)Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT
Volume 6, No. 2, December 2018: 209 -230

فاعلية اإلرشاد المعرفي السلوكي في رفع تقدير الذات من المنظور
دراسة بالمدرسة العربية الحديثة في بوتراجايا

اإلسالمي:

& Amira Hassan Mohamed Elamin Mohamed
Mikail Ibrahim

الملخص
هدفت هذه الدراسة التحريبية إىل تشخيص أثر اإلرشاد املعريف السلوكي يف رفع مستوى
تقدير الذات من منظور إسالمي ،لدى طالبات الصفوف الثامن التاسع والعاشر باملدرسة
العربية احلديثة يف بوتراجايا مباليزيا .حيث شخصت الباحثة املشكلة من خالل عملها
كمرشدة تربوية ونفسية يف املدراس العاملية مباليزيا؛ حني وجدت أن شخصية بعض الطلبة
غري متوافقة ،ولديهم تقدير منخفض لذواهتم ،وهم مرتددون أثناء اإلجابة على أسئلة
االختبارات ،وأثناء مشاركتهم يف األنشطة املدرسية .مت اختيار عينة من ( )30طالبة،
تراوحت أعمارهن ما بني 16-13سنة .وتقسيمهن إىل جمموعتني؛ جمموعة جتريبية ()15
طالبة ،خضعت للربنامج اإلرشادي املعريف السلوكي بتقنيات إسالمية (منوذج الشناوي).
وجمموعة ضابطة من ( )15طالبة درسن املقرر اإلرشادي املعريف السلوكي لـ(بيك) .مت
استخدمت األساليب
استخدام مقياس (روزنربغ) املكون من ( )10درجات لتقدير الذات.
ْ
اإلحصائية؛ اختبار (ت) والتحليل الوصفي ملقياس تقدير الذات .بينت النتائج وجود
فروق دالة احصائيا بني العينة التجريبية والضابطة على مقياس تقدير الذات لصاحل العينة
التجريبية ،وجود عالقة إجيابية ودالة احصائيا بني اإلرشاد املعريف السلوكي من منظور
إسالمي ومستوى تقدير الذات.
الكلمات المفتاحية :اإلرشاد املعريف ،املنظور اإلسالمي ،تقدير الذات
THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL
COUNSELING IN RAISING SELF-ESTEEM THROUGH ISLAMIC
PERSPECTIVE: A STUDY AT THE MODERN ARAB SCHOOL IN
PUTRAJAYA
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ABSTRACT
The purpose of this research is to identify the effectivenes of cognitivebehavioural therapy from an Islamic perspective in raising the level of
self-esteem among 8th, 9th and 10th grade students in the Modern
Arab School. The researcher identified the problem through her work
as an educational and psychological counselor at the Intrnational
schools in Malaysia. She found that some students are not compatible,
have low self-esteem, are hesitant while answering exam questions,
and while participating in school activities. The sample is (30)
students who will be selected from age 14 to 16 years old. They will be
divided into two groups, experimental (15) and control (15) students.
The experimental group will be subjected to a cognitive behavioural
counselling program from an Islamic perspective (Al-Shennawi
model). The researcher used (10) grades (Rosenberg) scale of selfesteem. The statistical methods were used were; (t) test and descriptive
analysis of the self-assessment scale. The findings revealed that the
cognitive-behavioural therapy from an Islamic perspective is
statistically significant.
Keywords: cognitive behavioural, Islamic perspective, self-esteem.

المقدمة
يعترب اإلرشاد النفسي الديين من أهم طرق اإلرشاد الذي يوظف العامل الديين يف
 أل ّن االلتزام بتعاليم الدين بشكل سليم يعترب أساسا متينا،ديناميات عملية اإلرشاد
 ﴿إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن: كما يف قوله تعاىل، ويضمن التوافق والصحة النفسية،للسلوك السوي
 ولقد أمجع املرشدون على اختالف دياناهتم سواء.)9 :﴾ (اإلسراء..يـَ ْه ِدي لِلَِِّت ِه َي أَقْـ َوُم
كانوا مسلمني أو يهودا أو مسيحني؛ على أن اإلرشاد الديين طريقة تقوم على أسس
 فالعقيدة الصحيحة هي.)21 :1989 ،ومفاهيم ومبادئ وأساليب دينية روحية (زهران
 إهنا تعين اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء،مناط شخصية املسلم
 هذا اإلميان ال يكون كامال وال مستقيما وال يؤيت مثاره إال إذا استقام.والقدر خريه وشره
 {ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم: فعن أنس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال.القلب
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ِ
ِ
يم لِ َسانُهُ} (حديث مرفوع رواه البيهقي) .فباستقامة
يم قَـلْبُهُ َح َّىت يَ ْستَق َ
قلبهَ ،وال يَ ْستَق ُ
القلب يستقيم اإلميان وباستقامة اإلميان تتحد شخصية املسلم يف سائر عباداته ومعامالته
وسلوكه ،ويتم صالح سائر اجلسد ،من قول أو فعل أو نيه (الشناوى .)19 :2001 ،ومن
منطلق العقيدة الصحيحة ،ويف ضوء التوحيد اخلالص يتجه مسار شخصية املسلم اجتاها
واحدا مستقيما ال عوج فيه وال شائبة حتوم حوله ،إنه يتجه بعبادته هلل وحده ،ويتجه
باستعانته باهلل وحده ويردد يف كل صالة ﴿إياك نعبد وإياك نستعني﴾ (سورة الفاحتة.)5:
والواقع أن اإلسالم يسعي لرتقية إميان الفرد وتغيري اهتمامه من التعلق بظروف الدنيا
الفانية ،إىل تعميق اإلميان باهلل وإيثار احلياة الباقية .هلذا خلص على أن العبادات البدنية
هلا تأثر وتأثري معا ،فهي من جهة تتأثر بالعبادات القلبية ،وتؤثر فيها من جهة أخر،
وحتتويها من جهة ثالثة .فالدين هو املعيار الذي يشتمل على اجلوانب عدة منها املعرفية
مثل ،الوعظ وتصحيح األفكار واملفاهيم واالجتاهات ،وعلى جوانب وجدانية مثل التذكري
ومالمسة املشاعر اإلنسانية ،وكذلك على جوانب سلوكية مثل الثواب والعقاب وعرض
النماذج الطيبة (الشناوي2001 ،م).
يعد تقدير الذات من املفاهيم الِت القت اهتماما كبريا من علماء النفس ألمهيته ،ولكونه
ميثل عنصرا من العناصر األساسية يف تكوين الشخصية ،ويقصد بالذات؛ صورة الذات أو
فكرة الشخص عن ذاته ،وماهي الصورة الِت يكوهنا الفرد عن نفسه ،يف ضوء إمكاناته
واجتاهه حنو هذه الصورة ،ومدى استثماره هلا يف عالقاته بنفسه أو بالواقع (مصطفى
كامل.)425 :2003 ،
وتتضح أمهية التقدير اإلجيايب للذات يف تصنيف ماسلو للحاجات النفسية لإلنسان؛
حيث يرى أن هناك حاجة ماسة لتقدير الفرد لذاته واحرتامه هلا ،والثقة بذاته ،كذلك
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هناك حاجة ملحة لتقدير الذات من اآلخرين ،الذي يتضمن املكانة واملركز والتقبل
االجتماعي من اآلخرين.
وجند أن األشخاص ذوو تقدير ذات مرتفع يتميزون مبقاومة التحدي وال يضطربون عند
الشدائد ،ويستلزم تقدير الذات املرتفع الشعور بالكفاءة الشخصية ،والشعور بالثقة بالنفس
واحرتام الذات (الصبان .)45 :1993 ،ويف ذات االجتاه ،تشري مرمي سليم إىل أن الذين
لديهم تقديرا عاليا للذات يتصفون بأهنم "ينظرون إىل أنفسهم نظرة واقعية ،ويقبلون
أنفسهم كأشخاص مقبولني ،كما يستطيعون أن حيددوا نقاط القوة والضعف لديهم ،وهلم
آراء قوية ،ال خيشون التعبري عنها ،وال يشعرون بالتهديد بسبب املواقف اجلديدة ،وعندما
يواجهون بأخطائهم يقرون هبا ،ويستطيعون إجياد احللول ملشكالهتم" (سليم:2003 ،
.)17
مشكلة الدراسة
لقد الحظت الباحثة من خالل عملها كمرشدة تربوية ونفسية يف املدراس العاملية مباليزيا؛
أن شخصية عديد من الطالب غري متوافقة ،ولديهم تقدير منخفض لذواهتم ،وهم أيضا
مرتددون أثناء القيام حبل أسئلة االختبارات ،وأثناء مشاركتهم يف األنشطة والربامج
املدرسية.
هدف الدراسة
اهلدف الرئيس يف هذه الدراسة؛ التحقق من مدى فعالية اإلرشاد املعريف السلوكي يف
املنظور اإلسالمي كأداة عالج لرفع مستوى تقدير الذات للطالبات.
الدراسات السابقة
لقد وضع اإلسالم منهجا واضحا وحمددا لضوابط اإلشباع وكيفياته ،ومل يغفل عن تكوين
الشخصية وحمدداهتا ،وكيفيات بنائها وأمناطها ،ألهنا الكيان املتكامل للفرد ،والذي تظهر
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عليه هيئات السواء أو االحنراف ،وتكمن فيه أسباب الصحة واملرض ،وتلك احللقة
املكملة للعملية اإلرشادية والعالجية( النغيمشي .)2007 ،ويشري الشناوي
املهيمنة و ّ
( )2001إىل أن اإلرشاد اإلسالمي يتميز عن بقية أنواع اإلرشاد والنظريات الغربية؛ بأنه
حيتوي علي مصادر ربانية (القرآن ،والسنة) إضافة إىل إن املنهج اإلرشاد اإلسالمي حيتوي
علي أجوبة لتساؤالت املرشد واملعاجل النفسي ،واإلرشاد يف اإلسالم أساسه عالقة
اإلنسان خبالقه ،وعالقة اإلنسان بنفسه مث عالقته بالناس .سعد وعريبات ( )2009أن
اإلرشاد اإلسالمي يتميز بطرق متعددة عن بقية اإلرشاد؛ إذ هي طرق وعظية ،فعلية
وانفعالية ،وطرق قصصية ،حتوي أهم معامل الوقاية من االضطراب النفسي وهو االميان
باهلل ،وتقوى اهلل ،وحب اهلل ،مث الشكر هلل .فاإلرشاد اإلسالمي ينقسم إىل ثالثة طرق
هي :احلكمة ،املوعظة احلسنة ،مث اجلدال بالِت هي أحسن.
إن نظرة العبد لنعمة اهلل عليه واملداومة على ذكره بقراءة القرآن والدعاء؛ تساعد املريض
النفسي على الشفاء من االكتئاب النفسي .إضافة إىل ذلك ،فإن الربنامج اإلرشادي
الديين والثقة باهلل عز وجل والتوكل عليه وحسن الظن به ،والرضا بالقضاء و القدر ،هلا
آثار فاعلة يف جناح العملية اإلرشادية ،وإن الدعم النفسي يف القرآن يسعي ملساعدة
اإلنسان ملواجهة صعوبات احلياة وضغوطها".
وقد أشار زهران ( )2005إىل أن اإلرشاد اإلسالمي له تقنيات فاعلة يف العملية اإلرشادية،
وهذه التقنيات تتمثل يف؛ حل الصراع الداخلي ،وزيادة الوعي ،واالعرتاف ،والتوبة،
واالستبصار والدعاء واالستغفار والصرب مث التوكل على اهلل .وانسجاما مع هذه الدراسة
أكد حممد أمين عرقسوسي ( )1992أن تقنيات االسرتخاء املصحوبة بالرقية الشرعية،
واالستماع إىل املأثورات واألدعية؛ هلا أثر فاعل يف خفض درجة ضغط الدم .وأشارت
أمساء بوعود ( )2014إىل أن املنهج اإلرشاد اإلسالمي حيقق فاعلية الذات والصحة
النفسية للفرد من خالل تقوية اجلوانب اآلتية :تقوية اجلانب الروحي ،ربط اإلنسان بغاية
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سامية تتمثل يف عبادة اهلل تعاىل ،واحلث على طلب العلم ،والتحلي باألخالق احلميدة.
وأضافت الدراسة بأن هناك وسائل وقائية من االضطرابات النفسية؛ كالعبادات املتنوعة
والتوبة والتوكل والصرب .ووجد أن اإلرشاد املعريف السلوكي اإلسالمي يعترب أكثر أنواع
العالج النفسي جناحا وتأثريا؛ حني يركز على نظرية علمية من املمكن قياس فعاليتها
بطريقة علمية ،ويلتقي مع التعاليم الدينية من خالل نظرية تقوم على أن اإلنسان له
القدرة على توجيه نفسه وإصالحها ،من خالل قدرته على تعلم الذات وتوظيف ذلك يف
تعديل سلوكه وأفكاره .
اتباع املسلم للمنهج اإلسالمي بصدق؛ هو خري مساعد يف بناء شخصية سوية متوافقة،
وخري ما يقي اإلنسان مما ميكن أن حيدث جراء امللمات ،وخري ما يعاجله حني ينتابه الوهن
والقلق واخلوف واالكتئاب (الغامدي .)2010 ،وقد أثبتت دراسة فتوح ( )2014أن
اإلرشاد النفسي الديين يهدف إىل حترير الفرد املضطرب من مشاعر اإلمث واخلطيئة الِت
هتدد أمنه النفسي ،وتساعده على تقبل ذاته ،وإشباع حاجته إىل األمن والسالم النفسي.
ويتطلب هذا اإلرشاد املرشد املؤمن الذي يتبع تعاليم دينه وحيرتم األديان السماوية
األخرى .فاإلرشاد النفسي الديين هي عملية يشرتك فيها املرشد واملسرتشد ،يتم خالهلا:
االعرتاف والتوبة واالستبصار والتعلم ،ويلجأ املسرتشد إىل اهلل بالدعاء ،مبتغيا رمحته،
مستغفرا إياه ،ذاكرا صابرا متوكال عليه .وىف دراسة لشاهيناز ( )2 :2009أكدت أن احملور
الديين ينبغي أن يكون األساس الذي جيب أن تنطلق منه الربامج الوقائية والعالجية ،إضافة
أن العقيدة الصحيحة حتقق لإلنسان غايته وعلى رأس هذه الغايات رضا اهلل سبحانه
وتعاىل ،لكي يشكيل حاجزا ضد األمراض واألزمات النفسية؛ "فالعقيدة الصحيحة والدين
القيم هو احلصن األهم يف مواجهة االضطرابات النفسية" .أن إتباع القرآن منهجا،
والرسول (ص) قدوة هو الشايف لكثري من املشكالت الِت يعاين منها املراهقون .وأن عدم
اإلميان باهلل لدى املراهقني هو دليل اهلزمية الروحية والنفسية وفقدان الذات ،فالبد من
إعداد جيل حمصن دينيا ونفسيا.
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وأشار حممود ( )2015إىل أن اهلدف األساسي من اإلرشاد اإلسالمي؛ هو إعادة توثيق
العالقة بني الفرد وخالقه ،ويتفرع من هذا اهلدف الرئيس جمموعة أهداف فرعية هي :حل
الصراع الداخلي للفرد ،والتعامل مع األفكار غري املنطقية ،زيادة الوعي وعدم االنشغال
باملاضي ،والرتكيز يف احلاضر ،والوصول إىل هوية النجاح .وأكد محدان وآخرون ()2010
أن الربنامج اإلرشادي الديين كان هلا أثر فاعل يف ختفيف االضطرابات السيكوسوماتية
للمرضى ،حيث اخضعوا جمموعتني أجريت هلما عمليات جراحية ،األوىل لسماع القرآن
الكرمي ،بينما تطبق على اجملموعة الثانية ،فكانت نتائجها أن اجملموعة الِت خضعت لسماع
القرآن كانت هي أقل شعورا باآلالم ،مما يدل على أثر القرآن الكرمي يف ختفيف اآلالم.
وترى الباحثة أن أبعاد الصحة النفسية يف املنظـور اإلسالمي هي نفس األبعاد و األركان
الِت يتكون منها باب اخلري الذي دلنا عليه النيب صـلى هلل عليه وسلم وهي{ :الشـهادتان،
والتوحيد بأنواعه الثالثة ،واإلميان باهلل ومالئكتـه وكتبه ورسله واليوم اآلخـر والقضاء والقدر،
وتكاليف الصالة والزكاة والصوم واحلـج ،املعامالت كعالقة املســلم باملسلم ،وحقوق املسلم
على املسلم ،وعالقة اجلـار جبـاره املسلم ،وعالقته جباره غري املسلم ،وعالقته بويل األمر،
وعالقته باجملتمع ،وغريها من العالقات ،واألخذ باألسباب}.
وبالتأمل يف هذه األبعاد جند أن الشهادتني :متثالن املـدخل األساسـي للصـحة النفسية،
والتكاليف :متـثل اجلوهر الذي ميثل جانب هتذيب النفس والسمو هبا وتعديل السلوك،
واملعامالت :متثل التفاعل مع اجملتمع وأفراده ،واألخذ باألسباب :ميثل القدرة على مواجهـة
األزمات واملشكالت ،وال خترج أبعاد الصحة النفسية عن هذه األبعاد األربعة.
نظرة اإلسالم للذات
وهب اهلل تعاىل اإلنسان عقال وفضله على سائر املخلوقات ،وجعله خليفه له يف األرض،
آد َم
وأودع فيه من القدرات اجلسدية والذهنية والقابلية للتكيف املستمرَ ﴿ .ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين َ
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ِ
و َمح ْلنَاهم ِيف الْبـِّر والْبح ِر ورزقْـنَ ِ
ضلْنَاهم علَى َكثِ ٍري ِممَّن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
ضيال﴾
اه ْم م َن الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َََ ُ
ْ َ
(اإلسراء.) 70 :
وحيفل القرآن الكرمي باإلنسان من حيث :تعريفه على ذاته ،وتبصريه حبقيقته ،ومهمته يف
احلياة (عزت جرادات .)54 :1987 ،وهلذه اخلصوصية والتكرمي أمهية كربى يف تصوير
شخصية اإلنسان وتقديره لذاته ،فهي جوانب ترقي ذاته .ولقد كرم اهلل اإلنسان على سائر
وشرفه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته ،وعلمه األمساء كلها،
خلقه ّ
هذا التكرمي من شأنه أن جيعل اإلنسان يفهم نفسه فهما صحيحا ودقيقا وسليما مبا فضله
اهلل عن سائر املخلوقات (الشناوي.)2001 ،
لقد زادت الرتبية النبوية من ثقة املسلم بنفسه ،وعملت على ختليصه من الشعور بالنقص
والضعف واخلوف ،وحثّه على االعتزاز بالنفس ،وعلى الشجاعة يف إبداء الرأي والتعبري
عن أفكاره ومشاعره دون خشية من الناس ،ففهم اإلنسان لذاته تأثري كبري يف سلوكه
(جنايت.)289 :2000 ،
خلصت للدراسات السابقة إىل أن اإلرشاد يف املنظور اإلسالمي يعمل من خالل ثالثة
أدوات لرفع وحتسني مستوى تقدير الذات للعينة التجريبية ،هي :تقوية العالقة مع اهلل،
والعالقة مع الذات ،والعالقة مع اآلخرين.
منهج الدراسة
اتبعت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج التجرييب ،ويعين مالحظة "املتغري التجرييب" ونتائج
وآثار هذا التغري ،حبيث يتم ضبط إجراءات التجربة للتأكد من عدم وجود عوامل أخرى
غري املتغري التجرييب قد تؤثر على هذا الواقع .ففي هذه الطريقة يعاجل الباحث متغريا
مستقال واحدا يف األقل ،ويضبط املتغريات املتعلقة األخرى مث يالحظ النتيجة على واحد
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أو أكثر من املتغريات التابعة .وهلذا ميكن تعريف البحث التجرييب بأنه :تغري متعمد
ومضبوط للشروط احملددة للواقع أو للظاهرة موضوع الدراسة ومالحظة ما ينتج عن هذا
التغري من آثار يف هذا الواقع أو الظاهرة
مجتمع الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من طالبات (الصف الثامن و التاسع والعاشر) باملدرسة العربية
احلديثة مباليزيا .وعينة الدراسة :مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة ،وهي عبارة
عن جمموعة من األفراد مأخوذة من اجملتمع الذي سوف تقوم الباحثة بدراسته ،حبيث
يكون لكل فرد فيه نفس الفرصة املتاحة لغريه لكي يصبح عضوا يف هذه العينة (ملحم،
 )2002وذلك بإعطاء كل فرد من أفراد جمتمع الدراسة رقما مث خلط األرقام جيدا حىت ال
ميكن تسلسلها أو معرفتها ،ومن مث سحب أرقام بعدد حجم العينة املراد تطبيق الدراسة
عليها بصفتها عينة ممثلة جملتمع البحث.
أدوات الدراسة
مقياس روزنربغ  Rosenbergلتقدير الذات :وهو مقياس وضعه احملامي الكندي الدكتور
موريس روزبنربغ ( .)1975وهو ملقياس شائع ومشهور يف العلوم االجتماعية ،تضمن
املقياس ( )5عبارات سلبية أرقامها ،)9 ،8 ،6 ،5 ،2( :و( )5عبارات إجيابية املضمون هي
( .)10 ،7 ،4 ،3 ،1ولكل عبارة أربعة من األجوبة الِت ترتاوح بني (أوافق بشدة وأعارض
بشدة) .حتتسب الدرجات وفق سلم تنازيل رباعي التدرج ( ،)4 ،3 ،2 ،1وبالتايل فإن
الدرجة العظمى للمقياس تبلغ ( )40درجة والدرجة الدنيا هي (.)1
منح الدرجات :متنح الدرجات للعبارات اإلجيابية)10 ،7 ،4 ،3 ،1( :؛ حبيث تأخذ أوافق
بشدة ( 4درجات) وأعارض بشدة (درجة واجدة) .ومتنح الدرجات للعبارات السلبية:
 )9 ،8 ،6 ،5حبيث تأخذ أوافق بشدة (درجة واجدة) ،وأعارض بشدة ( 4درجات).

(،2
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الطريقة المستخدمة في تصميم تجربة الدراسة
تستخدم الباحثة يف إجراء هذه الدراسة امليدانية التجريبية طريقة اجملموعات املتكافئة ،وهي
عبارة عن جمموعتني متكافئتني ،األوىل جتريبية والثانية ضابطة ،يتم اختيار أفراد كل جمموعة
عشوائيًّا ،إلجراء للمجموعتني اختبار قبلي ،وختضع اجملموعة األوىل للتجربة "املتغري
املستقل" ،وحتجب التجربة عن اجملموعة الثانية .ويف هناية التجربة جيرى اختبار بعدي
للمجموعتني؛ هبدف معرفة أثر التجربة على اجملموعة التجربية .قامت الباحثة يف هذه
الدراسة باختيار جمموعتني جتريبيتني ،األوىل وهي اجملموعة الضابطة ختضع إلرشاد معريف
سلوكي متبعة نظرية (بيك) يف اإلرشاد املعريف السلوكي ،واجملموعة الثانية وهي اجملموعة
التجريبية سوف ختضع لإلرشاد املعريف السلوكي بتقنيات إسالمية (منوذج الشناوي) يدخل
العامل التجرييب (اإلرشاد املعريف من منظور إسالمي) على اجملموعة التجريبية ،وترتك
األخرى يف ظروفها الطبيعية اإلرشاد املعريف السلوكي .وبذلك يكون الفرق ناجتا عن تأثر
اجملموعة التجريبية بالعامل التجرييب ،ويشرتط أن تكون اجملموعات متكافئة من حيث
العدد:
أ  -جمموعة ضابطة الِت ختضع لإلرشاد املعريف السلوكي وقوامها ( )15طالبة.
ب -جمموعة جتريبية ختضع لإلرشاد املعريف السلوكي من منظور إسالمي قوامها ()15
طالبة .
قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي سوف يتم التأكد من جتانس اجملموعتني التجريبية والضابطة،
ذلك أن اعتماد املنهج التجرييب يتطلب حتقيق التكافؤ بني جمموعِت الدراسة ،أي التأكد
من أهنما متشاهبتني يف مجيع املتغريات عدا املتغري املراد قياس أثره (املتغري املستقل) يف
الدراسة احلالية مت التجانسبني بني اجملموعتني يف املتغريات التالية :مستوى تقدير الذات،
والعمر ،واجلنس من اإلناث فقط .ويتكون الربنامج اإلرشاد املعريف السلوكي من:
أ -برنامج إرشادي معريف سلوكي مستند لنظرية (بيك )2000 ،للمجموعة الضابطة
ب -برنامج إرشادي معريف سلوكي من منظور إسالمي منوذج الشناوي العينة التجريبية
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تفاصيل البرنامج:
تتحدد مدة الربنامج ب ـ ( )6أسابيع ،للفرتة من 2017|10|9م وحىت 2018|1|9م.
خصصت أول ( )4أسابيع منها للجلسات اإلرشادية مبعدل جلستني يف كل أسبوع،
ْ
وأسبوعني فرتة متابعة ختتم جبلسة للقياس التبعي ،مدة كل جلسة ( )60 – 45دقيقة.
عرض ومناقشة النتائج
ملعرفة مستوى تقدير الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدرسة إمياس ،قامت الباحثة
أجرت التحليل الوصفي (املتوسط احلسايب
بإجراء االختبار القبلي للمجموعتني ،و ْ
واإلحنراف املعياري) للمجموعتني ،بعد تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية ،قامت
الباحثة بإجراء االختبار البعدي للمحموعتني ،وأجرت التحليل الوصفي (املتوسط احلسايب
واإلحنراف املعياري) للمحموعتني ،ملعرفة الفروق يف تقدير الذات لدى طالبات اجملموعتني،
من خالل املقارنة بينهما ،وبالتايل تشخيص أثر الربنامج يف اكتساب اجملموعة التجريبية.
أوالً :التحليل الوصفي لالختبار القبلي ملقياس تقدير الذات (لروزنربغ) للمجموعتني

التجريبية والضابطة .وقبل البدأ بتطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية؛ قامت الباحثة
أجرت التحليل الوصفي (املتوسط احلسايب
بإجراء االختبار القبلي للمجموعتني ،و ْ
واإلحنراف املعياري) ملقياس تقدير الذات (لروزنربغ) للمجموعتني ،ومن مث أجرت الباحثة
مقارنة بني اجملموعتني الضابطة والتجريبة ،وكانت النتائج كما يلي.
جدول رقم ( )1االختبار القبلي للعينتين (التجربية والضابطة)
المجموعة الضابطة
ت
1

2

العنصر

على العموم أنا راض
عن نفسي
أحيانا أفكر أنين

المجموعة التجريبية

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

2.27

1.033

2.40

910.

1.73

594.

1.73

458.

الحسابي

المعياري

الحسابي

اإلنحراف

الفرق

0.13

0

المعياري

النسبي
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3

4

5

6

7

8

9

10

لست كفؤا على
إطالق
أشعر أن لدي عددا
من اخلصائص اجليدة
أقدر على القيام
باألشياء كما
يستطيع الناس
أنا متأكد من أين
شخص عدمي الفائدة
أشعر بأنيي ال أملك
ما أعتز به
أشعر أين شخص له
قيمه مقارنة باآلخرين
أمتىن لو أنين
استطعت احرتام
نفسي أكثر
أميل إىل الشعور
بأنيي شخص فاشل
لدي اجتاه إجيايب حنو
نقسي
المعدل

3.00

926.

2.93

704.

-0.07

2.93

799.

2.73

799.

-0.2

1.93

704.

2.00

756.

0.07

2.20

1.014

1.87

743.

-0.33

3.00

535.

2.53

1.060

-0.47

1.27

458.

1.60

632.

0.33

2.27

1.100

2.47

640.

0.2

3.07

799.

2.87

743.

-0.2

2.36

0.796

2.31

744.

0.05

يبني اجلدول رقم ( )1املتوسط احلسايب للمجموعتني الضابطة والتجريبية قبل تطبيق
الربنامج .بشكل عام يتبني أ ّن الفروق بني اجملوعتني بسيط جدا بل أن الفقرة ( )2مل جند
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فيها أي فرق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية حيث كانت قيمة الفرق بينهما ()0؛
وهذا يدعم تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية لعمل الربنامج اإلرشادي .الذي يتطلب
أن تكون اجملموعتني متجانسة .توضح الفروق يف اجلدول أن املتوسط يف احملموعة الضابطة
كان أعلى من متوسطات اجملموعة التجريبية يف الفقرات ( )10 ،7 ،6 ،4 ،3مبقادير بسيطة
كانت أعالها الفقرة ( )7بفارق ( )0.47تليها الفقرة ( )6بفارق ( ،)0.33وبقية الفقرات
أدىن من ذلك.
يف حني جند أ ّن اجملموعة التجريبية كان أعلى يف الفقرات ( )9 ،8 ،5 ،1و كان الفروق
بسيطة ( )0.13و( )0.07و( )0.33و( )0.02على التوايل .وعلى العموم فقد كان معدل
املتوسط احلسايب يف العينة الضابطة أعلى يف اجملوعة الضابطة مبقدار ضئيل جدا وقدره
( ،)0.05ما يعين تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية.
ثانيا :التحليل الوصفي لالختبار البعدي ملقياس تقدير الذات (لروزنربغ) للمجموعتني
التجريبية و الضابطة:
بعد تطبيق الربنامج على اجملموعة التجريبية ،قامت الباحثة بإجراء االختبار البعدي
للمحموعتني ،وأجرت التحليل الوصفي (املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري)
للمجموعتني ،ملعرفة الزيادة يف تقدير الذات لدى طالبات اجملموعة التجريبية ،من خالل
املقارنة بني اجملموعتني الضابطة والتجريبة ،وكانت النتائج كما يف اجلدول اآليت:
جدول رقم ( )2االختبار البعدي للعينتين ( التجربية والضابطة )
المجموعة الضابطة
ت
1
2

المجموعة التجريبية

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الفرق

العنصر

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

النسبي

على العموم أنا راض
عن نفسي
أحيانا أفكر أنين

3.13

640.

3.73

458.

0.6

2.27

594.

3.73

594.

1.46
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3
4

لست كفؤا على
إطالق
أشعر أن لدي عددا
من اخلصائص اجليدة
أقدر على القيام

باألشياء كما يستطيع
الناس
 5أنا متأكد من أين
شخص عدمي الفائدة
 6أشعر بأنيي ال أملك
ما أعتز به
 7أشعر أين شخص له
قيمه مقارنة باآلخرين
 8أمتىن لو أنين
احرتام
استطعت
نفسي أكثر
 9أميل إىل الشعور
بأنيي شخص فاشل
 10لدي اجتاه إجيايب حنو
نقسي
المعدل

3.00

655.

3.67

488.

0.67

2.53

1.187

3.80

414.

1.27

2.13

915.

3.80

414.

1.67

2.13

743.

3.73

458.

1.6

2.93

961.

3.53

743.

0.6

1.87

743.

3.33

617.

1.46

2.67

724.

3.80

414.

1.13

3.27

799.

3.93

258.

0.68

2.59

0.796

3.70

485.

1.11

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن الفارق يف املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية كان كبريا
بعد تطبيق الربنامج ،بعكس ما كان عليه احلال قبل تطبيق الربنامج .ونالحظ يف اجلدول
أ ّن اجملموعة التجريبية قد تفوقت بـجميع الفقرات على احملموعة الضابطة .فكان معدل
املتوسطات احلسابية للمجموعة التجريبية ( )3.7باحنراف معياري ( ).485مقابل ()2.59
للمحموعة الضابطة ،أي كان معدل الفرق بني املتوسطات ( )1.11لصاحل اجملموعة
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التجريبية .جاءت الفقرتان ( 5و )6يف أعلى الفروق ومها " أنا متأكد من أين شخص عدمي
الفائدة " و "أشعر بأنيي ال أملك ما أعتز به"؛ حيث بلغتا ( 1.67و  )1.6على التوايل،
مما يشري إىل تفوق اجملموعة التجريبية .وجاءت الفقرتان ( 2و " :)8أحيانا أفكر أنين لست
كفؤا على إطالق" ،و" أمتىن لو أنين استطعت احرتام نفسي أكثر" بفارق حسايب قدره
( )1.46لصاحل اجملموعة التجريبية .نالحظ أن الفرق يف املتوسط احلسايب باجملموعتني كان
كبري .وتاليها الفقرة الرابعة " أقدر على القيام باألشياء كما يستطيع الناس" ( ،)1.27مث
الفقرة رقم (" )9أميل إىل الشعور بأنين شخص فاشل" بفارق حسايب ( .)1.13ونالحظ
أن مجيع الفقرات الفارق يف الوسط احلسايب كان لصاحل اجملموعة التجريبية ،وهذا أن دال
أمنا يدل على مدى فعالية الربنامج املعريف السلوكي من املنظور اإلسالمي يف رفع مستوى
تقدير الذات للطالبات.
ثالثاً :النتائج النهائية لتقدير الذات بعد تطبيق الربنامج للمجموعتني الضابطة والتجريبة
مت مقارنة الفروق النسبية للمتوسطات احلسابية للمجموعتني الضابطة والتجريبية
لالختبارين القبلي والبعدي لكي يتسىن الوقوف على النتائج النهائية الِت تأخذ باالعتبار
احملصلة النهائية للتطور لدى اجملموعة التجريبية
جدول ( )3الفارق في المتوسط الحسابي للمجموعتين الضابطة والتجريبية
لالختبارين القبلي والبعدي

الفرق النسبي
ت
1
2
3

العنصر

لالختبار
القبلي

لالختبار

المحصلة

الرتبة

على العموم أنا راض عن
نفسي
أحيانا أفكر أنين لست كفؤا
على إطالق
أشعر أن لدي عددا من

0.13

0.6

0.47

10

0

1.46

1.46

3

-0.07

0.67

0.74

9

البعدي

النهائية
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4
5

اخلصائص اجليدة
أقدر على القيام باألشياء كما
يستطيع الناس
أنا متأكد من أين شخص
عدمي الفائدة

 6أشعر بأنيي ال أملك ما أعتز
به
 7أشعر أين شخص له قيمه
مقارنة باآلخرين
 8أمتىن لو أنين استطعت احرتام
نفسي أكثر
 9أميل إىل الشعور بأنيي
شخص فاشل
 10لدي اجتاه إجيايب حنو نقسي

-0.2

1.27

1.29

4

0.07

1.67

1.60

2

-0.33

1.6

1.93

1

-0.47

0.6

1.08

6

0.33

1.46

1.13

5

0.2

1.13

0.93

7

-0.2

0.67

0.88

8

من اجلدول ( )3يتبني أن اجملموعة التجريبية حققت تطورا ملحوظا يف تقدير الذات مبقارنة
االختبارين القبلي والبعدي .إذ حصلت الفقرة ( )6على أعلى تقدير وقدره (،)1.93
وجاءت بعده الفقرات ( )7 ،8 ،4 ،2 ،5بفروق تراوحت من ( 1.6إىل  .)1.07أما
الفقرات ( )1 ،3 ،10 ،9فقد كانت بفروق أدىن تراوحت ما بني ( 0.93إىل  .)0.47يف
حني حصلت الفقرة ( )1على أقل تقدير وهو ( .)0.47بذلك يكون الفارق النهائي بني
اجملموعتني عاليا؛ مما يدل على أن اجملموعة التجريبية قد استفادت من الربنامج املعريف
السلوكي من املنظور اإلسالمي يف رفع مستوى تقدير الذات.
كما استخدمت الباحثة إختبار "يت" للعينات الدراسة؛ ملعرفة هل توجد فروق بني
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مستوى تقدير الذات قبل وبعد تطبيق الربنامج
إلرشادي .للتحقق من ذلك واإلجابة عليه قامت الباحثة بتطبيق مقياس تقدير الذات
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للعينتني التجريبية والضابطة قبل الربنامج اإلرشادي وبعده ،ملعرفة الفروق بني العينتني
بعد تلقي الربنامج اإلرشادي الذي مت إعداده من قبل الباحثة ،وقامت الباحثة باستخراج
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل من درجات اجملموعة التجريبية والضابطة
على مقياس تقدير الذات ،وذلك حلساب قيمة (يت) كما هو موضح يف اجلدول رقم ()4
اآليت:
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لنتائج تقدير
الذات قبل وبعد تطبيق البرنامج للمجموعتين الضابطة والتجريبة
المتوسط

اإلنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

المجموعة

االختبار

العدد

الحسابي

المعياريي

"ت"

الداللة

الداللة

اجملموعة
الضابطة

قبل تطبيق
الربنامج

15

24.00

3.52

1.696

101.

غري دال
إحصائيا

اجملموعة
التجريبية

بعد تطبيق
الربنامج
قبل تطبيق
الربنامج
بعد تطبيق
الربنامج

15

25.93

2.65

15

23.40

3.26

15

36.26

2.21

12.61

000.

دال
إحصائيا

بالنسبة للمجموعة الضابطة ،مشلت الدراسة  15مستجيبا من طالبات املرحلة الثانوية يف
مدسة إمياس العاملية مباليزيا ،لكال الفرتتني قبل وبعد تطبيق الربنامج اإلرشادي ،حيث
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الطالبات قبل
وبعد تطبيق الربنام اإلرشادي يف اجملموعة الضابطة يف مستوى تقدير الذات ،فقد بلغت
قيمة (ت)  ،1.696والداللة األحصائية  ،0.101وعلى الرغم من أن املتوسط احلسايب قبل
تطبيق الربنامج اإلرشادي ) (M =24.00, SD = 3.52وبالرغم من أهنا نسبة أعلى من
درجات الطالبات لتقدير الذات بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي = (M = 25.93, SD
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) 2.62لكن هذا االختالف صغري وال يزال غري دال احصائيا ،لذلك ميكن القول أنه
التوجد فرق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالب يف مستوى تقدر الذات قبل وبعد
تطبيق الربنامج يف اجملموعة الضابطة.
أما بالنسبة للمجموعة التجريبية ،فقد بلغت قيمة (ت) ملستوى تقدير الذات (،)12.61
والداللة االحصائية ( ).000قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي )(M =23.40, SD = 3.26
وهي نسبة قبل من تقدير الذات للطالب بعد تطبيق الربنامج ( = (M = 36.26, SD
 2.21وهذا االختالف دال احصائيا ،لذلك ميكن القول بوجود فرق ذات داللة احصائية
بني درجات الطالبات يف مستوى تقدر الذات قبل وبعد تطبيق الربنامج االرشادي يف
اجملموعة التجريبية.
مناقشة النتائج
إ ّن جوهر اهتمام الدراسة احلايل هو التحقق من أن اإلرشاد املعريف السلوكي من منظور
إسالمي له أثر فعال وميكن أن يعتمد كأدة لرفع مستوى تقدير الذات للطالبات ،هذا ما
نص عليه سؤال الدراسة .ولقد أثبت نتائج اجلداول  1،2،3صحة توقعات الباحثة هلذا
السؤال ،إذ توجد فروق دالة احصائيا لصاحل التطبيق البعدي وحتسن يف تقدير الذات
للمجموعة التجريبية نتيجة لتطبيق الربنامج املعريف السلوكي من املنظور اإلسالمي.
تتفق نتائج الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه دراسة كل من أجمد وفتحية (،)2013
ودراسة حممد ( ،)2007ودراسة بنعيشي ( .)2009كما جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة
مع دراسة سعد وعريبات ( )2009بأن اإلرشاد من منظور إسالمي يتميز عن بقية أساليب
وطرق االرشاد النفسي ،ملا لإلرشاد اإلسالمي من تقنيات روحانية وإميانية تعمل على
مساعدة املسرتشد والشفاء من األمراض النفسية ،وذلك ألنه طرقه وأساليبه حتتوي على
معتقدات ،وثقافة املريض النفسي.
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وهنالك أيضا العديد من الدراسات اتفقت معها نتيجة الدراسة احلالية ،كدراسة زهران
وأسامة ( ،)2008ودراسة حممد عرقسوسي ( ،)1992ودراسة فاطمة الشيخ وأمساء بوعود
( ،)2014وهبذا ميكن القول بأن اإلرشاد املعريف السلوكي من املنظور اإلسالمي يعمل على
إعادة وتوثيق العالقة بني الفرد ،وخالقه مما يؤدي إىل حل الصراع الداخلي للفرد والتعامل
مع األفكار غري املنطقية والرتكيز على احلاضر ،وعدم األنشغال باملاضي .والحظت الباحثة
من خالل اجللسات اإلرشادية للعينة التجريبية؛ أن أكثر العوامل واملواقف الِت كانت سببا
يف الشعور بالدونية وعدم الثقة بالنفس ،كانت تلك الِت تتعلق بعالقتهن مع اهلل مثل
االلتزام بالعبادات كالصالة وطاعة الوالدين.
وتأكد نتائج دراسة الغامدي ( )2008ودراسة فتوح ( )2014ما توصلت اليه نتائج
الدراسة احلالية؛ بأن اإلرشاد النفسي الديين يهدف إىل حترير الفرد املضطرب من مشاعر
اإلمث واخلطيئة ،الِت هتدد أمنه النفسي وتساعده على تقبل ذاته وإشباع احلاجة إىل األمن
والسالم النفسي ،وهذا ما وضحه نتيجة القياس التتبعي للعينة التجريبية جدول (. )3
من خالل نتائج جدول ( )3توصلت نتائج الدراسة احلالية على أن هناك فروق ذات دالة
ا حصائية بني دراجات العينتني (التجريبية ،والضابطة) يف مقياس تقدير الذات ،فنجد أن
مستوى ت قدير الذات للعينة التجريبية يف االختبار القبلي بلغت أعلى مستوى هلا ()25
درجة أما درجة مستوى تقدير الذات بعد الربنامج اإلرشاد فقد إرتفعت إىل ( )36درجة،
وهي تعترب ضمن املستوى املرتفع ملقياس تقدير الذات .يف املقابل جند أن درجات العينة
الضابطة يف االختبار القبلي كانت ( )24ويف االختبار البعدي كانت ( )23وكال الدرجتني
تقعان ضمن املستوى املنخفض أو املعتدل لدرجة مقياس تقدير الذات .ومن خالل
هذه النتيجة نكتشف أن الربنامج االرشاد املعريف السلوكي من املنظور اإلسالمي كان له
أثر فاعل يف رفع مستوى تقدير الذات للعينة التجريبية.
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إتفقت نتائج الدراسة احلالية مع ماتوصلت إليه دراسة حممد أمين عرقسوسي ( )1992بأن
اإلرشاد من املنظور اإلسالمي له نتائج فاعلة يف العملية اإلرشادية ،ويتميز عن باقي
اإلرشاد بأنه حيتوي على معتقدات املسرتشد ،وثقافاته ،وهو من األساليب اإلرشادية
الفاعلة .وأشارت نتائج دراسة أمساء بوعود ( )2014إىل أن منهج اإلرشاد اإلسالمي حيقق
فاعلية الذات والصحة النفسية للفرد من خالل تقوية اجلوانب اآلتية :تقوية اجلانب
الروحي ،وربط اإلنسان بغاية سامية تتمثل يف عبادة اهلل تعاىل ،واحلث على طلب العلم،
والتحلي باألخالق احلميدة.
الخاتمة
ناقشت الباحثة يف هذه الدراسة التحريبية أثر اإلرشاد املعريف السلوكي من منظور إسالمي،
يف رفع مستوى تقدير الذات لدى طالبات الصفوف الثامن التاسع والعاشر باملدرسة
ت اجملموعتان لالختبار القبلي ،مث تعرضت
العربية احلديثة يف بوتراجايا مباليزيا .حيث خضع ْ
اجملموعة التجريبية لإلرشاد املعريف السلوكي بتقنيات إسالمية (منوذج الشناوي) بوصغه
العامل التجرييب (اإلرشاد املعريف من منظور إسالمي) على مدى ( )6أسابيع .بعدها مت
إجراء االختبار البعدي للمجموعتني.
دللت النتائج وجود فرق ذات داللة احصائية بني درجات الطالبات يف مستوى تقدر
الذات قبل وبعد تطبيق الربنامج االرشادي يف اجملموعة التجريبية ،حيث يعمل اإلرشاد
املعريف السلوكي من املنظور اإلسالمي ،على إعادة وتوثيق العالقة بني الفرد وخالقه؛ مما
يؤدي إىل حل الصراع الداخلي للفرد والتعامل حبكمة مع األفكار غري املنطقية والرتكيز
على احلاضر ،وعدم األنشغال باملاضي .اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج العديد من
الدراسات ذات الصلة.
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