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 أ 
 

  اإلهداء
  

المجد الذي بثّ في روح اإليمان والصبر والجلد إلتمام هذا العمل إلى ربي وإلهي يسوع المسيح له 
  ...المتواضع، فله أنحني إجالالً وإعظاماً

  ...إلى الذين عبدوا لي دروب الحرية والنّماء
  ...إلى الذين يسروا لي سبل العلم والفداء

في تقـديم العـون   إلى زوجي الحبيب وليم وشريك حياتي ورفيق عمري الذي ما هان وما استكان 
  ...والمساعدة طوال المشوار
ت دراستي معدتها حتى أتماني التي كانت السند والعون لي لسهرها ومسإلى ابنتي كاثرين ضياء عي

  ...الجامعية
  ...بيث أنارا درحي كبديإلى ولدي ميشيل وماثيو فلذّات 

  ...بياني كأعظم ما تكون التربيةإلى والدي ووالدتي الغاليين اللذين دعماني بكل ما أوتيا من قوة ور
... إلى أشقّائي رينيه ويعقوب وإلهام الذين بتشجيعهم عزمتُ فسرتُ حتى وصلت إلى ما أصبوا إليه

  ...خاصة شقيقتي الغالية إلهام ملهمة العقل والوجدان
  ...إلى زوجة أخي العزيزة والوحيدة التي ما بخلت علي بمساعدة في سبيل الهدف المنشود

  ...والد ووالدة زوجي وإخوته الذين فخروا بمثابرتي إلتمام دراساتي العلياإلى 
إلى كنيستي بأعضائها وراعيها وزوجته الذين كانوا لي معواناً بصلواتهم وتضرعاتهم إلكمال هـذا  

  ...العمل العلمي
بجميع أطيافها مـن مـديرها الفاضـل     "كلية بيت لحم للكتاب المقدس" إلى كليتي الغالية على قلبي

وموظفيها وهيئتها التدريسية وزمالء الدراسة، تلك األيام التي سطرتموها في حياتي وأخص بالذكر 
  ...زمالئي جين وكارلوس زلفو ونادين

ممثلة بمديرها وموظفيها وشبيبتها الجامعية الذين كانوا النواة األولى لتحقيق  "بيت اللقاء"إلى جمعية 
  ...دراستي الجامعية رةمباد

هن ييرتيها ومعلماتها الفاضالت إذ وجـدت لـد  إلى زميالتي في مدرستي العودة والثانوية ممثلة بمد
  ...الحب والتقدير والثّناء



 ب 
 

إلى إدارة جامعة القدس المفتوحة وطلبتها وأخص منهم المجموعة التجريبية الذين ما توانوا جميعهم 
   ...ترى هذه الرسالة النورعن تقديم المساعدة والعون كي 

أخيراً، إلى زمالئي وزميالتي في جامعة القدس حيث التعاون الصادق والعمل الـدؤوب وأخـص   
  ...بالذكر زميلنا المرحوم عصام بوزية الذي قضى نحبه إثر حادث سير أثناء عودته من الجامعة

كان وما زال يزهو بأبنائـه   إلى وطني الحبيب وقدسنا الغالية بكل ما فيهما من عزة وشموخ، والذي
  ... شهداء وأسرى قابضين على الجمر

  ...تعلم كيف تنتصر... أنت الفارس البطل... قوي أنت: إليك أيها الفلسطيني أقول
  ...إليكم جميعاً أسطر كلمات العز والفخار بحروف من نور ونار في شغاف فؤادي المنار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ج 
 

  

  

  

  
  

  

  

 إقـــــرار

  
أقر أنا مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنهـا نتيجـة أبحـاثي    
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، إن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل أي  

 .                          درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  



 د 
 

  الشكر والتقدير
  

اركتْ والسماء تباهت وروحي تيممت بجهودكم وعطائكم أيها األشاوس المرابطون فـي  باألرض ت
منارات العلم والنور والثقافة، تُقدمون بسخاء منقطع النظير لفلذّات أكبادكم، فسيعد من يعمل معكـم  

  .نداً لفلسطينالوطنية وحماة وسألنه يرى فيكم أكبر سلوةً لأليام القادمة وإخواناً في النهضة 
  

فالشكر كل الشكر للدكتور سمير إسماعيل شقير الذي أشرف على هذه الرسالة فكان بحـق الشـعلة   
  .والبوصلة األمينة لهذه الرسالة لم يبخل بعطاء ولم يتوان عن أية مساعدة صغيرة كانت أم كبيرة

  
واللواتي " أميرة الريماوي .د"و" فدوى حلبية .د"أتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء اللجنة الممتحنة كما و
بال شك رافداً معطاء من روافد العلم والضياء والسناء، فمحظوظٌ من يترك بصماته على رمال  هن

  .الحياة
  

دكتور الصحة النفسية فـي جامعـة   "كما وال أتوانى عن تقديم شكري وعرفاني للدكتور كامل كتلو 
على جهوده الطيبة والحثيثة لما بذله من جهد وعطاء ونصحٍ وإرشاد منذ بـدايات الدراسـة   " الخليل

  . إلى أن أصبحت دراسة متكاملة، فجزاه اهللا عني خير الجزاء
  

الشكر الموصول إلدارة الجامعة ممثلة برئيسها وعمداء الكليـات ومجلـس   أقدم أن  إالوال يسعني 
األمناء وهيئتها التدريسية واإلدارية وجميع الموظفين العاملين الرابضين في هذه القلعـة الحصـينة   

  .جامعة القدس يسهرون لحمايتها من كل عبث وفساد
  
 
  

  .الوطنبوركتم جميعاً وبوركت كل السواعد العاملة من أجل عزة 
  
  
  
  
  
  



 ه 
 

  ملخص ال
  

  
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي جمعي في مستوى تقدير الذات لـدى  

حيث تكونـت  . مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة
من الذكور ) 14(منهم  ،تجريبية) 15(ضابطة، و) 15(منهم طالباً وطالبة، ) 30(من  عينة الدراسة

  .من اإلناث) 16(و
بعرضـه علـى   ه التحقق من صدقعلى عينة الدراسة وذلك بعد لتقدير الذات  مقياس تم تطبيقوقد 

مجموعة من المحكمين، كما تم حساب ثبات المقياس بأبعاده المختلفة بطريقـة االتسـاق الـداخلي    
  ).Cronbach Alpha(بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا 

وبواقع جلسة إرشادية ) 12(ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم برنامج إرشادي جمعي تكون من 
وذلك استناداً لبعض مفاهيم وفنيات نظريـة اإلرشـاد   دقيقة، ) 90(جلستين أسبوعياً، مدة كل جلسة 

  .، والذي تم تطبيقه على أفراد العينة التجريبيةالسلوكي المعرفي
تقدير الذات لدى أفراد  مستوىمتوسط وجود فروق ذات داللة إحصائية في  عن الدراسة وقد كشفت

وأظهـرت النتـائج   والبعدي، لصالح البعدي، كمـا   القبلي ينالمقياس بينوذلك المجموعة التجريبية 
بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضـابطة بعـد   ذات داللة إحصائية  وجود فروق
كما وأظهرت النتائج عـدم وجـود   . لصالح المجموعة التجريبيةشادي الجمعي امج اإلرنتطبيق البر

فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعـد تطبيـق   
 .الجمعي تعزى لمتغير الجنس اإلرشاديالبرنامج 

  
  
  
  
  
  
  
  



 و 
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Abstract 
 

  

The current study aims to explore and identify the efficiency of a collective counseling 

program at the level of self esteem for a sample of Al Quds Open University students in 

Bethlehem Branch- Beit Sahour Study Center. The sample consisted of 30 male and female 

students, 15 students (14 males and 16 females) as control group. The researcher applied a 

scale for self esteem on the sample. The scale was examined by a group of referees to 

verify its reliability. The reliability of the scale was calculated using Cronbach Alpha with 

its different dimensions by using internal consistency.  

In order to fulfill the study purposes, a collective counseling program was designed; it 

consisted of 12 counseling sessions each of which lasted for 90 minutes. There were two 

sessions per week based on some theoretical concepts and techniques of cognitive 

behavioral counseling theory which was applied on the members of the experimental 

sample. 

   

The study results indicated that there were statistically significant differences in the mean 

of the degree of self esteem among the subjects of the experimental group; it was between 

the pre and post scales and in the interest of the latter scale. 

The results also indicated that there statistically significant differences among the member 

of the experimental and control groups following the implementation of the collective 

counseling program in favor of the experimental group.  

The results also showed that there were not   statistically significant differences among the 

member of the experimental and control groups following the implementation of the 

collective counseling program due to the gender variable. 
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  الفصل األول
  

  خلفية الدراسة
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  األول الفصل 
  

  خلفية الدراسة

  

  المقدمة 1.1
  

اإلنسان على هذه األرض وهو يسعى دائمـاً إلشـباع حاجاتـه     –عز وجل  –خلق اهللا  منذ أن
فعدم إشباع هذه ). كالماء والغذاء واألمن واالستقرار(األساسية التي من شأنها أن توفر له البقاء 

 أو الحاجات ينتج عنها اضطرابات نفسية تؤثر في جسده حيث يلعب ذلك دوراً مهماً فـي رفـع  
الحضـارات والـدول اهتمامـاً بالغـاً     اهتمام وبذلك نرى ). 2007نجيب، (الذات خفض تقدير 

بالحاجات النفسية ألفراد مجتمعاتها حيث قامت بمساندتهم في تكوين صورة إيجابية لتقدير ذواتهم 
من أجل تنمية شخصية الفرد الصالح المعطاء متجلياً ذلك في رفع مستوى تقديره لذاته ومسايرة 

لذلك فإن تقدير الذات له فاعلية في تحديد مـا  . التفاؤل والعيش الكريم مع اآلخرينالحياة بروح 
يستطيع الفرد القيام به من سلوك، وعلى قدرته على المثابرة، إذ أن الشخص الذي تنقصه الثقـة  
في تقديره لذاته وفاعليتها يكون شخصاً يركز كثيراً على مواطن الضعف والقصور لديه، ويشعر 

يتسم بالمبالغة وعدم الواقعية بتقييمه للمشكالت التي يواجههـا   كمادم الكفاءة الشخصية، أيضاً بع
مما يؤدي إلى فشله بالقيام بالمهام التي يتطلع لها وذلك يزيد من احتماليـة تعرضـه لإلحبـاط    

  ).2009علوان، (والشعور بالدونية 
ية اإلنسان، إذ يعتبر مـن أكثـر   أن تقدير الذات من أهم المفاهيم المتعلقة بشخص نرىومن هنا 

األبعاد أهمية وتأثيراً في السلوك، فتقدير الذات هو أمر ضروري من أجل حياة الفرد، باإلضافة 
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إلى أنه ضرورة عاطفية، فبدون وجود قدر معين من تقدير الذات يصبح من الممكن وإلى حـد  
  ). 2010غنايم، (كبير أن تكون الحياة شاقة ومؤلمة 

العوامل المؤثرة في تقدير الفرد لذاته عوامل التنشئة األسرية، والتي لها تأثير كبير أن من و كما
حيث يعتبر . على قدرات الفرد وإمكاناته، ومدى تقبله لذاته، وكذلك تقبل اآلخرين له وعالقته بهم

تقدير الذات المرتفع ضرورة لصحة وسالمة الفرد النفسية والعقلية، كما ويساعده علـى تحقيـق   
فنرى تقدير الذات المرتفع يرتبط ارتباطا وثيقا مع مفهوم الذات اإليجـابي،  . اته والتأكيد عليهاذ

والتكيف النفسي االجتماعي، ومع تقدم العمر يلعب تقدير الذات دوراً مهماً في عالقة الفرد مـع  
فـي   همةاآلخرين فيكون مبادراً في عالقاته االجتماعية وصداقاته، وهو من أهم العوامل المسـا 

 .تحقيق سعادته

ظاهرة تصف شخصية الفرد، ويؤثر في دوافعـه واتجاهاتـه    فيعتبر تقدير الذات المنخفض أما
وسلوكه، ويؤدي سلوكه المرتبط بتقدير الذات المنخفض إلى أن يتخذ اآلخرون عنه فكرة السلبية 

ضحة الثابته لذاتـه،  ويفتقد الفرد ذو التقدير المنخفض الصورة الوا. كتلك التي يحملها عن نفسه
عات داخلية، ونقص في مصادر الذات اإليجابية، ويتجه نحـو الحيـاة بحـذر    اويعاني من صر

ويؤدي ذلك الى حدوث اضطرابات انفعاليـة  . وبحماية شديدة لذاته، فاقداً األمل وشاعراً بالعجز
ديـدة، أو  ج لى جامعةإ االنتقالونفسية مؤقتة، ولكنها قد تتحول عند وجود ظروف ضاغطة مثل 

لى العنف واإلدمان، واضـطرابات  إلى مشكالت أخرى مثل االكتئاب والميل إسرية صعبة أحياة 
   .األكل، وخلل في العالقات االجتماعية، وسوء التكيف في الجامعة والتحصيل األكاديمي المتدني

قد تعتبـر هامـة   من أحكام  يطلقهومما سبق يتضح أن تقدير الذات يعني تقييم الفرد لذاته، وما 
فتقدير الذات ينمو ويتطور من خالل عمليـة معرفيـة   . تكون إيجابية أو سلبية والتي قدعليها، 

. اجتماعية تتمثل في تقييم الفرد لنفسه، وعملية وجدانية تتمثل في إحساسـه بأهميتـه وجدارتـه   
الشـوارب،  (يـة ويشمل تقدير الذات أبعاداً نفسية وانفعالية واجتماعية وجسـمية وقيميـة وأخالق  

2005.(  
إلى أن تقدير الذات هو درجة التطابق بين الـذات المثاليـة   ) Cohen, 1959(وقد أشار كوهن 

  )1981الدريني، وآخرون،. (التي يحاول الفرد تكوينها عن نفسه والذات الواقعية التي يعيش فيها
الفـرد علـى    يرى أن تقدير الذات هو ما يحكم به) Cooper Smith, 1967(أما كوبر سميث 

 ,Ziller(كما يـرى زيلـر   . ذاته وعلى جدارته، بحيث يقوم بالتعبير عنها باتجاهات نحو نفسه

القسـوس،  (أن تقدير الذات هو القيمة التي تنتج عن مقارنة الفرد نفسه مـع اآلخـرين   ) 1973
1985.(  

الجـامعي الـذي   وبذلك يعد تقدير الذات من أكثر الجوانب أهمية في حياة الفرد والسيما الطالب 
. يسعى في هذه المرحلة لوضع أهدافه الخاصة والتخطيط لمسـتقبله علميـاً، ومهنيـاً، وعمليـاً    
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من ظروف قهرية فرضتها عليـه  فالطالب الجامعي وخاصة الفلسطيني يعيش في مجتمع يعاني 
ـ     ل الظروف المأساوية المتمثلة في االحتالل، والمعاناة من الفقـر والحرمـان، والتشـريد والقت

المستمر واالعتقال، والكثير من األزمات الداخلية واالنقسامات التي ولّدت مـع مـرور الـزمن    
الشعور باإلحباط واليأس والظلم، مما استدعى ضرورة االهتمام بهذه الشريحة من أفراد المجتمع 
من أجل تقديم البرامج العالجية لهم كجزء من االساليب الضرورية لضـمان حمايـة المجتمـع    

  . اته وصموده في وجه هذه التحديات، فهم جيل المستقبل المثقف الواعيوثب
فنالحظ أن حياة الطلبة الجامعيين تتسم والسـيما داخـل الجامعـة بالخصوصـية والحساسـية      
الشديدتين، وذلك من ناحية أن الطالب ينتقل إلى بيئة جديدة ومختلفة كليا عن التي كان فيها لمدة 

ألن طبيعة النضج الفكري والعقلي لهذا الطالب تبدأ بالتكون النهـائي،  تزيد على عشر سنوات، و
ويصبح أمام مجموعة من التحديات التي عليه أن يواجهها بدرجة أعلى من االعتماد على النفس 
عما كان عليه سابقاً، سواء على المستوى األكاديمي أم المستوى السلوكي، فيتحول دور القائمين 

المشكالت التي قد يمر الطلبة بها مـن  مباشر إلى اإلرشاد والتوجيه، حيث إن عليه من التدخل ال
الممكن أن تؤدي إلى التشوه في تقديم الطالب لنفسه ولآلخرين، ونقص في تقديره لذاتـه، ممـا   
يجعله أكثر عرضه لإلصابة باالضطرابات النفسية، خاصة إذا لم تتـوفر البـرامج اإلرشـادية    

   )2007شاهين، . (لمواكبة تلك المشكالت وعدم الوقاية منهاالمناسبة والمالئمة 
وكما أن حياة الطالب الجامعي تختلف عن حياة الطالب العادي أو اإلنسان العادي غير الملتحـق  
بالجامعة، فإن لكّل مجموعة من الطلبة خصوصية اجتماعية، وسمات يختلفون بها عـن طلبـة   

طلبة جامعة القدس المفتوحة، وينبع ذلـك مـن طبيعـة     جامعات أخرى، ومن أبرز تلك الفئات
حياتهم اليومية، وظروفهم االجتماعية، والعملية، فال يقضون وقتاً طويالً في مقاعد الدراسة وبيئة 
الجامعة، مما يؤثر على مستوى التكيف مع هذه البيئة ونجاعة التعامل معها، وبذلك يكونون أكثر 

  . والتأثر بالفشل مهما كانت درجتهعرضة للضغوط النفسية واإلحباط 
بناء على ما سبق فإن هذا الواقع يستدعي بناء برنامج إرشادي يدعم هـذه الفئـة مـن الطلبـة     
الجامعيين، ويساهم في بناء تقدير الذات لديهم بالطريقة التي تكفل لهم الثبات في وجه التحـديات  

ع بيئة التعليم الجامعي، وتفاصيل الحياة الجامعية المختلفة، وذلك عن طريق تمكينهم من التكيف م
  . الجامعية، مما يساعدهم على التعامل اإليجابي مع أنفسهم ومع البيئة من حولهم
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  :مشكلة الدراسة 2.1
  

من المتعارف عليه أن تقدير الذات يعكس التقييم الذي يصدره الفرد حيال صورة الذات لديه، لذا 
واالستحسان لشخصيته واتجاهاته نحوها، فتقدير الـذات يعكـس   فهو يعبر عن مشاعر الرفض 

المدى الذي من خالله يحكم الفرد على نفسه بأنه ناجح ويستحق االحترام والتقدير أو ال يستحق 
فمثل هذا التقييم يؤدي دوراً مهماً في تطوير اتجاهات الفرد ومشاعره تجاه نفسه وبالتـالي  . ذلك

الذات اإليجابي يسهم في قبول الفرد لنفسـه ويشـعره بالرضـا     حيث أن تقدير. في ردود فعله
والفخر ويزيد من مستوى الدافعية لديه لإلنجاز واألداء، وفي قبول اآلخرين، والدخول معهم في 
تفاعالت اجتماعية مثمرة، في حين يعمل تقدير الذات المتدني على رفـض الـذات وازدرائهـا    

نجاز والميل إلى الدخول في التفاعالت االجتماعيـة مـع   ويضعف دافعية الفرد نحو األداء واإل
  ).2006عربيات وآخرون، (اآلخرين 

ومن المؤكد أن طلبة الجامعات لهم خصوصيتهم عن باقي األفراد من الفئة العمرية نفسـها، إذ  
يعيشون في ظل مجموعة من الضغوطات الفكرية والنفسية والعملية والعلمية اليومية التي مـن  

تأثير في نفسيتهم وتصورهم لذاتهم، ومن المسلم به أن طلبة جامعة القدس المفتوحة هـم  شأنها ال
أكثر هذه الفئة تأثراً ومعاناةً، ساهم في ذلك المدى الواسع في األعمـار بـين الطلبـة، وعـدم     
انتظامهم في الدراسة كباقي الجامعات، وطبيعة الظروف االقتصادية واالجتماعيـة واألكاديميـة   

ة التي يعاني منها هؤالء الطلبة، فتجد الطالب الجامعي في جامعة القدس المفتوحة يحمـل  الصعب
على كاهله عبء المسؤولية الدراسية إضافة إلى مجموعة من المسؤوليات األخرى في الحيـاة  
اليومية مما يؤثر على طريقة تفاعلهم مع البيئة الجامعية وقدرتهم علـى معالجـة المشـكالت،    

  . اصل في تكوينهم النفسي، وتقديرهم لذاتهمواألثر الح
التقدير الذاتي لـدى الطلبـة،    تحسينوبناء على ما تقدم يتوقع أن يسهم البرنامج اإلرشادي في 

  .ويعمل على قبولهم لذواتهم والكفاية الشخصية لديهم
  :اآلتي غة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسوعلى ضوء ذلك فإنه يمكن صيا 
ما مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي في مستوى تقدير الذات لدى عينة من طلبـة جامعـة   "

  ."بيت لحم؟ فرع –القدس المفتوحة 
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  :أهمية الدراسة 3.1
  

  .يمكن لنا أن نقسم أهمية الدراسة إلى أهمية نظرية وأخرى تطبيقية
  األهمية النظرية: أوالً

تضع هذه الدراسة جهداً جديداً وإضافياً إلى الدراسات األخرى السابقة لها عن البرامج االرشادية 
الداعمة لتقدير الذات، كما أنها تكشف مدى فاعلية استخدام برنامج ارشادي جمعي في تحسـين  

مركز بيت ساحور الدراسـي،   –فرع بيت لحم  –تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة 
محققة بذلك فائدة إضافية وهي فهم خصائص فئة شديدة االهمية في المجتمع الفلسـطيني وهـي   

  . طلبة الجامعات الذين ينتظرهم المستقبل ليبنوا الوطن بخبراتهم وقدراتهم بعد التخرج
  

  األهمية التطبيقية: ثانياً

دمـة االرشـادية   تساعد الدراسة في المجال التطبيقي على تكوين صورة عملية علمية عـن الخ 
الواجب تقديمها للطلبة الجامعيين في مجال تقدير الذات المنخفض، وبالتالي فإن ذلك يمهد لوضع 
حجر األساس لمجموعة من البرامج االرشادية الفعالة التي يمكن جمعها وتقديمها عـن طريـق   

ت ساحور مركز بي –فرع بيت لحم  –مركز خاص باإلرشاد النفسي في جامعة القدس المفتوحة 
  . الدراسي، وفي جامعات الوطن األخرى كذلك

  
  :أهداف الدراسة 4.1

  
  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية

التعرف على األثر الذي يمكن أن يحدثه برنامج إرشادي جمعي في تحسين مسـتوى تقـدير    .1
 .الذات

     فـرع  / التعرف على مستوى تقدير الذات لدى عينة من طالب جامعـة القـدس المفتوحـة    .2
 .مركز بيت ساحور الدراسي/ بيت لحم

  .متغير الجنسل اًمعرفة الفروق في تقدير الذات وفق .3
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  :أسئلة الدراسة 5.1
  
معـة  ما مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي في مستوى تقدير الذات لدى عينة من طلبـة جا "

  "بيت لحم؟ فرع –القدس المفتوحة 
  :فقد تفرع منها التساؤالت الفرعية اآلتية ته مشكلة الدراسة بسؤالها الرئيسوبناء على ما حدد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في متوسط درجة تقدير الذات لدى  .1
مركـز بيـت   / فرع بيت لحـم  /أفراد المجموعة التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة

 ؟يساحور الدراسي بين القياسين القبلي والبعد
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في متوسط درجة تقدير الذات بـين   .2

امج اإلرشادي الجمعي نأفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البر
 مركز بيت ساحور الدراسي؟/ فرع بيت لحم/ حةعلى طالب جامعة القدس المفتو

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة في متوسط درجة تقدير الذات بـين   .3
أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي الجمعي 

سـاحور الدراسـي تعـزى     مركز بيت/ فرع بيت لحم/ على طالب جامعة القدس المفتوحة
 لمتغير الجنس؟

  
  :فرضيات الدراسة 6.1

 
في متوسط درجة تقدير ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

مركز / فرع بيت لحم/ الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة
 .بيت ساحور الدراسي بين القياسين القبلي والبعدي

في متوسط درجة تقدير ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
ـ جموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضـابطة بعـد تطبيـق البر   الذات بين أفراد الم امج ن

مركز بيت سـاحور  / فرع بيت لحم/ اإلرشادي الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحة
 .الدراسي

في متوسط درجة تقدير ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
ة وأفراد المجموعة الضـابطة بعـد تطبيـق البرنـامج     الذات بين أفراد المجموعة التجريبي

مركز بيت سـاحور  / فرع بيت لحم/ اإلرشادي الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحة
 .الدراسي تعزى لمتغير الجنس
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  :الدراسة حدود 7.1

  
  :اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من المحددات، وهي

مركـز  / فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحةاقتصرت هذه الدراسة على  :المحددات المكانية
  .بيت ساحور الدراسي
 .2012/2013اقتصرت هذه الدراسة على العام الدراسي : المحددات الزمانية

مركز / فرع بيت لحم/ نة من طلبة جامعة القدس المفتوحةعياقتصرت على : البشرية المحددات
 بالطريقة العشوائيةبة، بحيث تم توزيعهم وطال اًطالب) 30(تألفت من  حيث ،الدراسي بيت ساحور

  .الى مجموعتين التجريبية والضابطة
  :وهذه الدراسة محددة باألدوات المستخدمة اآلتية

ألدب التربوي والدراسات السابقة والذي تـألف  ل استناداً تم إعدادهالبرنامج اإلرشادي الذي  .1
المجـال اإلجتمـاعي، والمجـال    : جلسة، وقد تمثل في أبعاد تقدير الذات اآلتيـة ) 12(من 

 .الجسمي، والمجال اإلنفعالي، والمجال األخالقي، والمجال المعرفي

بالرجوع إلى األدبيات السابقة ومواقع االنترنت وعـدداً   هإعداد الذي تم: مقياس تقدير الذات .2
 .من المقاييس العربية واألجنبية

 
  الدراسة ومفاهيم مصطلحات 8.1

  

  :على المصطلحات والمفاهيم اآلتيةاشتملت هذه الدراسة 
  : برنامج اإلرشاد الجمعي

هو برنامج مخطط ومنظم لتقديم الخدمات اإلرشادية لجميع األفراد بهدف مسـاعدتهم لتحقيـق   "
النمو السوي والقيام الختيار الواعي المتعقل ولتحقيق التوافق لألفراد يقوم بتخطيطـه وتنفيـذه   

  ).289: 2002زهران، ( "نوتقييمه لجنة وفريق من المسؤولي
  

ية، جلسة إرشـاد ) 12(هو برنامج إرشادي جمعي من إعداد الباحثة مكون من : ويعرف إجرائياً
 يغطي البرنامج أبعاد تقديرو، دقيقة) 90(حيث تتراوح الفترة الزمنية  بواقع جلستين في األسبوع

واألسـاليب  ، وهو يتكون من مجموعة من الفعاليات واإلجراءات الذات لتقوية المهارات الحياتية
   .اإلرشادية المستخدمة من اإلرشاد المعرفي السلوكي بهدف تحسين أبعاد تقدير الذات لدى الطلبة
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 : تقدير الذات

  :ومن أهم التعريفات التي تناولت مفهوم تقدير الذات، التعريفات اآلتية
تقدير الذات بأنه تقييم يضعه الفرد لنفسه وبنفسه ويعمـل  " Smith )1967( عرف كوبر سميث
ويتضمن هذا التقييم اتجاهات الفرد اإليجابية والسـلبية نحـو ذاتـه، وهـو     . على الحفاظ عليه

مجموعة االتجاهات والمعتقدات التي يستدعيها الفرد عندما يواجه العالم المحيط به وذلـك فيمـا   
  ".قبول وقوة الشخصيةيتلعق بتوقعات النجاح والفشل وال

أن تقدير الذات يشير ) "Green & Breckler(وجرين وبريكلر ) Kemble(كما ويرى كيمبل 
  ).197: 1993جبريل، " (إلى توقعات النجاح في مهمات لها أهمية شخصية واجتماعية

تقدير الذات على أنه تقدير الشخص لنفسه وألهميته، وجعل تصرفاته ) "2002(ويعرف بالدينو 
  ).76: 2010محمد، " (سلوكه محسوباً لنفسه، والتصرف بمسؤولية تجاه اآلخرينو
تقدير الذات هو مالحظة الفرد والصورة المتكونة في ذهنه عن قدراته ومميزاته، وهو مجموعة و

من المعتقدات واإليمانيات الفكرية الموجودة لدى الفرد عن نفسه بما يقود إلى السلوك األفضـل،  
  ) Portillo, 2013-Pastorino & Doyle. (فإن تقدير الذات إدراك  الفرد لنفسهوبالتالي 

  
الدرجة التي يحصل عليها الفرد عند تقييمه لنفسه من خالل أبعـاد تقـدير   : ويعرف إجرائياً بأنه

الذات المختلفة، ويتم تحديد هذه الدرجة من خالل إجراء المقياس المستخدم من أجل قياس تقدير 
  . هذه الدراسة من إعداد الباحثةالذات في 

  
 : الطالب الجامعي

هم الطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة ضمن مرحل البكالوريوس، "يقصد بالطلبة الجامعيون، 
  ).16: 2007شاهين، " (وبشكل منتظم في الجامعات والكالت الجامعية الفلسطينية

 –فرع بيت لحم  –هو الطالب المسجل للدراسة في جامعة القدس المفتوحة : ويعرف إجرائياً بأنه
  .مركز بيت ساحور الدراسي ويسري عليه قانونها ولوائحها

  
  :جامعة القدس المفتوحة

وتسعى إلى تقديم التعليم ألغلـب  ، 1991هي جامعة تأسست على أرض فلسطين في بداية عام 
تقوم بإعـداد  ة ظروفهم عن طريق التعليم المفتوح، وشرائح المجتمع الفلسطيني من خالل مراعا

الطالب لكي يتخرج إنساناً يملك المعارف والمهارات الكافية لالستمرار في التعلم معتمـداً علـى   
جامعة القدس المفتوحـة،  (حتى يصل إلى مستوى الطلبة الجامعيين في الجامعات األخرى نفسه، 
2013.(  
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  الفصل الثاني
  

  والدراسات السابقة اإلطار النظري
  
  

  .اإلطار النظري 1.2

  :الدراسات السابقة 2.2
  .الدراسات العربية 1.2.2

  .الدراسات األجنبية 2.2.2
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  

  اإلطار النظري 1.2
  

  مقدمة 1.1.2
  

إن حياة اإلنسان تمر بمراحل يحتاج بها الفرد إلى الشعور باألمن، والحب، واالنتماء، واحتـرام  
تقدير الفرد لذاته يتكـون  فنرى أن  -كما أشار إلى ذلك ماسلو في سلم الحاجات –وتقدير الذات 

 وتجـارب  ينمو ويترعـرع بخبـرات  ف ،مع الوالدين والذي يبدأمن خالل تواصله مع اآلخرين، 
وبمقدار ما يحقق من إشـباع   .اإلحباط يؤدي إلىمنها ما يحقق اإلشباع لذاته، ومنها ما ، ومعقدة

   ).2007نجيب، (أو إحباط يتطور لديه تقديره لذاته، وينتج عنه تقديراً ذاتياً مرتفعاً أو منخفضاً 
لـدى   المنخفض في تحسين مستوى تقدير الذاتتساهم البرامج اإلرشادية  وجود لذلك نالحظ أن

على تحسين مهارات التعبيـر   تعملكما  .وا من طلبة الجامعات أم من غيرهماألفراد، سواء أكان
، وهذا ما أكدت عليه دراسات كثيرة سعت إلـى  نحو ذواتهم عن الذات، وتعديل اتجاهات الطلبة

بـدة،  ع(و) 2007شاهين، (كدراسة  تصميم برامج إرشادية بهدف خدمة شريحة معينة من الناس
إلى وجود أثر كبير وواضح إيجابياً  تجاربهم، إذ أشارت نتائج )2007نجيب، (ودراسة ) 1995

أن البرامج االرشادية في حال استمرارها فإنهـا سـتحقق    وأظهرت دراساتهمكما . لهذه البرامج
  .التغير المطلوب والتحسين المتوقع في مستوى تقدير الذات مع مرور الزمن
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فمفهوم تقدير الذات والذي شاع في اآلونة األخيرة له عالقة وثيقة بشخصـية الفـرد السـلوكية    
فمنذ سنوات عديدة والباحثون االجتماعيون مهتمون بدراسـة  والتي أوجب توضيحها؛ والنفسية، 

) Mead, M., 1928" (مارجريـت ميـد  "حيث يرجع الفضل لكل من . النظريات المرتبطة به
حيـث افترضـت   . في إدخال هذا المفهوم إلى مجال علـم الـنفس  ) Colly, 1918" (كولي"و
للسلوك الذي  حديدهعن ذاته من خالل ت هأن الفرد يأتي إلى مرحلة تكوين مفهوم" مارجريت ميد"

صـورة الفـرد عـن ذاتـه     " كـولي "نما اعتبر بي ،رد فعله تجاه اآلخرينوينبغي أن يقوم به، 
Individual Self image محصلة النعكاسات تقييم اآلخرين له، ولقـد أطلـق عليهـا    بمثابة ال

  ). 2003الضيدان، (، Looking glass Selfالذات المراوية 
وتتبلور قيمة تقدير الذات في الطريقة التي يرى بها اإلنسان نفسه، واألحكام التي يصدرها على 
صفاته وسماته المادية والمعنوية والسلوكية، ويقود ذلك إلى التوسع والتعددية في تحديد مفهـوم  

  . تقدير الذات
  

  تقدير الذات -:المبحث األول

  
  مفهوم تقدير الذات 2.1.2

  
تعددت الطريقة التي يرى بها علماء النفس تقدير الذات، وقد أدى هذا االخـتالف فـي زاويـة    
الرؤية لكل منهم إلى التعددية في المصطلح، فقد جاءت التعريفات متعددة طبقاً لتعـدد الـرؤى،   
فمنها من يركز على الناحية النفسية، ومنها يركز على الناحية االنفعالية، وبعضها اآلخر يركـز  

بينما ركز بعضها اآلخر على النـواحي السـلوكية   على الناحية المعرفة كاالتجاهات نحو الذات، 
  : وقد جاءت على النحو اآلتي. واالستقالليةالعامة مثل االعتماد على الذات 

أن الفرد يشعر بعاطفة معينة نحو األمور الهامة بالنسبة له،  (James, 1980)يرى وليم جيمس 
ما يدعيه من طاقات لديه وطموح  إلىو ذاته على ما يدعيه من نجاحات نسبة ويعتمد شعوره نح

، فعندما يحقق نجاحاً أكثر من توقعه وطموحه يشـعر بمشـاعر   (Mruk, 1999)وأهداف وقيم 
  . (Brown, 1998)مرتفعة نحو ذاته، أما عكس ذلك فإنه يشعره بشعور سيء نحوها 

ايجابي أو سلبي نحـو   اتجاه :تقدير الذات بأنه عرف فقد (Rosenberg, 1965)أما روزنبرغ 
  .شيء معين يدعى الذات

تقدير الذات بأنه التقييم الذي يجربه الفرد لذاتـه ويعتـاد    (Coopersmith)وعرف كوبرسميث 
المدى الذي يعتقد الفرد أنه قادر ومهم ونـاجح   إلىالرفض، ويشير  أوعليه، ويشمل إما الموافقة 
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الدراسات التي أجراها أن تقدير الذات يبقى ثابتاً نسـبياً لسـنوات عـدة     وقد أظهرت. وذو قيمة
 .(Coopersmith, 2002)ث الحياة والتغيرات البيئية وفقا للعمر والجنس اولكنه يتأثر بأحد

 بأنـه ف تقدير الذات ويعر ،أن تقدير الذات حاجة إنسانية أساسية(Branden) كما أشار براندن 
  .(Branden, 1987)ذاته، تتساوى فيه الكفاية والقيمة حكم يصدره الفرد على 

أن تقدير الذات يحتوي على الكفاية والقيمة، والعالقة بينهما فـي   إلى (Mruk)توصل مروك و
حياة الفرد، والخصائص الحية لتقدير الذات على مستوى اإلدراك والمشاعر، وإمكانية التغييـر،  

 .عين عند البالغين ولكن يبقى هنالك مجـال للبـالغين  مستوى م إلىن تقدير الذات يصل أب علماً
)Mruk, 1999(  

اتجاهات الفرد نحو ذاته والتـي لهـا مكـون    نه تقدير الذات على أ) Rogers(ويعرف روجرز 
، فتقدير الذات يعني كيف نرى أنفسنا، وكيف نفكر عن ذاتنا، ويتأثر تقدير سلوكي وآخر انفعالي

   .)Mcleod, 2007( كون عليهاللصورة التي نريد أن نالذات في رأيه بمدى تحقيقنا 
 تعددت التعريفات لدى علماء النفس حول تقدير الذات، ونالحظ برغم التعدد في التعريفات إال أن

) Coopersmith(وكوبرسـميث  ) Rogers(بعضها اتفقت في المحور ذاته، مثـل روجـرز   
، بينمـا  على أن تقدير الذات هو عبارة عن اتجاهات وتقييم الفرد لذاتـه  )Branden(وبراندن 

كانت بعض التعريفات غيـر مفسـرة وتحتـاج إلـى التوضـيح مثـل تعريـف روزنبـرج         
)Rosenberg( .  
  

  تقدير الذاتلمفهوم التطور التاريخي  3.1.2

  
مع مـرور الـزمن،    يلمح المتصفح لتعريف مفهوم تقدير الذات تطوراً واضحاً في هذا المفهوم

ويعود ذلك إلى توالي الدراسات والنظريات التي سعت الى تفسير هذا المفهوم، واالكتشافات التي 
توصل إليها العلماء النفسيون، بحيث فرضت هذه الدراسات على مفهوم تقدير الذات أن يتوسـع  

تقدير الـذات بـالنفس    أفقياً وعرضياً ليشمل كل الجوانب التي ترتبط به، وقد أدى ارتباط مفهوم
والمجتمع والتفاعل بين عناصرهما إلى اتّجاه مفهوم تقدير الذات نحو الشمولية التي كفلتها جهود 

  .الباحثين والدارسين
عالقته بالعديد من للقد نال مفهوم تقدير الذات اهتماماً واضحاً لدى الكثير من الباحثين وخاصة و

فيمكن القول أن تقـدير  ، السلوك اإلنساني فية محورية المتغيرات، بحيث أصبح ينظر إليه كسم
سرعان ما أخذ مكانته المتميـزة فـي كتابـات     -والذي ظهر في أواخر الخمسينيات  -الذات 

الباحثين والعلماء بجانب المصطلحات األخرى في نظرية الذات التي زودت بها نظريـة األدب  
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، ومفهـوم صـورة الـذات    )Ideal Self(الية السيكولوجي في تلك الفترة مثل مفهوم الذات المث
)Image Self( مفهــوم الــذات الواقعيــة ،)Real Self( ومفهــوم تقبــل الــذات ،)Self 

Acceptence ( ثم ظهر مفهوم تقدير الذات)SelF- Esteem) ( ،2012آيت.(  
دراسة على عينة من الطلبة الجامعيين والتي بينت أن الطلبـة  ) Cohen, 1959(أجرى كوهن و

الذين يسجلون تقديراً منخفضاً للذات يفضلون إقامة عالقة سلبية مع أسـاتذتهم ويـرون أن دور   
  ).2007أمزيان، (ر من المناقشة والمشاركة بالطالب هو االستماع بقدر أك

ف تقدير الذات بأنه اتجاه إيجابي أو سلبي نحو شـيء  فعرRosenberg, 1965 ((أما روزنبرغ 
تقدير الذات المرتفع عن شعور الفرد بأنه جيد بما فيه الكفاية وذو قيمة  فيعبر. معين يدعى الذات

ويحترم نفسه لما هو عليه، بحيث ال يقف برهبة أمام ذاته، كما وال يتوقع مـن اآلخـرين ذلـك    
فيعد إسهامه في مجال تقدير الذات مهمـاً،  . أيضاً، فهو ال يعتبر ذاته أعلى من مستوى اآلخرين

  ).2005الشوارب، (لذات بالقيمة التي يشعر بها  حينما فسر تقديره
تقدير الذات على أنه القيم التي يتوصل إليها الفرد ويتبناه ) Argyle, 1967(وقد عرف أرجايل 

حيث يعبر الفرد عن موافقته أو عدمها اتجاه ذاته من جهة وإلـى مـدى   . عادة فيما يتعلق بذاته
  )2012آيت، . (ناجحة، وذات أهمية من جهة أخرىاعتقاده في ذاته باعتبارها ذاتا قادرة، 

 يجريـه الفـرد   الذي تقدير الذات بأنه التقييم) Coopersmith, 1967(وقد عرف كوبر سميث 

 ومهم أنه قادر الفرد يعتقد الذي المدى إلى ويشير الرفض، أو الموافقة إما ويشمل عليه، ويعتاد لذاته

 أدائـه  علـى  حكمه يصدر الشخصية وقيمه معاييره حيث أن الفرد وبناء على. قيمة وذو وناجح

  ).2005الشوارب، (قيمته  بخصوص قرار إلى ويصل ومساهماته وقدراته
الذي اعتبر تقدير ذات هو من الحاجات األساسية لألفراد والتـي  ) Maslow, 1968(أما ماسلو 

ة عندما تهدد، كـذلك ال  ال يستطيع االستغناء عنها، فعلى األفراد أن يكافحوا لحماية قيمهم الذاتي
يجب أن تهدد شخصية تلك األفراد أو تهان وذلك ألنها قد تؤدي إلى خفض تقدير الذات لـديهم  

  ). 2011الحجري، (
حكم يصدره الفـرد  "الذي عرف تقدير الذات بأنه ) Branden, 1969(ثم ظهر بعد ذلك براندن 

األهمية المتساوية لكـل مـن الكفايـة    "ى ، كما أنه أكد عل"على ذاته تتساوى فيه الكفاية والقيمة
والقيمة والعالقة بينهما، وأن لتقدير الذات ناحيتين متداخلتين، تشمل شعور الفرد بكفايته وشعوره 
بالقيمة الفردية، وتتكون من تكامل كل من الثقة في النفس وإمكاناتها، وتقدير الـذات، وتحقيـق   

التالي يوضح ) 1.1(والشكل رقم ) 14: 2005، الشوارب(اإلنجازات، وحقه على العيش بسعادة 
  :بذلك) Branden(ما قصده براندن 
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  يوضح تقدير الذات وفق نظرية براندن) 1.2(الشكل رقم 

  
يالحظ المتتبع لهذا العرض التاريخي أن مفهوم تقدير الذات قد بدأ يتكون من منتصـف القـرن   
العشرين، وأخذ بالتوسع تدريجياً بحسب اآلراء والنتائج التي توصل اليها علماء النفس الذي لـم  

ـ   ذات ينفكوا يبحثون في هذا الميدان حتى يومنا هذا، وبالتالي فإن عملية تطوير مفهوم تقـدير ال
  . بدأت من القاعدة ثم تقدمت بخطى متالحقة نحو المفهوم الحالي

  
  كيفية تكوين ونشأة تقدير الذات 4.1.2

  
حاجة إنسانية مـن  بدأ مفهوم تقدير الذات عند الباحثين االنسانيين وكانت النظرة إليه في البداية ك

تطورت أهمية هذا وصحية، وبد من اشباعها من أجل الحصول على حياة سليمة الحاجات التي ال
نسان مع جوانب الحياة كافـة،  ه كعنصر يساهم في طريقة تعامل اإلإلي ةالنظر المفهوم حين بدأت

وهو المحرك الذي يقود اإلنسان في كثير من األحيان إلى اإلنجاز وتحقيق األهداف، وبالتالي فإن 
المتخصصون، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً تطور هذا المفهوم نابع من التعريفات التي وضعها العلماء و

  . بنشأة هذا المفهوم حتى وصل إلى صورته الحالية
ومـن  . إن تقدير الذات هو أحد جوانب مفهوم الذات والذي يعتبر أقدم وأوسع من تقدير الـذات 

 ,Rogers(نشأة فلسفية ثم انتمى إلى علم النفس بفضل روجرز بدأ بالمعروف أن مفهوم الذات 

فكمـا يـرى بـونر    . وغيره من الباحثين من أصحاب االتجاه اإلنساني في علم النفس) 1951

الثقة في . 1
النفس وإمكاناتها

تقدير الذات. 2

تحقيق . 3
اإلنجازات

السعادة. 4
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)Bonar, 1953 (  أن تقدير الذات هو األسلوب الذي يدرك به األفراد أنفسهم في عالقاتهم مـع
  ).2011مكي، (اآلخرين 

األطفـال،   إن تقدير الذات ال يعتبر فطري المنشأ كما أشارت إلى ذلك األكاديمية األمريكية لطب
بل يبدأ بتعلمه الطفل سريعاً بعد الوالدة من خالل العالقات التباديلـة مـع اآلخـرين والسـيما     

فلذلك نرى أن األحداث المحببة والخبرات الجيدة . المقربين له وكذلك تفاعله مع العالم الخارجي
ث الغير محببة لها كلما زادت كان التأثير اإليجابي أقوى على تقدير الذات، وبالعكس فإن األحدا

تأثير فكلما زاد عدد الخبرات السلبية المتطرفة للفرد ازداد التأثير السلبي علـى تقـدير الـذات    
  ).2010محمد، (

 شـعوره  ولكيفيـة  ولسلوكه، لنفسه الفرد يعطيها التي القيمة الذات إلى نشوء تقدير يرجعوأيضاً 

أن تقدير الذات ) Rosenberg(روزنبرج  رأىوقد  .إيجاباً أو سلباً عليه بتكوينه الشخصي وحكمه
يتكون من التصورات والمعتقدات التي يحملها األطفال عن خصائص معينة لذواتهم، كما يـرى  
أن أساليب التنشئة األسرية والمعاملة الوالدية في مراحل حياة الفرد المختلفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

م الفرد عن نفسه، أو بمعنى آخـر تقييمـه لذاتـه    بخبرات الفشل والنجاح، التي يقوم عليها حك
  ).   2007شاهين، (

في هرم الحاجات النفسية للفرد الحاجة إلى تقدير الـذات  ) Maslow, 1968(وقد وضع ماسلو 
متضمناً أمرين، األول الحاجة إلى تقدير الذات والذي يحتوي على الشعور بالكفاءة، والمهـارة،  

حرية، حيث أن إحساس الفرد بقيمته الذاتية وكفايته وقدرتـه علـى   واإلنجاز، واالستقاللية، وال
التغلب على اإلحباطات ومشكالت الحياة المختلفة تساعده على توافقه النفسي واسـتمراره عنـد   
مواجهة الضغوط واإلحباطات المختلفة، وإعطائه حرية التعبير والمناقشة تجعله يشـعر بالقيمـة   

وبمقدار ما يحب اإلنسان نفسه، يعتمد إلى درجة كبيرة على ما . ةوالكفاية والقدرة على المواجه
في حين أن ازدياد حدة اضطراب العالقات بين الشخصية تحول دون توافـق  . يعتقده عن نفسه

  .الفرد مع نفسه ومع اآلخرين، مما يؤدي في النهاية إلى خلل أو تدن في تقدير الفرد لذاته
تقدير اآلخرين وهذا مرتبط بظروف التنشئة االجتماعيـة التـي   أما األمر الثاني فهو الحاجة إلى 

نشأ عليها الفرد، فأسلوب التنشئة هو من أكثر العوامل المؤثرة على تقدير الذات وهذا يـتم مـع   
وضع بعض القواعد والحدود لسلوك الفرد والتي تساهم في تكوين تقـدير الـذات اإليجـابي أو    

  ).2007ملص، (السلبي لديه 
رحلة البلوغ وهي المرحلة التي يبدأ فيها تقدير الذات بالتشكل فعلياً بسبب العالقات مـع  أما في م

اآلخرين واألقران إذ أنها تشكل تقويماً لنجاحه أو فشله في بناء عالقات ناجحة مـع اآلخـرين،   
ره فيزداد شعوره بقيمته كلما زادت نجاحاته في بناء هذه العالقات، وتنقص قيمته في تقييمه وتقدي

  ).2007شاهين ، (لذاته كلما قلت نجاحاته في حال تعرضه للفشل في بناء هذه العالقات 
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أن تقدير الذات يرتبط بقدرة الفرد على التفكير العقالني، واسـتخدام  ) 2011(وأيضاً يشير مكي 
هذه القدرة في معالجة المشكالت التي تواجهه، وتجاوز المعوقات التي تعترضه، والسيطرة على 

  .فال شيء يمكن أن يدفع بالمرء إلى األمام مثل تقديره لذاته. تغيرات التي تحدث في بيئتهال
انتقل مفهوم تقدير الذات من الحديث عنه كعنصر ينتج عن اإلنسان نفسه، إلى عنصر يساهم في 
تكوينه المحيط، أي يرتبط بالفرد نفسه، وباألفراد من حوله، وطبيعـة تفاعـل األفـراد معـه،     

م إليه، فهو يقيم ذاته ليس فقط من منظوره الشخصي، بل من منظور األشخاص الـذين  ونظرته
  . يلتقي بهم وكالمهم عنه

  
  أهمية وآثار تقدير الذات 5.1.2

  
ه فـي العمـل، وعلـى    ئجميع جوانب حياة الفرد؛ فيؤثر على أدا فيإن لتقدير الذات أثراً عميقاً 

وقد أشار برانـدين  . طريقة تفاعله مع اآلخرين وقدرته على التأثير عليهم، وعلى صحته النفسية
(Branden)    ،إلى أن تقدير الذات هو جميع األحكام التي يصدرها الفرد في حياته علـى نفسـه

 ضـعف  شدة أو تحدد التي هي الفرد فحصيلة نجاح أو فشلوأن تقدير الذات هو مفتاح النجاح، 

 & Kean(كمـا يـرى كـين وسـاندلر     ، )2005مالهي وآخرون، ( تقدير الذات خالل حياته

Sandler, 2001 (   أن تقدير الذات يعتبر حجر الزاوية لكل من النمو االجتمـاعي واالنفعـالي
  ).2008األشرم، (

تشبع، وحتى أن تقدير الذات قد ينقص إذا كانت الحاجات الذاتية لم ) Palmard(وأضاف بلمارد 
يكون تقدير الذات سوياً عليه أن يسمح للفرد أن يتكيف وفق الظروف التي يمر بها، مما يـؤدي  

أمزيـان،  (إلى اإلحساس باألمن ويسمح له بتوظيف طاقته النفسية نحو معرفة حقـائق الحيـاة   
2007.(  

لفرد الذي لديه تقدير فإدراك الفرد لذاته يلعب دوراً كبيراً في تكوين تقدير الذات لديه، حيث أن ا
ذات مرتفع يشعر بتقبل اآلخرين المحيطين له ويدرك أهميتهم ألنه يشعر باالستمتاع وبالتفاعـل  
معهم، مما يؤدي إلى أن يفهم العالم بطريقة إيجابية، أما إذا كان تقدير الذات لديه منخفضاً، فهذا 

  ).2007شاهين، (الرضا والسعادة  يشعره بعدم اهتمام اآلخرين به وتقبلهم له، فيشعره ذلك بعدم
ولذا نرى بأن تقدير الذات العام يساهم في إحساس الفرد بالفعالية التي يسـتطيع أن ينجـز بهـا    

كما أنه يساهم في نمو هوية . أعماله، حيث أن ذلك يعتبر عامالً مهماً في نجاح أي عمل يقوم به
  . صه الجسميةالذاتية والتي تشمل شخصيته وعالقاته االجتماعية وخصائ
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تقدير الذات مهم لكل فرد، ألن ذلك يساعده في أن يحافظ على وجهة نظر إيجابية عن الحياة، إن 
فإيمانه بذاته ينمي الثقة بالنفس والدافع والقـدرة  . ويجعله يفخر بذاته سواء من الداخل أو الخارج

الـذات، الـذي يعطـي     ألن يكون ناجحاً في حياته، فهذا اإليمان بالذات قد يتحول إلى تقـدير 
  ).2008األشرم، (اإلحساس بالكفاءة والمرونة والنجاح واالستجابة لتحديات الحياة 

كل سلوك بشـري، فـالفرد ذو   ل المحركومما سبق يتضح للباحثة أن الحاجة لتقدير الذات هي 
نية وحـب  التقدير المرتفع يدرك ويشعر أن ذاته جديرة بالتقدير واالهتمام وال يعتبر ذلك من األنا

تقديره لنفسه متفاعالً مع اآلخرين، كما أنه يساعد على بناء حياته علـى أسـاس   ، ويكون الذات
   .الفردآمن، وبذلك يكون أقوى من 

  
  مستويات تقدير الذات 6.1.2

  
فراد بآثاره وأهميته، فكلما كان مستوى التقدير أعلـى كـان   ترتبط مستويات تقدير الذات لدى األ

أثره افتراضياً أعلى كذلك، وكلما نقص هذا المستوى فإنه ينقص على مستوى األثر، ويدل ذلـك  
م مستوى تقدير الذات يقسومن ذلك يمكن ت. على العالقة الطردية بين مستوى تقدير الذات وآثاره

  :إلى ما يأتي
 :دير الذاتالمستوى العالي لتق

درجة عالية مـن األهميـة، ولهـم مكـانتهم      وإن أفراد هذا المستوى يعتبرون أنفسهم أفراداً ذو
ويسـتحقون  . االجتماعية بين اآلخرين، ويتمتعون بالتحدي والقدرة على تحمل الشدائد والصعاب

االحترام والتقدير، ويمتاز األطفال ذوو تقدير الذات المرتفع بتقبل النقد البنـاء الموجـه إلـيهم،    
ات، وينظرون إلى أنفسـهم بشـكل إيجـابي،    وبشعورهم بأنهم مؤهلون وأكفياء في إنجاز المهم

ويصدرون تعليقات وعبارات تدل على محبتهم ألنفسهم، وتدل على وصف أنفسـهم بـأنهم ذوو   
المحادين، (فائدة وقيمة، ويرون أنفسهم بأنهم محبوبون، وال يشعرون بأنهم تحت مراقبة اآلخرين 

2010.(  
من المات مرتفعة في تقدير الذات لديهم قدر كبير أن األشخاص الذين يحصلون على درجم به لّس

من الثقة في ذواتهم، وقدراتهم، ويعتقدون في أنفسهم الجدارة والكفاءة، وأن لهم قدراً من األهمية 
  .عند األفراد اآلخرين

فيـرون أن األشـخاص ذوي   ) Winer, 1978(وواينر ) Seileigman, 1975(مان جأما سيلي
بفشلهم ألنهم ينسبونه لعوامل خارجية كاألفراد اآلخـرين أو للتعـب،   التقدير المرتفع ال يتأثرون 

  ).2012آيت، (فهم ال ينسبون فشلهم لعوامل داخلية كالجهد أو القدرة 
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 :المستوى المتوسط

تقـدير الـذات   انتشـار  من بدرجة أعلى إن تقدير الذات المتوسط ينتشر بشكل كبير بين األفراد 
 حياتهم نوعية حيث تعد فيه الكفاية، بما ليس ولكن بالقيمة الجيد ورالشع األفراد يعطي المرتفع، إذ

 ولكنهم بقدراتهم ثقة لديهمال آلخر، كما وقت من قدراتهم بخصوص الشك بعض لديهم ولكن مقبولة

  ). 2005الشوارب، (الجديدة  الخبرات على منفتحين غير
 

 :المستوى المنخفض لتقدير الذات

المنخفض يعتبرون أنفسهم غير مقبولين من قبل اآلخرين، لذلك يرغبون األفراد في تقدير الذات 
في القيام بأعمال كثيرة، بينما ال يستطيعون تحقيق الذات ألنهم يرون أنفسهم في صورة أقل عما 

فيميل األفراد ذوي التقدير المنخفض للذات إلى الشعور بالهزيمة حتى قبـل  . هي بالنسبة لغيرهم
ان، حيث أنه يتوقع فقط الفشل مسبقاً، ولعـل ذلـك يرجـع لـدى هـؤالء      أن يقوم بأي عمٍل ك

بأن لديهم فكـرة متدنيـة    –الذين يحصلون على درجات منخفضة في تقدير الذات  –األشخاص 
  .عن ذواتهم ويعتقدون أنهم فاشلون غير جذابين

دم قدرته على كما يتميز الشخص من هذا النوع بفقدان الثقة في قدراته واالضطراب االنفعالي لع
إيجاد الحل لمشاكله، واعتقاده أن معظم محاوالته ستكون فاشلة، وتوقعه أن مستوى أدائه سيكون 
منخفضاً، كما يشعر باإلذالل إذ قام بنشاطات فاشلة، ويعمل باستمرار على افتراض أنه ال يمكنه 

التقدير المـنخفض   ذلك ألن أصحاب. أن يحقق النجاح، وبالتالي يشعر بأنه غير جدير باالحترام
يعزون فشلهم ألسباب ذاتية فال يستخدمون أساليب المواجهة المركزة علـى التفكيـر اإليجـابي    

  ).2012آيت، (
  

  مكونات تقدير الذات 7.1.2

  
ي تكون لديـه فكلمـا ازدادت ثقـة    فراد بدرجة الثقة الذاتية التيتأثر مستوى تقدير الذات لدى األ

ما من جهة مستوى الذات لديه، هذا من جهة، أ التكيف وتحسين نسان بنفسه زادت قدرته علىاإل
هم في تحريـك  أخرى فالعالقة متشابكة بين مكونات تقدير الذات ومستوياته، ألن المكونات تسا

لى المرتفع وبالعكس، كما أن المستويات هي التي تحكم طبيعة المكونات المستوى من المنخفض إ
 . رد تبعا لتغيرها مع المواقفالموجودة في تقدير الذات لدى الف

الكفاءة الذاتية : أن تقدير الذات يتكون من مكونان رئيسيان) 2005(قد أوضح مالهي وآخرون و
فالكفاءة الذاتية معناها تمتع المرء بالثقة بالنفس وإيمانه بأنه قـادر علـى التكيـف    . وقيمة الذات

الذات فتعني في األساس قبول المرء لنفسـه  أما قيمة . والتعامل مع التحديات األساسية في الحياة
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من غير شرط أو قيد وأن يكون لديه شعور بأنه أهل للحياة وجدير بأن يبلغ السـعادة فيهـا؛ أي   
  . يشعر بأن له شأن وأهمية فيها

الصحة الجسـمية،  : رأى أن مكونات تقدير الذات هي إذ رأي آخر، )1984الدريني، (وكان لـ
العقلية، الهيئة أو المنظر الشخصي، العالقـات باألسـرة، العالقـات     الصحة النفسية، القدرات

  . باألصدقاء، وتحقيق السعادة، واالستمتاع بوقت الفراغ، وتكوين الفلسفة الشخصية
أن تقدير الـذات  ) 2007نجيب، (والتي أشار إليها ) 2004(وقد أظهرت دراسة أخرى للخطيب 

  :يتكون من ثالثة مكونات رئيسية، وهي
أن الفرد إذا كان ينتمي إلى جماعة يقدرونه تقديراً إيجابياً، مما يؤدي إلى : الشعور باالنتماء .1

 .حدوث توافق بينه وبين الجماعة

يحقق الفرد أهدافه وإنجازاته عندما يصبح تقديره مقروناً باألهداف التي تم : الشعور بالكفاءة .2
 .تحقيقها

  .عندما يشعر بقيمته من خالل تفاعله مع اآلخرين يرتفع تقدير الفرد لذاته: الشعور بالقيمة .3
  

  أنواع تقدير الذات 8.1.2

  
تعددت تقسيمات أنواع تقدير الذات بين العلماء، فمنهم من قسمها إلى اثنين، وآخرون إلى ثالثـة  

لـى  إنـواع  لهذه األ أو أربعة، ولم تأت هذه التقسيمات من فراغ، فقد استند العلماء في تحديدهم
  . نواع الواجب توفرهاوابط التي استنتجوا من خاللها األن المعايير والضمجموعة م

  :إلى أن تقدير الذات يكون على نوعين، وهما) Mckay, 2000(ماكي  إليه أشارومن ذلك ما 
وهو التقدير الذي يكتسبه الفرد من خالل اإلنجازات التي يقوم بها، : التقدير الذاتي المكتسب .1

 .عنها، وهكذا يعتمد تقدير الذات على ما يحققه الفرد من إنجازاتويحصل على الرضا 

هو الحس العام لالفتخار بالذات، فليس مبنيـاً علـى تقـدير    : التقدير الذاتي العام أو الشامل .2
اآلخرين للفرد، بل أنه يعتمد على تقييم الشخص لنفسه، فاألفراد الذين أخفقوا فـي حيـاتهم   

 .فء التقدير الذاتيالعملية ال يزالون يشعرون بد
  

وأشار إلى أن االختالف األساسي بين تقدير الذات المكتسب والشـامل يكمـن فـي التحصـيل     
واإلنجاز، فالتقدير الذاتي المكتسب يقوم على اإلنجاز والذي يأتي بدايتاً ومن ثم يتبعـه التقـدير   

متلكـه مـن قـدرات    بينما فكرة التقدير الذاتي الشامل فيقوم على الشخص نفسه بمـا ي . الذاتي
  )2007نجيب، . (وإمكانات
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تقدير الذات الشامل ذو تأثير سلبي، فزيادة الثقة تؤدي إلى المبالغـة  أن ) 2008(ويرى األشرم 
بينما تقدير الذات المكتسب يمكّن الفرد من االهتمام بذاته، فهو ينمو . وهذا يؤدي إلى الشك الذاتي

 .مةخصوصاً عندما ينجز شيئاً ذا قيطبيعياً و
  

فقد أعد مصفوفة لفهم أنواع تقدير الذات وهي مبنية على التفاعـل  ) Mruk, 1999(أما مروك 
  :والشكل التالي يوضح به مروك ما قصده. بين كل من الكفاية والقيمة والتقاطع بينهما

  

  
  أنواع تقدير الذات بحسب تصور مروك) 2.2(الشكل 

  
  :الذات، وهي كالتالييوضح أنواع التقدير ) 2: 2(الشكل السابق 
التعامل بكفايـة  الفرد تقدير ذات مرتفع ودرجة عالية من الكفاية والقيمة، ويستطيع : النوع األول

متطلبات المدرسة والعمل، فيشعر بقيمته وهو منفتح علـى الحيـاة،   : مع المتطلبات النمائية مثل
ويحميه شعوره بالقيمة عنـدما  ويخاطر في المواقف الجديدة بدالً من االنسحاب خوفاً من الفشل، 

يتعرض للضغوط ألن لديه قدرة على حل المشكالت فيواجهها بشكل جيد، ويسمح لـه شـعوره   
بالكفاية والقيمة حرية التصرف بسلوك خاص به معتمداً على قدرته وقيمه الخاصة، كما أوضـح  

 .بأن هذا الفرد قد يعاني من صعوبة في فهم معنى الفشل أو الرفض

 ال أنـه  إال النجاح في ة الفردرغب من الرغم وعلى والقيمة، بالكفاية منخفض شعور: انيالنوع الث
ويعتمـد   الحياة، مشكالت خوض عند والشك الثقة وعدم بالعصبية يشعر فهو عليه، يسعى للحصول

 لديه توقعـات  يولد والرفض بالفشل حافل تاريخ من ويعاني الذاتي، حكمه وينخفض اآلخرين على

 شدة أكثر أصبحت األعراض المستوى في انخفض وكلما المستقبل، في والسعادة للنجاح منخفضة

 ).2005الشوارب، (المرضي  االكتئاب مثل
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 لـيس  ولكـن  شعور بالقيمـة  الجزء هذا في يقع الذي الفرد وفي هذا النوع قد لدى: النوع الثالث

 ويتفـاخر  الكفاية، من معين مستوى إلى تحتاج التي المواقف بالتهديد في يشعر المقابل في بالكفاية

 مـن  متنوعـة  أشكاالً ويتخذ اآلخرين، ويلوم أدائه في النقص ويرفض رؤية البسيطة، باإلنجازات

  . عالنو هذا والتي تالئم والرفض التعويض

 القيام يستطيع فهو منخفضة، سلبية وقيمته الجزء إيجابية هذا في يقع الذي الفرد كفاية: النوع الرابع

 األهـداف  تحقيـق  فـي  العالية اإلنجازات من لديه تاريخ يكون وقد ومقبول، جيد بشكل باألشياء

 بجـد  ويعمل االجتماعية، واألنشطة والرياضة، تحديات المدرسة، في دائماً منشغل وهو والسلطة،

 طريقة وهي المنخفض، الذات لتقدير المرافق بالشك واالضطراب الشعور لتجنب وذلك لمستقبله،

 ما بتحد يواجه عندما عصابية، دوافعه مصادر وتكون نجاح وإنتاجية، من فيها لما اجتماعياً مقبولة

 رفض من بدالً ذاته ويؤكد ومفاجىء هجومي وبشكل دفاعياً الفرد يصبح هذا األهمية نقص وبسبب

  .اللفظي العدوان ويستخدم لحوح عادةً وهو حتى االنسحاب، أو التهديد

 لديه تقـدير  أن الفرد يعتقد حيث ،"الدفاعي الذات تقدير"والرابع  الثالث النوع مروك على ويطلق

 ذاتـه  جيد تجـاه  بشكل األمر بداية في الفرد ويشعر الذات، تقدير في نقص من يعاني ولكنه ذات،

 لقدراته ما مواجهة تحد عند المرتفع الذات تقدير وخصائص يتالءم بما يتصرف ال ولكنه وقدراته

 يمتلك ألنه بعدم الكفاية، شعوره لتغطية النجاح ويستخدم القيمة ويدعي بعدوانية فيتصرف ولقيمته،

 ال سلوكًا الفرد يظهر فيها تدنٍ، يوجد والتي منهما أي تحدي وعند إيجابية، كفاية أو إيجابية قيمة إما
  ).2005الشوارب، (للتقدير  الظاهر المستوى مع ينسجم

  
  تقدير الذاتأبعاد  9.1.2

  
تعددت أبعاد تقدير الذات بحسب تصنيف العلماء لها، فقد اختلفوا بينهم في تقسيمها ما بين ثالثـة  
أبعاد إلى أربعة أو خمسة، وجاءت هذه التقسيمات بحسب الزاوية التي ينظر منها كل عالم إلـى  

ظرته إلى طبيعة هـذه  مفهوم تقدير الذات، والطريقة التي يعرف بها هذا المفهوم باالتساق مع ن
األبعاد وشموليتها، ولكن من المالحظ أن الحديث عن أبعاد تقدير الذات قد تطـور فـي العقـد    
األخير ليصبح في األساس حديثاً حول الشمولية في فهم الذات، والمعرفة الكاملـة عـن الـنفس    

  . وقدراتها
 ,Fox & Corbin(وكوربن وقد تناول العديد من الباحثين أبعاد تقدير الذات حيث يرى فوكس 

والتي   ،المهنية، وقيمة الذات الجسميةو ،الكفاءة: أن تقدير الذات يشمل ثالثة أبعاد، وهي )1989
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. الكفاية الرياضية، والحالة البدنية، وجاذبية الجسم، والقوة البدنية: تشتمل على أربعة أبعاد، وهي
  ).2008األشرم، (والبعد الثالث الكفاءة االجتماعية 

أن مكونات تقدير الذات تتضمن ) Fleming & Courtney, 1984(بينما يرى فلمنج وكورتني 
  ).2007جعفر، (اعتبار الذات، والثقة االجتماعية، والقدرات الجامعية 

أن إدراك المرء الكلي لكفاءة وقمية ذاته ) Malhi & Reasoner, 2005(يرى ملهي وويزنر و
الذات، حيث أنه مجموع األبعاد النوعيـة والتفصـيلية لتقـدير     هو البعد الشامل أو العام لتقدير

  .الذات
فالفرد يمكن أن يكّـون لديـه   . العام والخاص ببعد معين: ين من تقدير الذاتعبنو األفراد يتمتع

  . تقدير عام مرتفع للذات وفي نفس الوقت تقدير متدنٍ لها في بعد معين
  

  : ويمكن وصف هذه األبعاد كما يأتي
  :ويتضمن مظهرين هما :الجسمي البعد

التغيرات التي تحدث في األجهزة الداخلية لإلنسان كالتغيرات فـي   ووه: النمو الفسيولوجي  )أ 
 .د إفراز الهرمونات األخرىإفرازات الغدد الصماء وغد

ويتمثل في نمو األبعاد الخارجية كالطول والوزن والتغير في مالمح الوجـه  : النمو العضوي  )ب 
  ).2004المساعيد، (اهر التي تصاحب عملية النمو وغيرها من المظ

  
 : العقلي البعد

يشير إلى النواحي الثقافية والمعرفية ويتضمن المظاهر السلوكية التي تتطلـب قـدرات عقليـة،    
وكلما قرب فكرة الفرد عن قدراته العقلية من الواقع كلما مكنه ذلك من تحقيق تكيف إيجابي مع 

مع إمكاناته وبالتالي تحقيق النجاح والتقـدم،   متّسقة في وضع أهدافذاته ومع محيطه كما يسهم 
الحجـري،  (لغ في تقييم ذاته فإنه يقابل بكثير من المعوقات التي تؤدي به إلى الفشـل  اأما إذا ب

2011.(  
  

 :االجتماعي البعد

وهو الكيفية التي يدرك بها الفرد ذاته كفرد ويقوم بعالقات اجتماعية في المواقـف االجتماعيـة   
يتضمن عالقـات الفـرد مـع     والمختلفة، والصورة التي يعتقد الفرد أن اآلخرين يرونه عليها، 

عيـة  لديه، حيث أن التفاعل االجتماعي السليم والعالقات االجتما ماآلخرين ومكانته لديهم ومكانته
الناضجة تغرز الفكرة السليمة عن الذات وبذلك يزيد تفاعله االجتماعي ويزيد بذلك تقديره لذاتـه  

  ). 2004المساعيد، (
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 :األخالقي البعد

إدراك الفرد االلتزام بالمثل واألخالقيات النابعة مـن الـدين   "بأنه ) 12: 2004(يذكر المساعيد 
االستقامة، والصدق، واألمانة، وضبط النفس، : اضلة مثلالتزام الفرد باألخالق الف هوأن. والثقافة

والتواضع، والكالم الحسن، والصبر، واحترام الغير، وتزكية النفس، واالعتدال، وهذا يزيد مـن  
  ". ثقة الفرد بنفسه

 
 ,Malhi & Reasoner(ملهـي وويزنـر   والشكل اآلتي يوضح أبعاد تقدير الذات كما أوردها 

2005:(  
  

  
  أبعاد تقدير الذات )3.2(الشكل 

  
  مصادر تقدير الذات  10.1.2

  
يمكن اعتبار أبعاد تقدير الذات ومصادره وجهان لعملة واحدة، فالمالحظ لهذه األبعاد يجد أنّهـا  
مأخوذة من البيئة التي يعيشها اإلنسان والتغيرات المحيطة به، وهي في جسده، وعقله، وحياتـه  

صادر التي مع الناس، وبالتالي فإن المستويات التي تتعامل معها أبعاد تقدير الذات هي نفسها الم
  : يستقي منها اإلنسان مصادر تقديره لنفسه، وذلك عبر طرائق ووسائل مختلفة ومنها

  
  

أبعاد تقدير الذات

تقدير الذات 
االجتماعي

.العالقة بأفراد األسرة* 
خاص  *  ة باألش العالق

.المهمين في حياتنا

تقدير أداء الذات
.األداء في العمل*

ام  *  ي المه األداء ف
.األخرى

تقدير الذات المادي
.المظهر* 
القدرات البدنية* 
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 : الخبرات الشخصية

قد ينشأ عن الخبرات السلبية تقدير ذات منخفض بشكل واضح، بينما قد تؤدي الخبرات اإليجابية 
ير التفاعالت البينشخصـية  إلى تقدير ذات مرتفع، إذ يبدو أن مكونات تقدير الذات تتشكل من تأث

المختلفة، حيث يتأثر بالمدعمات والمعززات المنحازة للذات من خالل ترتيب الحقائق واألمـور  
على نحو يجعل الخبرات أكثر فائدة وأقل إيالماً، كما ويتأثر بتضخيم الفرد إلنجازاته وجهوده في 

  ).2007جعفر، (المشاريع المشتركة 
  

 :المقارنات االجتماعية

المقارنة االجتماعية تعد مصدراً مهماً في تقدير الذات، إذ أن األفكار واألحاسيس المرتبطـة   إن
بالذات تنشأ في أغلب األحيان عند يعقد الفرد مقارنة بين آراءه وآراء اآلخرين، وفي العادة فإن 

د أو المألوفين أو األفراد الذين يتم المقارنة بهم هم أولئك الذين يلعبون دوراً مهماً في حياة األفرا
وتعقد المقارنة في النمو الجسمي والقدرات العقلية والشجاعة وحتى . الذين يشبهونهم سيما الرفاق

في الخصائص والصفات التي تحدث بصورة تلقائية، قد تؤدي المقارنة إلى الشعور بـالنقص أو  
لى منه قدراً فيقلل من قيمة إذ يوازن الفرد نفسه بأفراد أع. قد تؤدي إلى الزهو أو االفتخار بنفسه

ذاته، أو قد يوازن نفسه بأفراد أقل منه فيزيد من قيمتها وفي الحالتين تلعب المقارنة دوراً مهمـاً  
فعندما يتم تهديد تقدير الذات من خالل عقد المقارنة مع اآلخرين أكثر تفوقاً في . في تقدير الذات

سوأ يبدو كافياً ليشـعره بالرضـا والسـعادة    بعض المهمات فإن إدراك الفرد بأن هناك من هم أ
  ).2007جعفر، (
  

 :المعايير الداخلية

إن اإلنسان يظل يشعر بفشله في الوصول إلى المستوى المناسب للمعايير التي نسعى من خاللها "
حيث تأتي موجهات الذات هـذه فـي   . إلى الوصول إلى ما نعتبرها موجهات أو مرشدات للذات

  ".الية، والذات المتوقعةالذات المث: صورتين
  

  :التقديرات المتحيزة

إن كل إنسان يشعر بالتناقضات الموجودة في ذهنه، وذلك عندما يشعر بأنه ال يستطيع الوصول "
إلى معاييره الذاتية الناتجة عن الخبرة الشخصية، حيث تشكلت لديه أفكار ومواقف معينة، كمـا  

لى التخلص من التناقضات في أذهـانهم، وفـي   يتشكل لديه معرفة عن أشخاص لديهم القدرة ع
العادة ال يستطيع هذا الفرد تحديد الكيفية التي حدث بها عدم التوافق مع المعايير التي تظهر في 

  ).26: 2007نجيب، " (األحداث اليومية التي يمر بها الفرد



26 
 

  العوامل المؤثرة في تقدير الذات 11.1.2

  
جزء ال يتجزأ من أبعاده ومصادره، فعمليـة تقـدير الـذات    العوامل التي تؤثر في تقدير الذات 

عملية شاملة لكل الجوانب والمحاور في وحدة واحدة تقود إلى تحقيق مفهوم الذات لدى الفـرد،  
ولذلك تتعدد هذه العوامل وتختلف مصادرها تبعاً الختالف مصادر تقدير الـذات، فمـن هـذه    

البيئة المحيطة، أو من المجتمع، أو من التغيرات  العوامل ما هو شخصي، ومنها ما هو نابع من
  : هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في تقدير الذات، ومنهاالجسدية والنفسية لدى الفرد، ف

  :عوامل تتعلق بالفرد نفسه -:أوالً
  :ويمكن أن نتناول هذه العوامل فيما يأتي

في التحصـيل مـثالً، أو للمقارنـة مـع     الفرد مطالب بإبراز قدرته العقلية : القدرة العقلية  )أ 
 .ويزداد أثر القدرات العقلية تقدم العمر. اآلخرين

 الجسم، عن نفسه، فحجم المراهق لدى الذات صورة رسم في دوراً تلعب: الخصائص الجسمية  )ب 

 اآلخرين ونظرة عند األنثى، وخاصة الجسم وتناسق التحمل، على والقدرة القوية، والعضالت

  ).2006العطوي، (للذات  ايجابي مفهوم تكوين في تساعد لها،
  

  :عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية -:ثانياً
). 2011مكـي،  (وهذا العامل متصل مباشرة بظروف التنشئة االجتماعية، وكذلك نوع التربية، 

  :ويتأثر تقدير الذات بعوامل مباشرة منها). 2007(وقد أشار القطاونة 
 : األسرة  )أ 

واألخالقيـة،   النفسية الناحية من للطفل السليم النمو في كبير أثر له الوالدين األسرة ووجود تماسك
 الطفل األول لقدرات المكتشف وهي السليم، السلوك الكتساب للطفل األول الموجه هي األسرة ألن

 أسـاليب  وتختلف الحركية واالجتماعية، المهارات لتنمية للطفل األول المدرب أنها كما ومهاراته،

 الجـو  فَتـوفُّر  والتسلط، لقسوةأو ل والتسامح، اللينما بين   أخرى، إلى أسرة من األسرية التنشئة

العطـوي،  (بأنفسـهم   ثقـتهم  ومقدار شخصياتهم، تكوين في العوامل أهم من يعد العاطفي لألبناء
2006.(  

 : المدرسة  )ب 

 وينمو جسمياً واجتماعياً وانفعاليـاً تقوم بوظيفة التربية، وتوفر البيئة المناسبة لنمو الفرد النفسي، 
  ).2007القطاونة، ( ، وتتأثر شخصيته بشخصية معلميهوثقافياً
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 :االقتصادي واالجتماعي يينالمستو  )ج 

المستوى االجتماعي مؤشر على المكانة واالعتبار والنجاح، وأن األشخاص الذين يحتلون مكانة ف
عمل أفضل ويحصلون على دخل أعلى،  أعلى في النظام االجتماعي لهم عادة وظائف ومناصب

ويتمتعون بمستوى معيشي مرتفع، وينظر إلى هؤالء على أنهم أكثر نجاحاً وينظرون إلى أنفسهم 
  ).2012آيت، (على أنهم أكثر أهمية 

  
 :جماعة الرفاق  )د 

النمو العقلـي عـن طريـق    وتساعده في النمو الجسمي عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية، 
النمو االجتماعي من خالل تكوين الصداقات والتفاعل معهم، وكلمـا كانـت   وات، ممارسة الهواي

جماعة األقران رشيدة ومتزنة كان تأثيرها إيجاباً على الفرد، في حين إذا كانت منحرفـة كـان   
  ).2007القطاونة، .  (تأثيرها سلباً عليه

مـن العوامـل   فقـد أورد مجموعـة   ) Malhi & Reasoner, 2005: 16(أما مالهي وويزنر 
  :اآلتي) 4.2(المؤثرة في تقدير الذات نوردها بالشكل 

  
  العوامل المؤثر في تقدير الذات) 4.2(الشكل 

  
  
  

تقدير 
الذات

تقييمات 
اآلخرين

البيئة 
األسرية 

البراعة 
والمهام

التطلعات 
الشخصية األفكار 

الذاتية

عوامل 
تتعلق بالفرد

اإلنجاز 
األآاديمي
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  العالقة بين صورة الجسم وتقدير الذات 12.1.2

  
تتعلق صورة الجسم لدى األفراد بالعوامل الشخصية لتقدير الذات، وهي من أول وأهم األشـياء  

في تقديره لذاته، وينطلق منها إال ما يحيط به، واألشياء المختلفة من حولـه  التي يواجهها الفرد 
صورة الفرد السلبية عن جسده أو عدم رضاه عنها قد يكون أحد هذه العوامل التي  إنف. بعد ذلك

تعوق التوافق مع ذاته وبيئته المحيطة به في الوقت نفسه، وقد يكون هذا سبباً في معاناتـه مـن   
  .)2004العزاوي، (كية تعكس عدم اتزانه وسوء توافقه اضطرابات سلو

وكما يحمل كل فرد صورة عقلية مثالية لذاته الجسمية، ويستعمل هذه الصورة لقيـاس المفـاهيم   
المتعلقة بصورة الجسم، ويتبدل كل من إدراك الفرد ومفاهيم صورة الجسم الوجدانية، ويؤثر كل 

جتماعية، وتتأثر الحالة النفس اجتماعية غالباً بمثل هذه منهما على اإلدراك وردود الفعل النفس ا
  ).2009القاضي، (العوامل كالقلق واالكتئاب، ومخاوف تقدير الذات، والرضا عن الحياة 
ذووا تقدير الذات اإليجـابي   فصورة الجسم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتقدير الذات وذلك ألن األفراد

الذي يفتقرون لتقدير الذات يميلون إلى امـتالك   واألفرادسليمة،  ميميلون إلى امتالك صورة جس
يتـأثر بصـورة    الذيإلى تقدير الذات  أكثر ميالًوبمرور األيام يصبح الفرد . سيئة مصورة جس

فالمظهر الخارجي له دور فعال في تقييم الفـرد لذاتـه؛ وألن    .الجسم والمظهر الجسمي بالذات
ه فإن عدم الرضا عـن صـورة الجسـم    متجاه مظهر جس م هي كيف يرى ويشعرصورة الجس

يرتبط بتقدير الذات المنخفض، وصورة الجسم السيئة ترتبط بتقدير الذات السيئ عند كـل مـن   
وبالرغم من أن مفهوم تقدير الذات خاص بتقييم الفرد لنفسه، إال أنه يذكر غالباً  .الذكور واإلناث

ن صورة الجسم ترتبط عادةً مع مسألة تقدير الذات، وأن أل. من ناحية المظهر أو صورة الجسم
هناك عالقة بين عدم الرضا عن الجسم وتقدير الذات، فنمو تقدير الذات الجيد والشخصية القوية 
وقدرة الفرد على االتصال وجدانياً مع نفسه ومع اآلخرين يـرتبط بصـورة الجسـم اإليجابيـة     

  ).2008األشرم، (
  

  االجتماعية وأساليبها في تقدير الذاتدور التنشئة  13.1.2
 

كبير في تكوين الشخصية وتشكيلها للفرد السيما في مرحلـة الطفولـة   ودور إن لألسرة أهمية 
وذلك ألن األسر هي األكثر إلماماً وإدراكاً للعناصر األساسية التي تسهم في بناء تقدير . المبكرة

تحديد اإلستراتيجيات وأنماط الرعاية التي تساعد في الذات لدى أبنائها، وأن يكونوا قادرين على 
  .)2007الشياب، (بناء تقدير الذات لديهم 
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شعور الفرد بقيمته يبدأ منذ فترة الرضاعة حيث ينمو الشعور بالقيمة لدى الرضيع مـن   أنلذلك 
 تأثيراً العوامل أعظمو .خالل عالقته القوية مع والدته وتجاوبها ودعمها له في محاوالته للتمكن

 لديـه،  السيكولوجية األهمية ذوي من األشخاص مع الطفل عالقات هو نوعية الذات تقدير نمو في

 حـائزين  باعتبارهم أفراداً يدركهم الذين أو وبكثرة، باستمرار الطفل بهم يحتك الذين وهم األفراد

  .)2003الضيدان، (نطاقه  في والنفوذ القوة على
إلى أن تقدير الذات يتم تعلمه من خالل التفاعل مع اآلخرين  )Rogers, 1951( ويشير روجرز

وأن أحد أهم ما يتفاعل معهم الطفل هم الوالدان لذلك فإن الطفل في دافع فطري لتحقيق الـذات  
يوسع من مجاله التجريبي بشكل نشط أثناء النمو ويتعلم إدراك ذاته كوحدة مسـتقلة ومنفصـلة   

ويعيش الطفل ضمن خبـرات فيهـا مـا     self-concept ذات بشكل مميز فيتكون لديه مفهوم ال
وفيها ما ينطوي على اإلحباط وهذا يؤدي إلى تطوير إحساس لدى الطفل   ينطوي على اإلشباع

. يتصل بتقدير الذات ومع استمرار نمو الطفل يصبح تقدير الذات عامال داخليا يوجه فعالية الفرد
ممن يمثلن أهمية في حياة الصغير كالوالـدين   خصوصانموه ولذلك يجب االهتمام بالطفل أثناء 

   .)1993عبد الرحمن، (الذين هم يستطيعون إشباع حاجات الطفل 
في دراسته لتقدير الذات من زاويـة المعـايير االجتماعيـة     )Roznberg( كما يرى روزنبرغ

ة البيئة االجتماعية السائدة في الوسط المحيط بالفرد على اعتبار أن التقدير الذاتي للفرد هو وظيف
وخاصةً األسرة ومن ثم العوامل االجتماعية األخرى كالمدرسة والقيم الدينية وجماعـة الرفـاق   

  ). 2007جعفر، (
أن التنشـئة  حيث ومما سبق يتضح لدينا أن تقدير الذات من العوامل المرتبطة بالتنشئة الوالدية، 

الفرد لذاته وأن التنشئة الوالدية الصحيحة تؤدي الوالدية كما يدركها األبناء تؤثر في درجة تقدير 
وفي المقابل يوجد كثيراً من . إلى أن يشعر الفرد باألمن وهذا يساعده في بناء تقدير ذات مرتفع

المشكالت التي تنجم عن الشعور بانخفاض تقدير الذات، فالشعور الذي يحملـه األفـراد نحـو    
همية وشعور الفرد بأنه شخص بال قيمة يفتقر إلـى  أنفسهم هو إحدى محددات السلوك البالغة األ

  .)2008شفير وميلمان، (احترام الذات وذلك يؤثر في دوافعه واتجاهاته وسلوكه 
 

فأنماط التنشئة األسرية السلبية واإليجابية هي جزء يؤثر في تقدير ذات مرتفع أو منخفض لـدى  
  :وفيما يلي توضيحاً لتلك األنماط. األفراد

  :ابيالنمط اإليج

يعتبر نمط الجو األسري العاطفي من أهم العوامل التي تسهم في تكوين ثقة الفرد بنفسه وقدرته 
 .على مواجهة الظروف القاسية والجيدة على السواء
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كما يعتبر أن األطفال الذين ينشئون لدى أسر ذات نمط التنشئة الواثق فيكون لديهم تقـدير ذات  
بالذات، كما يكونون مطمئنـين وذوي شـعبية وفضـوليين    أعلى ويظهرون ثقة بالنفس تحكماً 

وهؤالء األطفال يظهرون اضطرابات ومشكالت نفسية وسلوكية أقل من األطفال الذين ينشـئون  
 .)2005دغش، (في األسر التي تتبع نمطي التنشئة التسلطي والمتساهل 

أن هنـاك ثالثـة   في نظريته عن التنشئة االجتماعية ) Coopersmith(كوبر سميث  أشاروقد 
 :حاالت من التنشئة الوالدية تبدو مرتبطة بنمو المستويات العليا من تقدير الذات وهي

 .تقبل األطفال من قبل اآلباء •

 .تدعيم السلوك اإليجابي من قبل اآلباء •

 .)2007جعفر، (احترام مبادرة األطفال وحريتهم في التعبير من قبل اآلباء  •

  
  :النمط السلبي

كفـافي،  ( تكون عامالً معيقاً الرتفاع تقدير الذات لديهم اً سلبياً بحيثدور األسرة يمكن أن تلعب
ومن بعض أساليب التنشئة الوالدية التي تعمل على خفض مستوى تقدير الـذات عنـد   . )2009

  : األبناء، هي
 .العامل األكثر قوة في إحداث التقدير المـنخفض للـذات   تكان ،ن شدة إساءة المعاملةإ: اإليذاء

الذات إذ يشعرون بخسارة تقيـد   واإليذاء الجنسي له دور أيضا في النظرة المتدنية نحو
  .تقيمهم
يعاني الشباب الذين نشأوا في بيت يتميز باالنتقاء المفرط مـن قبـل الوالـدين    : الرفض األبوي

الهم أو قلة انتباههم ان يكون لـديهم تقـدير ذات   والتصغير من شأنهم وتخجليهم أو أهم
  .)2003ماكداول وهوستتلر، (منخفض 
إن األفراد الذين يعيشون بيئة ذات حماية زائدة ال يتعلمون كيف يتعاملون مـع   :الحماية الزائدة

هـؤالء  فالمشكالت بأنفسهم وال يشعرون باالستقاللية وال يحترمون أحكامهم الخاصـة،  
سهل إيذائهم، ويكونـون غيـر قـادرين    فيصبح من البأنهم مكشوفون  األفراد يشعرون

بالدفاع عن أنفسهم ويبدو أن بعضهم أحياناً واثقين من ذواتهم علـى نحـو مبـالغ فيـه     
شيفر وميلمـان،  (ومتكلفون ولكن تحت هذه الواجهة ذات نقص أساسي في الثقة بالذات 

2008(.  
تجيبون له على نحو نموذجي وتقـدير ايجـابي   األشخاص المهمين لطفل يس: المحبة المشروطة

مشروط إي أنهم يمنحون الحب واالحترام فقط عندما تنال مشاعر الطفل ومفهومه عـن  
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ماكـداول  (ذاته قبولهم واستحسانهم وهذا مما يزيد مـن تقـديرهم المـنخفض لـذاتهم     
  .)2003وهوستتلر، 

لشعور بعدم الجدارة وانخفـاض تقـدير   ا يعانون منعندما يهمل األفراد من قبل آبائهم  :اإلهمال
إال أن بعضهم يمكن أن يصبح مستقالً ويكتسب احترام الذات مـن خـالل   . الذات لديهم

  .استحسان اآلخرين
إن كثيراً من اآلباء يتوقعون من أبنائهم أن يظهروا جوانب قوة متزايدة دون أيـة   :الكمال الزائد

جوانب ضعف والنتيجة المتوقعة لذلك هي أن يشعر الفرد بأنه غير مناسب وغير قـادر  
  .يبالغ في تصور العناصر السلبيةوعلى تلبية التوقعات، 

طرة التامة والحكم الطاغي، فهـم  يضع بعض اآلباء حول أنفسهم هالة من السي :التسلط والعقاب
يستخدمون طرقاً تسلطية ويعاقبون بشدة، وتفتقر عالقتهم مع أطفالهم للتفاعل اإليجـابي  

هم نبأ نشعرو، ويواالحترام المتبادل، فيدرك األطفال أنفسهم بأنهم غير جديرين باالعتبار
  .نون ومتشائموعاجز

هم واستحسانهم وتفهمهم وامتداحهم للفرد إلـى  يؤدي تقبل اآلباء وتعاطف :النقد وعدم االستحسان
ارتفاع في اعتبار الذات وارتفاع في الكفاح لإلنجاز، بينما يؤدي لنبذ والنقد إلى شـعور  

، كما ويؤدي اللوم المستمر إلـى  )ما جدوى المحاولة(بعدم الجدارة وإلى اتجاه من نوع 
ف بنـاء علـى هـذه    تكون صورة للفرد عن ذاته بأنه شخص شقي، وغالباً ما يتصـر 

  .)2008شيفر وميلمان، . (الصورة
  

أن للتنشئة االجتماعية أهمية كبيرة في رفع أو خفض تقدير الذات لدى األبنـاء،   نرىومما سبق 
حيث أن أنماط التنشئة المتبعة لدى معظم اآلباء هي األنماط السلبية التقليدية بحيث تنتقـل مـن   

وحسـب المشـاهدة   . تعمل على خفض تقدير الذات ألبنائنا األجداد إلى اآلباء إلى األحفاد والتي
ترى أن األنماط السلبية هي السائدة في مجتمعنا حيث تنتقل  –كمعلمة مدرسة  –اليومية للباحثة 

نمط هذه التنشئة في جميع مراحل حياة الفرد ومهما بلغ مستواه التعليمي وخاصة إذا لـم تعمـل   
  .ت على برامج إرشادية تقوم برفع تقدير الذات لديهمراكز اإلرشاد في المدارس والجامعا
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  نظريات تقدير الذات 14.1.2
  

تعددت النظريات التي تحدثت عن تقدير الذات، وهذا التعدد ناجم عن الطريقة التي يـرى بهـا   
ن النظريـات التـي جـاء بهـا     ت، وتعريفهم له، ولكن المسـلم بـه أ  الذا تقدير العلماء مفهوم

المتخصصون والعلماء مصدرها الجهود المبذولة في تحديد عوامل تقـدير الـذات ومصـادره    
وأنواعه، فهي عبارة عن استنتاج للعالقة الموجودة بين العناصر المكونة لتقدير الذات في إطـار  

  : ومن أهم هذه النظريات ما يأتي. معين
 )Branden, 1987(نظرية براندن 

لقد رأى أن تقدير الذات حاجة وجودية لإلنسان، فاإلنسان ال يستطيع الهروب من عملية التقييم 
هذه، ألنها مسألة حياة أو موت، فهو يولد بهذه الحاجة وال يعرف كيف يشبعها، وعليه اكتشاف 

ية، ذلك عن طريق التجربة، فنحن نتعلم الكفاية والقيمة عن طريق المنطق، واالختيار، والمسؤول
حيث تتعلق هذه العملية بقدرات الفرد الواعية لتقييم األوضاع بواقعية واالستجابة لها بما يتالءم 
وقيمته اإلنسانية، هذا ويوفر العيش ضمن المبادئ والمشاعر اإليجابية القوية مثل السعادة وتقبل 

  . الذات
تقدير الذات الصحي، بينما يعتمد  إن التغذي على القرارات األصلية هي الحاجة التي ينطلق منها

تقدير الذات المنخفض على عدم األصالة وتجنب الواقع فيعيش في حلقة مفرغة، ويعاني من 
نقص في تقدير الذات وعدم القدرة على الرؤية الواضحة، مما يؤدي إلى اإلصابة باالضطرابات 

واالستمرار في عالقات  العصابية، والسلوك التخريبي نحو الذات، وظهور كثير من المشكالت
) 6.2(ذلك في الشكل " براندن"وقد أوضح ). 2005الشوارب، (سيئة، قد تؤدي إلى االنتحار 

  :اآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  يوضح مكونات تقدير الذات) 5.2(شكل رقم 

تقدير الذات
  قيمة الذات 

  

 .القبول غير المشروط للذات •
ــاة  • ــة للحي الشــعور باألهلي

 .والسعادة

  الكفاءة الذاتية
  

 .الثقة بالنفس •
إيمان المرء بقدرته علـى   •

التكيــف والتعامــل مــع 
التحديات األساسـية فـي   

 .الحياة

تقدير الذات
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  ) Seymour Epstein, 1985(نظرية سايمور ابيستين 

يشير إلى أن اإلنسان ينظم المعلومات والخبرة عن العالم واآلخرين وتقديره لذاته فيما يسمى 
، حيث يطور الفرد خرائط معرفية معقده في دماغه، يفهم فيها العالم )النظريات الشخصية للواقع(

 بحيث يستطيع الفرد عن طريق هذه المفاهيم فهم أحداث. واآلخرين وما هو عليه مقارنةً بهم
الماضي والحاضر والمستقبل، فهي تساعده على البقاء والنمو وتحديد احتياجاته وطرائق إشباعها 

فهو يرى أن تقدير الذات حاجة إنسانية أساسية . بشكل صحيح عن طريق الظروف التي يعيشها
كما يرى أن درجة تقدير الذات التي . لها دور مركزي في قوى الدوافع الشعورية والالشعورية

د لدى الفرد في مجال معين من الخبرة والنشاط تختلف من فرد إلى آخر، أي يوجد تنوع توج
 ).2005الشوارب، (كبير في تقدير الذات 

كما يرى أن مجموع الخبرات التي يعيشها المرء تقوده إلى مشاعر إيجابية أو سلبية، ولكن من 
المعنى السلبي أو اإليجابي لدى الفرد،  الواجب االنتباه إلى أنّه فرق بين مفهوم الذات الذي يحمل

وتقدير الذات الذي حصره في النواحي اإليجابية، فهو عبارة عن الخبرات والنجاحات واألحداث 
ي يمكن أن يكون التي تحسن وضعية الفرد نفسياً وجسدياً، وهو بذلك يختلف عن مفهوم الذات الذ

  ). Waters, 2000( سلبياً لدى الفرد
  

  )Hull, 1982(نظرية هول 

رصد هول ثالث نظريات عن تقدير الذات، تشتمل على جوانب وجودية وتاريخية لموضوع 
تقدير الذات، وهي الذات كموضوع نظري، والذات كنظرية معرفية، والذات كنظرية تقييمية، 
بحيث تحتوي الذات كنظرية موضوعية على النواحي االجتماعية والتواصل االجتماعي بين 

دوات التواصل والمقدرة على لنظرية المعرفية للذات فتختص في أتقدير الذات، أما االذات و
التفاعل مع النواحي المختلفة، ونظرية الذات التقييمية فهي تضيف النضج في مجال إدراك وتقييم 

 ,Karacan. (الفرق بين قوتين مختلفتين في داخل النظرية الموضوعية للذات والنظرية المعرفية

2009: 14.(  
  

  )Ziller, 1973(نظرية زيلر 

فقد رأى أن تقدير الذات، ما هو إال البناء االجتماعي للذات، حيث أكد على أن تقيـيم الـذات ال   
وقد وصف تقدير الذات بأنه تقدير يقوم بـه الفـرد   . يحدث إال في اإلطار المرجعي االجتماعي

فعندما تحدث تغيرات في بيئـة  . لواقعيلذاته بحيث يشغل المنطقة المتوسطة بين الذات والعالم ا
  .الفرد االجتماعية، فإن تقدير الذات يحدد نوعية التغيرات التي ستحدث في تقييم الفرد لذاته
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فتقدير الذات طبقاً لزيلر مفهوم يربط بين تكامل شخصية الفرد مـن ناحيـة وقدرتـه علـى أن     
ولذلك فإنه افترض أن شخصـيته  . يستجيب لمختلف المثيرات التي يتعرض لها من ناحية أخرى

التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل، تحظى على درجة عالية من الكفاءة في الوسط االجتمـاعي  
  ).2010محمد، (الذي توجد فيه 

  
 Abraham Maslow Theory) 1968(براهام ماسلو أنظرية 

النظرية يرى ماسـلو   ففي هذه. تعد هذه النظرية من أشهر النظريات إلشباع الحاجات اإلنسانية
 إشـباع  مـن  البـد  أي. باحتياجاتـه  الوفاء تم ما إذا معينة نقطة أي عند راضياً يصبح الفرد أن

 الحاجات من هرمية حيث يعتقد بوجود .الذي يليه بالمستوى الفرد يهتم أن السفلى قبل المستويات

 ):2007أمزيان، ( ي،اآلت النحو على تسلسليا ترتيبا رتبها وقد اإلنسانية

تصريف  إلى والحاجة والمأوى والهواء والماء الطعام مثل :األساسية البيولوجية الحاجات  . أ
 والنشـاط  الحسية االستشارة إلى األلم، والحاجة عن والبعد للذة الفرد وحاجة والحركة الطاقة

 نـوع  حسـب  على وممكن لها أن تتوقف لفترة ومتجدداً دورياً إشباعاً تتطلب الحاجات ،وهذه

 للحرمان يتعرض الفرد عندما الفيزيولوجية الحاجات أهمية حيث تظهر .الفيزيولوجية الحاجة

   .الفرد حاجات من عاداها ما تحجب بل اإلشباع في لها األولوية فتصبح الشديد،
تشكل  التي الظروف من ورعايتها نفسه حماية إلى حاجة الفرد في تتمثل :األمن إلى الحاجة  . ب

األمـن   جانـب  إلى للمجتمع االقتصادي االستقرار وعدم واألعاصير كالعواصف عليهخطراً 
   .والمعنوي النفسي

يتم إشباع هذه الحاجة باتصال الفرد مع غيره وخـالل تعاملـه    :واالنتماء للحب الحاجة  . ج
 ومعتقـدات  ومخـاوف  وآمـال  أهداف ومصـالح  تجمعهم معهم بصورة أو بأخرى، بحيث

 وقبـول  األفراد من مجموعة مع الحياة بالرغبة في الحاجة هذه تتضح مشتركة، إذ واتجاهات

فهي تتضمن إعطاء الفـرد الحـب   . قيمها واتجاهاتها في للجماعة الفرد ومشاركة معاييرها
 سـوء  إلى يقود الحاجات هذه تحقيق في وأن اإلخفاق واحد، وقت في اآلخرين واستقباله من

 . السلوكية المشكالت من والعديد التكيف

إن هذه الحاجات تعمل كدافع للفرد فقط عنـدما تشـبع   : حاجات التقدير واحترام الذات  . د
على أن االعتبـار الحقيقـي   " ماسلو"الدوافع الثالثة األدنى منها إلى حد مناسب، حيث يؤكد 

للذات يعتمد على الكفاية واإلنجاز والثقة بالنفس وليس السمعة الخارجية والتي قد تؤدي إلى 
 .مشاعر النقص والضعف والعجز
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أكثر تعقيداً، وأقوى  الذات ولقد فرق كوبر سميث بين تقدير الذات ومفهوم الذات، ورأى أن تقدير
من ناحية القدرة على التقييم الذاتي، ونقد النفس، وذلك في أربعة حدود وهي القيم، والـدفاعات،  

تقدير  عالية من حيث كل هذه األمور تساهم في الوصول إلى درجة. عائلة، والطموحاتونمط ال
الذات في حال كانت بالطريقة المطلوبة، وتختلف الذات األصلية لدى الفرد عن تقدير الذات تبعاً 

  ). Karacan, 2009: 13(للمواقف والخبرات التي يمر بها الفرد ويتفاعل معها وتؤثر به 
  

  )  1965Rosenberg(نظرية روزنبرج 

اتجاه الفرد نحو ذاته، وشعوره بأنـه ذو قيمـة   ترى هذه النظرية أن تقبل الذات هو الذي يعكس 
في ضوء العوامل المختلفة التي تشمل المستوى االقتصادي واالجتماعي، والديانة  ويحترم نفسه،

وظروف التنشئة التربوية، فال أحد يستطيع أن يضع تقديراً لذاته واإلحساس بقيمتها إال من خالل 
  .اآلخرين

ون اتجاهاً نحو كل الموضوعات التي يتعامل معها ومن تلـك  أن الفرد يك" روزنبرج"كما يوضح 
تقييمـه لذاتـه،   واالرتقاء بسلوكه " روزنبرج"حيث يحاول الفرد كما يقول . الموضوعات الذات

هتم روزنبرج بصفة خاصة فـي  اوقد . خالل المعايير السائدة في الوسط االجتماعي المحيط به
باألثر الذي تقوم به األسرة في تقييم الفرد لذاته، وعمل علـى  تقييم األفراد لذواتهم، واهتم أيضاً 

توضيح العالقة بين تقدير الذات الذي يتكون في إطار األسرة، وأسـاليب السـلوك االجتمـاعي    
  .)2009عايز، (الالحق للفرد فيما بعد 

   -:وقد صنَف روزنبرج الذات إلى ثالثة تصنيفات هي
 .ا يرى الفرد ذاته وينفعل بهاوهي كم: الذات الحالية أو الموجودة -1

 . وهي الذات التي يجب أن يكون عليها الفرد -:المرغوبةالذات  -2

كفافي، (وهي صور الذات التي يحاول الفرد أن يوضحها أو يعرفها لآلخرين  -:الذات المقدمة -3
1997 :176.(  

الذين وصـلوا  ويرى روزنبرج في هذا التصنيف أن حتى أصحاب الذات المرغوبة أو المقدمة 
إلى مستوى عاٍل من تقدير الذات يعرفون نقاط ضعفهم، ويدركون القصـور الموجـود لـديهم،    
ولكنهم يتقبلون ذلك ويسعون إلى التحسن، ولكن أصحاب الذات المنخفضة أو الذات المتراجعـة  
إلى األسوأ فقد ساهمت مجموعة من العوامل في تراجعها مـن بينهـا المقارنـات االجتماعيـة     

فهذه العوامل تؤثر على اتجاهات األفـراد نحـو تقـدير    والتحديات مع اآلخرين،  ،والمواجهات
  ). Flecther, 1995(بشكل سلبي  ذواتهم
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  )Rogers, 1951(نظرية روجرز 

إن هذه النظرية من أهم النظريات المعاصرة، حيث يمثل مفهوم تقدير الذات جانباً أساسياً فيهـا،  
عبارة عن تنظيم عقلي معرفي منظم ومرن ولكنه متماسك مـن المفـاهيم التـي    فتُبين أن الذات 

  .تتعلق بسمات الفرد وعالقته الخاصة
ويعتبر السلوك نتيجة لألحداث اإلدراكية  ة،بره الفرد بطريقة فريدتيخأن الواقع " روجرز"ويرى 

بدقة إلى اإلطـار  ل برها الفرد بالفعل، بحيث ال يستطيع أي فرد آخر أن يتوصتالمباشرة كما يخ
  .)2007أمزيان، ( المرجعي الداخلي

كما يرى أيضا أن النظام اإلنساني واقعي النزعة، ويسعى إلى تطوير قدراته المختلفة من أجـل  
تحسين هذا النظام، والتوجه نحو االستقاللية الذاتية، ويتحقق ذلك مـن خـالل التفـاعالت مـع     

لنظام الشكلي أو النظام المصمم الذي تعتمد قاعدتـه بشـكل   اآلخرين، وبالتالي تكون الذات هي ا
  ). Pescitelli, 2007(واسع على الحياة االجتماعية 

  
  اإلرشاد المعرفي: المبحث الثاني

  
التي تهدف إلى مساعدة األفراد على تجـاوز   الفنياتيتأسس العالج المعرفي على مجموعة من 

، وطريقة العمل الفنياتصعوباتهم التوافقية ومعاناتهم النفسية، ولكن البد من التقييم المستمر لهذه 
ثبتت فاعليتها في تقديم الخدمـة النفسـية   التي  من خالل إعداد البرامج اإلرشادية وتقديم العالج
وذلك من أجل التمكّن من مواجهـة المشـكالت التـي     الناسلشرائح المختلفة من ل المتخصصة

حيث تكمن أهمية العالج النفسـي  وتساعدهم على التكيف مع الحياة بشكل أفضل، ، ون منهايعان
المعرفي في أنّه يساعد الطالب على معرفة العمليات العقلية، والتدقيق في المعلومات والعالقـات  

درة على فهم نفسه، واالستفادة مـن العـالج واإلرشـاد    وفحصها، وبالتالي يصبح الفرد أكثر ق
  . النفسي من أجل أن يتكيف مع البيئة المحيطة به ويتخطّى العقبات النفسية التي تواجهه

  
  مفهوم البرنامج اإلرشادي 15.1.2

  
المرشـد  : يعد اإلرشاد النفسي أحد فروق علم النفس التطبيقية، وله ثالث محاور رئيسـة هـي  

والمسترشد والعملية اإلرشادية، ويعد البرنامج اإلرشادي جزءاً مهماً في العملية اإلرشادية، التي 
بنـاء العالقـة اإلرشـادية،    : تحتوي على عدة مراحل في تقديم الخـدمات اإلرشـادية وهـي   

والبرنامج اإلرشادي عبـارة عـن   . ص، والتخطيط للبرنامج اإلرشادي وتنفيذه، والتقويموالتشخي
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سلسلة من الخطوات المنظمة والمترابطة والمتتابعة بحيث تؤثر كل خطوة بالتي تسبقها وتـؤثر  
  ).2009الحمادي والهجين، (في التي تليها 

ي على أنه البيـان الكلـي ألنـواع    فقد عرفا البرنامج اإلرشاد) 2007عبد الهادي والعزة، (أما 
األنشطة التي يتم تقرير اتخاذها للقيام بعمل إرشادي معين، أو بيـان عـن المواقـف وتحديـد     
المشكالت النفسية وتحديد األهداف المنشودة، ثم حصر المواد المتاحة، ووع خطة عمـل يمكـن   

وبأقل جهـد وتكـاليف   من خالل تنفيذها التغلب على المشاكل وتحقيق األهداف في أقصر وقت 
  .ممكنة

كما تم تعريف البرنامج اإلرشادي بأنه مجموعة الخطوات المنظمة والمخطط لها جيـداً والتـي   
ترمي إلى تحقيق األهداف المنشودة والمخططة من قبل الفرد والتي تمهد كل خطوة للخطوة التي 

ألسـاليب واالتجاهـات   تليها، حيث تصبح في نهاية األمر مترابطاً معاً، وتؤدي إلـى تعـديل ا  
السلوكية والسلبية لذوات األفراد، والتي يتم استبدالها بأساليب سلوكية جيدة، وأفكار واتجاهـات  
إيجابية والتي يترتب عليها تحقيق التوافق النفسي لدى األفراد المشاركين في البرامج اإلرشـادية  

  ).2004حسين، (
  

  أهمية البرامج اإلرشادية 16.1.2
  

ت من أهم المواقع التي يتم تقديم اإلرشاد فيها، بحيث يـتم تقـديم الرعايـة للطلبـة     إن الجامعا
تـى يتمكنـوا مـن اداء    جل السلوك الفعال كدارسين وشباب حوإكسابهم المهارات الالزمة من أ

   .هم في الجامعة وفي المجتمع عامةًاألدوار المنوطة ب
ات واالستراتيجيات المطلوبة مـن أجـل أن   حيث يقوم العاملون في اإلرشاد النفسي بتقديم الخدم

  :)2009سليمان، ( ،تكون البرامج اإلرشادية فعالة، فتساهم برامج اإلرشاد في
  . تمكين الطلبة من العبير عن الذات بشكل أفضل. 1
  . تعديل اتجاهات الطلبة نحو القضايا المهمة والحساسة واألساسية في حياتهم. 2
  . تسهيل اندماج الطلبة مع أقرانهم والتعامل معهم. 3
  . توضيح القيم والمفاهيم التي تحتاج إلى توضيح بالنسبة إلى الطلبة. 4
  . المساعدة في اتخاذ القرارات المهمة وبشكل صحيح. 5
  . تحديد جوانب القصور والضعف لدى الطلبة في تقدير ذواتهم. 6
  . اعلية الطلبة مع الجامعة أو مع المجتمع من حولهمدراسة أسباب عدم فاعلية أو تف. 7
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  األسلوب المعرفي في العالج النفسي 17.1.2

  
، عندما تم 1960-1950أن ميالد العالج المعرفي انطلق بين سنتي ) Beck )2003يعتبر بيك 

تطوير استراتيجيات التدخل المعرفي بهدف تحسين االستجابة االنفعالية والسلوكية غير المتوافقة 
بالواليـات المتحـدة    60وإذا كان العالج المعرفي الحديث قد ظهر سـنوات  . مع موقف معين

، فـإن العـالج   )وكالهما معـالج نفسـي  ( Albert Ellisو  Aaron Beckاألمريكية على يد 
، يعتبـران التقنيـات   Beckوالعالج المعرفي الذي طوره بيك  Ellisالعقالني االنفعالي إلليس 

ظهرت في مجال العالج النفسي أسـاليب عالجيـة   كلها . األقدم واألكثر انتشارا في هذا الميدان
وتتلخص هذه األساليب في أن . وسيلة للعالج السيكولوجيتركز على األسلوب المعرفي بما هو 

. تؤثر على سلوك الفـرد  هةكار غير سوية أو عن معتقدات مشوالسلوك غير السوي ناتج عن أف
 .وبالتالي، ينبغي االشتغال على تغيير هذه األفكار من خالل التأثير على البعد المعرفي لدى الفرد

  .)2009علوي، وغبوش، (
أن مصطلح األسلوب خاصية تميز األفراد والشعوب وقد تـم اسـتخدامها كأفضـل    يقول أيزنك 

بأنه اتجـاه يعتمـد علـى التفضـيل     ) 1985(بينما عرفه جارديندر . طرق المعالجة للمعلومات
على أنه الفروق الفردية الثابتة نسـبياً  ) 1984(الشخصي لخطوات األداء العقلي، وعرفه ميسيك 

م المدركات والخبرات وتكوين وتناول المعلومات والتي تعـد طرقـاُ   بين األفراد في طرق تنظي
ويتفق معه في ذلك فرمـاوي  . متميزة أو عادات غير بسيطة يمارسها األفراد لتجهيز المعلومات

الذي يقول إن األسلوب المعرفي هو طرق أو سبل أو استراتيجيات الفرد المميزة فـي  ) 1994(
) 1998(وذهب ريدر ورينـر  . ، ومن ثم االستجابة على نحو مااستقبال المعرفة والتعامل معها

إلى أوسع من هذا، واعتبره كغيره من المتغيرات النفسية يتكون من ثالثة مكونات تحدد أسـلوب  
صالح وآخرون، (المكون المعرفي والمكون االنفعالي والمكون السلوكي : الفرد في التفكير وهي

2013.(  
  

   مظاهر األساليب المعرفية 18.1.2
  

تتعدد مظاهر األساليب المعرفية التي رصدها الباحثون، ولكن يمكن إجمالها واختصـارها فـي   
  )2013صالح وآخرون، : (مجموعة من النقاط، وهي على النحو اآلتي

مظهر من مظاهر الفروق الفردية بين األشخاص فـي كيفيـة أدراك المواقـف وحـل      )1
 .المشكالت
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يز المعلومات؛ فاألسلوب المعرفي له طريقة مميـزة فـي اإلدراك والفهـم    وسيلة لتجه )2
 .والتنصيف والتحويل واستقبال ومعالجة المعلومات

وظيفة معرفية من خالل تكوين عقلي معرفي من المرتبة العليا ومتضمن في كثير مـن   )3
 .العمليات العقلية والمعرفية

و عادات الفرد وطرقه المميزة في طريقة لحل المشكالت، حيث إن األسلوب المعرفي ه )4
 .الفهم واإلدراك وفي حل المشكالت واتخاذ القرارات وتجهيز المعلومات واالستفادة منها

 

  خصائص األسلوب المعرفي 19.1.2
  

يتسم االسلوب المعرفي بالكثير من الخصائص التي تجعله متميزاً فـي نتائجـه وأسـاليبه عـن     
هذه الخصائص من خالل طبيعة العناصر المرتبطة به والتي  األساليب العالجية األخرى، وتنبثق

تتصل اتصاال وثيقاً بالمعاِلج والمعالَج وخطوات وأجزاء ومراحل العالج، وهـي علـى النحـو    
  )2013صالح وآخرون، : (اآلتي

 .تتعلق األساليب المعرفية بشكل النشاط المعرفي الذي يمارسه الفرد أكثر مما ترتبط بمحتواه )1
ساليب المعرفية من الجوانب واإلبعاد األساسية في الشخصـية حيـث أنهـا تنظـر     تعد األ  )2

 . للشخصية نظرة شمولية كلية

 .في سلوك األفراد وال تتغير بسهولة وبسرعة األساليب المعرفية ثابتة نسبياً )3
 .األساليب المعرفية تعتبر من األبعاد ثنائية القطب وتميز بين األساليب المعرفية والذكاء )4
 . تعكس دراسة األساليب المعرفية فروقا بين اإلفراد مما يجعل عملية القياس سهلة وممكنة  )5

يمكن قياس األساليب المعرفية بوسائل لفظية وغير لفظية مما يساعد في تجنب الكثيـر مـن    )6
 .المشكالت التي تنشأ عن اختالف المستويات الثقافية لإلفراد

بية وايجابية مع متغيرات عديدة مثل الدافعية والـذكاء  ترتبط األساليب المعرفية بعالقات سل  )7
 .والنجاح األكاديمي الذي يقوم به الفرد

قابلة  للمرونة والتعديل والتغيير من خالل إخضاعها لبـرامج معينـة تغيـر مـن سـلوك       )8
  . أصحابها
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  األسس النظرية للعالج المعرفي السلوكي 20.1.2

  
مـع  عالج المعرفي بفنياته المتعـددة،  الرية للعالج المعرفي السلوكي على دمج األسس النظتقوم 

معرفيـاً،  ( كما يتعامل مع االضطرابات المختلفة من منظور ثالثـي األبعـاد   ،العالج السلوكي
كما أن العالج المعرفي السلوكي يعتمد على إقامة عالقة تعاونية بين المرشـد  ، )سلوكياً، انفعالياً

تتحدد في ضوئها المسؤولية الشخصية للمسترشد عن كل مـا   حيث جموعة اإلرشاديةوأفراد الم
إحداث التغيير العالجـي مـن    سبيل يعتقد فيه من أفكار مشوهة واعتقادات العقالنية مختلة في

اسـتبدالها بأفكـار عقالنيـة    خالل تصحيح األفكار المشوهة واالعتقادات الالعقالنية، وتعديلها و
  . متوائمة
بتقديم منطق العـالج للمـريض،    جي على اإلقناع الجدلي التعليمييعتمد هذا االتجاه العال كذلك

كما يهتم هذا االتجاه بتعديل ، بالدور المطلوب منه قيامالو هوشرحه، وإقناعه بضرورة االلتزام ب
دبـور،  ( الجية تسمى إعادة البنـاء المعرفـي  العمليات المعرفية وأنماط التفكير وذلك بعملية ع

  .)2007والصافي، 
  

  فنيات التشخيص والعالج 1.20.1.2

  

تستخدم مجموعة واسعة من التقنيات المعرفية في مساعدة المعالجين لتحقيق أهـدافهم حيـث أن   
عقالنيـة  الالمقاربة العامة في العالج المعرفي ال تعمل على تفسير األفكار اآللية أو المعتقدات ال

علـي  : (نيـات ل التجريب أو التحليل المنطقي، ومن أبرز هـذه الف ولكنها تفحصها إما من خال
  ) 2009وزغبوش، 

تحديد ثنائية المعنى، فيمكن أن يكون للكلمات معاني مختلفة لدى النـاس، حسـب أفكـارهم     - 
لهذا ال يكفي في كثير من األحيان أن يفترض المعالج أنه يعـرف مـا   . وخططهم المعرفية
 .يعينيه المريض

تحدي المسلمات، حيث يعبر المعالج في كثير من األحيان عن معاناته الحالية مـن خـالل     - 
تصريحات تتضمن استخدام كلمات وفي كثير من األحيان من المفيد للمعالج التساؤل عن هذه 

 .المسلمات وتحديها
تكـون   إعادة اإلسناد، وقد يسند المعالج المسؤولية التامة عن حاالت أو أحداث لنفسه عندما - 

 .مسؤوليته قليلة في ذلك
تحديد التشوهات أو التحريفات مثل التفكير بكل شيء أو بال شـيء، والتعمـيم، والتجريـد     - 

 .االنتقائي
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التخفيف من التهويل، إذ قد يكون المريض خائفاً جدا من النتيجة غير المريحة التي يمكن أن  - 
إذا إنها تقنيـة مالئمـة   -ف هي ماذاتحدث له، إن التقنية التي غالبا ما تستعمل مع هذا الخو

 .بوجه خاص للمعالجين الذين يفرطون في توقع النتائج الممكنة
تحدي التفكير بكل شيء أو بال شيء؛ حيث يصف المريض األشياء أحياناً بكل شـيء أو ال   - 

فالمعالج يستخدم حينها عملية تسـمى  . شيء بدال من قبول فكرة إنجاز البحث أو عدم إنجازه
 .الذي يحول الثنائية المنفصلة إلى سلسلة متصلة التمديد

ضبط الئحة المزايا والمساوىء، ومن المفيد أحيانا للمرضى في كتابة مزايـا معتقـداتهم أو    - 
 .فمن خالل تسجيها يساعد في االبتعاد عن موقف كل شيء أو ال شيء. سلوكاتهم

اث القادمة يمكن أن يكـون  التدريب المعرفي من خالل استخدام التخيل في التعامل مع األحد - 
والعالج بالقراءة والتدريب على تأكيـد الـذات    االجتماعيةوالتدريب على المهارات . مفيدا

  .والتدريب على االسترخاء
  

  فنيات العالج المعرفي 2.20.1.2

  
مـن  . ن المعالجين الذين يستخدمونه يتميزون بدمج طرق وأساليب وأشكال عديدة من المقارباتإ

: اآلتيـة  حيث يتبع هـذا العـالج التقنيـات   . ة مشاعر العمالء المشوهة والمنحرفةخالل معالج
)Corey, 2011(  
من خالل اتباع منهج سلطوي في العملية العالجيـة مـن خـالل شـرح     : الطرق المعرفية •

على التحدث بها وكيفية التعامل مع األفكار وكيفية التوقف عن  المنتفعالمواضيع التي اعتاد 
 .اإليمان بها

المعتقدات غير المنطقية ثم تعليم  من خالل قيام المعالج بتنفيذ: قيةتفنيد المعتقدات غير المنط •
 .االستمرار في هذا الجهد بأنفسهم المنتفعين

طلب المعالج من األفراد كتابة قائمة القيام بالواجبات التي تتعلق بالجانب المعرفي من خالل  •
من المشكالت التي يعانون منها ويبحثوا عن المعتقدات التي يؤمنـون بهـا بشـكل مطلـق     

 .ويفندوها
من خالل تعليمه أن يستبدل العبارات بأنماط لغويـة تعكـس    للمنتفعتغيير المفردات اللغوية  •

 .تفكير وأداء سلوكيات مختلفةالعجز وبإمكانه توظيف جمل وعبارات جديدة تساعده على ال
عـن طبيعـة مشـكالتهم     المنتفعينوفيها يقوم المعالجون بتعليم : األساليب التربوية النفسية •

 .وكيفية سير العملية العالجية
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التقنيات االنفعالية من خالل استخدام إجراءات عاطفية متنوعة تشمل التقبل غير المشـروط   •
 .ولعب األدوار العاطفية العقالنية

لتخيل المنطقي العاطفي والذي يمكن تطبيقه في المواقف االجتماعية الشخصـية ومواقـف   ا •
 . المنتفعأخرى تحمل عناصر مشكلة 

 .وهي التي تظهر سخافة بعض األفكار التي تعشعش في داخل أذهاننا: استعمال الدعابة •
تتضمن عناصر سلوكية معرفية وعاطفية، ويتدخل المعالج غالبا في الجلسات : لعب األدوار •

 .أن ما يتحدثون به ألنفسهم يعمل على خلق مشاكلهم ومتاعبهم للمنتفعينليوضح 
عـدم   المنتفعن يتعلم النقطة االساسية من هذا التمرين أ: التمارين لمواجهة الشعور بالخزي •

 .حتى وإن لم يحصلوا على رضا واستحسان اآلخرين الشعور بالخجل والخزي
 للمنتفعـين استعمال العنف والحماسة القوية من خالل اللجوء للقوة واإلجبار كوسيلة لمساعدة  •

نماذج في كيفية إدارة الحوار الذي يتصف بالقوة والشدة مع أنفسـهم حـين يعبـرون عـن     
 .معتقداتهم غير المنطقية

تعملها في تقليل الحساسية المنهجية ويتم تنفيذ هذه الواجبات بشكل التي يس: التقنيات السلوكية •
 .منهجي وتسجل وتحلل على استمارة خاصة بذلك

  
  دور المرشد في اإلرشاد المعرفي   3.20.1.2

  
يوصف المرشد النفسي المعرفي بأنه على درجة عالية من النشاط وأنه يعمل بشكل مباشر فـي  

ة الالعقالنية، وتدريبه على مواجهة التحديات في المستقبل، اإلرشاديتفنيد أفكار أفراد المجموعة 
ة الالعقالنية حال ظهورها مـن خـالل   اإلرشاديفالمرشد يقوم بمهاجمة أفكار أفراد المجموعة 

وفي أثناء هـذه  . طرح األسئلة، والتحدي، والنقاش، والمجادلة، والتخيل، ولعب األدوار وغيرها
والنقاش المضي يحاول المرشد أن يقوي وعي أفـراد المجموعـة    المرحلة من الجدل والرفض

-selfة كي يصبح أكثر عقالنية ومنطقية، وهذا ما يسـمى مسـتوى مسـاعدة الـذات     اإلرشادي

helping . لذلك فإن المرشد العقالني االنفعالي كما أشار إليس"Ellis "  هو مرشد فعال، ونشـط
صغي، ويعتمد على المنطق في التحـدث مـع أفـراد    من الناحية اللغوية فهو يتحدث أكثر مما ي

ة هو أسلوب اإلرشادية، فاألسلوب الذي يستخدمه المرشد العقالني في العملية اإلرشاديالمجموعة 
ونتيجة لعملية التنفيذ، فإن الفرد يكتسب مجموعة التأثيرات التي تسـاعده  ). Disputing(التنفيذ 

مختلفة، وتشمل هذه التـأثيرات تـأثيرات معرفيـة     على أن يفكر تجاه نفسه واآلخرين بطريقة
وتعتمد فاعلية التنفيذ على قدرة المرشـد علـى   . وعاطفية وسلوكية، وهي تؤثر وتتأثر ببعضها

  . ة وقدرته على تقديم البدائل، وبقوةاإلرشاديالمناقشة والتعليم، وتفهم المشاعر أفراد المجموعة 
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ة، اإلرشاديويقوم المرشد النفسي الذي يتبع هذا األسلوب بدور المعلم والمدرب ألفراد المجموعة 
فهو يقوم بتعليمه نظرية العالج العقلي االنفعالي، ونشأة االضطرابات االنفعالية، وقد يكلفه ببعض 

ؤكـد  ي" Ellis"وللتخلص من االضطراب العاطفي، فان إلـيس  . القراءات عن هذه االضطرابات
على ضرورة مهاجمة األفكار والمعتقدات الالعقالنية، والعواطف السلبية التي تهزم الذات، وذلك 
بإعادة تنظيم المدركات واألفكار حتى يصبح التفكير منطقياً وعقالنياً بدالً من أن يكـون غيـر   

تجة عنـد  ومن أدوار المرشد أيضاً، توعية الفرد بالمشاعر والعواطف النا. منطقي وغير عقالني
ة على تفنيد اإلرشاديالتعرض للمواقف الضاغطة، ومن هنا يبدأ المرشد بتدريب أفراد المجموعة 

هذه المعتقدات واألفكار غير المنطقية والهازمة للذات، وكذلك تشجيعه على تبني فلسـفة أكثـر   
الخاطئة، التـي  عقالنية، كما يقوم المرشد بتدريبه أيضاً على كيفية النظر إلى أفكاره واعتقاداته 

  .)2007 شاهين،( لسلوكيات واألعراض غير المرغوبةتسبب له االنفعاالت وا
  

  العالقة بين المرشد وأفراد المجموعة اإلرشادية  21.1.2
  

يشبه عالج روجرز المتمركـز حـول أفـراد    معرفية العالج السلوكي المعرفي عملية مباشرة و
لون جميع أفراد المجموعة اإلرشادية بدون بالعالج يتقالمجموعة اإلرشادية في أن الممارسين في 

  .شروط ويعلمونهم أن يتقبلوا اآلخرين أيضاً بدون شروط باإلضافة إلى تقبل أنفسهم
يعتقد إليس أن عالقة حميمة مفرطة وعالقة تفهم عميقة قد تنتج وضعاً سلبياً مثل اعتماد أفـراد  

تحسان من المرشد عن طريق وضـع إيمـان   المجموعة اإلرشادية على السعي وراء طلب االس
  .كبير فيهم من ناحية قدرتهم لتغيير أنفسهم وأن لديه األدوات لتحقيق ذلك

باالنفتاح في إظهار قيمهم ومعتقداتهم عند تفـاعلهم مـع أفـراد المجموعـة      المرشدون يتصف
طقيـة بإظهـار   ويحاول المرشدون معالجة أفكار أفراد المجموعة اإلرشادية غير المن. اإلرشادية

. خبروا هذه التجربة وتمت معالجتهم ليصبحوا أفراداً متكـاملين عـاديين   على أنهم أفرادأنفسهم 
أن من األهمية بمكان تأسيس عالقة مساواة بـين أفـراد   ) 2007(وفي هذه الناحية يرى وولف 

  .اديةالمجموعة اإلرشادية وليس كمرشدين منغلقين على أنفسهم وعلى أفراد المجموعة اإلرش
ويرى إليس أن ظاهرة التحويل ليست مرغوبة وال يشجعها إليس وإذا ما حدثت فعلى المعالج أن 
يعرف كيف يواجهها، ويعتقد إليس أن عالقة التحويل مبنية على معتقد غير منطقي بـأن أفـراد   
المجموعة اإلرشادية يعتقد بوجوب قيام المرشد على محبة أفراد المجموعـة اإلرشـادية أو أن   

  .المرشد يمثل السلطة أو األبوة
أهميتها في العالج المعرفي السلوكي كباقي أنواع العالج،  العالقة بين المعالج والعميل لهاكما أن 
نشط من خالل الدور ال دورها في العملية العالجية ولها  للتقدم العالجي، تقدم الوسط المالئم ألنها
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مسـاعدة عمليـة    يلعب المعالج دوراً نشطاً في حيثتحقيق هدف واحد ، ل بين المعالج والعميل 
الشخصـي   يساعد العميل على التعرف على تفكيره ، فهوعلى الكشف عن التحريفات اإلدراكية

العالقة اإليجابية بين المعالج والعميـل مـن    أنحيث . ويعلمه طرقاً أكثر واقعية لصياغة خبراته
 يوفر بيئة آمنة يثق بها العميـل،  ج أنالمعاللى لهذا ع  . األسس الهامة للتوصل إلى عالج ناجح

  . )Corey, 2011( في سبيل جعل العالج مختصر وفعال يساعد العميل على التحسن
  

  التعقيب على اإلطار النظري 22.1.2
  

يسعى  حيث أن الفرد. اتهمويلعب اإلرشاد المعرفي السلوكي دوراً مهماً في رفع تقدير األفراد لذ
الفرد لمصادر تقدير الذات ولعـل   امتالكوثيقا بمدى  ارتباطاًتحقيق ذاته، وهذا يرتبط  إلىدائماً 
كما . ية، والتقديرات المتحيزةلالخبرات الشخصية، والمقارنات االجتماعية، والمعايير الداخ أهمها

  .ويتكون تقدير الذات من المعرفة، والوجدان، والتقييم
النظرية التي درست موضوع تقدير الذات  لما لها من أهمية كبيرة  االتجاهاتوهنالك العديد من 

ماسلو، زيلر،  هول،، سايمور ابيستين ،براندنمثل نظرية  –في تعزيز الشخصية وتحقيق الذات 
كما وأن هنالك عالقة إيجابيـة بـين تقـدير الـذات ونمـو      . روجرزو، جكوبرسميث، رزنبير

والعقلي والمعرفي، ويساعد  االنفعاليفع على تحقيق النمو الشخصية، إذ يساعد تقدير الذات المرت
  .الفرد على التكيف مع ما يستجد عليه من متغيرات

الجدير بالذكر أن العلماء الذين وضعوا النظريات المختلفة في مجال تقدير الـذات فرقـوا   من و
تقدير الـذات   وبشكل واضح ما بين الذات وتقدير الذات كمفهومين مختلفين، بحيث يكون مفهوم

مرتبطاً بالنواحي اإليجابية، بينما يكون مفهوم الذات أكثر شمولية واتّساعاً باحتوائه لكل ما يتعلّق 
اً، كما اتفق أصحاب هذه النظريات على أن تقدير الـذات  ياً أم إيجابيسلبة الفرد لنفسه سواء بنظر

بمختلف عناصرها، إضـافة إلـى    أو الذات تتكون بشكل أساسي من التفاعل مع البيئة المحيطة
  . التغيرات الذاتية في جسم اإلنسان وفكره

كما يوجد للعالج المعرفي العديد من المظاهر المتمثلة في الفروق الفردية وتجهيـز المعلومـات   
والطريقة المناسبة لحل المشكالت، وتقود هذه المظاهر إلى تحديد مجموعة من السمات المهمـة  

ن أهمها االرتباط بالنشاط المعرفي، ودراسة الشخصـية دراسـة شـاملة،    للعالج المعرفي، وم
  . والتفريق بين المعرفة والذكاء، والمرونة والتعديل واالرتباط بالعالقات االيجابية والسلبية

لقد فرضت هذه السمات التعامل مع التشخيص والعالج المعرفي بمجموعة من التقنيات وكان من 
عنى، وتحدي المسلمات والتخفيف من التهويـل، وتحديـد التحريفـات أو    أهمها تحديد ثنائية الم
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التشوهات وإعادة اإلسناد، وتحدي التفكير، وضبط الئحة المزايا والمساوئ، والتدريب المعربـي  
  . كفنيات تشخيصية

أما فنيات العالج فقد كان من أبرزها األساليب التربوية النفسية، والتخيـل المنطقـي العـاطفي،    
نيات االنفعالية، وتغيير المفردات اللغوية للفرد، وتحديد واجبات منزلية، وتفنيد المعتقـدات  والتق

  . الخاطئة، والحظنا االرتباط القوي ما بين فنيات التشخيص وفنيات العالج المعرفي
وقد أجمع الكثير من الباحثين في مجال علم النفس واإلرشاد المعرفي إلـى أن األشـخاص ذوي   

عالي لذاتهم يتمتعون بالدقة، والتركيز، وهم أكثر تلقائية ومعرفة بالذات، وأكثـر تقـبال   التقدير ال
  .للعاطفة استجابةومقاومة للغزو الثقافي، وأعلى  استقالليةلذاتهم، وأكثر 

كما وتلعب التنشئة االجتماعية والرعاية الوالدية دوراً مهما في تقدير األبناء لذاتهم، ويرتبط ذلك 
  .ع الرعاية الوالدية والتنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ صغره وحتى نشأتهبطبيعة ونو

واإلرشاد المعرفي السلوكي يلعب دوراً آخر ومهما في تحقيق األفراد لذاتهم ويرفع من تقديرهم 
وكما تبين لنا من خالل ما عرضته الدراسة الحالية مـن األدب التربـوي فـإن عمليـة     . لذاتهم

تحقيق رفع للذات، وزيادة التطابق بـين مفهـوم الـذات     إلىالمعرفي السلوكي تهدف اإلرشاد 
وقد أشـارت  . المدرك ومفهوم الذات المثالي، فضال عن تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية

  .معرفة ذاته إلىأن الهدف األساسي هو مساعدة الفرد في الوصول  إلىنظرية الذات 
ه الدراسة الحالية من األدب التربوي بأن موضوع تقدير الذات قد وقد لوحظ من خالل ما عرضت

  .نال اهتمام الباحثين في مجال اإلرشاد المعرفي السلوكي
وبشكل عام، فعملية اإلرشاد المعرفي السلوكي تتطلب من المرشد دراسة الحالة النفسية للفـرد،  

  .وكذلك دراسة تقديره لذاته لكي تحقق عملية اإلرشاد أهدافها
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  :الدراسات السابقة 2.2
  
عرض هنا مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة في مجال بحثها أو القريبة منها، وقد تـم  ن

  :وكذلك من األحدث إلى األقدم وهي على النحو التالي) أجنبية/ عربية(ترتيب هذه الدراسات 
جاءت الدراسات التي تم العثور عليها بعد البحث الطويل من قبل الباحثة مختلفة فـي المحـاور   
التي تتناولها عن الدراسة الحالية، فقد ركّزت في أغلبها على ناحية محددة أو اثنتين من جوانـب  

الحاليـة  تقدير الذات وفاعلية البرنامج اإلرشادي، ولم تتوسع بالطريقة التي توسعت بها الدراسة 
  . في تناول مفهوم تقدير الذات من جوانبه الخمس جميعاً

  
  الدراسات العربية 1.2.2

  
فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية تقدير الذات لدى "بعنوان  بدراسة )2011(الحجري قامت 

  ". المعاقين بصرياً في سلطنة عمان

إلى الكشف عن فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية تقـدير الـذات لـدى     الدراسة هدفت وقد
) 20-14(البصرية من عمـر   اإلعاقة حيث شمل مجتمع البحث األفراد ذوي. المعاقين بصرياً

، وبلغت عينة 2009/2011سنة، المسجلين في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين للعام الدراسي 
وتم استخدام المنهج شبه التجريبي في هـذه الدراسـة    .مراهقاً من المعاقين بصرياً) 30(البحث 

الذات كـأداة للدراسـة    بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة، كما وقد استخدم مقياس تقدير
  .جلسة) 16(معد من قبل الباحثة، كذلك تم تصميم برنامج إرشادي جمعي تكون من 

وقد أظهرت نتائج دراستها عن وجود فروق دالة إحصائية بين درجـات تقـدير الـذات لـدى     
المجموعتين التجريبية والضابطة، لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعـة الضـابطة،   

ذلك للبرنامج اإلرشادي الجمعي العقالني االنفعالي السلوكي الذي خضعت له المجموعة  ويعزى
  .التجريبية

  
نظرية جالسر فى  ىفعــاليـة برنامج إرشادي قائم عل"دراسة بعنوان  )2011محمد، (أجرت 

  . "تنمية المسئولية االجتماعية لدي المراهقات وأثره علي تقدير الذات
البرنامج فى تحسين مستوى تقدير الذات لدى المراهقات الالتى تعانين من معرفة أثر هدفت إلى 

معرفة استمرار تأثير هذا البرنامج فى تنمية المسـئولية االجتماعيـة لـدى    ، وضعف المسئولية
، حيـث  للمجموعـة التجريبيـة   يوالتتبع يالمراهقات كما يظهر فى الفروق بين القياسين البعد
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مراهقة من طلبة المرحلة اإلعدادية بمدرسة رفعـت  ) 20(مكونة من أجريت الدراسة على عينة 
 يمراهقات، وه) 10(تجريبية مكونة من : الهجرسى اإلعدادية، مقسمة إلى مجموعتين؛ إحداهما

 يالت يمراهقات، وه) 10(ضابطة ومكونة أيضا من : تم تطبيق البرنامج عليها، واألخرى يالت
ـ   وقد. يلم تتعرض للبرنامج اإلرشاد ، يتمت المجانسة بين المجموعتين من حيث العمـر الزمن

وقد اسـتخدمت الباحثـة   . يوالثقاف يواالقتصاد يومستوى القدرات العقلية، والمستوى االجتماع
المنهج التجريبي واعتمدت التصميم التجريبي الذي يقوم على مجموعـة تجريبيـة ومجموعـة    

ثة ثالثة قياسات هي القياس القبلي والقياس وللوصول إلى هدف الدراسة استخدمت الباح. ضابطة
  .البعدي والقياس التتبعي

وجود عالقة ارتباطيه موجبة جزئية : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها
درجات المسئولية االجتماعية ألعضاء المجموعة التجريبية ودرجـاتهن علـى    دالة إحصائيا بين

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين وجود  وكذلك. مقياس تقدير الذات
التجريبية والضابطة على مقياس المسئولية االجتماعية بعد تطبيق برنامج العالج بالواقع لحساب 

وجود فروق ذات داللة إحصائية متوسطى رتب درجات أعضـاء  وكذلك  .المجموعة التجريبية
ولية االجتماعية قبل وبعد تطبيق برنامج العالج بـالواقع  المجموعة التجريبية على مقياس المسئ

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتـب درجـات   وأيضاً  .لحساب القياس البعدي
أعضاء المجموعتين التجريبية والضابطة مقياس تقدير الذات بعد تطبيق برنامج العالج بـالواقع  

ق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي رتـب    وجود فرووكذلك  .لحساب المجموعة التجريبية
درجات أعضاء المجموعة التجريبية على مقياس تقدير الذات قبل وبعد تطبيق برنـامج العـالج   

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين  كما وقد توصلت إلى  .بالواقع لحساب القياس البعدي
، ومقياس ئولية االجتماعيةمتوسطي رتب درجات أعضاء المجموعة التجريبية على مقياس المس

  .بعد تطبيق برنامج العالج بالواقع مباشرة وبعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج تقدير الذات
  

أثر برنامج إرشادي في تقدير الذات لدى المتـأخرين  "دراسة بعنوان  )2009سلمان، (وأجرى 

  ."دراسيا في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت
وقد هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى المتأخرين 
دراسياً من طالب الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت، ومعرفة مدى أثر متغير الجـنس  

  . في تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً في الصف التاسع األساسي في محافظة سلفيت
ذكـور  ) 25(طالباً وطالبة موزعين إلـى  ) 50(ة على عينة قصدية مكونة من تم تطبيق الدراس

، وكما وقد صـمم   التجريبيوللوصول إلى هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج . إناث) 25(و
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أداة للدراسة وهي مقياس تقدير الذات باالعتماد على مقياس هيلمريتش وستاب وايرفين، للتعرف 
  . دى المراهقين والراشدينعلى مستوى تقدير الذات ل

وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك فروق ما بين الذكور واإلناث في تقدير الذات، وكذلك هنالك  
  . اختالف في مستوى تقدير الذات لدى الطلبة قبل البرنامج وبعده

  
فاعلية برنامج إرشادي فـي تنميـة بعـض المهـارات     "دراسة بعنوان  )2008(ظاهر أجرت 

   ."ية وتقدير الذات لدى المعاقات حركياًاالجتماع
وهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج إرشادي في تنمية بعض المهارات االجتماعية 

  . وتقدير الذات لدى المعاقات حركياً
من المراهقات المعاقـات  ) 110(وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة استطالعية من 

سنة، وذكاؤهن االجتماعي االقتصادي متوسط، ثم تـم   18 – 15وح أعمارهن بين حركياً، وتترا
مراهقة ممن حصلن على ادنى درجات في مقياس المهارات االجتماعيـة وتقـدير   ) 40(اختيار 

  . الذات، وتقسيمهن بالتساوي إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة
هج شبه التجريبي باعتباره تجربـة، وقـد اسـتخدمت    وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المن

  .   الباحثة مقاييس لضبط العينة كأداة للدراسة، وكذلك أداة قياس المتغيرات التجريبية
وتوصلت نتائج الدراسة إلى حدوث تحسن في مستوى المهارات االجتماعية وتقدير الذات لـدى  

مج اإلرشادي وفنياته وخبراته وممارسـاته  المراهقات المعاقات حركياً، وهذا يوضح تأثير البرنا
  . على أفرد المجموعة التجريبية دون الضابطة

  
فاعلية برنامج تدريبي معرفي فـي تحسـين التفكيـر    "دراسة بعنوان ) 2007(شاهين أجرى 

  ."العقالني وتقدير الذات وخفض ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلبة الجامعيين في فلسطين
راسة استقصاء مدى فاعلية برنامج تدريبي معرفي في تحسين مسـتوى  حيث استهدفت هذه الد 

التفكير العقالني وتقدير الذات، وخفض ضغوط ما بعد الصدمة لـدى الطلبـة الجـامعيين فـي     
نصـفهم مـن الـذكور،    وطالبـة،  طالباً ) 60(قد تكونت عينة دراسته التجريبية من و. فلسطين

القدس المفتوحة، المسجلين في مستوى البكالوريوس والنصف اآلخر من اإلناث من طلبة جامعة 
، ممن حصلوا على درجات مرتفعة فوق درجة القطع على اختبـار  2006/2007للعام الدراسي 

  .األفكار العقالنية والالعقالنية
وقد صمم الباحـث برنـامج   . ولتحقيق أغراض الدراسة وأهدافها اعتمد الباحث المنهج التجريبي

جلسة إرشادية، كما وقد طبق مقياسي الدراسة على المجموعتين ) 12(من إرشادي جمعي تكون 
  .التجريبية والضابطة بعد انتهاء البرنامج اإلرشادي
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، )α ≥ 0.05(وقد أظهرت نتائج دراسته وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  
التفكيـر العقالنـي   بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القيـاس البعـدي علـى اختبـار     

والالعقالني، ومقياس تقدير الذات ومقياس ضغوط ما بعد الصدمة، ممـا يشـير إلـى فاعليـة     
  .البرنامج التدريبي

كما وأظهرت نتائج الدراسة استمرارية فاعلية البرنامج التدريبي المعرفي بعد المتابعـة، وهـذا   
أمـا فـي   . فكير العقالني، وتقدير الذاتيشير إلى اآلثار اإليجابية بعيدة المدى للبرنامج على الت

  .مجال ضغوط ما بعد الصدمة، فقد أظهرت النتائج تناقصاً في أثر البرنامج بعد المتابعة
  

بناء برنامج للرعاية الوالدية وقياس أثره في تحسـين  " بعنواندراسة  )2007(الشياب  تأجر

  ."مستوى تقدير الذات لدى عينة من طلبة المدارس األردنية
وقد هدفت دراستها إلى بناء برنامج للرعاية الوالدية وقياس أثره في تحسـين مسـتوى تقـدير    

قد تم اختيار أفراد العينة التجريبية من طلبة الصف الثاني األساسـي للعـام الدراسـي    لوالذات، 
طالباً وطالبة ممن تعرض آباؤهم ) 12(في مدرسة األميرة عالية، والبالغ عددهم  2006/2007
نامج التدريبي، في حين تكونت المجموعة الضابطة من األفراد الذين لم يتعـرض آبـاؤهم   للبر

وقد اعتمـدت   .طالباً وطالبة من مدرسة البتراء األساسية) 20(للبرنامج التدريبي والبالغ عددهم 
الباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة قامـت ببنـاء برنـامج    

. دقيقة) 60(جلسة تدريبية، بواقع جلستين أسبوعياً مدة الجلسة الواحدة ) 16(من  ي تكونإرشاد
  .وكذلك بناء مقياس لتقدير الذات وذلك بالرجوع إلى األدب التربوي

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فورق بين أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وعلـى  
ة الكلية، حيث إن متوسط أداء أفراد المجموعة التجريبيـة كـان   جميع األبعاد الفرعية، والدرج

أعلى من متوسط أداء أفراد المجموعة الضابطة مما يعطي مؤشراً على أن تدريب اآلباء علـى  
مهارات الرعاية الوالدية بشكل أفضل، أسهم في تحسين مستوى تقـدير الـذات لـدى أبنـائهم،     

  .عد لهذه الغايةوبالتالي يشير إلى فعالية البرنامج الم
كما وأظهرت الدراسة وجود تباين في أثر البرنامج التدريبي في تحسين مستوى تقدير الذات لدى 
األبناء الذين تعرض آباؤهم إلى إجراء البرنامج التدريبي وتبعاً لمتغير الجـنس، حيـث تحسـن    

  .سهمستوى تقدير الذات لدى الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية بالمستوى نف
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بناء برنامج تدريبي سلوكي وقياس فاعليته في تنمية " بعنواندراسة ) 2007(القطاونة  ىأجر

  ."األردنالمهارات االجتماعية وتقدير الذات لدى الطلبة المعاقين سمعياً في 
وقد هدف إلى بناء برنامج تدريبي سلوكي وقياس فاعليته في تنمية المهارات االجتماعية وتقدير 

طالباً وطالبة مـن المعـاقين   ) 53(وتكونت عينة الدراسة من الذات لدى الطلبة المعاقين سمعياً، 
سمعياً في مدرسة األمل للصم في محافظة عمان، تم تقسيم العينة عشـوائياً إلـى مجمـوعتين    

طالباً وطالبة، ) 26(متكافئتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، ضمت المجموعة التجريبية 
اعتمدت الدراسة علـى   وقد. طالباً وطالبة من المعاقين سمعياً) 27(وضمن المجموعة الضابطة 

واسـتخدم الباحـث مقيـاس تقـدير المهـارات      . لقياس فاعلية البرنامج المنهج شبه التجريبي
، ومقياس تقدير الذات، باإلضافة إلى إخضاع المبحوثين للبرنامج التدريبي الذي ضم االجتماعية

  .جلسة تدريبية) 24(
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين الضـابطة    

ـ والتجريبية في متوسطات درجات تقدير الذات لصالح المجموعة التجريب ة تعـزى للبرنـامج   ي
  .  تدريبي، وكذلك تعزى للبرنامج التدريبيال
  

فاعلية برنامج إرشادي جمعـي يسـتند إلـى النظريـة     "دراسة بعنوان  )2007(نجيب أجرى 

اإلنسانية في كل من مستوى االضطرابات السيكوسوماتية وتقدير الـذات لـدى النسـاء فـي     

   ."فلسطين
 كل في اإلنسانية النظرية يستند إلى جمعي إرشادي برنامج فعالية على التعرف إلى الدراسة هدفت

 عينـة  وتألفـت  .فلسـطين  في النساء لدى وتقدير الذات السيكوسوماتية االضطرابات مستوى من

سنة مـن مدينـة القـدس    ) 40-25(من  أعمارهن امرأة من الالتي تراوحت) 30(من  الدراسة
 تجريبيـة  .متسـاويتين  مجموعتين إلى عشوائياً توزيعا الدراسة عينة تم توزيع أفراد. وضواحيها

  . امرأة) 15(امرأة، وضابطة مكونة من ) 15(من  مكونة
 الجديـدة  كورنـل  قائمة مقياس استخدمقد و. وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج شبه التجريبي

علـى   للتعرف وبعده البرنامج تطبيق قبل الذات تقدير ومقياس العصابية والسيكوسوماتية، للنواحي
  .كأداة للدراسة الذات وتقدير السيكوسوماتية االضطرابات مستوى من كل في البرنامج فاعلية

 والضابطة التجريبية متوسطات المجموعتين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرتو

 النتـائج  أظهرت كما .التجريبية المجموعة وهو لصالح الذات، تقدير لمقياس البعدي االختبار على

 لقائمـة  البعدي االختبار على والضابطة المجموعة التجريبية في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 أظهـرت  وكذلك .التجريبية المجموعة لصالح العصابية والسيكوسوماتية للنواحي الجديدة كورنل
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 وغيـر  المتزوجـات  بـين  المجموعة التجريبية في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج

 .والسيكوسوماتية للنواحي العصابية الجديدة كورنل قائمة على المتزوجات

  
وتقوية ، فاعلية برنامج إرشاد جمعي في رفع تقدير الذات"دراسة بعنوان  )1995(عبدة أجرت 

  ".مصادر الضبط الداخلي لدى طالبات المراهقة الوسطى

وتقوية مصادر ، الذاتإلى معرفة فاعلية برنامج إرشاد جمعي في رفع تقدير هذه الدراسة هدفت 
طالبة من ) 120(حيث بلغت عينة الدراسة . الضبط الداخلي لدى طالبات المراهقة الوسطى
طالبة منهن يعانين من انخفاض في تقدير ) 30(طالبات المدارس النموذجية العربية، تم اختيار 

مثلن  طالبة منهن، واللواتي) 15(الذات ودرجة مرتفعة من الضبط الخارجي، حيث خضعت 
المجموعة التجريبية، إلى جلسات إرشاد جمعي لرفع تقدير الذات وتقوية مصادر الضبط 

 .طالبة أخرى مثل هذا التدريب) 15(الداخلي، في حين لم تتلق المجموعة الضابطة المكونة من 
  . وقد استخدمت المنهج التجريبي

على ل اشتم، لذاتاستخدمت الباحثة برنامج إرشاد جمعي يهدف إلى رفع تقدير اوقد 
والتعزيز ، وتكرار السلوك، والتغذية الراجعة، استراتيجيات تدريبية هي إصدار التعليمات

األفكار ل واستبدا، والوظائف البيتية، وضبط الوقت، ولعب الدور، والتعزيز الذاتي، االجتماعي
ودرجة ، ذاتطالبة لديهن انخفاض في تقدير ال) 30(وشملت العينة ، الالعقالنية بأفكار عقالنية

  . مرتفعة من الضبط الخارجي
وتقوية مصادر ، إلى استنتاج مفاده أن برنامج اإلرشاد الجمعي لرفع تقدير الذاتوأشارت النتائج 

الخارجي للضبط والمركز الضبط الداخلي ذو فعالية في معالجة حاالت انخفاض تقدير الذات 
  .لدى طالبات المراهقة الوسطى

  
  ةالدراسات األجنبي 2.2.2

  
أثر برنامج القيادة على تقدير الذات وفعالية النفس في "بعنوان  )2012(البرت ومارتين  دراسة

 ."المدرسة

القيادات على مستوى تقدير الذات وفعالية النفس  عدادإثر برنامج أهدفت الدراسة الى تحديد لقد 
 المـنهج التجريبـي  حيث تم ذلك من خالل استخدام ، المدارس لدى عينة عشوائية من الطلبة في

تكونت من مجموعة ضابطة  وتطبيقه على عينة ذاتياً وذلك من خالل مقياس قام الباحثان بإعداده
عمـارهم  أوجـاءت   وطالبة طالباً 50تجريبية تكونت من  وطالبة ومجموعة طالباً 130وعددها 

  .لإلناث% 43للذكور و% 57عاما، وبنسبة  18 - 15متراوحة ما بين 
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بية مـع  فراد العينة التجريأبشكل واضح على  يكن فعاالً ن البرنامج لمأ لىإدراسة وقد توصلت ال
 .ثر عليهن على عكس الذكوراللواتي كان للبرنامج بعض األ ناثوجود بعض الفروق لصالح اإل

  
صـحاب  أرشادي لتقدير الـذات علـى   إثار برنامج آ" دراسة بعنوان )2011(اندرسون جرى أ

 ".ثانوية مدرسةالسلوكيات الخطرة في 

صـحاب  ألتقدير الذات علـى سـلوك الطلبـة     اإلرشادية هدفت الدراسة الى تحديد اثر البرامج
مراجعـة   لقد اعتمد الباحث في هذه الدراسـة علـى  ، والثانوية السلوكيات الخطرة في المدارس

ـ  التي تناولت الموضوع وبعض التقارير التي تحدثت واألدبياتمجموعة من المقاالت  س عن نف
 .المضمون من خالل تطبيق المنهج االستقرائي عليها

جل تحسـين  أنها ال تكفي وحدها من أ إالهذه البرامج برغم فاعليتها  إلى أنولقد توصل الباحث 
طبيعـة الحيـاة   ل ثـر كبيـر  أن هنالك ألديه  حيث ظهر واضحاً. العينة من الطلبة سلوكيات تلك

حيـث يسـتمد   ، المحيطة وكذلك نوعية الحياة االجتماعية والبيئة ،االقتصادية لدى ذوي الطالب
 .وكذلك نظرة المحيط الذي يتعامل معه نحوه ،وضع والديه المالي الطالب تقديره لذاته من طبيعة

  
فعالية "بعنوان  )Bartoletti, Mia, Marywood,2008(بارتوليتي، وميا وماريوود دراسة 

  . "عند الباحثين عن اإلرشاد النفسي والراحة النفسيةبرنامج مروك لقياس تقدير الذات 
حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية برنامج مروك لتقدير الذات، وقد تمت التجارب 

طالبا وطالبة من المتقدمين إلى برامج اإلرشاد النفسي، وقد استخدم الباحث ) 40(على عينة من 
أسابيع، حيث خضـعت مجموعـة تجريبيـة    ) 5(مدته  المنهج التجريبي وذلك من خالل برنامج

  .للبرنامج ومجموعة أخرى ضابطة لإلرشاد العادي، وضمن المدة نفسها
توصلت الدراسة إلى أن مستوى تقدير الذات والراحة النفسية لدى العينة التجريبية قد تحسن عن 

النتائج تغير فـي أنمـاط    ما هو عليه في االختبار القبلي وذلك بعد تطبيق البرنامج، كما أظهرت
التفكير والتكيف لدى الطلبة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشعور بالثقة وتقدير الـنفس، وتحسـن   

 . صورة الذات في عقل هؤالء األفراد

  
تقييم برنامج تدريبي سلوكي يعمل علـى  " بعنواندراسة ) Reasoner, 2005( روزنرأجرى 

السلوكيات غير االجتماعية والمشكالت األكاديميـة لـدى الطلبـة    رفع تقدير الذات في معالجة 

  . "الذين يعانون من تقدير ذات منخفض في المدارس األساسية
وقد هدفت الدراسة إلى تقييم برنامج تدريبي سلوكي يعمل على رفع تقدير الذات فـي معالجـة   

  . السلوكيات غير االجتماعية والمشكالت األكاديمية
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مدارس في المرحلة األساسية، اختار عينـة  ) 9(باحث مقياس تقدير الذات على وبعد أن طبق ال
حيث استخدم المـنهج   الدراسة من الطلبة الذين حصلوا على درجات منخفضة في تقدير الذات،

جلسة بمعدل ) 150(اشتمل على  التدريبي والذيثم قامت الباحث بتطبيق البرنامج من  التجريبي
  . لى أفراد عينة الدراسة ممن يعانون من تقدير ذات منخفضثالث جلسات أسبوعياً ع

وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج في رفع مستوى تقدير الذات ومعالجة السلوكيات 
حيث أوضحت النتائج إلى وجـود فـروق ذات داللـة    . غير االجتماعية والمشكالت األكاديمية
مستوى تقدير الذات نتيجة تطبيق البرنامج لصالح القياس  إحصائية بين القياس القبلي والبعدي في

كما أظهرت النتائج إلى تحسن مستوى المشكالت األكاديمية نتيجة رفع تقدير الذات لدى . البعدي
   .أفراد عينة الدراسة

  
عمل برنامج لتحسين تقدير الـذات وتقـدير   "بعنوان بإجراء دراسة  )Arica, 2002(إيركا قام 

  ."ي لدى طلبة الجامعةالذاتي المهن
هدفت إلى عمل برنامج لتحسين تقدير الذات وتقدير الذات المهني لدى طلبة الجامعة، وقد تكونت 

من الطلبـة،  ) 12-8(من الطلبة، كذلك العينة الضابطة تكونت من ) 12-8(العينة التجريبية من 
دقيقة، واشتملت ) 120-90(جلسات مدة كل جلسة تتراوح من ) 10(واشتمل هذا البرنامج على 

الجلسات على مجموعة من التقنيات مثل تزويد الطلبة بمجموعة مـن المعلومـات والمناقشـات    
  .والخيال، وتمثل األدوار والواجب البيتي

وأظهرت النتائج أن البرنامج اإلرشادي الجمعي كان فعاالً في زيـادة تقـدير الـذات لصـالح      
  .المجموعة التجريبية

  
تقيـيم الشـواهد األوليـة    "بعنوان  )Wade & Davidson, 2002(فيدسون يويد وددراسة 

 وخطـورة  الذات للحد من عوامـل تقدير لبرنامج محو األمية اإلعالمية في المدارس وبرنامج 

  ."اضطراب األكل
وهدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين أثر برنامج لمحو األميـة المعلوماتيـة فـي المـدارس،      

وبرنامج لتقدير الذات على انتشار اضطراب األكل لدى الطلبة الجامعيين، وقد تكونـت عينـة   
أنثى، وذلك من خالل ) 33(ذكراً و) 53(طالب وطالبة، ) 86(الدراسة من أربعة صفوف، بواقع 

  .ستمرت لمدة ثالثة شهورمتابعة ا
وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وقد استخدم الباحث البرنامج اإلرشادي الذي طبقـة علـى   

  .عينة الدراسة وذلك للوصول إلى هدف الدراسة
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وصلت الدراسة إلى أن برنامج تقدير الذات وبرنامج محو األمية المعلوماتية في المـدارس قـد   
المفرط لدى الطلبة، وعلى اإلناث بدرجة أعلى من الـذكر، وذلـك    أثرت على اضطراب األكل

على محاور الوزن، والشكل الخارجي، ومفهوم الحمية، حيـث أظهـرت االختبـارات القبليـة     
  . والبعدية تطوراً لدى الطلبة في مفهوم تقدير الذات بعد الخضوع للبرنامجين

  
تقييم تقديرات الذات لدى الشباب األكثر "بإجراء دراسة عنوانها  )Strba, 2001( سترباقامت 

  ."عرضة للمخاطر مع تقديم برنامج عالجي تربوي لرفع مستوى تقدير الذات لديهم
وقد هدفت الدرسة إلى تقييم تقديرات الذات لدى الشباب األكثر عرضة للمخاطر مع تقديم برنامج 

طالباً وطالبة مـن  ) 30(مها وذلك على عينة قوا عالجي تربوي لرفع مستوى تقدير الذات لديهم
طالب المدارس الثانوية الذين يعانون من بعض المشاكل واالضطرابات االنفعالية، تم تقسـيمهم  

 اتخذت الباحثة مـن وقد وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي،  إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،
  .أنشطة متنوعةجلسة عالجية ذات ) 16(على  أداة لدراستها، حيث استمرت البرنامج

وقد كشفت القياسات البعدية لمستوى تقدير الذات لدى أفراد العينة، واآلراء الشخصية للمعلمـين  
مدى فاعلية البرنامج، عن نجاح البرنامج المستخدم في تحسين مفهوم وتقدير الذات لـدى   لحو

راسي نتيجة تحسن أفراد العينة وتحسين أنماط تفاعل أفراد المجموعة التجريبية داخل الفصل الد
  .مستوى المهارات االجتماعية والقدرة على التفاعل لديهم

  
فاعلية برنامج لتنميـة تقـدير الـذات واألداء    "دراسة بعنوان ) Kelsch,1999(كيلش أجرت 

  . "المدرسي لدى الفتيات المراهقات
ـ  ات المراهقـات  وهدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثير برنامج وقائي لتنمية القدرة القيادية للفتي

كما استخدمت المنهج التجريبي في دراسـتها، وقـد   . على تقدير الذات واألداء المدروس لديهن
  .أخضعت الباحثة أفراد العينة لبرنامج إرشادي للوصول إلى هدف الدراسة المحدد

توصلت الدراسة إلى حدوث تغيرات إيجابية في مستوى تقدير الذات واألداء المدرسي لدى أفراد 
مجموعة التجريبية في القياس البعدي بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج مباشرة، وذلـك مقارنـة   ال

بأفراد المجموعة الضابطة، كما تبين استمرار األثر حتى بعد تطبيق البرنام على المدى التتبعـي  
  . بعد مرور ستة أشهر من نهاية البرنامج
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اإلرشاد الجمعي فـي تقـدير الـذات واإلنجـاز     أثر "بعنوان  )Sibili, 1985( يبيليسدراسة 

 واالنجـاز  الـذات  تقـدير  في الجمعي اإلرشاد أثر إلى التعرف الدراسة هدفتحيث  ."األكاديمي

طالبـاً تـم   ) 176(مـن   الدراسـة  عينة تكونت .تكساس جامعة في السود الطلبة األكاديمي على
كما وقد استخدم  االسـتبيان باالسـئلة   وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، . اختيارهم عشوائياً

  .المغلقة والمفتوحة كأداة للدراسة
 التجريبية، كما حقـق  المجموعة لدى الذات نحو االيجابية المفاهيم وقد توصلت النتائج إلى تحسن

الطالب، كما أظهـرت النتـائج    لدى األكاديمي االنجاز مستوى رفع في نجاحاً اإلرشادي البرنامج
  .األكاديمي واالنجاز الذات تقدير بين ايجابية عالقة وجود

   
 

  تعقيب عام على الدراسات السابقة 3.2.2
  

وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة يمكن للباحثة جمع أهم النقاط المشتركة فيما بينهـا علـى   
  : النحو اآلتي

  :الموضوع والهدف) 1
أنها تنوعت تنوعاً كبيراً سواء من حيث نظر إلى البحوث والدراسات السابقة بشكل عام، نجد لاب

  .الموضوعات أو األهداف
فنرى أن بعضاً منها تناول بعض الجوانب الخاصة بأفراد عينة الدراسة ذات االرتبـاط الوثيـق   
بالمهارات االجتماعية وتقدير الذات لديهم، حيث هـدفت إلـى دراسـة المشـكالت المرتبطـة      

أن تخفض تقدير الذات لدى األفراد والعمل علـى تنميـة   بالمهارات االجتماعية التي من شأنها 
، )2011أندرسـون،  (و) 2011محمـد،  (، )2012ألبرت ومارتين، (تقدير الذات لديهم كدراسة 

 Wade(و )Reasoner, 2005(و، )2007القطاونة، (و، )2008ظاهر، (كذلك دراسة كل من و

& Davidson, 2002( وأيضاً دراسة ،)Arica, 2002(و ،)Kelsch, 1999( .  
  
  :العينة) 2

فمن خالل استعراض البحث والدراسات السابقة نجد أن معظم الدراسات قد تكونت عينتها مـن  
 ،)2011محمـد،  (و )2011الحجـري،  (مجموعتين إحداها تجريبية واألخرى ضابطة كدراسة 

القطاونـة،  ( كـل مـن   ودراسـة  ،)2007الشياب، (، و)2007شاهين، (و ، )2008ظاهر، (و
، )2012ألبرت ومـارتن،  (وأيضاً دراسة كل من  ،)1995عبدة، (و )2007نجيب، (، و)2007
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 ,Strba(، و)Arica, 2002(، وكذلك دراسـة   )Bartoletti, Mia, Marywood, 2008(و

  ).Sibili, 1985(، و)2001
  

ألبـرت  ( بدراسـة أما من حيث حجم العينة فنالحظ أن هناك دراسات تناولت أعداداً كبيرة كما 
 ,Wade & Davidson(، و)Reasoner, 2005(و ،)2008ظـاهر،  ( ،)2012ومـارتن،  

2002(، )Sibili, 1985.(  
محمـد،  (و )2011الحجري، : (ودراسات أخرى استخدمت أعداداً متوسطة كما بدراسة كل من

، وكذلك دراسـة كـل مـن    )2007القطاونة، (، و)2007شاهين، (، )2009سلمان، ( ،)2011
  ، )Strba, 2001(، و)Bartoletti, Mia, Marywood, 2008(، و)2007نجيب، (

  ). 2007الشياب، (، و)2011محمد، (ودراسات قد استخدمت أعداداً قليلة كما بدراسة 
  

، )2009سـلمان،  (: أما من حيث الجنس؛ فهناك دراسات تناولت الجنسين كما بدراسة كل مـن 
ــاهين، (و، )Bartoletti, Mia, Marywood,2008(و ــي(و ،)2007ش ، )2007اب، الش
  .)Strbs, 2001(، و)Wade & Davidson, 2002(و ،)2007القطاونة، (و

، وأيضـاً  )2008ظـاهر،  (، )2011محمد، (وهناك دراسات تناولت اإلناث فقط كما في دراسة 
  .)Kelsch, 1999(، )2007نجيب، (دراسة 

  ).Sibili, 1985(و ،)2011الحجري، (أما الدراسات التي تناولت الذكور فقط فهي دراسة 
 

، الحجـري (الدراسات التي كان البرنامج العالجي ناجحاً في تحسين تقدير الذات دراسة كل من 
، عبـدة (و )2007 ،القطاونة(و) 2007 ،الشياب(و) 2007 ،شاهين(و )2008 ،ظاهر(و) 2011
  .)Sibili, 1985(ودراسة ) Strba, 2001(و) 1995

  
؛ بناء اإلطـار النظـري   الدراسة الحالية منهاومن خالل استعراض الدراسات السابقة فقد أفادت 

وإعداد  واختيار عينة الدراسة، للدراسة وصياغة المشكلة وتحديدها، وصياغة الفروض المالئمة،
  . ، وبناء وتحديد أهداف البرنامج اإلرشاد المعرفي وجلساتهتهاأدا
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات

  

  مقدمة 1.3
  

مستوى تقدير الذات في مج إرشادي جمعي معرفة مدى فاعلية برنالقد هدفت هذه الدراسة إلى 

  .من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم لدى عينة
يوضح هذا الفصل منهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها، وأدوات الدراسة، وطرق التحقق من  إذ

  .صدقها وثباتها، وطريقة المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة
  

  منهج الدراسة 2.3
  

والذي يقوم  التجريبي،شبه استناداً إلى طبيعة الدراسة وأهدافها استخدمت الدراسة الحالية المنهج 
وذلـك الستقصـاء فعاليـة     في األساس على دراسة الظواهر اإلنسانية كما هي دون أية تغيير،

فرع / برنامج إرشادي جمعي في مستوى تقدير الذات لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة
  .مركز بيت ساحور الدراسي/ بيت لحم
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  مجتمع الدراسة 3.3
  

مركـز  / بيت لحم التعليميـة  بفرعيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة القدس المفتوحة 
للعـام  ) 1029(البـالغ عـددهم   و بيت ساحور الدراسي والذين هـم علـى مقاعـد الدراسـة    

2012/2013 .  
  

  عينة الدراسة 4.3
  

العينة األولية من طلبة جامعـة القـدس    الدراسة وأهدافها قامت الباحثة باختياروتحقيقاً لغرض 
طالبـاً  ) 140(مركز بيت ساحور الدراسي بالطريقة العشوائية بحجـم  / فرع بيت لحم/ المفتوحة
  :)1.3(الجدول رقم ويوضح . وطالبة

  
  خصائص العينة الديمغرافية للعينة األولية للدراسة): 1.3(جدول 

  
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغيرات

 الجنس

 58.6 82 ذكر

 41.4 58 أنثى

 100.0  140 المجموع

  العمر

19-20 26  18.6 

21-22 57  40.7 

23-24 36 25.7 

 15.0 2521أكثر من

 100.0 140 المجموع

 السنة الدراسية

 28.6 40 سنة أولى

 32.1 45 سنة ثانية

 22.1 31  سنة ثالثة

 17.1 24 سنة رابعة

  100.1 140 المجموع

 المعدل التراكمي

 7.1 10 ممتاز

 28.6 40 جيد جداً

  64.3  90 جيد
  100.0  140 المجموع
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بحيث تكون ممثلة لمجتمعها باالعتماد  التجريبية والضابطة من بينهم ومن ثم اختير أفراد العينتين
من الحاصلين على درجـة   طالباً وطالبة) 30( وبواقعاألسس اإلحصائية الختيار العينات، على 
 طالبـاً ) 15( بواقـع وزع األفراد على المجموعتين التجريبية  مقياس تقدير الذات، وقد في أقل

  .وبطريقة عشوائيةوطالبة  طالباً) 15(بواقع والضابطة ، وطالبة
ومن جميع التخصصات في الجامعة وكانـت أعمـارهم   حيث أن جميعهم من طلبة البكالوريوس 

  .بين جيد جداً وجيديتراوح في الجامعة معدلهم التراكمي كان  كماسنة،  25سنة و 19بين 
  
    للمجموعتين الضابطة والتجريبية خصائص العينة الديمغرافية :)2.3(دول رقم ج
  

 القيم الناقصة المئويةالنسبة  العدد المتغيرات

     المجموعة
-  
 

 50.0 15 ضابطة

 50.0 15 تجريبية

     الجنس
 46.7 14 ذكر -

 53.3 16 انثى

     الفئة العمرية
  
-  

 

19-20 20 66.7 

21-22 4 13.3 

23-24 3 10.0 

25+ 3 10.0 

     المعدل التراكمي
 23.3 7 جيد جداً -

 76.7 23 جيد

     الدراسيةالسنة 
  
  
- 

 36.7 11 أولى

 26.7 8 ثانية

 23.3 7 ثالثة

 13.3 4 رابعة
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  :أدوات الدراسة 5.3
  

  :مقياس تقدير الذات -:أوالً

من  ومواقع االنترنت وعدد بالرجوع إلى األدبيات السابقةالمستخدم في هذه الدراسة بني المقياس 
مقياس الدراسة هو مقياس تقدير الـذات لروزنبـرغ    التي تم االعتماد عليها في إعدادالمقاييس 

، وهو مقياس تجميعي واسع االستعمال في مجالي البحث العلمي والممارسـة العياديـة   )1979(
لقياس تقدير الذات الشامل، بهدف تقييم الفرد لذاته وكفاءته، وتطوير تقنية مختصـر وبسـيطة   

تداء من الذين لديهم تقدير ذات مرتفع تسمح بترتيب األشخاص على خط متصل أو خط مستمر اب
  ).Paullman & Allik, 2000: 6( تقدير ذات منخفض إلى الذين لديهم

، وهو مقياس لتقدير الذات، وقام بإعداده للتعامل مع الشباب فـي  )1967(ومقياس كوبر سميث 
  .)Ryden, 1978( جامعة تقريباً 51تم تطبيقه على  الجامعات، وقد

وهو مقياس اعتمد فيه جبريل على تحديـد  ) 1983(مقياس جبريل  فقرات من تم استخدامكذلك 
تقدير الذات منطلقاً من أنّه تقييم الفرد لذاته في مجموعة من الجوانب وهي االنفعالية واالخالقية 

فقرة، تـم   141والجسدية والعقلية واالجتماعية، وهي الجوانب التي شملها المقياس، ويتكون من 
وقد تمت تجربة المقياس على ثـالث  . الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين في الدراسةتطبيقه على 

عينات استطالعية من أجل التأكد من أفضل الوسائل للحصول على المعلومات، والتعرف إلـى  
مدى وضوح العبارات والتأكد من مناسبة لغتها، والتأكد من صالحية الصياغة الهائية لتعليمـات  

  ). 1991ل، جبري(المقياس 
فقد تم اعداده للتعرف إلى مستوى ) Reich,Stapp, Erven(اما مقياس ريتش وستاب وإيرفين 

ى المراهقين والراشدين، وقام الدكتور عادل محمد بترجمته إلى العربية، ويقـيس  قدير الذات لدت
المبحوث  سلبي، ويقوم 12منها إيجابي و 20فقرة،  32هذا المقياس تقدير الذات العام من خالل 

، ولفحص مستوى تقدير الذات لدى عينـة  )2009سلمان، (فيها بتحديد مدى انطباق الفقرة عليها 
مقياس تكـون مـن قسـمين     تم إعداد بيت لحم التعليمية، فرعمن طلبة جامعة القدس المفتوحة ب

 القسم الثـاني تقـدير   ضم حين في ،ن، إشتمل القسم األول معلومات عامة عن المبحوثينرئيسي
االجتمـاعي، والجسـمي،   : وهـي  أبعادفقرة، وزعت على خمسة ) 47(لذي تكون من الذات ا

أداة الدراسة تركزت في االختيار  اإلجابة علىلماً بأن طريقة واالنفعالي، واألخالقي، والعقلي، ع
حيث يتم تصحيح فقرات المقياس حسب ، )Likert Scale(من سلم خماسي، على نمط ليكرت 

وقد . افق بدرجة ضعيفة، وال أوافق بشدةبشدة، أوافق، أوافق بدرجة متوسطة، وأوأوافق : اآلتي
احتوت على فقرات سلبية وأخرى إيجابية، ويكون التصحيح إلجابات المبحوثين على الفقـرات  

  :اإليجابية بالشكل اآلتي



63 
 

، )3(يمة ، أوافق بدرجة متوسطة تعطى الق)4(، أوافق تعطى القيمة )5(تعطى القيمة  أوافق بشدة
وفي حالة الفقرات السـلبية  ). 1(، ال أوافق تعطى القيمة )2(أوافق بدرجة ضعيفة تعطى القيمة 

  . يتم إعطاء قيم معكوسة
وتعبر عن تقدير ذات منخفض، أما الدرجة العليـا  ) 47(وبذلك تكون الدرجة الدنيا على المقياس 

  .وتعبر عن تقدير ذات مرتفع للذات) 235(فهي 
  
  

  صدق المقياس 1.5.3

  
محكمين من ) 4(فقد تم عرضه بصورته األولية على  ،للتحقق من صدق مقياس الدراسة الحالية

ذوي الخبرة واالختصاص، وذلك لمعرفة مدى وضوح فقراتـه، ومـدى مناسـبتها ألغـراض     
، حيـث  )3ملحق، : أنظر( من المحكمين عليها) 3(الدراسة، وقد اعتمد لصالحية المقياس اتفاق 

أبدوا عدداً من المالحظات حول المقياس والتي تم أخذها بعين االعتبار كإزالة لبعض الكلمـات  
ملحق، : أنظر(فقرة ) 45(و) مجاالت 6(وإضافة وتعديل لفقرات المقياس، حيث كان يتكون من 

عـدين العقلـي   وذلـك بـدمج الب  ) مجاالت 5(وأصبح المقياس بصورة النهائية ويتكون من ). 1
فقرات مـن إعـداد   ) 4(وذلك بإضافة فقرتين، مع العلم بأنه تم إضافة ) فقرة 47(والمعرفي، و

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تم التحقق من الصـدق بحسـاب   ). 2ملحق، : أنظر(الباحثة 
  .)3.3(لفقرات األداة، وذلك كما هو واضح في الجدول ) Factor Analysis(التحليل العاملي 
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  لفقرات مقياس تقدير الذات ) Factor Analysis(يبين نتائج التحليل العاملي ): 3.3(جدول 
  

 درجة التشبع الفقرات  الرقم
 0.93  أحاول أن أعطي األشخاص الذين أقابلهم بحياتي انطباعاً ايجابياً   .1

 0.94 .تتميز عالقاتي مع الناس بالمحبة واإلخالص  .2

 0.80 في حل مشكالت اآلخريناًأكون مبادرأحاول أن  .3

 0.86 .على اتخاذ القراراًبعد المناقشة مع اآلخرين أكون قادر  .4

 0.91 .أنا سعيد بوجودي بين أفراد أسرتي  .5

 0.85 .ال أبادر بالحديث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو بالحديث معي  .6

 0.73 .أطرح على والدي أي أسئلة دون حرج أو خوف  .7

 0.85 .أشعر بالراحة عندما أكون مع الناس  .8

 0.78 .يصعب علي االندماج بسهولة في المجتمع  .9

 0.75  .أشعر أن اآلخرين قادرون على التواصل مع غيرهم بشكل أفضل مني  .10

 0.91 .عن صفاتي الجسميةضٍأنا را  .11

 0.83 .    أشعر أن حركاتي الجسمية خارج المنزل غير متزنة  .12

 0.65 .جسمي بشخصية قويةتوحي صالبة  .13

 0.87 .أشعر باإلرهاق الشديد عند بذل أي جهد عضلي  .14

 0.86 .أتمتع باللياقة البدنية العالية  .15

 0.90 .أشعر أن وزني قد زاد وعضالتي مترهلة  .16

 0.90 .أشعر بالثقة من مظهري الخارجي  .17

 0.81 .أشعر بالخجل عند الحديث مع أشخاص ال أعرفهم  .18

 0.94 .بنفسي فيما أقوم بعملهلدي ثقة  .19

 0.81 .دون قلق أو خوف، أو تردد)غير المألوفة(أواجه المواقف الجديدة  .20

 0.91 .اشعر أن لوجودي أهمية في األسرة  .21

 0.92 .اشعر بمحبة أسرتي وتشجيعها لي دائما  .22

 0.69 .أشعر بالضيق في المواقف االجتماعية  الجديدة  .23

 0.87  .بلطف.آن أدع اآلخرين يعاملونياشعر أنني غير قادر على  .24

 0.82 .أشعر باالرتياح عند عودتي إلى المنزل  .25

 0.92 .أشعر بالرضا عن ذاتي  .26

 0.84 .أفرض احترامي على اآلخرين في كل المواقف  .27

 0.71 .أتنازل لآلخرين إذا تعارضت مصالحي معهم  .28

 0.92 .أميل إلى احترام اإلنسان كإنسان  .29

 0.75 . أن أفكاري ال تتوافق مع سلوكي  .30
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 درجة التشبع الفقرات  الرقم
 0.81 .لدي اتجاه إيجابي حول نفسي  .31

 0.73  .أعتقد أن والدي يرى بأن علي تحقيق أشياء ال أستطيع عملها  .32

 0.90  .أميل إلى التقليل من قيمة اآلخرين  .33

 0.90 .أتصرف بأمانة مهما كانت المغريات  .34

 0.85 .حل مشكالتي الشخصيةأحاول بنفسي  .35

 0.73 .أشعر بأن ذكائي مختلف عن اآلخرين  .36

 0.90 .استخدام قدراتي العقلية في مواجهة مشاكل الحياة بالمستوى المطلوب  .37

 0.93 .أتصرف بحكمة في مواجهة المواقف الحرجة  .38

 0.88 .أغير من أفكاري بما يتناسب مع المواقف  .39

 0.90 .تساعدني قدراتي العقلية في النجاح والتفوق في الحياة  .40

 0.81 .تساعدني قدراتي العقلية على القيام بالمهام الموكلة لي  .41

 0.74 .أحاول أن أغير من أفكاري بما يفيد مصالحي  .42

 0.85 .ال أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي  .43

 0.75 .أحب أن تشاركني أسرتي في خططي وإعمالي  .44

 0.88 .أعامل الناس مثلما يعاملوني تماما  .45

 0.88 .أشعر بدفء والدي في المواقف الصعبة  .46

 0.81 .اشعر بضيق عندما أتعرض لمواقف ضاغطة  .47

  
تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة تقدير الذات دال 

من التشبع، وأنها تشترك معاً في قياس موضوعها فـي ضـوء    إحصائياً، وتتمتع بدرجة مقبولة
  .اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه

  
  المقياسثبات  2.5.3

  
المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات كرونباخ  تم حساب ثبات المقياس بأبعاده

وقد جاءت النتائج كما هي واضـحة  وذلك للتأكد من ثبات المقياس، ) Cronbach Alpha(ألفا 
والذي يوضح فيه قيم معامالت الثبات بالنسبة ألبعاد الدراسة، وهي البعد ) 3.3(في الجدول رقم 

  .االجتماعي، والجسمي، واالنفعالي، واألخالقي، والعقلي
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ألداة الدراسـة  ) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا  يبين ):4.3(جدول 

  بأبعادها المختلفة 

   

قيمة عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
Alpha 

 0.78 10 االجتماعي .1
 0.37 7 الجسمي .2
 0.52 8 االنفعالي .3
 0.71 9 األخالقي .4
 0.95 13 العقلي .5

 0.93 47 الدرجة الكلية .6

  
بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجـة  أن أداة الدراسة ) 4.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

، والبعد االنفعـالي  )0.37(، باستثناء البعد الجسمي التي حصلت على قيمة ثبات جيدة من الثبات
  ).0.52(والتي حصلت على قيمة ثبات 

، والبعـد  وهذه القيمة كانت جيـدة نسـبياً  ) 0.78(حصل البعد االجتماعي على قيمة ثبات  وقد
  ).0.95(فقد كانت قيمة الثبات لديه  العقلي، أما البعد )0.71(ت له بلغت قيمة الثبا األخالقي

  .  عاليةوهي نسبة ) 0.93(وبذلك تكون الدرجة الكلية لتلك األبعاد هي 
  

  البرنامج اإلرشادي -:ثانياً

والدراسات السابقة، كمـا تـألف    السيكولوجيإلعداد البرنامج اإلرشادي تم االستناد إلى األدب 
عشرة جلسة إرشادية، بواقـع جلسـتين    ثنياالجامعيين من الموجه للطلبة البرنامج اإلرشادي و

حيث غطى البرنـامج  )) 4(أنظر ملحق (ن دقيقة حيث كانت مدة الجلسة الواحدة تسعيأسبوعياً، 
، )العقلـي (، والبعد المعرفي اإلرشادي أبعاد تقدير الذات وهو البعد االجتماعي، والبعد الجمسي

وفيما يلي وصف لما تمثله الفقرات في الجوانـب الفرعيـة   . والبعد األخالقي، والبعد االنفعالي
  :ألبعاد تقدير الذات
حيث يتضمن هذا الجانب عالقات الفرد مع اآلخرين وتصوره لمكانته لـديهم   :البعد االجتماعي

  .ولمكانتهم لديه
يتضمن هذا الجانب المظاهر الجسمية التي تتطلب قـدرات جسـمية وصـفات     :البعد الجسمي

  .جسمية لها اعتبار اجتماعي
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  .حيث يتضمن هذا الجانب المظاهر السلوكية التي تتطلب قدرات عقلية ):العقلي(البعد المعرفي 
ن لذاتـه  يتضمن هذا الجانب القيم والمبادئ والشعور بالمسؤولية واحترام اإلنسا :البعد األخالقي

  .ولآلخرين
 .حيث يتضمن هذا الجانب الحالة االنفعالية التي تتصـف بنـوع مـن الثبـات     :البعد االنفعالي

 ) 1993جبريل، (

  

  :أهداف البرنامج اإلرشادي

تقدير الذات لدى الطلبـة الجـامعيين والـذي     تحسينغته األساسية إلى ببصوهدف البرنامج لقد 
الذي يسعى إلى تحقيق األهداف الفرعية  نامج اإلرشاديسيقاس بعد مشاركتهم بجميع جلسات البر

  :اآلتية
 .تعديل السلبيات لدى الطلبة وتدعيم اإليجابيات بهدف تحقيق تحسين تقدير الذات لديهم .1

 .التي قد تكون المفاهيم السلبية للذاتوقاية الطلبة من الوقوع في المفاهيم الخاطئة  .2

 .تعريف الطلبة على كيفية تقبل الذات بمعرفة مكوناته ومصادره .3

 .تنمية الشعور بالهوية الذاتية .4

 .بناء ثقة الطلبة بأنفسهم وتنميتها لقيمة هذه المهارة في الحياة العملية .5

على االتصال والتواصـل   القدرة على اتخاذ القرار والخروج من العزلة وذلك بتنمية القدرة .6
 .مع اآلخرين والتعرف على المعيقات التي قد تصاحب توصيل الرسالة لآلخرين

 .أن يدرك الطلبة أن قدرة الفرد على حل مشكالته تزيد من تقديره لذاته .7

 .تدريب الطلبة على التفكير اإلبداعي .8

ثر سلباً على تقديرهم تعريف الطلبة المظاهر الجسمية التي قد تسبب لهم إزعاجاً وضيقاً وتؤ .9
  .الذاتي

تقدير  تحسينحيث تم تنفيذ هذه األهداف عن طريق جلسات البرنامج اإلرشادي الذي بني بهدف 
  . الذات لدى الطلبة الجامعيين من خالل التركيز على أبعاد تقدير الذات

  
  :تحكيم البرنامج اإلرشادي العالجي

ـ  جلسـة  ) 12(الذي يتكون من تم عرض جلسات البرنامج اإلرشادي  مـن   ة عشـر علـى ثالث
بيت لحم، جامعة بيت لحـم،  /القدس المفتوحة فرع طول كرم(المحكمين، من األساتذة في جامعة 

مـن ذوي الخبـرة   ) جامعة االستقالل، جامعة القدس، جامعة فلسطين األهلية، جامعـة الخليـل  
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شادي، علـم نفـس االجتمـاعي،    علم النفس التربوي، علم النفس اإلر(واالختصاص في مجال 
، البرنـامج وذلك للتأكد من صدق ) والصحة النفسية، علم النفس اإلكلينيكي، وعلم النفس التعليمي

وليحكموا على مدى صالحية محتوى الجلسات اإلرشادية لتحقيق هدف البرنامج وهـو تحسـين   
  .تقدير الذات لطلبة الجامعة

األخذ بآرائهم واقتراحاتهم حول جلسات البرنامج وذلـك  تهم على البرنامج تم اوفي ضوء مالحظ
، والـبعض اآلخـر   لمبحوثينوضع فنية الواجبات المنزلية لكطلب بعضهم  .بالتعديل أو اإلضافة
  )5ملحق، : أنظر(. وكذلك زيادة في أهداف الجلسات اإلرشادية للمبحوثين. طلب فنية القصة

  
  :إجراءات تطبيق البرنامج

تم تقديم األرقام الجامعية  والذين قد حصلوا على أقل تقدير ذات، وعة التجريبيةبعد اختيار المجم
يل في الجامعة، إذ قاموا بإعطاء الباحثة األرقام جسلتي وضعوها على المقياس لقسم التللطلبة وا

وية بعد أخذ اإلذن من مدير الجامعة، فقامت الباحثة باالتصال بهم جميعاً وتم إبالغهم بأنهم يالخل
من المختارين للمشاركة في المشاركة، وتحديد يوم مبدئي لرؤيتهم واالتفاق معهم علـى األيـام   

 – 10/02التي تناسب معظمهم، بحيث كانت هذه األيام األربعاء واألحد في الفتـرة مـا بـين    
24/03/2013 .  
  

  :إجراءات الدراسة 6.3
  

علـى   تم الحصولتطلب تطبيق برنامج الدراسة عدداً من اإلجراءات والخطوات العملية، حيث 
الموافقة الرسمية من قبل إدارة الجامعة لتطبيق أداة الدراسة على الطلبة المعنيين، وهـي علـى   

  :النحو اآلتي
القدس إلى مدير جامعة القدس المفتوحة فرع توجيه خطاب من كلية الدراسات العليا بجامعة  .1

مركز بيت ساحور الدراسي بطلب الموافقة على تطبيق أداة الدراسة علـى عينـة   / بيت لحم
مركز بيت ساحور الدراسي، والملحق رقـم  / من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم

 .ذلك يوضح) 25(وتم الحصول على الموافقة والملحق رقم  .يوضح ذلك) 24(

 وتـم طالباً وطالبـة،  ) 140(توزيع أداة الدراسة على طلبة الجامعة والمؤلفة من  ومن ثم تم .2
 . طالباً وطالبة من الذين حصلوا على تقدير ذات متدنٍ) 30(اختيار 

أداة  توزيـع وبعد ذلك تم تطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية، ومن ثم تـم   .3
  .)الضابطة والتجريبية(دراسة على أفراد عينة ال دراسة
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 ).8.3(معالجتها إحصائياً باألساليب المبينة في البند وتم البيانات  تجمعثم  .4

ثم تم الخروج بالنتائج النهائية وبناء التوصيات والمقترحات على ما تم التوصل إليـه فـي    .5
  .الدراسة

  
  :متغيرات الدراسة 7.3

  
  :اآلتيةلقد تضمنت هذه الدراسة المتغيرات 

مستوى تقـدير الـذات لـدى     في الجمعي البرنامج اإلرشاديالجنس و: المتغيرات المستقلة - 
  .المجموعة التجريبية

البعـد االجتمـاعي، البعـد    : وهـي  تقدير الذات بأبعاده المختلفةمستوى : المتغيرات التابعة - 
  .، البعد األخالقي، والبعد االنفعالي)العقلي(الجمسي، البعد المعرفي 

  
  المعالجة اإلحصائية للبيانات 8.3

  
الالزمـة  لتحقيق أغراض الدراسة ولفحص فرضياتها وأسئلتها استخدمت المعالجة اإلحصـائية  

وقد . للبيانات باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية
: ختبارات اإلحصائية اآلتيـة ، عن طريق اال)α≥0.05(فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى 

، ومعامل one way analysis of variance، واختبار تحليل التباين األحادي t.testاختبار ت 
، وذلـك  Factor Analysis، والتحليـل العـاملي   Cronbach Alphaالثبات كرونباخ ألفـا  

ولفهـم نتـائج   . SPSSباستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية وذلك كما هو واضح فـي الجـدول رقـم    

)4.3 .(  
  

  مفتاح المتوسطات الحسابية ): 5.3(جدول رقم 

  درجة تقدير الذات المتوسط الحسابي

  منخفضة 1-2.33
  متوسطة 2.34-3.67

  عالية 3.68-5
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  ل الرابـعـالفص
  

  نتائج الدراسة

  
  

  مقدمة 1.4
  

يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، حول مدى فعالية برنـامج إرشـادي   
بيـت لحـم    فـرع جمعي في مستوى تقدير الذات لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحـة ب 

التعليمية، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها والتحقق مـن صـحة فرضـياتها    
  . باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة

  
  أسئلة الدراسة 2.4

  
  األولالسؤال  1.2.4

  

مركز بيت سـاحور  / فرع بيت لحم/ ما مستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة

  الدراسي؟  

والمتوسطات الحسابية، واإلنحرافـات المعياريـة،   األعداد،  سؤال استخرجتهذا اللإلجابة عن 
مفتوحة والنسب المئوية لمستوى تقدير الذات بأبعاده المختلفة لدى عينة من طلبة جامعة القدس ال

  ). 6.4(بيت لحم التعليمية، وذلك كما هو واضح في الجدول  فرعب
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افات المعيارية، والنسب المئويـة  يبين األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحر): 6.4(جدول 

 فـرع مستوى تقدير الذات بأبعاده المختلفة لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحـة ب في 

  :بيت لحم التعليمية

  

  أبعاد تقدير الذات  االستبيان
 العدد

  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
%  

  الدرجة

  قبلي

 متوسطة %3.19 0.76 63.8  30 االجتماعي

متوسطة %3.07 0.19 61.3  30 الجسمي

متوسطة %3.24 0.47 64.8  30 االنفعالي

متوسطة %3.16 0.69 63.2  30 األخالقي

متوسطة %3.27 1.23 65.4  30 العقلي

متوسطة %3.20 0.66 63.9  30 الدرجة الكلية

  بعدي

 عالية %3.93 0.43 78.6  30 االجتماعي

 عالية %3.89 0.57 77.8  30 الجسمي

 عالية %3.95 0.50 78.9  30 االنفعالي

 عالية %3.92 0.46 78.4  30 األخالقي

 عالية %3.93 0.39 78.5  30 العقلي

 عالية %3.92 0.33 78.5  30 الدرجة الكلية

  
أن مستوى تقدير الذات لدى الطلبة أفراد العينة ) 6.4(يتضح من المعطيات الواردة في الجدول 

، حيث بلغ المتوسط الحسـابي لهـذا المسـتوى    متوسطا في جميع مجاالت االستبيان القبليكان 
البعـد   القبلي هو الذاتوقد جاء في مقدمة أبعاد تقدير ). 0.66(، مع إنحراف معياري )3.27(

ثـم  ، )3.19( االجتمـاعي ، فالبعد )3.24( االنفعالي، تاله البعد )3.27(بمتوسط حسابي  العقلي
  .)3.07(بمتوسط حسابي  وأخيرا البعد الجسمي، )3.16( البعد األخالقي

 أما بالنسبة لالستبيان البعدي فقد كانت درجة تقدير الذات عالية في جميع المجـاالت والدرجـة  
  ).0.33(بانحراف معياري ) 3.92(الكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

، تـاله  )3.95(بمتوسط حسابي  االنفعاليالبعد  البعدي هو وقد جاء في مقدمة أبعاد تقدير الذات
، )3.92( ثم البعد األخالقي، لكل منهما )3.93( االجتماعي، والبعد العقلي بمتوسط حسابيالبعد 
  .)3.16( را البعد الجسميوأخي

  
  .  وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
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يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشـرات  ): 7.4(جدول 

  :تقدير الذات لدى الطلبة في البعد االجتماعي مرتبة حسب األهمية

  

  االجتماعيمؤشرات تقدير الذات في البعد 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
%  

  الدرجة

 عالية %3.98 1.17 79.7 .أحاول أن أعطي األشخاص الذين أقابلهم بحياتي انطباعاً إيجابياً

 عالية %3.95 1.28 79.0.أنا سعيد بوجودي بين أفراد أسرتي

 عالية %3.92 1.15 78.3.تتميز عالقاتي مع الناس بالمحبة واإلخالص

 عالية %3.70 1.12 74.0.بعد المناقشة مع اآلخرين أكون قادر على اتخاذ القرار

 عالية %3.68 1.10 73.7أحاول أن أكون مبادر في حل مشكالت اآلخرين

 عالية %3.65 1.18 73.0.أشعر بالراحة عندما أكون مع الناس

 عالية %3.52 1.26 70.3.أطرح على والدي أي أسئلة دون حرج أو خوف

أشعر أن اآلخرين قادرون على التواصل مع غيرهم بشكل أفضل
 .مني

 متوسطة 3.23 1.28 64.7%

 متوسطة %3.08 1.34 61.7.يصعب علي االندماج بسهولة في المجتمع

 متوسطة %2.88 1.34 57.7.ال أبادر بالحديث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو بالحديث معي

  
مؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد االجتمـاعي مرتبـة حسـب    ) 7.4(يوضح الجدول 

، أحاول أن أعطي األشخاص الذين أقابلهم بحياتي انطباعاً إيجابياً: األهمية، وقد جاء في مقدمتها
،  تتميز عالقاتي مع الناس بالمحبة واإلخالص، ثم تاله أنا سعيد بوجودي بين أفراد أسرتيتاله 

ال أبـادر  ، وأخيـراً  بعد المناقشة مع اآلخرين أكون قادر على اتخـاذ القـرار  ن أومن ثم تلتها 
، وذلك كما هو واضح من المتوسطات بالحديث مع غيري من الناس حتى يبدأ هو بالحديث معي

  .الحسابية في الجدول أعاله
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المئوية لمؤشـرات  يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب ): 8.4(جدول 

  :تقدير الذات لدى الطلبة في البعد الجسمي مرتبة حسب األهمية

  

  مؤشرات تقدير الذات في البعد الجسمي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
%  

  الدرجة

 عالية %3.98 1.20 79.7 .أنا راضيٍ عن صفاتي الجسدية

 عالية %3.90 1.24 78.0.أشعر بالثقة من مظهري الخارجي

 عالية %3.68 1.10 73.7.أتمتع باللياقة البدنية العالية

 متوسطة %3.52 1.30 70.3.توحي صالبة جسمي بشخصية قوية

 متوسطة %3.23 1.57 64.7.أشعر أني وزني قد زاد وعضالتي مترهلة

 متوسطة %3.17 1.30 63.3.   أشعر أن حركاتي الجسمية خارج المنزل غير متزنة

 متوسطة %2.87 1.26 57.3.باإلرهاق الشديد عند بذل أي جهد عضليأشعر 

  
مؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد الجسمي مرتبة حسب األهمية، ) 8.4(يوضح الجدول 

تمتع الطلبة باللياقة البدنيـة  ، تاله شعو الطلبة بالثقة من المظهر الخارجي: وقد جاء في مقدمتها
الشعور أن ، ومن ثم تلها صالبة جسم الطالب توحي لديه بشخصية قويةأن ، ومن ثم تاله العالية

، وأخيراً شعور الطلبة باإلرهاق الشديد عند بـذل أي  وزن الطالب قد زاد وأن عضالته مترهلة
  .جهد عضلي، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

  
الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشـرات   يبين المتوسطات): 9.4(جدول 

  :تقدير الذات لدى الطلبة في البعد االنفعالي مرتبة حسب األهمية

  مؤشرات تقدير الذات في البعد االنفعالي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة  %

  عالية %3.98 1.20 79.7 .اشعر بمحبة أسرتي وتشجيعها لي دائما

 عالية %3.98 1.20 79.7.اشعر أن لوجودي أهمية في األسرة

 عالية %3.95 1.11 79.0.لدي ثقة بنفسي فيما أقوم بعمله

 عالية %3.93 1.15 78.7.أشعر باالرتياح عند عودتي إلى المنزل

 متوسطة %3.63 1.15 72.7.دون قلق أو خوف، أو تردد)غير المألوفة(أواجه المواقف الجديدة

 متوسطة %3.37 1.28 67.3.أشعر بالضيق في المواقف االجتماعية  الجديدة

 متوسطة %3.22 1.54 64.3.بلطف.اشعر أنني غير قادر على آن أدع اآلخرين يعاملوني

 متوسطة %2.68 1.30 53.7.أشعر بالخجل عند الحديث مع أشخاص ال أعرفهم
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مؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعـد االنفعـالي مرتبـة حسـب     ) 9.4(يوضح الجدول 
، تـاله شـعور   بمحبة األسرة وتشجيعها الدائم لهمشعور الطلبة : األهمية، وقد جاء في مقدمتها

، ومن ثم تاله وجود الثقة بالنفس فيما يقومون بعمله، وتاله بأن لوجودهم أهمية في األسرةالطلبة 
الشعور بالخجل عند الحديث مع أشخاص ال ، وأخيراً عند عودتهم إلى المنزلشعورهم باالرتياح 

  .، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعالهيعرفونهم
  

يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات ): 10.4(جدول 

  األخالقي مرتبة حسب األهميةتقدير الذات لدى الطلبة في البعد 

  

  مؤشرات تقدير الذات في البعد األخالقي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة  %

 عالية %4.00 1.19 80.0.أتصرف بأمانة مهما كانت المغريات

 عالية %3.98 1.19 79.7.أشعر بالرضا عن ذاتي

 عالية %3.85 1.25 77.0.أميل إلى احترام اإلنسان كإنسان

 متوسطة %3.65 1.29 73.0.لدي اتجاه إيجابي حول نفسي

 متوسطة %3.58 1.11 71.7.أفرض احترامي على اآلخرين في كل المواقف

 متوسطة %3.47 1.49 69.3 .أميل إلى التقليل من قيمة اآلخرين

 متوسطة %3.25 1.20 65.0.أتنازل لآلخرين إذا تعارضت مصالحي معهم

 متوسطة %3.10 1.31 62.0.أن أفكاري ال تتوافق مع سلوكي

 متوسطة %2.98 1.24 59.7 .أعتقد أن والدي يرى بأن علي تحقيق أشياء ال أستطيع عملها

  
مؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد األخالقـي مرتبـة حسـب    ) 10.4(يوضح الجدول 

، تـاله شـعور الطلبـة    مهما كانت المغريـات التصرف بأمانة : األهمية، وقد جاء في مقدمتها
، ومن ثم تاله لدى الطلبة اتجاه إيجـابي  الميل إلى احترام اإلنسان كإنسانبرضاهم الذاتي، وتاله 
، وذلـك  االعتقاد بأن والدي يرى بأن علي تحقيق أشياء ال استطيع عملهـا حول أنفسهم، وأخيراً 

  .أعالهكما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 
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يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات ): 11.4(جدول 

  تقدير الذات لدى الطلبة في البعد العقلي مرتبة حسب األهمية

  

  مؤشرات تقدير الذات في البعد العقلي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة  %

 عالية %3.88 1.19 77.7 .الشخصيةأحاول بفسي حل مشكالتي 

 عالية %3.77 1.18 75.3.تساعدني قدراتي العقلية على القيام بالمهام الموكلة لي

استخدام قدراتي العقلية في مواجهة مشاكل الحياة بالمستوى
 .المطلوب

 عالية 3.77 1.20 75.3%

 عالية %3.75 1.13 75.0.أتصرف بحكمة في مواجهة المواقف الحرجة

 عالية %3.72 1.21 74.3.أشعر بدفء والدي في المواقف الصعبة

 عالية %3.72 1.19 74.3.أحب أن تشاركني أسرتي في خططي وإعمالي

 متوسطة %3.65 1.09 73.0.ال أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي

 متوسطة %3.65 1.12 73.0.تساعدني قدراتي العقلية في النجاح والتفوق في الحياة

 متوسطة %3.60 1.28 72.0.أحاول أن أغير من أفكاري بما يفيد مصالحي

 متوسطة %3.38 1.12 67.7.أشعر بأن ذكائي مختلف عن اآلخرين

 متوسطة %3.35 1.31 67.0.اشعر بضيق عندما أتعرض لمواقف ضاغطة

 متوسطة %3.33 1.22 66.7.أغير من أفكاري بما يتناسب مع المواقف

 متوسطة %3.20 1.27 64.0.أعامل الناس مثلما يعاملوني تماما

  
مؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد العقلي مرتبة حسب األهمية، ) 11.4(يوضح الجدول 

اسـتخدام قـدراتي   محاولة الطلبة حل مشكالتهم الشخصية بأنفسهم، تـاله  : وقد جاء في مقدمتها
، وتاله يتصرف الطلبة بحكمة في مواجهـة  الحياة بالمستوى المطلوبالعقلية في مواجهة مشاكل 

معاملة الناس مثلمـا   ، وأخيراًبدفء والدي في المواقف الصعبةالشعور المواقف الحرجة، وتاله 
  .وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله يعاملونهم تماما،
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  الدراسةفرضيات : السؤال الثاني 2.3.4
  

  الفرضية األولى 1.2.3.4
  

في متوسط درجة تقـدير  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مركـز  / فرع بيت لحم/ الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة

  .بيت ساحور الدراسي بين القياسين القبلي والبعدي

  
متوسط درجـة تقـدير   في للفروق ) t.test(صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت للتحقق من 

مركز بيـت  / فرع بيت لحم/ الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة
  ).12.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول ساحور الدراسي بين القياسين القبلي والبعدي

  
متوسط درجة تقدير الـذات لـدى   للفروق في ) t.test(نتائج اختبار ت يبين ): 12.4(جدول 

مركز بيت ساحور / فرع بيت لحم/ أفراد المجموعة التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة

  الدراسي بين القياسين القبلي والبعدي
 

االختبار
 العدد المجموعة  األبعاد

المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية
  
  
  
  
  
  القبلي

 االجتماعي
 2.87 0.66  15 بعدي 

28 ‐2.520 0.018 
  0.74 3.51  15 قبلي

  الجسمي
 3.13 0.17  15  بعدي

28 2.018 0.053 
  0.19 3.00  15 قبلي

  االنفعالي
 3.35 0.41  15 بعدي

28 1.263 0.217 
  0.52 3.13  15 قبلي

  األخالقي
 2.86 0.58  15 بعدي

28 ‐2.602 0.015 
  0.68 3.46  15 قبلي

  العقلي
 2.75 1.05  15 بعدي

28 ‐2.517 0.018 
  1.21 3.79  15 قبلي

الدرجة 

  الكلية

 2.87 0.66 15 بعدي
28 ‐2.520 0.018 

  0.74 3.51 15 قبلي
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  البعدي

 االجتماعي
 3.89 0.42  15 بعدي

28 ‐0.463 0.647 
 0.45 3.97  15 قبلي

  الجسمي
 3.89 0.60  15 بعدي

28 ‐0.045 0.965 
 0.56 3.90  15 قبلي

  االنفعالي
 3.95 0.53  15 بعدي

28 0.045 0.965 
 0.50 3.94  15 قبلي

  األخالقي
 3.83 0.50  15 بعدي

28 ‐1.117 0.273 
 0.40 4.01  15 قبلي

  العقلي
 3.92 0.44 15 بعدي

28 ‐0.036 0.972 
 0.34 3.93 15 قبلي

الدرجة 

  الكلية

 3.89 0.42 15 بعدي
28 ‐0.463 0.647 

 0.45 3.97 15 قبلي
  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى  
)α ≥ 0.05(  متوسط درجة تقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية من طلبـة جامعـة   في

وذلـك بـين المقياسـين القبلـي     مركز بيت ساحور الدراسي / فرع بيت لحم/ القدس المفتوحة
وبذلك رفضت الفرضية . وهي دالة إحصائيا) 0.05< (والبعدي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

  .الصفرية
ختبار البعدي، حيث وجد أن تقدير الـذات لـدى أفـراد المجموعـة     وكانت الفروق لصالح اال

التجريبية قد ارتفع في االختبار البعدي عنه في االختبار القبلي، وكان أعلـى متوسـط حسـابي    
  .لألفراد في االختبار القبلي) 2.87(لألفراد في االختبار البعدي، مقابل ) 3.51(
  

  الفرضية الثانية 2.2.3.4
  

في متوسط درجة تقدير ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ال 

الذات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي 

 .مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحة
  

في متوسط درجة تقدير للفروق ) t.test(م إستخدام اختبار ت للتحقق من صحة هذه الفرضية ت
الذات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي 

، وذلك مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحة
  ).13.4(كما هو واضح في الجدول رقم 
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في متوسط درجة تقدير الذات بين للفروق ) t.test(يبين نتائج اختبار ت ). 13.4(جدول 

أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي الجمعي 

  مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ على طالب جامعة القدس المفتوحة
 

المتوسط العدد المجموعة  األبعاد

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

  االحصائية

  االجتماعي
 3.38 0.75  15 ضابطة

58 ‐1.988 0.052 
 0.64 3.74  15  تجريبية

  الجسمي
 3.51 0.58  15 ضابطة

58 0.402 0.689 
 0.61 3.45  15 تجريبية

  االنفعالي
 3.65 0.55 15 ضابطة

58 0.723 0.473 
 0.65 3.54 15 تجريبية

  األخالقي
 3.34 0.73 15 ضابطة

58 ‐2.257 0.028 
 0.62 3.74 15 تجريبية

  العقلي
 3.34 0.99 15 ضابطة

58 ‐2.166 0.034 
 0.87 3.86 15 تجريبية

الدرجة 
  الكلية

 3.38 0.75  15 ضابطة
58 ‐1.988 0.052 

 0.64 3.74 15 تجريبية
  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى  
)α≥0.05 (    في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبيـة وأفـراد المجموعـة

فرع بيـت  / الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحة
وهي دالة إحصـائيا،   )0.05= (فقد كانت الداللة اإلحصائية . بيت ساحور الدراسيمركز / لحم

  .رفضتوبذلك تكون الفرضية قد وبذلك 
فقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية والتي كانت درجة تقدير الذات لديهم أعلى شـيء  

  .ألفراد المجموعة الضابطة) 3.38(مقابل ) 3.74(بمتوسط حسابي 
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  الفرضية الثالثة 3.2.3.4

  
في متوسط درجة تقدير الـذات  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيـق البرنـامج االرشـادي    

تعزى  الدراسيمركز بيت ساحور / فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحةالجمعي على طالب 

  .لمتغير الجنس

  
 two way analysis of(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي 

variance ( في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة للفروق
فـرع بيـت   / امعة القدس المفتوحةجالضابطة بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعي على طالب 

  ).14.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول تعزى لمتغير الجنس مركز بيت ساحور الدراسي/ لحم

  
 Two way analysis of(يبين نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين الثنـائي      ): 14.4(جدول 

variance ( في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبيـة وأفـراد   للفروق

جامعـة القـدس   المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعـي علـى طـالب    

  :تعزى لمتغير الجنس مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ المفتوحة

  

  المتغيرات  األبعاد
 

درجات

 الحرية

مجموع

المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  
  

  االجتماعي

 0.733 0.119 0.021 0.021 1 المجموعة

 0.742 0.111 0.019 0.019 1 الجنس

 *0.053 4.117 0.717 0.717 1 الجنس*المجموعة

   0.174 4.527 26 الخطأ

    5.303 29 المجموع الكلي

  
  

  الجسمي

 0.954 0.003 0.001 0.001 1 المجموعة

 0.589 0.299 0.107 0.107 1 الجنس

 0.827 0.049 0.018 0.018 1 الجنس*المجموعة

   0.359 9.331 26 الخطأ

    9.456 29 المجموع الكلي
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  المتغيرات  األبعاد
 

درجات

 الحرية

مجموع

المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  
  

  االنفعالي

 0.859 0.032 0.008 0.008 1 المجموعة

 0.849 0.037 0.009 0.009 1 الجنس

 0.056* 3.990 0.970 0.970 1 الجنس*المجموعة

   0.243 6.323 26 الخطأ

 7.303 29 المجموع الكلي
    

  
  

  األخالقي

 0.252 0.252 1.156 0.292 1 المجموعة

 0.111 0.111 0.511 0.481 1 الجنس

 0.005 0.005 0.021 0.886 1 الجنس*المجموعة

   5.655 0.218 26 الخطأ

    6.028 29 المجموع الكلي

  
  
  العقلي

 1 0.000 0.000 0.000 0.985 المجموعة

 1 0.044 0.044 0.277 0.603 الجنس

 1 0.104 0.104 0.652 0.427 الجنس*المجموعة

   26 4.153 0.160 الخطأ

    29 4.302 المجموع الكلي

  
الدرجة 
  الكلية

 1 0.013 0.013 0.114 0.738 المجموعة

 1 0.016 0.016 0.136 0.715 الجنس

 1 0.185 0.185 1.609 0.216 الجنس*المجموعة

   26 2.992 0.115 الخطأ

    29 3.214 المجموع الكلي

  
داللـة إحصـائية عنـد     تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات

في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعـة التجريبيـة وأفـراد    ) α≥0.05(المستوى 
/ جامعة القدس المفتوحةالمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعي على طالب 

  .تعزى لمتغير الجنس مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم
في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبيـة  بالرغم من ذلك فقد وجدت فروق 

وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعي على طالب جامعـة القـدس   
فـي المجـال    مركز بيت ساحور الدراسي تعـزى لمتغيـر الجـنس   / فرع بيت لحم/ المفتوحة

  .مجال االنفعالياالجتماعي، وكذلك ال
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فقد كانت الفروق في المجال االجتماعي في المجموعة الضابطة لصالح الذكور بمتوسط حسابي 
وفي المجموعة التجريبية كانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط . لإلناث) 3.72(، مقابل )4.08(

  .للذكور) 3.82(، مقابل )4.08(حسابي 
  

المجموعة الضابطة لصالح الذكور والذين كانت درجـة  وفي المجال االنفعالي كانت الفروق في 
  .لإلناث) 3.76(، مقابل )4.16(تقدير الذات االنفعالي لديهم هي األعلى بمتوسط حسابي 

وفي المجموعة التجريبية كانت الفروق لصالح اإلناث واللواتي كانـت درجـة تقـدير الـذات     
  .للذكور) 3.76(ل ، مقاب)4.09(االنفعالي لديهن أعلى شيء بمتوسط حسابي 

  ).15.4(كما هو واضح من خالل المتوسطات الحسابية في الجدول 
  
  

يبين األعداد، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسـط درجـة   ): 15.4(جدول 

تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيـق البرنـامج   

مركـز بيـت سـاحور    / فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحةعلى طالب  االرشادي الجمعي

  :تعزى لمتغير الجنس الدراسي
  

  المجموعة  األبعاد
 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  
  االجتماعي

  
 ضابطة

 4.09 0.37 7 ذكر

 3.73 0.40 8 أنثى

  
 تجريبية

 3.83 0.57 7 ذكر

 4.09 0.29 8 أنثى

  
  الجسمي

  
 ضابطة

 3.80 0.73 7 ذكر

 3.96 0.51 8 أنثى

  
 تجريبية

 3.86 0.48 7 ذكر

 3.93 0.65 8 أنثى

  
  االنفعالي

  
 ضابطة

 4.16 0.38 7 ذكر

 3.77 0.59 8 أنثى

  
 تجريبية

 3.77 0.54 7 ذكر

 4.09 0.43 8 أنثى

  
  األخالقي

  
 ضابطة

 3.78 0.60 7 ذكر

 3.88 0.43 8 أنثى
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 تجريبية

 3.94 0.31 7 ذكر

 4.08 0.48 8 أنثى

  
  العقلي

  
 ضابطة

 3.95 0.46 7 ذكر

 3.90 0.45 8 أنثى

  
 تجريبية

 3.82 0.41 7 ذكر

 4.02 0.25 8 أنثى

  
 الدرجة الكلية

  
 ضابطة

 3.96 0.32 7 ذكر

 3.85 0.41 8 أنثى

  
 تجريبية

 3.84 0.32 7 ذكر

 4.05 0.29 8 أنثى
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  الفصل الخامس
  

  النتائج والتوصيات

  

  :مقدمة
فعالية "مدى يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، التي هدفت إلى معرفة 

 فرعبرنامج إرشادي جمعي في مستوى تقدير الذات لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة ب
، كما يتضمن هذا الفصل التوصيات والمقترحات في ضـوء النتـائج التـي    "بيت لحم التعليمية

  .توصلت إليها الدراسة
  

  :مناقشة نتائج الدراسة 1.5
  

  :الرئيسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  1.1.5
  

  بيت لحم التعليمية؟   فرعما مستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة ب

  

متوسـطاً فـي   لقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقدير الذات لدى الطلبة أفراد العينة كـان  
معيـاري   انحـراف ، مـع  )3.27(لمسـتوى  ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا ااالختبار القبلي

، )3.27(بمتوسط حسابي  العقليالبعد  القبلي هو وقد جاء في مقدمة أبعاد تقدير الذات). 0.66(
وأخيـرا  ، )3.16( ثم البعد األخالقـي ، )3.19( االجتماعي، فالبعد )3.24( االنفعاليتاله البعد 

  .)3.07(بمتوسط حسابي  البعد الجسمي
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لالختبار البعدي فقد كانت درجة تقدير الذات عالية في جميـع المجـاالت والدرجـة    أما بالنسبة 
  ).0.33(بانحراف معياري ) 3.92(الكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية 

، تـاله  )3.95(بمتوسط حسابي  االنفعاليالبعد  البعدي هو وقد جاء في مقدمة أبعاد تقدير الذات
، )3.92( ثم البعد األخالقي، لكل منهما )3.93( بعد العقلي بمتوسط حسابياالجتماعي، والالبعد 

  .)3.16( وأخيراً البعد الجسمي
  

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن البرنامج اإلرشادي الذي طبق على عينة الدراسة أثر بشكل واضح 
لـه، ويعـزى   في النواحي االنفعالية ألفراد العينة، مما يقود إلى التأكيد على األثـر الواضـح   

االختالف في درجة تقدير الذات من ناحية المستويات ما بين القبلي والبعدي إلى اختالف األثـر  
  . على هذه المستويات عند تطبيق البرنامج

أما البعد االجتماعي والذي حصل على المرتبة الثانية بعد البعد األخالقي، فالسبب يعود وبـرأي  
ساهم في مساعدة بعض من أفراد العينة علـى تخطـي بعـض    الباحثة إلى أن االنتماء لألسرة ي

  .الصعاب التي قد يواجهونها
حصول البعد على هذه المرتبة يعود فيفسر أما البعد االنفعالي والذي حصل على المرتبة الثالثة، 

إلى وجود عالقة بين الخجل وتقدير الذات، حيث يؤثر ذلك على األفراد مما يسبب لهم االنطواء 
في بعض األحياء، وخاصة مع األشخاص الذين ال يعرفونهم ويقابلونهم ألول مرة، كما أنه يسبب 

عية وهذا وبسبب اعتقادهم بأنهم غير عدم قدرتهم على المشاركة في المناسبات والمواقف االجتما
وهذا يعـود  . قادرين على التحدث بالشكل المطلوب والمشاركة معهم دون خوف أو قلق أو تردد

  .للتنشئة االجتماعية عند الوالدين
هذه النتيجة بعملية التنشئة االجتماعية في المجتمـع الفلسـطيني    وبالنسبة للبعد األخالقي تم ربط

والتي يكتسب خاللها الفرد الثقافة السائدة في المجتمع التي تحض على االلتزام بالقيم والعـادات  
فيـه، وبـذلك    عليه الجماعة في المجتمع، حتى يكون الفرد مقبوالً توالتقاليد، وااللتزام بما اتفق

األخالقيـة، واالجتماعيـة،   : اته المختلفة، وتنمية شخصيته بجوانبها المختلفةحاج إشباعطيع تيس
أضف إلى ذلك أن أغلبية أفراد الدراسة هم من األرياف والقرى . واالنفعالية والجسمية، والعقلية

كمـا يلعـب   . والتي تتصف باالهتمام الكبير في تربية أبنائها على األخالق الدينية والقيم العربية
ط األسري في تلك المناطق بشكل كبير على أخالقهم، حيث أن معظم تلك األسر من األسر التراب

  .الممتدة والتي لها أثر كبير على تنشئتهم األخالقية
تعود األسباب لحصول هذا البعد على هـذه  و .حصل على المرتبة الرابعة فقدأما البعد الجسمي، 

ة إلى أن حركاتهم خارج منـازلهم تكـون غيـر    النتيجة هو شعور الكثير من أفراد عينة الدراس
. متزنة، كذلك عدم رضاهم عن مظهرهم الخارجي، وهذا ما يسبب لهم تقديراً منخفضاً لـذواتهم 
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ذلك إلى عدم ثقة كثير من األفراد بأنفسهم وذلك لما ترسخ في عقولهم نتيجـة التنشـئة    ويعزى
يث التعليقات الساخرة منهم وهم أطفـال  الخاطئة التي ال تعزز االستقاللية في بعض األحيان، ح

  .تبقى مترسخة لديهم في كافة مراحل حياتهم العمرية
، ودراسة )2007، شاهين(، ودراسة )2005ريسونر، (واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

في أن هنالك ارتفاع في مستوى تقدير الذات ما بين قبـل تطبيـق البرنـامج    ، )2009 سلمان،(
بارتوليتي (و دراسة ) 2011محمد، (تقدير الذات اتفقت مع دراسة  في جانب أبعادولكن وبعده، 

تحسن في مستوى الشعور بالثقة بالنفس أظهرت الدراسة أن هناك حيث ) 2008وميا وماريوود، 
في المقابل لم تتناول الدراسات األخرى عدد من أبعاد تقدير الذات في و. وأنماط التفكير والتكيف

  .الدراسة الحالية
  

  :فرضيات الدراسةمناقشة  2.2.5
  

  :وانبثق عن سؤال الدراسة الرئيس الفرضيات الصفرية الثالث وفيما يلي مناقشة نتائجها
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.2.2.5
  

في متوسط درجة تقـدير  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

مركـز  / فرع بيت لحم/ الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة

  .بيت ساحور الدراسي بين القياسين القبلي والبعدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى ) 12.4(أشارت المعطيات الواردة في الجدول السابق رقم 
متوسط درجة تقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبيـة مـن   في  )α ≥ 0.05(عند المستوى 

بين المقياسين القبلـي  مركز بيت ساحور الدراسي / فرع بيت لحم/ طلبة جامعة القدس المفتوحة
وبذلك رفضت الفرضية . وهي دالة إحصائياً) 0.05< (والبعدي، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

في متوسط تقدير الذات لدى  لبديلة بوجود فروق ذات داللة إحصائيةالصفرية، وقبلت الفرضية ا
وكانت الفروق لصالح االختبار البعدي، . أفراد المجموعة التجريبية بين القياسيين القبلي والبعدي

قد ارتفع في االختبار البعدي عنه فـي  حيث وجد أن تقدير الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية 
) 2.87(لألفراد في االختبار البعدي، مقابل ) 3.51(وكان أعلى متوسط حسابي ، االختبار القبلي

  .لألفراد في االختبار القبلي
. تأثر بين القياسـين القبلـي والبعـدي   قد هذه النتيجة تبين أن تقدير الذات لدى الطلبة أفراد العينة 

ومما يؤكد علـى  . تجريبيةويؤكد هذا على نجاعة وفاعلية تطبيق البرنامج اإلرشادي على العينة ال
  . االختبارين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبيةهذا التفسير هو إظهار الفروق بين 
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 ،)2011محمـد،  (و، )2011الحجري، (هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من  اتفقتوقد 
، وأيضـاً  )2007الشـياب،  (، ودراسة )2007شاهين، (، وكذلك دراسة )2008، ظاهر(ودراسة 
 Wade(و )Aricak, 2002(و) Reasoner, 2005(كل من  ، ودراسة)2007، القطاونة(دراسة 

& Davidson, 2002( و)Strba, 2001( و) ،1995عبده .(  
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.2.2.5

  
في متوسط درجة تقـدير  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

الذات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي 

 .مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحةالجمعي على طالب 

ة إحصائية عنـد  إلى وجود فروق ذات دالل) 13.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق 
في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعـة التجريبيـة وأفـراد    ) α ≥ 0.05(المستوى 

/ المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحـة 
وهي دالـة  ) 0.05(= فقد كانت الداللة اإلحصائية . مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم

رفضت، وقبلت الفرضية البديلة بوجود فـروق ذات داللـة   تكون الفرضية قد إحصائياً، وبذلك 
. إحصائية في متوسط تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعـة الضـابطة  

) 3.74(قد بلغ أن أعلى متوسط حسابي لها وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي وجد 
  .ألفراد المجموعة الضابطة) 3.38(مقابل 

تأثر بنوع المجموعـة، وأن الطلبـة    قدهذه النتيجة تبين أن تقدير الذات لدى الطلبة أفراد العينة 
يعيشـون الظـروف االجتماعيـة والنفسـية     ) الضابطة والتجريبيـة (وعلى اختالف المجموعة 

لديهم تقدير ذات متماثل، ممـا  ليس ، وريقة مختلفة ويتفاعلون معها بأسلوب مغايربطواألكاديمية 
 .يوحي بأن العوامل المسببة لها تقع خارج هذا اإلطار

مـن   دائمـاً  يجـدون  ال كما تشير الباحثة إلى أن الطلبة الجامعيين في هذه المرحلة من العمـر 
فتقدير الذات ينمو في . التي يتعرضون لهالتغلب على المواقف ليساعدهم على تطوير مهاراتهم 

ثنايا التفاعل االجتماعي للكثيرين، وخاصة إذا ما مروا في إخفاقات وإنجازات خـالل حيـاتهم،   
، ومن أجل تحقيق ذلك البد من االهتمام بفكرة وجـود  فهذا يساعدهم على رفع تقدير الذات لديهم
  . قسم إرشادي خاص بالطلبة في الجامعة

ت نتيجة هذه الدراسة مع الدراسات التي أجريت لألسباب التي ذكرت سابقاً في نتيجة هذه وقد توافق
ودراسـة  ، )2011محمـد،  (و، )2011الحجـري،  (مع ما توصلت إليه دراسة كل من الفرضية و

، )2007شـاهين،  (وكذلك دراسة ، )Bartoletti, Mia, Marywood, 2008(، )2008، ظاهر(
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 )2007نجيـب،  ( كل مـن  ، ودراسة)2007، القطاونة(وأيضاً دراسة ، )2007الشياب، (ودراسة 
ــده، (و) Kelsch, 1999(و) Strba, 2001(و) Aricak, 2002(و) Reasoner, 2005(و عب

كانت تقـيس تقـدير   مع الدراسة الحالية بالرغم من أنها الدراسات  هذه معظموقد اتفقت ). 1995
  .الذات لدى األطفال والمراهقين والمعاقين

  .الذي أظهرت الفروق لصالح الضابطة) 2002ألبرت ومارتين، (وقد تعارضت مع دراسة 
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.2.2.5

  
في متوسط درجة تقدير الـذات  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 اإلرشـادي بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيـق البرنـامج   

تعزى  مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحةالجمعي على طالب 

  .لمتغير الجنس

ذات داللـة إحصـائية عنـد     تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق
في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبيـة وأفـراد   ) α ≥ 0.05(المستوى 

/ جامعة القدس المفتوحةالجمعي على طالب  اإلرشاديالمجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج 
  .تعزى لمتغير الجنس مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم

في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبيـة  بالرغم من ذلك فقد وجدت فروق 
الجمعي على طالب جامعـة القـدس    اإلرشاديوأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج 

فـي المجـال    مركز بيت ساحور الدراسي تعـزى لمتغيـر الجـنس   / فرع بيت لحم/ المفتوحة
  .مجال االنفعالياالجتماعي، وكذلك ال

فقد كانت الفروق في المجال االجتماعي في المجموعة الضابطة لصالح الذكور بمتوسط حسابي 
وفي المجموعة التجريبية كانت الفروق لصالح اإلناث بمتوسط . لإلناث) 3.72(، مقابل )4.08(

  .للذكور) 3.82(، مقابل )4.08(حسابي 

جموعة الضابطة لصالح الذكور والذين كانت درجـة  وفي المجال االنفعالي كانت الفروق في الم
  .لإلناث) 3.76(، مقابل )4.16(تقدير الذات االنفعالي لديهم هي األعلى بمتوسط حسابي 

وفي المجموعة التجريبية كانت الفروق لصالح اإلناث واللواتي كانـت درجـة تقـدير الـذات     
كما هو واضح من . للذكور) 3.76(، مقابل )4.09(االنفعالي لديهن أعلى شيء بمتوسط حسابي 

  ).14.4(خالل المتوسطات الحسابية في الجدول 

 )2007الشياب، (و) 2012ألبرت ومارتين، ( وقد توافقت هذه النتيجة في جانب واحد من دراسة
في عدم وجود فروق ذات داللـة  ) 1991جبريل، (ودراسة  )Wade & Davidson, 2002(و



90 
 

، واألمر نفسه تباين في متغير الجنس للذكور واإلناث في التجريبيةإحصائية، ولكنه أوجد وجود 
  .)2009سلمان، (مع دراسة 

ولم تجد الباحثة ما يعارض هذه النتيجة من الدراسات التي أوردتهـا، حيـث أن معظـم هـذه     
  . الدراسات لم يكن متغير الجنس مقياساً رئيسياً لها

  
  :تطبيق البرنامجبعض المالحظات اإلكلينية للباحثة أثناء 

في البداية كان لدى الباحثة بعض المخاوف من عدم التزام الطلبة وخاصة الذكور ألن معظمهـم  
ومنهن من كانت تقطن في مكـان بعيـد،    ،أما بالنسبة لإلناث فمنهن من كانت أماً. نمن العاملي

. من قبل المدير اإلداري لمركز بيت ساحور الدراسـي  أمامهاوهذه أولى العقبات التي وضعت 
إحنا معـك، وال  "ولكن بعد االتصال بالطلبة كان تجاوبهم رائعاً جداً إذ كانت الكلمات التي قيلت 

فكـان اللقـاء األول بتـاريخ    ". لو كان عنـدي شـغل أنـا جـاي    : "، وأحد الطلبة قال"يهمك
  .شخاص ال تعرفهم، وكان من أروع وأجمل اللقاءات بأ10/02/2013

عندما عملت المقياس دعيت لربي بأن أكـون واحـدة   : "إحدى الطالبات تأما عن الطالبات فقال
  "أتريد أن تشارك بالبرنامج اإلرشادي أم ال؟"وذلك بناء على السؤال المطروح وهو " منهن

المشـاركة  وأثناء تطبيق البرنامج أبدى المشاركين دافعية رائعة للمشاركة وخاصـة دافعيـتهم ب  
باألنشطة ولعب األدوار وعمل المجموعات، فكانوا فعالين جداً ومشاركين بكل مـا لـديهم مـن    

نحـن ننتظـر بـدء    "طاقة، فكان كثيراً منهم يبعث للباحثة رسائل قصيرة على الهاتف الخليوي 
لجامعـة،  ، وقد لفت انتباه الباحثة أن كثيراً منهم لم يكن لديهم أصدقاء في ا"الجلسة بفارغ الصبر

ومن خالل البرنامج كونوا صداقات رائعة وأصبح يهتم بعضهم ببعض، خاصة أن أحد الطـالب  
وكل هـذا قـد أمـد    ". أنا لم أن أعرف أحداً في الجامعة، لكن أنتم أصبحت أعز أصدقائي: "قال

 الباحثة بشعور إيجابي نحو تفهمهم وتقبلهم بفكرة البرنامج حتى أن كثيراً منهم بـدؤوا يشـرحوا  
أفكار الجلسات لعائالتهم، ويعملوا بعضاً من األنشطة معهم، وقد ذاع سيط البرنـامج بالجامعـة   

  .بداء رغبتهم بالمشاركة في البرنامج اإلرشاديإلفأصبح كثيراً من طلبة الجامعة يأتون 
أما بالنسبة لمشاعر الباحثة فكانت تنتظر يوم الجلسة بفارغ الصبر، وتحضر لها بما أوتيت مـن  

  .ة وذلك بسبب رؤيتها للطلبة لما أظهروه من مشاعر ودافعية للبرنامجقو
أن بعضـاً مـن    واجهتهاإذ كانت أشواق الباحثة أن يستفيدوا منه، ولكن أحد أهم المعيقات التي 

الطلبة أثناء تطبيق البرنامج لم يستطيعوا المجيء بسبب الظروف العائلية والمهنية وأحياناً بسبب 
  .اقة، فأحدهم مثالً كان أخوه مريضاً، واآلخر هو نفسه مريضأمور الحياة الش
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  :النتائج
  

  :لقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها
  
متوسط درجة تقدير الـذات لـدى أفـراد المجموعـة     وجود فروق ذات داللة إحصائية في  .1

مركز بيت سـاحور الدراسـي   / فرع بيت لحم/ التجريبية من طلبة جامعة القدس المفتوحة
  . وذلك بين المقياسين القبلي والبعدي، تعزى لالختبار البعدي

في متوسط درجة تقدير الـذات بـين أفـراد المجموعـة     وجود فروق ذات داللة إحصائية  .2
ية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرامج اإلرشادي الجمعي علـى طـالب   التجريب

لصـالح المجموعـة   ، مركز بيت ساحور الدراسي/ فرع بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة
  .التجريبية والتي كانت درجة تقدير الذات لديهم أعلى

ية وأفراد المجموعة في متوسط درجة تقدير الذات بين أفراد المجموعة التجريبوجود فروق  .3
فـرع  / الضابطة بعد تطبيق البرنامج االرشادي الجمعي على طالب جامعة القدس المفتوحة

في المجال االجتماعي، وكـذلك   مركز بيت ساحور الدراسي تعزى لمتغير الجنس/ بيت لحم
  .المجال االنفعالي

ليهم، وذلك في البعد ارتفع مستوى تقدير الذات لدى الطلبة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ع .4
االنفعالي واالجتماعي والعقلي واألخالقي والجسمي، وكانت الدرجة األعلى في األثـر فـي   

 . البعد االنفعالي

خضعت صورة الذات لدى الطلبة في العينتين التجريبية والضابطة إلـى معـايير المجتمـع     .5
صورة الفرد عـن ذاتـه   الخارجي وهو ما يؤكد الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع في تكوين 

فقد كان تقييمهم لنفسهم نابعاً في كثير من األحيان من طريقة تفكير المجتمع في . وتقييمه لها
  . الصفات التي يمتلكونها
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  :التوصيات
  

بناء على نتائج الدراسة الحالية، فقد أوصت الباحثة مجموعة من التوصيات والتي تعتبر وفي حد 
  :تقدير الذات عند الكثير من األفراد، ومن أهمهانظرها هامة لرفع 

إجراء المزيد من الدراسات على طلبة جامعة القدس المفتوحة خصوصاً على طلبة الجامعات  .1
أن هذه الدراسات تعتبر من الدراسـات القليلـة فـي     –وحسب علم الباحثة  –عموماً وذلك 

ص على توسيع مدى العينات قيـد  ، وكذلك الحرفلسطين، مع أنها ذات أهمية وفائدة كبيرتين
 . الدراسة من أجل ضمان التوصل الى نتائج أكثر شمولية

دون التمييز بين أصحاب تقدير أن تقوم جامعة القدس المفتوحة بعقد دورات تدريبية لطلبتها  .2
الذات المنخفض أو المرتفع كي ال تشعرهم بالنقص بين اآلخرين، والتركيز علـى الهـدف   

الفرد من تقييم ذاته وتحسين مستوى تقدير الذات لديهم من خـالل قاعـدة   العام وهو تمكين 
 . معلومات يمكن لها التأثير في أنماط تفكيرهم

 الجامعـات الفلسـطينية،  في داخل االهتمام بتطبيق برامج إرشادية تعنى برفع تقدير الذات  .3
دراسات التي لجأت بحيث تكون هذه البرامج قد أثبتت نجاعتها في الواقع العملي من خالل ال

 .إليها

لتواصل مع الطـالب  تشكيل لجنة من المتخصصين أو قسم لإلرشاد داخل الجامعة من أجل ا .4
لحمـايتهم مـن   مساعدتهم في التغلب على المشكالت والظروف الضاغطة التي يواجهونها ل

 . اآلثار المترتبة على سوء التكيف في البيئة المحيطة

ي جامعة القدس المفتوحة تتحدث عن موضوعات تقدير الذات إدخال مواد تدريسية إجبارية ف .5
والثقة بالنفس وكيفية تقييم النفس وذلك من أجل المساهمة في تطوير الطلبة في هذه الناحيـة  

 . مما يساهم في تحسين مستوى تقديرهم لذاتهم من خالل تعاملهم مع هذه المساقات

وسيلة أخرى إعالمية تمتلكها الجامعة إعداد نشرات دورية ضمن أوراق أو مجلة صغيرة أو  .6
يتم من خاللها نشر ملخصات البحوث والمقاالت التي تتحدث عن مسـتوى تقـدير الـذات    
وكيفية التعامل مع المشكالت الجامعية، مما يساعد في إطالع الطلبة على مشكالت مماثلـة  

  . لما يواجهونه من المشاكل وبالتالي يمكن لهم االستفادة منها
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  :المصادر والمراجع
  

  :العربية المصادر والمراجع
  

صورة الجسم وعالقتها بتقدير الذات لذوي اإلعاقة البصـرية  ، )2008(األشرم، رضا إبراهيم، 

، جامعة الزقائيق، القاهر، غير منشورة، رسال ماجستير "كلينيكية –دراسة سيكومترية "
 .مصر

دراسـة  "للمراهق بمشكالته وحاجاته اإلرشـادية  عالقة تقدير الذات ، )2007(أمزيان، زبيدة، 

، كليـة اآلداب والعلـوم   غير منشورة ، رسالة ماجستير"مقارنة في ضوء متغير الجنس
قسم علم النفس، جامعة الحاج لخضر، والية باتنـة، الجمهوريـة الجزائريـة    / اإلنسانية

 .الديمقراطية الشعبية

ظهور السلوك العدواني عند النساء المتـأخرات  تقدير الذات وعالقته ب، )2012(آيت، يسمينة، 

 .، جامعة مولود معمري، الجزائرفي سن الزواج، رسالة ماجستير

ثر استخدام برنامج إرشادي في تعديل مفهوم الذات لدى طلبة كلية ، أ)2009(البجاري، أحمد، 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الموصل، العراقالتربية

تقدير الذات وعالقته بقلق المستقبل لدى الجالية العربية ، )2008(، إبراهيم بن محمد، بلكيالني

/ ، كلية اآلداب والتربيةغير منشورة ، رسالة ماجستيرالمقيمة بمدينة أوسلو في النرويج
 .قسم العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية، األكاديمية العربية المفتوحة، الدانمارك

، دراسات تقدير الذات لدى الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسياً، )1993( جبريل، موسى،
 .، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية2أ، العدد20، مج)العلوم اإلنسانية(

دراسة مقارنـة علـى   "الخجل وعالقته بتقدير الذات والوحدة النفسية ، )2007(جعفر، فاكهة، 

، جامعة دمشق، غير منشورة، رسالة ماجستير "وعدنعينتين من طلبة جامعتي دمشق 
 .اليرموك، سوريا

فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تنمية تقدير الذات لدى المعـاقين  ، )2011(الحجري، سلمى، 

 .، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم، سلطة عمانبصرياً في سلطنة عمان

اب النفسي وتقدير الذات لـدى خريجـات   االغتر، )هـ1428(حمام، فادية، والهويش، فاطمة، 

 .، اإلحساء، المملكة العربية السعوديةالجامعة العامالت والعاطالت عن العمل
، اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق، )2007(دبور، عبد اللطيف، والصافي، عبد الحكيم، 

 .، دار الفكر، عمان، األردن1ط
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 .، دار الفكر، القاهرة، مصرقدير الذاتمقياس ت، )1981(الدريني، حسن وآخرون، 

العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وتقدير الذات لدى أطفال يعـانون  ، )2005(دغش، طارق، 

رسالة ماجستير غيـر منشـورة، الجامعـة     من اضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد،
 .األردنية، عمان، األردن

التمييز ضد المرأة في القرارات األسرية وتقدير ، )2009(الرواشدة، عالء، ربحي، أسماء، 

، االجتماعية، قسم العلوم التربوية ودراسة ميدانية على عينة من الشباب األردني-الذات
 .كلية عجلون الجامعية، األردن

، عـالم الكتـب،   1، طدراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، )2002(زهران، حامد، 
 .القاهرة، مصر

أثر برنامج إرشادي جمعي في تقدير الذات لدى المتأخرين دراسياً في ، )2009(يح، سلمان، سم

، جامعـة القـدس،   غير منشـورة ، رسالة ماجستير الصف التاسع في محافظة سلفيت
 .القدس، فلسطين

، دار الفكر، عمان، 1، طدراسات في علم النفس اإلرشادي، )2009(سليمان، عبد اهللا محمود، 
 .األردن

فاعلية برنامج تدريبي معرفي في تحسين التفكير العقالنـي وتقـدير   ، )2007(شاهين، محمد، 

، رسـالة  الذات وخفض ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلبة الجـامعيين فـي فلسـطين   
ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسـات  

 .العليا، عمان، األردن

تقدير الذات وعالقته بالمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة القدس ، )2008(عطا أحمد، شقفة، 

علـم الـنفس،   / ، معهد الدراسات التربويةغير منشورة ، رسالة ماجستيرالمفتوحة بغزة
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

الـدعم  تقدير الذات وعالقته بمستوى اإلبصار والعمر والجـنس و ، )2005(الشوارب، منار، 

، كليـة  االجتماعي وفعالية برنامج إرشادي لتطويره لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
 .الدراسات التربوية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

بناء برنامج للرعاية الوالدية وقياس أثره في تحسين مستوى تقدير ، )2007(الشياب، سوسن، 

، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، كليـة    طلبة المدارس األردنيةالذات لدى عينة من 
 .الدراسات التربوية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها، ، )2008( ،شيفر، شارلز ميلمان، هوارد

  .عمان، األردن، دار الفكر، 1طداود، نسيمة وحمدي، نزية،  :ترجمة
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فاعلية برنامج مقترح باللعب لرفع مؤشـرات مفهـوم   ، )2009(صالح، عايدة، وزقوت، آمنة، 

، مجلة جامعة األزهر، غـزة، سلسـلة العلـوم    الذات لدى األطفال بمحافظة خانيونس
   130 – 95، 2، العدد 11، المجلد 2009اإلنسانية 

وعالقته بالسلوك العـدواني لـدى طلـب    تقدير الذات ، )هـ1424(الضيدان، الحميدي محمد، 

، أكاديمية نايف للعلوم غير منشورة، رسالة ماجستير المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض
 .األمنية، الرياض، المملك العربية السعودية

فاعلية برنامج إرشادي في تنمية بعض المهارات االجتماعيـة وتقـدير   ، )2008(ظاهر، دينا، 

قسم الصحة النفسية، جامعة  –ً، رسالة دكتوراه، كلية التربية كياالذات لدى المعاقات حر
 .عين شمس، القاهرة، مصر

، رسـالة  قياس القيم االجتماعية وعالقتها بتقبل الذات لدى طلبة الجامعة، )2009(عايز، أمل، 
 .ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق

الذات وعالقتها باألداء المهاري لالعبين الناشئين والشباب تقدير ، )2010(عبد األمير، نصر، 

، 4، مـج 3، رسالة ماجستير منشورة، مجلة علوم التربية الرياضية، العـدد بكرة السـلة 
 .جامعة بابل، العراق

فاعلية برنامج إرشاد جمعي في تقدير الذات ومصادر الضبط لدى ، )1995(عبدة، عبير، 

الجامعة األردنية، عمان،  ة ماجستير غير منشورة،رسال ،طالبات المراهقة الوسطى
 .األردن

الفروق في مستوى تقدير الـذات لـدى طلبـة    ، )2006(عربيات، أحمد عبد الحليم وآخرون، 

غير ، رسالة ماجستير جامعة مؤتة تبعاً لمتغير الجنس والتخصص والمستوى الدراسي
 .، جامعة مؤتة، عمان، األردنمنشورة

الفروق في مستوى تقدير الذات لـدى طلبـة   ، )2008(عماد، .أحمد و الزغول، د. عربيات، د

، مجلـة العلـوم   جامعة مؤتة تبعاً متغيرات الجنس والتخصص والمسـتوى الدراسـي  
 .   ، جامعة مؤتة1العدد ،9مجالتربوية والنفسية، 

لدى طالبات المرحلـة  تقبل صورة الجسم بناء برنامج إرشادي في ، )2004(العزاوي، سهير، 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد، العراقالمتوسطة

أثر نمط التنشئة األسرية في تقدير الذات لـدى طلبـة   ، )2006(العطوي، ضيف اهللا سليمان، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، عمـان،  المرحلة الثانوية في مدينة تبوك
 .األردن
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 االجتماعيهل تتنبأ مستويات تقدير الذات ومصادر الدعم ، )2010(عالء الدين، جهاد، 

، 1، العدد37مج ، العلوم التربوية، "رسالة تجريبية" بالعدوان لدى الطلبة الجامعيين؟
 .األردن عمان، الجامعة األردنية،

معاقين حركياً بقطاع فاعلية برنامج مقترح لزيادة كفاءة الذات لدى ال، )2009(علوان، محمود 

 .، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطينغزة

، عـالم الكتـب   1، طالعالج النفسي المعرفـي ، )2009(علوي، إسماعيل، وزغبوش، بنعيسى، 
 .الحديث، عمان، األردن

القتصادي لدى تقدير الذات وعالقته بالتحصيل والمستوى االجتماعي وا، )2010(غنايم، أمجد، 

، كلية التربية وعلم الـنفس، رسـالة ماجسـتير،    طلبة المرحلة الثانوية في منطقة عكا
 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

قلق المستقبل وعالقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لـدى حـاالت   ، )2009(القاضي، وفاء، 

غير منشورة، الجامعة اإلسـالمية، غـزة،   ، رسالة ماجستير البتر بعد الحرب على غزة
 .فلسطين

، رسـالة ماجسـتير   العالقة بين تقدير الذات ومدركات النجاح والفشل، )1985(القسوس، هند، 
 .غير منشورة، الجماعة األردنية، عمان، األردن

بناء برنامج تدريبي سلوكي وقياس فاعليته في تنميـة المهـارات    ،)2006(القطاونة، يحيى، 

، رسالة دكتوراه غيـر  ماعية وتقدير الذات لدى الطلبة المعاقين سميعاً في األردناالجت
 .منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

، دار الطباعة للنشر والتوزيـع واإلعـالن،   4، طالصحة النفسية، )1997(كفافي، عالء الدين، 
 .القاهرة، مصر
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  )1(ملحق 

  االستبانة بصورتها األولية

  

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا 

  برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي

  

  

   دراسة بعنوان

تقدير الذات لدى عينة من طلبة  جمعي في مستوى يمدى فاعلية برنامج إرشاد"

  "مركز بيت ساحور الدراسي/ جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم

  
  .اختي الطالبة.... اخي الطالب 

 
  :تحية طيبة و بعد

  

مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي فـي مسـتوى   " تهدف هذه الدراسة الى التعرف على

مركز بيـت سـاحور   / تقدير الذات لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة بيت لحم

حيث سيتم قياس درجة تقدير الذات قبل تنفيذ البرنامج، ومن ثم سيتم إعطـاء  ". الدراسي
ذا يرجى التكرم بتعبئـة  ل .البرنامج، إلجراء المقياس البعدي، لمعرفة مدى فعالية البرنامج

الشخصية، هذا مع العلم أن جميع البيانات والمعلومات /هذا االستبيان بما يتفق وقناعتك ك
    .سوف تعامل بسرية وألغراض البحث العلمي

                                                                                
  .شاكرين لكم حسن تعاونكم

  
  

   روال رشماوي: الباحثة
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  استمارة البيانات األولية عن الطالب): 3(ملحق رقم 
  

 أنثى - ذكر                   -    :الجنس .1

 .شهر......... سنة، و .........    ك/ عمرك .2

 ......................   :المعدل التراكمي الجامعي .3

 سنة رابعة- سنة ثالثة        - سنة ثانية       - سنة أولى      -    :السنة الدراسية .4

 : الدخل .5

 فأكثر - 4001-               4000- 2001-               2000أقل من  -           

 :ت إرشاداً نفسياً أو عالج عند طبيب نفسي، أو مرشد نفسي/هل سبق وأن تلقيت .6

 نعم -ال                       - 

ك في عينة الدراسة، هل ترغب بالمشاركة في البرنامج /ي حال تم اختياركف .7

 :اإلرشادي

  نعم -ال                       - 
  
 .................................................................................. ولماذا؟ -

 
المشمول بالدراسة، في حال رغبـت   هذا مع العلم أنه سيتم اإلعالن بالجامعة عن صاحب الرقم

  .بالمشاركة في البرنامج
  
  

  ..................................................................................... :االسم
  ............................................................................. :الرقم الجامعي
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 مقياس تقدير الذات 

 
 

 البعد االنفعالي

معارض 

 بشدة

معارض محايد موافق موافق 

 بشدة

 الرقم العبارة

 8 أخجل عند الحديث مع اشخاص ال اعرفهم     
 9 .أشعر بثقة كاملة بنفسي      
 10 دون قلق)غير المألوفة(أواجه المواقف الجديدة     
 11 اشعر آن وجودي مهم في أسرتي     
 12 .اشعر بمحبة أسرتي وتشجيعها لي دائما     
أسعر أنني قادر على التكيف مع المواقف الجديدة     

 بسهولة 
13 

اشعر أنني غير قـادر علـى آن أدع اآلخـرين     
 14  يعاملوني بلطف

  
  
  

 البعد االجتماعي

معارض 

 بشدة

معارض محايد موافق موافق 

 بشدة

 الرقم العبارة

اترك انطباعا ايجابيا لدى من أقابلهم ولو لمـرة     
 .واحدة 

1 

 2 .أتمتع بمحبة كل من يعرفني     
 3 . أقدم نصائحي في حل مشكالت اآلخرين     
لقناعتي بعـد المناقشـة مـعأتخذ قراراتي وفقا     

 .اآلخرين 
4 

 5 .أحب أسرتي كثيرا     
من المحتمل أن ال أتحدث مع غيري من النـاس     

 حتى يبدأ هو الحديث معي 
6 

والدي يطرح علي بعض األسئلة دون حـرج أو       
 خوف 

7 
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 البعد ألخالقي

معارض 

 بشدة

معارض محايد موافق موافق 

 بشدة

 الرقم العبارة

 15 على العموم أنا راضي عن نفسي     

 16 المواقفأفرض احترامي في كل     

 17 أتنازل لجماعة إذا تعارضت مصالحي معهم     

 18 أميل إلى التقليل من قيمة الناس       

 19 أن أفكاري ال تتوافق مع سلوكي     

 20 أشعر باالرتياح عند عودتي غالى المنزل     

 21 لدي أنجاه إيجابي حول نفسي     

 .عليهايتوقع مني والدي أمور ال اقدر     
  

22  

  
 
 

 البعد الجسمي

معارض 

 بشدة

معارض محايد موافق موافق 

 بشدة

 الرقم العبارة

 23 أنا راضي عن صفاتي الجسدية     

 .أشعر أن حركاتي غير متزنة     
                  

24 

 25 .أرى آن صالبة جسمي توحي بشخصية قوية     

 26 .أي جهد عضليأشعر باإلرهاق الريع عند بذل     

 27 أتمتع بقدر مقبول من اللياقة البدنية     

 28 أشعر أني وزني قد زاد وعضالتي مترهلة     

 29 أشعر بالثقة من مظهري     
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 لبعد العقلي

معارض 

 بشدة

معارض محايد موافق موافق 

 بشدة

 الرقم العبارة

 30 الشخصيةأعتمد على نفسي في حل مشكالتي     

 31 أنا شخص ذكي     

استخدامي لقـدراتي العقليـة لـيس بالمسـتوى     
 المطلوب

32 

 33 .أتصرف بحكمة في المواقف الحرجة     

 34 أفكاري ال تتوافق مع سلوكي     

 35 يعتمد والدي علي في كثير من األمور     

 36 يصعب علي التعبير عن أفكاري     

آنا قادر على القيام باألشياء مثلما يستطيع ذلـك       
  معظم الناس 

37  

  38 لدي قدرات تساعدني على النجاح والتفوق     

  39 .أنا قادر على القيام باألعمال بشكل جيد     

 
 
 

 البعد المعرفي

معارض 

 بشدة

معارض محايد موافق موافق 

 بشدة

 الرقم العبارة

 40 أغير من أفكاري بما يفيد مصالحي      

 41 ال أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي     

 42 أحب أن تشاركني أسرتي في خططي وإعمالي     

 43 أعامل الناس مثلما يعاملوني تماما     

 44 أشعر بدفء والدي في المواقف الصعبة     

 45 اشعر بضيق عندما أتعرض لمواقف ضاغطة
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  )2(ملحق رقم 

  االستبانة بصورتها النهائية

  

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا 

  النفسي والتربوي اإلرشادبرنامج 

  

  

  دراسة بعنوان

  تقدير الذات لدى عينة  جمعي في مستوى يمدى فاعلية برنامج إرشاد"

  "من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم

  
  .الطالبة اختي... .اخي الطالب

 
  :تحية طيبة وبعد

  

مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي فـي مسـتوى   " تهدف هذه الدراسة الى التعرف على

حيث سيتم قياس ". تقدير الذات لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع بيت لحم
س درجة تقدير الذات قبل تنفيذ البرنامج، ومن ثم سيتم تنفيذ البرنـامج، إلجـراء المقيـا   

لذا يرجى التكرم بتعبئة هذا االستبيان بما يتفـق و   .البعدي، لمعرفة مدى فعالية البرنامج
قناعتك الشخصية، هذا مع العلم أن جميع البيانات والمعلومـات سـوف تعامـل بسـرية     

    .وألغراض البحث العلمي

  
                                                                                

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم
  

   روال رشماوي: الباحثة
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  :البيانات األولية
  
 أنثى -ذكر                   -   :الجنس .8

 سنة    25أكثر من  -            24-23 -       22-21 -         20-19 -:العمر .9

 جيد -    جيد جداً -    ممتاز -  :المعدل التراكمي الجامعي .10

 رابعة -ثالثة         -ثانية          -أولى         -    :السنة الدراسية .11

 :اإلرشاديفي حال تم اختيارك في عينة الدراسة، هل ترغب بالمشاركة في البرنامج  .12

  نعم -       ال                - 
  
 ..................................................................................ولماذا؟ -

 
مـن خـالل    اإلرشاديسوف يتم التواصل مع الطلبة الراغبين بالمشاركة في البرامج : مالحظة

  .الرقم الجامعي أو اإلسم
  

  .............)..................: (االسم أو الرقم الجامعي
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 يالجسمالبعد

ال أوافق 

 بشدة

أوافق 

بدرجة 

 ضعيفة

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

  

 أوافق

أوافق 

 بشدة
  الرقم العبارة

 11 .يةالجسمعن صفاتي أنا راضٍ     
.   ية خارج المنزل غير متزنةالجسمأشعر أن حركاتي       12 
 13 .توحي صالبة جسمي بشخصية قوية     
 14 .أشعر باإلرهاق الشديد عند بذل أي جهد عضلي     
 15 .أتمتع باللياقة البدنية العالية     
 16 .وزني قد زاد وعضالتي مترهلة أشعر أن     
 17 .أشعر بالثقة من مظهري الخارجي     

  
  

 البعد االجتماعي

ال أوافق 

 بشدة

أوافق 

بدرجة 

 ضعيفة

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

  

  أوافق
 

أوافق 

 بشدة
  الرقم العبارة

أحاول أن أعطي األشخاص الذين أقابلهم بحياتي انطباعاً     
 .إيجابياً

1 

 2 .تتميز عالقاتي مع الناس بالمحبة واإلخالص     
 3 في حل مشكالت اآلخريناًأن أكون مبادرأحاول      
 4 .على اتخاذ القراراًبعد المناقشة مع اآلخرين أكون قادر     
 5 .أنا سعيد بوجودي بين أفراد أسرتي     
ال أبادر بالحديث مع غيري من الناس حتى يبـدأ هـو     

 .بالحديث معي
6 

 7 .أطرح على والدي أي أسئلة دون حرج أو خوف     
  8 .أشعر بالراحة عندما أكون مع الناس     
 9 .يصعب علي االندماج بسهولة في المجتمع     
أشعر أن اآلخرين قادرون على التواصل مـع غيـرهم     

  10  .بشكل أفضل مني
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 البعد االنفعالي

ال أوافق 

 بشدة

أوافق 

بدرجة 

 ضعيفة

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

 أوافق
أوافق 

 بشدة
  الرقم العبارة

 18 .أشعر بالخجل عند الحديث مع أشخاص ال أعرفهم     

 19 .أقوم بعملهلدي ثقة بنفسي فيما     

     
دون قلـق أو)غيـر المألوفـة(أواجه المواقف الجديدة

 .خوف، أو تردد
20 

 21 .اشعر أن لوجودي أهمية في األسرة     

 22 .اشعر بمحبة أسرتي وتشجيعها لي دائما     

 23 .الجديدة االجتماعيةأشعر بالضيق في المواقف     

     
.آن أدع اآلخرين يعـاملونياشعر أنني غير قادر على

 24  .بلطف

  25 .أشعر باالرتياح عند عودتي إلى المنزل     
  
  

 البعد األخالقي

ال أوافق 

 بشدة

أوافق 

بدرجة 

 ضعيفة

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

  

  أوافق
 

أوافق 

 بشدة
  الرقم العبارة

  26 .أشعر بالرضا عن ذاتي     
  27 .المواقفأفرض احترامي على اآلخرين في كل     
 28 .أتنازل لآلخرين إذا تعارضت مصالحي معهم     
 29 .أميل إلى احترام اإلنسان كإنسان     
 30 .أن أفكاري ال تتوافق مع سلوكي     
 31 .لدي اتجاه إيجابي حول نفسي     
أعتقد أن والدي يرى بأن علي تحقيق أشياء ال أسـتطيع     

  32  .عملها

 33 .إلى التقليل من قيمة اآلخرينأميل      
 34 .أتصرف بأمانة مهما كانت المغريات     
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 )العقلي(البعد المعرفي

ال أوافق 

 بشدة

أوافق 

بدرجة 

 ضعيفة

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

  

  أوافق
 

أوافق 

 بشدة
  الرقم العبارة

 35 .حل مشكالتي الشخصية بنفسيأحاول      
 36 .اآلخرينأشعر بأن ذكائي مختلف عن     
استخدام قدراتي العقلية فـي مواجهـة مشـاكل الحيـاة     

 .بالمستوى المطلوب
37  

 38 .أتصرف بحكمة في مواجهة المواقف الحرجة     
  39 .أغير من أفكاري بما يتناسب مع المواقف     
  40 .تساعدني قدراتي العقلية في النجاح والتفوق في الحياة     
 41 .قدراتي العقلية على القيام بالمهام الموكلة ليتساعدني      
 42 .أحاول أن أغير من أفكاري بما يفيد مصالحي     
 43 .ال أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي     
 44 .أحب أن تشاركني أسرتي في خططي وإعمالي     
 45 .أعامل الناس مثلما يعاملوني تماما     
 46 .أشعر بدفء والدي في المواقف الصعبة     
 47 .اشعر بضيق عندما أتعرض لمواقف ضاغطة     
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  ) 3(ملحق 

  

  أسماء السادة المحكمين لالستبانة 
  

  الجامعة  التخصص  الدكتور
  جامعة الخليل صحة نفسية  كامل كتلو. د
  جامعة فلسطين األهلية  أستاذ علم االجتماع المساعد  محمد عكة. د
  بيت لحم_ جامعة القدس المفتوحة مناهج وطرق تدريس   /التربية معتصم مصلح. د
  جامعة بيت لحم  علم النفس ناهدة العرجا. د
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  )4(ملحق 

  اإلرشاديالبرنامج 
  

  :التعريف بالبرنامج

تترك آثارها علـى مسـتقبل الطالـب مهنيـاً     تعد المرحلة الجامعية مرحلة تعليمية مهمة، ألنها 
واجتماعياً، إضافة إلى أنها تعد مرحلة مكملة للمرحلة المدرسية العليا في إعداد الطالـب لحيـاة   
أسرية واجتماعية توفر له مستوى مناسباً من التكيف والصحة النفسية وتحقيق الذات، فضالً عن 

عد األشد إرهاقاً، واألكثر خطورة في حياة الفرد كونها مرحلة متأخرة من مراحل المراهقة التي ت
باعتبارها مرحلة تكوين الهوية، وتظهر فيها أزمات المراهقـة نتيجـة للتغيـرات المتسـارعة     

الفـرد  والعقلية، وهي تؤثر علـى قـيم    االجتماعيةوالمتالحقة والمتعددة من الناحية الجسمية و
  .ية التي يتعرض لهاوسلوكه واتجاهاته، وتضاعف من حدة الضغوط النفس

 والبنـاء،  التقدم نحو الدافعة الطاقة باعتبارهم األهمية غاية في وطنية ثروةيمثلون  الجامعة طلبةف

 حتـى  قدراتهم واستثمار لهم، والنفسية والجسمية االجتماعيةو العلمية الرعاية تقديم إلى فهم بحاجة

 مسـتوى  علـى  والتربويـة  التعليمية البرامج إن تضمين. وتنميتها مجتمعاتهم في تطور يسهموا

 أنواعهـا،  بمختلف التكيفية المشكالت في الوقوع من الوقاية في برامج إرشادية قبلها، وما الجامعة

 شأنها من جماعيا أم فرديا إرشادا أكانت سواء النمائية والعالجية، ةاإلرشادي التدخالت إلى إضافة

 المهـارات  امـتالكهم  على تساعد حيث مختلفة،وصعوبات  لمشكالت الطلبة تعرض من تحد أن

 ومسـيرتهم  حياتهم تعترض الضغوطات التي مع التعامل عند إليها يحتاجون التي المناسبة التكيفية

  .)2007شاهين، (الجامعية 
وبناء على ما سبق وألهمية الطلبة الجامعيين وأهمية تقـديرهم لـذواتهم أعـد هـذا البرنـامج      

  :هو اإلرشادي، حيث ترى الباحثة من أهم مبررات استخدام البرنامج اإلرشادي
مساعدة طلبة الجامعة على كيفية مواجهة النمو في الشكل األمثـل الـذي يـؤدي إلـى      -:أوالً

  . مستويات أفضل في تكامل الفرد وإتقانه لمهارات الحياة
  .ات التعبير عن الذاتاستخدام مبادئ المعرفية السلوكية يعمل على تحسين مهار -:ثانياً
  .والشخصية االجتماعيةوتغيير المهارات  مساعدتهم على اكتساب -:ثالثاً
  .حل المشكالت واتخاذ القرار لديهمتعزيز عدد من قدرات  -:رابعاً
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  :ة المستخدمة في البرنامجاإلرشادياألساليب 

  
  :المحاضرة

فـي تعريـف معجـم أكسـفورد أن      وقد أتى. وهي جميع األساليب الشفوية أو اللفظية للعرض
، حيـث يقـدم فيهـا    "مع حول موضوع ما ألغراض تعليميةحديث يلقى أمام ج"المحاضرة هي 

  .معلومات منتظمة ووافقة حول موضوع معين الستعراض وبيان جوانبه النظرية والعملية
)http://educationaden.50webs.com (  

كما في دراسة الباحثة عن تقدير الذات، حيث تعتبر هذه الفنية تطبيقاً يتمثل في تقديم معلومـات  
ألعضاء المجموعة التجريبية عن تقدير الذات من حيث مفهومه وأبعـاد ومكوناتـه وكـل مـا     

  .ةاإلرشادياختصت به الجلسات 
  

  :المناقشة والحوار

بين الباحثة واألعضاء، لمعرفة الجوانب اإليجابيـة  هي مجموعة من اآلراء واألفكار يتم تبادلها 
الحجـري،  (ى التعبير عن مشاعرهم بكل أريحيـة  والسلبية لدى بعضهم البعض، ولتدريبيهم عل

2011(.  
  

  :الواجب المنزلي

هناك الكثير من العمل في العالج المعرفي يجري بين الجلسات، فهناك مهـام محـددة تعطـى    
ة ليساهمون في جمع البيانات، واختبار المعرفيات وتغيير السلوكات، والعمل اإلرشاديللمجموعة 

الواجـب  ة اإلرشـادي وإذا لم ينجز المجموعة . على المواد التي تم تطويرها في الجلسات السابقة
ة اإلرشـادي ، فهذه الواقعة قد تكون مفيدة في فحص مشاكل العالقـة بـين المجموعـة    المنزلي

التي يمكـن أن تكشـف عـن عـدم      الواجب المنزليي توضيح طبيعة والمرشدة، أو مشاكل ف
لذلك تكون مهام الواجب المنزلي موضع مناقشة، كما . مشاكل أخرى وضوحها أو أنها ناتجة عن
  .)2009علوي وزغبوش، (دة في كل جلسة يتم تطوير مهام أخرى جدي

  
  :لعب األدوار

تتضمن هذه التقنية عناصر سلوكية، معرفية وعاطفية؛ ويتدخل المرشد غالبـاً فـي الجلسـات    
ة أن ما يتحدثون به ألنفسهم تعمـل علـى خلـق مشـاكلهم     اإلرشاديليوضح ألفراد المجموعة 

. ومتاعبتهم؛ وكذلك ماذا بإمكانهم أن يعملوه لتغيير مشاعرهم غير الصحية إلى أخـرى صـحية  
ة أن يتدبروا على أنماط معينة من السلوك ليعبروا عن ما في اإلرشاديمجموعة ويستطيع أفراد ال
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قـة بالمشـاعر   ويكون التركيز على المعتقدات الالعقالنية التي لهـا عال . داخلهم تجاه موقف ما
  .)Corey, 2011(المزعجة غير السارة 

  
  :التعزيز اإليجابي

للسلوك المرغوب فيه يقوم بها الفرد عن طريق تقديم يشير التعزيز اإليجابي إلى التغذية الراجعة 
معززات للفرد بعد قيامه بتحقيق األهداف المطلوبة منه بحسب المعايير المعدة مسـبقاً لتعزيـز   
السلوك وتقويته، بحيث ينعكس ذلك على قدرته على ضبط ذاته، وهذا األسلوب يتم في المراحل 

ك على السلوك الذي بلية على التفكير بشكل مستمر وكذلالمبكرة ألنه سيكون له آثار إيجابية مستق
  .)2007دبور، والصافي، (يقوم به الفرد 

  
  :القصة

 في الحياة اليومية عـن طريـق القصـة   وهو ذكر أحداث لمواقف قد حدثت لبعض األشخاص 
  .)2011الحجري، (
  

  :التمارين

ـ  الحجـري،  (ة اإلرشـادي ة وهو نوع من التفاعل وإعطاء اآلراء المتباينة بين أعضاء المجموع
2011(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



115 
 

  )5(ملحق 

  لبرنامج اإلرشادي السادة المحكمين أسماء
  

  الجامعة التخصص الدكتور
  جامعة الخليل علم النفسإبراهيم المصري     . د
  جامعة االستقالل علم النفس التعليمي  حمد الشواأ. د
  جامعة االستقالل علم النفس التربوي تيسير عبد اهللا. د.أ
  فرع طولكرم - جامعة القدس المفتوحة  توجيه وإرشاد حسني عوض. د
  فرع طولكرم - جامعة القدس المفتوحة  أستاذ علم النفس زياد بركات. د.أ
  جامعة النجاح الوطنية علم نفس  عبد عساف. د
  جامعة النجاح الوطنية علم نفس فلسطين نزال. أ
  جامعة الخليل صحة نفسية  كامل كتلو. د
  جامعة فلسطين األهلية  أستاذ علم االجتماع المساعد  محمد عكة. د
  بيت لحم_ جامعة القدس المفتوحة مناهج وطرق تدريس  /التربية معتصم مصلح. د
  جامعة بيت لحم علم النفس ناهدة العرجا. د
  جامعة القدس علم النفس التربوي نبيل عبد الهادي. د
  الجامعة العربية األمريكية كلينيكياإلالنفسعلم الحسن وائل أبو. د
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  )6(ملحق 

  جلسات البرنامج اإلرشادي
  التعارف: الجلسة األولى

 الجلسة األولى

 اليوم األحد

 التاريخ 10/02/2013

 الوقت  1:30-3:00

  األهداف* 
  . التعارف بين المرشدة وأعضاء المجموعات التجريبية والضابطة. 1
  .التعريف بأهداف البرنامج، وتوضيع العالقة بين البرنامج وتقدير الذات. 2
  . توضيح األساليب واآلليات والمواعيد التي سيتم اتباعها اثناء البرنامج. 3
 .تعبئة عقد اإلتفاق بين المرشدة وأفراد العينة. 4

  .ادياإلرشاستطالع آراء المجموعة التجريبية حول توقعاتهم من البرنامج . 5
  .بناء الثقة مع أفراد المجموعة. 6 
  

  .المناقشة والحوار، وتمرين التعارف، والتعزيز االيجابي :ةاإلرشادياألساليب 
   

  اإلجراءات* 
تبدأ الجلسة بترحيب المرشدة بالمشاركين وشكرهم على انضمامهم للبرنامج، ومن ثـم تبـدأ    .1

  :.)د 5( المرشدة باألنشطة الخاصة بالجلسة
معرفـة   أهميـة تبدأ المرشدة بالتعريف بنفسها وبطبيعة عملها وأهداف برنامجها، ثم توضح . أ

أسماء المشاركين بالمجموعة، حيث ان معرفة اسم الشخص تساعد المتحدث علـى الشـعور   
  ..)د 15( بالراحة والتحدث معه، وذلك عن طريق لعبة البالونات

مل المرشدة على جعلهـم يشـعرون بالراحـة    يبدأ المشاركون بالتعرف على بعضهم، وتع. ب
 )تعالوا نبدل أماكننـا (ويتمتعون بصحبة متبادلة فيما بينهم، وذلك عن طريق لعبة كسر الجليد 

  .).د10(
الوقت، الحضور، الغيـاب، السـرية، اخالقيـات    (يتعرف المشاركون على قواعد الجلسات . ج

   ..)د 5()النقاش
، وذلك )، وانا روال.....نبدأ من عيسى، محمد، النا،(ين مثل كل المشارك أسماءتعيد المرشدة . د

  ..)د 5(للتأكد من معرفة أسمائهم
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 ..)د 10(تقدم المرشدة البرنامج وتوضح الهدف منه، وهو تنمية مستوى تقدير الذات .2

 .)د 10(استراحة 

المناقشة ، المحاضرة: ة التي سيركز عليها البرنامج وهياإلرشاديتعرض المرشدة األساليب  .3
  . .)د 5(يجابي، والتمارين، ولعب األدوار، والواجب البيتي، والقصةوالحوار، والتعزيز اإل

تناقش المرشدة مكان وموعد اللقاءات والجلسات القادمة، وعدد هذه الجلسـات ومـدة كـل     .4
، واحتـرام المواعيـد والمشـاركة    جلسة، وتركز على ضرورة االلتزام واالهتمام والمتابعة

  ..)د 5(التعليمات إتباعية، واالحترام المتبادل وضرورة يجاباإل
والجو  واألمانةتتحدث المرشدة عن اهمية السرية التامة في المعلومات والتأكيد على الصدق  .5

من الحرية للتعبير عـن المشـاعر االيجابيـة     وأجواءوالتعاون، وتوفير بيئة  واألمنالودي 
  ..)د 5(والسلبية واثر ذلك على نجاح البرنامج

مع اعطاء وقت كاف لـذلك،   اإلرشاديتناقش المرشدة مع المشاركين توقعاتهم من البرنامج  .6
  ..)د 5(لتقوم المرشدة بتعديل التوقعات غير المناسبة والتأكيد على التوقعات الصائبة

تعرض المرشدة توقعاتها من المشاركين، وتركز على ان البرنامج هو سلسلة من الحلقـات   .7
موضوع ارشادي معين، وان التغيب عن اي جلسة بمثابة فقدان حلقـة مـن    تناقش كل حلقة

  . .)د 5( هذه السلسلة ويتسبب بوجود فجوة تؤثر سلبا على مسار البرنامج
تطلب المرشدة من المشاركين تلخيص ما دار بالجلسة، وتكلف بعض المشاركين بذلك فـي   .8

روط وقوانين لتجنب حـدوث اي  اشارة الى ان اي عمل جماعي ال بد من تحكمه معايير وش
ومن هنا، فمن المهم االطالع على عقد االتفاق االتـي ومناقشـة   . خلل او مشكالت مستقبلية

 ..)د 10( تفاقيةنهاية الجلسة يتم التوقيع على االوفي . التوقيع عليه
 

  :الفعاليات
ن، وعلى كل وضع أسماء المجموعة في بالون مع نفخها، ونقوم بتفجير البالو(لعبة التعارف  •

  ).واحد أن يأخذ االسم بداخل البالون ويبدأ بالبحث عن صاحبه
  )تعالوا نبدل أماكننا(لعبة كسر الجليد  •
تشرح المرشدة قوانين اللعبة المطلوبة من كل شخص ذي صفة تبديل مكانه مع شخص آخر  •

  :فتقول) يسمح بتبديل األماكن (عنده الصفة نفسها، ثم تطرح المرشدة الصفات بسرعة 
 .كل شخص طويل القامة يبدل مكانه مع شخص مثله •

 .كل شخص يلبس ساعة يبدل مكانه مع شخص آخر يلبس ساعة •

  ...وهكذامحلية يبدل مكانه مع شخص آخر مثل، كل شخص يرتدي ثياباً  •

 .توقف المرشدة النشاط بعد أن تقوم حركة معقولة في الغرفة •
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  االتفاقيةنموذج عقد 
  عقد اتفاق

  ...........................................................     .:اإلسم

  أنثى-ذكر                                 -:           الجنس
  مخيم-قرية                -مدينة            -:    اإلقامة مكان

  
الجمعي الذي تنظمـه   اإلرشادحيث انه تمت موافقتي على ان أكون أحد المشاركين في برنامج 

المرشدة، فإني أوافق وألتزم بما ورد في هذا العقد المتعلق بتنظيم عمل وحضور المشاركين مع 
  :المرشدة بحسب الشروط اآلتية

  .حضور الجلسات في المواعيد المحددة. 1
  .آرائهم واحتراماإلصغاء لما يقوله المشاركون . 2
  .األعضاء على المشاركةالمشاركة في النشاطات، وتشجيع . 3
  .بمشكالت المشاركين، وإبداء الرأي والنقد البنّاء االهتمام. 4
  .المتبادل االحترام. 5
  .الحفاظ على السرية التامة لما يقال في الجلسات. 6
  

 على مـا ورد مـن بنـود تخـص     .................................................................../:أوافق أنا
  .األعضاء والمشاركين والمرشدة حسب هذا العقد، وبناء عليه أوقع

  .................................:ع الطالبيتوق
 

  .................................:المرشدة توقيع
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  التنشئة األسرية : الجلسة الثانية

  
  

  

  
 
 
  األهداف* 

  .أن يتعرف المشاركون الى مفهوم التنشئة األسرية .2
ة على خصـائص، وأهـداف، ومـؤثرات التنشـئة     اإلرشاديأن يتعرف أعضاء المجموعة  .3

  .األسرية
ة انماط التنشئة األسرية السليمة، وأثرها علـى صـقل   اإلرشاديأن يميز أعضاء المجموعة  .4

  .مستوى تقديره لذاته شخصية األفراد، وتحسين
ة انماط التنشئة األسرية الخاطئة، وأثرهـا علـى نمـو    اإلرشاديأن يميز أعضاء المجموعة  .5

  .شخصية األفراد، وأثر ذلك على الفرد ومستوى تقديره لذاته
أن يقدم أفراد المجموعة التدريبية آليات، واقتراحات، وبدائل للتعامل مـع أنمـاط التنشـئة     .6

  .بوي، وعدم التقبلالخاطئة كالرفض األ

  
  :ةاإلرشادياألساليب -

  .يجابي، والتمارين، ولعب األدواروالمناقشة والحوار، والتعزيز اإل المحاضرة،
  

  اإلجراءات* 

ترحب المرشدة بالمشاركين، وتشكرهم على حسن التزامهم بحضور البرنامج، واالسـتمرار   .1
به، وتؤكد على نجاعة البرنامج في إحـداث تغييـر إيجـابي علـى أعضـاء المجموعـة       

 ..)د 5(ةاإلرشادي

من خالل العصف الذهني، وتوجيه  -التنشئة األسرية–تمهد المرشدة لموضوع اللقاء الحالي  .2
التحضيرية، وتقديم بعض المفاهيم، والتعرج عليها كمفهوم األسرة، والتنشـئة،   بعض األسئلة

 الجلسة الثانية

 اليوم األحد

 التاريخ 17/02/2013

 الوقت 1:30-3:00
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ونمط التنشئة السليم، ونمط التنشئة الخاطئ، وأثناء ذلك تتيح للمشاركين بالتعليق على تلـك  
  ..)د 5(األفكار

ة أن يتوزعوا على مجموعات كل يختـار  اإلرشاديثم تطلب المرشدة من أعضاء المجموعة  .3
مناسبا، وتوزع لوحات، وأقالم، وتطلب من كل مجموعة أن تضع تعريفا بحسب ما ما يراه 

  ..)د 10(تراه مناسبا لمفهوم التنشئة األسرية، وأهدافها، وخصائصها، ومؤثراتها
تساعد المرشدة أعضاء المجموعات على االهتداء لألفكار، أثناء وضع التعريفات واألفكـار   .4

  .من قبل المجموعات
مجموعة بانتداب شخص يمثلها، ليعرض للمجموعات األخرى ما توصلت اليـه  ثم تقوم كل  .5

المجموعة التي ينتمي اليها، ويجيب على تساؤالهم، ويفسـح المجـال أمـامهم للتعقيـب،     
  ..)د 10(والنقد

دقائق ألخذ ) 10(استراحة بعد أن تنتهي كل المجموعات من عرض لوحاتها، تعطي الباحثة  .6
االستراحة تتحدث الباحثة مع بعـض الطلبـة عـن تخصصـاتهم،     قسط من الراحة، وأثناء 

وحياتهم الجامعية، وتؤكد على أنهم يعيشون أجمل سنوات عمرهم، وتتمنى لهم التوفيـق، إذ  
ان ذلك يساعد على كسر الجمود وبناء جسور من الثقة بين المرشدة وأعضـاء المجموعـة   

  .ةاإلرشادي
ة على أعضـاء المجموعـات بعـض األسـئلة     بعد انتهاء وقت االستراحة، تعرض المرشد .7

 ما أهمية أن يكون الشخص أبا او أما؟ :لمناقشتها مثل

 كيف يتعلم اإلنسان أن يكون أبا أو أما؟ ما السهل في ذلك وما الصعب فيه؟

  ما دور كل من األب او األم تجاه األبناء في األسرة، وفي مجتمعنا؟
 تبادلها والتشارك فيها؟هل هذه األدوار موزعة بشكل قاطع يمكن 

 ماذا يلزم لنجاح في هذه األدوار؟

 ..)د 5(؟ما عواقب الفشل في هذه األدوار

بعد االنتهاء من مناقشة األسئلة تعرض المرشدة أنماط التنشئة األسرية وهي متعـددة واثـر    .8
  .  .)د 10(هذه األنماط على تقدير األشخاص لذواتهم ونمو شخصيتهم

أعضاء المجموعة أن يتوزعوا على مجموعات مرة أخـرى بحيـث   ثم تطلب المرشدة من  .9
  :تضع كل مجموعة على اللوحة ما تراه مناسبا لمناقشة السؤالين اآلتيين

ألبنائهم وبناتهم بحيث ترفـع مـن تقـديرهم    ) األمهات(مور تعجبني في معاملة اآلباء ا - 
 .التزم بها عندما أصبح أبا أو اما أحب أنلذواتهم 

ألبنائهم وبناتهم بحيث تخفـض تقـديرهم   ) األمهات(أمور ال تعجبني في معاملة اآلباء  - 
 ..)د 10( ماأأن التزم بها عندما أصبح أبا أو لذواتهم ال أحب 
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ثم تطلب من كل مجموعة ان و أن تختار من يمثلها ليعرض ألفراد المجموعات األخرى ما  .10
ارهم له، ويفسح المجـال أمـام أفـراد    توصلت اليه مجموعته، ويشكر مجموعته على اختي

المجموعات األخرى للتعليق على ما تتضمنه اللوحة، ويجيب على استفسـاراتهم، ويطلـب   
المساعدة من مجموعته في إعانته على إجابة تساؤالت أفراد المجموعات األخرى إذا تطلب 

  ..)د 10(ذلك
تان تدربتا على المشـهد ان  بعد أن تنهي كل المجموعات، تطلب المرشدة من الطالبتان الل .11

ومـن ثـم  تعـرض    ). أنا وشهادتي(يعرضن ذلك المشهد إمام المجموعة وعنوان المشهد 
إذا كنت  أنت االبن أو االبنة في نفس : المرشدة بعض األسئلة لمناقشتها مع المجموعة وهي

 الموقف ما هو شعورك؟

 ما هي النصيحة التي تقدمها لألم في هذه الحالة؟ 

 ؟ بيات وايجابيات موقف األما هي سلم

  ..)د 10( ما هو رأيك في ذلك الموقف على تقدير االبنة لذاتها؟
سجل للمرة القادمة مواقف في طفولتك أنـت عملتهـا    :ثم تعطي المرشدة الواجب المنزلي .12

   .وأعطاك عليها والديك تغذية راجعة

التزامهم، وأخالقياتهم في النقاش، ة على حسن اإلرشاديثم تشكر المرشدة أفراد المجموعات  .13
وتؤكد على أهمية االستمرار في البرنامج لما له من فائدة تعود على المشاركين، وتؤكـد ان  
ذلك سيرفع من مستوى تقدير االعضاء لذاتهم، ويساعدهم على حل العديد مـن المشـكالت   

  ..)د 5(األسرية التي قد تواجههم، وتذكرهم بموعد وزمان اللقاء القادم
  

  :وخالل النقاش تقدم الباحثة وتؤكد على االمور اآلتية
طريقة صقل خبرات ومهارات وقيم الفرد في مجـال يمكنَـه مـن     :مفهوم التنشئة األسرية

والحضاري للوسط الذي يعيش فيه، ويتشرب الفرد بواسطتها المعايير  االجتماعيإحراز التكيف 
  . والقواعد الموجِهة للسلوك

 
 خصائص التنشئة األسرية *

عملية تعليم وتعلم وتربية تقوم على التفاعل العائلي واالجتماعي، تستهدف إكساب الفرد أنها  .1
سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية تمكّنه من مسـايرة الجماعـة والتوافـق    

  .معها
األسرة ثم المجتمع الذي  اجتماعية أساسية تعمل على تكامل الفرد فيوهي بحد ذاتها عملية   .2

  .يعيش فيه الفرد
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عملية إيجابية بنائية متدرجة، فهي تغرس وتستدمج في أفـراد األسـرة المكـونين    كم وأنها  .3
 . للمجتمع المعايير والقيم، ومن جهة أخرى قد تكون عملية سلبية اذا بنيت على نمط سلبي

تختلف من مجتمع آلخـر ومـن    تتأثر بفلسفة وثقافة المجتمع، ومن ثمة فهي عملية متغيرةو .4
 .جيل آلخر

تتسم بالشمول والتكامل فهي تشمل كافة أفراد المجتمع، كما أنها تربط بـين  فضالً عن انها   .5
 .والمؤسسات وتنسق بينهم االجتماعيةالنظم 

  
 أهداف التنشئة األسرية *

    

   :ولعل من اهمها. تحقيقهامما ال شك فيه بان للتنشئة األسرية العديد من االهداف التي تسعى الى 
  .تعليم الفرد كيف يتعلم بطريقة إنسانية - 
  .إكسابه شخصيته في المجتمع - 
  . ثقافة المجتمع ، ليمتثل الىالتي ينتمي إليها االجتماعيةقيم ومعايير وأهداف الجماعة تزويده ب - 
  . اعيةاالجتمومواقفها المدعمة، وإشباع حاجاته البيولوجية و االجتماعيةتعليمه األدوار  - 
  .من خالل إكسابه المعايير والنظم األساسية االجتماعيةدمجه بالحياة  - 
االرتقاء بميول وعواطف الفرد بصيغة اجتماعية، ومحاولة القضاء على نزعـات األنانيـة    - 

  .واالنفرادية
  .ترويضه على التعاون واإلخاء وحب الغير والرعية في تبادل الخدمات والمنافع - 

  
  األسريةأنماط التنشئة * 

ففـي دراسـة   . ويعود اختالف سلوكيات األفراد الى اختالف أنماط التنشئة األسرية التي تلقوها
أجراها توصلت الى ان السلوك السوي او غير السوي الذي يتبعه االطفال هو نتيجة لسـبب أو  

  .محصلة لنوعية اساليب التنشئة األسرية التي تمارس معهم
  

رى حسنة، ومن انماط التنشـئة األسـرية السـيئة والتـي تـدفع      وهنالك أنماط تنشئة سيئة وأخ
التسلط والسيطرة، وعدم التقبل، والنبذ، والتفرقة، واإلهمال، والتساهل، : بسلوكيات غير مرغوبة

 :أما األساليب اإليجابية فعديدة، ولعل من أهمهـا  .والسخرية، والتهكم، والحماية الزائدة، والتدليل
  .، ومراعاة الفروق الفردية، والتعزيز اإليجابيالديموقراطية، والتقبل
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   مؤثرات التنشئة االسرية* 
ان أساليب التنشئة األسرية التي يتبناها اآلباء واألمهات واألقارب في بعض األحيان تختلف مـن  

  :أسرة ألخرى، واالختالفات كثيرة ومتعددة وفيما يلي أهم مؤثرات التنشئة
 .حجم األسرة .1

 .المستوى االقتصادي  .2

 .ولمستوى التعليمي للوالدين  .3

 .درجة التدين .4

  .المستوى االجتماعي .5
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  تقبل الذات  :الجلسة الثالثة
  

  

  
 
  

  

  األهداف* 

  . ة بين مفهوم الذات وتقدير الذاتاإلرشاديان يميز أعضاء المجموعة . 1
  .مناقشة مفهوم الذات وكيفية تنمية التفاعل مع المواقف المختلفة. 2
  .التعرف على مكونات ومصادر تقدير الذات. 3
  .ة على أهمية وجود تقدير ذات عالياإلرشاديأن يتعرف أعضاء المجموعة . 4
  .تعزيز مفهوم تقبل الذات. 5
 
  :ةاإلرشادياألساليب  - 

  .، القصةوالمناقشة والحوار، والتعزيز اإليجابي، والتمارين المحاضرة،
  

  اإلجراءات* 

ة، وتشكرهم على حسن التزامهم بالزمان والمكان اإلرشاديترحب المرشدة بأفراد المجموعة  .1
  .). د 5( المحددين

أهميـة،  تؤكد المرشدة على أهمية حضور البرنامج حتى الجلسة األخيرة لما يعود عليهم من  .2
  ..)د 5( وما سيكتسبونه من تغيير جوهري في تعاملهم مع أنفسهم واآلخرين

بعد ذلك فتحت المرشدة مجاال للنقاش حول الواجب المنزلي الذي تم تكليفهم به في الجلسـة   .3
  ..)د10(السابقة حيث تمت المناقشة مع تقديم التعزيز االيجابي وإلنصات لما يقولونه

اللقاء وتطرح عليهم مصطلح  مفهوم الذات وبعدها تقدم المرشدة   ثم تناقش المرشدة موضوع .4
 ..)د 5( تعريفات تقدير الذات بحسب النظريات  المختلفة، من خالل البطاقة اآلتية

  
  

 الجلسة الثالثة

 اليوم األربعاء

 التاريخ 20/02/2013

 الوقت 12:30-2:00
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  ، او الصورة التي يكونها الفرد عن ذاته هو تصور الفرد عن ذاته: الذات مفهوم
ل اتجاه تقويمي نحو الذات فـي المجـاالت   هو الحكم على صالحية الذات من خال: الذات تقدير

  ). والشخصية األكاديمية االجتماعية
هو جزء من مفهوم الذات، فهو يشير إلى األحكام التي يطلقها الفرد على نفسـه   :تقدير الذات

 . مقارنة باآلخرين

يشير كوبر سميث إلى مفهوم تقدير الـذات بأنـه مجموعـة مـن االتجاهـات      : تقدير الذات 

والمعتقدات يستدعيها الفرد عندما يواجه اآلخرين، وهي تتضمن معتقداته وأفكاره فيما اذا كان 

  .يتوقع النجاح أو الفشل

 ،وتـوزع لوحـات   ،ثم تطلب المرشدة من أعضاء المجموعة ان يتوزعوا على مجموعـات  .5
ـ    ن وأقالم وتطلب من كل مجموعة ان تضع تعريفا بحسب ما تراه مناسبا لتقـدير الـذات م

  .)د10(استراحة و ..)د10(خالل التعريفات في البطاقة
ثم تقوم كل مجموعة بانتداب شخص يمثلها ليعرض للمجموعات األخرى ما توصـلت إليـه    .6

    ..)د10(المجموعة التي ينتمي إليها من تعريف لتقدير الذات
–لتقييم الذات مواقف (بعد مناقشة المرشدة البطاقة السابقة توزع المرشدة ورقة عمل بعنوان  .7

لحلها، مع تقديم التعزيز االيجـابي مـن قبـل     .)د 3(ومن ثم تعطي المجموعة  ))7(ملحق 
  .المرشدة

الشخصـية، والمقارنـات    الخبـرات : ثم تقوم المرشدة بطرح مصادر تقدير الذات وهـي  .8
  ..)د 7(والمعايير الداخلية االجتماعية

لها تأثير على تقدير الذات طرحت المرشدة قصـة   االجتماعيةولتوضيح كيف أن المقارنات  .9
ة بعد أن أجـرت حـوارا   اإلرشاديألعضاء المجموعة ) )8(ملحق  – حنان الممتلئة القوام(

علـى   االجتماعيةونقاشا حول القصة مستخدمة بعض األسئلة لتركيز على أهمية المقارنات 
  .).د 5(تقديرنا لذواتنا خاصا مجموعة الرفاق

دة أهمية المعايير الداخلية كمصدر من مصادر تقدير الذات وذلك من خالل ثم توضح المرش .10
   ..)د10(المجموعة ورقة عمل بعنوان أستطيع أو ال أستطيع

ثم تقوم المرشدة بطرح موضوع هام أال وهو مكونات تقدير الذات من تقديم ورقـة عمـل    .11
حـث المجموعـة   ، وبعدها تعمل المرشـدة علـى   ))9(ملحق  – أصابعي الجميلة(بعنوان 

    ..)د8(للمشاركة لما دونه من صفات ايجابية يرونها في أنفسهم ويروها اآلخرين فيهم
وحضور، وتؤكد علـى   التزام، تختتم المرشدة اللقاء بالشكر للمجموعة لما أبدوه من وأخيراً .12

  ..)د2(موعد اللقاء القادم مذكرة اياهم بزمان ومكان الموعد القادم
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  مفهوم تقدير الذات اإليجابي: الجلسة الرابعة

  
 الجلسة الرابعة

 التاريخ 24/02/2013

 الوقت 1:30-3:00

 اليوم األحد

  

 :األهداف* 

 . التعرف على مفهوم تقدير الذات اإليجابي .1

  .التعرف على مصادر تقدير الذات االيجابي .2

ة وإبراز القدرات الكامنـة االيجابيـة    تنمية الجوانب اإليجابية لدى أفراد المجموعة التدريبي .3
 . لديهم

ي بعد تحديد األفكار والمفاهيم الخاطئة لدى كل شخص التـي كونـت   تعزيز التفكير اإليجاب .4
  .مفهوم سلبي لذات

أي بعد محاولة تعديل األفكار السلبية بـأخرى أكثـر    تنمية أسلوب تفكير ايجابي نحو الذات .5
  .ايجابية

  :ةاإلرشادياألساليب 
  المحاضرة، والمناقشة والحوار، والتمارين، والتعزيز االيجابي، والواجب البيتي

  اإلجراءات* 

في بداية الجلسة ترحب المرشدة بأفراد المجموعة التدريبية وتشكرهم على حسن التـزامهم   .1
  .).د 5(بمواعيد البرنامج

تضـمنته الجلسـة   ثم تستحضر المرشدة أهم النقاط التي تناولها اللقاء السابق، وتلخص مـا   .2
  .السابقة

ثم تناقش المرشدة مع المجموعة موضوع اللقاء فتطرح عليهم مفهوم تقدير الذات اإليجـابي   .3
  . ).د 5(ومصادر تقدير الذات االيجابي

  بعد ذلك تطرح المرشدة سؤاال كيف نكون مفهوما إيجابيا لذات؟  .4
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 :أوال: على نقطتين أساسـيتين فتقول المرشدة ان عملية تكوين المفهوم االيجابي للذات تقوم 

االكتساب، : اإللغاء، ويتم بتشويه الصور الذهنية السلبية أو خلخلتها ثم نقضها وإبطالها، وثانياً

  .).د 5(ويتم بتلميع صور ذهنية مرغوب فيها وإبرازها ثم إحاللها وغرسها

مفهوما ايجابيا بعد ذلك، تطلب المرشدة من أفراد المجموعة التدريبية لمساعدتهم على تكوين  .5
لذات بحيث يتقابل كل اثنين من المجموعة، يسأل كل واحد منهم آلخر األسئلة اآلتية حيـث  

  : يتحدث كل منهم عن مفهومه لذاته من خالل هذه األسئلة
  ما الشيء الذي تحبه في نفسك؟ -
  من وجهة نظرك كيف ينظر اآلخرين إليك؟ -
  نجازها أو تحقيقها؟ما هي األمور التي تتوقع انك قادر على ا -
  ماذا تنتظر من اآلخرين ان يقدمونه لك؟ -
   .)د10(بكلمة واحدة كيف تصف نفسك؟ -

وتضع في وسطها نقطة سوداء كبيـرة ثـم تسـأل    ) ورقة كبيرة(ثم تحضر المرشدة لوحة  .6
؟ رؤية الشخص للوحة تحـدد بطبيعتهـا رؤيتـه    وعة ماذا يرى كل منهم على اللوحةالمجم
 .)د10(استراحة و. ).د 5(لنفسه

توزع المرشدة بطاقات كرتونية فارغة وتجعل كل شخص يحدد فكرة خاطئة كونت لديه عن  .7
ومن ثم تحضر المرشدة البطاقات وتخلطها ببعضها دون اسماء ومن ثم توزيعها ).د 5(ذاته 

على افراد المجموعة بطريقة عشوائية على افراد المجموعة على ان ال يسـتخدم الشـخص   
يجيب عن هذه الفكرة بطريقة ايجابية لزميله لكي يساعده علـى تعـديل األفكـار    جملته ثم 

  ..)د15(السلبية التي اتخذها عن نفسه

ثم تضع المرشدة اسماء المجموعة على اوراق صغيرة وتجعل كل فرد من افراد المجموعة  .8
 ..)د15(هسحب اسم ومن ثم يذكر عنه ابرز صفة ايجابية في زميل

اكتب ما هي األشـياء التـي   : ثم تختتم المرشدة الجلسة بإعطاء الواجب المنزلي للمجموعة .9
 )..د 5(تستطيع القيام بها بصورة جيدة وبنجاح؟ كيف تجعل لحياتك معنى؟

وأخيراً، تؤكد المرشدة على أهمية إلتزامهم بالبرنامج وإستكماله حتى النهاية، لما سيعود  .10
  .).د 5(د اللقاء القادم من حيث الزمان والمكانعليهم بالنفع، وتذكرهم بموع

  :على األمور اآلتية وخالل اللقاء تؤكد المرشدة

  .هو تصورات الفرد اإليجابية عن ذاته: مفهوم الذات اإليجابي
وإذا كانت المحصلة النهائية أو مجموع تصورات الفرد االيجابية عن ذاته أكبر من تصـورات  
الفرد السلبية عن ذاته، نستنتج بأن لهذا الشخص مفهوما ايجابيا لذاته، وكلما كان هـذا الفـارق   

  .كبر، كلما كان المفهوم االيجابي للذات أقوىأ
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  يةتنمية الشعور بالهوية الذات: الجلسة الخامسة

  
 الجلسة الخامسة

 التاريخ 27/02/2013

 الوقت 12:30-2:00

 اليوم األربعاء

  :األهداف

    .باألهمية الذاتية همان يتعرف المشاركون مفهوم الهوية الذاتية وتنمية شعور .1
ان يساعد المشاركون على النظر ألنفسهم نظرة واقعية من زاويا عديدة وقبول النفس كمـا   .2

  . هي
  .المشاركون مشاعر ايجابية عن الذاتان يكون  .3
 .ان يتعرف المشاركون على كيفية تكوين الشعور بالهوية الذاتية لدى الفرد .4

  
  : ةاإلرشادياألساليب  -

  .المحاضرة، والمناقشة والحوار، والتمارين، والتعزيز االيجابي
  
  اإلجراءات •

  .).د 5(تشكر المرشدة الطلبة على التزامهم بالحضور، وترحب بهم .1
مراجعة واستعراض الجلسة السابقة، ومناقشة الواجب المنزلي لجلسة السـابقة مـن اجـل     .2

الحصول على تغذية راجعة من المجموعة والرد على بعض االستفسارات أن وجـدت مـن   
 .  .)د10(قبل المجموعة

  .).د 5(تقوم المرشدة بالتعرج على أهدافه الجلسة .3
 :المشاركين، كما هي في الملخص المبين في الجدول أدناهتعد المرشدة الفقرة اآلتية أمام  .4

  
تعتبر معرفة الذات عمالَ مهماَ في سلوك األفراد، ويتطلـب الشـعور   :الشعور بالهوية الذاتية

القوي بالهوية الذاتية أن يمتلك الفرد نظرة واقعية في ذاته، ويتضمن ذلك معرفته بنقاط القوة 

كما يتضمن كذلك الشعور بالقـدرة علـى   . عيون اآلخرين ونقاط الضعف لديه، وكيف يبدو في

 .الذات باحتراممحبة اآلخرين، والشعور بالسعادة واألهمية، أو ما يعرف  اكتساب
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بعد قراءة الفقرة السابقة من قبل المشاركين، يتم مناقشتهم من خالل المجموعات بوضع أهم  .5
االفكار التي وردت في الفقرة السابقة، إضافة إلى توضيح أهم اإلجراءات التـي يمكـن أن   

  : تساهم في تلبية متطلبات الشعور بالهوية الذاتية لدى األشخاص، والذي يتحقق من خالل
 .الألفراد قدر خصوصية - 

 . ابن صورا ذاتية ايجابية - 

 .ظهر القبول واالحترامأ - 

 .).د20(ابن الوعي لديك بنقاط القوة والضعف - 

ل الطلب من المجموعـة  ولكي نحقق مع المجموعة الشعور بالهوية الذاتية وذلك من خال .6
تجعله مميـز عـن    األقل، وذلك بكتابة خمس أشياء على )نا مميز ألننيأ(عمل تمرين 

 .).د15(زمالئه

 . ).د15(تطلب المرشدة أيضا من المشاركين أن يكتبوا قائمة لألشياء التي تجعلهم سعداء .7

وبعدها تقوم المرشدة بإعطاء الواجب المنزلي وهو ان يكتب رسالة الى شخص يشـعره   .8
  )..د5(ةبالسعاد

والتمـارين  ة على التزامهم وتفاعلهم باألنشطة اإلرشاديأخيراً، تشكر المرشدة المجموعة  .9
   )..د5(وتذكرهم بموعد وزمان القاء القادم
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  الكفاية الشخصية: الجلسة السادسة

  
 السادسةالجلسة

 اليوم األحد

 التاريخ 03/03/2013

 الوقت 3:00–1:30

  

  األهداف* 

  .ة إلى مفهوم الشعور بالكفاية الشخصيةاإلرشادين يتعرف أعضاء المجموعة أ .1

 .ة بأهمية الثقة بالنفس وقيمة هذه المهارة في الحياة العمليةاإلرشاديتعريف المجموعة  .2

  .ة على التأمل في اهدافهم وكيفية تحقيقهااإلرشاديمساعدة المجموعة  .3

  .تنمية مهارات إنجاز المهام الموكلة إليهم .4

  .تعزيز الشعور بالكفاية الشخصية .5

  
  :ةاإلرشادياألساليب  -

  .المناقشة والحوار، القصة، التمارين، التعزيز اإليجابيالمحاضرة، 
 
  اإلجراءات •

ة وشكرهم على الحضور في المكان اإلرشاديقامت المرشدة باستقبال أعضاء المجموعة  .1
 .).د5(والزمان المتفق عليه

ة بالنتائج التي ترتبت على اللقاء السابق من اإلرشاديثم قامت المرشدة بمناقشة المجموعة  .2
 .).د10(الحصول على تغذية راجعة حول النتائج اإليجابية لنجاح البرنامجأجل 

بعد ذلك قامت المرشدة بفتح مجاالً للنقاش حول الواجب البيتي الذي تم تكليفهم به مع تقديم  .3
 . ).د10(التعزيز اإليجابي والتغذية الراجعة

ار ونقاش مع جميع كما سيتم مناقشتهم بمفهوم الشعور بالكفاية الشخصية، مع إجراء حو .4
المشاركين حول هذا المفهوم، وأثره في تنمية تقدير الذات لدى أفراد العينة وتلخيص بعض 

 .).د15(األفكار
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  الشعور بالكفاية الشخصية

نستطيع تحقيق أهدافنا، وأن نتغلب على  بأننا االعتقاديأتي الشعور بالكفاية أو التمكن من 

وتعتبر هذه الثقة أساسا في تكوين تقدير . المشاكل التي تواجهنا، ونحقق النجاح الذي نحلم به

كما أنه يتضمن . بعد حدوث العديد من التجارب الناجحة إالوهذا الشعور ال يتولد . ذات مرتفع

، والسلوكية، والنفسية، بما في ذلك جتماعيةاالأيضا القدرة على استخدام المهارات المعرفية، و

مهارات اتخاذ القرار، وذلك لتحقيق االهداف الشخصية، وتتطلب الكفاية الشخصية القدرة على 

تحديد البدائل واالختيار المناسب للقرارات، والبدائل المناسبة، وتطبيق مهارات حل المشكالت، 

 .يهم القدرة على تحقيق النجاححيث يعتقد أن الذين يستخدمون هذه المهارة لد

  
 .).د10(استراحة - 

ومن ثم ستقوم المرشدة بتوزيع ورقة عمل متمثلة بنشاط عن اإلنجاز، والتي ستحمل اسم  .5
 .).د10( ))10(ملحق  -  اإلنجاز(

ة للتحدث أهم النتائج اإلرشاديوبعد انتهاء النشاط ستقوم المرشدة بإفساح المجال للمجموعة  .6
 . ).د10(النشاطالتي خرجوا بها من 

ة بالتحدث عن موقف شعر اإلرشاديومن ثم ستقوم المرشدة من كل فرد من أفراد المجموعة  .7
فيه بضعف ثقته بنفسه او لم يستطيع التعبير عن ذاته أو لم يكن أداؤه بالشكل المطلوب قد 

مع  تكون هذه المواقف داخل العائلة مع األهل أو داخل الجامعة مع المدرسين او الطلبة او
 .).د7(األقارب او األصدقاء

باإلضافة إلى أسئلة ) )11(ملحق  -  القطار الضائع(قصة  وبعد ذلك قامت المرشدة بعرض .8
تدور حول موضوع القصة وذلك لمساعدة أفراد المجموعة للتأمل بأهدافهم وكيفية 

 .).د10(تحقيقها

ة علـى الحضـور   اإلرشاديوأخيراً، ستختم المرشدة الجلسة، وتقدم الشكر ألفراد المجموعة  .9
فـي   والمشاركة، وتذكرهم بموعد الجلسـة القادمـة، وستشـير إلـى أهميـة االسـتمرار      

  .).د3(البرنامج
  
  
  
  
  
  



132 
 

  االتصال والتواصل: الجلسة السابعة

  
 الجلسة السابعة

 اليوم األربعاء

 التاريخ 06/03/2013

 الوقت 2:00–12:30

  

 :األهداف

 .وأهميته في حياتنا اليوميةالتعرف على عملية االتصال  .1

التعرف على عناصر التصال التي يستخدمها في األفراد فـي عمليـة االتصـال مـع      .2
 .اآلخرين

 أنـواع أن يتعرف أفراد المجموعة على معيقات توصيل الرسالة لآلخرين للتعرف على  .3
 .االتصال غير اللفظي) ب  .االتصال اللفظي) أ: االتصال

  . ة على معيقات االتصال الفعالرشادياإلأن يتعرف أفراد المجموعة  .4
  
  :ةاإلرشادياألساليب  -

  .المحاضرة، المناقشة والحوار، تمارين، التعزيز اإليجابي، لعبة األدوار
  
 :اإلجراءات •

ما تضمنته  أهمتقوم المرشدة بالترحيب باألعضاء، وتشكرهم على الحضور، وتقوم بمراجعة  .1
 . ).د3(الجلسة السابقة

 . ).د3(تقوم المرشدة بناقشة أفراد المجموعة حول مهارة االتصال والتواصل  .2

معيقـات  (ة لتمثيل دور حـول  تقوم المرشدة باالتفاق المسبق مع اثنين من أفراد المجموع .3
 .))12( ملحق - االتصال

 . ).د5(بعد إجراء المشهد التمثيلي قامت الباحثة بمناقشته مع أفراد المجموعة .4

المرشدة بتعريف مفهوم االتصال وأنواعه وأشكاله، ومن ثم مناقشـته مـع أفـراد    ثم تقوم  .5
 . ).د4(ةالمجموع

ثم قامت المرشدة على تدريب المجموعة على قراءة رموز االتصال غير اللفظـي وإدراك   .6
أهميتها في نقل المعلومات والمشاعر من خالل إعداد قصاصات ورقية مكتوب عليها بعض 



133 
 

اسـتراحة  و .).د7( )، نبـرة الصـوت  الجسمتعابير الوجه، لغة (مثل المشاعر والمواقف 
 .).د5(

وبعدها تضع المرشدة القصاصات في صندوق وتطلب إلى عشرة أفراد من المجموعـة أن   .7
 .).د10(يقوم كل منهم بسحب إحدى القصاصات وتمثيل الحالة المكتوبة

للتعبير عن شعورهم بعد تمثيـل  ثم قامت المرشدة بإجراء نقاش مفتوح مع أفراد المجموعة  .8
 .).د5(الدور

بناء على  من واقع الحياة على اتصال ناجح وآخر فاشل بعدها قامت المرشدة بإعطاء أمثلة .9
 .).د3(االتصال الفعال سواء من طرف المرسل أو المستقبل األمثلة التي ذكرتها كصفات

فظي الناجح مـن خـالل   ثم قامت المرشدة بتدريب أفراد المجموعة على طرق االتصال الل .10
 .).د10(فاعلية الهاتف المتقطع

علـى عـدد   ) )13(ملحق  – الصديق(بعد ذلك قامت المرشدة بتوزيع ورقة عمل بعنوان  .11
ة بحيث يتم مناقشتها فيما بعد إلظهار مهارة اإلصـغاء وحسـن   اإلرشاديأفراد المجموعة 

 .).د5(االستماع لبعضهم البعض

ة إلى مجموعات حيث تقوم كل مجموعة اإلرشاديومن ثم قامت المرشدة بتقسيم المجموعة  .12
ملحق  -عناصر االتصال (سئلة في ورقة العمل بصياغة رسالة عن طريق إجابتها على األ

 .).د7(على أن تكون بصيغة نص رسالة وليس سؤاالً وجواباً) )114(

أمام المجموعة ويتم تحليل عناصر  تقوم كل مجموعة باختيار شخص يعرض نص الرسالة .13
 .).د5(االتصال من خالل نص الرسالة بشكل جماعي

ة بالصـعوبات والطـرق التـي    اإلرشـادي وبعدها قامت المرشدة بمناقشة أفراد المجموعة  .14
 .).د5(واجهتهم في تطبيق النشاط

مشكلة أو موقف واجهتـه بسـبب عـدم    ومن ثم طلبت المرشدة من المجموعة أن يعرض  .15
 .).د5(القدرة على إيصال المعلومة وبالتالي الفهم الخاطئ للموقف أو لتأدية عمل ما

وأخيراً، تختتم المرشدة اللقاء بأن تطلب من أحد األعضاء أن يلخص مـا جـرى خـالل     .16
وبعد ذلك تشكرهم على حضـورهم والتـزامهم،   . الجلسة وذكر أهم األشياء التي تعلموها

 .).د3(لقادمةكرهم بزمان ومكان الجلسة اوتذ
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  الصراع ورد الفعل وحل المشكالت: الجلسة الثامنة

  
 الجلسة الثامنة

 اليوم األحد

 التاريخ 10/03/2013

 الوقت 3:00–1:30

  

  األهداف •

  .ة إلى أنواع الصراعاإلرشاديتعرف أعضاء المجموعة يأن  .1

 . الى مفهوم الصراع وطرق حل المشكالتة اإلرشاديأعضاء المجموعة إن يتعرف  .2

  .ة إلى آليات حل الصراع بشكل واع وناضجاإلرشاديأن يتعرف أعضاء المجموعة  .3

ة حتى يصبحوا قادرين على تحديد المشكلة وأسبابها وإيجاد اإلرشاديتدريب المجموعة  .4
 .  الحلول الواقعية

مشكالته تزيد من تقديره  ة أن قدرة الفرد على حلاإلرشاديأن يدرك أعضاء المجموعة  .5
  .لذاته

  
  :ةاإلرشادياألساليب  -

  .المناقشة والحوار، التمارين، التعزيز اإليجابيالمحاضرة، 
 
  اإلجراءات •

 .ترحب المرشدة بأعضاء المجموعة وتشكرهم على حضورهم في الزمان والمكان .1

 .).د5(تستحضر المرشدة أفكار اللقاء السابق، وأهم ما تضمنته .2

ما الصراع؟ متى : تقدم المرشدة موضوع الجلسة بتوجيه بعض االسئلة بشكل شفهي وتقول .3
 )..د5(يحدث؟ كيف يحل الصراع؟

ما هي انواع الصراع؟ ما هي أساليب : توزع المرشدة على المجموعات ورقة مكتوب عليها .4
 مواجهة الصراع والمشكالت؟

 .).د10(حدة يتم مناقشة الورقة من قبل المجموعات كل مجموعة على .5

بعد انتهاء المجموعات يتم تعليق نتائج المناقشات من قبل متحدثي المجموعات على  .6
 .).د10(السبورة، ومناقشتها بشكل جماعي بهدف استفادة أفراد المجموعة بعضهم من بعض
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بعد ذلك تعرض المرشدة شفافية أنواع الصراع، وأساليب مواجهة الصراع وتتم مناقشتها بشكل  .7
 .).د10(استراحة و .).د5(موسع

ة على أساليب حل المشكالت وذلك اإلرشاديومن ثم قامت المرشدة بتدريب أفراد المجموعة  .8
  :من خالل الخطوات اآلتية

 .ة ان يتوزعوا الى ثالثة مجموعاتاإلرشاديتطلب المرشدة من أعضاء المجموعة  .1

حياتهم اليومية، ثم تطلب المرشدة أن تقوم كل مجموعة باختيار مشكلة يواجهونها في  .2
 :تمثل المشكلة، وتبين طريقة حلها، بحيث تتبع المجموعات أساليب مختلفة

 .مجموعة تحل المشكلة والصراع بشكل عدواني  . أ

 .مجموعة تحل المشكلة والصراع بشكل انسحابي  . ب

 )..د10(مجموعة تحل المشكلة والصراع بطريقة التعاون وحل المشكالت

من النشاط يفتح نقاش حول الفروقات في المجموعات  بعد انتهاء المجموعات الثالث .3
 :الثالث من خالل توجيه األسئلة التالية

 هل أغضبتهم الطريقة التي استخدموها في الحل؟  . أ

 هل تأذى شعور أي منهم؟  . ب

 هل كان أحد منهم سعيدا بطريقة الحل؟  . ت

 ما هو األسلوب األفضل لحل الصراع والمشكالت؟  . ت

 :دة على السبورةبعد انتهاء النقاش تكتب المرش .1

 خسارة/ ربح= العدواني -

 خسارة/ ربح= االنسحابي -

 .عدالة لكال الطرفين= ربح/ ربح= التعاون -

من خالل النقاش مع الطلبة تقوم المرشدة بتلخيص أهم النقاط التي طرحت في  .2
 .الجلسة

 .).د15(ة للتعليق والنقاشاإلرشاديتفسح المرشدة المجال أمام أعضاء المجموعة  .3
 

) )15(ملحق  – في حل مشكلة صديق المساعدة(تقوم المرشدة بتوزيع فاعلية ومن ثم  .9
ة على تحديد المشكلة وأسبابها وإيجاد الحلول الواقعية اإلرشاديلتدريب أفراد المجموعة 

 .).د10(لها

ة على الحضور والمشاركة اإلرشاديوفي نهاية الجلسة، تشكر المرشدة أعضاء المجموعة  .10
  .).د5(ي الجلسة القادمة في الزمان والمكان المحددوتطلب منهم الحضور ف
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  التدريب على التفكير اإلبداعي: التاسعةالجلسة 

  
 التاسعةالجلسة

 اليوم األربعاء

 التاريخ 13/03/2013

 الوقت 2:00–12:30

  

 :األهداف •

 . ة على مهارة التفكير اإلبداعياإلرشاديتدريب أفراد المجموعة  .1

ة أهم عناصر التفكير اإلبداعي، الطالقة والمرونة اإلرشاديأن تستنتج أفراد المجموعة  .2
 . واألصالة

 . ة على معارة التفكير المنطقي كأحد أهم انواع التفكيراإلرشاديأن يتعرف أفراد المجموعة  .3

  

  :ةاإلرشادياألساليب  -

  .المحاضرة، المناقشة والحوار، القصة، التمارين
  

 :اإلجراءات •

التدريب على مهارة التفكيـر  "تقوم المرشدة بالترحيب باألعضاء، وتقدم لهم موضوع اللقاء  .1
 .).د5("اإلبداعي

 .).د5(ثم تقوم المرشدة بتوضيح التفكير اإلبداعي ومكوناته .2

ة علـى  اإلرشـادي وبعدها قامت المرشدة بعمل مهارة تأليف القصة لتدريب أفراد المجموعة  .3
ة بشكل دائري وإحضار كرة صغيرة، اإلرشاديالتفكير اإلبداعي من خالل وقوف المجموعة 

بحيث يقوم حامل الكرة بقول كلمة ومن ثم رميها لفرد آخر بشكل عشوائي ومن يكرر الكلمة 
التي قالها الفرد السابق ويزد عليها كلمة إضافية وعمل ذلك بالتتابع لكل أفـراد المجموعـة،   

 .).د15(اية اللعبة يكون أفراد المجموعة قد ألفوا قصة من إبداعهموفي نه

ومن ثم قامت المرشدة بإجراء فعالية أخرى لتدريب أفراد المجموعة على مهـارة التفكيـر    .4
بحيث يقوم كل فرد بتوصيل النقاط ) )16(ملحق  – الخطوط األربعة( اإلبداعي تحت مسمى

 .).د10(يمنع رفع القلم أثناء التوصيل خطوط متصلة معاً، بحيث 4التسع عن طريق 
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ة عن أهمية التفكير اإلبداعي، بحيث ال يحاولون حصـر  اإلرشاديتناقش المرشدة المجموعة  .5
 .).د10(تفكيرهم وضرورة اطالق العنان لتفكيرهم وهذا يتضح من خالل الفعاليـة السـابقة  

 ).د10(استراحة و

ومن ثم قامت بمناقشة األسـئلة  ) )17(ملحق  – الصياد والفيلة( ثم قامت المرشدة بسرد قصة .6
 .).د15(التي تلتها، وذلك لتدريبهم على الطالقة والمرونة واألصالة في التفكير

ملحـق   – ة ومزارع الفاكهـة األصدقاء األربع(وقامت بعد ذلك المرشدة بتوزيع ورقة عمل  .7
المنطقي وتطبيقها عن طريق ة لتحديد آليات التفكير اإلرشاديلمساعدة أفراد المجموعة ) )18(

تحديد المشكلة، وضع حلول واقتراحات، اختبار الفرضيات، استنتاج نهائي واتخاذ : مهارات
 . ).د15(قرار

وأخيراً، قامت المرشدة باختتام اللقاء عن طريق تلخيص أهم نقاط الجلسة واإلجابـة علـى    .7
حيـث الزمـان والمكـان،    أسئلة واستفسارات األعضاء، وتذكرهم بموعد اللقاء القادم مـن  

 .).د5(وتشكرهم على حسن التزامهم
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  اتخاذ القرار: العاشرة الجلسة

   
 العاشرةالجلسة

 اليوم األحد

 التاريخ 17/3/2013

 الوقت 3_1:30

  

  :األهداف •
 .معرفة مفهوم اتخاذ القرار .1

 .القرارات بشكل مستقل اتخاذة في اإلرشاديتنمية قدرات اعضاء المجموعة  .2

 .القرار اتخاذة على صعوبات اإلرشاديأن يتعرف أعضاء المجموعة  .3

 التخاذة على مهارة اتخاذ الفرار والخطوات الالزمة اإلرشاديان يتعلم أعضاء المجموعة  .4
 القرار المناسب 

ة من زيادة القدرة على سرعة اتخاذ القرار في  اإلرشاديأن يتدرب أعضاء المجموعة  .5
 والقصة مواقف الضاغطة أو حالة الطوارئ ال

  

   :ةاإلرشادياألساليب  -

  .لعب األدوار ،اإليجابيالتعزيز  ،المناقشة والحوار ،المحاضرة
 
  اإلجراءات •

ة وتشكرهم على حضورهم في المكان والزمان اإلرشاديترحب المرشدة بأعضاء المجموعة  .1
 .).د5(المحددين

إذ أن  ،قرارات فيها التخاذتتحدث المرشدة عن مفهوم اتخاذ القرار والمواقف التي يحتجون  .2
قرارات حولها بشكل سريع، وهناك مواقف ال بد  اتخاذهنالك مواقف تتطلب من الشخص 

 .).د5(القرار حولها باتخاذاآلخرين  واستشارةمن التروي 

ة إعطاء أمثلة حول موقفين، األول يكون فيها  اإلرشاديتطلب المرشدة من أعضاء المجموعة  .3
  .اآلخرين استشارةالقرار سهال وفوريا والثاني يحتاج الى تروي أو 

وعمل  االستقالليةعلى  اإلنسانحيث تؤكد المرشدة على ان مهارة اتخاذ القرار تساعد 
 .).د10(السليمة االختيارات
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القرار  اتخاذكل فردي على خطوات ة فرصة للتمرن بشاإلرشاديتعطي المرشدة المجموعة  .4
 .).د5( ))19(ملحق ( رارورقة عمل اتخاذ القمن 

ة لتدريبهم على معرفة احتياجا تهم وميولهم اإلرشاديومن ثم تعطي المرشدة استبيان للمجموعة  .5
 ))20(ملحق  – استبيان حول اتخاذ القرار(وقدراتهم قبل ان يتخذوا قرارات جادة في حياتهم 

 . ).د5(استراحةو .).د5(

من خالل طرح السؤال  ة عن مصاعب اتخاذ القراراإلرشاديتتحدث المرشدة مع المجموعة  .6
 هي الصعوبات التي يوجهها الطلبة عند اتخاذ قرار معين؟  ما :تياآل

ة ذكر بعض األمثلة على اإلرشاديبعد مناقشة هذا السؤال تطلب المرشدة من المجموعة 
 .).د10(وتخطوهاصعوبات اتخاذ القرار ات  وكيف واجهوها 

   .تطلب المرشدة اثنين من الطلبة او الطالبات لتمثيل المشهد اتخاذ قرار في عالقة مع صديق .7
  .).د5( ))21(ملحق ( ومن ثم مناقشة المشهد من خالل سؤال ماذا حدث وتقيم الموقف

ة في معضالت اتخاذ الفرار من خالل عرضها اإلرشاديبعدها تناقش المرشدة المجموعة  .8
ة بشكل عام اإلرشادي على جهاز العرض الموجود ومن ثم مناقشة الشفافية مع المجموعة

 .).د5(والتعليق عليها

خالل شروط معينة، القرار بأنه متعدد األنواع، ويتم من  اتخاذتتحدث المرشدة عن  وأيضا  .9
   :وذلك من خالل ما يأتي: وتواجهه معضالت

 .ربع مجموعات صغيرةأة ان تتوزع على اإلرشاديتطلب المرشدة من المجموعة   .أ 

 اتخاذما أنواع (ولى والرابعة ورقة مكتوب عليها ثم توزع المرشدة على المجموعة األ  .ب 
 .)القرار؟

 .)القرار؟ اتخاذما شروط (عليها  الثالثة ورقة مكتوبالمرشدة على المجموعة الثانية و توزع  .ج 

تطلب المرشدة من المجموعات األربعة اإلجابة على االوراق كل مجموعة على الورقة   .د 
الموجودة لديها، وذلك من خالل التشاور والحوار، وكتابة ما توصلت اليه كل مجموعة على 

 .ورقة كبيرة

تنتدب كل مجموعة متحدثا ، )كل مجموعة على ورقتها(بعد انتهاء المجموعات من اإلجابة   .ه 
ثم يفسح  األخرى،ليمثلها بقراءة وشرح ورقتها على السبورة أمام المجموعات  باسمها

 .المجال لقراءتها أمام الجميع

ويتم مناقشتها  ،وبعد ذلك تعرض المرشدة ثالث شفافيتين عن الموضوعين الثالث السابقين  .و 
  .).د10(بشكل جماعي

ة على مهارة اتخاذ الخطوات الالزمة اإلرشاديثم تعمل المرشدة على تعريف المجموعة  .10
وبعد إجراء . ))22(ملحق  – الدكان السحري(التخاذ القرار المناسب من خالل فعالية 



140 
 

ة حول أهمية االختبار وعالقته في اتخاذ القرار اإلرشاديالفعالية تم مناقشة المجموعة 
 .).د10(مساحة من التفكيرالنهائي ألمر ما، بعد 

منطاداً في الجو، وتم مناقشة ) )23(ملحق  – تخيل لو(من ثم تقوم المرشدة بسرد قصة  .11
ة لتدريبهم على مهارة اتخاذ القرارات في المواقف اإلرشاديهذه القصة مع أفراد المجموعة 

 .).د10(الضاغطة

أريد من كل عضو أن يسجل : ة واجباً منزلياًاإلرشاديثم تقوم المرشدة بإعطاء المجموعة  .12
 .).د5(تحت الجلسة القادمة بعض القرارات التي سوف يتخذها خالل األسبوع القادم

 .).د5(ثم تختتم المرشدة الجلسة بمراجعة أهم األمور التي تضمنتها الجلسة .13

ة على حسن التزامهم وأخالقياتهم في اإلرشاديوفي الختام، تشكر المرشدة أفراد المجموعة  .14
كما وأنها تحرص على التزامهم في . وتفاعلهم الرائع مع األنشطة المطروحة النقاش

الجلستين القادمتين ألن البرنامج أوشك على االنتهاء بما توصل إليه البرنامج من فائدة لهم 
  .).د5(حتى يتمكنوا من استمرارية فائدتهم منه ورفع تقديرهم لذواتهم

  
  :واضيع التالية للمشاركين لمناقشتهاوتقوم المرشدة خالل الجلسة بتوضيح الم

  خطوات إتخاذ القرار: أوال

 .تحديد الهدف بوضوح: المرحلة االولى .1

 .التفكير بأكبر عدد من اإلمكانيات: المرحلة الثانية .2

 ).البدائل(فحص الحقائق المتعلقة بكل واحد من اإلمكانيات : المرحلة الثالثة .3

 .إمكانية التحقيقترتيب البدائل حسب : المرحلة الرابعة .4

 .إتخاذ قرار مبني على دراسة اإليجابيات والسلبيات: المرحلة الخامسة .5

  انواع إتخاذ القرار : ثانيا

كأخذ قرار من قبل الوالدين حيال أوالدهم مما يؤدي الى : قرار مبني على السلطة والقوة .1
 .الخ...... .ان يوافق االوالد بدافع الخجل او الخوف او اإلحترام

قرارات مبنية على اإلجماع ويتم إتخاذها عندما تكون العالقات داخل المجموعة مفتوحة،  .2
 .وال توجد حساسيات

 .قرارات مبنية حسب األغلبية، مثل الذهاب الى رحلة جامعية، وإختيار وجهة الرحلة .3

قرار مبني على ردة فعل لحدث سيء أو أزمة، ونجد في أحيانا كثيرة ان القرار صدر  .4
 .ى رد فعل عاطفي تكون غير مدروسةبناء عل

  .القرار هو قرار أيضا اتخاذوتشير المرشدة هنا الى ان عدم 
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  :شروط اتخاذ القرار: ثالثا

 .القرار بشأنها التخاذتوفر المعلومات الكافية عن القضية موضع النقاش  .1

 .وضع األهداف واإلجماع عليها .2

 .وضوح خطة العمل .3

 .رار بترويالق التخاذإتاحة الفرصة والوقت  .4

 .القرارات الالزمة لتقويم التقدم واتخاذبأول،  والًأفحص التقدم الجاري وتحقيقه  .5

  .عدم طغيان الغيرة أو الخوف في القرارات او تنفيذها .6
  القرار اتخاذمعضالت : رابعاً

 .الخوف من النتائج .1

 .عدم توفر المعلومات الكافية أو وجود معلومات متناقضة .2

 .وجود خالفات بينية .3

 .وجود والءات متعارضة داخل المجموعة .4

 .وجود اهداف ونوايا مستترة وغير واضحة لدى البعض .5

 .وجود قيادة غير مالئمة .6

  .تعارض وتضارب المصالح في المجموعة .7
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  الجسمصورة : الجلسة الحادية عشر

  
 الجلسة الحادية عشر

 اليوم األربعاء

 التاريخ 20/03/2013

 الوقت 2:00–12:30

  

  األهداف •

  .الجسموتقبل صورة  الجسمالتعرف بمعنى صورة  •

  .السلبية الجسمالتعرف على العوامل التي تؤدي الى تطور صورة  •

 .االجتماعيةوأثاره النفسية  الجسمضطراب صورة التعرف على معنى ا •

 . التي تسبب إزعاجا وضيقا لألشخاص يةالجسممعرفة المظاهر  •

  .أجسامهمعن صورة  اإلرشادياألفكار الخطأ التي يحملها أعضاء المجموعة  تفنيذ •

  
  :ةاإلرشادياألساليب  -

  .وعرض فلمالمحاضرة، المناقشة والحوار، التمارين، 
  
  اإلجراءات •

، ةالسـابق الجلسـة  الجلسة مرحبة بالمجموعة، ويستذكر أهم ما ركـز عليـه    المرشدةتبدأ  .1
  .).د5(وتلخصها

  .).د5(الهدف من الجلسة الحاليةثم توضح لهم  .2
تبدأ المرشدة محاضرتها عن صورة الجسم وتقديم تعريف عن صورة الجسم، ثم ما معنى  .3

 )..د5(صورة الجسم؟ وما هي مكونات صورة الجسم؟

تفتح المرشدة النقاش للجوانب التي تتعلق بالمظهر الجسمي والتي يمكن أن تسبب الضيق  .4
 .األسئلة واالنزعاج والكرب من خالل بعض

 . ما هي نظرتك وفكرتك عن صورة جسمك •

 هل تشعر بانزعاج وضيق من هذه الصورة؟ لماذا •

 . هل تشعر بالخجل من صورة جسمك •

 )..د10(؟ لماذا؟ االجتماعيةهل تحب المشاركة في المناسبات  •
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تقوم المرشدة على تعريف المظاهر الجسمية عبر مراحل العمر ومن خالل ذلك يتم التعرف  .5
 .).د10(المشكلة الحقيقية وحجمها والجوانب المرتبطة لهاعلى 

ة عن صورة اإلرشاديكما وتقوم المرشدة بتفنيد األفكار الخطأ التي تحملها المجموعة  .6
 .أجسامهم

 حب الشباب يشوه وجهي؟ •

أسناني مرتفعة والمتراكبة بعضها على بعض يشوه وجهي، ال أرى شيء جميل في  •
 وجهي؟

 للغاية؟انتي شيء مقرف بد •

  .).د 10(واستراحة  )..د10(أشعر وكأني عصاً تسير على األرض؟ •
ة عمل تمرين التالي اإلرشاديتقوم المرشدة بتوزيع بطاقات فارغة والطلب من المجموعة  .7

 :دون كتابة األسماء

  .)ريهشياء احبها في مظأ(شياء أي /اكتب •

 .).د10(أشياء احبها بدرجة أقل في مظهري(شياء أي /اكتب •

ة بالتعزيز اإليجابي للمظهر من خالل أمثلة اإلرشاديثم تقوم المرشدة بتدعيم المجموعة  .8
ثم تقوم المرشدة بسؤال المجموعة عن المبالغة في الشكوى من صورة . حياتية أو شخصية

 .).د10(الجسم

ة بالنظر إلى أجسامهم بطريقة أفضل اإلرشاديبعد ذلك تقوم المرشدة بمساعدة المجموعة  .9
مع التي ) الشاب نك(بعرض فلم قصير عن شاب دون يدين ورجلين وكيف يتعامل وذلك 

 )http://www.youtube.com/watch?v=snDQe3tWwRQ: أنظر الموقع( .تواجهه في الحياة

غير في نظرتهم في صورة  ة بمناقشة الفلم وماذااإلرشاديوتقوم المرشدة مع المجموعة  .10
 .).د10(أجسامهم

ة، كما اإلرشاديوأخيراً، تختم المرشدة الجلسة بشكرهم على التزامهم بمواعيد الجلسات  .11
 .).د5(وتقوم بتذكيرهم بالجلسة األخيرة، وتذكيرهم بمكانها وزمانها وذلك ألهميتها
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  البرنامج اختتام: الجلسة الثانية عشر

  
 عشرالجلسة الثانية

 اليوم اليوم األحد

 التاريخ 24/03/2013

 الوقت 12:00-2:00

  األهداف •

  .ن هذه الجلسة ستكون ختام الجلساتوالتنويه لألعضاء بأ، ةاإلرشاديبالمجموعة الترحيب  .1
  .ردود فعل الطلبة عن البرنامج، ومناقشتها والتعليق عليها استقبال .2
  .شكر األعضاء على مشاركتهم في البرنامج .3
 .تعبئة مقياس تقدير الذات البعدي .4

 
  اإلجراءات •

، وشكرهم على مشاركتهم الفعالة بالبرنامج، ةاإلرشاديبالمجموعة تقوم الباحثة بالترحيب  .1
  .).د5(والتزامهم طيلة جلسات البرنامج، وعلى الروح اإليجابية التي أبدوها

استعراض أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خالل الجلسات السابقة، مركزةً على أهم  .2
أهداف البرنامج لكي يقيم كل  إلى مشيرتاًالقضايا والنقاط التي ركزت عليها الحلقات السابقة 

ومن ثم التنويه للمشاركين على أهمية . من البرنامج استفادتهفرد من أفراد العينة مدى 
 . ).د15(تعلمه في الحياة العملية الواقعية لكل منهمتطبيق ما تم 

إفساح المجال للمشاركين بإبداء آرائهم حول البرنامج، وتقييمه، ومناقشة ردود فعلهم عن  .3
البرنامج، والتعبير عن مدى رضاهم وإستفادتهم منه، باإلضافة الى التعبير عن مدى التغيير 

 .).د15(الناحية النفسيةالذي حصل عليهم من 

لتعبئته  ةاإلرشاديعلى أفراد المجموعة تقوم المرشدة بتوزيع نموذج مقياس تقدير الذات  .4
 .).د15( )المقياس البعدي(

بجلسات البرنامج، وعلى حسن حضورهم وسلوكهم  التزامهمثم تشكر الباحثة األعضاء على  .5
قد تم على أحسن  اإلرشاديالمميز، وتتمنى لهم التوفيق في حياتهم، وتخبرهم بأن البرنامج 

 .)د5(وجه

بتقطيع الكيك بحسب عدد المشاركين، والتي تحمل إثنتي عشرة شمعة  ةقوم الباحثت، وأخيراً .6
  ..)د35(بعدد جلسات البرنامج، وتقوم الباحثة والمشاركين مع بعضهم بإطفاء الشموع
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  :ةاإلرشاديتوثيق الجلسات 

في تنميـة تقـدير الـذات لـدى     فاعلية برنامج إرشاد جمعي ، )2011(الحجري، سلمى،  .1

 .، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم، سلطة عمانالمعاقين بصرياً في سلطنة عمان

فاعلية برنامج إرشاد جمعي لزيادة تقدير الذات لـدى الطلبـة ذوي   المساعيد، عبد الكريم،  .2

 .، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، عمان، األردناالحتياجات الخاصة حركيا
أثر برنامج إرشادي جمعي في تقـدير الـذات لـدى المتـأخرين     ، )2009(سلمان، سميح،  .3

، جامعة القدس، غير منشورة، رسالة ماجستير دراسياً في الصف التاسع في محافظة سلفيت
 .القدس، فلسطين

 .2008يل تدريبي في صحة المراهقة، دل .4
ين التفكير العقالني وتقدير فاعلية برنامج تدريبي معرفي في تحس، )2007(شاهين، محمد،  .5

، رسالة ماجسـتير  الذات وخفض ضغوط ما بعد الصدمة لدى الطلبة الجامعيين في فلسطين
غير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمـان،  

 .األردن

ه في تحسين مسـتوى  بناء برنامج للرعاية الوالدية وقياس أثر، )2007(الشياب، سوسن،  .6

، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة   تقدير الذات لدى عينة من طلبة المدارس األردنية
 .الدراسات التربوية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

7. )http://www.youtube.com/watch?v=snDQe3tWwRQ.(  
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  )7(ملحق 
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  )8(ملحق رقم 

  .....قصة حنان
  

كانت حنان فتاة ممتلئة القوام كانت قد اعتادت أن تذهب إلى مركـز وئـام لتجمـع    
ماذا تفعل لو انك كنت على ظهـر سـفينة   "الشبابي وفي إحدى الجلسات سأل القائد 

ولكن القارب لم يكن . تغرق واخذ كل فر د فيها يسبح ليصل إلى قارب النجاة الوحيد
أن تقرر من الذي سيركب القـارب ومـن    فقد كان على الجماعة" يتسع كل األفراد

الذي سيستبعد؟ وعلى الفور أجاب احد األشخاص أن الشباب يجب أن يكونوا علـى  
القارب حيث أنهم أقوياء ويمكنهم التجديف بالقارب، لكنه أضاف ان جميع الفتيـات  

  . الجميالت يجب أن يبقين أيضا في القارب
. قال آخر ان لديه خبرة في المالحـة وقال آخر انه يعرف كيفية إسعاف الغرقى، و

ولكن حنان الوحيدة هي التي لم تطلب إن تكون في القارب بل أضافت انها يجب ان 
ال يا حنان إننا نريـدك معنـا فـي    : وقالوا لها. صاحت المجموعة. تترك القارب

  .القارب
لمـاذا تريـدونني معكـم فـي     : وألول مرة تشعر حنان بقيمة نفسها ولكنها سألتهم

  قارب؟   ال

  انتظرت حنان اإلجابة وكنها لم تحصل عليها
  

  اقترح إجابات تعطيها المجموعة لحنان؟
  لو أنت مكان المجموعة ماذا تقول لها؟ 

  لو أنت أو آنت مكان حنان ما هو شعورك؟
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  )9(ملحق 
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  )10(ملحق 

  اإلنجاز
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  )11(ملحق 

  
  

يحكى أنه كان هناك قطار صغير أنطلق مع أصدقائه في رحلة أختار كل من القطارات الصغيرة 
  .. أن يختار سكة حديدة ومدينة يصل إليها

لكن القطار الصغير لم يقرر إلى أين سيتجه وقال أنا ال أعرف إلى أين سأذهب سأجرب السـكة  
  .....التي تعجبني وأسير بها وسأرى إلى أين أصل

في  بداية الطريق كان يشعر بالمتعة فهو ينتقل من سـكة ألخـرى   . .طار الصغير رحلتهبدأ الق
ويصادف في الطريق أصدقائه الذين سرعان ما يبتعدون عن ناظريه كالً يسلك الـدرب الـذي   

  ..أختر ليصل في أقصر وقت ممكن
وأمضى  يسيرفهو باألصل ال يعرف إلى أين  ببطءلكن القطار الصغير لم يكن مهتما كان يسير 

حتى شعر بالملل أنه ينتقل من سكة ألخرى وإلـى اآلن  . .لالقطار ساعات طويلة على هذه الحا
أحـس  . .حتى أصدقائه الذين كان يصادفهم من وقت ألخر لم يعد يـراهم . .لم يصل إلى مكان

 بالمحرك يعطي صوتا بأن الوقود على وشـك  إذاالقطار بالتعب وأنه يسير بال هدف وأثناء ذلك 
أننـي  . .أحس القطار بالخوف بدأ يفكر ماذا أفعل هل أستسلم نعم البد أنني قطار فاشل. .أن ينفذ

ال لسـت  .. .عجزت منذ البداية أن أختار مكان وسكة حديدية أسير بها أخذ القطار يبكي ثم قال
سأصحح خطأي مر بالقطار الصـغير   اآلنلكنني . .قطار فاشل صحيح أني أخطئت منذ البداية

أذهب إلى اليسار ثـم   :يا صديق أين سكة التي توصل للنادي الصيفي قال له :قطار أخر فسأله
  طوط طوط . .أسلك خطاً مستقيما وداعاً 
  . .وأخذ يسابق الزمن حتى يصل. .بدأ القطار الصغير رحلته

  ☺وأخير وصل القطار إلى النادي الصيفي بعد أختار طريقه 
   :مناقشة

  ما هي باعتقادك الفكرة الرئيسية في القصة؟
  صف وقتاً شعرت فيه كأنك القطار الصغير؟

  كيف تتفق وتختلف مع القطار الصغير فيما فعلته؟ 
ما هي األشياء التي تقولها لنفسك أحيانا لمساعدتك في عمل األشياء التي تبدو صعبة جداً بالنسبة 

  لك؟ 
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  )12(ملحق 

  معيقات االتصال
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  )13(ملحق 

  الصديق 
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  )14(ملحق 

  
  عناصر االتصال
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  )15(ملحق 

  المساعدة في حل مشكلة صديق
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  )16(ملحق 

  
  الخطوط األربعة
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  )17(ملحق 

  
  قصة الصياد والفيلة

  
وأوراق الشـجر،  في إحدى الغابات اإلفريقية، حفر الصيادون حفرة كبيرة، غطوها باألغصـان  

 .وتركوها إلى أن يسقط فيها، حيوان يأخذونه حيا إلى حدائق الحيوان

وفي الصباح، اقترب قطيع من األفيال، كانت األفيال تبحث عن ماء تشرب منه، وفجـأة          
. حفـرة الصـيادين    ارتفع صوت أغصان تتحطم وسقط الفيل الذي كان يسير في المقدمة فـي 

وقد مألتها الدهشة والمفاجأة، وعندما فهمت حقيقة ما حدث، رفعت خراطيمها، وتوقفت األفيال، 
   ...إلى أعلى، وأطلقت صيحات الغضب

 من الذي وقع في الحفرة من الفيلة؟_1

 فكروا بأفكار واحتماالت عديدة عملها الفيلة _ 2

 فكروا بأفكار غربية وغير عادية_3

 .ة بعد هذه الطريق بالتعبير عن غضبهمما هي توقعاتكم للمخرج الذي وجده الفيل_2

  أوصف لي مشاعر الفيل في الحفرة؟_ 3
  

  :الحل
ثم قطـع غصـنا   . .وفجأة اتجه أحد الفيلة إلى شجرة كبيرة، قطع منها غصنا ألقى به في الحفرة

وبسرعة اشترك قطيع األفيال كله، في قطع األغصان والقائها فـي  . .آخر ألقاه أيضا في الحفرة
 . الحفرة

دأ قاع الحفرة يرتفع، وقد امتأل باألغصان، وبعد قليل كان في استطاعة الفيل الذي يقود القطيع ب
أن يخرج من الحفرة التي امتألت باألغصان، وأن ينطلق ثانية في مقدمة القطيع، وقد ارتفعـت  

  !خراطيم أفراده في الهواء، وهي تطلق هذه المرة صيحات النصر

 .طرح حلول بديلةأ - 

 .لقصـةوان جديد أعطي عن  - 
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  )18(ملحق 
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  )19(ملحق 
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  )20(ملحق 
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  )21(ملحق 

  

  اتخاذ القرار في عالقة مع صديق
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  )22(ملحق 

  الدكان السحري
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  )23(ملحق 

  تخيل لو

  
  

  تخيل لو
  

  :الهدف

المشاركين، و اتخاذ القرارات وقت أالزمات يعتبر هذا النشاط من النشاطات التي تعزز سرعة البديهة لدى 
  :ويهدف إلى

  
  . سرعة اتخاذ القرار في حالة الطوارئ.         1
  تجديد روح التضحية لدى المجموعات  .2
  

  ساعة لضبط الوقت  - :المواد الالزمة

  
  

  االجراءات

  
  . تخيل منطادا في الجو  -1
  . المنطاد يحوي عائلة تضم زوجا وزوجة وابنيهما   -2
  . حدث عطب في المنطاد اثناء تحليقه في الجو وال بد إلسقاط اثنين من العائلة من اجل نجاة اآلخرين   -3
  . االستفسار من الطالب أي اثنين نتوقع ان يبقيا واي اثنين نتوقع ان يخليا المنطاد  -4
  . ناقش النتائج التي نجمت عن هذه الفعالية مع المشاركين   -5
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  )24(ملحق 

  تسهيل مهمة
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  )25(ملحق 

  الموافقة على إجراء البرنامج
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  فهرس المالحق
  

رقم 

 الملحق
  الملحقعنوان 

رقم 

  الصفحة

  101 .االستبانة بصورتها األولية   .1
  106 .االستبانة بصورتها النهائية   .2
  111 .أسماء السادة المحكمين لالستبانة   .3
  112 .البرنامج اإلرشادي   .4
  115 .لبرنامج اإلرشاديالسادة المحكمينأسماء   .5
  116 .جلسات البرنامج اإلرشادي   .6
  146 .مواقف لتقييم الذات   .7
  147 .قصة حنان   .8
  148 .أصابعي الجميلة   .9

  149 .اإلنجاز   .10
  150 .القطار الضائع   .11
  151 .معيقات االتصال   .12
  152 .الصديق   .13
  153 .عناصر االتصال   .14
  154 .المساعدة في حل مشكلة صديق   .15
  155 .الخطوط األربعة   .16
  156 .قصة الصياد والفيلة   .17
  157 .ومزارع الفاكهةاألصدقاء األربعة   .18
  158 .خطوات اتخاذ القرار   .19
  159 .استبيان حول اتخاذ القرار   .20
  160 .اتخاذ القرار في عالقة مع صديق   .21
  161 .الدكان السحري   .22
  162 .وتخيل ل   .23
  163 .تسهيل مهمة   .24
  164 .إجراء البرنامجالموافقة على   .25
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  فهرس األشكال
  

رقم 

 الشكل
  عنوان الشكل

رقم 

 الصفحة
  15 .تقدير الذات وفق نظرية براندن  1.2
  21 .أنواع تقدير الذات بحسب تصور مروك  2.2
  24 .أبعاد تقدير الذات  3.2
  27 .العوامل المؤثر في تقدير الذات  4.2
  32 .يوضح مكونات تقدير الذات  5.2
  35 .سلم ماسلو للحاجات  6.2
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  فهرس الجداول
  

رقم 

 الجدول
  عنوان الجدول

رقم 

  الصفحة

  60  .خصائص العينة الديمغرافية للعينة األولية للدراسة  1.3
  61  .  خصائص العينة الديمغرافية للمجموعتين الضابطة والتجريبية  2.3

3.3  
لفقرات مقيـاس تقـدير   ) Factor Analysis(يبين نتائج التحليل العاملي

  64  .الذات

4.3  
ألداة ) Cronbach Alpha(يبين نتائج معادلـة الثبـات كرونبـاخ ألفـا

  الدراسة بأبعادها المختلفة  
66  

  69 .مفتاح المتوسطات الحسابية  5.4

6.4  
يبين األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة، والنسـب   

مستوى تقدير الذات بأبعاده المختلفة لدى عينة من طلبة جامعة في المئوية 
  .بيت لحم التعليمية فرعالقدس المفتوحة ب

72  

7.4  
يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة     

  73  .لمؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد االجتماعي

8.4  
االنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة     يبين المتوسطات الحسابية، و

  .لمؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد الجسمي
74  

9.4  
يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة     

  .لمؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد االنفعالي
74  

10.4  
المعياريـة، والنسـب المئويـة    يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات

  75  .لمؤشرات تقدير الذات لدى الطلبة في البعد األخالقي

11.4  
يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة     
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