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 فاعلية برنامج تدريبي قائم على تنمية مهارات التفكير اإليجابي في خفض االغتراب لدي عينة 
 من مجهولي النسب بدار رعاية األيتام بعسير 

 ملخص  
يتيمنا من ٣تهوٕب النسب بعسَت ُب الفئة العمرية بُت  (28) االغًتاب لدل اٟتإب التعر ؼ إٔب درجة البحثي  ىدؼى 

فاعلية برنامج تدرييب قائم على تنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب ُب خفض االغًتاب لديهم،  كتعر ؼ مدلعامنا، ( 12-16)
التأكد  كبعد كإعداد برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب، االغًتاب من إعداد الباحث، قد ًب استخداـ مقياسك 

يتيمنا من مرتفعي درجة االغًتاب، كفق  (12)الربنامج على عينة من  طيبِّق ،من دالالت الصدؽ كالثبات للمقياس كالربنامج
جلسة،  (12)تصميم اجملموعة التجريبية الواحدة، كقد استمر التدريب ١تدة شهرو كنصف ٔتعدؿ جلستُت أسبوعينا ٔتجموع 

األيتاـ ٣تهوٕب النسب  لدل النتائجي عن كجود درجةو مرتفعةو من مشاعر االغًتاب كبعد ٚتع البيانات كٖتليليها أسفرت
داللةو إحصائيةو بُت التطبيقُت القبلي كالبعدم ُب  ذات ا١تقيمُت بدار الرعاية االجتماعية، كما أظهرت النتائجي كجودن فركؽو 

كما تبُت عدـ كجود فركؽو ذات داللةو   .التطبيق القبلي لصاّب االغًتاب ا١تستخدـ الدرجة الكلية كاألبعاد على مقياس
ُت االختبار البعدم كا١تتابعة ُب الدرجة الكلية كاألبعاد؛ لذا ككفقنا لنتائج الدراسة تبُت كجود مشاعر االغًتاب إحصائية ب

لدل األيتاـ بدرجةو مرتفعةو حيث ظهر ُب صورو مثل: العجز، كالعزلة، كفقداف ا١تعٌت، كالبلمعيارية، كغربة الذات، كما تبُت 
يب ُب خفض مشاعر االغًتاب اليت تدعم السعادة كاألمل كالرضا عن اٟتياة كا١تستقبل، فاعلية تنمية مهارات التفكَت اإل٬تا

١تساعدة  ك٣تاهبة الضغوط لدل عينة الدراسة. كعليو يوصي البحثي بإجراء مزيدو من األْتاث كالدراسات كالربامج التدريبية
ية كاالجتماعية، كأف تًتكز ىذه الدراسات األيتاـ عمومنا ك٣تهوٕب النسب بشكلو خاص على التكيف مع األزمات النفس

  كالربامج على ا١تقيمُت بدكر الرعاية االجتماعية.
 الكلمات ا١تفتاحية: التفكَت اإل٬تايب، االغًتاب، األيتاـ، ٣تهوٕب النسب، مرحلة ا١تراىقة          
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The Effectiveness of A training Program Based on The Development of Positive 

Thinking Skills in Reducing The Alienation in a Sample of  

Anonymous descendants in the Orphanage of Aseer 

 

Abstract 

The aim of the current study was to identify the degree of alienation of (28) orphans of 

unknown parentages' in Aseer in the age of ranging from (12-16) years. In order to 

achieve the objectives of this study, a scale of Alienation and a training program were 

devised to develop the skills of positive thinking. The training program was applied to a 

sample of (12) orphans of the highest degree of alienation. The training lasted for one and 

a half month with two sessions per week with total of (12) sessions. The results showed 

that there was a high feeling of alienation among orphans who were not residents of the 

social care home. The results also showed that there were statistically significant 

differences between the Pre- Post administration in the total score and the dimensions on 

the expatriate scale in favor of the post administration. The results of the study showed 

that there were high feelings of alienation in the form of powerlessness, Isolation, 

normlessness meaningless, immorality, and selflessness in orphans of unknown origin. 

Results revealed the effectiveness of positive thinking skills in reducing feelings of 

alienation, which support happiness, hope, satisfaction with life and the future, and 

counter pressure in the study sample. Accordingly, conducting more research, studies and 

training programs to help orphans in general and those with special needs to adapt to 

psychological and social crises is recommended. These studies and programs should 

focus on the categories that evaluate the home of social care (Orphanage)0 

Keywords: positive thinking, alienation, orphans, unknown, adolescence 
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 constructiveُب إطار ا١تفهـو العاـ للتفكَت البنائي  Positive Thinkingتبلورى مفهوـي التفكَت اإل٬تايب  

thinking  كفقنا ألفكار أصحاب النظرية البنائية كيعٍت زيادة انتباه الفرد كتفكَته ُب أبعاد النجاح ٟتل ا١تشكبلت، كالبعد ،
عن جوانب الفشل كعدـ الًتكيز عليها، فأصحاب ىذا النوع من التفكَت يؤمنوف باعتقادات كقناعات راسخة يوجِّهوف هبا 

أف  األفرادى ٯتيلوف إٔب أحد   Seligmanأ، ككفقنا ٢تذا التوجو ترم سيلجماف تفكَتىم من أجل النجاح كليس ااكلة كا٠تط
كيػيٍقصىدي بو التفكَت اإل٬تايب، ىذا ُب مقابل النمط اآلخر كىو   .optimistic thinking٪تطي التفكَت: إم ا التفكَت التفاؤٕب

التفكَت اإل٬تايب باإل٬تابية كاعتربهتا الطريق للنجاح ٪تط التفكَت التشاؤمي كيػيٍقصىدي بو التفكَت السليب. فقد ربطت مفهـو 
كاستمرار التفكَت بالنجاح دائمنا، فعندما يفكر الشخص بإ٬تابية فإنو يربمج عقلو ليفكر إ٬تابينا، كالتفكَت اإل٬تايب يؤدم إٔب 

   (Nikmanesh Z, andvakili M, 2015) 0األعماؿ اإل٬تابية ُب معظم شؤكف اٟتياة
ل ةه العلماء بعضى األفكار الفلسفية اليت تفسر مفهـو التفكَت اإل٬تايب، حيث أك د سيلجماف كقد قد ـ ثػي 

Seligman  كفقنا ١تبدأ العزكattribution  أف الطريقة اليت نفسر بواسطتها األشياء أك األحداث ىي االكثر تأثَتنا على
سلوكنا اٟتإب كا١تستقبلي أكثر من كقوعها، كقد يكوف ٢تا مضامُت سيئة أك جيدة على صحتنا النفسية كاٞتسدية. كما أشار 

كا١تتفائل يعتقد أف اإلحباط كخيبة األمل ٯتثِّل أف التفاؤؿ ٯتكن تعل ميو، فنحن لسنا متفائلُت بالفطرة أك متشائمُت بالفطرة، 
 internal cognitionٖتدي ا كإعاقةن مؤقتة بعكس ا١تتشائم. كيتكوف التفكَت اإل٬تايب من ثبلثة مكونات: ا١تعرفة الداخلية 

عتقدكف أف  كل ما ٬ترم من فا١تفكركف اإل٬تابيوف ي faithكتعٌت: أف التفكَت اإل٬تايب ييقادي من الداخل. كا١تكوف الثا٘ب اإلٯتاف 
من أىم مكونات التفكَت اإل٬تايب كعبلقة الفرد مع نفسو  Relationshipsأحداث ُب اٟتياة لو سبب، كما تيعد  العبلقات 

كمع ا كمع عائلتو، كتعزز ىذه العبلقات شعورى الفرد أف لديو أناسنا آخرين، كما أف  العبلقة مع ا تعطي معٌتن كىدفنا 
 Dargahi S, Mohsenzade F, Zahrakar) ياة، فالتفكَت اإل٬تايب مدعـو عرب عبلقة الفرد بنفسو كبا كبا١تقر بُت.للح

K, 2015) 
من جانبو أخر يعد تفسَت االٕتاه ا١تعرُب للتفكَت اإل٬تايب ىو األحدث كاألكثر ثراءن ُب نظرتو، حيث ًب تصنيف 

 ,Porzoor P,  Alizadeh Ghoradel J)  عن خصائص ا١تفكِّرين اإل٬تابيُت:التفكَت اإل٬تايب ُب أربعة أبعاد تعربِّ 

Yaghuti H, Basharpoor S, 2015).  :كىو عبارة استعدادو شخصي  كتشمل ىذه األبعاد األربع ما يلي: التفاؤؿ
ك٘تثِّل حالةن كجدانيةن إ٬تابيةن  للتوقع اإل٬تايب لؤلحداث ككجود معٌتن للحياة كاألمل الدائم فيما يأٌب بو ا١تستقبل. كالسعادة:

تعكس شعور الفرد بالسعادة نتيجةن ١تا يتعرض لو من مصادر السعادة الشخصية متمثِّلةن ُب )الصحة، ككجود أىداؼو ٤تددة، 
كأنشطة  كالتدين، كالتعليم كالنجاح، كا١تستقبل ا١تهٍت(، كمصادر السعادة االجتماعية ا١تتمثِّلة ُب )اٟتب، كاألسرة، كاألصدقاء،

قدرة الفرد على االستقبللية كالتمكن البيئي، كالتطور الشخصي،  كقت الفراغ(، كٯتكن التعبَت عنها كفقنا إلدراكنا ٢تا. أك ىي
كالعبلقات اإل٬تابية مع اآلخرين؛ لتحقيق اٟتياة ا٢تادفة، كتقبل الذات. تقدير الذات كيعرب عن تقديرو داخلي كاإلحساس 

كىي عبارة عن عملية خفض أك إبعاد ا١تنبهات ا١تهدِّدة للفرد. ُب  القبوؿ من اآلخرين. إدارة الضغوط باإل٧تاز، كخارجي كىو
ضوء ما سبق كمن خبلؿ استعراض بعض ا١تفاىيم ا١ترتبطة بأبعاد التفكَت اإل٬تايب يرم الباحث أف التفكَت اإل٬تايب عبارة عن 

إٔب بناء جوانب إ٬تابية ُب الشخصية، كعليو ٯتكن للفرد تعلم التفكَت ٣تموعة من ا١تهارات التكيفية، يهدؼ التدريب عليها 
اال٬تايب بالتدريب حيث يسهم  ذلك ُب بناء ٥تتلف جوانب الشخصية اليت تساعده بدكرىا على التفاؤؿ كالشعور بالسعادة 
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 مع الضغوط كإدارهتا. )القيسي، كتقدير الذات، كما يسهم تعلم مهارات التفكَت اال٬تايب ُب تنمية قدرة الفرد على التعامل
  Sadeghi H, 2015)؛2013

 إٔب اإلحساس باالنتماء، االفتقارعلى أنو  ٖتديدنا بُت ا١تراىقُت Alienationاالغًتاب  في وصى من جانبو أخر يي 
عميق يقف  نفسي إجهادو كما يعرب عن  .عن العائلة أك األصدقاء أك ا١تدرسة أك العملحيث تسود لديهم مشاعر العزلة 

العبلقات االجتماعية الداعمة  د  عتي كعليو  عائقىا أماـ ٚتيع عمليات التكيف ُب أثناء ٪تو ا١تراىق كتطوره النفس اجتماعي.
 كالنفسية االجتماعيةاألثار التأكيد على  ، كقد ًب  شخصية ا١تراىق ُب االٕتاه اإل٬تايباستثنائية لتطور  كالتمكُت ذات أ٫تيةو 

كوف أكرب بُت ي االثرى  الدراسات إٔب أف   معظمتشَت ، حيث سحاب االجتماعي كالرفض خبلؿ فًتة ا١تراىقةالسلبية لبلن
كُب حالة االغًتاب النفسي "ينتقل الصراع بُت الذات كا١توضوع من ا١تسرح ا٠تارجي إٔب ا١تسرح  .مع البالغُت ا١تراىقُت مقارنةن 

ة الذات با١توضوع على مستويات كدرجات ٥تتلفة تقًتب أحياننا من السواء الداخلي ُب النفس اإلنسانية، إنو اضطراب عبلق
 Signe Boe Rayce, Svend)كتنجذب أحياننا أخرل من اال٨تراؼ حيثي تصن ف بنوعو من اضطراب الشخصية. 

Kreiner, Trab Damsgaard, Tine Nielsen, Bjorn Holstein, 2017)  

 باعتباره مصطلحنا ُب معظم الدراسات االغًتاب مع عاملالت السابقة يبلحظُب السياؽ نفسو كٔتراجعة الدراسات 
 ُب حُتاالجتماعية اليت تؤدم إٔب االغًتاب  العمليات االجتماعي على ز ا١تفهوـي يركِّ حيث  اجتماعي. على أنو مفهـو نفسي

ألف  يصدؽ على كل الثقافات؛ ا١تي لبلغًتابع يوجد تعريفه ، كعليو فبل الذاتية لبلغًتاب ا١تشاعر النفسي على ز ا١تفهوـي يركِّ 
االغًتاب  كالدراسات اليت تناكلت األْتاث غَت أف  معظم ،٣تتمعية ٗتتلف من ثقافةو إٔب أخرل يدؿ على أفكارو  االغًتاب

برزت ُب الًتاث اليت  ا١تفاىيمكصفت االغًتاب على أساس ، اليت Seeman تصور سيمافا قامت على نفسين  امفهومن 
كبالتإب  ا١تت فق عليها االغًتابأبعاد  حصر أب من دراساهتا لبلغًتاب دؼهت تكانك  النظرية كالتجريبية.تُت الناحي ي منالنفس

. كالعجز، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية، االغًتاب:   أك مفسرةو بديلة  يشتمل ا١تفهـو على ستة أشكاؿو ك  تسهيل استخداـ ا١تفهـو
 ٬تب دراسة االغًتاب من خبلؿ معاٞتة ا١تتغَتات لػ سيمافا كفقن ك  .االجتماعية، كالتمرد أك الرفضكالعزلة الذاتية، كالعزلة 

ا، كمن جانبو أخر ينظر الكثَت من علماء النفس إٔب االغًتاب بوصفو مفهومنا ينطوم مشًتكن  اتدبَتن بوصفو اددة كليس 
ربة يعيش اإلنساف فيها نفسو كشيءو غريب كٯتكن بنمطو من التج Frommعلى االنفصاؿ عن الذات. كقد عرفو فرـك 

القوؿ أنو قد أصبح غريبنا عن نفسو، إنو ال يرل نفسو مركزنا للعآب ك٤تركنا ألفعالو لكن أفعالو كنتائجها أصبحت ىي 
و الفردي اليت عرفت االغًتاب من خبلؿ ما يعاني Horneyا١تتحكِّمةي فيو ك٬تب عليو طاعتها. ككذلك األمر بالنسبة ٢تور٘ب 

من انفصاؿو عن ذاتو، حيث ينفصل الفرد عن مشاعره ا٠تاصة كرغباتو كمعتقداتو كطاقاتو، ككذلك يفقد اإلحساسى بالوجود 
الفعاؿ كبقوة التصميم ُب حياتو ا٠تاصة؛ كمن ٍب  يفقد اإلحساسى بذاتو باعتباره كبلن عضوينا كتصاحبي ىذا الشعورى 

ألعراض النفسية اليت تتمث ل ُب: اإلحساس باختبلؿ الشخصية، كا٠تزم، ككراىية الذات باالنفصاؿ عن الذات ٣تموعةه من ا
كاحتقارىا، كتصبح عبلقةي الفرد بنفسو عبلقةن غَت شخصية حيث يتحدث عن نفسو كما لو كانت موجودنا آخر منفصبلن 

ال يقول الفرد على ٖتقيقها تنتهي بو إٔب إٔب أف "اٟتضارة ُب مطالبها ا١تتعددة اليت  Freudكغريبنا عنو، كقد ذىب فركيد 
أف  أساسى اإلحساس باالغًتاب يرجع إٔب عدـ ٖتقيق ا٢توية الذم ينتج  Eriksonضربو من االغًتاب. كيضيف أريكسوف 

. عنو الشعور بالعزلة، كالشعور بالذنب؛ ٦تا يػيٍفضي إٔب عدـ قدرة الفرد على التخطيط ٟتياتو كبالتإب اإلحساس بعدـ الثقة
(Signe Boe et la 2017) 
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كقد ظهرت أكؿي نظريةو أك تصورو علمي عن االغًتاب كفقنا ١تصادر الًتاث النفسي ُب ٤تاكالت كينستوف 
Keniston,   (1965سنة)  خبلؿ دراستو الشهَتة اليت صدرت ٖتت عنواف البلملتـزThe uncommitted  ككاف ٭تاكؿ

اف يشخص من كجهة نظره مبلمح االغًتاب للشباب ُب اجملتمع األمريكي، حيث ذكر أف االغًتابى يظهر ُب ثنايا 
اجملتمعات تبعنا الختبلؼ األ٪تاط الثقافية كاالجتماعية كالسياسية ٢تذه اجملتمعات، كأف  االغًتابى يتضمن معا٘ب التشاـؤ 

ا ١تا ٖتدثو تلك األطر من ضغوطو ال يتقبلها الشباب، كيصبح االغًتابي كفق ىذا االعًتاض كالتوتر كالصراعات النفسية تبعن 
من قبل الشباب رفضنا ٢تذه ا١تعطيات الثقافية كاالجتماعية كالسياسية، كيعكس ىذا الرفض تصوراهتم ا١تعربة عن السخط 

ر اجملتمعي قدراهتم. كيؤكِّد ا١تهتموف ٔتصطلح االغًتاب كعدـ االنتماء كالتهرب من ٖتمل ا١تسؤكلية. فيفقد ىؤالء ذكاهًتم كٮتس
ُب جانبو السليب أنو ٯتر ٔتراحل تبدأ بالتهيؤ لبلغًتاب كىي ا١ترحلة اليت تتضمِّن: فقداف ا١تعٌت، كالبلمعيارية، كالعجز، فاليأس 

لعات الثقافية، فالشعور باالغًتاب فمرحلة الرفض كالنفور الثقاُب، كاليت تتعارض فيها اختيارات األفراد مع األىداؼ كالتط
كىي ا١ترحلة االخَتة كيعرب  عنها إ٬تابينا بالتمرد كالثورة، أم ا السلبيةي فتظهر من خبلؿ االنسحاب كالعزلة االجتماعية. لقد 

جة تناكؿ الباحثوف مصادر االغًتاب بشكلو عاـ كعند ا١تراىقُت بشكلو خاص حيث رأكا أف الشعور باالغًتاب يأٌب نتي
عوامل نفسية مرتبطة بنمو ا١تراىق من الناحية النفسية كالعضوية، كبعوامل اجتماعية مرتبطة باجملتمع الذم يعيش فيو؛ ٦تا 
٬تعلو غَت قادرو على التغلب على مشكبلت اٟتياة؛ لذا ٭تدث االغًتاب نتيجةن للتفاعل غَت الناضج بُت العوامل النفسية 

 ,Williamson lain & Cullingford, 1997; Safipour J)كالعوامل االقتصادية. كالعوامل االجتماعية كالثقافية 

Tessma MK, Higginbottom G, Emami A, 2011) ، 
ككفق ا للتحليل النفسي قد ـ أريكسوف نظريتو حوؿ االغًتاب كأزمة البحث عن ا٢توية، كتعتمد النظرية اليت قدمها 

، كيعٍت ٢Self-Identifyتوية على ٤تور أساسي ىو اىتمامها بتطوير ىوية األنا أريكسوف ُب دراستو عن الشباب كأزمة ا
ىذا أف اإلنساف يكٌوف لنفسو ٣تموعةن من األىداؼ يعربِّ من خبل٢تا عن درجة كعيو بقدراتو كمفهومو عن نفسو، كتوقعات 

أكد أريكسوف أف فقداف ا٢توية يؤدم إٔب اآلخرين كُب ضوء تقييمو للموضوع تتحد دي ىويتو كمشاعر األلفة كاالنتماء. كقد 
الشعور باالغًتاب كاإلحساس بالعجز كالعزلة كعدـ االنتماء، كىذا يفضي أب مشاعر تؤدم أب مقت الذات؛ ٦ت ا ينعكس 

  (Safipour, et al 2011)بدكره على التكيف النفسي االجتماعي للفرد. 
أف األطفاؿ الذين ًب  قاطع بشكلو ك  كالدراسات السابقة األْتاثأثبتت االجتماعية لؤليتاـ  كُب ٣تاؿ الرعاية

دكلة إٔب  (19)دراسة ُب  (42) تول االحصائي التحليلنتائج شَت ا، حيث تكاجتماعين  اوا عاطفين مي رً تربيتهم ُب دكر أيتاـ حي 
ُب  األقراف أنفسهممع  مقارنةن بُت األطفاؿ ا١تودعُت ُب ا١تؤسسات  intelligence quotient (IQ) الذكاء نسبةا٩تفاض 

ات اإليوائية تؤثر على صحة الطفل العامة كصحتو النفسية عرب ا١تؤسسُب دكر األيتاـ أك  الرعايةأف  كما  الرعاية األسرية.
كر بد ا١تودعُتأف األيتاـ  العا١تية من البلداف كاسعةو  اٟتديثة ُب ٣تموعةو نتائج الدراسات  قد أكضحتف ،مراحل ٪توه ا١تختلفة

مستويات منخفضة من الصحة العامة، كنسب مرتفعة من اٟتاالت لديهم  الرعاية االجتماعية كٚتعيات الرعاية ا٠تاصة
 ,Christine L Gray, Brian W Pence) األسرة. رعاية أقراهنم ُب البيئات القائمة على النفسية ا١تعقدة، مقارنةن مع

Jan Ostermann, Rachel A Whetten, Karen O’Donnell, Nathan M Thielman, and Kathryn 

Whetten 2015) ، 
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السياسات الدكلية الرامية إٔب ٗتفيض عدد ا١تؤسسات  توصيات ىذه الدراسات ُب الدكؿ ا١تتقدمة تغذ  لقد 
الرعاية من بُت ا١تخاكؼ اليت أثَتت حوؿ ك  إٔب أف ٯتكن إعادة تأسيس الرعاية األسرية. امؤقتن  اكاستخدامها حصرينا خيارن 

باإلضافة إٔب  ر للتجارب الصادمة، مثل االعتداء اٞتنسي كاالعتداء اٞتسدم.ا١تؤسسية لليتامى ىو ا٠تطر ا١تتزايد ا١تتصو  
 كوف للتجارب ا١تؤ١تة عواقب طويلة األمد على األطفاؿي و من ا١تمكن أفأن حيثا١تعاناة اليت تفرضها الصدمة نفسها، 

كا١تمتدة مع الزمن ٔتا ُب ذلك اآلثار الضارة  ا ٔترحلة ا١تراىقة كصوالن إٔب مرحلة الشباب كما بعدىا،مركرن  ،ا١تقيمُت بدكر األيتاـ
 (Christine, et al 2015) .إ٧تازاهتم كعملهم أب

تًتاكح أعمارىم يتيمنا  (1625)لدل النفسية السعادة يت ُب الصُت حوؿ رً جٍ أي  كشفت دراسةه كُب السياؽ نفسو  
العاديُت الذم يقيموف مع أسرىم ككانوا أقل سعادةن،  من ٣تموعات اضطرابنا نفسينا أعلى أظهركا  األيتاـأف  ( سنة18-6)بُت 

من غَت  سعادة أقل األيتاـُب غينيا أف  (140)غَت األيتاـ ك  (257)نتائج دراسات ا١تقارنة بُت األيتاـ أظهرت كما 
من األيتاـ  (169)مع  مقابلةن  Sengendo 2016 سنجينفا أجرت، من جانبو أخر  (UNICEF, 2009)األيتاـ.

أقل بشأف  ملحوظ كتفاؤؿو  أعلى بشكلو  مشاعر اكتئابيو االيتاـ لدل ككجدكا أف ،من غَت األيتاـ (14)ك٣تموعة مقارنة من 
الذاتية، قدير الذات، كجودة اٟتياة كت الرفاه النفسي)ُب دراسة صينية أخرل، ٘تت مقارنة . ك ا١تستقبل من غَت األيتاـ

، الذاتية جودة اٟتياة كمستول منخفض منا٩تفاض ُب تقدير الذات،  األيتاـ لدل ككافكالعاديُت  لدل األيتاـ كاالكتئاب
 ,Tome, G, Gaspar de Matos, M, Camacho, I, Simoes) .ا من غَت األيتاـاكتئابن  أكثرأقل سعادة، ك  ككانوا

C, & Gomez, P 2016) 

اٟتياة  ُبالذل يزيد من فرص النجاح  يالتكيف ا١تنطقيأحد أ٪تاط التفكَت  اإل٬تايب الذم ييعد  التفكَت  كُب ٣تاؿ
إل٧تاز اعلى  قدرتومن  بدكرىا تزيداليت  ،ا١تستقبل ٕتاهمن التوقعات اإل٬تابية ا١تتفائلة  الفرد لعددو  امتبلؾ حيث يؤدل إٔب

كيعد التفكَت اإل٬تايب  ،من أىداؼ وٖتقيق ما يصبو إلي كتعيقلئلحباط  قد توجهو اليتمن أفكاره كمعتقداتو السلبية  لي كتقلِّ 
من العوامل الرئيسة اليت تسهم ُب سعادة الفرد كتكيفو، فبالتفكَت اإل٬تايب يستطيع اإلنساف مواجهة مصاعب اٟتياة 

بلو. حيث ٯتتلك الفرد عددنا من كتقلباهتا، كبالتفكَت اإل٬تايب يتمكن الفرد من حل كثَتو من ا١تشكبلت كا١تعيقات اليت تقا
التوقعات اإل٬تابية ا١تتفائلة ٕتاه ا١تستقبل، كاقتناعو بقدرتو على النجاح، كمن أىم ىذه التوقعات أف يعتقد الفرد أنو يستطيع،  

اإل٬تايب كفيو ٭تافظ الفرد على توازفو مبلئم ُب التعرؼ إٔب ا١تشكبلت ا١تتعددة كىو منحى تكاملي للحياة يركز على اٞتانب 
  ,Nikmanesh Z & Zandvakili  M, 2015; Saeedi H). ُب كل موقفو بدالن من الًتكيز على اٞتانب السليب

Mosavi Nasab SM, Mehdizadeh  Zare  Anari A, Ebrahimi H, Gorgani Nejad M, Koros D 

2016).  ، 
كمباشرة بُت كلو من األفكار كا١تشاعر كالسلوؾ، كقد أظهرت عديده من الدراسات كجودى عبلقةو كاضحةو كصر٭تةو 

فاألفكار ا١تتفائلة كاإل٬تابية تؤدم إٔب توليد مشاعر إ٬تابية دافعة ٨تو ا١تضي كالتقدـ كااكلة، كما أهنا تزيد من ثقة الفرد ُب 
أكامره مباشرةن إٔب األحاسيس إمكانية استمراره ُب األداء ُب إتاه النجاح، حيث يبدأ التفكَت اإل٬تايب عندما يعطي العقل 

 التوجيو مرادفات ىو أحد اإل٬تايبالتفكَت الداخلية كا٠تارجية لئلبقاء على ا٠تربات السارة كإلغاء ا٠تربات غَت السارة. لذا ف
 ُبيؤدل إٔب فقداف الثقة  الذما١تتشائم  السليب التوجيوىو أحد مرادفات  السليبالتفكَت أف  ُب حُتاٟتياة  ُب التفاؤٕب
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، 2006؛ بركات، 2005. )سعيدة، ٦تا يؤدل إٔب الفشل يهاإمكانية مواجهة ا١تواقف العادية أك الصعبة كٗتطى
   Schueller, SM, 2012). ؛2012،رضواف

كنظرنا لؤل٫تية البالغة اليت ٖتظى هبا برامج التفكَت اإل٬تايب ك١تا لذلك من أثرو كاضحو ُب حياة اإلنساف كتطوره أثبتت 
 ,Schueller, 2012; Sadeghi H) .( كاألجنبية2013؛ القيسي، 2012عديده من الدراسات العربية )عبد اٟتميد، 

2015; Nikmanesh & Zandvakili M 2015; Saeedi H, et al 2015; Dargahi S, Mohsenzade F, 

Zahrakar K, 2015; Najar N, 2017) ، مهارات على تدريب الالتحقق من تأثَت اليت كانت هتدؼ ُب ٣تملها أب
كٖتسُت نوعية اٟتياة، كبعض  األملعلى بعض ا١تتغَتات النفسية كاالجتماعية كمشاعر التفاؤؿ ك  كتنميتها التفكَت اإل٬تايب

مهارات على  تدريبال أظهرت النتائج أف  ك  ابات النفسية كالقلق، كمواجهة الضغوط، كاالغًتاب كحاالت اإلدماف،االضطر 
إٔب التخفيف من األثار ا١تًتتبة على ىذه االضطرابات، كيزيد من مشاعر التفاؤؿ كاألمل ك٭تسن من يؤدم التفكَت اإل٬تايب 

ا أكدت الدراسات الكبلسيكية كاٟتديثة العربية كالغربية على األثار ا١تًتتبة  جودة اٟتياة. كُب ٣تاؿ دراسات االغًتاب ٖتديدن
الضطرابات السلوكية، كالعدكاف كالضغوط النفسية، كتعاطي على مشاعر االغًتاب كاإلخفاؽ األكادٯتي كالتمرد، كا

ا١تخدرات، ك٤تاكالت االنتحار، كما أك دت النتائج على ارتباط االغًتاب بشكلو إ٬تايب مع معدؿ أياـ الغياب عن ا١تدرسة، 
 ,Williamson, Lain & Cullingfordكالعمل، كما أف االغًتاب يرتبط سلبنا مع مستول اإل٧تاز األكادٯتي للطبلب. 

Cedric, 1997) ،2011؛ اٟتارثي، 2007؛ العزايزم،2003؛السيوطي Safipour, J, Schopflocher, D, 

Higginbottom, G., & Emami, A, 2011;   ;Tome et al, 2016;  2017، اٞتبورم) 
خدمت الربامج كُب ٣تاؿ تنمية مهارات األيتاـ ُب العآب العريب كجدت بعضي الدراسات كالبحوث اليت است

االرشادية كالعبلجية ا١تختلفة للتخفيف من معاناة األيتاـ بشكلو عاـ ك٣تهوٕب النسب بشكلو خاص ففي دراسة حبيب 
الطبلب فاقدم األبوين ُب  لدلأثر أسلوب العبلج بالواقع ُب خفض قلق ا١تستقبل  إٔب تعرؼاليت ىدفت ال (2010)

 ارنا٣تن على اجملموعة التجريبية ب قى طب   طبلب، (7) كضابطة، كتٌكونت كل ٣تموعة منٕتريبية  موعتُتجملا١ترحلة ا١تتوسطة 
. ا لصاّب اجملموعة التجريبيةإحصائين  داؿه  فرؽه  كقد كيًجدى إٌف العينة تعا٘ب من قلق ا١تستقبل. أب الدراسة  خلصتكقد ا، إرشادين 

برنامج إرشادم قائم على اسًتاتيجيات التفكَت  ( اليت ىدفت إٔب الكشف عن فاعلية2012كُب دراسة عبد اٟتميد )
 (30)اإل٬تايب ٠تفض بعض ا١تشكبلت السلوكية لدم أطفاؿ ا١تؤسسات اإليوائية ٔتصر، حيث تكونت عينة الدراسة من 

يبية طفبلن من ا١تقيمُت بالدار، كأظهرت النتائج كجودى فركؽو دالةو إحصائينا بُت متوسطات رتب درجات أطفاؿ اجملموعة التجر 
ُب التطبيقُت القبلي كالبعدم على خفض بعض ا١تشكبلت السلوكية ُب إتاه القياس البعدم، كما دل ت أيضنا على عدـ 
كجود فركؽو دالةو إحصائينا بُت متوسطات رتب درجات أطفاؿ اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت البعدم كالتتبعي على مقياس 

 ا١تشكبلت السلوكية.

تأثَت األسلوب اإلرشادم )إطفاء التحوير السليب( ُب  ( اليت ىدفت إٔب معرفة مدل2013سي )كُب دراسة القي
أظهرت كقد  سنة(، 13-18) الرعاية االجتماعية، ُب الفئة العمرية بُتدكر ا١تقيمات ب من ( يتيمةن 240) خفض التمرد لدل

 داللةو  ذاتي  فركؽه ٍت ظهر  حيثي بعد التدريب،  يهندرجة التمرد لد ، كا٩تفاضكجود التمرد لدل اليتيمات الدراسةً  نتائجي 
 إحصائية بُت أفراد اجملموعة التجريبية كالضابطة لصاّب التجريبية. 
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٣تموعة من ا١تراىقُت اركمُت من الرعاية، الذين يعيشوف ُب  ا١تقارنة بُت ( اليت ىدفت2013كُب دراسة حسوف )
من ا١تراىقُت العاديُت الذين يعيشوف مع كالديهم ُب بعض ا٠تصائص الشخصية باعتبارىا  ا١تؤسسات اإليوائية ٔتجموعةو 

اركمُت كالعاديُت من كبل  من ا( مفحوصن 112على )مفهـو الذات لتنسي طيبِّقى مقياسي مكونات ١تفهـو الذات. كقد 
بُت الذكور العاديُت كاركمُت ُب مفهـو  ا دالةن الدراسة فركقن  . كأظهرت نتائجي (سنة 14-16) اٞتنسُت، ٔتدل عمرم بُت

بُت اإلناث العاديات كاركمات ُب مفهـو الذات  ا دالةن الذات لصاّب العاديُت ُب ٚتيع أبعاد ا١تقياس. ككذلك أظهرت فركقن 
 لصاّب العاديات ُب ٚتيع أبعاد ا١تقياس. 

، من خبلؿ النشاط الًتك٭تي الرياضي كٗتفيفو ايتيمن ( 18لدل ) االجتماعي ( للخوؼ2014كُب دراسة العا٘ب )
ُب مدينة ، دار رعاية األيتاـ، من ا١تقيمُت بمدل فعالية ىذا الربنامج ُب ترشيد السلوكيات الصحية لعينة البحث إٔبكالتعرؼ 
للربنامج  إ٬تايب كجود تأثَتو كأكدت نتائج الدراسة على  .(9)، كضابطة (9)ٕتريبية  :ٔب ٣تموعتُتإ اموا عشوائين سِّ بغداد قي 

( اليت 2014كُب دراسة السيد ) .التعليمي ُب مكونات اللياقة الصحية كا٠توؼ االجتماعي لؤليتاـ الًتك٭تياالرشادم 
بقرية األطفاؿ النموذجية كعبلقتها بكفاءة  كا١تعلومة أنساهبم ةهولاجملا١تشكبلت السلوكية لدل األطفاؿ  إٔب أيجريت للتعرؼ

كبلغ حجم  ( سنوات،9-6) بُت ، تكوف ٣تتمع البحث من األطفاؿ ٣تهوٕب النسب من الفئة العمريةهاتدار اإليواء كفعالي
من األطفاؿ معلومي النسب من األسر العادية خارج  (25) ُب مرحلة الطفولة الوسطى كمثلها ا كتلميذةن تلميذن  (25)العينة 
العينة القصدية لؤلطفاؿ ٣تهوٕب  الباحثةي  ، استخدمت وهوليكمن ا١تدارس ا١تشًتكة بُت األطفاؿ معلومي النسب ك٣ت ،القرية

طفاؿ ٣تهوٕب أللؤلطفاؿ معلومي النسب، كاستخدمت الباحثة مقياس ا١تشكبلت السلوكية لدل ا عشوائيةن  النسب كعينةن 
أبعاد النسب كمعلومي النسب من كجهة نظر معلميهم من إعداد الباحثة، كمن أىم نتائج الدراسة ضعف مستول فعالية 

 Save Our لسنة ُب قر ( 6-.)لؤلطفاؿ ٣تهوٕب النسب على مستول الطفولة الوسطى  هتاالرعاية اإليوائية ككفاء

Selvesمن كجهة نظر أمهاهتم ىيك٣تهولوه  النسب واليت يعا٘ب منها األطفاؿ معلوم كأف ا١تشكبلت السلوكية .با٠ترطـو: 
مستول تقدير الذات لدل الطلبة إٔب التعرؼ ( اليت كانت هتدؼ 2015د )كُب دراسة أبو ٛتاالكذب. ك العدكاف، ك السرقة، 

تدرييب لرفع مستول تقدير الذات لديهم. كتكونت عينة الدراسة  إعداد برنامجو مع ، (SOS)األطفاؿ األيتاـ ُب قرل 
عُت ُب موز   (SOS) من طلبة ا١ترحلة االبتدائية كا١ترحلة ا١تتوسطة كا١ترحلة الثانوية، من مدارس قرل األطفاؿ ( طالبنا72)من

ا. كخضعت اجملموعة التجريبية إٔب طالبن  (36) كاألخرل من ا،طالبن  (36) مناألكٔب  تكونت٣تموعتُت: ضابطة كٕتريبية. 
إحصائية بُت متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لذكاهتم  ذات داللةو  إٔب كجود فركؽو  الدراسةي  خلصتبرنامج تدرييب. ك 

 ذات داللةو  سنة(. كجود فركؽو  17ل ألثر متغَت ا١ترحلة العمرية، كلصاّب األفراد األكرب عمرا )عزى على ا١تقياس ككل تي 
ليت اىتمت بدراسة األيتاـ ا١تقيمُت كُب السياؽ نفسو كمن الدراسات ااجملموعة التجريبية. اجملموعتُت لصاّب إحصائية بُت 

النفس اضطراب الشخصية  أف يتقص ى بالطريقة النوعيةSaraswat (2017)  بدكر الرعاية االجتماعية حاكؿ ساراسوات 
كقد أسفرت  ،ُب نيود٢تياالجتماعية  ُب مؤسسات الرعاية قيموفبُت األطفاؿ األيتاـ الذين ي مواجهتوكآليات  اجتماعي

النتائجي عن كجود مستول منخفض من التكيف النفس اجتماعي داخل دكر األيتاـ، كما أكدت الدراسة على أ٫تية 
االىتماـ بنمو األيتاـ النفس اجتماعي كضركرة تعديل األليات ا١تستخدمة ُب رعاية االطفاؿ، بتدريب القائمُت بالرعاية على 

 مع اليتيم. األساليب اٟتديثة ُب كيفية التعامل 
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ُب ٖتسُت الكفاءة  برنامج ٚتعي معرُب سلوكي فاعلية معرفةلى إ ( اليت ىدفت2017) بناتك  نصاركُب دراسة 
يتيمنا تراكحت أعمارىم بُت  (20)تكونت العينة التجريبية من  الذاتية ا١تدرىكة لدل األيتاـ ا١تقيمُت بدكر الرعاية ُب األردف

الكفاءة الذاتية ا١تدركة لديهم كانت متوسطة، كما كجدتا فركقنا بُت التطبيقُت القبلي  أف لىإ كقد أشارت النتائج(، 12-16)
كالبعدم ُب الدرجة الكلية للمقياس لصاّب البعدم، كما ٓب توجد فركؽه بُت البعدم كا١تتابعة ُب الدرجة الكلية ١تقياس 

 الكفاءة الذاتية.
ا أكدت الدراس ات الكبلسيكية كاٟتديثة على األثار ا١تًتتبة على مشاعر كُب ٣تاؿ دراسات االغًتاب ٖتديدن

( أف ضعف التحصيل 2003االغًتاب كاإلخفاؽ األكادٯتي كالتمرد، كاالضطرابات السلوكية حيث تؤكد دراسة السورطى )
سرب من من أىم نتائج الدكر االغًتايب لؤلفراد، باإلضافة إٔب بعض ا١تظاىر اليت ترتبط عادةن بضعف التحصيل مثل الت

( اليت ىدفت إٔب معرفة فعالية برنامج إرشادم ٠تفض الشعور 2007كُب دراسة العزايزم ) ا١تدرسة؛ كالسلبية كالتمرد.
سنة(،  9- 12فردنا من أطفاؿ الشوارع تراكحت أعمارىم بُت ) (30)باالغًتاب لدل أطفاؿ الشوارع، طبق الربنامج على 

ت النتائج على كجود فركؽو دالةو إحصائينا بُت متوسطات درجات عينة الدراسة ُب من خبلؿ ٣تموعتُت ٕتريبية كضابطة، كدل  
 الشعور باالغًتاب كأبعاده ا١تختلفة بُت االختبارين القبلي كالبعدم كالتفاعل مع الربنامج اإلرشادم لصاّب التطبيق البعدم.

لشخصية من كجهة نظر أريكسوف )متمثبلن ُب إٔب الكشف عن عبلقة بناء االيت كانت هتدؼ  (2011كُب دراسة اٟتارثي )
من ا١تراىقات من نزيبلت دكر الرعاية  (79)من السلوؾ العدكا٘ب كاالغًتاب لدل عينة قوامها  فاعلية األنا(، ككلو 

كمقياس  ،أ(2010مقياس فاعلية األنا )الغامدم،  ـاستخد . كقد(155)االجتماعية، كعينة مقارنة من ا١تراىقات العاديات 
 دالةو  د عبلقةو و كجكقد أسفرت النتائج عن (. 1995، كعبد ا ،عباة كمقياس العدكاف )أبو ،(2005االغًتاب )خليفة، 

ا بُت فاعلية األنا كاالغًتاب عبلقة دالة إحصائين ك  ،األنا كالدرجة الكلية للفاعلية اليةمن درجات فع ا بُت كل درجةو إحصائين 
أف اٟترماف كفقداف ىوية اٞتذكر تؤدم إٔب االغًتاب كضعف  كما أكدت نتائج الدراسةة الكلية،  كالعدكاف لدل عينة الدراس

، كُب ٣تاؿ دراسة العبلقة بُت االغًتاب كالضغوط النفسية لدل األيتاـ ُب ا١ترحلة بناء األنا الذم يقود بدكره إٔب العدكاف
مدة ك ا ١تتغَتات النوع، الطلبة األيتاـ ُب ا١ترحلة ا١تتوسطة تبعن ُت بالضغوط النفسية ك ُب االغًتاب النفسي ا١تتوسطة كاالختبلؼ 

 اغًتابمشاعر أف الطلبة األيتاـ لديهم ( 2017) اٞتبورممن نتائج دراسة  تبُت  ، كما تم، كنوع ا١تدرسةيحالة الك تم، يال
كُب ٣تاؿ تأثَت  .،األيتاـ االغًتاب لدل الطلبة األيتاـ ُب ا١ترحلة ا١تتوسطة ْتسب متغَت نوع عالية، كما كجد اختبلفنا ُب درجة

 ،التسرب ا١تدرسي :ينبئ بالسلوؾ ا١تنحرؼ مثل االغًتاب على السلوؾ اإلنسا٘ب عمومنا، أكدت الدراسات أف االغًتاب
أك دت نتائجي  كما ،;Williamson I, 1997)  (Safipour, J et al 2011 .كاالنتحار ،كتعاطي ا١تخدرات، كاٞترٯتة

تناكؿ قدرة االغًتاب "الدرجة الكلية كاألبعاد" على التنبؤ بتدىور الصحة العامة، ك (Tome et al, 2016) دراسة
 . كإدماف الكحوؿك٦تارسة العادات السلبية، كعدـ الرضى عن اٟتياة،  ، كاإلصابة باألمراض كالسكرم،الطعاـ غَت الصحي

 مشكلة البحث:
اليت تناؿ نوعنا من االىتماـ كالدعم على ا١تستويُت  من فئات اجملتمع ُب اجملتمع السعودم النسب لو٣تهو  عد  يي 

اٟتكومي كا٠تَتم ْتكم تبٍت اجملتمع أفرادنا كمؤسسات مبدأ التكافل كتفعيل دكر القيم اإلسبلمية ُب الًتبية كالتنشئة، غَت أهنا 
األقل من حيث االىتماـ بدراسة اٞتوانب النفسية كاالجتماعية لؤليتاـ عمومنا كلليتيم من ٣تهوٕب  تعد من فئات اجملتمع

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



 الع ش   ظعيذ    ع  . د    بعع   ألا حام سعا ة  ذاس النع  مج ىل  م   عينة لذ  الاغت اب خ ن ف  ؤلا جا   الح ر   م اسات ثن ية ع ى قائ  ثذسيب   ش امج فاعلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

174

١تشكبلت النفسية بتناكؿ االضطرابات كا اليت هتتم خبلؿ قلة الدراسات من النسب بشكلو خاص، كيتضح ذلك
ل التزايد ا١تضطرد لعدد األيتاـ كدكر ُب ظ الوصف كالتفسَت كالعبلج ، كا٠تصائص الشخصية لليتيم من حيثكاالجتماعية

يتيمنا  (1016)، يقيم هبا  (24)الرعاية االجتماعية، حيث بلغ عدد دكر الرعاية كفقنا لئلحصاءات األخَتة لوزارة العمل 
ا، (372)ست دكر هبا  دكر اٟتضانة االجتماعيةحيث بلغ عدد  كعدد  (9) دكر الًتبية االجتماعية للبنُتكبلغ عدد  مستفيدن

مؤسسات الًتبية النموذجية ، كأخَتنا (416)كعدد ا١تستفيدات  ستة دكر الًتبية االجتماعية للبناتك  (352)ا١تستفيدين 
بلغ عدد األيتاـ  -النطاؽ اٞتغراُب ٢تذه الدراسة -، كُب عسَت (52)( كبلغ عدد ا١تستفيدين منها 3كعددىا ) للبنُت

(.)كزارة العمل، 28 دكر الًتبية االجتماعية ُب مدينة أهبا من ٣تهوٕب النسب )ُب حُت يعيش ُب (436)ا١تكفولُت ُب أسر 
2016) 

بالرغم من تلك األعداد ا١تتزايدة كجد عدده قليله من الدراسات اليت اىتمت بدراسة العبلقة بُت بعض ا١تتغَتات 
أف اٟترماف كفقداف ىوية اٞتذكر تؤدم إٔب النفسية كاالجتماعية لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب، حيث أك دت نتائج الدراسات 

كما أف مستول األمن النفسي كتوقعات النجاح لليتيم أقل بكثَتو االغًتاب كضعف بناء األنا الذم يقود بدكره إٔب العدكاف،  
لندرة (. ك 2012؛ كفاُب، 2012؛ اٟتارثي، 2011)اٟتافظ،  .لصاّب األيتاـ خارج الدارمن العاديُت بل أكدت النتائج أهنا 

ٖتاكؿ الدراسة اٟتالية تطوير مهارات التفكَت  –ُب حدكد علم الباحث  –الدراسات بشكلو عاـ كالتدريبية بشكلو خاص 
اإل٬تايب لدل األيتاـ )٣تهوٕب النسب(، كذلك للتخفيف من مشاعر االغًتاب لديهم، الذم يعكس صعوبةن ُب عبلقة الفرد 

عر سلبية متصارعة تؤدم أب العزلة االجتماعية اليت تفضي بدكرىا أب الشعور بذاتو كباآلخرين، حيث يظهر ُب صورة مشا
بالوحدة كضعف االنتماء للمجتمع، كضعف الشعور با٢توية كفقداف التواصل االجتماعي، كالعجز عن التأثَت ُب ا١تواقف 

٣ترم األحداث، أك صنع القرارات ا١تهمة. االجتماعية اليت تقابل ا١تغًتب، حيث يفقد القدرة على تقرير ا١تصَت أك التأثَت ُب 
كالنظرة إٔب الذات كالعآب كا١تستقبل نظرةن سلبيةن كغَت متفائلة كىذا يؤدم إٔب شعور الفرد بأف حياتو ببل معٌت كال ىدؼ. 
 كمن ٍب إحساس الفرد بالسخط كاإلحباط كالتمرد على القيم السائدة، كيتكوف لديو ما يعرؼ علمينا بالسلوؾ ا١تضاد

  (Sengendo, 2016) للمجتمع.

ا كما  لذلك كعطفاى على األثار ا١تًتتبة على مشاعر االغًتاب لدل االفراد بشكلو عاـ كاأليتاـ ك٣تهوٕب النسب ٖتديدن
جاء ُب نتائج الدراسات السابقة، كلندرة الدراسات اليت تستخدـ برنا٣تنا تدريبينا لتنمية مهارات التفكَت لدل ٣تهوٕب النسب، 

ا مشكلة االغًتاب ٖتاكؿ الدراسة اٟتالية اإلسهاـ ُب كأل ٫تية تناكؿ مشكبلت ىذه ا١ترحلة العمرية )ا١تراىقة(، كٖتديدن
التخفيف من معانة ىذه الفئة كببناء برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب لديهم ٠تفض الشعور باالغًتاب، حيث 

ما فاعلية برنامج تدرييب قائم على تنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب ُب خفض االغًتاب تربز مشكلة الدراسة ُب التساؤؿ العاـ: 
 لدم عينة من ٣تهوٕب النسب بدار رعاية األيتاـ بعسَت؟ كينبثق من السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية: 
 ما درجة االغًتاب )الدرجة الكلية، األبعاد( لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب ا١تقيمُت بدار رعاية األيتاـ بعسَت؟ 

 ما أثر برنامج تدرييب قائم على تنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب ُب خفض االغًتاب لدل عينة من األيتاـ ٣تهوٕب النسب؟ 
 شهرو من انتهاء الربنامج التدرييب؟ ىل تستمر فاعلية الربنامج التدرييب بعد مركر
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 أىداف البحث: 
 يهدؼ البحث اٟتإب أب:

 (: التعرؼ إٔب درجة االغًتاب لدل أفراد العينة من ٣تهوٕب النسب. 1)
(: الكشف عن أثر التدريب على مهارات التفكَت اإل٬تايب ُب التخفيف من مشاعر االغًتاب لدل افراد العينة من ٣تهوٕب 2)

 النسب. 
 (: تنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب لدل أفراد العُت ُب ٣تاالت التفاؤؿ كالسعادة كتوكيد الذات كإدارة الضغوط. 3)
(: التخفيف من مشاعر العجز، كالعزلة، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية، كاغًتاب الذات لدل أفراد العينة من ٣تهوٕب النسب 4)

 ا١تقيمُت بدكر الرعاية االجتماعية.
   البحث: أىمية

أ٫تية البحث اٟتإب ُب تناك٢تا ١تتغَت التفكَت اإل٬تايب الذم ييعد  من أىم مصطلحات علم  األ٫تية النظرية: تربز 
النفس اإل٬تايب كفقنا للتوجو اٟتديث، كمتغَت االغًتاب أحد أىم موضوعات علم نفس الشخصية كاالضطرابات النفسية، 

ايب خبلؿ التدريب كفقنا للتوجو اإل٬تايب ٨تو اٟتياة، لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب. كُب ىذه الدراسة يتم تناكؿ التفكَت اإل٬ت
حيث أف من أىم عوامل ٧تاح التدريب على أنواع التفكَت ا١تختلفة الًتكيز على التوجيو اإل٬تايب تول التفكَت كالقناعات 

ة االىتماـ بالتخفيف من الداخلية اليت ٭تملها األفراد. من جانبو أخر هتدؼ الدراسة اٟتالية إٔب توجيو االنتباه أب أ٫تي
 مشاعر االغًتاب من ٚتيع القائمُت كا١تهتمُت برعاية ٣تهوٕب النسب كتربيتهم.

(: التدريب على استخداـ اسًتاتيجيات ا١تواجهة اإل٬تابية كالضبط الشخصي للمشاعر كاألفكار السلبية 1األ٫تية التطبيقية: )
من مستول السعادة كالرضا عن اٟتياة لدل ٣تهوٕب النسب ا١تقيمُت عند مواجهة ٥تتلف التوترات كضغوط اٟتياة، كالرفع 

(: التخفيف من مشاعر العزلة االجتماعية كالعجز، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية، كاالغًتاب الذاٌب، 2بدكر الرعاية االجتماعية. )
 لدل أفراد العينة من ٣تهوٕب النسب ا١تقيمُت بدكر الرعاية االجتماعية.

 البحث:مصطلحات 
"يعرؼ التفكَت اإل٬تايب أنو نوعه من أنواع التفكَت ٯتنح الفرد القدرة على إدارة  Positive Thinking التفكَت اإل٬تايب

األزمات، كتبٍت مشاعر إ٬تابية متفائلة، من خبلؿ مهارات كاسًتاتيجيات ا١تواجهة اإل٬تابية كالضبط الشخصي للمشاعر 
مواجهة ضغوط اٟتياة، كتنمية األفكار اإل٬تابية اليت تدعم السعادة كالرضا عن اٟتياة". كاألفكار السلبية ا١تًتتبة على 
(Dargahi S, 2015: 12)  

كيعرؼ الربنامج التدرييب إجرائينا أنو برنامج يقـو على أسسو علمية، كيتضمن ٣تموعةن من األنشطة ا١تخط ط ٢تا كا١تنظمة زمنينا 
 وٕب النسب، باستخداـ بعض االسًتاتيجيات لتنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب.هبدؼ خفض مشاعر االغًتاب لدل ٣ته

 

باالنفصاؿ عن الذات كاألخر، كالشعور  إحساس الفرد ىػػػعلتنطوم  ة فعل نفسيةرد: "يعرؼ أنو Alienation االغًتاب  
العجز، كعدـ القدرة على االختيار. بالوحدة كعدـ اإلحساس باالنتماء إٔب اجملتمع الذم يعيش فيو؛ ٦تا يؤدم إٔب مشاعر 

 كطلضغا٣تاهبة  ُب نتيجة لعدـ كجود معايَت كاضحة ٖتكم سلوؾ الفرد، كعدـ كجود معٌت للحياة، كىذا يفضي إٔب الفشل
 (Signe Boe et la 2017: 11)القلق كا٠توؼ من ا١تستقبل"  مشاعر كمقاكمة النفسية
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ا١تفحوص على مقياس االغًتاب ا١تستخدـ ُب الدراسة اٟتالية "الدرجة الكلية كييعر ؼ إجرائينا: الدرجة اليت ٭تصل عليها 
 كدرجة األبعاد" )العجز، كالعزلة، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية، كاالغًتاب الذاٌب(. 

ُب  يعيشوفو ذكيهم،  على يستدؿ "ييعر ؼ ٣تهولو النسب باألفراد الذين ٓب Unknwon Parentages ٣تهولو النسب
(، كىم 2016جتماعية، كدكر الرعاية". )كزارة العمل كالتنمية االجتماعية، اإل ا١تؤسسات أو بٍت )األسر الكافلة(،بيوت الت

 ( سنة، كيعرؼ12-16، الذكور ُب مرحلة ا١تراىقة ا١تبكرة ُب الفيئة العمرية بُت )Foundling اللقطاءُب الدراسة اٟتالية 
 وفاة أو ،الفقر عليو ُب مكافو ما نتيجة لرغبة منجبيو التخلص منو بسب الزنا، أك عيًثرة الذم الوالد بالطفل حديث اللقيط

 حيث يقيموف بدكر الرعاية االجتماعية. التعرف عليهم  وعدم حادث، ُب الوالدين
 اجتماعية لرعاية األطفاؿ اركمُت من الرعاية األسرية بسبب اليتم أك التفكك "ىي مؤسسات :Orphanage دكر الرعاية

تتؤب دكر اٟتضانة تقدٙب الرعاية الشاملة لؤلطفاؿ الصغار أك العجز عن تنشئة الطفل من قبل ذكيو. كُب السعودية  األسرم
( سنة. )كزارة العمل كالتنمية 28، كقد ٘تتد الرعاية من ا١تيبلد إٔب )من األيتاـ كذكم الظركؼ ا٠تاصة من ٣تهوٕب األبوين

 .(2016االجتماعية، 
ا١تراىقة كما ىي ُب مصادر علم نفس النمو إٔب: )ا١تراىقة ا١تبكرة من سن  م مرحلةي س  قى تػي : Adolescence   ىقةمرحلة ا١ترا

،  (Scott, 2003) سنة(. 18-21)ا١تراىقة ا١تتأخرة من سن )كسنو(،  15-17ا١تراىقة الوسطى من )ك سنو(، 14-12)
ا١تقابل للمرحلة  ،سنو(12-16)ا١تبكرة ُب الفئة العمرية ا١تمتدة من ا١تراىقة مرحلة  :قصد ٔترحلة ا١تراىقة ُب الدراسة اٟتاليةيك 

   .ُب التعليم العاـ ا١تتوسطة

 حدود البحث:
تتحد دي الدراسة اٟتالية باٟتدكد الزمنية، حيث ًب تطبيق ىذه الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي الثا٘ب من العاـ 

 بأدكاهتا ا١تستخدمة كالعينة اليت طيبِّقى عليها الربنامج التدرييب.(. كما ٖتد دي الدراسةي 2017 – (1438
 فروض البحث:

درجة االغًتاب أعلى من ا١تتوسط الفرضي )الدرجة الكلية، األبعاد( على مقياس االغًتاب ا١تستخدـ لدل األيتاـ       
 ٣تهوٕب النسب ا١تقيمُت بدار رعاية األيتاـ بعسَت. 

إحصائيةو بُت متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت القبلي كالبعدم على مقياس توجد فركؽه ذات داللةو 
 االغًتاب )الدرجة الكلية، األبعاد( لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب بعسَت.

الغًتاب ال توجد فركؽه ذات داللةو إحصائية بُت متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية ُب التطبيق البعدم ١تقياس ا
 النفسي )الدرجة الكلية، األبعاد( كالتطبيق التتبعي لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب بعسَت.

 منهج البحث واجراءاتو:
 :البحثمنهج 

البحث  اجملموعة التجريبية الواحدة ١تناسبتو لتحقيق أىداؼ كفق تصميم شبهة التجرييب ا١تنهج الباحثي  استخدـى 
 اٟتإب.
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 :البحثمجتمع 
رعاية األيتاـ اٟتكومية ٔتدينة أهبا، ٔتنطقة  اربد ا١تقيمُت الذكور ٣تهوٕب النسب ٣تتمعي البحًث اٟتإب ىو ٚتيع األيتاـ  
 ُب مرحلة ا١تراىقة ا١تبكرة. ،(سنة 12-16) ( يتيمنا، أعمارىم من28كعددىم ) عسَت
 :البحثعينة 

 16-12)طيبِّقى مقياسي االغًتاب على ٚتيع األيتاـ ٣تهوٕب النسب ا١تقيمُت بدار الرعاية الذين تًتاكح أعمارىم بُت 

( يتيمنا 12(، كًب اختيار عينة الدراسة من األيتاـ لتطبيق الربنامج التدرييب مرتفعي الدرجات على ا١تقياس ككاف عددىم )سنة
  ١تبكرة.مرحلة ا١تراىقة ُب 

 :البحث أدوات
ـى الباحثي ٔتراجعة ٣تموعة من الدراسات اليت اعتمدت على بناء تصور سيماف ُب أْتاث ل كفقنامقاييس  مقياس االغًتاب: قا

 البعضل ص  فتو، قياسو كٖتديد أبعاده ٤تاكلة علماء النفس االجتماعي ىو كضناغم االغترابكلعل ما زاد مفهـو  ،ا١تراىقُت
 كُب ىذا اإلطار حدد سيماف .مفهـو كحيد البعد أنو ُب حُت رأل أخركف متعدد األبعاد،مفهوـه أن االغتراب إٔب 

Seeman  (1959) ىي: العجز براػغتلبل أبعاد ٜتسة Powerlessness البلمعياريةو Normlessness، كالبلمعٌت 

Meaninglessness العزلةو  Isolation كاالغًتاب الذاٌب Self-Estrangement كُب بعض الدراسات ستة أبعاد ،
من جانبو أخر كيًجدى توج وه أخر كفقنا  ،(Signe et al, 2017)حيث يضاؼ للخمسة أبعاد السابقة بعد التمرد، أك الرفض 

السمات أك  ١تبدأ الًتكيز على األثار ا١تًتتبة على مشاعر االغًتاب كأبعاد فرعية ألبعاد االغًتاب األساسية، فذكر بعض
، Distrust كانعداـ الثقةPessimism كالتشاـؤ  Egocentricity ص الشخصية ١تن يشعر باالغًتاب، كالذاتيةا٠تصائ
كىذا  ،للقواسم ا١تشًتكة ، من ىنا يتضح التناقض بُت التصورين الفتقار٫تاResentment كخيبة األمل Anxiety كالقلق

حيث كجد ثبلثة أشكاؿ ُب االغتراب.  لغموض مفهـو نتيجةن يؤكد بدكره على ما ذىبنا إليو من أف ىذا التناقض يأٌب 
تصنيف أبعاد االغًتاب كىي ثابتة ُب الدراسات العربية كاألجنبية )العجز، كالبلمعيارية، كالبلمعٌت، كالعزلة، كالتمرد(، يضيف 

اد )البل ىدؼ، كاالغًتاب البعض مع ىذا التصنيف ُب النوع الثا٘ب )السلبية، الرفض(، ُب حُت أضيفت ُب النوع الثالث أبع
الذاٌب، كاالغًتاب االجتماعي، كاالغًتاب الثقاُب. اْب(. كىذا خلط كاضح بُت أنواع االغًتاب، كفقنا للجانب الذم يراد 
تناكلو، النفسي، كاالجتماعي، كالوظيفي أك ا١تهٍت. كُب دراسات أخرل أشَت إٔب ثبلثة أبعاد فقط إذا كاف االمر يتعلق ٔترحلة 

اليت كانت هتدؼ إٔب قياس مشاعر االغًتاب لدل ا١تراىقُت، ، (Signe et al, 2017)ىقة، ففي دراسة سيٍت كأخركف ا١ترا
 حيث حد د ثبلثة أبعاد لقياس االغًتاب كىي: الشعور بالعجز، كالبلمعيارية كالبلمعٌت.

؛ 2004؛ باظة2001من جانبو أخر فقد كيًجدى تضارب ُب ٖتديد األبعاد، كفقنا للمقاييس كالدراسات العربية )شقَت، 
(، 2017، اٞتبورم ؛2011؛ اٟتارثي، 2007على مستول بناء ا١تقاييس، كُب نتائج الدراسات )العزايزم،  (،2005، خليفة

مقياس لبلغًتاب كفقنا للمشًتؾ من حيث ا١تفهـو ُب الًتاث النفسي، كمع ىذا التناقض رأل الباحث أنو البد من إعداد 
كالدراسات السابقة، كا١تقاييس العربية كاألجنبية كفقنا للتصنيف ا١تتعلق ٔتجاؿ التناكؿ ُب الدراسة اٟتالية، اجملاؿ النفسي ٣تاؿ 

ا كىو )االغًتاب كفقنا لوجهة النظر  ، (Safipour et la, 2011)(. النفسيةالصحة النفسية، كاضطرابات التكيف ٖتديدن

 ال ٯتكنكبُت اٟتاجات اليت  ضةر لمتعات الرغباكافع كالدا: الصراع بُت كحيث أف األسباب النفسية لبلغًتاب تتمث ل ُب
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 تي لرغباا ؽتعا حيث، طإلحباا، ككذا لشخصيةا كاضطرابلقلق كاالنفعالي التوتر الى يؤدم إا حد ممٌىكا قتوشباعها ُب كإ
 ـلتاا لعجزكا لفشلكا ألملأتشاعر خيبة  طإلحباا حيث يرتبط لدل الفرد، ا٠تاصة لمصالحأك ا فزالحوأك ا األساسية

 فلحرماا حالة فيكما  شباع حاجة،أك إ فعدا لتحقيق لفرصاتقل  فلحرماا.كما أنو باتلذا ٖتقَتك  باالضطهاد رلشعوكا
٤تركنا جملموعة مة دلصاا اتلخبراكما ىو اٟتاؿ بالنسبة لعينة الدراسة اٟتالية. كأخَتنا تعد الجتماعية كاالوالدية  الرعاية من

كما ُب حاالت ٣تهوٕب النسب، كعليو ككفقنا ١تاسبق ًب بناء مقياس لبلغًتاب كفق ا للمفهـو  ابلبلغتر لمسببةاالعوامل 
 كاألبعاد التالية. 

أف االغًتاب  لباحثي االت التنظَتية ُب ٣تإب علم النفس كعلم النفس االجتماعي، يرل ٔتراجعة الًتاث النفسي كااك    
القيم، مفتًقره  ػػػنم ذاتو، كاألسرة كاجملتمع الذم يعيش فيو، كبالتإب يتكوف لديو عآبه متخي له ٣تر ده  عبارة عن انفصاؿ الفرد عن

  .كقلق ا١تستقبل ٦تا يؤدم إٔب اإلحباط، كطغػػػػػػلضا ةػػػػػػجهكامن ع العجز ككل ىذا يفضي إٔب مشاعر إٔب مشاعر االنتماء،
يركز ا١تفهـو االجتماعي حيث  .ااجتماعين ا نفسين  امفهومن بوصفو مصطلحنا أك  االغًتابكُب الدراسة اٟتالية ًب قياس 

، كعليو فبل الذاتية لبلغًتاب ا١تشاعر النفسي على يركز ا١تفهوـي  ُب حُت ،االجتماعية اليت تؤدم إٔب االغًتاب العمليات على
٣تتمعية ٗتتلف من ثقافةو أب  ألف "االغًتاب" يدؿ على أفكارو  يصدؽ على كل الثقافات؛ يوجد تعريف عا١تي لبلغًتاب

 على تصور سيمافا نفسين  امفهومن بوصفو االغًتاب  كالدراسات اليت تناكلت معظم األْتاثلقد اعتمدت  ،أخرل
Seeman النظرية كالتجريبية.تُت الناحي برزت ُب الًتاث النفسي مناليت  ا١تفاىيمكصفت االغًتاب على أساس ، حيث 

. ا١تت فق عليها االغًتابأبعاد  حصر إٔب من دراساهتا لبلغًتاب دؼهت تكانك  يشتمل ك  كبالتإب تسهيل استخداـ ا١تفهـو
 ىي العجز، كالعزلة، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية، كاالغًتاب الذاٌب.  :أبعاد ٜتسةا١تفهـو على 

كىو عبارة عن عدـ قدرة الفرد على التحكم أك التأثَت ُب ٣تريات األمور ا٠تاصة بو أك ُب  Powerlessnessالعجز: 
 ٣تتمعو، كما أن و يشعر بالقهر كسلب اإلرادة كال يقدر على االختيار.

صىدي هبا: انفصاؿ الشخص عن ٣تتمعو كعن نفسو، كما أف ىذا الشخص يعا٘ب من الشعور بالوحدة كيػيقٍ  lsolationالعزلة: 
 كعدـ اإلحساس باالنتماء إٔب اجملتمع الذم يعيش فيو.

كيػيٍقصىدي بو: إحساس الفرد أف حياتو أصبحت ال معٌت ٢تا كأف األحداث كالوقائع ايطة بو قد  Meaninglessالبل معٌت: 
 ها كمعقوليتها.فقدت داللت

كتعٍت عدـ كجود معايَت ٖتكم سلوؾ الفرد كتضبطو، فالفرد يشعر بعدـ كجود قيم أك معايَت  Normlessness البلمعيارية: 
 خلقية كاحدة للموضوع الواحد حيث ٯتكن أف توجد القيمة كنقيضها للموضوع نفسو.

عم ا يرغب أف  باالنفصاؿ االتصاؿ الذاٌب، كالشعور قدرة الفرد على ـعدىو  Self-Estrangementاالغًتاب الذاٌب 
 أىداؼ. من يريد ما ٖتقيقدكف اٟتياة، لو  تقدمو لما مستجيبنايعيش ك  ببل ىدؼ دلفرا ةحياتسَت  حيث يكوف عليو،

 :الخصائص السيكومترية للمقياس
مُت من أساتذة علم النفس كالصحة النفسية بقسم علم النفس ّتامعة ( من اك  10على )عرض ا١تقياس ًب صدؽ اكمُت: 

(، كقد %.2)ا١تلك خالد للحكم على مدل صبلحية العبارات، كًب استبعاد العبارات اليت قلت نسبة ا١توافقة عليها عن 
( عبارة، الثالث 12ا٘ب )( عبارة، الث11التجريبية كما يلي: البعد األكؿ بعد اٟتذؼ كالتعديل كاإلضافة ) اُب صورهتظهرت 
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بدائل  أربعة( عبارة أماـ كل عبارة 64( عبارة، كقد بلغ العدد الكلي للعبارات )15ا٠تامس ) ،ة( عبار 12الرابع ) عبارة،(14)
 .(4، 3، 2 1ا(، )ا، دائمن ، غالبن اا، أحيانن تتدرج على النحو التإب: )نادرن 
 االتساق الداخلي للمقياس:

ا١تتوسطة، أعيد من طبلب ا١ترحلة  ا( طالبن 136ا١تقياس ُب صورتو التجريبية على عينة استطبلعية بلغت ) ًب تطبيق  
ًب ( استمارةن مكتملة، 61كتطبيق معايَت االستبعاد استقر العدد على )صحيح إجابات ا١تفحوصُت ت كبعد( 92منها للباحث )

  :(1جدكؿ رقم ) للنتائج التالية ا٠تلوصًب و، ك كثبات التأكد من صدؽ ا١تقياس
 قيم معامالت االرتباط ومستوى الداللة بين درجة العبارة والدرجة الكلية للب عد الذي تنمى إليو ( 1)جدول 

  1011** داؿ عند مستول 
ما عدا العبارة  (0.01)عند مستول  دالةن  كانت: عبارات بعد العجز ٚتيع٧تد أف  (1بالنظر أب نتائج اٞتدكؿ )

 : ٚتيعي : العزلة(2)ات عبار  (10أصبح عدد عبارات ىذا البيعد )كبعد استبعادىا  لذا ًب استبعادىا ؛غَت دالة( اليت كانت 59)
 عدد عبارات ىذا البيعدكاستقر  لذا ًب استبعادىا دالةو  غَتي فقد كانت  (36عدا العبارة ) (0.01) عند مستول دالةه  العباراتً 

غَت  اكانت  (37-7) رتُتالعبا ما عدا (0.01)عند مستول  العبارات دالةن  ٚتيعي  كانت: (: بعد البلمعيارية3عبارة، ) (11) على
 العبارات دالةن  : كانت ٚتيعي (: بعد البلمعٌت4ة، )( عبار 12عبارات ىذا البيعد ) أصبح عددي بذلك ا، ك لذا ًب استبعاد٫ت تُتدال

عند مستول  العبارات دالةن  : كانت ٚتيعي الذاٌب(: بعد االغًتاب 5ة، )( عبار 12عدد عبارات ىذا البيعد ) 0.01عند مستول 
ة. كما ًب حساب االتساؽ الداخلي بُت الدرجات الكلية لؤلبعاد مع عبار ( 15كبذلك أصبح عدد عبارات ىذا البعد ) 0.01

 بعضها البعض كمع الدرجة الكلية ١تقياس االغًتاب.
 
 
 

 االغًتاب الذاٌب البلمعٌت البلمعيارية العزلة العجز
الع
 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط بارة

10 .79** 5 .77** 31 .72** 46 .77** 9 .72** 

17 .85 ** 2 .78** 60 .84** 14 .82** 20 .84** 

3 .88 ** 33 .88** 48 .86** 15 .86** 16 .86** 

4 .83** 57 .83** 7 .11 64 .75** 61 .81** 

18 .79** 36 .09 35 .79** 50 .77** 49 .79** 

6 .65** 21 .88** 29 .69** 30 .78** 34 .78** 

63 .77** 45 .83** 53 .77** 52 .80** 62 .822** 

59 .16 23 .66** 38 .10 22 .80.** 13 .83** 

44 .79** 24 .78** 39 .79** 54 .69** 51 .79** 

25 .95** 1 .70** 40 .65** 28 .78** 47 .88** 

19 .87** 26 .85** 41 .78** 56 .71** 55 .83** 

  42 .84** 12 .79** 11 .77** 37 .70** 

    43 .85**   32 .85** 

    27 .822**   58 .84** 

        8 .70** 
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 والدرجة الكلية للمقياس:درجات األبعاد الكلية مع بعضها  بين ( االرتباط2جدول )
 الكلية االغًتاب الذاٌب البلمعٌت البلمعيارية العجز العزلة االبعاد

 85. 83. 88. 87. 82. -  زلعجا

 72. 69. 72. 62. - - العزلة

 82. 87. 82. - - - البلمعيارية

 84. 78. - - - - لبلمعنىا

 83. - - - - - االغًتاب الذاٌب

 - - - - - - الكلية

 
( أف ٚتيعى معامبلت االرتباط البينية بُت درجة البعد كدرجة ا١تقياس الكلية دالةه إحصائينا 2يتضح من نتائج اٞتدكؿ )

 ( كىذا يدؿ على االتساؽ بُت الدرجات الكلية للبعد كدرجة ا١تقياس الكلية.0.88-0.66كتندرج بُت )
 الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(

ا١تقياس على التمييز بُت األفراد اٟتاصلُت على درجاتو مرتفعة ُب االغًتاب كاٟتاصلُت على درجات ١تعرفة مدل قدرة 
منخفضة بناءنا على استجاباهتم على مقياس االغًتاب )الدرجة الكلية(، ًب  حساب الفرؽ بُت درجات اجملموعتُت العليا، 

 (3كالدنيا بطريقة ليفُت )جدكؿ
 (61ن للتجانس بين درجات المجموعتين العليا والدنيا لمقياس االغتراب )ن ( نتائج اختبار ليفي3جدول )

 الحالة المتوسط العدد المجموعة
 اختبار)ت( اختبار )ليفين(

النسبة 
 الفائية

 الداللة ت الداللة

 0.01 7.61 تجانس 156 15 العليا
 - - عدم تجانس 114 15 الدنيا 0.01 5.78

 
٘تتع ا١تقياس بالقدرة على التمييز بُت مرتفعي الدرجة كمنخفضيها على ا١تقياس  (3)يت ًضحي من نتائج اٞتدكؿ 

 كىذا يدؿ على القدرة التمييزية للمقياس. 0.01كىي دالة عند مستول  (5.78)( t)الصدؽ التمييزم(، حيث بلغت قيمة )
 ثبات المقياس

زمٍت ثبلثة أسابيع بُت  بفارؽو  ا،( طالبن 32بلغت ) تطبيق ا١تقياس على عينةو ًب إعادة كللتأكد من ثبات ا١تقياس، 
التجزئة ك  ٔتعامل الفا كركنباخ حساب ثبات ا١تقياسكما ًب  (،  0.81كاف معامل الثبات للمقياس للتطبيقُت )، ك التطبيقُت
  (4إحصائينا، جدكؿ ) ةن قياس دالا١تثبات أبعاد  تي معامبل ككانتالنصفية 

 االغتراب مقياس ثبات مؤشرات( 4جدول )
 التجزئة النصفية الفا كرونباخ األبعاد
 81. 83. العجز

 86. 84. العزلة
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 87. 86. الالمعنى

 88. 86. الالمعيارية

 89. 88. اغتراب الذات

بدائل تتدرج أربعة أماـ كل عبارة ( عبارةن تتوزع على ٜتسة أبعاد، 60كهبذا يتكوف ا١تقياس ُب صورتو النهائية من )
ُب عبارات  (10على الًتتيب، كقد ًب صياغة )(، 4-3-2-1كالدرجات ) ا(،ا، دائمن ، غالبن اا، أحيانن على النحو التإب: )نادرن 

كقد ًب حساب ا١تتوسط الفرضي للمقياس كٯتكن تصحيح ا١تقياس 0 (1-2-3-4)عكسي تصحح درجاهتا بشكلو  سلبية ةو صور 
 إب:كتفسَت درجاتو كفقنا للت

 (25)( درجة ا١تتوسط الفرضي....... 40-10البعد االكؿ العزلة يتدرج بُت )
                   ( 27.5).( .........................44-11البعد الثا٘ب العجز يتدرج بُت )

 (30) ( درجة..................44-12البعد الثالث البلمعيارية يتدرج بُت )
 (30) ( درجة....................44-12يتدرج بُت ) البعد الرابع البل معٌت

 ( 37.5) ( درجة ..........60-15البعد ا٠تامس االغًتاب الذاٌب يتدرج بُت )
 (150)( درجة ............. 249-60الدرجة الكلية للمقياس تندرج بُت )

 برنامج التفكير اإليجابي:
( جلسة تدريبية، ٔتعدؿ جلستُت 12اٟتالية، كيتكوف الربنامج من )ًب إعداد ىذا الربنامج لتحقيق أىداؼ الدراسة 

( دقيقةن، للتدريب على مهارات التفكَت اإل٬تايب كفقنا ١تفاىيم التفكَت العقبل٘ب كالسعادة 45( أسبوعينا، مدة اٞتلسة )2)
إٔب إكساب الفرد فلسفةن كالتفاؤؿ كتقدير الذات كإدارة الضغوط، هبدؼ خفض الشعور باالغًتاب، كما يسعى الربنامج 

 جديدةن للحياة كأسلوبنا حديثنا يسهم ُب مواجهة أحداث اٟتياة كضغوطاهتا ا١تختلفة بفاعلية.
 وصف البرنامج: 

ىو عبارة عن برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب )العقبلنية، كالسعادة، كالتفاؤؿ، كتقدير الذات، كإدارة 
خفيف من مشاعر العجز، كالعزلة، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية، كاغًتاب الذات. لدل األيتاـ ٣تهوٕب الضغوط( لئلسهاـ ُب الت

صرؼ ك كقف األفكار ، ك ٖتميل ا١تسؤكليةك ٬تايب مع الذات إلاٟتديث ا، ك التعاقد السلوكيعن طريق اسًتاتيجيات،  النسب.
، استخداـ التخيل إلعادة ا٠تربة االنفعالية، ك االنفعالية مناقشة أحداث ا٠تربات ، ككذلك عن طريقلعب األدكارك  ،االنتباه

  .ملء الفراغ، ك ا١تراقبة الذاتيةك  ،اختبار الدليلك 
 الهدف الرئيسي للبرنامج:

ىدؼى الربنامجي إٔب خفض مشاعر االغًتاب، كاكساب ا١تستهدفُت من األيتاـ مهارات التفكَت اإل٬تايب ١تواجهة 
كيتكوف الربنامج من جلسات تدريبية كفقنا ألبعاد التفكَت اإل٬تايب )العقبلنية، كالسعادة  أحداث اٟتياة كضغوطها بفاعلية.

 كالتفاؤؿ، كتقدير الذات، كإدارة الضغوط(.
 األىداف العامة:

 .تقوية العبلقة بُت أفراد العينة من األيتاـ بعضهم البعض كبُت أفراد اجملتمع 
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  اإل٬تايب.إكساب األيتاـ بعض مهارات التفكَت 

 .تدريب أفراد العينة من األيتاـ على التفاؤؿ كحب اٟتياة، كمواجهة الضغط 

 .تعزيز مفهـو تقدير الذات بوصفو أحد أبعاد التفكَت اإل٬تايب لدل عينة الدراسة 

 األساس النظري للبرنامج:
ـى الباحثي بتصميم الربنامج كفقنا لنتائج البحوث كالدراسات ُب ىذا اجملاؿ، كاألطر النظرية ُب ا١تراجع كالدكريات     قا

العلمية ا١تتخصصة كا١تتعلقة بالتفكَت اإل٬تايب كاالغًتاب لدل ٣تهوٕب النسب من األيتاـ. كما اط لع الباحثي على عديدو من 
 Donohue, 1994ا١تهتمة بالتدريب على مهارات التفكَت اإل٬تايب. كالربنامج التدرييب لدكنوىو الربامج التدريبية ا١تختلفة 

لتنمية التفكَت اإل٬تايب الذم يتكوف من أربع مراحل، كىي اكتشاؼ أثر األفكار اإل٬تابية على الفرد، كاكتشاؼ أثر األفكار 
يتحقق باستخداـ األفكار اإل٬تابية، كما ٯتكن لؤلفراد ٖتديد مدل  السلبية على الفرد، كإقناع ا١تستهدفُت أف النجاحى كالتقدـ

 تقدمهم عند استخداـ األفكار اإل٬تابية.
 تحديد منطلقات البرنامج:

 :يرتكز الربنامج على ا١تنطلقات التالية 
 .فاعلية الربنامج ُب خفض مشاعر االغًتاب لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب 

 ة كاالغًتاب لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب.العبلقة بُت األفكار البلعقبلني 

 .اكساب ا١تستهدفُت مهارات التفكَت اإل٬تايب 
 .استخداـ اسًتاتيجيات متنوعة ُب تقدٙب الربنامج 

 .استخداـ كسائل متنوعة كمتكاملة لتحقيق أىداؼ الربنامج 
 خطوات بناء البرنامج:

كأف تتضم ن  الربنامج كركعي عند صياغتها أف تتناسب مع خصائص عينة البحث. ٖتديد أىداؼُب البداية ًب   
نوعية السلوؾ الذم نريد تعديلو، كقابليتها للقياس كا١تبلحظة كفقنا ١تبادئ التعلم كالتدريب. كٖتديد ا١تعيار الذم ٯتكن من 

 ٤تتول الربنامجا لتحقيق األىداؼ. كما ًب ٖتديد خبللو قياس فاعلية الربنامج، كما ًب  مراعاة ا١تدة الزمنية اليت ٨تتاجه
كاألنشطة اليت سوؼ تستخدـ، كبعد اكتماؿ الربنامج  كا١تهارات سًتاتيجياتكمراعاة اتساقو مع األىداؼ، كما ًب ٖتديد اال

لى سبلمة ( أساتذة من قسم علم النفس للتحكيم، كبعد التحكيم كاالطمئناف ع6ُب صورتو االكلية ًب عرض الربنامج على )
قاـ الباحث بتطبيق  الربنامج من ٚتيع اٞتوانب مع األخذ ُب االعتبار أراء اكمُت من حيث اٟتذؼ كالتعديل كاإلضافة.

الربنامج ُب الفًتة ا١تسائية، كما ًب إعداد ا١توقف التدرييب، كاستخداـ الوسائل كاألدكات ا١تساعدة ُب تنفيذ األنشطة، كهتيئة 
 ـتذ األنشطة. كذلك بعد اٟتصوؿ على ا١توافقات الرٝتية إلجراء الدراسة كتسهيل ا١تهمة من ا١تعنيُت. كما اٞتو ا١تناسب لتنفي

 ؽالتفاا عقد كذجنمبتعبئة  كذلك نامجربالب االلتزاـ ْتضورك ٣تهوٕب النسب على ا١تشاركة  ـأليتاامن  فقةواا١ت علىل كلحصا
. كفق تصميم (2018)كُت خبلؿ الفصل لدراسي الثا٘ب من العاـ ر لمشااالتدرييب على نامج رلبا ٍب طيبِّق .على ا١تشاركة

التجريبية الواحدة يومي األحد كالثبلثاء من كل أسبوع، بعد تطبيق االختبار القبلي كاختيار العينة. كمن ٍب ًب تطبيق  اجملموعة
 . نامجرلباتطبيق  من بعد مركر شهرو  التتبعي القياس تطبيق االختبار البعدم، كما ًب
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرىا:

لتحديد طبيعة توزيع البيانات ُب البحث اٟتإب استخدـ الباحث اختبارم االعتدالية األسلوب اإلحصائي ا١تستخدـ: 
Tests of Normality   سيمنركؼ –كولو٣تركؼKolmogorov-Smirnova كشابَتك كيلك ،Shapiro-Wilk ،

  :(5)ككانت النتائج كما يلي جدكؿ 
 (  نتائج اختباري االعتدالية على بيانات متغيرات البحث القبلية والبعدية والتتبعية5جدول )          

 ا١تتغَتات التطبيق
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 مستول الداللة درجات اٟترية القيمة مستول الداللة درجات اٟترية القيمة

بلي
الق

 

 401. 12 932. 200. 12 154. العجز

 980. 12 979. 200. 12 112. العزلة

 929. 12 972. 200. 12 179. البلمعٌت

 713. 12 955. 200. 12 176. البل معيارية

 137. 12 895. 200. 12 162. اغًتاب الذاٌب

 141. 12 896. 104. 12 222. الدرجة الكلية

دم
البع

 

 969. 12 977. 200. 12 120. العجز

 075. 12 875. 073. 12 232. العزلة

 634. 12 950. 200. 12 193. البلمعٌت

 083. 12 878. 084. 12 229. البل معيارية

 149. 12 898. 200. 12 166. اغًتاب الذاٌب

 759. 12 958. 200. 12 109. الدرجة الكلية

عي
تتاب

ال
 

 345. 12 927. 051. 12 242. العجز

 897. 12 969. 200. 12 135. العزلة

 645. 12 951. 200. 12 152. البلمعٌت

 025. 12 836. 200. 12 186. البل معيارية

 803. 12 961. 200. 12 132. اغًتاب الذاٌب

 430. 12 934. 200. 12 146. الدرجة الكلية

 
البيانات يقًتب يتضح من اٞتدكؿ السابق أف نتائج اختبارم االعتدالية تشَت إٔب عدـ كجود داللة، أم أف توزيع 

 من التوزيع الطبيعي، كبالتإب ٯتكن للباحث استخداـ اإلحصاء البارا مًتم.
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"درجة االغًتاب أعلى من ا١تتوسط الفرضي )الدرجة الكلية، االبعاد( لدل األيتاـ أف على  ينص الذم نتائج الفرض االكؿ
 ٣تهوٕب النسب ا١تقيمُت بدار رعاية األيتاـ بعسَت؟ 

االغًتاب،  الستجابات أفراد العينة على مقياس لفرض ًب ٖتليل البيانات كاستخراج اإلحصاءات الوصفيةا عنلئلجابة ك 
  (6) لدكج بعد ٖتديد ا١تتوسط الفرضي للدرجة الكلية كلؤلبعاد.

 (.12( المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس االغتراب )الدرجة الكلية االبعاد( )ن 6جدول )   
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتوسط الفرضي أبعاد االغتراب

 2.33 33.95 25 العجز

 2.39 33.57 27.5 العزلة

 1.90 34.71 30 الالمعنى

 2.53 34 30 الال معيارية

 6.52 42.85 37.5 اغتراب الذاتي

 7.09 180.14 150 الدرجة الكلية

( 42.85-33.75تدرج ا١تتوسطات اٟتسابية ألبعاد مقياس االغًتاب بُت ) (5)يتضح من عرض نتائج اٞتدكؿ
يدؿ على كجود مشاعر  كعند ا١تقارنة بينها كبُت ا١تتوسط الفرضي ٧تدىا مرتفعةن بشكلو ملفت، بالنسبة لكل األبعاد كىذا

كعدـ قدرهتم على التحكم أك التأثَت ُب ٣تريات األمور ا٠تاصة هبم، كما أهنم يشعركف  العجز لدل األيتاـ ٣تهوٕب النسب،
 معٌتكاالنفصاؿ عن الذات كاجملتمع، كسيادة مشاعر الوحدة كفقد االنتماء ك  كالعزلةبالقهر كسلب اإلرادة كحرية االختيار، 

حيث يدعمي اليتمي لديهم فكرةى عدـ كجود قيم أك معايَت خلقية أك معايَت ٖتكم  البلمعياريةيغلب على سلوكهم اٟتياة. كما 
ببل  اليتيم ةحياتسَت  حيثاالتصاؿ الذاٌب،  على دلفرا رةقد كتنعدـتغًتب الذات عن الواقع سلوؾ الفرد كتضبطو، كبالتإب 

، كبالتإب مشاعر االغًتاب حيث بلغ متوسط أىداؼ من يريد ما ٖتقيقدكف اٟتياة، لو  تقدـ لما مستجيبنايعيش ك  ىدؼ
كىذا يدؿ على كجود ردة فعل نفسية لدل اليتيم أك ٣تهوؿ  ( درجة للدرجة ا١تتوسطة.150( مقارنةن بػ )180الدرجة الكلية )

الذم يعيش فيو؛ ٦تا  إٔب اجملتمعاإلحساس باالنتماء االنفصاؿ عن الذات كاألخر، كالشعور بالوحدة كعدـ  كمشاعر النسب
يؤدم أب مشاعر العجز، كعدـ القدرة على االختيار. نتيجة لعدـ كجود معايَت كاضحة ٖتكم سلوؾ الفرد، كعدـ كجود 

كىذ يتفق مع  القلق كا٠توؼ من ا١تستقبل مشاعر كمقاكمة النفسية كطلضغا٣تاهبة  ُب معٌت للحياة، كىذا يفضي إٔب الفشل
 قاطعو  بشكلو ك أثبتت  (، اليت ;Tome et al, 2016; Whetten et al, 2011؛2017 نتائج )اٞتبورم، ما ذىبت اليو

 ات اإليوائيةا١تؤسسُب دكر األيتاـ أك  الرعايةأف  ا، كماكاجتماعين  اموا عاطفين رً حي دكر الرعاية االجتماعية ُب  ا١تقيمُت األيتاـأف 
حيث كجدت نسب مرتفعة من اٟتاالت النفسية  ،عرب مراحل ٪توه ا١تختلفةتؤثر على صحة اليتيم العامة كصحتو النفسية 

اٟترماف كفقداف ىوية ٣تهوؿ النسب من صدمة  عاناةمباإلضافة إٔب  .اٟتاضنة ةيأقراهنم ُب البيئات األسر  ا١تعقدة، مقارنةن مع
. حيث إنو من ا١تمكن (2012ٟتارثي، )ا تؤدم إٔب االغًتاب كضعف بناء األنا الذم يقود بدكره إٔب العدكافاليت اٞتذكر 

ا١تًتتبة على اليتم ، ٔتا ُب ذلك اآلثار ا١تقيمُت بدكر األيتاـ كوف للتجارب ا١تؤ١تة عواقب طويلة األمد على األطفاؿي أف
 ,Sengendo)كعملهم. كما تتفق نتائج الدراسة اٟتالية مع ما أسفرت عنو نتائج دراسة إ٧تازاهتم  ا١تمتدة مع الزمن إٔب
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 أثبتت النتائج ا٩تفاض مقارنةن بالعاديُت كما األيتاـ لدلا١تستقبل  اليت أكدت ارتفاع معدالت االكتئاب كقلق ،(2016
 .تقدير الذات

و" توجد فركؽه ذاتي داللةو احصائية بُت متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية ُب أنعلى  ينص الذم  نتائج الفرض الثا٘ب
 كالبعدم على مقياس االغًتاب )الدرجة الكلية، األبعاد("التطبيقُت القبلي 

الختبار الفرض  Paird Sample T-testاستخدـ الباحث اختبار "ت" لعينتُت مًتابطتُت  الفرض الثا٘ب فع لئلجابةك
 األبعاد(على مقياس االغًتاب )الدرجة الكلية،  كالكشف عن الفركؽ بُت متوسط درجات األفراد للتطبيقُت القبلي كالبعدم

 (6الرعاية االجتماعية جدكؿ )دكر ا١تقيمُت ب لدل األيتاـ
 لمقياس االغتراب )الدرجة الكلية، االبعاد( ديلبعوالعينتين مترابطتين لداللة الفروق بين التطبيقين القبلي " t"رختبا( لنتائج ا6جدول )

 بعدم-قبلي 
 الفركؽ بُت ا١تتوسطُت

 ت
درجة 

اٟتر 
 ية

 الداللة
حجم 

 ثراأل
مستوم 
حجم 

 قيمة الفرؽ *األثر
اال٨تراؼ 

 ا١تعيارم للفركؽ
ا٠تطأ 
 ا١تعيارم

 حدكد فًتت الثقة
 األعلى األدٗب

 كبير 4.84 01. 11 11.379 10.93978 7.39356 80560. 2.79068 9.16667 العجز

 11 11.349 8.86675- 13.13325- 96922. 3.35749 11.0000 العزلة
.01 

 كبير 4.83

 كبير 1.02 01. 11 2.399 14434.- 3.35566- 72952. 2.52713 1.75000 البلمعٌت

 كبير 2.39 05. 11 5.624 12.52199 5.47801 1.60019 5.54322 9.00000 البل معيارية

 كبير 5.70 01. 11 13.391 10.02765- 13.97235- 89612. 3.10425 12.0000 اغًتاب الذاٌب

 كبير 4.46 01. 11 10.476 45.47950 29.68717 3.58756 12.42767 37.58333 الدرجة الكلية

 كبَت(  0.8متوسط،  0.5فأقل ضعيف،  0.2* )

( يظهر كجودي فركؽو دالةو إحصائينا بُت التطبيق القبلي كالبعدم ١تقياس االغًتاب، 6بالنظر إٔب نتائج اٞتدكؿ )
ككانت النتائج لصاّب التطبيق القبلي )حيث إف الدرجة ا١ترتفعة تدؿ على االغًتاب كالعكس صحيح، حيث ا٩تفضت 

كلية كلؤلبعاد فكانت ٚتيعها أكرب من الدرجة ُب االختبار البعدم(، كما أف  حجمى تأثَت الربنامج كاف كبَتنا، للدرجة ال
" للكشف عن الفركؽ بُت t( ا١تتضمِّن نتائج اختبار"6،( كىو حد حجم األثر الكبَت. كبالنظر أب نتائج جدكؿ )(0.8

 ركؽو فمتوسط درجات األيتاـ ُب االختبارين القبلي كالبعدم ١تقياس االغًتاب )الدرجة الكلية، األبعاد(، أك دت النتائج كجود 
)العجز، كالعزلة، كالبلمعٌت، كالبلمعيارية،  أبعادفي  دملبعكا لقبليا بُت التطبيقُت (0.01عند مستول )حصائية إ اللةوذات د

( ٧تد أف متوسط الدرجات ُب االختبار 5كبالرجوع للجدكؿ ) .القبلي التطبيق لصالحكاالغًتاب الذاٌب( ككذا الدرجة الكلية 
لبعد االغًتاب الذاٌب، كًب  تصنيف ىذا ا١تدل كفقنا للمتوسط الفرضي  43.3) -لبعد العجز 33.9القبلي تدر جت بُت )

ُب حُت تدر ج متوسط األبعاد (، 180.14با١ترتفع، ككذلك بالنسبة ١تتوسط الدرجة الكلية حيث بلغت ُب االختبار القبلي )
لذاٌب(، كما كاف متوسط الدرجة الكلية ُب االختبار لبعد االغًتاب ا 32.7 -لبعد العجز 26.4ُب االختبار البعدم بُت )

( كىذا يؤكد على تأثَت برنامج تنمية مهارات التفكَت اإل٬تايب لدل أفراد العينة ُب التخفيف من مشاعر 138.8البعدم )
 ;Schueller, 2012) 2013؛ القيسي، 2012االغًتاب لديهم. كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات )عبد اٟتميد، 

Saeedi H, et al 2015; Najar N, 2017; على  مهارات التفكَت اإل٬تايبعلى تدريب التأثَت  ، حيث أثبتت النتائج
، كنوعية اٟتياة، كبعض االضطرابات النفسية كالقلق كمواجهة الضغوط، كاالغًتاب كحاالت األمل ٖتسُت مشاعر التفاؤؿ ك
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ا١تهارات الشخصية لؤليتاـ تقلل من االثار ا١تًتتبة على مشاعر االغًتاب  اإلدماف ،كما أثبتت الدراسات أف تطوير 
، اٞتبورم ( كاإلخفاؽ األكادٯتي كالتمرد، كاالضطرابات السلوكية، كالعدكاف كالضغوط النفسية، ك٤تاكالت االنتحار.

   ;Tome et al, 2016) ؛2017
داللةو إحصائية بُت متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية و "ال توجد فركؽه ذات أنعلى  ينص الذم نتائج الفرض الثالث

 ُب التطبيق البعدم ١تقياس االغًتاب )الدرجة الكلية، األبعاد( كالتطبيق التتبعي"
" للكشف عن الفركؽ بُت متوسط درجات األفراد ُب التطبيقُت البعدم tاستخداـ اختبار" ىذا الفرض ًب عن لئلجابةك

 (7االجتماعية جدكؿ رقم ) الرعايةدكر ا١تقيمُت ب ـأليتاا لدل غًتاب )الدرجة الكلية، االبعاد(كالتتبعي على مقياس اال
 لمقياس االغتراب )الدرجة الكلية، األبعاد( لعينتين مترابطتين لداللة الفروق بين التطبيقين القبلي والتتبعي" t"رختبا( لنتائج ا7جدول )

 بعدم-قبلي 
 الفركؽ بُت ا١تتوسطُت

 ت
درجات 

 الداللة اٟترية
 قيمة الفرؽ

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم للفركؽ

 ا٠تطأ ا١تعيارم
 حدكد فًتت الثقة

 األعلى األدٗب
 079. 11 1.936 28563. 4.45229- 1.07632 3.72847 2.08333- العجز

 139. 11 1.593 1.19072 19072.- 31382. 1.08711 50000. العزلة

 394. 11 886. 1.16102 49435.- 37605. 1.30268 33333. البلمعٌت

 266. 11 1.173 2.87701 87701.- 85280. 2.95420 1.00000 البل معيارية

 515. 11 673. 2.08139 3.91472- 1.36214 4.71860 91667.- اغًتاب الذاٌب

 567. 11 590. 3.18359 5.51692- 1.97650 6.84681 1.16667- الدرجة الكلية

يتضح عدـ كجود فركؽو دالةو إحصائينا بُت التطبيق البعدم كالتتبعي ١تقياس االغًتاب  (7)بالنظر إٔب نتائج اٞتدكؿ 
الدرجة الكلية كاألبعاد، كىذا يعٍت بقاء أثر برنامج التفكَت اال٬تايب ا١تستخدـ. كقد يدؿ ذلك على ٖتسن مشاعر االغًتاب 

االتصاؿ الذاٌب مع اختفاء مشاعر االنفصاؿ، كقد يكوف ذلك بداية  قد ٘تكن منبشكلو جيد، حيث ٯتكن القوؿ أف اليتيم 
التفكَت )من التفكَت السليب  يقةطرٓتبلؼ االستجابات األلية، كما أنو عند ما تتغَت  تكوف أىداؼ كاضحة ٯتكن ٖتقيقها

كما ُب حالة -بدالن من رفضو الواقع تقبلكبالتإب  تفسَت األحداث، يقةطر بناءنا على ذلك إٔب التفكَت اإل٬تايب( تتغَت
 ٣تهوؿ النسب.

 :  تصياولتا
 يتاـ ألمن الدراسات اليت هتتم باٞتوانب النفسية كاالجتماعية لدل ا مزيدو البحث بإجراء وصي يكء النتائج السابقة في ض

معاناة ىذه الفئة ك٣تاهبة  ُب التخفيف من لئلسهاـ خاص، عاـ ك٣تهوٕب النسب بشكلو  من اٞتنسُت بشكلو 
 .ثار الفقدأاالضطرابات الشخصية ا١تًتتبة على 

 ا )ُب مرحلة الطفولة،  إعداد الربامج التدريبية الوقائية، كاإلرشادية كالعبلجية ا٠تاصة لؤليتاـ ٣تهوٕب النسب ٖتديدن
كاٞتمعيات ا٠تَتية، كاألسر اٟتاضنة  االجتماعية اٟتكومية،عاية رلدكر اب ا١تقيمُت كا١تراىقة ا١تبكرة( الذكور، كاإلناث

  للتخفيف من األثار ا١تًتتبة على اٟترماف الوالدم، كنتائج تأثَت الوصمة.
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 دكر ب )مرحلة الشباب( الذكور، كاإلناث ا١تقيمُت ا٠تاصة لؤليتاـ الربامج التدريبية الوقائية، كاإلرشادية كالعبلجية إعداد
ات ا٠تَتية، كصوالن إٔب األسر اٟتاضنة. لتأىيلهم بإتاه ا١تستقبل، لتكوين معٌت االجتماعية اٟتكومية، كاٞتمعيعاية رلا

 للحياة، يرتبط بقيم اجملتمع كمعايَته.
  العاملُت( كخارجها، ُب ا١تدارس، كداخل األسر  دكرال داخل ـأليتاارعاية  على كتدريبية للقائمُت يةكعكتإعداد برامج(

 نفسية، كاالجتماعية لليتيم.كذلك كفق مبدأ ا١تساندة ال اٟتاضنة.
 اجملتمع للخركج من العزلة، كاالغًتاب الذاٌب كتنمية  أبناء مع األيتاـ األنشطة كالفعاليات االجتماعية كالًتفيهية مشاركة

 .مشاعر االنتماء للمجتمع
   كالشباب، ُب ٣تاالت كما يوصي البحث بإجراء مزيدو من الدراسات اليت هتتم باأليتاـ، ُب مرحلة الطفولة كا١تراىقة

  ا١تساندة االجتماعية، كتنمية ا١تهارات الذاتية، كاٟتياتية، لتجنب ا١تشاعر السلبية ا١تًتتبة على اليتم.
 المراجع:

 المراجع العربيةأواًل: 
الذات  تقدير فاعلية برنامج تدرييب مستند إٔب النظرية اإلنسانية ُب رفع مستول(. 2015) ناصر الدين إبراىيم ٛتاد، بوأ 

  5270-566 ،(115) 29 ،اجمللة الًتبوية (SOS) .األطفاؿاأليتاـ ُب مدارس قرل  طلبة من لدل عينة
الذكاء العاطفي كعبلقتو بالسلوؾ التكيفي كالتحصيل الدراسي  .(2011) نسرين بنت ىاركف بن عبيد الرٛتن حافظ، بن

  مكة ا١تكرمة. ،جامعة أـ القرل (.رسالة ماجستَت )ا١تكرمةلدل عينة من أطفاؿ الدكر االيوائية ٔتكة 
) رسالة النفسي كعبلقتو بالضغوط النفسية لدل الطلبة األيتاـ ُب ا١ترحلة ا١تتوسط االغًتاب(. ٤2017تمد ٝتَت ) اٞتبورم،

  ة ا١تستنصرية، بغداد.اٞتامع ماجستَت(. 
فاقدم  خفض قلق ا١تستقبل عند االطفاؿُب بالواقع ً رشادم للعبلج اأثر برنامج (. ٤2010تمد ) عادؿ علي حبيب،

 ، بغداد.جامعة بغداد (.رسالة ماجستَت ) ا١تتوسطةاألبوين ُب ا١ترحلة 
الشخصية كفق ٪توذج اريكسوف كعبلقتو باالغًتاب كالسلوؾ العدكا٘ب لدل عينة  (.2012)اٟتارثي، مستورة بنت زىيميل 

، جامعة أـ القرل (.رسالة ماجستَت )ا١تراىقُتااليتاـ كاللقطاء كعينة من العاديُت ٔترحلة  من نزالء دكر الًتبية من
  مكة ا١تكرمة. 

مفهـو الذات لدل ا١تراىقُت اركمُت من الرعاية الوالدية كالعاديُت.  دراسة ميدانية  (.2013) حسوف، ىنادم عبد القادر
  131-151. ،(1) 10 ،اٞتامعات العربية للًتبية كعلم النفس اٖتاد٣تلة  .ُب ٤تافظة حلب

 ا١تشكبلت السلوكية كسط االطفاؿ ٣تهوٕب النسب من قرية االطفاؿ النموذجية(. 2014، ٝتَتة ا جابو )خَت السيد
جامعة  )رسالة دكتوراه(. كعبلقتها ككفاءة دكر االيواء دراسة مقارنة بُت االطفاؿ معلومي النسب بوالية ا٠ترطـو

 ، السوداف.السوداف للعلـو كالتكنولوجيا

أثر برنامج ارشادم ترك٭تي تعليمي لتطوير بعض مكونات اللياقة الصحية كتقليل ا٠توؼ  (.2014)ىالة عبد اٞتبار ، العا٘ب
 ، بغداد.جامعة بغداد(. رسالة دكتوراه) لؤليتاـاالجتماعي 
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