
 

فاعلية برنامج إرشادي خلفض قلق املستقبل لدى عينة من املودعات 
 باملؤسسات اإليوائية

                                                                      
 د / سحر عبد الغني عبود                                 

 مقدمة :
ًا ألنها تمثل همزة الوصل بين ُتعد األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية نظر 

الفرد والمجتمع ، حيث أنها ُتعتبر األداة الرئيسية لعملية التنشئة االجتماعية ، كما أنها 
تؤدي دورًا رئيسيًا في تشكيل شخصية الفرد ، وتكوين االتجاهات االجتماعية لديه ، 

 .(  1:  0222وفي إرساء وتدعيم شخصيته ) سامي محمد زيدان ، 
رغم من أهمية األسرة في تربية وتنشئة الطفل تنشئة سليمة ، إال أن وعلى ال

جتماعية صعبة غير مناسبة لنمو شخصية األبناء  األسرة قد تتعرض لظروف حياتية وا 
نموًا سليمًا ، مثل تصدع األسرة وتفككها ، كما يحدث في حاالت الطالق ، ثم زواج 

تتعرض األسرة إلى مرض األب أو  األب بغير األم ، وزواج األم بغير األب ، وقد
سجنه ، أو وفاة األب أو األم أو كليهما معًا، كل هذا قد يؤدي إلى وجود أطفال بال 

كما أن شعور  -يفتقدون إلى الرعاية والعناية والحنان والعطف  -أسر وبال مأوى 
فسي ، الطفل بأنه ال ينتمي إلى أسرة حقيقية ومنبت طبيعي ، يؤثر في نموه وتوافقه الن

ويثير قلقه بل إنه يؤدي إلى اضطراب عام في شخصيته ) إخالص محمد عبد الحفيظ 
 ،1991  :84  ). 

ويؤثر حرمان الطفل من والديه تأثيرًا كبيرًا على شخصيته ، وهذه التأثيرات 
تستمر مدى الحياة إن كانت شديدة ، حيث يمثل فقدان أحد الوالدين أو كالهما خبرة 

ية لها تأثيرها السالب على جانب الصحة النفسية للطفل فيما بعد )هلين أليمة وهزة عاطف
 .(  1992دوتش ، 

وُتشير الدراسات السابقة إلى أن الحرمان من الوالدين له آثارًا سيئة على النمو 
الجسمي، والعقلي ، واالنفعالي ، واالجتماعي تتمثل في نسبة محدودة في اختبارات 

حصيل الدراسي  ، وعدم القدرة على إقامة عالقات مؤثرة مع الذكاء ، وانخفاض في الت
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اآلخرين، واضطرابات سلوكية ونفسية وانفعالية ، تظهر في شكل قلق ومخاوف ، كما 
أنهم أكثر اعتمادًا على آخرين في سلوكهم، مع عدم النضج في أنماط السلوك المقبول 

على المستويين الشخصي واالجتماعي اجتماعيًا طبقًا للنوع ، وبوجه عام أنهم أقل توافقًا 
 .( 3:  1991، بالمقارنة بقرنائهم من ذوي األسر الطبيعيـــــة ) أحمد السيد إسماعيــل ، 

( على أن األطفال المنفصلين عن ُأسرهم  14:  0221كما تؤكد سهير كامل )
نون أكثر )األيتام واللقطاء( والذين يتم إيداعهم في المؤسسات اإليوائية لرعايتهم يكو 

اعتمادًا على عوامل الحظ والصدفة والقدر ومساعدة الغير ، وأنهم أكثر انفعالية وسلبية 
وأقل في وضع ضوابط ألنفسهم تساعدهم على النجاح في حياتهم ، كما أنهم يعزون 
إنجازاتهم ومايتخذونه من قرارات وما يحققونه من أهداف مدفوعين بعوامل خارجية هي 

يرهم وكلها عوامل يقفون عاجزين أمامها ، ألنهم اليستطيعون التنبؤ التي تتحكم في مص
 .بها 

ويتعرض هؤالء األطفال إلساءة المعاملة والسخرية واالستفزاز داخل المؤسسات 
اإليوائية التي يعيشون بداخلها ، حيث يتعرضون لبعض المخاوف كالمبالغة في العقاب 

، وتزيد لديه مشاعر الخوف والقلق ) نجوى  ، فيفقد الطفل اإلحساس باألمن والطمأنينة
 (.860 – 349:  0221الشرقاوي وهناء أميـن ، 

هذا باإلضافة إلى شعور اللقيط )بصفة خاصة( في الغالب بالوحدة النفسية ، 
وعدم اإلحساس باإلنتماء إلى المجتمع الذي يعيش فيه ، حيث ينتقل من مكان إلى آخر 

من يقوم على رعايته نفسيًا وتحصيليًا بين مرحلة  بحسب سنه في المؤسسة ، وتغيير
 (.1993،  وأخرى ، وهذا ما يولد لديه اضطرابات وشعور بالقلق ) إيمان إبراهيم

( أن اللقيط يشعر بالحقد والكراهية نحو المجتمع 1991وترى حنان قرقوتي )
بخوف دائم نتيجة شعوره بأنه لم يحظ باالهتمام الكافي من قبل المحيطين ، كما يشعر 

مما يؤدي إلى إنطوائه على نفسه ، وشعوره بالقلق والكآبة الدائمة  ،من مواجهة المجتمع
 .، مع اإلحساس بالعار الذي يعامله على أساسه المجتمع دون ذنب منه 

وُتشير بعض الدراسات إلى أن األطفال اليتامى واللقطاء ترتفع بينهم نسبة القلق 
( ، ودراسة فاتن 1992مثل دراسة أملي صادق ميخائيل ) مقارنة باألطفال العاديين ،

 & Wolff( ، ودراسة1993( ، ودراسة ربيع شعبان )1990السيد أبو الصباع )



 د. سحر عبدالغىن عبود                                                 

 (3   ( 5105  أغسطس،34  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اداإلرش جملة

Fesseha , (1999)  مما يؤثر بالتالي على نظرتهم الذاتية واالجتماعية ، وعلى ،
ابة والشعور مقدار استفادتهم من الخدمات المقدمة وهذه نتيجة طبيعية لتعرضهم للرق

بالنقص لعدم انتمائهم ألسرة مستقرة ومنبت طبيعي ، كما يعيش هؤالء األطفال فترات 
انفصالية ومستمرة منذ الطفولة المبكرة ، وهذه الفترات المفاجئة والمستمرة في حياتهم 
تسيئ الستقرارهم النفسي ، فيعيشون حالة من الشعور غير اآلمن ، واالضطراب وعدم 

وهذه المشاعر نتيجة )لإلحساس بقلق االنفصال( الذي يعانون منه ، سواء االرتياح ، 
منذ مرحلة الميالد )االنفصال عن األم الحقيقية( ، أو خالل مراحل طفولتهم المتعاقبة ، 

 لفقدانهم لألم الحاضنة المسؤولة عن تربيتهم منذ الصغر .
من اآلثار  وقد حاول بعض الباحثين وضع بعض البرامج العالجية للتخفيف

( ، عاشور محمد 1996السلبية لقلق المستقبل ، ومنهم محمد عبد التواب معوض )
( ، إبراهيم محمود إبراهيم 0221( ، محمد الشافعي ووفاء عبد الرازق )0221أحمد )

( . وتوصلوا 0212( ، عادل علي محمد )0222( ، مصطفى عبد المحسن )0226)
ما يفتح الطريق لوضع برامج عالجية للحد من لنتائج مهمة لخفض قلق المستقبل ، م

آثاره ، والوقاية من التعرض له وتقديم بعض اإلرشادات خاصة لهذه الفئة التي تحتاج 
 .إلى االهتمام والرعاية 

وتهتم الدراسة الحالية بفئة األيتام ، بهدف اكتشاف عالمهم ، والتعرف على 
تعويض ما أفتقدوه من عطف وحنان ، مخاوفهم المستقبلية ، وذلك لرعايتهم ومحاولة 

والذي ُيعد واجبًا إنسانيًا واجتماعيًا تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية والمؤسسات 
االجتماعية التي تؤوى هؤالء األطفال من االيتام ، وتُأمن لهم الرعاية التي تعوضهم عن 

 .ظروفهم البائسة 
ج إرشادي لخفض قلق المستقبل واستنادًا إلى ما سبق ترى الباحثة أن إعداد برنام

الذي تعاني منه اليتيمات يساعدهن على تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي ، وعلى 
 .التغلب على المشكالت التي تواجههن ، وكيفية التواؤم معها 

 مشكلة الدراسة :
ُيعتبر األيتام ضحايا لظروف ال ذنب لهم فيها ، بسبب فقدانهم الحد والديهم أو 

، حيث يعيشون ظروفًا تختلف عن أقرانهم ، وتتضاعف حاجاتهم إلى الحب كليهما 
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والحنان واألمن ، والمواساة والثقة بالنفس وتأكيد الذات ، وتزداد مشكالتهم مقارنة 
بأقرانهم من العاديين ، فيتعرضون للكثير من المشكالت والصعوبات في حياتهم ، مما 

 .من المستقبل  تجعلهم عرضة للقلق والتوتر خاصة القلق
وهذه الفئة التي ال ذنب لهم في وضعهم هذا ، كان على المجتمع أن ُيمد لهن 
يد العون لإلندماج فيه بشكل طبيعي حتى ال يشعروا بالنقص أو الحاجة ، أو ينشأوا 

 .تنشئة غير سليمة تؤدي إلى خلل جزء من المجتمع 
ونقص فرص العمل  ونظرًا للظروف الصعبة والتحديات التي تواجه المجتمع

وانتشار البطالة ، من هنا كان من الضروري تصميم برامج إرشادية لتقديم الدعم النفسي 
 .الالزم لهذه الفئة والتخفيف من حدة المعاناة والتوتر والقلق التي تعانيها 

وقد الحظت الباحثة من خالل عملها باإلرشاد الطالبي بالجامعة العمالية ، ومن 
ببعض الفتيات اليتيمات الالتي يقمن في دور األيتام ، وجود حالة من خالل لقاءاتها 

قلق المستقبل تعاني منه هؤالء الفتيات ، هذا إلى جانب أن هذه الدراسة لم تلقى العناية 
العلمية الكافية ، وعلى حد علم الباحثة ، فإنه ال توجد دراسة عربية أو محلية تناولت 

( سنة )مرحلة الشباب( ( ، على 00-14حلة العمرية )األيتام واللقطاء في هذه المر 
الرغم من أهمية هذه المرحلة في حياة هذه الفئة ، وهذا ما دفع الباحثة إلختيار هذا 
الموضوع من أجل مساعدة هؤالء الفتيات وقريناتهن بالدار ، من خالل البرنامج 

ق الصحة النفسية اإلرشادي والذي يهدف إلى تخفيف قلق المستقبل وصواًل إلى تحقي
 .والتوافق النفسي لديهن 

 وهكذا تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :
إلى أي مدى يؤدي البرنامج اإلرشادي دورًا في تخفيف قلق المستقبل لدى           

 اليتيمات ؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة تساؤالت على الوجه التالي :

الدراسة من اليتيمات في القياسين   إلى أي مدى توجد فروق بين درجات أفراد عينة – 1
 القبلي والبعدي على مقياس قلق المستقبل ؟

إلى أي مدى توجد فروق بين درجات أفراد عينة الدراسة من اليتيمات في القياسين  – 0
 البعدي والتتبعي على مقياس قلق المستقبل ؟
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 هدف الدراسة :
الدراسة الحالية إلى التصدي لمشكلة قلق المستقبل لدى اليتيمات من  تهدف

خالل تصميم برنامج إرشادي إنتقائي تكاملي ، واختبار فاعليته وقابليته للتطبيق على 
 نطاق واسع .

 أهمية الدراسة :
 األهمية النظرية :

أن الدراسات تبرز أهمية الدراسة الحالية في أهمية الموضوع الذي تتناوله ، حيث  – 1
أكدت على أهمية قلق المستقبل في البناء النفسي العام لتوافق الشباب ، وكذلك بأهمية 
الفئة والمرحلة التي تتناولها هذه الدراسة ، حيث أن الدراسات التي تناولت هذا المجال 

 . –حسب علم الباحثة  –لدى فئة الشباب األيتام نادرة 
في إلقاء الضوء على طبيعة قلق المستقبل والعوامل تنبع أهمية الدراسة الحالية  – 0

ظهارها الدور الذي تؤديه البرامج  المسببة له لدى اليتيمات في مرحلة الشباب ، وا 
اإلرشادية في خفض قلق المستقبل لديهم ، والذي يؤثر على توافقهن النفسي و صحتهن 

 .النفسية 
دراسات أخرى في مجال توفير البرامج من المحتمل أن تكون نتائج هذه الدراسة نواة ل – 3

اإلرشادية والعالجية التي تضمن تحقيق شخصية سوية متكاملة لأليتام في جميع 
 جوانبها ، وفي كافة المراحل العمرية .

إضافة دراسة جديدة إلى الدراسات السابقة التي تتصدى لموضوع المحرومين من  – 8
ن المعلومات حول الفنيات اإلرشادية التي األسرة )األيتام واللقطاء( ، وتوفير قسط م

يمكن أن ُتستخدم في خفض قلق المستقبل لدى اليتيمات للمحافظة على صحتهن 
 .النفسية 

 األهمية التطبيقية :
وضع برامج إرشادية ووقائية وعالجية لتحسين رعاية األيتام والتي يمكن أن يفيد منها  – 1

 .يتهم المرشدون والنفسيون والقائمون على رعا
 .تزويد التراث السيكولوجي بمقياس قلق المستقبل لأليتام بمرحلة الشباب  – 0
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قد يستفيد من هذه الدراسة المرشدين والعاملين في مؤسسات االيواء والمهتمين بهذه  – 3
 .الفئة للتخفيف من قلق المستقبل لديهم 

 مصطلحات الدراسة :
 : Future Anxietyقلق المستقبل  –أ 

( بأنه " شعور بعدم االرتياح 82:  0229غالب محمد المشيخي ) ُيعرفه
والتفكير السلبي تجاه المستقبل والنظرة السلبية للحياة ، وعدم القدرة على مواجهة 
األحداث الحياتية الضاغطة وتدن اعتبار الذات ، وفقدان الشعور باألمن مع عدم الثقة 

 .بالنفس " 
 اسة خمسة أبعاد فرعية هي :ويتضمن قلق المستقبل في هذه الدر 

الُبعد النفسي : وُيقصد به عدم شعور الفتاة اليتيمة باالستقرار واألمن داخل الدار التي  – 1
تعيش فيها، وشعورها بالعجز عن اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلها ، والخوف من 

 .مفاجآت الزمن غير السارة، ومما ُتخبئه األيام 
قصد به األعراض الجسمية التي تنتج من التفكير في المستقبل ، الُبعد الجسمي : ويُ  – 0

 والخوف منه .
الُبعد االجتماعي : وُيقصد به نظرة المجتمع لأليتام ، ونظرة الرفض من بعض  – 3

 .المحيطين ، وفقدان الشعور باالنتماء للمكان الذي يعيشون فيه 
إن وجدت ، والتفكير في الزواج ، الُبعد األُسري : وُيقصد به العالقات مع األسرة  – 8

 .والخوف من االقبال عليه خشية الفشل 
الُبعد االقتصادي : وُيقصد به صعوبة الحصول على فرص عمل وتدني المستوى  – 1

المادي للوظائف التي تحصل عليها إن وجدت ، وعدم وجود تأمين أو معاش من الدولة 
 .لمواجهة تقلبات الزمن 

ل إجرائيًا في هذه الدراسة ، بأنه الدرجة التي تحصل عليها وٌيقصد بقلق المستقب
 .الفتيات أفراد العينة على مقياس قلق المستقبل المستخدم في هذه الدراسة 

 : Integrative electionاإلرشاد االنتقائي التكاملي  -ب 
هو منظومة من اإلجراءات التي تتسق فيما بينها ، وتتضمن عددًا من الفنيات 

نتمي كل فنية منها إلى نظرية إرشادية عالجية معينة ، ويتم اختيار هذه الفنيات التي ت
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بحيث تسهم كل منها في تنمية جانب من جوانب الشخصية وفقًا لمنهج تكاملي )سميرة 
 .( 029:  0224شند ، 

وُيقصد بالبرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي إجرائيًا في هذه الدراسة : هو 
على ُأسس علمية مستمدة من االتجاه االنتقائي التكاملي ألساليب وفنيات برنامج يقوم 

إرشادية متنوعة ، تم تنسيق مراحلها وأنشطتها وفقًا لجدول زمني متتابع ، يهدف إلى 
خفض قلق المستقبل لدى عينة من اليتيمات المودعات بالمؤسسات اإليوائية باستخدام 

ة تقدم في صورة جلسات إرشادية جماعية ، بعض الفنيات التي تشكل منظومة تكاملي
وفي ضوء عالقة إرشادية وجو نفسي واجتماعي آمن ، تتيح ألعضاء المجموعة 

 .اإلرشادية المشاركة اإليجابية والتفاعل المثمر 
 : Orphanges Institutionsالمؤسسات اإليوائية  -جـ 

ة من الجنسين ، وهي تعني دار إليواء األطفال المحرومين من الرعاية األسري
بسبب اليتم أو تفكك وتصدع األسرة ، وفقًا لما يسفر عنه البحث االجتماعـــــــي ) وزارة 

 .( 1:  1922الشئون االجتماعية ، 
وُتعرف على أنها "عبارة عن مبنى مجهز لإلقامة الداخلية ، يودع بها األطفال 

، ويوجد بها جهاز  ذوي الظروف األسرية الصعبة بعد خضوعهم لعمل بحث اجتماعي
إداري مكون في بعض األحيان من المدير ، وعدد من األخصائيين االجتماعيين 
والمشرفين الليليين ، وُتديرها وزارة الشئون االجتماعية وتُنفق عليها ) منصور محمد 

 . ) 110:  0222السيد ، 
 اإلطار النظري :

 أواًل: قلق المستقبل:
 القلق:

س الحديث مكانة بارزة ، فهو المفهوم المركزي في علم يحتل القلق في علم النف
األمراض النفسية والعقلية ، والعرض الجوهري في االضطرابات النفسية ، كما أنه السمة 

 .(160:  1991المميزة للعديد من االضطرابات السلوكية والنفسية )مجدي عبد الكريم، 
القلق بأنه " حالة من  ( 1993وُيعرف عبد الرحمن عيسوي ) في فاديه حمام ، 

الخوف المستمر الناتج عن توقع الخطر في المستقبل ، وكذلك االنفعاالت المكبوتة ، 



 ق املستقبل لدى عينة من املودعات باملؤسسات اإليوانيةفعالية برنامج إرشادى خلفض قل

5102أغسطس  ،34  العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة                    (4)  

 .( 01وقد يحدث عن حاالت الفشل في الدراسة أو العمل " )ص 
( بأنه " حالة توتر شامل ومستمر ،  316:  0222كما ُيعرفه السيد فهمي ) 

قد يحدث ، ويصحبها خوف غامض ، وأعراض نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي 
 .نفسية وجسمية " 

ولقد تصدى موضوع القلق للعديد من الدراسات ، وتم تفسيره من قبل أهم 
رائد التحليل النفسي أكثر علماء النفس  Freudالنظريات النفسية، حيث يعتبر فرويد 

م يمكن أن يهدد استخدامًا لمصطلح القلق ، فهويرى أن القلق إشارة إنذار بخطر قاد
الشخصية ، فمشاعر القلق التي يشعر بها الفرد تعني أن دوافع "الهي" غير المقبولة 
والتي عملت "األنا"بالتعاون مع "األنا األعلى" على كبتها ، تجاهد لتظهر وتقترب من 
منطقة الشعور والوعي مرة أخرى ، وعليه فإن مشاعر القلق تقوم بوظيفة اإلنذار لألنا 

األعلى ، لمنع هذه المكبوتات في النجاح ، واإلفالت إلى منطقة الوعي والشعور  واألنا
 .( 036:  1999ودفعها بعيدًا في الالشعور )عالء الدين كفافي ، 

أما أصحاب االتجاه السلوكي ، فيرون أن القلق عبارة عن استجابة خوف 
ن مكتسبة تتم استثارتها بواسطة مثيرات تستطيع أن ُتثير الخوف و  القلق لدى الفرد ، وا 

كان بعض تلك المثيرات ال تخيف أصاًل ، ولكن حدوث مثل تلك المثيرات في مواقف 
:  0221معينة ومثيرة للقلق تعمم عليها الصفة المثيرة للقلق )محمد جعفر جمل الليل ، 

18 ). 
ويرى الوجوديون أن القلق هو الخوف من المستقبل ، وما قد يحمله المستقبل من 

يد وجود اإلنسان ، أو تهدد إنسانية الفرد ، والقلق عندهم ينشأ مما يخشى اإلنسان تهد
حدوثه في المستقبل ، وال ينشأ من خبرات ماضية مرت به في الماضي )عبد السالم 

 .( 106:  1992عبد الغفار، 
أما أصحاب االتجاه اإلنساني فيرون أن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي 

قلق ، ويعانيه كخبرة يومية مستمرة ، تبدأ ببداية حياته وال تنتهي إال مع آخر يستشعر ال
نما مصدره الحياة  أنفاسه الحية ، فمصدر القلق هنا ليس الماضي أو المستقبل ، وا 

 .( 96-91:  0221برمتها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها )إيمان فوزي ، 
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قلق واستمراره وتفاقمه ينبع من أما أصحاب االتجاه المعرفي فيرون أن نشوء ال
فيرى أن  Beck، أما بيك  Ellisعملية التفكير الالعقالني ، كما أشار إليها إليس 

السمات األساسية ألضطرابات القلق هي معرفية في جوهرها ونشأتها ، ويشير إلى أنواع 
من بين معينة من المعـــارف مثل : األهداف غير الواقعية ، واالتجاهات غير المنظمة 

العوامل التي تجعل األفراد عرضة إلضطرابات القلق ، باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل 
: االستعداد الوراثي أو امراض جسمانية معينة ،وخبرات شخصية غير متكيفة )إبراهيم 

 .( 12:  0226محمود إبراهيم ، 
لى وفي سياق النظريات العلمية التي تناولت مفهوم القلق يتضح أنها تشير إ

القلق على أنه عملية تتعلق بشعور الفرد بنوع من عدم االرتياح وهو يستقرئ المستقبل ، 
فيحدث الخوف منه ، ومن النتائج السلبية المتوقعة عنه ، وتكاد تجمع هذه النظريات أن 
القلق عبارة عن استجابة تصدر من الفرد ، إذا ما واجههن تهديد في أي موقف من 

 .ا تختلف حول مصدر التهديد المثير للقلق مواقف الحياة ، لكنه
( أن من أسباب القلق الشعور  846-841:  0221ويرى حامد زهران )ب ، 

بالتهديد الداخلي أو الخارجي الذي تفرضه بعض الظروف البيئية بالنسبة لمكانة الفرد 
،  وأهدافه ، والتوتر النفسي الشديد ، والصدمات النفسية ، ومواقف الحياة الضاغطة

والبيئة القلقة المشبعة بعوامل الخوف والهم ومواقف الضغط والوحدة والحرمان وعدم 
 .األمن ، وتفكك األسرة 

وُتشير بعض الدراسات إلى أن األطفال األيتام وذوي الظروف الخاصة 
)اللقطاء( ترتفع لديهم نسبة القلق مقارنة بأقرانهم من األطفال العاديين ، كدراسة أملى 

( ، ودراسة ربيع 1990( ، ودراسة فاتن السيد أبو الصباغ )1992ائيل )صادق ميخ
، مما يؤثر بالتالي على  Wolff & Fesseha , (1999)( ، ودراسة 1993شعبان )

نظرتهم الذاتية واالجتماعية ، وعلى مقدار استفادتهم من الخدمات المقدمة لهم ، وهذه 
ص لعدم انتمائهم ألسرة مستقرة ومنبت نتيجة طبيعية لتعرضهم للحرمان والشعور بالنق

 .طبيعي 
كما يعاني هؤالء األطفال من قلق االنفصال ، حيث يعيش الطفل من ذوي 
الظروف الخاصة فترات عصيبة مستمرة ومؤلمة منذ طفولته المبكرة ، وهذه الفترات 
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غير  المفاجئة له والمستمرة في حياته تسيئ الستقراره النفسي ، فيعيش حالة من الشعور
اآلمن ، واالضطراب وعدم االرتياح، وهذه المشاعر نتيجة )لقلق االنفصال ( الذي 
يعاني منه ، سواء منذ مرحلة الميالد )النفصاله عن أمه الحقيقية( ، أو خالل مراحل 
طفولته المتعاقبة )لفقدانه لألم الحاضنة المسؤولة عن تربيته منذ صغره( ) صفوان حامد 

 .(  61-68 : 0224أبو الريش ، 
 : Future Anxiety  قلق المستقبل

( بأنه " حالة من التحسس الذاتي 13:  0222ُتعرفه بشرى أحمد العكايشي )
وحاجة ُيدركها الفرد ، تشغل تفكيره على شكل شعور بالضيق والتوتر والخوف الدائم ، 

 .وعدم االرتياح تجاه الموضوعات التي يتوقع حدوثها مستقباًل " 
بأنه " حالة من التوجس والخوف وعدم  (Zaleski , 1996 , 165 )وُيعرفه 

االطمئنان، والخوف من التغيرات غير المرغوبة المتوقع حدوثها في المستقبل ، وفي 
الحالة القصوى لقلق المستقبل ، فإنه قد يكون هناك تهديد بأن شيئًا ما غير حقيقي 

 .سوف يحدث للشخص " 
( بأنه " خلل أو اضطراب نفسي المنشأ ينجم 1:  0221وُتعرفه زينب شقير )

عن خبرات ماضية غير سارة ، مع تشويه وتحريف إدراكي معرفي للواقع وللذات من 
خالل استحضار للذكريات والخبرات الماضية غير السارة ، مع تضخيم للسلبيات 
محض لإليجابيات الخاصة بالذات والواقع ، تجعل صاحبها في حالة من التوتر وعدم 
األمن ، مما قد يدفعه لتدمير الذات والعجز الواضح وتعميم الفشل وتوقع الكوارث ، 
وتؤدي به إلى حالة من التشاؤم من المستقبل، وقلق التفكير في المستقبل ، والخوف من 
المشكالت االجتماعية واالقتصادية المستقبلية المتوقعة واألفكار الوسواسية ، وقلق 

 .المـوت واليأس "
قلق المستقبل على جانب معرفي مهم ، فهو معرفي أكثر من كونه  ويشمل

 ، حيث يرى (Zaleski , 1996 . P . 166) انفعاليًا أو عاطفيًا، وهذا ما يؤكد عليه 
أن قلق المستقبل مكون معرفي قوي يرتبط عادة بالخطر ، ويركز على المغاالة في 

 الخوف من المستقبل .
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 أسباب قلق المستقبل :
من خالل النموذج المعرفي لالضطرابات النفسية  -" Beckبيك " يفترض

بأن األفكار التلقائية العابرة والتفسيرات وخيال مريض القلق  –الخاص بمريض القلق 
تتركز حول صور من الغضب وسوء التأويل لخبراته الشعورية في شكل الشعور 

لمتوقع وشدته في المواقف بالخطر الجسدي والنفسي مع زيادة في تقدير احتمال األذى ا
المستقبلية ، مثل هذه األفكار التي تدور حول التهديد المتوقع تؤدي إلى إثارة مشاعر 
الضيق والخوف ، فالمعارف التي تعكسها القائمة المعرفية للقلق تجسد درجة عالية من 
ي عدم التأكد مع حيرة حول المستقبل ) شيئ ما سوف يحدث ( ، والصفات المزاجية الت

:  0220تعكس القلق هي الرعب والفزع والقلق )مي الرميح وعبد الخالق أحمد ، 
186.) 

( إلى أن أسباب قلق المستقبل هو خبرات 102:  0222وُتشير حنان العناني )
الماضي المؤلمة وضغوط الحياة العصرية وطموح اإلنسان وسعيه المستمر نحو تحقيق 

يجاد معنى لوجوده .  ذاته وا 
 ( أسباب قلق المستقبل إلى :19:  0222جع أحمد محمد حسانين )بينما ُير 

 اإلدراك الخاطئ لألحداث المحتملة في المستقبل . -
تقليل فعالية الشخص في التعامل مع هذه األحداث والنظر إليها بطريقة  -

 سلبية .
 عدم قدرة الشخص على التكيف مع المشاكل التي يعاني منها . -
 تمع الذي يعيش فيه .الشعور بعدم االنتماء للمج -
عدم القدرة على التكيف مع المشاكل التي تواجه الشخص والشعور بعدم  -

 األمان .
( إلى أن أسباب قلق المستقبل 02:  0226وُيشير إبراهيم محمود إبراهيم )

النظرة السلبية للذات ، واألفكار الالعقالنية تجاه النفس ، والظروف السيئة المحيطة 
 السلبية من قبل المحيطين به .بالفرد ، والنظرة 

وبناًء على ما سبق ومن عرض أسباب قلق المستقبل يتضح أن أهم األسباب 
التي تستثير قلق المستقبل هي األفكار الالعقالنية ، وما يتعلق بالرفض الوالدي في 
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البيئة األسرية ، وكذلك الضغوط النفسية مع نقص الوازع الديني ، باإلضافة إلى 
 جتماعية واالقتصادية والثقافية المحيطة بالفرد .العوامل اال

نتاجيته ، لما  مما سبق يتضح أن قلق المستقبل له أثر كبير على صحة الفرد وا 
له من آثار واضحة على المستوى النفسي والجسمي ، مما يستدعي المواجهة والمعالجة 

 قلق والحد منه .معًا ، لذلك كان من األهمية إيجاد أساليب وطرق للتخلص من هذا ال
( إلى فاعلية العالج السلوكي في 26:  0220حيث ُيشير يوسف األقصري )
 خفض الخوف والقلق من المستقبل .

 ثانيًا : البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي :
( أن اإلرشاد يعني مساعدة الفرد أو 022:  0221يرى حامد زهران ) ب ، 
فق النفسي والصحة النفسية عن طريق النمو النفسي األفراد أو الجماعات لتحقيق التوا

واالجتماعي ، والوقاية من االضطرابات النفسية واالجتماعية ، حيث تمتد خدماته عبر 
 مراحل حياة اإلنسان .

التي استحدثها فريدريك ثورن  Electic Theoryوتستند النظرية االنتقائية 
Thorne النفسي بأسلوب انتقائي تكاملي ،  إلى جمع وتوحيد مناهج اإلرشاد والعالج

حيث ُيعد نوعًا من اإلرشاد القائم على االنتقاء من مختلف النظريات ، ويتضمن 
التعامل مع الشخص كله ، جسمه وعقله وانفعاالته ومحيطه ، حيث يرى أن انتقائية 
الفنيات التي يتم استخدامها مع العميل تتوقف على حالته ووجهة نظر األخصائي حول 

 ( .310 –311:  1994بيعة شخصيته ) نادر فهمي الزيود، ط
وُيعد اإلرشاد االنتقائي نظامًا يستند إلى درجة عالية من التنظيم في تطويره 
لنظام انتقائي مفصل ، حيث يجمع بين التحليل النفسي والسلوكية واإلنسانية والوجودية 

 ( . 129،  1992، على اعتبار أن الشخصية كٌل متكامل ) باترسون ، 
( أن االنتقائية هي منظومة ذات طابع 1:  0220ويرى حسام الدين عزب )

متسق من الفنيات اإلرشادية والعالجية ، تنتمي فيها كل فنية إلى نظرية عالجية خاصة 
بها ، ويتم االنتقاء بين هذه الفنيات بشكل تكاملي بحيث تسهم كل منها في عالج 

عميل ، ويتم انتقاء هذه الفنيات بحيث تشكل جانب من جوانب اضطراب شخصية ال



 د. سحر عبدالغىن عبود                                                 

 (13   ( 5105  أغسطس،34  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اداإلرش جملة

منظومة تكاملية بالرجوع إلى تشخيص دقيق لحالة العميل ، حيث يتم تحديد أفضل 
 الفنيات ومدى مالءمتها للخطة العالجية ولطبيعة المشكلة السلوكية . 

وترى الباحثة أن االنتقائية لم تعد مجرد نظرية إرشادية ، بل أنها تمثل اتجاهًا 
االتجاهات الرئيسية لإلرشاد النفسي ، والذي يتضمن العديد من النظريات بهدف  من

تحسين وتقوية نوعية العملية التكاملية للوصول إلى أعلى مستوى من تحقيق الذات ، 
عادة توازن الشخصية ألنه ال يوجد اتجاهًا إرشاديًا أو نظرية إرشادية واحدة قادرة  وا 

 مع الجوانب المتعددة لشخصيات المسترشدين ومشكالتهم .بمفردها على التعامل بكفاءة 
 الفنيات المستخدمة في اإلرشاد االنتقائي التكاملي :

استخدمت الباحثة في البرنامج اإلرشادي للدراسة الحالية فنيات جمعت بين 
المدارس المختلفة ، بما يتمشى وتحقيق أهداف الدراسة ، ويمكن استعراض هذه الفنيات 

 التالي:  على النحو
 : Dissectionالمحاضرات والمناقشات الجماعية  – 1

ُتعد المحاضرات والمناقشات الجماعية اسلوب من أساليب اإلرشاد الجمعي 
عادة التعلم دورًا رئيسيًا ، حيث يعتمد في  التعليمي ، حيث يؤدي فيه عنصر التعلم وا 

ليها مناقشات ، حيث األساس على إلقاء محاضرات سهلة على العمالء ، يتخللها وي
 ( .091:  0221)ب( ،   تهدف إلى تغيير االتجاهات لدى العمالء )حامد زهران

وفي الدراسة الحالية يستخدم ُأسلوب المحاضرات والمناقشات الجماعية في 
استثارة نشاط افراد العينة العقلي واالنفعالي ، مما يساعد في خلق أهداف جديدة تتمثل 

شكالت التي يعانين منها ، ومساعدتهن على تعديل اتجاهاتهن في الرغبة في حل الم
نحو المستقبل ، وخفض القلق إزاء المواقف التي تمر بهن ، مما ينعكس على توافقهن 

 وصحتهن النفسية .
 :Self-Control التحكم الذاتي  – 0

ويهدف هذا اإلجراء إلى تعليم الفرد مواجهة المثيرات المسببة للضغوط واألفكار 
لمرتبطة بها ، حيث يتعلم الفرد من خالل هذه الفنية المشاعر اإليجابية والسلبية ا

المختلفة ، ثم االنتقال إلى المشاعر السلبية ، وتعليمهم بأن السلوك يمكن تعديله ، حيث 
ُيطلب من العميل كتابة مواقف مثيرة لمشاعر مختلفة حدثت له ، ثم تعليمه مالحظة 
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ؤدي إلى العنف ، ثم مساعدته على استخدام عبارات إيجابية ، نفسه في المواقف التي ت
واستخدام االسترخاء ، ثم تقييم الذات ، ثم تعزيزها )تعزيز الذات( ) أسماء عبد اهلل 

 ( . 120-121:  0221محمد ، 
 : Modelingالتعلم بالنموذج )النمذجة(  – 3

و التعلم بالمالحظة ، ُتعرف النمذجة بأنها ُأسلوب التعلم عن طريق التقليد ، أ
والنمذجة هي أحد أساليب تعديل السلوك عن طريق مالحظة النموذج أو تقليده ، وقد 
يحدث التعلم دون أن تظهر على الفرد استجابات متعلمة فورية ، بل قد تحدث الحقًا ) 

 ( . 101:  0221فاروق الروسان ، 
 : group Counsellingاإلرشاد الجماعي  – 8

ألسلوب اإلرشادي بأنه " عملية دينامية تتم فيما بين األشخاص ، ُيعرف هذا ا
وتركز على التفكير الشعوري الواعي والسلوك ، فهو يتضمن وظائف عالجية مثل 
التسامح والتساهل ، التوجيه إلى الواقع  ، التنفيس االنفعالي ، تبادل الثقة ، االهتمام 

لوظائف العالجية تنمو وتترعرع في جماعة والعناية ، الفهم ، التقبل والتدعيم، وهذه ا
صغيرة من خالل المشاركة في االهتمامات الشخصية مع األقران ومع المرشد ، وفي 
األساس فإن المسترشدين في الجماعة أشخاص أسوياء ذوي اهتمامات متنوعة ، 

ف ويستخدم هؤالء المسترشدون التفاعل داخل الجماعة لزيادة الفهم والتقبل لقيم وأهدا
 ( . 132:  1941معينة ، أو نبذ سلوك أو اتجاه معين ) يوسف القاضي وآخرون ، 

وهناك قوى فعالة يعتمد عليها اإلرشاد الجماعي تتلخص في التخلص من 
الشعور باإلختالف والتخفف من مقاومة المريض للتحدث عن مشكالته ، والنشاط 

القات اجتماعية جديدة ، والتوافق العملي واالجتماعي ، والتنفيس االنفعالي ، وتكوين ع
عادة تنظيم الشخصية ولو  االجتماعي واالستبصار الجديد لرؤية النفس ومشكالتها ، وا 

 ( . 046:  041،  0221جزئيًا ) حامد زهـــــــران )ب(  ، 
 : Relaxationاالسترخاء  – 1

وهي طريقة من طرق العالج السلوكي ، يتم بمقتضاها تدريب الشخص على 
قاف كل االنقباضات والتقلصات العضلية المصاحبة للتوتر والقلق )عبد الستار إبراهيم إي

 (. 332: 1993وآخرون، 
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 : Assignmentالواجبات المنزلية  – 6
لكي يتمكن العميل من تقييم التغيرات اإليجابية التي يكون قد أنجزها في 

ف الحية ، ولكي يقوى ويدعم الجلسات العالجية ولكي ينقل تغيراته الجديدة إلى المواق
أفكاره ، أو معتقداته الصحية الجديدة ، فإنه يتم توجيهه وتشجيعه على تنفيذ بعض 
الواجبات المنزلية ، ويتم إعداد هذه الواجبات بطريقة خاصة ، بحيث تكون مرتبطة 

 ( . 62:  0222باألهداف العالجيـــــة ) رئيفة رجب عوض، 
 : Problem Solvingُأسلوب حل المشكالت  – 2

تجمع هذه الفنية بين المنحى المعرفي والسلوكي ، حيث تتطلب إعمال العقل 
وتنظيم الفكر بما ُيمكن الفرد من إدراك المشكلة وصياغتها صياغة دقيقة ، واقتراح 

 ( . 0224الحلول الممكنة وتبني استراتيجية لحلها ) سميرة شند ، 
اد على إدراك مشكالتهم ، وتشجيعهم على ومن فوائد هذا األسلوب مساعدة األفر 

 تقديم وتقييم الحلول الممكنة المتنوعة لحل المشكالت التي تواجههم .
 : Role Playingأسلوب لعب األدوار  – 4

يستخدم المعالجون السلوكيون أساليب متعددة مع المرضى إلتقان أدوارهم في 
باآلخرين ، ويستخدم هذا األسلوب الحياة ، وتعلم مهارات اجتماعية تتطلبها العالقات 

في الحاالت التي يكون مطلوب فيها من العميل أن ُيدرب نفسه على تحمل اإلحباط 
والتحكم في الغضب ، وتجنب االندفاعات الحمقاء ، ويتم ذلك من خالل إثارة مواقف 
في جلسات العالج بطرق التخيل ، ويكون من شأنها إثارة الغيظ أو الغضب أو اإلحباط 
، ومن خالل ذلك يقوم المعالج بتدريب العميل على إظهار استجابة مالئمة تدل على 
ضبط النفس والثقة ، حيث ُيمكن لعب الدور الفرد من التفكير في المواقف المثيرة للغيظ 
والغضب ، وبالتالي تغيير سلوكه ، مما يساعد الفرد على مواجهة المواقف الحية بثقة 

راب من التفكير في األمور أكثر مما يتولد عن تلك األمور أكثر ، حيث يتولد االضط
 ( . 68:  0222ذاتها ) رئيفة رجب عوض ، 

 : Reinforcementالتعزيز  – 9
ُيعنى بالتعزيز أو التدعيم ألي فعل يؤدي إلى زيادة سلوك معين وتكرار حدوثه ، 

عند ظهور سلوك  ومن أمثلته كلمات المديح ، والثناء ، واإلثابة المادية والمعنوية
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 ( . 089:  0221إيجابي معين ) حامد زهران )ب( ، 
 : Triangular Column Techniqueفنية العمود الثالثي  – 12

وفيه يتم تعليم الفرد الرد على النقد الداخلي لديه ، ثم يتم تدريبه عليه وكتابة 
التحريفات المعرفية االفكار الناقدة للذات ، ليفهم كيف تكون مشوهة ، وباستخدام قائمة 

، يستطيع العميل أن يرد على االفكار السلبية بردود عقالنية ، وباستخدام هذه الفنية ، 
يتم تسجيل األفكار السلبية في العمود األول ، والتحريف المعرفي في العمود الثاني ، 

ويم الذات وردود فعل العميل العقالني في العمود الثالث ، وبهذه الطريقة يبدأ الفرد في تق
 ( . 61:  0222بطريقة أكثر واقعية ) رئيفة رجب عــــوض ، 

 : Educational Controversial Persuasionاالقناع الجدلي التعليمي  – 11
ُيعتبر اإلقناع الجدلي التعليمي أحد المكونات ذات الفاعلية في العالج المعرفي 

المعالج بدرجة كبيرة على االقناع السلوكي ، وُيعد خطوة هامة في العالج ، حيث يعتمد 
اللفظي الذي يساعد العميل في التعرف على الدور الذي تؤديه األفكار الالعقالنية في 
حدوث الضيق والكرب للعميل ، وفي تطوير نسق اعتقادات يتم بدرجة أكبر من 
 العقالنية ، وذلك من خالل تصحيح هذه األفكار واالعتقادات الالعقالنية واستبدالها
بأفكار واعتقادات عقالنية ُتسهم في خفض حدة االضطراب الذي يعاني منه المريض ، 
باإلضافة إلى الدور الرئيسي والهام الذي يلعبه أيضًا في تحقيق ضبط النفس من جانب 

 ( . 82-86:  0222العميل ) عادل عبد اهلل ، 
 ثالثًا : المؤسسات اإليوائية :

مة األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية المؤسسة اإليوائية هي مكان إلقا
واألسرية ، وترعى المؤسسات اإليوائية األطفال الذين يعانون من ظروف قاسية ، كفقد 
أحد الوالدين أو كليهما بسبب الوفاة ، أو األطفال الذين يعانون من الحرمان حتى مع 

لرعاية المناسبة لهم ، وجود أبويهم على قيد الحياة، ولكنهما غير قادرين على توفير ا
إما بسبب التفكك األسري ، أو بسبب الحالة االقتصادية ، كما ترعى األطفال 
المحرومين من ذوي الظروف الخاصة )مجهولي الهوية( ) عبد اهلل الحسن الراشدي ، 

0221  :012 . ) 
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والغرض من المؤسسة اإليوائية هو توفير أوجه الرعاية االجتماعية والمهنية 
ية والدينية التي تمنح من الجنسين لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية ، والصح

ويراعى في جميع األحوال عدم الجمع بين الذكور واإلناث في مبنى واحد وبدون 
 ( . 1:  1922فواصل تمنع االختالط بينهما ) وزارة الشئون االجتماعية ، 
 ي هدفين رئيسيين هما :ويمكن تحديد األهداف التي تسعى إليها المؤسسة ف

الهدف األول : اتخاذ اإلجراءات الوقائية بهدف شمول األطفال بالرعاية السليمة 
 بصرف النظر عن والديهم .

الهدف الثاني : هدف تنموي يتعلق بإكساب الطفل القيم التربوية التي تنمي 
) مها صالح شخصيته مثل حب الناس والتعاون ، وتحمل المسئولية والقدرة على القيادة 

 ( . 63:  1993الدين حســـن ، 
 شروط القبول بالمؤسسات اإليوائية :

 بالنسبة للطفل المراد إيداعه :
أال يكون صدر على الطفل حكمًا بالتشرد ، أو جنحة أو مخالفة ، أو سبق إيداعه  – 1

 بإحدى مؤسسات رعاية األحداث .
 عصبية أو األمراض المعدية .أال يكون مصابًا بأحد األمراض العقلية أو ال – 0
 تجرى اختبارات ذكاء على الطفل للتأكد من أنه ال يعاني من أي ضعف عقلي . – 3
يوقع الكشف الطبي على الطفل ، أما بالنسبة للبنت فإنه يتعين التأكد من أنها ما  - 8

 زالت بكرًا ، وذلك من خالل الصحيفة الصحية لها .
 بالنسبة ألسباب طلب اإليداع : 

أن يكون يتيم األبوين أو أحدهما ، على أن يثبت ذلك بالبحث االجتماعي حالة األسرة  – 1
 الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسات.

أن يكون األب واألم نزيل مستشفى األمراض العقلية أو الصدرية ، أو مودعًا بإحدى  – 0
 شئة االجتماعية المناسبة .السجون،  ذلك إذا ثبت من البحث االجتماعي عدم توفر التن

أبناء األسر المتصدعة بسبب الطالق أو زواج األب أو األم أو كليهما بشرط عدم  – 3
 وجود كفيل لرعاية الطفل .
 شروط القبول بالنسبة للسن :
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سنة على أنه يجوز استمرار  14سنوات ، وال يزيد عن  6ال يقل سن الطفل عن 
لسن إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي ، وذلك إلى أن بقاء المودع في المؤسسة بعد هذا ا

يتم تخرجه ، كما أنه ُيشترط استمرار الظروف التي أدت إلى إيداعه بالمؤسسة )فاتن 
 ( . 34-32:  1990السيد أبو الصباع ، 

ولقد أوضحت العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي تمت في هذا المجال 
اع بالمؤسسات اإليوائية من تأثير سلبي على شخصية ما للحرمان األسري واإليد

األطفال ، وتعرضهم للعديد من المشكالت السلوكية ، وظهور أعراض القلق والخوف 
من المستقبل ، وهذا يوضح ضرورة تقديم خدمات اإلرشاد النفسي في شكل برامج 

 إرشادية مخططة .
 سنة ( :00-14رابعًا : مرحلة الشباب ) 
دولة على ثروتها البشرية بدرجة كبيرة ، وتتمثل الثروة البشرية في يعتمد تقدم ال

الشباب في سن المراهقة ، وهذه المرحلة ُتعد على جانب كبير من األهمية ، سواء 
بالنسبة للمجتمع ، أو بالنسبة للفرد نفسه ، وتمثل أخطر مراحل الحياة لإلنسان ، ألنها 

حد كبير ، وهي الفترة التي يحدث فيها الكثير المرحلة التي يتحدد فيها المستقبل إلى 
من التغيرات البيولوجية والفسيولوجية والجنسية وتظهر الصراعات واالحباطات والقلق ، 
ويمكن أن ينحرف الفرد في هذه المرحلة إن لم يجد من يأخذ بيده ، ويعاونه في تخطي 

 ( . 022:  0222هذه العقبات ) هشام مخيمر ، 
هي المرحلة التي تسبق تحمل مسئولية حياة  Youth hoodشباب وُتعد مرحلة ال

الرشد، وهذه هي مرحلة اتخاذ القرارات ، حيث ُيتخذ فيها أهم قرارين في حياة الفرد ، 
 وهما : اختيار المهنة واختيار الزوج .

ومع بداية هذه المرحلة ، يتخرج عدد كبير من المراهقين من المدارس الثانوية 
ية ، ويكتفي عدد كبير منهم بإتمام المرحلة الثانوية والحصول على الشهادة العامة والفن

المتوسطة ، أو يضطرون إلى ذلك ، أو ينضمون إلى القوى العاملة في المجتمع ، 
حيث يتسبب عدم إكمال التعليم العالي بالنسبة للكثيرين من أكبر المشكالت في 

 ( . 812:  0221د زهران )أ( ،  المراهقة ، سواء مباشرة أو في المستقبل )حام
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( إلى أن الشباب هم مستقبل المجتمع 1999ويشير محمد عبد العزيز عيد )
ورصيده ، والذي يجب أن يحافظ عليه أماًل في حاضر باهر ، وُتعد مرحلة الطفولة هي 
البداية والدعامة األساسية لبناء تكوين الفرد ، حيث تلعب المواقف والمؤثرات التي تواجه 

 الفرد في باكرة حياته دورًا كبيرًا في تكوين شخصيته وسلوكه واتجاهاته .
( أن حاجات الشباب تختلف بإختالف 1992وترى مديحة محمد العربي )

المرحلة التي يمر بها ، وبإختالف مكونات البيئة االجتماعية التي يعيشون فيها ، حيث 
ذه الحاجات يكون وسيلة ال بد من اشباع حاجات مرحلة الشباب ، ألن اشباع ه

كسابه المواطنة الصالحة .  ليستخدمها في إعداد شبابه وتنشئته وا 
 ( حاجات الشباب إلى :1998وُيقسم فؤاد سيد موسى وآخرون )

 الحاجات النفسية وتشمل : –أ 
 الحاجة إلى القبول والتقدير . -
 الحاجة إلى تأكيد الذات . -
 الحاجة إلى التمكن والسيطرة . -
 ى االستقالل .الحاجة إل -
 الحاجة إلى االنتماء . -
 الحاجة إلى الحب والعطف وخدمة اآلخرين . -

 الحاجات االجتماعية وتشمل : –ب 
 الحاجة إلى الحصول على مهنة تتناسب مع قدراته واستعداداته . -
 الحاجة إلى االنضمام للجماعات في المجتمع . -
 خرين .الحاجة إلى تكوين أسرة مستقلة ، وتكوين صداقات مع اآل -
الحاجة إلى خبرات اجتماعية في المواقف المختلفة كي تجنبه اللوم والنقد  -

 من اآلخرين .
 الحاجات العقلية : –ج 

 وهي الحاجات التي تتعلق بالنشاط العقلي المعرفي والتفكير والثقافة .
 الحاجات الصحية والجسمية : –د 

أن االعتبارات ( إلى 1992يشير عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد )
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األساسية للصحة ال تتحقق لإلنسان إال إذا تحققت سالمة الجسم والنفس معًا ، وسالمة 
 الظروف االجتماعية المحيطة به .

 الحاجات الدينية وتشمل هذه الحاجات ما يلي : -هـ 
الحاجة إلى تكوين شعور ديني قوي يحقق للشباب الشعور باألمن  -

 والطمأنينة .
هم والتمسك بمنظومة المعايير والمبادئ ، والقيم الخلقية الحاجة إلى الف -

المستمدة من الدين ، والتي تنظم عالقة الشباب بنفسه وباآلخرين وبالواقع ، 
وتكون بمثابة المرشد والموجه لسلوكه في جميع نواحي الحياة ) ماهر أبو 

 ( . 1999المعاطي علي وآخرون ، 
ألنه يجد نفسه في كثير من المواقف حائرًا  ويحتاج الشباب إلى التوجيه واإلرشاد

أمام اختيارات مختلفة ومتباينة ، فالشباب طاقة ينبغي استثمارها جيدًا ورعايتها وتوجيهها 
ذا لم  الوجهة الصحيحة التي تحقق لصاحبها النجاح ، ولمجتمعها التقدم والنماء ، وا 

حول إلى طاقة هدم وتخريب يتحقق ذلك فإن هذه الطاقة لن ُتهدر فقط ، بل أنها قد تت
 ( . 062 - 066:   0223لقواها ولتماسك المجتمع وتكامله ) عالء الدين كفافي ، 

 دراسات سابقة :
يتضمن هذا الجزء عرضًا لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة 

 الحالية ثم يليها خالصة وتعقيب وفروض الدراسة .
 قلق المستقبل :أواًل : دراسات تناولت خفض 

( : هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية 1996دراسة محمد عبد التواب معوض )
العالج المعرفي والعالج النفسي الديني في تخفيف قلق المستقبل ، وذلك على عينة تكونت 

( طالبًا وطالبة من طالب كلية التربية جامعة المنيا ، تم تقسيمهم إلى ثالث 62من )
ة العالج المعرفي، مجموعة العالج النفسي الديني ، والمجموعة مجموعات ، مجموع

( 12( طالب و )12( طالبًا وطالبة ، بواقع )02الضابطة ، وتضمنت كل مجموعة )
طالبات . وتوصلت الدراسة إلى فعالية كل من البرنامجين في تخفيف مستوى قلق المستقبل 

فروق بين العالج المعرفي ، والعالج  عند الذكور واإلناث ، كما أشارت النتائج إلى وجود
 النفسي الديني لصالح العالج المعرفي في تخفيف مستوى قلق المستقبل .
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( : هدفت إلى الكشف عن فعالية اإلرشاد الديني 0221دراسة عاشور محمد أحمد )
في تخفيف قلق المستقبل ، وتأثير عامل الجنس ، وعن مدى استمرارية تأثير البرنامج ، 

( 14( طالب ، و )14( طالب وطالبة ، وذلك بواقع )116لى عينة تكونت من )وذلك ع
طالبة من طالب كلية التربية بجامعة المنيا . وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج 
المستخدم في تخفيف قلق المستقبل واستمرار تأثير البرنامج في فترة المتابعة في تخفيف 

 الشعور بقلق المستقبل .
( : هدفت إلى التعرف على الفروق 0221راسة محمد الشافعي ووفاء عبد الرازق )د

بين طالبات المستوى السابع ، وطالبات المستوى األول في قلق المستقبل ، وكذلك الكشف 
عن فاعلية اإلرشاد النفسي الديني على تخفيف قلق المستقبل لدى عينة من طالبات كلية 

( طالبة من طالبات 190، وذلك على عينة تكونت من )التربية بجامعة الملك سعود 
المستوى األول ، والمستوى السابع بكلية التربية بجامعة الملك سعود . وتوصلت الدراسة إلى 
نتائج أهمها : عدم وجود فروق جوهرية بين طالبات المستوى السابع ، وطالبات المستوى 

)قلق الموت ، الوساوس ، التشاؤم( ، األول في قلق المستقبل على جميع محاور المقياس 
كما أظهرت النتائج التأثير اإليجابي للبرنامج في تخفيف قلق المستقبل لدى عينة الدراسة 
بشكل عام . كما أوضحت النتائج أيضًا أن التأثير اإليجابي للبرنامج في تخفيف حدة قلق 

لمقارنة بطالبات المستوى المستقبل كان بصورة أعلى وأوضح لدى طالبات المستوى السابع با
 األول ، وذلك بعد الجلسات اإلرشادية للبرنامج ، المقدمة خصيصًا لهذا الغرض .

( : هدفت إلى التعرف على فاعلية اإلرشاد 0226دراسة إبراهيم محمود إبراهم )
( طالبًا من 08العقالني االنفعالي في خفض قلق المستقبل ، وذلك على عينة تكونت من )

عليم الثانوي التجاري . وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة طالب الت
دالة إحصائيًا بين األفكار الالعقالنية وقلق المستقبل ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينتين التجريبية والضابطة على مقياس 

تطبيق البرنامج ، لصالح المجموعة التجريبية ، بينما ال توجد فروق ذات قلق المستقبل بعد 
داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس قلق 
المستقبل بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي مباشرة ودرجاتهم بعد مرور شهر من التطبيق ، مما 

 ي االنفعالي في خفض قلق المستقبل .يعني فعالية اإلرشاد العقالن
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( : هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الوعي 0222دراسة مصطفى عبد المحسن )
الديني وقلق المستقبل المهني ، ومعرفة االضطرابات اإلكلينيكية والشخصية والمشكالت 

شاد الديني النفسية االجتماعية لذوي قلق المستقبل المهني ، ومعرفة مدى فاعلية برنامج اإلر 
( طالبًا وطالبة من 04في خفض قلق المستقبل المهني ، وذلك على عينة تكونت من )

طالب كلية التربية بأسيوط. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : وجود عالقة ارتباطية 
موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى الوعي الديني وقلق المستقبل المهني ، كما أشارت 

وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس قلق المستقبل المهني لدى طالب النتائج إلى 
كلية التربية الذكور واإلناث لصالح اإلناث، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية على 
مقياس قلق المستقبل المهني لدى طالب كلية التربية الشعب العلمية واألدبية لصالح الشعب 

داللة إحصائية على مقياس قلق المستقبل المهني لدى العلمية ، كما وجدت فروق ذات 
طالب كلية التربية الفرقة األولى والرابعة ، لصالح الفرقة األولى ، كما أسفرت نتائج الدراسة 
عن فعالية واستمرارية برنامج اإلرشاد النفسي الديني في خفض قلق المستقبل المهني لدى 

 عينة الدراسة. 
( : هدفت إلى تعرف أثر أسلوب العالج بالواقع في 0212دراسة عادل علي محمد )

خفض قلق المستقبل عند الطالب فاقدي األبوين في المرحلة المتوسطة ، والمتمثلة في تعرف 
قلق المستقبل عند الطالب فاقدي األبوين ، في المرحلة المتوسطة وبناء برنامج إرشادي 

لى آثره لدى هؤالء الطالب ، وذلك على للعالج بالواقع في خفض قلق المستقبل ، والتعرف ع
( طالبًا من الذين حصلوا على أعلى الدرجات في مقياس قلق المستقبل ، 18عينة قوامها )

حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية ، واألخرى ضابطة ، قوام كل منها 
ئج الدراسة إلى نتائج ( طالب ، تم اختيارهم من متوسطة النبراس للبنين . وتوصلت نتا2)

أهمها : وجود فرق دال إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التي طبق عليها البرنامج 
اإلرشادي في االختبار البعدي ، كما توصلت الدراسة إلى أن البرنامج اإلرشادي ساعد على 

 .خفض قلق المستقبل عند أفراد العينة التجريبية باستعمال أسلوب العالج بالواقع 
 ثانيًا : دراسات تناولت استخدام برامج إرشادية لخفض بعض المشكالت لدى األيتام :

( : هدفت إلى تصميم برنامج إرشادي 0222دراسة محمد عبد العزيز سليمان )
لتحسين مفهوم الذات عند أطفال المؤسسات اإليوائية ، وذلك على عينة من جمعية إنقاذ 
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( أطفال ذكور ، 6( طفل وطفلة ، بواقع )10لقبة ، قوامها )الطفولة ، ودار الضيافة بكوبري ا
( سنة . وتوصلت الدراسة 10-9( أطفال إناث ، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )6و )

إلى نتائج أهمها : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال المؤسسات اإليوائية )ذكور ، 
قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح ( سنة في مفهوم الذات 10-9إناث( من سن )

التطبيق البعدي أو في اتجاه التطبيق البعدي ، كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
( سنة في مفهوم الذات نتيجة 10-9إحصائية بين األطفال الذكور واألطفال اإلناث من سن )

 تطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي .
( : هدفت إلى دراسة تأثير برنامج رياضي على 0220)دراسة وليد عبد الوهاب 

بعض المشكالت السلوكية لدى أطفال المؤسسات اإليوائية بمحافظة المنيا ، وذلك على عينة 
( طفاًل من مؤسسة تربية البنين ، حيث تم اختيار العينة بالطريقة العمدية . 02تكونت من )

لة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي وتوصلت نتائج الدراسة إلى : وجود فروق ذات دال
والبعدي لدى عينة الدراسة في المتغيرات المقيسة في البحث لصالح القياس البعدي ، أو في 

 اتجاه القياس البعدي .
( : هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج 0221دراسة محمد حامد زهران )

سسات اإليوائية ، وذلك على عينة تكونت من إرشادي لتنمية الدافع لإلنجاز لدى أطفال المؤ 
( طفاًل وطفلة مقسمة إلى عينة تجريبية تمثلت في أطفال المؤسسات اإليوائية ، 182)

( طفلة من دار الضيافة بكوبري 31( طفاًل من مؤسسة المواساة بالعباسية )31وشملت )
أنثى( ،  31ذكرًا ، و  31القبة ، والعينة الثانية من أطفال األسر العادية كمجموعة ضابطة )

وهم من األطفال العاديين الذين يعيشون داخل مناخ أسري طبيعي في ظل الوالدين ، ممن 
( سنة . وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج 10-12تتراوح أعمارهم ما بين )

تم توفير  اإلرشادي لتنمية الدافع لإلنجاز لدى أطفال المؤسسات اإليوائية ، والذي من خالله
 المناخ النفسي اآلمن ، والتفاعل االجتماعي المناسب ، واألنشطة التي تنمي الدافع لإلنجاز .

( : هدفت إلى معرفة دور الخدمة االجتماعية 0221دراسة إبراهيم أحمد الضبيب )
في تنمية المهارات االجتماعية لألطفال األيتام ومن في مستواهم بالمؤسسات اإليوائية ، وذلك 

( طفل في دار التربية 86( طفل من األسر العادية ، و )12على عينة تكونت من )
( طفل محتضنون من الدار في األسر ، وذلك بمدينة بريدة ، ممن 02االجتماعية ، و )
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( سنة . وتوصلت نتائج الدراسة إلى نتائج أهمها : 11-2تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )
( بين متوسط األداء على ُكل بعد 2021صائية عند مستوى )عدم وجود فروق ذات داللة إح

من األبعاد الفرعية لمقياس الذكاء االجتماعي لألطفال األيتام الذين تعرضوا للبرنامج التدريبي 
 في المهارات االجتماعية .

: هدفت إلى معرفة أثر فاعلية ممارسة  Ivanova  Alexander , 2006دراسة 
نة من األطفال األيتام في بلغاريا ، وذلك على عينة تكونت من الفنون العالجية على عي

( طفاًل من األيتام في مدينة أورجاشين الصغيرة بشمال بلغاريا . وتوصلت نتائج الدراسة 62)
إلى وجود صعوبة لدى األطفال في التعبير اللفظي عن أفكارهم ، حيث شعر افراد المجموعة 

على التواصل المباشر ، كما أدت آراء المعلمين والفنانين أن الفن المرئي يمكنه أن يساعدهم 
إلى تحسين الحالة االنفعالية والنفسية الكلية لديهم ، وتوسيع اهتمامات األطفال الثقافية ، 
وتحسين مستوى فهمهم ، وقد اعتمدت النتائج على المالحظة الشخصية ، كما أوصت 

 ال لتأكيد عملية التواصل بينهم .الدراسة بممارسة الفن العالجي مع هؤالء األطف
( : هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج 0226دراسة أحمد عبد الجواد تعيلب )

لتعديل السلوك العدواني لدى األطفال من نزالء المؤسسات ، وذلك على عينة تكونت من 
-9)( إناث ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12( ذكور ، و )12( طفاًل وطفلة بواقع )02)

( سنة . وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 10
( سنة على مقياس 10-9متوسطات درجات أطفال المؤسسات اإليوائية الذكور واإلناث )

السلوك العدواني قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي لصالح التطبيق البعدي ، أو في اتجاه 
ا وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين التطبيق البعدي ، كم

القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية على مقياس السلوك العدواني ، وذلك لصالح 
القياس البعدي ، أو في اتجاه القياس البعدي ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

تبعي ، أي بعد مرور شهرين من توقف البرنامج متوسطات درجات القياسين البعدي والت
للمجموعة التجريبية على اختبار مقياس السلوك العدواني، كما أثبتت النتائج فعالية البرنامج 
 اإلرشادي في تعديل السلوك العدواني لدى مجموعة من األطفال األيتام من نزالء المؤسسة .

التعرف على مدى انتشار  : هدفت إلى Simsek , z , et al , (2007)دراسة 
المشكالت السلوكية واالنفعالية والتنبؤ بها من قبل المعلمين ، وذلك بين األطفال والمراهقين 
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الذين تربوا في دور األيتام التركية ، مقارنة بالضوابط المجتمعية ، وذلك على عينة تكونت 
وجد أن نموذج تقرير  ( سنة ، فقد14-6( ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )0042من )

المعلم سجل ارتفاعًا في إجمالي مشاكل األطفال والمراهقين بدور األيتام في المجتمع 
% في المجتمع( حيث تشير النتائج إلى الحاجة  11% في دور األيتام ، مقابل  0300بواقع)

ل منع الملحة لتطوير برامج التدخل المبكر التي تعزز الرعاية المجتمعية لألطفال من خال
حاالت االنفصال عن األسر ، وتوفير خدمات الدعم لألسر المحتاجة ، وتطوير برامج 
يجاد  اإلرشاد لمنع سوء المعاملة واالهمال ، مع تشجيع الرعاية البديلة أو أسلوب التبني ، وا 
طرق للمهنيين للتعاون بشكل وثيق مع برامج التدخل المبكر لرعاية األطفال ، وذلك من شأنه 

 ة فرص األطفال والمراهقين في هذا النظام .زياد
( : هدفت إلى معرفة أثر اإلرشاد 0222دراسة أحمد الصمادي وفايز الزعبي  )

الجمعي بطريقة العالج الواقعي التي طورها وليام جالسر في تنمية المسئولية االجتماعية 
فاًل من األطفال ( ط32لدى عينة خاصة من األطفال األيتام ، وذلك على عينة تكونت من )

األيتام لجمعية مبرة الملك حسين الخيرية لرعاية األيتام بإربد ، وتم تقسيم العينة إلى 
( طفاًل ، والمجموعة الثانية ضابطة 11مجموعتين متكافئتين ، إحداهما تجريبية وعددها )

لى نظرية ( طفاًل ، وتلقت المجموعة التجريبية برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إ11وعددها )
( جلسة إرشادية تم تطبيقها خالل شهرين . وتوصلت نتائج 18العالج بالواقع ، بواقع )

الدراسة إلى فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى نظرية العالج الواقعي في تنمية 
 المسؤولية االجتماعية لدى أفراد المجموعة التجريبية .

إلى التحقق من أثر اإلرشاد بأسلوب لعب  ( : هدفت0222دراسة سالم نوري صادق )
الدور في خفض الشعور بالوحدة النفسية لدى التالميذ فاقدي الوالدين في المرحلة االبتدائية ، 
وتزويد المرشد التربوي والمعلمين بأداة لقياس الشعور بالوحدة النفسية وبأسلوب إرشادي يمكن 

أنظار إدارة المدارس والمعلمين في المدارس  تطبيقه على التالميذ فاقدي الوالدين ، وتوجيه
االبتدائية إلى مخاطر الشعور بالوحدة وأثره في شخصية هؤالء التالميذ ، وذلك على عينة 

( تلميذًا من مدرسة األمين االبتدائية للبنين ، بمحافظة ديالي بمركز بعقوبة، 02مكونة من )
ألخرى ضابطة . وتوصلت نتائج الدراسة حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وا

إلى نتائج أهمها : انتشار ظاهرة فقد الوالدين بين تالميذ المرحلة االبتدائية بسبب األوضاع 
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السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وذلك ينعكس علميًا وتربويًا واجتماعيًا ونفسيًا على 
لوحدة بدرجات متفاوتة ، كما توصلت التالميذ ، حيث تشعر نسبة كبيرة من أفراد العينة با

النتائج إلى فاعلية استخدام لعب الدور في التشخيص والتقويم والتحصيل الدراسي لتوصيل 
 المادة الدراسية.
: هدفت إلى تقييم الوضع النفسي لألطفال  Gupta & Zimmer , (2008)دراسة 

ل السريع ، وذلك على عينة اليتامى والمشردين في سيراليون ، والمشاركين في برامج التدخ
-4( من األطفال المشردين واأليتام ، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )311تكونت من )

( سنة ، والذين تم اختيارهم عشوائيًا للمشاركة في برنامج التدخل السريع ، والذي يجمع 12
أنشطة للشفاء من  بين التعليم األساسي وأنشطة الشفاء من الصدمة ، وشمل التدخل ثمانية

( أسابيع . 8الصدمة ، لمدة مرتين في األسبوع ، بواقع ساعة لكل جلسة ، وشملت )
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود انخفاض دال إحصائيًا في أعراض التسلل واإلثارة جنبًا إلى 
جنب مع زيادة طفيفة في دور الفعل التجنبي . كما أسفرت نتائج الدراسة إلى انخفاض 

ائي في مشاكل التركيز ، واضطرابات النوم والقلق بعد المشاركة في برنامج الشفاء من إحص
 الصدمة وأنشطة الترفيه .

( : هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج 0224دراسة السيدة السيد عبد الكريم )
إرشادي متكامل من األنشطة لتحسين التوافق النفسي لدى األطفال مجهولي النسب ، 

( طفاًل من األطفال 112ال العاديين بمرحلة الرياض وذلك على عينة تكونت من )واألطف
( 6-8( طفاًل من العاديين ، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )112مجهولي النسب ، و )

سنوات ، من الملتحقين بمرحلة رياض األطفال . وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج 
لتحسين التوافق النفسي لدى األطفال مجهولي النسب ، واألطفال العاديين  اإلرشادي المتكامل
 بمرحلة الرياض .

( : هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج لتنمية 0224دراسة رازان نديم عز الدين )
تفهم( لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة المودعين  –بعض المهارات االجتماعية )تعاون 

( طفاًل وطفلة من أطفال ما قبل 62وائية وذلك على عينة تكونت من )لدى المؤسسات اإلي
المدرسة من الجنسين، المودعين لدى المؤسسة اإليوائية في حي من أحياء دمشق ، ممن 

( سنوات ، وتم 6-8يفتقدون للمهارات االجتماعية، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )
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( طفل وطفلة بكل 32واألخرى ضابطة ، بواقع ) تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية
مجموعة من األطفال األيتام المقيمين إقامة كاملة بالمؤسسة ، ممن يبلغ ذكاؤهم ما بين 

( . وتوصلت نتائج الدراسة إلى نتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية في 92-112)
التجريبية بين القياسين القبلي المهارات االجتماعية )تعاون ، تفهم( لدى أفراد المجموعة 

والبعدي ، لصالح القياس البعدي ، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات 
االجتماعية )تعاون ، تفهم( لدى أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي ، كما 

االجتماعية )تعاون ، تفهم( أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المهارات 
بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المهارات االجتماعية )تعاون ، تفهم( لدى 

 نتهاء البرنامج .المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي بعد مرور شهرين من ا
: هدفت إلى التحقق فيما إذا كانت مجموعة  Bolton , et al , (2009)دراسة 

العالج النفسي للعالقات الشخصية والتدخل المعتمد على النشاط )اللعب اإلبداعي( في 
تخفيف المشكالت النفسية، ومشكالت الصحة النفسية ، والتي نتجت عن الحرب ، وتسيطر 

واستخدم الباحثون هذه التدخالت لعالج أعراض االكتئاب على عينة تكونت  على المراهقين ،
( سنة ، 12-18( من المراهقين األيتام والمشردين ، ممن تبلغ أعمارهم ما بين )318من )

في شمال أوغندا ، حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعة العالج النفسي للعالقات الشخصية ، 
التدخل المعتمد على النشاط )اللعب اإلبداعي( ، وقوامها ( مراهق، ومجموعة 121قوامها )

( مراهق ، حيث خضعت 128( مراهق ، والمجموعة الثالثة ضابطة وقوامها )121)
أسبوع من العالج، وشملت جلسات العالج النفسي للعالقات  16مجموعتي العالج لـ 

الالزمة إلدارة تلك الشخصية ، المشاكل الشخصية ومساعدة المشاركين في بناء المهارات 
المشاكل ، أما مجموعة التدخل المعتمد على النشاط ، فقد خضعت للتدخل القائم على دمج 
المشاركين في األنشطة اإلبداعية ، وتطبيق المناقشات على تجارب الحياة . وتوصلت نتائج 

جموعة الدراسة إلى نتائج أهمها : ظهور انخفاض كبير في أعراض االكتئاب لدى الفتيات بم
العالج النفسي للعالقات الشخصية ، مقارنة بالفتيات في المجموعات األخرى ، ومع ذلك فلم 
يحدث انخفاض في أعراض االكتئاب بالنسبة لعينة األوالد ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أعراض القلق ، والمشاكل السلوكية والوظائف 
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 التدخل العالجي .لمجموعتي 
( : هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي في 0229دراسة أروى الناصر )

( 02تنمية الذكاء األخالقي لدى األطفال المساءة معاملتهم ، وذلك على عينة تكونت من )
طفاًل وطفلة من األطفال المودعين بدار األمان التابعة لمؤسسة نهر األردن ، ممن تتراوح 

( سنة ، وتم تطبيق البرنامج التعليمي ، ومقياس الذكاء األخالقي 16-9م ما بين )أعماره
على أفراد العينة . وتوصلت النتائج إلى وجود أثر دال إحصائيًا للبرنامج التعليمي على 
الدرجة الكلية لمقياس الذكاء األخالقي باستثناء ُبعد العدل ، بينما لم توجد فروق دالة 

األطفال على أبعاد الذكاء األخالقي اآلتية : التعاطف ، ضبط النفس ،  إحصائيًا في أداء
اللطف ، تعزي إلى الجنس، في حين اتضح وجود فروق دالة إحصائيًا على األبعاد اآلتية : 

 االحترام ، التسامح ، العدل ، لصالح اإلناث .
شادي ( : هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج إر 0229دراسة جهاد عطية عياش )

مقترح للتخفيف من السلوك العدواني لدى أطفال مؤسسات اإليواء في قطاع غزة ، وذلك على 
( إناث ، ممن تتراوح أعمارهم 6( ذكور ، و )6( طفاًل وطفلة ، بواقع )10عينة تكونت من )
بمحافظة رفح .  (SOS)( سنة ، ممن يعيشون في قرية األطفال 13-9الزمنية ما بين )
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي وتوصلت نتائج 

لمقياس السلوك العدواني وأبعاده لصالح التطبيق القبلي ، وكذلك اتضح فاعلية البرنامج في 
 تحسين السلوك العدواني ألفراد العينة بعد تطبيق البرنامج وبعد فترة المتابعة .

( : هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية 0212) دراسة هنادي عبد القادر حسون
برنامج إرشادي لتنمية السلوك النفسي االجتماعي لدى األطفال المحرومين من الرعاية 
الوالدية ، والمقيمين في المؤسسات اإليوائية ، ويتمثل الهدف الرئيسي في بناء برنامج إرشادي 

( طفاًل 30إلنجاز ، وذلك على عينة تكونت من )لتنمية الثقة بالنفس واالستقاللية والمبادرة وا
( 10-11وطفلة من األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية ، ممن تتراوح أعمارهم ما بين )

سنة ، واستخدم المنهج شبه التجريبي . وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي 
فسي االجتماعي لدى األطفال المحرومين المعرفي السلوكي المستخدم في تنمية السلوك الن

 من الرعاية الوالدية بعد التطبيق ، وبعد فترة المتابعة .
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: هدفت إلى التحقق من فعالية عالج لعب النشاط  Ojiambo , (2011)دراسة 
الجماعي على المشكالت السلوكية الداخلية والخارجية لأليتام بمرحلة ما قبل المراهقة بأوغندا 

( سنة ، والذين 10-12األيتام المشردين ، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ) ، وذلك على
( 62يعيشون في قرية كبيرة لألطفال بأوغندا ، وقد تم اختيار المعلمون واألمهات البديالت )

ممن هم في مرحلة ما قبل المراهقة، وتظهر عليهم اضطرابات ودالالت كلينيكية من 
( مشارك 32خلية والخارجية، وشملت العينة الذكور واإلناث بمعدل )المشكالت السلوكية الدا

لكل مجموعة ، حيث تم إخضاع إحدى المجموعتين للعالج باللعب الجماعي ، والمجموعة 
األخرى الضابطة خضعت للتوجه بالقراءة ، وقد خضع المشاركون في كلتا المجموعتين لـ 

( دقيقة ، وُعقدت الجلسات 12ل جلسة )( جلسة ، بمعدل جلستين في األسبوع مدة ك16)
بالمدرسة التي تقع داخل مجمع القرية وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض دال إحصائيًا في 
السلوكيات الداخلية والخارجية لمجموعة العالج باللعب الجماعي مقارنة باألطفال الذين تلقوا 

م العالج باللعب الجماعي باعتباره العالج بالتوجه بالقراءة ، مما يشير إلى أهمية استخدا
 استجابة تنموية وثقافية للتدخل في عالج األيتام األوغنديين المضطربين .

( : هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي تكاملي 0211دراسة أحمد حمزة )
خرة في تخفيف العنف لدى األطفال الجانحين األيتام في دور التربية في مرحلة الطفولة المتأ

، وذلك على عينة مكونة من مجموعتين إحداهما تجريبية ، واألخرى ضابطة قوام كل منهما 
( أطفال من األطفال المقيمين بمؤسسة دور التربية بالجيزة . وتوصلت نتائج الدراسة إلى 12)

 فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة في تخفيف العنف لدى أفراد الدراسة .
( : هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج 0211مل صالح الدين محمد )دراسة أ

أنشطة فنية لخفض العدوانية لدى أطفال دور الرعاية اإليوائية الملتحقين بالمدرسة االبتدائية ، 
( طفاًل من الذكور من أطفال مؤسسة الرعاية اإليوائية 11وذلك على عينة تكونت من )
ة اإلمام علي االبتدائية المشتركة بالصف السادس االبتدائي ، بالعجوزة ، والملتحقين بمدرس

وتم استخدام اختبار رسم الرجل ، واختبار عين شمس للسلوك العدواني ، وبطاقة مالحظة 
السلوك العدواني ، وبرنامج األنشطة الفنية المقترح لخفض العدوانية ألطفال دور الرعاية 

أهمها : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  اإليوائية . وتوصلت الدراسة إلى نتائج
متوسطات درجات األطفال في القياسين القبلي والبعدي ، على مقياس السلوك العدواني 
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لصالح القياس البعدي ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال 
لقياس التتبعي كما في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس السلوك العدواني لصالح ا

سلبي( وبجميع صوره  –لفظي  –أسفرت النتائج عن انخفاض في السلوك العدواني )مادي 
نحو الممتلكات( . كما يظهر التسلسل الزمني  –نحو اآلخرين  –وأشكاله )نحو الذات 

للتدوين في بطاقة مالحظة السلوك العدواني ، كما توصلت النتائج إلى فاعلية البرنامج 
دم في خفض السلوك العدواني وتحسين السلوك السوي لدى األطفال ، وكذلك استمرار المستخ

 فعالية البرنامج خالل فترة المتابعة .
: هدفت إلى التحقق من أثر العالج  Mohammadi , A ., et al , (2012)دراسة 

أليتام ، بمجموعة السرد القصصي في تعزيز الثقة بالنفس والكفاءة الذاتية لدى المراهقين ا
تراوح أعمارهم ( من المراهقين اإليرانيين الذكور ، ممن ت02وذلك على عينة تكونت من )

( سنة ، حيث تم توزيع أفراد العينة عشوائيًا إلى مجموعتين ، 14-13الزمنية ما بين )
( أسابيع . وتوصلت 12إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ، وأجري العالج الجماعي لمدة )

ءة نتائج الدراسة إلى أن العالج بالسرد القصصي أدى إلى زيادة كبيرة في الثقة بالنفس والكفا
 الذاتية لدى أفراد العينة .

( : هدفت إلى التحقق من أثر برنامج تدريبي مستند إلى 0213دراسة موفق بشارة )
في األردن ، وذلك على عينة  SOSنظرية بوربا في تنمية الذكاء األخالقي لدى أطفال قرى 

م في العقبة ، ممن تتراوح أعماره SOS( طفاًل وطفلة من أطفال قرى 12تكونت من )
( سنة ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة 18-9الزمنية ما بين )

، وتم تطبيق البرنامج التدريبي في الذكاء األخالقي على أفراد العينة ، حيث اشتمل على 
أبعاد الذكاء األخالقي السبعة وهي : )التعاطف ، الضمير ، ضبط النفس ، االحترام ، 

امح ، العدل( . وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية اللطف ، التس
في أداء األطفال على مقياس الذكاء األخالقي الكلي تعزى إلى البرنامج التدريبي ، ولصالح 
المجموعة التجريبية ، في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيًا ُتعزى إلى الجنس ، أو التفاعل 

ي والجنس ، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة بين البرنامج التدريب
إحصائية في أداء األطفال على ُكل ُبعد من أبعاد مقياس الذكاء األخالقي السبعة ُتعزى إلى 

إناث ، أو التفاعل بين البرنامج التدريبي والنوع، في حين توجد فروق دالة  -النوع ذكور 
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بعاد الثالثة لمقياس الذكاء األخالقي في ) االحترام، إحصائيًا في أداء األطفال على األ
 التسامح ، العدل ( ُتعزى إلى البرنامج التدريبي .

: هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج  Ojiambo , Bratton , (2014)دراسة 
عالجي باستخدام األنشطة الجماعية في خفض المشكالت السلوكية لألطفال األيتام 

( يتيمًا من 62ذين هم في مقتبل مرحلة المراهقة وذلك على عينة تكونت من )األوغنديين الل
( سنة ، والذين يعانون 10-12األوغنديين النازحين ، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )

من مشاكل سلوكية متنوعة، حيث أشارت تقارير المعلمين واألمهات البديالت أن المجموعة 
دال إحصائيًا في المشكالت السلوكية مقارنة بأفراد المجموعة التجريبية أظهرت انخفاض 

 الضابطة ، وهذا يؤكد فعالية العالج باللعب كنشاط جماعي في خفض المشكالت السلوكية .
: هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج في اإلرشاد  Tulu , S ., (2014)دراسة 

ما بعد الصدمة لدى األطفال العقالني االنفعالي السلوكي على خفض اضطراب ضغوط 
األيتام الموجودين بدار كيشين لألطفال بأديس أبابا بأثيوبيا ، وذلك على عينة تكونت من 

( سنة ، حيث تم تطبيق مقياس أعراض 12-10( طفل ممن تتراوح أعمارهم ما بين )32)
ريبية ضغط ما بعد الصدمة لألطفال قبل وبعد التدخل العالجي وخضعت أفراد العينة التج

( أسابيع متتالية ، 8( جلسة في اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي ، ولمدة )10إلى )
( جلسات في األسبوع ، بواقع ساعة على األقل للجلسة الواحدة . وتوصلت نتائج 3بمعدل )

الدراسة إلى وجود انخفاض دال إحصائيًا في مستوى أعراض ضغط ما بعد الصدمة 
العالج مقارنة بالمجموعة الضابطة ، وتشير هذه النتيجة إلى فعالية  للمشاركين في مجموعة

اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي في عالج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لألطفال 
 األيتام .

 تعقيب عام على الدراسات السابقة :
 ويتضح من العرض السابق لبعض الدراسات السابقة :

 بالنسبة للمحور األول : 
  شفت الدراسات عن إمكانية خفض قلق المستقبل باستخدام اإلرشاد النفسي الديني ، ك

 والعالج المعرفي ، واإلرشاد العقالني االنفعالي .
 بالنسبة للمحور الثاني :
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   كشفت الدراسات عن فعالية اإلرشاد االنتقائي التكاملي في خفض بعض المشكالت
ن فاعلية البرامج الرياضية والبرامج لدى األيتام ومجهولي النسب ، كما كشفت ع

اإلرشادية المتنوعة في خفض بعض المشكالت السلوكية وتنمية مفهوم الذات 
والمهارات االجتماعية وتنمية الذكاء األخالقي ، والمسئولية االجتماعية والدافع 
لإلنجاز ، وخفض قلق المستقبل ، والوحدة النفسية ، وسلوك العنف ، والسلوك 

 لدى عينات من المودعين بالمؤسسات اإليوائية بمختلف المراحل العمرية.  العدواني
  كما يتضح من الدراسات السابقة محدودية الدراسات العربية في مجال إرشاد المودعين

 ( سنة .00-14بالمؤسسات اإليوائية في المرحلة العمرية من )
 فروض الدراسة :

درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات  – 1
 القبلي والبعدي على مقياس قلق المستقبل في اتجاه القياس القبلي .

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين  – 0
 البعدي والتتبعي على مقياس قلق المستقبل .

 إجراءات الدراسة :
( يتيمات .... وقد تم  12تكونت العينة النهائية للدراسة من )      لدراسة :أواًل : عينة ا   

اختيار هذه العينة عشوائيًا، طبقًا لدرجاتهم في مقياس قلق المستقبل المستخدم في 
الدراسة ، من دار ضيافة األمل بالتجمع الخامس ، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين 

م المنهج التجريبي بنظام المجموعة الواحدة ، نظرًا ( سنة ، وذلك باستخدا14-00) 
 لمحدودية أفراد العينة في هذه المرحلة العمرية . 

 ( عمر أفراد عينة الدراسة مقربًا ألقرب سنة . 1ويوضح الجدول ) 
 ( 1جدول ) 

 يوضح عمر أفراد عينة الدراسة مقربًا ألقرب سنة
 % التكرار العمر بالسنة

14 
02 
01 
00 

8 
0 
0 
0 

82 % 
02 % 
02 % 
02 % 
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 ( الحالة التعليمية ألفراد عينة الدراسة . 0ويوضح الجدول ) 
 ( 0جدول ) 

 يوضح الحالة التعليمية ألفراد عينة الدراسة
 % التكرار الحالة التعليمية
 إعدادية مهني
 إعدادية عامة

 دبلوم
 بكالوريوس سياحة وفنادق

 محو أمية

1 
3 
1 
1 
8 

12 % 
32 % 
12% 
12 % 
82 % 

 ( وصف لحالة أفراد عينة الدراسة . 3ويوضح الجدول ) 
 ( 3جدول ) 

 يوضح وصف حالة أفراد عينة الدراسة
 % التكرار الحالة 
 لقيط

 يتيم األم
 يتيم األب

 يتيم األم واألب

0 
0 
8 
0 

02 % 
02 % 
82% 
02 % 

 
 ثانيًا : األدوات المستخدمة في الدراسة :

 لية للتحقق من فروضها :استخدمت الباحثة األدوات التا
 مقياس قلق المستقبل لأليتام المودعين بالمؤسسات اإليوائية )إعداد الباحثة( : – 1

ويتضمن هذا المقياس خمسة أبعاد هي : ُبعد المجال النفسي ، ُبعد المجال 
 الجسمي ، ُبعد المجال االجتماعي ، ُبعد المجال األسري ، ُبعد المجال االقتصادي .

 الباحثة باإلجراءات التالية إلعداد هذا المقياس :وقد قامت 
اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات التي وردت بها أدوات قياس قلق المستقبل ،  –أ 

( ، 0220( ، أمل إبراهيم الخالدي )1996مثل دراسة محمد عبد التواب معوض )
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 ( .0229( ، غالب محمد المشيخي )0228( ، نجالء العجمي )0221زينب شقير )
قامت الباحثة بدراسة استطالعية للتعرف على أهم األسباب التي تؤدي إلى الشعور  –ب 

 بقلق المستقبل لنزالء دار ضيافة األمل بالتجمع الخامس .
قامت الباحثة بتفريغ ما لديها من بيانات في صورة آراء وبنود ، في جداول خاصة تم  –ج 

روعيت في تصميم المقياس ، وبعد ذلك تمت  تصنيفها على أساس األبعاد الخمسة التي
( عبارة 10( عبارة ، بواقع )62صياغة هذه البيانات في صورة عبارات بلغ عددها )

 لكل ُبعد .
تم عرض المقياس بصورته المبدئية ، على لجنة تحكيم تضم مجموعة من أساتذة  –د 

، لإلستنارة بآرائهم التربية والصحة النفسية ، وعلم النفس بكليات اآلداب والتربية 
ومالحظاتهم حول شمول المقياس ، والتأكد من مدى صالحية عباراته ومناسبتها 
لمجاالته ، ومدى وضوح صياغة العبارات ، ودرجة التناسق وسالمة اللغة وترتيب 
الفقرات ، وشملت المالحظات حذف بعض العبارات لتشابهها وتكرارها ، ولتداخلها مع 

 جود البديل عنها ، أو لعدم الحاجة إليها .أبعاد أخرى ، أو لو 
كما تم إعادة صياغة بعض العبارات ، وقد استفادت الباحثة في ضوء 
مالحظات المحكمين للمقياس بإجراء التعديالت المطلوبة ، وتم التوصل إلى الصورة 

( عبارة ، بواقع 12) –في صورته النهائية  –النهائية للمقياس ، وصار المقياس يضم 
 ( عبارات لكل ُبعد .12)

 صدق المقياس :
 تحققت الباحثة  من صدق المقياس بعدة طرق ، على النحو التالي :

الصدق الظاهري )صدق المحكمين( : وتمت اإلشارة إليه في الجزء الخاص ببناء  –أ 
 المقياس .

الصدق العاملي : حيث استخدمت الباحثة التحليل العاملي ، بإستخدام معامالت  –ب 
رتباط بين عبارات المقياس ، وكذلك الدرجة الكلية ، وذلك باستخدام معامل ارتباط اال

( ، والذي يتضح منه وجود ارتباط بين  8بيرسون على النحو الموضح في الجدول ) 
درجات كل ُبعد من أبعاد المقياس، والدرجة الكلية للمقياس ، ويتضح هذا من قيم 

 معامالت االرتباط .
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 يؤكد انتماء األبعاد الخمسة بمقياس قلق المستقبل . وهذا         
 ( 8جدول ) 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس
الُبعد  

 األول
الُبعد  الُبعد الثاني

 الثالث
الُبعد 
 الرابع

الُبعد 
 الخامس

الدرجة 
 الكلية

 الُبعد األول
 الُبعد الثاني

 عد الثالثالبُ 
 الُبعد الرابع
الُبعد 
 الخامس

 الدرجة الكلية

 ــــــ
6940 
4620 
2140 
2010 
428. 

 
 ـــــــ

6310 
2100 
2210 
202. 

 
 
 ــــــــ

6430 
6800 
616.  

 
 
 
 ــــــــ

6090 
630. 

 
 
 
 
 ــــــــ
691. 

 
 
 
 
 
 ـــــــ

من خمسة أبعاد ، ثبت وهكذا أصبح المقياس بعد إجراء التحليل العاملي مكونًا           
( عبارات ، ثبتت الداللة 12وجودها عامليًا ، حيث يندرج تحت كل ُبعد منها )

اإلحصائية لتشبع كل عبارة منها ، كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل 
عبارة ، والدرجة الكلية للُبعد الذي ينتمي إليه ، وذلك بالنسبة ألبعاد المقياس الخمسة ، 

 ح فيما يلي :كما يتض
( ، معامالت ارتباط درجات العبارة  1ُبعد المجال النفسي : حيث يوضح الجدول )  –أ 

بالدرجة الكلية لُبعد المجال النفسي ، وحيث يتضح من مضمون العبارات المندرجة 
تحت ُبعد المجال النفسي مدى تأكيدها على الشعور بالخوف والقلق والوحدة والشعور 

 والضيق والعجز عن اتخاذ قرارات خاصة بالمستقبل .بالضياع والحزن 
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 ( 1جدول ) 
 يوضح معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لُبعد المجال النفسي

 معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
1 
6 
11 
16 
01 
06 
31 
36 
81 
86 

 مستقبلينتابني حاالت من القلق والخوف من ال
 أشعر بالخوف مما تخبئه األيام لي

 أشعر بأنني عاجزة عن اتخاذ قرارات خاصة بمستقبلي
 أشعر بالخوف من مفاجآت الزمن غير السارة

 أشعر أن حياتي ليس لها هدف أو معنى
 تنتابني حاالت من الحزن

 أميل إلى كسر األشياء المحيطة بي للتنفيس عن غضبي
 أقوم بقضم أظافري

 الشعور بالوحدةأعاني من 
 أشعر بالضياع مما ينتابني في المستقبل

6460 
2160 
4800 
6800 
6800 
2100 
6910 
6140 
2210 
628. 

( ، معامالت ارتباط درجة العبارة  6ُبعد المجال الجسمي : حيث يوضح الجدول )  –ب 
المندرجة  –بالدرجة الكلية لُبعد المجال الجسمي ، وحيث يتضح من مضمون العبارات 

مدى تأكيدها على ظهور بعض األعراض النفسجسمية  –تحت ُبعد المجال الجسمي 
الناتجة عن القلق والخوف من المستقبل كآالم المعدة والشراهة في األكل وضيق التنفس 
والخمول ونقص الحيوية وخفقان القلب والقولون العصبي ، كما يتضح اللجوء إلى النوم 

 عند مواجهة المشكالت .
 ( 6جدول ) 

 يوضح معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لُبعد المجال الجسمي
 معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
0 
2 
10 
12 
00 
02 
30 
32 
80 
82 

 تنتابني حاالت من الخمول ونقص الحيوية
 أعاني من شراهة في األكل

 أشعر بضيق في التنفس
 بالمعدة عندما أفكر في المستقبل أشعر بآالم

 أعاني من الصداع
 أعاني من سرعة خفقان القلب

 أعاني من أعراض القولون العصبي
 ألجأ إلى النوم كلما واجهتني مشكلة

 أشعر بتصبب العرق عند سماعي أخبارًا غير سارة
 تنتابني رعشة عند سماعي أخبارًا غير سارة

4020 
2620 
9110 
4120 
2120 
4320 
282.  
2620 
6920 
232. 
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( ، معامالت ارتباط درجة العبارة  2ُبعد المجال االجتماعي : حيث يوضح الجدول )  –جـ 
المندرجة  –بالدرجة الكلية لُبعد المجال االجتماعي ، ومنه يتضح من مضمون العبارات 

مدى تأكيدها على الشعور بعدم األمن وعدم االنتماء  –تحت ُبعد المجال االجتماعي 
شعور بالوحدة والخوف من المحيطين ، سواء في الدار أو المجتمع الخارجي ، كما وال

 يتضح وجود الرغبة في االنتقام ممن يتسببون في إحداث مشاعر الضيق .
 ( 2جدول ) 

 يوضح معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لُبعد المجال االجتماعي
 معامل االرتباط ـــــــــارةالعبــــــــــــــــــــــــــــــ م
3 
4 
13 
14 
03 
04 
33 
34 
83 
84 

 أخاف من فقد أخواتي بالدار
 أشعر بالوحدة إذا غابت عني إحدى أخواتي

 أفتقد إلى أصدقاء وصديقات أعتمد عليهم وقت الشدة
 أشعر بالخوف من عدم وجود مكان ألجأ إليه إذا تركت الدار

 مشكالت أجد متعة في االنتقام ممن يسببون لي
 أفتقد للثقة فيمن حولي بالدار

 أشعر بعدم االنتماء للمكان الذي أعيش فيه
 أشعر بالخوف ممن أتعامل معهم

 أكره نظرة المجتمع لي بسبب ظروفي
 يحزنني رفض بعض الناس التعامل معي

4140 
2320 
2320 
4140 
2020 
6380 
4140 
4140 
6090 
693. 

( ، معامالت ارتباط العبارة بالدرجة  4لجدول ) ُبعد المجال األسري : حيث يوضح ا –د 
الكلية لُبعد المجال األسري ، حيث يتضح من مضمون العبارات المندرجة تحت ُبعد 

مدى تأكيدها على الخوف من ضياع فرصة الزواج والخوف من  –المجال األسري 
الفشل في الزواج ، إذا ما وجد الشخص المناسب ، كما يتضح الخوف من حدوث 

 الفات أسرية في المستقبل ، وفقدان أحد أفراد األسرة .خ
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 ( 4جدول ) 
 يوضح معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لُبعد المجال األسري

 معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
8 
9 
18 
19 
08 
09 
38 
39 
88 
89 

 لمستقبلأخشى من حدوث خالفات أسرية في ا
 أشعر بالخوف من فقدان أحد أفراد أسرتي

 أخشى من ضياع فرصتي في الزواج بسبب ظرفي
 تواجدي بالدار يسبب لي الضيق ممن سعى إلى وجودي بالدار

 أخشى من فشلي في حياتي الزوجية مستقبال
 أشعر بالرغبة في االنتقام مستقباًل ممن تسبب في تواجدي بالدار

 ين أسرة سعيدةيشغلني التفكير في تكو 
 يشغلني التفكير في إيجاد الزوج المناسب

 أخشى من أن أفشل في تربية أبنائي
 أخشى من التعامل مع الجنس اآلخر

2920 
2620 
4630 
4140 
2420 
6920 
4490 
4140 
6910 
212. 

( ، معامالت ارتباط درجة العبارة  9ُبعد المجال االقتصادي : حيث يوضح الجدول )  -هـ 
المندرجة  –لكلية لُبعد المجال االقتصادي ، ومنه يتضح من مضمون العبارات بالدرجة ا

مدى تأكيدها على صعوبة إيجاد فرص عمل بسبب  –تحت ُبعد المجال االقتصادي 
ن وجدت هذه الوظائف فإن الدخل الناتج عنها ال  رفض أصحاب األعمال لظروفهم، وا 

ق والخوف من عدم وجود معاش من يكفي لسد االحتياجات المعيشية ، كما يتضح القل
 الدولة ، أو تأمين على الحياة يحميهم من تقلبات الزمن. 

 ( 9جدول ) 
 يوضح معامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لُبعد المجال االقتصادي

 معامل االرتباط العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م
1 
12 
11 
02 
01 
32 
31 
82 
81 
12 

 ينتابني الخوف من عدم وجود معاش من الدولة يحميني من غدر المستقبل
 يرفضني زمالء العمل بسبب ظروف تواجدي بالدار

 أعاني من نبذ أصحاب العمل لي بسبب ظروفي
 انتشار البطالة في المجتمع يهدد حياتي مستقبالً 

 أجد صعوبة في إيجاد فرصة عمل بسبب ظروفي
 أي عمل بغض النظر عن مؤهالتيأخشى من الموافقة على 

 الدخل الذي اتقاضاه من وظيفتي اليكفي لسد حاجاتي المعيشية
 اليراودني األمل في الحصول على فرصة عمل مناسبة مستقبالً 

 أخشى من محدودية دخلي في تلبية نفقات الزواج
 ينتابني الشعور بالخوف من عدم وجود تأمين على حياتي

6810 
6920 
6360 
6420 
202.  
2120 
6910 
2920 
2120 
602. 
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 ثبات المقياس :
تحققت الباحثة من ثبات المقياس باستخدام معامل االتساق الداخلي ألفاكرونباخ 

Cronbach’s Alpha  ، وقد تم حساب الثبات لكل ُبعد من األبعاد الخمسة للمقياس ،
 ( نتائج ذلك . 12وكذلك لمقياس قلق المستقبل ككل ، ويوضح الجدول ) 

 ( 12ول ) جد
 معامالت الثبات ألبعاد مقياس قلق المستقبل وكذلك معامل ثبات المقياس الكلي

 معامل ألفا الُبعـــــــــــــــــــــــــد
 المجال النفسي
 المجال الجسمي
 المجال االجتماعي
 المجال األسري

 المجال االقتصادي

910 
260 
480 
420 
41. 

 .49 الدرجة الكلية
( 12باحثة إلى الصيغة النهائية للمقياس الذي يتكون من )وهكذا توصلت ال

عبارة ، تم ترتيبها بصورة دائرية ، حيث يتم اإلجابة عليها في صورة استجابات هي 
)تعبر عني تمامًا ، تعبر عني بدرجة متوسطة ، ال تعبر عني إطالقًا( ، حيث يختار 

تعبر عن وجهة نظرها بالتحديد ، أفراد العينة استجابة واحدة منها، هي االستجابة التي 
 وحيث تقدر الدرجات كالتالي :

( درجة ، ال تعبر 0( درجات ، تعبر عني بدرجة متوسطة )3ُتعبر عني تمامًا )
 ( درجة .1عني إطالقًا )

 ( درجة .12( درجة ، و )112وبذلك تتراوح درجات المقياس بين )
 البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاملي : – 0

الباحثة بإعداد برنامج إرشادي انتقائي تكاملي بهدف خفض قلق المستقبل  قامت
لدى عينة من المودعات بمؤسسات اإليواء ، وقامت الباحثة بتطبيق البرنامج اإلرشادي 
على أفراد العينة الآلتي حصلن على درجات مرتفعة على مقياس قلق المستقبل 

 الخطوات التالية في إعداد البرنامج . المستخدم في الدراسة الحالية ، وقد تم اتباع
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 التخطيط للبرنامج :
قامت الباحثة باستعراض البحوث والدراسات التي اهتمت بمجال اإلرشاد النفسي 

( ، 1996في تخفيف حدة قلق المستقبل ، مثل دراسة محمد عبد التواب معوض )
الرازق  ( ، ودراسة محمد الشافعي ووفاء عبد0221ودراسة عاشور محمد أحمد )

( ، ودراسة عادل علي محمد 0226( ، ودراسة إبراهيم محمود إبراهيم )0221)
( ، وتم استعراض الدراسات والبحوث التي اهتمت باإلرشاد االنتقائي التكاملي ، 0212)

( ، ودراسة جهاد 0226( ، ودراسة خلف أحمد مبارك )0224مثل دراسة سميرة شند )
 ( .0220م الدين عزب )( ، ودراسة حسا0229عطية عياش )

ثم تم وضع تخطيط عام للبرنامج ، لتحديد األهداف ، والحدود اإلجرائية المتبعة 
 في البرنامج والوحدات الخاصة به .

 وفيما يلي عرض موجز للتخطيط العام للبرنامج .
 الهدف العام للبرنامج :

يهدف البرنامج اإلرشادي إلى خفض حدة قلق المستقبل لدى عينة من 
( سنة ، من خالل مساعدتهم 00-14لمودعات بمؤسسات اإليواء بمرحلة الشباب )ا

على تنمية الثقة بالنفس، والتعرف على مشكالت مرحلة المراهقة المتأخرة والتعامل مع 
 هذه المشكالت ، وتنمية الجوانب اإليجابية في الشخصية .

 األهداف اإلجرائية للبرنامج :
 برنامج فيما يلي :تتحدد األهداف اإلجرائية لل

 تخفيف حدة القلق لدى المراهقات وبصفة خاصة قلق المستقبل . -
 تخفيض حدة المشكالت السلوكية لدى المراهقات . -
 تحسين مفهوم الذات لدى المراهقات . -
 تحسين عملية التوافق الشخصي واالجتماعي والمهني . -
واقف المسببة تعليم المراهقات السيطرة على الذات وضبط االنفعاالت في الم -

للتوتر والضغط ، بما يحقق لهن التوازن االنفعالي والتكيف النفسي 
 واالجتماعي .

 تدريب المراهقات على التوجيه الذاتي وضبط الذات . -
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 تحقيق عالقات اجتماعية مثمرة مع اآلخرين )أصحاب األعمال والزمالء (. -
 بأنفسهن . إعطاء المراهقات الفرصة للتعبير عن النفس بما يدعم ثقتهن -
 تنمية الجوانب اإليجابية في الشخصية . -
التدريب على ممارسة التفكير اإليجابي في حل المشكالت ، وزيادة القدرة  -

 على تحمل اإلحباط ومواجهة الصعوبات . 
 الحدود اإلجرائية للبرنامج :

 تم تحديد البرنامج زمانيًا ومكانيًا وبشريًا على النحو التالي :
( إثنى عشر أسبوعًا بواقع جلستين كل 10ة : تم تنفيذ البرنامج على مدى )الحدود الزماني

( 62-12أسبوع، )أي بمجموع أربع وعشرون جلسة ( ، واستغرقت كل جلسة ما بين )
 دقيقة .

 الحدود المكانية : تم تنفيذ البرنامج في غرفة االستقبال بالمؤسسة .
(  12لمجموعة التجريبية والتي تضمنت ) الحدود البشرية : وتعني طبيعة مواصفات أفراد ا

مراهقات، تم اختيارهم عشوائيًا من مراهقات اإلرباعي األعلى لعينة الدراسة ، حيث تم 
 تطبيق البرنامج اإلرشادي عليهن .

 األسلوب اإلرشادي المتبع في تنفيذ البرنامج :
التي تتناسب تناولت الباحثة في إطار أهداف البرنامج وخلفيته ، اختيار الفنيات 

وعينة البحث ، فقد جمعت بين فنيات اإلرشاد المعرفي السلوكي ، واإلرشاد الجماعي ، 
واإلرشاد الديني، والتنفيس االنفعالي ، واألنشطة الترفيهية ، وذلك من أجل مساعدة أفراد 

 عينة الدراسة لإلستبصار بسلوكهم ، ومحاولة تخفيف قلق المستقبل لديهم .
 اإلرشادي : تنفيذ البرنامج

بعد االنتهاء من تخطيط البرنامج ، تم تنفيذ وحدات البرنامج ، كما هو موضح في     
 ( . 11الجدول ) 
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( 11جدول )   
 الجلسات اإلرشادية ، وهدف كل جلسة ، وفنياتها والزمن الذي استغرقته

 الزمن الفنيات الهدف الجلسة
حاضرة ، المناقشة الجماعية الم جلسة تعارف + تمهيد عن البرنامج األولى

، االتفاق السلوكي ، التطبيق 
 القبلي

12 

محاضرة عن المراهقة عامة والتركيز  الثانية والثالثة
على المراهقة المتأخرة )مرحلة 

 الشباب( ومشكالتها وخصائصها

المحاضرة ، المناقشة الجماعية 
، اإلرشاد الديني ، طرق حل 

 المشكالت ، الواجب المنزلي

62 

الرابعة 
 والخامسة

التعرف على مفهوم القلق بصفة 
عامة أسبابه وأنواعه ، وأعراضه 

 وسبل التخفف منه

المحاضرة ، المناقشة الجماعية 
، لعب الدور ، التحكم الذاتي ، 
اإلرشاد الديني ، الواجب 

 المنزلي

62 

السادسة 
 والسابعة

النمذجة ، االسترخاء ، لعب  التدريب على االسترخاء
 ، الواجب المنزلي الدور

62 

الثامنة 
 والتاسعة

التعرف على مفهوم قلق المستقبل 
 وأعراضه وآثاره السلبية

النمذجة ، مناقشة جماعية ، 
 الواجب المنزلي

62 

مساعدة المشاركات على تحديد  العاشرة
 األفكار السلبية والتعرف عليها

العمود الثالثي ، لعب الدور ، 
 اإلقناع الجدلي التعليمي ،

 الواجب المنزلي

62 

التعرف على مفهوم الذات والثقة  الحادية عشرة
 بالنفس وكيفية تنميتها

المحاضرة ، المناقشة الجماعية 
، لعب الدور ، التعزيز ، 

 الواجب المنزلي

62 

الثانية عشرة 
 والثالثة عشرة

تعليم المشاركات السيطرة على الذات 
 في المواقف المسببة للقلق والتوتر

لدور ، االسترخاء ، لعب ا
المناقشة الجماعية ، الواجب 

 المنزلي

62 

 تابع الجلسات اإلرشادية ، وهدف كل جلسة ، وفنياتها والزمن الذي استغرقته
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 الزمن الفنيات الهدف الجلسة
التعرف على القيم المرتبطة  الرابعة عشرة

 بالزواج
المناقشة الجماعية ، لعب 
الدور ، اإلرشاد الديني ، 

 اجب المنزليالو 

62 

الخامسة 
 عشرة

المحاضرة ، المناقشة  تنمية الوعي بأهمية األسرة
الجماعية ، لعب الدور ، 

 الواجب المنزلي

62 

السادسة 
 عشرة

تدريب المشاركات على الحوار 
 الذاتي وتأثيره على سلوكهن

النمذجة ، لعب الدور ، 
االسترخاء ، الواجب 

 المنزلي

62 

السابعة عشرة 
 ة عشرةوالثامن

تدريب المشاركات على طرق حل 
المشكالت والتغلب على المواقف 

 المسببة للقلق

طرق حل المشكالت ، 
النمذجة ، االسترخاء ، لعب 
الدور ، التعزيز ، الواجب 

 المنزلي

62 

التاسعة عشرة 
 والعشرون

التدريب على استبدال المواقف 
 المقلقة بمواقف إيجابية

الترفيه عن طريق 
الرياضية ،  المسابقات

االسترخاء ، المناقشة 
الجماعية ، النمذجة لعب 

 الدور ، الواجب المنزلي

62 

الحادي 
 والعشرون

مساعدة المشاركات على تحديد 
 أهداف المستقبل

المناقشة الجماعية ، 
التنفيس االنفعالي ، النمذجة 
، التحكم الذاتي ، الواجب 

 المنزلي

62 
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الثانية 
 والعشرون

المحاضرة ، المناقشة  التفاؤل والتشاؤممناقشة مفهوم 
الجماعية ، اإلرشاد الديني 
، االسترخاء ، الواجب 

 المنزلي

62 

الثالثة 
 والعشرون

التعرف على التوافق النفسي 
 وأهميته ومظاهره

المحاضرة ، المناقشة 
الجماعية ، لعب الدور ، 

 الواجب المنزلي

62 

الرابعة 
 والعشرون

ومدى فهم  مراجعة ما تم بالبرنامج
المشاركات له + التطبيق البعدي 

 للمقياس

 12 ـــــــــــــــ

جلسات البرنامج اإلرشادي : قامت الباحثة باستعراض ملخص موجز جلسات البرنامج 
 اإلرشادي االنتقائي التكاملي .

الجلسة األولى : وتتمثل في التعارف بين الباحثة وأفراد عينة الدراسة ، والتعرف على 
يمات واآلداب التي يجب أن تتبع أثناء الجلسة ، والتعرف على البرنامج اإلرشادي التعل

الذي سوف يتم استخدامه ، كما تم التعرف على األهداف التي يمكن تحقيقها من خالل 
هذا البرنامج اإلرشادي ، كما قامت الباحثة بالتأكيد على مبدأ السرية في الجلسات ، 

، وأن الهدف من الجلسات هو مساعدتهن على تجاوز  وعلى ضرورة احترام المواعيد
 المشكالت الالتي يعانين منها .

ثم تتفق مع أفراد العينة على مواعيد الجلسات ، والتأكيد على ضرورة احترام      
 المواعيد .

الجلسة الثانية والثالثة : قامت الباحثة بإلقاء محاضرة عن المراهقة بصفة عامة ، والتركيز 
راهقة المتأخرة )مرحلة الشباب( ، والتعرف على مظاهرها ، وأهم خصائصها ، على الم

والمشكالت التي تواجه هذه المرحلة ، ثم مناقشة جماعية حول هذه الخصائص ، 
واستخدام اإلرشاد الديني في كيفية مواجهة المشكالت الخاصة بهذه المرحلة ، والتخفف 

دين وسيلة لتحقيق األمن النفسي والتخلص من من القلق الذي يراود هذه المرحلة ألن ال
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القلق ، ثم إعطاء واجب منزلي بتكليف المشاركين بتسجيل بعض المواقف اليومية التي 
 تسبب لهم الوتر والغضب ، مع تسجيل استجاباتهم وأفكارهم المصاحبة لها .
احثة بتعريف الجلسة الرابعة والخامسة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم قامت الب

القلق ومظاهره بطريقة علمية مبسطة ، ثم توضيح أضرار القلق على الفرد والمجتمع ، 
وما يؤدي إليه من اضطرابات فسيولوجية ، وتوضيح االضطرابات االنفعالية التي 
يسببها القلق ، واآلثار المترتبة على الشعور بالقلق ، سواء على عمليات األداء العقلي 

االجتماعية ، كاإلحساس بالوحدة والعزلة ، ثم تمثيل األدوار لبعض  أوعلى المظاهر
المواقف التي تقابل أفراد المجموعة في الحياة اليومية والمستقبلية ، وتسبب لهم الشعور 
بالقلق ، ثم قامت الباحثة بمناقشة هذه األدوار مع المجموعة ، وكيفية االستفادة من هذه 

تي تواجههم ، مما يساعد على خفض القلق لديهم ، المواقف في عالج المشكالت ال
واستخدمت الباحثة اإلرشاد الديني لما له من أثر في خفض القلق ، وكيفية التحكم 
الذاتي في مواقف القلق ، ثم إعطاء واجب منزلي ، وهو تسجيل أفراد العينة مشاعرهن 

 أثناء مواقف القلق واألعراض التي يشعرون بها .
والسابعة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم التدريب على االسترخاء  الجلسة السادسة

بهدف تقليل التوترات النفسية والجسدية ، ولما له من آثار إيجابية في عالج القلق أو 
التوتر الشديد ، وفي تغيير االعتقادات الفكرية الخاطئة ، وتصحيح مفاهيم اإلنسان عن 

االسترخاء أكثر ثقة في النفس ويؤدي إلى الشعور  ذاته ، حيث يصبح بعد ممارسة
بالراحة ، مما ينعكس بدوره على التعامل مع اآلخرين ، وبالتالي في تعامل اآلخرين 
معنا ، مما يؤدي إلى الشعور بالراحة واألمان، ثم إعطاء واجب منزلي بأن تكرر 

 بتعليمات االسترخاء. المشاركات ما تم التدريب عليه في هذه الجلسة ، وتسليم ورقة لهن
عطاء الفرصة لكل مشاركة  الجلسة الثامنة والتاسعة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، وا 
لوصف مشاعرها نحو المستقبل ، ومحاولة الوصول إلى تحديد أسباب الخوف والقلق 
من المستقبل ، ثم توضح الباحثة لهن أن السبب الرئيسي وراء شعورهن بالقلق تجاه 

 تقبل هو أفكارهن الخاطئة وليس المستقبل بحد ذاته .المس
ثم تقدم الباحثة نموذجًا لموقف قلق المستقبل قائلًة "عندما يتقدم شخص ما 
لالرتباط بها،  فإنها تقلق وبشدة ، حيث تقول في نفس الوقت أنها لن تكون اإلنسانة 



 ق املستقبل لدى عينة من املودعات باملؤسسات اإليوانيةفعالية برنامج إرشادى خلفض قل

5102أغسطس  ،34  العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،النفسي اإلرشاد جملة                    (86)  

ضح أن تفكيرها المناسبة له ، وأنها سوف تفشل في حياتها الزوجية" ، وبعدها تو 
الخاطئ )أنها اإلنسانة الغير مناسبة ، وأنها سوف تفشل في الحياة الزوجية" ، وراء ما 
تشعر به من قلق ، وليس المستقبل في حد ذاته ، ثم تطلب الباحثة من إحدى 
المشاركات تقديم نموذج لموقف مستقبلي موضحة عليه كيفية التخلص من األفكار 

جب منزلي تسجل فيه المشاركات أحد المواقف المستقبلية وما تمر االعقالنية فيه ، ثم وا
 به من أفكار ونتائج .

الجلسة العاشرة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، وتحديد األفكار السلبية والتعرف عليها 
، حيث تم تحديد األفكار غير المنطقية لدى كل مشاركة ، وتحاول بطريقة تعليمية 

 بال منطقية تلك األفكار ، ومحاولة استبدالها بأفكار منطقية صحيحة . جدلية ، اقناعهن
وتختتم الجلسة بواجب منزلي يتم فيه تسجيل األفكار األوتوماتيكية باستخدام فنية 

ب  –العمود الثالثي ، حيث تقوم كل مشاركة بعمل جدول مكون من ثالثة أعمدة : أ 
 لي الذي سبب القلق .ج ، تسجل تحت العمود )أ( الموقف المستقب –
 تسجل تحت العمود )ب( التفكير األوتوماتيكي لهذا الموقف .       
 تسجل تحت العمود )ج( االستجابة الصحيحة المنطقية .       

الجلسة الحادية عشرة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تحدثت الباحثة عن الثقة 
حساسه بك فاءته وقناعته بما لديه ، وعدم شعوره بالنقص بالنفس والتي هي شعور الفرد وا 

أو الضعف، والشخص الذي لديه ثقة بنفسه سيثق باآلخرين كذلك ، ثم تم عرض 
مواقف تتجلى فيها الثقة بالنفس والعكس، كما تم عرض مفهوم الذات وكيفية تنميتها ، 

ى الفرد من قدرات وقد أوضحت الباحثة أن ثقة اإلنسان بنفسه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما لد
مكانات ، مع توضيح الفرق بين الثقة بالنفس ، والغرور وآثاره السلبية على شخصية  وا 
الفرد ، ثم تم إعطاء واجب منزلي وهو كتابة بعض المواقف التي تعبر عن الثقة 

 بالنفس.
ية الجلسة الثانية عشرة والثالثة عشرة : وتم فيها مناقشة الواجب المنزلي ، ومناقشة جماع

عن حقوق الفرد ، وحقوق اآلخرين ، مع استعراض نماذج سلبية وما يقابلها من نماذج 
إيجابية للسيطرة على التوتر والقلق ، واستحضار مواقف مسببة للتوتر والقلق ، 
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واستبدالها بمواقف إيجابية ، مع لعب الدور ، واالسترخاء ، ثم إعطاء واجب منزلي 
 دي بالشباب إلى إثارة التوتر والقلق لديهم .لبعض المواقف السلبية التي تؤ 

الجلسة الرابعة عشرة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تعريف المشاركات ببعض 
القيم المرتبطة بالزواج ، وأهمية الزواج للحفاظ على الجنس البشري ، وأنه سنة من سنن 

ة الصالحة ، وكيفية اختيار الحياة الطبيعية، ثم مناقشة رأي الدين في الزواج والزوج
شريك الحياة ، حيث تم فتح باب المناقشة كي تعبر كل مشاركة عن مفهومها عن 
الزواج ومشاعرها نحوه ، وفكرتها عن األسرة ، ودور كل عضو فيها ، ثم قام أفراد 
المجموعة بتمثيل عدة مواقف ومناقشة كل موقف على حدة ، ثم إعطاء واجب منزلي 

 التي تتمناها في شريك حياتها .عن المواصفات 
الجلسة الخامسة عشرة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تطرقت الباحثة للحديث عن 
األسرة ودور كل فرد من أفرادها ، ثم فتحت الباحثة باب المناقشة مع المشاركات عن 

األسرة في معنى األسرة ، وظيفتها في حياة الفرد والمجتمع ، وور كل فرد من أفراد 
المحافظة عليها ، ثم تمثيل عدة مواقف عن األسرة السعيدة ، ثم مناقشة ما تم تمثيله 
من مواقف ، ومناقشة كل موقف منها على حده ، ثم إعطاء واجب منزلي بمطالبة 

 المشاركات بتسجيل ما تطمح أن تحققه مع أفراد أسرتها المستقبلية .
جعة الواجب المنزلي ، ثم تدريب المشاركات على الجلسة السادسة عشرة : وتم فيها مرا

الحوار الذاتي وتأثيره على سلوكهن ، حيث أشارت إلى أن الحديث مع النفس أمر هام 
للتخلص من مشاعر القلق ، حيث أنه يحول الشعور بالعجز إلى الشعور بالثقة 

دوار ، فتفصح واالستقاللية والشجاعة ، ثم طلبت الباحثة من المشاركات أن يتبادلن األ
المشاركة عن ذاتها وتعدل الباحثة أفكار تلك المشاركة، ثم االسترخاء ، ثم إعطاء 
واجب منزلي تسجل فيه المشاركة الحوار الذي يدور في نفسها في موقف ما قد 

 يصادفها في المستقبل ، وكيف تعدل األفكار السلبية إلى أفكار إيجابية في الحوار  .
والثامنة عشرة : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم تدريب  الجلسة السابعة عشرة

المشاركات على فنية حل المشكالت ، حيث تقوم الباحثة بالتأكيد على معاناتهن من 
قلق المستقبل ، وأن أفكارهن السلبية نحو المستقبل قد زادت من هذا القلق ، وتطرح 

رهن بخطوات حل المشكلة ، والتي عليهن سؤااًل عن كيفية حل هذه المشكلة ، ثم تخب
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تتمثل في التعرف على المشكلة والحلول الممكنة لها ، ثم اختيار أفضل الحلول ، ثم 
تطبيق الحل المناسب ، ثم تقييم ومكافأة الذات ، ثم تقدم الباحثة نفسها كنموذج لتطبيق 
ى حل المشكلة ، ثم تطلب الباحثة من المشاركات تطبيق خطوات حل المشكلة عل

أنفسهن ، وتساعدهن في إيجاد الحلول ، واختيار المناسب منها ، ثم تقوم الباحثة بدور 
إحدى المشاركات وتقوم المشاركة بالتوجيه )تتخذ دور الباحثة( ، ثم تكافئ الباحثة 
المشاركات في الجلستين ، ثم إعطاء واجب منزلي بأن تطبق كل مشاركة خطوات حل 

 المشكلة على نفسها .
ة التاسعة عشرة والعشرون : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم القيام بتنفيذ بعض الجلس

المسابقات الرياضية التي تتسم بطابع التنافس ، وبعض التمارين الرياضية كإحماء ، 
ألن اإلشتراك مع اآلخرين في األنشطة ، فرصة للفرد لكي ال يشعر بالعزلة أو الوحدة ، 

موعة اإلرشادية أن يقوموا باالسترخاء ، واستحضار المواقف ثم تكليف أعضاء المج
المقلقة ، واستبدالها بمواقف إيجابية ، ثم إعطاء واجب منزلي بتسجيل ما ترغب أن 
تكون عليه في المستقبل ، وما يجب أن تفعله لتحقيق هذا الهدف ، مع توضيح السبب 

 الذي جعلها تختار هذا الهدف وما يؤهلها لذلك .
ة الحادية والعشرون : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم طلبت الباحثة من كل الجلس

واحدٍة أن تبين ما تطمح إليه في المستقبل ، ثم مناقشة أهدافهن في ضوء قدراتهن ، وما 
يمتلكون من إمكانيات، ومدى اجتهادهن في تنميتها وصقلها ، ثم إعطاء واجب منزلي 

 قبل . لتسجيل طموحاتهن في المست
الجلسة الثانية والعشرون : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم مناقشة التفاؤل والتشاؤم ، 
حيث يعتقد الشخص المتشائم بأنه ال يمكن تحقيق حياة مستقبلية سعيدة على االطالق، 
فال يمكنه الزواج في ظل الظروف االقتصادية الحالية وال يمكن العمل بمهنة مناسبة، 

يق مكانة اجتماعية مرموقة ، فالشخص المتفائل هو الذي يثق بنفسه، ويمكنه أن أو تحق
يرى العالم من حوله في ضوء إيجابي أو سلبي، كما تمت مناقشة أسباب انخفاض 
وارتفاع التفاؤل وخصائص األفراد المتفائلين ، وكيفية تنمية مستوى التفاؤل ، ثم التدريب 

نزلي لتسجيل بعض األفكار الالعقالنية المنتشرة في على االسترخاء، ثم إعطاء واجب م
 المجتمع والتي تدعو للتشاؤم .
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الجلسة الثالثة والعشرون : تم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، ثم قامت الباحثة بتعريف بسيط 
للتوافق النفسي بأنه قدرة الفرد على أن يتكيف تكيفًا سليمًا ، وأن يتواءم مع نفسه ومع 

تماعية، أو المادية أو المهنية ، وأثر التوافق على تكوين عالقات مثمرة مع بيئته االج
اآلخرين ، ومع أصحاب األعمال، مع عرض أمثلة لسوء وحسن التوافق ، ثم تم مناقشة 
الموقف مع أفراد المجموعة ، والتعرف على آراء وانطباعات األفراد حول الموقف ، ثم 

دة منهن موقفًا مرت به عانت فيه من سوء إعطاء واجب منزلي بأن تذكر كل واح
 التوافق أو العكس .

الجلسة الرابعة والعشرون : وتم فيها مراجعة الواجب المنزلي ، وتقديم ملخص لمحتوى 
الجلسات، واإلجابة عن استفسارات المشاركات ، ثم تطبيق االختبار البعدي ، ثم ختام 

 الجلسة .
 تقييم األسلوب اإلرشادي:

 م األسلوب اإلرشادي بمقارنة النتائج القبلية والبعدية والتتبعية ، ألفراد عينة الدراسة. تم تقيي   
 نتائج الدراسة: 

دخالها في الحاسب اآللي باستخدام  تم تفريغ إستجابات أفراد عينة البحث وا 
 Wilcoxon، وقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون  SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية 

Test  متري ، وذلك للتحقق من صحة كل فرض من فروض الدراسة ، وأسفرت الالبارا
 نتائج التحليل اإلحصائي عما يلي :

 نتائج الفرض األول :
ينص الفرض األول على أنه "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 
أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس قلق المستقبل في اتجاه 

 القياس القبلي".
، ويوضح  Wilcoxonوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون 

 ( نتائج هذا الفرض .10الجدول )
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(10جدول )   
 ( لداللة الفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في كل  Zقيمة النسبة الحرجة ) 

 من القياسين القبلي والبعدي لمقياس قلق المستقبل
اتجاه فروق  بعاداأل

 الرتب
العدد 
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

متوسط 
 الرتب

مجموع 
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 المجال
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الرتب 
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 الموجبة
 التساوي
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االختبار 
 البعدي

12 
 صفر
 صفر
12 
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 صفر

11 
 صفر

-
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12 
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 التساوي
 االجمالي
االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

03092 
11012 

المجال 
 األسري

الرتب 
 السالبة
الرتب 
 الموجبة
 التساوي
 االجمالي
االختبار 
 القبلي
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الرتب 
 الموجبة
 التساوي
 االجمالي
االختبار 
 القبلي

االختبار 
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( نتائج هذا الفرض ، وفيه نرى وجود فروق دالة إحصائيًا 10ويوضح الجدول )
بين متوسطات رتب درجات عينة الدراسة ، ومتوسطات رتب  2021عند مستوى 

درجات نفس المجموعة، على مقياس قلق المستقبل ، قبل التجربة وبعدها ، في اتجاه 
 .التطبيق القبلي ، وهذا يثبت صحة الفرض األول

وهكذا يتضح من نتيجة الفرض، أن مستوى قلق المستقبل قد انخفض لدى أفراد 
عينة الدراسة بعد إجراء البرنامج، حيث ترى الباحثة إمكانية عزو هذه النتائج إلى 
استخدام الباحثة للبرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة الحالية وأثره الفعال في تقديم 

ت إلى تخفيف القلق واالضطرابات لدى أفراد العينة ، حيث المساندة والخبرة، التي أد
كانت الفنيات المستخدمة في البرنامج ذات معنى في حياتهن ، مما جعلهن أكثر فهمًا 
وحرصًا لإلستفادة من فنيات البرنامج ، في إطار مواقف حياتية واقعية ، فقد أعطى 

مالحظة أنفسهن ، ومالحظة البرنامج اإلرشادي الفرصة للمشاركات داخل المجموعة ل
اآلخرين ، والتنفيس االنفعالي ، واالستبصار الذاتي ، وطرح الحلول للمشكلة من خالل 
معايشتها ومناقشتها مع عينة الدراسة ، وقد ساعدت الخبرات المستخدمة في البرنامج 
اإلرشادي أفراد العينة على اإلفصاح الذاتي عن مشاعرهن ، خاصة المشاعر واألفكار 
المسببة والمثيرة لقلق المستقبل ، وما يصاحبها من استجابات جسمية كالصداع وسرعة 

 ضربات القلب ، واآلم المعدة ، ........... .
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وقد ساهم تعدد أنشطة البرنامج على جذب أفراد العينة لمتابعة البرنامج دون ملل 
دمت الباحثة اإلرشاد ، كما حقق استخدام الفنيات المناسبة نجاحًا للبرنامج . حيث استخ

الجماعي الذي يساعد الفرد على تنفيس بعض انفعاالته ، ويقلل من مشاعر القلق 
شباع  وتمركزه حول ذاته ويدفعه نحو البحث عن وسائل لحل صراعاته ومشكالته وا 

 حاجاته ويقلل من مخاوفه .
كما أسهمت فنية المحاضرات وتشجيع المجموعة على المناقشة والحوار في 

لية تصحيح بعض المفاهيم وتدعيم الثقة بالنفس لدى أفراد العينة ، وذلك على الرغم فاع
من أن الباحثة قد قامت بإلقاء المحاضرات في بداية كل جلسة ، إال أن أفراد العينة قد 
شاركن بشكل إيجابي في هذه المحاضرات ومناقشتها ، حيث شجعت الباحثة الحوار 

ت الباحثة في نهاية كل جلسة بالتوصل إلى قرار جماعي ، الحر وتبادل اآلراء ، وألتزم
 يمكن ألفراد العينة تنفيذه في مواقف الحياة اليومية .

كما حقق استخدام أسلوب تمثيل األدوار دورًا في توضيح بعض المشكالت 
المستهدفة بالعالج ، وتعديل االتجاهات نحوها ، والتوصل إلى حلول جديدة ، ومناقشة 

 موعة في مشاعرهم عندما يتعرضون لمثل هذه المواقف .أفراد المج
كما أسهمت فنية االقتداء أو النموذج بتقديم النماذج التاريخية المتميزة ممن حققوا 
إنجازات أو بطوالت ، حيث تضافر استخدام فنية النموذج أو االقتداء مع استخدام فنية 

 ة لدور األبطال والعظماء .لعب الدور، حيث تم توظيفها ألداء بعض أفراد المجموع
هذا باإلضافة إلى استخدام فنية الضبط الذاتي في إطار اإلرشاد الجماعي 
بالمحاضرات والمناقشة الجماعية ، إذ لم يقتصر األمر على مجرد إثارة الدافعية 
واالستبصار والرغبة في التغيير والمشاركة اإليجابية ، بل تعداها إلى التنفيذ العملي ، 

 تنفيذ عناصر البرنامج بعد تلقي التوجيهات والتدريبات المبدئية أثناء الجلسات .  حيث تم
حيث أسهمت فنية الضبط الذاتي في دحض بعض األفكار السالبة عن الذات ، 
خاصة في مرحلة الشباب ، تمهيدًا لبناء الثقة بالنفس ، وتوافق استخدام فنية حل 

لشباب ، من حيث القدرة على التفكير المشكالت مع الخصائص النمائية لمرحلة ا
المنطقي واالستدالل ، وتدريب أفراد العينة على مواجهة المشكالت من خالل التحليل ، 
والتعرف على األسباب والحلول البديلة المناسبة لحل المشكالت ، هذا باإلضافة إلى أن 
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ويم ، والتعرف على الواجبات المنزلية قد أكدت فاعليتها ، حيث تم استخدامها بهدف التق
نواحي القوة وتدعيمها ، وعالج مواطن الضعف ، وذلك من خالل تطبيق ما تم تعلمه 

 داخل الجلسة وخارجها .
كما أن توظيف األنشطة الترويحية من خالل المسابقات كان له دوره الفعال في 

اليته من تحفيز وتنشيط أفراد العينة ، هذا باإلضافة إلى استخدام اإلرشاد الديني وفع
خالل تقديم النماذج الحية والمتميزة ، وعرض سيرة الرسول )ص( ، وأنه تربى يتيمًا ، 
بغرض الربط بين ظروف أفراد العينة وهذه النماذج ، كما يبدو أن البرنامج اإلرشادي قد 
 ساعدهم على تعلم طرق جديدة تتناول المواقف المشكلة التي لها عالقة بقلق المستقبل .

تائج هذه الدراسة مع ما أوضحته الدراسات السابقة ، مثل دراسة محمد وتتفق ن
( ، ودراسة محمد 0221( ، ودراسة عاشور محمد أحمد )1996عبد التواب معوض )

( ، ودراسة 0226( ، ودراسة إبراهيم محمود إبراهيم )0221الشافعي ووفاء عبد الرازق )
( ، ودراسة 0212حمد )( ، ودراسة عادل علىي م0222مصطفى عبد المحسن )

Bolton , et al , (2009) ودراسة ،Gupta and Zimmer , (2008)   والتي ،
أكدت على أهمية البرامج اإلرشادية في خفض القلق بصفة عامة ، وقلق المستقبل 

 بصفة خاصة .
 نتائج الفرض الثاني:

بين متوسطات رتب ينص الفرض الثاني على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيًا             
 درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس قلق المستقبل" .

 Wilcoxonوللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام اختبار ويلكوكسون            
 لداللة الفروق بين المتوسطات .

 ( نتائج هذا الفرض . 13ويوضح الجدول )            
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 ( 13 جدول )
 ( لداللة الفروق بين متوسطات أفراد عينة الدراسة في كل  Zقيمة النسبة الحرجة ) 

 من القياسين البعدي والتتبعي لمقياس قلق المستقبل
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 غير دالة 10434-

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب  13يتضح من الجدول ) 
فس الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة ، ومتوسطات رتب درجات ن

المجموعة على مقياس قلق المستقبل ، في القياسين البعدي والتتبعي ، على جميع أبعاد 
مقياس قلق المستقبل والدرجة الكلية للمقياس ، مما يدل على استمرار فاعلية البرنامج 
في تخفيف قلق المستقبل لدى أفراد العينة ، وفي تحسين توافقهم النفسي مع أنفسهن 

يثبت صحة الفرض الثاني ، وترجع نتيجة الفرض الثاني إلى  ومع اآلخرين ، وهذا
الطبيعة االنتقائية التكاملية للبرنامج اإلرشادي المستخدم ، وتعدد عناصره الفعالة على 
تاحة فرصة اإلرشاد الفردي خارج  الرغم من اعتماده على اإلرشاد الجماعي كقاعدة ، وا 

جمع بين أسلوبي المحاضرات والمناقشة  الجلسات من خالل اللقاءات الخاصة ، كما أنه
الجماعية والضبط الذاتي ، وكالهما يتيح مجااًل أرحب إلضافات أخرى كالترفيه ، 

 وتمثيل األدوار والواجبات المنزلية ، واالقتداء أو النموذج واستخدام اإلرشاد الديني. 
سة عاشور وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أوضحته الدراسات السابقة ، مثل درا

( ، ودراسة مصطفى 0226( ، ودراسة إبراهيم محمود إبراهيم )0221محمد أحمد )
 ( .0222عبد المحسن )
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 توصيات :
  ، تعزيز مشاعر االنتماء لدى المحرومات حتى يتجنبوا مشاعر االغتراب

 وما ينتج عنها من شعور بالخوف والقلق من المستقبل .
 مة بإيجاد حاضنات ملتزمات دينيًا ، االهتمام بالتنشئة اإلسالمية السلي

يجاد نوع من الرقابة والضبط دون االتجاه إلى النمط التعسفي في التربية  وا 
 للتخفف من القلق بصفة عامة .

  تطبيق البرامج اإلرشادية االنتقائية والتوسع في استخدامها على المودعين
 بالمؤسسات اإليوائية .

 البرامج اإلرشادية للتخفف من  تأهيل المرشدين وتدريبهم على تطبيق
 المشكالت السلوكية التي يعاني منها األيتام .

  اهتمام المؤسسات المتخصصة في رعاية األيتام بتعزيز برامج تأصيل
مفاهيم المواطنة لدى األيتام ، وذلك لخلق روح االنتماء للجماعة واالرتباط 

 الحرمان العاطفي.بالهوية الوطنية لتعويض الغياب االبوي ، أو اإلحساس ب
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 املراجع:
 أوالً : املراجع العربية :

( : " دور الخدمة االجتماعية في تنمية المهارات 0221إبراهيم أحمد الضبيب ) – 1
غير  هرسالة دكتورااالجتماعية لألطفال األيتام ومن في حكمهم بالمؤسسات اإليوائية " ، 

 يكية بلندن .منشورة ، كلية العلوم اإلنسانية ، الجامعة األمر 
( : " فاعلية اإلرشاد العقالني االنفعالي في خفض قلق 0226إبراهيم محمود إبراهيم ) – 0

غير منشورة ، كلية التربية ،  رسالة ماجستيرالمستقبل لدى طالب التعليم الفني " ، 
 جامعة أسيوط .

،  ة الوالديةمشكالت الطفل السلوكية وأساليب المعامل( : 1991أحمد السيد إسماعيل ) – 3
 اإلسكندرية دار الفكر االجتماعي .

( : أثر اإلرشاد الجمعي بطريقة العالج الواقعي 0222أحمد الصمادي ، وفايز الزعبي ) – 8
 مجلة العلومفي تنمية المسؤولية االجتماعية لدى عينة خاصة من الطلبة األيتام ، 

 . ( ، األردن 1( ، العدد )4، المجلد ) التربوية والنفسية
فاعلية برنامج إرشادي تكاملي في تخفيف العنف لدى عينة من ( : 0211أحمد حمزة ) – 1

الجمعية الخيرية  األطفال الجانحين األيتام ، المؤتمر األول السعودي لرعاية األيتام ،
 لرعاية األيتام )جمعية إنسان( ، المملكة العربية السعودية .

" مدى فاعلية برنامج لتعديل السلوك العدواني لدى ( : 0226أحمد عبد الجواد تعيلب ) – 6
غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة  رسالة ماجستيراألطفال من نزالء المؤسسات " ، 

 الزقازيق . 
( : " قلق المستقبل وقلق االمتحان في عالقتهما ببعض 0222أحمد محمد حسانين ) – 2

غير  رسالة ماجستيرني الثانوي " ، المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب الصف الثا
 منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة المنيا . 

( : تأثير برنامج نشاط رياضي على التوافق النفسي 1991إخالص محمد عبد الحفيظ ) – 4
، كلية التربية  مجلة علوم الرياضةوالسلوك العدواني لدى أطفال المؤسسات اإليوائية ، 

 عدد نصف سنوي مارس ويونيو . الرياضية ، جامعة المنيا ،
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تعلمي في تنمية الذكاء األخالقي  –( : " فاعلية برنامج تعليمي 0229أروى الناصر ) – 9
غير منشورة ، الجامعة األردنية، عمان  هرسالة دكتورالدى األطفال المساءة معاملتهم " ، 

 ، األردن . 
شادي معرفي سلوكي في خفض ( : " فاعلية برنامج إر 0221أسماء عبد اهلل محمد ) – 12

 هرسالة دكتورابعض اضطرابات القلق الشائعة لدى عينة من األطفال بدولة قطر " ، 
 غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس . 

( : سيكولوجية الشخصية ، المنصورة ، دار األصدقاء للطباعة 0222السيد فهمي ) – 11
 والنشر .

( : " فاعلية برنامج إرشادي متكامل من األنشطة 0224يم )السيدة السيد عبد الكر  – 10
لتحسين التوافق النفسي لدى األطفال مجهولي النسب واالطفال العاديين بمرحلة 

 غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة حلوان . هرسالة دكتوراالرياض"، 
ات وخفض قلق ( : " أثر برنامج إرشادي في تأكيد الذ0220أمل إبراهيم الخالدي ) – 13

غير منشورة ، كلية التربية  رسالة ماجستيرالمستقبل لدى طالبات كلية التربية للبنات " ، 
 للبنات ، جامعة بغداد .

( : " فاعلية برنامج أنشطة فنية لخفض العدوانية 0211أمل صالح الدين محمد ) – 18
غير  هرسالة دكتورا" ،  لدى أطفال دور الرعاية اإليوائية الملتحقين بالمدرسة االبتدائية
 منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة .

( : " دراسة مقارنة للقلق لدى الطفل في األسرة البديلة 1992املي صادق مخائيل ) – 11
 رسالةسنة " ،  10-9والطفل في األسرة العادية في سن المدرسة االبتدائية من 

 هد دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس .ر غير منشورة ، معماجستي
،  اللقطاء بين مواجهة المجتمع وهاجس البحث عن الذات( : 1993إيمان إبراهيم ) – 16

 ( .34، السنة ) 10828جريدة الرياض ، العدد 
 ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق . الصحة النفسية( : 0221إيمان فوزي ) – 12
 نظرية اإلرشاد والعالج( : 1992بد العزيز الفقي )باترسون ، ترجمة : حامد ع – 14

 ، الكويت ، الصفاة .0، ج  النفسي
( : " قلق المستقبل وعالقته ببعض المتغيرات لدى 0222بشرى أحمد العكايشي ) – 19
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 غير منشورة ، الجامعة المستنصرية . رسالة ماجستيرطلبــــــة الجامعة " ، 
مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من ( : " 0229جهاد عطية عياش ) – 02

غير  رسالة ماجستيرالسلوك العدواني لدى أطفال مؤسسات اإليواء في قطاع غزة " ، 
 منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .

، القاهرة ، عالم  6، ط  علم نفس النمو الطفولة والمراهقة( : 0221حامد زهران )أ( ) – 01
 . الكتب

 ، القاهرة ، عالم الكتب .8( : الصحة النفسية والعالج النفسي ، ط 0221ـــــــــــــــــ )ب( ) – 00
( : فاعلية برنامج عالجي تفاوضي تكاملي في التغلب 0220حسام الدين عزب ) – 03

المؤتمر السنوي التاسع لمركز اإلرشاد على سلوكيات العنف لدى عينة من المراهقين ، 
 . 41-1جامعة عين شمس ، المجلد الثاني ، ص ص النفسي،

 ، األردن ، دار الفكر للطباعة والنشر . الصحة النفسية( : 0222حنان العناني ) – 08
 ، بيروت ، دار السنين . اللقيط في اإلسالم( : 1991حنان قرقوتي ) – 01
يب على المعرفي والتدر  –( " فعالية العالج السلوكي 0226خلف أحمد مبارك ) – 06

،  المجلة التربويةمهارات التعلم في خفض قلق االمتحان وتحسين اآلداء األكاديمي ، 
 ( ، جامعة جنوب الوادي ، كلية التربية بسوهاج .16العدد )

( : " فاعلية برنامج لتنمية بعض المهارات االجتماعية 0224رازان نديم عز الدين ) – 02
 هرسالة دكتورادعين لدى المؤسسات اإليوائية " ، لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة المو 

 غير منشورة ، معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة .
" دراسة عاملية للتكوين النفسي لألطفال المحرومين أسريًا   ( :1993ربيع شعبان ) – 04

، غير منشورة ، كلية التربية  هرسالة دكتورافي ضوء أنماط مختلفة من الحرمان " ، 
 جامعة األزهر .

( :" فعالية برنامج عالجي سلوكي معرفي في تخفيف 0222رئيفة رجب عوض ) – 09
غير منشورة،  هرسالة دكتوراالضغوط النفسية والسلبية لدى المراهقين من الجنسين " ، 

 كلية التربية بكفر الشيخ ، جامعة طنطا .
 ة ، مكتبة النهضة المصرية .، القاهر  مقياس قلق المستقبل( : 0221زينب شقير ) – 32
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( : أثر اإلرشاد بأسلوب لعب الدور في خفض الشعور 0222سالم نوري صادق ) – 31
، العدد  مجلة الفتحبالوحدة النفسية لدى التالميذ فاقدي الوالدين في المرحلة االبتدائية ، 

 ( ، العراق .04)
س لدى التالميذ األيتام ( : " فاعلية الذات ودور الجن0222سامي محمد زيدان ) – 30

غير منشورة ، كلية التربية ،  رسالة ماجستيروالعاديين في مرحلة الطفولة المتأخرة " ، 
 جامعة المنصورة .

( : فاعلية برنامج إرشادي انتقائي تكاملي في تنمية مكونات 0224سميرة شند ) – 33
( ، القاهرة ، 21العدد )،  مجلة القراءة والمعرفةاإليجابية لدى عينة من المراهقين ، 

 . 066-028ص
، اإلسكندرية ، مركز اإلسكندرية  الصحة النفسية لألطفال( : 0221سهير كامل ) – 38

 للكتاب .
( : " أساليب تعامل اإلدارة المدرسية والمعلمين مع 0224صفوان حامد ابو الريش ) – 31

سة مسحية آلراء الطالب األيتام ذوي الظروف الخاصة وعالقتها بالتحصيل ، درا
 غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى . رسالة ماجستيرالطالب"، 

،  1، ط  العالج المعرفي السلوكي )أسس وتطبيقات(( : 0222عادل عبد اهلل ) – 36
 القاهرة ، دار الرشاد .

( : " أثر برنامج إرشادي للعالج بالواقع في خفض قلق 0212عادل علي محمد ) – 32
مستقبل عند الطالب فاقدي األبوين في المرحلة المتوسطة " ، رسالة ماجستير غير ال

 منشورة، كلية التربية ، جامعة بغداد ، العراق .
( : فعالية اإلرشاد النفسي الديني في تخفيف قلق 0221عاشور محمد أحمد ) – 34

، المجلد  لنفسمجلة البحث في التربية وعلم االمستقبل لدى عينة من طالب الجامعة ، 
 . 866-836( ، القاهرة ، ص1(، العدد )11)
 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية( : 1992عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد ) – 39

 ، القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .الشباب
عالج ( : ال1993عبد الستار إبراهيم وعبد العزيز عبد اهلل الدخيل ورضوى إبراهيم ) – 82

( ، الكويت ، 142، العدد ) ، عالم المعرفةالسلوكي للطفل ، أساليبه ونماذج من حاالته 
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 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب .
، القاهرة ، دار النهضة  مقدمة في الصحة النفسية( : 1992عبد السالم عبد الغفار ) – 81

 العربية. 
المشكالت السلوكية لدى المحرومين من  ( : "0221عبد اهلل الحسن الراشدي ) – 80

الرعاية الوالدية وغير المحرومين من طالب المرحلة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة"، 
 غير منشورة ، جامعة أم القرى . رسالة ماجستير

( : اإلرشاد والعالج األسري : المنظور النفسي االتصالي ، 1999عالء الدين كفافي ) – 83
 ، القاهرة ، دار الفكر العربي . في التربية وعلم النفسسلسلة المراجع 

، الرياض ، دار النشر الدولي  الصحة النفسية واإلرشاد النفسي( : 0223ــــــــــــــــــــــ ) – 88
 للنشر والتوزيع .

( : " قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات 0229غالب محمد المشيخي ) – 81
غير منشورة ،  هرسالة دكتوراى عينة من طالب جامعة الطائف " ، ومستوى الطموح لد

 كلية التربية ، جامعة أم القرى .
( : " دراسة مقارنة للمشكالت التي يعاني منها أطفال 1990فاتن السيد أبو الصباع ) – 86

غير منشورة ، معهد دراسات الطفولة ،  ، رسالة ماجستير"  S.O.Sالمؤسسات اإليوائية 
 عين شمس . جامعة

( : " القلق لدى عينة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية 1993فادية حمام ) – 82
المناخ  –وعالقته بسمات الشخصية وبعض المتغيرات األخرى )التنشئة االجتماعية 

 غير منشورة ، جامعة األزهر.  هرسالة دكتوراالتحصيل الدراسي( " ،  –الدراسي 
،  مناهج وأساليب تدريس ذوي االحتياجات الخاصة( : 0221فاروق الروسان ) – 84

 القاهرة ، دار الزهراء .
،  الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب( : 1998فؤاد سيد موسى وآخرون ) – 89

 القاهرة ، دار النهضة العربية .
ي الممارسة العامة للخدمة االجتماعية ف( : 1999ماهر أبو المعاطي علي وآخرون ) – 12

 ، القاهرة ، دار الشروق للطباعة والنشر .مجال رعاية الشباب 
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( : القلق العام والخاص ، دراسة عاملية إلختبارات القلق ، 1991مجدي عبد الكريم ) – 11
، الجمعية المصرية للدراسات النفسية ،  بحوث المؤتمر السابع لعلم النفس في مصر

 القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية .
( : فاعلية اإلرشاد النفسي الديني في 0221محمد الشافعي ، ووفاء عبد الرازق ) – 10

كلية  مؤتمر تخفيف قلق المستقبل لدى طالبات كلية التربية ، جامعة الملك سعود ،
 . 0221سبتمبر  02-06، المنعقد من الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر 

اس القلق العام لألطفال والمراهقين ، ط ( : بناء مقي0221محمد جعفر جمل الليل ) – 13
، معهد البحوث العلمية ، مركز البحوث التربوية  سلسلة البحوث التربوية والنفسية،  0

 والنفسية ، جامعة أم القرى .
( : فاعلية برنامج إرشادي لتنمية الدافع لإلنجاز لدى 0221محمد حامد زهران ) – 18

،  ر السنوي الثاني عشر لمركز اإلرشاد النفسيالمؤتمأطفال المؤسسات اإليوائية ، 
 جامعة عين شمس ، المجلد )األول( .

( : " أثر كل من العالج المعرفي والعالج النفسي 1996محمد عبد التواب معوض ) – 11
غير  هرسالة دكتوراالديني في تخفيف قلق المستقبل لدى عينة من طلبة الجامعة " ، 

 ة المنيا .منشورة، كلية التربية ، جامع
( : " تصميم برنامج إرشادي لتحسين مفهوم الذات 0222محمد عبد العزيز سليمان ) – 16

غير منشورة ، معهد دراسات  رسالة ماجستيرعند أطفال المؤسسات اإليوائية " ، 
 الطفولة ، جامعة عين شمس .

، القاهرة ،  مشكالت الشباب واتجاهاتهم وتوقعاتهم( : 1999محمد عبد العزيز عيد ) – 12
 معهد التخطيط القومي .

 ، كلية التربية بالفيوم ، جامعة القاهرة  علم نفس النمو( : 1992مديحة محمد العربي ) – 14
( : " فعالية اإلرشاد النفسي في خفض قلق المستقبل 0222مصطفى عبد المحسن ) – 19

ورة ، كلية التربية، غير منش رسالة ماجستيرالمهني لدى طالب كلية التربية بأسيوط " ، 
 جامعة أسيوط .

مدى فعالية برنامج إرشادي في تخفيف السلوك ( : 0222منصور محمد السيد ) – 62
( سبتمبر ، كلية 88، العدد ) العدواني لدى أطفال الرعاية االجتماعية بمحافظة أسوان
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 التربية ، جامعة المنصورة .
ض اساليب رعاية األطفال بالمؤسسات ( : " تقويم لبع1993مها صالح الدين حسن ) – 61

 غير منشورة ، معهد دراسات الطفولة ، جامعة عين شمس . رسالة ماجستيراإليوائية"، 
( : " أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية بوربا في تنمية الذكاء 0213موفق بشارة ) – 60

،  لعلوم التربويةالمجلة األردنية في افي األردن " ،  S.O.Sاألخالقي لدى أطفال قرى 
 . 812-823( ، ص8( ، العدد )9المجلد )

( : التمييز بين القلق واالكتئاب باستخدام 0220مي الرميح وعبد الخالق احمد ) – 63
( ، العدد 10، المجلد ) المجلة المصرية للدراسات النفسيةالنموذج المعرفي والوجداني ، 

 . 124-181( ، ص8)
، عمان ، دار الفكر  نظريات اإلرشاد والعالج النفسي( : 1994نادر فهمي الزيود ) – 68

 للطباعة والنشر والتوزيع .
( : " بناء أداة لقياس قلق المستقبل لدى طالب وطالبات 0228نجالء العجمي ) – 61

غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود  رسالة ماجستيرجامعة الملك سعود " ، 
 ، الرياض .

( : نحو تصور مقترح من منظور الممارسة 0221الشرقاوي وهناء أمين )نجوى  – 66
العامة للتعامل مع مشكالت مقدمات الرعاية لألطفال األيتام بالمؤسسات اإليوائية ، 

 . 860-349( ، ص12، العدد ) مجلة كلية اآلداب
يا للنشر ، الرياض ، أشبيل علم نفس النمو الطفولة والمراهقة( : 0222هشام مخيمر ) – 62

 والتوزيع. 
، ترجمة : فرج  محاضرات في التحليل النفسي والعصاب( : 1992هلين دوتش ) – 64

 أحمد فرج ، القاهرة ، األنجلو المصرية .
( : " فاعلية برنامج إرشادي لتنمية السلوك النفسي 0212هنادي عبد القادر حسون ) – 69

والدية )دراسة شبه تجريبية في دور االجتماعي لدى األطفال المحرومين من الرعاية ال
 غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة دمشق. هرسالة دكتورااأليتام في محافظة حلب( " ، 

الخاص  1922( لسنة 63( : قرار وزاري رقم )1922) وزارة الشئون االجتماعية – 22
 بنظام العمل بالالئحة النموذجية بالمؤسسات اإليوائية .
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( : " تاثير برنامج رياضي على بعض المشكالت السلوكية 0220لوهاب )وليد عبد ا – 21
غير منشورة ، كلية  رسالة ماجستيرلدى أطفال المؤسسات اإليوائية بمحافظة المنيا " ، 

 التربية الرياضية ، جامعة المنيا ، القاهرة .
اهرة ، الق كيف تتخلص من الخوف والقلق من المستقبل( : 0220يوسف األقصري ) – 20

 ، دار اللطائف للنشر والتوزيع .
 اإلرشاد النفسي( : 1941يوسف القاضي ، لطفي محمد فطيم ، محمود عطا حسين ) – 23

 ، الرياض ، دار المريخ للنشر . والتوجيه التربوي
 : ثانيًا : المراجع األجنبية
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