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التوجه نحو  فعالية ممارسة برنامج العالج بالمعني في خدمة الفرد لتحسين
 الحياة لألحداث الضالين

 
 .الملخص
 نسدقا  تحقيد  فد  حمعد  تمجا تواجد  اتحد  أحددُاتححددت   األحددا  نحرافإ مشكلة دعتُ 

 اتحنمةدةتحقيد ُيملةد  ُ فد  اتبشدرُ  تعنصدريبدر ُأهمةدةُاُمد  وهداا اتمحك مد  االجحمد ي 
ُب إلنسد ن وتنحاد  اإلنس نُمن تنطل  اتح  ه  اتحقةقةة اتحنمةة أنُ  ،إذُواالجحم عةة االقحص دتة

 اتخ صدة اتفئد  ُذتدك فد  بمد  اتبشدرةة واإلمك ن   اتط ق   ك فة ب سحثم ر إال ذتك يحسنى والُ،
ُاتحطدور درجدة مدن فبد ترم ،ُُومندح  محم سدك مجحمد  يلدى واتحصدو  اتحنمةدة يجلدة تددف 

 بصدورة منحشدرة تزا  ال األحدا  انحراف ظ هرة أن إال اتيوم بلغحا ُاتمجحمع   اتح  واال ده ر
 هدا  يلةد  تنطدوُ  مد  خدل  مدن اتحنمةدة يجلدة كدب  يلدى وتعمد ُمرتفعدة، وبمعددال ُواضدحة
ُآث رُسلبةةُتنعكسُيل ُاألفرادُواالسرُواتمجحمع  .ُ من اتمشكلة

إنطلقددد مُممددد ُتع نةددد ُاألحددددا ُاتمددد تينُاتيدددومُمدددنُاتكثيدددرُمدددنُاتمدددغو ُواإلضدددطراب  ُ
 ُاتحوافددد ُمددد ُهدددا ُاتمدددغو ُاتن تجدددةُيدددنُاتسدددلو ةةُواتنفسدددةةُواإلجحم عةدددةُ،ُويددددمُاتقددددرةُيلددد

األحدا ُاتحة تةةُواتح ُتحمث ُف ُيدمُوجدودُأسدرةُتلحدد ُت دةهُفياد ُبصدورةُ بة ةدةُوب تحد ت ُ
تقية ُف ُاتمؤسسةُتفحرا ُ وةلةُ،ُب إلض فةُات ُتلكُاتمغو ُاتمرتبطةُب إلق مةُف ُمؤسس  ُ

ل ُوضدددغو ُمرتبطدددةُب تعلقددد  ُاتري تدددةُاإلجحم عةدددةُأوُاتعق بةدددةُومددد ُيحرتددد ُيلياددد ُمدددنُمشدددك
اإلجحم عةددةُمدد ُأقراندد ُومشددرفة ُوأخددر ُمرتبطددةُبدد تحعلة ُواتحدددرة ُفدد ُاتمؤسسددةُومدد ُتصدد حبا ُ
مددنُيدددمُوضددوفُأهدددافُمحددددةُتحققادد ُفدد ُحة تدد ُوةنددح ُيددنُذتددكُح تددةُمددنُاتصددرا ُاتددداخل ُ

وأتمد مُُاتا ُت ةهُفة ُاتحد ُومدنُثد ُتححد لُاتد ُمسد يدةُتمواجادةُهدا ُاتمدغو ُمدنُج ند 
ُتنمةةُاتثقةُب تنفسُوتحسينُتوجا ُنحوُاتحة ةُوتحقي ُأهداف ُمنُج ن ُأخرُ.

ُوبن ءأُيل ُم ُسب ُفإنُمشكلةُاتبحثُاتراهنُتدورُحو ُم ُيل ُ:ُ
هد ُتمكدنُأنُتددؤد ُمم رسدةُاتعددللُبد تمعن ُفدد ُخدمدةُاتفددردُإتد ُتحسددينُاتحوجد ُنحددوُ

 اتحة ةُتألحدا ُاتم تينُ.ُ
امُنظرة مُوتطبةقة مُمنُخل ُهااُاتبحثُمنُمنظورُاتعدللُبد تمعن ُه ُتمكنُتقدت ُإ  ُر

ف ُخدمةُاتفدردُيوجد ُاألخصد نيينُاإلجحمد ييينُاتعد ملينُفد ُمؤسسد  ُري تدةُاألحددا ُتكة ةدةُ
ُاتحع م ُمعا ُخ صةُفةم ُيحعل ُبطرقُوأس تي ُتحسينُاتحة ةُوتحقي ُأهدافا ُ.

ُالدالةالكلمات  ُُاتعلل-ُفع تةة: ُخدمة ُف  ُُاتحوج -اتفردب تمعن  ُاتحة ة -نحو
ُ.ألحدا ُاتم تينا
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Abstract: 

The problem of juvenile delinquency is one of the challenges facing 

societies in achieving their integrated social pattern. This highlights the 

importance of the human element in achieving economic and social 

development processes, since real development is that which starts 

from man and ends with man. This is possible only by investing all 

human energies and potentials. Despite the degree of development and 

prosperity that societies have reached today, the phenomenon of 

juvenile delinquency is still widespread and at high rates, and works to 

curb development through The negative effects of this problem on 

individuals, families and communities. 
Based on what the lost juveniles today suffer from a lot of pressures 

and behavioral, psychological and social disorders, and the inability to 

cope with these pressures resulting from life events, which is the 

absence of a family of the juvenile living in it naturally and thus 

evaluated in the institution for long periods, in addition to those 

pressures associated with residence In social or penal care institutions 

and the resulting problems and pressures related to social relations with 

peers, supervisors and other related to education and training in the 

institution and the accompanying lack of clarity of specific objectives 

to achieve in his life, resulting in a situation From the internal conflict 

in which the juvenile lives and therefore needs help to cope with these 

pressures on the one hand and also to develop self-confidence and 

improve his attitude towards life and achieve his goals on the other. 
ُBased on the above, the problem of the current research revolves 

around the following: 
Can practicing sense therapy in the service of the individual improve 

the life orientation of lost events. 
Is it possible to provide a theoretical and practical framework through 

this research from the perspective of treatment in the sense of serving 

the individual guides the social workers working in the institutions of 

juvenile care to how to deal with them, especially with regard to ways 

and means of improving life and achieving its goals. 
Keywords: Effectiveness - sense therapy in the service of the 

individual - life orientation - misguided events. 
 مشكلة البحث:-1

اإلنحرافُظ هرةُإجحم عةةُخ رجةُينُمع ييرُاتمجحم ُوقةم ُ،ُتم ُتا ُمنُآث رُسلبةةُخطيرةُ
يل ُسلمةُاتمجحم ُوأمن ُوتاديدُإسحقرار ُ،ُألنا ُتعن ُأنُ  نفةُمنُأبن ن ُف ُ رةقا ُإت ُ
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ةُاتحنمةةُ،ُوتقدُأكد ُي ت ُاتجرةمةُ،ُوينده ُتحرمُاتمجحم ُمنُجاوده ُاتبن ءةُف ُدف ُيجل
جمة ُاتدو ُيل ُإخحلفُمسحوة تا ُخطورةُها ُاتظ هرةُووضعحا ُيل ُرأسُأوتوة تا ُواخاه ُ
بعينُاإليحب رُف ُخططا ُاتحنموةةُوبرامجا ُاإلصلحةةُ،ُحيثُاصبحتُها ُاتظ هرةُُف ُ

تمسحوة  ُظ هرةُاتفحرةُاألخيرةُاتح ُتشادُفيا ُاتمجحمع  ُتحوال ُوتغييرا ُ ثيرةُيل ُ  فةُا
خطيرةُوجديرةُب تبحثُواتدراسةُخ صةُيندم ُيحعل ُاألمرُب أل ف  ُاتاينُه ُيم دُاتمسحقب ُ

ُوبنة ن ُ.ُُ
والُشكُأنُإنحرافُاألحدا ُيؤثرُسلب مُيل ُاألفرادُواتمجحم ُف ُآنُواحدُوةحرت ُيل ُُُُُ

ذتكُاتعديدُمنُاآلث رُاإلجحم عةةُواتنفسةةُواإلقحص دتةُواتح ُتحف و ُمنُمجحم ُآلخرُحس ُ
نظرةُاتمجحم ُتاؤالءُاألحدا ُو اتكُاتطرقُواتوس ن ُاتح ُت سحخدمُتمواجاةُاآلث رُمنُج ن ُ

ُمواجاةُمشكلةُإنحرافا ُمنُج ن ُآخر.ُُُُُو اا
وقدتم مُأيحبرُاتحد ُاتج ن ُمجرم مُآثم مُتسحح ُاتعقوبةُواترد ُ،ُوتاااُيوم ُبكثيرُمنُُُُُ

ُفقدُ ،ُ ُواتدراسة ُتلبحث ُأخمعتُاألمر ُواتح  ُاتحديثة ُاتمجحمع   ُف  ُأم  ،ُ اتعنفُواتقسوة
ُاتحد ُ ُأن ُبإيحب ر ُاألحدا ُاتج نحين ُاإلنس نُر ز ُيل ُري تة ُب  ُيحميز ُم  ُبك  إنس ن

ُإنحراف  ُإت  ُأد  ُمعينة ُإجحم عةة ُظروف م ُهن ك ُأن ُمير ،ُ ُحمدُ،محمد)ُاتع د  ُ،إبراهة 
 (94،ُص2008ُ

وم ُيزةدُمنُخطورةُمشكلةُإنحرافُاألحدا ُأنا ُميرُق صرةُيل ُمرحلةُيمرةةُمعينةُُُُُ
اتج ن ُحدودُيمر ُاتث منةُيشرةُُب ُقدُتمحدُإت ُمراح ُأخر ُف ُحة ةُاتفردُ،ُوإذُ  نُاتحد 

ُاتحع م ُم ُ ُيح  ُت  ُمنُاتشب بُواترج  ُإذا ُذتكُإت ُفئةُاإلجرام ُف ُاتغ ت ُينحق ُبعد فإن 
ُنح ن ُ ُأكدت  ُم  ُوهاا ،ُ ُبدايحا  ُاتحد ُمنا ُيل ُهاا ُاتح ُبدأ ُتظار اتسلو ة  ُاتمنحرفة

مينُاتب تغينُبدأواُحة تا ُبعضُاتدراس  ُواتبحو ُاتس بقةُواتح ُأش ر ُإت ُأنُمعظ ُاتمجُر
ُتقربُمنُ ُوأنُم  ،ُ ُأحداث م ُف ُمرحلةُ ونا  منُهؤالءُاتمجرمونُنفاواُُ%60ُف ُاإلجرام

ُ ُيل  ُس ب  ُسن ُف  ُاألوت  ُاإلجرامةة ُاتنصرسنة)16ُأفع تا  ،2008ُ،مدحتُمحمدُ،أبو
(ُ.ُوةحح لُاتحد ُاتمنحرفُف ُمؤسس  ُري تةُاألحدا ُإت ُمنُتححوة ُوةسحوعب 138ُص

ُم ُ وةس ه ُف ُتعدي ُسلو  ُوةصح ُت ُمعحقدات ُوأفك ر ُينُمخحلفُجوان ُاتحة ةُالسةم 
ُتسحطة ُ ُمواقفُوأحدا ُال ُمن ُيواجا  ُوم  ُوسلو ةة ُونفسةة ُظروفُإجحم عةة ُمن تعحرة 
اتحع م ُمعا ُبإتج بةةُ،ُومنُث ُتحح لُات ُاتمس يدةُف ُيللُمشكلت ُحح ُتسحطة ُتكوةنُ

ذات ُوتحسينُجودةُحة ت ُوتوجا ُنحوُاتمسحقب ُ،ُوهوُم ُسوفُتسحادف ُنظرةُإتج بةةُحو ُ
اتبحثُاتراهنُمنُخل ُمس يدةُاتب حثُتعينةُاتدراسةُمنُاألحدا ُاتم تيينُاتمقمينُبمر زُ
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ُمنُخل ُمم رسةُبرن م ُيلج ُ ُنحوُاتحة ة ُيل ُتحسينُتوجاا  اتحثقةفُاتفكر ُب تجيزة
ُةُاتفردُ.ُق ن ُيل ُاتعللُب تمعن ُف ُخدم

 وهاا بمجحمع تا ، اتناوض مسؤوتةة تق  ويليا  ومسحقبلا ، األمة ح ضر ه  اتيوم أ ف  ت عدُ        
ُا يلى أوج  م  ُُالهحم ماتجمة  ُوتثقةفا  اتطفوتة،بمرحلة ُاأل ف   ُ  اوتدرةب فحعلة   نفسة ُموتآهيلا 

  لو اوس سوةة  اشخصة ت تكوُنُبحيثُث بحة بخطى اتحة ة ف  اتمم  ىلي  هتس يد قدوإجحم عة مُ
 جوءلات دوُن يقلنةة، منطقةة بطرةقة  اب تلومحطُاتحة ة ةامواج من  اتمكن اتا  اتنحو ىلي إتج ب ،

ُواألحدا ُاتمنحرفينُبشك ُخ صُ ي مُبشك ُب أل ف  ُاالهحم مُعدة ُُوُسلبةة. أو منحرفة أفك ر إتى
ُيلىُواتعم ُبا ُوين يحا ُاهحم ما ُبمدىُورقيا ُاتمجحمع  ُتقدمُوةق سُ،ُبأسر ُب تمجحم ُاهحم م ُم
ُاتن مةةُاتمجحمع  ُيلىإنحرافُاألحدا ُبمخحلفُآث ره ُُظ هرةُوالُتقحصرُ،ُاتمخحلفةُما راتا ُتنمةة

ُتححقي ُموا نيا ُوما را ُذ  ءُمةةحنبُتاح ُاتح ُاتمححمرةُاتمجحمع  ُف ُموجودةُه ُب ُفحس 
ُدو ُمخحلفُف ُ بيرةُبدرجةُإنحش رُاألحدا ُنسبةُارتف  ُونلحظُ،ُاالجحم ي ُتلحواف ُفرصُأفم 

اتع ت ُ،ُومنا ُمصرُحيثُأيلنُاتجا  ُاتمر ز ُتلحعبئةُاتع مةُواإلحص ءُأنُيددُاأل ف  ُاتمصرةينُ
يددُاتسك نُف ُمنُإجم ت ُُ%40,1ُمليونُ ف ُحيثُتمثلون38،9ُُسنةُبلغُحوات 18ُُأق ُمنُ

نشرة إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم بوزارة )2018ُمصرُوذتكُي مُ
 (2018،ُاتق هرةُ،ُُالداخلية
وتشيرُاإلحص نة  ُات ُأنُمعد ُإرتك بُاأل ف  ُتلجران ُف ُتزايدُمسحمرُوبشك ُتدرةج ُ،ُُُُُُُ

ُاتقح ُواتحروة ُ ُوتححو ُإت ُاتحور ُف ُجران  ُب تعنفُواتسرقة ُاتشاوذُحيثُتبدأ تلمخدرا ُومم رسة
ف ُمصرُُمحكومُيليا ُواتاينُه ُرهنُاتمح كمةواإلمحص بُ،ُحيثُأش ر ُإت ُأنُيددُاأل ف  ُات

محامونُف ُقم ت ُُ%50ُمحامونُف ُجران ُقح ُ،ُونسبةُُ%20ُأألفُ ف ُمنا 10ُُبلغُأكثرُمنُ
،ُُمة واإلعالم بوزارة الداخليةنشرة إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة للعالقات العا)سرقةُوُمخدرا 

ُ.ُ(2018اتق هرةُ،ُ
 

 االجحم ي  نسقا  تحقي  ف  حمع  تمجا تواج  اتح  أحدُاتححدت   األحدا  نحرافإ مشكلة دعت ُُوُُُُُُ
 ،إذُواالجحم عةة االقحص دتة اتحنمةةتحقي ُيملة  ُ ف  اتبشرُ  تعنصريبر ُأهمةةُاُم  وهاا اتمحك م 

 ك فة ب سحثم ر إال ذتك يحسنى والُ،ُب إلنس ن وتنحا  اإلنس نُمن تنطل  اتح  ه  اتحقةقةة اتحنمةة أنُ 
 مجحم  يلى واتحصو  اتحنمةة يجلة تدف  اتخ صة اتفئ  ُذتك ف  بم  اتبشرةة واإلمك ن   اتط ق  
ُُومنح  محم سك ُاتمجحمع   اتح  واال ده رُاتحطور درجة من فب ترم ،  ظ هرة أن إال اتيوم بلغحا 
 من اتحنمةة يجلة كب  يلى وتعم ُمرتفعة، وبمعدال ُواضحة بصورة منحشرة تزا  ال األحدا  انحراف
ُ،سلط ن)ُآث رُسلبةةُتنعكسُيل ُاألفرادُواالسرُواتمجحمع  ُ من اتمشكلة ها  يلة  تنطوُ  م  خل 
مشكلةُإنحرافُاألحدا ُإحد ُاتمشكل ُاتح ُتحح لُُ م ُأنُ،ُ(132،ُص2007ُ،يبدُاتح ُةه ت

إسحمرارُتحزايدُُها ُاتمشكلةُهوُأنُإسحمرارُإت ُمزةدُمنُاتحدخل ُاتوق نةةُواتعلجةةُاتفع تةُبإيحب ر
ُ ُاتمنحرفُاتيوم ُف تطف  ُاتمجحم ، ُف  ُاإلجرام  ُواتسلوك ُإسحمرُومعدال ُاتجرةمة ُإنحراف ُُإن يل 
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،ُوب تح ت ُفإنُاإلهحم مُبوق تةُاألحدا ُمنُاتحعرضُتإلنحرافُويللُُ اومشرو ُتمجرمُف ُاتمسحقبف
اتبعضُ"هوُُو م ُتشيرُاتمنحرفينُمنا ُإنم ُتمث ُوق تةُوحم تةُتك ُأفرادُاتمجحم ُوإسحثم راُتط ق ت ،

،ُوالينحصرُمدتو ُها ُاتمشكلةُف ُمجردُخرولُهؤالءُُإهحم مُبأس سُمشكلةُاإلجرامُوباوره ُاألوت 
ُ،اتحسين ُ)،ُب ُمف ده ُفش ُاتمجحم ُف ُري تةُأبن ن "ُا ُيل ُأنم  ُإجحم عةةُوق نونةةُس ندةاألحد

ُُ.(16،ُص1995،ُيمرُاتف روُق
ُاتمجحمع   يلى تزام  ك ن تاااُُُُ ُ تحمكين جاوده  ك  تكرس أن تلك ،ُ  فئة وب تححديداأل ف  

 ُأنفسا من واثقينُموا نين منا  ةجع ت  با الن  وق نون  اجحم ي  وض  تححقي  اتمنحرفين األحدا 
ُُ،وةحمحعونُبك فةُأشك  ُاتحكةفُاإلجحم ي ُ  اتفكرةة تا إمك ن  توظةف يلى ق درةنبحيثُتصبحوا

تس ه ُف ُتحديدُنوعةةُحة تا ُوأس تي ُتوجاا ُُممكنة صورة بأكم   تاذواوفا ُُححقي ت واإلنس نةة
ُ.نحوه 
وتعدُدراسةُاتحوج ُنحوُاتحة ةُخطوةُه مةُإلي دةُاتحوا انُودراسةُ  ُم ُهوُإتج ب ُوخل قُف ُُُُُ

ي د ُُ،هرةد اتسلوكُاإلنس ن ُ،ُو ااُاتما مُواألدوارُاتا ُتم رسا ُاتشخصُتححقي ُأهداف ُاتحة تةة)
يرُمنُاألهمةةُ م ُأنُاتحوج ُنحوُاتحة ةُت ُج ن ُ ب.ُُ(4ُ،ُص2002،ُ رةفُشوق ُ،محمدُ،ُفرل

ب تنسبةُتلحد ُواتمجحم ُ،ُفاوُوسيلةُتسحطة ُمنُخلتا ُاتحد ُاتحعرفُيل ُحة ت ُوقةمح ُودور ُف ُ
ُأن ُاتمج  ُاتا ُتعبرُفة ُاتحد ُأتم مُينُقدرات ُومواهب ُواتشعورُبأن ُيبد ُنفع مُ اتمجحم ُ،ُ م 

ُ(.14ُُُُ،ُص2008،ُيبيرُيبدُاتسح رُوأخروُنُ،يبدُاتجب رتمنُحوت ُوتمجحمع ُاتا ُت ةهُفة )
ي ملمُمؤثرامُف ُجودةُحة تا ُ،ُحيثُأنُمفاومُاتحد ُينُنفس ُسواءُُتاواتا ُاألحدا فا ُوة عدُُُُُ

ُاألم ُإ ُمسحو  ُإرتف   ُحيثُأن ،ُ ُحة ت  ُمسحو ُجودة ُث  ُومن ُأدان  ُينعكسُيل  ُسلبة م ُأو تج بة م
ُمنُمسحو ُاتداف ُ ُيزةد ُ،ُواتحف ؤ ُتدت  ُإتج بةة ُمسحقبل ُبطرةقة ُتححقي ُاألهدافُواتنج فُورس  تدت 

وب تح ت ُشعور ُب تسع دةُواترض ُينُاتحة ةُ،ُبينم ُاتحد ُاتا ُتكونُمفاوم مُسلبة مُينُذات ُوةنخفضُ
ُيؤثرُسلبة مُيل ُمسحو ُ تدت ُاتشعورُب ألم ُواإلحب  ُفإنُذتكُيد ُيل ُيدمُشعور ُب تسع دةُوهاا

وشعورُاتحد ُب تجودةُف ُحة ت ُومس يدت ُيل ُتحسينا ُمنُأه ُاتعوام ُاتح ُتمكن ُُُجودةُحة ت ُ.
منُإسحثم رُإمك ن ت ُو  ق ت ُو ة دةُ موح ت ُوتنم ُتدت ُاتداف ةةُتلنج  ُواتشعورُب تسع دةُواترض ُ

ُ،محمدقب )وتحسينُتوجا ُنحوُاتحة ةُواتمسحُواتحواف ُواتنج فُوهااُينعكسُإتج بة مُيل ُصحح ُاتنفسةة
ُاتعزةز ُيبد ُفرةد ُ(2008،ُيص م ُتواج ُاألحدا ُاتمنحرفينُُأم ُ. مش يرُاتةأسُواإلحب  ُاتح ُقد

واتمغو ُاتح ُيحعرضونُتا ُنحةجةُحرم نا ُمنُاتحة  ُاألسرةةُاتسلةمةُُواتح ُتس ه ُبدرجةُ بيرةُف ُ
ُواإلجحم ي  ُاتنفس  ُاتحواف  ُيل  ُقدرتا  ُويدم ُتديا  ُاتاا  ُمسحو  ُضغو ُُإنخف ض ومواجاة

ُ ُاتمحعددةوصعوب   ُاإلجحم ييينُُاتحة ة ُاألخص نيين ُج ن  ُمن ُاتمان  ُاتحدخ  ُضرورة تحطل 
ب إل ل ُيل ُاتعديدُاتب حثُُوقدُق متلمس همةُف ُيلجا ُوتحسينُوتنمةةُتوجاا ُنحوُاتحة ةُ،ُهااُ

االحدا ُاتمنحرفينُو اتكُاتدراس  ُاتعربةةُواألجنبةةُاتح ُتن وتتُاتحوج ُنحوُاتحة ةُمنُج ن ُُوُمن
ُ:ُُوت ُتصنةفا ُيل ُاتنحوُاتح ت اتعللُب تمعن ُمنُج ن ُأخرُ

ُ
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 ) أ ( الدراسات ذات الصلة بالتوجه نحو الحياة وجودتها : 
(ُواتح ُإسحادفتُاتحعرفُيل ُاتعلقةُبينُجودةُاتحة ة2012ُُمن ُتو  ُ،ُُ،كدراسةُ)اتسيدُُُُُُ

ومفاومُاتاا ُتد ُيينةُمنُاتطلبُاتص ُاتموهوبونُوميرُاتموهوبونُ،ُوأش ر ُاتنح ن ُإت ُوجودُ
فروقُداتةُإحص نة مُبينُهوالءُاتطلبُتص ت ُاتص ُاتموهوبونُخ صةُاتا ورُ،ُ م ُأش ر ُاتنح ن ُ

ُات ُُو ُحة ت أتم م ُبجودة ُاتاا ُتد ُاتط ت ُاتموهوبُوبينُشعور  ُبينُمفاوم ُإتج بةة ُيلقة ،ُجود
ُُودراسة ُوأخرونُ) ُواتح ُإسحادفتُمعرفةُاتعلقةُبينُمفاومLinda and others, 2013ُُتيندا )

اتاا ُوجودةُاتحة ةُتد ُيينةُمنُاتمص بينُب تخرفُ،ُوأش ر ُنح نجا ُات ُوجودُيلقةُإتج بةةُداتةُ
 م ُأكد ُُ.ُص نة مُبينُمفاومُاتاا ُوتحقةق ُوبينُاتحنبوءُبمسحو ُجودةُاتحة  ُتد ُيينةُاتدراسةإح

ُ (ُ ُدتجونُوأخرون ُبينُُ Dolgun and others , 2014دراسة ُاتعلقة ُواتح ُإسحادفتُدراسة )
ُاتاا ُتد ُيينةُمنُاأل ف  ُاتمص بينُبفر ُاتحر ةُوتشحتُاإلنحب ُومفاوم ُاتحة ة ُ،ُتحسينُجودة   

ُاتحة ةُ ُات ُأنُوجودُيلقةُإتج بةةُبينُشعورُهؤالءُاأل ف  ُبااتا ُوتحةسنُجودة وأش ر ُنح نجا 
ُ)يل ُتديا . ُأوضحتُدراسة ُُ، م  ،ُ ُإسحادفتُاتحعرفُيل ُمسحو 2016ُُبشر ُمحمد ُواتح  )

ُتد ُيينةُمنُاتمدرس  ُواإلدارة  ُف ُاتمدارسُاتحكومةةُف ُدمش ُ،ُوأ ش ر ُاتحوج ُنحوُاتحة ة
ُإت ُوجودُفروقُداتةُإحص نة مُبينُيينةُاتدراسةُمنُحيثُاتح تةُاإلجحم عةةُ،ُحيثُأكد ُ نح نجا 
يل ُأنُاتمحزوج  ُتديا ُأهدافُوتوج ُنحوُاتحة ةُأيل ُمنُاتع  ب  ُواتمطلق  ُ،ُو اتكُأش ر ُات ُ

يل ُمؤه ُأق ُ،ُُأنُاتح صلينُيل ُمؤه ُج مع ُتديا ُتوج ُنحوُاتحة  ُأيل ُمنُهؤالءُاتح صلين
ُت ُتكنُهن كُفروقُمرتبطةُب تمرحلةُاتعمرة ُبينم  ُاتمجيدُبنُ،ُُ،ودراسةُ)ص ت ُةُ، (2017ُُيبد

واتح ُإسحادفتُتحديدُاتعلقةُبينُجودةُاتحة ةُو  ُمنُاألم ُومفاومُاتاا ُتد ُاألحدا ُاتج نحينُ
اتج نحينُف ُمسحو ُجودةُُوميرُاتج نحينُ،ُومعرفةُمد ُوجودُفروقُبينُاألحدا ُاتج نحينُومير

اتحة ةُف ُمدينةُاترة ضُ،ُوأش ر ُنح ن ُاتدراسةُات ُوجودُيلقةُإتج بةةُبينُاتشعورُب ألم ُتد ُ
األحدا ُسواءُ  نواُج نحينُأوُميرُج نحينُوبينُجودةُاتحة ةُتديا ُ،ُحيثُأنُبثُاتشعورُب ألم ُ

ُ.ُُة ةواتسع دةُف ُنفوسُاألحدا ُوةس يده ُيل ُتحسينُجودةُاتح
ُ)محمدُُُ ُأوضحتُدراسة ُُ، م  ،ُ ُيل  ُمعن 2017ُُه جر ُبين ُاتعلقة ُإسحادفتُتحديد ُواتح  )

تد ُاتمراهقينُب تمرحلةُاتث نوةةُ،ُوأش ر ُنح نجا ُإت ُفع تةةُاتعللُب تمعن ُف ُُاتحة ةُوتقديرُاتاا 
يص مُُ،ودراسةُ)يل ،ُتقديرُاتاا ُوتحسينُمعن ُاتحة ةُتد ُاتمجمويةُاتحجرةبةةُمنُيينةُاتدراسةُ

ُواتح ُإسحادفتُاتححق ُمنُف يلةةُبرن م ُإرش د ُمعرف ُسلو  ُتحنمةةُما را 2018ُُمحمدُ،ُ )
ُوأش ر ُ ،ُ ُاتث نوةة ُاتمرحلة ُتد ُ لبة ُاتمسحقب  ُوخفضُقل  ُاتحة ة ُجودة ُتححسين ُاإلتج ب  اتحقكير

ُاتحة ةُاتنح ن ُإت ُنج فُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُبإسحخدامُاتعللُاتمعرف ُ اتسلو  ُف ُتحسينُجودة
ودراسةُ،ُُتد ُأفرادُاتمجمويةُاتحجرةبةةُوتنمةةُما را ُاتحفكيرُتديا ُمق رنةُبأفرادُاتمجمويةُاتم بطة

ُاتجواد ُُ،)يبد ،ُ ُهللا ُيبد ُتلخدمة2018ُُسلو  ُاتع مة ُاتمم رسة ُواق  ُتحديد ُإسحادفت ُواتح  )
ُتألحدا ُاتمنحرف ُاتحة ة ُنوعةة ُوتحسين ُاتح ُاإلجحم عةة ُاألدوار ُأه  ُأن ُإت  ُوأش ر ُنح نجا  ،ُ ين

تم رسا ُاألخص ن ُاإلجحم ي ُم ُاألحدا ُهوُاتحرصُيل ُتوصي ُاتخدم  ُاتمحنويةُتألحدا ُ،ُ
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ُاتحفكيرُاإلتج ب ُتديا  ُيل ُإكحش فُاتقو ُاتداخلةةُتا ُوتدعةما ُوتنمةة ُبينم ُُو اتكُمس يدتا  .
واتح ُإسحادفتُتحديدُاتعلقةُبينُتحسينُُ(ُُُ   Laan, A m. Vander, 2018أش ر ُدراسةُ)

نوعةةُاتحة ةُومع ن ةُاألحدا ُاتج نحينُمنُاتمشكل ُاإلجحم عةةُواتنفسةةُواتصحةةُ،ُوم ُإذاُ  نُ
األحدا ُاتاينُتديا ُما را ُتكةفُإجحم ي ُمن سبةُأق ُيرضةُتلجنوفُمنُميره ُ،ُوأش ر ُنح نجا ُ

ُ ُاتحة ة ُجودة ُإنخف ضُمسحو  ُمشكل ات  ُمن ُتع نون ُاتاين ُاتمراهقين ُوُتد  ُونفسةة ُإجحم عةة
ُ.ُُ،ُويدمُوجودُيلقةُبينُنوعةةُاتحة ةُوجنوفُاألحدا ُصحةة

 )ب( الدراسات ذات الصلة باألحداث المنحرفين :
ةُاألحدا ُ(ُواتح ُإسحادفتُتحديدُاتخدم  ُاتمقدمةُبمر زُري ت2007ُ،ُمم رُ ُ،كدراسةُ)محمدُُُُ

،ُوأش ر ُنح نجا ُإت ُأنُهن كُاتعديدُمنُاتخدم  ُاتح ُتقدما ُاتمر زُتري تةُب تجزانرُببرلُبويرةرل
األحدا ُ  تخدم  ُاإلجحم عةةُواتنفسةةُواتصحةةُ،ُوتكنا ُميرُ  فةةُإلشب  ُإححة جحا ُبسب ُقلةُ
ُإسحف د ُدون ُتحو  ُاتح  ُواتمعوق   ُبعضُاتمشكل  ُووجود ُجاة ُمن ُاتم تةة ُواتموارد ةُاإلمك نة  

األحدا ُمنُتلكُاتخدم  ُمنُجاةُأخر ُومنا ُنقصُبرام ُتأهي ُهؤالءُاألحدا ُ،ُو اتكُقلةُأيدادُ
ُاتخ ُذو  ُمن ُاإلجحم ييين ُاألخص نيين ُمشكل ُاألحدا . ُم  ُتلحع م  ُ)حمدبرة ُُ،ودراسة ،ُإبراهة 

ُمزة2008 ُمح فظ   ُف  ُاألحدا  ُجنوف ُإت  ُاتمؤدتة ُاتعوام  ُيل  ُاتحعرف ُإسحادفت ُواتح  )ُُ،
وأش ر ُنح نجا ُإت ُتعددُها ُاتعوام ُ،ُومنا ُاإلجحم عةةُواإلقحص دتةُواتثق فةةُ،ُوتأثيرُرفق ءُاتسوءُ
يل ُاأل ف  ُواتمراهقينُ،ُوغة بُاألبُاتدان ُينُاألسرةُ،ُوسوءُاتحنشئةُاإلجحم عةةُ،ُويدمُاإلهحم مُ

ُأكد ُدراسةُ)إسم يي ُ.ُبشؤنُاتحد ُومراقبح  ُحبي ُُ، م  ُواتح ُإسحادفتُتحديد2009ُ،ُراندا )
واق ُبرام ُاتحدخ ُاتمان ُتد ُاألحدا ُاتمنحرفينُف ُمع هدُري تةُاألحدا ُبمدينةُدمش ُ،ُواش ر ُ
ُسلو ا ُ ُوتعدي  ُاألحدا  ُهؤالء ُتأهي  ُف  ُتس ه  ُاتح  ُاتمان  ُاتحدخ  ُبرام  ُضعف ُإت  نح نجا 

ُاإل ُينُقلة ُتنج فُاتمنحرفُفملم ُاتل مة ُاتبرام ُف ُتحقي ُأهدافا مك نة  ُواتموارد ُ م ُُُها  .
ُتوصلتُدراس ُف يز، ُهن ء ُاتسلم، ُ)يبد ُمقة سُإلتج ه  ُاألحدا 2010ُة ُواتح ُإسحادفتُإيداد )

ُات ُنج فُاتب حثةُف ُتصمة ُمقة سُتس ه ُف ُ ُاتمسحقبلةةُ،ُوأش ر ُنح نجا  اتمنحرفينُنحوُاتحة ة
ُاتم ُاتحة ة ُقة سُقة سُإتج ه  ُاألحدا ُاتمنحرفينُنحو ُوه ُ) ُأبع د سحقبلةةُمنُخل ُقة سُيدة

ُنحوُاتمجحم ُ ُُ–إتج ه تا  ُُ–نحوُاألسرة ُنحوُاتزوالُ(ُ–نحوُاتعم ُُ–نحوُاتحعلة  ُأش ر ُ،  م 
ُإت ُ James. Howell & Mark w.Lipsey(2012ُةمسُس ُه و ُ،ُم ركُوتيبس ُ)دراسةُج

ُت ُاتح  ُاتبرام  ُاتمنحرفينأهمةة ُاالحدا  ُري تة ُات  ُفع تةةُُ،ادف ُتدي  ُاتح  ُاتفع تة ُاتبرام  وأن
اتخدم  ُتعدُذا ُأهمةةُف ُمج  ُري تةُاألحدا ُاتمنحرفينُ،ُوةمكنُإسحخدامُاتحدخل ُاتمبنةةُيل ُ

 م ُاش ر ُُاتبراهينُتوض ُمب دئُتوجياةةُإلسحخدما ُم ُاألحدا ُاتمنحرفينُوأنظمةُقم ءُاألحدا .
سحادفتُاتحعرفُيل ُاتعوام ُواألسب بُاتمؤدتةُإلنحرافُ(ُواتح ُإ2014ُيوسفُ،ُُ،دراسةُ)اتشرم ن

ُاتعوام ُغة بُدورُ ُإت ُأنُأه ُها  األحدا ُف ُمح فظةُإربدُمنُوجاةُنظره ُ،ُوأش ر ُنح نجا 
األسرةُف ُيملةةُاتحنشئةُاإلجحم عةةُاتسلةمةُتألبن ءُ،ُوضعفُاتوا  ُاتدين ُواتقةم ُواألخلق ُيندُ

ُاتس ُرفق ء ُاألحدا ُ، ُهؤالء ُاتمراهقة ُبفحرة ُاإلهحم م ُويدم ،ُ ُاألسرةة ُبا وءُوغة بُاترق بة ُاتا ُتمر
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ُ ُسواء ُج ن اتحد  ُاتمؤسسةُمن ُأو ُُاألسرة .ُ ُدراسة ُ)وأوضحت ُوأخرون  Meeraميراجونةج 
Gungea and others, 2017ُإسحادفتُتحد ُواتح  ُف ُي( ُسم  ُاتشخصةة ُاتا ُتل ب  ُاتدور د

ُ ،ُ ُاإلجرام  ُواتسلوك ُاألحدا  ُو اتكُجنوف ،ُ ُاتحد  ُشخصةة ُسم   ُأن ُإت  ُنح نجا  وأش ر 
ُاتسلوكُاتمع د ُتلمجحم . ُوإسحمرارةة ُف ُإنحراف  ُتسا  ُإضطرابُسلو   ُُ ُ)يوضأم  ُأم ُدراسة ،

ُج بر ُتد ُجم ي  ُاألحدا ُمن2018ُ، ُاإلجحم عةة ُاتقة  ُإسحادفتُتنمةة ُواتح  ُبرن م ُُ( خل 
ف يلةةُبرن م ُاإلرش دُاتجم ي ُف ُاتحآثيرُاإلتج ب ُيل ُأش ر ُنح نجا ُإت ُاإلرش دُاتجم ي ُ،ُفقدُ

ُواتحكةفُم ُ ُأوُخ رجا  ُداخ ُاتمؤسسة ُاآلخرةنُسواء سلو ة  ُوتصرف  ُجم ي  ُاألحدا ُتج  
ُ.ُُُُُاتبيئ  ُاتمحةطةُبا 

 )ج(  أما عن الدراسات التي تناولت العالج بالمعني : 
ُدراسة)اتع تهُُُُُ ُأش ر  ُُ،فقد ُب تعلل1996ُ ةن ، ُإرش د  ُبرن م  ُتطبي  ُإسحادفت ُواتح  )

ُ ُاإلضطراب   ُتحخ ةفُحدة ُاتمراهق  ب تمعن  ُاتط تب   ُتد  ُنج فُاتسلو ةة ُإت  ُنح نجا  ُوأش ر  ،
ُاتنفس ُتلمراهق  ُمنُ ُاإلرش د ُينُأهمةة ُفملم ُاإلضطراب  ُ، ُها  اتبرن م ُف ُاتحخ ةفُمنُحدة

ُاتح ُجودة ُبأهمةة ُتديا  ُاتوي  ُتنمةة ُتلمسحقب .خل  ُاتنظرة ُوتنمةة ُأوضحتُدراسةُة ة يبدُ)ُبينم 
(ُواتح ُإسحادفتُإخحب رُفع تةةُمم رسةُاتعللُب تمعن ُ أحدُاتنم ذلُاتعلجةة2010ُُ،رأفتُُ،اترحمن

ف ُاتخدمةُاإلجحم عةةُف ُتحسينُمعن ُاتحة ةُتد ُ ب رُاتسنُ،ُوأش ر ُنح نجا ُإت ُأنُاتمسنُاتا ُ
ُب تنسبةُت ُأد ُذتكُب تحب ةةُإت ُتحسينُمعن ُتح ُببرن م ُاتحدخ ُات مان ُوتحدد ُأهدافُاتحة ة

اتحة ةُتد ُاتمسنُوهااُتشيرُات ُفع تةةُاتعللُب تمعن ُمنُخل ُاتمححو ُاتدين ُف ُتحسينُمعن ُ
اتحة ةُ،ُوأوص ُاتبحثُبمرورةُإجراءُدراس  ُوبحو ُحو ُاتعللُب تمعن ُف ُتحسينُتواف ُاتعديدُ

(2014ُُُ،ص ت ُفؤادُ،بينم ُدراسةُُ)اتشعراوُ ُجحم ي ُومنا ُاألحدا ُاتمنحرفين.دف  ُاإلمنُفئ  ُات
ُاتشب بُ ُمن ُتد ُيينة ُاتحة ة ُجودة ُتحسين ُف  ُب تمعن  ُاتعلل ُفع تةة ُإسحادفتُاتححق ُمن واتح 
ُ لبُ ُدرج   ُرت  ُمحوسط   ُبين ُإحص نةة ُداتة ُفروق ُوجود ُإت  ُنح نجا  ُواش ر  ،ُ اتج مع 

اتحجرةبةةُومحوسطُرت ُدرج  ُ لبُاتمجمويةُاتم بطةُيل ُمقة سُجودةُاتحة ةُتص ت ُاتمجمويةُ
ُ ُتحسين ُف  ُب تمعن  ُاتعلل ُفع تةة ُإت  ُتشير ُوهاا ،ُ ُاتحجرةبةة ُتد ُ لبُاتمجموية ُاتحة ة جودة

ُ ُاتج مع . ُ)فديوساتشب ب ُدراسة ُاش ر  ُأحمدُ،بينم  ُإسحادفت2015ُُُ،حمودُ،ن تفُ، ُواتح  )
ف عةةُاإلرش دُواتعللُب تمعن ُف ُاتحخ ةفُمنُضغو ُومشكل ُاتحة ةُاتنفسةةُتد ُُاتحعرفُيل 

يينةُمنُ لبةُج معةُإربدُاألهلةةُ،ُوأش ر ُنح نجا ُإت ُف يلةةُاتبرن م ُاإلرش د ُب تعللُب تمعن ُ
ُاتنفسةة ُاتحة ة ُضغو  ُمن ُاتحخ ةف ُواتمي ُف  ُاتحزن ُمش ير ُيل  ُواتحغل  ُاتمجمويةُُ، تد 

ُاتم بطةاتحجُر ُب تمجموية ُمق رنة ُُةبةة .ُ ُإسحادفتُإخحب ر2015ُُُ،ش ب نُ،دراسة)يزامأم  ُواتح  )
ش ر ُيينةُمنُذو ُاإلي قةُاتحر ةةُ،ُفقدُأفع تةةُاتعللُب تمعن ُف ُتحقي ُاترض ُينُاتحة ةُتد ُ

ُينُاتحة  ُإت ُنج فُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُب تعللُب تمعن ُف ُرف ُمعدال ُاترض  ُتد ُنح نجا  ة
ُب ترفضُواتنقصُواتعجزُومس يد ُف ُخفضُشعوره  ُاتمس همة ُمنُخل  ُيل ُاتمع قينُحر ة م تا 

(ُواتح ُإسحادفتُاتححق 2016ُُُ،محمدُ،دراسةُ)يبدُاتعزةزُأوضحت م ُتحقي ُأهدافا ُف ُاتحة ة.ُ
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ُا ُاتمراهقين ُمن ُتد ُيينة ُاتحة ة ُاتادفُمن ُف ُتحسين ُب تمعن  ُاتعلل ُبرن م  ُف يلةة ُ،ُمن تص 
ُمنُ ُاتحجرةبةة ُبينُمحوسط  ُرت ُاتمجموية ُإحص نةة ُفروقُذا ُدالتة ُإت ُوجود واش ر ُنح نجا 
اتا ورُواإلن  ُف ُاتقة سينُاتقبل ُواتبعد ُيل ُمقة سُاتادفُمنُاتحة ةُتص ت ُاتقة سُاتبعد ُ،ُ

ُُُاتادفُمنُاتحة ةمم ُتشيرُإت ُف يلةةُبرن م ُاتعللُب تمعن ُف ُمس يدةُيينةُاتدراسةُيل ُتحسينُ
(ُواتح ُاسحادفتُاتححق ُمن2019ُُُ،،ُبنُأحمدُوإبراهة أحمدوأش ر ُدراسةُ  ُمنُ)بنُموس ُُُُُُ

ُاتمرحلةُ ُتد ُ لب ُاتطموف ُمسحو  ُتحسين ُف  ُب تمعن  ُاتعلل ُيل  ُق ن  ُإرش د  ُبرن م  ف يلةة
ُبينُاتقة سينُاتقبل ُ ُفروقُذا ُدالتةُإحص نةة ُإت ُوجود ُوأش ر ُنح نجا  ُبمنطقةُج  انُ، اتث نوةة

اتطموفُتص ت ُاتقة سُاتبعد ُمم ُتشيرُإت ُُواتبعد ُألفرادُاتمجمويةُاتحجرةبةةُيل ُمقة سُمسحوُ 
ُنج فُاتبرن م ُاإلرش د ُب تعللُب تمعن ُف ُتحسينُمسحو ُاتطموفُتد ُأفرادُيينةُاتدراسة.ُُ

 وبالنظر للدراسات السابقة نجد أنها ركزت علي مايلي : 
 ُأوُمج  ُتنويتُاتدراس  ُاتس بقةُمنُحيثُاتمج ال ُاتا ُ بقتُفيا ُسواءُمج  ُاألحداُُُُُُ

ُوقدُ ،ُ ُاتج معة ُ لب ُري تة ُمج   ُأو ُاتسن ُ ب ر ُأو ُاإلححة ج  ُاتخ صة ُذو  ُأو ُاتطفوتة ري تة
ُأش ر ُها ُاتدراس  ُف ُمجملا ُإت ُم ُيل ُ:ُُ

أنُتنمةةُاتشعورُب تاا ُتد ُاألحدا ُاتج نحينُتس ه ُبدرجةُ بيرةُف ُتحسينُجودةُاتحة ةُتا ُ -1
لجةةُاتح ُتس ه ُف ُبثُاتشعورُب ألم ُواتسع دةُواتثقةُف ُوذتكُمنُخل ُتطبي ُاتبرام ُاتع

 (ُ.2017ُ،ُيل ُه جر2017ُُ،ُص ت Lind 2013ُُ،2012ُُاتنفسُ)ُ دراسةُتو  ُمن ُ
ُاتشعورُ -2 ُإنخف ض ُف  ُتس ه  ُواتصحةة ُواتنفسةة ُاإلجحم عةة ُتلمشكل  ُاتمراهقين ُمواجاة أن

 (ُ.Laan Vander , 2018بمسحو ُجودةُاتحة ةُتديا ُ دراسةُ)
أش ر ُات ُقة مُاألخص نيينُاإلجحم ييينُاتع ملينُبمؤسس  ُري تةُاألحدا ُب تعديدُمنُاألدوارُ -3

ُاتعديدُمنُاتخدم  ُاإلجحم عةةُواتنفسةةُ اتح ُتس ه ُف ُمس يدتا ُيل ُح ُمشكلتا ُوتقدت 
حمث ُف ُقلةُواتصحةةُواتحأهيلةةُتا ُ،ُوتكنُهن كُمعوق  ُتحو ُدونُإسحف دةُاألحدا ُمنا ُ،ُوت

اإلمك نة  ُواتمواردُاتل مةُإلشب  ُإححة ج تا ُ،ُفملمُينُنقصُبرام ُتأهي ُهؤالءُاألحدا ُ،ُ
و اتكُقلةُأيدادُاألخص نيينُاإلجحم ييينُمنُذو ُاتخبرةُتلحع م ُم ُمشكل ُاألحدا ُ دراسةُ

 .(2018ُسلو ُُ،،ُيبدُهللا2007ُمم ر ُُ،محمد)
ُوأس -4 ُيوام  ُأه  ُأن ُات  ُاتحنشئةُأش ر  ُيملةة ُف  ُاألسرة ُدور ُغة ب ُاألحدا  ُإنحراف ب ب

اإلجحم عةةُاتسلةمةُتلبن ءُوضعفُاتوا  ُاتدين ُواألخلق ُتد ُهؤالءُاألحدا ُ،ُب إلض فةُات ُ
رانداُُ،ودراسةُحبي 2008ُإبراهة ُ،تآثيرُرفق ءُاتسوءُيل ُسلو ة تا ُوتصرف تا ُ دراسةُ)حمد

   (ُ.2014ُودراسةُيوسفُاتشرم ن2009ُُ
ُاتسلو  ُ -5 ُاتمعرف  ُاتعلل ُمن ُ ل ُبإسحخدام ُاتمان  ُاتحدخ  ُبرام  ُونج ف ُفع تةة ُيل  أكد 

ُوضغو ُاتحة ةُ ُاتحة ة ُونوعةة ُوتحسينُمعن ُاتحة ة ُاتحة ة ُب تمعن ُف ُتحسينُجودة واتعلل
 لبُُ––ذو ُاإلححة ج  ُاتخ صةُُ–تسنُ ب رُاُ–ومنا ُ)ُاتمراهقينُُ ُاتح ُ بقتُيليا تلفئ 

ُاترجمنُ ُرأفتُيبد (ُ ُ دراسة )ُ 2010ُُاتج معة ُاتشعراو ُيص م ُيزام2014ُُودراسة ودراسة
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ُنب،ُ،ُودراسة2018ُُودراسةُمحمدُيص م2016ُُ،ُودراسةُيبدُاتعزةزُمحمد2015ُُش ب نُ
  .(2019ُ،ُبنُأحمدُابراهة ُُأحمدموس ُ

ُاتسُ -6 ُواتبحو  ُاتدراس   ُتن س ُإيحمد  ُواتح  ُاتبة ن   ُجم  ُأدوا  ُمن ُاتعديد ُيل   بقة
اإلفحراض  ُاتنظرةةُتمدخ ُاتعللُب تمعن ُواتح ُمنا ُمقة سُجودةُاتحة ةُ،ُمقة سُاتادفُمنُ

 اتحة ةُ،ُمقة سُاتحوج ُنحوُاتمسحقب ُوميره .
ُمواجاة -7 ُف  ُتفع تيح  ُتشير ُنح ن  ُووجود ُب تمعن  ُاتعلل ُفع تةة ُإخحب ر ُمن ُاترم  بعضُُيل 

اتمشكل ُاتح ُتواج ُاتفئ  ُاتس ب ُاإلش رةُإتيا ُ،ُوإنطلق مُمنُتوصةةُدراسةُرأفتُيبدُاترحمنُ
بأهمةةُإخحب رُفع تةةُاتعللُب تمعن ُم ُبعضُاتفئ  ُومنا ُاألحدا ُ،ُتااُفأن ُف ُحدودُيل ُ

ألحدا ُاتم تينُاتب حثُت ُتخحبرُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُف ُتحسينُاتحوج ُنحوُاتحة ةُت
،ُوالُتوجدُأت مُمنُاتدراس  ُاتس بقةُأجرةتُيل ُفئةُاألحدا ُاتم تينُ،ُوهااُم ُتسع ُاتدراسةُ
اتراهنةُتححقةق ُ،ُوقدُإسحف دُاتب حثُمنُاإل ل ُيل ُاتدراس  ُاتس بقةُف ُتحديدُمشكلةُاتدراسةُ

ُوصة مةُإ  ره ُاتنظر ُوتحديدُأدوا ُاتدراسةُوتفسيرُنح نجا ُ.ُُ
نح ن ُاتدراس  ُواتبحو ُاتس بقةُيحم ُأنُاتمشكل ُُأش ر ُإتة وبن ءامُيل ُم سب ُيرض ُوم ُُُُُ

مرتبطةُبححقي ُاتاا ُوفقدانُُواتم تيينُبشك ُخ صُاتح ُتع ن ُمنا ُاألحدا ُاتمنحرفينُبشك ُي م
ُ  فةُ ُيحطل ُتم فر ُاتمشكل ُفإنُاألمر ُوتعللُمث ُها  ،ُ ُنحوه  ُواتحوج  اتادفُومعن ُاتحة ة
ُحلو ُ ُاتعلجةةُإلتج د ُوبرامجا  ُاتمخحلفة ُاإلجحم عةةُبطرقا  ُاتخدمة ُمانة اتمانُواتمؤسس  ُومنا 

سةةُواإلجحم عةةُتاؤالءُاألحدا ُومس يدتا ُتق ُاتمجحم ُمنُاإلنحراف  ُاتسلو ةةُواإلضطراب  ُاتنف
ُاتحكةفُ ُيل  ُسلة ، ُبشك  ُاتمجحم  ُف  ُاتخدمةُواإلنخرا  ُمانة ُ رق ُ إحد  ُاتفرد ُخدمة و رةقة

اإلجحم عةةُتحع م ُم ُاتمشكل ُاتفردتةُاتمخحلفةُمنُخل ُنظرة  ُونم ذلُومداخ ُيلجةةُمحعددةُ
فردُقدُتصل ُتلحدخ ُاتمان ُم ُفئةُاألحدا ُاتم تيينُ،ُوةر ُاتب حثُأنُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُات

أوُاتروح ُواتا ُتع ت ُاتمشكل ُاتن تجةُينُُ،ُوذتكُبإيحب ر ُأحدُاتنم ذلُاتعلجةةُتلعللُاتوجود 
أسب بُإجحم عةةُ،ُوةحميزُبأن ُأحدُمداخ ُاتعللُاتقصيرُواتا ُتس يدُاتعمي ُيل ُتنمةةُاتشعورُ

ُ ُاتشعور ُوتحوة  ُإت ُب تحف ؤ  ُاتمعفُتد ُاتفرد ُونق   ،ُ ُواإلنحص ر ب تةأسُإت ُاإلحس سُب ألم 
ُاألسب بُ ُتعلل ُأهمةة ُتعط  ُأن  ُإت  ُب إلض فة ،ُ ُاتسلبةة ُإتج ه  ُاتعمي  ُوتعدي  ،ُ ُتقوت  مصدر

ُُاتخ صةُب تمشكل ُتةكحشفُاتعمي ُمعن ُوهدفُتحة ت ُفةسع ُج هدامُتححقي ُها ُاألهدافُ.ُ
وتعدُمشكلةُاتدراسةُاتح تةةُإنطلق مُمم ُتع نة ُاألحدا ُاتم تينُاتيومُمنُاتكثيرُمنُاتمغو ُُُُُُُ

واإلضطراب  ُاتسلو ةةُواتنفسةةُواإلجحم عةةُ،ُويدمُاتقدرةُيل ُاتحواف ُم ُها ُاتمغو ُاتن تجةُينُ
 بة ةةُوب تح ت ُتقية ُف ُاألحدا ُاتحة تةةُواتح ُتحمث ُف ُيدمُوجودُأسرةُتلحد ُت ةهُفيا ُبصورةُ

ُاتري تةُ ُمؤسس   ُف  ُب إلق مة ُاتمرتبطة ُاتمغو  ُتلك ُات  ُب إلض فة ُ وةلة، ُتفحرا  اتمؤسسة
ُم ُ ُب تعلق  ُاإلجحم عةة ُمرتبطة ُمشكل ُوضغو  ُمن ُيحرت ُيليا  ُوم  ُاتعق بةة ُأو اإلجحم عةة

ُتص ُمنُيدمُوضوفُأهدافُأقران ُومشرفة ُوأخر ُمرتبطةُب تحعلة ُواتحدرة ُف ُاتمؤسسةُوم   حبا 
ُاتحد ُومنُث ُ ُوةنح ُينُذتكُح تةُمنُاتصرا ُاتداخل ُاتا ُت ةهُفة  ُف ُحة ت  ُتحققا  محددة
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تحح لُات ُمس يدةُتمواجاةُها ُاتمغو ُمنُج ن ُوأتم مُتنمةةُاتثقةُب تنفسُوتحسينُتوجا ُنحوُ
ُاتحة ةُوتحقي ُأهداف ُمنُج ن ُأخرُ.

ُكلةُاتبحثُاتراهنُتدورُحو ُم ُيل ُ:وبن ءأُيل ُم ُسب ُفإنُمشُ
ُاتحة ةُ -1 ُنحو ُإت ُتحسينُاتحوج  ُاتفرد ُاتعللُب تمعن ُف ُخدمة ه ُتمكنُأنُتؤد ُمم رسة

 تألحدا ُاتم تينُ.ُ
ُاتبحثُمنُمنظورُاتعللُب تمعن ُف ُ -2 ُمنُخل ُهاا ُوتطبةقة م ُنظرة م ُإ  رام ه ُتمكنُتقدت 

ُ ُاإلجحم ييين ُاألخص نيين ُيوج  ُاتفرد ُتكة ةةُخدمة ُاألحدا  ُري تة ُمؤسس   ُف  اتع ملين
 اتحع م ُمعا ُخ صةُفةم ُيحعل ُبطرقُوأس تي ُتحسينُاتحة ةُوتحقي ُأهدافا ُ.

 : ثانيًا : أهمية البحث
ينُمنُأكثرُاتفئ  ُاتعمرةةُح جةُإت ُاإلهحم مُبا ُوحسنُري يحا ُنظرامٌُتعدُاألحدا ُاتم ت -1

 ُاتحشردُواإلنحرافُويدمُوجودُأسرُيحمحعونُف ُظلا ُتكثرةُاتمخ  رُاتاينُيحعرضونُتا ُومنا
ب تري تةُواتحم تةُواتحنشئةُاإلجحم عةةُاتسوةةُ،ُومنُث ُتع نونُمنُ  فةُأنوا ُاتمشكل ُسواءُ
ُاتعللُ ُتحطل  ُواتح  ُواتطموح   ُاألهداف ُوضوف ُويدم ُواتسلو ةة ُواتنفسةة اإلجحم عةة

 واتمس يدةُف ُمواجاحا .
2- ُُ ُاتبحثُمن ُهاا ُاألتعد ُواق  ُيل  ُاتموء ُتلق  ُاتح  ُي مُاتبحو  ُبشك  ُاتمنحرفين حدا 

ُج ن ُواتم ت ُمن ُمعا  ُاتحع م  ُفلسفة ُتغيير ُإت  ُتحح جون ُخ صُواتاين ُبشك  ُمنا  ين
اتق نمينُيل ُأمرُمؤسس  ُاتري تةُاإلجحم عةةُواتع ملينُفيا ُوتحوة ُتر يزُها ُاتمؤسس  ُ

ُإت ُل ُبرام ُاتري تةُاإلجحم عةةُفقطي اتحر يزُأتم مُيل ُاتج ن ُاتعلج ُواتا ُيحطل ُ،
ُيل ُ ُاإلجحم ييين ُواألخص نيين ُاتمم رسيين ُتحدرة  ُاتل مة ُاإلمك نة  ُواتموارد ُ  فة توفير
 إسحخدامُاتنم ذلُواألس تي ُاتعلجةةُاتمن سبةُتمس يدةُهؤالءُاألحدا ُيل ُمواجاةُمشكلتا ُ

ُاتس  -3 ُواتبحو  ُاتدراس   ُنح ن  ُين  ُ شفت ُمؤسس  ُم  ُف  ُاتمقةمون ُاألحدا  ُأن ُمن بقة
اتري تةُاإلجحم عةةُتع نونُمنُاتعديدُمنُاتمشكل ُومنا ُيدمُاتشعورُب ألهمةةُف ُحة تا ُ
ُأدوارُ ُقصور ُم  ،ُ ُتحقةقا  ُتسحطة  ُاتحد  ُتد  ُواضحة ُأهداف ُوجود ُيدم ُين فملم

 األخص نيينُاإلجحم ييينُاتعلجةةُف ُها ُاتمؤسس  ُ.
بعضُاتدراس  ُاتس بقةُمنُفع تةةُمم رسةُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُف ُُم ُأكدت ُنح ن  -4

تحسينُمعن ُوجودةُاتحة ةُتد ُاتعديدُمنُاتفئ  ُاتح ُ بقتُيليا ُها ُاتدراس  ُ،ُوخ صةُ
دراسةُرأفتُيبدُاترحمنُواتح ُأوصتُبمرورةُإخحب رُفع تةةُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُ

 تد ُاألحدا ُاتمنحرفين.ُف ُتحسينُمعن ُاتحة ة
ُ:ُُُُُ ثالثًا : أهداف البحث

ُوتحسينُاتفردُخدمةُف ُب تمعن ُاتعللُمنظورُمنُبرن م ُمم رسةُفع تةةُإخحب ر:ُُالرئيس الهدف
 :ُُه ُأهدافُيدةُاتادفُهااُمنُوةحفر ُناتم تيُتألحدا ُاتحة ةُنحوُاتحوج 
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1- ُ ُاتعلل ُمنظور ُمن ُبرن م  ُمم رسة ُفع تةة ُب تنفسُتلحدا ُاخحب ر ُاتثقة ُتحسين ُفى ب تمعنى
 اتم تيين.

ُب تمعنىُفى -2 ُاتعلل ُبرن م ُمنُمنظور ُمم رسة ُفع تةة ُاتحزنُواتمي ُُاخحب ر تخ ةفُمش ير
 .تلحدا ُاتم تين

ُُوُاخحب رُفع تةةُمم رسةُبرن م ُمنُمنظورُاتعللُب تمعنىُفى -3 تحسينُاتحوج ُنحوُخدمةُاتفرد
ُ.اتادفُتلحدا ُاتم تين

ُف ُاتم تينُاألحدا ُم ُاتع ملينُاإلجحم ييينُاألخص نيينُتفيدُوتطبةقة ُنظرة ُإ  راُتقدت ُ -4
 .اتحة ةُنحوُتوجاا ُتححسينُاألحدا ُتأهي ُمؤسس  

 رابعًا : فروض البحث :
ُاتحجرةبةةُاتمجمويحينُدرج  ُمحوسطُبينُإحص نة ُداتةُفروُقُتوجدُ: الرئيس الفرض

ُاتم تينُتألحدا ُاتحة ةُنحوُاتحوج ُمقة سُيل ُواتبعد ُاتقبل ُاتقة سينُف ُواتم بطة
ُاتفردُب تمعن ُاتعللُبرن م ُمم رسةُنحةجة ُخدمة تلمجمويةُُاتبعد ُاتقة سُتص ت ُف 

 .اتحجرةبةة
 الفروض الفرعية:

ُاتبعد ُاتقة سُف ُواتم بطةُاتحجرةبةةُاتمجمويحينُدرج  ُمحوسطُبينُإحص نة ُداتةُفروُقُتوجد -1
ُمم رسةُنحةجةُاتم تينُتألحدا ُاتحة ةُنحوُاتحوج ُتمقة سُاتاا ُوتحقي ُب تنفسُاتثقةُبعدُيل 

 .اتمجمويةُاتحجرةبةةُتص ت ُف ُخدمةُاتفردُب تمعن ُاتعللُبرن م 
ُاتبعد ُاتقة سُف ُواتم بطةُاتحجرةبةةُاتمجمويحينُدرج  ُمحوسطُبينُإحص نة ُداتةُفروُقُتوجد -2

ُبرن م ُمم رسةُنحةجةُاتم تينُتألحدا ُاتحة ةُنحوُاتحوج ُتمقة سُواتحزُنُاتمي ُبعدُيل 
 .تص ت ُاتمجمويةُاتحجرةبةةُف ُخدمةُاتفردُب تمعن ُاتعلل

ُاتبعد ُاتقة سُف ُواتم بطةُاتحجرةبةةُاتمجمويحينُدرج  ُمحوسطُبينُإحص نة ُداتةُفروُقُتوجد -3
ُبرن م ُمم رسةُنحةجةُاتم تينُتألحدا ُاتحة ةُنحوُاتحوج ُتمقة سُاتادفُنحوُاتحوج ُبعدُيل 

 .اتمجمويةُاتحجرةبةةُتص ت ُف ُخدمةُاتفردُب تمعن ُاتعلل
 خامسًا : مفاهيم البحث : 

 مفهوم العالج بالمعني :  -1
نس نىُفىُيل ُدئُاتفلسفةُاتوجودتةُواالتج  ُاإلعدُاتعللُب تمعنىُمدخلُيلجة ُتسحندُيلىُمب تُ ُُُ

ُ،ُوهوُتعنىُاتعللُمنُخل ُاتمعنىُ،ُ اتنفسُوقدُأسس ُفرانك ُفىُمنحصفُاتقرنُاتعشرةنُتقرةب 
ُ ُاتيون نةة ُاتكلمة ُمن ُاشحق ق  Logosُُحيثُت  ُتعنى ُاتوجودMeaningُُاتحى ُيلى ُير ز ُأىُأن  ،

ُاتوجود ُذتك ُومعنى  ,Lukas, Elisabeth; Hirsch, Bianca Zwang) االنس نى

2002,p333)ُ.ُ ُ ُوتعمي ُُ ُاتروحىُ، ُاالنس نىُفىُبعد  ُاتوجود ُفا  وةعرفُاتعللُب تمعنىُبأن 
اتويىُب ُوتأصي ُاتشعورُب تحرةةُواتمسئوتةةُواسحث رةُإرادةُاتمعنىُواتحىُتجع ُتلحة ةُواتعم ُواتح ُ

ُبإ ُواتححركُفىُاتحة ة ،ُ ُذات  ُيلىُتج و  ُاتفرد ُححىُاتمو ُمعنىُأصيلُتس يد ُ،ُواتمع ن ة تج بةة
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ُاتح ضرُ ُتحشكي  ُاتم ضى ُفى ُاإلمك ن  ُاتمحققة ُمن ُمسحفيدا ُمحف نلة ُبنظرة ُاتمسحقب  ُنحو واتحوج 
ورس ُصورةُواضحةُتلمسحقب ُمنُخل ُتبصير ُب تجوان ُاإلتج بةةُواتط ق  ُواإلمك ن  ُاتحىُتمحلكا ُ

ُوذتكُفىُضوءُاألسسُاتنظرةةُواألس ُاتحىُقدما ُبدالُمنُاتحر يزُيلىُاتجوان ُاتسلبةة  تي ُاتفنةة
ُ(.(Maria Marshall; Edward Marshall ,2012 فرانك ُفىُنظرةح ُينُاتعللُب تمعنى

 م ُتعرفُاتعللُب تمعن ُيل ُأن ُتوج ُيلج ُإنس ن ُير زُيلىُاتج ن ُاتروح ُف ُاإلنس نُُُُُُ
بتُإضطراب ُم ُذات ُ،ُوةادفُإت ُمس يدةُاتفردُيلىُإكحش فُاتمع ن ُاتمفقودةُف ُحة ت ُواتح ُسب

وم ُي تم ُاتخ رج ُ،ُوذتكُمنُخل ُتبصير ُب تجوان ُاإلتج بةةُواتط ق  ُواإلمك نة  ُاتح ُتمحلكا ُ
ُ(.2006،ُفحح ُيبدُاترحمنُ،محمدبدالمُمنُاتحر يزُيل ُاتجوان ُاتسلبةةُوموا نُاتقصورُواتعجزُ)

عن ُحة ت ُاتفعل ُوإي دةُتوجيا ُنحوه ُ،ُإتج  ُيادفُإت ُمواجاةُاتعمي ُبمويعرف أيضًا بأنه :    
اتعمي ُباا ُُأنُتحسنُويىُف تعمي ُتح و ُاتاربُمنُاتوي ُاتك م ُبما م ُف ُاتحة ةُويل ُاتمع ت 

ُُ(ُ.279،ُصرأفتُيبدُاترحمنُ،محمدتس يدُيل ُتخ ةفُإضطراب  ُاتعمي )ُاتمامةُاألمرُاتا 
وةر زُاتعللُب تمعن ُيل ُهن ُواألنُ م ُير زُيلىُيلقةُاإلتحق ءُاتشخص ُاإلنس ن ُاتوجود ُُُُ

بينُاتمع ت ُواتعمي ُأكثرُمنُتر يز ُيل ُاتحكنةك  ُاتح ُتعن ُاتسةطرةُيلىُاتعملءُيل ُأنُتكونُ
،ُ م ُياح ُبخبرا ُاتمع ت ُصرة ُ،ُوتدت ُاتقدرةُيل ُاتحعبيرُوةقل ُمنُإ لقُاألحك مُيل ُاتعملءُ

 ,Hanlon, Bill O', 2013اتعمي ُووجاةُنظر ُوةربطُاتخبرا ُب تحلو ُ،ُوةشج ُأفك ره ُوأفع تا )

p143)ُُُم ُتعرفُأتم مُبأن ُإتج  ُيادفُإت ُتأكيدُاتشعورُب تحرةةُواتمسئوتةةُتلعمي ُوتجع ُتلحة ة 
اتمع ن  ُ(ُبإتج بةةُُ–اتعم ُُ–)ُاتح ُمعن ُتس يد ُيل ُتج و ُذات ُواتحف ي ُم ُاتحة ةُبمكون تا ُ

واتحوج ُنحوُاتمسحقب ُبنظرةُمحف نلةُ،ُورس ُصورةُواضحةُتلمسحقب ُمنُخل ُتبصيرُاتفردُب تجوان ُ
ُ.Frankl, V :, 2011, p345ُُ) اإلتج بةةُواإلمك نة  ُواتقدرا ُاتح ُتمحلكا ُ)

ُواألنشطةُ ويعرف الباحث العالج بالمعني إجرائيًا في هذا البحث : ُاتفنة   ُمن ُمجموية بأن 
)ُ ُب تمعن  ُاتعلل (ُ ُنظرةح  ُف  ُفرانك  ُقدما  ُاتح  ُاتعلل ُأسس ُمن ُتسحخدما ُ اتمسحخدمة واتح 

ُاتقوةُ ُجوان  ُإكحش ف ُيل  ُب تجيزة ُاتفكر  ُاتحثقةف ُبمؤسسة ُاتم تين ُاألحدا  ُتمس يدة اتب حث
ُوإسحثم رُ  ق ُواتحُو واتمعفُتديا  ُمعن ُاتحة ة ُإلتج د ُف ُاتنفسُوتحقي ُتا  ُوبثُاتثقة ُنحوه  ج 

ُاتاا ُ،ُبم ُتمكنا ُمنُتحقي ُأهدافا ُاتحة تةةُواتحغل ُيل ُمش يرُاتحزنُواتمي ُاتح ُتع نونُمنا ُ
 مفهوم التوجه نحو الحياة : -2

ُوتصرف ت ُُُُُُُ ُب إلنس نُمنُحيثُسم ت  ُتسحادفُاإلرتق ء ُمحك ملم ُمناج م ُاتحة ة ُنحو ُاتحوج  ٌتعد
ُ ُوبيئح ُوأس تيب  ُاتفرد ُذا  ُمن ُ لم ُحو  ُواتما را  ُواتقة  ُاتمع رف ُوتعدي  ُاتحة ة ُف  اتمخحلفة

ُخل ُ ُمن ُاتقرارا  ُإتخ ذ ُيل  ُواتقدرة ُاإلجحم عةة ُاتمش ر ة ُمن ُاتعملء ُتمكن ُبطرةقة اإلجحم عةة
ُاتنفسُواإلجحم  ُويل  ُاإلجحم عةة ُ  تخدمة ُاتمخحلفة ُاتحخصص   ُف  ُواإلرش دتة ُاتعلجةة  ُاتبرام 

(Document Education Department of Education Republic of South Africa 

ُبحدو ُ:  بأنه الحياة ويعرف التوجه نحو .(2003) ُاتع م ُاتحوق  ُأو ُاتمي ُتلحف ؤ ُاتع م ُأو اتنزية
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ُوإتج بي ُأحدا ُحسنة ُأو ُحدو ُأحدا ُسلبيدأشة ء ُمن ُأكبر ُم تب مُدة ُمرتبطة ُوه ُسمة ُسيئة ُأو ة
ُ.ُُُُ(2002،ُبدرُمحمدُ،األنص رُ )ُاتنفسةةُاتجيدةُتلفردب تصحةُ

:ُبأن ُقدرةُاتشخصُيلىُاتبحثُينُاتمع ن ُاتحة تةةُاتمحأصلةُف ُُكما يعرف التوجه نحو الحياة 
:ُإيدادُاإلنس نُتلحة ةُُويقصد بها أيضاً  .ُُ(22،ُص2006،ُسلمُه ش ُ،ح فظسلو  ُوف ُمواقف ُ)

تك ُتصب ُق درامُيل ُتحم ُاتمسؤوتة  ُوف ُاإلمك نة  ُاتمحوفرةُتدتةُوتد ُاتمجحم ُاتا ُت ةهُفة ُ
ُاتمشكل ُاتح ُ ُح  ُف  ُواتمس يدة ُتم رسا  ُاتح  ُواألنشطة ُاإلجحم عةة ُاتمش ر ة ُ رة  وذتكُين

أبوُسرت ُمنُات ةهُبسلمُوأم نُو مأنينةُ)تع ن ُمنا ُوإتخ ذُاتقررا ُاتمن سبةُحح ُيحمكنُاإلنس نُوأ
ُاتسعيدُ،حلوة ُمحمد 20ُ،ُص2007، )ُ ُاإلتج بةةُُأيضاً ُويعرف التوجه نحو الحياة. ُاتنظرة ُبأن  :

واإلقب  ُيل ُاتحة ةُواإليحق دُبإمك نةةُتحقي ُاترغب  ُواألهدافُف ُاتمسحقب ُ،ُفملمُينُاإليحق دُ
ُ(.464،ُص2012ُ،ُإتم نُيبدُاتكرة ُ،يبدُاتحسنشرُ)بإححم  ُحدو ُاتخيرُبدالمُمنُحدو ُات

تقب ُذات ُُقدرةُاتحد ُيل :ُُويعرف الباحث التوجه نحو الحياة نظريًا في هذا البحث بأنها      ُ
تفا ُاتمع ن ُاإلتج بةةُتحة ت ُ،ُبطرةقةُتنعكسُإتج بة مُيل ُأفع ت ُوسلو ة ت ُحح ُيحمكنُمنُتحقي ُُو

ُ ةُاتف يلةُف ُاتمجحم ُ.ُُُأهداف ُو موح ت ُواتمش ُر
:ُمجمويةُاتمؤشرا ُاتح ُاة إجرائيًا في هذا البحث بأنها كما يعرف الباحث التوجه نحو الحي       

ُب تنفس ُف ُاتثقة ُواتمحمثلة ُتد ُاألحدا ُاتم تين ُاتحة ة ُنحو ُمقة سُاتحوج  وتحقي ُاتاا ُُتقةسا 
ُي ُواتحوج ُنحوُاتادفُ.واتحزنُواتم

 األحداث الضالين : مفهوم -3
اتحد ُاس ُواتجم ُأحدا ُوهوُاتصغيرُاتسنُأوُحديثُاتسنُ،ُوهوُاتفح ُحديثُُالحدث لغة :  

 (www.almaany.com،2010ُُق موسُاتمع ن ُ:ُ)ُاتسن
ُوُاتسن،ُثيحدُد يقُاتسدنُذ كدر ُفدإنُاتسدنُريصدغُاتشد ببأن ُ:ُ أيضاً  يعرف الحدث في اللغةوُُ

ُ(2008،ُ)مجم ُاتلغةُاتعربةةُُأحدا ُأ ُِحدث نُملم ن
ُعحبرتُثيحُاتححفظُةت ن ُف ُب اتصُةةاإلسلمُعةةاتشُرُف ُاتحد ُيلىُطل ت:ُشرعاً  ـدثالحوُُُُُُ
ُث ُسنوا ُسب ُإتىُملم ُسم ُفط ُفإذاُ ةصبُسم ُتدت ُوُفإذاُن ،يجنُ أمُبطنُف ُدامُم ُاتوتد

ُكوُنتُاتبلوغُتم مُأنُاتفقا ءُبعضُرُىيُوُيشر،ُخمسةُإتىُحزوراُريصتُث ُيشر،ُإتىُ فع تُريصت
ُاتشح  ُ،اتجند )يشرُاتث منةُتم مُيندُتكوُنُأنا ُآخروُنُرُىيُم ةفُيشرُاتخ مسةُيند ،ُمحمد

ُ رةاالخحُوُاإلدراكُملكةُد ُتحوفرُ تُشخصُأن ُيلىُعرففة:ُاصطالحاً  الحدث أماُ(23ُ،ُص2010
ُالُوُمنا ،ُ راتمُنيُبنفس ُاتنأ ُوُمنا ،ُاتن ف ُ رةاخحُوُ،ُ ءةاألشُحق ن ُإدراكُنيُيقل ُورتقص

ُضعفُوُنمو ُاكحم  ُيدمُإتىُذتكَُمَردُ ُوإنم ُ،ُيقل ُأص بتُيلةُإتىُ رةاالخحُف ُاتقصورُهااُرج ي
ُزانا يبمُاألمور ُو ُنُبعدُاسحط يح ُ فُسةتُرةمبكُسنُفد ُوجود ُبسب ُةةاتبدنُوُةاتاهنُ قدرتُفد 
ُتوجا  ُب خحلفُخحلفتُاتحد ُوممفُديتحدُأنُىإتُاإلش رةُدرتجُو ، رياتحقددُح ُره يتقددُوُ ةحاتص

ُ(.14،ُص2001،ُمعوضُ،يبدُاتحواب)ُاتق نوُنُأوُاالجحم  ُأوُاتنفسُيل ُف ُسواءُت ُنياتمحدد

http://www.almaany.com/
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سنةُميلدتةُ  ملةُوقتُاتشخصُاتا ُت ُيحج و ُسن ُاتث منةُيشرةُ:  فالحدث في القانون هو    
إرتك ب ُاتجرةمةُأوُيندُوجود ُف ُإحد ُح ال ُاتحعرضُتلخطرُأوُوجدُف ُح تةُتاددُسلمةُاتحنشئةُ

ُمنداُرياتصدغ:ُهو النفس علم فيأما مفهوم الحدث .ُُ(2008،ُاتجرةدةُاترسمةة)اتواج ُتوافره ُت 
،ُيبدُاتلطةفُيبدُاتقو ُمصل )واترشدُاإلدراكُين صر  تتدُوتحك مد ُاتنفسد ُنمدج ُدح يُححدىُوالدتد 
ُ(.28ُ،ُص2010

ُد يتدُوتحك مد ُاالجحمد ي ُنمدج ُح يُححىُوالدت ُمناُرياتصغ:ُفهو في علم اإلجتماع الحدث أما   
ُيلدىُواتقددرةُيملد ُعدةة بُوُبصدفةُاإلنسدد نُمعرفدةُأ ُاتحد م،ُاإلدراكُفد ُاتمحمثلدةُاترشددُين صدر

محمودُُ،مرس )االجحم ي ُاتواق ُومحطلب  ُظدروفُمدنُبد ُطةحدتُتمد ُ بقد ُوتصدرف ت ُسدلو  ُدفييتك
ُ(ُُ.119،ُص2006،ُسلةم ن
:ُاأل ف  ُاتاينُتق ُسنا ُينُثم ن ُيشرةُُنظريًا في هذا البحث بأنهمويعرف الباحث األحداث      

سنةُميلدتةُوتعرضوُتبعضُح ال ُاتخطرُاتح ُتاددُتنشئحا ُاإلجحم عةةُتنشئةُسلةمةُوتعوقُتكةفا ُ
ُوإدم جا ُف ُاتمجحم ُ أشخ صُأسوة ءُيؤدونُأدوارُوةحققونُأهدافُإتج بةةُف ُحة تا ُ.

اتاينُتق ُسنا ُينُ:ُفئةُاأل ف  ُهذا البحث بأنهم إجرائيًا في  الضالين ويعرف الباحث األحداث     
بمر زُاتحصنةفُواتحوجة ُ)ُبدورُاتحربةةُ(ُب تجيزةُبقرارُمنُميلدتةُواتموديينُف ُُسنةُثم ن ُيشرة

،ُوةع نونُمنُضغو ُومشكل ُُ حدبيرُإححرا  ُمنُوقويا ُفرةسةُتلجرةمةُواتجنوفُاألحدا نة بةُ
مةةُواتثقةُب تنفسُوتدن ُمسحو ُاتاا ُويدمُاترغبةُف ُتحقي ُاألهدافُحة تةةُوةفحقدونُاتشعورُب أله

،ُو اتكُاتاينُُ(ُدرجةُيلىُاخحب رُسح نفوردُبينةة90ُُ:120ُتحروافُنسبةُذ  نا ُمنُ)ُاتحة تةةُ،ُُو
ُيجزواُينُاتعودةُألسره ُوضلواُ رةقا ُتلوصو ُإتيا .ُُ

ُلمبحث الثاني : المنطلقات النظرية الموجهة للبحثا
 :  نحو الحياة والنظريات المفسرة لهأواًل : التوجه 

ت ةهُف ُسع دةُ،ُوالبدُت ُمنُتوافرُمجمويةُمنُاتمقوم  ُأوُاتمؤشرا ُل ُاإلنس نُتك ُخُ ُُُُُُ
ُها ُ ُومن ُإتج بةة ُبطرةقة ُحة ت  ُأسلوب ُيل  ُهاا ُينعكس ُث  ُومن ُو موح ت  ُأهداف  ُتحق  تك 

ُ(47،ُص2013،ُمحمدُأحمدُ،دت باتمقوم  ُم ُيل :ُ)
:ُوتعن ُشعورُاتفردُبقةمح ُوأن ُتمحلكُإمك نة  ُمحعددةُتمكن ُُالثقة بالنفس والشعور بالكفاءة -1

منُاتقدرةُيل ُاتعط ءُومواجاةُضغو ُوصعوب  ُاتحة ةُوُاتقدرةُيل ُإتخ ذُاتقررا ُاتمرتبطةُ
 بشئونُحة ت ُبنفس ُدونُاتح جةُات ُاآلخرةنُ.

ُاتثقةُُ:القدرة علي التفاعل اإلجتماعي  -2 ُتسوده  ُيل ُتكوةنُيلق  ُإنس نةة ُاتفرد وةعن ُقدرة
 ب تنفسُواإلححرامُواتحآتفُم ُاآلخرةنُواتقة مُبدورُإتج ب ُف ُاتمن سب  ُواألنشطةُ.

:ُوتعن ُقدرةُاتفردُيل ُمواجاةُاتصراي  ُاتنفسةةُُالقدرة علي ضبط النفس والنضج اإلنفعالي -3
 نا ُبصورةُملنمةُإجحم عة م.واتسةطرةُيل ُاإلنفع ال ُواتحعبيرُي
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ُتححقي ُُ:القدرة علي توظيف الطاقات واإلمكانات في أعمال إيجابية  -4 ُسع ُاتفرد ُبا  وةقصد
ُموارد ُ ُإسحثم ر ُخل  ُمن ُوسوةة ُإتج بةة ُبطرةقة ُب  ُاتخ صة ُواتما م ُاألهداف ُمن مجموية

 وإمك نة ت ُاتمحوفرةُت .ُ
قب ُاتفردُتاات ُواترض ُاتح مُينا ُويدمُاتخج ُمنُوتعن ُتُ:تقبل الذات والخلو من اإلضطرابات  -5

 اتوض ُاإلجحم ي ُاتخ صُب ُوخلو ُمنُاإلضطراب  ُاتسلو ةةُواتنفسةةُ.
وتعن ُأنُتقومُاتفردُبوض ُأهدافُمحددةُتحة ت ُتجع ُتا ُُ:اإلدراك الواضح ألهدافه الحياتية  -6

  ُإحس س ُبمعن ُاتحة ةُ.معن ُوأنُتسع ُتححقةقا ُ،ُوأنُيدركُأنُصحح ُاتنفسةةُتكمنُف
 

ُُ: ثانيًا : المنظور التكاملي وتفسيره للتوجه نحو الحياة
إ  رامُُتك ملة مُتحفسيرُجودةُاتحة ةُواتحوج ُنحوه ُ Anderson theory ) وض ُاندرسونُ)ُُُُ

محخاامُمنُمف هة ُاتسع دةُواتحة ةُاتواق ةةُوتحقي ُاتح ج  ،ُواتعوام ُاتموضوعةةُاألخر ُرؤةةُ
معينةُتشيرُإت ُأنُاتنظرةةُاتحك ملةةُتر ُأنُاتمؤشرا ُاتح تةةُه ُاتح ُتد ُيل ُاتحوج ُنحوُ

ُ(Anderson, S, 2003اتحة ةُوتحسينا ُواإلحس سُبجودتا ُوه ُ:)ُ
 أنُشعورُاتفردُب ترض ُهوُاتا ُتشعر ُبجودةُحة ت ُوأنُهااُاتشعورُيححق ُبم ُيل ُ:ُ -1

 كونُق درامُيل ُتحقةقا ُ.أنُتم ُاتفردُأهدافُواق ةةُتك ُت -
 أنُتسع ُتلحغييرُاإلتج ب ُتم ُحوت ُحح ُيحلن ُم ُأهداف ُ. -

ُبححسينُنوعةةُ -2 ُاتفردُوات ُشعور  ُإت ُرض  أنُإشب  ُاتفردُإلححة ج ت ُالُيؤد ُب تمرورة
 اتحة ةُأوُجودتا ُ،ُألن ُتخحلفُمنُشخصُإت ُأخرُحس ُظروف ُوإمك ن ت ُ.

ُُو -3 ُتموارد  ُاتفرد ُإسحثم ر ُاإلجحم عةةُأن ُويلق ت  ُاتمخحلفة ُتألنشطة ُومم رسح  إمك ن ت 
 اتن جحةُوتحقةق ُألهداف ُهوُاتا ُتشعر ُبجودةُحة ت ُواتحوج ُنحوه ُبطرةقةُإتج بةةُ.

وجودُبيئةُجيدةُت ةهُفيا ُاإلنس نُيؤثرُفيا ُوةحأثرُبا ُوةسحفيدُمنُموارده ُبم ُتس ه ُف ُ -4
 تحقي ُأهداف ُاتحة تةةُ

: وهي ة من األبعاد التي تشير إلي التوجه نحو الحياة وأهمية تحسينهاوهناك مجموع
 (25اتممح ،ُيبدُاتمجيدُبنُص ت ُحمد،ُص)

ُواتقوةُُالصحة الجسمية - ،ُ ُاتطبةة ُواتمس يدا  ،ُ ُاتيومةة ُاتحة تةة ُاألنشطة ُين ُتعبر ُوه  :
 قدرةُيل ُاتعم ُ.واإلجا دُ،ُوق بلةةُاتحر ةُواتحنق ُ،ُواألت ُواتعن ءُ،ُواتنومُواتراحةُوات

وتحممنُصورةُاتجس ُواتمظارُاتع مُ،ُواتمش يرُاإلتج بةةُواتمش يرُاتسلبةةُُ:الصحة النفسية  -
،ُوتقديرُاتاا ُ،ُومعحقدا ُاتفردُاتدينةةُواتروحةةُ،ُواتحفكيرُ،ُواتحعلة ُواتحخي ُواتحا رُواتحر يزُ

. 
ُواُالبيئة - ُواألمن ،ُ ُواتحرةة ،ُ ُاتم دتة ُاتموارد ُين ُوتعبر ُاتصحةةُ: ُواتري تة ،ُ ُاتم د  ألم ن

ُوتعل ُ ُاتمع رف ُإلكحس ب ُاتمح حة ُواتفرص ،ُ ُاتطبة ةة ُواتبيئة ُاألسرةة ُواتبيئة ُ واإلجحم عةة
 اتما را ُاإلجحم عةةُواتحة تةةُ.
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ُواتمش ر ةُُ:العالقات اإلجتماعية  - ،ُ ُاإلجحم عةة ُواتمس ندة ،ُ ُاتشخصةة ُاتعلق   ُين وتعبر
 اإلجحم عةة،ُومم رسةُاألنشطةُواتبرام ُاألنشطةُ.

وه ُاتقدرةُيل ُتقرةرُمصيرُاتاا ُواتقدرةُيل ُضبطُوتنظة ُاتسلوكُاتشخص ُُ:اإلستقاللية  -
 أثن ءُاتحف ي ُم ُاألخرةنُ.

 اتمعحقدا ُاتح ُيؤمنُبا ُاتفردُ.وةقصدُبا ُُ:الدين والمعتقدات الدينية  -
 ثالثًا : الروافد العلمية للعالج بالمعني : ُ

ُُُُُُُُ ُ ج رد ُ ير ُأليم   ُب تمعن  ُتلعلل ُاتح رةخةة ُاتجاور Kierkegaardُترج 
حيثُير زُهااFranklُُو ح ب  ُوجوديينُأخرةنُمث ُفرانك ُُ Sorterوس رترHeideggerُُوهيدجر

ُيل ُاإلخحة رُف  ُف ُتشكي ُحة ت ُُاإلتج   ُاتشخصُوأنُ  ُشخصُيححم ُمسئوتيح  تشكي ُحة ة
وح ج ت ُتححديدُذات ُوةؤ دُيل ُاتح ضرُواتمسحقب ُف ُمس يدةُاتشخصُوأنُحرةةُاتشخصُأس سُ

ُ(Sazasz, T. 2005,p127تححديدُمسحقبل )
 ( 207صُ، اتشعراو ،ُص ت ُفؤادُمحمد):  أهداف العالج بالمعني -1

اتعمي ُيل ُأنُتجدُمعن ُف ُحة ت ُوتحقي ُإمك نة  ُاتمعن ُتوجود ُوإث رةُإرادةُُمس يدة (أ)
 اتحة ةُتدت ُفةصب ُتدت ُوي ُبجوان ُحة ت ُ،ُوةدركُمصير ُوقرارات ُ.

مس يدةُاتعمي ُيل ُتكوةنُإتج ه  ُإتج بةةُنحوُذات ُ،ُف تعللُب تمعن ُإتج  ُتف نل ُحيثُ (ب)
 ُوةمحلكُدافع مُأصيلمُتحنمةةُذات ُوترقيحا ُإذاُتوافرا ُت ُتسحندُإت ُأنُاإلنس نُخيرُبطبةعح

 اتشرو ُاتح ُتس يد ُيل ُإكحش فُقدرات ُبنفس ُومح وتةُتحقةق ُتلمعن .ُ
مس يدةُاتعمي ُيل ُتحم ُاتمسئوتةةُواتوي ُب تاا ُواتقدرا ُ،ُوةوض ُفرانك ُأنُاتحة ةُ (ل)

صحةحةُتمشكلت ُواتقدرةُيل ُاتقة مُتعن ُاإلضطل ُب تمسؤتةةُتك ُتجدُاإلنس نُاتحلو ُات
 ب تما مُوإتخ ذُاتقرارا ُاتسلةمةُف ُحة ت ُوقدرت ُيل ُاتحع م ُم ُذات ُواألخرةنُ.

مس يدةُاتعمي ُيل ُتحم ُاتمع ن ةُف ُبحث ُينُاتمعن ُ:ُف إلنس نُتكونُمسحعدامُف ُبحث ُ (د)
ُوتقدت ُاتحمحة  ُح ُتشيرُفرانك ُإت ُتحم ُاتمع ن ة ح ُبحة ت ُمنُأج ُينُاتمعن ُ م 

اتحف ظُيل ُهااُاتمعن ُ،ُأم ُيندم ُتفقدُاتحة ةُمعن ه ُفةكونُاتفراغُاتوجود ُ،ُوهااُتشيرُ
إت ُأنُاتمع ن  ُأحة ن مُتحفظُتلحة ةُمعن ه ُوقةمحا ُحيثُتمكنُتإلنس نُأنُيواج ُاتمع ن ةُ

وأن ُيحخاُمنُُمنُخل ُ:ُتحوة ُاألت ُإلنج  ُ،ُوأنُيحخاُمنُاتان ُفرصةُتحغييرُنفس ُ،
  وا ُاتحة ةُدافع مُتيحصرفُبشك ُأكثرُمسئوتةةُف ُاتحة ةُ.ُُُُُُُ

 : مبادئ و مفاهيم العالج بالمعنىُ -2
ُتسأ ُاألفرادُينُاتسب ُاتا ُمنُأجل ُت ةشونُحة تا ُ,ُ ُتشيرُإتمعنى الحياة :  (أ) أن ُيندم 

ُأوُمنُأج ُت ةشونُمنُأج ُاأل ف  ُاتاينُتج ُأنُتسحكم ُ فإنا ُسةجيبونُبأنا  تربيحا ُ,
مس ندت ُ,ُأوُمنُأج ُاتعم ُاتا ُينبغ ُإنج   ُأوُمنُأج ُاتحر ةُاتسة سةةُ اتصدي ُاتا ُتج 

 أنُتحظىُب تحأييدُأوُمنُأج ُاتعم ُاتفن ُاتا ُت ُيز ُقيدُاتحطوةرُ,ُ..ُوُ  ُها  اتح ُينبغ 
ُأوُ ُم  ُأنُهن كُشخص  ُف ُجملةُواحدةُمؤداه  ُف ُح جةاإلج ب  ُتمكنُإتج  ه  ُم  إتىُ شيئ 
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ُف ُح جةُإت ُتحقي ُوجود ُأنُُأوُهدفُم  ُتكمنُجوهرُاتعللُب تمعنىُاتا ُتعلمن  ,ُوُهن 
تكونُمنُأج ُمعنىُيدومُوُتعم ُمغزا ُححىُف ُأحلكُس ي  ُاتمع ن ةُ,ُ م تةُسعين ُينبغ ُأن

تكُاتقدرُاتا ن ُتفرانك ُاتا ُج هدُتيبقىُوُتينق ُتلبشرةةُخلصةُتجربح ُوسطُذ وُهااُم ُحد 
ُ(2013مسعود،ُمحمدُيبدُاتحميدُأحمدُيبدُاتحميد،ُ (اتعاابُاتبدن ُوُاتنفس  من

ف ُنظرةح ُتلمعنىُ,ُف تحة ةُب تنسبةُأل ُ منُهن ُتحبلورُصورةُمعنىُاتحة ةُ م ُأراده ُفرانك ُوُُُُُُ
س نُأالُيحوقفُينُبغيرُشر ُأوُقيدُ.ُوُينبغ ُتإلن فردُذا ُمعنىُت مُوُميرُمشرو ُ,ُتمكنُتحقق 

ُبلوغُهااُاتمعنىُف ُ  فةُاألحوا ُواتظروفُ.
حيثُتن و ُاإلنس نُ واحدُ,ُفاوُذات ُمن اتمعنىُاتا ُتقصد ُفرانك ُذات ُوُموضوي ُف ُآنُوُُُُُ

اتمعنىُالُتمن ُ,ُوُإنم ُ موضوي ُمنُحيثُأنُتك ُش ءُمعن  ُاتحقةق ُاتخ صُب ُ,ُوُألنت ُ,ُُو
أنُتكونُُهااُاتسع ُتبلوغُاتمعنىُتج  أنُيلحمس ُاإلنس نُوُتسعىُإتة ُ,ُفإنُهااُاالتحم سُوُتج 

ُُو ُاتمسئوتةة ُوراءف ُإ  رُمن ُوس ة  ,ُ ُاتحعبيرُينُُو. اتحطورُواالبحك رةة االتحزام ُوس ن  اتمعنىُهو
أىُاتقة ُاتحىُتوفرُاتاا ُ،ُوتةسُهن كُمعنىُي تمىُتلحة ةُوتكنُفقطُاتمع نىُاتفردتةُتلمواقفُاتفردتةُ

ُإتىُمع نىُتكونُشيئ ُآخرُميرُ يلىُاالنس نُمح ي ُاتخ ذُاتقرارُف تكينونةُاالنس نةةُتحج و ُذاتا 
ذاتا ُ،ُف تمع نىُمكحشفةُوةج ُاتعثورُيليا ُوتةستُمخحريةُوتاتكُفمامةُاتمع ت ُصق ُاتقدرةُاتحىُ

اتمسحقلةُب الض فةُإتىُاسحف دةُاالنس نُمنُتسم ُإلنس نُب تعثورُيلىُاتمع نىُاتفرةدةُوصن ُاتقرارا ُ
ُاتحة ةُ،ُوحسنُاألخحة رُاتاىُتسحندُإتىُاتمسئوتةةُأىُإتىُ ُاتحىُتحكونُمنا  خبرا ُاتمواقفُاتفرةدة

واترجو ُإتىُاتمميرُاتحىُاتنشطُاتاىُتمكن ُمنُمق ومةُآث رُاتفراغُُ،اتخ ذُاتقرارُبحوجة ُاتمميرُ
تشعورُب تلمب الةُواتمل ُونقصُروفُاتمب درةُوفقدانُاالهحم مُواتشكُاتوجودىُواتاىُتبدوُمظ هر ُفىُا

ُ.ُ(Frankle,1997 Victor E)ُفىُاتمعنى
ُف  تقو :   مفهوم حرية اإلرادة (ب) ُ ونن  ُمن ُب ترم  (ُ :ُ ُإتىُبعضُُفرانك  ُتلخمو  اضطرار

إرادتن ُ,ُإالُأنن ُنكونُأحراراُف ُاخحة رُردودُأفع تن ُتج  ُ  ُذتكُ األحوا ُاتخ رجةُيناتظروفُُو
مفاومُه مُجداُف ُفكرُوُ ح ب  ُفرانك ُ,ُاتا ُيؤمنُبأهمةةُأنُُ–كم ُتقو ُشوتحرُ ف تحرةةُ،(ُ

ُنحمح  نكوُن ُأن ُتن  ُ  ن ُم  ُإذا ,ُ ُوجودن  ُو ُأحواتن  ُو ُظروفن  ُتج   ُف ُمواقفن  ب تصحةُ أحرارا
اتعص بُاتا ُ اُفإنُاتشخصُاتا ُالُتعرفُ ةفُتسحخدمُها ُاتحرةةُتع ن ُمناتنفسةةُ,ُوُتاا

ُت بعين ُتةسوا ُاتبشر ُو ُاإلنس ن  ُنمو  ُيؤخر ُو ُإمك ن ت  ُتعط  ُو ُيلة  ُوُ تسةطر تبعضُاتقة 
م ُدربواُيلة ُف ُ فوتحا ُ,ُ وتةسواُنح لُ،اُآتة  ُتسحجي ُبحس ُم وجاتُإتة اتمب دئُوُتةسُو

وبإمك نا ُأنُتكونواُ اتكُبدرجةُ ،ا ُف ُحة تا ُفحس ُ,ُب ُإنا ُأحرارأوُم ُاكحسبو ُمنُخبُر
ُتحمل ُاتكلمةُمنُمعنى ُتكف ُتا ُ , ك ملةُ,ُأحرارُبك ُم  أحرارُف ُأنُتخح رواُمنُاتسب ُم 

   ) Frankle, Victorُاتمعنىُاتح ُه ُإرادةُاتحة ة ضم نُاتوصو ُإتىُاتمعنىُوُتحقي ُإرادة

E. p80) 
اتمعنىُتمث ُدافع ُرنةسة ُف ُحة ةُاإلنس نُ,ُب ُ تعحقدُفرانك ُأنُإرادة:   المعنىمفهوم إرادة  (ل)

وُهوُداف ُفطر ُُ،فبغير ُالُتكونُهن كُمبررُتلسحمرارُف ُاتحة ةُ , إنا ُأقوىُاتدواف ُاترنةسةة
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إنس نُ,ُوُمخحلفُف ُ بةعح ُوُتوجا ُمنُفردُآلخرُ,ُب ُوُتدىُنفسُاتفردُ وُمحفردُتدىُ  
وُتمكنُتحقي ُهااُاتداف ُمنُخل ُم ُنحقق ُف ُحة تن ُمنُما مُنكحشفُمنُ ر،موقفُآلخمنُ

 . ذواتن ُ,ُوُقدراتن ُيلىُاتححد ُتمعوق  ُإنج  ُها ُاتما م خلتا 
ُهوُو,ُُتإلحب  ُتحعرضُقدُاإلنس نُيندُاتمعنىُإرادةُأنُفرانك ُيرُى:  الوجودي اإلحباط مفهوم (د)

ُاتمرض منُاتنمطُهااُوُ،اتنفس ُاتمرضُينُأحة ن ُينح ُقدُواتا ,ُاتوجود ُب إلحب  ُتعرف م 
ُاتمنشأُمعنوُ ُاتعص ب)ُمصطل ُفرانك ُيلة ُتطل ُاتنفس  ُاتمنشأ اتنفس ُتلعص بُخلف (
ُاتمعنوةةُاتصراي  ُمن أ )ُاتمخحلفةُاتقة ُصراي  ُمنُاتعص بُمنُاتنو ُهااُوةحوتد

ُسوُ ُاتصرا ُمنُفمقدار,ُُيص بة  ب تمرورةُصرا ُ  ُتةسُأن ُيلىُفرانك ُيؤ دُو,ُ(األخلقةة
ُصح ُو ,ُُ يب ُإنس نة ُإنج  اُتكوُنُقدُف تمع ن ة , مرضةةُظ هرةُمع ن ةُ  ُتةستُأن ُ م ,

 . اتوجود ُاإلحب  ُمنُتنشأُ  نتُإذاُخ صة
ُأنُيلة ُيححح ُأن ُتعن ُإنس ن   ُيبئا ُتحم ُاتح ُاتا نلةُاتمسئوتةةُإن : الوجودي العصاب مفهوم

ُوُتوترُنحةجةُتعحبرُالُاتوجود ُاتعص ب فإنُهكااُو,ُُوجود ُخل ُمنُاتخ صةُتحة ت ُمعنىُتجد
)مسعود،ُمحمدُيبدُاتحميدُأحمدُيبدُاتحميد،ُُتلحة ةُمعنى رؤةةُيلىُاتقدرةُيدمُنحةجةُوإنم ,ُُصدمة
 (2317ُصُ

ُاتنفسةةُاتصحةُتدي ُاتح ُاتمعنوةة اتدين مة  ُيلىُفرانك ُيؤ د : المعنوية الديناميات مفهوم (ه)
ُأ ,ُُ موح ت ُوُاتفردُإنج  ا ُبينُاتحوترُأشك   منُشك ُدانم ُهن كُتكوُنُأنُوقواما ,ُتلفرد
ُإتىُتسحندُاتنفسةةُاتصحةُأنُفرانك ُرأىُيلة ،ُوقدُتكوُن أنُينبغ ُوم ُاآلنُيلة ُهوُم ُبين

ُينجز ُأنُيلة ُيزا ُالُوم ُاتفردُأنجز  م ُبينُاتحوترُمنُدرجة ُاتدين مة  ُن ت ُتكوُنُبحيث,
 .ُبلوم ُب إلمك نُمعنىُتحديدُاإلنس نُحة ة ف ُاتمعنوةة

ُو,ُ مونا ُح تةُمنُاإلنس نُف ُاتمعنىُإرادةُإتق ظ هوُفعل ُينبغ ُم ُ  ُتكوُنُهن ُومنُُُُُ
ُاألهدافُبلوغ وُاتجدُوُاتسع ُيلىُاإلنس نُحث ُس نرُينُاإلنس نُتميزُم ُهوُفااا,

ُاالتحزامُتكوُنُمن ُو,ُُاألخلق  اتمميرُوُواتح ُاتاات ُاتوي  اشحق قُتكوُنُمن ُو,ُُاتمخلوق  
ُإتىُاتبيوتوج ُوجوده ُفوُقُاتاا ُب ُتسموُو,ُُاتخدا ُوُاتزةفُأقنعةُخلف  تحوارُىُاتا ُاتحقةق 
 اتوجودُمعنىُحققتُاتح ,ُُاتحرةُإرادت ُبملئُاإلنس نُإتيا ُتسعىُمعنوة  ُوُروح نة  ُوُرس ال 

 .ُاتحة ةُمعنىُو
ُقدُو,ُُب تمعنىُاتعللُينُيحجزأُالُجزء ب تمسئوتةةُاالتحزامُيلىُاتحأكيدُو : المسئولية مفهوم (و)

ُت ةهُ نتُتوُ م ُاآلنُت ةهُهكااُو:ُ)ُُق نل – اتعللُنح ن ُإتىُمشيراُذتكُينُفرانك ُيبر
(ُ.ُُاآلنُتفع ُمثلم ُاألوتىُاتمرةُف ُخ  ئُنحوُيلى سلكتُقدُ نتُتوُو م ,ُُجديدُمنُب تفع 

ُُاتمسئوتةةُوُب التحزامُاتفردُإحس س تسحثيرُاتا ُاتمبدأُهوُهااُو ُسوفُاتح ضرُإنُفيحخي ,
ُميرُمنُتكوُنُسوفُاتمسحقب ُأنُحينُف ,ُُيححسنُأوُيحغيرُتنُاتم ض  وأن,ُُم ضة ُتصير
 اتحغير. تاااُق بلُشك
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ُأن ُمعن ه ُو,ُُيلة ُدتي  وُوجود ُينُتعبيرُمحضُه ُاإلنس نُمسئوتةةُتكوُنُباتكُوُُُُُُ
ُواتثن ءُتلثوابُمسحح ُإم ُفاوُتااا و,ُُاآلث مُوُاتخطأُيرتك ُأنُأو,ُُاتصوابُتفع ُأنُبإمك ن 

ُاتطرة ُتسحرشدُوُأخط ن ُمنُيحعل ُأنُهوُبمسئوتيح  اتناوضُإتىُومفح ح ,واتعق بُتلومُوإم ,ُ
ُ(1996،ُ ةن ُمحمدُ ةنُ،اتع ته)اتمسحقب ُإتى

   ُواعة ُاتمرةضُتجع ُأنُفرانك ُحدد ُ م ُب تمعنىُاتعللُتح و  : بالذات الوعي مفهوم -ح ( )
ُينُمسئو   شخصُتنفس ُإدراك ُبشأنُاتقرارُاتخ ذُحرةةُت ُيحركُو,ُُبمسئوتة ت ُب تحزام ُاتوي 
 . اتحة ةُف ُألهداف ُاخحة ر 

,ُُذواتن ُينُاتبحثُهوُتةسُحة تن ُف ُاتحقةق ُاتداف ُأنُفرانك  يرُى : بالذات التسامي مفهوم (ف)
 فوقا ُاتحس م ُوُتج و ه ُو,ُُأنفسن ُنسة نُمعينُج ن ُمنُتعن ُوهاا.ُُاتمعنى ينُاتبحثُوإنم 

ُم جع ُهاا وُ،ُورانا ُم ُإتىُبإنس نيح ُارتقىُوُذات ُتج و ُإذاُإالُإنس ن ُتكوُنُالُف إلنس ن .
ُتلنموُاألس س  اتداف ُأنُايحقدواُاتاينُاألخرُىُاتنظرة  ُأصح بُ  ُينُمخحلف ُفرانك 

ُفاتك,ُُبداخلا ُم ُأو اتاا ُف ُهوُم ُأج ُمنُاتجا دُوُاتكف فُفلةسُاتاا ُتحقي ُهوُاإلنس ن 
ُُتلاا ُهزةمةُتعد ُإتم نُإتىُشوتحزُتشيرُو . اتاا ُها ُفوُقُتلحس م ُتكوُنُاتسع ُإنم ُو,

ُوُتطل ُالُف تسع دة,ُُأبداُاتسع دةُنحق  فلن,ُُاتسع دةُإتىُتلوصو ُسعين ُر زن ُإذاُبأنن ُفرانك 
ُباتكُو,ُُاتاا ُفوُقُاتحس م ُوُاتمعنىُإتىُب توصو  تلق نة ُتححق ُإنم ُو,ُُب أليد ُتمسكُال

 .ُةاتنفسةُاتصحةُأتم ُتححق ُو , فوره ُمنُوُتلق نة ُاتاا ُتححق 
ُاتسبي ُاتا ُمفهوم القيم :  ( ) تمكنُأنُتسلك ُأ ُإنس نُتحددُفرانك ُتصنةف  ُثل ُتلقة ُتعد

 تك ُتص ُإتىُمعنىُحة ت ُ,ُفف ُرأ ُفرانك ُأنُاتقة ُقدُتكونُ:
 .ُُقة ُابحك رةةُتحعل ُب النج  ا ُوُأداءُاتما م
 ُ قة ُخبراتةةُتقفُب تفردُيندُمعنىُم ُهوُخيرُوُحقةق ,وُتس يد ُيلىُفا ُحقةقةُاتح

ُبينُاتبشر.
   ُنحوُتبن ُاتج ُاتفرد ُاتج ه تةةُتوج  ُوُألنُاإلنس نُُقة  .ُ ُوُمع ن ت  ُحة  ُآالم  محدد

إتج دُتسحطة ُف ُ  ُاألحوا ُوُيلىُ  ُاتوجو ُتحقي ُها ُاتقة ُ,ُفاوُق درُإذنُيلىُ
 ينونح ُاتخ صةُ,ُوُذتكُمنُخل ُخبرات ُوُابحك رات ُ,ُوُمنُمعنىُتحة ت ُ,ُ  ُبمفرد ُُو

ُخل ُموقفُيحخا ُحة  ُتحدت  ُاتحة ةُ.
ُإمك ن  ُُُُُُُ ُتنقص  ُاتفرد ُ  ن ُتو ُفححى ,ُ ُاتمعنى ُمن ُأبدا ُاتحة ة ُتخلو ُال ُتم ذا ُنفا  ُهن  ومن

االبحك رُوخبرا ُاتمواجاةُفإن ُسةظ ُذاُموقفُوُاتج  ُمحددُنحوُاتع ت ُوُاتحة ةُ,ُححىُوُتوُ  نُ
ُذتكُف ُإ  رُمنُاألت ُواتمع ن ةُ.

 ُ(120ص،1998ُ)فو  ،ُاتم ن،ُ :خطوات نموذج العالج بالمعنى -3
ُ( (أ) ُاتااتى ُاتحقية  (ُ ُاتمشكلة ُاتعمي ُ Distancing from symptom تحديد ُتبصير :

 بمجمويةُاتمع نىُاتحىُتفحقرُإتيا ُوسببتُت ُاتمشكلةُ.
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:ُتعوةدُص ح ُاتمشكلةModification of attitudesُإتج دُاتادفُينُ رة ُاتمواجاةُُ (ب)
 يلىُتحم ُاتمعنىُ.

 :ُتوظةفُاإلرادةُوتحم ُاتمسئوتةةُ.Reduction of symptomsُاتحخ ةفُمنُاتمشكلةُُ (ل)
ُ (د) ُ ُاتمعنى ُإدراك ُنحو  ,Orientation toward meaningful activitiesاتحوجة 

experiences and attitudeُُُاتمخحلفة ُاألنشطة ُوفى ُفة  ُواالشحراك ُاتقرار ُاتخ ذ :
ُواكحس بُاتخبرا ُ.

ُ(499،ُص2015)بلن،ُ م  ُيوسف،ُُُاستراتيجيات العالج بالمعنى: -4
ُمعينةُتحممنُاتحصو ُيلىُاتسع دةُُإيقاف اإلمعان الفكرى :  (أ) ف إلفرا ُاتمب تغُفة ُفكرة

كادفُمنُوجاةُنظرُاتفردُقدُتجعل ُتخطئُاتادفُوتاتكُتج ُاتحفكيرُفىُاألس تي ُاتحىُ
 تس يدُيلىُاتوصو ُإتىُاتادفُ،ُمنُخل ُتدعة ُاالسحراتةجةةُاتح تةةُ:

بمعنىُتوجة ُاتفردُنحوُفكرةُاتج بةةُتن قضُمححوة  ُاتفكرةُُالمقصد المتناقض ظاهريا : (ب)
اتسلبةةُاتس بقةُو لهم ُتعحمدُيلىُقدرةُاالنس نُيلىُاتحس مىُب تاا ُويلىُاالنفص  ُينُ

ُاتاا ُ.
ُأساليب العالج بالمعنى : -5

تنص ُ،ُاتحس م ُ،ُاتحوجة ُ،ُاتمواجاةُ،ُتعحمدُاتعللُب تمعنىُيلىُاألس تي ُاتعلجةةُاتح تةةُ:ُاُُُُُ
اتصبرُ،ُاتشج يةُ،ُاتحأم ُ،ُاتويىُب تمسئوتةةُ،ُاتحس مىُيلىُاتاا ُ،ُاتفك هةُ،ُتحدىُاتموقفُ،ُ

ُإرادةُاتمعنى،ُمق ب ُاتةأسُ.
 المبحث الثالث : اإلجراءات المنهجية للبحث

:ُتعدُاتبحثُاتح ت ُمنُاتبحو ُاتحجرةبةةُ،ُحيثُتخحبرُتأثيرُاتمحغيرُاتمسحق ُوهوُُالبحثُنوع:ُُأوأل
ُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُيل ُمحغيرُت ب ُوهوُاتحوج ُنحوُاتحة ةُتألحدا ُاتم تينُ.

:ُإيحمدُاتبحثُيل ُاتمنا ُاتحجرةب ُبإسحخدامُمجمويحينُإحداهم ُتجرةبةةُُثانيًا : المنهج المستخدم
األخر ُض بطةُ،ُوت ُتطبي ُاتقة سُاتقبل ُتلحأكدُمنُيدمُوجودُفروقُداتةُبينام ُ،ُمم ُتشيرُإت ُُو

ُدالتةُ ُتحوضة  ُاتقة سُاتبعد  ُث  ،ُ ُاتحة ة ُنحو ُاتحوج  ُدرجة ُف  ُاتمجمويحين ُاتحج نسُبين تحق 
ُاتفروقُبينُاتمجمويحينُإنُوجد ُ.

 :   ثالثًا : مجاالت البحث
ُتطُالمجال المكاني (أ) ُت  ُاتمان : ُاتحدخ  ُبرن م  ُاتحربةةُُبي  ُبدور (ُ ُاتحصنةفُواتحوجة  بمر ز

بمح فظةُاتجيزة(ُ،ُوه ُدارُتلري تةُاإلجحم عةةُتقة ُفيا ُاأل ف  ُسواءُ  نوُأسوة ءُأوُمع قيينُ
وةح ُإيدايا ُف ُاتمؤسسةُبقرارُمنُنة بةُاألحدا ُ)ُ حدبيرُإححرا  ُ(ُ،ُوةحلقونُف ُاتمؤسسةُ

 تةُاإلجحم عةةُواتصحةةُواتحعلةمةةُواتمانةةُواتحدرةبةةُ،ُوتقومُاتمؤسسةُبمح بعةُك فةُأشك  ُاتري
ُاتمؤسسةُ مج  ُ ُإخح رُاتب حثُها  ُوقد منُيح ُخروج ُمنا ُخ صةُمنُاأل ف  ُاألسوة ءُ،

 مك ن ُإلجراءُاتبحثُتألسب بُاتح تةةُ:
 ه ُاتب حثُ.توافرُيينةُاتدراسةُمنُاألحدا ُممنُتحوافرُفيا ُاتشرو ُاتح ُحدد -1
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 توافرُاإلمك نة  ُواتمواردُاتل مةُاتح ُتسا ُتنفياُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُ. -2
ترحي ُاتمسؤتينُب تمؤسسةُوإسحعداده ُتلحع ونُم ُاتب حثُف ُتنفياُوإجراءُبرن م ُاتحدخ ُ -3

 اتمان .
تعدُاتمؤسسةُمنُاتمؤسس  ُاتمغلقةُواتح ُالُتسم ُبخرولُاألحدا ُمم ُتس يدُيل ُضبطُ -4

ُاتحجربة.
ُتعينة : المجال البشري  (ب) ُاتع م ُاإل  ر ُجملةُحد ُمن35ُُاتبحثُبلغ األحدا ُاتم تينُُوه 

،ُوق مُاتب حثُبوض ُمجمويةُمنُاتشرو ُإلخحة رُيينةُُاتمقمينُبمؤسسةُاتحقةفُاتفكر ُب تجيزة
 اتبحثُوه ُ:ُ

 .أنُتكونُاتحد ُمنُاتا ورُاتمقةمينُإق مةُدانمةُب تمؤسسةُ -1
120ُُ–90ُأنُتكونُمنُاألحدا ُاألسوة ءُوتةسُاتمع قينُواتاينُيحراوفُذ  نا ُم ُبينُ)ُ -2

 (ُيل ُمقة سُسحن فوردُبينة ُ.
سنةُ(ُ،ُحيثُأش ر ُمعظ ُاتدراس  ُاتس بقة17ُُُ–12ُأنُيحراوفُسنُاتحد ُم ُبينُ)ُ -3

تفحرةُاتح ُتمكنُتمث ُفحرةُاتمراهقةُ،ُوه ُاُاتمرحلةُف ُحة ةُاألحدا ُ ونا ُإت ُأهمةةُها 
 أنُتحشك ُفيا ُاألهدافُاتحة تةةُواتنظرةُاتمسحقبلةةُتاؤالءُاألحدا ُ.

ُف ُ -4 ُواتمسحخدم ُاتحة ة ُنحو ُيل ُمقة سُاتحوج  أنُتحص ُاتحد ُيل ُدرج  ُمنخفمة
ُاتحدخ ُ ُيحطل  ُوب تح ت  ُاتمؤسسة ُف  ُوإق مح  ُاتح تةة ُظروف  ُنحةجة ُوذتك ُاتراهن اتبحث

  ُنحوُاتحة ةُ.اتمان ُمع ُتححسينُتوجا
 أنُيواف ُاتحد ُيل ُاتمش ر ةُف ُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُ. -5
درجة90ُُوبن ءامُيل ُاتشرو ُاتس بقةُوبعدُإسحبع دُبعضُاألحدا ُاتاينُتق ُمسحو ُذ  نا ُينُُُُُُ

حد 11ُُيل ُمقة سُسحن فوردُبينة ُ ونا ُمنُاتمع قينُوب تح ت ُتصب ُيددُاتمسحبعدينُمنُاتبرن م ُ
ُوب  ،ُ ُاتبحث ُيينة ُأصبحت ُتجرةبةة24ُُتح ت  ُإحداهم  ُمجمويحين ُإت  ُيشوانة م ُتقسةما  ُت  حد 

ح تةُ،ُوه ُاتاينُحصلواُيل ُأق ُاتدرج  ُيل ُمقة سُاتحوج 12ُُواألخر ُض بطةُقوامُ لُمنا ُ
ُنحوُاتحة ةُ)منُإيدادُاتب حث(،ُو اتكُإنطبقتُيليا ُاتشرو ُاتح ُوضعا ُاتب حثُ.

 خصائص عينة البحث :        
حيثُت ُتطبي ُمقة سُاتحوجةُنحوُاتحة ةُيلىُجمة ُ)ُاألحدا ُاتم تينُ(ُُمنُاتبحثت ُتحديدُيينةُ

ُاتح صلينُيلىُاق ُ ُاالبن ء ُتحديدُمجموية ُت  ُث  ُ ُتن  تة  ُترتيبا  ُوت  ،ُ ُاتنزالءُفىُاتمؤسسة االبن ء
ةُمنُحيثُاتعمرُاتزمنىُ،ُاتنو ُ،ُسب ُااليدا ُاتعينُة رخحإل،ُ م ُت ُوض ُبعضُاتموابطُُاتدرج  

 خصائص وتم تحديدب تمؤسسةُ،ُاتح تةُاتدراسةةُوُاتمانةةُ،ُمدةُااليدا ُب تمؤسسةُ،ُدرجةُاتا  ءُ،ُ
ُالعينة كما يلى :

 ُجمة ُأيم ءُاتعينةُ)ُتجرةبةةُ/ُض بطةُ(ُمنُاتا ورُ.ُمن حيث النوع: 
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 ُتجرةبةةُ/ُض بطةُ(ُمجاوتىُاتنس ُوت ُُ:ُجمة ُأيم ءُاتعينةُمن حيث سبب االيداع(
ُقم نى ُفىُاتمؤسسةُبحك  ُمنُميرُُإيدايا  ُوه  ُ حدبيرُإححرا  ُ، )ُ ُقرارُمنُاتنة بة (

 .ُمرتكب ُاتجران 
 ُجمة ُأيم ءُاتعينةُ)ُتجرةبةةُ/ُض بطةُ(ُح تحا ُُمن حيث الحالة التعليمية أو المهنية:

ُدا ُبورشُمانةة ُملححقون ُاتمانةة ُو ُأوتىُاتحعلةمةة ُتعلة  ُيلى ُتحصلون ُو ُاتمؤسسة خ 
 بمدرسةُاتمؤسسةُ.

 ُجمة ُأيم ءُاتعينةُفىُمرحلةُاتمراهقةُُحيثُتراوحتُايم ره ُُُمن حيث المرحلة العمرية:
 (ُسنة.12ُُ:17ُمنُ)ُ

 (5ُُ:10ُُةُمنُ)ُ:ُتراوحتُمدةُايدا ُجمة ُايم ءُاتعينُمن حيث مدة االيداع بالمؤسسه
 .سنوا 

  ُمنُُالذكاءمن حيث درجة ُاتعينة ُجمة ُايم ء ُاتاينُتحروافُنسبةُاالسوة ُاألحدا : ء
ُمنُ) 90ُُذ  نا  ُبم120: ُاتاىُ ب ُيليا  ُو ُبينةة ُيلىُاخحب رُسح نفورد ُدرجة عرفةُ(

 ُ.اتمؤسسةُيندُاتحح قا ُبا 
ُُوُُُُُ (ُ ُاتدراسةُوُيدده  24ُُإسحقرُاتب حثُيلىُأيم ءُيينة ُاألحدا منُمجمو ُُحد (

مقة سُاتحوج ُبمراجعةُوتحلي ُبة ن تا ُمنُواق ُسجل ُاتمؤسسةُوُاتاينُت ُتطبي ُاتاينُق مُ
ُحصوتا ُيلىُادنىُاتدرج  ُ.نحوُاتحة ةُتديا ُُو
 : الضبط التجريبى للبحث

ُوب تح ت ُ -1 جمة ُأيم ءُاتمجمويحينُاتحجرةبةةُواتم بطةُتقةمونُف ُاتمؤسسةُوالُتخرجونُمنا 
 .ُيحعرضونُتمؤثرا ُواحدةُتقرةب ُم

ُمقة سةُوُت ُتوجدُبينام ُفروقُفىُحجرةبةةُوُاتم بطةُبدءاُاتحجربتلحأكدُمنُأنُاتمجمويحينُات -2
ُوُ ُاتفروق ُبحس ب ُق م ُث  ُاتمجمويحين ُيلى ُاتمقة س ُبحطبي  ُاتب حث ُق م ُاتحة ة ُنحو اتحوجة

ُاالنحرافُاتم ة رىُبينُاتمحوسط  ُ،ُوُاتجدو ُاتح تىُيوض ُاتفروقُبينُاتمحوسطينُ:
للمجموعة التجريبية و الضابطة قبل  المتوسطات و االنحراف المعيارى و قيمة ) ت ( (1جدول )

 تطبيق برنامج العالج بالمعني

االنحراف  المتوسط لمجموعةا
 المعيارى 

درجات 
 الحرية

قيمة ) ت ( 
حجم  الداللة المحسوبة

 التأثير

داللة 
حجم 
 التأثير

 4.25 65.67 التجريبية
 ضعيف 0.02 غ.د 0.73 22

 3.55 64.50 الضابطة

(ُوهىُأق ُمنُقةمةُ)ُ 0.73ُُيحم ُُمنُاتجدو ُاتس ب ُأنُقةمةُ)ُ ُ(ُاتمحسوبةُبلغتُ)ُُُُُُُ
(ُمم ُتعنىُيدمُوجودُفروقُبينُمحوسطُدرج  ُاتمجمويةُاتحجرةبةةُوُاتمجموية2.07ُ(ُاتجدوتةةُ)

درجةُ بيرةُمنُاتحج نسُفىُاتحوجةُنحوُاتحة ةُ،ُوأن ُإذاُاتم بطةُوُهاُيوض ُأنُاتمجمويحينُيلىُ
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(ُوُدالتحا ُبعدُتطبي ُاتبرن م ُفإن ُتمكنُيزوُاتحغيرُتحأثيرُبرن م ُاتحدخ ُ حد ُتغيرُفىُقةمةُ)
اتمان ُبإسحخدامُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُ،ُوتلحأكدُمنُمدىُاتحج نسُفىُ  ُبعدُمنُأبع دُ

ُاتب حثُبح ُماتمقة سُق م ُبينُ  ُبعد ُاتثلثةُوُس بُاتمحوسط  ُوُاالنحراف  ُاتم ة رةة نُاالبع د
ُ(ُتك ُبعدُ،ُواتجدو ُاتح تىُيوض ُاتفرقُبينُاتمجمويحينُفىُأبع دُاتمقة سُ.حس بُقةمةُ) 

بين المجموعتين  والفرق فى أبعاد المقياس واالنحرافات المعياريةالمتوسطات  حيوض (2جدول )
 تطبيق البرنامج والضابطة قبلالتجريبية 

 

االنحراف  المتوسط المجموعة البعد
 المعيارى 

درجات 
 الحرية

قيمة ) ت ( 
حجم  الداللة المحسوبة

 التأثير
داللة حجم 

 التأثير

 الثقة بالنفس
 3.04 22.17 تجريبية

 ضعيف 0.09 غ.د 1.45 22
 3.17 20.33 ضابطة

الضيق 
 الحزن و 

 2.11 19.08 تجريبية
 ضعيف 0.07 غ.د 1.26 22

 2.42 20.25 ضابطة
التوجة نحو 

 الهدف
 2.27 24.42 تجريبية

 ضعيف 0.02 غ.د 0.58 22
 1.93 23.92 ضابطة

يحم ُمنُاتجدو ُاتس ب ُوجودُإخحلف  ُ  ةفةُفىُقة ُ)ُ ُ(ُ،ُوتكنُجمة ُاتقة ُج ء ُيلىُُُُُُ
(2.07ُُ(ُبلغتُ)11ُُمسحوىُأدنىُمنُاتدالتةُ،ُحيثُأنُقةمةُ)ُ ُ(ُاتجدوتةةُيندُدرج  ُحرةةُ)ُ

فروقُ(ُ،ُمم ُتعنىُيدمُوجود2.07ُُ ُ(ُاتمحسوبةُفىُاالبع دُاتثلثةُأق ُمنُ)ُوقدُج ء ُقة ُ)
جوهرةةُبينُاتمجمويحينُاتحجرةبةةُقب ُتطبي ُبرن م ُاتعللُب تمعنىُ،ُوأنُأىُتغيرُفىُقة ُ)ُ ُ(ُ
قدُتحد ُبعدُتطبي ُاتبرن م ُتمكنُيزو ُأوُإرج ي ُتف يلةةُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُب تعللُب تمعن ُ

ُف ُخدمةُاتفردُم ُضبطُ  فةُاتمحغيرا ُاالخرىُ.ُ
 ضبط باقى المتغيرات :

 ُاتمجمح ُين ُاتحجرةبةة ُاتمجموية ُيز  ُيلى ُجلس  ُرصُاتب حث ُتطبي  ُأثن ء ُاتم بطة وية
 وُأنشطحةُ.ُاتحدخ ُاتمان ُبرن م 

 ُ ل ُاتب حثُمنُإدارةُاتمؤسسةُإبلمةُينُأىُمواقفُ  رنةُقدُتؤثرُيلىُأيم ءُاتعينةُخل 
االيم ءُداخ ُاتمؤسسةُفحرةُتطبي ُاتبرن م ُمث ُ)ُاتجزاءا ُ،ُاوُاتعقوب  ُ،ُأوُتكرة ُبعضُ

 ....ُاتخُ(ُ.
 ُُاتب حثُبمح بعةُأيم ءُاتعينةُخل ُوجوده ُفىُاتفصو ُاتحعلةمةةُ،ُووج ُاتمعلمينُتعدم ق م

ُذتك ُألن ُدراسة  ُاتمحعثرةن ُاالبن ء ُمن ُعب را ُاتسخرةة ُُاسحخدام ُ بةعة ُيلى ُيؤثر ُبرن م قد
 .ُاتحدخ ُاتمان 

 وُمعلمىُاتفصو ُتحعرةفا ُبطبةعةُاتبرن م ُووض ُُيقدُاتب حثُيدةُتق ءا ُم ُمسئوتىُاتورش
 تا ُبعضُات ب را ُوُاتحصرف  ُاتحىُقدُتؤثرُيلىُاألبن ءُخل ُتطبي ُجلس  ُاتبرن م ُ.
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 ُتواص ُاتب حثُم ُأيم ءُاتمجمويحينُ،ُخ صةُاتمجمويةُاتحجرةبةةُقب ُتطبي ُأدوا ُاتدراسة
ُمأتوف ُتكون ُُ ُمححى ُُاألحدا تجمة  ُ بةعىُخل  ُاالداء ُتكون ُو ُاتحدخ ُُجلس  تنفيا برن م 

 .ُُاتمان 
ُ

وةقصدُب ُاتب حثُفحرةُتنفياُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُواتح ُإسحغرقتُثلثةُشاورُ)ج( المجال الزمني : 
ُ ُ ُمن ُاتفحرة ُف  5/1/2019ُتقرةب م ُاتزمنةة10/4/2019ُُحح ُُ ُاتمدة ُاتب حثُف ُتحديد ُوإسحند ،

ُبثلثة ُأتم مُُتلبرن م  ُو بق م ُواتمؤسسة ُاتب حث ُإلمك ن  ُوظروف ُمن سبة ُفحرة ُتعد ُحيث ،ُ شاور
شاور4ُُُ-3تلبرام ُاتعلجةةُاتخ صةُب تعللُب تمعن ُواتح ُحدد ُمدةُاتحدخ ُاتمان ُفيا ُم ُبينُ

ُتقرةب مُ.
 رابعًا : أدوات البحث : إعتمد الباحث علي األدوات التالية : 

ُإ        ُم  ُاتتف ق م ُهاُبحثمحطلب   ُفى ُأداتين ُيلى ُاتب حث ُونوعةةُُاتبحثُاايحمد ُو بةعة تحف 
ُاتمناجةةُاتمسحخدمةُوهم ُ:ُُُُ

ُ"ُمنُإيدادُاتب حث"ُ.ُألحدا ُاتم تينإسحم رةُاتبة ن  ُاألوتةةُتُ–1ُُُ
ُ"ُمنُإيدادُاتب حث".ُُُُاتحوج ُنحوُاتحة ةُتألحدا ُاتم تينمقة سُُ–2ُُُ

ُُ-حثُاتخطوا ُاتح تةةُفىُإيدادُاتمقة سُ:وقدُاتب ُاتب ُُُُُُ
ُُ-:ُتحديد محتويات المقياس وانتقاء أبعاده الرئيسية من خالل (أ)

 ُُ تحسددينُمعندد ُاتحةدد ةُ،ُواتحوجدد ُنحوهدد ُ،ُاال ددل ُيلددىُاتمفدد هة ُواتكح بدد  ُاتنظرةددةُحددو
ئددةُوإرادةُاتمعندد ُواتحوجدد ُنحددوُاتمسددحقب ُوميرهدد ُ،ُو لددكُاتمشددكل ُواتمددغو ُاتحدد ُتواجدد ُف

 .األحدا ُخ صةُاتم تينُاتموديينُف ُمؤسس  ُاتري تةُاإلجحم عةة
 ُُشدددحملتُيلدددىُإاتحددد ت ُواتحدددىُُب تبحددثاال ددل ُيلدددىُأدوا ُاتدراسددد  ُاتسددد بقةُذا ُاتصدددلة

 ومنُأمثلحا ُ:ُتمعن ُاتحة ةُواتحوج ُنحوه مكون  ُ
دةُشدد ب نُواتددا ُق مددتُبإيددداد ُ)ُي يددُمقةدد سُاتحوجدد ُنحددوُاتحةدد ةُتددد ُاتمعدد قينُحر ةدد ُم -

)ُ ثيدرامُجددامُُرةُ،ُو  نتُمسحوة  ُاإلج بةُيلة عب 30ُ،ُوتكونتُعب رات ُمنُُص ت (ُ
 ُُ(2013ي يدةُش ب ن،ُ،ص ت ُ)بصورةُقليلةُ(ُ–بصورةُمحوسطةُُ– ثيرامُُ–

 ُنحددوُاتحةدد ةُتددد ُ ددلبُاتج معددةُ،ُواتددا ُق مددتُبإيددداد ُ)ُيبيددرُيبدددُمقةدد سُاتحوجدد -
عب راةُ،ُو  نتُمسدحوة  ُاإلج بدةُيلةد 48ُُاتسح رُيبدُاتجب ر(ُ،ُوتكونتُعب رات ُمنُ

يبدددُُالُتنطبدد ُ()ُ–تنطبدد ُندد درامُُ–تنطبدد ُأحة ندد مُُ–تنطبدد ُم تبدد مُُ–)ُتنطبدد ُتم مدد مُ
 .(2018،ُيبيرُيبدُاتسح رُوأخروُنُ،اتجب ر

مقةددد سُاتحوجددد ُنحدددوُاتمسدددحقب ُتدددد ُ دددلبُاتج معدددةُ،ُواتدددا ُق مدددتُبإيدددداد ُ)ُ ةنددد ُ -
عبد رةُ،ُو  ندتُمسدحوة  ُاإلج بدةُيلةد 36ُُحسينُيبدُاتكرة ُ(ُ،ُوتكونتُعب رات ُمنُ

ُالُتنطبدد ُ()ُ–تنطبدد ُإتدد ُحدددُمدد ُُ–تنطبدد ُقلدديلمُُ–تنطبدد ُيلدد ُُُ–)ُتنطبدد ُ ثيددرامُ
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 اتكُبعضُمقد يةسُاتدراسد  ُواتبحدو ُاتسد بقةُ(ُ،ُُو2017،ُ ةن ُيبدُاتحسينُ،كرة 
 واتح ُسب ُوأش رُإتيا ُاتب حثُيندُتن و ُمشكلةُاتدراسة

 هى :  ة للمقياس وتحديدها فى ثالثة أبعادالتوصل الى االبعاد الرئيس تممن خالل ما سبق  (ب)
ُعب رةُ(.14ُُوةشم ُ)ُ:ُاتثقةُب تنفسُوتحقي ُاتاا ُُالبعد األول
ُ.ُعب رةُ(14ُوةشم ُ)ُ اتمي ُواتحزُن:ُ البعد الثاني
ُعب رةُ(ُ.14ُُوةشم ُ)ُُاتحوج ُنحوُاتادف:ُُالبعد الثالث

ُعب رةُ(42ُُوباتكُتكونُيددُعب را ُاتمقة سُ)ُ
 التحكيم ووضع المقياس فى صورته النهائية  ) الصدق الظاهرى (  

 ُ(ُُمددنُاتمحكمددين7ُتدد ُيددرضُاتمقةدد سُيلددىُيدددد)ُُ مددنُأسدد تاةُاتخدمددةُاإلجحم عةددةُويلدد
وذتددكُالسددحطل ُأرانادد ُمددنُحيددثُمدددىُمن سددبةُات بدد رةُمددنُحيددثُاتصددة مةُاتلغوةددةُُاتددنفس

وساوتحا ُووضوفُمعن ه ُُومدىُارتب  ُات ب رةُب تب عدُاتمرادُقة س ُفىُضدوءُمفادومُ د ُبعددُ
ت بد را ُاتحدىُحصدلتُ،ُوقددُتد ُاسدحبع دُاُبحدثبعد دُاتمقةد سُب هددافُاتأو اتكُمدىُارتب  ُ

ب  د مُبموضدو ُمدنُموافقدةُاتمحكمدينُ،ُوتد ُاسدحبداتا ُب بد را ُأكثدرُارتُ%80ُيلىُأقد ُمدنُ
،ُوت ُصة مةُاتمقة سُفىُشكل ُاتنا نىُبحثُيحممنُ  ُبعدُعب را ُسلبةةُوأخدرىُاتبحثُ
بعددد دُبعددددُخلدددطُعبددد را ُاتمقةددد سُببعمدددا ُوأصبحددددتُاتعبدددد را ُمو يددددةُيلدددىُاألُ،ُُاتج بةدددة

 ُ-تبعضُ  تح تى:ا
    :التالية العبارات ويضم الذات وتحقيق بالنفس الثقة:  األول البعد 
ُ(ُ1ُ،ُ4ُ،ُ7ُ،ُ10ُ،ُ13ُ،ُ16ُ،ُ19ُ،ُ22ُ،ُ25ُ،ُ28ُ،ُ31ُ،ُ34ُ،ُ37ُ،ُ40ُُ) 

    التالية : العبارات ويضم والحزن  الضيق:  الثاني البعد
ُ(2ُُ،5ُُ،8ُُ،11ُُ،14ُُ،17ُُ،20ُُ،23ُُ،26ُُ،29ُُ،32ُُ،35ُُ،38ُُ،41ُُُ) 

  ويشمل العبارات التالية : الهدف نحو التوجه الثالث: البعد
(3ُ،6ُُ،9ُُ،12ُُ،15ُُ،18ُُ،21ُُ،24ُُ،27ُُ،30ُُ،33ُُ،36ُُ،39ُُ،42ُ)ُ 

 : وهي عبارة 25 وعددها السلبية العباراتبينما 
ُ(1ُُ،2ُُ،5،7ُ،9ُ،13ُُ،14ُُ،15ُُ،17ُُ،18ُُ،19ُُ،20ُُ،22ُُ،23ُُ،24ُُ،25ُُ،29ُُ،ُ

ُُُُُُُُُُُ32ُُ،34ُُ،35ُ،37ُُ،38ُُ،39ُُ،41ُُ،42ُُُ) 
 درج  ُثل =ُُالُ،ُُُُُدرجح ن=ُُأحة ن ُ،ُُُُُواحدةُدرجة=ُُدانم   : كاآلتي تصحيحها ويتم
  عبارة 17 وعددها اإليجابية العباراتأما 
     (3  ،4  ،6  ،8  ،10  ،11  ،12  ،16  ،21  ،26  ،27  ،28  ،30  ،31  ،33  ،
36  ،40) 
 واحدةُدرجة=ُُالُُُُُ،ُُُُدرجح ن=ُُأحة ن ُُُُُ،ُدرج  ُثل =ُُدانم ُ:ُكاآلتي تصحيحها ويتم
ُمفردا ُضمنُإخحة ر ُوةح ُ،ُأق ُاتحة ةُنحوُتوجا ُتكوُنُاتا ُهوُأق ُدرجةُيل ُتحص ُواتا ُُُُُ

ُوفق مُتلشرو ُاتح ُوضعا ُاتب حثُ.ُواتم بطةُاتحجرةبةةُاتمجمويحين
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ُ)د( ثبات المقياس :
ُبواسدددددددطةTest-Retestُُاالخحبددددددد رُإيددددددد دةُ رةددددددد ُيدددددددنُاتمقةددددددد سُثبددددددد  ُحسددددددد بُتددددددد   ُُُ

 :اتح تةةُاتخطوا ُتطبي 
ُيشددددددوانة ُمُاخحةدددددد ره ُتدددددد ُحيددددددثُاألحدددددددا ،ُمددددددن(15ُ)ُيددددددددُيلددددددىُاتمقةدددددد سُتطبيدددددد  -

ُ.واتموديينُبدورُاتحربةةُب تجيزةُاتدراسةُيينةُخص نصُنفسُمن
ُبعدُأخرُىُمرةُاتث ن ُاتحطبي ُأييدُث ُ ك ُاتمقة سُأبع دُيلىُاألو ُاتحطبي ُت  -

 .اتعينةُنفسُيلىُاألو ُاتحطبي ُمنُيوم(15ُ)ُمرور
ُاسدددددحخدمُحيدددددثُاتمقةددددد س،ُثبددددد  ُيلدددددىُتلحعدددددرفُاإلحصددددد نةةُاتمع تجددددد  ُأجرةدددددتُثددددد  -

ُ"Personُُُتبيرسوُن"ُُاالرتب  ُمع م ُاتب حث
ُمدددددنُب عددددددُتكددددد (ُ )ُاالرتبددددد  ُومعنوةدددددة(ُُر)ُُاالرتبددددد  ُمع مددددد ُحسددددد بُتددددد ُيدددددثح

 :اتح ت ُاتجدو ُف ُ م ُوذتك.ُُ ك ُتلمقة سُحس با ُث ُاتمقة سُأبع د
 الثاني والتطبيق األول التطبيق بين المقياس ألبعاد االرتباط معامل يوضح( 3)  رقـم جـدول

 معامل االرتباط أبعاد المقياس
 ) ر (

معنوية االرتباط 
 مستوى المعنوية )ت(

 األولالبعد 
 الثانيالبعد 
 الثالثالبعد 

0.96 
0.98 
0.98 

9.7 
13.87 
13.87 

 0.01 عند دالة
 0.01 عند دالة
 0.01 عند دالة

 0.01دالة عند  13.87 0.98 المقياس ككل
ُأنُإتددددىُتشدددديرُممدددد (0.98ُ)ُهددددوُ كدددد ُتلمقةدددد سُاتثبدددد  ُمع مدددد ُأنُاتجدددددو ُمددددنُيحمدددد ُ

(3.250ُ)ُاتجدوتةددددددة(ُ )ُقةمددددددة<13.87ُُاتمحسددددددوبة(ُ )ُوقةمددددددةُتلمقةدددددد سُاتع تةددددددةُاتثبدددددد  ُنسددددددبة
ممدددد ُتشدددديرُإتدددد ُُإحصدددد نةةُدالتددددةُوذوُقددددوُ ُارتبدددد  ُيلددددىُيددددد ُممدددد (.0.01ُ)ُمعنوةددددةُمسددددحوُىُينددددد

 .صلحةةُاتمقة سُتإلسحخدام
 

إسحخدمُاتب حدثُفد ُتحليد ُنحد ن ُهدااُاتبحدثُ،ُاتمحوسدطُ  األساليب اإلحصائية المستخدمة :)هـ(  
اتحس ب ُواإلنحرافُاتم ة ر ُوقةمةُ)ُ ُ(ُاتمحسوبةُومق رنحا ُم ُقةمةُ) (ُاتجدوتةدةُتمعرفدةُاتفدروقُ

فع تةددةُبرندد م ُاتحدددخ ُاتماندد ُُمددد ُيلدد وذتددكُتلحعددرفُبددينُدرجدد  ُاتمجمددويحينُاتحجرةبةددةُواتمدد بطةُ
ُ.ُحوج ُنحوُاتحة ةُتألحدا ُاتم تينخدمةُاتفردُف ُتحسينُاتُبإسحخدامُاتعللُب تمعن ُف 

ــالمعنى فــى خدمــة الفــرد  ــى باســتخدام العــالج ب ــامج التــدخل المهن لتحســين التوجــه نحــو الحيــاة برن
 لألحداث الضالين : 
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ُوهدوُتلبحدثُاتحددخ ُاتماندىُ بقد ُتلاددفُاتدرنةسححددُأهدافُت اف برنامج التدخل المهنى  أهد - 1 
،ُُتححسدينُاتحوجد ُنحدوُاتحةد ةُتألحددا ُاتمد تينتطبي ُنموذلُاتعللُب تمعنىُفدىُ رةقدةُخدمدةُاتفدردُ

 وينقسم إلى عدة أهداف فرعية : 
ُ

،ُذاتددد ُاتدددااتىُتلوصدددو ُإتدددىُفاددد ُُوفاددد ُي تمددد ُاتحدددد مددد ُتكدددوةنُيلقدددةُمانةدددةُيلجةدددةُ (أ)
االتج بةدددةُأوُاتسدددلبةةُاتمرتبطدددةُبفقددددانُاتاددددفُومعندددىُُوتشددجةع ُيلدددىُاتحعبيدددرُيدددنُمشددد ير 

اتحةدد ةُ،ُأوُاتشددعورُبدد تفراغُاتوجددودىُمثدد ُاتملدد ُواتددلُمبدد الةُوضددعفُاتقدددرةُيلددىُاتمبدد درةُ،ُ
،ُواتحر يدزُيلدىُاتح ضدرُُتعدوقُتحقةقد ُألهدافد ب الض فةُتألفك رُاتسلبةةُ)اتليقلنةةُاتحدىُ

 أكثرُمنُاتم ضىُ.
واتمجحمددد ُاتمحدددةطُبددد ُُبزملنددد ُومشدددرفة حسدددينُتف يلتددد ُويلقحددد ُيلدددىُتُاتحدددد مسددد يدةُُ (ب)

 كحئ بُواتعزتةُواتوحدةُ.اإلمش يرُاتحزنُوُاتمي ُُوتلحخلصُمنُ
مسد يدت ُيلدىُرؤةدةُدور ُفدىُخلد ُي تمد ُاتمحددودُ،ُو ةد دةُوعةد ُبأند ُمسدئو ُيدنُمشددكلح ُ (ل)

وااليحدددرافُُ–تكرلُينددددُمواجاحددد ُبدددامددد ُمرايددد ةُاتحددددُ–واتمشددد يرُاتمصددد حبةُتاددد ُ،ُوحلاددد ُ
بح جحدد ُتمسدد يدةُمانةددةُتلددحخلصُمددنُإتقدد ءُاتلددومُيلددىُاآلخددرةنُأوُاتدداا ُححددىُتوتدددُتدتدد ُ

 اتداف ةةُاتااتةةُتلحغييرُوصن ُقرارا ُجديدةُمسئوتةُوتحم ُنح نجا ُ.
بددثُاتنظددرةُاتحف ؤتةددةُتلحةدد ةُ،ُوتقبدد ُاتواقدد ُاتحدد تىُاتدداىُقدددُتمكندد ُتغييددر ُأوُتغييددرُأسددلوبُ (د)

يددددنُبعدددضُاتشددددرو ُاتمرتبطدددةُبمعدددد نىُدنيوةددددةُُ ب تصدددبرُواتمروندددد ُإذاُتخلددداالسدددحج بةُتدددد ُ
وآثدد ر ُاتمحرتبددةُيلةددةُ،ُوخلدد ُُبسددب ُيدددمُإق محدد ُمدد ُأسددرت ُووجددود ُفدد ُاتمؤسسددةاليقلنةددةُ

 ع نة ُمنُخل ُأسلوبُاتحأم ُواالكحش فُاتمبكرُ.تحعرضُت ُأوُيمعنىُتلحة ةُفىُ  ُم ُ
ومسدد يدت ُيلدد ُُاتددان ُواتددنقصُاتددا ُتعدد ن ُمندد مشدد يرُفددىُاتحغلدد ُيلددىُُاتحددد مسدد يدةُ (ه)

إشددب  ُإححة ج تدد ُخ صددةُاإلجحم عةددةُواتنفسددةةُمنادد ُواتددا ُربمدد ُتفحقددده ُ وندد ُالُت ددةهُفددىُ
 أسرةُ بة ةةُ.ُ

هدافُجديدةُواتسعىُإلنج  هد ُُأبحك رُإُوُف ُاتحة ةُيلىُاتحفكيرُفىُهدفُوجود ُاتحد حثُ (و)
مدنُأجد ُفةسدع ُج هددامُهحم مُخرىُجديرةُب إلمع نىُأُأم م معنىُحة ت ُوتحم ُُيدركححىُ

 تحقةقا ُ.
ُاألمددد ُروفُوبدددثُ،ُيلةددد ُتقددد ُاتحدددىُاتنفسدددةةُيلدددىُاتدددحخلصُمدددنُاتمدددغو ُاتحدددد مسددد يدةُ ( )

ُيلددد ُومسددد يدت ُ،ُنفسددد ُفددد ُاتثقدددةُوبدددثُذاتددد ُتحقيددد ُيلددد ُومسددد يدت ُُنفسددد ُفددد ُواتحفددد ؤ 
ُو ة ةدةُاتبيئةدةُف ُاتمح حةُواتمواردُاإلمك نة  ُو ااُشخصيح ُف ُاإلتج بةةُاتجوان ُإسحثم ر
 .ُُاتحة تةةُأهداف ُتحق ُبم ُمنا ُاإلسحف دة

 المستفيدين من برنامج التدخل المهنى : - 2
ه ُأفرادُاتمجمويةُاتحجرةبةةُمنُاألحدا ُاتم تينُاتموديينُبمر زُاتحصدنةفُواتحوجةد ُ)ُبددورُُُُُُُُ

(ُسنةُومسحو 17ُُُ-12واتاينُينحصرُسنا ُم ُبينُ)ُُاتحربةة(ُب تجيزةُوذتكُبقرارُمنُنة بةُاألحدا 
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(ُيل ُمقة سُسحن فوردُبينة ُتلا  ءُ،ُواتاينُيجزوُينُاتوصو ُألسره 120ُُ-90ُذ  نا ُم ُبينُ)ُ
.ُ
 التدخل المهنى : فترة – 3

أسددبوي (ُبواقدد ُمق بلددةُواحدددةُفددى12ُُمدددةُ)األحدددا ُاتمدد تينُبرندد م ُاتحدددخ ُاتمانددىُمدد ُُإسددحغرُقُُُُُ
ُ.س يةُتقرةب ُاتمق بلةُاتواحدةُُإسحغرقتُوقد(ُتقرةب ُُمق بلة12ُاألسبو ُتةص ُيددُاتمق بل ُإتىُ)

 مكان تنفيذ برنامج التدخل المهنى : – 4
ُبمر زُاتحصنةفُواتحوجة ُ)ُبدورُاتحربةةُ(ُب تجيزةُ.ُت ُتنفياُبرن م ُاتحدخ ُاتمانىُُُُ

 خدمة الفرد : في تنفيذ البرنامج وفقا لمراحل نموذج العالج بالمعنى خطوات – 5
بمجمويةُاتمع نىُاتحىُتفحقرُإتيا ُوسببتُتد ُُاتحد تحديدُاتمشكلةُ)اتحقية ُاتااتى(:ُتبصيرُ (أ)

 .ُاتمشكلة
 إتج دُاتادفُينُ رة ُاتمواجاة:ُتعوةدُص ح ُاتمشكلةُيلىُتحم ُاتمعنىُ. (ب)
 اإلرادةُوتحم ُاتمسئوتةةُ.اتحخ ةفُمنُاتمشكلة:ُتوظةفُ (ج)
اتحوجةدد ُنحددوُإدراكُاتمعنددى:ُاتخدد ذُاتقددرارُواالشددحراكُفةدد ُوفددىُاألنشددطةُاتمخحلفددةُواكحسدد بُ (د)

 ُ.اتخبرا 
 استراتيجيات التدخل المهنى : – 6

ـــان الفكـــرى :  (أ) إتدددىُيددددمُاتحر يدددزُفدددىُُاتحدددد يدددنُ رةددد ُتوجةددد ُاســـتراتيجية إيقـــاف اإلمع
ومم رسةُأدوار ُو رقُوأس تي ُإتخد ذُقرارتد ُواتحر يدزُتحقي ُأهداف ُاتموضوي  ُاتحىُتعوقُ

ةُواتحوجدد ُفقددطُيلدد ُاتمادد مُاتحدد ُتسددحلزمُاتقةدد مُبادد ُتلوصددو ُاتدد ُاتشددعورُبأهةميحدد ُفدد ُاتحةدد 
 حوه ُبطرةقةُإتج بةةُ.ُن

يلدددىُتحددددىُذاتددد ُُاتحدددد يدددنُ رةددد ُتشدددجة ُاســـتراتيجية المقصـــد المتنـــاقض ظاهريـــا : ُ (ب)
 ُيلدد ُاتمشدد يرُاتسددلبةةُوبددثُروفُاألمدد ُواتحفدد ؤ ُواتثقددةُفدد ُواتحغلددُاتمحوقدد ُ قلقددُوومخ وفدد ُ

 .نفس 
ُ

 محتويات البرنامج : – 7
ُ:ُم ُيل وةحممنُبرن م ُاتحدخ ُاتمانىُُ
 بناء العالقة المهنية :  (أ)

(ُوف ُنموذلُاتحدخ ُاتمانىُوةح ُاتحد ُاتم  اتبداتةُاتمن سبةُم ُاتعمي ُ)وةححق ُمنُخل ُُُُُُُ
ُذتكُمنُخل ُ:

 ُ واتحعرفُيل ُجوان ُشخصيح ُاالهحم مُب تعمي. 
 ُإق مح ُتلحخ ةفُمنُاالث رُاتن تجةُينُُاتحد مك نةةُاتعم ُم ُإشرفُ بةعةُيم ُاتب حثُُو

ُمجاو ُ ُ ون  ُب توصم  ُشعور  ُأو ،ُ ُاتحد ُبإنخف ضُمسحو ُذات  ُوشعور ُاتمؤسسة ف 
 اتنس ُ.
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 ُتلمس همةُف ُتحسينُاتحوج ُنحوُاتحة ةُُواتحد األدوارُاتح ُسوفُتم رسا ُاتب حثُتحديد
ُ.ُتد ُاتعملءُمنُاألحدا ُاتم تينُ

ُساليب التدخل المهنى :أ (ب)
 : العالج بالمعني وهيستخدم الباحث االساليب العالجية التى يعتمد عليها إ

 ه ُفحرةُمؤقحةُتحينُتنمةةُُاإلق مةُف ُاتمؤسسةبأنُُخل ُاتحوضة ُت ُمن:  نصح العميل
ُأعب ء ُتمواجاة ُوإسحعدادت  ُُقدرات  ُاتحدرة ُإثب  ُاتاا ُواتحة ة ُأو ُاتمحميز اتمان ُُب تحعلة 

اتجيدُوذتكُتلحصو ُيل ُفرصُجيدةُتلخرولُمنُاتمؤسسةُومم رسةُحة ت ُواإلندم لُف ُ
 اتمجحم ُومم رسةُاتما مُوُاألدوارُاتمحنويةُبشك ُ بةع ُ.ُ

  ُححىُإلُوجيههوت الحدثحث ُواتسعىُإلنج  ه  حوص ُتمعنىُحة ت ُيبحك رُأهدافُجديدة
 .تسحطة ُاتوصو ُإتيا ُأوُتحقةقا ُمع نىُأخرُىُأم م حم ُوت

  ُاتُوُالوعى بالمسئوليةتنمية ُُحد مس يدة ُاآلث ر ُواتنفسةةُيلىُاتحخ ةفُمن اإلجحم عةة
ُ ُب تنقصُأو ُشعور  ُو ُاتمؤسسة ُف  ُإق مح  ُنحةجة ُمنا  ُتع ن  ُإيداي ُاتح  ُنحةجة اتوصمة

 ب تمؤسسةُبقرارُمنُاتنة بةُويجز ُينُاتوصو ُألسرت ُ.
  يلىُخل ُمعنىُجديدُتلحة ةُفىُ  ُم ُتعرضُُاتحد مس يدُُ:ُمنُخل ُالتأملأسلوب

اتمغو ُواتمشكل ُاتح ُتعرضُتا ُف ُحة ت ُسواءُآث رُسلبةةُنحةجةُمنُُ منُي ن ت ُأوُ
 .ُخ رلُاتمؤسسةُأوُداخلا 

  : ُخل منح األمل والتفاؤل ُاألهدافُُمن ُمن ُمجموية ُتبن  ُبمرورة ُاتحد  إقن  
واتطموح  ُاإلتج بةةُوبثُاتشعورُب ألم ُف ُنفس ُواتثقةُف ُذات ُتبا ُأقص ُ  قةُتلعم ُ

  يل ُتحقي ُها ُاألهدافُواتطموح  ُ.
 سموُبا ُيلىُيلىُاتحعبيرُينُح ج ت ُورغب ت ُواتُاتحد تشجة ُُ:ُمنُخل ُإرادة المعنى

ُاتحة تةةُاتاا  ُوتوجا ت  ُأهداف  ُب خحة رات ُُوتحديد ُمرتبطة ُفىُمس را ُاتج بةة وتوصةفا 
 وقرارات ُ.

  ُمنُخل ُالمواجهة :ُُ ُُاتحد مس يدة ُاتا ُتع ن ُمنا ُُاتمش يريلىُمواجاة اتسلبةة
 .ُوبثُاتثقةُف ُنفس إلحب  ُواالكحئ بُواتعزتةُواُك تشعورُب تان ُأوُاتنقص

 إجراءات التدخل المهني : -8
 .واتم بطةُاتحجرةبةةُلمجمويحينتُاتقبلىُاتقة سُتطبي  (أ)
 .اتحجرةبةةُاتمجمويةُح ال ُيل ُاتمان ُاتحدخ ُبرن م ُتطبي  (ب)
ُاتمانىُاتحدخ ُإنحا ءُبرن م ُبعدُواتم بطةُاتحجرةبةةُاتمجمويحينُمنُك تُاتنا نىُاتقة س (ل)

ُتحسينُفىُاتبرن م ُتأثيرُتقة سُوذتكُواتث ن ُاألو ُاتقة سُبينُاتمق رن  ُإجراءُت ُحيث
ُاتبحث(ُاألحدا ُتد ُاتحة ةُنحوُاتحوج  ُوذتكُاتمان ُاتحدخ ُبرن م ُنا تةُفىُ)يينة
ُُاتحة ةُنحوُاتحوج ُمقة سُبحطبي  ُفىاتب حثُإيداد)من ُاتطرُقُواسحخدامُقة سُ  ُ(

ُُ.وتفسيره ُاتنح ن ُتححلي ُاتمن سبةُاإلحص نةة
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 عرض نتائج البحث ( المبحث الرابع )

 يمكن عرض نتائج البحث في ضوء فروضه وما أسفرت عنه القياسات القبلية والبعدية فيما يلي :  
: توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات واتا ُمؤداُةُالرئيسُالفرضُبنتائجفةم ُيحعل ُُُُُُُ

مقياس التوجه نحو الحياة  البعدي علي ين القبلي والمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
القياس البعدي  لصالح في خدمة الفرد لألحداث الضالين نتيجة ممارسة برنامج العالج بالمعني

 .مجموعة التجريبيةلل
ُاتفرضُق مُاتب حثُبحطبي ُمقة سُاتحوجةُنحوُاتحة ةُيلىُُُُ يم ءُُأوتلححق ُمنُمدىُصحةُهاا

ُاتم بطة ُو ُاتحجرةبةة ُب تمعنىُوذتكُاتمجمويحين ُاتعلل ُبرن م  ُتطبي  ُاتفردُبعد ُخدمة يلىُُف 
ُتصحة ُاتمقة سُوُحس بُاتمحوسطُاتحس بىُوُاالنحرافُاتم ة رىُوُ ُوُت  ،ُ ُاتحجرةبةة اتمجموية
حس بُقةمةُ)ُ ُ(ُتلدرجةُاتكلةةُتلمقة سُ،ُبينُنح ن ُاتحطبي ُتلمجمويحينُوُاتجدو ُاتح تىُيوض ُ

 :ُاتنح ن ُاتحىُتوص ُاتيا ُاتب حث
 المجموعتين لنتائج الكلية للدرجة(  ت)  قيمة و المعيارى  االنحراف و الحسابى المتوسط (4) جدول

 بالمعنى العالج برنامج تطبيق بعد الضابطة و التجريبية
االنحراف  المتوسط لمجموعةا

 المعيارى 
درجات 
 الحرية

قيمة ) ت 
 )

 المحسوبة

حجم  الداللة
 التأثير

داللة 
حجم 
 التأثير

 كبير جدا 0.68 0.0001 6.91 22 4.84 79.17 التجريبية
 3.72 76.00 الضابطة

ُ

(ُتص ت ُاتمجمويةُاتحجرةبةة6.91ُُأنُقةمةُ)ُ ُ(ُاتمحسوبةُبلغتُ)ُُاتس ب ُيحم ُمنُاتجدو ُُُُ
(ُ،ُوُبمق رنةُقةمةُ)ُ ُ(ُبينُاتمجمويحينُفى2.07ُوهىُأكبرُمنُقةمةُ)ُ ُ(ُاتجدوتةةُحيثُأنا ُ)ُ
وهااُيرج ُتمم رسةُاتعللُُ(ُوهىُميرُداتةُ،0.73ُاتحطبي ُاتقبلىُنجدُأنُقةمةُ)ُ ُ(ُ  نتُ)ُ

ب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُ)ُاتمحغيرُاتحجرةب ُ(ُم ُاألحدا ُاتم تينُأيم ءُاتمجمويةُاتحجرةبةةُ،ُأ ُ
بةُأليم ءُاتمجمويةُاتحجرةبةةُدونُاتم بطةُ،ُوب تح ت ُفإنُهااُأنُاتحوج ُنحوُاتحة ةُقدُتحسنُب تنس

تحسينُاتحوجةُنحوُُخدمةُاتفردُف  اتعللُب تمعنىُفىبإسحخدامُُاتحدخ ُاتمان ُبرن م ُفع تةةتتشيرُ
ُاتمجمويةُُاتحة ة ُدون )ُ ُاتحجرةبةة ُاتمجموية ُأيم ء ُمن ُاتبحث ُيينة (ُ ُاتم تين ُاألحدا  تد 

اتنحةجةُم ُم ُج ءُفىُدراس  ُ  ُُ وتحف ُها ،اتم بطةُ،ُوهااُيؤ دُصحةُاتفرضُاترنةسُتلدراسة
،ُواتح 2015ُُ،ُودراسةُش ب نُيزام2014ُُ،ُوص ت ُفؤادُاتشعراو 2010ُُرأفتُيبدُاترحمنُُمن

 ُها ُاتدراس  ُيل ُتحسينُمعن ُاتحة ةُواترض ُينا ُأوُاتحوج ُنحوه ُأوُتحسينُنوييحا ُأكد ُجمة
 ُُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُ.ُُبالعالجتلفئ  ُاتح ُتن وتحا ُها ُاتدراس  ُبإسحخدامُبرام ُتلحدخ ُاتمان ُ

 توجد ُمؤدا ُ:ُواتافقدُج ء ُنحةجةُاتفرضُاتفري ُاألو ُُبنتائج الفروض الفرعيةأم ُفةم ُيحعل ُُ
 علي القياس البعدي في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق 
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 ممارسة نتيجة الضالين لألحداث الحياة نحو التوجه لمقياس الذات وتحقيق بالنفس الثقة ُبعد
 .التجريبية المجموعة لصالح بالمعني في خدمة الفرد العالج برنامج

ُاتفرضُق مُاتب حثُبحطبي ُمقة سُاتحوجةُنحوُاتحة ةُيلىُُوُُُ يم ءُُأتلححق ُمنُمدىُصحةُهاا
يلىُاتمجمويةُُف ُخدمةُاتفردُاتمجمويحينُاتحجرةبةةُوُاتم بطةُ،ُبعدُتطبي ُبرن م ُاتعللُب تمعنى

ُبينُنح ن ُ اتحجرةبةةُ،ُوُت ُحس بُاتمحوسطُاتحس بىُوُاالنحرافُاتم ة رىُوُحس بُقةمةُ)ُ ُ(
اتحطبي ُتلمجمويحينُتلبعدُاالو ُ)ُاتثقةُب تنفسُ(ُوُاتجدو ُاتح تىُيوض ُاتنح ن ُاتحىُتوص ُاتيا ُ

ُاتب حثُ:
 بالنفس الثقة)  االول للبعد(  ت)  قيمة و المعيارى  واالنحراف الحسابى ( المتوسط5) جدول

 بالمعنى العالج برنامج تطبيق بعد الضابطة و الجريبية المجموعتين لنتائج ( وتحقيق الذات
 

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

درجات 
 الحرية

قيمة ) ت ( 
 المحسوبة

 الداللة
حجم 
 التأثير

داللة 
حجم 
 التأثير

 3.10 26.83 التجريبية
 كبير جدا 0.41 0.001 3.92 22

 3.16 21.83 الضابطة

(ُتص ت ُاتمجمويةُاتحجرةبةة3.92ُُأنُقةمةُ)ُ ُ(ُاتمحسوبةُبلغتُ)ُُاتس ب ُيحم ُمنُاتجدو ُُُُ
(ُ،ُوُبمق رنةُقةمةُ)ُ ُ(ُُبينُاتمجمويحين2.07ُُوهىُأكبرُمنُقةمةُ)ُ ُ(ُاتجدوتةةُحيثُأنا ُ)ُ
وهااُيرج ُتمم رسةُاتعللُُ(ُوهىُميرُداتةُ،1.45ُفىُاتحطبي ُاتقبلىُنجدُأنُقةمةُ)ُ ُ(ُ  نتُ)ُ

ب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُ)ُاتمحغيرُاتحجرةب ُ(ُم ُاألحدا ُاتم تينُأيم ءُاتمجمويةُاتحجرةبةةُ،ُأ ُ
بةةُدونُاتم بطةُأنُاتثقةُب تنفسُوتحقي ُاتاا ُقدُتحسنتُو اد ُب تنسبةُأليم ءُاتمجمويةُاتحجرة

ُاتوي ُ ُ حنمةة ُاتعلجةة ُاألس تي  ُمن ُمجموية ُاتمان  ُاتحدخ  ُبرن م  ُف  ُاتب حث ُ ب  ُحيث ،
وتنم ُُتعز ُقة ُاتثقةُب تنفسُب تمسؤتةةُوإرادةُاتمعن ُوميره ُومم رسةُبعضُاألنشطةُ،ُوه ُأس تي 

تةةُاتعللُب تمعنىُفىُ عفُاألحدا ُ،ُوهااُتشيرُإت ُصحةُاتفردُاتفري ُاألو ُوةؤ دُيل تدىُُاتاا 
ُب تنفس ُاتثقة ُاتاا ُتحسين ُُوتحقي  ُتدى ُاتحجرةبةةاألحدا  ُاتمجموية ُايم ء ُمن دونُُاتم تين

ُأش ر ُإتة ُنح ن ُدراسةُ  ُمنُمن ُتو  ُ ُيحف ُم ُم  ُتيندا2012ُُاتمجمويةُاتم بطةُ،ُوهاا ،
Lindaُ2013ُُُودراسةُدتجون،Dalgon ُ2014ُُواتح ُأكد 2017ُُ ُ،ُودراسةُه جرُمحمدُيل،

جمةعا ُيل ُأنُتحقي ُاتاا ُوتنميحا ُومم رسةُاألدوارُاتمحنويةُتس ه ُبشك ُ بيرُف ُتحسينُجودةُ
ُاتحة ةُواترض ُينا ُتد ُاتعملءُ.ُُ

 درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق  توجد ،ُواتا ُمؤدا ُ:ُأم ُنحةجةُاتفرضُاتفري ُاتث ن ُُُُُ
 نحو التوجه لمقياس والحزن  الضيق بعد علي البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين

 المجموعة لصالح بالمعني في خدمة الفرد العالج برنامج ممارسة نتيجة الضالين لألحداث الحياة
 . التجريبية
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ُيم ءأُُيلىُاتحة ةُنحوُاتحوجةُمقة سُبحطبي ُاتب حثُق مُاتفرضُهااُصحةُمدىُمنُتلححق ُوُُُُ
ُاتمجمويةُيلىُف ُخدمةُاتفردُب تمعنىُاتعللُبرن م ُتطبي ُبعدُ،ُاتم بطةُوُاتحجرةبةةُاتمجمويحين

ُنح ن ُبين(ُُ )ُُقةمةُحس بُوُاتم ة رُىُاالنحرافُوُاتحس بىُاتمحوسطُحس بُت ُوُ،ُاتحجرةبةة
ُتوص ُاتحىُاتنح ن ُيوض ُاتح تىُاتجدو ُو(ُُاتحزُنُوُاتمي )ُُاتث نىُتلبعدُتلمجمويحينُاتحطبي 

 :ُاتب حثُاتيا 
 ( الحزن  و الضيق)  الثانى للبعد(  ت)  قيمة و المعيارى  االنحراف و الحسابى ( المتوسط6) جدول
 بالمعنى العالج برنامج تطبيق الضابطة بعدو  الجريبية المجموعتين لنتائج

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

درجات 
 الحرية

قيمة ) ت ( 
 المحسوبة

 الداللة
حجم 
 التأثير

داللة 
حجم 
 التأثير

 3.23 27.08 التجريبية
 كبير جدا 0.54 0.001 5.06 22

 2.54 21.08 الضابطة

ُاتحجرةبةةُاتمجمويةُتص ت (5.06ُ)ُُبلغتُاتمحسوبة(ُُ )ُُقةمةُأنُاتس ب ُاتجدو ُمنُيحم ُُُُ
ُاتمجمويحينُبين(ُُ )ُُقةمةُبمق رنةُوُ،(2.07ُُ)ُُأنا ُحيثُاتجدوتةة(ُُ )ُُقةمةُمنُأكبرُوهى
وهااُيرج ُتمم رسةُاتعللُُ،ُداتةُميرُوهى(1.26ُ)ُُ  نت(ُُ )ُُقةمةُأنُنجدُاتقبلىُاتحطبي ُفى

ب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُ)ُاتمحغيرُاتحجرةب ُ(ُم ُاألحدا ُاتم تينُأيم ءُاتمجمويةُاتحجرةبةةُ،ُأ ُ
خ ةفُمنُحدت ُُب تنسبةُأليم ءُاتمجمويةُاتحجرةبةةُأنُاتشعورُب تحزنُواتمي ُقدُتحسنُأوُت ُاتح

ُاتعلجةةُ ُاألس تي  ُمن ُمجموية ُاتمان  ُاتحدخ  ُبرن م  ُف  ُاتب حث ُ ب  ُحيث ،ُ ُاتم بطة دون
ُاألهدافُ ُمن ُتلعديد ُتبنة  ُتس يد ُاألحدا ُمم  ُتد  ُواتحف ؤ  ُوبثُاألم  ُواتحوجة  كأسلوبُاتنص 

ُوهااُيؤ دُصحةُاتفردُاتفري ُاتث ن ُوةشيرُإت ُفع تةةواتطموح  ُاتح ُتج ُأنُتحققا ُف ُحة ت ُ،ُ
ُتدىُاتمي ُوُاتحزُنُمش يرُأوُاتحخ ةفُمنُححسيناتُخدمةُاتفردُف ُفىُب تمعنىُاتعللُبرن م 

ُدراس  ُإتة ُتوصلتُم ُم ُاتنحةجةُها ُوتحف ُ،ُاتحجرةبةةُاتمجمويةُايم ءُمنُاتم تينحدا ُاأل
ُُمنُك  ُأحمد ُبنُص ت 2015ُُن تفُفديوسُوحمود ُاتمجيد ُويبد ُبنُموس 2017ُُ، ُوأحمد ،

واتح ُأكد ُنح نجا ُيل ُأنُبرام ُاتعللُاتنفس ُواإلجحم ي ُومنا ُبرام 2019ُُوإبراهة ُبنُأحمدُ
اتعللُب تمعن ُتس ه ُبشك ُ بيرُيل ُاتحخ ةفُمنُمش يرُاتحزنُتد ُاألحدا ُوأنُبثُاتشعورُ

  سع دةُف ُنفوسُاألحدا ُتس يده ُيل ُتحسينُجودةُحة تا ُ.ُُب ألم ُوات
ُ ُمؤدا  ُاتث تثُواتا  ُاتفرضُاتفري  ُنحةجة ُأم   درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق  توجدُ:

 التوجه لمقياس الهدف نحو التوجه عدبُ  علي البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين
 لصالح في خدمة الفرد بالمعني العالج برنامج ممارسة نتيجة الضالين لألحداث الحياة نحو

 . التجريبية المجموعة
ُايم ءُيلىُاتحة ةُنحوُاتحوجةُمقة سُبحطبي ُاتب حثُق مُاتفرضُهااُصحةُمدىُمنُتلححق ُوُُُُ

ُوُ،ُاتحجرةبةةُاتمجمويةُيلىُب تمعنىُاتعللُبرن م ُتطبي ُبعدُ،ُاتم بطةُوُاتحجرةبةةُاتمجمويحين
ُُقةمةُحس بُوُاتم ة رُىُاالنحرافُوُاتحس بىُاتمحوسطُحس بُت  ( ُُ ُاتحطبي ُنح ن ُبين(
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ُُاتث نىُتلبعدُتلمجمويحين ُُاتادفُنحوُاتحوجة) ُاتيا ُتوص ُاتحىُاتنح ن ُيوض ُاتح تىُاتجدو ُو(
 : اتب حث
( الهدف نحو )التوجة الثانى للبعد ت(قيمة )و  االنحراف المعيارى و  الحسابى ( المتوسط7) جدول
 بالمعنى العالج برنامج تطبيق الضابطة بعدو  الجريبية المجموعتين لنتائج

 المتوسط المجموعة
االنحراف 
 المعيارى

درجات 
 الحرية

قيمة ) ت ( 
 المحسوبة

 الداللة
حجم 
 التأثير

داللة حجم 
 التأثير

 3.22 27.25 التجريبية
 كبير جدا   0.43 0.001 3.61 22

 1.16 21.08 الضابطة

ُاتحجرةبةةُاتمجمويةُتص ت (3.61ُ)ُُبلغتُاتمحسوبة(ُُ )ُُقةمةُأنُاتس ب ُاتجدو ُمنُيحم ُُُُ
ُاتمجمويحينُبين(ُُ )ُُقةمةُبمق رنةُوُ،(2.07ُُ)ُُأنا ُحيثُاتجدوتةة(ُُ )ُُقةمةُمنُأكبرُُوهى
ب تمعن ُف ُخدمةُُاتعللُأىُأنُمم رسة(0.85ُُ)ُُ  نت(ُُ )ُُقةمةُأنُنجدُاتقبلىُاتحطبي ُفى

ُتحسينُ ُإتى ُأدى ،ُ ُاتحجرةبةة ُاتمجموية ُأيم ء ُاألحدا ُاتم تين ُم  )ُ ُاتحجرةب  ُاتمحغير (ُ اتفرد
ُاتم بطة ُاتمجموية ُأيم ء ُب ألحدا  ُمق رنة ُتديا  ُاتادف ُنحو ُُوُ،ُاتحوج  ُهااُُاتب حثةشير ف 

يندم ُأتةحيتُاتفرصةُأم مُهؤالءُاألحدا ُتلمش ر ةُف ُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُ،ُوت ُُ أنُاتصددُإت 
تطبي ُأس تي ُاتعللُب تمعن ُمعا ُ إرادةُاتمعن ُوتنمةةُاتشعورُب تمسئوتةةُ،ُوبثُاألم ُواتحف ؤ ُ،ُ

ُنظرتا ُو اتكُمم رسةُمجمويةُمنُاألنشطةُسواءُاإلجحم عةةُواتفنةةُواتحثقةقةةُس ه ُهااُف ُتحسين
ُف ُُتلمسحقب  ُوبثُاتثقة ،ُ ُبا  ُاألهدافُواتطموح  ُاتخ صة ُوتحقي  ُإنج   ُنحو ُتوجاا  وتحسين

نفوسا ُومس يدتا ُيل ُإتخ ذُاتقرارا ُ،ُمق رنةُب ألحدا ُمنُأيم ءُاتمجمويةُاتم بطةُ،ُمم ُيؤ دُ
ُُتدىُاتادفُنحوُاتحوجةُتحسينُفىُب تمعنىُاتعللُبرن م ُةةفع ت ُيم ءأُُمنُناتم تياألحدا 

ُُاتحجرةبةةُاتمجموية ُيزام ُش ب ن ُمن   ُ ُدراسة ُنح ن  ُتوصلتُإتة  ُم  ُم  ُيحف  ُوهاا ،2015ُُ،
ُ ُاتعزةز ُيبد ُيل 2016ُُومحمد ُمحمد ُيص م ُودراسة ُبرام 2018ُُ، ُواتح ُأكد ُيل ُفع تةة ،

ُ  تعللُاتمعرف ُاتسلو  ُواتعللُب تمعن ُف ُتحسينُاتحُو ُاتفرد ُنحوُاتحدخ ُاتمان ُف ُخدمة ج 
اتادفُواتحة ةُوتنمةةُما را ُاتحفكيرُوخفضُقل ُاتمسحقب ُتد ُاتعملءُاتاينُ بقتُيليا ُاتبرام ُ

 اتعلجةة
 مناقشة وتفسير نتائج البحث

تقدُإسحادفُاتبحثُاتح ت ُإخحب رُفع تةةُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُف ُتحسينُاتحوج ُ:  أوال  
ُ ،ُ ُاتم تين ُتألحدا  ُاتحة ة ُتجرةبةةُنحو ُإحداهم  ُمجمويحين ُيل  ُاتبحث ُيينة وإشحملت

واألخر ُض بطةُ،ُوت ُتطبي ُمقة سُاتحوج ُنحوُاتحة ةُ)ُمنُإيدادُاتب حثُ(ُيليام ُقب ُ
ُ ُوجود ُاتبحث ُنح ن  ُأظار  ُوقد ،ُ ُوبعد  ُاتمان  ُمحوسطُبينُإحص نة ُداتةُفروُقاتحدخ 

ُنحوُاتحوج ُمقة سُيل ُواتبعد ُقبل اتُاتقة سينُف ُواتم بطةُاتحجرةبةةُاتمجمويحينُدرج  
ُاتفرضُاترنةسُُاتم تينُتألحدا ُاتحة ة ُثبحتُصحة ُوبااا ُاتبحث، ُجداو  ُأوضححا   م 

ُتلبحثُ.
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فروقُداتةُإحص نة ُبينُمحوسطُدرج  ُاتمجمويحينُ:ُ م ُتوصلتُنح ن ُاتبحثُأتم مُإت ُوجودُُثانياً 
اتثقةُب تنفسُوتحقي ُاتاا ُتمقة سُاتحوج ُاتحجرةبةةُواتم بطةُف ُاتقة سُاتبعد ُيل ُبعدُ

ُتألحدا ُاتم تينُنحةجةُمم رسةُبرن م ُاتعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُتص ت ُ نحوُاتحة ة
،ُأ ُأنُاتثقةُب تنفسُوتحقي ُاتاا ُتحسنُبشك ُأفم ُوتغيرُمسحوا ُُاتمجمويةُاتحجرةبةة

معا ُب تعللُب تمعن ُف ُخدمةُُتأليل ُتد ُح ال ُاتمجمويةُاتحجرةبةةُبعدُاتحدخ ُاتمان 
ُاتمؤسسةُ ُاألحدا ُداخ  ُب تنفسُوتس يد ُاتثقة ُتعز  ُاتح  ُاألس تي ُاتعلجةة ُوتطبي  اتفرد
ُ،ُ ُاتمخحلفة ُواألنشطة ُاتما م ُمنُخل ُإنج  ُومم رسة ُب تاا ُوتحقةقا  ُاتشعور يل ُتنمةة

ُإت ُتشير ُوهاا ُاتم بطة ُتد ُح ال ُاتمجموية ُث بح م ُمسحوا  ُظ  ُاتفردُبينم  ُثبو ُصحة  
ُاتفري ُاألو ُتلبحثُ.ُ

فروقُداتةُإحص نة ُبينُمحوسطُدرج  ُاتمجمويحينُُودوجكم ُأش ر ُنح ن ُاتبحثُأتم مُإت ُثالثًا : 
اتحجرةبةةُواتم بطةُف ُاتقة سُاتبعد ُيل ُبعدُاتمي ُواتحزنُتمقة سُاتحوج ُنحوُاتحة ةُ

ُب ُاتعلل ُبرن م  ُمم رسة ُنحةجة ُاتمجمويةُتألحدا ُاتم تين ُتص ت  ُاتفرد  تمعن ُف ُخدمة
وهااُتعن ُنج فُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُب تعللُب تمعن ُف ُخدمةُاتفردُف ُخفضُ،ُُاتحجرةبةة

اتشعورُب تحزنُواتمي ُتد ُح ال ُاتمجمويةُاتحجربيبةُ،ُوذتكُمنُخل ُمم رسةُأس تي ُ
ُُو ُواتحف ؤ  ُاألم  ُروف ُوتنمةة ،ُ ُاتمعن  ُإرادة ُ أسلوب ُومم رسةُيلجةة ُب تسع دة اتشعور

خل ُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُمم ُس ه ُُتد ُاألحدا ُاتم تينُ ُذتكوتحقاألنشطةُاتح ُتدي ُ
ُ،ُ ُاتحجرةبةة ُتد ُح ال ُاتمجموية ُب تح ُواألهمةة ُاتشعور ُوتنمةة ُاتمعنوةة ُاتروف ف ُرف 

اتفرضُاتفري ُبينم ُت ُتحد ُتقدمُتد ُح ال ُاتمجمويةُاتم بطةُ،ُوهااُيؤ دُثبو ُصحةُ
ُاتث ن ُتلبحثُ.ُ

فروقُداتةُإحص نة ُبينُمحوسطُدرج  ُاتمجمويحينُاتحجرةبةةُُ:ُأش ر ُنح ن ُاتبحثُإت ُوجودُرابعاً 
ُاتحة ةُ ُنحو ُاتحوج  ُتمقة س ُاتادف ُنحو ُاتحوج  ُبعد ُيل  ُاتبعد  ُاتقة س ُف  واتم بطة
ُاتمجمويةُ ُتص ت  ُاتفرد ُب تمعن ُف ُخدمة ُاتعلل ُبرن م  ُمم رسة ُنحةجة تألحدا ُاتم تين

ُاألحداُاتحجرةبةة ُهؤالء ُأن ُإت  ُذتك ُيرج  ُوقد ُوتأهليا ُ، ُوتدرةبا  ُمس يدتا  ُيح   ُيندم 
داخ ُاتمؤسسةُمنُخل ُاتبرام ُاتعلجةةُاتمحعددةُواتمحنويةُ برن م ُاتحدخ ُاتمان ُاتح ت ُ
ُما ما ُ ُوأداء ُاتمؤسسة ُمن ُخروجا  ُح   ُأنفسا  ُيل  ُاإليحم د ُيل  ُتس يده  ُذتك فإن

ُحح  ،ُ ُ بةع  ُبشك  ُاتحة تةة ُأهدافا  ُوإنج   ُوتحقي  ُاتمؤسسةُُوأيم تا  ُتبق  ُ  نت وإن
واألخص نيينُاإلجحم ييونُاتع ملونُبا ُيل ُصل ُبا ُومح بعحا ُبشك ُدور ُتإل مئن نُيل ُ
قة ما ُبحنفياُوأداءُاتما مُواتواجب  ُوم ُحققح ُاتمؤسسةُمعا ُ وا ُفحرةُإق محا ُبا ُ،ُومنُ

ُاتحة ُنحو ُواتحوج  ُاألهداف ُتحقي  ُونحو ُاتمسحقب  ُإت  ُنظرتا  ُفإن ُقدُث  ُي مة ُبصفة  ة
ُف ُبرن م ُاتحدخ ُاتمان ُف ُاتبحثُ ُقب ُمش ر حا  ُ  نتُيلة  تحسنتُبشك ُأفم ُمم 
اتراهنُ،ُمق رنةُب ألحدا ُمنُأيم ءُاتمجمويةُاتم بطةُاتاينُه ُف ُح جةُفعلةةُات ُبا ُ
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حقب ُمزةدُمنُاتجادُو ااُاتمزةدُمنُاتبرام ُاتحدرةبةةُاتح ُتس ه ُف ُتنمةةُتوجاا ُنحوُاتمس
ُونحوُاتادفُ،ُوهااُتشيرُإت ُثبو ُصحةُاتفرضُاتفري ُاتث تثُتلبحثُ.

ُح ال ُُأد ُ:خامسًا  ُم  ُاتمان  ُاتحدخ  ُبرن م  ُف  ُمم رسحا  ُتمت ُاتح  ُاتعلجةة األس تي 
إسلوبُُ–إرادةُاتمعن ُُ–اتمجمويةُاتحجرةبةةُمنُاألحدا ُاتم تينُ)ُتنمةةُاتوي ُب تمسؤتةةُ

إت ُتحسينُتوجاا ُنحوُاتحة ةُُاتمواجاةُ(ُ–اتنص ُواتحوجة ُُ–من ُاألم ُواتحف ؤ ُُ–اتحأم ُ
منُخل ُإدراكا ُألهمةةُوجوده ُف ُاتحة ةُ،ُوتنمةةُاتشعورُب تح ُواألهمةةُ،ُتنمةةُاتشعورُ
ُف ُمدرسةُ ُمنُاألنشطة ُاتعديد ُمنُخل ُمم رسة ُف ُاتنفسُتديا  ُوبثُاتثقة ،ُ ب تمسؤتةة

ُواتوُر ُف ُاتمؤسسة ُاتع ملين ُاإلجحم ييين ُواألخص نيين ُاتب حث ُبمس يدة ُوذتك ُاتحدرةبةة ش
ُاتمح ضرا ُواتندوا ُ ُيقد (ُ ُوجلس  ُُ–اتمؤسسة ُاترحل ُ، ُوتنظة  ُاتحدرةبةة اتمعسكرا 

ُ(ُحيثُس ه ُذتكُف ُتحسينُقدرتا ُيل ُإتخ ذُاتقرارا ُوبثُ اتعصفُاتاهن ُُ،ُوميره 
م ُواتحف ؤ ُتديا ُمم ُس يدُيل ُخفضُاتشعورُب تحزنُاتثقةُوتحقي ُاتاا ُ،ُوبثُروفُاأل

واتمي ُومنُث ُاتقدرةُيل ُإنج  ُاتما مُوتحقي ُاألهدافُ،ُوتحف ُنح ن ُهااُاتبحثُم ُنح ن ُ
اتدراس  ُاتس بقةُاتح ُتوصلتُإت ُفع تةةُاتعللُب تمعن ُم ُمشكل ُوإضطراب  ُمحعددةُ

،2014ُُ،ُص ت ُفؤادُاتشعراو 2010ُُحمنُ،ُرأفتُيبدُاتُر1996ُ ةن ُاتع تهُكدراسةُ)ُ
،2016ُُ،ُمحمدُيبدُاتعزةز2015ُُ،ُش ب نُيزامُ،2015ُُن تفُفديوسُوُحمودُأحمدُ

ُ(ُ.2019ُأحمدُبنُموس ُوإبراهة ُبنُأحمدُ
:ُالُشكُأنُاألحدا ُاتم تينُاتاينُتقةمونُف ُمؤسس  ُاتري تةُاإلجحم عةةُيواجاونُاتعديدُسادسًا 

غو ُاتمخحلفةُُومنا ُاتشعورُب توصمةُواتدونةةُواتنقصُ،ُواتخوفُواتقل ُمنُاتمشكل ُواتم
منُاتمسحقب ُواتحفكيرُاتخ  ئُخ صةُحينم ُتق رنونُأنفسا ُبأقرانا ُممنُت ةشونُم ُأسره ُ،ُ
وب تح ت ُفا ُتحح جونُبإسحمرارُإت ُاتعم ُمعا ُواتمس همةُف ُح ُمشكلتا ُحح ُتسحطعيواُ

ُتمجحم ُبشك ُإتج ب ُ.اتحكةفُواإلندم لُف ُا
:ُاتبحثُاتراهنُقدُتكونُقدمُإ  رامُنظرة مُوتطبةقة مُقدُيثر ُاتمم رسةُاتمانةةُتطرةقةُاتعم ُم ُُسابعاً 

ُمن ُ ُاإلسحف دة ُتمكن ،ُ ُخ صة ُبصفة ُواتم تين ُي مة ُاألحدا ُبصفة ُمشكل  ُم  األفراد
ُاألحدا  ُهؤالء ُم  ُاتمخحلفة ُاإلجحم عةة ُاتري تة ُبمؤسس   ُف ُُوتطبةق  ُب  ُاإلسحع نة أو

ُاتدورا ُاتحدرةبةةُتألخص نيينُاإلجحم ييينُباا ُاتمؤسس  ُ.ُُُ
وةشيرُاتب حثُإت ُأن ُقدُتكونُاتبحثُحق ُأهداف ُف ُإخحب رُفع تةةُاتعللُب تمعن ُف ُ -

خدمةُاتفردُف ُتحسينُاتحوج ُنحوُاتحة ةُتألحدا ُاتم تينُ،ُوتقدت ُإ  رامُنظرة مُويملة مُ،ُ
تك ُيح ُتعمة ُنح ن ُهااُاتبحثُفةج ُإجراءُمزةدامُمنُاتدراس  ُواتبحو ُيل ُإالُأن ُ

 يين  ُأكبرُمنُاألحدا ُاتم تينُبمؤسس  ُاتري تةُاإلجحم عةةُاتمخحلفةُ.
 مقترحات لدراسات أخري :  -
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اتب حثُإجراءُمزةدُمنُاتبحو ُوإخحب رُفع تةةُنم ذلُيلجةةُأخر ُف ُخدمةُاتفردُُتقحرف
اتحر يزُيل ُاتح ُواتما مُُ–ح ُاتمشكلةُُ–نموذلُاتحة ةُُ–)ك تعللُاتمعرف ُاتسلو  ُ

ُحح ُ ُتد ُاألحدا ُاتم تينُ، ُاتادفُوخفضُقل ُاتمسحقب  ُنحو ُاتحوج  ُتحنمةة وميره (
ُلُم ُاتمجحم ُبشك ُ  م ُيندُاتخرولُمنُاتمؤسسةُ.ُُتسحطةعواُاتحكةفُواإلندم 

 المراجع 
 . المراجع العربيةأ( )

 

ُاتنصر ُُ،أبو ُمجمويةُرعاية وتأهيل نزالء المؤسسات اإلصالحية العقابيةمدحتُمحمد: ،ُ ُاتق هرة ،
 .1ُُ،2008اتني ُاتعربةةُ،ُ 

 .2007،ُنةُاتنفسةةُ،ُدارُقب ءُ،ُاتق هرةاتمرُوأبوُحلوة،ُمحمدُاتسعيد:ُاتطرة ُإت ُ
برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتنمية مهارات التفكير اإليجابي لتحسين أحمد،ُيص مُمحمدُيل :ُ

ُاتبحثُُجودة الحياة وخفض قلق المستقبل لدي طلبة المرحلة الثانوية ُف ُمجلة ُبحثُمنشور ،
 .123ُ،ُص19ُُ،2018ُُاتعددُ  مسُ،اتعلم ُف ُاتحربةةُ،ُ لةةُاتبن  ُ،ُج معةُيينُش

ُ ُحبي ُ: ُراندا ُف ُمع هدُري تةُُالتدخل المهني لدي األحداث المنحرفينإسم يي ، )ُدراسةُميدانةة
 .2009ُاألحدا ُتمدينةُدمش ُ(ُرس تةُم جسحيرُ،ُ لةةُاألدابُواتعلومُاإلنس نةةُ،ُج معةُدمش ُ،ُ

 .2002ُ،ُدارُاتكح بُاتحديثُ،ُاتكوةتُ،ُُالمرجع في مقياس الشخصيةاألنص ر ،ُبدرُمحمدُ:ُ
،ُدارُاإليص رُاتعلم ُتلنشرُ،ُدمش ُ،1ُُ،ُ ُنظريات اإلرشاد والعالج النفسيبلن،ُ م  ُيوسف:ُ

2015 
 .2008ُلسنة   126قانون الطفل المصري رقم اتجرةدةُاترسمةةُ:ُ

ُ :ُ ُاتشح   ُمحمد ُدارُنون األحداث جرائم األحداث في الشريعة اإلسالمية مقارنة بقااتجند ، ،
 .4ُُ،2010اتنامةُاتعربةة،ُاتق هرةُ،ُ 

ُ :ُ ُه ش  معني الحياة وعالقته بقلق المستقبل والحاجة للتجاوز لدي طلبة الجامعة ، ح فظ،ُسلم
ُ.2006ُ،ُج معةُبغدادُ،ُرسالة دكتوراه ، كلية اآلداب 

ُُ،اتحسين  مقارنة في ضوء نصوص  إنحراف األحداث المشكلة والمواجهة ، دراسةيمرُاتف روقُ:
 .1995،ُاتايئةُاتع مةُتدارُاتكح ُ،ُاتق هرةُ،ُُالقانون 

)ُدراسةُميدانةةُيل ُمح فظ  ُُالعوامل اإلجتماعية في جنوح األحداثحمد،ُإبراهة ُحمدُمحمدُ:ُأثرُ
مؤسسةُاتربة ُ(ُ،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُج معةُاأل هرُبغزةُ،ُسلسلةُاتعلومُاإلنس نةةُ،ُاتمجلدُُ–مزةُ
 .2008ُ(ُ،ُُ A)2ُ،ُاتعدد10ُُ

ُ :ُ ُأحمد ُبن ُإبراهة  ُمسرح ، ،ُ ُموس  ُبن ُأحمد فاعلية برنامج إرشادي قائم علي العالج حنحو ،
،ُبحثُمنشورُف ُُبمنطقة جازانبالمعني في تحسين مستوي الطموح لدي طالب المرحلة الثانوية 

 .2019،ُاتجزءُاتث ن ُ،ُُإبرة 103ُُمجلةُ لةةُاتحربةةُ،ُج معةُاتزق  ة ُ،ُاتعددُ
 .2013،ُدارُاتزهراءُ،ُاترة ضُ،1ُُدت ب،ُمحمدُأحمد:ُيل ُاتنفسُاإلتج ب ُ،ُ 
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م جسحير،ُ،ُرس تةُُتقويم الدور التربوي لمؤسسة رعاية األحداث بسوهاجيبدُاتح ُ:ُُةه تُ،سلط ن
 .2007ُكلةةُاتدراس  ُاإلنس نةةُ،ُج معةُاأل هرُ،ُ

ُُ،اتسيد :ُ ُبحثُُجودة الحياة ومفهوم الذات لدي عينة من الطالب الصم الموهوبينمن ُتو   ،
 .22ُُُ،2012ُمنشورُف ُاتمجلةُاتمصرةةُتلدراس  ُاتنفسةةُ،ُاتعددُ

،ُُمن وجهة نظر األحداثإنحراف األحداث ، أسبابه وعوامله اتشرم ن،ُيوسفُمحمدُ:ُ -1
دراسةُح تةُيل ُاألحدا ُف ُمر زُتربةةُوت هي ُأحدا ُإربدُ،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُ

 .2014ُ(ُ،6ُُ،ُ)28ُُاتنج فُتألبح  ُ،ُج معةُاتنج فُاتو نةةُ،ُاألردنُ،ُاتمجلدُ،ُ
فعالية العالج بالمعني في تحسن جودة الحياة لدي عينة اتشعراو ،ُص ت ُفؤادُمحمدُ:ُ -2

ُاتنفسُ،ُُالشباب الجامعيمن  ،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُدراس  ُيربةةُف ُاتحربةةُويل 
 . 2014،ُم يو2ُُ،ُاتجزء49ُُاتمملكةُاتعربةةُاتسعودتةُ،ُاتعددُ

3- ُ ُش ب نُ: ُي يدة الشعور بالسعادة وعالقتها بالتوجه نحو الحياة لدي عينة من ص ت ،
ُبحثُمنشورُف ُمجلةُُعلي غزةالمعاقين حركيًا المتضررين من العدوان اإلسرائيلي  ،

 .2013ُج معةُاألقص ُ،ُاتمجلدُاتس ب ُيشرُ،ُاتعددُاألو ُ،ُين يرُ،ُ
4- ُ ُ ةنُ: ُ ةن ُمحمد مدي فعالية العالج بالمعني كأسلوب إرشادي في تخفيض اتع ته،

،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُاإلرش دُاتنفس ُُبعض اإلضطرابات السلوكية في مرحلة المراهقة
 .4ُُ،1996،ُاتجزء5ُُ،ُج معةُيينُشمسُ،ُاتعددُُ،ُ لةةُاتحربةة

5- ُ ُمعوض: ُاتحواب، ُ،ُُالمرجع في شرح قانون األحداثيبد ُاتمطبوي  ُاتج م ةة ُدار ،
 .2001األسكندرةة،ُ

التوجه نحو الحياة وعالقته بالضغوط النفسية يبدُاتجب ر،ُيبيرُيبدُاتسح رُوأخرونُ،ُ -6
 .2018،ُج معةُاتق دتسةةُ،ُلدي طلبة كلية اآلداب

ُهللا -7 ُيبد ُسلو  ُاتجواد، : تحسين نوعية الحياة لألحداث المنحرفين من منظور يبد
،ُبحثُمنشورُُف ُمجلةُاتخدمةُاإلجحم عةةُ،ُُالممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية

 .2018،ُين ير4ُُ،ُاتجزء59ُُاتجم ةةُاتمصرةةُتألخص نيينُاإلجحم ييين،ُاتق هرة،ُاتعددُ

8- ُ ُاتكرة : ُيبد ُإتم ن ُاتحسن، قياس التفاؤل والتشاؤم لدي كلية التربية األساسية ، يبد
ُُبحث منشور في مجلة كلية التربية األساسية ُاتعدد ،ُ ُاتمسحنصرةة ُاتج معة ،75ُُ،

2012ُ. 
فاعلية برنامج قائم علي العالج بالمعني لتحسين يبدُاترحمن،ُمحمدُيبدُاتعزةزُمحمد:ُ -9

،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُ لةةُاتحربةةُُدي مجموعة من المراهقين الصمالهدف من الحياة ل
 .2016ُ،ُإبرة 4ُُ،ُاتجزء168ُُ،ُج معةُاأل هرُ،ُاتعددُ

10- ُ ُف يز: ُهن ء ُاتسلم، ،ُُمقياس إتجاهات األحداث المنحرفين نحو الحياة المستقبليةيبد
ُ ُاإلنس نةة ُواتعلوم ُاإلجحم عةة ُدراس  ُف ُاتخدمة ُاتخدمةُبحثُمنشورُف ُمجلة ُ لةة ،

 .2010ُُ،ُأكحوبر3ُُ،ُاتجزء29ُُاإلجحم عةةُ،ُج معةُحلوانُ،ُاتعددُ
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ظاهرة إنحراف األحداث في المجتمع وعالقتها بمتغيرات يبدُاتلطةفُيبدُاتقو ُمصل ُ:ُ -11
 .2010،ُاتق هرةُ،1ُُ،ُدارُاتكح بُاتحديثُ،ُ ُالوسط األسري 

ُ ُاتص دقُيوضُ: ُيبد ُش ب ن كمدخل لتحقيق الرضا عن الحياة للمعاقين العالج بالمعني يزام،
ُاتخدمةُُحركيا ُ لةة ،ُ ُاإلنس نةة ُواتعلوم ُاإلجحم عةة ُاتخدمة ُف  ُدراس   ُمجلة ُف  ُمنشور ُبحث ،

 .5ُُ،2015ُُ،ُاتجزء38ُُاإلجحم عةةُ،ُج معةُحلوانُ،ُاتعددُ
في التخفيف  فاعلية اإلرشاد والعالج بالمعنييلوان،ُن تفُفديوسُ،ُاترشيد ،ُحمودُأحمدُتزامُ:ُ

،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُاتطفوتةُواتحربةةُ،ُُمن ضغوط ومشكالت الحياة النفسية لدي طلبة الجامعة
 .2015،ُأكحوبر7ُُ،ُاتمجلد24ُُكلةةُرة ضُاأل ف  ُ،ُج معةُاألسكندرةةُ،ُاتعددُ

ُ :ُ ُمحمد ُبشر  ُمنُُالتوجه نحو الحياة وفق بعض المتغيراتيل ، ُيينة ُيل  ُميدانةة ُدراسة (
ُاتعددُات ُدمش ، ُج معة ُف ُمجلة ُبحثُمنشور ،ُ مدرس  ُواإلدارة  ُف ُبعضُاتمدارسُاتحكومةة

 2ُ،2016اتث ن ،ُاتمجلد
ُ :ُ ُج بر ُأم  برنامج اإلرشاد الجماعي لتنمية القيم اإلجتماعية لدي جماعات األحداث يوض،

يينُاإلجحم ييينُ،ُ،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُاتخدمةُاإلجحم عةةُ،ُاتجم ةةُاتمصرةةُتألخص نالمنحرفين
 .2018،ُين ير2ُُ،ُاتجزء59ُُاتق هرةُ،ُاتعددُ

فو  ،ُاتم نُ:ُإرادةُاتمعن ُأسسُوتطبةق  ُاتعللُب تمعن ُ)ُتأتةفُفةكحورُإتمي ُفرانك ُ،ُدارُ هراءُ
 .1998اتشرقُ،ُاتق هرةُ،ُ
 .www.almaany.comُ،2010ُُُلكل رسم معنيق موسُاتمع ن ُ:ُ

التوجه نحو المستقبل وعالقته باإلنفتاح علي الخبرة لدي طلبة جامعة كرة ،ُ ةن ُيبدُاتحسينُ:ُ
 .2017ُ،ُرس تةُم جسحيرُ،ُ لةةُاتحربةةُ،ُج معةُاتق دسةةُ،ُالقادسية 

 .2008ُ،ُاتق هرةُ،ُُالمعجم الوجيزمجم ُاتلغةُاتعربةةُ:ُ
)ُدراسةُميدانةةُيل ُمح فظ  ُمزة(،ُُاإلجتماعية في جنوح األحداث أثر العواملإبراهة ُحمد:ُُ،محمد

ُ.10ُُ،2008ُ،ُاتمجلد2ُُبحثُمنشورُف ُمجلةُج معةُاأل هرُبغزةُ،ُاتعددُ
فعالية ممارسة العالج بالمعني من منظور الخدمة اإلجتماعية العيادية محمد،ُرأفتُيبدُاترحمنُ:ُ

حثُمنشورُف ُمجلةُدراس  ُف ُاتخدمةُاإلجحم عةةُ،ُبُفي تحسين معني الحياة لدي كبار السن
 .2010،ُإبرة 1ُُ،ُاتجزء28ُُواتعلومُاإلنس نةةُ،ُ لةةُاتخدمةُاإلجحم عةةُ،ُج معةُحلوانُ،ُاتعددُ

،ُورقةُُمؤشرات جودة الحياة وعالقتها بمؤشرات الصحة النفسيةيص مُفرةدُيبدُاتعزةزُ:ُُ،محمد
 .2008تثُاتحعلة ُوقم ت ُاتمجحم ُاتمع صرُ،ُج معةُسوه لُ،ُيم ُف ُاتمؤتمرُاتعلم ُاتعرب ُاتث 

ُ ُمم ر : ُاألدابُُالخدمة اإلجتماعية لرعاية األحداث المنحرفينمحمد، ُ لةة ،ُ ُم جسحير ُرس تة ،
 .2007ُواتعلومُاإلجحم عةةُ،ُج معةُمحمدُبوضة فُب تمسيلةُ،ُاتجزانرُ،ُ

ي تخفيف أزمة الهوية لدي المراهقين المعاقين فاعلية العالج بالمعني فمحمد،ُفحح ُيبدُاترحمنُ:ُ
 .2006ُُ،ُرس تةُد حورا ُ،ُ لةةُاتحربةةُ،ُج معةُجنوبُاتواد ُ،ُُبصرياً 

http://www.almaany.com/
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،ُبحثُمنشورُف ُمجلةُُمعني الحياة وتقدير الذات لدي طالب المرحلة الثانويةمحمد،ُه جرُيل ُ:ُ
 .18ُُ،2017ج معةُيينُشمسُ،ُاتعددُاتبحثُاتعلم ُف ُاتحربةةُ،ُ
،ُمنشأةُاتمع رفُتلنشرُُقانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية لألحداثمرس ،ُمحمودُسلةم نُ:ُ

 .2006ُ،ُاألسكندرةةُ،ُ
ُ :ُ ُاتحميد ُيبد ُأحمد ُاتحميد ُيبد ُمحمد ممارسة نموذج العالج بالمعني في خدمة الفرد مسعود،

:ُدراسةُمطبقةُيل ُاتفحة  ُُللزواجللتخفيف من األضرار الناتجة عن الطالق في المرحلة المبكرة 
ُبحثُمنشورُف ُاتمؤتمرُاتعلم ُاتدوت ُاتس دسُواتعشرونُتلخدمةُ ،ُ اتمطلق  ُب تمن   ُاتعشوانةة
اإلجحم عةةُ)اتخدمةُاإلجحم عةةُوتطوةرُاتعشوانة  ُ(ُ،ُ لةةُاتخدمةُاإلجحم عةةُ،ُج معةُحلوانُ،ُ

 6ُ،2013اتمجلدُ
جودة الحياة وعالقتها باألمل ومفهوم الذات لدي األحداث دُ:ُاتممح ،ُيبدُاتمجيدُبنُص ت ُحم

،ُرس تةُم جسحيرُ،ُ لةةُاتعلومُاإلجحم عةةُ،ُج معةُاإلم مُُالجانحين وغير الجانحين بمدينة الرياض
 .2017ُهُ(ُ،1438ُُمحمدُبنُسعودُاإلسلمةةُ،ُ)

 2018ُ،ُاتق هرةُ،ُُبوزارة الداخليةنشرة إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم 
ُاتعوام ُ ُف ُضوء ُاتمدر ة ُمص درُومسحوة  ُاتسع دة ُ رةفُشوق : ُفرل، ،ُ ُي د ُمحمد هرةد ،
ُ،ُ ُاتق هرة ُتلكح بُ، ُاتع مة ُاتمصرةة ُاتايئة ُاألخر ُ، ُواتعوام  ،ُ ُواتحدين ُاتكبر ُتلشخصةة اتخمسة

2002.ُ 
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