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  تنمية الثقة بالنفس يف فعالية برنامج إرشادي 
  لدى األيتام باملرحلة املتوسطة

  

  درجة املاجستري يف التوجيه واإلرشاد التربوياحلصول على ضمن متطلبات  يحبث مشروع
  
  

  :مقدمه من الباحث
  عواد بن صغري العرتي

  
  :إشراف الدكتور

  هشام إبراهيم عبد اهللا
  أستاذ اإلرشاد النفسي املشارك
  جامعة امللك عبد العزيز جبده

  
  م٢٠١٢-هـ١٤٣٣

  

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل

  جامعة امللك عبد العزيز
  برنامج الدراسات العليا التربوية 
  ماجستري التوجيه واإلرشاد التربوي
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لدى  تنمية الثقة بالنفسيف فعالية برنامج إرشادي 
  يف حمافظة حفر الباطن األيتام باملرحلة املتوسطة

  
  

  إعداد الباحث
  عواد بن صغري العرتي

  
متت املوافقة على قبول هذا املشروع البحثي استكماال ملتطلبات درجة 

  هـ ١٤٣٣/  ١٠/٧املاجستري يف التوجيه واإلرشاد التربوي ومناقشته بتاريخ 
  
  

  جلنة التحكيم واملناقشة 
  

  التوقيع  املناقشة  التخصص  املرتبة العلمية   االسم   م
    مشرفاً  االرشاد النفسي   أستاذ مشارك  هشام إبراهيم عبد اهللا   ١
    مناقشاً  الصحة النفسية  أستاذ مشارك  مغاوري عبد احلميد مرزوق  ٢
    مناقشاً  القياس والتقومي  أستاذ مساعد  حممود حممد البستنجي  ٣
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  إهداء 
  .اهللا وأسكنهما فسيح جناته  إىل والدي رمحهما - 
، عبد الرمحن ، أثري ( وأبنائي  –إىل زوجيت وغالييت أم عبد الرمحن  - 

  ).ريان ، حممد ، عبد امللك 
  ).أم حممد ، أم فهد ، ممدوح ، عوض ( إىل اخواين وأخوايت  - 
نايف ، رياض املطريف ( إىل مجيع االصدقاء والزمالء وأخص منهم  - 

  ).ربيع الصقري ، حممد اخللف ، احلميداين متعب ، العيفان 
مرزوق ، سعود الظفريي (  يف الدراسة اىل صاحيب ورفيقا دريب - 

 ). الظفريي

  .إىل طالب العلم واملعرفه  - 
 .إىل أبناء وطين احلبيب  - 

  
  ،،،أهدي هذا اجلهد 
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  شكر وتقدير
واملرسلني نبينا حممد وعلى اله احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

  .وصحبه وسلم تسليماً كثرياً مزيداً إىل يوم الدين وبعد 
وقال صلى اهللا عليه ، ) ٧: إبراهيم ) (وإذ تأذن ربكم لني شكرمت ال زيدنكم : ( قال اهللا تعاىل 

فإين  ،وانطالقا من هذا املبدأ التربوي الكرمي ، ) ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس : ( وسلم 
فله ، أوال وآخراً على ما من على به من إمتام هذا البحث ، أشكر اهللا جل وعال ظاهراً وباطناً 

  .الفضل واملنة 
وشكر عميق يفيض عرفانا وتقديراً إىل والدي رمحهما اهللا كما ربياين صغريا فغفر اهللا هلما 

  .وأسكنهما فسيح جناته 
وإن كانت ال تكفي إىل استاذي املشرف على حبثي وإنه ليسرين ويشرفين أن أوجه كلمة شكر 

واملرشد غمرين ، هشام بن إبراهيم عبد اهللا فقد كان نعم املوجه / سعادة األستاذ الدكتور 
وكان ألسلوبه املتميز يف متابعة ، ومنحين الكثري من علمه ووقته وجهده ، بعطفه وتوجيهه 

فجزاه اهللا خري ما جيزي به ، ث ذه الصورة حبثي أكرب األثر يف املساعدة على ظهور هذا البح
  .وعلمه ، وبارك له يف صحته ، العاملني املخلصني 

وسعادة ، مغاوري مرزوق عبد احلميد/كما يسرين أن أشكر كال من سعادة األستاذ الدكتور 
اللذان تفضال مشكورين مبناقشة هذا البحث فكان هلما الدور ،  حممود حممد البستنجي/األستاذ 

لبارز يف توجيه هذا العمل بآرائهما السديدة البناءة ومالحظتهما القيمة اليت جعلت هذا البحث ا
  .خيرج كما هو اآلن 

وأتوجه جبزيل الشكر والعرفان جلميع أعضاء هيئة التدريس يف قسم علم النفس جبامعة امللك 
  .عبد العزيز وكل من تعلمت على يديه يف مرحلة املاجستري 

ر والتقدير إىل طالب العينة التجريبية الذين عشت معهم أياماً من أمجل أيام حيايت وأتقدم بالشك
  .العلمية والعملية 

كما أتقدم بالشكر والتقدير جلميع العاملني جبمعية الرب اخلريية حبفر الباطن وأخص العاملني 
  . مبركز رعاية األيتام 

أثري و عبد ( ء وال امتنان لزوجيت وألبنائي كما أتقدم بآيات الشكر والعرفان الذي ال يوازيه ثنا
حيث كانوا مثاالً للصرب والعون ، لدعمهم القوي واملستمر )  الرمحن وعبد امللك وحممد وريان 

  . فجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء ، يف سبيل إمتام هذا البحث 
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كر عن ذكره يف طيات هذا الش –دون قصد  –وختاماً أوجه خالص شكري لكل من سهوت 
ولكل من ساهم بالقليل أو الكثري من ، ولكل من قدم يل املعونة أو التوجيه أو النصيحة ، 

  .قريب أو بعيد يف الوقوف إىل جانيب حىت وصلت إىل إمتام هذا البحث حبمد اهللا وتوفيقه 
  .  وعلى آله وصحبه أمجعني ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
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  املستخلص
  

الثقة بالنفس لدى االيتام يف املرحلة املتوسطة يف  لتنميةدف البحث اىل إعداد برنامج إرشادي ه
من التالميذ االيتام ومت تطبيق مقياس )  ٤٢( وقد مشلت عينة الدراسة ، حمافظة حفر الباطن 

)  ١٣( وجتريبية وعددهم )  ١٣( الثقة بالنفس عليهم وقسمت اىل جمموعتني ضابطة وعددهم 
وإجراء القياسات القبلية والبعدية لتنمية ، تطبيق الربنامج االرشادي على اموعة التجريبية مت و

  .الثقة بالنفس 
،  )م٢٠٠٩( صاحل الغامديمقياس الثقة بالنفس من إعداد  ستخدم الباحثقد اوهذا        

جلسات )  ٨( تنمية الثقة بالنفس من إعداد الباحث والذي تكون من ل وبرنامج إرشادي
  . أسابيع )  ٤( إرشادية على مدى 

وتوصل البحث اىل وجود فروق ذات دالله إحصائية بني متوسط رتب درجات أفراد 
ابطة بعد تطبيق الربنامج يف تنمية الثقة بالنفس وجاءت الفروق لصاحل اموعتني التجريبية والض

  .اموعة التجريبية 
ستخدم يف الدراسة احلالية يف تنمية الثقة الذي اوتشري تلك النتائج اىل فعالية الربنامج االرشادي 

  .ةوقد قدم الباحث بعض التوصيات يف الدراس.بالنفس لدى االيتام يف املرحلة املتوسطة 
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Abstract 
 

    The purpose of this study was to  investigate the effectiveness 
of a counseling program to develop self-confidence among 
orphans at the  intermediate school  in  Hafr Albaten. 
       The study subjects consisted of (42) intermediate orfhan 
school students, and they were divided into two groups, 
experimental group  (13) and control group (13). 
         The researcher implemented The Self confidence Scale by 
Saleh Alghamidi(2009) and applied the counseling program 
(prepared by the researcher) on  the experimental group which 
was pre and post tested by The self-confidence Scale .The 
counseling program lasted for (4 weeks) two sessions per week 

a total of eight sessions.    
       The results found that there were significant  differences 
between the mean post test scores on the self confidence scale 
of  the  experimental and  control group after the application of 
the program.  And differences were in favor of  the 
experimental group. 
       Those results indicated the  effectiveness of the 
programme which was used in this study to develop self -  
confidence among orphans at the intermediate school. 
       There were some recommendations provided in the study.  
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  قائمة احملتويات 
  

  الصفحة   املوضوع 
  ب  ..................................................................البسملة 
  ث  ..................................................................اإلهداء 

  ح-ج  ..............................................................شكر وتقدير
  خ  ........................................)باللغة العربية ( مستخلص البحث 
  د  ......................................)باللغة االجنليزية ( مستخلص البحث 

  ر-ذ  ...........................................................قائمة احملتويات 
  ز  ............................................................قائمة اجلداول
  س  ............................................................قائمة املالحق 

  مدخل اىل البحث: الفصل االول 
  ٣- ٢  ...................................................................مقدمة 

  ٣  ..........................................................مشكلة البحث 
  ٤  .............................................................أمهية البحث 

  ٤  ...........................................................أهداف البحث 
  ٤  ............................................................حدود البحث 

  ٥  ........................................................مصطلحات البحث
  االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين 

  ٧  ........................................................مفهوم الثقة بالنفس
  ٨  ........................................................أمهية الثقة بالنفس 

  ٩_٨  ................................................أسباب فقدان الثقة بالنفس 
  ٩  .....................................................معوقات الثقة بالنفس 
  ١٠  ......................................................مراحل الثقة بالنفس 
  ١١_١٠  ......................................................مقومات الثقة بالنفس

  ١١  ................................................أساليب تنمية الثقة بالنفس 
  ١٣-١٢  ......................................املنهج النبوي يف تدعيم الثقة بالنفس 

  ١٤  .............................................................مفهوم اليتيم 
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  ١٤  ...................................................رعاية االيتام يف االسالم 
  ١٥  .....................................حاجات االيتام وعالقتها بالثقة بالنفس 

  ١٦  .......................................................أيتام صنعوا التاريخ 
  ١٩-١٧  ........................................................الدراسات السابقة 

  ١٩  ...........................................................فروض البحث 
  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث 

  ٢١  .....................................................منهج البحث وجمتمعة 
  ٢١  ..............................................................عينة البحث 

  ٢٣-٢٢  ...........................................................أدوات البحث 
  ٢٤  .........................................................إجراءات البحث 

  نتائج البحث ومناقشتها : الفصل الرابع 
  ٢٧_٢٦  ...................................النتائج املتعلقة بالفرض االول ومناقشتها 
  ٢٨  ....................................النتائج املتعلقة بالفرض الثاين ومناقشتها 

  ٢٩  ..........................................................توصيات البحث 
  ٢٩  .........................................................البحوث املقترحة 

  ٣٣_٣٠  ...................................................................املراجع
  ٥٣_٣٤  ..................................................................املالحق 
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  قائمة اجلداول 
  

  الصفحة   املوضوع    رقم اجلدول 
مان وتين لداللة الفروق بني اموعة الضابطة والتجريبية اختبار   ١

  .....................................يف مقياس الثقة بالنفس
٢١  

اختبار مان وتين لداللة الفروق بني اموعة التجريبية والضابطة   ٢
  ............................يف املقياس البعدي للثقة بالنفس 

٢٦  

اختبار ويلكوكسون لداللة الفروق بني درجة مستوى الثقة   ٣
  .................بالنفس القبلي والبعدة للمجموعة التجريبية 

٢٨  
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  قائمة املالحق 
  

  الصفحة   املوضوع   رقم امللحق 
  ٣٧-٣٥  .........................................مقياس الثقة بالنفس   ١
  ٥٠-٣٨  .........................................الربنامج االرشادي   ٢
  ٥١  .......................................قائمة بأمساء احملكمني   ٣
  ٥٢  .......................................خطاب تسهيل مهمة   ٤
  ٥٣  ......خطاب توجيه مدير مركز رعاية االيتام للشؤون التعليمية   ٥

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

  الفصل األول 
  مدخل إىل البحث 

  
 .مقدمة  -

 .مشكلة البحث  -

 .أمهية البحث  -

 .أهداف البحث  -

 .مصطلحات البحث  -

  . حدود البحث  -
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  الفصل األول
  مدخل إىل البحث 

  :مقدمه 
نبينا حممد وعلى الـه  ، حلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ا       

  .      وبعد ، وصحبه وسلم تسليماً مزيداً إىل يوم الدين 
اهللا سبحانه وتعاىل قد أودع فيها العديد مـن القـدرات   إن املتأمل يف النفس البشرية جيد أن        

الثقة بالنفس مـن املقومـات   ، واإلمكانات اليت متكنها من مواجهة كافة املؤثرات البيئة احمليطة ا 
  .الرئيسية للنجاح والسعادة 

اإلرادة وإمنا احلاجة تكمن يف ، تاج تنمية الشخصية إىل مال وال إمكانات وال فكر معقد حتال        
كـارول  ( إن الثقة تكتسب وتتطور ومل تولد الثقة مع إنسان حـني ولـد   ، الصلبة والعزمية القوية 

  ).٢٧: م٢٠٠٢،
وال ميكن أن تذكر النجاح و ال نؤكد على أن ، والثقة بالنفس والنجاح وجهان لعملة واحدة        

أن هناك إنسانا فاشال يتمتع بثقة يف كما ال ميكن أن نقول ، هذا اإلنسان الناجح يتصف بثقته بنفسه 
ألا تعين اختاذك مواقف إجيابية يف حياتك ، فالثقة بالنفس هي السبب األول للنجاح يف احلياة ، نفسه

  ).١٨: م٢٠٠١،االقصري ( 
والثقة بالنفس مفتاح النجاح يف احلياة فالذي يثق بنفسه يستطيع أن يصنع كل شيء يف احلياة        

ق بنفسه ال يقدر على أي شيء على اإلطالق وعندما نقرأ تاريخ الناجحني يف احلياة جند والذي ال يث
عكس الفاشلني الذين كانوا ال يرتفعون مبستواهم الفكـري إىل  ، أم كانوا يثقون بأنفسهم دائماً 

 وأفضل طريقة للثقة بالنفس هي أن يعتقد الفرد بأنه أصـبح شخصـاً قـادراً   ، مرحلة الثقة بالنفس 
  ).١٤١: هـ ١٤٣٠،الدوسري ( ومسئوال يف احلياة 

إذ إن الرجال الذين يثقون بأنفسهم جيذبون انتباه اآلخرين بنسـبة  ، إن للثقة بالنفس أثرا عجيبا       
  ).٢٤: م٢٠٠٧، الفقي ( ويتقدمون يف أعماهلم بصورة سريعة ، كبرية 
ة يف الـنفس مييلـون إىل استكشـاف    ومن ناحية أخرى فإن األشخاص الذين يتمتعون بالثق       

اخلربات والتعرض هلا أما األشخاص الذين ال يتمتعون ذه الثقة مييلون إىل االبتعاد عن مثـل هـذه   
  ).٢٦:م ٢٠١١، الناطور ( اخلربات
إن الثقة بالنفس اليت هي عماد النجاح وذروة سنامه ال تأيت من فراغ وال ميكن اصـطناعها أو         

ويستطيع الفرد اكتساب ثقته حينما يتخلص من كل املخاوف اليت حتاول ، اآلخرين فيها  حماولة تقليد
فيجب أن يكون لدية شعور قوي باملقدرة على النجاح فيمـا يريـد   ، تثبيط عناصر النجاح بداخله 

وعند التفكري يف أمر ما يتوجب على الفرد استنهاض الثقـة قبـل البـدء يف    ، القيام به من أعمال 
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حبيـث  ، فمهمة الثقة جتعل الفرد يندفع حنو اجناز العمل دون تردد أو خـوف  . ات التنفيذية اخلطو
  ).٣٦: هـ ١٤٣٠، الدوسري ( يتجرد من كل اجلوانب السلبية وعناصر الضعف 

، أو تقدير الذات السـطحي الظـاهري   ، إن الثقة بالنفس ليست هي حب الذات النرجسي        
إـا ليسـت   ، م الذات القائم على إدراك السمات االجيابية والسلبية ولكنها شكل عميق من احترا

وكيفية استخدام هـذه  ، بقدر ما هو الفهم الصحيح للكيفية اليت جتعلين عظيماً ، االعتقاد بالعظمة 
فسوف نتمكن من احلركة يف هـذه  ، وإذا عرفنا هذه األشياء ، العظمة عندما أواجه مصاعب احلياة 

  ).٩: م ٢٠٠٥، ايان ر( احلياة بثقة 
إشارة ملا يتعرض له األيتام من أعراض نفسية من قلق واخنفاض يف الثقة وبذلك فهم حباجة إىل        

واإلحسان إىل  .تنمية الثقة بالنفس مبا يؤدي إىل حتسني صحتهم النفسية وزيادة اندماجهم يف اتمع 
شمل إشباع احلاجات النفسية وإشباع عطشـه  اليتيم ال يكون بتغطية اجلوانب املادية فحسب وإمنا ي

و تنمية مفهوم ذات اجيايب لديـة  ، وإكساب الطفل الثقة بالنفس، األبوي والعاطفي وإصالح أمرة 
ملا له من آثار اجيابية على النمو النفسي  .سواء أكان ذلك يف البيت أم يف املدرسة أمر غاية يف األمهية 

  ٠واالجتماعي للطفل
  : مشكلة البحث

ومواجهـة  ، وحكمه السليم على املواقف واألشياء ، إن قدرة الفرد على االعتماد على النفس       
( مؤشر على ظهور الثقة بالنفس لدى هذا الفرد ، والتوصل إىل حلول هلا ، املشكالت اليت تعترضه 

   .) ٤: م ١٩٩٩، سباعنه 
ألا تعين اختاذك مواقف اجيابية يف ، ياة كما أن الثقة بالنفس هي السبب األول للنجاح يف احل       

  .)١٨: م٢٠٠١، االقصري (وتعين إنك مؤمن بأفكارك ، وتعين انك تعتمد على نفسك ، حياتك 
وخاصة البيئة األسـرية السـليمة بـل إن    ، ويكتسب األطفال توافقهم من البيئة احمليطة م        

تأثريا على الطفل وعلى صحته النفسية يف طفولتـه   السنوات األوىل اليت يقضيها الطفل يف أسرته هلا
أبو ( وخاصة وفاة أحد الوالدين سيؤثر على توافق األبناء ، وإن أي تصدع يف األسرة ، وعندما يكرب 

     ). ٤: م ٢٠٠٢، مشاله 
  :وبناء على ما سبق تتمثل مشكلة البحث يف التساؤالت التالية  
 التجريبية واموعة الضابطة يف الثقة بالنفس بعد تطبيق الربنامج ؟هل توجد فروق بني اموعة -١
موعة التجريبية قبل وبعد تطبيق لدى اتنمية الثقة بالنفس يف  فعالية للربنامج االرشاديهل توجد -٢

 الربنامج اإلرشادي؟
  
  



    
 

٤

  :ميكن أن تتحدد أمهية البحث يف جانبني مها: أمهية البحث
  :األمهية النظرية

تتمثل األمهية النظرية فيما سوف يضيفه البحث من معرفة جديدة تتعلق بسيكولوجية اليتـيم         
وميثل ذلك إضافة إىل املعرفة ، والثقة بالنفس وكذلك الدراسات السابقة احلديثة اليت يقدمها الباحث 

  .دود علم الباحث النفسية يف هذا امليدان املهم الذي يتم تناوله يف اتمع السعودي ألول مرة يف ح
  :األمهية التطبيقية

املسئولني عن مراكز األيتام مما تسفر عن الدراسة من توصيات ونتـائج يف  وتكمن يف استفادة        
معرفة مستوى الثقة بالنفس وأساليب تدعيمها لدى األيتام كما ميكن استفادة املعلمني واملهـتمني يف  

، ى أسباب اخنفاض الثقة بالنفس وكيفية تاليف هذه األسباب اال التربوي والتعليمي يف التعرف عل
  .واالستفادة من إعداد برامج إرشادية مماثلة لتنمية الثقة بالنفس لدى فئات عمرية أخرى 

  : أهداف البحث
  :يهدف البحث احلايل إىل ما يلي        

  .األيتام مبحافظة حفر الباطن التعرف على فعالية الربنامج اإلرشادي يف تنمية الثقة بالنفس لدى  .١
  .إعداد برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى األيتام يف املرحلة املتوسطة . ٢
واموعة التجريبية يف الثقة بالنفس بعـد تطبيـق   ، التعرف على الفروق بني اموعة الضابطة . ٢

  .الربنامج مباشرة 
 :حدود البحث

  :احلدود املوضوعية 
على جمموعة مـن   وتطبيقه، البحث على تصميم برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس اقتصر         

  .الطالب األيتام مبحافظة حفر الباطن
 :احلدود املكانية

  .البحث على عينة ممثلة من طالب مركز رعاية األيتام مبحافظة حفر الباطن  اقتصر       
  :احلدود الزمانية

  م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الفصل الثاين من العام الدراسي خاللمت تطبيق أدوات البحث        
  
  
  
  



    
 

٥

  :مصطلحات البحث
 :Self-Confidence الثقة بالنفس 

الثقة بالنفس على إا مدى إدراك الفرد لكفاءته ومهاراته وقدراته ) م٢٠٠٩(الغامدي يعرف        
ليت من خالهلا يتفاعل بفعالية مع املواقف املختلفة اليت واللغوية ا، واالجتماعية ، والنفسية ، اجلسمية 

  .يتعرض هلا يف احلياة 
  :  Counseling Programالربنامج اإلرشادي 

هو برنامج خمطط ومنظم يف ضوء أسس علميـة لتقـدمي اخلـدمات اإلرشـادية املباشـرة             
ـدف مسـاعدم علـى حتقيـق النمـو السـوي        ؤسسةفردياً ومجاعياً جلميع من تضمهم امل

  ).٤٩٩:م ٢٠٠٥،زهران(
  : Orphanاليتيم 

أبـو داود  "(  احتلَـامٍ  بعـد  يـتم  لَـا :"وقد عرفه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله  اليتيم        
٢٨٧٣(.    
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
 .بالنفس  مفهوم الثقة -

 .أمهية الثقة بالنفس  -

 .معوقات الثقـــة بالنفس -

 .مقومات الثقة بالنفس -

 .أساليب تنمية الثقة بالنفس  -

 .املنهج النبوي يف تدعيم الثقة بالنفس  -

 .مفهوم اليتيم  -

 .رعاية األيتام يف اإلسالم  -

 .حاجات األيتام وعالقتها بالثقة بالنفس -

 .الدراسات السابقة  -

 .فروض البحث  -
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  : مقدمة 
يتناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع البحث حيث يعـرض         

ومراحل الثقة بالنفس ، ومعوقات الثقة بالنفس ، وأمهيتها ، الباحث الثقة بالنفس من حيث مفهومها 
  .وتنمية الثقة بالنفس ، ومقومات الثقة بالنفس ، ومستويات الثقة بالنفس ، 

الباحث مفهوم اليتيم و رعاية اإلسالم لأليتام واحلاجات النفسية لليتيم وعالقتـها بالثقـة    مث يعرض
مث يعرض بعد ذلك الدراسات السابقة والتعقيب عليها وخيتتم الفصل بعـرض لفـروض   ، بالنفس 
  . البحث 

  : الثقة بالنفس : أوال
  :مفهوم الثقة بالنفس

  .به يثق وثاقة وثقة أي ائتمنههي مصدر قولك وثق :الثقة يف اللغة       
ابـن  (والوثيق هو الشيء احملكم وهو العهد ويف األصل هو حبل أو قيد بشد به األسـري أو الدابـة   

  )٤٤٧: م ٢٠٠٣،منظور
  :كما عرفت الثقة بالنفس اصطالحا

على أا إدراك الفرد لكفاءته ومهارته وقدرتـه علـى التعامـل بفاعليـة مـع املواقـف              
  ). ٢:  م١٩٩٠،شروجر(املختلفة
اعتربت أن الثقة بالنفس هي إحدى مسات الشخصـية  )  ١٢٣: م ٢٠٠١( أما أمل املخزومي       

وأا ترتبط وثيقا بتكيف الفرد نفسيا واجتماعيا وتعتمد ، األساسية اليت يبدأ تكوينها منذ نشأة الفرد
  .اعتمادا كليا على مقاوماته العقلية واجلسمية والنفسية

وقدرته على أي يتفاعـل  ،ومهارته،بأا إدراك الفرد لكفاءته) ١٩:٢٠٠٨( ويذكر الدسوقي       
  .بفعالية مع املواقف املختلفة اليت يتعرضها 

على أا مسة شخصية يشعر معها الفرد بالكفـاءة  ) ٣٧: م ١٩٩٦( ة والفرحمسالقوا وعرفها       
ستخدما أقصى ما تتجه له إمكانية وقدراته لتحقيق والقدرة على مواجهة العقاب والظروف املختلفة م

  أهدافه املرجوة
بأا الثقة بوجود اإلمكانات واألسباب اليت أعطاهـا اهللا  ) ٢٦: م ٢٠١١ ( وعرفها الناطور       

لإلنسان فهذه ثقة حممودة وينبغي أن يترب عليها الفرد ليصبح قوي الشخصية إما عدم تعرفه على ما 
ومن مث عدم ثقته يف وجودها فان ذلك من شانه أن ينشأ فرد أو مهزوز الشخصية  معه من إمكانيات

  .ال يقدر على اختاذ القرار



    
 

٨

للثقة بالنفس حيث يشـري إىل  ) م٢٠٠٩(الغامدي ف يعرويتبىن الباحث خالل هذا البحث ت       
واللغوية اليت ، واالجتماعية ، والنفسية ، إا مدى إدراك الفرد لكفاءته ومهاراته وقدراته اجلسمية "

 ".من خالهلا يتفاعل بفعالية مع املواقف املختلفة اليت يتعرض هلا يف احلياة 

  :أمهية الثقة بالنفس
فالشخص قليـل الثقـة   ، تتضح أمهية الثقة بالنفس من منطلق عدم استغناء أي شخص عنها        

رابات حيث إنه ال يثق فيما لديـه مـن   بنفسه جتده مهزوزا وهو عرضة لإلصابة بالعديد من االضط
  .معلومات وإمكانات وقدرات

إن التقدير الذايت هو الذي يدفع الطفل للتعلم والتميز باألخالق والفكر والعقيدة والصالح واالستقامة 
  .)٩: م ٢٠٠٩، أبو سعد ( 

  :أن أمهية الثقة بالنفس تتضح يف النقاط التالية) ٨٤-٤٨:ت. ب ( ويرى أسعد       
 .حتقيق التوافق النفسي .١
 .استمرار اكتساب اخلربة .٢
 .النجاح يف العمل  .٣
 .حب اآلخرين  .٤
 .مواجهة الصعاب واملشكالت .٥

فهي الداعم الذي يعطيه إحساسا باالرتياح حال النجاح أو ، وباختصار فإن الثقة بالنفس مهمة للفرد 
  .ويتفوق والواثق بنفسه وبقدراته يظل لديه األمل يف أن ينجح يوما ما. الفشل

  :أسباب فقدان الثقة بالنفس
  :أن هناك عدة أسباب تؤدي إىل فقدان الثقة بالنفس منها ) ٨: م ٢٠١١(الناطورهذا وقد أشار      

ما مل حياول ، يظل كذلك طوال حياته، إذا نشأ اإلنسان خائفا يف طفولته : الطفولة البائسة .١
 .أن يكسر حاضر اخلوف

الداخلي الذي ميلك اإلنسان ويشعره بالقصور والنقص إزاء إنه اإلحساس : الشعور بالنقص .٢
 .فيفقد ثقته بنفسه متاما، اآلخرين 

  .مشكلة كبرية أن يربط اإلنسان حياته باآلخرين: التركيز على اآلخرين .٣
من املكاسب نتيجة  يف كثري من األحيان قد يشعر اإلنسان بأنه حيقق الكثري:املكاسب الومهية  .٤

 عدم ثقته بنفسه
وأنه ال يسـتطيع أن حيقـق   ، عندما يعتقد اإلنسان أنه ال يستطيع أن يقدم: الصورة الذهنية .٥

لقد أصدر حكما على نفسه بالفشل ومـن مث سيحصـل   ، النجاح الذي حققه اآلخرون 
 .الفشل



    
 

٩

، شـديد اخلجـل  ، بأنه مؤدب، عندما نصف الشخص فاقد الثقة بنفسه : التغريات اخلاطئة .٦
أو أناين أو غري ، بأنه مغرور ، قابل قد نصف الشخص الواثق بنفسه مسامل ويف امل، عاطفي 
  .أو أنه ال حيترم اآلخرين، مؤدب 

  :معوقات الثقـــة بالنفس
كوا تساعد الفرد علـى  ، أن الثقة بالنفس أمر مطلوب ) ٣٣٠:١١٤: ت:ب(  يشري أسعد       

أو ، أو العمـل  ، كـان يف األسـرة  حتقيق النجاح والتكيف االجتماعي مع الوسط احمليط به سواء 
إال انه قد حيدث أحيانا أن يتعرض الفرد لبعض املعوقات اليت قد تعوقه عن حتقيق أهدافـه  ، األصدقاء

  :وطموحاته وتؤثر عليه سلبا فتجعل منه شخص غري واثق من نفسه ومن هذه املعوقات مايلي
 يولد ا الفرد ختلف النمو أو التشوهات اخللقية اليت قد: املعوقات الصحية .١

 .اإلصابة ببعض العاهات اليت قد تثري الشفقة أو تثري استهزاء بعض املستهزئني
 .اإلصابة مبرض مينعه من مواصلة عملة

  :من املعوقات الوجدانية اليت قد تؤثر على حالة الفرد ما يلي: املعوقات الوجدانية .٢
عدم إشـباع بعـض احلاجـات    ، الثقة بالنفس خربات الطفولة الوجدانية االنفعالية اليت قد تؤثر يف 

 .األساسية للفرد
  :ومن املعوقات اليت قد تعترض احلياة العقلية مايلي: املعوقات العقلية .٣

 .اخنفاض مستوى ذكاء الفرد وعدم قدرته على االستفادة من خرباته السابقة  -
 .عدم القدرة على احلفظ -
 .بالدة التفكري -
 .رة على اإلملام مبوضوع متكاملتفكك التفكري وعدم القد -
 .العجز اللغوي وهي عدم قدرة الفرد على استخدام اللغة بطريقة صحيحة للتخاطب مع اآلخرين -

اإلحساس الداخلي بأن اتمع النفسي الذي ينتمي إليه الفرد اقل شأنا : املعوقات االجتماعية .٤
 .من اتمع الواقعي احمليط به

 .سي الذي ينتمي إليه الفرد ارفع قدرا من اتمع النفسي احمليط به يف الواقعاإلحساس بأن اتمع النف
 .اإلحساس بأن اتمع النفسي مقطوع الصلة متاما باتمع الواقعي احمليط بالفرد

 .مقارنة الفرد لوضعه االقتصادي بغرية: املعوقات االقتصادية .٥
- ديد األفراد املنافسني له وممن هم يف نفس اال االقتصادي بالقضاء عليه أو اإلحاطة به. 
 .اخلوف من الظروف املفاجئة -
 .اخلوف من الناس احمليطني والتشكيك يف نيام وسيطرة الوساوس -
  



    
 

١٠

  :مراحل الثقة بالنفس
  :أن مراحل الثقة بالنفس هي  )١٧: م ٢٠٠٨(  يذكر غنيم       

، أو حسيا يف املعاين اليت تدل على الثقة بـالنفس هي أن يفكر الفرد مسعيا أو بصريا : مرحلة التفكري
كأن يتخيل نفسه على منصة ويف حشد كبري من الناس وهم يشجعونه ويثنـون عليـه ويذكرونـه    

  .بالصفات االجيابية اليت يتمتع ا
وعلـى  ، هي االستجابات االنفعالية اليت تنتج عن األفكار وهي اقرب ما تكون هلا : مرحلة الشعور

  .غيري االستجابات االنفعالية للثقة بالنفس تكون عن طريق تغيري منط التفكريذلك فان ت
واالنفعاالت ترتبط بالسلوك فهناك عالقة ، من املعلوم إن األفكار ترتبط باالنفعاالت: مرحلة السلوك

  .قوية بني اجلسد والعقل فأي تغيري حيدث يف اجلسم ينتجه تغيري يف العقل مث تغيري يف االنفعاالت
وذلك بأن يقتنع الفرد بالسلوكيات اليت تعزز الثقة بالنفس وبالتايل تتكرر ممارسته : مرحلة القناعات

  .هلا واإلحساس ا وإدراكها بالعقل وترمجتها إىل سلوك
إا أرقى مرحلة يصل إليها الشخص الواثق بنفسه وفيها تصدر الثقة بالنفس عـن  : املرحلة الروحية

  .مشاعر السرور واالجناز الشخص تلقائيا وتصحبها
  :مستويات الثقة بالنفس

، أن الثقة بالنفس تظهر على مستويني احدمها نقيض اآلخـر   )٧٤: م ٢٠٠٩(يشري الغامدي        
فاألول مستوى مرتفع للثقة بالنفس يتضح من خالل كفاءة الفرد يف التصرف أثناء املواقف املختلفة 

واألخر هو اخنفاض مستوى الثقة بالنفس يدل على عـدم متكـن   ، ومتتعه بالصحة النفسية، يف احلياة
  .وتكيفه االجتماعي،مما يؤثر يف صحته النفسية ،املواقف املختلفة الفرد من التصرف بكفاءة يف

  :مقومات الثقة بالنفس 
هناك مقومات تؤثر يف الثقة بالنفس وتعمل على تعزيزها وجتعل منهما قوة ال يستهان ـا يف         

(  أسعد بناء شخصية الفرد ويف منوه النفسي وحدوث االستقرار والصحة النفسية السليمة وقد ذكرها
  :أبرزها ) ١٢٣-٨٥:ت:ب
  :املقومات اجلسمية-١

وخلوه من العاهات واألمراض يضمن له ،إن متتع الشخص بصحة جيدة وقدرة على مواجهة الصعاب
  .جزء ال بأس به من الثقة بنفسه

  .املقومات العقلية-٢
  .الذكاء وقوة الذاكرة واخليال: وتندرج حتتها ثالثة دعائم هي 

  
  



    
 

١١

  .الوجدانيةاملقومات  -٣
إن تغيري النواحي املزاجية وتعديلها وحماولة السيطرة عليها ال يأيت إال ملن لدية رصيد كاف من الثقـة  

  .وإميان راسخ بقدرته على التحرر مما قد تلقى يف طفولته من تربية خاطئة، بنفسه وإمكاناته
املخاوف املرضية والشكوك  ومن أهم املقومات الوجدانية اليت تكسب الفرد ثقة بنفسه هو اخللو من

  .املرضية والوساوس اليت يؤدي على الشخص ايل فقدانه ثقته بنفسه أو اهتزازها
  :املقومات االجتماعية -٤

وإذا ما أحس أن اتمع يرفضه وال يرغب تواجده فانه ، ال ميكن لإلنسان أن يعيش مبعزل عن اتمع 
وحيس مبدى تقبل ، رد باتمع من حوله منذ حلظة ميالدههذا ويتأثر الف،سيفقد الثقة بنفسه ومبن حوله

  .فيبدأ ببناء صورة عن نفسه إما بالقبول وال جياب أو بالرفض والسب، أسرته له
  :املقومات االقتصادية-٥

فكلما زاد دخل الفرد وأصبح قـادرا علـى تلبيـة    ،توجد عالقة طرديه بني دخل الفرد وثقته بنفسه
  ن رغباته فان ثقته بنفسه ستزداداحتياجاته وحتقيق كثري م

  :صفات األشخاص الواثقني من أنفسهم وسلوكيام
  :نالحظ أن األشخاص الواثقني  يتصرفون كما لو إم) ٥: م ٢٠١٠( يذكر لند نفيلر       

  .وال ميانعون البتة من التعرف على أم يهتمون بذوام،حمبون لذوام-
  .ن التعرف على ذوام بينما هم ينمونوال يتوقفون ع،متفهمون لذوام -
  .وال خيافون من االستمرار يف وضع أهداف جديدة يف حيام، يعرفون ما يريدون  -
  .يفكرون بطريقة اجيابية -
  .ال يشعرون بالتردد واالنسحاب حتت وطأت املشكالت اليت تواجههم -
  .ويعرفون أي سلوك يناسب كل موقف فردي، يتصرفون مبهارة -

  : يب تنمية الثقة بالنفس أسال
وال نستطيع أن نبين شخصيه سويه واثقة ، إن موضوع تنمية الثقة بالنفس أمر يف غاية األمهية        

  .بنفسها اإل من خالل تعزيز مفهوم الذات 
أن من أهم األساليب اليت تنمي الثقة بالنفس لدى )  ١٥٦: م ٢٠١٠ (الدوسري  وقد ذكر 

  :املراهقني
 .وإعطاءه الفرصة إلبداء رأيه يف املوضوعات اليت ختصه وحتيط به التشجيع  -
 .إسناد بعض املسؤوليات هلم وتعويدهم على حتمل املسؤولية  -
 .عدم توبيخهم أو وصفهم بصفات غري مرغوب فيها  -
 .إتاحة الفرصة هلم أن يعتمدوا على أنفسهم يف أداء بعض األعمال اليت ختصهم  -



    
 

١٢

  . تحدثوا عما جيول يف أذهام دون ردعهم إتاحة الفرصة هلم يف أن ي -
  :املنهج النبوي يف تدعيم الثقة بالنفس 

لقد كان واضحاً يف هديه صلى اهللا عليه وسلم ومن خالل استقراء سريته وتعامله مع اصحابة        
فكان عليه الصـالة  ، انه كان حريصاً على تدعيم الثقة وتعزيزها يف نفوس اصحابه رضي اهللا عنهم 

والسالم كثرياً ما يوجهه الرسائل االجيابية اىل من حوله من صحابته ليلفت نظرهم اىل أهم االجيابيات 
واملميزات اليت لديهم وتعزيز الصفات احلسنة اليت متيزهم مما يكون له االثر الكبري على شخصية الفرد 

اله صـلى اهللا عليـه   منهم ومما يساعده على توظيف الطاقات والقدرات وحسن استثمارها ومن أقو
وسلم يف باب تدعيم الثقة بالنفس وزرعها يف نفوس أصحابه وهي كثرية جداً ولكن نقتطف بعـض  

  :منها وهي 
رواه " إنـك غـالم معلـم    " قوله صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه  .١

 .البخاري

لقد أوتيت مزماراً من مزامري  "قوله صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى االشعري رضي اهللا عنه  .٢
 .رواه البخاري " ال داود 

، ان فيك خلصلتني حيبهما اهللا " قوله صلى اهللا عليه وسلم ألشج عبد القيس رضي اهللا عنه  .٣
 .رواه البخاري " احللم واألناة

وأصدقها ، وأشدها يف دين اهللا عمر ، أرحم أميت بأميت أبو بكر " قوله صلى اهللا عليه وسلم  .٤
ولكل أمة أمني وأمني هـذه  ، وأفرضهم زيد ، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ ، عثمان  حباً

ولقد أثرت هذه الكلمات يف نفوسهم حـىت  . رواه البخاري " االمة أبو عبيده بن اجلراح 
 .أصبحوا اعالماً رضي اهللا عنهم أمجعني 

سعود وسامل مـوىل أيب  من ابن م: أستقرؤوا القران من أربعة " قوله صلى اهللا عليه وسلم  .٥
 .رواه البخاري " حذيفة وأيب و معاذ بن جبل 

ارم فـداك أيب  " قوله صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه يف غزوة أحد  .٦
فكانت هذه الكلمة حمفزه ومشجعه له حىت ابلى بالًء حساناً يف هذه . رواه البخاري " وأمي 
 .الغزوة 

ومعناها . رواه البخاري " ليهنك العلم ابا املنذر " سلم أليب بن كعب قوله صلى اهللا عليه و .٧
فأثرت يف نفسه حىت أصبح عاملاً من علما الصحابة الذين يشار هلم " ليكن العلم هنيئاً لك " 

 .بالبنان 

رواه " اللهم علمه التأويل وفقهه يف الـدين  " قوله صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عباس  .٨
 .فكانت هذه الكلمة حمفزاً له حىت أصبح أعلم االمة بكتاب اهللا وأفقهها بتأويله .البخاري 



    
 

١٣

ألعطني الرايـة  " قوله صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة خيرب  .٩
فكانـت  . رواه البخـاري  " غداً رجالً حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا عليه 

 .اهللا عنه حىت فتح خيرب داعماً له رضي 

نعم الرجل عبد اهللا لو " قوله صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه  .١٠
فكانت له حمفزاً على قيام الليل حىت أنه بعد ذلك ال . رواه البخاري " كان يصلي من الليل 
 .ينام من الليل إال قليال 

اهللا عنـه ملـا كانـا يف الغـار      قوله صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر الصديق رضي .١١
يا ابا بكر ما ظنك باثنني اهللا " واملشركني لو نظر أحدهم إىل قدميه لرئهما فقال الواثق بربه 

 .رواه البخاري" ثالثهما 

كيف بك يا سراقه إذا لبست سواري " قوله صلى اهللا عليه وسلم لسراقه بن مالك  .١٢
اهلجرة حىت دارت االيام يف زمن عمر وكان ذلك وهو يف طريق . رواه البخاري " كسرى 

 .وألبسهما سراقه انفاذا لوعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قوله صلى اهللا عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حمفزاً له عندما جهـز   .١٣
 .رواه البخاري " ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم " جيش العسرة 

وسلم قدوة حسنة يف تعزيز الثقة بالنفس وتعزيزها فيمن حولـه  أن لنا يف قدوتنا صلى اهللا عليه 
فعلينا ان منتثل ذلك فيمن حولنا حىت منكنهم من الثقة بنفوسهم واستكشاف طاقام وقـدرام  

  .لئن الثقة بالنفس اول خطوات النجاح، يكون النجاح حليفهم يف هذه احلياة  ىتح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

١٤

  : اليتيم : ثانياً
  : مفهوم اليتيم

الفرد وكل شيء يعز نظريه وهو يتيم ويتمان ما : واليتيم ، اليتم بالضم هو فقدان األب : اليتيم لغةً 
  ). ١٩٣: ب ت ، الفريوز أبادي ( ومجعة أيتام ويتامى ويتمه ، مل يبلغ احللم 

  ). ٢١:م ٢٠٠٧،العياري ( من مات أبوه حىت يبلغ فإذا بلغ زال عنه أسم اليتم : واليتيم اصطالحاً 
ويتبىن الباحث خالل هذا البحث يف تعريف اليتيم حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث قال        

  ). ٢٨٧٣أبو داود " ( ال يتم بعد احتالم " 
  : رعاية األيتام يف اإلسالم 

تعترب رعاية األيتام يف اإلسالم من أهم األمور وأعظمها فقد حفل القران الكرمي باليتيم واأليتام        
جمملها يرغب باالهتمام باأليتام واإلنفاق ، بصفة عامه حيث ورد ذكرهم يف ثالثة وعشرين موضعاً 
ل ماله أو عدم وآيات أخرى حتذر من أك، عليهم ودفع كامل حقوقهم املالية واالجتماعية والنفسية 

وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي " دفع مستحقاته أو اإلنقاص منه ومن هذه اآليات يقول اهللا تعاىل 
ووردت أحديث كثرية يف السنة النبوية توجه لالهتمـام  ).  ٥٢: األنعام " ( أحسن حىت يبلغ أشدة 

بعد فقد معيلهم ومن هذه األحاديث  باأليتام ومراعام واحلفاظ على نفسيام وأمورهم االجتماعية
أنا وكافل اليتيم هكذا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال 

وحديث أيب الدرداء رضي اهللا ). رواه البخاري " ( وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما ، 
أحتب أن يلني قلبك وتدرك : جل يشكو قسوة قلبه قال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ر: " عنه قال 

صـححه  " ( حاجتك ؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه و أطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك 
  ).  ٣٤١/ ٢، األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب 

نفسيته ألنـه  مراعاة ل، وقد كانت تعاليم اإلسالم حاثه على رعاية ومعاملة اليتيم معاملة طيبه        
وقد ، وأصابه شيء من الذل واالنكسار ، ويقوي عزميته ، حني فقد أباه شعر باحلاجة إىل من حيميه 

فلما فقده وشعر بالوحشة فكان ال بد من التعـويض  ، ملبياً ملا يريد ، كان جيد يف أبيه داعياً حانياً 
  ). ٦٢ -٦٠: م ٢٠٠٢، له أبو مشا( سيء النظرة للناس ، عليه لئال ينشأ منطوياً منعزالً 

  
  
  
  
  



    
 

١٥

  :حاجات األيتام وعالقتها بالثقة بالنفس
  :عدة حاجات منها ) ٦٤-٦٣: م ٢٠٠٢( وقد ذكر أبو مشاله   

إن حاجات األيتام ال تقتصر على جوانب الرعاية املالية واالجتماعية فحسب بل تتعـداها إىل         
  :ألم أكثر من غريهم تأثرا باحمليط بعد فقدهم آباءهم ومن تلك احلاجات، أمور نفسية خاصة 

عطف احلقيقي واحملبة أي انه فقد منبع ال، لقد فقد الطفل اليتيم والده  :احلاجة إىل احملبة واحلنان . ١ 
إذ أن رسول اهللا ، ونداعبه ، بأن نعامل الطفل بكل لطف ، وجيب علينا تلبية حاجته هذه ، الصادقة 

وميسـح علـى   ، صلى اهللا عليه وسلم كان عندما يرى األيتام جيلسهم إىل جانبه أو على فخـذه  
  .سهمرؤو

 ،حباجة إىل من يناديها بكلمة أماهقد لوالدته ومعىن ذلك أن الطفل الفا: احلاجة إىل التعلق والتبعية  .٢
أو أثناء النوم ويبدأ بالبحث عن والدته ، وخاصة عندما يكون مريضا وحيتاج إىل مراقبة وعناية أكرب 

  .أو لغرض قضاء إحدى حوائجه 
 الطفل حباجة إىل من يستمع آلالمه ويهتم بشكواه ومعاناته اليت تواجهـه يف :احلاجة إىل املواساة . ٣

  .اء حالة من اهلدوء والسكينة عليةوخاصة أن اليتيم ناقصة عنده فهو حباجه إىل إضف، خمتلف األحيان 
ولكن جيب أن ال تصبح معاملتنا إياه بـالعطف  ، صحيح أنه يتيم :احلاجة إىل الضبط والسيطرة . ٤

يراقبه أو مينعه يف  واحلنان سببا ألن يشعر بأنه قادر على األقدام على أي عمل يريده هو وأن أحدا ال
فاألساس يف ذلك راعوا اهللا فيهم واعتربوا أنفسكم آباءهم ففي هذه سـوف لـن ختـدش    ، ذلك 

  .عواطفهم ومشاعرهم 
إن األيتام وبسبب املعضلة اخلاصة اليت يعانون منها من احملتمل أن يفقدوا العزة :احلاجة إىل التأكيد  .٥

لكـي  ، بأن يصار إىل يئة مناخ إعادة بناء شخصيتهم  وضرورة التربية تستوجب، والثقة بأنفسهم 
حىت ال يكونوا عرضة ، ويرون ألنفسهم أمهية ومكانة تليق م ، يستعيدوا الثقة بأنفسهم مرة أخرى 

  .لالحنراف واخلطر 
كما جيب عدم جرح مشاعره أثناء تربيته كما هو حالنا ، جيب مداراة اليتيم :احلاجة إىل املداراة . ٦

  .وجيب أن نأخذ يف حسباننا قلبه الكسري ونعلم بأنه سريع البكاء، مع أطفالنا اآلخرين  عادة
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  :أيتام صنعوا التاريخ 
إن دراسة سري العظماء واالقتداء م من أعظم االمور اليت تساعد على النجاح يف هذه احليـاة         

خاصةً عندما تكون بينهم توافق يف صفه من الصفات مثل اليتم ونذكر هنا جمموعة من االيتام الذين 
  . لتسليم صنعوا التاريخ ولعل أعظمهم أمامنا وقدوتنا وحبيبنا ونبينا حممد عليه افضل الصالة وا

 .الصحايب اجلليل أيب هريرة رضي اهللا عنه  -

 .الصحايب اجلليل الزبري بن العوام رضي اهللا عنه  -

 .االمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا  -

 .االمام البخاري رمحه اهللا  -

 .االمام الشافعي رمحه اهللا  -

 .العامل اجلليل عبد العزيز بن باز رمحه اهللا  -

أيتام ولكنهم صنعوا التاريخ بثقتهم بنفوسهم وباالستفادة من وهؤالء وغريهم كثري ممن كانوا 
طاقام وقدرام وإمكانيام حىت أصبحوا من أعالم االسالم فنسأل اهللا أن يكـون نبينـا   
الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وهؤالء االيتام هم قدوة ايتامنا ليحذو حبذوهم ويصبحوا عظماًء 

  .يف تاريخ هذه االمة املشرق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

١٧

  :الدراسات السابقة: ثالثاً 
لدى عينة من الطالب املتفوقني ، بدراسة عن الثقة بالنفس ودافع اإلجناز ) م٢٠٠٣(قام العرتي       

، هدفها التعرف على العالقة بني الثقة بـالنفس  ، دراسيا والعاديني يف املرحلة املتوسطة مبدينة عرعر 
) ٣٠٠(مكونة مـن  وكانت عينة الدراسة ، ودافع اإلجناز لدى الطالب املتفوقني دراسيا والعاديني 

وقد طبق عليهم مقياس الثقة ، من العاديني دراسيا ) ١٥٠(و، من املتفوقني دراسيا ) ١٥٠(، طالب 
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إجيابية بني الثقـة بـالنفس   ، بالنفس ومقياس دافع اإلجناز 

  .ودافع االجناز 
عداد برنامج لتنمية الثقة بالنفس لدى طالب بدراسة تناولت إ) م١٩٩١(  Angellوقام أجنل       

من ذوي التحصيل املنخفض ومت عمل الربنامج اإلرشادي من خالل ) ثالث متوسط ( الصف التاسع 
وأسفرت النتائج ان الطلبة الذين لديهم . تعريضهم جلو حاسويب مثري للتفكري ويهيئ الفرصة لإلبداع 

  . جتاه هذا الربنامج املثري للتفكري واإلبداع حتصيل منخفض ميكنهم زيادة ثقتهم بأنفسهم 
، دراسة هدفت إىل التعرف على العالقة بني الثقة بالنفس )  م٢٠٠٦(Ellen وأجرت الني         

أنثى )  ٢٣٥( ذكرا و) ٢٣٣(طفال منهم ) ٤٦٨(على عينة بلغ حجمها ، والفاعلية النفسية للطفل 
وتوصلت الدراسة إىل ، مقياس الثقة بالنفس من إعدادهواستخدم من طلبة الصف السادس االبتدائي 

، ويف أنفسهم ، النتائج تشري إىل أن األطفال ذوي الفاعلية الشخصية لديهم ثقة يف قدرام األكادميية 
  .      ولديهم القدرة على حل املشكالت ومهارات عرض أعماهلم ، ويقومون تقدمهم بشكل منتظم 

فهدفت إىل معرفة فعالية برنامج إرشادي لتنمية الثقة بـالنفس  ) م٢٠٠٨(أما دراسة حسيب        
،بلغ عدد العينة من الصـف  بالصف السادسوخفض اضطرابات اللجلجة يف الكالم لدى األطفال 

، طبـق علـيهم   )طالبة ٣٨٣طالب، و ٣٦٩(طالبا من الذكور واإلناث ) ٨٦٢(السادس االبتدائي 
طالبا وطالبة مقسـمتني إىل  ) ٢٠(حقيقة للدراسة التجريبية بلغت مقياس الثقة بالنفس، الختيار عينة 

، وكان من أهم النتائج وجود اثر للربنامج على "طالب ١٠ضابطة وجتريبية كل جمموعة " جمموعتني 
حتقيق درجة من الثقة بالنفس وختفيف حالة اللجلجة بالكالم وذلك لصاحل اموعـة التجريبيـة يف   

  .االختبار البعدي
وعالقتها بالثقة بالنفس ، بدراسة عن ممارسة األلعاب اجلماعية ) م٢٠٠٩(قام سنان  ذلكوك       

هدفها التعرف على درجة ممارسة كان ، لدى طالب املرحلة املتوسطة والثانوية يف العاصمة املقدسة 
ية مبدينة مكـة  وعالقتها بتعزيز الثقة بالنفس لدى طالب املرحلة املتوسطة والثانو، األلعاب اجلماعية 

طالبا ومت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية حسـب  ) ٨٤٥(وتكونت عينة الدراسة من ، املكرمة 
حيث قام الباحث ببنـاء  ،  واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، مكاتب اإلشراف التربوي 
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قة بالنفس لدى طـالب  مقياس لقياس درجة ممارسة األلعاب اجلماعية وكذلك بناء مقياس لقياس الث
  .املرحلة املتوسطة والثانوية 

أظهرت النتائج أن درجة ممارسة األلعاب اجلماعية لدى طالب املرحلة املتوسطة والثانوية مبدينة مكة و
أن أبعاد الثقة بالنفس لدى طالب املرحلة املتوسطة والثانوية مبدينة مكة كانت و، كانت بدرجة عالية 

  .بدرجة عالية 
إىل فعالية برنامج إرشادي معريف سلوكي لتنميـة الثقـة   ) م٢٠١١(وهدفت دراسة الرشيدي       

طالـب  ) ٤٠(حيث تكونت عينة البحث من ، بالنفس لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف مدينة بريده 
 ممن حصلوا على درجات منخفضة يف مقياس الثقة بالنفس ومت، من املرحلة االبتدائية يف مدينة بريده 

وأستخدم الباحث مقياس الثقة بـالنفس مـن   ). جتريبية  ٢٠ضابطة و ٢٠(تقسيمهم إىل جمموعتني 
وبرنامج إرشادي معريف سلوكي لتنمية الثقة بالنفس من ، إعداد جوليث برايلس ترمجة حممد عمرو 

  .إعداد الباحث 
فراد امـوعتني  وأسفرت النتائج إىل وجود فروق ذات دالله إحصائية بني متوسطي رتب درجات أ

التجريبية والضابطة بعد تطبيق الربنامج يف تنمية الثقة بالنفس وجاءت الفـروق لصـاحل اموعـة    
  .ووجود فعالية للربنامج اإلرشادي يف تنمية الثقة بالنفس . التجريبية 

إىل فعالية برنامج إرشادي معـريف سـلوكي يف خفـض    ) م٢٠١١(وهدفت دراسة العمري        
من التالميذ األيتام ومت )  ٣٠(وقد مشلت عينة الدراسة ، لقلق لدى التالميذ األيتام بالطائف مستوى ا

وأستخدم مقيـاس  ، طالب  ١٥طالب وأخرى جتريبية  ١٥تقسيمهم إىل جمموعتني جمموعة ضابطة 
، وبرنامج إرشادي معريف سلوكي من إعـداد الباحـث   ، القلق لدى األطفال من إعداد مجل الليل 

رت النتائج إىل وجود فروق ذات دالله إحصائية يف مستوى القلق بني القياسني القبلي والبعدي وأسف
إلفراد اموعة التجريبية وكانت الفروق لصاحل القياس البعدي حيث اخنفضت درجة القلـق لـدى   

لمجموعة حيث كان مستوى القلق ل، اموعة التجريبية واموعة الضابطة لصاحل اموعة التجريبية 
وتشري النتائج إىل فعالية الربنامج اإلرشادي ، التجريبية اقل من مستوى القلق لدى اموعة الضابطة 

  .املعريف السلوكي يف خفض حدة القلق لدى األيتام 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 
اإلرشادي لتنمية الثقة بالنفس بالنظر إىل الدراسات السابقة جند أن هناك من أستخدم الربنامج        

ومنها من درست عالقة ) م٢٠١١(الرشيدي و)  م٢٠٠٨(و حسيب  )م١٩٩١( ة أجنل مثل دراس
  ) .م٢٠٠٩(وسنان ) م٢٠٠٦(والني ) م٢٠٠٣(العرتي  الثقة بالنفس ببعض املتغريات مثل

  .بتطبيق برنامج إرشادي خلفض مستوى القلق لدى األيتام) م ٢٠١١(وقام العمري  
) م٢٠٠٣(وبالنسبة لعينات الدراسة فقد اختلفت منها من كان عدد العينة كبري مثل دراسة العـرتي  

ومنها من كان حجم العينة صغري مثـل  ، )م٢٠٠٩(وسنان ) م٢٠٠٨( وحسيب ) م٢٠٠٦( والني
  ).م٢٠١١(والعمري ) م٢٠١١(الرشيدي و )م١٩٩١( أجنل دراسة 

  )م١٩٩١( ل أجنـل  مث للثقة بالنفس قام بإعداد مقياس ومن ناحية أدوات القياس جند أن هناك من
وهناك من أستخدم ). م٢٠٠٩(وسنان )  م٢٠٠٨(وحسيب ، ) م٢٠٠٦( والني) م٢٠٠٣(والعرتي 

( وقام بتقنينه على البيئة السـعودية والعمـري   ) م٢٠١١(مثل الرشيدي للثقة بالنفس مقياس جاهز 
بتطبيـق برنـامج   ) م٢٠١١(والرشـيدي   )م٢٠٠٨(حسيب و )م١٩٩١( أجنل وقام ) . م٢٠١١

  . إرشادي لتنمية الثقة بالنفس 
وبالنظر إىل الدراسات السابقة جند أن النتائج قد أسفرت عن وجود أثر لربنامج تنمية الثقة بـالنفس  

  ) .م٢٠١١( والرشيدي ، ) م٢٠٠٨(وحسيب ، ) م ١٩٩١(كدراسة أجنل 
) م٢٠٠٣( وبعض املتغريات يف كل من دراسة العرتي  وأظهرت النتائج وجود عالقة اجيابية بني الثقة

  ).  م٢٠٠٩(وسنان ، ) م٢٠٠٦( والني ، 
إىل فعالية الربنامج اإلرشادي املعريف السلوكي يف خفـض  ) م٢٠١١(دراسة العمري نتائج أظهرت و

  .حدة القلق لدى األيتام
أليتام ومقياس لقياس الثقـة  وهذا البحث ركز على تطبيق برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى ا

  . بالنفس 
  : فروض البحث: رابعاً 

 :استناداً اىل االطار النظري والدراسات السابقة صاغ الباحث فروض البحث كما يلي 
واموعة الضابطة يف تنمية الثقة بالنفس بعد تطبيق الربنامج ، توجد فروق بني اموعة التجريبية -١

 .لصاحل اموعة التجريبية
قبل وبعد تطبيـق   تنمية الثقة بالنفس لدى اموعة التجريبيةعالية للربنامج اإلرشادي يف توجد ف-٢

  .الربنامج
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  الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

 .منهج البحث  -

 .جمتمع البحث  -

 .عينة البحث  -

 .أدوات البحث  -

 .إجراءات البحث  -

 .أساليب املعاجلة اإلحصائية  -
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  الفصل الثالث
  الطريقة واإلجراءات

  : مقدمه 
حيث يعرض منهج البحث ، يتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات املتعلقة مبوضوع البحث        

كما يتناول عرضاً ألدوات البحـث  ، وجمتمع وعينة البحث اليت مت التطبيق عليها وطريقة اختيارها 
مث يعـرض الباحـث   ، واليت تشمل مقياس الثقة بالنفس والربنامج اإلرشادي لتنمية الثقة بـالنفس  

   .إجراءات البحث وأساليب املعاجلة اإلحصائية للتحقق من صحة الفروض
  :منهج البحث 

وذلك بغرض دراسة أثر برنامج إرشادي لتنميـة الثقـة   ، يعتمد البحث على املنهج التجرييب        
وذلك من خالل إخضاع جممـوعتني  ،بالنفس لدى األيتام يف املرحلة املتوسطة مبحافظة حفر الباطن

مث تطبيق الربنامج اإلرشادي على اموعة التجريبية فقـط ودون اموعـة   ، ئتني لقياس قبلي متكاف
الضابطة، مث يتم إخضاع كال اموعتني لقياس بعدي لقياس أثر الربنامج اإلرشادي كمتغري مسـتقل  

  .يف معرفة مستوى الثقة بالنفس كمتغري تابع
املرحلة املتوسطة مبحافظـة  االيتام بطالب ال مجيعيتكون جمتمع البحث األصلي من  :جمتمع البحث
  .حفر الباطن 

ممن حصلوا على درجات  طالباً) ٢٦( طالباً مت أختيار ) ٤٢(بعد تطبيق املقياس على  :عينة البحث 
ويكافئهـا   طالباً) ١٣(مت تقسيمهم إىل جمموعتني جمموعة ضابطة ومنخفضه يف مقياس الثقة بالنفس 

التجريبية والضابطة ، وقد قام الباحث بإجراء التجانس بني اموعتني، طالباً) ١٣(جمموعة جتريبية من 
  :كما يوضح ذلك اجلدول التايل باختبار مان وتين 

  ) ١( جدول 
  داللة الفروق بني اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف مقياس الثقة بالنفس 

متوسط   العدد   اموعات 
  الرتب

جمموع 
  الرتب

U W Z  مستوى
  الداللة

    ٠,٩٢  ١٧٣,٥٠  ٨٢,٥٠  ١٧٣,٥٠  ١٣,٣٥  ١٣  الضابطة 
  ١٧٧,٥٠  ١٣,٦٥  ١٣  التجريبية   غري دالة

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق بني اموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبلي 
  .جتانس بني اموعتنيملستوى الثقة بالنفس مما يؤكد وجود 
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  : أدوات البحث
عبارة ) ٢٢(ويتكون املقياس من ،  )م٢٠٠٩(إعداد الغامدي  : مقياس الثقة بالنفس .١

واجلانـب  ، الطالقـة اللغويـة   ( تندرج حتت مخسة أبعاد خمتلفة للثقة بالنفس وهي 
لدى طالب ) واالستقاللية ، واجلانب الفسيولوجي ، واجلانب النفسي ، االجتماعي 

وحيدد ، درجة ) ٦٦-٢٢(وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بني ، املرحلة املتوسطة 
 :املقياس مستويني للثقة بالنفس على النحو التايل 

 .درجة ) ٦٦-٤٥(ثقة بالنفس مرتفعة عند حصول املفحوص على   - أ
 .درجة ) ٤٤-٢٢( ثقة بالنفس منخفضة عند حصول املفحوص على   -  ب

بعرض اداة املقياس علـى  ،  قام الباحث حبساب الصدق والثبات للمقياس باستخدام صدق احملكمني
ء هيئة التدريس باجلامعات واملتخصصني يف علم النفس والصحة النفسـية ـدف   جمموعة من أعضا

  . الكشف عن مدى صدق فقرات االداة ومالئمتها لقياس ما وضعت لقياسه 
حيث قام بإجراء دراسة استطالعية للمقياس وذلك بتطبيقها علـى عينـة   العاملي  الصدقكذلك و 

قام حبذف العبارات اليت ) معامل ارتباط بريسون ( صائي طالباً وبعد إجراء التحليل االح) ٥٢(بلغت 
  .كان معامل ارتباطها ضعيفاً وغري داله احصائياً

، )٠,٠١(فكانت مجيع العبارات دالـه عنـد مسـتوى    االتساق الداخلي ايضاً استخدم الباحث و 
  .تفعة مما يعين ارتفاع معامالت االتساق الداخلي وتشري اىل مؤشرات صدق مر) ٠,٠٥(ومستوى 

حيث مت حساب الفروق بـني متوسـطات درجـات     ، املقارنة الطرفيةأستخدم كذلك صدق  و 
االرباعي االعلى ومتوسطات جمموعة االرباعي االدىن باستخدام اختبار ت لداللـة الفـروق بـني    

بني مرتفعي ومنخفضي ) ٠,٠١(واتضح وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  املتوسطات 
لى مجيع أبعاد مقياس الثقة بالنفس والدرجة الكلية للمقياس وهذا يعين صدق املقيـاس  الدرجات ع

  .ويدل على صدق املقياس والثقة يف التمييز بني املستويني ، التميزي 
  .ومقبولة يف البحث العلمي  مؤشرات الصدق مرتفعه ومطمئنةيتضح لنا أن و

الدرجـة  كانت ألفا كرونباخ جلميع أبعاد املقياس وأستخدم الباحث معامل فقد وفيما يتعلق بالثبات 
  .وهي مرتفعة ومقبولة بالبحث العلمي وتدل على ثبات املقياس  ) ٠,٧٥( للمقياس الكلية 

 إعداد الباحث : الربنامج اإلرشادي .٢
قام الباحث يف سبيل إعداد هذا الربنامج باإلطالع على عدد من الدراسات السابقة والـربامج         
وقد استفاد الباحث من هذه الربامج يف إعداد حمتوى الربنامج وجلساته واألنشطة ، ادية املماثلة اإلرش

املصاحبة للربنامج يف صورته األولية وبعد ذلك قام الباحث بعرض الربنامج اإلرشادي على ثالثة من 
وأجـرى   )٣ملحق رقـم  ( أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 
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الباحث بعد ذلك بعض التعديالت على حمتوى الربنامج وجلساته وبعض املهارات والفنيات املصاحبة 
  .للربنامج وفيما يلي عرض لتصور عام للربنامج اإلرشادي يف صورته النهائية 

  : اهلدف العام  
اخلطـوات والفنيـات   وذلك باستخدام ، تنمية الثقة بالنفس لدى األيتام يف املرحلة املتوسطة        

  .العالجية اإلرشادية املتنوعة 
  : األهداف اإلجرائية 

 .تقدمي تعريف واضح ومتكامل حول طبيعة الربنامج وأهدافه وأمهيته .١
 .تعزيز املفاهيم االجيابية لدى الطالب األيتام  .٢
 .مساعدة التالميذ على التعرف على السبل والطرق السليمة لتنمية الثقة بالنفس  .٣
، لتالميذ األيتام على جمموعة من املهارات املرتبطة بتنمية الثقة بالنفس كاملواجهـة  تدريب ا .٤

 .والقدرة على حل املشكالت ، واختاذ القرار 
 .تدريب التالميذ املشاركني على االعتماد على النفس  .٥
 حضـور جلسـات الربنـامج    حث التالميذ على االلتزام باهلدوء واالهتمام واالنتظام يف .٦

 .والتفاعل
  :الفئة املستهدفة 

طالباً من طالب املرحلة املتوسطة مبركـز رعايـة   )  ١٣( تتكون أفراد اموعة التجريبية من        
  .األيتام مبحافظة حفر الباطن 

  : عدد اجللسات 
  .جلسات إرشادية بواقع جلستني كل أسبوع )  ٨( يتكون الربنامج اإلرشادي من        

  :للجلسة املدة الزمنية 
  .دقيقة ٦٠ – ٤٥تتراوح من 

  : مكان انعقاد الربنامج 
  .يف قاعة التدريب مبركز رعاية األيتام 

  : الفنيات املستخدمة يف الربنامج 
هناك عدد كبري من الفنيات املستخدمة يف الربنامج مثل احملاضرة واإللقاء واألسئلة واملناقشـة         

  .لنمذجة والتعزيز والواجبات املرتلية اجلماعية واحلوار ولعب األدوار وا
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  :األدوات والوسائل املستخدمة 
، وجهـاز كمبيـوتر   ، وبروجكتـر  ، وصور ، جهاز عرض فيديو وجهاز عرض بوربونيت        

  .وجمموعة من النشرات اليت تتناول تنمية الثقة بالنفس ، وملصقات 
  :التصميمات التجريبية للربنامج اإلرشادي 

حيـث  ، طالبـاً ) ١٣(م تطبيق الربنامج اإلرشادي على جمموعة من الطالب ويبلغ عددهم يت       
على عينة البحـث  ) م٢٠١١(مقياس الثقة بالنفس من إعداد الغامدي ( جيري الباحث القياس القبلي 

طالباً للمجموعة التجريبية من الطالب الذين حصلوا علـى  ) ١٣(طالباً واختيار ) ٤٢(املكونة من 
وكما جيـري الباحـث   ، طالباً للمجموعة الضابطة ) ١٣(متدنية يف مقياس الثقة بالنفس و درجات

القياس البعدي ملعرفة فعالية الربنامج باملقارنة بني اموعة التجريبية والضابطة من خالل تطبيق مقياس 
  .الثقة بالنفس على اموعتني 

  : إجراءات البحث 
  :طوات التالية اتبع الباحث يف البحث احلايل اخل

 .اإلطالع على الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة باملوضوع  -

 .تطبيق مقياس الثقة بالنفس من إعداد صاحل الغامدي  -

 .إعداد برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى األيتام  -

 .تلميذ من األيتام يف مركز رعاية األيتام  ٤٢حتديد عينة البحث وقوامها  -

قة بالنفس وتقسيمهم إىل  مقياس الثحصلوا على درجات منخفضة يفيتيم ممن  ٢٦اختيار  -
 :جمموعتني

 .تلميذ  ١٣وعددها ) جتريبية ( اموعة األوىل   . أ
 .تلميذ  ١٣وعددها ) الضابطة ( اموعة الثانية   . ب

  : أساليب املعاجلة اإلحصائية 
، ) spss(للرزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية استخدم الباحث أساليب املعاجلة اإلحصائية وفقاً 

  ) z( واختبار مان وتين وقيمة ،واالحنرافات املعيارية ،واليت مشلت املتوسطات 
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  الفصل الرابع 
  نتائج البحث ومناقشتها 

  
 .النتائج املتعلقة بالفرض األول ومناقشتها  ·

 .النتائج املتعلقة بالفرض الثاين ومناقشتها  ·

  .التوصيات واملقترحات  ·
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  الفصل الرابع 
  نتائج البحث ومناقشتها 

  :مقدمه 
يتناول هذا الفصل النتائج املتعلقة بالفروض ومناقشتها يف ضوء اإلطار النظري للبحث والنتائج        

  : اليت أسفرت عنها الدراسات السابقة وفيما يلي عرضاً لذلك 
  : النتائج املتعلقة بالفرض األول ومناقشتها : أوالً 
توجد فروق بني اموعة التجريبية و اموعة الضابطة يف " ينص الفرض األول على أنه       

  "تنمية الثقة بالنفس بعد تطبيق الربنامج لصاحل اموعة التجريبية 
لداللة  Man-whitney وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معادلة مان وتين

  .ات الصغرية ويوضح ذالك اجلدول التايلالفروق بني اموع
  ) ٢ (جدول 

  لثقة بالنفسالقياس البعدي ل بني اموعة التجريبية والضابطة يفالفروق 
  

عدد   اموعات 
  احلاالت 

متوسط 
  الرتب

جمموع 
  الرتب

U W Z  مستوى
  الدالله

  ٠,٠١  ٤,٣٣  ٩١,٥٠  ٠,٥٠  ٩١,٥٠  ٧,٠٤  ١٣  التجريبية 
  ٢٥٩,٥٠  ١,٩٩٦  ١٣  الضابطة 

  
كما تبني ) ٠,٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ٢ (يتضح من اجلدول 
كما بلغت قيمة متوسط ) ٠,٠١(عند مستوى داللة )  ٠,٥٠(بلغت "  u" النتائج إىل أن قيمة 

) ١,٩٩٦(قيمة متوسط الرتب للمجموعة الضابطة بينما بلغت ) ٧,٠٤(الرتب للمجموعة التجريبية 
، حيث قيمة متوسط الرتب  الفرض االول من فروض البحثوهذا ما يؤكد صحة الفرض 

فعالية الربنامج للمجموعة التجريبية كان أعلى من متوسط الرتب للمجموعة الضابطة ، مما يدل على 
  .ة االرشادي يف تنمية الثقة بالنفس لدى اموعة التجريبي

أن أفراد اموعة التجريبية قد تأثروا بدرجة واضحة بالربنامج يف ضوء ذلك  وميكن تفسري       
اإلرشادي الذي كان هدفه تنمية الثقة بالنفس لدى األيتام باملرحلة املتوسطة ، وأن التزام التالميذ يف 

ضيح املفاهيم ذات االرتباط اجللسات اإلرشادية اليت مت تنفيذها بالربنامج كانت ذات فعالية يف تو
بعوامل الثقة بالنفس وتعزيز الثقة بالنفس لدى األيتام ، وتكوين االجتاهات االجيابية اليت تنمي الثقة 

بالنفس من خالل الربنامج كانت ذات فعالية ، ولتحقيق الثقة بالنفس كان من ضمن جلسات 
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إدارة احلوار والتعرف على أساليب حل الربنامج ما يعاجل ضعف الثقة بالنفس وتعويد الطالب على 
كما أحتوى الربنامج على العديد من ، تماد على النفس املشكالت وحقيقة التوكل على اهللا واالع

  .االنشطة االجتماعية االخرى اليت تعزز الثقة بالنفس لدى االيتام 
 حسيباسة ودر)  ELLen، م ٢٠٠٦(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من إلني        

اليت أشارت كل منها إىل وجود فروق بني اموعة ) م ٢٠١١( ودراسة الرشيدي ) م ٢٠٠٨(
على اموعة االرشادي يف تنمية الثقة بالنفس التجريبية و اموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج 

  .التجريبية ، وبذلك حتقق صحة الفرض األول من فروض البحث 
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  : النتائج املتعلقة بالفرض الثاين ومناقشتها : ثانياً 
  :ينص الفرض الثاين على أنه

توجد فعالية للربنامج اإلرشادي يف تنمية الثقة بالنفس لدى اموعة التجريبية قبل وبعد "        
  "تطبيق الربنامج اإلرشادي لصاحل القياس ألبعدي

لتحديد  wilcoxonلكوكسون يوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار و       
املقارنة بني االختبار فعالية الربنامج اإلرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى اموعة التجريبية وذلك ب

   .التايل اجلدول يوضح ذلك لبعدي ، والقبلي و ا
  ) ٣( جدول 

بني االختبار القبلي و ) لكوكسون يو( رتب باستخدام اختبار ق بني متوسط الوداللة الفر
  البعدي للمجموعة التجريبية يف تنمية الثقة بالنفس

  مستوى الدالله zقيمة   جمموع الرتب  متوسط الرتب  عدد احلاالت  املتغريات
  داله عند   ٤,٤٦  ٠  ٠  ٠  الرتب السالبة

٠,٠١  
  

  ٣٥١,٠  ١٣,٥٠  ٢٦  الرتب املوجبة

  

لتحديد الفروق بني   wilcoxonلكوكسون ينتائج اختبار وأن )  ٣ ( السابق اجلدول يتضح من
وق ذات داللة إحصائية عند إىل وجود فر قد أشارتاالختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ، 

) ٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٤,٤٦(بلغت    zكما تبني النتائج أن قيمة ) ٠,٠١(داللة مستوى 
مما يعين وجود فعالية للربنامج اإلرشادي يف ،  يؤكد صحة الفرض الثاين من فروض البحثوهذا ما 

حيث أن الفروق كانت لصاحل القياس البعدي بعد . لدى االيتام باملرحلة املتوسطةتنمية الثقة بالنفس 
  .تطبيق الربنامج اإلرشادي 

إلرشادي الذي مت تطبيقه على أفراد ويفسر الباحث هذه النتيجة من خالل تأثري وفعالية الربنامج ا
وهذه النتيجة للفرض الثاين مرتبطة بالنتيجة السابقة للفرض ، لتجريبية يف تنمية الثقة بالنفس اموعة ا

االول حيث توجد فروق بني اموعة الضابطة واموعة التجريبية يف الثقة بالنفس لصاحل اموعة 
   .مج االرشادي يف تنمية الثقة بالنفس لدى االيتام التجريبية مما يعين فعالية الربنا

ودراسة حسيب ،  Ellen )، م ٢٠٠٦( وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة إلني        
اليت أشارت كل منها إىل وجود فعالية للربنامج ، ) م٢٠١١(ودراسة الرشيدي ، ) م٢٠٠٨(

اليت أشارت إىل وجود داللة بني ) م ١٩٩١(اإلرشادي الذي مت تطبيقه يف الدراسة ودراسة اجنل 
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وبذالك حتقق صحة الفرض الثاين من فروض .اموعة التجريبية يف االختبارين البعدي والقبلي 
  .البحث

  :توصيات البحث 
  :ميكن وضع التوصيات التالية ويف ضوء نتائج الدراسة احلالية 

الثقة بالنفس لدى األيتام  مستوى اليت تعززاملختلفة  االهتمام باألنشطة والربامجالعمل على  .١
 .لنجاح يف احلياة الرئيس لعامل الباعتبار اا 

 .عقد دورات ولقاءات للعاملني مبراكز رعاية االيتام وأولياء االمور يف تنمية الثقة بالنفس  .٢

عقد برامج تدريبية للمشرفني على مراكز رعاية االيتام وتدريبهم على كيفية التعامل مع  .٣
 .عريفهم على خصائص اليتيم وحاجاته النفسية االيتام وت

 .للتعبري عن أنفسهم وحتقيق ذوامتوجيه مجيع من يتعامل مع اليتيم بأن يتيحوا الفرصه أمامه  .٤

  : البحوث املقترحة 
يف ضوء ما وصلت إلية الدراسة احلالية من نتائج عن فعالية الربنامج االرشادي يف تنمية الثقة        

واليت مازالت يف حاجة ، يقترح الباحث بعض املوضوعات ، اليتام باملرحلة املتوسطة بالنفس لدى ا
  :ملزيد من البحث والدراسة يف هذا اال وهي 

لتعميم نتائج الربامج  تطبيق الدراسة على عينة من نفس الفئة لكن يف مناطق خمتلفة .١
 .االرشادية

احلالية على فئات أخرى غري االيتام استخدام الربنامج االرشادي املستخدم يف الدراسة  .٢
 .للتعرف على مدى فاعليته 

 .فعالية برنامج ارشادي ألسرة اليتيم يف تنمية مهارات احلوار مع اليتم .٣

 .فعالية برنامج ارشادي لتنمية تقدير الذات لدى االيتام  .٤

  .فعالية برنامج إرشادي لتنمية التفاعل االجتماعي لدى االيتام  .٥
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  ـراجـع املــ
  

  .املراجع العربية   -
 .املراجع االجنبية   -
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  املراجع
  :املراجع العربية: أوال

  .القران الكرمي  -
أساليب الرعاية يف مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بـالتوافق  ) م٢٠٠٢(أنيس، أبو مشاله  -

 .اجلامعة اإلسالمية ، غزة ،  رسالة ماجستري غري منشورة، النفسي واالجتماعي 
 . املكتبة العصرية ، بريوت ،  صحيح البخاري) م ١٩٩٦( حممد أمساعيل ، البخاري  -
الثقة بالنفس ودوافع اإلجناز لدى عينة مـن املتفـوقني دراسـيا    ) م٢٠٠٣(العرتي، سعود  -

، املكرمـة  ، مكة رسالة ماجستري غري منشورةوالعاديني يف املرحلة املتوسطة مبدينة عرعر، 
 .جامعة أم القرى

 .دار احملدثني ، القاهرة ،  كتاب اليتيم) م ٢٠٠٧( بدران ، العياري  -
 .دار الرسالة العلمية، دمشق،  أيب داود سنن) م٢٠٠٩(سليمان ، أيب داود  -
 .بداية لإلنتاج اإلعالمي، ، القاهرة الثقة واالعتزاز بالنفس) ٢٠٠٧(الفقي، إبراهيم  -
اضطرابات الكالم وعالقتها بالثقة بالنفس وتقديرات الذات ) م٢٠٠٩( الغامدي، صاحل حيىي -

، مكة املكرمة ، جامعة رسالة دكتوراه غري منشورة لدى عينة من طالب املرحلة املتوسطة، 
 .أم القرى

،  الثقة بالنفس كيف تقوي ثقتك بنفسك أمام اآلخـرين ) م٢٠٠١(يوسف ، االقصري  -
 .لتوزيعدار اللطائف للنشر وا، القاهرة

، الـد الثـاين   ،  صحيح الترغيب والترهيب) هـ ١٤١٢(حممد ناصر الدين ، االلباين  -
  .مكتبة املعارف ، الرياض 

دار أسـامه للنشـر   ، عمان،  التحفيز ومهارات تطوير الذات) م٢٠١١(فايز ، الناطور  -
 .والتوزيع

 .الهرام مؤسسة ا، القاهرة ،  ذخرية علوم النفس) م ١٩٩٠( كمال ، الدسوقي  -
 .دار الفكر ، بريوت ،  القاموس احمليط) ت .ب( جمد الدين حممد ، الفريوز ابادي  -
 .جامعة الريموك ، االردن ،  تطوير مقياس الثقة بالنفس) م١٩٩٣( القوامسه والفرح  -
،  كيف نزرع الثقة يف أنفسنا ويف من حولنـا ) هـ ١٤٣٠(عبد الرمحن علي ، الدوسري  -

 .ة للنشر والتوزيع دار احلضار، الرياض 
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فعالية برنامج إرشادي معريف سلوكي يف تنمية الثقة ) م٢٠١١(ضايف دخيل اهللا ، الرشيدي  -
جامعـة  ، جدة، مشروع حبث ماجستري غري منشور، بالنفس لدى تالميذ املرحلة االبتدائية 

 .امللك عبد العزيز
 .أقرأ للنشر والتوزيع دار، الكويت ،  التقدير الذايت للطفل) م٢٠٠٩(مصطفى ، أبو سعد  -
 . دار الكتب العلمية ، بريوت ،  لسان العرب) م ٢٠٠٣( ابن منظور مجال الدين  -
 .دار ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ،  الثقة بالنفس، ) ت. ب( يوسف ، أسعد  -
جملد ) ٥٧٨( جملة املنهل ، التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس ) م٢٠٠١( أمل ، املخزومي  -

 ١٢٢: ص ٦٣
 .ترمجة وتعريب عادل حممد ،  مقياس الثقة بالنفس) م ١٩٩٠( سيدين ، شروجر  -
دوريـة  ، الثقة بالنفس وآثارها على عملييت التعلـيم والـتعلم   ) م ٢٠٠٨( سالمة ، غنيم  -

 .سلطنة عمان ، ٤١العدد ، التطوير التربوي 
 .مكتبة جرير ، الرياض ،  الثقة بنفسك) م٢٠٠٥( إم جيه ، رايان  -
 .، القاهرة، عامل الكتب٤، طالتوجيه واإلرشاد النفسي) م٢٠٠٥(زهران، حامد  -
فعالية برنامج إرشادي لتنمية الثقـة بـالنفس وخفـض    ) م٢٠٠٨(حسيب، حسيب حممد  -

رسـالة ماجسـتري غـري    اضطرابات اللجلجة يف الكالم لدى األطفال باملرحلة االبتدائية، 
  .رة، املركز القومي لالمتحانات والبحوث، القاهمنشورة

 .اهلالل للنشر والتوزيع، القاهرة ،  قوة الثقة بالنفس) م٢٠٠٢(ارنولد ، كارول  -
 .مكتبة جرير ،  الرياض ،  الثقة الفائقة) م٢٠١٠(جيل ، لند نيفيلد  -
ومديرات  الثقة بالنفس والنمط القيادي لدى مديري) م١٩٩٩(شوكت سليمان ، سبا عنة  -

، منشـورة  رسالة ماجستري غـري . دارس الثانوية احلكومية يف حمافظات مشال فلسطني امل
 .جامعة النجاح الوطنية، األردن

ممارسة األلعاب اجلماعية وعالقتها بتعزيز الثقة بالنفس لـدى  ) م٢٠٠٩(هاين حممد ، سنان  -
مكة ،رسالة ماجستري غري منشورة ، طالب املرحلة املتوسطة والثانوية يف العاصمة املقدسة 

 .جامعة أم القرى، املكرمة
فعالية برنامج إرشادي معريف سلوكي يف خفض مستوى ) م ٢٠١١( صاحل ظافر ، العمري  -

جامعـة  ، جـدة ، مشروع حبث ماجستري غري منشور، القلق لدى التالميذ األيتام بالطائف
 .امللك عبد العزيز
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  مالحق البحث
  

 .مقياس الثقة بالنفس)  ١( ملحق   -

 .الربنامج االرشادي )  ٢( ملحق  -

 .االرشادي أمساء احملكمني للربنامج )  ٣( ملحق  -

 . خطاب املوافقة على تطبيق االدوات )  ٤( ملحق  -

   .خطاب مدير مركز رعاية االيتام )  ٥( ملحق  -
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١( ملحق 
  

  مقياس الثقة بالنفس 
  
  

  :من إعداد الباحث
  صاحل بن حيي الغامدي

  
  
  

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل

  جامعة امللك عبد العزيز
  العليا التربوية  برنامج الدراسات

  ماجستري التوجيه واإلرشاد التربوي
 



    
 

٣٦

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :                         أخي الطالب 

  :وبعد، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                

وهي مكونة ، بني يديك استبانة دف إىل حتديد درجة امتالك الفرد لسمة الثقة بالنفس 
وما عليك سوى ) نادراً ، أحياناً ، دائماً ( عبارة يقابلها ثالثة اختيارات هي ) ٢٢(من 

)  ü( وذلك بوضع عالمة ، اختيار إجابة واحدة منها هي ما تشعر بأا تنطبق عليك 
  .وحيدة فقط 

  التعليمات 
 .أرجو تعبئة بياناتك املطلوبة أسفل هذه الورقة  .١

 .اقلب الصفحة عند الطلب منك  .٢

حتت احد )ü (عالمة وعليك اإلجابة بصراحة وذلك بوضع  ،اقرأ كل عبارة بعناية  .٣
 .حبسب ما ينطبق عليك متاما ) نادرا ، أحيانا ، دائما ( االختيارات 

ل اإلجابات صحيحة وإحداها هي اليت ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ك .٤
 .تنطبق عليك بصدق 

وال ، أرجو أن تكون إجابتك صرحية وصادقة علما بأن املعلومات سرية للغاية (( 
  )) .تستخدم إال ألغراض الدراسة احلالية فقط 

  ،،،مع خالص الشكر والتقدير 

  : بيانات الطالب 

    االسم
    العمر

    الصف الدراسي
  



    
 

٣٧

  بالنفسمقياس الثقة 
  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  م
        .أحتدث بطالقه أمام اآلخرين   ١
        .أجد صعوبة يف التعبري عما بداخلي   ٢
        .يهتز صويت إذا حتدثت أمام جمموعه من األفراد   ٣
        .أنسى بعض الكلمات أثناء إلقائي أمام اآلخرين   ٤
        .اشعر باالرتياح يف األماكن العامة   ٥
        .اشعر بضيق يف التنفس إذا حتدثت أمام اآلخرين   ٦
        .ال أحب املشاركة يف أي موضوع يف وجود اآلخرين   ٧
        .أحب املشاركة يف األنشطة االجتماعية   ٨
        .ارتبك عند التحدث أمام جمموعة من األفراد   ٩

        .ال أحب االختالط باآلخرين   ١٠
        .حساسية أو غضب أتقبل نقد اآلخرين دون   ١١
        .أتصبب عرقاً أثناء حديثي أمام اآلخرين   ١٢
        .أحب التعرف على أصدقاء جدد   ١٣
        .اآلخرين أكثر تفوقاً مين   ١٤
        .أحب املشاركة يف الرحالت املدرسية   ١٥
        .أخشى الفشل يف احلياة   ١٦
        .ال أتنازل عن حقوقي وأدافع عنها   ١٧
        .زمالئي دون تردد يف كل األمور أوافق   ١٨
        .اعتمد على اآلخرين يف حل مشكاليت   ١٩
        .ال أجد صعوبة يف مواجهة أي مشكلة تواجهين   ٢٠
        .اختار أصدقائي بعد موافقة والديت واآلخرين   ٢١
        .أمتسك برأيي الذي اختذه و ال أغريه   ٢٢

  



    
 

٣٨

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٢( ملحق 
تنمية الثقة بالنفس لدى األيتام يف رشادي االربنامج ال

  باملرحلة املتوسطة
  

  :إعداد 
  غري العرتيبن صعواد 

١١٠٠٦٤٦   
  
  

  :إشراف الدكتور
  هشام إبراهيم عبد اهللا

  أستاذ اإلرشاد النفسي املشارك
  جامعة امللك عبد العزيز جبده

 م٢٠١٢-هـ١٤٣٣
  

  

  العربية السعوديةاململكة 
  وزارة التعليم العايل

  جامعة امللك عبد العزيز
  العليا التربوية  برنامج الدراسات

  ماجستري التوجيه واإلرشاد التربوي
 



    
 

٣٩

  :مقدمة 
إن املتأمل يف النفس البشرية جيد أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أودع فيها العديد من       

الثقة بالنفس ، البيئة احمليطة ا  القدرات واإلمكانات اليت متكنها من مواجهة كافة املؤثرات
  .من املقومات الرئيسية للنجاح والسعادة 

و تنمية مفهوم ذات اجيايب لدية سواء أكان ذلك يف البيت ، وإكساب الطفل الثقة بالنفس
ملا له من آثار اجيابية على النمو النفسي واالجتماعي  .أم يف املدرسة أمر غاية يف األمهية 

  ٠للطفل
مدى إدراك الفرد لكفاءته ومهاراته وقدراته " ريف الثقة بالنفس على إا وميكن تع
واللغوية اليت من خالهلا يتفاعل بفعالية مع املواقف ، واالجتماعية ، والنفسية ، اجلسمية 

  ).م ٢٠٠٩،الغامدي " ( املختلفة اليت يتعرض هلا يف احلياة 
  .وفيما يلي عرضاً تفصيلياً حملتوى الربنامج 

  : دف العام اهل
وذلك باستخدام اخلطوات والفنيات ، تنمية الثقة بالنفس لدى األيتام يف املرحلة املتوسطة 

  .العالجية اإلرشادية املتنوعة 
  : األهداف اإلجرائية 

 .تقدمي تعريف واضح ومتكامل حول طبيعة الربنامج وأهدافه وأمهيته .١

 .تعزيز املفاهيم االجيابية لدى الطالب األيتام  .٢

 .اعدة التالميذ على التعرف على السبل والطرق السليمة لتنمية الثقة بالنفس مس .٣

تدريب التالميذ األيتام على جمموعة من املهارات املرتبطة بتنمية الثقة بالنفس  .٤
 .والقدرة على حل املشكالت ، واختاذ القرار ، كاملواجهة 

 .تدريب التالميذ املشاركني على االعتماد على النفس  .٥

التالميذ على االلتزام باهلدوء واالهتمام واالنتظام يف حضور جلسات حث  .٦
 .الربنامج والتفاعل 
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  :الفئة املستهدفة 
طالباً من طالب املرحلة املتوسطة مبركز رعاية األيتام ) ١٣( تتكون أفراد اموعة التجريبية من 

  .مبحافظة حفر الباطن 
  : عدد اجللسات 

  .جلسات إرشادية بواقع جلستني كل أسبوع )  ٨( من يتكون الربنامج اإلرشادي 
  :املدة الزمنية للجلسة 

  .دقيقة ٦٠ – ٤٥تتراوح من 
  : مكان انعقاد الربنامج 

  .يف قاعة التدريب مبركز رعاية األيتام 
  : الفنيات املستخدمة يف الربنامج 

اء واألسئلة واملناقشة هناك عدد كبري من الفنيات املستخدمة يف الربنامج مثل احملاضرة واإللق
  .اجلماعية واحلوار ولعب األدوار والنمذجة والتعزيز والواجبات املرتلية 

  :األدوات والوسائل املستخدمة 
، وجهاز كمبيوتر ، وبروجكتر ، وصور ، جهاز عرض فيديو وجهاز عرض بوربونيت 

  .وجمموعة من النشرات اليت تتناول تنمية الثقة بالنفس ، وملصقات 
  :التصميمات التجريبية للربنامج اإلرشادي 

حيث جيري ، طالباً) ١٣(يتم تطبيق الربنامج اإلرشادي على جمموعة من الطالب ويبلغ عددهم 
على عينة البحث ) م٢٠١١(مقياس الثقة بالنفس من إعداد الغامدي ( الباحث القياس القبلي 

التجريبية من الطالب الذين حصلوا  طالباً للمجموعة) ١٣(طالباً واختيار ) ٤٢(املكونة من 
وكما جيري ، طالباً للمجموعة الضابطة ) ١٣(على درجات متدنية يف مقياس الثقة بالنفس و

الباحث القياس البعدي ملعرفة فعالية الربنامج باملقارنة بني اموعة التجريبية والضابطة من خالل 
  .تطبيق مقياس الثقة بالنفس على اموعتني 
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  )اجللسة األوىل ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .التمهيد والتعارف و بناء العالقة اإلرشادية والتعريف بالربنامج 
  :أهداف اجللسة 

 .التعارف بني الباحث واملشاركني أنفسهم  .١
 .كسر احلاجز النفسي بني املشاركني والباحث  .٢
 .يتام توضيح أمهية وأهداف الربنامج اإلرشادي لأل .٣
 .االتفاق على قواعد املشاركة و مواعيد اجللسات  .٤

  : الفنيات املستخدمة 
  .التساؤل واالستفسار ، ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من : مدة اجللسة 
  :إجراءات اجللسة 

  .الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور  -
بنفسه ودورة وما ميكن أن يقدمه من خدمات إرشادية خالل تعريف الباحث  -

  .اجللسات 
  .التعريف بالربنامج وبأهدافه  -
يقوم الباحث مبناقشة اموعة املشاركة يف الربنامج حول جدول مواعيد اجللسات  -

اإلرشادية وحتديد مواعيدها واالتفاق على عددها حبيث تكون جلستني كل 
  .أسبوع 

لعمل اجلماعي بني أفراد اموعة على أمهية التفاعل وا يقوم الباحث بتنبيه -
 .اموعة
  :تقومي اجللسة 

وتوديعهم على أمل ، وشكرهم على احلضور ، يكون شفويا واالستماع آلراء املشاركني 
  .االلتزام مبوعد اللقاء القادم 



    
 

٤٢

  )اجللسة الثانية ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .كني يف الربنامج والتعرف على طموحهم توقعات املشار
  :أهداف اجللسة 

 .التعرف على آراء اموعة وتسجيل املالحظات  .١
 .توطيد العالقة بني املشاركني  .٢
 .توضيح أمهية العمل اجلماعي والتعاوين عند الطالب  .٣

  : الفنيات املستخدمة 
  .ورشة عمل ، الواجبات املرتلية، عرض شرائح ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  : مدة اجللسة 
  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من 

  :إجراءات اجللسة 
  .الترحيب باملشاركني ومراجعة سريعة ملا مت االتفاق علية يف اللقاء السابق  -
إعطاء الباحث الفرصة لكل تلميذ مشارك للحديث عن توقعاته اليت يتمىن حتقيقها  -

مث تعليق الباحث على هذه التوقعات ومناقشتها بصورة من مشاركته بالربنامج 
  .مجاعية 

توجيه التالميذ لالستفسار عن مفهوم الثقة بالنفس من خالل مساعدة اآلخرين  -
 .وذلك لتحديد مفهوم معني للثقة بالنفس استعدادا للجلسة القادمة 

لفة اليت يشعر توجيه التالميذ حنو بعض الواجبات املرتلية اليت تتعلق باملواقف املخت -
  .فيها بضعف الثقة بالنفس واالنكسار 

  :تقومي اجللسة 
وتوديعهم على أمل االلتزام ، و شكر التالميذ على احلضور ، تلخيص ملا دار يف اجللسة 

 .مبوعد اللقاء القادم

  



    
 

٤٣

  )اجللسة الثالثة ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .بالنفس وأسباب ضعف الثقة بالنفستعريف املشاركني مبفهوم الثقة 
  :أهداف اجللسة 

 .التعريف مبفهوم الثقة بالنفس والفرق بينها وبني العجب .١
 .توضيح مسات الشخص الواثق بنفسه  .٢
 .تعريف املشاركني بأسباب تدين مستوى الثقة بالنفس  .٣

  : الفنيات املستخدمة 
  الواجبات املرتلية ، ورشة عمل ، عرض شرائح ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من  : مدة اجللسة 
  :إجراءات اجللسة 

الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور ومراجعة ما مت طرحه يف اجللسة السابقة  -
  .ومتابعة الواجب املرتيل

  .التعرف على ما لدى املشاركني من معلومات حول الثقة بالنفس  -
  .الباحث مفهوما شامال ودقيقا ومناسبا لقدرات التالميذ للثقة بالنفس  يقدم -
  .يقدم الباحث أمثلة واقعية للواثقني بأنفسهم ولضعيفي الثقة  -
، واخلوف ، كاخلجل ( يبني الباحث بعض املفاهيم اليت ترتبط بضعف الثقة بالنفس  -

 ).والعزلة ، واالنطواء 
 .لدى التالميذ وسلبياا  يذكر الباحث نتائج ضعف الثقة بالنفس -
 ).أذكر بعض أسباب ضعف الثقة بالنفس( عرض الواجب املرتيل  -

  :تقومي اجللسة 
 .وتوديعهم على أمل االلتزام مبوعد اللقاء القادم ، شكر التالميذ على احلضور 

  
  



    
 

٤٤

  )اجللسة الرابعة ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .علية واألخذ باألسباب  الثقة باهللا عز وجل والتوكل
  :أهداف اجللسة 

 .وأمهيتها يف احلياة وكيفية تقويتها وتعزيزها ، تعريف الثقة باهللا  .١
 ".كن مع اهللا وال تبايل " إبراز شعار  .٢
 .بيان مفهوم التوكل على اهللا وحقيقته  .٣

  : الفنيات املستخدمة 
  .ليةالواجبات املرت، عرض شرائح ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من : مدة اجللسة 
  :إجراءات اجللسة 

الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور ومراجعة ما مت طرحه يف اجللسة  -
  .السابقة ومتابعة الواجب املرتيل 

يقوم الباحث بعرض بوربوينت يتضمن مقتطفات من كالم ابن القيم اجلوزية حول  -
  .باهللا يف كتابة مدارس السالكنيالثقة 

يقوم الباحث بعرض بوربوينت يتضمن مواقف من حياة األنبياء السرية العطرة  -
  .حول الثقة باهللا

يقوم الباحث بعرض بوربوينت حول مفهوم التوكل وما حقيقته وربطة بالقضاء  -
 .والقدر والرضاء مبا قسم اهللا

القرآنية اليت تدعوا املؤمن إىل التوكل أذكر بعض اآليات ( عرض الواجب املرتيل  -
  ).على اهللا سبحانه وتعاىل واألخذ باألسباب 

  :تقومي اجللسة 
 .وتوديعهم على أمل االلتزام مبوعد اللقاء القادم ، شكر التالميذ على احلضور 

  



    
 

٤٥

  )اجللسة اخلامسة ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .حتمل املسؤولية التدريب على مهارة املواجهة و
  :أهداف اجللسة 

  .تعريف املشاركني مبهارة املواجهة وحتمل املسؤولية  .١
  . تشجيع التالميذ على التواصل مع اآلخرين .٢
  .تدريب التالميذ على حتمل املسؤولية .٣
  .ختفيف الضغط النفسي واخلوف .٤

  : الفنيات املستخدمة 
  .الواجبات املرتلية ، ورشة عمل ، النمذجة ، لعب األدوار ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من : مدة اجللسة 
  :إجراءات اجللسة 

الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور ومراجعة ما مت طرحه يف اجللسة السابقة  -
  .ومتابعة الواجب املرتيل 

  .يبعث على الثقة واالطمئنانيقوم الباحث باحلديث مع اموعة بشكل  -
استثارة املواقف لدى التالميذ الذين كانوا ال يستطيعون التعامل معها أو املشاركة فيها  -

  .بطرح أسئلة تثري استجابات التالميذ 
  .تدريب التالميذ على فعل ما مل يفعلونه بسبب عوامل تعيق ذلك -
لنفسية والفكرية وحياول يقوم الباحث حبث التالميذ على ختيل الذي حيقق الراحة ا -

  .إبعادهم عن مشاكل احلياة
 .يقدم الباحث جمموعة من النماذج اليت تزيد من مستوى عملية املواجهة -
 –رتب احلاجات التالية من حيث األهم بالنسبة لك احلاجة لألسرة ( تطبيق نشاط  -

 )احلاجة للمجتمع  –احلاجة لألصدقاء 
  ) .العوامل اليت تعوقك عن حتمل املسؤولية يف حياتك أذكر بعض ( عرض الواجب املرتيل  -

 .وتوديعهم على أمل االلتزام مبوعد اللقاء القادم ، شكر التالميذ على احلضور :تقومي اجللسة 



    
 

٤٦

  )اجللسة السادسة ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .رحلة ترفيهية تنمية مهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي وقيادة جلسة حوارية و
  :أهداف اجللسة 

  .تعريف املشاركني مبفهوم التواصل وفنياته .١
 .التدريب على فنيات التواصل اللفظي  .٢
  .إكساب التالميذ مهارة التواصل غري اللفظي وخاصةً لغة اجلسد .٣
  .تأهيل املشاركني لقيادة جلسة حواريه .٤

  : الفنيات املستخدمة 
  .الواجبات املرتلية ، ورشة عمل ، األدوار لعب ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  : مدة اجللسة 
  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من 

  :إجراءات اجللسة 
الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور ومراجعة ما مت طرحه يف اجللسة  -

  .السابقة ومتابعة الواجب املرتيل 
  .اصل ولغة اجلسديقوم الباحث بعرض بوربوينت عن فنيات التو -
 .  متثيل دور القائد من املشاركني وتطبيق فنيات التواصل -
 ).اذكر ثالثة من مهارات التواصل ( تطبيق نشاط  -
، أذكر موقف تعرضت فيه حلالة من الغضب الشديد ( عرض الواجب املرتيل  -

  ) .وماذا كان رد فعلك جتاه ذلك 
  :تقومي اجللسة 

 .يعهم على أمل االلتزام مبوعد اللقاء القادم وتود، شكر التالميذ على احلضور 

  
  



    
 

٤٧

  )اجللسة السابعة ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .كيف احل مشاكلي 
  :أهداف اجللسة 

  .مساعدة املشاركني على حل مشاكلهم بأنفسهم من خالل الثقة بالنفس  .١
  .تبصري املشاركني بالطرق العلمية حلل املشكلة .٢
  .املشكالت وكيفية التعامل معها على اختالف أنواعهابيان أنواع  .٣

  : الفنيات املستخدمة 
  .عرض بوربونيت ، احلوار ، املناقشة ، احملاضرة 

  : مدة اجللسة 
  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من 

  :إجراءات اجللسة 
سة الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور ومراجعة ما مت طرحه يف اجلل -

  .السابقة ومتابعة الواجب املرتيل 
يقدم الباحث عرض بوربوينت بتعريف املشكلة وخطوات حلها مع مناقشه  -

  .مجاعية
 . مناقشة وحوار أنواع املشكالت -
  .توضيح التفكري اإلبداعي حلل املشكالت  -
  .استبصار كل املشاركني مبشكالم وقدرم على التعامل معهم -

  :تقومي اجللسة 
 .وتوديعهم على أمل االلتزام مبوعد اللقاء القادم ، يذ على احلضور شكر التالم

  
  
  



    
 

٤٨

  )اجللسة الثامنة ( جلسات الربنامج اإلرشادي 
  :موضوع اجللسة 

  .اجللسة اخلتامية و إاء الربنامج و احلصول على نتائج التطبيق البعدي 
  :أهداف اجللسة 

  .والضعف يف الربنامجتقومي اجللسات اإلرشادية والوقوف على نقاط القوة  .١
  .معرفة مدى استفادة املشاركني من الربنامج وجلساته .٢
إرشاد املشاركني إىل ضرورة االستمرار يف تنفيذ ما مت إكسابه وتوظيفه يف حيام  .٣

  .العامة والدراسية
  .إاء جلسات الربنامج حبفلة بسيطة .٤

  : الفنيات املستخدمة 
  .اإللقاء ، احلوار ، املناقشة 

  .دقيقة )  ٦٠ -٤٥( تستغرق اجللسة اإلرشادية من : مدة اجللسة 
  :إجراءات اجللسة 

الترحيب باملشاركني وشكرهم على احلضور ومراجعة ما مت طرحه يف اجللسة  -
  .السابقة 

  .يقوم الباحث بعرض سريع جلمع ما مت عرضة يف الربنامج اإلرشادي -
ملعوقات اليت واجهتهم  أثناء تنفيذ يقوم الباحث مبناقشة املشاركني يف الصعوبات وا -

  .الربنامج وكيفية التغلب عليها
 .االستماع آلراء املشاركني يف الربنامج من حيث  اجيابياته وسلبياته -
  .يكتب التالميذ فقرة عن مدى استفادم من الربنامج -
يف النهاية يقوم الباحث بشكر املشاركني يف الربنامج وتوزيع اهلدايا التذكارية  -

 .جلميع املشاركني
  :تقومي اجللسة 

  .وشكرهم على احلضور ، يقوم الباحث بتطبيق القياس البعدي 



    
 

٤٩

  أنشطة جلسات الربنامج االرشادي يف تنمية الثقة بالنفس لدى األيتام باملرحلة املتوسطة
  للجلسة الثانية)  ١( نشاط 

  : ...................................االسم 
  ط القوة لديك ؟أكتب ثالثة من نقا

.............................................................................................  
  للجلسة الثالثة)  ١( نشاط 

  : ...................................االسم 
  أكتب تعريف الثقة بالنفس من وجهة نظرك ؟

.............................................................................................  
  للجلسة اخلامسة)  ١( نشاط 

  : ...................................االسم 
  رتب احلاجات التالية من حيث االهم بالنسبة لك ؟

  ،احلاجة لألصدقاء احلاجة للمجتمع ،احلاجة لألسرة( 
  )احلاجة للحب  ،احلاجة لإلخوان،  احلاجة اىل القبول، احلاجة اىل املدح

         ٧              .٦        . ٥.             ٤.          ٣.           ٢. 

  
  للجلسة السادسة)  ١( نشاط 

  : ...................................االسم 
  أكتب ثالثة من مهارات االتصال؟

١.  
٢.  
٣.  

  اجللسة الثامنة)  ١( نشاط 
  ...................................: االسم 

  .أكتب فقرة عن مدى استفادتك من الربنامج االرشادي 
.............................................................................................  

  

  



    
 

٥٠

  حلة املتوسطةالواجبات املرتلية للربنامج االرشادي يف تنمية الثقة بالنفس لدى األيتام باملر
  الواجب املرتيل للجلسة الثانية

  : ...................................االسم 
  أذكر ثالثة مواقف تعرضت فيها يف حياتك حلالة من ضعف الثقة واالنكسار ؟

١.  
٢.  
٣. 

  الواجب املرتيل للجلسة الثالثة
  : ...................................االسم 

  الثقة بالنفس من وجهة نظرك ؟ أذكر بعض أسباب ضعف
١.  
٢.  
٣.  
٤.  

  الواجب املرتيل للجلسة الرابعة
  : ...................................االسم 

أذكر بعض اآليات القرآنية اليت تدعو املؤمن إىل التوكل على اهللا سبحانه وتعاىل واألخذ باألسباب 
  وعدم القنوط ؟

  الواجب املرتيل للجلسة اخلامسة
  : ................................... االسم

  ما هي العوامل اليت تعوقك عن حتمل املسؤولية يف حياتك ؟
.............................................................................................  

  الواجب املرتيل للجلسة السادسة
  ....: ...............................االسم 

  وماذا كان رد فعلك جتاه ذلك ؟، أذكر موقف تعرضت فيه حلالة من الغضب الشديد 
.............................................................................................  
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 ) ٣( ملحق 
  قائمة بأمساء احملكمني للربنامج اإلرشادي لتنمية الثقة بالنفس 

  
 اللقب العلمي  اجلامعة  االسم  م

 أستاذ مشارك بقسم علم النفس  جامعة امللك عبد العزيز  مغاوري عبد احلميد مرزوق . د ١

 أستاذ مساعد بقسم علم النفس  جامعة امللك عبد العزيز  حممود حممد البستنجي . د ٢

جامعة اإلمام حممد بن سعود  مىن حممد قاسم . د ٣
 اإلسالمية

 أستاذ مساعد بقسم علم النفس 
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  ) ٤( ملحق 
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  ) ٥( ملحق 
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