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 واصل رعايتها وقدم النـصح واإلرشـاد، وفـتح أمـامي            على إنجازها إلى أن أصبحت خطة، ثم      

  .بمالحظاته وتوجيهاته أبواب األمل بإمكانية إنجاز هذا البحث
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  الملخص 

مفهوم الذات، ودرجة مركز الـضبط لـدى األحـداث          هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة        

مفهوم الـذات،   وبحث العالقة بين    .  التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية    األحداثجانحين في مراكز    ال

الجنس والعمر، ومكان   (، لدى هؤالء الجانحين، وكذلك تحديد الفروق بينهما بحسب          ومركز الضبط 

  ).السكن، وزمن ارتكاب الجنحة، ومستوى دخل الوالدين بالشيكل

حدثا من األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لـوزارة          ) 111(وتكونت عينة الدراسة من     

وبذلك أصـبح   %) 33(وتمثل نسبة العينة    ، الشؤون االجتماعية تم اختيارهم بطريقة العينة المتيسرة      

وحسب السجالت التابعة لـوزارة     . جانحا )111(عدد أفراد العينة الذين خضعوا للتحليل اإلحصائي        

فأن أعداد األحداث الجانحين كانت على النحـو التـالي          ) 2009-2008(ام  الشؤون االجتماعية لع  

واستخدم الباحـث مقيـاس     . أنثى) 36(ذكرا و ) 75(إناث وتكونت العينة من      )41(ذكور و  )287(

من إعداد  ) الداخلي والخارجي (، واختبار مركز الضبط   )1967(مفهوم الذات الذي أعده كوبر سميث       

وتم التحقق من صدق األداتين بعرضهما على عدد من المحكمين،          . )1991( برهوم   وتعريبروتر  

كما تم حساب الثبات ألداتي الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الـداخلي بحـساب معادلـة                

  .كرونباخ ألفا وتبين تمتع األداتين بدرجة عالية من الثبات

حسابية، واالنحرافات المعياريـة،    وتمت معالجة البيانات إحصائيا عن طريق حساب المتوسطات ال        

واختبـار شـيفيه   ). one - way ANOVA(وتحليل التبـاين األحـادي   ). t-test) (ت(واختبار

)Scheffe ( ومعامل االرتباط بيرسون)Pearson Correlation.(   

 التابعة لوزارة   األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      وأظهرت النتائج أن درجة مفهوم الذات       

كما تبين أن أفراد العينة هم مـن ذوي الـضبط الخـارجي،             . كانت متوسطة ؤون االجتماعية   الش

، لصالح األحـداث    وأظهرت النتائج وجود فروق في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير مكان السكن           

 بينما لم تكشف النتائج عن وجود فروق في مفهوم الذات تبعـا لمتغيـرات               .الذين يسكنوا المدينة  

وكذلك تبين عدم وجود    ) لعمر، وزمن ارتكاب الجنحة، ومستوى دخل الوالدين بالشيكل       الجنس وا (

الجنس، والعمر، ومكان السكن، وزمن ارتكاب الجنحـة،        (فروق في مركز الضبط تبعا لمتغيرات     

 مفهوم الـذات    بين متغير عكسية  كما بينت النتائج وجود عالقة       ).ومستوى دخل الوالدين بالشيكل   

  .ى األحداث الجانحين في  مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةومركز الضبط لد

 وتعمـيم   إعدادضرورة   حث بمجموعة من التوصيات تمثلت في     وفي ضوء هذه النتائج خرج البا     

العمل علـى   ، و  الجانحين األحداثلدى    تستهدف تعزيز ورفع مفهوم الذات     إرشاديةبرامج تربوية   
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وضرورة إجراء المزيد   . يين واالجتماعيين المؤهلين للتعامل مع األحداث     توفير األخصائيين النفس  

  .من الدراسات والبحوث التي تستهدف الظروف الكامنة وراء انحراف األبناء وسلوكهم الجانح 
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Abstract 

The Relationship between Self-Concept and locus of Control for 
Juveniles delinquent in juveniles centers belong to ministry of social 
affairs. 

This study aims at knowing the degree of self concept and the degree 
of locus of Control for Juveniles delinquent in Juvenile Centers 
belong to Ministry of Social Affairs and examine the relationship 
between Self-Concept and locus of Control for Juveniles delinquent 
and determining the difference between them according to (sex, age, 
place of residence, time of committing crime and level of parents' 
income in NIS). 
 

The study sample consisted of 111 juveniles delinquent in juveniles 
centers belong to ministry of social affairs selected randomly through 
facilitated sample, the rate of sample represents (33%) and so the 
number of sample who have submitted to statistical analysis 111 
delinquents. According to records that belong to ministry of health for 
2008-2009, the numbers of Juveniles delinquent are as follow 287 
males and 41 females and the sample consisted of 75 males and 41 
females whose number is 328 juveniles. The researcher used the scale 
of self concept prepared by Cooper Smith 1967 as well as locus of 
Control test (internal and external) prepared by Reutter and 
Arabization of Barhoom 1991. The two instruments were examined to 
check their validity and reliability through presenting them to a group 
of arbitrators, validity and consistency has been calculated for the two 
instruments with their various dimensions through internal 
consistency through using Cronbach Alpha formula, the two 
instruments have high reliability degree. 

Data has been processed statistically through using mediums, standard 
deviations, (t-test) and One – Way ANOVA, Scheffe test and Person 
Correlation. 

The results have showed that the degree of self concept for Juveniles 
delinquent in juvenile centers belong to ministry of social affairs was 



 ز 

medium. It has been showed that sample members are of external 
control, the findings have showed a degree of self concept according 
to place of residence variable for favor of juveniles living in cities. 
However, results have not showed that there are differences of self 
concept according to variables (sex, age, time of committing crime, 
level of parents income in NS), it has showed that there are no 
differences in locus of Control according to variables (sex, age, place 
of residence, time of committing crime, level of parents' income in 
NIS). The results have showed that there is adverse relationship 
between self concept variable and locus of Control for Juveniles 
delinquent centers belong to Ministry of Social Affairs. 

In the light of the results, the researcher has concluded the following 
recommendations represented in It is necessary to approve and 
generalize counseling educational programs that aim. The necessity of 
conducting further studies and researches that aim at the hidden 
circumstances behind the deviation of children and their deviated 
behaviors. The necessity of providing psychologists and sociologists 
who are qualified to deal with juveniles. 
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  الفصل األول 

  :مقدمة الدراسة

لقد تسببت التحوالت التي تشهدها المجتمعات العالمية في مختلف أنساقه االجتماعية والثقافية،            

ن واستخدام التكنولوجيا الواسع في مختلف مجاالت الحياة، إلـى بـروز            نتيجة االنفتاح والتمد  

أوضاع وظروف فردية وأسرية واجتماعية جديدة تتطلب رصداً دقيقـاً وتعـامالً موضـوعياً              

وتعد وحدة األسرة أكثر األنساق االجتماعية تأثراً بالمستجدات المعاصـرة، فقـد           . مناسباً معها 

يج العالقات والتفاعالت األسـرية بـين أفـراد األسـرة           ارتفعت معدالت الطالق وضعف نس    

 إن تعـرض الربـاط الزواجـي والعالقـة          ،وأساليبهاالواحدة، وساءت أنماط التنشئة الوالدية      

األسرية للتفكك والتصدع وبروز مشكالت اجتماعية كالطالق، واالنفصال، أو حتى الوفاة، من            

خبراتهم المكتسبة خالل مراحـل نمـوهم       شأنه أن يؤثر سلباً على سمات شخصيات األبناء و        

المتعددة، فينشأ سوء التوافق النفسي ويتطور المفهوم الذاتي السلبي وضعف الضبط، ويـزداد             

  ). 2000 حجازي، .(الشعور بالخوف وعدم الطمأنينة واألمان 

تعد دراسة مفهوم الذات ومركز الضبط من الموضوعات الهامة التي مازالت تحتل المراكـز              

فنحن نعيش في عصر محفوف بتغيـرات سياسـية،         . ى في البحوث النفسية والشخصية    األول

واقتصادية، وثقافية، لها تأثيرها المباشر على الكائن البشري، فتزيـد مـن معـدالت التـوتر                

والمشقة والضغط، والتي بدورها ترفع معدالت االضطرابات النفسية والجسمية، لتحـول دون            

ثر تأثيرا جوهريا على شخصيته مما يؤدي إلـى خلـل فـي بعـض      التوافق السليم للفرد، فتؤ   

. األجهزة المهمة في الشخصية ومنها مفهوم الفرد لذاتـه ومعتقداتـه نحـو مركـز الـضبط                

  ).1992سليمان،(

وربما كان للتغيرات السياسية، واالقتصادية، والثقافية، واألوضاع والظروف الـصعبة التـي            

. لظروف والمتغيرات التي عاشتها المجتمعات األخـرى      عاشها الشعب الفلسطيني أصعب من ا     

وذلك خالل االنتفاضات الفلسطينية حيث فرض االحتالل اإلسرائيلي إجراءات قاسية كان لهـا             

اثر نفسي سلبي على المجتمع الفلسطيني، ال سيما على مستوى مفهوم الذات ومعتقداتهم نحـو               

التربويين الفلسطينيين الحظوا مؤشـرات  إلى أن السيكولوجيين و) 1993بكر،(الضبط، ويشير  

ذاتية توحي بوجود درجة عالية من مفهوم الذات بين األطفال الفلسطينيين، وهذه المالحظـات              
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 الـوارد ) et al, 1987 Battel( بعض الدراسات مثل دراسة إليهجاءت معاكسة لما أشارت 

   ).1993بكر،(في 

هم تنشئة ناجحة، أصبحت الحاجة ماسة إلجراء       وفي إطار االهتمام باألحداث الجانحين، وتنشئت     

الدراسات العلمية والنفسية والتعمق في فهم هؤالء األحداث الجانحين والتعرف إلـى ذواتهـم              

  .ومراكز الضبط لديهم ومدى الترابط فيما بينهما

والمجتمع الفلسطيني من أكثر المجتمعات حاجة إلى االهتمام باألحداث الجانحين الذين يشكلون            

اعدة من القواعد األساسية لبناء المجتمع، لذلك البد من إجراء هذه الدراسة حيـث يمكـن أن             ق

تساعد نتائجها في اختيار أفضل السبل في توجيه األحداث الجانحين حتى يصبحوا مـن ذوي               

  .الضبط الداخلي ومفهوم الذات االيجابي

الـذي ينالـه األطفـال      ومستقبل الشعب الفلسطيني مرهون إلى حد كبير بمـستوى اإلعـداد            

واألحداث هم  . والتربوية، واالجتماعية، واالقتصادية، والنفسية   . واألحداث في الجوانب الثقافية   

روح األمة وعمادها، وهم رجال المستقبل وقادته، فإذا كانوا محل رعاية واهتمام في وطنهم،              

 وفهمـا عميقـا     و تحقق لهم في نفس الوقت تكامل بين أبعاد شخصيتهم وإدراك بخصائصهم،           

  .لواقعهم، وتقبال كبيرا لمجتمعهم، نكون قد وصلنا بهم إلى بر االمآن

كما يعتبر الباحث هذه الدراسة إسهاما من جانبه في إجراء البحث من خالل إطار ثقافي معين                

وهو البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية، والمتمثل في مراكز األحـداث الجـانحين التابعـة               

في الوارد  1974)،شرابي(ون االجتماعية، حيث أشار بعض الدارسين العرب مثل         لوزارة الشؤ 

 إلى افتراض أن التفرقة الجنسية لصالح الذكور في التنشئة االجتماعية، تـؤدي             .)1993بكر،(

إلى ) 1994قطامي،(إلى كبح تطور مفهوم الذات االيجابي عند اإلناث، كما أشار آخرون مثل             

إضافة إلى  . ضا إلى مراكز ضبط خارجية عند اإلناث أكثر من الذكور         أن هذه التنشئة تؤدي أي    

 البعض أن المجتمعات األجنبية تنمي وتعزز مفـاهيم ذات ايجابيـة ومراكـز ضـبط                أشارت

 (Watkins andواتنكس واستيال . وداخلية عند طلبتها أكثر من مجتمعات دول العالم الثالث

Stilla,1979  ( الوارد في)1993،بكر.(  
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شير الدراسات إلى وجود عالقة بين مركز الضبط والعديد من المتغيـرات كالعالقـة بـين                ت 

،والجماعات، واألجنـاس والخبـرة     )السكن(مركز الضبط، والجنس، والعمر، ومكان اإلقامة       

العلمية، والشخصية، والدافعية، والتحصيل واالنجاز واإلرشاد النفسي والتعلم والنشاط المعرفي          

         ).Levin ،1992(رسيوالتحصيل المد

ويعتبر مفهوم الذات وكذلك مركز الضبط من المتغيرات الشخصية الهامة، وهمـا متغيـران              

هامان لتفسير السلوك اإلنساني في المواقف المختلفـة، ويتـشكالن بفعـل عوامـل التنـشئة                

وجهـه  االجتماعية وأنماطها، والظروف المحيطة عبر مراحل النمو المختلفة، ويعمالن كقوة م          

  ).1999ألشيمي،(لسلوك الفرد، ويؤثران في بناء الشخصية والتوافق النفسي 

تعتبر ظاهرة جنوح األحداث ظاهرة قديمة ظهرت في المجتمعات اإلنسانية، ففي كل مجتمـع              

هناك أطفال يخرجون عن معايير المجتمع ومثله، والقوانين التي ارتضاها لنفسه مـن اجـل               

 ظل تطور المجتمعات اإلنسانية وما اتسمت به من تعقيد  نسيج            ضبط إيقاع الحياة، خاصة في    

العالقات االجتماعية، وتعاظم تأثير الضغوط النفسية، وتطور وظائف األسرة ونمو العالقـات            

  .)1992 سليمان،(.بين أفرادها

وتتضح خطورة جنوح األحداث في تعدد الجوانب المرتبطة بها، وفي تعـدد ألـوان الـسلوك                

 يأتي به الجانحون، وأثر ذلك على الحياة االجتماعيـة واالقتـصادية والقانونيـة              الجانح الذي 

وتعتبر مشكلة االنحراف ظاهرة اجتماعية تعاني منها       . والخلقية في المجتمع الذي يعيشون فيه     

المجتمعات البشرية قديما وحديثا على اختالف في الطبيعة والحجم والشكل، ولم تفـرق بـين               

رة، وبغض النظر عن ظروفها الحضارية الحالية، وحالتهـا االقتـصادية           دول نامية أو متحض   

  ).1974عبده، .(وأوضاعها االجتماعية، ونظامها السياسي وهي في ذات الوقت مشكلة متزايدة

يحتل مفهوم الذات و مركز الضبط جانبا مهما من جوانب شخصية اإلنسان من الناحية النفسية               

ولمكانته هذه فقد حـصل     .  دينية تبرز سمات شخصية اإلنسان     االجتماعية، كما أن له مدلوالت    

على مكانه مهمة من الدراسات النفسية والتربوية باعتباره متغيرا مهما وأساسيا في الشخصية،             

وقد تمت دراسة عالقته مع المتغيرات و الجوانب الهامة في حياة اإلنسان سواءا أكانت نفسية               

دينية فقد أعطت نظرية التعلم االجتماعي الخلفيـة النظريـة          أو اجتماعية تربوية أكاديمية، أو      
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لمركز الضبط، حيث يعمل التعزيز على تقوية التوقع في حالة حصوله وعلى تقليله أو إطفائه               

  ).  1994أبو ناهية،  (.في حالة فشل التعزيز

، وإن العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط  وطرق التعبير عنهما تختلف من شخص آلخر              

باختالف التنشئة االجتماعية، والتاريخ الشخصي للفرد، وكيف تعلم التعامـل مـع الموقـف               

الضاغط، لذلك نقول أن الشخص الوحيد الذي يحدد هذه العالقة هو الفرد نفسه، فهـو الـذي                 

وقد أكـد   .يختار كيف يستجيب لألحداث التي تؤثر فيه في ضوء ما يحمله من أفكار ومعتقدات             

 ،Howerton(. يس من المهم ما يحدث ولكن المهم هو كيف تفسر ما يحدث لكالفالسفة انه ل

1992     .(  

وإن استخدام الطرق السلبية في التعبير عن الذات يسبب لدى الفرد  صعوبات فـي التكيـف،                 

وفي إقامة العالقات االجتماعية والحفاظ عليها، فالتعبير عن الذات مثل المطرقـة سـالح ذو               

ون أداة للتدمير أو لبناء شيء ما، ويشير علماء النفس إلى أن مفهوم الـذات               حدين يمكن أن يك   

يتطور ويظهر بصورة أكبر خالل التفاعل األسري بين أفراد األسرة، كما يعد مركز الـضبط               

من أهم العناصر التي تتحكم  بمفهوم الذات لدى األطفال، فالعديد من الكبار يتجـاهلون اآلراء                

هم، ويقتصرون في تعاملهم مع أطفالهم على أسلوب األمر كإرسالهم إلى           والتصرفات لدى أطفال  

غرفهم كوسيلة للعقاب حتى يتصرف الطفل بشكل أفضل، وأحيانا قد يقومون بضرب الطفـل،              

  .وهذه التصرفات ال تساعد الطفل في التعبير عن ذاته أو حتى ضبط نفسه

 التعبير عن الذات وضبط النفس، وذلـك        كيفية) الحدث(وبالتالي يمكن للكبار أن يعلموا الطفل       

من خالل تدريب األطفال على الطرق اإليجابية للتكيف مع الظروف المحيطة، وفـي النهايـة           

 في تطوير العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لديهم عندما يكونون             األطفال سوف يستمر 

  ).1990نمر، (.مراهقين أو بالغين، وسينقلون هذه المهارات إلى أطفالهم

وعندما ال تحل المشاكل األسرية أو المحيطة بالحدث، فإنها سـوف تـسبب مـشاعر سـلبية                 

ومشكالت صحية ونفسية لدى الفرد الذي يشعر باألسى والظلم، وفي النهايـة يتحـول هـذا                

إن التعامل مع المشكالت بنجـاح يمكـن أن         .الشعور إلى عنف أو تبرير لجريمة لدى الحدث       

 السعادة والتعاسة، فبعض العلماء النفسيين في مجال البحث في العالقـة            يوضح لنا الفرق بين   

إن أكثر العوامل أهمية وأغلب القـضايا الحاسـمة         : بين مفهوم الذات ومركز الضبط  يقولون      
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لنجاح تفادي حدوث جنوح الحدث هي الطريقة التي يعبر بها الشخص عـن ذاتـه، وبالتـالي            

كل هذه التصورات عبارة عن انفعاالت إنسانية، تظهر        يكون قادرا على ضبط نفسه، حيث أن        

كسلسلة من ردود األفعال العقلية والجسدية واللفظية  والعملية استجابة لمركز الـضبط لـدى               

  ).1973موسى،( .الحدث

 في دراسته عن مفهوم الذات إلى أنـه كـأي           )Spielberger(ويشير العالم النفسي سبيلبرغر     

ات فسيولوجية وسيكولوجية، فعندما يشعر الفرد بالظلم فإن هرمونات         حالة انفعالية يرافقه تغير   

  .جسمه تبدأ بالتغير والتأثير على األعضاء الداخلية لديه والمتحكمة بمركز الضبط لديه

يبدأ إدراك الفرد لذاته وخاصة الجسمية عند عمر سنتين، وتمتد لتشمل جميع جوانـب الـذات                

رحلة المراهقة، ويستمر بقية الحياة تبعاً لما يحل عليـه          ويكون ذلك بشكل ملح في م     األخرى،  

ففكرة الفرد عن نفسه تتميز بالتفرد، ولكنها عرضة للتعديل بتأثير الظروف البيئيـة      . من تغيير 

فالفرد قد يرى نفسه بصورة ايجابيـة       . واالجتماعية التي تحيط به، وبوجهة نظر اآلخرين عنه       

  . ، إال أنه بصفة عامة لديه تصور شبه ثابت نسبيا عن ذاتهأحياناً، وبصورة سلبية أحيانا أخرى

 هم األطفال الذين يجنحـون عـن قـيم المجتمـع            )Delinquents(إذن فاألحداث الجانحون    

وتقّل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً،      . وقوانينه، ويرتكبون أفعاالً تضعهم تحت طائلة القانون      

ويعرفون بـأن   . ي الطب النفسي، مضطربو السلوك    أي في سن الطفولة، ويطلق عليهم حالياً ف       

لديهم نمطاً ثابتاً ومتكرراً من السلوك العدواني أو غير العدواني، ينتهكون به حقوق اآلخرين،              

أو قيم المجتمع األساسية، أو قوانينه المالئمة لسنهم، في البيت والمدرسة ووسط الرفاق، وفي              

 من اإلزعـاج المعتـاد، أو مزاحـات األطفـال           المجتمع، على أن يكون سلوكهم أكثر خطراً      

والمراهقين، أو السلوك العدواني، و هو المستخدم فيه العنف الجسماني ضد األشخاص، مثـل              

ويدخل ضمن السلوك العدواني السرقة،     . الضرب، أو العض، أو الركل، أو الخدش، وما شابه        

 أو االبتـزاز؛ أو الـسرقة       التي تشمل مواجهة مع الضحية، كما في حاالت السلب أو الخطف          

  .  Howerton ) 1992,. (تحت تهديد السالح، واالغتصاب الجنسي، ونادراً القتل

أما السلوك المضطرب، غير العدواني، فيتسم بغياب العنف الجسماني ضد األشخاص، مثـل             

السرقة التي ال تتضمن مواجهة مع الضحية؛ والهروب من البيت أو المدرسة؛ والكذب الـدائم               

لخطير، داخل البيت وخارجه؛ وإدمان مادة ما والتخريب المتعمد للممتلكات العامة، أو التـي              ا
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ولوحظ أن هؤالء األطفال مـضطربي      . المتعمد) الحرائق(تخص اآلخرين؛ أو إشعال النيران      

. السلوك، قد تكون لديهم قدرة على إقامة عالقات اجتماعية، واالرتباط االجتماعي بـاآلخرين            

ث المضطرب، يفعل ذلك مع أشخاص معينين، إذ يرتبط بهم لفترة طويلة أكثر مـن            ولكن الحد 

ويشعر بالذنب إذا أضر بهم، ويتجنب إلقـاء        . ستة أشهر، ويساعدهم من دون فائدة مباشرة له       

ولكنه مع غير هؤالء األشخاص، يصبح فظـاً، غلـيظ القلـب،            . اللوم عليهم، أو الوشاية بهم    

وال يساعدهم من دون فائـدة      . لذنب، عندما يتألم هؤالء األغراب عنه     ملتوياً، ويقّل إحساسه با   

وعـادة يرتكـب    . وقد يشي بهم، أو يلقي بالالئمة عليهم، في ما اقترف من أخطاء           . تعود عليه 

 .، وهو ما يطلق عليه مضطرب السلوك)العصابة(سلوكياته المضطربة، ضمن هذه الجماعة 
,1992) .( Howerton  

وقـد  . لمضطرب السلوك، من هذا النوع، يتسم بضعف اإلنجاز الدراسـي         ولوحظ أن الحدث ا   

وأسرته، . يكون له تاريخ سابق من الطاعة المبالغ فيها، انتهت بعضويته في جماعة الجانحين            

وقد يتفاوت موقف الوالدين من القسوة والشدة المفرطة، إلى التـسيب           . غالباً، تعاني اضطراباً  

النسبي للمالحظة واالنضباط، إضافة إلى درجة من عدم االنـسجام          وعدم التخطيط، أو الغياب     

. وغالباً ما يأتي من أسرة فقيرة، كثيـرة العـدد         . الزوجي، وغياب االرتباط اُألسري الحقيقي    

  .وكثيراً ما يشكو هذا الحدث اإلهمال، وعدم الحب والفهم

 اقتناع بـأن رفاقـه مـن        ولديه. أما عالقته برفاقه، فهي أهم من أي أهداف أخرى في حياته          

وهـو غيـر ناضـج      . الجانحين، يفهمونه، ويرعونه بطريقة ال يرقى إليها أحد، حتى والـده          

وهذا الحدث، غالباً، مـا يكـون       . اجتماعياً، ويتضح ذلك من الصعوبات في مواجهته للغرباء       

ولو . عائليةطبيعياً، خالل طفولته المبكرة، على الرغم من الفتور بين الوالدين، والصعوبات ال           

كانت عناية األم، وعالقتها به كافيتَين، خالل السنتَين، األولى والثانية، من عمـره، ولكنهمـا               

وعادة ما يكون األب متخلياً عن واجباته،       . اضطربتا، بعد ذلك، بسبب اضطراب السلوك غالباً      

طبيعية، من  وقد يفشل األطفال مضطربو السلوك في إقامة عالقة         . إلى درجة تشتكي منها األم    

وهم غير قادرين على إقامة عالقات اجتماعية، ويسمون غيـر          . التعاطف واالرتباط باآلخرين  

   Baron,et al).1974(االجتماعيين، ويطلق عليهم مضطربو السلوك العدواني، النوع الفردي
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وقـد  . ويتسم الطفل الجانح، العدواني، ببِنية عضلية قوية، وإحساس شديد برفض والديـه لـه   

. صاحب بحماية مفرطة، غير حقيقية، من الوالدين، لوقايته من نتائج سلوكه غيـر المقبـول              ي

وسـلوكه  . ويتهرب من أي نظام ثابت    . وهذا الطفل لديه إحباط غير عادي لحاجاته االعتمادية       

وينظر إليه، بصفة عامة، على أنه نموذج       . العام غير مقبـول، غالبـاً، في أي موقع اجتماعي       

بـاً ما يعامل بطريقة عقابية، ولكن العقاب، يزيد من تعبيره السيئ عـن غـضبه               وغال. سيئ

تشير األبحاث والدراسات أن الطفل الجانح من اضـطرابات فـي           . وإحباطه، بدالً من تحسنه   

العادات ومنها قضم األظافر أو مص اإلبهام و التبول الالإرادي حتى سن متـأخرة؛ وكثـرة                

وفي مقابلته اإلكلينيكية، يكون عدائياً اسـتفزازياً       . ي ضبط النفس   الصعوبة ف  تعبر عن التبول،  

وإذا ُووجِه بها، فإنـه قـد       . ونادراً ما يدلي بمعلومات تتعلق بمتاعبه الشخصية      . غير متعاون 

وإذا ُضيق عليه الخناق، فإنه قد يبرر سلوكه برقة، ويدخل في حالة من الـشك فـي                 . ينكرها

كما أن عداءه للبالغين الذين يمثلون الـسلطة غيـر          . الحجرةمصدر المعلومات، وقد يفر من      

  .(Reitz,et al.1992). محدود

تدل األسرة على الجماعة اإلنسانية األولى التي يترعرع الطفل بين أحضانها، وينمو متنقال من              

األسرة بأنها رابطة اجتماعية من زوج وزوجه       ) Nimkoff(طور إلى آخر، ويعرف نيمكوف      

نمـر،  ( .أو دون أطفالهما، أو من زوج وحده مع أطفاله أو زوجة مـع أطفالهـا              وأطفالهما،  

1990.(  

واألسرة هي التي تهيئ للطفل الغذاء وتلقنه اللغة وتتعهده بالتوجيه واإلرشاد، وتمهد له طريق              

  ).1995عبود،  (.التعلم، فيكتسب منها أكثر خصاله وعاداته وعلومه

ة األساسية الحيوية التي يتكون منها جسم المجتمع البشري         ومن المسلم به أن اآلسرة هي الخلي      

وأنها إذا صلحت صلح الجسد كله، ولهذا أخذت جميع حركات اإلصالح االجتمـاعي فلـسفة               

التربية الحديثة، ومخططات الصحة النفسية، وبرامج التنمية تهتم بها وتتجه جميعها إليها بهدف             

  ).1971 الحداد،( .رفع مستواهاوضع األسس التي تكفل نموها نموا سليما و

وبمقدار نجاح األسرة في تحقيق نجاح مرحلة دورة حياة أفرادها بمقدار ما تنجح في إعطائهم               

ثقافة صحيحة تقودهم إلى مستقبل مشرق، في حين نرى أن األسرة التي تفشل في نجاح دورة                

ادها االضطراب الذي   حياة أفرادها بسبب جوها المضطرب وتنشئتها الخاطئة فإنها تسبب ألفر         
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يفقدهم الثقة بالنفس وقوة اإلرادة التي هي سالحهم في مواجهة العقبات والمصاعب ومحاربـة              

ولما كانت السنوات الخمس األولى من حياة الطفل هي األكثر خطورة وأهمية فـي              . النقائض

رحلـة  بناء الشخصية وتكونها الحقا نجد أن األسرة تسعى إلى تدريب األطفال فـي هـذه الم               

ليكتسب الفرد مهارات إنسانية وبدنية ونفسية واجتماعية صحيحة تجعل منه فردا صالحا قادرا             

على التفاعل مع محيطه بشكل سليم واألسرة من أهم عوامل التنشئة االجتماعية وهي أقـوى               

  ).1995زهران، . (الجماعات تأثيرا في تكوين شخصية الفرد وتقوية سلوكه

 بأنها البيئة الجتماعية األولى بل الوحيدة التي ترعـى اإلنـسان منـذ              وتستمد األسرة أهميتها  

والدته وتستمر معه مده طويلة من حياته وتشكل قدراته المختلفة واستعداداته المتباينة وتواكب             

انتقاله من مرحلة إلى أخرى بل يكاد اليكون هناك نظام اجتماعي آخر يحدد مـصير الجـنس     

رة، ففيها يتم التشكيل األساسي لشخصية الفرد وفيها أولى عالقاته          البشري كله كما تحدده األس    

اإلنسانية فهي بذلك المجتمع اإلنساني األول لذي يعيش في محيطه قيمه كبيـرة فـي حياتـه                 

  ).1971الحداد،.(المستقبلية

واألسرة في الحالة العادية هي بناء تقوم دعائمه على وجود األب واألم واألبناء، وهذا البنـاء                

يتحطم ويتصدع في عدة حاالت أساسـية، منهـا وفـاة األب واألم أو كليهمـا، والطـالق،                  

واالنفصال، وإدمان أحد الوالدين، واعتقال األب أو سفره، ومرض أحد الوالـدين، والهجـر              

  ).1987حيدر،. (بسبب الخالفات الزوجية

يئة، مـن شـأنها أن      فالعائلة التي يسودها التوتر، والمشاحنات، ويرتبط أعضاؤها بعالقات س        

. تعزز السلوك المنحرف والالاجتماعي، وتضعف الترابط العاطفي واالجتماعي بين أعـضائها    

وتعمل الخبرات المتقدمة المبكرة التي يتعرض لها الفرد في سني حياته األولى، كأساس فـي               

ة وحيث  تحديد جزء كبير من النماذج التي يختارها الفرد، وفي طرق تكيفه مع البيئة الخارجي             

أن ظهور صفات عدائية مثل معادات األبوين والرفض وعدم االنسجام في المعاملة يدل علـى               

  ).1985البداينة،. (ارتباط قوي بتكوين السلوك الجانح

لذلك تلعب العالقات السلبية القائمة على سوء التفاهم بين الوالدين، دورا في حـدوث التفكـك                

 على شخصية الطفل، فالطفل الـذي ينـشأ فـي جـو             داخل األسرة، الذي ينعكس بدوره سلبا     

مشحون بالخالفات والمشاحنات والنزاع المستمر بين الوالدين يتعـرض لمـشكالت سـلوكية             
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عديدة فهو اليشعر باألمان واالطمئنان، ويخاف من اآلخرين، ويبتعد عـن إقامـة عالقـات               

وكراهيته لهما، في الوقـت     الصداقة معهم، ويتعرض إلى معاناة االزدواجية بين حبه للوالدين          

ذاته نتيجة خالفاتهم المستمرة، فيلجأ إلى أشكال مختلفة من السلوك في مقاومته لهذا الصراع،              

األمر الذي يؤدي غالبا إلى سوء التكيف، وقد أفادت دراسة حول جنوح األحداث في الـشرق                

االسـتقرار   لـم يعرفـوا      1962من األحداث الجانحين في األردن عـام        %) 23(األوسط أن   

في لبنان، وفي مـصر أشـارت الدراسـة إلـى أن            %) 37(العائلي، بينما وصلت إلى نسبة      

ومنهم محرومون من الوالدين معا بسبب      %) 8.6(من الجانحين محرومون من األب      %) 7.2(

الطالق إذن فالتفكك األسري يجعل الحدث أكثر احتماال للجنـوح وأكثـر عرضـة للـضياع                

  ).1995عبود،.(والتشرد

إن لهذه الظاهرة أهمية كبيرة، ذلك الن الطفل هو المستقبل وهو الوحـدة األساسـية للطاقـة                 

البشرية، وأن طفل اليوم هو صانع الغد، وهو ثروة وطنية يجب حمايتها وإعدادها لالسـتفادة               

  ).1985الظاهر، .(من طاقتها في خدمة األمة

 ما تكشف عـن عـدم توافـق الوالـدين،           وبالنسبة إلى أسرة هذا الحدث العدائي، فإنها غالباً       

ويكشف الطفل عـن    . وغالباً ما تكون شخصية األب مضادة للمجتمع      . وتعارضهما في معاملته  

محتوى داخلي، من كراهية النفس واالكتئاب واليأس، يموه بإدعاء البطولة والتبجح وإظهـار             

ع الفردي حتى في حالة     ومعظم غضبه يوجه إلى العالم الخارجي العدواني، النو       . عظمة النفس 

 انحويصاحب اضطراب السلوك الج   . الشعور بالحزن أو القلق، فإنه يلوم اآلخرين على معاناته        

منها التدخين بانتظام، وشرب الكحول، وتعاطي عقاقير ذات مفعول نفـسي،           . بأعراض عديدة 

وعـادة  . رانهكما أنه قد يمارس سلوكيات جنسية مبكرة، بالنسبة إلى أق. غير موصوفة له طبياً  

ال يهتم بمشاعر اآلخرين ورغباتهم، ويالحظ ذلك من خالل سلوكه الفظ وغلظة قلبه؛ إذ يقـّل                

ويقل احترامه لنفسه، ويظهر صـلفاً      . شعوره بالذنب، وتأنيب الضمير، والتعاطف مع اآلخرين      

وفظاظة، وعدم تحمل اإلحباط، وسرعة االستثارة واالنفجارات المزاجيـة، مـع اسـتفزازات             

طائشة؛ إضافة إلى أعراض القلق واالكتئاب، التي قد تتيح تشخيصاً إضـافياً ألي منهمـا، أو                

كما يقل اإلنجاز الدراسي، خاصة القراءة والمهارات اللفظية، التي غالباً ما تكـون             . لهما معاً 

ويصاحب اضطراب السلوك، غالباً، صعوبات في      . أقّل من المتوقع، على أساس الذكاء والسن      
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باه، أي قصر شديد في مدى االنتباه، واالندفاعية في التصرفات، وفرط الحركة، خاصـة              االنت

  ).George، ( 2002 . قبل المراهقة

إن جنوح األحداث في العالم أجمع يشكل ظاهرة خطيرة، وهي تمثل بحق تهديداً متنامياً ألمن               

ه الظـاهرة ليـست     المجتمع، واستقراره، وخططه التنموية، وبنائه األسري بصفة خاصة،وهذ       

جديدة وليست مرتبطة بالمجتمعات المتخلفة دون غيرها،ولكن تخلف المجتمع وأزماته تعمـق            

من هذه الظاهرة وقد تعطيها أبعاداً أكثر خطورة، وبالتالي ندخل في حلقة مفرغة من تخلـف                

وأزمات اجتماعية، تساهم في اتساع وتعميق جنوح األحداث وهو مايزيد  بدوره مـن تخلـف          

لمجتمع وتعميق أزماته، ولعل مايزيد األمر خطورة وأهمية كون المجتمع العربي مجتمعا فتيا             ا

  ). 1980جعفر،.(من نسبة السكان% 38 نأكثر م15إذ يبلغ نسبة من هم دون إل 

 

  :مشكلة الدراسة

يعتبر العنصر البشري أعظم رأس مال ألي دولة تسعى للنمو، لـذلك البـد مـن االهتمـام                  

أحسن حال وبأكمل صورة، والشباب هم الدعامة األساسية والقوية التي يعتمد عليها            باستثماره ب 

  .في تطوير المجتمع وإعادة بنائه في ضوء القيم العليا واألهداف التي وضعها المجتمع لنفسه

والشباب الفلسطيني مستهدف بشكل خاص من قبل االحتالل، وهذا يتطلـب اإلعـداد الجيـد               

لجوانب الثقافية، والدينيـة، واالجتماعيـة، واالقتـصادية والـسياسية          لألطفال والشباب من ا   

  .والنفسية

واألحداث هم رجال المستقبل وعماد األمة وقادة األمل واأللم في الوقت نفسه، فإذا كانوا محل               

رعاية واهتمام في دولتهم، رعاية تحقق لهم تكامال بين أبعـاد شخـصياتهم وإدراكـا واعيـا                

يقا لواقعهم وتقبال كبيرا لمجتمعهم، بحيث تشمل هذه الرعاية الجوانـب           بخصائصهم وفهما عم  

المتعددة التي تحيط باألحداث الجانحين بحيث يصبحون قوة منتجة تحمي المجتمـع وتـصونه              

ونحتفظ على استقراره واستمراره وبالتالي فهم مستقبل الوطن وأمله، أما إذا أهملوا ولم يلقـوا               

  ).1994أبو ناهية،.(كونوا وباال وألما على مجتمعهمالرعاية والتوجيه فأنهم ي
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وفي إطار االهتمام باألحداث وتنشئتهم تنشئة تربوية ناجحة متمشية مع مفهوم التربية الحديثة              

  .أصبحت الحاجة ماسة لالهتمام بشخصية الحدث من جميع الجوانب

ان متغيرين هـامين    ومن متغيرات الشخصية الهامة مفهوم الذات ومركز الضبط  اللذان يعتبر          

لتفسير العديد من جوانب السلوك اإلنساني، ويعتبران حجر الزاوية فـي التكامـل والتكيـف               

  .الشخصي ويعمالن كقوة موجهة لسلوك الفرد

وفي ضوء عمل الباحث كمرشد نفسي وتربوي في مدراس وكالة الغوث الدولية، وجـد مـن                

ية، بعدما ارتكب طالب في المدرسة جنح       األهمية ضرورة تناول هذا الموضوع بالدراسة العلم      

  .وصلت إلى حد القتل العمد بالسكاكين

وفي خضم التغيرات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، نحن بأمس الحاجة إلى إعداد األحـداث              

الجانحين إعدادا يمكنهم من العيش معتمدين على أنفسهم، وان يكون لهـم دور ايجـابي فـي                 

ئف التي تسند إليهم في المجتمع، من اجل تحمل المسؤوليات التي           المشاركة في األعمال والوظا   

  .ستقع على عاتقهم في مرحلة بناء الدولة الفلسطينية الفتية

ومن متغيرات الشخصية الهامة مفهوم الذات ومركز الضبط اللذان يعتبران متغيرين هـامين             

فـي التكامـل والتكيـف      لتفسير العديد من جوانب السلوك اإلنساني، ويعتبران حجر الزاوية          

الشخصي، ويعمالن كقوة موجهه لسلوك الفرد، وفي خضم التغيرات التـي يعيـشها الـشعب               

الفلسطيني في الوقت الحالي نحن بأمس الحاجة إلى توفير الرعاية المناسبة لهـذه الفئـة مـن                 

المجتمع بحيث يمكنهم من العيش معتمدين على أنفسهم، ونجعلهم قـادرين علـى المـشاركة               

  .يجابية والبناءة في المجتمعاال

وقد أعطت الدول األجنبية هذين المتغيرين االهتمام الكبير من حيث إجراء الدراسات وتوظيف             

نتائجها عمليا على أرض الواقع، إال أن الدراسات التي أجريت على الموضوع في فلـسطين               

بعنـوان  ) 1966حان،سر(الزالت قليلة ولم تحظ باالهتمام الكافي، ومن هذه الدراسات دراسة         

حـول  ) 2001حنون،(ودراسة.العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطلبة الجامعيين        

حـول تقـدير الـذات      )2003سليمان،(ودراسة.مفهوم الذات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية      

ومـن هنـا    .  واالكتئاب والقلق لدى األحداث الجانحين والعاديين في الضفة الغربية بفلسطين         
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يرى الباحث أن إجراء مثل هذه الدراسة سيزودنا بفكرة عن مفهوم الـذات لـدى األحـداث                 

  .الجانحين ومعتقداتهم نحو مركز الضبط

وتنبع المشكلة أن الجانحين يمثلون خطرا على حياتهم وعلى مجـتمعهم، ويحـولهم سـلوكهم               

ة تتجـه إلـى     الجانح إلى شخصيات مضطربة وقلقة نفسيا، وبالتالي شخصيات حاقدة ومريض         

العدوان واالنتقام من المجتمع، باإلضافة إلى ما تمثله هذه الظاهرة من خـسارة، فالجـانحون               

خسارة ألنفسهم ومجتمعهم من حيث أنهم قوى ال يستفاد منها في اإلنتاج والعمل، باإلضافة إلى               

بات وقد يؤدي بهم ذلك لالندماج فـي العـصا        . أنهم يصبحون عبئا على ذويهم وعلى المجتمع      

تعويضا، عن عدم شعور أسرهم باألمان، وهو امن غير حقيقي مما يدفعهم إلى أسلوب حيـاة                

ويمكننا القول أن انحراف الكبار لـيس   .جديد أساسه السرقة، والعنف، واالستهتار، والالمباالة

.  في حقيقته إال امتدادا النحراف الصغار، فالحدث المنحرف اليوم قد يـصبح مجرمـا غـدا               

  ).1985،القاسم(

  

  :أسئلة الدراسة

  :وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على األسئلة التالية

  ما درجة مفهوم الذات لدى الجانحين؟ .1

الجـنس، العمـر، مكـان الـسكن،      (هل يختلف مفهوم الذات باختالف متغيرات الدراسة         .2

  ؟)مستوى الدخل، التحصيل األكاديمي

  انحين؟ما درجة مركز الضبط لدى الج .3

  هل يختلف مركز الضبط باختالف متغيرات الدراسة؟ .4

هل هناك عالقة ارتباطيه بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى األحداث الجـانحين فـي                .5

  ؟راكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةم
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  :أهمية الدراسة

حداث الجانحين لبنـة    تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع التي تناولته، حيث أن األ           

  . في المجتمع الفلسطيني وباقي المجتمعاتأساسية

  :كما تنبع أهمية هذه الدراسة من حيث أنها

تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن العالقة بين مفهوم األحـداث لـذواتهم ومركـز                 .1

 الضبط لديهم، وطبيعة هذه العالقة ومدى وضوحها، مما يمكن أن يسهم في عملية توجيه             

 .وتوعية األحداث بصورة أفضل

اتهم من  يالتعرف على الطريقة التي يفكر بها األحداث الجانحون، وكيفية عزو نتائج سلوك            .2

نجاح أو فشل، هل يعزونها إلى عوامل خارجية كـالحظ، والـصدفة، والقـدر، أم أنهـم          

 يحملون أنفسهم مسؤولية أعمالهم؟

ار وإتباع أفضل السبل في توجيه وإرشاد       كما يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة في اختي         .3

األحداث الجانحين، الن يكونوا من ذوي الضبط الداخلي ومفهوم الذات العالي، كأن يحثوا             

على بذل الجد، ويعملوا على تنمية القدرات، ومن ثم يحملون كل فرد مـسؤولية أفعالـه                

ـ              ن جهـد، وعـدد     كطريق لنجاحه، مؤكدين بأن ثقة الفرد في قدرته، ومقدار ما يبـذل م

 .المهارات التي يتقنها، هي سبب ما يحقق من نجاح أو فشل

 ويأمل الباحث أن تفيد هذه الدراسة ودراسات أخرى مماثلة في لفت األنظار إلى األحداث              

الجانحين ومشاكلهم، وتغطية جوانب حياتهم المختلفة، للوقوف على األسباب التي تـدفعهم            

 .لمثل هذا السلوك

الفلسطينية االهتمام بشكل اكبر في موضوع األحداث الجانحين من خالل          على الحكومات    .4

 .توفير المراكز المؤهلة، والكوادر المدربة وسن القوانين التي تلبي احتياجاتهم

افتقارنا إلى دراسات فلسطينية حول العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى األحداث              .5

ر إضافة معرفية عن الموضوع، كما تعتبر إسهاما        الجانحين، ولذلك فان هذه الدراسة تعتب     



  15

من جانب الباحث في إجراء هذا البحث من خالل إطـار ثقـافي معـين وهـو البيئـة                   

  .الفلسطينية

  

  :األهمية النظرية

من المتوقع أن توفر هذه الدراسة مداخلة نظرية على مستوى المعرفة والتي مـن شـأنها أن                 

  .قاتمهد ألبحاث الحقة أكثر شمولية وعم

  

  :األهمية العملية

من المتوقع أن ترفد نتائج هذه الدراسة المهتمين والمختصين في مجال اإلرشـاد التربـوي،               

وكذلك مؤسسات رعاية األحداث الجانحين والتي من الممكن أن ترشدهم إلى الكيفية التي يمكن              

   .التعامل بها مع هذه الفئة بأقل جهد وأقصر زمن

  

  :لدراسةاأهداف 

لعالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الجانحين في مراكز األحداث التابعة            معرفة ا  .1

  .لوزارة الشؤون االجتماعية

الخارجي لدى الجانحين في مراكز األحداث التابعـة        / معرفة اتجاه مركز الضبط الداخلي     .2

  .لوزارة الشؤون االجتماعية

ألحداث التابعـة لـوزارة      التعرف على مستوى مفهوم الذات لدى الجانحين في مراكز ا          .3

  .الشؤون االجتماعية

الجنس، العمر، مكـان الـسكن، مـستوى        (معرفة عالقة كل من متغيرات الدراسة وهي         .4

  .على كل من مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الجانحين)الدخل، زمن ارتكاب الجنحة
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  : تعريف المصطلحات

  :مفهوم الذات

د عن نفسه لنفسه،بما يتفق فـي جوانـب جـسمية،           ويعني بشكل عام،الفكرة التي يكونها الفر     

واجتماعية، وأخالقية، وانفعالية يكونها الفرد عن نفسه من خالل عالقاته بـاآلخرين وتفاعلـه              

 كل شيء يستطيع الفرد أن يدعي أن لـه          )James(معهم وتعني الذات التجريبية عند جيمس       

  ). 1987غنيم،. (هجسده وسماته وقدراته وممتلكاته المادية وأسرته وأصدقاؤ

  

  :مفهوم مركز الضبط

أن مفهوم مركز الضبط يمثـل      1999 في قاموس علم النفس في العالم      )satat(وقد ذكر ستات      

بعدا مهما من أبعاد الشخصية،فاألفراد من ذوي الضبط الداخلي يشعرون بان لديهم القدرة على              

ن ذوي الضبط الخارجي فأنهم     ضبط ما يدور حولهم من أحداث والسيطرة عليها، أما األفراد م          

 فـي العـالم،    ،1996 سرحان،.(يرون أنفسهم مضبوطين بفعل قوى خارجية ونفوذ اآلخرين       

1999.(  

  

  :فئة الضبط الداخلي

وهي الفئة التي تشعر أن سلوكها ما هو إال نتيجة إلرادتها وأفعالها، وهي مسؤولة عما يحدث                

  ".فئة الضبط الداخلي"لها، وهذه الفئة تسمى 

  

  :فئة الضبط الخارجي

نتائج سلوكها ال يعتمد على أفعالها وتصرفاتها، ولكن هنالك قـوى            بأن وهي الفئة التي تشعر   

) الحظ، والصدفة، والفرصـة، والقـوة     (خارجية تسيطر على سلوكها وأفعالها، من هذه القوى         

  ).1988دسوقي،(وهذه تسمى فئة الضبط الخارجي 
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األحداث من المشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجـه        تعتبر مشكلة جنوح    : جنوح األحداث 

األسرة والمدرسة والمجتمع، التي تهم علماء االجتماع وعلماء النفس والتربية ورجال القانون،            

  ).1980زهران،.(وتبدو هذه المشكلة في تزايد يستوجب التدخل للوقاية والعالج

األحـداث بـشأن مـدلول الكلمـة،        وهناك بعض االختالف بين العاملين في ميادين جنـوح          

واالختالف موجود بين الباحثين النفسيين واالجتماعيين، كما هو موجود بين إدارات القـضاء             

الخــاص باإلحــداث، ويــشمل االخــتالف حــدود العمــل التــي تنطبــق عليهــا كلمــة 

  ).1995اولبسير،(الجنوح

  

  :مدلول كلمة الحدث

أي أحـداث   "وغلمان"أي حدث   " غالم"، ويقال   أو حديث السن  ، الحدث في اللغة هو صغير السن

والحـدث  . الحداثة وهي صغر السن، أي حداثة العهد بالحيـاة        . وقد يقال رجل حدث أي شاب     

وفي نفس المعنى اللفظي نجـد كـذلك كلمـة          . لفظا يعني كذلك الطفل، أو الولد ذكرا أم أنثى        

  .وهما تعنيان أيضا صغير السن وصغيرة السن" صبي وصبية"

  

  : في الشرعالحدث

من حيث المفهوم النفسي فأن الحدث المنحرف هو طفل أو مراهق ال يعيش بسالم مع نفـسه                 

  ).1980توق،.(ويعاني من أزمات نفسية يفصح عنها في مواقف سلوكية منحرفة

بل استخدمت كلمة طفل أو صبي لداللتها على        " الحدث" ولم تستخدم كتب الفقه اإلسالمي كلمة     

والطفل شرعا من لم يبلـغ      . ي انعدام المسؤولية الجنائية عن هذه المرحلة      صغر السن، وبالتال  

" فإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قـبلهم             " سن الرشد لقوله تعالى     

غـذ  "ورد كذلك في األحاديث النبوية الشريفة       . فيكون المفهوم من ذلك طفال من لم يبلغ الحلم        

وهذا يعني أن الطفل يمكنـه   "به سبعا،وصاحبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه    ولدك سبعا، وأد  

  ).1989القحطاني،.(اإلدراك والتمييز في سن السابعة
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نظرة التشريع لمراحل حياة الحدث من حيث مدى مسؤوليته قانونيا عن أفعاله فترمز المرحلة              

  :األولى منها إلى

 .ؤوليةمرحلة انعدام اإلدراك ومن ثم انعدام المس .1

أما المرحلة التالية فهي مرحلة اإلدراك الضعيف، وهي الفترة بين سن سبع سنوات وبين               .2

ظهور عالمات البلوغ،وفي مرحلة توقيع تدبير ما من التدابير المنصوص عليها قانونيـا،             

يكون الصبي مسؤوال  مسؤولية جنائية، إنما ال تقع عليـه العقوبـات العاديـة، وتعتبـر                 

ة من مرحلة العقوبات المخففة، أي تلك التي يجوز فيهـا توقيـع عقوبـة               المرحلة األخير 

  ).1996أبو زعرور،(جنائية خفيفة،وهي تنتهي ببلوغ الحدث سن الرشد الجنائي

  

  :الحدث في القانون

يشير القانون للحدث إلى انه صغير السن وهو من أتم السن التي حددها القانون للتمييز، ولـم                 

وقد عرف المشرعون في مصر والعـراق وسـوريا         . ها لبلوغ الرشد  يتجاوز السن التي حدد   

  .والكويت بأنه من أتم السابعة من عمره، ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا أم أنثى

  :يفترض أن تتوافق لدى الحدث أو الجانح عدة عناصر أهمها

  عاما).18-7( يكون عمره بينأنأن يكون الحدث في حدود معينة  .1

 ارتكاب سلوك أو فعل يعاقب عليه بمقتضى القانون، أو يتواجـد             يرتكب أو يشارك في    أن .2

  .في إحدى الحاالت الخطيرة التي تحددها النصوص القانونية

أن تثبت إدانته بارتكاب هذا الفعل المخالف للقانون أمام المحكمـة أو الهيئـة القـضائية                 .3

ثين فـي مجـاالت     المهتمة، وقد وجه بعض النقد للمفهوم القانوني للجنوح من جانب الباح          

علم النفس واالجتماع والجريمة، ومن هذه االنتقادات أن القانون يهتم بالفعـل اإلجرامـي              

ويهمل شخصية الحدث، وال يهتم أذا كان السلوك أو الفعل هو اتجاه ثابت وأصـيل فـي                 

  .الفعل المخالف ولو لمرة واحدة لكي يعتبر في عداد الجانحين
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الما انه لم تثبت إدانته أمام الجهة القضائية، وبالتالي فأن           الحدث الجانح ال يعد كذلك ط      إن .4

   ).1989 القحطاني،( .سواء كانوا كبارا أم أحداثا. الكثيرين يفلتون من قبضة القانون

ُيعرف الحدث على أنه أتم السابعة، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وفي قـانون األحـداث                 

أن الحدث هو من لم يجاوز      : مارات العربية المتحدة  م لدولة اإل  1976 لسنة   9والمشردين رقم   

الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة، أو وجوده فـي إحـدى حـاالت                 

  ).1984البحيري،.( التشرد

  

  :التعريف االجتماعي للحدث

الحدث في المفهوم االجتماعي والنفسي هو الصغير منذ والدته حتى يتم           : التعريف االجتماعي 

نضوجه االجتماعي والنفسي، وتتكامل لديه عناصر الرشد، المتمثلـة فـي اإلدراك التـام أي               

معرفته لطبيعة وضعه، والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقا لما يحيط به من ظـروف               

  ).Pfeiffer,2001 (.ومتطلبا ت الواقع االجتماعي

  

  :المدلول اللغوي للجنوح

. وجنوحـا  جنحت السفينة فيقال جنح جنحـا     . ي لسان العرب  ف هذه الكلمة  ورد معنى : الجنوح

جنحت السفينة انتهت إلى الماء القليل فمالت ولزقت باألرض،وجنح اإلنسان مال علـى احـد               

ا لعمـل   الجنوح هـو  شقيه، وجنح الرجل انقاد، والجنوح الميل إلى اإلجرام، ويمكن القول أن            

عاقب مرتكبوها، أو كل سلوك استدعى مثـول        الذي يرتكبه األحداث، ويعتبره القانون جريمة ي      

  .الحدث أمام المحكمة أو إشرافه

وقيل هـو اإلثـم     ... الجنوح بالضم، ولقد ورد معناها في لسان العرب بمعنى الميل إلى اإلثم           

والجنوح ما تحمل من الهم واألذى، واصل ذلك من الجنوح الذي هو اإلثم والجنايـة               ... عامة

فـإذا  " آية، نذكر منها في قوله تعالى     )25(نوح في القران الكريم في      ولقد ورد لفظ الج   .والجرم

  ) 234اآلية،(في سورة البقرة " بلغن اجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
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سورة النساء وجاء فـي التفـسير إن        ) 101اآلية،"(فليس عليكم جناح إن تقصروا من الصالة      "

كلمة جنوح تعني الذنوب التي يعاقـب عليهـا         ". معناها وال إثم     الجنوح معناها اإلثم وال جناح    "

حتى أصبح معناها   . الشرع أو القانون، غير أن ذكرها اقترن دائما مع ذكر الصغار واألحداث           

  ).1989القحطاني،( .المتفق عليه هو الذنوب التي يرتكبها الصغار ويعاقبهم عليها القانون

  

  :الموقف القانوني للجانح

ل كجانح عندما يسلك سلوكا مضادا للمجتمع، مخالفا للقانون، فتحكم عليـه محكمـة              يعد الطف 

إلى ).ArthurK،1983(وآثرMoor) (ويشير مور. األحداث، ويصبح موضوع قضيته رسميا

ه وخطورته ودرجة معارضته للقانون مـن  رانه يحكم على السلوك الجانح بواسطة درجة تكرا      

وتعد تطورات نظرة رجال القانون والعدالة لهذه الظـاهرة         حيث انه مخالفة أو جنحة، وجناية       

حين نتناولها بالدراسة العلمية والواقعية دون االقتصار على إجراءات المحاكم وحدها،مما أدى            

إلى دخول أفكار جديدة في محاكم األحداث وفي قوانينها التي تبلورت فـي ظهـور قـوانين                 

بير لظروف الحدث الجانح والتي أدت إلـى سـلوكه          األحداث الجديدة القائمة على التقدير الك     

لذا أصبح قبول الجانح أمام المحكمة، تسبقه دراسة للعوامل الفعالـة فـي سـلوكه               . المنحرف

  ).1922عوالمة،.(وشخصيته، لالستفادة منها في إعادة تكيفه االجتماعي

 مـن المـؤثرات     إن الجنوح ال يمكن تعريفه بألفاظ قانونية بحته، وذلك ألنه حصيلة مجموعة           

الفيزيقية، والعقلية، والسيكولوجية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية كما يمكـن تفـسيره           

  ).1977الشرقاوي،(بسوء توافق الحدث لبيئته

  

  :تعريف الجانح نظريا

عادة ما يشير هذا المفهوم إلى فرد موقوف، أو عليه أن يقف، أمام محكمة األحداث، أما بسبب                 

والجانح من وجهـة النظـر      .  جريمة، أو بسبب يقع في دائرة اختصاص المحكمة       أنه أقترف   

هو الحدث أي صغير السن الذي يرتكب فعالً لو أتاه البالغ يقع تحت طائلة العقـاب                : القانونية

  ).1960إبراهيم،(والقانون
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الجانح بأنه الصغير الذي خرق قـانون الحكومـة أو          ) (Johnsonويعرف شوارترز جونسون  

وعرف . ن المنطقة التي يعيش فيها، أو إذا شارك اآلخرين ذوي السلوك المخالف للقانون            قانو

الجانح من وجهة نظر المجتمع بأنه كل طفل أو شاب ينحرف عن المعايير االجتماعية السائدة               

أما من وجهة   .بشكل كبير يؤدي إلى إلحاقه الضرر بنفسه، أو بمستقبل حياته، أو بالمجتمع ذاته            

بأن الجانح هو ذلك الفرد الذي يسلك سلوكاً غير سوي ينحـرف            "نفسية فيعرف سليمان  النظر ال 

به عن المعايير السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، ويؤدي إلى عدم توافقه ويتسم هذا السلوك                

          ).1960إبراهيم،(.بطابع الخطورة والتكرار

المراهق الذي ال يقل عمره عن سبع       وحسب القانون األردني فأن الحدث المنحرف هو الطفل         

سنوات وال يزيد عن ثماني عشرة سنة، ويصدر عليه حكم من محكمة نظامية أو شـرعية، أو      

إصدار حكم ناجم خرق المعايير المحددة أو معايير مؤسسة اجتماعية بدرجـة مـن الجديـة                

  .والتكرار، تستوجب إجراء فعل قانوني ضد الفرد مرتكب السلوك

، وهذا النوع من التعريفات     )role-definition(ف قائمة على أساس الدور      وهناك تعار ي   .1

 هـذا   Becker,1963)(هو أكثر التعريفات شيوعاً وشعبية عند الباحثين ويمثـل بيكـر          

التعريف حين يقول بأن االهتمام يجب أن ال يكون منصباً على الشخص الذي يرتكب فعل               

ى نمط من االنحـراف لفتـرة زمنيـة         الجنحة مرة، ولكن على الشخص الذي يحافظ عل       

طويلة، ويجعل من االنحراف طريقة الحياة وينظم هويته الذاتية حول نمط مـن الـسلوك               

  .أالنحرافي

، ولهـذه   )syndrome-definitions:(  تعاريف الجنوح القائمة على أساس األعـراض       .2

 هـذا   التعريفات نتائج ذات عالقة بالنظرية والبحث في الجنوح، ويعرف الجنـوح مـن            

المنظور بأنه عبارة عن تجمع فريد من أفعال الجنوح، ويمكن اعتبـار تعريـف ميللـر                

بأنه سلوك يقوم بـه غيـر       ) Miller,1971(للجنوح على أساس األعراض فيفسره ميلر     

الراشدين ويخرق معايير قانونية محددة أو معايير مؤسسة اجتماعية معينة، بتكرار كـاف             

 .نوني ضـد الفـرد أو الجماعـة مرتكبـي الـسلوك           يعتبر أساسا كافيـا إلجـراء قـا       

  ).1993العكايلة،(في
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 الرتباط جنوح األحداث بأرضية واسعة، يشارك فيها رجال القـانون،           الجنوحتتعدد تفسيرات   

، بأنـه موقـف سـلوكي       )Durkheim(إلى جانب علماء النفس واالجتماع، ويعرفه دوركايم      

 متكامل متكيف مع نفسه وجماعتـه، و        منحرف عن النموذج الوسط الذي يمثل صورة لحدث       

يتمثل انحراف الحدث في مظاهر السلوك غير المتوافق مع الـسلوك االجتمـاعي الـسوي،               

وينطوي على مجرد مظهر السلوك السيئ مثل الهروب من المدرسة، مخالطة رفقاء الـسوء،              

 مدرسـة   فالحدث المنحرف كما يراه أنـصار     . الخ وهذه السلوكيات تسمى انحرافاً    … الكذب  

التحليل النفسي، إنما هو الذي تسيطر عليه رغبات اللهو على ممنوعات الذات العليا، أو بتعبير               

آخر هو الذي تتغلب عنده الدوافع الغريزية، والرغبات علـى القـيم، والتقاليـد االجتماعيـة                

  . الصحيحة

  

  :التعريف اإلجرائي للجنوح

ى قضيتين متالزمتين،تتمثل القضية األولـى      يتضح من التعريفات السابقة للجنوح إجماعها عل      

في اعتبار الجنوح سوء تكيف اجتماعي، أو انحرافا عـن المعـايير االجتماعيـة، أو خرقـا                 

وتتمثل القضية الثانية في استخدام لفظ الجنوح لوصف سلوك خرق الحدث للمعـايير             . للقوانين

ا حدث، واآلخـر، راشـد،      االجتماعية أو القانون، فلو صدر الخرق نفسه من شخصين أحدهم         

وبالرغم من هذا االتفاق فان هنـاك       .يوصف األول بالجنوح، في حين يوصف الثاني بالجريمة       

اختالفا بين هذه التعريفات، ففي الوقت الذي تشترط فيه هـذه التعريفـات القانونيـة، ثبـوت                 

ـ                ضع االنحراف عن المعايير االجتماعية أمام السلطات الرسمية حتـى يـسمى جنوحـا، ال ت

التعريفات النفسية واالجتماعية مثل هذا القيد، فمجرد سوء التكيف مع النظام االجتماعي وعدم             

  . التوافق معه يعد جنوحا سواء قدم الحدث للمحاكمة وثبت لدى السلطات القضائية أم لم يثبت

  :تقدير الذات

لفـرد بنفـسه    تعددت التعريفات الخاصة بتقدير الذات وهي تعني في مجموعها مدى اعتزاز ا           

ومستوى تقييمه لنفسه،فقد أوضح ماسلوا في تنظيمه للحاجات النفـسية أن حاجـات التقـدير               

الشق األول احترام الذات ويحوي أشياء مثل الجدارة والكفاءة، والثقة بـالنفس،            : تتضمن شقين 
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ويتـضمن الحاجـات البيولوجيـة      : والشق الثـاني  . والقوة الشخصية، واالنجاز واالستقاللية   

  .لغريزية وحاجات الشعور باألمنوا

يعد تقدير الذات من المفاهيم حديثا نسبيا، حيث بدا االهتمام به ضمن نظريات الذات، وحظـي                

، )Freud(، وفرويـد    )Head(وهيـد   ) James(جيمس: باهتمام العديد من الباحثين من أمثال     

الذات في مراحـل حيـاة   وقد جاء هذا االهتمام نتيجة لألثر الكبير لتقدير        ). Albort(والبورت

 يبدأ تقدير الذات في التطور منذ مرحلة الرضاعة، ومع التقدم فـي العمـر               إذالفرد المختلفة،   

 كان هذا التقدير ايجابيا،شـكل      فإذايصبح إدراك الفرد لذاته دور كبير في تشكيل الذات لديه،           

درة للسيطرة علـى    درعا في مواجهة التغيرات والضغوط التي يمر بها او يواجهها،ووفر له ق           

 واقعية وتفاؤال واستمتاعا بالحياة، بعكـس       أكثرالصراعات التي تعترض حياته، فيكون الفرد       

  ). 2007شاهين،(  الوارد في Gripe ) 2001,(الفرد الذي تشكل لديه تقدير منخفض لذاته

 

  :فرضيات الدراسة

 مفهوم الذات لدى يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

  .الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى الجنس

 مفهوم الذات لدى يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

  .الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى مكان السكن

 مفهوم الذات لدى يف) α ≤0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توج .3

الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى زمن ارتكاب            

  .للجنحة

 مفهوم الذات لدى يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

ألحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى مستوى دخـل          الجانحين في مراكز ا   

  .الوالدين

في مفهوم الذات لدى  )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5

  .الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى العمر
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 مركز الضبط لدى يف) α ≤0.05( مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .6

  .الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى متغير الجنس

 مركز الضبط لدى يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

  .عية تعزى إلى مكان السكنالجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتما

 مركز الضبط لدى يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8

الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى زمن ارتكاب            

  .الجنحة

الضبط لدى  مركز يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .9

  .الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى دخل الوالدين

 مركز الضبط لدى يف) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .10

  .الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى إلى العمر

بين مفهوم الـذات  ) α ≤0.05(ة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ال توجد عالق .11

 الجانحين في مراكز األحـداث التابعـة لـوزارة الـشؤون             األحداث ومركز الضبط لدى  

  .االجتماعية

  

  : حدود الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على عينة ميسرة من اإلحداث الجـانحين فـي            : المحددات المكانية  -

 .ث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةمراكز األحدا

 ).2009-2008(الفصل الثاني من  العام: المحدد الزمني -

األحداث الجانحين الموجودين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون         : المحدد البشري  -

 .مركز األمل للذكور، ومركز رعاية الفتاة لإلناث.االجتماعية والموزعين على مركزين
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تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانـات، وتـم        :  ص باألساليب اإلحصائية  المحدد الخا  -

استخدام اإلحصاء الوصفي باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحـسابية،          

مفهوم الـذات، ومركـز     (واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجاباتهم على أداتي         

اسة عن طريق االختبـارات اإلحـصائية التحليليـة         ، وقد فحصت فرضيات الدر    )الضبط

واختبـار   ) one – way anova(، وتحليل التباين األحادي )t-test) (ت(اختبار : التالية

الستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب      . ومعامل االرتباط بيرسون  ) Scheffe(شيفيه  

لرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية    ثبات األداة، وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج ا       

)SPSS.(  
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  الفصل الثاني

 األدب التربوي والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

  الدراسات العربية

  الدراسات األجنبية 

  التعليق على الدراسات
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  الفصل الثاني

  األدب التربوي والدراسات السابقة

  

  : جنوح األحداثالنظريات واالتجاهات في تفسير

لقد تعددت وتنوعت النظريات واالتجاهات التي تناولت وعالجت ظاهرة انحـراف األحـداث،           

وذلك ألن هذه الظاهرة تقع أصال على مفترق طرق من عدة علوم،فهي تهم رجل القانون من                

زاوية األمن الجماعي والذاتي للفرد،وهي تهم رجل االقتصاد من زاوية التعديات على المـال              

االقتصاد، وهي تهم عالم االجتماع من زاوية تهديد األعراف والتقاليد والخروج على قواعـد              و

الجماعة، وهي تهم عالم النفس من زاوية وجود اضطراب في الضبط الداخلي عند الفرد ومن               

  ).1985البداينة،(معاناة سوء التكيف لدى الفرد 

  

  :االتجاه البيولوجي

 االتجاه البيولوجي وصاحب هذه النظرية هو )Biological theory(نظرية سيزار لمبروزو 

 الحدث مؤهل   أنطبيب ايطالي بنى نظريته على أساس أن الجنوح يعود ألسباب ذاتية، مؤكدا             

 روقد أشـا  سلفا لمثل هذا المستقبل أالنحرافي عن طريق تكوين حيوي خاص يميزه عن غيره،            

 الحتمية البيولوجية هـي التـي تجعـل         نأفي كتابه المعروف باسم أسباب السلوك اإلجرامي        

  :الشخص يولد وسمات األجرام مطبوعة على جسمه وأشار إلى هذه السمات ومنها

  .النقص في نمو الجسم وتكامله العضوي .1

  .النقص والقصور في وظائف األعضاء وفي كفايتها الفسيولوجية .2

  .عدم االكتراث واالندفاع وقصر النظر .3

  .يلةالميل المبكر نحو الشر والرذ .4

  .روح االستخفاف وحب الكسل والخمول .5
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  .االضطراب العصبي والفكري والعاطفي،وعدم االتزان االنفعالي .6

  .انعدام اإلحساس بالحياء، وعدم التورع، والجشع .7

وتتلخص هذه النظرية في أن أسباب الجنوح تعود إلى عوامل عضوية، وليس للجنـوح شـأن            

إلى المجرمين  ) Lembrozo (وينظر لمبروزو . ئيةبالعوامل االجتماعية، والسيكولوجية، والبي   

باعتبارهم متخلفين فسيولوجيا، وذوي طبيعة حيوانية، ويعتقد انه يمكن معرفة أنواع المجرمين            

  ).1996أبو زعرور،.(عن طريق بعض المقاييس كشكل الرأس مثال

    :شذوذ الكر وموسومات الوراثية

يـصاحبه  ) XXY-47(و) XX-47(الحظ بعض الدارسين، أن شذوذ الكـر وموسـومات          

ويتأخر إنجـازهم   . اضطراب السلوك، فيكون معدل ذكاء األطفال ضمن أضعف حدود السواء         

اللغوي، غالباً، والصِّبية منهم، ال ينضجون، عاطفياً، ويظلون متقلبين، خجِلين، قلقين، وعديمي            

أمـا  ).XXY- 47(لنوع  وغالباً ما يتفاعلون بسلوك عدواني، هذا بالنسبة إلى ا        . الثقة بأنفسهم 

فيتميزون بسلوك مضاد للمجتمع، وطول فـي قامـاتهم، ويكـون           ) XYY-47(أطفال النوع   

بعضهم عرضة للتخلف العقلي وكثيراً ما يصاحب هذا الشذوذ صـغر األعـضاء التناسـلية،               

وليس كل من لـديهم شـذوذ جينـي، تظهـر علـيهم هـذه األعـراض                 . وتعلق الخصيتَين 

  ).1994مراد،.(المرضية

  :النظريات االجتماعية

أما أصحاب النظريات االجتماعية فينطلقون في دراسة السلوك الجانح، والجريمة من اعتبارها            

 يعتبر الجنوح ظاهرة اجتماعية عادية لكونهـا        )Durkheim(ظاهرة اجتماعية،فنجد دوركايم    

  .تنتشر في كافة مجتمعات العالم وعلى مر العصور

تصين بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، وهم ال يلقون اللوم في الجنوح          يمثل هذا الفريق من المخ    

ويـرى  .على الحدث الجانح، وال يؤيدون االنتقام  من الحدث بالوسائل العقابية أو االنتقاميـة             

أصحاب االتجاه االجتماعي أن هناك أسبابا وعوامل تكوينية لها صلة بـالنواحي البيولوجيـة              

 وبيئته، كما أن هناك عوامل اجتماعية تحرك السلوك الجانح عنـد            النفسية تتعلق بذات الحدث   
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 (Glueck) الحدث، ولقد وردت عدة تعاريف للجنوح من منظور اجتماعي، فقد عرف جلوك 

جنوح األحداث على أنه سوء تكيف الحدث مع النظام االجتماعي          ) 1981 الياسين،(في  الوارد  

طفل أو شاب ينحـرف عـن   "نه بأ) Roth Kaven (كما تعرفه روث كافنالذي يعيش فيه،  

سلوكه عن المعايير االجتماعية بشكل كبير ويؤدي إلى إلحاق الضرر بمجتمعـه وبنفـسه أو               

من وجهة نظر اجتماعية على أنه خضوع الشخص صغير الـسن لموقـف             و  .بمستقبل حياته 

 وعلـى   اجتماعي يحتوي على عامل أو أكثر يؤدي إلى نشوء سلوك غير متوافق اجتماعيـا،             

الرغم من كثرة التعاريف بهذا المفهوم من ناحية اجتماعية إلى  أال أن الباحثين يتفقون على أن                

مفهوم الجانح هو سلوك يتعلق بالفعل أو السلوك من منطلق اتفاقه أو عدم اتفاقه مع المعـايير                 

  ).1981الخشاب،. (االجتماعية

ك تختلف من مجتمع آلخر، ومـن نظـام         وبناء على ما تقدم وألن النظرة إلى الفعل أو السلو         

فان هذه المسالة تبقى نسبية حتى داخـل        . اجتماعي آلخر، وبحسب ثقافة هذا المجتمع أو ذاك       

نطاق المجتمع الواحد من مكان إلى مكان، غير أن هناك اختالفا بين معايير مجتمـع المدينـة              

والـسلوك  .تمع الواحـد  الحضري، وبين معايير المجتمع الريفي أو البدوي، ضمن إطار المج         

المنحرف عند علماء المجتمع ليس ظاهرة فردية تعتبر خرقا للقـوانين والعـادات والتقاليـد               

السائدة، بل أن االنحراف يدل على تفسخ وتفكك األنظمة االجتماعية وعلـى رأسـها نظـام                

  ).1981الخشاب،. (األسرة

نحراف، ويرجـع ذلـك إلـى       لقد تعددت اآلراء واالتجاهات بين علماء النفس في تعريف اال         

  المذاهب المختلفة التي يؤمن بها كل من هؤالء العلماء

  

  :نظرية التحليل النفسي

فالحدث المنحرف كما يراه أنصار مدرسة التحليل النفسي إنما هو الذي تسيطر عليه رغبـات               

ـ ) Super - ego(على ممنوعات الذات العليا ) ID(الهو  ده أو بتعبير آخر هو الذي تتغلب عن

ويـستخلص مـن    . الدوافع الغريزية، والرغبات، على القيم، والتقاليد االجتماعية الـصحيحة        

االتجاهات المختلفة لعلماء النفس أن السلوك المنحرف إنما هو عرض مـن أعـراض عـدم                
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التكيف، نتيجة قيام عقبات مادية أو نفسية تحول بين الحدث وبين إشباع حاجاته على الوجـه                

  ).1970 سعد،أبو ال(. الصحيح

وحتى يستمر الجانح في سلوكه المنحرف ال بد لألنا من ان تقوم بعمليات دفاعية مـن اجـل                  

  :هي"ايتمان"و" رول"المحافظة على الذات وتوازن الشخصية،وهذه العمليات من وجهة نظر 

عمليات ضد الضمير الذي يعتبر العدو الداخلي الندفاعاتهم وحرية التعبيـر عـن الحقـد                .1

وهذه العمليات تساعد الجانح على الـتخلص مـن مـشاعر الـذنب             . التخريبوالبغض و 

وذلك بإلقاء اللـوم علـى المجتمـع والـضحية أو            اجتماعيا،الخاطئ  الداخلية، ووضعه   

  .الظروف وبذلك يتمكن من االستمتاع بثمار هذه الحياة الجانحة

بحث يأخذ أشـكاال    وهذا ال . العمليات التي تهدف إلى البحث عما يساند سلوكهم المنحرف         .2

اكتشاف أصدقاء جانحين، التعاطف مع العصابات الجانحة، االنجـذاب         : عدة أهمها ما يلي   

نحو الوضعيات التي تطلق األفعال الجانحة،البحث عن الوضعيات التي تغري باالنحراف،           

الثورة لحساب اآلخرين، وهم السالمة والقدرة على اإلفالت من العقاب، االعتمـاد علـى              

  .ات والطموحات المرتبطة باالنحرافالمهار

 أن أي تغير الوضعية الجانحة التي ال يـستطيع          ،العمليات التي تهدف إلى مقاومة التغيير      .3

وتجاهل كل محاولة من قبل المؤسـسة       إلغاء  ولذلك يعمل على    . يرى نفسه خارج نطاقها   

ئولين عنه بـالظلم    ويتم التجاهل بإشكال مختلفة كان يتهم المس       .االجتماعية إلعادة التربية  

 ، ورفض أي مساعدة أو حب يقدم له       ،واالضطهاد أو محاربة األحداث الميالين إلى التكيف      

وإذا ازداد  . الن الحب يجر حتمية االلتزام بروابط ايجابية وبالتالي يحمل خطـر التغييـر            

الضغط عليه لجأ إلى إستراتيجية التكيف المزيفة والسلوك الجانح ال يرجع إلـى ضـعف               

األنــا "نــا واضــطرابه فحــسب، وإنمــا يرجــع كــذلك إلــى ضــعف الــضمير األ

  ).1987حيدر،".(األعلى

ويرى التحليليون أن اضطراب السلوك     .إلى العقاب ) الالشعورية(الشعور بالذنب، والحاجة     .4

، هو صرخة من أجل المساعدة على صعوبة نفـسية مـا، يعيـشها الطفـل أو                 )الجنوح(
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، ارتآه أصـحاب المدرسـة      )اضطراب السلوك (للجنوح  المراهق، وهناك إيضاح تحليلي     

  ).1983كمال،.(التحليلية في علم النفس

ومفاده أن سبب اضطراب السلوك، هو نقص في تكوين األنا األعلى، الذي هو السلطة الداخلية               

وهذه السلطة، تكونت باندماج قيم الوالدين وأخالقياتهما أو من ينوب عنهمـا، فـي              . لإلنسان

وكلما كبر الطفل، تبلورت هذه السلطة في داخله وأضيفت إليها إضـافات مـن              . لداخل الطف 

خلفاء الوالدين، ومن يقوم مقامهما، في المراحل التالية، من المدرسين، والشخصيات البـارزة             

وتتخذ هذه السلطة الداخليـة     . في الحياة العامة، والمثل العليا واألخالقيات الحميدة في المجتمع        

ر، الذي يحاسب على العمل، ويؤنب على الخطأ، ويولـد مـشاعر اإلحـساس              صورة الضمي 

وحين يمسي الخوف من هذه المشاعر، هو وازع اإلنسان عن السلوكيات المضطربة،            . بالذنب

 أما عندما يكون الوازع، هو الخوف مـن عقوبـة، فـإن هـذا               ،فإنه يصبح ذا ضمير حقيقي    

وحين ال توجد هذه السلطة الداخليـة       . ميراً مزيفاً الضمير، ُيعد غير مكتمل، ويمكن تسميته ض      

فـال  . األنا األعلى، فال توجد ضوابط داخلية، وال ينشأ توتر داخلي بين الشخص وأناه األعلى             

يستشعر الذنب، وإنما تخضع أفعاله ويصبح الناس محبوبين لديه، عندما يـشبعون رغباتـه،              

العقلية بنتيجة أفعاله، إال أنه ليس لديـه        وعلى الرغم من معرفته     . ومكروهين عندما يحبطونه  

والطفل . وتصبح اللذة الحالية أكثر أهمية من التهديد باأللم المتوقع العقوبة         . استبصار وجداني 

مضطرب السلوك، تكون نرجسيته حبه لذاته، أولية، فهو يسعى  إلى إشباع نفسه، أكثر ممـا                

ما يسره ويحقق له إشباعاً، من دون حساب        يسعى إلى إرضاء اآلخرين لمبدأ اللذة أي أنه يفعل          

  .  لقيم المجتمع ومعاييره

  

  :نظرية الذات

 النظريات التي اهتمت بدراسة الذات أشهر من )Carl Roogers (تعتبر نظرية كارل روجرز

المجموع الكلي لكل ما    " وبأنها كينونة الفرد    أنهاكمفتاح لفهم الشخصية، وهي تنظر للذات على        

 االنحراف يتحقق   إن ).1988 اليعقوب،(  يدعي انه له، جسده وسماته وقدراته      أند  يستطيع الفر 

في حالة جهل الفرد لذاته وخبراته الحقيقية وإنكار حريتها، وتصرف بأساليب سـلوكية غيـر               

متوافقة مع الذات وكذلك في حالة تكوينه الخبرات التي ال تكون مطابقة وموافقة مـع تكـوين                 
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وان الفرد يكـون معرضـا      . ه يدرك هذه الخبرات على أنها مهددات لذاته       الذات، وبالتالي فان  

  :للقلق واإلحباط الذي يؤدي به إلى االنحراف في الحاالت التالية

 بعض األشياء تنتمي إليه وان بعـضها اآلخـر          أنعدم تعلم الفرد القدرة على التمييز في         -

  ).البيئة(ينتمي إلى اآلخرين 

  .برات المنعكسة أو المأخوذة من اآلخرين بصورة منحرفةإدراك القيم المرتبطة بالخ -

  .اختيار الفرد أساليب السلوك التي ال تتفق مع مفهومه عن ذاته -

كذلك توجد حالة عدم التوافق النفسي عندما يكون مفهومه عن ذاته غير متفـق مـع كـل          -

توافقـة  الخبرات الحسية لديه، أو ربما ال تكون متشابهة على مستوى رمزي في عالقات م             

مع المفهوم عن الذات، وعدم إدراكه لذاته إدراكا سليما، األمر الذي يؤدي به إلى عدم فهم                

  ).1977 الشرقاوي،. (اآلخرين وبالتالي إلى عدم تقبلهم

  

  :نظرية ماسلو في الحاجات

 سلوك اإلنسان توجهه الحاجات والدوافع،ويقسم الحاجـات إلـى          أن )Maslow (يرى ماسلو 

 عضوية داخلية كالطعام والـشراب والجـنس، والثانيـة الحاجـات النفـسية              األولى: نوعين

واالجتماعية وهي عبارة عن عمليات عقلية و عاطفية مكتسبة تحرك الـسلوك واالتجاهـات              

ويؤكد ماسلو بان الحاجات العضوية تدفع الفرد إلى أن يسلك سلوكا معينا حتى يقلل من التوتر                

ة الفرد تتوقف على إشباعها، وبدونها ال تـستطيع الحيـاة           الناشئ عن عدم إشباعها، وان حيا     

  :والحاجات األساسية هي. البقاء وقد رتب ماسلو هذه الحاجات ترتيبا هرميا

  .الحاجات الفسيولوجية .1

  .حاجات األمن .2

  .الحاجة إلى الحب واالنتماء .3

  .الحاجة إلى االعتراف والتقدير واحترام الذات .4
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  .الحاجة إلى المعلومات والفهم .5

  .ذوق الجمال والفنت .6

  ).1998،  طالفحة(في الوارد 1975)،مرسي.(الحاجة إلى تحقيق الذات .7

إن إشباع جميع هذه الحاجات يهدف إلى إزالة التوتر وأبعاد األلم، وان هذه الحاجات تخـضع                

فالـشعور بالحرمـان    . إلى عمليات التعلم من ناحية، وأصناف من الحرمان من ناحية أخرى          

الضطراب والقلق والتوتر، وخاصة إذا كان صغير السن لم يتدرب علـى            يعرض الفرد إلى ا   

تحمل الحرمان، لذلك فان أهم عوامل انحراف األحداث هو الشعور بالحرمان الذي ينتج عـن               

لذلك نجد أن كثيرا ممن حرموا      . وجود عائق بالبيئة يحول دون إشباع الحاجات األساسية للفرد        

ن أوضاع أسرهم االجتماعية واالقتصادية صعبة، وعاجزة       من الحاجات العضوية والنفسية كو    

  ). 1985القاسم،( .عن تقديم ابسط المقومات المادية للحياة اإلنسانية

  

  : المدرسة السلوكية الجديدة

أما أصحاب المدرسة السلوكية في علم النفس، فيرون أن اآللية الرئيسية، التي بوساطتها يتعلم              

حاسن التجنّب؛ إذ إن بعض المواقف واالستجابات المعينة، تؤدي         الطفل السلوك المقبول، هي ت    

ويصبح الطفل مشرطاً ، أو     . وبمرور الوقت، يؤدي هذا إلى تفاعالت تجنبيه عامة       . إلى العقاب 

متكيفا، إلى درجة أنه عند موقف مشابه، أو ظهور إغواء، فإنه يشعر بعـدم الراحـة، عنـد                  

 نمو ضبط النفس والضمير، وأي شيء يتداخل مع هذه          وهو ما يعني  . التفكير في الفعل الخطأ   

لذلك، كان للتربية أهمية قـصوى،      . العملية، يوجد استعداد لعدم التوافق أو اضطراب السلوك       

ويـتعلم الطفـل    . فتطبق فيها موانع للسلوك السيئ    . فمن خاللها تعطى الفرصة لتعلّم المواقف     

ولكن العقاب المفرط القاسي، يؤثر سـلبا       . هتجنّب العقاب، من خالل تجنب السلوك المؤدي إلي       

وتفقد التربية كثيراً من فاعليتها، عندما تنـشغل        . على آلية التعلم، ويحدث استجابات متناقضة     

وكذلك عندما تتناقض أقوال الوالـدين، أي عنـدما         . األم عن طفلها، فال تنتبه له، وال تهتم به        

درستان تتفقان على دور األسرة، خاصـة األم، فـي          والم.يفتقد الطفل القدوة، في القول والفعل     

تكوين سلطة الضبط الداخلي، من خالل عالقة، يتخللها االهتمام الكافي، واالنتباه الالزم، لتعليم             
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ــة      ــسالمة البِني ــالزم ل ــداخلي ال ــان ال ــوفير األم ــاطفي، لت ــدفء الع ــل، وال الطف

 (Adams,1973).النفسية

 إن الجنوح اسـتجابة     )Mayor(الجنوح فما ذكره ماير   يمكن تلخيص وجهة نظرها في تفسير        

  )Merel( ميـرل  بينما عارضـت  . نمطية مدعمة للتوتر والقلق الناجم عن استمرار اإلحباط       

 للجنوح على انه استجابة نمطية غير موجهة، وأكدت أن الكثيـر مـن              )Mayer(تفسير ماير "

فقـد  ) Mowrer(إما ماور   . اعياأساليب الجنوح تحقق حاجات معينة، وتشيع واقعا قويا اجتم        

اهتم في دراساته بعملية التطبيع االجتماعي وأشهرها في تعلم القيم وامتـصاصها، وان فـشل               

الجانح في أن يكتسب الكثير من عوامل الضبط الخارجي التي يمكن أن تكشف عدوانه الموجه               

  ).1977الشرقاوي،(للخارج 

  

  :نظرية التعلم االجتماعي

رائد هذا التناول أن السلوك الجانح هو نشاط انفعالي يعبـر عـن             ) (Banduraيرى باندورا   

مؤثرات غير بارزة تعرض لها الفرد من خالل الخبرات السابقة، وهو يشير إلى خلـل فـي                 

ويؤكد باندورا أن هذا السلوك قد يحدث باالرتكاز على ثالثـة محـددات             . التنشئة االجتماعية 

ظـة وعـن طريـق نتـائج االسـتجابات والمراقبـة            رئيسية هي التعليم عن طريـق المالح      

يعتقد أصحاب هذه النظرية أن السلوك الجانح يمثل مشكلة في التعلم االجتمـاعي إذ              .المعرفية

 انه سلوك غير مرغوب فيه وفقا لمجموعة من المعايير والقـيم وهـو              Rotter)(يرى روتر   

 يؤدي إلى تـدعيم هـذه القـيم    سلوك سبق تعلمه واحتفظ به الفرد، ألنه يتوقع أن ذلك السلوك         

األمر الذي يشير إلى أن السلوك الجانح يتم تعلمه من خالل الـسياق االجتمـاعي واسـتنادا                 

لألهداف المنتظرة كما يمكن القول أن هذا النموذج قد اهتم بالسلوك الجانح على انـه نتيجـة                 

موضوع حيث اعتبـره    لتعليم اجتماعي خاطئ، كما انه الم بمختلف الجوانب في دراسته لهذا ال           

  ).1995 اولبسير،( .تفاعال مستمرا بين المحددات المحيطة والسلوكية والمعرفية
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  :وجهة النظر العقالنية

 السلوك الجانح هـو أساسـا حـوار    أن في منطلق مماثل عندما يقول    )(Lakanويذهب الكان 

 ومـن خـالل     عنيف بالطبع، ولكنه على كل حال حوار، محاولة للدخول في عالقة مع اآلخر            

 ينتزع من اآلخر اعترافا به ككائن ذي قيمة، وليس          أنالعنف الجسدي أو المادي يحاول الجانح       

  . تكون هذه القيمة سلبية أو ايجابية بل المهم االعتراف بهاأنالمهم 

 فيتحدث عن شخصية الجانح وخصائصها والسلوك العدواني باعتبـاره          )(Lagashأما الجاش   

أما شخصية الجانح فيمكن معرفتها من خالل دراسة اضـطرابات          . حرافالسمة األساسية لالن  

التماهي والتدامج االجتماعي، و حيث يأخذ اضطراب الذاتويه طابع الفشل في إقامة عالقـات              

أولية ايجابية مع األم في البداية، ثم في المحيط األسري، وصـفات الجـانح نقـص الـضبط                  

) Redl (جارب الماضي، هذه الممارسات يعتبرها ردل     االنفعالي نقص التحكم واالستفادة من ت     

  .ناتجة عن اضطراب األنا واالنا األعلى عند الجانح

 ينظر إليها على أساس الفشل في إقامة العالقات االيجابية، وباإلمكان           )Lagash(أما ال جاش    

وبـدل أن يـسترشد الجـانح      .اختصارها في صفة عامة هي نفي قيمة اآلخر والقـيم العامـة           

جموعة عالقاته االيجابية مع اآلخرين، فانه يغلب طابع العداء والصراع واالضطهاد علـى             بم

هذه العالقات، وبالتالي يؤكد الحاجات الفردية والميول التسلطية في سلوكه، منخرطا في عملية             

أما السمة األساسية التي تميز الـسلوك      . التماهي البطولي من خالل االنتماء إلى جماعة جانحة       

وبالتـالي ال يمكـن فهـم       . انح فهي العدوان، والعدوان كأسلوب حركي للدخول في عالقة        الج

  ).2000حجازي،(العدوانية والميل إليه إال في إطار عالئقي 

  

  :مظاهر اضطراب السلوك لدى األحداث الجانحين

  السلوك المضاّد للمجتمع  .1

ل العمر، ولكنه أكثر شـيوعاً      وقد ُينتَهج في كل مراح    . وهو السلوك، الذي يسبب أذى للمجتمع     

ويأخذ شكل الهرب، والتـأخر خـارج       . بين السابعة والحادية عشرة، وفي منتصف المراهقة      

البيت، وتدمير األشياء، والعدوان على الغير، وسرقة أشياء تافهة، في البداية، تتحـول، بعـد               
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الكذب، والتنمر ِلمن   وأقّل درجات السلوك المضاد للمجتمع، تشمل       . ذلك، إلى سرقة أشياء قيمة    

هو أصغر منه، واستعمال األلفاظ الخارجة عن حدود اللياقة، والسرقات الصغيرة، والتخريـب         

وهناك درجات أشد خطراً للـسلوك      . المتعمد لممتلكات اآلخرين، وعدم مراعاة راحة اآلخرين      

 الـسيارات،   تشمل االعتداء الجسماني، وارتكاب السرقات الخطيرة، وسرقة      . المضاد للمجتمع 

  ).Abrahamsen,1960.(وسلب اآلخرين، واالغتصاب الجنسي

  

  :العـدوان .2

وهو يرادف السلوك العدواني، وقد يكون العدوان جسمانياً، يـشمل أنـشطة تدميريـة، مثـل                

  .  الضرب والعض والخدش؛ أو لفظياً، يشمل الصياح والسباب واأللفاظ النابية وتهديد الغير

 

  : دى األطفال، في ما يليويمكن تلخيص أسبابه، ل

  .رغبة الطفل في جذب االنتباه، واستعراض قوته •

  .توفير الحماية للنفس، النابع من الشعور بعدم األمان، واللجوء إلى العدوان، كدفاع •

  .التأثر بالشخصيات الخرافية العدوانية، في األفالم والمسلسالت •

  .الغيرة •

  .اإلحباط المتواصل •

  . مباح، من القوي ضد الضعيفاالعتقاد أن العدوان شيء •

  .، إزاء سلوكه العدواني)أو تسامحهما(التهاون من الوالدين  •

  ).Abrahamsen,1960. (التأثر بشخص عدواني يعايشه •
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  :الكـذب .3

أو هو التزييف المتعمد، بقـصد      . هو إخبار اآلخرين بما يعرف الشخص، أنه مخالف للحقيقة        

 قبل الخامسة، ألنه ال يميز الحقيقة من الزيـف، وال           الغش والخداع، وال يوجد ذلك في طفل،      

  : هي. والكذب أنواع. يستوعب بعض القيم النسبية، مثل الكثير والقليل، استيعاباً تاماً

وهو ليس ضاراً، إذا عـاد      . وهو شائع في سن مبكرة، لسعة خيال الطفل       : الكذب الخيالي  •

  .الطفل من وقت إلى آخر، إلى الواقع

  . إذ يقلد الطفل أسلوب المبالغة، لدى أحد والديه؛ وهو سبب شائع للكذب:كذب المحاكاة •

  .وقد يكون تقليداً ألحد الوالدين، كذلك: كذب المبالغة أو التفاخر •

ويستخدمه البالغون في االعتذار عن موعد، أو االحتراس من ضـغوط           : الكذب االجتماعي  •

  .وال يستطيع الطفل فهم حقيقة ذلك. اجتماعية

يلجأ إليه للهروب من العقاب، الناجم عن اعترافه، فيلجـأ إلـى الكـذب،                 :  الوقائي الكذب •

  .ليحمي نفسه؛ ويترسخ في نفسه، أن الكذب ليس خطًأ

ولكنه يفضل ذلك علـى     . يعرف الطفل، أنه لن يصدق، بل قد يعاقب       : الكذب لجذب االنتباه   •

  . فليكن بالسلوك السيئعدم االهتمام؛ فإن لم يتأتَّ االهتمام، بالسلوك السوي،

يتوسله الطفل لمضايقة والديه؛ ألنهما متسلطان، أو إلحساسه أنه مظلوم، أو           : الكذب الكيدي  •

  .لغيرته من اهتمام والديه بإخوته

إذ يفشل الطفل في تحقيق توقعـات       . غرضه كسب اإلعجاب واإلطراء   : الكذب التعويضي  •

  .ه لبعث السرور في نفوس أسرتهوالديه، فيخترع نجاحات كاذبة، في محاولة من

يتمثل اتخاذ الطفل موقف العدوان السلبي، وانتحال أعذار كاذبـة، ليظـل            : الكذب العدائي  •

  .سلبياً، عندما يطلب منه فعل شيء
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وهو الكذب المتعمد المتقن، الذي يرتبط باضطراب السلوك، المتـضمن          : الكذب المرضي  •

 ).1980علي،.(من البيت أو المدرسةلسمات أخرى مضطربة، مثل السرقة، والهروب 

  

  :الشجار .4

. يبدأ عندما يوجه الشخص، استفزازاً، لشخص آخـر       . وهو عبارة عن جدال أو نقاش غاضب      

وهو فعل مشترك بين اثنين، عكس العدوان، الذي هو فعل فردي، يأخذ فيه أحـد المـشتركين         

ية من الغـضب، واعتـداء      ويشترك الشجار والعدوان في أن كليهما شحنة انفعال       . دور المدافع 

وسبب الشجار، أن الطفل ال يعرف كيـف يقـيم سـلوكيات وارتباطـات              . على شخص آخر  

ولكن للشجار وجهه اإليجابي؛    . وهو أكثر لدى البنين منه لدى البنات      . اجتماعية، تقييماً ناضجاً  

  .)Elliot,1993.(إذ إنه يعلم الطفل، بطريقة عملية، ما يقبله اآلخرون وما يرفضونه

 

  : المضايقة والتنمر للغير .5

وقد تكون المضايقة بالـسخرية     . يؤديان، عادة، إلى الشجار   . وهما من وجوه السلوك العدواني    

أما التنمر، ففيه يحاول المهاجم، أن يسبب ألماً جسمانياً إلنسان آخر،           . من آخر، إلثارة غضبه   

نمر أشـياء، مثـل شـد الـشعر أو     ويشمل الت. ألنه يتلذذ بمشاهدة معاناته، ومحاوالته االنتقام   

  ).Robinson,1985(المالبس، أو القرص وهو الضغط الذي يسبب ألماً

  : السرقة .6

وهي عرض شائع في الطفولة، على الرغم من ندرة ظهورها، بسبب تردد أولياء األمور فـي                

  : وأسبابها ما يلي. مناقشة سرقات أطفالهم، أو اإلفصاح عنها

  .نقص اإلحساس بحقوق الملكية •

  .محاولة استعادة األم المفقودة •

  .العدوانية •
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  .الرغبة في االمتالك •

  .الدفاع ضد الخوف من الهالك •

  .البحث عن العقاب •

  .استعادة اعتبار الذات •

  .الرغبة في رشوة الزمالء، بغية كسب عطفهم وتأييدهم، أو لتجنب سخريتهم •

  . مااالنتقام من الوالدين، أو لشد انتباههما، أو التمرد على سلطته •

هوس السرقة وهي السرقة في شكل نوبات، إذ يشعر الشخص بتوتر شديد، قبل ارتكـاب                •

 ).1985الظاهر،.(السرقة، وإشباع عند اقترافها

  

  :الهروب من المدرسة أو البيت .7

وقد يعبر عنه بالذهول، وقد يكون بسبب حب المغامرة، أو بسبب أن البيـت غيـر مـريح؛                  

ومن أهم أسـباب الهـروب،      . تخلفون عقلياً، من دون قصد منهم     وأحياناً، يذهل الصغار، والم   

الغضب، واالستياء من الوالدين، أو الخوف بسبب تهديد بعقاب، أو نزاع بـين األبـوين، أو                

ومعظم الذين يهربون مـن منـازلهم، عـادة،         . صراع بين الطفل وإخوته أو كرهه للمدرسة      

ولكنهم يهربون، ثانيـة،    . ودهم، فإنهم يعودون  وعندما تنفد نق  . يتجولون غير بعيد من منازلهم    

وبعض األطفال الذين يتأخرون كثيـراً خـارج        . عند حدوث موقف غير مريح لهم في المنزل       

وهناك هروب من أداء الواجب، من دون       . البيت، قد يسرقون، ليظلوا بعيدين عنه فترة أطول       

روب الطفل مـن المدرسـة،      وقد يكون ه  . إذن، سواء من البيت أو المدرسة أو أي مكان آخر         

ما يجعله، غالباً، يعاني نقـصاً      . رغبة في فعل شيء آخر، مثل اللعب أو التجوال في الشوارع          

. في التحصيل الدراسي، ويفشل في دراسته، مما ال يحقق إشباعاً في الذهاب إلـى المدرسـة               

مـضادة  ترتبط بخطر أكبر في االستمرار إلى الحياة البالغة، في صورة اضطراب شخـصية              

وقد يتكيف مضطرب السلوك فـي      . وهؤالء يشكلون نسبة قليلة، في بعض الحاالت      . للمجتمع

  .)Cohen, 1995. (الرشد، خاصة من يمارسون سلوكهم المضطرب، ضمن مجموعة
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  :اثر العوامل الوراثية في انحراف األحداث

لغة التعقيد، ألنها    هي با  - من انحراف أو استواء      -إن العوامل التي تصوغ السلوك اإلنساني       

مزيج من مؤثرات التركيبة الوراثية، والبيولوجية، والسيكولوجية والبيئية بمعناهـا الـشمولي،     

فجميع المؤثرات تتفاعل في صياغة السلوك تفاعالً تبادلياً، بحيث يصعب عزل مـؤثر عـن               

دال كبير  هل السلوك اكتسابي أم تركيبي وراثي؟ هي مجال ج        : اآلخر، لذا كانت مسألة دراسة    

  .بين العلماء، منذ أن ظهرت النظرية الدارونية وحتى اآلن

ومع ذلك فإن األبحاث الحديثة التي دارت ضمن نطاق علم الوبائيات في الطب النفسي، وعلم               

أكدت .. النفس الطبي، وعلم النفس المرضي، وعلم السلوك واإلجرام، وعلم النفس االجتماعي          

نحرافات السلوك بصورة استعدادات كامنة جـاهزة للظهـور         على دور العوامل الوراثية في ا     

وإن هذا ال يعنـي     . عندما تتوافر المناخيات المحرضة السلبية من تربوية وسيكولوجية وبيئية        

وجود حتمية بيولوجية في االنحراف السلوكي، أو أنه ال أثر لعامل التنشئة الصحيحة في تبديل               

ي في مقدورها تكوين عادات سلوكية عند األوالد قادرة         فالرعاية واألمومة السوية الت   . السلوك

  ).Burint, 1984. (على السيطرة على العامل الوراثي لنوازع االنحراف الكامنة

  :دور األسرة والمدرسة والمسجد في الوقاية

يجب أن نالحظ الدور الحيوي والهام الذي تلعبه األسرة في عملية وقاية الحدث من االنحراف،             

 حاسم وقاطع، وقد اتضح جلياً من خالل الدراسات الميدانية وجود عالقة قوية بين              إذ هو دور  

التصدع األسري وجنوح األحداث، وعليه فإن الجنوح عند األحداث هـو أول عالمـة لفـشل                

أما المدرسة فمن خالل مناهجها تؤثر فـي حيـاة   ! األسرة في تأدية وظيفتها األولى واإلنسانية   

ها تعبير المجتمع المدروس، والمنظم، ووسيلته الناجحـة لنقـل تراثـه            الحدث، على اعتبار أن   

الحضاري إلى أطفاله بصورة نظامية نافعة، لذا فإن فشل المدرسة في أداء مهمتها يكون لدى               

أمـا  . بأفراده، ومؤسساته، ونظمه وقوانينه، وقيمـه     : األطفال شعوراً بالكراهية للمجتمع ككل    

الرسالي في تنمية الجوانب القيمة، والروحية عند الفرد المسلم؛         المسجد؛ ويسبب انحسار دوره     

بسبب طغيان المعيار المادي والرفاهية، وتعاظم االنفالت الغريزي بواسطة وسائل اإلعـالم،            

وتوفر وقت الفراغ والبطالة، أدى ذلك إلى التأثير المباشر والسريع على نفسية األطفال، بحيث              

 وأحياناً غير موجود، وبالتالي صار االنحراف أو الجنوح أمـراً           أصبح الوازع الداخلي ضعيفاً   
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لذا علينا جميعاً أن نركز على أهمية التربيـة         . ممكناً وسهالً ومتقبالً من النفس األمارة بالسوء      

بتضافر جهود األسرة وخاصة الوالدين، والمدرسة، ودور العبادة في تهيئة الظروف المواتيـة             

تلقى أكبر قسط من العناية كي ينمو وقد اكتمل لديه التوازن العـاطفي،             التي تسمح للطفل بأن ي    

والنفسي؛ الذي يخلق لديه مناعة ضد مركبات النقص، واألمراض النفـسية المهـددة لكيانـه               

  ).1990نمر،.(ومستقبله
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  .البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة

  : البرنامج اإلرشادي-أوال

جتماعي، وهو برنامج يتم فيه استخدام نوعين من الجلـسات          يشرف على البرنامج أخصائي ا    

الفردية والجماعية، ولكل نوع من الجلسات شروطها ومواعيدها والنتائج المتوقعة منها، وهـو       

  .برنامج تستخدم فيه تقنيات ديناميكية الجماعة والمقاييس السوسيومترية والدراما

 بناء على احتياجات العمل بحيث حصل       وهذا البرنامج خاضع للتطور من مرحلة إلى أخرى،       

 على هذا البرنامج من حيث األداء المهني، وذلـك نتيجـة المهـارات              2008تطور كبير عام    

اإلرشادية التي أصبح يمتلكها الطاقم العامل من خالل ورشات العمل الداخليـة والخارجيـة،              

مع النزالء فـي عمـل      وتبادل الخبرات، والذي انعكس على أداء األخصائيين وأساليب عملهم          

الجلسات والفردية، وكيفية دراسة الحالة استنادا على المدارس النفسية المختلفة، وبدأت تبتعـد             

عن األساليب التوجيهية والحكم والتحليل والتعميم ويعتمد العمل وفق برنـامج التـدخل علـى         

  .خطوات مهنية في بناء العالقة اإلرشادية

  : البرنامج الرياضي-ثانيا

 تعزيز البناء الجسدي لألحداث، وتهذيب النفس وتفريـغ الطاقـات           إلىرنامج يسعى   هو ب  .1

  . المتنوعةاألنشطةالكامنة واالهتمام بوقت الفراغ عن طريق 

  .تدريبهم على تكوين العالقات الطبيعية وروح التنافس الشريف .2

  . لتقبل الهزيمة والتعلم من الخطأ وتنمية شعور الثقة بالنفسإعدادهم .3

  .الطاقات الزائدةتفريغ  .4

  : الرعاية الصحية-ثالثا

  . المصاب بهااألمراض الفحوصات الطبية لحظة دخول الحدث لمعرفة إجراء .1

  .تقديم الخدمات الوقائية من اإلمراض .2
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  .تحويل الحاالت المرضية .3

 األحداثالرعاية الصحية بالمؤسسة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية والعامة ومكان منامات            .4

  .غذائيوالبرنامج ال

 وللبيئة التي يعيشون فيه بالتنسيق مع الصحة النفسية وصحة          لألحداثعمل فحص دوري     .5

  .البيئة

  :البرنامج الثقافي: رابعا

 حيث يقـوم هـذا      األمل تم افتتاح مكتبة دار      أن بعد   2008هذا البرنامج تم استحداثه في عام       

 لدى الطالب ويـتم كمـا       مرشد اجتماعي بهدف زيادة المعرفة والوعي      إشرافالبرنامج تحت   

  :يلي

  .جلسات توعية وثقافة .1

  .اخذ العبر منهاوقراءة القصص  .2

  .االستماع للبرامج الثقافية عبر الراديو والتلفزيون .3

  .مشاهدة األفالم الثقافية واالجتماعية التي تستحضرها المؤسسة .4

  .تخصيص حصص مكتبية لتعليم الحاسوب .5

  :البرنامج الزراعي: خامسا

لبرنامج مهندس زراعي من اإلغاثة الزراعية، والبرنامج يهدف إلى إيجاد          حيث يشرف على ا   

عالقة ما بين التربية والزراعة، والى تجميل المظهر العام لحديقة المؤسسة من خالل زراعة               

  . من الخضار والبقولياتالمؤسسةاألزهار والورود، ولتوفير احتياجات 
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  :البرنامج المهني: سادسا

الل هذا البرنامج على إعادة تأهيل األحداث ومساعدتهم في إكسابهم مهنة           تعمل المؤسسة من خ   

  :من خالل البرامج المتوفرة وهي

  :برنامج التطريز والخياطة .1

وهذا البرنامج تشرف عليه مدربة خياطة تساعد األحداث فيه في كسب هذه المهنة من خـالل                

اعدة وتأهيل الحدث في كسب مهنة      الجلسات اليومية، وهذا البرنامج يهدف كما ذكرنا سابقا مس        

تساعده في العيش باالعتماد على ذاته في مواجهة الحياة ويتم تنفيذ البرنـامج ضـمن اآلليـة                 

  :التالية

  .التعرف على شخصية الطالب وقابليته لتعلم مهنة الخياطة .1

  .إعداد خطة تدريبية .2

  .تصنيف الطالب حسب رغباتهم وميولهم ما بين التطريز والخياطة .3

  . الصليب في التطريزقطعة .4

  .نقل الرسومات عن المجلة وعن القطع .5

  .كيفية استعمال المقص .6

  .اخذ المقاسات والتسريح اليدوي واللقطة .7

  .الدرزة بخطوط مستقيمة .8

  .الدرزة على الورق .9



  45

  .برنامج التجميل والحالقة: سابعا

ل أوقـات   إلى إكساب األحداث مهنة تسهم في صقل شخصياتهم وشغ       أيضايهدف هذا البرنامج    

فراغهم بطريقة ايجابية وبناءه مما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها للوصـول إلـى               

  .تعديل سلوك الحدث

  :قسم التعليم األكاديمي والالمنهجي: ثامنا

تعمل المؤسسة في هذا القسم على إعادة تأهيل األحداث تعليميا، من خالل بـرامج التربيـة،                

 من الناحية التربوية والثقافية، وزيادة قدراتهم بمسائل القـراءة          ومحو األمية، وتعديل سلوكهم   

  .  والكتابة والتعبير والنحو ودروس في الرياضيات والتاريخ والتربية اإلسالمية
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  : للجانحاإلعاقة ومضاعفات اضطراب السلوك 

تختلف درجة اإلعاقة باختالف شدة االضطراب، فقد يعوق الطفل عـن االلتحـاق بمدرسـة               

وأهم المـضاعفات   . ادية، ويستلزم سلوكه المضطرب، إدخاله إلى مؤسسة لرعاية األحداث        ع

هي الفشل الدراسي، والخروج عن القانون، واإلدمان، واألمراض الجنسية، وحمل المـسافحة            

، إضافة إلى اإلصابات الجسمانية الكثيرة، الناتجة من تعدد الشجارات؛ وأحيانـاً،            )لدى اإلناث (

تحاري، ويمكن أن يشخص اضطراب السلوك، طبقاً للدالالت التشخيـصية، التـي            السلوك االن 

  : وهي. وردت في دليل التشخيص اإلحصائي األمريكي الرابع

نمط ثابت ومتكرر من السلوك المضطرب، الذي تنتهك فيه حقـوق اآلخـرين، أو قـيم                 .1

الث أو أكثر مـن     كما يظهر في وجود ث    . المجتمع األساسية وقوانينه المناسبة لسن الطفل     

المواصفات اآلتية، خالل العام الماضي، على أن تكون صفة واحدة منها، علـى األقـل،               

  :ثابتة، خالل األشهر الستة الماضية

  

  :االنتهاك الخطير للقوانين و العدوان ضد البشر والحيوانات

  .غالباً، يتأخر خارج البيت، ليالً، من دون مراعاة ألوامر الوالدين •

  .ه خارج البيت، مرتَين، على الرغم من رفض الوالدين لذلكتكرر مبيت •

  . يهرب من المدرسة •

اضــطراب الــسلوك هــذا، يــسبب خلــالً فــي الوظــائف، االجتماعيــة والمدرســية، أو                    

الوظيفية، إذا كان الجانح قد تجاوز ثمانية عشر عاماً، فإن مواصفاته؛ ال تتفق مع   اضطراب                 

  : ويختلف اضطراب السلوك باختالف شدته. المضادة للمجتمعالشخصية 

يتمثل في مشاكل سلوكية قليلة، تفي بالتشخيص، ولكنهـا تـسبب           : اضطراب سلوك خفيف   •

  .أذى ضئيالً لآلخرين

  تراوح فيه المشكالت السلوكية بين الشدة والخفة:  سلوك متوسطاضطراب •
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ذاء شديداً لآلخرين، مثل اإلصـابات      تتعدد فيه المشاكل وتسبب إي    : اضطراب سلوك شديد   •

الجسمانية الخطيرة للضحايا، أو االنتهاكات الشديدة للقوانين، أو السرقات الكبيرة، والغياب           

    .الطويل عن البيت

  .غالباً، يتنمر لآلخرين ويهددهم، أو يرهبهم •

  .غالباً، يبدأ عراكات جسدية •

  .ل المطواةيستخدم أسلحة، يمكن أن تسبب أذى جسدياً لآلخرين، مث •

  .يعامل اآلخرين بوحشية جسدية •

  .يعامل الحيوانات بقسوة ووحشية •

  .يسرق، في مواجهات مع الضحايا، نتشاً أو سطواً •

  . إكراه آخر على مواقعته جنسياً •

  

  :تدمير الممتلكات و النصب أو السرقة

  .تورط في إشعال حريق، بقصد اإلضرار الخطير •

  . ، غير إشعال الحرائقتدمير ممتلكات اآلخرين، بطريقة أخرى •

  .الهجوم على منازل اآلخرين أو سياراتهم، بكسرها •

  .غالباً، يكذب ويخدع اآلخرين لتحقيق طلباته •

  Fling.et a )  .(1992.السرقة من دون مواجهات مع الضحايا •
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  : أسباب اضطراب السلوك

  : بيولوجية،  واجتماعية،  ونفسية: وأسباب اضطراب السلوك متنوعة

  

   العوامل البيولوجية :أوالً

  :الوراثة .1

وقـد  . يشبه األطفال آباءهم، من الناحية الجسمانية والعقلية، ويشبهونهم كذلك، سلوكاً وعاطفة          

أكدت القول القديم وصمة اإلجرام تجري في عائالت معينة، دراسة التاريخ العائلي لمضطربي             

 مجرماً، كان اآلخر مجرماً، بنسبة      وكشف دراسة التوائم المتماثلة، أنه إذا كان أحدهما       . السلوك

وهـو  . بينما في التوائم غير المتماثلة، تقل النسبة إلى واحد من كل أربعة. ثالثة من كل أربعة  

ما تأكد، كذلك، في دراسات األطفال مضطربي السلوك، الذين فصلوا عن والـديهم، وتبنّـاهم               

ألطفال وبـين آبـاء بيولـوجيين،    آباء آخرون، إذ وجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين هؤالء ا          

كما وجـد   . مضادين للمجتمع، أو أقارب بيولوجيين، مضادين للمجتمع، أو مضطربي السلوك         

أن بين اضطراب نفسي آخر، غير اضطراب السلوك مثل الفصام لدى أحد الوالـدين، وبـين                

  ).1985غباري،.(اضطراب السلوك

  

  :اضطراب وظيفة الدماغ .2

طراب الدماغ، لدى مضطربي السلوك، مقارنة بغيرهم، بفـارق ذي          أشارت الدراسات إلى اض   

من معتادي العدوان، الجانحين، بينما كانت      % 65فلوحظ شذوذ في تخطيط الدماغ، لدى       . داللة

وكان الشذوذ لدى عامة النـاس      . في غيرهم من المساجين، غير معتادي العدوان      % 24نسبته  

ط الدماغ، يتشابه مـع تخطـيط الـدماغ لـدى       ولوحظ أن هذا الشذوذ في تخطي     %. 12بنسبة  

واستنتج من ذلك، أن اضطراب السلوك، يرجع إلى نقص نضج الجهـاز العـصبي،              . األطفال

 .كعامل، يسهم في إحداث اضطراب السلوك؛ إذ إن دور العوامل النفسية أكثر أهمية، في ذلك              

  ).1994مراد،(
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  عوامل بيولوجية أخرى .3

نية الجسمانية العضلية؛ عدم اكتمال مدة حمل الطفل، أي أنـه           خاصة البِ : تتمثّل في نواحٍ شتى   

ولكن األكثر أهمية من ذلك، هو تعـرض مـضطربي          . ولد مبتسراً؛ حدوث تسمم أثناء الحمل     

السلوك لكثير من الحوادث واإلصابات، في طفولتهم، وهذا يعكس إهمال األسرة في حماية هذا              

 اضطراب السلوك، مثل تعاطي مادة مـا، تظهـر          ومن العوامل البيولوجية ما يرسب    . الطفل

اضطراب السلوك؛ أو إصابة الطفل بمرض، يعوقه، جسمانياً، ويحد من نشاطه، األمر الـذي              

يجعله أكثر عدوانية؛ أو أن مرضه، جعل الضبط الخارجي، من والديه، يقل، فبدأ اضـطراب               

  ).1985مراد،.( سلوكه

 

  :العوامل االجتماعية: ثانياً

لجو العاطفي، داخل األسرة، في السنوات الثالث أو األربع األولى من حيـاة             اضطراب ا  .1

الطفل، في صورة  شجارات متكررة، أو طالق عاطفي بين الوالدين ـ يحـبط الطفـل،    

  . ويجعله عدوانياً، وعرضه الضطراب السلوك

ط، عدم وجود شخص بالغ واحد، يرتبط به الطفل الصغير، عاطفياً؛ أو أن هـذا االرتبـا                .2

  .قائم، ولكنه غير دافئ، وغير ثابت

اضطراب األسرة، بانفصال الوالدين، أو هجران أحدهما اآلخر، أو إدمانهما، كليهمـا أو              .3

  . أحدهما؛ أو اضطراب سلوك أحدهما أو مرضه النفسي

  .عدم تخطيط الوالدين لمستقبل حياتهما، وقسوتهما في عقابهما البدني ألطفالهما .4

  . ائهم على خرق القوانينتشجيع اآلباء ألبن .5

نقص إشراف الوالدين ورعايتهما ومساعدتهما، النشغال كلٍّ منهما بعمله عـن معايـشة              .6

  .األبناء
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كمـا أن   . إيذاء األطفال، يجعلهم أكثر عدوانية، ويعرضهم لألمراض نفسانية وجـسمانية          .7

 العنف دليـل    العنف،ينمي نفسه نمواً مطّرداً، فيصبح الطفل دائم االستفزاز، ألنه يرى أن          

  .على االهتمام، فيضطرب سلوكه، لينال العقاب

  . غياب القدوة لدى هؤالء األطفال، غالباً .8

وهناك عوامل تتصل بالمجتمع؛ إذ إن اضطراب سلوك األطفال، يعكـس بـصورة مـا                .9

الوضع األخالقي لألمة، إذ لوحظ، أن المجتمع، الذي يرتفع فيه معدل الطـالق، واألسـر             

.  السفاح، وجرائم البالغين ـ يزداد اضطراب السلوك بين األطفال فيه الممزقة، ووالدات

كذلك، عدم احترام السلطة، خاصة سلطة البيت والمدرسة، والـسلطة الدينيـة؛ وتخـبط              

المجتمع حول وسائل التربية، واالنتقال من تلك التقليدية إلى الطـرق الهالميـة؛ وعـدم               

وال يعد فقـر المجتمـع      . هيم الجديدة للتربية  التخطيط التربوي الواضح، لعدم رسوخ المفا     

سبباً الضطراب السلوك؛ إذ تعانيه أغنى دول العالم، وبالتحديد الواليات المتحدة األمريكية            

كما أن تحطيم المفـاهيم األخالقيـة       . والسويد وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، أكثر من غيرها      

وقد . 10. يسهم في اضطراب السلوك   السائدة، واهتزاز القدوة، على المستوى االجتماعي،       

يترسب اضطراب السلوك لدى الطفل، بدخوله المدرسة، أو االنتقال مـن مدرسـة إلـى               

كما أن دخول األم إلى المستـشفى، أو مرضـها          . أخرى، أو االنتقال من مسكن إلى آخر      

  ).1973موسى،.(مرضاً، يقعدها عن رعاية الطفل، قد يرسب اضطراب السلوك لديه

 

  :  العوامل النفسية:ثالثاً

اضطراب عالقة الطفل باألم، أو من ينوب عنها؛ إذ إن عالقته بأمه عامل مهـم للنمـو                  .1

االجتماعي، فلقد ثبت أن نمو الضمير، الذي هو إدخال، ثم توحد بقيم الوالـدين، يـستلزم                

  . عالقة ثابتة، دافئة، بشخص األم أو بديلها

كمـا أن  . ي السلوك، عن أقرانهم األسوياء    نقص مستوى الذكاء، الذي لوحظ لدى مضطرب       .2

الذكاء المرتفع، قد يكون نقمة، ينشأ عنها اضطراب السلوك، خاصة إذا أصبح ذكاء الطفل              
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محل حديث األسرة، وتلتمس له األعذار، عندما ينحرف سلوكه، ما قد يحمله على التعالي              

  .وانحراف السلوك

خاصة في المستويات االجتماعية    ،طفال  سيطرة شخصية األم أو غياب األب، في تربية األ         .3

إذ يكون لألم دور مزدوج في الحب والرعاية والتربية، فيصبح السلوك الحسن            ). المرتفعة

لذا، فإنه عند نمو نزعة الذكورة، التي تحدث خـالل          . نمطاً أنثوياً، من وجهة نظر الطفل     

 انتهاج السلوك المخالف،    المراهقة أو قبلها، يصبح الطفل الذكر مضطرباً ال شعورياً، في         

  .بغية إثبات الذكورة

  . الشعور بالتعاسة واإلحباط، والتعبير عن الرفض الداخلي .4

  

  ووسائل اإلعالم .. األحداث

اهتمام الصحافة بتتبع الجرائم ونشر تفاصيلها، والمقاالت في هذا المسلك أصبح رافـداً مـن               

كما أن وجود سن المراهقة ضـمن هـذه   . روافد اإلجرام، وخاصة بين الفئة العمرية لألحداث     

الفترة العمرية يشكل أحد األسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة انحراف األحداث بسبب المـشاهد              

كما تعالج بعض المواضيع المتعلقة     . المثيرة، في أجهزة اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة      

ثال أفالماً عـن المخـدرات      بقضايا الشباب بطريقة غير صحيحة، كأن تعرض على سبيل الم         

بأنواعها، ومصادرها وكيفية استعمالها بشتى الوسائل طوال ساعات الفـيلم، وتـأتي الـدقائق              

وعليه فإن وسائل اإلعـالم     . الخمس األخيرة للمخاطر، والمصير المحتوم لمتعاطي المخدرات      

صـة، وأمـور    تعتبر عامالً من عوامل اإلجرام بالنسبة لفئات معينة من الناس في ظروف خا            

 إلى ارتكاب الجريمـة،     -عن طريق ما قرأ     -وقد يكون األثر المباشر إذا اندفع المجرم      ! معينة

وقد يكون األثر غير المباشر إذا أثارت هذه الوسائل خيال المجرم، وأيقظت في نفسه رغبات               

  ).1987غنيم،.(كانت دفينة

ل ويجلـسون أمامـه الـساعات،    ناهيك وسائل اإلعالم، خاصة التليفزيون، الذي يعشقه األطفا     

ويعايشونه أكثر مما يعايشون والديهم، األمر الذي يجعله أداة بالغة التأثير، خاصـة إذا شـاع                

العنف في ما يعرضه من مواد؛ ألن مشاهدة العنف التليفزيوني، في حالة استرخاء جـسماني،               
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وذلك عكس الرياضة، التي    تؤدي إلى تراكم االنفعال، فيزداد التوتر واإلحباط، ومن ثم العنف؛           

  . تخرج االنفعال والتوتر

  :مآل اضطراب السلوك

، يعدلون عـن    %)75حوالي  (أظهرت الدراسات التتبعية لمضطربي السلوك، أن الغالبية منهم         

وهذا التغيير، قد يحدث استجابة لنصيحة إيجابية،       . سلوكهم المضطرب، بعد بلوغ سن العشرين     

نجاح، دراسي أو رياضي، أو عالقة عاطفية؛ أو التأثر بواحد          أو ينجم عن حدث إيجابي، مثل       

وكثيرون مـنهم، يعـدلون عـن سـلوكهم         .  إلى الطفل  المهمين بالنسبة أو أكثر من البالغين،     

المضطرب، عندما يتعرضون لموقف سيئ، مثل القبض عليهم بوساطة الشرطة، أو المثـول             

حداث، قد يوقظ األسرة من غفلتها، وينبهها       أمام المحكمة، كمتهمين؛ إضافة إلى أن مثل هذه األ        

، يـستمرون  %)25(والنـسبة القليلـة مـن هـؤالء األطفـال      . على مسؤولياتها تجاه الطفل   

والذين يعدلون عن سلوكهم المضطرب، يفعلون ذلـك        . كشخصيات مضادة للمجتمع سيكوباتية   

فل قيمة الحـب، وقيمـة أن       إذ يتعلم الط  . بدافع الحاجة الداخلية إلى الحب والقبول االجتماعي      

كما يتعلم أن الحب ميزة يضحي في سبيلها بأي ميـزات           . يكون محط اهتمام اآلخرين وحبهم    

  .)1983كمال، (.أخرى

  

  :اضطراب السلوكوعالج األحداث الجانحين 

إن المصير السيئ، الذي ينتظر مضطرب السلوك، وما يمكن أن يسببه لآلخرين من أضرار،              

الجي المبكر، في حاالت اضطراب السلوك، وبكل الوسـائل العالجيـة           يحث على التدخل الع   

  : المتاحة، ومن أهمها ما يلي

  

  العالج الوقائي: أوالً

ويمكن العالج الوقائي، بتجنّب األسباب، التي تؤدي إلى اضطراب الـسلوك، سـواء كانـت               

ارها، واالهتمـام   فال شك أن دفء األسرة العاطفي واستقر      . بيولوجية، أو اجتماعية، أو نفسية    

والتفهم للطفل وحاجاته، وعدم اإلفراط في إشباع هذه الحاجات؛ ووجود القدوة في تـصرفات              
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الوالدين، والمتابعة للطفل داخل المدرسة، وتوجيهه خارجها ـ تقلـل كثيـراً مـن حـدوث      

وهناك برامج للرعاية االجتماعية، على مستوى الـدول، تقـدم لتحـسين            . اضطراب السلوك 

ولكـن  . ف االجتماعية، التي يبدو أنها مسؤولة عن الكثير من حاالت اضطراب السلوك           الظرو

وتظل الوقاية من اضطراب السلوك، في حاجة إلى تكاتف         . هذه البرامج، ال تحقق فائدة كبرى     

وخاصـة  (األسرة مع مؤسسات الدولة، من مدارس، ومساجد وكنـائس، وأجهـزة اإلعـالم              

اية للناشئ من هذا االضطراب، الذي يهدد أمـن الدولـة وأمـان             ، حتى تحقق الوق   )التليفزيون

  ).1987زهران،.(مواطنيها، قدر ما يهدد سالمة األسرة واستقرارها وأملها في مستقبل أطفالها

  

  :العالج النفسي واالجتماعي: ثانياً 

و من   يكون وفقا لنظرية الذات لروجرز، او سلوكيا ا        أن العالج النفسي يمكن     أنويمكن القول   

 العالج المعرفي، او عن طريـق اإلرشـاد األسـري           أوخالل اكتساب المهارات االجتماعية،     

للوالدين، بحيث يتم العمل مع الوالدين في مجموعات عالجية او من خالل زيارات بيتية، وفي               

الحقيقة ال توجد هناك الفواصل او الفوارق بين النظريات اإلرشادية ويمكن في الحالة الواحدة              

  ).Baron, 1974. ( من نظريةأكثر تستخدم أن

  

  العالج بالعقاقير :ثالثاً 

ويقتصر دور هذا النوع من العالج، على االضطرابات المصاحبة، والمكلف بإعطاء مثل هذه             

األدوية هو الطبيب النفسي للحاالت التي ال تستجيب للجلسات اإلرشادية أو تعاني من نوبـات               

ال مسكنات وتستخدم مع  مثل اضـطراب نقـص االنتبـاه، أو             هي إ  معينة، وهذه األدوية ما   

، بجرعات صغيرة؛ ولكن،    )Haloperidol(وأحياناً، يعطى الليثيوم والهالوبيريدول     . االكتئاب

أحياناً، يكون اضطراب سلوك الطفل، تعبيراً      . لم تؤكد الدراسات، إلى اآلن، جدوى استخدامها      

وفي هذه الحالة، يفيد الطفل كثيراً مـن مـضادات          . عن اكتئاب داخلي، غير ظاهر، إكلينيكياً     

  ).1983كمال،. ( االكتئاب، مع عالج االكتئاب، نفسياً
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  :مفهوم الذات

لم يختلف المشتغلون بعلم النفس قديما أو حديثا حول قضية أو موضوع مثلما اختلفـوا حـول                 

اتي أو التقرير الذاتي أو     مفهوم الذات سواء في عملية تمييزه عن المفاهيم األخرى كالتقدير الذ          

اإلدراك الذاتي،أو إيضاح تداخله مع مصطلحات مثل األنا أو الروح أو النفس أو فـي تحديـد               

  .تعريفاته كموضوع أو كعملية

الخلفية التاريخية لتطور مفهوم الذات من عـصر الفالسـفة   ) Hattie, 1992( لقد تتبع حتي

وم الذات كهوية أو تفرد، مـرورا بـديكارت         اإلغريق كأفالطون وأرسطو والذين تداولوا مفه     

  الذي يراه كجوهر مدرك، إلى الجدل الفلسفي بين مفكري عصر النهضة وعلى رأسهم هيـوم              

)Hiom(             والذين حاولوا التمييز بين الحواس ومدركاتها العقلية كالتفكير وصوال إلى المـنهج ،

ا فـي أربعـة مـستويات أو        العلمي الذي تبناه جيمس في تفسير مفهوم الذات والذي وصـنفه          

 الـذات   -3 الذات االجتماعيـة     -2 الذات الجسمانية    -1:نطاقات منظمة في بناء هرمي يمثل     

  ).James ,1980.( الذات الروحية-4المادية 

 علـم   -:أما النظرة المعاصرة لمفهوم الذات فقد تشكلت تاريخيا في أربعة مصادر متميزة هي            

 علـم  -)Kole & Med(ذهب التفاعلي يكولي وميـد  الم-)Ericson (النفس النموأريكسون

           علــم الــنفس التجريبــي  مــارش وشــافلون-)Rogers(الــنفس الظــاهراتي روجــرز

Marsh &Shavlone).( Rayner,2001).(  

  إن التباين والتفاوت في الرؤيـة بـشأن التـصنيف والتعريفـات دفـع بمـارش وآخـرون                  

)Marsh.et al,1988 .(صائص حاسمة في تعريف مفهوم الذات بـالتركيز  إلى تحديد سبع خ

  .على أنها مفهوم منظم، ومتعدد األوجه، وهرمي مستقر، ومتطور ومتمايز، وقابل للتقويم

) Self - Concept(منذ بداية القرن الحالي أخذت معظم النظريات النفسية تتبنى مفهوم الذات 

توافـق النفـسي،ولكن النظريـات      كمفهومين هامين في دراسة الشخصية وال     ) Ego(أو األنا   

وكـان  .اختلفت حول طبيعة الذات وبنيتها وتركيبها وأبعادها ووظائفها،وحتى علـى تعريفهـا           

الخلط كثيرا بين مصطلح الذات ومصطلح أالنا،تارة على أنهما مختلفان وتـارة علـى أنهمـا      

  ).1980 زهران،(مترادفان 
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تي يبدأ فيها اإلنسان باستكشاف اإلنسان أجـزاء        يبدأ مفهوم الذات بالتكون منذ اللحظة األولى ال       

جسمه ويبني أفكاره وشعوره وأعماله وخبراته،واألفراد يكتشفون ذواتهم من خالل الخبـرات            

الذاتية التي يمرون بها في حياتهم، ويتولد لديهم الشعور بتقبل اآلخرين إذا صـدرت  عـنهم                 

  ).1998عدس،(أقوال أو أفعال تلغي ذلك التقبل 

من أهم من تحدث عن الذات ضمن نظريته الشهيرة ) Rogers, 1951(ر كارل روجر ويعتب

بأنها تمثل تلك العمليات النفسية التي تتحكم       " المعروفة بنظرية الذات وقد عرف روجر الذات        

في سلوكاتنا مع التركيز على أهمية النظر إلى الكائن كـشخص أو ككـل متكامـل و بأنهـا                   

  .  يدعي انه له جسده وسماته وقدراتهأنتطيع الفرد المجموع الكلي لكل ما يس

عبارة عن تنظيم نفسي يتكون من مجموعـة مـن الوظـائف            " وقد عرف فروم الذات بأنها      

االجتماعية واالقتصادية التي يقوم بها الفرد منذ طفولته وينبع إحساس الفرد بذاته من التجربة              

  .صالمع ذاته كموضوع للتجارب والتفكير والشعور واالت

وتوصال إلى أن الـذات     ) Peterson(بحوثه عن الذات مع بترسون      ) Rogers(وبدأ روجرز   

تتكون وتتحقق من خالل النمو االيجابي، وأنها تتمثل في عناصر مثل صفات الفرد و قدراتـه                

والمفاهيم التي في داخله عن ذاته نحو اآلخرين ونحو البيئة وعن خبراته والنـاس المحيطـين      

وهـي تعنـي    .ل األفكار المختلفة السلبية وااليجابية وهي صورة الفرد وجـوهره         وهي تمث .به

 حول مفهـوم الـذات مـن حيـث          )Froied (وجوده وحيويته وقد اختلف روجرز مع فرويد      

مـن  ) Young  (ارتباطها بالحاجات البيولوجية الكامنة في أعماق الذات، واختلف مع يـونج          

ف الفرد وأحاسيسه،إال انه اتفق مع كورت ليفـين         حيث ارتباطها بالالشعور الذي يضم عواط     

Levin            من حيث النظرة الكلية التي يحملها الفرد من خالل خبراته الماضية والحاضرة،واتفق،

على أن الذات سلسلة األفكار المـستمرة لـدى الفـرد وتكـون             ) James,1951(مع جيمس 

  ).1997أبو عيطة،.(شخصيتهم وهي التي تكون نظرته للحياة

فيعتقدان بأن مفهوم الذات ) Coopersmith and Feldman,1974(وبر سميث وفيلدمانأما ك

يتكون من تلك االعتقادات واالفتراضات التي يحملها الفرد عن نفسه، كما تفهم وتنـتظم مـن                

الداخل والتي تتضمن أفكار الفرد عن أي نوع من األشخاص هو وماهية الخـصائص التـي                

  .مية وتأثيرا في نظرهيمتلكها، والسمات األكثر أه
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  :الموقف من الذات عند الجانح

الجانح يهرب من ذاته ويتجنب عادة مواجهة صراعاته النفسية ويتهرب من القلق الداخلي ومن              

اآلالم النفسية التي تتولد عن هذه الصراعات وذلك القلق،وأصـعب األمـور علـى الجـانح                

ها باالنغماس بالواقع وباألحداث والوقائع     اإلحساس بآالمه المعنوية بشكل فعلي، وهو يتهرب من       

التي تعترض حياته اليومية حيث يتحول الحرمان من الحب إلى مسألة حرمان مادي،فالجـانح              

. ال يدرك من الواقع إال ما يحمله من لذة آنية أو إحباط آني ويتهرب من الماضي والمـستقبل                 

هم يبقـون أسـرى إغـراءات       كذلك ويظهر معظم الجانحين عجزا عن التخطيط للمستقبل، و        

  ).  2000حجازي،(اللحظة الراهنة 

بأنه الحكم على مـدى شـعور الفـرد         "فيعرف مفهوم الذات  ) CooprSmith(أما كوبر سميث  

بقيمته اإلنسانية، من خالل تقديره لذاته، ويرى سميث أن مفهوم الذات يعبر عن اتجاه موافقـة           

ا المفهوم يشير إلى مدى اعتقاد الفرد في ذاته         من جانب الفرد تجاه ذاته، كما يرى أيضا أن هذ         

  ).1992سليمان،(باعتبارها ذاتا قادرة ناجحة ذات أهمية وشأن، 

كمفهوم افتراضي شامل يتضمن جميع     "ويستخدم علماء النفس مصطلح الذات أو مفهوم الذات         

 األفكار والمشاعر عند الفرد التي تعبر عن خصائص جسمه وعقله وشخصيته، ويشمل ذلـك             

  ).1985زهران،.(معتقداته وقيمه وقناعاته، كما يشمل خبراته السابقة وطموحاته المستقبلية

  

ويعني بشكل عام، الفكرة التي يكونها الفرد عن نفسه، بما يتفق من جوانب نفسية واجتماعيـة                

وأخالقية وانفعاليه يكونها الفرد عن نفسه من خالل عالقته باآلخرين وتفاعله معهـم، وتعنـي               

ات التجريبية عند جيمس كشيء يستطيع الفرد أن يدعي أنه له جـسده وسـماته وقدراتـه                 الذ

  ).1987غنيم، . (وممتلكاته المادية وأسرته وأصدقائه

ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة والمحددة األبعاد من العناصـر المختلفـة               

  .لكينونته
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  :وتتكون الذات من العناصر التالية

  .لكفاءة العقليةا .1

  .الثقة بالذات واالعتماد على النفس .2

  .الكفاءة الجسمية من حيث القوة والجمال وبناء الجسم والجاذبية .3

  . األنوثة-درجة النمو في صفات الذكورة .4

  .الخجل أو االنسجام .5

  .التكيف االجتماعي .6

  

  : ومن العوامل التي تساعد على تكوين مفهوم الذات االيجابي

وذلك الن الفرد الذي يـدرك تمامـا مـستوى قدراتـه            : راته وإمكاناته معرفة الفرد لقد   .1

وإمكاناته الشخصية والمادية وغيرها، يستطيع أن يضع لنفسه أهدافا واقعيـة ومـستويات    

معقولة من الطموح، وهذا يسهل عليه تحقيق األهداف والوصول إلى تلـك المـستويات،              

 السابق من اثر كبير في النجاح الحالي        وهذا عامل مهم جدا خصوصا إذا أدركنا ما للنجاح        

  .والالحق

كلما كانت فكرة الفرد عن نفسه عالية وواقعية كـان          :فكرة الفرد عن نفسه وتقديره لذاته      .2

تقديره لذاته مرتفعا، مما يسمح له باتخاذ قرارات واعتبار نفسه مسئوال عن تنفيذها، وهذا              

ا إذا كانت فكرته عن نفسه وتقديره لذاته        يعطيه الثقة الكبيرة فيما يقوم به من تصرفات، أم        

ضعيفة،فان ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة بما تتخذه من قرارات، والى القلق والتـوتر الـذي                

  ).1991الديب،.(ينتج عن ذلك
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  : المعيقات التي تعيق تقبل الفرد لذاتهأهمومن 

  . القصور البدني أو الجسمي أو أي تشوهات جسمية .1

  .سيةالبيئة األسرية القا .2

  .االنتماء إلى جماعة األقليات .3

  .البيئة المدرسية العنيفة .4

  

قائمة بالصفات السلوكية التي تدل  )1988دسوقي،( في الوارد(Coombs) وقد وضع كومبس 

  :على أن اإلنسان لديه مفهوما مناسبا لذاته وهذه القائمة هي

  .أن يكون مطمئنا .1

  .أن يكون مستوى طموحه واقعيا .2

  . شجاعةيستطيع العطاء بكل .3

  .يتمكن من التعامل مع المواقف المختلفة بكل موضوعية .4

  .لديه القدرة على االبتكار .5

  .يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية .6

  .لديه القدرة على تقبل الناس .7

  .يتقبل النقد البناء .8

ال ينكر القدرات والمشاعر المحيطة به، وال يحاول السيطرة على اآلخرين،وال يـرفض              .9

  .ين ولديه إحساس قليل بالفشلالمساواة باآلخر
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  :نمو مفهوم الذات

أن الذات هي في األصل بنـاء       ) (Mead,1962أما فيما يتعلق بنشأة المفهوم ونموه،فيرى ميد        

اجتماعي أساسه الخبرة االجتماعية، وبالتالي فالذات تنمو في اإلطار االجتماعي مـن خـالل              

فيؤكد على أن مفهوم الذات ) Rogers, 1951(أما روجرز . التفاعالت والتعامالت االجتماعية

ينتج عن تفاعل الكائن الحي مع البيئة، ذلك الجزء من المجال الظاهري الذي أصبح بالتدريج                

متمايزا،فالذات باإلضافة إلى كونها عملية فهي شيء إدراكي يدرك منه الشخص ذاته ويفهمها             

على أن األسرة هـي الحـضن       ويتفق غالبية المتخصصين    . ويعرف ما ينبغي أن تكون عليه     

األول الذي يترعرع فيه الطفل وينمي خبراته وعالقاته مع اآلخرين وبالتـالي فهـي النـسق                

المسؤول عن إكسابه المعايير واألنماط السلوكية السليمة، فعن طريقها يتعلم التوافق الشخصي            

تبطـة بمتغيـرات    والنفسي والتواصل والتفاعل االجتماعي وتكوين االدراكات والمفاهيم المر       

  ).2002إبراهيم وسليمان،(حياته ونمو مفهومه الذاتي وبتكوين االتجاهات االيجابية عن نفسه

الذات بأنها نتاج المدركات الموضوعية من مالحظـات ماضـية          ) Raimy(وقد عرف ريمي  

) map(يشبه ريمي الـذات بالخريطـة       . وحاضره، بمعنى أنها تمثل ما يعتقد الفرد عن نفسه        

جع إليها الشيء الذي يتكون من االتجاهات والمشاعر العديدة التي توجد عنـد الفـرد               حيث ير 

  ).1980زهران،.(وهي تتأثر بعالقة الفرد مع اآلخرين

تشير بعض الدراسات إلى نوع من الثبات مع متغير العمر في المكونات الشخـصية للطفـل،                

نفسه في االتجاه الـذي بـدأ فـي          يستمر مفهوم الطفل عن      إذوالتأكيد هنا على اتجاه التطور      

طفولته، ويتشكل في تنظيم متناسق ويصبح مؤثرا فاعال في سلوك الطفل الذي يتصرف وفقـه       

  ).1981الكيالني وعباس،. (ويحميه وينميه

حسب دراسة البورت يعاني الطفل في المراحل المبكرة التي أجريت على مراحل نمو الـذات               

  :حيث حددها كاآلتي

يفتقـد الطفـل    ) ما بين الرابعة والسادسة   :(بكرة وفي مرحلة ما قبل المدرسة     في الطفولة الم  

ذاتيته، ويختلط عنده الوهم بالواقع، ويسيطر على الطفل في هذه المرحلة الخيال الواسع ويتسم              

  .في هذا العمر بالذات المركزية
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  :وفي مرحلة الطفولة المتأخرة

  .رته على امتداد الذاتيزيد إحساس الطفل إلى حد ما بهوية الذات وبقد

  :وفي مرحلة المراهقة

يقوم المراهق بالبحث عن ذاته، حيث تتميز مرحلة المراهقة بوجود المشكالت العديـدة التـي               

ويسعى المراهق في هذه المرحلة إلى الوصول بما يعرف باالستقالل الذاتي،           . تواجه المراهقين 

شاعر وتشتد االنفعاالت مما يـؤثر      ويشتد الصراع في هذه المرحلة وتضطرب العواطف والم       

  ).1989منصور،( .على اضطراب الذات لديهم

  : وفي نهاية المراهقة المتأخرة واالقتراب من سن الرشد

يحدث تعديل في صورة الذات ومفهومها نتيجة للنضج العقلي الذي يؤهل الفرد للموازنة بـين               

ي هذه المرحلة يعمل الفرد على تحديد       استعداداته وقدراته وإمكاناته، وبين طموحاته وآماله، وف      

  ).1989منصور،.(األهداف الرئيسة التي تعمل على تحقيقها

  :ويذكر جوردون أربعة مصادر يتكون منها مفهوم الذات وهي

  :Family influenceالتأثيرات العائلية : أوالً

ثل تقبـل   وتكون هذه واضحة في سلوك األفراد الكبار الذي ينعكس على ذات الطفل الصغير م             

هذا الطفل ومحبته وإقامة التوقعات على أساس ما لديه من قدرات وتقبل حاجاتـه الفيزيائيـة،        

  .ومثل هذا الطفل يشعر أنه طيب وأن العالم المحيط به كذلك

  :body influenceتأثيرات الجسم : ثانياً

وقعة ممـن   ويتضح ذلك من تركيب جسم الطفل خاصة إذا كان يسمح له أن يقوم باألشياء المت              

  .هم في مثل سنه

  :school experiencesخبرات المدرسة : ثالثاً



  61

ويبدو ذلك واضحاً إذا كان األفراد الكبار يراعون مقاييس النمو المختلفة وفي هذه الحالة فـأن                

  .الطفل يقوم بأشياء مرضية ليرضي بها اآلخرين

  :peer contactاالتصال بالرفاق : رابعاً

وم الذات وترتبط بانتماء الفرد إلى المجموعة غالباً مـا يقـوم هـذا              وهذه من أهم مظاهر مفه    

االنتماء على أساس المهارات الفيزيائية ونوع القيادة وعندما توجد بعض الصفات عند الفـرد              

          تناسب المجموعة فأنها تـؤدي بـه إلـى أن يكـون مقبـوالً مـن اآلخـرين ومـن نفـسه                

)Mayer.et al,2000.(  

  : همالمعنيين رئيسيينح الذات في مختلف األبحاث النفسية ويستعمل مصطل

  .subject. الذات كموضوع: المعنى األول .1

  .الذات كما يعرف الفرد نفسه: المعنى الثاني .2

  

مؤلف مقياس تنسى لمفهوم الذات والـذي يقـوم علـى           ) Fits(أما مفهوم الذات عند فتس      

  :أساس أن هناك عدة مكونات لمفهوم الذات هي

  .وتعني وصف الفرد لنفسه كما يراها هو ) Self- Sufficient(  الذاتإشباع  .1

  .ويدل على مدى تقبل الفرد لسلوكه )behavior(السلوك  .2

وهي تعطي رأي الفرد في جسمه ) physical appearance، out look(الذات الجسمية  .3

  .وحالته الصحية والمهارات التي يتقنها

وتشمل عالقة الفرد مع اهللا وكذلك كـون        ) moral-ethical-self(الذات المعنوية الخلقية     .4

  .الفرد طيباً أو خبيثاً

وتعني العالقة بين الفرد وأسرته وطريقة إدراكـه لذاتـه          ) family-self(الذات األسرية    .5

  .نتيجة لتعامله مع أفراد أسرته
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د وتوضح أدراك الفرد لذاته من خالل عالقتـه بـاألفرا        ) social-self( الذات االجتماعية  .6

  .اآلخرين من حوله

حين يعيش الطفل األمن يتعلم الثقة بالنفس وبمن حوله،         ) Positive-Self(الذات االيجابية    .7

وحين يعيش القبول يتعلم الرضا عن الذات، وحين يعيش التقبل يتعلم الحب، وحين يعيش              

تـسامح  المساواة يتعلم العدالة، وحين يعيش األمانة يتعلم احترام الحقيقة، وحين يعـيش ال            

  .يتعلم األناة، وحين يعيش الثناء يتعلم التقدير، وحين يتعلم الصداقة يتعلم حب عالمه

حين يعيش الطفل االنتقاد يتعلم اإلدانة، وحـين يعـيش       ) Negetive-Self( الذات السلبية  .8

العداء يتعلم المقاتلة،وحين يعيش الخوف يتعلم القلق،وحين يعيش الغيرة يتعلم اإلحـساس            

  ).1998واد،ج( باإلثم

  

  :مفهوم مركز الضبط

، أحد المفاهيم الحديثة نسبياً، لذالك تعددت )Locus of Control  (يعتبر مفهوم مركز الضبط

مركز التحكم، مصدر الـتحكم، وجهـة الـضبط،         : الترجمات العربية للمصطلح األجنبي مثل    

 (Socialتمـاعي  الخ، وقد اشتق هذا المفهوم أصالً من نظرية الـتعلم االج ...موضع الضبط

Learning Theory(    التي صاغها في الخمسينات من هذا القـرن العـالم جوليـان روتـر    

Julian Rotter)() .،1995توفيق، وسليمان.(  

 بأنها أحـدى المـصادر   )Locus of Control( وجهة الضبط 1995وعرف الشرقاوي عام 

واقف وإدراك أسباب حـدوثها، إال      األساسية التي يعتمد عليها الفرد في تفسير ما يواجهه من م          

أن األفراد ذوي الضبط الخارجي أنفسهم تحت تحكم قوى خارجية ال يستطيعون التأثير فيهـا               

مصطلح يشير إلى وجهة نظر     : مركز الضبط بأنه  ) 1994هدية،(  وعرفت   .)1998الشافعي،(

وما أذا كان الفـرد   الفرد في العوامل المؤثرة على سلوكه أو على مستقبله أو المسئولة عنهما،             

يجمع العوامل إلى شخصه هو بالتالي مسؤول عنها أم إلى الظروف الخارجية، وبالتالي يكون              

، في دراستها   )1987دروزة،( وعرفته. هذا قدره الذي ال مفر منه، وال مسؤولية شخصية عليه         
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 نفـسه، أم    على أنه الطريقة التي يدرك بها الفرد العوامل المسببة لسلوكه  هل هي كامنة فـي               

  .صادرة عن ظروف وحوادث خارجية تفوق طاقته وقدرته

مفهوم يشير "الذي بلور نظرية مركز الضبط فقد عرفه بأنه) (Julian Roterأما جوليان روتر

إلى التوقع العام حول الدرجة التي تكون بها المعززات تحت سيطرة الـشخص الداخليـة، أو                

  ).1987جبر،" (تحت سيطرة خارجية أخرى

توضيحاً لفئتي مركز الضبط، حيث أشار إلى أنه إذا كان حدوث ) Roter, 1975)(دم روتروق

ونكون حينئـذ   التعزيز مرتبطاً بالعالم الخارجي، فمن المنطقي أن يكون ذلك ألسباب مختلفة،            

  : أمام أربع من أنواع الضبط الخارجي وهي

العالم غيـر قابـل للتنبـؤ، أو أن         ، وهذا يمثل اعتقاداً بأن      )Chance (الحظ أو الصدفة  : أوالً

التأثيرات االحتمالية وغير الخاضعة للعقل من وجهة نظر الشخص، تعد المسؤولة عن حدوث             

  .التعزيزات

اعتقاداً لدى الشخص بأنه ال يمكن أن يتدخل، أو يغيـر مـسار              الذي يمثل  )Fate(القدر  :ثانياً

  .األحداث ألنها مقدرة سلفاً

حيث يكون مـصدر  ) Powerfu Others(ي النفوذ والتأثير القوي تحكم األشخاص ذو: ثالثاً

ضبط التعزيزات في أيدي أشخاص آخرين، أكثر قوة وأكثر تأثيراً من الفـرد، مثـل اآلبـاء                 

  .)Lindley  (2001,.والرؤساء وهو ال يستطيع أن يؤثر فيهم ألنه ضعيف

لثاني، ففيه يرى الـشخص أن      مرتبط بالنوعين األول وا    النوع الرابع للضبط الخارجي   : رابعاً

الحياة معقدة جداً، بحيث ال يمكن التنبؤ بأحداثها، ذالك أن الشخص ذاته تختلط عليه األمور فال                

  ).2005سليمان، توفيق،. (يفهمها، وال يستطيع التنبؤ بها أو ضبطها
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  :ويرى جوليان روتر أن مركز الضبط يتضمن بعدين أساسيين هما

  .البعد الداخلي: أوالً

  .البعد الخارجي:ثانياً

  -:وبالتالي يمكن تقسيم األفراد إلى فئتين في إطار مفهوم مركز الضبط

وهي الفئة التي تشعر أن سلوكها ما هو إلى نتيجة إلرادتهـا وأفعالهـا وهـي                : الفئة األولى 

  ".فئة الضبط الداخلي"مسؤولة عما يحدث لها وهذه الفئة تسمى 

نتائج سلوكها ال يعتمد على أفعالها وتصرفاتها ولكـن          بأن تشعري الفئة التي    ه و :الفئة الثانية 

الحظ والصدفة، والفرصـة،    (هنالك قوى خارجية تسيطر على سلوكها وأفعالها من هذه القوى           

  ).1988دسوقي،(وهذه تسمى فئة الضبط الخارجي ) والقوة

  :صائص هيوقد أوضح روتر بعض الخصائص المميزة لكل فئة من هاتين الفئتين، وهذه الخ

  : ذوي الضبط الداخلياألفرادخصائص  .1

يكون أكثر حذراً وانتباهاً لتلك النواحي المختلفة من البيئة التي تزوده بمعلومـات مفيـدة                .1

  .لسلوكه المستقبلي

  .يقوم بخطوات لتحسين ظروف بيئته .2

  .يعطي قيمة كبيرة لتعزيزات المهارة والتحصيل ويكون أكثر اهتماماً بقدرته وفشله أيضاًً .3

   .يقاوم المحاوالت المغرية للتأثير عليه .4

  :خصائص األفراد ذوي الضبط الخارجي .2

  .يكون لديه سلبية عامة وقلة في المشاركة واإلنتاج .1

  .مستوى إحساسه بالمسؤولية الشخصية عن نتائج أفعاله خاصة منخفض .2
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س يرجع األحداث اإليجابية والسلبية إلى ما وراء الضبط الشخصي ويفتقر إلـى اإلحـسا              .3

  ).1993أبو ناهية،( .بوجود سيطرة داخلية على هذه األحداث

  

  : نظريات مركز الضبط

 :نظرية التعلم االجتماعي: أوالً

، هو صاحب )Jolyan Roter (عند استعراض التراث السيكولوجي، يالحظ أن جوليان روتر

 نظريتـه   الفضل األول في إبراز مفهوم مركز الضبط في نظريته التعلم االجتماعي، حيث أن            

التعلم االجتماعي قدمت هذا المفهوم في نسق نظري متكامل، مستند فيه إلى مدرستين كبيرتين              

). 1994يعقوب، يوسف، (المدرسة السلوكية، والمدرسة المعرفية،     : من مدارس علم النفس هما    

تعتبر نظرية التعلم االجتماعي التي اشتق منها متغير مركـز الـضبط، أن سـلوك اإلنـسان                 

  :بط بهدف معين يتحدد بواسطة العالقة المتشابكة بين كل منالمرت

  .(Expectancy)التوقع  .1

  .Reinforcement)(التعزيز  .2

ويتعلق مركز الضبط بتوقع التعزيـز  . Psychological Situation)(والموقف النفسي  .3

حيث أن الذي لديه اعتقاد بمركز التحكم الداخلي، يتوقع أن التعزيز الذي يحـصل عليـه                

ء كان سالباً أم موجباً جاء من نواتج سلوكه هو، في حين أن الذي يعتقد بمركز التحكم                 سوا

وهـذه  . الخارجي، يتوقع أن ذلك التعزيز قد حددته قوى مثل الحـظ والـصدفة والقـدر              

التوقعات يأخذ صيغة التعميم على عدة مواقف، مما ينتج عنها أنماطاً سـلوكية واضـحة               

 مركز تحكم داخلي والخارجي الـذي لديـه مركـز تحكـم             تفرق بين الداخلي الذي لديه    

  ).1998كاظم، ياسر،( .خارجي

أي شيء له تأثير في إحداث الـسلوك، أو أي          : وتعرف نظرية التعلم االجتماعي التعزيز بأنه     

درجـة تفـضيل    " كما أن قيمة التعزيز تعرف بأنها     "شيء له تأثير في نوع السلوك واتجاهه،        

 من بين عدة تعزيزات، حيث تتساوى في احتمال ظهور مثل هـذه             الفرد لحدوث تعزيز واحد   
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وال تقلل النظرية من أهمية التوقعات في القـدرة علـى           ) 1996يعقوب، يوسف، " (التعزيزات

بأن نظرية التعلم االجتماعي، أعطت الخلفية النظريـة        ) 1987جبر،  (وأشار  . التنبؤ بسلوك ما  

 التوقع في حال حصوله، وعلى تقليله، أو إطفائه         لمركز الضبط حيث يعمل التعزيز على تقوية      

  ).1987جبر، ( .في حالة فشل التعزيز

  :اإلدراك الحسينظرية : ثانياً

 مصطلح يطلق علـى العمليـة       )Perception(اإلدراك أو بشكل أكثر تحديدا اإلدراك الحسي        

ثيرات الحـسية   العقلية التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي الذي ندركه، وذلك عن طريق الم           

المختلفة، وال يقتصر اإلدراك على مجرد إدراك الخصائص الطبيعة لألشياء المدركة، ولكـن             

فعملية تلقي، و تفسير و     . يشمل إدراك المعنى والرموز التي لها داللة بالنسبة للمثيرات الحسية         

  . لم النفساختيار و تنظيم المعلومات الحسية هي ما ندعوه باإلدراك الحسي أو التحسس في ع

  

  :    العوامل األساسية لإلدراك

 .وجود المثير .1

أي أن يشعر الفرد بآثار المثير وبذلك يكشف اإلحـساس عـن وجـود              :اإلحساس بالمثير  .2

 .      المثير

 .التعرف على المثير ـ إدراكه ـ أي أن يكون المثير له معنى معين .3

ية السابقة وما مـر بـه مـن         وتكون استجابة الفرد من خالل خبراته اإلدراك      : االستجابة .4

فمن سمع صوت جهـاز اإلنـذار   .تجارب فيعرف خواص المثير وما يرمز له ذلك المثير      

أي إن تعاقب   . وخبر أنه دليل للخطر استجاب وفق خبرته بأنه خطر فقد يهرب أو يختبئ            

واإلدراك ). اختيار االستجابة .......التعرف.......اإلحساس......المثير: (العمليات يكون 

. يحتاج لذاكرة فظهور مثير قد مررنا بـه يـسترجع معلومـات قـد أدركتاهـا سـابقاً                 

Lamanna,2002).( 
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  :اإلدراك الحسي و الواقع .1

العديد من علماء النفس المعرفيين يصرحون أننا كبشر، عندما نتجول في العالم المحيط بنـا،               

لمنا الموضوعي الحقيقـي،    نحن نحس في عا   . إنما نبني نموذجنا الخاص لكيفية سير هذا العالم       

، كما نكون   provisional)(لكن إحساساتنا يتم إسقاطها تحويلها إلى مدركات مؤقتة احتياطية          

العديد من الفرضيات العلمية المؤقتة لحين إثباتها أو دحضها عندما نستقبل معلومـات حـسية               

 يؤكد دومـا علـى   كان) Abraham Bayaze(فايز أبراهام . جديدة، تتغير مدركاتنا وفقا لها

في حالة اإلدراك الحسي يمكن لبعض النـاس أن يـروا           . هذه الطبيعة المرنة للخيال اإلنساني    

لكن األشخاص اآلخـرين    . حقيقة التغير في المدرك البصري بما يمكن أن نسميه عيون عقلية          

حقيقـةً بتغيـر الـشكل      ) (perceiveالذين ال يتمتعون بتفكير صوري ال يمكنهم أن يحـسوا           

 (ambiguous imageأحد أمثلة هذه الحالة هي الـصور الملتبـسة   . لمرافق لتغير عالمهما

التي تملك أكثر من تفسير على المستوى اإلدراكي في هذه الحالة نملك جسما واحدا يمكن إن                )

 نجد أن جسما ما يمكن أال ينتج أي مدرك علـى            أنينتج أكثر من مدرك واحد، بالتالي يمكن        

ان المدرك غير موجود أساسا ضمن خبرة الشخص، و عندئذ يمكن للـشخص             إذا ك : اإلطالق

هذه الطبيعة الملتبسة المحيرة لإلدراك الحسي يمكن أن تظهـر فـي بعـض    .أال يدركه إطالقا 

. التقليــد و التمويــه: التقنيــات الحيويــة التــي تــستخدمها األحيــاء فــي الطبيعــة مثــل

)Hilgard,1980.(  

  :سبينظرية اإلرجاع الن: ثالثاً

تعتبر نظرية اإلرجاع النسبي أطار لمفهوم مركز الضبط، حيث يعزو الـشخص العاطفـة أو               

فهي تسعى لشرح الكيفية التي يعـزو فيهـا األشـخاص           . الدافع إلى نفسه أو إلى شخص آخر      

فيالحظ أو يراقب الشخص اآلخر المنهك فـي        . الخصائص أو الصفات أو المناقب إلى الناس      

 استنتاج أو استخالص حول نيـة األفـراد علـى أسـاس األفعـال أو         سلوك ما، ويقوم بعمل   

داخلية إلى الشخص والتي تتناسق مع الـسلوك        -التصرفات، ومن ثم عزوا صفة دافعية مبطنة      

  ).1992جرادات، (

أن اإلرجاع النسبي، يؤثر على اإلثارة العاطفية والتوقعات التي تجمع لتؤثر على الفرد، فيميل              

حيث يسعى الناس دائماً ألن يعطوا      . يجة إلى سلوكهم، أو إلى سلوك اآلخرين      الناس بإرجاع النت  
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أسبابا لألحداث، وهذه تخدم حاجاتنا لفهم ما يحيط بنا، وهذه األسباب عادة تعطى بشكل منظم،               

وهي إمـا أن تكـون أسـبابا        . والتغيرات التي يلجأ إليها لها تأثير على المشاعر واالنفعاالت        

موقفية، حيث يلجأ الناس إلى التفسيرات اإليحائية ألنفسهم واالبتعـاد عـن            شخصية أو أسباباً    

  ).1998الشافعي، (مسؤولية الوقوع في األحداث السلبية 

  :العوامل المؤثرة في مركز الضبط

، بدراسة أجريـت علـى ثـالث    )States, 1974(قام ستاتس : الخبرات السابقة للفرد: أوالً

سنة، ومجموعة عمريـة    )25-16( ومجموعة عمرية من   سنة،) 15-5(مجموعات عمرية من    

سنة من الذكور واإلناث، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن توقعات          ) 66-46(أخرى تكونت من    

  ).2003الساليمة، . (الضبط الداخلي ازدادت بازدياد العمر

  :العقيدة الدينية: ثالثاً

وأن عقيدة القضاء والقـدرة     " الضبطتعتبر العقيدة الدينية من أهم العوامل المؤثرة على مركز          

التي يؤمن بها المسلم ال تمنعه من أن يؤمن بإمكانية ترقية نفسه وبني أمته وبأن كل شـخص                  

كاسب لعمله بنفسه بناء عليها، وأن كل شخص مختار لعمله قادر عليه، يجب أن يقر بنـسبة                 

  ).1987جبر، (عمله إليه 

اءات المؤسسات ودرجة إشباعها للحاجـات وشـعور        والقيود وإجر اللوائح والتعليمات   : رابعا

  ).1992جرادات، (الفرد باألمن واالستقرار 

التي يحصل عليها الشخص سواء ما تتعلق بالنمط أو الغرض واألهـداف            التعزيزات  : خامساً

  ).1992جرادات، (التي يرمي الشخص إلى تحقيقها

يبية حول مركز الـضبط     نتائج دراسات روتر التجر   ) 99-98، ص   1987 ،جبر(وقد لخص   

  : على النحو التالي

أن ذوي التقدير المنخفض للذات، والتقدير المتوسط للذات، خـارجيون أكثـر مـن ذوي                .1

  .التقدير العالي للذات
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أداء الداخلين أفضل حين يخضعون لتعليمات المهارة دون الصدفة، أمـا فـي ظـروف                .2

  .الصدفة فأداء الخارجيين أفضل

ضيل المجازفات المتوسطة بالنسبة الحتماالت النجاح فـي أعمـال          يميل الداخليون إلى تف    .3

  .متعددة، ويميل الخارجيون إلى تفضيل االختبارات ذات االحتماالت المنخفضة في النجاح

  .سجل الذاهنيون عالمات في الخارجية أكثر مما سجل العصابيون أو األسوياء .4

  .على مقياس القلقسجل الخارجيون من الجنسين عالمات أعلى من الداخليين  .5

  .للداخليين إحساس بالمستقبل أبعد مما للخارجيين .6

الداخليون ذوو معرفة أفضل لعالم العمل، وذو مراكز أعلى في العمل وتاريخهم في العمل               .7

  .أكثر استقراراً من الخارجيين

الخارجيون أكثر عدواناً ودوجماتية، وأقل ثقة بالنفس، واقل أهلية للثقة، وأقل استبـصارا              .8

  .ن اآلخرينم

  .الخارجيون أكثر اغترابا من الداخليين .9

من حاجاتهم   ذوو الحاجة العالية إلى االنجاز أكثر داخلية، والعالقات ليست خطية، وهناك          

منخفضة إلى أنجاز ومع ذلك فأنهم يعتقدون أن سلوكهم يحدد أنـواع التعزيـزات التـي                

  .سيحصلون عليها

كاديمي، بحيث أنه كلما كان مركـز الـضبط           مركز الضبط متغير هام في التحصيل األ       .10

وقد ثبت أن هذا المتغير الهـام فـي كثيـر مـن             . أكثر داخلية، كلما كان التحصيل أكبر     

المجتمعات، وأن التأثير في األطفال أكثر وأقوى، وأن العالقة بين المتغيرات موجودة أذا             

  ).1987جبر، (التحصيلما حيدنا الذكاء الذي يعتبر مسئوال عن نصف التباين في مقاييس 
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   الدراسات السابقة

  :موضوعالالدراسات العربية التي تناولت 

حظيت ظاهرة جنوح األحداث بجوانبها المختلفة باهتمام عدد كبير من الباحثين في علم النفس              

وعلم االجتماع والقانون وفيما يلي عرض ألهم الدراسات العربية واألجنبية التي تبحث في هذا              

   .الموضوع

  ).2004( بسيوني،دراسة

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العالقة بين أحداث الحياة الضاغطة وبين تقدير الذات ومصدر              

طالبا وطالبـة ولتحقيـق أغـراض       ) 295(الضبط والمساندة االجتماعية لدى عينة تكونت من      

زنبـرج  الدراسة تم استخدام مقياس ضغوط الحياة ومقياس المساندة االجتماعية ومقيـاس رو           

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك ارتباطا موجبـا بـين أحـداث الحيـاة                . لتقدير الذات 

الضاغطة وبين المرض النفسي،وذلك في غياب دور المساندة االجتماعية، وبالتالي انخفـاض            

تقدير الذات،كما أكدت الدراسة دور المساندة االجتماعية كمتغير اجتماعي وسيط في التخفيف            

  .ة الضغوط ودور تقدير الذات كمتغير نفسي وسيط في التخفيف من حدة الضغوطمن حد

  

  )2002(دراسة بدران، 

منهج الفنون في حماية الطفل من اإلساءة للمرحلة العمرية من           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

سنوات، أشارت إلى إن األطفال الذين يخضعون لبرنامج إرشاد نفسي يتضمن مهـارات  8 -5

د الذات والشعور باالنجاز والتدريب على المهارات االجتماعية وحل المشكالت، يـؤدي            توكي

  .إلى حماية األطفال من الوقوع في اإلساءة وتقليل آثارها في حالة وقوعها

 وعـدم تلبيـة   )Children abuse  (من هذا المنطلق نقول إن مشكلة إساءة معاملة األطفال

 من المشكالت األساسية التي     ) Neglect  (تماعية واإلهمال حاجاتهم األساسية والنفسية واالج   

فقد ذكر ولـسون وجـيمس      .لها آثارها الخفية على الفرد وتنتقل معه في مراحل حياته الالحقة          

Wilson & James,1999)(   أن اإلساءة تنتقل مع الطفل إلى إن يصبح فرداً عـامالً فـي  
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أطفاله في المستقبل، وانه غالباً مـا يواجـه         المجتمع، وقد تجعله يمارس إشكال اإلساءة على        

مشكالت في عالقاته االجتماعية سواء أكان مع أقاربه أم مع ممن هم اكبر منـه سـناً مـن                   

وتأثير اإلساءة على سلوك الفرد يتمثل بالنشاط الزائد أو العدوانية وتقـدير ذات             . المحيطين به 

ثر في مستقبله ومستقبل أسرته، كمـا       متدن ومشكالت دراسية وانسحاب اجتماعي، كما إنها تؤ       

تكاتف الجهـود العالميـة والعربيـة والمحليـة         .تؤثر في إنتاجه للمجتمع وفي موارده ونفقاته      

للمطالبة بحقوق الطفل وحمايته من اإلساءة بكافة أشكالها من خالل مجموعه مـن القـرارات               

خاصة التي عقدتها األمـم المتحـدة       واالتفاقيات التي تبنتها األمم المتحدة دولياً فكانت الدورة ال        

، والتي هدفت إلى حث دول العالم الستكمال ما لم يتم تنفيذه من أهداف اإلعـالن                2001عام  

العالمي لحقوق الطفل، وكذلك اجتماع الدورة االستثنائية لألمم المتحدة في شهر أيار من عـام               

وقد حـضر   ". ليق باألطفال عالم ي "، والذي صدر عنه مشروع الوثيقة الختامية بعنوان         2002

هذا االجتماع عدد من زعماء العالم وممثلي المنظمات غير الحكوميـة ومناصـري قـضايا               

  . األطفال

  

  )1995(دراسة العتوم والفرح

) 187(  بعض المتغيرات الديموغرافية في مفهوم الذات لـدى         إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

ن وقد كشفت نتائج دراستهما عن عـدم وجـود          من نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل في األرد      

فروق دالة بين الفئات العمرية في مفهوم الذات ولكن ثمة فروق دالة في مفهوم الذات لـصالح             

الجامعيين مقارنة بذوي المؤهالت المتوسطة والثانوية واألميين، كما كان مفهوم الذات اكبـر             

  .سلبية لدى النزالء الذين ارتكبوا جرائم أكثر

  

  :1994ة ناصر،دراس

حالة تقدير الذات وعالقتها بمركز الضبط المدرك، وهدف من          إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

دراسة التحقق من العالقة بين تحقيق الذات والضبط من خالل قياسات مـستقلة للـضبط، أو                

اعتبارها مكونات مختلفة لعملية التوافق مع التركيز على جزيئات أو مكونات كل من هـذين               

لمتغيرين، وأظهرت النتائج أن كالً من مقياس مركز الضبط يرتبط بداللة بالمقاييس الفرعيـة              ا
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لدى كل من اإلناث والذكور والمشتملة على تقدير الذات، تقبل الذات وتحقيقها بحيـث كـان                

أصحاب الضبط الداخلي أكثر اتجاهاً نحو التوافق الشخصي بشكل عام، كما تبين أيضاً أن قوة               

  .القة تتوقف على مقاييس مركز الضبط المستخدمهذه الع

  

   )1994(دراسة البحيري 

طفالً مـساء   " 23"النتائج التي أجريت الدراسة على عينة من         إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

سنة في إحدى مدارس أسيوط في مصر، التي هـدفت          ) 18-4(إليهم تتراوح أعمارهم ما بين      

ن المهارات السلوكية كالنمذجة والتعزيز وإطفاء الـسلوك        إلى تدريب األطفال على مجموعه م     

وأظهرت النتائج فاعلية استخدام التدريب علـى       . غير المرغوب فيه وتشكيل السلوك االيجابي     

المهارات السلوكية في التقليل من صور الذات السلبية والشعور بالوحدة والرفض االجتمـاعي             

  .لدى هؤالء األطفال

  

  )1992(دراسة بختي 

 التفكك ألسري وأثره في انحراف األحداث، هدفت إلى معرفة          إلىدفت هذه الدراسة التعرف     ه

اثر التفكك األسري في انحراف األحداث، وقد شملت عينة الدراسـة مجمـوعتين أحـداهما               

-13(منهم بطريقة قصديه مـن الفئـة العمريـة        ) 70(حدثا تم اختيار    )120(تجريبية ضمت 

والثانية مجموعـة   . سنة) 17-16(ة عشوائية من الفئة العمرية    حدثا بطريق ) 50(،واختير  )15

طالبا من خالل المدارس تم اختيارهم بطريقة عشوائية واستخدم الباحث          ) 120(ضابطة شملت   

  .في دراسته أدوات مختلفة مثل المالحظة،سجل الحالة، والمقابلة، واستمارة البحث

  :من نتائج الدراسة

  .األحداث االسري وانحراف وجود عالقة طردية بين التفكك .1

 عدم الثبات العاطفي لكل من الوالدين مما يؤذي مـستقبل حيـاة             إلىغالبا ما يعود التفكك      .2

  .األحداث
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  )1992(، دراسة شناق

 حجم ظاهرة جنوح األحداث في األردن وعلى طبيعة تغيرهـا           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

 األحداث، ومعرفة الخـصائص التـي تميـز         زيادة أو نقصانا، وأنماط السلوك المنحرف لدى      

المجتمع األردني وارتباطها باالنحراف ومعرفة الخصائص الصحية والعقلية والبيئية واألسرية          

واستخدم الباحث استبانه   . والحالة االقتصادية ومستوى التعليم والطموح لدى الحدث المنحرف       

ة الرسمية وشبه الرسمية وقد ضـمت       المقابلة ودراسة الحالة كأدوات لجمع البيانات اإلحصائي      

الدراسة عينتين من األحداث،واحدة تجريبية شملت جميع األحداث الجانحين المحكومين وبلـغ            

حدثا جانح، وأخرى عينة ضابطة من رواد النوادي الصيفية التابعة لوزارة التربية            )60(عددهم  

اث وضباط شرطة ومحققـين     طالبا وعاملين في مجال رعاية األحد     ) 60(والتعليم عدد أفرادها  

  .وقضاة

  ومن نتائج الدراسة 

وجود عالقة طردية بين تخلف البيئة االجتماعية لألسرة من النواحي الثقافية واالجتماعيـة             .1

  .واالقتصادية وانحراف أألحداث

  .وجود عالقة طردية بين التربية الخاطئة وانحراف األحداث. 2

  .نحراف األحداثوجود عالقة طردية بين رفاق السوء وا. 3

اسر الجانحين تتسم بالتصرفات المنافية لألخالق االجتماعية وضعف الوازع الديني وتفشي           .4

  .الجريمة بين أفرادها

  

  )1990(،دراسة حسونة

 بعض العوامل التي تؤثر في الجانحين  وهي بعنوان البيـت،            إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

اشـتملت العينـة علـى      . اث في الـوطن العربـي     المدرسة، وسائل اإلعالم وانحراف األحد    

وقـد  . حدثا جانحا تم اختيارهم من ثالثة أقطار عربية هي المغرب،وسوريا،والسودان         )301(

  :يلي أشارت نتائج الدراسة إلى ما
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 .من مجموع العينة انحدروا من اسر مفككة) 49%( .1

ضطراب والتـوتر   من مجموع أفراد العينة انحدروا من اسر تتميز عالقاتها باال         ) 78% ( .2

 .  وتكاد تختفي فيها عالقات التآلف والمحبة

 .من مجموع أفراد العينة كان أسلوب التربية السائد في أسرهم يتسم بالتسلط) 45% .3

 .من مجموع أفراد العينة لم يدخلوا المدرسة مطلقا) 33% ( .4

مدرسة قبل ان   من مجموع أفراد العينة لم يتموا مرحلة التعليم االبتدائي وتركوا ال          ) 43%( .5

  .يمضي على وجودهم سنتان أو ثالث سنوات

  

  )1990(دراسة ياسمين حداد، 

أساليب العزو، وتقدير الذات واالكتئاب ارتباطاتهـا المتبادلـة   هدفت هذه الدراسة التعرف إلى    

وعالقتها بالممارسات الو الدية، وطبقت الدراسة على عينة من طلبة المرحلة الثانوية، وهدفت             

 من الدراسة تحقيق هدف ذي شقين يتمثل الشق األول بفحص  االرتباطات المتبادلة بين             الباحثة

أساليب الغزو وتقدير الذات واالكتئاب ويتمثل الشق الثاني بالتعرف على العالقات بين هـذين              

  .المتغيرين الشخصية وأبعاد محددة من أبعاد الممارسات الو الدية

بل الوالدي بأساليب العزو التكيفية وبتقدير الـذات وارتبـاط          ودلت النتائج على ارتباط بعد التق     

أما بعد التحكم فقد كانت ارتباطاته بالمتغيرات الشخصية المقاسة مختلفة لدى           . سلبياً باالكتئاب 

أما بعد التسيب في التعامـل الوالـدي فقـد          . الذكور عنها لدى اإلناث مما تؤثر على الذكور       

تلك التي ظهرت بينه وبين أساليب العزو غير التكيفية وكـان           اقتصرت ارتباطاته الدالة على     

  .اتجاهها متماثالً لدى الذكور واإلناث من أفراد العينة

  

  )1988(دراسة الدسوقي،

تحديد العالقة بين مركز  الضبط ومفهوم الذات لدى كل مـن             إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

ثانوية كما هدف الباحث إلى بيان الفـروق        أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمي المرحلة ال      
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بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمي المرحلة الثانوية في مركز الضبط وكـذالك فـي               

وقد استخدم الباحث اختبار تنسي لمفهوم الذات بعد تقنينـه  . مفهوم الذات العام وأبعاده المختلفة  

وقـد خلـص    تقنيته على البيئة السعودية     على البيئة السعودية، كما استخدم اختبار روتر بعد         

  :الباحث إلى بعض النتائج أهمها

 هناك عالقة ارتباطيه بين كل من مفهوم الذات العام ومركز الضبط لدى كل من عينتـي                 .1

  ).معلمي المرحلة الثانوية-أساتذة الجامعة(البحث 

  .الذات ال توجد  فروق بين أساتذة الجامعة ومعلمي المرحلة الثانوية في مفهوم  .2

 توجد عالقة ذات داللة إحصائياً بين أساتذة الجامعة ومعلمي المرحلة الثانوية في مركـز               .3

  .الضبط

  

  )1988 (،دراسة اليعقوب

 تقصي اثر التحصيل األكاديمي والجنس في مركـز الـضبط           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

لصف الثالث اإلعدادي   طالب وطالبة من طلبة ا    ) 921(مفهوم الذات، تكونت عينة الدراسة من     

في المدارس الحكومية في مدينة اربد، وتم اخذ المعدل التراكمي لكل فرد من أفراد العينة من                

مجموعـة الطلبـة ذوي     : السجالت المدرسية وتبعا لذلك تم تقسيمهم إلى ثـالث مجموعـات          

التحصيل المرتفع،ومجموعة الطلبة ذوي التحـصيل المـنخفض، ومجموعـة الطلبـة ذوي             

و استخدم الباحث مقياس روتر لمركز الضبط ومقيـاس بيـرس هـارس             .صيل المتوسط التح

  :لمفهوم الذات وتوصل الباحث إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على مقياس مركز الضبط              -

 . ومفهوم الذات تعزى إلى التحصيل األكاديمي

الطالب والطالبات على مقياس مفهـوم      وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات         -

الذات ومركز الضبط حيث أظهرت الدراسة أن اإلناث أكثر ميال نحو الضبط الخـارجي              

  .من الذكور، كما أن مفهوم الذات لدى الطلبة الذكور أعلى منه لدى اإلناث
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  )1987(أبو ناهية، دراسة

  .لداخلي الخارجي الفروق بين الجنسين في الضبط اإلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

وقد أجرى أبو ناهية دراسته على عينة مصرية من تالميذ المدرسة الثانوية، وتوصل إلى عدم               

وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في درجاتهم علـى مقيـاس               

الضبط الشخصي احد إبعاد الضبط الداخلي، وانه ال توجـد فـروق جوهريـة وذات داللـة                 

 بين الذكور واإلناث في درجاتهم على مقياس ضبط الزاخرين واألقوياء احد أبعـاد              إحصائية

الضبط الخارجي، وانه ال توجد فروق جوهرية وذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في              

  . درجاتهم على مقياس ضبط الحظ احد أبعاد الضبط الخارجي

  

  )1987(، دراسة صالح أبو ناهية

 الخـارجي لـدى األطفـال       - الفروق في الـضبط الـداخلي      إلىلتعرف  هدفت هذه الدراسة ا   

  :وكانت النتائج على النحو التالي. والمراهقين والشباب والمسنين من الجنسين بقطاع غزة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجـات األطفـال علـى المقيـاس فـي االتجـاه                       -

  .ين في صالح األطفالالخارجي، ودرجات كل من المراهقين والشباب والمسن

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المسنين ودرجـات كـل مـن المـراهقين،          -

  .ودرجات الشباب في صالح المراهقين

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األفراد في مرحلة وسط العمـر بـين الـذكور                  -

تفعـا ثـم يـنخفض      واإلناث، مما يعني أن الضبط الخارجي في مرحلة الطفولة يكون مر          

تدريجيا في مرحلة الشباب مرورا بمرحلة المراهقة وفي مرحلـة وسـط العمـر يتميـز                

  .باالستقرار النسبي ثم يعود مرة أخرى إلى االرتفاع في مرحلة الشيخوخة

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في درجاتهم على المقيـاس فـي المراحـل                 -

  .العمرية األربعة
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  )1985( ،دراسة زهران

 نسبة الجانحين المكررين الذين يعيشون في اسـر مزدحمـة           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

سكانيا،وأحياء من المدينة أو في بيئات ريفية، كما أن الدخل الشهري ألسر المكررين كانـت               

منخفضة ومستواهم التعليمي ابتدائي، ولم تظهر هذه الدراسة أية من العوامل المختلفة وأثرهـا      

  . ي الجنوح، مع أن الكثير من هذه العوامل له أثره في التكرار واالنغماس في الجنوحف

  

  )1985(، دراسة البداينة

 الفروق بين الجانحين وغير الجانحين في أسـاليب العالقـات           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

 وعائلـة الحـدث     السلوكية المتبادلة والسائدة والمحيط البيئي في العائلة األردنية بشكل عـام،          

ــر     ــسب متغي ــاليب ح ــذه األس ــي ه ــروق ف ــة الف ــاص، ومعرف ــشكل خ ــانح ب الج

ومدى ارتباط هـذا    )ذكر،أنثى(والجنس)جانحين،غير جانحين (السواء)شمال،وسط،جنوب(اإلقليم

  .السلوك بالسلوك الجانح

  .حدث عادي)100(أنثى و جانحة )23(حدثا جانحا،)133(وقد شملت الدراسة عينة بلغت

  : الدراسةومن نتائج

توجد فروق بين المجموعتين الجانحة وغير الجانحة فـي أسـاليب العالقـات الـسلوكية                .1

 .المتبادلة والسائدة في المحيط العام ولصالح المجموعة غير الجانحة

وجود عالقة قوية بين أساليب العالقات السلوكية المتبادلة والسائدة في عائلة الحدث الجانح              .2

 . وجنوحه

 المجموعتين الجانحة وغير الجانحة في أسـاليب العالقـات الـسلوكية            وجود فروق بين   .3

  .المتبادلة والسائدة في العائلة حسب متغير الجنس ومتغير السواء
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  )1985(، وبلبل دراسة يعقوب،

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تقصي اثر كل من المستوى الدراسي والتحـصيل األكـاديمي     

من طلبة الصفوف اإلعدادية الثالثـة      ) 662(عينة تكونت من    والجنس في مفهوم الذات، على      

لقيـاس مفهـوم    ) BerisHars (األول،الثاني،والثالث، واستخدم الباحث مقياس بيرس هارس     

 وجود عالقة ايجابية دالة إحـصائيا  إلى سةالذات المطور للبيئة األردنية، وأشارت نتائج الدرا

إذ وجد فروقا هامة بين متوسطات      .ى مفهوم الذات  بين التحصيل األكاديمي وعالمات الطلبة عل     

عالمات الطلبة على مقياس مفهوم الذات تعزى لمستوى التحصيل األكـاديمي ولـصالح ذوي              

بينما لم تكشف النتائج عن وجود فروق جوهرية بين متوسطات          . التحصيل األكاديمي المرتفع  

  .عالمات الطلبة على المقياس تعزى إلى الجنس

  

  )1985(،دراسة موسى

 عالقة مستويات الذكاء بالضبط الداخلي لدى المـراهقين مـن     إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

مـن الـذكور    ) 230(فـردا ) 511(تكونت عينة الدراسة  . الجنسين بالمملكة العربية السعودية   

سنة وتوصـل   ) 6،14(من اإلناث في الصفين الثالث واألول الثانوي متوسط أعمارهم        )281(و

والـى  .وجود عالقة موجبة بين مستويات ذكاء المراهقين ودرجات الضبط لـديهم          الباحث إلى   

عدم اختالف نوع هذه العالقة الموجبة بين مستويات ذكاء المراهقين ودرجات الضبط الداخلي             

  .باختالف الجنس

  

  )1981(،دراسة ناصر

 األحـداث   فردا من ) 240(مفهوم الذات على عينة تتكون من        إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

سنة وقد كشفت نتائج دراستها عـن       ) 18-12(المنحرفين والعاديين باألردن في الفئة العمرية       

وجود فروق بسيطة لم تصل إلى مستوى الداللة في مفهوم الذات لصالح األحداث المنحرفين،              

  .  في حين لم تظهر فروق دالة في متغير العمر بين الفئتين
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  )1981 (،دراسة الكيالني وعباس

 مجموعة من األطفال األيتام الذين تحقق لهم شكل من أشـكال            إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

الرعاية االجتماعية بمجموعة من األطفال غير األيتام الذين يعيشون مع والديهم في خصائص             

  .شخصية باعتبارها مكونات تكيفيه لمفهوم الذات عند األطفال

ال األيتام وغير األيتام لم تكن ذات داللـة فـي أي مـن              أظهرت النتائج أن الفروق بين األطف     

المقاييس الفرعية واستنتج من ذلك أن األطفال األيتام الذين تناولتهم الدراسة قد هيئـت لهـم                

ظروف الرعاية األسرية في كنف ذويهم وظروف الرعاية الموجهة في برامج خاصـة ممـا               

  .ر األيتام الذين يعيشون مع والديهميجعلهم في مستوى من التكيف ال يقل عما يتحقق لغي
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  :الدراسات األجنبية التي تناولت الموضوع

  ):2000،  صواخرون(فيالواردة ) ,Lorman,1967بول ليرمان(دراسة

 حـول العـصابات   Paul Lerman  دراسة بـول ليرمـان   إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

 Network and Subculture Delinquencyوالـشبكات وانحـراف الثقافـة الفرعيـة     

1967،gangs                هدفت الدراسة إلى معرفة اثر نوع الجماعة التي ينتمي إليهـا الحـدث علـى 

من خالل الثقافة الفرعية الجانحة وهل االنحراف يرتبط بوجود عصابات؟ أو انه يتم              انحرافه،

تـم  من األحداث الجـانحين     ) 706(من خالل شبكات ثنائية أو ثالثية قد ضمت عينة الدراسة           

اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد أظهرت النتائج أن وجود جماعة للحدث سواء كانت عـصابة              

أو شبكة ثنائية أو ثالثية يعتبر عامال هاما لمعرفة رموز الثقافة المنحرفة ممثلة باللغـة،بغض               

  .النظر عن الفترة أو الوقت الذي يمضيه الحدث معهم

  

  ):Smith,Wethington,&Zhan,1996(دراسة سميث،واشنطن،وزاهان

  "وضوح مفهوم الذات وأساليب المواجهة الفعالة"

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين مفهوم الذات وأساليب مواجهـة أحـداث الحيـاة                

وقد أظهرت نتـائج    . طالبا وطالبة من طالب الجامعة    ) 175(الضاغطة،لدى عينة تكونت من     

 مفهـوم الـذات وأسـاليب المواجهـة الفعالـة           الدراسة وجود عالقة ارتباطيـه دالـة بـين        

   وجود عالقة ارتباطيه دالة بـين مفهـوم الـذات المـنخفض و             إلىوأشارت أيضا   .والتخطيط

  .أساليب المواجهة غير الفعالة المتمثلة باإلنكار،والتفكك العقلي،وتناول الكحول والمهدئات

  

 طوالمواجهـة وأنمـا  مفهوم الذات ):" Tomchin,et al. 1996(دراسة تومشان وآخرون

  ".التكيف عند المراهقين الموهوبين

هدفت هذه الدراسة إلى  العالقة بين مفهوم الذات وأساليب التعامل مع الضغوط علـى عينـة                 

من المراهقين المتفوقين أكاديميا،وقد أسـفرت نتـائج الدراسـة عـن أن             ) 457(مكونة من   

 الذات يستخدمون األساليب التي تركـز       المراهقين المتفوقين ذوي المستوى المرتفع في مفهوم      
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على حل المشكلة والتوصل إلى حل حاسـم لهـا، ولـيس تجاهـل المـشكلة، أو التعـايش                   

  .معها،باإلضافة إلى التماس المساندة والدعم االجتماعي من اآلخرين

  

  ):1994مقابلة ويعقوب، ( في الواردة) Bellack,1972(دراسة بالك

 العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى عينة من طالب           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

 التعليم الجامعي، وجد أن الطالب والطالبات الذين يحصلون على           في وطالبات قسم علم النفس   

درجات عالية في مفهوم الذات أكثر ضبطاً داخلياً من الذين يحصلون على درجات منخفـضة               

  وسائل بحثه على عينـة  مـن المعلمـين     Belkفي اختبار مفهوم الذات وكذلك طبق بالك

والمعلمات ووجد أن الذين يحصلون على درجات عالية في اختبار مفهوم الذات أكثر ضـبطاً               

  .داخلياً من الذين يحصلون على درجات منخفضة في االختبار نفسه

  

   )1994  ناصر،(في الواردة Chandler,1976)(دراسة شندلر

 بدراسة للتحقق من العالقة بـين       )Chaudler(دراسة شندلر    إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

الضبط الداخلي والخارجي، وتقبل الذات والذات المثالية حيث يشير الباحث إلى أن االفتراض             

األساسي في الدراسة قائم على أساس إشارات التراث السيكولوجي إال أن أصـحاب الـضبط               

صف للذات المثالية غير محـدد ومفهـوم        الخارجي مقارنة بأصحاب الضبط الداخلي لديهم و      

 إلى انخفاض مستوى تقبل الذات وطبقت الدراسة على عينة مـن            باإلضافةللذات أقل ايجابية    

  :طلبة جامعة ميدوستا وأظهرت نتائج تحليل التباين ما يلي

كمـا تحقـق    . تحقق وجود فروق ذات داللة بين الضبط الخارجي مقابل تباين الذات الواقعية           

وق ذات داللة بين الضبط الخارجي وتقبل الذات وكذلك بين الضبط الخارجي والذات             وجود فر 

فسرت نتائج الدراسة في    . المثالية عند مستوى وكان هناك تفاعل دال بين الجنس والتخصص         

ضوء انه كان هدف تحقيق الذات قويا فان أصحاب الضبط الخارجي يتحركون فـي االتجـاه                

  . لقوةدونما إحساس بالواقعية أو ا
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ـ  Haward and Atkinson,1986)(دراسة هاورد والنكـسون    ،القـسيم ( ي الـواردة ف

1989(  

هدفت إلى بيان األسباب وراء هروب األحداث من المؤسسات التعليمية،وقام الباحثان بتوضيح            

العالقة بين هروب األحـداث مـن البيـت او المؤسـسة،والهروب مـن أحكـام محكمـة                  

وتكونت عينـة الدراسـة     . ثر الخلفية العائلية على هروب األحداث     األحداث،ووضح الباحثان ا  

مـن  %) 65 (أن، وكشفت نتـائج الدراسـة       إناثا)39(ذكورا، )85(حدثا جانحا منهم  )124(من

 من محكمة األحداث    أيضا هربوا من البيت او المدرسة لديهم هروب         أنالذكور الذين سبق لهم     

  . ير الهرب من البيت او المدرسةمن الذكور الذين حكموا بجنح غ%) 34(مقابل

  

  )1988 دسوقي، ( فيالواردة  )Heaton, 1973(دراسة هيوتن 

 في دراسـته، أن     Heaton النتائج التي حصل عليها  هيوتن        إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

هناك عالقة سالبة دالة إحصائياً بين الدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبـار مفهـوم                

اس مركز الضبط، وهذا يدل على أن الطالب الـذين يحـصلون علـى درجـات                الذات ومقي 

منخفضة في اختبار مركز الضبط لديهم ضبط داخلي أكثـر مـن الـضبط الخـارجي، ألن                 

الدرجات العليا في االختبار المستخدم تدل على أن الفرد من فئة الضبط الخارجي أو األفـراد                

  .مركز الضبط ينتمون إلى فئة الضبط الخارجيالذين يحصلون على درجات عالية في اختبار 

   

  )1988دسوقي،(في الواردة  Tyler & Vasu, 1985 ) (دراسة تيلر وفاسو

 العالقة بين مركز الضبط وتقدير الـذات ودافعيـة اإلنجـاز            إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

ينة تألفت مـن    والقدرة على حل المشكالت، قامت الباحثتان بدراسة المتغيرات السابقة على ع          

طالباً وطالبة من الصف الثالث إلى الصف الخامس االبتدائي، في ريف جنـوب شـرق               ) 63(

الواليات المتحدة األمريكية، وطبقتا عليهم مجموعة من االختبارات لقياس المتغيرات المستقلة           

 تشكيل: للدراسة، اشتمل اختبار القدرة على حل المشكالت على ست استراتيجيات تكونت من           

هدف فرعي، وربط سلسلة، وفك سلسلة، ومحاولة وخطأ منتظمة، وتمثيل بديل، وإسـتراتيجية           
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التناظر، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه قوية ودالة إحصائياً بين دافعيـة               

 ونستنتج من الدراسات السابقة أهمية وفاعليـة البـرامج          .اإلنجاز والقدرة على حل المشكالت    

ية في تحسين مفهوم الذات والتوافق النفسي وعالقتهما بمركز الضبط لـدى األطفـال              اإلرشاد

المساء إليهم والتخفيف من آثار اإلساءة كما نالحظ تنوع أساليب اإلرشاد والعالج المـستخدمة              

في التعامل مع األطفال المساء إليهم وان كانت اغلبها تعتمد على النظرية السلوكية والتي تمثل               

نب النظرية السلوكية المعرفية إذ أنها تعتمد على أساليب النظرية السلوكية باإلضـافة             احد جوا 

  .إلى األساليب المعرفية وقد تجمع بينهما

ويتضح مما سبق إن إعداد برامج إرشاد األطفال المساء إليهم في الوقت الحاضر، مطلـب ال                

 آثار اإلساءة التي تعرضـواً      بد من العمل عليه، وذلك بهدف مساعدة األطفال في التغلب على          

إذ . لها، وتوفير برامج تقوم على أسس علمية تساعد القائمين على رعايتهم من االستفادة منها             

نالحظ  من الدراسات السابقة انه ليس هناك دراسات اهتمت بوضع برامج إرشـاد لألطفـال                

لدراسـة الحاليـة    واألحداث في مؤسسات وزارة التنمية االجتماعية في األردن وقد تم فـي ا            

االعتماد  في وضع برنامج إرشاد على النظرية المعرفية السلوكية في تحقيق مفهـوم الـذات                

  والتوافق النفسي لدى األطفال المساء إليهم

  

  )1988اليعقوب،(في الواردة ) Bledsoe,1967(دراسة بلدسو 

مي في مفهوم الذات     بيان اثر الجنس ومستوى التحصيل األكادي      إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

من طلبة الصفين الرابع والـسادس االبتـدائيين واسـتخدم          ) 122(وتكونت عينة الدراسة من   

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اثـر ذي         . الباحث مقياس من إعداده لقياس مفهوم الذات      

  .داللة إحصائية لمستوى التحصيل األكاديمي في مفهوم ذات الطلبة الذكور دون اإلناث

  

  )1988اليعقوب،(في   الواردةWest,1976)(دراسة وست

 كشف العالقة بين مستوى التحصيل األكاديمي ومفهوم الذات،         إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

األول والثالث والسادس   : من طلبة ثالثة صفوف دراسية هي     ) 248(تكونت عينة الدراسة من     
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تخدم الباحث مقياس بيرس هارس لمفهـوم       االبتدائي تم اختيارهم من ست مدارس ابتدائية واس       

بين متغيري ) 05،0(الذات، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا على مستوى          

التحصيل األكاديمي ومفهوم الذات، بمعنى أن الطلبة ذوي التحصيل األكاديمي المرتفع أحرزوا            

 مقياس مفهوم الـذات كمـا       درجات أعلى من الطلبة ذوي التحصيل األكاديمي المنخفض على        

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق هامة بين متوسطات عالمات الطلبة على المقياس              

  .تعزى إلى الجنس

  

  )1987أبو ناهية،(في  الواردة Zerga, 1976)( دراسة زيرجا

تلميذا فـي المدرسـة     ) 541( على أجريتالدراسة التي    نتائج   إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

 -لثانوية باستخدام مقياس روتر لمعرفة الفروق بين الجنسين في مركـز الـضبط الـداخلي              ا

الخارجي، وتوصل الباحث إلى أن اإلناث كن أكثر خارجية من الذكور وكان الفرق بينهما داال               

  .إحصائيا

  

ــان   ــيرمان وهوفم ــة ش ــواردة )Sherman& Hoffaman,1980(دراس ــي  ال ف

  ).1987ابوناهية،(

طفـال مـن    ) 174( نتائج الدراسة التي  أجرها الباحثان على         إلىراسة التعرف   هدفت هذه الد  

 الخارجي لألطفال والمراهقين توصل الباحثان إلى       -الجنسين وباستخدام مقياس الضبط الداخلي    

وجود ارتباط دال بين إدراك مركز الضبط وزمن ارتكاب الجنحـة، كمـا يقـاس بمجمـوع                 

  .جات اختبار ستانفورد للتحصيلالدرجات التحصيلية المدرسية ودر

  

  ):1985،الظاهر(في الواردة ) Koltzo, 1982 (دراسة كولتزو

 التفكك األسري في المانيا  وتكونـت عينـة الدراسـة مـن              إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

  .من األحداث الجانحين) 2000(



  85

  : من نتائج الدراسة

يهم وهي نسبة عالية جدا إذا ما قورنـت         من األطفال تم االنفصال بين والد     %) 26،1(تبين أن   

من كبريات المـدن األلمانيـة      ) 24(بالنسبة العامة لألطفال الذين تم االنفصال بين والديهم في          

  %).6،2(حيث لم تتجاوز نسبتها 

  

  )1985 ، البداينة( فيالواردة),Nye 1973 (ني دراسة

حاالت ) 605(لجانح والتي شملت     العالقات العائلية والسلوك ا    إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

ذات عالقات مع أألهل، تراوحت العالقات من التقبل المتبادل، إلى الـرفض المتبـادل، أمـا                

  .األطفال فقد وضعوا في مستوى متدرج من حيث السلوك األكثر جنوحا

  :  من نتائج الدراسة

 كـانوا فـي     من األطفال % 14 وإالم هناك    -حالة من حاالت التقبل بين الطفل     ) 292(من -1

 .مجموعة األكثر جنوحا

حالة من حاالت الرفض التبادل بين      ) 313(منهم في مجموعة األقل، ومن      %) 68(هناك   -2

من األطفال من هـم فـي مجموعـة األكثـر جنوحـا      %) 48( والطفل كان هناك    -األم

ممن كانوا في مجموعة األقل جنوحا وقد أظهرت النتائج أن رفض الطفل مـن              %) 52(و

 . يرتبط ارتباطا قويا بالجنوحقبل األهل

كذلك أظهـرت هـذه الدراسـة أن        . وكانت نسبة التقبل في عائالت الجانحين ضئيلة جدا        -3

من اإلناث ممن وصفوا عائالتهم بأنها غير سعيدة كانوا من          %) 49(من الذكور، %) 46(

من اإلنـاث ممـن وصـفوا      % 22من الذكور، % 23المجموعة األكثر جنوحا يقابل ذلك      

وأنه بزيادة التقبل بين الطفـل ووالديـه        .م بأنها سعيدة كانوا من المجموعة العادية      عائالته

  .تصبح العالقة بينهم أفضل
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  ) Burint, 1984(دراسة بيرنت

 فـي واليـة     وأجريـت  دور العائلة في المساهمة بـالجنوح،        إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     

ذكرا من غير الـسود،دلت     )1585(ممنه.حدثا جانحا )5545(ضم مجتمع الدراسة    و كاليفورنيا

 التأديب وان نوعا من     األحداث العوامل العائلية تساهم مساهمة كبيرة في جنوح         أنالنتائج على   

  . كبير في تنظيم مجموعات الجانحينتأثير كان له األبوي

  

  ).1983كمال،(في  الواردة Finkelhor & Berliner,1995)(فنكلهور و برمنير  دراسة

 فعالية استخدام أساليب النظرية االنفعالية السلوكية في التغلـب    إلىراسة التعرف   هدفت هذه الد  

على آثار اإلساءة على األطفال خاصة تشجيع األطفال المساء إليهم بالتحدث عـن مـشاعرهم            

وتوضيح المعتقدات الخاطئة عن أنفسهم وعن اآلخرين الناتجة عن تعرضهم لإلساءة وتدريبهم            

 من اإلساءة والتغلب على وصمة العار التي لحقت بهم والتي تسببت لهـم              على أساليب الوقاية  

وأكدت نتـائج دراسـة دبلنجيـر       . بالعزلة والخوف من إمكانية التعرض مرة أخرى لإلساءة       

أن أساليب التـدخل وفـق النظريـة    ) ,Deblinger  Lipman & Steer 1996(وليمبممان 

ريجي للموقف الذي تعرض له المـساء إلـيهم         التعرض التد : السلوكية المعرفية التي تتضمن   

والنمذجة والتثقيف وأساليب حل المشكالت تساعد في التقليل من االنفعاالت الشديدة واألفكـار             

  .التي ترتبط باإلساءة وخاصة الخوف من التعرض لإلساءة مرة أخرى

عرفية مثل لعـب    أكدت هذه الدراسة فاعلية اإلرشاد باستخدام أساليب النظرية السلوكية الم          كما

الدور واالسترخاء وإعادة البناء المعرفي وضبط الذات في تخفيـف األعـراض المـصاحبة              

لالعتداء عند األطفال المساء إليهم جنسياً خاصة األفكار غير العقالنية ومستوى القلق وتـدني              

 في دراسة على األطفال Verduyn & Calam)  1999,(وأكد فيرديون وكالم . مفهوم الذات

المراهقين المساء إليهم فعالية التدخل باستخدام البنى المعرفية للنظرية السلوكية فـي عـالج              و

االضطرابات والقلق واالكتئاب والعدوانية وتدني مفهوم الذات والمـشكالت فـي العالقـات             

  . االجتماعية مع اآلخرين
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ومركز الضبط بمفهوم الذات  تعليق الباحث على الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة

  واألحداث الجانحين

لعل من أهم أهداف الباحث في االطالع على الدراسـات الـسابقة ذات العالقـة بموضـوع                 

دراستها، هو التعرف على ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل تلك الدراسـات،مما يمكـن                 

 مستندا في ذلـك     الباحث من كشف الجوانب التي تتناولها الدراسات السابقة محاولة إبداء آرائه          

  :إلى مطالعته وقراءته حول تلك المواضيع

  

  :من حيث األساليب التي تم استخدامها في الدراسات السابقة: أوال

أسلوب الدراسة اإلحصائية المكتبية من واقع السجالت والبيانـات اإلحـصائية الرسـمية              -1

 .المختلفة عن فئات األحداث الجانحين

ذلك باستخدام استمارة االستبيان والتي تتحد فيها الموضوعات        الدراسة التجريبية الميدانية و    -2

  .والمتغيرات المراد قياسها وأيضا اختبار عينة ممثلة للمجتمع األصلي المراد تمثيله

  

  :من حيث المتغيرات المراد دراستها: ثانيا

كانت بعض الدراسات تتناول عددا من العوامل المؤثرة والمسببة لعمليـة االنحـراف عنـد                

ألحداث الجانحين، بعض الدراسات ركزت على األسرة والعالقات داخلها والـبعض اآلخـر             ا

ركز على عوامل أخرى، مثل التربية الخاطئة والعالقات داخـل األسـرة والفقـر والوضـع                

  : االقتصادي والعقاب داخل األسرة

  

  :التفكك األسري -1

لجنوح، مثـل دراسـة     بعض الدراسات ركزت على التفكك األسري كعامل أساسي ورئيسي ل         

وأجريت هذه الدراسة في ألمانيا بهدف دراسة اثر التفكـك       ),1981الياسين( في   الوارد)كولتزو(
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من األطفال تم االنفـصال بـين   )26،6(األسري على األحداث الجانحين وأظهرت  النتائج أن         

  .الوالدين

  :اضطرابات العالقات األسرية -2

ـ     أناثبت بعض الدراسات     ين جنـوح األحـداث والمـشكالت األسـرية          هناك عالقة قوية ب

واضطرابات العالقة الزوجية واستخدام العنف مع األبناء، ومـن هـذه الدراسـات دراسـة               

التي تطرقت إلى العالقة بين البيت والمدرسة، ووسائل اإلعالم وأثرها علـى            ) 1990(حسونة

  :الجانح وكانت النتائج تشير إلى النتائج التالية

يذكر سالمة أن األطفال الذين     ) 1989،القسيم( يالواردة ف ) 1977،مة  سال(وكذلك في دراسة    

يعيشون في بيوت متوترة تسودها الخالفات الزوجية ويعانون من احباطات ومضايقات كثيرة             

  .ويحتما أن ال تشبع حاجاتهم في كثير من الحاالت

اسر السائد فيهـا     الجانحين غالبا ما ينحدرون من       أنبينت  ) 1995(وكذلك في دراسة اولبسير   

  .المعاملة العقابية والقاسية ونقص العاطفة وعدم االنسجام بين الوالدين

  

  :منطقة السكن -3

) 1980(بعض الدراسات ركزت على اثر السكن في األحداث الجانحين منها دراسة زهـران              

 وبينت هذه الدراسة أن نسبة مرتفعة من الجانحين المكررين يعيشون في اسر مزدحمة سكانيا،             

  .كما أن الدخل الشهري منخفض ومستواهم التعليمي ابتدائي

  

  :اثر األقران -4

تطرقت بعض الدراسات إلى دراسة اثر األصدقاء ورفقاء السوء ومن هذه الدراسات دراسـة              

أظهرت النتائج إلى وجود اثر للعصابات وشبكات االنحراف علـى سـلوك            ) 2000(ليبرمان

فقاء السوء واثر الشارع لها اثـر فـي سـلوك           وفي دراسة ايكهورن حول صحبة ر     . الحدث

  . هؤالء الجانحين غير مهتمين بمشاعر اآلخرينأناألحداث الجانحين ويرى كذلك 
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  :من خالل العرض الذي تقدم من أدب تربوي ودراسات سابقة يمكن أجمال التالي

  

  :  حسب مفهومهم لذواتهماألفراديمكن التمييز بين نوعين من  -1

وهم األفراد الذين يحملون مفاهيم عاليـة عـن ذواتهـم           ) االيجابي(عالي  ذوي مفهوم الذات ال   

ويتمتعون بتحصيل أكاديمي مرتفع، وهم أكثر تفوقا وفاعلية  ومثـابرة واقـدر علـى إقامـة                 

الذين يحملون مفاهيم   ) السلبي(بعكس ذوي مفهوم الذات المتدني      . العالقات االجتماعية الناجحة  

نفسهم مهزوزة واقل تحصيال وتوافقا وتكيفا ونشاطا واقـل قـدرة           متدنية عن أنفسهم وثقتهم بأ    

  .على إقامة العالقات االجتماعية الناجحة

  : يمكن التمييز بين نوعين من الناس في إطار مفهوم مركز الضبط -2

بأنها نتيجـة نـشاطهم     ) التعزيز(ذوي الضبط الداخلي وهم الذين ينظرون إلى نتائج أعمالهم          

 يحددوا سلوكهم بأنفسهم ويسعون إلى تحـسين ظـروفهم          أنيستطيعون  الخاص وبالتالي فهم    

البيئية، ويركزون على مهاراتهم وقدراتهم الخاصة، لذا يتصفون بأنهم أكثـر تكيفـا وتوافقـا               

وعلى العكس من ذوي الـضبط الخـارجي الـذين       . وأكثر استقاللية وفاعلية  . وأعلى تحصيال 

 هناك قوى خارجية كالـصدفة والحـظ        أن يرون   إذينظرون إلى نتائج أعمالهم نظرة مغايرة،       

) التعزيز(ي التي تضبط نتائج أعمالهم      هوالقدر أو قوى ال يستطيعون السيطرة عليها أو فهمها          

ولذلك يمكن اعتبارهم مستسلمين لما تمليه عليهم الظروف الخارجية، األمـر الـذي تـنعكس               

  .نتائجه على تحصيلهم واستعدادهم وتفاعلهم مع بيئتهم

اتفاق الدراسات على وجود عالقة قوية وواضحة بين مفهوم الـذات ومركـز الـضبط،                -3

فاألفراد الذين يحملون مفاهيم ايجابية عن ذواتهم يتجهون نحو الضبط الداخلي بينما يتجـه              

  .األفراد الذين يحملون مفاهيم سلبية عن ذواتهم نحو الضبط الخارجي

سرية وبالخبرات المدرسـية وهـذا يعنـي ان         تأثر مفهوم الذات ومركز الضبط بالبيئة األ       -4

  .مفهوم الذات ومركز الضبط مكتسبان من البيئة
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

كما يعطي وصفاً مفصالً َألداتي     . يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها       

الدراسة وصدقهما وثباتهما، وكذلك ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التـي اسـتخدمها            

   .الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

    منهج الدراسة 1.3

حيث تم استقصاء آراء األحداث     . استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة       

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية حول عالقة مفهـوم الـذات           األحداثالجانحين في مراكز    

  .بمركز الضبط من وجهة نظرهم

   مجتمع الدراسة 2.3

 رام اهللا ومركـز     - فـي  األمـل ألحداث الجانحين في مركز     تكون مجتمع الدراسة من جميع ا     

جانحا من الذكور المسجلين رسميا فـي       )  287( بيت لحم  والبالغ عددهم       –رعاية الفتاة في    

جانحة من اإلناث المسجالت رسـميا فـي ملفـات          ) 41 (االجتماعية و ملفات وزارة الشؤون    

  ).3-1(وزارة الشؤون االجتماعية  كما هو وارد في الجدول 

  . يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس(3-1)جدول
  

  المجموع 287  األملمركز 

 328 41  مركز رعاية الفتاة

  

   عينة الدراسة 3.3

 التابعـة   األحـداث حدثا من األحداث الجانحين في مراكـز        ) 111(تكونت عينة الدراسة من     

 المتيسرة، وتمثـل العينـة مـا نـسبته          لوزارة الشؤون االجتماعية تم اختيارهم بطريقة العينة      

توزيع أفراد عينـة  ) 3-2(أنثى ويبين الجدول   ) 36(ذكر و ) 75(من مجتمع الدراسة،    ) 33(%

الدراسة حسب الجنس والعمر، ومكان السكن، وزمن ارتكاب الجنحة، ومستوى دخل الوالدين            

  .بالشيكل
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ومكان السكن، وزمن توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والعمر، . 3-2) (جدول

  .ارتكاب الجنحة، ومستوى دخل الوالدين بالشيكل
ــسبة   العدد  المتغير النـ

  المئوية

  المجموع

  الجنس 67.6 75  ذكر

 32.4 36  أنثى

111 

  العمر 25.2 28 15اقل من 

 74.8 83   عام20 – 15من 

111 

 36.9 41  مدينة

 42.3 47  مخيم

  مكان السكن

 20.7 23  قرية

111 

  زمن ارتكاب الجنحة 44.1 49  ارتكب الجنحة وهو على مقعد الدراسة

 55.9 62  ارتكب الجنحة وهو تارك الدراسة

111 

 73.0 81  شيكل 2499 – 1500

 22.5 25  شيكل 3499 – 2500

دخل الوالدين 

  بالشيكل

 4.5 5  شيكل فأكثر 3500

111 

   أداتا الدراسة4.3

لدراسة، وهما اختبار مفهوم الذات، واختبار مركـز الـضبط،          تم استخدام اختبارين في هذه ا     

  :وفيما يلي وصف لكل  من االختبارين
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  :اختبار مفهوم الذات. 1.4.3

للتعرف إلى مفهوم الذات لدى أفراد العينة استخدم الباحث اختبار مفهوم الذات الـذي أعـده                

في الجامعـة  ).1991(م    وقام بتعريبه وتطويره خديجة الحباشنة عا     ) 1967(كوبر سميث عام    

مستوى الحكم األخالقي ومفهوم الذات لدى المـرأة العاملـة          (األردنية الستخدامه في دراستها     

ويتكون االختبار من خمس وعشرين عبارة تصف مشاعر إنسانية تقدم          ).مقارنة بغير العاملة    

خانة تنطبق علي   في العمود المقابل تحت     * للفرد ليختار منها ما ينطبق عليه، و يضع اإلشارة        

أمامها في العمود المقابل تحت خانة ال ينطبـق         * ويختار منها ما ال ينطبق عليه ويضع إشارة       

وعبارات االختبار الخمس والعشرين بعضها ايجابي واآلخر سـلبي ويمكـن وصـف             . علي

  .      وتعليماته  سهلة الفهم–االختبار على انه واضح 

  :صدق المقياس

وقـد   ).1991تايلور في حباشتة،    ()66،(0ته األصلية معامل صدق     توفر لالختبار في صور   

قامت حباشنة بترجمة عبارات االختبار الخمس والعشرين إلى اللغة العربية وتم تدقيق الترجمة             

والترجمة العكسية للتأكد من صحة الترجمة ودقتها بواسطة محكم لغة انجليزية مع األخذ بعين              

 اللغة العربية، ثم عرضت الترجمة على عشرة محكمـين مـن            االعتبار ما يتناسب مع معاني    

المختصين بعلم النفس والتربية في الجامعة األردنية، وطلب منهم أن يحكموا على دقة الترجمة              

ومدى تعبيرها عن مضمون العبارات في االختبار األصلي ومدى مالءمتها لقياس المـضامين             

. ق المحكمون على مالءمتها مع اقتراح تعديالت بسيطة       المقابلة لها في البيئة األردنية، وقد اتف      

كذلك عرضته على عشرة محكمين من جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت، وكلية العلوم             

ويجدر اإلشارة إلى انه قد طبقت األداة كما هـي، وان            )التابعة لوكالة الغوث الدولية   (التربوية  

  . الدراسةأغراض انه يحقق هذا االختبار بعد كل المحاكمات اتفق على

  : تصحيح االختبار

يتضمن هذا االختبار في تقدير الشخص لنفسه بطريقة ذاتية، أي كما يرى نفـسه، ويتـضمن                

يعطى درجة علـى كـل      ) تنطبق(عبارات موجبة إذا أجاب عنها المفحوص ب        ) 9(االختبار  

عبارة سالبة  ) 16(ختبار  فال يعطى درجات، كما يتضمن اال     )  ال تنطبق (منها، أما إذا أجاب ب    

فانه يعطى درجة على كـل منهـا، وإذا أجـاب ب            ) ال تنطبق (إذا أجاب عنها المفحوص ب    

واقـل  ) 25(ال يعطى درجات، وأقصى درجة يمكن الحصول عليها في هذا المقياس            ) تنطبق(

  ).صفر(درجة 
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وسط الحسابي تم   للتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة مفهوم الذات، وفق قيمة المت           

  :اعتماد المقياس التالي

  ).8.4-صفر(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح بين : درجة منخفضة .1

  ).17.4-8.5(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح بين : درجة متوسطة .2

  ).25- 17.5(اوح بين إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتر: درجة عالية .3

  :صدق االختبار

تم التأكد من صدق األداة في الدراسة الحالية بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع الدرجة               

والتي بينـت أن غالبيـة قـيم        ). 3-3(الكلية ألداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في جدول          

ائياً، مما يـشير إلـى االتـساق        معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحص        

  .الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس مفهوم الذات

لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون )3-5 (جدول

  .فقرات مفهوم الذات مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  

قيمة ر   الفقرات

  االرتباط

  قيمة ر  الفقرات  ةالداللة اإلحصائي

  االرتباط

  الداللة اإلحصائية

1.   0.258** 0.006 14 0.304** 0.001 

2.   0.334** 0.000 15 0.387** 0.000 

3.   0.276** 0.003 16 0.202* 0.034 

4.   0.287** 0.002 17 0.275** 0.004 

5.   0.253** 0.007 18 0.218* 0.022 

6.   0.339** 0.000 19 0.387** 0.000 

7.   0.400** 0.000 20 0.409** 0.000 

8.   0.270** 0.004 21 0.465** 0.000 

9.   0.361** 0.000 22 0.365** 0.000 

10.   0.384** 0.000 23 0.343** 0.000 

11.   0.177 0.063 24 0.316** 0.001 

12.   0.373** 0.000 25 0.354** 0.000 

13.   0.218* 0.022  
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  .القة الفقرة متسقة مع الدرجة الكلية وتقيس المجال ذو العأنتعني  *

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن غالبية قيم ارتباط الفقرات مع الدرجـة الكليـة                

لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قيـاس                

  .مفهوم الذات من وجهة األحداث الجانحين

  

  : ثبات االختبار

قامت الحباشنة بحساب معامـل     ) ؛82(ته األصلية معامل ثبات يعادل      توفر لالختبار في صور   

). 73(معامل الثبات النـصفي قبـل التـصحيح وتوصـلت إلـى معامـل ثبـات يـساوي                   

وقـد  ) 84(وكان معامل الثبات المصحح بمعادلة سبيرمان بـراون يعـادل           ) 0؛0001(بداللة

وكانـت جميـع    ) 69 -24(بين  تراوح معامل ارتباط كل فقرة مع جميع فقرات االختبار ما           

  .االرتباطات ذات داللة

أما في الدراسة الحالية فقد قام الباحث بحساب ثبات االتساق الداخلي للدرجة الكلية حيث بلغت               

  .وبذلك تتمتع األداة بدرجة جيدة من الثبات ).74% كرونباخ ألفا(قيمة معامل 

  

  :اختبار مركز الضبط

 الخارجي الذي قام برهوم بتعريبه وتقنينه       – للضبط الداخلي    قام الباحث باستخدام مقياس روتر    

ويتكون هذا المقياس من تسعة وعشرين زوجا من الفقرات يعبر ثالثـة            . في الجامعة األردنية  

خارجية نحو مصادر التعزيز وستة أزواج منها تم        -وعشرون زوجا منها عن اتجاهات داخلية     

قياس غامضا لدى المفحوصين وتستند طريقـة       وضعها للتمويه لجعل الغرض من استخدام الم      

اإلجابة عن أسئلة المقياس إلى اختيار المفحوص إحدى الفقرتين من كل زوج وذلـك بوضـع                

دائرة حول الرمز الذي يقع أمام الجملة التي يختارها المفحوص والتي يـرى أنهـا تتناسـب                 

  ). 27،24،19،14،8،1(واتجاهه بصورة اكبر وعند القيام بعملية التصحيح تهمل الفقرات 

أن عملية التصحيح تتم على أساس إعطاء درجة لكل فقرة يجيب عليها المفحوص، تعبر عـن                

اتجاه خارجي، كما هو الحال في األصل األمريكي، إذ أن الدرجة على االختبار هي في الواقع                

ويـسمى  . مجموع اإلجابات التي يختارها المفحوص بحيث تعبر عن اتجاه خـارجي للفـرد            

جموع الدرجات التي تعبر عن االتجاه الخارجي للفرد بالعالمة الخام، ولـذلك فـأن درجـة                م
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الصفر على المقياس هي الحد األدنى الذي يمكن أن يحصل عليه المفحوص والتي تعبر عـن                

فهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها       ) 23(أما الدرجة . عدم وجود اتجاه خارجي لديه أصال     

ويصنف المفحوصون حسب أدائهم على المقياس      . جاهه خارجيا تماما  المفحوص حين يكون ات   

وتتضمن األفراد من ذوي الضبط الداخلي وتـشمل كـل مـن            : الفئة األولى : إلى ثالث فئات  

الصفر والست درجات باتجاه الضبط الخارجي على       ) 6-1(يحصل على درجة تتراوح ما بين     

وسطي الضبط الخارجي وتشمل كل من يحصل       فتتضمن األفراد مت  : الفئة الثانية المقياس، أما   

 السبع والعشر درجات باتجاه الضبط الخارجي على المقياس،         )10-7(على درجة تتراوح بين   

 فتتضمن األفراد من ذوي الضبط الخارجي وتشمل كل مـن يحـصل علـى     :الفئة الثالثة أما  

رجي علـى   العشر درجات وثالث وعشرين باتجاه الضبط الخـا       ) 23-10(درجة تتراوح بين  

  .المقياس وذلك حسب تعليمات

  :صدق االختبار

تم التأكد من صدق األداة في الدراسة الحالية بحساب مصفوفة ارتبـاط فقـرات األداة مـع                 

والتي بينت أن غالبيـة  ). 3-2(الدرجة الكلية ألداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في جدول        

ألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق       قيم معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية ل       

الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس مركز الضبط، في ضوء اإلطار النظـري               

  .الذي بنيت األداة على أساسه

لمصفوفة ارتباط ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون )3-5(جدول 

  .لية ألداة الدراسةفقرات مركز الضبط مع الدرجة الك

الداللـــــة   قيمة ر االرتباط  الفقرات

  اإلحصائية

  الداللة اإلحصائية  قيمة ر االرتباط  الفقرات

1 0.365** 0.000 13 0.351** 0.000 
2 0.360** 0.000 14 0.495** 0.000 
3 0.312** 0.001 15 0.380** 0.000 
4 0.194* 0.041 16 0.275** 0.004 
5 0.410** 0.000 17 0.218* 0.022 
6 0.166 0.082 18 0.358** 0.000 
7 0.435** 0.000 19 0.195* 0.040 
8 0.316** 0.001 20 0.465** 0.000 
9 0.366** 0.000 21 0.365** 0.000 
10 0.198* 0.036 22 0.343** 0.000 
11 0.170 0.074 23 0.316** 0.001 
12 0.377** 0.000   
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  .سقة مع الدرجة الكلية وتقيس المجال ذو العالقة الفقرة متأنتعني   * 
  

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن غالبية قيم ارتباط الفقرات مع الدرجـة الكليـة                

لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قيـاس                

  .نمركز الضبط من وجهة األحداث الجانحي

  

   : ثبات االختبار

مـن  ) 1979(أشارت العديد من الدراسات إلى تمتع المقياس بثبات مناسب فقد توصل برهوم             

كما توصلت دروزة   .). 78(خالل دراسته على طلبة الجامعة األردنية إلى معامل ثبات يعادل           

  ).1987(من خالل دراستها على طلبة جامعة النجاح عام .) 79(إلى معامل ثبات يعادل 

أما في الدراسة الحالية فقد قام الباحث بحساب ثبات االتساق الداخلي للدرجة الكلية حيث بلغت               

   .وبذلك تتمتع األداة بدرجة مقبولة من الثبات). 0.64(قيمة معامل كرونباخ ألفا

  

  :تصحيح االختبار

ها عن  زوجا من ) 23(زوجا من الفقرات، يعبر   ) 29(ويتكون المقياس في صورته المعربة من       

أزواج تـستخدم للتمويـه علـى       ) 6( خارجية نحو مـصادر التعزيـز، و       –اتجاهات داخلية   

  .المستجيب

وتكون طريق اإلجابة على فقرات المقياس باختيار المفحوص إحدى الفقرتين مـن كـل زوج               

  .وذلك بواسطة وضع دائرة حول الرمز الذي يختاره

نى، والتي تعبر عن عـدم وجـود اتجـاه    ولذاك فان درجة الصفر على المقياس هي الحد األد    

فهي الحـد األعلـى حيـث يكـون اتجـاه           ) 23(ضبط خارجي لدى المفحوص، أما الدرجة       

  :المفحوص خارجيا تماما، ويصنف الطلبة حسب أدائهم على المقياس إلى فئتين

  ).8 -صفر (تتضمن األفراد ذوي الضبط الداخلي : األولى

  ).23 - 9( الخارجي تتضمن األفراد ذوي الضبط: والثانية



  98

فتهمل في عملية التصحيح حسب تعليمات رويتـر،        ) 27،  24،  19،  14،  8،  1(أما الفقرات   

  .الن هذه الفقرات للتمويه

  متغيرات الدراسة 

  : المتغيرات المستقلة1.6.3

  .الجنس والعمر، ومكان السكن، وزمن ارتكاب الجنحة، ومستوى دخل الوالدين بالشيكل

  

  : التابعة المتغيرات2.6.3

 .مفهوم الذات .1

  .مركز الضبط .2

  

  المعالجة اإلحصائية 

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات، وتم استخدام اإلحـصاء الوصـفي باسـتخراج             

األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينـة           

، وقد فحصت فرضيات الدراسة عن      )ركز الضبط مفهوم الذات، وم   (أداتيواستجاباتهم على   

، وتحليل التباين األحادي    )t-test) (ت(اختبار  : طريق االختبارات اإلحصائية التحليلية التالية    

)one – way anova (  واختبار شيفيه)Scheffe (السـتخدام  . ومعامل االرتباط بيرسون

ستخدام الحاسوب باستخدام برنـامج     معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات األداة، وذلك با        

  ).SPSS(الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  

  : إجراءات تطبيق الدراسة5.3

  :تم إتباع اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

 التابعـة   األحداثالقيام بحصر مجتمع الدراسة والمتمثل في األحداث الجانحين في مراكز            -

  .لوزارة الشؤون االجتماعية
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القيام باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق َأداة الدراسة، وذلك من خالل الحصول على              -

موافقة إدارة الجامعة من خالل الحصول على كتاب تسهيل مهمة الباحث والموجـه إلـى            

  .وزارة الشؤون االجتماعية في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية

  .ى إحصائيات أعداد الجانحين، وتوزيع أداتي الدراسة الضفة الغربية للحصول عل -

  .اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة العينة المتيسرة -

  .  تم التأكد من صدق أداتي الدراسة من خالل معامل االرتباط بيرسون -

باليـد  ) 2009-2008(توزيع أداتي الدراسة على العينة، في الفصل الثاني للعام الدراسي            -

جاب األحداث على االختبارات بوجود الباحث، وكان كل  اختبار مـزود بالتعليمـات              وأ

  .واإلرشادات الكافية لتساعدهم على كيفية اإلجابة عن الفقرات

لم يحدد الباحث زمنا محددا لإلجابة عن االختبارين إال أن معظم الطلبة قد تمكنـوا مـن                  -

  .دقيقة) 25 - 30(اإلجابة على فقرات المقاييس في زمن قدره 

  .تم ِإعطاء االختبارات الصالحة َأرقاماً متسلسلة وإعدادها ِإلدخالها للحاسوب -

  .تم تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة -

  . لتحليل البيانات واستخراج النتائجSPSSاستخدم البرنامج اإلحصائي  -
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  

    نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة             

  .والتحقق من صحة فرضياتها ومناقشتها

  

  نتائج الدراسة   1.4
   

  :السؤال األول  نتائج 1.1.4

 التابعة لـوزارة الـشؤون      ثاألحداما درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز          

  االجتماعية؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة            

 التابعـة لـوزارة الـشؤون       األحـداث لدرجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز         

  ).4-1( االجتماعية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمفهوم الذات: )4-1(جدول 

  
  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  

  الدرجة  االنحراف المعياري

  متوسطة 3.70 13.02 111  مفهوم الذات

  

 األحـداث لدى األحداث الجانحين في مراكز      أن درجة مفهوم الذات     ) 4-1(يتضح من الجدول  

كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجـة         الشؤون االجتماعية   التابعة لوزارة   

  ).3.70(مع انحراف معياري ) 13.02(ستبانة على الدرجة الكلية لال
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  :السؤال الثانينتائج . 2.1.4

الجنس والعمر، ومكان الـسكن، وزمـن   (هل يختلف مفهوم الذات باختالف متغيرات الدراسة      

 في متوسطات مفهوم الذات لدى األحـداث        ؟) دخل الوالدين بالشيكل   ارتكاب الجنحة، ومستوى  

  .  التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةاألحداثالجانحين في مراكز 

  :نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.4

 في متوسطات درجات مفهـوم  )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيـة تعـزى        األحداث مراكز   الذات لدى األحداث الجانحين في    

  .لمتغير الجنس

  

، كما هو واضح في الجدول رقم       )t-test(للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار ت         

)2-4.(  
  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة مفهوم ) t-test(نتائج اختبار ت : 4-2)(جدول 

  .غير للجنسالذات تبعا لمت

  
المتوسط   العدد  الجنس  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

مفهوم  4.15 13.06 75  ذكر

 2.56 12.94 36  أنثى  الذات

0.162 109 0.871 

  

في ) α ≤0.05( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4-2(يتبين من الجدول 

 التابعـة لـوزارة الـشؤون       األحـداث  مراكز   درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في      

 تعزى لمتغير الجنس، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مفهـوم الـذات لـدى                االجتماعية

) 13.06(الطلبة الذكور واإلناث متقارب، فقد بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للذكور             

بنـاء عليـه تـم قبـول        ). 12.94(لغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات لإلناث        في حين ب  

  .الفرضية الصفرية األولى
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  :نتائج الفرضية الثانية. 2.2.1.4

 في متوسط درجـات مفهـوم   ) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

زارة الشؤون االجتماعيـة تعـزى       التابعة لو  األحداثالذات لدى األحداث الجانحين في مراكز       

  .لمتغير العمر

، كما هو واضح في الجدول رقم       )t-test(للتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم اختبار ت         

)3-4.(  

  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مفهوم ) t-test(نتائج اختبار ت : 4-3)(جدول 

  .الذات تبعا لمتغير العمر

  
المتوسط   العدد  العمر  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

اقل من  

   عام15

  مفهوم الذات 3.61 12.28 28

 – 15من 

   عام20

83 13.27 3.71 

-1.228 109 0.222 

  

في  )α ≤0.05(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  )4-3(يتبين من الجدول 

 التابعـة لـوزارة الـشؤون       األحـداث درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز         

، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مفهوم الذات لدى الطلبة           العمراالجتماعية تعزى لمتغير    

في مختلف األعمار متقاربا، حيث بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للـذين أعمـارهم               

 ، في حين بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للذين أعمارهم          )12.28 () عام 15اقل من (

  .بناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثانية). 13.27 ) عام20 – 15من (

  

  

  



  104

  : نتائج الفرضية الثالثة3.2.1.4

في متوسطات مفهوم الذات لدى  )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير مكـان      األحداثحداث الجانحين في مراكز     األ

  .السكن

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة مفهوم       لفحص الفرضية الثالثة تم استخراج    

  ).4-4(الذات تبعا لمكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفهوم الذات األعداد، وا: 4-4)(جدول 

  .تبعا لمكان السكن
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  المتغير

 3.72 14.41 41  مدينة

 3.21 11.80 47  مخيم

  مفهوم الذات

 3.86 13.04 23  قرية

  

هوم الذات لدى طلبة المدينـة والقريـة        وجود فروق بين درجات مف    ) 4-4(يتضح من الجدول    

والمخيم، وهذا يشير إلى أن مفهوم الذات يختلف في درجته بين األحداث الذين يـسكنوا فـي                 

 (المدينة أو القرية أو المخيم فقد بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات لطـالب المدينـة   

أما طالب  ). 11.80(لمخيم  في حين بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات لطالب ا         14.41)

لفحص الفرضية تم استخراج نتـائج تحليـل        ). 13.04(القرية فقد بلغ المتوسط الحسابي لهم       

  ).4-5(التباين األحادي كما هو وارد في الجدول 
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) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 4-5)(جدول 

  . وفقا لمكان السكنللفروق في درجات مفهوم الذات

  
مجموع   مصدر التباين  األبعاد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  قيمة ف 

  المحسوبة

ــستوى  م

  الداللة

بين 

  المجموعات

148.735 2 74.367 

داخل 

  المجموعات

1358.184 108  

مفهوم 

  الذات

 110 1506.919  المجموع

12.576 
  

5.914 
 
 

0.004** 
 
 

  

فـي   )α ≤0.05(وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى    ) 4-5 (يظهر الجدول

 التابعة لـوزارة الـشؤون      األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز       مفهوم الذات    متوسطات

عنـد مـستوى الداللـة      ) 5.914=ف(، حيث بلغت قيمة     االجتماعية تبعا لمتغير مكان السكن    

 ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة قام        .على الدرجة الكلية لمفهوم الذات    ) 0.004(

  ).4-6(وكانت نتائج هذا االختبار كما هي في الجدول ) Scheffe(الباحث باستخدام اختبار

لمعرفة اتجاه الداللة في الدرجة الكلية لمفهوم الذات ) Scheffe (نتائج اختبار: )(4-6جدول 

  .لمتغير مكان السكنتبعا 
  قرية  مخيم  مدينة  مكان السكن  المتغير

 1.3712 *2.6061    مدينة

 1.2350-     مخيم

  مفهوم الذات

      قرية

  

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية األعلـى، حيـث        ) 4-6(يتضح من الجدول    

تشير المقارنات البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات تبعا لمتغير مكان السكن، كانـت بـين                

يسكنون المدينة وبين األحداث الذين يسكنون المخيم لصالح األحـداث الـذين            األحداث الذين   

  .يسكنوا المدينة، وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة
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  :نتائج الفرضية الرابعة. 4.2.1.4

في متوسطا درجـات مفهـوم    )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

تعـزى    التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيـة     األحداثانحين في مراكز    الذات لدى األحداث الج   

  .لمتغير زمن ارتكاب الجنحة

، كما هو واضح فـي الجـدول        )t-test(للتحقق من صحة الفرضية الرابعة استخدم اختبار ت         

  ).4-7(رقم 

هوم للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مف) t-test(نتائج اختبار ت : )4-7(جدول 

  .الذات تبعا لمتغير التحصيل الدراسي

  
زمن ارتكاب   المتغير

  الجنحة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مـــستوى 

  الداللة

على مقعد 

  الدراسة

مفهوم  4.24 12.30 49

  الذات

 3.12 13.59 62  تارك الدراسة

-1.844 109 0.068 

  

في  )α ≤0.05(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4-7(دول يتبين من الج

 التابعـة لـوزارة الـشؤون       األحـداث درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز         

، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مفهـوم         زمن ارتكاب الجنحة  االجتماعية تعزى لمتغير    

راستهم إثناء ارتكابهم للجنحة متقاربا، حيث بلـغ المتوسـط          الذات لدى الطلبة على اختالف د     

) 12.30) (ارتكبوا الجنحة وهم على مقعد الدراسة     (الحسابي على مفهوم الذات للطالب الذين       

 )ارتكبوا الجنحة وهم تاركون الدراسة    (في حين بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للذين          

  . الصفرية الرابعةبناء عليه تم قبول الفرضية). (13.59
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  : نتائج الفرضية الخامسة5.2.1.4

في متوسطات مفهوم الذات لدى  )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيـة تعـزى لمتغيـر          األحداثاألحداث الجانحين في مراكز     

  .مستوى دخل الوالدين بالشيكل

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة        خامسة تم استخراج  لفحص الفرضية ال  

  ).4-8(مفهوم الذات تبعا لمستوى دخل الوالدين بالشيكل، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفهوم الذات : )4-8(جدول 

  .يكلتبعا لمستوى دخل الوالدين بالش
  

مستوى دخل الوالدين   المتغير

  بالشيكل

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 3.87 13.18 81 شيكل 2499 – 1500

 3.05 12.68 25 شيكل 3499 – 2500

  مفهوم الذات

 4.20 12.20 5 شيكل فأكثر 3500

حداث الجانحين  لدى األ وجود تقارب بين متوسط درجة مفهوم الذات        ) 4-8(يتضح من الجدول    

مـستوى دخـل الوالـدين      مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر          

ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول             . بالشيكل

)9-4(  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  : )(4-9جدول 

  .للفروق في درجات مفهوم الذات وفقا لمتغير مستوى دخل الوالدين بالشيكل

  المتغير

  

ــوع   مصدر التباين مجمـ

  المربعات

درجــات 

  الحرية

متوســط 

  المربعات

قيمــة ف 

  المحسوبة

الداللـــة 

  اإلحصائية

 4.228 2 8.457  بين المجموعات

 13.875 108 1498.462  داخل المجموعات

ــوم  مفه

  الذات

  

   110 1506.919  المجموع

0.305 
 
 

0.738 
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أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            .) 49(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 األحداث الجانحين في مراكـز  بين متوسطات درجات مفهوم الذات لدى )α ≤0.05( المستوى

 الوالدين بالشيكل، حيث    مستوى دخل  التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير        األحداث

على الدرجة الكليـة لمفهـوم الـذات،    ) 0.738(عند مستوى الداللة ) 0.305=ف(بلغت قيمة   

وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تـم  ) α ≤0.05(بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

  .قبول الفرضية الخامسة

  

  :السؤال الثالث نتائج 3.1.4

 الجانحين التابعة لـوزارة     األحداث األحداث الجانحين في مراكز      ما درجة مركز الضبط لدى    

  الشؤون االجتماعية؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة            

 التابعـة لـوزارة الـشؤون       األحداثلدرجة مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز         

  ).4-10( هو واضح في الجدول رقماالجتماعية، وذلك كما

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمركز الضبط: 10.4جدول 

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  

  الدرجة  االنحراف المعياري

  ضبط خارجي11110.522.42  مركز الضبط 

  

 الجانحين مراكـز األحـداث      لدى األحداث أن درجة مركز الضبط     ) 4-10(يتضح من الجدول  

كانت تظهر إنهم من ذوي الضبط الخارجي، حيـث بلـغ           التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية     

مع انحـراف معيـاري     ) 10.52(المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية لإلستبانة         

)2.42.(  
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  :السؤال الرابعنتائج . 4.1.4

في متوسطات مركز الـضبط   )α ≤0.05(المستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 التابعـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة تعـزى           األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      

الجنس والعمر، ومكان السكن، زمن ارتكاب الجنحة، ومـستوى دخـل الوالـدين             (لمتغيرات

  ).بالشيكل

  :نتائج فحصهاوفيما يلي ) 6-10(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  

  :نتائج الفرضية السادسة. 1.4.1.4

ي متوسـط درجـات مركـز     )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعـزى       األحداثالضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز       

  .لمتغير الجنس

، كما هو واضح في الجـدول       )t-test(ر ت   للتحقق من صحة الفرضية السادسة استخدم اختبا      

  ).4-11(رقم 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مركز ) t-test(نتائج اختبار ت : )(4-11جدول 

  .الضبط تبعا لمتغير للجنس

المتوســط   العدد  الجنس  المتغير

  الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

ــة  درج

  الحرية

مــستوى 

  الداللة

ركز م 2.54 10.45 75  ذكر

 2.16 10.66 36  أنثى  الضبط

-0.433 109 0.666 

في  )α ≤0.05(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4-11(يتبين من الجدول 

 التابعة لوزارة الـشؤون     األحداثمتوسطات مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز         

جنس، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مركز الـضبط لـدى            االجتماعية تعزى لمتغير ال   

) 10.45(الطلبة الذكور واإلناث متقاربا، فقد بلغ المتوسط الحسابي على مركز الضبط للذكور             

بناء عليـه تـم قبـول       ). 10.66(في حين بلغ المتوسط الحسابي على مركز الضبط لإلناث          

  .الفرضية الصفرية السادسة
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  :فرضية السابعةنتائج ال. 2.4.1.4

في متوسطات مركـز الـضبط    )α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر        األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      

  .العمر

 رقم  ، كما هو واضح في الجدول     )t-test(للتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار ت         

)12-4.(  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مركز ) t-test(نتائج اختبار ت : (4-12)جدول 

  .الضبط تبعا لمتغير العمر

المتوســط   العدد  العمر  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

ــستوى  م

  الداللة

اقــل مــن 

  عام15 

ــز  2.26 10.67 28 مرك

  الضبط

15من    – 

  عام20

83 10.46 2.48 

0.393 109 0.695 

في  )α ≤0.05(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4-12(يتبين من الجدول 

 التابعة لوزارة الـشؤون     األحداثمتوسطات مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز         

متوسط الحسابي في متغير مركـز الـضبط لـدى          ، فقد كان ال   العمراالجتماعية تعزى لمتغير    

الطلبة في مختلف األعمار متقاربا، حيث بلغ المتوسط الحسابي على مركـز الـضبط للـذين                

في حين بلغ المتوسط الحسابي على مركـز الـضبط          ) 10.67) ( عام 15اقل من     (أعمارهم  

  . الصفرية السابعةبناء عليه تم قبول الفرضية). 10.46()  عام20 – 15من  (للذين أعمارهم

  

  :نتائج الفرضية الثامنة. 3.4.1.4

 متوسطات مركـز الـضبط   ي ف)α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر        األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      

  .زمن ارتكاب الجنحة
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، كما هو واضح في الجدول رقم       )t-test(ة استخدم اختبار ت     للتحقق من صحة الفرضية الثامن    

)13-4.(  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مركز       ) t-test(نتائج اختبار ت    : )4-13(جدول  

  .الضبط تبعا لمتغير زمن ارتكاب الجنحة

زمن ارتكاب    المتغير

  الجنحة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

ــة  درج

  الحرية

مستوى 

  الداللة

علــى مقعــد  

  الدراسة

ــز  2.62 10.87 49 مرك

  الضبط

 2.23 10.24 62  تارك الدراسة

1.378 109 0.171 

في  )α ≤0.05(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4-13(يتبين من الجدول 

 التابعـة لـوزارة الـشؤون       األحداثدرجة مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز         

، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مركـز         زمن ارتكاب الجنحة  االجتماعية تعزى لمتغير    

الضبط لدى الطلبة على اختالف دراستهم إثناء ارتكابهم للجنحة متقاربا، حيث بلغ المتوسـط              

في ) 10.87) (لدراسةارتكبوا الجنحة وهم على مقعد ا     (الحسابي لمركز الضبط للطالب الذين      

 )ارتكبوا الجنحة وهـم تـاركين الدراسـة       (حين بلغ المتوسط الحسابي  لمركز الضبط للذين         

  .بناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثامنة). (10.24

  

  : نتائج الفرضية التاسعة4.4.1.4

 في متوسطات مركـز الـضبط  ) α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر        األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      

  .مكان السكن

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لدرجـة        لفحص الفرضية التاسعة تم استخراج    

  ).4-14(مركز الضبط تبعا لمكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول 
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داد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مركز الضبط األع: 4-14)(جدول 

  .تبعا لمكان السكن
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  األبعاد

 2.50 10.19 41  مدينة

 2.66 10.91 47  مخيم

  مركز الضبط

 1.60 10.30 23  قرية
  

رجات مركز الضبط لدى طلبة المدينة والقرية       وجود تقارب بين د   ) 4-14(يتضح من الجدول    

والمخيم، وهذا يشير إلى أن مركز الضبط ال يختلف في درجته بين األحداث الذين يسكنوا في                

فقد بلغ المتوسط الحسابي على مركز الضبط لطـالب المدينـة           . المدينة، أو القرية، أو المخيم    

أمـا  ). 10.91(ط لطالب المخـيم     في حين بلغ المتوسط الحسابي على مركز الضب       ) (10.19

  ).10.30(طالب القرية فقد بلغ المتوسط الحسابي لهم 

  

  ).4-15(ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي كما هو وارد في الجدول 
  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 4-15)(جدول 

  .ات مركز الضبط وفقا لمكان السكنللفروق في متوسط
  

ــوع   مصدر التباين  األبعاد مجم

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوســـط 

  المربعات

  

  قيمة ف 

  المحسوبة

ــستوى  م

  الداللة

بين 

  المجموعات

12.726 2 6.363 

داخل 

  المجموعات

632.968 108 

ــز  مركـ

  الضبط

 110 645.694  المجموع

5.861 
  

1.086 
 
 

0.341 
 
 

  

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) 4-15(المعطيات الواردة في الجدول     تشير  

 األحداثاألحداث الجانحين في مراكز  بين متوسطات مركز الضبط لدى )α ≤0.05( المستوى

) 1.086=ف(، حيث بلغت قيمة     التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكن       

على الدرجة الكلية لمفهوم الذات، بحيث كانت الداللة اإلحصائية         ) 0.341(عند مستوى الداللة    

  . وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبول الفرضية التاسعة)α ≤0.05(أكبر من 



  113

  : نتائج الفرضية العاشرة5.4.1.4

 متوسطات مركـز الـضبط   ي ف)α ≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر        األحداثث الجانحين في مراكز     لدى األحدا 

  .مستوى دخل الوالدين بالشيكل

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات      لفحص الفرضية العاشرة تم استخراج    

  ).4-16(مركز الضبط تبعا لمستوى دخل الوالدين بالشيكل، وذلك كما هو واضح في الجدول 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمركز الضبط تبعا : )(4-16جدول 

  .لمستوى دخل الوالدين بالشيكل

  
مستوى دخل الوالدين   المتغير

  بالشيكل

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 2.40 10.22 81 شيكل 2499 – 1500

 2.36 11.40 25 شيكل 3499 – 2500

  مركز الضبط

 2.34 11.00 5 شيكل فأكثر 3500

  

لـدى األحـداث   وجود تقارب بين متوسطات درجة مركز الضبط   ) 4-16(يتضح من الجدول    

مستوى دخـل    التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير        األحداثالجانحين في مراكز    

التباين األحادي كما هو وارد في      ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج تحليل       . الوالدين بالشيكل 

  )4-17(الجدول 
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) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )(4-17جدول 

  .للفروق في درجات مركز الضبط وفقا لمتغير مستوى دخل الوالدين بالشيكل

  
  المتغير

  

ــوع   مصدر التباين مجم

  المربعات

درجــات 

  الحرية

متوســط 

  اتالمربع

قيمــة ف 

  المحسوبة

الداللـــة 

  اإلحصائية

 13.847 2 27.694  بين المجموعات

 5.722 108 618.000  داخل المجموعات

مركـــز 

  الضبط

  

   110 645.694  المجموع

2.420 
 
 

0.094 
 
 

  

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) 4-17(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 األحداث الجانحين في مراكز بين متوسطات درجات مركز الضبط لدى )α ≤0.05( المستوى

مستوى دخل الوالدين بالشيكل، حيث     تعزى لمتغير     التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية    األحداث

على الدرجة الكلية لمركـز الـضبط،       ) 0.094(عند مستوى الداللة    ) 2.420=ف(بلغت قيمة   

 وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تـم   )α ≤0.05( بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من

  .قبول الفرضية العاشرة

  

  : السؤال الخامس5.1.4

بين مفهـوم الـذات ومركـز     )α ≤0.05(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى

   التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية ؟األحداثالضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز 

  : هذا السؤال الفرضية الصفرية الحادية عشروانبثق عن

  

  : نتائج الفرضية الحادية عشر1.5.1.4

بين متوسط درجات مفهوم الذات  )α ≤0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى

  . التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةاألحداثومركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز 
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 Pearson(استخدم الباحث معامل االرتباط بيرسونالحادية عشر الفرضية للتحقق من صحة 

Correlation (   وذلـك كمـا هـو واضـح فـي           مفهوم الذات ومركز الضبط   للعالقة بين ،

  ).4-18(الجدول

مفهوم للعالقة بين ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : (4-18)جدول 

 التابعة لوزارة الشؤون األحداثاث الجانحين في مراكز الذات ومركز الضبط لدى األحد

  .االجتماعية

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغيرات

     مفهوم الذات

 0.000  0.365- مركز الضبط

  

  )α ≤0.05( دالة إحصائيا عند مستوى* 

  )α ≤0.01( دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى **

قة عكسية ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى            وجود عال  )4-18(يتضح من الجدول    

)α≤0.05 ( مفهوم الذات ومركز الضبط لدى األحداث الجانحين فـي مراكـز            بين متغير 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، بحيث انه كلما ازدادت درجة مفهوم الـذات             األحداث

  .قلت درجة مركز الضبط، والعكس صحيح
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  ة النتائج والتوصياتمناقش: الفصل الخامس

  

   مناقشة نتائج الدراسة
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة

     مناقشة نتائج الدراسة 51.

  :المقدمة

 األحداثدرجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز         يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج      

 كما يتناول تفسير النتائج التي انبثقت عن هذه الدراسة وفقا            االجتماعية، التابعة لوزارة الشؤون  

ألسئلتها وفرضياتها،ثم يتناول هذا الفصل عرضا للتوصيات التي يقدمها الباحث للمعنيين، وثم            

  .يتناول هذا الفصل مقترحات الدراسة

 لدى األحـداث    الضبط إن هدف هذه الدراسة هو الكشف عن العالقة بين مفهوم الذات ومركز           

  .   الجانحين

 التابعة  األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      كشفت النتائج عن أن درجة مفهوم الذات         قد

كانت متوسطة كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة  عكسية بـين            لوزارة الشؤون االجتماعية    

الـضبط والعكـس    مفهوم الذات ومركز الضبط، بحيث انه كلما زاد مفهوم الذات قل مركـز              

  .صحيح

  

   :السؤال األولمناقشة نتائج   4.11.

 التابعة لـوزارة الـشؤون      األحداثما درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز          

   االجتماعية؟

 األحـداث لدى األحداث الجانحين في مراكز      أن درجة مفهوم الذات     ) 1-4(يتضح من الجدول  

كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجـة         ية  التابعة لوزارة الشؤون االجتماع   

  ). 703.(مع انحراف معياري ) 0213.(على الدرجة الكلية لإلستبانة 

والتي هدفت  ) 1989 ، القسيم ( في الواردة) 1981ناصر،(وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة       

ألحداث المنحرفين ممن تقع    إلى التعرف على الفروق في مفهوم الذات بين األفراد العاديين وا          

واهتمت أيضا بمعرفة الفروق في مفهوم الذات بين الفئات العمرية          .  سنة 18-12أعمارهم بين   
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 انه ال توجد فروق واضحة بـين األفـراد العـاديين            إليهاومن النتائج التي توصلت     . المختلفة

  .    الذاتواألحداث المنحرفين في معظم الجوانب التي يقيسها اختبار تنسي لمفهوم

حيث بينت نتائجها وجود فروق ذات داللـة        ) 1992العواملة،  (بينما اختلفت مع نتائج دراسة      

بين الجانحين وغير الجانحين وكانت النتائج لصالح غير الجـانحين، أي أن تقيـيم األحـداث                

  . الجانحين لذواتهم كان منخفضا

 على مفهوم متوسط لذواتهم بأنهم      ويعزو الباحث هذه النتيجة حول حصول أفراد عينة الدراسة        

ما يزالون يتمتعون بثقة في أنفسهم، ومن خالل دعم المحيط لهم كونهم يعيـشون فـي كنـف                  

أسرهم وغير مستقلين اجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى أن الفئة العمرية التـي ينتمـي إليهـا                

تي تلقي بصراعاتها   عينة الدراسة هي ضمن مرحلة المراهقة المتوسطة وال        األحداث الجانحون 

عليهم ومن حيث إثبات الذات ومفهومها واالعتداد بالنفس، لذا فأنهم رغم ارتكابهم جـنح مـا                

  . يزالون يحملون أفكار ايجابية عن ذواتهم

  

  : مناقشة نتائج السؤال الثاني. 5.12.

 في متوسطات مفهوم الذات لدى)  α≥050.(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

األحداث الجانحين في مراكـز األحـداث التابعـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة تعـزى                 

الجنس والعمر، ومكان السكن، زمن ارتكاب الجنحة، ومـستوى دخـل الوالـدين             (لمتغيرات

  ؟ )بالشيكل

   :وفيما يلي نتائج فحصها) 1-5(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  

  : ة األولىمناقشة نتائج الفرضي. 5.1.21.

في متوسطات مفهوم الذات لدى  )  α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيـة تعـزى لمتغيـر              

   .الجنس

في )  α≥050.( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى)2-4(يتبين من الجدول 

درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز األحـداث التابعـة لـوزارة الـشؤون                

االجتماعية تعزى لمتغير الجنس، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مفهـوم الـذات لـدى                
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) 0613.(الطلبة الذكور واإلناث متقاربا، فقد بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للذكور             

بناء عليه تم قبول الفرضية     ). 9412.(المتوسط الحسابي على مفهوم الذات لإلناث     في حين بلغ    

  . الصفرية األولى

والتي أشارت إلى عدم وجود فـروق بـين         ) 1993بكر،  (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة       

  . الجنسين فيما يتعلق بحكم الطفل على صورته لذاته

على مفهـوم ذات متقـارب إلـى        ) ذكور،إناث(ويرى الباحث أن حصول أفراد عينة الدراسة      

تواجدهم في بيئات اجتماعية متشابهة وظروف اقتصادية صعبة ال تميز بين الذكور واإلنـاث              

حيث يكون تأثيرها بالتساوي إلى حد ما على الطرفين من هنا فأن الذكور واإلناث فهم يلتقون                

  .في عدة صفات وظروف منها أن مفهومهما لذاتهما يكون واحدا

  

  : مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 5.1.22.

في متوسطات مفهوم الذات لدى ) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

   .األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير العمر

)  α≥050.(لة إحصائية عند المـستوى  انه ال توجد فروق ذات دال) 3-4( يتبين من الجدولين

 درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لـوزارة الـشؤون               يف

، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مفهوم الذات لدى الطلبة           العمراالجتماعية تعزى لمتغير    

وم الذات للذين أعمارهم اقل     في مختلف األعمار متقاربا، حيث بلغ المتوسط الحسابي على مفه         

 ، في حين بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للـذين أعمـارهم            )2812.( عاما   15  من

  . بناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثانية.  )2713.)( عاما20 – 15من (

ـ       (وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة         ة المركز القومي للبحـوث االجتماعيـة والجنائي

التي هدفت إلى التعرف على ظاهرة تشرد األحداث في         )1989، كما وردت في القسيم      1973(

وقد بينت   )1970-1960( حالة تشرد خالل المدة   ) 70(مدينة بغداد وتألفت عينة الدراسة من       

) 18 -16(سنة ثم   ) 15-13(ان أعلى نسبة من األحداث المشردين تقع في الفئة العمرية من            

 األحـداث   أعمـار وان جميع األحداث لم يتجاوزوا المرحلة اإلعدادية وان         ) 12 -10(ثم من   

  . عاما) 20-12(الجانحين تتراوح ما بين 
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و من نتائجها وجود فـرق لـصالح الفئـة          ) 1972 (،بينما اختلفت مع نتائج دراسة الحسكي     

  .وان السرقة هي ابرز صور االنحراف)18 -15(العمرية التي تقع ما بين 

احث سبب هذا االختالف في النتائج بالمقارنة بين الدراسة الحالية ونتائج الدراسـات             ويعزو الب 

السابقة، إن هذه الدراسات قد أجريت في بيئات مختلفة منها العربية ومنها األجنبيـة، والتـي                

أجريت على مجتمعـات متحـضرة ومجتمعـات قرويـة، مقارنـة بـالمجتمع الفلـسطيني                

  .وخصوصياته

رحلة العمرية التي تناولها الباحث تندرج ضمن مراحل المراهقة المختلفـة            ذلك الم  إلى أضف

-18(والمتأخرة) 17-13(والمراهقة المتوسطة ) 12-9(والتي تتضمن مرحلة المراهقة المبكرة    

ونظرا للتشابه في النمو الفسيولوجي واالنفعالي والعقلي واالجتمـاعي الـذي يمـر بـه               ) 22

  ).المراهقة( هذه المراحل العمريةأفراد تقريبا لدى جميع المراهق نجد مفهوم الذات واحدا

ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعزى إلى العمر وذلـك     

بسبب المرحلة العمرية التي تناولها الباحث والتي تندرج ضمن مراحـل المراهقـة المختلفـة             

) 16-14( والمراهقــة المتوســطة)16-12(والتــي تتــضمن مرحلــة المراهقــة المبكــرة

ونظرا للتشابه في النمو الفـسيولوجي والعـاطفي واالنفعـالي والعقلـي            ) 22-17(والمتأخرة

واالجتماعي الذي يمر به المراهق نجد مفهوم الذات واحدا لدى الجميع بنسبة متفاوتة وهذا ما               

  . أدى إلى هذه النتيجة

 بشكل  التأثير في   األسر ودور   األسريةالتربية   إلىكما يمكن أن يعزو الباحث سبب ذلك  يعود          

 لذلك أن هؤالء هم جميعا من الجانحين ولعـل          وباإلضافة وقيمهم،   األبناءايجابي على مفاهيم    

وإضافة إلى مـا سـبق التـشابه فـي          . صفة الجنوح هي التي جعلت عدم وجود فروق بينهم        

  .   لثقافيالظروف األسرية واالجتماعية والمحيط البيئي واالجتماعي وا

    

  :  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة5.1.23.

 متوسطات مفهوم الذات لدى ي ف) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير مكـان      األحداثاألحداث الجانحين في مراكز     

     .السكن
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 وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى           )  6-4(و  ) 5-4(يتبن من الجدولين    

).050≤α(  التابعـة   األحـداث لدى األحداث الجانحين في مراكز       مفهوم الذات    في متوسطات 

، لصالح المتوسطات الحـسابية األعلـى،       لوزارة الشؤون االجتماعية تبعا لمتغير مكان السكن      

 تبعا لمتغير مكان السكن، كانـت       حيث تشير المقارنات البعدية للفروق في درجة مفهوم الذات        

بين األحداث الذين يسكنون المدينة وبين األحداث الذين يسكنون المخيم لصالح األحداث الذين             

  . يسكنون المدينة، وهذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الثالثة

نحين حيث بينت أن نسبة األحداث الجا     )1989( لوحظ اتفاق هذه النتيجة مع نتائج دراسة القسيم       

  .تزداد في المدينة أعلى منها في القرية وان القرية أعلى منها في المخيم

والتي بينت انه ال يوجد فوارق بين مستويات تقدير الذات          ) 1993(بينما اختلفت مع دراسة بكر    

  ). القرية، المدينة، المخيم(عند أطفال 

ة كان مفهوم الـذات مرتفعـا       ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى أن األحداث الذين يسكنون المدين         

 األحداث في المخيم بسبب معاناة سكان المخيمات في المجتمع الفلسطيني           أولئكلديهم أكثر من    

الخ ...االقتصادية،و االجتماعية، والثقافية  ( من أوضاع معيشية صعبة جدا على كافة األصعدة         

خاصة األحـداث مـنهم     مما يساعد على انتشار الجريمة والجنوح عند كافة سكان المخيمات و          

حيث أن األحداث من سكان المدن يتمتعون بمفهوم ذات ايجابي أكثر، بسبب تـوفر المراكـز                

  .اإلصالحية واإلرشادية واالنفتاح أكثر وتوفر مراكز ونواد الترفيه و التسلية

  

  : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة. 5.1.24.

في متوسطات مفهوم الذات لدى  )α ≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير زمـن             

   .ارتكاب الجنحة

في  ) α≥050.(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  )7-4(يتبين من الجدول 

 مراكز األحـداث التابعـة لـوزارة الـشؤون          درجة مفهوم الذات لدى األحداث الجانحين في      

، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مفهـوم         زمن ارتكاب الجنحة  االجتماعية تعزى لمتغير    

الذات لدى الطلبة على اختالف دراستهم إثناء ارتكابهم للجنحة متقاربا، حيث بلـغ المتوسـط               

) 3012.) (م على مقعد الدراسة   ارتكبوا الجنحة وه  (الحسابي على مفهوم الذات للطالب الذين       
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) ارتكبوا الجنحة وهم تاركون الدراسة    (في حين بلغ المتوسط الحسابي على مفهوم الذات للذين          

  . بناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة). 5913.(

  )1981الياسين،( ،)1980هويدي والعزة،(وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من 

األحـداث  (  النتيجة إلى أن هذه الدراسة هي الوحيدة التي تناولت هذه الفئة           ويعزو الباحث هذه  

الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، ومن هنا فان الباحث يـرى              

أن ال تأثير لزمن ارتكاب الجانح او الجانحة للجنحة،إن كان ذلك على مقعد الدراسة أو تاركـا                 

ينحدرون من اسر تعيش ظروف صعبة للغاية       ) الذكور، واإلناث ( ان كليهما للدراسة ال سيما و   

وان مفهوم الذات لديهم سرعان ما يتشكل في هذه المرحلة بغض النظر عن التحاقهم بالمدرسة               

من عدمه ال سيما وإنهم خرجوا من المدرسة األولى األسرة وهم يحملون مفاهيم سـلبية عـن             

  .مذواتهم بفعل تنشئة والديهم له

  

  :  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة5.1.25.

في متوسطات مفهوم الذات لدى  ) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيـة تعـزى لمتغيـر              

   .مستوى دخل الوالدين بالشيكل

أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            ) 4-9(الجدول  تشير المعطيات الواردة في     

 األحداث الجـانحين مراكـز   بين متوسطات درجات مفهوم الذات لدى ) α≥050.(المستوى 

مستوى دخل الوالدين بالشيكل، حيث     األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير        

على الدرجة الكليـة لمفهـوم الـذات،    ) 7380.(عند مستوى الداللة ) 3050.=ف(بلغت قيمة   

وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تـم  )  α≥050.(بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

  . قبول الفرضية الخامسة

 األحـداث   ويعزو الباحث عدم وجود تأثير لمستوى دخل األسرة في أبعاد مفهوم الذات لـدى             

إلى كون المجتمع الذي تعيش فيه       الشؤون االجتماعية    الجانحين مراكز األحداث التابعة لوزارة    

العينة متساو تقريبا من حيث مستوى الدخل االقتصادي فال فرق بين القرية والمدينة والمخـيم               

فهناك الموظف الذي يتقاضى نفس الراتب سـواء فـي          . فالكل يعيش ظروف اقتصادية صعبة    

 سلوك الحدث الجانح هو بفعـل       أنر بالذكر   وجدي. المدينة أو القرية أو المخيم، وكذلك العامل      
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 منذ الطفولة، وليس وليد اللحظة لذا فـال يوجـد ربـط             األمدتراكمات وتربية وتنشئة طويلة     

  .  في ارتكابهم للجنحاألسرةمنطقي او عالقة لمستوى دخل 

 نتائجهـا    والتي كانت ) 1989(و القسيم )1980(اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة كال من توق       

 األحداث المنحرفين يأتون من عائالت فقيرة متدنية الدخل وعدد أفرادهـا             ر إلى أن معظم   تشي

  . مرتفع وتقطن في عدد قليل من الغرف وتعيش في أحياء سكنية تتميز باالزدحام

  

   :السؤال الثالث مناقشة نتائج 5.13.

زارة الـشؤون   ما درجة مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لـو            

   االجتماعية؟

لدى األحداث الجانحين في مراكز األحداث      أن درجة مركز الضبط     ) 10-4(يتضح من الجدول  

كانت تظهر إنهم من ذوي الضبط الخارجي، حيـث بلـغ           التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية     

عيـاري  مع انحـراف م   ) 5210.(المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية لإلستبانة         

).422 .(  

التي دلـت علـى أن الـذين        ) 1968(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة ماك فارالند          

حصلوا على درجات عالية في مفهوم الذات كانت درجاتهم علـى مقيـاس مركـز الـضبط                 

  .منخفضة

والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحـصائية        ) 1994تفاحة،( بينما اختلفت مع نتائج دراسة      

 ذلك قد يعود إلى أن      أنويرى الباحث   . ين الجانحين واألسوياء على مقياس الضبط الشخصي      ب

هؤالء األفراد يعزون أحداثهم إلى عوامل خارجية الن مركز الضبط هو جزء مـن مفهـوم                

الذات الشامل وبالتأكيد يكون مركز الضبط خارجي الن معظم األحداث يعزونها إلى عوامـل              

 وإنمـا  وسلوكاتهم ذاتيا    أعمالهملذات لديهم متوسط لذا فإنهم ال يقيمون        والن مفهوم ا  . خارجية

  . ومحيطهم االجتماعياآلخريناعتمادا على 

  -:وبالتالي يمكن تقسيم األفراد إلى فئتين في إطار مفهوم مركز الضبط

وهي الفئة التي تشعر أن سلوكها ما هو إلى نتيجة إلرادتهـا وأفعالهـا وهـي                : الفئة األولى 

  ".فئة الضبط الداخلي"ولة عما يحدث لها وهذه الفئة تسمى مسؤ
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نتائج سلوكها ال يعتمد على أفعالها وتصرفاتها ولكـن          بأن ي الفئة التي تشعر   ه و :الفئة الثانية 

الحظ والصدفة، والفرصـة،    (هنالك قوى خارجية تسيطر على سلوكها وأفعالها من هذه القوى           

   .يوهذه تسمى فئة الضبط الخارج) والقوة

  

  : مناقشة نتائج السؤال الرابع. 5.14.

 متوسطات مركز الـضبط  ي ف) α≥050.(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة تعـزى           األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      

خـل الوالـدين    الجنس والعمر، ومكان السكن، وزمن ارتكاب الجنحة، ومـستوى د         (لمتغيرات

    ). بالشيكل

   :وفيما يلي نتائج فحصها) 6-10(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

    

  : نتائج الفرضية السادسة. 4.1.41.

في متوسطات مركـز الـضبط    ) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

ة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر       التابعة لوزار  األحداثلدى األحداث الجانحين في مراكز      

   .الجنس

في  ) α≥050.(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )411.(يتبين من الجدول 

 التابعة لوزارة الـشؤون     األحداثمتوسطات مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز         

ي متغير مركز الـضبط لـدى       االجتماعية تعزى لمتغير الجنس، فقد كان المتوسط الحسابي ف        

الطلبة الذكور واإلناث متقارب، فقد بلغ المتوسط الحسابي علـى مركـز الـضبط للـذكور                

بناء عليه تـم    ). 6610.(في حين بلغ المتوسط الحسابي على مركز الضبط لإلناث          ) 4510.(

  . قبول الفرضية الصفرية السادسة

وقد أجريت الدراسة لمعرفة الفـروق      ) 4198أبو ناهية، (وتتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة       

بين الجنسين في الضبط الداخلي والخارجي وقد اجري دراسته على عينة مصرية من تالميـذ               

المدرسة الثانوية وتوصل إلى عدم وجود فروق جوهرية وذات داللة إحصائيا بـين الـذكور               

فـق مـع نتـائج      واإلناث في درجاتهم على مقياس الضبط الداخلي والخارجي وهي نتـائج تت           
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دراسات أخرى أجريت في الواليات المتحدة األمريكية واستراليا علـى طـالب الجامعـات              

  .)1996فيشر،(و ) 1966روتر،(كدراسة

والتي توصـلت   ) 1987  في أبو ناهية،   1976 زيرجا،(اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة       

  . خارجية من الذكورأكثر اإلناث أن إلى

 طبيعة المرحلة العمرية والنمائية التي يعيشونها ونفس الظروف         إلىنتيجة  ويعزو الباحث هذه ال   

 ممـاثال علـى مركـز       أثرا وكالهما يعيش ذات االحتياجات االجتماعية، وهذا يترك         األسرية

 تشابه كبيـر مـن حيـث        إلى إضافةالضبط لديهم حيث انه خارجي كما بينت نتائج الدراسة،          

الدالل الزائد،التفرقـة،   ( من مثيل  األسريةالخاطئة في التربية    السلطة الوالدية القمعية والطرق     

  . الخ....القسوة

  

  : مناقشة نتائج الفرضية السابعة. 5.1.42.

في متوسطات مركز الضبط لدى ) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

   .عية تعزى لمتغير العمر التابعة لوزارة الشؤون االجتمااألحداثاألحداث الجانحين في مراكز 

 ) α≥050.( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى  ه ان)12-4(يتبين من الجدول 

 التابعـة لـوزارة   األحـداث في متوسطات مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكـز       

ـ         العمرالشؤون االجتماعية تعزى لمتغير      ضبط ، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مركز ال

لدى الطلبة في مختلف األعمار متقاربا، حيث بلغ المتوسط الحسابي على مركز الضبط للذين              

في حين بلغ المتوسط الحسابي على مركـز الـضبط          ) 6710.) ( عام 15  اقل من (أعمارهم  

  . بناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية السابعة). 4610.  () عام20 – 15من  (للذين أعمارهم

والتي أجريت لمعرفة الفـروق فـي       ) 1987 (، النتيجة مع نتائج دراسة أبو ناهية      اختلفت هذه 

 الخارجي لدى األطفال والمراهقين والشباب والمسنين بين الجنسين بقطـاع           -الضبط الداخلي 

غزة وكان من نتائجها وجود فروق ذات داللـة إحـصائيا بـين درجـات األطفـال علـى                   

    .كل من المراهقين والمسنين في صالح األطفالاالتجاه الخارجي ودرجات  في المقياس

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات تعـزى            إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

إلى العمر وذلك بسبب المرحلة العمرية التي تناولها الباحث والتي تنـدرج ضـمن مراحـل                

-13( والمراهقة المتوسطة ) 12-9(المراهقة المختلفة والتي تتضمن مرحلة المراهقة المبكرة      
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ونظرا للتشابه في النمو الفسيولوجي واالنفعالي والعقلي واالجتماعي        ) 22-18(والمتأخرة) 17

الذي يمر به المراهق نجده واحدا لدى الجميع حيث يأخذ طابع التسارع ويعزو الباحث سـبب                

ت عدم وجود فـروق     ذلك أن هؤالء هم جميعا من الجانحين ولعل صفة الجنوح هي التي جعل            

وإضافة إلى ما سبق التشابه في الظروف األسـرية واالجتماعيـة والمحـيط البيئـي               . بينهم

  .   والثقافي

    

  : مناقشة نتائج الفرضية الثامنة. 5.1.43.

في متوسطات مركـز الـضبط    ) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر        ألحداثالدى األحداث الجانحين في مراكز      

   .زمن ارتكاب الجنحة

 ) α≥050.(انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى   )13-4(يتبين من الجدول 

 التابعة لـوزارة الـشؤون   األحداثفي درجة مركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز          

ن ارتكاب الجنحة، فقد كان المتوسط الحسابي في متغير مركـز           االجتماعية تعزى لمتغير زم   

الضبط لدى الطلبة على اختالف دراستهم إثناء ارتكابهم للجنحة متقاربا، حيث بلغ المتوسـط              

في ) 8710.) (ارتكبوا الجنحة وهم على مقعد الدراسة     (الحسابي لمركز الضبط للطالب الذين      

) ارتكبوا الجنحة وهـم تـاركون الدراسـة       ( للذين    لمركز الضبط   حين بلغ المتوسط الحسابي   

  . بناء عليه تم قبول الفرضية الصفرية الثامنة). 2410.(

 ، أبـو ناهيـة    ( فـي  ةرداوال )1980 شيرمان وهوفمان،  (اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة     

طفال من الجنـسين وباسـتخدام مقيـاس    ) 174(حيث أجرى الباحثان دراستهما على     ) 1987

 الخارجي لألطفال والمراهقين وتوصل الباحثان إلى وجود ارتباط دال بـين            -الداخليالضبط  

كما يقاس بمجموع الدرجات التحصيلية المدرسية       إدراك مركز الضبط وزمن ارتكاب الجنحة     

  .ودرجات اختبار ستانفورد للتحصيل

على مقاعـد    زمن ارتكاب الجنحة ال يؤثر في كون الحدث الجانح           أنويعزو الباحث ذلك إلى     

 القاسم المشترك بين الجانحين هو انحدارهم من اسـر تعـيش            أنالدراسة او خارجها وكذلك     

 مفهوم الذات يتشكل في الـسنوات األولـى         أنظروف معيشية صعبة للغاية وتأكيد على ذلك        

 هؤالء األحداث جاؤوا    أنوينمو ويتطور تدريجيا، ومركز الضبط جزء من مفهوم الذات وبما           
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 يعزون الجنح التي يرتكبونها إلى ظروف خارجيـة يكـون دور زمـن              فإنهمفككة  من اسر م  

  .  ارتكاب الجنحة على مركز الضبط ليس بمؤثر قوي

  

  :  مناقشة نتائج الفرضية التاسعة5.1.44.

 متوسطات مركـز الـضبط   ي ف) α≥050.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

ز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر         لدى األحداث الجانحين في مراك    

   .مكان السكن

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) 15-4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

األحداث الجـانحين فـي محفظـات     متوسطات مركز الضبط لدى نبي)  α≥050.(المستوى 

عنـد مـستوى الداللـة      ) 0861.=ف(لغت قيمـة    ، حيث ب  الضفة الغربية لمتغير مكان السكن    

 α(على الدرجة الكلية لمفهوم الذات، بحيث كانت الداللة اإلحـصائية أكبـر مـن    ) 3410.(

  . وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تم قبول الفرضية التاسعة )≥050.

ق ذات  التي بينت عدم وجود فـرو     ) 1987جبر،  ( وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة      

وكذلك اتفقت  . داللة إحصائيا بين أبناء المدينة وأبناء القرية من حيث االتجاه في مركز الضبط            

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائيا عنـد            ) 1996 سرحان،( مع دراسة 

  .مستوى الداللة بين الطلبة في مركز الضبط تعزى إلى مناطق سكناهم

حيث أشارت إلى وجود فروق ذات داللـة        ) 1999 لعطاري،ا( سة  بينما اختلفت مع نتائج درا    

إحصائيا في مركز الضبط تعزى لمتغير منطقة السكن، وكان لصالح المدينة على المخيمـات              

  . حيث كان طلبة المدينة أكثر خارجية في مركز الضبط

على األحداث  ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى التشابه في العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة             

مع وجود فرق لصالح الذين يسكنون المدينة من حيث مركز الضبط و مفهوم الـذات مرتفـع                 

لديهم أكثر من األحداث في المخيم، بسبب كون المخيم يعاني فيه األحداث من ضغط سواء في                

المعيشة أو الوضع االقتصادي بينما المدينة لديها الكثير مـن إمكانيـات الترفيـه والتنفـيس                

لدورات التدريبية، وكذلك تمركز الفئة المتعلمة في المدن والذي يساعد على االهتمام بـذوي    وا

االحتياجات الخاصة وهذا  سبب يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس  والقدرة على الـضبط و رفـع                  

  . مفهوم الذات لديهم
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  :  مناقشة نتائج الفرضية العاشرة5.1.45.

في متوسطات مركـز الـضبط    ) α≥050.(ند المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع

لدى األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغيـر             

   .مستوى دخل الوالدين بالشيكل

أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) 4-17(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 األحداث الجـانحين مراكـز   توسطات درجات مركز الضبط لدىبين م ) α≥050.(المستوى 

مستوى دخل الوالدين بالشيكل، حيث     األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية تعزى لمتغير        

على الدرجة الكلية لمركـز الـضبط،       ) 0940.(عند مستوى الداللة    ) 4202.=ف(بلغت قيمة   

وهي غير دالة إحصائياً، وبناء عليه تـم   ) α≥5.00(بحيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

  . قبول الفرضية

ويرى الباحث أن ذلك يعود إلى كون المجتمع الفلسطيني و الذي تعيش فيـه العينـة ظروفـا                  

متشابه من حيث مستوى الدخل فال فرق بين القرية والمدينة والمخـيم فالكـل يعـيش نفـس                  

لراتب سواء في المدينـة أو القريـة أو         فهناك الموظف الذي يتقاضى نفس ا     . الظروف العامة 

و يعـزو الباحـث   ) قرية مخيم، مدينة،( المخيم، وكذلك العامل بغض النظر عن مكان سكناهم       

 إلى الظروف المادية والمعيشية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني هي متشابه لدى لما             أيضاذلك  

لتـي يعيـشها الـشعب      يتعرض له من ظروف اقتصادية واحدة نتيجة الظروف الـسياسية ا          

  . الفلسطيني بفعل االحتالل والحصار االقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني

  

  :  مناقشة نتائج السؤال الخامس5.15.

 مفهـوم الـذات ومركـز    ن بي) α≥050.(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى

   رة الشؤون االجتماعية ؟الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لوزا

   :وانبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية الحادية عشر
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   : نتائج الفرضية الحادية عشرمناقشة 5.1.51.

 متوسطات مفهـوم الـذات   ن بي) α≥050.(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى

 .زارة الشؤون االجتماعية  ومركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز األحداث التابعة لو         

    

 )α≥050.(  وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند المستوى        )18-4(يتضح من الجدول    

مفهوم الذات ومركز الضبط لدى األحداث الجانحين في محافظات الضفة الغربيـة،            بين متغير   

   .بحيث انه كلما ازدادت درجة مفهوم الذات قلة درجة مركز الضبط، والعكس صحيح

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مفهوم الذات اشمل واعم من مركز الضبط وان مركز الضبط جزء                

من مفهوم الذات وعندما يكون عند الفرد مفهوم ذات مرتفع يكون واثق من نفسه ولديه القدرة                

على اتخاذ القرارات السليمة وهنا يكون مفهوم الذات اعم واشمل من مركز الضبط والذي كان               

وهـذا يؤكـد العالقـة      . حيث يعزو األحداث الجانحين جنحهم إلى عوامل خارجيـة        خارجي ب 

  .العكسية بين زيادة مفهوم الذات وقلة مركز الضبط

وبما أن كال من مفهوم الذات ومركز الضبط يتشكالن منذ مرحلة الطفولـة فأنهمـا يتـأثران                 

 الفرد كلما انعكس ذلـك      يبعضهما البعض حيث انه كلما كان مفهوم الذات عاليا وايجابيا لدى          

  .على مركز الضبط لديه فيكون داخليا والعكس صحيح
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  التوصيات

 تستهدف تعزيز ورفع مفهـوم الـذات لـدى          وإرشادية وتعميم برامج تربوية     إعدادضرورة  

  . الجانحيناألحداث

يـة   توعوأفالم ومراكز األمومة بنشرات او  األحداثضرورة تزويد الوالدين من خالل مراكز       

  . الجانحينأبنائهمحول كيفية التعامل مع 

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تستهدف الظروف الكامنة وراء انحـراف             

  .   وسلوكهم الجانحاألبناء

تركيز الوالدين على األسرة وخلق جو من الترابط األسري واالجتماعي وعمل األسرة علـى              

سهم سدا منيعا لحمايتهم من االنحـراف وذلـك بالتربيـة           متابعة سلوك أطفالهم وخلق من أنف     

  .السليمة وتوفير الحياة الكريمة وتلبية احتياجاتهم

مساعدة الوالدين األبناء على تنمية مفاهيم ايجابية عن ذواتهم وعـدم التقليـل مـن قـدراتهم                 

  .        شئة سليمةوطاقاتهم والتركيز على الجوانب االيجابية وتعزيزها من خالل إتباعهم ألساليب تن

إتاحة الفرصة أمام الحدث للتعبير عن انفعاالته وعواطفه للوصول إلى الصراعات التي يعاني             

  .منها الحدث لوضع الحلول المناسبة لها وعدم وصمه باالنحراف

  .توفير األخصائيين النفسيين واالجتماعيين المؤهلين للتعامل مع األحداث

ث بما يتناسب واحتياجاتهم حيث تعاني المراكز الموجودة مـن          تجهيز المراكز الخاصة باإلحدا   

  .التأهيل إلعادةنقص التجهيزات الالزمة 

  .تطوير البرامج التأهيلية داخل المؤسسات اإليوائية الخاصة باألحداث

وضع رقابة على تطبيق قانون التعليم اإللزامي إلى نهاية المرحلة األساسية وذلـك لمكافحـة               

  . المدارسظاهرة التسرب من

االهتمام ببرامج الرعاية الالحقة لمالحظة ومتابعة الحدث الجانح بعـد مغادرتـه المؤسـسة              

اإلصالحية حتى ال يعود للجنحة مرة أخرى وذلك من خالل الزيارات البيتية ومتابعة سـلوكه               

  .ومساعدته على حل مشاكله
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  .المجلد السابع أ،العدد الثالث

 جنـوح األحـداث فـي       العوامل التربوية واألسرية وأثرها في    ). 1981.(الحداد، يحيى فايز  

رسالة ماجـستير غيـر     (.  كلية التربية  ،الجامعة األردنية :عمان. المملكة األردنية الهاشـمية   

  ).منشورة

 في سـوريا مـع دراسـة        األحداثالتصنع وظاهرة انحراف    ). 1973.(الحسكي، احمد ياسر  

العليـا  ، قسم الدراسـات     اآلداب كلية   . ريفية وحضرية  أحداثتطبيقية في مدينة على عينتي      

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( . مصر ـجامعة القاهرة، القاهرة. االجتماعية

البيت، المدرسة، وسائل اإلعالم وانحراف األحداث فـي الـوطن          ). 1990.(حسونة، تماضر 

  . المجلة العربية للدراسات األجنبية. العربي

  . ةمنشورات وزارة الثقاف: دمشق. جنوح األحداث). 1987.( حيدر، وليد

، دار النهضة العربيـة للطباعـة       دراسات في االجتماع العائلي   ). 1981.(الخشاب، مصطفى 

  .لبنان بيروت، .والنشر

  .دار المعارف: القاهرة. مقدمة في دراسة السلوك اإلجرامي). 1962.(خليفة، احمد محمد

 فـي   مركز الضبط للمعلم وعالقته بالتحصيل األكـاديمي للطالـب        ). 1993.(أفنان.دروزة، أ 

: نـابلس . مجلة النجاح لألبحاث  . المدارس اإلعدادية لوكالة الغوث الدولية في منطقة نابلس       

  . جامعة النجاح الوطنية

مجلة كلية التربيـة    . تقدير الذات والقلق لدى أبناء المطلقين     ). 1990.(دسوقي، راوية محمود  

  .جامعة طنطا، بطنطا
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ه بمفهوم الـذات لـدى أعـضاء هيئـة          مركز التحكم وعالقت  ). 1988.(دسوقي، محمد احمد  

مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم      : الرياض. التدريس بالجامعة والمرحلة الثانوية العامة    

  . التربوية

نمو مفهوم الذات لدى األطفـال والمـراهقين مـن الجنـسين            ). 1991.(الديب، علي محمد  

ئـة المـصرية للكتـاب، العـدد        الهي: القاهرة. مجلة علم النفس  . وعالقته بالتحصيل الدراسي  

  .العشرون، الطبعة الخامسة

  .  عالم الكتب،الطبعة الخامسة: القاهرة. علم النفس الطفولة والمراهقة).1985.(زهران، حامد

العالقة بين مفهوم الـذات ومركـز الـضبط لـدى الطلبـة             ).1996.(عبير إبراهيم  سرحان،

نـابلس،   جامعة النجـاح الوطنيـة،    . بيةالجامعيين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغر      

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .فلسطين

العالقة بين مركز الضبط والرضـا الـوظيفي لـدى المرشـدين            ). 2003.(الساليمة، محمد 

: القدس. رسالة ماجستير . التربويين العاملين في مدارس محافظات القدس، رام اهللا، بيت لحم         

  .2003جامعة القدس، 

عالقة مركز الضبط بالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة    ). 1998.(فداء سالم محمد  الشافعي،  

  . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة النجاح الوطنية بنابلس بالضفة الغربية

  .دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة. انحراف األحداث). 1977.(الشرقاوي، أنور محمد

 تـونس،  الجامعة التونسية، . جنوح األحداث في األردن   ظاهرة  ). 1992.(عبد الحفيظ  شناق،

  ).رسالة ماجستير غير منشورة ( .تونس

 أطفـال العدوان ووجهة الضبط وعالقتها بمفهـوم الـذات لـدى            .)1999(. فاطمة الشيمي،

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .جامعة عين شمس بالقاهرة.المؤسسات االيوائية

دراسة ميدانية فـي محافظـة      : ة األسرية وجنوح األحداث   البيئ). 2000.(صواخرون، حامد 

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .الجامعة األردنية:  عمان.مسقط

. العوامل المساهمة في جنوح األحداث من وجهة نظـرهم        ). 1988.(طالفحة، فؤاد طه طالب   

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .الجامعة األردنية: عمان



  135

العوامل المساهمة في تكرار السلوك الجانح عند األحداث الجانحين         . )1985.(الظاهر، عباطة 

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .الجامعة األردنية: عمان. المكررين

بحـوث  . األحداث فـي األردن    أضواء على مشكلة انحراف   ). 1975.(عبده، سليمان إبراهيم  

المكتب الدولي العربي لمكافحة    منشورات  . المؤتمر الدولي العربي الخامس للدفاع االجتماعي     

  . الجريمة،الجزء الثالث

جامعـة  : دمـشق . جنوح األحداث في القطر العربي الـسوري      ). 1995.(عبود، إيمان جعفر  

  . كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،دمشق

اثر بعض التغيرات الديموغرافية في مفهوم الذات لدى        ). 1995(العتوم، عدنان والفرح عدنان   

العـدد  . المجلد الحـادي عـشر    . أبحاث اليرموك . ز اإلصالح والتأهيل في األردن    نزالء مراك 

  .الثاني

دار الفكر للطباعـة    :  عمان .علم النفس التربوي نظرة معاصرة    ).1998.(عدس، عبد الرحمن  

  .والنشر والتوزيع

دار الفكـر للنـشر     : عمـان . الطفل واألسرة والمجتمع  ). 1990.(عصام نمر، عزيز سماره   

  . ، الطبعة الثانيةوالتوزيع

مهارات التفكير الناقد وعالقته بمركز الضبط وبعـض        ). 1999. (العطاري، سناء عز الدين   

. فلسطين،  جامعة القدس، القدس  .  لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية      األخرىالمتغيرات  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(

: عمـان . لتنشئة األسرية وجنوح األحداث   العالقة بين أنماط ا   ). 1993.(العكايلة، محمد سعيد  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة ( .الجامعة األردنية

حرمان الطفل من األم وعالقتـه بـبعض نـواحي التكيـف            ). 1980.(علي، محمد البيومي  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية التربية: جامعة الزقازيق. الشخصي االجتماعي

 .قة أنماط الشخصية ومفهوم الذات والذكاء بجنـوح األحـداث         عال). 1992.(العوالمة، ختام 

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(.  كلية التربية،الجامعة األردنية: عمان
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المكتب الجامعي  :  اإلسكندرية .مدخل عالجي جديد النحراف األحداث    ). 1985.(غباري، محمد 

  .الحديث

  .سسة النهضة العربيةمؤ: القاهرة. سيكولوجية الشخصية). 1987.(غنيم، سيد

دراسة نقدية لواقع الخدمات التي تقـدمها مؤسـسات رعايـة          ). 1985.(القاسم، عبد الهادي  

  .وزارة العدل:  عمان.األحداث األردني المعدل

 في مدينة   واألسوياءدراسة مقارنة لمفهوم الذات بين الجانحين        .)1989(.سلطان القحطاني،

رسالة ماجستير غير    ( .ية بجامعة الملك سعود بالرياض     كلية الترب  -قسم علم النفس  . الرياض

  ).منشورة

دراسة مسحية لقضايا األحداث الجانحين في مدينة اربد        ). 1989.(القسيم،علي سالمة العايش  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة ( .كلية التربية، جامعة اليرموك،اربد، األردن. وضواحيها

.  المعلمين وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنـة التعلـيم        مركز التحكم لدى  ). 1980.(كاظم، ياسر 

  .مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية

  . 4الدار العربية، ط: العراق. النفس انفعاالتها وانحرافها وعالجها). 1983.(كمال، علي

الفروق في مفهوم الـذات بـين األيتـام         )." 1981.(الكيالني،عبد اهللا زيد وعباس،علي حسن    

الجامعـة   مجلة دراسات العلوم اإلنسانية،  عمان،" في عينة من األطفال األردنيين    وغير األيتام   

  .العدد األول المجلد الثامن، األردنية،

مركز الدراسات واألبحاث فـي القيـادة       : دبي. أسباب جنوح األحداث  ). 1994(.مراد، محمد 

  .العامة ألمن دبي

.  لكل من مركز الضبط وتقدير الذات     عالقة المعتقدات الالعقالنية    ). 1990.(المصري، طارق 

  ).الة ماجستير غير منشورةرس( .الجامعة األردنية: عمان

  مجلة جامعة الملك سعود   : الرياض. مفهوم الذات عند الكبار   . منصور، عبد المجيد سيد احمد    

  .للعلوم التربوية، المجلد األول

دراسة ميدانية فـي    : نائهممعاملة الوالدين وعالقتها بجنوح أب    ). 1973.(موسى، سعدي لفتة  

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .كلية التربية، جامعة بغداد: بغداد. العراق
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عالقة مستويات الذكاء بـالتحكم الـداخلي لـدى         )." 1985.(فاروق عبد الفتاح علي    موسى،

 المجلـد  جامعة الكويت،  المجلة التربوية، " المراهقين من الجنسين بالمملكة العربية السعودية     

  .العدد السادس الثاني،

مجلـة  . حالة تقدير الذات وعالقتها بمركز الضبط المدرك      ).1994.(ناصر، أيمن غريب قطب   

علم النفس،مجلة علمية فصلية تصدر عن الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، العـدد الحـادي                

  .والثالثون، السنة الثامنة

بين األحداث المنحرفين واألفـراد     الفروق في مفهوم الذات     ). 1981. (رنده عبد اهللا   ناصر،

كلية التربية الرياضـية    . قسم علم النفس   .العاديين كما يعبر عنه مقياس تينسي لمفهوم الذات       

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .عمان.بالجامعة األردنية

دراسة مقارنة لمفهوم الـذات بـين األطفـال المتخلفـين عقليـا             ). 1990(إبراهيم النقيثان،

رسالة ماجستير غيـر     .كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض     .قسم علم النفس   .واألسوياء

  منشورة

عالقة مفهوم الذات بزمن ارتكـاب الجنحـة لـدى          ). 1987.(إبراهيم وبلبل، رمزي   يعقوب،

سلسلة العلوم اإلنـسانية    : اربد. أبحاث جامعة اليرموك  . تالميذ المرحلة اإلعدادية في األردن    

  .واالجتماعية

اثر التحصيل األكاديمي والجنس في مركز الـضبط ومفهـوم          )." 1988.(علي سليم  ليعقوب،ا

  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .جامعة اليرموك". الذات

مركز الضبط وعالقته ببعض المتغيرات لـدى       ). 1994.(يعقوب،إبراهيم ومقابلة نصر يوسف   

  . الهيئة المصرية للكتاب مجلة علم النفس، مجلة فصلية تصدر عن.الطلبة الجامعيين
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  استبانه للرأي

  

الجانحين فـي    العالقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى األحداث       "يقوم الباحث بعمل بحث     

  ."األحداث التابعة لوزارة الشؤون االجتماعيةمراكز 

  

ومات المعطاة سـرية    وأتعهد أن تكون المعل   .  بكل صدق وموضوعية   باإلجابة فالرجاء التكرم   

  .ولن تستخدم إال لهدف البحث العلمي

                                  

  ،                                                 شاكرا لكم حسن تعاونكم

  امجد عودة: الباحث 

                                                                         

  :  التي تنطبق عليكاإلجابة دائرة حول رمز معلومات عامة ضع :ولاألالجزء 

  :الجنس. 1

  أنثى - ذكر              ب-أ

  :العمر. 2

  عام20  إلى15 من-عام        ب15اقل من -أ

  :السكن. 3

   قرية- مخيم         ج-مدينة           ب-أ

  : زمن ارتكاب الجنحة. 4

   ارتكب الجنحة وهو تارك -اسة       بارتكب الجنحة وهو على مقعد الدر-أ

  .                الدراسة

  : مستوى دخل الوالدين بالشيكل. 5

  فما فوق3000-        ج3000  إلى2500-        ب2500  إلى1500-أ

  

والجزء الثاني هو االستبانة المتكونة من بعدين وهي مقياس مفهوم الـذات ومقيـاس مركـز                

  .الضبط
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  مقياس الذات

  :التعليمات

  

  أقرأ كل من .على الصفحات التالية لهذا المقياس قائمة بالعبارات التي تدور حول مفهوم الذات

   

 كانـت   فـإذا .تحت احد العمودين المحاذيين للعبـارة     ) x(هذه العبارات بعناية ثم ضع عالمة       

  العبارة

   

 أوثلـي تمامـا     م(تحت العمود الذي عنوانه      )x( تنطبق عليك ضع عالمة      أوتصف شعورك   

فـي   ) x (إشارة ال تنطبق عليك فضع      أو كانت العبارة ال تصف شعورك       وإذا. )ينطبق علي 

  ). ليس مثلي وال ينطق علي(الذي عنوانه العمود الثاني
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  استبانه مفهوم الذات

  

 ينطبـق   أومثلي تمامـا      الفقرة الرقم   

  علي

 ال    ينطبـق       أوال ليس مثلي    

  علي 
      .ال انزعج بسهولة في العادة -1
 أمـام  أتحـدث  أن من الـصعب جـدا       أجد -2

  .مجموعة

    

 لـو   أتمنـى  كثيرة في نفـسي      أشياءهنالك   -3

  .استطيع تغييرها

    

      . صعوبةأية اتخذ قرارا دون أناستطيع  -4
      ).ممتعة(صحبتي مرحة  -5
      .انزعج بسهولة في البيت -6
حتـى اعتـاد علـى       وقت طويل    إلىاحتاج   -7

  . جديدشيء

    

 مـن نفـس     األشـخاص أتمتع بشعبية بين     -8

  .عمري

    

      . في العادة بمشاعريأسرتيتهتم  -9
      .استسلم بسهولة -10
      . مني الكثيرأسرتيتتوقع  -11
      . نفسيأكون أنمن الصعب جدا علي  -12
 الـبعض فـي     ببعضها مختلطة   األشياء إن -13

  .حياتي

    

      .لناس آرائي في العادةيتبع ا -14
      .رأيي في نفسي متدن -15
  .كثيرا ما اشعر برغبة في ترك البيت -16

  

    

فـي   )باالنزعـاج (غالبا ما اشعر بالضيق      -17

  .عملي

    

      .ليس لي مظهر جذاب كمعظم الناس -18
 فأنني أقوله فـي     أقولهعندما يكون لدي ما      -19

  .العادة
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      . تفهمنيأسرتي أن -20
       مني أكثرمعظم الناس محبوبون  -21
      . تضغط عليأسرتياشعر في العادة كأن  -22
      . بهأقومغالبا ما افقد حماسي للعمل الذي  -23
      .أخر شخص إنني لو أتمنىغالبا ما  -24
      .ال يمكن االعتماد علي -25
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  .علق بقياس مركز الضبط الجزء الثاني من االستبانة المتإجابة: ثانيا

  

  . في مشاكل آلن آباءهم يعاقبونهم كثيرااألطفاليقع ) أ( -1

  . آباءهم يتساهلون معهمأن األيام هذه األطفالمشكلة كثيرا من ) ب(   

  

  .السيئ الحظ إلى حد ما إلى التعيسة في حياة الناس تعود األشياءكثيرا من ) أ( -2

  .التي يقترفونها األخطاء مآسي الناس ناتجة عن إن) ب    (

  

  . غير مهتمين بشكل كاف بالسياسةأننا الحروب الموجودة بيننا هي أسباباحد ) ا( -3

  .ال بد من شن الحروب مهما بذل الناس من جهد لمنعها) ب(    

  

  .في نهاية المطاف يحصل الناس على االحترام الذي يستحقونه في هذا العالم) ا( -4

  . يعترف الناس بها مهما بذل من جهدلسوء الحظ فأن قيمة الشخص ال )ب(   

  

  . لهاأساس فكرة عدم عدالة المعلمين تجاه الطلبة ال إن) ا( -5

  .  عالماتهم بحوادث هي من قبيل الصدفةتناثر أي حد إلىمعظم الطلبة ال يدركون ) ب(   

  

  . يكون قائدا فعاالأن اإلنسانيستطيع  بدون الحظوظ السعيدة المناسبة ال)  أ( -6

 أتيحـت  يكونوا قادة لم ينتهزوا الفرص التي        أن القديرون الذين فشلوا في      شخاصاأل) ب(    

  .لهم

  .مهما بذلت من جهد فأن بعض الناس لن يحبوك) أ( -7

  .اآلخرين يحبونهم ال يفهمون كيف ينسجمون مع اآلخرينالذين ال يستطيعون جعل ) ب(   

  

  .اإلنسان في تحديد شخصية األساسيتلعب الوراثة الدور ) أ( -8

  . خبرات الشخص في الحياة هي التي تحدد ما هو فعالإن) ب(   

  

  .غالبا ما أكتشف أنه ما سوف يحصل، يحصل فعال) أ( -9

  . بالقدر لم يسفر عن ما فيه مصلحتي مثل اتخاذي قرارا القيام بخطة للعملاإليمان) ب(   
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                    اسـمه اختيـار غيـر     بالنسبة للطالب المستعد استعدادا حسنا نادرا ما يوجد شيء          ) أ(   -10

  .       عادل

   االمتحان ذات عالقة بالمساق بحيث تصبح أسئلة ال تكون األحيانفي كثير من ) ب(       

  .            الدراسة في الواقع غير مفيدة

  

كن لـه دخـل فـي        لم ي  إنجة العمل الجاد وليس للحظ سوى القليل        يالنجاح هو نت  ) أ(   11-

  .النجاح

   الحصول على عمل مناسب يعتمد بشكل رئيسي على كون الشخص في المكان إن) ب       (

  .             المناسب في الوقت المناسب

  

  . في قرارات الحكومةتأثير يكون له أنيمكن للمواطن ) أ(   12-

  ة، وال يستطيع الشخص هذا العالم يديره قلق من الناس ممن هم في مركز القو) ب(       

  . يفعل كثيرا لتغيير هذا الواقعأن         العادي 

  

  . متأكد من تحقيق هذه الخططأكون بوضع الخطط أكاد أقومحين ) أ(   13-

   على كل حال تنتج أشياء كثيرة عن ألنه اخطط لفترة، أنليس من الحكمة دائما ) ب(        

  .الشيء أو            الحظ الحسن 

  

  .هناك من الناس هو غير صالح) أ(   14-

  .إنسانهناك ما هو طيب في كل ) ب(        

  

  . ليس له عالقة بالحظأو حصولي على ما أريد له عالقة قليلة إنبالنسبة لي ) أ(   15-

   قد نقرر ما نعمل عن طريق ألقاء قطعة من النقود في األحيانفي كثير من ) ب(       

  . الأوسب المكان المنا             

  

    يعتمد حصول الشخص على الرياسة على ما اذا كان ذا حظ كاف ليكون في المكان               ) أ(   16-

  . الأوالمناسب 

 ال أو جعل الناس يقومون بالعمل الصحيح يعتمد على القدرة، وللحظ دور قليـل   إن) ب(      

  .شيء في ذلك
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   نفهمهـا أو    أن لقـوى ال نـستطيع       فيما يتعلق بمشكالت العالم فان معظمنا ضحايا      ) أ(   17-

  .نسيطر عليها

   أن السياسية واالجتماعية األموريستطيع الناس عن طريق اشتراكهم النشط في ) ب(      

  . العالميةاألحداث         يسيطروا على 

  

   درجة تسيطر على حياتهم حوادث اتفاقية تتم أي إلىمعظم الناس ال يدركون ) أ(   18-

  .صدفة          بال

  .في الحقيقة ال يوجد شيء اسمه الحظ) ب(        

  

  . يكون دائما على استعداد لالعتراف باألخطاءأنيجب على الشخص ) أ(   -19

  . يخفي األخطاءأن للشخص األفضلفي العادة من ) ب(        

  

  . الأم كان الشخص اآلخر يحبك إذا تعرف فيما أنمن الصعب ) أ(   20-

  ).مع اآلخرين ( الذين لديك على كونك لطيفا األصدقاءدد يعتمد ع) ب(       

  

  . الحسنةاألشياءفي نهاية المطاف األشياء السيئة التي تحدث لنا توازيها ) أ(   21-

   األشياءمعظم المصائب هي نتائج النقص في القدرة والجهل والكسل، او ) ب(        

  .        الثالثة جميعها

  

  .نستطيع محو الكثير من الفساد السياسيبالجهد الكافي ) أ(   22-

   تكون لهم سيطرة كبيرة على األشياء التي يقوم بها أنمن الصعب على الناس ) ب(       

  .           السياسيون أثناء سلطتهم

  

  .أحيانا ال افهم كيف يتوصل المعلمون للعالمات التي يعطونها) أ(  23-

  د الذي ابذله في الدراسة والعالمات التي احصل هناك عالقة مباشرة بين الجه) ب       (

  .             عليها

  .القائد الجيد يتوقع من الناس أن يقرروا بأنفسهم ماذا يجب أن يفعلوا) أ(   24-

  .القائد الجيد يوضح للجميع ما هي األعمال المنوطة بهم) ب      (

  

  . التي تحصل لياألشياء على  أشعر أنني ذو تأثير ضئيلاألحيانفي كثير من   ) أ(   25-
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من المستحيل بالنسبة لي أن اعتقد أن للصدفة أو الحظ يلعبان دورا مهمـا فـي                ) ب(       

  .حياتي

  

  . ال يحاولون أن يكونوا ودودينألنهميشعر الناس بالوحدة ) أ(   26-

  حبونك فهم  كانوا يفإذا الناس إلرضاءليست ثمة فائدة كبيرة في المحاولة الجاهدة ) ب(       

  .            يحبونك

  

  .هناك تأكيد زائد على الرياضة في المدرسة الثانوية )أ(   27-

  . الرياضية الجماعية هي طريقة ممتازة لبناء الخلقاأللعاب) ب(       

  

  .ما يحصل لي هو نتيجة عملي) أ(   28-

 التـي   االتجاهـات ى   اشعر بأنه ليست لدي السيطرة الكافية عل       األحيانفي بعض    )ب(        

  .تسير فيها حياتي

  

معظم األوقات ال استطيع أن أفهم لماذا يتـصرف الـسياسيون بالطريقـة التـي               ) أ(  29-

  .يتصرفون بها

في نهاية المطاف فأن الناس مسؤولون عن الحكومة السيئة على المستويين الوطني            ) ب(      

  .والمحلي
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  .لدراسة حسب الجنس والمحافظة يبين توزيع أفراد مجتمع ا(3-1)جدول

  

  المجموع 287  األملمركز 

 328 41  مركز رعاية الفتاة

  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والعمر، ومكان السكن، وزمن . 3-2) (جدول

  .ارتكاب الجنحة، ومستوى دخل الوالدين بالشيكل
  المجموع  النسبة المئوية  العدد  المتغير

  الجنس 67.6 75  ذكر

 32.4 36  أنثى

111 

  العمر 25.2 28 15اقل من 

 74.8 83   عام20 – 15من 

111 

 36.9 41  مدينة

 42.3 47  مخيم

  مكان السكن

  20.7 23  قرية

111 

  زمن ارتكاب الجنحة 44.1 49  ارتكب الجنحة وهو على مقعد الدراسة

 55.9 62  ارتكب الجنحة وهو تارك الدراسة

111 

 73.0 81  شيكل 2499 – 1500

 22.5 25  شيكل 3499 – 2500

  لشيكلدخل الوالدين با

 4.5 5  شيكل فأكثر 3500

111 
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لمـصفوفة ارتبـاط   ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون )3-5 (جدول

  .فقرات مفهوم الذات مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  

قيمة ر   الفقرات

  االرتباط

  قيمة ر  الفقرات  يةالداللة اإلحصائ

  االرتباط

  الداللة اإلحصائية

14.   0.258** 0.006 14 0.304** 0.001 

15.   0.334** 0.000 15 0.387** 0.000 

16.   0.276** 0.003 16 0.202* 0.034 

17.   0.287** 0.002 17 0.275** 0.004 

18.   0.253** 0.007 18 0.218* 0.022 

19.   0.339** 0.000 19 0.387** 0.000 

20.   0.400** 0.000 20 0.409** 0.000 

21.   0.270** 0.004 21 0.465** 0.000 

22.   0.361** 0.000 22 0.365** 0.000 

23.   0.384** 0.000 23 0.343** 0.000 

24.   0.177 0.063 24 0.316** 0.001 

25.   0.373** 0.000 25 0.354** 0.000 

26.   0.218* 0.022  

  

لمصفوفة ارتباط ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون )3-5(جدول 

  .فقرات مركز الضبط مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

الداللـــــة   قيمة ر االرتباط  الفقرات

  اإلحصائية

  الداللة اإلحصائية  قيمة ر االرتباط  الفقرات

1 0.365** 0.000 13 0.351** 0.000 
2 0.360** 0.000 14 0.495** 0.000 
3 0.312** 0.001 15 0.380** 0.000 
4 0.194* 0.041 16 0.275** 0.004 
5 0.410** 0.000 17 0.218* 0.022 
6 0.166 0.082 18 0.358** 0.000 
7 0.435** 0.000 19 0.195* 0.040 
8 0.316** 0.001 20 0.465** 0.000 
9 0.366** 0.000 21 0.365** 0.000 
10 0.198* 0.036 22 0.343** 0.000 
11 0.170 0.074 23 0.316** 0.001 
12 0.377** 0.000   
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمفهوم الذات: )4-1(  جدول 

  
  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  

  الدرجة  االنحراف المعياري

  متوسطة 3.70 13.02 111  مفهوم الذات

  

  

وسطات الحسابية الكلية لدرجة مفهوم للفروق في المت) t-test(نتائج اختبار ت : 4-2)(جدول 

  .الذات تبعا لمتغير للجنس

  
المتوسط   العدد  الجنس  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

مفهوم  4.15 13.06 75  ذكر

 2.56 12.94 36  أنثى  الذات

0.162 109 0.871 

  

  

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مفهوم ) t-test(ت نتائج اختبار : 4-3)(جدول 

  .الذات تبعا لمتغير العمر

  
المتوسط   العدد  العمر  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

اقل من  

   عام15

  مفهوم الذات 3.61 12.28 28

 – 15من 

  م عا20

83 13.27 3.71 

-1.228 109 0.222 
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفهوم الذات : 4-4)(جدول 

  .تبعا لمكان السكن
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  المتغير

 3.72 14.41 41  مدينة

 3.21 11.80 47  مخيم

  مفهوم الذات

 3.86 13.04 23  قرية

  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 4-5)(جدول 

  .للفروق في درجات مفهوم الذات وفقا لمكان السكن

  
مجموع   مصدر التباين  األبعاد

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  قيمة ف 

  المحسوبة

ــستوى  م

  الداللة

بين 

  المجموعات

148.735 2 74.367 

داخل 

  المجموعات

1358.184 108  

مفهوم 

  الذات

 110 1506.919  المجموع

12.576 
  

5.914 
 
 

0.004** 
 
 

  

لمعرفة اتجاه الداللة في الدرجة الكلية لمفهوم الذات ) Scheffe (نتائج اختبار: )(4-6جدول 

  .لمتغير مكان السكنتبعا 
  قرية  مخيم  مدينة  مكان السكن  المتغير

 1.3712 *2.6061    مدينة

 1.2350-     مخيم

  مفهوم الذات

      قرية
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مفهوم ) t-test(نتائج اختبار ت : )4-7(جدول 

  .الذات تبعا لمتغير التحصيل الدراسي

  
زمن ارتكاب   المتغير

  الجنحة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

  ةالمحسوب

درجة 

  الحرية

مـــستوى 

  الداللة

على مقعد 

  الدراسة

مفهوم  4.24 12.30 49

  الذات

 3.12 13.59 62  تارك الدراسة

-1.844 109 0.068 

  
  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مفهوم الذات : )4-8(جدول 

  .تبعا لمستوى دخل الوالدين بالشيكل
  

خل الوالدين مستوى د  المتغير

  بالشيكل

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 3.87 13.18 81 شيكل 2499 – 1500

 3.05 12.68 25 شيكل 3499 – 2500

  مفهوم الذات

 4.20 12.20 5 شيكل فأكثر 3500

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  : )(4-9جدول 

  . درجات مفهوم الذات وفقا لمتغير مستوى دخل الوالدين بالشيكلللفروق في

  المتغير

  

ــوع   مصدر التباين مجمـ

  المربعات

درجــات 

  الحرية

متوســط 

  المربعات

قيمــة ف 

  المحسوبة

الداللـــة 

  اإلحصائية

 4.228 2 8.457  بين المجموعات

 13.875 108 1498.462  داخل المجموعات

ــوم  مفه

  الذات

  

   110 1506.919  المجموع

0.305 
 
 

0.738 
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لمركز الضبط: 10.4جدول 

  المتوسط الحسابي  العدد  المتغير

  

  الدرجة  االنحراف المعياري

  ضبط خارجي11110.522.42  مركز الضبط 

ت الحسابية الكلية لواقع مركز للفروق في المتوسطا) t-test(نتائج اختبار ت : )(4-11جدول 

  .الضبط تبعا لمتغير للجنس

المتوســط   العدد  الجنس  المتغير

  الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

ــة  درج

  الحرية

مــستوى 

  الداللة

مركز  2.54 10.45 75  ذكر

 2.16 10.66 36  أنثى  الضبط

-0.433 109 0.666 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مركز ) t-test(نتائج اختبار ت : (4-12)جدول 

  .الضبط تبعا لمتغير العمر

المتوســط   العدد  العمر  المتغير

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

ــستوى  م

  الداللة

اقــل مــن 

  عام15 

ــز  2.26 10.67 28 مرك

  الضبط

15من    – 

  عام20

83 10.46 2.48 

0.393 109 0.695 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع مركز       ) t-test(نتائج اختبار ت    : )4-13(جدول  

  .الضبط تبعا لمتغير زمن ارتكاب الجنحة

زمن ارتكاب    المتغير

  الجنحة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

ــة ت  قيمـ

  المحسوبة

ــة  درج

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 مقعــد علــى

  الدراسة

ــز  2.62 10.87 49 مرك

  الضبط

 2.23 10.24 62  تارك الدراسة

1.378 109 0.171 

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة مركز الضبط : 4-14)(جدول 

  .تبعا لمكان السكن
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن  األبعاد

 2.50 10.19 41  مدينة

 2.66 10.91 47  مخيم

  مركز الضبط

 1.60 10.30 23  قرية
  

  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 4-15)(جدول 

  .للفروق في متوسطات مركز الضبط وفقا لمكان السكن
  

ــوع   مصدر التباين  األبعاد مجم

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوســـط 

  المربعات

  

  قيمة ف 

  المحسوبة

ــستوى  م

  الداللة

بين 

  المجموعات

12.726 2 6.363 

داخل 

  المجموعات

632.968 108 

ــز  مركـ

  الضبط

 110 645.694  المجموع

5.861 
  

1.086 
 
 

0.341 
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمركز الضبط تبعا : )(4-16جدول 

  .لمستوى دخل الوالدين بالشيكل

مستوى دخل الوالدين   المتغير

  بالشيكل

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 2.40 10.22 81 شيكل 2499 – 1500

 2.36 11.40 25 شيكل 3499 – 2500

  مركز الضبط

 2.34 11.00 5 شيكل فأكثر 3500

  

) One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : )(4-17جدول 

  .للفروق في درجات مركز الضبط وفقا لمتغير مستوى دخل الوالدين بالشيكل

  
  المتغير

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 13.847 2 27.694  بين المجموعات

 5.722 108 618.000  داخل المجموعات

مركز 

  الضبط

  

   110 645.694  المجموع

2.420 
 
 

0.094 
 
 

  

مفهوم للعالقة بين ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون : (4-18)جدول 

 التابعة لوزارة الشؤون األحداثالذات ومركز الضبط لدى األحداث الجانحين في مراكز 

  .االجتماعية

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغيرات

     هوم الذاتمف

 0.000  0.365- مركز الضبط
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