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  فهرس المالحق



  :ةـــمقدم
ال شك أن حياة المجتمعات البشرية منذ أن وجدت في هذا الكون تعيش العديد 

من المشاكل النفسية واالجتماعية نتيجة لتشابك هذه الحياة وتعقدها بسبب تعدد 

  . ظر األفراد نحوها واختالف وجهات ن، وتداخل عناصرها،اتجاهاتها

وتختلف بعض تلك المشكالت باختالف العصور واختالف ثقافات المجتمع من 

، وربما يرجع ذلك إلى نسبية المشكالت والظواهر، لوقتمكان آلخر ومن وقت 

، فما يعتبر انحرافا في مجتمع من  لتلك المشكالتوالتفاوت بين المجتمعات في تقديرها

وك اجتماعي سوى في مجتمعات أخرى، وال يالقي المجتمعات ينظر على أنه سل

  .استهجانا  أورفضاً

، األمر الذي نتج عنه عصرنا هذا وبخاصة في ولقد ازدادت هذه الحياة تعقيداً

ظهور العديد من الظواهر غير السوية والسلبية والتي بدورها تؤثر تأثيرا بالغا في 

  .حياة المجتمع

عات األخرى يعيش خالل السنوات األخيرة إن المجتمع الليبي كغيره من المجتم

من القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة جملة من التغيرات التي تمس الحياة 

ن له بالغ األثر في حياة األفراد يكواالجتماعية واالقتصادية والسياسية، األمر الذي 

  لذلك فإن المجتمع في، وعلى شخصيتهم وأنماط سلوكهم بشكل خاص،بشكل عام

الحاجة إلى الدراسات واألبحاث التي تتناول فئة األحداث لمعرفة وتحديد أمس 

لغوص في مشاكلهم النفسية ومحاولة فهمها وإيجاد الحلول اخصائصهم واتجاهاتهم و

مجتمع يشهد تحوالت سريعة في العديد من المجاالت، وأن غالبية  لها، خصوصا وهو

فئة األحداث عرضه لإلصابة بالقلق جعل يقد  ما ، من األطفال والشبابهأفراد

 وذلك بحكم تكوينهم العضوي والنفسي، وبالتالي يكونون عرضة للصراع ،والتوتر

 ولقد زاد تذبذب الشخصية ، االجتماعي والتوافق،وعدم القدرة على التكيفالنفسي 

  أصبحنا ومن ه،وتأرجحها بين التيارات المتباينة للفكر اإلنساني والمعرفة اإلنسانية



 على مواجهة اًدراالتنبؤ بالسلوك الحقيقي عسيرا، وهذا يستلزم بناء للشخصية ق

   .ضغوط العصر ومتطلباته

  وكيف يرى في نفسه االتزان أو،ما يشعر به الشخص فالمحك الهام هو

 الحياة تعتبر مكونا ضروريا للشخصية ذاتها حتى يمكن قففالنظرة إلى موا. ادةسعال

  ).1992ويدار،عبد الفتاح د( توظيفها

الفروق الفردية ظاهرة عامة في جميع الكائنات الحية، "وفي هذا اإلطار فإن 

 دون أن تقتصر على اإلنسان وحده، وهي فروق تتجلى فيما قد يتصف به األفراد، أو

فيما قد يؤتيه هؤالء األفراد من أنماط سلوكية مختلفة باختالف قدرات كل فرد 

ناء النفسي للشخصية، سواء من حيث القدرة على تحقيق واستعداداته، أي باختالف الب

على تحقيق أعلى مستوى من الطموح، مما يدعوا إلى  أكبر قدر من التوافق أو

ضرورة البحث للتعرف على هذه الفروق المميزة بين األفراد وخاصة بين الجنسين 

قد تساهم في في كافة الخصائص النفسية في عالقتها بما قد يصاحبها من العوامل التي 

 والعمل على تحقيق أكبر قدر من السواء بأعلى مستوى من ،تطور السلوك اإلنساني

  ).1989،صالح أحمد مرحاب( "الطموح

، حيث يصنف أفراده حسب ريةإن المجتمع اإلنساني يتشكل من عدة فئات عم

 اف وفي هذا الجانب فإن فئة األحداث تشكل منعط،م التي تتناسب معهمرحلة العمريةال

، حياتية المختلفة في الحياة االجتماعية التي تشهد تغيرات عدة في المجاالت الاكبير

مما قد يتسبب في ظهور بعض المشكالت االجتماعية الجديرة بالدراسة للتعرف على 

  .أسبابها ونتائجها، ولعل ظاهرة انحراف األحداث هي إحدى هذه المشكالت الهامة

 ،رف منذ القدمباعتباره مشكلة اجتماعية قد ُعوالسلوك المنحرف عند األحداث 

 التراكم عإال أنه لم يشكل الخطر الذي تحسب له المجتمعات اليوم ألف حساب، فم

الحضاري لمجتمعات اليوم برزت في العصر الحديث مشكلة السلوك المنحرف بين 

  .األحداث وارتفع الرقم الدال على اتساع وانتشار هذه المشكلة



اف األحداث من الموضوعات التي تحتل مكانة بارزة في ميدان  أصبح انحرلقد

ها، واعتبر انحراف منالطفولة واألحداث في العديد من الدول خاصة الصناعية 

األحداث من الظواهر المقلقة، األمر الذي أدى إلى العديد من األبحاث والدراسات 

ثير من الخطط نتج عنها الكالتي حول هذه الظاهرة خاصة في الدول الصناعية 

  ).1985عبد السالم سالم عبد اهللا،( التربوية والتأهيلية والعالجية

 فإن االهتمام يجب أن يضاعف بفئة األحداث، ألن ،مدتقما  إذن ومن خالل 

ُينشأ رجل الغد، ومنحرف اليوم قد يكون مجرم الغد، وبالتالي يجب أن  حدث اليوم هو

راهن بها ومن ن الثروة البشرية  التي  لكي نحافظ على هذه؛ سليمةةالحدث تنشئ

 والتي يجب أن تستثمر استثمارا جيدا، وال يتم ذلك إال عندما يكون الحدث –أجلها

قادرا على تكوين مفهوم وتصور سليم وإيجابي لذاته، وبالتالي تكون له القدرة على 

حياة  ويعيش حياة نفسية متوازنة، ومن ثم يكون عنصرا فاعال في اليالتكيف النفس

األفضل لكي يساهم في دفع عجلة التقدم إلى  االجتماعية وله القدرة على التغيير نحو

األمام في المجاالت المختلفة، ويوفر الكثير من الجهد والوقت والمال الذي يجب أن 

 في برامج قد تثقل كاهل المجتمع وتعيق هاقإنفستغل في وجهه الصحيح بدال من ُي

  .موالتقد النمو مسيرته نحو

 مفهوموفي هذا اإلطار يسعى الباحث من خالل دراسته إلى معرفة مستوى 

 النفسي، ومقارنة هذه النتائج بين األحداث الجانحين هالحدث الجانح لذاته، ومدى تكيف

من الجنسين، ومقارنة تلك النتائج بين األحداث الجانحين من الجنسين من ناحية 

  .ناحية أخرى وذلك بمدينة طرابلسواألحداث غير الجانحين من الجنسين من 

  :اإلطار العـام لمشكلـة البحث
لقد شهدت العديد من المجتمعات اإلنسانية وبخاصة المتقدمة منها خالل 

القيام بالدراسات النفسية على األسوياء، ولكن تطوراً وزيادة في السنوات األخيرة 

لغرض ألسوياء والجانحين على غير اتزداد تلك الدراسات واألبحاث أهمية عندما تقام 



 النفسي من أجل تقديم يد العون والمساعدة إلى فهممعرفة جوانب شخصيتهم ومدى تكي

  .هذه الفئة التي تعتبر في أمس الحاجة إليها

المجتمعات األخرى يعاني من ظاهرة األحداث شأنه شأن إن المجتمع الليبي 

ة المجتمع وتقدمه، نظرا لما ، والذين دون شك يشكلون خطرا كبيرا على حياحينالجان

يترتب على انحرافهم من نتائج سلبية تقع عليهم وعلى أسرهم، وبالتالي على المجتمع 

  .بأكمله

-      ا، وعدم إقامة مثل هذه الدراساتونظرا ألهمية هذه الظاهرة وخطورته

  فإن الباحث يحاول أن يتناول، الليبي المجتمعفي على هذه الفئة –حسب علم الباحث

بالدراسة بحث العالقة بين مفهوم الذات والتكيف النفسي لدى األحداث الجانحين من 

  .الجنسين في مدينة طرابلس

بين مفهوم الفرد لذاته وفي هذا اإلطار فإننا نفترض وجود عالقة إيجابية 

، وذلك ألن مفهوم الذات يلعب دوراً هاماً في حياة الفرد وبخاصة فيما وتكيفه النفسي

  .مفهومه لذاته واستقراره النفسييتعلق ب

 لما لتلك وتأتي أهمية دراسة مفهوم الذات والتكيف لدى األحداث الجانحين

المرحلة من أهمية بالغة في حياتهم، حيث تشهد تغيرات كبيرة في جوانب عضوية 

ونفسية لها قيمة كبيرة في حياة الفرد، األمر الذي يشكل مكانة هامة في تكوين مفهوم 

  .بخاصة في هذه المرحلةلذات وا

إيجابيا، وذلك نتيجة لما يتوصل  إن مفهوم الشخص عن ذاته يختلف سلبيا أو

ن الخبرات األولى التي يمر بها اإلنسان في حياته إقدراته الواقعية، ولإليه من إدراك 

ن طبيعة الذات ومفهومها تعتمد على طبيعة إلها تأثيرها في مفهومه الشخصي لذاته، و

السابقة التي مر بها، وطبيعة المحيط االجتماعي الذي من حوله، وبذلك الخبرات 

عي نظريات مفهوم الذات على أن تقدير الذات ينبع أساسا من تقدير ضيؤكد معظم وا"

 اآلخرين الستجاباتفقط في حدود إدراكه  اآلخرين للفرد وأن إدراك الفرد لذاته ينمو



 (" ه في مرآة استجابات اآلخرين لسلوكهتجاه سلوكه، ويتبع ذلك أن يرى الفرد نفس
.(El-Mofty,M.A,1991  

ويتكون مفهوم الذات من تجارب الفرد واحتكاكه بالواقع من ناحية كما يتكون "

نتيجة للعالقة واألحكام والتقديرات التي يتلقاها الفرد من األفراد المحيطين به في 

عالية في حياته، وفي ضوء هذا مراحل التربية والتعليم وخاصة من ذوي األهمية االنف

المعنى نستطيع القول أن الذات هي نتاج عمليات التفاعل االجتماعي، بمعنى أن الذات 

  ).1992عبد الفتاح دويدار،( "ال تظهر إال عندما يكون الشخص اجتماعيا

 توقعات ، في مفهوم الذات واضحاًومن العوامل الهامة أيضا التي تترك أثراً

 كاألصدقاء واألقران والمعلمين، واتجاهات الفرد مينت األشخاص المهالوالدين وتوقعا

أصدقائه وأقرانه ومستوى النضج البيولوجي والوضع الجسمي  أفراد عائلته ونحو نحو

عند الفرد، ووسائل اإلعالم المختلفة وما يطرأ على العائلة من مشكالت شخصية 

  (Williams,J.Wand Stith.M,1974) واقتصادية وغيرها

 في حياة األفراد والجماعات  ومؤثراً هاماًوأما التكيف النفسي فإنه يلعب دوراً

 وبخاصة عند فئة ،ما يترتب عليه من استقرار وراحة نفسيةلعلى حد سواء، ذلك 

 ءي ولذلك يجب أن يكون الوسط الذي يعيش فيه الحدث مل،األحداث من أبناء المجتمع

 ومساعدته على بناء ،بي من خالل الدفع المعنوي لهبالعطاء اإليجاُمتسم  له بالتقدير

  .شخصية متوازنة وواثقة في نفسها

إن السلوك البشري بجميع أنواعه وأنماطه وأشكاله يعتبر انعكاس للعمليات 

هما الفرد بجميع ما في داخله من خصائص ، التفاعلية التي تحدث بين طرفين

في و. فيه بكل ظروفه ونظمه وقيمهوعموميات، وبين المحيط االجتماعي الذي يعيش 

هذا الخضم المعقد يعيش الفرد بين ذاته وبيئته االجتماعية التي تطلب منه التوافق 

 ولكن قد نجد العديد من ، ومتطلبات بيئته االجتماعية،والتكيف مع متطلباته الذاتية

م األفراد الذين يخفقون في القدرة على التكييف وبخاصة في مراحل التغيير وعد

  .)1985عبد السالم سالم عبد اهللا،( االستقرار االجتماعي



 لذاته قد يدل ذلك على مدى اً إيجابياًص الذي يكون قد كون مفهومـإن الشخ

شعوره بالنجاح في حياته الخاصة وفي حياته االجتماعية بشكل عام، األمر الذي 

  .شكل عام بكيةنسجام والتوافق في تكوينه النفسي وفي أنماطه السلواليعكس مدى ا

ولذلك فإن الباحث يأمل بأن تكون لهذه الدراسة أهمية خاصة بالنسبة للمسؤولين 

 التي ال شك في أن عليها مسؤولية كبيرة ،على إعداد وتقديم البرامج النفسية والتربوية

 وبهذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة ، وتحقيق تكيفهم النفسي،ذوات فئة األحداث في نمو

  :إلى اإلجابة عن التساؤل اآلتيالوصول في محاولة 

األحداث الجانحين لدى ما هي العالقة بين مفهوم الذات والتكيف النفسي   

؟ وذلك للتحقق من الفرضية العامة للبحث وأقرانهم غير الجانحين في المجتمع الليبي

  .والمشار إليها أعاله



  :تم تصميم البحث على النحو التاليوقد 

  :ينقسم إلى ن اإلطار النظري للبحث وهوتضم :الباب األول

  .وتم فيه التعرض إلى مسألة الجنوح والرعاية االجتماعية: الفصل األول 

 وأهمية ،وتم فيه التعريف بمفهوم الذات ونظرياتها، والتكيف النفسي: الفصل الثاني 

  .ذلك عند األحداث

ة التي تعتبر قريبة قوتم فيه التعرض إلى مجموعة من الدراسات الساب: الفصل الثالث

، وتم فيه توضيح أدوات هذه الحاليالصلة بموضوع البحث 

 ومحاولة ربط بعض هذه ، وإبراز نتائجها،الدراسات المستعملة

  .النتائج ومقارنتها بنتائج البحث الحالي

ينقسم بدوره إلى فصلين  ويحتوي على الجانب المنهجي للبحث، وهو: الباب الثاني

  : أساسيين

 مع ،بعة في البحثوعمد فيه الباحث إلى تقديم الخطوات المنهجية المتّ: لرابع الفصل ا

  .اإلشارة إلى ما تم تقنينه من األدوات

  .نات وعرض نتائج البحث ومناقشتهااويشمل تحليل البي: الفصل الخامس

وأخيرا تم تقديم جملة من التوصيات واإلرشادات التي تم الخروج بها من    

  .البحثخالل نتائج هذا 

  : لبحـثة اـأهمي

إن الثروة البشرية هي الدعامة الكبرى ألي مجتمع من المجتمعات دون النظر 

دفع  فبالطاقة البشرية المدربة والناجحة تُ،السياسي لتلك الدولة للنظام االقتصادي أو

 اإلنتاج إلى األمام، باإلضافة إلى كونها القوة األساسية الدفاعية للدولة، األمر عجلةُ

الذي يتطلب زيادة االهتمام والبحث والدراسة بذلك المصدر من أجل استثماره على 

قاصر على األداء الجيد من خالل معرفة قدرات  الوجه المطلوب واالهتمام بما هو



اإلنسان وخصائصه النفسية التي تميزه عن غيره، ويعتبر تصور الذات ومفهومها 

  .ناجحة للفرداإليجابي من العوامل األساسية للحياة ال

  :ومن خالل ذلك فإن أهمية هذه الدراسة تكمن فيما يلي

على اعتبارهـا    الذات   مفهوم يتطلب دراسة    إن دراسة الشخصية وفهمها فهما جيداً      .1

   .متغيرات الشخصية من اًهام اًمتغير

 الذات دور كبير في عملية التكيف النفسي والتوافق االجتماعي وفي الصحة            مفهومل .2

 مفهـوم عالقة طردية بـين     يفترض الباحث وجود    ، حيث    بشكل عام  دالنفسية للفر 

  .الذات اإليجابي والتكيف النفسي

 مثل هذه   -حسب علم الباحث  -لم تتناول الدراسات السيكولوجية في المجتمع الليبي         .3

الدراسة وبخاصة الفروق بين الجنسين في مثـل سـمات الشخـصية موضـوع              

  .الدراسة

جتمع الليبي بمشاكل األحداث الجانحين وما يترتـب        تحسيس الرأي العام داخل الم     .4

، وبالتالي المجتمـع    المجتمعأبناء  ثار سلبية تنعكس على هذه الفئة من        آعليها من   

  .بأكمله

 والمربين وإرشادهم إلى أفضل األساليب النفـسية والتربويـة التـي            اآلباءتوجيه   .5

افة إلى الـصحة     على خلق جيل يتمتع بصحة نفسية وثقة في النفس، باإلض          تساعد

  .الجسمية الجيدة

وبخاصـة   ،قد تفيد هذه الدراسة في فتح آفاق الدراسات الميدانية علـى األحـداث    .6

 .وتكيفهم النفسي منهم الجانحين

  :بحـثداف الـأه
 فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف       ؛ألهمية هذه الفئة من أبناء المجتمع     نظراً  

 وحياة  ،عالقة مباشرة بحياة الحدث من ناحية     على العديد من الجوانب التي تعتبر ذات        



المجتمع من ناحية أخرى، وما يترتب عليها من نتائج بشكل عام، فإن هذه األهـداف               

  :تتمحور في النقاط التالية

التعرف على مفهوم الحدث الجانح لذاته داخـل دار تربيـة وتوجيـه األحـداث                .1

  . وأقرانه من األحداث غير الجانحين،بطرابلس

على درجة التكيف النفسي للحدث الجانح داخل دار تربية وتوجيه األحداث   التعرف   .2

  . وأقرانه من األحداث غير الجانحين،بطرابلس

التعرف على العالقة بين مفهوم الذات والتكيف النفسي لدى الحدث الجـانح بـدار            .3

  . وأقرانه من األحداث غير الجانحين،تربية وتوجيه األحداث بطرابلس

فروق في مفهوم الذات والتكيف النفسي بين األحـداث الجـانحين           التعرف على ال   .4

 .وأقرانهم غير الجانحين

التعرف على الفروق لدى األحداث الجانحين وغير الجانحين في مفهـوم الـذات              .5

 .والتكيف النفسي تبعاً لمتغيري الجنس والعمر
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  :مقدمــة
على السطح وتبرز كظـاهرة مقلقـة        إن ظاهرة جنوح األحداث أصبحت تطفو     

 وبـرزت ،   سواء، وبخاصة بعـد الثـورة الـصناعية        ومزعجة للمجتمعات على حدٍ   

 ،ر الحرب المدمرة  اثآلخطورتها بشكل أوضح بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك نتيجة          

 واالختالف والخلل الذي طرأ علـى أسـاليب التربيـة           ، في بناء المجتمعات   رتغيوال

 الثقافة النفسية، نائف الحيـدري،    مجلة  ( األسرية والمعيشية، وأنماط الحياة بوجه عام     

1993.(  

 والخوض في تفاصـيلها تتـضح المـشكالت         ،وعند الحديث عن هذه الظاهرة    

لمشكالت األخرى التي يعـاني منهـا       النفسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من ا     

الفرد واألسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمجتمع بشكل عـام، األمـر الـذي             

يستوجب من علماء النفس والتربية واالجتماع، ورجال القـانون وبـاقي المؤسـسات       

 ،ةاالجتماعية األخرى ذات العالقة اتخاذ كل السبل والتدابير الوقائية والعالجية الالزم          

 األمـر واألسـرة     ي، وتوضح لول  مكاناإلالحدث من الزلل واالنحراف قدر      تقي  التي  

 ، حجم هذه المشكلة الخطيرة على أبناء المجتمـع        ولينؤوالمسوالمؤسسات االجتماعية   

وسن القوانين والتشريعات المناسبة لها، والبحث في أسباب هذه الظاهرة وسبل الوقاية            

  .امنه

  : تحدید المفاهيم-1
 والتي يرى الباحث    ،قد تم تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات في هذا البحث        ل 

  :، وذلك حسب طبيعة الدراسة وهيأنه من الضروري تعريفها

  : مفهوم الحدث.1.1

 مفـرد أحـداث     وهـو  "السنير  غص": تشير كلمة الحدث في اللغة العربية إلى      

  ).جبران سعيد جبران، بدون تاريخ(

عبد المنعم الحفنـي،    ( "ون سن نهاية التعليم اإلجباري    اليافع د ": ويعرف الحدث 

1978 .(  



" الحـدث "  ودونه يمنح الشخص صـفة     ، حاسماً  الحد األعلى للسن عامالً    ويمثل

 –أي شخص صغير السن      والحدث هو  … الذي تطبق عليه في ضوئها تدابير خاصة      

ففـي  .   السن  وتختلف المجتمعات عند تحديد هذه     ،معينة دون سن    – كان أم أنثى     ذكراً

وبنهايـة   رفعت بعدها إلى عشر      سنوات، تحددت سن الحداثة بثمان      -  مثال –إنجلترا  

 أصبحت أربعة عشر سنة، وأخيرا أصبح الحدث من يقع في فئـة عمريـة               السبعينيات

  ).1999غريب سيد أحمد، (  سنة14-17

ل له   وقبل أن يكتم   ،اإلنسان في دور التكوين االجتماعي    " كما يعرف الحدث بأنه   

النضج واإلدراك الصحيحان، وحتى يبلغ الحدث مرتبة النضج واإلدراك ال بد مـن أن    

يتسلح فيها بالخبرة   و تمر فترة من عمره يتمرس فيها على كيفية االندماج في المجتمع،          

  ).1992حسن الجوخدار، (" ...والتجارب

  فعـال  رتكب، وي   سنة 18الشخص الذي تحت سن     " ويعرف الحدث الجانح بأنه   

  ).1996علي مانع، ( "لوارتكبه شخص كبير اعتبر جريمة

الذين يرتكبون في سن صغيرة أفعاال كان يمكـن أن          ": واألحداث الجانحون هم  

محمد علـي قطـب     (" قاموا بها وهم أكبر سناً     هم تحت طائلة العقاب والقانون لو     عتض

  ).1997الهمشري ووفاء محمد، 

الـصغير منـذ     " هو الحدث فإن   يالتعريف النفسي واالجتماع  من وجهة نظر    و

جعفر عبـد   (" والدته حتى يتم نضجه االجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد         

  ). 1981األمير الياسين،

الذي تسيطر   "هو،  دث المنحرف كما يراه أنصار مدرسة التحليل النفسي       ـوالح

تتغلـب عنـده    الذي   بتعبير آخر هو   على ممنوعات الذات العليا، أو     عنده رغبات الهو  

 "            والرغبــات، علــى القــيم والتقاليــد االجتماعيــة الــصحيحةيزيــة الــدوافع الغر

  .)1994منير العصره، (



الحدث في الفترة   "كما تناول العصره انحراف األحداث من الوجهة القانونية بأنه          

سـلطة  أيـة    ز وسن الرشد الجنائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو         يبين سن التمي  

 التي  ةتواجد في إحدى الحاالت الخطر     أخرى مختصة أنه قد ارتكب إحدى الجرائم أو       

  ).1970منير العصره، ( "يحددها القانون

 وهنا نالحظ بعض االختالف في التعريفات التي تتناول الحدث، فنجد التعريف          

  .اللغوي وكما سبقت اإلشارة إليه بأنه صغير السن

يتناول الحدث منذ والدته حتى يتم نضجه، أي منـذ          فماعي  النفسي واالجت أما التعريف   

جزئيا على اآلخرين في إشـباع       المرحلة التي يكون فيها الكائن البشري يعتمد كليا أو        

  .حاجاته واإلشراف على أدوار تربيته

بينما نجد الحدث في التعريف القانوني يعتبر من خالل الفترة الزمنية التي يمر             

يثبت أمام  الذي  رة التي تقع بين سن التمييز وسن الرشد الجنائي          فتبها اإلنسان، وهي ال   

  . التعرض لالنحراف السلطة القضائية المختصة بالجرائم أو

يء من االختالف في بعض التعريفات نتيجـة تعـدد وتنـوع            ـوقد يرجع ش  

ث والتحقيق  ـالتخصصات التي تهتم بظاهرة جنوح األحداث من حيث الدراسة والبح         

  .    ا بحثا على أنجع الحلول لهاـاتها وكشف المجهول فيهـغوص في خصوصي وال،فيها

  :الجنوح مفهوم .2.1

وقـد   .…بناتنا في أداء الواجبات التي تناط بـه         فشل أحد أبنائنا أو    تكررقد ي 

ال         األعمال التي    البنات لبعض األفعال أو     ارتكاب أحد هؤالء األبناء أو     كرريت

 ةالمباالالبنات العصيان وعدم     يتكرر من بعض هؤالء األبناء أو     نرضى عنها، كما قد     

بالقيم التـي نتفـق عليهـا       وبالنصح الذي توجهه إليهم واالستهتار بالنظم الموضوعة        

 دستورا للتعامل في المجتمع السليم، وعندئذ نجد أنفسنا نصف مثل هؤالء األطفـال أو             

األفعال الخاطئة واألعمال الـسيئة،     ، ونقصد بذلك أنهم يرتكبون      انحينالمراهقين بالج 

  ). 1997محمد عاطف غيث،  (ويكسرون القوانين وال يبالون بها



أنـه   الفشل في أداء الواجب، أو    "ويعرف مصطلح جنوح األحداث لغويا بأنه        

أنه خرق للقانون عند األطفـال       العمل الخاطئ أو   العمل السيئ أو   ارتكاب الخطأ، أو  

  ).1999ي، عبد الرحمن عيسو( "الصغار

     ابـن منظـور،   ( "بالـضم اإلثـم   " ،وجاء في لسان العرب معنى كلمة الجناح      

  .)لسان العرب

 التخلي عن واجـب أو    " في معناه الحرفي إلى      Delinquencyويشير الجناح   

 ولكن االصطالح كثيرا ما يستخدم  ، وال يعني بالضرورة ارتكاب جريمة     ،ارتكاب خطأ 

ة للجرائم غير الخطيرة أوالـتهم التـي يرتكبهـا          كمرادف للجريمة وخصوصا بالنسب   

   .)1990رزق سند إبراهيم ليلة، (" صغار السن

مجموعة من التصرفات، هذا السلوك يمكن أن        سلوكا أو "ويعني الجنوح أيضا    

 أو         ،عدم التـوازن االجتمـاعي     يكون من تأثير مجموعة من االضطرابات أو      

 كما يمكن أن يكون الجنوح بـسبب        ،نية المد صراع مع الحضارة   ضغوط اقتصادية أو  

  .)1993مجلة الثقافة النفسية، (" مرض عصبي اضطراب نفسي أو

خروج الحدث عن الطريق السوي، وإقدامه على ممارسة        "كذلك يعني الجنوح    

أحد أنماط السلوك غير االجتماعي واإلجرامي الذي يتعارض مع المعايير االجتماعية           

فوزي ("  ومساءلته  محاكمته ا دون بلوغ السن القانونية التي تتيح      والقانونية المعمول به  

  .)2000محمد جبل، 

االنحراف السلوكي عند األطفال والمـراهقين دون       "وتناول الديدي الجنوح بأنه     

الثامنة عشرة، الذي يتمثل في سلوك ال أخالقي وخارج علـى القـانون وعلـى قـيم          

  .)1995عبد الغني الديدي، ( "المجتمع ومعاييره

انحراف الحدث وتورطـه فـي منزلـق        "كما عرف محيسن الجنوح على أنه       

تعبير يقابل وصف الجريمة الذي يطلق في حال ارتكاب الفعل المجرم            الجريمة، وهو 

  . )1999إبراهيم حرب محيسن، ( )"البالغين(من قبل الراشدين 



 إلـى   مجموعة األفعال التي تؤدي اكتـشافها     "وتناول هرشي الجنوح على أنه      

  .)ترافس هرشي(" عقاب مرتكبها بواسطة قوى المجتمع األكبر

 انحـراف رها  ـداث والتي نعتب  ـواستعملت كلمة جناح لإلشارة إلى أفعال األح      

هذا باإلضـافة إلـى     . إذا ما ارتكبها الراشدون مثل احتساء الخمور وقيادة السيارات        

التي تشير إلـى أن      وخروج الحدث عن سلطة والديه، وهي الحاالت         مروقحاالت ال 

 لرعاية ووقاية، وبذلك نجد أن الجناح شامل لفئات سلوكية متنوعـة،            الحدث في حاجة  

مل عليهـا الجنـاح تختلـف مـن مجتمـع إلـى مجتمـع               توهذه األفعال التي يـش    

  .(Philipson, michael, 1971)آخر

سلوك مضاد للمجتمع يقوم على     "ه  ــويصف علماء النفس جنوح األحداث بأن     

محمـد  ( "بين الفرد ونفسه، وبين الفرد والجماعة     ) وجود صراع (وعلى  ) لتوافقعدم ا (

  .)1997علي قطب الهمشري ووفاء محمد، 

إفراط في التعبيـر    "ومن الناحية النفسية أيضا يعرف سيرل بيرت الجنوح بأنه          

عن ثورة الغرائز وشدة انفعالها لدى بعض األفراد على القيم والتقاليـد االجتماعيـة              

  .)2000سعيد حسني العزه، ( "ةالصحي

تعبير عن طاقة فعالة لم تجد لها       "ويعرف الجنوح من الناحية النفسية كذلك بأنه        

سعيد (" مخرجا اجتماعيا قادت إلى سلوك ال يتفق مع األوضاع التي يسمح بها المجتمع            

  .)2000حسني العزه، 

الذي يقـوم   السلوك االجتماعي المضاد للمجتمع و    " يعرف الجنوح على أنه      كما

" على أساس عدم التوافق والصراع النفسي بين الفرد ونفسه وبين الفـرد والجماعـة             

  .)2000سعيد حسني العزه، (

سوء تكيف األحـداث مـع      " بأنه    الجنوح فقد عرف : أما من الناحية االجتماعية   

  .)2000سعيد حسني العزه، (" النظام االجتماعي الذي يعيشون فيه



 واألوضاع االجتماعيـة    فخروج على العر  " رف بأنه السلوك المنح كما يعرف   

  .)2000سعيد حسني العزه، (" السائدة وخروج على قوانين المجتمع

المجتمـع   الفعل الذي يضر بمصلحة الجماعة أو     " ويعرف االنحراف كذلك بأنه   

زام من يقوم به بالقيم والمعايير فـي        تلا بمعنى عدم    يسلوك انحراف   وهو ،ويهدد كيانه 

  ).أحمد مصطفى خاطر( "تحافظ عليها تحرص أو والتي تقيمها الجماعة أوالمجتمع 

كما يرى علماء االجتماع أن االنحراف ينشأ من البيئة وبعيدا عـن مـداخالت                

لالشعور، وهم بذلك يـصفون     االعمليات النفسية المعقدة التي تقوم بدورها على مسرح         

 باالضـطراب وعـدم     األحداث المنحرفين على أنهم ضحايا ظروف خاصـة تتـسم         

  ).1991علي سعد سويسي، ( االطمئنان

أي " االنحراف أنـه  ) Paul Tapan(يرى بول تابان : ومن الناحية القانونية 

موقف يمكن أن يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكـم           نوع من السلوك أو    فعل أو 

    .( Paul Tapan, 1940) "قضائي باالستناد إلى تشريع معين

يطلق في إنجلترا على األفعال التي يرتكبها األحـداث فـي           وتعبير االنحراف   

حدود سن معينة والتي تعتبر جرائم إذا ما ارتكبـت بواسـطة البـالغين، والحـدث                

الذي تظهر لديه ميول ورغبات مضادة للمجتمع بشكل خطيـر بحيـث             المنحرف هو 

  . (Burt, 1955)يصبح عرضه للمالحقة واإلجراءات الرسمية

انحراف الفرد عـن معـايير الـسلوك        "حصائية يعني الجنوح    ومن الناحية اإل  

حالة توافر في الحدث     ستطيع القول بأن الجنوح هو    ن و ،المألوفة والمقبولة في المجتمع   

كلما أظهر ميوال مضادة للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله أن يكون موضـوعا إلجـراء              

  .)2000سعيد حسني العزه، (" رسمي

 غيـر   اآلثـم الـشخص   "ه  ـي الجانح بأن  ـسالمد عرف الفقه اإل   ـرا فق ـوأخي

رفـع  "-ρ- البلوغ، لقولـه     الرشد أو  سن   المسؤول عن أفعاله والذي لم يبلغ الحلم أو       



 وعن المجنون حتى    ،عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ       : القلم عن ثالث  

  .)2000سعيد حسني العزه، ( "يفيق

القرآن الكريم في العديد من اآليـات،       وفي هذا اإلطار فقد ورد لفظ الجناح في         

  :يليسها كما  بعض منوالتي سيتم عرض

الْمروةَ ِمن شَعاِئِر اللَِّه فَمن حج البيتَ َأِو اعتَمـر فَـالَ            و ن الصفَا ِإ( :قال تعالى 

سورة البقرة، اآلية ( )اِكر عِليمشَمن تَطَوع خَيراً فَِإن اللَّه و ُجنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما

 :158.(  

 ُجنَاح علَيكُم ِإن طَلَّقْتُُم النِّساء ما لَم تَمسوُهن َأو تَفِْرُضـوا لَُهـن              الَ(: قال تعالى 

 حقـا علَـى    ِبالْمعُروِفاًعلَى الُمقِْتِر قَدُرُه متَاعو متُِّعوُهن علَى الُموِسِع قَدُرُهو فَِريضةً

ِسِنين236: سورة البقرة، اآلية( )الُمح.(  

نَاح علَيكُم ِفيما تَراضيتُم ِبِه ِمن بعِد الفَِريضِة ِإن اللَّه كَـان  ُج الَ و( :قال تعالى

  ).24: سورة النساء، اآلية ( )عِليماً حِكيماً

سورة األحـزاب،  ( )خْواِنِهنِإ الَو بنَاِئِهنَأ الَو ِئِهن ُجنَاح علَيِهن ِفي آبا الَ( :قال تعالى 

    ).55: اآلية 

  .هذا وقد ورد في التفسير أن الجناح معناه اإلثم

إذن هكذا وردت لفظة جناح في مواقع متعددة من اآليات القرآنيـة الكريمـة              

 المواضـيع   لتوضح للناس بعض األمور التي تتعلق بالحياة اليومية في العديـد مـن            

  . ومن هنا فإن كلمة جناح تعني اإلثم، ولذلك من ال جناح عليه ال إثم عليه،المختلفة

ثما وخطـأ مـن خـالل       إالحدث الذي ارتكب     وبالتالي فإن الحدث الجانح، هو    

 وعدم االلتزام واالحترام للقيم والقوانين الدينية واالجتماعية،        ،سلوكه المضاد للمجتمع  

  .  منها أم غير المكتوبةسواء أكانت المكتوبة

  : الحدث الجانحمفهوم . 3.1

  ء



 ولـم يبلـغ    ،أنثى كل فرد جانح ذكرا كان أو      هو :قصد الباحث بهذا المصطلح     

 ودخل دار تربية وتوجيه األحداث بطرابلس نتيجـة لـسلوك    ،الثامنة عشر من عمره   

  . جانح صدر عنه ويعاقب عليه القانون

  : مفهوم الذات. 4.1

مدى تقدير الحدث الجانح داخـل دار تربيـة          هو: هذا المصطلح قصد الباحث ب   

 وتـأثير ذك علـى      ،جابيا أم سـلبيا   ي أكان ذلك إ   وتوجيه األحداث بطرابلس لذاته سواءً    

  .سلوكه العام

  :مفهوم التكيف النفسي. 5.1

مدى شعور الحدث الجانح داخل دار تربيـة         هو: قصد الباحث بهذا المصطلح    

  . س بالرضا والطمأنينة عن نفسه والتوافق مع اآلخرينوتوجيه األحداث بطرابل



  :دار تربية وتوجيه األحداث. 6.1

وهي تقع ضمن نطاق مدينة طرابلس، وهـي مؤسـسة إيوائيـة تتبـع قـسم                 

المؤسسات االجتماعية بفرع صندوق الضمان االجتماعي السـتقبال وإيـواء وتقـديم            

الذين حولوا إليها من قبل جهـات       )  إناث –ذكور(الخدمات الالزمة لألحداث الجانحين     

  . االختصاص القانونية

  : التصورات النظرية للجنوح -2

 ونوع  ،الفصل سنعمل على التعرض إلى التصورات النظرية للجنوح        وفي هذا   

  .الرعاية التي تعمل المجتمعات على ممارستها من أجل مراقبة هذه الظاهرة

  :نظريات الجنوح. 1.2

لعلماء والباحثين بدراسة ظاهرة الجنوح والجريمة بوجـه        لقد اهتم العديد من ا    

  . وذلك من أجل تبيان محدداتها ومعرفة جوانبها وطرق الوقاية والعالجعام،

 تم صياغة العديد من التصورات سنعمل على إبرازها في هذا           وفي هذا اإلطار  

  . سيتعرض الباحث لعدد من هذه النظريات بشيء من التوضيح وفيما يلي،الفصل

  :      النظريات النفسية 1.1.2

ألبحاث النفسية عادة ما تنطلق من محاولـة تحليـل وتفـسير            اإن الدراسات و  

السلوك الجانح من خالل البعد الذاتي للشخصية المنحرفة، فهي ال تركز عليه كظاهرة             

 وتسعى مـن    .، ولكن تنظر إلى الحدث المنحرف كفرد قائم بذاته        ةجماعي اجتماعية أو 

سته إلى أن تتوصل إلى اكتشاف مختلف األسباب والعوامل التي دفعت بـه             خالل درا 

تهتم أساسا باألسـباب    ) النظريات النفسية ( ومنطقيا فإن هذه النظريات      ،إلى االنحراف 

  .)1995مصطفى حجازي، ( ، النفسية أكثر من غيرها من العوامل األخرى

ح من خالل البعد الذاتي     وعلى الرغم من االتجاه الذي يهتم بتفسير السلوك الجان        

للشخصية المنحرفة فإن النظريات النفسية تتعدد انطالقا من المنطلقات النظرية لكـل            



عالم، وفي هذا المجال سيعرض الباحث أفكار وأراء بعض علماء هذه النظريات التي             

  .تهتم بهذا الجانب

  : نظرية التحليل النفسي -

 بـشكل   هإشارة هذا المصطلح تتج   إن المطلع على نظرية التحليل النفسي يجد        

-S.freud" )1856" فرويـد    مباشر إلى مؤسسها العالمة النمساوي المولد سيجموند      

، والتحليل النفسي يهدف إلى حل المشاكل الشخصية الفردية والجماعية مـن            )1939

  .خالل األسلوب التحليلي

ـ              صية وتعتبر مساهمة التحليل النفسي لها من األهمية بمكان فـي فهـم الشخ

وبالرغم من أن هـذه النظريـة تهـتم أساسـا           . والسلوك الجانح والكشف عن خفاياه    

 النفسية المختلفة، ولكن نجدها أيضا تركز في دراستها لالنحراف على           راباتطباالض

توضيح غموض الحاالت المرضية، وتسلط األضواء كذلك على دوافع السلوك الجانح           

مـصطفى  ( يب شخصية أولئـك األفـراد     لدى األحداث، وتساعد أيضا على فهم ترك      

  .)1995حجازي، 

 ومن  ،إن المتتبع والدارس لمادة التحليل النفسي وكتاباتها يجدها وفرة ومتعددة         

ـ في  نكت تقديم جميع أعمال فرويد وكتاباته، و      ناال يمكن  خالل هذا العرض   هم فيمـا   األب

  .يخص موضوع بحثنا

عتهـا  طبة وعشرون مجلدا في      تقع في أربع    فإنها  إلى كتابات فرويد   وباإلشارة

  ).سيد محمد غنيم، بدون تاريخ( 1953 اإلنجليزية التي نشرت عام 

ومدرسة التحليل النفسي تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الالشعور في حيـاة          

األفراد اليومية، وما لذلك من أثر على جملة العواطف والمشاعر والعالقات وما تقوم             

  .به من عمليات عقلية

 والـذي   ،ي هذا اإلطار فإن فرويد ربط بين الحياة العقلية والحالة النفـسية           وف

  :  للعمليات العقلية إلى ثالث درجات وهياًبدوره وضع تقسيم



  ):Unconsciousness(الالشعور . أ 

 ويعمـل   ،يتكون الالشعور من الغرائز والحوافز والطاقات الكامنة لدى الفـرد         

 وبخاصة التـي    المكبوتةجارب والمواقف والذكريات    بمثابة المستودع الذي يحتوي الت    

تكونت نتيجة تجارب مؤلمة خالل حياة الفرد في فترة الطفولة سواء أكان ما يعانيـه               

 وهذه الخواص ال تظهر إال في حالة النوبات المرضـية           ،منها شعوريا أم ال شعوريا    

ردود أفعال، إنما  وومعنى ذلك أن كل ما يراودنا ونأتيه من أفعال أ         . التي تصيب الفرد  

 في الالشعور وال يمكن كشفها إال عن طريـق اسـتخدام            مكبوتةتتحكم فيه قوى خفية     

  ).1985مصطفى عبد المجيد كاره، ( التحليل النفسي

ويظهر فرويد اهتمامه الكبير بالعمليات الالشعورية عندما شبه العقـل كجبـل            

 وفرويـد عنـدما     ،الالشعوري ، والمخفي هو   والظاهر الشعوري ،  الثلج  الطافئ منه     

منطقة الـشعور، وأمـا      يشبه العقل بهذا الجبل الطافئ نجد أقله فوق سطح الماء وهو          

وفي هذه الحالة هذا الجبل ال تؤثر فيه الرياح التـي تـدفع             .  أكثره يكون في األعماق   

  التي تجعل الجبل يضطرب اضـطرابا ةالشعور دفعا بقدر ما تؤثر فيه التيارات التحتي 

  ).1993د المنعم الحفني، عب(

إذن يلعب الالشعور دورا كبيرا في سلوكيات األفراد، ويعتبـر مـن الـدعائم              

األساسية والهامة لنظرية فرويد في التحليل النفسي، نظرا ألنه يكون الجزء األكبر من             

البناء النفسي للفرد وما ينتج عن ذلك من أفعال وردود أفعال صادرة عنه تجاه نفـسه                

  .ة االجتماعية التي يعيش فيهاالبيئ أو

    ويمكن التعرف على الالشعور والكشف عنه من خالل تحليل األحـالم وهفـوات             

اللسان وما شابه ذلك، وعن طريق استخدام التـداعي الحـر وتطبيـق االختبـارات               

  ).1990حنان العناني، (اإلسقاطية 

  :ورــالشع.ب



الـوعي بمـا يـدور حولـه        الحالة التي تمكن الفرد من       ذلك الجانب أو   وهو

واإلحساس بالميثرات وما يقابلها من استجابات، ويميز قدرة وسـيطرة الفـرد علـى              

النشاطات السلوكية الصادرة عنه وتوجيهها، والشعور يعتبر بمثابـة الحـواس التـي             

 كمـا يعتبـر     ،تزودنا بما يدور حولنا في البيئة المحيطة وبيئة الفرد الداخلية أيـضا           

 حيث يرتبط بزمان ومكان معينين، فما يكون شعوريا اآلن قـد ال             سبياً ن الشعور أمراً 

  ).1983رمضان محمد القذافي، ( يكون كذلك بعد وقت قصير

  :   ما قبل الشعور .جـ

وهـذا المـصطلح     الحالة الثالثة في الحياة الشعورية لدى الكائن البشري،        وهو

وهـي  ،  والحالة العقلية الالشعورية  يعني المنطقة التي تقع بين الحالة العقلية الشعورية         

تعنى المنطقة الوهمية التي تتجمع فيها الذكريات التي اكتسبها اإلنسان في الماضـي،             

 ولكنها لم تتمكن بعـد العبـور إلـى          ،وهي بدورها تحاول الظهور من خالل الشعور      

ه مسرح الشعور، فأحيانا نجد اإلنسان ال يستطيع تذكر أحداث معينة، ولكن بتجاوز هذ            

 فهذه المعلومات يقال عنها بأنها كانت طافية في         ،الفترة تقفز تلك المعلومات إلى ذهنه     

  ). سيد محمد غنيم، بدون تاريخ( ما قبل الشعور ولكنها لم تدخل بعد مسرح الشعور

أنـساق   أو ويرى فرويد في نظريته في الشخصية بأنها تنقسم إلى ثالثة أنظمة          

األنساق تعتبر منفصلة ومتـصلة فـي آن         ألنظمة أو تكون معا الجهاز النفسي وهذه ا     

واحد، وهي مستقلة ذاتيا وتعمل بشكل متناغم ومتعاون مع بعضها البعض، وبمقـدار             

انسجام هذه األنظمة يكون السلوك في وجهه السوي، وإذا اضطربت في عالقتها مـع              

  ).1993عبد المنعم الحفني، (   بعضها البعض يكون السلوك على العكس من ذلك

  : األقسام الثالثةوفيما يلي عرض لهذه

   : IDالهو.1

مـستودع   العنصر البدائي في اإلنسان، وهـو      ذلك الجزء أو  " بأنه يعرف الهو 

الشهوات والملذات والدوافع البدائية والعدوانية الفجة التي تعافها الذات الواعية وينفـر            



 األلم وال يخضع للمنطـق أو     وفقا لمبدأ تحقيق اللذة وتجنب       ويسير الهو . منها المجتمع 

  ).1992عبد الرحمن عيسوي، ( "العقل

يهدف عادة إلى تخليص الفرد من ضغوطات االستشارة والطاقة الداخلية          و  واله

المـصدر األول للطاقـة      الهويعتبر  الخارجية من أجل تجنب األلم وتحقيق اللذة، و        أو

 البيئـة  مـن     الداخليـة  ياتهألصق بالجسم وبعمل    وبالتالي هو  ،النفسية ومستقر الغرائز  

إلى األفعال المنعكسة التي من خاللها يتخلص بشكل آلـي            ويلجأ الهو  .ة للفرد الخارجي

المنطق وال للقـيم      ال يخضع لقوانين العقل أو     نهإبهذا ف  و .من الطاقة الجسمية المثارة   

  ).1990جابر عبد الحميد جابر، ( شباع الحاجات الغريزيةإلاألخالقية 

قد نالحظها وبشكل نسبي في سلوكيات األطفال        ث بأن صورة الهو   ويرى الباح 

الحاالت المرضية الذهنية، حيـث     بعض  الصغار وبعض من الكبار الذين يعانون من        

نجدهم يتصرفون بأي شكل وفي أي وقت لغرض إشباع بعض حاجاتهم دون مراعاة              

تضح جليا مـدى    ، وفي مثل هذه الحاالت فانه ي      تقديرا لظروفهم  لحاجات اآلخرين، أو  

في توجيه سلوكات بعض األفراد على الرغم من تعارضـها مـع رغبـة               قدرة الهو 

  .عدم الرضا عليها تماما أواآلخر بعض ال

  : Egoاألنا . 2

الجزء السطحي من الهو، وقد تعدل من عملية الخبرة، ويهم في            يعتبر األنا هو  

الجانب المسؤول عن    ووه. اء الحس، وعملية التفكير الشعوري    ــتشكيل األنا أعض  

حلمـي  ( كبح جماح الحاجات الغريزية الصادرة عن الهو، ويعمل على صدها وكبتها          

  ).المليجي، بدون تاريخ

موضـوعيا   وإذا نظرنا إلى األنا نجده يمتثل لمبدأ الواقع وال يتطاول عنه، فهو           

اته هي   ولذلك فإن أولوي   ،في تفكيره ومنسجم مع األوضاع االجتماعية المتعارف عليها       

المناسب الذي يجعل الشخصية متوافقـة       الدفاع عن الشخصية والعمل على إيجاد الجو      

بـين   أو    مع البيئة، وإيجاد الحلول للصراعات الناشئة بين الكائن الحي والواقـع،            



ويعمـل   ذلك الجزء المنظم من الهـو      إذن األنا هو  ،  الحاجات المتعارضة للكائن الحي   

  ).محمد غنيم، بدون تاريخسيد ( على تحقيق أغراضه

ومن خالل ذلك نستطيع أن نصور األنا وكأنه الشخص الذي يتـدخل ألجـل              

طرفين مستعمال كل الوسائل األخالقيـة       إصالح ذات البين الذي يقع بين شخصين أو       

موضوع ما، بحيث يترتب     واالجتماعية لتضييق الفجوة بين المختلفين في مسألة ما أو        

والوئام بينهما، وبالتالي يلحق ذلك المصلح نوع من االحتـرام          على ذلك إعادة الهدوء     

  . واحترام الكثير من أفراد المجتمع لهلشخصيتهوالتقدير المعنوي الذي يزيده قوة 

  : Super Egoاألنا األعلى . 3

يعتبر بمثابة   المكون الثالث لشخصية الفرد، وهو     هذا الجانب من الشخصية هو    

قيات والضمير والمعايير والقـيم والتقاليـد االجتماعيـة،         المستودع للمثاليات واألخال  

وهذا ما يعني الـسلطة الداخليـة،       . أيضا يمثل الصواب والخير والعدل والحق      وـوه

األنا األعلى للفرد يتأثر بالوالدين      الل عملية نمو  ــوخ. وهوال شعوري إلى حد كبير    

حامد عبـد الـسالم     ( حبة له والمحيطين به في الحياة العامة كالمربين والشخصيات الم       

  ).1978زهران، 

كالهو، وذلك نتيجـة    عقالني  وصف األنا األعلى بأنه غير      يومن زاوية أخرى    

طلب منه أن يقـوم بأفـضل مـا         يريد من الفرد البلوغ إلى الكمال بدال من أن          ألنه ي 

هدفه ذلك الجانب المثالي وليس الواقعي،      هو  ألنا األعلى   بذلك فان ا  و،  يستطيع القيام به  

   ).1990جابر عبد الحميد جابر، ( الكمال وليس اللذة

وفي هذا اإلطار نجد أن البعض يحاول المطابقة بين عناصر الشخصية الثالثة            

، وبين عالقة الفـرد بـالمجتمع مـن         )حسبما ورد في نظرية التحليل النفسي لفرويد      (

ـ  ناحية، وعالقته بنظام العدالة الجنائية من ناحية أخرى، أو         ة الفـرد بوسـيلتي     عالق

 وهكذا يمكن تشبيه العالقة بـين الهـو       . -غير الرسمية والرسمية  -الضبط االجتماعي 



مصطفى عبـد المجيـد     (واألنا، واألنا األعلى بالعالقة بين المجرم والمجتمع والقاضي       

  ).1985كاره، 

  :             التحليل النفسيتحليل السلوك اإلجرامي أوالجانح في ضوء  -

مدرسة التحليل النفسي يعتقدون بأن السلوك لم يصدر من فراغ، بل           إن أنصار   

  .من ورائه دافع يدفعه، سواء أكان ذلك الدافع شعوريا أم ال شعوريا

اإلجرامي يأتي كنتيجة لعدم قدرة األنا علـى موائمـة           وبالتالي فإن السلوك الجانح أو    

ـ            ا تطلبـه الحيـاة     وتوافق الرغبات والميول والنزعات الغريزية لدى الفـرد مـع م

عن كبتها وإخمادها في الالشعور،      عن التسامي بها، أو    االجتماعية والتقاليد العامة، أو   

  . عاجزة عن أداء وظيفتها في الرقابة والردع أوفي انعدام وجود أنا عليا مسيطرة أو

وفي كلتا الحالتين تخرج الشهوات والغرائز الفطرية لتـتلمس اإلشـباع عـن             

، حيث نجد تلك الرغبات حسب وجهـة نظـر          واإلجرامي السوي   طريق السلوك غير  

أنصار هذا االتجاه ال تزول وال تتالشى بمجرد كبتها، ولكـن تبقـى مـستترة فـي                 

الالشعور  إلى حين إتاحة الفرصة كي تثبت وجودها وتعبر  عـن نفـسها وبطـرق                 

ـ      ) الهو(الذات   وقد نجد أن األنا أو    . مختلفة ل بعـض   تسلك مسلكا آخر لتقـوم بتحوي

 أو  هدف بديل، بحيث ال تثير قلقا  النزعات الفطرية عن هدفها األصلي وتوجهها نحو      

على ذلك من خالل الطفل الذي يظهر عدوانيـة شـديدة           مثاالً   حيث نجد    ،توترا كبيراً 

 شعوره العدواني هذا، ولكن تبقى رغبته في إيذاء أبيـه           تأبيه، حيث يستطيع كب    نحو

، ولكنها تأخذ أشكاال أخرى مثل تقمص شخصية األب، وعندئذ          قائمة وال تتالشى نهائيا   

أبيه من العدوان المباشـر إلـى صـفة          يتحول الشعور العدواني من قبل الطفل نحو      

عبد الـرحمن  (         العدوان البديل الذي يوجهه إلى كل مصدر من مصادر السلطة    

  ).1998أبو توته، 

ع تحت تأثير قـوتين مختلفـين       ومن خالل ذلك نجد أن كل فرد في المجتمع يق         

إشباع الغرائز، وبالتـالي      نحو تتجه  متصارعتين ومتضادتين في األهداف، فنجد قوة       



، وأما القوة الثانيـة فهـي       )الجريمة(تحقيق الرغبات وبشكل غير معقول وال شرعي        

تحاول التصرف بعقالنية وبخلق رفيع لغرض البعد عمـا يرفـضه القـانون والقـيم               

  . )1985صطفى عبد المجيد كاره،م( االجتماعية

ولقد قامت نظرية التحليل النفسي بتفسير وتوضيح العالقة القائمة التي تـربط            

من ناحية، وبين رغبة الفـرد      ) الممنوعات والمحرمات (غير مرغوب فيه     بين ما هو  

 وهذا  ،ممنوع إنما يخفي وراءه رغبة     من ناحية أخرى، حيث نجد كل شيء محرم أو        

وكيات بعض األفراد والعالقات المحرمة في المجتمع وغير المرغـوب          ما قد يفسر سل   

 وهي بذلك تعتبر إحدى أسباب ظهـور        .، مثل بعض العالقات الجنسية والعاطفية     افيه

ؤدي إليه هذه االضطرابات من أنماط سـلوكية        تاالضطرابات العصبية لدى الفرد وما      

  . منحرفة

 له عالقة   واإلثماإلنسان بالذنب   وقد أوضحت مدرسة التحليل النفسي بأن شعور        

الجريمة والمجرم الناتج عـن     " ويشير فرويد إلى هذه الظاهرة بعبارة       . قوية بالجريمة 

 بدرجة  باإلثموتشير مدارس التحليل النفسي إلى أن الفرد عندما يشعر          ". باإلثمالشعور  

لـه للعقـاب،    كبيرة وال يمكن احتمالها، وعندما يرى أنه إذا اعترف بذنبه وبالتالي ني           

سيؤدي به إلى الطمأنينة والراحة النفسية، وسيقوم بتكرار نفس السلوك وينال العقـاب             

الذي يرجعه إلى حالة التوازن من جديد، وبالتالي ترجع وجهة نظر هـذه المدرسـة               

مـصطفى عبـد المجيـد كـاره،        ( ةبيأسباب العودة للجريمة كنتيجة لهذه العالقة السب      

1985.(  

ر مدرسة التحليل النفسي على أن جميـع مظـاهر الـسلوك            وهكذا يؤكد أنصا  

اإلنساني تصدر عنه نتيجة تأثير قوة دافعة، وهي ما تعرف بالدوافع، سواء أكانت تلك              

وقد ساعد اكتشاف وفهم شخصية اإلنسان ومكوناتهـا        . الدوافع شعورية أم ال شعورية    

لسنوات األولى مـن  من خالل ما يدور بداخلها من صراعات وتناقضات، ويتأكد بأن ا         

عمر الطفل هي التي تعكس شخصيته فيما بعد، وما يتعرض له الطفل وما يعيشه من               

توترات وصراعات داخل أسرته والبيئة غير السليمة التي يعيش فيها تساهم في تكوين             



الشخصية غير السوية والمضطربة، األمر الذي يجعل الفرد يسير في طريـق غيـر              

لمجتمع، وبالتالي يجد نفسه في منزلق االنحراف والجريمـة         مقبول وغير متوافق مع ا    

  ).1998عبد الرحمن أبوتوته، ( أحيانا

 ،يمكن القول بأن التربية السليمة السوية التي يتلقاها الفرد أثناء طفولتـه           وبهذا  

العائلي الجيد والمحيط االجتماعي السليم البعيد عن المثيرات السلبية، ال شـك             والجو

ج عنه مناخ مالئم لخلق شخصية سوية، وكذلك عندما تكـون مكونـات             بأن ذلك سينت  

واألنا واألنا األعلى على وفـاق وانـسجام بعيـدا عـن             الهو الشخصية والمتمثلة في  

 حياة هانئة ومنـسجمة مـع قـيم         االتصارع والتناقض سوف يمكن الفرد من أن يحي       

  .وأخالق ومعايير المجتمع قدر اإلمكان

في نظريته للتحليل النفسي فـإن هنـاك        ) فرويد(ه العالم   وباإلضافة إلى ما قدم   

تالميذ وأنصار له ساروا في نهجه وتتلمذوا على يده واتفقوا معه فـي الكثيـر مـن                 

التحليل النفسي، واختلفوا معه أحيانا فـي بعـض   نظرية   هاالجوانب التي تتمحور حول   

  .المواقف األخرى

  :ال بعض منهموفي هذا اإلطار سيذكر الباحث على سبيل المث

  .)*()Anna Freud) 1895-1982أنا فرويد 

لقد برز اهتمام أنا فرويد الكبير بالجانب السيكولوجي واهتمامها بالحياة النفسية،           

على االتجاه الجديد الذي أسسته     " 1936األنا والميكانيزمات الدفاعية    " حيث أكد كتابها    

 وفـي العـالج     ، في الحياة النفسية   في التحليل النفسي بإبراز وإعطاء دور كبير لألنا       

النفسي التحليلي، وأوضحت بأن مصطلح التحليل النفسي ال ينطبق ويصدق عليه اسمه            

وتحدثت عـن   . فقط  وعدم االقتصار على البحث في الهو      ،لم يهتم ويبحث في األنا     ما

 منهج تحليل األحالم، بأن ترجمة وتحليل الرموز وتأويلها قد يكشف عن كثير ما يخفيه          

                                                 
فرويد، وهي نمساوية المولد، ولم تتزوج ، بل وهبت نفـسها لعلـم             هي صغرى كريمات سيجمون     :  أنا فرويد    )*(

كانت شديدة االلتصاق بأبيها، وأخذت عنه اتجاهاتـه العلميـة           و  وهي مؤسسة التحليل النفسي للطفل،     ،النفس

  .  )1993بد المنعم الحفني، ع(واهتماماته السيكولوجية 



 وعند تحليـل الميكانيزمـات      ،الالشعور دون أن نصل إلى فهم كبير لشخصية الحالم        

الالشعورية التي يلجأ إليها األنا، قد يطلعنا على ما يطرأ من تحوالت علـى الغرائـز     

ويتلخص دور المحلل هنا في إزعاج األنا، ويتم ذلك من خالل استثارة            . عند المريض 

لحية التي أقامها األنا، وهذه بدورها تعتبر مرضـية         التصا المكبوت وتدمير التكوينات  

ولكنها تمثل أنساقا دفاعية من وجهة نظر األنا في محاولة للـسيطرة علـى الحيـاة                

  ).1993عبد المنعم الحفني، ( الغريزية

بأفكاره وساروا في نهجه ودعموا     وكانت أنـا ضمن تالميذ فرويد الذين آمنوا        

وما لها من أهمية في فهم وحل بعض مشكالت األفراد موقفه من قضية التحليل النفسي    

  .السيكولوجية بشكل عام

  .)*()Alfred Adler 1870- 1937(ألفريد أدلر 

عة اإلنسانية والتي ينتمي إليها بعض      نزلقد كان أدلر في اتجاهه من أصحاب ال       

ريته المحدثين من علماء النفس، وكانت أفكاره تتميز بالوضوح والتحديد، كما تتميز نظ          

ويرى من خالل نظريته في القصور العضوي بأن اإلنسان يولـد           . بالسهولة والبساطة 

 للقصور في أحد أعـضاء جـسمه، ويقـصد          االستعدادكمخلوق تدفعه المشاعر إلى     

عدم أدائـه لـبعض وظائفـه، وهـذا          توقفه أو  عدم استكمال نموه أو    بقصور العضو 

ي عدم الشعور باألمن، ويؤثر في حياته       القصور يؤثر في حياة الفرد النفسية ويزيده ف       

االجتماعية، األمر الذي يجعل الفرد يقوم بأنواع مختلفة من السلوك قد تكون في اتجاه              

الجريمة، وأحيانا أخرى يأخذ هـذا التعـويض         السلوك المنحرف أحيانا، وبالتالي نحو    

أدلـر بحـدود      ولم يكتـفِ   ، التي يعيش فيها   االجتماعيةسلوكا سويا يتوافق مع البيئة      

القصور البدني وما يتطلبه من تغير في الحياة النفسية، بل تجاوز ذلك وعمم فكرتـه               

                                                 
ي مدينة فينا، درس علم الـنفس واالقتـصاد الـسياسي           هو احد علماء النفس، وقد ولد في إحدى ضواح        :  أدلر )*(

واالجتماعي، ثم درس الطب وأصبح طبيب للعيون ، وتعرف على فرويد وأصبح أحد األعضاء المؤسـسين                

جماعة علـم الـنفس     " سم  الجمعية التحليل النفسي بفينا، ثم كون مع مجموعة من العلماء جماعة أطلق عليها              

    ).، بدون تاريخسيد محمد غنيم( 1912وكان ذلك عام " الفردي



لتشمل القصور المعنوي واالجتماعي، وعلى حد سواء لم يقتصر ادلر حديثـه علـى              

سيد محمـد غنـيم،     (  الحاالت المرضية فقط، بل شملت فكرته أيضا الحاالت السوية        

  ).بدون تاريخ

ي اتفاقه مع فرويد في بعض جوانب نظريته إلى اتفاقه معه في            لقد ذهب ادلر ف   

 فرويد لـم يكـن      معالمحرك األساسي للحياة، ولكن هذا التوافق        فكرة أن الجنس هو   

 أتباعـه مطلقا، حيث نجده ينتقل بأفكاره إلى أن اإلنسان حيوان عدواني ومن خـالل              

. سوان أكثر أهمية من الجـن للسلوك العدواني بقى على قيد الحياة، ومن ثم اعتبر العد         

وهكذا سار تفكير ادلر في تدرج وتتابع، يسير من أهمية الجنس إلى العدوانيـة إلـى                

المبدأ األساسي الفـردي الـذي       ويرى ادلر أن أسلوب الحياة هو     . القوة وإلى السيطرة  

يميز الفرد، وله صفة تفسيرية بالنسبة لسلوك الفرد وخبراته،  فالشخص الذي تكـون              

 مليئة بمشاعر اإلهمال وعدم االحترام والنبذ، والمشاعر السلبية التـي تنتابـه،             حياته

ويشعر بأنه غير مرغوب فيه، يفسر ويوضح خبرات حياتـه المختلفـة مـن خـالل               

األسلوب الذي عاش فيه، ويعتبر ذلك بمثابة اإلطار المرجعي له، فالشخص الذي تعود             

 والمشاعر العدوانية، يعتبر كل عمل يقوم       في حياته اليومية التركيز على أسلوب القوة      

 أساليب حياتية غير    إتباعبه قوة مضادة ويفسر بأنه تحدي لذاته، األمر الذي ينجم عنه            

  ).سيد محمد غنيم، بدون تاريخ( سليمة وأنماط سلوكية منحرفة

  .)*()Carl Gustav Jung )1875-1961 كارل جوستاف يونج

 وبـذلك يمثـل هـو       حركة التحليلي النفسي،   يعتبر العالم يونج من كبار علماء     

وأدلر وفرويد األعمدة الثالثة الرئيسية في الحركة، وقد عبر فرويـد علـى اهتمامـه             

وقناعته به إلى درجة أن مكنه من الخالفة على تلك الحركة، وظهر ذلك من خـالل                

                                                 
طبيب نفسي ، وينحدر من أصول سويسرية، أعجبته كتابات وأعمال فرويد ، واهـتم              :   كارل جوستاف يونج      )*(

، وأصبح أول رئيس لإلتحاد الدولي للتحليل النفسي عـام          ) تفسير األحالم (بنظريته وبخاصة بعد قراءة كتابه      

د وأسس لنفسه مدرسة خاصة  به ، وأصبح منهجه في التحليل النفسي             ، ثم انسحب يونج من ذلك االتحا      1910

  .    )، بدون تاريخسيد محمد غنيم( يوالعالج النفسي يعرف باسم علم النفس التحليل



ولكن ،  1910مساعدته على أن يرأسها لدى تكوين االتحاد الدولي للتحليل النفسي سنة            

يونج لم يرض لنفسه بأن يكون تابعا لفرويد بمعنى الكلمة، حيث رفـض أن يـشايع                

 افرويد على نظريته ويجاريه في قناعته التي يطبعها القول بالجنسية، ومن ثم فقد تنافر             

، وبعد ذلـك خـرج بنظريتـه        )1906( ا سبق أن تجاذبا بسرعة    مك) 1913( بسرعة

أحيانـاً  ولكنه يخالفـه    أحياناً  يد في نفس الطريق     و لفر اًالخاصة التي يذهب فيها مساير    

  ).1993عبد المنعم الحفني، (أخرى 

 نظرية يونج إسهاما من اإلسهامات التي تركت أثرها في المجال العلمـي             تُعد

وبخاصة في التحليل النفسي، حيث نجدها تؤكد على الالشعور، وفي هذا الجانب نجد             

ور فرويد، فنجد فرويد قد ركز وأبرز دور        منظور يونج يعتبر أكبر وأعرض من منظ      

الماضي في الطفولة على السلوك الحاضر وما تحفه من اضطرابات، وبالمقابل نجـد             

طفولة الفرد وكذلك طفولة الجماعة      يونج يعطي للماضي مفهوما أكبر وأوسع ليتضمن      

ن الماضي   يونج بما قاله فرويد في أ       ولم يكتفِ  ، إليها واإلنسانية بشكل عام    ينتميالتي  

سبب كل االضطرابات التي يتعرض      الذي يوجه السلوك، وبالتالي هو     في الطفولة هو  

 للماضي كواقـع، وأيـضا يـصنعه        جاتلها الفرد، بل أكد على أن السلوك الحاضر ن        

إن اإلنـسان تحركـه     " المستقبل كإمكان، ويقول يونج في هذا اإلطار قولته الشهيرة،          

  ).1993عبد المنعم الحفني، ( "األهداف مثلما تحركه األسباب

والمطلع على أفكار يونج في الشخصية والسلوك يجد أيضا السمة البارزة التي            

الذي ينال قدرا كبيرا من األهمية في       " الالشعور الجمعي " تميزها هي وجود ما يسمى      

توجيه السلوك أكثر منه من الالشعور الشخصي، فكما اقتنع يونج بالالشعور الشخصي            

حوي الخبرات التي مر بها الفرد، فإن الالشعوري الجمعـي بـدوره يختـزن              الذي ي 

 ،الخبرات الماضية المتراكمة عبر األجيال، ومن خالل العنصر البشري بشكل عـام            

 بقدرة الفرد على تخزين الخبرات في الالشعور الشخصي، فإن له القدرة أيضا             وقياساً

متراكمـة عبـر األجيـال فـي        ن خبرات الجنس البشري الماضية وال     زعلى أن يخت  

الالشعور الجمعي، وبالتالي تنتقل هـذه الخبـرات         الشعور أوسع وأبعد غورا، وهو    ال



 والالشـعور الجمعـي هـو   .  لألبناء وعبر األجيال وهكذااآلباءوالمهارات من خالل    

األساس الموروث للبناء الكلي للشخصية، فعليه يبنى األنا والالشعور الشخصي وجميع    

 الفردية األخرى، فكل ما عليه اإلنسان في حاضره قد أرسيت أسـسه فـي           المكتسبات

  ).سيد محمد غنيم، بدون تاريخ( الالشعور الجمعي

  :نقد نظرية التحليل النفسي

 إلى مجموعـة مـن االنتقـادات        )لفرويد(لقد تعرضت نظرية التحليل النفسي      

 النظريـات   واآلراء التي لم تتوافق معه بشكل خاص من بعض العلمـاء وأصـحاب            

  :من هذه النقاط وهي كما يليإلى بعض  وفي هذا اإلطار سيتعرض الباحث ،األخرى

أحد أتباع مدرسة فرويد، إال أنه إنتقـد        ) إيريك فروم (لقد كان عالم التحليل النفسي      .1

مفهوم فرويد عن النفس اإلنسانية، ومبالغته في انـشغاله بالـدوافع الالشـعورية،         

واالقتصادية التي تـؤثر فـي تفكيـر النـاس،          .االجتماعيةوكذلك إهماله للعوامل    

  ).1993عبد المنعم الحفني، ( وبالتالي يتأثر سلوكهم

اسـتخدامه   ومن االنتقادات الموجهة إلى فرويد أثناء تفسيره لجوانب الشخصية هو         . 2

واألنا، واألنا األعلـى     لعبارات وتفسيرات معقدة وغير واضحة أحيانا، مثل الهو       

شون في صراع داخل شخصية الفرد، فمنهم من يتناقض مـع اآلخـر،             الذين يعي 

مصطفى ( ومنهم من يحاول اإلصالح في محاولة للخروج بشخصية متوازنة نسبيا         

  ).1985عبد المجيد كاره، 

كان عمل فرويد يعاني من قصور فيما يتعلق بالخطوات التجريبية التي اسـتخدمها             .3

اته في ظروف تفتقر إلـى عوامـل        في إثبات صدق فروضه، حيث أجرى مالحظ      

والمرضى وما يفعلونه    الضبط، وكذلك أقر فرويد بأنه لم يسجل لفظيا ما يقوله هو          

في ساعة العالج، وإنما كان يعمل من مذكرات يسجلها بعد ذلك بساعات، األمـر              

الذي يتيح فرصة لعامل النسيان بأن يؤثر فيما يقوم به، مما يضعف مـن عامـل                

  ). غنيم، بدون تاريخسيد محمد( الثقة



 أو     قبوله لما يقوله مرضاه كما هو، دون الشك فيه           خذ على فرويد هو   آومن الم .4

محاولة التيقن منه عن طريق استخدام أي شكل من أشكال البرهان الخارجي، دون   

. شك أن هذه الطريقة بعيدة عن األسلوب العلمي المتبع في فروع العلم المختلفـة             

المعرفـة الـشاملة     هام لفهم السلوك اإلنساني هـو       أن ما هو   ويرى فرويد كذلك  

بالالشعور الذي يمكن الوصول إليه عن طريق التداعي الحـر وحـده وتحليـل              

  ).سيد محمد غنيم، بدون تاريخ( األحالم

بالغ هذا االتجاه بشكل مفرط في إعطائه قيمة كبيرة لدور الـدوافع فـي إحـداث                .5

ا الغريزة الجنسية، واعتبارها العامل األول فـي        السلوك، وعلى وجه التحديد منه    

نشوء معظم األمراض والعقد واالنحرافات النفسية، األمر الذي جعل بعض العلماء           

تفـسيرات أخـرى     عنها نحـو  ينصرفون  الذين اعتنقوا مقوالت فرويد في البداية       

  ).1998عبد الرحمن أبوتوته، ( كالعالم أدلر والعالم يونج

مآخذ على نظرية فرويـد،   من انتقادات أو كر ومما لم يذكروعلى الرغم مما ذ  

 جديدة ووجهت االهتمام والنظر إلى الكثير من األمـور          اًفإنها دون شك قد فتحت آفاق     

والحقائق التي تتعلق بالنفس البشرية، قد تكون غير معروفة من قبل، كما كشفت عـن              

نفسية وتفاعله مع البيئـة     شخصية الفرد ومكوناتها وما يعانيه من صراعات داخلية و        

الخارجية التي يعيش فيها، ومن خالل ما قدمه فرويد من أفكار في نظريته نجدها قـد                

ينتقـده   إلـى حـين، أو     فتحت الباب وشجعت من أتى بعده ليسايره في مبادئه ولـو          

مخالفة، األمر الذي يساعد على دفع عجلة البحـث          ويعارضه ويأتي بأفكار جديدة أو    

  .ألمام واالستمرار فيه والكشف عن الحقيقة العلميةالعلمي إلى ا

 معه، فإنـه    ويختلفونأتوا من بعده     ومهما كانت أفكار العلماء الذين عايشوه أو      

مع ذلك ال يستطيع أحد أن يقدم الدليل على انعدام دور الـدوافع والغرائـز والميـول       

الشخـصية مـن    الفطرية في توجيه السلوك من ناحية، ونفي العالقة بين ما يـصيب             

ومهما اختلفت وجهـات النظـر      . اضطرابات وبين أنماط السلوك الجانحة واإلجرامية     

    فإن التفسيرات والتحليالت للشخصية غير السوية لها عالقة سـواء أكانـت مباشـرة              



 على نفسه وعلى    هغير مباشرة بما يقوم به الفرد من تصرفات وسلوك جانح يؤثر ب           م  أ

  . فيهبغير مرغواآلخرين تأثيرا سلبيا و

وعلى الرغم من اختالف وجهات نظر العلماء وأصـحاب النظريـات الـذين             

تفصيال، فإن أفكارهم دون شك كلهـا        ، جملة أو   قليالً  أو اختلفوا معه كثيراً   شايعوه أو 

تصب وتندرج تحت مصطلح التحليل النفسي، األمر الذي يؤكد على أن تلك األفكـار              

  .ي بشكل عامتهتم بتفسيرات السلوك اإلنسان

  :االجتماعية النظريات 2.1.2

كما رأينا في النظريات النفسية التي تفسر السلوك الجانح لدى الفرد بأن مبعثه             

الحياة النفسية المضطربة وغير السوية، وبالتالي تكون النظرية النفسية مركـزة كـل             

وبالمقابل اهتمامها ودراساتها من أجل الغوص في حياة الفرد النفسية وفهم شخصيته،            

نجد الجانب االجتماعي والحياة االجتماعية بشكل عام لها أثرها الكبير في تـصرفات             

وسلوكيات الفرد، وبالتالي برز علماء وبحاث في هذا المجـال وأقـاموا النظريـات              

  .االجتماعية التي تهتم باألسباب والعوامل االجتماعية وعالقة ذلك بسلوك األفراد

ظر والنظريات النفسية التي تفسر السلوك الجانح، فإن         وجهات الن  تومثلما تعدد 

اآلراء والنظريات االجتماعية تعددت كذلك لتدلي بدلوها في خـضم هـذه الظـاهرة              

النفسية واالجتماعية متلمسة الطريق علها تساهم في فهم وتحليـل أسـباب ودوافـع              

ـ             ن هـذه   السلوك الجانح والجريمة، ومن ثم ربما الوصول إلى وسائل وطرق تحد م

  .على األقل التقليل منها الظاهرة أو

وفي هذا اإلطار فإن الباحث سيتعرض إلى بعض من هذه النظريات التي يرى             

  .بأنها ساهمت في تفسير ظاهرة انحراف األحداث والجريمة بشكل عام

    ) :Emile Durkheim ) 1858/1917نظرية أميل دوركايم  1.2.1.2

رة وإطارا مرجعيا للبـاحثين فـي العلـوم         تمثل مساهمات دوركايم أهمية كبي    

ويوضح دوركـايم أن الـسلوك      . االجتماعية وبخاصة في دراسة الجريمة واالنحراف     



اإلجرامي يؤدي إلى حاالت محددة وقوية للضمير الجمعي، وفي هذا الجانب يـضيف             

 ألنـه   ،دوركايم القول بأنه ال ينبغي أن نؤكد أن سلوكا معينا يصدم الضمير المشترك            

وك إجرامي، ولكنه يعتبر سلوكا منحرفا وإجراميا لما يقوم به من قفز على الضمير              سل

  ).1983علي ليلة، (  لهاًالجمعي وتحدي

ـ ع الـسلوك المتنوعـة الخارج     ــويستمر دوركايم في اعتماده على دواف          ة ي

  .دون األخذ في االعتبار بالجوانب السيكولوجية) أي االجتماعية(

 الذي يقوم به فـي      األدائيمن حيث الدوافع التي تدفعه والجانب       وبذلك يكون السلوك    

الموقف ووظيفته في السياق من وجهة نظر دوركايم يخضع  آلليات خارجيـة إلـى               

علـي ليلـة،    ( درجة اعتبار اإلنسان مجرد وسيلة إلنجاز سلوك يشبع حاجة مجتمعية         

1983.(  

تـضمن الـشعور    األعـم، وبالتـالي ي     ويرى دوركايم أن الشعور الجمعي هو     

المعبر عن حقوقه وواجباته، وليس بمعزل عنه بسبب ضغوطه القويـة            الفردي، وهو 

  ). 1982معن خليل عمر، ( المسلطة والتي يمارسها المجتمع عليه

الالمعيارية الـذي يعنـي      أو) Anomie(وقد استخدم دوركايم مفهوم األنومي      

لسلوك المنحرف عن السلوك السوي،     الالقانون والالنظام والالمعيارية لتفسير وتمييز ا     

 ونواهي القانون، وبخاصـة     امروأوقد كان في القديم مفهوم الالمعيارية يعني مخالفة         

القانون السماوي وتعاليم الدين، وقد شاع استخدامه حتى فتـرة مـا بعـد العـصور                

 لشرح ووصف وتحليل أسباب الـسلوك       1897الوسطى، واستخدم دوركايم اللفظ عام      

  ).1985مصطفى عبد المجيد كاره، ( المنحرف

ويرى دوركايم أن الجريمة تعتبر ضمن الظواهر االجتماعية الـسوية، وهـي            

عامل ضروري وال بد منه لسالمة المجتمع، وبذلك تكون جزء ال يتجزأ من حياة كل               

بأنها من الظواهر االجتماعية السليمة،     ) أي الجريمة (مجتمع سليم، ويستمر في وصفها      

  ).1986حسين الحاج حسن، ( وجد مجتمع خال منها تماماألنه ال ي



يستدرك دوركايم منبها  إلى أن إدخـال الجريمـة ضـمن الظـواهر              "ولكن  

النـاحيتين  خص طبيعي التركيب من      ش االجتماعية السليمة ليس معناه أن المجرم هو      

حـسين الحـاج    (" النفسية والبيولوجية، فإن كل من هذين األمرين مستقل عن اآلخـر          

  ).1986سن، ح

ال يرى في الموقف االجتماعي سوى المجتمع الـذي         "وأخيرا نجد أن دوركايم     

وهما موقفـان بينهمـا مـن       . يفرض على األفراد حاجاته غايات ألفعالهم وسلوكياتهم      

  ). 1983علي ليلة، ( "ا من االلتقاءماالفتراق أكثر مما بينه

   :Robert  Mertonنظرية مرتون . 2.2.1.2

 نظرية مرتون مكانة مرموقة فيما يخص تفسيره االجتمـاعي لمـا            تنال أفكار 

 وقد تبنى علماء االجتماع األمريكـان هـذه         ،يصدر عن الفرد من سلوكيات منحرفة     

 وكعادة عالم االجتماع دوركـايم، فقـد رفـض          ،األفكار، ونالت الحضوة من طرفهم    

طرأ علـى الحيـاة     مرتون بدوره التفسيرات النفسية لالنحراف من خالل الخلل الذي ي         

 وبهذه الصورة المبسطة    ،االضطرابات النفسية التي تحدث للفرد بشكل عام       النزوية أو 

يكون مرتون قد وضع نفسه في قالب اجتماعي محض، وفي ذلك يظهر مرتون بـأن               

 يعيشها الفـرد، ولـيس كنتيجـة    التيوليد الظروف االجتماعية  السلوك المنحرف هو  

وبـذلك  . الخارجية المعزولة عن إطارها الحيـاتي       له، أو  للعوامل واألسباب الداخلية  

يصل إلى غايته من خالل تفسير وتحليل عناصر البنية االجتماعية في تفاعلها، وعليه             

فإنه يوضح كيف يصل هذا التفاعل إلى سلوكيات متفاوتة ومتنوعة بحيث يكون منهـا              

  ).1995 مصطفى حجازي،( ...الجانح، والبعض متمرد، واآلخر استسالمي 

ن علـى   و قد تم بين دوركايم ومرت     اًومن خالل ما تقدم يالحظ الباحث بأن اتفاق       

 فـي   اًاستبعاد الجوانب النفسية وما يعيشه الفرد من اضطرابات داخلية بأن تكون سبب           

انتهاج السلوك المنحرف، وعلى العكس من ذلك فقد تم التركيز على البيئة االجتماعية             



سلوك المنحرف والجريمـة بـشكل   الباب التي تؤدي إلى    وسبب من األس   كمصدر هام 

  .عام

  ) :Gabriel Tarde " 1843 / 1904(برائيل تارد ج التقليد لنظرية. 3.2.1.2

يعود الفضل في نظرية التقليد والمحاكاة إلى منشئ هذه النظرية تارد، الكاتـب             

 حـول   آراءهوالقاضي والعالم األكاديمي االجتماعي والنفسي الفرنسي، والذي أسـس          

الجريمة على الرفض القاطع ألفكار المدرسـة الوضـعية التـي ترجـع اإلجـرام               

واالنحرافات السلوكية إلى عوامل بيولوجية فردية، ويمثـل مـا توصـل إليـه فـي                

الخصوص أهم ما أسهمت به نظريات الجريمة والجنوح في تحديـد معنـى وسـبب               

كد تارد على أن اإلنـسان ال يولـد         الجريمة، باإلضافة إلى الهدف من ارتكابها، وقد أ       

التي تتشكل   نتاج لبيئته االجتماعية   مجرما، وبالتالي ال يعتبر مجرما بالفطرة، وإنما هو       

بها شخصيته من خالل عمليات اجتماعية نفسية، أهمها برأيه التقليد والمحاكاة، حيـث             

  : أفكاره حول الجريمة في كتبه التاليةدعرض تار

  .1886م ا نشر عLacriminalite Compare اإلجرام  المقارن، .أ

  .1890 نشر عام Penalphilosphyفلسفة الجزاء، . ب

  .1890 نشر عام Laws of Imitationقوانين التقليد، . جـ

 1891  نـشر عـام  Etudes Penales et Socialدراسات جزائية واجتماعيـة،  . د
  ).1985 مصطفى عبد المجيد كاره،(

ن أساسية للتقليد والمحاكاة أوردها في كتابه قـوانين         وقد صاغ تارد ثالثة قواني    

  :لتقليد، وهي تتلخص في األنماط الثالثة التاليةا

  .خر بدرجة تتفاوت طرديا وشدة االختالطاآل يقلد األفراد بعضهم البعض :النمط األول

ى إنه في الغالب نجد الطبقات االجتماعية األدنى منزلة تقلد الطبقة األعل          : النمط الثاني 

  .منها في الرتبة، وبالتالي في الغالب يقلد المرؤوس رئيسه األعلى



تقارب األذواق واالختراعات الحديثة واألفكـار   إنه في حالة اختالف أو    : النمط الثالث 

مـصطفى عبـد     (والوسائل، فإن اإلنسان يقلد الحديث منها دون القـديم        

  ).1985 المجيد كاره،

ية التي انطلق منها دوركايم، حيث يـرى        وبذلك يكون تارد قد اتفق مع الفرض      

ويرجع تـارد ارتكـاب     . بأن الجريمة ظاهرة اجتماعية وموجودة في كل المجتمعات       

عبارة عن نتاج لعملية التقليد والمحاكاة، وبالتـالي مـن           الجريمة من قبل األفراد هو    

  .الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد

ــة . 4.2.1.2 ــة المتفاوت ــة المخالط ــذأل نظري ــن س  E.Sutherlandد النردوي

)1883/1950:(  

الفرضية األساسية التي تقوم عليها هذه النظرية أن األفراد يكتـسبون أنمـاط             

التي يكتسبون بها أنماط السلوك الـسوي، ويعـود         بالطريقة نفسها   السلوك اإلجرامي   

ية من  الفضل في تطوير هذه النظرية إلى العالم األمريكي سذرالند، وتعتبر هذه النظر           

أهم الجهود العلمية التي بذلت في سبيل محاولة الكشف عن عمليات التعلم التـي قـد                

تؤدي إلى اكتساب الفرد للسلوك اإلجرامي في المجتمعات المعاصرة، وهكذا يستعمل           

سذرالند نفس المتغيرات التي حاول أن يشرح فيها كيفية اكتساب السلوك المنحـرف،             

المبـدأ   ويرى سذرالند أن الصراع الثقافي هـو      . سويلشرح كيفية اكتساب السلوك ال    

تغيرات االجتماعيـة واالقتـصادية التـي       المف"األساسي في شرح السلوك اإلجرامي،      

صاحبت الثورة الصناعية في العالم الغربي، يعتقد بأنها كانت سببا في ظهور النزعة             

اعد على اإلجرام    معيشية تس  اًالفردية على نطاق واسع والتأكيد عليها، وأنتجت ظروف       

واالنحراف، إذ أن المؤشرات االجتماعية التي يواجهها األشخاص في حياتهم اليوميـة     

أصبحت غير منسجمة وال متناسقة، وإنما هي متنافرة ومتناقضة تجـر العديـد مـن               

األفراد إلى االتصال بمن يحملون معايير إجرامية، فينتهي بهم المطاف إلى اكتـساب             

  ).محاضرات غير منشورة : 1990أحمد األحمر، ( "يجة لذلكالسلوك اإلجرامي نت



وترتكز نظرية المخالطة المتفاوتة على مجموعة من األسس والعناصر التـي           

  :وهي كما يلي) مبادئ علم اإلجرام(وردت في كتاب سذرالند 

  .يتم اقتباس السلوك اإلجرامي والمنحرف عن طريق التعلم. 1

المنحرف باالختالط والتفاعل، والتأثير المتبادل مـع       يتم تعلم السلوك اإلجرامي و    . 2

  .أشخاص آخرين خالل عمليات التواصل واالتصال

أهم مرحلة من مراحل تعلم السلوك اإلجرامي تحدث وتتم داخل جماعات يـرتبط             . 3

  .بها الفرد من خالل عالقات شخصية

  :يليتشتمل عملية تعلم الفرد لمختلف أنماط السلوك اإلجرامي على ما . 4

تعلمه لوسائل ارتكاب الجريمة، والتي تكون غاية في التعقيد  أحيانا، وأحيانا أخرى             . أ

  .تكون بشكل سهل وبسيط

يتعلم الكيفية التي من خاللها يتم له تكوين نوع خاص من التوجيه لما يحمله مـن                . ب

  .دوافع أوتبريرات ومواقف بواعث أو

وافز من خالل تعريفـات المبـادئ القانونيـة         يتم تعلم االتجاه المحدد للدوافع والح     . 5

وتفسيراتها، وكذلك من التفسيرات التي يكتسبها الفرد ممن حوله، وهذه التعريفات           

كون في االتجـاه    توالتفسيرات قد تكون في االتجاه اإليجابي الملتزم بالقانون، وقد          

  .ن السلبي المخالف للقانو

ريفات والتفسيرات المكتـسبة التـي      يصبح الشخص مجرما بسبب زيادة نسبة التع      . 6

  .تؤيد انتهاك القانون، والتي تحدث نتيجة الختالط الفرد بأفراد يتبنونها

تتفاوت درجة اختالط الفرد بأفراد يحترمون المبادئ القانونية، وآخرين ينتهكونها          . 7

  .من حيث تكرارها واستقرارها وأسبقيتها وشدتها

مي عن طريق اختالط الجانح والمنحرف بمختلف       تتكون عملية تعلم السلوك اإلجرا    . 8

، وأنها مثلها مثل أيـة      )السوية(جرامية  الالإالنماذج واألنماط اإلجرامية والنماذج     



عملية تعلم أخرى، يتم إتقانها عن طريق نفس الوسائل والخطوات وآليات الـتعلم             

  .العادية، وباستخدامها

ه، إال أن تفسير هـذا النـوع مـن          يعبر السلوك اإلجرامي عن حاجات الفرد وقيم      . 9

 السلوك ال يتم  بناء على االحتياجات والقيم، ذلك ألن السلوك السوي يعبـر هـو               

  ).1985مصطفى عبد المجيد كاره، ( اآلخر عن نفس االحتياجات والقيم

، فالسارق يسرق   )قيمة(ثلما العامل األمين يعمل لغرض الحصول على المال         مف

  .ية أيضالغرض الحصول على نفس الغا

وينتهي سذرالند إلى أن اإلنسان يصبح مجرما ومنحرفا عندما تـسيطر عليـه             

االتجاهات الدافعة لإلجرام أكثر من العوامل المانعة له، ويتم ذلك مع الفرد من خالل              

اتصاله بأقرانه من المنحرفين والجانحين، فتكون النتيجة مـن وراء اختالطـه بهـم              

  ).1998توتة،  عبد الرحمن أبو(...جراميةاكتسابه األنماط السلوكية اإل

  : نظرية الصراع الثقافي.  5.2.1.2

لتفـسير الـسلوك    ) Sellinسلن  ( قال بهذه النظرية عالم االجتماع األمريكي       

ويرى سلن أن السلوك المنحرف ناتج عن عدم التوافـق والتعـارض بـين              . الجانح

 وعندما  ،ايير المجتمع الكبير  الجماعة والوسط االجتماعي الذي عاش فيه الفرد مع مع        

نجد فردا غير متكيفا مع المجتمع الكلي، فهونتيجة النتمائه إلى جماعة غير متكيفـة،              

 ألنه متكيف لجماعـة غيـر       ؛بمعنى أن الفرد عندما يكون غير متكيف للمجتمع الكلي        

  ).1995مصطفى حجازي، ( متكيفة

ثقافات المختلفة التي تكون    وقد تبنى العالم سذرالند مبدأ الصراع بين معايير ال        

المجتمع األمريكي، حيث أوضح بأن الفرد يكون جانحا عندما تطغى على  تـصرفاته              

وسلوكياته المعايير الجانحة السائدة في الجماعة التي انتمى إليها، وبذلك يصبح ضـد             

  ).1995مصطفى حجازي، (المعايير المتكيفة التي تسود المجتمع الكلي



تفسيرا للجناح في ضوء " A. Cohenألبرت كوهن " ساق وفي هذا السياق فقد

الصراع الثقافي، إذ يذهب إلى أن ما تتضمنه الثقافات العامة والفرعية مـن معـايير               

متصارعة في المجتمعات المعقدة، يعني تزايد فرصـة الجنـاح، ويـصدق ذلـك إذا               

  ). 1999د، غريب سيد أحم( تصارعت معايير الثقافة الفرعية وثقافة المجتمع الكلي

 وما تحمله من ثقافة وقـيم فـي صـراع           ،طبقة معينة  إذن عندما تكون فئة أو    

وتصادم مع القيم الخلقية واالجتماعية التي يحميها القانون والمعتقد الديني في المجتمع            

 ومنحرف وغير مرغوب فيه من قبل       ،الكلي، ينتج عن ذلك الصراع سلوك غير سوي       

  .ة الصغيرةالمجموعة االجتماعي الفئة أو

مدى االنحراف عن المألوف والشائع في       وتري النظرية الثقافية بأن المعيار هو     

نتيجـة   فمثال المجنون والمجرم من المنحرفين اجتماعيـا، هـو        ... ثقافة من الثقافات  

وترى هذه النظرية أن بعض أنواع السلوك قد        ... انحرافهم عن معايير سلوك الجماعة    

. نة، وعلى العكس من ذلك فإنه يعتبر عاديا في ثقافة أخـرى           يعتبر شاذا في ثقافة معي    

وهناك أنواع أخرى من االنحراف قد توجد في ثقافة معينة، بينما ال نجدها في ثقافـة                

  ).سعد جالل، بدون تاريخ( أخرى

وهكذا يتضح من خالل وجهة نظر نظرية الصراع الثقافي يمكن القول بأنه في             

 إليها الفرد قد يحدث عدم توافق، وبالتالي يظهر على          ظل تعدد المجموعات التي ينتمي    

السطح التنافر والتنازع في أسس ودوافع السلوك الخاصة بكل مجموعة، األمر الـذي             

ينتج عنه اتخاذ أسلوب معين خاص بكل مجموعة يتمشى مع قيمها ومبادئها، وبالمقابل             

عام الذي يتمتع بقـوة     التصرف مناقضا لقيم ومصالح القانون ال      يكون ذلك األسلوب أو   

  .الردع والجزاء والعقوبة لمن يخالف ذلك

وفي ظل هذه الظروف السائدة بين الجماعات من تصارع وتنافر، فـإن مثـل              

ذلك قد يقع بين المجتمعات، وعندما ينتقل إنسان من بلده التي تمثـل لـه المجموعـة           

ع الكلي بحالـه    المجتم الكبرى إلى بلد آخر، سوف يقابل ويواجه مجموعات أخرى أو         



مختلفا عنه في ثقافته وفي قيمه ونمط سلوكه، لذلك قد يقع التصادم والتنافر بينه وبين               

الجماعة التي سيعيش معها، األمر الذي يجعل منه فردا خارجا عن إطار المجموعـة              

من خالل سلوكياته التي قد تدفعه إلى ارتكاب السلوك المنحرف، وبالتالي وقوعه تحت             

  .ونطائلة القان

  :النظرية االقتصادية.6.2.1.2

لقد ركزت المدرسة االشتراكية في دراستها لعلم اإلجرام على أفكار مـاركس            

Marx    وأنجلز  Engels      حيث نظرت هذه المدرسـة      1850، وكان ذلك حوالي عام ،

إلى التأكيد على الظروف االقتصادية وحتميتها في الدوافع التي تؤدي إلـى ارتكـاب              

ور أفكار ماركس حول وجود الفقر والتفاوت االجتماعي، الذي يكون          الجريمة، وتتمح 

ناتجا عن الحرمان والحاجة، وبالتالي بروز نظام الطبقات الذي يستغل الطبقة الـدنيا،             

  ). 1985السيد رمضان، ( ثم يتحول االتجاه من قبل الطبقات الفقيرة إلى الجريمة

قتصادية التي ينـتج عنهـا      وانطالقا من فكرة وجود رأس المال والظروف اال       

وجود طبقة غنية، وبالمقابل أخرى فقيرة، وحرمانها من حق الملكية لوسائل اإلنتـاج،             

 بالظروف والتقلبات االقتـصادية      تتأثر فإن علماء اإلجرام وجدوا أن معدالت الجريمة      

 بدراسـة أجراهـا فـي    John ottoحيث قام جون أوتو . التي تحدث في المجتمعات

ن عالقة االنحراف بالدورات االقتصادية كالكساد والرخاء، فتبين لـه مـا            فيالدلفيا ع 

  :يلي

  .أن االنحراف يكون مرتفعا أثناء الكساد االقتصادي. أ

االقتصادي العـادي حيـث ال وجـود     ينخفض معدل االنحراف في دورات النمو     . ب

  .للكساد

  ).1985ن،السيد رمضا( االنحراف يكون مرتفعا أثناء الرواج االقتصادي. جـ

والجدير بالذكر أن هذه النظرية وعلماء الجريمة بشكل عام ربطوا بين سـوء             

األحوال االقتصادية في المجتمع والجريمة، فهنا نجد العالقة طردية، فكلمـا تحـسنت             



الظروف االقتصادية قل معدل الجريمة، وكلمـا سـاء الوضـع االقتـصادي زادت              

  .الجريمة

 حاولت الربط بين حجم الجريمة ودورة األعمال      وفي العديد من الدراسات التي      

 أن العالقة أكثر تعقيدا بين الجريمة والعوامل االقتصادية مما يظهر ألول وهلـة،    وجد

 على عدد من الدراسات بأن الكساد االقتصادي وفترات البطالة          وقد أوضح سيلين بناءً   

لمرتكبة ضد الممتلكات   التي توجد بين فئات المجتمع بدورها تميل إلى زيادة الجرائم ا          

   ). 2001عبد الرحمن عيسوي،(  ...وبخاصة التي تتضمن العنف

وعليه يلعب الوضع االقتصادي دورا كبيرا وخطيرا في وضع وتحديـد نمـط             

الشاذ الـذي يـدفع فـي اتجـاه          النمو السوي، أو  الشخصية، وفي مقدار نموها النمو    

  ).1999غريب سيد أحمد، ( االنحراف

  :رية التكاملية النظ.7.2.1.2

قالت هذه النظرية بمبدأ تعدد األسباب الكامنة وراء عملية االنحراف، فهي على            

عكس ما تنادي به النظريات السابقة التـي تحـاول أن تحـصر عوامـل اإلجـرام                 

اقتصادية، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن       اجتماعية أو  واالنحراف في أسباب نفسية أو    

نه مزيج مشترك   إكب ال يمكن أن يخضع للتجزئة بل        سلوك مر  السلوك اإلجرامي هو  

  ).2002مجلة دراسات، ربيع ( الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة من عدة عوامل، هو

ويتبين من ذلك أن نظرية تكامل العوامل تنظر إلى الحدث المنحرف بأنه نتاج             

سرية لجميع الظروف والعوامل والحوادث والتجارب التي مر بها، وكافة الظروف األ          

والبيئية التي يعيش فيها، كذلك كل الخصائص والسمات النفسية والعقلية وغيرها مـن             

غير مباشر، وبالتـالي قـد       تحيط به بشكل مباشر أو     الجوانب التي تتواجد في ذاته أو     

 يدفع بالفرد إلى االنحراف، ولذلك يجب أن يفسر         اً معين اًنحدد سبب  يصعب أن نشير أو   

منير ( طلق كل الظروف والعوامل متجمعة لتفرز حدثا منحرفا       السلوك اإلنساني من من   

  ).1974العصره، 



ولذلك يجب أن ال تتجاهل الـسياسة االجتماعيـة جميـع اآلراء واالتجاهـات       

حتـى    التي تهتم بعـالج الجنـاح أو       ،النظرية والتفسيرية وقت إعداد ووضع البرامج     

عبـارة   المنحرف والجانح هو  الوقاية من حدوثه بشكل أعم وأشمل ومتكامل يؤكد بأن          

عن وحدة مكونة من جانب بيولوجي وسيكولوجي في آن واحد يعيش ضـمن وسـط               

هذه األوساط تحدد مدى سوية هذا      فإن  ثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي، وبالتالي      

  ).1999غريب سيد أحمد، ( السلوك، أوبأنه سلوك غير اجتماعي

بعدة دراسـات لمئـات مـن       ) هيليوليم  (وفي ضوء هذا االتجاه قام الباحث       

، وفي هذه الدراسة شملت دراسة  )1909/1914(األحداث المنحرفين، وذلك في الفترة      

حالة جانح عدة جوانب تتعلق به من ناحية التاريخ االجتماعي والتطوري لكل حالـة،              

 وقد توصل من خالل دراسته إلـى        ،باإلضافة إلى إقامة اختبارات سيكولوجية وطبية     

، بحيث كانت أهـم     )الفرد الجانح (في كتاب له بعنوان     ) 1915(ئج نشرها عام    عدة نتا 

لعوامل المسببة للجناح، وبعد ذلك قام هيلـي        ا دالتأكيد على فكرة تعد    هذه النتائج، هو  

بحيث كانت النتائج مؤيدة لفكرة تعدد العوامل، وبـرز         ) 1936(بنشر كتاب آخر سنة     

بيئية والعوامل الـسيكولوجية والعوامـل الجـسمية        فيها ارتباط العالقة بين العوامل ال     

  ).1998محمد سالمه غباري،( بجناح األحداث

،  والتـي    )شلدون جلوك وألينور  ( بحاث التي أجراها كل من      األوهذا ما أكدته    

بحيث كانت أهم هـذه النتـائج       ) الكشف عن جناح األحداث   (ذكرت نتائجها في كتاب     

  :تتمحور في النقاط التالية

 ةيتسم الجانحون بالطابع الجبلي الـذي يـشير إلـى الـذكور           : الناحية الجسمية من  . أ

  .والصالبة في التكوين

يتسم الجانحون باالندفاع واالنبساط والعدوانية والميل إلـى        : من الناحية المزاجية  . ب

  .الهدم



يتصف الجانحون بالعـداء والتحـدي والـشك والعنـاد          : ومن ناحية االتجاهات  . جـ

  .وعدم الميل للسير بمقتضى التقاليد وعدم الخضوع للسلطةوالمخاطرة، 

يتميز الجانحون بالميل لما هومباشر ومحسوس أكثر    ف: أما من الناحية السيكولوجية     . د

  .من ميلهم للتعبير الرمزي والعقلي، وبأنهم أقل منهجية في معالجتهم للمشكالت

ن بنشأتهم في أسر يقـل فيهـا        يتميز الجانحو : ومن الناحية االجتماعية والثقافية   . هـ

محمد ( التفاهم والمحبة واالستقرار، وفي بيئات فقيرة يسودها عدم االتساق الثقافي         

  ).1998سالمة غباري، 

أخيرا ومن خالل عرض بعض النظريات التي تهـتم بالـسلوك المنحـرف             و

ن لظروف التي تدفع في اتجاه االنحراف والجنوح، نجد أ      ا والجريمة بشكل عام وتفسير   

لكل نظرية خصوصياتها ونظرتها إلى العوامل التي تتسبب في االنحراف وارتكـاب            

م الجريمة، ناتجة عن جانب من الجوانب، سواء أكان ذلـك مـن الناحيـة النفـسية أ                

غيرها من االتجاهات األخرى، فقد وجهت العديد من المآخذ والعيـوب           م  االجتماعية أ 

فمثال أصحاب نظرية التحليل النفسي يعـزوا       لها في تفسيرها لعملية السلوك الجانح،       

أسباب الجنوح إلى نواحي نفسية محضة، وعلى العكس يرى أصحاب نظرية الصراع            

الثقافي أن مرد السلوك الجانح لعوامل عدم التوافق بين الجماعة والوسط االجتمـاعي             

ـ الذي يعيش فيه الفرد مع المجتمع الكبير بمعاييره، بينمـا تـري نظريـة                ة المخالط

المتفاوتة أن السلوك اإلجرامي والمنحرف يتم اقتباسه عن طريق التعلم، وبـاالختالط            

والتفاعل والتأثير المتبادل، وهكذا بقية النظريات واالتجاهات األخرى كل يهتم بالمبدأ           

ربمـا تكـون     الذي انطلق منه، وال يهتم بالظروف والعوامل األخرى التي تساهم أو          

  .تفسير وتحليل السلوك المنحرفأقوى من غيرها في فهم و

ومن خالل العرض السابق للنظريات واآلراء التي فسرت السلوك الجانح، فإن           

الباحث يتفق في الرأي مع أصحاب النظرية التكاملية والتي دون شـك تجمـع بـين                

التي يعيش فيهـا وتأثيرهـا      والبيئة  لبيئية للفرد   االظروف واألسباب والعوامل الذاتية و    



وبذلك فإن كل فروع    . السلوك المنحرف وارتكاب الجريمة    لتالي االتجاه نحو  عليه، وبا 

العلوم اإلنسانية تلعب دورا هاما وكبيرا في توضيح وتأكيـد أن ظـاهرة االنحـراف               

متعددة الجوانب، فهي ليست نفسية فقط، بل هي نفسية واجتماعية وكـل مـا يتعلـق                

وفي هـذا المجـال     .  غير مباشر  مأويدور في حياة األفراد، سواء أكان بشكل مباشر         

يبرز دور علم النفس واالجتماع في فهم وتفسير هذه الظاهرة االجتماعيـة، ظـاهرة              

  .جنوح األحداث وارتكاب الجريمة

  : أسباب الجنوح.2.2

 طياتهـا   بـين   حدين، وتحمـل     ال شك في أن مرحلة الشباب تعتبر سالح ذو          

لتالي نجنـي النفـع الكبيـر والبنـاء         عنصر الخير، فتتوجه إلى البر واإلصالح، وبا      

ـ  الً وتـصبح سـي    ،على العكس من ذلك فتؤدي إلى شر مستطير        والتعمير، أو   اً جارف

 واإلفساد الذي يعود بسوء النتائج على الفـرد         ، وبالتالي إلحاق الضرر   اً وتدمير اًوهدم

وسط الـشبابي، فيرزحـون      ال وفي هذا الجانب تبرز ظاهرة االنحراف في         ،والمجتمع

 والمالحظ لهذه السلوكيات    ،ت وطأة المشاكل، ويقعون في دائرة الرذيلة والمخالفات       تح

  :غير السوية يمقتها ويشمئز منها، مرددا قول أمير الشعراء أحمد شوقي

ــباب  ــقش ــيهم نَّ ــر ف   ع ال خي
  

    

ــا      ــشباب الطامحين ــي ال ــورك ف   وب
  

ـ          ث عـن   ولذلك اتجهت الدراسات المتنوعة لمعالجة ظاهرة االنحـراف والبح

أسبابها والتفتيش عن عالج لها، في محاولة لوضع الحلول لها والقضاء عليهـا قـدر               

  ).1999محمد الزحيلي، ( اإلمكان، للوصول بالشباب إلى شاطئ األمان وبر السالم

وبعد أن عرض الباحث مجموعة من النظريات التي تهتم باالنحراف والجريمة           

 ونظرا لتعدد وتنوع وتفـاوت العوامـل        بشكل عام، وهي تفسر ذلك السلوك الجانح،      

واألسباب والظروف سواء أكانت ذاتية شخصية تخص الفرد نفسه، أم كانـت نتيجـة              

 به، وكما قال علماء النفس، بأن وراء كل سلوك دافع، بغض            ةالظروف البيئية المحيط  



 مـن   اًالنظر عن معنى وسوية هذا السلوك من عدمها، فإن الباحث سيستعرض بعض           

 واألسباب التي يرى بأنها قد تكون ذات عالقة قويـة بالـسلوك المنحـرف،               العوامل

  :مركزا عليها في عاملين رئيسيين هما

  :  العوامل البيئية-العوامل الذاتية

  :العوامل الذاتية .1.2.2

  : العوامل البيولوجية.1.1.2.2

ى الطبيب النفسي وأستاذ الطب الشرعي إل      لقد ظهر العالم اإليطالي لومبروزو    

) الرجل المجـرم  (عالم الشهرة خالل القرن التاسع عشر، وبخاصة بعد أن نشر كتابه            

، مؤكدا فيه على ارتباط عنصر التخلف الحـضاري والبـشري بالنـسبة             1876عام  

 وأكد على وجود عالقة بين اإلجرام ووجود بعض األمـراض لـدى       ،للمجرم بالوالدة 

ركز على الجوانـب     أن لمبروزو الجنون، وعلى الرغم من      الفرد كمرض الصرع أو   

البيولوجية الوراثية لإلنسان في ارتكاب الجريمة، إال أنه لم يهمـل البيئـة الطبيعيـة               

  ).1985مصطفى عبد المجيد كاره،( والظروف األخرى المحيطة به

تناولت األبحاث المقدمة   ) 1950(ومن نتائج مؤتمر باريس الدولي المنعقد عام        

بخاصة الدوافع النفسية لعالقة المجرم مع اآلخـرين ومـع          فيه سيكولوجية المجرم، و   

نفسه، أي دراسة الخط السلوكي الذاتي الذي يختطه المنحرف لنفسه، ومن نتائج هـذا              

، وكذلك من هـذه     )علم النفس الجنائي  (المؤتمر تحديد اإلطار الموضوعي لما أسموه       

دية ووصفها للمنحـرف    في صورتها التقلي   النتائج أيضا اهتزاز أفكار مدرسة لمبروزو     

، أي بأنه وجد منحرفا ومجرما نتيجة لعوامل الوراثـة كمـا            )مطبوع(أو) مولود(بأنه  

  ).1974منير العصره، ( كان سائدا قبل ذلك

  :وهكذا فإن بعض العوامل البيولوجية تتمحور في النقاط التالية

  :العوامل الوراثية. أ



منحرف، ولكن يكون ذلك من     قد تلعب الوراثة دورا هاما في ظهور السلوك ال        

  :خالل حقيقتين هما

 الوراثة مهما كانت قوة دافعيتها ال تعني انتقال كافة الخصائص من األصول إلـى               -

  .الفروع، ولكن قد تعني انتقال اإلمكانيات التي قد ينشأ عنها االستعداد لالنحراف

ها، ومن خالل ذلـك      إن الوراثة مهما كانت أهميتها، فإنها تتأثر بالبيئة وتتفاعل مع          -

 تـستبعدها نهائيـا   تدعمها أو فقد تضعف البيئة من قدرة وتأثير عوامل الوراثة أو       

   ).1997محمد صبري النمر،(

ة ذات التباين المتصل، بما في ذلـك اإلجراميـة          ــكل الصفات السلوكي  " إذن

 "همـا ي والبيئة والتداخل بين   ــوالسلوكية المضادة للمجتمع، محكومة بالتركيب الوراث     

  ).1983لي إرمان وبيترا بارسنز، (

  :عدم توازن اإلفرازات الغددية . ب

أما فيما يخص أهمية سالمة الغدد من عدمه، وأثر ذلك على سلوك الفرد، فقـد   

أثبت علماء الغدد أن هذه اإلفرازات يجب أن تكون في حالة توازن دقيق فيما بينهـا،              "

عية، أما إذا أخفقت بعض الغدد في أداء        الجسدي والعقلي بصورة طبي    حتى يسير النمو  

تضعف أخرى في إفرازاتهـا،      وظيفتها، كأن تفرط إحداهما فيما تفرزه من سوائل، أو        

محمد عبد  ( "الجسدي يختل، ويضطرب المزاج والسلوك الفرديين تبعا لذلك        فإن النمو 

  ).1992القادر قواسمية، 

  :اإلعاقات الجسمية. جـ

وب والعاهات والنقائص البدنية التي تصيب اإلنسان       تشير الدراسات إلى أن العي    

فمـثال مـا    . تترك أثرها الكبير على شخصية الفرد، وبالتالي على استقراره النفـسي          

يالحظ على بعض األفراد من قصر القامة بشكل غير عادي ويثير االهتمام، والكساح،             

مشاعر األفراد  وضعف البصر، والصمم، وغير ذلك، كله يلعب دورا سلبيا وكبيرا في            

الذين يعانون من مثل تلك الخصائص، وبالتالي قد يؤدي السلوك التعويضي الذي يلجأ             



الـسيد رمـضان،    (إليه المصاب معتقدا بأنه يعوض عن نقصه إلى السلوك االنحرافي         

1990.(  



  :  العوامل العقلية.2.1.2.2

  :الضعف العقلي.أ

 علـى دور الـضعف العقلـي،        لقد قام العديد من العلماء باألبحاث والدراسات      

  .والقدرات الذهنية بشكل عام وعالقتها بالقيام بالسلوك المنحرف لدى بعض األفراد

حيث استنتج هيلي وبرونر من أبحاثهما التي أقاماها، بأن معـدل االنحرافـات             

الخطيرة التي حدثت من طرف ضعاف العقول تعادل ضعف االنحرافات الحادثة مـن             

  ).1990 رمضان، السيد( طرف العاديين

ببحث تبين منـه انخفـاض النـسبة        ) 1964) (سكوت(وفي نفس المجال قام     

عبد المنعم الحفنـي،    ( المئوية للضعف العقلي المسبب للجناح مقارنة بالعوامل األخرى       

1978.(  

 بدراسة فـي لنـدن علـى األحـداث          )سيرل برت (وقد قام في نفس اإلطار      

من عينة الدراسة كانوا يـشكون ضـعفا        % 80الجانحين، فأظهرت النتائج بأن نسبة      

  ).1996علي محمد جعفر، ( عقليا

وعلى الرغم من النتائج التي توصل إليها العلماء الذين سبقت اإلشـارة إلـيهم              

وغيرهم في هذا الجانب فيما يخص الضعف العقلي وما يترتب عليه مـن سـلوكيات               

ورا كبيرا في القيام بالسلوك     خاطئة وغير سوية، فإنه يتأكد بأن الضعف العقلي يلعب د         

  . في تلك العمليةاًثانوي  أواًالمنحرف بغض النظر على ما كان ذلك الدور رئيسي

  :الجهل والمعتقدات الخاطئة.ب

إن اإلنسان الجاهل واألمي عادة ال يتصف بشخصية واعية بالقدر المطلـوب            

لمام ببعض العلوم   وذلك نتيجة لظروف جهله وأميته، وبالتالي يكون غير قادر على اإل          

والمعارف والمعلومات وبخاصة الدينية منها، والتي بدورها قد تحميه إلى حد ما مـن              

 والتي قد تؤثر فيـه      ،العديد من المشكالت والمعتقدات الخاطئة التي يعيش في وسطها        

  .تأثيرا بالغا، األمر الذي قد يجره إلى منزلق االنحراف والجريمة



ة على الجانحين من األحداث قـام بهـا االتحـاد           وفي هذا اإلطار أقيمت دراس    

مـن  % 78اتـضح أن نـسبة      ) 1978(النسائي في الجمهورية العربية السورية عام       

إلماما بسيطا بـالقراءة والكتابـة، وأن   أميين أو ملمين  كانوا  اآلباءمجموع أفراد عينة    

  ).1998نعيم الرفاعي، ( من األمهات في مثل هذا الحال% 92نسبة 

فإن معدل االنحرافات تكثر في المناطق التي تعاني من الجهل واألميـة            ولذلك  

والعدوان  والمعتقدات الخاطئة والخرافية، حيث نجد في تلك المناطق أن عملية السطو          

ورعب الغير وغيرها من السلوكيات المنبوذة، تفسر في تلك البيئة بأنهـا نـوع مـن                

د بعض األفراد يتقمصون شخصيات     الشجاعة والمهارة والرجولة، ومن خالل ذلك نج      

الـسيد رمـضان،    ( بعض المجرمين الذين يؤمنون بأفكارهم  وتعجـبهم سـلوكياتهم         

1990 .(  

  : العوامل النفسية.3.1.2.2

مثلما تلعب الظروف واألسباب السابقة الذكر والالحقة كذلك دورا هامـا فـي             

من األهمية بمكان فـي     عملية االنحراف والجنوح بشكل عام، فإن العوامل النفسية لها          

  .هذا الصدد، وتترك أثرا بارزا ال يقل أهمية عن غيرها من العوامل األخرى

حيث نجد من األسباب النفسية الهامة بالنـسبة للـسلوك االنحرافـي عمليـة              

 وبخاصة إذا تعرض للحرمان من الرغبات الرئيسية التـي          ،االستجابة االنفعالية للفرد  

القلق العاطفي، والخضوع الزائـد      جة لعدم االطمئنان أو   يراها ضرورية له، وذلك نتي    

 هذا باإلضافة إلى التعرض لـبعض       ،لضغط الشديد الذي يتعرض له الفرد     لالمبالغ فيه   

وغيرهـا مـن األمـراض      ) الشيزوفرنيا والبارانويا (األمراض النفسية الوظيفية مثل     

ى عملية التوازن من    األخرى، وكذلك تعرض الفرد للعته والبله، الذي بدوره يؤثر عل         

 الناحية النفسية والعقلية، األمر الذي قد ينتج عنه اقتراف لبعض السلوكيات المنحرفـة            
  ).1990السيد رمضان، (



وهي من العلمـاء التحليليـين إلـى أن         ) كيت فريدالندر (وكما ذهبت العالمة    

الـذات  (األنـا   راض الجانحة إنما ترجع في أساسها إلـى اضـطراب تكـوين             عاأل"

 ألنا، وأن هذا النمـو    لمضطرب   إال نمو  وـا ما ه  ـ، وأن الجنوح في رأيه    )وسطىال

المضطرب يكون نتيجة لعدم حدوث التعديل الالزم في الدوافع الفطرية غير المهذبـة             

 "       ...للطفل من جهة، وإلى أن الذات العليا تكون عـاجزة عـن الـتحكم فـي األنـا                   

  ).1992محمد عبد القادر قواسمية، (

هيلي وبرونر بتصنيف بواعث الجناح، فوجد أنـه إمـا          "قام  نفسه  في اإلطار   و

محاولة لتحقيق إشباع تعويضي بديل، بارتكاب المغامرات والشغب، وإمـا محاولـة            

باالنضمام إلـى الجماعـات     عدم الكفاءة،    لتقوية األنا الذي جرحته مشاعر الدونية أو      

  ).1978عبد المنعم الحفني، ( "...المنحرفة
  

  :العوامل البيئية .2.2.2

  :العوامل البيئية الداخلية .1.2.2.2

تتمحور العوامل البيئية الداخلية حول مجموعة من النقـاط تخـص األسـرة             

والظروف الداخلية التي تعيشها، وبالتالي مدي األثر الذي تتركه تلك الظروف علـى             

ـ   ،ل عام الفرد، وما ينجم عليها من دفع في اتجاه االنحراف والجريمة بشك            ي وفيما يل

  .سيتعرض الباحث إلى بعض من هذه الظروف



  :الحالة االقتصادية لألسرة. أ

بشكل واضح وصريح إلى الدور الذي تلعبه الظروف        ) بونجر(لقد أشار العالم    

لألسـرة   أو       االقتصادية عندما تكون محدودة، بحيث يكون مستوى الدخل للفرد          

لكفاية لسد احتياجات األسرة وصوال إلى حـد الفقـر          بسبب البطالة وعدم ا    محدود، أو 

والعوز، وبالتالي قد يندفع األفراد والجماعات إلى البحث عن لقمة العيش بأي طريقة             

كان من خالل بعض السلوكيات المنبوذة وغير الالئقـة، وذلـك            وبأي شكل حتى ولو   

ألسرة علـى حـد     ، إذن الجانب االقتصادي للفرد وا     ...مثل التعدي والسرقة والدعارة   

االنحراف واإلجرام، وهذا ما يؤكـده        بالتوجه نحو   ووثيقٌ  كبير سواء يكون له ارتباطٌ   

البحاث في هذا المجال، كذلك تشير بعض الدراسات واألبحاث التي أجريـت حـول              

الفقر والبطالة وبقية العوامل االقتصادية األخرى إلى أن غالبية مرتكبي الجرائم هـم             

 يعانون من النقص الشديد في الناحية المادية، إن لم تكن منعدمة، فهم             من األفراد الذين  

  ).2002مجلة دراسات، ربيع ( يمثلون أعلى نسبة في إحصائيات الجرائم المرتكبة

الفقر والتفكك العائلي وانحراف األحداث     : "بعنوان) معاوية(وفي دراسة أجراها    

 أن  محاولـة معالجـة موضـوع         ، يشير في خاتمة بحثه إلى     "بالجمهورية التونسية   

الجنوح بالرجوع إلى عاملي الفقر والتفكك العائلي في نفس الوقت بالقول أن التفكـك              

فـي   العائلي كثيرا ما يولد انحراف األحداث، خاصة بالنسبة للعائالت الفقيرة، ويبـدو        

مجلـة دراسـات،    ( دور الذي يزيد من حدة تأزم الوضع      الهذا المجال أن الفقر يلعب      

  ).2002ع ربي

عوامل جنـوح   : " بدراسة ميدانية بعنوان    ) علي مانع (وعلى نفس المنوال قام     

من المنحرفين ينتمون إلى عائالت     % 41، حيث وجد أن نسبة      "األحداث في الجزائر    

  ).1997علي مانع، ( فقيرة أوجد فقيرة

-   األسرة   وعلى الرغم من أن الفقر والظروف االقتصادية الصعبة للفرد أو         

 لها عالقة مباشرة بـالجنوح واالنحـراف،   - تؤكده نتائج العديد من الدراسات    هذا ما و



فاحـشا  غنى  التطرف في الوضع االقتصادي سواء أكان فقرا مدقعا أم          "حيث نجد أن    

أسـاليب معالجـة األحـداث    ( "...أدى إلى سوء استعمال الثروة له ارتباط باالنحراف      

  ).1990الجانحين في المؤسسات اإلصالحية، 

  : الصراعات والخالفات الزوجية. ب

قد تلعب الصراعات والخالفات القوية والعميقة والمتكررة التي تحـدث بـين            

الزوجين في إطار حياتهما اليومية دورا كبيرا في تكوين شخصية غير سوية للطفـل،              

حيـاة  أما الخالفات البسيطة والعابرة التي ال تلقي بظاللها وألوانها القاتمة على سير ال            

 علـى  ءاليومية في األسرة، فإنها ال تكون مصدرا للقلق والتوتر الذي يترك أثره السي       

  .الحياة األسرية بوجه عام

إذن تؤدي الصراعات والخالفات التي تقع بين الزوج وزوجتـه إلـى انعـدام              

الشعور باألمن والطمأنينة، وبالتالي اضطراب السلوك لدى الطفل، حيث تحصل تلـك            

سلبية نتيجة الخوف والطريقة التي يتعامل بها كال األبوين، ونتيجـة لـذلك             المشاعر ال 

األسري المضطرب والمليء بالضغوطات على الطفل تكون نتيجته فقد الـوالء            الجو

لألسرة، وبالتالي يبدأ الطفل في عمليات التمـرد والعـدوان واالنـسحاب والتـشرد              

، وتكون النتيجة هي    ير المناسب وغر  وتالمت والهروب رغبة في التخلص من ذلك الجو      

  ).1990السيد رمضان، ( التشرد واالنحراف

  :التربية المنزلية الخاطئة. جـ

 من الشباب الذين يقعون في منزلق االنحراف وما يترتب عليه مـن             اًإن كثير 

واألمهات في تربية أبنائهم وإهمالهم     اآلباء  مشاكل يرجع في األصل إلى تقصير بعض        

 وعدم األخذ في االعتبار تصرفاتهم الخاطئة مهما كـان نوعهـا            في مرحلة الصغر،  

ونتائجها، كذلك االنكباب على جمع المال وكسب الرزق لهم، واعتبار أن دورهم فـي              

ذلك األمر فقط، ومن ثم قد يفسدون تربيتهم بالمال وغيره، األمر الذي يقود              الحياة هو 

  ).1999محمد الزحيلي، ( في المستقبل إلى االنحراف



اللـين   كذلك التنشئة األسرية الخاطئة التي تعتمد على مبدأ القسوة الزائـدة أو           

تصل الرقابة الشديدة إلـى      فيه في المعاملة بحيث تصل إلى درجة اإلهمال، أو         المبالغ

أمام أبنائـه فـي     نموذجاً سيئاً   يصبح األب    مستوى تقييد الحرية الزائد على الحد، أو      

ك وغيره يفتح الباب أمام األبناء ليتصرفوا حسب هواهم،         سلوكياته ونمط حياته، كل ذل    

  ).1987عمر التومي الشيباني، ( عرف اجتماعي بأي قانون أوااللتزام دون 

أن األسرة التي تبـث فـي نفـوس         " هذا وقد أكدت الدراسات اإلكلينيكية على     

 اًأفرادالتي تبعث إلى المجتمع     هي  األطفال عواطف النقمة القائمة على الرعب والغيظ        

  ).1995عبد الرحمن الوافي، ( "منحرفين جانحين عصابيين أو

أن نمط تعامل األهل مع األبناء له أثر كبير فـي           " )لورانس كولبرج (كما وجد   

إحباطه، فعندما تكون تربية الوالدين قائمـة        األخالقي عند األبناء أو    دفع مراحل النمو  

" ...األخالقـي قـدما    إلى دفع النمو  على العطف والتفاهم والتشجيع فإنها سوف تؤدي        

  ).2002مجلة العربي، أبريل (

  :التصدع األسري. د

إن األسرة المتصدعة تلعب دورا كبيرا في إيجاد أرضـية خـصبة وصـالحة             

هما أكثر الناس تأثيرا في توجيه سلوك        انلغرس بذرة الحدث الجانح، وبالتالي فالوالد     

يهودانه فأبواه  يولد على الفطرة،    ولود إال   ما من م  : (-ρ-الطفل، وقد قال رسول اهللا      

وهذه الحقيقة معترف بها من طرف مختصين في التربية،          ،)يمجسانه ينصرانه أو  أو

وعلم النفس، وعلم اإلجرام، والذين قاموا بدراسات مكثفة من أجل معرفـة إمكانيـة              

علي مانع،  ( ...تنحل وجود عالقة بين جنوح األحداث والبنية العائلية عندما تتصدع أو         

1997.(  

الطـالق   وقد تظهر مالمح التصدع األسري من خالل وفاة أحد الـزوجين أو           

 للـسجن لـزمن طويـل،       التعرض أووالغياب الطويل عن األسرة من خالل الهجرة        



األسـرة وتـرك    عـن   األم أوكليهما    وغيرها من الظروف التي تخلق غياب األب أو       

  .حسيب  أواألبناء يتصرفون كما يحلوا لهم دون رقيب

التي لم تذكر، ال شك بأنها تعتبر بمثابة صدمة          إن تلك الظروف التي ذكرت أو     

عاطفية لألطفال، وحرمانهم من العطف ومشاعر الحنان التي يمنحها المربي والمعلـم            

األبـ الذي يلقنهم دروس الحياة، والذي يهيئ لهم أسباب الراحة، ويكد من أجل              ـوهو

 ولكن عندما يغيب األب نتيجة للظـروف الـسالفة          ،ون مقابل توفير لقمة العيش لهم بد    

اللجوء إلى الشارع، ومن ثـم سـهولة         من    أسهل وأيسر  اًالذكر، ال يجد األبناء طريق    

االنقياد لبعض األطفال إلى طريق الظالم، وبذلك يعـيش الطفـل الـضعيف اإلرادة              

ة التـي تـدعوا إلـى       متحلل من كل المبادئ والقيم الدينية واالجتماعي       المشرد في جو  

 والجريمة وراء من سبقوه في طريق االنحرافمكارم األخالق، وبالتالي االنجرار إلى    

مثل تلك السلوكيات السيئة والمرفوضة من قبل الجميع، وفي هذا الصدد تشير بعـض              

اإلحصاءات في المجتمع المصري إلى أن معدالت االنحراف تصل إلى أكثـر مـن              

  ).1990السيد رمضان، ( الوفاة لمتصدعة نتيجة للطالق أووذلك نتيجة األسر ا% 30

  :المستوى األخالقي والديني لألسرة .هـ

في مقدمـة العوامـل   ُيعد إن الجانب األخالقي عندما يكون منهارا في األسرة،     

التي تؤثر بشكل مباشر، والتي بدورها تقود إلى االنحراف، وذلك من خـالل انعـدام               

ا داخل األسرة، وضعف الوازع الديني، بحيث تكـون الحيـاة           القيم وغياب المثل العلي   

مجردة من معاني العفة والشرف والفضيلة، وبذلك يصبح االنحراف والجريمة وسوء           

قلق، ويغيـب    ، وال يكون مصدر انزعاج أو     اًالخلق أمرا مألوفا، وال يرون فيه حرج      

 اإلخوةحد   أ هما، أو يلك ألم، أو  ا  وعندما يتجه األب أو    ،الشعور بمعنى العيب والخطيئة   

 ويمر  -اصغيره كبيرها أو -القيام بالسلوكيات المنحرفة واقتراف الجرائم       الكبار نحو 

لمجتمع، ال شك بـأن ذلـك        ا ردع من طرف أفراد األسرة أو      ذلك دون أي اعتبار أو    

  .األمر يكون بالنسبة لألطفال عامل مشجع لالنغماس في مستنقع الرذيلة واالنحراف



ضعف الوازع الديني والخلقي وفشل األسرة والمجتمع في تنـشئة           ظلإذن في   

ضلة، وعدم وجود سياسة جنائية واضـحة المعـالم         اأفراده منذ طفولتهم على القيم الف     

من قيم المجتمع ومبادئه وتعاليمه الدينيـة ومثلـه العليـا           وجودها  واألغراض تستمد   

، وعـدم رادعيـة     هأمن أفراد لحفاظ على مصالحه و   إلى ا وتقاليده الصالحة التي تهدف     

 القوانين المطبقة في المجتمع، تكون النتيجة هي الجنوح واالنحراف وارتكاب الجريمة          

  ). 1987عمر التومي الشيباني، (
  

  : العوامل البيئية الخارجية.2.2.2.2

  :ظروف المدرسة. أ

    إن الحياة المدرسية لها دور هام  ا  في تكوين الطالب اجتماعيا ونفـسي       ورئيسي

تساهم في دفعه  أو وأكاديميا، بحيث تساعده على التكيف والتوافق مع نفسه ومع البيئة،        

إلى الشعور بالضياع واالنحراف والتطرف من خالل األسـاليب واألدوار التربويـة            

بأعداد الطالب، قد يضعف من قدرة المؤسـسة        مليئة   وعندما تكون الفصول     ،الخاطئة

 سلوك طالبها إلى الوجهة الـسوية وتعويـدهم علـى    على توجيه) المدرسة(التعليمية  

ضعف مستوى الطالب العلمي    أضف إلى ذلك    االلتزام بالقانون والتقاليد المعمول بها،      

وانخفاض معدالت النشاط المتعدد والمتنوع بالمدرسة يساهم فـي عـدم امتـصاص             

ي ، وضعف أداء المدرسين وعدم تـأهيلهم التأهيـل النفـسي التربـو            الطالبطاقات  

التدريس الكالسيكية، كل هذه العوامل وغيرهـا       واستعمالهم لطرق   واألكاديمي الجيد،   

 إلى أمور أخـرى قـد      واالتجاه ،الفرصة أمام أولئك الطلبة للتسرب من المدرسة      تتيح  

عبد الرحمن  (        ترجع بالضرر عليهم وعلى أسرهم، وبالتالي على المجتمع ككل        

  ).1999عيسوي، 

ن المدرسة بمثابة الخطوة األولى التي يضع فيها التلميذ قدمه          ويعتبر الهروب م  

  :في طريق الجنوح، ويكون ذلك انطالقا من عدة أسباب أهمها

  .المقرر المدرسي أعلى من مستوى الطفل. 1



  ).الروتين وعدم التجديد والنشاط(النظام اليومي المتكرر العمل . 2

 مما يولد لـديهم الـشعور       -المربينمن قبل المدرسين و   -بالضعاف  عدم االهتمام   . 3

  .بمستواهم المتدني عن زمالئهم

شعور التلميذ بالفشل والسخرية منه من طرف مدرسيه وزمالئه، وبالتالي كرهـه            . 4

  .للدراسة

فـي توجيـه    تربية األطفال وتوجيههم من قبل إدارة المدرسة والمعلمـين          إهمال  . 5

  .)1986محمد خلف، ( األطفال وتربيتهم

لهذه األسباب وغيرها تتولد لدى التلميذ مشاعر الثورة على المدرسـة           ونتيجة  

والتعليم والسلطة، والهروب من المدرسة، ويبدأ في البحث عن بديل يتجه إليه، وهنـا              

سيكون طريق االنحراف مفتوح أمامه، وقد يكون الهروب من المدرسة بمثابة ناقوس            

التجاه إلى طريق التـشرد، حيـث       الخطر الذي يدل بصراحة على بداية االنحراف وا       

ليفتح أمام الطفل بـاب     ) روضة أطفال الجريمة  (أطلق على الهروب من المدرسة اسم       

  .الجريمة ويسرع به إليها

  :قضاء وقت الفراغ. ب

إن مقولة الفراغ يولد االستعمار قد تتوافق مع الظروف والمعاني السياسية في            

 والنفسية فإن الفراغ يولد االستعمار، ولكن       بعض البلدان، ولكن من الناحية االجتماعية     

أي استعمار ؟ إنه االستعمار االنحرافي، الذي يتمكن من الفرد عندما يجـد األخـالق               

 والقانون مداس عليه من قبل بعـض األفـراد          ، والقيم منهارة  ، والعزائم خائرة  ،غائبة

ير مباشر، برغبة   غ الذين اختاروا السلوك الجانح والجريمة هدفا لهم، بشكل مباشر أو         

  .باإلكراه من آخرين منهم أو

أغلبية األفعال االنحرافية واإلجرامية يرتكبها الفرد أثناء أوقات        "وبذلك نجد أن    

اإلجرامي نفـسه، حيـث       أو أالنحرافيفراغه، وقد يرجع هذا أحيانا إلى طبيعة الفعل         

بة كبيـرة   ، وأن نس  …تستلزم ممارسته أن يكون الشخص في وقت فراغه ال عمل له            



الحـصول علـى    من االنحرافات والجرائم ترتكب بقصد االستمتاع بوقت الفـراغ أو      

  ).1987عمر التومي الشيباني، ( " االستمتاع بهذا الوقتءوسائل تهي

  :ةسيئالرفقة ال.جـ 

تؤكد الدراسات في هذا المجال أن التأثير الذي يقع على الفرد من قبل زمالئـه   

أساليب معالجة   (ن التأثير الذي يحدثه البيت والمدرسة حقا      أكثر وأكبر م   وأصدقائه هو 

  ).1990األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية، 

  : وفي هذا اإلطار يقول الشاعر

  

  قرينهعن  عن المرء ال تسل وسل      
  

    

  فكــل قــرين بالمقــارن يقتــدي    
  

  



دفع الفـرد   ن يلعبون دورا إيجابيا في      والمنحرف ورفاق اللهو "إذن رفاق السوء    

اإلجرامي، وأن المنحرفين والمجـرمين عـادة يمـضون          إلى السلوك االنحرافي أو   

فراغهم مع رفاق منحرفين ومجرمين يشاركونهم قيمهم واتجاهاتهم المعادية للمجتمع،          

  ).1987عمر التومي الشيباني، ( "وقد يكونون وإياهم عصابات إجرامية أيضا

 أو     لحدث ال يعني عدم وجود اتصاالت       وال يفوتنا أيضا بأن عدم انحراف ا        

عالقات خفيفة بأحد من األحداث المنحرفين، بل قد يعني ذلك بأنه لم يتخذ من هـؤالء               

المنحرفين أصدقاء أساسين، وبالتالي لم تكن الصلة بهم كبيرة وتكفي الندماجـه بهـم              

كلما كانت مؤثرة    كلما كانت العالقات قوية ومتينة،       هبأنيتبين  وتأثيرهم فيه، ومن هنا     

بشكل مباشر في الطرف اآلخر وبشكل قوي، وعلى العكس من ذلك كلما كانت العالقة        

منيـر  (        وغير مـؤثر أحيانـا       اً وبسيط اًخفيفة وعرضية كلما كان التأثير خفيف     

  ).1974العصره، 

  :وسائل اإلعالم.د

 قـد تلعـب     ال شك أن أجهزة اإلعالم بأنواعها والثقافة الجماهيرية بشكل عام         

يوجد بعض اإلهمال   وذلك حينما    سلبيا في خلق العديد من المشاكل لفئة الشباب،          دوراً

والتهاون في عملية إخضاع البرامج للرقابة من طرف بعض األخـصائيين النفـسيين             

 بهذا الشكل تكون هذه األجهـزة       ،واالجتماعيين ورجال الدين والقانون على حد سواء      

المستمع  أو  لألجيال الشابة، فهي بذلك ال تربي المشاهد        عنصر هدم، ال عنصر بناء      

 وال تبنـي شخـصية      ، السلوك السوي القـويم    وأتباع على الفضيلة والعفة     ئالقار أو

متكاملة واعية لما تفعل، مميزة بين السلوك الـسوي والـسلوك المنحـرف، لتختـار            

لمجتمع لخلق  ويتناسب مع قيم وعادات وعرف ودين ا      يتماشى  األفضل واألصح الذي    

  .محافظ على نفسه وأسرته ومجتمعهواٍع جيل 

وإلى جانب ذلك نجد أن السينما والمسرح والصحافة والكتـب وغيرهـا مـن              

 إذا لم تكن قـد أسـست         خطير يكون لها دور  التي  الوسائل اإلعالمية ووسائل التسلية     



اق عرض قد يساعد على جـر وانـسي        على قواعد سليمة فيما تقدمه من مضمون أو       

األحداث إلى ارتكاب الجريمة، حيث يحدث ذلك أحيانا نتيجة إظهار وعرض مرتكبي            

توضيح السبل واألدوات المـستعملة بـشكل يثيـر     بعض الجرائم بمظهر البطولة، أو   

ذهنية الحدث، مما يكون له صدى قوي في نفسيته، األمر الذي يجعـل منـه إنـسانا                 

حسن الجو خدار،   ( لقدرته ورجولته لآلخرين  الجريمة حبا للتقليد وإظهارا      مندفعا نحو 

1992.(  

فـي  "ونظرا لعدم تمكن بعض وسائل اإلعالم من القيام بـدورها المطلـوب               

 القيم الخلقية وترجمتها إلى مواقـف عمليـة         دالدعوة إلى الخير والفضيلة، وفي تجسي     

تدرك بوضوح، وفي التنفير من الجريمة وفي شرح مضار بعـض            تشاهد فائدتها أو  

ألفعال اإلجرامية والممارسات المنحرفة، وفي التنبيه إلى األخطـاء الموجـودة فـي             ا

المعلومات المتداولة بين الشباب عن كثير من األمور الجنسية وغيرها مـن األشـياء              

  ).1987عمر التومي الشيباني، ( "األخرى كالخمور والمخدرات، وما إلى ذلك

الح هدام وال يساهم فـي البنـاء،        إذن بهذا الشكل تكون الوسائل اإلعالمية س      

 والسلبي في حياة الشباب وفي نفوس أبناء المجتمع بـشكل عـام،             ءويترك أثره السي  

األمر الذي قد ينجم عنه ارتفاع نسبة االنحراف والجريمة، وبالتالي يصبح المجتمـع             

سائرا في طريقه إلى االنهيار األخالقي والفوضى واإلباحية، وفي هذه الحالة سـيكون      

المجتمع بأسره من خالل ضياع شبابه وثروته البشرية، وإهـدار أموالـه             الخاسر هو 

التي يجب أن تسخر في مجال التنمية ومحاربة الجهل والفقر والمرض، لالنتقال مـن              

  .النامية إلى الدولة المتقدمة، وبالتالي المجتمع المتقدم خانة الدولة المتخلفة أو

ظل الموقـف    تلف باختالف األفراد حتى ولو    السلوك اإلنساني يخ  " وأخيرا فإن 

 كانت الظروف البيئية الموضوعية التي يسلكون إزائها هي        الذي يستجيبون له ثابتا، أو    

بالنسبة للجميع، فمنذ اللحظة األولى التي يبدأ فيها الكائن الحي حياة مستقلة تبـدأ مـع     

البيئة المحيطة بـه مـن      هذه الحياة عالقة ديناميكية بين الكائن الحي من ناحية وبين           

بمعنى آخر تبدأ عملية تفاعل مستمر بين الكائن الحي وبيئته، تفاعل            ناحية أخرى، أو  



يكون فيه كل من الكائن الحي والبيئة في حالة نشاط،  فالبيئة يصدر عنها نشاط يؤثر                

يؤثر في البيئة، ويـسمى أي نـشاط        نشاط  في الكائن الحي، والكائن الحي يصدر منه        

مجلة الثقافـة النفـسية،     ( "التفاعل هذه بالسلوك   أثناء عملية  الحي في  ن الكائن يصدر ع 

  ).1992نيسان 

 المتعددة  –وبين بيئته   ) اإلنسان(إذن هذا التفاعل الذي يحدث بين الكائن الحي         

 إذا كان متمشيا ومتوافقا مع الحياة االجتماعية والدين والقانون، واألمـور            -والمتنوعة

وإذا كان متناقضا مع كل تلك األمور        سلوك سوي،   االنحراف، فهو  التي تمنع وتحرم  

  .سلوك شاذ ومنحرف وغير سوي، ويرفضه المجتمع بشكل عام فهو

في نهاية عرض بعض العوامل واألسباب التي يرى الباحث أنها قـد تـدفع              و

نتيجة لجملـة مـن      الجنوح والجريمة، فإنه يرى بأن السلوك الجانح هو        بالحدث نحو 

 تتحد وتتداخل وتتبلور مع بعضها البعض، سـواء         - التي ذكرت أولم تذكر    -ملالعوا

خارجها لتنتج عنها سلوكيات ونتـائج       أكانت الشخصية منها أم البيئية داخل األسرة أو       

غير مرغوب فيها، ولذلك فإن السلوك الجانح يعتبر بمثابة العملية الديناميكية المعقـدة             

 من خالل استيعاب وفهم كل الظروف المحيطة بـه،   التي ال يمكن فهمها وتفسيرها إال     

للعالقة القويـة   بالنظر  عامل على اآلخر،     وهنا ال يمكن القول بأهمية وغلبة سبب أو       

  .والمعقدة والمتداخلة فيما بين هذه األسباب جميعها دون استثناء



  :الوقاية من الجنوح. 3.2

يخـص جميـع    " من العالج الوقاية خير   " الشعار المرفوع    ال شك أن المبدأ أو    

ألحد دون سواه، وهذا القول عـادة        ز وتخصيص لفئة دون غيرها، أو     يالناس دون تمي  

ما يهتم به الناس في إطار الحفاظ على الصحة البدنية للفرد، ولكن ال ننسى بـأن لـه            

 وينعكس كذلك على الجوانب السلوكية لدى       ،قيمة كبيرة في إطار الصحة النفسية أيضا      

أو        شري، فكلما اتبع الفرد سبل الحماية والوقاية من مـرض معـين             الكائن الب 

 تفادى من إمكانية اإلصابة بالمرض البدني والنفـسي أو         سلوك منحرف، كلما قلل أو    

  .السلوك المنحرف المنبوذ من قبل المجتمع

وأصبحت ظاهرة االنحراف االجتماعي تنال نوعا من االهتمام من قبل الباحثين           

 وبخاصة في العقدين اآلخرين من القرن الماضي، وقد يرجـع           ،م االجتماعية في العلو 

ذلك النتشار هذه الظاهرة على المستوى المحلي أوالعـالمي، حيـث أصـبحت هـذه             

الظاهرة ليست محل اهتمام علماء االجتماع فحسب، بل رجال القانون وعلماء الـنفس             

 بية على جميع أفـراد المجتمـع      وصناع السياسة أيضا، لما لهذه الظاهرة من نتائج سل        

  ).1998موزه عبيد غباش، (

ويعتبر تقديم الرعاية الكافية لألطفال من خالل تقديم البرامج الوقائية التي تقدم            

لحمايتهم من االنحرافات السلوكية واالجتماعية، األمر الذي يقلل على المجتمـع مـن             

 ومعنوية تؤثر على الجميع   تبعات ظاهرة االنحراف وما يتسبب عنها من خسائر مادية          

  ).1985عبد السالم بشير الدويبي، (

األسرة التي يسود بين أفرادها التـضامن والعالقـات الحـسنة           "كما نرى أن    

والمعاملة اللطيفة والحازمة في نفس الوقت تعمل بشكل مباشر على تنظـيم الغرائـز              

نـسجمة وسـلوكا    وجهة محددة ، مكونة بذلك طبائع م       الطبيعية للطفل وتوجيهها نحو   

  ).2000أحمد أوزي،  ("ناميا من الوجهة الفردية واالجتماعية معا



 وكما سبقت اإلشارة إلى العديد من العوامل واألسباب التي تقف وراء السلوك            

الجانح، نجد أيضا أن ارتفاع نسبة األمية وتدني المستوى التعليمي يلعب دورا كبيـرا              

يستفاد من النشرة اإلحصائية لمؤسسات حماية      فعلى سبيل المثال    "في انحراف الحدث    

من األحداث الجانحين المودعين فـي       % 48.72 في المغرب أن     1998الطفولة لسنة   

الذين غادروا المدرسة في السنة األولـى        مؤسسات حماية الطفولة هم من األميين أو      

مـي  ث لم يتجاوز مـستواهم التعلي     امن هؤالء األحد  % 99من دخولهم إليها، كما أن      

   ).2000مجلة العربي، سبتمبر ( "الشهادة االبتدائية

إذن التركيز على مواصلة األطفال لدراستهم والتحاقهم بالمدارس لتحصيل العلم          

والمعرفة وتحقيق الحد األدنى على األقل من الثقافة الخاصة والعامة قد يكون وسـيلة              

  . هامة وسبيل من سبل الحماية والوقاية من االنحراف والجنوح

وتكون الوقاية أيضا عن طريق التوعية والتثقيف بأخطار المخدرات والعمـل           

على تجنبها والبعد عن المنزلقات التي تلقي بالفرد في فـخ المـروجين وعـصابات               

  ).1995عبد الغني الديدي، ( التهريب

وأخيرا يمكن ذكر بعض اإلجراءات الوقائية من جناح األحداث فـي النقـاط              

  : التالية

 تبني وجهة نظر أصحاب نظرية الدفاع االجتماعي واتخاذ كل التدابير الوقائية            .1.3.2

الالزمة في إطار األسرة والمدرسة والمؤسسات االجتماعية المختلفـة واالهتمـام           

سرة والمدرسـة   وبرامج التوعية، وتضافر جهود األ    بوسائل رفع مستوى المعيشة     

  .أسباب الجناح عند األطفالووسائل اإلعالم والمجتمع بصفة عامة في تفادي 

 ومواجهـة االنحـراف     ، إعداد المعلم اإلعداد الجيد لمواجهة حاالت الجنـاح        .2.3.2

بطريقة علمية في تعاون مع األسرة ومع الهيئات العالجيـة األخـرى، وإرشـاد              

 األطفال والمراهقين، مع االهتمام الخاص بأولئك الذين يبدون اتجاها مبكرا نحـو           

  .الجناح



توجيه الوالدين بخصوص عملية التنـشئة االجتماعيـة لألطفـال ومعاملـة             .3.3.2

وتوفير الـضروريات مـع      ، وتوفير المناخ األسري اآلمن،     بشكل سليم  المراهقين

الـديني واألخالقـي لألطفـال       الضمير والنمـو   اإلشراف المرن واالهتمام بنمو   

  .والشباب

جتماعية لحماية األطفال والشباب من      االهتمام باألحكام التشريعية والتدابير اال     .4.3.2

اإلهمال والتعرض ألسباب الجناح، وعلى رأسها الفقر والجهل والمرض، وإنشاء          

خاصـة اإلرشـاد    بمؤسسات رعاية األطفال والشباب، ومراكز اإلرشاد النفسي و       

  ).1997حامد عبد السالم زهران، ( الزواجي واألسري وإرشاد األطفال والشباب

 بمعسكرات وبرامج العمل الصيفي لخدمة البيئة، بحيث يمكن استغالل  االهتمام.5.3.2

طاقة الشباب خالل فترة العطلة الصيفية في معسكرات شبابية لها برامج محـددة             

، ونشر الوعي الرياضي في نفـوس        وثقافياً  واجتماعياً لخدمة البيئة المحلية صحياً   

   ).1991السيد عبد الحميد وهناء حافظ، ( الشباب
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  :لمحة تاريخية عن معاملة األحداث الجانحين .1.3

إن المتتبع لتاريخ معاملة األحداث الجانحين وما كانوا يعاقبون بـه والقـوانين             

تـضع فـي     القديمة وموقفها منهم وطريقة التعامل معهم، يجدها قاسية وال تقـدر أو           

ار العمر والمرحلة التي يمرون بها، وال تهتم بالظروف المختلفة التي تساهم في             االعتب

نموهم االنفعالي والعقلي والبدني، وقد أقرت الشرائع القديمة مسؤولية الطفـل عمـا             

 وكان العقاب يتناول روحه وبدنه وحريته، شأنه ،يرتكبه من أفعال توصف بأنها جرائم   

ن ذلك ما نص عليه قانون مملكة مـا بـين النهـرين             في ذلك شأن الجناة البالغين، م     

األم التي قامت بتربيته أنت      من أنه إذا قال االبن ألبيه الذي رباه أو        ) قانون حمورابي (

 لست أمي، فسوف يقطع لسانه كعقوبة مقررة للجحود والنكران، ذلك           أنِت لست أبي أو  

ـ  لبلـوغ مرحلـة التمي     أن هذه الشريعة لم تكن تولي أية أهمية لعامل السن كمعيار           ز ي



ومن مظاهر القسوة على الصغار في العقوبة ما نص عليه قانون واليـة             ... واإلدراك

  بتوقيع عقوبة اإلعدام في حق كل طفل يهين والديـه أو           1688جيرسي الشرقية عام    

  ).1998عبد الرحمن أبو توتة، ( عليهما متمرداً يكون عاقا لهما أو

ر كانت النظرة إلى الشخص المنحرف نظرة عدم      وحتى بداية القرن الثامن عاش    

 له  ال بد من تسليط العقوبة عليه حتى تكون رادعاً        و ، وأنه غير مرغوب فيه    ،قبول له 

أحمـد  ( ولغيره، وهي في الغالب عبارة عن عقوبة بدنية قد تصل إلى حـد المـوت              

  ).مصطفى خاطر، بدون تاريخ

 الطويـل فـي قـسوته        حيث لم يتميز تـاريخ العقـاب       ،واستمر الحال كذلك  

 بمعاملة خاصة لألطفال الصغار قبل أن تنطوي صفحة القرن          ،وممارساته الالإنسانية 

الثامن عشر الميالدي، وحتى الربع األول من القرن التاسع عشر على وجه التحديـد،              

وقد شهد تاريخ المجتمعات البشرية ممارسات عقابية ال إنسانية، لم يجد الطفل الصغير      

وكانت عقوبـة اإلعـدام بكافـة        ،رحمة تميزه عن الكبار البالغين      لرأفة أو  فيها مكانا 

 وكانت العقوبات البدنية القاسية وعقوبة الحبس في أقفاص حديدية، وعقوبـة            ،طرقها

عتيادية مألوفـة ال تميـز   ا العلني والتقييد بالسالسل الحديدية الثقيلة ممارسات   شهيرالت

  ).2001 الخالق والسيد رمضان، جالل الدين عبد(كبير  بين صغير أو

وضع   هو ،كان التقليد المتبع حتى أواخر القرن الثامن عشر       " وباإلضافة إلى ذلك فلقد    

والواقع أن السجون كانـت تـضم       . األحداث المنحرفين مع المذنبين الكبار في سجن      

 بدون        سعد جالل، ( "، وفي مكان واحد   نسينعناصر مختلفة األعمار، بل ومن الج     

  ).اريخت

وقد اقترن التاريخ اإلنساني بجهود طوعية متناثرة لالهتمام برعاية األحـداث           

التشريعات الخاصة بمعاملـة األحـداث      صدور   ويعتبر   ،الجانحين على مر العصور   

الذين لم يتجاوزوا سنا معينة تعتبر هي البداية الجادة والمنظمة إلى حد مـا لالهتمـام                

في العديد من المجتمعات مثل أمريكا وبعض الـدول         بالجانحين ورعايتهم، وكان ذلك     



 وقد كانـت مقـدمات      ،األوروبية وإفريقيا وأسيا وغيرها خالل أواخر القرن العشرين       

صدور هذه القوانين حركة إصالح للسجون التي قادها جون هوارد وبنتام وبيكاريـا              

، هـذا   1869في إنجلترا عـام     المشردين  ل الصغار   يفي أوروبا، وكذلك  بيوت تشغ     

باإلضافة إلى التقدم العلمي في علوم الطب النفسي واالجتماع والوراثة واإلجرام التي            

عبـد  (    السلوك االنحرافي، والتمييز بين أنماط المجـرمين      تفسير  من خاللها يمكن    

  ).1988الفتاح عثمان، 

واليوم أصبحت الرعاية االجتماعية لألحداث وبخاصة في المجتمعات المتقدمة         

 إلى جوانب وقائية وأخرى عالجية وثالثة تنموية، يمكن حصرها في المجاالت            تهدف

   :التالية

لة األحداث الجانحين وتحديد األعمال والجرائم التي يعامل        م تشريعات خاصة بمعا   -1

  .مرتكبوها معاملة األحداث

 تحديد أنماط العالج والتقويم المناسب لكل حالة على حـده حـسب سـن ونـوع                 -2

  .الجريمة 

 كمـن ال    ،تشريعات تنظم كيفية حماية القصر والمشردين المعرضين لالنحـراف         -3

اللقطاء وضعاف العقـول، ومـن علـى         ضحايا األسرة المفككة أو    مأوي لهم أو  

  .شاكلتهم

إجراءات خاصة بمعاملة األحداث بداية من مرحلة القبض علـى الحـدث حتـى               -4

  . مرحلة نهاية تنفيذ العقوبة اإلصالحية

  .يجاد هيئة قضائية خاصة لألحداثإ -5

إيجاد نظم خاصة للرعاية المؤسسية في حالة إيداع األحداث مؤسسات إصـالحية             -6

لمدد معينة، تتمثل في أنظمة خاصة لالستقبال ثم التصنيف ثم اإليداع يتلقى الحدث             

  .تربوية وترفيهية وتشغيلية حسب ظروف كل حالةو  تعليميةبرامج



بة االجتماعية في حالة تسليم الحـدث لذويـه تحـت إشـراف             إيجاد نظم للمراق   -7

  .المؤسسات االجتماعية واألخصائيين االجتماعيين التابعين للهيئة القضائية أ

إيجاد نظم الرعاية الالحقة والتي تستهدف متابعة تكيف الحدث مع بيئته الطبيعية             -8

  .)1988 عبد الفتاح عثمان، (بعد إخالء سبيله من المؤسسات اإليداعية

قليل علـى     مختصرة يأمل الباحث بأن تكون قد ألقت الضوء ولو         هإذن هذه نبذ  

وكيف كانت تعامل سواء من أسرة الحدث نفـسه         اإلنساني  هذه الفئة من أبناء المجتمع      

  .أومن المؤسسات االجتماعية األخرى

وأخيرا ال مناص من هـذه الظـاهرة إال أن تنـصهر كـل جهـود األسـرة                  

نشر الوعي والثقافـة     جتماعية األخرى كافة، بل والمجتمع بأسره نحو      والمؤسسات اال 

مؤسسات التعليميـة واالجتماعيـة وقنـوات اإلعـالم المختلفـة           الالسوية من خالل    

 في إبراز وإظهـار حجـم مـشكلة         – على حد سواء     -والمجهودات الخاصة والعامة  

ماعية واقتصادية  الجنوح والجريمة وما يترتب عنها من مشاكل نفسية وعضوية واجت         

 على مسيرة التنميـة الطامحـة        سلبياً وغيرها من المشكالت األخرى التي تؤثر تأثيراً      

للوصول إلى مراتب متقدمة في بناء الحضارة، واالهتمام بخلق اإلنسان السوي العامل            

  .من أجل مصلحة نفسه وأسرته ومجتمعه واإلنسانية جمعا

  :      نحين في المجتمع الليبي تطور مؤسسات ورعاية األحداث الجا .2.3

من خالل التتبع التاريخي لظاهرة جنوح األحداث يالحظ عدم وجـود اهتمـام             

يذكر أحيانا بفئة األحداث الجانحين في بعض العصور القديمة، ولكـن فـي               أو كاِف

البعض اآلخر قد توجد بعض المؤسسات التي تقدم بعـض المـساعدات والخـدمات              

 تكفي وال تفي بالحاجة الكاملة لفئة األحداث وغيرها من الفئات           المتواضعة التي قد ال   

والشرائح االجتماعية األخرى التي تعتبر في حاجة ماسة إليها، كالمعاقين والمـسنين            

  .وغيرهم



 فبنزول األديان   ،بتطور الزمن ارتفع مستوى االهتمام باإلنسان وبحاجاته      "ولكن  

بشكل عام، حيث حثـت األديـان وبخاصـة         السماوية زاد االهتمام بالفرد والمجتمع      

وبشكل خاص العاجز وغيـر القـادر        –اإلسالم اإلنسان على االهتمام بأخيه اإلنسان       

 وبين لكل فرد من أفراد المجتمع ماله من حقـوق ومـا             - على العمل وكسب العيش   

  ).1998محمد الطاهر المحمودي، ( "أبناء مجتمعه نفسه ونحو عليه من واجبات نحو

ف اإلسالم عند حد الدعوة والحث على مكارم األخـالق والعـيش فـي              ولم يق 

مجتمع تظلله راية اإلسالم، ويجمع بـين أفـراده         "مجتمع آمن مستقر فقط، بل نجده         

رباط العقيدة السمحة، ويربط بين أفراده الود والتراحم، ويحرص المنتمون إليه علـى             

لم واألسرة المـسلمة المـسؤولية       واإلسالم يحمل الفرد المس    ،قوته وتماسكه وازدهاره  

كاملة في تطبيق شعائر المجتمع المسلم والحفاظ على هذا المجتمع وحمايته من كـل              

  ).1997محمد علي قطب الهمشري ووفاء محمد، ( "شر

 وبالتالي فإن ظاهرة االنحراف هي ظاهرة مرضية أصابت المجتمعات على حدٍ          

عالجها وإيجاد الحلول الناجعة لهـا      سواء، فهي إذن تستحق الوقوف عندها ومحاولة        

  .افر جهود الجميعضبت

لذلك فإن ليبيا كغيرها من البلدان األخرى النامية، حاولت إعطـاء نـوع مـن     

-االهتمام للفئات الخاصة كالمعاقين واألحداث الجانحين وغيرهم من الفئات األخرى           

 فـي   -ى المطلـوب  بالرغم من قلة اإلمكانيات وعدم ارتقاء تلك الخدمات إلى المستو         

بداية النصف الثاني من القرن العشرين، واستمرت المحاوالت البسيطة في االهتمـام            

باألحداث الجانحين إلى بداية السبعينيات من القرن الماضي، حيث بلغت دور تربيـة             

مؤسسات، وعدد النزالء في تلك الفترة بلـغ        ) 5(وتوجيه األحداث في جميع البلديات      

  : يوذلك كما يل) 259(

  )1(جدول 

  يوضح دور تربية وتوجيه األحداث وعدد النزالء المقامة 



  خالل السبعينيات والثمانينيات

  طرابلس  بنغاري  الزاوية الجبل الغربي النقاط الخمس المجموع

259  20  15  24  100  100  

 النزالء وعـدد    دوفيما يلي توضيح لهذه الدور من حيث تاريخ التأسيس، وعد         

 صندوق  –الجماهيرية الليبية    (لتبعية اإلدارية من خالل الجداول التالية     العاملين بها، وا  

    ).1988الضمان االجتماعي، 



  )2(جدول 

  دار تربية وتوجيه األحداث طرابلس

  تاريخ التأسيس   1973

  الجهة التابعة لها   االجتماعي ببلدية طرابلس*أمانة اللجنة الشعبية للضمان

  عدد النزالء  100

  

  

  )3(جدول 

  دار تربية وتوجيه األحداث بنغازي

  تاريخ التأسيس   1973

  الجهة التابعة لها   أمانة اللجنة الشعبية للضمان االجتماعي بنغازي

  عدد النزالء  100

  

                                                 
أول ،  )Bismark(  إن الضمان االجتماعي ليس وليد اليوم، ففي أواخر القرن التاسع عشر نجد أن بـسمارك                  )*(

، فـي   1889 -1883لضمان االجتماعي، من حوالي أكثر من قرن بـين عـامي            من رسم الخطوط األولى ل    

مـوريس فالمـان،      (قة في هذا المـضمار    باس بالرغم من وجود بعض المحاوالت ال      األلمانية،اإلمبراطورية  

  .)1990ترجمة تمام الساحلي، 
  



  )4(جدول 

  دار تربية وتوجيه األحداث الزاوية

  تاريخ التأسيس  1984

  جهة التابعة لهاال  أمانة اللجنة الشعبية للضمان االجتماعي ببلدية الزاوية

  عدد النزالء  24

  

  )5(جدول 

  دار تربية وتوجيه األحداث الجبل الغربي

  تاريخ التأسيس  1984

 الجهة التابعة لها  أمانة اللجنة الشعبية للضمان االجتماعي ببلدية الجبل الغربي

  عدد النزالء  15

  

  )6(جدول 

  دار تربية وتوجيه األحداث النقاط الخمس

  أسيس تاريخ الت  1985

أمانة اللجنة الشعبية للضمان االجتماعي ببلدية النقاط الخمس    الجهة التابعة لها 

  عدد النزالء  20

  



ولكن بعد ذلك التقسيم والتوزيع لدور تربية وتوجيه األحـداث، فـإن األمـور              

 فبدال من العدد والتوزيـع  ،تغيرت من حيث عدد تلك الدور، وتوزيعها حسب المناطق 

ح توزيع هذه الدور يتمركز في كبرى المدن الليبية وما جاورهـا مـن              السابق، أصب 

ذكـور  ( طـرابلس    -المناطق األخرى، بحيث أصبحت دار تربية وتوجيه األحـداث          

  دار ، باإلضافة إلـى   )وإناثذكور  (ازي  غ بن  -، ودار تربية وتوجيه األحداث      )وإناث

لباحث في هذه الدراسـة   والذي يهم ا،)ذكور وإناث(تربية وتوجيه األحداث ـ سوسة  

، وفيما يلي إطاللة علـى  )ذكور وإناث(دار تربية وتوجيه األحداث ـ طرابلس  : هي

  :)*((هذه الدار بفرعيها

  ):ذكور(دار تربية وتوجيه األحداث . أ

تتبع دار تربية وتوجيه األحداث ذكور طرابلس قسم المؤسـسات االجتماعيـة            

أي (لس، وكانت هذه المؤسسة في السابق   بهيئة صندوق الضمان االجتماعي فرع طراب     

تابعة إلى وزارة الداخلية، وكان يطلـق عليهـا فـي ذلـك الوقـت      ) 1972قبل عام   

 أحيلـت تبعيـة     1972لـسنة   ) 109(، وبناء على القرار رقم      )إصالحيات األحداث (

المؤسسة إلى وزارة الشباب والشؤون االجتماعية وتم فتح دار المالحظـة  بمنطقـة              

وهـي  ) بالجديـدة (وهذه الدار تعني بالنزالء الموقوفين، وبقيت دار اإليداع         ،  )فشلوم(

 تم دمج المؤسستين في مؤسـسة واحـدة         1981 وفي سنة    ،تعني بالنزالء المحكومين  

تحت اسم دار تربية وتوجيه األحداث بقسميها المالحظة واإليداع، وأستمر          ) بتاجوراء(

تاريخ افتتاح المقر الجديـد      ، وهو 30/12/1997بقاء مقر هذه المؤسسة حتى تاريخ       

  ).ذكور وإناث(لدار تربية وتوجيه األحداث طرابلس 

إن تبعية الدار لم تخرج عن إطار الضمان االجتماعي والرعايـة االجتماعيـة             

  .رغم اختالف التسميات

                                                 
   .  مصدر المعلومات أرشيف الدار) *(



:  وفيما يخص الحدود اإلدارية لدار تربية وتوجيه األحداث طرابلس المـدن التاليـة      -

ارة والجميـل ورقـدالين      و الزاوية وصرمان وصبراته والعجـيالت وز      غربا وتشمل 

ورأس أجدير، أما شرقا فتشمل القره بولى وقصر األخيار والخمس ومسالته وسـوق             

الخميس، وجنوبا فتشمل الزهراء والعزيزية وسوق الخميس أمسيحل وغريان ومنطقة          

  .الجبل الغربي بالكامل، وتمتد جنوبا حتى مزده

  :قسام المؤسسة أما عن أ-

  : تنقسم دار تربية وتوجيه األحداث إلى قسمين هما

ويودع به األحداث المحبوسون احتياطيـا علـى ذمـة التحقيـق       : قسم المالحظة   . 1

  ).الموقوفين(جنحة، ويطلق عليهم مصطلح  والمتهمون في جناية أو

إيـداعهم  بويودع به األحداث الذين يصدر بحقهم حكم قضائي يقضي      : قسم اإليداع . 2

  ).المحكومين(المدة المقررة، ويطلق عليهم مصطلح 

  :  وفيما يخص الفئات العمرية التي تخدمها الدار فهي-

 إلى ما أقل من هذه السن، وهي الفئة العمرية التي ال تقع             ةمن السن الرابعة عشر   . 1

  .الجنائيةالمسؤولية عليها 

وهي الفئة العمرية التي تقع عليها      ،  ة إلى السن الثامنة عشر    ةمن السن الرابعة عشر   . 2

  .لية الجنائيةؤوالمس

  : النيابات والمحاكم التي تتعامل معها المؤسسة-

، والمحـاكم   األحداث طرابلس مع جميـع النيابـات      تتعامل دار تربية وتوجيه     

الجزئية واالبتدائية والجنائية، ومكاتب االدعاء الشعبي الواقعة ضمن نطاق المنـاطق           

الحدود اإلدارية للمؤسسة بما فيها جميع مراكـز الـشرطة فـي هـذه              الواقعة داخل   

  .المناطق

  : مرافق المؤسسة-



دار تربية وتوجيه األحداث عبارة عن مساحة مسيجة بسور محيط بها، وهـي             

 بتربية وتوجيه األحداث الذكور، وبها     ىمؤسسة مقفلة لكونها مؤسسة إيوائية عقابية تعن      

  :المرافق اآلتية

  .نظاميالباب ال. 1

  .مكتب مدير الدار. 2

  .مكتب نائب المدير.3

قسم االستقبال، وبه مكتب الخدمة االجتماعية ومكتب األخصائي المناوب ومكتـب           . 4

  .ن اإلداريةؤوالش

  .المطعم وصالة األكل.6

  .قواطع منامات قسم المالحظة. 7

  .قاطع منامات قسم اإليداع. 8

  .وحدة مخازن الدار. 9

  .المهنيورشة التأهيل . 10

  . العيادة الطبية. 11

  :األحداثوتوجيه  اختصاصات وأغراض دار تربية -

  .حداث المودعين تربويا واجتماعياألالعناية واالهتمام با. 1

دراسة ظروف وأسباب انحراف اإلحداث، مع اقتراح وتنفيذ الوسـائل والبـرامج            . 2

  .التي تعالج ذلك

حداث عـن طريـق التوجيـه    ألي لدى اتحسين وتهذيب ومعالجة السلوك االنحراف   . 3

  .التربوي والنفسي واإلرشاد الديني



إتاحة الفرص لألحداث المودعين بالدار لممارسة األنـشطة الرياضـية والثقافيـة            . 4

والترفيهية داخل الدار وخارجها بما يحقق إكسابهم السلوك السليم وغـرس القـيم             

  .والعادات الحميدة في المجتمع

حداث المودعين بقسم اإليـداع لاللتحـاق بالفـصول الدراسـية           إتاحة الفرصة لأل  . 5

والمناسبة لمستوياتهم التعليمية أومراكز التدريب والتأهيل المهني التابعـة للـدار،           

  .لضمان مستقبل حياتهم العلمية والحرفية والمهنية

تقديم الخدمات الالزمة لألحداث المودعين بالدار مثل الغـذاء والملـبس والعـالج             .6

  .سائل الترفيهوو

  : اختصاصات وأغراض مكتب الخدمة االجتماعية بالدار-

استقبال الحاالت واستالمها وإتمام اإلجراءات األولية، وتوزيـع الحـاالت داخـل            . 1

  .األقسام وفق الفئات العمرية

  .متابعة الحاالت داخل األقسام بشكل دائم ومستمر.2

أمام النيابات والمحاكم والهيئات القـضائية   إتمام اإلجراءات المتعلقة بمثول النزالء      . 3

  .األخرى وفق المواعيد المقررة

إعداد البحوث والتقارير االجتماعية للنزالء وإرسالها إلـى النيابـات والمحـاكم            . 4

  .المختصة

اإلشراف العام على البرنامج اليومي، واإلشراف على جميع األنشطة داخل الـدار،            .5

  .رية والزيارات المنزلية للنزالءواإلشراف على الزيارات األس

إعداد التقارير الشهرية والدورية والقيام باإلحصائيات الشهرية والسنوية والمساهمة         .6

  .في الدراسات العلمية والبحوث المتعلقة باألحداث

اإلشراف والمساعدة لطالب المعاهد والكليات والدراسات العليا وتمكينهم من ربـط           .7

  .قي بالجانب النظري والتدريب الميدانيالجانب العلمي التطبي



  : ما يتعلق بأنواع التهم والجرائم التي يرتكبها األحداث -

جرائم القتل، وهي القتل العمد والقتل الخطأ واالشـتراك فـي القتـل والـضرب               . 1

  .المفضي للموت، والشروع في القتل

  .وجلبهازتها اتجار بها وحيالجرائم المخدرات، وهي تعاطي المخدرات وا. 2

  .جرائم السرقة، وهي السرقة والسرقة باإلكراه، والشروع في السرقة.3

  .الجرائم األخالقية، وهي المواقعة والزنا وهتك العرض والخطف.4

  .المشاجرات، وهي المشاجرة واإليذاء البسيط، واإليذاء الجسيم والضرب.5

  .الخمر، ويعني تصنيع الخمر وشربه، واالتجار به.6

مختلف الجرائم األخرى، كإتالف األموال والحريق العمـد،        تعني  ، وهي   تهم أخرى .7

 والقيادة بدون ترخيص والتزوير ومقاومة رجال       لألنثىوالتهديد والشتم والتعرض    

وغيرها من   األمن واالختالس واالفتراء والنصب واالستيالء والتشرد والتهريب،      

  .مخالفات األخرىال

  : البرنامج اليومي بالدار-

  . الساعة السابعة إلى السابعة والنصف االستيقاضمن.1

  .من السابعة والنصف إلى الثامنة الرياضة الصباحية وتحية العلم والنشيد الوطني.2

  . والنصف اإلفطار األول والتسليم واالستالم بين العاملينةمن الثامنة إلى الثامن.3

لمنامات وحماية البيئـة    من الثامنة والنصف إلى العاشرة خروج النيابات وتنظيف ا        .4

  .داخل الدار

  .من العاشرة إلى العاشرة والنصف اإلفطار الثاني.5

نشاط داخل الـصالة حـسب        محاضرة أو  من العاشرة والنصف إلى الواحدة ظهراً     .6

  .جدول المحاضرات والنشاط



من الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا تناول وجبة الغـداء واالسـتعداد لـدخول              .7

  .المنامات

  ).قيلولة(من الثانية وحتى الرابعة والنصف راحة إجبارية داخل المنامات .8

  . من الرابعة والنصف إلى الخامسة الجمع المسائي .9

  .من الخامسة إلى الخامسة والنصف وجبة مسائية خفيفة.10

  .من السادسة إلى السابعة والنصف نشاط رياضي بالساحة وانزال العلم.11

  .نصف إلى الثامنة والربع تناول وجبة العشاءمن السابعة وال.12

  ).التلفزيون(من الثامنة والنصف وحتى العاشرة مشاهدة اإلذاعة المرئية .13

  . إطفاء األنوار والنومالعاشرة ليالً.14

  : أنواع النشاط داخل الدار-

  :النشاط الرياضي. 1

ومن ينوب  يتم تنفيذ النشاط الرياضي داخل الدار تحت إشراف مشرف النشاط أ          

عنه من المشرفين، بحيث يتضمن التمارين الرياضية في سـاحات الـدار واأللعـاب              

الرياضية المتنوعة األخرى، كما أن الدار تشارك في المسابقات التي تقام على مستوى        

  .المؤسسات االجتماعية األخرى

  :النشاط الثقافي.2

ماعيـة بـبعض    يقوم مشرف النشاط بالدار بالتعاون مع مكتب الخدمـة االجت         

عداد المجالت الحائطية فـي     إالبرامج الثقافية المتمثلة في المحاضرات الثقافية والقيام ب       

مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والتربوية والنفـسية والرياضـية والتوعيـة           

اإلرشادية والعقائدية والدينية، وكذلك اإلشراف على النزالء في إعدادها وكتابتها مـن            

واكتشاف بعض المهارات لديهم في األشغال اليدوية وتركيـب وبنـاء بعـض             قبلهم،  

المجسمات وغيرها من أوجه النشاط الذي يقام داخل الصالة الخاصة بالنـشاط، كمـا              



األدبية والفكريـة واالقتـصادية     وتوجد مكتبة بالدار عامرة بالعديد من الكتب العلمية         

ختلف أنواعها، بحيث تخصص أوقـات      واالجتماعية والمنهجية والفلسفية والقصص بم    

  . واإلعارة وفق فترات محددة صباحية ومسائيةواإلطالعللقراءة 

  :لتربوي واإلرشادياالنشاط .3

يقوم مكتب الخدمة االجتماعية باإلشراف على إعطـاء محاضـرات تربويـة            

إرشادية تعالج السلوك االنحرافي، وتقي النزالء من تعلم ذلك السلوك، وتدرس فيهـا             

  . على سلوكيات األحداثض الظواهر االجتماعية التي تؤثر سلبياًبع

  :النشاط الترفيهي. 4

تعمل دار تربية وتوجيه األحداث بالترويح على النزالء في فترات معينة مـن             

  .البرنامج اليومي بالنشاط الترفيهي الداخلي والخارجي

ـ       : فالنشاط الداخلي  شاط وتحـت إشـراف     يتمثل في البرامج الترفيهية داخل صالة الن

مشرف النشاط والمشرفين االجتماعيين، حيـث يمـارس النـزالء بعـض األلعـاب              

كالشطرنج وكرة تنس الطاولة ولعبة البليارد، ويشاهد البعض منهم اإلذاعة المرئيـة،            

وتقام الحفالت الموسيقية والمسابقات الترفيهية خالل المناسـبات واألعيـاد الوطنيـة            

  .والدينية

مثل في مشاركة نزالء الدار مع غيرهم من نـزالء          تفي: الخارجي  وأما النشاط   

المؤسسات االجتماعية األخرى في األنشطة الترفيهية في المصائف وفي المناسـبات           

  .واألعياد والوطنية كذلك

  :اإلرشاد الديني داخل الدار . 5

يقوم ، و  للتربية الدينية مؤهال أكاديمياً    اًتوظف دار تربية وتوجيه األحداث مدرس     

، يوضح مـن خاللهـا      بإعطاء محاضرات ودروس دينية بواقع محاضرتين أسبوعياً      

للنزالء العقائد والعبادات والفقه، وينمي لديهم الوازع الديني، ويغرس فـي نفوسـهم             

، ويوضح لهم تعاليم الدين الحنيف وتحريمه للسلوكيات غيـر          ةالروح اإلسالمية الحق  



 الخيـر وتـرك المنكـر       ويعودهم فعـل  لديهم،  سوية، بحيث يهذب النفس والسلوك      ال

  .والمحرم بشكل عام

  : الرعاية الصحية بالدار-

توجد بالدار عيادة طبية متكاملة يشرف عليها ممرض متواجد بالـدار طيلـة             

-ومـستمر   لنزالء بشكل يومي    ا ويتردد عليها    ،اًمقيماألربع والعشرين ساعة، لكونه     

أنواع األدوية الالزمة، وتعالج فيهـا مـشاكل         وتوفر لهم مختلف     ،-إليها الحاجة   عند

  .اإلصابات والجروح واإلسعافات األولية

لدية وغيرها بشكل دوري، ومـا يتعلـق        ج كال ،وتعالج فيها بعض التخصصات   

بمختلف التخصصات األخرى، فإن الدار تتعامل مع جميـع المستـشفيات والمراكـز           

  .الطبية التخصصية الواقعة ضمن نطاق مدينة طرابلس



  :التغذية بالدار-

من خالل التعاقد مع شركة التسيير الفندقي على إعاشة دار تربيـة وتوجيـه              

األحداث طرابلس، عليه فقد تم االتفاق مع أحد الفنادق ليقدم خمـس وجبـات يوميـة                

  :متكاملة العناصر الغذائية وهي

 العشاء، بحيـث    اإلفطار األول، اإلفطار الثاني، وجبة الغداء، الترديدة المسائية، وجبة        

  .تقدم للنزالء بصالة األكل في فترات مختلفة خالل اليوم

  :الدراسة والتأهيل المهني داخل الدار وخارجها -

فيما يتعلق بمساعدة الدار للنزالء في مواصلة دراستهم، فإن الدار تساهم بشكل كبير             .1

رة بقائهم في هذا الجانب، حيث تساعد بعض النزالء في استكمال دراستهم خالل فت

  .في الدار، ومنهم من وصل إلى مراحل تعليمية متقدمة

وتعمل الدار جاهدة على تنفيذ بعض برامج التأهيل المهني ـ على الرغم من قلـة   .2

بعض اإلمكانيات والمتخصصين أحيانا ـ حيث تـم تجهيـز ورشـة ميكانيكـا      

عض نزالء قـسم    للسيارات، وتم توفير المعلم لمهنة الميكانيكا، بحيث يتم تأهيل ب         

اإليداع على مهنة الميكانيك، ويجري العمل على تجهيز ورشة النجارة، كذلك فإن            

الدار تلحق بعض نزالء قسم اإليداع للعمل بمحطة الوقود القريبة من الدار، وذلك             

  .وفق شروط التعاقد بين الدار والمحطة

  ):إناث(دار تربية وتوجيه األحداث . ب

ية تتبع قسم المؤسسات االجتماعية بفرع صـندوق        هي مؤسسة إيوائية اجتماع   

لـسنة  ) 109(الضمان االجتماعي طرابلس، والتي تخضع للقانون الجنائي الليبي رقم          

، وتتولى استقبال وإيواء النزيالت الالئى ارتكبن قضايا عاقبهن عليها القـانون            1972

ز الشرطة ومن   من قبل جهات االختصاص القانونية بأمر مكتوب من النيابة ومن مراك          

  .جهات أخرى



) 18(وتضم المؤسسة النزيالت الالئى تبلغ أعمارهن أقل من السن القانونيـة            

الهروب بقصد الـزواج،    : ( سنة من مختلف الجنسيات والمستويات والقضايا وتشمل        

الزنا، حمل غير شرعي، تشرد، مواقعة، شرب الخمـر، سـرقة، مخـدرات، هتـك               

  .، من النزيالت الموقوفات والمحكومات)دعارةعرض، مشاجرة، خالفات أسرية، 

  :  مفهوم وطبيعة الدار-

حديثة ومتميزة وذات وظيفة    ) إناث(تعتبر مؤسسة دار تربية وتوجيه األحداث       

مركبة وشاملة للدور القانوني والوظيفي االجتماعي، وهي تحتوي على حجرات إليواء           

ـ ة الحالالت، ويطبق التصنيف المبدئي عليهن حسب نوعية     يالنز  خـدمات  ن، وتقدم له

 الناحية  - الناحية الصحية    -الناحية الغذائية   : (جيدة ومستمرة، وتشمل النواحي اآلتية    

  ). الناحية الدينية– الناحية االجتماعية -النفسية

  :  مرافق الدار-

  :تضم هذه المؤسسة الوحدات التالية

  .مكتب مديرة الدار.1

  .اإلدارة والشؤون اإلدارية.2

  .ب االستقبالمكت.3

  .مكتب الخدمة االجتماعية والنفسية.4

  .العيادة الصحية.5

  .المكتبة الفكرية.6

  .وحدة الخياطة والتطريز واألعمال اليدوية.7

  .مكتب المشرفات.8

  .المخزن.9

  .المطبخ. 1



  .حديقة وساحة رياضية.11

  .مكتب الخفراء والسائقين.12

ر النسائي، والذين يقومون بأداء     وتضم الدار عدد من العمالة أغلبهم من العنص       

  .واجباتهم بحرص وبسرية تامة وفق اللوائح والتعليمات والقوانين المعمول بها

  : أهداف الدار-

صالح سلوكيات  إإلى تربية و  ) إناث(تهدف مؤسسة دار تربية وتوجيه األحداث       

النزيالت عن طريق النصح والتوجيه واإلرشاد من قبل الواعظ الـديني ومـن قبـل               

األخصائية االجتماعية والنفسية، وإلى تهذيبهن وتأهيلهن عن طريـق شـغل أوقـات             

فراغهن في جميع األعمال النافعة، ودمجهن في دورات الخياطة والتطريز، واألعمال           

اليدوية الحرفية، وفي دورات التمريض، وفي دورات األعمال المنزليـة المختلفـة،            

المؤسـسات االجتماعيـة، وبقطاعـات      وتتيح لهن فرصة العمل داخل المؤسـسة، وب       

  .المجتمع، وذلك حسب السيرة والسلوكيات لكل نزيلة

وتعمل الدار على توجيه النزيالت، وتربيتهن تربية روحية واجتماعية ووطنية          

 لهن أسباب الحيـاة     ءوقومية، وتدريبهن على تعلم الحرف واألعمال النافعة التي تهي        

  .صالح لغرض إخالء سبيلهنالكريمة بعد تقديم أهداف وجوانب اإل

  : مكتب الخدمة االجتماعية والنفسية بالدار-

 يتولى هذا المكتب الدور المهني االجتماعي، باعتباره العمود الفقري للدار، وهـو           . 1

يضم عدد من األخصائيين االجتماعيين في استقبال الحاالت وإجـراء المقـابالت            

ة والدراسات واإلحصائيات والتقارير،    يالت، وإعداد البحوث االجتماعي   زاألولية للن 

والقيام بالزيارات الميدانية عن طريق الدور المهني وبسرية تامة لكل الخطـوات            

االجتماعية في مجال خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع والوقوف مـع            

العامل النفسي،  : (النزيلة في مواجهة الظروف والعوامل التي تعاني منها، وتشمل          

، وإلى تذليل الصعاب وتهيئـة      )امل األسري، العامل المادي، العامل االجتماعي     الع



المناسب حتى يتم تكيفها مع الواقع الذي تعيش فيـه حاليـا بالـدار               المناخ والجو 

تباع التعليمات والنصائح واللوائح وااللتـزام      إوبالعالم الخارجي، وتبصير النزيلة ب    

يلة بكل تقدير واحترام لمشاعرها اإلنـسانية       مفيد في معاملة النز    بتقبل كل ما هو   

  . العودة إلى الدار بعد خروجها منهانليكون لها حصن اجتماعي يحميها م

اليوميـة،  (وتتم إتاحة فرصة دمج النزيالت في كافة البرامج واألنـشطة الهادفـة             .2

بسياسة حكيمة تضمن تحقيق النتائج واألهداف، ويتم تـشجيع         ) الشهرية، السنوية 

 يالت على المذاكرة وتعلم القراءة والكتابة عن طريق الفصل الدراسي لمحـو           النز

األمية ـ لمن يعاني منها ـ وتتاح للنزيالت فرصة الزيارة للقطاعات واإلنجازات   

للتعرف على معالم المجتمع المختلفة، ويتم إحياء المناسـبات واألعيـاد الدينيـة             

ها، وإقامـة الحفـالت الداخليـة       والوطنية، وإقامة المعارض داخل الدار وخارج     

والمشاركة في الحفالت الخارجية في األنشطة المتنوعـة، وزيـارة المؤسـسات            

االجتماعية في إطار المشاركة المعرفية واالجتماعية، والقيـام بالزيـارات إلـى            

المصائف البحرية وإلى استغالل المواهب في كافة األنشطة الثقافيـة والموسـيقية    

ضية المتنوعة، وإلى الترفيه النفسي والفكري والروحي، ويتـولى         والغنائية والريا 

الدور المهني واالجتماعي التوفيق بين النزيلة وأسرتها بإتاحة الفرصة لها بزيارة           

  .أسرتها من خالل اإلجراءات القانونية المتبعة بالدار

 النـزيالت   ويتولى مكتب الخدمة االجتماعية والنفسية إقامة الزيارات الميدانية ألسر        .3

الالئى تخلت عنهن أسرهن ألسباب اجتماعية عن طريق إجراء مقابالت دوريـة            

 بعد التنسيق مع النيابة لإلفـراج       مميدانية ألجل تبصير أولياء األمور باستالم بناته      

  .عنهن ليتم ربطهن من جديد مع أسرهن

الليبيـين  وتتم كذلك إتاحة فرصة الزواج للنزيالت من األخوة المتقدمين لهن مـن             .4

 العرب وفق شروط معينة باعتبارها إنسانة سوية حماها المجتمع وأعطاها           واألخوة

  .حقها في الوجود والحياة



ويتم القيام بزيارات ميدانية لبعض النزيالت الالئى تزوجن عن طريق المؤسسة في            .5

 ، ألجل دعـم العالقـة الزوجيـة نحـو         "الرعاية االجتماعية الالحقة    "ظل مفهوم   

  .قرار والدفع بها إلى االستمرار حسب التوصيات االجتماعية السليمةاالست

ويتم استقبال وتدريب طلبة التدريب الميداني مـن الجامعـات واإلشـراف علـى              .6

  .رسين في مجال األغراض العلميةاالزائرين والباحثين والد

 ويتولى مكتب الخدمة الجتماعية والنفسية بالدار اإلشراف العام ومتابعة سـير          

العمل بكل دقة ضمن ما يهدف إليه الواجب الوظيفي واالجتماعي والقـانوني الـذي              

  .ظلة الضمان االجتماعيميخص النزيلة واألسرة والمجتمع باالهتمام تحت 

قائمـة بجهـود جـادة      )  إناث –ذكور  (وأخيرا فإن دار تربية وتوجيه األحداث       

 بوي التوجيهي الـذي تـصبو     الرقي بالعمل التر   وحثيثة حسب جهدها وإمكانياتها نحو    

إليه، بحيث تساهم في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة لألحداث على حـد سـواء،      

وتعمل على تحسين وتهذيب ومعالجة السلوك المنحرف لهذه الفئة عن طريق التوجيه            

تحقيـق الهـدف األسـمى     التربوي والنفسي واإلرشاد الديني، وتسعى الدار قدما نحو  

ببصيص من األمل حتى يعيش األبناء في كنف         قه ومحاولة بلوغه ولو   المناط بها تحقي  

  .أسرهم الكريمة بعيدا عن أي مظهر من مظاهر االنحراف والتشرد

وفيما يلي سيتعرض الباحث إلى مجموعة مـن الجـداول تتنـاول األحـداث              

الجانحين من عدة زوايا، وذلك حسب المتغيرات والمؤسسات التابعين إليها من خالل             

 صـندوق الـضمان     –الجماهيريـة الليبيـة      (2000تقرير النصف سنوي للعـام      ال

  ).2000االجتماعي، التقرير النصف سنوي 

  )7(جدول 

  توزيع نزالء دور األحداث حسب السن والجنس

  )2000من خالل التقرير النصف سنوي لعام (



 المجموع
 األحداث دار

 سوسة

 األحداث دار

 بنغازي

األحداث دار 

 طرابلس
 ساتالمؤس

ذكور إناث ذكور إناث إناث ذكور إناث  فئات السن ذكور

  سنة 12أقل من  - -  - - - - - -

 سنة 13 إلى  12 من - 1 3 1 1 - 4 2

  سنة 15 إلى 14من 10 5 12 1 4 - 26 6

 سنة 18 إلى 16من  41 11 17 7 2 - 60 18

 المجموع 51 17 32 09 07 - 90 26

  



  )8(جدول 

  دور األحداث حسب الجنسيةتوزيع نزالء 

  )2000من خالل التقرير النصف سنوي لعام (

 المجموع
 األحداث دار

 سوسة

 األحداث دار

 بنغازي

 األحداث دار

 طرابلس
 الجنسية

ذكور إناث ذكور إناث   ذكور إناث ذكور إناث

 ليبيين 48 16 31 09 07 - 86 25

 عرب 1 1 1 - - - 2 1

 أجانب 2 - - - - - 2 -

 المجموع 51 17 32 09 07 - 90 26

  



  )9(جدول 

  توزيع نزالء دور األحداث حسب المستوى التعليمي 

  )2000من خالل التقرير النصف سنوي لعام (

 البيان  المستوى الدراسي 

المجموع
تدريب 

 مهني
متوسط إعدادي ابتدائي  المؤسسات أمي

دار األحداث ذكور طرابلس 2 10 24 30 - 66

دار األحداث إناث طرابلس 6 15 14 11 - 46

دار األحداث ذكور بنغازي - 19 16 9 - 44

 دار األحداث إناث بنغازي 2 2 4 2 1 11

 دار األحداث سوسة - 1 3 4 2 10

 وعــالمجم 10 47 61 56 3 177

  



  )10(جدول 

  توزيع نزالء دور األحداث حسب أسباب الدخول

  )2000من خالل التقرير النصف سنوي لعام (

المجموع
ظروف 

اجتماعية
 انــــالبي موقوف محكوم إيداع

دار األحداث ذكور طرابلس  51 15 - - 66

 دار األحداث إناث طرابلس 5 5 36 - 46

دار األحداث ذكور بنغازي  34 7 4 - 45

 دار األحداث إناث بنغازي 8 2 - - 10

 دار األحداث سوسة  6 4 - - 10

 موعالمج 104 33 40 - 177

  



  )11(جدول  

  توزيع نزالء دور األحداث حسب جهات التحويل

  )2000من خالل التقرير النصف سنوي لعام (

المجموع
جهات 

 أخرى
المحكمة الشرطة النيابة  انـــــــالبي

 دار األحداث ذكور طرابلس - 51 15 - 66

 دار األحداث إناث طرابلس - 37 - 9 46

 ور بنغازيدار األحداث ذك - 34 11 - 45

 دار األحداث إناث بنغازي - 8 - 2 10

 دار األحداث سوسة - 6 4 - 10

 المجموع - 136 30 11 177

  

ويتضح من خالل عرض الجداول السابقة بأن أعلـى نـسبة مـن األحـداث               

الجانحين هم الذين في دار تربية وتوجيه األحداث طرابلس، بحيث قد يكون السبب في              

سكان بطرابلس والمدن المجاورة لها، والتي تعتبر تقـع ضـمن           كثافة عدد ال   ذلك هو 

نطاق دار تربية وتوجيه األحداث بطرابلس، ثم تأتي دار تربيـة وتوجيـه األحـداث               

تعتبر أقل  فهي   ة،را دار تربية وتوجيه األحداث سوس     بنغازي في الترتيب الثاني، وأخي    

  .الدور إيواء لألحداث الجانحين، وبخاصة اإلناث منهم

) ذكور إناث (ي أحدث إحصائية لنزالء دار تربية وتوجيه األحداث طرابلس          وف

التالي سيوضح عدد األحداث الجانحين النزالء بهذه الدار سواء         ) 12(فإن الجدول رقم    



، وذلـك كمـا     2004) 8(إلى شـهر    ) 1(أكانوا ذكوراً أم إناثاً خالل الفترة من شهر         

  :سيلي

  )12(جدول 

  )2004(األشهر لسنة حسب وجيه األحداث طرابلس ار تربية وتنزالء دعدد 

 التكـــــــــــرار
النسبة 

 المئوية
النسبة  المجموع

 المئوية
إناث

النسبة 

 المئوية
ذكور

 الشهر

10.86%  39 13.26%  13 9.96%  26 1 

11.97%" 43 14.28%  14 11.11%  29 2 

12.25%  44 13.26%  13 15.70%  41 3 

17.27%  62 14.28%  14 18.39%  48 4 

11.69%  42 11.22%  11 11.87%  31 5  

10.86%  39 10.20%  10 11.11%  29 6  

10.86%  39 10.20%  10 11.11%  29 7  

11.42%  41 13.26%  13 10.72%  28 8  

97.18%  359 99.96%  98 99.97%  261 المجموع

 نـزالء الـدار مـن       من %) 10.86(ن نسبة   أ) 12(يتضح من الجدول رقم     

بينما  %) 9.96(، ويمثل الذكور في ذلك نسبة       ) 1(الجانحين كانوا في شهر     األحداث  

وذلك من المجموع الكلي لألحداث الجانحين خـالل         %) 13.26(نسبة اإلناث كانت    

  ).2004(لسنة ) 1(شهر 



من النزالء   %) 11.97(ن نسبة   أيتضح من الجدول السابق     ) 2(وخالل شهر   

 بينما نـسبة اإلنـاث     %) 11.11(الل هذا الشهر ليمثل الذكور في ذلك نسبة         كانوا خ 

منها  %) 12.25(فكانت نسبة نزالء الدار تمثل فيه    ) 3(أما شهر   .  %)14.28(كانت  

ويأتي بعـد ذلـك     . من اإلناث  %) 13.26(من األحداث الذكور ونسبة      %) 15.70(

 17.27(ي األشهر حيث كانت نسبته      لترتفع نسبة األحداث بالدار فيه عن باق      ) 4(شهر  

) 5(من اإلناث  ثم شهر  %) 14.28(من الذكور ونسبة  %) 18.39(، منها نسبة %)

من %)  11.22 (من الذكور ونسبة   %) 11.87(منها   %) 11.69(فنجده يمثل نسبة    

بحيث يمثل الـذكور فيـه       %) 10.86(ليمثل نسبة    )6( ويأتي بعد ذلك شهر      ،اإلناث

فنجـده يمثـل نـسبة    ) 7(أما شهر  % ) . 10.20(واإلناث نسبة  %) 11.11(نسبة  

وأخيرا  %). 10.20(واإلناث نسبة    %) 11.11(ليمثل الذكور فيه نسبة      %) 10.86(

من األحداث الذكور واإلنـاث خـالل هـذا          %) 11.42(الذي يشكل نسبة    ) 8(شهر  

وهـي   %) 13.36(ونسبة اإلنـاث   %) 10.72(الشهر، بحيث نجد نسبة الذكور فيه     

  .نسبة أعلى من الذكور خالل هذا الشهر

وفي ختام عرض هذا الجدول نالحظ أن أعلى نسبة لألحداث الجانحين كنزالء            

بحيـث   %) 17.27(وبنسبة  ) 4(بالدار سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً كانت خالل شهر          

ر الثمانيـة   كانت نسبة الذكور فيه أعلى من نسبة اإلناث، بل هي األعلى خالل األشه            

لكل  %) 10.86(المذكورة سابقاً من حيث نسبة الذكور، أما أقل نسبة فقد سجلت قيمة             

تخص  %) 11.42(، أما باقي األشهر فكانت نسبته )7-6-1(شهر من األشهر الثالثة 

 %) 11.97(وبنـسبة  ) 2(ثم شـهر     %) 11.69(فكانت نسبته   ) 5(وشهر  ) 8(شهر  

   %). 12.25(قليالً لتصل فكانت نسبته مرتفعه ) 3(وشهر 

  :تشريعات األحداث في المجتمع الليبي . 3.3

سيتناول الباحث في هذا الجانب التشريع الليبي وما خص به األحداث في إطار             

  . وتشردهمهمانحراف



ال شك بأن الحدث المنحرف ال يتساوى مع المجرم البالغ، ومن خالل ذلـك ال               

تيجة لطبيعة وظروف تكوينه العقلي والبدني      تجوز معاملتهم على حد سواء، فالحدث ن      

 يتطلب معاملة خاصة، وذلك من خالل توجيهـه وإصـالحه           – الذي لم يكتمل بعد      –

في المجتمع، ال أن يكون مصدر قلق       فاعالً   اً وعنصر اًسوياً  وتأهيله حتى يصبح عضو   

لملقاة  ا والمسؤولية لذلك فإن مسألة األحداث      ،وإزعاج ومشاكل لنفسه وأسرته ومجتمعه    

كل مرحلـة لهـا مـن الخـصوصيات         تكون  عليهم تتدرج إلى عدة مراحل، بحيث       

  .والظروف واإلجراءات التي تتناسب معها

 في هذا اإلطار قسم المراحل التي يمر بها الحدث قبـل أن             )*(والمشرع الليبي 

  : الجنائية الكاملة إلى ثالث مراحل، وهي كما يليوالمسؤوليةيبلغ السن القانونية 

  : مرحلة األولى ال

وتبدأ هذه المرحلة من الوالدة، وتستمر إلى سن السابعة، بحيث يكون الطفـل             

فيها غير قادر على أن يميز ويدرك األشياء بما يجب أن تكون، وذلك ألنه بلـغ مـن                  

 ال يمكن معه الوعي وعيا كامال بما يحيط به، وال يفهم مـا              البدني والعقلي حداً   النمو

 ويترتب على ذلك بأن الطفل في هذه المرحلة ال يؤاخذ          ، من أثار  تصرفاتهعلى  يترتب  

  .على ما يرتكبه من أفعال لعدم نضجه العقلي والفكري

عقوبات من القانون الليبي الذي يخص األحداث علـى          )80المادة  (وقد نصت   

، غير أن للقاضي ة جنائيا الصغير الذي لم يبلغ سن الرابعة عشر      الًال يكون مسئو  ( أنه  

 يتخذ في شأنه التدابير الوقائية المالئمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقد ارتكب     أن

  ).الفعل الذي يعد جريمة

 سـنة ال    ةوهذا النص إنما يعني أن الصغير الذي يقل عمره عن الرابعة عشر           

مـسؤول  حد غيـر    الإذن من يقل عمره عن ذلك       . يقع ضمن إطار المسئولية الجنائية    

   .جنائيا

                                                 
  دور تربية وتوجيه األحداث، في شأن 1972لسنة ) 109(  قانون رقم )*(



 وبين مـن يقـل      ةق المشرع بين من يقل عمره عن الرابعة عشر        مقابل فر وبال

 بحيث نجد أن الصغير الذي يقل عمره عن سبع سنوات ال توقـع              ،عمره عن السابعة  

  .عليه أية تدابير

  :المرحلة الثانية

بأنهـا مرحلـة التمييـز المنقـوص واإلدراك         أن توصف   هذه المرحلة يمكن    

، فالصغير في هذه السن   ةسابعة إلى السن الرابعة عشر    الضعيف، وهي تبدأ من السن ال     

عقوبات أجازت في الشطر الثاني منها       )80المادة  ( جنائيا، إال أن     مسؤوليعتبر غير   

أكثر من التـدابير التـي يراهـا         أن للقاضي الحق في إصدار الحكم بعرض واحد أو        

قوبـات التـدابير     ع 151 وفي هذا اإلطار فقد حددت المـادة         ،وقائية وتتالءم وحالته  

إذا ارتكب الصغير الـذي  (بأنه فقضية والشروط التي يجب أن تتوافر إلمكانية الحكم،  

جنحـة   أو  تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعال ينص القانون على اعتبـاره جنايـة               

 وكان الصغير خطرا وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظـروف             ،عمدية

بوضـعه تحـت      يأمر بإيوائه في إصالحية قانونيـة أو       أسرة القاصر االجتماعية، أن   

المراقبة، وال يجوز األمر بوضعه تحت المراقبة إال في الحالة التي يمكن فيها تنفيـذ               

إلحـدى   تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أولمن كانوا ملزمين بتربيته والعنايـة بـه، أو            

  ).مؤسسات المساعدة االجتماعية

إذا ظهر أثناء مدة وضـعه تحـت        (  هذه المادة أنه     وأضافت الفقرة الثالثة من   

فـي  واإليـواء   المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحريـة المراقبـة             

  ).إصالحية

  : من يتسلم الحدثمسؤولية

في حالة صدور حكم بتسليم الحدث لوالديه أوغيرهم من الـذين لهـم عالقـة               

وعاد الصغير الرتكاب جريمة    ) 151(المادة  بتربيته والعناية واالهتمام به وفقا لنص       

خالل سنة من تاريخ التسليم، وجب على من أستلمه وبحكم عليه دفع غرامة ماليـة ال                



) 20(دينارا إذا كانت الجريمة الثانية جناية، وغرامة ال تزيـد عـن             ) 50( عن   تزيد

بيـة  دينارا إذا كانت جنحة، وذلك جزاء إهماله وعـدم مالحظتـه لـه وتربيتـه التر          

  .الصالحة

  :المرحلة الثالثة 

 مـن اإلرادة والـشعور      من المراحل التي يتوافر فيها نوع     تعتبر هذه المرحلة    

باألمر الذي بدوره يحمله المسئولية الجنائية، وهذه المرحلة تقع ما بين عمر الرابعـة              

  .، ولكن لصغر السن اعتبر عذرا يسمح بتخفيض العقوبة عليهةعشر والثامنة عشر

 أو         كانت الجريمة المرتكبة جنائية في هذه المرحلة عقوبتها اإلعدام           فإذا

سنوات، أما إذا ارتكـب     ) 5(السجن المؤبد يستبدل بها السجن الذي ال تقل مدته عن           

  ). عقوبات81المادة (الحدث جريمة أخرى تخفض عقوبتها بمقدار ثلثيها 

 82المـادة   (ى للعقوبـة فقـط      وال يحكم القاضي في هذه الحالة إال بالحد األدن        

 قائما إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه وصـالحيته           اإليواءويظل  ) عقوبات

أما إذا بلغ الصغير الثامنة عشر قبـل اإلفـراج          . ألن يكون عضوا نافعا في المجتمع     

عليه، فيجب إحالته إلى محل خاص بنفس المؤسسة، ولقاضي اإلشراف وضعه تحـت    

  ). عقوبات82المادة ( بة عند تقرير اإلفراج عنه الحرية المراق

 ة والثامنة عشر  ةفي سن ما بين الرابعة عشر      وإذا كان الصغير غير مميز وهو     

صـالحية، شـريطة أن ال   إولم يكتمل قدرته على الشعور واإلرادة فيحكم بإيداعه في         

  ).بات عقو150 والمادة 81الفقرة األخيرة من المادة ( تقل مدة إيداعه عن سنة 

  :اإلجراءات الخاصة بمحاكمة األحداث

 من القانون    )316المادة  (ففي هذا اإلطار والمتعلق بمقاضات األحداث، نصت        

على إنشاء محكمة تختص بمعالجة     في شأن دور تربية وتوجيه األحداث،       ) 109(رقم  

قضايا األحداث، وهي تشكل داخل دائرة كل محكمة جزئية، وتتكون من قاض ينـدب              

  .لها



وضمانا لحقوق الحدث في قضايا الجنايات فإنه يتوجب أن يكون للمتهم أمـام             

محكمة األحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محاميا، عين له قاضي التحقيق               

المـادة  (   المحكمة من يدافع عنه من المحـامين       غرفة االتهام أو   النيابة العامة أو   أو

  .إجراءات) 321

دث من قبل القانون باتخاذ اإلجـراءات والتـدابير المناسـبة           وحفاظا على الح  

 ومعرفة األسباب الحقيقية التي تقف وراء االنحراف، فقـد نـصت            ،والمالئمة للحالة 

 يجب قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته االجتماعيـة            هبأن) 319( المادة

وفي هـذا الـصدد     ،  كاب الجريمة  واألسباب التي دفعته إلى ارت     ،والبيئية التي نشأ فيها   

  .تجوز االستعانة بالموظفين ذوي االختصاص وغيرهم من األطباء والخبراء



  :تشرد األحداث

يال هذه الفئة مـن     حموقف المتفرج   شرع  في إطار تشرد األحداث لم يقف الم      

لم  ، بل حرص على رعاية الحدث حتى ولو       ي السلوك غير السو   اأبناء المجتمع، ولهذ  

د جريمة في القانون، ولذلك فإنه لوترك الحدث تحت الظـروف           عكاب فعل ي  يقوم بارت 

العتبار رفاق  األخذ في   ااالجتماعية الصعبة والبيئية أحيانا دون رقابة وتوجيه، ودون         

 السوء وما ينجم عنهم من سلبيات كبيرة تضره، فإن الحدث سوف ينحرف ويتجه نحو             

 وأالحدث ذكرا   : اعتبر الحدث المتشرد بأنه     الجريمة، ولذلك اهتم القانون بهذه الفئة و      

أنثى الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة متـشردا فـي الحـاالت                 

  : التالية

إذا دخل منزال    األماكن العامة أو   لمحال أو الطريق العام أوفي    اإذا وجد متسوال في     .1

 القيام بألعاب بهلوانية أو    ويعتبر من أعمال التسول      التسول،أحد ملحقاته بقصد     أو

استعمال أية وسـيلة مـن وسـائل الغـش           عاهات أو  نع اإلصابة بجروح أو   تص

  . عطف الجمهوركتسابال

  .المهمالت الت أوضغيرها من الف إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو. 2

قام بخدمـة    القمار أو   األخالق أو  إفساد الفسق أو  إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو     .3

  . يقومون بهذه األعمالمن

  .الذين اشتهر عنهم سوء السيرة المشتبه في أمرهم أو إذا خالط المتشردين أو.4

  .ن سلطة أبيه أومن له الوالية على نفسهع اً السلوك ومارقءإذا كان سي.5

  .كان يبيت في الطرقات إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو.6

 أو      متوفيين وكان أبواه    ، عائل مؤتمن  إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش وال       .7

   .)*() من قانون بشأن األحداث المشردين1المادة (غائبين،  مسجونين أو

                                                 
 .31/01/1956، السنة السادسة، الصادر بتاريخ )03(نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد  )*(



إلجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تجاه الحدث المشرد، فقد        اوأخيرا في إطار    

في إذا ضبط الحدث  : ( نصت المادة الثانية من القانون بشأن األحداث المشردين بأنهم          

 على طلـب النيابـة العامـة        إحدى الحاالت الواردة في المادة السابقة يحكم عليه بناءً        

 لشخص مؤتمن يتعهد بتربيتـه أو      بتسليمه لوالديه أولمن له حق الوالية على نفسه أو        

  ).مؤسسة معترف بها من الحكومة إلى معهد خيري أو

الـسابقة   ي المـادة  األمور المبينة ف   وإذا عاد الحدث إلى ممارسة أي أمر من         

خالل سنة من تاريخ تسليمه إلى من تقدم ذكرهم تحكم المحكمة بإيداعه في             ) 1المادة(

  .مؤسسة معترف بها من الحكومة  األحداث أوفي معهد خيري أوإصالحية

من القـانون   ) 3المادة(وتختص محكمة األحداث بالنظر في قضايا األحداث المشردين         

  .إجراءات جنائية) 317المادة (فقرة األخيرة من بشأن األحداث المشردين، وال

   :مناقشـة

فـي  ) 109(ت في المجتمع الليبي، مثل القانون رقم        نّمن خالل القوانين التي سُ      

شأن دور تربية وتوجيه األحداث، والقانون بشأن األحداث المشردين، يتـضح مـدى             

جتماعيـة ترعـاهم   االهتمام بفئة األحداث الجانحين من حيث إيوائهم في مؤسـسات ا          

 بهم من حيث تقسيم أعمارهم إلى مراحـل         معندما تزل بهم القدم، وكذلك برز االهتما      

  . كما تم ذكره سابقا بنوع من التفصيل عمرية ثالث، وهو

  

  

ومن خالل مواد ونصوص القوانين السابقة الذكر تم إيضاح نوع العقوبة التـي      

عمرية التي تتناسب معه، وكذلك نـوع       يتلقاها الحدث الجانح وما يتماشى والمرحلة ال      

 ليس هذا فحسب بل وضح القانون حتـى مـسؤولية مـن يتـسلم               ،الفعل الذي ارتكبه  

الحدث، وذلك في إطار المحافظة عليه وتوفير الظروف المالئمة والمناسبة له من أجل           

   . إصالحه وإعادة تأهيله حتى يتسنى إدماجه في الحياة االجتماعية بشكل سليم من جديد



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  مفهـوم الـذات والتكيف النفسـي عند الجانحين
  

  

  

  

  

  

  



  : مقدمــة

إن الكائن البشري الوحيد الذي يتميز بفهمه لذاته وبالتالي تفرده بهذه الخاصية              

 بغض النظر عن ذلك اإلدراك والفهم سواء أكان ايجابيا    أم              -التي تجعله مدركاً لها     

مل والتفكير والبحث والتقويم، وبشكل عـام فـإن إدراك           وجعلها موضوع للتأ   -سلبيا

الفرد لذاته ال يتم بشكل تلقائي أو بالصدفة، ولكن يكون ذلك من خالل وعـي وفهـم                 

وإدراك واهتمام بردود أقوال وأفعال اآلخرين الصادرة منهم تجاهه، كانعكاس ألعماله           

ه الفرد والمحيط الـذي     والسلوكيات الصادرة عنه، وبالتالي فإن الوسط الذي يعيش في        

يتعامل معه يؤثر فيه تأثيراً كبيراً وبالغا من حيث مساعدته على تكوين مفهوم ايجابي              

لذاته وصورة مقبولة لها، وعلى العكس من ذلك لو كان المحيط الذي يعيش فيه الفرد               

م يصفه بالدونية ويشار إليه بالسلبية وعدم التقدير واالحترام له فيكون ذلك مصدرا لفه            

  .وتكوين صورة سلبية لذاته

  :مفهـوم الذات .1

  )Self Concept ( تعريف مفهوم الذات.1.1

لقد أصبحت أخيراً دراسة مفهوم الذات بشكل عام، ولدى الجـانحين بخاصـة               

أمراً هاماً وضروريا لما لنتائج ظاهرة االنحرافات السلوكية من أهمية وخطورة وتأثيٍر       

المجتمع ككل، وبعد أن اتضح أن مفهوم الـذات عنـد   بالغا على حياة الفرد واألسرة و     

الحدث يؤثر بشكل ملحوظ على تنظيم شخصيته وأساليب توافقه وسلوكياته، فإن نتائج            

األبحاث كشفت بأن مفهوم الذات عند الجانحين يتضمن بأنهم أبناء عاقون، واتجاهاتهم            

، مما يترتب على ذلك     نحو العالقات الوالدية سالبة، وأنهم يتوقعون المحاكمة والسجن       

العادات واالتجاهات السلبية التي تجعلهم غير متوافقين ال مع أنفسهم وال مع المجتمع،             

 ).براهيم أحمد أبو زيد، بدون تاريخإ(ومن ثم االتجاه نحو السلوك الجانح    



ما يشارك فيه الشخص األشخاص اآلخـرين عـن         "إن الذات تشير دائماً إلى      

فيه مع شخصيات أخرى، ولـذلك فـالوعي هنـا هـو إدراك              وإلى ما يختلف     ،وعي

الشخص لما فيه من متشابهات أو مختلفات مع اآلخرين، ويقـول علمـاء الـنفس أن                

التمييز القاطع بين الشخصية اإلنسانية والشخصية الحيوانية هو في احتواء الشخصية           

  ).1985محمد عاطف غيث (..." اإلنسانية على الذات

ما لم نكن نعلم عن النفس الملهمة، والنفس البصيرة، والـنفس           لقد علمنا اهللا     و

المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس األمارة بالسوء، ويوضح الغزالي بأن التـصنيفات           

األربع األولى للنفس اآلدمية حميدة، وأما األخيرة فهي غير محمودة، وقد تناول ابـن              

المعرفية للنفس البـشرية، ثـم      مفهوم الذات على أنه الصورة      ) 1037 - 980(سينا  

 Soulتحدث من جاء بعده من المفكرين عن مفهوم الذات مختلفين قليال بين الـروح               

) Locke) 1632 - 1704 تارة أخـرى مثـل جـون لـوك           Selfتارة وبين الذات    

، وتومـاس   )1740 (Humeوهيوم  ) Berkeley) 1685 - 1753وجورج بيركلي   

ولقـد ظهـرت    . ، وغيرهم )1838 (Kantوكانت  ) Brown) 778 - 1820براون  

، )1890(عـام   " وليام جيمس   " فكرة الذات بشكل جديد في مجال علم النفس على يد           

:  إنها مجموعة ما يمتلكه اإلنسان، أو يستطيع أن يقول أنـه لـه             ،حيث قال عن الذات   

 ولقـد ... جسمه، سماته، قدراته، ممتلكاته المادية، أسرته، أصدقاؤه، أعداؤه، مهنتـه           

الـذات  : تطور مفهوم الذات في علم النفس المعاصر بحيث أصبح يعني جانبين همـا            

كموضوع، أي كمشاعر واتجاهات وميول ومدركات وتقييم لنفسها كموضوع، والذات          

كعملية، كحركة كفعـل ونشاط، كمجموعة مـن النـشاطات والعمليـات كـالتفكير             

عبارة عن  ) Selfconcep(ات  أن مفهوم الذ  " روجرز  " ويري  ... واإلدراك والتذكر   

تكوين معرفي منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمـات الخاصـة           

  .)1992محمد أحمد مومني، ( بالذات



وفي هذا اإلطار سيقدم الباحث جملة من التعريفـات التـي تناولـت مفهـوم                         

  :الذات

 ومفهوم الذات يحدد إنجاز     ،)تقدير الفرد لقيمته كشخص   ("حيث يعني مفهوم الذات     

المرء الفعلي، ويظهر جزئياً من خبرات الفرد بالواقع واحتكاكه به، ويتأثر تأثراً كبيـراً              

باألحكام التي يتلقاها من األشخاص ذوي األهمية االنفعالية في حياة المرء، وبتفـسيراته             

  ).1978عبد المنعم الحفني، ( "الستجاباتهم نحوه

تكوين معرفي منظم، موحد ومتعلم للمـدركات       "لذات بأنه   يمكن تعريف مفهوم ا    و

 يبلوره الفرد ويعتبره تعريفاً نفـسياً  ،الشعـورية والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات  

  ).2001محمد الشناوي وآخرون، (" لذاته

تقييم الفـرد   "مفهوم الذات بأنه) Labane  and  Green (ويري البين وجرين  

وهـو  ،  وخلفيته وأصوله وقدراته ووسائله واتجاهاته وانفعاالتـه       من حيث مظهره     ،ككل

  ).2001، محمد الشناوي وآخرون( "يلعب دوراً أساسياً في توجيه سلوك الفرد

فكـرة   "فيشيران على أنـه ) Galhoun  and Acocela (أما جالهون وأكوكيال 

وتتـضمن  ،  والقيميـة المرء عن ذاته بجوانبها الجسدية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية         

معرفة الذات، والتوقعات من الذات، وتقيـيم الـذات،         : الفكرة عن الذات ثالثة أبعاد هي       

وقد يكون مفهوم الذات إيجابياً وقد يكون سلبياً، ويكون مفهوم الذات إيجابياً عندما يعرف              

 وعندما  الشخص حقيقة إمكاناته، وعندما يتمتع مفهوم الذات لديه بقدر من الثبات النسبي،           

  ).2001محمد الشناوي وآخرون، ( "يكون قابالً لذاته ويضع لها أهدافاً واقعية

الطريقة التي ينظر بها الفرد إلى نفـسه، ويكـون تفكيـره            " ،ويعني مفهوم الذات  

 أو مجموعـة مـن القـيم        ،وشعوره وسلوكه غالباً متسقاً ومنسجماً مع مفهومه عن ذاته        

ا اإلنسان عن سلوكه وقدراته وجسمه وجدارته كشخص،        واالتجاهات واألحكام التي يملكه   

 " بيئتـه               يتكون لدي الفرد من خالل تفاعله مـع       ) مكتسب(وهو مفهوم متعلم    

  ).1989عزيز سماره وآخرون، (



  :تطور مفهوم الذات في ثالث مراحل هـي " ميد " ويلخص 

  .ختلفة للكبار منفصلةحيث يقوم الطفل بتجربة األدوار الم:  األدوار الخاصة -1

 وهنا يتمكن الطفل من لعب أدوار اآلخرين جميعاً في الموقـف            : األدوار العامة    -2

الواحد، ويقوم بتنظيم هذه األدوار في شكل عام متماسك متكامـل، وفـي تحديـد               

  .سلوكه ودوره تبعاً لهذه األدوار

راحل تطور مفهوم    وفي هذه المرحلة من م     :ذات المنفردة والذات االجتماعية     ـ ال -3

الذات تتكون الذات االجتماعية، من خالل ما يعطيه اآلخرون له من أحكام عـن              

  ).1989عزيز سماره وآخرون، (جدراته وسلوكه 

بوضوح عن بناء وأنواع الذات، وطبقاً لما       ) James 1958(ولقد عبر جيمس      

  :ذكره فإن الفرد لديه عدة ذوات منها 

  .يقةً بما هو كائن الذات كما يعتقد حق:أوالً 

  . الذات كما يطمح أن يصل إليه:ثانياً 

  .)1998رشيدة عبد الرؤوف، ( تصور الذات كما يدركها لدي اآلخرين له :ثالثاً 

ويري الباحث بأن هذا التصنيف يتوافق مع ما هو معروف عن الذات الواقعية،               

  .والذات المثالية، الذات االجتماعية

تكوين معرفي منظم موحـد     "بأن مفهوم الذات هو     كما يري أبو مغلي وسالمة      

ومتعلم للمدركات الشعورية، والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات، يبلوره الفـرد          

ويعتبره تعريفاً نفسياً لذاته، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفـرد الذاتيـة المتـسقة               

سميح أبو مغلـي    (" رجيةالمحددة األبعاد عن العناصر المختلفة لكينونته الداخلية والخا       

  : وتشمل هذه العناصر في رأيهما المدركات التالية.)2002وعبد الحافظ سالمة، 



 المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الذات كما تنعكس إجرائياً في وصف            -1

  ).الذات المدركة(الفرد لذاته كما يتصورها هو 

 أن اآلخـرين يتـصورونها       المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد       -2

  ).الذات االجتماعية(والتي يتمثلها الفرد من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

 المدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالية للشخص الذي يود أن يكـون             -3

  ).الذات المثالية(عليها 

ي فيري أن الذات هي األساس في ثبات الـسلوك البـشر          ) Cattel(أما كاتل   

وهو يسمي الـذات    " الذات المثالية   " ومفهوم  " الذات الحقيقية    وانتظامه وأمدنا بمفهوم  

ناصر الصديق  ( "ذات الطموح " الحقيقية بالذات الفعلية، أما الذات المثالية فيطلق عليها         

  ).1983الغزير، 

اإلطار الثابت والمستقر الذي يعرفه الشخص      " مفهوم الذات على أنه      كما يعتبر 

فسه، والناتج من تقييم الشخص لذاته ومجموع خبراته الخاصة التي يتوصل إليها            عن ن 

عن طريق عالقاته باآلخرين، وأساليب انتمائه إليهم، والطرق التي يتعامل بها معهـم             

  .)1988رمضان محمد القذافي، (" ومع مكونات البيئة المحيطة به

ات الذاتية ونتائج تقييم    مجموع الخبر : "مفهوم الذات بأنه  " ماكاندلس  " ويعرف  

رمـضان محمـد القـذافي،      (" الشخص لمجاالت سلوكه في ضوء توقعاته المستقبلية      

1988.(  

تكوين معرفـي مـنظم ومـتعلم يتميـز         "يمكن القول أن مفهوم الذات هو       كما  

بالدينامية وهو يقرر الطريقة التي يسلك بها الفرد، ومفهوم الذات إما أن يكون إيجابياً              

  ).2000حنان العناني، ( "أو سلبياً



تكوين معرفي منظم موحد ومتعلم للمدركات      "مفهوم الذات على أنه     كما يعرف   

الشعورية والتصورات والتعميمات الخاصة بالذات يبلوره الفرد ويعتبره تعريفاً نفـسياً           

  ).1984حامد عبد السالم زهران، (" لذاته

عاً لنوع المعاملـة التـي      ومن خالل ما تقدم فإن مفهوم الذات تتضح مالمحه تب         

يتلقاها الطفل من األسرة بكل عناصرها، ويتكون كذلك من خالل ما تقدمـه األسـرة               

  .والمجتمع للطفل من رعاية واهتمام، وما يتعرض له من عقاب وثواب

فعندما يشعر الطفل بأنه مرفوض وغير مقبول من األسرة أو المحـيط الـذي              

ة اآلخرين وتوجـه لـه الـشتائم واإلهانـات          يعيش فيه، وبأنه غير قادر على مجارا      

وعبارات التحقير، وعندما يحرم من فرصة التعبير عن مـشاعره ومـا يـدور فـي                

خاطره، كل ذلك وغيره من مشاعر الحقد والكراهية والنظرة الدونية الموجهة إليـه،             

فإنه قد يتجه نحو الوحدة واالنزواء وعدم الرغبة في تكوين عالقات ربما حتـى مـع                

 أفراد أسرته، وبذلك يبـدأ في تكوين مفهوم سلبي لذاته، وربما يقوده ذلك حتى              بعض

  .إلى االنحراف والجريمة

  :ويتمحور مفهوم الذات بشكل عام حول محورين رئيسيين هما

  : مفهوم الذات اإليجابي-1

وينعكس هذا المفهوم على الفرد الذي يشعر بالرضا عن ذاتـه وتقبلـه لهـا،                 

ة واضحة ويلمسها اآلخرون الذين يتعاملون معه من خالل تقـديره           وتكون هذه الصور  

  .اإليجابي لذاته واحترامه لها ولثقته في نفسه وفي اآلخرين

  : مفهوم الذات السلبي-2

ويتمثل هذا المفهوم في السلوكيات المنحرفة وأنماط العالقات غير المتوازنة مع           

اة العادية التي يسلكها باقي األفـراد  اآلخرين، والسير في نهج يتناقض مع أساليب الحي       

  .العاديين



يتضح مما سبق بأنه لكي يعيش أطفالنا حياة مستقرة هادئة، يتمتعون بصحة             و  

بدنية ونفسية عالية، وهي بدورها تساعدهم على تكوين مفهوم إيجابي للذات،  لـذلك              

سية جيدة منـذ    علينا أن ننشئهم تنشئة اجتماعية متوازنة ونحيطهم بمعاملة تربوية ونف         

الصغر، وتسود بيننا عالقات حميمية دافئة متميزة بشكل دائم ومستمر مـن أجـل أن               

يشعروا باألمان والطمأنينة والسعادة، األمر الذي يجعلهم يتمتعون بصحة نفسية جيـدة            

وبالتالي ُيكّونون مفهوم ذات إيجابي كاعتباره أحد مكونات الشخصية الذي يترك أثره            

  .اة اليومية للفردالواضح في الحي

   :تقدير الذات. 2. 1

لقد اهتم العديد من العلماء وبخاصة علماء النفس الذين يرون مفهـوم الـذات                

يحتل مركزاً أساسياً في نظرياتهم أن الحفاظ على الذات النفسية وبقاءها يماثل البقـاء              

في العديـد   على الحياة عند بعض المخلوقات األخرى، وهذا المفهوم ينال أهمية كبيرة            

روجرز " من الدراسات التي تهتم بتغيير االتجاهات، حيث نجد أن العالج النفسي عند             

وغيره يقوم أساساً على تغيير فكرة اإلنسان عن نفسه من خالل زيادة تقديره لذاتـه،               "

فنجد الرأي السائد هو أن الناس الذين لديهم تقدير منخفض للذات غالباً ما يكونون من               

ناصـر  (غير سعداء في حياتهم، وعاجزين عن التحكم فـي مـستقبلهم            المعزولين و 

  ).1983الصديق الغزير، 

تقييم الفرد لذاته في كليتها وخصائصها العقلية واالجتماعية        "ويعني تقدير الذات    

واالنفعالية واألخالقية والجسدية وينعكس هذا التقييم على ثقته بذاته وشعوره نحوهـا            

سميح أبو مغلي وعبـد الحـافظ       (" و في مختلف مواقف الحياة    وتوقعاته منها، كما يبد   

  ).2002سالمه، 

حكم الفرد على أهمية     "أن تقدير الذات هو   ) Hamacheck" (هامشك  " ويري  

الشخصية، فاألشخاص الذين لديهم تقدير ذات مرتفع يعتقدون أنهم ذوو قيمة وأهميـة،        

بصحة أفكارهم، أمـا األشـخاص      وأنهم جديرون باالحترام والتقدير، كما أنهم يثقون        



الذين لديهم تقدير ذات منخفض فال يرون قيمة أو أهمية فـي أنفـسهم ويعتقـدون أن                 

سميح أبو مغلي و عبـد الحـافظ سـالمه،          (" اآلخرين ال يقبلونهم، ويشعرون بالعجز    

2002.(  

يشير إلى وجود مشاعر إيجابية     "فيري أن تقدير الذات     ) Demo" (أما ديمو   " 

 وإلى الشعور بالنجاح والقدرة على قبول الذات، وأن الذات مقبولـة مـن              نحو الذات 

  ).2001محمد الشناوي وآخرون، (" اآلخرين

مفهوم يعكس اتجـاه    "أن تقدير الذات هو     ) Rosenburg" (روزنبرج  " ويري    

الفرد نحو نفسه، وأن الفرد يكون اتجاها نحو كل الموضوعات التي يتعامـل معهـا،               

إن االتجاه نحوها يختلف عن جميـع الموضـوعات         . ذه الموضوعات والذات أحدى ه  

األخرى، ويري أن تقدير الذات العالي لدى الفرد يعني شعوره بأهمية نفسه واحترامه             

  ).2001محمد الشناوي وآخرون، (" لذاته في صورتها التي هي عليها

حيـث  إن األطفال الذين يعانون من عوز الثقة بالذات ال يكونـون متفـائلين،              

نجدهم يشعرون بالعجز والنقص والتشاؤم، ويفقدون الحماس بسرعة، وغالباً ما تبـدو            

األشياء بالنسبة لهم وكأنها تسير بشكل خاطئ وغير مقبولة، ولذلك نجدهم يستـسلمون      

بسهولة، ويشعرون بالخوف والخجل، ولسوء الحظ فإن تصرفاتهم وسلوكياتهم تـؤدي           

ير مرضي من قبل اآلخرين، ويضعونهم في الشكل        غالباً إلى أن يتخذ ضدهم موقف غ      

  ).2000جمال مثقال وآخرون، (السلبي كالذي يحملونه عن أنفسهم 

وهكذا يختلف تقدير الفرد لذاته باختالف الموقف تبعاً لتغير مفهومه عن ذاتـه             

من خالل عالقاته وتفاعله الشخصي مع اآلخرين، فإذا كانت عالقته بمن حوله إيجابية             

يـره لذاته عاليا، ويقدر ذاته بشكل سلبياً إذا كان تقدير اآلخرين له سلبياً فـي               كان تقد 

  ).1998 عبد الرؤوف، ةرشيد(هذا الموقف 



وأخيراً فإن الذات الكفؤة مسألة نسبية في غالب األحيان، حيث نجد أن النـاس              

نـسان  يختلفون فيما بينهم في ذلك األمر، وتتضح الفروق الفردية بينهم، فقد يكون اإل            

كفؤاً في مجال معين، وقد ال يوصف كذلك في مجال آخر، نتيجة لجملة من الظروف               

  .التي تحيط بالفرد كالشخصية الذاتية منها أو االجتماعية المحيطة به

  نظريات الذات . 3.1

إن اإلنسان يشكل العنصر المهم على سطح الكرة األرضية بدون شك، وبالتالي              

العلمية التي تتعلق به، والبيئة التي يعيش فيها في جوانب           تالدراسا تعددت البحوث و  

متعددة ومختلفة، وعلم النفس وعلم االجتماع كغيرهما من فروع العلم األخرى ساهما            

بنصيب كبير في دراسة السلوك اإلنساني وعالقاته االجتماعية مع اآلخـرين، حيـث             

تبارهـا مكونـا مـن      خصص العديد من العلماء في مجال الشخصية مكانا للذات باع         

  .مكونات الشخصية، بل وأقاموا النظريات التي تتعلق بالذات وما له عالقة بها

وفي هذا اإلطار سيقدم الباحث بعض من هذه النظريات التي تناولـت مفهـوم              

  :الذات بشيء من التوضيح 

  ) :C.  Rogersse  Theory( نظرية كارل روجرز .1.3.1

 في وسـط    –دة من خالل طريقته في العالج       يعرف عا " كارل روجرز " العالم    

 والتي لقيت إقباالً واهتماماً كبيرين من طـرف المعـالجين           –علماء النفس المحدثين    

  .النفسيين

أو العـالج المتمركـز حـول       " العالج الموجه "وطريقته العالجية تعرف باسم       

  .الذات

ي المقالة  وقد بدأت مالمح وضع نظريته في الشخصية أو نظرية في السلوك ف           

 ثم في المقالة التـي      1951 وكذلك في بعض كتبه األخرى       1947التي تم نشرها عام     

الشخصية والعالقات اإلنسانية المتبادلة علـى      ":نظرية في العالج  "نشرها تحت عنوان    



سيد محمد غنيم، بـدون     ( 1959نحو ما ظهر في إطار العالج المتمركز حول العميل          

يما يتصل بفكرته عن الذات نجدها تمثـل النـواة فـي            ،  وعند الغوص أكثر ف     )تاريخ

نظرية الشخصية حتى يمكن القول بأن نظرية الشخصية المتمركزة حول العميل هـي             

  ).سيد محمد غنيم، بدون تاريخ(نظرية في الشخصية متمركزة حول الذات 

بعمق على خبرته في مجال اإلرشاد      " روجرز"حيث ارتكزت واعتمدت نظرية     

فسي، وبذلك بدأ تاريخ نظرية الذات عندما أخذ بالطريقـة التـي ابتـدعها              والعالج الن 

وطورها في مجال العالج النفسي وهي طريقة العالج غير الموجه أو العالج الممركز             

ومن ناحية نظرية الذات نجد أن الذي يحدد السلوك لـيس المجـال             ... حول العميل   

الذي يدركه الفرد بنفـسه،     ) الخبرةعالم  (الطبيعي الموضوعي ولكنه المجال الظاهري      

فالمجال الذي تحدث فيه الظاهرة هو الذي يحدد معناها، وهذا المعني أو هذا اإلدراك              

  ).1987إبراهيم أحمد أبو زيد، (هو الذي يحدد سلوكنا واستجابتنا نحو الموقف 

  :في الذات هي" روجرز"ومن أبرز مفاهيم نظرية 

، وهو الفرد ككل، والذي يتميز فـي رأي         )Organisme( مفهوم الكائن العضوي     -1

هذه النظرية بأنه يستجيب ككل منظم للمجال الظاهري إلشباع حاجاته المختلفـة،            

  .كما أن تحقيق الذات وصيانتها وترقيها هي دافع الكائن العضوي األساسي

، الذي يعني الخبرة في كليتها، وهـو        )Phenomenal( مفهوم المجال الظاهري     -2

ونه شعورياً أو ال شعورياً حسب إمكانية تمثيل الخبـرة تمثـيالً رمزيـاً              يتميز بك 

  .وتعبير الفرد عنها أو عدم إمكانية ذلك

 الذات، وهو مفهوم هذه النظرية األساسي ونواتها،فهو المحور الرئيـسي للخبـرة             -3

التي تحدد شخصية الفرد في هذه النظرية، ففكرتنا عن ذاتنا أي الطريقـة التـي               

إبـراهيم أحمـد    (ا ذاتنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا وكيفية إدراكنا لها           ندرك به 

  ).  1987أبوزيد، 



الذات بأنها جزء متميز من المجال الظاهري، تتكـون مـن           " روجرز"ويعتبر  

ويتضمن مفهوم الذات الصورة الرئيـسية      " أنا"المدركات الشعورية والقيم المتعلقة به      

درس أو طالب أو موظف، أو كشخصية لـه تـاريخ           كم" من أكون أنا    " المتعلقة بـ   

 ككل  –معين ومجموعة من المطامح واألهداف، ومن خالل ذلك يستجيب الكائن الحي            

 للمجال الظاهري من أجل إشباع حاجاته، ذلك إذا كـان هنـاك عـدد مـن                 –منظم  

مـن  الحاجات المحددة، إال أن هناك دافعاً واحداً أساسياً وهو تحقيق وتأكيد أو الرفـع               

قيمة الذات، ويستطيع الفرد أيضا أن يعبر عن خبراته شعوريا، أما إذا أحجـم عـن                

عبد الفتاح  (التعبير واإلفصاح عن هذه الخبرات فإنها تظل باقية في مكامن الالشعور            

  ).1992دويدار، 

قــد أوضــح نظــامين فــي بنــاء الشخــصية              " روجــرز " وهكــذا نجــد 

، والكائن الحي، هذان النظامان قد يتداخالن أحدهما مـع          )الذاتمفهوم  (الذات  : وهما

اآلخر في تعارض أو انسجام، فحينما يختلفان ويتعارضان وال يتطابقان ينجم عن ذلك             

سوء التوافق،وذلك يرجع إلى أن الذات في هذه الحالة تصبح منظمة بطريقة جامـدة،              

وإذا كـان  .  الحي، وتشحن بالتوتراتوتفقد اتصالها مع الخبرة الواقعية الحقيقية للكائن     

اإلدراك عملية انتقائية، فإن المحك األول في ذلك هو اتساق الخبرة مع مفهوم الـذات               

وبالتالي يعمل مفهوم الذات كإطار مرجعي لتقييم وضبط وتنظيم الخبـرات الحقيقـة             

أن الرفض الالشعوري للخبرة التـي ال تتفـق مـع           " روجرز  " للكائن الحي، ويعتقد    

 تفسيره بواسطة ميكانزم الكبـت، فـالخبرات   )*(مفهوم الذات هو ما حاول الفرويديون    

التي ال تتسق مع الذات قد يدركها الشخص كتهديدات، وبقدر ما يزداد التهديد، تصير              

في نفس الوقت يصير مفهوماً      بنية الذات أكثر جموداً ودفاعية للمحافظة على كيانها و        

 مع الواقع الفعلي للكائن الحي، ويفقد اتـصاله مـع خبراتـه             أقل اتفاقاً وأقل انسجاماً   

                                                 
مؤسس نظرية التحليل النفسي ، والتي تؤكد على أهمية الدور الذي           " سيجموند فرويد   " هم أتباع   :  الفرويديون   (*)

ية ، والتحليل النفسي يهدف إلى حـل المـشاكل الشخـصية الفرديـة              يلعبه الالشعور في حياة األفراد اليوم     

 .والجماعية من خالل األسلوب التحليلي 



وكلما تطور الوعي بالذات كلما نمت الحاجة إلى االعتبار اإليجـابي، تلـك             "الواقعية،  

الحاجة التي تدفع الشخص إلى الحصول على التقبل والحب من األشخاص المهمـين             

خرين فحسب بل أيـضاً     في حياته، والشخص ال يحتاج إلى االعتبار اإليجابي من اآل         

ويتحقق التوافق النفسي السليم إذا كان الشخص يلقي اعتبارا إيجابياً          ... حتى من ذاته    

غير مشروط من اآلخرين، وإذا كان هناك اتساقاً بين هذه الحاجة وبين تقييم الشخص              

  ).1992عبد الفتاح دويدار، (" لذاته يترتب على ذلك نمو اعتبار الذات

أولى اهتماماً كبيراً بالذات والظروف المحيطـة       " روجرز "يتضح مما سبق أن   

بها سواء أكانت شخصية ذاتية تهم البيئة الداخلية الذاتية للفرد بكل مكوناتها أم البيئـة               

الخارجية االجتماعية بمختلف أطيافها التي يعيش فيها اإلنسان، فنظريته إذن ركـزت            

ما يدركه الفرد من خالل الواقـع       على االتجاه الظاهري في دراسة الشخصية، وعلى        

  .وما تمده به خبراته الذاتية، ومن ثم السعي وراء تحقيق الذات المتوازنة قدر األمكان



  ):Snygg & Combs Theory(مبز و نظرية سنيج وك.2.3.1

من ناحية  " كارل روجرز "من ناحية و    " سنيج وكومبز "إن القاسم المشترك بين       

 على الجانب المهم والذي يلعب دوراً كبيراً في تكـوين           أخرى هو اهتمامهم وتركيزهم   

الذي يؤكد على أن السلوك يتحدد مـن خـالل          " المجال الظاهري "مفهوم الذات وهو    

  .المجال الظاهري للكائن الحي

  :في الواقع ينقسم إلى قسمين " سنيج وكومبز"والمجال الظاهري عند   

ن كل األجـزاء فـي المجـال        والتي تتضم ) : Phenomenal( الذات الظاهرية    -1

  .الظاهري التي يخبرها الفرد كجزء أو خاصية لذاته

الذي تكونه مجموعة أجزاء للمجال الظاهري التـي تتميـز عـن            :  مفهوم الذات    -2

طريق الفرد كخصائص محددة وثابتة لذاته، ومن خالل ذلك فإن المجال الظاهري            

ولذلك فإنه من الصعب أن     . ةهو الذي يحدد السلوك، ومن ثم تحدد الذات الظاهري        

كعلماء تناولوا نظرية   " سنيج وكومبز "و  " روجرز"توضح حدود ونقاط فاصلة بين      

ال يـدخل العوامـل     " سنيج وكـومبز  "ولكن على العكس من ذلك فإن       ... الذات  

االستبطانية في المجال الظاهري التـي قد يلجأ إليها الـشخص المالحـظ عـن              

إلى أن هنـاك نظامان قد يقعـان       " روجرز"ب  الشخص موضوع المالحظة، ويذه   

" بزمسنيج وكو "الكائـن الحي والذات، ومن ناحية أخرى يعتبر        : في صراع وهما  

السلوك كعالقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع المجال الظاهري، وأن السلوك يتـسبب            

  .كنتيجة لهذا العالم الخاص بالفرد

 إنسانية أساسية واحدة نستطيع     على أن هناك حاجة   " مبزوسنيج وك "وبذلك يؤكد   

بموجبها أن نفهم السلوك اإلنساني وأن نتنبأ به من خـالل المحافظـة علـى الـذات                 

الظاهرية وتأكيدها والرفع من قيمتها ويتم التأكيد كذلك على أنه في ما عدا هذه الحاجة               



إبـراهيم أحمـد أبـو زيـد،        (فإن الحاجات األخرى مشتقة منها وتهدف إلى إشباعها         

1987.(  

  ) :Vernon Theory( نظرية فرنون .3.3.1

من العلماء الذين ساهموا في تطوير نظريـة الـذات،          ) 1963" (فرنون"يعتبر    

حيث ذكر أن هناك عدة مستويات للذات، ومن خالل آرائه فإن كل فرد يـشعر بأنـه                 

أو ذات مركزية تختلف عن الموجودات الخارجية، وهذه الـذات          ) حقيقته(يمتلك نواة   

لمركزية في صراع دائم مع بعضها لكثرة أجزائها، وعلى الرغم مـن ذلـك تكـون                ا

موحدة بواسطة إحساس الذاتية، ومفهوم الذات لديه بعض الـدوافع تظهـر أحيانـاً،              

وعندمـا يكون ذلك قد تخرج هذه الدوافـع عن الضبط والتحكم من قبل إرادة الفرد،               

) األنا األعلى (ت واألماني والمستويـات    يحتـوي مفهوم الذات أيضاً على المثاليـا      و

  ).1987براهيم أحمد أبو زيد، إ(التي بدورهـا تختلف عن المستويات األخرى 

إلى الذات وكأنها متكونة من مجموعة من المستويات اإلدراكية         " فرنون"وينظر  

    :في تكوين الشخص الداخلي أو في نظامه اإلدراكي كاآلتي

ن من مجموعة من الذوات االجتماعية أو العامـة التـي           ويتكو:  المستوي األعلى  -1

  .يعرضها الفرد للمعارف والغرباء والمختبرين النفسيين

 الذات الشعورية الخاصة كما يدركها الفرد السوي ويشعر بها أو يعبر عنها لفظياً              -2

  .ألصدقائه فقط

ليلي شـامل   رة التي يتحقق منها الفرد عادة عندما يوضع في موقع تح          ي الذات البص  -3

  .كموقف التحليل النفسي

 الذات العميقة أو الذات المكبوتة والتي تظهر عادة عن طريـق العـالج النفـسي                -4

  ).1987إبراهيم أحمد أبو زيد، (التحليلي 



وأخيراً فإنه مهما اختلف العلماء، وبالتالي اختالف النظريات أو تقاربها     أو                 

 محاولة لدراسة نفسية وذات اإلنسان، ومدي       تطابقها بشكل جزئي أو كلي، فما هو إال       

تأثرها وتأثيرها على بناء شخصيته، والهدف في النهاية الذي يـصبوا إليـه األفـراد               

جميعاً ويطمحون إليه سواء أكانوا علماء أم غيرهم هو محاولة بناء شخصية متوازنة             

فـرد علـى أن     وفاعلة قدر اإلمكان، وتتسم بمفهوم ذات إيجابي، األمر الذي يساعد ال          

  .يحيا حياة متكيفة مع ذاتها ومتوافقة مع اآلخرين قدر اإلمكان

  :  التكيف النفسي.2

  :تعريف التكيف النفسي.1.2

نظراً ألهمية التكيف النفسي في حياة األفراد، فلقد زاد االهتمام بهذا الجانب من             

ياً أو سلبياً،   خالل العلماء والبحاث من أجل فهمه والظروف التي تؤثر فيه بشكل إيجاب           

ومختلف أبعاده ليساهموا في توجيه وإرشاد العديد من أبناء المجتمع اإلنساني ليحيـوا             

  .حياة نفسية هادئة ومتكيفة مع ذاتها ومتوافقة مع اآلخرين

والختالف أولئك العلماء والبحاث واختالف خلفياتهم العلمية والثقافيـة، فلقـد           

ا فإن الباحث سوف يعرض مجموعة من هذه        تعددت تعريفات التكيف النفسي، ومن هن     

  : التعريفات كما سيلي 

التآلف والتقارب واجتماع الكلمة فهي نقـيض       " يعرف التكيف في اللغة العربية بأنه        -أ

  ).مصطفى فهمي، بدون تاريخ(" التخالف والتنافر والتصادم

م محاولة الفرد إحـداث نـوع مـن التـواؤ          " ويعرف التكيف في علم النفس بأنه      -ب

االجتماعية، ويكون ذلك عن طريق االمتثـال        والتوازن بينه وبين بيئته المادية و     

  ).1985أحمد عزت راجح، (" للبيئة أو التحكم فيها أو إيجاد حل وسط بينه وبينها



مالءمة الكائن الحي مع نفسه ومـع مقتـضيات          " وقد عرف التكيف أيضاً بأنه     -جـ

تالف والتوافق من أجل التدابير والتفاهم      البيئة والظروف من حوله، وهو يتضمن ال      

  ). 1982عدنان سبيعي، (" بدالً من االحتكاك والصراع والتدمير

العالقة التي تحدث بين الفرد ومحيطه، وذلك حـين         "كذلك  ) تكيف( كما تعني كلمة     -د

  ).1977فاخر عاقل، (" ترضى دوافعه وحوافزه

ؤم المرء مع البيئة وقدرته علـى       تال "أيضاً بأنه ) Adaptation( ويعني التكيف    -هـ

التأثير فيها، أو هو تالؤم الحاجات الغريزية مع ظروف ومتطلبات الفرد من نشاط             

  ).1978عبد المنعم الحفني، (" خالل وقت محدد

) تـشارلز دارون  (مشتـق أصالً من نظرية     " وفي نظر البعض اصطالح التكيف       -و

 الكائنات الحية التـي تبقـى هـي    التي قرر فيها أن) 1859(سنة " التطور " عن  

الكائنات التي تستطيع أن تتواءم مع صعوبات وأخطار العالم الطبيعي، وهذا مـا             

محمـد الـسيد الهـابط،      (" عبر عنه دارون باالنتخاب الطبيعي أو البقاء لألصلح       

1989.(  

مجموعة ردود الفعل التي يعدل بها الفرد بناءه النفـسي أو           " وقد فسر التكيف بأنه      -ز

  ).1987نعيم الرفاعي، (..." سلوكه

هو تلك العملية السلوكية التي يستطيع      "،   ويعرف التكيف من الناحية النفسية بأنه      -حـ

عن طريقها كل من الحيوان واإلنسان االحتفاظ بتوازن بين حاجاته المختلفـة أو             

نـوري  (" بين حاجاته والعوائق التي يتعرض لها في المحيط الـذي يعـيش فيـه             

  .)1987 الحافظ،

القدرة على تكوين العالقات الطبيعية بين اإلنـسان        " إلى التكيف على أنه      ويشار-طـ

  ).1990ماجده كمال عالم، (" وبيئته



تغير في سلوك الفرد يناسب ما يحدث في البيئة من          " كذلك يفسر التكيف على أنه       -ي

حل وسـط   تغيرات ويكون ذلك عن طريق االمتثال للبيئة والتحكم فيها، أو إيجاد            

  ).محمد مصطفى أحمد، بدون تاريخ(" بينه وبينها

العملية التي من خاللها يعدل الفرد بناءه النفسي أو سلوكه           "عرف التكيف بأنه  ي و -كـ

ليستجيب لشروط المحيط الطبيعي واالجتماعي، ويحقق لنفسه الشعور بـالتوازن          

  ).2000حنان العناني، (" والرضا

التفاعل الذي يتم بين الفرد وبيئتـه الماديـة         "ى أنها    عملية التكيف عل   ت وقد فسر  -ل

واالجتماعية وفي المجهود أو النشاط الذي يقوم به إلرضـاء رغباتـه وإشـباع              

  ).1987عمر التومي الشباني، (" حاجاته ودوافعه

عملية تشير إلى أن األحداث النفسية تعمل على استبعاد         "  ويعرف التكيف أيضاً بأنه    -م

عادة الفرد إلى مستوى معين هو المستوى المناسب لحياتـه فـي            حاالت التوتر وإ  

  ). 1989صالح أحمد مرحاب،  (" البيئة التي يعيش فيها

العالقة المرضية لإلنسان مع البيئة المحيطة      " وكذلك فسر مفهوم التكيف على أنه        -ن

  ).1983مصطفى الشرقاوي، (" به

فرد من نشاط ليوائم بين سـلوكه       كل ما يقوم به ال    " كما عرف مفهوم التكيف بأنه       -س

  ). 1975فؤاد البهي السيد، (" وبين مطالب البيئة التي يعيش في إطارها

السلوك الذي يجعل الكائن حياً وصحيحاً، وفي تكاثر،         "بأنه وعرف التكيف كذلك     -ع

  ).1984عباس محمود عوض، ("كما أنه ينمي ويغير الطرق المورثة في السلوك

          موعة ردود الفعل التي يعـدل بهـا الفـرد بنـاءه النفـسي              مج" ويعني التكيف    -ف

أو سلوكه ليستجيب للشروط المحيطة به مع تغيير في ظروف البيئة المحيطة بـه              

  ).1999كاملة الفرخ وعبد الجابر تيم، (" أيضاً إن أمكن



عبارة عن القدرة على التحكم والمالءمة بـين        "رف التكيف بأنه    وأخيراً فقد عُ  

اعالت الداخلية الذاتية والبيئة الخارجية قصد إعادة التوازن الشخصي واالنـسجام           التف

  .)1998محمد الطاهر المحمودي، ( "مع األفراد اآلخرين والبيئة

   : أنواع التكيف النفسي.2.2

من خالل ما تم عرضه من تعريفات ومعان للتكيف، نجد أن عمليـة التكيـف                 

 وهامة أيضا، حيث تحدث بـين الفـرد والبيئـة           النفسي عملية مستمرة وغير متوقفة    

  .لغرض الوصول إلى توازن وتواءم بينه وبين بيئته بكل مكوناتها

 في حياة األفراد والجماعـات، وهـو بمثابـة           مؤثرً والتكيف أصبح يقوم بدورً   

مؤشر هام على الصحة النفسية وما ينجم عنها من سلوكيات قد تكون مقبولة أحيانـاً،               

  .حياناً أخرى، وذلك يعتمد على مدى سوية ذلك السلوك من عدمهاوغير مقبولة أ

  :  من أنواع وأبعاد التكيف النفسياًوفي هذا اإلطار فإن الباحث سيذكر بعض  

  : التكيف البيولوجي.1.2.2

وهذا يعني ما يحدث عادة من تغيرات في بيئة الفرد الجـسمية، وذلـك عبـر                  

يحدث من تغيير في بعض أعـضائه الجـسمية         المراحل العمرية التي يمر بها، أو ما        

بفعل الظروف البيئية التي يعيش فيها، وقد تحدث هذه التغيرات بشكل خـارج عـن               

 وال يستطيع الفرد أن يسيطر عليها وذلك مثل ما يتعرض له اإلنـسان مـن                ،اإلرادة

 كـذلك التغيـرات     ،ظروف صعبة كسكان المناطق الباردة والحارة جداً والـصحاري        

حسن (          التي تحدث عبر المراحل العمرية المتعددة التي يمر بها الفرد الجسمية

  ).1998منسي، 

  ):تكيف الفرد مع نفسه( التكيف الذاتي .2.2.2



وهو عندما يكون الشخص قادراً علـى إشـباع دوافعـه وحاجاتـه الفطريـة              

فسية خالية من   والمكتسبة، وبالتالي يشعر بالسعادة والرضا عن النفس وتكون حياته الن         

التوترات والصراعات النفسية، وعندما يكون الفرد غير قادٍر على التكيف مع بيئتـه             

 إلى البيئة االجتماعية التي يعيش فيها، فيكون ذلـك          مالذاتية سواء لعوامل ترجع إليه أ     

  . سبباً مباشراً للتأثيرات السلبية على سلوكه وتصرفاته وعلى حياته النفسية بشكل عام

  ):تكيف الفرد مع المجتمع( التكيف االجتماعي .3.2.2

ويقصد به اتجاه الفرد نحو مسايرة وأخالق المجتمع الذي يعيش فيه وما يوجد               

به من قواعد الضبط االجتماعي، وقبول التغير االجتماعي والقـدرة علـى مواجهـة              

  .مكانظروف الحياة وإيجاد الحلول لما يحدث فيها من مشاكل قدر اإل

 الفرد يعيش في مجتمعه اإلنساني وبين أفراده فإن العديد من عمليـات             وبما أن 

التأثير والتأثر المتبادل بين األفراد تحدث في هذا اإلطار، وبالتالي ينتج عنهـا نمـط               

ثقافي معين، وبذلك يسير اإلنسان وفق قوانين وقواعـد وقـيم وعـادات متعـارف                          

  ).مصطفى فهمي، بدون تاريخ(عليها 

  : ء التكيف الحسن والتكيف السي.3.2

هو قدرة الفرد علـى إشـباع        ) :أو حسن التكيف  ( المقصود بالتكيف الحسن     .1.3.2

حاجاته ودوافعه بشكل يرضيه ويرضي المحيطين به، وال يصطدم بمعـايير           

) أي ليست شديدة  (المجتمع الصالحة، وعندما تكون بعض الحاجات غير ملحة         

  . الوسائل التي تشبع هذه الحاجاتفعلية أن يدقق وأن ينتقي

فهو عدم قدرة الفرد وعجزه عن       ):أو سوء التكيف  ( المقصود بالتكيف السيء     .2.3.2

إشباع دوافعه وحاجاته بطريقة ترضيه وترضي اآلخرين، وقد يرجع سـبب           

هذا العجز أحياناً إلى تكوين وراثي شاذ أو نشأة الفرد في بيئة فاسدة       أو                    

  ).محمد السيد الهابط، بدون تاريخ(انفعالية شديدة إصابته بصدمة 



   تحقيق التكيف السوي.4.2

ال شك أن الفرد يسعى دائماً لتحقيق التكيف السوى مع الجماعة التـي يعـيش               

أن أهم أشكال التكيـف     ) 1962" (كجوان وشدرت    ما" فيها، وفي هذا اإلطار أوضح      

  :هي التي يسعى إليها الفرد ليحققها 

 أي تحقيق السعادة والرضا عن النفس وإشـباع الـدوافع            :كيف الشخصي الت.1.4.2

  . والحاجات ومطالب النمو

  . ويكون ذلك باختيار أنسب المواد الدراسية المالئمة لقدراته : التكيف التربوي.2.4.2

  .  ويكون ذلك باختيار المهنة المناسبة : التكيف المهني.3.4.2

 ذلك بتحقيق االنسجام مـع اآلخـرين وااللتـزام           ويكون  : التكيف االجتماعي  .4.4.2

بالمعايير االجتماعية واالمتثال لقواعد الضبط االجتمـاعي، وتقبـل التغيـر           

  ).2000صالح حسن الداهري، (االجتماعي، والعمل لخير الجماعة 



  :العالقة بين مفهوم الذات والتكيف النفسي لدى األحداث الجانحين. 3
داث تعتبر من المشكالت الخطيرة التي تواجه األسرة        شك أن ظاهرة جنوح األح    ال  

والمجتمع على حد سواء، وهي بذلك تصنف ضمن األمراض النفسية واالجتماعيـة،            

التي بدورها تلقي بظاللها على األحداث لينجم عند ذلك سلوكات غير سوية، وبالتالي             

 ينجم على    يكون مصدرا للقلق واإلضطراب عند اآلخرين، بل وحتى على أنفسهم وما          

ذلك من خطر يهدد حياتهم أحيانا، ناهيك على النتائج السلبية األخرى التي تقع علـى               

  .كاهل الحدث الجانح نفسه وأسرته، بل والمجتمع بأكمله

تبـرز قيمـة تكـوين    ) ظاهرة جنوح األحداث    (و من خالل هذه الظاهرة السلبية       

لذلك من أهمية في إعداد     وتشكيل شخصية الفرد بشكل عام والحدث بشكل خاص، لما          

وصقل شخصية ذلك الحدث، ومن خالل ذلك أيضا تتضح لنا مدى أهمية تكوين مفهوم       

الذات لدى الفرد سواء أكان سلبيا أم ايجابيا، بحيث ينعكس ذلك على سلوكه وحياتـه               

  .النفسية واالجتماعية

بير في رؤية   إن التأكيد على الجانب اإليجابي للذات والتعامل السليم له األثر الك          

الذات، ويمكن استخدامها كاستراتجية في تعديل السلوك، إذ يمكن أن نقلل     أو نطفئ  

  ).2004قحطان الظاهر، (السلبيات من خالل التأكيد على اإليجابيات 

وعلى العكس من ذلك، فكلما زادت المشاعر السلبية في مفهوم الـذات لـدى              

بية أحيانا، بل قد يتجه نحو االنحـراف        الحدث، فإن مستوى السلوك سوف يتسم بالسل      

  .وارتكاب الجريمة أحيانا أخرى

وما من شك سواء من الناحية العلمية ونتائج البحوث والدراسات التي أقيمـت             

على هذه الظاهرة أو من الناحية الواقعية أن معظم اإلنحرفات السلوكية واإلظطرابات            

 اجتماعية مضطربة وغير سوية وغير      النفسية عند الفرد تنبت وتنمو في بيئة أسرية و        

  .قادرة على التكيف مع المواقف المختلفة

وفي ضوء مفهوم الذات الذي كونه الحدث من خالل الحياة التي يعيشها بـين              

أفراد أسرته والمجتمع تكون استجاباته للمواقف والمثيرات التي توجهه، وبذلك تتضح           

لنفسية وإمكاناته الذاتية في التحكم     مدى قدرته على التكيف، حيث لكل فرد خصائصه ا        

والسيطرة على مشاعره وانفعاالته وضبط عالقاته مع اآلخرين، وله أيضا مفهومه عن      



ذاته الذي يلعب دورا كبيرا في تلك العمليات التي تجري في الحياة باستمرار، بحيـث               

ـ              ه نجد أن فكرة المرء السوية عن نفسه تعتبر هي األساس الذي تبنـى وتتأسـس علي

شخصيته السليمة القادرة على الموائمة والتكيف مع الظروف البيئيـة سـواء أكانـت              

  .الداخلية الذاتية التي تخص الفرد أم الخارجية االجتماعية التي يعيش فيها

وفي هذا اإلطار فقد اهتم بعض الباحثين بدراسة العالقة بين فهم الفرد لنفـسه              

)      موقـف دفـاعي   (ون إلى أن يكونوا فـي       األشخاص الذين يميل  "ولبيئته، فوجدوا أن    

 يكونوا أقل دقة وأكثر خطًأ في رؤيـتهم ألنفـسهم           -وهو من عالمات سوء التوافق    -

ولآلخرين، وأقل توافق مع أنفسهم ومع اآلخرين، والعكس صحيح بالنسبة لألشخاص           

ـ            )األقل دفاعية ( ع ، فهم أكثر إدراكاً ألنفسهم ولآلخرين وأفضل توافق مع أنفـسهم وم

  .)1992عبد الفتاح دويدار، (" اآلخرين

   :ةـــمناقش

 بالعالقات األسرية   الذات يتأثر بشكل كبير    يتبين من العرض السابق أن مفهوم     

السائدة بين أفرادها بشكل خاص والعالقات والتفاعالت االجتماعية بشكل عام، وفـي            

عتبـر بمثابـة حجـر      هذا اإلطار فإن العلماء والباحثين اتفقوا على أن مفهوم الذات ي          

  . الزاوية في تكوين الشخصية

فالحدث وإن كان بحاجة إلى تجارب عاطفية مع والديه، فهو كذلك بحاجة إلى             

نموذج مثالي يتعلم منه األدوار االجتماعية لينمي خبراته الذاتية و االجتماعية، وبذلك            

 علـى التكيـف     فإنه بقدر اإليجابية التي يكون بها الحدث مفهوم لذاته تكـون قدرتـه            

النفسي، وعلى العكس من ذلك فإنه بقدر ما يكون مفهوم الذات لدى الحـدث الجـانح                

                . سلبي يكون تكيفه النفسي سلبياً أيضاً



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  الدراســـات السابقـــة
  

  

  

  

  

  

  



  :مقدمة

 إن الدراسات والبحوث السابقة في مجال األحداث وما يتعلق بهذه الفئـة مـن             

أبناء المجتمع من بعض المتغيرات والظروف التي لها صلة بحياتهم اليومية، تعتبـر             

مرجعا للباحثين يعينهم على فهم واستيعاب طبيعة المشكلة المدروسة، وذلك من خالل            

ما يتوفر لهم من حقائق تخص تلك المشكلة وما يتم التوصل إليه من نتـائج توضـح                 

  . وتلقي الضوء عليها بشكل عامالعديد من الجوانب الخفية للمشكلة

وفي هذا اإلطار يجب األخذ في االعتبار عند النظر إلى النتائج التي توصـلت              

إليها تلك الدراسات والبحوث وما يتعلق بها من خصوصية سـواء أكانـت متعلقـة               

أم الخصوصية الثقافية لذلك المجتمع،     ) الزمني(بمجتمع الدراسة من الجانب التاريخي      

 قد يكون هناك اختالف في وجهة النظر، األمـر الـذي يترتـب عليـه                ومن خاللها 

  .االختالف في تقدير وتقييم نتائج تلك الدراسات والبحوث واتخاذ القرارات حيالها

مفهـوم  (المتغيـرات الرئيـسية     الفصلين السابقين   بعد أن تناول الباحث في      و

كالً على حـده، سـوف      في الدراسة الحالية    )  جنوح األحداث  – التكيف النفسي  –الذات

يعرض في هذا الفصل مجموعة من البحوث والدراسات التي تناولت مفهـوم الـذات              

  .وعالقته ببعض المتغيرات من ناحية، وجنوح األحداث بشكل عام من ناحية أخرى

بهذا سيتم عرض بعض الدراسات العربية واألجنبيـة التـي لهـا عالقـة               و

  .التي توصلت إليها هذه الدراساتبموضوع الدراسة الحالية وعرض النتائج 



  :الدراسات العربية: أوالً 

 مفهوم الذات والتوافـق النفـسي لـدى األطفـال         " دراسة سميرة محمد إبراهيم،      -1

  .1983 ،"اللقطاء

تلميـذاً،  ) 120(المجموعة األولى ذكـور     : تكونت عينة البحث من مجموعتين      

ابع والخامس والـسادس االبتـدائي،   تلميذة، بالصف الر) 82(والمجموعة الثانية إناث   

  . سنة) 12-9(وتتراوح أعمارهم بين 

  :واستخدمت الباحثة في دراستها األدوات التالية

  ).إعداد الباحثة( قياس التوافق النفسي -1

  ).سري بيري ها( قياس مفهوم الذات -2

  ).للذكاء االبتدائي( اختبار عين شمس -3

  .تصادي دليل تقدير الوضع االجتماعي االق-4

  ).إعداد الباحثة( استمارة بيانات التلميذ -5

  :وأوضحت نتائج هذه الدراسة  

 أنه ال توجد فروق دالة في مفهوم الذات بين الذكور واإلناث على الدرجة الكليـة                -1

لمفهوم الذات واألبعاد الفرعية باستثناء بعد الحالة الدراسية، وكانت الفروق لصالح           

  .الذكور

وق في مفهوم الذات بين أطفال مؤسسات اللقطاء وأطفـال األسـر             وأنه توجد فر   -2

  .العادية لصالح المجموعة الثانية

 وتوجد فروق بمفهوم الذات بين أطفال قرية األطفال اللقطاء وبين أطفال األسـر              -3

  .العادية لصالح المجموعة الثانية كذلك



 المؤسسات وبـين     وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات بين أطفال          -4

أطفال قرية األطفال لصالح المجموعة الثانية على بعد السلوك والمظهر الجـسمي            

  .والقلق

  .الذكور أنه ال توجد فروق دالة إحصائية في التوافق الشخصي بين اإلناث و  و-5

توجد فروق لصالح الذكور على عنصر العالقات االجتماعية السليمة بينمـا ال              و -6

ة على عنصر التحرر من الميول العدوانية أو عنـصر االلتـزام            توجد فروق دال  

  .  األخالقي

أنه توجد فروق دالة في التوافق االجتماعي بين أطفـال المؤسـسات وأطفـال                و -7

  .األسر العادية لصالح المجموعة الثانية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق االجتماعي بين أطفال قرية األطفال       و -8

فال األسر العادية لصالح المجموعة الثانية، حيث وجدت فروق على عنصري           وأط

العالقات االجتماعية السليمة والتحرر من الميول العدوانيـة وعنـصر االلتـزام            

  .األخالقي

لقد ربطت هذه الدراسة بين مفهوم الذات والتوافق النفسي لدى األطفال اللقطاء،       

و اجتماعية ربما تكون غير عادية وصعبة،       والذين بدورهم يعيشون في ظروف نفسية       

وأوضحت هذه الدراسة وجود بعض الفروق في عملية التوافق ومفهوم الـذات بـين              

أطفال المؤسسات وأطفال األسر العادية لصالح المجموعة الثانيـة فـي العديـد مـن         

  .الجوانب

مفهوم الذات لدى بعـض الفئـات مـن أطفـال            "،أنور فتحي عبد الغفار    دراسة   -2

  .1982، "المؤسسات األيوائية االجتماعية

طفـالً مـن أطفـال المؤسـسات        ) 142(حيث كانت عينة البحث مكونة من       

سنة، وتشمل خمس فئات ممثلة للحرمـان       ) 12-10(اإليوائية، تتراوح أعمارهم بين     



يتيم أب، يتيم أم، يتيم الوالـدين، انفـصال الوالـدين، سـوء الحالـة االقتـصادية                 (

وهم من ثماني محافظات، كما شملت العينة مجموعات منـاظرة فـي            ،  )واالجتماعية

العدد وفي أسباب الحرمان، ولكنهم يقيمون مع أفراد أسرهم ومن نفس األحياء السكنية             

  .لدور الرعاية االجتماعية

  :ي ه ووقد تم استخدام مجموعة من األدوات   

  ).سماعيلمحمد عماد الدين إ: ( اختبار مفهوم الذات للصغار، إعداد -1

  ) .أحمد زكي صالح: ( اختبار الذكاء المصور، إعداد -2

  ).الباحث: ( استمارة المستوى االقتصادي االجتماعي، إعداد-3

  : التاليةوقد انتهت الدراسة للنتائج

 ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الفئات الخمس في المؤسسات االجتماعية في بعد              -1

  .   الذات، أو في بعد تقبل اآلخريناإلحساس بالتباعد، وبعد تقبل

 ال توجد فروق دالة بين فئات العاديين في بعد اإلحساس بالتباعـد لـصالح فئـة                 -2

  .الحرمان من األم

  . ال توجد فروق حقيقية في بعد تقبل الذات بين فئات العاديين-3

 توجد فروق دالة في بعد تقبل الذات بين فئات العاديين لـصالح فئـة الظـروف                 -4

  .الجتماعيةا

 ال توجد فروق دالة بين أطفال الرعاية االجتماعية والعاديين في بعـد اإلحـساس               -5

  ).1983سميرة إبراهيم، (بالتباعد أو في بعد تقبل الذات، أو في بعد تقبل اآلخرين 

وقد فسرت هذه النتائج بأن برامج الرعاية المؤسسية قد تـؤدي لعـدم وجـود                 

   .يين في معظم النتائجفروق دالة بينهم وبين العاد



دراسة مستوى مفهـوم ذات األحـداث الجـانحين          " ،نرمين لويس نقوال   دراسة   -3

  .1990، "دراسة تقويمية تشخيصية : ماً اع) 12-10(البالغين من العمر 

لقد تم اختيار عينة الدراسة من مؤسستين لألحداث فقط، ويرجع ذلك إلـى أن                

راسة ال تتواجد إالً في هـاتين المؤسـستين، لـذلك           المرحلة العمرية المحددة لهذه الد    

حيـث كـان عـدد      ) 30(اقتصرت العينة عليهما فقط، وكان عدد أفراد العينة الفعلي          

  .سنـة) 12-10(، ممن تتراوح أعمارهم ما بين )15(وعدد اإلناث ) 15(الذكور 

   :التاليـــةوهدفت هذه الدراسة إلى تحقيق النقاط   

انتشار جرائم األحـداث فـي اآلونـة         واألسباب الكامنة وراء   الكشف عن الدوافع     -1

  .األخيرة

  . معرفة الظروف والعوامل والضغوط التي تؤدي إلى جنوح األحداث-2

  . التخطيط لمواجهة مفاهيم الذات السلبية عن األطفال في الوقت المناسب-3

دف تكوين مفهوم    توعية األسرة المصرية بأهم األساليب المناسبة لتربية أطفالها به         -4

  .الذات اإليجابي لكل طفل

  :ما يلـيوقد استخدمت الباحثة من األدوات 

  :، وتناولت فيها دراسة األبعاد التالية)عزة حسين: ( استمارة دراسة الحالة، إعداد -1

البيانات األولية والبيانات األسرية، والجو األسرى، والحالة الـسكنية والحالـة           

جتماعية، والحالة المهنية، والقضية والتاريخ التطوري، والقدرات       التعليمية، والحالة اال  

  .العقلية، والمظهر والسلوك العام للشخص

وكانت المعالجة اإلحصائية من خالل استخدام معامل ارتباط بيرسون باستخدام          

  :الدرجات الخام وكانت نتائج هذه الدراسة كاآلتي



ن أبعاد مفهوم الذات وبين ارتكاب الجرائم        ال توجد عالقة إرتباطية ايجابية دالة بي       -1

المختلفة المخالفة لقوانين المجتمع من طرف أفراد عينة الدراسـة، وبالتـالي لـم              

  .يتحقق الفرض األول

 ال يوجد اختالف بين مستوى مفهوم ذوات األحداث الجـانحين وذوات األحـداث              -2

اء البعد الخاص بتقبل    الجانحات، وبالتالي رفض الفرض الثاني وعدم قبوله، باستثن       

  .الذات بالنسبة لعينة الذكور

جاءت هذه الدراسة في إطار التركيز على متغير مفهوم الذات لدى األحـداث             

الجانحين دون غيره، وهو بدوره أحد المتغيرات الذي تم التركيز عليه في دراسـاتنا              

  . الحالية

 الذات والتوافق النفسي    مستوى مفهوم " عبد المنعم عبداهللا حسين السيد،       دراسة   -4 

  .1993، "وعالقتهما بالسلوك التأملي واالندفاعي لطلبة المرحلة الثانوية 

طالب وطالبة من الـصف األول الثـانوي        ) 400(وتكونت عينة الدراسة من     

  .كعينة عشوائية من ريف وحضر محافظة الشرقية

  :كالتاليوكانت أهداف الدراسة 

ت، والتوافـق النفـسي للطـالب التـأمليين          التعرف على مستوى مفهـوم الـذا       -1

  .االندفاعيين، وذلك بهدف توجيههم نفسياً وتربوياًو

 إتاحة الفرصة أمام المعلم للتعرف على مستوى مفهوم الذات، ومستوى التوافـق             -2

االنـدفاعي داخـل    / النفسي لدى طالبه، وذلك من خالل معرفة سلوكهم التأملي          

  .الفصل وخارجه



عة من التوصيات التربوية للوالدين والمعلمين، وكل المتعاملين مـع           التقدم بمجمو  -3

. لتأملياالطالب لتحقيق مستوى أعلى في مفهوم الذات والتوافق النفسي والسلوك           

   :اآلتيواستخدم الباحث في دراسته من األدوات 

  ).الباحث: ( استمارة بيانات الطالب، إعداد-1 

  ). سامية القطان: (افي، إعداد استمارة المستوى االقتصادي الثق-2

  ).أحمد زكي صالح: ( اختبار الذكاء المصور، إعداد -3

  ).عماد الدين إسماعيل: ( اختبار مفهوم الذات للكبار، إعداد -4

  ). ءعطية هنا: ( اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية، إعداد -5

  ).رشيدة عبد الرؤوف: (داد االندفاعي، إع/ للسلوك التأملي ) إيزنك( اختبار -6

   :التاليـةوباختصار فقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

  . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات وأبعاده بين الجنسين-1

  . وجود فروق بين الجنسين في عملية التوافق، وكان لصالح الذكور-2

فاعي لصالح الذكور في بعدي      وجود فروق بين الجنسين في مكونات السلوك االند        -3

  .المغامرة االندفاعية ولصالح اإلناث في بعد التعاطف

  . توجد فروق بين الجنسين في المغامرة، ولصالح الذكور-4

كشفت هذه الدراسة عن العالقة بين مستوى مفهوم الذات والتوافق وعالقتهمـا            

مسألة سواء السلوك من    بالسلوك التأملي واالندفاعي، األمر الذي قد يكون له دور في           

عدمه، وامتازت هذه الدراسة باستخدامها لعدد كبير من األدوات التـي تلعـب دوراً              

  .كبيرا في تعزيز النتائج المتحصل عليها



دراسة مقارنة بين األسوياء والجـانحين       "،عادل كمال السيد محمد خضر     دراسة   -5

  .1989، "في أسلوب رسم الذات واألقران واألسرة 

هذه الدراسة إلى مقارنة رسوم األسوياء برسوم الجانحين، تلك المستمدة          هدفت    

  .من أسلوب رسم الذات واألقران واألسرة

المجموعة األولى  : وكانت عينة الدراسة مكونة من مجموعتين من المراهقين         

حدثاً من األحداث الجانحين، والمجموعة الثانية ضـابطة،        ) 40(تجريبية، وتتكون من    

طالباً من طلبة مدارس األسوياء، وقد تراوح عمر عينة البحث مـا            ) 40 (وتتكون من 

  . سنة) 17-14(بين 

  :التاليةوقد استخدم الباحث في دراسته األدوات 

  ).عطية هنا: ( اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية، إعداد -1

  ).أحمد زكي صالح: ( اختبار الذكاء المصور، إعداد-2

  ).الباحث: (لحالة االجتماعية والمستوى االقتصادي واالجتماعي، إعداد  استمارة ا-3

  ). الباحث: ( أسلوب رسم الذات واألقران واألسرة، إعداد -4

  :التاليةوقد خلصت الدراسة إلى النتائج 

عنـصراً لرسـم    ) 27( وجود فروق دالة إحصائياً بين األسوياء والجانحين على          -1

  .عنصراً لتحليل رسم الذات مع األقران) 48(الذات مع األقران، من بين 

عنصر لرسم الذات ) 17( وجود فروق دالة إحصائياً بين األسوياء والجانحين على      -2

  .مع األسرة

عنـصراً  ) 31(عنصراً لرسم الذات مـن بـين        ) 23( وجود فروق بين األسوياء      -3

  .لتحليل رسم الذات



 األسوياء والجانحين من خالل     تتضح أهمية هذه الدراسة في إبراز الفروق بين         

  . أسلوب رسم الذات واألقران واألسرة وفقا لنتائج الدراسة المتحصل عليها

  .1970، "أبعاد مفهوم الذات لدى الجانحين  "  دراسة أنور الشرقاوي،-6

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أبعاد مفهـوم الـذات لـدى الجـانحين،                 

دى غير الجانحين وذلك للتعرف على مـا إذا كانـت           ومقارنتها بأبعاد مفهوم الذات ل    

  .هناك فروق بين الفئتين في تكوين هذا المفهوم

إحـداهما  : مجموعات، مجموعتين تجريبيتين    ) 04(وتكونت عينة الدراسة من     

: من األحداث الجانحين، والثانية من الفتيات الجانحـات، ومجمـوعتين ضـابطتين             

  .، والثانية من الفتيات غير الجانحاتإحداهما من األوالد غير الجانحين

  .مراهقاً) 30( واشتملت كل مجموعة على 

  :ما يلي علىوأسفرت نتائج هذه الدراسة 

 مفهوم الذات لدى الجانح يختلف عن مفهوم الذات لدى غير الجـانح مـن حيـث                 -1

التطابق بين الذات المدركة والذات المثالية، حيث وجدت لدى الجانحين أقل عنـه             

  .غير الجانحينلدى 

 الـشخص  عـن  عن ذاته ومفهومه   من التباعد بين مفهوم الجانح     درجة أكبر   وجود -2

  .العادي

 وتشير النتائج أيضاً إلى أن الجانحين والجانحات يتقبلون اآلخرين بدرجة أقل مما             -3

اآلخرين  التباعد بين تقبل الذات وتقبل     هناك درجة كبيرة من    أي أن  يتقبلون أنفسهم، 

    .لديهم



 عن ذاته أكثر تباعد     – ذكر أو أنثى     – كذلك اتضح أن المفهوم الذي يكونه الجانح         -4

من المفهوم الذي يكونه عن الشخص العادي، وهذا يعني أن الجانح يـرى نفـسه               

  .بصورة تخالف الصورة التي يرى بها اآلخرين

ى تكمن أهمية هذا البحث في أنه من المحاوالت التي تناولت مفهوم الذات لـد             

الجانحين والكشف عن أبعاده من خالل المقارنات التي تمت في هـذه النتـائج بـين                

  .الجانحين وغير الجانحين

االختالفات في مفهوم الـذات النفـسي،       "  دراسة عبداهللا مرزوق مصلح العتيبي،     -7

سـنة  ) 19-13(االجتماعي، األسري التعاملي عند عينة من المراهقين السعوديين         

  . هـ1409، "درات وغير المتعاطين في مدينة جدة المتعاطين للمخ

     



  :إلىهدفت هذه الدراسـة 

سنة، السعودي عند   ) 19-13( التعرف على االختالف في مفهوم الذات للمراهق         -1

  .متعاطي المخدرات وغير المتعاطي 

  . الكشف عن العوامل المؤثرة في شخصية الفرد التي تدفعه إلى تعاطي المخدرات-2

 )19-13(الذات لدى متعاطي المخدرات المراهـق        موضوعية لمفهوم  م صورة  تقدي -3

  .سنة

 النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة تساعد الجهات ذات العالقة في تربية الطفـل              -4

  .، أو في مجال مكافحة تعاطي المخدرات)األسرة، المدرسة، المجتمع(

  :  التاليوتكونت عينة الدراسة من فئتين على النحو 

  .  عينة متعاطي المخدرات، وكانت من سجون جدة، ودار المالحظة االجتماعية-1

وكانت من خالل المدارس المتوسـطة      ) غير المتعاطين للمخدرات  ( عينة العاديين    -2

والثانوية في مدينة جدة، ومن مدرسة ثانوية أخرى متوسطة، وبلغ مجموع عينـة             

  .سنة) 19-13(طالباً للفئة العمرية ) 465(غير المتعاطين 

   : التاليواستخدم الباحث من األدوات

  .   مقياس مركز أبحاث مكافحة الجريمة لمفهوم الذات للشباب-

ـ  1408عبداهللا صـيرفي،    (حيث استخدم الباحث هذا المقياس الذي أعده           )  هـ

  .لالنطباع الذاتي) أفر(الرياض، والمقتبس من مقياس 

لقيـاس االختالفـات فـي      ) ت(تبـار   وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام اخ      

  .المتوسطات عند المجموعتين متعاطي المخدرات وغير المتعاطين في مفهوم الذات

   :التاليةوتوصلت الدراسة إلى النتائج 



) النفسية، االجتماعية، األسرية التعامليـة ( توجد اختالفات في المفهوم الكلي للذات       -1

  .بين المتعاطين للمخدرات وغير المتعاطين

 توجد اختالفات في مفهوم الذات النفـسية بـين المتعـاطين وغيـر المتعـاطين                -2

  .للمخدرات

  . توجد اختالفات للتحكم في النزوات بين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات-3

  . توجد اختالفات في االنسجام االنفعالي بين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات-4

ر الفرد لهيئته الجسمية بين المتعاطين وغير المتعـاطين          توجد اختالفات في تصو    -5

  .للمخدرات

المتعـاطين   وغيـر  االجتماعية بـين المتعـاطين     في مفهوم الذات   توجد اختالفات  -6

  . للمخدرات

 توجد اختالفات في العالقات االجتماعيـة بـين المتعـاطين وغيـر المتعـاطين               -7

  .للمخدرات

  .قي بين المتعاطين وغير المتعاطين للمخدرات توجد اختالفات في النضج األخال-8

 توجد اختالفات في األهداف المهنية والتربوية بين المتعاطين وغيـر المتعـاطين             -9

  .للمخدرات

المتعـاطين   وغيـر   توجد اختالفات في مفهوم الذات األسرية بـين المتعـاطين          -10

  .للمخدرات

موعة متعاطي المخدرات وغير  توجد اختالفات في مفهوم الذات التعاملية بين مج    -11

  .المتعاطين

 توجد اختالفات للتحكم في العالم الخارجي بين مجموعة متعـاطي المخـدرات             -12

  .المتعاطين وغير



 توجد اختالفات في الخلو النسبي من أعراض المرض النفسي بـين مجموعـة              -13

  .المتعاطين متعاطي المخدرات وغير

  .المتعاطين للمخدرات موعة المتعاطين وغير توجد اختالفات في التكيف بين مج-14

إن نتائج هذه الدراسة قد أوضحت االختالف بين المتعاطين وغير المتعـاطين            

من المراهقين في جوانب مفهوم الذات المشار إليها في هذه الدراسة، وكذلك االختالف             

  .في عملية التكيف، وهو متغير هام في دراستنا الحالية

  .  الكبير نسبيا في عينة الدارسة فإنه يزيد من أهميتهاوباإلضافة إلى العدد

دراسـة بعـض المتغيـرات الشخـصية         " ،علي خضر عالي الثبيتـي     دراسة   -8

  . هـ1408، "واالجتماعية المرتبطة بجنوح األحداث 

  :هذه الدراسة وكانت أهدف   

 معرفة خبرة الفشل الدراسي والتأخر الدراسي التـي يتعـرض لهـا األحـداث               -1

  .جانحون وصلتها باالنحرافال

  . التوصل إلى معرفة مستوى ذكاء األحداث الجانحين بمقارنتهم بأندادهم األسوياء-2

  . معرفة البيئات االجتماعية وخصائصها التي ينتمي إليها األحداث الجانحون-3

 الوقوف على مستوى توافق األحداث الجانحين شخصياً واجتماعيـاً ومقـارنتهم            -4

  .سوياءبزمالئهم األ

وفيما يخص عينة البحث، فكانت من مودعي دار التوجيه االجتماعي بالطائف،           

سنة، وكانت العينة تتكون    ) 18-12(وغالبية األحداث المنحرفين في المرحلة العمرية       

  .حدث سوي اختيروا من ثالث مدن بأبعاد مختلفة من مدارس البنين) 100(من 

   :لتاليةاواستخدم الباحث األساليب اإلحصائية 



الختبار الفرق بين المتوسطات عند المقارنة بين متوسطي أفراد       ) ت( استخدم قيمة    -1

  .العينتين

  ).2يكـا( كما استخدم -2

   :التاليةوتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج 

  . أن األحداث المنحرفين يتصفون بالتأخر الدراسي والفشل الدراسي-1

  .مقارنتهم باألسوياء أن المنحرفين ناقصو ذكاء وذلك ب-2

 أوضحت النتائج أن المنحرفين ينتمون إلى أسر يسودها التفكك األسري كالطالق             -3

  .والوفاة واالنفصال

  . لم يظهر أي تأثير لترتيب الحدث بين أخوته-4

 ارتفاع نسبة األمية بين أباء وأمهات المنحرفين، مقابل ارتفاع نسبة المتعلمين من             -5

  .ءاألبوين عند األسويا

  . األحداث المنحرفين ينتمون إلى أسر ذات دخل منخفض-6

 أما معاملة أسر المنحرفين فقد دلت النتائج على السلبية، حيـث تبـين أن أبـاء                 -7

  .األسوياء أكثر ايجابية في أسلوب المعاملة

  . عالقة الوالدين في أسر المنحرفين سلبية-8

  . وجود مشاكل في المنزل وسوء معاملة زوجة األب-9

:  وأهم ما ذكره األحداث األسوياء واشتركوا فيه كسبب يؤدي إلى االنحراف هو            -10

  .عدم طاعة الوالدين، والتنشئة الفاسدة

 ومن حيث التوافق النفسي واالجتماعي، دلت النتائج على أن األسـوياء أكثـر              -11

  .توافقاً نفسياً واجتماعياً من المنحرفين، وأن المنحرفين يتسمون بالعدوانية



و تتجلى أهمية هذه الدراسة في بيان العالقة بين بعض المتغيرات التـي لهـا               

صلة بالجوانب الشخصية واالجتماعية وارتباطها بمسألة جنوح األحداث وما يترتـب           

   .  على ذلك من نتائج سلبية

الفروق في مفهوم الذات بين األحداث المنحرفين       "  دراسة رندة عبداهللا عمر ناصر،       -9

  .1981" د العاديين كما يعبر عنه مقياس تنسي لمفهوم الذات واألفرا

وكان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت هناك فروق فـي               

سنة كما  ) 18-12(مفهوم الذات بين األحداث المنحرفين واألفراد العاديين لفئة العمر من           

  .معدة للبيئة األردنيةتعبر عنها صورة مقياس تنسي لمفهوم الذات المعربة وال

من الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين      )  شخص 500(وتكونت عينة الدراسة من     

  :سنة مقسمين إلى عينتين فرعيتين ) 12-18(

حدثاً، أخذوا من دور التربيـة      ) 185( تشمل األحداث المنحرفين وعددهم      :العينة األولى   

  .والتأهيل من مدن األردن

شخصاً اختيـروا عـشوائياً مـن       ) 315(فراد العاديين وعددهم     تشمل األ  :العينة الثانية   

  .المدارس اإلعدادية والثانوية وحسب الفئات العمرية المطلوبة

واستخدمت الباحثة أداة القياس في هذه الدراسة مقياس تنـسي لمفهـوم الـذات                

  . المعربة والمعدلة للبيئة األردنيةهبصيغت

  :الية وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج الت

 أوضحت جداول المتوسطات أن الفروق كانت ال تظهر واضـحة بـين األحـداث               -1

الجانحين واألفراد العاديين إال في الدرجات التي تمثل نقد الذات والذات الخلقية على             

  .مقياس تنسي لمفهوم الذات

 أما فيما يخص متغير العمر، فلم تظهر له داللة فـي أي مـن الـدرجات الفرعيـة                   -2

  .خلصة من المقياسالمست



 ومن النتائج المسجلة أيضاً أنه ال توجد فروق واضحة بين األفراد العاديين واألحداث              -3

  .المنحرفين في معظم الجوانب التي يقيسها اختبار تنسي لمفهوم الذات

تكمن أهمية هذه الدراسة أساسا في كون الباحثة قامت بتطبيـق مقيـاس تنـسي               

ا يتالءم مع بيئتها المحلية، وهي األداة المطبقة في دراستنا          لمفهوم الذات في دراستها وم    

  . حاليا وما يتناسب مع البيئة المحلية كذلك



  :الدراسات األجنبية : ثانياً 

   :Chapman Ivan 1966 دراسة ايفان شابمان -1

دور مفهوم الذات كمقياس للجـانحين وغيـر        : " وكان موضوع هذه الدراسة     

  ".الجانحين 

ه الدراسة إلى التعرف على عمليـة التفاعـل االجتمـاعي بيـنهم،             وهدفت هذ 

ولمعرفة األشخاص البعيدين عن القيم القانونية أو الشرعية، والمشجعين للقـيم غيـر             

  .الشرعية

وتكونت عينة الدراسة من عشرين زوجاً من الجانحين وغير الجانحين والذين           

  . من ثالث مدارسسنة، وتم اختيارهم) 21-14(تراوحت أعمارهم ما بين 

  :واستخدمت في الدراسة األدوات التاليــة 

  ).كيلي رول( اختبار تقريري، قام بتقنينه -1

  .عبارة) 20(، وهو يحتوي على )كوهين( اختبار -2

  :وأوضحت نتائج هذه الدراسة 

 وجود فروق دالة إحصائياً بين طرق إدراك الجانح وغير الجانح لألفراد الـذين              -1 

الهـارب مـن    " م في النظام االجتماعي غير الشرعي، فالجانح يدرك         تشملهم القي 

أكثـر  " المدرسة، والشخص غير المتدين والشخص الذي له متاعب مع القـانون            

  .إيجابياً عما يدركه غير الجانحين

أظهرت النتائج أنه ال يوجد اختالف في إدراك الجانح وغير الجـانح لألفـراد                و -2

لنظام االجتماعي الشرعي، فغير الجانح يدرك المـدرس،        الذين تشملهم القيم في ا    

  .ومدير المدرسة ورجل الشرطة أكثر إيجابية من الجانح



 وأشارت النتائج أيضاً أن غير الجانحين يـدركون الـصديق واألب والموظـف              -3

  .وأنفسهم أكثر إيجابية من الجانح

لدي الجـانح وغيـر      وتوجد فروق دالة في االستجابة االيجابية في مفهوم الذات           -4

الجانح في العالقة بالنظام االجتماعي الشرعي، وهذا يوضح أن غيـر الجـانحين             

لديهم مفهوم لذات أكثر إيجابية عن الجانحين مع النظام االجتمـاعي الـشرعي،              

واالنتباه إلى أهمية المفاهيم الفردية لذات األشخاص والقوة االجتماعية في تحديـد            

  ).1990، نقوال(اتجاه ونوع العمل 

وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها توضح مدى أهمية وفاعلية ودور مفهـوم             

. الذات في تحديد مدى سوية الفرد من عدمها من خالل السلوك الجانح أو غير الجانح              

  .وما يؤخذ على هذه الدراسة هو صغر حجم العينة قليال

   :Deitz 1969ز ـ دراسة ديت-2

ة بين الجانحين وغير الجانحين في مفهوم الـذات         مقارن: "وكانت هذه الدراسة    

  ".وتقبل الذات والتوحد الوالدي

  .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بينهما في المتغيرات السابقة

  :وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين   

  .حدثاًَ جانحاً) 40( مجموعة تجريبية مكونة من -1

  .لميذاًت) 42( مجموعة ضابطة مكونة من -2

  :وأتضح من نتائج الدراسة ما يلي 

 عدم وجود فرق دال بين الجانحين وغير الجانحين في مفهوم الذات، حيـث لـم                -1

تحصل المجموعة الجانحة على مفهوم ذات منخفض عن مفهـوم الـذات الـذي              

  .حصلت عليه المجموعة غير الجانحة



ي تقبل الـذات والتوحـد       بينما وجدت فروق دالة بين الجانحين وغير الجانحين ف         -2

األبوي حيث كان الجانحون أقل تقبالً لذاتهم، وكـان توحـدهم بآبـائهم ضـعيفاً               

في حين كان غير الجانحين متقبلين لذواتهم وأكثر تطابقـاً فـي            ) وخاصة األب (

  .توحدهم بآبائهم

 كذلك اتضح أن الجانحين يشعرون بأنهم لم يحصلوا على درجة كافية من الرعاية              -3

ل آبائهـم، وأن آباءهم أقل تفهماً لهـم، وذلك بخالف ما يشعر بـه غيـر               من قب 

  ).1989خضر، (الجانحين 

تتضح أهمية هذه الدراسة في كونها دراسة مقارنـة بـين الجـانحين وغيـر               

الجانحين من خالل التعرف على مستوى مفهوم الذات وبعض المتغيرات األخرى لدى            

  . البحثكل فئة من المجموعتين قيد الدراسة و

   :Eyoisidore.E 1981 دراسة إيزيدور -3

مقارنة في مفهوم الذات بين الجانحين وغير الجانحين        : ع هذه الدراسة    ووموض

  .اإلنجليز

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الذات لدي األحداث الجانحين مـن     

  .خالل أبعاد مفهوم الذات

مـن غيـر    ) 121(لجـانحين و    من الذكور ا  ) 90(وتكونت عينة الدراسة من     

الجانحين تم تقسيمهم إلى مجموعات فرعية بناء على المستويات االجتماعية ودرجـة            

عاماً، وقـسمت   ) 21-14(االنفتاح في مؤسسات الجناح، وتراوحت أعمارهم ما بين         

العينة إلى أربع مستويات بدءاً بالمستوي العالي حتى طبقة العمـال غيـر المهـرة،               

  .انحين في المستوي األخيرووقعت عينة الج

  :وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي



ظهرت فروق دالة إحصائيا بين الجانحين وغير الجانحين فـي محـاور الـذات              -1

الجسمية، نقد الذات، الذات العائلية، الذات االجتماعية، الذات األخالقية، ولـصالح           

  . غير الجانحين

 وغير الجانحين في المجمـوع الكلـي         ظهرت فروق دالة إحصائيا بين الجانحين      -2

  .للمقياس ولصالح غير الجانحين

 لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين الجانحين وأقرانهم غير الجانحين فـي الـذات               -3

  ).1990نقوال، (الشخصية والذات الجسمية 

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها جاءت في إطار التركيز على مفهوم الذات             

خصائص الجانحين وغير الجانحين من خالل أبعاد مفهوم الذات التي       ودوره في إبراز    

  . توضح الفروق بينهم

  

  

  

  

  :مناقشــة الدراسات السابقة

من خالل ما تم عرضه من بحوث ودراسات سابقة التـي اسـتطاع الباحـث                 

الحصول عليها، ومن خالل إدراكه بأن هذه الدراسات جديرة بالعرض في الدراسـة             

اعتبار أن هذه البحوث هي أقرب ما تكون إلى البحث الحالي من غيرها             الحالية، على   

  .من الدراسات التي تناولت هذا الجانب، المتعلق بجنوح األحداث

ومن خالل هذا العرض للدراسات والبحوث السابقة، فإنها ال شك تمثل إطـاراً             

وماته حول  نظريا لموضوع الدراسة الحالية، و كذلك توسيع نظرة الباحث وإثراء معل          



األحداث ومفهومهم لذاتهم وطرق تفكيرهم ونظرتهم للواقع، وأهم ما يمكن مالحظتـه            

  : على هذه البحوث ما يلي

نظرا لما يلعبه مفهوم الذات من دور واضح في بناء شخصية الحدث بشكل عام               - 1

والحدث الجانح بشكل خاص، لذلك فقد تناولته العديد من الدراسـات العربيـة             

  .لك بالنظر ألهميته في إعداد وتكوين الحدثواألجنبية وذ

تناول الباحثون مفهوم الذات من جوانب متعددة، حيث تمـت المقارنـة بـين               - 2

األطفال واألحداث وفي مستويات عمرية مختلفة، وبين األطفـال والجـانحين           

 .وغير الجانحين

تم ربط مفهوم الذات بمتغيرات أخرى مثل التوافق النفسي كما هو موضح فـي    - 3

 .اسة عبد المنعم عبد اهللا ودراسة سميرة محمد إبراهيمدر

تمت مقارنة مفهوم الذات بين األحداث الجانحين وغير الجانحين للوقوف على            - 4

أوجه الشبه واالختالف في مفهوم الذات بين هاتين الفئتين وكما ورد في دراسة             

 .رندة عبد اهللا ودراسة ديتز ودراسة إيزيدور

. وعربية لقياس مفهـوم الـذات     ) معربة(يس أجنبية   واستخدمت الدراسات مقاي   - 5

واختلفت بذلك محاور تلك المقـاييس تبعـا لألهـداف األساسـية للمقـاييس              

 .المستخدمة

كما استخدمت الدراسات وسائل إحصائية مختلفة،  منها ما اعتمـد اإلحـصاء              - 6

وأخـرى اعتمـدت علـى اإلحـصاء الالبـارومتري                 ) المعملي(البارومتري  

واختبار مربع  ) تحليل التباين (، ف )ت(، حيث استخدمت اختبارات     )عمليالالم(

 .2كاي

وأخيرا فإن هذه الدراسات بنوعيها كانت خير عوٍن للباحث، ولعبت دورا مميزا            

  : في مساعدته من خالل الجوانب التالية



 .تكوين اإلطار النظري للبحث الحالي وصياغة فروضه - 1

 .راءات هذه الدراسةاختيار واعتماد منهجية وأدوات وإج - 2

االستعانة ببعض النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات في تفسير نتـائج الدراسـة              

  .الحالية ومقارنتها بها



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  منهجية البحث
  

  

  

  

  

  

  

 



  :مقدمــة

في ضوء العرض السابق للتراث النظري وإشكالية البحث، ومن خالل ما تـم               

رضه من أهمية وأهداف لهذا البحث، فإن الباحث يحاول في هذا الفصل التطرق إلى              ع

متغيراته وعينته، وباإلضافة إلى ذلك تحديد  تصميم البحث من خالل تحديد فرضياته،

اإلجراءات العملية المتبعة واألساليب اإلحصائية التي تم االعتماد عليها فـي تحليـل             

  .النتائج

  : فرضيات البحث-1

وتكيفه النفسي، وذلـك    لذاته  اول البحث الحالي دراسة مفهوم الحدث الجانح        يح  

ننـا  إ حيث   ،قرانهم غير الجانحين  أمن خالل دراسة األحداث الجانحين ومقارنة ذلك ب       

  :في دراستنا هذه سنعمل على التحقق من الفرضيات التالية

توسـط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط مفهوم الحـدث لذاتـه والم             - 1

 :النظري لمقياس تنسي لمفهوم الذات، حيث يفترض الباحث أن 

 هناك فروق بين متوسط مفهوم الذات للحدث الجانح وغير الجـانح ومـا يعكـسه                -

المتوسط النظري لمقياس تنسي لمفهوم الذات المستخدم في هذه الدراسة، وبـذلك            

حـدث غيـر    يفترض الباحث أن درجة المتوسط الحسابي التي يتحصل عليهـا ال          

الجانح تكون أقرب إلى درجة المتوسط النظري من الحدث الجانح، األمر الـذي             

  .يجعل الحدث غير الجانح يتمتع بمفهوم للذات أفضل من قرينة الجانح

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط التكيف النفسي للحـدث والمتوسـط              -2

  :رض الباحث أن، حيث يفت)التكيف(النظري لمقياس اإلرشاد النفسي 

 هناك فروق بين متوسط التكيف النفسي للحدث الجانح وغير الجانح، وما يعكـسه              - 

المتوسط النظري لمقياس اإلرشاد النفسي المستخدم في هذه الدراسة، بحيث تكون           

درجة المتوسط الحسابي التي يتحصل عليها الحدث غير الجانح أقرب إلى درجـة        



ي يتحصل عليها الحدث الجانح، وبـذلك يكـون         المتوسط النظري من الدرجة الت    

  .الحدث غير الجانح يتمتع بدرجة من التكيف أفضل من الحدث الجانح

 توجد عالقة دالة إحصائياً بين مفهوم الذات والتكيـف النفـسي لـدى األحـداث                -3

  : الجانحين أو األحداث غير الجانحين، حيث يفترض الباحث أن

ة بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات ومـوازين          هناك عالقة ذات داللة إحصائي     -

مقياس اإلرشاد النفسي عند األحداث الجانحين وغير الجانحين، بحيث نجد أنه كلما            

كانت درجات مفهوم الذات التي يتحصل عليها األحداث الجانحين سـلبية علـى             

بية مقياس تنسي لمفهوم الذات، كلما كانت درجاتهم على مقياس اإلرشاد النفسي سل           

كذلك، وعلى العكس من ذلك، فكلما كانت درجات مفهوم الذات إيجابية على نفس             

المقياس لدى األحداث غير الجانحين، كلما كانت كذلك علـى مقيـاس اإلرشـاد              

  .النفسي

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األحداث الجانحين وأقرانهم غير الجـانحين             -4

م الـذات ومـوازين مقيـاس اإلرشـاد         في متوسطات محاور مقياس تنسي لمفهو     

  :النفسي، إذ يفترض الباحث

   أن تكون درجات المتوسطات الحسابية أقرب إلى درجات المتوسطات النظريـة              -

عند األحداث غير الجانحين مقارنة بأقرانهم من األحداث الجانحين على مقيـاس            

كـون  تنسي لمفهوم الذات ومقياس اإلرشاد النفسي، وعلى العكـس مـن ذلـك ت             

  .الدرجات التي يتحصل عليها األحداث الجانحين

 توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى األحداث الجانحين وغيـر الجـانحين فـي               -5

متوسط مفهوم الذات والتكيف النفسي تبعاً لمتغيري الجنس والعمر، حيث يفترض           

  :الباحث أن



ي تبعاً لمتغيرين    هناك فروق بين األحداث في مستوى مفهوم الذات على مقياس تنس           -

الجنس والعمر، حيث يتصور الباحث أن مستوى مفهوم الذات يكون أعلـى عنـد              

الذكور من اإلناث، وكذلك عند األعمار المرتفعة، وبخاصة عند األحـداث غيـر             

  .الجانحين

 هناك فروق بين األحداث في مستوى التكيف على مقياس اإلرشـاد النفـسي تبعـاً               -

ث يتصور الباحث أن حالة التكيف تكون أعلـى عنـد           لمتغير الجنس والعمر، حي   

الذكور من اإلناث، وكذلك عند األعمار المرتفعة، وبخاصة عند األحـداث غيـر             

  .الجانحين

  :  متغريات البحث-2

من المتغيرات في هذا البحث، والتي سنوردها       ثالثة أنواع   لقد تم تحديد      

  : فيما يلي 

  :المتغير المستقل. 1.2

، وهو مؤشر رئيسي وهام في مدى تقييم سلوك الفرد بوصفه سـلوكاً             الجنوح. 1.1.2

  .سوياً أو غير سوي

  :المتغيرات التابعة. 2.2

مفهوم الذات، ويتمثل في مدى تفهم الفرد لنفسه من خالل تحديـده لمفهومـه              . 1.2.2

  .لذاته بأنه مفهوم إيجابي أو سلبي

ع عدداً مـن الـسلوكيات، وأن       التكيف النفسي، وهو تعبير لحالة مزاجية تجم      . 2.2.2

أكثر ما يميزها هو االستقرار النفسي ولو بشكل نسبي، وقدرة الفـرد علـى              

  .التواؤم مع بيئته الداخلية واالجتماعية

  .المتغيرات المضبوطة. 3.2



  الجنس، ويتمثل في إبراز جنس الجانح، هل هو ذكر أو أنثى؟. 1.3.2

ك في تحديد عمر الجانح والمرتكـب       العمر، وهو عامل رئيسي وجوهري كذل     . 2.3.2

للمخالفة، بحيث يصنف الفرد بأنه حدث، أي لم يبلغ العمر القـانوني الـذي              

تحدده القوانين المعمول بها في هذا المجال في المجتمع، أو يكون قد تجـاوز              

ذلك العمر بحيث يصبح مسؤوالً كامل المسؤولية على ما يترتب على أفعالـه             

  .ن تبعات ومسؤولياتوأقواله الصادرة عنه م

المكان، وهو دار تربية وتوجيه األحداث بطرابلس، التي تعنى برعاية وتأهيل           . 3.3.2

  .األحداث الجانحين الذين حولوا إليها من قبل جهات االختصاص القانونية

  :  تصميم البحث-3

نطالقا من أن هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن مفهوم الذات والتكيف ا

ألحداث الجانحين وأقرانهم غير الجانحين بالمجتمع الليبي، ووفقا النفسي لدى ا

ستخدم المنهج الوصفي التحليلي في المتغيرات البحث وفرضياته، فإن الباحث قد 

دراسته، وذلك ألن هذا المنهج من المناهج التي تعتمد على جمع البيانات والمعلومات 

 وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى والحقائق المتعلقة بموضوع الدراسة، ثم مقارنتها

  .)1982أحمد بدر، (تعميمات مقبولة 

  : ستخدم من األدوات لجمع بيانات دراسته اآلتياوفي هذا اإلطار فإن الباحث 

صفوت (، ترجمه وأعده بالعربية )إعداد وليام فتس(مقياس تنسي لمفهوم الذات  - 1

ع الليبي من طرف ، وتم مراجعته وتقنينه على المجتم)فرج وسهير كامل أحمد

  .الباحث

إعداد محمد عماد الدين إسماعيل وسيد عبد الحميد (مقياس اإلرشاد النفسي  - 2

 .، وتم مراجعته وتقنينه كذلك على المجتمع الليبي من طرف الباحث)مرسي



 ). إعداد الباحث(ستمارة مقابلة ا - 3

 : الدراسـة االستطالعيـة-4

التحقق من سالمة االختبارات تهدف الدراسة االستطالعية في أي بحث إلى  

المستخدمة والتحقق من سالمة العينات وأسلوب اختيارها وتقدير الوقت الالزم 

 ،والمناسب لتطبيق هذه االختبارات عليها، بما في ذلك من طريقة التطبيق وشروطها

 ألن الدراسة الموضوعية للشخصية تتطلب استخدام أدوات مقننة حتى ال ؛وذلك كله

  ). 1987إبراهيم أحمد أبو زيد، ( تحكمها العوامل الذاتية تكون دراسة

وبعد أن استعرض الباحث اإلطار النظري للدراسة والذي تم من خالل تحديد   

المفاهيم األساسية لها، والمتمثلة أساسا في موضوع مفهوم الذات والتكيف النفسي لدى 

وائية من مجتمع الدراسة ين بالمجتمع الليبي، اختار الباحث عينة عشحاألحداث الجان

) 04(أحداث من الذكور الجانحين و) 10(حدث، بحيث اشتملت على ) 14(مؤلفة من 

  .من اإلناث الجانحات

وقد تأكد من خالل نتائج هذه التجربة عدم وجود صعوبة لدى األحداث في   

  . وفهم مضمون عبارات المقياسينباستيعا

ت مقياس تنسي لمفهوم الذات وأتضح للباحث أيضا أن اإلجابة على عبارا  

، وأما مقياس اإلرشاد النفسي فكانت اإلجابة )نصف ساعة(كانت تستغرق في المتوسط 

  ).ساعة(على عباراته تستغرق في المتوسط 

التطبيق طرح المفحوصين بعض االستفسارات حول بعض ومن خالل   

رات بشكل أكثر العبارات في المقياسين مما جعل الباحث يأخذ عملية ضبط هذه العبا

  .وضوح في الصورة النهائية وذلك بدون تغيير في المعنى واالتجاه



إضافة إلى ذلك فقد قام الباحث من خالل الدراسة االستطالعية بالتحقق من   

) مقياس تنسي  لمفهوم  الذات ومقياس  اإلرشاد  النفسي(صدق و ثبات المقياسين 

  .عن أدوات البحثوهذا ما سيتم توضيحه بالتفصيل عند الحديث 

 :أدوات البـحث -5

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحدث لذاته وتكيفه النفسي داخـل                  

دار تربية وتوجيه األحداث بطرابلس وأقرانه من األحداث غير الجـانحين، وبالتـالي             

لذات والتكيف النفسي لدى الحدث الجـانح       االتعرف على العالقة والفروق بين مفهوم       

بالدار وأقرانه من األحداث غير الجانحين، ومن ثم التعرف على الفروق في مفهـوم               

لذات والتكيف النفسي  لدى األحداث الجانحين بالدار وأقرانهم مـن األحـداث غيـر      ا

  .الجانحين تبعاً لمتغيري الجنس والعمر

ت شياً مع أهداف هذه الدراسة والتحقق من فرضياتها وما تتطلبه من بيانـا           اوتم  

ونتائج يستند إليها الباحث في تحقيق أهداف دراسته، فقد اختار الباحث لبحثه األدوات             

  :التالية



    :مقياس تنسي لمفهوم الذات. 1.5

هذا المقياس من إعداد وليم فتس وقام بترجمته وتكييفه على البيئـة العربيـة                  

) بـارة  ع مئـة (، ويتكون المقياس مـن      1985صفوت فرج و سهير كامل أحمد عام        

 لرسم صورة ذاتية عـن نفـسه، ويطبـق          المفحوصتتضمن أوصافاً ذاتية يستخدمها     

سـنة  ) 12(المقياس بواسطة المفحوص سواء أكان فرداً أم جماعة، ويستخدم من سن            

 ،ويمكن استخدام هذا المقياس في مجال التوافق النفـسي الجيـد          . فأكثر من الدارسين  

. اس في صورة إرشادية وصـورة إكلينيكيـة       وحتى المرضى الذهانيين، و يتاح المقي     

بحيث يميل أصحاب الدرجة المرتفعة إلى تقبل أنفسهم ويشعرون أنهم أشخاص مـن             

 بينما يـشعر األشـخاص ذوي       ،ذوي القيمة ويثقون في أنفسهم ويتصرفون وفقاً لذلك       

غير مرغـوب   أشخاصاً  بالشك في قيمتهم الشخصية ويرون أنفسهم       المنخفضة  الدرجة  

الباً ما يشعرون بالقلق واالكتئاب وعدم السعادة وليس لديهم ثقة فـي أنفـسهم              فيهم وغ 

  ). 1998مقياس تنسي لمفهوم الذات، (

  .خيارات لكل سؤال في المقياس) 5(ويختار المفحوص إجابة واحدة من 

رأى الباحث أن يقتبس من الصورة اإلرشادية لمقياس تنسي لمفهوم الذات              وقد  

رشـاد  إلشى مع طبيعة الدراسة و ما يتوافق مع موازين مقيـاس ا           المحاور التي تتما  

النفسي والتي تصب محتوياتها في ذات المحاور الثالثة لمقياس تنسي لمفهوم الـذات             

  :التي ارتأى الباحث انتقائها من المقياس و هي

    :لذات الشخصيةامحور مفهوم   . أ

 مناسـب   وتعكس درجة مفهوم الذات الشخصية إحساس الفرد بأنـه شـخص             

 لشخصيته دون النظر إلى هيئته الجسمية أو عالقاته باآلخرين، و يحتوي هذا             ومقدراً

  .18 إلى 1عبارة، و تتكون عبارات هذا المحور من ) 18(المحور على 

  :محور مفهوم الذات األسرية. ب



 والكفاية، وكذلك   بالمالءمةيعكس مفهوم الذات األسرية درجة مشاعر الشخص          

ه بوصفه عضواً في أسرة، وهي تشير إلى إدراك الشخص لذاتـه فـي              جدارته وقيمت 

وتتـوزع  ) 18(تعلقها بأقرب دائرة من الرفاق واألصدقاء، ويحتوي هذا المحور على           

  .36 إلى 19عباراته من 

  :محور مفهوم الذات  االجتماعية. جـ

وهي صورة أخرى إلدراك الذات وعالقتها بـاآلخرين، غيـر أنهـا تتعلـق                

ن بطريقة أكثر عمومية، حيث تعكس إحساس المرء بمالءمتـه وقيمتـه فـي              باآلخري

عبـارة،  ) 18(تفاعله االجتماعي مع اآلخرين بوجه عام، ويتكون هذا المحـور مـن         

  . 54 إلى 37وتتوزع من 

  .عبارة) 54(أي أن مجموع عناصر المحاور الثالثة التي تكون المقياس   

  :صدق المقياس . 1.1.5

  :يالصدق الظاهر. 1

 تتمحـور حـول مفهـوم        التي بعد رجوع الباحث إلى مجموعة من الدراسات      

، و قد تم عرض المحـاور المختـارة         )تنسي لمفهوم الذات  (الذات، تم اختيار مقياس     

من األساتذة المختصين في التربية و علم النفس العـاملين فـي            عينة  وعباراتها على   

حيث أساتذة،  ) 5(والذين بلغ عددهم    جامعة النقاط الخمس و جامعة السابع من أبريل،         

 المحاور الثالثة   مالءمةأكدوا على قدرة المقياس لقياس ما وضع من أجله، إضافة إلى            

  .المختارة مع طبيعة الدراسة و توافقها مع موازين مقياس اإلرشاد النفسي



  :صدق االتساق الداخلي. 2

 إليجـاد   )SPSS(جتماعيةلقد قام الباحث باستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم اال       

بين كل عبارة والمجموع الكلي للمحور المنتمية إليـه،         معامل صدق االتساق الداخلي     

وكذلك بين كل محور والمحاور األخرى، والمجموع الكلي لمحـاور مقيـاس تنـسي              

  .لمفهوم الذات

ويتضح من خالل ذلك أن قيم معامل االرتباط معنوية جميعا عند مستوى داللة             

الجدولين  وبذلك تحقق صدق االتساق الداخلي للمقياس، و كما هو مبين في             ، )0.0 5(

  ). 14، 13 (يرقم



    ) 13( جدول 

  معامل االرتباط بين كل عبارة والمجموع الكلي للمحور المنتمية إليه 

  )االتساق الداخلي لمقياس تنسي لمفهوم الذات(
رقم 

  العبارة

معامل االرتباط بين كل 

ور عبارة ومجموع مح

 مفهوم الذات الشخصية

رقم 

 العبارة

معامل االرتباط بين كل 

عبارة ومجموع محور 

  مفهوم الذات األسرية

  رقم

   العبارة

معامل االرتباط بين كل 

عبارة ومجموع محور 

  مفهوم الذات االجتماعية

1  0.632 19  0.789 37  0.653 
2  0.666 20  0.876 38  0.666 
3  0.721 21  0.889 39  0.632 
4  0.653 22  0.654 40  0.700 
5  0.765 23  0.766 41  0.844 
6  0.876 24  0.768 42  0.822 
7  0.673 25  0.833 43  0.906 
8  0.879 26  0.870 44  0.690 
9  0.787 27  0.666 45  0.700 

10  0.777 28  0.789 46  0.891 
11  0.641 29  0.822 47  0.873 
12  0.700 30  0.859 48  0.866 
13  0.807 31  0.670 49  0.911 
14  o.821 32  0.711 50  0.913 
15  0.650 33  0.755 51  0.909 
16  0.777 34  0.679 52  0.890 
17  0.871 35  0.887 53  0.888 
18  0.750 36  0.701 54  0.777 

أن معامل االرتباط بين كـل عبـارة ومجمـوع    ) 13(يتضح من الجدول رقم   

، ومحور مفهوم الـذات     )0.879-0.632(محور مفهوم الذات الشخصية يتراوح بين       

، أما محور مفهوم الـذات االجتماعيـة        )0.889-0.654(األسرية، فكان يتراوح بين     

، علماً بأن جميع قيم معامل االرتباط معنوية جميعـاً          )0.913 -0.632(فيتراوح بين   

  ).0.05(عند مستوى داللة 



   )14( جدول

  الثالثة والمجموع الكلي للمحاور معامل االرتباط بين كل محور والمحاور األخرى

  )صدق االتساق الداخلي لمقياس تنسي لمفهوم الذات(

  المحــاور
مفهوم الذات -1

  الشخصية

 مفهوم الذات -2

  األسرية

مفهوم الذات-3

  االجتماعية

       مفهوم الذات الشخصية -1

     0.654   مفهوم الذات األسرية-2

   0.684 0.721   مفهوم النات االجتماعية-3

 0.900 0.684 0.687  ارتباط اإلختبار

  

أن معامل ارتباط محور مفهوم الذات الشخصية       ) 14(يتضح من خال الجدول     

، ومحور مفهوم الذات االجتماعيـة      )0.684(ومحور مفهوم الذات األسرية     ) 0.687(

، ويتضح أيضاً أن هناك معامل ارتباط بين كـل محـور وبقيـة المحـاور            )0.900(

ك كما هو مبين في الجدول أعاله، وجميع هذه القيم المبينة في الجـدول              األخرى، وذل 

، وبذلك تحقـق صـدق االتـساق الـداخلي          )0.05(معنوية عند مستوى داللة     ) 14(

  .للمقياس



  :ثبات المقياس. 2.1.5

فقد تم التأكد من معامل ثبـات       مقياس تنسي لمفهوم الذات،     و فيما يخص ثبات     

، باستخدام معامـل    ثة، إضافة إلى المجموع الكلي للمقياس     كل محور من المحاور الثال    

، وذلك للتحقق من ثبات المحاور الثالثة والمقياس ككـل مـن خـالل الحقيبـة                )ألفا(

  ).SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

حالة خاصة من قانون كودار وريتشاردسون، وقد اقترحه        ) ألفا(ويعتبر معامل   

، متوسط المعامالت الناتجة عـن تجزئـة        )ألفا(عامل  ، ويمثل م  1951كورن باخ عام    

المقياس إلى أجزاء بطرق مختلفة، وبذلك فإنه يمثل معامل االرتباط بين أي جـزئين              

  ).2003سعد عبد الرحمن، (من أجزاء االختبار 

، ومفهـوم   )0.671(ومن خالل ذلك كان معامل ثبات مفهوم الذات الشخصية          

، أما معامل ثبات مقياس     )0.770( الذات االجتماعية    ، ومفهوم )0.607(الذات األسرية   

، وهي قيمة عالية وتؤشر إلى نسبة ثبات عاليـة          )0.844(مفهوم الذات الكلي فقد بلغ      

  .للمقياس

وتوجد نسخة من هذا المقياس بمحاوره الثالثة فـي نهايـة البحـث بـالملحق               

  ).1(رقم

  :مقياس اإلرشاد النفسي. 2.5

في جامعة مينيسوتا عـام     ) رالف بردي و ولبوراليتن   (قام بتأليف هذا المقياس     

، وقد ترجمه إلى اللغة العربية كل من محمد عماد الدين إسماعيل وسيد عبد              )1957(

  .1961الحميد مرسي وذلك سنة 

أو     ) بنعم(عبارة، يجيب عنها المفحوص     ) 355(ويتكون المقياس أصالً من       

  .ن ويعكس المقياس درجات لتسعة موازي،)ال(



 والتي بدورها   ،ورأى الباحث أن يقتبس منها الموازين التي تتناسب مع دراسته           

   :توضح حالة المفحوص، بحيث يكون فيها متكيفا جيدا أو أن تكيفه سيئ، وهي

  :ميزان العالقات األسرية. أ

المنخفـضة  يبين هذا الميزان العالقة بين المفحوص وأسرته، إذ تشير الدرجة             

غالباً ما يكون على وفاق وعالقـات طيبـة مـع           بأنه   المفحوص   االتي يتحصل عليه  

 ولديـه   ،األبوين واألخوة واألخوات، وغالباً ما يكون متمتعاً بالحب والتقبل في المنزل          

شعور بالحب نحو أعضاء أسرته اآلخرين، وهو ينظر عادة إلى الوالدين على أنهمـا              

ة واالستقالل، ويميل إلى قـضاء      غير متعسفين فيما يطلبون منه، ولديه قدر من الحري        

  .وقت طويل في المنزل ومشاركة األسرة في نشاطه

فتعني وجود صراع وعدم تكيف في العالقـات األسـرية          المرتفعة  أما الدرجة   

ويحصل على هذه الدرجة عادة من يفتقد الوفاق مع األبوين واألخوة واألخوات والذي             

ى أن األبوين متعسفان، وال يميـل إلـى         يجد مشكالت كبيرة في عالقاته العائلية، وير      

قضاء وقته في المنزل إال الوقت الضروري جدا، كما تبدو عليه الرغبة فـي تـرك                

  .36 إلى 1عبارة، و تتوزع عباراته من ) 36( ويحتوي هذا الميزان على ،المنزل

  :ميزان العالقات االجتماعية. ب

لتـي يحـصل عليهـا      والذي يبين عالقة المفحوص باآلخرين، وتدل الدرجة ا       

 إذ تبين الدرجة المنخفضة أنه      ،المفحوص هنا عن طبيعة العالقات بينه وبين اآلخرين       

  .يميل إلى االجتماع باآلخرين وأنه ناجح اجتماعيا

وكذلك تنم الدرجات الدنيا التي يتحصل عليها المفحوص عن ميل إلى الشعور            

  .ق أو من الكبارمع مجموعة من الرفا بالسعادة والراحة في حالة وجوده

كذلك يميل األفراد الذين يحصلون على الدرجات الدنيا على هذا الميزان إلـى             

 وباختصار فإننا نجـد     ،لى االهتمام بما يقوله هؤالء    إاالستمتاع بالتحدث مع اآلخرين و    



 ،ننا نجدهم فـي الغالـب محبـوبين مـنهم         أعند هؤالء ميالً إلى حب اآلخرين، كما        

  .هم يتمتعون بمهارات اجتماعية طيبة ويتحدثون بسهولة وبطالقةباإلضافة إلى ذلك فإن

على هذا الميزان فهم في الغالب مرتفعة أما أولئك الذين يحصلون على درجات        

عبارة، تتوزع عباراته مـن     ) 61(غير ناضجين اجتماعياً، ويحتوي هذا الميزان على        

  .97 إلى 37

  :ميزان الثبات االنفعالي. جـ

 الذين يحصلون على درجات منخفضة على هذا الميزان بالثبـات           يتميز األفراد   

االنفعالي، ونادراً ما يعانون من القلق ويتميزون بالثقة في النفس، كما أنهم يميلون إلى              

 فـي   قادرون وهم   ،الهدوء واالسترخاء في معظم الوقت، ونادراً ما يطلبون النصيحة        

أو     يخافون من المواقـف الجديـدة        وال   ،معظم األوقات على اتخاذ القرار بأنفسهم     

  . الغريبة ويتصرفون بكفاءة في المواقف الطارئة

وتدل الدرجة المرتفعة التي يتحصل عليها المفحوص على العكس مـن ذلـك،              

  .140 إلى 98عبارة، تتوزع عباراته من ) 43(ويتضمن هذا الميزان 

  : ميزان التكيف للواقع . د

بالواقع، ويدل هذا الميزان على الطريقة التـي        والذي يتعلق بعالقة المفحوص     

هل هو اإلقدام على المواقف التي تهدده في سبيل         : يواجه بها الفرد الواقع الذي يعيشه     

ها ؟ واألفراد الذين يحصلون علـى درجـات         بالسيطرة عليها أو االنسحاب منها لتجن     

 علـى تكـوين     غالباً ما يواجهون المواقف مواجهة واقعية ولـديهم القـدرة         منخفضة  

صداقات وإقامة عالقات طيبة مع الجماعة، وال يصادفون صعوبة كبيرة في االتصال            

باآلخرين، وال يخافون الدخول في عالقات عاطفية، ويرحبون بالتنـافس، وعمومـاً            

  .يمكن التنبؤ بسلوكهم



فإن سلوكهم االنعزالي الذي يتميزون     مرتفعة  أما الذين يحصلون على درجات      

ير بارزين ، كما أنهم قلما يحدثون أي اضطراب أو يسببون أي ضـرر              به يجعلهم غ  

، 195 إلى   141تتوزع عباراته من    ،  عبارة) 55(يتكون هذا الميزان من      و. لآلخرين

، عبـارة ) 195(أي أن مجموع عناصر الموازين األربعة التي يتكون منها المقيـاس            

مفحوص اختياره و ما يتماشـى      ليحدد ال ) ال(أو  ) نعم(كتبت الكلمات   عبارة  وأمام كل   

  .معه

والمقياس في شكله هذا طبق خالل الدراسة االستطالعية لغرض الحصول على           

  .معامل صدق وثبات المقياس

ولم يجد الباحث صعوبة في تطبيق المقياس سواء أكانـت علـى المجموعـة               

رات من األحداث، وإن كانت هناك بعض العبا      )  إناث -ذكور(الجانحة أم غير الجانحة     

  .التي تطلبت االستفسار من البعض، فكان الباحث يقوم بالتفسير

هذا وقد طبق الباحث أدوات بحثه على عينة الدراسة الكلية في التطبيق النهائي             

  .2004لدراسته خالل شهر سبتمبر 



  :صدق المقياس . 1.2.5

  :الصدق الظاهري. 1

تنسي لمفهـوم   ومثل ما عمل الباحث فيما يخص الصدق الظاهري مع مقياس           

الذات، فقد تم عرض مقياس اإلرشاد النفسي على نفس اللجنة المحكمة، وأكـدت لـه               

على قدرة المقياس لقياس ما وضع من أجله، و مالءمة موازينه المختارة مع طبيعـة               

الدراسة، مع العلم بأن هذا المقياس قد طبق في أكثر من دراسة على البيئـة المحليـة                 

  . الليبية

  :ساق الداخليصدق االت. 2

مقياس تنـسي   احث بمثل ما قام به في إيجاد صدق االتساق الداخلي ل          لقد قام الب  

إليجـاد  ) SPSS(لمفهوم الذات، وذلك باستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية         

بين كل عبارة والمجموع الكلي للميزان المنتمية إليـه،         معامل صدق االتساق الداخلي     

ن والموازين األخرى والمجموع الكلي لموازين مقياس اإلرشـاد         وكذلك بين كل ميزا   

  .النفسي

ويتضح من خالل ذلك أن قيم معامل االرتباط معنوية جميعاً عند مستوى داللة             

بذلك تحقق صدق االتساق الداخلي للمقياس، إضافة إلى الصدق الظاهري و         و) 0.05(

  ).16-15 (ي رقمينكما هو مبين في الجدول



  )15(جدول
  معامل االرتباط بين كل عبارة والمجموع الكلي للميزان المنتمية إليه 

  )االتساق الداخلي لمقياس اإلرشاد النفسي (

رقم 

  العبارة

معامــــل

االرتبـــاط

ــل ــين ك ب

عبــــارة

ــوع ومجم

ميـــزان

العالقــات

  االسرية

رقم 

  العبارة

معامـــــل

االرتباط بين

كــل عبــارة

ــوع ومجمـ

ميـــــزان

العالقـــات

  االجتماعية

رقم 

  عبارةال

معامـــــل

االرتباط بين

كــل عبــارة

ــوع ومجمـ

ميـــــزان

العالقـــات

  االجتماعية

  رقم

  العبارة

معامــــل

االرتبـــاط

ــل ــين ك ب

عبــــارة

ــوع ومجم

ميـــزان

الثبــــات

  االنفعالي

  رقم

  العبارة

معامــــل

االرتبـــاط

ــل ــين ك ب

عبــــارة

ــوع ومجم

ميـــزان

الثبــــات

  اإلنفعالي

رقم 

  العبارة

معامــــل

االرتبـــاط

ــل ــين ك ب

عبــــارة

ــوع ومجم

ـ  زانميــ

ــف التكيـ

  للواقع

رقم 

  العبارة

معامــــل

االرتبـــاط

ــل ــين ك ب

عبــــارة

ــوع ومجم

ميـــزان

ــف التكيـ

  للواقع
1  0.693 37  0.661 73  0.981  98  0.954 134  0.999 141  0.763 177  0.905 
2  0.987 38  0.854 74  0.743  99  0.944 135  0.652 142  0.813 178  0.742 
3  0.781 39  0.669 75  0.756  100  0.875 136  0.669 143  0.876 179  0.909 
4  0.697 40  0.886 76  0.951  101  0.639 137  0.645 144  0.873 180  0.665 
5  0.967 41  0.779 77  0.990  102  0.736 138  0.692 145  0.887 181  0.709 
6  0.621 42  0.953 78  0.871  103  0.765 139  0.869 146  0.697 182  0.810 
7  0.951 43  0.753 79  0.864  104  0.951 140  0.769 147  0.998 183  0.690 
8  0.984 44  0.812 80  0.777  105  0.697    148  0.988 184  0.963 

9  0.763 45  0.763 81  0.548  106  0.644    149  0.897 185  0.873 

10  0.912 46  0.813 82  0.631  107  0.691    150  0.876 186  0.903 

11  0.721 47  0.876 83  0.690  108  0.960    151  0.883 187  0.763 

12  0.688 48  0.797 84  0.743  109  0.998    152  0.911 188  0.699 

13  0.767 49  0.998 85  0.681  110  0.831    153  0.924 189  0.965 

14  0.631 50  0.988 86  0.903  111  0.719    154  0.763 190  0.969 

15  0.903 51  0.756 87  0.729  112  0.943    155  0.696 191  0.734 

16  0.874 52  0.700 88  0.848  113  0.858    156  0.597 192  0.691 

17  0.912 53  0.964 89  0.669  114  0.697    157  0.691 193  0.905 

18  0.813 54  0.694 90  0.873  115  0.678    158  0.819 194  0.834 

19  0.658  55  0.789  91  0.809  116  0.969      159  0.649 195  0.790  

20  0.694  56  0.797  92  0.931  117  0.650      160  0.639     

21  0.884  57  0.901  93  0.676  118  0.654      161  0.744      

22  0.743  58  0.874  94  0.986  119  0.998      162  0.983      

23  0.749  59  0.998  95  0.953  120  0.761      163  0.699      

24  0.761  60  0.974  96  0.649  121  0.986      164  0.684      

25  0.843  61  0.764  97  0.786  122  0.648      165  0.896      

26  0.983  62  0.691      123  0.943      166  0.648      

27  0.658  63  0.689      124  0.687      167  0.699      

28  0.986  64  0.991      125  0.978      168  0.965      

29  0.648  65  0.765      126  0.921      169  0.681      

30  0.943  66  0.689      127  0.900      170  0.956      

31  0.687  67  0.666      128  0.854     171  0.985      

32  0.978  68  0.645      129  0.669     172  0.849      

33  0.921  69  0.897      130  0.886     173  0.821      

34  0.960  70  0.697      131  0.748      174  0.811      

35  0.849  71  0.792      132  0.922      175  0.736      

36  0.933  72  0.922      133  0.753      176  0.690      

أن معامل االرتباط بين كل عبارة ومجموع ميزان        ) 15(يتبين من الجدول رقم     

وميـزان العالقـات االجتماعيـة      ) 0.987 -0.621(العالقات األسرية يتراوح بين     



، أما ميزان التكيـف     )0.999 -0.644(، وميزان الثبات االنفعالي     )0.548-0.998(

يتضح أن جميـع عبـارات      ) 15(، إذن من خالل الجدول      )0.998 -0.597(للواقع  

المقياس ذات ارتباط عال بالميزان الذي تنتمي إليه، وبذلك يتحقـق صـدق االتـساق         

، )0.05(الداخلي لعبارات كل محور من المحاور األربعة للمقياس وعند مستوى داللة            

ان العالقات االجتماعية، على ميز ) 81(على الرغم من أن قيمة معامل االرتباط للفقرة         

  .فهي أقل نسبياً من قيم معامل االرتباط للفقرات األخرى على نفس الميزان) 0.548(

  )16(جدول 

معامل االرتباط بين كل ميزان والموازين األخرى والمجموع الكلي للموازين األربعة 

  )صدق االتساق الداخلي لمقياس اإلرشاد النفسي(

  الموازين
ميزان  -1

ات األسريةالعالق

ميزان العالقات -2

  االجتماعية

ميزان  -3

الثبات االنفعالي

ميزان  -4

 التكيف للواقع

        العالقات األسرية ميزان -1

       0.654   ميزان العالقات االجتماعية-2

     o.755 0.783   ميزان الثبات االنفعالي-3

   0.700 0.871 0.633   ميزان التكيف للواقع-4

 0.887 0.700 0.813 0.690  بارارتباط االخت

أن معامل ارتباط ميزان العالقـات األسـرية        ) 16(يتضح من خالل الجدول     

، )0.700(، وميزان الثبات االنفعالي     )0.813(وميزان العالقات االجتماعية    ) 0.690(

، ويتضح أيضاً أن هناك معامل ارتباط بين كل ميزان          )0.887(وميزان التكيف للواقع    

ازين األخرى، وذلك كما هو مبين في الجدول أعاله، وجميـع هـذه القـيم               وبقية المو 



وبـذلك تحقـق صـدق      ) 0.05(معنوية عند مستوى داللة     ) 16(الواردة في الجدول    

  .االتساق الداخلي للمقياس

  :ثبات المقياس . 2.2.5

فقد تم التأكد من معامل ثبـات       اإلرشاد النفسي   وبخصوص معامل ثبات مقياس     

باستخدام معامل   ، الموازين األربعة، إضافة إلى المجموع الكلي للمقياس       كل ميزان من  

  ).SPSS(من خالل الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،)∗()ألفا(

أن قـيم معامـل     و عال لموازين المقيـاس،      اًأن هناك ثبات  ومن خالل ذلك نجد     

  ).0.05(االرتباط كانت معنوية عند مستوى داللة 

وهـو  ) 0.869(عامل الثبات الكلي للمقياس فقد بلغت درجتـه         وفيما يتعلق بم  

 فكان معامل الثبات لميزان العالقـات األسـرية         ،معامل ثبات عال، وإضافة إلى ذلك     

) 0.791(وميزان الثبات االنفعـالي     ) 0.889(وميزان العالقات االجتماعية    ) 0.798(

نـسبة ثبـات عاليـة      ، وهي قيم عالية وتؤشر إلـى        )0.799(وميزان التكيف للواقع    

  .للمقياس

وتوجد نسخة من هذا المقياس بموازينه األربعة في نهايـة البحـث بـالملحق                

        ). 2(رقم

                                                 
 .161عند الحديث عن ثبات مقياس تنسي لمفهوم الذات، ص) ألفا(لقد تمت اإلشارة إلى معامل )  ∗(



  :استمارة البحث. 3.5

ستعمل الباحث في دراسته باإلضافة إلى مقياس تنسي لمفهوم الذات ومقياس أ  

ممت هذه االستمارة ، وقد ص)استمارة مقابلة(استمارة لجمع البيانات ،اإلرشاد النفسي

لجمع البيانات األولية عن المفحوصين، وتم إعداد استمارة المقابلة لتحتوي على 

مجموعة من األسئلة في جوانب مختلفة سواء عن عينة األحداث الجانحين أو غير 

الجانحين، حيث دون بهذه االستمارة، السن، الجنس، المستوى الدراسي، و بعض 

               .جوبينالمعلومات الخاصة بالمست

  : عينـة البحث و خصائصـها-6

  :طريقة اختيار العينة . 1.6

يتكون مجتمع الدراسة من األحداث الجانحين الذكور واإلناث المقيمـين بـدار                

تربية و توجيه األحداث الجانحين بطرابلس وذلك وفق الـنظم والقـوانين واللـوائح              

لخدمات الممكنة والرعاية الالزمة لهم، حيـث       المعمول بها الستقبال الحاالت وتقديم ا     

حدثا جانحا و مـن كـال       ) 46 (ينستة وأربع ) 2004(بلغ عددهم خالل شهر سبتمبر      

حدثا جانحا، بينما كان عدد اإلنـاث       ) 35(وثالثين  كان عدد الذكور خمسة     فالجنسين،  

  ).11 (ة عشرىحدإالجانحات 

مدرسـة النهـر الـصناعي      ختار الباحث عينة عشوائية من طلبـة        اوبالمقابل  

اإلعدادية الثانوية بصرمان، وهم من األحداث غير الجانحين كعينة موازيـة لعينـة              

 ، وهذا يتوافق مع ما أشـار إليـه         األحداث  الجانحين من حيث العدد ومتغير الجنس       

أو    ، إذا كان األمر يتطلب استخدام نفس المفحوصين         )J.Naunnlly) 1975نانلي  

 في بحث من البحوث فإن درجة الخطأ في تقدير نتائج التجربـة             ةامفحوصين بالمواز 

  .)Naunnlly,1975(غالباً ما تقل قيمتها 



وتم تطبيق أدوات البحث المتكونة من مقياسين إضافة إلـى االسـتمارة التـي              

 ، وتم العمل مع عدة مجموعات  ،تحتوي على المعلومات الشخصية واالجتماعية للحدث     

نطالقا من رزنامة مواعيد    اتقدم أوال لألحداث الجانحين والطلبة      الباحث خاللها ي  وكان  

محددة مع إدارة المؤسسة، ثم يدعوهم للتعامل معه دون إجبارهم على ذلـك، حيـث               

هي جميـع   النهائي  كانت العينة النهائية من األحداث الجانحين التي تم عليها التطبيق           

  .لمجتمعأفراد مجتمع الدراسة، و ذلك نظرا لصغر حجم هذا ا

  :خصائص العينة. 2.6

، و بالمقابل عـدد     )اً إناث – اًذكور (اًحدث) 46(تكونت عينة البحث النهائية من      

  . اً و طالبة من غير الجانحين، و كما سبقت اإلشارة إليه سابقاًطالب) 46(

ومن خالل البيانات التي قام الباحث بجمعها عـن خـصائص عينـة البحـث                  

وح والجنس، والجنوح والعمر، وكذلك المستوى الدراسي لهم،        والمتعلقة بمتغيري الجن  

  :قام الباحث بوضع هذه البيانات في جداول إحصائية كالتالي

  )17(جدول 

  توصيف أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنوح والجنس

  ســـالجن
  العينة

  إناث  ذكور
  المجموع

  46  11  35  جانح

  46  11  35 غير جانح

  92  22  70  المجموع

من خالل الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة الذكور من األحداث الجانحين بلغـت              

، بمعنى أن إجمالي أفراد عينة الدراسة مـن  )11(وعينة اإلناث الجانحات بلغن    ) 35(

  ).46(األحداث الجانحين ذكوراً وإناثاً بلغت 



) 46(د بلغت   وبالمقابل فإن عينة الدراسة الموازية من األحداث غير الجانحين ق         

  .من اإلناث) 11(من الذكور و) 35(حدثاً كذلك، منهم 

 وغير جـانح   اً جانح اًحدث) 92(وبذلك يكون عدد أفراد عينة الدراسة الكلية هو           

  .من الذكور واإلناث

  )18(جدول 

  توصيف أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنوح والعمر

  مجاميع العمر
  جانح

  %التكرار

  غير جانح

  % التكرار
  % المجموع

  32.60  30  45.65  21  19.56  9   سنة11-15

  15.21  14  19.56  9  10.86  5   سنة16

  29.34  27  13.04  6  45.65  21   سنة17

  22.82  21  21.73  10  23.91  11   سنة18

 100.00  92  100.00  46 100.00  46  المجموع

و ينتمون م أفراد عينة الدراسة من الجانحين ظأن مع) 18(     يتضح من الجدول 

سنة، بينما غير الجانحين كان معظمهم من الفئة العمرية ) 17(إلى الفئة العمرية 

  .سنة) 11-15(

و ينتمي معظم أفراد عينة الدراسة من الجانحين و غير الجانحين إلى الفئة 

 فردا إلى الفئة العمرية 27 بينما ينتمي،)% 32.6(سنة، ونسبتهم ) 15- 11(العمرية 

  ).% 29.34(تهم سنة، ونسب) 17(



) % 22.82( حدثا و يمثلون نسبة 21سنة، فقد مثلها ) 18(أما الفئة العمرية 

 حدثا، وهم يمثلون 14 سنة) 16( بينما مثل الفئة العمرية ،من إجمالي أفراد العينة

  .  من حجم العينة الكلية) % 15.21(

قوعه في ومن خالل ذلك قد يكون كلما تقدم الحدث في عمره زادت احتمالية و

الخطأ والجنوح وبخاصة عندما يعيش ذلك الحدث في ظروف تساعد على االنحراف 

  .و االنزالق في مهاوي الجريمة

نجد أن معظم األحداث الجانحين ) 18(و كما هو موضح في الجدول رقم 

سنة، بينما غير الجانحين فمعظمهم يندرج تحت ) 17(يندرجون تحت الفئة العمرية 

  .سنة) 15- 11(الفئة العمرية 



  )19(جدول 

  توصيف أفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين

   حسب المستوى الدراسي 

  %  التكرار  المستوى الدراسي

  17.40  8  ال يقرأ وال يكتب

  17.40  8  يحمل الشهادة االبتدائية

  21.73  10  يحمل الشهادة اإلعدادية

  43.47  20  يحمل الشهادة الثانوية

  100.00  46  المجموع

المستوى الدراسي ألفراد عينة الدراسة من األحداث ) 19(يتضح من الجدول 

يحملون الشهادة %) 43.47(الجانحين أن أكثر أفراد العينة والذين يشكلون نسبة 

%) 17.39(نسبة  منهم يحملون الشهادة اإلعدادية و%) 21.73(الثانوية، بينما نسبة 

  . النسبة من ال يقرأون وال يكتبونممن يحملون الشهادة االبتدائية، وبنفس

الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة الدراسة والذين هم من خالل إذن ومن  

 بحيث تؤشر النسب المئوية على ،األحداث الجانحين يختلفون في مستوياتهم الدراسية

أن حملة الشهادة الثانوية يشكلون أكبر عدد في عينة الدراسة، يلي ذلك حملة الشهادة 

أتي وفي المرتبة الثالثة في المستوى الدراسي وبنفس النسب حملة ياإلعدادية، ثم 

  .الشهادة االبتدائية وكذلك من ال يقرأ وال يكتب



  : اإلجراءات العملية للدراسة األساسية-7

تم تطبيق أدوات البحث المتكونة من مقياس تنسي لمفهوم الذات، مقياس 

وتم التطبيق جماعيا وبتتابع منتظم على جميع أفراد  ،ستمارة البحثااإلرشاد النفسي و

  .العينة

وحرص الباحث على تقديم نفسه لألحداث الجانحين والطلبة على حد سواء 

أوال، ثم توضيح الهدف من البحث وحثهم على التعاون واإلجابة بصدق على عبارات 

درسين الذين أدوات البحث، كما تمت االستعانة ببعض األخصائيين االجتماعيين والم

  .       أبدوا استعدادهم للتعاون في هذا العمل مع عينة البحث

  : خطة التحليل اإلحصائي-8

ـ لقد استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية للع      لتحليـل  ) SPSS(وم االجتماعيـة    ل

بيانات الدراسة بعد قيام الباحث بتفريغ البيانات وبعد ترميزها في اسـتمارة التفريـغ،       

  :حث بعدها المعالجات اإلحصائية التاليةواستخدم البا

  ).المتوسط الحسابي(مقاييس النزعة المركزية  .1

 ). المدى–االنحراف المعياري (مقاييس التشتت  .2

 ).بيرسون(معامل االرتباط البسيط  .3

 .لوسطين حسابيين مستقلين) ت(اختبار الفروق  .4

 ).ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  .5

  .بقبول داللة الفروق أو رفضها) 0.05(الداللة واعتمد الباحث مستوى   



  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  عرض النتائج ومناقشتها
  
  

  
  
  
  
  



  :مقدمة

بعد عرض منهج البحث وإجراءاته، والذي تم مـن خاللـه التعـرف علـى                 

فرضيات البحث وتصميمه وكذلك الخصائص العامة للعينة التي شاركت في البحـث،            

  .ليها ومناقشتهاإلف النتائج المتوصل نحاول في هذا الفصل التعرض لمخت

وقد ركز الباحث على إبراز نقاط الكثافة والتمركز على مختلـف متغيـرات               

البحث، ودراسة بعد ذلك العالقة الممكنة بين هذه المتغيرات معتمدين في ذلك علـى              

  :تقنيات اإلحصاء التحليلي، إذ سيعمد التحليل على إبراز ما يلي

  .توى النظري لمقياس تنسي لمفهوم الذات مفهوم الذات والمس-

  . التكيف النفسي والمستوى النظري لمقياس اإلرشاد النفسي-

  . عالقة مفهوم الذات بالتكيف النفسي عند األحداث-

 الفروق بين األحداث الجانحين وغير الجانحين في محاور مقياس تنـسي لمفهـوم              -

  .الذات و موازين مقياس اإلرشاد النفسي

 لدى األحداث الجانحين وغير الجانحين في مفهوم الذات والتكيف النفـسي             الفروق -

  . الجنس والعمريحسب متغير

 دراسة الفروق بين مفهوم الحدث لذاته والمستوى النظـري لمقيـاس تنـسي              -1

  لمفهوم الذات 

مفهوم الحـدث الجـانح     وجود فروق في           تنص الفرضية الرئيسية للبحث على      

  .لنفسي، وذلك من خالل مقارنته بالحدث غير الجانحلذاته و تكيفه ا

للتحقق من صحة هذه الفرضية، تم التعرف على استجابات أفراد العينة علـى               

مختلف متغيرات البحث، وذلك من خالل استعمال األساليب اإلحصائية المعتمدة فـي            

  . هذه الدراسة

   :مستوى مفهوم الحدث لذاته. 1.1



إلـى  ) 20( مفهوم الحدث لذاته يشير الجـدول        ولغرض التعرف على مستوى     

التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة الكلية في المحاور الثالثة والمجموع الكلي           

  .لمقياس تنسي لمفهوم الذات

  )20(جدول 

  التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة الكلية

 في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات

المؤشرات 

  اإلحصائية

فهوم محور م

الذات الشخصية

محور مفهوم 

  الذات األسرية

محور مفهوم 

 الذات االجتماعية

  52.68  54.02  56.36 المتوسط الحسابي

االنحراف 

  المعياري
10.20  6.61  7.03  

  022  .279  .546  االلتواء

  33.00  40.00  37.00  أقل قيمة

  69.00  72.00  81.00  أكبر قيمة

  52.00  53.50  55.50  الوسيط

 عبـارة   ة محور من المحاور الثالثة للمقياس يتـضمن ثمانيـة عـشر           إن كل   

 وبذلك تكون   ،)5-1(وهناك خمسة بدائل لإلجابة، تمتد درجات التصحيح لها من          )18(

  ).90(بينما تكون أعلى درجة ) 18(أقل درجة في المحور الواحد 

 سجلوا  أن أفراد عينة الدراسة قد    ) 20(ويتضح من البيانات الواردة في الجدول          

لكـل  ) 54(النظرية والتي تبلـغ قيمتهـا       متوسطات حسابية اقتربت من المتوسطات      

  .محور



مـن حيـث    قلـيالً   أفـراد العينـة     تشتت  وتشير قيم االنحراف المعياري إلى         

 خاصة فيما يخص محور مفهـوم الـذات         استجاباتهم لفقرات كل محور من المحاور     

شتت في القيم إلى اختالف خلفية أفـراد         وربما يرجع هذا االختالف أو الت      الشخصية،

، إضافة إلى اختالفات الجـنس      جانحينأم غير   جانحين   اًالعينة من حيث كونهم أحداث    

 وفيما يتعلق بقيم االلتواء، فيتضح أنها تشير إلى اعتدالية توزيع أفراد العينـة              ،العمرو

طبيعـي ألي    حيث تنحصر قيم التوزيع ال     ،على درجات كل محور من المحاور الثالثة      

ويالحظ من الجدول أيضاً أن أكبر قيمة سجلها أفراد العينة كانت           ،  )3 ±( متغير بين   

، بينما كانت أقل قيمة في محور مفهوم الذات         )81(في محور مفهوم الذات الشخصية      

وهذا ما يشير إلى ضيق انتشار مدى القيم في كـل محـور مـن               ،  )33(االجتماعية  

، بينما المدى الممكن فـي      ) أقل قيمة  –أكبر قيمة   = المدى  :(  إن المحاور الثالثة حيث  

، وهذا يعكس تمحور قيم أفراد العينـة حـول المتوسـط            )72(كل محور تكون قيمته     

  . الحسابي

يتضح أن أعلى قيمة قد سجلها أفراد العينـة فـي مفهـوم             ) 20(ومن الجدول     

 حيـث   ،ت االجتماعية مفهوم الذا ذلك  ويلي  ،  الذات الشخصية ثم مفهوم الذات األسرية     

كانت قيم المتوسطات الحسابية ألفراد العينة في هذه المحاور الثالثة وعلـى التـوالي              

)56.36 ،54.02 ، 52.68.(  



ألفراد ) ت(عرض الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية و قيمة اختبار         . 2.1

  .العينة الكلية في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات

لى الفروق الدالة إحصائيا بين متوسطات أفراد العينة فـي          ولغرض التعرف ع  

المتوسـطات  ) 21(كل محور وبين المتوسطات النظرية لتلك المحاور، يظهر الجدول      

الحسابية ألفراد العينة وقيم المتوسطات النظرية لكل محور من محاور مقياس تنـسي             

  .بين تلك المتوسطات) ت(وقيمة اختبار 

والمتوسط النظـري   ) 54( لكل محور هي     )1(وسط النظري علماً بأن قيمة المت     

  ).162(لمجموع المقياس 

                                                 
       قل درجة ممكنةأ+ على درجة ممكنة أ

  = المتوسط النظري - 1    

  2  

    



  )21(جدول 

الفروق بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة الكلية و المتوسطات النظرية 

  في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات) ت(وقيمة اختبار 

  المحور
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  النظري

  االنحراف 

المعياري 

  النظري

  قيمة ت

مفهوم الذات 

  الشخصية
56.36  10.20  59  2.29  

2.4   

  دالة 

0.01  

مفهوم الذات 

  األسرية
54.02  6.61  59  2.30  

6.82  

  دالة

0.0005  

مفهوم الذات 

  االجتماعية
52.68  7.03  59  2.33  

8.10  

  دالة

0.0005  

  2.37  59  7.95  54.35  قيمة ت للمقياس

5.34  

  لةدا

0.0005  

 ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى         اًيتضح من الجدول أعاله أن هناك فروق            

بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة في مفهوم الذات الشخـصية والمتوسـط            ) 0.05(

بينما ) 56.36=(ن قيمة المتوسط الحسابي ألفراد العينة       إالنظري لهذا المحور، حيث     

وهـي  ) 2.4(إلى  ) ت( وتشير قيمة اختبار     ،)59(لمحور  قيمة المتوسط النظري لهذا ا    

وتوجد فروق  المجدولة،لكونها أكبر من القيمة ) 0.05(حصائيا عند مستوى إقيمة دالة 



وهـي  ) 8.10(المحـسوبة   ) ت(في محور مفهوم الذات االجتماعية، حيث بلغت قيمة         

  .المجدولة) ت(أكبر من قيمة 

يبين أن درجة المتوسط الحسابي ألفـراد        هذا االختالف بين قيمتي المتوسطين      

كـذلك   تظهـر و،  للمحاور المذكورة أعاله  المتوسط النظري   العينة تختلف قليالً عن     

ن قـيم   أحيث  محور مفهوم الذات األسرية،     العينة في   متوسط  فروق دالة إحصائيا بين     

  .المجدولةمن القيمة أكبر دالة إحصائيا لكونها ) ت(اختبار 

ث الكلية وبغض النظر عن مسألة الجنوح من عـدمها والتـي            إن عينة األحدا    

األسرية، علـى   تتمثل في نصف حجم أفراد العينة يحملون صورة واضحة عن ذاتهم            

الرغم من تفاوت قيم المتوسط الحسابي والنظري في محور مفهم الـذات الشخـصية              

  .واالجتماعية

، )1981اهللا عمر ناصـر،     رنده عبد   (وهذه النتيجة المتحصل عليها تقترب من نتيجة        

التي توضح بأنه ال توجد فروق واضحة بين األفراد العاديين واألحداث المنحرفين في             

  .معظم الجوانب التي يقيسها اختبار تنسي لمفهوم الذات

  .مستوى مفهوم الحدث الجانح لذاته في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات. 3.1

 الجانحين، فيتضح من خالل الجـدول       عينة الدراسة من األحداث   وبالنظر إلى     

  .التوصيف اإلحصائي في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات) 22(



  )22(جدول 

التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين في محاور مقياس 

  تنسي لمفهوم الذات

 

المؤشرات 

  اإلحصائية

محور مفهوم 

 الذات الشخصية

محور مفهوم 

 يةالذات األسر

محور مفهوم 

الذات االجتماعية

المتوسط 

  الحسابي
58.54  55.34  54.17  

االنحراف 

  المعياري
8.12  5.88  6.23  

  .212  .150  .855  االلتواء

  36.00  45.00  44.00  أقل قيمة

  68.00  68.00  81.00  أكبر قيمة

  53.00  55.50  57.00  الوسيط

  

    



د سجلوا أعلى متوسـط حـسابي فـي         يالحظ أن أفراد العينة من األحداث الجانحين ق       

، )55.34(، يليه محور مفهوم الذات األسرية       ) 58.54(محور مفهوم الذات الشخصية     

  ).54.17(ثم محور مفهوم الذات االجتماعية 

ومن خالل قيمة المتوسط الحسابي ألفراد العينة من األحداث الجـانحين فـي               

ملحوظاً عن المتوسط النظـري،     محور مفهوم الذات الشخصية نجده قد سجل ارتفاعاً         

وقد يعود ذلك إلى شعور الحدث الجانح بوجود صورة وميل إلى تعظيم مفهومه لذاته،              

وبالتالي عدم االكتراث بمنظومة القيم األسرية واالجتماعية، مما قد يدفعه إلى االتجاه            

م نحو الجنوح، إال أنهم على العكس من ذلك فيما يخص مفهوم الذات األسرية ومفهـو              

الذات االجتماعية، حيث لم تظهر فروق كبيرة بين كل من قيمة المتوسـط الحـسابي               

وقيمة المتوسط النظري لتلك المحاور، وقد يعود ذلك إلى تأثير ظروف الدار اإليجابية             

التي يعيشونها، وبالتالي محاولة الحدث الجانح التخفيف من حدة مشاعره السلبية نحو            

  .اآلخرين خالل تلك الفترة

لـدى  ) ت(عرض الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية و قيمة اختبار           . 4.1

  .  األحداث الجانحين في مقياس تنسي لمفهوم الذات

ولغرض التعرف على الفروق الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية ألفراد            

لـي  العينة والمتوسطات النظرية في كل محور من المحاور الثالثـة والمجمـوع الك            

 دالة إحصائيا بين متوسـط أفـراد        اً أن هناك فروق   إلى) 23(للمقياس، يشير الجدول    

العينة في كل من مفهوم الذات الشخصية والمجموع الكلي للمحـاور الثالثـة، وبـين             

المتوسطين النظريين لهما، بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيا بين كل من المتوسـط              

العينة في محوري مفهوم الذات األسرية ومفهـوم        الحسابي والمتوسط النظري ألفراد     

في هذين المحورين أقل مـن القيمـة        ) ت(ن قيمتي اختبار    إالذات االجتماعية، حيث    

  .والمثبتة في أسفل الجدولالمجدولة 

  )23(جدول 



ألفراد عينة الدراسة ) ت(الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية وقيمة اختبار 

  . في مقياس تنسي لمفهوم الذاتمن األحداث الجانحين

  المحور
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

  النظري

االنحراف 

  المعياري النظري

  قيمة

  )ت(

مفهوم الذات 

  الشخصية
58.54  8.12  59  2.29  

0.37  

  غير دالة

0.05  

  2.29  59  5.88  55.34 مفهوم الذات األسرية

3.89  

  دالة

0.0005  

مفهوم الذات 

  يةاالجتماع
54.17  6.23  59  2.29  

4.88  

  دالة

0.0005  

  2.29  59  6.74  56.02  للمقياسقيمة ت 

2.81  

  دالة

0.005  

والتي تتضح من خالل المتوسـط      ) 23(إن الفروق المبينة في الجدول          

الحسابي والمتوسط النظري ألفراد العينة في محور مفهوم الذات الشخصية، ال تشير            

) 0.37(المحسوبة والتـي تبلـغ      ) ت(، كما إن قيمة     إلى تباين واضح بين المتوسطين    

ال تبين داللة الفـروق بـين       ) 0.05(المجدولة عند مستوى داللة     ) ت(أكبر من قيمة    

المتوسطين في محور مفهوم الذات الشخصية وذلك قد يتوافق مـع طبيعـة الـشعور               

ـ               ن بالتميز والتضخيم للذات عند الحدث الجانح، وهذا ما يجعل مـشاعره تختلـف ع

  .مشاعر أقرانه من األحداث غير الجانحين



أما محور مفهوم الذات األسرية واالجتماعية، فيالحظ عـدم وجـود فـروق               

واضحة بين المتوسطات الحسابية والمتوسطات النظرية للمحورين، حيـث إن قيمـة            

لمحور مفهوم الذات األسرية والذات االجتماعية دالتين معنوياً عند مستوى داللة           ) ت(

)0.05(.  

وقد يكون مرد ذلك إلى األثر اإليجابي الحتضان مؤسسات الرعاية االجتماعية             

لهؤالء الجانحين وما تقدمه من خدمات وبرامج إيجابية مـؤثرة تـساهم فـي إعـادة                

  .االستقرار النفسي والتوافق االجتماعي لألحداث الجانحين مع المحيط الذي من حولهم

ات مقياس تنسي لمفهوم الذات، تبقـى قيمـة      وعلى الرغم من التباين بين مكون       

للمتوسـط  ) ت(للمقياس في المتوسط الحسابي تختلف هي األخرى عـن قيمـة            ) ت(

النظري، مما يدل على عمق مسألة الجنوح في نفوس األحداث الجانحين والذي بـرز              

بشكل واضح من خالل محور مفهوم الذات األسرية و االجتماعية، والتي قد تعكـس              

 الحدث بالمحيط السلبي الذي يعيش فيـه سـواء أكـان ذلـك األسـري أم                 مدى تأثر 

  . االجتماعي

مستوى مفهوم الحدث غير الجانح لذاته في محاور مقياس تنـسي لمفهـوم             . 5.1

  .الذات

) 24(الجدول  فإن  فيما يخص أفراد عينة الدراسة من األحداث غير الجانحين،          

  . في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذاتيشير إلى المؤشرات اإلحصائية ألفراد العينة



  )24(جدول 

التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير الجانحين في محاور 

 مقياس تنسي لمفهوم الذات

المؤشرات 

  اإلحصائية

محور مفهوم 

الذات 

  الشخصية

محور مفهوم 

 الذات األسرية

محور مفهوم 

الذات 

  االجتماعية

المتوسط 

  الحسابي
54.19  52.69  51.19  

االنحراف 

  المعياري
11.61  7.09  7.54  

  .039  .566  .773  االلتواء

  33.00  40.00  37.00  أقل قيمة

  69.00  72.00  80.00  أكبر قيمة

  51.00  50.50  51.50  الوسيط

  

تـشبه  ال  أن أفراد العينة سجلوا متوسطات حسابية       السابق  يتضح من الجدول    و

انهم من األحداث الجانحين، حيث كان أعلـى متوسـط          في طبيعتها مثيالتها لدى أقر    

وأقل متوسط حسابي في محـور      ) 54.19(حسابي في محور مفهوم الذات الشخصية       

وكان توزيع قيم أفراد العينة على درجات المحاور ،  )51.19(مفهوم الذات االجتماعية    

 وكانـت  ،)3±( ألن قيم االلتواء تنحصر ما بـين      ؛الثالثة يقترب من التوزيع الطبيعي    



أكبر قيمة سجلها أفراد العينة في مفهوم الذات الشخصية، بينما كانت أقل قيمـة فـي                

  .مفهوم الذات االجتماعية

لـدى  ) ت(عرض الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية و قيمة اختبار           . 6.1

  .األحداث غير الجانحين في مقياس تنسي لمفهوم الذات

إحصائيا بين المتوسطات الحسابية ألفـراد العينـة        للتعرف على الفروق الدالة       

عدم وجود فروق دالة    ) 25(والمتوسطات النظرية للمحاور الثالثة يتضح من الجدول        

إحصائيا بين تلك المتوسطات والمتوسطات النظرية التي تقابلها، إال في محور مفهوم            

) 51.19(ا المحور   الذات االجتماعية حيث كان المتوسط الحسابي ألفراد العينة في هذ         

  ).59(أقل من المتوسط النظري 

 أنها تبقى فـي     إالوعلى الرغم من انخفاض هذه القيمة عن المتوسط النظري            

حدود الدرجات التي تؤشر إلى ايجابية مفهوم الذات االجتماعية لدى األحـداث غيـر              

م ن الفروق لم تكن كبيرة جداً وبالدرجة التي تعكس ضـعف مفهـو            إالجانحين، حيث   

  .الذات االجتماعية لدى األحداث



  )25(جدول 

ألفراد عينة الدراسة ) ت(الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية وقيم اختبار 

  من األحداث غير الجانحين في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات

  المحور
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  النظري

االنحراف 

  المعياري النظري

  قيمة

  )ت(

ــذات   ــوم الـ مفهـ

  3.17  59  11.61  54.19  الشخصية

2.69  

  دالة

0.005  

  مفهوم الذات األسرية
52.69  7.09  59  3.24  

5.44  

  دالة

0.0005  

ــذات   ــوم الـ مفهـ

  3.17  59  7.54  51.19  االجتماعية 

6.40  

  دالة

0.0005  

  قيمة ت للمقياس
52.69  8.75  59  3.19  

6.31  

  دالة

0.0005  

لمفهـوم  مقبولـة   يحملون صور   ال  ين أن أفراد عينة الدراسة      هذه النتائج تب  إن    

) ت(ة واألسرية و االجتماعية، وكذلك ما تعبر عنـه قيمـة            الذات وبأشكالها الشخصي  

  . للمقياس، دالة كذلك عند األحداث غير الجانحين

وقد ترجع تلك الفروق إلى البيئة األسرية واالجتماعية المحافظة إلى حـد مـا                 

في كنفها األحداث وما لها من دور في تشكيل شخصية الحدث ومـا قـد            والتي يعيش   

تتصف به الحياة األسرية واالجتماعية من بعض السلبيات والمـشاكل أو االيجابيـات             



التي بدورها تترك أثرها في حياتهم وما ينجم عن ذلك من استقرار وراحـة نفـسية                

  .وتوافق أسري واجتماعي، أو على العكس من ذلك

لمستوى الثقافي والحياة الثقافية لألسرة والمجتمع يلعبان دوراً هاماً فـي           كذلك ا   

خلق حدث متوازن يتمتع بمفهوم ذات إيجابي، أو حدث متوتر وقلق وغير منسجم   ال                

  .مع األسرة وال مع المجتمع

إذن قد تكون الحياة االجتماعية التي يعيشها الحدث مليئة بـبعض المـشكالت               

 النفسية والضغوطات التي يمارسها أولياء أمور األحداث عليهم         واألزمات الضغوطات 

من حين آلخر، وكذلك طرق وأساليب التعامل معهم التي قد تتسم بنوع من الـسيطرة               

وعدم إتاحة الفرصة للحدث ليعبر عن حاجاته ومشاكله، األمر الذي يـنعكس عليـه              

  .يةسلبياً، ويظهر ذلك من خالل مفهومه السلبي لذاته االجتماع

 دراسة الفروق بين التكيف النفسي للحدث و المستوى النظري لمقياس اإلرشاد            -2

  النفسي 

للتعرف على الفروق بين التكيف النفسي للحدث و المستوى النظري لمقيـاس            

اإلرشاد النفسي، و بالتالي التحقق من الفرضية الثانية للبحث و التي تنص على وجود              

لحدث النفسي و المستوى النظري لمقيـاس اإلرشـاد         فروق دالة إحصائيا بين تكيف ا     

  .النفسي، حيث يتضح ذلك من خالل الجداول التالية



  . مستوى التكيف النفسي للحدث. 1.2

  )26(جدول 

  التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة الكلية

  في موازين مقياس اإلرشاد النفسي

المؤشرات 

  اإلحصائية

ميزان 

العالقات 

  األسرية

 ميزان

العالقات 

  االجتماعية

ميزان 

الثبات 

  االنفعالي

ميزان 

التكيف 

  للواقع

  32.20  25.27  37.15  20.70  المتوسط الحسابي

  27.50  21.50  30.50  18.00  المتوسط النظري

  6.80  5.67  6.11  4.61  االنحراف المعياري

  -.255  -.422  .015  -.273  االلتواء

  16  11  22  9  أقل قيمة

  45  37  51  29  أكبر قيمة

  33.00  26.00  37.00  20.50  الوسيط

  

    



قيم بعض المؤشرات اإلحصائية ألفراد عينة الدراسة الكليـة         ) 26(يتضح من الجدول    

في موازين مقياس اإلرشاد النفسي، ولغرض التعرف على مستوى التكيـف ألفـراد             

يزان مـن   العينة الكلية ال بد من األخذ في االعتبار عدد العبارات التي يتضمنها كل م             

: الموازين األربعة لمقياس اإلرشاد النفسي، وأن أعداد العبارات على كل ميزان هي             

، ميـزان الثبـات     )62(، ميزان العالقات االجتماعيـة      )36(ميزان العالقات األسرية    

، وبذلك يكون المجموع الكلي للمـوازين       )55(وميزان التكيف للواقع    ) 42(االنفعالي  

عبارة لتشكل بمجموعها مـستوى     ) 195(اس اإلرشاد النفسي    األربعة التي تشكل مقي   

تكيف الحدث وحسب ما يؤشره كل ميزان من الموازين األربعة، إن درجات اإلجابـة            

جداً أو منخفضة على درجة مرتفعة الفرد  وحصول  ) 2،  1(على عبارات المقياس هي     

لون درجـات    واألفراد الذين يـسج    ،  ضعف بالتكيف إلى  جداً في هذا المقياس تؤشر      

محمد عماد   (هم الذين يمتلكون درجات من التكيف المقبولة والجيدة       ) معتدلة(متوسطة  

  ).1961الدين إسماعيل، وسيد عبد الحميد مرسي، 

أن أفراد عينة الدراسة الكلية قد سـجلوا        ) 26(من الجدول   وبشكل عام يتضح      

ما يؤشر إلى مـستوى     من المتوسطات النظرية المقابلة لها، م     أكبر  متوسطات حسابية   

إلى المنخفضة المتحصل عليها    تكيف أفراد العينة في كل ميزان، إذ تشير الدرجة          عدم  

أن الحدث غالباً ما يمتلك درجة مقبولة من التكيف وحسب المجال الذي يؤشره عنوان              

فتعني وجود صراع وضـعف     المرتفعة  كل ميزان من الموازين األربعة، أما الدرجة        

  .لعالقات داخل إطار كل ميزان من الموازين األربعةفي التكيف في ا

ن المتوسط الحسابي ألفراد العينة كان      إوفيما يخص ميزان العالقات األسرية، ف       

و هو أعلى بقليل من المتوسط النظري للميزان، وهذا ما يعكـس العالقـة              ) 20.70(

عكـس أيـضاً    الجيدة بين أفراد العينة وأسرهم بشكل عام، وباألخص مع األبوين، وت          

  .درجة من الحرية واالستقالل لدى الحدث

) 4.61(ومن خالل قيمة االنحراف المعياري ألفراد العينة في هـذا الميـزان               

نالحظ أنها قيمة منخفضة على الرغم من تنوع الخلفية العمرية وخلفية الجنس لـدى              



 اسـتجابات    فـي  اًأفراد العينة، وحالة الجنوح من عدمها كذلك والتي ربما تخلق فروق          

 أما أداء أفراد عينة الدراسة في ميزان العالقات االجتماعية، فكان أيـضا   ،أفراد العينة 

) 37.15(من المتوسط النظري لهذا الميزان، وهما علـى التـوالي           في الظاهر   أعلى  

)30.50.(  

الميل لالجتماع باآلخرين أو الشعور بالراحـة       عدم  لى  إإن هذه الدرجة تؤشر       

إلـى  د تواجد الحدث مع اآلخرين، وربما تؤشر قيمة المتوسط الحسابي           واالطمئنان عن 

  .لرغبة في تكوين العالقات االجتماعيةلاألحداث فقدان 

أما أداء أفراد العينة في ميزان الثبات االنفعالي فكان متوسـط أفـراد العينـة                 

بحيـث  ) 21.50(من قيمة المتوسط النظري التـي بلغـت   أكبر  وهي قيمة   ) 25.27(

وكذلك فالـذين   تسرب القلق إلى نفوس أفراد العينة،       والثقة في النفس    عدم  شر إلى   تؤ

في هذا الميزان تعني فقـدان الهـدوء واالسـترخاء          يحصلون على درجات مرتفعة     

  .وضعف القدرة على اتخاذ القرار أو التصرف بكفاءة في المواقف الطارئة

يقابلـه  ) 32.20(وبخصوص ميزان التكيف للواقع كان المتوسـط الحـسابي            

ـ         ). 27.50(المتوسط النظري    ن إويالحظ من القيمتين أن الفروق بينهما كبيرة، لذلك ف

 عبارات هذا الميزان من صفات تميـز        هيتصفون بما تؤشر  ال  أفراد العينة بشكل عام     

األحداث باإلقدام على المواقف أو االنسحاب من المواقف التي تهدد الكيـان الـذاتي              

ميل األحداث للتنافس والدخول في عالقات عاطفية والشفافية        عدم  ى  للحدث، إضافة إل  

  .في االتصال باآلخرين

غير مقبول ما عدا ميزان     ن مستوى التكيف ألفراد العينة الكلية يعتبر        إوبذلك ف 

العالقات األسرية، حيث إن درجة االنحراف المعياري لهذا الميزان أقل من درجـات             

  .وازيناالنحراف المعياري لبقية الم

ونظراً ألن العينة الكلية للدراسة مكونة من األحداث الجانحين واألحداث غيـر       

الجانحين، فيكون ذلك له األثر في تعميم النتائج على مستوى العينة الكلية من طـرف               



األحداث الجانحين، وبالتالي الحصول على قيم مختلفة عن القيمة التـي تؤشـر إلـى               

  .كل عاموجود حالة تكيف لدى الحدث بش



للعينة ) ت(عرض الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية و قيمة اختبار           . 2.2

  .الكلية في موازين مقياس اإلرشاد النفسي

  )27(جدول 

  ألفراد عينة) ت(الفروق بين المتوسطات الحسابية و النظرية وقيمة اختبار 

  الدراسة الكلية في مقياس اإلرشاد النفسي

  الميزان
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

النظري 

  للمقياس

االنحراف 

  المعياري النظري
  قيمة

  )ت(

  18  4.61  20.70 العالقات األسرية
1.04  5.40  

  دالة
0.0005  

العالقات 

  االجتماعية
37.15  6.11  30.50  

1.89  9.93  
  دالة

0.0005  

  21.50  5.67  25.27  الثبات االنفعالي
1.04  6.28  

  دالة
0.005  

  27.50  6.80  32.20  تكيف للواقعال
1.43  6.44  

  دالة
0.0005  

  24.37  5.78  28.83 قيمة ت للمقياس
1.35  7.19  

  دالة
0.0005  

قيم المتوسطات الحسابية والمتوسطات النظرية وقيمة      ) 27(يتبين من الجدول           

ـ           ) ت(اختبار   ع ألفراد عينة الدراسة الكلية في مقياس اإلرشاد النفسي ويتضح أن جمي

كانت معنوية مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين             ) ت(قيم اختبار   



المتوسطات الحسابية ألفراد العينة والمتوسطات النظرية المقابلة لها في كل ميزان من            

  .موازين مقياس اإلرشاد النفسي

اللذين يتناوالن التوصـيف اإلحـصائي      ) 27-26(ومن خالل نتائج الجدولين       

للعينة الكلية فـي مـوازين      ) ت( بين المتوسطات الحسابية والنظرية وقيمة       والفروق

مقياس اإلرشاد النفسي، يالحظ وجود فروق جوهرية ودالة لدى العينة الكلية، والتـي             

قد ترجع أسبابها إلى أن العينة الكلية تتكون من األحداث الجانحين وغير الجـانحين،              

  .العينة الكلية للدراسةاألمر الذي قد يؤثر في توافق إجابات 

  .مستوى تكيف الحدث الجانح في موازين مقياس اإلرشاد النفسي. 3.2

الدراسة من األحداث الجـانحين إلـى     المتعلق بعينة   ) 28(يشير الجدول التالي    

بعض المؤشرات ألفراد العينة في موازين مقياس اإلرشاد النفـسي والـذي يعكـس              

 وبشكل عام جاءت المتوسطات الحسابية أعلى      ،نمستوى التكيف لدى األحداث الجانحي    

  .من المتوسطات النظرية المقابلة لكل متوسط حسابي من الموازين األربعة



  )28(جدول 

  التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين

  في موازين مقياس اإلرشاد النفسي

  

  المؤشرات اإلحصائية

ميزان 

العالقات 

 األسرية

 ميزان

العالقات 

  االجتماعية

ميزان 

الثبات 

 االنفعالي

ميزان 

التكيف 

  للواقع

  35.58  27.84  39.06  22.39  المتوسط الحسابي

  27.50  21.50  30.50  18.00  المتوسط النظري

  5.45  3.74  3.80  4.09  االنحراف المعياري

 -.354  .315  -.230  -.187  االلتواء

  25.00  20.00  22.00  14.00  أقل قيمة

  45.00  37.00  51.00  29.00   قيمةأكبر

  36.00  28.00  38.50  23.00  الوسيط

   

أن قيم معامل االلتواء وعلى الرغم من أنها ضـمن          ) 28(ويتضح من الجدول    

إال أنها جميعاً سالبة مما يعنـي أن القـيم          ) 3±(حدود مدى درجات االلتواء الطبيعي      

  .قاطعةي أنها بشكل عام كانت ملتوية إلى يمين المتوسط الحسابي لكل ميزان أ



ومن خالل الجدول السابق يتضح أن أفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين           

لم يكونوا على مستوى مقبول من التكيف على مقياس اإلرشاد النفسي، وهذا يدل على              

  .عمق حالة الجنوح لدى عينة الدراسة من األحداث الجانحين

لـدى  ) ت(ابية و النظرية و قيمة اختبار       عرض الفروق بين المتوسطات الحس    . 4.2

  .  األحداث الجانحين في مقياس اإلرشاد النفسي

  )29(جدول 

  ألفراد) ت(الفروق بين المتوسطات الحسابية والنظرية وقيمة اختبار 

  .عينة الدراسة من األحداث الجانحين في مقياس اإلرشاد النفسي

  الميزان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط ال

  النظري

االنحراف 

المعياري 

  النظري

  )ت(قيمة 

  1.11  18.00  4.09  22.39  ميزان العالقات األسرية
6.97  
  دالة

0.0005  

  2.59  35.50  5.80  39.06  ميزان العالقات االجتماعية
4.40  
  دالة

0.0005  

  1.11  21.50  3.74  27.84  ميزان الثبات االنفعالي
10.93  
  دالة

0.0005  

  2.08  27.50  5.45  35.58  واقعميزان التكيف لل
9.29  
  دالة

0.0005  

  1.72  25.62  4.77  31.22  قيمة ت للمقياس
7.37  
  دالة

0.0005  

ولغرض التعرف على الفروق بين المتوسطات الحسابية لألحداث الجانحين في          

موازين مقياس اإلرشاد النفسي، وبين المتوسطات النظرية المقابلة لها يتـضح مـن             



، ممـا   المجدولة) ت(المحتسبة أكبر من قيمة     ) ت(ميع قيم اختبار    أن ج ) 29(الجدول  

يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المتوسـطات الحـسابية لألحـداث               

الجانحين والمتوسطات النظرية المقابلة لها وفي جميـع مـوازين مقيـاس اإلرشـاد              

علـى مـستوى    تعبر عن وجود أنواع من الخلل والتـوترات          وأن الفروق    )•(النفسي

األحداث الجانحين في موازين مقياس اإلرشاد النفسي، وتدل كذلك على عـدم قـدرة              

  .الحدث على التكيف مع الواقع، األمر الذي قد يجعله يميل إلى الجنوح

إن ابتعاد قيم المتوسطات الحسابية ألفراد العينة عن المتوسطات النظرية ربما           

كيف الذي تؤشره المتوسـطات النظريـة       يعكس درجة من التكيف أقل من مستوى الت       

  .للموازين األربعة أو المقياس بشكل عام

                                                 
 إن حصول المفحوص على قيم مرتفعة في موازين مقياس اإلرشاد النفسي فإنها تدل علـى عـدم التكيـف،                    ) •(

وبالمقابل حصوله على قيم منخفضة على نفس الموازين فهي تدل على أن المفحوص متكيف بـشكل جيـد،                  

 .وعالقاته  األسرية واالجتماعية متوازنه بشكل عام



  .مستوى تكيف الحدث غير الجانح في موازين مقياس اإلرشاد النفسي. 5.2

  )30(جدول 

التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير الجانحين في موازين 

  مقياس اإلرشاد النفسي

 

ــرات  المؤشـــ

  يةاإلحصائ

ــزان  ميـ

ــات  العالق

  األسرية

ميــــزان 

العالقـــات 

 االجتماعية 

ــزان  ميـ

ــات  الثبـ

  االنفعالي

ــزان  مي

التكيف 

  للواقع 

  28.82  22.69  35.23  19.02  المتوسط الحسابي

  27.50  21.50  30.50  18.00  المتوسط النظري

  6.35  6.11  5.86  4.52 االنحراف المعياري

  .015  .057   .279  -.250  االلتواء

  16.00  11.00  25.00  9.00  مة أقل قي

  43.00  34.00  50.00  28.00  أكبر قيمة 

  24.00  21.00  35.00  19.00  الوسيط

  

    



مـن  ظهـر   تالتكيف ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير الجـانحين،          إن مستوى   

بعض المؤشرات اإلحصائية التي تعبر عن مستوى تكيف أفراد العينـة           ) 30(الجدول  

الموازين األربعة حيث تؤشر قيم المتوسطات الحسابية عن قربهـا          في كل ميزان من     

وهذا ما يعكس أن أفراد عينـة الدراسـة مـن           ،  من المتوسطات النظرية المقابلة لها    

األحداث غير الجانحين يمتلكون درجة من التكيف أفضل من بقية أفراد عينة الدراسة             

 يعكس درجة من التكيف الجيـد       الكلية نظراً لقربها من المتوسطات النظرية، وهذا ما       

قيم المتوسطات النظرية كلمـا     من  حيث كلما اقتربت قيم المتوسطات الحسابية       ب ،كذلك

  .ازدادت درجة التكيف ألفراد العينة



لـدى  ) ت(عرض الفروق بين المتوسطات الحسابية والنظرية وقيمة اختبـار          . 6.2

   .سياألحداث غير الجانحين في موازين مقياس اإلرشاد النف

  )31(جدول     

ألفراد ) ت(الفروق بين المتوسطات الحسابية والمتوسطات النظرية وقيم اختبار         

  عينة الدراسة من األحداث غير الجانحين في موازين مقياس اإلرشاد النفسي

  الميزان
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  النظري

االنحراف المعياري 

  النظري

  قيمة

  )ت(

لعالقات ميزان ا

  األسرية
19.02  4.52  18.00  1.40  

1.43  

  غير دالة

0.05  

ميزان العالقات 

  االجتماعية
23.51  5.86  22.33  1.40  

1.31  

  غير دالة

0.05  

  1.40  21.50  6.11  22.69 ميزان الثبات االنفعالي

1.28  

  غير دالة

0.05  

  1.44  27.50  6.35  28.82  ميزان التكيف للواقع

1.394  

  غير دالة

0.05  

  1.41  89.33  12.41  94.04  للمقياسمة ت قي

1.36  

  غير دالة

0.05  



ولغرض التأكد من داللة الفروق بين المتوسطات الحـسابية لألحـداث غيـر                 

الجانحين في موازين مقياس اإلرشاد النفسي وبين المتوسطات النظرية المقابلـة لهـا             

لـم تكـن دالـة      المحتسبة في الموازين األربعـة      ) ت(أن قيم   ) 31(فيظهر الجدول   

وهذا يشير إلى عدم اختالف المتوسط النظري مع المتوسط الحسابي لعينـة            إحصائيا،  

  .األحداث غير الجانحين فيما يتعلق بموازن مقياس اإلرشاد النفسي

طبيعة األحداث غير الجانحين    متوافقة مع   ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة جاءت         

والقدرة على التكيف بـشكل جيـد كمـا         نسبياً  في هذه المرحلة التي تتسم باالستقرار       

  .تؤشره المتوسطات النظرية لموازين مقياس اإلرشاد النفسي

وفي هذه الحالة يكون لعينة األحداث غير الجانحين مستوى مقبول من التكيف              

على موازين مقياس اإلرشاد النفسي، وذلك عكس ما اتضح من خالل تحليـل نتـائج               

س المقياس، حيث تبين أن األحداث الجانحين أقل تكيفاً على          األحداث الجانحين على نف   

  .مقياس اإلرشاد النفسي، وهذا بدوره انعكس على نتائج العينة الكلية

 دراسة العالقة بين مفهوم الذات و التكيف لـدى األحـداث الجـانحين و غيـر                 -3

   .الجانحين

الذات والتكيف  تنص الفرضية الثالثة لهذا البحث على وجود عالقة بين مفهوم             

و للتأكد من صحة هذا الفرض      . النفسي سواء عند األحداث الجانحين أو غير الجانحين       

  . تم التعرف على قيم مصفوفة معامل االرتباط كما سيرد في الجداول الالحقة





  .ن مقياس اإلرشاد النفسيعرض نتائج العينة الكلية فيما يخص معامل االرتباط بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات و موازي. 1.3

  

  )32(جدول 
  مصفوفة معامل االرتباط بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات وموازين 

  ألفراد العينة الكلية للدراسة ) التكيف( مقياس اإلرشاد النفسي 
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           ميزان العالقات األسرية  1

        *0.693 ميزان العالقات االجتماعية 2

       *0.622 *0.663 ميزان الثبات االنفعالي 3

      *0.750 *0.687 *0.746 ميزان التكيف  للواقع 4

     *0.917 *0.750 *0.655 *0.700 ارتباط المقياس 5

    -0.021 -0.060 0.076 -0.051 -0.032 مفهوم الذات الشخصية 6

   *0.473 0.061 0.094 -0.004 0.046 0.075 مفهوم الذات األسرية 7

  *0.415 *0.563 0.130 0.146 0.131 0.011 *0.184 يةمفهوم الذات االجتماع 8

 *0.796 *0.415 *0.518 0.056 0.06 0.102 -0.002 0.114 االرتباط للمقياس 9



أن قيم معامل االرتباط بين موازين مقياس اإلرشاد ) 32(يتضح من الجدول 

ه الموازين، النفسي فيما بينها كانت دالة إحصائيا، مما يؤشر قوة العالقة ما بين هذ

وهذا يشير إلى أن التكيف في أحد الجوانب يساعد ويقود إلى التكيف في جانب آخر، 

أن قيم معامل االرتباط بين قيم موازين اإلرشاد النفسي إلى وتؤشر مصفوفة االرتباط 

كانت جميعها عالية وموجبة، فالقدرة على التكيف االجتماعي تتداخل مع ) التكيف(

  .رى وتؤشر على القدرة على الثبات االنفعالي والتكيف للواقعقدرات التكيف األخ

لى إن معامل االرتباط يؤشر إيخص محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات فما أما     

العالقة القوية والموجبة بين المحاور الثالثة وأيضا بين هذه المحاور والمجموع الكلي 

  .للمقياس

شر إلى العالقة بين محاور  وبخصوص ما ورد في الفرض الثالث الذي يؤ

مفهوم الذات أوال وموازين التكيف، فيتضح من مصفوفة معامل االرتباط الواردة في 

 أية قيمة إلى مستوى الداللة ما عدا ترتقضعف العالقة بينهما ولم ) 32(الجدول 

ن قيمة معامل إاألسرية، حيث العالقات العالقة بين محور الذات االجتماعية وميزان 

وهي قيمة دالة إحصائيا،لذلك وبشكل عام لم يتضح وجود ) 0.184(باط بينهما االرت

عالقة ذات داللة بين مفهوم الذات والتكيف إال في بعدين هما البعد االجتماعي لمفهوم 

  .الذات والبعد األسري للتكيف

 ويعتقد الباحث أن تحقق مفهوم الذات االجتماعي لدى الحدث يساعده في 

في الجانب األسري، مما يمكنه من التكيف مع أفراد أسرته يجابية إتحقيق عالقات 

إلى الدرجة المؤملة من قبل الوالدين واألسرة يرتق حتى ولو كان مستوى التكيف لم 

  .بشكل عام





  عرض نتائج عينة األحداث الجانحين فيما يخص معامل االرتباط بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات وموازين مقياس. 2.3

  . اإلرشاد النفسي     

  )33(جدول 

  مصفوفة معامل االرتباط بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات وموازين 

   من االحداث الجانحينألفراد العينة ) التكيف( مقياس اإلرشاد النفسي 
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           ميزان العالقات األسرية  1

          *0.606 ميزان العالقات االجتماعية 2

        *0.436  *0.363 ميزان الثبات االنفعالي 3

       *0.449  *0.608  *0.609 ميزان التكيف  للواقع 4

      *0.854  *0.449  *0.522  *0.526 ارتباط المقياس 5

     *-0.392  *-0.373  *-0.338  *-0.372  *-0.415 مفهوم الذات الشخصية 6

    0.125  -0.029  0.016  -0.078  -0.008  -0.048 مفهوم الذات األسرية 7

   0.186  *0.529  0.093  0.090  0.129  -0.018  0.137 لذات االجتماعيةمفهوم ا 8

 *0.786  *0.986  *0.327  -0.109  -0.089  -0.096  -0.133  -0.109 ارتباط المقياس 9



ــدول  3(جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الذي يخص عينة الدراسة من األحداث الجانحين والذي        ) 33(يتضح من الجدول    

اإلرشاد النفسي أن   لذات وموازين   يشمل مصفوفة معامل االرتباط بين محاور مفهوم ا       

هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين محاور كل مقياس على حده، ولـم تتـضح أي                

عالقة بين محاور مفهوم الذات وموازين التكيـف إال بـين محـور مفهـوم الـذات                 

الشخصية وميزان العالقات األسرية، حيث بلغت قيمـة معامـل االرتبـاط بينهمـا              

ة دالة سالبة إضافة إلى وجود عالقة دالة سالبة بـين مفهـوم             وهي عالق ) -0.415(

 وبـين   وبينها،   وميزان الثبات االنفعالي   الذات الشخصية وميزان العالقات االجتماعية    

ميزان التكيف للواقع، وأيضا مجموع مقياس اإلرشاد النفسي، وكانـت قـيم معامـل              

  ).-0.392، -0.373، -0.338، -0.372(االرتباط على التوالي 

ذلك أن العالقة بين محور مفهوم الذات الشخصية وبـين مـوازين            من        ويالحظ  

  . سالبةاتجاهاتالتكيف، كانت جميعها عالقات ذات 

      إن النتيجة التي أشارت إلى االتجاه السالب في العالقـة بـين مفهـوم الـذات                

ة الحدث الجانح   الشخصية ودرجة التكيف في الموازين المشار إليها قد تؤشر إلى حال          

 وبالتالي عدم القدرة على التكيف نتيجة للظـروف         وتوتر،وما يمر به من عدم توافق       

  .منه حدثاً جانحاأدت به إلى أن يكون التي يعيشها والتي 

  





  عرض نتائج عينة األحداث غير الجانحين فيما يخص معامل االرتباط بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات . 3.3

  ازين مقياس اإلرشاد النفسيومو      

  )34(جدول 

  مصفوفة معامل االرتباط بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات وموازين 

  من االحداث غير الجانحينلدراسة ألفراد عينة ا) التكيف( ي مقياس اإلرشاد النفس
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           ميزان العالقات األسرية  1

         *0.698 ميزان العالقات االجتماعية 2

        *0.671  *0.745 فعاليميزان الثبات االن 3

       *0.811  *0.679  *0.767 ميزان التكيف  للواقع 4

      *0.919  *0.811  *0.675  *0.737 ارتباط المقياس 5

     -0.010  -0.093  -0.020  0.037  0.063 مفهوم الذات الشخصية 6

    *0.639  -0.045  -0.025  -0.128  -0.027  0.038 مفهوم الذات األسرية 7

  *0.528  *0.553  -0.002  0.016  -0.006  -0.095  0.102 هوم الذات االجتماعيةمف 8

 *0.791 *0.528  *-0.596  -0.019  -0.034  0.051  -0.028  0.068 ارتباط المقياس 9





العالقة بين محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات وموازين        ولغرض التعرف على    

ث غير الجانحين، فيتضح من الجدول      مقياس اإلرشاد النفسي لعينة الدراسة من األحدا      

عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين محاور مفهوم الذات ومـوازين اإلرشـاد             ) 34(

 ومن خـالل عـرض   ، بينما وجدت عالقة داخل محاور كل مقياس على حدة        ،النفسي

مصفوفة معامل االرتباط اتضح ضعف العالقة بين محاور المقياسين، ويعتقد الباحث           

 قد أدت إلى ذلك، ومنها اختالف حدود درجات اإلجابة على فقـرات             اًبأن هناك أسبا  

-1(ن درجة اإلجابة على مقياس مفهوم الذات هي خماسية تمتد من          أالمقياسين، حيث   

ن ضـيق   إ، لذلك ف  )1-0(بينما تمتد درجة اإلجابة على مقياس اإلرشاد النفسي من        )5

ن تكون  أ العالقة التي يفترض      على قوة  تحدود اإلجابة في المقياس األخير ربما أثر      

 .David C(بين مفهوم الذات والتكيف بشكل عام وهذا ما أشار إليه ديفيـد هـاول   

Howell, 1982 .(    

 دراسة الفروق بين األحداث الجانحين و غير الجانحين في محاور مقياس تنسي             -4

  .لمفهوم الذات و موازين مقياس اإلرشاد النفسي

ابعة لهذا البحث على وجود فروق بين األحداث الجـانحين                 تنص الفرضية الر  

 ،وأقرانهم غير الجانحين في مقياس تنسي لمفهوم الذات و مقياس اإلرشـاد النفـسي             

ستجابات أفراد العينة الكليـة ثـم حـساب      اوللتأكد من صحة هذه الفرضية تم حساب        

 وذلك لمعرفة داللة    ،"T.test) "ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة      

  .الفروق بين األحداث الجانحين وغير الجانحين

لغرض التعرف على الفروق بين أفراد عينة الدراسة الكلية في محاور مقياس        و  

ستخدم الباحـث اختبـار     ا)  غير جانح  –جانح  (تنسي لمفهوم الذات تبعاً لحالة الحدث       

  .لوسطين حسابيين مستقلين) ت(

في محاور مقياس   )  غير جانح  –جانح  ( الكلية فيما يخص     عرض نتائج العينة  . 1.4

  .تنسي لمفهوم الذات



  )35(جدول 

بين أفراد العينة الكلية للدراسة وحسب ) ت(التوصيف اإلحصائي وقيمة اختبار 

  في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات)  غير جانح –جانح (متغير 

  العينة  المحور
حجم 

 العينة

المتوسط 

  الحسابي

ف االنحرا

  المعياري
  )ت(قيمة

  8.12  58.54  46  جانح
  مفهوم الذات الشخصية

  11.61  54.19  46  غير جانح

2.06  

  دالة

0.05  

  5.88  55.34  46  جانح
  مفهوم الذات األسرية

  7.09  52.69  46  غير جانح

1.80  

  غير دالة

0.05  

  6.23  54.17  46  جانح
 مفهوم الذات االجتماعية

  7.54  51.19  46  غير جانح

2.04  

  دالة

0.05  

  6.74  56.02  46  جانح
  قيمة ت للمقياس

  8.75  52.69  46  غير جانح

2.02  

  دالة

0.05  

  

        



قيم المتوسطات الحسابية لكـل مـن األحـداث      أن  ) 35(رقم  ويتضح من الجدول    

الجانحين وأقرانهم غير الجانحين، ويالحظ أن الجانحين قد سجلوا متوسطات حسابية           

 غير الجانحين في جميع المحاور، وللتعرف على الفـروق الدالـة            أعلى من أقرانهم  

لوسطين حسابيين مستقلين وأظهرت    ) ت(م تطبيق اختبار    تإحصائيا بين المجموعتين    

النتائج أن هناك فروق بين األحداث الجانحين وأقـرانهم األحـداث غيـر الجـانحين       

م الذات االجتماعيـة    ولصالح غير الجانحين في محاور مفهوم الذات الشخصية ومفهو        

 ) 1981ايزيـدور، ( وفي هذا اإلطار فقد أوضحت نتائج دراسة         ، للمقياس )ت(قيمة  و

وجود فروق دالة إحصائيا في الذات الجسمية ونقد الـذات بـين الجـانحين وغيـر                

  . وكان الجانحون أكثر تفوقاً من غير الجانحين في هذين البعدين،الجانحين

شر إلى أن األحداث الجانحين لديهم مفهـوم للـذات          من خالل تلك النتيجة التي تؤ     

أعلى من مفهوم ذوات أقرانهم من األحداث غير الجانحين، فقد تكمن وراء ذلك جملة              

من الظروف الذاتية أو البيئية االجتماعية السلبية التي يعيشونها، والتـي تلعـب دوراً              

ذاته من خالل عـدم     كبيراً في وصول الحدث الجانح إلى درجة من التضخيم الزائد ل          

األكتراث بالقوانين والقيم االجتماعية والدينية والقفز عليها نتيجة للظـروف النفـسية            

والضغوطات التي تمارس عليه بشكل سلبي وعدم التفهم لحاجته وخصوصية المرحلة           

العمرية التي يمر بها، بحيث تؤدي به إلى عدم االستقرار والتوازن النفسي والتوافـق              

 األمر الذي قد يدفع به إلى االنزالق في عملية الجنوح وارتكاب الجريمة،             االجتماعي،

إبرازاً لحالة التميز ببعض الصفات والخصائص التي يراها الحدث الجانح أنها تظهره            

  .بالتفرد بها وتميزه عن أقرانه من األحداث غير الجانحين



 في موازين مقياس    ) غير جانح  –جانح  (عرض نتائج العينة الكلية فيما يخص       . 2.4

  .اإلرشاد النفسي

  )36(جدول 

بين أفراد العينة الكلية للدراسة وحسب ) ت(التوصيف اإلحصائي وقيمة اختبار 

  في موازين مقياس اإلرشاد النفسي)  غير جانح –جانح ( متغير 

  العينة  الميزان
حجــم 

  العينة

المتوسط 

 الحسابي
  )ت(قيمة االنحراف المعياري

  4.09  22.39  46  جانح
  العالقات األسرية

  4.52  19.02  46  غير جانح

3.70  

  دالة

0.0005  

  5.80  39.06  46  جانح
  العالقات االجتماعية

  5.86  35.23  46  غير جانح

3.11  

  دالة

0.005  

  3.74  27.84  46  جانح
  الثبات االنفعالي

  6.11  22.69  46  غير جانح

4.81  

  دالة

0.0005  

  5.45  35.58  46  جانح
  التكيف للواقع

  6.35  28.82  46  غير جانح

5.41  

  دالة

0.0005  

  4.77  31.22  46  جانح
  قيمة ت للمقياس

  5.71  26.44    غير جانح

4.31  

  دالة

0.0005  



وللتعرف على الفروق بين األحداث الجانحين وغير الجانحين فـي مـوازين            

فـات  قيم المتوسطات الحـسابية واالنحرا    ) 36(مقياس اإلرشاد النفسي يظهر الجدول      

ن األحداث الجانحين وبشكل عام قـد سـجلوا         أ ويالحظ   ،)ت(المعيارية وقيم اختبار    

لتؤكـد  ) ت(متوسطات حسابية تفوق أقرانهم غير الجانحين، لذلك جاءت قيم اختبـار            

المجدولـة عنـد    ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ت(ن جميع قيم    إهذه الفروق، حيث    

ود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في       مما يشير إلى وج   ،  )0.05(مستوى داللة   

 وبمـا أن الدرجـة      ،جميع موازين مقياس اإلرشاد النفسي ولصالح األحداث الجانحين       

ـ          اً في المقياس هذا تؤشر ضعف     المرتفعة ن إ في التكيف مقارنة بالدرجة األقـل لـذا ف

مع ما جاءت   من أقرانهم غير الجانحين وهذه النتيجة تتفق        تكيفاً  قل  أاألحداث الجانحين   

فـي عالقـاتهم    توافقـاً   به نتيجة دراسة الشرقاوي، التي تشير إلى أن الجانحين أقل           

 ذات داللة إحصائية    اًاألسرية واالجتماعية من غير الجانحين بعد أن تبين وجود فروق         

بين الجانحين والعاديين وبين الجانحات والعاديات بمقياس العالقات المنزلية والعالقات          

قحطان أحمد الظاهر،   ( ومقياس الشعور بالمسؤولية لمقياس اإلرشاد النفسي        االجتماعية

2004( .  

الثبيتـي  (ومن حيث التوافق النفسي واالجتماعي فقـد دلـت نتـائج دراسـة              

ن أعلى أن األسوياء أكثر توافقاً نفـسياً واجتماعيـاً مـن المنحـرفين، و             ) هـ1408

  .المنحرفين يتسمون بالعدوانية

 بين عينة األحداث الجانحين و غير الجانحين فيما يخص محاور            دراسة الفروق  -5

مقياس تنسي لمفهوم الذات و موازين مقياس اإلرشاد النفسي و ذلـك حـسب              

  .متغير الجنس و العمر

تنص الفرضية الخامسة للبحث على وجود فروق بـين المفحوصـين سـواء             

لنفسي حـسب الجـنس     الجانحين أو غير الجانحين في عملية مفهوم الذات والتكيف ا         

  .والعمر



دراسة الفروق بين أفراد العينة الكلية في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات            . 1.5

  .و حسب متغير الجنس

  )37(جدول 

بين أفراد العينة الكلية للدراسة وحسب ) ت(التوصيف اإلحصائي وقيمة اختبار 

  متغير الجنس في محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات

وللتحقق من مدى وجود فروق بين أفراد العينة الكلية تبعاً لمتغير الجنس فـي              

قـيم المتوسـطات الحـسابية      ) 37(محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات يظهر الجدول        

لوسطين حسابيين مـستقلين، ويتـضح مـن        ) ت(افات المعيارية وقيم اختبار     واالنحر

ن قيم المتوسطات الحسابية للذكور واإلناث متقاربة جداً ما عدا محور مفهوم            أالجدول  

الجنس  المحور
حجـــم 

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة

  )ت(

  مفهوم الذات الشخصية
  ذكور

  إناث

70  
22  

57.04  
54.22  

8.79  
13.80  

0.90  

  غير دالة

0.05  

  مفهوم الذات األسرية
  ذكور

  إناث

70  
22  

54.87  
51.31  

6.42  
6.61  

2.22  

  دالة

0.05  

  مفهوم الذات االجتماعية
  ذكور

  إناث

70  
22  

52.28  
53.95  

5.90  
9.90  

0.75  

  غير دالة

0.05  

  قيمة ت للمقياس
  ذكور

  إناث

70  
22  

54.73  
53.16  

7.04  
10.10  

0.68  

  غير دالة

0.05  



 بين المجموعتين في قـيم المتوسـطات        اًالذات األسرية ، حيث يالحظ أن هناك فروق       

 ويتضح من الجدول أيضا     ،سط اإلناث كبر من متو  أن متوسط الذكور    إالحسابية حيث   

كبر مـن مثيالتهـا العائـدة       أأن قيم االنحرافات المعيارية لإلناث في جميع المحاور         

للذكور، وهذا ربما يرجع إلى صغر حجم عينة اإلناث مقارنة بعينة الـذكور، وهـذا               

  .االختالف بين العينتين يرجع إلى اختالف حجمهما في مجتمع الدراسة أيضا

في محاور مفهوم الـذات     ) ت(أيضا أن قيم اختبار     ) 37(ن الجدول   ويتضح م 

حيث إن  للمقياس غير دالة إحصائيا،     ) ت(قيمة  الشخصية ومفهوم الذات االجتماعية و    

وهـذا  ،  )0.05(المجدولة عند مستوى داللة     ) ت(المحسوبة أصغر من قيمة     ) ت(قيم  

ناث في المحاور المـذكورة     يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإل         

أعاله ، وقد يعزى ذلك إلى أن البنات في هذه المرحلة العمرية هن أسرع نمواً مـن                  

  .الذكور

تعتبـر دالـة    ) ت(أما محور مفهوم الذات األسرية فيتضح أن قيمة اختبـار             

، إحصائيا، مما يعني وجود فروق بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور في هذا المحور            

تيجة التي توصلت إليها دراسة جيجيد، لتشير إلى وجـود فـروق ذات داللـة               وأن الن 

قحطـان أحمـد    (إحصائية بين الجنسين في تطور مفهوم الذات ولصالح الذكور كذلك           

  ).2004الظاهر، 



دراسة الفروق بين الذكور و اإلناث في مقياس تنسي لمفهـوم الـذات مـن               . 2.5

  .األحداث الجانحين

  )38(جدول 

ألفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين ) ت(ختبار ااإلحصائي وقيمة التوصيف 

  في مقياس تنسي لمفهوم الذات وحسب متغير الجنس

ـ    ) 38(دول  أما عينة األحداث الجانحين، فيتضح من الج        ذات  اًأن هنـاك فروق

داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في محاور مفهوم الذات الشخصية ومفهوم الـذات             

المحسوبة أكبر  ) ت(قيم  ن  إلمقياس تنسي لمفهوم الذات حيث      ل) ت(قيمة  االجتماعية و 

مما يؤكد على وجود فروق بـين       ،  )0.05(المجدولة عند مستوى داللة     ) ت(من قيمة   

 متوسطات حسابية   سجلنر واإلناث في هذه المحاور ولصالح عينة اإلناث، حيث          الذكو

الجنس  المحور
  حجم

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  )ت( قيمة 

  مفهوم الذات الشخصية
  ذكور

  إناث

35  
11  

56.54  
64.90  

5.73  
11.25  

3.18  

  دالة

0.01  

  هوم الذات األسريةمف
  ذكور

  إناث

35  
11  

55.48  
54.90  

5.91  
6.04  

281.  

  غير دالة

 مفهوم الذات االجتماعية
  ذكور

  إناث

35  
11  

52.37  
59.90  

4.79  
6.99  

3.94  

  دالة

0.001  

  قيمة ت للمقياس
  ذكور

  إناث

35  
11  

54.80  
59.9  

5.48  
8.09  

2.32  

  دالة

0.05  



محور مفهوم الذات األسرية فلم يتـضح وجـود فـروق دالـة             أما   ،كبر من الذكور  أ

  .إحصائيا بين الجنسين في هذا المحور

دراسة الفروق بين الذكور واإلناث في مقياس تنـسي لمفهـوم الـذات مـن               . 3.5

  .نحيناألحداث غير الجا

  )39(جدول 

ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير ) ت(التوصيف اإلحصائي وقيمة اختبار 

  الجانحين في مقياس تنسي لمفهوم الذات وحسب متغير الجنس

الفروق بين الجنسين من األحداث غير الجانحين فـي مقيـاس           وللتعرف على     

 بين الجنسين في محـاور  اًأن هناك فروق) 39(تنسي لمفهوم الذات يتضح من الجدول  

) ت(ن قيم   إ، حيث   للمقياس) ت(قيمة  مفهوم الذات الشخصية ومفهوم الذات األسرية و      

وكانـت الفـروق    ،  )0.05(عند مستوى داللة    المجدولة  ) ت(المحسوبة أكبر من قيمة     

  )ت(  قيمة االنحراف المعياري  لحسابيالمتوسط ا العينة حجم الجنس  المحور

  11.12  57.54  35  ذكور
  مفهوم الذات الشخصية

  4.71  43.54  11  إناث

3.97  

  دالة

0.001  

  6.93  54.25  35  ذكور
  مفهوم الذات األسرية

  5.19  47.72  11  إناث

2.81  

  دالة

0.01  

  6.90  52.20  35  ذكور
 مفهوم الذات االجتماعية

  8.88  48.00  11  إناث

1.60  

  غير دالة

0.05  

  8.32  54.66  35  ذكور
  قيمة ت للمقياس

  6.26  46.42  11  إناث

2.95  

  دالة

0.01  



لصالح عينة الذكور، ولم تظهر فروق بين الجنسين من األحداث غير الجانحين فـي              

محور مفهوم الذات االجتماعية ، حيث كانت قيم المتوسـطين الحـسابيين متقاربـة،              

إضافة إلى كبر قيم االنحراف المعياري في هذا المحور مما يشير إلى عـدم ظهـور                

ق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من األحداث غير الجانحين في هذا المحـور              فرو

وبشكل عام عندما نجد المؤشرات تتجه لصالح الذكور غير الجانحين أكثر فهماً لذاتهم             

من اإلناث غير الجانحات في معظم محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات وبالمقابل تكون            

 النظرة في مجتمعنا العربي على      إلىيرجع ذلك   اإلناث في وضع أقل من الذكور، قد        

قدر وأكثر أهلية إلدارة األمور والحفـاظ عليهـا، بينمـا اإلنـاث             أأن الذكر أقوى و   

تهن من أقرانهن الذكور و ال يقدرن على ما يقدر عليه الذكور            االجانحات أكثر فهماً لذ   

 مستوى المساواة   في جوانب متعددة، ومن هنا فإن رؤية الذات ما زالت ال ترتقي إلى            

للذكر أكثر وبالتالي تزداد ثقتـه بنفـسه        دعم  بين الذكر واألنثى األمر الذي ينجم عنه        

  .يجابيةإأكثر  ويكون مفهومه لذاته أكثر 



دراسة الفروق بين أفراد العينة الكلية في موازين مقياس اإلرشـاد النفـسي             . 4.5

  .حسب متغير الجنس

  )40(جدول 

بين أفراد العينة الكلية للدراسة وحسب متغير ) ت(مة إختبارالتوصيف اإلحصائي وقي

  الجنس في مقياس اإلرشاد النفسي

  )ت( قيمة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العينة حجم  الجنس  الميزان

  4.62  20.40  70  ذكور
  العالقات األسرية

  4.53  21.68  22  إناث

1.13  

  غير دالة

0.05  

  6.03  37.21  70  رذكو
  العالقات االجتماعية

  6.48  36.95  22  إناث

0.21  

  غير دالة

0.05  

  5.71  24.71  70  ذكور
  الثبات االنفعالي

  5.27  27.04  22  إناث

1.78  

  غير دالة

0.05  

  6.96  31.75  70  ذكور
  التكيف للواقع

  6.19  33.63  22  إناث

1.21  

  غير دالة

0.05  

  5.83  28.52  70  ذكور
  قيمة ت للمقياس

  5.62  28.56  22  إناث

0.03  

  لةغير دا

0.05  

فقد سجل أفـراد عينـة      ) التكيف(فيما يخص موازين مقياس اإلرشاد النفسي         

الدراسة الكلية متوسطات متقاربة جداً في جميع موازين المقياس، ما نجم عـن عـدم               



أن ) 40(ظهور فروق بين الجنسين في مقياس اإلرشاد النفسي، ويالحظ من الجـدول             

   .غير دالة إحصائيا) ت(ار جميع قيم اختب

ربما يرجع إلى أن األحداث فـي       و ،المتوسطات متقاربة جداً في ذلك    حيث أن     

هذه المرحلة العمرية لم تتضح بشكل كامل حدود شخصيتهم والدور الذي يلعبه متغير             

 وبالتالي نمط السلوك الذي يصدر عنه والظـروف         ،الجنس في رسم معالم الشخصية    

  .عله يسلك طريقة معينة واتجاهاً معيناً قد يتسم بالجنوح أو بالسواءالتي تؤثر فيه وتج



دراسة الفروق بين الذكور واإلناث من األحداث الجانحين في مقياس اإلرشـاد            . 5.5

  .النفسي

  )41(جدول 

ألفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين ) ت(التوصيف اإلحصائي وقيمة اختبار 

  س اإلرشاد النفسيوحسب متغير الجنس في مقيا

  )ت( قيمة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العينة حجم  الجنس  الميزان

  3.81  21.94  35  ذكور
  العالقات األسرية

  4.79  23.81  11  إناث

1.30  

  غير دالة

0.05  

  5.47  38.80  35  ذكور
  العالقات االجتماعية

  6.99  39.90  11  إناث

0.53  

  غير دالة

0.05  

  3.59  27.17  35  ذكور
  فعاليالثبات االن

  3.54  30.00  11  إناث

2.23  

  دالة

0.05  

  5.21  35.17  35  ذكور
  التكيف للواقع

  6.25  36.90  11  إناث

1.04  

  غير دالة

0.05  

  4.52  30.77  35  ذكور
  قيمة ت للمقياس

  5.39  32.65  11  إناث

1.12  

  غير دالة

0.05  

) ت( أظهرت نتائج اختبـار      و بخصوص عينة الدراسة من األحداث الجانحين          

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في جميع          ) 41(المسجلة في جدول    



المحسوبة أكبر مـن قيمـة      ) ت(ن قيمة   إالموازين عدا ميزان الثبات االنفعالي، حيث       

 مما يؤشر إلى وجود فروق بين الجنـسين         ،)0.05(المجدولة عند مستوى داللة     ) ت(

 انفعالي مقارنة   اًان ولصالح اإلناث، وفي هذه الحالة تعتبر اإلناث أقل ثبات         في هذا الميز  

  .بأقرانهن من األحداث الجانحين الذكور

 والتـي   ،1976وتتفق مع هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة إبراهيم أبو زيد،              

اهتمت بالفروق بين الجنسين في أبعاد مفهوم الذات حيث توصلت إلى أن اإلناث أقـل           

  ).1994علي محمد الديب، (ن الذكور في عملية االتزان االنفعالي م

نالحظ أن اإلناث أقل ثباتاُ     ) 41(ومن خالل ما تقدم من نتائج تضمنها الجدول           

انفعاليا مقارنة بأقرانهن من األحداث الجانحين الذكور الذين قد ينظرون إلى أنفـسهم             

الظروف البيئية المحيطة التـي تـدفع       على أنهم أكثر اتزاناً وتوافقا، فضالً عن دور         

بالذكر في اتجاه الثقة في النفس واالعتماد على الذات وإشباع الحاجات والدوافع والتي             

  .ربما لم تتاح لألنثى بقدر ما يتحصل عليه الذكر



دراسة الفروق بين الذكور واإلناث من األحداث غير الجانحين فـي مقيـاس             . 6.5

  .اإلرشاد النفسي

  )42(جدول 

ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير ) ت(التوصيف اإلحصائي وقيمة اختبار 

  الجانحين وحسب متغير الجنس في مقياس اإلرشاد النفسي

  )ت( قيمة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العينة حجم  الجنس  الميزان

  4.89  18.85  35  ذكور
  العالقات األسرية

  3.20  19.54  11  إناث

0.43  

  غير دالة

0.05  

  6.23  35.62  35  ذكور
  العالقات االجتماعية

  4.49  34.00  11  إناث

0.78  

  غير دالة

0.05  

  6.39  22.25  35  ذكور
  الثبات االنفعالي

  5.16  24.09  11  إناث

085  

  غير دالة

0.05  

  6.87  28.34  35  ذكور
  التكيف للواقع

  4.22  30.36  11  إناث

0.90  

  غير دالة

0.05  

  6.10  26.27  35  ذكور
  اسقيمة ت للمقي

  4.27  27.00  11  إناث

0.36  

  غير دالة

0.05  



الفروق بين الجنسين في موازين مقياس اإلرشاد النفـسي ألفـراد عينـة             أما  

غير ) ت(أن قيم اختبار    ) 42(الدراسة من األحداث غير الجانحين فيتضح من الجدول         

  .دالة إحصائيا

المجدولة عند مستوى داللة    ) ت(المحسوبة أصغر من قيمة     ) ت(ن قيم   إحيث  

أن كال الجنسين قد سجال متوسطات حسابية متقاربة في كـل           يشير إلى   ، مما   )0.05(

  .للمقياس) ت(كذلك قيمة ميزان من الموازين األربعة لمقياس اإلرشاد النفسي و

ن إإن هذه النتيجة التي تؤشر إلى تقارب المتوسطات الحسابية لدى الجنسين و           

نها تتوافق مع نتيجة الدراسة التـي قامـت بهـا           إغير دالة إحصائيا ف   ) ت(قيم اختبار   

والتي تتمحور حول مفهوم الذات والتوافق النفسي لدى        ) 1983سميرة محمد إبراهيم    (

نه ال توجد فروق دالة إحصائيا في التوافق الشخصي         أاألطفال اللقطاء والتي تشير إلى      

  .بين اإلناث والذكور

النتائج في بعض الدراسات قد يكون له عالقـة بالمرحلـة           إن هذا التشابه في     

 ،العمرية التي تشمل الذكور واإلناث من حيث خصائصها النفسية والقدرة على التكيف           

  .وبالتالي عدم وجود فروق واضحة بين الجنسين في مثل هذه السمة



ـ            . 7.5 سب دراسة الفروق بين أفراد العينة الكلية في مقياس تنسي لمفهوم الذات ح

  .مجاميع العمر

  )43(جدول 

  التوصيف اإلحصائي لعينة الدراسة الكلية في محاور

  مقياس تنسي لمفهوم الذات وحسب مجاميع العمر

  المحور
  مجاميع

  العمر

  حجم

  العينة

 المتوسط

 الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  10.99  53.13  30   سنة11-15

  11.22  60.71  14   سنة16

  7.82  56.48  27   سنة17
 محور مفهوم  الذات الشخصية

  10.26  57.95  21   سنة18

  6.91  52.23  30   سنة11-15

  5.80  52.14  14   سنة16

  5.61  55.77  27   سنة17
  محور مفهوم  الذات األسرية

  7.28  55.57  21   سنة18

  6.69  50.40  30   سنة11-15

  8.35  55.85  14   سنة16

  6.70  52.40  27   سنة17
 محور مفهوم الذات االجتماعية

  6.26  54.19  21   سنة18

  8.20  51.92  30   سنة11-15

  8.46  56.23  14   سنة16

  6.71  54.88  27   سنة17
  متوسط المقياس حسب السن

  7.93  55.90  21   سنة18



قيم المتوسطات الحـسابية   ) 43(أما فيما يخص متغير العمر فيتضح من الجدول           

لكل مجموعة عمرية وحسب سنوات العمر المثبتة       واالنحرافات المعيارية وحجم العينة     

  .في الجدول ألفراد عينة الدراسة الكلية

ويالحظ أن قيم المتوسطات الحسابية للمجاميع العمرية األربعة وفـي جميـع              

  .المحاور متقاربة

التـي  ) 1981رنده عبد اهللا عمر ناصر،      (وهذه النتيجة تتوافق مع إحدى نتائج دراسة        

غير العمر لم تظهر له داللـة فـي أي مـن الـدرجات الفرعيـة                توصلت إلى أن مت   

  ).مقياس تنسي لمفهوم الذات(المستخلصة من المقياس، 

دراسة الفروق بين أفراد العينة الكلية في مقياس تنسي لمفهوم الذات حـسب             . 8.5

  .مجاميع العمر من خالل تحليل التباين األحادي

لباحـث اختبـار تحليـل التبـاين         فروق دالة إحصائيا عندما استخدم ا      تظهر  

األحادي بين المجاميع العمرية األربعة في كل محور من محاور مقياس تنسي لمفهوم             

المحسوبة أكبـر   ) ف(ن قيم   إدالة إحصائيا، حيث    ) ف(ن قيم اختبار    أالذات، ويالحظ   

 لذلك توجد فروق بين متوسطات      ،)0.05(المجدولة عند مستوى داللة     ) ف(من قيمة   

ع العمرية األربعة في مقياس تنسي لمفهوم الذات، وكما هو مبين في الجـدول              المجامي

  ).44(التالي 



  )44(جدول 

تحليل التباين األحادي إلفراد عينة الدراسة الكلية في محاورمقياس تنسي لمفهوم 

  الذات وحسب مجاميع العمر

وفي هذا اإلطار فإن نتيجة الدراسة الحالية لم تتوافق مع نتيجة دراسة رندة عبـد               

والمتعلقة بمتغير العمر الذي لم تظهر له داللة في أي مـن            ) 1981(اهللا عمر ناصر    

  .الدرجات الفرعية المستخلصة من مقياس تنسي لمفهوم الذات المستخدم في الدراسة

  در التباينــمص  ورـــالمح
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  اتالمربع

  قيمة

  ف

  631.418  1  631.418  بين المجموعات

  98.27  90  8844.017  داخل المجموعات
محــور مفهــوم 

  الذات الشخصية

    91  9475.435  الكلي

6.43  

  دالة

0.025  

  279.066  1  279.066  بين المجموعات

  41.14  90  3702.890  داخل المجموعات
محــور مفهــوم 

  الذات األسرية

    91  3981.957  الكلي

6.78  

  دالة

0.025  

  347.188  1  347.188  بين المجموعات

  46.25  91  4162.671  داخل المجموعات
محور مفهوم الذات   

  االجتماعية

    91  4509.859  الكلي

7.51  

  دالة

0.01  

  628.836  2  1257.672  بين المجموعات

  تباين المقياس  187.75  89  16709.58  داخل المجموعات

    91  17967.251  الكلي

3.35  

  دالة

0.05  



 الفروق بين األحداث الجانحين حسب مجاميع العمر في مقياس تنـسي            دراسة. 9.5

  لمفهوم الذات

  )45(جدول 

  التوصيف اإلحصائي لعينة الدراسة من األحداث الجانحين في مقياس تنسي

  لمفهوم الذات وحسب مجاميع العمر

 حجم العينة  مجاميع العمر  المحور
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  7.36  57.44  9   سنة11-15

  5.26  60.80  5  سنة16

  6.43  56.57  21  سنة17
   الشخصيةمفهوم الذات

  11.53  62.18  11  سنة18

  6.47  53.11  9   سنة11-15

  2.23  49.00  5  سنة16

  4.39  56.09  21  سنة17
  مفهوم الذات األسرية

  6.62  58.63  11  سنة18

  4.84  53.77  9  سنة11-15

  6.78  58.00  5  سنة16

  6.16  52.42  21  سنة17
  مفهوم الذات االجتماعية

  6.60  56.09  11  سنة18

  6.22  54.77  9  سنة11-15

  4.11  55.93  5  سنة16

  5.87  55.03  21  سنة17

متوسط المقياس حـسب    

  السن

  8.25  58.97  11  سنة18

وبخصوص متغير العمر بين األحداث الجانحين في محـاور مقيـاس تنـسي             

تقارب قيم المتوسطات الحسابية بين المجاميع      ) 45(الجدول  لمفهوم الذات، يتضح من     

 االجتماعيـة   العمرية األربعة في محور مفهوم الذات الشخصية ومحور مفهوم الذات         

ومتوسط المقياس حسب السن، ويتضح من الجدول أيضاً أن هناك فروقـا فـي قـيم                



 بين الفئـات    المتوسطات الحسابية في محور مفهوم الذات األسرية، حيث كان المدى         

  ).9(العمرية المختلفة يساوي 

سـنة قـد تميـزوا بارتفـاع        ) 18(ويالحظ بشكل عام أن األحداث في سـن         

متوسطاتهم الحسابية مقارنة بالفئات العمرية األخرى وفي جميع المحاور على مقياس           

سنة لديها ميـل    ) 18(تنسي لمفهوم الذات، وربما يعود ذلك إلى أن هذا الفئة العمرية            

  .عظيم الذات أكثر من الفئات العمرية األقللت

وفي هذا اإلطار، يمكن القول أن النظرة إلى الذات قد تختلف وفـق المرحلـة               

العمرية، سواء على مستوى الفرد، أو من خالل تعامل اآلخرين معه، وال يمكـن أن               

قحطان أحمـد الظـاهر،     (تكون النظرة واحدة في مراحل الطفولة والمراهقة والرشد         

2004.(  

  



دراسة الفروق بين األحداث الجانحين حسب مجاميع العمر في مقياس تنسي           . 10.5

  .لمفهوم الذات من خالل تحليل التباين األحادي

  )46(جدول 

  تحليل التباين األحادي ألفراد العينة من األحداث الجانحين في مقياس تنسي

  لمفهوم الذات حسب مجاميع العمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ولغرض التعرف على الفروق الدالة إحصائيا بين األحـداث الجـانحين فـي               

في محـور  ) ف(أن قيمة اختبار ) 46(مقياس تنسي لمفهوم الذات، يتضح من الجدول      

ية والتـي تبلـغ     األسـر دالة إحصائيا و مفهوم الذات      ) 4.27(الشخصية  مفهوم الذات   

  المحور
  مصدر

  التباين

مجموع 

  المربعات

  درجة

  الحرية

متوسط 

  لمربعاتا

  قيمة

  ف

  263.619  1  263.612  بين المجموعات

  61.50  44  2705.801 داخل المجموعات
مفهوم الذات 

  الشخصية
    45  2969.413  الكلي

4.27  
  دالة

0.05  

  377.191  1  377.191  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
1179.244  44  26.80  

مفهوم الذات 

  األسرية

    45  1556.435  الكلي

14.07  
  دالة

0.01  

  179.001  1  179.001  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
1567.608  44  35.63  

مفهوم الذات 

  االجتماعية

    45  1746.609  الكلي

5.02  
  دالة

0.05  

  409.902  2  819.804  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
  تباين المقياس  128.806  43  5452.653

    45  6272.457  الكلي

3.18  
  غير دالة

0.05  



دالـة إحـصائيا    ) 5.02( و مفهوم الذات االجتماعية      بالجدول دالة إحصائيا  ) 14.07(

المجدولة عند مستوى داللـة     ) ف(المحسوبة أكبر من قيمة     ) ف(ن قيمة   أ، حيث   كذلك

 بينما  ،ورا المح  في هذه  وجود فروق بين المجاميع العمرية األربعة     مما يعني   ) 0.05(

  .غير دالة إحصائيا) 3.18(المقياس و التي تبلغ في تباين ) ف(قيمة 



الجانحين في مقياس تنسي لمفهوم الـذات        دراسة الفروق بين األحداث غير    . 11.5

  .حسب مجاميع العمر

  )47(جدول 

التوصيف اإلحصائي لعينة الدراسة من األحداث غير الجانحين في مقياس تنسي 

  لمفهوم الذات وحسب مجاميع العمر

  المحور
  يعمجام

  العمر

  حجم

  العينة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  11.90  51.28  21  سنة11-15

  13.81  60.66  9  سنة16

  12.35  56.16  6  سنة17

  مفهوم

  الذات الشخصية

  6.36  53.30  10  سنة18

  7.21  51.85  21  سنة11-15

  6.52  53.88  9  سنة16

  9.20  54.66  6  سنة17

  مفهوم

  الذات األسرية

  6.71  52.20  10  نةس18

  6.94  48.95  21  سنة11-15

  9.27  54.66  9  سنة16

  9.07  52.37  6  سنة17

  مفهوم

  الذات االجتماعية

  5.42  52.10  10  سنة18

  8.68  50.69  21  سنة11-15

  9.09  56.40  9  سنة16

  10.21  54.40  6  سنة17

متوسط المقياس 

  حسب السن

  6.16  52.53  10  سنة18



 العمر بين األحداث غير الجانحين في محاور مقياس تنـسي لمفهـوم                   أما متغير 

 يالحظ من الجدول أعاله أن المجاميع العمرية األربعة قد سجلت متوسـطات             ،الذات

  . حسابية متقاربة في جميع محاور مقياس تنسي لمفهوم الذات

عـدم  ) 48(وأظهر اختبار تحليل التباين األحادي الموضح في الجدول التالي          

، حيـث   محور الذات األسرية و تباين المقياس     جود فروق بين المجاميع العمرية في       و

 وقد  ،)0.05(المجدولة عند مستوى داللة     ) ف(المحسوبة أصغر من قيمة     ) ف(إن قيم   

يكون مرد ذلك ألن المجاميع العمرية تقع تقريباً في المرحلة العمرية المتشابهة وهـي              

تشابه في بعض الخصائص والتي من ضمنها مفهومها        مرحلة المراهقة ، وبالتالي قد ت     

  .لذاتها وذلك حسب البيئة النفسية واالجتماعية التي يعيش فيها الفرد

و بالمقابل فإننا نجد وجود فروق بين المجاميع العمرية في محور مفهوم الذات 

) ف(المحسوبة أكبر من قيم ) ف(الشخصية و الذات االجتماعية، بحيث كانت قيم 

.دولةالمج



  )48(جدول 

تحليل التباين األحادي ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير الجانحين في مقياس 

  تنسي لمفهوم الذات وحسب متغير العمر

  المحور
  مصدر

  التباين

ــوع  مجمــ

  المربعات

  درجة

  الحرية

ــط  متوسـ

  المربعات

  قيمة

  )ف(

  586.020  1  586.020  بين المجموعات

  124.66  44  5485.219  داخل المجموعات
ــوم  مفهــــ

  الذات الشخصية

    45  6071.239  الكلي

4.70  

  دالة

0.05  

  53.345  1  53.345  بين المجموعات

  50.24  44  2210.394  داخل المجموعات
ــوم  مفهــــ

  الذات األسرية

    45  2263.739  الكلي

1.06  

 غير دالة

0.05  

  230.053  1  230.053  جموعاتبين الم

  50.66  44  2329.186  داخل المجموعات

ــوم  مفهــــ

ــذات  الــــ

  االجتماعية
    45  2559.239  الكلي

4.54  

  دالة

0.05  

  434.709  2  2027.054  بين المجموعات

  تباين المقياس  233.135  43  20508.598  داخل المجموعات

    45  22535.652  الكلي

1.86  

 غير دالة

0.05  

  



اد العينة الكلية في مقياس اإلرشاد النفـسي حـسب          دراسة الفروق بين أفر   . 12.5

  . مجاميع العمر

  )49(جدول 

  التوصيف اإلحصائي لعينة الدراسة الكلية في

  موازين مقياس اإلرشاد النفسي وحسب مجاميع العمر

  الميزان
المتوســــط  حجم العينة مجاميع العمر 

  الحسابي

االنحـــراف

  المعياري

  3.83  19.73  30  سنة11-15

  4.44  20.78  14  سنة16

  5.40  21.48  27  سنة17

  

ميزان        

  يةالعالقات األسر
  4.73  21.04  21  سنة18

  6.59  36.43  30  سنة11-15

  5.05  35.85  14  سنة16

  6.60  38.85  27  سنة17

  

ميزان        

العالقات 

  5.25  36.85  21  سنة18  االجتماعية

  5.68  25.70  30  سنة11-15

  3.87  23.42  14  سنة16

  5.87  25.25  27  سنة17

  

ميزان        

  الثبات االنفعالي
  6.46  25.90  21  سنة18

  5.37  27.29  30  سنة11-15

  4.45  26.68  14  سنة16

  5.96  28.53  27  سنة17

  

متوسط المقياس 

  حسب السن
  5.48  27.93  21  سنة18

 موازين مقياس اإلرشـاد     أما الفروق بين مجاميع العمر ألفراد العينة الكلية في          

قيم المتوسطات الحسابية للمجاميع األربعة في كـل        ) 49(النفسي فيتضح من الجدول     



أو       ميزان من موازين المقياس، ويالحظ بشكل عام أن قيم المتوسطات الحسابية            

االنحرافات المعيارية للمجاميع األربعة في جميع الموازين متقاربة جـداً، ولغـرض            

تحليل التباين  ) ف(فروق بين المجاميع األربعة أظهرت عملية تطبيق اختبار         اختبار ال 

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا في جميع        ،التالي) 50(األحادي والموضحة في جدول     

مـستوى  المجدولة عند   ) ف(المحسوبة أصغر من قيمة     ) ف(ن قيم   إالموازين، حيث   

  ).0.05(داللة 



  )50(جدول 

  دي ألفراد العينة الكلية فيتحليل التباين األحا

  موازين مقياس اإلرشاد النفسي حسب مجاميع العمر

  المجال
  مصدر

  التباين

مجمــــوع

  المربعات

  درجة

الحرية

  متوسط

  المربعات

  قيمة

  )ف(

  47.159  1  47.159  بين المجموعات

  21.00  90  1889.917  داخل المجموعات

  ميزان

العالقات 

    91  1937.076  كليال  األسرية

2.25  
 غير دالة

0.05  

 118.810  1  118.810  بين المجموعات

  36.46  90  3281.060  داخل المجموعات

ميزان    

العالقات 

    91  3399.870  الكلي  االجتماعية

3.26  
 غير دالة

0.05  

  61.483  1  61.483  بين المجموعات

  31.83  90  2864.723  داخل المجموعات

ميزان    

الثبات 

    91  2926.207  الكلي  االنفعالي

630.  
 غير دالة

  29.704  1  89.113  بين المجموعات

  46.840  90  4121.963  داخل المجموعات

ميزان    

التكيف 

    91  4211.076  الكلي  للواقع

1.93  
 غير دالة
0.05  

  75.82  3  227.452  بين المجموعات

 138.155  88 12157.663  داخل المجموعات
تباين 

  المقياس
    91 12474.229  الكلي

0.55  
 غير دالة

0.05  



دراسة الفروق بين األحداث الجانحين حسب مجاميع العمـر فـي مقيـاس             . 13.5
  . اإلرشاد النفسي

  )51(جدول 
  التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة من األحداث الجانحين

  حسب مجاميع العمر في موازين مقياس اإلرشاد النفسي

  الميزان
االنحــــــراف   المتوسط الحسابي  حجم العينة  ع العمر مجامي

  المعياري

  4.03  20.66  9  سنة11-15

  5.63  23.20  5  سنة16

  4.14  23.28  21  سنة17

  
ميزان        
  العالقات األسرية

  3.19  21.72  11  سنة18

  8.21  37.00  9  سنة11-15

  5.16  40.20  5  سنة16

  5.21  40.61  21  سنة17

  
ميزان       
 العالقات االجتماعية

  4.42  37.27  11  سنة18

  3.41  29.22  9  سنة11-15

  4.35  26.00  5  سنة16

  4.20  27.23  21  سنة17

  
  ميزان

  الثبات االنفعالي
  2.41  28.72  11  سنة18

  5.84  35.88  9  سنة11-15

  8.97  35.00  5  سنة16

  4.92  35.42  21  سنة17

  
  ميزان

  التكيف للواقع
  5.06  35.90  11  سنة18

  5.37  30.69  9  سنة11-15

  6.03  31.32  5  سنة16

  4.62  31.64  21  سنة17
متوسط المقياس 
  حسب السن

  3.77  30.90  11  سنة18

قـيم المتوسـطات الحـسابية      ) 51(أما عينة األحداث الجانحين فيظهر جدول         

ـ             دول للمجاميع العمرية األربعة في موازين مقياس اإلرشاد النفسي، ويتضح مـن الج



تقارب قيم المتوسطات الحسابية في الموازين األربعة للمقياس، كذلك ولم يظهر اختبار           

أية فروق دالة إحصائيا بين     ) 52(تحليل التباين األحادي الوارد في الجدول التالي رقم         

المحسوبة أقل  ) ف(حيث أن جميع قيم     ،   في موازين المقياس   المجاميع العمرية األربعة  

، ما عدا فـي ميـزان العالقـات         )0.05(جدولة عند مستوى داللة     الم) ف(من قيمة   

  .المجدولة) ف(أكبر من قيمة ) 4.15(التي تبلغ ) ف(االجتماعية، فكانت قيمة 



  )52(جدول 

  تحليل التباين األحادي ألفراد العينة من األحداث الجانحين

  في موازين مقياس اإلرشاد النفسي حسب مجاميع العمر

  تباينمصدر ال  الميزان
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  قيمة

  )ف(

  51.689  1  51.689  بين المجموعات

  15.98  44  703.268  داخل المجموعات

ميزان     

العالقات 

    45  754.957  الكلي  األسرية

3.23  
  غير دالة

0.05  

  130.870  1  130.870  بين المجموعات

  31.50  44  1385.934  داخل المجموعات

ميزان     

العالقات 

    45  1516.804  الكلي  االجتماعية

4.15  
  دالة

0.05  

  50.388  1  50.388  بين المجموعات

  13.22  44  581.547  داخل المجموعات

ميزان     

الثبات 

    45  631.935  الكلي  االنفعالي

3.81  
  غير دالة

0.05  

  4.211  1  4.211  وعاتبين المجم

  30.39  44  1336.941  داخل المجموعات
ميزان     

 التكيف للواقع
    45  1341.152  الكلي

0.14  
  غير دالة

0.05  

  79.053  1  237.158  بين المجموعات

  95.42  44  4007.69  داخل المجموعات
تباين 

  المقياس
    45  4244.848  الكلي

0.83  
  غير دالة

0.05  



لجانحين حسب مجاميع العمر في مقيـاس       دراسة الفروق بين األحداث غير ا     . 14.5

  .اإلرشاد النفسي

  )53(جدول

  التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة من األحداث غير الجانحين

  .في موازين مقياس اإلرشاد النفسي حسب مجاميع العمر

  حجم العينة مجاميع العمر  الميزان
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  3.77  19.33  21  سنة11-15

  3.24  19.44  9  سنة16

  4.62  15.16  6  سنة17

  

  ميزان

  ريةالعالقات األس
  6.11  20.30  10  سنة18

  5.98  36.19  21  سنة11-15

  3.12  33.44  9  سنة16

  7.71  32.66  6  سنة17

  

  ميزان

  العالقات االجتماعية
  6.25  36.40  10  سنة18

  5.84  24.19  21  سنة11-15

  2.91  22.00  9  سنة16

  5.88  18.33  6  سنة17

  

  ميزان

  الثبات االنفعالي
  8.12  22.80  10  سنة18

  5.89  29.61  21  سنة11-15

  2.27  28.22  9  سنة16

  6.31  24.33  6  سنة17

  

  ميزان

  التكيف للواقع
  8.94  30.40  10  سنة18

  5.37  27.33  21  سنة11-15

  2.89  25.78  9  سنة16

  6.13  22.62  6  سنة17

  

متوسط المقياس 

  حسب السن
  7.36  27.48  10  سنة18



أما عينة األحداث غير الجانحين على موازين اإلرشاد النفسي وحسب مجاميع             

البيانات التفصيلية في كل ميزان مـن المـوازين         ) 53(العمر األربعة، فيظهر جدول     

 ويالحظ بشكل عام تقارب قيم المتوسطات الحـسابية         ،األربعة لمقياس اإلرشاد النفسي   

 ولم تسجل فروق واضحة في قيم المتوسـطات الحـسابية للمجـاميع             ،انفي كل ميز  

العمرية األربعة، لذلك عززت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي هنا التقـارب فـي              

غيـر دالـة    ) ف(المتوسطات الحسابية للمجاميع العمرية، حيث كانت قـيم اختبـار           

المجدولة عند مـستوى    ) ف(المحسوبة أصغر من قيمة     ) ف(وأن جميع قيم    إحصائيا،  

مما يعني عدم وجود    ، في ميزان العالقات االجتماعية و تباين المقياس،         )0.05(داللة  

فروق بين المجاميع العمرية في موازين مقياس اإلرشاد النفسي لعينة األحداث غيـر             

  ).54(الجانحين وكما هو مبين في الجدول 

 و ميزان الثبات االنفعالي و التكيـف        في ميزان العالقات األسرية   ) ف(أما قيم اختبار    

المجدولة، ) ف(كانت أكبر من قيمة     ) ف(للواقع فكانت دالة إحصائيا، و أن قيم اختبار         

  .مما يعني وجود فروق بين المجاميع العمرية في تلك الموازين



  )54(جدول 

  تحليل التباين األحادي ألفراد العينة من األحداث غير الجانحين

  س اإلرشاد النفسي حسب مجاميع العمرفي موازين مقيا

  الميزان
  مصدر

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  قيمة

  )ف(

  109.156  1  109.156  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
811.822  44  18.45  

ميزان      

 العالقات األسرية

    45  920.978  الكلي

5.92  
  دالة

0.025  

  101.176  1  101.176  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
1445.194  44  32.85  

 ميزان     

العالقات 

  االجتماعية
    45  1546.370  الكلي

3.07  
 غير دالة

0.05  

  165.566  1  165.568  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
1518.171  44  34.50  

ميزان      

  الثبات االنفعالي

    45  1683.739  يالكل

4.80  
  دالة

0.05  

  162.367  1  162.367  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
1656.241  44  37.64  

ميزان      

  التكيف للواقع

    45  1818.609  الكلي

4.31  
  دالة

0.05  

  179.42  3  538.267  بين المجموعات

داخل 

  المجموعات
  تباين المقياس  129.315  42  5431.428

    45  5969.696  الكلي

1.39  
 غير دالة

0.05  

  



  اخلامتـــة

  

تركزت أهداف البحث األساسية في التعرف على مفهوم الحدث الجانح لذاتـه              

وتكيفه النفسي من جهة، والعالقة بين مفهوم الذات و التكيف النفـسي لـدى الحـدث                

 الجانح وأقرانه من األحداث غير الجانحين من جهة أخرى، واختبار ما إذا كانت هذه             

  :المتغيرات تختلف باختالف الجنس والعمر، وتمثلت فرضياته بما يلي

والمتوسـط  مفهـوم الحـدث لذاتـه       متوسط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        - 1

  .  النظري لمقياس تنسي لمفهوم الذات

والمتوسـط  التكيف النفسي للحـدث     متوسط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        - 2

 .)التكيف (سيالنظري لمقياس اإلرشاد النف

عالقة دالة إحصائيا بين مفهوم الذات والتكيـف النفـسي لـدى األحـداث              توجد   - 3

 .الجانحين وغير الجانحين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األحداث الجانحين وأقرانهم غير الجانحين في     - 4

 . وموازين مقياس اإلرشاد النفسي،محاور مقياس تنسي لمفهوم الذاتمتوسطات 

غيـر الجـانحين فـي      و ذات داللة إحصائية لدى األحداث الجانحين        توجد فروق  - 5

 .مفهوم الذات والتكيف النفسي تبعا لمتغيري الجنس والعمرمتوسط 

  :واعتمد البحث على األدوات التالية

  .مقياس تنسي لمفهوم الذات - 1

 .مقياس اإلرشاد النفسي - 2

 ).استمارة مقابلة(استمارة البحث  - 3

حدثا من الجانحين وغير الجانحين من الذكور       ) 92(وتكونت عينة البحث من     

  : وخلص البحث إلى النتائج التاليةواإلناث، 



 الفروق بين مفهوم الحدث لذاته والمستوى النظري لمقيـاس تنـسي لمفهـوم              -1

   .الذات

اتضح من خالل النتائج أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط مفهوم الحدث              .1.1

فـي محـور مفهـوم الـذات        أما  ي الذي يقابله،    والمتوسط النظر األسرية  لذاته  

، وكذلك فإن محور مفهوم     أقل بقليل من المتوسط النظري    كذلك  االجتماعية، فهو   

وعلى الرغم من انخفاض    الذات الشخصية فهو أقل بقليل من المتوسط النظري،         

ال عن المتوسط النظري، إال أنها تبقى في حدود الدرجات التي           بقليل  هذه القيمة   

  .مفهوم الذات االجتماعية لدى األحداث غير الجانحينإيجابية إلى  تؤشر

  .الفروق بين التكيف النفسي للحدث والمستوى النظري لمقياس اإلرشاد النفسي -2

 بينت النتائج بأنه توجد فروق دالة إحصائيا بين األحداث الجانحين واألحـداث             .1.2

دوا أنهـم يمتلكـون      حيث وج  ،غير الجانحين، ولصالح األحداث غير الجانحين     

  .درجة من التكيف أفضل من بقية أفراد العينة الكلية

  . العالقة بين مفهوم الذات والتكيف لدى األحداث الجانحين وغير الجانحين-3

أشارت النتائج إلى ضعف العالقة بين مفهوم الذات والتكيف النفـسي، ولـم              .1.3

، إال بـين محـور      الكليةأي قيمة إلى مستوى الداللة بينهما ألفراد العينة         ترتِق  

 .مفهوم الذات االجتماعية و ميزان العالقات األسرية

أما فيما يخص عينة البحث من األحداث الجانحين أظهرت النتـائج أن هنـاك              . 2.3

 دالة إحصائيا بين محاور كل مقياس على حده، و لـم تتـضح أي               ارتباطعالقة  

إال بـين   ) التكيف(لنفسي  عالقة  بين محاور مفهوم الذات وموازين اإلرشاد   ا          

محور مفهوم الذات الشخصية وميزان العالقات األسرية، وهي عالقـة سـالبة،            

إضافة إلى وجود عالقة دالة سالبة بين مفهوم الذات الشخصية وميزان العالقات            

اإلجتماعية، وبينها وبين ميزان التكيف للواقع، وكذلك مجموع مقياس اإلرشـاد           

  .النفسي



لبحث من األحداث غير الجانحين، فأظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة           أما عينة ا  . 3.3

دالة إحصائيا بين محاور مفهوم الذات وموازين اإلرشاد النفسي، بينما وجـدت            

  .عالقة داخل محاور كل مقياس على حده

  الفروق بين األحداث الجانحين وغير الجانحين في محاور مقياس تنسي لمفهوم           -4

  .ياس اإلرشاد النفسيالذات وموازين مق

أظهرت النتائج وجود فروق بين األحداث الجانحين وأقـرانهم األحـداث غيـر              .1.4

الجانحين ولصالح الجانحين في محاور مفهوم الذات الشخصية ومفهـوم الـذات           

  .االجتماعيةاألسرية ومفهوم الذات 

د وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في جميع موازين مقياس اإلرشـا           . 2.4

و هذا يعني أن األحداث الجانحين أقل تكيف        . النفسي ولصالح األحداث الجانحين   

  .من أقرانهم غير الجانحين

 الفروق بين األحداث الجانحين وغير الجانحين فيما يخص محاور مقياس تنسي            -5

  .لمفهوم الذات وموازين مقياس اإلرشاد النفسي وحسب متغير الجنس والعمر

  :كانت النتائج كاآلتيما يخص متغير الجنس 

  :مقياس تنسي لمفهوم الذات  - أ

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث فـي محـور               - 1

  .للمقياس) ت(قيمة مفهوم الذات الشخصية واالجتماعية و

وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في محور مفهوم الذات األسـرية              - 2

 .ولصالح الذكور

 ذات داللة إحـصائية     اًتضح أن هناك فروق   ايخص عينة األحداث الجانحين،     وفيما   - 3

لمقياس ل ) ت(قيمة   و واالجتماعيةبين الذكور واإلناث في محاور الذات الشخصية        

 .تنسي لمفهوم الذات وذالك لصالح عينة اإلناث

 بين  اًأما ما يخص عينة األحداث غير الجانحين فقد أظهرت النتائج أن هناك فروق             - 4

، وكان  للمقياس) ت(قيمة  لجنسين في محاور مفهوم الذات الشخصية واألسرية و       ا



ذلك لصالح عينة الذكور، ولم تظهر فروق بين الجنـسين مـن األحـداث غيـر                

 .الجانحين في محور مفهوم الذات اإلجتماعية

  :مقياس اإلرشاد النفسي-ب

سة الكلية متوسطات   تبين من النتائج المتحصل عليها بأنه قد سجل أفراد عينة الدرا           - 1

متقاربة جدا في جميع موازين المقياس، ما نجم عن ذلك عدم ظهور فروق دالـة               

  .إحصائيا بين الجنسين في مقياس اإلرشاد النفسي

و فيما يخص عينة األحداث الجانحين، أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة              - 2

ت االنفعـالي ولـصالح     إحصائية بين الجنسين في جميع الموازين عدا ميزان الثبا        

  . اإلناث

أما عينة األحداث غير الجانحين، فكانت النتيجة عدم وجود فروق دالة إحـصائيا              - 3

متوسطات حسابية متقاربة في كل     سجال  بين الجنسين، حيث كان كال الجنسين قد        

  .ميزان من الموازين األربعة لمقياس اإلرشاد النفسي



  : تيما يخص متغير العمر فكانت النتائج كاآل

 :مقياس تنسي لمفهوم الذات  - أ

 فروق بين متوسـطات     تأوضحت النتائج بأنه توجد فروق دالة إحصائيا، وظهر        - 1

  .المجاميع العمرية األربعة في مقياس تنسي لمفهوم الذات ألفراد العينة الكلية

أما عينة األحداث الجانحين على مقياس تنسي لمفهوم الذات، أظهرت النتـائج أن              - 2

ين المجاميع العمرية في محور مفهوم الذات األسرية بين المجموعة           ب اًهناك فروق 

سنة، ولـصالح   ) 18(العمرية الرابعة   والمجموعة  سنة  ) 15-11(العمرية األولى   

سنة ) 17(المجموعة العمرية الرابعة، وتوجد فروق بين المجموعة العمرية الثالثة          

) 18(ة العمرية الرابعة    سنة، ولصالح المجموع  ) 18(والمجموعة العمرية الرابعة    

 . سنة

وعينة األحداث غير الجانحين على مقياس تنسي لمفهوم الذات، فأظهرت النتـائج             - 3

في محور مفهوم الذات األسرية و تباين المقياس، بينما توجـد           عدم وجود فروق    

في محـور مفهـوم الـذات الشخـصية و الـذات            المجاميع العمرية   فروق بين   

 .االجتماعية

  :شاد النفسيمقياس اإلر-ب

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في جميع الموازين ألفراد العينـة              - 1

  .الكلية

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين       النتائج  أما عينة األحداث الجانحين، فأظهرت       - 2

، عـدا ميـزان     لمقيـاس تباين ا المجاميع العمرية األربعة في موازين المقياس أو        

  .العالقات االجتماعية

وفيما يخص عينة األحداث غير الجانحين، تبين أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين              - 3

، عـدا ميـزان العالقـات    المجاميع العمرية في موازين مقياس اإلرشاد النفـسي    

  .االجتماعية و تباين المقياس



وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لبحوث مستقبلية قادمة في هذا المجال الخصب،              

القة الدالة بين مفهوم الحدث لذاته وتكيفه النفسي التي برزت من خـالل             إذ تحتاج الع  

هذا البحث، إلى مزيد من الدراسة والبحث على مثل عينة البحث الحالي، األمر الذي              

قد يسهم في التعرف على أبعاد مفهوم الذات لدى الحدث وتكيفه النفسي، وأثر ذلك في               

تعامل مع مواقـف الحيـاة، وبالتـالي        تشكيل خصائص الشخصية السوية وأساليب ال     

االتجاه إلى تعزيز الممارسات والسلوكيات اإليجابية ودعمها والعمـل علـى تجنـب             

الممارسات والسلوكيات الخاطئة بتوفير الظروف والخبرات التربوية واالجتماعية التي         

  .توجه األجيال الناشئة بما يحقق طموحات وأهداف المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تالتوصيـــا

  

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي، فإن الباحث سيقدم مجموعة من               

التوصيات التي يرى بأن لها أهمية في مجال تربية ورعايـة األحـداث، وبخاصـة               

  : الجانحين منهم، وتتمثل هذه التوصيات في النقاط التالية

 نصل إلى    مشابهة حول فئة األحداث حتى     ةيوصي الباحث بإجراء دراسات ميداني     - 1

  .فهم أشمل وأعمق لظروف هذه الفئة من أبناء المجتمع

ويوصي الباحث بتهيئة الجو الصالح الذي ينمو فيه الشباب بشكل طبيعي، وإتاحة             - 2

المناخ النفسي المناسب لنمو الشخصية السوية، وإظهار المثل الـصالح والقـدوة            

لنفس وتقبل الذات   الحسنة من خالل السلوك السوي أمامهم، ومساعدتهم على فهم ا         

 .يبشكل إيجاب

مراعاة الفروق الفردية بشكل عام، و الفروق بين الجنسين في المستويات الحياتية             - 3

المختلفة المتنوعة، والبعد عن أسلوب األمر والنهي، وإتبـاع أسـلوب النـصح             

 .واإلرشاد والحوار المفتوح بين الحدث ووالديه وأسرته بشكل عام

 األحداث في كافة مظاهره بما يحقق لهم مطالبهم ويصلوا          االهتمام برعاية نمو فئة    - 4

 .  إلى التوازن في جميع جوانبه

 لتحقيـق سـبل     – إن أمكن ذلـك      –كما يوصي الباحث بتوفير احتياجات األبناء        - 5

 تالعيش الكريم و الشعور باألمان واالستقرار والتوافق السليم، وتكـوين العـادا           

 .ق أبناء أسوياء، أصحاء نفسيا وبدنياوالقيم واالتجاهات السليمة التي تخل

كما يوصي الباحث أيضا باالهتمام بتقديم المعلومات الصحية التي تتعلق بأصول            - 6

تكوين العالقات السليمة بين الجنسين، وتنمية االتجاهات الصحيحة نحو الجـنس           

اآلخر في ضوء المعايير والقيم األخالقية واالجتماعيـة والدينيـة الـسائدة فـي              

 .عالمجتم



كذلك يوصي الباحث بالعمل على زيادة تحسين أوضاع األحداث الجانحين قـدر             - 7

اإلمكان من خالل المؤسسات والدور التي ترعاهم في مختلف مجاالت الخدمـة             

 .والرعاية التي تقدم لهم

ويوصي الباحث باالستفادة من الوسائل والقنوات اإلعالمية من خـالل تقـديمها             - 8

حداث وعملية الجنوح، وإبراز النتائج السلبية التـي        لبعض البرامج التي تخص األ    

 .والوقاية منها تترتب عن ذلك،

كما يرى الباحث بأنه على الوالدين والمربين والمرشدين النفسيين أن يقدروا دورهـم             

الهام في عملية تنمية مفهوم الذات السوي عند األبناء والتالميذ وإرشاد وتوجيه األفراد             

المختلفة الستغالل قدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم بشكل صـحيح        إلى الطرق السليمة و   

قادرين على التكيف الـسليم مـع       ويصبحون   ثقة في أنفسهم     نوسليم، وبالتالي يزدادو  

  .عن منزلقات االنحراف والجريمةويبتعدون الظروف المحيطة بهم، 
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  م الذات الشخصيةمحور مفهو.1

  محور مفهوم الذات األسرية.2

  محور مفهوم الذات اإلجتماعية.3
  

  

  

  

  

  

  

  

  مـن الرحيـه الرحمـم اللـبس
  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  جامعة الجزائر

 



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  قسم علم النفس وعلوم التربية

  ))عدل الم(( مقياس تنسي لمفهوم الذات 

  

  :تعليمـات 
ستجد فيما يلي مجموعة من العبارات مصاغة كما لو كانت على لسانك وهي   

معدة لمساعدتك على وصف نفسك من وجهة نظرك الشخصية، تكرم باإلجابة عليها 

قرأ كل جملة بعناية ثم اختر أكثر اكما لو كنت تصف نفسك لنفسك وليس ألحد آخر، 

 وضع دائرة حول رقم هذه اإلجابة ،ت الخمس المبينةإجابة تنطبق عليك من اإلجابا

على اليسار، ال تترك أي جملة، أجب عليها جميعا، وضع الدائرة حول رقم اإلجابة 

  . التي تنطبق عليك
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  1  2  3  4  5                                     +.أنا مرح  1

  5  4  3  2  1  -            .ذ األمور ببساطةآخأنا هادئ و  2

            .أنا بدون قيمة  3
            .عائلتي دائما جانبي في أي مشكلة  4
            .أنا واحد من عائلة سعيدة  5
            . بينقائي ال يثقوأصد  6
            .أنا ودود  7
            .أنا محبوب من الرجال  8
            . بما يعمله الناسمال اهت  9
            .أستطيع التحكم في نفسي  10
            .أنا حقود  11
            .أنا مهووس  12
            .أنا مهم في نظر عائلتي وأصحابي  13
            .ال أحد من عائلتي يحبني  14
            .أن عائلتي ال تثق بيأشعر   15
            .أنا محبوب من النساء  16
            .أنا ثائر على العالم كله  17
            .ب على أي واحد أن يصاحبنيصع  18
            .أنا راضي بحالي  19
            .أنا أشعر بأني لطيف وجيد  20
            .أحتقر نفسي  21
            .أنا راضي بعالقاتي العائلية  22
            . عائلتي بشكل جيدأنا فاهم  23
            . الزم أثق بعائلتي أكثر مما هو كائن  24
            .أنا اجتماعي بقدر ما كنت أحب  25
          دائما أحاول أن أكون مصدر سرور للناس من          26
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  .غير إفراط
            .أنا سيء من وجهة نظر اجتماعية  27
            .أنا ذكي وذكائي مناسب جدا  28
            .ي كنت أحبلست الشخص الذ  29
            .لم أكن أرغب أن أكون سهال وطيبا  30
            .والدب كما يجب) أو كنت أعامل(أعامل  31
            .أنا حساس لكثير مما تقوله عائلتي  32
            .الزم أحب عائلتي اكثر مما هو كائن  33
            .أنا راضي بطريقتي في معاملتي الناس  34
            .الزم أكون مؤدب أكثر  35
            .الزم أنسجم أكثر مع الناس اآلخرين  36
            . أقدر أخذ بالي من نفسي في أي وقت  37
            .أقبل التأنيب بسهولة وبدون غضب  38
            .أتصرف من غير تفكير مسبق  39
           . أحاول التصرف بنزاهة مع عائلتي وأصحابي  40
            .أهتم بشكل قوي بعائلتي  41
            .له السمع والطاعة) كان(لدي كالم وا  42
            .دائما أحاول فهم وحهة النظر األخرى  43
            .عالقتي جيدة بالناس  44
            .ليس سهال أن أسامح  45
            .أحل مشاكلي بسهولة  46
            .دائما أغير رأيي  47
            .دائما أحاول أهرب من مشاكلي  48
            .أعمل نصيبي من شغل البيت  49
            .أتخاصم مع أفراد عائلتي  50
            .دائما أخيب ظن عائلتي  51
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            .كل واحد أعرفه أجد فيه ميزة معنية  52
            .ليس سهال أن أرتاح مع الناس  53
            . يصعب علي الكالم مع الغرباء  54
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  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  جامعة الجزائر

  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

  قسم علم النفس وعلوم التربية
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) ال(بجانب ) صح(أما إذا كنت ال توافق على العبارة فعليك وضع عالمة  
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  :لك وفيما يلي مثال على ذ
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من اإلجابة فال مانع من تركها دون إجابة، ولكن حاول اإلجابة على كل ما تستطيع 

  .من األسئلة

كر أنك تبدي رأيك الشخصي عن نفسك، حاول أن تجيب على األسئلة دون تذ  

أن تضيع وقتا طويال في سؤال واحد، تأكد من وضع اإلجابة، اجعل عالمة اإلجابة 

واضحة بقلم الرصاص وإذا أردت أن تغير إحدى اإلجابات فأمحها محوا تاما، حاول 

  .أن تجيب على كل سؤال بقلم الرصاص
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