اضظرابات السدمك لدى الظمبة السراجعين لمسرشد وعالقتو بسركز الزبط
الدكتوره فاطمة عبدالرحيم النوايسه
السمخص
ىجفت الجراسة الحالية إلى الكذف عغ اضصخابات السدمظ لجى الصمبة السخاجعيغ لمسخشج وعبلقتو بسخكد
 ولتحقيق أىجاؼ الجراسة تع اختيار عيشة قرجية مغ السخاجعيغ لمسخشج التخبػي مغ الرفػؼ،الزبط لجييع

) شالبا365(  وقج بمغت عيشة الجراسة،) سشة15-13(  ومسغ تتخاوح أعسارىع بيغ،الدابع والثامغ والتاسع
 وتع استخجاـ مقياس اضصخاب السدمظ لجى الصمبة السخاىقيغ مغ،) شالبة198() شالبة و167(  مشيع،وشالبة
 وقج أضيخت نتائج الجراسة أف، وتصػيخ مقياس اتجاه مخكد الزبط مغ قبل الباحثة،وجية نطخ السخشج التخبػي

 وأف،مدتػى اضصخاب السدمظ لجى الصمبة السخاجعيغ لمسخشج بمغت عمى األبعاد والجرجة الكمية بجرجة متػسصة
 وأف ىشاؾ عبلقة بيغ مخكد الزبط سػاء، ثع مخكد الزبط الخارجي،الصمبة يسيمػف لسخكد الزبط الجاخمي

 وبشاء عمى، وأف الحكػر لجييع اضصخاب مدمظ أكثخ مغ اإلناث،الجاخمي أو الخارجي مع اضصخاب السدمظ
 تعشى بالصمبة السخاجعيغ،نتائج الجراسة تع الخخوج بعجد مغ التػصيات مشيا إجخاء بخامج إرشادية أكثخ شسػلية
.لمسخشجيغ التخبػييغ لمعسل عمى تخفيس اضصخاب السدمظ لجييع
. السخشج التخبػي، مخكد الزبط، اضصخاب السدمظ:الكمسات السفتاحية

Conduct Problems in students basic reviewers of the counselor and
relationship with the locus of control
Abstract
The study aimed to reveal the Conduct Problems in students basic reviewers of the
counselor and its relationship with the locus of control in Karak governorate, and to
achieve the objectives of the study were selected a sample from reviewers to
counselor of the seventh, eighth and ninth grades sample, and aged (13-15 years),
and The sample of the study (365) students, including (167) students and 198 female
students, were using the Conduct Problems in adolescents students from the
viewpoint of counselor, and develop scale locus of control by the researcher, the
results of the study found that the level of Conduct Problems, reached the
dimensions of the total score moderately, and that students tend to the center of
internal control and external control center, and that there is a relationship between
the control center, whether internal or external with the Conduct Problems, and that
males have a conduct disorder than females, and based on the results of the study
been out a number of recommendations, including a more comprehensive outreach
programs dealing with students reviewers to counselor to work on reducing the
Conduct Problems they have.
Key words: Conduct Problems, locus of control, counselor
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السقدمة:
يقع العجيج مغ الصمبة في السجارس ضحية إما لتعمع سمػكيات مختمفة أو المتبلؾ سمػكيات نتيجة

شبيعة تفكيخىع أو حياتيع الجدسية ،ورغع كل ما يحجث مع الصمبة مغ سمػكيات وما يقػمػف بو مغ أعساؿ ،إال

أنيع يختمفػف في نطختيع لتمظ الدمػكيات ،فبعزيع يفدخىا تفدي اخ يشبع مغ ذاتو بيشسا يعتقج البعس أنو بعيج

عغ تمظ الدمػكيات بذكل كبيخ .ويخى البعس أيزا أنو يرعب الديصخة عمى مثل ىحا الدمػكيات نط اخ

لؤلصػؿ الػراثية ألنساط الجياز العربي واألنساط السداجية التي تحجده ،ويسكغ أف يكػف لمتأثيخ التخبػي
اليادؼ القجرة عمى تشسية الرفات السداجية اإليجابية وإخساد التسخد (عبلوي .)1998 ،حيث يعتقج سيخجػف

إنجمتر و ستيػارت وفشر) :(Angelch., Stewart &Fenechأنو في بجاية اضصخاب السدمظ يخفس
السخاىق االعتخاؼ بخصئو كمسا أخصأ ،ومعارضتو كل مرادر الدمصة كمسا صادفيا ،سػاء بالسشدؿ أو السجرسة

(حدغ .)2013 ،وبشفذ اإلشار يخى ويبدتخ ( )Webster, 2008أف اضصخاب السدمظ يعج مغ
االضصخابات الخصيخة ،التي تؤثخ عمى مدتقبل األشفاؿ وعمى نجاحيع األكاديسيح وتػافقيع الذخريح مغ حيث

إف ىؤالء األشفاؿ لجييع نقز في السيارات االجتساعية ،ويعانػف مغ عجـ تجخل الػالجيغ والسعمسيغ في عبلج
مذكبلتيع الدمػكية ،وىحا يتصمب تجريب السعمسيغ عمى ميارات إدارة الفرل بفاعمية لسداعجة الصفل عمى
الشجاح األكاديسي في السخاحل العسخية البلحقة ،ووقايتو مغ تصػيخ االضصخابات الدمػكية.

إف اضصخاب السدمظ ىػ الشسط الثابت والستكخر مغ الدمػؾ والترخفات العجوانية وغيخ العجوانية،

التي تشتيظ فييا حقػؽ اآلخخيغ وقيع السجتسع األساسية أو قػانيشو السشاسبة لدغ الصفل في البيت والسجرسة

ووسط الخفاؽ وفي السجتسع ،عمى أف يكػف ىحا الدمػؾ أكثخ خصػرة مغ مجخد اإلزعاج السعتاد أو مداحات
األشفاؿ أو السخاىقيغ أو اضصخابات العشاد الذارد(يػسف.)2000 ،

وعمى صعيج آخخ يعج مخكد الزبط مغ السفاىيع الشفدية التي ضيخت حجيثا ،وىػ يمعب دو ار بار از

وحاسسا في شخرية الفخد وتقجيخ سمػكو نحػ السثيخات السػجػدة في البيئة (عبج العديد الدخشاوي وأحسج
الرسادي .)1996 ،وقج تع بشاء نطخية العدو عمى يج ىايج ) )Heiderعاـ ( ،)1958وأدخل تعجيبل عمى ىحه
الشطخية عاـ ( )1972عمى يج ويشخ ) ،)Weinerحيث شعخ في الحاجة إلى إضافة البعج الثاني والبعج الثالث
ليا ،ليخخج ليا نػعيغ األوؿ يتعمق بسػضػع الزبط الحي تبشاه روتخ ،والثاني أسمػب العدو ،الحي تبشاه ويشخ
(الدغػؿ .)2009 ،كسابخز أيزا مفيػـ مخكد الزبط  Locus of Controlفي ميجاف عمع الشفذ في

مشترف الخسديشيات ،مختبصا بشطخية روتخ ( )Rotter 1954في التعمع االجتساعي ،ثع قاـ كل مغ فاريد
( )Pharesوجيسذ ( )Jamesبتصػيخه ليحتل مػضعا ىاما في دراسات الذخرية ،وبالتالي يشطخ إلى مخكد
الزبط بػصفو متغي اخ أساسيا مغ متغيخات الذخرية ،يتعمق بعقيجة الفخد عغ أي العػامل أقػى أكثخ تحكسا في
الشتائج اليامة في حياتو العػامل الحاتية مغ ميارة وقجرة وكفاءة ،أـ العػامل الخارجية مغ صجفة وحع وقجر؟ إذ

يخى روتخ ( )Rotter, 1966إف الصمبة يختمفػف في إدراكيع لسرجر التجعيع ،فبعزيع يخى أف التجعيع يأتي
مغ الخارج ،في حيغ يخى بعزيع اآلخخ أف مرجرالتجعيع داخمي (الذشاوي.)1997 ،

ولقج اىتست ىحه الشطخية بالعػامل السفخوضة مغ قبل األفخاد مغ أجل الكذف والتحميل لمدمػكيات،

التي يعسل بيا الفخد بحيث تكػف إما سمػكا داخميا أو خارجيا ،الجاخمية – تتعمق بخرائريع الذخرية،
الخارجية – تتعمق بالسػاقف االجتساعية ).)Herber& John, 2004
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فالصمبة ذوو مخكد العدو الجاخمي ىع أكثخ تأث اخ بالتعديد الحي يأتي مغ ذواتيع؛ ويعدوف األحجاث الدارة أو
الديئة التي تحجث ليع إلى عػامل ذاتية شخرية ،تختبط بالسيارة أو القجرة .وىحا يعشي أنيع يعتبخوف أنفديع

مدؤوليغ عسا يحجث ليع مغ أحجاث سمبية أو إيجابية ،شبعا بعج إيسانيع بقزاء هللا وقجره .وغالبا ما تكػف الثقة
بالشفذ لجى ىؤالء الصمبة عالية ،فيع أصحاب ىسع ،وعمى قجر كبيخ مغ تحسل السدؤولية والبحث عغ حمػؿ
لمسذكبلت ،التي تػاجييع وتقف في شخيق مديخة حياتيع(.الدغػؿ.)2006 ،
وقج أشار (الجيب :)1995 ،إلى أف مخكد الزبط ىػ إدراؾ الفخد لمعبلقة بيغ سمػكو ،وما يختبط

بحلظ الدمػؾ مغ نتائج ،فيػ سسة شخرية تداعج الفخد عمى أف يشطخ إلى إنجازاتو مغ نجاح أو فذل في
ضػء ما لجيو مغ قجرات ،وما يدتصيع أف يقػـ بو مغ مجيػدات مبحولة ومثابخة مغ أجل تحقيق أىجافو ،وما
يخجػه مغ نتائج ليحا الدمػؾ ،وما يتخحه مغ ق اخرات ،ويعج ىحا الفخد داخمي التحكع ،أي أف الفخد يتسيد بالتحكع

الجاخمي ( ،)Internal Controlويقابل ذلظ الذخز الحي يعدو إنجازاتو ،وما يتخحه مغ ق اخرات ،وما يحققو
مغ أىجاؼ إلى عػامل خارجية سػاء كانت الرجفة أو الحع أو القجر أو تأثيخ اآلخخيغ ،وىى التي تتحكع في
مريخه وكميا عػامل يقف أماميا عاج اد؛ ألنو ال يدتصيع التكيغ بيا وبحلظ يكػف شخرا خارجي التحكع.
مذكمة الدراسة:
تعج مذكمة االضصخاب في الدمػؾ مغ السذكبلت اليامة التي تذغل اآلباء والسخبيغ ،حيث ترل

السذكبلت التي ليا عبلقة باالضصخاب في الدمػؾ إلى حػالي ( )%30مغ مذكبلت األشفاؿ والسخاىقيغ ،فيػ
سمػؾ يطيخ عشج السخاىق عمى شكل مقاومة عمشية أو مدتتخة ،لسا يصمب مغ قبل اآلخخيغ ،وذلظ نتيجة شعػره
بالقدػة والتدمط وما يؤدي إلى عجد عغ القياـ بخد فعل تجاه ذلظ ،ويتحمخ الكثيخ مغ اآلباء مغ اضصخاب
الدمػؾ الحي يطيخ عشج أبشائيع ،ويتداءلػف عغ كيفية تعميع الصفل أف يفعل ما يصمب مشو في الػقت
السحجد(العتيمي.)2012 ،
كسا يعج مخكد الزبط مغ السفاىيع الشفدية التي ضيخت حجيثا ،وىػ يمعب دو ار بار از وحاسسا في

شخرية الفخد وتقجيخ سمػكو نحػ السثيخات السػجػدة في البيئة (الدخشاوي والرسادي .)1996 ،وبالتالي جاء
ىحا البحث مغ خبلؿ البحث عغ الدمػكيات السختبصة لجى الصمبة في السخحمة الستػسصة الحيغ يبجؤوف بأىع

مخاحل حياة اإلنداف ،وىي حياة السخاىقة ،حيث الحطت الباحثة أف الصمبة ػ نط اخ لكػنيع في سغ الس اخىقة ػ
ترجر بعس الدمػكيات لجييع ،ومشيا الغزب والعشف والتسخد عمى بعس التعميسات السعصاة ليع ،وقج الحطت
الباحثة كحلظ مغ خبلؿ زياراتيا لعجد مغ السجارس في السشصقة أف الصمبة يختمفػف في مخكد الزبط فبعزيع

يفدخ ما يحجث معيع لحواتيع ،بيشسا يفدخ البعس ما يحجث معيع لدمػكيات خارجة عغ إرادتيع.

ويخاجع السخشج التخبػي العجيج مغ الصمبة في العاـ الجراسي لسػاضيع مختمفة ،ويحاوؿ تقجيع الخجمة

السشاسبة ليع ،ولحلظ تيتع الجراسة الحالية بسعخفة مجى انتذار اضصخاب السدمظ لجييع ،وتجور مذكمة الجراسة

الحالية في التعخؼ عمى أىع اضصخابات السدمظ التي تطيخ لجى الصمبة في ىحه السخحمة السيسة وعبلقتيا
بسخكد الزبط.
أسئمة الدراسة:

.1

ما ىي أبخز أعخاض اضصخاب السدمظ لجى شمبة السخحمة األساسية الستػسصة (الدابع والثامغ

والتاسع)في محافطة الكخؾ في السسمكة األردنية الياشسية ؟

3

.2

ما اتجاه مخكد الزبط لجى شمبة الرف السخحمة األساسية الستػسصة في محافطة الكخؾ في السسمكة

.3

ىل ىشاؾ عبلقة بيغ مدتػى اضصخاب السدمظ لجى شمبة السخحمة األساسية الستػسصة مع اتجاه

األردنية الياشسية؟
الزبط ؟

.4

ىل يختمف اضصخاب السدمظ لجى شمبة السخحمة األساسية الستػسصة تبعا لمجشذ؟

أىداف البحث:
ييدف البحث الحالي لمتهصل إلى ما يمي:
 التعخؼ عمى أبخز أعخاض اضصخاب السدمظ لجى شمبة السخحمة األساسية الستػسصة (الدابع والثامغ
والتاسع)في محافطة الكخؾ في السسمكة األردنية الياشسية.

 التعخؼ عمى اتجاه مخكد الزبط لجى شمبة الرف السخحمة األساسية الستػسصة في محافطة الكخؾ

في السسمكة األردنية الياشسية.

 الكذف عغ شبيعة العبلقة بيغ مدتػى اضصخاب السدمظ لجى شمبة السخحمة األساسية الستػسصة مع

اتجاه الزبط.

 التحقق مغ اختبلؼ اضصخاب السدمظ لجى شمبة السخحمة األساسية الستػسصة تبعا لمجشذ.

أىسية البحث:
األىسية الشطخية  :تبخز أىسية ىحه الجراسة مغ خبلؿ االىتساـ بالصمبة مغ الجانب الشسائي أو الػقائي
أو العبلجي مغ خبلؿ الدعي الستغبلؿ قجرات وإمكانات الصمبة الفكخية واإلبجاعية واإلنتاجية مغ أجل مػاكبة
السدتججات العالسية في القصاعات العمسية واالقترادية واالجتساعية ..
كسا تشبع أىسية البحث الحالي مغ كػنو يثخي األدب حػؿ أبخز أعخاض اضصخاب السدمظ لجى

السخاىقيغ ،التي تطيخ عمييع أثشاء السجرسة والحياة مغ وجية نطخىع ،وربصيا مع مخكد الزبط الحي يعبخوف

عشو.

األىسية التصبيقية :ىحه الجراسة يسكغ أف تخجـ مغ ناحية عسمية في تػجيو السعمسيغ والسخشجيغ حػؿ

كيفية التعامل مع الصمبة ذوي اضصخاب السدمظ ،ومداعجتيع في إعجاد بخامج تعشى بيع يقجميا كل مغ
السخشجيغ والسعمسيغ ويعسل مغ خبلليا أولياء األمػر عمى مداعجة أبشائيع.

التعريفات السفاىيسية واإلجرائية:
اضظراب السدمك :تعخفو الخابصة األمخيكية لمصب الشفدي :بأنو نسط متكخر مغ الدمػؾ ،الحي تشتيظ فيو

الحقػؽ األساسية لآلخخيغ ،أو السعاييخ السجتسعية األساسية السشاسبة لعسخ الفخد ،كسا تطيخ في وجػد ثبلثة أو
أكثخ مغ السحكات التالية :العجواف عمى الشاس والحيػانات ،وتخخيب السستمكات ،واالحتياؿ أو الدخقة،
واالنتياكات الرارخة لمقػاعج السقخرة (.)DSM-IV, 1994
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ويعخؼ إجخائيا بالجرجة التي يحرل الصمبة عمى السقياس السصػر في ىحه الجراسة.

مركز الزبط :تخى (دورزة )2007 ،بأف مخكد الزبط( )Locus Of Controlىػ السػقع أو السرجر الحي

تشصمق مشو مدببات الدمػؾ التي يجرؾ بيا الفخد أنو السدؤولة عغ نجاحو أو فذمو ،أي أنو الصخيقة التي يجرؾ
بيا الفخد العػامل السدببة لشتائج سمػكو ،سػاء كانت ىحه الشتائج مخضية كالثػاب بجسيع أنساشو أو غيخ
مخضية ،كالعقاب بجسيع أشكالو ،سػاء كانت كامشة في نفدو ،أـ صادرة عغ ضخوؼ وأحجاث خارجية فػؽ ما

يستمكو مغ قجرات وشاقات وإمكانيات.
ويعخؼ إجخائيا :بالجرجة التي يحرل الصمبة عمى السقياس السصػر في ىحه الجراسة.

السرشد التربهي :ىػ الذخز الستخرز في الحقػؿ الشفدية ،ودرس عمع الشفذ أو اإلرشاد أو الرحة

الشفدية ،ويقجـ خجمات نسائيحة أو وقائية أو عبلجية لمصمبة ،سػاء بصخيقة فخدية أو جساعية ،ويتبشى نطخية

معيشة أو أكثخ في مداعجة الصمبة في حل السذكبلت التي يتعخضػف ليا.
حدود الدراسة
تحدد الدراسة الحالية بسا يمي:

 -الحدود البذرية :تقترخ ىحه الجراسة عمى شمبة السجارس في السخحمة الستػسصة ،مغ كبل الجشديغ.

 -الحدود الزمشية :تع تصبيق إجخاءات ىحه الجراسة بالفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي (.)2016 /2015

 -الحدود السكانية :مجارس محافطة الكخؾ في لػاء السدار الجشػبي ،محافطة الكخؾ جشػب السسمكة األردنية

الياشسية.

-الحدود السهضهعية :تتعمق باستجابات شمبة السجارس عمى فقخات مقياس اتجاه مخكد الزبط واستجابات

السخشج لسقياس اضصخاب السدمظ التي أعجت ،وما تتستع بو مغ صجؽ وثبات.

اإلطار الشظري:

يعج اضصخاب السدمظ شائعا في الصفػلة والسخاىقة ،وقج قجر أف ما بيغ ( )%16-6مغ األوالد ،و

بيغ ( )%9-2مغ البشات تحت سغ الثامشة عذخة يرابػف بيحا االضصخاب (عدكخ .)2005 ،وىشاؾ العجيج
مغ السحكات التذخيرية الضصخاب السدمظ :حدب ( )DSM-IV, 1994وىي تجؿ عمى اضصخاب السدمظ
وتطيخ عمى الشحػ اآلتي:
.1

نسط متكخر مدتسخ مغ الدمػؾ الحي تشتيظ فيو الحقػؽ األساسية لآلخخيغ أو السعاييخ االجتساعية

الخئيدة السشاسبة لمدغ ،وتطيخ بػجػد ثبلثة أو أكثخ مغ السطاىخ التالية في االثشي عذخ شي اخ األخيخة ،مع
وجػد محظ واحج عمى األقل في الذيػر الدتة الساضية

-2العجواف عمى الشاس والحيػانات, ،الحي يتسثل في أنو يتشسخ وييجد ،ويخعب اآلخخيغ غالبا  ،كسا يختمق
مذاجخات جدجية غالبا ما يدتخجـ سبلحا يسكغ أف يدبب أذى بجنيا خصي اخ لآلخخيغ (مثل الدكيغ والدجاجة
السكدػرة...إلخ(،ويقدػ بجنيا عمى اآلخخيغ والحيػانات ،ويدخؽ مع مػاجية الزحية( الدمب ،الخصف،

االبتداز ،الدخقة باإلكخاه)
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-3تحصيع السستمكات :حيث يذارؾ عغ عسج في إشعاؿ الشار بقرج إحجاث إصابات خصيخة ،ويحصع مستمكات
اآلخخيغ عغ قرج (باستخجاـ وسيمة أخخى غيخ إشعاؿ الحخائق(

-4االحتياؿ أو الدخقة :كالتدمل إلى مشدؿ أو بشاية أو سيارة خاصة لذخز آخخ ،والكحب لمحرػؿ عمى

بزائع أو امتيازات أو لتجشب دفع الجيػف وااللتدامات ،سخقة أشياء قيسة دوف مػاجية مع الزحية (سخقة
السحبلت دوف تحصيع األبػاب).

-5انتياكات خصيخة لمقػانيغ :يتأخخ في العػدة ليبل رغع تححيخات الػالجيغ ،ويبجأ قبل عسخه  13سشة .وييخب
مغ البيت في الميل مختيغ عمى األقل بخغع أنو يعير في كشف والجيو(مخة واحجة دوف العػدة إلى البيت لفتخة

شػيمة(.وييخب عادة مغ السجرسة.

ويحجد بغياب أي محظ مسيد الضصخاب السدمظ قبل عسخ عذخ سشػات ،كسا أف مدار االضصخاب
متغيخ ،حيث يتحدغ االضصخاب لجى غالبية األفخاد عشج الػصػؿ إلى الخشج .ومع ذلظ فيشاؾ ندبة جػىخية مغ
الحاالت تدتسخ في القياـ بأشكاؿ مغ الدمػؾ في مخحمة الخشج تدتػفى محكات اضصخاب الذخرية السعادية

لمسجتسع.
ويتسثل اضصخاب السدمظ في السطاىخ التالية( :أبػ ليمة)2002 ،
.1

الدمػؾ العجواني :يقرج بو السذاجخات الجدجية وباستخجاـ األدوات الحادة ،والتيجيج باإليحاء،

واستخجاـ األلفاظ الديئة ،وتخخيب السستمكات ،وإشعاؿ الشيخاف ،وتعحيب الحيػانات ،وسخقة السستمكات والكحب

والتجخيغ.
.2

عجـ االلتداـ االجتساعي :ويقرج بو الدخقة وتخخيب مستمكات السجرسة ،ومعاكدة البشات ،واليخوب

.3

العجواف التفاعمي :ويقرج بو ردود فعل الصالب العجوانية الشاتجة عغ استفداز وضغػط نفدية ،ويتسثل

.4

التديب الخمقي :ويقرج بو الدمػؾ الحي يخخج عغ العادات والتقاليج والقيع السعخوفة ،ويتسثل في

مغ السجرسة أو البيت والخخوج دوف إذف ،والتمرز بالشطخ إلى اآلخخيغ.

في الزخب والبرق وقحؼ اآلخخيغ باألشياء ،والذتع ورفع الرػت عمى السجرس ،والغياب دوف إذف.

متابعة مػاد جشدية إباحية ،ومج اليجيغ إلى مشصقة العػرة ،وعجـ االنرياع لصمبات الػالجيغ والسجرسيغ ،وإشعاؿ
ألعاب السفخقعات السخيفة ،وتذػير الحرز ،والكحب والغر واالستيبلء عمى أدوات اآلخخيغ ،وتكديخ

محتػيات السجرسة.
.5

عجـ االلتداـ السجرسي :ويتزسغ اإلساءة لآلخخيغ وعسل مقالب مؤذية ،والترارع في وقت الفخاغ،

وعجـ االلتداـ بالحرز والجواـ السجرسي (اليخوب) وتذػير الحرز ،ومحاولة تقميج مذاىج جشدية مع
اآلخخيغ .وال يحجث اضصخاب السدمظ ىكحا لمفخد وإنسا ال بج مغ وجػد عجة عػامل أو أسباب تؤدي إلى حجوثو،

وفيسا يمي عخض ألىع األسباب الضصخاب السدمظ( :الذسالي)2014 ،
أوال :العػامل األبػية ،وتتسثل في:
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-

القدػة والسعاممة الجافة مغ قبل األبػيغ والعشف سػاء جدجيا أو لفطيا والتي تتدبب في نسػ الدمػؾ

-

الصبلؽ واالنفراؿ بيغ الػالجيغ.

-

سػء استخجاـ األشفاؿ في سغ مبكخة االعتجاء الجدجي والجشدي.

-

الذخرية السزادة لمسجتسع لؤلبػيغ.

-

إدماف السخجرات مغ قبل األبػيغ أحجاىسا أو كبلىسا.

العجواني والعربي لمصفل.

-

إىساؿ الصفل وعجـ التػاصل معو.

-

إصابة احج الػالجيغ بسخض عقمي أو نفدي.

ثانيا :العػامل االجتساعية ،بسعشى أف األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ مدتػى معيذي مشخفس ،ىع أكثخعخضة ليحا
االضصخاب ،وكحلظ األشفاؿ الحيغ يشذأوف في السجتسعات السجنية ،ويعانػف مغ عجـ تػافخ فخص عسل لؤلبػيغ

ونقز التعاوف والسدانجة والجعع لمصفل اجتساعيا ،وعشج انذغاؿ األبػيغ في العسل لتحريل أسباب السعيذة،
وإىساليع لؤلبشاء وتخكيع بجوف رعاية ،وكحلظ عجـ انخخاط الصفل في السذاركة في األنذصة االجتساعية.

ثالثا :العػامل الديكػلػجية :األشفاؿ الحيغ يفتقجوف الخعاية والتػاصل ويعانػف مغ الحخماف واإلىساؿ،
والسحخومػف مغ التعبيخ عغ السذاعخ مثل :الحدف واإلحباط والغزب ،ىحا يجعمشا نتػقع شفبل عشيفا وحادا

وعربيا.
رابعا :العػامل البيػلػجية :أوضحت الجراسات الحجيثة أف ىشاؾ عبلقة بيغ ازدياد الشذاط الكيخبائي لسقجمة السخ
والحكاء االجتساعي والػعي العاشفي والعربية واالنجفاع ،فيشاؾ عبلقة واضحة بيغ ازدياد الشذاط الكيخبائي
لمفز األيسغ ،واضصخاب السدمظ ،ولحلظ فإف رسع السخ ميع في بعس الحاالت.
ىشاؾ العجيج مغ الشطخيات السفدخة الضصخاب السدمظ ومشيا ما يمي:
أوال :نطخية التحميل الشفدي :تخى أف سبب اضصخاب الدمػؾ يخجع إلى جحور داخل الفخد ،وأف الدمػؾ يحجث
مرجرف لمدمػؾ البلسػي ،األوؿ :تفاعبلت غيخ مؤثخة أو
ا
نتيجة لبعس االضصخابات في وضيفة الفخد ،وىشاؾ

غيخ ناجحة بيغ نطع الحات الثبلث اليي ،األنا واألنا األعمى ،والثاني :تعمع غيخ مبلئع في مخحمة الصفػلة
(غخيب.)1999 ،
ثانيا :الشطخية الدمػكية تخى أف الصفل يتعمع الدمػؾ السقبػؿ لػجػد تذخيط التجشب ،فالسػاقف التي تؤدي إلى
العقاب تؤدي إلى تفاعبلت تجشبية ،ويربح الصفل متكيفا لمذعػر بعجـ الخاحة عشج ضيػر الغخابة أو الفعل
الخصأ ،مسا يعشي نسػ الزبط الحاتي والزسيخ ،والصفل ذو الدمػؾ السشحخؼ يفتقج كثي اخ مغ فعاليات تشسية
الزبط الحاتي ،عشجما يشذغل الػالجاف عغ شفميسا وال يعصيانو االنتباه واالىتساـ ،وعشجما تتشاقس أقػاليسا

وأفعاليسا فيفتقج القجوة في القػؿ والفعل (حسػدة.)1991 ،
ثالثا :الشطخية السعخفية :يفتخض أصحاب الشطخية السعخفية أف االضصخابات الدمػكية تخجع إلى الصخيقة التي
يجرؾ بيا الفخد الحجث وتفديخه مغ خبخاتو وأفكاره ،ويذار إلى العسميات السعخفية قريخة السجى بالتػقعات

وأساليب العدو والتقجيخات ،بيشسا يذار إلى العسميات السعخفية شػيمة السجى باالعتقادات ،ويخى أنرار الشطخية
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السعخفية أف االضصخاب الدمػكي ىػ نسط مغ األفكار الخاشئة أو غيخ السشصقية التي تدبب االستجابات
الدمػكية غيخ التػافقية ،ويخوف أف الدمػؾ السزصخب يسكغ أف يتع اكتدابو مغ خبلؿ السبلحطة والتقميج (فايج،
.)2001
رابعا :الشساذج اإلندانية الػجػدية تقجـ الشساذج اإلندانية الػجػدية شخيقة لفيع االضصخابات الدمػكية والشفدية
عمى أساس أف االضصخاب يشتج مغ فذل في الشسػ وتحقيق الػجػد بالقػة ،فالشسػذج اإلنداني يؤكج عمى التغيخ
مغ الذحوذ أو القرػر في الشسػ إلى األداء الكامل ،كسا يؤكج عمى أف الشاس يجب أف يشسػا قيسيع ويحققػا

اختياراتيع بحخية ،أما إذا قبل الذخز دوف وعي قيع اآلخخيغ واختياراتيع ،فإف ىحا الذخز سػؼ يفقج حيشئح
اإلحداس بالحات ويربح متشاقزا أو متشاف اخ ،وىحا التشاقس يكػف معادال لبلضصخاب الشفدي (سميساف،
.)2008
وعمى صعيج آخخ وفيسا يتعمق بسخكد الزبط ،فقج عخؼ روتخ مخكد الزبط Locus of Control

بأنو الجرجة التي يتقبل الفخد بيا مدؤوليتو الذخرية عسا يحرل لو ،مقابل أف يشدب ذلظ إلى قػى تقع خارج
سيصختو ،وبالتالي فإف ىشاؾ مرج ار داخميا لزبط الدمػؾ وآخخ خارجيا ،ويعخؼ أيزا عغ مجى شعػر الفخد

بأنو باستصاعتو التحكع في األحجاث التي يسكغ أف تؤثخ فيو (عبج هللا سميساف إبخاىيع ودمحم نبيل عبج الحسيج،

.)1994وأما نػيكي ( :)Nowickiفيعخفو بأنو إدراؾ وجػد عبلقة بيغ سمػؾ الفخد والتعديدات التي يحرل
عمييا في السػاقف السحجدة ،فإذا ما اعتقج الفخد بػجػد عبلقة بيغ سمػكو الحاتي والتعديدات التي يحرل عمييا،

فإنو يكػف ذا ضبط داخمي ،أما إذا لع يجرؾ الفخد بػجػد تمظ العبلقة ،واعتقج بأف ما يحرل عميو مغ تعديدات
ىػ نتيجة لمرجفة أو الحع أو لقػى فاعمة أخخى ،فإنو يكػف ذا ضبط خارجي(الدبيجي .)2009 ،كسا عخفو

فاريد( :)Pharesبأنو مجى إدراؾ الفخد لمشتائج التي يحرل عمييا؛ فإذا أدرؾ الفخد بأف ىحه الشتائج تعػد إلى
الحع أو الرجفة ،فإنو يكػف ذا مػضػع ضبط خارجي ،إما إذا أدرؾ أف ما يحرل عميو مغ نتائج ميسة تعتسج

عمى مجى إنجازه ،ففي ىحه الحالة يكػف ذا ضبط داخمي(.مخيسخ.)1997 ،

وىشاؾ خرائز يتسيد بيا ذوو العدو الخارجي ،تسيدىع عغ ذوي الزبط الجاخمي ،فيع يستمكػف

خرائز سمبية عامة وقمة السذاركة وقمة اإلنتاج ،ويفتقخوف إلى اإلحداس بػجػد قجرة داخمية ،ويتسيدوف بأنيع

يخجعػف الحػادث والسػاقف التي يتعخضػف ليا اإليجابية والدمبية إلى قػة خارجية ،ويشخفس لجييع اإلحداس
بالسدؤولية الذخرية عغ نتائج أفعاليع الخاصة ،وغالبا ما تكػف الثقة بالشفذ لجييع مشخفزة (الدبيجي،
 .)2009وىع أكثخ تأث اخ بالسعدزات الخارجية ،وغالبا ما يعدوف الحػادث الديئة أو الدارة التي تحجث ليع خبلؿ

مديخة حياتيع إلى عػامل خارجية خارجة عغ سيصختيع ،مثل الحع والرجفة أو عػامل غيخ معخوفة ،وعميو
فسثل ىؤالء الصمبة أقل ميبل لتحسل مدؤولية ما يحجث ليع مغ أحجاث ،وعادة ما تكػف الثقة بالشفذ لجى ىؤالء

الصمبة مشخفزة ،فيع يمقػف بسذاكميع وحمػليع عمى غيخىع مغ الصمبة( .الدغػؿ.)2006 ،

ويفخؽ روتخ ()Rotterبيغ ىاتيغ الفئتيغ مغ الصمبة كسا يمي :فئة الزبط الجاخميInternal Control:

ويجرؾ الفخد مغ ىحه الفئة ،أف األحجاث تقع برػرة متدقة مع سمػكو الذخريغ أو مع سساتو السسيدة الجائسة،
كسا أنو يخجع أفعالو وترخفاتو /وما يحققو مغ نجاح أو فذل إلى أسباب داخمية مثل القجرة والجيج ،وفئة
الزبط الخارجي External Control:ويجرؾ الفخد مغ ىحه الفئة ،أف التجعيع الحي يمي أفعالو وترخفاتو
الذخرية أمخ مدتقل ،وغيخ متدق برػرة دائسة مع ترخفاتو وقجراتو ،كسا أنو يجركو كشتيجة لعػامل الحع
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والرجفة أو لقػى اآلخخيغ مغ ذوي الشفػذ ،أو كأمخ ال يسكغ التشبؤ بو لتعقج العػامل السحيصة بو(الذشاوي،
.)1997

وقج أشار الذافعي ( )1998إلى أف مخكد الزبط يتأثخ بعجة عػامل مشيا:
أسمػب الزبط االجتساعي ،مغ خبلؿ التأثيخات التي تسارسيا الجساعة ومختمف السؤسدات

.1

والسشطسات عمى سمػؾ الصمبة داخل الجساعة ،فيػ وسيمة مغ وسائل الزغط عمى الفخد مثمسا تذيخ
إلى التحكع العبلقات االجتساعية واإلشخاؼ عمى أنساط الدمػؾ.

التػقعات التي تكػف عشج الذخز ،والتي تتعمق بالشسط أو الغخض أو األىجاؼ التي يخمي الذخز

.2

إلى تحقيقيا.
.3

المػائح والتعميسات والقيػد ودرجة إشباعيا لمحاجات وشعػرالفخد باألمغ واالستقخار.

.4

الثقافة الدائجة في السجتسع.

.6

العخاقيل والسعػقات التي تقف أماـ تحقيق األماني.

.7

العسل الػضيفي باعتباره جدءا مغ سمػؾ الذخز العاـ.

.8

العقيجة الجيشية التي تعج مغ أىع العػامل السؤثخة عمى مخكد الزبط كعقيجة القزاء والقجر التي

.9

األسخة :فالزبط الجاخل يشسػ حيث يكػف الحب والجعع والتذجيع األبجي والجؼء والحساية.

.10

السؤسدة التخبػية السجارس والجامعة :ما تقجمو لمصمبة مغ خبخات ومػاد تعميسية ،وما تتيحو ليع مغ

التغيخات التي يحرل عمييا الذخز ،وعبلقتيا بالشجاح والفذل.

.5

يؤمغ بيا السدمع.

فخص لمتفاعل مع الصمبة والستغيخات السحيصة بيع ،وما يدػدىا مغ أجػاء تداعج عمى رفع أو تجني مدتػى

الزبط الجاخمي لجى شمبتيا.
ىشاؾ ثبلثة اتجاىات فدخت الصخيقة التي يدمظ بيا الصمبة ،ويسكغ الشطخ إلييا عمى أنيا نطخيات جاءت
لتػضيح ىحا السفيػـ(مخكد الزبط) وسشتشاوليا باخترار ،وىحه الشطخيات ىي:
أولا :نظرية التعمم الجتساعي :وقج قجـ روتخ أربعة متغيخات أساسية في نطخيتو لمتعمع االجتساعي ،التي انبثق
مشيا مفيػـ مخكد الزبط (الجاخمي – الخارجي) وىي( :الغخايبة.)2009 ،
 جيج الدمػؾ :وىػ إمكانية حجوث سمػؾ ما في مػقف ما مغ أجل الحرػؿ عمى التجعيع أو التعديد. -التػقع :وىػ االحتساؿ الحي يزعو الفخد لحجوث تعديد معيغ كجالة لدمػؾ معيغ يرجر عشو.

 -قيسة التعديد :وىػ درجة تفزيل الفخد لحجوث تعديد معيغ إذا كانت إمكانية الحجوث لكل البجائل األخخى

متداوية.
 -السػقف الشفدي :وىػ البيئة الجاخمية أو الخارجية التي تحفد الفخد بشاء عمى خبخاتو وتجاربو الدابقة كي

يتعمع كيف يدتخمز أعمى مدتػى مغ اإلشباع في أندب مجسػعة مغ الطخوؼ.

 ثانيا :نظرية اإلدراك الحدي ( :)Perception Theoryتخى ىحه الشطخية أف الديصخة السجركة حديا تبجوأنيا السقخر الػحيج الياـ لبلستجابة إلى األحجاث ،والتي تبمػرت مغ خبلليا نطخية الزبط ،والتي قجمت
اقتخاحات حػؿ كيفي ة سمػؾ الصمبة ،خاصة فيسا يتعمق بأسمػب التفكيخ عغ الجوافع والتعديد (قصامي.)1994 ،

وقج اعتسج فاريد ( )Pharesفي تعخيفو لسخكد الزبط عمى أنو إدراؾ الفخد لمجية السدؤولة عغ أعسالو وما
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يريبيا مغ نجاح أو فذل ،فإذا كاف الفخد يعتقج بأف نتائج أعسالو تعػد لسبادراتو الخاصة فيػ داخمي التػجو،

أما إذا كاف يعج أف نتائج أعسالو سػاء كانت الشجاح أو الفذل تعػد إلى عػامل خارجة عغ سيصختو فيػ خارجي
التػجو( .الذافعي.)1998 ،
إشار نطخيا
ا
ثالثا :نظرية اإلرجاع الدببي (العزو) (:)Attribution Theoryأعصت نطخية اإلرجاع الدببي
لسفيػـ مخكد الزبط ،ويذيخ أسمػب العدو إلى الشسط الغالب لجى الفخد في تفديخه وتعميمو لؤلحجاث التي

يختبخىا وما تتسخس عشو األحجاث مغ نتائج سمبية أو إيجابية ،فالصخيقة التي يدمظ بيا الفخد تتأثخ إلى حج
بعيج بسا يجركو مغ عبلقات سمبية بيغ الدمػؾ وتػابعو ،فشخاه يدمظ في ضػء إدراكو ليحه العبلقات (سخحاف،
.)1996
الدراسات الدابقة:
أجخيت العجيج مغ الجراسات التي تشاولت متغيخات اضصخاب السدمظ ومخكد الزبط ،ولكغ الجراسات
التي ربصت الستغيخيغ معا لجى الصمبة السخحمة الستػسصة – حدب عمع الباحثة – كانت غيخ مػجػدة ،وفيسا
يمي استعخاض ألىع تمظ الجراسات الحجيثة ذات العبلقة:
ففي دراسة روز ماري ( )Rosemari, 2002حػؿ العبلقة بيغ حل السذاكل بيغ الجشديغ والثقة

وأسمػب العدو في الخياضيات لمرف الثالث" ،وشبقت عمى ( )104شالبا ،واستخجـ فييا مقاييذ عجة تقيذ

حل السذكبلت األكاديسية وثقة بالشفذ وأسباب العدو الدببي ،وأضيخت الجراسة أنو يػجج فخؽ بيغ الحكػر
واإلناث عمى مقياس العدو سببي حيث تفخد اإلناث إلى الجيج عمى خبلؼ الحكػر.
كسا قاـ كاردنػبخيشت ومػس ( )Carden, B& Moss,2004بجراسة حػؿ مخكد الزبط وقمق

االمتحاف والتدػيف األكاديسي واإلنجاز بيغ شمبة الكمية ،ىجفت إلى الكذف عغ العبلقة بيغ مخكد الزبط
وقمق االختباروالتحريل لجى شمبة التخررات بجامعة تخيفكانازريغ( Tervecca Nazarene
)University؛ حيث تع تعخيس( )114شالبا جامعيا لسقياس مخكد الزبط ،بعج تقديسيع إلى مجسػعتيغ،
تألفت كل مجسػعة مغ ( )57شالبا ،وبعج إعصائيع اختبارات قمق اإلنجاز والتأجيل والتحريل األكاديسي تبيغ
أف الصمبة ذوي الزبط الجاخمي كانػا األفزل في اإلنجاز األكاديسي.

واستيجفت دراسة بجر ( )2006مخكد الزبط وتػكيج الحات :دراسة مقارنة بيغ شبلب الجامعة السقيسيغ

في السسمكة العخبية الدعػدية وخارجيا ،وكحلظ التعخؼ عمى عبلقة مخكد الزبط الجاخمي والخارجي بسدتػى

التػكيجية ،وشبق مقياس تػكيج الحات (عبج الفتاح) ومقياس مخكد الزبط الخارجي والجاخمي (عبلء كفافي)
عمى  200شالبا وشالبة داخل وخارج السسمكة العخبية الدعػدية ،وأسفخت الشتائج عغ أف اإلناث يسمغ إلى مخكد
الزبط الخارجي بالسقارنة بالحكػر ،رغع أف كمييسا يسيل إلييا ،ووجػد فخوؽ دالة إحرائيا عمى مقياس تػكيج
الحات بيغ الحكػر واإلناث لرالح الحكػر ،وأنو كمسا ماؿ الفخد نحػ مخكد الزبط الخارجي قل تػكيج الحات
لجيو.
أما تذغ( )Chen,2007فأجخى دراسة بعشػاف مخكد الزبط والعشاصخ السختبصة بو وتأثيخ ذلظ في

التغيخ ،حيث ىجفت إلى معخفة تأثيخ مخكد الزبط عمى ردود األفعاؿ الشفدية لمتغيخ؛ وذلظ بفحز العبلقة
بيغ مخكد الزبط ،ومكػنات االلتداـ الػضيفي بالتغييخ ،وبمغت عيشة الجراسة( )215فخدا ،وقج دلت الشتائج عمى
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التداـ عاؿ بالتغييخ لحوي الزبط الجاخمي أكثخ مغ ذوي الزبط الخارجي.

كسا آجخت إسساعيل ( )2008دراسة بعشػاف اضصخاب السدمظ وعبلقتو ببعس الستغيخات (الجشذ

والعسخ والتحريل الجراسي والسيارات االجتساعية وأساليب السعاممة الػالجية) ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ
مجسػعة مغ تبلميح السخحمة االبتجائية مغ مجيشة قشا ،تخاوحت أعسارىع ما بيغ ( )15-6سشة ،قدست إلى ثبلث
فئات عسخية ،ولقج استخجمت الباحثة مقياس اضصخاب السدمظ مغ إعجادىا واختبار أساليب السعاممة الػالجية
مغ إعجاد دمحم الشػبي دمحم ( ،)2004ومقياس تقييع السيارات االجتساعية لمرغار (إعجاد دمحم عبج الخحسغ

 ،)1998تػصمت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ اضصخاب السدمظ وكل مغ تأثيخ

الشػع (ذكخ أنثى) لرالح الحكػر ،والفئات العسخية لرالح الفئة ( ،)15-12وكحلظ تػجج عبلقة مػجبة بيغ
اضصخاب السدمظ وكل مغ السعاممة الػالجية غيخ الدػية والسيارات االجتساعية والتحريل لجى عيشة الجراسة.
وفي دراسة بخكات ( )2008حػؿ مطاىخ الدمػؾ الدمبي لجى شمبة السخحمة األساسية مغ وجية نطخ
السعمسيغ وأساليب تعامميع معيا ،وىجفت إلى التعخؼ إؿ مطاىخ الدمػؾ الرفي الدمبي لجى شمبة السخحمة

األساسي ة مغ وجية نطخ السعمسيغ في مشصقة نابمذ في فمدصيغ ،وتحجيج األساليب التي يدتخجميا ىؤالء
السعمسػف لسػاجية ىحه السطاىخ الدمػكية ،وشبقت الجراسة عمى ( )832معمسا ومعمسة ،مشيع ( )419معمسا،
و( )413معمسة ،وأشارت نتائج الجراسة إلى أف تقييع السعمسيغ لسطاىخ الدمػؾ الرفي الدمبي لجى شمبة
السخحمة األساسية جاء متػسصا ،وأف السطاىخ الخسدة األكثخ تك اخ ار بيغ الصمبة كانت عمى التختيب (الخخبذة
عمى الججراف ،والحجيث دوف استئحاف ،والذتع والدب وركل اآلخخيغ ،والفػضى) ،أما السطاىخ الخسدة األقل

تك اخ ار فكانت عمى التختيب( :التجػؿ في الرف ،والترفيق ،والسشاداة ،وإحجاث أصػات مدعجة واأللفاظ
البحيئة) ،وكحلظ أشارت الجراسة إلى أف األساليب الخسدة األكثخ استخجاما كانت عمى التختيب( :التجاىل،
والعدؿ ،واالنذغاؿ ،واستخجاـ األساليب الجحابة وبشاء عبلقات ايجابية مع الصمبة) ،أما األساليب الخسدة األقل
استخجاما كانت عمى التختيب( :الكػميجيا واليدؿ ،ومعخفو أسباب الدمػؾ ،والعقاب ،والتػجيو ،واإلرشاد ،والتعمع

الجساعي ،والتعاوني).

وأجخى (بشي خالج )2009 ،دراسة ىجفت إلى استقراء العبلقة بيغ مخكد الزبط ومدتػى التحريل

األكاديسي لجى شمبة العمػـ التخبػية في جامعة آؿ البيت ،بمغت عيشة الجراسة ( )180شالبا وشالبة ،تع استخجـ

مقياس روتخ .أضيخت الشتائج تفػؽ أفخاد عيشة الجراسة في مخكد الزبط الخارجي ،ودلت الشتائج عمى عجـ
وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ مخكد الزبط والتحريل األكاديسي حدب الشػع االجتساعي ،بيشسا في
السدتػى الجراسي كانت العبلقة دالة لرالح شمبة البكالػريػس ،كسا أضيخت نتائج الجراسة أيزا عجـ وجػد

عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ مخكد الزبط(داخمي -خارجي) وكل مغ مدتػى التحريل األكاديسي(مختفع –

متجف) أو الشػع االجتساعي(ذكخ -أنثى) أو السدتػى الجراسي(بكالػريػس -دراسات عميا).

كسا تشاولت دراسة عػض ( )2012حػؿ الفخوؽ بيغ األشفاؿ ذوي اضصخابات السدمظ واألسػياء في

بعس متغيخات الذخرية اإليجابية وىي الحكاء الػججاني والدعادة وفعالية الحات ،وقج اتبعت الباحثة السشيج
الػصفي االرتباشي السقارف ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )40شفبل مزصخبا سمػكيا و( )40شفبل سػيا ،وقج
استخجمت الباحثة في دراستيا أدوات قياس عبارة عغ بصارية استخبارات مغ إعجاد الباحثة مكػنة مغ ()4
استخبارات لتقييع اضصخاب السدمظ ،والحكاء الػججاني والدعادة وفعالية الحات ،وخمرت الجراسة إلى وجػد
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فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أشفاؿ اضصخاب السدمظ واألسػياء في كل مغ الحكاء الػججاني وفعالية الحات،

ولع تػجج فخوؽ في الدعادة ذات داللة إحرائية.

وتشاولت سبلمة ( )2013في دراسة سيكػمتخية الضصخاب السدمظ لجى األشفاؿ والسخاىقيغ شبقا

لمجشذ والعسخ ،وقج ىجفت الجراسة إلى :تقشيغ مقياس اضصخاب السدمظ لجى األشفاؿ والسخاىقيغ ،والتعخؼ عمى

الفخوؽ اإلحرائية بيغ السخاحل العسخية (األشفاؿ والسخاىقيغ) واضصخاب السدمظ لجى عيشة الجراسة .تكػنت
العيشة مغ ثبلث مجسػعات وعجدىا  502شالبا وشالبة مػزعة كالتالي :السجسػعة األولى تكػنت مغ 200
تمسيحا وتمسيحة مغ تبلميح السخحمة االبتجائية ( 100تمسيح  100 /تمسيحة) ،والسجسػعة الثانية تكػنت مغ 150
تمسيحا وتمسيحة مغ تبلميح السخحمة اإلعجادية ( 75تمسيح  / 75تمسيحة) ،والسجسػعة الثالثة تكػنت مغ  152شالبا
وشالبة مغ شبلب السخحمة الثانػية ( 80شالب  72 /شالبة) ،واستخجـ الباحث في الجراسة مقياس اضصخاب
السدمظ لجي األشفاؿ والسخاىقيغ ) CDSإعجادJames .E .Gilliam) (/تخجسة وتعخيب /عبج الخقيب
البحيخي) ،وقائستي أيبخج وسػتخ أيبخج لدمػؾ الصفل والتمسيح( .تخجسة وتعخيب /عبج الخقيب البحيخي) .أشارت

نتائج الجراسة إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ الحكػر واإلناث في اضصخاب السدمظ لرالح الحكػر ،كسا
أشارت نتائج الجراسة أيزا إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ األشفاؿ (تبلميح السخحمة االبتجائية ،وتبلميح
السخحمة اإلعجادية) والسخاىقيغ (شبلب السخحمة الثانػية) في اضصخاب السدمظ لرالح السخاىقيغ (شبلب السخحمة
الثانػية) .كسا أشارت نتائج الجراسة إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ تبلميح السخحمة االبتجائية وبيغ
تبلميح السخحمة اإلعجادية في اضصخاب السدمظ .
كسا ىجفت دراسة شػماف ( )2016إلى التعخؼ إلى العبلقة بيغ فاعمية الحات واضصخاب السدمظ لجى

الصمبة السمتحقيغ بسخاكد التجريب السيشي في محافطات غدة في ضػء مجسػعة مغ الستغيخات ،ولقج اتبعت
الباحثة السشيج الػصفي التحميمي ،واستخجمت أداتيغ ىسا استبانة فاعمية الحات واستبانة اضصخاب السدمظ ،مغ
إعجاد الباحثة ،واشتسمت عيشة الجراسة عمى ( )179شالبا وشالبة بشدبة تسثل ( )%5..26مغ السجتسع

األصمي ،تػصمت نتائج الجراسة إلى أف مدتػى فاعمية الحات لجى الصمبة السمتحقيغ بسخاكد التجريب السيشي في

محافطات غدة مختفع ( ،)%87.7مدتػى اضصخاب السدمظ لجى الصمبة السمتحقيغ بسخاكد التجريب السيشي في

محافطات غدة مشخفس ( ،)%37.6وجػد عبلقة عكدية ذات داللة إحرائية بيغ فاعمية الحات واضصخاب
السدمظ لجى الصمبة السمتحقيغ بسخاكد التجريب السيشي في محافطات غدة ،ووجػد فخوؽ جػىخية في اضصخاب

السدمظ وأبعاده تعدى لستغيخ الجشذ لرالح الحكػر.
التعقيب عمى الدراسات الدابقة:

يبلحع مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة اىتساميا بجراسة مخكد الزبط واضصخاب السدمظ،
وتشػع الشتائج التي خخجت بيا حػؿ امتبلؾ مخكد ضبط داخمي أو خارجي لجى الصمبة ،وتشػعيا كحلظ حػؿ
أنػاع اضصخاب السدمظ ،كسا استخجمت السشيج الػصفي ،واعتسجت عمى عيشات متػسصة الحجع ،واستخجمت
أدوات مختمفة الضصخاب السدمظ ومخكد الزبط سػاء تصػيخ أو بشاء ،ولكغ الجراسات التي وجيت لصمبة
السخحمة الستػسصة وربصت الستغيخيغ معا لع تكغ واردة في تمظ الجراسات ،ولحلظ يأتي ىحا البحث لمخبط بيغ
الستغيخيغ معا لجى عيشة مغ شمبة دولة السسمكة األردنية الياشسية.
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السشيجية واإلجراءات:

مشيجية البحث :تع اعتساد السشيج الػصفي التحميمي االرتباشي في ىحا البحث
مجتسع البحث :تع اعتبار فئة الصبلب ( )15-13سشة في الرفػؼ الدابع والثامغ والتاسع في لػاء السدار

الجشػبي محافطة الكخؾ في السسمكة األردنية الياشسية ،والبالغ عجدىع ( )7860شالبا ىع مجتسع الجراسة حدب
إحرائيات لػاء السدار الجشػبي لمعاـ الجراسي .2016-2015
عيشة البحث :تع اختيار عيشة لمجراسة مغ ضسغ ىؤالء الصبلب ،حيث تع اختيار الصمبة السخاجعيغ لمسخشج

التخبػي بصخيقة قرجية ليسثمػا عيشة الجراسة بػاقع ( )393شالبا وشالبة ،وتع زيارة  15مجرسة لمحكػر و 15

مجرسة لئلناث عذػائيا مغ مجارس السشصقة ،وتع التصبيق الجراسة ،وبعج استبعاد السقاييذ غيخ السعبأة بذكل
كامل أو صحيح بقي العجد ( )365شالبا وشالبة ومشيع )167( .شالبا و( )198شالبة .حيث شمب مغ الصمبة

تصبيق مقياس مخكد الزبط ،أما مقياس اضصخاب السدمظ فقج أعصي لمسخشج في السجرسة ليقػـ بتصبيقو عمى
الصمبة ،وىع الحيغ راجعػا السخشج لسخة أو أكثخ خبلؿ الذيػر الثبلث الدابقة ،وتع الحرػؿ عمى أسسائيع مغ

خبلؿ سجل السقابمة الفخدية لمسخشج التخبػي ،وقج تع اختيار كل مخشج ليصبق عمى ( )15شالبا أو شالبة كحج
أعمى.
أدوات البحث:
أولا :مقياس اضظراب السدمك لدى الظمبة السراىقين
تع استخجاـ مقياس أبػ العيشيغ ( )2011؛ نط اخ ألنو مصػر عمى البيئة العخبية ومعسػؿ لو صجؽ وثبات،
ويقيذ أربعة سمػكيات مزصخبة ىي العجواف ضج اآلخخيغ والحيػانات ،وتخخيب السستمكات والخجاع أو الدخقة
واالنتياؾ الستعسج لمقػاعج والقػانيغ ،ونط اخ ألف فقخاتو صيغت بصخيقة سيمة ،ويسكغ تصبيقيا عمى الصالب

بديػلة مغ قبل السعمسيغ أو السخشجيغ ،ويتكػف مغ ( )37فقخة وأربعة أبعاد عمى الشحػ التالي:
.1

العجواف ضج اآلخخيغ والحيػانات :وييتع باالعتجاء الػاقع عمى اآلخخيغ والحيػانات مغ قبل الصالب،

وتقيدو الفقخات ()37 ،36 ،26 ،21 ،14 ،11 ،9 ،8 7 ،3
.2

تخخيب السستمكات وييتع بدمػؾ الصالب بتخخيب السستمكات لآلخخيغ في السجرسة واألسخة ،وتقيدو

الفقخات التالية (.)33 ،22 ،19 ،18 ،6،13،15 ،4 ،2 ،1

.3

الخجاع أو الدخقة ويقيذ أساليب الصالب في الخجاع والدخقة والغر لآلخخيغ ،وتقيدو الفقخات (،16

)35 ،31 ،30 ،27 ،25 ،24 ،23 ،17
.4

االنتياؾ الستعسج لمقػاعج والقػانيغ ،ويقيذ ابتعاد الصالب عغ اتباع التعميسات والقػانيغ وااللتداـ

بالسصمػب مشو ،وتقيدو الفقخات (.)34 ،32 ،29 ،28 ،20 ،12 ،5،10ولمتحقق مغ مشاسبة السقياس الحالي

تع إخزاعو لمرجؽ الطاىخي ،مغ خبلؿ عخض السقياس برػرتو األولية والسكػف مغ ( )37فقخة عمى ()10
مغ الخبخاء مغ أعزاء ىيئة التجريذ ،في مختمف التخررات األكاديسية ذات العبلقة بسػضػع الجراسة في

جامعة مؤتة ،ومغ ذوي الخبخة والكفاءة في مجاؿ الجراسة لمػقػؼ عمى مجى مبلءمتيا لتحقيق الغاية السخجػة
مشيا .وذلظ لمتأكج مغ وضػح وسبلمة صياغة الفقخات وصبلحيتيا لقياس ما صسست لقياسو ،كسا شمبت
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الباحثة مشيع تقجيع أية اقتخاحات يخونيا مشاسبة لتصػيخ السقاييذ ،وإجخاء أي تعجيل مغ ححؼ أو إضافة ،أو

نقل مغ مجاؿ إلى آخخ .وبشاء عمى تعجيبلت وآراء السحكسيغ فقج عج مػافقة السحكسيغ عمى محتػى كل فقخة
مغ فقخات السقياس بشدبة ( )%80فأكثخ ،مؤش اخ عمى صجؽ الفقخة .حيث تع بشاء عمى آراء السحكسيغ إجخاء

تعجيل لغػي لبعس الفقخات.

تظبيق مقياس اضظراب السدمك وترحيحو وتفديره:

عشج تصبيق السقياس يصمب مغ السخشج الجمػس واختيار خيار واحج مغ الخيارات الثبلث لكل شالب

عمى حجة ،في كل فقخة مغ فقخات السقياس ،وتتخاوح العبلمة بيغ (.)111-37
ترحيح السقياس:
تألف السقياس برػرتو الشيائية مغ ( )37فقخة ،ويتع االستجابة عمى فقخات السقياس مغ ترشيف

ثبلثي ناد ار ( ،)1أحيانا ( ،)2دائسا ( ،)3وتعج العبلمة السختفعة التي يحرل عمييا الصالب دليبل عمى مدتػى
عاؿ مغ اضصخاب السدمظ ،فيسا اعتبخت العبلمة السشخفزة دليبل عمى مدتػى مشخفس مغ اضصخاب السدمظ،
وقج اعتبخت جسيع الفقخات تعبخ عغ مدتػى مختفع مغ اضصخاب السدمظ ،ويتع تفديخ الجرجات حدب السعادلة
التالية لكل بعج :السجى= أكبخ قيسة – أقل قيسة /عجد الفئات .السجى =  ،3/1-3السجى = .0.67

ثاني ا :مقياس اتجاه مركز الزبط .تع تصػيخ مقياس اتجاه مخكد الزبط مغ خبلؿ العػدة لؤلدب الدابق مغ
خبلؿ (الذافعي1998 ،؛ سخحاف1996 ،؛ ،والذػاورة ( )2016وفيسا يمي وصفا لمسقياس:

صدق السقياس:

 .1الردق الظاىري :تع عخض السقياس برػرتو األولية والسكػف مغ ( )32فقخة عمى ( )10مغ الخبخاء

أعزاء ىيئة التجريذ ،في مختمف التخررات األكاديسية ذات العبلقة بسػضػع الجراسة في جامعة مؤتة،

ومغ ذوي الخبخة والكفاءة في مجاؿ الجراسة لمػقػؼ عمى مجى مبلءمتيا لتحقيق الغاية السخجػة مشيا .وذلظ
لمتأكج مغ وضػح وسبلمة صياغة الفقخات وصبلحيتيا لقياس ما صسست لقياسو ،كسا شمبت الباحثة مشيع تقجيع
أية اقتخاحات يخونيا مشاسبة لتصػيخ السقاييذ ،وإجخاء أي تعجيل مغ ححؼ أو إضافة ،أو نقل مغ مجاؿ إلى

آخخ .وبشاء عمى تعجيبلت وآراء السحكسيغ ،فقج عجت مػافقة السحكسيغ عمى محتػى كل فقخة مغ فقخات
السقياس بشدبة ( )%80فأكثخ ،مؤش اخ عمى صجؽ الفقخة .حيث تع بشاء عمى آراء السحكسيغ تعجيل صياغة
معطع الفقخات ،لتشاسب الصمبة في السجرسة.
 .2صدق البشاء :الستخخاج دالالت صجؽ البشاء لمسقياس ،استخخجت معامبلت ارتباط فقخات السقياس مع
الجرجة الكمية ،حيث تع تحميل فقخات السقياس في عيشة مغ ( )30شالبا مغ داخل مجتسع الجراسة وخارج

عيشتيا ،وحداب معامل ارتباط كل فقخة مغ الفقخات األخخى ،حيث إف معامل االرتباط بيغ كل فقخة وبيغ الجرجة
الكمية ،وقج تخاوحت معامبلت االرتباط بيغ الفقخات والجرجة الكمية ( )0.78-0.49وىي دالة إحرائيا عشج

مدتػى (.).05≤α

ثاني ا :ثبات السقياس .تع استخبلص مؤشخات ثبات السقياس مغ خبلؿ استخجاـ أسمػبيغ وىسا :الثبات بصخيقة
اإلعادة ،واالتداؽ الجاخمي .فممتأكج مغ ثبات مقياس اضصخاب السدمظ تع التأكج مغ ثػباتو باستخجاـ معامل
ثبات االختبار وإعادة االختبار ) ،(test-re-testوذلظ بتصبيقو عمى عيشة مغ خارج عيشة الجارسة ،بمغ عجدىا
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( )30شالبا مغ خارج عيشة الجراسة ومغ داخل السجتسع ،وذلظ بفارؽ زمشي مجتو أسبػعاف ،وبعج ذلظ تع

احتداب معامل ثبات االختبار -إعادة االختبار ،وكاف مقجاره ( )0.93كسا تع حداب معامل كخونباخ ألفا

( )Cronbach Alphaحيث بمغ ( )0.89وىسا مشاسباف ألغخاض الجراسة.
ترحيح السقياس :تألف السقياس برػرتو الشيائية مغ ( )32فقخة ،ويتع االستجابة عمى فقخات السقياس مغ

ترشيف ثشائي نعع ( ،)2وال ( )1ولئلجابة عمى ىحه الفقخات يقػـ السفحػص بػضع إشارة ( )Xحدبسا يشصبق

مزسػف اإلجابة عمى حالتو ،حيث يسثل الخيار األوؿ (أ) أساليب عدو خارجي ويعصى لو  ،1ويسثل الخيار
الثاني (ب) أساليب العدو الجاخمي ،ويعصى لو  ،2وبالتالي عشج الترحيح تتخاوح العبلمة بيغ (،)64-32
والجرجة ( ،)48صشفت بأنيا عجـ وجػد أساليب واضحة في العدو .حيث إف العبلمة مغ ( )47-32تسثل
عدوا خارجيا لجى الصالب ،والعبلمة ( )64-49تسثل عدوا داخميا.
نتائج الدراسة ومشاقذتيا:

الدؤال األول ما ىي أبرز أعراض اضظراب السدمك لدى طمبة السرحمة الستهسظة األساسية (الدابع والثامن
والتاسع) ؟

لئلجابة عغ الدؤاؿ الحالي تع حداب الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ألعخاض اضصخاب

السدمظ لجى الصمبة لجى عيشة الجراسة والججوؿ ( )1يبيغ نتائج ذلظ.
جدول ( )1الستهسظات الحدابية والنحرافات السعيارية ألعراض اضظراب السدمك لدى طمبة الرف الدابع
والثامن والتاسع السراجعين لمسرشد التربهي
الخقع

الفقخة

الستػسط
الحدابي

االنحخاؼ
السعياري

التختيب

التقجيخ

1

العجواف ضج اآلخخيغ والحيػانات

1.7102

2 .37639

متػسط

2

تخخيب السستمكات

1.7019

3 .26441

متػسط

3

الخجاع أو الدخقة

1.5455

4 .24826

متػسط

4

االنتياؾ الستعسج لمقػاعج والقػانيغ

2.0911

1 .54468

متػسط

الجرجة الكمية

1.7622

.17609

متػسط

يطيخالججوؿ أف السخشجيغ قج اتجيػا ألف يشطخوا لمصمبة في السخحمة الستػسصة ببجاية السخاىقة بأف

لجييع مدتػى متػسصا مغ اضصخاب السدمظ ،ويقػمػف بدمػكات غيخ مشاسبة بيغ فيشة وأخخى ،وأف ىؤالء
السخشجيغ يخاجعيع العجيج مغ الصمبة في السجارس بسذكبلت ليع اضصخاب السدمظ ككل أو كذكل مشو ،ويبلحع
مغ خبلؿ الججوؿ أف أكثخ السذكبلت التي يخاجع عمييا الصمبة ىي االنتياؾ الستعسج لمقػاعج والقػانيغ ،بيشسا يقع
العجواف ضج اآلخخيغ والحيػانات بالسخكد الثاني ،ويقع تخخيب السستمكات بالسخكد الثالث والخجاع والدخقة
بالسخكد الخابع.
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ويفدخ ذلظ أف الصمبة قج ال يكػنػف مجركيغ لمقػانيغ والتعميسات بالذكل السشاسب في السجرسة،

وبالتالي عجـ فيسيع لتمظ التعميسات أدى إلى صعػبة في تعامميا مع التعميسات السجرسية ،وربسا انعكذ ذلظ
عمى وجػد مطاىخ بالدمػؾ العجواني والخجاع والدخقة وتخخيب السستمكات ،وقج يعػد الشقز في فيع التعميسات
إلى عجـ التػعية السشاسبة مغ قبل األسخة أو السعمسيغ أو السخشج .وتتفق مع نتائج دراسة بخكات ( )2008حػؿ

وجػد مدتػى متػسط مغ الدمػكات الدمبية لجى الصمبة .كسا تتفق مع نتائج دراسة سبلمة ( )2013التي
أشارت إلى وجػد اضصخاب مدمظ لجى السخاىقيغ.
الدؤال الثاني :ما اتجاه مركز الزبط لدى الظمبة في السسمكة األردنية الياشسية؟

لئلجابة عغ الدؤاؿ الحالي تع حداب التك اخرات والشدب السئػية التجاه مخكد الزبط لجى الصمبة لجى

عيشة الجراسة حيث تبيغ أف الصمبة الحيغ حرمػا عمى مخكد ضبط خارجي بمغ عجدىع ( )146بشدبة مئػية
شكمت ( )%40مغ العيشة ،بيشسا بمغ عجد الصمبة الحيغ حرمػا عمى مخكد ضبط داخمي ( )219بشدبة مئػية

( )%60مسا يطيخ أف أكثخ الصمبة السخاجعيغ لمسخشج التخبػي يعتقجوف أنيع الدبب الخئيذ فيسا يحجث معيع،
بيشسا بشدبة متقاربة يسثل الصمبة الحيغ يعتقجوف أف اآلخخيغ ىع الستحكسػف بيع.

ويفدخ ذلظ أف الصمبة السخاجعيغ لمسخشج يتػزعػف بيغ كػنيع يعتقجوف أف سمػكيع يعػد لحواتيع أو

يعػد لآلخخيغ ،ولكغ اعتقادىع أنيع يتحكسػا بدمػكيع بذكل أكبخ ،ويعػد ذلظ لخغبتيع في االعتساد عمى ذواتيع،
خاصة في مخحمة السخاىقة ،أكثخ مغ اعتسادىع عمى اآلخخيغ ،وشعػرىع بالخغبة في تحسل السدؤولية
واالستقبللية بذكل أكثخ .ويبجو آف جمدات العبلج التي قامػا بيا لجى السخشج قج ساىست في تحديغ مخكد

الزبط الجاخمي لجييع .وتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة كاردنػبخيشت ومػس ( &Carden, B

 )Moss,2004التي أضيخت أف الصمبة ذوي مخكد الزبط الجاخمي كانػا أفزل بعج الخزػع لمبخنامج ،وتتفق
مع نتائج دراسة بجر ( )2006التي بيشت أف ىشاؾ عبلقة بيغ مخكد الزبط الخارجي مع تػكيج الحات فكمسا
ماؿ الفخد نحػ مخكد الزبط الخارجي قل تػكيج الحات لجيو ،وتتفق مع نتائج دراسة تذغ( )Chen,2007التي

أشارت إلى أف مخكد الزبط الجاخمي أكثخ مغ ذوي الزبط الخارجي.

الدؤال الثالث :ىل ىشاك عالقة بين مدتهى اضظراب السدمك لدى الظمبة مع اتجاه مركز الزبط

لئلجابة عغ الدؤاؿ الحالي تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف لسعخفة العبلقة بيغ اضصخاب السدمظ

واتجاه الزبط والججوؿ ()2يػضح ذلظ.

جدول ( )2معامل الرتباط بين مدتهى اضظراب السدمك مع اتجاه مركز الزبط لدى الظمبة

مخكد

الزبط

اإلحراء السشاسب

اتجاه مخكد معامل االرتباط
الزبط
الخارجي

مدتػى

الجاخمي

اآلخخيغ

السستمكات

0.06

الجاللة 0.48

لمقػاعج

الكمية

**0.80

-**0.34

**0.29

**0.33

0.00

0.00

0.00

0.00
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اتجاه مخكد معامل االرتباط
الزبط

العجواف

ضج تخخيب

الخجاع والدخقة االنتياؾ

الجرجة

مدتػى

-**0.55

الجاللة 0.00

**0.19

**0.59

**0.29

**0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

اإلحرائية
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يتبيغ مغ الججوؿ ( )2أف ىشاؾ عبلقات ايجابية وسمبية في بعس األبعاد وعجـ وجػد عبلقة بأبعاد

أخخى بيغ مخكد الزبط والدمػؾ السزصخب ،فقج وجج عجـ وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ اتجاه مخكد

الزبط الخارجي مع العجواف ضج اآلخخيغ ،حيث إف الصمبة الحيغ يتبشػف مخكد ضبط خارجي ال يقػمػف

باضصخاب السدمظ بشاء عمى ذلظ ،بيشسا وجج أف ىشاؾ عبلقة إيجابية بيغ تخخيب السستمكات واالنتياؾ لمقػاعج،

والجرجة الكمية الضصخاب السدمظ مغ ناحية ،وبيغ اتجاه مخكد الزبط الخارجي مغ ناحية أخخى ،بسعشى أف
الصمبة يعتقجوف بػجػد عبلقة بيغ أشكاؿ مغ اضصخاب السدمظ ومخكد الزبط الخارجي فكمسا كاف لجى الصمبة

مخكد ضبط خارجي ،سيؤدي ذلظ إلى زيادة في التخخيب لمسستمكات وانتياؾ القػاعج والجرجة الكمية ،بيشسا

ضيخت العبلقة سمبية بيغ الخجاع والدخقة ،وبيغ مخكد الزبط الخارجي ،بسعشى كمسا كاف ىشاؾ آخخوف يخاقبػف

الفخد قل الخجاع والدخقة .وبالسقابل فقج وجج ىشاؾ عبلقة إيجابية أيزا بيغ اتجاه مخكد الزبط الجاخمي مع
تخخيب السستمكات والخجاع والدخقة واالنتياؾ لمقػاعج والقػانيغ والجرجة الكمية ،بسعشى أنو كمسا زاد مخكد الزبط
الجاخمي زادت ىحه الدمػكات لجى الصمبة السخاجعيغ لمسخشج التخبػي ،وبالسقابل كمسا امتمظ الفخد مخكد ضبط

داخمي قل العجواف ضج اآلخخيغ والسستمكات .ويسكغ تفديخ ذلظ بأنو اتجاه مخكد الزبط بذكل عاـ يفدخ وجػد
اضصخاب السدمظ لجى الصمبة ،وال يػجج أي مغ الجراسات الدابقة التي ربصت العبلقة بيغ الستغيخيغ.
الدؤال الرابع :ىل يختمف اضظراب السدمك لدى لظمبة تبع ا لمجشس؟
لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ فقج تع استخجاـ اختبار (ت) ( )t-testلفحز الفخوؽ بيغ متػسصات األداء
عمى الجاللة اإلحرائية عمى القجرة عمى اضصخاب السدمظ لجى الصمبة تبعا لمجشذ ،والججوؿ ( )3يػضح
ذلظ.

الجدول ( :)3نتائج اختبار (ت) لستهسظات األداء عمى أع ارض اضظراب السدمك بين الظمبة تبعا لمجشس
العجد

اضصخاب
السدمظ

العجواف

ضج

الجشذ

الستػسط

الحدابي

االنحخاؼ
السعياري

اآلخخيغ

167

ذكػر

1.7129

.40296

198

إناث

1.7080

.35345

تخخيب

167

ذكػر

1.7222

.33999

السستمكات

198

إناث

1.6848

.17646

167

ذكػر

1.6589

.24364

الدخقة

198

إناث

1.4499

.20922

انتياؾ القػاعج

167

ذكػر

2.1681

.19923

والقػانيغ

198

إناث

2.0262

.71096

الجرجة الكمية

167

ذكػر

1.8155

.11706

198

إناث

1.7172

.20323

أو

الخجاع

درجة

الحخية

قيسة

(ت)

الستغيخ مدتػى
الجاللة

363

0.122

0.90

363

1.28

0.20

363

**8.71

0.00

363

**2.69

0.00

363

**5.77

0.00

**دالة إحرائيا عشج مدتػى ()0.01≤α

يتبيغ مغ الججوؿ ( )3عجـ وجػد اختبلفات بيغ الصمبة الحكػر واإلناث في العجواف ضج اآلخخيغ

وتخخيب السستمكات ،بيشسا يتبيغ وجػد اختبلفات في الخجاع أو الدخقة وانتياؾ القػاعج والقػانيغ والجرجة الكمية
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لرالح الحكػر ،مسا يجؿ عمى أف الصمبة الحكػر السخاجعيغ لمسخشج التخبػي تطيخ لجييع ىحه الدمػكات بذكل

أكبخ.

ويسكغ تفديخ ذلظ ألف الصمبة في ىحه السخحمة مغ السخاحل خاصة الحكػر يكػنػف األكثخرغبة في

التسخد والعرياف والخجاع والخخوج عغ الدمصة السػجػدة ،وبالتالي يتسيدوف عغ اإلناث المػاتي ربسا بحكع
محافطة الكخؾ والقيػد السسارسة عمى اإلناث ما زلغ أكثخ ىجوءا وانزباشا واتدانا ويسكغ التحكع بيغ.
وتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة سبلمة ( )2013التي أشارت إلى وجػد اختبلؼ في اضصخاب

السدمظ لجى الصمبة ولرالح الحكػر عمى اإلناث ،كسا تتفق مع نتائج دراسة شػماف ( )2016التي أشارت إلى

وجػد فخوؽ جػىخية في اضصخاب السدمظ ،تعدى لستغيخ الجشذ لرالح الحكػر.
التهصيات:بشاء عمى نتائج الجراسة فإف الباحثة تػصي بسا يمي:

إجخاء بخامج إرشادية تعشى بالصمبة السخاجعيغ لمسخشج التخبػي لمعسل عمى تخفيس اضصخاب السدمظ

.1
لجييع.

العسل عمى إشخاؾ أولياء أمػر الصمبة والسعمسيغ في البخامج السخررة لمصمبة لمحج مغ اضصخاب

.2
السدمظ .

.3
.4

العسل عمى تغييخ أفكار الصمبة وجعميع أكثخ مخك اد لمزبط الجاخمي بجال مغ الزبط الخارجي.

إجخاء السديج مغ الجراسات التي تخبط التسخد ببعس الستغيخات األخخى لجى الصمبة في اضصخاب

السدمظ.
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