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إلى أبي وأمي فیض الحنان والعطاء أطال اهللا في  
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  .والى السند والعون زوجي 

  .والى من كانوا مثاًال للتضحیة والصبر  أخوتي  

  .مھاب ، محمد ، أمین : والى أبنائي 

والزمالء اعتزازًا  صدقاء األساتذة واأل والى جمیع 

  .ء أھدى ھذا المجھود المتواضعووفا

                                                               
  الباحثة

 



                                                                            

 

 
 

بوافر الشكر بالحمد والشكر هللا سبحانھ وتعالى الذي وفقني في انجاز ھذا العمل  ومن ثم اتقدم أتقدم 

وتوجیھ علمي  النفس لما قدموه من عون ومسانده والعرفان إلي جمیع األساتذة بقسم التربیة وعلم

والذي بذل معي جھدًا ھذه الدراسة روش المشرف على ع أبو میلود الدكتور محمد شكرلاألخص ب

 فجزاه اهللا عني كل الخیرھذه الدراسة كبیرًا في توجیھي وإرشادي و لم یبخل بأي أراء علمیة تخدم 

عبد محمد إلى الدكتور مفتاح  أتقدم بالشكركما  عمالھأدم لي من عون ومساعده في موازین ق وجعل ما

الشیباني االمین الدكتور بشیر واإلستاد عبد العالي   الكریم الجو یلي الدكتور عبدواالستاذ العزیز 

مقاییس وجمیع من ساعدني في تحكیم  عبد الكریم أبو سلوم والدكتور عبد الرحیم البدري والدكتور

  .ھذه الدراسة وقدم لي المساعدة والمشورة

من النزالء بدور تربیة  دراسةالن االجتماعیین وعینة یكما أتقدم بالشكر  والتقدیر إلى االخصائی

ھذه لما قدموه من تعاون وتیسیر النجاز  )ذكور وإناث(  األحداث الجانحین بمدینة بنغازي وتوجیھ

  .وأرجو أن أكون قد وفقت  وما توفیقي إال باهللالدراسة 

والى سة ھذه الدراالتي وقع علیھا اختیار العینة المقارنة في س رالمدامدراء كما أتقدم بالشكر إلي  

 .ھؤالء جمیعًا والى من فاتني ذكرھم وافر االمتنان

  
  
  
  الباحثة
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    .املقـــــــــــــــــدمة -1.1   
وقد ، يعتبر جنوح األحداث مشكلة تعاني منها المجتمعات المعاصرة كافة متقدمة كانت أم نامية 

ية ازداد تفاقـم هذه المشكلة بسب انشغال اآلباء واألمهات وانصرافهم عن توجيه الرعـاية األسـر 

والسيما في المجتمعات الصناعية المتطورة بسـبب كثـرة   ، واإلشراف المناسب على تربية أبنائهم 

 .) 101: 1993 ، صوالحه(  اعية واالقتصادية السكان وتعقد الحياة االجتم

: اث تشـمل مسببات جنوح األحد إنأكثر من بلد  فيالبحوث العلمية التي أجريت  أوضحتولقد 

التربية السليمة والجهل بصورة عامة والفقر وافتقـار التهيئـة    بمبادئاألهل  التفكك األسرى وجهل

مـع  لشخصية وعدم تعـاون المجتمـع   تنشئة وتكوين ا فيالمدرسية المناسبة بل وتقصير المدرسة 

لى إالسوء و رفاقعمل ومعاشرة للفرص  توفرالهيئات المهتمة بالشباب واآلثار السلبية لألعالم وعدم 

 .)11:   1988 ، يالعوج(  نحرافلالاجتماعها عوامل دافعة  حين فيمؤثرات تشكل  ما هنالك من

شـكوى    األمر الذي ازدادت معـه  من مشكالت نفسية واجتماعيةالجانحين  ويعانى األحداث 

المدرسة من تعدد هذه المشكالت وازدياد تعقيدها  أوعلى صعيد األسرة  المربين يوما بعد يوم سواء

ـ   حوالتـــللت راًـنظ  مشكالت تشكل أزمات نموفأصبحت هذه ال  أودث ـالداخلية الخاصـة بالح

ـ واالجتماعية وبـالرغم ممـا يك  ألسرية والمدرسية ا الظروف التي تطرأ على التحوالت   بـاء اآله نَ

قـد   أنهمتنشئتهم والعناية بهم إال  فيوما يبذلونه من جهود لمدرسون من حب واهتمام باألحداث وا

 ب أعماآلـــفيرتك قق الحدث فيه التوافق المطلوبـــيحفير المناخ المالئم الذي تو فييفشلون 

    .وفى عداد المجرمين جانحاًب عليها القانون وبذلك يصبح ـــيعاق

تكون نتيجة اضطراب نفسي أو عقلي  أفعاالً يأتيهو الذي : هة نظر علم النفسمن وج والحدث

  .) 83: 2005 ، رشوان(  مثل سنه وفى بيئته في وياءالمتفق عليه لألس وتخالف أنماط السلوك

توافق الشخص مع محيطه يعكس لنا مدى الصحة النفسـية لـه واعتبـاره    فإن مدى  وبالتالي

نــاح  االجتماع أن الجيـرى علماء  وفي المقابل ، معياراً للحكم على سواء الشخص من اضطرابه

لمـدرسة واألصــدقاء والجيــران ووســائل    نتيجة لعـوامل بيئية تلعب فيها األسـرة واأ ينش

السلوك الجـانح وبذلك فهم ينظـرون إلى األحــداث   إظهارالجمـاهيري دوراً رئيسياً في  االتصال

 .) 20:  2004 ،أبو النصر ( لظـروف أحـاطت بهم  الجانحين بأنهم ضحـايا



                                                                            

ولم يصـل سـن   ز هو صغير السن الذي وصل سن التمييو الحدث فإن  وجهه نظر القانون أما

ة من عمره ولم السابع أتمالحدث هو كل شخص  أنعلى  ةربية واألجنبيالع لقوانينالرشد وقد اتفقت ا

ثمـاني   إلىعملت على رفع سن الحدث األدنى  دوالًهناك  أنمن العمر غير عاماً  يكمل الثامنة عشر

 أو )تشـيلي  كالسـويد و (رين الواحد والعش إلىالحدث  األعلى لعمر رفع الحدأو) كبريطانيا (سنوات 

عوامل طبيعية  إلىويرجع هذا االختالف  )كالباكستان والهند وسيريالنكا ( عاماًر ستة عش إلىتنقصه 

  .و مناخية وثقافية واجتماعية

قد حـددت  ) دن والسودان وسوريا والعراق واألر ولبنان مصر ( كل منإن الدول العربية ف أما

عتبرت سن الثانية عشـرة هـو   فقد ا )المغرب( في أما ةن السابعية بسالجنائ ليةسؤوللم األدنى الحد

 إلـى بينما رفع  عاماً الثالثة عشر إلىتم رفع هذا السن  )تونس(وفى ، الجنائية  المسؤولية سن عدم

للمسؤولية الجنائية للحدث يتراوح بين سـن  األعلى  عن الحد ماأ )ليبيا ( فيعاماً سن الرابعة عشر 

  .)35 : 1988 ، العوجي( بوجه عامعاماً شر والثامنة ع اماًعالسادسة عشر 

جانحين أنفسهم بمحاولـة  صالح األحداث ال فيا كان االهتمام بظاهرة جنوح األحداث يصب ولم

لسـلوكيات  إظهار ا فيمشكالت أسهمت  منعلى ما يعانونه  فمن المفيد التعرف وإصالحهمحمايتهم 

والعمل علـى  لديهم واالجتماعية  والشخصية النفسية الجوانب وذلك بالتعرف على ، الجانحة لديهم 

  .يهافتقوية جوانب القوة وإصالح جوانب الضعف 

في الجنوح وذلـك بحسـب العديـد مـن      العوامل التي تؤثر أهممن  ويعتبر تقدير الفرد لذاته

ته وصـاحبه  و التقدير المرتفع لذالفرد ذاأوضحت أن هذه العالقة  الدراسات التي عملت على دراسة

ومن ات عن االنحراف والجنوح من غيره من ذوي التقدير المنخفض للذالطموح المرتفع  يكون ابعد 

 – 1988،مرحاب  – 1989إسماعيل ، –  1978، حسين –  1987فهمي ،( ذه الدراسات دراسة ه

الل يعنـي االحتفـاظ للـذات بـاإلج    للفرد حيث أن تقدير الذات  ) 1993 حمادي ، -1955 هيرلوك ،

للتفوق والكمال لذا فالتفاعل موجب بين  واالحترام والطموح هو رغبة الفرد في تحقيق أهدافه وصوالً

 ،الذاتية لمستوى طموح الفـرد  ذات تقدير الفرد لذاته ومستوى طموحه ومفهوم الذات من أهم المحد

  .) 1999 ، الشايب(  وتقبل الفرد لذاته ووضوح الهدف يرفع مستوى طموح الفرد

  

ستوى الطموح يعتبـر عامـل مـن    أن م) 1988 (،عالء الدين كفافى ويرى جابر عبد الحميد

والفشل الخوف من اإلخفاق  يعمل على التوفيق بين اتجاهين متصارعينألنه  الصحة النفسيةعوامل 



                                                                            

ـ  وأن  في تحقيق األهدافوالرغبة  ـ مؤشيكـون  خفض قـد  ـتقدير الـذات المن را للسـلوك  ــــ

  .)105:  1988 كفافى، عبد الحميد ( رد ــفدواني عند الــالع

هما قد يكون سببا المتغيرين أو كال في أحد هذينأي مشكلة عند المراهق  ومن هنا كان وجود

تؤثر فـي شخصـية الحـدث     التي نفسيةالمتغيرات ال همألدراسة ت هذه ولذا كانفي حدوث الجنوح 

حسـب  ب البيئة المحلية فيتغيرات لم تدرس باعتبارها مى الطموح ير الذات ومستوتقد متمثلة فيوال

دراسة مثل هذه المتغيرات ومعرفة مدى إسهامها في تشكيل شخصـية الحـدث   حيث إن  الباحثةعلم 

حيث قد تعزز من تقدير النشء لذاته  وإصالحيةعالجية  برامجبوضع  الجانح قد يساعد على القيام 

هـذا   فـي فكل ما يتـوفر  الدول النامية  في أنه الإ إليهبحاجة  هم مافهذا  وتفتح أمامه أبواب األمل

رغـم   احتوائهـا أو على عالج هـذه المشـكلة    المجال بعض الدراسات التي تعتبر غير كافية للعمل

دراسة اقليصه  :يه الحصروليس  حسب علم الباحثةوهذه الدراسات  أهميتها في تغطية هذه المشكلة

تطويع : بعنوان  ) 1997( حداث ودراسة  المطردىإلاألسرة المتصدعة وجنوح ا :بعنوان)  1995(

اك األبنـاء ألسـاليب   إدر :بعنـوان ) 2000( العاطيعبد  ةودراس جراءات الجنائية إلجرام األحداثاإل

 بنغـازي الجانحين وغير الجـانحين بمدينـة   حداث راسة مقارنة لدى عينة من األالدية دوالمعاملة ال

 .لألحداث  الجانحين في ليبيا االجتماعيدراسة الواقع ) 1999(ودراسة العجيلي 

تصـميم   فـي علميه تساعدنا ة االعتماد عليها كمرجعي يمكن القليلة  هذه الدراسات أن واعتقد

 أجمعـت  أنهـا الباحثة من هذه الدراسات على  بالرغم من ذلك استفادت البرامج اإلرشادية والعالجية

تسهم في تدني مفهوم تقـدير   والمدرسة والشارعفي المجتمع المعطيات الواقعية العديد من  أنعلى 

ـ في ال طموح يفقدانه أل إلىالحدث لذاته وتؤدي   قنجاح مما قد يسهم في انحرافه ومن هذا المنطل

 الجانحينتقدير الذات ومستوى الطموح عند األحداث ل دراسةالحالية على أنها  الدراسةصياغة  يمكن

  . وغير الجانحين

  

  

  

  

  

  



                                                                            

  

  

 :اوأهميتهدراسة لامشكلة  -2.1

على  الحديثة والتي تشكل خطراً ن الظواهر االجتماعية القديمة وتعتبر ظاهرة جنوح األحداث م

ما تتعدى هذه وإنته فقط احد ذ فييعتبر مشكلة  ال الحدث الجانح نأذلك  معاً الفرد واألسرة والمجتمع

  .) 1: 1989 ، خضر( المجتمع الكبير ىإل الفردالمشكلة الحدث 

 الدراسـات التـي تهـتم     مجال في بالغاً هذه الظاهرة من الموضوعات التي تلقى اهتماماً دتعو

ظاهرة مقلقة تثير مخاوف  المجتمعات المتقدمة والنامية على  شكل تذات بالطفولة والمراهقة حيث ب

ـ :  نسب حاالت جنوح األحـداث فمـثالً   في تزايد مرتفع جداً إلىفتشير اإلحصائيات  السواء  حد  يف

نسبة جرائم األحـداث بمـا فيهـا     أن ) 1994(الواليات المتحدة األمريكية  أعلنت وزارة العدل عام 

خالل خمسة أعوام فقط وهذه  أي )1992(  إلى)  1988(من عام ) % 68(جرائم القتل زادت بنسبة 

تصـاعد  عدل يحذر من عواقب ذلك التقرير لوزارة ال) 1995(القلق وقد صدر سنة  إلىنسبة تدعو ال

حيـث  الواليـات المتحـدة     فيقترف من جرائم العنف التي تُ )%20(جرائم األحداث بلغت إن حيث

ـ مقارنـة بالعـام الس  ) %60(بنسـبة   )1996( سنة تصاعدت نسبة جرائم األحداث  ثـم   ابقـــ

حيـث  ) 2001(وحتى عام ) 1998(  امــــي ابتداء من عــت حوادث القتل العشوائـــتفش

المتحدة بعدد من الجرائم العشوائية الدامية التي ارتكبها أطفال من تالميذ المـدارس   فجعت الواليات

 .)63 :2002 ، إبراهيم( نهس) 18:14 ية والثانوية من سن اإلعداد

 )1989(عـام   جانحا )563( من ية تزايد عدد نزالء دور المالحظةوفى المملكة العربية السعود

  ).1996(جانحا عام  )8058(           إلى

ـ  إلـى المجتمع المحلى  فيائيات ـير اإلحصـوتش ـ ـزيا ـ ـدة مع ـ ـدالت الجن ي ـوح الرسم

دور رعايـة وتوجيـه    فياإلحصائيات السنوية لحاالت الجنوح  فيورد ما ى إلادا ـداث استنـلألح

خالل األعـوام   الماضية فقد بلغ عدد حاالت دخول األحداث لهذه الدور األعوام فياألحداث الجانحين 

إناث موزعين علـى   )31( و ذكور) 973(حدث منهم ) 1004(عدد  )1980(و ) 1979(و ) 1978(

  .السنوات الثالث

  .) التقرير السنوي إلحصاء حاالت الجنوح في مدينة بنغازي سجالت( 



                                                                            

في تزايد مستمر حيث بلغت الجرائم  األحداثمشكلة انحراف  أن إلى المحلية اإلحصائياتتشير و

) 1418( إلى )1995(  وارتفعت في عام) 1994 (عام جنحة  و جريمة )570( داثاألحعن  المسجلة

 إلـى ) 1997( عـام جريمة وارتفعـت فـي   ) 1587( إلى) 1996( وارتفعت في عامجريمة وجنحة 

  . )2: 1999 ، العجيلي( جريمة) 2156(

حدث جانحـا بينمـا   ) 217(ف ) 2002(في عام سجلت  واستمرت هذه النسب في تزايد حيث 

) 304 ( إلـى ف )  2004(وارتفع عام   حدث جانح) 237( إلىف ) 2003(عام  فيارتفع هذا العدد 

 فيحدث جانحا وهذا وفقا للتقرير السنوي إلحصاء حاالت الجنوح ) 306( إلى )2005(جانحا وعام 

  .بنغازيمدينة 

سـنوات   فـي  من حيث تزايد عدد الجـانحين  اإلحصائياتهناك تباين في  أنومن المالحظ هنا 

تفسير لهذا االختالف فربما لعدم الحصر الدقيق تجد الباحثة ولم ،أخرى النسب في سنوات  ضوانخفا

الرسمية بالدولة  ألحداث الذين تعاملت معهم األجهزةاتمثل  اإلحصائياتهذه إن للحاالت الجانحة حيث 

 .من الواقع أقل بل هي ، لحجم الحقيقي للمشكلة في مجتمعنا المحليتمثل ا وهي بالتالي ال

 باتت تهدد ة مجتمعنا من قبل بظهور أنماط جانحة خطير هالجنوح الفعلي بشكل لم يعهد وقد ازداد

خسارة ألنفسهم ولمجتمعهم من حيث هـم   يسببونالجانحون  الؤفهومستقبل األجيال الجديدة  حاضر

ـ  قوى تخريبية م نهمأل قوى عاملة معطلة عن العمل واإلنتاج فحسب بلليسوا  تقرار دمره تهـدد اس

  .) 2003 ،عبد المطلب  ؛ 1981،الياسين ( المجتمع وأمنه 

ظاهرة جنوح األحداث تزايد االهتمام بها كموضوع نشطت فيه  النتشار في تزايد واوتبعا لهذا ال

جتماعيـة التـي تسـهم فـي     التعرف على المسببات والعوامل الشخصية واال حركة البحث لمحاولة

دراسـة   ( البيئة العربية فيطرة عليها وعالجها ومن أهم الدراسات التي أجريت لسيل ياًظهورها سع

ـ ) ( 1981،وناصر ( )1980،  ةوالعز( ) 1969 ، والعامري) ( 1989 ،القسيم  )  1983،ل وأبو جب

 إلـى تزايد عدد الجانحين مـن سـنة    إلىوأشارت نتائج هذه الدراسات  جميعا )  1984،والضامن (

 .)101 :1993 ، صوالحه( أخرى 

بعض خصائص  إلى باإلضافةالبناء النفسي للجانح  فيولما كان مفهوم الذات هو حجر الزاوية 

فانه يعتبر مـن   التي منها مدى تقدير واعتزاز الفرد بنفسه وطموحاته الشخصيةالشخصية األخرى 

لشخصية والذي يعتبـر  الطبيعة اإلنسانية وانه احد متغيرات التنظيم االنفعالي ل فيالمفاهيم األساسية 

  .)496 : ب ت ، اذالذو (رد النفسية واالجتماعية حياة الف في مهماً



                                                                            

أصبحت مشكلة  أنولهذا غدت دراسة هذا المفهوم لدى الجانحين من األمور الهامة خاصة بعد 

الذات عند الحدث  تقدير مفهوم  أنأتضح  أناالنحرافات السلوكية من أهم مشكالت هذا العصر وبعد 

  .)144: 1987، زيد أبو( تنظيم شخصيته وأساليب توافقه  فير بشكل ملحوظ يؤث

 فـي حل مشكلة الجنوح تكمـن   أندراسة الجنوح من المهتمين ب) بيرتون  (وفى المقابل يؤكد 

فـإن  ووفقـا لنظريـة الضـغط    ت الواقعية وبين التوقعا، محاولة التقريب بين طموحات المراهقين 

(  تبطت بالتوقعات الوظيفية المنخفضة  تولد ضغطا ينـتج عنـه الجنـوح   الطموحات الوظيفية إذا ار

  )243:ت  ب ، غباري

الفرد ومستوى  بين نمط الشخصية لدى وجود عالقةأكدت  )وكرونباخ  هيرلوك (ل دراسة فيو

إن و واقعيتكوين مستوى طموح  إلىيؤدى ذلك  ن سليماًكا إذاتصور الفرد لذاته  إنطموحه بمعنى 

 .تحديده لمستوى طموحه في هاماً ؤدى دوراًتعن ذاته قد  دفكرة الفر

حيث توصل الباحـث   في مستوى طموح الفرد والهامة المؤثرةويعد مفهوم الذات من العوامل 

  .) 187:  2000 ، حمدأ(  يجابيه بين مفهوم الذات ومستوى الطموحإ عالقةوجود  إلى )كوجلر(

ه قـد يكـون مسـتوى    إنحيث ومفهومه عن ذاته توى طموح الفرد نه ثمة عالقة بين مسأ إذ

كما أن التقـدير المـنخفض    هذا التقدير يرضينتيجة لتقديره المرتفع لذاته ولكي  طموحه المرتفع 

 طمـوح ة هـذا ال للذات قد يجعل الفرد يتبنى مستويات منخفضة من الطموح بصرف النظر عن واقعي

ى الطموح قد يعكس لنا حالـة تقـدير الفـرد    ارتفاع أو انخفاض مستو إنوبالتالي ف وقدرات الفرد

 .) 93 -  92ص ص : 1989 ، إسماعيل  ومفهومه عن ذاته

ت التي تؤثر في شخصـية  أهم المتغيرا في أنه يتناول بالدراسة ةالحاليالدراسة أهمية تتبلور و

  . من المسببات الرئيسية في االنحراف  الحدث والتي قد تكون 

 
بالدرس والتحليل فئـة  في كونها تتناول و ن أهمية الظاهرة نفسهام وتبرز أهمية هذه الدراسة

حياة إفـراده للخطـر   من وكيان المجتمع بالتفكك وتعرض في المجتمع انحرفت و باتت تهدد أ مهمة

هـذه الدراسـة فـي     أهميةوكذلك تبرز على المجتمع وبالتالي أصبحت هذه الفئة غير منتجة وعاله 

عند األحداث والذين هم مـن تعتمـد   فسية لها عالقة بظهور الجنوح يرات نغكونها تحاول دراسة مت

اء بهـم يعنـي االرتقـاء    االرتقم الحضاري والثقافي وبالتالي فإن عليهم المجتمعات في البناء والتقد

  :من في اإلجابة على التساؤالت اآلتيةتك ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة بمجتمعاتهم



                                                                            

  

مـن الجـانحين وغيـر     العينة الكليـة الذات ومستوى الطموح عند  تقدير هل هناك عالقة بين-1

  ؟الجانحين

  الذات؟  تقديرالجانحين وغير الجانحين على متغير  هل هناك فروق بين--2

  لجانحين على متغير مستوى الطموح ؟وق بين الجانحين وغير اهل هناك فر-3

  تقدير الذات؟ متغير هناك فروق بين الذكور واإلناث عند عينة الجانحين على هل -4

  مستوى الطموح؟ جانحين على متغيرالهناك فروق بين الذكور واإلناث عند عينة هل -5

  تقدير الذات ؟ هناك فروق بين الذكور واإلناث عند عينة غير الجانحين على متغير هل-6

  ؟مستوى الطموحهناك فروق بين الذكور واإلناث عند عينة غير الجانحين  على متغير هل -7

  الجانحين على متغير تقدير الذات؟ هل هناك فروق بين الذكور الجانحين  والذكور غير-8

  الجانحين على متغير مستوى الطموح؟هل هناك فروق بين الذكور الجانحين  والذكور غير -9

  الجانحات على متغير تقدير الذات؟ هل هناك فروق بين اإلناث الجانحات واإلناث غير-10

  الجانحات على متغير مستوى الطموح؟ق بين اإلناث الجانحات واإلناث غير هل هناك فرو-11

  

3.1 الدراسة أهداف:  
مستوى تقدير الذات ومستوى الطموح لدى عينة من  لتعرف علىا إلى ةالحالي الدراسةهدف ت

الذات تقدير  العالقة بينتهدف  الدراسة الى معرفة  كما  الجانحين وغير الجانحين  بمدينة بنغازي

وق بين التعرف على الفروايضا   الجانحين وغير الجانحينالكلية من  ةعند العينومستوى الطموح 

  .ومستوى الطموح وكذلك الفروق في النوع تقدير الذات  متغير ر الجانحين في الجانحين وغي

  

  

  

  

  

  



                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

 .املصطلحاتحتديد  -4.1 

  :ملصطلحات الدراسة واإلجرائي التعريف النظري

  :تقدير الذات-  1.4.1

  .التعريف النظري
 cooper smith)  (1967تعريف كوبر سميث 

تقييم يضعه الفـرد لنفسه وبنفسه ويعمـل على المحـافظة عليه ويتضمن تقدير الذات  بأنه  رفهيع

أو السلبية نحو ذاته كما يوضح مدى اعتقـاد الفـرد بأنه قادر ومهـم   ةاتجـاهات الفرد االيجـابي

وكفء اى إن تقدير الذات هو حكم الفرد على درجـة كفاءته الشخصية كمـا يعبـر عـن    وناجـح 

  .)2: 1983 ، الدريني وآخرون(  الفرد نحو نفسه ومعتقداته عنها اتجـاهات 

  .التعريف اإلجرائي

تقديـر  لتقييم الذي يضعه الحدث لنفسه من خالل إجاباته على العبارات التي يتضمنها مقياس هو ا 

تخدم فـي  والمس)  1996، محمد أبو عروش. د( ترجمة ) 1981( لبتجيمس  :إعـداد  من الـذات

  .ديله ليتناسب مع مجتمع الدراسةعهذه الدراسة  بعد ت



                                                                            

  :مستوى الطموح-2.4.1

 .التعريف النظري

  ) 1945أيزنك ( تعريف 

سريعة وجيدة  تدريب القوة والمجاهدة في عمل شيء بصورةالميل إلى تذليل العقبات ويعرفه بأنه 

  .) 11:  1984 عبد الفتاح ،(  تفوق على النفس عال من الى لتحقيق مستوٍ

  

  .التعريف اإلجرائي

عداد إاستبيان مستوى الطموح ته على فقرات من إجاب الدرجة التي يحصل عليها المفحوص هو 

  .الدراسةمجتمع تعديله  ليتناسب مع مستخدم في هذه الدراسة بعد وال) 1975(  كاميليا عبد الفتاح

  .اجلانح احلدث -3.4.1

  .التعريف النظري

 .) 11: 1992 ، الحوات(  ة والثامنة عشرهو كل فرد يتراوح عمره مابين السابع

  .اإلجرائيالتعريف 

ونظـم  خـل بقواعـد   ولم يتجاوز الثامنة عشـر أ  بعةار أو أنثى بلغ من العمر السكل شخص ذك هو

أدين بها قضائيا أمام محكمة األحداث ثم أودع فـي  ليها القانون رتكب مخالفة يعاقب عالمجتمع  أو ا

  .الدراسةمدينة بنغازي فترة إجراء  في دار تربية وتوجيه األحداث

  :سةحدود الدرا -5.1



                                                                            

تقدير الذات ومسـتوى الطمـوح عنـد    " على دراسة اقتصرت الدراسة الحالية: د الموضوعية الحدو

  سببية مقارنةغازي دراسة الجانحين وغير الجانحين في مدينة بن

في دور األحداث والذين   واإلناثالجانحين الذكور  األحداثقتصرت الدراسة على ا: الحدود البشرية 

  .من المدارس الثانوية اًحدث) 60( غير الجانحين  األحداثمن حدثاً ويقابلهم ) 60( لم يتجاوز عددهم 

ودار رعايـة وتوجيـه األحـداث     )ذكـور ( نحينوتوجيه األحداث الجادار رعاية  : الحدود المكانية

 باالمجلس المحلـي ) ذكور(  جيل الغضب ومدرسة  )إناث( ومدرسة السد العالي ) إناث (  الجانحين

  .ببنغازي سقار يون

 ) 2010   -  2009( العام الجامعي :  الحدود الزمنية
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     :هيدمت
هذه الدراسة في   األساسيةالمتغيرات  لالنظرية حووالمفاهيم  األطر يتناول الفصل الحالي

حيث   م تناول كل منهما على حدهحيث ت والمتمثلة في تقدير الذات ومستوى الطموح والجنوح

  يتضمن التعريفات المتوفرة حول كل متغير والنظريات المختلفةالتي فسرت متغير تقدير الذات

  .مستوى الطموح باالظافة الى دراسة الجنوح من وجهات النظر المختلفة

1.1.2  -   ً    )self -esteem( تقدير الذات   مفهوم :أوال

وبالتالي  ، من اآلخرين ، فالبعض يرون أنفسهم أقلإن كل فرد ينظر إلى نفسه بطريقة ما

والبعض ، غيرهم من الناس  يتصرفون بحماس وإقبال نحو فنجدهم ال، ينعكس ذلك على سلوكهم 

فنجدهم يتصرفون ، األخر يقدرون أنفسهم حق قدرها وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكهم نحو غيرهم 

وبالتالي فان تقدير الفرد لذاته هو الحكم الذي يصدره الشخص على نفسه وبنفسه مع غيرهم  أفضل

   ). 2004فسية ، دراسات ن( وتبعا لذلك الحكم يختلف سلوك االفراد بعضهم عن بعض

  .الفرق بني مفهوم الذات وتقدير الذات -  2.1.2



                                                                            

ن وجود فرق كبير تقدير الذات على الرغم مومفهوم  مفهوم الذاتمن الباحثين يخلط بين  كثيراً

مفهوم الذات يتعلـق بالجانـب    أن )كليمس(  أوضحنه يوجد ترابط بين كالهما فقد بينهما حتى ولو أ

عن ذاته أما تقدير الذات فيتعلق صورة اإلدراكية التي يكونها الفرد ال د فهيمن شخصية الفر اإلدراكي

فتقدير الفرد لذاته نابع  .بالجانب الوجداني منها حيث يتضمن اإلحساس بالرضا  عن الذات أو عدمه

 )ماسـلو ( أمثـال من في مجال علم النفس  المنظريند من عد إليها أشار والتي اإلنسانعن حاجات 

 )اسلوم(الواقع في قمة الهرم فحسب قيق الذات على شكل هرم للوصول إلى تحالحتياجات حيث نظم ا

 هالفسيولوجية مثل النوم واألكل وشعور الفرد باألمان واالنتماء وشعوراعتبر أن الحاجات األساسية 

يجـابي  تقـدير ذات إ  إلـى يصل  أن لإلنسانولكن كيف يمكن  .يؤدي إلى تحقيق الذاتبتقدير ذاته، 

  سلبي عن الذات؟ أو بياهي العوامل التي تساعد على بناء مفهوم ايج ما و؟ ساعده على تقدير ذاتهي

مـع   لفـرد الفرد بمثابة اتجاه من اإلنسان نحو ذاته فنموها نتاج لتفاعل ا تقدير الذات عند إن

بناء  في بارز ومع من يتفاعل معهم بشكل خاص فاألب له عالقة وتأثيرالبيئة المحيطة به بوجه عام 

الـدور   وأهميةالفرد بقيمته فعندما يشعر ، ات األولى من عمرهم خاصة في السنو األبناءالذات عند 

ان تلقى تقدير واستحسان الغير لما يقوم به من عمل في المجتمع  ف أوالذي يقوم به سواء في البيت 

  ).2004دراسات نفسية، ( بع عند الفرد حاجته لتقدير ذاته فهذا بالتالي يش

 سـرة و عدمه فأسلوب التنشئة في األومن هنا يأتي دور األسرة في تدعيم  تقدير الفرد لذاته أ

سـلبي  األسرة انطبـاع  تعطي  ما عامل أساسي من العوامل المساعدة في تطوير تقدير الذات فكثيراً

ه للفرد عن نفسه ويكون لها دور سلبي في تطوير ذات ايجابية فالفرد يواجه خـالل مراحـل نمـو   

في  قديره لذاته مرهون بنجاحه أو إخفاقهيحلها بنجاح وت أنالمختلفة أزمات نفسية واجتماعية عليه 

 .حلها

  :مفهوم تقدير الذاتتعريفات   -  3.1.2

ً قدم الباحثون  حسب اهتماماته وختصصه وفيما يلي  يف هذا اال العديد من التعريفات لتقدير الذات كال

 : بعض من هذه التعريفات

تقدير الذات يركز على تقييم صريح للنقـاط الحسـنة    بأنه ) 1958(  نجلشا و انجلش هفريع

 .)33:   2004، دراسات نفسية(  السيئة في الفردو



                                                                            

 الدريني ،(  هو درجة التطابق بين الذات المثالية والذات الواقعيةبأنه ) 1959(  ويعرفه كوهن

 .)3:  1983، سالمه

تلك األبعاد  التي يضعها الفرد ومن خاللها يرى ذاته واآلخـرين  بأنه  )1962(  ويعرفه فرانش

كلها على نفس الدرجة من األهمية للشخص وإنما تختلف في درجة  وتتصف هذه األبعاد بأنها ليست

 . )135:  1988 ، شعيب(  مركزيتها

يجابيـة  اإلحكم شخصي يقع على بعد أو متصـل يتـراوح بـين    بأنه  )  1965( ويعرفه كاتل

 .سلبيةوال

علـى المحافظـة   تقييم يضعه الفرد لنفسه وبنفسه ويعمل بأنه )  1967(  ويعرفه كوبر سميث

كما يوضح مدى اعتقاد الفرد السلبية نحو ذاته  وأالذات اتجاهات الفرد االيجابية عليه ويتضمن تقدير 

لشخصية  كمـا  بأنه قادر ومهم  وناجح وكفء أي أن تقدير الذات هو حكم الفرد على درجة كفاءته ا

الذات بمثابـة خبـرة ذاتيـه    وهكذا يكون تقدير الفرد نحو نفسه ومعتقداته عنها   يعبر عن اتجاهات

  .الفرد إلى اآلخرين  باستخدام األساليب التعبيرية المختلفةينقلها 

 .االجتماعي للفردتقييم ينشا ويتطور من خالل اإلطار بأنه ) 1967( ويعرفه زيلر 

ي وآخر انفعالي اتجاهات الفرد نحو ذاته والتي لها مكون سلوكبأنه ) 1969(  ويعرفه روجرز

 .) 34 - 33:  2004 ، دراسات نفسية(

عبارة عن مدرك أو اتجاه يعبر عن إدراك الفرد لنفسـه  بأنه ) 1979(  ويعرفه مصطفى فهمي

الطفولـة   ا المدرك في إطار حاجاتيقوم به من أعمال وتصرفات ويتكون هذ وعن قدرته نحو كل ما

 .) 71: 1979، والقطان ، فهمي(  االستقالل والحرية والتفوق والنجاح إلىوخاصة الحاجة 

التي يستدعيها ات دمجموعه من االتجاهات والمعتق بأنه  )1985(  ويعرفه عبد الرحيم بخيت 

لشـخص  عقليـا يعـد ا   ن تقدير الذات يعطي تجهيزاًيط به ومن هنا فإعندما يواجه العالم المح دالفر

لالستجابة طبقا لتوقعات النجاح والقبول والقمة الشخصية وبالتالي فهو حكم الشخص تجاه نفسه وقد 

 .)13: 1985، بخيت(  وافقة أو الرفضيكون هذا الحكم والتقدير بالم

يتمخض عن وعي أو رؤية سليمة موضوعية للذات بأنه  )1989(  ويعرفه عبد الوهاب كامل 

تضخم مرضي خبيث في ب بما يمكن وصفه بسرطان الذات أو ديره لذاته ويصافقد يغالي الفرد في تق

ذات الفرد يجعله غير مقبول من اآلخرين ويبحث عن الكالم بدون عمل والعدوانيـة اللفظيـة أو أن   



                                                                            

يعطي نفسه حقها  ويحط من قدرها وبالتالي ينحدر بذاته نحو الدونية واإلحساس بالنقص  الفرد قد ال

: 1989 ، كامل(  ن الفرد متزنا يجمع بين الكبرياء الحميد والتواضع واحترام اآلخرينوأخيرا قد يكو

80(. 

( لة سالبه كانت أم موجبة نحـو نفسـه  اتجاهات الفرد الشامبأنه  )1991(  روزنبرجويعرفه 

  .)9: 1991عسكر ،

وثقته في  اناته ورضاه عنهاتقييم الفرد لذاته ومعرفته لحدود إمكبأنه ) 1993( ويعرفه شوكت 

ن وشـعوره بحـب   وفي قدرته على تحمل المسؤولية ومواجهة المواقف المختلفة مع اآلخـري نفسه 

  .)34: 1993شوكت ،(  واهتمام اآلخرين له

نظرة الفرد واتجاهه نحو ذاته ومدى تقدير هذه الـذات   بأنه ) 1993(  يعرفه مصطفى كاملو

في مجال العالقة التي يمارسها  األدوارهني وبقية والم األسريمن الجوانب المختلفة كالدور والمركز 

 .)239: 1993عبد الفتاح ،(  عبالواق

يعطيه الفرد من تقديرات للصفات الحسنة والسيئة من حيث  كل مابأنه  )1998(  ويعرفه قطب

 ، قطـب (  درجة توافرها في ذاته أو مدى اعتزاز الفرد بنفسه أو بمعنى أخر مستوى تقييمه لنفسه

1998 :331(. 

تقدير الذات هو تقيـيم   حيث أنهو تعريف كوبر سميث  لها األقربلتعريف أن ا وترى الباحثة

يضعه الفرد لنفسه وبنفسه عن األشياء التي يفترض للشخص أن يكون قد أنجزها في كل مرحلة من 

قيـيم  ن هـذا الت إو مـنخفض  أو أن يشعر بتقدير ذات عاٍل إمانجاز على هذا اإل وبناء مراحل حياته

  . مستمر طيلة حياة اإلنسان

  :الذاتتقدير  نظريات  -  4.1.2
سلوك الفرد بشكل عام  وأثره على النمووناولت تقدير الذات من حيث النشأة ت التي نظرياتمن ال

ـ    يتهمومنهج أصحابهاتجاهات ختالف اباالنظريات وتختلف هده  ون في إثبات المتغيـر الـذي يقوم

 :دراسته ومن هذه النظرياتب

  )     1965Rosenberg نظرية روزنربج  ، -1



                                                                            

 عاییر السائدة في الوسط    حاول دراسة نمو وارتقاء سلوك تقییم الفرد لذاتھ وذلك من خالل الم        

نھ عندما نتحدث عن     أوأوضح   لذواتھم  المراھقین المحیط بھ وقد اھتم بصفة خاصة بتقییم   االجتماعي

بشكل مرتفع بینما تقدیر الذات المنخفض    یحترم ذاتھ ویقیمھاالفرد  أنالتقدیر المرتفع للذات فنحن نعني 

  .) 89: 1992 سلیمان ،( عدم الرضا عنھا  رفض الذات أو أو المتدني یعني

رد لذاتھ وسلوكھ من    دراسة نمو وارتقاء سلوك تقییم الف   روزنبرج دارت حول  أعمال أنلذا نجد 

ط بالفرد ولقد اھتم بتقییم المراھقین لذواتھم  ووضع  زاویة المعاییر السائدة في الوسط االجتماعي المحی

یجابیة في مرحلة المراھقة واھتم      شمل دینامیات تطور صورة الذات اإل    دائرة اھتمامھ بعد ذلك بحیث ت

تقدیر الذات الذي     في تقدیر الفرد لذاتھ وعمل على توضیح العالقة بین          األسرة بالدور الذي تقوم بھ  

تخدمھ ھو االعتماد   س الذي االسلوك االجتماعي للفرد مستقبال والمنھج  سالیبوأ األسرة إطارفي یتكون 

 ، كفافى ( والالحق من األحداث والسلوك     محوریة تربط بین السابق     أداةعلى مفھوم االتجاه باعتباره 

الفرد  أنتقدیر الذات مفھوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسھ وطرح فكرة      أنواعتبر  )   103:   1989

حد ھذه الموضوعات أ إال توما الذاتجاھا نحو كل الموضوعات التي یتعامل معھا ویخبرھا   یكون ا

وھو   األخرى یختلف كثیرا عن االتجاھات التي یكونھا نحو الموضوعات       ویكون الفرد نحوھا اتجاھا ال

یعبر عن   ویحتفظ بھ عادة لنفسھ وھو      لذاتھ   أن تقدیر الذات ھو التقییم الذي یقوم بھ الفرد  یؤكد على 

  .)103: 1989 كفافى ،( اتجاه االستحسان أو الرفض 

  

  

 (copper smith1976  )نظرية كوبر مسيث - 2

تقدير الذات  أنقبل المدرسة ويرى  ما أطفالتمثلت أعمال سميث في دراسته لتقدير الذات عند 

روزنبرج لـم   واالستجابات الدفاعية وعلى عكس األفعالكال من عمليات تقييم الذات وردود  يتضمن

تقـدير   أن إلىشموال ولكنه ذهب  أكثر أوبر كفي تقدير الذات بنظرية أ أعمالهيربط  أن يحاول سميث

مدخل معين لدراسته بل علينا  أومنهج واحد   داخلننغلق  أالالجوانب  ولذا علينا  الذات مفهوم متعدد

 أهميـة ؤكد كوبر سميث وبشدة على هذا المفهوم  وياألوجه المتعددة ل رلتفسي نستفيد منها جميعا أن

ويقسم تعبير الفرد عن  تقديره لذاته  ) 104: 1989 ، كفافى( الضرورية  تجنب فرض الفروض غير

  :قسمين إلى

  .الفرد لذاته ووصفه لها  إدراكوهو  التعبير الذاتي -



                                                                            

ته و التي السلوكية التي تفصح عن تقدير الفرد لذا األساليب إلىوهو يشير  السلوكيوالتعبير  -

ويميز سميث بين نوعين من تقدير الذات كتقدير الذات الحقيقـي   . متاحة للمالحظة الخارجية تكون

 األفـراد ويوجد عنـد   الدفاعيذو قيمه وتقدير الذات  أنهمالذين يشعرون بالفعل  األفراد ويوجد عند

          المتغيـرات   مجموعـات مـن   أربـع قيمة وقد افترض في سبيل ذلك  غير ذي بأنهم الذين يشعرون

مرتبطة  الوالديههناك ثالث من حاالت الرعاية  أنوقد بين  )الدفاعات، الطموحات، القيم ، النجاحات(

  :من تقدير الذات هي األعلى بنمو المستويات

احترام مبادرة  - اآلباءااليجابي من جانب  األطفالتدعيم سلوك  -اآلباءمن جانب  األطفالتقبل 

   .)22:  2003 ، الضيدان ( هم في التعبير من جانب اآلباءوحريت األطفال

   ) zelar،   1969(  نظرية زيلر -3

 ينشأ هأنأي تقدير الذات ينشا ويتطور بلغة الواقع االجتماعي  أنزيلر تفــــترض نظـرية 

ة نظرية تقدير الذات من زاوي إلىجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الفرد لذا ينظر زيلر اال اإلطارداخل 

المرجعـي   إال فـي اإلطـار  يحدث في معظم الحـاالت   تقييم الذات ال أنالشخصية ويؤكد  المجال في

نه أ أوتقدير يقوم به الفرد لذاته ويلعب دور المتغير الوسيط  بأنهزيلر تقدير الذات  االجتماعي ويصف

تحدث تغيرات فـي بيئـة   عندما ت والعالم الواقعي وعلى ذلك فإنه المتوسطة بين الذا يشغل المنطقة

تقييم الفرد فان تقدير الذات هو العامل الذي يحدد نوعية التغير التي ستحدث في  الشخص االجتماعية

مفهوم يربط بين تكامل الشخصية من ناحية وقدرة الفـرد   )لزيلر(الذات تبعا  لذاته تبعا لذلك وتقدير

ع بدرجه عالية من التكامل  تحظى بدرجة ن الشخصية التي تتمتافترض  بأ نهلذلك فإأخرى من ناحية 

يساعدها في أن تؤدي وظائفها بدرجة عالية من الكفـاءة فـي الوسـط     عالية من تقدير الذات وهذا

  .االجتماعي التي توجد فيه

 أنعلى العامل االجتماعي جعله يسهم في تقدير الذات االجتماعي وقـد ادعـى    )زيلر(إن تأكيد 

  ونمو تقدير الذات نشأةحقها في تقدير الذات لم تعط العوامل االجتماعية في دراسة  األخرى  المناهج

  .) 105 -104 : 1989،  كفافى( 

  نظرية كارل روجرز  -4
إن لدى اإلنسان نزعة نحو تحقيق ذاته تعمل على توجيه سـلوكه وتـؤدي   النظرية  هذهترى 

 غاياتـه والتعـرف علـى   إلى  يق الذات إلى مساعدة اإلنسان للوصولالنشاطات التي تهدف إلى تحق



                                                                            

مما يؤدي بالتالي إلى تقوية الـذات كمـا تـؤدي    الشعور بالرضا وتحقيق األهداف استعداداته وإلى 

كمصدر النشاطات التي تتعارض في تحقيق الذات إلى الشعور باإلحباط أنها تهتم بالخبرات الحاضرة 

ومدرك والن فهـم أفكـاره ومدركاتـه     أنها تهتم بالحالة الذهنية لإلنسان ألنه مخلوق مفكر للسلوك

فإنها تنظر إلى اإلنسان من خالل يجابية في الشخصية على القوى اإلضروري لفهم سلوكه أنها تركز 

نجاز وعزمه على العمـل بجـد لتحقيـق    له ورغبته القوية في التحصيل واإلصراعه لتحقيق استقال

علماء الـذات إن اإلنسـان مشـغول     ويرىلحب ممن حوله اأهدافه وحاجاته للحصول على التقبل و

دافع قوي للنمو وعندما تسنح له الفرصـة   إلنساناو يكمن بداخل  بمحاولة فهم نفسه وفهم اآلخرين

نه فإ في التفكير واإلبداع والغيرية واإلنسانية مما يستطيع تقديمهسمي صفاته المناسبة للتعبير عن أ

ا عند كارل روجرز  فيما يسميه بالحاجة إلى تحقيق ويبدو هذا االتجاه واضحيتردد في تحقيق ذلك  ال

  .  الذات 

التي تسعى لحفظ الذات  وليةاألالقيم التي تعبر عنها الغرائز يتوقف عند حد تحقيق  فاإلنسان ال

كتجنب الشعور باأللم ومتابعة الحصول على المتعة الحسية وإنما يسـعى أيضـا نحـو قـيم أعلـى       

نه متى أعطينا اإلنسان الفرصة فسوف يعبـر  نفس على سبيل المثال وإماد على الكاالستقالل واالعت

         االجتماعية والبيئية بينه وبـين تلـك النشـاطات    فلم تحل الظرو عن طبيعته الراقية والمتقدمة ما

  .)67-65:  1993 ، القذافي(

  

  

  

  :العوامل التي تؤثر يف تكوين تقدير الذات - 5.1.2

ه استدماج دراك الذات عن طريق االستدماج واإلسقاط يكون في مجملأن إ ) wolfوولف ( يذكر

الزيادة في جانب تسبب  لوالتوازن بين العمليتين ليس مضمونا تماما مما يجعالحسن وإسقاط القبيح 

النقصان في الجانب اآلخر لذلك نجد إن تقدير الذات عرضه لعوامل دينامية ذاتيه تؤثر فيه وبعبـارة  

الشخص إذا عبر عن نقص االنسجام بين الصورة الداخلية للذات والواقع الخـاص  نجد أن ) وولف (

نه يتوتر انفعاليا ويمكن أن نفترض أن غياب التعرف على الذات هو في حقيقته مقاومـة  ، فإبالذات 



                                                                            

علـى   فعدم التعرفي للتعرف على الذات لذا نصل إلى افتراض أن العوامل الدينامية الداخلية تسبب 

 .)185:  1963 ، حمد فائقأ(  لحكم االنفعالي عليهاالذات وا

  :وهناك نوعان من العوامل المؤدية إلى تكوين تقدير ذات مرتفع أو منخفض هما

 :نفسه عوامل تتعلق بالفرد .1

ستقرار النفسـي  و عدم االالطفل تتحدد بقدر خلوه من القلق فلقد ثبت أن درجة تقدير الذات لدى 

ويكون تقـديره   طبيعياً تمتعا بصحة نفسية جيدة ساعد ذلك على نموه نمواًإذا كان الفرد م بمعنى أنه

، فـإن فكرتـه عـن ذاتـه تكـون      النوع القلق غير المستقر  نأما إذا كان  الفرد م ، لذاته مرتفعاً

  .)21: 1987عبد الفتاح،( لتالي ينخفض تقديره لذاتهوبامنخفضة،

  عوامل تتعلق بالبيئة اخلارجية .2
فيها الفرد وكـذلك نـوع   تماعية والظروف التي تربى ونشأ التنشئة االج وهي متصلة بظروف

ويذهب فاروق عبد الفتاح إلى أن العوامل التي تؤثر في تقدير  ) 78: 1979 ، قطان ، فهمي( التربية

أن وقدراته والفـرص التـي يسـتطيع     هيتعلق بالفرد نفسه مثال استعدادات الفرد لذاته كثيرة منها ما

يتعلق بالبيئة الخارجية وباألفراد الذين يتعامل معهم فإذا كانت  ومنها مايحقق له الفائدة  يستغلها بما

أما إذا كانـت البيئـة   ،البيئة تهيئ للفرد المجال واالنطالق واإلنتاج واإلبداع فان تقديره لذاته يزداد 

تحقيق  عوال يستطي يستطيع أن يستغل قدراته واستعداداته محبطة وتضع العوائق أمام الفرد بحيث ال

يتـأثر بالعوامـل البيئيـة     الن نمو تقدير الـذات  كذلك فإ ،نخفضن تقدير الفرد لذاته يإ،فطموحاته 

والموقفية  فحسب  ولكنه يتأثر بعوامل دائمة مثل ذكاء الفرد وقدراته العقليـة وسـمات شخصـيته    

  .) 21: 1987، عبد الفتاح(مرية والتعليمية التي يمر بهاوالمرحلة الع

  

  :قسمني إىلويقسم علماء النفس التقدير الذاتي   - 6.1.2

  : لذاتي املكتسب التقدير ا .1
من نجاحات  أدى بقدر ما الرضانجازاته فيحصل خالل إ الشخصهو التقدير الذاتي الذي يكتسبه 

ز المرك أوويرى تقديره لذاته في تحصيله العلمي ،  نجازاتيحصله من إ فيبني التقدير الذاتي على ما

 أونجاحـه فـي مجـال الموسـيقى      أوبفعل بدله وعطائه  إليهتوصل ي ذالالسياسي  أواالجتماعي 



                                                                            

ن تقديره أبالفخر واالعتزاز بنفسه ويشعر ب لك يجعله ينظركل ذ مركز مالي إلىوصوله  أوالرياضة 

  . .لذاته مرتفع

  : التقدير الذاتي الشامل .2
إنجازات معينـة   أو،محددة مهارة على  أساسايا الحس العام لالفتخار بالذات فليس مبن إلىيعود 

دفء التقدير الذاتي العام يزالون ينعمون ب في حياتهم العملية ال أخفقواالذين  األشخاص أنيعني بل 

سب والشامل يكمن المكت التقدير بين األساسيواالختالف .في وجوههم باب االكتساب أغلقن وحتى وإ

ثـم  ، أوال يـأتي جاز اإلن نإ :ففكرة التقدير الذاتي المكتسب تقول  ، األكاديميجاز في التحصيل واإلن

التقدير الذاتي يكـون أوال ثـم يتبعـه     نإ:يتبعه التقدير الذاتي بينما فكرة التقدير الذاتي الشامل تقول

  .)ب ت صباغ،( التحصيل واالنجاز

    

  )Level of aspiration (   مستوى الطموح: ثانيا  - 2.2

  )ة تارخيية عن مفهوم مستوى الطموححمل ( - 1.2.2
في الدراسات النفسية مع بداية العقد الرابع من القرن العشرين بظهـور  ظهر المصطلح األلماني 

ـ  ذلـك   ترجم فيما بعـد  في مجال الدافعية وقد ) 1929( الدراسات التي قام بها ليفين وتالميذه  ىإل

 1975  قشـقوش ،  ( الطمـوح مستوى  أي )LEVEL OF ASPIRATION( ىبمعن اإلنجليزية

:19(.  

وذلك في الدراسـات  )  demoوديم(مستوى الطموح على يد  ولقد كانت أول صياغة لمصطلح  

  .)9: 1984عبد الفتاح ،(  التجريبية عن النجاح والفشل والتعويض والصراع

 ، الدراسة والتحديد على نحو مباشرويذكر ليفن أن هوب يعتبر أول من تناول مستوي الطموح ب

 1984 سـليمان ، (  .الذي قام به عن عالقة النجاح والفشل بمستوى الطمـوح  البحثوكان ذلك في 

:12.(  

  :مفهوم مستوى الطموح



                                                                            

أن الحـديث   الطموح ومستوى الطموح على اعتباربين يفرقون  الجد أن هناك بعض الباحثين ن

يح مـن حيـث الشـكل    غيـر صـح  ، إال أن مثل هذا االستنتاج  خراآلو الحديث عن حدهما هأعن 

  ).69- 68ص ص : 1988 مرحاب ،( .والمضمون

مستوى الطموح إال في حالة واحدة وهـي إذا قسـنا الفـرق أو     يعني الفالحديث عن الطموح 

نظري قبلي  فالطموح تصور ، األهدافوالمحقق فعال من تلك  األهدافالتباين بين المرغوب فيه من 

  .)61: 1976، عبد العال(  ياس كمينتاج بعدي لق مستوى الطموحن أ حين في

   تعريفات مفهوم الطموح ومستوى الطموح

  .مفهوم الطموح

 :ملفهوم الطموح)  1973(تعريف معجم علم الرتبية - ا 

  مجموعة في نشاط محدد أوالمرغوب فیھ بواسطة فرد  األداءنوعیة  أوھو الھدف  

  .)13: 1996 ، محمدین( 

                                :ملفهوم الطموح)  1985( تعريف معجم علم النفس-ب

                            .)  18:  1985قل ، عا( نجازي معين إالتطلع إلى الوصول إلى هدف هو   
                                                                                                            .الطموح مستوى

                                                       :ملستوى الطموح) 1971(تعريف معجم علم الرتبية  -أ
ود تحقيقها وهو المستوى الذي علىمستوى األهداف واآلمال التي يضعها الفرد لنفسه وي هو    

 14:  1996محمدين ، ( ديئاً رأو أدائه ما إذا كان جيداً  ىأساسه يمكن للفرد أن يحكم عل   .       

 ( 

                                           :   ستوى الطموح  مل)  1986( علوم االجتماعية تعريف ال -ب 

على تقديره لقدراته  ين لنفسه ، ويتوقع تحقيقه بناءنجاز الذي يحدده شخص معمستوى اإل هو  

  .)  12:  1986بدوى ، (  رد من حيث أسلوب أدائهيتوقعه الف يءواستعداداته ، ويشير إلى أي ش



                                                                            

  :ملستوى الطموح)  1987( موسوعة الرتبية اخلاصة تعريف  -ج 

أهداف يضعها الفرد ألدائه لنشاط أو واجب معين وقد تكون الرغبة في النجاح في مستوى  هو   

الذي تريد جماعة أو فرد أعلى من مستوى الفرد الحالي وإمكاناته ، ويمثل الهدف األسمى أو األعلى 

                                              . ) 86:  1987االشوال ، (  ما الوصول إليه في وقت ما

                                                                :تعريفات بعض الباحثني ملستوى الطموح  -    

نتظر منه القيام أهداف الشخص أو غاياته أو ما ي أنهى عل يعرفه )  Hoppe  : )1930،بيهو 

  .)  10: 1984عبد الفتاح ، ( معينة  مهمة به في

أن مستوى األداء المثالي الذي يتوقع الفرد صراحة   بأنه)   Frank ، ) 1935فرانك  ويعرفه 

 .)  11: 1994شفيق ، ( يصل إليه في عمل مألوف لديه 

تحقيقه ، وهو مفهوم  ىالهدف الذي يعمل الفرد عل بأنه )  Doutch ، ) 1954دوتش  عرفهيو 

بيـومي ،  (يكون له معني أو داللة حين نستطيع أن ندرك المدى الذي تتحقق عنده األهداف الممكنة 

1984  :15 (.       

 سمة ثابتة ثباتاً نسبياً تفرق بين األفراد في الوصول إلى  أنهب) 1961(وتعرفه كاميليا عبد الفتاح 

مستوى معين يتفق والتكوين النفسي للفرد وإطاره المرجعي ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشـل  

  .)  14:  1984عبد الفتاح ، (  بها التي مر

المستوى الذي يتوقع الفرد أن يصل إليـه علـى أسـاس     بأنه ) 1961( ىالزيادويعرفه محمود 

  .) 35 : 1961،  ىالزياد( ه وإمكانياته تاتقديره لمستوى قدر

نه قادر على أي يرغب الفرد إلى بلوغه أو يشعر المستوى الذ بأنه) 1970(حمد راجح أعرفه يو

  .) 124:   1970راجح ،  (ي الحياة وانجاز أعماله اليومية بلوغه ، وهو يسعي لتحقيق أهدافه ف

قيقه هدف ذو مستوى محدد يتوقع أن يتطلع الفرد إلى تح بأنه) 1975(عرفه إبراهيم قشقوش يو

في جانب معين من حياته ، وتختلف درجة أهمية هذا الهدف لدى الفرد ذاته باختالف جوانب الحياة 

ته فـي ضـوء   كما تختلف هذه الدرجة بين األفراد في جانب واحد ويتحدد مستوى هذا الهدف وأهمي

  .) 20: 1975قشقوش ،  (اإلطار المرجعي للفرد 



                                                                            

معيار يضع الفرد في أطار أهدافه المرحلية والبعيدة في   بأنه ) 1976(فه السيد عبد العال عريو

عبـد  ( ل في ضوء خبرته بقدراته الراهنـة  الحياة ، ويتوقع الوصول إليها عن طريق سعيه المتواص

  .) 64:  1976 ، العال

مدى صعوبة تحقيق الهدف  بأنه   Lindzey & Aronson)  1980(عرفه لندرى و ارنسون وي

رد ، ويرى أن لمفهوم مستوى الطموح مغزى أو داللة تكمن في معرفـة الفـرد   الذي يسعى إليه الف

  .) 15:  1996محمدين ، ( ن طريقها تتحقق األهداف الممكنة لتلك الصعوبة التي ع

مستوى الهدف الذي يتطلع الفرد لتحقيقه طبقاً لطبيعة سمات  بأنه ) 1984(عرفه محمد بيومي يو

و بيئية خارجية ، وكـذلك خبـرات   ، سواء عوامل ذاتية داخلية أ شخصيته ، والعوامل المكونة لها

نجاز والنجاح والفشل السابقة ، وعلى نمط وسمات الشخصية يتوقف مدى واقعية الطموح ، وعلى اإل

                                           . )26: 1984بيومي ،  (للشخصية يتحدد بمدى صعوبة الهدف هذا فالطموح دالة 

الوصول إليه فـي أداء عمـل    المستوى الذي يتوقع الفرد بأنه ) 1985(عرفه أنور الشرقاوي وي

 .)65:  1985الشرقاوي ، (  معين 

درجة نسبية تختلف من فرد ألخر حسب تقدير الفرد لنفسه ،  بأنه ) 1987(ه هناء إبراهيم عرفتو

أبو شيبة ، ( تتأثر بها ، وهي قمة أهداف الفرد وحركة سلوكهوهذه الدرجة تؤثر في خبرات الفرد و

1987  :68 (.  

تقرير لفظي من الفرد يحدد المستوى الذي يسـعى إليـه    بأنه ) 1989(حمد إسماعيل أيعرفه و

وصوالً لألهداف التي يحاول تحقيقها في المجاالت المختلفة ، هذا التقرير في مجال أخـر ، ويتحـدد   

ثقتـه  و  تقديره لذاته و إمكانات الفردوالفرصة المتاحة  وأهمية تلك األهداف  ىعلذلك المجال بناء 

:  1989إسـماعيل ،  (رير داللته بوصول الفرد ألهدافـه  ويكتسب ذلك التقإطاره المرجعي و بنفسه 

88(  .  

درجة تحقيق الهدف الممكن الذي يضعه الفرد بنفسـه ،  بأنه ) 1991(عرفه يوسف منصور وي

مـا   ىقيقه من خالل أدائه في المجال الشخصي والنفسي واألكاديمي والمهني بالتغلب علويسعي لتح

  خبـرات النجـاح  يصادفه من عراقيل ومشكالت بما يتفق وتكوين الفرد وإطاره المرجعي ، وحسب 

   .)34: 1991 ، منصور( والفشل التي مر به 

                                                                                                        



                                                                            

على أن مستوى  كلها تجمع هذه التعريفات تكاد بانعريفات السابقة يمكن لنا القول ومن خالل الت

 تالتعريفان من هذه وإ ، بلوغه بشتى الوسائل والطرق إلى اإلنسانالطموح هو الهدف الذي يسعى 

 حمد إسماعيلأ(  تقديره لذاته كما في تعريفص يحدده مدى ن مستوى طموح الشخبأ قر ضمنياًمن أ

   ) 87، هناء إبراهيم( و ) 89،

  النظريات املفسرة ملستوى الطموح
 فـي   المختلفـة وجهات النظر  نالنفسية مبعض النظريات  إليهلما ذهبت  موجزاً فيما يلي عرضاً

  :تفسير مستوى الطموح

 )Adler (  دلرإنظرية  -1 

في الحياة فهو له أهداف في حياته  اجتماعيةتحركه دوافع  اجتماعيكائن  إلنسانا دلرإيعتبر 

من أهداف  اًهدفً،  في اعتباره تقدير المجتمعات واعتباراته المختلفة  واضعايسعى إلى تحقيقها ، 

وتعتبر تلك االعتبارات االجتماعية بمثابة حوافز الحياة التي يعيشها الفرد داخل إطاره االجتماعي 

طه ألعماله وتوجيهاته تحرك سلوكه وتحدد األهداف التي يحاول أن يحققها من خالل قدرته وتخطي

   -:عدة مفاهيم منها  دلرإ ستخدمالها ، وقد 

وتوظيف المعطيات لتصنع  واالبتكارالتي تدفعه إلى الخلق  وتعني ذات الفرد:  لذات الخالقة ا -1

  .منها شيئاً يطمح إليه الفرد

  .في سبيل التفوقلكفاح ا  -2

  .أسلوب الحياة ويتضمن نظرة الفرد للحياة من حيث التفاؤل والتشاؤم  -3

بين األهداف النهائية القابلة للتحقيق واألهداف  الناضج حيث يفرق الفرد: األهداف النهائية  -4

ك إلى سوء لحدود إمكانياته وقدراته لتحقيقها ، ويرجع ذل اعتباراالوهمية والتي ال يضع الفرد فيها 

 .)69-  68: 1992،  محمود. ( تقدير الفرد لذاته

  (Keart Levin ) نيفينظرية كريت ل -2
ن بنظرية المجال ، حيث يعتبر كل ما يحيط بالفرد مجاالً حيوياً يؤثر في عملية يتعرف نظرية ليف

  -:أنواع من التعلم  ةن أن هناك أربعيالتعليم وذكر ليف

  .، وهذه تؤثر في المجال المعرفي للفرد الخبرات المعرفية اكتساب- 1



                                                                            

  .الميول  واالتجاهات ، وهذه تؤثر في الدوافع واالتجاهات بالنسبة للفرد - 2

  .وهذه تؤثر في عالقاته وانتمائه لمجاله االجتماعي،جماعة الحضارية اكتساب صفات ال- 3

  .ويعني تغير في العالم المادي راديةتعلم المهارات والحركات اإل - 4

أنه عملية تغيير في المجال الحيوي كإطار يحيط بالفرد وإن عمليـة   على ن إلى التعلميونظر ليف

التعلم تتم من خالل عوامل تؤثر فيها وتساعد عليها مثل التكامل والتفاضـل واالستبصـار وعامـل    

ا بعضـه  أو يستخدم الفرد ، وهذه العوامل قد تكون مجتمعة في موقف واحد  األهدافالتعويض من 

علم أو مستوى الطموح كعامل يؤثر في عملية الت :" وأضاف ليفن مشكلة أولعقبه  أثناء اجتياز الفرد

  .)48: 1995، عطية(  التغيير في المجال الحيوي

  .نظرية القيمة الذاتية للهدف -3
   -:هذه النظرية تحاول تفسير ثالث حقائق 

  .فع نسبياًعن مستوى طموح مرت ليبحثوا ى األفرادهناك ميل لد -1

  .كما أن لديهم ميالً لجعل مستوى الطموح يصل ارتفاعه إلى حدود معينة -2

  .الميل لوضع مستوى الطموح بعيداً جداً عن المنطقة الصعبة جداً والسهلة جداً -3

والتي قدمت هذه النظرية بأن هناك فروقاً كبيرة جداً بين الناس فيما يتعلق بالميل " إسكالونا" وترى 

سيطر عليهم ويتحكم فيهم لتجنب الفشل أو البحث عن النجاح فبعض الناس يظهـرون خوفـاً   الذي ي

عبد (  من مستوى القيمة الذاتية للهدف يخفضيطر عليهم احتمال الفشل وهذا شديداً من الفشل فيس

  .)52-  51:  1984 ، الفتاح

  : قبل أهمها كما أن هناك عوامل تقرر االحتماالت الذاتية للنجاح والفشل في المست

الخبرة السابقة ، والرغبة والخوف والتوقع ، والمقاييس المرجعية التي تقوم عليها القيمة الذاتيـة  

للمخاطرة ، رد الفعل لتحصيل أو عدم تحصيل مسـتوى الطمـوح ،    االستعداد،  الواقعيةللمستقبل ، 

  .)54: مرجع سابق( وجود الفرد داخل أو خارج منطقة الفشل

  .ؤثرة يف مستوى الطموحالعوامل امل

  النوع   -1



                                                                            

أكدتـه معظـم    وبين مستوى الطموح وهذا مـا  نوعوثيقة بين متغير الو هناك عالقة قوية   

حيث توصلت إلى أن طبيعة مستوى الطموح تختلف من الذكور إلى اإلناث فالذكور لـديهم   الدراسات

بينهم في  االختالفسير ذلك إلى كون مستوى طموحهم أعلى من اإلناث وربما يرجع تفيميل عام ألن 

باألدوار ن طموحهم يتأثر فإمختلفة وبالتالي  اًإدراك األدوار ألن كل من الذكور واإلناث يلعبون أدوار

  .)17:  1996 محمدين ،( يأخذونهاالمستقبلية التي سوف 

 ي ،حماد(  فرد وطبيعة هذا الطموح ومجاله ويعمل متغير النوع على تحديد مستوى طموح ال  

1993 :109 (.                                                                                                                            

فـي  عينات متنوعة  ىغلب الدراسات التي أجريت علأإلى أن ) 1975(ير إبراهيم قشقوش ويش 

كور مستوى الطموح قد توصلت إلى أن مستوى طموح الذواستخدمت أساليب مختلفة لقياس الجنس 

                                                                   .) 38 -  37:  1975قشقوش ، (  اإلناث دىلمن مستوى الطموح ى     أعل

ـ    )نيكوالس( وقد أشار   ألوالد اإلى أن طبيعة مستوى الطموح تختلف من الولد إلـى البنـت ، ف

راك األدوار دإيفسر إلى أنه اختالف في  أعلى من البنات ، وهذا االختالف قد للطموحلديهم ميل عام 

مختلفة كراشـدين ،   ن كالً من األوالد والبنات يؤدون أدواراًدوار الراشدين ألأباإلضافة إلى تفضيل 

بل يختلفون في ،ى طموحهم وعلى األقل يتوقع منهم ذلك ، وال يختلف الذكور واإلناث فقط في مستو

 ىفالذكور تتجه تطلعاتهم إليها ذلك المستوى غطبه ، وكذلك في الجوانب التي يطبيعة الطموح ومرات

المجاالت المهنية واألكاديمية ، بينما اإلناث يظهر مستوى الطموح األسري هو الغالب لـديهن يليـه   

اث قد انحصر في مجاالت ثالثة طموح اإلنالطموح األكاديمي ثم المهني ، ويشير ذلك إلى أن مستوى 

                                                                                                                             .والعمل ، ويعتبر الطموح األسرى أعلى قائمة هذه الطموحاتألسرة ، والتعليم ا:هي 

فقط بل يحدد طبيعة ومجال ذلـك المسـتوى    ديحدد مستوى طموح الفر النوع ال د أنوهكذا نج 

  ).110-  109:  1989 ، إسماعيل(  أيضاومراتبه 

  :الذكاء -2
ويعتبـر الـذكاء   ،أن هناك عالقة بين الذكاء ومستوى الطموح  عديدةتضح من نتائج دراسات ا

مل التي تؤثر في مستوى الطموح ، والذكاء يلعب دوراً هاماً في تحديد مسـتوى  واحداً من أهم العوا

يضع لنفسه طموحات أكثر واقعية من الشخص متوسط  دى الفرد ، فالشخص مرتفع الذكاء الطموح ل

قدرة على معرفة مواطن ضعفه وأكثر إدراكاً بالعقبات البيئية التي تقف  أو منخفض الذكاء فهو أكثر



                                                                            

ويضع طموحاته فـي مسـتوى    فالشخص الذكي يقدر نفسه تقديراً صحيحاً ،قيق أهدافهفي طريق تح

(  حه متأثراً بالرغبة وليس بالواقعبينما الشخص األقل ذكاء يغالي في تقييم ذاته ويكون طموقدراته 

   .)18: 1996 محمدين ،

ئق التـي تحـول دون   لهم والعوا السانحةاألذكياء أكثر استبصاراً بقدراتهم وبالفرص  الطلبة إن

فبالتالي يضعون مستويات طموح واقعية تتناسب وقدراتهم على العكس مـن ذلـك    ،تحقيق أهدافهم 

مع قدراتهم وإمكانياتهم  تتناسب الفسهم مستويات طموح عالية نجد أن الطالب األقل ذكاء يضعون ألن

لك الطموح هل يتسم طبيعة ذيؤثر فقط في مستوى الطموح بل وفي تحديد  وبهذا فالذكاء ال ،المتاحة

  .)345: 1985 راجح ،( ؟ المثاليةبالواقعية أو 

وذلك ألن الطالب منخفض ،  لى مستوى الطموح بشكل غير مباشركما أن الذكاء يمكن أن يؤثر ع

كف عن ونتيجة لذلك فأنه ي،  الذكاء ينظر إليه الناس على أنه عاجز عن المشاركة والعمل االيجابي 

 طموحـه  وبالتالي ينخفض مستوى  ،واالنسحاب  باالتكاليةسم سلوكه توي، اط إيجابي القيام بأي نش

ركة فعالة فتزداد ثقتهم وعلى العكس من ذلك نجد أن األذكياء تكون االتجاهات اإليجابية قوية والمشا

 1984 عبـد الفتـاح ،  (  وبالتالي يرفعون من مستوى طموحهمويحققون مزيداً من النجاح  أنفسهمب

:17(.  

غيـر   وى طموح البنين أعلى من البنات غلب الدراسات قد توصلت إلى أن مستأوبالرغم من إن 

بينما ،  ي القدرة اللغوية وسرعة اإلدراكأن هناك دراسات تبين تفوق البنات بصفة عامة عن البنين ف

قـدرة  المسـافات وال  تدخل ضـمنها القـدرة الفرديـة وأدراك    التييتفوق الذكور عليهن في المواد 

 من نتائج الدراسات أن مستوى النجاح العام في الدراسة بين البنات أعلى وقد تبين أيضاًالميكانيكية 

:  1985جـالل ،  (  تكون درجاتهن أعلى حتى في المواد التي ينتظر تفوق البنين فيهـا  ما وكثيراً ،

678 (.  

  

  :النضج  -3
ول يده تحقيـق  ر نضجاً ، كلما كان في متنايتحدد هذا العامل على أساس أنه كلما كان الفرد أكث

: 1988،  غريـب ( .ءاوكلما كان أقدر على التفكير في الوسائل والغايات على السـو أهداف الطموح 

263(.  



                                                                            

وقد بينت الدراسـات  ، صغار السن أقل واقعية في طموحاتهم من كبار السن إن وبصفه عامه ف

ل سنوات دراستهم بالكلية عندما يدركون العقبات يغيرون طموحاتهم المهنية خال نالمراهقيأن معظم 

الذاتية والبيئية التي تحول دون وصولهم إلى أهدافهم العالية التي وضعوها في السابق ، وهذا التغير 

  .)19: 1996،  محمدين  (أكثر شيوعاً لدى أصحاب المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض

ثم المدرسين في وضع مستويات طموحه إال أن الوصول إلى  ، فالفرد يتأثر منذ مولده بالوالدين

وإلـى  ،  المستوى المناسب من الطموح يحتاج عادةً إلى قدرات خاصة كامنة في الشـخص نفسـه   

رسم لنفسه طموحات قـد   قبل بلوغه مرحلة الشباب يكون قد ظروف بيئية اجتماعية معينة ، فالفرد

ومحدد يميـزه عـن    تعلم كيف يميز نفسه بطموح معين تحدد مستقبله و ما يريد تحقيقه فيكون قد

  .) 102 :1984 ، مرحاب(  غيره من األفراد

  :مفهوم الذات -4
توصلت دارسات عديدة إلى أن هناك عالقة بين مستوى وضوح الهدف ومستوى الطموح وبين 

أصـحاب  تقبل الذات ، فأصحاب مفهوم الذات الجيد لديهم ثقة ومقدار كاف من الطموح عن هـؤالء  

ـ    كما أشارت دراسات ر الجيد مفهوم الذات غي ط عديدة إلى أن هناك فروق دالة عديـدة بـين متوس

ومتوسط الدرجات التي يحصل عليهـا قرنـاؤهم مـن ذوي     الطموح درجات األفراد مرتفعي مستوى

ن وذلك لصالح مرتفعـي الطمـوح أي أ  ن ذواتهم مفهومهم عستويات الطموح المنخفض في درجة م

  .)1984 ، سليمان ؛ 1975قشقوش ،( لذات ومستوى الطموح عالقة وثيقة ة بين مفهوم االعالق

و ما إذا كان سينظر إلى نفسه على أنه الذي يحدد مفهوم الفرد عن ذاته  ومستوى الطموح هو

،  فإذا كان مستوى طموح الفرد أعلى من إمكاناته فانه سيتعرض لإلحباط والفشـل  ، ناجح أو فاشل 

يحقق المزيد من النجاح بسهولة  فأنه سوف يستطيع أن، مستوى الطموح أقل من قدراته وإذا كان 

فأنـه   اإلمكانيـات أما إذا كان مستوى الطموح يتناسـب مـع    ،مر الذي يؤدي إلى الغرور الذاتي األ

 اختيـار على المراهق والثقة بالنفس لذلك  اس بالرضااإلحس يعطيهسينجح في الوصول ألهدافه مما 

من الحديث عن نفسـه أمـام    يكثر اله بواقعية وتحديد مستوى الطموح الذي يتناسب معه وأن قدرات

  .)20: 1996 محمدين ،( ألن الضرر النفسي يمكن أن ينجم عنه الفشل اآلخرين

ويزداد تقدير الفرد لذاته كلما استطاع الوصول إلى مستوى طموحه الفعلي فإذا أخفق فـي   هذا

تكون غير واضحة وغير  األحيانبعض  وذلك ألن فكرة المرء عن نفسه في ذلك هبط تقديره لنفسه ،



                                                                            

طموح أعلى بكثير من قدراته وإمكاناته العقليـة ، وبالتـالي    صحيحة فيضع الشخص لنفسه مستوى

عـد الشـقة بـين    الشخصية ب الضطراببه الفشل فمن أشد مما ينغص على الفرد حياته ويهيئه ييص

فهذا يولد عنده فيه وبين ما يقدر عليه بالفعل  يرغب ، أي بين ما هاقتدارمستوى طموحه ومستوى 

 131: 1985راجـح ،  (  ههاكر الذات أو واستصغارشعور بالنقص والعجز ، وكذلك الشعور بالذنب 

-133(.  

  :مستوى التحصيل -5
عالقة بين مستوى التحصيل ومستوى الطموح وأن هناك فروقـاً  بينت كثير من الدراسات وجود 

وقرنائهم ذوي مستوى التحصيل المنخفض من حيـث  ،  لطالب ذوي مستوى التحصيل المرتفعا بين

مستوى الطموح لصالح الطالب ذوي مستوى التحصيل المرتفع وهذا ما أكدتـه أغلـب الدراسـات    

  .) 21: 1984 ، سليمان(  العربية واألجنبية

  .خربات النجاح والفشل -6
فاألفراد يغيرون من مستوى طمـوحهم عنـد   وى الطموح أثرهما في تحديد مست للنجاح والفشل

لـذي  تعرضهم للفشل في حياتهم ألول مرة والبعض األخر يرفع من مستوى طموحه أثـر الفشـل ا  

وقد يخفضه عقب النجـاح ، وذلـك    ،مستوى طموحه عقب الفشل  تعرض له أي قد يرفع الفرد من

ر خبرة الفشل عدة مـرات فـي مواقـف    إلى أن تكرا )هيرلوك (عكس االستجابات السابقة وتشير 

  .فض مستوى طموحهمتشابهه عديدة تؤدي بالفرد إلى خ

إنـه  إذا لم يحقق النجـاح ف  أما ،ة إذا حصل على النتائج المتوقعة والفرد يشعر باالرتياح والثق

 يضـاً أثير طيب في دفع مستوى الطموح فتوقع النجاح له تأإن عر بالقصور في توقعاته ، فحيث يش

  . )66 - 65: 1985 ، الشرقاوي ( له تأثير معوق على الفرد اإلخفاق توقع

دكيسـكي  " ومن الدراسات التي ركزت على أثر النجاح والفشل على مستوى الطموح ، دراسة 

 أنـه  ؤثر بوضوح في مستوى الطموح ، كماحيث أسفرت الدراسة على أن الفشل يمكن أن ي "1976

                                               .)21: 1996 ، محمدين(  ينما يعمل النجاح على دفعه، ب مستوى الطموح انخفاضيؤدي إلى 

رد ما على أنه نجاح قد يعتبره فما يراه ف، كما أن خبرات النجاح والفشل نسبية وليست مطلقة 

ت التي يضعها والطموحا، فشالً وهذا يتوقف على ما يضعه الفرد من أهداف يسعى إلى تحقيقها  آخر

إلى خبرتنا السابقة ، ثم اإلطار المرجعي ، ويكون الشعور لدى الفرد " جيلفورد"الفرد تستند فيما يرى 



                                                                            

(  بالنجاح أو الفشل بعد أداء العمل فيقرر إلى حد ما الهدف الذي يطمح إليه فـي محـاوالت تاليـه   

  .) 152: 1984 ، مرحاب

كلما كان طموحه أكثر واقعية ، فلكي يطمح الشـخص  على تحمل اإلحباط  قادراوكلما كان الفرد 

بصورة واقعية ، ينبغي أن يجرب كل من النجاح والفشل حتى يتعلم أن يقيم قدراته تقييماً صـحيحاً ،  

تضمن بالضرورة لصاحبها التوافق الجيـد والسـعادة ، فقـد تتغيـر      فالطفولة الحافلة بالنجاحات ال

 1996 محمـدين ، ( غير مدرب على تحمل مواقف الفشل  الظروف وتقل فرص النجاح ويجد نفسه

:22(.  

الفشل يخلق حالة من التوتر تؤدي إلـى   أن" وسيرز جاكتات" وقد أثبت التجارب التي قامت بها 

 مسـتوى  ارتفـاع  لاحتمـا أدى ذلك إلى ،كان النجاح قوياً  التنوع الكبير في مستوى الطموح فكلما

هذا  انخفاضب ذلك تشتت في تحديد مستوى الطموح وبالتالي صاح وكلما كان الفشل قوياً الطموح 

 .)50: 1984، عبد الفتاح ( ىالمستو

  .طموح الوالدين وتوقعاتهم - 7

وعندما  ي مدار الوجود طوال فترة الطفولةتعتبر األسرة هي ركيزة حياة معظم األطفال وتظل ه

كـذلك   ذلك يؤدي بهم إلى النجـاح  ف ، جابيةويساعدان على نمو طموحات إي،  يغرس الوالدان الثقة

دوراً حاسماً في وتشجيع الوالدين يكون هاماً في نمو طموحات األبناء ، حيث يلعب الوالدان  اإلرشاد

هم ففي مرحلة الطفولة يدربان الطفل على وضع أهداف ومكافأته على النجاح فـي  ئتحديد طموح أبنا

س الوالدان الثقة ويساعدان على نمو طموحـات  تحقيقها وعقابه على الفشل فيها، كذلك فعندما يغر

كون هاماً في نمو طموحـات  كذلك اإلرشاد وتشجيع الوالدين ي بيه ، فذلك يؤدي بهم إلى النجاحإيجا

  .)23:   1996 ، محمدين( األبناء

قـد   اآلبـاء األبناء ، ذلك أن بعض طموح  كما أن طموح الوالدين له دور خطير في زيادة نمو 

لهم ومن ثـم يعوضـون    بالنسبةياتهم للفشل الشديد في تحقيق بعض أهداف هامه يتعرضون في ح

لوسائل المختلفة ما يوصلهم عنها بتحقيقها في أبنائهم ، فيدفعونهم دفعاً  إلى ذلك ويوفرون لهم من ا

  .)22: 1984، عبد الفتاح( إليها

مـا   االعتباروضعهم في لبث الطموح الزائد في نفوس األبناء دون  يجاهد من اآلباءوهناك من 

تتحقق لهـم فـي    لدى الطفل من قدرات، مما يجعلهم يشبعون طموحاتهم ال طموحات أبنائهم التي ال



                                                                            

إلى أسـاليب التخيـل    ويلجؤون في الدروس  األبناء اجتهادحياتهم وتكون النتيجة لذلك أن يضعف 

الطموح المـنخفض قـد   ن ذوي كما أن الوالدي  تاالضطراباا ينتج عنه الكثير من يقظة مموأحالم ال

،  ال وخوفاً من مشاكل هم في غنى عنهإلى خفض طموحهم خوفاً من تعرضهم للفش ءهميدفعان أبنا

وحهم كتعـويض عـن   يرغبان من أبنائهم رفع مستوى طم األنانيةكما أن الوالدين ذوي االتجاهات 

  .)23: 1984عبد الفتاح ،(  فشلهم

 لالشتغال أومستوى تعليمي  إلحرازلدين وضغطهم على الطفل لطموح الواالسلبي  األثروقد يمتد 

كـالغش فـي   ،ال أخالقية لتحقيق طموح والديـه   أساليبإلى  األطفالبمهنه أو وظيفة ما إلى اتجاه 

ففي دراسة قام   يتناسب وقدراتهم واستعداداتهماالمتحانات الدراسية ال سيما إذا كان طموحهم لذلك ال

مائة واثنين طفل ) 102(لوك الغش على سفي محاولة ربط مستوى الطموح ب لكبها أحد الباحثين وذ

بإحدى المدارس بأمريكا انتهى الباحث إلـى أن مسـتوى الطمـوح لـدى      األولىمن أطفال المرحلة 

 األبنـاء فالطموح المرتفع بـين   ياألطفال وسلوك الغش لديهم ارتبط بداللة مستوى الطموح االموم

  .)23:  1996 ، محمدين(  المرتفع إيجابياً وكذلك بسلوك الغش لديهم األمهاتارتبط بطموحات 

  :املستوى التعليمي واملهني للوالدين  - 8
أكدت العديد من الدراسات أن هناك عالقة بين المستوى التعليمي للوالدين وبين مستوى طموح 

كبير علـى مسـتوى    أثيرحيث توصل إلى أن تعليم األب له ت" ترنر" ، وهذا ما أكدته دراسة  أبنائهم

المستوى التعليمـي لـألب مرتفعـاً    كما أن مستوى طموح األبناء يرتفع عندما يكون ،طموح األبناء

ذات المسـتوى   األمهـات وكذلك بالنسبة لمستوى األم التعليمي ، فقد أيدت نتائج الدراسة أن أبناء ،

بالنسبة للوضع المهنـي   كوكذل اًأيضمرتفع  األكاديميوح أبنائهم التعليمي المرتفع يكون مستوى طم

على مستوى طموح األبناء فقد توصلت نتائج بعض الدراسات إلى أنه كلما كان المستوى  واآلملألب 

وكذلك الحال بالنسبة لوضـع األم   ذلك في رفع مستوى طموح األبناء  المهني لألب مرتفعاً كلما أثر

(  أثير على رفع مستوى طموح أبنائهـا ن له تيكوكان مستوى األم المهني المرتفع  المهني ، فكلما

  .)24: 1996 ، محمدين

  : شخصيةال صائصاخل - 9

، وقـد  الشخصية ومستوى الطموح الخصائص العالقة بين  طبيعة نتائج الدراسات بشأن اتفقت 

النفسية تؤدي بالفرد إلى وضع مستويات طموح غير واقعية إما أقـل   االضطراباتعلى أن   توصلت



                                                                            

ستعدادته أو أكثر في حين أن الشخص السوي والمتوافق يضع أهداف واقعية تتناسب او اتهمن إمكاني

   . ) 1993 ، حسين،  1961ميليا عبد الفتاح ، كا(  هوإمكاناتإلى حد ما مع قدراته 

أن مستوى الطموح ذاته ليس سوى سمة للشخصـية تنشـأ     )1961(وترى كاميليا عبد الفتاح 

ذا كان لدينا جميعاً سمات عامة ثابتة إنه أوانب الشخصية المختلفة ، ذلك في ج نتيجة التفاعل الدينامي

لموقف الراهن فـي المجـال   إلى حد ما ، فلدينا كذلك سمات نوعية يتغير السلوك المتأثر بها بتغير ا

           ) 82:  1988مرحاب ، ( ين شخصيتهولدينا تبعاً لمزاج الفرد ونمط تكو السلوكي 

مرتفعة جداً ، إذاً االرتفـاع غيـر    ماوإإما غير واقعية ،  أهدافايئ التوافق يضع والشخص س 

يقـدر علـى    على أن الفرد ال أيضاواالنخفاض غير الواقعي دليل ، الواقعي دليل على سوء التوافق 

ـ  أهداف لىإجميع طاقاته ، فيلجأ  استغالل  ،مرحـاب  ( التوافـق ؤ سهلة ، وهذا يعتبر من مظاهر س

1984 :9(.  

أن الطـالب ذوي مسـتوى الطمـوح المرتفـع      )1976( ملمنععبد اثروت كما توصلت دراسة  

يتصفون بأنهم أكثر مرحاً وتكيفاً وثقة بالنفس ، وتعاوناً واتزاناً وجدية من أقـرانهم ذوي مسـتوى   

  .الطموح المنخفض

ليس معرضاً  فمستوى الطموح له تأثير كبير على نوع التوافق ، فصاحب الطموح غير الواقعي 

 التوافق ، فيكـون حساسـاً  وء لس أيضافقط للتذبذب في األداء ، ولزيادة احتماالت فشله ، بل معرضاً 

اً نفسياً عندما يفشل مرة إما بخفضه أو برفعه ويكون قلقاً ومضطربتجاه فشله ويغير مستوى طموحه 

 ضوال يخفبأسلوب مختلف بينما صاحب مستوى الطموح األكثر واقعية ، فأنه يستجيب للفشل أخرى 

لقلق واإلحباط ويعمل هذا بطريقة واقعية بدون أن يشعر با.إال بعد الفشل المتكرر هإلمكاناتمن تقديره 

  .) 25: 1996 محمدين ،( والتعويض 

 .العوامل الثقافية واحلضارية10-

رجعيـة التـي   الم ييراعدد العديد من المالشك أن العوامل الثقافية والحضارية من شأنها أن تح  

تؤثر بدورها في اختيار الفرد لمستوى طموحه ، فقد وجد مثالً أن معظم أفراد الحضـارة الغربيـة ،   

هم هم في معظم األحوال يميلون إلى أن يحتفظوا بمستوى طموحإنالضغوط الحضارية السائدة ، فتحت 

 .)30:  1984عبد الفتاح ، ( أعلى من مستوى أدائهم السابق 



                                                                            

رات الثقافية والحضارية وما تتضمنه من قيم ونظم اجتماعية من شـأنها تكـوين   أن المؤثكما  

مقاييس مرجعية قد تؤثر في اختيار الفرد شعورياً أو ال شعورياً لمستوى طموحه ، فمستوى طمـوح  

الفرد يتأثر بمستوى الحضارة أو الثقافة التي يعيش فيها ، فقد بينت بعـض دراسـات علـم الـنفس     

كلما كان المجال الـذي  أنه قته بارتفاع مستوى الطموح ، وضوع مرونة المجال وعالاالجتماعي في م

المزيد من حركة الفـرد   ىنه قليل الحواجز والعقبات كان ذلك دافعاً إلأ ىيتحرك فيه الفرد مرناً ، بمعن

ونشاطه وتقدمه وارتفاع مستوى طموحه ، وكلما زاد تطلب البيئة وضاق حيـز الحركـة انخفـض    

 . ) 49 - 48:  1993حمادي ، ( دفاعي خوفاً من الفشل واإلحباط  الطموح كرد فعلمستوى 

لقيمي داخل الجماعة قد يؤثر على تخطيط األسرة لمستقبل حياتها وان هذا النسق يدفع افالنسق  

األفراد إلى تحديد مستويات طموح معينة متسقة ، مع نسقهم القيمي ، وهذه العملية تنبع من الطفولة 

هما بناءً  على نظرتهمـا القيمـة نحـو    ، فالوالدان قد يدفعان أبناء الوالديهبكرة من خالل التنشئة الم

                                                                                   .)  10 -9: 1989إسماعيل ، ( ي الحياة بل يشاركون في تحقيقها الوصول إلى أهداف طموحه ف

  .وسائل تنمية مستوى الطموح 
  :منها الطموح مستوىة هناك بعض الوسائل التي يمكن أن تساعد في تنمي

مجموعـة  ن من شأنها أن ترفع مستوى الطموح إذا عرف الشـخص أداء ال إحيث : ةفسالمنا-1

 : 1996 محمدين ،(  لمجموعة التي تنتمي إليهابهذه ا بحيث تكون مرتبطة أهدافهفأنه بالتالي سيضع 

26 (.  

كما يمكن تنمية مستوى الطموح عن طريق تنمية االهتمامات لدى التالميذ في مختلف المجاالت 

ألسرة دوراً بـالغ  ا-2تلعب كما  اً في تكوين وتنمية مستوى الطموححيث تلعب االهتمامات دوراً هام

اليد االجتماعية من خالل األسـرة   ى الفرد حيث يتشرب الفرد القيم والتقاألهمية في تنمية الطموح لد

  .وهذه القيم تلعب دوراً كبيراً في تأثيرها على مستوى الطموح وخاصة الوالدين 

عن دور األسرة في تنمية مستوى الطموح لدى التالميذ وذلـك   يقل الكما أن دور المدرسة  -3

صـحوبة  مطالب كالمسابقات التعليمية واألنشـطة المختلفـة ال  عن طريق خلق مواقف للتنافس بين ال

  .ة أو تعزيزبمكافأ



                                                                            

وكذلك وسائل األعالم من خالل ما تقدمه من برامج مختلفة للمشاهدين حيث يمكن أن تكـون  -4

 كما ينبغي أن تكون البرامج المقدمة واقعية حتـى ال وسيلة لتنمية طموحات األفراد  اإلعالميةالمواد 

  اد طموحات غير واقعية ، يكون لألفر

الصراع  والتوجيه رفع مستوى الطموح من خالل مواقف اإلرشادكما يمكن من خالل برامج  -5

  ).28:  1996محمدين، (التي تواجه األفراد 

  .أساليب قياس مستوى الطموح  
بدأ قياس مستوى الطموح عن طريق إجراء بعض التجارب المعملية التي يقوم فيهـا الشـخص   

كاميليـا  (  سعادةً داخل معامل علم النف ىجروكان ي ياس مستوى طموحه بأداء عمل معين د قالمرا

ويعتبر هوب هو الرائد في هذا الميـدان حيـث كانـت الطريقـة التـي      . )43 : 1984 ،عبد الفتاح 

  :استخدمها في تحديد مستوى الطموح تقوم على أساس 

  .التعليقات التلقائية التي يبديها المفحوص

ـ  حد  رد لمسـتوى طموحـه  وث الخبرات الناجحة أو الفاشلة عند لحظة بلوغ أو عدم بلـوغ الف

  .الطريقة التي يواصل بها المفحوص العمل الذي يقوم بهو

عتمد لتحديد هذا المستوى لدى احيث " فرانك" توى الطموح على يد ثم تقدمت بعد ذلك دراسة مس

  :المفحوص على مؤشرين 

متوقعة لألداء في محاولة ما ، ودرجة األداء الفعلي في هذه المحاولة الفروق بين الدرجة ال -1

 .عن الهدف االختالفودرجة 

درجة احتفاظ المفحوص بمستوى طموحه في موقف تجريبي معين ، وهي درجة تعبر عـن   -2

مدى ثبات مستوى الطموح ، وتستخرج بقسمة عدد مرات تغيير الفرد لمستوى طموحه علـى عـدد   

  .)27-26المرجع السابق ، ص ( قام بها في دورة تجريبية معينة لتيالمحاوالت ا

واستمر الباحثون يتناولون مستوى الطموح في موقف معملي واستخدموا في ذلـك عـدد مـن    

يـرى   حيـث  ذات االختبارات إال أن قصور األسلوب المعملي جعلـه عرضـه لكثيـر مـن االنتقـا     

لمـراد قياسـها تجريبيـاً متنوعـة     ا الفرد أهداف ون نه يوجد احتمال كبير بان تكأ )1940(جاردنر(

  .)80: 1984عبد الفتاح ،( يصعب تحديدها كمياً ومختلفة نوعياً ، بحيث 



                                                                            

للمقاييس المعملية المسـتخدمة فـي قيـاس    ذات االنتقابعض " حعبد الفتاكاميليا " وقد وجهت 

  :مستوى الطموح ، نوجزها فيما يلي

ظهر أثر القدرة في عمليـة األداء  قياس القدرات ، وبالتالي سي المقاييس المعملية تعتمد على -1

هما أعطيت فرصة التدريب ، فالفرد الذي لديه قدرة معينة يحسن أداء التجربة أكثر من الفرد الـذي  م

للنجـاح   ن النجـاح يـدعو  إجاح والفشـل ، حيـث   ليست لديه هذه القدرة ، وهنا تتدخل عوامل الن

  .واالنسحابإلى الشعور بالخيبة  الفشل يدعو تمرار في العمل بينماواالس

  .ليست ثابتة هاإنعلى نتائج المقاييس المعملية حيث  االعتمادبينت البحوث السابقة صعوبة  -2

المقاييس المعملية ال تثير اهتمام اإلنسان ، باعتبارها مواقف مصطنعة بالقدر الـذي تثيـره    -3

ياته ، لذلك فأن االستبيانات تكون أكثر قرباً من  أثـاره  المواقف الطبيعية التي يمر بها الشخص في ح

هذا االهتمام عنه بالنسبة للمقاييس المعملية، فالمواقف التجريبية المعمليـة مهمـا كانـت مواقـف     

مضبوطة ، فهي ال تمثل المواقف الطبيعية في الحياة وذلك ألن الشخصية تعمل وتستخدم ميكانزمـات  

في الموقف التجريبي ، وبذلك تكون التجربة غير معبرة تماماً عـن سـلوك   مختلفة كثيراً ما ال تتوفر 

  .)81: 1984 ، كاميليا عبد الفتاح (شخصيته  ديناميتالفرد و 

وقد لجأ معظم الباحثين عند دراستهم لموضوع مستوى الطموح إلى استخدام االستبيانات كوسيلة 

بتصميم أول )  1961 ،كاميليا عبد الفتاح ( وفي مجال الدراسات العربية قامتلقياس مستوى الطموح 

  :استبيان يقيس مستوى الطموح للراشدين ، ويشمل على سبع سمات رئيسية للشخص الطموح وهي

 –الميل إلى الكفـاح   –تحديد األهداف والخطة  –االتجاه نحو التفوق  –النظرة إلى الحياة بتفاؤل 

 يمان بالحظ ، ثم قـام  الرضا بالوضع الراهن واإل –ة ثابرالم –على النفس  واالعتمادلية ؤوتحمل المس

بإعداد استبيان يقيس مستوى الطموح لدى طلبة الجامعات يتكـون مـن   ) 1967( د عزت راجح أحم

  بنعم  المفحوص  عنها الصفات التي يتميز بها الشخص الطموح ، يجيب   بعض  تمثل  سؤال  )36(

  .أو ال

بتصميم استبيانات أخرى تقيس مسـتوى الطمـوح األكـاديمي    ثم قام عدد من الباحثين بعد ذلك 

ـ هنا أبوصالح ومقياس )  1975(إبراهيم قشقوش ، كما في مقياس والمهني  لقيـاس  )  1981(  ةي

بتصـميم مقيـاس    )1984(سناء سليمان : الجامعة، ثم قامت مستوى الطموح األكاديمي لدى طالب 

 ني لدى طالبات الجامعة ، وهذا على سبيل المثال البقيس مستوى الطموح األسري واألكاديمي والمه



                                                                            

الحصر ، حيث تنوعت المقاييس الخاصة بمقياس مستوى الطموح سواء التي تقيس الطموح العام أو 

  .)29: 1996 ، محمدين( لفة من الطموح كاألسري أو المهنيالتي تقيس مستويات مخت

  :ومستوى الطموح  تقدير الذاتقة بنيالعال
الرئيسية التي تقوم عليها شخصيته  النواةفرد عن نفسه ، أي مفهومه عن ذاته ، تعد ن فكرة الإ

في توافقه النفسي واالجتماعي وتعد ضمن المظاهر أو المؤشرات التي  أساسياتعتبر عامالً  أنها، كما 

  ).106 -103ص ص  :1978 فهمي ،(   يمكن أن يستنتج منها تمتع الفرد بالتوافق السوي

موجبة بين مفهوم  ارتباطيهأن هناك عالقة )  1978 (حسين الدراسات كما في دراسةوقد بينت 

  .الذات ومستوى الطموح 

نه قـد يكـون مسـتوى    إحيث ،وى طموح الفرد ومفهومه عن ذاته نه ثمة عالقة بين مستأإذ 

مـنخفض  كما أن التقـدير ال  هذا التقدير يرضيولكي ، نتيجة لتقديره المرتفع لذاته  طموحه المرتفع

 اقعية هـذا التقـدير  عن و يات منخفضة من الطموح بصرف النظرللذات قد يجعل الفرد يتبنى مستو

ن ارتفاع أو انخفاض مستوى الطموح قد يعكس لنا حالـة تقـدير الفـرد    إوبالتالي ف وقدرات الفرد

    ومفهومه عن ذاته

  ).93 -92ص ص  : 1989 ، إسماعيل( 

عنصراً مهماً في فكرته عن ذاته ، وبالتالي فأنه من المحتمل  ن أهداف الفرد وطموحاته قد تمثلإ

ه النفسـية  وطموحاته التأثير على توافقه وصـحت  أهدافهفي تحقيق  إخفاقهأن يكون لنجاح الفرد أو 

  .) 67: 1988 ،مرحاب (عموماً 

إلى أن مستوى الطموح قد يؤدي دوراً مهماً في نمو مفهوم الـذات  ) 1955هيرلوك (حيث ترى 

  .)27  :1994 ، شفيق( ه الحظته في توافقملفرد ويمكن ل

أن مستوى الطموح قد يعد من ضمن العوامل الجوهرية فـي التوافـق   ) 1993 ( حماديوترى 

الفرد الفعلية ، وقد يكون  وإمكانياتوبذلك يكون له تأثير إيجابي في حالة ما إذا كان مناسباً لقدرات 

الذي يجعله عاجزاً عن تحقيـق   األمر لفرد لنفسه معايير عالية، وذلك حينما يضع ا لإلجهادمصدراً 

الواسعة بين الواقـع والمثاليـة، فـالفرد     الفجوةبسبب  باستمرارويصبح تقديره لذاته مهدداً  أهدافه

، وأن يدرك حقيقـة ذاتـه    إمكانياتهود ف يجمع بين طموحه وبين قبوله لحدسوي التوافق يتعلم كي



                                                                            

ويتقبلها وأن يرضى بأهداف بديلة إذا تحتم األمر ، وال يعني هذا أن يحقر  وقدراته وأن يعرف عيوبه

  ).154 -153ص ص : 1993 ،حمادي (قدراته  ضعفن شأن نفسه ويم

ن هذا اإلدراك الموضعي للذات والعالم يساعدان على وضع مستويات طموح واقعية تتناسب مع إ

إلـى أن الفـرد سـوي    )  وكرونبـاخ هيرلوك  ( وقد أشارت نتائج دراسات. الفرد وقدراته إمكانيات

واقعية في ضوء تقييمـه المسـتمر    أهدافاعن ذاته يضع والراضي لشخصية والمتوافق مع نفسه ا

  ).71-70ص ص :1976 ، لعبدا لعا( وإمكانياتهلقدراته 

ن تقدير الذات يعني االحتفاظ للذات باإلجالل واالحترام والطموح هو رغبة الفرد فـي تحقيـق   إ

لذا فالتفاعل موجب بين تقدير الفرد لذاته ومستوى طموحه ، لذا قد ، فه وصوالً للتفوق والكمال أهدا

ومفهوم الـذات  ن اإلخفاق والشعور باأللم يحدد الفرد لنفسه مستوى طموح منخفض ليحمي نفسه م

الهدف يرفـع مسـتوى   الذاتية لمستوى طموح الفرد وتقبل الفرد لذاته ووضوح ذات من أهم المحد

   .طموح الفرد

ويتأثر مستوى الطموح بفكرة الفرد عن نفسه فالمفهوم القوي عن الذات يرفع مستوى الطموح 

، البد أن يكون طموحه أعلى  واالحتراموأن الفرد يرى في ذاته مفهوم قوي و على نحو من التقدير 

  . وحاجاتهلدوافعه  نسبياً من مستوى إمكانياته حتى يستطيع أن يرضي اعتباره لذاته ويحقق إشباعاً

 الجماعة التـي  باحترامومستوى الطموح وثيق الصلة بفكرة الفرد عن نفسه ورغبته في الظفر 

وقد أشارت نتائج كثيرة من لنفسه وانخفض مستوى طموحه وتقديره يعيش فيها ، لذا يزداد اعتباره 

 - 162:  1999، الشـايب (ومفهوم الـذات   الدراسات إلى وجود عالقة وثيقة بين مستوى الطموح

169  

عيف للذات أن فكرة الفرد عن ذاته قد يؤدي دوراً هاماً في تحديده لمستوى طموحه فالمفهوم الض

 االحتـرام ألن الشخص الذي يرى ذاته كمفهوم ذات قوى على نحو من يخفض من مستوى الطموح 

أن يرضي اعتبـاره   ن مستوى طموحه يكون عادةً أعلى نسبياً من إمكانيته حتى يستطيعإوالتقدير ف

  ).396 :1966،المغربي  (لذاته وأن يحقق إشباعاً لدوافعه وحاجاته 

ن تقدير وتقييم الفرد لذاته قد يؤدي دوراً هاماً في تحديده لمستوى طموحه ومن المحتمـل أن  إ

يـد  ذلك المستوى قد يمثل عادة تهديداً لتقديره وتقييميه لها وبذلك يحاول الفرد أن يتقابل ذلـك التهد 

  ).93 :1988 ،إسماعيل  ( وى طموحهيغير مستبأن يؤدي أداء جيد و من ثم 



                                                                            

وهذا مـا   ب تحديد مستوى الطموح لدى الفرد في أسلو يؤثرللشخصية قد  االنفعاليةن النواحي إ

أن مستوى الطموح ذاته لـيس سـوى سـمه    حيث ترى  ) 1961(  حعبد الفتاكاميليا  أشارت إليه

ذلك أنه إذا كان لـدينا جميعـاً    الشخصية المختلفة جوانباعل الدينامي في لشخصية تنشأ نتيجة التف

سمات عامة ثابتة إلى حد ما  فلدينا كذلك سمات نوعية يتغير السلوك المتأثر بهـا بتغيـر الموقـف    

الراهن في المجال السلوكي  ولدينا كذلك سمات تتفاوت من حيث المرونة والثبات تبعاً لمزاج الفـرد  

  ).82: 1988،مرحاب  ( ن شخصيتهونمط تكوي

أن مفهوم الذات قد يتبلور ويتضح من خالل خبرات الفـرد وتجاربـه    حعبد الفتاوذكرت كامليا 

ؤدي إلى خلق تالزائدة من جانب الوالدين قد  الحمايةن إومن هنا ف اآلخرينونمط العالقات بينه وبين 

قف االجتماعيـة  خجل والهروب من المواوالخوف من الموقف مما قد يؤدي إلى ال االستسالممشاعر 

فـي مسـتوى    انخفاضامواجهة األعمال الصعبة أو حل المشكالت ومن هنا نتوقع وعدم القدرة على 

والسيطرة على البيئة فأن الطفل يشب  االستقالللكن عندما يكون دور األبوين مشجعاً على  الطموح 

نتوقع ارتفاعاً في  منافسة المرغوبة وبالتاليعلى ذات قوية تمكنه من تحقيق النجاح والدخول في ال

  .) 64 :1984، حعبد الفتا( مستوى الطموح

3.3 -  ً                              .سيكولوجية اجلناح: ثالثا
نه من المفيد مفسرة للجنوح ومسبباته  ارتأينا أسيكولوجية الجناح والنظريات القبل  الدخول في 

 .تباينة حسب رأي علماء القانون واالجتماع والنفسإلقاء نظره على تعريفاته الم

 

 

 

  .التعريفات القانونية -1      
تحديـد   أساسعلى عموما  نه يقوم أمن بلد آلخر ، إال  للحدث الجانح يختلف التعريف القانوني

وينظر رجال القانون للحـدث   عليه القانون في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ماينصوخرق  السن 

في سن معينه ، لواتاه البالغ لوقـع   لقانون ا يرتكب فعالً نهى عنهالشخص الذي   :ح على انه الجان

أمـا   )27: 1995 رمضان ، ( جنحة أوجناية  أوالعقاب ، سواء أكان هذا الفعل مخالفه  طائلةتحت 

الفة هو لفظ يطلق على مخ ) 1976 ( وليم الخولي مفهوم الجناح من المنظور القانوني كما أوضحه 



                                                                            

ـ  أن، وليس من المعتاد  السن من الشبابسيما عند صغار ال األخالققواعد  أوالقانون  هـذه   رتبطت

 الثامنـة الجرائم الصغرى التي يرتكبها من هـم دون   تشير غالبا إلىالكلمة بالجرائم الكبرى  وإنما 

  .)133:  1976، الخولي(  األحداثمحاكم  اختصاصمما يدخل في عاماً عشر 

  

  

  

  .  لتعريفات االجتماعيةا -2
ذلك الطفل الذي فشل في أن يمتص الكثير مـن   نه اء االجتماع  الحدث الجانح  على أيرى علم

لذلك يستمر في تصـارعه مـع   تكف عدوانه الموجه للخارج  أنعوامل الضبط الخارجي التي يمكن 

  )1953مورر،(  يالعالم الخارج

خص الخارج عن المعايير االجتماعية المتفق عليها أن الجانح هو ذلك الش ) 1961 (ويذكر كلورد

  : في نطاق المجتمع كإطار عام للسلوك ويحدد فعل الجانح بواسطة عنصرين

  .للمجتمع  األساسيةنه سلوك يخالف المعايير إ: األول

  .القانون قد حدد هذا السلوك من حيث السن والفعل  نإ: الثاني 

كل طفل أو شاب ينحرف عـن المعـايير االجتماعيـة    الجانح بأنه ) 1986 ( وتعرف روث كافن

 إبـراهيم  (بالمجتمع ذاتـه   أوبمستقبل حياته  أوالسائدة بشكل كبير يؤدي إلى الحاقة الضرر بنفسه 

،1986 :27(.  

 القانونيةدون السن  األطفالالمضادة للمجتمع التي يرتكبها  األفعالتلك  هأن) 1970( نيومر يراهو

سلوك مضاد للمجتمع يرتكبه أفراد هو  األحداثفيرى أن جناح  ) 1972 (مانكوللك ويتفق معه في ذ

المجتمع ومن ثم يجعل مرتكبـه عرضـه للقـبض     يقبله ال قل من ثمانية عشر عاماً، وهذا السلوكأ

 . األحداثمحكمة  أمامعليهم والمثول 

يهاً سيئاً من وجهة الجناح هو تلك المواقف التي يكون فيها السلوك موجهاً توج أنوترى كلينارد 

 جـابر  (ن تجاوز حدود التسامح في المجتمـع ومتميزاً بأنه قد وصل إلى درجة كبيرة م نظر المعايير

،1977 :237(.  



                                                                            

ن أو القواعد السائدة فـي  خروج عن القانو يمثل األحداثن جناح إ على )1979 ( غيثعرفه وي

 .)122: 1979، غيث( فرد لم يبلغ سن الرشد القانوني  ويحدث من المجتمع

  :التعريفات النفسية

 بأنه الجانح  ) 1960( بينت أيفيتذكر حيث  تعريف الحدث الجانح من وجهة نظر علماء النفس

به إلى الحضـور   أدتجرائم  ارتكابهو ذلك الطفل الذي يتمادى في إتيان سلوكاً مضاداً للمجتمع أو 

اسة حالته أنه يعاني من سـوء التوافـق   وتبين من در األطفالأو مركز توجيه  األحداثأمام محكمة 

  .من العمر  والثامنةكون التي تبدأ بين الخامسة سمرحلة ال جتازاوتأصل المشكالت ويكون الطفل قد 

ليس هو الطفل الذي ارتكب حادث سرقه واحدة أو نوع   بأنه أن الجانح ) 1960( أندري وترى

الطعام على وجه الخصـوص مألوفـة جـداً    أخر من األفعال العرضية ، فالسرقة من البيت وسرقة 

اتخاذ مثل هذه الظواهر كدليل على السلوك الجانح بل البد من دراسة حالة الطفـل   اليمكنناوبالتالي 

في ضوء تاريخ حياته وسمات شخصيه حتى نستطيع أن نحدد مظاهر الجناح لديه وأن يكون للجانح 

ويمكن أن يحكم على سلوكه بالجناح فهنـاك   ث رائم والقضايا في محاكم األحداتاريخ طويل من الج

كما أن بعض األطفال من الذين صدرت ضدهم أحكام لـم   األحداث اكمالكثير من الجانحين لم يدخل مح

  .اإلطالقيكونوا جانحين على 

هو ذلك الفرد الذي تعرض لمؤثرات من نوع ما أو أسلوب  بأنهالجانح  )  1964 (غالىويعرف 

أو االجتماعية نتيجة لمجموعة خبرات ومؤثرات مرت في مراحل نموه  هات الوالديمن التربية والعالق

، ترتب عليها أنه تعلم أسلوباً من أساليب التكيف مع صراعاته ومؤثراته النفسية يمتـاز بالعـدوان   

 غـالي ( ت العـادة  بثبوالموجه نحو الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبتكرر ذلك منه بما يفيد 

،1964  :107(.  

ذلك الفرد الذي يسلك سـلوكاً لـه طـابع الخطـورة      الجانح بأنه ) 1970 (ويعرف الشرقاوي

واالستمرار والتكرار في حياته وتبدو مظاهر سوء التكيف مع الجماعة واضحة في سلوكه ، وأن هذا 

  يسـتطيع الوأنه قد يكون راجعاً إلى اعتالل في نمو مكونات الشخصية مما ،  السلوك الجانح ظاهراً 

معه الحدث إدراك المعايير السلوكية على أساس أنها محدد سلوكي ، وأن ذلك مرجعه تعرض الحدث 

الجانح لمؤثرات بيئيه من نوع ما أو أسلوباً من التربية والعالقات الوالديه أو االجتماعية أو نتيجـة  

أو االتجاهـات  ات دعامجموعة خبرات ومؤثرات مرت في حياته مما أدى إلى اكتسابه مجموعة من ال



                                                                            

أو القيم غير السوية ، كما تعلم أنواعاً من االستجابات االنفعالية بحيث ترتب على ذلك كله أن تعلـم  

أسلوباً معيناً من أساليب التوافق مع صراعاته أو مؤثراته النفسية يمتاز بالعدوان ، مما يجعله فـي  

 .)35:  1970، الشرقاوي(السلوك السائدة في المجتمع  النهاية منحرف عن معايير

من الخطـاء مقابلـة   ، والكراهيةهو طفل ملئ بالحقد   أن الجانح ) 1976( كيوس كفارويرى 

كما أنه طفل يعبر عن مشاعره أو صراعاته بأسلوب يؤذي به نفسه وغيره ومـن   آخربعداء ه ئعدا

  .)24: 1976، كيوس وليم كفار( لطة يعتبر غير مقبول وضد النظام وجهة نظر الس

ذلك الفرد الذي يسلك سلوكاً غير سوى ينحرف به عن   الجانح بأنه )1979(إسماعيل ف ويعر

ويؤدي إلى عدم توافقه ويتسم هـذا السـلوك بطـابع     سائدة في المجتمع الذي يعيش فيه المعايير ال

ة لملمؤثرات بيئيه أو أسريه أو مجموعة خبرات مؤ إماالخطورة والتكرار ويكون هذا السلوك نتيجة 

ويكون  واالتجاهات والقيم الغير سويه ات دكسبته مجموعة من العااأو كلها أو بعض منها ، مجتمعه 

   .)17:  1979 إسماعيل ،(ئ على مكونات الشخصية السيحصيلتها النهائية التأثير 

هو تمرد على السلطة وتعبير عن عدوان ويهدف إلى هدم  أن الجناح  )1954 ( نرايكهو ويرى

ن موجهاً ضد الظروف االجتماعية ، وهذا العدوان غالباً ما يكو بهر أو تغيير البيئة المحيطة أو تدمي

تلك التي تقف عائقاً في سبيل إشباع حاجات الفرد الرئيسية هذا من ناحية  ، ومن ناحيـة أخـرى ،   

اماً من جانـب  سلوكاً هد فإذا كان الجناح يعتبر استجابة توافقية إلشباع أهداف الجانح  ، فأنه يعتبر

معنى ذلك أن الجناح يعتبر نتيجة القوى النفسية التي لم تجد مخرجـاً اجتماعيـاً مقبـوالً      المجتمع 

:  1954ايكهـورن ، ( فدفعته إلى أن يسلك سلوكاً ال يقبله المجتمع ومن هنا يسمى غير اجتمـاعي  

225(.  

أن م التوافق مع البيئـة و ن مظاهر عدما هو إال مظهر م  بأنهالجناح  )  1961 ( صالحيرى و

 بـالنشء سيكولوجية طبيعية لمختلف الظـروف التـي أحاطـت     ما هي إال استجابة األحداثجرائم 

  . )252:  1961، صالح(الصغير

ـ   لهو خل  بأنه الجناح  )  1967(فرج  رىوي ول دون توافـق  أساسي في بناء الشخصـية يح

ترتبط بالضرورة بما يستوجبه الفعل الجـانح  وخصائصه ال  هذا الخلل الجانح مع مجتمعة وأن أبعاد

  . )75:  1967، فرج( عقاب وما يأخذه من شكل اجتماعي من



                                                                            

ذلك السلوك الذي يقترفه المراهق كمحاولة إلعادة توازنه  نه على أ) 1987(  ويعرفه يوسف فهد

 واتجاهاتم وقي داتوعا ةمؤلمحباطات طفولية اونتيجة لخبرات   اآلخرينسواء تجاه الذات أو تجاه 

  .)92:  1987فهد ،(  غير سويه

مشـكلة سـلوكية تصـنف     فتعرف الجنـاح بأنـه   ) 1983 ( األمريكيةأما الرابطة السيكاتريه 

كمـة  سنة والـذين يتعرضـون للمحا   18سلوكي تختص باألحداث الذين غالباً تحت سن  كاضطراب

  . )12: 1989عزه زكي ،( بموجب ارتكاب أفعال إجرامية 

لعرض السابق للتعريفات القانونية واالجتماعية والنفسية نرى أنها جميعا  ترى أن ومن خالل ا

بـين   عليـه  أو متعارفهو مألوف أو معتاد  انحراف عن ما هو إال عبارة عن انحراف األحداث ما

وفي السطور التالية نحاول إلقاء الضوء على مفهوم انحراف األحـداث مـن وجهـة النظـر      الناس

  .ةالحاليلتي تمثل محورا أساسيا في الدراسة االسيكولوجية و

 

  :نظر السيكولوجية المن وجهة  األحداثاحنراف  - 2.3.3
ومن المحتمـل أن يظـل   ليس بمشكلة حديثة فهو موجود منذ فجر التاريخ ،  األحداثن جناح إ

الفقيرة في لمناطق غير أن الجرائم في الماضي تكاد تكون محدودة في غالب األمر داخل ا دائماً معنا 

وتكاد تكون قاصرة على أحد األشخاص يخطف ثمرة من عربة أثناء سيرها أو سرقة  المدن الكبرى 

طـورة  ذلك وإن كان هناك بالتأكيد جرائم أكثـر خ  هوما شاببعض النقود من دكان أو كسر شباك ، 

يادة سريعة فـي  أما عناصر االضطراب  في الصورة الحالية فهي وجود ز ولكنها كانت قليلة للغاية  

اشتمالها على مجموعات من الطبقة الوسطى والعليا وامتـدادها   و عدد الجانحين المخالفين للقانون

  .على مستوى المجتمع الريفي والمدن الصغيرة

وقد ظهرت محاوالت عديدة لتفسير السلوك الجانح لعل أبرزها ما جاءت به المدرسة الكالسيكية 

وذلك من خالل التأكيـد  شك في النظريات السببية للجريمة ثر بال أي الذ)  لومبروزو سيزر(على يد 

سلوك الفرد وبذلك فقد جل فهم أولوجية من بالزائد على الجوانب الفسيولوجية واالجتماعية و االنثرو

وفي بحث له لتفسير الجريمـة  لفعل اإلجرامي إلى المجرم نفسه بؤرة االهتمام من ا )لومبروزو(نقل 

نمـط  ( إلى ما أطلق عليـه   )لومبروزو (الخصائص الفسيولوجية للمجرم نفسه وصلبإرجاعها إلى 

   -:حيث يقول ) المجرم



                                                                            

 كما يتصف بغزارة شعر الجسم   نتؤات بها على مناطقباحتواء منطقة الجمجمة المجرم يتميز "

ومجموعـة   الخد عـريض م ، وعظنتوء وفك أمامي ضخم متعرج ، وذقن مربعه بها لحيه متناثرة و

  .)9:  1989 ، خضر( ..."أخرى من الخصائص الجسمية

التي مؤداها أن الخصائص الجسمية تلعب  )لومبروزو(باختبار فروض )  جورنج ( بعد ذلك قام  

بريطاني  الف سجينآقياسات جسمية مختلفة لثالث  ) جورنج (الدور الرئيسي في الجريمة حيث قارن

وعندما وجد أن الفروق التشريحية المسلم بهـا   فورد لبة جامعيين في كمبردج وأكسبط من الشواذ 

جـود عالقـة   فرضه بو أيغير المباشر  )لومبروزو ( تفكير )جورنج (نتقدابين المجموعتين  التميز

علـى   فرضـيته جون  ، وذلك دون أن يختبـر  الجسمي والجريمة في مجتمع الس النمطسببية بين 

  .مجتمعه من غير المجرمين 

 واألسـر التأثيرات الممكنة للفقـر  التي تناولت الدراسات  حلت  تاسع عشرمطلع القرن الوفي 

الخصائص الجسـمية والعقليـة    فككة  واالزدحام السكاني وانتشار المخدرات محل التركيز  علىالم

الجانحين الذين يمسك  األحداثوفيما يتعلق بعامل الفقر فقد وجد أن  ح وفي الجن أساسيللفرد كسبب 

غيـر  ، ي المناطق الفقيرة غير المنظمة ف نيتمركزوالعقابية  أو التاهيليةالمؤسسات هم ويودعون بب

وت داخل الجناح ، فهناك عوامل كثيرة ترتبط بالجناح تتفـا  األطفالكل  اليدفعأن الفقر بطبيعة الحال 

حاً و ولهذا فمن األمثل أن نسأل لماذا يكون أحد أعضاء األسرة جان ،أهمية كل منها من حالة ألخرى 

ومن هنا يتضح أن ، فقر ليس عامالً ذي أهمية كبيرة وهذا يدل ضمنياً على أن ال اآلخر كذلك اليكون

 -إذا ما تالفينـاه -ذي يؤدي بنجاح نه ليس هو العامل الكما أ احنجال األساسي فيليس العامل  الفقر

 . إلى التقليل من الخروج عن القانون 

أن تفسـير   ة االجتماعية ترىح فهذه النظرالجنا ظهورفي  ككةففيما يتعلق بتأثير األسر الم أما

ب الوفـاة أو  حيث نجد أن المنازل التي يغيب عنها أحد أو كال الوالدين بسـب  الجناح يرجع إلى البيت

والتي تمتاز بهـا   والمستقرة  هادئةال األسريةالحياة رم نسبياً من حن الطفل يإالطالق أو الهجران ف

  .)10:  1989 ، خضر (األسر الغير مفككة

 ترىلظاهرة الجناح حيث  يغاير إلى حد ما التفسير االجتماعي فسي تفسيرالتحليل الن لنظرياتو

إلى السلوك الجانح على أنه ناتج عن الرغبات والغرائز غير المشبعة التي تكبت داخل ات هذه النظري

ن السلوك الشاذ بما فـي  إصراع ففي حالة  األساسية، وعندما تكون هذه الرغبات  اإلنسانيةالنفس 

ربما  )على سبيل المثال ( ن الرغبة الجنسية المكبوتة إبما يكون نتيجة ذلك وعلى هذا فذلك الجناح ر



                                                                            

ن إع أو محرم مثل السرقة ، وأيضاً فيشبعها الفرد بطريقة غير مباشرة عن طريق نشاط بديل وممنو

ن فـإ عام نحو السلطة  ، كذلك  بانحراف الفرد نهاربما يعبر عأو األم   األبكراهيته المستترة نحو 

  .)47:ب ت  ، عيسوي(المنافية للقانون   لاعماألالشعور بالنقص قد يعبر عنه بالتعويض من خالل 

  

 -بحسب النظرية -في التوحد باألب لن يكون حاصلة  اإلخفاقأن  سيوترى نظرية التحليل النف

ويترتب على ذلك أن يكون إدراك الجـانح   "محكوماً بغرائزه"الً ورج" العليا األنامجرداً من "إال  رجالً 

ذلك " رجل مجرد من األنا العليا " أن كل مجرم هو بالضرورة  يعني الإدراك نرجسي ، وهذا  لآلخرين

أن هناك نوعاً من الناس يدفعهم إلى الجريمة شعورهم بالذنب على التحديد ، فهم يرتكبون الجريمـة  

 الجرائم  إذا وهي" جرائم العقاب الذاتي " صح أن تسمى جرائمهم هذه ليحتى  ،عقاب ير والكفطلباً للت

 1958صـفوان ، ( المفرطـة  شـدتها عن  -على النقيض –عن فقدان األنا العليا ، بل تصدر  تصدر

:106-113(.  

للمجتمع  اًيعد سلوكاً مضاد األحداثن انحراف إوجهة النظر السيكولوجية وفق ونستطيع القول 

وبين الفرد والجماعة بشرط أن يكون ،  الصراع النفسي بين  الفرد ونفسه وم على عدم التوافق أويق

الصراع والسلوك المضاد للمجتمع سمة واتجاهاً نفسياً واجتماعياً تقـوم عليـه شخصـية الحـدث     

إال  هو األحداث ماانحراف ن وإ مع أغلب مواقف حياته وأحداثها المنحرف وتستند إليه في التفاعل 

اجتماعيـاً   اضطراباعرض أو مجموعة أعراض وليس مرضاً قائماً بذاته ، وقد يكون عرضاً يعكس  

أو مرض عقلي أو نقص عقلي ويشترك فـي خلـق جنـوح     يأو اضطراب نفس اقتصادياأو ضعفاً 

 و المتنوعة العقلية واالقتصادية والدينية والحضارية بحيث تتفاعل جميعها األسبابجملة من  األحداث

 1970 ، لبيـب  ( أو  جنـوح   انحرافحالة شذوذ أو يسمى وتتعاون على خلق ما  متفاوتةبدرجات 

  .)313- 312ص:

يعرف طريقة واحدة فقط أو طرق محدودة فقط إلظهار مشـاعره أو   أخصائيوالطفل المنحرف 

هـو   لوباألسبأسلوب يؤذي نفسه أو غيره وال يقره المجمع ، غير أن هذا و  صراعاته إلى الخارج

عادة أو محاولة من جانب الطفل لحل مشكلة تثير قلقه ، وتمثل معظم هذه االنحرافات حلوالً سلوكية 

أو الصراع أو التوتر التي قد تنشاْ من مجموعـة   اإلحباطوسطاً ، وهي تدل على درجات مختلفة من 

يهـاجم السـلطة   ال نهائية من المواقف في خبرات الطفل الشخصية ، كما في حالة الصـغير الـذي   



                                                                            

 ( زل تسوده العالقات المضطربةسلم من الرمز المنبوذ للوالدين في منأو أسهلالمدرسية لكونها هدفاً 

  .)25-24ص: 1976،سكفارا كيو

ـ ح بفعل الصدفة المحضة أو نتصور أن نتصور ظهور السلوك الجان يمكن النه أوهذا يعني  ه أن

ومـا   وخصائصـه ر لتاريخ الفرد القائم بالسـلوك  مرهون تماماً بظروف الموقف الحالي دون اعتبا

  .)2-1صص :  1971، سعدأبو ( ف بهيتص

الفقر والمرض والتثبـيط  : منها  ، كثيرة أنهاالمؤدية إلى الجنوح نجد  األسباب تناولنا اوإذا م 

 وذلك ، دوافعهالجنوح وأهم  أسبابولعل الفقر رأس  ،عاطفية والمشاكل البيئية وغيرها والمشاكل ال

ألن الفقر يعني الحرمان وعدم تحقيق الرغبات ويحول دون قضاء الحاجات فيدفع إلى الكذب والسرقة 

  .)175: 1985 ، عاقل(  والجنوح

وهو ينتج عن وجـود عـائق    ،عوامل االنحراف عند الصغار أهمويعد الشعور بالحرمان من  

لحرمان حول حاجات البـدن أو  بالبيئة يحول دون إشباع حاجات العقل ويهدد شخصه ، ويدور هذا ا

بسـط المقومـات الماديـة للحيـاة     أسر محرومة من ألصغار في حاجات النفس حيث يعيش هؤالء ا

أو  ،ومعظمهم يعيش على الصد الدائم أو الحرمان من الغذاء الكافي والرعايـة الصـحية    اإلنسانية

  .)314: 1970فراج ،(  الحرمان من مشاعر األمن والحب والعطف والطمأنينة

أهمية من حاجاته المادية والفشل الجسيم في  أكثرللطفل هما الحب واألمان فهما ين تاوأهم حاج

لفشل في إشباع حاجة الطفل إلـى  اوتجني على الطفل مثله مثل  اإلهمالتحقيق ذلك يعتبر دليل على 

إلى  ىفهم جوعإلى شي أخر غير الخبز ى األبناء الجانحين هم جوعإن  الطعام والدفء ، ومعنى هذا 

لم يتوافر لهم أن يشبعوا بصـورة   أفراد، وهم  األسريوإلى الدفء العاطفي  ،لوالدياالحب والحنو 

وإلى القبول وإلـى التقـدير   ،إلى االستجابة العاطفية  األساسيةطبيعية كل أو بعض الحاجات النفسية 

 أسرهمونظراً لعجز ،النفسي  أمنهما نتيجة ذلك كله بالقلق واهتزاز شعروفيوإلى االنتماء ، ، والمكانة

هذه الحاجات عن طريـق عصـابة أو    إلشباعبأول فرصة  رحبواعن إشباع هذه الحاجات لديهم فقد 

ولـيس ذلـك    -من أصحاب الحاجات النفسية المحبطة ونظراً لما ظنـوه  أمثالهممجتمع يجمعهم مع 

اعتـداء ،  بعـداء و  عداء قد بادلوهف من مبادأة المجتمع لهم بالعداء -بالظن الخاطئ على طول الخط

  .)146 - 145ص:ب ت  ، مغاريوس ( ظلم أوواحدة بواحدة والبادئ 

إلى التـدليل   والحب الزائد الذي يصل األطفالالمبالغ فيه لحاجات  اإلشباعن إومن جهة أخرى ف

 األحـداث  نحرفالويزداد االستعداد  األطفاليؤدي بقدر أكيد إلى جنوح هؤالء  من جانب األم خاصة 



                                                                            

في حياة المراهق النفسية بين القوى الجارفة فـي   تزانافي مرحلة المراهقة التي تتميز بعدم وجود 

وبين النقص الملموس في قدرته الضابطة التي تمكنه من التحكم في هذه الدوافع ، وترجع ، انفعاالته

بطبيعته خالل تلك المرحلـة  فهو  ، من ألوان الصراعيعانيه  ماالمراهق لالنحراف إلى  استعدادزيادة 

(  بذاتيته واإلحساسفي صراع عنيف بين رغبته في التحرر من سلطة المنزل ورغبته في االستقالل 

  .)315 : 1970، فراج

نحو السلوك المضاد للمجتمع  الولد المراهقة نجد أن الدافع نحو تأكيد الذكورة يقود فترةفخالل 

يتشوق إلى أن يجـد   ألن المراهق’. ة واضحة الو الديطة لكي يثبت رجولته وتكون الثورة ضد السل

 باتجاهـات والزمالء ، عـالم ملـئ    باألصدقاءخر خارج البيئة المنزلية ، عالم ملئ آنفسه في عالم 

تأخذ مقاومة السـلطة علـى مسـتوياتها    لية وتقالل والتحرر من التبعية الطفجديدة وبالحرية واالس

حتجاج وغضب وتهديد بالهرب من المنزل أو محاولـة إيجـاد   او ثورة وتمرد: المختلفة مظاهر عدة

   ) . 1978:368 ، ميهف( والتطوع في سلك الجندية أو الجماعات الهدامة  األسرةعمل وترك 

ثون على أن الوراثة حفيكاد يجمع البا األحداثأما فيما يتعلق بتأثير عوامل الوراثة في انحراف 

 اإلنسـاني لمضاد للمجتمع ، وأن العوامل التـي تقـرر السـلوك    ليست بالعامل الحاسم في السلوك ا

أدلة إيجابية قاطعة على الدور  إلىأن نصل  نستطيع الجعلنا تبحيث ؟ والتعقيد  وتوجهه لمن التشابك

  .)210، 1957 :جسجر ( في حاالت نادرة ومتفرقة بين الحين والحين إال الذي تلعبه الوراثة

إلى العدوان دفاعاً عـن   أأن الجانح يلج ؟السلوك المضاد للمجتمع الجانح إلى أ ولكن لماذا يلج

كل ذلك يثير الشعور بالعدوان ولكن الجانح يعـرف أن   ،الذي يواجهه  واإلحباط،قلقه وعدم اطمئنانه 

لذلك فهو يرى أن خير وسـيلة لضـبط الخـوف    . التعبير عن هذا العدوان سيقابل بعدوان مضاد له 

 ، إسـماعيل ( .متعـددة  وأشـكاال هو بالعدوان الذي يأخذ صوراً  يبدأمتوقع أن والقلق من العدوان ال

1979 :272(.  

  

كل سلوك،هو تعبير عـن حاجـات   ، مثل األحداثبأن جناح  )الصحة النفسية (ومن وجهة نظر

 السـرقة  فربمـا تكـون    لنفس السلوك معاني مختلفة بالرجوع إلى الفرد كونيوبالتالي ربما  الفرد

أو ربما تكون  طريقه  من خاللها ،جل الحصول على رضا أقرانه ص لجذب االنتباه من أأسلوب الشخ

محاولة منه إلشباع بعض حاجاته أو الطفل إلى السرقة ول على انتباه األب أو ربما يلجأ يسعى للحص

اً د تكون الغيرة سببأو رغبة في تأكيد الذات وسط جماعة الزمالء وق، اآلخرينرغبة في االنتقام من 



                                                                            

 : 1978 ،فهمـي  (  أو يكون الدوافع وراء السرقة مشاعر النقص والدونيـة ، للسرقة  غير مباشرٍ

  .)269 - 268ص

  

  

  

   .نوح األحداث جل ملفسرةالنظريات ا  -3.3.3

   .نظرية التحليل النفسي -1  
 قةالمعاالسلوك الجانح من وجهة نظر التحليل النفسي هو تعبير فعلي عن صراع النفس ودوافعه 

ح عن نفسها في السلوك المضاد للمجتمع كالسرقة والعدوان فصت مكبوتةبمعنى إنها دوافع ورغبات 

خصية ميدان يتصارع فيه على أن الش"فرويد  " بها ناديوتقوم دعائم نظرية التحليل التي ،والتشرد 

ويعتبر ،الثالث وسلوك الفرد محصلة صراع هذه القوى .  األنا األعلى األنا،،  الهو: هي ثالث قوى 

فتكون ،وإذا فشل في ذلك  األعلى ناوااألهذا السلوك سوي إذا نجح األنا في التوفيق بين مطالب الهو 

  .إلى غير ذلك من عدم التوافقوسلوكاً جانحاً  و نفسي اضطرابالنتيجة 

ـ  اهتمـت ومن بين علماء نظرية التحليل النفسي المحـدثين التـي     وتفسـير السـلوك   ة بدراس

والقلق واالنحرافات ،  االضطراببالناحية الثقافية وأثرها في خلق  اهتمتالتي  "كارن هورني"الجانح

عجز في عـالم  عند الطفل كالقلق الذي ينشأ من شعوره بال االجتماعيةأيضاً بأثر العوامل  اهتمتكما 

عن الغيـر   اًأو االنسحاب بعيد،ملئ بالعدوان والتناقض الذي يدفعه إلى أن يكون ضد الغير أو معهم 

  :لقلق ويتضح ذلك من خالل ثالثة أساليب وهينه أسلوب تكيف مع اإلى الجناح على أ كما أنها تنظر

  .النسحابيا  -3العدواني    -2الخانع   -1

مة شعوره بالعجز أمام عالم يشعر وأهمها األسلوب العدواني الذي يتخذ من العدوان طريقا لمقاو

ص :1983رمضـان ،  (دواني ليزيد شعوره باألمـان  إلى األسلوب الع الطفل ،ولهذا يلجأنه يعاديه أ

  .)49-45ص

  .نظرية التحليل العاملي -2



                                                                            

اهتمت هذه المدرسة أيضا بظاهرة الجناح وبسمات الشخصية الالشعورية في حاالت العصـاب  

"  وحاولت الوصول إلى الصورة التي تنتظم عليها تلك السمات ولذلك فقـد اهـتم  ،والذهان والجناح 

بقياس أبعاد الشخصية لدى الجانحين دون عناية كبيرة بالكثير من العوامل االجتماعية التي " جيلفورد

منها عـدم  ا كاتل فقد وضع عدة سمات للجانح أم، تؤثر في تكوين هذه السمات في شخصية الجانح 

في ضوء سـمات   مفهوم الجناح"ايزيك" االستقرار االنفعالي  والقلق وعدم القدرة على التكيف وحدد

 تكون سمات مميزه ولهذا يصبح الجـانح شخصـاً   أنسلوكية معينة تتجمع في صورة عوامل يمكن 

صـابية  كما يضع الجـانحين فـي فئـة الع   ،يمتاز بالسمات التي تدخل تحت عوامل العصابية العامة 

رمضان  ( ةالشرطية وأنهم ذو عقليات جامد ضعف في تكوين االرتباطاتاالنبساطية ويميزهم بأنهم أ

  .) 50-49ص ص: 1983 ،

  .نظرية الذات  -3
تنظر هذه النظرية إلى  أن االنحراف يتحقق في حالة جهل الفرد بخبراته الحقيقيـة وإنكارهـا   

ون الخبرات التي التكون مطابقة مع وفي حالة تكُ، والتصرف بأساليب سلوكية غير موافقة مع الذات 

ن الفـرد  الخبرات على أنها مهدده لذاتـه وإ  نه يدرك هذهالي فإوبالت ،معها  ةتكوين الذات وال موافق

 :يكون معرضا للقلق واإلحباط  الذي يؤدي به إلى االنحراف في الحاالت اآلتية

  .والتي ينتمي إليها اآلخرون،عدم قدرة الفرد على التمييز بين األشياء التي ينتمي إليها 

  .المأخوذة من اآلخرين بصورة منحرفة  وإدراك القيم المرتبطة بالخبرات المنعكسة أو 

تكوين صوره عن الذات غير مطابقة للحقيقة أو الواقع واختيار الفرد أسـاليب السـلوك التـي    

التتفق مع مفهومه عن ذاته وتوجد حالة عدم التوافق النفسي عندما يكون مفهوم الفرد عـن ذاتـه   

ع مفهومه عن الذات مع إدراكـه لذاتـه   أو التكون متشابهه م،غير متفق مع الخبرات الحسية لديه 

( تالي يؤدي بـه إلـى عـدم تقـبلهم     وبال،إدراكا سليما األمر الذي يؤدي به إلى عدم فهم اآلخرين 

  .)288:  1977 ، الشرقاوي

  .النظرية السلوكية اجلديدة-4
ي تعلم القيم ويرى أن في هذه النظرية بدراسة عملية التطبيع االجتماعي وأثرها ف) ماورد( اهتم 

فشل في أن يمتص الكثير من عوامل الضبط االجتماعي الذي يمكن أن يحـول بينـه    الجانح شخص

 )ميول ( مع العالم الخارجي ويفسرونتيجة لذلك يستمر في تصارعه ، وبين عدوانه الموجه للخارج 



                                                                            

حاجه معينـه وتشـبع   نه نمط غير موجه وأكدت أن الكثير من أساليب الجنوح تحقق الجنوح على أ

  .)50: 1983 ، رمضان( فعا اجتماعيا قويا دا

  نظرية املدرسة النفسية االجتماعية-5
ـ   "  ظوتحاول هذه النظرية التوفيق بين النظرة االجتماعية والنظرة النفسية كنظرة متكاملـة والح

ا الفصل بـين  أن العوامل االجتماعية تتدخل في االختيار الحر للسلوك الفردي بدرجة يصعب معه"لي

ن السلوك المنحرف في بعض الحاالت إ:نات الشخصية ومن هذه االتجاهات ومكو، الوسط االجتماعي 

ن عملية االختيار الحر تؤثر فيها الظواهر وأ" السبب" أكثر من دخوله في باب"يدخل في باب االختيار 

نه والوجدانية ويعتقد هذا االتجاه أ كما تؤثر فيها العوامل النفسية،  االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

لماذا أقدم هـذا  ، والتي تتمثل في اإلجابة عن هذا السؤال ،وجد بذلك حل لمشكلة االنتقال إلى الفعل 

ن خر برغم  خضـوعهما لـذات المـؤثرات؟إ   الحدث على السلوك المنحرف ولم يقدم عليه الحدث اآل

غير أن قمة هذه االتجاهـات تفسـر السـلوك    كلة لعقلية كفيلة بتفسير هذه المشالعوامل النفسية وا

وفق علم النفس االجتماعي الذي يعنى بدراسة الفرد فـي إطـار المجتمـع     اجتماعياً نفسياً تفسيراً

ويهدف إلى اكتشاف العوامل التي تؤثر في استجابات األفراد للمؤثرات االجتماعيـة والتـي تتصـل    

  .)116:117ص ص:1974، العصره(منحرف  لمشكلة السببية للفعل الاتصاال وثيقا  با

  

  نظرية اال-6
ومن خالل ذلك  هتنظر هذه النظرية إلى خبرة الفرد الجانح ككل عند دراسة دوافعه وجوانب إدراك

  .تظهر العوامل الشخصية والمتغيرات المحددة للموقف الذي توجد فيه هذه الشخصية  

  :نتيجة لعناصر محدده هيالسلوك اإلجرامي ينشأ ،وعليه فإن واللذان يرتبطان ارتباطا تكامليا 

  .الدوافع السائدة في لحظة ما- 1

  .القيود التي يفرضها موقف ما على التعبير عن هذه الدوافع- 2

ألنـه  ؛نه اعتداء على القيود التي يفرضها المجال االجتماعي على أ  وهنا يبدو السلوك اإلجرامي

سواء كان مظهر هذه الحواجز تقاليد أو أخالقـا ونظامـا    يتجه ضد الحواجز في المجال االجتماعي

اجتماعيا وهذه النظرية تبرز الدوافع السائدة وتؤكد القيود التي يفرضها الموقف والتسلسل التاريخي 

ومن ثم ال يمكن تفسير وقوع أي جريمة معينة إال بالنظر فـي  ،للوقائع التي أدت إلى الوقت الحاضر 



                                                                            

ولكن األساس الدينامي للسلوك الجانح بوجـه عـام يكـون    ،بوجه خاص  األحداث التي أحاطت بها

حد جوانب هـذا  ، فالنتيجة عدوان على أيتنازل عنها  المجال الصلب ولدى الشخص حاجات دافعه ال

 المجال وفقا لديناميات الموقف والتفاعل القوى فيه ويتضح اتجاه هذا التفاعل وفقا لتاريخ الشخصية

  .)246: 245ص ص: 1981، عارف( 

   نظرية العدوان املساوي لإلحباط-7
تعد هذه النظرية مزيجا من نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية وترى أن الفـرد تتملكـه   

نه مـن المتوقـع أن يحـدث    بير المعتدل نسبيا لهذه الطاقة فإطاقه انفعالية فان حدثت له إعاقة للتع

  :أمران

  . ر في صورة سلوك طائش عنيف غير عاديإما أن يحدث انفجار مباشر يظه- 1

، والبد أن يجد  له مخرجا يعبر عنه في وقـت مـا   ، أو يحدث تراكم بطئ للطاقة المعوقة - 2

وذلك أن الطفل عندما ،هو إال نتيجة لما يعانيه من إحباط   يرتكبه الحدث من عدوان ما ن ماوعليه فإ

ديلة وجوانب إشباع أخرى تعوضه عما لحق بـه  يصادفه اإلحباط  فقد يقوم بالبحث عن استجابات ب

وبـين جانـب الكـف    ، من إحباط ولكن هذا يؤدي إلى صراع بين الدوافع المحرضة على العـدوان  

وتتفاوت قوة هذه الدوافع المحرضة في صورة مباشرة طبقا للقدر الذي يعانيه الطفل من اإلحباط إذا 

           . )246 : المرجع السابق( ه امل كالخوف من العقاب أو توقعثبت على بعض العو

  .تصنيف عوامل اجلنوح - 4.3.3
 - سـيلوس  – بيرت سيرل( تصنيف عوامل الجنوح ومن هؤالء حاول الكثير من المهتمين بلقد 

وعليه يمكن تقسيم عوامل الجنوح حسب ) الخ...رزق سند إبراهيم  - بوالخيرأطه  - سعد المغربي

  :إلى مجموعة من المتغيرات تظهر في شكل ثالث عوامل أساسية ) 1990 (رزق سند إبراهيم" 

، المهنة ، السكن ، الطبقة االجتماعية الجتماعية الحالة ا. م العمر، الجنس ضعامل فردي وي -1

  .، التعليم التنشئة ،البناء النفسي

،  الليلها ،الطول النسبي للنهار و،المناخ،خصوبة التربة وطبيعتالساللةضم عامل فيزيقي وي -2

  .الجويةروف الظالفصول ، و



                                                                            

الوضـع  والتقاليد وذات لهجرة ، الرأي العام ، العاويضم الكثافة السكانية ، ا اجتماعيعامل  -3

   .والصناعية االقتصادية، الظروف  االجتماعي

فيما يخص سببية السلوك اإلجرامي عموماً من أن الجريمة هي  )انريكو فيرجي(وهذا ما قال به 

ماكان  باب متعددة على الرغم من كونها مرتبطة بشبكة عالقات معقدة ، فأنه يمكن كشفها ونتيجة أس

اليمكن عزو الجريمة إلى مصدر واحد أو مصدرين أو ثالثة ، بل "سيرل بيرت من أنه "قد ذهب إليه 

وامـل  أن طبيعة العو.  افرةوالمتضمن التأثيرات المتعاقبة  وفيرةوتتحدد الجريمة من تشكيلة واسعة 

  .تحادها تختلف إلى حد كبير من فرد إلى أخر او

درجات من العوامل ، بحيث يمكن ضـبطها   أربعتحديد الجريمة ضمن  )بيرت سيرل ( كما حاول

  : ، هذه العوامل هي الشدةفي أي حالة خاصة بالجريمة والتي يمكن تحديدها حسب أهميتها من حيث 

  .التأثير الرئيسي البروز ، إن وجد -1

  .العامل أو العوامل الرئيسية المساعدة -2

  .الظروف الثانوية المهيأة والتي تساعد على تفاقم الحالة -3

  .تعمل بشكل ظاهر  عوامل حاضرة ولكنها ال -4

تصنيف العوامل المؤدية إلى الدخول في الجنوح حيث قسمها إلى  ) 2000 ( جبل  وحاول كذلك  

  :عاملين أساسيين هما

  :وتشمل عوامل فرعية مثل :عوامل بيئية . أ

  ...) ، المزمنة،األمراض  التشوهات الخلقية- تأخر النضج(عوامل حيوية  -

الجو األسـري ، أسـلوب التربيـة ، الحـاالت      انهيارالمنزل ، ازدحامالفقر، ( عوامل أسرية  -

  ).الخ..األخالقية لألسرة 

ارج المنزل ، عدم متابعة دراسـة  قلة المراقبة األسرية للطفل خ( عوامل بيئية خارج المنزل  -

  )....سة االطفل ، مشاكل أوقات الفراغ ، المشاكل الناجمة عن عدم إقامة أنشطة وهوايات في الدر

للحاجات مما يؤدي إلى  اإلشباعتنتج عن عدم  اإلى أن المشاكل أعاله ترجع: ة عوامل نفسي .ب

األمـن   انعدامصراع نفسي أو نوع من  عنه  تجفين ، كيف النفسي واالجتماعي السويالعجز عن الت

  ،فهمـي   (.للطفل  النفسيةيلبث أن يستفحل حتى يصير الجانب الغالب في تكوين الناحية الداخلي ، ال

  ) 1977، القطان

  :يليكما عاملين أساسيين كذلك بحصر عوامل الجنوح في  )  1960(وقام  المغربي 



                                                                            

  .أو صحية ، أو ثقافية حضارية  ، اقتصاديةعوامل خارجية وحصرها في جوانب  -1

العوامل الخارجية ، مضـاف إليهـا الجانـب     انعكاسناتجة عن  أنهاعوامل نفسية ورأى  -2 

  .العقلية االضطراباتالوراثي أو 

وجد نسبة كبيرة من األطفال والمراهقين الذين قـدموا لمحـاكم األحـداث    " ...ودليله على ذلك 

أو إجرامهم ، إنما هـم   انحرافهمية جوهرية ، تكون سبباً في ت نفساضطرابااليعانون من شذوذ أو 

أو ألسـباب تتعلـق    االجتماعيـة ضحايا لظروف خارجية مختلفة تتسم بعدم األمـن أو الطمأنينـة   

 ..لمستوى المعيشة الذي يعيشون في ظله ، أو هم ضحايا لمزيج من هذا أو ذاك  باالنخفاض الشديد

  .) 30 : 1960المغربي ، (

 أن العوامل الخارجية المتسببة في الجنوح ليست بمفردها بالضرورة تؤدي إلى الجنوح" يرى  و

فسح في نفسية الحـدث مجـاالً لكـي    يمما . " هذه العوامل طويالً يزداد  ضغطها  استمرتوإنما إذا 

 1960 غربي،الم ( انحرافيتنشط بعض العمليات النفسية المنحرفة لتظهر بعد ذلك على شكل سلوك 

:31 (.  

  

إال أعراض أو مجموعة أعـراض وليسـت    هو مااألحداث  انحرافوعليه يذهب سعد على أن  

 اقتصـاديا وضـغطاً   اجتماعيا اضطرابامرضاً قائماً بذاته له أسمه وتطوراته فقد يكون عرضاً يعكس 

رضـاً لـنقص   طراب نفسي أو مرض عقلي وقد يكون عضوصراعاً  حضارياً ، وقد يكون عرضاً ال

  .) 31، 1960 غربي،الم ( روث أو والديعقلي مو

من أن العوز المادي ليس دائماً كافياً بمفرده لتفسير  )1961 ( وهذا ما أشار إليه الباحث سلوسي

نة بعائالت غيـرهم  قارم األحداث ، بل هناك متغيرات خمسة تميز عائالت األحداث الجانحين انحراف

 االسـتقرار وعـدم   ،البطالة ،سوء تفاهم الوالدين  و غياب األب: وهي  غير الجانحين من األحداث

  .) 1961 ، سيلوس( الكحولي في األسرة ، الماضي الجانح ألحد الوالدين  اإلدمانالمهني ، 

نتج الجريمة فإذا كـان أغلبيـة   الفقر وحده ال ي(  أنمن ) سيول بيرت( وهو نفسه ماذهب إليه 

  .) 33: 2005ميزاب ،( ) ليسوا من الجانحينالجانحين من المحتاجين ، فأن معظم المحتاجين 

على الممتلكات يمكن إرجاعهـا إلـى    واالعتداءوذلك أن كثير من حوادث الجنوح وجرائم العنف 

 بدافعالفقر وحده ، ولكن  إليهاجرائم ال يدفعهم ولكن معظم الذين يقترفون تلك ال. "  اقتصاديةعوامل 

   .ناًعن الدخل بالطرق السلمية قانو عدم الرضا



                                                                            

،  األحـداث  انحرافلذلك ليس هناك دليل قاطع يوضح أن الفقر العامل الوحيد الذي يسبب دائماً 

قد يكونوا كلهم أسوياء ، كما نجـد فـي أسـر     أطفاالذات الدخل المتواضع  األسرنجد في  أننابدليل 

د ومهيـأ  وعلى هذا فالفقر هو عامـل مسـاع   ، س الجناح أحد أو بعض أطفالها فقطيم فقيرةأخرى 

أكان ذلك عارضاً أم غيـر   سواء المنخفضة االقتصادية، ألن الطفل يتأثر بظروف األسرة  لالنحراف

  عارضٍ

  :فقد رأى أن عوامل الجنوح متفاعلة ولخصها وصنفها كالتالي) الخيرأبو طه (أما 

  .عوامل متعلقة بسن األحداث الجانحين -1

  .عوامل متعلقة برفاق األحداث الجانحين -2

  .عوامل متعلقة بالمستوى التعليمي لألحداث الجانحين وذويهم -3

  .عوامل متعلقة بمهن األحداث الجانحين وذويهم -4

  .عوامل متعلقة بأسر األحداث الجانحين -5

  .)33: 2005، ميزاب(عوامل متعلقة بسكن األحداث الجانحين  -6

  

  

  

  

  

  

  .سويلالعايري حتديد السلوك السوي وام - 5.3.3
يصنف وفقه السلوك    يذمن حيث تحديد المعيار ال نظرة العلماء للسلوك السوي والالسويتختلف 

  :الموضوعهذا برز االتجاهات التي تناولت ومن أ سوي أونه منحرف أعلى 

  االجتاه االجتماعي الثقايف  -1
 عرافواألأن المجتمع يضع المعايير ...ويمثله كل من باندورا ، إدلر  ، سولفان ، مزوم ، باولي 

ـ  التي تحكم السلوك وتميز حدوده من مقبول إلى مرفوض وكل سـلوك يتجـاوز مـا    داتوالعا ره  أق



                                                                            

االتجاه فان المعيار األساسي في تحديد السواء من عدمه هو هذا ووفقا ل المجتمع وثقافته يعتبر شاذاً

  .ثقافة المجتمع ومعطياته الدينية واالجتماعية واألخالقية

  

  .االجتاه الذاتي  -2
وفق هذا   الالسويأن محك السلوك .." ماهلر ،   وينكوت ،فرويد ، بيالني كالين  "ويمثله كل من

، فالشعور  الذاتيةه من أحكام وقيم ، معتمداً على تقويماته وما يطلقاالتجاه هو مايقرره الشخص 

و المعيار لتحديد هبمعنى أن اإلنسان أدله على شذوذ السلوك  اإلحباطبالضيق أو الهم ، أو القلق أو 

  .السلوك السوي من عدمه

  اإلنسانياالجتاه  -3
، اإلنسـان حيث يربط هذا االتجاه السوي بتحقيـق إنسـانية   .." ماسلو ، روجرز" ويمثله كل من

متفرداً من حيـث  اإلنسان وهذا الكمال الذي جعل .  اإلنسانيةسواء بالخروج عن هذه لالويشير إلى ا

اقي، والعمليات العقلية المعرفية واللغة والقدرة علـى الـتعلم والترميـز    للجهاز العصبي الر امتالكه

 .بناء اعيمإجعلى ذلك من تفاعل  يترتب ماوالقدرة على العيش ضمن جماعات مع 

سوي بعدم القدرة على تحقيق هـذا  الوالسلوك ال االضطراب اإلنسانيوهكذا ربط أصحاب االتجاه 

  . اإلنسانيةالبيولوجية  نساناإلمن بنية  أساساالنموذج ، المستمد 

  

  

  االجتاه املرضي 4-
خص ، ويسـتدل  أو مرض ما لدى الش اضطراببوجود الالسوي هذا االتجاه وجود السلوك  يربط 

حك وجود الشذوذ هـو وجـود   هؤالء على ذلك من خالل األعراض بحيث يصبح م من وجهه نظر 

  .)29- 28:  2005 ميزاب ،(  األعراض

أي  اسـتعمال ، يجعلنا نتريث فـي   الالسويفي تفسير مصدر السلوك السوي  تاالختالفان هذه إ

مضـاف إليهـا أن    ،ذلك أن هذه الرؤى منطلقه من خلفيات ومقاربات نظرية وفلسفية مختلفة  اتجاه



                                                                            

المختلفة وفي الثقافات  زمنهألاالسوية والالسوية مفهومان نسبيان في مراحل العمر المختلفة، وفي 

  .)12: 1977 ، رانزه( المختلفة 
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  .الدراسات السابقة -1.3
 أهم الدراسات التي توفرت حول هذا الموضوع مقسمه إلى عدة محاور كمافي هذا الفصل نعرض 

   :يلي

  :وغري اجلاحنني الذات لدى اجلاحنني لت متغري والدراسات التي تنا : أوال  

   ) 1970(ي الشرقاو ةدراس -1



                                                                            

  )مفهوم الذات لدى الجانحين ومقارنتها بأبعاد  مفهوم الذات عند غير الجانحين  :(بعنوان

لمعرفة     مفهوم الذات لدى الجانحين ومقارنتها بأبعاد مفهوم الذات لدى غير الجانحين ةلدراس  هدفت

لفئتين في تكوين                     ما  ذا كان هناك فروق بين ا ثير مباشر في السلوك               إ لمفهوم لما له من تأ هذا ا

  .وبالتالي في الشخصية

، الجانحين   مجموعتان تجريبيتان إحداهما من الذكور                ،   مجموعات    أربع   من   ةعينة الدراس       وتكونت    

ومجموعتان ضابطتان من غير الجانحين            ،  جانحاً    ) 30(   عدد كل منها    ات  من اإلناث الجانح         واألخرى     

-15( اوح بين     رتت  أعمارهم    غير جانح     ) 30(   من اإلناث عدد كل منها          واألخرى       ، إحداهما من الذكور         

   .سنة )18

  :األدوات التالية في الدراسة تواستخدم

  .اختبار مفهوم الذكاء للكبار -  1

  .اختبار الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية  كاتل - 2

  .مقياس اإلرشاد النفسي - 3

  .يفي  تصميم الباحثاختبار تقدير الذات التصن - 4

  .استمارة البيانات األولية والنواحي االجتماعية واالقتصادية من تصميم الباحث - 5

 نب المكونة لشخصية الحدث الجانح            الجانحين لزيادة فهم الجوا              استمارة من وقائع حلقات          -  6

  .االستمارة االجتماعية من تصميم الباحث

  .اختبار الذكاء المصور- 7

  -:نتائج التاليةوتوصلت إلى ال 

  .يشعرون بالعداء الصريح وإنهمالجانحين  األحداثصورة الذات المشوشة شائعة بين  إن

كوين العالقات السوية مع          مما يؤدي إلى عجزهم عن ت            ون بالعداء الصريح نحو والديهم                يشعر و 

في الحياة     فهم وأهدا      ،   بها التي يفضلون القيام     األدوارفي  أنفسهميستطيعون تصور  ال وإنهم اآلخرين

لمخاطر   ف ويتوقعون مستقبالً محفو      غامضة ومحددة        نهم  باإلضافة إلى       ، اً با نهم غير   يشعرون ب     أ أ

تتميز بالسلبية والفهم        أيضا  لهم  ن إدراكهم للقيم وفرص الحياة المتاحةإمرغوب فيهم  ومرفوضون و

نتيجة   لسلبية والعجز    نحو ذاته تتميز با       ن اتجاهات الجانح        أ و ير الجانحين    قل كفاءة من غ      أ لديهم   

وأن اتجاهاته نحو اآلخرين             ،    مما جعله غير متقبل لذاته        ،  ن نفسه  كونها ع     سيئة والتي   الخبرات ال      

نتيجة للخبرات المؤلمة التي لديه عنهم              لهم ف والحذر  مما جعله غير متقبل           تتميز بالعداء والخو        



                                                                            

لما يكتنفه    ، لم غير محبب لنفسه     وانه يعيش في عا       أرائهم    معاملتهم ويحط من        يحسن   وبالتالي ال     ، 

بذل الجهد المطلوب لتحقيق مطالب            أو    ،  من تهديد مما يجعله غير متحمس للمشاركة مع اآلخرين                 

تجاه إحساسه                                    ته وا لتي كونها عن ذا ته ا بين خبرا ئم  في صراع دا ويجعله  نية      الجماعة  لعدوا  با

عالقته مع ذاته ومع اآلخرين كما              في  وبالتالي يؤثر ذلك         ،    أسرته    أفراد    وتوقعات اآلخرين له خاصة          

 ( ومع اآلخرين مما يجعله يدرك ذاته إدراكاً غير واقعي                         ر على تحقيق التوافق مع ذاته            نه غير قاد    أ 

 )  1970 ،  الشرقاوي

  )  1989( دراسة خضر   -2
  )دراسة مقارنة بين األسوياء والجانحين على أسلوب رسم الذات واألقران واألسرة( :بعنوان

  واألقرانرسم الذات  أسلوببرسوم الجانحين على  األسوياءرسوم الدراسة إلى مقارنة  هدفت

 األولىالمجموعة ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من المراهقين ذكوراً فقط  واألسرة

 نمحدثاً طالباً ) 40(ن المجموعة الثانية ضابطة وتتكون مو ، حدثاً جانحاً )40 (وتتكون من تجريبية

  .سنة )17: 14(بين  أعمارهمة المدارس العامة تتراوح طلب

  :واستخدم الباحث مجموعة من األدوات ومنها 

  :وهو يتضمن وحدتي رسم )الباحث إعدادمن ( واألسرة واألقرانرسم الذات  أسلوب

 والثانوية اإلعداديةاختبار الشخصية للمرحلة و األسرةرسم الذات مع و األقرانرسم الذات مع 

الحالة  استمارةو ) احمد زكي صالح إعدادمن  (اختبار الذكاء المصور و )هنا عطية(د عداإمن 

  )الباحث إعدادمن ( االجتماعية والمستوى االقتصادي واالجتماعي  

   -:نتائج الدراسة عن   وأسفرت

منهما لعناصر رسم الذات  والجانحين في تناول كل األسوياءوجود فروق دالة إحصائياً بين  -1

هو ميلهم إلى القيام برسم  ،األسوياءاالتجاه الغالب في رسوم  نأهذه الفروق تشير إلى  األقرانمع 

فيما يتعلق بالتفاصيل والنسب بينما يميل الجانحون في  قرانألاعناصر الذات مماثله لعناصر رسم 

  . األسوياء عنالب إلى رسم عناصر الذات تختلف الغ

ذات تناول  كل منهما لعناصر رسم الفي  الجانحينو األسوياءوجود فروق دالة إحصائياً بين  -2

هو ميلهم إلى ،  األسوياءاالتجاه الغالب في رسوم  نأاآلسرة  هذه الفروق تشير إلى  مماثلة لعناصر



                                                                            

وذلك بعكس الجانحين ،سرة فيما يتعلق بالتفاصيل ألناصر الذات مماثلة لعناصر رسم االقيام برسم ع

  . األسرةالب برسم تفاصيل الذات تختلف عن تفاصيل الذين يقومون في الغ

والجانحين في تناول كل منهما لعناصر رسم الذات  األسوياءإحصائياً بين  ةوجود فروق دال -3

يرسمون عناصر الذات بواقعية من حيث  األسوياء نأمع اآلسرة حيث تشير هذه الفروق إلى 

انحين الذين يعمدون إلى التحريف والمبالغة التفاصيل والنسب والمنظور واللون وذلك عكس الج

  ) 1989خضر ،( .والبعد عن الواقع في تناول لعناصر رسم الذات

  ) 1990(  دراسة نقوال - 3
  )دراسة مستوى مفهوم الذات عند األحداث الجانحين(  :بعنوان

 ) 12:10 (مـن العمـر  الجانحين البالغين  األحداثالذات عند  هدفت إلى دراسة مستوى مفهوم 

حـدث  ) 30( مـن  العينةتكونت وللكشف عند الدوافع واألسباب الكامنة وراء انتشار جرائم األحداث 

ر رعاية اإلحداث سنة المودعين بدا )12:10(ممن تتراوح أعمارهم ) اثإن 15 –ذكور   15 ( جانحاً 

  .ومؤسسة الفتيات بالعجوزة للذكور  بالجيزة 

  :منهاواستخدم الباحث مجموعة من األدوات 

عداد عماد الدين إاختبار مفهوم الذات و )1970(  حمد زكي صالحإعداد أ اختبار الذكاء المصور

اسـتمارة المسـتوى   و )1989(  عداد عـزه حسـين  استمارة دراسة الحالة إو )1960(  إسماعيل

  )1984(  االقتصادي واالجتماعي إعداد زكريا الشربيني

  

  

  

  :أسفرت النتائج عن و

ة ارتباطيه دالة بين أبعاد مفهوم الذات وارتكاب الجرائم المخالفـة لقـوانين   عدم وجود عالق -1

باستثناء البعد الخاص بتقبل الذات سنة  )10:12 (المجتمع عند األطفال البالغين من العمر

  .لصالح الذكور 

   )1992(  سامي حممد موسى.د    نعبد الرمححممد السيد .دراسة  -4



                                                                            

          ثـر عـاملي الجـنس    أألسوياء في أبعاد فعالية الذات والجانحين واالفروق بين دراسة  (:بعنوان

ثر أالذات و هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين الجانحين واألسوياء في أبعاد فعاليةهدفت ) والسن 

عاملي الجنس والسن والتفاعل بينهما على فعالية الذات لدى كل من األسوياء والجانحين والفـروق  

 ) 92 ( نوع الجريمة التي ارتكبت وتضمنت عينة الدراسـة  باختالفنحين في فعالية الذات بين الجا

  54( )سـنة   18- 12 ( أي جنحة تتراوح أعمارهم بـين  ارتكابمن األسوياء الذين لم يسبق لهم 

 ( من الجانحين من مؤسسة البنين بالزقازيق  ومؤسسة الفتيات بالعجوزة )61 ) (إناث  38 – اًذكور

  .ويوجد تجانس بين المجموعتين في السن والذكاء  ) اإناث 24ذكور و   37

أي جنحة ولم يودعوا  ارتكابالذين لم يسبق لهم  األسوياءمن ) 92 ( منعينة الدراسة تكونت و

 اإلعداديـة طالب وطالبـات المـدارس   من  اًعام) 18 - 12(بين  أعمارهمتتراوح  اإلحداثمؤسسة 

بسببها مؤسسة  وأودعواجريمة  أوجنحة  من الجانحين الذين ارتكبوا )61 ( باإلضافة إلى والثانوية 

-  12 (العجوزة تتراوح أعمارهم بـين ومؤسسة الفتيات بيق زالبنين من الزقامن مؤسسة  األحداث

  :وتنقسم هذه المجموعة إلى مجموعتين فرعيتين هما  اًعام) 18

وكان جميع أفـراد العينـة   مشرداً   ) 28 ( والمشردين، جانحاً ) 33 ( مرتكبي حوادث السرقة

  .الذكاء متوسطي

  :واستخدم الباحث األدوات  التالية

 ) هنا عطية إعدادمن  (  اللفظيالذكاء غير  اختبار

W.WHEELER,V,A LADD.G. يلر والد  اد وأعد من (مقياس فعالية الذات(  

يناسـب هـذه المرحلـة     ااجتماعيموقفاً  ) 46 ( ويتكون من )1986 ( وآخرونثم طوره بيرى 

في هذا الموقف ثم يحدد مدى قدرتـه علـى إنجـاز     يتخيل نفسه أنالعمرية ويجب على المفحوص 

سهل نوعاً ما  -صعب نوعاً ما   –صعب جداً  (إحدى اإلجابات  باختيارالسلوك المحدد لهذا الموقف 

  .)سهل جدا –

  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 

فـي   واألسوياءبين العينة الكلية من الجانحين )0.01( ت داللة إحصائية عندتوجد فروق ذا -1 

ح العدوان في كل من فعالية الذات المدركة لكب األسوياءمقياس فعالية الذات والفروق في صالح  أبعاد

 واإلقنـاع وفي صالح الجانحين في كل من فعالية الذات المدركـة للعـدوان    ،والمسايرة االجتماعية 



                                                                            

الكليـة وإن  مع نتائج العينـة   واألسوياءكما تتفق نتائج المقارنة بين الذكور من الجانحين   اللفظي

   .االجتماعيةفي كل من فعالية الذات المدركة لكبح العدوان والمسايرة )0.05( كانت الفروق دالة عند

ـ لصالح الذكور   األسوياءبين الجنسين من ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -2 ي ف

 )2004الظاهر،(.فعالية الذات المدركة للعدوان 

  طموح عند اجلاحنني وغري اجلاحننيالدراسات التي تناولت متغري مستوى ال: ثانيا

                                                         ) 1961(عبد الفتاح دراسة  -1
  )بمستوى الطموحدراسة تجريبية لالتزان االنفعالي وعالقته (   :بعنوان 

كمـا  ،ومستوى طموح العصـابيين  ،ألسوياء هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين مستوى طموح ا

وقد استخدمت الدراسة عينـة   ،ستوى الطموح باالتزان االنفعالي هدفت الدراسة إلى كشف عالقة م

ية جامعة عين حالة غير سوية من طلبة كلية الترب) 30(حالة سوية و ) 30(مقسمة إلى مجموعتين 

  .شمس

  .وكانت األدوات المستخدمة هي استبيان لقياس مستوى الطموح 

  -:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

الطموح بمعنى أن مستوى طمـوح   مستوى درجةفي  نالعصابييهناك فرقاً بين األسوياء  نإ -1

  ) 1961عبد الفتاح ، .( األسوياءطموح  العصابيين أقل من مستوى 

 ).1971(عبد الفتاح  راسة د -2

  ) الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح(  :بعنوان  

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح تكونت عينة الدراسة                                

 وعددها    :  عة األولى      المجمو    معهد العالي للخدمة االجتماعية         من مجموعتين من الطلبة والطالبات بال             

وبالنسبة     عشوائية  ال  طريقة  ال وقد تم اختيارهم ب          ةطالب  )  132( المجموعة الثانية وعددها             طالباً       ) 94( 

  )1971.(ألداة البحث فقد طبق استبيان مستوى الطموح للراشدين إعداد الباحثة

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى طموح الطالب أعلى من مستوى طموح الطالبات والفرق كان                             

  ) 1984تاح ، عبد الف.( داالً إحصائياً

                                                                                                               )1976( عبد املنعم  دراسة  -3



                                                                            

  )ت الشخصية عالقة مستوى الطموح والتحصيل الدراسي ببعض سما (:بعنوان 

هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة        و 

                                                                                                                          .المنصورة في  كلية التربية 

لدراسة على عينة قوامها           وقد أجريت       لتربية بجامعة                ) 280( ا من الطالب المتفوقين بكلية ا

.                                                                                                                            بجمهورية مصر العربية المنصورة 

                                                                                                                             : ت األدوات التاليةستخدموا

اختبار الشخصية المتعدد          ) 1975) ( كاميليا عبد الفتاح       (  استبيان مستوى الطموح للراشدين           

                                                                                             )ت  ب( األوجه 

                                                                                                                    :نتائج التالية لوتوصلت الدراسة ل

الطموح المرتفع من الجنسين غير متكلفين في سلوكهم متواضعين وأكثر جدية                       مستويات     ذو  

 .ومراعاة للتقاليد وأكثر اتزاناً من أقرانهم من الجنسين ذوى مستوى الطموح المنخفض 

  مستويات الطموح المرتفع من الجنسين يرضون بأنهم أكثر مرحاً وتكيفاً وثقة بالنفس وتعاوناً  ذو

  )1976عبد المنعم ، (  

 ً   الذات ومستوى الطموحمتغري ت التي تناولت العالقة بني الدراسا:ثالثا

  )1988( مجال الليلدراسة  -1
  )ةالعالقة بين التصور الذاتي ومستوى الطموح عند طالب الجامعات السعودي( :بعنوان 

فـي   دراسة  العالقة بين التصور الذاتي ومستوى الطموح عند طالب وطالبات الجامعـات  إلىهدفت 

  .المملكة العربية السعودية

طالبة اختيروا مـن ثـالث جامعـات    ) 141( طالبا و )152(  اًفرد) 293( وشملت عينة الدراسة 

  .بالمملكة العربية السعودية بأسلوب االنتقاء التالؤمي

  ع معلومات الدراسةوح في جمواستخدمت اختبارات التصور الذاتي ومستوى الطم

  .عالقة دالة بين تصور الطالب لذاتهم ومستويات طموحهم وتوصلت الدراسة إلى وجود

  )1988جمال الليل ،( 

)                                                                                                          1984( سليمان دراسة  -2



                                                                            

  )وعالقته بمفهوم الذات ومستوى األداءراتب الطموح عند الطلبة الجامعيين م(  :نبعنوا  

وبين كل من مفهوم ، الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة القائمة بين مستوى الطموح  تهدف

 تهدف أيضـا إلـى  ين وى األداء لدى الطلبة الجامعيومست والمستوى االجتماعي واالقتصادي  الذات

                                                                        .ى مراتب الطموح لديهاالتعرف عل

طالبه من طالبات جامعة عين شمس وجامعة األزهر من ) 330(واشتملت الدراسة على عينة من 

                                                                                               .كليات مختلفة

                                                                                                                              :التالية دواتاألواستخدمت 

مارة اسـت و )ب ت( اختبار مفهوم الذات و )ب ت.( مقياس مستوى الطموح لدى الطلبة الجامعية

 )ب ت .( قياس التحصيل الدراسيوم )ب ت(دي المستوى االجتماعي واالقتصا

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في الكليات العلمية أوقد توصلت الدراسة إلى 

وهذا يدل على أن التخصص الجامعي ال يؤثر فـي   ، والطالبات في الكليات األدبية في الطموح العام

 )   1984 سليمان ،( .موح لدى الطلبة الجامعية أو في الطموح العامنوع الط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                            

مناقشة الدراسات السابقة -  2.3  

ن بعض هذه الدراسـات التـي تـم    أالسابقة يمكن القول ب والدراساتمن خالل مراجعة البحوث 

في بلورة العديد من هذه الدراسات وقد استفادت الباحثة من  ةالحاليدراسة ضها تتصل بموضوع العر

مـن   وعليه يمكن أن نستخلص ه الدراسةفي هذفي مراعاة بعض الجوانب الهامة  وأسهمتالمفاهيم 

والدراسـات التـي   ،الذات عند الجانحين وغير الجـانحين  السابقة التي تناولت متغير هذه الدراسات 

ببعض المتغيرات النتـائج   تناولت متغير مستوى الطموح عند الجانحين وغير الجانحين في عالقاتها

  :ليةالتا

  .الذات لدى اجلاحنني وغري اجلاحننيلدراسات التي تناولت متغري ا: أوال  

  :األهداف
هـدفت  ) 1970، الشـرقاوي (  قدير الـذات فدراسـة  الدراسات التي تناولت متغير ت أهدافاختلفت 

دراسـة   أمـا ،غير الجانحين  لدى مفهوم الذات بأبعادا هومقارنت الجانحينمفهوم الذات لدى  لدراسة

رسـم الـذات    أسلوبهدفت لدراسة مقارنة رسوم األسوياء برسوم الجانحين على )  1989خضر،(

هدفت لدراسة مفهوم الذات عند األحداث الجـانحين   ) 1990 ، نقوال(  دراسة أما،واألقران واألسرة 

هدفت )  1992 ، عبد الرحمن(  دراسة أما،الكامنة وراء انتشار جرائم األحداث  األسبابللكشف عن 

ثر عاملي السن والجنس والتفاعل فعالية الذات  وأ أبعادفي  واألسوياءلمعرفة الفروق بين الجانحين 

راسات فيما بينها دهذه ال غلب وقد اتفقت أوالجانحين  األسوياءبينهما على فعالية الذات لدى كل من 

  .والجانحين  األسوياءقارنت بين  أنهاعلى 

  :ينةالع

تبعـا   ألخـرى العينات التي استعانت بها تلك الدراسات في جمع البيانات من دراسة  أحجاماختلفت 

 عبـد الـرحمن  (دراسة يث كان اكبر حجم عينة في وحدودها المكانية ح وأهدافهالطبيعة كل دراسة 

 اًحدث) 80( العينةبلغ حجم ) 1989 ، خضر ( ويليها دراسةاً حدثً  )153( بلغ حجم العينة ) 1992،

( صغر حجم عينة كان في دراسة اً وأحدث) 60( بلغ حجم العينة  )1970، الشرقاوي (ويليها دراسة 

  .حدث) 30( حيث كان حجم العينة)  1990، نقوال



                                                                            

  

 :األدوات المستخدمة

فقد اسـتخدمت دراسـة   ،المستخدمة في الدراسات السابقة وفق أهداف كل دراسة تعددت األدوات 

( وقد استخدم فـي دراسـة    ، اختبار تقدير الذات التصنيفي من تصميم الباحث) 1970، الشرقاوي(

) 1990، نقوال (وفي دراسة  الباحث أعدادمن  واألسرة واألقرانرسم الذات  أسلوب )1989خضر ،

السيد عبد  ( في دراسة اأم،  ) 1960، إسماعيلعماد الدين ( إعداداستخدم اختبار مفهوم الذات من 

أمـا فـي     ،)1986 ، وآخـرون بيرى  (ويلر والد  استخدم مقياس فعالية الذات من إعداد) الرحمن

 .)1981(  الدراسة الحالية فقد استخدم مقياس بتل لتقدير الذات

 :النوع 

المتغيرات حيث اشـتركت  للقياس ومعرفة مدى عالقته ببعض  الدراساتخضع عامل النوع في هذه 

تضم الذكور واإلناث معاً عدا دراسة خضر اقتصرت على ة عين جميع هذه الدراسات في كونها شملت

أما في الدراسة الحالية فقد شملت عينة الدراسة الذكور واإلناث وتم استخراج الفروق ، الذكور فقط 

 .بينهم في متغيرات الدراسة

  :النتائج

 إلى )1970 ، يالشرقاو( اختلفت النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة حيث توصلت دراسة 

غير قادرين على تحقيق التوافـق    نهم، وأالجانحين   األحداثصورة الذات المشوشة شائعة بين  أن

إلى وجـود   )1989، خضر(  غير واقعي بينما توصلت دراسة إدراكمع الذات مما يجعله يدرك ذاته 

لعناصر رسم الـذات   فروق ذات دالله إحصائية بين رسوم األسوياء والجانحين في تناول كل منهما 

 أبعـاد رتباطية دالة بـين  تقول بعدم وجود عالقة  ا)  1990 نقوال ،( مع األقران أما نتيجة دراسة 

 إليهـا النتيجة التي توصـلت   أما ،) 12 - 10( في عمر األطفالمفهوم الذات وارتكاب الجرائم عند 

 واألسـوياء بين الجانحين  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة هي ) 1992، عبد الرحمن(  دراسة

  .مقياس فعالية الذات  أبعادفي 

  

  

  



                                                                            

  

  

  

 ً   .دراسات تناولت متغري مستوى الطموح عند اجلاحنني وغري اجلاحنني: ثانيا

  :األهداف
 إلىالمحور فبينما هدفت دراسة غباري هذا تحقيقها  الدراسات في  إلىالتي سعت  األهدافاختلفت 

كشف عالقة  إلى )1961،عبد الفتاح (ض المتغيرات هدفت دراسة وعالقته ببع األحداثدراسة جنوح 

وهـدفت   ،والعصـابيين   األسـوياء مستوى الطموح باالتزان االنفعالي ومقارنة بين مستوى طموح 

الكشف عن الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح  وهـدفت   إلى)  1971، عبد الفتاح ( دراسة 

العالقة بين مستوى الطموح ومستوى التحصيل الدراسي  رفةمعى ال ) 1976 ، عبد المنعم (دراسة 

  .لدى طلبة الجامعة 

  :العينة

حيـث  ) 1970 ، عبـد المـنعم   ( راسـة  د أكبرهاكان ا المحور حيث العينات في هذ أحجاماختلفت 

عبـد  ( حجما كانت عينة  األصغرالدراسة التي اشتملت على العينة  أما اً ،طالب) 280( اشتملت على 

  .وغير جانح اًجانح اًحدث) 60(   حيث اشتملت على) 1961، ح الفتا

 :األدوات المستخدمة 

مقيـاس مسـتوى الطمـوح    والمحور استبيان كاميليا عبـد الفتـاح     االدراسات في هذاستخدمت 

  .للراشدين

 :النوع

 .ا المحور عينات مختلطة من الذكور واإلناث تناولت الدراسات في هذ

 :النتائج 

وجود  إلى )1961عبد الفتاح ،( توصلت دراسة راسات فبينما تائج التي توصلت إليها الداختلفت الن

  عبد الفتـاح (فروق بين األسوياء والجانحين في مستوى الطموح لصالح األسوياء  وتوصلت دراسة 

 أعلى من مستوى طمـوح الطالبـات  والفـرق كـان داالً      بإلى أن مستوى طموح الطال)  1971،



                                                                            

إلى نتيجة مفادها وجود عالقة بـين تقـدير   ) 1976عبد المنعم ، (   نما توصلت دراسةإحصائيا  بي

  .الذات ومستوى الطموح عند غير الجانحين

  

  

 ً  .الذات ومستوى الطموح  ات التي تناولت العالقة بني متغريالدراس:  اثالث

  : األهداف

 ومسـتوى  الـذاتي ة بين التصور دراسة العالق إلىهدفت ) 1988 جمال الليل ،( دراسة  إلى بالنسبة

 دراسـة مراتـب   إلىهدفت )  1984سليمان ،( دراسة  أما ،الطموح عند طالب الجامعات السعودية 

  .األداءومستوى  الذاتالطموح عند طالب الجامعة وعالقته بمفهوم 

 

   :العينة

جـم العينـة   حيث بلغ ح )جمال الليل (  كبر من عينة دراسةأ) 1984 سليمان ،(دراسة  كانت عينة

 ).293 (أما العينة الثانية ) 330( األولى 

 : المستخدمة األدوات

أمـا فـي   ، اختبار التصور الذاتي ومستوى الطمـوح  ) 1988 جمال الليل ،( استخدمت في دراسة 

ومقيـاس   )ب ت ( استخدم مقياس مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة ) 1984 سليمان ،( دراسة 

  ).ب ت( الذات  م مفهمو

  : النوع

 ،سـليمان  (أما دراسـة  ، الذكور و اإلناث  اشتملت العينة على)  1988 جمال الليل ،(كانت دراسة 

  .اشتملت العينة على اإلناث فقط ) 1984

 : النتائج

إلى وجود عالقة بين التصور الذاتي ومستوى الطموح عنـد  ) 1988 جمال الليل ،( توصلت دراسة 

توصلت إلى عدم وجـود فـروق بـين    ) 1984 سليمان ،( دراسة أما ، طالب الجامعات السعودية 

  .الطالبات في التخصص العلمي 



                                                                            

ه الدراسات قارنت بين الجانحين وغير الجانحين في عـدد مـن   غلب هذوبالتالي يمكن  القول  بأن أ

المتغيرات إال أنها لم تتطرق إلى موضوع الجنوح في عالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح خاصـة  

ـ    يضفي أهمية خاصة على الموضوع مما يذال رالمجتمع الليبي  األمفي  ذه دفع الباحثـة للقيـام به

 .المقارنة كون إطار مرجعي للبحث ولت  الدراسة
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  متهيد  -1.4
دراسة الومجتمع  التحقيق أهدافهه الدراسة في هذتبعته الباحثة ايشمل هذا الفصل المنهج الذي      

الفصـل   كما يشمل هذاكذلك كيفية اختيار العينة  هاوأغراضة ومبررات اختياره والدراسة االستطالعي

 .واألساليب اإلحصائية  هذه األدوات وكيفية جمع البياناتوصدق وثبات لألدوات المستخدمة  وصفاً

.دراسةمنهج ال -2.4   

 األحـداث تقدير الذات ومستوى الطمـوح لـدى    التعرف على مستوى إلىة الحاليتهدف الدراسة 

  اسـتخدمت الهـدف   اوفي ضوء هذ،ن والبنات في مدينة بنغازي ير الجانحين من البنيالجانحين  وغ

قات التي كونه المنهج المناسب في دراسة العال والمنهج االرتباطي ، المقارن سببيال المنهجالباحثة 

ت فالغرض من جمع البيانات تحديد الدرجة التي ترتبط بها متغيرا الحاليةالدراسة  متغيرات تتضمنها

حدد حجم معامـل االرتبـاط قـوة    كمية ويعبر عن درجة العالقات بين المتغيرات بمعامل االرتباط وي

  . )332:  2008الخالدى ، ( العالقة بين المتغيرات 

  .ختيارهومربرات اجمتمع الدراسة  -3.4
 ةلحاليا التي تناولت متغيرات الدراسة فصل اإلطار النظري ومن نتائج الدراسات السابقة تبين من

لك ولـذ  وخاصة الحدث الجانح اإلنسان شخصيةمتغير تقدير الذات ومستوى الطموح في  أهميةمدى 

والذي يشمل جميع األحداث الجانحين  لجانحينا األحداثعلى مجتمعين مجتمع  هذه الدراسة تاشتمل

ـ ودار رعاية  وتوجيه األحداث الجانحي ه ورعاية األحداث الجانحين إناث ،في دار توجي ي ن ذكور ف

هذه  حيث كان عدد الثانويةلمدارس الثاني هو طلبة االمجتمع و. دينة بنغازي وقت إجراء الدراسة  م

علوم اقتصادية ،علـوم  ( خصصاتها المختلفة بت فصل دراسي) 732(مدرسة ثانوية ) 60(المدارس 

 ، ة ،اللغة الفرنسـية اجتماعية ، علوم هندسية ، علوم أساسية ، علوم حياة ، اللغة العربية والشريع



                                                                            

- 2009( بنغازي للعـام الدراسـي   التعليمالتربية و  وزارة إحصائياتوذلك وفق  )نجليزيةاللغة اإل

  .من الناحية العمرية لالحداث الجانحين االقربالفئة والسبب في اختيار هذا المجتمع هو  )2010

  

  

  

  جمتمع األحداث غري اجلاحنني )  1(  رقمجدول 

  اموع  اثإن  ذكور  التخصص

2385  العلوم االقتصادية 2721 5106 

154  العلوم االجتماعية 303 457 

2127  العلوم اهلندسية 919 3046 

764  األساسية العلوم 1552 2316 

843  علوم احلياة 2129 2972 

851  اللغة العربية 896 1747 

78  اللغة الفرنسية 36 114 

517  ةاللغة االجنليزي 1256 1773 

7719  موعا 9812 17531 

 

  .عينة الدراسة -4.4



                                                                            

وقت  جداً اًمحدود) ثذكور وإنا(  األحداثوتوجيه  تأهيلالجانحين في دور  كان عدد األحداثلما  

جميعـا وبالتـالي    أخذهمالذي تطلب  األمرذكور وإناث حدث ) 60(يتجاوز  والذي ال الدراسة إجراء

  .سبة لألحداث الجانحينبالن الدراسةعينة الدراسة هي مجتمع  أصبح

دول السابق عليـه  في حين أن عدد األحداث غير الجانحين كبير جدا بالمقارنة والموضح في الج

واحده للذكور وأخرى لإلنـاث  من جميع المدارس الثانوية  رستينن تقوم باختيار مدارتأت الباحثة بأ

الوصول إليها مـن  صدية لسهولة القبنوع من  اًطالب) 60( ومنهن يتم اختيار عدد بطريقة عشوائية 

  عام18: 14تتراوح اعمارهم بين  بالطالب و ومن جهة اخرى لسهولة االتصال جهة

  .الدراسة االستطالعية -5.4
على    هاالمستخدمة في     قبل قيام الباحثة بجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة قامت بعرض المقاييس                          

ي ف  م النفس وكانت هناك بعض التعديالت البسيطة              صون بقسم التربية وعل       المخت  و  ساتذة  األ  عدد من    

وتناسب                         كثر  للفهم أ بلة  قا تكون  حتى  لكلمات  ا بعض  في  لمقاييس  لمفردات     هذه ا لعينة       ا للغوية  ا

   .دراسةال

م    قا لباحثة    ــثم  ا ء    ت  لدراس      بإجرا لمفحوصين     ـم  على رف  العية لتتع  ـتطـة االس  ـا تقبل ا دى 

التعليمات الواردة         من سالمة ووضوح الفقرات و           والتأكد    لجمع بيانات الدراسة          ةالمستخدم     للمقاييس  

حدث ) 30(و اًجانح اًحدث) 30(عينه قوامها تطبيق المقاييس على باحثة بقامت الثم  في هذه المقاييس

عامالت صدق   على هذا التطبيق تم استخراج م            وبناء     تم اختيارهم بالطريقة العشوائية                غير جانح   

  .وثبات لمقاييس الدراسة

  .الدراسة أدوات -6.4

محمد .د  ترجمه الذي ) 1981(بتل لتقدير الذات  جيمس مقياسفي هذه الدراسة  الباحثة استخدمت

لقيـاس   )1975(كاميليا عبد الفتـاح   عدادإومقياس مستوى الطموح  1996 ميلود ابوعروش سنة

  .الدراسة فأهداوذلك لتحقيق  في المقياسين كالهماإضافة بعض التعديل مع يرات الدراسة متغ

  .مقياس تقدير الذات: أوال 

  تعريف باملقياس



                                                                            

خالل    تقدير الذات عند الشخص من المعدل العام ل قياس  إلىعبارة تهدف  )40(من يتكون المقياس  

  :محاور أربع

 28،  26،  25،  23،  20،  18،  13،  11،  8  ، 3،6،  2(    المقياس العام وتتضمنه العبارات رقم                -1

 .درجات هذه العبارات نتعرف على التقدير العام للذاتبحساب و)  32،37،39 30،

وبحساب    )   35،  31،  21،  16،  10،  7،  5،  1( رقم    المقياس االجتماعي وتتضمنه العبارات                -2

 .درجات هذه العبارات نتعرف على التقدير االجتماعي للذات

وكذلك     )   40،  36،  34،  27،  22،  17،  15،  12(   رقم   المقياس الشخصي وتتضمنه العبارات              -3

 .التقدير الشخصي للذات

تقيس هذه الفقرات اإلجابات الكاذبة عند                   ) 38،  33،  29،  24،  19،  14،  9،  4(  مقياس الكذب        -4

 .وتحذف عند التحليل المفحوص

  .يف الدراسات السابقة صدق وثبات االستبيان  -أ

 وللكبار كان )0. 91(لألطفال ة االختبار بالنسبة لموثوقي )1981، بتل(الخصائص النفسية لمقياس 

  ).70: 60( الداخلي كانت تتراوح من ومعامالت االتساق )0. 81(

مهمة وينتج عن ذلك مفهوم مختلف   نن االرتباطات بين المعايير لم تكأما عن صدق المفهوم فإ

أما فيما ،مرتبطة بالملفات الشخصية ألكاديمية واالجتماعية كانت والردود على المعايير الشخصية وا

  .)1996ابو عروش،(  أي أرقامم المتزامن مع كوبر سميث لم تعط علق بصدق المفهويت

  .صدق وثبات املقياس يف البحث احلايل -ب  

.  الصدق الظاهري  

ـ وك عدد من المحكمين قامت الباحثة بتوزيع المقياس على الصدق الظاهري  لمعرفة   نسـبة   تان

 )% 80( اجـل قياسـه تفـوق    من وضع ما قياسله عباراتو مناسبة المقياس تفاق المحكمين علىا

حتى يسهل فهمها مـن   فقط اللغويةمن  حيث الصياغة  مع بعض التعديل في  كلمات محدودة تقريبا

؟ وفـي   أرائكهل يتقبل الناس  أصبحت؟  أرائكهل يحب الناس ) 31(في الفقرة رقم ف قبل المبحوث

ن للمرة األولى؟ أصبحت هل تجد صعوبة عندما ناس آخريما تقابل أهل تجد صعوبة عند )35( الفقرة 

  تقابل اآلخرين للمرة األولى؟



                                                                            

:الذاتيالصدق   

خذ الجذر التربيعي لتقدير الذات تم حسابه عن طريق أ بتل الصدق الذاتي لمقياسللحصول على 

   . %)89(  للثبات وكان يساوي

 

  

لثبات ا   

  KUDERRETCHERDSON  نريتشارد سولكيودر و ) 20( حساب الثبات بالصيغة تم 

ات دذا كانت درجات المفرإ للتوصل إلى نتيجة تقديرية لمعامل ثبات االختبار) 20( وتستخدم الصيغة

 :فقط ، وهذه الصيغة كما يلي )  1-0( ثنائية  

  )مج س ص   -  2ع  (×            ن   =               معامل الثبات             

 2ع                     1-ن                                         

  .دد أفراد العينةع=   حيث ن

  .في االختبار تباين الدرجة الكلية =  2ع

  .نسبة عدد األفراد الذين أجابوا عن  أي مفرد إجابة صحيحة = س

   .  نسبة عدد األفراد الذين أجابوا عن  أي مفرد إجابة خاطئة= ص

  .)162: 2006عالم ،( اإلجابة الصحيحة والخاطئة ب نسبة مجموع حاصل ضر= مج س ص

  

                                                  
 ×                                                                                           = الثباتمعامل 

    26.189  

  

    ) 0.79( = ثبات إذا معامل ال

  

26.189 – 6.228  

1-30 

30 
0.79 



                                                                            

  .تبيان مستوى الطموحاس:ثانيا 

  :تعريف باملقياس

 ةرئيسـي سمات  )7(التعرف على مستوى الطموح على  إلىعبارة تهدف  )79(من يتكون االستبيان

  :وفيما يلي بنود االستبيان 

        )ه ( والخطـة  األهـداف تحديـد  :3 )ت( االتجاه نحو التفوق :2 )ن(  اويرمز له النظرة للحياة :1

الرضـا  :7 )م( المثابرة:6)س( لية واالعتماد على النفس تحمل المسؤو :5 )ك(  حالكفا إلىالميل  :4

  .)ح( بالحظ واإليمانبالوضع الحاضر 

وان  من تجربـة مؤلفـة االسـتبيان   جاء  د في ضوء ماهذه السمات تكشف عن مستوى طموح الفر

  ةالمسؤوليعلى تحمل ولديه القدرة  تفاؤلالحياة فيها  إلىنظرته والكفاح  إلىالطموح يميل  الشخص

  .مثابر ميال للتفوق ويسير وفق خطه معينه 

السابقة الدراسات يف الطموح مستوى وثبات صدق-ا  

       الصدق-1

 للخدمة العالي المعهد من وطالبة طالباً) 34( عدد على أخرى مرة االختبار الفتاح عبد كاميليا أعادت

 على األساتذة تعرف مجال ألن وذلك االستبيان دقص لتحقيق المعهد هذا اختارت وقد ، االجتماعية

: اآلتية لالعتبارات الجامعة في منه بكثير أوسع والطالبات الطلبة  

    المهنية المواد بعض في الواحد الفصل في والطلبات الطلبة عدد قلة-1

  . صغير عددها بحث حلقات على والطالبات الطلبة توزيع-2

  . كبيرة معرفة الطالب معرفة يستلزم عليهم ألساتذةا وأشراف العملي التدريب مجال-3

  . االستبيان على إجابته حسب درجة طالب كل أعطى ذلك وبعد

 عـددهم  وكان – األساتذة بعض من الطموح الشخص فيها عرف استمارة وضعت الثانية الخطوة أما

 – االسـتبيان  على اأجابو الذين من – وطالبة طالب لكل يضعوا أن ، التعريف هذا على بناء – سبعة

  . عنهم يعرفونه الذي الطموح مستوى



                                                                            

 درجـة  يمثـل  الرقم وهذا)  0.56( هو االستبيان صدق معامل أن فتبين التوافق ارتباط قانون وطبق

  .)1975عبد الفتاح،(.الصدق من مقبولة

  

  

  

  

  

  

  

.باتثال-2   

عادة القياس ، إتخدام طريقة عن طريق اساالستبيان ثبات بالتحقق من   كاميليا عبد الفتاحقامت     

جري االستبيان على خمسين طالباً وطالبة من كلية اآلداب بجامعة عين شمس ، وبعـد مضـى   أوقد 

 .خمسة عشر يوماً أعيدت التجربة على المجموعة نفسها 

وقد قورنت اإلجابات لكل سؤال في الورقتين بالنسبة لكل طالـب وذلـك لمعرفـة مـدى االتفـاق      

ل سؤال واستبعاد األسئلة غير الثابتة وكانت القاعدة فـي حسـاب درجـة االتفـاق     واالختالف في ك

تحديـد  للالختالف ، وقد استخدم اختبـار  ) % 30 (ولالتفاق ) % 70 (واالختالف تقوم على أساس

فقط من االستبيان ألنـه لـم    )55(النسبة المقبولة لالتفاق ، وقد كانت النتيجة استبعاد السؤال رقم 

اختالف وبهذا يصبح االستبيان فـي الصـورة    )13(واتفاق  )23(النسبة المقررة وهى يحصل على 

لمعرفة درجة ثبـات االسـتبيان    سيبرمانسؤاالً واستخدام قانون  )79 (النهائية للتطبيق مكوناً من 

لى معامل بين درجتي الورقتين في التجربة األولى والثانية للحصول ع سيبرمانلحساب معامل ارتباط 

وهذا الرقم يمثل درجة عالية  )%80(وقد ظهر أن معامل ثبات االستبيان هو ات االستبيان كوحدة ثب

  .)1975عبد الفتاح،(لثبات من ا

  

:صدق استبيان مستوى الطموح وثباته يف الدراسة احلالية   -ب  



                                                                            

:الصدق الظاهري   - 1  

لمحكمين كما سبق ا نفسعلى  عرض االستبيانالصدق الظاهري قامت الباحثة ب للحصول على    

مناسبة لما وضعت مـن اجـل قياسـه     عبارات المقياس أن محكمين علىتفاق الا ذكره و أن نسبة

شى المغامرات دائما خوفا من هل تخ) 19(البسيط في الفقرة رقم  مع التعديل )%80( تفوق كانت و

  تخشى المغامرات خوفا من الفشل؟ الفشل؟ أصبحت هل دائماً

  

  

  

ذاتيالصدق ال -2  

تم حسابه عن طريق أخذ  مستوى الطموح في هذه الدراسة مقياسالصدق الذاتي لللحصول على 

.  %)90(يساوي الجذر التربيعي للثبات وكان  

:الثبات   -2  

  KUDERRETCHERDSON  نريتشارد سولكيودر و ) 20( حساب الثبات بالصيغة  تم

  :فقط ، وهذه الصيغة كما يلي )  1-0( ائية  ثنت داذا كانت درجات المفرإ)  20(  وتستخدم الصيغة

  

  

  مج س ص   - 2ع×           ن                       =         ثبات  معامل ال

  2ع                   1-ن                                       

  .العينة أفراد عدد=   حيث ن

  .تباين الدرجة الكلية =  2ع

   .الذين أجابوا عن  أي مفرد إجابة صحيحةنسبة عدد األفراد = س

  .نسبة عدد األفراد الذين أجابوا عن  أي مفرد إجابة خاطئة = ص

  ).162: 2006’عالم ( ب نسبة اإلجابة الصحيحة والخاطئةمجموع حاصل ضر=مج س ص



                                                                            

                                                   

                                                                                 = الثباتمعامل 

  

                                         

  )0.81( = ثبات إذا معامل ال

  

  

  

:مجع بيانات العينة األساسية  - 7.4   

 ألدوات جمع البيانات خالل العينة االستطالعية والتأكد ةالسايكومتريبعد التأكد من الخصائص      

ـ فيها  التعديل إجراء بعض  بعد من مدى مالئمة هذه المقاييس ن قامت الباحثة بالخطوة األساسية م

جمـاعي  فردي و إذ طبقت أدوات الدراسة بشكل  العينة األساسية وهى جمع البيانات من  دراسةال

ت أدوات وطبق الذين وقع عليهم االختيارعينة األحداث الجانحين وعينة األحداث غير الجانحين لى ع

  .وحثم استبيان مستوى الطم س تقدير الذاتمقيا: الدراسة وفقا للترتيب اآلتي 

  

:  اإلحصائية األساليب -8.4  

 برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ةالحاليدراسة تحليل بيانات الاستخدمت الباحثة ل     

:ولقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية  

 .بيةلحساالمتوسطات ا  -1

  .االنحرافات المعيارية-2

 .معرفة الفروقل t(test)اختبار 3-

باستخدام معامل ارتباط  المتغيرات وقيمتها اإلحصائية بين إيجاد العالقات االرتباطية4-

  .بيرسون

63.200 -14.098  

63.20
0

30-1  

30 
81،0  
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5.5 

 
 
  

  

 

 

 

 

   :متهيد1.-5
ـ  تتناول الباحثة في هذا الفصل عرض النتائج ال ومناقشـتها  ة تي أسفرت عنها الدراسـة الميداني

وذلك باسـتخدام   ، واالختالف االتفاقوتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة لتوضيح 

من اجل تحليـل البيانـات المسـتقاة  مـن       ، SPSS اعية بة اإلحصائية للعلوم االجتمبرنامج الحقي

حيث سيتم عرض نتائج الدراسـة ومـن ثـم      ، ولالجابة على تساؤوالت الدراسة الدراسة الميدانية

  . ونظرياً إحصائياًتفسيرها ومناقشتها 

  .وتفسريها عرض النتائج   -2.5
لعالقة بين متغيرات الدراسـة  تكشف عن درجة وحجم ونوع اتقوم الباحثة بعرض النتائج والتي 

  :على النحو التاليالهتمام وكانت النتائج مرتبة حسب تساؤوالتها موضع ا

  :التساؤل االول 

 بين تقدير الذات ومستوى الطموح لدى العينة الكلية إحصائية لةذات دالرتباطية ا هل هناك عالقة(

  . )؟ من الجانحين وغير الجانحين

  



                                                                            

حجم العالقة بين متغيـرات  تم استخراج معامل االرتباط لمعرفة نوع و ابة على هذا التساؤلولإلج

 واستخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسـون ، عند العينة الكلية من الجانحين وغير الجانحينالدراسة 

بين متغيـر   موجبة دالة إرتباطيةعن وجود عالقة  التاليكما هو مبين في الجدول  النتائج وأوضحت

حيـث بلـغ    )الجانحين وغير الجانحين(من الطموح لدى العينة الكلية للدراسة توى تقدير الذات ومس

بين متغيري تقـدير  ) 0.01(  وعند مستوى داللة) =p. 000( باحتمالية.)  374**(  معامل االرتباط

  .الذات ومستوى الطموح لدى العينة الكلية

  

  

  

  

  

دير الذات ومستوى الطموح عند تقمتغري ي  يوضح نوع وحجم االرتباط بني  )2(جدول رقم 

  . اجلاحنني العينة الكلية من اجلاحنني وغري

 
  العينة

 
  المتغير

 
  عدد األحداث

)N(  

 
معامل االرتباط 

r  

 
  الداللة

Sig  

 
  مستوى الداللة

 
  دال أو  غير دال

العينة 

  الكلية

 تقدير الذات

ومستوى 

  الطموح

 

 )120(  

 

)**374. (  

 

 )000.(  )0.01 (  

 
  دالة

  

  

مستوى طموحه وأن مستوى طموح قول بأن تقدير الحدث لذاته يؤثر في ذا يسمح للباحثة بالوه

ته مرتفع ارتفع معه مسـتوى  الحدث يتأثر بمدى تقديره لذاته أي بمعنى أن الحدث إذا كان تقديره لذا

 والعالقة بينهما عالقة طرديـة انخفض معه مستوى طموحه  اوإذا كان  تقديره لذاته منخفضطموحه 

(  وهـذا يتفـق مـع   مرتفع  ارتفع معه مستوى طموحه  وبالعكس بمعنى انه كلما كان تقديره لذاته 



                                                                            

الـذات ومسـتوى   حيث دلت نتائجها عن وجود عالقة دالة بين تقـدير  )  1988دراسة جمال الليل ، 

 ه مـا ،وهـذ لعاديين وربما أن العالقة بين هذين المتغيرين هي طبيعية جداً عند أغلب الناس االطموح 

بأن ذوي المستويات الطموح المرتفع من الجنسـين أكثـر ثقـة    )  1976(دراسة عبد المنعم  أكدته

ثر اتزانا من ذوي الطموح المنخفض وبالتالي فإن األحداث الـذين يملكـون   بالنفس وتقبال للذات وأك

ير المـنخفض  ذوي التقـد  باألفرادلديهم مستويات طموح عالية مقارنة  أفرادتقدير عالي لذواتهم هم 

لتحقيق  حتـى   أنفسهميجدون الثقة الكافية في  ال ألنهموربما للذات فإن طموحاتهم بسيطة  وعادية 

 قشـقوش  (كما فـي دراسـة   واالتجاهات العلمية  النظرية األطروهذا يتفق مع اغلب هذه الطموحات 

هي عالقـة وثيقـة و   العالقة بين تقدير الذات ومستوى الطموح  أننتائجها على  أكدتالتي ) 1975،

ب بين تقـدير الـذات ومسـتوى    االرتباط موج أنالتي اكدت نتائجها ) 1978حسين ،( وفي دراسة 

 ذلك يؤدي سليما كان إذا  لذاته تصوره ومدى الفرد طموح مستوى بين عالقة هناك أن حيث الطموح

 لمسـتوى  تحديـده  فـي  هاماً دوراً تؤدي ذاته عن الفرد فكرة وان واقعي طموح مستوى تكوين إلى

 يكـون  قـد  إنه حيث طموحه ومستوى ذاته عن الفرد فكرة بين إيجابية عالقة هناك إن حيث طموحه

 الفـرد  تجعل قد للذات المنخفض التقدير أن كما لذاته المرتفع لتقديره نتيجة  المرتفع طموحه مستوى

 لنـا  يعكس قد بالتاليو الفرد وقدرات واقعيتها مدى عن النظر بغض منخفضة طموح مستويات يتبنى

  . ذاته عن ومفهومه الفرد تقدير حاله الطموح مستوى انخفاض أو ارتفاع

  :التساؤل الثاني 

  )؟تقدير الذات جانحين وغير الجانحين على متغيربين الذات داللة إحصائية  هل هناك فروق (  

وغير الجانحين على  ق بين الجانحينرفة الفرولمع )ت(ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب قيمة 

  :متغير تقدير الذات وكانت النتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول التالي

  

  .تقدير الذات متغري وق بني اجلاحنني وغري اجلاحنني علىيوضح الفر)  3( جدول رقم 

 
  العينة

  متغيرال

 
عدد 
  األحداث

)N( 

 
  المتوسط
Mean 

 
االنحراف 

  اريالمعي
Std 

 
  )ت( قيمة

t.t  

 
درجة 

لحريةا
df  
 

 
  .الداللة
s.g 
  
 

 
عند 
  مستوى

 
 أودال 

غير 
  دال



                                                                            

  الجانحين
    

تقدير 
  الذات

)60(  17.6167  4.5215  

غير   دال  0.01  .000  131  - 6.097
  جانحين

  
 )60(  22.4384  4.5521  

  

في  األحداثد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ووبالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا وج

وانحـراف  )  17.6167(ث بلغ متوسط مجموعة الجانحين على مقياس تقدير الذات حي تينجموعمال

 ) 4.5521( وانحـراف معيـاري   )22.4384(ومتوسط مجموعة غير الجـانحين  ) 4.5215(معياري

  )0.01( داللـة  عند مسـتوى  إحصائيادالة وهي ) .000( والقيمة المحسوبة بين المجموعتين بلغت

اتهم أفضـل مـن   وألحداث  الغير جانحين لـذ نة غير الجانحين أي أن تقدير ايه الفروق لصالح عوهذ

  .األحداث الجانحين

 تقدير الذات لدى غير الجانحين أفضل منه عند الجانحين نتسمح للباحثة بالقول بأوهذه النتيجة  

مقارنـة   أو إيجابـاً  الجانح لذاته سـلباً  الجنوح يؤثر بشكل دال على تقدير الحدثويمكن القول بأن 

( وهذه النتيجة تتفق مع دراسـة  ل ما أفاد به أفراد عينة الدراسة بالحدث غير الجانح وهذا من خال

جود عالقة في و    )1992عبد الرحمن ،(ودراسة )  1989خضر ، ( ودراسة  ) 1970 ، الشرقاوي

عدم وجـود  حيث بينت نتائجها عن ) 1990نقوال،(ة ـين الجنوح وتقدير الذات وتختلف مع دراسـب

 تالدراسـا تيجة تتسق مع نتـائج معظـم   فهذه النعاد مفهوم الذات وانحراف األحداث أب ارتباط بين 

 فاألفراد العاديون الـذين يعيشـون حيـاة    طر النظرية واالتجاهات السائدة ومع ما تقدمه األالسابقة 

ـ  والعطف  والحنان  الوالديهأسرهم ويجدون الرعاية طبيعية وسط  وي الشـك أنهـم   والـدعم المعن

أكثـر إيجابيـة مـن     إلى تطويرهم لمفهوم ذاتييؤدي   اًونفسياً واجتماعي توافقاً شخصياًون سيحقق

ة من جانـب  أثيرات اإليجابية للتنشئة األبويممن يفتقدون للروابط العاطفية والوجدانية والت أقرانهم 

رتباطية بين االنطباعات الشخصـية  إ االتجاه السائد بأن هناك عالقة أيضاً تؤكدآخر فلعل هذه النتيجة 

 أن مفهوم االنطباع اإليجابي لدى الفـرد  حيثية ،لدى األحداث عن أنفسهم ونوعية المشكالت السلوك

ما من يحمل مفهو اأم  واتجاها اموقفيتخذ بثقة وشجاعة موجه للسلوك وقوة دافعة له تجعله يعمل ك

اإلهمال والحرمـان  الوالديه القائمة على العالقات أن شاذة و تسلوكياسلبياً عن ذاته فقد يقدم على 

مرة أخرى  . مضادة للمجتمع تسلبي لدى المراهقين وبالتالي قيامهم بسلوكيا تؤدي إلى مفهوم ذات



                                                                            

وهورني وسوليفان اريكسون نعرفه في االتجاهات النظرية التي يتبناها  فإن هذه النتيجة تتسق مع ما

يجابي يأتي نتيجة شعور الطفل باألمان النفسي في تقدير الذات اال والذين يعتقدون أنوأدلر وروجرز 

مراحل النمو المبكـرة ، فاألسـرة   ت أسرية قوية خاصة مع الوالدين  في ظل وجود تفاعالت وعالقا

وبالتالي يمكننا القول بـأن الحـدث غيـر    ابي للمراهق صورة كبيرة في النمو النفسي اإليجتساهم ب

وم ذات أكثر إيجابية مقارنة بالحدث الجانح حيث ينمي لنفسـه تقـدير ذات   الجانح يكون لنفسه مفه

.للظروف التي يعيشها والتي يمر بها سلبي تبعاً  

:                                                                                 التســـــــــــــــــــــاؤل الثالــــــــــــــــــــــث  

        

  الـذات؟  تقدير متغير على الجانحين وغير الجانحين بين إحصائية داللة ذات  فروق هناك هل(   

فروق بين الجانحين وغير الجـانحين  لمعرفة ال) ت(تم حساب قيمة على هذا التساؤل ولإلجابة      

:                     اصـة بـذلك موضـحة فـي الجـدول التـالي        متغيـر مسـتوى الطمـوح والنتـائج الخ    على 

        

  

  .فروق بني اجلاحنني وغري اجلاحنني يف متغري مستوى الطموحيوضح ال  )4( جدول رقم 

  المتغير  العينة
  عدد األحداث

)N( 

  المتوسط

mean 

 
االنحراف 

  اريالمعي

Std 

  )ت( قيمة

t.t  

 
درجة 

الحرية

df 

 
 ةالدالل

s.g 

عند 

  مستوى

 
دال أو 

غير 

  دال

  الجانحين

مستوى 

  الطموح

  

)60(  36.0667  8.3623  

غير   لدا  0.01  .000  131  - 6.087

  الجانحين

  

 )60(  44.8219  8.1655  

  



                                                                            

د فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات أفـراد    ووجى الجدول السابق يتضح لنا وبالنظر إل

موح حيث بلـغ متوسـط عينـة    على مقياس مستوى الطمن الجانحين وغير الجانحين  المجموعتين 

 )44.8219( سط عينة غيـر الجـانحين  ومتو ) 8.3623( معياري وانحراف)  36.0667( الجانحين

دالة إحصائيا عند وهي  .)000( لمحسوبة بين العينتين بلغت والقيمة ا )8.1655( وانحراف معياري

والفروق  لصالح غير الجانحين بمعنى أن مستوى الطموح عند غير الجانحين  ) 0.01( داللة مستوى

  .أفضل منه عند الجانحين

لقول بأن الجنوح يؤثر بشكل سلبي على مسـتوى طمـوح الحـدث     هذه النتيجة تسمح للباحثة با

هو متعارف  والشك أن هذه النتيجة تتفق مع ما الجانح وهذا من خالل ما أفاد به أفراد عينة الدراسة

يعانون  عليه من أن األفراد األسوياء لديهم مستويات طموح أعلى من الجانحين باعتبار أنهم أفراد ال

مقارنـة  .جنوح واالفراد غير الجانحين يتبنون النفسهم مستويات طموح اعلـى  تتعلق بالمن مشاكل 

لك صوره لذاته  إذا كان سليما يؤدي ذبغيرهم حيث أن هناك عالقة بين مستوى طموح الفرد ومدى ت

إلى تكوين مستوى طموح واقعي وان فكرة الفرد عن ذاته تؤدي دوراً هاماً فـي تحديـده لمسـتوى    

عالقة إيجابية بين فكرة الفرد عن ذاته ومستوى طموحه حيث إنه قـد يكـون    طموحه حيث إن هناك

ات قد تجعل الفـرد  لذاته كما أن التقدير المنخفض للذمستوى طموحه المرتفع  نتيجة لتقديره المرتفع 

يتبنى مستويات طموح منخفضة بغض النظر عن مدى واقعيتها وقدرات الفرد وبالتالي قد يعكس لنـا  

  .نخفاض مستوى الطموح حاله تقدير الفرد ومفهومه عن ذاته ارتفاع أو ا

  

  :الرابعالتساؤل 

  .)؟ تقدير الذات على متغيرهل هناك فروق بين الذكور واإلناث من الجانحين (

مـن   الـذكور واإلنـاث   فروق بـين  لمعرفة ال) ت( ولإلجابة على هذا التساؤل  تم حساب قيمة 

  :نتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول التاليوال في متغير تقدير الذات الجانحين

 

  .تقدير الذات على متغريمن اجلاحنني الذكور واإلناث  ني يوضح الفروق ب  )5(جدول رقم       

  النوع  المتغير  العينة
عدد 

  األحداث

  المتوسط

Mean 

االنحراف 

  اريالمعي

  )ت( قيمة

t.t  

درجة 

الحرية

  الداللة

s.g 

دال أو 

غير 



                                                                            

)N( std df دال  

  الجانحين

 
  تقدير

  الذات

  4.6598  17.5472  )53(  ذكور
325.-  58  746.  

غير 

  3.5322  18.1429  )7(   إناث  دال

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة  وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا بأنه ال

  متوسط عينة الذكور كان حيث  من الجانحين بالنسبة لمتغير تقدير الذات الذكور وعينة اإلناث

  وانحراف معياري) 18.1429( ومتوسط عينة اإلناث ) 4.6598( وانحراف معياري  )17.5472(

  .وهي غير دالة إحصائيا) .746( المحسوبة بين المجموعتينوبلغت القيمة  )3.5322(

غيـر  الجانحين علـى مت عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من عينة وان 

واتهم سلبا ورا كانوا أو إناثا في تقديرهم لذيختلف الجانحين ذك التقدير الذات يمكن تفسيره على انه 

أو إيجابا ، ربما ألنهم يمرون بنفس الظروف التي تفرضها حياة المؤسسة االجتماعية التي يتواجدون 

سبة لإلناث حيث يشـعر  فيها والتي تعتبر في مجتمعاتنا نوعا من الخروج عن المألوف وخاصة بالن

الحدث بنقص في قيمة الذات أو تحقير الذات بسبب السلوك الجانح الذي أدى بهم إلى وجودهم فـي  

أهيل وبذلك اليوجد اختالف بين الذكور واالناث من الجـانحين فـي تقـديرهم    مؤسسة لإلصالح والت

ـ لذواتهم وهذا يختلف مع الكثير من الدراسات التي اكدت على وجود فروق  ين ذات داللة احصائية ب

  )  r1970  ،smithدراسة(:في تقديرهم لذواتهم مثلحداث الجانحين الذكور واالنات من األ

  

  :الخامسالتساؤل  

  ).؟ مستوى الطموح على متغير من الجانحين الذكور واإلناثهل هناك فروق بين ( 

لذكور واإلناث من الجانحين معرفة الفروق بين ال) ت( ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب قيمة 

  :متغير مستوى الطموح وكانت النتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول التالي على

 

  .متغري مستوى الطموحعلى  اجلاحنني من الذكور واإلناثوضح الفروق بني ي )6( جدول رقم
  



                                                                            

  النوع  المتغير  العينة

عدد 

  األحداث

)N( 

  المتوسط

Mean 

االنحراف 

  اريالمعي

std 

  )ت( ةقيم

t.t  

درجة 

الحرية

df 

  الداللة

s.g 

دال أو 

غير 

  دال

  

  الجانحين

 مستوى

 الطموح

  

  8.6282  35.5283  )53(  ذكور
1.383 -  58  172.  

غير 

  4.5251  40.1429  )7(   إناث  دال

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات    السابق يتضح لنا بأنه الوبالنظر إلى الجدول 

متوسـط عينـة    حيث كان بالنسبة لمتغير مستوى الطموحمن الجانحين  اإلناثنة عينة الذكور وعي

وانحـراف   )40.1429(ومتوسط عينـة اإلنـاث    )8.6282( وانحراف معياري) 35.5283(الذكور 

  .  إحصائياوهي غير دالة ) . 172 (المجموعتينوبلغت القيمة المحسوبة بين  )4.5251(ي معيار

يختلف الجانحين ذكورا كانوا أو إناثا في مستوى طموحهم   ة القول بأنه الوهذه النتيجة تسمح للباحث

سلبا أو إيجابا ، ربما ألنهم يمرون بنفس الظروف التي تفرضها حياة المؤسسة االجتماعيـة التـي   

يتواجدون فيها باإلضافة إلى شعور كليهم بمشاعر اإلحباط واليأس  والتقدير الذات السلبي والنظـرة  

لطموح لـديهم  باعتبـار أن لـديهم وظـائف     اللحياة مما يقودهم ذلك إلى تدني مستوى  السوداوية

وما إلـى  ) استكمال الدراسة ،الزواج ،البحث عن العمل (اجتماعية ملزمون للقيام بها في الحياة مثل 

ذلك فيشعر الحدث عند هذا العمر  وفي هذه الظروف بأنه فاشل وغير قادر على إنجـاز المفتـرض   

من األعمال لمن في عمره وبالتالي يشعر بأنه ال طموحات له أو باألحرى أنه غير قادر علـى  عليه 

تحقيق طموحاته  وكذلك يشعر الجانح بنوع من فقدان األمل في الحياة بسبب وجودهم في المؤسسات 

ر االجتماعية باعتبار أن مجتمعنا ينظر إلى هذه المؤسسات على أنها عار اجتماعي فيحدث بان يشـع 

الحدث بأنه غير مرغوب فيه داخل المجتمع وحتى داخل األسرة مما ينتج عنه نوع من فقدان الثقـة  

  .دني مستوى الطموح بغض النظر عن الجنس ان كان ذكراً او انثى بحسب نتائج هذه الدراسةوت

  : السادس التساؤل

  )؟لذاتتقدير ا على متغير من غير الجانحين الذكور واإلناثهل هناك فروق بين ( 

  



                                                                            

مـن غيـر   ر واإلناث لمعرفة الفروق بين الذكو) ت( ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب قيمة 

  :وكانت النتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول التاليالجانحين في متغير تقدير الذات 

  

  .يف تقدير الذات من غري اجلاحنني الذكور واإلناثالفروق بني ) 7( جدول رقم

 
  العينة

 
  النوع  غيرالمت

عدد 
  األحداث

)N( 

  المتوسط
mean 

االنحراف 
  اريالمعي

std 

  )ت( قيمة
t.t  

درجة 
الحرية

df 
 

  الداللة
s.g 

دال أو 
غير 
  دال

  غير
  الجانحين

  تقدير
  الذات

  4.9130  22.4528  )53(  ذكور
051.  71  965.  

غير 
  دال

  3.5303  22.4000  )7(   إناث

 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة  بأنه ال وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا

متوسـط عينـة    حيث كانالجانحين بالنسبة لمتغير تقدير الذات  غير من عينة الذكور وعينة اإلناث

  الذكور

وانحـراف  )  22.4000( ومتوسط عينـة اإلنـاث   )4.9130( وانحراف معياري)   22.4528( 

  معياري

  .إحصائيا وهي غير دالة ) .965( حسوبة بين المجموعتينوبلغت القيمة الم ) 3.5303(

يؤثر سلبا أو إيجابا على تقدير األحداث لذواتهم أي  وهذا يسمح للباحثة بالقول بأن عامل النوع ال

ء من الحدث األنثى ،وربما يمكن تأويل ذلك إلى يعني تقدير ذات أفضل أو اسو ال أن كون الحدث ذكراً

سية جيدة يرغبون جميعهم في تحقيـق  األشخاص الذين يتمتعون بصحة نف أن جميع الناس أو أغلب

بغض النظر عن كونهم ذكوراً أو إناثاً فهذه حاجة من الحاجات التي شكلت مستوى مهم من  واتهم ذ

سلو وغيره من العلماء الذين اهتموا بدراسـة الحاجـات النفسـية عنـد      مستويات الحاجة  عند ما

ء كن عظيمات في مجتمعاتهن  والتاريخ اإلنساني ملئ بمثل هـذه الشـواهد   اإلنسان ، فكم من النسا

على الذكر أو األنثى باإلضافة إلـى    وبالتالي فإن رغبة اإلنسان في  تقدير أو تحقيق ذاته ليس حكراً

أننا في الوقت الحاضر نكاد نشاهد تالشي الفروق أو االختالف في األدوار بين الذكر واألنثى ، فتكاد 

وتقـود   نثى تصل إلى مرتبة الرجل في الحقوق والواجبات فأصبحت المرأة تعمل وتتقاضى معاشاًاأل



                                                                            

وبالتالي أصبحت بالتدريج تتبنى ،السيارة وتحرص على حضور المؤتمرات العلمية مثلها مثل الرجل 

  .وبالتالي تحاول تحقيق ذاتها مثلها مثل الرجل ةلنفسها مستويات تقدير عالي

  :عالسابالتساؤل 

  .)؟في مستوى الطموحمن غير الجانحين  الذكور واإلناث   هل هناك فروق بين( 

مـن غيـر    لمعرفة الفروق بين الذكور واإلناث) ت( ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب قيمة 

  :متغير مستوى الطموح وكانت النتائج الخاصة بذلك موضحة في الجدول التالي على الجانحين

  

  

  

  

  

  

  

  

يف متغري مستوى  من غري اجلاحنني الذكور واإلناثيوضح الفروق بني  )8(جدول رقم 

  .الطموح

  النوع  المتغير  العينة

عدد 

  األحداث
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  المتوسط

Mean 

االنحراف 

  اريالمعي

Std 

  )ت( قيمة

t.t  

درجة 

الحرية

df 

الداللة

sig 

دال أو 

غير 

  دال

  غير

  الجانحين

  مستوى

  الطموح

  8.6811  44.7170  )53(  ذكور

178.-  71  860.  
غير 

  6.8048  45.1000  )7(   إناث  دال

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة  وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا بأنه ال

سـط عينـة   بالنسبة لمتغير مستوى الطموح حيث بلـغ متو من غير الجانحين  الذكور وعينة اإلناث 



                                                                            

وانحـراف  ) 45.1000( ومتوسط عينـة اإلنـاث   )8.6811( وانحراف معياري)  44.7170(الذكور 

  معياري 

  .وهي غير دالة إحصائيا)  .860 (وبلغت القيمة المحسوبة بين المجموعتين )6.8048(

يؤثر سلباً وال إيجاباً على طموحات اإلنسـان سـواء    وهذا يسمح لنا بالقول بأن متغير النوع ال 

) 1971عبد الفتاح ،(مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة أكان ذكرا أو أنثى  وهذه النتيجة تختلف 

و التي دلت نتائجها على وجود فروق بين الذكور  واإلناث في متغير مستوى الطموح لصالح الذكور 

المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات فيه تتساوى والذي تكاد و حيث إننا في القرن الواحد والعشرين 

عوامل وأسباب أخرى تؤثر في مستوى الطموحات لدى اإلنسان ولـيس   ، ويعني هذا أن هناك عدة

هذه األسباب وفق نتائج هذه عامل النوع تبعا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم من بين 

أو  حيث إن هناك الكثير ممن يعتقد أن الطموح عند الرجل أو الذكر أقوي منه عنـد األنثـى   الدراسة

مسـتوى  فـي    النوع في بدراسة الفروقتوصلت إليه أكثر الدراسات والتي اهتمت  باألحرى هذا ما

الطموح  ذلك أن  الذكور لديهم ميل عام ألن يكون مستوى طموحهم أعلى من اإلناث ربما يرجع ذلك 

ـ   سـوف   يإلى  االختالف بينهم في إدراك األدوار  حيث إن طموحهم يتأثر باألدوار المسـتقبلية الت

في ظل الثقافة التي نعيش فيها يتوقع من الولد أن يكون أكثر استقاللية وأن يكون أقوى يأخذونها  و

في التنافس وأكثر مهارة في المهنة التي يشغلها وقادرا على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية بينما 

نهـا أو  يتوقع من البنت أن تكون أقل من ذلك ، ونظرا لوجود المرأة في عالم النساء الذي يتطلب م

مستوى طموح األنثى مقارنة بـالفرص المتاحـة    اكاة األم والقريبات  كل ذلك يحد منيدفعها إلى مح

أمام الرجل أكبر وأكثر منه مقارنة باألنثى حيث تفرض عليها الطبيعـة االجتماعيـة للحيـاة أدوار    

ك الكثير من النساء تختلف عن األدوار التي يقوم بها الرجل إال أنه بالرغم من ذلك هنا  تومسؤوليا

مقارنة بكثير من الرجال مما دفعهن للوصول إلى مراتب عليـا   كان لهن مستويات طموح عالية جداً

في المجتمع فمنهن من كانت سفيرة  ، ومنهن من كانت وزيرة وحتى رئيسة وبالتالي فإن الطمـوح  

أكثـر مـن سـواهم      يتاثر بالنوع أو الجنس فهو ميل أو رغبة توجد لدى بعـض النـاس   متغير ال

متضاربة بشان وجود واالختالف يرجع إلى عوامل مختلفة ومتنوعة ومتشابكة ، وبالتالي فإن النتائج 

 الدراسـة نتيجة هذه  وى الطموح إال أنبين الذكور واإلناث فيما يتعلق بمتغير مستفروق من عدمه 

  .دلت على عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في متغير مستوى الطموح

  :التساؤل الثامن



                                                                            

ات داللة إحصائية بين الذكور الجانحين والذكور غير الجانحين علـى متغيـر   هل هناك فروق ذ( 

  )تقدير الذات ؟

 لكة الفروق وكانت النتـائج الخاصـة بـذ   لمعرف) ت( التساؤل تم حساب قيمة هذا على  ولإلجابة

  : موضحة في الجدول التالي

ذكور اجلاحنني والذكور غري اجلاحنني على متغري تقدير يوضح الفروق بني ال) 9(جدول رقم 

 .الذات 
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  المتغير 
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mean 
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std 
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t.t  
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    جانحين

تقدير 
  الذات

53  17.5472  4.6598  

5.274 -  104  000.  0.01  

  دال

ذكور 
غير 
  جانحين

53  22.4528  4.9130  

 
داللة إحصائية بين متوسطات األحداث في ذات وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا وجود فروق 

مجموعة الـذكور   طالمجموعتين على متغير تقدير الذات لصالح الذكور غير الجانحين حيث بلغ متوس

     ط مجموعـة الـذكور غيـر الجـانحين      ومتوس) 6598،4(وانحراف معياري )  17.5472(الجانحين 

وهـي  ) ،000(لغت والقيمة المحسوبة بين المجموعتين ب) 4.9130( وانحراف معياري  )22.4528(

  .غير الجانحين الذكورلصالح )  0،01 ( عند مستوى داللة إحصائيادالة 

ة بين الذكور الجـانحين  ات داللة إحصائيوجود فروق ذ ا الدراسةمن النتائج التي توصل إليها هذ

والذكور غير الجانحين على متغير تقدير الذات لصالح الذكور غير الجانحين ، وهذا يتفق مع نتـائج  

تقدمه األطـر   الدراسات المختلفة التي اهتمت بدراسة الفروق بين الجانحين وغير الجانحين ،ومع ما

ذكر أو  الجانحين بغض النظر عن النوع النظرية المختلفة  والتي تؤكد جميعها على أن األحداث غير

واتهم أفضل منه عند الحدث الجانح حيث إنهم يعيشون ظروف أحسن وأفضـل فـي   أنثى تقديرهم لذ

مجاالت حياتهم المختلفة تسمح لهم بتنمية مفهوم تقدير ذات مرتفـع  حيـث أن اإلنسـان يكتسـب     

ء األحداث يتواجدون فـي مؤسسـات   احترامه لنفسه من ردود أفعال اآلخرين تجاهه ولما كان هؤال



                                                                            

لإلصالح والتأهيل وهم يرون بأن نظرة المجتمع إليهم فيها نوع من الدونية  ونظرة تختلف عن نظرة 

المجتمع لألحداث اآلخرين خارج المؤسسة االجتماعية وبالتالي يكونون عـن أنفسـهم تقـدير ذات    

مر طبيعي لمن يعيش  نفس ظروفهم منخفض ويكونون أقل ثقة في أنفسهم من غيرهم وربما هذا األ

السوي يكاد يتجاوزها الحدث  حيث إنهم يمرون بمرحلة صعبة وهي مرحلة المراهقة وهي مرحلة ال

  .لالنسجام والتوافق داخل المجتمع ي يضفي عليه الجنوح عائقاًفما بالك بالحدث الجانح الذ

 
  :التساؤل التاسع

  )غير الجانحين على متغير مستوى الطموح؟ وروالذكالجانحين  الذكورهل هناك فروق بين (

لمعرفة الفروق وكانت النتائج علـى  ) ت( ا التساؤل قامت الباحثة بحساب قيمة ذولإلجابة على ه

  :النحو التالي 

  

  

   

يوضح الفروق بني الذكور اجلاحنني والذكور غري اجلاحنني على متغري ) 10( جدول رقم 
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Mean 
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Std 
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)53(  35.5283  8.6282  

  دال  .01  .000  104  - 5.465
ذكور 
غير 
  جانحين

)53(  44.7170  8.6811  

  

ات داللة إحصائية بـين متوسـطات عينـة    ح لنا وجود فروق ذجدول السابق يتضوبالنظر إلى ال

الذكور الجانحين والذكور غير الجانحين  على متغير مستوى الطموح لصالح  الذكور غير الجانحين 



                                                                            

 الـذكور وبلغ متوسـط  ) 6282،8(وانحراف معياري ) 5283،35(حيث بلغ متوسط الذكور الجانحين

  والقيمة المحسوبة بين المجموعتين بلغت ) 8، 6811(ي وانحراف معيار) 44، 7170(غير الجانحين

 وهذه النتيجة  هي التـي تحـاول الباحثـة    )0،01(  وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة) ،000(

حيث إن المتغيرات المختلفة هي ليست واحدة عند الجـانحين   الوصول إليها من خالل عينة الدراسة

على عدم وجود فروق في النوع إال أن الفروق قائمـة   تأكدت هذه الدراسة وغير الجانحين وإن كان

يتبنون الجانحين وبحسب نتيجة هذه االدراسة  فالذكور) الجانحين وغير الجانحين ( بين المجموعات 

 غير الجانحين ، وبالتالي فأن مستوى الطمـوح ال ات طموح  متدنية مقارنة بالذكور ألنفسهم مستوي

كان ذكرا أو أنثى  بقدر ما أنه يتأثر بـالجنوح مـن عدمـه فاألحـداث      إذابالنوع أو الجنس  يتأثر

الجانحين يتبنون ألنفسهم مستويات طموح متدنية حيث إنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أشخاص 

عاجزون وغير قادرين على تحقيق آمالهم وأحالمهم في الحياة ، وبالتالي ثقتهم في نفسهم ضـعيفة  

م المجتمع وبالتالي فإنهم إما أن يتبنوا مستويات طموح عالية وغير واقعية يتقبله وأنهم أشخاص ال

الوصول إلى طموحاتهم  حيـث إن هنـاك فـروق     نمع قدراتهم  الحقيقية فال يستطيعو ىوال تتماش

فردية بين الناس في القدرات وبالتالي يصابون بخيبة األمل و الشعور بعدم القدرة علـى  اإلنجـاز   

ا أن يحددوا ألنفسهم مستويات طموح منخفضة جداً خوفاً من الفشل أو عدم القدرة ، واإلحباط ، وإم

  .وبالتالي يكون مستوى طموحهم ضعيف مقارنة بغيرهم من األحداث غير الجانحين

  

  :العاشرالتساؤل 

غير الجانحات على متغير تقدير  واإلناثالجانحات  اإلناثات داللة إحصائية بين ذهل هناك فروق (

لمعرفة الفروق وكانت النتائج على النحو ) ت( التساؤل تم حساب قيمة هذا ولإلجابة على  )؟ اتالذ

  :التالي

يوضح الفروق بني اإلناث اجلاحنات واإلناث غري اجلاحنات على متغري تقدير ) 11(جدول رقم 
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إناث 
    جانحات

تقدير 
  الذات

 
    )7(  

  
18.1429  3.5322  

  دال  0.05  0.011  25  - 2.746
إناث 
غير 
  جانحات

 )7(  22.4000  3.5303  

  

لمجموعتين داللة إحصائية بين متوسط ا اتذول السابق يتضح لنا وجود فروق وبالنظر إلى الجد

من اإلناث  الجانحات واإلناث غير الجانحات على متغير تقدير الذات لصالح اإلناث غيـر الجانحـات   

وبلغ متوسـط اإلنـاث   ) 3.5322(وانحراف معياري ) 18.1429(حيث بلغ متوسط اإلناث الجانحات 

ــات  ــر الجانح ــاري  )22.4000( غي ــراف معي ــوبة) 3.5303(وانح ــة المحس ــين  والقيم ب

  )0.05( وهي دالة إحصائية  عند مستوى داللة) .011(عتينالمجمو

لدى األحداث حيـث  هو الذي يؤثر في درجة تقدير الذات  ا يسمح للباحثة بالقول بأن الجنوحوهذ

أن هناك فروق بين اإلنـاث الجانحـات واإلنـاث غيـر     ا الدراسة توصلت إليه نتيجة هذ وبحسب ما

و أعلـى مقارنـة   غير الجانحات همعنى أن تقدير الذات عند انحات بالجانحات لصالح اإلناث غير الج

لك أن الجنوح يؤثر في شخصية الحدث الجانح بالسلب فيجعل منـه إنسـان ذات   باإلناث الجانحات ذ

  .ات سلبي أو متدنيير ذتقد

  : التساؤل الحادي عشر

علـى متغيـر    ات داللة إحصائية بين  اإلناث الجانحات واإلناث غير الجانحاتذهل هناك فروق (

وكانـت النتـائج   ) ت(ولإلجابة على التساؤل التالي قامت الباحثة بحساب قيمة ) مستوى الطموح ؟ 

  :الخاصة بدلك  في الجدول التالي 

  

واإلناث غري اجلاحنات على متغري  يوضح الفروق بني اإلناث اجلاحنات) 12(جدول رقم 
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mean 

االنحراف 
  اريالمعي

Std 
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إناث 
    جانحات

مستوى 
  الطموح

    
    )7(  

  
40.1429  4.5251  

  دال  .05  .087  25  - 1.782
إناث 
غير 
  جانحات

    )7(  45.1000  6.8048  

  

بين المجمـوعتين مـن    إحصائيةداللة ذات وجود فروق إلى الجدول السابق يتضح لنا  وبالنظر

 اإلنـاث الجانحات على متغير مستوى الطموح حيـث بلـغ متوسـط     غير واإلناثالجانحات  اإلناث

) 45.1000(وبلغ متوسط اإلناث غير الجانحات  )4.5251( وانحراف معياري ) 40.1429(الجانحات 

عنـد   إحصائيادالة  وهي .) 087(المجموعتين  يمة المحسوبة بينوالق) 6.8048( وانحراف معياري

  .0.05مستوى داللة 

انحـات علـى   وجود فروق بين اإلناث الجانحات واإلناث غير الجهذا يسمح للباحثة بالقول بأن و

لصالح غير الجانحات ان ظروف المؤسسة االجتماعية تحـد مـن مسـتوى    متغير مستوى الطموح 

  .طموح الجانحة مقارنة بغير الجانحة

  

  :التوصيات واملقرتحات
تقـديم اقتراحـات   ءها يمكـن  تائج والتي في ضوإلى مجموعه من الن ةالحالي لقد توصلت الدراسة

  :ومنها توصيات تتعلق بنتائج هذه الدراسة و

  :التوصيات: أوال 
 أشـخاص  أنهم  أساسف والتعامل معهم على مكثَبشكل  الجانحين  األحداثة االهتمام بفئ .1

من اعتبارهم فئـة   منهم بدالً االستفادةداخل المجتمع حتى يمكن  تأهيل دةإعا إلىيحتاجون 

  .تعيق تقدم المجتمع

رأسـها  االجتماعيين والنفسيين داخل كل مؤسسات الدولة وعلـى   األخصائيين تفعيل دور .2

  .المدرسة



                                                                            

للحـد   في كشف المشكالت التي يعانيها الجانحين االستفادة من االختبارات النفسية المتاحة .3

  .نها وعالجهام

اغلـبهم    أنباعتبـار   الديني لـديهم  الوازعفي برامج دينية لتقوية  هذه الفئة إدماجمحاولة .4

  .االجتماعية التنشئة خلل في نتيجةمن الصواب  الخطأاليميز 

حيث أن الكثير منهم اليجيد  عاية القراءة والكتابةاألحداث داخل مؤسسات الراالهتمام بتعليم .5

  .الكتابةالقراءة وال 

إتاحة الفرصة للحدث الجانح للتنفيس عن انفعاالته وعواطفه عن طريـق ممارسـة ألـوان    .6

  .النشاط المختلفة

  

  املقرتحات:ثانيا 
  .المزيد من البحوث العلمية المتخصصة في مجال الجنوحإجراء.1

واتهم لذ اث الجانحين على تنمية تقديرهملمساعدة األحد إرشادي عالجيمجالقيام بوضع برنا.2

  .ورفع مستويات طموحهم

القيام بدراسة مماثلة للدراسة الحالية تشمل عدد اكبر من الجانحين ادا كانـت الفـرص مواتيـة    .3

عند الجـانحين مثـل    مهمةواألعداد مناسبة إلجراء مثل هده الدراسة باإلضافة إلى دراسة متغيرات 

  .النفسي واالجتماعي قالتواف

4ئالت فقيرة عا إلىلجانحين لوحظ بان منهم  من يعود البيانات الخاصة با لجدو إلىخالل النظر  من

ا تقترح الباحثـة  وحهم ولذومستويات تعليم متدنية وظروف أخرى مختلفة ربما كانت السبب في جن

  .ه المتغيرات عند الجانحين دراسة هذ

  

  

 

 

 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املراجع قائمة
  مجلة األمن والحياة ، العدد ، جرائم األحداث في الغرب ، )2002( حمد عبد الرحمنأ،  إبراهيم 
  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية : الرياض) 21( ، السنة  )244(

  

  )86( ،العددة المعرف علمة سلسل:  تالكوي ، وعلم النفس اإلنسان ، )1986( الستارعبد  ، مإبراهي

  

  .الجامعية المعرفة دار : ،اإلسكندرية والتوافق الذات سيكولوجية ،) 1987(  إبراهيم ، زيد أبو

  

،السنة    28،تقدير الذات التعريف والقياس ،جامعة قاريونس،العدد                          ) 1996( ابو عروش، محمد ميلود          

2007.  



                                                                            

  

   دار المعارف: الجناح ، القاهرة و األحداثانحراف ، ) 1971(  جنديبوالسعد ، كمال أ

  

 واالجتماعية       الدراسية      المتغيرات      ببعض   الطموح     مستوى    عالقة    ، )  1987(   إبراهيم      اء هن   ،   شيبة  أبو  

 ،  النفسية    للدراسات      المصرية     ،الجمعية   )    السعودية    (   والمتوسطة     العالية     التربية     كلية   طالبات     لدى  

  .القاهرة : والمعلومات البشرية التنمية مركز ، مصر في النفس لعلم الثالث المؤتمر بحوث

 

)    الرعاية      وبرامج    ،   واألنواع        ، م  المفهو  (    االجتماعية     إلعاقة   ا   ،  ) 2004(   مدحت  ،   صرالن   أبو  

  .مجموعة النيل العربية القاهرة:

  

   1،ط النهضة المصرية:،علم النفس التربوي، القاهرة ) 1961(احمد، زكي صالح 

  

  .عرفة الجامعيةدار الم :أسس تربية الطفل بين النظرية والتطبيق  ،) 2000( سهير كامل  ، حمدأ

  

بمركز الضبط لدى االحداث             دراسة لبعض الخصائص النفسية وعالقتها            )  1992(  احمد ،محمود فؤاد         

  .الجانحين ،رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة الزقازيق ، كلية االداب

 

لة عن رفع     ؤو أساليب التنشئة الو الدية المس             دراسة لبعض    ، )  1989( حمد السيد    أ إسماعيل ،      

جستير غير منشورة ، كلية        ، رسالة ما     الديمجرافية     الطموح في ضوء بعض المتغيرات            مستوى   

  .جامعة طنطا : اآلداب 

على جناح    وأثرها      واألبناء       باء  األ  توافق    ت  دا  بعض محد  ،      ) 1979( ، حنفي محمود      إسماعيل     

  أسيوطجامعة  :، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية  األحداث

  

 ،القاهرة      رمزي     اسعد   و   سعد  غنيم   سيد  ترجمة    ،   الجامح     الشباب   )  1954(    أوجست     ،   ايكهورن       

 . المعارف دار:

  .االنجلو المصرية :، سيكولوجية الشخصية ،القاهرة ) 1987( االشوال ، عادل عز الدين    



                                                                            

  

ة العامة     اإلدار       :  طرابلس ، اللجنة الشعبية العامة لألمن العام،) 2002( التقرير السنوي عن الجريمة 

  .والبحث الجنائي لألدلة

اإلدارة العامة          :   طرابلس     ،   اللجنة الشعبية العامة لألمن العام             ،  ) 2003(  _______________    

  .والبحث الجنائي لألدلة

 اإلدارة العامة لألدلة            : طرابلس ، اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، ) 2004(  ______________

  .والبحث الجنائي

 دارة العامة لألدلة          اإل  :طرابلس ، اللجنة الشعبية العامة لألمن العام، ) 2005(   ______________

  .والبحث الجنائي

  

  .طرابلس:  للعدل العامة الشعبية اللجنة طرابلس ، والشباب الطفولة ،) 1992(  علي ، الحوات

 وائل     دار   :    عمان    ،   يالعقل    والتفوق      الفردية      الفروق      سيكولوجية    ، )  2008(    محمود    أديب     ،   الخالدى    

  . والتوزيع للنشر

  

 دار  :   القاهرة      ،   العقلي    والطب     النفس    علم   في   المختصرة     الموسوعة     ، )   1976(   وليم    ،   الخولي   

  .المعارف

  

  .دار الفكر العربي :القاهرة  ، مقياس تقدير الذات  كراس التعليمات، ) 1983(  وآخرون ،  لدرينيا

 
الفروق بين الجانحات وغير الجانحات في بعض متغيرات                     ، )  ت ب  (   ،الجوهرة بنت عبد اهللا           الذواذ     

  .)14(المجلد ، )4(العدد ، دراسات نفسية ، الشخصية

  

  اإلسكندرية ، إسهامات الخدمة االجتماعية في مجال انحراف األحداث، ) 1995( رمضان  ، لسيدا

  .دار المعرفة الجامعية :

  



                                                                            

جنسين في مستوى الطموح في سيناء،         فروق بين ال     نوع التعليم وال         ، )  1999( سليم محمد   ،   الشايب   

  ).2(السنة ) 50( العدد ، مجلة علم النفس المصرية

  

حين ، رسالة ماجستير غير       مفهوم الذات لدى الجان             ألبعاد   دراسة     ، )  1970(   أنور   ،   الشرقاوي     

  .كلية التربية  : جامعة عين شمس  ، منشورة

 

  .دار الثقافة للطباعة والنشر : ، القاهرة  ،انحراف األحداث)  1977( الشرقاوي ، أنور 

  

  .االنجلو المصرية: ، سيكولوجية التعلم ، القاهرة) 1985( الشرقاوي ، أنور 

  

ة بالسلوك العدواني لدى طلبة             ت، تقدير الذات وعالق           )  2003( الضيدان ،الحميدي محمد ضيدان             

ديمية نايف للعلوم األمنية ، كلية            المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير منشورة ،أكا                      

  .الدراسات العليا ، قسم العلوم االجتماعية

  

،الواقع االجتماعي لألحداث المنحرفين دراسة وصفية تحليلية                        )  1999( العجيلي ، يونس سالم       

، رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين                  ةبالتطبيق على دور وتوجيه األحداث بالجماهيرية الليبي                    

  .هد الدراسات العليا للطفولةمع: شمس 

  

          ،  الطموح     مستوى    في   الجنسية    الفروق      علي   تجريبية    دراسة     ، )  1961(   محمد   محمود    ،   الزيادى     

  . شمس عين جامعة:  القاهرة ، اآلداب كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة

  

 تجريبية    دراسة     ، )  1964(         ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 جامعة  :    القاهرة      ،   اآلداب     كلية ، منشورة غير دكتوراه رسالة ، الجامعات لطلبة الدراسي توافقال في

  . شمس عين

 



                                                                            

مكتب الدفاع االجتماعي وعلم النفس                 : األحداث ، القاهرة            انحراف     ،   ) 1974(    منيرة  العصره ،    

  .الجنائي

  

،المجلة العربية         األحداث     مبادئ الرياض التوجيهية للوقاية من جنوح                 ،  )  1988(    مصطفى  ، العوجي

  .)7(العدد ، األمنية للدراسات

 

  . دار الرواد : الصحة النفسية التوافق ، طرابلس )  1992(القذافي ، رمضان 

  

 :بنغازي      ،   وأساليب قياسها      ،   اختباراتها       ،   نظرياتها     الشخصية ،   )  1993(    القذافي  ، رمضان محمد

 .دار الكتب الوطنية

كلية اآلداب جامعة عين          :  القاهرة       سيكولوجية تعاطي المخدرات ،          ،  )  1966( المغربي ، سعد زغلول        

 .شمس 

  .دار المعارف القاهرة ، ، انحراف الصغار، ) 1960(                        

 

  .بيروت: عالم المعرفة ، األحداثثر التفكك العائلي في جنوح أ) 1981( األميرجعفر عبد  ، الياسين

دار   : ،عمان      3، ط  ) جديدة   نظرية   (  المرجع في الصحة النفسية         ، )  2009(   ــــــــــــــ

   .وائل للنشر والتوزيع

  .دار حراء:،مقياس كوبر سميث لتقدير الذات ، المنيا ) 1985( بخيت ، عبد الرحمن 

 

  .مكتبة لبنان : معجم العلوم االجتماعية ، بيروت ، ) 1986( حمد زكي أبدوى ، 

 

شخصية مستوى الطموح ومستوى القلق وعالقتها ببعض سمات ال                 ،    ) 1984(  بيومي ، محمد محمد      

  .جامعة الزقازيق : ، دكتوراه ، كلية التربية

  

 ،  السيسولوجيه في االنحراف ، رسالة دكتوراه غير منشوره                        النظرية   ،   )  1977(    سامية   ،   جابر  

  .اإلسكندرية، جامعة  اآلدابكلية 



                                                                            

  

، معجم علم النفس والطب النفسي ، القاهرة               )  1988(  دين  جابر ، عبد الحميد جابر ؛ كفافى عالء ال               

  .دار النهضة العربية ، الجزء السابع:

 

    .  3ط دار المعارف ،:  القاهرة ، مشكلة السلوك السيكوباتي) 1957( صبري  جرجس ،

  

  .دار الفكر العربي : المرجع في علم النفس ، القاهرة ،  )1985( جالل ، سعد

  

انتماءات الحدث الجانح وغير الجانح دراسة مقارنة في ضوء                         )   1990(   امين    محمد   ،فاتن     جمعه 

جامعة عين شمس ،معهد الدراسات           اساليب التنشئة االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة ،                   

    .العليا

   

مستوى الطموح و عالقته بكل من العصابية والتكيف النفسي العائلي  ،)1993(فتحية حسن  حمادي ،

  .جامعة اإلسكندرية: ب جامعة اإلسكندرية ، ماجستير ، كلية اآلداب لدى طال

  

وسائل االتصال الجمعية وانحراف االحداث في الوطن العربي ، مجلة                             )  1990(  ، تماضر    حسون  

  .، الرياض ،االدارة العامة للعالقات والتوجيه)3(االمن العدد 

نجاز ، رسالة      وى الطموح ودافعية اإل          عالقته بمست   فاعلية الذات و        ، ) 2002( حمد ، إبراهيم حمد        

  .جامعة عين شمس : ماجستير ، غير منشور ، القاهرة 

 

المجلة العربية        ،   واألسوياء     الجانحين     األحداث     مشكالت   ،   ) 1992(    مصطفى محمود     ،   حوا مده    

: األمنية   نايف للدراسات العربية للعلوم             أكاديمية    )  14(   المجلد    ) 27(   العدد     ،   للدراسات والتدريب         

  .ضالريا

دراسة مقارنة بين األسوياء والجانحين على أسلوب رسم                     ،     ) 1989(    عادل كمال السيد         ،  خضر 

  .جامعة عين شمس : كلية اآلداب ، القاهرة  ، كتوراهرسالة د ، الذات واإلقران واألسرة

 



                                                                            

 .النفسيةاألخصائيينرابطة2004يناير،  1ع، 14مجلد،  نفسيةدراسات

  .الدار  القومية للطباعة والنشر :علم النفس الصناعي ، القاهرة ، ) 1970(د عزت راجح ، أحم

  

  .دار المعارف الجامعية :، اإلسكندرية  علم النفس أصول،) 1985(حمد عزت أ ، راجح

  

المكتب الجامعي        ،   اإلسكندرية      ،   علم االجتماع الجنائي        ،  )  2005(  حسين عبد الحميد       ،   رشوان   

  .ثالحدي

 ،  دراسة مقارنة لسمات شخصية الحدث الجانح وشقيقه غير الجانح                    ،   ) 1979(  حمد م   ،   رمضان   

  .اآلدابكلية  ، جامعة عين شمس رسالة ماجستير غير منشورة ،

  

، برنامج إرشادي لمواجهة مشاكل العدوانية لدى المراهقين الجانحين ، رسالة        ) 1989( زكي ، عزة 

  .جامعة عين شمس:  العليا للطفولةدكتوراه ، معهد الدراسات 

 

  .عالم الكتب: القاهرة ، التوجيه واإلرشاد النفسي،) 1977( حامد عبد السالم ، زهران

 

مراتب الطموح لدى الطالبة الجامعية وعالقته بمفهوم الذات                         ،  )  1984(  سليمان ، سناء محمد     

 .جامعة عين شمس : كلية البنات   ،غير منشورة دكتوراه رسالة  مستوى األداء ، 

بناء مقياس تقدير الذات لدى عينة من أطفال المرحلة                        ،  ) 1992(    عبد الرحمن سيد      ،   سليمان 

  .السنة السادسة ،العدد الرابع والعشرين ، مجلة علم النفس ،الهيئة المصرية العامة للكتاب االبتدائية

  

صيل الدراسي     نمذجة العالقة السببية بين تقدير الذات والقلق والتح                    )  1988(  ، علي محمود      شعيب

  .2، العدد 16لد لدى المراهقين في المجتمع السعودي،جامعة الكويت،مجلة العلوم االقتصادية،مج

  



                                                                            

مستوى الطموح وعالقته بالتوافق االجتماعي دراسة مقارنه بين طالبات                           ،  )  1994(  شفيق ، منال    

تير غير منشورة ، كلية       الحلقة الثانية من التعليم األساسي بالمدارس العامة واللغات ، رسالة ماجس                            

  .جامعة عين شمس : داب ، القاهرة اآل

 

مركز     ،   األقران     الوالديه مع        ت باالتجاها    تقدير المراهق لذاته وعالقته             ،  )  1993(    محمد   ،   شوكت 

  .جامعة الملك سعود :كلية التربية  التربوية ، ثالبحو

 

لت            ،  )    1958(  صفوان ، مصطفي ،      حليلية النفسية ، مجلة     شخصية الجانح في ضوء النظريات ا

  .  األولالمجلد  – األول مكتبة النهضة المصرية ، العدد: الصحة النفسية ، القاهرة 

  

 األحداث    عينه من    والثقافية لدى      الخلفيات االجتماعية واالقتصادية              ،   ) 1993(    د احمد  حمم  هصوالح  

  .14جلد ،الم1العدد   )1994( المجلة العربية للتربية ، ، األردنالجانحين في 

  

  .الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية: ، الجريمة في المجتمع ، القاهرة ) 1981( عارف ، محمد 

  .1مطبعة حكومة الكويت ، ط: طبائع البشر ، الكويت ،  ) 1985(عاقل ، فاخر 

 

ضوء دينامية العالقة بين العالقة بين القيم ومستوى الطموح في                      ،  ) 1976( عبد العال ، سيد محمد       

منشورة ، كلية       راه   المستوى االقتصادي ، نماذج من المجتمع المصري دراسة ميدانية ، رسالة دكتو                             

  .جامعة عين شمس : اآلداب ، القاهرة 

 

مقارنه نحو الذكاء ونحو تقدير الذات في الطفولة والمراهقة ، دراسة                              )  1987( عبد الفتاح ، فاروق 

  .لزقازيق ،المجلد الثاني ، العدد الثالث ، ينايرميدانية ، مجلة كلية التربية ، جامعة ا

 

 .دار النهضة العربية : مستوى الطموح الشخصية ، القاهرة  ،  )1984( عبد الفتاح ، كاميليا 

دراسة تجريبية لالتزان االنفعالي وعالقته بمستوى الطموح ،                        ،   )   1961(                        

   .جامعة عين شمس : اآلداب رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 



                                                                            

 

ي ، الفروق بين الجنسين ف)  1971(ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

 .مستوى الطموح ، رسالة ماجستير

 دار  :  بيروت     ،   موسوعة علم النفس والتحليل النفسي           ،   ) 1993(    مصطفى كامل     عبد الفتاح ،     

  .الصباح

 

 األمن   مجلة    ،  األحداث     ولوجية المفسرة لجنوح        النظريات البي      ، )  2003(   محمد سند   ،   لمطلب ا   عبد 

  .الرياض: األمنيةنايف للعلوم  أكاديمية) 22( السنة  ، )256( العدد،  والحياة

  

عالقة مستوى الطموح والتحصيل الدراسي ببعض سمات الشخصية ،                   ،  )  1976(عبد المنعم ، ثروت 

  .ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة المنصورة 

 

هللا     عس  االنجلو    :  ، اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين ، القاهرة                          )   1991(  كر ، عبد ا

  .المصرية

 

لألبناء وعالقتها بمستوى الطموح دراسة مقارنة  الوالديهالمعاملة ،  ) 1995( عطية ، إبراهيم احمد 

جامعة     :  ليا للطفولة   بين تالميذ المرحلة اإلعدادية ، ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات الع                             

  .عين شمس 

 

  .دار الفكر العربي : ي والنفسي ، القاهرة والتقويم التربوالقياس  ، )2006(عالم ، صالح 

 
  .منشأة المعارف : ، سيكولوجية الجنوح ، اإلسكندرية ) ب ت (عبد الرحمن  عيسوي

 

رسالة     ،  األسرة   ث تنظيم  من حي   العصابية   و دراسة مقارنة للجانحين         ،   ) 1964(  محمد احمد      ،   غالي  

  .عين شمس ، كلية التربية ، دكتوراه

 



                                                                            

دراسة تجريبية لالتزان االنفعالي وعالقته بمستوى الطموح ، رسالة                          ،  )  1988( غريب ، رمزية       

  .جامعة عين شمس : ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب 

  

  .للكتاب العامةرية القاهرة ،الهيئة المص ، قاموس علم االجتماع،  ) 1979( ،عاطف  غيث

 

، دراسة تجريبية عن القلق والجمود وتقدير الذات ، دراسة                           )  1963(  حمد فؤاد السيد       فائق ، أ    

  .ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ، جامعة عين شمس

  

في عالجهم في      المتبعة  والوضع الحالي للنظم         األحداث     انحراف     ،  )  1957(  فتح الباب ،عبد العزيز          

  .والترجمة التأليف مطبعة لجنة:  القاهرة مصر ،

 

مكتبة  :     1ط  ، شخصية والصحة العقلية ، القاهرة           على ال    أضواء   ،   )  1970( راج ، عثمان لبيب       ف 

  .النهضة المصرية 

  

،الظواهر العدوانية لدى الجانحين دراسة في التحليل النفسي ، دراسة                             )  1967(  حمد فرج    فرج ،أ    

  .مسجامعة عين ش: ر ، كلية اآلداب ماجستي

 

الجناحي دراسة مقارنة في الكويت              وتطور السلوك        األحداث     بين تجمعات    ،   )  1987(    يوسف   ،   فهد 

 .اإلسكندرية ، جامعة اآلدابكلية  ، رسالة دكتوراه

 .مكتبة مصر:التكيف النفسي ، القاهرة  ، )1978(همي ، مصطفي ف

 ةمكتب : القاهرة     الجتماعي ،    ، التوافق النفسي وا          )   1979  (   محمد علي    ،   والقطان     مصطفى   ،   فهمي 

  . الخانجي

  

هر           لظا ا حمد  ا ، ن  لتطبيق                ) 2004(  قحطا ا و ية  لنظر ا لذات  ا ط    مفهوم  للنشر         :   1،  ئل  ا و ر  ا د

  .والتوزيع،عمان ، االردن

 



                                                                            

، دراسة للتطلع بين الشباب الجامعي في عالقته بمفهوم الذات                      )  1975( قشقوش ، إبراهيم زكي          

  .جامعة عين شمس: تربية ، كلية الرسالة دكتوراه غير منشورة 

 

 :  ،القاهرة     ة النفسية لألبناء     أفاق معاصرة في الصح         ،  ) 1998(    ، رشيدة عبد الرءوف رمضان              طبق 

  .ب العلمية للنشر والتوزيعدار الكت

  

بحث منشور مجلة كلية التربية          ،   المكونات العاملية لتقدير الذات             ،   )  1989(    عبد الوهاب       ،   كامل  

  .يناير : جامعة طنطا

  

تقدير الذات في عالقته بالتنشئة الوالديه واألمن النفسي ،دراسة في                            ،  )  1989(    عالء الدين كفافى ،

 لتاسع ، مجلة العلوم االجتماعية ، المجلد ا         مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، عملية تقدير الذات

  .العدد الخامس والثالثين ،

  

ح لدى المراهقين من الجنسين و عالقته بعمل إالم        دراسة لمستوى الطمو،  ) 1996(محمدين ، هالة 

  .جامعة عين شمس : لعليا للطفولة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهد الدراسات ا

 

العالقة بين الطموح والرضا المهني لألخصائيين االجتماعيين ،                     ،  )  1992( ، نظمية احمد       محمود  

 .امعة حلوانج: الخدمة االجتماعية ماجستير غير منشورة ، كلية 

سيكولوجية التوافق النفسي ومستوى الطموح ، رسالة مقارنة                      ،   )  1988( مرحاب ، صالح احمد        

  .دار األمان : الرباط  ) منشورة ( بين الجنسين في مرحلة المراهقة بالمغرب ، رسالة دكتوراه 

 

  .هضة المصرية دار الن: ، القاهرة الصحة النفسية والعمل المدرسي ،) 1974(مغاريوس ، صموئيل 

 مكتبة :  ، القاهرة       مشكالت الصحة النفسية في الدول النامية              ،   )  ب ت  (    صموئيل   ،   مغاريوس    

  .المصرية  النهضة

  



                                                                            

 الطموح    بمستوى    وعالقتها     االبتكاري       التفكير    علي   القدرة      ، )   1991(   الفتاح     عبد   يوسف   ،   منصور  

 معهد :    القاهرة      جامعة    ،   دكتوراه       رسالة     ،   العربية     األمارات        بدولة     الثانوي      الثالث     الصف    طالب    لدى  

  . التربوية والبحوث الدراسات

 

  .عالم الكتب: الجنوح ،القاهرة  سيكولوجية إلىمدخل  ،) 2005( ناصر  ميزاب ،

 

العمر    األحداث الجانحين البالغين من            دراسة مستوى مفهوم ذات            ،  ) 1990(   نرمين لويس      نقوال ،   

جامعة عين  شمس    رسالة ماجستير غير منشورة ،           ،   يةعاما دراسة تقويمية تشخيص        )   10-12( 

  .معهد الدراسات العليا للطفولة:

  

الهيئة   :  القاهرة     )  1976( زكى محمد     ت عنايا  ،  ترجمة    األحداث     انحراف       اكيسوس ،      وليم كفار    

  . 2المصرية العامة للكتاب ، ط 
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  مقياس تقدير الذات 

 



                                                                            

 

 
 

 

 :ترمجة وإعداد )1981جيمس بتل ،(استبيان تقدير الذات تأليف .ا

  )1996روش ،ـــع أبو. د(  
  ال  نعم    العبارة

  ؟األصدقاءهل لديك عدد قليل من  .1  

      غلب الوقت؟سعيد أ أنتهل  .2

      ؟كاآلخرين األشياءغلب هل تستطيع عمل أ .3

      هل تحب كل من تعرف؟ .4

      هل تقضي معظم وقت فراغك بمفردك؟ .5

      ؟أنثىكونك  نهل تحب كونك ذكر؟هل تحبي .6

      غلب الناس الذين تعرفهم؟هل يحبك أ .7

      ؟مهمةواجبات  أو نجاز أعمالإتنجح عادة عندما تحاول  هل .8

      شيئا ليس لك؟ أخذتهل في حياتك  .9

      ذكي كمعظم الناس؟ أنتهل  .10

      ؟مهم كمعظم الناس بأنكهل تشعر  .11



                                                                            

      ؟اإلحباطسهل  أنتهل  .12

      استطعت؟ إذاذاتك  كثيرة عنأشياء هل تغير  .13

      ؟ول الحق دائماهل تق .14

      هل مظهرك جميل كمعظم الناس؟ .15

      غلب الناس اليحبونك؟أهل  .16

      قلق ؟ أو عادة متوتر أنتهل  .17

      هل تنقصك الثقة بالنفس؟ .18

  ؟أحياناالقيل والقال  هل تنهمك في .19  

  ؟اإلطالقغير نافع على  بأنك عر غالبا ماتشهل  .20  

      قوي وسليم الجسم كمعظم الناس؟أنت هل  .21

      هل تجرح مشاعرك بسهولة؟ .22

      هل تجد صعوبة في التعبير عن وجهة نظرك؟ .23

      هل غضبت في حياتك ولو مرة واحدة؟ .24

      بالخجل من نفسك؟ هل غالبا ماتشعر .25

      منك نجاحا؟ أكثرعموما  اآلخرينهل ترى  .26

      الوقت دون معرفة السبب؟ غلبأر بعدم االرتياح هل تشع .27

      سعداء؟اآلخرون تكون سعيدا كما يبدو  أنهل تحب  .28

      هل شعرت بالخجل يوما ما؟ .29

      فاشل؟ أنتهل  .30

      ؟أرائكالناس هل يحب  .31

      ؟األولىللمرة  ناس آخرينأ صعوبة عندما تقابل  أتجد  .32

      هل كذبت في حياتك؟ .33

      ما ؟ شيء لعادة منزعج حيا أنتهل  .34



                                                                            

  وجهات نظرك؟ الناس غلبأ هل يحترم .35  

      غلب الناس؟حساسية من أ أكثر أنتهل  .36

      الناس ؟ كأغلبسعيد أنت هل  .37

      هل حزنت يوما ما؟ .38

      تفتقد روح المبادرة ؟ انت هل  .39

      هل أنت كثير القلق؟ .40

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  استبيان مستوى الطموح 
 

 



                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

  

  ) 1975 ( إعداد كاميليا عبد الفتاحمستوى الطموح  ستبيانا: ب

الفقرة                          ال نعم 

ممن يؤمنون بالحظ؟أنت  هل .1    

هل تعتقد أن  مستقبل المرء محدد؟.  2    

لية؟ؤوي الوقوف مواقف تتحمل فيها المسهل تتردد ف.3    

ظمت؟يذلل العقبات  مهما ع هل تؤمن أن الجهد الشخصي. 4    

هل تحب االستقرار في ظروف الحياة؟.5    

6.ا أن يدفعك الفشل إلى ترك ما تقدم عليه؟هل يحدث كثير    

بالملل من القيام بعمل واحد وقتا طويال؟ هل تشعر كثيراً. 7    

هل تميل إلى التجديد في حياتك؟. 8    

هل تبدو لك الحياة أحيانا بدون أمل؟.9    



                                                                            

نتحار في بعض األحيان؟هل فكرت في اال.10    

هل يسرك مجرد النجاح في العمل؟.11    

؟لالمتيازهل تشعر أن عقليتك تؤهلك .12    

هل تعمل لمستقبلك وفقا لخطة رسمتها لنفسك؟.13    

هل لك أهداف واضحة في الحياة؟.14    

هل ترى أن دراستك الحالية اقل من مستوى أمانيك؟. 15    

ستوى معيشتك بوجه عام؟هل أنت راضى عن م. 16    

هل تخشى القيام بأعمال ال يعاونك فيها احد؟. 17    

هل ترى ان المستوى الذي وصلت اليه كان نتيجة لكفاحك الشخصي  اكثر .18

 من ان يكون نتيجة  لمعاونة االخرين؟

  

ل؟ششى المغامرات دائماً خوفا من الفهل تخ.19    

ى عقبة عرفت أن الكثيرين قد فشلوا في هل حاولت كثيرا أن تتغلب عل. 20 

 التغلب عليها؟

  

هل تعتبر نفسك سريع التعب؟. 21    

هل تتردد في الوقوف مواقف تتحمل فيها المسئولية ؟.22    

هل تميل إلى االستمرار في العمل الواحد لمدة طويلة؟. 23    

هل تفكر كثيرا في مستقبلك؟. 24    

ل حماسا في العمل من المحيطين بك؟هل تشعر كثيرا بأنك أ ق. 25    



                                                                            

هل يسرك مجرد النجاح في العمل ؟.26    

هل سبق لك الحصول على جوائز لتفوقك في أي ميدان؟. 27    

هل تميل إلى الدخول في منافسات ومسابقات؟. 28    

هل يحدث أحيانا أن تقوم بعمل لم يسبق لك أعداد خطة له؟29    

لعمل قبل أن تتصرف فيه؟هل كثيرا ما تفكر في ا.30    

هل تعتبر نفسك شخصا مكافحا؟. 31    

هل تشعر أن معلوماتك الحالية اقل مما يجب أن تكون عليه؟.32    

هل تشعر أن لديك القدرة على تحمل المسئولية؟.33    

هل يضايقك أن يلقى عليك مسؤوليات عائلية؟.34    

يصل إليه إال القليل؟ هل تجهد نفسك كثيرا للوصول إلى مستوى لم.35    

هل تتنازل عن رأيك بسهولة عند أول معارضة له؟.36    

هل تحب االستقرار في ظروف الحياة خوفا من المجهول؟.37    

هل كثيرا ما يدفعك  الفشل إلى اليأس و ترك العمل نهائيا؟.38    

هل تميل إلى مواصلة الجهد حتى تصل بعملك إلى الكمال؟. 39     

تخشى الفشل دائما؟هل .40    

هل تشعر أحيانا أن األفراد الممتازين من عينة أخرى مختلفة عنك؟. 41    

هل تميل إلى االستزادة من المعلومات ؟. 42    



                                                                            

ن تكون أول الفائزين بأي عمل ؟أهل تهتم كثيرا ب.43    

هل كثيرا ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التي تضعها ؟.44    

يحدث كثيرا أن تسير األمور طبقا لما تتوقعه؟هل .45    

هل تميل إلي االستزادة من المعلومات ؟ .46    

هل تعتبر نفسك قنوعا ترضى بالقليل غالبا؟.47    

هل كثيرا تترك أمورك للقدر ؟.48    

هل تقبل القيام بالمسؤوليات التي تطلب منك عن رضا؟.49    

اليومية بنفسك؟ هل تفضل أن تقوم بقضاء مطالبك.50    

هل كثيراً  ما يدفعك الفشل إلي اليأس ترك العمل نهائياً ؟.51    

نك قد تصبح شخصا عظيما في المستقبل؟أهل تراودك كثيرا فكرة .52    

قل مما يجب أن يكون عليه ؟أهل تشعر أن معلوماتك الحالية . 53    

أخر ؟ ا قمت بعمل ما وسبب لك ضيقا فهل تتركه إلى عمل إذ.54    

أذا  لم يقنعك رأى غيرك فهل تواصل المناقشة إلثبات رأيك؟.55    

هل تشعر كثيرا باليأس؟.56    

ن الناس ال يقدرونك حق قدرك؟أهل تشعر أحيانا ب.57    

هل حاولت القيام بعمل للحصول على جائزة ولم توفق؟.58    

هل يهمك التفوق في األعمال التي تميل إليها؟.59    



                                                                            

هل تضع لنفسك خطة تحاول تحقيقها للوصول إلى الغنى مثال أو الشهرة؟.60    

؟)دع األمور تجرى في أعنتها(هل توافق على القول السائد .61    

هل كثيراً ما تكون نتائج تصرفاتك مطابقة للخطة التي تضعها ؟.62    

هل تشعر أ ن وضعك الحالي هو أحسن ما يمكن أن تصل إليه ؟.63    

النتظار دائما حتى تواتيك الفرصة؟ترى انه من االصلح ا هل .64   

هل تميل دائما إلى تحديد دورك بالضبط في أي عمل مع جماعة؟.65    

هل تميل كثيرا أن تقوم بالقسط األكبر في أي عمل جماعي  ؟.66    

؟نهل كثيرا ما تعمل حسابا لنقد اآلخري.67    

 ما كانت في سبيل الوصول إلى هاب مل لديك القدرة على تحمل الصعه.68

 أهدافك؟

  

هل تخشي الفشل دائماً ؟.69    

هل تتضايق أذا تأخر ظهور نتائج عملك لفترة طويلة؟.70    

هل تقدم على عمل وأنت متأكد أن نتائجه لن تظهر آال بعد فترة طويلة ؟.71    

هل لك شخصية مثالية تتمنى أن تصل إليها ؟.72    

حيانا باليأس بعد فشلك في القيام بعمل جاهدت في أدائه ؟ هل تشعرا.73    

ذا قمت بعمل ما وسبب لك ضيقاً فهل تتركه إلي عمل أخر ؟إ.  74    

هل تحاول الوصول بالعمل الذي تقوم به نحو الكمال ؟.75    

هل تطمع دائما في الوصول إلى مستوى ممتاز؟. 76   



                                                                            

حقيقها ببدل الجهد؟أهدافك دائما يمكن ت أن هل تالحظ.77    

هل تجد أن كثيرا من أهدافك مستحيلة التحقيق؟. 78   

هل تعتبر نفسك قنوعاً ترضي بالقليل غالباً ؟.79    
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  البيانات الشخصية لألحداث اجلاحنني

  

  

  

  
 

 

  البيانات الشخصية لألحداث اجلاحنني
  ات الخاصة باألحداث الجانحين بدور رعاية وتوجيه األحداثقامت الباحثة بتجميعها من الملف

  . في مدينة بنغازي) الذكور واإلناث(  

  .الذكور  -1

 المهنة المستوى الدراسي الترتيب األسري العمر الذكور
المستوى 

 االقتصادي
 نوع التهمة الوضع األسري

حاالت 

 العود

 1 اءاإليذ مع الوالدين متوسط طالب السابع الثالث 17 1



                                                                            

 1 القتل العمد مع الوالدين متوسط طالب أول ثانوي الثالث 15 2

 2 السرقة مع الوالدة متوسط طالب أول ثانوي الثاني 17 3

 1 السرقة مع الوالدين فقير طالب ثالث إعدادي الثالث 17 4

 1 السرقة مع الوالدين متوسط عاطل الخامس السادس 16 5

 2 السرقة مع  الوالدين متوسط طالب أول إعدادي الثاني 17 6

 2 قتل مع األقارب متوسط طالب أول ثانوي الخامس 18 7

 1 إيذاء مع األقارب متوسط طالب ثالث أعدادي الخامس 17 8

 1  سرقة+إيذاء مع األقارب فقيرة عاطل أول ابتدائي األول 16 9

 1 المواقعة مع الوالدين متوسط طالب ثالث إعدادي الرابع 16 10

 3 السرقة مع الوالدة متوسط طالب ثالث إعدادي الثامن 18 11

 1 الهجرة مع الوالدين فقيرة طالب ثانيه إعدادي الرابع 17 12

 1 الهجرة مع األقارب فقيرة عاطل أمي الثاني 18 13

 1 المواقعة مع الوالدة جيدة أعمال حرة الخامس ابتدائي الرابع 15 14

 1 الهجرة مع الوالدين فقيرة لعاط أول أعدادي السادس 16 15

 1 المواقعة مع الوالدة جيده عاطل الثالث اإلعدادي الثاني 15 16

 1 مشاجرة مع الوالدين متوسطه أعمال حرة األول الثانوي الثالث 18 17

 1 المواقعة مع الوالدين متوسط طالب الثالث أعدادي السابع 16 18

 1 اإليذاء مع الو الولدين دةجي عاطل الثالث اإلعدادي العاشر 17 19

 1 سرقة مع الوالدة فقيرة عاطل أمي الرابع 15 20

 1 سرقة مع الوالدين جيدة طالب الثالث الرابع 13 21

 1 سرقة مع الوالدة متوسط طالب أول ثانوي السادس 14 22

 1 سرقة مع الوالدة متوسط طالب ثالث ثانوي العاشر 13 23

 1 مواقعه مع الوالدين ممتازة طالب أول إعدادي الثاني 14 24

 1 اإليذاء مع الوالدين متوسط طالب السابع الثالث 17 25



                                                                            

 1 القتل العمد مع الوالدين متوسط طالب أول ثانوي الثالث 15 26

 2 السرقة مع الوالدة متوسط طالب أول ثانوي الثاني 17 27

 1 قةالسر مع الوالدين فقير طالب ثالث إعدادي الثالث 17 28

 1 السرقة مع الوالدين متوسط عاطل الخامس السادس 16 29

 2 السرقة مع  الوالدين متوسط طالب أول إعدادي الثاني 17 30

 2 قتل مع األقارب متوسط طالب أول ثانوي الخامس 18 31

 1 إيذاء مع األقارب متوسط طالب ثالث أعدادي الخامس 17 32

 1 سرق+إيذاء مع األقارب يرةفق عاطل أول ابتدائي األول 16 33

 1 المواقعة مع الوالدين متوسط طالب ثالث إعدادي الرابع 16 34

 3 السرقة مع الوالدة متوسط طالب ثالث إعدادي الثامن 18 35

 1 الهجرة مع الوالدين فقيرة طالب ثانيه إعدادي الرابع 17 36

 1 الهجرة مع األقارب فقيرة عاطل أمي الثاني 18 37

 1 المواقعة مع الوالدة جيدة أعمال حرة الخامس ابتدائي الرابع 15 38

 1 الهجرة مع الوالدين فقيرة عاطل أول أعدادي السادس 16 39

 1 المواقعة مع الوالدة جيده عاطل الثالث اإلعدادي الثاني 15 40

 1 مشاجرة مع الوالدين متوسطه أعمال حرة األول الثانوي الثالث 18 41

 1 المواقعة مع الوالدين متوسط طالب الثالث أعدادي سابعال 16 42

 1 اإليذاء  مع الولدين جيدة عاطل ثالث ابتدئي العاشر 17 43

 1 سرقة مع الوالدة جيدة عاطل أمي الرابع 15 44

 1 سرقة مع الوالدين جيدة طالب الرابع الرابع 13 45

 1 سرقة مع الوالدة متوسط طالب أول ثانوي السادس 14 46

 1 سرقة مع الوالدة متوسط طالب ثالث ثانوي العاشر 13 47

 1 مواقعه مع الوالدين ممتازة طالب ثاني إعدادي الثاني 14 48

 1 سرقة مع الوالدة جيدة عاطل ابتدائية الرابع 15 49



                                                                            

 1 سرقة مع الوالدين جيدة طالب الثالث الرابع 13 50

 1 سرقة لوالدةمع ا متوسط طالب أول ثانوي الخامس 14 51

 1 سرقة مع الوالدة متوسط طالب ثاني ثانوي العاشر 13 52

 1 مواقعه مع الوالدين ممتازة طالب أول إعدادي الثاني 14 53
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 نوع التهمة الوضع األسري المستوى االقتصادي المهنة المستوى الدراسي الترتيب األسري العمر  اإلناث
حاالت 

 العود

 1 مواقعه مع األقارب متوسط طالبه ول إعداديأ الثاني 15 1

 1 هروب مع الوالدين جيد طالبة السادس التاسع 18 2

 1 هروب مع الوالدين متوسط طالبة ثاني أعدادي األول 16 3

 2 مواقعه مع األم جيد ربة بيت السادس الرابع 14 4

 1 هروب مع  األم متوسط طالبة أول ثانوي الثامن 17 5

 1 هروب مع الوالدين جيد ربة بيت خامس ابتدائي دسالسا 16 6

 2 هروب وتشرد مع األم جيد طالبة ثالث إعدادي األول 15 7
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ABSTRACT STUDY 

The objective of this research is to identify the degree of self-esteem and level of 
aspiration among juvenile delinquents and non delinquents in the city of Benghazi and 

to identify the nature of the relationship between these two variables when the total 
sample of delinquents and non delinquents and to identify the differences between 
these two variables in the male and female delinquents and offenders, as well as to 
identify differences between these two variables in the groups of (delinquents and 

non-delinquents).  



                                                                            

The total whole study, which is a sample of the study reached from (60) juvenile 
delinquents and the comparison of the sample number (60) students from secondary 

schools as the older age group closest to the study sample.  
Where the test sample comparison method intentionality of high school students for 
the academic year (2009-2010) where the Battle self-esteem scale was applied (1981) 

and measure the level of aspiration by the Camellia Abdel Fattah Year (1975) was used 
some statistical methods for the purpose of extracting results from these methods 
Arithmetic means, standard deviations, and the level of significance, and Pearson 

correlation coefficient, and test ((t to extract the differences and the study revealed the 
following results:  

1 - a positive correlation coefficient between self-esteem and level of aspiration among 
the total sample of delinquents and non delinquents.  

2 - There are statistically significant differences between delinquents and non-
delinquent the variable self-esteem for the benefit of non-offenders.  

3 - There are significant differences between delinquents and non-delinquent on the 
variable level of aspiration in favor of non-offenders.  

4 - there are no statistically significant differences between male and female 
delinquents on the variable self-esteem.  

5 - there are no statistically significant differences between males and female of 
delinquent on the variable self-esteem.  

6 - there are no statistically significant differences between males and females of non-
delinquent on the variable self-esteem.  

7 – there are no statistically significant differences between males and females of non-
delinquent on the variable level of aspiration  

8 - the existence of statistically significant differences between male delinquents and 
male non-delinquents on the variable self-esteem for the benefit of non-offenders.  
9 - the existence of statistically significant differences between male offenders and 

male non-offenders on the variable level of aspiration in benefit of non-delinquents.  
10 - the existence of statistically significant differences between female delinquents 

and female non-delinquents on the variable self-esteem for the benefit of non-
delinquents.  

11 - There are statistically significant differences between female offenders and female 
non-delinquents on the variable level of aspiration. 



                                                                            

 And regarding to the current study, the researcher presented a set of 
recommendations and proposals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 


