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 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى فاعلية برنامج
 

 إعداد                                                                                     
 )*(عبدالحميدنهى ضياءالدين د /                                                                       

 مقدمة:
االهتمام بالطفولة من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره، وهو اهتمام بمستقبل األمة؛ فإعداد 
األطفال ورعاية كافة مجاالت النمو لديهم هو إعداد لمواجهة التحديات التى تفرضها مقتضيات الحياة بما 

 فيها من تغيرات سريعة يومية.
نجد عدد غير قليل من األطفال يعيشون في أحواش المقابر، شركاء األموات فرضت عليهم هذه رغم ذلك 

الحياة البائسة مع أسرهم، ولم ُيعطى لهم االهتمام الكافى كجزء هام من المجتمع فى حاجة لالهتمام والرعاية 
كنون فيها ا بالمقابر ويسالخاصة نتيجة لظروفهم شديدة الصعوبة، ولهم حقوق لدى المعنيين، هم أطفال ولدو 

مع ذويهم، يفتقدون أبسط ضروريات الحياة، والكثير منهم حرموا من الخدمات التعليمية، فانخرطوا في سوق 
العمل في سن مبكرة إلعالة أسرهم، ومنهم مشاركة الموتى حياتهم لم يمنع أسرهم من محاولة إعطاء الفرصة 

م الروضات الحكومية القريبة لهم ، وبين هذا وذاك تنتشر قواسلهم لالستمتاع بسنوات طفولتهم، وألحقوهم ب
مشتركة من الضياع ومشاكل نمو الشخصية بشكل سوى، كنتيجة لألوضاع الصعبة، وانتشار األساليب 
لقاء اللوم على مجريات الحياة والظروف كأسلوب يتبع فى هذه المجتمعات المسيرة وفق  الردعية والقهرية، وا 

األساليب المتبعة ا ومعرفيا؛ ف، ويتأثر األطفال بالسلب اجتماعيية للحفاظ على النظام االجتماعيالثقافة التقليد
فى هذه المجتمعات تلعب دورا فى تربية الطفل على الخضوع واإلذعان ليضمن بذلك مختلف أشكال 

ماعة، ذي تحدده الجالتعزيزات: كالمكانة والمشاركة والحب واالنتماء وغيرها من الحاجات المعززة للسلوك ال
حيث تشكل هذه المعايير والتصورات نماذج موقفية وتعلمية يتعلم الطفل من خاللها ويستدخل المفاهيم التي 
تتشكل بناًء عليها اعتقاداته وتوقعاته فيما يتعلق بمصادر التعزيز التي تشكل جوهر مفهوم وجهة الضبط 

 )الداخلية/ الخارجية(.
 مشكلة البحث:

نما قضية المجتمع الذي سينصهر فيه ككل،  إن االهتمام بالطفولة ليست قضية األطفال المعنيين فحسب، وا 
ساءة التعامل مع قضايا األطفال مرتبطة بتوقع عواقب وخيمة علي صحتهم العقلية النفسية علي  و إهمال وا 

 سلوكية. ضطراباتالمدى الطويل، وتنعكس هذه العواقب في شكل ارتفاع معدالت اال
(Thielen, Have &Graaf, et al ،2015 ،1297) ،(Hart، 2009 ،257)  

                                                           

 جامعة القاهرة-التربية للطفولة المبكرةكلية -مدرس بقسم العلوم النفسية )*(



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
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وَتلقى بعض فئات األطفال االهتمام، ويهمش البعض اآلخر، فالقليلون من التفتوا لقضايا األطفال لساكنى 
المقابر، مع إغفال وتناسى أن هؤالء األطفال يعيشون وسط القبور ويسكنون أحواشها، وكتبت المقابر عنوانا 

في شهادات ميالدهم، فى حين أن العالقة بين الطفل ومسكنه عالقة وثيقة فهو المكان الذى يطمئن فيه، لهم 
ويرتبط بواقع المجتمع المحيط به، واإلطار المادى الذى يشبع فيه أكثر احتياجاته ويقضي معظم أوقاته؛ فهو 

ى نيه وشخصية المجتمع الذمأوى ورمز الخصوصية والمكانة والتمايز ويعكس إلى حد كبير شخصية قاط
يوجد به، والمقابر أماكن مخصصة لدفن الموتى، وتصميماتها وجوها وطبيعتها المعروفة غير مهيئة وال 
تصلح صحيا للسكن بها، فال مجال لوجود األحياء داخلها إال في حاالت محددة دون اصطحاب األطفال 

ائيات المقابر فى مجتمع يسعى للقضاء على العشو  حتى ال يضاروا نفسيا. و وجود األطفال كسكان بين أحواش
وتطوير نفسه ببناء شخصيات سوية بعيدة عن االنحراف والجريمة وقادرة على تحديات المستقبل، أمر 
يستدعى التدخل بالدراسة العلمية لمحاولة الوقوف إلى جانب هؤالء األطفال كل حسب تخصصه، وهذا مادفع 

مقابر التى تسكنها بعض األسر مثل: مقابر باب النصر والدويقة ومنطقة الباحثة للقيام بحصر مبدئى لل
التونسي وصالح سالم والدراسة واإلمام الليثي باإلمام الشافعي بالقاهرة، وعمل زيارات استطالعية لبعضها؛ 

الجو ف لترى الواقع الذي يعيشه هؤالء األطفال علي هامش الحياة شركاء األموات وحياتهم المتجمدة الموحشة،
العام يخيم عليه الحزن واالكتئاب والتشاؤم ومشاعر الفقد والموت؛ باإلضافة إلى أن لديهم شعور مستمر 
بالترقب؛ فالمقابر تَُتخذ أحيانا كأوكار للتعاطى والهاربين من العدالة، ويتشرب األطفال كل المشاعر السلبية 

تماعية، يعيشون طفولة مشبعة بكل أبعادها النفسية واالجالتي توجد لدى الوالدين والبالغين المحيطين بهم، وال 
فهم محرومون من معظم متع الحياة التي يعيشها األطفال فى سنهم، ويزداد الوضع صعوبة كلما ورد على 
المقابر ُمتوّفى لدفنه وتوديعه من األهل بحزن وبكاء وحاالت انفعالية سلبية وعنيفة، مما يعرض األطفال 

 Zimmerman, Messner)و أشارت دراسة زيميرمان و ميسنور و ريز  للعنف النفسى،بشكل غير مباشر 
& Rees,2014,1807)  إلى أن هناك إهتمام فى المجال بتعرض الطفل للعنف المجتمعي واألسرى بشكل

 ةمباشر، وُأهمل إلى حد كبير التعرض للعنف الثانوي غير المباشر، وقيمت الدراسة مايسمى "تنشئة االجتماعي
غير المهيكلة" وأثار التعرض غير المباشر للعنف أثنائها، لتجد أن التعرض للعنف بشكل  غير المقصودة/

غير مباشر من خالل السمع أو مشاهدة مناظر مؤلمة واألنشطة الجماعية غير محسوبة فى سياق الحى 
مسارات النمو عند  بشكل كبير على كل -كمؤثر تنموى طويل المدى -السكنى أو فى سياق االسرة يؤثر 

ثلى للعواقب السلبية على سلوك األطفال وتكون السعادة، فهى توفر الظروف المُ  على األمن و األطفال،و
 داعمة لتكوين وجهة ضبط الخارجية.

 وترى الباحثة أن هذا الوضع فيه إساءة كبيرة لألطفال، ولإلساءة بحسب دراسة روزى وتيلى وبينتيما وتونى
(Roazzi, Attili, Pentima & Toni,2016)  تأثيراتها السلبية على وجهة الضبط لدى األطفال، ففى

( طفال تم اإلساءة 60"وجهة الضبط لدى األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة"، لعينة من ) دراستهم عن:
مين ( طفل كمجموعة ضابطة لم تتعرض لإلساءة ، مستخد100و) ( عاما،14: 5تتراوح أعمارهم بين) لهم، و
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مقياس وجهة الضبط لنويكي ستريكالند، أظهرت النتائج أن األطفال المعرضين لالساءة لديهم وجهة الضبط 
خارجية، واألمر يزداد سوًءا كلما كان التعرض لإلساءة فى سن مبكر ومستمر بدعوى الواقع، وُفسر هذا بأن 

والمهارات المعرفية التي تشكل أساس تراكمات اإلساءة أثرت على تطور الذات والكفاءة الذاتية المدركة 
المهارات االجتماعية، فمنعت تطوير الشعور باالستقاللية والمسئولية اتجاه السيطرة على األحداث )الضبط 

)الضبط خارجى(، وأكدت على ضرورة  الداخلي(، ليحل محلها االعتقاد بأن أسباب األحداث خارج سيطرتهم
 اإلرشاد النفسي لهم.

ؤثر على الصحة النفسية لألطفال تأثيرات ضارة، تصل بهم للشعور بالنقمة على المجتمع أى أن الوضع ي
الذي فرض عليهم الحياة البائسة جبرا و قسرا، مما يعرض األطفال والمجتمع لخطورة تولد اتجاهات مضادة 

الطفولة ن بللمجتمع، محملين المجتمع والظروف كل المسؤلية، لذا وجب على المجتمع بمؤسساته والمعنيي
التحرك لتوفير الخدمات الالزمة لهم، وذلك بالطرق التى تمكن األطفال من تنمية كفاءة المواجهة والقدرة على 
النهوض من العثرات مثل: تنمية و وجهة الضبط الداخلية فى مقابل الخارجية، ودعم العالقة بين الجهد الذى 

 (782، 2016وغزالة و الجندى و صديق، يبذله الطفل والنتائج اإليجابية لهذا الجهد. )أب
فاألفراد الذين لديهم ميل للضبط الداخلى يتميزون بسمات القدرة على تحقيق الهدف والتحدي مقابل ذلك يمكن 

 (McKenna, 2012, 69مالحظة االعتمادية التي أظهرها األفراد ذوي الضبط الخارجى.  )
وبذلك مفهوم وجهة الضبط يعد من المفاهيم والعوامل الهامة التى يجب دراستها لتنمية الجوانب اإليجابية فى 
الشخصية، وخاصةً لمن يتعرضون لخطر توافر العوامل التى تساهم فى تكوين وجهة ضبط خارجى كاألطفال 

جي،  الداخلي مقابل الضبط الخار  ساكنى المقابر، وتعد مرحلة الطفولة أكثر مالءمة لتنمية وتدعيم الضبط
دراك العالقة بين أفعالهم ومايحصلون عليه  ن مفاألطفال أكثر نشاطا ومرونة وقدرة علي تعلم ضبط النفس وا 

لهذا حيث  ،(Ghaemi,Khakshour,Abasi & Golchin, 2015)  زمالئهنتائج، وأشارت دراسة جايمى و 
أكدت أن بداية اضطرابات الشخصية تكون فى سن ماقبل المدرسة، وتكتشف الحقا، والتدخالت فعالة فى 

 .برامج التدخل المبكرسن ماقبل المدرسة، وهناك حاجه إلى المزيد من 
الفرد  ا بخبرات جديد، وكلما زادت وتراكمت خبراتھوتطورها يرتبط بمرور تغير الشخصية اإلنسانيةعلما بأن 

ا ھكان ذلك أقدر على استدخال الخبرات الجديدة لبنائه المعرفى وموائمتها مع التعزيزات السابقة التي تلقا
إلى  دذه الخبرات في التعامل مع المحددات البيئية ليشكال معا الكل المتحد المدرك، ويقو ھخالل وظيفة ل

ورغم ذلك نجد أن االهتمام بوجهة الضبط لدى أطفال  اتساق أنماط السلوك التي تصدر عن الشخصية،
ومن هنا كانت الحاجة إلى برنامج إرشادى لتنمية  الروضة كان محدود جدا مقارنتا بالفئات العمرية األكبر،

 ساكنى المقابر.الروضة وجهة الضبط لدى األطفال 
 مشكلة البحث الحالى فى السؤال التالى:من هنا يمكن تحديد  
 ما فاعلية برنامج إرشادى لتنمية وجهة الضبط لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر؟ 
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 أهداف البحث: 
مقابل  ىتنمية وتدعيم وجهة الضبط الداخلتنمية وجهة ضبط لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر، ب -1

 لديهم. ىالضبط الخارج وجهة
 فاعلية البرنامج اإلرشادى لتنمية وجهة ضبط لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر.التحقق من  -2
التحقق من استمرارية فاعلية البرنامج اإلرشادى لتنمية وجهة ضبط لدى أطفال الروضة ساكنى  -3

 المقابر.
 أهمية البحث:

 :يمكن إيضاح أهمية البحث الحالى كاآلتى
 أوال: األهمية النظرية المتمثلة فى:

المتمثلة فى وجهة الضبط، والبرامج االرشادية المقدمة ألطفال  بحثإثراء التراث النظرى فى متغيرات ال -1
 الروضة و أسرهم.

ع أسرهم المقابر فى ظل إقامتهم م وإلقاء الضوء على تأثير المعاناة النفسية التى يعيشها األطفال ساكن -2
البد من تناولها باالهتمام والبحث، فهى فئة من مجتمع  بأحواش المقابر، ولفت األنظار لفئة من األطفال

رغم أن  -في حدود علم الباحثة  –لم تحظ باهتمام بين الدراسات العربية عامة والمصرية خاصة  األطفال
مشكلة األسر واألطفال ساكنى المقابر مشكلة ظهرت فى المجتمع المصرى منذ القدم وخاصة القاهرى، 

 فى المجتمعات األجنبية.ة، ولم يسجل أى انتشار وبعض المجتمعات العربي
على األخص أطفال الروضة فهذا المتغير لم يحظ و االهتمام بدراسة وجهة الضبط عند األطفال    -3

بين الدراسات العربية، بل واألجنبية،  -في حدود علم الباحثة–بالدراسة العلمية واالهتمام مع هذه الفئة العمرية 
الضبط تتجة للداخل بشكل تلقائى مع تقدم العمر وتراكم الخبرات، فى حين وجدت دراسة  لالعتقاد بأن وجهة
م ، أن األطفال ( طفال41التى أجريت على عينة من ) ,Twenge, Zhang&Im) (2004 توينجى وزانج وا 

ت ايصبحون ذوى الضبط الخارجى أكثر وأن الزيادو أصبحوا كلما كبروا فى السن يحدث معهم عكس المتوقع 
فى الضبط الخارجى تزداد مع الوقت بين األطفال، و أرجعت الدراسة هذا إلى أن آباء األطفال مع ضغوط 
الحياة أصبحوا ذوى مركز ضبط خارجى، ومع مرور الوقت، والمواقف التى تمر جنبا إلى جنب مع األطفال 

 يصل األبناء لهذا المعتقد في سن مبكرة.
الضبط بدايًة من هذه الفئة العمرية الهامة بشكل مخطط، وعدم تركها للخبرات لذا وجب السعى لتنمية وجهة 

 التى يتلقاها األطفال بشكل عشوائى.
تصحيح وجهة النظر التى تعتبر أن األطفال ساكنى المقابر ليسوا بحاجة لالهتمام والتدخل ببرامج  -4

جذوره بتحسين الوضع االقتصادى  ارشادية، طالما الوضع قائم، والحل هو القضاء على هذا الوضع من
ضع االنفعالى فى تحسين الو  اإلرشادية يسهموالسكنى لهم، بحيث تصبح وجهة النظر هى أن التدخل بالبرامج 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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واالجتماعى لهم وتنمية وجهة ضبط داخلية تؤهلهم للسعى نحو تحسين أوضاعهم المستقبلية بأنفسهم وعدم 
 ها لدى الطفل مستقبليا.         ، منًعا لتفاقم األمور وتدهور االستسالم العتقادات تؤثر عليهم بالسلب

 ثانيا: األهمية التطبيقية المتمثلة فى:
ية، ساكنى المقابر ألن يصبح شخصية السو الروضة أطفال لدى  داجلية المساهمة فى تنمية وجهة الضبط -1

على أنها مجرد مؤشر بدرجات لنوعين هما الداخلي أو الخارجي، بل هو  افوجهة الضبط اليجب النظر له
أعمق إذ تبين ما لهذه السمة من قدرة على التنبؤ بدوافع الفرد وأدائه وسلوكه في مواقف الحياة المتباينة، 
 ،فأهمية متغير وجهة الضبط في حياة الفرد، يأتى من خالل ارتباطه بمتٌغيرات أخرى مثل: الثقة بالنفس

يجابى، والصحة النفسية، والمستوى العالى للطموح، ودافع اإلنجاز، ويعد متغير هام لتفسير ومفهوم الذات اإل
 ا في حياة الفـرد النفسية واالجتماعية.ا هامً السلوك اإلنساني في المواقف المختلفة ويلعب دورً 

ب صادرها، فضاًل عن كونها أحد الجوانكما أنها أحد الجوانب المهمة في تنظيم التوقعات اإلنسانية وتحديد م
بين سلوك الفرد ومايرتبط به من نتائج تساعده على أن ينظر إلى  ةالبارزة في تحديد العالقات االرتباطي

إنجازاته وأعماله وعلى نجاحه أو فشله في ضوء قدراته و مايستطيع القيام به من مجهودات مبذولة، ومثابرة 
نتائج لسلوكه وما يتخذه من قرارات حيال هذا السلوك، وأيضا كعامل وقائي  في تحقيق أهدافه ومايرجوه من

 .جوء للعنف المجتمعي والحد منه، والتى يعتبر الضبط الخارجى منبأ عليهالضد ال
(Ahlin& Antunes,2015,1807) (Ahlin,2014,2696)   

اكنى األطفال س  - المهمشينالسعى نحو دعم وتقديم المساندة االجتماعية واإلرشادية لفئة من األطفال  -2
المستقبل،  وعلى كل الطاقات الفاعلة أن تساهم  رجلحتياجهم للدعم والمساندة؛ فهم ضمن ارغم  -المقابر

 رشاد المناسب لهم وتهيئتهم لمواجهة الحياة.في توفير اإل
فل طشطة ومواقف من الخبرة الحياتية لهتمين بالطفولة ببرنامج إرشادى مصمم من مجموعة أنإمداد الم -3

أى  لم تقدم -فى حدود علم الباحثة –لمساعدته علي تنمية وجهة الضبط الداخلية لديه؛ حيث أنهالروضة 
 ية االختيار"فى"نظر ” Glasser“، لتحقيق هذا الهدف، رغم تأكيد "جالسر" برامج لهذه الفئة من األطفال

“Choice Theory”( سنوات في حياة الطفل؛ ففيها 10-2على أهمية المرحلة العمرية من )الهوية  تكون
(، حيث تعد مرحلة الطفولة أكثر 136 -135، 2006الناجحة فى مقابل الهوية الفاشلة )الصمادى والخز،

شباع الحاجات النفسية.   مالءمة لتعلم المهارات االجتماعية والذهنية وتعلم كيفية االندماج مع المجتمع وا 
                                                                       Howartt, 2001, 8) ( 

الدراسة الحالية و توصياتها في مساعدة أطفال الروضة بصفة عامة وساكنى ين من نتائج يستفادة المعنا -4
 المقابر بصفة خاصة.
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 مصطلحات البحث والمفاهيم اإلجرائية:
 تعرف الباحثة أطفال المقابر بأنهم:"األطفال الذين يسكنون مع أسرهم فى  المقابر:و أطفال الروضة ساكن

مناطق المقابر داخل األحواش فى الغرف الموجودة فوق سطح األرض داخل مكان مخصص لدفن الموتى 
  أحد الروضات الحكومية.ب لتحقين( سنوات وم6-5يعانون من أى إعاقة وتتراوح أعمارهم من ) و ال

  عرفه الباحثة بأنه: "الطريقة التي يدرك بها الطفل العالقة بين سلوكه وما يترتب عليه من : توجهة الضبط
نتائج وتدعيم يمكن أن تؤثر فيه، ويقوم بإنساب هذه النتائج إما لذاته ولجهوده الخاصة المبذولة وما يتخذه 

القوى بالعوامل الخارجية و  من قرارات وهو المسؤول عنها، أى وجهة الضبط الداخلية، أو فى المقابل ينسبها
ر يستطيع التحكم بها وال تخضع لمسؤوليته الشخصية، ويمكن أن تؤث المحيطة به والتى الإرادة له عليها وال

فيه داخليا بينه وبين نفسه أو خارجيا بينه وبين اآلخرين، أى وجهة ضبط خارجية، وبينهما وجهة الضبط 
الضبط الداخلي والخارجي، ويستدل عليها بالدرجة التى يحصل  )داخلية / خارجية( متوازنة، وهى مزيج من

 عليها الطفل على مقياس وجهة الضبط المستخدم فى البحث الحالي". 
   :هو مجموعة من الجلسات اإلرشادية تقدم لألطفال، تحتوى فى :"وتعرفه الباحثة بأنهالبرنامج اإلرشادى

طريق المواقف والخبرات واألنشطة المتنوعة، وكما  تيجيات عنامضمونها على تطبيق العديد من االستر 
تقدم بعض الجلسات ألمهاتهم، صممت وفقا لنظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسى وذلك بهدف تنمية 

 وجهة الضبط الداخلية لدى األطفال فى مقابل وجهة الضبط الخارجية".
 حدود البحث:

 :من األطفال الذين يسكنون مع أسرهم  طفال(  29عينة البحث المكونة من)  الحدود البشرية متمثلة فى
( سنوات ومنتمين لروضة 6.5: 5فى أحواش المقابر، و اليعانون من أى إعاقة وتتراوح أعمارهم من )

 كمجموعة ضابطة. طفال( 14( طفال كمجموعة تجريبية، و)15حكومية، )
 :الحكومية بمحافظة القاهرة مقر لتطبيق البرنامج و هى روضة تم اتخاذ إحدى الروضات  الحدود المكانية

 "حضانة الخضيرى المشتركة"، التابعة إلدارة الخليفة.
  ديسمبر 6/سبتمبر: 22) الحدود الزمنية: تم تطبيق الجزء اإلجرائى للبحث الحالى فى الفترة مابين /

  .م(2018
 نظرى و دراسات سابقة:الطار اإل

 المقابر:أوال: األطفال ساكنى 
اليعانون من أى إعاقة ويسكنون مع أسرهم فى مناطق المقابر  الذينو إناث  يقصد بهم "األطفال ذكور و

 داخل أحواش المقابر فى الغرف الموجودة فوق سطح األرض داخل مكان مخصص لدفن الموتى".     
 (21، 2011)ناجى، ،(6، 2008)عبد الحميد،،(4، 2004)دخيل اهلل، ،(246، 1996)سليمان وشند،
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وهم "األطفال الذين يعيشون مع أسرهم وسط المقابر نظرًا لضيق ذات اليد وعدم وجود سكن، أو نظرًا لعمل 
 (2، 2015والدهم فى أعمال تتعلق بالدفن والموتى". )العدوى،

حواش أوتعرف الباحثة أطفال المقابر بأنهم:"األطفال الذين يسكنون مع أسرهم فى مناطق المقابر داخل 
المقابر فى الغرف الموجودة فوق سطح األرض داخل مكان مخصص لتجهيز الموتى و اليعانون من أى 

 ( سنوات".6-5إعاقة وتتراوح أعمارهم من )
 خصائص األطفال ساكنى المقابر:

فى خصائصهم فئة األطفال المعرضين للخطر وكذلك األطفال  نترى الباحثة أن أطفال المقابر يجمعو 
، فاألطفال المعرضون للخطر هم "األطفال الذين يقضون فترات طويلة أثناء اليوم في الشارع المهمشين

 ، أو يعملون أعماال غيربسيطةسواء كانوا يعملون أعماال هامشية مثل مسح زجاج السيارات أو بيع سلعة 
تجاه ال عدوانية قانونية، أو يقومون بالتسول لجلب الرزق أو يصاحبون أصدقاء السوء، أو يقومون بأعما

ن لالعتداء عليهم وأن يكونوا ضحايا لسوء المعاملة داخل األسرة أو و المرافق العامة والمارة، والمعرض
 (137، 2006(، )الصمادى والخز، 141، 2001خارجها". )خليل، 

معظم أوقاتهم  ،المقابر، سواء المقيدين بروضات حكومية أو من ظل بال تعليم يطفال ساكنأهذا حال 
ولفترات طويلة يقضونها في الشارع يلعبون ويقومون بأعمال عدوانية من عراك وسب وغيرها، ومنهم من 
يعمل أعماال هامشية؛ لمساعدة األهل على متطلبات المعيشة، ومنهم من يتسول، مما يجعلهم معرضين 

 ء داخل األسرة أو خارجها.الالعتداء عليهم ولإلساءة، سو 
  (Antonio,Attili,Di Pentima & Toni,2016)أتيلى ودى بينتيما وطونى وأوضحت دراسة أنطونيو و

( طفال، تتراوح 60عن: "وجهة ضبط األطفال الُمساء لهم والتأثير التراكمى للصدمة"، لعينة بحثية مكونة من)
( طفل، بهدف دراسة الفروق بين 100، تعرضوا لإلساءة، والمجموعة الضابطة )(14: 5أعمارهم بين )

 ةو اقتصادي ةعتين بناء على العمر و وجهة الضبط، و كانت جميع األسر ذات مخاطر اجتماعيو المجم
إلى الخارج، خاصًة مع  ، وأكدت النتائج على أن وجهة الضبط لدى األطفال الُمساء لهم كان مائالةعالي

، لى نمو الذاتأطفال الطفولة المبكرة، وتنطوي سوء المعاملة، على الصدمات المتراكمة ، التى تؤثر ع
واالحساس بالكفاءة الذاتية المتصورة، وجميع المهارات المعرفية التي تشكل أساس المهارات االجتماعية، 

ور عقلية ، التى كونت صةاستنادا إلى الشعور بضعف السيطرة علي االحداث؛ بسبب التجارب المشوهة بشد
سيطرتهم، وشعور محدود من الكفاءة،  عن  ةحداث خارجن أسباب األأسلبية عن الذات،  واالعتقاد ب

ة، المعرفية االجتماعي بعادالمدمر علي األ هااألوضاع االجتماعية واالقتصادية عالية المخاطر لها تأثير و 
ذات من هيكلة الشعور بال إعادةأوصت الدراسة بضرورة التدخل النفسي واإلرشاد النفسي الذى يركز علي و 

حيث زيادة الكفاءة الشخصية من خالل الخبرات التى يسودها العالقة التي تتميز بالشعور بالدعم العاطفي، 
والمحادثات واألنشطة المختصة الستنباط أكثر تعزيزا، لفهم كيف يمكن حل المشاكل ومواجهة األحداث 

 حداث. األ ةهيكل ةعمليبأفضل طريقة، مما يجعل الطفل يشعر بقدرته على 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
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 نغير مندمجيو مهملون اجتماعيا، و ن هم:" أطفال محرومون، ين األطفال المهمشمهمشون، أل كما أنهم أطفالٌ 
يعانون من الحرمان أو عدم اإلستقرار النفسي أو العائلي  الذينكل األطفال : "، ويمكن القول بأنهممع المجتمع

، أو غير المتكيفين مع المجتمع، حسب المرحلة التي يجتازها قتصادي أو السياسيجتماعي أو االأو اال
 (2، 2015الطفل. )العدوى،

أخذ شكل من أشكال الحرمان من الطفولة ومن مباهجها، وأحيانا كثيرة تن حياتهم وأطفال المقابر مهمشون أل
وقد  لتكيف عدة أبعادحرمان من التربية والتعليم أو حرمان من أبسط مقومات الحياة الكريمة، ثم يأخذ عدم ا

يصل للتمرد على النفس أو على المجتمع بأكمله، في صورة اضطرابات نفسية وعنف ضد األطفال اآلخرين، 
إذا لم  ،وسائل اإلجرام ليصبح جانحاً أو انضمام لرفاق فاسدين، ومع التقدم في السن يتقن الطفل عديدًا من 

 لتي يجتازها. هتمام في أي مرحلة من المراحل العمرية ايجد اال
ا، لتعرضهم إلحباطات عديدة فى البيئة التى يعيشون فيه ؛أى تعد هذه الفئة مختلفة عن األطفال العاديين

تؤثر بشكل واضح فى االستجابات الصادرة عنهم من حيث تباينها وشدتها، ومن ثم نجد أن شعور األطفال 
أنواع من السلوك العدوانى والشغب واالنفعال حباط الشديد لدوافعهم يترتب عليه صدور بالحرمان أو اإل
( عن:"السلوك العدوانى لدى األطفال ساكنى المقابر، 1996أثبتته دراسة )سليمان وشند، الشديد، و هذا ما

(، ومن 110: 90نسبة ذكائهم بين ) ،( طفال126واألحياء الشعبية، والمناطق الراقية"، وتكونت العينة من )
دوات تمثل األحياء موضع االهتمام) التونسى، السيدة نفيسة، مدينة نصر(، وشملت األالمناطق السكنية التى 

مقياس السلوك العدوانى، وجاءت النتائج لتؤكد أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األطفال 
لصالح  عدوانىفى المجموعات الثالث ) ساكنى المقابر واالحياء الشعبية والمناطق الراقية( فى السلوك ال

 األطفال ساكنى المقابر ثم أطفال الحى الشعبى وأقلهم عدوانية ساكنى الحى الراقى.
بين ذوى وجهة الضبط الداخلى ووجهة الضبط الخارجى فى البيئة  (Regani,2000) وقارنت دراسة ريجانى

مستخدمة استبيان لقياس وجهة الضبط  ،( بالهند12: 7( طفال تتراوح أعمارهم بين )441السكنية، لعدد )
لألطفال و وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين يعيشون بيئة سكنية صحية وهؤالء الذين 

من وجهة  نفى بيئة سكنية غير صحية، فقد وجد الذين يعيشون بيئة سكنية غير صحية يعانو يعيشون 
( التى هدفت إلى: 2004ا وجد فى دراسة )دخيل اهلل، الضبط الخارجية كأحد أبعاد العجز المكتسب. كم
 شتملت األدوات علىاالمخاوف الشائعة بين أطفال، و  محاولة كشف العالقة بين اختالف منطقة السكن و

مقياس المخاوف الشائعة لدى األطفال. وأتت النتائج لتوضح أنه توجد فروق داللة احصائيا فى أنواع 
ل ساكنى أحواش المقابر واألطفال ساكنى المنازل، حيث كانت درجة مخاوف المخاوف الشائعة بين األطفا

األطفال ساكنى المنازل أكبر من درجة مخاوف األطفال ساكنى أحواش المقابر، ماعدا المخاوف من النقد 
االجتماعى اليوجد فيها فروق بين المجموعتين، وتوجد فروق داللة احصائيا بين الذكور واإلناث ساكنى 

 ابر من النقد االجتماعى لصالح اإلناث.المق
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( فقد هدفت الدراسة إلى: معرفة ماإذا كان التفاعل بين متغيرات النوع والمنطقة 2008أما دراسة )عبدالحميد، 
( سنة يؤدى إلى فروق فى الضغوط النفسية وتحديد وجهة الضبط لدى 13: 9السكنية فى الفئة العمرية من )

( طفال وطفلة، تم تقسيمهم إلى 100واألطفال ساكنى المنازل، وتكونت العينة من )األطفال ساكنى المقابر 
الدراسة وأظهرت ( طفال وطفلة من ساكنى المنازل، 50( طفال وطفلة من ساكنى المقابر، و)50مجموعتين )

لسكنية اأنه يمكن التنبؤ بالضغوط النفسية لدى األطفال من خالل متغيرات النوع لصالح اإلناث، والمنطقة 
خارجى( حيث أن أطفال المقابر وجهة الضبط لديهم خارجية  –لصالح أطفال المقابر، ووجهة الضبط )داخلى 

بشكل دال وخاصًة األطفال اإلناث، وتوجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات األطفال على مقياس 
ساكنى المنازل( حيث أن  –لمقابر وجهة الضبط )داخلى/خارجى( وفقا لمتغيرى المنطقة السكنية )ساكنى ا

 وجهة الضبط لديهم داخلية بشكل دال عن ساكنى المقابر. تاألطفال ساكنى المنازل كان
مون نطوائية ويشعرون بالدونية وعدم األمان، وينضكتئاب والقلق والعزلة واالكما أن هؤالء األطفال يصابون باال

 (2، 2015وفهم القاسية.)العدوى،ألطفال الشوارع بصورة غير منتظمة هروبًا من ظر 
لحاق األذى باآلخرين،، واليتصفوا بعدم الثقة واإل اكم رهم، وال يحترمون مشاع سراف فى الحيل الدفاعية وا 

 يملكون القدرة على ضبط تعبيراتهم، فهم لم يتعلموا التعبير الصحيح عن مشاعرهم تجاه اآلخرين، وال
 فشلهم ونجاحهم، وغير قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة.يستطيعون حل مشاكلهم وتحمل مسؤولية 

 (147، 2001)خليل،                                                                                
 :A Locus of Controlمفهوم وجهة الضبط 
النفس، وتعددت الترجمات  :  يعتبر أحد المفاهيم الهامة بعلمLocus of Controlمفهوم وجهة الضبط 

" صاحب نظرية التعلم االجتماعى لم Rotterالعربية للمصطلح األجنبي، على الرغم من أن "جوليان روتر" "
"التحكم  " وInternal Control of Reinforcement يستخدم إال مصطلحي"التحكم الداخلي للتدعيم

ختصروا المصطلح وأصبح اإال أن طالبه "،External Control of Reinforcementالخارجي للتدعيم 
ن الضبط  عملية مدركة من الفرد تخص الطريقة التي أ، و  ”Locus of Control "”LOCيعرف باسم "

يدرك بها أحداث التعزيز التي تحدث له في حياته، وهى لدى أطفال ماقبل المدرسة فى طور التكوين ومجرد 
وجهة لم تصل ألن تكون مركز لديهم مثل الكبار والراشدين، فمصطلح وجهة الضبط هو األنسب معهم من 

تضح اكتمل تكوينه عندهم و امصطلح مركز الضبط يصلح مع الراشدين الذين  وجهة نظر الباحثة، فى حين
 بفعل الخبرات الحياتية المتراكمة. 

–مفهوم الضبط )الداخلي/الخارجي( بأنه:"عندما يدرك الشخص التعزيز  (Rotter, 1966,1)وَيعرف روتر 
نتيجة  مع ذلك الفعل، ويدركه على أنهالذى يأتى بعد أدائه لفعل ما قام به، على أنه ليس متالزما  -التدعيم

يرة يمكن توقعه بسبب التعقيدات الكب للحظ أو الصدفة أو القدر أو تحت سيطرة اآلخرين ذوي النفوذ أو ال
عتقاده فى الضبط خارجى، وعندما يدرك الفرد التالزم بين التعزيز اللقوى التي تحيطه وبهذا يطلق عليه 

 في الضبط داخلي". هاعتقاديطلق عليه  صائصه الثابتة نسبياوسلوكه أو خ
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بأنه: "مايعتقده األفراد بخصوص  (Rotter,1975,57) فه لمركز الضبط يثم أعاد"روتر" صياغة تعر 
مصائرهم فمنهم الذين يعتقدون أنهم يسيطرون على مصائرهم ويمتلكون شعوراً بالمسئولية االجتماعية يعتبرون 

ى يتمتعون بالمسئولية االجتماعية ويشعرون بضعف سيطرتهم عل الذين الذوي الضبط الداخلى، بينما األفراد 
 مصائرهم فهم يعتبرون ذوي الضبط الخارجى. 

أى أن "روتر" يرى أن وجهة الضبط كمتغير من متغيرات الشخصية يهتم بالمعتقدات التي يحملها الفرد 
ك ونتيجته كه للعالقة السببية بين السلو بخصوص أي العوامل األكثر تحمال للنتائج في حياته، ومن خالل إدرا

وهذا مايجعل األفراد يختلفون في تفسير معنى األحداث المدركة بالنسبة لهم بسبب طبيعة التعزيز المتوقع 
 لهذه األحداث، وهم يميلون أكثر من تكرار السلوك الجديد إذا تم تدعيمه ايجابيًا.

الفرد بأنه يستطيع أن يحدد لدرجة كبيرة ماالذي سيحدث في ( بأنه: "اعتقاد 194، 1984)أبوناهية،  هيعرفو 
حياته أو بيئته المحلية، وأنها تتقرر دائمًا بأفعاله الخاصة وقدراته وأنه يستطيع تجنب األحداث السيئة التي 
 تواجهه فيها، وأنه قادر علي حماية مصالحه الشخصية وحصوله علي ما يريد ويرجع ذلك إلي عمله وجهده".

الخارجي( بأنه: "الدافع وراء نجاح الفرد عندما يسعى إلى تفسير أسباب  – عرف مركز الضبط )الداخلكما يُ 
نجاحه أو فشله وتحديد مصادره وقدرته في السيطرة على أي موقف حياتي يواجهه بشكل عام وفي ضوء 

 ئه".مايؤثر على أداذلك يندفع الفرد إلى أداء المهمة و اليسقط من حساباته أهمية وضرورة معرفة وفهم 
عليه َعرف المنضبط داخليًا: بأنه:"الذي يعتقد أن نجاحه أو فشله يرجع في حقيقة األمر إلى ذاته شخصيًا 
وخصائصه ومايملك من مهارات وقدرات وخبرات مختلفة، وهو بالتالي يحمل نفسه المسئولية كاملة عن نتائج 

رد المنضبط خارجيًا هو: "الفرد الذي يعتقد أن نجاحه أو عملية التعلم ومايعقبها من نجاح أو فشل،أما الف
نما يرجع إلى عوامل خارجية، و التخضع إلرادته و اليستطيع  فشله فيها في حقيقة األمر اليرجع إلى ذاته، وا 

 ( 103، 2000 التحكم بها. )بركات،
اد الذين يعتقدون أن ( األفراد ذوى مركز الضبط الخارجى بأنهم: "األفر 71، 2002فى حين تعرف )خطار،

االحداث التي  يعيشونها ليست نتيجة سلوكهم وخصوصياتهم الذاتية بل نتيجة للصدفة، القدر الحظ وآخرين 
 أقوى منهم، وتتعدى تحكمهم".

كما ُعرف بأنه:" الدرجة التى يدرك بها الفرد بان نتائج المواقف التي يمرون بها تقع تحت سيطرتهم الشخصية 
ثروا فى ضبط نتيجة الموقف أو أن نتائج الموقف هى محكومة ؤ حينئذ أنهم قادرين على أن يفيدرك األفراد 

 (Hunter, 2002: 4بعوامل خارجية ) الحظ، أفعال األفراد األخرين(.)
دراكها 256، 2002وهو كما يعرفه )يعقوب و جميعان،   (: "إدراك الفرد لموقع القوى التي تتحكم بالتعزيز وا 

دراك مسؤولياته عن النتائج أو أنها جاءت عن طريق لقدراتها على ا لتحكم فى  مجريات االحداث فى حياته وا 
 الحظ أو قوى خارجية أو عوامل يصعب التنبؤ بها".                                                                         



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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داخلًيا وهذا يرجع لمجهوداتهم الذاتية أو أنها وهو:"المدى الذي يؤمن فيه األفراد بأن مايحدث لهم محكوم 
محكومة خارجًيا بالصدفة أو قوى خارجية، فهو بناء شخصي يشير إلى إدراك الفرد وقدرته على التحكم في 

 األحداث كما تحدد داخلًيا في سلوكه مقابل القضاء والقدر والحظ أو الظروف الخارجية".
 (20، 2004)سرور،                                                                               

( فيعرف وجهة الضبط بأنها:" االعتقاد الشخصى العام بالتحكم الذاتى فى مقابل 63، 2005أما )عسكر،
التحكم الخارجى فيما يحدث؛ فالفرد الذى يعتقد بأن لديه التحكم فى أموره يعد داخلى التحكم، فى حين أن 

 الذى يعتقد بأن الظروف أو الناس اآلخرين هم الذين يتحكمون فى مصيره يعد خارجى التحكم.الفرد 
( وجهة الضبط بأنها: "الموقع أو المصدر الذي تنطلق منه مسببات 445، 2007حين تعرف )دروزه، 

يقة التي ر السلوك التي يعتقد الفرد أنها المسؤولة عن نجاحه أو فشله، بمعنى آخر، فوجهة الضبط يعني الط
يدرك بها الفرد العوامل المسببة لنتائج سلوكه سواء كانت هذه النتائج مرضية كالثواب بجميع أنماطه، أو غير 
مرضية، كالعقاب بجميع أشكاله، كامنة في نفسه، أم صادرة عن ظروف وأحداث خارجية فوق قدرته 

مكانياته.  وا 
تائج موعة العوامل التي يعتقد الشخص بأنها المسببة لنوأن الُبعد الداخلي للضبط يمكن تعريفه بأنه : "مج 

رادته ومهاراته وتحكمه في  سلوكه من خير أو شر، وهي ترجع في الوقت نفسه، إلى ذاته وقدراته وجهوده وا 
بيئته، حيث أن الشخص في هذا الُبعد يعتقد بأنه هو المسؤول المباشر عن تصرفاته ونتائج أعماله، وأن 

رادة وتصميم، أو إلى نقص مايحققه من نجاح  أو يمنى به من فشل راجع إلى مايبذله من جهد ومثابرة وا 
 (443، 2007)دروزه، فيها.

في حين الُبعد الخارجى للضبط فأنه: مجموعة العوامل التي يعتقد الشخص بأنها المسببة لنتائج سلوكه من 
ا، خارجة عن إرادته، وال دخل له فيهخير أو شر، وترجع في الوقت نفسه إلى عوامل خارجية فوق طاقته، و 

 (443، 2007وليس له سيطرة عليها، أو التحكم بها، مثل الحظ والقدر والنصيب والناس اآلخرين.)دروزه،
كما ُيعرف بأنه: "هو سمة من سمات الشخصية الهامة، ويقوم علي افتراض مؤداه أن الطريقة التي يسلك 

يدركه من عالقات سببية بين السلوك وتوابعه، فاألفراد من ذوي الضبط بها الفرد تتأثر إلي حد بعيد، بما 
الداخلي يحملون أنفسهم مسئولية أعمالهم سواء فى أوقات نجاحهم وفشلهم، في حين يحمل األفراد من ذوي 

 ( 10، 2008الضبط الخارجي مسئولية نجاحهم و فشلهم إلي قوى وعوامل خارجية.)أحمد و بطرس،
( أن المقصود بمفهوم الضبط هو: "العملية التعليمية، حيث األفراد ذوو 493، 2009،ويؤكد )بنى خالد

الضبط الداخلي أكثر قابلية لتغيير سلوكهم بعد أي تعزيز سواء أكان إيجابيا، أم سلبيا مقارنة بذوي الضبط 
الفرد،  دىالخارجي، و حتى يحدث تغيير السلوك لذوي الضبط الداخلي يجب أن يكون التعزيز ذا قيمة ل

ويرتبط تغيير السلوك بمقدار زيادة، أو نقص تلك التعزيزات، أما األفراد ذوو الضبط الخارجي فمن غير 
 المحتمل أن يغيروا سلوكهم؛ و ذلك العتقادهم بعدم تأثر السلوك بهذه التعزيزات".  
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اصفاته على سلوكه هو ومو  و وجهة الضبط هى: "الدرجة التي عليها يدرك الفرد أن المكافأة أو العقاب يعتمد
، في مقابل الدرجة التي عليها يدرك الفرد أن المكافأة أو العقاب مضبوط أو محكوم بقوى خارجية، وربما 
يحدث مستقل عن سلوكه، أي أن وجهة الضبط هى مدى إدراك الفرد بوجود عالقة سببية بين سلوكه وبين 

 ( 198-197، 2010( ، )بلحاج، 61 -11، 2009، مايتلو هذا السلوك من مكافأة أو عقاب. )أبوسكران
( المقصود بفئة الضبط الخارجي: "اعتقاد الفرد بأنه غير 27، 2012وكذلك يرى )بن زاهى و بن الزين،

 مسؤول عن األحداث التي تحدث له سواء كانت األحداث ايجابية أم سلبية".
( مفهوم وجهة الضبط هو:"المفهوم المرتبط باعتقاد وتوقع الفرد عن مصدر 8، 2016كما ترى )غسيرى، 

التسيير والنتائج وحصوله على التعزيزات المرغوبة فى حياته، وهى تتعلق بعملية التطبيع االجتماعى وطبيعة 
عية السائدة اتنشئة الفرد وأنماط التعامالت وأنواع وآليات التعليمات االجتماعية المستمدة من المعرفة االجتم

والحس واالدراك االجتماعيين التى تنمو وتشكل لدى األفراد إنطالقا مما يكتسبونه من معايير اجتماعية عبر 
مراحل النمو عن طريق تفاعالتهم االجتماعية المختلفة والمستمرة مع البيئة، لتشكل نسقهم القيمى ومعتقداتهم 

 ا األمور والمواقف من حولهم. وتوقعاتهم والكيفيات التى يدريكون ويفسرون به
"الطريقة التي يدرك بها الطفل العالقة بين سلوكه وما يترتب  بأنها: ”LOC“وتعرف الباحثة وجهة الضبط 

عليه من نتائج وتدعيم يمكن أن تؤثر فيه، ويقوم بإنساب هذه النتائج إما لذاته ولجهوده الخاصة المبذولة وما 
ها، أى وجهة الضبط الداخلية، أو فى المقابل ينسبها بالعوامل الخارجية يتخذه من قرارات وهو المسؤول عن

كن أن يستطيع التحكم بها وال تخضع لمسؤوليته الشخصية، ويم والقوى المحيطة به والتى الإرادة له عليها وال
هة الضبط جتؤثر فيه داخليا بينه وبين نفسه أو خارجيا بينه وبين اآلخرين، أى وجهة ضبط خارجية، وبينهما و 

)داخلية / خارجية( متوازنة، وهى مزيج من الضبط الداخلي والخارجي، ويستدل عليها بالدرجة التى يحصل 
 .عليها الطفل على مقياس وجهة الضبط المستخدم فى البحث الحالي"

بط ضوبناء عليه، األفراد يتوزعون بدرجات إلى بين نهايتين طرفيتين من الضبط هما: األفراد ذوى وجهة ال
، External Locus of Control، و األفراد ذوى وجهة الخارجية Internal Locus of Controlالداخلية 

 ولكل منهما مؤشراته التى تدل عليه كما يتضح لنا فيما يلى: 
 :Internal Locus of Controlمؤشرات وجهة الضبط الداخلية  
 :حتمالية وجهة الضبط الداخلى وهى كالتالىاتصف بها الفرد زاد عنده اهى مجموعة من المواصفات كلما 

مؤشرات عقلية متمثلة فى: التمتع بقدرات عقلية ومعرفية نشطة تؤهله للسيطرة والتحكم فى األحداث  -أ
دماجها نتباها وقا الناجحة أو الفاشلة؛ فهو أكثر درة على جمع المعلومات وتصنيفها وتنظيمها ومعالجتها وا 

شكل صحيح فى بنائه المعرفى واالستفادة منها فى مواجهة المشكالت والعمل على حلها لتمتعه بالمهارة ب
والقدرة على توظيف الخبرات السابقة، ومستوى ذكاء مرتفع، وكفاءة ذهنية عالية متمثلة فى: اإلبداع 

وقعات التربوية وتعليمية لديهم عالية، بخالف األفراد ذوى الضبط (، والتWeiner,2000, 270)بتكار واال



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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وجد أنه يمكن التنبؤ عن طريق وجهة  (Au, 2014) راسةوفى د (،242، 2001األحمد، )الخارجى 
 الضبط بالكفاءة والفعالية الذاتية االكاديمية. 

دارة زيمة وقوة اإلرادة وا  والجد والع لمثابرة والصبر والصمود والمقاومةامؤشرات اإلرادة وتشمل: الطموح و  -ب
، والقناعة بأن مجريات األحداث ترتبط بما يبذله من جهد، والتمتع بالعمل والتركيز على التعلم الوقت

أجل  متياز، والتحمل منالعميق، بل وتفضيل المهمات التي تتطلب جهدًا كبيرًا، وتحقيق التفوق واال
ل ى أخذ خطوات تتميز بالفعالية والتمكن لتحسين حالهم والتمتع الوصول إلى الهدف وتحقيق النجاح، وا 

( تميزهم 2016)المهداوي،(، كما أكدت نتائج دراسة 70، 2011بالوقت والرضا عن الحياة. )الزغبى،
ن خارجيا أكثر يأسا في الحياة، ومستوى طموحهم منخفض مع يبالصالبة النفسية، فى حين أن المنضبط

 .  د لديهم الرغبة بالمثابرة فهم أصحاب العجز المتعلمنخفاض اإلرادة و التوجا
       (Sheppard & Crocker,2008, 317)                 ،  ،( 67-66، 2016)غسيرى 

مؤشرات نفسية مميزة تمكنه من ضبط األحداث مهما كانت طبيعتها، فهو: ثقته بنفسه عالية ولديه مفهوم -ج
التحكم الخارجي لديهم مفهوم ذات منخفض، وهناك عالقة  و(، بينما ذو 12، 2005إيجابي لذاته )الزهراني، 

 (.115، 2001)شنان و أنو،  رتباطية سالبة بين وجهة الضبط الخارجية ومفهوم الذاتا
مؤشرات اجتماعية  مثل: قبول األنشطة االجتماعية وحبها، والقدرة على التفاعل في المواقف االجتماعية  -د 

ى اآلخرين، والمبادأة، وتحقيق مستوى اجتماعي مرتفع، والتعاون مع دخلق انطباع مقبول لوتكوين عالقات و 
قناعهم، وفى  ستخدم األساليب القيادية.إ اآلخرين والتأثير عليهم وا 

فهذه المؤشرات هى التى تجعل الفرد لديه عالقة سببية مباشرة بين مايحقق من تعزيز ونتائج السلوك، وتجعل 
أن نجاحه وفشله تحركهما قوى داخلية وبإمكانه السيطرة على األحداث وتغيير مجراياتها، مؤدى مدركة هو 

 ومن ثم يقبل على مواجهة المواقف واألحداث الحياتية ولديه دافعا قويا نحو اإلنجاز فى مجاالت حياته. 
 :External Locus of Control مؤشرات وجهة الضبط الخارجية 

 الفرد أن مايناله من عقاب أو ثواب مرتبط بالقوى الخارجية ومؤشراتها تتمثل فى:هى مدى قابلية إدراك 
المبالغة فى تسبيب كل شئ على أساس القضاء والقدر والنصيب وأنه الجدوى من محاولة تغيير مجرى  -أ

 األحداث فهى مقدرة سلفا.
الذين يملكون السيطرة على مجريات تعظيم دور قوة اآلخرين مثل الوالدين، والمعلمين، وذوى السلطة  -ب

 األحداث وأن الفرد اليملك القوة فى التأثير عليهم.
 عتقاد أن مايجرى من أحداث مرهون بالحظ والصدفة. اال -ج
 
 
 
 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
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 سمات ذوى وجهة الضبط الداخلية فى مقابل ذوى الضبط الخارجية: 
  وجهة الضبط الداخلية يتمتعون بالتوافق النفسي والثبات االنفعالى والصالبة النفسية وقوة األنا  واألفراد ذو

، وأقل إصابة باألمراض النفسية  كالقلق واالكتئاب Martin, & (Bursik  (2006,3وتقدير الذات والثقة بالنفس
 (Reitzel& Harju, 2000,627)   ستقالال.ان وأكثر و واليأس فهم متفائل

  (Tansu, Zafer& Fatih, 2010, 1789) (Polizzi, Valentina& Perricone, et al, 2015,24)  
  ويرى "روتر" أن وجهة الضبط الداخلية ربما يكون مطلبًا سابًقا للسلوك التوافقي والقدرة على التعامل مع

مرتفعة من  االعتقاد في الضبط الخارجي إلظهار درجات وضغوط  الحياة، حيث يميل األفراد ذو 
االضطراب النفسي، ونقص في السلوك المنظم ذاتيًا وضعف قدرتهم على التقييم المناسب لسلوكهم، و 

يعانون من سوء التوافق  (، فهم69، 2009ضعف استخدام طرق التدعيم الذاتي بطريقة فعالة )أبوسكران،
 الوقائع من حولهم على أنها العدم الراحة والتوتر النفسي، ويميلون إلى إدراك النفسي وضعف األنا، و 

(، وأكثر 5، 2003يمكن ضبطها أو التحكم فيها، و يتصفون بلوم الذات والتقليل من شأنها )الشحومي، 
 & Green,2012,218) (Wallace, Barry, Zeiglerستجابة العصبية والعدوانية للضغوط عرضة لال

و القلق و اإلكتئاب و اليأس و أقل فى ردود أفعال فى التفاعالت االجتماعية وهذا ما ظهر لدى األطفال 
 ،(Arslan,Dilmac&Hamarta,2009,798)( سنة 12 -8خارجى الضبط بأعمار من)

فوجهة الضبط منبأ جيد عن القلق كحالة لدى  ،(Yu&Fan,2016,1296)(،  2009،186)بوزيد،
( التى 2015، كما أثبت فى نتائج دراسة )الوكيل، (Li& Chung,2009,156) حالة اإلجهاداألطفال في 

كان من ضمن أهدافها تعرف طبيعة العالقة بين الصمود النفسى وبعض المتغيرات النفسية مثل: تقدير 
فراد الذات والمساندة االجتماعية و وجهة الضبط. حيث وجدت أنه يمكن التنبؤ بالصمود النفسى لدى األ

 من خالل كل من تقدير الذات و وجهة الضبط و المساندة االجتماعية.
  التفكير االيجابى والتفتح ومرونة في التفكير، وهذا حال ذوى وجهة الضبط الداخلية، وكلما كان التفكير

سلبى زادت صعوبة المشكلة و نظرة الفرد إلى حياته قاتمة، وهذا حال ذوى وجهة الضبط الخارجية )بركات، 
ما ير؛ لتقيدهم بوجهة عقلية محددة، ك(، ولديهم الميل إلى مقاومة آراء وأفكار األخرين وتصلب التفك6، 2005
، 2016)المهداوى،،(Gale, Batty& Deary,2008,399)األحداث إلى ماوراء الضبط الشخصي  نيرجعو 

تنقصهم األصالة  عدم مشاركة في اإلنتاج المعرفي، و مسايرة لألحداث، و و ةمجارا هم أكثر سلبية و (، و7
يلقون تبعة ومسؤولية وقوع  االعتمادية، و الميل إلى السلبية و ضعف الدافعية لإلنجاز، و في التفكير، و

 .الشخصية عن نتائج أفعالهم الخاصةاألحداث على خارج أنفسهم ولديهم انخفاض اإلحساس بالمسؤولية 
(Nabors, Meghan, McGrady&Kichler,2010,477)،(Burkhart&Rayens,2005,407)                                                                                    

ستكشاف للوصول إلى المعلومات واالحتكاك مع المواقف واألحداث في البيئة الخارجية بحرية وجرأه، البحث واال
استرجاع  م في البيئة، فضال عن قدرتهم علىواستخدامها بفعالية في الوصول إلى حل المشكالت التي تعترضه

، إال أنهم هذا مايميز ذوى الضبط الداخلى(64، 2016هذه المعلومات ومعالجتها بأشكال مختلفة، )غسيرى، 
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هم نتباها لتلك النواحي المختلفة من البيئة التي تزودهم بمعلومات مفيدة لسلوكا يميلون إلى أن يكونوا أكثر حذرا و
 (6، 2016المستقبلي. )المهداوى، 

  ارجى الضبط الخ والضبط الداخلى بالقدرة على تأجيل اإلشباع، و مقاومة إغراءات الغير، أما ذو  ويتميز ذو
ها شين و امتعاض، فقد أثبتت دراسة أجر عب سريع االلديهم ميل لعدم تقبل المخاطرة، كثرة الملل و الحذر و الت

ما لتزام بالتغيير، بيناأن الذين لديهم وجهة ضبط داخلية أكبر لديهم تقبل و  (Chen& Wang,2007) وانج
روف ستياء دائم والحساسية إزاء الظاالمشاركون الذين لديهم وجهة الضبط خارجية أكبر لديهم مقاومة للتغيير و 

 لغاء هذا التغيير، وأكثر تأثرا بالنقد والثناء.إوالرغبة في 
  الضبط الداخلى بالقدرة على احتمال عمل إزاحات منطقية ومعقولة في مستويات طموحاتهم  وكما يتميز ذو

 ( 65، 2016)غسيرى، للبيئة. قدراتهم، وأكثر استغالال وتناول المخاطر المتوسطة الشديدة، لثقتهم في
  آرائهم في المسائل او القضايا المطروحة أمامهم، وال يميلون و  ي تختلف مع أفكارهم راء التاآلفكار و األتقبل

 للتسلط في الرأى أو اإلعتقاد.
  إعطاء قيمة أكبر لتعزيزات المهارة أو اآلداء، وهم عادة أكثر اهتماما بكفاءتهم الداخلية، وبفشلهم أيضا، وتحمل

المسؤولية بصورة كبيرة؛ فهم على استعداد لتحمل تبعات سلوكهم، وهو أمر متسق مع كونهم يدركون العالقة بين 
ص المنضبطين داخليا في المواقف "القائمة على (، فقد وجد أن األشخا29، 2005السلوك ونتائجه )محمود، 

ن خارجيا، و المهارة" قد استغرقوا وقتا أطول بصورة داللة في القيام بالمطلوب من الذي استغرقه األشخاص المنضبط
وقتا أطول من المنضبطين داخليا، النخفاض  نن خارجيا يستغرقو و فى حين أن "الوصول إلى قرار" المنضبط

 (Nowick,2017,7 &Golding,Gregory,Iles- Caven)        ية الشخصية.اإلحساس بالمسؤول
  ن ذوي أن تأثير الذكاء الوجداني كان ضعيفا في وجهة الضبط إال أن التأثير كان واضحا حيث أبالرغم من

(، أما دراسة 624، 2008الذكاء الوجداني كان لديهم وجهة ضبط داخلية وهذه نتيجة منطقية )المصدر، 
( عن: "الذكاء الوجدانى وعالقته بمصدر الضبط لطفل الروضة" وهدفت إلى التعرف على 2008)إبراهيم،

العالقة بين الذكاء الوجدانى ومصدر الضبط الداخلى لطفل الروضة، ومصدر الضبط الخارجى له، مستخدمة 
( سنوات 6: 4م من )تتراوح أعماره ،( طفال وطفلة325المنهج الوصفى التحليلى، على عينة مكونة من )

"، 2006عويس( سنوات "10: 4للروضات الحكومية، مستخدمه مقياس الذكاء الوجدانى لألطفال ) لتحقينم
رتباطية ا"، وأكدت النتائج وجود عالقة 2008( سنوات "أحمد وبطرس6-4ومقياس وجهة الضبط لطفل الروضة )

للذكاء الوجدانى لطفل الروضة، وكل أبعاده الفرعية. موجبة دالة بين مصدر الضبط الداخلى والدرجة الكلية 
 وسالبة دالة بين مصدر الضبط الخارجى والدرجة الكلية للذكاء الوجدانى لطفل الروضة، وكل أبعاده الفرعية.

  أن المنضبطين داخليا أقل إيمانا بالسلوك الخرافي والشعوذة وغيرها من األعمال الغيبية غير المنطقية، كما
إيمانا بحدوث األشياء الخارقة والمعجزات؛ فتفكيرهم يتصف بالواقعية والمنطقية، فى حين أن المنضبطين  أنهم أقل

مان بالمعتقدات الغيبية، وبالخرافة والقوى الخارقة وحدوث المعجزات، والمبالغة يخارجيا لديهم درجة عالية من اإل
 (Stanke, 2004,1-5)   ر وماشابة ذلك.فى االعتقاد بالحسد، بل ويذهب البعض إلى التفكير فى السح



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

823 

ختالف فى السمات دفع إلى االعتقاد بأن عوامل اإلجهاد تقل عند ذوى وجهة الضبط الداخلية وتزيد هذا اال
 (Meier,Semmer,Elfering& Jacobshagen,2008,249) هية عن ذوى وجهة الضبط الخارجيةالرفا

ما داخلية أو خارجية الضبط ونسب الصفات إ( حذر من تعميم أن الشخصية 1966ن روتر منذ )أفي حين 
، حيث أن لوجهة الضبط الداخلى كذلك تأثيره السلبى على إحساس  أو السلبية حصرا إلى إحداهما ةيجابياإل

 ؛ حيث أظهر أن القياديين الموهوبين أيا كان سنهم يعانون من مايلى:  الفرد بالسعادة والرفاهية
  هم، ئالنفسية الناجمة عن تحمل الكثير من المسؤولية، وقلق بسبب عدم وجود كبش فداء ألخطاضغوط

 والخوف العميق من فقدان السيطرة.
 من النقد الذاتي. ةالشعور بالذنب في حاله عدم تحقيق اي هدف، ومستويات عالي 
 .الشعور بانعدام األمن بسبب انعدام الثقة في اآلخرين وقدراتهم 
 ن أتي يعاني منها أحيانا بسبب عدم التعاطف مع أصحاب وجهة الضبط الداخلية، والتي يمكن الوحدة ال

 (Rotter,1966,23تؤدي إلى عدم وجود المجتمع ومسانداته حوله وعدم شعوره باالنتماء. )
 أبعاد وجهة الضبط:

وجهة الضبط عبارة عن ُبعد واحد هو: وجهة الضبط الداخلية مقابل وجهة الضبط الخارجية للتعزيز، وتوزيع 
األفراد على هذا التركيب الشخصى النفسى يقع على خط متصل يبدأ بالضبط الداخلى ويمتد حتى يصل فى 

 ( 7، 2016الطرف اآلخر منه للضبط الخارجى. )المهداوى، 
جية إلى: الضبط الخارجي عن طريق جانب وجهة الضبط الداخلية وجهة الضبط الخار  م إلىوهناك من قسّ 

عتقاد في الغيبيات كالصدفة والحظ والقدر، معتمدة في اآلخرين األقوياء، والضبط الخارجي عن طريق اال
للتنبؤ،  لذلك على أن الفرد الذي يعتقد في الضبط الخارجي عن طريق اآلخرين األقوياء يعتقد أن العالم قاب

 ولكن قوى اآلخرين هي التي تتحكم في سير األحداث فيه. 
وهذا يختلف عن الفرد الذي يعتقد في الضبط الخارجي عن طريق الغيبيات كالقدر والحظ والصدفة، ألنه 

" Rotter،1966(، إال أن "روتر" "60-59، 2016،)غسيرى،يعتقد أن العالم معقد وصعب وغير قابل للتنبؤ
 عتقاد المتطرف سواء في المكان الخارجي أو الداخلي للضبط شيء غير واقعي وغير صحي. يرى أن اال

توجد أنماط نقية من الفئتين ومن الخطأ االعتقاد بأن أي فرد يجب أن يكون إما من فئة  وهذا يعنى أنه ال
 فراد الذيناألحدهما، أالضبط الداخلي أو الضبط الخارجي، فلكل فرد درجته على منحى يمتد بين طرفين: 

وجهة الضبط لديهم داخلية، وفي الطرف اآلخر هم األفراد الخاضعون لوجهة الضبط الخارجية، عليه فاعتقاد 
الصحيح هو أن وجهة الضبط يختلف من فرد آلخر، ومن موقف آلخر، واإلختالف في الدرجة وليس في 

      (  Rotter,1990,489)دور والدافعية.لي: معززات السلوك وطبيعة الموقف ومحددات الإالنوع، وذلك يعود 
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 العوامل المؤثرة فى وجهة الضبط )داخلية/ خارجية(:
 يمكن تقسيم المتغيرات المرتبطة بها إلى قسمين:

هى عبارة عن متغيرات تحدث فى موقف محدد مثل مواجهة أزمة معينة، وقد تكون  متغيرات موقفية:  -1
ومايترتب على هذه المتغيرات هو زيادة معدل وجهة الضبط الخارجية على المستوى الشخصى أو الجماعى 

لدى الفرد وذلك لشعوره بالعجز عن مواجهة تلك المواقف ولكن بعد انتهاء األزمة والتغلب عليها يعود المعدل 
 (141، 2008)الخثعمي و عثمان، إلى المستوى الذى كان عليه قبل األزمة.

يتضح أن القدرة علي ممارسه الضبط تتوقف علي طبيعة و نوعيه حياة وفيها  متغيرات مستمرة:  -2
(،هى متغيرات تؤثر على وجهة الضبط )داخلية/ خارجية( بصفة شبة مستمرة، Bandura,2001, 4المرء )
 ومنها:

 :أن التوجه نحو وجهة الضبط الداخلية لدى األطفال ينشأ من خالل توجيه  األسرة و خصائص الوالدين
(، فعندما ينشأ الطفل في جو أسرى يتميز بالدفء العاطفي والحب والرعاية 62: 2001أحمد،)م اآلباء له

   الوالدية، تنمو لديه القدرة علي التوافق، وضبط االنفعاالت.
(Anna, Jankowska& Walter, et al,2015,45)                                               

 تأثير هاأطفالهم ل عند الوالدين ومدى األمان فى العالقة العاطفية التى بينهم واالحساس  فقوة العاطفة و  
  .(Spokas & Heimberg, 2009)، (Hexel, 2003, 167)   الضبط وجهة القلق االجتماعى و  على
األثر  له الضبط لديهم، و وجهة و احترام األطفال لذاتهم له تأثيره على اهتمام الوالدين بتعليم األطفال و   

 (Flouri, 2006,52)الهام على األطفال اإلناث بشكل دال عن الذكور، الكبير و
 (Dilmac, Hamarta& Arslan,2009,156) ،  والمستوى االجتماعي واالقتصادي للوالدين يرتبط ارتباطًا

لضبط بينما لدااًل بوجهة الضبط حيث أن المستوى االقتصادي واالجتماعي المرتفع يرتبط بالوجهة الداخلية 
 . يرتبط المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض بالوجهة الخارجية للضبط

  (Malcarne, Drahota& Hamilton,2005,57)  (،29أ،-2008وبطرس، )أحمد                    
ينش لوتناولت العديد من الدراسات دور األسرة و الوالدين فى توجية وجهة الضبط لدى األطفال مثل دراسة 

تجاهاتهم وسلوكياتهم اعن: "تسلط الوالدين فى  (Lynch, Hurford& Cole, 2002) كولىوهيرفورد و 
( من اآلباء 416نعكاسها علي تحمل األطفال مسؤولية سلوكهم"، لعينة من )اع أطفالهم و وتدخلهم السلوكى م

األخطاء. فى حين من هذه ذوى الحماية المفرطة ألطفالهم بعزلهم عن الظروف غير السارة وعن ارتكاب 
الحاالت يتعلم األطفال ضبط النفس واالستقاللية واستراتيجيات تصحيح السلوك غير الصحيح. وكثيرا ما 
يعجز األطفال عن إفهام اآلباء ان أفعالهم تضر بهم ولها عواقب وتؤثر بالسلب على تحمل األطفال مسئولية 

 سلوكياتهم.
سنة  ليه نويكى و سيجال منذع ها مانبجهة الضبط لدى األطفال و هذكما أن خصائص الوالدين تؤثر على و 

"1974 "(Nowicki& Segal, 1974)   ووجهة الخصائص الوالدية المدركة من األبناء، واتجاه “حين تناولوا
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اه تجا. في محاولة للتأكد من سلوك الوالدين المدرك المرتبط ب”الضبط، واالرتباطات السلوكية لوجهة الضبط
( إناثا ، تم قياس وجهة الضبط وسلوك الوالدية 54( ذكورا و )58) ( طفال112وجهة الضبط، تم أخذ )

ام هتماالمدرك لديهم. و وجد أن إدراك أهتمام األب يرتبط مع اإلناث بوجهة الضبط الداخلية، و وجد أن 
بط إيجابيا تجاهه مرتاالوالدين و األمهات المدرك ترتبط بوجهة الضبط الداخلية لدى الذكور، و أن مركز ضبط 

بوجهة الضبط لدى األبناء ومماثل اإلتجاة إلى حد كبير، وأن مركز الضبط الداخلى للوالدين ينعكس على و 
جتماعية لدى الذكور أكثر من اإلناث. وارتبط مركز الضبط الداخلى لألب بشكل كبير االمرتبط بالمشاركة 

 اء االناث.مع القدرة الكبير لالنجاز عند األبن
 ومركز الضبط لدى الوالدين هو العامل الذى به يمكن تفسير بعض الفروق في الرعاية الوالدية ألطفاله. 

                                                 Hastings,2009, 105) Lloyd, Richard& (   
 أن ،ألطفال أما) 160(علىالتى أجريت (Freed & Tompson,2011) تومبسون أكدت دراسة فريد وو 

نخفاض الدخل لدى االمرتبط ب و الوالدى الخارجي مرتبط إيجابيا بمركز الضبط للطفل الضبط الخارجية وجهة
 ة.بنفس النتيج  (Asberg & Renk,2014)دراسة اسبيرج ورينك جاءت األسرة، و

عن: "مركز الضبط لدى  (Tone, Goodfellow& Nowicki,2012)نويكى أما دراسة تونى وجودفيلو و 
ط "، وهى دراسة طولية، تم قياس مركز الضبةنفعاالتهم: دراسة مستقبليااألب و نواتج سلوكيات األطفال و 

( 307عند اآلباء، قبل والدة الطفل، ثم قياس نتائج هذا المركز للضبط على النواتج السلوكية واالنفعالية عند )
و أشارت النتائج إلى أهمية االرتباطات بين نوعية مركز  ،نوات( س8: 7، عندما بلغ أطفالهم بين )أطفال

( سنوات من الوالدة، السيما فى فرط النشاط في األبناء. 7الضبط لألب قبل والدة الطفل ونتائج األطفال بعد )
 نفعالية.اوفى مقابل ذلك كان لدى الفتيات فرط نشاط ومشاكل سلوكية و 

ة ولكن على األمهات ومركز الضبط بنفس النتيج (Puff& Renk, 2016)  اسة بيف ورينكوجاءت در 
 لديهن.

فاألسرة لها دور فى تكوين وجهة الضبط )الداخلى/ الخارجى( وثقة أعضائها فى أنفسهم والرفاهية النفسية 
وجدت  و ،(Garcia-Cadena, Moral de la Rubia& Diaz-Diaz, et al,2014,41)جودة الحياة

ن جودة أ (Barros, Possobon& Melo, et al,2017,296)ن يوبوسوبون وميلو و آخر دراسة بروس 
تأثر في صحة أطفالهن بصفة عامة، ونمو عالقاتهم  أنحياة األمهات ومركز الضبط لديهن يمكن 

ن انعكس هذا باإليجاب على أطفالهن، فالوالدااالجتماعية، وكلما كان مركز الضبط لدى األمهات داخلى كلما 
لي نمو السلوكيات الوالدية لديهم لها تاثيرا كبيرا ع أن نذين لديهم ارتفاع فى مركز الضبط الداخلى يعتقدو ال

قبل  أطفالهم يتم تشكيل نموهم من أنمركز الضبط الداخلى المنخفض يعتقدون  ذوون االطفل، بينما الوالد
 العوامل تحكم خارجية.

  (Nowicki,Iles-Cavan& Gregory, et al,2017) فى حين دراسة نويكى واليس وجريجورى وآخرين
جريت أعن: "التأثير الوالدى ومركز الضبط الوالدى على النتائج النفسية لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة". 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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مقياس مركز الضبط للراشدين لنوكى ستريكالند، ومقياس االستعداد  و( أما مستخدم135على عينة من )
ت عن سلوك النوم عند األطفال، وسلوك األكل، ونوبات الغضب عند األطفال، تم فيها للوالدية، و استبيانا

رشادهم لكيفية تطوير الوالدية وتشجيع المزيد من التحكم الداخلي لمركز الضبط لديهم، ثم تم احث الوالد ن وا 
له تأثير  ن سيكونفحص تأثيرها على أطفال ما قبل المدرسة، مهتمين بتحديد ما إذا كان التدخل مع الوالدي

مفيد على كل من مستوى مركز الضبط للوالدين والتغيير اإليجابي المصاحب في سلوك أطفالهم، و وجد إن 
نه قلل من ضغط الوالدين وجعلهم أكثر ميال لمركز الضبط  الداخلى، وانخفض سلوك األطفال التدخل ناجح أل

دين نها تشير إلى أن التدخالت التي تجعل الوالامة ألالمضطرب وزادت مهارات التوافق لديهم، وهذه النتائج ه
 أكثر ميال لمركز الضبط الداخلي تزيد أيًضا من احتمال تحسن سلوك األطفال.

للوالدين لتحسين الممارسات رشاد إن يتم عمل وتنظيم برنامج ( أMercy, 2017ميرسى )و لهذا توصي دراسة 
 بين الوالدين وأطفالهم.والكفاءة الوالدية، ومهارة التواصل الفعال 

 :يلعب المجتمع دورا هاما فى الضبط االجتماعي، بما فيه من  التنشئة االجتماعية وسياق الحى السكنى
عادات وقيم وأعراف سائدة والتي يضيفها المجتمع على الفرد حتى يتكون لديه الضمير كضابط داخلي يمنع 

(، فالسلوك اإلنساني يحدث في بيئة مليئة بالخبرات 37، 2000الشخص من االنغماس في االنحراف )السالم، 
والمفاهيم والقيم التى تكتسب من خالل التفاعل االجتماعي مع الناس اآلخرين، والسياقات االجتماعية المضمنة 
فى الحى السكنى "مجموعات الرفاق، المدرسة،.إلخ" هامة ولها تأثيراتها علي النتائج التنموية لألطفال غير 

  طفال.لأل ةيكون هناك اختالف كبير في جودة ونجاح النتائج النمائي أني حي، يمكن أ، فداخل المباشرة
 (18، 2010حجازى،)                                                                                 

هذا يعني أن هناك تأثير مختلفة للنماذج داخل الحى، والمتغيرات داخل الحي متنوعة للغاية، كما أن نظرية 
تبار أثناء عجزءًا مهمًا من النسيج االجتماعي البد من أخذه بعين اال الفروق الفرديةتعتبر  التعلم االجتماعي

والفقراء عرضه  ،(Elliott, Menard& Rankin, et al, 2006,11)عملية التعلم، فهى فى موقف الوسيط 
لى الجنوح فى األ ، فاألفراد فى (Fauth, Roth& Brooks-Gunn,2007,773)حياء الفقيرة للخطر وا 

اء هم والصدفة والقدر، وأن األغنيالطبقات االجتماعية الدنيا يميلون إلى الضبط الخارجى العتقادهم بالحظ 
ؤثر بدرجة ي المسؤولون عن الخسارة والمعاناة والفشل الذى يعانون منه، واآلباء ينقلون هذا المعتقد لألبناء مما

  (Moilanen& Shen,2014,304) ،(Moore, 2011, 235كبيرة على وجهة الضبط لديهم. )
عن: "هل الجيران السيئة ألطفال الذكور  ((Wikstrom& Loeber, 2002 إال أن دراسة ويكستوم ولوبير

المتوافقين بشكل جيد تسبب أن تصبحوا مراهقين جانحين؟"، وهدفت إلى دراسة العالقة بين نوع الحي وسياقه 
( 506االجتماعي واالقتصادي، والخصائص الفردية لألفراد. لعينة مكونة من ثالث مجموعات من األطفال)

وى األولى والرابع والسابع من التعليم، نتائجها لم تدعم فكرة أن سياق الحي االجتماعي فى المست أطفال
واالقتصادي له أي تأثير مباشر على السلوك الجانح، ومع ذلك فإن سياق الحي االجتماعي واالقتصادي 

 فيها.   نخراطساءة لهؤالء األطفال وعلى تعريضهم لخطر الجريمة أو االيبدو أن لها تأثير القوى على اإل

https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee
https://www.new-educ.com/la-pedagogie-differenciee


 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

827 

بالتعرض للعنف  (Farver, Ghosh& Garcia,2000)هتمت دراسة فارفير وجوش وجاركى افى حين 
-هم االجتماعيئحياء كانت مرتبطة بأدان تصورات األطفال للعنف والسالمة في األأالمجتمعى وكيف 

 أعمارهم( طفال 223الحي والعنف فيه، وكانت دراسة لعينة مكونة من ) ةالعاطفي، وتقديرات الوالدين لسالم
ب حياء العنف العالي يشعرون بعدم األمان في اللعأن األطفال الذين يعيشون في أ، وأظهرت النتائج ةسن (7)

ة، ر قل من الكفاءة الذاتية المتصورة، ووجهة خارجية للسيطأبالهواء الطلق خارج حدود المنزل، ولديهم قدر 
 العنف.  ةحياء منخفضأومحتوي أكثر عنفا في رسوماتهم من األطفال يعيشون في 

وجهة  (Kang, Chang, Chen& Greenberger,2013)وتناولت دراسة كانج وشانج وشين وجرينبيرجر 
الضبط وعالقات االقران مع االختالفات العرقية، و وجد أن وجهة الضبط الداخلية لها عالقة بالوضع 
االجتماعى ومرتبط أكثر باإليجابية والسيطرة فى العالقات بين األقران، أما دور وجهة الضبط )داخلية/ 

 خارجية( بعالقة األقران مرهون بالثقافة التى ينتمى لها الفرد.
ن أ، إلى سنوات( 9)داية من ب أطفالعلى عينة  (Lobo& Ahlin, 2014)وتشير نتائج دراسة لوبو و ألين 

في  ةثير دائم علي السلوك، علما بأن ظروف الحي بطيئأي، ومستوي الحي، والفقر، لها تخصائص الح
عهم السكني، دارة أسرهم لتناسب وضإن يكيفوا استراتيجيات أن يتاثروا بمجتمعهم و أالتغيير، ويمكن للبعض 
 ( طفال من بيئة محرومة بنفس هذه النتيجة. 33على) (Sadioğlu, 2017)  وأتت دراسة ساديوجل

ومعنى ذلك أن تأثيرات الحضارة تنفذ إلى الشخصية وأن محوري )االنجاز/ الفشل( و ()التقبل/ الرفض( 
طرا مرجعيا يمكن على أساسه فهم أو الربط بشكل معقول بين جميع األشكال أيتقاطعان متعامدين فيكونان 

 ( 157، 2000التي تظهر بها تأثيرات الحضارة في شخصيات أبناء المجتمع.)سويف، 
  حدة، وخبرات االخبرة والمعرفة السابقة: التنبؤ بسلوك المتعلم يتطلب معرفة تامة بالخبرات، فالشخصية و

ها؛ حيث تتلون الخبرة الجديدة بالمعاني المكتسبة سابقا، والمفاهيم السابق اكتسابها اإلنسان تؤثر على بعض
تتأثر وتتغير بفعل الخبرة الجديدة، حيث يرى روتر أن "سلوك األشخاص اليمكن فهمه أو تفسيره إال بالرجوع 

ارة أو مؤلمة ، فقد تكون الخبرات س (Ahlin& Antunes,2015,1813)إلى األحداث السابقة في حياتهم" 
(عن: " وجهة الضبط والتوافق النفسي لدى Khamis, 2013. ففى دراسة كاميز)ماتأثيره ماهما لهتاوكل

عتداءات أطفال ما قبل المدرسة بمدينة رفح الفلسطينية ذوي اآلباء واألقارب الذين تعرضوا إلصابات كنتيجة لال
( سنة 5.5: 4اقبل المدرسة، تتراوح أعمارهم بين )( طفال في مرحلة م60والحروب"، لعينة عشوائية قوامها )

من مخيمات لالجئين رفح الفلسطينية، وأسفرت نتائج الدراسة عن أطفال رفح ذوي وجهة الضبط الخارجية 
ويعانون من مشكالت في التوافق النفسي، كما سجلت اإلناث معدالت ضبط خارجى أعلى من الذكور على 

 بالذكور. ةً نخفاض على مقياس التوافق النفسي ألطفال رفح. مقارنالى استبانة وجهة الضبط باإلضافة إ
  الخصائص الديموجرافية للفرد نفسه: وجهة الضبط يتأثر ببعض المتغيرات الديموجرافية، كما يرتبط فى

كبر السن بالمتغيرات المتعلقة بالصحة، وببعض المتغيرات النفسية الخاصة، وبالتسامح، ومنظور الوقت، 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كفاءة الذاتية، والعاطفية واالستقرار،  والبرامج الهادفة إلى تعديل مركز الضبط البد أن تأخذها فى صحة ال
         (Jacobs-Lawson, Waddell& Webb,2011)عتبار. اال
 (سن15 -8السن: وجهة الضبط كسمة شخصية عامة تبدأ باالستقرار فى العمر )1999) السديرى،  ة ،

كما أن الضبط الداخلى يزداد بزيادة عمر الطفل حيث أن األطفال الذين يدركون أنهم متقبلون من   ،(43
( سنة فى حين أن األطفال الذين يدركون 11 -9خالل العالقة بالوالدين ينمو لديهم الضبط الداخلى فى )

 (27، 2004(، ) مدور، Duttweiler, 1984,162أنهم منبوذون اليحدث لهم تغير. )
  النوع: توجد الفروق بين النوعين فى وجهة الضبط ومايرتبط به من معتقدات فالفتيات لديهن وجهة ضبط

يمان بالحظ كان األوالد أكثر توجهًا للداخل من البنات، بينما كانت داخلية أعلى مقارنة بالبنين، ماعدا اإل
ناث التعزيزات التى تلقى القبول من اإلالفتيات أكثر توجهًا للداخل من األوالد على نطاق الجهد المدرسي، و 

 وتمثل لهم أهمية مختلفة عن تلك التى لدى الذكور.
)Manger   & Eikeland, 2001, 226( ،)Kelly, 2002,200( 

م وعالقتها بوجهة الضبط والتحكم لدى األطفال األيتام ؤ ل والتشاؤ عن: "التفا (2015وأكدت دراسة )قلجة، 
( طفال أنثى، وأظهرت نتائجها كذلك وجود 15( طفال ذكر، و )33"، لعينة من )فى معهد األمل لأليتام بغزة

فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في وجهة الضبط الخارجية مرتبطة بنوع الطفل، والفروق كانت لصالح 
 الذكور.

 االرشاد النفسى:
رشاد النفسى بأنه "العالقة المهنية والصلة اإلنسانية المتبادلة التى يتم من (  اإل128: 2009عرف )طه،

خاللها التفاعل بين طرفين، أحداهما هو المرشد النفسى "متخصص" الذى يسعى إلى مساعدة الطرف اآلخر" 
صاحب المشكلة" فى مواقف إرشادى منظم، بالهدف مساعدة صاحب المشكلة على فهم المشكلة والكشف 

عادة تقييم قدراته". ومن نظرياته: عن م  واطن القوة لديه، وا 
نظرية التعلم االجتماعي لجوليان بي.روتر، تجمع الخطوط المتنوعة للنظرية نظرية روتر للتعلم االجتماعى: 

 السلوكية، والنظرية المعرفة، ونظرية الدافعية، ونظرية المواقف في إطار مضطرد وثابت.
 (42، 2009)معمرية،                                                                               

فنظرية تعلم اجتماعى بحسب روتر تؤكد على الحقيقة القائلة: إن أشكال السلوك األساسية، والرئيسة يجري 
لتفاعل اتعلمها في المواقف االجتماعية وهي تلتحم بصورة الفكاك فيها مع الحاجات التي يتطلب إرضاؤها 

(، و الفرد يطور القدرة على اقتفاء Corey, 2016, 380( ،)Schunk,2012,117مع أشخاص آخرين )
أثر المكافأة وتجنب العقاب في السياق االجتماعي والتفاعل مع األشخاص، ولهذا اليتفاعلون مع المثيرات 

نما تختلف أنماط  تفاعالت م، ھل ذه المثيرات بالنسبةھة ميھم باختالف معنى وأھالبيئية بصورة واحدة وا 
ن ا المدركة من خالل خبرات الفرد الماضية مھا ومدلوالتھم وتفسير معانیھويتشكل استقبال الناس لبيئات



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ناحية وتوقعاته للمستقبل من ناحية أخرى، ومن هنا  قام روتر بوضع أربع مفاهيم أساسية فى نظريته للتعلم 
 الخارجى(. -كز الضبط )الداخلىاالجتماعى والتى انبثق منها مفهوم مر 

 المفاهيم األساسية لنظرية التعلم االجتماعى:
: وهو إمكانية حدوث سلوك ما في موقف مامن Behaviour Potential)جهد السلوك(  السلوك الكامن -1

لتى اأجل الحصول على التدعيم أو التعزيز، وهذا يعتمد على توقع الشخص للمكافأة والتدعيم، وكذلك القيمة 
 يأخذها الشخص من المكافأة.

: وهو احتمال يضعه الفرد بأن تعزيزا معينا سيحدث نتيجة لسلوك expectancy constructالتوقعات  -2
قعات ، وتكون التو دوافعهمب موجهةال أهدافهمم نحو ھما أو موقف معين، وعليه يمكن توقع تحدد مدى تقدم

رد بالضبط عتقاد الفاسابقة بالموقف، ومن التوقعات المعممة درجة فى المواقف الجديدة معتمدة على الخبرات ال
الخارجى( للتعزيز، وبهذا تختلف نظرية التعلم االجتماعى مع نظرية التحليل النفسى فى كون أن  -)الداخلى

 م األولية للحصول على المتعة و تخفيض الحافز. ھاألخير ترى أن سلوك األفراد يكون محكوما بدوافع
 : أى درجة تفضيل الفرد لحدوث تعزيز معين.Reinforcement valueالتعزيز أو التدعيم  قيمة -3

ذا مع قانون ھم، ويتفق روتر في ھداف المشبعة لدوافعھم نحو األھا األفراد تدعم تقدمھفالتعزيزات التي يتلقا
 األثر لثورنديك.

أو الخارجية التى تحفز الفرد لخبرات  : أى البيئة الداخليةPsychological Situationالموقف النفسى  -4
ون ناتجا عن تك فراد فى المواقف المشبعة ومن غيرها الوتجاربه السابقة، حيث أن الفروق الفردية بين األ

ختالف الحاجات بقدر ماتكون ناتجا عن اختالف اإلدراك النفسى لألفراد لذات الموقف، ومنظور نظرية ا
يقبل بتفاعل الشخصية والمواقف و لكنه منظور يراعي كذلك ميل األفراد  التعلم االجتماعي منظور ديناميكي

 في اختيار المواقف السلوكية التي يرون أنها متفقة مع خبراتهم.
                                                (Schunk,2012,278( ،)Corey,2016, 344) 

هي وظيفة أو )نتاج( التوقع بأن السلوك سوف يؤدي في موقف نفسي معين  أى أن إمكانية حدوث سلوك ما
إلى تعزيز معين في ذلك الموقف وقيمة ذلك التعزيز بالنسبة للفرد أي عندما يدرك شخص أن موقفين 

 متشابهين، عندها سوف تتعمم توقعاته من موقف آلخر، لمعزز معين أو مجموعة تعزيزات. 
التفسير المعرفي لهذا العالم ومن خالل الثواب والعقاب و من خالل مالحظة الفرد لعالمه االجتماعي و 

 (2003،21)على، .الستجاباته يتم تعلم المعلومات العديدة والمعقدة وكذلك المهارات واألداءات المختلفة
التعلم بالمالحظة في نظرية التعلم االجتماعي تؤكد على وجود أربعة جوانب أساسية للتعلم وهى: جانب 
االنتباه علما بأن التعزيز السابق قد يؤدي إلى تكوين تأهب إدراكي لدى المتعلم ويؤثر في مالحظاته التالية، 

د السلوك عن طريق الحافز أيضا الذي وجانب االحتفاظ، وجانب إعادة اإلنتاج، والجانب الدافعي حيث يتحد
 (24، 2003يجعل المتعلم يؤمن بتحقق السلوك ويسعى إليه. )على، 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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ا ھوقدم روتر ستة حاجات أساسية يتضمنها معظم السلوك النفسي المتعلم وكمحددات للتنبؤ بالسلوك لكن
نما تتغير بتغير ال ا الفرد و ھكون علیحالة التي يليست المحدد الرئيسي للتنبؤ به حيث  أنها ليست ثابتة وا 

 انةعتراف و المكأن طاقة الحاجة تكون دالة بحرية الحركة و قيمة الحاجة) التعزيزات(  وهى: الحاجة إلى اال
نفسه(، ستقالل) يتخذ قراراته ب)التحكم في أحكام اآلخرين(، والحاجة إلى اال )التفوق(، والحاجة إلى السيطرة

ين يساعدونه على مواجهة اإلحباط ويوفرون له الحماية واألمن، والحاجة الى عتماد على اآلخر والحاجة لال
الحب والعطف ) تقبل اآلخرين وحبهم(. والحاجة الى الراحة الجسمية)اإلشباعات الجسمية التي ترتبط باألمن 

 (20، 2004وتجنب األلم(. )الدردير، 
 لماني لعزو السببي ترجع إلى عالم النفس األنظرية هايدر للعزو السببى: إن الخلفية األساسية لنظرية ا

( والذي يرى أن سلوك الفرد الحالى 1958سيكلوجية العالقات المتبادلة ) ةمن خالل كتاب”Heider“"هايدر" 
هو الذي يؤثر على سلوكه القادم وليس النتيجة التي يحصل عليها. ويفترض "هايدر" أن األفراد يعزون أسباب 

اولة لربط السلوك بالظروف والعوامل المؤدية إليه، إذ أن إدراك الفرد للسبب يساعده نجاحهم وفشلهم، وهي مح
في السيطرة على ذلك الجزء من البيئة، وأن معتقدات األفراد حول أسباب نتائجهم حتى ولو لم تكن حقيقية 

تتحكم فيه قوى (، أي أن الفرد 56، 2016عتبار عند تفسير توقعات األفراد)غسيرى، يجب أن تؤخذ بعين اال
 بيئية والقوى الشخصية حسب المعادلة التالية: حدوث السلوك = )قوى بيئية +قوى شخصية(

وحسب هذه المعادلة فالعالقة بين القوى البيئية والقوى الشخصية جمعية فإذا كانت أي من القوتين قوية 
لبيئية ب "هايدر" فإن القوى افالسلوك يمكن حدوثه حتى ولو كانت القوى األخرى مختزلة إلى الصفر، و حس

عندما يكون تأثيرها قويا على األفراد أو تملك القرار أو التحكم في سلوكهم نجد األفراد هنا ينقسمون إلى 
رار والعناد صفئتين:الفئة األولى تبدي ميال إلى رفض التحكم في الضغوط ويقاومون القرارات ويظهرون اإل

 والقبول بالواقع.  استسالم والرضفئة تظهر االومقاومة اإلغراء والتأثير عليهم، و 
 (Schunk,2012,131(، )32: 31، 2005)مدور،                                                 

تستطيع أن تؤثر في الحدث السلوكي إال إذا توفر الدافع والقدرة ألن غيابهما سيختزل  والقوى الشخصية ال
وينقسم عامل الدافع إلى القصد الذي يشير إلى مايريد الفرد أن يفعله، والجهد القوى الشخصية إلى الصفر، 

ة من ستطاعة فيشير إلى العالقة بين القدر الذي يشير إلى أي درجة سيحاول الفرد فعل السلوك، أما مفهوم اال
أن يقوم بالفعل  مكنهناحية والقوى البيئية من ناحية أخرى، فإذا كانت القدرات أقوى من القوى البيئية فالفرد ي

السلوكي إذا حاول عندئذ سيكون سبب السلوك شخصي، أما إذا كان تأثير القوى الخارجية أقوى سيكون سبب 
 (98، 2006السلوك غير شخصي. )رشوان، 

  حداث سلوكه، إنظرية مييكينبوم للعالج السلوكى المعرفى: وأساسها التركيز على فهم الفرد كمسؤول عن
نبوم أن للتفكير والمعتقدات والحديث اإليجابى مع النفس والمشاعر، ولتوجيهات الفرد لنفسه ستنتج مييكياو 

هتم ادور كبير فى عملية التعلم. وقد ركز مييكينبوم على "حديث الذات "، فى محاولة لتغييرها وكذلك 
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م هذا عن طريق (، ويت12، 2000بالتخيالت، فهى تؤدى إلى تغيرات فى التفكير والشعور والسلوك )كحلة،
 (182: 177: 2008)بطرس،  استخدام "التعليمات الذاتية".

  نظرية ألبرت أليس فى اإلرشاد العقالنى االنفعالى: نظرية فعالة تحدث تغييرات بصورة سريعة، وتدعم
دورًا (؛  فاألفراد لهم 139، 2011الراحة بعيدة المدى، وتهدف إلى رفع وعى الفرد بالتفكير التلقائى )أبوأسعد،

كاره سيؤدى فتراض بأن "إعادة الفرد لتنظيم أفرئيسيًا فى تفسيرهم ألحداث حياتهم، ويركز هذا االتجاه على اال
 (   Schunk,2012,302م سلوكة". )يإلى إعادة تنظ

 فروض البحث:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة  -1

بطة ساكنى المقابر بعد تطبيق البرنامج االرشادى علي مقياس وجهة الضبط لصالح اطفال المجموعة الضا
 التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ساكنى المقابر فى  -2
 عدى.الضبط لصالح القياس البالقياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة 

بط ساكنى المقابر فى القياسات )الض لألطفالتوجد فروق دالة احصائيا بين رتب درجات وجهة الضبط  -3
الضبط الخارجى( بعد تطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة  –الضبط الداخلى و الخارجى  –الداخلى 

 الضبط لصالح وجهة الضبط الداخلى لالطفال ساكنى المقابر.
التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ساكنى المقابر  -4

 دى على مقياس وجهة الضبط.فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق البرنامج االرشا
 إجراءات البحث المنهجية:

 أوال: منهج البحث:
تصميم الباحثة بالمنهج شبه التجريبى وذلك باستخدام الخدمت ستاُبناء على طبيعة البحث وأهدافه وفروضه 

 -المستقلالمتغير -التجربى المعتمد على المجموعتين، حيث ُأجرَى القياس القبلى قبل تقديم البرنامج اإلرشادى
ثم ُأجرَى القياس البعدى بعد إنتهاء تطبيق البرنامج، أما المتغير التابع فهو وجهة ضبط األطفال ساكنى 

 المقابر. 
 مجتمع البحث وعينته:

  (29عينة البحث المكونة من  )( 15من األطفال الذين يسكنون مع أسرهم فى أحواش المقابر، ) طفال
 كمجموعة ضابطة.  طفال( 14طفال كمجموعة تجريبية، و)

م ت لضبط متغيرات البحث والعوامل التى قد تؤثر على النتيجةو عند اختيار عينة األطفال ساكنى المقابر و 
 :تىمراعاة اآل

 ( سنوات.6،5( سنوات إلى )5أن تكون أعمار األطفال بين ) 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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 .تكون أسر األطفال بالمجموعتين مكتملة بوجود األب واألم 
  اليعانون من أى إعاقة.جميع األطفال 
 ن على أطفال من الجنسين.اتشتمل المجموعت 
 ( 120: 90يتراوح ذكاء األطفال من.) 
 لنفس الروضة. نلتحقيجميع األطفال م 
  ( أُ 15تم إشراك أمهات المجموعة التجريبية فى بعض جلسات البرنامج، وكن ) ًتتراوح أعمار األمهات  ام

( أكملن 4( أمهات أميات و )9(، )8,79نحراف معيارى )او را شه( 62,9( سنة بمتوسط )30: 23بين )
 ( تعليم متوسط. 2بتدائية و)الشهادة اال
 ختيار العينة:اإجراءات 

تم البحث عن عينة األطفال ساكنى المقابر والمنطبق عليهم الشروط السابق ذكرها فى الروضات  -1
العديد من األسر، بهدف الحصول على أكبر عدد الحكومية القريبة من المناطق التى بها مقابر يسكنها 

 ، وتم التعرف عليهم من ملفاتهم الخاصة بإدارة المدرسة.ةممكن من األطفال فى مدرسة واحد
ختيار روضة "حضانة الخضيرى المشتركة"، اتم الوصول لهم فى عدة روضات حكومية إال أنه تم  -2

 المقابر. يالها على أكبر عدد من األطفال ساكنشتمالتابعة إلدارة الخليفة، محافظة القاهرة، ال
 .( طفال14، ومجموعة ضابطة )طفال( 15تم تقسيم األطفال لمجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية ) -3
 تم حساب التجانس والتكافؤ داخل كل مجموعة وبين المجموعات الثالثة. -4

 تجانس أطفال العينة:
متوسط رتب درجات  أطفال الروضة ساكنى المقابر من حيث العمر يجاد التجانس بين إقامت الباحثة ب

 (1كما يتضح فى جدول ) 2الزمنى و الذكاء باستخدام اختبار كا
 (1جدول )

 داللة الفروق بين متوسط رتب درجات  أطفال المجموعة التجريبية من حيث العمر الزمنى و الذكاء
 15ن = 

 2كا المتغيرات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 حرية

 حدود الداللة
0.01 0.05 

 11.1 15.1 5 غيردالة 3.8 العمر الزمنى بالشهور
 18.3 23.2 10 غيردالة 1.867 الذكاء

( "عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات  األطفال من حيث العمر 1يتضح من جدول )
 .لى  تجانس هؤالء األطفال"إالزمنى و الذكاء  مما يشير 
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يجاد التجانس بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياس القبلى من إقامت الباحثة بكما 
 (.2كما يتضح فى جدول ) حيث وجهة الضبط

 (2) جدول
داللة الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى  القياس القبلى من حيث وجهة 

 الضبط
 15ن = 

 حدود الداللة درجة حرية مستوى الداللة 2كا المتغيرات
0.01 0.05 

 22.4 27.7 13 غير دالة 0.867 الضبط  وجهة
( "عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية 2يتضح من جدول )

 لى  تجانس هؤالء األطفال".إفى  القياس القبلى من حيث وجهة الضبط مما يشير 
 المجموعتين التجريبية و الضابطة التكافؤ بين أطفال

قامت الباحثة بايجاد داللة الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة فى  
 (.3القياس القبلى من حيث العمر الزمنى و الذكاء باستخدام اختبار مان ويتنى كما يتضح فى جدول )

 (3جدول )
بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة من حيث العمر الزمنى داللة الفروق 

 والذكاء
 29ن  =  

متوسط  العدد المجموعات المتغيرات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 
Z 

 الداللة

 التجريبية العمر الزمنى
 الضابطة
 اجمالى

15 
14 
29 

14.57 
15.46 

218.5 
216.5 

 
0.292 

 
 غير دالة

 التجريبية الذكاء
 الضابطة
 اجمالى

15 
14 
29 

14.37 
15.68 

215.5 
219.5 

 
0.416 

 

 
 غير دالة

Z    =2.58  0.01عند مستوى 
Z    =1.96  0.05عند مستوى 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( "عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات أطفال  المجموعتين التجريبية 3يتضح من جدول )
 .العمر الزمنى والذكاء  مما يشير الى  تكافؤ المجموعتين"والضابطة فى  القياس القبلى من حيث 

كما قامت الباحثة بايجاد داللة الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية و الضابطة فى  
  .(4القياس القبلى من حيث وجهة الضبط باستخدام معادلة مان ويتنى كما يتضح فى جدول )

 (4جدول )
 بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعتينداللة الفروق 

 التجريبية و الضابطة من حيث وجهة الضبط
 29ن  =  

متوسط  العدد المجموعات المتغيرات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 
Z 

 الداللة

 التجريبية وجهة الضبط
 الضابطة
 اجمالى

15 
14 
29 

13.67 
16.43 

205 
230 

 
0.874 

 
 غير دالة

Z = 2.58  0.01عند مستوى 
Z = 1.96  0.05عند مستوى 

( "عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية 4يتضح من جدول)
 لى  تكافؤ المجموعتين".إوالضابطة فى  القياس القبلى من حيث وجهة الضبط مما يشير 

 أدوات البحث:
 ".John-Roven"لجون رافن  Cpmاختبار المصفوفات المتتابعة الملون  -1
 (2)ملحق      ة(.                           مقياس وجهة الضبط ألطفال الروضة، )إعداد الباحث -2

              (K.G.L.O.C.S  .)A Locus of Control Scale for Kindergarten Chidren 
  (3)ملحق            ، )إعداد الباحثة(.      برنامج إرشادى لتنمية وجهة ضبط )داخلية/ خارجية( -3
  اختبار المصفوفات المتتابعة الملونCpm  لجون رافن"John-Roven:" 

هو اختبار عبر حضارى صالح للتطبيق في ثقافات مختلفة، ويطبق فى نسخته األصلية على األطفال 
( سنة، و 11: 5ألطفال من ) ( سنة، إال أنه قنن على بعض البيئات العربية لفئة عمرية11:  5,5من)

ستخدامه التأكد من شروط العينة وحساب التجانس داخل كل مجموعة، والتكافؤ بين المجموعات االهدف من 
 الثالثة.

 
 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخصائص السيكومترية لالختبار:
( وهى 0,68: 0,32تراوح معامل االرتباط بين مصفوفات راڤن الملونة وبين اختبار ستانفورد بينيـة كانت )

: 0,62(، ومعامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار كانت تتراوح بـين)0.01دالة احصائيا عند مستوي)
0,99 .) 

بإيجاد  ذلكو  وقامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية الختبار المصفوفات المتتبعة الملونة للذكاء
( طفال عاديًا 50على عينة قوامها) معامالت الصدق والثبات الختبار المصفوفات المتتبعة الملونة للذكاء

( 0،79ختبار رسم الرجل )االمحك الخارجي مع  (، حيث بلغ معامل الصدق6,5: 5يتراوح أعمارهم بين )
( باستخدام 0.77( مما يؤكد علي صدق االختبار. وبلغ معامل الثبات )0.01وهو دال إحصائًيا عند مستوي )

 االختبار.عادة التطبيق، مما يدل على ثبات إطريقة 
    .)(2)ملحق                            مقياس وجهة الضبط ألطفال الروضة، )إعداد الباحثة 

       (K.G.L.O.C.S .)A Locus of Control Scale for Kindergarten Children 
  الهدف من المقياس:

يمتد بين النهايتين ( سنوات، على متصل خط 6.5: 5تحديد درجة وجهة الضبط لدى أطفال الروضة )
األولى: مركز الضبط الداخلي والثانية مركز الضبط الخارجي، حيث أن االختالف في مركز الضبط هو 

 اختالف في الدرجة وليس في النوع.
تب "الطريقة التي يدرك بها الطفل العالقة بين سلوكه وما يتر  علما بأن وجهة الضبط ُتعرفها الباحثة بأنها:

عليه من نتائج وتدعيم يمكن أن تؤثر فيه، ويقوم بإنساب هذه النتائج إما لذاته ولجهوده الخاصة المبذولة وما 
 يتخذه من قرارات وهو المسؤول عنها، أى وجهة الضبط الداخلية، أو فى المقابل ينسبها بالعوامل الخارجية

كن أن يستطيع التحكم بها وال تخضع لمسؤوليته الشخصية، ويم والقوى المحيطة به والتى الإرادة له عليها وال
تؤثر فيه داخليا بينه وبين نفسه أو خارجيا بينه وبين اآلخرين، أى وجهة ضبط خارجية، وبينهما وجهة الضبط 

خارجي، ويستدل عليها بالدرجة التى يحصل )داخلية / خارجية( متوازنة، وهى مزيج من الضبط الداخلي وال
 .عليها الطفل على مقياس وجهة الضبط المستخدم فى البحث الحالي"

 مبررات إعداد المقياس:
  ضرورة القياس العلمى لتحديد درجة وجهة الضبط لدى أطفال الروضة قبل وبعد التدخل بالبرنامج

 اإلرشادى.
 مية وجهة ضبط نحو الضبط الداخلي.التأكد من فاعلية البرنامج اإلرشادى فى تن 
  .سد النقص فى األدوات التى تتصدى لقياس وجهة الضبط لدى أطفال الروضة 
  فى حدود علم الباحثة أن كل ماتناول وجهة الضبط لدى طفل الروضة بالقياس كان الذى يجيب عليه

 ن أو إحداهما، وهذا ماترى الباحثة أنه غير دقيق لألسباب التالية:داالوال



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ه وقد التحيز كمسؤولين على تربية الطفل وتوجيه ان قد يؤثر فى استجاباتهما؛ فالوالدةقياضعف المصد
تسيطر عليهم ميكانزمات الدفاع كاإلنكار والكبت مع أطفالهم، سواء كان هذا يتم على المستوى الشعورى أو 

 على المستوى الالشعورى كأسلوب دفاعى من األنا.
  األمور التى البد أن يتعلم الطفل أن يتحمل مسئوليتها، هى تحديد أسباب ترى الباحثة أن من أول

ختيار األنسب من السلوكيات بنفسه وتقيم المواقف األقرب لخبراته التى يمر بها، وقدرة الطفل على تحديد اال
 وجهة نظرة للمواقف المذكورة فى المقياس هى أول خطوة نحو هذا، وأكثر واقعية.

 س وجهة الضبط:خطوات إعداد مقيا
اييس ضافة إلى المقالرجوع للمصادر العلمية؛ للتحديد الدقيق لمفهوم وجهة الضبط، باإل الخطوة األولى:

ستريكالند  (Nowicki& Strickland,1971) المستخدمة لقياس وجهة الضبط لدى األطفال مثل: نوكى وا 
ب(المصمم لطفل الروضة  -، أ2008(،)أحمد و بطرس،2003)كفافى، ،سنة (16: 9المصمم لألطفال من)

وكانت عن وجهة الضبط الرياضية  &Hsieh, 2015) (Tsal  ن، ومقياس تسال وهسيداويجيب عليه الوال
)بنى  ، و(Skinner,1996)  دراسة سكينر المقاييس التى بالدراسات السابقة مثل: عند األطفال، و

 (.2012عطا،
لتعرف على الصعوبات التي قد تظهر أثناء التطبيق على األطفال دراسة استطالعية جراء إ الخطوة الثانية:

والعمل على تالشيها والتغلب عليها، كالتأكد من وضوح المواقف وقربها من مجال خبراتهم اليومية بالروضة 
 والمنزل، وصالحية صياغة العبارات  وضوحها فى المعنى لألطفال.

طرابات السلوكية على أساتذة متخصصين للتحكيم عرض القائمة التشخيصية لالض الثالثة: الخطوة
ألخذ أرائهم وتوجيهاتهم فى مناسبة مقياس وجهة الضبط للهدف الذى تم إعداده له، وما تتضمنه ، (1)ملحق

جراء  من مواقف وعبارات، ومدى مناسبتها لطبيعة عينة البحث، وطريقة التطبيق وحساب الدرجات، وا 
المحكمين، قبل تطبيق المقياس على عينة التقنين، وكانت معامالت االتفاق التعديالت التى اقترحها السادة 

( كما أعطى السادة 1.00& 0.80بين السادة المحكمين على بنود التحكيم مرتفعة حيث أنها تتراوح بين )
 راء التى تم األخذ بها مثل:ن بعض اآلو المحكم

 فى   كتوبة بها و اللجوء للعامية والشرح يكونعندما تذكر المواقف لألطفال تكون بالفصحى البسيطة الم 
 أضيق الحدود.

  جعل بعض العبارات تتحدث عن الطفل نفسه والبعض عن شخصيات متخيلة لتسمح للطفل بعمل إسقاط
 لما داخله دون اللجوء للكف حفاظا على األنا.  

 السيكومترية. وحساب كفاءتهوصول المقياس لصورته النهائية لتطبيقه على عينة التقنين  الخطوة الرابعة:
 الخصائص السيكومترية لمقياس وجهة الضبط :

( طفال تراوحت 150قامت الباحثة بإيجاد معامالت الصدق والثبات لمقياس وجهة الضبط على عينة قوامها )
(، و روعي فيهم 3.62نحراف معياري قدره )ا( شهًرا، وب69.64، بمتوسط قدره)وات( سن6,5: 5أعمارهم بين)
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ابر وجاءت هذه المق وتتفق خصائصهم مع العينة األساسية للبحث بحيث يمثل فيها أطفال الروضة ساكن أن
 الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو التالى:

 أوال: معامالت الصدق:
 ستخدام صدق المحكمين،اقامت الباحثة بإيجاد معامالت الصدق لمقياس وجهة الضبط ألطفال الروضة ب

 التالزمى.والصدق 
 :صدق المحكمين 

و قد اتفقوا  ،(1)ملحق( من الخبراء المتخصصين فى العلوم النفسية 10على ) قامت الباحثة بعرض المقياس
( مما 1.00&  0.80و تراوحت معامالت الصدق للمحكمين بين ) ،على صالحية بنود ومواقف المقياس

". حيث يعتمد معامل الصدق على عدد Lawsheصدق المقياس وذلك باستخدام معادلة "لوش لى إ يشير
 (203، 2008)عبد الرحمن، .( فأكثر0.62ن يساوى )ذا كاإئيا المحكمين، فيكون دال احصا

 الصدق التالزمى 
ط ختبار مركز الضباعداد الباحثة، و إقامت الباحثة بايجاد معامالت االرتباط بين مقياس وجهة الضبط 

 (.5خارجى كما يتضح فى جدول ) ( كمحك2008عداد )أحمد و بطرس، إ
 (5جدول )

 معامالت الصدق لمقياس وجهة الضبط
 معامالت الصدق األبعاد

 0.88 وجهة الضبط
 لى صدق المقياس.إ( ارتفاع قيم معامالت الصدق مما يشير 5يتضح من جدول )

 ثانيا: معامالت الثبات: 
 عادة التطبيق.إكرونباخ وطريقة -قامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات بطريقة ألفا

  كرونباخ: –طريقة ألفا 
فى  ما يتضحكرونباخ ك -ستخدام ألفااقامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس وجهة الضبط  ب

 (.6)جدول
 (6جدول )

 معامالت الثبات لمقياس وجهة الضبط
 الثباتمعامل  المتغيرات

 0.77 وجهة الضبط
 ( ارتفاع قيم معامالت الثبات مما يدل على ثبات المقياس.6يتضح من جدول )
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 طريقة اعادة التطبيق 
أسبوعان  عادة التطبيق بفاصل زمنى قدرهإقامت الباحثة بإيجاد معامالت الثبات لمقياس وجهة الضبط بطريقة 

 ( 7كما يتضح فى جدول )
 (7جدول )

 الثبات لمقياس وجهة الضبطمعامالت 
 معامل الثبات المتغيرات

 0.91 وجهة الضبط
 ( ارتفاع قيم معامالت الثبات مما يدل على ثبات المقياس.7يتضح من جدول )

كما يتضح من العرض السابق أن مقياس وجهة الضبط يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة ومطمئنة  
 لالستخدام فى البحث الحالى، بهذا يكون مقياس وجهة الضبط وصل لصورته النهائية.

 مقياس وجهة الضبط: وصف
والعمر  اريخ ميالده،عبارة عن بيانات أولية عن الطفل موضوع القياس كاسم الطفل، ونوعه و ت الجزءاألول:

 الزمن له، واسم الروضة، و المستوى الدراسى.
كل موقف بعد عرضه على الطفل، عليه أن يختار العبارة المجيبة على  ا( موقف30يتكون من ) الجزءالثانى:

السؤال الذى يلى الموقف، وهم ثالث عبارات تمثل األولى وجهة الضبط الخارجى، والعبارة الثانية وجهة 
 الضبط )الداخلى / الخارجى( معا، و العبارة الثالثة وجهة الضبط الداخلية، وال يوجد للمقياس أبعاد فرعية،
فمفهوم وجهة الضبط فى هذا المقياس عبارة عن ُبعد واحد هو: وجهة الضبط الداخلية مقابل وجهة الضبط 
الخارجية للتعزيز، ويتوزع األطفال على خط متصل يبدأ بالضبط الداخلى ويمتد حتى يصل فى الطرف اآلخر 

 منه للضبط الخارجى.
 تعليمات تطبيق المقياس:

  خاطئة بهذا المقياس.ال يوجد إجابة صحيحة وأخرى 
 .توضع عالمة على الحالة التى تعبر عن واقع األمور عند الطفل 
 .اليجوز ترك أى موقف بدون تحديد مايعبر عنه 
 .اليجوز وضع أكثر من عالمة فى الموقف الواحد 
  والتوضيح له ةجابة على هذا المقياس من قبل الطفل نفسه، على أن يقوم أحد الراشدين بالقراءتتم اإل 

 إن لزم األمر. 
 ( سنوات.6.5: 5يجيب على المقياس أطفال يتراوح عمرهم بين ) 
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 طريقة حساب الدرجات وتصحيح االستجابات:
  يناسب الموقف  المذكور، علما بأنه ختيار العبارة المعبرة عن ماايتم حساب وجهة الضبط على أساس 

 ختيار أكثر من عبارة واحدة.االيسمح ب
   3جـ =              2ب=               1أ=بحيث يتم حساب درجات العبارات كالتالى:          
 ( درجة كحد أدنى معبر عن أقصى الحاالت الطرفية النقية لوجهة 30تتراوح الدرجة الكلية للمقياس بين )

النقية لوجهة الضبط ( درجة كحد أعلى معبر عن أقصى الحاالت الطرفية 90الضبط الخارجى، و بين )
 صين كًل حسب درجته كاألتى: و الداخلى، وبين هذه الدرجة وتلك، يتم توزيع درجات المفح

 ( وتعبر عن وجهة الضبط الخارجى.50: 30الدرجات التى تتراوح بين ) 
 ( معا.70: 51الدرجات التى تتراوح بين )( و تعبر عن وجهة الضبط )داخلى/ خارجى 
 ( وتعبر عن وجهة الضبط الداخلى.90: 71ين )الدرجات التى تتراوح ب 
                                    :)(3)ملحق                  البرنامج اإلرشادى )إعداد الباحثة 

( جلسة إرشادية مقدمة لألطفال ساكنى المقابر، 37قامت الباحثة بتصميم البرنامج اإلرشادى مكون من )
معتمدة على تيجيات الضبط الذاتى، و االعديد من االستراتيجيات ومنها استر تحتوى فى مضمونها على تطبيق 

المواقف والخبرات واألنشطة المتنوعة المقدمة لهم ويشاركهم أمهاتهم فى البرنامج حيث خصصت لهن بعض 
الجلسات التى صممت وفقا لنظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسى وذلك بهدف إرشادهن لتحسين 

 والكفاءة الوالدية لديهن، ومهارة للتواصل الفعال بينهن وأطفالهن لتحقيق التنمية السوية لشخصيتهم.ممارساتهن 
 خطوات إعداد البرنامج:

وضع الهدف العام للبرنامج، واألهداف العامة الفرعية منه وتبنى أسس فلسفية ونفسية وتربوية  الخطوة األولى:
 واضحة.

اإلجرائية تترجم األهداف العامة الفرعية إلى إجراءات سلوكية يقوم بها وضع األهداف الخطوة الثانية: 
 األطفال.

طر النظرية والفلسفية لمتغيرات البحث وعلى البرامج المقدمة لتنمية اطلعت الباحثة على األالخطوة الثالثة: 
لتعليم التفكير )دى (، سلسلة برنامج الكورت Kim, 2002الجوانب العقلية المعرفية واالجتماعية مثل: كيم )

)عبداألمير، ،  (Chen& Wang, 2007) (، والدراسات السابقة مثل: دراسة شين ووانج 2007بونو أدوارد،
2007 ،)  Sheppard& Crocker, 2008))( ،Mercy, 2017.) 

تحديد محتوى جلسات البرنامج بناء على كل ماسبق وبما يحقق أهداف البرنامج مع تبنى  الخطوة الرابعة:
 أسس فلسفية ونفسية وتربوية واضحة.

 إجراء دراسة استطالعية تهدف إلى: الخطوة الخامسة:
 .التعرف على الزمن المناسب ألداء الجلسات اإلرشادية مع األطفال، ومع األمهات 
 ل و األمهات مع الباحثة.التأكد من تجاوب األطفا 
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( أطفال من األطفال ساكنى المقابر و أمهاتهم 3لتحقيق هذه األهداف تم إجراء الدراسة االستطالعية على )
 ( لألمهات.2( منهم لألطفال و )2( جلسات )4مماثلين للعينة األصلية، حيث تم إجراء عدد )

 وكانت تنائج هذه الدراسة االستطالعية كاألتى: 
  (دقبقة.45تقدم جلسه فى اليوم الواحد على أن زمن الجلسة ) 

حسب –( دقائق للترحيب باألطفال أو األمهات 5بناء عليه تم تنظيم وقت أركان الجلسة الواحدة كاألتى: )
( دقيقة 35 -30) +فى بداية كل جلسة والتأكد من الحضور والسؤال عن الغائب إلبداء االهتمام  -الجلسة

 يم البنائى المرحلى و الشكر. ي( دقائق إلنهاء الجلسة و التق10 -5)+  اصيلهاى الجلسة بكل تفلتقديم محتو 
ندماج أكثر مع الجلسة مع تنويع الفنيات فى تجاوبت األطفال مع الفنيات المستخدمة مع إظهار لال -ب

فاء جو من التجديد واإلثارة، وفضل األطفال المعززات المادية كالحلوة واآللعاب ضالجلسة الواحدة إل
البالستيكية الصغيرة. وفضلت األمهات المعززات المادية فى المرتبة األولى أما اللفظية فجاءت فى المرتبة  

 الثانية. 
حيث مناسبة محتوى من (1) ملحقعرض البرنامج على االساتذة المتخصصين  لتحكمه الخطوة السادسة: 

&   (0.80تفاق المحكمين بيناالجلسات، والفنيات المستخدمة، والزمن مع األهداف وتراوحت معامالت 
 ، وكان من أهم مقترحات المحكمين مايلى: 1.00)

 قتراح بحذفه ألنهاسم "ماذا لو"، كانت إحداهم عن "العناد مع األمهات"، فجاء االافى الجلسات التى ب 
 عان لألوامر والخضوع كأسلوب تربوى سائد فى هذه المجتمعات.ذستسالم و لإللالفيها توجية 

 هداف السلوكية لتكون صياغتها أكثر دقة، مثل: يحذف هدف "أن يوفر األطفال ضبط صياغة بعض األ
خامات و األدوات و الخامات الالزمة لتنفيذ النشاط"، ليحل مكانه "أن يحلل الموقف ومايتوافر لديهم من أدوات 

 يمكن أن يخططوا بها لنشاط".
 الهدف العام للبرنامج:        

 "تنمية وجهة الضبط عند أطفال الروضة ساكنى المقابر"
 لتحقيق الهدف العام للبرنامج تم تحديد األهداف العامة الفرعية منه.

 األهداف عامة الفرعية كاألتى:
 السببى(. )اإلسناد تنمية القدرة على ربط النتائج بالسلوك -1
 تنمية القدرة على ضبط النفس و السيطرة على الممارسات السلوكية. -2
 حساس بالكفاءة الشخصية.تنمية الفعالية الذاتية عند األطفال واإل -3
 خرين.تنمية القدرة على السيطرة على األحداث و اآل -4
 السوية.شخصية أطفالهن  تنمية وعى األمهات بدورهن المتفرد الفعال فى تنمية -5

 جرائية الخاصة بكل جلسة من جلسات البرنامج لتحقيق هذه األهداف العامة الفرعية تم وضع األهداف اإل
 جرائية التالية:و منها على سبيل المثال األهداف اإل (3)أنظر الملحق 
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 بعض األهداف اإلجرائية الخاصة بجلسات األطفال: أوال:
 لجلسات.تباعها معا أثناء اقواعد عامة وقوانين للثواب والعقاب التفاق مع الباحثة  أن يضع  األطفال باال 
 .أن يحدد كل طفل هدفه الذى يسعى لتحقيقه أثناء الجلسة 
  ٌهدفه فى ظل التعاون الجماعى. أن يخطط األطفال سويا بحيث يحقق كل 
 .أن يعالج الطفل األفكار المطروحة عليه من حيث االيجابى والسلبى 
  النتيجة المنطقية على المدى البعيد لرمى القاذورات بالشارع.أن يحدد األطفال 
 الصدفة لتزامها وعدم نجاحها بالتبرير بالتزام به، ويالحظ أن يطبق الطفل قواعد الميثاق على الباحثة لال

 نصياعها دون تذمر.او الحظ،، و 
 أن يحدد األطفال أسباب نجاح أو فشل "اإلنبات" فى أنفسهم وفى الظروف المحيط. 
 .أن يستطيع األطفال تخطيط خطة بديلة بدال عن الخطة األصلية 
 .أن يتحمل األطفال مسؤلية بناء خيام معسكر كشفى فى فناء المدرسة مع أحد أعضاء الكشافة بالمدرسة 
 .أن يقارن الطفل بين حياته كإنسان وحياته كنحلة، من حيث السلبيات واإليجابيات 
 ،وصوال للهدف النهائى المشترك. أن يقسم األطفال األدوار بينهم 
 .أن يستطيع الطفل إقناع باقى األطفال بما يذكر 
 .أن يحدد الطفل تأثير سلوك معين له على اآلخرين 
 قبها.وعوا هأن يقارن الطفل االيجابيات والسلبيات التى ظهرت فى سلوكياته وسلوكيات زمالئ 

 بعض األهداف اإلجرائية الخاصة بجلسات األمهات: ثانيا:
  أن ترتب كل أم من األمهات أولوياتها فى الحياة من األكثر أهمية لألقل أهمية، وتحدد رتبة االهتمام

 بأطفالها بين أولوياتها مع توضيح األسباب.
 .أن تعبر األمهات عن معنى القضاء والقدر بصورة صحيحة المغالطة وال تهويل فيها 
  للصدف والحظ وال للنصيب وال للخرافات.أن تقتنع األمهات أن اإلنسان صانع غده والمجال 
  .أن توضح األم كيف يمكنها تغيير واقعها بنفسها لألفضل بالعمل 
  دارتها للعملية الوالدية مع أطفالها بوصف سلوكياتها وممارساتها إأن تصف كل أم من األمهات كيفية

 معهم.
 صحتها من وجهة نظرهن. أن تحكم األمهات على ممارستهن وسلوكياتهن مع أطفالهن من حيث مدى 
  سنوات فى مجاالت النمو المختلفة. 6-4أن تصف األمهات خصائص األطفال من 
 
 
 
 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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 أسس بناء البرنامج:
 أوال: األسس الفلسفية للبرنامج:

اشتقت الباحثة فلسفة البرنامج اإلرشادى الحالى من أربع نظريات هم: نظرية التعلم االجتماعي لجوليان 
نظرية التعلم االجتماعى التعتمد على التعلم من المجتمع وتأثير النواحى االجتماعية  بي.روتر، علما بأن

على السلوك االنسانى وال بالطرق االجتماعية فى التعلم كما فى النظريات االجتماعية بل هى نظرية تستفيد 
ست اسي فهى ليمن معطيات الحياة االجتماعية في عملية التعلم، وترى أّن االهتمام بالمحتوى شيء أس

لى الكيفية التي تها كان منصبا عأكنظريات التعلم تهتم بكيفية التعلم أكثر من محتوى التعلم، فالهدف من نش
ينظر بها األفراد إلى أحداث حياتهم والكيفية التي يفسرون بها النتائج التي تترتب على سلوكاتهم في مواقف 

 إحداث التغيير فيه. وجهة الضبط مفهوم متعلم؛ لذلك يمكن مختلفة. و
لخص روتر مضامين الممارسات العالجية فى نظرية  تغير السلوك فى نظرية التعلم االجتماعيةأما عن 

 التعلم االجتماعي وفيما يلي:
لسلوك طط في المخالعالج النفسي هو موقف تعلمي يساعد فيه المعالج الحالة على تحقيق التغيير ا-ا

 ما.والتفكير اللذين يمكن مالحظته
 من المفيد أن تفسر المصاعب التي تعاني منها الحالة في صيغة تقوم على حل المشكالت. -2
الدور العام للمعالج هو توجه عملية التعلم بحيث يتم إضعاف أشكال السلوك والمواقف غير المالئمة -3

 وتقوية أشكال السلوك البناءة والمرضية.
ي أشكال السلوك والتوقعات عند الحالة وكيف تسيء الحالة ف ينبغي تكريس االهتمام لكيفية نشوء بعض -4

 تعميمها لتجاربها وخبراتها السابقة أو يبالغون فيها.
 غالبا ما تكون التجارب من الحياة الواقعية أكثر تأثيرا على الحالة. -5
 (Schunk,2012,152 ( ،)Corey, 2016, 253العالج هو نوع من التفاعل االجتماعي. ) -6

ن  دلت هذه المضامين على شيء فإنما تدل على المرونة في استخدام األساليب من حالة إلى آخرى، وا 
والحاجة إلى زيادة مهارات حل المشكالت عند الحالة، وأهمية القيام بدور عالجي فعال يتضمن التفسير، 

إلى استبصار  -ع المواقفليس بالضرورة في جمي-والمقترحات، والتعزيز )التدعيم( المباشر، والحاجة المتكررة 
الحالة بمشكالتها كي يتم إحداث التغير السلوكي عندها وأهمية توجيه الحالة إلى المواقف الحياتية الحقيقية 
التي ستساعدهم على زيادة التغير واإليمان بأن القوانين التي تغير السلوك عموما تنطبق كذلك على المواقف 

 الحياتية.
وترى هذه النظرية أن الفرد الذى يعتبر أن الوقائع أو التعزيزات ترتبط السببى:  ثانيا نظرية هايدر للعزو

بسلوكه الشخصي وبخصائصه وقدارته الذاتية، أى سيرورة مركز الضبط تتجه للداخل، هو مايقابل فى نظرية 
كونه ليس بالعزو التعبير عن عزو لسببية داخلية، وعلى خالف ذلك، عندما يدرك التعزيز الذى يتبع سلوكا 
ر يتعلق واألمله صلة بهذا السلوك و خارج عن الضبط الشخصي للفرد، وتحكمها عوامل خارجية عن الفرد 
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بمركز ضبط خارجى، هو مايقابل العزو لسببية خارجية، والتمييز بين األفراد على هذا الشكل حسب هايدر 
ين يعتبرون لهم )ضبط داخلي( و أولئك الذيظهر وجود فئتين: أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مسؤولين عما يقع 

 صيرهم )ضبط خارجي(.ن بميم محكومأنفسه
حداث إوأساسها التركيز على فهم الفرد كمسؤول عن  ثالثا: نظرية مييكينبوم للعالج السلوكى المعرفى:

 سلوكه.
"إعادة الفرد  فتراض بأنويركز هذا االتجاه على اال رابعا: نظرية ألبرت أليس فى اإلرشاد العقالنى االنفعالى:

 (Schunk,2012,302) لتنظيم أفكاره سيؤدى إلى إعادة تنظم سلوكة".
 ثانيا: األسس النفسية والتربوية للبرنامج:

 (البد لنجاح البرنامج أن يسود جلساته الضبط الذاتSelf-Control من قبل األطفال واألمهات وذلك  )
 ثناء الجلسات وااللتزام به. أبوضع ميثاق للعمل 

 .مراعات الفروق الفردية؛ فلكل طفل بصمته السيكولوجية التى ينفرد بها 
  مكانية تطبيقها فى الحياة التدرج فى محتوى الجلسات من البسيط إلى األكثر تعقيداً، وصحتها علمًيا، وا 

 المنزلية لتعميم الفائدة وضمان االستمرارية.
  االعتقادات التى يملكها الفرد متعلمة، ولقوانين التعلم المختلفة األثر الكبير فىجميع المفاهيم النفسية و 

 تعلم الفرد لهذه المفاهيم.
   ذ أنها تنمو أو تتغير أو تضمحل أو تنسى بفعل الخبرات إكل خبرة متعلمة التملك الثبات المطلق

 المتالحقة للفرد.
 االسلوب اإلرشادى المستخدم:

اد رشمن مميزاته، و اإل ةستفادأسلوب اإلرشاد الجماعى مع األطفال و مع األمهات لالاستخدمت الباحثة 
 سات التى تجمع األطفال بأمهاتهم.( وهى الجل36،  26الجمعى فى الجلستين رقم )

 الفنيات اإلرشادية المستخدمة فى البرنامج اإلرشادى:
سس قة من النظريات التى تم االستعانة بها كأالفنيات المستخدمة فى جلسات البرنامج اإلرشادى الحالى مشت

فلسفية للبرنامج وبما أن نظرية التعلم االجتماعى نشأت من التقاليد الواسعة لكل من نظرية التعلم ونظرية 
الشخصية، وأحدثت تكامال بين  ثالثة اتجاهات واسعة في علم النفس هي: السلوك، والمعرفة، والدافعية، لذا 

تى: إعادة صياغة التفكير من خالل الحوار والمناقشة والعصف الذهنى، كما تم اآلجاءت الفنيات هى ك
استخدام لعب األدوار وتبادل األراء، مع استخدام روح النكتة والدعابة كلما أتاحت الفرصة، واستخدام الواجبات 

عزيز لنمذجة، والتيجابى مع النفس) أنا أبلى بشكل جيد،...(، واالمنزلية فى معظم الجلسات، والحديث اإل
م اخدستتم ا الفورى مع الثبات والتنوع )مادى و معنوى(، للمساهمة فى استمرارية دافعية األطفال، كما

تعزيز الذات  -التقويم والحكم الذاتى -إستراتيجيات الضبط وتنظيم الذات المستمر عن طريق )مراقبة الذات
 -تكيف النواحى المعرفية والوجدانية -تأجيل اإلشباع -الفعل و رد الفعل الذاتى إدراك فعالية الذات –



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ى( تنظيم الوقت وترتيب البيئة المحيطة )التحكم البيئ-طلب المساعدة -التنظيم الذاتى -التعليمات الذاتية
 بعض.كال الطرفين لبعضهم ال لتقليل المشتتات(، و كان هناك تغذية راجعية فى كل جلسات البرنامج من

 األدوات والخامات المستخدمة أثناء الجلسات:
 .)أفرخ كانسون وأقالم فلومستر، وكمبيوتر شخصى وجهاز عرض )بروجيكتور 
 ( سنوات، ومالبس متنوعة تصلح للعب الدرامى، وخامات متنوعة 6 -4قصص مناسبة ألطفال فى سن )

وعجائن وخرز وخيوط مختلفة الُسمك واأللوان وبعض خامات  من أوراق بيضاء وملونة  وألوان  وصلصال
)دائرية( وخرامة الورق، ودباسة للورق  س غير مدببةءو منة، ومساطر ومقصات ذات ر آالبيئة ومواد الصقة 

 ومرايل لألطفال، وبعض األدوات اإليقاعية البسيطة.
 أساليب التقويم بالبرنامج: 

 :ية للتقويمقامت الباحثة بإجراء األساليب التال
  :هدف إلى تحديد وجهة الضبط لدى األطفال قبل بدء فى جلسات البرنامج )القياس التقويم القبلى

 القبلى(.
  :تم هذا النمط من التقويم المستمر من أول جلسات البرنامج لنهايتها من خالل التقويم البنائى المرحلى

 .قيق أهداف الجلسة المطلوبةستخراج خالصة الجلسات بنهايتها، وبتحامناقشة األطفال و 
  :بإجراء القياس البعدى عن طريق إعادة تطبيق أداة البحث، بعد إنهاء جلسات البرنامج. التقويم البعدى

 وذلك لمعرفة التطور الذى حدث لدرجة وجهة الضبط لدى األطفال.
  :عين للتأكد من و ببأس ذلك بأن قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة بعد القياس البعدىالتقويم التتبعى

 استمرارية فاعلية البرنامج على األطفال)القياس التتبعى(.
 التوزيع الزمنى للجلسات:

م(، بواقع ثالث جلسات إسبوعيا، 22/11/2018م(:)22/9/2018طبق البرنامج الحالى فى الفترة من ) 
 م.2018/ 12/ 6بتاريخ ه بعدها بأسبوعين ؤ أشهر، والقياس التتبعى تم إجرا ةليستمر البرنامج ثالث

( يوضح موضوعات الجلسات والمستهدف منها علمأ بأن الجلسة الواحد قد تحتوى على أهداف 8جدول)
 ائية تخدم عدة أهداف عامة فرعية:إجر 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
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 (8جدول )
 يوضح رقم الجلسات و موضوعاتها و المستهدف منها

 المستهدف موضوع الجلسة رقم الجلسة
 األطفال األطفال ساكنى المقابر ووضع قواعد وقوانين للعملالتعارف على  1
 األمهات التعارف على أمهات األطفال ساكنى المقابر و وضع ميثاق 2
 األطفال تنظيم األطفال للبيئة المحيطة و وضع األهداف" 3
 األمهات تعريف األمهات على الجزء الخاص بهن فى البرامج. 4
 األطفال نيلو نحو مسؤ  5
 األمهات أطفالنا أولوية جديرة باالهتمام. 6

 األطفال (4( )3( )2( )1ماذا لو ) 19 -7-15
 األمهات التفكير بشكل صحيح. 8
 األطفال و تحمل المسؤولية لتزاماال 9
 األمهات واقع الوالدية بين األمهات و أطفالهن. 10
 األطفال الخطة البديلة. 11

 األمهات خصائص نمو األطفال. 14 -12
 األطفال التخييم بفناء المدرسة. 13
 األمهات وصف األمهات لسلوكياتهن الوالدية مع أطفالهن 16
 األطفال تأجيل اإلشباع 17

 األمهات الحاجات النفسية لألطفال. 20 -18
 األطفال مصادر الحرارة على كوكب األرض. 21
 األمهات أطفالنا المشكلون،ما السبب؟ وماالحل؟. 22
 األطفال إشارات المرور 23

 لاألمهات واألطفا-األمهات أساليب الوالدية 26 -24
 األطفال مجموعات البناء 25
 األطفال الحواس الخمس 27
 األطفال مجموعات البازل 28
 األطفال القطبين حدألرحلة  29
 األطفال جملتى الموسيقية 30
 األطفال رمزى الخاص 31



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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 األطفال (2(  )1المهن ) 33 -32
 األطفال اللعب الدرامى 34
 األطفال اللعب الفنى 35
 األطفال و األمهات الجلسة الختامية 36
 األطفال القياس التتبعى 37

 الخطوات اإلجرائية للبحث:
ى ألماكن المقابر التى تسكنها األسر مثل: مقابر باب النصر والدويقة وصالح أقيام الباحثة بحصر مبد .1

ستطالعية اسالم والدراسة واإلمام الليثي ومنطقة التونسي باإلمام الشافعي بالقاهرة، وعمل زيارات ميدانية 
 لبعضها، للتأكد من الواقع الذي يعيشه هؤالء األطفال .

 ة من أطفال و شروطها.تحديد مواصفات عينة البحث التجريبي .2
التأكد من تواجد العينة المطلوبة من األطفال ساكنى المقابر بالمدارس الحكومية القريبة منهم وذلك بإجراء  .3

عدة زيارات لعدة مدارس للحصول على أكبر عدد ممكن منهم فى مدرسة واحده للتمكن من تنفيذ التصميم 
 بية(.التجريبى المطلوب) مجموعة ضابطة و مجموعة تجري

 إعداد أداة البحث و حساب الكفاءة السيكومترية لها للتأكد من صالحيتها. .4
جراء التعديالت المطلوبة من ِقبل السادة المحكمين. .5  إعداد البرنامج اإلرشادى وتحكيمه وا 
 إعداد مكان التطبيق وتجهيزه. .6
 م، بدء جلسات البرنامج 22/9/2018إجراء القياس القبلى على األطفال بتاريخ  .7
 ( جلسات أسبوعيا.3أشهر بواقع ) 3تطبيق البرنامج الذى استمر حوالى  .8
 م بالجلسة الختامية و القياس البعدى.2018/ 22/11استكمال تطبيق البرنامج فى  .9

 م .6/12/2018إجراء القياس التتبعى بتاريخ   .10
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 ختبار فريدمان اFriedman Test. 
 نتائج البحث:

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى رتب درجات "نه: أأوال: نتيجة الفرض االول و ينص على 
اس برنامج ارشادى علي مقيطفال المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد تطبيق أ

  وجهة  الضبط لصالح اطفال المجموعة التجريبية".
إليجاد  Mann Whitney Testللتحقق من صحة الفرض، قامت الباحثة باستخدام اختبار مان ويتنى  

متوسطى رتب درجات اطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد تطبيق الفروق بين 
 (.9ي مقياس وجهة الضبط كما يتضح فى جدول )رشادى علإج برنام

 (9جدول )
طفال المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد أالفروق بين متوسطى رتب درجات 

 تطبيق برنامج ارشادى علي مقياس وجهة  الضبط
 29ن=

متوسط  العدد المجموعات المتغيرات
 الرتب

 اتجاه الداللة الداللة Z مجموع الرتب

وجهة  
 الضبط

 التجريبية
 الضابطة
 اجمالى

15 
14 
29 

20.87 
8.71 

313 
122 

 
3.85

3 

دالة عند 
 0.01مستوى 

لصالح 
المجموعة 
 التجريبية

Z    =2.58  0.01عند مستوى 
Z    =1.96  0.05عند مستوى 

طفال أبين متوسطى رتب درجات  0.01( وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 9يتضح من جدول )
هة  رشادى  علي مقياس وجإالمجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد تطبيق برنامج 

 الضبط لصالح المجموعة التجريبية.
( الفروق بين متوسطى رتب درجات اطفال المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة 1ويوضح شكل )

 رشادى علي مقياس وجهة  الضبط.إتطبيق برنامج  ساكنى المقابر بعد
 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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 (1شكل )

طفال المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد تطبيق برنامج أالفروق بين متوسطى رتب درجات 
 ارشادى  علي مقياس وجهة  الضبط

 مناقشة نتائج الفرض األول:
بين متوسطى رتب درجات  0.01ويتضح لنا من نتيجة الفرض األول وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 

ي مقياس رشادى علاطفال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد تطبيق البرنامج اإل
 وجهة  الضبط لصالح المجموعة التجريبية.

من األطفال ساكنى المقابر التى تعرضت للبرنامج االرشادى كخبرة هذا يعنى أن المجموعة التجريبية   
منظمة مدروسة نمى عندها وجهة الضبط بشكل دال إحصائيا عن المجموعة الضابطة من األطفال ساكنى 

ُتركت تحت وطأة التقييمات السلبية للذات، فظلت وجهة الضبط عندها  المقابر التى لم تتعرض للبرنامج و
 التقييمات السلبية للذات، حيث أن هناك عالقة بين مركز الضبط الخارجى و محدودة النمو،

 (Reemst, Fischer& Zwirs, 2016, 3-25) ، وبما أن وجهة الضبط فى هذا البحث على متصل
أن أطفال  على نستطيع التأكيدإذًا  ليه تعنى قربه من الضبط الداخلى،درجة الطفل ع ترتفعاواحد كلما 

تجهوا نحو الضبط الداخلى بشكل دال إحصائيا عن المجموعة الضابطة من األطفال االمجموعة التجريبية 
ساكنى المقابر، وأن اإلرشاد النفسى الذى قدم لألطفال فى المجموعة التجريبية بل وألمهاتهم ساعد على 

رات اليومية العادية كتفاء بالخبيتها واالتنشيط وتسريع نمو وجهة الضبط، فى حين ترك وجهة الضبط بدون تنم
بكل ماتحمله من سلبيات لدى األطفال ساكنى المقابر المجموعة الضابطة، لم يحقق هذا النماء الدال إحصائيا 

الصحيح، فأطفال المجموعة الضابطة ساكنى المقابر لم يتعرضوا ألى خبرات تتيح لهم تكوين  هتجافى اال
نحو الداخل ، وأطفال المجموعة لديهم اهم فى تنمية وتنشيط وجهة الضبط مخزون من الخبرات التى تس

 ,Outley)معهم فى نفس الظروف المكانية والسكانية بكل مابها من بنى والتى ذكرها أوتلى  نالتجريبية يعيشو 
عندما أوضح أن األماكن التي يعيش ويلعب فيها األطفال عبارة عن أربع بنى مترابطة هى:  (53 ,2006

الطبيعية كالمساحات الخضراء، واالجتماعية كالجيران واألقران، والثقافية، والبنية التحتية كالسكن، فالمجموعة 
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ن كانتا االتجريبية مثلها مثل المجموعة الضابطة لم يتغير أو يعدل الظروف السكنية لديهم، والمجموعت
ى نتيجة المنخفضة فى القياس القبل متكافئتين فى وجهة الضبط الذى كان أميل للضبط الخارجى بدرجته

الوضع الذى فيه إساءة للطفولة وماتحمل هذه اإلساءة من أضرار نفسية على األطفال فبحسب دراسة )محمود 
( التى ُأجريت بهدف التعرف على بعض الخصائص النفسية والسلوكية )مركزية الذات، 2003و صابر، 

( طفال ذكر 160طفال معرضة لإلساءة، لعينة مكونة من )وجهة الضبط، الحالة المزاجية(، لعينة من األ
( سنة، مستخدمة مقياس مركزية الذات ووجهة الضبط والحالة 12: 9معرضة لإلساءة، تراوحت أعمارهم بين )

المزاجية وتوصلت إلى أنه: يعاني هؤالء األطفال من اضطراب الحالة المزاجية )القلق واالكتئاب واإلجهاد 
 ضبط خارجية. النفسي( و وجهة

ن األفراد عندما أحينما ذكر  Choice Theoryصاحب نظرية االختيار” Glasser“أكده "جالسر"  وهذا ما
يعجزون عن إشباع حاجة الحب وحاجة األهمية، أو كلتيهما فإنهم يعيشون الفشل في االندماج مع اآلخرين 

لى عمل غير قادرين ع نناجحة، ويصبحو واأللم النفسى، وضعف التكيف مع ما يجري في حياتهم بطريقة 
حياتهم بالطرق  نإلى اإلرشاد؛ حيث ينبغي أن يتعلموا كيف يعيشو  ااختياراتهم بشكل مسؤول، والبد أن يلجئو 

 (Kim, 2002, 6أنها تشبع حاجاتهم على أفضل صورة. ) نالتي يعتقدو 
لخارجية و التفاعل مع ضغوطها والقوى افاألطفال هنا ولدوا في بيئة ليجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل معها، أ

 تدفعهم إلى القيام بأنماط سلوكية يقبلون عليها برضا أو بدون رضا ولكنهم مدفوعون لوجهة ضبط خارجية،
فاالتصاف بالضبط الخارجى يكون هو الطريقة المؤثرة أو التوافقية للعيش بسالم مع هذه الثقافة، إال أنه كثيرًا 

حكموا في هذه البيئة ذاتيًا على طريقتهم الخاصة، وما لديهم من جهود يمكنهم بذلها، مايحاول األطفال أن يت
لديهم من قدرات على المثابرة وهى عوامل تساعد الطفل على التحكم  اكتسبوه من خبرات محدودة، وما وما

مدادهم بما يعينهم ستضيع جهودهم أ ن لم يتم اللحاق بهم وا  بشكل  نيحبطو و سالذاتي للسيطرة على البيئة، وا 
، وهذا المدخل هو الذى وظفته الباحثة فى البرنامج اإلرشادى مع األطفال ساكنى اخر فيزداد الوضع سوءآأو ب

انى سلوك سلوك اإلنسالالمقابر فى المجموعة التجريبية، حيث كان البرنامج بكل جلساته يوظف حقيقة أن 
من أجل استبعاد ضرر يسعى لتجنبه، وأتاح هادف، من أجل هدف يناضل لتحقيقه كمعزز إيجابى، أو 

البرنامج بكل جلساته خبرات للطفل يستطيع من خاللها أن ينظم ذاته ويفكر ويحدد لنفسه أهداف ويسعى 
لتحقيقها تحت مظلة العمل الفردى والجماعى والمتوازى، ومد الطفل بخبرات مخططة يستطيع من خاللها أن 

ه، معينة والتى أظهرت له أنه يستطيع أن يكون هو المؤثر فى نتائج سلوكيحدد األسباب التى أوصلته لنتائج 
 يعتمد على معتقدات ليست منطقية مثل الحظ والصدفة وذوى النفوذ. وال
كل من تنمو فيه شخصية الطفل بشآكما أنه إيمانا بدور األسرة وخاصًة األم فى حياة الطفل وفى خلق جو  

لكفاءة الوالدية لهن، فإن كان ليس باإلمكان تغيير الوضع السكنى سوى، خصصت جلسات لألمهات لتحسن ا
دور فى  يسمح به الواقع،  واألم أهم من لهم للطفل، فباإلمكان تغيير الوضع النفسى المحيط بالطفل بقدر ما

يرا فالواقع النفسى الذى يعيشه األطفال مهما كان حال الوضع المادى، وهذا ما أكدته الدراسات مثل دراسة أول



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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التى تناولت العالقة بين  (Olvera, Remy, Power, Bellamy& Hays, 2001) ورمى وزمالئهم 
معتقدات مركز الضبط لدى األم، واستراتيجيات التنشئة االجتماعية، ومعتقدات وجهة الضبط الخاصة 

لألمهات تؤثر على عائلة أمريكية، وأشارت نتائجها إلى أن معتقدات مركز الضبط  (80بأطفالهم، لدى)
استراتيجيات التنشئة االجتماعية التي يستخدمونها، وأن هذه االستراتيجيات مرتبطة بمعتقدات وبوجهة الضبط 
الخاصة باألطفال. وأشارت إلى أن مركز الضبط الداخلى لألم مرتبط إيجابيا باستخدامهن الستراتيجيات 

 جابة بأنفسهم، وبـوجهة الضبط الداخلية لألطفال،إلهتمام بأسئلة أطفالهن وتشجيعهم على البحث عن ااال
 ستراتيجية إهمال أسئلة األطفال،إأكثر عرضة الستخدام  نّ األمهات الالئي اعتقدن بالضبط الخارجى، ك

وبوجهة الضبط الخارجية لألطفال، وهذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج دراسة بيكر وجينسبيرج ودومينجيس 
عن:"سلوك الضبط األمومي ومركز الضبط  (Becker,Ginsburg,Domingues& Tein, 2010)وتين 

( أما 38لديها: فحص آليات العالقة بين اضطرابات قلق األمهات وأعراض القلق لدى األطفال"، لعينة من )
من قلق، شاركت األمهات جنبا إلى جنب مع واحد من أطفالهن الذين  ينتعان ( أما ال37يعانين من القلق و)

وجهة الضبط الخارجية  ا( من اإلناث، وأشارت النتائج إلى أن الطفل ذ%52( سنة ) 14: 6ح أعمارهم )تتراو 
وأمه من القلق، وسلوك األمهات الدكتاتورى، عن طريق تقييد الفرص إلتقان البيئة أو غرس شعور  هويعانى 

بنفس نتائج الدراسة ، (Coyne& Thompson, 2011)باالعتمادية، و جاءت دراسة كوينى وثومبسون 
 كتئاب، فى حين دراسة ويكلينى ونويكى وزمالئهالسابقة وكانت األمهات فيها يعانين من اال

(Wickline, Nowicki, Kincheloe& Osborn, 2011) ( طفاًل وأمهاتهم 12463على عينة من )
، تم افتراض LOCالضبط لتحديد، مجموعة العوامل المحتملة التي لها أقوى التأثيرات المستقلة على وجهة 

الوضع االجتماعي واالقتصادي، ونمط الوالدية وسلوك اآلباء واألمهات، واألنشطة التى يمارسها الطفل، 
ربية هتمامهم، و غير االستبدادين في نهجهم لتاوالنتائج  تشير إلى أن اآلباء واألمهات الذين هم الطفل مركز 

ت مع أطفالهم والقراءة والتفاعل معهم، هؤالء أطفالهم وجهة صين على قضاء المزيد من الوقيالطفل، و حر 
الضبط لديهم داخلية وهؤالء األطفال هم األكثر إظهارا ألنواع السلوكيات المرتبطة بالنجاح وتعليم الطفل 

نفعاالتهم وعواطفهم والنتائج تشير إلى أن التجارب المبكرة مهمة في تحديد وجهة الضبط اكيفية السيطرة على 
 النوعين. اختالفات هامشية بين دتجإال أنه  وُ  للبنين والبنات متشابهة الحقا، وعلى الرغم كانت التحليالت

هتمت الباحثة بتقديم جلسات لألمهات كان الهدف منها تعديل طريقة تفكير األمهات فى أولوياتهن اوعليه 
عطاء أطفالهن األولوية الالئقة بالمسؤولية الملقاة على عاتقهن عادة النظر فيما يتبعن من أساليب و وا  الدية ، وا 

معهم، عن طريق معرفة خصائص نموهم فى المجاالت المختلفة للنمو و حاجاتهم النفسية، وأسباب مشاكلهم 
السلوكية، وماهى األساليب الصحيحة فى التعامل مع أطفالهن ولماذا هى صحيحة و ماهى فائدتها المرجوة 

على شخصية األطفال، وكانت جلسات األمهات جماعية ، كما تم اللجوء عند األخذ بها والتى تنعكس 
لجلسات اإلرشاد الجمعى لألمهات مع األطفال، وكان هذا أقرب للواقعة فى اإلرشاد النفسى، و دراسة 

عن:" فاعلية العالج الواقعي في تنمية المهارات االجتماعية وتعديل مركز  (2006)الصمادي و الخز، 
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( طفال من األطفال المعرضين للخطر أعمارهم بين 60طفال المعرضين للخطر"، لعدد )الضبط لدى األ
( جلسة إرشادية تدريبية 14( وجميعهم من الذكور، وبرنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي يتكون من)18: 12)

بط نحو ضعلى مدى شهرين، وأظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج اإلرشاد الجمعي الواقعي في تعديل مركز ال
 الداخل لدى األطفال المعرضين للخطر الذين أخضعوا للبرنامج.

فى تنمية وجهة الضبط لألطفال ساكنى المقابر وحقق الهدف منه، وأنه  وبهذا نجد أن البرنامج كان فعاال
ل خاليجدر بنا ترك تنمية وجهة الضبط لهؤالء األطفال للخبرات الحياتية اليومية العادية، بل البد من التد

الضبط  هتجااالصحيح، أى فى  هتجابالبرامج اإلرشادية إلثراء وتنشيط وتحفيز نموها وصيرورتها فى اال
 الداخلى.

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات ثانيا: نتيجة الفرض الثانى و ينص على انه: 
رشادى على البعدى لتطبيق البرنامج اإلطفال المجموعة التجريبية ساكنى المقابر فى القياسين القبلى و أ

 مقياس وجهة الضبط لصالح القياس البعدى".
يجاد  الفروق إل Wilcoxonو للتحقق من صحة ذلك الفرض ، قامت الباحثة باستخدام اختبار ولكوكسن 

ادى شبين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج االر 
 (10على مقياس وجهة الضبط كما يتضح فى  جدول )

 (10جدول )
الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لتطبيق 

 البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط
 15ن=

 القياس المتغيرات
 البعدى -القبلى

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 
Z 

اتجاه  الداللة
 الداللة

 
 وجهة الضبط

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 الرتب المتساوية
 اجمالى

- 
15 
- 

15 

- 
8 

- 
120 

 
3.411 

دالة عند 
مستوى 
0.01 

فى اتجاه 
القياس 
 البعدى

Z  =2.58  0.01عند مستوى  
 Z =1.96 0.05 عند مستوى 

بين متوسط رتب درجات أطفال  0.01( وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 10يتضح من جدول )
ضبط فى رشادى على مقياس وجهة الالمجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج اإل

 اتجاه القياس البعدى .
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والبعدى  القياسين القبلىفى  المجموعة التجريبية ( الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال2و يوضح شكل )
 .رشادى على مقياس وجهة الضبطلتطبيق البرنامج اإل

 
 (2) شكل

 الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى
 لتطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط

بعد  القبلى و البعدى علي مقياس مقياس وجهة الضبطيجاد نسبة التحسن بين القياسين إكما قامت الباحثة ب
 (11رشادى كما يتضح فى جدول )تعرضهم للبرنامج اإل

 (11جدول )
 نسبة التحسن بين القياسين القبلى و البعدى علي مقياس وجهة الضبط

 بعد تعرضهم للبرنامج االرشادى
 نسبة التحسن متوسط القياس البعدى متوسط القياس القبلى المتغيرات

 %14.52 58.33 49.86 وجهة الضبط
 مناقشة نتائج الفرض الثانى:

بين متوسط رتب درجات  0.01يتضح لنا من نتيجة الفرض الثانى وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 
أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط 

 فى اتجاه القياس البعدى.
 رتفعت درجاتهم من الدرجات التى كانت أقرباوهذا يعنى أن األطفال ساكنى المقابر بالمجموعة التجريبية 

الخارجية لتصبح أقرب لوجهة الضبط الداخلية بشكل دال إحصائيا، وتحسنت وجهة الضبط لوجهة الضبط 
 (.%14.52لديهم، وكانت نسبة التحسن )

تالحظ من خالل توجه اعتقادات الفرد حول عالقة المعززات بسلوكه أو  يةو بما أن وجهة الضبط سمة نفس
قادات لدى الفرد، و"المعتقدات متغير ذو شأن بعوامل خارجة، وبذلك فوجهة الضبط جزء من منظومة االعت
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شكال فى بلورة الخبرة، وتساعد األفراد على تذليل الصعاب والتغلب على ما يات، بل يواجههم من تناقضات وا 
 (128، 2002هي توجه السلوك وتعين األفراد على تقبل البيئة المحيطة بهم. )عابد و أمبوسعيدى، 

ة خبراتهم ستطاعوا بلور اأن األطفال ساكنى المقابر فى المجموعة التجريبية  إذًا نتيجة هذا البحث تدل على 
التى مروا بها فى البرنامج، بعد أن تم توجه معتقداتهم حول عالقة المعززات بسلوكهم، وأدى هذا لتنمية وجهة 

صعاب و لالضبط لديهم ، مما سيساعدهم على تقبل البيئة المحيطة بهم و بذل المجهود المنظم لتذليل ا
التغلب على ما يواجههم من تناقضات و إشكاليات فى بيئتهم، وهذه النتيجة للبحث الحالى خالفت النتيجة 

عن: "أثار برنامج عالجى   (McIntosh & Rawson, 2001)التى جاءت بها دراسة مكلنتوش و رايسون
م دراسة رابات سلوكية"، حيث تلتعديل السلوك المنظم على وجهة الضبط لدى األطفال الذين يعانون من اضط

: 6( طفال تتراوح أعمارهم ما بين )130أيام على وجهة الضبط. لدى ) 10تأثير برنامج لتعديل السلوك لمدة 
( سنة يعانون من اضطرابات سلوكية حادة أغلبهم من خلفيات اجتماعية واقتصادية منخفضة، و منازلهم 12
لمركز الضبط، ووجد أن هناك استجابة من األطفال الذين  ستخدام مقياس نويكى ستيكالنداحطمة،وتم م

( سنة للعالج مع زيادة كبيرة في معدل مركز الضبط الداخلى، ولكن األطفال 12: 10تتراوح أعمارهم بين )
 نضباطا للسلوك كما أن تأثر األطفال الذكورااألصغر سنا لم يفعلوا ذلك وظهر األطفال األكبر سنا، أكثر 

 ختالف فى النتيجة جاء نتيجة أن هذهفروق بينهم. وهذا اال رنامج العالجى كان متساوى و الواإلناث بالب
الدراسة كانت موجهة نحو عالج االضطرابات السلوكية بشكل مباشر و وجهة الضبط بشكل غير مباشر 

( سنوات ومافوق ذلك ألن مركز الضبط تكون عندهم، فى حين لم يشمل 10وهذا يصلح مع األطفال )
برنامجها على جلسات لتنمية وجهة الضبط لألطفال الصغار الذين فى مرحلة تكوين لم يكتمل لوجهة الضبط 

تشكيل مركز الضبط عندهم ليتم تعديله، ففى هذه المرحلة العمرية األطفال الصغار فى  يكتملومازال لم 
لحالى فجاء تم فى البحث ا ما ف، ال لتعديلها، وهذاثحاجة إلى تنمية وتشكيل وجهة الضبط وبشكل مباشر مك

 بالنتائج المرضية الدالة إحصائيا، على خالف ماحدث فى دراسة مكلنتوش و رايسون.
لعب لاستخدام اللعب الفنى و اوكان ألنواع األنشطة المستخدمة فى جلسات البرنامج دور كبير حيث تم 

نجاح البرنامج حيث نجد أن دراسة الدرامى فى شكل فردى و جماعى وهذا كان له تأثيره اإليجابى على إ
ثناء اللعب االجتماعي و أعن:"خلق الذات المشتركة  (Whitington& Floyd, 2009)ويتنجتون و فلويد 

"،  التى كانت بهدف التحقق من أهمية لعب الدراما االجتماعية وما إذا ةالدرامي في روضه أطفال استرالي
( 4,6( طفال أنثى كلهم )14( طفال ذكر و )14لعينة من ) كان هذا ممكن مع أطفال الرابعة من العمر،

سنوات، و وجد أن توظيف اللعب الدرامى معهم خلق الترابط بينهم و بين شركائهم في اللعب، وأن برامج 
لألطفال الصغار القائمة على الدراما االجتماعية تزيد من فرص خلق الذات االجتماعية المشتركة، حيث  أن 

( يخلق منطقه تنموية هامة والتي تحدث النمو المعرفي األمثل، فالمشاركة SDP) جتماعية لعب الدراما اال
تماعي ليه في األدب االجإبنجاح في هذا النوع من لعب األطفال مع شركائهم يخلق معني مشترك، أو مايشار 

 الثقافي باعتباره الذات االجتماعية. -



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

854 

شادى الدور الفعال فى نجاح البرنامج حيث أشارت نتائج دراسة كما أن إشراك األمهات فى البرنامج اإلر     
إلى  ،(Bodenmann,Cina,Ledermann& Sanders, 2008 ,424)ودينمان وكينا وليديرمان وسانديرب

حساسه بالرفاهية، ونفس النتيجة  أن تحسين الوالدية لدى األمهات واآلباء والطفل يحسن من سلوك الطفل وا 
وكذلك دراسة برينت  (Haan, Prinzie& Deković,2009) وبرينزيى وديكوفيس توصلت لها دراسة هان

(Brent, 2016التى عملت على منع سلوك اال ) ،نتحار بين األطفال بالتركيز على الوالدين وليس األطفال
مرونة األسرة وتكوين مركز ضبط داخلى للوالدين، كما أكدت الدراسة المسحية لويتكويسكيل ودويلينج  بزيادة

، أن أفضل التدخالت التى أحدثت نتائج مع األطفال Wittkowski1,Dowling& Smith, 2016)وسميز )
لمدى البعيد، وأن ة على اقبل المدرسة ألنها فترة تكوينية للصحة النفسية والعقلي تلك التى تمت فى سنوات ما

سلوك الوالدية عامل مهم ومستهدف من أجل تحسين نمو األطفال، وأن التدخالت التى تشتمل علي إرشاد 
للتدخل  ةالوقليلة التكلفة وطرق فع ةاآلباء لتغيير سلوك الوالدين ورفع الكفاءة الذاتية الوالدية تعتبر فعال

( عندما أوصت بأن يتم عمل وتنظيم برنامج لألطفال Mercy, 2017أكدته دراسة ميركى ) المبكر، وهذا ما
رشاد النفسى للوالدين لتحسين ممارساتهم وكفاءتهم الوالدية، ومهارة للتواصل الفعال بين الوالدين تشمل اإل
 وأطفالهم.

لي، خفعندما تنمى األسرة إدراك الطفل بأنه شخص مؤثر فى بيئته تدفعه إلي زيادة التوجه نحو الضبط الدا
فمن خالل طبيعة العالقة بين األحداث والنتائج التي يمر بها الطفل يدرك أن هناك عالقة سببية بين سلوكه 
والنتائج، وأن التدعيمات التي يحصل عليها تعتمد على سلوكه، أما الطفل غير القادر على التنبؤ بسلوك 

 لى أهمية الثبات فى أساليب الوالدينالوالدين يجعل الفرصة مهيأة لظهور الضبط الخارجي، مما يشير إ
 وسلوكهم فى المواقف الحياتية المختلفة.

   (Moreland, Felton& Hanson et al, 2016, 2047)(، 166 -165، 2006)أحمد،          
كما أن الطفل الذي ينال الرعاية المستجيبة سوف يستدخل نموذج اآلخرين وينظر إلى ذاته على أنها فعالة 

يدفع  أما الطفل الذي -مصدر ضبط داخلي-فى البيئة ويمكنه االعتماد على الذات وتحمل المسؤلية مؤثرة 
(، 205، 2014االمارة،(-ضبط خارجي-ساد شخصيته، فسيكون اعتماديا إف مبكرًا تجاه االستقالل خوفًا من

صة أنشطة وبرامج متخصوهذه الرعاية المستجيبة تكون من األسرة و البيئة المدرسية بما يقدم فيها من 
رشادى فى قدمه البرنامج اإل لألطفال تستجيب لمتطلبات النمو لديهم ولحاجاتهم النمائية والنفسية، وهذا ما

 هذا البحث، لذلك جاءت هذه الفروق الدالة إحصائيا فى درجة وجهة الضبط قبل تطبيق البرنامج وبعده. 
د فروق دالة احصائيا بين رتب درجات وجهة الضبط "توجنه: أثالثا: نتيجة الفرض الثالث وينص على 

الضبط الخارجى(  –الضبط الداخلى و الخارجى  –طفال ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى لأل
بعد تطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط لصالح وجهة الضبط الداخلى لالطفال ساكنى 

 المقابر".



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
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يجاد الفروق بين رتب إل Friedman Testللتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة اختبار فريدمان 
الضبط الداخلى و الخارجى  –طفال ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى درجات وجهة الضبط لأل

 (12الضبط الخارجى( كما يتضح فى جدول ) –
 (12جدول )

الضبط  –الفروق بين رتب درجات وجهة الضبط لالطفال ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى 
 الضبط الخارجى( باستخدام اختبار فريدمان –الداخلى و الخارجى 

 15ن = 
 مستوى الداللة 2كا درجة الحرية متوسط الرتب المتغيرات

  2.37 الضبط الداخلى
2 
 

 
6.136 

 

 
 2.13 الضبط الداخلى /الخارجى 0.05دالة عند مستوى 

 1.5 الضبط الخارجى
 0.01عند مستوى    9.2=       2كا
 0.05عند مستوى    6=         2كا

طفال بين رتب درجات وجهة الضبط لأل  0.05( وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى12يتضح من جدول )
الضبط الخارجى( بعد تطبيق  –الضبط الداخلى / الخارجى  –ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى 

يجاد الفروق بين متوسط رتب درجات إرشادى على مقياس وجهة الضبط، ثم قامت الباحثة بالبرنامج اإل
الضبط  –الضبط الداخلى/ الخارجى –طفال ساكنى المقابر فى القياسات  الثالث )الضبط الداخلىاأل

 .(13)الخارجى( كما يتضح فى جدول 
 (13جدول )

 الفروق بين متوسط رتب درجات االطفال ساكنى المقابر فى القياسات  الثالث
 الضبط الخارجى( –الضبط الداخلى و الخارجى  –)الضبط الداخلى 

 اتجاه الداللة مستوى الداللة F قياساتال
لضبط الداخلى و ا -الضبط الخارجى 

 الخارجى
 ــــــــــــــ غير دالة 1.734

دالة عند مستوى  2.373 الضبط الداخلى  -الضبط الخارجى 
0.05 

فى اتجاه وجهة 
 الضبط الداخلى

الضبط الداخلى و   -الضبط الداخلى  
 الخارجى

 ــــــــــــــــــ غير دالة 0.639



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

856 

بين متوسط  رتب درجات وجهة   0.05حصائيا عند مستوىإ( وجود فروق  دالة 13يتضح من جدول )
الضبط الخارجى( بعد تطبيق البرنامج –الضبط لالطفال ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى 
 االرشادى على مقياس وجهة الضبط لصالح وجهة الضبط الداخلى.

ر فى بحصائيا بين متوسط  رتب درجات وجهة الضبط لالطفال ساكنى المقاإكما يتضح عدم وجود دالة 
الضبط الداخلى / الخارجى( بعد تطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة  -القياسات )الضبط الخارجى

 الضبط . 
حصائيا بين متوسط  رتب درجات وجهة الضبط لالطفال ساكنى المقابر فى إكما يتضح عدم وجود دالة 
هة البرنامج االرشادى على مقياس وجالضبط الداخلى / الخارجى( بعد تطبيق  -القياسات )الضبط الداخلى

 الضبط . 
( الفروق بين متوسط رتب درجات وجهة الضبط لالطفال ساكنى المقابر فى القياسات 3و يوضح شكل )
رشادى على مقياس الضبط الخارجى( بعد تطبيق البرنامج اإل –الضبط الداخلى والخارجى –)الضبط الداخلى
 وجهة الضبط.

 
 

 
 (3) شكل

الضبط الداخلى و  –الفروق بين متوسط رتب درجات وجهة الضبط لالطفال ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى 
 الضبط الخارجى( بعد تطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط –الخارجى 

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:
( بين متوسط رتب درجات 0,05حصائيا عند مستوى)إيتضح لنا من نتيجة الفرض الثالث وجود فروق  دالة 

الضبط الخارجى( بعد تطبيق البرنامج  –طفال ساكنى المقابر فى القياسات )الضبط الداخلىوجهة الضبط لأل
 ذوى وجهة الضبط الداخلى. رشادى على مقياس وجهة الضبط لصالح االطفالاإل

ى طفال ساكنى المقابر فت وجهة الضبط لألحصائيا بين متوسط  رتب درجاإكما يتضح عدم وجود دالة 
الضبط الداخلى/الخارجى( بعد تطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة -القياسات)الضبط الخارجى
طفال ساكنى المقابر فى حصائيا بين متوسط رتب درجات وجهة الضبط لألإالضبط، وعدم وجود دالة 
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هة رشادى على مقياس وججى( بعد تطبيق البرنامج اإلالضبط الداخلى/الخار  -القياسات)الضبط الداخلى
 الضبط. 

بهذا جاءت النتيجة لتوضح أن التغير الذى حدث فى وجهة الضبط وزيادة معدالتها جاء فى شكل زيادة 
بل الضبط الخارجى والضبط الداخلى/ الخارجى. وكانت الفروق دالة بين امعدل الضبط الداخلى فى مق

 لخارجى.الضبط الداخلى والضبط ا
نه أنتقال األطفال من الضبط الخارجى للضبط الداخلى بصورة دالة إحصائيا دليل على فاعلية البرنامج و او 

نمية ت هتجااعمل على تهذيب بصيرة األطفال من خالل ماقدم لهم من أنشطة وخبرات متراكمة مركزة فى 
فيها،  نو سلوكهم هم، وهم المتحكمأن مايعيشوه من أحداث ماهى إال نتائج  نالضبط الداخلى، بحيث يرو 

ونمى عندهم االستبصار طويل المدى لنتائج سلوكهم وتعلموا طريقة جديدة للتفكير تساعدهم فى التغلب على 
 ختيار السلوك المناسب.امشاكلهم ومواجهة مقتضيات حياتهم، والسيطرة عليها ب

نظيم اتيجيات متنوعة ومنها إستراتيجيات تستر إستخدامه من افاألطفال بعد البرنامج تمكنوا عن طريق ماتم 
الذات، من أن يدركوا بعض القضايا واألمور )مثل ضرورة تحديد األهداف والسعى لتحقيقها وتحمل المسئولية 
والتفكير فى نتائج السلوك على المدى القريب و البعيد...إلخ( رغم ضعف وجودها فى حياتهم اليومية فى 

لديهم عن اإلدراك بعض األمور والقضايا رغم تواجدها بكثرة فى حياتهم اليومية أحيائهم السكانية، ويتوارى 
)مثل الفقر وضيق ذات اليد والحياة إلى جانب القبور والموتى( وكما أشار كيرت ليفين فى نظرية المجال 

ما يدركها ك إلى أن سلوك الفرد نتاج تفاعل بين ذات الفرد و بيئته عن طريق اإلدراك فالحيز الحي هو البيئة
الفرد، لذلك لكل فرد مجال حيوي مستقل ومختلف، وقد تكون هناك أشياء مادية موجودة في البيئة لم يدركها 
الفرد وهنا ال تدخل ضمن الحيز الحي للفرد حيث أنه لم يدركها رغم وجودها في بيئته، وفي المقابل إذا كان 

 فهو يدخل ضمن الحيز الحي للفرد.الفرد يدرك موضوعًا ليس موجودًا في بيئته المادية 
تقويض والحد من التهويل فى دور السلطة وتدخل اآلخرين، والقدر، والحظ، الو تم فى البرنامج التركيز على 

والصدفة فى مقابل إعطاء المجال الواسع للقدرة الذاتية، وبهذا تم وضع المفاهيم األساسية التى تسهم فى 
 ى حجمها وأهميتها الصحيحة.تحديد موقع الضبط لدى األفراد ف

فعن طريق تنمية الكفاءة المتصورة ، والسيطرة علي السلوك، نمى عند أطفال المجموعة التجريبية اإلحساس 
زمة طوروا المهارات الال بالكفاءة الشخصية والقدرة على األداء، وأن بإمكانهم تحقيق الغايات المرجوة إذا ما

ذا ن الطفل يحقق النجاح في نشاط موجه بهدف محدد، وبهأالذاتية هى توقع بلهذا فى تفكيرهم، فالفعالية 
التصرف  ةأصبح أطفال المجموعة التجريبية على درجة أكبر من السيطرة علي ممارسة ومراقبة سلوكهم وحري

لنفس ابالطريقة المرجوة وشعور األطفال بالفعالية في إنتاج النتائج المرجوة في بيئتهم أى، تحت مظلة  ضبط 
هله ندفاع، والرغبات والسلوك العاطفي الذى يؤ والسيطرة علي الذات باالعتدال في السلوك والسيطرة علي اال

ن ضبط أالتحكم في النظم االجتماعية والقدرية، فضبط النفس عنصر من عناصر الضبط، ويمكن القول ب
ل الكفاءة في تعامالت الطف ن ضعف السيطرة يوحي بعدممن سمات الكفاءة الشخصية، أل ةالنفس هو سم



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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مع اآلخرين، السيطرة الذاتية العاطفية والسلوكية عند الشعور باالستفزاز أو اإلحباط، والقدرة علي تجاهل 
ستراتيجيات التجنب المرغوبة اجتماعيا، وساعدهم البرنامج على تنمية االستقالل الذاتي، إالسخرية، من 

ك يصبح ثير فى أفعال اآلخرين". وبذلأستمتع بالقدرة علي التأنا أ" وتنمية التأثير و السيطرة على اآلخرين
صاحب نظرية  Glasserالطفل على بداية تكوين الهوية الناجحة فى مقابل الهوية الفاشلة، فبحسب جالسر 

من الهوية هما: أصحاب الهوية الناجحة فهم يرون أنفسهم نشيطين وبارعين ومؤهلين  اناالختيار هناك نوع
شباع حاجاتهم، وتحمل المسؤولية وأما أصحاب وجدير  ين باالحترام، ولديهم القدرة على السيطرة على حياتهم، وا 

الهوية الفاشلة فينظرون إلى أنفسهم على أنهم عاجزون وغير مؤهلين وغير قادرين على إشباع حاجاتهم، وال 
 يستطيعون تحمل المسؤولية.

ع بقوة الضبط داخليًا يكون لديه قوة في وجهة الضبط خارجيًا ( أن من يتمت72، 2009كما أكد )أبو سكران،
وهذا يجعله فردًا مستقرًا داخليا وخارجيًا وتوصف حياته بالسواء، وعلي العكس أيضًا من فقد القدرة علي 
التحكم بالضبط الخارجي ينعكس علي حياته الداخلية ويشوبها التوترات والقلق واالضطراب وعدم السواء، 

من  تنتهي ى االندماج مع اآلخرين كمطلب أساسى إلشباع الحاجات األساسية مولًدا سلسلة الوالفشل ف
 اته وأفعاله، أى تكون هوية فاشلة وتطور المرض النفسي لديه.يالفشل، وفقدان مسؤولية الفرد عن سلوك

 ووجهة الضبط لدى الطفل ساكن المقابر المجموعة الضابطة مرت بثالث مراحل، هى:
تقاد بأن كل عا هحداث حياته، وال سيما الفشل، لقوات خارج سيطرته، ولديأحلة االولي: يعزو الطفل المر  -1

 يناله من تعزيزات ناتج عن الحظ والصدفة.  أمور حياته فى يد الكبار و ذوى النفوذ، وأن ما
ور مع ماتلقى فى الظه نضمام األطفال للبرنامج بدأت األسباب الداخلية للنجاح والفشلاالمرحلة الثانية: ب -2

لكنها ن كانت ال تزال واضحة، و ا  الطفل و تراكم الخبرات عنده، في حين األسباب الخارجية للنجاح والفشل و 
وجهة الضبط الداخلية عند الطفل هو األساسى، ويظهر  أصبح نمو وفي التالشي مع تراكم الخبرات،  أتبد

 هذا واضحا في ظهور المسؤولية الذاتية للنجاح.
الوعي  كسها فى هذه المرحلة حيث يظهر الطفل فيهااالمرحلة الثالثة: المرحلة السابقة من التنمية يبدو انع -3

رة على بالقدرة على السيط همتطلبات الموقف إلحساس ةالشعور بالشجاعة في مواجهو المتنامى بالمسؤولية 
حتى فى حاالت اإلحساس بالفشل إلى األحداث، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدالت وجهة الضبط الداخلى لديه 

 جانب السعادة و التواضع لنجاحاته الجديدة. 
رتفاع معدالت األطفال من وجهة الضبط الخارجى للداخلى بصورة دالة إحصائيا، ألنهم بهذه المرحلة بعد او 
داخلى، لعتقادهم بالضبط الخارجى على نتائج سلوكهم، توجهوا بخبراتهم الجديدة بشكل قوى إلى الضبط اا

رغم أن هناك منطقة وسط من وجهة الضبط وهى الضبط الداخلى/ الخارجى، كان من المتوقع أن يكون هى 
تمتاز  عة المرحلة العمريةيرتفاعا عن وجهة الضبط الداخلى، ولكن هذا لم يحدث ألسباب منها أن طبااألكثر 

برات جلسات البرنامج وما تحتويه من خ فتقار للوسطية المتعقلة الناضجة فى تفسير األمور، ومنها أنباال
الداخلى والبعد عن الضبط الخارجى المسيطر على هؤالء األطفال  هتجافيها دفع لتنمية وجهة الضبط فى اال
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نتقال على قدر المستطاع، و عليه لكى يصل الطفل للضبط المتوازن )الداخلى / الخارجى(، يتوجب عليه اال
 للمرحلة الرابعة.

لرابعة: مع بداية االعتماد الحقيقي على الذات، ويقبل الفرد فشل علي قدم المساواة مع المسؤولية المرحلة ا -4
ما تنضج دتزانا، ونضجا و يصل الفرد لهذا عناعن نجاحاته، ففى هذه المرحلة تكون الشخصية أكثر خبرة و 

سطية مثالية ية و لكنها و على تحقيق ذاته وتحقيق السعادة لها، فهى حالة غير نق اشخصيته، ويصبح قادر 
 لوجهة أو مركز الضبط.

 عن: April, Dharani& Peters, 2012)بيتير ) دارانى و وهذا ما أثبتته دراسة حديثة أجراها إبريل و 
تأثير وجهة الضبط المتوقع على مستوى الرفاهية والسعادة". و وجدت أن تمتع الفرد بالحياة وبالصفات "

الغالب في ذوى وجهة الضبط الداخلية وأن الحد األقصى من السعادة يتحقق من قبل القيادية موجودة في 
ؤولية ويعرف باسم:" المس -أى مزيج من وجهة الضبط  الداخلية و الخارجية-فراد مع وجهة ضبط  متوازنة األ

 المشتركة أو الضبط المزدوج أو التوقعات المحلية الثنائية.
 ة هى التى تحقق المستوي األمثل من السعاد يةالضبط السوية والمثال عليه البد من أن نعرف بأن وجهة

ن السيطرة عليها يمك ن بعض الجوانب قد الأحقيقة  ةثير علي حياته وعلي البيئة، ومراعاأالفرد علي الت ةبقدر 
يعنى ل ستسالم بيعنى اال من قبل الفرد، ويكون التأثر بالصدفة أو باآلخرين األقوياء أو القدر، وهذا ال

حتراق النفسى وجلد الذات. وهذا مالم يحققه أطفال المجموعة التجريبية لصغر سنهم اآلجتهاد بعيدا عن اال
 . ايمن وجهة ضبط داخلى بشكل دال إحصائيا و مرض هومحدودية خبراتهم، فهى مرحلة الحقة لما وصلوا إلي

 لة إحصائية بين متوسط رتب درجاتال توجد فروق ذات دالرابعا: نتيجة الفرض الرابع وينص على انه: 
على  رشادىطفال المجموعة التجريبية ساكنى المقابر فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق البرنامج اإلأ

 مقياس وجهة الضبط.
يجاد  الفروق بين إل Wilcoxonو للتحقق من صحة ذلك الفرض، قامت الباحثة باستخدام اختبار  ولكوكسن

رشادى امج اإللتطبيق البرن أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعىمتوسط رتب درجات 
 (14على مقياس وجهة الضبط كما يتضح فى  جدول )
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 (14جدول )
الفروق بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى لتطبيق 

 وجهة الضبط البرنامج االرشادى على مقياس
 15ن=

 المتغيرات
 القياس

 البعدى و التتبعى
 العدد
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مجموع 
 الرتب

 
Z 

 الداللة
اتجاه 
 الداللة

 
وجهة 
 الضبط
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غير 
 دالة

 
 ـــــــ

Z    =2.58  0.01عند مستوى  
 Z   =1.96  0.05عند مستوى 

( عدم  وجود فروق دالة احصائيا بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية 14يتضح من جدول )
 لتطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط. فى القياسين البعدى و التتبعى
 مناقشة نتائج الفرض الرابع:

ة حصائيا بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعإروق دالة يتضح لنا من نتيجة الفرض الرابع عدم  وجود ف
 لتطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط. التجريبية فى القياسين البعدى و التتبعى

 نتهاء البرنامج و أن أثر البرنامجاأى أن معدالت وجهة الضبط لدى األطفال  لم تتأثر و لم تنخفض بعد 
مازال مستمر معهم، و بما أن وحدة الشخصية اإلنسانية تعني خاصية الثبات النسبي، لهذا ماحدث مع أطفال 
المجموعة التجريبية أن خبراتهم تراكمت فى أثناء جلسات البرنامج بشكل مثير ومشوق وقريب لعالمهم مما 

ى أساس يكونوا أقدر على تقويم الخبرات الجديدة علأن فيهم، و مكنهم من  جعلها خبرات تتسم بتأثيرها العميق
ذا ھالتعزيزات السابقة التى تلقاها أثناء البرنامج وتوظيفهم لهذه الخبرات فى التعامل مع محددات بيئته، و 

اقف فى لمو ستجاباتهم لااالتساق النسبي في التقويم يقود إلى اتساق أنماط السلوك التي تصدر عنهم فى 
لى ثبات معدالت وجهة الضبط فى القياس البعدى.  القياس التتبعى، وا 

وألن اإلنسان لديه حاجة لمعرفة سببية أو علية األحداث وحاجة للتفاعل مع البيئة لتطوير المهارات التي 
ية كيف ، من أفضل الذين تعرضوا لمفاهيم تبين 1930تمكنه من السيطرة عليها بكفاءة ونجاح، ويعتبر" آدلر"

التغلب علي العجز المتخيل والسيطرة علي البيئة وضبطها ويتضح ذلك من خالل مفهوم الكفاح من أجل 
التفوق الذي يري " آدلر" أنه فطري، وأنه مبدأ دينامي فعال وأن لكل فرد أسلوبه الفريد والخاص في الحياة 

ستطاعوا اطفال الروضة ساكنى المقابر أفإن عليه و (، 51، 1984لبلوغ أهدافه و تحقيق ذاته )أبو ناهية، 
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من خالل البرنامج أن يصبح لهم أسلوبهم الخاص فى الحياة لبلوغ أهدافهم، وأصبحوا قادرين على التدافع 
( بثالث خصائص هى 50-49، 2018اإليجابى الذى يتميز بحسب نظرية التدافع لخالد النجار ) النجار،

كية الذاتية، والتنظيم الذاتى، وهذا ماجعل معدالتهم لم تخفض رغم الكلية )أى النسق(، والتحوالت الدينامي
 نتهاء البرنامج على القياس التتبعى.ا

بية ن هناك محددات إجرائية تجريأوعلى الرغم مما توصل إليه البحث الحالى من نتائج إيجابية مرضية، إال 
أثرت على نتائج مثل عدم مشاركة األب، وكذلك قصر فترة البرنامج  نسبيا، إذا ما أخذنا بعين االعتبار أن 
المهارات االجتماعية و تنمية وجهة الضبط يحتاجان لوقت أطول من وقت البرنامج. باإلضافة إلى ذلك فهما 

تأكد من اكتساب المهارات االجتماعية، وتنمية وجهة الضبط  وتعديله كلما يحتاجان إلى فترة متابعة طويلة لل
 ستراتيجية وطنية يشترك فى وضعها كل المهتمين والمعنيين بالطفولةإلزم األمر، وهذا يتطلب ضرورة وضع 

 المقابر وأطفالهم. نيبمصر خاصة للنهوض بالواقع النفسى لألسر المصرية ساك
 خالصة النتائج:

طفال المجموعة التجريبية و أبين متوسطى رتب درجات  0.01حصائيا عند مستوى إفروق دالة وجود  -1
لمجموعة لصالح ا وجهة الضبطمقياس  ارشادى عليالمجموعة الضابطة ساكنى المقابر بعد تطبيق برنامج 

 التجريبية.
بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى  0.01حصائيا عند مستوى إوجود فروق دالة  -2

 لبعدى.االقياسين القبلى والبعدى لتطبيق البرنامج االرشادى على مقياس وجهة الضبط فى اتجاه القياس 
طفال ساكنى درجات وجهة الضبط لأل متوسط رتببين  05 ,0حصائيا عند مستوىإ فروق دالةوجود  -3

رشادى على مقياس وجهة الضبط الخارجى( بعد تطبيق البرنامج اإل–المقابر فى القياسات )الضبط الداخلى 
 الضبط لصالح وجهة الضبط الداخلى.

ى طفال ساكنى المقابر فحصائيا بين متوسط  رتب درجات وجهة الضبط لألإكما يتضح عدم وجود دالة 
وجهة  رشادى على مقياسلداخلى و الخارجى( بعد تطبيق البرنامج اإلالضبط ا-القياسات )الضبط الخارجى

 الضبط. 
ى طفال ساكنى المقابر فحصائيا بين متوسط  رتب درجات وجهة الضبط لألإكما يتضح عدم وجود دالة 
وجهة  رشادى على مقياسالضبط الداخلى / الخارجى( بعد تطبيق البرنامج اإل -القياسات )الضبط الداخلى

 .الضبط 
حصائيا بين متوسط رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى إفروق دالة  عدم وجود -4

 رشادى على مقياس وجهة الضبط.لتطبيق البرنامج اإل و التتبعى
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 توصيات البحث:
 تالية:الفى ضوء نتائج البحث الحالى والتراث النظرى والدراسات السابقة تقدم الباحثة التوصيات 

  ستراتيجية وطنية يشترك فى وضعها كل المهتمين والمعنيين بالطفولة للنهوض بالواقع إضرورة وضع
ر فاألطفال ساكنى المقابر، فمثل هذه القضايا االجتماعية اإلنسانية الجوهرية تتطلب تضاو النفسى لألسر 

جتماعية واإلعالمية والخيرية والصحية واال منها، والقضائية والتربوية الدينيةجهود كافة المؤسسات فى الدولة،
من خالل توفير الرعاية الالزمة والحماية الشاملة واإلرشاد األسرى المبنى على التوعية و التثقيف وبرامج 

 العالج والتأهيل المستمرة لكافة األطراف المتضررة وخاصًة األطفال.
 ور هام باألسرة. ضرورة إشراك اآلباء فى البرامج اإلرشادية لما لها من د 
  تقديم برامج إرشادية لألطفال ساكنى المقابر فى كل المراحل العمرية لمتابعتهم بالرعاية والمساندة

 المستمرة.
 البحوث المقترحة:

 .برنامج لتنمية وجهة الضبط لدى أطفال الروضة ذوى االضطرابات السلوكية 
  ذوى االحتياجات الخاصة.فاعلية برنامج إرشادى لتنمية وجهة الضبط لدى األطفال 
 .فاعلية برنامج إرشادى لتنمية وجهة الضبط لدى أطفال الشوارع 

 مراجع البحث:
 (.2008إبراهيم، نجالء محمد على .)الذكاء الوجدانى وعالقته بمصدر الضبط لطفل الروضة .

 ، قسم العلوم النفسية، كلية رياض األطفال، جامعة القاهرة.هدكتورا
 التوافق النفسى واالجتماعى وعالقته بمركز الضبط )الداخلى(. 2009يوسف.) أبو سكران، عبداهلل- 

 -. ماجستير، قسم علم النفس، كلية التربية، الجامعة اإلسالميةالخارجى( للمعاقين حركيا فى قطاع غزة
 غزة.
 (.2011أبوأسعد، أحمد عبداللطيف .)األردن: دار المسيرة.علم النفس اإلرشادى. 
 كفاءة (. 2016على جعفر و الجندى، محمد شعبان حسن و صديق، محمد السيد.) أبوغزالة، سميرة

عة . العلوم التربوية، كلية الدراسات العليا للتربية، جامالمواجهة وتطبيقاتها فى المجال التربوى والنفسى
 .793 -776(، 24) 2القاهرة، 

 (.مواضع الضبط وعالقتها ببعض 1984أبوناهية ، صالح الدين .) نفعاليةالمتغيرات الشخصية اال 
 ، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة.هدكتورا والمعرفية.

 (.2001األحمد، أمل .) مركز الضبظ وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص العلمي"بحوث ودرسات في
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.علم النفس"

 (.2008أحمد، سهير كامل و بطرس، بطرس حافظ- .)كراسة اختبار مركز الضبط لطفل الروضةأ" .
 التعليمات"، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.  



 ( 2019مايو والثالثون ) عدد  ثانىالعدد ال                 مجلة الطفولة                                            
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 (.2008أحمد، سهير كامل و بطرس، بطرس حافظ- .)كراسة اختبار مركز الضبط لطفل الروضةب" .
  االسئلة"، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.

  اإلسكندرية: سيكولوجية نمو الطفل"دراسات نظرية وتطبيقات عملية"(: 2006كامل. )أحمد، سهير .
 مركز اإلسكندرية للكتاب.

 (.2001أحمد، سهير كامل .)االسكندرية: مركز االسكندرية للكتاب.الصحة النفسية والتوافق. 
 (.2014االمارة، أسعد شريف .)ع..عمان: دار صفاء للنشر والتوزيسيكولوجية الشخصية 
 (.التفكير اإليجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة:"دراسة مقارنة في ضوء 2005بركات،زياد غانم .)

 .138 -4(،  85) 3،مجلة دراسات عربية في علم النفسبعض المتغيرات الديموجافية والتربوية".
 ( .2008بطرس، بطرس حافظ.)عمان: دار المسيرة.المشكالت النفسية وعالجها. 
 التفسير االجتماعي لسببية السلوك مدخل إلى المعرفة (.2010ريم.)بلحاج، عبدالك

 .الرباط: دار أبي رقراق للطباعة و النشر.االجتماعية
 (.فى المجال الدراسى 2012بن زاهى منصور و بن الزين نبيلة )(.مركز الضبط )الداخلى/ الخارجى

 .34 -23، 7،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية"المفهوم و طرق القياس".
 ( .مركز الضبط وعالقته بمستوى التحصيل األكاديمى لدى طلبة كلية 2009بنى خالد، محمد سليمان.)

(، 2)17، مجلة الجامعة االسالمية )سلسلة الدراسات االنسانية(العلوم التربوية فى جامعة آل البيت. 
491- 512. 

 ( .تطوير مقياس مركز الضبط وفق نموذج التقدير العام لموراكى "دراسة 2012بنى عطا،زايد صالح .)
 مجلة اتحاد الجامعات العربيةميدانية لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية فى محافظتى عجلون و جرش". 

 .106 -79(.2)10،للتربية و علم النفس
 (.2009بوزيد، إبراهيم .)عائدين إلى الجريمةعالقة وجهة الضبط باليأس لدى عينة من ال .

ماجستير، قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة 
 محمد خيضر بسكرة، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

 ( .2010حجازى، سناء نصر.)األردن: دار المسيرة.2. ط علم النفس اإلكلنيكى لألطفال . 
 وجهة الضبط واالندفاعية لدى (. 2008عمي، صالح بن سفير بن محمد و عثمان، فاروق السيد.)الخث

 .المتعاطين وغير المتعاطين للهيروين "دراسة ميدانية مقارنة بمجمع األمل للصحة النفسية بالدمام"
 الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.

 (.التداخل بين استراتيجيات التعامل2002خطار،زهية .) ومركز التحكم لمواجهة الضغط البكالوريا. 
 ماجستير، قسم علم النفس، كلية العلوم اإلجتماعية، جامعة الجزائر.

 (.أطفال الشوارع في العالم العربي.2001خليل،عزة.) 152 -139 (.1) 1.والتنميةمجلة الطفولة. 



 لدى أطفال الروضة ساكنى المقابر الضبط وجهة لتنمية إرشادى جفاعلية برنام  
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 (.2004دخيل اهلل، سناء محمد محمد .)أحواش المقابر من  المخاوف الشائعة بين األطفال ساكنى
 . ماجستير، معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة.( سنة12: 9)
 ( .2004الدردير، عبد المنعم .)القاهرة: عالم الكتب.دارسات معاصرة في علم النفس التربوي . 
 (.العالقة بين مركز الضبط ومتغيرات أخرى ذات عالقة لدى طلبة 2007دروزه، أفنان نظير .)

لة مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسالدراسات العليا فى كلية التربية فى جامعة النجاح الوطنية بفلسطين، 
 .464 - 443 ،( 1)15 ، (الدراسات اإلنسانية

 (.2007دى بونو إدوارد .).مة: ناديا هايل السرور و ثائر ترجسلسلة برنامج الكورت لتعليم التفكير
 الغازى حسين.عمان: ديبونو للطباعة و النشر والتوزيع.

 (.2006رشوان، ربيع عبده أحمد .)ج ودراسات ذالتعلم المنظم ذاتيا وتوجهات أهداف اإلنجاز: نما
 . القاهرة: علم الكتب.معاصرة

 (.2011الزغبى، محمد أحمد.) عمان: دار زهران للنشر مجاالتهرشاد النفسى، نظرباته، اتجاهاته، اإل.
 والتوزيع.

 ( .2004الزهراني، حمد بن سعيد بن عبد اهلل .) وجهة الضبط واالندفاعية لدى المتعاطين للكحول
. ماجستير، قسم علم نفس، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية وغير المتعاطين

 السعودية.
 (.2000السالم، خالد عبد الرحمن .)الرياض: مكتبة 11. ط الضبط االجتماعي والتماسك األسري .

 القانون واالقتصاد للنشر و التوزيع.
 ( .وجهة الضبط والدافع إلى اإلنجاز لدى المكفوفين والعاديين من الجنسين 1999السديرى، غادة .)

 جامعة الملك سعود الرياض.ر، قسم علم النفس، كلية التربية، ي. ماجست( سنة15: 13فى الفئة العمرية)
 ( .مهارات مواجهة الضغوط في عالقتها بكل من الذكاء الوجداني 2004سرور، سعيد عبد الغني .)

 .45 -9(.29)9سكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ، اإلمجلة مستقبل التربية العربيةومركز التحكم. 
 ( .السلوك1996سليمان، عبدالرحمن سيد و شند، سميرة محمد .)  العدوانى لدى األطفال ساكنى

 .284 -243(،جامعة عين شمس. 3)20، مجلة كلية التربيةالمقابر واألحياء الشعبية والمناطق الراقية. 
 (.2000سويف، مصطفى.) علم النفس )علم النفس في حياتنا االجتماعية( "دراسات نظرية وبحوث

 . القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.إمبيريقية عملية"
 (.وعالقته بمفهوم الذات وفق –(. مصدر الضبط )الداخلي 2003الشحومي، عبد القادر )الخارجي

 . دكتوراه، كلية اآلداب البيضاء، جامعة عمر المختار، ليبيا .بعض المتغيرات
 (.الفروق في مركز التحكم ومفهوم الذات 2011شنان، أحمد محمد حسن و أنو، فاطمة أحمد على.)

 .122-99، 3،المجلة العربية لتطوير التفوقعاديين من تالميذ مرحلة األساس. بين الموهوبين وال
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 (. فاعلية العالج الواقعى فى تنمية 2006الصمادى، أحمد عبد المجيد و الخز، بالل محمود .)
 ،دراسات العلوم التربويةالمهارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط لدى األطفال المعرضين للخطر. 

33(1،)134- 146. 
 ( .2009طه، فرج .)القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.موسوعة علم النفس و التحليل النفسي . 
 ( .معتقدات طلبة المرحلة الثانوية نحو الرياضيات و 2002عابد،عدنان سليم و أمبوسعيدى،عبد اهلل .)

 .150 -124(،3)3،جامعة البحرين،مجلة العلوم التربوية والنفسيةالعلوم ومتغيرات مرتبطة بها.
 ( .2008عبد الحميد، أسماء صالح .) الضغوط النفسية وعالقتها بوجهتى الضبط لدى أطفال

 . ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.المقابر
 (.2008عبد الرحمن، سعد.)"القاهرة: هبة النيل العربية للنشر القياس النفسى" النظرية والتطبيق .

 والتوزيع.
 الجزء األول)توسعة اإلدراك( فى  (. أثر برنامج الكورت لتعليم التفكير:2007داألمير، فاطمة.)عب

مجلة القادسية فى اآلداب والعلوم بداعى. الصف الخامس االبتدائى و تفكيرهم اإل تحصيل تالمذة
 . 247 -227(،4 -3)6، التربوية

 (.األطفال المهمشون 2015العدوى، صفاء صفوت محمد .) جتماعيةا-اجتماعيا مسئولية إنسانية– 
 –، جامعة أسيوط مؤتمر شباب الباحثينذوى األسر المتصدعة.  -ساكنى المقابر–تربوية: أطفال الشوارع 

 .20 -1كلية التربية. 
 ( .2005عسكر، على .)القاهرة:دار الكتاب األسس النفسية و االجتماعية للسلوك فى مجال العمل .

 الحديث.
 أربيل: المكتبة الوطنية ألقليم موقع الضبط "النظرية و المفهوم"(. 2003كريم سليم. )على، عبد ال .

 كردستان.
 ( .2016غسيرى، يمينة .) وجهة الضبط الزواجى و عالقته بكل من مصدر الضبط العام و بعض

نية اإلنسا. دكتوراه. قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم المتغيرات التفاعلية فى العالقة الزواجية
 واالجتماعية، جامعة محمد خيذر_ بسكرة_ الجزائر.

 (.2015قلجة، زاهر عمر .)ا بمركز الضبط و التحكم لدى األطفال األيتام مم وعالقتهؤ ل والتشاؤالتفا
-. ماجستير، قسم الصحة النفسية المجتمعية، كلية التربية، الجامعة اإلسالمةفى معهد األمل لأليتام بغزة

 غزة.
 العالج المعرفى السلوكى و العالج السلوكى عن طريق التحكم الذاتى لمرضى (.2000فت.)كحلة،أل

 . القاهرة: إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع.االكتئاب
 (.2003كفافى، عالء الدين .)القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.مقياس وجهة الضبط . 
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 (.مركزية الذات ووجهة2003محمود، أمان و صابر، سامية.)  الضبط والحالة المزجية لدى األطفال
 .70 -36(،15)4،الكويت،مجلة الطفولة العربيةالمساء معاملتهم، 

 (.وجهة الضبط واالضطراب النفسى. 2005محمود، مجده أحمد .)مركز مجلة الخدمة النفسية ،
 . 64 -27(، 2)1الخدمة النفسية، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، 

 (.2004مدور، مليكة .) وجهة الضبط وعالقتها بأنماط التفكير لدى عينة من متربصى معاهد
 . ماجستير، قسم علم النفس، كلية األداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الحاج لخضر، الجزائر.التكوين المهنى

 ( .الذكاء االنفعالى وعالقته ببعض المتغيرات االنفعالية لدى 2008المصدر، عبدالعظيم سليمان .)
 . 632 -587(،1)16، . مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(معةطلبة الجا

 (.2009معمرية، بشير .) تجاه المعرفي السلوكي "دراسة مصدر الضبط والصحة النفسية وفق اال
 . المنصورة: المكتبة العصرية للنشر و التوزيع.ميدانية"

 ( .الصالبة النفسية 2016المهداوى، عبداهلل محمد .) وعالقتها بوجهة الضبط لدى عينة من الطالب
(، 9)5،المجلة الدولية التربوية المتخصصةالمتفوقين والمتأخرين دراسًيا بالمرحلة الثانوية بمدينة تبوك. 

1- 16. 
 (.الصالبة النفسية وعالقتها بوجهة الضبط لدي عينة من الطالب 2016المهداوي،عبد اهلل محمد.)

(، 5)9،المجلة الدولية التربوية المتخصصةالمتفوقين والمتأخرين دراسًيا بالمرحلة الثانوية بمدينة تبوك. 
1- 16. 
 (.األطفال المهمشون "حقوقهم وقضاياهم". 2011ناجى، رجاء .) المنظمة االسالمية للتربية والعلوم و
 .www.medadcenter.com/readings/123، و(لثقافة )إيسسكا
 (.2018النجار، خالد )"ة .القاهرة: مؤسسنظرية التدافع "نحو نظرية لفهم وتفسير السلوك اإلنسانى

 حورس الدولية.
 (.2015الوكيل، هبة فوزى السيد .) النفسية المنبئة بالصمود النفسى لدى عينة من بعض العوامل

 . ماجستير، قسم علم النفس االرشادى، كلية التربية، جامعة المنوفية.طالب الجامعة
 (.مركز الضبط وعالقته بالسلوك العدوانى 2002يعقوب، نافذ نايف رشيد و جمعيان، إبراهيم فاتح .)

(،  31)1، جامعة طنطا، مجلة كلية التربيةألردن. لدى طلبة الصف العاشر األساسى فى مدينة أريد فى ا
256- 285. 

 Ahlin, E.M. (2014). Locus of Control Redux: Adolescents ’Choice to Refrain 
from Violence .Journal of Interpersonal Violence ،29(14), 2695–2717 .
DOI:org/10.1177/0886260513520505.  
 Ahlin, E.M & Antunes, M.J.L. (2015). Locus of Control Orientation: Parents, 
Peers, and Place. Journal Youth Adolescence, 44(9):1803–1818.  

http://www.medadcenter.com/readings/123
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