
 للمجتمع املضاد السلوك ملقياس السيكومرتية اخلصائص
 نصار صبحي ريمس يهن أ.

 :ملقدمةا
 مبكنر سنن يف فطفا األ يلى تظهر اليت االقتصادية تجتماييةاال النفسية املشكالت من للمجتمع املضاد السلوك

 هتديند من تسببه وملا واجملتمع ابلفرد ضارة سلبية أاثر من يرتكه ملا للمجتمع املضاد ابلسلوك النفس يلماء اهتم وقد
 .الرشد حىت وتستمر الطفولة منذ للمجتمع املضادة أو يةالسيكوابث الشخصية وتبدأ ،النفسية للصحة
 املؤسسنننات فطفنننا لأل للمجتمنننع املضننناد السنننلوك مقينننا  إلينننداد الباحثنننة لننند  احلاتجنننة ظهنننرت ذلننن  ضنننوء يفو 
 ،املدرسننة وبيئننة يواييننةاإل املؤسسننة بيئننة داخنن  للمجتمننع ضننادةامل السننلوكيات يلننى ركنن ت الباحثننة أن حينن  ،يواييننةاإل
 .حياته فطيلة به مر الذي فيالعافط للحرمان نظرا   اكتساهبا للطف  ميكن اليتو 

 :الدراسة مشكلة
 لنند  للمجتمنع املضناد السننلوك أبعناد هني منا :التنناي الرييسني التسنال  يلنى اإلتجابننة يف الدراسنة مشنكلة تكمنن

 للظاهرة ماليم مقيا  إيداد هاأساس يلى ميكن اليت يواييةاإل املؤسسات أفطفا 

 :الدراسة أهمية
 حين  يوايينةاإل املؤسسنات أفطفنا  لند  للمجتمع املضادة السلوكيات يلى الضوء إلقاء يف الدراسة أمهية تكمن

 لنه األسرية والرياية األسرة من فحرماهنم ،األسرية البيئة ين خمتلفة بيئة يف يواييةاإل املؤسسات داخ  فطفا األ يعيش
 .للمجتمع املضاد سلوكه زايدةإىل  يؤد  مما الطف ، يالقات ىلي السيئة آاثره

 :الدراسة هدف
 وثبنات صند  منن والتحقن  املختلفنة أببعناده للمجتمنع املضناد للسنلوك مقينا  إيداد هو احلالية الدراسة هدف
 .املقيا 

 :النظري اإلطار
 Antisocial Behavior :للمجتمع املضاد السلوك مفهوم

 احلندي  نفسنيال الطن  يف االصنطالحات ايقند منن السيكوابيت السلوك أو للمجتمع املضاد السلوك اصطالح
 منننن مت املنننة جمموينننه أو خاصنننة أينننرا  للسنننيكوابتية لنننيس الن وذلننن  مفهومهنننا حتديننند يلنننى اتفنننا  هنننناك ولنننيس

 مننر  أو نفسنني مننر  منشنن ه ولننيس املننري  زميننال االتجتمننايي التوافنن  يننن ابلنن  يجنن  يف مجيعهننا تشننرتك األيننرا 
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 حين  Personality Antisocial Disorder للمجتمنع املضنادة الشخصية اضطرابإىل  يشري سلوك هو
  خنننتالاال ذات التصنننرفات أو" Psychopaths " السنننيكوابتية للتصنننرفات واضننن  بشنننك  الشخصنننية هنننذه متيننن 

 هننننذا ويبنننندأ والسنننرقة، الضننننحااي، يلنننى حتيننننا واال والكننننذب، ندفايينننة،اال يف وتتمثنننن  ،Sociopaths االتجتمنننايي
 K.S, 2000: 141 – 145. Whitbourne, P.R. )الرشنند حننىت ويسننتمر البنناكرة الطفولننة يف السننلوك

Halgin) 

 هننا والشنخص ابلقانون تصطدم ما وكثريا اجملتمع تعاد  اليت الشخصية تل  هي للمجتمع املضادة فالشخصية
 الشنننخص معنننا هإىل  ينننؤد  مسنننئو  غنننري أو يننندواي سنننلوك هنننو املضننناد السنننلوك أن كمنننا ،خنننرينواآل نفسنننه ينننؤذ 
 (221 ص :5002 ،الشورجبي نبيلة. )النضوج بعد حىت ويداوم الطفولة يف ويبدأ للمجتمع وألذ 

 :الدراسة يف حتددت اليت للمجتمع املضادة السلوكيات

 Violence :العنف -

 سنننواء القنننوة، أو( املادينننة) الفي اييينننة للقنننوة املتعمننند سنننتعما اال أننننه يلنننى العنننن  العاملينننة الصنننحة منظمنننة يرفنننت
 ينؤد  حبين  جمتمنع، أو جمموينة ضند أو أخنر شنخص ضند أو النذات ضند احلقيقني املنادي االستعما  أو ابلتهديد

 أن ويالحن  احلرمان، أو النمو يف ضطرابا أو ة،نفسي إصابة أو موت أو( حدوث حتما ا أو) إصابة حدوث إىل
 منن يفهنم وهكنذا العنين ، الفعن  فطبيعة يوسع مادية في اييية قوة استعما  يبارةإىل  ابإلضافة" قدرة" كلمة تضمني
 ،والسنيكولوتجي اجلنسني نتهناكواال األمننا  ومجينع اإلمهنا  تشنم  أهننا يلنى القندرة أو الفي اييية القوة استعما  يبارة
 (5005 :20 العاملية، الصحة منظمة. )للذات املوتجة األخر  يةنتهاكاال واألفعا  نتحاراال ذل وك

 Rebellion :التمرد -

 يف األم أو األب يطلبنه منا بعمن  الفنرد قيام يدم حتديدا أكثر ومبعىن الكبار ملطال  اإلذيان ويدم العصيان هو
 (241 :5002 ،العناي حنان. )فيه يعم  أن ينبغي الذي الوقت

 Stealing :السرقة -

 أو منا شنيء يلنى ستحواذاال إبجياز تعىن هيو  ،االتجتمايي ابلسلوك املتصلة والشاذة الرذيلة األفعا  هي السرقة
 (332 :2111 ،القريطي املطل  يبد. )إرادية ال أو إرادية بطريقة سواء ح  وتجه بغري أكثر

 :سابقة دراسات
 مقننناييس إينننداد وتناولنننت للمجتمنننع املضنننادة السنننلوكيات تناولنننت النننيت الدراسنننات أهنننم لعنننر  الباحثنننة سنننعت
 :التايك هيو  أبعاده مبختل  للمجتمع املضاد للسلوك
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 منن فئنه لند  العنن  بسنلوك ويالقتهنا النرف  مشناير: "بعننوان( 0202) شافو  صاي  جيهاا  دراسة -2
 "يواييةاإل املؤسسات أفطفا 

 يوايينةاإل املؤسسنات أفطفنا  لند  العنن  وسنلوك النرف  مشناير بنني العالقنة ينن الكشن إىل  :الدراسة هدفت
 .تاحةامل اإلمكانيات ءضو  يف فطفا األ هلؤالء يواييةاإل املؤسسة به تقوم أن يتعني الذي الدور يلى والتعرف
 1) من أيمارهم ترتاوح وإ اث   ذكورا   يواييةاإل املؤسسات أفطفا  جمموية من الدراسة يينة تكونت :الدراسة يينه

 (.25 – 1) سن من وإ اث   ذكورا    العادية األسر أفطفا  من أخر  وجممويه سنه، (25 –

   :الدراسة أدوات
 رسنم اختبنار –( الباحثنة إينداد) النرف  مشناير ومقينا  –( الباحثنة إينداد) العن  مقيا  الباحثة ستخدمتا

 (Kauffman & Burns) النشطة األسرة
 أفطفنا  يليهنا حيصن  النيت الندرتجات متوسن  بنني دالنة يةارتبافط القةي وتجود يلى النتايج أسفرت :الدراسة نتايج

 أي الرف  مشاير مقيا  يلى درتجاهتم ومتوس  العن  سلوك مقيا  يلى العاديني فطفا واأل يواييةاإل املؤسسات
 يليهنا حيصن  النيت الندرتجات متوسن  بنني إحصنايية دالنه وتجنود يلنى سنفرتأ كمنا العنن ، زاد النرف  زاد كلمنا انه
 العناديني فطفنا األ يليهنا حيصن  النيت الدرتجات متوس  وبني الرف  مشاير مقيا  يلى يواييةاإل املؤسسات ا أفطف
 .يواييةاإل املؤسسات أفطفا  لصاحل املقيا  نفس يلى

 منن ييننة لند  العنن  حندة خلفن  سنلوكي بنر مج فايلينة مند " :بعنوا ( 0222) كمال منال دراسة -5
 ".اإليدادية املدار  فطالب

 اإليداديننة املرحلننة فطننالب لنند  العنندوان حنندة خلفنن  سننلوكي بننر مج فايليننة مننن التحقينن إىل  :الرسننالة هنندفت
 .الدراسة يف التجرييب املنهج الباحثة واستخدمت
 – 25 بننني أيمننارهم تننرتاوح الننيتو  العننن  بسننلوك املتصننفني مننن وتلميننذة تلميننذ 40 مننن العينننة تكونننت :العينننة

 .وتلميذة تلميذ 50 منها ك  قوام وضابطة ةجتريبي جممويتنيإىل  ومقسمني سنه 24
 العن  خلف  سلوكي إرشادي وبر مج العن ، مقيا  الباحثة استخدمت :األدوات

 .بتداييةاال املرحلة فطالب لد  العن  سلوك خف  يف الرب مج فايليةإىل  النتايج توصلت :الدراسة نتايج

 ميدانينة دراسنة" :بعننوان( Nugent, William et al, 2005) آخاري و  وويلاي  نوجينا  دراساة -3
 "املالتجئ أحد يف للمجتمع املضاد عدوايال السلوك بداي  يلى التدري  بر مج أتثري لدراسة

 الدراسنة أدوات مشلنت. سننه( 27 – 22) بنني أيمنارهم تنرتاوح املنراهقني منن 255 منن الدراسة يينه تكونت
 .تجتماييةاال املهارات يلى والتدري  الغض  ضب  بني جيمع تدرييب وبر مج ،عدوايال السلوك مقيا  يلى
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 املضننناد السنننلوك معننند  يف السنننلوك منننن %50 خنفنننا اب رتبطنننتا قننند النننرب مج بداينننة أن يلنننى النتنننايج أسنننفرت
 تجتمنايينياال نيخصناييلأل كبنرية قيمنة لنه تجن ء النرب مج هنذا ويعند يومينا، حدوثه مرات يدد من %27 للمجتمع،

 .املد  قصرية املراك  يف للمجتمع املضادين راهقنيامل مع يستخدم حي 

 :  الدراسة اإلجراءات
 :التاي النحو يلى وذل  ،املقيا  إيداد إتجراءات يف حمددا   تسلسال   الباحثة اتبعت

 .السابقة والدراسات النظري اإلفطار ءضو  يف املقيا  يبارات صياغة -2

 .العينة اختبار -5

 البيا ت ملعاجلة خدمةاملست اإلحصايية واألسالي  التطبي  -3

 :الدراسة عينة
 وينننرتاوح القننناهرة، مبحافظنننة يوايينننةاإل املؤسسنننات أفطفنننا  منننن النننذكور منننن فطفنننال   50 يلنننى الدراسنننة ييننننه تشنننتم 

 املسنننننتو  يف ومتكنننننافئني ،(220 – 200) بنننننني تنننننرتاوح ذكنننننايهم ونسنننننبة سننننننه،( 25 – 1) منننننن الننننن مي يمنننننرهم
 .واالقتصادي االتجتمايي

 : املقياس بنود
 تناولننننت الننننيت النظريننننة واآلراء الكتنننناابت وخباصننننة املتننننوافر سننننيكولوتجيال الننننرتاث مننننن املقيننننا  هننننذا بنننننود اشننننتقت
 هنذا فقنرات صنياغة ومت يوايينةاإل املؤسسنات أفطفا  وخاصة املت خرة الطفولة مرحلة يف للمجتمع املضادة السلوكيات

 Mc) :كدراسة للمجتمع املضاد السلوك تناولت يتال والدراسات املقاييس بع  يلى االفطالع خال  من املقيا 

Call and Robert Merz Emily) 5020 (Davidson 2005 )And (5001 صناحل النبنوي إمينان)، 
 .السابقة الدراسات من وغريها ،(5020 أمحد صدي   دية)

 ذات حننننو  ناقشنننناتم وإتجننننراء القنننناهرة حمافظننننة يف يواييننننةاإل املؤسسننننات لننننبع  املتكننننررة النننن ايراتإىل  ابإلضننننافة
 مننوذج وضنعإىل  الباحثنة خلصنت ،يوايينةاإل ابملؤسسات واالتجتماييني النفسني واألخصاييني لنيو املسؤ  مع املوضوع
 .فطفا األ هؤالء لد  للمجتمع املضادة السلوكيات أبعاد يتضمن

 :أهنا أساس على إجرائيا   تعريفا   للمجتمع املضادة السلوكيات احلالية الباحثة وتعرف
 يندوان، منن اإلتجرامينة األفعنا إىل  وصوال   مقبولة، الغري األفعا  من ويبدأ واجملتمع، القوانني مبادئ ضد لوكس"

 ". وقياسه مالحظته ميكن سلوك وهو والتمرد، املدرسة، من واهلروب والسرقة، للممتلكات، متعمد وختري 
 :التالية للمجتمع املضادة ياتالسلوك من احلد احلالية الدراسة من التطبيقي اجل ء يتناو  وسوف
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 :العنف سلوك :األول البعد
 مواتجهنننة ويتضنننمن لفظننني غنننري أو لفظننني سنننواء هننندف، حننننو موتجنننه يمننندي سنننلوك" أبننننه إتجرايينننا   العنننن  يعنننرف

 الشنعور منع ممتلكنات، حننو أو األشنخاص حننو العن  ويكون ،هتديدية بتعبريات ومصحواب   معنواي   أو ماداي   خريناآل
 :به القيام يند ابلسعادة

 :التمرد الثاين: البعد
 "فيه يطيعهم أن ينبغي الذي الوقت يف خريناآل ألوامر املستمر والرف  العصيان" أبنه إتجراييا   التمرد يعرف

 :السرقة :الثالث البعد
 ."فيه ح  له ليس ما يلى الطف  استحواذ" أبهنا إتجراييا   السرقة تعرف

 :املقياس وصف
 :هيو  أبعاد ثالث يلى موزية يبارة( 17) من املقيا  يتكون

 .املقيا  يف 2 رقم العبارةإىل  2 رقم العبارة من هيو  يبارة 30 من البعد هذا يتكون :العن  سلوك

 .املقيا  يف 47 رقم العبارةإىل  32 رقم العبارة من هيو  يبارة 27 من البعد هذا يتكون: التمرد سلوك
 .املقيا  يف 17 رقم العبارةإىل  41 رقم العبارة من هيو  ارةيب 50 من البعد هذا يتكون: السرقة سلوك

 ثالثني تندرج وفن  للمقينا  اخلنام الندرتجات حتديند أتجن  من للمجتمع املضاد السلوك قيا  أداه تصحي  فطريقة
 سنننلوك يف املتمثننن  للمجتمنننع املضننناد السنننلوك درتجنننة تعكنننس النننيتو  القينننا ، أداه تتضنننمنها النننيت تسنننتجااباال لعننندد

 – أحيننا  – نعننم) التاليننة تسننتجااباال يف واملتمثلننة ،يواييننةاإل املؤسسننات أفطفننا  يننند( السننرقة – التمننرد – العننن )
 :يلي ملا وفقا( ال

 .3 الدرتجة أتخذ(   نعم) ةستجاباال

 .5 الدرتجة أتخذ( أحيا ) ةستجاباال
 .2الدرتجة أتخذ( ال) ةستجاباال

 .17 هي للمقيا  ر الصغ والدرتجة ،502 هي للمقيا  العظمى الدرتجة
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 :النتائج
 :املقياس صد 

 :Truth of Internal Co-ordination داخليال تسا اال صد  -0

 مننن للمجتمننع املضنناد السننلوك مقيننا  بتطبينن  الباحثننة قامننت للمقيننا  داخليالنن تسننا اال صنند  مننن للتحقنن 
 احلننان دار أفطفنا  منن النذكور منن فطفن ( 40) منن مكونة هيو  كام  بشك  العينة يلى استطاليية دراسة خال 
 يلنى حصنلوا النذين منن فطفنال  ( 50) اختينار مت وقند القناهرة، حمافظنة يف تجتماييةاال ونشئال حملافظة اخلاضع لأليتام
 .للمجتمع املضاد السلوك مقيا  يلى درتجات أيلى

 كليننةال الدرتجننة مننع" العننن  سننلوك" األو  البعنند فقننرات مننن فقننرة كنن  ارتبننا  معامنن  يوضنن ( 2) رقننم واجلنندو 
 .للبعد

 (0) رق  جدول
 للبعد الكلية الدرجة مع" العنف سلوك" األول البعد فقرات م  فقرة كل ارتباط معامل

 رق 
 الفقرة

 رتباطاال معامل
 مستوى
 الداللة

 الفقرة رق 
 معامل

 رتباطاال
 الداللة مستوى

2 09314 0902 21 0902 090272 

5 09432 0902 27 0902 09235 

3 09251 9020  21 0902 09147 

4 09211 0902 21 0902 09721 

2 09720 0902 50 0902 09321 

1 09214 0902 52 0902 09245 

7 09143 0902 55 0902 09124 

1 09151 0902 53 0902 09324 

1 09104 0902 54 0902 09725 

20 09125 0902 52 0902 09124 

22 09215 0902 51 0902 09352 

25 09101 02.0  57 0902 09210 

23 09212 0902 51 0902 09321 
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24 09727 0902 51 0902 09710 

22 09225 0902 30 0902 09127 

 09313( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر

 09304( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر
 ذو ا  ارتبافطن للبعند الكلينة ابلدرتجنة تنرتب " العنن  سنلوك" األو  البعند فقرات مجيع أن الساب  اجلدو  من يتض 

 .داخليال تسا اال من يالية بدرتجة يتمتع البعد أن يؤكد وهذا( 0902) دالله مستو  يند إحصايية دالله
 الكليننة الدرتجننة مننع التمننرد سننلوك" ثننايال البعنند فقننرات مننن فقننرة كنن  ارتبننا  معامنن  يوضنن ( 5) رقننم واجلنندو 

 .للبعد

 (0) رق  جدول
 للبعد الكلية الدرجة مع" التمرد سلوك" ثاينال البعد فقرات م  فقرة كل ارتباط معامل

 رق 
 الفقرة

 رتباطاال معامل
 مستوى
 الداللة

 الفقرة رق 
 معامل

 رتباطاال
 الداللة مستوى

32 09321 0902 40 0902 090272 

35 09432 0902 42 0902 09124 

33 09472 0902 45 0902 09147 

34 09211 0902 43 0902 09324 

32 09247 0902 44 0902 09321 

31 09214 0902 42 0902 09124 

37 09147 0902 41 0902 09425 

31 09151 0902 47 0902 09324 

31 09342 0902    

 09313( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر
 09304( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر

 ذو ا  ارتبافطن للبعند الكلينة ابلدرتجنة تنرتب " التمنرد سنلوك" ثنايال البعند فقنرات مجينع أن السناب  اجلندو  من يتض 
 .داخليال تسا اال من يالية بدرتجة يتمتع البعد أن يؤكد وهذا( 0902) دالله مستو  يند إحصايية داللة
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 الكليننة الدرتجننة مننع" السننرقة سننلوك" الثالنن  البعنند فقننرات مننن فقننرة كنن  ارتبننا  معامنن  يوضنن ( 3) رقننم اجلنندو 
 .للبعد

 (3) رق  جدول
 للبعد الكلية الدرجة مع" السرقة سلوك" الثالث البعد فقرات م  فقرة كل ارتباط عاملم

 رق 
 الفقرة

 رتباطاال معامل
 مستوى
 الداللة

 الفقرة رق 
 معامل

 رتباطاال
 الداللة مستوى

41 09237 0902 21 0902 090124 

41 09111 0902 21 0902 09341 

20 09724 0902 10 0902 09214 

22 09145 0902 12 0902 09114 

25 09111 0902 15 0902 09351 

23 09112 0902 13 0902 09424 

24 09722 0902 14 0902 09275 

22 09737 0902 12 0902 09724 

21 09111 0902 11 0902 09121 

27 09312 0902 17 0902 09117 

 09313( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر

 09304( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر
 ذو ا  ارتبافطن للبعند الكلينة ابلدرتجنة ترتب " السرقة سلوك" الثال  البعد فقرات مجيع أن الساب  اجلدو  من يتض 

 .يداخلال تسا اال من يالية بدرتجة يتمتع البعد أن يؤكد وهذا( 0902) دالله مستو  يند إحصايية دالله
 األبعاد من بعد ك  بني رتبا اال معامالت حبساب الباحثة قامت لألبعاد داخليال تسا اال من للتحق 

 ( يوض  ذل .4) الكلية للمقيا  واجلدو  رقم الدرتجة
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 (4) جدول
 الكلية الدرجة مع وكذلك للمقياس األخرى واألبعاد املقياس أبعاد م  بعد كل ارتباط معامالت مصفوفة

 السرقة سلوك التمرد سلوك العنف سلوك كليةال الدرجة 

   2 09135 العن  سلوك

  2 09113 09112 التمرد سلوك

 2 09150 09104 09141 السرقة سلوك

 09313( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر

 09304( = 0902) دالله مستو  ويند( 45) حرية درتجة يند اجلدولية ر
( 0902) داللنه ذو ا  ارتبافطن الكلينة وابلدرتجنة النبع  ببعضنها تنرتب  األبعناد مجينع أن السناب  اجلندو  منن يتض 

 الصد  من يالية بدرتجة يتمتع املقيا  أن يؤكد وهذا

 :املقياس ثبات -0

 -:التايك فطر  يدة ستخداماب الباحثة قامت للمجتمع، املضاد السلوك مقيا  ثبات وحلساب

 :يةالنصف التج ية فطريقة -أ

 فطريقنةإىل  يوتجنه منا ىفتنتال أهننا ذلن  يف السنب  ويرتجنع ا ،اسنتخدام الثبنات حساب فطر  أكثر من الطريقة هذه
  أسا  يلى متكافئتني صورتني أو قسمنيإىل  ختباراال تقسيم يلى الطريقة هذه وتعتد العيوب، من ختباراال إيادة
 وال وتجينة تجن ء يف الفردينة األسنئلة توضع حبي  ر،لألخ مكافئه صورة صورة تج ء ك  تج ينيإىل  أو ،يلميو  منطقي

 .واحدة مرة يف كله ختباراال ويطب  تج ء يف

 درتجننة احتسنن  حينن  النصننفية التج يننة بطريقننة املقيننا  ثبننات حلسنناب سننتطالييةاال العينننة درتجننات اسننتخدام مت
 معامننن  سنننابحب وذلننن  الننندرتجات منننن ثنننايال النصننن  درتجنننة وكنننذل  املقينننا  أبعننناد منننن بعننند لكننن  األو  النصننن 

 .ذل  يوض ( 2) واجلدو  براون سبريمان معادلة ستخداماب الطو  تعدي  أتجر  مث النصفني، بني رتبا اال
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 (5) جدول
 التعديل قبل ككل املقياس وكذلك املقياس أبعاد م  بعد كل فينص بني رتباطاال معامالت يوضح

 التعديل بعد الثبات ومعامل

 التعديل بعد الثبات معامل التعديل بلق رتباطاال الفقرات عدد األبعاد

 09723 09722 30 العن  سلوك

 09172 09771 27 التمرد سلوك

 09112 09114 50 السرقة سلوك

 09137 09717 17 اجملموع

 .متساويني غري النصفني ألن تجتمان معام  استخدام مت
 وأن( 09723) مجيعهننا تعنندي  بعنند صننفيةالن التج يننة بطريقننة الثبننات معننامالت أن السنناب  اجلنندو  مننن ويتضنن 

 منن يالينة بدرتجنة يتمتنع املقينا  أن يلنى يند  وهنذا الصنحي  الواحند منن يقنرتب( 09137) الكلنى الثبات معام 
 .العينة يلى تطبيقه من الباحثة تطمئن الثبات

 -:كرونباخ ألفا طريقة -ب

 حصنلت حين  املقيا ، ثبات  معام إلجياد وذل  الثبات، حساب فطر  من أخر  فطريقة الباحثة ستخدمتا
 .ذل  يوض ( 1) واجلدو  كك ، للمقيا  وكذل  املقيا  أبعاد من بعد لك  ألفا معام  قيمة يلى

 (2) جدول
 ككل املقياس وكذلك املقياس أبعاد م  بعد كل كرونباخ ألفا معامالت يوضح

 كرونباخ ألفا معامل الفقرات عدد األبعاد

 09112 30 العن  سلوك

 09142 27 لتمردا سلوك

 09121 50 السرقة سلوك

 09111 17 اجملموع
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 الكلننننى الثبننننات معامنننن  وألن( 09112) فننننو  مجيعهننننا كرونبننننا  ألفننننا معامنننن  أن السنننناب  اجلنننندو  مننننن يتضنننن 
 الباحثنة تطمنئن الثبات من يالية بدرتجة يتمتع املقيا  أن يلى يد  وهذا الصحي ، الواحد من يقرتب( 09111)

 .لعينةا يلى تطبيقة من

 النتائج تفسري
 وثباتنه، التطبين  صند  منن نيالتقنن يف يةساسناأل السنيكومرتية املتطلبنات أسنتوىف قند املقينا  هذا أن القو  ميكن
 .العينة يلى تطبيقه من الباحثة تطمئن والثبات الصد  من يالية بدرتجه يتمتع أنه حي 

 :للمقياس النظرية القيمة
 .السابقة والدراسات النظري اإلفطار هاتضمن اليت لألبعاد تغطيته حي  من

 :للمقياس العلمية القيمة
 خيندم مبنا يوايينةاإل املؤسسنات يف فطفنا لأل للمجتمنع املضناد السنلوك مقينا  يف سنتخداملال صالحيته حي  من
 .والعالج التشخيص أغرا 

 صنله ذات ياتموضنو  يلنى دراسناهتم جينرون آخنرين ابحثنني متنناو  يف قينا  أداة ليكنون صنالحيته حين  ومن
 .املستقب  يف

   :املراجع
 جمهوي فطفا األ لد  ماييةواالتجت النفسية املشكالت أهم يف دراسة( "5001) صاحل النبوي حممد إميان -2

 تجامعنه للطفولنة، العليا الدراسات معهد ماجستري، رسالة ،"يواييةاإل واملؤسسات البديلة األسر يف النس 
 .مشس يني

 املؤسسنات أفطفا  من فئة لد  العن  بسلوك ويالقتها الرف  مشاير :(5020) شفو  صربي تجيهان -5
 .حلوان تجامعة الرتبية، كلية ماجستري، رسالة ،"يواييةاإل

 .والتوزيع والنشر للطباية الفكر دار ،3  ،النفسية الصحة :(5002) العناي احلميد يبد حنان -3

 اجمللننند القومينننة، اجلنايينننة اجمللنننة ، ر املصااا اجملتماااع يف اليومياااة احليااااة يف العناااف :(5005) نصنننر مسيحنننة -4
 .واجلنايية تجتماييةاال للبحوث قوميال املرك  ،ثايال العدد واألربعون، الساد 

 .عريبال الفكر دار ،اخلاصة حتياجاتاال ذوى ةسيكولوجي :(2111) قريطيال املطل  يبد -2

 .القاهرة والنشر، يةللطبا حور  دار ،فسالن عل  يف البحث مناهج( 5002) إبراهيم فؤاد فيوليت -1
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 منن يينة لد  العن  حدة خلف  سلوكي بر مج فايلية مد  :(5001) اجلواد يبد حمسن كما  منا  -7
 .مشس يني تجامعة الرتبية، كلية ،دكتوراه رسالة اإليدادية، املدار  فطالب

 ،العاملينننة الصنننحة منظمنننة ،والصاااحة العناااف حاااول عاااامليال التقريااار :(5005) العاملينننة الصنننحة منظمنننة -1
 .القاهرة

 إقامنة الرياينة دور يف واملقيمنني الشنوارع أفطفنا  من يينه لد  العدوان( "5020) يلى امحد صدي   دية -1
 .مشس يني تجامعة للطفولة، العليا الدراسات معهد" ماجستري رسالة" مقارنة دراسة – ومؤقتة دايمة

 .القاهرة املصرية، لنهضةا دار ،السلوكية العلوم :(5002) دانيا  ويفاف شورجبيال يبا  نبيلة -20

11- Ard, Daividson (2005): observed violence and abuse and risk behavior in 

juvenile correctional facilities: comparison of  inmate and staff report, 

children and youth services review, Vo1 27 Nom. (5), pp8 

12- Emily Merz and Reobert McCall (2010): Behavior problems in children 

adopted from psychosocially Depriving Institutions Journal of abnormal 

child psychology, Vo1 (38), May 2010 

13- Halgin. P. R & whitbourne. K.S (2000): Abnormal psychology Mc Graw – 

Hill. New York. 

14- Nugent, William – R; Bruley – Charlene; Allen – Perticia (2005): The 

Effects of Aggression Replacement Training on Antisocial Behavior in a 

run way Shelter, U Tennessee, Coll of social work, Journal, Nov. Vo1 8 

(6): 637 – 656. 
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 (2) رقم ملحق
 يوائيةاإل املؤسسات طفا أل جتمعللم املضاد السلوك مقياس

 
 -:األولية البياانت أوال
 ..................................:.الطف  يمر  ...................  :الطف  اسم
 .....................:.ابملؤسسة لتحا اال اتريخ   ...............:.املؤسسة اسم

 ..............................:.الدراسي الص    ...............:.املدرسة اسم

 

 -:املقياس تعليمات :اثنيا  
 .تنطب  ال أو يلي  تنطب  أن املمكن ومن ،اليومي بسلوك  تتعل  اليت العبارات من جمموية أمام 

 ؟ ال أم السلوك هبذا أقوم ه  ،نفس  وتس   يبارة ك  تقرأ أن من  واملطلوب

 العبنارة أمنام( √) يالمنة تضنع أن منن  واملطلنوب( ال – أحينا    – نعنم) هنيو  اتاختيار  ثالث يبارة ك  وأمام
 .املناسبة
 العبارة يف املوتجود ابلسلوك تقوم كنت إذا :نعم -

 .حمددة أوقات يف به تقوم كنت إذا :أحيا  -

 .السلوك هذا مبث  تقوم ال كنت إذا :ال -
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 ال أحياان   نع  العبارات م

    العن  سلوك :أوال   

    .خرينابآل الضرر أحل  يندما رحابلف أشعر  -2

    .زماليي مع أتشاتجر أن أح  -5

    .املن   أاثث كسر يند ابلسعادة أشعر -3

    .زماليي ضرب أتعمد -4

    .الغض  يند نفسي بضرب أقوم -2

    .املؤسسة تجدران يلى والكتابة ابلرسم أستمتع -1

    .املؤسسة يف زماليي ألعاب بتكسري أقوم -7

    .املؤسسة يف ابل ايرين أسته ئ -1

    .زماليي إزياج يند ابلسعادة أشعر -1

    .العن  يلى زماليي أحر  -20

    .األليفة احليوا ت ضرب أتعمد -22

    سنا   مىن رأصغ هم من يلى السيطرة أحاو  -25

    .الدراسية الكت  أم   -23

    .وكيايتسل يف التحكم يف كبرية صعوبة أتجد -24

    .زماليي مع مقبولة غري أبلفاظ أتلف  -22

    .العنيفة األلعابإىل  أمي  -21

    .بعن  الباب وأغل  أخرج -27

    .اجلديدة مالبسي أم   -21

    (.مقص – سكني) اخلطرة ابألشياء اللع  أح  -21

    .املؤسسة أباثث املؤسسة يف زماليي أضرب -50
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    .وال هور جاراألش أقط  -52

    .فيه املوتجود املكان يف إزياتجا   أسب  -55

    .األلعاب يف املشاركة يند نفعا اال  سريع -53

    .قدمي أو يدي ستخداماب ضوضاء أحدث -54

    .أدوايت أحد يستخدم يندما أغض  -52

    .هبا قمت أبيما  زماليي أهتم -51

    .واض  سب  بدون زماليي أضرب -57

    .مفتوحة املياه صنابري ترك أتعمد -51

    .خريناآل يلى احلجارة أقذف -51

    .الفص  مقايد أحطم -30

    التمرد سلوك :اثنيا   

    .دايما   املؤسسة نظام أخال  -32

    .املن لية الواتجبات أداء ين أمتنع -35

    .ينها راضى وغري نفسيأكره  أىن أشعر -33

    .املؤسسة يف لنيو املسؤ  أتجاد  -34

    .املدرسة يف مدرسيي يلى أمترد -32

    .واملدرسة الفص  يف النظام دابآب ملت م غري -31

    .اخلاصة أغراضي تنظيم أرف  -37

    .املؤسسة أفراد من شخص أي أوامر أرف  -31

    .هبا املكل  األيما  تنفيذ ين الت خري أتعمد -31

    .املؤسسة نظام يف شاركةامل أرف  -40

    .املدرسة من اهلروب أحاو  -42

    .رأيي يلى والتصميم العنادإىل  أمي  -45
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    .مىن املطلوبة األيما  يف شرتاكاال أرف  -43

    .املؤسسة يف اليومية والربامج األنشطة ين أتغي  -44

    .مباشر أمرإىل  وتجه إذا أتشاتجر -42

    .املسئولية من للهروب لكذباإىل  أجل  -41

    خريناآل مع اتجتمايية يالقات إقامة ين أبتعد -47

    .السرقة بسلوك اخلاصة العبارات :اثلثا   

    .يلمهم دون زماليي حقاي  بفت  أقوم -41

    .وسيلة أبي أريد ما يلى أحص  -41

    .املدرسةإىل  املؤسسة أغرا  أبخذ أقوم -20

    .يلمهم دون زماليي نقود خذأب أقوم -22

    .أريد ما يلى للحصو  الكذبإىل  أجل  -25

    .ي ليس ما ك  أخذ أتعمد -23

    .يلمهم دون حقيبتهم من زماليي فطعام أخذ -24

    .وحدي ي اهلدااي ك  يلى احلصو  يف أرغ  -22

    .استئذان دون زماليي كت  آخذ -21

    .املؤسسةإىل  مع وآخذها حقيبيت يف املدرسة ألعاب أضع -27

    .يلمهم دون املدرسني أقالم آخذ -21

    .زماليي فطعام يلى ستيالءابال أقوم -21

    .زماليي من أفض  ألكون الغشإىل أجل   -10

    .مقاب  دون شيء ك  يلى احلصو  أح  -12

    .ييي  يلية تقع ما ك  وآخذ املؤسسة يف زماليي أغرا  أفت  -15

    .املدرسة تجدران يلى املعلقة الرسومات آخذ -13

    .وآكلها احللو  يلى زماليي حقاي  يف أحب  -14
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    .املؤسسة يف ال ايرين أغرا  فت  أحاو  -12

    .حقي من ليس ما آخذ يندما مبتعه أشعر -11

    .مىن أفض  يكونوا ال حىت وواتجباهتم زماليي كت  أسر  -17
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