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:الملخص
هدفت الدراسه التعرف الى نسبة التباين المفسر الذي تفسره أنماط الهيمنه الدماغيه وأساليب الحيااه للسالوك المضااد للمجتماع
) سنه المودعين في دور11-17( ) فتاة أعمارهم11() ذكراً و75( ) حدثاً جانحاً منهم75( وتالفت عينة الدراسه من
) ألنماط الهيمنه الدماغياهHermann,2000( األحداث الجانحين في عمان والرصيفه واستخدمت الدراسه أداة هيرمان
ومقياسي أساليب الحياه والسلوك المضاد للمجتمع اللذين تم اعدادهما الغراض الدراسه وقد اظهرت النتائج ان نمط الهيمنه العلوي
االيمن هو االكثر شيوعاً لدى الجانحين وأن أساليب الحياه الشائعه لديهم هي المناتقم والباحاث عان االستحساان وغيار الكا
واشارت النتائج ايضًا الى وجود عالقه بين نمط الهيمنه االيمن العلوي واسلوب الحياه الباحث عن االستحساان وأن أسااليب الحيااه
 ) مان التبااين المفسار للسالوك.891( المنتقم والباحث عن االستحسان والضحيه ونمط الهيمنه السفلي األيسر فسرت ما نسابته
المضاد للمجتمع لدى الجانحين وأظهرت النتائج عدم وجود فروق داله احصائياً في أنماط الهيمنه تعزى للجنس ووجود فاروق
.في أساليب الحياه المسيطر والمتحكم والمنتقم تبعاً للجنس لصالح الذكور
.االحداث الجانحين

السلوك المضاد للمجتمع

اساليب الحياه

الهيمنه الدماغيه

:كلمات مفتاحية

The Contribution Patterns of Cerebral Dominace and Lifestyle in Interpreting Anti-Social Behavior
among Juvenile Delinquents
Abstract:

The study aimed to identify the unexplained veritaion that interprest patterns of dominance cerebral and life
style of conduct anti social behavior, the study sample consisted of (57) juvenile delinquent, (47) male and
(11) female ranging in age (15-18) and prosecuted and brought to prison rehabilitation to take care of juvenile
delinquent in amman and rusaifa , the study used scale ( Hermann 2000) brain dominance instrument ,and
scale of life style and anti –social behavior which has been prepared for the study, the results showed that the
current pattern of domination upper right brain is the most common among delinquent ,and the life style they
have common is the Avenger and researcher for the approbation and inefficient ,the results found acorrelation
between pattern of domination upper right brain and life style researcher for the approbation,and also
indicated that the life style Avenger and researcher for the approbation and the victim and the current pattern
of domination lower left brain interpreted (%.298) of the variation unexplained anti –social behavior, the
results showed no statistically significant differences in the current pattern of domination according to gender,
and showed differences in life styles dominant and controlling and avenger according to gender in favor of
males .
Keywords: dominance cerebral, lifestyles, Anti-social behavior, juvenile delinquent.
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المقدمة:
تعددت المحاوالت العمميو لتفسير الجنوح لدى األحداث الجانحيف  ،وتنوعت االىتمامات البحثيو لفيـ ىذه المشكمو الخطيره

عمى الفرد والمجتمع  ،ومف ىذه المحاوالت العمميو دراسة الدماغ البشري ووظائفو  ،وطبيعة عممو لدى االنساف  ،فالدماغ البشري

بتركيبتو ونمط أ دائو وروابطو الجسميو والنفسيو  ،تجعل منو بنيو فيزيائيو فريده ال يشابييا اي شيء آخر في البنيو الفيزيائيو
لالنساف)(Jensen,2001
قدـ ىيرماف (  )Hermann,1976فكرة جديده ومثيره في مجاؿ العموـ الطبيو والعموـ النفسيو والتربويو  ،عندما تحدث عف
مفيوـ الييمنو الدماغيو لفيـ وظائف الدماغ بتقسيمو الى اربعة اجزاء اطمق عمييا (النموذج الرباعي لمدماغ ) وكل قسـ يختص
بوظائف عقميو معينو ىي:
 القسـ العموي األيسر ( )Aويقوـ بجمع المعمومات ،وتحميل القضايا ،وتشكيل النظريات ،والقياس الدقيق  ،وحل المشكالت مفخالؿ المنطق ،والقدرة عمى التحميل المالي واتخاذ الق اررات ،والفيـ التقني  ،والتعامل مع األرقاـ واإلحصاء.
 القسـ السفمي األيسر ( )Bيقوـ باالداء ضمف نظاـ مقيد ومحدد  ،ومعالجة المشكالت باالستناد الى التجارب والخبره  ،واجراءالقياسات باتساؽ ومعالجتيا  ،والقدرة عمى تقديـ المبادارت وقيادتيا واالشراؼ عمييا وقراءة التفاصيل الدقيقو  ،ومتابعة المعمومات
 ،وتطوير الخطط والقياـ بيا وادارة الوقت وضبط عوامل االمف والسالمو .

 القسـ العموي األيمف ( ) Dيقوـ بادراؾ المواقف بشكل شمولي  ،واالنتباه لمخيارات واالحتماالت الجديده و التصورات االستكشافيوو التفكير االستراتيجي واالبداعي وايجاد التكامل بيف االفكار والمبادىء  ،اضافو الى القدرة عمى حل المشكالت عبر الحدس .
 القسـ السفمي األيمف ( )Cيقوـ بوظائف المشاعر والعواطف والفيـ االنفعالي وقراءة لغة الجسد والعالقات مع االخريف والتعاملمعيـ و المعاني األنسانيو و البديييو الحسيو .

ويذكر نوفل وابو عواد ( )2007اف فريقا مف الباحثيف األميركييف مف المجمس القومي لألبحاث في واشنطف قاـ بنشر

تقرير مطوؿ الحظوا فيو َّأنو حتى لو تعرض شخصاف لسمسمو واحده مف التجارب والمؤثرات أثناء تطورىما  ،فإف ميل كل منيما
إلى مزاولة السموؾ العنيف عند الكبر قد يكوف مختمفا التجاه اآلخر؛ وذلؾ ألف الجممة العصبية عند أحدىما ،تُحمِّل المعمومات التي

تتمقاىا عمى خالؼ ما تحممو الجممة العصبية عند اآلخر  ،فالجمل العصبية قد تمر بالتجارب الحياتية لألفراد ذاتيا ولكف لكل

منيما طريقتيا في التفاعل مع األحداث  ،و ىذا التحميل ربما يفسر لجوء بعض المراىقيف الى سموكيات مضاده لممجتمع  ،والتي قد

تفسر سبب الجنوح عند االحداث الجانحيف .
اف رؤية ىيرماف ( )Herrmann,1996الجديده في كيفية معالجة وتحميل المعمومات تعطي تفسي ار لتفرد كل شخص باسموب
معيف في عممية التعمـ والتفكير بناء عمى الجانب المسيطر ألحد جانبي الدماغ قد تمتقي مع نظرية عمـ النفس الفردي (الدلر)

التي ترى االنساف كال متكامال متفرد عف غيره باسموبو الشخصي في الحياه  ،ومف ىنا نرى األفراد يختمفوف في استجاباتيـ وردود

أفعاليـ نحو نفس الموقف ذاتو  ،وقد نسب (ادلر) ىذا االختالؼ الى اسموب الحياه الذي شكمو الفرد عبر نموه وتطوره وخاصو في
طفولتو (. )Corey,2009
وعمى الرغـ مف التقاء ىيرماف وادلر في النظرة الى الفرد كونو كائنا متفردا ،اال أف كال منيما فسر ىذا التفرد بطريقة مختمفو
عف اآلخر  ،فقد ربطيا ىيرماف بالييمنو الدماغيو بينما ربطيا ادلر بأسموب الحياه .
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يعد أسموب الحياة مف المفاىيـ الرئيسة في عمـ النفس الفردي ،سواء في فيـ شخصية الفرد أو في العالج النفسي الفردي،
ويتطور ىذا االسموب خالؿ التجارب الحياتية المبكرة لمفرد في اسرتو ؛ فاألسرة ليا دور بارز في تشكيل توجيات أطفاليا  ،إذ يعتقد

إدلر أف األفراد يطوروف أسموب حياتيـ في السنوات الست األولى مف العمر ،مف خالؿ محاوالت التعويض عف مشاعر النقص

التي يختبرىا الطفل وكفاحو مف اجل التفوؽ عمى ىذه المشاعر)(Curlette, Kern & Wheeler, 1996:99

وصف ادلر المشار اليو في (  )Mosak,2005أربعة أساليب حياتيو ،يتبنى الفرد أحدىا كاسموبو الخاص ويطوره خالؿ حياتو

بوصفو طريقة لتحقيق أىدافو في الحياة  ،ووضح ادلر ىذه االساليب في بعديف ىما (االىتماـ االجتماعي ودرجة الفعاليو) أما ىذه
االساليب فيي :
 أسموب الحياه المسيطر  :يوصف الفرد الذي يتنبى ىذا األسموب بأنو عدائي وشرير ونشط  ،مع القميل مف االىتماـ االجتماعيويحاوؿ ىذا النمط السيطرة عمى اآلخريف لمصالحو ويتميز بعدائو لممجتمع.
 أسموب الحياه المستغل  :يوصف الفرد الذي يتبنى ىذا األسموب بأنو متطفل عمى غيره وليس لديو االىتماـ االجتماعي المناسبواىتمامو األساسي الكسب دائما مف االخريف وىو خامل ولكنو غير مؤذي .
 -أسموب الحياه المتجنب  :يوصف الفرد الذي يتنبى ىذا األسموب باف لديو اىتمامات اجتماعية غير كافية وفعاليتو في حل

المشكالت ضعيفو ،فيو يخاؼ الفشل أكثر مف الرغبو في النجاح وىو غير مفيد اجتماعيا وىدفو االبتعاد عف المشكالت لتجنب

الفشل.
 أسموب الحياه المفيد اجتماعيا  :يوصف الفرد الذي يتبنى ىذا االسموب بأنو ناضج لديو اىتمامات اجتماعية عالية ونشاطاتكبيره ويظير االىتماـ باآلخريف  ،ولديو القدره عمى حل المشكالت المتعمقو بمياـ الحياه .
وبناء عمى أساليب الحياه فانو يمكف التنبؤ بمؤشرات الشخصيو المضاد لممجتمع عند األحداث الجانحيف منذ الطفولة
والذي اكد عميو ادلر في تفسيره لمسموؾ بأثر خبرات الطفولو األولى في حياة الفرد بتكويف أسموب حياتو  ،ويظير ىذا األسموب
عبر سموكات مالحظو  ،كالسرقو والكذب واليروب مف المدرسو والفشل فييا والعدواف عمى االخريف  ،ويستمر ىذا السموؾ ليوصمو
بالغالب الى السجف ( عبد الخالق . )1993 ،

وقد فسر ادلر السموؾ المضاد لممجتمع لدى األحداث الجانحيف مف خالؿ الشعور بالنقص النفسي او العضوي واإلىماؿ

والرفض وليذا فإف الفرد يعوض مشاعر النقص لديو بوضع أىداؼ غير واقعية إلظيار تفوقو الشخصي مف خالؿ تبنيو ألحد
أساليب الحياه غير سويو ومف ثـ يبرز لديو ذلؾ النمط المتكرر في السموؾ الذي يجعمو في حالة صراع مع مجتمعو  ،ومف ىنا

يظير الجنوح والسموؾ االجرامي لديو ( فضيمي . )2013 ،

وأكد عمماء النفس الفرديوف الى اف أسموب الحياة واحدا مف أكثر المفاىيـ أىمية في مساعدة المرشديف عمى فيـ مشكمة

المسترشد والقضايا المتعمقة بيا ،والتعرؼ الى أىدافو الخاطئو في الحياة  ،الذي يساىـ أيضا في فيـ وتفسير اليدؼ مف السموؾ
المرضي ،واألعراض المرضية لدى المسترشد ،وعميو فأنو يمكف تعديل اسموب الحياه لدى الفرد مف خالؿ تنمية االىتمامات
االجتماعيو لديو وصياغة اىداؼ واقعيو يسعى لتحقيقيا ). (Curlette, Kern & Wheeler, 1996

يعرؼ الدليل التشخيصي الخامس لالضطرابات النفسيو ( )APA,2013السموؾ المضاد لممجتمع بأنو ذلؾ السموؾ الذي ينتيؾ

حقوؽ اآلخريف ويتجاىميا  ،ويحكـ عمى ىذا السموؾ مف خالؿ معايير وىي :
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الجانحين

 عدـ التطابق مع المعايير االجتماعيو فيما يتعمق بالسموكيات المشروعو  ،ويالحظ ذلؾ مف خالؿ تكرار السموكات التي تسبباالعتقاؿ .
 الخداع و الكذب المتكرر  ،واستخداـ األسماء المستعاره  ،وخداع االخريف مف أجل الربح او المتعو. التيور والفشل في التخطيط لممستقبل ،واالنخراط في المشاجرات والعدوانيو واالعتداءات الجنسيو المتكرره. -االستيتار بسالمة النفس واآلخريف.

 عدـ تحمل المسؤوليو و الفشل المتكرر بالمحافظو عمى العمل والوفاء بااللتزامات الماليو . عدـ االحساس بالذنب او الندـ والالمباالة عند احداث الضرر او االذى أو سوء المعاممو او عند سرقة اآلخريف .اف تفسير السموؾ الجانح ال زاؿ جدليا بيف الجانبيف الطبي والنفسي  ،ويمكف القوؿ اف األسباب التي تؤدي إلى الجنوح تفسر

مف خالؿ الكيفية التي يحدث فييا التَّفاعل بيف ىذه العوامل المتعددة  ،فقد يكوف لدى الجانح إستعداد الى عدـ تقبل قواعد السموؾ
اإلجتماعي واحتراـ اآلخريف في المجتمع ،وىو ما يمكف أف يطمق عميو اإلستعداد اإلجرامي لدى الفرد  ،ولكف ىذا اإلستعداد

اإلجرامي يعتبر حالة ساكنة ال تؤدي بالضرورة إلى إرتكاب الجريمة واَّنما تخمق لدى الفرد ميال تجاه الجنوح  ،ىذا الميل ال يتحوؿ
إلى فعل اجرامي إال إذا إقترف وتفاعل مع عوامل أخرى خارجية  ،ويمكف القوؿ اف الجنوح ما ىو إالَّ نتيجة تفاعل عوامل داخمية

تتعمق بتكويف الشخص وعوامل خارجية َّ
تتعمق بالبيئة المحيطة

بو (قشوش . )2012.

مشكمة الدراسة واسئمتيا

يعد جنوح األحداث مف الظواىر االجتماعية التي تؤرؽ المجتمعات ومنيا المجتمع األردني لما ليا مف اثر سمبي عمى

سالمتو ونمو وتطور الحدث ذاتو  ،وتشير االحصائيات الى أف عدد األحداث الجانحيف الذيف اودعوا في مراكز ودور األحداث في
عاـ  2014كاف ( )2058حدثا جانحا( .تقرير و ازرة التنميو االجتماعيو ، ) 2014 ،وىذا يستدعي البحث في ىذه المشكمو مف
اجل فيميا والحد منيا .

اف تفسير السموؾ الجانح قضيو جدلية ومعقده  ،فيناؾ مف يرى انيا قضيو تشريحيو طبيو  ،وىناؾ مف يرى انيا قضيو

نفسيو اجتماعيو  ،وعمى اية حاؿ فالسموؾ الجانح لدى األحداث ال يأتي مف فراغ وانما مف عوامل متعدده ومتشعبو  ،ومف ىنا فاف

فيـ مكوف السموؾ الجانح لدى األحداث يتطمب فيما لمعوامل المرتبطو بو كالييمنو الدماغيو وأساليب الحياه .فالدراسات التي تناولت
السموؾ الجانح ركزت كثي ار عمى العوامل االجتماعيو وبعض العوامل النفسيو  ،وقد يكوف السموؾ الجانح خاضعا لعوامل فريده
كالييمنو الدماغيو وأساليب الحياه التي تفرد كل شخص باسموب المعالجو وتحميل المواقف تبعا لمجزء المسيطرمف جزئي الدماغ
حسبما اشار ىيرماف ( ، )Hermmann.1996وما اشار اليو ادلر في نظريتو عمـ النفس الفردي الى تفرد كل شخص باسموب
حياتو  ،وىذا االسموب يقوـ بعممية التحميل والمعالجو لممواقف المختمفو بالتالي اجراء السموؾ المتعمق بتمؾ المواقف ( Mosak

. ),2005

ولكوف الباحثاف عمى درايو بعواقب السموؾ المضاد لممجتمع والجنوح  ،واألثار السمبيو التي يتركيا ىذا السموؾ عمى الفرد

والمجتمع ؛ ىذا دفع الباحثاف الى التعرؼ الى مدى مساىمة أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه في تفسير السموؾ المضاد
لممجتمع لدى األحداث الجانحيف ،وبناء عمى ما سبق فاف مشكمة الدراسو تتحدد بالتساؤؿ الرئيسي التالي :ما مساىمة كل مف أنماط

الييمنو الدماغيو واساليب الحياه بتفسير السموؾ المضاد لممجتمع لدى االحداث الجانحيف ؟
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أسئمة الدراسة
حاولت الدراسو االجابة عمى االسئمو اآلتيو:
 .1ما أنماط الييمنو الدماغيو األكثر شيوعا لدى األحداث الجانحيف ؟
 .2ما أساليب الحياه األكثر شيوعا لدى األحداث الجانحيف ؟

.3ىل ىنالؾ عالقو دالو احصائيا عند مستوى ( )a=0.05بيف أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه ؟
 .4ما مساىمة انماط الييمنو الدماغيو واساليب الحياه والجنس في تفسير التبايف لمسموؾ المضاد لممجتمع لدى االحداث الجانحيف؟

 . 5ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a=0.05بيف متوسطات أداء األحداث الجانحيف في أنماط الييمنو
الدماغيو تبعا لمتغير الجنس ؟

 .6ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )a=0.05بيف متوسطات أداء األحداث الجانحيف في أساليب الحياه تبعا
لمتغير الجنس ؟
أىداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداؼ التالية :

 .1التعرؼ إلى انماط الييمنو الدماغيو عند االحداث الجانحيف.
 .2التعرؼ إلى اساليب الحياه عند االحداث الجانحيف. .
 .3التعرؼ إلى مساىمة كل مف انماط الييمنو الدماغيو واساليب الحياه في تفسير السموؾ المضاد لممجتمع لدى االحداث
الجانحيف.
أىمية الدراسة
تعود أىمية الدراسة الحالية إلى أىمية الموضوع الذي تتناولو ،وىو تسميط الضوء عمى موضوع األحداث الجانحيف  ،ومعرفة
مساىمة كل مف أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه في تفسير السموؾ المضاد لممجتمع لدييـ  ،وبالتالي تساعد عمى رسـ
صورة واضحة لتكونو ،وتحديدا فإف أىمية الدراسة تتضح في الجانبيف التالييف :
األىمية النظرية
 .1تقدـ الدراسة معرفة نظرية تتعمق بأنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه الشائعو لدى األحداث الجانحيف ،وىذه المعرفة قد
تساىـ في فيـ السموؾ المضاد لممجتمع لدييـ .
 .2تقدـ الدراسو المجاؿ لدراسات الحقو تتعمق بأنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه مف أجل فيـ ظواىر ومشكالت نفسيو
مختمفو  ،كذلؾ فيي تمقي الضوء عمى فئة األحداث الجانحيف التي تحتاج الى فيـ العوامل التي تؤدي بيـ الى االنحراؼ.
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.3ىذه الدراسو الحاليو مف الدراسات النادره عمى النطاؽ المحمي والعربي – حسب عمـ الباحثيف –التي تمقي الضوء عمى دراسة
مساىمة كال مف أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه في تفسير السموؾ المضاد لممجتمع لدى األحداث الجانحيف .
 .4مف المتوقع أف تقدـ الدراسو مجموعو مف النتائج والتوصيات المقترحو التي يمكف أف يستفيد منيا الدارسوف والعامموف مع فئة
األحداث الجانحيف .
األىمية التطبيقية
 .1تساىـ في فيـ شامل لمفيومي أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه لتساعد المرشديف والمختصيف العامميف مع األحداث
الجانحيف في توظيفيما لوضع الخطط وبناء البرامج لمحد مف السموكيات المنحرفو لدييـ.
 .2تمقي الدراسة الحالية الضوء عمى جانبيف ميميف مف شخصية المسترشديف،وىما أنماط الييمنو الدماغيو و أساليب الحياة
وكيف يؤثراف في صحة الفرد النفسية ،وىذا يعد أم ار ميما في فيـ ديناميكية السموؾ المضاد لممجتمع والجنوح .
 .3تنبع أىمية الدراسو مف اآلثار الناتجو عف سموؾ االأحداث الجانحيف المضاد لممجتمع  ،عمى نفسو ،وأسرتو ،ومجتمعو عمى حد
سواء في محاولو لمحد مف ىذه اآلثار .
حدود الدراسو ومحدداتيا
تتحدد الدراسو الحالية بما يمي :
 .1الحدود البشرية  :اقتصرت الدراسو عمى األحداث الجانحيف الموقفيف في مراكز األحداث في األردف .
 .2الحدود المكانية :اقتصرت الدراسو عمى مراكز األحداث الجانحيف في مدينتي إربد والرصيفو .
 .3الحدود الزمنية  :تـ تطبيق الدراسو الحاليو خالؿ شيري أيموؿ و تشريف األوؿ مف العاـ . 2016
 .4المحددات الموضوعية  :تحدد نتائج الدراسة بدقو اجابة أفراد الدراسو عمى المقاييس المستخدمو .
التعريفات اإلج ارئية
أنماط الييمنو الدماغيو
يعرفيا ىيرماف ( )Hermmann,1976بانيا ميل الفرد الى االعتماد عمى أحد أقساـ الدماغ األربعو ( القسـ العموي

األيمف  ،والقسـ العموي األيسر  ،والقسـ السفمي األيمف  ،والقسـ السفمي األيسر ) أكثر مف اعتماده عمى االقساـ األخرى  ،ويعبر
عنو اجرائيا بالدرجات التي يحققيا الفرد عمى كل قسـ مف اقساـ الييمنو الدماغية األربعو حسب مقياس الييمنو الدماغيو .
اسموب الحياه

يعرؼ ادلر المشار اليو في (  ( Corey, 2009اساليب الحياه بأنيا طرؽ الفرد في التفكير والشعور والسموؾ ،التي

تتمحور حوؿ ىدفو في الحياة .وبمعنى اخر ىي توجو الفرد نحو الحياة ،أي طريقتو المتميزة في تحقيق أىدافو ،والشعور بذاتو
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وباآلخريف ،وقاـ موزاؾ ( (Mosak,2005بتقسيميا إلى تسعة أساليب حياتيو ىي )أسموب الحياه المنتمي  ،وأسموب الحياه
الممتزـ ،وأسموب الحياه الضحيو  ،وأسموب الحياه الغير كفؤ  ،وأسموب الحياه المنتقـ  ،وأسموب الحياه الباحث عف االستحساف ،
وأسموب الحياه المسيطر  ،وأسموب الحياه المتحكـ ،وأسموب الحياه المؤذي) ،ويعبر عنو إجرائيا بأنو الدرجة الكميو التي يحصل
عمييا الفرد عمى كل اسموب مف اساليب الحياة التسعو في مقياس قائمة اساليب الحياه المستخدـ في ىذه الدراسو .
السموك المضاد لممجتمع

يعرؼ الدليل التشخيصي الخامس لالضطرابات النفسيو ( )APA,2013السموؾ المضاد لممجتمع بانو ذلؾ لسموؾ الذي

ينتيؾ حقوؽ االخريف ويتجاىميا  ،بحيث ال يتطابق سموكو مع المعايير االجتماعيو ويظير ذلؾ مف خالؿ سموكيات غير مشروعو
مثل الخداع والكذب واالعتداءات ،ويعبر عنو اجرائيا بأنو الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص بعد استجابتو عمى فقرات مقياس
السموؾ المضاد لممجتمع والمعد الغراض الدراسو الحاليو .

الحدث الجانح
ىو الفرد الذي وصل إلى سف التمييز ولـ يصل الى سف الرشد  ،ويعرؼ قانونيا لغايات الدراسو ،بانو اي فرد أتـ الثانية
عشرة مف عمره  ،ولـ يكمل الثامنو عشره  ،وارتكب عمال يخالف المعايير االجتماعية السائده في المجتمع االردني  ،وعوقب عميو

حسب قانوف األحداث االردني  ،وىو نزيل احد مراكز رعاية األحداث ( قانوف االحداث االردني . )2014 ،
الدراسات السابقو

اف الدراسات التي تناولت أساليب الحياه وأنماط الييمنو الدماغيو معا في تفسير السموؾ المضاد لممجتمع نادره ،و سيتـ

التعرؼ الى الدراسات ذات الصمو :

قامت العدواف ( ) 2014بدراسو ىدفت التعرؼ إلى العالقة بيف أساليب الحياة والكفاءة الذاتية المدركة لدى الطمبة ذوي

اضطرابات السموؾ في األردف  ،وتكونت عينة الدراسة مف )  ( 210طالب وطالبة مف ذوي اضطرابات السموؾ ،وأظيرت نتائج

الدراسة أف أساليب الحياة األكثر شيوعا لدى الطمبة ذوي اضطرابات السموؾ ىي أساليب الحياة المنتمي ،و الباحث عف االستحساف

أخير أسموب الحياة الضحية .
و المذعف ،و ا
قاـ القشوش (  )2012بدراسو ىدفت التعرؼ إلى العالقو بيف أنماط التفكير ( األنظمو التمثيميو ) وأنماط الييمنو الدماغيو
لدى األحداث الجانحيف في الجزائر  ،وقد تكونت العينو مف ( )26حدثا جانحا ( )18مف الذكور و( )8مف االناث  ،وقد أظيرت
النتائج وجود عالقو موجبو بيف نمط التفكير البصري و نمط الييمنو الدماغيو الذي يمثل القسـ العموي األيمف ( ، )Dووجود عالقو

موجبو ودالو بيف نمط التفكير السمعي ونمط الييمنو الدماغيو الذي يمثل القسـ السفمي األيسر ( ، )Bووجود عالقو ايجابيو بيف

نمط التفكير الحسي ونمط الييمنو الدماغيو الذي يمثل القسـ السفمي األيمف ( ، )Cوقد اظيرت النتائج ايضا وجود فروؽ ذات

داللو احصائيو في أنماط التفكير وفي أنماط الييمنو الدماغيو تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور عند األحداث الجانحيف  ،واف

نمط الييمنو الدماغيو الشائع لدييـ ىو النمط ( )Dالذي يمثل القسـ العموي األيمف مف الدماغ .

قاـ الشخانبو ( )2010بدراسو ىدفت إلى معرفة العالقة بيف أساليب الحياة وبعض االضطرابات النفسية وتحديدا القمق،

واالكتئاب ،والوسواس القيري ،والنفسجسمية ،والحساسية التفاعمية ،والعدائية ،والمخاوؼ المرضية ،والبارانويا ،والذىانيو ،والى معرفة
نسبة التبايف الذي تفسره أساليب الحياة في كل مف ىذه االضطرابات،واشتممت عينة الدراسة عمى عينة مف المضطربيف نفسيا،
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وعددىـ ( )110افراد  ،وعمى عينة مف األسوياء الزائريف أو المرافقيف لممضطربيف نفسيا ،وعددىـ ( )110أفراد .أظيرت النتائج
أخير أسموب الحياة المنتمي.
أسموب الحياة الباحث عف االستحساف األكثر شيوعا لدى المضطربيف  ،يميو أسموب الحياة المذعف ،و ا

ولـ تظير نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األسوياء والمضطربيف نفسيا في أساليب الحياة ،باستثناء أسموب
الحياة الضحية الذي كاف اعمى لدى المضطربيف نفسيا وأظيرت نتائج الدراسة ارتباطا سالبا بيف أسموب الحياة المنتمي وكل مف
الوسواس القيري ،والحساسية التفاعمية ،واالكتئاب ،والقمق ،والبارانويا ،والذىانية .وارتبط أسموب الحياة الضحية ارتباطا موجبا مع

االكتئاب ،البارانويا ،والوسواس القيري .في حيف ارتبط أسموب الحياة الباحث عف االستحساف ارتباطا موجبا مع الذىانية ،والبارانويا،

والحساسية التفاعمية ،واالكتئاب ،والقمق ،والوسواس القيري ،والعدائية .وارتبط أسموب الحياة المتحكـ ارتباطا موجبا مع المخاوؼ
المرضية ،والذىانية ،والقمق ،واالكتئاب .وارتبط أسموب الحياة المنتقـ ارتباطا موجبا مع الوسواس القيري .وارتبط أسموب الحياة

المؤذي ارتباطا موجبا مع القمق ،والعدائية ،والذىانية ،والبارانويا ،والمخاوؼ المرضية ،والوسواس القيري ،والنفسجسمية ،واالكتئاب،

والحساسية التفاعمية  ،وأظيرت نتائج الدراسة أف أسموب الحياة المذعف ،والباحث عف االستحساف ،والمنتمي ،والمنتقـ ،والمؤذي،
تفسر مجتمعة ما نسبتو (  )% ٨٣مف التبايف في القمق ،وما نسبتو ( )%٤,٨٣مف التبايف في الذىانية  ،وفسر أسموب الحياة

المذعف والباحث عف االستحساف ،والمنتمي ما نسبتو (  )% ٨,٣٨مف درجة التبايف في االكتئاب ،وما نسبتو (  )% ٤,٣٢مف
درجة التبايف في الوسواس القيري ،وما نسبتو (  )% ٣٢مف درجة التبايف في الحساسية التفاعمية وفسر أسموب الحياة المؤذي

والمنتقـ ما نسبتو (  )%٢,٥١مف درجة التبايف في النفسجسمية وفسر أسموب الحياة المذعف والباحث عف االستحساف ،والمنتقـ

والمؤذي ما نسبتو(  )% ٣,٣٥مف درجة التبايف في العدائية ،وما نسبتو (  )% ٨,٣٣مف درجة التبايف في البارانويا وأخيرا ،فإف
أسموب الحياة المذعف والباحث عف االستحساف ،والمنتقـ والمؤذي ،والمدلل والمتحكـ ،فسرت ما نسبتو (  )% ٥,٣٢مف درجة
التبايف في المخاوؼ المرضية.

أجرى سميث وآخروف) ( Smith, et al ,2001دراسو ىدفت التعرؼ إلى أساليب الحياة األكثر شيوعا لدى مجموعة مف

المراىقيف العدوانيف المودعيف في مراكز رعاية الجانحيف ،ومعرفة إذا كاف ىناؾ فروؽ بينيـ في القمق( كسمة و كحالو )و الغضب
(كسمو و كحالو) تكونت عينو الدراسو مف )  ) 66مراىقا منيـ )  ( 33ذك ار و )  ( 33أنثى ،مف المودعيف في مراكز رعاية
الجانحيف في الجنوب الشرقي لمواليات المتحدة األمريكية ممف قاموا بارتكاب سموكيات مضاده لممجتمع تراوحت ما بيف اعتداء
بسيط واعتداء شديد عمى اآلخريف  ،وتراوحت اعمارىـ ما بيف (17-12سنة )  .وقد صنفت الدراسو المراىقيف العدوانييف إلى ثالث
مجموعات وأظيرت نتائج الدراسو اف المجموعو األولى قد حصل أفرادىا عمى نتائج عاليو عمى أسموب الحياة المتحكـ  ،وأسموب

الحياة الباحث عف االستحساف ،ونتائج متوسطة عمى أسموب الحياة المنتمي في حيف حصل أفراد المجموعو الثانية عمى نتيجة
متدنية عمى اسموب الحياة الباحث عف االستحساف ،ونتيجة متوسطة السموب الحياة المنتمي ،وأسموب الحياة المذعف ،وأسموب
الحياة المتحكـ .وحصل أفراد المجموعو الثالثة عمى نتيجة متوسطة عمى أسموب الحياة المنتمي ،وأسموب الحياة الطفل المدلل

وأسموب الحياة الباحث عف االستحساف.

قاـ كل مف رازموزيف ومارتف وسارو ( )Rasmussen ,Martin& Sorrow. 2001بدراسة ىدفت إلى معرفة أساليب الحياة
واالضطرابات النفسية الشائعة لدى المراىقات المواتي تعرضف لإلعتداء الجنسي ،وتكونت العينو مف ( )14أنثى تراوحت أعمارىف
بيف ( )18-14عاما ،قد تعرضف لالعتداء الجنسي ،و أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ما نسبتو ( )%71.4مف المشاركات في
عينة الدراسة لدييف مشكمة تتعمق بإساءة استخداـ العقاقير ،و بينت النتائج وجود ارتباط موجب بيف اساليب الحياه المنتقـ والمؤذي

والمستحسف والمنتمي باالنحراؼ السيكوباثي لدى المراىقات  ،وايضا وجود ارتباط سالب بيف اسموبي الحياه المذعف  ،والحذر عند
المراىقات باالنحراؼ السايكوباثي لدى المراىقات.
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قاـ) )Adams,2003بدراسة ىدفت التعرؼ إلى مدى شيوع انماط الييمنو الدماغية بيف األفراد  ،وتوصمت الدراسو الى أف
( )%60مف األفراد لدييـ سيطرة دماغية لجزأيف مف الدماغ ،وأف ( )%30مف األفراد لدييـ سيطرة لثالثة أجزاء مف الدماغ ،في
حيف أف ( )%7مف األفراد لدييـ سيطرة لجزء واحد مف الدماغ ،بينما يوجد ( )%3مف األفراد لدييـ سيطرة دماغية في األجزاء
األربعة لمدماغ؛ بمعنى أف لدييـ سيطرة دماغية متوازية ،وبيف أنو ال توجد صورة فضمى أو مثمى لنمط التفكير.

يالحظ ندرة الدراسات التي تناولت موضوع مساىمة انماط اليينو الدماغيو واساليب الحياه بتفسير السموؾ المضاد لممجتمع

لدى االحداث الجانحيف خاصو في البيئات العربيو  ،وىذا يعطي الدراسو اىميو خاصو عمى المستوى المحمي ،اشارت نتائج
الدراسات الى وجود عالقو ارتباطيو بيف بعض االضطرابات النفسيو واساليب الحياه كاسموب الحياه الباحث عف االستحساف ،

واسموب الحياه المؤذي واسموب الحياه المنتقـ التي ترتبط بالسموؾ الجانح  ،باالضافو الى عدد مف االضطرابات التي ليا عالقو
بأساليب الحياه االخرى ،مثل دراسة ( العدواف  )2014،ودراسة (الشخانبو  )2010،و دراسو ( &Rasmussen ,Martin

 ، )Sorrow. 2001وتميزت الدراسو الحاليو بكونيا تجمع متغيري أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه في تفسير السموؾ
المضاد لممجتمع لدى عينو مف األحداث الجانحيف  ،وأستفادت الدراسو الحالية مف الدراسات السابقو في استخداـ وبناء المقاييس
وفي طريقة المعالجو لمبيانات.
الطريقو واالجراءات
تعتمد الدراسة الحالية المنيج التنبؤي الذي يقوـ عمى إيجاد عالقو بيف متغيريف أو أكثر ومف ثـ معرفة تفسير الظاىرة السموكيو

ووصفيا عبر متغيرات محدده ( ممحـ)2000 .
مجتمع الدراسو وعيناتيا
تكونت عينة الدراسو الحاليو مف جميع الفتيات الجانحات المقيمات في دار تربية وتاىيل الفتيات في الرصيفو والبالغ عددىف

( )11فتاة جانحو ،وجميع األحداث الجانحيف المقيميف في دار تربية وتأىيل احداث اربد في محافظة اربد والبالغ عددىـ ()46
حدثا جانحا .
ادوات الدراسو
ألغراض ىذه الدراسو استخدمت األدوات التاليو :
 .1مقياس ىيرمان لتقييم أساليب التفكير والسيطره الدماغيو ( – Hermann Brain Dominance Instrument
Thinking Style Assessment).

لغايات ىذه الدراسو أستخدمت الصورة المعربو الداة ىيرماف) (Hermann,2002ألنماط الييمنو الدماغيو التي قننيا عمى البيئو

االردنيو نوفل وابو عواد ( )2007وتيدؼ التعرؼ إلى انماط الييمنو الدماغيو لدى األفراد  .تتكوف ىذه االداه مف ( )120فقره

موزعو عمى أربعو أنماط كل نمط يتكوف مف(  )30فقره عمى األبعاد التاليو :

 .1المعمومات الشخصيو  :وتشمل االسـ وموضوع التخصص والجنس والمستوى التعميمي .
 .2وضع اليد وتضـ فقرتيف حوؿ وضع اليد في حالة الكتابو واستخداماتيا.
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 .3الموضوعات الدراسيو  :وتضـ ثالث فقرات حوؿ درجة إجادة الموضوعات الدراسيو .
 .4عناصر العمل :وتضـ ست عشرة فقره تبيف طبيعة العمل الذي يفضمو الفرد
 .5اوصاف مفتاحيو  :وتضـ خمسا وعشريف فقره يختار المفحوص ثماف منيا تصفو بشكل مميز.
.6اليوايات  :وتضـ ثالثا وعشريف فقره يختار منيا المفحوص ستا بحسب درجة ممارستو ليا .
 .7مستوى الدافعيو  :وتمثل فقره واحده فقط تتناوؿ الوقت الذي تكوف فييا دافعيتو في أعمى حاالتيا .
 .8دوخة المواصالت  :وتضـ فقرتيف تتناوالف درجة االصابو بدوخة المواصالت مف حيث تك ارراىا .
 .9ازواج الصفات  :وتضـ اربعا وعشريف فقره كل فقره تعرض فقرتيف مختمفتيف يختار المفحوص احداىما .
 . 10انطوائي \ انبساطي  :وىي فقره واحده يطمب فييا مف المفحوص اف يحدد فييا موقعو عمى متصل يمتد بيف االنبساطيو

واالنطوائيو .

.11قسم يتالف من عشرين سؤال  :يجاب عميو مف خالؿ خمسة تدريجات حسب مقياس ليكرت  :موافق بشده  ،و موافق ،و

محايد  ،وغير موافق  ،وغير موافق بشده .

يقوـ المقياس بتصنيف الفرد ضمف أربع فئات تبعا لمنموذج الرباعي لمدماغ  ،ويتـ تحديد ميل الفرد إلى االعتماد عمى أحد

أرباع الدماغ لمجموع الدرجات المقاسو التي يحققيا الفرد عمى كل ربع عمى المقياس  ،ويتـ الحكـ عمى مستوى سيطرة الجزء مف
الدماغ وفق ما يمي  )33-0(:درجو يدؿ عمى سيطره ضعيفو لذلؾ الجزء  )66-34(،درجو يدؿ عمى سيطره متوسطو لذلؾ الجزء،
( اكبر مف ) 66فاف ذلؾ يدؿ عمى سيطره قويو لذلؾ الجزء .
قاـ ىيرماف بايجاد مؤشرات ثبات النسخو االصميو األجنبيو بطريقة االعاده (  )Test- retestعمى عينو مكونو مف ()78

فردا وكانت معامالت الثبات كالتالي :الجزء األيسر العموي ( ، )0.86الجزء األيسر السفمي ( ، )0.98الجزء األيمف السفمي

( )0.94الجزء األيمف العموي (. )0.97

قاـ ىيرماف بحساب صدؽ األداه بصورتيا األصميو االجنبيو بطريقة صدؽ البناء (الداخمي والخارجي ) وذلؾ بتطبيقو عمى
عينو مكونو مف (  (7989وايجاد مصفوفو معامالت االرتباط عمى األجزاء المختمفو لمدماغ ،وقد تراوحت معامالت االرتباط ما بيف

(  )-77.0 – 88.0اذ يرتبط الجزء األيسر العموي ارتباطا ضعيفا مع الجزء األيسر السفمي ( ، )0.08كما اف الجزء األيمف
العموي يرتبط ارتباطا قويا بالجزء األيمف السفمي (. )0.88

قاـ كل مف نوفل وأبو عواد ( )2007بتقنيف القائمو بايجاد مؤشرات الصدؽ مف خالؿ عدة اجراءات أوليا ترجمة فقرات

المقياس ومف ثـ عرضيا عمى ثمانية محكميف مف أعضاء الييئو التدريسيو في الجامعات األردنيو واجراء التعديالت الالزمو دوف

حذؼ اي بند ومف ثـ طبق بصورتو االوليو عمى ( )100طالب لمتعرؼ إلى امكانية تطبيقو والحصوؿ عمى مؤشرات أوليو مف

الصدؽ والثبات ،والحصوؿ عمى الصورة النيائيو لممقياس ثـ قاـ الباحثاف بتطبيق المقياس عمى ( )500طالب وطالبو في المرحمو
الجامعيو وتحققا مف صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ الظاىري وصدؽ المحؾ وصدؽ البناء  ،وقد وجد صدؽ المحؾ لألداه مف
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خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف درجات الطمبو عمى مقياس ىيرماف ) )HBDIودرجاتيـ عمى مقياس تورانس ()YSOLAT
وقد بمغت معامالت االرتباط لمجانب األيمف لممقياس مع المحؾ ( )0.355ومعامالت الجانب االيسر مع المحؾ ( )0.305وىذا

يدؿ عمى وجود ارتباطات موجبو عند مستوى الداللو ( ( α = 0.01بيف مقياس ىيرماف وتورانس .

ولمتحقق مف ثبات المقياس فقد اتبع نوفل وابو عواد اعادة االختبارعمى عينو مكونو مف ( )40طالب وطالبو بفاصل زمني
مقداره اسبوعيف .وقد توصال إلى أف جميع معامالت الثبات مقبولو وتراوحت بيف (  ، )0.92 -0.69ولحداثة اجراءات التقنيف
لالداه عمى البيئو االردنيو فانو يمكف االطمئناف إلى استخداـ القائمو دوف القياـ باجراءات تتعمق بصدؽ وثبات القائمو ألغراض

الدراسو الحاليو ،واكتفت الدراسو الحاليو باجراءات الصدؽ والثبات التي قاـ بيا نوفل وابو عواد ( )2007وذلؾ لحداثة تقنيف األداه
عمى البيئو االردنيو .
 .2مقياس أساليب الحياة ) : (life Style Scaleمقياس أساليب الحياه الخاص بالدراسو الحاليو مف خالؿ الرجوع الى االدب
السابق المتعمق باساليب الحياه والمقاييس السابقو مثل( الشخانبو  2010،و العدواف  2014،و  . )Mosak,2005تكوف المقياس

بصورتو األوليو مف ( )54فقره موزعو عمى ( )9أساليب حياه  ،ولكل فقره سمـ اجابات حسب تدريج ليكرت الخماسي يتكوف مف (

كثير جدا وليا ( )5درجات  ،كثير وليا ( )4درجات  ،متوسط وليا ( )3درجات ،قميال ليا درجتاف ،قميال جدا وليا درجو واحده )
ولممقياس درجو كمية تتراوح بيف ( ،)270-54وأما ىذه األساليب فيي :
 .1أسموب الحياه المنتمي  :وىذا األسموب يقيس درجة انتماء الفرد لممجتمع وقدرتو عمى مواجية متطمبات الحياه بالتعاوف مع

اآلخريف  ،وىو مقياس الصحو النفسيو  ،ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .2أسموب حياة الضحية  :وىذا األسموب يعكس حياة الفرد الذي يشعر بتعرضو لألذى مف قبل اآلخريف  ،ولديو عالقو سمبيو مع

والديو  ،ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .3أسموب الحياه الباحث عف االستحساف  :وىذا األسموب يقيس أسموب حياة الفرد الذي يبحث عف االستحساف والتفضيل مف قبل

اآلخريف  ،والجيود التي يبذليا مف اجل الحصوؿ عمى ذلؾ  ،ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .4أسموب الحياه المسيطر  :وىذا األسموب يقيس أسموب حياة الفرد الذي يرغب بالتحكـ باآلخريف ولديو النزعو لمسيطره  ،ويتكوف
مف ( )6فقرات.
 .5أسموب الحياه الغير كفؤ  :وىذا األسموب يقيس حياة الفرد الذي يشعر بعدـ القيمو وعدـ القدره عمى النجاح في منافسة

اآلخريف ،ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .6أسموب الحياه المتحكـ  :وىذا األسموب يقيس أسموب حياة الفرد الذي يعتمد عمى اآلخريف مف أجل الحصوؿ عمى ما يريد،

ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .7أسموب الحياه المنتقـ  :وىذا األػسموب يقيس حياة الفرد الذي يشعر باألذى ويرغب باالنتقاـ مف األخريف  ،ويتكوف مف ()6
فقرات .
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 .8اسموب الحياة المؤذي  :وىو يقيس اسموب حياة الفرد الذي يقوـ بسموكيات مخربو ولكنو ال يعطي سببا لمقياـ بيذا السموؾ مثل
االنتقاـ عمى عكس االسموب السابق  ،ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .9اسموب الحياه الممتزـ  :وىذا األسموب يقيس أسموب حياة الفرد المساير لألخريف والمطيع ليـ بشكل سمبي  ،ويتكوف مف ()6
فقرات .
صدق المقياس :
 .1صدؽ المحتوى :عرض المقياس عمى ( )10محكميف مف المختصيف في مجاؿ األرشاد النفسي و الخدمو االجتماعيو وعمـ
النفس  ،وطمب الييـ ابداء رأييـ بمدى صالحية الفقرات ومدى انتمائيا لمبعد الذي يقيسو واقتراح اية تعديالت ،وقد اعتمد معيار

اتفاؽ ( )%80مف المحكميف عمى صالحية كل فقرة  ،وقد تـ األخذ بمالحظات المحكميف في تعديل بعض الفقرات ولـ تحذؼ أية
فقرة .
 ..2صدق بناء االتساق الداخمي
تـ التحقق مف تجانس فقرات مقياس اسموب الحياه داخميا باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي وىي إحدى طرؽ صدؽ التكويف،

حيث قاـ الباحثاف بإيجاد معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المقياس ،والدرجة الكمية لممقياس ،ومعامالت ارتباط الفقرات مع
البعد الذي تندرج تحتو والجدوؿ رقـ ( )1يوضح نتائج ذلؾ
جدول (  ) 1معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس اساليب الحياه مع الدرجة الكمية والبعد
رقـ الفقرة

الدرجة الكمية

البعد

اسموب حياة المنتقـ
1
2
3
4
5
6

*0.62
*0.67
*0.79
*0.53
*0.53
*0.40

اسموب الحياه الباحث عف االستحساف
7
8
9
12
11
12

اسموب الحياه غير الكفء

الفقرة

اسموب الحياه الممتزـ
*0.70
*0.82
*0.68
*0.55
*0.46
*0.49

*0.79
*0.44
*0.67
*2.62
*2.69
*2.56

رقـ

الدرجة الكمية

البعد

*0.82
*0.50
*0.62
*0.69
*0.73
*0.67

19
22
21
22
23
24

*0.83
*0.51
*0.65
*0.74
*0.84
*0.80

25
26
27
28
29
32

اسموب الحياه المتحكـ

الكمية

اسموب الحياه المؤذي
*0.85
*0.58
*0.61
*0.66
*0.81
*0.83

اسموب الحياه المسيطر
*0.52
*0.49
*0.58
*0.56
*0.70
*0.55

رقـ الفقرة

الدرجة

البعد

41
42
43
44
45
46

*0.70
*0.51
*0.49
*0.60
*0.61
*0.44

*0.80
*0.69
*0.56
*0.58
*0.69
*0.50

اسموب الحياه المنتمي
*0.69
*0.42
*0.46
*0.48
*0.79
*0.62

47
48
49
52
51
52

*0.80
*0.85
*0.74
*2.44
*2.39
*2.56

*0.73
*0.82
*0.77
*2.51
*2.46
*2.55

اسموب حياة الضحيو
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13

*0.73

*35 0.80

*0.83

*0.72

53

*0.79

*0.81

14
15
16
17
18

*2.62
*2.51
*2.81
*2.53
*2.51

36
37
38
39
42

*2.57
*2.69
*2.81
*2.82
*2.42

*2.51
*2.61
*2.82
*2.86
*2.51

54
55
56
57
58

*2.71
*2.62
*2.39
*2.44
*2.47

*2.88
*2.72
*2.45
*2.52
*2.49

*0.55
*0.47
*0.90
*0.60
*0.72

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()2.25 ≤α

ُيظير الجدوؿ ( )1أف جميع معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ومع البعد الذي
تندرج تحتو كانت دالة احصائيا إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤αمما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس اساليب
الحياه
ثبات مقياس الدراسو
حسبت معامالت ثبات المقياس بالطرؽ التاليو :
 .1إعادة التطبيق  :حسب تباث المقياس باستخداـ طريقة اإلعاده) (Test- retestعمى عينو مكونو مف ( )30حدثا جانحا مف
خارج العينو  ،واعادة التطبيق بفاصل زمني مقداره ( )14يوما ،وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف التطبيقيف الساليب الحياه
( ، )0.84 -0.47والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ .
 .2االتساؽ الداخمي  :حسب االتساؽ الداخمي لممقياس باستخداـ معادلة كرومباخ الفا البعاد المقياس والتي تراوحت بيف (-0.76
 ، )0.88والجدوؿ ( )2يوضح معامالت االرتباط بطريقتي اإلعاده واالتساؽ الداخمي :
جدول ( : )2معامالت ثبات مقياس اساليب الحياه باستخدام معادلة كرومباخ الفا
اعادة االختبار

كروباخ الفا

أسموب الحياه المنتقـ

0.84

0.88

أسموب الحياه الباحث عف االستحساف

0.79

0.84

أسموب الحياه الغير كفؤ

0.76

0.82

أسموب الحياه الممتزـ

0.56

0.78

أسموب الحياه المسيطر

0.80

0.86

أسموب الحياه المتحكـ

0.71

0.80

أسموب الحياه المؤذي

0.58

0.79

أسموب الحياه المنتمي

0.47

0.76

أسموب حياة الضحيو

0.58

0.79

االبعاد

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α ≥0.05
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.3مقياس السموك المضاد لممجتمع ) :(Anti Social Behaviour Scaleطور مقياس السموؾ المضاد لممجتمع في الدراسو
الحاليو ب الرجوع الى االدب السابق المتعمق بالسموؾ المضاد لممجتمع والمقاييس السابقو مثل (السعدني  2005،والمحاميد 2011،

و . )Shakir,2010تكوف المقياس بصورتو ااالوليو مف (  )24فقره موزعا عمى ( ) 4ابعاد ولكل فقره سمـ اجابات حسب تدريج
ليكرت مكوف مف ( دائما وليا ( )5درجات ،عادة وليا ( )4درجات ،احيانا وليا ( )3درجات  ،ناد ار وليا درجتاف  ،ابدا وليا درجو
واحده )  ،ولممقياس درجة كميو تترواح بيف ( )120 -24اما ابعاد المقياس فيي :
 .1التمركزحوؿ الذات  :ويقيس ىذا البعد األنانيو التي تجعل الفرد منكبا ومنشغال في عالمو الخاص دوف االىتماـ لمشاعر

وحاجات االخريف ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .2نقص االحساس بالذنب والمسؤولية ومشاعر القسوه ويتكوف مف ( )6فقرات
 .3االندفاعيو والسموكيات المضاده لممجتمع  :ويقيس ىذا البعد السموؾ الذي ينتيؾ حقوؽ اآلخريف ويتجاىمياو يعكس السموؾ
المتيمور  ،ويتكوف مف ( )6فقرات .

 .4أسموب الحياه الغير سوي  :وىذا البعد يعكس طريقة تفكير وشعور وسموؾ الفرد  ،التي تتمحور حوؿ ىدفو في الحياه  ،ويتكوف
مف ( )6فقرات .
صدق المقياس
 .1صدؽ المحتوى :عرض المقياس عمى ( )10محكميف مف المختصيف في مجاؿ االرشاد النفسي و الخدمو االجتماعيو وعمـ
النفس  ،وطمب الييـ ابداء آرائيـ بمدى صالحية الفقرات ومدى انتمائيا لمبعد الذي يقيسو واقتراح أية تعديالت ،وقد تـ اعتماد
معيار اتفاؽ ( )%80مف المحكميف عمى صالحية كل فقره  ،وأخذبمالحظات المحكميف في تعديل بعض الفقرات ولـ تحذؼ أية
فقره .
 .2صدددق بندداء االتسدداق الددداخمي  :تػػـ التحقػػق مػػف تجػػانس مقيػػاس السػػموؾ المضػػاد لممجتمػػع داخميػػا باسػػتخداـ طريقػػة االتسػػاؽ

الداخمي وىي إحدى طػرؽ صػدؽ التكػويف ،حيػث قػاـ البػاحثيف بإيجػاد معػامالت االرتبػاط بػيف كػل فقػرة مػف فقػرات المقيػاس ،والدرجػة
الكمية لممقياس ،والجدوؿ رقـ ( )3يوضح نتائج ذلؾ.
جدول ( )3معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس السموك المضاد لممجتمع مع الدرجة الكمية لممقياس
التمركز حوؿ الذات
رقـ الفقرة
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط
*0.54
*0.79
*0.80
*0.42
*0.57
*2.66

نقص االحساس بالذنب

االندفاعيو والسموكيات

والمسؤولية ومشاعر الذنب

المضاده لممجتمع

رقـ الفقرة
7
8
9
12
11
12

اسموب الحياه غير السوي

معامل االرتباط

رقـ الفقرة

معامل االرتباط

رقـ الفقرة

معامل االرتباط

*2.45
*2.62
*2.46
*2.39
*2.47
*2.55

13
14
15
16
17
18

*0.70
*0.62
*0.67
*0.79
*0.50
*0.53

19
22
21
22
23
24

*0.42
*0.80
*0.52
*0.79
2.66
*0.81

*دالو احصائيا عند مستوى ()α≥0.05
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ُيظير الجدوؿ ( )3أف جميع معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس كانت دالة إحصائيا
عند مستوى داللة ( )2.25 ≤αمما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس السموؾ المضاد لممجتمع
ثبات المقياس
 .1إعادة التطبيق  :حسب ثبات المقياس باستخداـ طريقة اإلعاده) (test- retestعمى عينو مكونو مف ( )30حدثا جانحا مف
خارج العينو  ،و إعادة التطبيق بفاصل زمني مقداره ( )14يوما وقد تراوحت معامالت االرتباط بيف التطبيقيف الساليب الحياه (
 )0.89 -0.81والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
 .2االتساؽ الداخمي  :حسب االتساؽ الداخمي لممقياس باستخداـ معادلة كرومباخ الفا البعاد المقياس والتي تراوحت بيف (-0.78
 )0.91والجدوؿ ( )4يوضح معامالت االرتباط بطريقتي االعاده واالتساؽ الداخمي :

جدول ( : )4معامالت ثبات مقياس السموك المضاد لممجتمع بحساب معادلة كرومباخ الفا
الرقـ

االبعاد:

اعادة االختبار :

كرومباخ الفا

.1

التمركز حوؿ الذات

0.89

0.91

.2

نقص االحساس بالذنب والمسؤولية ومشاعر القسوة

0.86

0.87

.3

االندفاعية والسموؾ المضاد لممجتمع

0.80

0.78

.4

اسموب الحياة غير السوي

0.82

0.80

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α ≥0.05

اجراءات الدراسو
حصل عمى الموافقو الرسميو مف الجامعو االردنيو ومخاطبة وزراة التنمية االجتماعيو ومراكز دور رعاية األحداث الجانحيف في
محافظة الزرقاء ومحافظة اربد ،وحصرت عينة الدراسو المحدده .قاـ الباحثاف وعدد مف المساعديف الذيف تدربوا عمى كيفية التعامل
مع ادوات الدراسو بتوزيع المقاييس عمى األحداث الجانحيف وتوضيح كيفية االجابو عمى الفقرات والتاكد مف عدـ ترؾ اي فقره دوف

اجابو  .ثـ تجميع االدوات ومعالجتيا احصائيا .
متغيرات الدراسو
المتغيرات المتنبئو ( :أنماط الييمنو الدماغيو  ،أساليب الحياه ) ،المتغير المتنبأ بو( :السموؾ المضاد لممجتمع ) .
المعالجو االحصائيو  :استخرجت المتوسطات واالنحرافات المعياريو ألداء جميع افراد العينو (الذكور واالناث ) كل عمى حده عمى

أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه والسموؾ المضاد لممجتمع  .كذلؾ تـ استخداـ اختبار ( )tلممقارنو بيف متوسطات الذكور
واالناث عمى أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه و تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالسموؾ المضاد لممجتمع مف خالؿ أنماط
الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه.
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الجانحين

عرض النتائج ومناقشتيا
ىدفت ىذه الدراسو بشكل اساسي التعرؼ إلى مساىمة أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه بتفسير السموؾ المضاد لممجتمع
 ،كذلؾ التعرؼ إلى االختالؼ في أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه  ،وذلؾ باختالؼ النوع االجتماعي وستعرض نتائج
الدراسو ومناقشتيا بناء عمى االسئمو:
ينص السؤال األول عمى :ما انماط الييمنو الدماغيو االكثر شيوعاً لدى االحداث الجانحين ؟
لالجابو عف السؤاؿ حسبت المتوسطات الحسابيو واالنحراؼ المعياري ألداء أفراد العينو عمى كل نمط مف أنماط الييمنو
الدماغيو األربعة عمى حده  ،والجدوؿ ( )5يوضح النتائج :
جدوؿ ( : )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجوانب انماط الييمنو الدماغيو
الرقـ

الجانب المييمف :

المتوسط الحسابي :

االنحراؼ المعياري :

.1

الجانب العموي األيسر ()A

64.0000

6.46971

.2

الجانب السفمي األيسر ()B

45.1754

14.20905

.3

الجانب السفمي األيمف) (C

33.1579

5.18511

.4

الجانب العموي األيمف ()D

92.9123

23.02272

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α≥0.05

تشير نتائج الجدوؿ ( )5أف نمط الييمنو الدماغيو ( )Dالذي يمثل القسـ العموي االيمف مف الدماغ ىو النمط السائد بمتوسط

حسابي ( )92.91واالنحراؼ المعياري ( ، )23.02يميو نمط الييمنو الدماغي ( )Aوالذي يمثل الجانب األيسر العموي مف الدماغ

بمتوسط حسابي ( )64.00وانحراؼ معياري ( ، )6.46ثـ نمط الييمنو الدماغي ( )Bالذي يمثل الجانب السفمي األيسر مف الدماغ
بمتوسط حسابي ( )45.17وانحراؼ معياري ( ، )14.20وكذلؾ انخفضت متوسطات العينو عمى نمط الييمنو الدماغيو ( )Cالذي

يمثل الجانب السفمي االيمف بمتوسط حسابي ( )33.15و انحراؼ معياري ( ،)5.18ىذه النتائج تظير اف عينة الدراسو تتميز

بسيطرة نمط الييمنو الدماغي ( )Dالذي يمثل الجانب العموي األيمف مف الدماغ  ،والتي اتفقت مع دراسو القشوش ( )2012التي
اشارت الى سيطرة الجزء األيمف العموي مف الدماغ لدى األحداث الجانحيف  ،ويمكف تفسير ىذه النتيجو بالنظر الى مميزات

وخصائص ىذا الجانب مف الدماغ اذ يقوـ برؤية االمور بصوره كمية دوف االنتباه الى التفاصيل ويميل دائما الى التغيير والتجريب

لأل شياء الجديده ولديو الخياؿ الواسع  ،وال يقتنع بسيولو ويبحث دائما عف بدائل جديده حتى يقتنع  ،ويستمتع بالمخاطره والتحديات
ولديو حساسيو تجاه المشكالت الجديده وقدره عمى اعادة ترتيب االفكار مع بعضيا بطرؽ غير مألوفو  ،وال يميل الى عمل االشياء

بالطريقو ذاتيا  ،ويحب اف يجد روابط وعالقات بيف الماضي والحاضر  ،وال يميل ىذا الفرد إلى االلتزاـ بالقوانيف  ،ويعتمد عمى
الحس والعاطفو بعيدأ عف المنطق في حل المشكالت  ،وقد تكوف مثل ىذه السمات مفسره لسموكيات األحداث الجانحيف المنحرفو

والمضاده لممجتمع .
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ينص السؤال الثاني عمى  :ما أساليب الحياه األ كثر شيوعاً لدى االحداث الجانحين ؟ ،ولالجابو عف السؤاؿ حسب المتوسط
الحسابي واالنحراؼ المعياري ألداء افراد العينو عل كل أسموب مف أساليب الحياه التسعو والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ :
جدول ( : )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الساليب الحياه
المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أسموب الحياه المنتقـ

3.9591

.91736

أسموب الحياه الباحث عف االستحساف

3.7661

.88745

أسموب الحياه غير الكفء

3.6250

.93153

أسموب الحياه الممتزـ

3.3333

1.17598

أسموب الحياه المسيطر

3.3202

1.19406

أسموب الحياه المتحكـ

3.2526

1.08267

أسموب الحياه المؤذي

3.1263

.93628

أسموب الحياه المنتمي

2.9789

.81651

أسموب حياة الضحيو

2.9373

.89500

ويتضح مف الجدوؿ( )6اف اكثر أسموب الحياه شيوعا لدى األحداث الجانحيف ىو أسموب الحياة المنتقـ بمتوسط حسابي

( ،)3.959وانحراؼ معياري ( ،)0.917يميو أسموب الحياة الباحث عف االستحساف بمتوسط حسابي( ،)3.766وانحراؼ معياري

( ،)0.887ثـ أسموب اسموب حياة غير الكف بمتوسط حسابي ( ،)3.625وانحراؼ معياري ( ، )0.931و تنسجـ ىذه النتيجو مع
دراسو كال مف زارمورزيف ومارتف وسارو ( )Rasmussen ,Martin& Sorrow. 2001التي أظيرت اف الفتيات الجانحات

تظير لدييف ارتفاعا في أساليب الحياه المنتقـ والمؤذي والباحث عف االستحساف ،

وتتفق ايضا مع دراسو سميث واخريف

) (Smith, et al, 2001والتي اظيرت اف الجانحيف العدوانييف الذيف قاموا بسموكيات مضاده لممجتمع حصموا عمى نتائج عاليو
عمى اساليب الحياه المتحكـ والباحث عف االستحساف  ،وتتفق مع نتائج دراسة الشخانبو ( .)2010ويمكف تفسير ىذه النتيجو اف
ىذه االساليب تعكس اضطرابا سموكيا مضادا لممجتمع فاسموب حياة المنتقـ يعكس نزعو الفرد الذي يرغب باالنتقاـ مف االخريف

والمجتمع وربما ساىـ ىذا االسموب السائد لدى العينو مف االحداث الجانحيف الى توجيييـ لالنتقاـ مف المجتمع باعتباره المسؤوؿ
عف ما لديو مف مشاعر وافكار سمبيو نحو المجتمع تكونت بفتره سابقو مف الحياه  ،واسموب الحياة الباحث عف االستحساف يعكس

نزعة الفرد الذي يبحث عف االستحساف وقد وجد ىذا االستحساف لدى المجموعو التي ينتمي الييا وىي مجموعو االحداث
الجانحيف ،وحتى تتقبمو المجموعو فعميو القياـ بسموكيا ،وأسموب الحياه غير الكفء الذي قد يدفع الحدث الجانح لتعويض مشاعر
عدـ القيمو والفشل في منافسة االخريف فينزع نحو طريق الجنوح الثبات وجوده .
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ينص السؤال الثالث عمى  :ىل ىنالك عالقو دالو احصائياً بين انماط الييمنو الدماغيو واساليب الحياه ؟ .
ولالجابو عف السؤاؿ استخرجت معامالت االرتباط بيف أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه لدى األحداث الجانحيف والجدوؿ
(  )7يوضح ذلؾ .
جدول ( : ) 7معامالت االرتباط بين انماط الهيمنو الدماغيو واساليب الحياه لدى االحداث الجانحين
الوتغَر

االرتثاط

اسلوب الحَاٍ الوٌتوٌ

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

اسلوب حَاج الضحََ

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

اسلوب الحَاٍ الثاحث عي
االستحساى

اسلوب الحَاٍ الوسَطر

اسلوب الحَاٍ غَر الكفء

اسلوب الحَاٍ الوتحكن

اسلوب الحَاٍ الوٌتقن

اسلوب الحَاٍ الوؤذً

اسلوب الحَاٍ الولتزم

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

القسن العلوً
االٍسر

القسن السفلٌ
االٍسر

القسن السفلٌ
االٍوي

القسن العلوً
االٍوي

.093
.493

-.131
.333

.041
.760

.199
.137

57

57

57

57

-.016
.904
57
.035
.798

-.020
.880
57
-.176
.190

.134
.320
57
-.077
.568

.087
.518
57
)**(.349
.008

57

57

57

57

-.057
.673
57
-.120
.375
57
.018
.892
57
-.079
.558
57
.116
.390
57
.138
.304
57

-.096
.476
57
-.040
.769
57
.024
.859
57
.109
.418
57
.113
.403
57
-.030
.824
57

-.068
.614
57
.014
.916
57
.077
.567
57
-.049
.716
57
.069
.608
57
.251
.059
57

.125
.353
57
.203
.129
57
.097
.474
57
-.085
.532
57
-.022
.873
57
.260
.051
57

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α ≥0.05

تشير نتائج الجدوؿ (  ) 7الى وجود عالقو موجبة دالو احصائيا بيف اسموب الحياه الباحث عف االستحساف ونمط الييمنو

الدماغي االيمف العموي فقد بمغ معامل االرتباط ( ) .349ومستوى الداللو ( ).008بينما لـ يظير ارتباط داؿ احصائيا بيف بقية
اساليب الحياه وانماط الييمنو الدماغيو  ،ويمكف تفسير ىذه النتيجو اف الجانب العموي األيمف انو يقوـ بادراؾ المواقف بشكل
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شمولي  ،واالنتباه لمخيارات واالحتماالت الجديده والتصورات االستكشافيو والتفكير االستراتيجي واالبداعي وايجاد التكامل بيف
االفكار والمبادىء  ،اضافو الى القدره عمى حل المشكالت مف خالؿ الحدس  ،بالتالي قد يتبنى الحدث الجانح أسموب الحياه
الباحث عف االستحساف ظنا منو انو يمكف الحصوؿ عمى االىتماـ ( مثل الحصوؿ عمى قبوؿ الشمو ) مف خالؿ جمب استحساف
االخريف  ،بالتالي قد يصل الى حل مشكمة العالقو مع االخريف مف خالؿ ىذا األسموب  ،فيمجأ الى أساليب اجراميو مبتكره وابداعيو

واستراتيجيو مف أجل الوصوؿ الى مسعاه  ،ويساعده في ذلؾ الجانب العموي األيمف مف الدماغ .

ينص السؤال الرابع عمى :ما مساىمة انماط الييمنو الدماغيو واساليب الحياه والجنس في تفسير التباين لمسموك المضاد

لممجتمع؟ ولالجابو عف السؤاؿ استخدـ تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالسموؾ المضاد لممجتمع مف خالؿ انماط الييمنو الدماغيو
واساليب الحياه والجنس مجتمعو  ،والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ

جدول ( : ) 8تحميل االنحدار المتعدد لمساىمة انماط الييمنة الدماغية واساليب الحياة والجنس في تفسير التباين لمسموك
المضاد لممجتمع

المتغيرات المتنبئة

االرتباط

التباين المفسر

اسموب الحياه المنتقـ

التغير في التباين
المفسر

قيمة ف

الداللة االحصائية

.546

.298

.298

23.341

.000

.603

.364

.066

5.601

.022

اسموب حياة الضحيو

.667

.445

.081

7.764

.007

الجانب السفمي االيسر

.698

.488

.042

4.307

.043

اسموب الحياه الباحث عف
االستحساف

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α ≥0.05

يالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )8اف أساليب الحياه المنتقـ  ،والباحث عف االستحساف ،والضحيو والجانب السفمي األيسر مف
الدماغ ()Bفسرت مجتمعو ما نسبتو( ).298مف التبايف المفسر لمسموؾ المضاد لممجتمع، ،ترتبط ىذه النتيجو باليدؼ االساسي
لمدراسو المتمثل بسؤاؿ (ما مساىمة أنماط الييمنو الدماغيو وأساليب الحياه والجنس في تفسير السموؾ المضاد لممجتمع ؟) لمدقو
العممية والمعرفيو فقد تـ معالجة قدرة كل أسموب مف أساليب الحياه التسعو وأنماط الييمنة الدماغيو األربعو والجنس في تفسير
السموؾ المضاد لممجتمع  ،وتجدر االشاره ىنا الى ندره الدراسات التي ربطت بشكل مباشر بيف انماط الييمنو الدماغيو واساليب

الحياه بالسموؾ المضاد لممجتمع  ،اذ يصعب الربط بيف نتائج الدراسو الحاليو ودراسات سابقو بشكل مباشر  ،أشارت النتائج اف
أسموب الحياه المنتقـ كاف األعمى في تفسير السموؾ المضاد لممجتمع ،ويميو أسموب الحياه الباحث عف االستحساف وأسموب حياة
الضحيو  ،ويمكف تفسير ىذه النتيجو أف ىذه األساليب تعتبر أساليب غير صحيو وغير سويو تعكس اضطرابا في السموؾ
والشخصيو لدى األحداث الجانحيف فمف خصائص أسموب الحياه المنتقـ اف الفرد فيو لديو النزعو لالنتقاـ وايذاء االخريف وىذه مف

ضمف المعايير التي تصنف االشخاص المضادييف لممجتمع  ،وايضا اف مف خصائص أسموب الحياه الباحث عف االستحساف اف
الفرد فييا ينزع الى البحث عف استحساف االخريف فقد نمحظ اف الحدث الجانح المضاد لممجتمع قد يميل لعمل اي تصرؼ او سموؾ

قد يجعمو مقبوال ضمف الشمو التي يقوـ معيا بسموكيات مخالفو وجانحو  ،اما بالنسبو السموب الحياه الضحيو اف الفرد يشعر دائما
انو عرضو لالذى وانو ضحيو مف قبل االخريف  ،وانو دائما يتمتع بعالقو سيئو مع والديو وقد تكوف ىذه اسباب لسموؾ طريق
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الجنوح والمعاداه لممجتمع في سبيل اف يتخمص الفرد مف الشعور كضحيو لالخريف ،واشارت النتائج ايضا اف نمط الييمنو الدماغي

االيسر السفمي ( )Bفيو النمط المفسر لمسموؾ المضاد لممجتمع دوف األنماط الثالثو االخرى  ،ويمكف تفسير ىذه النتيجو مف خالؿ
الدراسات الطبيو والتشريحيو فيذا النمط يرتبط بالجزء األيسر مف الدماغ الذي يضـ الفصيف الصدغي والجبيي ووظيفة كل منيما
قد تساىـ في توضيح ىذه النتيجو فالفص الجبيي مف احدى وظائفو انو يقوـ بتمييز العواقب المستقبميو الناجمو عف السموكيات
الحاليو والقدره ع مى التمييز بيف السموؾ الخاطيء والصحيح  ،والفص الصدغي فاف مف وظائفو يقوـ بالتحكـ باالستجابات العاطفيو
 ،وتذكر االحداث  ،وتنظيـ االنظمو الحسيو  ،وتنظيـ السموؾ الجنسي  ،ومف ثـ فاف حدوث اي خمل أو تشوىات في الجانب
االيسر الذي يضـ الجزئيف ( الصدغي  ،والجبيي ) فانو قد يظير عمى شكل سموكيات مضاده لممجتمع وسموؾ عنيف (كالعدوانيو
 ،والسموؾ الجنسي الشاذ ) وىذا ما أشارت لو دراسات تتعمق بالجانب التشريحي لمدماغ مثل ( دراسة  Keith,et al ;2000و
 Soyka,2011و  )Rohlfs & Ramirez,2006وىنا فانو مف الضروره وجود دراسات مستقبميو مستفيضو .
ينص السؤال الخامس عمى  :ىل ىنالك فروق ذات داللو احصائيو ( )...5بين متوسطات اداء االحداث في انماط الييمنو
الدماغيو تبعاً لمتغير الجنس ؟

ولالجابو عف السؤاؿ حسبت المتوسطات الحسابيو واالنحرافات المعياريو واستخدـ اختبار(ت)  ،اليجاد الفروؽ بيف الذكور
الجانحيف واالناث الجانحات في انماط الييمنو الدماغيو والجدوؿ ( )9يوضح نتائج ىذه المقارنات .
جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) النماط الييمنة الدماغية لدى االحداث الجانحين تبعاً
لمتغير الجنس

الجاًة

الجٌس
ذكر

العلوً االٍسر

اًثي
ذكر

االسفلٌ االٍسر

اًثي
ذكر

السفلٌ االٍوي

اًثي
ذكر

العلوً االٍوي

اًثي

العدد

الوتوسظ
الحساتٌ

االًحراف
الوعَارً

قَوح خ

هستوى الداللَ

46

63.8478

6.54206

-.360

.720

11

64.6364

6.42297

46

46.1522

15.47466

11

41.0909

5.50372

46

33.0652

5.57136

11

33.5455

3.26691

46

90.9783

24.84484

11

101.0000

10.06976

1.063

-.274

-2.106

.293

.785

.041

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α ≥0.05

يتبيف مف الجدوؿ ( )9عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في أنماط الييمنة الدماغية ،باستثناء الجانب

األيمف العموي اذ بمغت قيمة ت ( ،)2.106-ومستوى داللة ( ،)0.041وبالنظر الى المتوسطات يتضح اف متوسط الجانب االيمف
العموي لدى االناث ( )101.00اعمى مف متوسط نفس الجانب لدى الذكور ( ، )90.97ويمكف تفسير ىذه النتيجو باالطالع عمى
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خصائص نمط الييمنو الدماغي العموي األيمف الذي يقوـ بادراؾ المواقف بشكل شمولي  ،واالنتباه لمخيارات واالحتماالت الجديده و
التصورات االستكشافيو و التفكير االستراتيجي واالبداعي وايجاد التكامل بيف االفكار والمبادىء  ،باالضافو الى القدرة عمى حل
المشكالت مف خالؿ الحدس  ،فاف مثل ىذه الوظائف قد تتميز فييا االناث عف الذكور كاالبداع وحل المشكالت بالحدس قد تعمل
ىذه النتيجو.
ينص السؤال السادس عمى  :ىل ىنالك فروق اذات داللو احصائيو ( )...5بين متوسطات اداء االحداث في اساليب الحياه

تبعاً لمتغير الجنس؟  ،ولالجابو عمى السؤاؿ حسبت المتوسطات الحسابيو واالنحرافات المعياريو واستخدـ اختبار (ت)  ،اليجاد
داللو الفروؽ بيف الذكور الجانحيف واالناث الجانحات في اساليب الحياه والجدوؿ ( )10يوضح نتائج ىذه المقارنات :
جدول ( )1.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألساليب الحياة لدى الجانحين تبعا لمجنس
اساليب الحياه :

المتوسط

االنحراؼ المعياري

اختبار ت

.83211

1.923

الجنس

العدد

ذكر

46

3.0783

انثى

11

2.5636

.61850

ذكر

46

3.0031

.94688

انثى

11

2.6623

.58996

االستحساف

ذكر

46

3.7500

.95371

انثى

11

3.8333

.55777

اسموب الحياه المسيطر

ذكر

46

3.4783

1.15929

انثى

11

2.6591

1.15798

ذكر

46

3.7283

.97763

انثى

11

3.1932

.55160

ذكر

46

3.4435

1.02321

انثى

11

2.4545

.99233

ذكر

46

4.1377

.75874

انثى

11

3.2121

1.16688

ذكر

46

3.3435

.87093

انثى

11

2.2182

.60962

ذكر

46

3.3261

1.24868

انثى

11

3.3636

.85251

اسموب الحياه المنتمي
اسموب حياة الضحيو
اسموب الحياه الباحث عف

اسموب الحياه غير الكفء
اسموب الحياه المتحكـ
اسموب الحياه المنتقـ
اسموب الحياه المؤذي
اسموب الحياه الممتزـ

الحسابي

1.137
-.277
2.106
1.742
2.895
3.253
4.042
-.094

مستوى الداللو
.060
.260
.782
.040
.087
.005
.002
.000
.925

* دالو احصائيا عند مستوى داللو ()α ≥0.05

يتبيف مف الجدوؿ ( )10انو توجد فروؽ ذات داللو احصائيو بيف الذكور واالناث في أسموب الحياه المسيطر فقد بمغت قيمة ت

( ) 2.106ومستوى الداللو ( )0.040وبالنظر الى المتوسطات يتضح اف متوسط الذكور عمى ىذا األسموب ( )3.478اعمى منو
لدى االناث ( ، )2.659وكذلؾ في أسموب الحياه المتحكـ فقد بمغت قيمة ت ( )2.895ومستوى الداللو ( )0.005ويتضح مف
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المتوسطات اف المتوسط الحسابي لدى الذكور عمى ىذا االسموب ( )3.443أعمى منو لدى االناث ( ، )2.454وأسموب الحياه
المنتقـ فقد بمغت قيمة ت ( )3.253ومستوى الداللو ( )0.002ويتضح مف المتوسطات اف المتوسط الحسابي لدى الذكور (

 )4.137أعمى منو لدى االناث ( ، )3.212ويميو أسموب الحياه المؤذي فقد بمغت قيمت ت ( )4.042بمستوى الداللو ()0.000

ويتضح مف المتوسطات اف المتوسط الحسابي لدى الذكور (  )3.343أعمى منو لدى االناث (، )2.218بينما لـ تظير فروؽ دالو
احصائيا بيف الذكور واالناث في أساليب الحياه االخرى  .ويمكف تفسير ذلؾ بأف اساليب الحياه المسيطر والمتحكـ والمنتقـ

والمؤذي تحتاج الى بيئو مناسبو لمتعبير عنيا وقد تكوف البيئو االجتماعيو اكثر مناسبو لمذكور مقارنو باالناث لمتعبيرعف ىذه

االساليب  ،فأسموب الحياه المسيطر يتصف بنزعة الفرد لمرغبو بالتحكـ باالخريف والسيطره عمييـ  ،وأسموب الحياه المتحكـ يتصف
باالعتماد عمى االخريف واجبارىـ مف اجل الحصوؿ عمى ما يريد  ،وأسموب الحياه المنتقـ يتصف فيو الفرد بنزعتو اليذاء االخريف

واالنتقاـ منيـ  ،وأسموب الحياه المؤذي بتصف بميل الفرد لمسموكيات المخربو وااليذائيو لالخريف والمقدرات دوف اعطاء سبب لذلؾ،

وباالطالع عمى خصائص ىذه االساليب ،فاف المجتمع قد يضبط السموكيات المرتبطو بيذه األساليب الى حد ما لدى االناث اكثر

مف ضبطيا لدى الذكور.

التوصيات والمقترحات
مف خالؿ نتائج الدراسو يمكف تقديـ التوصيات التاليو :
.1تطوير برامج ارشاديو موجيو لألحداث الجانحيف تركز عمى تعديل أساليب الحياه لدييـ  ،فقد تبيف اف أعمى ثالثة أساليب حياتيو
لدييـ (المنتقـ والباحث عف االستحساف والغير كفؤ) وىي أساليب غير سويو  ،وتحتاج الى تعديل .
 .2االستفاده مف أدوات الدراسو الحاليو مع األحداث الجانحيف مف حيث معالجتيا لممعمومات واالحداث اليوميو التي يتعرض ليا
الحدث الجانح مف اجل فيـ كيفية استقباؿ وادراؾ الحدث الجانح لممواقف الحياتيو .
 .3اجراء المزيد مف الدراسات ألساليب الحياه وأنماط الييمنو الدماغيو مع اضطرابات وانحرافات سموكيو أخرى .
. 4تطبيق أداة ىيرماف لتقييـ أساليب التفكير والييمنو الدماغيو لمتعرؼ عمى أسموب وألية التعامل مع معالجة المعمومات  ،ومقياس
أساليب الحياه التي قد تفسر السموؾ ( كالسموؾ المضاد لممجتمع ) والتي تعطي مؤشرات تدؿ عمى االنحراؼ في السموؾ .
 .5اجراء دراسات تتعمق بأنماط الييمنو الدماغيو والمخططات المعرفيو لدى االحداث الجانحيف  ،فقد يكوف لممخططات المعرفيو
ارتباط بوظائف كل جانب مف جوانب الييمنو الدماغيو .
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