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ك ال التكيفعنموذج سوء حدة من والتخفيف ام امل  

نوحىلد ل العائدين حداث  
ع1 املجيد عبد محمـد عزام2 ،امروعمر عوض الصادق عبد نـــو،شعبان محمد جعفـر   رـانـي
ر1 جامعة رة، بالقا بيـة ال ليـة املجتمع، وتنمية جتماعية دمة ا  .زقسم
الشيخ2 بكفر جتماعية، دمة ل العا د   .املع
 AmrAmer1432.el@azhar.edu.eg : االیمیل1

  :مستخلصال
ــــــ امل التــــــدخل برنــــــامج ــــــ ــــــام امل ــــــ ع ــــــ ك ال نمــــــوذج فاعليــــــة قيــــــاس اســــــة الد دفت راســــــ

بـــــرامج ـــــ خر نـــــوح ل العائـــــدين حـــــداث لـــــدي التكيـــــف ســـــوء مـــــشكالت حـــــدة مـــــن للتخفيـــــف
ـ واملتمثلـة الفئـة لتلـك املـشكالت عـض ع تبة امل ثار وتحديد ، امل التكيـف:(عداد سـوء

ـــ وامل جتمـــا و أو)النفـــ قبـــل املـــشكالت تلـــك وحـــدة مـــستو ـــ تطـــرأ قـــد ـــ ال ات ـــ والتغ ي،
ــ امل للتــدخل برنــامج وتــوف ــا، مع يتعامــل ــ ال الفرديــة ــاالت ا مــع ــ امل التــدخل عــد أو أثنــاء

عا تقـدير بحوث ضمن الية ا اسة الد وتصنف الفئة، تلك مع للتطبيق رقابال
ً

ـ امل التـدخل ، ئـد
ــ ع امليدانيــة اســة الد اعتمــدت الرلــذا والــضابطةاملــن يــة التجر ن املجمــوعت بأســلوب ــ تجر

عـــــــدي(قيـــــــاس ، ـــــــ ـــــــا،)قب ضـــــــابطة10: (مقـــــــسمة) مفـــــــردة20(مجموع مفـــــــردات10) (مفـــــــردات
يــــة املعاينــــة) تجر ط لــــشر ووفقــــا والكيفــــي .ً ــــ الك التحليــــل نتــــائج ن بــــ املــــزج خــــالل ــــرتومــــن أظ

املجموعـــة جــات د متوســط ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر بوجــود اســة للد حــصائية رالنتــائج ور
الفـــرض فـــض و البـــديل الفـــرض قبـــو ـــ إ ـــش مـــا ـــو و والبعـــدي، ـــ القب القيـــاس ـــ يــة رالتجر ل
لـــدي جتمــا و النفــ التكيــف ســـوء حــدة مــن التخفيــف ـــ جيــدا تحــسنا جــود و ، ًالــصفر ً و ي

ال ــشاملجموعــة نمــا ب اســة، الد عينــة لــدي الــسلبية املؤشــرات افــة انخفــضت حيــث يــة؛ رتجر
أنھ ع ينص الذي الصفر الفرض قبو إ يالنتائج عند"ل إحصائية داللة ذات ق فر توجد وال

ـــة معنو والبعــــدي) 0.05(يمـــستو ـــ القب القيـــاس ـــ يـــة التجر املجموعـــة جـــات د متوســـط ن ربـــ
نظـــ ، ـــ امل التكيـــف ـــلـــسوء ع عكـــست إ ـــ وال ليـــة؛ والتمو والفنيـــة ـــة دا املعوقـــات لـــبعض ررا ّ ً

اسة الد عينة لدي التكيف سوء معدالت من ادت و امل داء رمستو ز   .ي

املفتاحية لمات التكيف: ال سوء نوح، ا دث،   . ا
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The Effectiveness of Task-Oriented Model in Reducing 
the Intensity of Maladjustment among Juvenile Children  

with Recurring Delinquency. 
Amr Mohamed Abdelmagid Amer, Shaaban Abdulsadiq Awad 
Azzam, Hani Gaafar Muhammad Nour 
Social Service and Community Development Department, 
Faculty of Education in Cairo. Al Azhar University. 
1E: AmrAmer1432.el@azhar.edu.eg 
ABSTRACT: 

The current study investigates the effectiveness of occupational 
intervention based on (focusing on task) model in ameliorating 
the intensity of maladaptive problems among juvenile children 
with recurring delinquency after  exposure to occupational 
qualification program as well as defining the consequences of 
these problems on (psychological, social and occupational 
maladjustment). The current study is based on an experimental 
approach. Twenty participants were divided into two groups: 
experimental and control group. Quantitative and qualitative 
analysis show significant differences between average scores 
of experimental group in pre and post measurements as well as 
remarkable Mitigation in psychological and social maladjustment 
intensity.  There were no significant differences between average 
scores of experimental group in pre and post measurements in 
occupational maladjustment. This was attributed to 
administrative, technical and financial constraints that affected 
occupational performance negatively and also increased 
maladjustment level. 
Key words: Juvenile child, delinquency, maladjustment. 
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أوال
ً

البحث:    :مقدمة

ـــ ال املعــاي ــم أ مــن ــا تمــام عــد و ــسان حيــاة ات ــ ف ــم أ مــن الطفولــة مرحلــة ــ ُعت

ــز ـ ال واملعوقـات املـشكالت مـن بالعديـد املرحلـة ــذه وتمـر ه، وتطـو املجتمـع تقـدم ـا ِيقـاس
ّ ر

يـدفع قـد ممـا املجتمـع؛ واسـتقرار أمـن ـدد نمـا ب ـا مواج عـن تيــارالـبعض ـ لإلنـزالق حـداث
افــة ــا م عانــت ــا، عاد أ ــل ب اجتماعيــة رة ظــا حــداث انحــراف أن كمــا مــة، ر وا نحــراف
املجتمـــع ـــ ع ة خطـــو ــ أك عـــادا أ أخـــذت قـــد ن ا صــو انـــت وإن وحـــديثا قـــديما راملجتمعــات ًر ً

 .
سيد( فؤاد ،   )م2003مو

وإنحراف حداث جنوح رة ظا ة خطو افروترجع فإح الغد، مجرم و اليوم حدث أن إ م
يتحــو وقلمـا والتــدرج، سـة واملما عــداد دائمـا يلزمــھ وإنمـا فــراغ مـن وال فجــأة ى يتـأ ال مـة ر لا ر

لــذا تــزاق، و ش للتعــا وســيلة مــة ر ا يتخــذ مجرمـا ليــصبح ا ا ــ و عــشية ن بــ ســو ـسان رإ ى
والبحــ املنحــرف ــدث ا ــصية تمــام مــن ــالبــد إ بــھ تــؤدى ــ ال ســباب و العوامــل ــ ث

أكفـــاء، ن متخصــص ــق طر عــن املمكنــة امج ــ ال أفـــضل تقــديم خــالل مــن وذلــك مــة ر ا ــاب ت را
ا لتـدعيم القوة وأوجھ ا ملعا القصو أوجھ ع للوقوف امج ال لتلك املستمر م التقو  .رأيضا

ن( وآخر يم، إبرا م مر   )م2004: وحنا،

نحــرا أن لألحــداثوحيـث خاصــة عايـة وجــود ر الـضر مــن فإنــھ مـة ر ل ــق طر أو ـو رف ي ول
ــــسانية فــــالنظرة ن، العـــادي لألطفــــال تقــــدم ـــ ال الرعايــــة تلــــك عـــن تختلــــف نــــوح ل العائـــدين

الفئة لتلك جتما الدفاع بفكرة التمسك   .تؤكد

لعـــام جتماعيـــة الـــشئو ة ا و إحـــصاءات ـــش نلـــذا ر جـــرائم2009ز عـــن ـــسبةم أن حـــداث،
عــامى ن بـ مــا ن املنحـرف حــداث أعـداد ــ ـادة ذلــك% 79.52بلغـت) م2009م،2008(الز ــدل و

ــ حـداث عـدد ــان حيـث نحـراف معــدالت تفـاع ا ـ بلـغ2009رع ــ5204م بلـغ نمــا ب حـدثا
ً

حدثا6204- 2010
ً

 . 

عـــام حــــداث ن بـــ ا ـــشا ان ـــرائم ا ـــ أك عـــن انـــ2009ًرأمـــا ف ــــسةم، ب الـــسرقة التـــوا ـــ ع ت
ــــسبة23,25%( ب ات املخــــد عـــاطى ــــسبة%11,45ر، ب لإلنحـــراف معــــرض عــــرض9,78%، تــــك و ،

ــــــــسبة ــــــــسبة%9,41ب ب ســــــــرقة ــــــــ ع شــــــــر ــــــــ%7,65و، ج وانحــــــــراف ة دعــــــــا ــــــــو%) 1,96ر، روظ
عام حداث مجال حديثة يفات العملـة،2009تص يـف وتز واملشاجرة، البلطجة، مثل م

عـــــاطيبا و طـــــأ ا والقتـــــل العمـــــد القتـــــل ا، معـــــدال ديـــــاد وا حـــــداث جـــــرائم تنـــــوع ـــــ إ زإلضـــــافة
حـداث ن لـشؤ املتخصـصة ـات ا ر تقـا ا د أو ال حصاءات عض ي وفيما ات، واملخد رر ر

م جتماعية. (وقضايا الشئو ة ا نو ر   )م2006: ز

ة ــ الف مـــن أنــھ ر التقـــا أفــادت ـــ2015(ركمــا وح تفـــاع) م2018م ن بــ حـــصائيات رتفاوتــت
ـــــ إ حـــــداث عـــــدد وصـــــل ـــــ ح نخفـــــاض، تنـــــوع33668و عتبـــــار ـــــ خـــــذ مـــــع ضـــــبط حالـــــة
ـا م ـ وال جديـدة يفات تص و وظ رائم، م: را عـدد بلـغ ن ـائل ا ـسبة13643(الباعـة ب حـدثا

ً

بلغ%)40,54 طفال وعمالة ـسبة10322(، ب ومما%)30,65حالة ـسو، ال لسـة حالـة2196(ر
ــــــسبة بلــــــغ%)6,52ب ــــــ لألن التعــــــرض أو التحــــــرش حــــــدثا550(،

ً
بلــــــغ) وفــــــساد واســــــتغالل ،)451

حدثا
ً

م) عـدد بلغ ضر ل ن معرض أحداث حـدثا240(،
ً

قـضائية) ـام أح صـدو تـم مـن نـاك و ر، ّ

بلـــغ أحـــداث وجـــنح حنايـــات ن بـــ مـــا ـــم حق حـــدثا316(ـــ
ً

بلـــغ) التعلـــيم مـــن ـــسرب نـــاك و ،717
ــــــشكيالت ل نــــــضمام ــــــ ع عـــــت و قــــــل ــــــ و ة ـــــ خ املرتبــــــة ــــــ فجـــــاءت العــــــدد ــــــا و زحالـــــة،
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عــام إحــصاء عــن أمــا أبــيض، ســالح ة وحيــا املراقبــة، مــن ب ــر و زعــصابية، أفــادت2019و فقــد م
ــــسبة ب الــــسابق العـــــام عــــن حــــداث جــــرائم تراجــــع ر العـــــدد% 16,39رالتقــــا بلــــغ 28121(حيــــث

عـــ) حالــة نــة الم،2018امرمقا مؤشــرات ــ العـــرضو تــك و والقتــل الـــسرقة جــرائم ــسبة رتفـــاع
ات، انحــــرافرواملخـــد لة مــــش أن ــــ إ مــــة؛ ر ا مــــن للوقايـــة الدوليــــة املــــؤتمرات ر تقــــا ــــش ركمــــا

الفئـة تلـك تمثلـھ ملـا وذلـك املعاصـرة؛ املجتمعـات ـا تواج ـ ال املشكالت مقدمة ى تأ حداث
امل لكيــان ديـد طــر؛مـن ل م وسـالم أفــراده ض عـر و تمــامجتمـع، ا محـل رة الظــا يجعـل ممـا

ا ملعا العلمية لو ا ضع و الفئة تلك جنوح أسباب اسة للد و   .ر

فـــإ جتماعيـــة،لـــذا دمـــة ا ـــا مع تتفاعـــل ـــ ال املجـــاالت ـــم أ مـــن حـــداث انحـــراف مجـــال ن
لعمل سبة بال الوضوح من د املز إ املجال ذا حتاج مجـالو ـ فيعت لذا ؛ جتما ي خصا

نيــــــــــة، امل م وتــــــــــدخال م خــــــــــدم تنمــــــــــو ــــــــــي ل ن جتمــــــــــاعي ن لألخــــــــــصائي الفرصــــــــــة ــــــــــيح ي مفتــــــــــوح
ابطــــة وم متفاعلـــة نيـــة م وعمليـــات ـــشطة أ حـــداث مـــع ســـو يما جتمـــاعيو نفاألخـــصائيو ن رن

جتم ات ـــــ التغ تلـــــك مواكبـــــة ـــــستطيع ة، متطـــــو ونمـــــاذج ـــــات نظر والثقافيـــــةرباســـــتخدام اعيـــــة
ات ـــ التغ تلـــك عـــن الناتجـــة املـــشكالت مـــن للعديـــد حلـــو إيجـــاد ـــ ع ة قـــاد تـــصبح ـــ ح ـــا؛ لوغ ر
ات ــــ ومتغ ناســــب ت ال التقليديــــة جتماعيــــة دمــــة ا أصــــبحت حيــــث حديثــــة، علميــــة بأســــاليب

يــ تأ ــ ع تقــوم ــ وال جتماعيــة دمــة ا نــة م فلــسفتة تؤكــده مــا ــو و املعاصــرة، لاملجتمعــات
دعھ مجرد س ول نيا وم واجتماعيا نفسيا انح ا دث را ً ً ً.  

الية باإلشـــــ مباشـــــرة عالقـــــة ذات اســـــات د عـــــدة توجـــــد الـــــسياق ـــــذا ـــــ تـــــمالبحثيـــــة،رو حيـــــث
توصــلت مــا ــ ع ــطــالع ســتفادةإ و البحــث بموضــوع املرتبطــة والبحــوث الــسابقة اســات رالد

ا البحثية لة املش صياغة م سا مما ا، مام اسات الد ذه ومن سليم، ل ش  -: يرملرتبطة

اســة د ـــ(رأكــدت ا فرحــان مـــا)م2007حـــافظ ــو و ن خـــر مــن بالنبـــذ ــشعر ــدث ا أن ،
املرتبطـــــة الـــــسلبية املـــــشاعر ـــــ إ باإلضـــــافة ـــــة، بحر م ـــــا أف عـــــن ـــــ التعب مـــــن م خـــــوف مـــــن ـــــر ريظ

با ئة ســ ة ــ خ يــداع يمثــل حيــث املؤســسات بتلــك ة،باإليــداع صــغ ســن ــ ــو و ــدث ل ــسبة ل
ت أشــــا كمــــا بالدونيــــة، والــــشعو حبــــاط و واليــــأس القلــــق ــــا م متعــــددة مــــشاعر تابــــھ روت اســــةر رد

ن( وآخـــر عنـــوانConner, et al, 2009)وـــونر ـــ وال متعـــدد"؛ ـــ كمتن الـــنفس ضـــبط فحـــص
إجرامــــي خ تــــا ــــم ل الــــذين ن ق املــــرا لــــدى ات املخــــد عــــاطي و مــــة ر ا رعـــاد ــــة"ر النظر أن ــــ إ ،

جزئـا ل ـش نحـراف أو مـة ر ا ـاب ت با وعالقتـھ عات ال التغ أن ض تف مة ر ل العامة
ً

ر
املــــنخفض ي الــــذا الــــضبط ــــ الفرديــــة ق للفــــر ووظيفيــــا ًLow Self-controlاســــة د تمــــت وقــــد ر،

ا رائم بـا خاللـھ مــن بـؤ الت يمكـن ـان إذا مــا لتحديـد املـنخفض ي الـذا بامللكيــةالـضبط اصـة
النتـائج خـالل مـن ن وتب ، و الذ ن ق املرا من رائم ا مرتك ن ب ات املخد وتناو العدوانية رأو ر ل
نمـا ب املخـاطرة، عـن بالبحـث ـاص ا البعـد خـالل مـن والعـدوان امللكيـة بجـرائم بـؤ الت يمكن أنھ

املزاج عد خالل من ات املخد واستخدام العدوان بجرائم بؤ الت ُيمكن   .املتقلبر

دفت اســ اســةكمــا ن(رد وآخــر وجنفيلــد عنــوان،(Reijneveld, et al., 2010)ر ــ تـــأث"وال
املختلطـــة فيـــة والر ة ــضر ا املنـــاطق ـــ الــصغار ن ق للمـــرا الـــسلوكية املــشكالت ـــ ع رمــان : ا

يــــة تجر اســــة وتطــــو"رد حــــدوث ــــ ع املتحــــضرة واملنــــاطق مــــة املحر املنــــاطق أثــــر ــــ ع التعــــرف ،ُّ رو
نتــائج وتوصــلت املختلطــة، ة ــضر ا فيــة الر املنــاطق أحــد ــ ن ق املــرا ن بــ الــسلوكية املــشكالت
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حرمانــا ــ ك املنــاطق ــ ــشو ع الــذين ن ق املــرا لــدى الــسلوكية املــشكالت ــادة ــ إ اســة ًالد ن ز ر
الع ــــم أ مــــن ــــو رمــــان ا وأن حرمانــــا، قــــل املنــــاطق ــــ ــــشو ع الــــذين ن ق املــــرا ًعــــن وامــــلن

م الســــتجابا وفقــــا وذلــــك ن، ق املــــرا لــــدي ــــا وتفاقم املــــشكالت تلــــك ــــادة ــــ بة واملــــس مة ًاملــــس
ز

الـسلوك ومقيـاس للـشباب ي الـذا ـر والتقر بـاء، يقـره الذي الطفل سلوك قائمة ع م جا رود
مستو عند دالة ا ل و للمجتمع  ).0,05(ىاملضاد

ت أشــــا اســــةركمــــا مــــضان(رد مختــــار ، رشــــشتاو ي)م2012: ي لألخــــصا أدائــــھ املتوقــــع الــــدو أن ر،
يقـرب مـا ـ إ تھ ـس تصل لة املش حل ات ا م لإلنحراف ن املعرض طفال إكساب رجتما

توصـــلت% 63مـــن كمـــا ، الـــدو ـــذا ألداء املتوســـط املـــستو عـــن ـــ ع مـــا ـــو رو اســـةي ســـليمان،(رد
محمــــد ـــ،)م2013: حـــسام امل التـــدخل برنـــامج صـــالحية ـــ مــــعإ العمـــل قـــة بطر ي يجـــا ه وتـــأث

ــ واملتمثــل إســالمى، منظــو مــن لألحــداث جتمــا يــل التأ إعــادة ــ ماعــات تقـــدير: را تنميــة
جتماعيــــة العالقــــات وتــــدعيم للمــــسئولية، تحملــــھ نحــــو ــــدث ا إتجــــاه وتنميــــة لذاتــــھ، ــــدث ّا

الو يــــة التجر ماعــــة ا مـــــع الباحــــث تــــدخل حقــــق حيــــث ألعـــــضاءلألحــــداث، ا ــــ غي و نمــــوا ًاحــــدة ً

ملقيـــــاس والبعـــــدى ـــــ القب القيـــــاس جـــــات ود ـــــ امل التـــــدخل برنـــــامج خـــــالل مـــــن وذلـــــك ماعـــــة؛ را
اســـة د أكــــدت نمـــا ب ، جتمـــا يـــل حامــــد(رالتأ حمـــدي ن) م2016: ســـالم، بــــ ق فـــر وجـــود ـــ وع

ا سـواء مــة ر ا لنــوع ترجـع اســة؛ الد س مقـاي عــض ــ ع الء ـ ال جــات د رمتوسـطات -قتــل: (نــتر
ات-ســــرقة ــــسية-رمخــــد ــــ) ج س املقــــاي ــــذه يا،(و ــــست ال كتئــــاب، املــــرض، م تــــو يح، التــــ

ة و الــــذ اتية، و ــــر-رالـــسي الق الوســـواس وجــــود)ينوثــــة، عــــدم ـــ إ أيــــضا النتــــائج ت أشـــا كمــــا ،
ً

ر
مــــــة ر ا ن بــــــ التفاعــــــل ــــــ ق ات-ســــــرقة-قتــــــل(وفــــــر ــــــسية-رمخــــــد التعلــــــيم) ج -أمــــــي(ىومــــــستو

ـ) اعدادية-ابتدائية ع اصـل ا الـسرقة مة جر مرتكب اتجاه املرض م تو مقياس ع ىسو
ترجــــع اســــة الد س مقــــاي ــــ ع الء ــــ ال جــــات د متوســــطات ن بــــ ق فــــر توجــــد لــــم كمــــا رعداديــــة، ر و

الثقافيـــة لفيـــة ـــف(ل اتجــــاه) حــــضر-ر ـــ ق الفـــر أن ن تبــــ حيـــث كتئـــاب مقيــــاس ـــ ع وســـو ى
الر مـــــن الـــــسرقة مـــــة جر ــــ ومرتك كتئـــــاب؛ أعـــــراض م لـــــد ترتفـــــع حيـــــث نتـــــائجـــــف خـــــالل مـــــن

والــــــسرقة القتــــــل جــــــرائم ــــــ مرتك ن بــــــ النفــــــ البنــــــاء ــــــ ــــــشابھ ال يتــــــ يكيــــــة لي اســــــة رالد
السادسة الفرضية بتحقق القو يمكن ثم ومن سية، وا ات لواملخد ّ   .ًجزئيار

اســـة د نتــائج ت أشـــا ركمــا الـــسيد(ر خالـــد ، ــ أن،)م2018: يبح ــ ـــإ ال املعوقـــات عــض ِنـــاك
ّ

اء ـــــ ا نظـــــر ـــــة وج مـــــن حـــــداث عايـــــة بمجـــــال ن العـــــامل ن جتمـــــاعي ن خـــــصائي أداء رعيـــــق
ــ جعـــل: تمثلــت ــ م ــس لـــھ؛ ــ املجتم بــالرفض ــدث ا وشـــعو ذاتــھ، عــن ــدث ا ضـــا رعــدم ر

امل لـضعف باإلضـافة وضـوابطھ، بقيمـھ ام ـ لإلل افـضا املجتمـع ـ ع نـاقم ـدث ًا والتقيــيمر عـة تا
بــرامج ــ قــصو وجــود ــ إ أدي والــذي املؤســسات؛ لتلــك امج ــ ال إعــداد عــن ن املــسؤلي قبــل رمــن
ومتطلبــــــات يتـــــوائم بمــــــا م مـــــستوا لرفــــــع العمـــــل أثنــــــاء ن جتمـــــاعي ن لألخــــــصائي ـــــ امل ب رالتـــــد

لأل املقدمــة جتماعيــة الرعايــة خــدمات لــدعم ــة املوج ــل التمو ضــعف أيــضا حــداث،ًالتحــديث،
اســـة د نتــائج أكـــدت نمــا ب ـــا، وجود ا اســتمرا تـــضمن ــ روال حـــس( ر محمـــد مــل، ،)م2020: ا

بمؤسـسة ـ التنظي بـداع لتحقيـق املجتمـع تنظـيم قـة بطر ـ امل التدخل برنامج عائد نتائج أن
سبة ب تحقق قد لألحداث جتماعية عنـ، )٪67.5(الرعاية إحـصائية داللة ذات ق فر جود وو دو

ة معنو ـ) 0.01(ىمستو ع ـ التنظي بـداع وتحقيق املجتمع تنظيم قة بطر امل التدخل ن ب
باملؤســسة قــي الفر العمــل ألعـضاء مــا ا املــستو ــ ع وكــذا الفــردي ىاملـستو توجــد ،ى ال نمــا ب
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ـــــة معنو مـــــستو عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق ىفـــــر تنظـــــيم) 0.01(و قـــــة بطر ـــــ امل التـــــدخل ن بـــــ
لألحداثاملج جتماعية الرعاية مؤسسة مستو ع التنظي بداع وتحقيق  .ىتمع

اليــة ا اســة الد عليــھ ندت اســ ــ ال ــام امل ــ ع ــ ك ال نمــوذج تناولــت ــ ال ســات الد عــن رأمــا ر
نـوح ل العائدين حداث مع امل التدخل برنامج بناء وأساس ، نظر اسـة(يكموجھ الد ) رعينـة

اســة د الــصادقعــ (رفنجـد عبــد شــعبان ــ)م2013: زام، ع ــ ك ال نمــوذج فعاليــة ــ ع أكــدت قــد ،
عــاد أ ثالثـة خـالل مـن ـسب ال ـو مج للـشباب ياتيـة ا ات ـا امل تنميـة ـ الفـرد خدمـة ـ ـام رامل

تحمــــل: ـــ ــــ ة ــــا وامل لة، املــــش حــــل ــــ ة ــــا وامل جتماعيــــة، العالقــــات ن ــــو ت ــــ ة ــــا امل ُّتنميــــة ر ر ر
ـــسباملـــسئولية ال ـــو مج الـــشباب يـــل وتأ إعـــداد ة ضـــر ـــ إ اســـة الد توصـــلت أيـــضا وكـــذلك ر، ور ً

ا ا املجتمع لإلندماج يوائية   .رباملؤسسات

اســــــة د ت أشــــــا ركمــــــا اســــــةر الــــــضبع(رد خليفــــــة ي، داللــــــة)م2013: زنــــــا ذات ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ و،
وتح الفـــرد خدمــــة ـــ ـــام امل ـــ ع ــــ ك ال نمـــوذج ســـة مما ن بـــ ــــرإحـــصائية ال التوافـــق قيـــق

الــنفس ــ ع عتمــاد ــ الوالديـة الرعايــة مــن م املحــر الطفـل مــساعدة ــ واملتمثــل ، جتمـا وو
كمـا للمؤسـسة، املـضاد الـسلوك مـن والـتخلص املؤسـسة معاي تقبل وكذا للمؤسسة، نتماء و

اســـــــة د نتـــــــائج محمــــــــد(رأكــــــدت أمـــــــل ــــــي، ذات)م2017: عرا ـــــــة ر جو ق فـــــــر وجــــــود ـــــــ ع داللـــــــةو،
العالقـــــــات لتنميـــــــة ـــــــام امل ـــــــ ع ـــــــ ك ال لنمـــــــوذج جتمـــــــا ي خـــــــصا ســـــــة مما ن بـــــــ رإحـــــــصائية

مـن ـل مع ة سر الرعاية من ن م املحر طفال لدي ٍجتماعية سـرة: (و ن، املـشرف ) الـزمالء،
وخاصــــ طفــــال ــــؤالء ل جتماعيــــة العالقــــات ســــوء ر بمظــــا تمــــام ة ضــــر ــــ ع يؤكــــد ةورممــــا

م بزمال م  .عالق

فيما السابقة اسات الد نتائج لھ ت أشا ما يص ت مكن رو   :ير

أســباب عــن ومرتبطـة متعــددة معلومــات جمـع ــ ع الــسابقة والبحـوث اســات الد معظــم رركـزت
ــ ع التعــرف يجــب رة ظــا ــ إ حــداث لة مــش تحــو ــ إ أدت ــ ال والعوامــل حــداث، لانحــراف ُّ

الـــس ـــا وآثا ا با يــــضمنرمـــس ـــ عل ل ـــش ـــا معا ل ـــس ل واملجتمـــع، ســـرة و الفـــرد ـــ ع لبية
أدت ـ ال املختلفـة بالعوامـل تمام ة ضر ع اسات الد أكدت لذا ا، مع والتعاطي ا راحتوا ور
دة ــ با ســ ــو ت ســلبية ــار أف ــا ع ــتج ي ســلبية مــشاعر حــداث لــدي توجــد حيــث رلإلنحــراف، ً ن

لإلنحـــراف وعودتـــھ ـــدث داخـــلا لألحـــداث املقدمـــة امج ـــ ال ـــ قـــصو وجـــود وكـــذا ، أخـــر رمـــرة ي
وتنميـــة حـــداث ات ـــا وم ف معـــا تنميـــة ة ضـــر وأيـــضا ـــا، ف النظـــر إعـــادة ة وضـــر راملؤســسات، ر ر ور ًو

املــــــسؤلية؛ تحمــــــل ــــــ ع م ومــــــساعد جتماعيــــــة م عالقــــــا ن لتحــــــس م؛ لــــــد جتمــــــا ُّالــــــو

معدل وتخفيف ي العدوا السلوك ملتعديل لد باإلحباط والشعو والعزلة   .رنطواء

مـن ـام امل ع ك ال نموذج باستخدام امل التدخل عملية اسات والد البحوث تمت إ ركما
حــدثت ــ ال ات ــ والتغ ا، اســتخدم ــ ال ــام امل نوعيــة وتحديــد العمــالء، مــشكالت ــة معا حيــث

ا ـــ ع العمــــالء ضـــا جـــة د وكــــذا التـــدخل، عمليـــة يجـــة رن نمــــوذجر أن النتـــائج ـــت بي وقــــد لنمـــوذج،
ومـشكالت مواقـف مـع التعامـل ة قد ر أظ محددة؛ ام م إنجاز ع يركز والذي ام امل ع ك رال
بقيــاس املرتبطــة النتـائج ــشأن أمـا العمــالء، مـن ــ كث لـدي مرضــيا انطباعـا تــرك أنـھ كمــا ًعديـدة، ُ ً

ال ات نجــــا و للمــــشكالت حــــدثت ــــ ال ات ــــ التغ جــــة زد أنر ــــ ع دلــــت فقــــد النمــــوذج، ــــا حقق ــــ
عـــــض دعــــت كمـــــا ، ــــ امل التـــــدخل نــــامج ل يجـــــة ن إيجابيــــة عوائـــــد ــــ ع حـــــصلوا العمــــالء غالبيــــة



كیف لدي نموذج التركیز على المھام والتخفیف من حدة سوء الت
 األحداث العائدین للجنوح

عمرو محمـد عبد المجید عامر. أ  
شعبان عبد الصادق عوض عزام .د.أ  
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ــــــ ع عتمــــــد عالجيــــــة؛ امج ــــــ ب ــــــ التجر ع الطــــــا ذو ــــــ امل التــــــدخل ميــــــة أ ــــــ إ أيــــــضا اســــــات ًالد ر
ة نا لنماذج   .تطبيقات

ثانيا
ً

لة:    -: البحثمش

الــــ العــــرض ضــــوء امجـــ ــــ ال فــــإن والبحــــوث الــــسابقة اســــات الد نتــــائج إليـــھ ت أشــــا ومــــا رسابق ر
امج ــــــ ال تلــــــك انــــــت ســــــواء ــــــا ن املــــــودع لألحــــــداث أواجتماعيــــــة،أونفــــــسية،املقدمــــــة نيــــــة م أو

ــة و تمثــل...تر ـــدث ل تكيــف ســوء عليــھ ترتــب ا وقـــصو ضــعفا ي عــا ، ــ ًرإ حـــاالت: ً مــن حالــة ــ
با والــــشعو والعزلــــة، موجــــاترنطــــواء ــــ ــــادة و الــــذات، تأكيــــد ــــ ع ة القــــد وضــــعف زإلحبــــاط، ر

اجتماعيـــة عالقــات ن ــو ت ة وصــعو جتماعيــة، بالوصــمة والــشعو نفعــال، وســرعة رالغــضب
ــــصو ا ـــ ة القــــد عـــدم مــــع ي، العـــدوا الــــسلوك معـــدالت ــــ ـــادة و القــــدوة، وفقـــدان لجيـــدة، ر ز

عمل   .فرصة

اجـة ا دعت ـلذا بأإ ـ امل تلـكالتـدخل غـو لـس العالجيـة جتماعيـة دمـة ا نمـاذج رحـد
الـــــسلبية ـــــا آثا مـــــن ـــــد وا ا تـــــداعيا ـــــة ومواج لة، ـــــراملـــــش اع اســـــ ع وا ـــــدث ـــــا أســـــرتھع

ـ البحـث ـا ل تطـر ـ ال البحثية النقطة فإن التا و ـ: قومجتمعھ، ك ال نمـوذج ـإسـتخدام ع
سوء حدة من للتخفيف الفرد خدمة ام بـرامجامل خر نوح ل العائدين لألحداث التكيف

امل ب   .رالتد

الفرض البحث لة مش تحديد يمكن سبق ما ع ناءا و
ً

   -: التا

ـــة معنو مـــستو عنـــد إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجـــد يـــل نمـــوذج%) 0,05(و اســـتخدام ن بـــ
ــ ع ــ ك التكيـــال ســوء حــدة مــن واالتخفيـــف الفــرد خدمــة ـــ ــام العائـــدينامل حــداث لــدى ف

؟ امل عداد برامج خر نوح   ل

ثالثا
ً

البحث:  داف   : أ

فيما البحث داف أ   -: يتتمثل

ــــــ - ك ال نمــــــوذج فاعليــــــة ــــــقيـــــاس حــــــدةع مــــــن للتخفيــــــف ــــــ امل التــــــدخل برنــــــامج ـــــ ــــــام امل
امل ب التد برامج خر نوح ل العائدين حداث لدي التكيف سوء  .رمشكالت

تبـــة - امل ثـــار ـــتحديـــد بــــرامجع ـــ خر نـــوح ل العائـــدين حـــداث لـــدي املــــشكالت عـــض
ـــ واملتمثلـــة ـــ امل ـــ: (عـــداد وامل جتمـــا و النفـــ التكيـــف قـــد)ســـوء ـــ ال ات ـــ والتغ ،

امل التدخل عد أو أثناء أو قبل املشكالت تلك وحدة مستو ّتطرأ  .ي

للتــــدخ - برنــــامج بــــرامجتــــوف ــــ خر نــــوح ل العائــــدين حــــداث مــــع للتطبيــــق صــــا ــــ امل ل
م لد التكيف سوء حدة من للتخفيف امل  .عداد

عا ا
ً

البحث: ر ض   :وفر

التالية ض الفر ة الختبار ن الرا البحث   : وس

ـــــة-1 معنو مـــــستو عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد يال جـــــات) 0.05(و د متوســـــطي ن ربـــــ
حـــــــداثاملجم لــــــدي التكيــــــف ســــــوء إلجمــــــا البعـــــــدي القيــــــاس ــــــ والــــــضابطة يــــــة التجر وعــــــة
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امل عداد برامج خر نوح ل   .العائدين

ـــــة-2 معنو مـــــستو عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد يال جـــــات) 0.05(و د متوســـــطي ن ربـــــ
سو عاد أ من عد ل البعدي القياس والضابطة ية التجر التكيفاملجموعة ،(ء النفـ

امل ، املعٌل) جتما عداد برامج خر نوح ل العائدين حداث لدي   .حدة

ــــــة-3 معنو مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجـــــد يال جــــــات) 0.05(و د متوســــــط ن ربــــــ
حـــ لـــدي التكيـــف ســـوء إلجمـــا والبعـــدي ـــ القب القيـــاس مـــن ـــل ـــ يـــة التجر داثاملجموعـــة

امل عداد برامج خر نوح ل   .العائدين

ــــــة-4 معنو مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجـــــد يال جــــــات) 0.05(و د متوســــــط ن ربــــــ
التكيــف ســوء عــاد أ مــن عــد ــل ــ والبعــدي ــ القب القيــاس ــ يــة التجر ،(املجموعــة النفــ

امل ، العائدينعٌل) جتما حداث لدي املحدة عداد برامج خر نوح   .ل

خامسا
ً

البحث:  مية   :أ

ة  -  أ النظر    :مية

املعرضــة - املجتمـع فئـات مـن ـ امل عـداد بــرامج ـ خر نـوح ل العائـدين حـداث فئـة عـد
ُ

عــد عامــا م ــسب تــزداد حيــث املجتمــع، مؤســسات تمــام وا عايــة ــ إ تحتــاج ــ وال طــر، ًل ر
ظــل ــ وخاصــة مــاتعــام، ضــوء ــ و ديثــة، ا تــصال ســائل و التكنولوجيــة ات ــ زالتغ و

الـــــــسلوك معــــــدالت ـــــــادة و الــــــشباب، لـــــــدي البطالــــــة ـــــــسبة ــــــادة و املتالحقـــــــة، زقتــــــصادية ز
إســـتغالل ســـوء مــن ذلـــك ـــ ع ترتــب ومـــا ، املــصر املجتمـــع داخـــل حــداث ـــؤالء ل ي يالعــدوا

أصــبح ا، صــو افــة ب ــرائم ا تنفيــذ ــ يــدرحــداث ا التخطــيط ن املتخصــص ــ ع ًلزامــا

ـة معا دف م، ل املقدمة امج وال دمات ا ر وتطو رة، الظا ة معا املستمر د وا
ذاتـھ تحقيـق نـوح ل العائـد ـدث ا يـتمكن بحيـث ؛ ـ وامل جتما و النف م تكيف سوء

عــــــ البعــــــد ــــــل عيــــــدة اجتماعيــــــة أســــــرة نــــــاء و يــــــاة، ا ــــــ ه دو إجرامــــــيروأداء ــــــشاط أي ن
أخر مرة نحراف إ للعودة ا  .ييضطر

جـــودة - مـــستو فـــع ـــ ي املـــد املجتمـــع ومنظمـــات وميـــة ا املؤســـسات لـــدو تقلـــص يوجـــود ر ر
ا شـــأ مـــن ـــ وال يـــة التد امج ـــ ال وخاصـــة نـــوح، ل العائـــدين لألحـــداث املقدمـــة ـــدمات را

ً

النجــــــــــــــا أو الطباعــــــــــــــة مثــــــــــــــل حرفــــــــــــــة أو نــــــــــــــة م حــــــــــــــداث يــــــــــــــدإكــــــــــــــساب الت أو ــــــــــــــام ال أو رة
نية.....والتكيف امل م انا إم مع ناسب ت عمل فرص إيجاد ع م مساعد دف ،  .إ

التطبيقية  - ب   :مية

فئــات - مــن امــة فئــة وتوافــق تكيــف مــستو بــآخر أو ل ــش عكــس اســات الد ــذه مثــل يإن ر
ّ

ـــا، ع الطـــرف وغـــض ـــا ل تجا يمكـــن ال ـــ وال طـــر، ل املعرضـــة حـــداثاملجتمـــع فئـــة ـــ و
م املحيط ا ا باملجتمع م وعالق ، امل عداد برامج خر نوح ل  .رالعائدين

مؤشــرا - عطــي ممــا العقابيــة، واملؤســسات جتماعيــة الرعايــة دو ــ حــداث ــسبة تفــاع ًإ ر ر
بطـــــر ــــة املواج أســــاليب عــــن البحـــــث ســــرعة ــــ إ القــــرار وصـــــناع ن املتخصــــصي يــــدعو مــــا قم ً
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البحــوثعل أكــدت حيــث ــشود، امل ــدف ال ــ إ للوصــو ــد وا الوقــت تختــصر ســليمة، لميــة
الفئة تلك ب لتد املعدة امج ال قصو وجود السابقة اسات روالد  .رر

تـــدخل - برنــامج أو يقــي، إم نمـــوذج ــ إ العقابيــة واملؤســسات ي املـــد املجتمــع منظمــات حاجــة
نوعـــ إحـــداث ـــ ع قـــادر مـــستقبلية، ـــة بر ـــ ًم العائـــدينؤ لألحـــداث قيقيـــة ا املـــساندة مـــن ا

أداء ـــــــ ع ن وقــــــادر االتحـــــــديات، ــــــة مواج ـــــــستطيعو اء أســــــو أفـــــــرادا ــــــتج ي بمـــــــا نــــــوح؛ ول ن ً

مــستو وتخفيــف ، جتمــا و النفــ تكيفــھ حالــة ــ غ و جيــد، ل ــش الطبيعيــة م يوظيفــ
امل عداد برامج ج خر نوح ل العائد دث ا لدي التكيف سوء ـوحدة إ ـس ما و و

الية ا اسة  .رالد

البحث: ًسادسا يم   :مفا

التالية يم املفا البحث التكيف: (لتناو سوء نوح، ا دث،   )ا

دث*  ا وم ل: مف ش السائدة جتماعية املعاي عن سلوكھ ينحرف ق مرا أو طفل ل و
يؤدي املجتمعإكب أو حياتھ بمستقبل أو بنفسھ الضر اق   .ذاتھرإ

بأنھ إجرائيا دث ا عرف  :ًو

عمره - يتجاو لم الذي السن عاقب18زصغ ال نحة ا أو مة ر ا اب ت إ وقت رعاما ً

القانو ا  .نعل

لألحداث - جتماعية الرعاية مؤسسات بإحدي م إيداع تم  .ممن

لألحداث - جتماعية الرعاية بمؤسسات امل ب التد برامج ج  .رخر

لھ - عنھحدث فراج عد مجتمعھ أو أسرتھ مع تكيف  .سوء

أخر - مرة وعودتھ عليھ القبض جديدةإيتم جنح أو رائم ابھ ت إ ب س  .راملؤسسة

نوح ا عرف ال: بأنھو الة ا أو القانو ا عل عاقب مة جر دث ا ا ف يرتكب ال الة نا
س مة ر ا تلك اب ت إل معرضا دث ا ا ف و ري ً أون ص أو اجتما أو نف عامل ب

  .إقتصادي

اسة*  الد امل عداد برامج خر نوح ل العائدين حداث لدي التكيف سوء وم رمف
الية   :ا

فيما*  ر يظ امل عداد برامج ج خر نوح ل العائد دث ا لدي   -: يرشعو

وق - وإحباط دث ا تاب ت نطواء و العزلة من التحدياتحالة لبعض تھ مواج عند  .لق

بذاتھ - نوح ل العائد دث ا ثقة  .ضعف

املحيط - ومجتمعھ أسرتھ مع نوح ل العائد دث ا ام وا تواز  .نصعف

ي - العدوا والسلوك وعنف غضب ات بنو وب امل  .السلوك

تھ - قد ةعرضعف نا اجتماعية عالقات ن و  .ت
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السوء - فقاء  .رتأث

وامل - القدوة بھفقدان لإلحتذاء ع  .ثل

صو - ا تھ قد لضعف نيةعر امل اتھ لقد مناسب  .رعمل

ستقاللية - وتحقيق امل واقعھ مع التكيف  .إخفاقھ

جرامية - عمال سة ملما دث ا   . روء

عا ة: ًسا النظر ات   : املوج

تناولــــت ــــ ال العلميــــة ــــات النظر مــــن ج مــــز ــــ ع اليــــة ا اســــة الد ــــارعتمــــد م التكيــــف ســــوء
النفسية ة ـالنظر ع نـا سـيطرة عدم ع نوح ل العائد دث ل التكيف سوء أن تر يوال

سيطر لذا ، ع نا و و لألسـرة،عال نتمـاء ضـعف مشاعر من مجموعة دث وضـعفا
بـــــــھ ن املحيطـــــــ مـــــــع الرفـــــــاق-ســـــــرة(العالقــــــات املجت)جماعــــــة للمعـــــــاي تقبلـــــــھ وضـــــــعف معيـــــــة،،

والعــصيان، التمــرد أو ي، ا ــ الــسلوك ســة مما أو للمجتمــع، املــضادة الــسلوكيات ســة رومما ر
نفعالية و النفسية ضطرابات إ   .باإلضافة

ـــــو ي أن اســـــتطاع الـــــذي ـــــو املتكيـــــف ص الـــــ أن الـــــسلوكية ـــــة النظر اب ـــــ أ يـــــر نوكـــــذا ّي

حــــسية ات ــــ مث ن بــــ تباطــــات ا خــــالل مــــن نتجــــت ة ســــو وعقليــــة،رعــــادات جــــسمية، واســــتجابات
فــإن ــة النظر ــذه ل وطبقــا عــادة، ونــت ف باإلثابــة، دعمــت واجتماعيــة، ًوانفعاليــة، التكيــفُ ســوء

دث املناسبةل جتماعية للعادات حداث ؤالء ساب اك عدم ع إنما اسة الد رذه
مــــع يتفــــق ال ا ســــلو و ــــسل ــــم أ ــــ ع كمــــا ن، خــــر مــــع التعامــــل

ً واملعــــاين والتقاليــــد العــــادات
املجتمع محمـد (.السائدة شراح إ ، ص1991: دسو   .)118م،

مــــــان عــــــدم ــــــشعر حينمــــــا املتكيــــــف ــــــ غ ــــــدث ا أن جتمــــــا التفكــــــك ــــــة نظر تــــــر يكمــــــا
املحــــيط، املجتمــــع أو باألســــرة بــــھ ن املحيطــــ ــــداف وأ دافــــھ أ ن بــــ ام ــــ وعــــدم نــــة، والطمأن

املجتمـع إن خــرجحيـث إذا بحيـث الــبعض، م عـض و النــاس ن بـ العالقــات تـنظم ــ ال ه معـاي لــھ
الـــسلوك ـــذا و ، مقبـــو ـــ وغ شـــاذا التـــصرف ـــذا أصـــبح والقواعـــد املعـــاي تلـــك عـــن ص ـــ لأي ً

يفعلــھ مــا أو مجتمعــھ، ــؤذي و يؤذيــھ ممــا نفــسھ ن ــ و نــھ ب ــدث ا يفعلــھ فيمــا ــر يظ الالجتمــا
وســــالم م أمـــــ ــــ ن خــــر املـــــشكالتضــــد مــــن العديــــد مـــــن ي عــــا فقــــد التـــــا و م، ــــا وممتل م

مثــل جتماعيــة و وضــعف: النفــسية، والــوالء، نتمــاء عــدم والــشعو والتــوتر، بــالقلق رالــشعو ر
للمجتمـــــع، املــــــضادة الـــــسلوكيات مــــــن التحـــــر ــــــ ع ة رالقـــــد التكيــــــفر فـــــإن ــــــة النظر ـــــذه ل ًوطبقــــــا

ــــ ي نــــوح ل العائــــدين لألحــــداث مثـــــلجتمــــا أوال ة العــــضو اجــــات ا إشــــباع خــــالل مــــن و
ً

: ن
مثل الذات تحقيق إ اجة ا إشباع ثم م، وغ والنوم، والشرب، ل، إ اجة اجـة: ا ا

القــدوة ــ إ اجــة وا نتمــاء، و ام، ـ ح و التقــدير، ــ إ اجــة وا مـن، ــ إ اجــة وا ــب، ا ـ إ
نا اجتماعية عالقات ن و وت بة   .ةوال

العــــالج ـــ ـــرة ا ـــة النظر ـــ ع عتمـــد يقــــي إم نمـــوذج إســـتخدام نـــة الرا اســـة الد تـــأت ا رلـــذا ر
"Free Theory on Treatment"؛ املعا جتما ي لإلخصا الفرصة إتاحة فكرة ع تقوم ال

ــو و العميــل لة مــش ــل املختلفــة العالجيــة املــداخل مــن مناســبا يــراه مــا ال"ًليختــار ــنمــوذج ك
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ام امل املؤقـت"ع يـار عكـس مـشكالت ـا بأ العمـالء تواجـھ ـ ال املـشكالت النموذج فسر و ،
ــــ وال لة املــــش أو املوقــــف مــــع التكيــــف ــــ ع ة القــــد وعــــدم املوقــــف، مــــع م لــــد التكيــــف رلعمليــــة

جـــة بد عتمـــد التـــدخل عمليـــة مـــن العميـــل اســـتفادة وان ، ـــ التغي إحـــداث نحـــو تـــضغط ا ربـــدو ر
البيكب والدعم د املوا وتوفر الضغوط، من للتخلص العميل لدي الدافع توافر ع  .رة

بـــأن القـــو يمكـــن فإنـــھ باالنخفـــاض الـــضغوط ـــدأت و جيا تـــد لة املـــش مـــع التعامـــل تـــم ـــ لوم ً ر
ممكنـا أمـرا يـصبح ـة ر جو ات ـ غي وإحـداث أقـصر وقـت ـ إيجابية ات إنجا تحقيق نحو ًالعمل ً ز

ثــم ومــن ال، ّوســ ً
ــام امل ن ــو وت بنــاء ــ الفعالــة املــشاركة ــ ع العميــل يع ــ ــ النمــوذج ّعمــل

أفعالـــــــھ وتــــــدعيم ه ــــــا أف تنميـــــــة أجــــــل جتمــــــا و النفــــــ الـــــــدعم تقــــــديم التــــــا و ا، رومناقــــــش
دافھ أ وتحقيق   )John pierson and martin Thomas:2010,515. (وتصرفاتھ

لنموذج الباحث الختيار رات م ناك كو النقـاطعال ـ تمثلـت ـا ا البحـث ـ ام امل
  :التالية

ك - ال نموذج خالل من الباحث نوحعستطيع ل العائد دث ا لة مش تحديد ام امل
الواقع، عكس فع ل ش السلوك تحليل ق طر عن بدقة امل عداد برامج ج خر

الب سئلة ع العميل باستجابات شدا الًمس والعوامل ف الظر عن والكشف وحثية
املختلفة ا ال بأش التكيف سوء حالة استمرار إ  .أدت

النموذج - مثلعإحتواء ديثة ا ات التكني من ع: عدد ب والتد يع وال رالتوضيح
نوح ل العائدين حداث ساعد معينة أدوار سة اسة(رمما الد م) رعينة ا لقد م اك رإد ر

ا وإجتيازوإم املشكالت، حل ع م ساعد جيد، ل ش ا استخدام وحسن م، نا
ياة ا م لوظائف م أدا عيق قد ال  .العقبات

ئات - ب أخر ات ونظر أساليب ن و نھ ب املزج ق طر عن النموذج استخدام ولة يس
بالتعديل سمح ال نة باملر النموذج يتم كما العومتعددة، املاجراءات تدخل

املوقف مقتضيات وفق املختلفة،  .مراحل

- ، امل التدخل مدة وكذا ، وا ل ش ا وإجراءا سة املما طبيعة بتحديد النموذج سم ري
التنفيذ واجبة ام امل  .وتحديد

دمج - انية إم مع التطبيق، عند ات والتوج النصائح وتقديم د وا الوقت النموذج يوفر
مختلفة ساق   .أ

كو ال نموذج مية أ يص ت امعمكن   -: امل

أدت - ال النفسية ق الفر برامجإوتقليل ج خر نوح ل العائد دث ا لدي التكيف  سوء

صا - منھ جعلت وال لديھ، نطواء و العزلة مستو خفض واملتمثلة امل ًعداد ي
املجتم ندماج يرغب  .ال

ال - ق الفر أدتوتقليل ال والقلقإنفسية حباط معدل ادة واملتمثلة التكيف زسوء
العنفع إ يميل جعلتھ الغضب من موجات ذلك عن نتج  .املستقبل،
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ن - و بت سمح اجتماعية ئة ب سليما نموا ينمو بحيث دث ا لدي الذات ًتحقيق

بھ ن املحيط لدي إيجابية ات  .اتجا

ع - النموذج سليمةساعد اجتماعية عالقات ن و وت املسئولية تحمل دث ا ُّلم ُّ

جتما النظام بقواعد ام ل و ن، خر مع  .والتفاعل

بھ - تد خالل من دث ا كفاءة رفع اعر قاد غدو بحيث اتھ وقد اناتھ إلم مالئمة ًرحرفة ر
ماديا بذاتھ مستقال فردا يصبح أن ًع ً ً .  

ـباالضـافة سـبقإ ــاممــا امل إنجـاز ــ ع العميـل بمـساعدة جتمــا ي خـصا يقــوم أن يجـب
والتوجيـــــھ يع، ــــ ال ــــا م أ مـــــن ومتنوعــــة مختلفــــة أســـــاليب اســــتخدام خــــالل مـــــن ــــا عل املتفــــق

ب   . روالتد

ثامنا
ً

امليدانية:  اسة الد ا اتخذ ال ية املن  :رجراءات

امــــل الت مـــــن نـــــوع إيجـــــاد امليدانيـــــة اســـــة الد انـــــبرحاولــــت وا اســـــة، للد النظـــــر اث ـــــ ال ن ربـــــ ي
حيــث مــن امليدانيــة اســة للد يــة املن جــراءات وتحليــل عــرض تنــاو بحيــث للتطبيــق، ي رامليــدا ل
ــــة ملعا مــــة الال البيانـــات جمــــع ـــ املــــستخدمة دوات وكـــذا املــــستخدم، واملـــن اســــة، الد زنـــوع ر

وكـــــــذا ا، ضـــــــبط وإجـــــــراءات ا إعـــــــداد وكيفيـــــــة اســـــــة، الد اســـــــة،رموضـــــــوع الد ملجـــــــاالت رالتعـــــــرض
جــــراءات ــــذه عــــرض ــــتم و امليدانيــــة، اســــة الد ــــ املتبعــــة حــــصائية ــــة املعا ــــروأســــاليب ع

التا   :النحو

البحث  - باستخدام: نوع امل التدخل عائد قياس بحوث نمط إ البحث ذا ت ي
غ موقف أو معينة، رة ظا خصائص تحديد دف س حيث تجر صفةتصميم عليھ لب

عتمد و إعالتحديد، وصوال ا، دالل إلستخالص ا وتفس ا وتحليل قائق ا جمع
ً

ا اس بد الباحث يقوم ال رة الظا أو املوقف، شأن عميمات إصدار  .رمحاولة

املستخدم  - التجر: املن املن استخدام تم دافھ وأ ونوعھ البحث لة مش مع ساقا ا
ً

ال امللألحداث عداد برامج خر نوح ل اسة(عائدين الد معينة،) رعينة ط لشر ووفقا ً

يرتكز نامج ب امل للتدخل كعوذلك ال للتخفيفعنموذج الفرد خدمة ام امل
ية التجر ن املجموعت أسلوب ع إعتمادا حداث، ؤالء لدي التكيف سوء حدة ًمن

قياس ،(والضابطة ملختلف،)عديقب ومكثف جاد ل ش البحث مجتمع اسة رلد
معينة اجتماعية وحدة فردية م س ال  .ّالعوامل

البيانات جمع اصة: أدوات ا البيانات جمع ا خالل من الباحث ستطيع ال دوات و
صو وا متعمق، ل ش ي حصا املجتمع اسة د من تمكن وال البحث لعينة عر

التاامل و البحثية لة املش وتفس تحليل الباحث ا يحتاج ال   :علومات

دف - املإمقياس ب التد برامج خر حداث لدي التكيف سوء ر مظا رتحديد
م حيا الستقرار ديدا ر املظا أك عد وال م، ع املفرج جتماعية الرعاية  .ًبمؤسسات
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الوجھ - عد) الباحثإعداد(يفة ا إعداد تم وال ية التجر باملجموعة اصة ا
وثيقة السابقة اسات للد ناد االس و الفرد، خدمة املصممة النماذج عض إ رالرجوع

ولية البيانات وتضمنت ا ا البحث بموضوع عدد-السكن- السن-سم(الصلة
ألسرة باملؤسسة-أفراد قامة التحو-مدة والسمات)لمصدر صائص ا إ باإلضافة ،

من ل ب دث ا عالقة وكذا نية، وامل جتماعية و والنفسية سمية ان،(ٍا ا سرة،
باملؤسسة أصدقائھ الرفاق، جماعة املحيط، ن)املجتمع خصائي اء آ إ إضافة ر،

وصوال قرب، عن بھ ن واملحتك معھ، ن املتفاعل ن والنفسي ن جتماعي
ً

الباحث لرأي
الة  .ا

للوقوف - جتماعية الرعاية مؤسسات داخل ندات واملس الت وال للوثائق عفحص
من املستفيدو حداث ؤالء بواقع نتھ ومقا ا، ن للعامل والوظيفي امل داء نمستو ري

امل ب التد  .ربرامج

ام - امل إنجاز د"إعداد. مقياس  William Reid" روليم

ام - امل مراجعة ة د"إعداد. رإستما  William Reid" روليم

ا - بأنواع  .املالحظة

ا - بأنواع  .املقابلة

 -: البحثمجاالت

ي1 ا امل املجال البحث: ـــ برامجعيسيجر تقدم ال جتما الدفاع مؤسسات من مؤسسة
لرعاية شمس ن ع الشباب مؤسسة و ن انح ا لألحداث م ب بمحافظةرتد حداث

جتما التضامن ة ا لو عة والتا رة رالقا  .ز

شر2 ال املجال خالل؛وقد: يـــ من ن الرا للبحث شر ال املجتمع منىتحدد عشوائية عينة
املعاينة إلطار طبقا امل عداد برامج خر نوح ل العائدين طًحداث للشر فقا وو و

ً

  -: التالية

ا - صغ حدثا و ي أن
ً

مةن جر اب ت ا وقت ميالدية عاما عشر ثمانية عمره يتجاو لم رلسن ً ز
القانو ا عل عاقب جنحة   .نأو

ن - ب ما م أعما اوح ت الذين و الذ رمن من-15(ر إجراء) 18ألقل وقت ميالدية سنة
اسة  .رالد

الثانية - للمرة حداث عاية مؤسسات بإحدي م إيداع إعادة تم  .رممن

أو - عض من ي للمجتمععا املضاد السلوك ر مظا  .ل

امل - عداد برامج أحد با تد ًتلقي  .ر

مع - تكيف سوء من ي نتھاملجتمع،أوأسرتھ،أوذاتھ،عا م  .أو

بھ - املحيط الوسط ن و نھ ب التكيف إعادة ع ساعده وخدمات برامج  .تلقى
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الزم3  املجال للبحث: ـــ الزم املجال  -: التاتحدد

دوات وتـــصميم النظـــر طـــار إعـــداد حيـــث مـــن ـــا ف اســـة الد إجـــراء تـــم ـــ ال ة ـــ الف ــ يو ـــر ح
مــن ـ القب ـم،1/1/2019التطبيـق التــدخل14/7/2020 وح برنـامج تطبيــق ة ـ ف انـت نمــا ب م،

ن بــــ مـــا ة ـــ الف مـــن ـــو ف ـــ ـــم،14/7/2020امل ونــــصف3/12/2020 وح ر أشـــ عـــة أ بمعـــدل رم،
با حدثًتقر ل وفردية قت و ف لظر وطبقا و ً.  

ات واملعا  -: حصائيةساليب

ســاليب عــض باســتخدام البيانــات تحليــل تــم دافــھ أ وتحقيــق البحــث ض فــر والختبــار
ي كما ستداللية و الوصفية   :حصائية

ي - سا ا عاده: املتوسط وأ التكيف سوء مقياس حداث جات د متوسط ع رللتعرف
  .لفرعيةا

املعيار - ا: ينحراف متوسط حو حداث استجابات أو جات د ت ش مدي للتحديد ر
ي سا  .ا

للعينات - التاء ق : independent sample t-testاملستقلةإختبار الفر داللة ع وللتعرف
التكيف لسوء البعدي القياس ية والتجر الضابطة املجموعة جات د ن   .رب

للع - التاء املرتبطةاختبار جات: Paired sample t-testينات د ن ب ق الفر داللة ع رللتعرف و
التكيف لسوء والبعدي القب القياس ية التجر   .املجموعة

إيتا - ع ح): η2(مر املق نامج لل ثر م للتعرف إيتا ع مر باستخدام ثر م ساب
التكيف سوء ة معا  .ع

املئو - سب وال ات اسة: ةرالتكرا الد عينة   رلوصف

ي - حصا نامج ال باستخدام اسة الد نتائج تحليل  SPSS ((Statistical Package for(رتم
Social Sciences) .ن والعشر امس ا  .وصدار

ـ*  امل عــداد بـرامج ــ خر نـوح ل العائــدين لألحـداث التكيــف سـوء مــع: مقيـاس يتفـق والــذي
املقيــ ـشتمل و البحــث، ض ـاسوفـر ماع أحـد ن ــس ئ ن خــر: رجــزئ و وليـة، رمحــاو: البيانــات

بـــــرامج ــــ خر نـــــوح ل العائــــدين لألحـــــداث التكيــــف ســــوء ر مظـــــا ــــم أ ملعرفـــــة وذلــــك املقيــــاس؛
و امل   -: التاعداد

ولية  - أ التالية:البيانات ات للمتغ وفقا وذلك دث ا عن بيانات نمـط: ًو السن، سم،
التعلـــيم،ا مـــستو ســـرة، أفـــراد عـــدد الـــسكن، مـــستو باملؤســـسة، قامـــة مـــدة مـــة، ير ي

، ر الــش الــدخل ســرة، ب عمــل نــوع ــدث، ا ش عــ مــن مــع ــدث، ا لــدي يــة امل ة ــ يا ر
دث ا نظر ة وج من الدخل كفاية  .مدي

داة   -  ب إعـــداد ـــاملرحلـــة:مراحــل والعديـــد: و ـــ العل البحـــث أدبيـــات ـــ إ الرجـــوع تـــم حيـــث
املثــال يل ســ ــ ع ــا وم الــسابقة اســات الد ا اســتخدم ــ ال س واملقــاي دوات مقيــاس: رمــن
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ن املنحـــرف لألحـــداث جتمـــا و النفـــ عبـــداملنعم(التوافـــق ي، و مقيـــاس)م2007رالـــس ،
باملؤســـــــسات للــــــــشباب ياتيـــــــة ا ات ـــــــا امل الــــــــصادق(يوائيـــــــةرتنميـــــــة عبـــــــد شـــــــعبان عــــــــزام،

تنميــــــة)م2008 مقيــــــاس ن، ــــــسول امل طفــــــال لــــــدي جتماعيــــــة املــــــسئولية تنميــــــة مقيـــــاس ،
ة، سر الرعاية من ن م املحر لألطفال جتماعية الـصادق(والعالقات عبـد شـعبان عزام،

حــداث)م2013 مؤســسات الء ــ ل النفــ البنــاء مقيــاس ح(، حمــدي ). م2016: امــدســالم،
الشوارع ألطفال جتماعية القيم تنمية محمد(ومقياس أمل ي،   ).م2017: عرا

شتمل*  ل املقياس عاد أ تحديد تم عادثالثةعوقد   -: أ

و-1 نفعاليـــة: النفـــ: لالبعـــد ـــساسية ا ـــادة و ـــوف، وا بـــالقلق ـــدث ا شـــعو ـــ ع زو ر
العقبــات عــض ب ــس ة ثا ســ ولة وتحقيــقروســ املختلفــة حاجاتــھ إشــباع ــق طر ــ تقــف ــ ال

ـ املتمثلـة نفعاليـة، التـھ جيـة ا ا ر املظا التحكم ستطيع ال بحيث ياة، ا دافھ رأ
إسـتعادة ـ ع قـادر ـ غ ـدث ا فيـصبح كتئـاب، و حبـاط و والعزلة نطواء و الغضب مشاعر

حت و املحدودة اناتھ بإم النف النفسيةتكيفھ صالبتھ الستعادة املساندة ألوجھ   .اج

ي -2 الثــــــا التــــــواز :جتمــــــا: البعــــــد تحقيــــــق ا ــــــدف ة ضــــــر اجتماعيــــــة عمليــــــة بــــــھ قــــــصد نو ور
بحيث أسرتھ، مع ومتناغمة مة م عالقات إقامة دث ا ستطيع ي ل واملوائمة، ام و

ســــــرة أعــــــضاء ســــــلوكيات ــــــ ع تــــــؤثر ــــــ ال الــــــصراعات تتولــــــد املــــــشاحنات،ال ة ــــــ وك العــــــدوان ،
تحقيــــق وكــــذلك والتفكــــك، للتــــصدع ا عرضــــ و ســــرة بنــــاء ــــ ع يــــؤثر قــــد ممــــا القــــدوة، وفقــــدان
لــسلوكھ ـدث ا عـديل و ــ غي خـالل مـن للــصراع، تجنبـا جتماعيـة تــھ ي و ـدث ا ن بـ ًالتـواز ن

جتم امـــات لالل ــــضوع وا والتقاليـــد العــــادات باتبـــاع وذلــــك إشــــباعومواقفـــھ، أجــــل مـــن اعيــــة،
دافھ أ وتحقيق جتماعية   .حاجاتھ

الثالــــث-3 ــــ: البعــــد ــــدث :امل ا ة قــــد ضــــعف ــــ ع ــــرو اتــــھع قد واســــتغالل نجــــاز، و رالعمــــل
ــــ علمـــھ ومـــا اتـــھ، لقد مناســـب عمـــل ـــ ع ــــصو ا ـــ تـــھ قد لعـــدم ذاتـــھ، وتحقيـــق اناتـــھ روإم لر

جتم الرعايـة بمؤسـسة ـ امل عـداد أوبرامج يتالقـاه، ـان الـذي ب التـد لـضعف سـواء راعيـة، ً

فــــض ب ـــس أو ديثــــة، ا التكنولوجيـــا واملــــستجدات العمـــل ســــو مـــع يتواكــــب ال علمـــھ مـــا رأن ق
عملــھ، محــيط مــع ــدث ا لتكيــف ســوءا ب ــس ممــا ماضــيھ، معرفــة عنــد ــشغيلھ العمــل ــاب ًأ ر

وقوا املجتمع ملعاي املنافية عمال سة مما إ أ للمسائلةرفي نفسھ فيعرض نھ   . ن

ــ خر نــوح ل العائــدين لألحــداث التكيــف ســوء وحــدة مــستو لقيــاس املحــاو ــذه ــدف ّو ي ر
ــــ امل عــــداد البحــــث(بـــرامج عــــن) عينــــة ة عبــــا ــــ ــــ واملواقــــف: روال حــــداث و املــــشاعر مجمــــوع

ا عــــداد بــــرامج ــــ خر نــــوح ل العائــــدين حــــداث ــــا ل عــــرض ــــ ال مــــعالــــسلبية ــــا وتفاعل ــــ مل
ــــ البي جتمــــا(املحــــيط و واملتاعــــب)املــــادي والتحــــديات ات الــــصعو مــــن مجموعــــة ــــ تتمثــــل ،

كمــا ا، شـد حيـث مـن تختلـف الــضاغطة، ة سـر و قتـصادية و جتماعيـة و النفـسية واملحـن
ل العائـــد ـــدث ا ـــا ل يتعـــرض ـــ ال الـــصعبة املواقـــف لتكـــرار تبعـــا الـــزمن ـــ ع ـــ وتـــؤثرًتتغ نـــوح،

جتماعية ه ألدوا أدائھ سلبية ة ربصو   .ر

الثانيــــة ضــــوح:املرحلــــة و ة العبــــا ــــم ف ولة ســــ ــــا ف ــــ ر املبدئيــــة، تھ صــــو ــــ املقيــــاس وإعــــداد و رر ُ

عكـس و اسـة، الد لعينـة ـ الزم العمـر مـع ناسـب ت وأن ، ـ مع مـن ـ أك تحتمـل ال بحيـث ـا، رمعنا
ملق التوصـــل ــ ــساعد وأن ــا، م املـــرادالغــرض القياســات ــ ائيــة ة بـــصو للتطبيــق قابــل ريــاس

ـا، معا املراد البحثية لة املش غو س دف والضابطة، ية التجر ن املجموعت ع ا رتطبيق
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الـــذكر،وقـــد ســـالفة عـــاد مـــن عـــد عـــن ة عبـــا ـــل ـــ ع ات العبـــا مـــن مجموعـــة ـــ ع ُإشـــتملت ر ر
و البعــــد إشــــتمل ــــ) النفــــ(لحيــــث ات26(ع ي)رعبــــا الثــــا البعــــد واحتــــو ــــ) جتمــــا(ي، ع

ات18( الثالـــث)رعبـــا البعـــد واحتـــو ـــ(ي، ـــ) امل ات18(ع املقيــــاس)رعبـــا ت عبـــا مجمـــوع ليـــصبح ر،
ة62(   ).رعبا

  ) 1(لجدو

التحكيم إجراء عد ائية ال ة الصو البحث أداة   روصف

برامج ( خر نوح ل العائدين لألحداث التكيف سوء املمقياس   ).عداد

البعد عاد  عنوان

عدد
ات   رالعبا

 يجابية

ات العبا   رعدد

 السلبية
عدد

ات  رالعبا

و  18 1 17 النف لالبعد

ي الثا  18 7 11 جتما البعد

الثالث  18 2 16 امل البعد

املقياس
ل  ك

عاد أ  ثالثة
44 10 

54 

الثانية ملقياس:املرحلة والثبات التكيفالصدق نوجسوء ل العائدين   .لألحداث

ر- الظــا أداة: يالـصدق بتــصميم الباحـث قــام للبحــث،البحــثوقـد النظــر طـار ــ ع يمعتمـدا ً

طالع عد ـو الـسابقةع اسـات والد البحـوث عـن فـضال يـة، جن و يـة العر س املقـاي مـن رعـدد
ً

داة تـصميم ـ ـ ر وقـد اسـة، الد بموضـوع واملرتبطـة ُ ودقــةر ـا ألفاظ ضـوح و ات العبـا ولة وسـ ر
ــااللغــة، ا الــصدق باســتخدام البدايــة ــ املقيــاس صــدق حــساب تــم ر(روقــد مــن)يالظــا ،

ن املحكمـــ مـــن مجموعـــة ـــ ع اســـة الد أداة عـــرض اءرخـــالل ـــ ةوا ـــ وا ختـــصاص ذو يمـــن
محكما عشر عة أ م وعدد
ً

  .ر

عنـــــــ ـــــــ ع املحكمـــــــو ــــــؤالء اطلـــــــع أن عـــــــد نوذلــــــك ّ
فأبـــــــدي دافـــــــھ، وأ ضـــــــھ، وفر البحــــــث، ووان
ملوضــــوع ات العبـــا مالءمـــة مــــدى حيـــث مـــن ـــا، ا وعبا داة حــــو م ومالحظـــا ـــم ا آ راملحكمـــو ر لر ن
ة عبــــا ــــل تبــــاط ا حيــــث مــــن وكــــذلك ــــة، املطلو املعلومــــات عــــن الكــــشف ــــ ا وصــــدق اســــة، رالد ر ر

ـ واق ا، صـياغ وسـالمة ة العبـا وضوح ومدى إليھ، ت ت الذي ةربالبعد باإلشـا ا تحـسي طـر راح ق
ــباإلبقـاء، ع حــصلت ــ ال ات العبــا ــ ع بقــاء وتــم ة، عبــا ــل ل تفــاق ــسب حــساب تــم روقــد ر

إتفــــاق ،%) 85(ــــسبة ومـــــدىفــــأك دوات تــــدرج ــــ والنظــــر ات، للعبــــا التعــــديل أو ــــذف با رأو
مناســبا؛ يـــراه ممـــا ذلــك ـــ وغ ــا صــًمالءم ـــ املقيـــاس ات عبــا عـــدد ـــرليـــصل إ ائيـــة ال تھ ) 54(رو

ة   .رعبا

يتوصـــــل  -1 مناســـــبا، نـــــھ ير مـــــا وفـــــق ا صـــــياغ عـــــديل و م ومالحظـــــا ن املحكمـــــ اء آ ـــــ ع نـــــاء و
ً

و ر
ي ا ال لھ ش أخذ عد للتطبيق ا صا و و املقياس الصدق إ ًالباحث  .ن



كیف لدي نموذج التركیز على المھام والتخفیف من حدة سوء الت
 األحداث العائدین للجنوح

عمرو محمـد عبد المجید عامر. أ  
شعبان عبد الصادق عوض عزام .د.أ  

ھـانـي جعفـر محمد نـــور. د  
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املقياس -2 صدق   )Validity of Translation Skills Test(حساب

ا- نة املقا صدق ة): يالتم(لطرفيةرحساب قـد معرفـة ـ إ دف والذي الصدق أنواع أحد رو
ق الفـر وإيـضاح املقيـاس ات عبـا ـ ع البحـث عينـة الستجابات التم طر تحديد ع واملقياس ر
والبــالغ نــوح، ل العائــدين حــداث مــن العــشوائية العينــة ــ ع التطبيــق نتــائج ضــوء ــ و م، بيــ

م تقــ) 20(عـدد تــم حــدثا،
ً

اســة الد عينــة ن(رسيم مجموعــات،) التقنـ ــع أ ــ إ اعيــات ربحــسب ر
ـــــــ أع ـــــــ ع ن اصـــــــل ا حـــــــداث تتـــــــضمن ـــــــ وال العليـــــــا؛ املجموعـــــــة جـــــــات د متوســـــــط روحـــــــساب
ــ ع ن اصــل ا حــداث تتــضمن ــ ال الــدنيا املجموعــة جــات د ومتوســط ختبــار، ــ جات رالــد ر

د اســـــة د ثـــــم ومــــن ختبـــــار، ـــــ جات الـــــد رأقــــل نّر املجمـــــوعت جـــــات د متوســـــط ن بـــــ ق الفــــر راللـــــة و
اختبار التاt.testباستخدام النتائج جاءت    -:وقد

  ) 2(لجدو

التكيف سوء مقياس ع التم الصدق حداث جات د يمتوسط   .ر

 العدد املجموعة املقياس
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

التاء  قيمة
الداللة

  حصائية

 
سوء 0.11 2.30 10 العليا

 0.07 1.77 10 الدنيا التكيف
12.81 0.00 

التـاء قيمة أن دو ا نتائج من ا) 12.81(ليت قـد إحـصائية ـ) 0.00(ربداللـة ع مـا ـو و
داللــــــة مــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر يوجــــــود العينــــــة) 0.01(و جــــــات د متوســــــط ن ربــــــ

حيـــــث والــــدنيا، العليـــــا ن للمجمــــوعت العليـــــاالعــــشوائية املجموعــــة جـــــات د متوســــط ،)2.30(ربلــــغ
الـــدنيا املجموعـــة جـــات د متوســـط بلـــغ نمـــا النتـــائج)1.77(رب ـــش و ـــ، الطرفيـــةإ نـــة املقا رصـــدق

تــھ وقد التكيــف ســوء ــرملقيــاس سع املقــا تطبيــق عنــد حــداث اســتجابات ــ ق الفــر وكــشف
ن املجموعت والضابطة(ع ية   ).التجر

املقياس -3  )eliability of the testR: (ثبات

الثبـــات تحليـــل قــــةReliabilityتـــم بطر ـــل ك واملقيـــاس املقيــــاس عـــاد أل التكيـــف ســـوء لقيــــاس
نبـــاخ( كر عتمـــدCronbach's alpha) وألفـــا ـــوالـــذي وقـــدع املقيـــاس، لبنـــود الـــداخ ـــساق

حـــداث إســتجابات يجــة ن ــ ع الباحــث العينــة(اعتمــد م) أفــراد عــدد وقـــد). حــدثا20(والبــالغ
ي كما النتائج   : جاءت
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  ) 3(لجدو

التكيف سوء مقياس لثبات نباخ كر ألفا ثبات   .ومعامل

ات عـــــــاد العبا نباخ رعدد كر ألفا  ومعامل

و النف: لالبعد التكيف  0.50 18 سوء

ي الثا جتما: البعد التكيف  0.62 18 سوء

الثالث امل: البعد التكيف  0.56 18 سوء

التكيف سوء مقياس عاد أ  0.77 54 إجما

ثبات معامل أن دو ا نتائج من نباخ(ليت كر و) وألفا ل ك معامل) 0.77(للمقياس و و
داخليا ساقا ا ناك أن ذا ع و جيد ًثبات ً

.  

  ) 4(لجدو

النصفية التجزئة قة بطر الثبات   Split- Halfحساب

النصفيةالتج  زئة
 البعد

  عدد

مان الفقرات سب جوتمان نبراو- معامل  معامل

و النف: لالبعد التكيف  0.07 0.07 18 سوء

ي الثا جتما: البعد التكيف  0.62 0.62 18 سوء

الثالث امل: البعد التكيف  0.49 0.49 18 سوء

التكيف سوء مقياس عاد أ  0.73 0.73 54 إجما

مــن ـدويتـ ا مانألنتــائج ســب معامــل بلـغ-ن بلــغ) 0.73(نبــراو جوتمــان ) 0.73(ومعامــل
التحليل ش اإو عل البناء وسالمة البحث نتائج الثقة التا و للمقياس، يد ا   .الثبات

امل-4 التدخل تنفيذهبرنامج   :وآليات

ـ -1 امل التدخل برنامج وم ن: مف الـرا البحـث ـ ـ امل التـدخل اتـإـش ـا امل مـن رمجموعـة
الفــــرد خدمــــة قــــة طر وفلــــسفة ملبــــادئ وفقــــا الباحــــث ا وضــــ ــــ ال املخططــــة املنظمــــة ــــشطة ًو

التكيــــف ســـــوء حــــدة مـــــن التخفيــــف ـــــ-جتمــــا–النفـــــ(ــــدف العائـــــدين) امل لألحــــداث
مل ة ـــ املم الـــسمة التـــدخل برنـــامج ـــ فيعت لـــذا ، ـــ امل عـــداد بـــرامج ـــ خر نـــوح دمـــةل ا نـــة

التطبيقي انب ا خاصة و ي(جتماعية ا) امليدا   .م

امل-2 التدخل برنامج ا عل يقوم ال   :سس
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ا - إل الرجوع تم ا السابقة اسات والد  .رالبحوث

البحث - داف  .أ

ك - ال نموذج بالبحث، الصلة وثيقة ات املعالنظر االتدخل نامج ل كأساس ام امل
ةكمعطيا نظر  .ت

اعطالع - م لإلستفادة امل التدخل برامج من عداد، التصميم،العديد و
عة واملتا  .والتنفيذ

امل-3 التدخل برنامج داف محـددة: أ ـام م إنجـاز ع يركز الذي للنموذج النظر ساس يإن
ــ واملتمثــل النمــوذج ــذا ل ــسة الرئ والوظيفــة ــدف ال ــ ع تجــاه: "ًبنــاءا للتقــدم العمــالء مــساعدة

جتماعيــــة و النفــــسية للمــــشكالت حــــل ــــاpsychosocial problemsإيجــــاد حل ــــ يــــأملو ــــ نال
ـا أن"زوتجاو إذ ، جتمــا ي خــصا س ولـ العميــل ــو ـ التغي عمليــة ــ س الـرئ العامــل وأن ،

إحـدا ـ ع العميـل مـساعدة ينحصر أن ب ي جتما ي خصا ـده،ردو ير الـذي ـ التغي ث
دف ال ذا تحقيق يل س معھ للعمل استعداده   .وإبداء

التكيـــف ســـوء حـــدة مـــن التخفيـــف ـــو و س ئـــ ـــدف لتحقيـــق ـــ امل التـــدخل برنـــامج ـــدف رلـــذا
ــــــ-جتمــــــا-النفــــــ( الفرعيــــــة) امل ــــــداف لتحقيــــــق وذلــــــك نــــــوح، ل العائــــــدين لألحــــــداث

مشكالت: املتمثلة ـتحديد تطرأ قد ال ات والتغ ، وامل جتما و النف التكيف سوء
ـــ غي إحـــداث ثـــم ومـــن اســـة، الد عينـــة مـــع ـــ امل التـــدخل عـــد أو أثنـــاء أو قبـــل ا وحـــد ا ّمـــستوا ر

م، ـــ تفك قـــة وطر م ســـلوك ـــ ع يـــنعكس والـــذي الفئـــة، تلـــك تكيـــف مـــستو ـــ ن وتحـــس ـــ يفع
ألدوا ـــم وأدا م، لــــذا م ومــــعوتقـــبل م انـــا وام م ا قــــد مـــع ــــسق ي جيـــد ل ــــش جتماعيـــة رــــم ر

ونظمھ املجتمع   .معاي

امل -4 التدخل برنامج تنفيذ ا عل ند س ال ات   :رعتبا

البحث - دف مع امل التدخل برنامج يتفق  .أن

امل - عداد برامج خر نوح ل العائدين حداث ن ب الفردية ق الفر  .ومراعاة

املتاحةتن - واملادية ة شر ال د املوا مع نامج ال  .راسب

وأثنــاء - قبــل والتفاعـل والتعــاو للمــشاركة يـة التجر ماعــة ا أعــضاء أمـام الفرصــة نإتاحـة
ـــــ كب ل ـــــش تــــرتبط محـــــددة ـــــام م إنجــــاز ـــــ ع يركــــز والـــــذي ، ـــــ امل التــــدخل برنـــــامج تنفيــــذ

حيــــــــــث مــــــــــن وذلــــــــــك نيــــــــــة، وامل جتماعيــــــــــة النفــــــــــسية ا،باملــــــــــشكالت ومــــــــــصاد ــــــــــا، رطبيع
ا  .وديناميا

ــــــ - ضــــــافة و والتعـــــديل بــــــالتغ ـــــسمح بحيــــــث نـــــة باملر ــــــ امل التـــــدخل برنــــــامج ـــــسم ي وأن
املطبقة البحثعشطة  .عينة

امل - التدخل برنامج إعداد اسة الد ألداة القب يق التطب نتائج من   .رستفادة
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ا -5 برنامج ا عل عتمد ال ات ا املرامل  :لتدخل

جيدة - نية م عالقات إقامة ة ا سليم–.   رم ل ش ا يف وتص املعلومات جمع ة ا  .رم

ة - و و م بف نصات فن ة ا ّم ر العمالء–.   ر سلوك وتفس املالحظة ة ا  .رم

واملناقشات - وار ا ة إدا ة ا رامل الوقت–. ر ثمار واس ة إدا ة ا رم  .ر

الفعال - تصال ة ا ّم ن–.        ر خر والتأث القيادة ة ا  .رم
ـــــا م ـــــ الف انـــــب با مرتبطـــــة ات ـــــا م نــــاك أعـــــضاء: رو علـــــيم يـــــتم حيـــــث الـــــذات تأكيـــــد ة ـــــا رم

ــــ ع ة القـــد ماعـــة حــــلرا ة ـــا م وكــــذا يجابيـــة، املـــشاعر عــــن ـــ والتعب جيــــدة، عالقـــات ن ـــو رت
والعمـ العمـالء، ـا م ي عـا ـ ال لة املش اك إد حيث من لة ـلراملش يح،ع ـ ل ـش ا تحديـد

أدت ال سباب وتحديد لة، باملش اصة ا املعلومات وتحليل اإوجمع   .تفاقم

ـــي جرا انـــب با تتــصل ات ـــا م ــ امل التـــدخل نـــامج ب ن القــائم لـــدي تتــوفر أن يجـــب ركــذلك
العمـــــل ة ـــــا وم ـــــا، بأنواع املقـــــابالت وتنفيـــــذ الفرديـــــة ـــــاالت ا ة إدا ـــــ ة ـــــا رامل ر ةر ـــــا وم قـــــي، رالفر

ــط و ، ــ التغي ــ الداخلــة العوامــل افــة غطــي بحيــث ــا جوان افــة ب املــساعدة عمليــة رشــمولية
غـو سـ مـن الباحـث تمكـن ابطـة وم ـسقة م ـو ت بحيـث اسـة؛ للد النظـر انـب با لھ رذلك ِ

ّ ُ ن ري
ا معا املراد البحثية لة   .املش

امل( التدخل مراحل يص ت مكن التاو ل   )الش

الية ا اسة الد امل التدخل  رمراحل

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل الية) 1(ش ا اسة الد امل التدخل   .رمراحل

التخطيط التقدير

امل  للتدخل
ات( ولو )وضع  

التدخل
 العال

عة املتا

 والتقييم
م  والتقو

يئة ال
اء  و

بع الت

وصياغة

النتائج

ائية  ال

 

يدية التم  املرحلة

البيانات( جمع
)واملعلومات  

سوء ر مظا تحديد

الثالثة عاد  التكيف

-جتما-النف(

 )امل

من نوعا إحداث دف ًالتنفيذ

املقصودالتغي ي يجا

جتماعية و النفسية وانب ا
دث ل نية  وامل
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الباحث   : أدوار

ــا م أ مــن ــ وال ــام وامل ــداف و املــشكالت لتحديــد أدوار عــدة الباحــث ع،(ردو: يلعــب املــ
واملفــسر، الوســيط،املرشــد، املعلــم، املناصــر، ، ــ ب ا املمكــن، املوجــھ، املالحــظ، واملــدعم، ــ املث

للسلوك   ).املغ

العالجية   : ساليب

تقـــدير ي، الوجــدا فــراغ نيــة امل العالقــة ـــا م وأ النفــسية املعونــة أســاليب الباحــث ــستخدم
مثـــــل املباشــــر التـــــأث أســــاليب الباحـــــث ــــستخدم كمـــــا التأكيــــد، جيح،: املــــشاعر، ـــــ وال النــــصيحة،

الباحــــث ــــستخدم كمــــا ، البــــص ن ــــو ت وأســــلوب والتوضــــيح، ــــز، والتعز يع، ــــ وال والــــسلطة،
والتوجيـــــــھ قنـــــــاع و والتفنيـــــــد، ـــــــث وا املنطقيـــــــة، واملناقـــــــشة التفـــــــس مثـــــــل معرفيـــــــة أســـــــاليب

أســال ــستخدم أيــضا ــ املعر البنـاء إعــادة ــ إ باإلضــافة ، ــ الوا ــم والف ـة، انفعاليــةًواملواج يب
أسـاليب: مثل اسـتخدام ـ إ إضـافة الـشدائد، ع والص ، املعر والتمثيل بصار، س و التأمل

ــــ تتمثــــل مثــــل: ســــلوكية حيــــة ر وأســــاليب والنمذجــــة، الــــدو ولعــــب ي يجــــا والتــــدعيم الــــصالة: ر
ة العمر للمرحلة طبقا أسلوب ل ستخدم و ل، ك الدي انب با تمام و وسـماتًوالذكر، ،

اسة الد عينة امل(روخصائص عداد برامج خر نوح ل العائدين العالقـة) حداث وعمـق
نية   .امل

ض :ًتاسعا الفر ات واختبا اسة للد العامة النتائج وعرض ر   :ر

ــلإلجابـة بــرامجع ــ خر نـوح ل العائــدين لألحــداث التكيـف ســوء بمقيــاس اصـة ا ض والفــر
بمؤسس امل جتماعيةعداد الرعاية شمس(ات ن ع الشباب   ).مؤسسة

جابــــة قبــــل الباحــــث ــــ ا ــــرفقــــد حــــصاءع ة ــــ مــــن التأكــــد للمقيــــاس البحثيــــة ض والفــــر
تمثلت وال ام البا حصاء ط شر توافرت حيث ياملستخدم، ر   -: و

وعدده - اسة الد مجتمع م برامج) 20(رصغر خر من نوح ل عائدا ًحدثا ً
امل  .عداد

اسة - الد ملجتمع ي العشوا ع التو رتوافر ساوإز بال ية وتجر ضابطة ن  .يمجموعت

استخدام - تم س عليھ ناءا و اسة الد ملجتمع ع التو ًإعتدالية ر  .T.testز

ض الفــر ات اختبـــا نتــائج خـــالل مــن ذلـــك مناقــشة مكــن وو نر تحـــس ــ نـــامج ال فاعليــة ومـــدي
حد لدي التكيف امليمستو عداد برامج خر نوح ل العائدين ي .اث   -: اال

يـــنص -1 والــذي و الفــرض ــلالختبــار مـــستو "ع عنــد إحــصائية داللـــة ذات ق فــر توجــد يال و
ـــة البعــــدي) 0.05(معنو القيـــاس ــــ والـــضابطة يــــة التجر املجموعـــة جــــات د متوســـطي ن ربــــ

نوح ل العائدين حداث لدي التكيف سوء املإلجما عداد برامج   "خر

اســتخدام تــم أنT.testلــذا النتــائج ــرت أظ وقــد املــستقلة، بلغــت: للعينــات التــاء ) 4.07(قيمــة
ا مقدا إحصائية ـش) 0.00(رداللة مـا و ـو متوسـطإ ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر ووجـود

ـة معنو مــستو عنـد والـضابطة يـة التجر املجموعـة جـات يد إلجمــاـ) 0.05(ر البعـدي القيـاس
البديل الفرض وقبو الصفر الفرض فض يمكن التا و التكيف، لسوء ي   .ر
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ي -2 الثا الفرض ـة: الختبار معنو مـستو عنـد إحـصائية داللـة ذات ق فر توجد يال ن) 0.05(و بـ
عـــاد أ مــن عـــد ــل ــ البعـــدي القيــاس ـــ والــضابطة يــة التجر املجموعـــة جــات د رمتوســط

التكيـــف ـــا(ســـوء امل ، جتمـــا ، ـــٌـــل) لنفـــ نــــوحع ل العائـــدين حـــداث لـــدي حـــدة
امل عداد برامج   ".خر

بلغـت النفــ التكيـف لــسوء التـاء قيمــة أن النتـائج ـرت ا) 4.01(أظ مقــدا إحـصائية ربداللــة
املجموعــــــة) 0.00( جـــــات د متوســـــط ن بـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فــــــر وجـــــود ـــــ إ ـــــش مـــــا ـــــو رو و

ـــةالت معنو مـــستو عنـــد والـــضابطة يـــة قبـــو) 0.05(يجر ـــ إ ـــش مـــا ـــو و البعـــدي، القيـــاس لـــ
، الـــصفر الفـــرض فـــض و البـــديل يالفـــرض ـــر امل التـــدخل برنـــامج وفعاليـــة أثـــر ـــ ع يـــدل مـــا ـــو و

الباحـث ن بـ جيـدة نيـة م عالقـة وجـود يجـة ن ملموس ن جود و ام، امل ع ك ال ُّبنموذج و
منذ ـقوالعميل فر مـع ا تنفيذ تم ال شطة و املقابالت افة ب ا مر و ماعية ا وًراملقابلة

ـان ـ وال العمـل ـق وفر الباحث العميل ثقة إ أيضا التحسن يرجع كما جيد، ل ش ًالعمل

ـــا، ـــشعر ـــ ال وامليـــو واملـــشاعر ه ـــ تفك قـــة وطر ه أســـرا عـــن العميـــل إفـــصاح ـــ ا ـــ كب ا دو ــا لل ر ً ًر
ـو ع ـ ك ال بنمـوذج ـ امل التـدخل نـامج ل يـد ا التحـض الباحث ساعد مما ؛ لألمو رنظرتھ

ـدث، ا ـستطيع ـ ال النفـ التكيـف مـن جـة د تحقيـق إ وصوال لھ، املساعدة وتقديم ام رامل
ً

ومـن والعزلـة، نطـواء و وإحبـاط قلـق مـن النفـ التكيـف سـوء ر مظـا ـ ع التغلب ا خالل من
وظائفـــھثـــ ســـة ومما جتمـــا أدائـــھ عيـــق ـــ ال ر املظـــا تلـــك مـــن خاليـــة جديـــدة بحيـــاة البـــدء رم ّ

اســة د إليــھ ت أشــا مــا ــو و يــاة، ا ــ رالطبيعيــة حــافظ(ر ، ــ ــدث)م2007ا ا ــشعر حيــث ،
ــــ إ باإلضــــافة ــــة، بحر م ــــا أف عــــن ــــ التعب مــــن م خــــوف مــــن ــــر يظ مــــا ــــو و ن خــــر مــــن ربالنبــــذ

الـــس ــــسبةاملـــشاعر بال ئة ســـ ة ـــ خ يـــداع يمثـــل حيـــث املؤســـسات، بتلـــك باإليـــداع املرتبطـــة لبية
والدونيــــة حبــــاط و واليــــأس القلــــق ــــا م متعــــددة مــــشاعر تابــــھ وت ة صــــغ ســــن ــــ ــــو و ــــدث، ل
املؤســـــــسات ـــــــ ن ـــــــانح ا لألحـــــــداث املقدمـــــــة امج ـــــــ ال م تقـــــــو ة ضـــــــر يحـــــــتم مـــــــا ـــــــو و ـــــــا، وروغ

امل تلك ة ملواج لألحداثيداعية، الالتكيف ر ومظا   .شاعر

بلغــــت جتمــــا التكيــــف لــــسوء التــــاء قيمــــة أن كــــذلك النتــــائج ت ــــ أو بداللــــة) 2.93(كمــــا
ا مقـــــدا مـــــستو) 0.01(رإحــــصائية عنـــــد إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجــــود ـــــ إ ـــــش مـــــا ـــــو يو و

ة الب) 0.05(معنو القيـاس ـ والـضابطة يـة التجر املجموعـة جـات د متوسط ن مـارب ـو و عـدي،
، الــصفر الفــرض فــض و البـــديل الفــرض قبــو ــ إ يــش برنـــامجرل وفعاليــة أثــر ــ ع يــدل مـــا ــو و

جتمــا التكيـف مــستو ـ ملمــوس ن ـ جــود و ـام، امل ــ ع ـ ك ال بنمــوذج ـ امل يالتـدخل ُّ و
املق منــذ والعميــل الباحــث ن بــ جيــدة نيــة م عالقــة وجــود ــ إ التحــسن رجــع و العميــل، ابلــةلــدي

جيـد، ل ـش العمـل ـق فر مـع ا تنفيـذ تـم ـ ال ـشطة و املقـابالت افـة ب ا مـر ـ و ماعيـة وًرا
ــــة واملعنو املاديـــة املــــدعمات خـــالل مـــن للعميــــل، الباحـــث يع ــــ ـــ إ أيـــضا التحــــسن يرجـــع ِكمـــا

ّ ً

إ ا كب ا دو ا ل ان وال العمل، ق وفر الباحث العميل ثقة من ادت ًوال ًر العميلز فصاح
وأصـــــدقائھ املؤســـــسة داخـــــل نــــھ بأقا وعالقتـــــھ ، جتمـــــا تكيفـــــھ مــــن تحـــــد ـــــ ال املـــــشكالت رعــــن ُ

حــداث عالقــة توطيــد ــ إ ــدف ــ ال ماعيـة ا ــشطة ــ واملــشاركة تــصال وكــذا ـا، ج رخا
ــــق الفر ح بــــر العمــــل ــــ إ الـــذات، ــــ ع نكفــــاء و العزلــــة حالـــة مــــن ج ــــر وا الــــبعض، م وببعـــض و
يـــد ا التحـــض ـــ الباحـــث ســـاعد ممـــا املؤســـسة؛ داخـــل ـــام امل أداء ـــ املتعـــة مـــن حالـــة وخلـــق

جتمــــا التكيــــف مــــن جــــة د تحقيـــق ــــ إ وصــــوال لــــھ، املـــساعدة وتقــــديم ــــ امل التــــدخل نـــامج رل
ً
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مـا ـ إ ــھ توج ـا خالل مـن ـدث ا ذلــكـستطيع يتفـق حيـث جديـدة، يـاة تــھ ي و شـأنھ يـص
نتـــــائج اســـــةمـــــا حـــــسام(رد ـــــدث)م2013ســـــليمان، ل الـــــذات تقـــــدير ة ضـــــر ـــــ ع أكـــــدت ـــــ وال ور،

داخــــــل جتماعيــــــة العالقــــــات تــــــدعيم وكــــــذا املــــــسئولية، تحمــــــل نحــــــو اتــــــھ اتجا وتنميــــــة ــــــانح ّا

اســـة د أكـــدت كمــــا يـــداع، شـــعبان(راملؤســـسة ــــ) م2013عــــزام، ع ـــ ك ال نمـــوذج فعاليــــة ـــ ع
تنم ـــ الفــــرد خدمـــة ــــ ـــام عــــادامل خـــالل مــــن ـــسب ال ــــو مج للـــشباب ياتيــــة ا ات ـــا امل ريــــة

تحمــل ــ ة ــا وامل لة، املــش حــل ــ ة ــا وامل جتماعيــة، العالقــات ن ــو ت ــ ة ــا امل تنميــة رالثالثــة ر ر
ـــسب ال ـــو مج الـــشباب يـــل وتأ إعـــداد ة ضـــر ـــ إ اســـة الد توصـــلت أيـــضا وكـــذلك راملـــسئولية، ور ً

لإلنــدم يوائيـــة ـــاباملؤســسات ا املجتمــع ـــ اســـة"راج د أفــادت كمـــا الـــضبع(ر، خليفـــة ي، زنــا
ـــ) م2013 ال التوافــق وتحقيــق الفــرد خدمــة ــ ــام امل ــ ع ــ ك ال نمــوذج ســة مما ن بــ رأن

الـــنفس ـــ ع عتمـــاد ـــ الوالديـــة الرعايـــة مـــن م املحـــر الطفـــل مـــساعدة ـــ املتمثـــل جتمـــا وو
تقبل وكذا للمؤسسة، نتماء كمـاو للمؤسـسة، املـضاد الـسلوك مـن والـتخلص املؤسـسة معاي

اســــــة د أمـــــل(رتوصـــــلت ــــــي، ن)م2017عرا بــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ـــــة ر جو ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ و،
لـــــدي جتماعيـــــة العالقـــــات لتنميـــــة ـــــام امل ـــــ ع ـــــ ك ال لنمـــــوذج جتمـــــا ي خـــــصا ســـــة رمما

مــ ــل مــع ة ســر الرعايــة مــن ن م املحــر ِطفــال ــ: نو ع يؤكــد ممــا ســرة؛ ن، املــشرف الــزمالء،
م بزمال م عالق وخاصة طفال ؤالء ل جتماعية العالقات سوء ر بمظا تمام ة   .ورضر

بلغت امل التكيف لسوء التاء قيمة أن اسة الد نتائج ت أو إحـصائية) 0.37(ركما بداللة
ا ق) 0.71(رمقــدا فـــر وجــود عـــدم ــ إ ــش مـــا ــو ـــةوو معنو مــستو عنـــد إحــصائية داللــة يذات

ـ) 0.05( إ ـش مـا ـو و البعدي، القياس والضابطة ية التجر املجموعة جات د متوسط ن رب
الصفر الفرض يقبو ،ل ـ امل التكيـف مـستو ـ تقـدم أو تحـسن ثمـة وجـود عدم ع ما و و ي، ُّ ّ

إ ذلك يرجع ضـعي: وقد بالعمـل بأصدقائھ العميل ثقة وعـدمأن الالمبـاالة ح ر وجـود وكـذا وفة،
ضـعف ـ إ أدت ـ وال ش، بـالو ب التـد مواعيـد عـن ـدث ا تأخر وتكرار نة، امل علم دية را ر
اجــھ إد تـم ــ ال نـة امل علــم ـ ــدث ا غبـة عــدم وكـذا منــھ، تطلـب ــ ال ـام امل إنجــاز مـستو رـ ر ي

أحـ نـة بم ـدث ا لتـأثر أخـر ـن م علـم ـ لرغبتھ ا، مثـليف أسـرتھ أفـراد ات: (د الـسيا ـا اني رمي
الطالء، أعمال ونيات، لك ا، يحتـاج....)وإصالح لـذا باملؤسـسة، متـوفرة غ تخصصات و ،

ــــ إ وصـــوال لـــھ املـــساعدة تقــــديم اســـتمرار ـــ إ ـــ امل عـــداد بــــرامج ج خـــر نـــوح ل العائـــد ـــدث ا
ً

ـ ا ـستطيع وال ، امل التكيف من جة د الـذيرتحقيق و التـد مـستو وقـف ـا خالل مـن ردث ي
اتـــھ وقد اناتـــھ إم واســـتغالل ذاتـــھ، إلثبـــات ـــ التغي ـــ ع العميـــل ادة إ اســـتعادة ـــدف لـــھ، رحـــدث ر

النفس ع عتماد و تھ قرا ستقاللية إ والوصو ياة ا دافھ أ تحقيق تھ ا روم   .لر

ــــلإلجابــــة-3 يــــنصع والــــذي الثالــــث ــــالفــــرض عنــــدال "ع إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وتوجــــد
ــــة معنو ــــ) 0.05(يمــــستو القب القيــــاس مــــن ــــل ــــ يــــة التجر املجموعــــة جــــات د متوســــط ن ربــــ

ـ امل عـداد بـرامج ـ خر نـوح ل العائـدين حـداث لـدي التكيـف سـوء إلجمـا تـم". والبعـدي
املرتبطةT.testاختبار  .للعينات

التــا قيمــة أن النتــائج ــرت إحــصائية) 5.93(ءوأظ ق) 0.00(بداللــة فــر وجــود ــ إ ــش مــا ــو وو
ــــــة معنو مـــــــستو عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة املجموعـــــــة) 0.05(يذات جــــــات د متوســــــط جـــــــات د ن ربــــــ ر

الفـرض قبـو يمكـن التـا و التكيـف سـوء إلجمـا والبعدي القب القياس من ل ية لالتجر
ــ إ ذلــك يرجــع وقــد ، الــصفر الفــرض فــض و يالبــديل ــ:ر امل التــدخل نــامج ل وفعاليــة أثــر وجــود

العائــدين حــداث لــدي التكيــف مــستو ــ ملمــوس ن ــ جــود و ــام، امل ــ ع ــ ك ال يبنمــوذج ُّ و
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ن بـــــ جيــــدة نيــــة م عالقــــة وجـــــود ــــ إ التحــــسن رجــــع و جتماعيـــــة، الرعايــــة بمؤســــسات نــــوح ل
ب ا مـر ـ و ماعيـة ا املقابلـة منذ والعميل اوًرالباحث تنفيـذ تـم ـ ال ـشطة و املقـابالت افـة

خـــالل مــن للعميــل الباحــث يع ــ ــ إ أيــضا التحـــسن يرجــع كمــا جيــد، ل ــش العمــل ــق فر ًمــع

ــا ل ــان ــ وال العمــل ــق وفر الباحــث ــ العميــل ثقــة مــن ادت ــ وال ــة واملعنو املاديــة زاملــدعمات ِ
ّ

تحـ ـ ال املـشكالت عـن العميل إفصاح ا كب ا ُدو ً مـعًر للتعامـل الفرصـة أتـاح ممـا تكيفـھ، مـن د
حداث ع السلبية ا آثا من د وا املشكالت   .رتلك

ــــلإلجابــــة -4 ــــعع الرا ــــ: الفـــــرض ع يـــــنص عنـــــد: "والــــذي إحــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر توجــــد وال
ـة معنو ــ) 0.05(يمـستو والبعـدي ـ القب القيـاس ـ يـة التجر املجموعــة جـات د متوسـط ن ربـ

التكيـــــفـــــل ســـــوء عـــــاد أ مـــــن ـــــ(عـــــد امل ، جتمـــــا ، ـــــٌـــــل) النفـــــ حـــــداثع لـــــدي حـــــدة
نوح ل   ".العائدين

اختبــار النفـــT.testتــم التكيــف لــسوء التــاء قيمــة أن النتــائج ــرت أظ حيــث املرتبطــة للعينــات
ا) 5.42(بلغـــــــت مقـــــــدا إحـــــــصائية ـــــــش) 0.00(ربداللـــــــة مـــــــا ـــــــو ـــــــو داللـــــــةإ ذات ق فـــــــر ووجـــــــود

التكيــف لــسوء والبعــدي ــ القب القيــاس ــ يــة التجر املجموعــة جــات د متوســط ن بــ رإحــصائية
ش ما و و ، الصفرإالنف الفرض فض و البديل الفرض يقبو   .رل

بلغت- جتما التكيف لسوء التاء قيمة ا) 2.64(أن مقـدا إحـصائية مـا) 0.03(ربداللـة ـو و
ـش داللـةإ ذات ق فـر القيـاسووجـود ـ يـة التجر املجموعـة جـات د متوسـط ن بـ رإحـصائية

ش ما و و ، جتما التكيف لسوء والبعدي الفـرضإالقب فـض و البـديل الفرض رقبو ل
  .يالصفر

بلغت- امل التكيف لسوء التاء قيمة ا) 0.77(أن مقدا إحصائية ـش) 0.46(ربداللة مـا ـو و
ذات ق فـر وجـود عدم القيـاسوإ ـ يـة التجر املجموعـة جـات د متوسـط ن بـ إحـصائية رداللـة

اسـة د إليـھ ت أشـا مـا مـع ذلـك تفـق و ، الـصفر الفـرض قبو إ ش ما و و والبعدي، رالقب ر ي ل
خالـــــــد( ، ـــــــ أكـــــــدت) م2018يبح ن"حيـــــــث جتمـــــــاعي ن خـــــــصائي أداء عيـــــــق معوقـــــــات وجـــــــود

ن ــة وج مــن حــداث عايــة بمجــال ن ذاتــھ،رالعــامل عــن ــدث ا ضــا عــدم ــ تمثلــت اء ــ ا رظــر
ام ــ لإلل افــضا املجتمــع ــ ع نــاقم ــدث ا جعــل ــ م ــس لــھ ــ املجتم بــالرفض ــدث ا ًوشـعو ر ر
امج ــــ ال إعــــداد عـــن ن املــــسؤلي قبـــل مــــن والتقيــــيم عـــة املتا لــــضعف باإلضـــافة وضــــوابطھ، بقيمـــھ

التــ بــرامج ــ قــصو وجــود ــ إ أدي والــذي املؤســسات نرلتلــك جتمــاعي ن لألخــصائي ــ امل ب رد
أداء ـــ ع يـــنعكس الــضعف ـــذا و التحـــديث، ومتطلبــات يتـــوائم بمـــا م مــستوا لرفـــع العمـــل أثنــاء
مـع وخاصـة نـة، م أو حرفـة ـث ا بـتعلم واملرتبط امل البعد وخاصة املجاالت افة حداث

تھ واســتمرا وجودتــھ ب التــد مــستو يقــل ــل التمو د مــوا رضــعف ر مـــنير ــدث ا يتخــرج التــا و ،
لالسـتقاللية والوصـو لذاتـھ ـدث ا تحقيـق عـدم إ يؤدي ما و و نة امل اف إح دو لاملؤسسة ن

وامل جتما و النف التكيف سوء إ عرضھ و   .املالية،

اســـة د أكـــدت محمـــد(ركمـــا مـــل، ـــ) م2020ا ـــع التنظي بـــداع تحقيـــق ن بـــ فجـــوة وجـــود
بمؤســـــسة ــــــكأحـــــد امل داء ر تطـــــو خـــــالل مــــــن لألحـــــداث جتماعيـــــة قــــــي الرعايــــــة الفر للعمـــــل

ــــات املعا ـــ حــــادا تباينـــا لوجـــود وذلــــك املجتمـــع، تنظــــيم قـــة طر منظـــو مــــن مؤســـ كتنظـــيم
ً ً

ر
الختبـار ــةمؤشـراتھ،حـصائية معنو مـستو عنـد إحـصائية داللــة ذات ق فـر توجـد ال ثـم ىومــن و ّ



كیف لدي نموذج التركیز على المھام والتخفیف من حدة سوء الت
 األحداث العائدین للجنوح

عمرو محمـد عبد المجید عامر. أ  
شعبان عبد الصادق عوض عزام .د.أ  
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ــــــ) 0.01( امل التــــــدخل ن مــــــستوبــــــ ــــــ ع ــــــ التنظي بــــــداع وتحقيــــــق املجتمــــــع تنظــــــيم قــــــة ىبطر
لألحداث جتماعية الرعاية   .مؤسسة

حات: ًعاشرا واملق   :التوصيات

التـدخل - برنـامج بتطبيـق لألحـداث جتماعيـة الرعايـة مؤسسات ة إدا عن ن املسؤل قيام ة رضر ور
ا العلميـــــة ســـــاليب واســـــتخدام ، أطـــــو منيـــــة ة ـــــ لف ــــ لامل افـــــةز ـــــ ع التغلـــــب ـــــ إ ـــــدف ـــــ ل

ـــــدث ا دخــــو مـــــن ــــ و ة ــــ الف ـــــ وخاصــــة حـــــداث ــــا عان ــــ ال التكيـــــف ســــوء لمــــشكالت
 .املؤسسة

ـة - التجر عمــيم انيـة ــإم ا؛ع ومؤســسا لألحـداث جتماعيــة الرعايـة ات إلدا القــومي راملـستو ي
والتغلــ ـا، مع التعامـل يـصعب ــ ال املـشكالت ـ ع التغلـب اـدف صــد ـ ال املعوقـات ـ ع رب ّ

ق الفـــر عتبـــار ـــ خـــد مـــع الفئـــة، لتلـــك العالجيـــة امج ـــ ال فعاليـــة مـــن تحـــد ـــ وال والبحـــث،
مــــة، ر ا نــــوع التعليميــــة، الــــة ا الــــسن، النــــوع، اء، الــــذ جــــة د حيــــث مــــن لألحــــداث رالفرديــــة

املؤسسة انات وإم د موا وكذلك قتصادية، الة ا ة، سر ف رالظر  .و

ـا، - ل بة املس العناصر شابك ل نظرا ادة ا اسات والد البحوث من دا مز حداث قضية ًتحتاج ر
ً

بحيـث ، ـ وم ـم م أمـر ـا تطبيق يـص واقعية حلو عن البحث مسألة يجعل ل ش ا عقد ّو ل ّ

ـــة ومعا يلــھ وتأ ــدث ا لإلصـــالح آمنــا انــا م لألحــداث جتماعيـــة الرعايــة مؤســسات ًتــصبح ً

التك فقطسوء إيواء ان وم مجرد س ول لديھ،  .يف
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  :املراجع

سـيد فـؤاد ، ـ حـداث: مو عايـة مجـال ـ جتماعيـة دمـة والتطبيـق(را ـة رة،)النظر القــا ،
ية، العر ضة ال  .م2003مكتبة

ن وآخـر يم، إبرا م مر حلـوان،: وحنا، اصـة، ا الفئـات مـع جتماعيـة دمـة ل العامـة سـة راملما
طمركز ادى، الر  .م2،2004قالسو

جتماعية الشئو ة ا نو ر رة،: ز القا ، جتما للدفاع العامة ة  .م2006ردا

ــ ي فرحـــانا حـــافظ ن،: ، ـــانح ا لألحـــداث يداعيـــة املؤســـسات ـــ ماعـــات ا بـــرامج م تقـــو
غ ماجست ة،رسالة شو بية،ليةرم ر،جامعةال  م2007ز

مختـــــار ، لإلنحـــــراف: رمـــــضانيشـــــشتاو ن املعرضـــــ طفـــــال إكـــــساب ـــــ جتمـــــا ي خـــــصا ردو
جامعـة جتماعيـة، دمـة ا ليـة ة، ـشو م ـ غ ماجـست سـالة لة، املـش حـل ات ا رم ر ر

  .م2012حلوان،

محمـــــد حـــــسام يـــــل: ســــليمان، التأ إلعـــــادة إســــالمي منظـــــو مــــن ماعـــــات ا مـــــع العمــــل ســـــة رمما ر
املنحــــر لألحــــداث جامعــــةجتمــــا بيــــة، ال ليــــة ة، ــــشو م ــــ غ ماجــــست ســــالة ن، رف ر

ر،   .م2013ز

حامــــد حمــــدي مــــة،: ســــالم، ر ا أنمــــاط لــــبعض وفقــــا حــــداث مؤســــسات الء ــــ ل النفــــ ًالبنــــاء
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