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  داءــإه
  

  
 ـيـــأمـب... ــــــلـــــــــقــــا روح الـــــــك یـــــــإلى مـن أرضعتنـي الـحـب..إلـی

  أبيإلى من حصد األشواك عن دربي.. لیمهد لي كل صعب.. 
  زوجتيدرب.. ـــة الـــإلى بلسمي ودوائي عند تعبي.. رفیق

 أبنائي وبناتي ـرب ...ــــــــقـروح أـــــــم للــــن هــى مـإل
  أختي وإخوانيإلى نبع العطاء الذي ال ینضب.. 

  

، أهدي هذا اجلهد املتواضع،إليهم مجيعًا 
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  شكر وتقدير
  

  
سیدنا محمد  ،والسالم على سید المرسلین ةالحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والصال

أن أعانني على إتمام هذا العمل، وأسأل اهللا تعالى  وآخراً  ،صلى اهللا علیه وسلم، فالشكر هللا أوالً 
  التوفیق والسداد.

فإنني  : "ال یشكر اهللا من ال یشكر الناس"وانطالقًا من قول النبي صلى اهللا علیه وسلم
الدكتور/ عبد فضیلة وتشرفت بإشرافه على هذه الدراسة، م بجزیل الشكر والتقدیر لمن تفضل، أتقد

حتى  ،هذه الدراسة إعدادأثناء  هوتوجیه وٕارشاد ،، لما لمسته  من جهدمصالفتاح عبد الغني اله
  خرجت إلى النور بصورتها البهیة، فجزاه اهللا كل خیر.

  :شةلجنة المناق يوكذلك الشكر موصول لعضو 
  اهللا احفظه  ختام إسماعیل السحار    / ةالفاضل ةالدكتور 
  هللا احفظه  عطاف محمود أبو غالي / ةالفاضل ةوالدكتور 

لما قدموه لي  ،أن یجزیهما عني خیر الجزاءأسأل اهللا ، و الدراسة هذه لتفضلهما قبول مناقشة
، تنم عن خبرتهما العمیقة في هذا المجال ،وهادفة ،وتوجیهات ومالحظات بناءة ،من نصائح قیمة
  فبارك اهللا فیهما.

ي من األهل وساندن ،وامتنناني لكل من ساعدني ،وال یفوتني أن أتقدم بعظیم شكري
واألصدقاء، وأخص منهم أخي األستاذ / زهیر بسام مالخة، وكل من ذكرني  ،واألحبة، واألخوة

  بدعوة خیر، فجزا اهللا الجمیع خیر الجزاء. 
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  ملخص الدراسة
یة السیكوباتیة والوحدة النفسیة وتقدیر صالكشف عن العالقة بین الشخ إلىالدراسة  تهدف

عینة الدراسة  أفراد الذات لدى السجناء في ضوء بعض المتغیرات التي حددها الباحث وقد بلغت عدد 
من  أدواتسجین من السجناء المودعین في سجن غزة المركزي وقد استخدم الباحث ثالث  469
  -في تطبیق دراسته وهي : هإعداد

 مقیاس الشخصیة السیكوباتیة. •

  مقیاس الوحدة النفسیة. •

  مقیاس تقدیر الذات. •
على حیث عرض المقاییس على مجموعة من الخبراء للخروج بها في صورتها النهائیة بعد تطبیقها 

  ًا.ن سجینیعینة استطالعیة مكونة من خمس
  -حصائیة التالیة لتحدید معطیات ونتائج الدراسة :سالیب اإلدوات واألوقد استخدم الباحث األ

 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة. •
 معامل ارتباط بیرسون •
 اختبار ت: لبیان داللة الفروق بین متوسطات عینتین مستقلتین  •
 ألحادي: لبیان داللة الفروق بین متوسطات ثالث عینات فأكثر.تحلیل التباین ا •

  -الدراسة عن النتائج التالیة: أسفرتوقد 
وجـــود عالقـــة ارتباطیـــه موجبـــة بـــین الشخصـــیة الســـیكوباتیة والوحـــدة النفســـیة وعالقـــة ســـالبة بـــین  •

 الشخصیة السیكوباتیة وتقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي.
فــروق بــین الشخصــیة الســیكوباتیة والوحــدة النفســیة وتقــدیر الــذات لــدى الســجناء المــودعین  توجــد  •

 بسجن غزة المركزي تبعا لمتغیر العمر.
توجد فروق بین الشخصیة السیكوباتیة وتقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي  •

 تبعا لمتغیر المستوى التعلیمي.
یكوباتیة والوحــدة النفســیة وتقــدیر الــذات لــدى الســجناء المــودعین توجــد فــروق بــین الشخصــیة الســ •

 بسجن غزة المركزي تبعا لمتغیر الحالة االجتماعیة.
توجــد فــروق بــین الشخصــیة الســیكوباتیة والوحــدة النفســیة وتقــدیر الــذات لــدى الســجناء المــودعین  •

 بسجن غزة المركزي تبعا لمتغیر نوع الجریمة.
لســیكوباتیة والوحــدة النفســیة وتقــدیر الــذات لــدى الســجناء المــودعین توجــد فــروق بــین الشخصــیة ا •

 بسجن غزة المركزي تبعا لمتغیر عدد مرات السجن.
توجــد فــروق بــین الشخصــیة الســیكوباتیة والوحــدة النفســیة وتقــدیر الــذات لــدى الســجناء المــودعین  •

 بسجن غزة المركزي تبعا لمتغیر طریقة ارتكاب الجریمة.
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Abstract 
 

This study aims at realizing the relation between the psychopathic personality and 
loneliness and self-esteem of prisoners in the light of some variables that were set by 
the researcher. The number of the population is 469 prisoners in Gaza Central Prison. 
The researcher used three tools that he prepared in applying his study:  

  

• Psychopathic personality test  

• Loneliness test  

• Self-esteem test     
 

The researcher applies the tests to a group of experts to finalize it after being applied 
to exploratory sample that consists of 50 prisoners.  

The researcher uses the following statistical tools to determine the data and findings 
of the study:  

• Percentages and means 

•  Pearson Correlation Coefficient 

•  T-Test for showing the significance of differences between two independent 
samples means.  

• One-way analysis of variance: to show the significance of the means of three 
samples and more.  

The study concludes the following:  
 

• There is a positive correlation between psychopathic personality and 
loneliness and negative correlation between psychopathic personality and 
self-esteem of prisoners at Gaza Central Prison.  

• There are differences between the psychopathic personality and self-esteem 
of prisoners at Gaza Central Prison depending on age variable.  

• There are differences between the psychopathic personality and self-esteem 
of prisoners at Gaza Central Prison depending on educational level variable.  

• There are differences between the psychopathic personality, loneliness and 
self-esteem of prisoners at Gaza Central Prison depending on crime type 
variable.  

• There are differences between the psychopathic personality and loneliness 
and self-esteem of prisoners at Gaza Central Prison depending on marital 
status variable.  

• There are differences between the psychopathic personality and loneliness 
and self-esteem of prisoners at Gaza Central Prison depending on number of 
imprisonment variable.  

• There are differences between the psychopathic personality and loneliness 
and self-esteem of prisoners at Gaza Central Prison depending on the way of 
committing crimes variable.  
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 مقدمة:

ومع التقدم التكنولوجي  ،والتغیرات التي نحیاها في هذا العصر ،مع تزاید التطورات
ت باإلنسان نتیجة التي ألمّ  ،الهائل في مختلف نواحي الحیاة، ومع تزاید الضغوط والهموم

مما جعل اإلنسان المعاصر  ،والمبادئ ،والقیم ،لالهتمام بالتقدم العلمي على حساب األخالق
لعجزه عن  ؛مهنیة، و اقتصادیة، و واجتماعیة ،في المجتمعات كافة من مشكالت نفسیةیعاني 

وأسالیب  ،یحوي أنماطًا سلوكیة والتوافق معها، ولیست حیاتنا إال وعاءً  ،مالحقة هذه التغیرات
المجتمع االنساني غیر  أفراد ولكل فرد سلوكه الخاص، بمعنى أن  ،فراد لكل األ ،توافقیة

 ،فمنهم من یسیر وفقًا لمعاییر المجتمع ؛ان المشط في أنماطهم السلوكیةمتساوین كأسن
رض ومنهم من یعیث في األسویاء، وهؤالء هم األ ،ویتوافق معها ،الیدهوتق ،وعاداته ،وأخالقیاته

وهؤالء هم  ،ویسرق هناك بسبب اضطراب سلوكه ،ویقتل هنا ،والنسل ،ویهلك الحرث ،فساداً 
8  9  ]  قال اهللا تعالـى: سواء السبیل، ذوي النفوس المریضة،المنحرفون الضالون عن 

  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :Z 
  ).10- 7 (الشمس، اآلیات:

والتآلف مع المجتمع  ،مظاهر السواء في الصحة النفسیة التوافق السلیممن (حیث إن  
فأي لذا وحقوق الغیر،  ،والتقالید ،عرافاأل، واحترام نتاج، واإلالمحیط في القیام بالمسئولیة

واإلدراك یؤدي إلى تدهور الشخصیة، مما یؤثر على  ،والوجدان ،والسلوك ،انحراف في التفكیر
  ).7:2010المعموري، ( الفرد نفسه، ومجتمعه تأثیرًا سلبیاً 

وتتصف  ،فالشخصیة السیكوباتیة هي الشخصیة التي لدیها نوع من اضطراب الخلق
 ،والقوانین السائدة في المجتمع ،وااللتصاق مع العادات ،وعدم القدرة على المسایرة ،فاعباالند

 ،عادل( والشعور بالذنب تجاه سلوكها الالاجتماعي ،وتجد تلك الشخصیة ال ینتابها القلق
30:1990.(  

 وقد تعاني اضطراباً  ،ومهنیاً  ،قة اجتماعیاً و وهي تشمل نوعیات الشخصیة غیر المتف
 ،على الرغم مما یبدو علیها في الظاهر بأنها سویة ،والخلقیة ،في المعوقات االجتماعیة خطیراً 
  ).131:1999الداهري، وآخرون، ( ومقنعة

زال  وما ،عقلیاً  أو قصوراً  ،ذهنیاً  وهذه الشخصیة شاذة ال تستطیع اعتبارها مرضاً 
عكاشة، ( لنضوجوتستمر حتى بعد ا ،من الطفولة أتبد ،لى حد كبیرإ تعریفها عسیراً 
677:2003.(   
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ألنها تتمیز  نظراً  ،والمجرمین ،والمعطلین ،وتنتشر هذه الشخصیة بین نزالء السجون
 ،غراءإوعدم التعلم من التجربة، وعدم استطاعة صاحبها مقاومة أي  ،لى العدوانإباالندفاع 

  ).177:1977ربیع، ( وثورته على تقالید المجتمع

وطئت ، و المجتمع البشري، الزمت اإلنسان منذ أن خلقفالجریمة ظاهرة قدیمة قدم 
التقالید ، و أو القیم، أو العادات ،على قواعد السلوك االجتماعي قدماه األرض، فهي تمثل اعتداءً 

تعتبر النزعة اإلجرامیة للشخصیة ، و السائدة في المجتمع، كما تمثل اعتداء على الحیاة
 عالٍ األخطر من ذلك أن السیكوباتي یتمیز بقدر ، و یةالسیكوباتیة جزء من هذه الظاهرة اإلجرام

 قع في شر أعمالهو  األكاذیب إذا ما، و یستخدم الحیل، و ه ألغراض اإلجرامیوظفمن الذكاء الذي 
  ).41: 2000المرفدي، (

نهم أفهذا یعني  ،صحاب هذه الشخصیات السیكوباتیة داخل السجونعندما یكون أو 
فالفرد ال یعیش  ،صبح لدیه نقص في العالقات مع اآلخرینأ أنه، و صبحوا بمعزل عن المجتمعأ

فطرته التي (حیث إن  عن البشر،  ال یحجز نفسه في برج عاجي بعیداً ، و في معزل عن العالم
 به أو متاثراً  ،فیه للتعاون معه مؤثراً  ؛تحتم علیه االتصال بغیره ،فطره اهللا علیها

̈     ¡ ] حیث یقول اهللا تعالى: ، )28:1988(عمر،  §   ¦  ¥  ¤  £       ¢
  ¬   «   ª  ©Z  :89(األنبیاء، اآلیة.(  

ال یمكن  ،هي حالة موضوعیة حیداً و  فكونك ،ال یعني شعورك بالوحدة حیداً و  وأن تكون
، فتعتمد على تفسیرها ن یقیمها، أما الوحدة النفسیة فهي الخبرة الشخصیة خاصةأألي شخص 

شعور أن یكون االنسان بمفرده، فقد یشعر االنسان بالوحدة مع ولیس المقصود بهذا ال حداث.لأل
نسان آخر بالوحدة حتى لو كان یعیش ر إقد ال یشع، و أنه موجود في قاعة محتشدة بالناس

جوده في و  كثر من حقیقةأحده أو بمفرده ال یعني ، و نسانفي جزیرة منعزلة، فوجود اإل منفرداً 
 ،رورة شعوره بعدم االرتیاح، بینما یعني الشعور بالوحدةدون أن یعني ذلك بالض ،غیبة اآلخرین
بعدم  مستمراً  شعوره شعوراً ، و خریناآلعدم رضا الفرد عن نوعیة العالقات مع  ،أو الوحدانیة

  ). 688:1998الوقفي، ( االرتیاح حیال هذه العالقات

العالقات  ؟)فیْ كَ بو عور بالوحدة النفسیة یرتبط (بكم؟ ألیفین أن الش، و ویبین ستوكس
كلما كانت العالقة بهم هامشیة، كان ذلك ، و المعارف، و مع اآلخرین، فكلما نقص عدد األصدقاء

  ).190:1994حسین، ( على الشعور بالوحدة النفسیة دلیالً 
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بسبب  ،نسان عن غیره من الكائنات الحیةحالة ینفرد فیها اإل الوحدة النفسیةبالشعور و 
نسان اصر التي تربط اإلو ي خلل قد یحدث في األأ، و یؤثر فیه، و یتأثر اجتماعیاً  امتالكه نظاماً 

ینتج ، و ینعكس على الفرد ،یر یحدث في النظام االجتماعيیأو أي تغ ،بناء جنسهبغیره من أ
 ،غتراب، مما یولد لدیهم الشعور باالفراد عنه اضطراب في الطابع االجتماعي المكتسب لدى األ

كما تترك آثارًا على الفرد حیث من شأنها أن تؤثر على ، و النفسیةو معاناة الوحدة أ ،أو االنعزال
  ).225:1997الدسوقي، ( مجمل نشاطاته، كما أنها تعد نواة لمشكالت أخرى

یتأثر ، و یؤثر ،قته في جماعةو  یقضي معظمو  ،فاإلنسان بطبیعته كائن اجتماعي یعیش
، دراك المتواصل لقدراته اإلنسانیةعالمه في عملیه دینامیكیة من اإل، و یرى الفرد نفسه، و فیها

، ما كان علیه في الماضي، و سلوكیاته المعتادة، و أدواره، و یعرف الكثیر عن صفاته الشخصیةو 
یختلف تقدیر الفرد لذاته في المواقف االجتماعیة و  ما یمكن أن یكون، كما، و ما هو علیه حالیاً و 

  ه الشخصیة باآلخرین المختلفة تبعًا لتغیر مفهومه عن ذاته من خالل عالقت

  )16-15: 2012(الجیزاني، 

ضعها ، و القدرة على، و قوتها، و ومن نعم اهللا على العبد أن یهبه المقدرة على معرفة ذاته
م ذاته عدم معرفته بقدراته، یجعله یقیّ ، و ن جهل اإلنسان لنفسهإفي الموضع الالئق بها، إذ 

یقلل من ، و ٕاما أن یزدري ذاته، و ، فیثقل كاهلها، فإما أن یعطیها أكثر مما تستحقتقییمًا خاطئاً 
قیمتها فیسقط نفسه،  فالشعور السيء عن النفس له تأثیر كبیر في تدمیر اإلیجابیات التي 

  )30: 2010شعبان، ( یملكها الشخص

È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ]ویقول اهللا تعالى في حدیثه عن الذات:
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ ) 85، اآلیة: اإلسراءسورة(  

یقدر حقیقة ما ، و ویتطلب اكتشاف الذات أن یرى الفرد نفسه كما هي علیه في الواقع
، على هذا فإن الشخص مهما كان طیبًا فهو لیس مالكاً ، و قوته، و یمتلك من جوانب ضعفه

عیة للفرد لذاته تعینه على ما من شك في أن النظرة الواق، و مهما كان سیئًا فهو لیس شیطاناً و 
  ).7: 2009شكشك، ( في المحیط، و في اآلخرین، و ر في نفسهتبصال

منه نحو التمسك  سعيفي  ،الفرد لذاتهمن  عبارة عن تقییمتقدیر الذات وعلى ذلك فإن 
فیما یتضمنه هذا و  فیما یتضمن من إیجابیات تدعوه الحترام ذاته مقارنًا باآلخرین،، التقییمبهذا 

 في الوقت الذي یسعى فیه للتخلص منها ،نه بین اآلخرینال تقلل من شأ ،التصمیم من سلبیات
  .)7: 1986فرج، (
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، شعوره بقیمة نفسه، و وٕان إشباع تلك الحاجة إلى تقدیر الذات یؤدي إلى ثقة الفرد بذاته
قد یؤدي به إلى اإلحساس  ،على العكس من ذلك فإن عجزه عن إشباعها، و تالؤمه الشخصيو 

  .)87: 1999سلیمان، ( وره في شعوره باإلحباطالضعف مما ینعكس بد، و بالدونیة

ویرى الباحث أن المتغیرات التي تتناولها هذه الدراسة هي من الموضوعات المهمة، 
هي فئة السجناء الذین  الفئة المستهدفة التي سوف یتم تطبیق هذه الدراسة علیها حیث إن

یعودون إلى ارتكاب الجرائم ء أن فئة كبیرة من هؤالء السجنایمثلون عینة الدراسة، حیث الحظ 
الحاجة الالزمة إلشباع الحاجات األساسیة  اضح مثل الفقر أوو  دافع وجود بشكل متكرر، دون

، التقالید االجتماعیة، و العادات، و أن سلوكیاتهم تكون في معظمها مضادة للقیم، و في حیاتهم
عهم في السجن، مما یؤثر مما یؤدي إلى إیدامع السلوك السوي، بتعارضها  تتمیز، و القانونو 

  .بالسلب على حالتهم النفسیة

الشخصیة السیكوباتیة من زوایا مختلفة، كدراسة (حسین، تناولت دراسات عدیدة ولقد 
دراسة ، و )2005محمد، و دراسة (خلیل، و )2006كولتجین، ، و دراسة ( ألبیر، و )2010
هناك دراسات ، و م)2003رزق ، و دراسة (سلیم، و م)2003دراسة (القحطاني ، و )2004(محمد

)، دراسة (عابد، 2010) دراسة (خویطر 2011(زقوت،  تناولت الوحدة النفسیة مثل دراسة
عامر، ، و )، دراسة (الدلیم2006دراسة (جودة،  )،2007نكیون، ، و )، دراسة (میجان2008
 دراسة (عالء )،2010دراسة (محمود ،كما تناولت بعض الدراسات تقدیر الذات، مثل )، 2004
دراسة (روزنبالت شهال  )، 2009، دراسة (علي، )2010دراسة (عنقاوي ، )2010الدین 
  .)2002آخرون، ، و دراسة (دي مان )2001

وعلى حد علم الباحث أنه ال توجد أي دراسة محلیة تناولت موضوع الشخصیة 
قدیر ت، و التي تناولت موضوع الوحدة النفسیة ،السیكوباتیة، أما بخصوص الدراسات المحلیة

الذات، فلم یصل الباحث إلى أي دراسة تم تطبیقها على عینة السجناء، بل تناولت عینات 
  مختلفة.

وبناًء على طبیعة  ،بالمجتمع الفلسطینيونظرًا ألهمیة األمن في استقرار المجتمع 
تفهم سلوك السجناء المودعین بسجن غزة حاول عمل الباحث، واحتكاكه المباشر مع السجناء، 

كذلك إلفادة ، و دینهم، و مجتمعهم، و نافعین لبلدهم اً جعلهم شباب، و زي بهدف إصالحهمالمرك
التطویر في هذه المرحلة من نتائج البحث في بناء خططهم ، و العاملین في برامج اإلرشاد

 .، وخصائصهم الشخصیةمن خالل التعرف على سلوك السجناء ،اإلرشادیة
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  مشكلة الدراسة:
  :في التساؤالت اآلتیةالدراسة مشكلة تتمثل 

 لــدى تقـدیر الــذات، و الوحــدة النفســیة، و السـیكوباتیة شخصــیةالبــین ارتباطیـة عالقــة هـل توجــد  -1
 المودعین بسجن غزة المركزي ؟السجناء 

لـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات  الســـیكوباتیة الشخصـــیةبـــین  فـــروقتوجـــد هـــل  -2
  لمتغیر العمر؟  تبعاً  ،المركزيالمودعین بسجن غزة 

لـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة بـــین هـــل توجـــد فـــروق  -3
  لمتغیر المستوى التعلیمي؟  المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة بـــین هـــل توجـــد فـــروق  -4
  لمتغیر الحالة االجتماعیة؟  مركزي، تبعاً المودعین بسجن غزة ال

لـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة بـــین هـــل توجـــد فـــروق  -5
  لمتغیر نوع الجریمة؟  المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة بـــین هـــل توجـــد فـــروق  -6
  لمتغیر عدد مرات السجن؟  المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة بـــین هـــل توجـــد فـــروق  -7
  لمتغیر طریقة ارتكاب الجریمة؟  المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

  

  فروض الدراسة:
 ســیكوباتیة، والوحــدة النفســیة، وتقــدیر الــذات لــدىبــین الشخصــیة الارتباطیــة توجــد عالقــة ال  -1

 المودعین بسجن غزة المركزي.السجناء 

ـــین توجـــد فـــروق  ال -2 ـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة ب ـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر ال ل
  لمتغیر العمر. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

ـــین توجـــد فـــروق  ال -3 ـــذات والوحـــدة الشخصـــیة الســـیكوباتیة ب ـــدى الســـجناء النفســـیة وتقـــدیر ال ل
  لمتغیر المستوى التعلیمي. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

ـــین توجـــد فـــروق  ال -4 ـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة ب ـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر ال ل
  لمتغیر الحالة االجتماعیة. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 
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ـــین توجـــد فـــروق  ال -5 ـــذات یة الســـیكوباتیة الشخصـــب ـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر ال ل
  لمتغیر نوع الجریمة.  المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

ـــین توجـــد فـــروق  ال -6 ـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة ب ـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر ال ل
  لمتغیر عدد مرات السجن. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

ـــین د فـــروق توجـــ ال -7 ـــذات الشخصـــیة الســـیكوباتیة ب ـــدى الســـجناء والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر ال ل
  لمتغیر طریقة ارتكاب الجریمة. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى التعرف على

ســـجناء ال عالقـــة بـــین الشخصـــیة الســـیكوباتیة، والوحـــدة النفســـیة، وتقـــدیر الـــذات لـــدىمعرفـــة ال -1
 المودعین بسجن غزة المركزي.

لـدى السـجناء والوحـدة النفسـیة وتقـدیر الـذات الشخصـیة السـیكوباتیة بین فروق ال الكشف عن -2
  لمتغیر العمر. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـدى السـجناء والوحدة النفسیة وتقدیر الـذات الشخصیة السیكوباتیة بین فروق الكشف عن ال  -3
  لمتغیر المستوى التعلیمي. ن بسجن غزة المركزي، تبعاً المودعی

لـدى السـجناء والوحـدة النفسـیة وتقـدیر الـذات الشخصـیة السـیكوباتیة بین فروق الكشف عن ال -4
  لمتغیر الحالة االجتماعیة. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـدى السـجناء دیر الـذات والوحـدة النفسـیة وتقـالشخصـیة السـیكوباتیة بین فروق الكشف عن ال -5
  لمتغیر نوع الجریمة.  المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـدى السـجناء والوحـدة النفسـیة وتقـدیر الـذات الشخصـیة السـیكوباتیة بین فروق ال الكشف عن -6
  لمتغیر عدد مرات السجن. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

لـدى السـجناء والوحـدة النفسـیة وتقـدیر الـذات یة الشخصـیة السـیكوباتبین فروق ال الكشف عن -7
  لمتغیر طریقة ارتكاب الجریمة. المودعین بسجن غزة المركزي، تبعاً 

  أهمیة الدراسة :
لـدى تقـدیر الـذات ، و عالقتـه بالوحـدة النفسـیة، و السیكوباتیةالشخصیة  تكمن أهمیة دراسة

  النقاط التالیة :المودعین بسجن غزة المركزي  السجناء
، الدراسة محاولة لتفهم سلوك السجناء المـودعین بسـجن غـزة المركـزي بهـدف إصـالحهم هذه -1

  دینهم .، و مجتمعهم، و جعلهم شباب نافعین لبلدهمو 
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التطــویر فــي هــذه المرحلــة ، و ینتظـر أن یســتفید مــن هــذه الدراسـة العــاملون فــي بــرامج اإلرشـاد -2
مدى ، و على سلوك السجناء من نتائج البحث في بناء خططهم اإلرشادیة من خالل التعرف

 ٕایجابا علیهم .، و العوامل التي تؤثر سلباً ، و شعورهم بالذنب
الشخصـیة السـیكوباتیة التـي تناولـت  -علـى حسـب علـم الباحـث - كون هـذه الدراسـة األولـى -3

دوافعـه قـد ، و معرفة هذا السـلوك، و لدى السجناء بغزةوعالقتها بالوحدة النفسیة وتقدیر الذات 
المهتمـین فـي ، و كمـا قـد تفیـد البـاحثین، كـذلك العـاملین بالسـجون، و ن علـى األمـنتفید القائمی

 .هذا الموضوع بعد ذلك
ـــد هـــذه الدراســـة قـــد  -4 ـــة فـــي تفی الشخصـــیة معاهـــد ضـــباط الشـــرطة فـــي معرفـــة ، و كلیـــاتالطلب

كیفیـة التعامـل مـع كي یتم معرفة  ؛أنواع الجرائم الشائعة في غزة، و لدى السجناءالسیكوباتیة 
 ء السجناء.هؤال

مـن ، و هذه الجرائممخاطر ارتكاب من التوعیة سائل اإلعالم في و  هذه الدراسةنتائج تفید قد  -5
 .كیفیة المساعدة لهم لإلقالع عنها، و مرتكبیها

مؤسسـات المجتمـع المحلـي فـي تأهیـل السـجناء بعـد القائمین على هذه الدراسة نتائج تفید قد  -6
  النفسیة ودرجة تقدیرهم لذواتهم. م حالته التركیز على، و خروجهم من السجن

  

  : حدود الدراسة
  یمكن تعمیم النتائج في الحدود التالیة: 

  .غزة ةهذه الدراسة في محافظ أجریت: الحد المكاني –
  م .2013هذه الدراسة في العام  أجریت: الحد الزماني –
  غزة.بمحافظة هذه الدراسة في سجن غزة المركزي أجریت :  الحد المؤسساتي –
الموقــوفین ، و الســجناء المــودعین بســجن غــزة المركــزي المحكــومینجمیــع :  البشــري الحــد –

  على ذمة قضیة .
  مصطلحات الدراسة : 

) بأنها حاله قصور كبیر في 306: 1999(الطویل،  یعرفها الشخصیة السیكوباتیة: •
التوافق االجتماعي للفرد، یالزمه طوال حیاته، وهي حاله مرضیة، تبدو في سلوك 

  .ي، مستمر یستهجنه المجتمع، ویعاقب علیه اندفاع
) الشخصیة السیكوباتیة بأنها تشمل نوعیات الشخصیة غیر 2008یعرف (الداهري، و 

المتوافقة اجتماعیًا، ومهنیًا، وتعاني اضطرابًا خطیرًا في المقومات االجتماعیة، والخلقیة 
 على الرغم مما یبدو علیها في الظاهر أنها سویة، ومقنعة
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عجز عن التوافق ة للمجتمع تمعادیشخصیة  :ایعرفها الباحث إجرائیًا بأنهو كما  
كرر ا تتجعله ،قوى قهریة اتتملكه، و ضر بمصالح اآلخرینت، و االجتماعي، و النفسي
تحتاج إلى  من ثم فهي، و و استفادة من الخبرة السابقةأ ،بدون رادع ،العدواني اسلوكه
 .بالعقاأكثر من  السلوكمتابعة ، و العالج

) الوحدة النفسیة بأنها شعور الفرد بوجود 10: 2003(حمادة،  هایعرف النفسیة: الوحدة •
فجوة نفسیة تباعد بینه، وبین الوسط المحیط به، وذلك لحدوث خلل في عالقاته 
االجتماعیة بصورة كمیة أو كیفیة، وعدم قدرته، على الدخول في عالقات مشبعة، 

وره باإلهمال، وعدم التقبل مما یؤدي به إلى ومرضیة مع اآلخرین، إضافة إلى شع
  الشعور بالوحدة، واالنزواء .   

) بأنها نتاج لعملیة معقدة تتداخل فیها عوامل مهمة Kocken, 2001: 189ویبین (
منها عوامل داخلیة في الفرد، وأخرى خارجیة، فالعوامل الداخلیة تتمثل في السمات 

  بیئته، والمجتمع من حوله.الشخصیة للفرد، والخارجیة تتمثل في 
شعور نفسي ألیم ینتج عن إدراك الفرد : بأنهاویعرفها الباحث إجرائیًا وقد عرفها 

الفتقاره بأن یكون طرفا في عالقة محددة أو مجموعة من العالقات، وافتقاده القدرة على 
تكوین عالقات حمیمة، ومرضیة، وبصورة أوضح عند حدوث خلل في نسیج عالقاته 

  ماعیة في صورة كمیة أو كیفیة .االجت
) بأنه الحكم الذي یصدره الفرد على 28: 2006یعرفه (الشیخ خلیل،  تقدیر الذات : •

نفسه بنفسه سواء كان حكمًا إیجابیًا أو سلبیًا، ویترتب على هذا الحكم طبیعة الفرد، 
  ونشاطه، وكفاءته، ومدى توافقه مع نفسه، ومع المجتمع من حوله. 

) عملیة، وجدانیة من خاللها یستطیع الفرد أن یقیم 36: 2010ن، وعرفه (شعبا
الصورة التي ینظر فیها إلى نفسه من معتقدات، وقیم، ومشاعر، وأفكار، واتجاهات 
تتضمن قبوله لذاته أو عدم قبولها، وٕاحساسه بأهمیته، وجدارته، وشعوره بالكفاءة في 

  المواقف االجتماعیة.
و الحكم الذي یضعه الفرد لنفسه، والذي یعبر عن أالتقییم : أنهویعرفه الباحث إجرائیًا ب 

دوار، ومواقف أفي  عاماً  ته بناء على تقویمه لقدراته تقویماً ه القبول او الرفض لذااتجا
و أن یتم هذا  التقییم أنه ال یمكن أو ، مرتبطه بالبیئة االجتماعیة من حوله ،مختلفه

  .الحكم بمعزل عن المجتمع المحیط
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  ثانيالالفصل 
  اإلطـــار النـــظـــري

 

v :الشخصیة السیكوباتیة المبحث األول.  

v ةــدة النفسیـ: الوحالمبحث الثاني.  

v :ذاتـر الـدیـقــت المبحث الثالث.  
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  املبحث األول
  الشخصية السيكوباتية

، یمثـــــــل ظـــــــاهرة تســـــــود عـــــــالم الیـــــــوم الجریمـــــــة بمختلـــــــف أنواعهـــــــاإن ارتفـــــــاع معـــــــدالت 
ــــه، أو اإلقــــالل مــــن دالالتــــه، إذ أنــــه مــــع تزایــــد مــــا یواجهــــه و  یعــــد نــــذیرًا خطیــــرًا ال ینبغــــي تجاهل

یمثـــــل تهدیـــــدًا بمـــــا  ،الجماعـــــات، و فـــــراد الفـــــرد مـــــن إحباطـــــات تنقلـــــب طاقاتـــــه العدوانیـــــة إلـــــى األ
ـــــان المجتمـــــع مـــــن خطـــــر التمـــــزق ـــــى األســـــالیب ، و خطیـــــرًا لكی ـــــر مـــــن الـــــداخل، إضـــــافة إل التفجی

العنیــــــف ، و ، لممارســــــة أشــــــكال الســــــلوك المضــــــاد للمجتمــــــعفــــــراد الملتویــــــة التــــــي یســــــتخدمها األ
  الجماعات.، و فراد األ، و نحو الذات

، اء الجســــــمانيدرجــــــات مختلفــــــة مــــــن الشــــــدة، منهــــــا االعتــــــد، و كمــــــا أنــــــه یأخــــــذ أشــــــكاالً 
أقـــــــل درجـــــــات الســـــــلوك المضـــــــاد للمجتمـــــــع ، و الســـــــرقة، و التخریـــــــب المتعمـــــــد لممتلكـــــــات الغیـــــــرو 

ــــة، و یشــــمل الكــــذب ــــاظ الخارجــــة عــــن حــــدود اللیاق هنــــاك درجــــات أشــــد خطــــورة ، و اســــتعمال األلف
ســـــلب اآلخـــــرین مـــــا یملكـــــون ، و تشـــــمل ارتكـــــاب الســـــرقات الخطیـــــرة ،للســـــلوك المضـــــاد للمجتمـــــع

  ). 504: 2010یوسف، ( صاباالغت، و بالمواجهة

  تعریف مفهوم الشخصیة السیكوباتیة :
مفهـــــــوم الشخصـــــــیة الســـــــیكوباتیة، كمـــــــا هـــــــو  وجهـــــــات النظـــــــر حـــــــول، و اختلفـــــــت اآلراء

مفهــــــوم الشخصــــــیة  وفیمــــــا یلــــــي تعریــــــف، التربویــــــة، و الحــــــال فــــــي بــــــاقي المصــــــطلحات النفســــــیة
  جهات نظر مختلفة، كما یأتي:و  السیكوباتیة من

ــــــــــــه قصــــــــــــور كبیــــــــــــر فــــــــــــي التوافــــــــــــق 306: 1999عرفهــــــــــــا (الطویــــــــــــل،  ) بأنهــــــــــــا حال
هـــــي حالـــــه مرضـــــیة، تبـــــدو فـــــي ســـــلوك انـــــدفاعي، ، و االجتمـــــاعي للفـــــرد، یالزمـــــه طـــــوال حیاتـــــه

  .یعاقب علیه، و مستمر یستهجنه المجتمع
ــــــداهري، ــــــة 131: 1999ویعرفهــــــا (ال ــــــر المتوافق ــــــات الشخصــــــیة غی ) أنهــــــا تشــــــمل نوعی

، الخلقیـــــــــة، و خطیـــــــــرًا، فـــــــــي المقومــــــــات االجتماعیـــــــــةتعـــــــــاني اضــــــــطرابًا ، و مهنیـــــــــاً ، و اجتماعیــــــــاً 
  لیس لدیها قدرة على تحقیق مطالب الحیاة.، و تتصف بأنها انفعالیةو 

) بأنهـــــا اضـــــطراب فـــــي الشخصـــــیة یمنعهـــــا مـــــن 166: 2001كمـــــا عرفهـــــا (الشـــــاذلي، 
یصــــدر هــــذا االضــــطراب عــــن قصــــور نمــــو ، و یشــــوه عالقــــة الفــــرد بالعــــالم الخــــارجي، و التكامــــل

  یالزم الفرد منذ نشأته.، و ا األعلىاألن، و األنا



 اإلطار النظري

 ) 12 (

 الثانيالفصل 

) بأنهــــــــا تمثــــــــل الســــــــلوك الــــــــذي یعــــــــد مضــــــــادًا 460: 2002كمــــــــا عرفهــــــــا (الكنــــــــاني، 
، تشـــــــمل انحرافـــــــات الســـــــلوك، و قوانینـــــــه، و قواعـــــــده، و معـــــــاییره، و خـــــــارج عـــــــن قیمـــــــه، و للمجتمــــــع

  الخلق. و 

یتمیـــــــز بعـــــــدم  ،) بأنهـــــــا اضـــــــطراب فـــــــي الشخصـــــــیة676: 2003ویعرفهـــــــا (عكاشـــــــة، 
ال ، و عنــــــف غیــــــر مبــــــرر، و افتقــــــاد الشــــــعور مــــــع اآلخــــــرین، و بااللتزامــــــات االجتماعیــــــةاالهتمــــــام 

  استهتار. ، و مباالة

) بأنهـــــــــا حالـــــــــة تتمیـــــــــز بعجـــــــــز بـــــــــالغ عـــــــــن التوافـــــــــق 46: 2004ویعرفهـــــــــا (محمـــــــــد، 
مـــــن أبـــــرز ســـــماتها عـــــدم النضـــــج ، و الـــــذهان، و تعـــــد حالـــــة بینیـــــة بـــــین العصـــــابي، و االجتمـــــاعي

  عدم اإلفادة من التجارب السابقة. ، و المثابرة، و سالعجز عن ضبط النف، و االنفعالي

) بأنهـــــا طائفـــــة متعـــــددة مـــــن األعـــــراض تشـــــترك جمیعـــــًا فـــــي 366: 2006ویعرفهـــــا (العیســـــوي، 
  عجز بالغ عن التوافق االجتماعي. 

ــــــــــــداهري،  ) الشخصــــــــــــیة الســــــــــــیكوباتیة بأنهــــــــــــا تشــــــــــــمل نوعیــــــــــــات 2008فیعــــــــــــرف (ال
ـــــــاً  ـــــــر المتوافقـــــــة اجتماعی ـــــــاً ، و الشخصـــــــیة غی تعـــــــاني اضـــــــطرابًا خطیـــــــرًا فـــــــي المقومـــــــات و  ،مهنی

  مقنعة.، و الخلقیة على الرغم مما یبدو علیها في الظاهر أنها سویة، و االجتماعیة

التعـــــــــاریف الســـــــــابقة لـــــــــدیها إجمـــــــــاع أن الشخصـــــــــیة الســـــــــیكوباتیة الباحـــــــــث أن  ویجـــــــــد
بــــــین البیئــــــة، ممــــــا یجعلهــــــا ، و طریقــــــة التوافــــــق بینهــــــا، و تصــــــرفاتها، و لــــــدیها خلــــــل فــــــي ســــــلوكها

ــــاً  ــــًا، أو اجتماعی ــــده، و دائمــــًا مــــا تخــــرج عــــن معــــاییر المجتمــــع، و دائمــــًا غیــــر متوافقــــة مهنی ، تقالی
عــــــدم الــــــتعلم مــــــن الخبــــــرات ، و تكــــــرار لألخطــــــاء، و یــــــرتبط خروجهــــــا هــــــذا بعنــــــف غیــــــر مبــــــررو 

  السابقة.
  

  -أسباب ظهور الشخصیة السیكوباتیة:
مـــــن ، و اتياالضـــــطراب الســـــكوبمجموعـــــة عوامـــــل لهـــــا دور بـــــارز فـــــي تكـــــوین هنـــــاك 

  -:هذه العوامل
 العوامل الوراثیة: -1

لقــــــد نــــــادى بعــــــض علمــــــاء الطــــــب النفســــــي إلــــــى أن انحــــــراف الشخصــــــیة الســــــیكوباتیة 
)، و مكتســــــبةأیرجــــــع إلــــــى الوراثــــــة أو علــــــى األقــــــل إلــــــى العوامــــــل اإلســــــتعدادیة (وراثیــــــة كانــــــت 

ـــــه ـــــزال ینظـــــر إلی ـــــى أ فالســـــیكوباتي ال ی ـــــب علمـــــاء الـــــنفس عل ـــــه فـــــأغل ـــــد، و ردن ـــــده ، و ل نقـــــص عن
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ــــذلك فــــإن العلمــــاء، و راثیــــة، و ألســــباببطریقــــة مــــا  ــــرهم ، و جلیزبــــاي)، و مــــنهم ( هندرســــون، و ل غی
الیزالـــــــــون یضـــــــــعون الســـــــــیكوبات ضـــــــــمن مجموعـــــــــة األمـــــــــراض الراجعـــــــــة لـــــــــنقص االســـــــــتعداد 

   )269:1997(فهمي، يالجین

القـــــــــدرات ، و الخصـــــــــائص، و وتشـــــــــمل الوراثـــــــــة كـــــــــل مـــــــــا ینتقـــــــــل إلینـــــــــا مـــــــــن الصـــــــــفات
تظهـــــــر ، و األجـــــــداد عبـــــــر نـــــــاقالت الوراثـــــــة أو الجینـــــــات، و ة، مـــــــن اآلبـــــــاءاالســـــــتعدادیة الوراثیـــــــ

لــــون ، و شــــكل الشــــعر، و لــــون البشــــرة، و الوراثــــة أكثــــر مــــا تظهــــر فــــي صــــفات مثــــل طــــول القامــــة
  ).19: 2001الذكاء (العیسوي، ، و العینین

لكــــــن ، و اجتماعیــــــة مــــــا فــــــي هــــــذا شــــــك، و نفســــــیة، و راثیــــــة، و لیــــــد عوامــــــل، و اإلنســــــانو 
تصـــــف بهـــــا الفـــــرد إنمـــــا تكـــــون ناشـــــئة عـــــن یفكـــــل ســـــمة ، أثرهـــــا المباشـــــر للخصـــــائص الوراثیـــــة

ـــــث االســـــاس قائمـــــة ، و راثیـــــة خاصـــــة، و تشـــــكیلة ـــــدما تكـــــون مـــــن حی تكـــــون الصـــــفة موروثـــــة عن
  )129:1982آخرون ،، و (الصالح فقط على مجموعة من الجینات محددة

  

ـــول  ـــا تفســـیر ق ـــویمكنن ـــى إرجـــاع الشخصـــیة الســـیكوباتیة للعوام ـــون ال ـــذین یمیل ل ال
  هي :، و الوراثیة الى عدد من األسباب

 في مرحلة الطفولة . أن أعراض ظهور االضطراب یحدث غالباً   -أ 

 أن السلوك السیكوباتي یستمر عادة إلى مدى الحیاة .  -ب 

 سائل العالج .، و أن الشخصیة السیكوباتیة تقاوم كل  - ج 

  .األسرة أفراد عند أكثر من فرد من أن االنجراف السیكوباتي منتشر   -د 

 )182:1981ین ،(یاس

 النقص التكویني : -2

ـــــــــي حـــــــــدوث االضـــــــــطراب الســـــــــیكوباتي إ   ـــــــــر ف ـــــــــه دور كبی ن تكـــــــــوین المـــــــــخ الشـــــــــاذ ل
  .یة لعدد من الشخصیات السیكوباتیةمستندین على دراسات أجریت للسجالت الكهربائ

ســــــوء ، و حیــــــث تبــــــین مــــــن خاللهــــــا أن الســــــیكوباتي یعــــــاني مــــــن ضــــــعف فــــــي النضــــــج  
  ).393:1988الفسیولوجي (عوض،ضج قلة في الن، و تكامل قشرة المخ

ضـــــرر أو نـــــوع مـــــن الشـــــذوذ فـــــي مـــــخ الســـــیكوباتي قـــــد  وجـــــود وهنـــــاك تفســـــیر مفـــــاده  
یعـــــزى إلیـــــه الســـــلوك الســـــیكوباتي غیـــــر أن فحـــــص ردود األفعـــــال المـــــنعكس عنـــــد الســـــیكوباتیة 

مـــــع ذلـــــك یـــــرى الـــــبعض أن الضـــــرر قـــــد یكـــــون فـــــي جـــــزء مـــــن المـــــخ ال ، و كانـــــت كلهـــــا ســـــلبیة
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العملیــــات الفعلیــــة ، و لكــــن یــــؤثر فــــي الضــــبط االنفعــــالي، و المنعكســــة العادیــــة یــــؤثر فــــي األقفــــال
  )353:1986( جالل ،العلیا 

المشــــــــار إلیهــــــــا فــــــــي المعمــــــــوري  نقــــــــال عــــــــن)  ,Heare,1995هیــــــــر (وفــــــــي دراســــــــة   
حـــــــول الـــــــال تناســـــــق الـــــــدماغي عـــــــن الســـــــیكوباتیة توصـــــــل إلـــــــى أن الســـــــیكوباتیین یســـــــتخدمون 

، غیـــــــر اعتیادیـــــــة لمعالجـــــــة المعلومـــــــات دون تناقضـــــــات منـــــــاطق فـــــــي الـــــــدماغ، و اســـــــتراتیجیات
ــــد المعلومــــات اللفظیــــةو  ــــى توحی ــــة، و اضــــحة فــــي األداء ممــــا یجعلهــــم غیــــر قــــادرین عل  .االنفعالی

ــــات صــــادقة  ــــة او تطــــویر عالق ــــى إتبــــاع المعــــاییر االجتماعی ــــادرین عل ــــإنهم غیــــر ق وبالنتیجــــة ف
  ).25:2010، ( المعموريهادفة مع االخرین بینما یبدون اسویاء عقلیا 

 األسباب النفسیة :  -3

، یرجـــــع التفســـــیر النفســـــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــلوك الـــــى تصـــــدع الصـــــالت العاطفیـــــة  
ــــــة بــــــین الطفــــــلو  حیــــــث یقــــــوم صــــــة فــــــي المرحلــــــة المبكــــــرة مــــــن الحیــــــاة، خا، و والدیــــــه، و التربوی

الفــــــرض النفســــــي علــــــى أســــــاس أن بــــــذور الشخصــــــیة الســــــیكوباتي توجــــــد فــــــي عملیــــــة التنشــــــئة 
  )42: 2000الرفدي، ( خاصة في باكورة الحیاة، و عالقة الطفل بأمهو ، االجتماعیة

الـــــــذي ینـــــــتج و ، ة (االضـــــــطراب العـــــــاطفي )ومـــــــن أهـــــــم األســـــــباب النفســـــــیة للســـــــیكوباتی  
مـــــن اإلحبـــــاط فنجـــــد أن الســـــلوك االنحرافـــــي مـــــا هـــــو إال إســـــتجابة إنفعالیـــــة للفـــــرد إذا حـــــرم مـــــن 

  إشباع الرغبات الرئیسة التي یراها الزمة له .

الخضــــــوع الزائــــــد عــــــن الحــــــد للضــــــغط الشــــــدید ، و القلــــــق، و االطمئنــــــان، و األمــــــان عــــــدمف  
   .السلوك المضاد للمجتمع، و یعتبر من العوامل التي تؤدي إلى عدم التكیف

  ).201:1962(سعفان ،

، معــــــاییره، و خــــــارجیین علــــــى أخالقیاتــــــه أفــــــراد وحیــــــث انــــــه الیخلــــــو مجتمــــــع مــــــا مــــــن 
ــــو لهــــم دونو  هــــؤالء ال یــــدخلون فــــي ، و اكتــــراث بأنــــه قــــیم أو قــــوانین تقالیــــده یتصــــرفون كمــــا یحل

أكثـــــر مـــــا ، و ٕانمـــــا لهـــــم طـــــابعهم الخـــــاص، و ال المتـــــأخرین عقلیـــــا، و نطـــــاق المصـــــابین أو الـــــذهان
ــــــونس القیمــــــي لمجــــــتمعه، و یمیــــــزهم یمتثلــــــون أو علــــــى األقــــــل یحترمــــــون النظــــــام األخالقــــــي م (ی

،375:2000(.  
 -التنشئة االجتماعیة : -4

لســــــــیكوباتیة أســــــــلوب التنشــــــــئة االجتماعیــــــــة الــــــــذي تتبعــــــــه مــــــــن أســــــــباب الشخصــــــــیة ا  
الحمایــــة أو علـــــى ، و الرعایــــة، و القــــائم علـــــى اإلفــــراط فــــي اللـــــین، و األســــرة فــــي تربیتهـــــا ألطفالهــــا
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ــــــة، و العقــــــاب، و اإلفــــــراط فــــــي القســــــوة، و العكــــــس، ، اإلهمــــــال، و الالمبــــــااله، و التفرقــــــة فــــــي المعامل
  ).372:1994(عود، جتماعیة المعاییر اال، و الفشل في تقییم القیم، و الرفضو 

ـــــي حـــــدوث وتلعـــــب المتغیـــــرات األســـــریة دوراً    . االنحـــــراف الســـــیكوباتي لـــــدى الشـــــباب ف
حیـــــث  ،ســـــري مولـــــد للمـــــرضأاســـــتعداد لالضـــــطراب ینشـــــأ فـــــي منـــــاخ ، و فالطفـــــل األكثـــــر تهیـــــؤاً 

د بعــــــض صــــــور التفاعــــــل غیــــــر الســــــوي فــــــي األســــــرة ینــــــتج عنهــــــا اضــــــطراب فــــــي منــــــاخ جــــــتو 
  ) .30:1999 ،(كفافيادة احتمال اضطراب أي من أبناء األسرة بالتالي زی، و األسرة

االنهیـــــــــار ، ومـــــــــن أهـــــــــم العوامـــــــــل األســـــــــریة التـــــــــي تـــــــــؤدي إلـــــــــى انحـــــــــراف األحـــــــــداث  
فإفتقـــــــــار الحــــــــدث للرعایــــــــة الصــــــــحیة فــــــــي األســـــــــرة ، الخلقــــــــي لألســــــــرة، و المــــــــادي، و العــــــــاطفي

ــــذي یفتقــــده فــــي أحضــــان هــــذ، و المتصــــدعة ــــذي ، و ه األســــرةالحاجــــة الملحــــة للتوجیــــه الســــلیم ال ال
الــــذي فقــــد عائلتــــه أو تخلــــت ، و یعــــاني مــــن قصــــور فــــي الجــــو العــــاطفي تعــــززه الرعایــــة الصــــحیة

الدتــــه أو دخــــل أبــــواه الســــجن أو تصــــدعت الرابطــــة العائلیــــة فــــي أســــرته بســــبب الطــــالق ، و عنــــه
  ).151:1974(العصرة ،و الهجرة بكون عرضة لالنحراف أ

أن أهـــــــم العوامـــــــل المســـــــببة للســـــــلوك  آخـــــــرون، إلـــــــى، و كمـــــــا تشـــــــیر دراســـــــة جاســـــــتیكا  
ــــــى ســــــلوكه ــــــؤثر عل ــــــذات الفــــــرد، ت ــــــة ب ، تكیفــــــه، و المضــــــاد للمجتمــــــع تكمــــــن فــــــي عوامــــــل متعلق

: 2010(یوســـــف،  یتفاعـــــل معهـــــا، و كـــــذلك العوامـــــل المتعلقـــــة بالبیئـــــة التـــــي یعـــــیش فیهـــــا الفـــــردو 
520.(  

ـــــــك العوامـــــــل المســـــــببة للســـــــلوك المضـــــــاد للمجتمـــــــع مـــــــن خـــــــالل    ویمكـــــــن توضـــــــیح تل
  التالي: الشكل
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  ) : یوضح العوامل المسببة للسلوك المضاد للمجتمع1شكل (
  

تفســــــیر أســــــباب الســــــلوك الســــــیكوباتي لــــــم ، و محــــــاوالت فهــــــم یتضــــــح ممــــــا ســــــبق أن  
ـــــات الشـــــاملة التـــــي تفســـــ تصـــــل ر اضـــــطراب الشخصـــــیة الســـــیكوباتیة مـــــن كـــــل لمســـــتوى النظری

دراســــــات فــــــي هــــــذا ، و ائج بحــــــوثتعتمــــــد علــــــى نتــــــلكنهــــــا تمثــــــل افتراضــــــات علمیــــــة ، و األبعــــــاد
تـــــأثیر متبـــــادل بـــــین كـــــل هـــــذه ، و عطـــــاء، و خـــــذأ، و أن هنـــــاك تفـــــاعالً المجـــــال، كمـــــا أنـــــه الشـــــك 

نــــــه ال ضــــــاغطة فإ ذا لــــــم یقابــــــل فــــــي البیئــــــة بمواقــــــفإ، العوامــــــل فاالســــــتعداد الــــــوراثي للمــــــرض
ة، عنــــد علیــــه فــــال یمكــــن أن نهمــــل أي جانــــب مــــن الجوانــــب الســــابق، و یظهــــر فــــي شــــكل مــــرض

  أسباب تكذیبها.، و محاولة فهم الشخصیة السیكوباتیة
  

  

  عوامل الفرد
Individual Factors 

  

  عوامل األسرة
Family Factors 

  

  عوامل السیاق
Contextual Factors 

 وسائل اإلعالم. -
 المدرسة -
 رانالجی -
 المتغیرات االقتصادیة -
األصدقاء المضادین  -

 للمجتمع

  مكان األسرة. -
  أسالیب االستجابة. -
  نماذج للعنف في األسرة. -
  اآلباء المضادین للمجتمع -
اإلساءة للطفل أو  -

 المراھق.

  المزاج -
  االندفاعیة. -
  مشكالت االنتباه. -
  االضطرابات السلوكیة. -
  الذكاء. -
  التحصیل الدراسي. -
 المھارات المعرفیة -

 االجتماعیة

  السلوك الجانح
Delinquent 
Behavior 

السلوك المضاد 
  للمجتمع

AntiSocial 
Behavior 

اإلمكانیة المضادة 
  للمجتمع

Antisocial 
Potential 

 –عوامل التنشیط (اإلحباط 
 السأم ... إلخ) -الغضب

  فرص الضحایا
Portunities Victims 
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  أعراض الشخصیة السیكوباتیة: 
یتســـــــم هـــــــذا االضـــــــطراب الخـــــــاص فـــــــي الشخصـــــــیة الســـــــیكوباتیة بمجموعـــــــة أعـــــــراض   

تلتقــــي جمیعهــــا فــــي حالــــة قصــــور كبیــــر، فــــي التوافــــق االجتمــــاعي للفــــرد، یالزمــــه طــــوال حیاتــــه 
یعاقــــب ، و ســــلوك انــــدفاعي مســــتمر، یســــتهجنه المجتمــــعهــــي حالــــة مرضــــیة تبــــدو فــــي ، و تقریبــــاً 
  أخرى خطیرة. ، و للسیكوباتیة أعراض بسیطة، و علیه

 أعراض السیكوباتیة البسیطة: -1

 یسلك الفرد سلوكًا غریبًا شاذًا. - 

 اقتصادیة سخیفة.، و یعتنق الفرد مذاهب اجتماعیة - 

 یفشل في عقد صالت اجتماعیة. - 

 یخفق كثیرًا في عالقاته مع أصدقائه. - 

 المهنة.، و الفشل المتكرر في الزواج  - 

 أعراض السیكوباتیة الخطیرة: -2

 االحتیال.، و النصب، و التزویر، و االختالس - 

 المخدرات.، و إدمان الخمور - 

 القتل.، و االعتداءات الجنسیة - 

 احتراف البغاء. - 
  

  -الشخصیة السیكوباتیة : خصائص
ـــــیس مـــــن ، و یةخاصـــــة، تتـــــوفر فـــــي الشخصـــــیة الســـــیكوبات، و عدیـــــدة، عامـــــة خصـــــائصهنـــــاك  ل
  ). 358: 1983ها كلها بدرجة متساویة من الشدة (كمال، وجود المتوقع

بالجاذبیــــــــــة ، و التهــــــــــور، و ســــــــــرعة االســــــــــتجابة، و یتمیــــــــــز الســــــــــیكوباتي فــــــــــي العــــــــــادة بالــــــــــذكاءو 
وهــــــــذا شــــــــخص یعــــــــیش  .بخاصــــــــة عــــــــن اللقــــــــاء األول، و االجتماعیــــــــة التــــــــي تخــــــــدع اآلخــــــــرین

نـــــه غیـــــر ناضـــــج أة اآلخـــــرین او مصـــــلحتهم كمـــــا التهمـــــه ســـــعاد، و ال یأبـــــه للمســـــتقبل، و لحاضـــــره
ــــــــدر المســــــــؤولیة ــــــــال یق ــــــــا ف ــــــــى األشــــــــیاء، و انفعالی ــــــــى الحكــــــــم عل ــــــــدرة عل التمیــــــــز ، و تنقصــــــــه الق

لــــو أمــــام ، و مشــــروعاً ، و مــــع ذلــــك فهــــو یمنطــــق األمــــور حتــــى یبــــدو ســــلوكه مقبــــوالً ، االجتمــــاعي
  ).359:1991( یونس ،قل نفسه على األ
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  اتیة فیما یلي :الشخصیة السیكوب خصائصتتخلص أهم 

عجــــــز عــــــن متابعــــــة األهــــــداف ، و عجــــــز فــــــي القــــــدرة علــــــى فهــــــم أو قبــــــول القــــــیم الخلقیــــــة -1
 المقبولة اجتماعیًا. 

العجـــــز عـــــن ، و عـــــدم تحمـــــل المســـــئولیة، و االندفاعیـــــة، و األنانیـــــة، و التمركـــــز حـــــول الـــــذات -2
، ٕاهمـــــال، و الســـــلوك الجنســـــي الشـــــاذ، و اســـــتهداف اإلثـــــارة، و فقـــــر فـــــي األحكـــــام، و الضـــــبط

 ل حقوق اآلخرین.ٕاغفاو 

حیــــــاة ( اآلنیــــــة فــــــي كســــــب أهــــــداف بعیــــــدة المــــــدى، و عجــــــز عــــــن تأجیــــــل اللــــــذة المباشــــــرة -3
 حاضرة دون نظرة للماضي أو المستقبل).

لدیــــــه صــــــعوبات فــــــي التعامــــــل ، و عــــــدم الشــــــعور بالــــــذنب أو اإلثــــــم أو العــــــار أو الخجــــــل -4
 ).350: 1999العیسوي،( لیس له أصدقاء حمیمین، و مع السلطة اإلداریة

ــــــــــوانینیتج -5 ــــــــــنظم، و فیتصــــــــــرف، القواعــــــــــد االجتماعیــــــــــة، و اهــــــــــل الق ، العــــــــــرف، و كــــــــــأن ال
ـــــوانینو  قـــــد یعبـــــر عـــــن ذلـــــك بأعمـــــال ، و یحمـــــل العـــــداء ألي ســـــلطة، و جـــــدت لغیـــــره، و الق

 إجرامیة .

كـــــذلك العالقـــــات االجتماعیـــــة مـــــع عـــــدم تخلـــــي ، و عالقاتـــــه الشخصـــــیة المتبادلـــــه ضـــــعیفة -6
 بالتعاطف أو المشاركة الوجدانیة .

ــــرات الحیــــاة فیمــــا عــــدا العجــــز عــــن ا -7 ــــتعلم مــــن خب ــــل لعــــدم ال الســــتفادة مــــن األخطــــاء یمی
 ).263,235:1997(العیسوي : اإلفالت من العقاب، و استغالل الناس

تخــــــدع نفســــــه ، و بــــــل، قــــــادر علــــــى منطقــــــة األمــــــور بطریقــــــة التخــــــدع اآلخــــــرین فحســــــب -8
لـــــو عـــــرف انـــــه سینكشـــــف یســـــقط عیوبـــــه ، و هـــــذا الســـــبب فـــــي كثـــــرة كذبـــــه حتـــــىو ، أیضـــــا

 یفتقر الى التبصر في سلوكه .، و یرهعلى غ

، حتــــــى یســــــتطیع أن یــــــؤثر علــــــى اآلخــــــرین بشخصــــــیتهاجهــــــه ، و قــــــادر علــــــى أن یعطــــــي -9
لكنــــــــه انتهــــــــازي ال ، و لــــــــذلك یبــــــــدو للمجتمــــــــع بشخصــــــــیة ســــــــاحرة محببــــــــة، و یســــــــتغلهمو 

 یصادق إال بقصد االستغالل.

شـــــاكل یـــــوقعهم فـــــي الم، و أصـــــدقائه .كثیـــــرا مـــــا یســـــبب لهـــــم المتعـــــاب، و علـــــى أهلـــــه عالـــــة - 10
لكنـــــه ، و یعطـــــي الوعـــــود بعـــــدم العـــــودة الـــــى الســـــلوك، و یبـــــدي األســـــف، بســـــبب تصـــــرفاته
 ).360:1991یونس،( ال یلتزم بوعوده 
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تكفـــــــي لوحــــــــدها ، و ممیـــــــزة، و احـــــــدة ثابتــــــــة، و صـــــــیةاخویـــــــرى الباحـــــــث أنـــــــه ال توجــــــــد   
معینــــــة فــــــي  صــــــیةاخٕان كــــــان هنالــــــك مــــــن یؤكــــــد ، و لتشــــــخیص الحالــــــة المرضــــــیة الســــــیكوباتیة

هــــــا كالســــــلوك المضــــــاد للمجتمــــــع، أو عــــــدم النضــــــوج وجود یكوباتي للتــــــدلیل علــــــىالســــــلوك الســــــ
العــــــــــــاطفي، أو فقــــــــــــدان التبصــــــــــــر، أو العبثیــــــــــــة، أو األنانیــــــــــــة، أو النشــــــــــــاز االجتمــــــــــــاعي، أو 

النظـــــــر فـــــــي جمیـــــــع هـــــــذه الصـــــــفات المفـــــــردة یفیـــــــد بـــــــأن الخـــــــروج علـــــــى القاعـــــــدة ، و اإلبداعیـــــــة
ًا فــــــي الحالــــــة الســــــیكوباتیة، غیــــــر أن األكثــــــر ظهــــــور  صــــــیةاالخاالجتماعیــــــة فــــــي الســــــلوك هــــــي 

هـــــــي ال تظهـــــــر ، و هنالـــــــك مجموعـــــــة كبیـــــــرة مـــــــن الســـــــمات التـــــــي یتصـــــــف بهـــــــا الســـــــیكوباتیون
الســــــلوكیة لعــــــدد  الخصــــــائصٕامعــــــان النظــــــر فــــــي ، و احــــــدة فــــــي جمــــــیعهم، و بكاملهــــــا أو بدرجــــــة

كبیـــــر مـــــن الســـــیكوباتیین یفیـــــد بوجـــــود خصـــــائص عامـــــة لحـــــالتهم یشـــــتركون بهـــــا مـــــع غیـــــرهم، 
  خصائص تمیز سلوكهم عن غیرهم في بعض النواحي.  كما توجد

 

  أنماط الشخصیة السیكوباتیة :، و أنواع
 السیكوباتي المتقلب العاجز: -1

وهــــــو كثیــــــر الشــــــبه بالشخصــــــیة العــــــاجزة، فنجــــــده دائمــــــًا فــــــي عمــــــل متغیــــــر، ال یســــــتطیع 
، مشــــــاحنات، و یتخلــــــل ذلــــــك مشــــــاجرات، و احــــــد أكثــــــر مــــــن شــــــهور، و المثــــــابرة علــــــى عمــــــل

ـــــك الســـــلوك، و ظـــــام العمـــــلثـــــورة ضـــــد نو  ـــــنعكس ذلـــــك أیضـــــًا ، و عـــــدم االهتمـــــام بنتـــــائج ذل ی
ـــــــه ـــــــه العائلیـــــــة، فتتعـــــــدد زیجات ـــــــه مـــــــن كـــــــل زوجـــــــة، دون تحمـــــــل أي ، و فـــــــي ارتباطات أطفال

ـــــــــرغم مـــــــــن الحمـــــــــاس، و ال یســـــــــتطیع اإلخـــــــــالص ألحـــــــــد، و مســـــــــئولیة لرعـــــــــایتهم ـــــــــى ال ، عل
رات جنســــــــیة تتبخــــــــرا، مــــــــع مغــــــــام، و العاطفــــــــة الظــــــــاهرة، إال أنهمــــــــا ســــــــرعان مــــــــا تخمــــــــداو 

ینحـــــــــرف أصـــــــــحاب هـــــــــذه الشخصـــــــــیة إلـــــــــى و  ،مســـــــــتمرة دون استبصـــــــــار بالمضـــــــــاعفات
اإلدمــــــان أو الشــــــذوذ الجنســــــي، أو الجــــــرائم البســــــیطة، أو یصــــــبحون مــــــن متــــــوهمي العلــــــل 

 المترددین على العیادات الطبیة. ، و البدنیة

 السیكوباتي العدواني المتقلب االنفعال: -2

، كنــــــه یضــــــاد المجتمــــــع بطریقــــــة أكثــــــر ضــــــرراً ل، و وهــــــي أقــــــل شــــــیوعًا مــــــن النــــــوع الســــــابق
ـــــدفع هـــــؤالء للجریمـــــةو  ـــــل، و ین ـــــر، و القت ـــــى الغی ـــــداء عل ـــــد ، االعت ـــــه األســـــباب، أمـــــا المتبل ألتف

یهجــــــر زمــــــالءه ، و صــــــداقاته فــــــي ســــــبیل مصــــــلحته الشخصــــــیة، و الءه، و انفعالیــــــًا فیتناســــــى
ـــــة ـــــدًا عنهـــــا، و لمنافعـــــه الذاتی ـــــاس مـــــا دام هـــــو بعی ـــــرث لمصـــــائب الن ـــــنجح هـــــ، و ال یكت ؤالء ی

عــــــدم تمســــــكهم بــــــأي ، و فـــــي الوصــــــول إلــــــى بعـــــض المناصــــــب الكبیــــــرة، نظــــــرًا النتهـــــازیتهم
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ـــــة ـــــة أو اجتماعی ـــــادئ أخالقی ـــــى هـــــؤالء حـــــب الســـــلطة مـــــع بعـــــض ، و مب ـــــًا یســـــیطر عل أحیان
  ). 678: 2003السادیة كما حدث مع هتلر (عكاشة، 

 السیكوباتي الناشز أو الخارج: -3

مــــــع شــــــعور بعــــــدم األمــــــان فــــــي داخــــــل  وهــــــم الــــــذین یظهــــــرون ضــــــعفًا ظــــــاهرًا فــــــي الخلــــــق
ـــــــى مشـــــــاعرهم ـــــــیًال عل ـــــــر دل ـــــــذي یعتب ـــــــب الممیـــــــز ال ـــــــي الســـــــلوك الغری ، أنفســـــــهم یظهـــــــر ف

یتعــــــــدى الحــــــــدود المعروفــــــــة للخبــــــــرات االنفعالیــــــــة أو ، و ســــــــلوكهم، و أحاسیســــــــهم الداخلیــــــــةو 
  ).266: 1967فهمي، ( هذا ما جعلنا نطلق علیهم هذا االسم، و الخلقیة

 السیكوباتي المتجول: -4

هـــــــذه الفئـــــــة بعـــــــدم القـــــــدرة علـــــــى الـــــــتحكم فـــــــي رغبـــــــاتهم، ال ســـــــیما رغبـــــــة  أفـــــــراد ف یتصـــــــ
دون هـــــــرب مـــــــن الســـــــلطة، أو ، و اضـــــــح، و االنتقـــــــال مـــــــن مكـــــــان إلـــــــى آخـــــــر، دون ســـــــبب

  .)132: 1999الداهري، ( القانون، ألنهم في الغالب لیس لدیهم مرض اإلجرام

 السیكوباتي المتمركز ذاته : -5

، انعـــــــدام الحـــــــس بـــــــالمجتمع، و إلـــــــى لـــــــوم الـــــــذاتیمیـــــــل ، و ویكـــــــون غیـــــــر كفـــــــئ أو قاصـــــــر
، نجــــد انــــه عــــدیم الفائــــدة، و یــــرفض الســــلطة بكــــل أشــــكالها، و یتســــم بعــــدم الثقــــة فــــي الــــنفسو 
، فــــراد یعجــــز عــــن إقامــــة أي روابــــط عاطفیــــة مــــع غیــــره مــــن األ، و اســــتجاباته كلهــــا شــــكلیهو 
ــــه مركــــزة حــــول نفســــهو  ــــف أه، و الیســــمح الحــــد دخــــول عالمــــه مــــا دامــــت اهتمامات میــــة تتوق

الصــــداقة ، و ٕاشــــباع حاجاتــــه، و تحقیــــق أهدافــــه، و اآلخــــرین عنــــده علــــى مــــدى اســــتغالله لهــــم
ــــــه ــــــیس مــــــن اهتمامات ــــــة ل ــــــدر، عــــــاجز عــــــن التضــــــحیة مــــــن اجــــــل االخــــــرین (، و الحقیقی حی

1987 :149-150.(  
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هــــــو أنــــــاني بـــــــارد ، و أو الجماعــــــات فــــــراد الء لأل، و هــــــذا الــــــنمط غیــــــر قــــــادر علــــــى إقامـــــــة
هـــو نمـــط مـــؤذي نتیجـــة لتكـــرار الســـلوك فـــي الوقـــوع دائمـــا فـــي حالـــة صـــراع مـــع ، و الیـــاانفع

ال یــــــــتعلم مــــــــن ، و ال اإلثــــــــم، و المجتمــــــــع ال یحتمــــــــل المســــــــؤولیة منــــــــدفع ال یستشــــــــعر األلــــــــم
عــــــدیم القــــــدرة علــــــى ضــــــبط ، و قدرتــــــه علــــــى تحمــــــل اإلحبــــــاط ضــــــعیفة، و العقــــــاب، و الخبــــــرة

  ه.لوك تم العقاب علیالفشل في تغییر س، و دوافعه أو تأجیل اإلشباع

 )12:1983(إسماعیل ، 
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علـــــى مجموعـــــة مـــــن الســـــیكوباتیین فأوضـــــحت ( كـــــاتون )ویتفـــــق هـــــذا الـــــنمط مـــــع دراســـــة 
لــــــیس لــــــدیهم القــــــدرة علــــــى الــــــتحكم الــــــداخلي فــــــي ، و الدراســــــة أن عــــــزیمتهم كانــــــت ضــــــعیفة

ــــــــــة فــــــــــي الصــــــــــغر ــــــــــة، و العــــــــــدوان بســــــــــبب ســــــــــوء المعامل ــــــــــة االجتماعی ، اضــــــــــطراب الحال
(كـــــاتون  لـــــیس لـــــدیهم ألفـــــه اجتماعیـــــة، و الســـــلبیة، و كـــــانوا یتســـــمون بـــــالبرود، و االقتصـــــادیةو 

105:1994.(  
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ـــــة كممارســـــة الكـــــذب ـــــي ســـــلوكهم اتجاهـــــات غیـــــر أخالقی ، یتخـــــذ أصـــــحاب هـــــذه الشخصـــــیة ف
التطــــــاول علــــــى النــــــاس، بمــــــا یــــــدلل علــــــى انعــــــدام ، و االبتــــــزاز، و التطفــــــل، و التحایــــــل، و الغــــــشو 

االحتـــــرام ، و صـــــاحب هـــــذه الشخصـــــیة ال یتـــــوفر لدیـــــه التقـــــدیر، و احتـــــرام الغیـــــر المقـــــدرة علـــــى
ــــذان مــــن صــــفات تدینــــه فــــي ، و لذاتــــه ــــذلك عــــاجز عــــن التحســــس بمــــا قــــد یعلــــق بهــــذه ال هــــو ل

هـــــو ال یأبـــــه بحكـــــم المجتمـــــع علیـــــه، كمـــــا أنـــــه ال یجـــــد غضاضـــــة فـــــي أن ، و نظـــــر المجتمـــــع
دون تحســـــس بضـــــرورة تحقیـــــق بـــــ، و تســـــلقیة فـــــي المجتمـــــع، و یعـــــیش حیـــــاة هامشـــــیة متواكلـــــة

  )361: 1983كمال، ( العمل، و الذات عن طریق السعي
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ــــذین یكــــذبون باســــتمرار مــــن  فــــراد وتشــــمل األ ــــة :ال ــــر المعقول ــــذین یســــردون القصــــص غی ال
دون أن یســــــتفیدون مــــــن كـــــــذبهم هــــــذا ســـــــوى أنهــــــم یشـــــــعرون بشــــــيء مـــــــن االرتیــــــاح مـــــــن 

ــــي كــــذبهم إلــــى فشــــلهم فــــي ، و ن منــــهبعــــض التــــوتر الــــداخلي الــــذي یعــــانو  یرجــــع الســــبب ف
أیضــــــا ، و هــــــو أمــــــر یضــــــعهم أمــــــام االلتــــــزام بقــــــول الحــــــق، و إقامــــــة عالقــــــات مــــــع اآلخــــــرین

یصـــــدق اكذوبـــــه مـــــن ، و الخیـــــال كمـــــن یكـــــذب، و لعـــــدم قـــــدرتهم علـــــى التمییـــــز بـــــین الحقیقـــــة
  ة.كاتبوا العرائض الكاذب، و أمثال هؤالء فاضحوا األعراض لغیر سبب

  ).182:1981(یاسین،
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وهـــي التــــي یـــدفع الســــیكوباث دفعــــا إلزامیـــا للقیــــام بعمـــل اجرامــــي ال فائــــدة منـــه كمــــا یحــــدث 
فــــــي الحالــــــة المعروفــــــة بجنــــــون الحــــــرق التــــــي یقــــــوم فیهــــــا الســــــیكوباث باشــــــعال النــــــار فــــــي 

یهـــــــا فـــــــي حالـــــــة جنـــــــون الســـــــرقة التـــــــي یتســـــــجیب ف، و الممتلكـــــــات أو الغابـــــــات او البیـــــــوت
عبـــــد اهللا، (المـــــریض لـــــدافع ملـــــح بســـــرقة أشـــــیاء تعـــــود لغیـــــره دون حاجتـــــه لهـــــذه األشـــــیاء 

1993 :148(  
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ال بــــد مــــن تنفیــــذه كســــرقة ملعقــــة ، و كأنــــه مفــــروض علیــــه، و الفــــرد هنــــا یســــتجیب لــــدافع ملــــح
طعـــــام مـــــن مطعـــــم معـــــروف أو ســـــرقة قلـــــم رصـــــاص مـــــن زمیـــــل فـــــي الدراســـــة ،لقـــــد فســـــر 

خص یكــــــون تحــــــت ضــــــغط نفســــــي شــــــدید یحملــــــه هــــــذا الســــــلوك بــــــان الشــــــخص هنــــــا الشــــــ
  .)171:1990االلوسي،( قسریا على التنفیذ
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ـــــي  ـــــذة ف ـــــدأ الل ـــــق مب ـــــى تحقی ـــــًا إل ـــــوع مـــــن الســـــیكوباتیة باتجـــــاه صـــــاحبها كلی ـــــز هـــــذا الن یتمی
مـــــع أن مبـــــدأ اللـــــذة هـــــو المبـــــدأ األكثـــــر غلبـــــة ، و تجنـــــب أي قـــــدر مـــــن المعانـــــاة، و الحیـــــاة

الـــــــنفس اإلنســـــــانیة، إال أن انشـــــــغال الســـــــیكوبات الكلـــــــي بالســـــــعي  علـــــــى مبـــــــدأ األلـــــــم فـــــــي
بصـــــرف النظـــــر عـــــن العواقـــــب المترتبـــــة ، و لتحقیـــــق اللغـــــة علـــــى حســـــاب أي اعتبـــــار آخـــــر

یتجــــــــه أصــــــــحاب هــــــــذا الســــــــلوك إلــــــــى تعــــــــاطي ، و هــــــــو الــــــــذي یجعــــــــل ســــــــلوكه انغماســــــــیاً 
اللهـــــو ، و تجنـــــب العمـــــل الجـــــدي، و المقـــــامرة، و الســـــرقة، و االنغمـــــاس الجنســـــي، و المشـــــروبات

مـــــع أن هـــــذا الـــــنمط مـــــن الســـــیكوباتیة ال یقتـــــرن بالضـــــرورة بســـــلوك ، و بوســـــیلة  أو بـــــأخرى
ــــف ــــذة علــــى ممارســــة ، و العن ــــك یصــــبح ممكنــــًا إذا مــــا اعتمــــد تحقیــــق الل التعــــدي، إال أن ذل
مثــــل هــــذا یحــــدث بوجــــه خــــاص فــــي مجــــال الممارســــة ، و امتنــــاع تحقیقهــــا بدونــــه، و التعــــدي

(كمـــــال،  أبشـــــع الجـــــرائم الجنســـــیة، و نشـــــأ عنـــــه أعنـــــفقـــــد ی، و التعـــــدي الجنســـــي، و الجنســـــیة
1983 :361.(  
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ـــــدیني غیـــــر المعقـــــول، و وتشـــــمل المصـــــلحین تصـــــف صـــــاحب هـــــذه ، و أصـــــحاب النشـــــاط ال
بكــــــون ، و الدعابــــــة، و التزمــــــت بآرائــــــه كــــــذلك یفتقــــــد إلــــــى روح المــــــرح، و الشخصــــــیة بــــــالعنف

ـــــــــــــــــد یكـــــــــــــــــون ، و متشـــــــــــــــــوق للعظمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــراد ق ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن أف المصـــــــــــــــــابین  هـــــــــــــــــذا الن
  .)92،1979(فهمي،(بالبارانوبا)
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ــــف األ ــــواع األخــــرى بــــان نظرتــــه تشــــاؤمیة فــــراد یختل ال یعــــرف ، و مــــن هــــذا النــــوع عــــن األن
، ٕانمــــــــا هــــــــو دائــــــــم التفكیــــــــر بــــــــالموت، و ال ینظــــــــر إلــــــــى المســــــــتقبل بتفــــــــاؤل، و قــــــــدر نفســــــــه

أحیانــــا ، و یهــــدده بــــالخطردائــــم الخــــوف مــــن المســــتقبل كــــل شــــيء عــــن حیاتــــه ، و االنتحــــارو 
متاعبــــــه الوهمیــــــة لكــــــن اغلــــــب الدراســــــات فــــــي ، و یحــــــاول االنتحــــــار بســــــبب كثــــــرة همومــــــة

هـــــذا  أفـــــراد مجـــــال علـــــم الـــــنفس ال تشـــــیر الـــــى أن هنالـــــك محـــــاوالت انتحاریـــــة جـــــادة لـــــدى 
  .)29:1970فراج،( النوع 
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خــــــــــالل انــــــــــدفاعات ال  إن األشــــــــــخاص المبــــــــــدعین غالبــــــــــا مــــــــــا یزاولــــــــــون أعمــــــــــالهم مــــــــــن
مضــــــادة للنــــــاس الــــــذین هــــــم فــــــي تمــــــاس معهــــــم  ، واجتماعیــــــة او اعتدائیــــــة او ال أخالقیــــــة

ـــــیح ، و كونـــــه ذكیـــــا فهـــــو یـــــنجح فـــــي إخفـــــاءلهـــــذا النـــــوع ، و )164:1997(الـــــدباغ، جهـــــه القب
التظــــــاهر ، و الشــــــرف، و االمانــــــه، و الصــــــدق، و البــــــراءه، و یرتــــــدي قنــــــاع الطهــــــر، و او الشــــــریر

بالتـــــــالي ، و إلصـــــــالح لتخفـــــــي هـــــــذه الشخصـــــــیة انحرافاتهـــــــا (النفـــــــاق)ا، و الـــــــروع، و بـــــــالتقوى
القـــــدرة علـــــى لـــــبس قنـــــاع حیـــــث یـــــؤثر و ، )196:1989(صـــــادق،یـــــنجح فـــــي خـــــداع النـــــاس 

بــــــدون عنــــــاء یكســــــب حــــــب ، و بــــــوقعهم فــــــي حبائلــــــه بشخصــــــیته الجذابــــــه، و فــــــي اآلخــــــرین
ل المیـــــــــ، و یكــــــــون میــــــــاال الــــــــى النزعــــــــة التفاؤلیــــــــة، و صــــــــداقتهم ،ذو روح مرحــــــــة، و الغیــــــــر

  ).88:1981(عارف،للتسلق االجتماعي 
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ـــــــة أو الســـــــیكوباتیة الناقصـــــــة ـــــــر النامی ـــــــًا بمصـــــــطلح الســـــــیكوباتیة غی ـــــــر عنهـــــــا أحیان ، ویعب
یوصــــــف صــــــاحبها أحیانــــــًا بــــــأن شخصــــــیته غیــــــر متكاملــــــة، أو طفولیــــــة، أو هزلیـــــــة، أو و 

ـــــي الفـــــ، و ضـــــعیفة أو ضـــــئیلة ـــــأن مقومـــــات الشخصـــــیة ف ـــــد ب ـــــم تصـــــل كلهـــــا نعـــــوت تفی رد ل
، مـــــا ینتظــــــر مــــــن مكانتـــــه فــــــي الحیــــــاة، و إلـــــى المســــــتوى الـــــذي یتناســــــب مــــــع عمـــــر الفــــــرد

هـــــم علـــــى العمـــــوم ، و عاطفیـــــة، و أصــــحاب هـــــذه الشخصـــــیة یتمیـــــزون بـــــردود فعــــل طفولیـــــةو 
غیـــــر قـــــادرین علـــــى مواجهـــــة المواقـــــف الجدیـــــة أو تحمـــــل المســـــئولیة، كمـــــا أنهـــــم یتواكلـــــون 

، ن ذلــــك فــــي المجــــال العــــائلي أو مجــــال العمــــلعلـــى غیــــرهم فــــي تــــدبیر أمــــورهم، ســــواء كــــا
هـــــم فـــــي ذلـــــك ال یرفضـــــون ، و هـــــم یتخـــــذون موقفـــــًا ســـــلبیًا فـــــي الحیـــــاة یخلـــــو مـــــن المبـــــادرةو 

، الحــــافز لتغییــــر، و تنقصــــهم الهمــــة، و خنــــوع، و الحیــــاة بقــــدر مــــا یطــــاوعون مســــیرتها بقبــــول
بفعــــــل  لهـــــم ذلـــــك إمـــــا تلقائیـــــًا أویطیلـــــون االنتظـــــار إلـــــى أن یحــــــدث ، و ضـــــعهم الحیـــــاتيو 

  )362: 1983كمال، ( جهد اآلخرین
  

  النظریات التي تناولت الشخصیة السیكوباتیة:
  أوال : نظریة التحلیل النفسي (فروید) :

  األنا األعلى ).، و األنا، و یرى فروید أن الجهاز النفسي یتكون فرضیا من(  الهو

ــــة الهــــو - ــــع الطاقــــة الحیوی ــــرد مــــزودا بهــــا، و : منب ــــد الف ــــي یول ــــى ، و النفســــیة الت ــــوي عل هــــو یحت
، الــــــــدوافع الفطریــــــــة الجنســــــــیة، و یضــــــــم الغرائــــــــر، و مــــــــا هــــــــو ثابــــــــت فــــــــي تركیــــــــب الجســــــــم

یســـــیطر علـــــى نشـــــاطه ، و القـــــیم االجتماعیـــــة، و لـــــذلك هـــــو بعیـــــد عـــــن المعـــــاییر، العدوانیـــــةو 



 اإلطار النظري

 ) 24 (

 الثانيالفصل 

ــــذة ــــدأ الل ــــم، و مب ــــى إشــــباع دوافعــــه انــــدفاعا عــــاجال فــــي أي صــــورة، األل ــــدفع إل ــــال ، و أي ین ب
  ثمن .

ــــــــا  - ــــــــداخلي، و اإلدراك الحــــــــس الخــــــــارجي، و كــــــــز الشــــــــعور: هــــــــو مر  األن ، اإلدراك الحــــــــس ال
ــــــةو  ــــــذ للشخصــــــیة، و العملیــــــات العقلی ــــــد كمحــــــرك منف ــــــدأ ، و ینظــــــر إلــــــى فروی یعمــــــل فــــــي مب

  تحقیق قیمة التوافق االجتماعي .، و یقوم من أجل حفظ، و الواقع
، تماعیــــــةالمعــــــاییر االج، و الضــــــمیر، و األخالقیــــــات، و : مســــــتودع المثالیــــــات األنــــــا األعلــــــى  -

فهـــــو الســـــلطة الداخلیـــــة (رقیـــــب ، الحـــــالل، و العـــــدل، و الخیـــــر، و الصـــــواب، و القـــــیم، و التقالیـــــدو 
  ) .100-99 :2012 ،النفس) (الجزاني

، راءه دافــــــع یعمـــــل لتحقیـــــق رغبــــــة، و یـــــرى فرویـــــد العالقـــــات االجتماعیــــــة بأنهـــــا ســـــلوك
أنـــــه ، و نــــا األعلــــى)األ، األنــــا، أن الــــدافع یصــــدر عــــن الموجــــودات الثالثــــة داخــــل الفــــرد (الهــــوو 

مـــــع ، و كلمـــــا تنـــــافرت هـــــذه المكونـــــات الـــــثالث داخـــــل الفـــــرد یـــــؤدي إلـــــى ســـــوء توافقـــــه مـــــع نفســـــه
  ) .36-35 :1986 ،البیئة االجتماعیة من حوله (جابر

  ) :فالنظریة السلوكیة (بافلو ثانیًا: 

أن الســـــلوك االنســـــاني مـــــا هـــــو إال مجموعـــــة مـــــن العـــــادات التـــــي تعلمهـــــا  فیـــــرى بـــــافلو 
أن االضــــــطراب الســــــلوكي یكــــــون مــــــن ، و اكتســــــبها فــــــي أثنــــــاء مراحــــــل نمــــــوه المختلفــــــةالفــــــرد أو 

  نتائج أحد العوامل التالیة :

 الفشل في اكتساب أو تعلم سلوك مناسب . -1

 تعلم أسالیب سلوكیة غیر مناسبة . -2

 مواجهة الفرد لموافقة منتاقضة ال یستطیع اتخاذ القرار المناسب لها . -3

 ) .152 :1997، ت جدیدة الستثارة االستجابة (أبو عیطةرابط استجابات الفرد بمنبها -4

ترجـــــع هـــــذه النظریـــــة ســـــوء التوافـــــق فـــــي ســـــلوك الفـــــرد مـــــع الجماعـــــة إلـــــى اعـــــتالل فـــــي 
هـــــــذا مرجعـــــــه تعـــــــرض و ، نمـــــــو مكونـــــــات الشخصـــــــیة فـــــــال یســـــــتطیع إدراك المعـــــــاییر الســـــــلوكیة

ــــوع مــــا أو نتیجــــة خبــــرات ــــة مــــن ن ــــي حی، و الشــــخص لمــــؤثرات بیئی ــــه ممــــا مــــؤثرات مــــر بهــــا ف ات
االتجاهــــات ســـــواء نحــــو الـــــذات أو نحــــو اآلخـــــرین ، و أدى إلــــى اكتســــابه مجموعـــــة مــــن العـــــادات

ــــه ینحــــرف عــــن  ــــذي یعــــیش فیــــه ممــــا یجعل ــــع ال ــــه التوافــــق مــــع نفســــه أو مــــع المجمت ال تحقــــق ل
  ) .175 :1986، معاییر السلوك السائد في المجتمع (الشرقاوي
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  الد میكنبوم):نظریة التعدیل السلوكي المعرفي (دونثالثًا: 

بناءاتـه المعرفیـة هـو ، و ترى هذه النظریة أن حدوث تفاعل بین الحدیث الداخلي عند الفـرد
یساعده ، و فالحدیث الداخلي یخلق الدافعیة عند الفرد، السبب المباشر في عملیة تغییر سلوك الفرد

راء تغییـر ، و فا مـنبـأن هنـاك هـد، و توجیـه تفكیـره للقیـام بالمهـارات المطلوبـة، و في تصنیف مهاراتـه
الشيء الـذي یرغـب ، و الفرد لحدیثة الداخلي . لذا یجب تحدید حاجة الفرد للشيء الذي یرید تحقیقه

(مهــدي،  توقعاتــه، و ألي شــيء یعـزي أســباب سـلوكه، و كیـف یفهــم المثیـرات، و فـي احداثــه فـي البیئــة
2007 :4(.  

ــــــك معتق ــــــد أن یتضــــــمن ذل ــــــا تعــــــدیل ســــــلوك الفــــــرد ال ب ــــــه إذا أردن ــــــهوأن ، مشــــــاعره، و دات
اســـــتنتج (میكنبـــــوم) خـــــالل دراســـــته بـــــأن و ، أفكـــــاره األفكـــــار هـــــي التـــــي تـــــدفع الفـــــرد إلـــــى العمـــــلو 

ـــــر ـــــدات، و للتفكی ـــــنفس، و المشـــــاعر، و المعتق توجیهـــــات الفـــــرد لنفســـــه ، و الحـــــدیث االیجـــــابي مـــــع ال
  ).178 :2008 ،دور كبیر في عملیة التعلم (بطرس لها

  
  دورا):نظریة التنظیم الذاتي (بانرابعًا: 

ــــة الفــــرد علــــى الــــتحكم بســــلوكه الخــــاص .  ــــرى بانــــدورا أن التنظــــیم الــــذاتي یعنــــي قابلی ی
الرضــــا الــــذاتي یكــــون مرغوبــــا اكثــــر عنــــد القیــــام بــــه ، و فاالنفعــــال الــــذي یعطیــــه احساســــا بــــالفخر

ـــــــذاتي ـــــــى النقـــــــد ال ـــــــؤدي إل ـــــــاس یصـــــــنعون، مـــــــن االنفعـــــــاالت التـــــــي ت بشـــــــكل مســـــــتمر ، و ان الن
ــــار  ــــك المعــــاییر، و نون بینهــــامعــــاییرا النفســــهم ثــــم یق ــــى تل ــــة ، و بــــین ادائهــــم للوصــــل إل ــــاك ثالث هن

  هي : ، و عوامل تحدد درجة الدافعیة الذاتیة
الفاعلیــــــة الذاتیــــــة للشــــــخص : فــــــإذا شــــــعر الشــــــخص بأنــــــه قــــــادر علــــــى انجــــــاز الهــــــدف  .1

ال یستســـــلم بســـــهولة بالمقارنـــــة مـــــع شـــــخص تكـــــون فاعلیـــــة ، و فإنـــــه ســـــیعمل بجـــــد أكثـــــر
 الذات عنده منخفضة .

ــــة الراجعــــة :ال .2 ــــرو  تغذی ، اقعیــــة، و هــــي تعــــدیل الجهــــود المبذولــــة أو االهــــداف لتكــــون اكث
 المنجز عملیا یزید من فاعلیة الذات عن طریق التغذیة الراجعة .و 

ــــــــأثیرا مــــــــن  .3 ــــــــر ت ــــــــع النجــــــــاز الهــــــــدف : فاألهــــــــداف قصــــــــیرة المــــــــدى أكث ــــــــزمن المتوق ال
األخــــــالق ، و اییریمكــــــن للمعــــــو ، االهــــــداف بعیــــــدة المــــــدى فــــــي تحدیــــــد الدافعیــــــة الذاتیــــــة

الذاتیـــــــــة (الداخلیـــــــــة) تنظـــــــــیم الســـــــــلوك فالنـــــــــاس الـــــــــذي ال یلتزمـــــــــون كثیـــــــــرا بالمعـــــــــاییر 
یجعلــــــون ســــــلوكهم متناســــــب مــــــع مــــــا تتطلبــــــه  –الشخصــــــیة یتبنــــــون اتجاهــــــا براكماتیــــــا 
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المعمـــــــــــوري ( توجیـــــــــــه أفعـــــــــــالهم تبعـــــــــــا لـــــــــــذلك ، و السیاســـــــــــة، و المواقـــــــــــف االجتماعیـــــــــــة
،2010،46.( 

ــــــــت لنظریــــــــات المفســــــــرة الســــــــابقة ان النظریــــــــات تناو ویــــــــرى الباحــــــــث انــــــــه وبــــــــالنظر ل ل
  :الشخصیة السیكوباتیة على النحو

ــــــــیس  -  ــــــــي نفســــــــي ول بــــــــافلوف یــــــــرى ان دافــــــــع الشخصــــــــیة الســــــــیكوباتیة دافــــــــع داخل
 للمؤثرات الخارجیة اثر في تكوینه .

ـــــه واخـــــتالل عوامـــــل  -  ـــــة الســـــلوكیة ان ســـــوء توافـــــق الفـــــرد مـــــع بیئت ـــــرى النظری فیمـــــا ت
ـــــــى اضـــــــط ـــــــؤدي ال ـــــــى ســـــــوء التوافـــــــق وتكـــــــوین التوافـــــــق ی ـــــــؤدي ال رابات ســـــــلوكیة ت

 الشخصیة السیكوباتیة ز

ن الحــــــدیث الــــــداخلي والمكونــــــات أكمــــــا تــــــرى نظریــــــة التعــــــدیل الســــــلوكي المعرفــــــي  - 
مــــن حــــدیث ایجــــابي لینــــتج عنــــه  المعرفیــــة هــــي وراء ســــلوك االنســــان وعلیــــه فالبــــد

 یجابي متوافق .سلوك إ

علــــــى تنظــــــیم قدراتــــــه وامكانیاتــــــه تیــــــه ن قدرتــــــه الذاأوتـــــرى نظریــــــة التنظــــــیم الــــــذاتي  - 
 واستغاللها االستغالل االمثل تجعله اكثر واقعیة اتزانه وتوافقا .

ــــــادئ  ویــــــرى الباحــــــث ــــــي النظریــــــات الســــــابقة جمیعهــــــا مهمــــــه أن المب المــــــذكوره ف
واساســـــیة فلـــــو اجتمعـــــت فـــــي نظریـــــة واحـــــدة لجعلـــــت مـــــن االنســـــان صـــــاحب فكـــــر 

حكم بذاتــــه اكثــــر اتزانــــا وتوافقــــا مــــع ونفــــس ســــویة وســــلوك ایجــــابي وقدرتــــه علــــى الــــت
 نفسه واالخرین .
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  املبحث الثاين
  الوحدة النفسية

ـــــرات سیاســـــیة یعـــــیش المجتمـــــع ـــــز بتغی ـــــة ، و اقتصـــــادیة، و فـــــي عصـــــر یتمی ـــــة متباین ثقافی
ـــــز ، و أدت إلـــــى تعقـــــد أســـــالیب التوافـــــق ـــــي تمی ـــــة الت ـــــر مـــــن العالقـــــات الجوهری أصـــــبح هـــــذا التغی

التــــــي ، ض الفــــــرد إلــــــى أنمــــــاط مــــــن مواقــــــف الحیــــــاةالــــــذي بــــــدوره یعــــــر ، و ســــــمات هــــــذا العصــــــر
نتیجــــــــة لــــــــذلك أصــــــــبح الفــــــــرد فریســــــــة ، و اإلنعصــــــــاب، و التــــــــوتر، و تتضــــــــمن عناصــــــــر الضــــــــغط

ــــــــة ــــــــي تصــــــــیب صــــــــحته النفســــــــیة، و لضــــــــروب شــــــــتى مــــــــن اإلضــــــــرابات االنفعالی ، النفســــــــیة الت
  .الشعور بالوحدة النفسیة، و العزلة، و العقلیة فتدفعه إلى االنزواءو 

احـــــدة مـــــن أهـــــم المشـــــكالت الهامـــــة فـــــي حیـــــاة ، و وحـــــدة النفســـــیة یمثـــــلإن اإلحســـــاس بال   
ـــــة لكثیـــــر مـــــن المشـــــكالت ، اإلنســـــان الیـــــوم ـــــر بمثابـــــة نقطـــــة البدای نظـــــرًا ألن هـــــذه المشـــــكلة تغی

  ).187 :1993، (قشقوشیشكو منها اإلنسان ، و التي یمكن أن یعانیها

¡   ¢       £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  ª   ] یقـــــــــــــــــــــــول اهللا تعـــــــــــــــــــــــالى:  
«     ¬Z ] :الشـــــــعور بالوحـــــــدة النفســـــــیة مشـــــــكلة عامـــــــة قـــــــد تصـــــــیب ، و ]٨٩األنبی       اء

ــــرد االتصــــال ــــد الف ــــدما یفق ــــة مــــن مراحــــل عمــــره فعن ــــي أي مرحل ــــرد ف ، االحتكــــاك االنفعــــالي، و الف
ـــــة هـــــي الشـــــعور بالوحـــــدة النفســـــیةو  لـــــیس مـــــن الضـــــروري ، و االجتمـــــاعي تكـــــون النتیجـــــة الحتمی

ـــــــد تنبـــــــع الوحـــــــدة مـــــــن افتقـــــــاد العالقـــــــات أن یكـــــــون الفـــــــرد معزوال"فیزیقیـــــــا" لیشـــــــع ر بالوحـــــــدة فق
  ) .37: 1993، (النیال االجتماعیة

  :تعریف الوحدة النفسیة
  : دة النفسیةتعریف االصطالحي للوحال

ـــــاة اإلنســـــانیة 10: 2005(جـــــودة ،تعرفهـــــا  ) الوحـــــدة النفســـــیة ظـــــاهرة مـــــن ظـــــواهر الحی
فهــــي حقیقــــة حیاتیــــة ال ، األســــى، و الضــــیق، و تتســــبب لــــه بــــاأللم، و یخبرهــــا اإلنســــان بشــــكل مــــا

، المراهقــــــــون، و یعـــــــاني منهـــــــا األطفـــــــال، ال تقتصـــــــر علـــــــى فئـــــــة عمریــــــــة معینـــــــة، مفـــــــر منهـــــــا
  المسنون.، و الراشدونو 

) الوحـــــــدة النفســـــــیة بأنهـــــــا شـــــــعور الفـــــــرد بوجـــــــود فجـــــــوة 10 :2003، ویعـــــــرف (حمـــــــادة
جتماعیــــة ذلــــك لحــــدوث خلــــل فــــي عالقاتــــه اال، و بــــین الوســــط المحــــیط بــــه، و نفســــیة تباعــــد بینــــه

ـــــة ـــــة أو كیفی ـــــه، و بصـــــورة كمی ـــــات مشـــــبعة، عـــــدم قدرت ـــــي عالق ـــــدخول ف ـــــى ال مرضـــــیة مـــــع ، و عل
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، عــــدم التقبــــل ممــــا یــــؤدي بــــه إلــــى الشــــعور بالوحــــدة، و إضــــافة إلــــى شــــعوره باإلهمــــال، اآلخــــرین
  االنزواء .   و 

ــــــة غیــــــر ســــــویة 279 :2002، وتعــــــرف (شــــــقیر ) الشــــــعور بالوحــــــدة النفســــــیة بأنــــــه حال
عجـــــز ، و احتـــــرام اآلخـــــرین، و الضـــــیق مـــــن انخفـــــاض تقـــــدیر، و التـــــوتریصـــــاحبها أعـــــراض مـــــن 

العزلــــة مــــع ، و مــــع میــــل لالنفــــراد، اجتمــــاعي ســــوي مــــن اآلخــــرین، و فــــي تحقیــــق تواصــــل انفعــــالي
  غیر جذاب من الجنس اآلخر.، و دود أو محبوب من اآلخرین، و الشعور بأنه غیر

ـــــد ـــــة121 :2002، یعـــــرف (فای ـــــب اســـــعة ، و ) الوحـــــدة النفســـــیة بأنهـــــا حال االنتشـــــار تجل
ال تعـــــرف حــــــدودا فیشـــــعر بهــــــا ، و الوحــــــدة حقیقـــــة حیاتیــــــة ال مفـــــر منهــــــا، األســـــى بشــــــدة للبشـــــر

، األمیــــــــون، و المتعلمـــــــون، و غیـــــــر األصــــــــحاء، و األصــــــــحاء، و المتـــــــزوجین، و الكبــــــــار، و الصـــــــغار
  في مرحلة معینة من الحیاة .، و فالجمیع خبروا الوحدة النفسیة بشكل ما

ـــداخل فیهـــا عوامـــل  )Kocken, 2001: 189ویبـــین ( ـــدة تت ـــة معق بأنهـــا نتـــاج لعملی
أخــــــرى خارجیــــــة، فالعوامــــــل الداخلیــــــة تتمثــــــل فــــــي ، و مهمــــــة منهــــــا عوامــــــل داخلیــــــة فــــــي الفــــــرد

  المجتمع من حوله.، و الخارجیة تتمثل في بیئته، و السمات الشخصیة للفرد

ردود ، و ) بأنهـــــا مجموعـــــة معقـــــدة مـــــن المشـــــاعرCacioppo, 2000وقـــــد عرفهـــــا (
ـــــــي یرغـــــــب األاألفعـــــــال ل الحاجـــــــة ، و فـــــــي الحصـــــــول علیهـــــــا فـــــــراد الحتیاجـــــــات االجتماعیـــــــة الت

  االنتماء"، و لتقدیر الذات

)  الشــــــــعور بالوحــــــــدة النفســــــــیة بأنــــــــه یمثــــــــل إحــــــــدى 191: 2002وتعــــــــرف مبــــــــروك (
ـــــــر  المشـــــــكالت المعبـــــــرة عـــــــن األســـــــى النـــــــاتج عـــــــن عـــــــدم الرضـــــــا بالعالقـــــــات االجتماعیـــــــة غی

  ماعیة. المشبعة أو من قلة العالقات االجت

بوجـــــود فجـــــوة نفســــــیة ) شـــــعور یتمثـــــل فـــــي شـــــعور الفـــــرد 20: 2002وتعریـــــف خـــــوخ (
موضــــــوعات مجالــــــه النفســــــي إلــــــى درجــــــة یشــــــعر فیهــــــا الفــــــرد ، و بــــــین أشــــــخاص، و تباعــــــد بینــــــه

یترتــــب علــــى ذلــــك حرمانــــه مــــن االخــــتالط مــــع ، و الحــــب مــــن جانــــب اآلخــــرین، و بافتقــــاد التقبــــل
  المجتمع الذي یعیش فیه. أفراد 

ــــــــذ6: 2005شــــــــیبي، ویعــــــــرف ( ــــــــرد بالنب ــــــــة، و ) شــــــــعور الف ــــــــرفض، و العزل ٕاحاســــــــه ، و ال
ــــــة فــــــي نفســــــه ــــــب شــــــعوره بعــــــدم الثق ــــــى جان ــــــه إل ــــــه، و بعــــــدم كفاءت ــــــدیر اآلخــــــرین آلرائ ، عــــــدم تق

  االجتماعي. ، و انعدام القدرة لدیه على االرتباط العاطفيو 
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ـــــد ـــــات الســـــابقة ق ـــــرى الباحـــــث أن التعریف اتفقـــــت فیمـــــا بینهـــــا فـــــي كـــــون الشـــــعور  وی
لوحــــــدة شــــــعور نفســــــي ألــــــیم ینــــــتج عــــــن إدراك الفــــــرد الفتقــــــاره بــــــأن یكــــــون طرفــــــا فــــــي عالقــــــة با

ـــــــــى تكـــــــــوین عالقـــــــــات حمیمـــــــــة، و محـــــــــددة أو مجموعـــــــــة مـــــــــن العالقـــــــــات ، افتقـــــــــاده القـــــــــدرة عل
ـــــة فـــــي صـــــورة ، و مرضـــــیةو  بصـــــورة أوضـــــح عنـــــد حـــــدوث خلـــــل فـــــي نســـــیج عالقاتـــــه االجتماعی

  كمیة أو كیفیة .

  أسباب الشعور بالوحدة النفسیة :
ــــــــربط الفــــــــرد  ــــــــي ت ــــــــة الت ــــــــل فــــــــي الشــــــــبكة االجتماعی ــــــــتج الوحــــــــدة النفســــــــیة عــــــــن خل تن

قــــــد یكــــــون كیفیــــــًا ، و المعــــــارف، و هــــــذا الخلــــــل قــــــد یكــــــون كمیــــــًا كــــــنقص األصــــــدقاء، و بــــــاآلخرین
ــــــة ــــــد مــــــن االهتمــــــام، و كــــــنقص المحب ــــــرد محتاجــــــًا لمزی ــــــة مــــــع اآلخــــــرین، ممــــــا یجعــــــل الف ، األلف

: 2003حدتـــــه (حمــــــادة، ، و یــــــف یخفـــــف مــــــنالمعـــــارف، ك، و األصــــــدقاء، و القبـــــول مــــــن األهـــــلو 
22 (  

  -لشعور بالوحدة النفسیة مجموعة من األسباب :لایس  أن ، و حیث یرى
  أوال : أسباب تتصل بالمواقف أو البیئة االجتماعیة :

الصـــــــــعوبات القائمـــــــــة فـــــــــي البیئـــــــــة ، و وهـــــــــي ترتكـــــــــز علـــــــــى النـــــــــواقص أو المشـــــــــكالت
ن مواقـــــف معینـــــة كمـــــوت أحـــــد الـــــزوجین أو فمـــــن الواضـــــح أ، باعتبارهـــــا أســـــبابًا مؤدیـــــة للوحـــــدة

ــــــر مــــــن  ــــــًا تعتب ــــــة جغرافی ــــــة منعزل ــــــة أخــــــرى أو العــــــیش فــــــي بیئ ــــــى مدین ــــــال إل الطــــــالق أو االنتق
  العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالوحدة النفسیة .

  ثانیا : أسباب تتصل بالفروق الفردیة أو ما یعرف بمجموعة الخصائص :

فالنـــــاس یختلفـــــون فـــــي الدرجـــــة التـــــي ، لموقـــــففـــــالفروق الفردیـــــة قـــــد تـــــؤثر فـــــي إدراك ل 
حیـــــدون فـــــي ، و أنهـــــم، و غیـــــر معتنـــــي بهـــــم، و یشـــــعرون بهـــــا أنهـــــم ال یتلقـــــون مســـــاعدة مـــــن أحـــــد

  ) . 122 :1988الشناوي، ، و استجابتهم لحالة اجتماعیة معینة (خضر

، ) أن الوحــــــدة النفســــــیة هــــــي نتیجــــــة للحاجــــــة للشــــــعور باالنتمــــــاءرويفــــــي حــــــین یــــــرى (
  اجات نفسیة : فلكل فرد ثالث ح

 المشاركة الوجدانیة .، و الحاجة للحب  •

 األحاسیس المختلفة .، و طرف آخر یتفهم المشاعر وجود الحاجة إلى •

 الحاجة لوجود من یشعر المرء باالحتیاج إلیه . •
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ــــالفراغ ــــثالث یشــــعر الفــــرد ب قــــد ینشــــأ هــــذا ، و وفــــي حالــــة عــــدم إشــــباع هــــذه الحاجــــات ال
، مــــــن ثــــــم، و ارات االجتماعیـــــة للتواصــــــل مــــــع اآلخـــــرینالشـــــعور بالوحــــــدة كنتیجـــــة لــــــنقص المهــــــ

علـــــى التعامـــــل  فـــــراد یلـــــزم االهتمـــــام بهـــــذا التواصـــــل الوجـــــداني منـــــذ الطفولـــــة لتنمیـــــة قـــــدرات األ
  مع العزلة دون الشعور بالوحدة .

أن هنــــــــاك مســــــــببات أخــــــــرى للوحــــــــدة النفســــــــیة مثــــــــل اضــــــــطراب  وتــــــــرى (روكــــــــاتش)
ضــــــوح ، و عــــــدم، و الفــــــرد علــــــى تحقیــــــق إمكاناتــــــهعــــــدم قــــــدرة ، و العالقــــــة مــــــع األقــــــران أو الــــــزوج

ــــــه ــــــة، و المســــــتقبل بالنســــــبة ل ــــــة نظــــــام المســــــاندة االجتماعی ــــــة فــــــي ، و عــــــدم كفای ــــــرات الطارئ التغی
ـــــــة ـــــــل (البطال ـــــــرد مث ـــــــزل)، التقاعـــــــد، حیـــــــاة الف ـــــــن للمن ـــــــرك االب كـــــــذلك األمـــــــراض الجســـــــمیة ، و ت

لوحــــــدة كمــــــا توجـــــد خصــــــائص نفســـــیة خاصــــــة بــــــالفرد مـــــن األرجــــــح أن تـــــؤدي إلــــــى ا، المزمنـــــة
نقــــــــص المهــــــــارات ، و نقــــــــص التوكیدیــــــــة، و انخفــــــــاض تقــــــــدیر الــــــــذات، و النفســــــــیة مثــــــــل الخجــــــــل

  ) .67: 2003، ة (مخیمرالعدوانی، و االجتماعیة

، متراكبــــــة للوحــــــدة النفســــــیة أن هنــــــاك أســــــباباً ) 2فــــــي شــــــكل رقــــــم () Luntكمــــــا بــــــین (
  ي :هي كما یل، و آخرون، و دراسة میتشیالاستخدام ثالثة عشر سببًا أخذها من و 

       . التشاؤم .1

   الخوف من عدم القبول .  .2

      ضعف المحاولة.  .3
   التوفیق .، و عدم الحظ .4

          الخجل.  .5
  دم الجاذبیة . ع .6
      . قلة الفرص . 7
   . الوضع الرسمي مع اآلخرین.8
  عمل عالقات معه . ، و . قلة محاولة اآلخرین9

  . شخصیة غیر محبوبة . 10
  أ بإنشاء العالقات مع اآلخرین).. قلة المعرفة (أي ال یعرف كیف یبد11
  االنخراط معه) .، و . قلق اآلخرین تجاهه (خوف اآلخرین من االرتباط به 12
  . العالقات مع المجموعات األخرى (عدم اهتمام اآلخرین به).13
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وقــــد ربــــط فــــي دراســــته جمیــــع هــــذه األســــباب للوحــــدة النفســــیة ببعضــــها الــــبعض بحیــــث 
  ضها البعض بشكل متعدد األبعاد.بع جعلها كشبكة مترابطة تؤثر في

  ). 47: 2010خویطر، ( 

  
  ألسباب الشعور بالوحدة النفسیة Lunt) النموذج 2شكل (

  

  هي: ، و جهة نظر روكاتش فقد حصرها في ثالثة أسباب رئیسة، و أما األسباب من

 العجز الشخصي النمائي. -1

 الفشل في إقامة العالقات. -2

 شخص.الهامشیة االجتماعیة التي یعیشها ال -3

وٕان مـــــــــن المــــــــــودیالت التـــــــــي توضــــــــــح ظـــــــــاهرة الشــــــــــعور بالوحـــــــــدة النفســــــــــیة نمــــــــــوذج 
Rokach كمــــــا  فــــــراد الــــــذي یوضــــــح العناصــــــر التــــــي تســــــبب الشــــــعور بالوحــــــدة النفســــــیة لأل، و

  ) 16: 1999عبد اهللا، ، و الدودیر( )3هو موضح في شكل توضیحي (
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  ألسباب الوحدة النفسیة Rokach) نموذج 3شكل (
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  عناصر الشعور بالوحدة النفسیة :، و وناتمك، و أبعاد
  أوال : أبعاد الشعور بالوحدة النفسیة :

ــــــاحثین حــــــول أبعــــــاد ــــــت آراء الب فقــــــد ، عناصــــــر الشــــــعور بالوحــــــدة النفســــــیة، و مكونــــــات، و اختلف
  : رادسكیلدرز بین ثالثة أبعاد للوحدة هي، و دي جونج جیرفلیدمّیز كلُّ من 

ـــــة  .1 ـــــو  :الخصـــــائص االنفعالی ـــــي تشـــــیر إل ـــــل الســـــعادةالت ـــــة مث ـــــاب المؤشـــــرات اإلیجابی ، ى غی
 عدم الثقة .، و وجود عواطف سلبیة مثل الخوفو 

هــــذا البعــــد یمكــــن تمیــــزه إلــــى ، و یشــــیر إلــــى طبیعــــة العالقــــات الغائبــــةهــــو و  :نــــوع الحرمــــان  .2
ــــودي ــــاب االرتبــــاط ال مشــــاعر ، و ثالثــــة أبعــــاد فرعیــــة هــــي مشــــاعر الحرمــــات المرتبطــــة بغی

 مشاعر الهجر .، و الخواء

: هـــــي، و هـــــذا البعـــــد أیضـــــًا یمكـــــن تقســـــیمه إلـــــى ثالثـــــة مكونـــــات فرعیـــــةو  :ظـــــور الـــــزمن من .3
الدرجــــة التــــي تعـــــاش ، و الدرجــــة التــــي تعــــاش فیهــــا الوحــــدة علــــى أنهـــــا غیــــر قابلــــة للتغییــــر

الدرجــــــة التــــــي یعفــــــي بهــــــا الفــــــرد نفســــــه مــــــن ، و فیهــــــا الوحــــــدة علــــــى أنهــــــا موقوتــــــة (عــــــابرة)
 ).125 :1988، الشناوي، و ضر(خیرجعها إلى اآلخرین ، و مسئولیة الوحدة

  ثانیا : مكونات الشعور بالوحدة النفسیة :
  هي :، و ضع قشقوش أربعة مكونات للشعور بالوحدة النفسیة، و لقد

 الحب من قبل اآلخرین .، و التواد، و إحساس الفرد بالضجر نتیجة افتقاد التقبل .1

محـــــیط بــــــه بـــــین أشــــــخاص الوســـــط ال، و إحســـــاس الفـــــرد بوجــــــود فجـــــوة نفســـــیة تباعــــــد بینـــــه .2
 یصاحبها أو یترتب علیها افتقاد الفرد ألشخاص یستطیع أن یثق فیهم .

، اإلجهـــــــاد، و معانـــــــاة الفـــــــرد لعـــــــدد مـــــــن األعـــــــراض العصـــــــابیة : مثـــــــل اإلحســـــــاس بالملـــــــل .3
 االستغراق في أحالم الیقظة .، و انعدام القدرة على تركیز االنتباهو 

نخراطــــــه فــــــي عالقــــــات مشــــــبعة إحســــــاس الفــــــرد بافتقــــــاد المهــــــارات االجتماعیــــــة الالزمــــــة ال .4
 ) .19-3 :1988، (قشقوش مثمرة مع اآلخرین

  -ثالثا : عناصر الشعور بالوحدة النفسیة :
أمــــــا روكــــــاتش فهــــــي تــــــرى أن هنــــــاك نموذجــــــًا یتكــــــون مــــــن أربعــــــة عناصــــــر أساســــــیة للشــــــعور 

  هي :، و بالوحدة النفسیة
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 اغتراب الذات : .1

اغتــــــراب الفــــــرد عــــــن ، و اآلخــــــریناالنفصــــــال عــــــن ، و وهـــــو شــــــعور بــــــالفرد بــــــالفراغ الــــــداخلي
 الحط من قدر الذات .، و هویته، و نفسه

 العزلة البینشخصیة : .2

شـــــعور ، و اجتماعیـــــاً ، و جغرافیـــــاً ، و حیـــــدًا انفعالیـــــاً ، و ویتمثـــــل ذلـــــك فـــــي مشـــــاعر كـــــون الفـــــرد
ـــــث یتكـــــون العنصـــــر ، و الفـــــرد بعـــــدم االنتمـــــاء نقـــــص فـــــي العالقـــــات ذات المعنـــــى لدیـــــه حی

، الشــــــعور باإلهمــــــال، و راك الفــــــرد لإلغتــــــراب االجتمــــــاعيٕاد، و األخیــــــر مــــــن غیــــــاب المــــــودة
  الهجر .و 

 صراع عنیف : ، و ألم .3

، الغضـــــب، و ســـــرعة الحساســـــیة، و الثـــــوران االنفعـــــالي للفـــــرد، و وتتمثـــــل فـــــي الهیـــــاج الـــــداخلي
الــــذین یســــتهدف لهـــــم ، الالمبــــاالة، و االضــــطراب، و االرتبــــاك، و فقــــدان القــــدرة علــــى الــــدفاعو 

  النفسیة .الشاعرون بالوحدة  فراد األ

 ردود األفعال الموجعة الضاغطة : .4

المعانـــــاة مــــــن الخبـــــرة المعایشـــــة للشـــــعور بالوحــــــدة ، و ویكـــــون ذلـــــك نتـــــاج مزیــــــد مـــــن األلـــــم
الشــــــاعرون بالوحــــــدة  فــــــراد األلــــــم الــــــذي یعایشــــــه األ، و المتضــــــمنة لالضــــــطراب، و النفســــــیة
  ).542-541: 1988، (روكاتش النفسیة

  

  -أنواع الوحدة النفسیة :
  الوحدة النفسیة إلى ثالثة أنواع رئیسة هي : قسم قشقوش

 الوحدة النفسیة األولیة : .1

یؤثر في عدد ، و وهي اضطراب في إحدى سمات الشخصیة المرتبطة باالنسحاب االنفعالي
  هذا النوع ینقسم إلى قسمین :، و أشكال السلوك االجتماعي، و كبیر من صور

 ة :الوحدة النفسیة الناتجة عن تخلف نمائي في الشخصی  ) أ(

  یقصد به تباطؤ أو تخلف في التتابع الطبیعي لنمو الشخصیة .و     
 الوحدة النفسیة الناتجة عن قصور في السلوك :  ) ب(
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وهـــــــذا النـــــــوع یـــــــرتبط بعجـــــــز أو قصـــــــور فـــــــي الوظـــــــائف النفســـــــیة التـــــــي تحكـــــــم عملیـــــــة 
  التفاعالت الشخصیة المتبادلة .

 الوحدة النفسیة الثانویة : .2

یترتـــــب ، و ن جانـــــب الفـــــرد لتغییـــــر مـــــا یحـــــدث فـــــي بیئتـــــهوهـــــي تمثـــــل اســـــتجابة انفعالیـــــة مـــــ
علیـــــه حرمـــــان الفـــــرد مـــــن االنخـــــراط فـــــي عالقـــــات هامـــــة كانـــــت متاحـــــة لدیـــــه قبـــــل حـــــدوث 

مـــــــع افتقـــــــاد الفـــــــرد لهـــــــذه العالقـــــــات یصـــــــبح غیـــــــر قـــــــادر علـــــــى أن یفـــــــي ، و هـــــــذا التغییـــــــر
 هـــــذا النــــــوع یـــــرتبط بثالثــــــة، و الممارســـــات الهامــــــة فـــــي حیاتــــــه، و بمتطلبـــــات بعــــــض األدوار

  محكات هي :

  نتیجة تمزق مفاجئ في البیئة االجتماعیة للفرد . –أ 

  تحدث فجأة كاستجابة لحرمات مفاجئ . –ب 

  تسكن عندما یتغیر الموقف المؤلم الذي طرأ على حیاة الفرد . –ج 
 الوحدة النفسیة الوجودیة : .3

الوحــدة النفســیة  إال أن، یعــدها بعــض الفالســفة أنهــا حالــة إنســانیة طبیعیــة یتعــذر الهــروب منهــا
الوجودیة یمكن أن تعكس كـذلك فتـرة مـا مـن فتـرات النمـاء النفسـي ألن خبـرة اإلحسـاس بالوحـدة 

ٕامكانـات ، و النفسیة تمیل فـي بعـض الحـاالت إلـى أن تحـرر مـا قـد یكـون لـدى الفـرد مـن طاقـات
نفســــیة ابتكاریــــه مثــــل التقــــدم التكنولــــوجي الــــذي یعتبــــره البــــاحثون مصــــدرًا لإلحســــاس بالوحــــدة ال

  ).198-192 :1988، (قشقوشالوجودیة 
  هي :، و أما یونج بین أن هناك ثالثة أنواع للوحدة النفسیة

التــــي تتضــــمن فتــــرات مــــن الوحــــدة علــــى الــــرغم مــــن حیــــاة الفــــرد و  :الوحــــدة النفســــیة العــــابرة  .1
 المواءمة . ، و االجتماعیة تتسم بالتوافق

القـــــات اجتماعیـــــة طیبـــــة فـــــي الماضـــــي فیهـــــا یتمتـــــع الفـــــرد بعو  :الوحـــــدة النفســـــیة التحولیـــــة  .2
لكــــــنهم یشــــــعرون بالوحــــــدة النفســــــیة حــــــدیثا نتیجــــــة لــــــبعض الظــــــروف المســــــتجدة ، و القریــــــب
 فاة شخص عزیز .، و أو، كالطالق

، التـــــي قـــــد تســــــتمر لفتـــــرات طویلـــــة تصــــــل إلـــــى حـــــد الســــــنینو  :الوحـــــدة النفســـــیة المزمنــــــة  .3
 بعالقاتـــــه االجتماعیــــــة فیهـــــا ال یشـــــعر الفـــــرد بـــــأي نـــــوع مــــــن أنـــــواع الرضـــــا فیمـــــا یتعلـــــق و 
 ).103 :1993، النیال(
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  هما :، و ایس بین نوعین من الوحدة النفسیة، و كما میز
هــــي ، و الفــــراغ، و عــــدم االســــتقرار، و ) : تتمیــــز بــــالقلقوحــــدة نفســــیة عاطفیــــة (انفعالیــــة  .1

 الودودة .، و نتیجة لغیاب العالقات الحمیمة

هــــي ناتجـــــة عـــــن ، و هامشـــــیةالشــــعور بال، و : تتمیــــز بالضـــــجر وحــــدة نفســـــیة اجتماعیـــــة .2
 ,Lunt, 1991(غیـــاب الشـــعور باالنتمـــاء االجتمـــاعي ، و غیـــاب الصـــداقات المشـــبعة

33.( 

ـــــتهم ـــــي رؤی ـــــد اختلفـــــوا ف تقســـــیمهم ألشـــــكال الوحـــــدة ، و یتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن العلمـــــاء ق
النفســــــیة فقــــــد قســــــمها قشــــــقوش علــــــى أســــــاس العوامــــــل أو األســــــباب المؤدیــــــة للشــــــعور بالوحــــــدة 

ـــــي یمكـــــن أن یســـــتمر فیهـــــا  )Yung(أمـــــا ، النفســـــیة ـــــة الت ـــــرة الزمنی ـــــى الفت ـــــاء عل فقـــــد قســـــمها بن
ـــــى العوامـــــل المســـــببة ســـــواء ، و أمـــــا، شـــــعور الفـــــرد بالوحـــــدة النفســـــیة ـــــاء عل ایـــــس فقـــــد قســـــمها بن

علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن ذلــــــــك فــــــــإن الوحــــــــدة النفســــــــیة تتفــــــــق فــــــــي جمیــــــــع ، و نفســــــــیة أو اجتماعیــــــــة
، ب علیهـــــا كثیـــــر مـــــن أنـــــواع الضـــــجریترتـــــ، و التقســـــیمات الســـــابقة أنهـــــا حالـــــة نفســـــیة یصـــــاحبها

  الضیق لدى كل من یشعر بها أو یعاني منها .، و التوترو 

  -مظاهر الشعور بالوحدة النفسیة:
ـــــــره        إن مـــــــن أهـــــــم مـــــــا یصـــــــاحب الشـــــــعور بالوحـــــــدة النفســـــــیة هـــــــو مـــــــا ذك
)Seepensad, 2001 ( من أمثلته:، و    

، ا یشــــاركنا تفكیرنــــا:فــــي شــــخص مــــا :وهــــو الرغبــــة فــــي الحصــــول علــــى شــــخص مــــ الرغبــــة .1
  یحبنا.، و شخص نحبه، یعتني بنا، و شعورنا ،شخص یهتمو 

مــــن اجــــل ذلــــك فــــان الوحــــدة النفســــیة أیضــــا ، و :األلــــم عــــادة مــــا یــــتالزم مــــع الــــدموع ،. البكــــاء2
  تتالزم مع الدموع.

الوحیـــدین یتـــدبرون مـــع الوحـــدة النفســـیة مـــن خـــالل إخفـــاء  فـــراد : بعـــض األالمشـــاعر الخفیـــة  .3
 ،خریة أو الــرفضفــالبعض یخــاف مــن البــوح بمشــاعره إذا اعتقــد انــه یســبب لــه الســ ،مشــاعرهم

  یخفي الكشف عن أي اشارة للضعف من الوحدة النفسیة.و 

: تترافــــق الوحــــدة النفســــیة أیضـــــا مــــع فتــــرة خمــــول مثــــل :المكــــوث فـــــي الخمــــول، و الــــبالدة  .4
 فــــــــراد ون األخــــــــالل فتــــــــرة الخمــــــــول هــــــــذه یكــــــــو ، التقوقــــــــع، التفكیــــــــر، و والجلــــــــوس الفــــــــراش،

المنعزلــــون غــــارقین فــــي أفكــــارهم ،إمــــا یحملــــون فــــي صــــدیق یكــــون كــــامال أو یفكــــرون فــــي 
  أشیاء أخرى تستحوذ على أفكارهم .
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  :واالستغراق في أحالم الیقظة .. االنسحاب 5

: حیـــــث یفكـــــر الـــــبعض بـــــان المـــــوت هـــــو الطریـــــق الوحیـــــد للهـــــروب مـــــن الوحـــــدة االنتحـــــار .6
  النفسیة .

ریــــق مــــن طــــرق التعــــاطي مــــع الوحــــدة النفســــیة ،حیــــث یشــــعر الــــبعض بــــان :وهــــو ط التــــدین .7
  حدتهم النفسیة.، و الدین هو عالج ناجح لقهر

ــــوم:  .8 یســــتخدم الــــبعض النــــوم كوســــیلة للهــــروب مــــن الوحــــدة النفســــیة حیــــث یــــأملون بغــــد  الن
  ).22:2008(عابد،أفضل مما كانوا علیه سابقا

  

  النظریات التي تناولت الوحدة النفسیة:
  ریة التحلیل النفسي (فروید):نظ

ـــــــــة (الوحـــــــــدة النفســـــــــیة) بأنهـــــــــا ذات خصـــــــــائص  حیـــــــــث یـــــــــرى أصـــــــــحاب هـــــــــذه النظری
  ).5: 2000یرجعونا إلى التأثیرات المبكرة التي مر بها الفرد (عبد الوهاب، ، و مرضیة

فســــــر فرویــــــد الشــــــعور بالوحــــــدة النفســــــیة بأنهــــــا عملیــــــة تنــــــافر المكونــــــات داخــــــل الفــــــرد 
مـــع بیئتـــه االجتماعیـــة ، و األعلـــى ) ممـــا یـــؤدي إلـــى ســـوء توافقـــه مـــع نفســـه األنـــا، األنـــا، (الهـــو

یمكـــــــن النظـــــــر إلـــــــى الشـــــــعور بالوحـــــــدة النفســـــــیة بأنـــــــه نتیجـــــــة للقلـــــــق العصـــــــابي ، و مـــــــن حولـــــــه
ســـــلیة دفاعیـــــة نفســـــیة تعمـــــل للحفـــــاظ علـــــى الشخصـــــیة مـــــن التهدیـــــد الناشـــــئ ، و لـــــه، و الطفـــــولي

  ).16: 2004أو انسحاب (العقیلي، یعبر عنه في صورة عزلة، و من البیئة االجتماعیة

ـــــل علمـــــي عـــــن الوحـــــدة ـــــورج) أول مـــــن قـــــام بتحلی ـــــین الشـــــخص ، و ویعتبـــــر (زیلب فـــــرق ب
الشــــخص الوحیـــــد . فالشــــعور المؤقــــت بالوحـــــدة ، و الــــذي ینتابــــه شــــعور مؤقـــــت بالوحــــدة النفســــیة

ــــة عــــابرة، و النفســــیة أمــــر طبیعــــي ــــة عقلی ــــدان شــــخص معــــین . أمــــا الوحــــدة ، و حال تنــــتج عــــن فق
ال ، و ة فهـــــي اســـــتجابة لفقـــــدان الحـــــب أو شـــــعور الفـــــرد بأنـــــه شـــــخص غیـــــر مرغـــــوب فیـــــهالمزمنـــــ

ــــــدة منــــــه ــــــى اإلكتئــــــاب، فائ ــــــار العصــــــبي، و ممــــــا یــــــؤدي إل تعــــــود جــــــذور الوحــــــدة إلــــــى و ، االنهی
 1988مرغوبـــــا فیـــــه (العباســـــي،، و حیـــــث یـــــتعلم الطفـــــل الوظـــــائف التـــــي تجعلـــــه محبوبـــــا، المهـــــد

،36. (  
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  ز) :النظریة الظاهراتیة (كارل روجر 

اتفـــــق أصـــــحاب هـــــذه النظریـــــة أن الشـــــعور بالوحـــــدة النفســـــیة ینشـــــأ مـــــن التنـــــاقض بـــــین 
  ).5: 2000الذات الواضحة لآلخرین (عبد الوهاب،، و حقیقة الذات الداخلیة للفرد

حیـــــث یـــــرى روجـــــرز فـــــي نظریتـــــه بـــــأن العـــــالج المتمركـــــز حـــــول العمیـــــل عـــــن الوحـــــدة 
ــــى الفــــردالنفســــیة بــــأن ســــبب الوحــــدة النفســــیة هــــو ضــــغوط المجت ــــه ، و مــــع الواقعــــة عل التــــي تجعل

ــــــاً ، و یتصــــــرف بطــــــرق محــــــددة ــــــق علیهــــــا اجتماعی ــــــین ذات  متف ــــــاقض ب ــــــى التن ــــــؤدي إل . ممــــــا ی
هكــــــذا یــــــؤدي الفــــــرد دوره المطلــــــوب فــــــي و ، الــــــذات الواضــــــحة أمــــــام اآلخــــــرین، و الفــــــرد الداخلیــــــة

ـــــر دقـــــة أو اهتمـــــام ـــــالفراغ، المجتمـــــع مـــــن غی ـــــه الشـــــعور ب ـــــأن، و ممـــــا ینشـــــأ عن ـــــرى روجـــــرز ب  ی
ــــــل للتوافــــــق الســــــيء أن ســــــببها یكمــــــن داخــــــل الفــــــرد متمــــــثال فــــــي ، و الوحــــــدة النفســــــیة هــــــي تمثی

  ).37: 1988التناقض الظاهري لمفهوم الفرد (العباسي،
كمـــــــا یـــــــرى روجـــــــرز أن الشـــــــعور بالوحـــــــدة النفســـــــیة ینشـــــــأ بســـــــبب كـــــــف أو إنكـــــــار أو 

علــــى ، و فســــيهــــي دالــــة علــــى مســــتوى التوافــــق الن، و تحریــــف لــــبعض اإلدراك فــــي میــــدان الخبــــرة
ـــــرد ـــــتظم لـــــدى الف ـــــة التـــــي تن تتشـــــوه ، و مـــــدى تنـــــافر أو انســـــجام الـــــذات مـــــع الخبـــــرات االجتماعی

  ) .16: 2005من أجل أن تتالءم مع المدركات السابقة (الشیبي،
  سالتر) :، و نظریة التصور االجتماعي (بومان

  :يه، و جتماعیة تؤدي للوحدة النفسیةیرى أصحاب هذه النظریة أن هناك ثالث قوى ا
 هي (األسرة ) .، و بالمجموعة األولى فراد ضعف في عالقات األ .1

 زیادة الحراك في األسرة . .2

 زیادة الحراك االجتماعي . .3

كیـــف فشـــل و ، وبنـــى ســـالتر تحلیلـــه للوحـــدة النفســـیة مـــن خـــالل دراســـة للشخصـــیة األمریكیـــة
أن و ، الفـرد بالفردیـةألن المشكلة األمریكیة تكمـن فـي إحسـاس ، هأفراد المجتمع في تلبیة احتیاجات 

لكــن هــذه الرغبــة أحبطــت فــي ، و االرتبــاط بــاآلخرین، و كــل فــرد لدیــه الرغبــة فــي المشــاركة االجتماعیــة
مـن و ، المجتمع األمریكي مما أدى إلى أن یتبـع كـل فـرد مصـیره لوحـده ممـا أدى إلـى الوحـدة النفسـیة

  .جي المعاصرهنا استنتج سالتر بأن الوحدة النفسیة هي نتیجة للتقدم التكنولو 
  ). 38:  1988(العباسي،

  نظریة أیریك فروم للوحدة النفسیة  :

ــــة طبیعیــــة تتصــــف بهــــا البشــــریة فضــــال  أكــــد فــــروم بــــأن الشــــعور بالوحــــدة النفســــیة حال
ـــــة بســـــبب حصـــــول األ ـــــة عـــــدم األهمی ـــــر فـــــراد علـــــى حال ـــــى حریـــــة أكث ـــــة ، و عل ـــــت الحری كلمـــــا قل



 اإلطار النظري

 ) 39 (

 الثانيالفصل 

الضــــــــــعف عملیــــــــــات ، و العزلــــــــــة، و یةالوحــــــــــدة النفســــــــــو ، األمــــــــــان، و زادت مشــــــــــاعرهم لالنتمــــــــــاء
ـــــه یحـــــاول الهـــــرب ، و تصـــــاحب النضـــــج ، ـــــة باألمـــــان أي أن الفـــــرد یحـــــاول إعـــــادة روابطـــــه األولی

، الحـــــب)، الهـــــدم، االنعـــــزال، مـــــن حریتـــــه المتنامیـــــة بواســـــطة میكانزمـــــات مثـــــل (إقامـــــة الـــــروابط
ـــــذات .و  ـــــق ال ـــــك هـــــو خل ـــــأن اإلنســـــان یشـــــعر بالوحـــــدة الهـــــدف مـــــن ذل ـــــرى ب  االنعـــــزال، و كمـــــا یی

ذلــــك فــــي كتابــــه الهــــروب ، و منفصــــال عــــن النــــاس اآلخــــرین، و ألنــــه جــــاء منفصــــال عــــن الطبیعــــة
مــــــن ، و یضــــــیف أیضــــــا بــــــأن حصــــــول الفــــــرد علــــــى حریــــــة أكثــــــر خــــــالل حیاتــــــه، و مــــــن الحــــــرب

فیحـــــــاول أن یهـــــــرب ، فتكـــــــون الحریــــــة حینئـــــــذ كتكیـــــــف ســـــــلبي، خــــــالل شـــــــعوره بالوحـــــــدة أیضـــــــا
انـــــــه ، و ولوجیة التـــــــي یجـــــــب أن تشـــــــبعأن الفـــــــرد كـــــــائن حـــــــي یمتلـــــــك الحاجـــــــات الفســـــــی، و منهـــــــا

التعلیـــــــــــــل ، و التخیـــــــــــــل، و ككــــــــــــائن حـــــــــــــي إنســـــــــــــاني یــــــــــــدرك نفســـــــــــــه عـــــــــــــن طریــــــــــــق التصـــــــــــــور
  ) 59-58: 2010(خویطر،

  دة النفسیة على النحو التالي :ن النظریات السابقة تناولت الوحأویرى الباحث 
  
نتیجـــــــــة الصـــــــــراع بـــــــــین  أنظریـــــــــة التحلیـــــــــل النفســـــــــي اعتبـــــــــرت ان الوحـــــــــدة النفســـــــــیة تنشـــــــــ - 

ــــى عــــدم توافقــــه مــــع نفســــه ومجتمعــــه كمــــا الم كونــــات الداخلیــــة النفســــیة للفــــرد ممــــا یــــؤدي ال
 وترجع الوحدة النفسیة الى نشات طفولیة سیئة تهدد بناء الشخصیة .

ن ســـــــبب الوحــــــدة النفســـــــیة یرجـــــــع الـــــــى التنـــــــاقض بـــــــین كمــــــا وتـــــــرى النظریـــــــة الظاهراتیـــــــة أ - 
فــــي عنــــاء وضــــغط فــــي التعامــــل الــــذات الداخلیــــة للفــــرد والــــذات الواضــــحة لالخــــرین تجعلــــه 

 مع المجتمع وتمثیل التوافق المجتمعي دون شعور بالتوافق الداخلي النفسي.

ن الوحــــــدة النفســــــیة تتحقــــــق نتیجــــــة قــــــوى اجتماعیــــــة أوتــــــرى نظریــــــة التصــــــور االجتمــــــاعي  - 
ن الفــــرد یســــعى لتحقیــــق مصــــیره یــــث وبنــــاء علــــى الدارســــة االمركیــــة فــــإوحــــراك اجتمــــاعي ح

ــــــاقض مــــــ ــــــل للوحــــــده لوحــــــده وهــــــذا یتن ع الحــــــراك االجتمــــــاعي واالســــــري ویجعــــــل الفــــــرد یمی
 النفسیة .

ن الوحـــــدة النفســــیة حالــــة طبیعیـــــة یتصــــف بهـــــا البشــــر وتـــــزداد أوتــــرى نظریــــة ایریـــــك فــــروم  - 
 سباب معینة .رد عن االخرین ولجوئه لالنعزال ألهذه الحالة عند انفصال الف

مكونــــات متعــــددة ســــواء علــــى  ن الوحــــدة النفســــیة تتكــــون لــــدى الفــــرد نتیجــــةأ ویــــرى الباحــــث
ـــــي تجعـــــل الفـــــرد یلجـــــا لالنعـــــزال عـــــن االخـــــر ووعـــــدم إ ـــــداخلي الت طـــــار الصـــــراع النفســـــي ال

ـــــى تجـــــاوز ضـــــغ ـــــق التوافـــــق فیلجـــــأقدرتـــــه عل ـــــق  وطه النفســـــیة وتحقی الـــــى االنســـــحاب وتحقی
   خرین .العزالة بنفسه عن اآل
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  املبحث الثالث
  تقدير الذات

، قته في جماعة یؤثر، و یقضي معظم، و عیشنسان بطبیعته كائن اجتماعي ین اإلإ
عالمه في عملیه دینامیكیة من االدراك المتواصل لقدراته ، و یرى الفرد نفسه، و یتاثر فیهاو 

ما كان علیه في ، و سلوكیاته المعتادة، و ادواره، و یعرف الكثیر عن صفاته الشخصیة، و االنسانیة
  ما یمكن ان یكون ، و ما هو علیه حالیا، و الماضي

یختلف تقدیر الفرد لذاته في المواقف االجتماعیة المختلفة تبعا لتغیر مفهومه عن ، و كما
  ذاته من خالل عالقته الشخصیة باالخرین 

Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ]وقد اشار اهللا عزوجل الى الذات في كتابه الحكیم  
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  ÆZ ) 85اآلیة:  اإلسراء:سورة(  

یقدر حقیقة ما ، و ات ان یرى الفرد نفسه كما هي علیه في الواقعذویتطلب اكتشاف ال
، على هذا فان الشخص مهما كان طیبا فهو لیس مالكا، و قوته، و یمتلك من جوانب ضعفه

ما من شك في ان النظرة الواقعیة للفرد لذاته تعینه على ، و مهما كان سیئا فهو لیس شیطاناو 
  ) .7: 2009 لمحیط (شكشك،في ا، و في االخرین، و التبصیر في نفسه

فتقدیر الذات بمثابه تصمیم الفرد لذاته في مسعى منه نحو التمسك بهذا التصمیم فیما 
فیما یتضمنه هذا التصمیم من ، و یتضمن من ایجابیات تدعوه الحترام ذاته مقارنا باالخرین ،

  .سلبیات ال تقلل من شانه بین االخرین في الوقت الذي یسعى فیه للتخلص منها

  ).7: 1997(فرج، 
  تعریف مفھوم الذات : 

لقد بذلت الكثیر من المحاوالت إللقاء الضوء على مفهوم الذات حیث نجد أن هناك 
  العدید من التعریفات لهذا المفهوم : 

مفهوم یتكون من أفكار الفرد الذاتیة التي یتمثلها الفرد من خالل  )22:2011فیعرفها (محمود ،
آلخرین فالذات هو إحساس الفرد بقیمة نفسه من خالل احتكاكه مع البیئة التفاعل االجتماعي با

  المحیطة به .

) بأن الذات هي فكرة اإلنسان عن نفسه في عالقاته بالبیئة كما 20:2009ویعرفها (شكشك،
  مستواه .، و تتولى بدورها تحدید السلوك الذي یمارسه الشخص
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یرضاها مرتبطة ، و عن نفسه یحبها) هي أي صورة للشخص 206:2000وعرفها (رمضان ،
  بالوسط الذي یعیش فیه اإلنسان .

، أحكامه علیها لكل من الصفات الحسنة، و ) بأنه تقییم الفرد لنفسه902: 2003وعرفه (النجار، 
  الصفات السیئة لدیه في حیاته.و 

، حكمه على قیمته، و ٕادراك الشخص لذاته، و ) عبارة عن تقییم228: 2000وعرفه (المقدم، 
  قدراته الذاتیة أثناء تفاعله مع اآلخرین. و 

الحكم الذي یصدره الفرد على نفسه بنفسه سواء كان ) بأنه 28: 2006ویعرفه (الشیخ خلیل، 
مدى توافقه ، و كفاءته، و نشاطه، و یترتب على هذا الحكم طبیعة الفرد، و حكمًا إیجابیًا أو سلبیاً 

  مع المجتمع من حوله. ، و مع نفسه

التعبیر عن ، و ) هو حكم الفرد على درجة كفاءته الشخصیة6: 2001یغ، وتعرفه (الصا
  معتقداته عنها.، و اتجاهاته اإلیجابیة فهو نفسه

جدانیة من خاللها یستطیع الفرد أن یقیم الصورة التي ، و ) عملیة36: 2010وعرفه (شعبان، 
ن قبوله لذاته أو اتجاهات تتضم، و أفكار، و مشاعر، و قیم، و ینظر فیها إلى نفسه من معتقدات

  شعوره بالكفاءة في المواقف االجتماعیة. ، و جدارته، و ٕاحساسه بأهمیته، و عدم قبولها

من خالل عرضه للمفاهیم التي تناولت تقدیر الذات انه مصطلح یشیر الى  یرى الباحث
اء الذي یعبر عن اتجاه القبول او الرفض لذالته بن، و التقییم او الحكم الذي یضعه الفرد لنفسه

مواقف مختلفه مرتبطه بالبیئة االجتماعیة من ، و على تقویمه لقدراته تقویما عاما في ادوار
  حولهوانه ال یمكن ان یتم هذا  التقییم او الحكم بمعزل عن المجتمع المحیط .

  تعریف مفھوم تقدیر الذات :

ذلك و  ،هناك العدید من التعریفات التي انطلقت من مداخل نظریة معقده لهذا المفهوم
  على النحو التالي:

) القدرة على مواجهة التحدیات األساسیة في الحیاة دون فقدان 22: 2008عرفه (الكیالني، 
  الجماعي.، و النجاح في اإلطارین الفردي، و الحس بالسعادة

أسلوب شخصي للحكم ، و ) حكم یتبناه الشخص للحكم على نفسه11: 2000ویعرفه (الفحل، 
ف حیاتیة عدیدة حیث یتقبل هذا الشخص الحكم دون اعتراض أو على ذات الشخص في مواق
  انفعاالته تجاه اآلخرین.، و تظلم ألنه نابع من إحساساته
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  تقدیر الذات: ، و مفهوم الذات، و الفرق بین الذات
مفهوم الذات ، و Selfویفرق "هامانشیك" بین ثالثة مصطلحات أساسیة هي : الذات 

Self Concept تقدیر الذات ، وSelf-Esteem  حیث یرى أن كًال منها یمثل جزءًا من
شخصیة الفرد الكلیة، فالذات هي ذلك الجانب الذي نعیه عن أنفسنا في المستوى الشعوري، أما 

االتجاهات التي تتكون لدینا ، و مفهوم الذات فإنه یشیر إلى تلك المجموعة الخاصة من األفكار
هو ذلك البناء المعرفي المنظم الذي ینشأ من  عینا أنفسنا في أي لحظة من الزمن، أو، و حول

من الوعي بانفسنا تنمو أفكارنا أو مفاهیمنا عن نوع الشخص الذي نجده في ، و خبرتنا بأنفسنا
من ناحیة ، و من الذات  Cognitiveأنفسنا، فمفهوم الذات بهذا المعنى یمثل الجانب المعرفي 

أننا باإلضافة إلى ما نكونه من أفكار حول  أخرى فإن تقدیر الذات یمثل الجانب الوجداني أي
، حول من نكون (تقدیر الذات)من نكون (مفهوم الذات) فإنه تتكون لدینا كذلك مشاعر معینة 

أي  - أهمیة، و من هنا فإن تقدیرنا للذات یشیر إلى درجة إعجابنا بأنفسنا، أو إعطائها قیمةو 
تقدیر الذات) ینتج ما ، و مفهوم الذات، و من هذه الجوانب الثالثة مجتمعة (الذات، و -توقیرها

  ). 332: 1995الفقي، ، و الشناوي( یطلق علیه الشخصیة
  أهمیة تقدیر الذات: 

مشاعره ، و عمله، و طریقة تفكیره، و إن تقدیر كل شخص لذاته یؤثر في أسلوب حیاته
تقدیره ، و مدى إنجازه ألهدافه في الحیاة، فمع احترام الشخص، و یؤثر في نجاحه، و نحو اآلخرین

، االجتماعیة، فال یجب أن تكون إخفاقات، و فاعلیته في حیاته العملیة، و لذاته تزداد إنتاجیته
یجب أن یكون ، تقیدنا عن السیر قدمًا، بل العكس، و عثرات الماضي عجلة تقودنا للوراءو 

كن ... ل، و األحداث، و الخبرة في كیفیة التعامل مع القضایا، و ماضینا سراجًا یمدنا بالتجارب
  ) 22: 2008مال، ( على تجاربنا الفردیة، و یعتمد ذلك على مستوى تقدیرنا لذاتنا

ویشیر تقدیر الذات إلى نظرة الفرد اإلیجابیة له نفسه، بمعنى أن ینظر الفرد إلى ذاته 
، جدارته، و نظرة عالیة تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافیة، كما تتضمن إحساس الفرد بكفاءته

بصفة عامة یرتبط تقدیر الذات بالسلوك الذي یعبر عن ذلك ، و تقبل الخبرات الجدیدةاستعداده لو 
  ).110: 1989كفافي، ( أصحاب التوجه اإلنساني في علوم النفس

) إلى أن فاعلیة الذات تؤدي دورًا محوریًا في تحدید Bandora ،1991 :89شیر (یو 
الذي یعتقد أن لدیه قدرة مرتفعة على  درجة التحكم في أنماط التفكیر المثیر للقلق، فالطالب

التحكم في مصادر التحدید المحتملة، ال تكون أنماط تفكیر مثیرة للقلق، في حین أن الطالب 
الذي یعتقد أن لدیه قدرة منخفضة في التحكم في هذه التهدیدات، تنتابه درجة مرتفعة من 
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أن العدید من جوانب بیئته  یدرك، و یركز تفكیره حول عجزه عن التوافق، و اإلحساس بالقلق
  مشحونة بالمخاطر. 

  

  مكونات تقدیر الذات :
  أوال الجانب االجتماعي :

  العوامل األسریة :  -أ 
یتكون مفهوم الذات لدى الفرد منذ اللحظات األولى لحیاته حیث یبدأ في تجمیع 

، هوم الذاتلدیه مف، و ألن اإلنسان ال یولد، عن اآلخرین المحیطین به، و معلومات عن نفسه
  ) .46:2011، لكنه ینمو بنمو الفرد (شعبانو 

توجه ، و تؤثر في تكوین شخصیته، و واألسرة هي التي تشرف على النمو النفسي للطفل
ٕاخوته دورا ، و العالقات بین الطفل، و تلعب العالقات بین الوالدین، و سلوكه منذ الطفولة المبكرة
قه فالعالقات الفعالة السویة تساعد على أن ینمو تواف، و أسلوب حیاته، و هاما في تكوین شخصیته

  ) .77:1997الطفل ذو شخصیة سویة  (زهران ،
  عوامل مدرسیة : –ب 

في إكمال ما بدأته األسرة لما لها من أهمیة تربویة كبیرة  بارزاً  تلعب المدرسة دوراً 
  ) .182:1994ماني، ستساعد على التأثیر على شخصیة الطفل (الج

حیث یكون تأثیرها في تصور الطفل عن ، ور كبیر في تقدیر الطفل لذاتهالمدرسة لها د
، العالقة بین المعلم، و كما أن لنمط النظام المدرسي، اتجاهاته نحو قبولها أو رفضها، و ذاته

  ) .38:1986، التلمیذ تأثیرا هاما على مستوى مفهوم التلمیذ عن نفسه (عكاشةو 
  مجموعة األقران : –ج 

قران  بدور هام في تكوین شخصیة الفرد حیث تساعد الجماعة في النمو تقوم جماعة األ
النمو العقلي عن ، و الجسمي للطفل عن طریق إتاحة الفرص له بممارسة األنشطة الریاضیة

، تكوین الصداقات، و النمو االجتماعي عن طریق النشاط االجتماعي، و طریق ممارسة الهوایات
كلما كانت جماعة األقران رشیدة ، و اح في غیرها من الجماعاتالنمو االنفعالي في مواقف ال تتو 

  ) .78:1997، ٕان كانت منحرفة كان تأثیرها سلبیا (زهران، و كان تأثیرها إیجابیا على الفرد
  

  ثانیا : مكونات شخصیة :

  الخصائص الجسمیة : –أ 

، الوزن، و ما تتضمنه من خصائص من حیث الطول، و ویقصد بها صورة الجسم
  الخلو من المالمح المعیبة ، و الشكل العام، و الحجمو 
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فإذا ، خصائصه الجسمیة دورا في تكوین مفهومه عن ذاته، و یلعب اعتقاد الفرد عن ذاته
التمتع بالقوة كان لدیه مفهوم ، و المظهر الصحة، و كان لدیه مفهوم ایجابي من حیث الشكل

  ) .24:2011، (مطربخالفه إذا كان الفرد یحمل مفهوم سلبي ، و ایجابي عن ذاته
العاهات ، و إذ أن العیوب، ولصورة الجسم أهمیة في تكوین مفهوم الذات لدى الفرد

فالفرد یتأثر بنظره ، تحول دون تحقیق النمو السوي، و الجسدیة قد تؤدي إلى تنمیة مشاعر نقض
  ) .211:1993اآلخرین لإلعاقة أكثر من اإلعاقة نفسها (دبیس ،

  القدرة العقلیة : –ب 
یشیر إلى النواحي ، و ضمن هذا الجانب المظاهر السلوكیة التي تتطلب قدرات عقلیةیت

ٕادراك ، و یؤثر ذكاء الفرد على إدراك الفرد لذاته، و )10:1999المعرفیة(صادق،، و الثقافیة
  ) .260:1977،العواقب التي تواجهه (زهران، و امهللفرص المتاحة أم، و اتجاهات اآلخرین نحوه

دراسة ایجابیة ، و مفهوم ذاتي ایجابي یعتقد انه یحمل خصائص عقلیة فالفرد الذي لدیه
االهتمام ، و الحرص، و التفوق في الدراسة، و التفكیر، و التذكر، و من قدرات عقلیة كالذكاء

  .)24:2011، بخالفه یحمل الفرد مفهوم ذات سلبي (محمود، و الثقافیة، و بالموضوعات العلمیة
  التغیرات البیولوجیة : –ج 

ذلك عبر المراحل ، و یعني ما یحدث عادة من تغیرات في بیئة الفرد الجسمیةهذا 
أو ما یحدث من تغیرات في أعضائه الجسمیة بفعل ظروف البیئة التي ، العمریة التي یمر بها
  ).48:1998یعیش فیها (منسي،

النضج المبكر یمكن (حیث إن  غالبا ما یقترن النضج المبكر بتقدیرات ایجابیة للذات 
ریاضیة تعطي الفرد اعتبارا . أما تأخر النضج فیجعل ، و ن المشاركة في نشاطات اجتماعیةم

بأسلوب مختلف عن أقرانه ، و ألنه یعامل كأنه أصغر من سنه، الفرد یعاني من ضغوط نفسیة
  ) .49:2010المبكرین في النضج فیشعر بالنقص لفقدانه القدرة على المنافسة (شعبان ،

التبكیر في ، و الفتیات، و النضج الجنسي لدى الشباب، و ن تقدیر الذاتكما توجد عالقة بی
یدفع إلى الشعور بالثقة ، و إلنوثتها، و حیث یوفر لهم اطمئنانا لرجولته، النضج الجنسي له أهمیته

  ) . 61:1983بالنفس (جبریل ،

  وقد أشار أسلو میتلمان إلى عدة عوامل تؤثر في تقدیر الذات هي :

  ة :عوامل ثقافی –أ 

  التربیة االستبدادیة في المدارس .، و كالنظام االستبدادي في األسرة   
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  عوامل ترجع إلى الطفولة المبكرة :  –ب 

، التسلط من قبل الغیر، و مثل اإلسراف في الحمایة القائم على التسلط من قبل الوالدین
، آخرینأطفال ته مع ٕالحاح الوالدین في استثارة غیرة الطفل بمقارن، و المنافسة مع إخوة أكبرو 
المحاباة ، و االحترام او التقدیر، و عدم استخدام المدح، و العقاب، و الصرامة  المفرطة في النظامو 

  العقاب بالتخویف أو اإلفزاع .، و طول االعتماد على الغیر، و انعدام االستقالل، و في األسرة

  عوامل ناشئة عن مواقف جاریة : –ج 

الشعور باالختالف عن الغیر أو الترفع أو ، و الفشل، و ضآلة النجاح، و كالعیوب الجسمیة
العجز عن الوفاء بما تتطلبه أمور الحیاة من صفات الذكورة ، و اآلخرین فراد الرفض من قبل األ

نظرة الغیر على أنه طفل صغیر (صالح ، و الذنب، و الشعور باإلثم، و صرامة المثل، و أو األنوثة
،6:1989. (  

  عناصر تلعب دورا في تقدیر الذات : ضع كوبر سمیث أربع، و كما

المعاملة التي تتسم باالهتمام التي یحصل علیها الفرد من قبل ، و التقبل، و مقدار االحترام -1
 اآلخرین الهامین في حیاته .

، المناصب التي تمثلها في العالم (یقاس النجاح بالناحیة المادیة، و تاریخ نجاح الفرد -2
 مؤشرات التقبل االجتماعي) .و 

، مع العلم بأن النجاح، تحقیق طموحات الفرد في الجوانب التي یعتبرها هامة مدى -3
، لكنه یدرك من خالل مصفاة في ضوء األهداف الخاصة، و النفوذ ال یدرك مباشرةو 
 القیم الشخصیة .و 

كیفیة تفاعل الفرد مع الموقف التي یتعرض فیها للتقلیل من قیمته . فبعض األشخاص  -4
یكبتون تماما أي تصرفات تشیر إلى التقلیل من قیمتهم من قبل ، و یحورون، و قد یخفون

حیث تخفف القدرة على الدفاع عن تقدیر الذات من ، اآلخرین أو نتیجة فشلهم السابق
 ).62:1993تساعده في الحفاظ على توزانه الشخصي (الماضي، ، و شعور الفرد بالقلق

   -أنواع  تقدیر الذات:
أنه یسعي إلي تحقیق ذاته عن طریق ، و لنسبة للفردإن الذات هي أساس التوافق با

بمدي ، و ظروف البیئة المحیطة به، و إشباع حاجاته المختلفة دون حدوث تعارض مع متطلبات
نجاح الفرد في تحقیق هذا التوازن ینمو لدیه قدر مقبول من  مفهوم الذات /أي صورة عن نفسه 
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في  فراد لذاته بدرجة مرتفعة ،ویختلف األعندئذ یتكون لدیه تقدیر موجب ، و یرضاها، و یحبها
هو ما یؤدي بالتالي إلي التقدیر ، و تحقیق هذا التوازن مما یعمل علي اختالف تقدیر الذات لدیهم

  -المرتفع أو المنخفض للذات :

تكشف ، و تخدم الذات اإلنسانیة، و تقدیر الذات اإلیجابي: إذا كانت مثیرات البیئة إیجابیة  - 
  تحارب فیها عوامل الشعور باإلحباط .، و اقاتهاط، و عن قدراتها

یسوء تقدیره ، و تقدیر الذات السلبي : أما إذا كانت البیئة محبطة فإن الفرد یشعر بالدونیة  - 
  ) .25:2006لذاته(خلیل ،

كما بین روزبرخ بأن تقدیر الذات هو اتجاهات الفرد الشاملة سالبة كانت أم موجبة نحو 
  هما :، و من تقدیر الذاتمیز بین نوعین ، و نفسه

  أهمیة .، و : یعني أن الفرد یعتبر نفسه ذا قیمة تقدیر الذات المرتفع

: عدم رضا الفرد عن نفسه أو رفض الذات أو احتقار الذات(عبد اهللا،  تقدیر الذات المنخفض
9:1991. (  

  أما كوبر سمیث فمیز بین نوعین من تقدیر الذات : 
  الذین یشعرون أنهم ذوو قیمة . فراد عند األیوجد و  : تقدیر الذات الحقیقي

لكنهم ال یستطیعون ، و الذین یشعرون أنه ال قیمة لهم فراد یوجد عن األو  : تقدیر الذات الدفاعي
  .)679:1991مع اآلخرین (سالمة،، و التعامل على أساسه مع أنفسهم،و االعتراف بمثل هذا الشعور

   االتجاهات التي تناولت مفهوم تقدیر الذات:
 تقدیر الذات بوصفه اتجاهًا: -1

هارنیش تقدیر الذات بأنه شعور الفرد باإلیجابیة عن نفسه متمثلة ، و إذ یصل كًال من ماریا
 :Maria & Harnish, 2000استحقاق الحب (، و اإلعجاب بالذات، و القوة، و في الكفاءة

229( 

 تقدیر الذات بوصفه حاجة: -2

  هین مهمین:قام ماسلو بتصنیف حاجات التقدیر إلى اتجا
 الثقة بالنفس.، و الكفاءة، و حاجات التقدیر التي تتضمن الرغبة القویة في اإلنجاز  - أ

، لكنها تتضمن الرغبة في الحصلو على الهیبة، و حاجات تشترك مع التصنیف األول  - ب
 اإلعجاب، إذ أن الناس لدیهم احتیاج حقیقي للتقدیر من خالل اآلخرین. و 
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 تقدیر الذات بوصفه حالة: -3

، آخرون تعریفًا لتقدیر الذات یتضمن نظرة الشخص الشاملة لذاته أو لنفسه، و رستینتقدم ك
الحكم على معرفة الذات، التي تتضمن اإلیجاب أو السلب، ، و التقدیر یتضمن التقییمو 

  التقدیر السلبي یرتبط باالكتئاب. ، و التوافق، و فالتقدیر اإلیجابي یرتبط بالصحة النفسیة
 وقعًا:تقدیر الذات بوصفه ت -4

إذ یرى أصحاب هذا االتجاه أن مردودات التغذیة المرتجعة السلبیة أو اإلیجابیة تؤثر في 
هو ما أسماه اإلحساس ، و تقدیر الذات، و یربط أدلر بین اإلحساس بالفشل، و تقدیر الذات

هو ، و هو ما أسماه عقدة النقص، هذا على عكس ما تصوره ألبورت، و تقدیر الذات، و بالفشل
المثابرة، أما رولوماي فیؤكد أن تقدیر الذات مرتبط بالكینونة (تكون أو ال تكون) ، و القوة

قبول ما هو ، و كونه، و حتى یعي بنفسه فراد مطلب رئیس لأل، و فالوعي بالذات احتیاج
  مستحسن. ، و مقبول

 تقدیر الذات بوصفه تقییمًا:  -5

متمثلة في الذات أیضًا أحكام اآلخرین لمعاني الذات ال، و تتمثل في إصدار الحكم
مجموع تلك القیم المدركة ، و تصور الذات، و نطاق الذات، و هویة الذات، و الجسمیة

  یمكن أن یعبر عنها من خالل المظاهر السلوكیة للفرد أثناء المحادثة. 
  

  تقدیر الذات :النظریات التي تناولت 
أثره على ، و وهنم، و توجد العدید من النظریات التي تناولت تقدیر الذات من حیث نشأته

جهات النظر لدیها من حیث أسلوب تناولها لتقدیر ، و ٕان اختلفت، و سلوك الفرد بشكل عام
  من هذه النظریات :، و الذات

 نظریة القیاس االجتماعي (مارك لیري) -1

وفقا لنظریة القیاس االجتماعي یعاد تقدیر الذات قیاسا نفسیا یراقب نوعیة عالقات الفرد 
ظریة على أساس افتراض أن الناس یمتلكون دافعا سائدا نحو تعزیز تقوم الن، و باآلخرین

، أن نظام تقدیر الذات یراقب جودة العالقات بین األشخاص، و العالقات البینشخصیة المهمة
جه التحدید الدرجة التي یقیم بها الفرد عالقته مع اآلخرین على أنها تحمل ، و على، و أفعال الفردو 

عندما یتم المرور بخبرة التقویم الواطئ فإن نظام القیاس االجتماعي ، و ةوثیق، و أنها مهمة، و قیمة
یدفع بالفرد إلى اظهار سلوكیات تسترجع ، و یستثیر الضیق االنفعالي كعالقة تحذیر أو أنذار

  محاولة المحافظة علیه .، و التقدیر االیجابي
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، جاز المهماتن تقدیر الذات الواطئ لدى الفرد یكون مقترنا بحاالت الفشل في انإ
یرتفع تقدیر ، و غیرها من االحداث التي لها مضامین سلبیة، و االنتقاد أو الرفض من اآلخرینو 

  عندما یمتدح او یختبر حب اآلخرین .، و الذات عندما ینجح الفرد في انجاز المهمات

، النفسیة مثل األكتئاب، و ویرتبط تقدیر الذات الواطئ بعدد من المشكالت الشخصیة
  ) .79- 78: 2012الجیزاني، ( السلوك االجرامي ، و الفشل الدراسي، و األدمان، و الوحدةو 
  نظریة كوبر سمیث : -2

أنها ظاهرة أكثر ، و ذهب كوبر سمیث إلى أن مفهوم تقدیر الذات مفهوم متعدد الجوانب
كما تتضمن ردود الفعل أو االستجابات ، تعقیدا ألنها تتضمن كل من عملیات تقییم الذات

فإن هذه االتجاهات تتسم ، ٕاذا كان تقدیرالذات یتضمن اتجاهات تقییمیة نحو الذاتو  ،الدفاعیة
بقدر كبیر من العاطفة . فتقدیر الذات عند كوبر سمیث هو الحكم الذي یصدره الفرد على نفسه 

یقسم تعبیر الفرد عن تقدیره لذاته و ، متضمنا االتجاهات التي یرى أنها تصفه على نحو دقیق
یشیر إلى ، و التعبیر السلوكي، و وصفه لها، و هو إدراك الفرد ذاته، و التعبیر الذاتي إلى قسمین:

  التي تكون متاحة للمالحظة الخارجیة .، األسالیب السلوكیة التي تفصح عن تقدیر الفرد لذاته

وقد ركز كوبر سمیث على خصائص العملیة التي تصبح من خاللها مختلف جوانب 
قد افترض في سبیل ذلك أربع مجموعات و ، القة بعملیة تقییم الذاتالظاهرة االجتماعیة ذات ع

الدفاعات ، و الطموحات، و القیم، و هي : النجاحات، و من المتغیرات تعمل كمحددات لتقدیر الذات
  ).97- 96:1999(سلیمان، 

  نظریة زیلر (المجال االجتماعي ): -3

أنه مفهوم یربط بین تكامل و ، یعتبر زیلر تقدیر الذات ما هو إال البناء االجتماعي للذات
قدرة الفرد على أن یستجیب لمختلف المثیرات التي یتعرض لها من ، و الشخصیة من ناحیة
  ) .32:2005ناحیة أخرى (خلیل، 

فهو یفترض أن الشخصیة التي تتمتع بدرجة عالیة من التكامل تحظى بدرجة عالیة من 
درجة عالیة من الكفاءة في الوسط ظائفها ب، و هذا یساعدها على ان تؤدي، و تقدیر الذات

االجتماعي الذي توجد فیه كما أن تأكید زیلر على العامل االجتماعي جعله یسم مفهومه بانه " 
  ) .99:1999، تقدیر الذات االجتماعي" (سلیمان

یلعب دور الوسیط أو انه ، و ویصف زیلر تقدیر الذات بأنه تقدیر یقوم به الفرد لذاته
  ).104:1989العالم الواقعي (الكفافي ،، و بین الذاتیشغل منطقة متوسطة 
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  نظریة روزبرج : -4

ذلك من خالل المعاییر ، و ارتقاء سلوك تقییم الفرد لذاته، و تحدث روزبرج عن نمو
أوضح أنه عندما نتحدث عن تقدیر الذات المرتفع ، و السائدة في الوسط االجتماعي المحیط به

بینما تقدیر الذات المنخفض أو المتدني ، ا بشكل مرتفعیقدره، و فنحن نعي أن الفرد یحترم ذاته
  عدم الرضا عنها .، و یعني رفض الذات

طرح فكرة أن ، و واعتبر روزبرج أن تقدیر الذات هو مفهوم یعكس اتجاه الفرد نحو نفسه
ما الذات إال أحد هذه ، و الفرد یكون اتجاها نحو كل الموضوعات التي یتعامل معها

لفرد نحوها اتجاها ال یختلف كثیرا عن االتجاهات التي یكونها نحو یكون ا، و الموضوعات
اعترف بأن اتجاه الفرد عن ذاته ربما یختلف من الناحیة الكمیة ، و لكنه عاد، و المواضیع األخرى

  ).96:1992، عن اتجاهاته نحو المواضیع األخرى  (سلیمان

هو ، و یحتفظ به عادة لنفسه، و ومعنى ذلك ان تقدیر الذات هو التقییم الذي یقوم به الفرد
  ).103:1989، یعبر عن اتجاه االستحسان أو الرفض(الكفافي

 نظریة ماسلو : -5

یرى ماسلو في هرمه المدرج أن هناك مجموعة من الحاجات منها حاجات تقدیر 
  قسمها إلى :، و الذات

  الكفایة .، و االنجاز، و حاجة المرء إلى تقدیر ذاته بمعنى الرغبة في القوة - 

االعتراف أو ، و المكانة، و حاجة المرء إلى تقدیر اآلخرین له بمعنى الرغبة في السمعة الحسنة - 
  التقدیر من جانب اآلخرین .

ویرى ماسلو أن المجموعة األولى من الرغبات تتلخص جمیعها في حاجة المرء لتقدیر 
دیر اآلخرین له أو في حین تتمثل المجموعة الثانیة في حاجة المرء لتق، الثقة بالنفس، و ذاته

الحیلولة دون إتاحة الفرصة إلشباع هذه ، و اإلقدام من جانب اآلخرین، و المكانة، و الشهرة
  ).43:1988، جبرةالحاجات أو تحقیقها یمكن أن ینتج الشعور بالنقص أو الدونیة (

وإلشباع هذه الحاجة یتجه سلوك الفرد نحو مقابلة متطلبات ذلك الغیر فیبذل ما یمكن 
، االیجابیة بالنسبة لهؤالء اآلخرین، و هد في القیام بما یتوقع أنه عمل له قیمته االجتماعیةمن ج

النضج بالنسبة للمجتمع في حین ، و القوة، و یؤدي إشباع هذه الحاجة إلى الشعور بالثقة بالنفسو 
ر العزیمة (خی، و كما یؤدي إلى تثبیط الهمم، العجز، و یؤدي عدم إشباعها إلى الشعور بالنقص

  ).164:1978اهللا، 
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  ویرى الباحث انه وبناء على النظریات السابقة فان تقدیر الذات قائم على عدة امور منها :ـ
 .سلوك واستجابة الفرد مع االخرین قائم على حسن العالقة باالخرین وقیمتها واهمیتها وهذا یحدد - 

 .صورة التي یكونها لنفسهعلیها والتقدیر الذات واعالئها یعود لتقییم االنسان لنفسه والحكم  - 

تقدیر الذات یتكون نتیجة تكامل وظائف الشخصیة وكفائتها العالیة وهذا ینعكس على توافقه  - 
 العالي مع نفسه ومجتمعه .

دالئل تقییم الذات یحدد بتحدید اتجاه الفرد نحو نفسه سواء باالیجاب او السلب وبالتالي تقییم  - 
 الذي یحظى به .الفرد لنفسه یحدد مدى مستوى التقدیر 

 والعكس.ان اشباع الفرد لحاجاته ومتطلباته یكون تقدیرالفرد لذاته عالي  - 

وعلیه فان الباحث یرى ان تقدیر الذات وتحدید مستواه وتكوینه لدى الفرد یرتبط بعدة مكونات  - 
تتمركز نحو نظرة الفرد االیجابیة المكانیاته وقدرته وتحقیق استجابته والعمل على تحقیق 

اته باتزان هذه العوامل وغیرها تبني مستوى عال لدى الفرد من تقدیر الذات ویجعله یعیش حاجی
 بشكل اكثر استقرار واتزانا .
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  الثالثالفصل 
  دراسات سابقة

 

v اولت الشخصیة السیكوباتیةدراسات تن  

v .دراسات تناولت الوحدة النفسیة  

v دراسات تناولت تقدیر الذات  

v  السابقة.تعقیب عام على الدراسات  
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  الفصل الثالث
  دراسات سابقة

  

، قد قام الباحث باستعراض بعض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالیةل
ثالثة نتائج هذه الدراسة جرى تقسیمها حسب عالقتها بموضوع الدراسة إلى تسهیًال لعرض و 

  المحاور هي: ، و تناولت متغیرات الدراسةمحاور، 
  

  اسات تناولت الشخصية السيكوباتيةدر:  احملور األول
  

) بعنوان: "استخدام العالج الواقعي في خفض بعض 2010دراسة ( حسین،  - 1
  عینة من المراهقین" السلوكیات المضادة للمجتمع لدى 

  هدفت الدراسة إلى : 
بین ، و الفرق بینه، و أنماطه، و إلقاء الضوء على مظاهر السلوك المضاد للمجتمع - 

، العوامل المؤدیة للسلوك المضاد للمجتمع، ثم تشخیصه، و مظاهره، و االضطراب
 أسالیب قیاسه. و 

العملیة ، و فنیاته، و ساسیةمفاهیمه األ، و أهدافه، و إلقاء الضوء حول مفهوم العالج الواقعي - 
دورها في ، و طبیعتها، و ٕاجراءاتها، حتى تتضح ماهیة هذه الطریقة العالجیة، و اإلرشادیة

 خفض السلوك المضاد للمجتمع لدى المراهقین. 

تم في دراسته والتي شملت عدد من المراهقین  التجریبيوقد استخدم الباحث المنهج 
 اجراء الدراسة علیهم .

    
) بعنوان: "اختبار فاعلیة العالج السلوكي األسري لخفض 2008نج، او دراسة ( - 2

  النرجسیة" ، و أعراض اضطراب الشخصیة المضادة للمجتمع
هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلیة العالج السلوكي األسري لخفض أعراض اضطراب 

ابات ) من ذوي اضطر 50تكونت عینة الدراسة من (و  ،النرجسیة، و الشخصیة المضادة للمجتمع
، DSM-IV-TRالنرجسیة، تم تشخیصهم طبقاص لمعاییر ، و الشخصیة المضادة للمجتمع

لقیاس أعراض  Self Reportاستخدم الباحث لقیاس السلوك المضاد  للمجتمع تقریر ذاتي و 
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أسفرت النتائج عن فاعلیة العالج السلوكي األسري ، و اضطرابات الشخصیة المضادة للمجتمع
  ضادة للمجتمع. في عالج الشخصیة الم

) بعنوان: "الكشف عن تأثیر فاعلیة برنامج لتدخل 2007آخرون، ، و دراسة ( رایت - 3
  المبكر لمنع السلوك المضاد للمجتمع لدى المراهقین من طالب المدرسة الثانویة" 

المبكر لمنع السلوك المضاد  التدخلهدفت الدراسة إلى الكشف عن تأثیر فاعلیة برنامج 
) طالبًا من 247قد بلغت عینة الدراسة (، و راهقین من طالب المدرسة الثانویة"للمجتمع لدى الم

استخدمت الدراسة لقیاس تأثیر التدخل ، و سنة 14طالب أربع مدارس ثانویة متوسط أعمارهم 
، النادي، الفن)، الالمدرسیة (الریاضة، و استبیان یقیس مستوى االشتراك في األنشطة المدرسة

صعوبات ، و المعلمین، و الرفاق، و األسرة أفراد العالقات مع ، و المدرسة تصور الطالب لمناخو 
األنشطة ، و السلوك المضاد للمجتمع، و الكحول، و تعاطي المخدر، و السلوك في المدرسة، و التعلم

أظهرت الدراسة عن فاعلیة تأثیر برنامج ، و تقدیر الذات، و المشكالت االنفعالیة، و المنحرفة
  هقین من األعراض السلبیة للسلوك المضاد للمجتمع. قایة المراو  التدخل في
  

السلوك ، و ) بعنوان: "إساءة استخدام المخدرات2006كولتجین، ، و دراسة ( ألبیر - 4
  الشوارع في تركیا" طفال الضار كأحد السمات الشخصیة أل

السلوك الضار كأحد السمات ، و هدفت الدراسة إلى  اختبار عالقة إساءة استخدام المخدرات
الشوارع، تراوحت أطفال ) مراهقًا من 194بلغت العینة (، و الشوارع في تركیاطفال شخصیة ألال

مقیاس السلوك المضاد ، و استخم الباحثان مقیاس اإلیذاء النفسي، و ) عاماً 12- 10أعمارهم بین (
بین طول مدة إقامة ، و ارتباط دال بین إساءة استخدام المخدرات وجود أظهرت النتائج، و للمجتمع
السلوك المضاد ، و جدت عالقة ارتباطیة بین ارتكاب الجرائم المتكررة، و الشوارع، كماأطفال 
  بین اضطرابات الشخصیة. ، و الشوارعأطفال وجود عالقة بین طول مدة إقامة ، و للمجتمع
  

) بعنوان: "بعض المتغیرات االسریة المرتبطة باضطراب 2005محمد، و دراسة (خلیل - 5
  دراسة سایكودینامیة"  الشخصیة السیكوباثیة "

، و اقتصادیةأة العالقة بین المتغیرات االسریة اجتماعة عهدفت الدراسة الى معرفة طبی
) حالة من الذكور 50ساسیة (قد بلغت العینة األو  ،عالقتها باالنحراف السیكوباثي لدى الشبابو 

علیهم الباحث مقیاس المرتفعي على مقیاس السیكوباثي. حیث طبق ، و المترددین للعیادة النفسیة
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على أعلى  االذین حصلو ، و أفراد ربعة أما العینة االكلینیكة فبلغت أ، و )MNPالسیكوباثي (
سري المتعدد استخدم الباحث مقیاس المناخ األ، و مقیاس االعراض السیكوسوماتیة فيدرجات 
  لى النتائج التالیة :إحیث توصلت الدراسة  االبعاد.
الشعور بالحرمان ، و االهمال، و حد الوالدینأجرام إ ، و لمتفككسري السيء اأن المناخ األ –

، االحباط، و نمو مشاعر العدوان، و تشوه صورة الذات، و كل ذلك یؤدي الى اضطراب
 االدارك الجید لدى تلك الفئة.، و غیاب الفهمو 

كالت نفسیة شالسیكوباثیین یعانون من م فراد المجموعه االكلینیكة من األ أفراد ن أتبین  –
  العنف.، و سیطرة مشاعر العدوان، و انعدام الثقة، و زیادة في مشاعر القلق، و دةحا

  
االنحراف السیكوباتي ، و ): بعنوان "دینامیات السلوك العدواني2004، دراسة (محمد - 6

  حداث الجانحین المتسربین من التعلیم "لدى األ

، حداث الجانحیناأل االنحراف السیكوباتي لدى، و هدفت الدراسة تناول السلوك العدواني
دراسة بناء شخصیة الجانح ، و انحرافهم، و لطبیعة سلوكهم فقاً ، و محاولة إعادة تصنیفهمو 

ارتكابهم للجرائم التي ، و ذلك بهدف تقلیل تسرب الطلبة من مدارسهم، و السیكوباتي، و العدواني
لسلوك قد طبق الباحث مقیاس ا، و ) حدث جانح128تكونت العینة من (و  ،تجعلهم من الجانحین

استمارة المقابل ، و اختبار الید اإلسقاطي، و اختبار الشخصیة المتعدد األوجه، و العداوني
  توصلت الدراسة الى النتائج التالیة:و  ،اختبار التات، و اإلكلینیكیة

بین درجات األحداث الجانحین على مقیاس السلوك العدواني  إحصائیًا یوجد ارتباط دال  - 
 م على مقیاس االنحراف السیكوباتي.درجاته، و بابعاده المختلفة

، على عدوانیةحداث الجانحین األألبین متوسط درجات ا إحصائیًا توجد فروق دالة  - 
یكوباتي دنى عدوانیة على مقیاس االنحراف السدرجات األحداث الجانحین األ، و متوسطو 

 على عدوانیة.لصالح احداث الجانحین األ

، درجات االحداث الجانحین االعلى سیكوباتیةبین متوسط  إحصائیًا توجد فروق دالة  - 
درجات االحداث الجانحین االدنى سیكوباتیة على مقیاس االنحراف العدواني ، و متوسطو 

 .لصالح احداث الجانحین االعلى سیكوباتیة

سیكوباتیة عن ، و تختلف الدالالت اإلكلینیكیة الممیزة لألحداث الجانحین األعلى عدوانیة - 
 سیكوباتیة.، و لجانحون األقل عدوانیةأقرانهم األحداث ا
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عالقتها ببعض سمات ، و بعنوان " جریمة السرقة ):2003دراسة (القحطاني    -7

العادیین في منطقة مكة ، و المتغیرات الدیمغرافیة لدى عینة من السجناء، و الشخصیة
  المكرمة "

سجناء ممن بعض المتغیرات التي اتصف بها ال، و هدفت الدراسة لتحدید السمات الشخصیة
كما هدفت الدراسة  یضاً أن هذه المتغیرات موجودة لدى العادیین أ إذایضاح ما إ ، و ارتكبوا جرائم

عینة من  المتغیرات الدیمغرافیة لدى، و السمات الشخصیة، و یان االرتباط بین جریمة السرقةبالى إ
الباحث المنهج  قد استخدم، و ) نزیل200العادیین. حیث تكونت عینة الدراسة من (، و السجناء
  قد أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة:، و الوصفي

 العادیین في السمات الشخصیة.، و توجد فروق ذات داللة احصائیة بین السجناء - 

 الحالة الجنائیة.، و في المستوى التعلیمي للمفحوص إحصائیًا توجد فروق دالة  - 

 ئیة.الحالة الجنا، و بین دخل الفرد إحصائیًا توجد فروق دالة  - 

الحالة الجنائیة ، و المستوى التعلیمي لالم، و بین دخل االسرة إحصائیًا توجد فروق دالة  - 
 في سمتي (مجدد/تقلیدي)

في سمتي (متوتر /غیر  األم، و ببین المستوى التعلیمي لأل إحصائیًا توجد فروق دالة  - 
 متوتر).

  
، لدى المراهقین )، بعنوان: "اضطراب الشخصیة السیكوباتیة2003رزق ، و دراسة (سلیم -8

  خارجها في قطرین عربیین "، و الراشیدین بمؤسسات ایوائیةو 

حیث بلغت ، هدفت الدراسة للتعرف على الشخصیة السیكوباتیة في ضوء بعض المتغیرات
 ،قد قام الباحث بتطبیق مقیاس تقریر الذات للسیكوباتیةو ، ) سیكوباتیاً 413عینة الدراسة (

  التالیة :توصلت الدراسة الى النتائج و 
 المظاهر السلوكیة له.، و هم عوامل السیكوباتیة هي سمات السیكوباتيأن إ - 

 الراشدین في سمات السیكوباتیة.، و بین المراهقین إحصائیًا فروق دالة  وجود عدم - 

الراشدین لصالح المراهقین في ، و بیثن المراهقین إحصائیًا وجود فروق دالة  - 
 المظاهرالسلوكیة للسیكوباتي.

، خارجه في السمات، و بین المقیمین داخل االیواء إحصائیًا فروق دالة  ودوج عدم - 
 المظاهر السلوكیة للسیكوباتي.و 
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السعودیین في المظاهر السلوكیة بینما ، و بین المصریین إحصائیًا فروق دالة  وجود عدم - 
 كانت هناك فروق لصالح السعودیین في السمات السیكوباتیة.

 
  

بعنوان: "أثر برنامج إرشادي لتعدیل االتجاه نحو السلوك ) 2002دراسة ( السقاف،  - 9
  اإلجرامي لدى األحداث الجانحین" 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج لتعدیل االتجاه نحو السلوك اإلجرامي لدى األحداث 
قد ، و المنهج التجریبي) حدثًا جانحًا، اتبع الباحث 32قد بلغت عینة الدراسة (، و الجانحین
  الدراسة إلى النتائج اآلتیة: أسفرت 

 یحمل األحداث الجانحین اتجاهات إیجابیة عالیة نحو السلوك اإلجرامي. - 1

فعالیة البرنامج اإلرشادي المستخدم في خفض مستوى االتجاه نحو السلوك  - 2
 اإلجرامي.

  النشاطات التي تضمنها البرنامج. ، و استمرار الفعالیات - 3
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  احملور الثاين
  يةدة النفسدراسات تناولت الوح

  

الوحدة النفسیة ، و عالقتها بالتوكیدیة، و ) بعنوان: "هویة الذات2011، دراسة : (زقوت -1
  لدى مجهولي النسب"

التوكیدیة ، و الشعور بالوحدة النفسیة، و لكشف عن العالقة بین هویة الذاتاهدف الدراسة 
كان االحتضان، كذلك التعرف على الفروق في هذه المتغیرات بحسب (م، و لدى مجهولي النسب

مكانیة التنبؤ بتأثیر هویة إ ، و المستوى التعلیمي، المستوى االقتصادي، الحالة االجتماعیة، العمر
لتحقق هذه االهداف استخدمت الباحثة عددا من ، و التوكیدیة على الوحدة النفسیة، و الذات

مقیاس ، و الباحثة ادإعداستخدمت الدراسة المقاییس التالیة: ( مقیاس هویة الذات من و  ،المقاییس
تم تطبیقها على ، و تقنین الباحثة)، و راتوي إعدادالباحثة،  مقیاس الوحدة النفسیة  إعدادالتوكیدیة 

المحتضنین لدى أسر ، و من مجهولي النسب المتواجدون في جمعیة مبرة الرحمة 58عینة قوامها 
  اسفرت الدراسة عن النتائج التالیة :أقد و  ،في قطاع غزة

الشعور بالوحدة النفسیة لدى ، و التوكیدیة، و بین هویة الذات إحصائیًا القة دالة توجد ع - 
  مجهولي النسب.

التوكیدیة لدى ، و الشعور بالوحدة النفسیة، و في هویة الذات إحصائیًا ال توجد فروق دالة  - 
  المتواجدین لدى األسر البدیلة.، و مجهولي النسب المتواجدین في الجمعیة

التوكیدیة لدى ، و الشعور بالوحدة النفسیة، و حصائیة في هویة الذاتذات داللة إ ال توجد فروق - 
  مجهولي النسب تعزي لمتغیر الجنس.

الوحدة النفسیة لدى مجهولي ، و التوكیدیة، و حصائیة في هویة الذاتال توجد فروق ذات داللة إ - 
  مر.سر تعزى لمتغیر العأالمحتضنین لدى ، و النسب المتواجدون في المؤسسة

الشعور بالوحدة النفسیة لدى ، و التوكیدیة، و حصائیة في هویة الذاتإال توجد فروق ذات داللة  - 
  مجهولي النسب تعزي لمتغیر المستوى االقتصادي..

الشعور بالوحدة النفسیة لدى ، و التوكیدیة، و حصائیة في هویة الذاتإال توجد فروق ذات داللة  - 
  ى التعلیمي.مجهولي النسب تعزي لمتغیر المستو 
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الشعور بالوحدة النفسیة لدى المرأة ، و )، بعنوان: "األمن النفسي2010دراسة: (خویطر  -2
  عالقتهما ببعض المتغیرات"، و األرملة)، و الفلسطینیة (المطلقة
الشعور بالوحدة النفسیة لدى المرأة ، و معرفة مستوى االمن النفسي هدفت الرسالة إلى

اختبار العلم ، و استخدمت الدراسة استمارة جمع المعلومات، و األرملة، و الفلسطینیة المطلقة
، أرملة )146) منهم (237(الباحث، بلغت عینة الدراسة  إعدادالوحدة النفسیة من ، و النفسي

  قد اسفرت الدراسة عن النتائج التالیة :و  ،مطلقة من محافظة غزة )91(

  مرتفع نسبیا من االمن النفسي.. المطلقة تشعر بمستوى، و أن المرأة الفلسطینیة األرملة - 

  الشعور بالوحدة النفسیة..، و أن هناك عالقة ارتباطیة عكسیة بین كل من األمن النفسي - 

  %.61درجة الوحدة النفسیة لدى المرأة الفلسطینیة المطلقة كانت متوسطة بنسبة  - 
  

بعض و ، ) بعنوان: " العالقة بین الشعور بالوحدة النفسیة2010دراسة (الدسوقي،  -3
  متغیرات الشخصیة "

عدد من متغیرات ، و هدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة بین خبرة الشعور بالوحدة النفسیة
التجاول ، و الكفایة الشخصیة، و التقدیر السلبي للذات، و االعتمادیة، و الشخصیة مثل العدوانیة

بلغت و  ،لمراهقین من الجنسینذلك لدى ا، و النظرة السلبیة للحیاة، و الثبات االنفعالي، و االنفعالي
، دواتأاستخدم الباحث ، و ول الثانویةتلمیذة من تالمیذ الصف األ، و ) تلمیذ200عینة الدراسة (

عبد السالم  إعدادمقایس على النحو التالي: (مقیاس المستوى االجتماعي االقتصادي لالسرة من و 
مقیاس الوحدة ، من رونالد رونرابراهیم قشقوش، استبیان تقدیر الشخصیة للكبار ، و غفارعبد 

  -:سة على النتائج التالیةسفرت الدراأو ، الباحث) إعدادالنفسیة من 
بین المتوسط الحسابي للدرجات التي حصل علیها التالمیذ  إحصائیًا وجود فروق دالة  - 

ذو المستویات المرتفعة من حیث الشعور بالوحدة النفسیة على المقیاس الفرعي للنظرة 
ذوي المستویات المنخفضة لصالح ذو المستویات المرتفعة في الشعور و ، لحیاةالسلبیة ل

 بالوحدة النفسیة .

 أفراد على مستوى الشعور بالوحدة النفسیة على تباین درجات  إحصائیًا وجود تاثیر دال  - 
المجموعات الفرعیة على المقاییس الفرعیة المتضمنة في استبیان الشخصیة المتضمن 

 عدم كفایة الشخصیة الخ.، و التقدیر السلبي للذات، و االعتمادیة، و ةسمات العدوانی
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)، بعنوان: "الوحدة النفسیة لدى زوجات الشهداء في ضوء 2008، دراسة (عابد -4
  المتغیرات النفسیة".

هدفت الدراسة الى الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفسیة لدى زوجات الشهداء بكل 
اللتزام الدیني، كما هدفت الي الكشف عما اذا كان هناك فروق في ا، و من المساندة االجتماعیة

مستوى الشعور بالوحدة النفسیة یمكن أن تعزي الي بعض المتغیرات الدیمغرافیة مثل المستوى 
االقتصادي لألسرة، نمط السكن، عدد األبناء، عدد السنوات بعد استشهاد الزوج، المؤهل العلمي 

زوجة شهید من زوجات شهداء  )153(بلغت عینة الدراسة قد و  ،مكان السكن، و للزوجة
من  االلتزام الدیني،، و استخدم الباحث مقیاس الوحدة النفسیة ،والمساندة االجتماعیةو  ،األقصى

  توصلت الدراسة الي النتائج التالیة: الباحث. إعداد
المساندة ، و بین الشعور بالوحدة النفسیة إحصائیًا توجد عالقة ارتباطیة عكسیة دالة   - 

  االجتماعیة لدى زوجات الشهداء.
  االلتزام الدیني لدى زوجات الشهداء.، و ال توجد عالقة ارتباطیة بین الشعور بالوحدة النفسیة  - 
ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في مستوى الشعور بالوحدة النفسیة تعزى لكل من   - 

  عدد األبناء.، نمط السكن، المستوى االقتصادي
في مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لدى زوجات الشهداء تعزى  إحصائیًا توجد فروق دالة   - 

المؤهل العلمي لصالح (ثانویة عامة أو ، و لكل من عدد السنوات لصالح (سنتین أو أقل)
بعد ، و االهتمام، و المحبة، و مكان السكن لصالح شمال غزة في بعد فقدان التقبل، و أقل)

  رفح في بعد "البعد االجتماعي".، و صالح شمال غزةل، و العجز االجتماعي
  

عالقتها بسمات ، و )، بعنوان: "الشعور بالوحدة النفسیة2005، دراسة : ( شیبي -5
  الشخصیة لدى عینة من طالبات أم القرى بمكة المكرمة".

، عالقتها بسمات الشخصیة، و تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن الشعور بالوحدة النفسیة
 إعدادفقا لنظریة أریكسون، استخدمت الباحثة مقیاس الوحدة النفسیة ، و یاس المعدفقا للمقو 
  سفرت الدراسة عن النتائج التالیة :أقد و  ،للسمات الشخصیة مقیاس أریكسون، و 2004لمزروع ا

، االنجاز، و المبادئة، و االستقالل، و االحساس بالثقة، و یوجد ارتباط سالب بین الوحدة النفسیة  - 
  التدفق..، و األلفة، و الهویةو 

فقا لمتغیر المستوى ، و توجد فروق ذات داللة احصائیة في درجة الشعور بالوحدة النفسیة  - 
  التخصص لصالح األقسام األدبیة.، و الدراسي



 لدراسات السابقةا

 ) 60 (

 الثالثالفصل 
  

  

عالقتها باالكتئاب لدى عینة من ، و )، بعنوان: "الوحدة النفسیة2006، دراسة: (جودة -6
  طالبات جامعة األقصى"، و طالب

االكتئاب لدى عینة من ، و الدراسة الى التعرف على العالقة بین الوحدة النفسیةهدفت 
، االكتئاب بكل من النوع، و معرفة مدى تأثر الوحدة النفسیة، و طالبات جامعة األقصى، و طالب

قد بلغت عینة ، و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیليو  ،الحالة االجتماعیة، و السكنو 
قد استخدمت الباحثة مقیاس و ، طالبة) 233( ، و)الباً ط 217طالبة(، و لباطا 450الدراسة (

قد اسفرت و ، مقیاس بیك الثاني لإلكتئاب، و )1988إبراهیم قشقوش ( إعدادالوحدة النفسیة 
  الدراسة عن النتائج التالیة :

االكتئاب لدى طالب جامعة ، و وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الوحدة النفسیة - 
 األقصى.

العینة في مقیاس الوحدة  أفراد بین متوسطات درجات  إحصائیًا ال یوجد فروق دالة   - 
 النفسیة تعزى لمتغیر النوع.

حیث تبین أن سكان المدینة ، الحالة االجتماعیة، و جود فروق دالة تعزى لمتغیر السكنو  - 
ن الوحدة أن المتزوجین أقل معاناة م، و أكثر شعورا بالوحدة النفسیة مقارنة بسكان المخیم

 النفسیة مقارنة بغیر المتزوجین.
  

)، بعنوان" الشعور بالوحدة النفسیة لدى عینة من 2004، عامر، و دراسة : (الدلیم -7
  المراهقات في المملكة العربیة السعودیة "، و المراهقین

، مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة لدى المراهقین من الجنسین إعدادلى إهدف هذا البحث 
فروق  وجود التعرف على البناء العاملي لهذه األداة. كما یهدف البحث الي الكشف عن مدىو 

، المنطقة الجغرافیة.، و المرحلة التعلیمیة، و جوهریة بین الجنسین تعزى االختالف متغیرات الجنس
من طلبة  2660أربعین بندا تم تطبیقه على ، و لقد قام الباحثان بتطویر مقیاس من ستو 

ثالثین مدرسة موزعة على ثالث مناطق رئیسیة هي ، و الثانویة في ست، و ن المتوسطةالمرحلتی
سفرت الدراسة عن النتائج قد او  ،المنطقة الشرقیة، و منطقة مكة المكرمة، و منطقة الریاض

  :التالیة
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جد أن ، و من الشعور بالوحدة النفسیة فقد إحصائیًا وجود مستویات مختلفة دالة  - 
 ا بالوحدة من المراهقات. المراهقین أكثر شعور 

في الشعور بالوحدة النفسیة بین المراهقین لصالح طلبة  إحصائیًا فروق دالة  وجود - 
فروق دالة لصالح المراهقات في منطقة الریاض مقارنة  وجود المرحلة الثانویة مع

  الدمام.، و بالطالبات في منطقتي مكة المكرمة
  

لبعض العوامل المرتبطة بالشعور بالوحدة )، بعنوان: "دراسة 2003دراسة : (حمادة،  -8
  وكالة الغوث".، و النفسیة لدى المتقاعدین من معلمي القطاع الحكومي

تهدف هذه الدراسة الي التعرف على بعض العوامل المرتبطة في الشعور بالوحدة النفسیة 
، عدوكالة الغوث، مثل اتجاهات األسرة نحو المتقا، و لدى المتقاعدین من معلمي الحكومة

العمل بعد التقاعد، ثم معرفة اهم ، و الجاذبیة االجتماعیة، و الذهانیة، و العصابیة، و االنبساطو 
الوحدة ، و معرفة عالقة االرتباط بین هذه العوامل، و العوامل المؤثرة في الشعور بالوحدة النفسیة

مي الوكالة المتقاعدین من معل، و معرفة الفروق بین المتقاعدین من معلمي الحكومة، و النفسیة
معلما متقاعدا نصفهم من  200تكونت عینة الدراسة من ، و في مستوى الشعور بالوحدة النفسیة

لتحقیق هذه الدراسة استخدم الباحث ، و النصف اآلخر من متقاعدي الوكالة، و متقاعدي الحكومة
سرة مقیاس اتجاهات اال، و الباحث إعدادمن  –عدة أدوات منها : استمارة جمع بیانات أولیة 

مجدي  إعدادمن  –مقیاس الشعور بالوحدة النفسیة ، و الباحث إعدادمن  - نحو المتقاعد
 ،)1989صالح الدین أبو ناهیة ( إعدادمن  –استخبار آیزنك للشخصیة ، و )1998الدسوقي (

  سفرت الدراسة عن النتائج التالیة :قد أو 

ملین من المعلمین المتقاعدین في غیر العا، و ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین العاملین -
  مستوى الشعور بالوحدة النفسیة..

المتقاعدین من ، و فروق ذات داللة احصائیة بین المتقاعدین من معلمي الحكومة وجود - 
  معلمي الوكالة في مستوى الشعور بالوحدة النفسیة لصالح المتقاعدین من معلمي الحكومة.
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  احملور الثالث
  :ر الذاتتقدي دراسات تناولت

  الشوارع"أطفال تقدیر الذات لدى ، و )، بعنوان: "السلوك العدواني2010دراسة (محمود ، -1

من الشوارع أطفال  ىعالقته بتقدیر الذات لد، و هدفت الدراسة الى بحث السلوك العدواني
الشوارع قسمت الى مجموعتین مجموعه اصغر أطفال من  )88الجنسین، تكونت العینة من (

مفحوص لكل مجموعه من  44"عام  بواقع 16- 13مجموعه أكبر سنًا من "، و عام"12- 7سنًا "
 ،الباحث إعدادهما من ، و تقدیر الذات، و الجنسین، استخدمت الدراسة مقیاس السلوك العدواني

  توصلت الدراسة الى النتائج التالیة:و 
الشوارع فال أطتقدیر الذات في اتجاه ، و في السلوك العدواني إحصائیًا وجود فروق دالة  - 

 لكبار السن لصالح الذكور.
الشوارع أطفال تقدیر الذات لدى ، و بین السلوك العدواني إحصائیًا وجود عالقة دالة  - 

 .ناثصغار السن لصالح اإل
  

مصادر الدعم االجتماعي ، و )، بعنوان "مستویات تقدیر الذات2010دراسة (عالء الدین  -2
  بالعدوان لدى الطلبة الجامعیین "

عینة  العدوان لدى، و الدعم االجتماعي، و دراسة الى فحص العالقة بین تقدیر الذاتهدفت ال
هم ، و ناثاإل، و موزعون بین الذكور ) طالباً 304من الطلبة الجامعین حیث بلغت عینة الدراسة (

قد استخدم الباحق في ادواته و  ،بالجامعة الهاشمیة باالردن منالطلبة الجامعیین المسجلون فعلیاً 
مقیاس العدوان ، و وجهمقیاس الدعم االجتماعي متعدد األ، و تقدیر الذات لروزنبیرغ مقیاس
  - أسفرت الدراسة الى النتائج التالیة :و  ،بیري، و لبوسي
 العدوان.، و الدعم االجتماعي، و وجود عالقة خطیة بین تقدیر الذات - 
ماعي من الدعم االجت، و بین كل من تقدیر الذات إحصائیًا  وجود ارتباط سلبي دال  - 

 العدوان من جهة اخرى.، و جهة
 في مقیاس العدوان یعزى للجنس. إحصائیًا  وجود فروق دالة  - 

  

 –انفعالي سلوكي  –) بعنوان " فعالیة برنامج  ارشاد عقالني 2010دراسة (عنقاوي ، -3
  جامعة طائف ". –في تحسین تقدیر الذات لدى عینة من طلبة كلیة التربیة 

في  –انفعالي سلوكي  –ق من فعالیة برنامج  ارشاد عقالني هدفت الدراسة الى التحق
ذلك بهدف دعم البناء ، و جامعة طائف –تحسین تقدیر الذات لدى عینة من طلبة كلیة التربیة 
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مساعدة الطلبة في تحسین نظرتهم ، و توعیة الشخص بحدیث الذات السلبي، و النفسي لالنسان
، تجریبیة"، و منهج التجریبي "مجموعتین ضابطةتقدیرها. حیث استخدم الباحث ال، و لذواتهم

 ،عاما20- 18تراوح اعمارهم ، و " طالبة من طالبات كلیة التربیة150بلغت العینة الكلیة "و 
اسفرت و  ،الباحثة باالضافة الى البرنامج إعدادهو من ، و استخدم الباحث مقیاس تقدیر الذاتو 

  - الدراسة الى النتائج التالیة :
، بین متوسطات درجات المجموعه التجرییة في القیاسین القبلي حصائیًا إوجود فروق دالة  - 

المعرفي على مقیاس ، و الشخصیة، و االجتماعي، و البعدي بالنسبة لتقدیر الذات الجسميو 
 تقدیر الذات.

، المجموعة التجریبیة أفراد بین متوسطات رتب درجات  إحصائیًا توجد فروق دالة  - 
المجموعه الضابطة في القیاس البعدي بالنسبة لتقدیر  أفراد متوسطات رتب درجات و 

المعرفي  على مقیاس تقدیر الذات  لصالح ، و الشخصیة، و االجتماعي، و الذات الجسمي
 المجموعة التجریبیة.

المجموعه التجریبیة  أفراد بین متوسطات رتب متوسطات  إحصائیًا فروق دالة  وجود عدم - 
، الشخصیة، و االجتمكاعي، و سبة لتقدیر الذات الجسميالتتبعي بالن، و في القیاسین البعدي

 المعرفي على مقیاس تقدیر الذات.و 
   

): بعنوان " فاعلیة برنامج ارشادي عقالني انفعالي سلوكي في  2009، دراسة (علي -4
  تحسین تقدیر الذات لدى عینة من الطالب "

االعراض السلبیة ، و یةهدف البرنامج الى تعلیم الطلبة الصلة بین معتقداتهم الغیر عقالن
غیر العقالنیة ، و التمییز بین المعتقدات العقالنیة، و السلوكیات االنسحابیة، و التوتر، و للقلق

قد استخدم الباحث في و  ،المنطقیة  ةتعلیم المشاركین الطرق العلمیة الصحیحة في التفكیر
الیس لالرشاد العقالني و ، برنامجه المنهج االرشادي الذي یستند الیه البرنامج هو نظریة البرت

- 18التي تتراوح اعمارهم بین  فراد  بلغت عینة البرنامج مجموعه من األو  ،االنفعالي السلوكي
  - قد اسفرت نتائج البرنامج الى :و ، جلسه لمدة شهر. 12على عدد ، و عام 21

الضابطة في ، و المجموعه التجریبیة أفراد  وجود فروق دالة احصائیة بین متوسط رتب  - 
 دیر الذات لصالح المجموعه التجریبیة.تق

المجموعه التجریبیة في القیاسین  أفراد  بین متوسطات رتب  إحصائیًا وجود فروق دالة  - 
 وجود هذا یدل على، و البعدي على مقیاس تقدیر الذات لصالح القیاس البعدي، و القبلي

 بعد تطبیق البرنامج. فراد  تغییر جذري لهؤالء األ



 لدراسات السابقةا

 ) 64 (

 الثالثالفصل 

  
عالقتهما بتصور ، و تقدیر الذات، و ): بعنوان "المعاناه االقتصادیة2009دراسة (حسن ، -5

  االنتحار لدى الشباب الجامعي "

هدفت الدراسة الى معرفة الفروق بین متوسطات درجات الطالب في متغیرات الدراسة " 
العالقة بین المعاناة ، و تصور االنتحار " - التقدیر السلبي للذات –المعاناة االقتصادیة 

) من 290بلغت عینة الباحث (و  ،بین تصور االنتحار، و التقدیر السلبي للذات، و قتصادیةاال
استمارة البیانات لباحث االدوات التالي في دراسته استخدم ا، و طالب كلیة االداب بالزقازیق

مقیاس روزنبرج ، و ئهزمال، و استبیات المعاناه االقتصادیة لیمبرزالباحث،  إعدادالعامة من 
اسفرت الدراسة الى النتائج ، و واین جیل، و صور االنتحار لجونجیلمقیاس ت، و لذاتلتقدیر ا
  -التالیة :
الطالبات في متغیر  ، و بین متوسط درجات الطالب إحصائیًا فروق دالة  وجود عدم - 

التقدیر السلبي للذات" مما  - تصور االنتحار –هي " المعاناة االقتصادیة ، و الدراسة
 تي یتعرض لها الشباب الجامعي من كال الجنسین.یوضح تشابه الضغوط ال

 تصور االنتحار.، و بین المعاناه االقتصادیة إحصائیًا وجود ارتباط موجبا دال  - 
اظهرت الدراسة دور تقدیر الذات كاحد متغیرات الشخصیة التي تعمل على تعدیل  - 

 ما یرتبط بها من افكار انتحاریة.، و العالقة بین الضغوط االقتصادیة
 

توكید ، و عالقته بتقدیر الذات، و ): بعنوان " السلوك العدواني2006خلیل ،الشیخ سة (درا -6
  الذات لدى طلبه المرحلة الثانویة بمحافظة غزة " 

تناكید الذات ، و تقدیر الذات، و هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بین درجة السلوك العدواني
تاكید الذات  - تقدیر الذات –وك العدواني معرفة الفروق في السل، و لدى مرحلة طلبة الثانویة

قد استخدمت الدراسة المقاییس التالیة مقیاس و  ،حجم االسرة –التخصص  –بالنسبة "الجنس 
بلغت عینة و  ،الباحث إعدادجمیعهم من ، و توكید الذات، و تقدیر الذات، و السلوك العدواني

  - النتائج التالیة : اسفرت عنو  ،عام 19- 15طالبة  من عمر ، و " طالب400الدراسة "
 في السلوك العدواني لصالح الذكور. إحصائیًا توجد فروق دالة  - 

 بین الجنسین في درجة العدوان على الذات. إحصائیًا ال توجد فروق دالة  - 

 في في درجة العدوان على االخرین لصالح الذكور. إحصائیًا توجد فروق دالة  - 

 ان على الممتلكات لصالح الذكور.توجد فروق ذات دالله احصائیة في درجة العدو  - 
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العدوان على ، و تعزي لحجم االسرة في السلوك العدواني إحصائیًا ال توجد فروق دالة  - 
 الممكتلكات.، و على االخرین، و الذات

  

  یشعر به الدارسون الكبار" ، و " تقدیر الذات كما یقیمه): بعنوان2005السعادات دراسة ( -7
، العوامل المؤثرة فیهاو ، تكوینها، و طرق نموها، و اتهدفت الدراسة الى محاولة فهم الذ

تكونت عینة الدراسة من و  ،مدى تقدیر االخرین لهم، و معرفة مدى تقدیر الذات لدى كبار السنو 
قد استخدم ، و " دارسا تم اختیارهم عشوائیا من مراحل التعلیم اللیلي بالمملكة السعودیة111"

اسفرت الدراسة عن النتائج و  ،التي تشمل عدة محاور، و هإعدادالباحث استبانة تقدیر الذات من 
  التالیة :
، في استجابات الدارسین الكبار نحو مدى تقدیرهم لذواتهم إحصائیًا التوجد فروق دالة  - 

  الدخل الشهري.، و مدى تقدیر االخرین لهم باختالف العمرو 
، تقدیرهم لذواتهمفي استجابات الدارسین الكبار نحو مدى  إحصائیًا التوجد فروق دالة  - 

المرحلة و ، الوضع الوظیفي، و مدى تقدیر االخرین باختالف الحالة االجتماعیةو 
  التعلیمیة.

 كذلك تقدیر االخرین لهم مرتفع.، و تقدیر الذات لذواتهم مرتفع - 
 

مقترح ، و ): بعنوان " "تقدیر ذات المتعافین من ادمان المخدرات2003، دراسة (النجار -8
  ئي في خدمة الفرد"لزیادته بالعالج البی

، حاالت التعافي، و هدفت الدراسة الى الكشف عن طبیعة العالقة بین كل من تقدیر الذات
غیر المدمنین كما هدفت للتعرف ، و المدمنین، و االصحاء لدى عینات من المتعافین، و االدمانو 

بین ، و ءاالصحا، و بین المتعافین، و المدمنین، و على الفروق في تقدیر الذات بین المتعافین
، الراي للعالج البیئي لخدمة الفرد، و االصحاء  كما تهدف الدراسة الى تقدیم الخدمة، و المدمنین

) موزعین على ثالث 173(قد بلغت عینة الباحث و  ،غیرهم، و توضیح التعامل مع المتعافینو 
، "56عینة المتعافین "، "56عینة المدمنین "(مجموعات قسمت على النحو التالي: 

، الباحث إعدادتناول الباحث المقاییس التالیة : مقیاس تقدیر الذات من ، و " )61صحاء"العینةا
  - قد اسفرت نتائج الدراسة الى :و  ،استمارة لمعرفة البیانات الشخصیةو 

المدمنین لصالح ، و وجود فروق دالة احصائیة في مستوى تقدیر الذات بین المتعافین - 
 المتعافین.

 االصحاء.، و على مقیاس تقدیر الذات بین المتعافین ًا إحصائیال توجد فروق دالة  - 
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االصحاء ، و على مقیاس تقدیر الذات بین مدمني المخدرات إحصائیًا توجد فروق دالة  - 
 لصالح االصحاء.

  
ذوي   ىاالكتئاب لد، و القلق، و ): بعنوان " تقدیر الذات2003، والمشعان دراسة (عیاد -9

  التعاطي المتعدد "
، كل من القلق كحالة، و التعرف على مدى االرتباط بین تقدیر الذاتهدفت الدراسة الى 

غیر المتعاطین في تقدیر ، و الفروق بین المتعاطین، و سمةواالكتئاب لدى ذوي التعاطي المتعددو 
 45من غیر المتعاطین " ، و "46بلغت عینة الدراسة من المتعاطین "و  ،االكتئاب، و القلق، و الذات

، مقیاس االكتئاب لبیك، و راسته االدوات التالیة مقیاس القلق لسبیلبیرجراستخدم االبحث في د، و "
  - أسفرت نتائج الدراسة :و  ،مقیاس تقدیر الذات لروزنبرج، و ستیرو 

، القلق، و غیر المتعاطین في تقدیر الذات، و بین المتعاطین إحصائیًا وجود فروق دالة  - 
ا في تقدیر ذواتهم من غیر انخفاض، و اكتئابا، و االكتئاب فالمتعاطون اكثر قلقاو 

 المتعاطین .
 االكتئاب.، و وجود ارتباط سلبي بین تقدیر الذات - 
تقدیر الذات حیث كانت درجات المعتمدین على مقیاس ، و وجود ارتباط بین االعتماد - 

 تقدیر الذات منخفضة مقابلة بغیر المعتمدین.
 

  

تصور ، و الذات) بعنوان: "العالقة بین تقدیر 2002، آخرون، و دراسة (دي مان -10
 االنتحار لدى عینة من طالب الجامعة"  

تصور االنتحار لدى عینة من ، و هدفت الدراسة إلى الكشف عن االعالقة بین تقدیر الذات
، ) سنة24- 18) طالبًا، تراوحت أعمارهم ما بین (131كانت عینة الدراسة (، و طالب الجامعة

مقیاس تصور االنتحار ، و بیك لالكتئابن مقیاس، و طبق علیهم مقیاس روزنبرج لتقدیر الذاتو 
زیادة أعراض ، و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أن انخفاض تقدیر الذات، و الباحثة إعدادمن 

قایة ضد ، و أن التقدیر اإلیجابي للذات هو عامل، و االكتئاب یزیدان من احتمالیة االنتحار
  تصور االنتحار. ، و أعراض االكتئاب

 

انخفاض تقدیر ، و ) بعنوان: "خبرات الطفولة السیئة2001، آخرون، و دراسة (ماكجي -11
 الیأس كمتغیرات منبئة بصور االنتحار" ، و الذات
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الیأس ، و انخفاض تقدیر الذات، و هدفت الدراسة إلى الكشف عن خبرات الطفولة السیئة
ذلك على عینة من طالب الجامعة تراوحت أعمارهم ما بین ، و كمتغیرات منبئة بصور االنتحار

  قد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي:و  ،) سنة18-21(
 الیأس.، و أن التعرض لإلساءة في مرحلة الطفولة یرتبط بانخفاض تقدیر الذات - 

الیأس هي عوامل خطورة منبئة ، و انخفاض تقدیر الذات، و أن خبرات الطفولة السیئة - 
 تصور االنتحار.، و باالكتئاب

انخفاض ، و الیأس، و ي خبرات الطفولة السیئةأن أفكار إیذاء الذات لدى الذكور تكمن ف - 
فإن أكثر المتغیرات تنبؤًا بتصور االنتحار هو انخفاض  ناثبالنسبة لإل، و تقدیر الذات

تصور االنتحار أقوى لدى ، و تقدیر الذات، كما أن العالقة بین تقدیر الذات السلبي
 .ناثالذكور من اإل

 
، تقدیر الذات، و لعالقة بین العدوان) بعنوان: "ا2001جیسلین، ، و دراسة (سولیفان -12

 المعتقدات الالعقالنیة".، و النرجسیةو 

المعتقدات ، و النرجسیة، و تقدیر الذات، و العالقة بین العدوانهدفت الدراسة الى فحص 
استخدم الباحثان ، و ناثمن اإل )%75) طالبًا جامعیًا  (235كانت عینة الدراسة (، و الالعقالنیة

، مقاییس النرجسیة، و مقیاس تقدیر الذات لروزینبرغ، و بیري، و ان لبوسمقاییس استبانة العدو 
قد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تقدیر الذات ارتبط عكسیًا بالعدوان، و  ،المعتقدات الالعقالنیةو 

بصورة خاصة أشارت نتائج ، و المعتقدات الالعقالنیة ارتبطت إیجابًا بالعدوان، و كما أن النرجسیة
الوجدانیة (الغضب) ، و ن تقدیر الذات أرتبط سلبًا باألبعاد المعرفیة(العدوانیة)الدراسة إلى أ

سجلوا  ناثللعدوان، كما تبین أن العدوان یرتبط عكسیًا بمتغیر الجنس، فالذكور مقارنة باإل
  درجات عدوان أعلى. 

) بعنوان: " تقدیر الذات، وعالقته بالنرجسیة، والسلوك 2001دراسة (روزنبالت شهال  -13
  العدواني "

هدفت الدراسة الي معرفة ما اذا كانت االنانیة، وتقدیر الذات یحث على السلوك العدواني 
وبلغت عینة الباحث  ،ام ال،، ومعرالفة أي من االنانیة، وتقدیر الذات ینتج الصسلوك العدواني

"  عدادإ)ذكرا من طلبة الجامعات ،، واستخدم الباحث مقیاس العدوانیة من 33) انثى، و(70(
 إعداد"ةقائمة الشخصیة االنانیة من 1965"، ومقیاس رونبرج لتقدیر الذات "1992بص، وبیري 

  قد اسفرت الدراسة الى النتائج اللتالیة :و  ،"1988راسكین، وتیري "
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ان المشاركین الذین یتمتعون بتقدیر ذات عال، ولكن غیر مستقر یتمتعون بمستوى  - 
جتماعي، والغضب، والعداوة اكثر من ىالذین یتمتعون عال من العدوانیة، واالنفعال اال

 بتقدیر ذات مستقر.
وجود عالقة موجبة بین االنانیة المرضیة، والعدوانیة، والغضب، والعداوة كما ان  - 

 المشاركین الذین یتمتعون بتقدیر الذات مرتفع غیر مستقر یتمتعون بحب ذات مرضي 
 تنبأ بمستوى العدوانیة.اشارت الدراسة الى ان االنانیة المرضیة ت - 

  
) بعنوان: "سیكولوجیة التفاعل بین تقدیر الذات، والتاثیر 2000دراسة (المقدم،  -14

  االجتماعي لدى بدء المراهقین تدخین السجائر "
هدفت الدراسة الى القاء الضوء على سیكولوجیة التفاعل بین تقدیر الذات، والتاثیر 

) تتراوح أعمارهم 328وبلغت عینة الدراسة ( ،التدخین االجتماعي لدى المراهقین، وعالقته ببدء
 إعدادعام، واستخدم الباحث االدوات التالیة : (مقیاس االتجاه نحو التدخین من  18-16بین 

الباحث، ومقیاس التاثیر االجتماعي من  إعدادالباحث، ومقیاس تقدیر الذات للمراهقین من 
 - :الباحث)، وأسفرت نتائج الدراسة على  إعداد

بین الطالب ذوي تقدیر الذات المرتفع، والمنخفض لصالح  إحصائیًا وجود فروق دالة  - 
 ذوي تقدیر الذات المنخفض.

بین الطالب ذوي القابلیة المرتفعة للتاثیر االجتماعي، وذوي  إحصائیًا وجود فروق دالة  - 
 القابلیة المنخفضة لصالح مجموعه القابلیة المرتفعة.

البحث عن التاثیر االجتماعي، واالتجاه للتدخین  أفراد  بین  وجود ارتباط موجب بین - 
 حیث زاد التاثیر االجتماعي زاد اتجاه الفرد للتدخین.
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  تعقيب عام على الدراسات السابقة

من خالل عرض مجمل للدراسات السابقة التي توفرت لدى الباحث تبین عنایة 
السیكوباتیة، الوحدة النفسیة، تقدیر الذات) لدى الدراسات السابقة بالمتغیرات التالیة : (الشخصیة 

قد أكدت جمیع الدراسات على أهمیة كل متغیر من ، و عینات مختلفة، حسب طبیعة كل دراسة
(حیث إن  على مدى تأثیرها على العینات التي تناولتها هذه الدراسات، ، و متغیرات الدراسة

  سجناء المودعین بسجن غزة المركزي. دراسة الباحث تناولت تلك المتغیرات على عینة من ال

  االختالف بین الدراسات السابقة:و  االتفاقأوجه 

تناولت بعض الدراسات السابقة متغیر الشخصیة السیكوباتیة لدى الطلبة، مثل دراسة 
هناك دراسات أخرى تناولت نفس ، و )2007)، (رایت، 2010، )، (محمد2012(الهاشمي، 

، (ألبیر دراسة ، و )2010المراهقین مثل دراسة (حسین، ، و طفالالمتغیر على عینة أخرى من األ
، تناولت دراسات أخرى عینة األحداثو  ،)2003رزق، ، و دراسة (سلیم، و )2006كولتجین، و 
دراسة (السقاف، ، و )2003دراسة (القحطاني ،، و )2004السجناء مثل دراسة (محمد، و 

2002.(  

لنفسیة فنجد أن هناك دراسات تناولت أما بخصوص الدراسات التي تناولت الوحدة ا
) في 2008دراسة (عابد، ، و )2010، مثل دراسة (خویطر، ناثمتغیر الوحدة النفسیة، لدى اإل

المتغیرات الشخصیة ، و عالقتها بالهویة الذاتیة، و حین أن دراسات أخرى تناولت الوحدة النفسیة
  ). 2008ة (شیبي، دراسو ، )2010دراسة (الدسوقي، ، و )2011مثل دراسة (زقوت، 

، العاملین كدراسة (میجان، و الموظفین، و كما تم تناول عینات أخرى مثل الطلبة
عامر، ، و دراسة (الدلیم، و )2006دراسة (جودة، ، و )2007دراسة (آمي، ، و )2007نیكتون، و 

  ).2003دراسة (حمادة، ، و )2004

تغیرات أخرى على وقد تناولت بعض الدراسات متغیر تقدیر الذات لدراسة عالقته لم
دراسة ، و )2010دراسة (عنقاوي، و ، )2010، عینات مختلفة، حیث أجریت دراسة (عالء الدین

)  على عینات من الطلبة 2002دراسة (دي مان، ، و )2006دراسة (خلیل، ، و )2009(علي، 
  في المراحل التعلیمیة المختلفة.
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المدخنین، مثل ، و لمتعاطینوتناولت دراسات أخرى متغیر تقدیر الذات على عینات من ا
دراسة (روزنبالت ، و )2003دراسة (عیاد، ، و )2003دراسة (النجار، ، و )2009دراسة (حسن، 

دراسة (سیلیفیان، ، و )2001دراسة (ماكجي، ، و )2000دراسة (المقدم، ، و )2001، شهال
2001 (  

  

  إفادة الباحث من الدراسات السابقة: 

ه لالستبیانات ٕاعداد، و في تحدیده لمنهج البحثأفاد الباحث من الدراسات السابقة 
استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة، كما أفاد من الدراسات ، و المستخدمة في الدراسة الحالیة

كذلك في تفسیر النتائج ، و السابقة في تحدید األسس العامة التي انطلق منها اإلطار النظري
  التي تم التوصل إلیها. 

  
  الحالیة عن الدراسات السابقة: ما یمیز الدراسة 

هي السجناء المودعین في سجن ، و جهة نظر الباحث أنه تناول عینة جدیدة أال، و من
ذلك لإلجابة ، و غزة المركزي، كما تناول في دراسته ربط المتغیرات الرئیسة بمتغیرات دیمغرافیة

، ولت تلك العینةیرى الباحث أن هناك ندرة في الدراسات التي تنا، و على فرضیات دراسته
في دراسة الباحث ، و بالبحث العلمي لم یستدل الباحث على دراسة محلیة تناولت حده البشريو 

، تقدیر الذات، بمتغیره الرئیس، و هي الوحدة النفسیة، و تم ربط متغیرات ذات قیمة علمیة، أال
ن خالل أن یشخص م - على حد علمه-بالتالي یستطیع الباحث ، و هو الشخصیة السیكوباتیةو 

  خبرته. ، و دراسته مشكلة المسها بین السجناء بحكم موقع عمله
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  الرابعالفصل 
  الطريقة واإلجراءات

 

v منهج الدراسة.  

v .مجتمع الدراسة  

v .عینة الدراسة 

v .أدوات الدراسة  

v .صدق المقیاس 

v .ثبات المقیاس 

v .إجراءات الدراسة 

v ات اإلحصائیة.المعالج 

v الصعوبات التي واجهت الباحث  
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  رابعالفصل ال
  اإلجراءات، والطريقة

یتنـــاول هـــذا الفصـــل توصـــیفا شـــامال إلجـــراءات الدراســـة المیدانیـــة التـــي قـــام بهـــا الباحـــث 
ـــــد المـــــنهج المســـــتخدم فـــــي الدراســـــة، و لتحقیـــــق أهـــــداف الدراســـــة ـــــاء األد، و یتضـــــمن تحدی ، واتبن

ـــة الدراســـة، و مجتمـــع الدراســـة، و تصـــمیمهاو  ـــات األداة، و التحقـــق مـــن صـــدق، و عین المعالجـــة ، و ثب
   .اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات

  أوًال: منهج الدراسة:

، اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي، الــذي یحــاول مــن خاللــه
اآلراء التـــي ، و بیـــان العالقـــة بـــین مكوناتهـــا، و یاناتهـــاتحلیـــل ب، و صـــف الظـــاهرة موضـــوع الدراســـةو 

اآلثــــار التــــي تحــــدثها، ألنــــه المــــنهج المناســــب لهــــذه ، و العملیــــات التــــي تتضــــمنها، و تطــــرح حولهــــا
ممارســات قائمـــة موجـــودة متاحـــة ، و ظـــواهر، و الدراســة، حیـــث یتنـــاول هـــذا المــنهج دراســـة أحـــداث

، وصـفها، و یسـتطیع التفاعـل معهـا، و مجریاتهاالقیاس؛ كما هي دون تدخل الباحث في ، و للدراسة
  ). 43: 1997تحلیلها(األغا،و 

  

  ثانیًا: المجتمع األصلي للدراسة: 

، 2013للعـام  السجناء المـودعین بسـجن غـزة المركـزيیتكون المجتمع األصلي للدراسة من      
  ) سجینًا. 519الذین یبلغ عددهم (و 
  

  ثالثًا: عینة الدراسة: 

  لدراسة من: تكونت عینة ا   
  . العینة االستطالعیة: 1

، 2013للعـــام  الســـجناء المــودعین بســـجن غـــزة المركـــزي) ســـجینًا مـــن 50وتكونــت مـــن (
  ثبات األدوات المستخدمة في الدراسة.، و ذلك للتحقق من صدقو 

  . العینة الفعلیة:2

 الســجناء المــودعین بســجن غــزة المركـــزي) ســجینًا مــن 469تكونــت عینــة الدراســة مــن (
الجــداول التالیــة توضــح عینــة الدراســة حســب: العمــر، المســتوى التعلیمــي، الحالــة ، و 2013عــام لل
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تالیة  توضح الجداول الو ، االجتماعیة، نوع الجریمة، عدد مرات السجن، طریقة ارتكاب الجریمة.
  ذلك:

  )1جدول رقم (
  حسب متغیر العمرعینة الدراسة  أفراد یوضح توزیع 

  النسبة المئویة  العدد  
16-20 69 14.71 
21-25 131 27.93 
26-30 113 24.09 
 33.26 156 31أكثر من 

  %100  469  المجموع
  

  ) 2جدول رقم (
  حسب متغیر المستوى التعلیميعینة الدراسة  أفراد یوضح توزیع 

  النسبة المئویة  العدد  
 14.93 70 أمي

 18.55 87 ابتدائي
 22.81 107 يإعداد

 29.64 139 ثانوي
 3.41 16 لومدب

 10.66 50 جامعة

  %100  469  المجموع
  ) 3جدول رقم (

  حسب متغیر الحالة االجتماعیةعینة الدراسة  أفراد یوضح توزیع 
  النسبة المئویة  العدد  

 37.31 175 أعزب
 54.58 256 متزوج
 5.97 28 مطلق
 2.13 10 أرمل

 100.00 469 المجموع

  ) 4جدول رقم (
  حسب متغیر نوع الجریمةعینة الدراسة  أفراد یوضح توزیع 

  النسبة المئویة  العدد  
 21.96 103 قتل

 7.68 36 إعتداء
 21.32 100 سرقة
 3.84 18 آداب

 32.20 151 مخدرات
 13.01 61 ذمة مالیة
 100.00 469 المجموع
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  ) 5جدول رقم (
  حسب متغیر عدد مرات السجنعینة الدراسة  أفراد یوضح توزیع 

  لنسبة المئویةا  العدد  
 68.23 320 واحدة
 18.12 85 اثنتان
 8.53 40 ثالثة

 5.12 24 أكثر من أربعة
 100 469 المجموع

  
  ) 6جدول رقم (

  حسب متغیر طریقة ارتكاب الجریمةعینة الدراسة  أفراد یوضح توزیع 
  النسبة المئویة  العدد  

 76.33 358 صدفة
 23.67 111 مقصودة
 100 469 المجموع

  
  
  الدراسة : واتأد

  

  رابعًا: األدوات المستخدمة في الدراسة: 
اختبــــار صـــحة فرضــــیاتها، اســــتخدم ، و اإلجابــــة علــــى تســـاؤالتها، و لتحقیـــق أهــــداف الدراســـة      

  : هي، و الباحث إعداد، جمعیها من الباحث ثالثة أدوات
  ..مقیاس الشخصیة السیكوباتیة1
 . مقیاس الوحدة النفسیة. 2

 ر الذات. . مقیاس تقدی3

  
  أوًال: مقیاس الشخصیة السیكوباتیة: 

فــي ضــوء ، و الباحــث هالتربــوي الحــدیث الــذي ســبق أن عرضــبعــد االطــالع علــى األدب     
اســتطالع رأي فــي ضــوء ، و التــي تــم االطــالع علیهــاالمتعلقــة بمشــكلة الدراســة الدراســات الســابقة 

فــــق ، و المقیـــاسث ببنـــاء قــــام الباحـــ، عــــن طریـــق المقـــابالت الشخصـــیةالمتخصصـــین عینـــة مـــن 
  : الخطوات اآلتیة

 .المقیاس یتكون منهاالرئیسیة التي  المعاییرتحدید تم  -
) یوضــــح 2الملحــــق رقــــم (، و ) فقــــرة33فــــي صــــورته األولیــــة التــــي شــــملت ( المقیــــاس إعــــداد -

 في صورته األولیة. المقیاس
 .تعرض المقیاس علي المشرف من أجل اختیار مدى مالءمتها لجمع البیانا -
 دیل المقیاس بشكل أولي حسب ما یراه المشرف.تع -
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بعضــــهم أعضــــاء هیئــــة  المختصــــین،مــــن المحكمــــین محّكمــــًا ) 12علــــى ( المقیــــاسعــــرض  -
جامعـــــة القـــــدس ، و جامعـــــة األقصـــــى، و األزهـــــرجامعـــــة و ، الجامعـــــة اإلســـــالمیة تـــــدریس فـــــي

 ) یبین أعضاء لجنة التحكیم. 1الملحق رقم (، و المفتوحة
، المقیــاسفقــرات فقــرة مــن  )1تــم حــذف ( ي أوصــى بهــا المحكمــونبعــد إجــراء التعــدیالت التــ -

بعــد صــیاغتها  المقیــاسقــد بلــغ عــدد فقــرات و  ،صــیاغة بعــض الفقــرات، و كــذلك تــم تعــدیلو 
مقیاس لیكرت الخماسي حسب فق ، و زن مدرج، و حیث أعطى لكل فقرة، ) فقرة32النهائیة (

 الجدول التالي:
 

  ال تنطبق علي  نادرا  احیانا  غالبا  دائما  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

) 3الملحق رقم (، و ) درجة160-32عینة الدراسة ما بین ( أفراد وبذلك تنحصر درجات 
  یوضح المقیاس في صورته النهائیة 

  :المقیاس صدق 
قام الباحث ، و ضعت لقیاسهو  ویقصد بصدق المقیاس: أن تقیس فقرات المقیاس ما

  :بالتأكد من صدق المقیاس بطریقتین

  : صدق المحكمین -1

فــــي صــــورته األولیـــــة علــــى مجموعــــة مـــــن أســــاتذة جــــامعیین مـــــن  المقیـــــاستــــم عــــرض 
حیــث قــاموا بإبــداء ، )1(انظــر ملحــق رقــم  مــن یعملــون فــي الجامعــات الفلســطینیةمالمتخصصــین 

، كــذلك، و المقیـاسمـدى انتمــاء الفقـرات إلــى ، و المقیـاسمالحظـاتهم حــول مناسـبة فقــرات ، و آرائهـم
فـــي ضـــوء تلـــك اآلراء تـــم اســـتبعاد بعـــض ، و ) 2(انظر الملحـــق رقـــم اغاتها اللغویـــةضـــوح صـــیو 

  )3(انظر الملحق رقم ) فقرة 32( المقیاس تعدیل بعضها اآلخر لیصبح عدد فقرات، و الفقرات
  : صدق االتساق الداخلي -2

علـــــى عینـــــة  المقیـــــاسمـــــن صـــــدق االتســـــاق الـــــداخلي للمقیـــــاس بتطبیـــــق جـــــرى التحقـــــق 
  تـــم حســــاب معامـــل ارتبــــاط بیرســـون بـــین كــــل فقـــرة مــــن ، و ســـجیناً ) 50نـــة مــــن (اســـتطالعیة مكو 
ذلــك باســتخدام البرنــامج اإلحصــائي و  ،ذي تنتمــي إلیــهللمقیــاس الــالدرجــة الكلیــة ، و فقــرات المقیــاس

)SPSS (.  
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  )7الجدول (

  الدرجة الكلیة لفقراتھ، والمقیاسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مل االرتباطمعا م معامل االرتباط م

1 *0.301 17 **0.520 
2 **0.491 18 *0.301 
3 **0.505 19 **0.497 
4 *0.357 20 **0.651 
5 **0.461 21 **0.524 

6 **0.423 22 **0.463 

7 **0.434 23 **0.478 
8  **0.499 24  *0.348 
9  *0.305 25  **0.657 

10  **0.513 26  **0.553 

11  **0.633 27  **0.564 

12  **0.682 28  **0.816 

13  **0.601 29  **0.593 

14  *0.348 30  **0.514 

15  **0.515 31  **0.481 

16  **0.493 32  **0.552 

  0.354) = 0.01عند مستوى داللة (، و )48ر الجدولیة عند درجة حریة (**
    0.273 ) =0.05عند مستوى داللة (، و )48ر الجدولیة عند درجة حریة (*

  
الدرجة الكلیة ، و المقیاس معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات  سابقالجدول ال یبین

، )0.05،0.01الـــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (و  ،الفقراتهـــ
 قیـــاسبـــذلك تعتبـــر فقـــرات الم، و )0.816-0.301معـــامالت االرتبـــاط محصـــورة بـــین المـــدى (و 

  ضعت لقیاسه.، و صادقة لما
  

  :  المقیاس ثبات

العینــة  أفـراد ذلـك بعــد تطبیقهـا علـى ، و أجـرى الباحـث خطـوات التأكـد مــن ثبـات المقیـاس
   .معامل ألفا كرونباخ، و هما التجزئة النصفیة، و بطریقتیناالستطالعیة 
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  : Split-Half Coefficient طریقة التجزئة النصفیة-1
 ،یاس بطریقة التجزئة النصفیةتم استخدام درجات العینة االستطالعیة لحساب ثبات المق

 ،حیث قام الباحث بتجزئـة المقیـاس إلـى نصـفین، الفقـرات الفردیـة مقابـل الفقـرات الزوجیـة للمقیـاس
ســبیرمان ثــم جــرى تعــدیل الطــول باســتخدام معادلــة  ،ذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــین النصــفینو 

  ) یوضح ذلك:8الجدول (و ، بروان

  ) 8الجدول (

  معامل الثبات بعد التعدیل، و ككل قبل التعدیل فقرات المقیاستباط بین نصفي كل یوضح معامالت االر 

 عدد الفقرات 
االرتباط قبل 

 التعدیل

معامل الثبات بعد 
 التعدیل

 0.828 0.707  32  الدرجة الكلیة

هــــذا یــــدل علــــى أن و  ،)0.828یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات الكلــــي (
  على عینة الدراسة. الباحث إلى تطبیقه طمأنمن الثبات  یةعالبدرجة  یتمتعالمقیاس 

  : طریقة ألفا كرونباخ-2
، هــي طریقــة ألفــا كرونبــاخ، و اســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات    

، ككـــل للمقیـــاسذلـــك إلیجـــاد معامـــل ثبـــات المقیـــاس، حیـــث حصـــل علـــى قیمـــة معامـــل ألفـــا و 
  ) یوضح ذلك: 9الجدول (و 

  ) 9الجدول (

  ككل  للمقیاسكذلك و، المقیاس مجاالتمن  مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات 

 0.901 32  الدرجة الكلیة

هــــذا یــــدل علــــى أن و  ،)0.901أن معامــــل الثبــــات الكلــــي ( الســــابقیتضــــح مــــن الجــــدول 
یعنـي ، و على عینـة الدراسـة قهالباحث إلى تطبیطمأن بدرجة عالیة من الثبات  یتمتعالمقیاس 

الدراسـة أنفســهم أكثـر مـن مــرة لكانـت النتــائج  أفـراد ذلـك أن هـذه األداة لــو أعیـد تطبیقهـا علــى 
  .یطلق على نتائجها بأنها ثابتة، و مطابقة بشكل كامل تقریباً 
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  ثانیًا: مقیاس الوحدة النفسیة: 
الع رأي عینـــة مـــن اســـتطفـــي ضـــوء ، و مقـــاییس منهـــا مقیـــاس كـــومنبعـــد االطـــالع علـــى     

 فـق الخطـوات اآلتیـة، و المقیـاسقام الباحـث ببنـاء ، عن طریق المقابالت الشخصیةالمتخصصین 
:  

 .المقیاس یتكون منهاالرئیسیة التي  المعاییرتحدید تم  -
) یوضــــح 2الملحــــق رقــــم (، و ) فقــــرة25فــــي صــــورته األولیــــة التــــي شــــملت ( المقیــــاس إعــــداد -

 في صورته األولیة. المقیاس
 .تلمقیاس علي المشرف من أجل اختیار مدى مالءمتها لجمع البیاناعرض ا -
 تعدیل المقیاس بشكل أولي حسب ما یراه المشرف. -
 بعضــهم أعضــاء هیئــة تــدریس فــي المختصــین،) مــن المحكمــین 12علــى ( المقیــاسعــرض  -

الملحـق ، و جامعـة القـدس المفتوحـة، و جامعـة األقصـى، و األزهرجامعة و ، الجامعة اإلسالمیة
 ) یبین أعضاء لجنة التحكیم.1( رقم

، المقیـاسفقـرات فقـرة مـن  ) 1( إضـافةتـم  بعد إجراء التعدیالت التي أوصى بهـا المحكمـون -
بعــد صــیاغتها  المقیــاسقــد بلــغ عــدد فقــرات و  ،صــیاغة بعــض الفقــرات، و كــذلك تــم تعــدیلو 

حسب  مقیاس لیكرت الخماسيفق ، و زن مدرج، و حیث أعطى لكل فقرة، ) فقرة26النهائیة (
 الجدول التالي:

 

  ال تنطبق علي  نادرا  احیانا  غالبا  دائما  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

) 3الملحق رقم (، و ) درجة130-26عینة الدراسة ما بین ( أفراد وبذلك تنحصر درجات 
  یوضح المقیاس في صورته النهائیة 

  :المقیاس صدق 
قام الباحث ، و ضعت لقیاسهو  ،ویقصد بصدق المقیاس: أن تقیس فقرات المقیاس ما

  بالتأكد من صدق المقیاس بطریقتین:
  : صدق المحكمین -1

األولیـــــة علــــى مجموعــــة مـــــن أســــاتذة جــــامعیین مـــــن  فــــي صــــورته المقیـــــاستــــم عــــرض 
حیـث قـاموا بإبـداء ، ) 1(انظر الملحق رقم  من یعملون في الجامعات الفلسطینیةمالمتخصصین 

، كــذلك، و المقیـاسمـدى انتمــاء الفقـرات إلــى ، و المقیـاسرات مالحظـاتهم حــول مناسـبة فقــ، و آرائهـم
فـــي ضـــوء تلـــك اآلراء تـــم اســـتبعاد بعـــض ، و )2(انظـــر الملحـــق رقـــم  ضـــوح صـــیاغاتها اللغویـــةو 

  . )3(انظر الملحق رقم  ) فقرة26( المقیاس تعدیل بعضها اآلخر لیصبح عدد فقرات، و الفقرات
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  : صدق االتساق الداخلي -2

علـى عینـة اسـتطالعیة  المقیـاسق االتساق الـداخلي للمقیـاس بتطبیـق من صدجرى التحقق 
تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین كل فقرة مـن ، و من خارج عینة الدراسة سجیناً ) 50مكونة من (

ذلـــك باســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي و  ،ذي تنتمـــي إلیـــهللمقیـــاس الـــالدرجـــة الكلیـــة ، و فقـــرات المقیـــاس
)SPSS (.  

  )10الجدول (

  الدرجة الكلیة لفقراتھ، والمقیاسعامل ارتباط كل فقرة من فقرات م

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 **0.705 14  **0.931 
2 **0.620 15  **0.795 
3 **0.577 16  **0.805 
4 **0.929 17 **0.489 
5 **0.653 18 **0.630 

6 **0.732 19 **0.721 

7 **0.759 20 **0.754 
8  **0.777 21 **0.907 
9  **0.553 22 **0.864 

10  **0.820 23 **0.684 

11  **0.719 24  **0.619 

12  **0.598 25  **0.718 

13  **0.914 26  **0.753 

  0.354) = 0.01عند مستوى داللة (، و )48ر الجدولیة عند درجة حریة (**

    0.273 ) =0.05عند مستوى داللة (، و )48ر الجدولیة عند درجة حریة (*

  

الدرجة الكلیة ، و المقیاس معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات  الجدول السابق یبین
معـامالت ، و )0.01الذي یبـین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة (و  ،الفقراته

، صــادقة لمــا قیــاسبــذلك تعتبــر فقــرات الم، و )0.864-0.489االرتبــاط محصــورة بــین المــدى (
  ت لقیاسه.ضعو 
  

  :  المقیاس ثبات

العینــة  أفـراد ذلـك بعــد تطبیقهـا علـى ، و أجـرى الباحـث خطـوات التأكـد مــن ثبـات المقیـاس
   .معامل ألفا كرونباخ، و هما التجزئة النصفیة، و بطریقتیناالستطالعیة 
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  : Split-Half Coefficient طریقة التجزئة النصفیة-1
 ،لحساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیةتم استخدام درجات العینة االستطالعیة 

 ،حیث قام الباحث بتجزئـة المقیـاس إلـى نصـفین، الفقـرات الفردیـة مقابـل الفقـرات الزوجیـة للمقیـاس
ســبیرمان ثــم جــرى تعــدیل الطــول باســتخدام معادلــة  ،ذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــین النصــفینو 

  ) یوضح ذلك:11الجدول (و ، بروان
  ) 11الجدول (

  معامل الثبات بعد التعدیل، و ككل قبل التعدیل فقرات المقیاسیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل 

 عدد الفقرات 
االرتباط قبل 

 التعدیل
معامل الثبات بعد 

 التعدیل

 0.959 0.922  26  الدرجة الكلیة

هــــذا یــــدل علــــى أن و  ،)0.959یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات الكلــــي (
  على عینة الدراسة. الباحث إلى تطبیقهطمأن من الثبات  عالیةبدرجة  یتمتعس المقیا

  : طریقة ألفا كرونباخ-2
ذلـك ، و هي طریقـة ألفـا كرونبـاخ، و استخدم الباحث طریقة أخرى من طرق حساب الثبات  

الجــدول ، و ككــل للمقیــاسإلیجــاد معامــل ثبــات المقیــاس، حیــث حصــل علــى قیمــة معامــل ألفــا 
  ذلك:) یوضح  12(

  ) 12الجدول (
  ككل  للمقیاسكذلك و، المقیاس مجاالتمن  مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات 
 0.965 26  الدرجة الكلیة

هــــذا یــــدل علــــى أن و  ،)0.965أن معامــــل الثبــــات الكلــــي ( الســــابقیتضــــح مــــن الجــــدول 
یعنـي ، و على عینـة الدراسـة تطبیقهالباحث إلى  نطمأبدرجة عالیة من الثبات  یتمتعالمقیاس 

الدراسـة أنفســهم أكثـر مـن مــرة لكانـت النتــائج  أفـراد ذلـك أن هـذه األداة لــو أعیـد تطبیقهـا علــى 
  .یطلق على نتائجها بأنها ثابتة، و مطابقة بشكل كامل تقریباً 

  

  ثالثًا: مقیاس تقدیر الذات: 
فــي ضــوء ، و الباحــث لــذي ســبق أن عرضــهبعــد االطــالع علــى األدب التربــوي الحــدیث ا    

اســتطالع رأي فــي ضــوء ، و التــي تــم االطــالع علیهــاالمتعلقــة بمشــكلة الدراســة الدراســات الســابقة 
فــــق ، و المقیـــاسقــــام الباحـــث ببنـــاء ، عــــن طریـــق المقـــابالت الشخصـــیةالمتخصصـــین عینـــة مـــن 

  : الخطوات اآلتیة



 الطریقة واإلجراءات

 ) 81 (

 الرابعالفصل 

 .اسالمقی یتكون منهاالرئیسیة التي  المعاییرتحدید تم  -
) یوضــــح 2الملحــــق رقــــم (، و ) فقــــرة34فــــي صــــورته األولیــــة التــــي شــــملت ( المقیــــاس إعــــداد -

 في صورته األولیة. المقیاس
 .تعرض المقیاس علي المشرف من أجل اختیار مدى مالءمتها لجمع البیانا -
 تعدیل المقیاس بشكل أولي حسب ما یراه المشرف. -
 عضــهم أعضــاء هیئــة تــدریس فــيب المختصــین،) مــن المحكمــین 12علــى ( المقیــاسعــرض  -

الملحـق ، و جامعـة القـدس المفتوحـة، و جامعـة األقصـى، و األزهرجامعة و ، الجامعة اإلسالمیة
 ) یبین أعضاء لجنة التحكیم. 1رقم (

، المقیــاسفقـرات فقـرة مـن  )1( إضـافةتـم  بعـد إجـراء التعـدیالت التـي أوصـى بهـا المحكمــون -
بعــد صــیاغتها  المقیــاسد بلــغ عــدد فقــرات قــو  ،صــیاغة بعــض الفقــرات، و كــذلك تــم تعــدیلو 

مقیاس لیكرت الخماسي حسب فق ، و زن مدرج، و حیث أعطى لكل فقرة، ) فقرة35النهائیة (
 الجدول التالي:

 

  ال تنطبق علي  نادرا  احیانا  غالبا  دائما  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

) 3الملحق رقم (و  ،) درجة175-35عینة الدراسة ما بین ( أفراد وبذلك تنحصر درجات 
  یوضح المقیاس في صورته النهائیة 

  :المقیاس صدق 
قام الباحث ، و ضعت لقیاسه، و ویقصد بصدق المقیاس: أن تقیس فقرات المقیاس ما

  بالتأكد من صدق المقیاس بطریقتین:
  : صدق المحكمین -1

ین في صورته األولیة على مجموعة من أساتذة جامعیین من المتخصص المقیاستم عرض 
، حیـــــث قـــــاموا بإبـــــداء آرائهـــــم، )1(انظـــــر الملحـــــق رقـــــم  مـــــن یعملـــــون فـــــي الجامعـــــات الفلســـــطینیةم
ضـــوح ، و كـــذلك، و المقیـــاسمـــدى انتمـــاء الفقـــرات إلـــى ، و المقیـــاسمالحظـــاتهم حـــول مناســـبة فقـــرات و 

تعـدیل ، و فـي ضـوء تلـك اآلراء تـم اسـتبعاد بعـض الفقـرات، و )2(انظر الملحـق رقـم صیاغاتها اللغویة
  .)3(انظر الملحق رقم ) فقرة35( المقیاس ا اآلخر لیصبح عدد فقراتبعضه

  : صدق االتساق الداخلي -2

علـــــى عینـــــة  المقیـــــاسمـــــن صـــــدق االتســـــاق الـــــداخلي للمقیـــــاس بتطبیـــــق جـــــرى التحقـــــق 
تـم حسـاب معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین كـل فقـرة مـن فقـرات ، و سجیناً ) 50استطالعیة مكونة من (

) SPSSذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (و  ،ذي تنتمي إلیهللمقیاس الیة الدرجة الكل، و المقیاس
.  
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  )13الجدول (

  الدرجة الكلیة لفقراتھ، والمقیاسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 *0.288 19 **0.609 
2 **0.433 20 **0.636 
3 **0.790 21 **0.825 
4 **0.475 22 **0.504 
5 **0.777 23 **0.843 

6 **0.461 24  **0.618 

7 **0.584 25  **0.526 
8  **0.872 26  **0.598 
9  **0.874 27  **0.749 

10  **0.770 28  **0.505 

11  **0.719 29  **0.489 

12  *0.347 30  **0.747 

13  **0.782 31  **0.456 

14  **0.732 32  **0.585 

15  **0.589 33  **0.416 
16  **0.740 34  *0.294 
17 **0.763 35  **0.526 
18 **0.700  

  0.354) = 0.01عند مستوى داللة (، و )48ر الجدولیة عند درجة حریة (**
    0.273 ) =0.05عند مستوى داللة (، و )48ر الجدولیة عند درجة حریة (*

  
الدرجة الكلیة ، و المقیاس معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات  الجدول السابق یبین

، )0.05،0.01الـــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللـــة (و  ،الفقراتهـــ
 قیـــاسبـــذلك تعتبـــر فقـــرات الم، و )0.874-0.288معـــامالت االرتبـــاط محصـــورة بـــین المـــدى (و 

  ضعت لقیاسه.، و صادقة لما
  

  :  المقیاس ثبات

العینــة  أفـراد ذلـك بعــد تطبیقهـا علـى ، و سأجـرى الباحـث خطـوات التأكـد مــن ثبـات المقیـا
   .معامل ألفا كرونباخ، و هما التجزئة النصفیة، و بطریقتیناالستطالعیة 

  : Split-Half Coefficient طریقة التجزئة النصفیة-1
 ،تم استخدام درجات العینة االستطالعیة لحساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة

 ،مقیـاس إلـى نصـفین، الفقـرات الفردیـة مقابـل الفقـرات الزوجیـة للمقیـاسحیث قام الباحث بتجزئـة ال
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، جتمــانثــم جــرى تعــدیل الطــول باســتخدام معادلــة  ،ذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط بــین النصــفینو 
  ) یوضح ذلك:14الجدول (و 

  ) 14الجدول (

  بات بعد التعدیلمعامل الث، و ككل قبل التعدیل فقرات المقیاسیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل 

 عدد الفقرات 
االرتباط قبل 

 التعدیل

معامل الثبات بعد 
 التعدیل

 0.930 0.923  35  الدرجة الكلیة

هــــذا یــــدل علــــى أن و  ،)0.930یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات الكلــــي (
  على عینة الدراسة. الباحث إلى تطبیقه طمأن من الثبات  عالیةبدرجة  یتمتعالمقیاس 
  

  : طریقة ألفا كرونباخ-2
ذلـك ، و هي طریقـة ألفـا كرونبـاخ، و استخدم الباحث طریقة أخرى من طرق حساب الثبات  

الجــدول ، و ككــل للمقیــاسإلیجــاد معامــل ثبــات المقیــاس، حیــث حصــل علــى قیمــة معامــل ألفــا 
  ) یوضح ذلك: 15(

  ) 15الجدول (
  ككل  للمقیاسكذلك و، المقیاس مجاالتمن  مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات 
 0.952 35  الدرجة الكلیة

هــــذا یــــدل علــــى أن و  ،)0.952أن معامــــل الثبــــات الكلــــي ( الســــابقیتضــــح مــــن الجــــدول 
یعنـي ، و على عینـة الدراسـة الباحث إلى تطبیقه طمأنبدرجة عالیة من الثبات  یتمتعالمقیاس 

الدراسـة أنفســهم أكثـر مـن مــرة لكانـت النتــائج  أفـراد یقهـا علــى ذلـك أن هـذه األداة لــو أعیـد تطب
  .یطلق على نتائجها بأنها ثابتة، و مطابقة بشكل كامل تقریباً 

  

  الدراسة: إجراءات تطبیق أدوات
 األداة بصورتها النهائیة. إعداد -1
حصـل الباحـث علــى كتـاب موجــه مـن الجامعــة اإلسـالمیة بغــزة؛ لتسـهیل مهمــة الباحـث فــي  -2

 ) یوضح ذلك.4ملحق رقم (، و السجناءلمقاییس على توزیع ا
؛ اً أولیـ اً ) مقیاسـ50قام الباحـث بتوزیـع (، التسهیالت، و على التوجیهاتالباحث بعد حصول  -3

 ثباته.، و للتأكد من صدق المقیاس
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 حصائي.ًا صالح للتحلیل اإل) مقیاس469الثبات قام الباحث بتوزیع (، و بعد إجراء الصدق -4
إحصـائیًا معالجتهـا ، و داة الدراسة، كما تم توزیع البیانات حسـب األصـولترمیز أ، و تم ترقیم -5

 ، من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة.
  

  

  اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة: المعالجات
   Statistical Package for (SPSS)تـــم اســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي   -1

Social Science ،معالجتها. ، و لتحلیل البیانات  
 ثبات أداة الدراسة:، و للتأكد من صدق اإلحصائیة التالیةالمعالجات استخدام تم  -2

ذلـــك ، و معامـــل ارتبـــاط بیرســـون: التأكـــد مـــن صـــدق االتســـاق الـــداخلي للمقیـــاس •
 الدرجة الكلیة للمقیاس.، و بإیجاد معامل "ارتباط بیرسون" بین كل فقرة

معادلـــة جتمــــان ، و یة المتســـاویةمعامـــل ارتبـــاط ســـبیرمان بـــراون للتجزئــــة النصـــف •
معامل ارتباط ألفا كرونباخ: للتأكـد مـن ثبـات ، و للتجزئة النصفیة غیر المتساویة

 أداة الدراسة.

  تم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة لتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة: -3
 المتوسطات الحسابیة.، و النسب المئویة •

 معامل ارتباط بیرسون •

 لبیان داللة الفروق بین متوسطات عینتین مستقلتین اختبار ت:  •

 تحلیل التباین األحادي: لبیان داللة الفروق بین متوسطات ثالث عینات فأكثر. •
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  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة وتفسريها

  

v ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 

v ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. 

v ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث. 

v  ومناقشتها الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال. 

v ومناقشتها ئج المتعلقة بالسؤال الخامسالنتا. 

v ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال السادس. 

v ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال السابع. 
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  الفصل اخلامس
  تفسريهاو نتائج الدراسة

، ذلك من خـالل اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة، و یتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة  
ائج المقیـاس التـي تـم التوصـل إلیهـا مـن خـالل تحلیـل فقراتهـا، بهـدف التعـرف استعراض أبرز نتـو 

لــدى السـجناء المــودعین  تقــدیر الـذات ، وعالقتهـا بالوحــدة النفسـیة، و الســیكوباتیة شخصـیةالعلـى 
الوقـــوف علـــى متغیـــرات الدراســـة التـــي اشـــتملت علـــى (العمـــر، المســـتوى التعلیمـــي، و ، بســـجن غـــزة

قــد تــم إجــراء ، و الجریمــة، عــدد مــرات الســجن، طریقــة ارتكــاب الجریمــة) الحالــة االجتماعیــة، نــوع
المعالجات اإلحصائیة للبیانات المتجمعة من مقاییس الدراسة باستخدام برنامج الـرزم اإلحصـائیة 

تحلیلهـا فـي ، و )، للحصول على نتـائج الدراسـة التـي سـیتم عرضـهاSPSSللدراسات االجتماعیة (
  هذا الفصل.

  لقة بالسؤال األول ومناقشتها:النتائج المتع
هــــل توجــــد عالقــــة بــــین الشخصــــیة " : الســــؤال االول مــــن أســــئلة الدراســــة علــــى یـــنص        

  ؟تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة
ین توجـــد عالقـــة بـــال : الســـؤال قــام الباحـــث بصـــیاغة الفــرض التـــاليولالجابــة عـــن هــذا 

تقـدیر الـذات لـدى السـجناء المـودعین بسـجن غـزة ، و الوحدة النفسیة، و الشخصیة السیكوباتیة
  "  المركزي

وللتحقـــق مـــن هـــذا الفـــرض اســـتخدم الباحـــث معامـــل ارتبـــاط بیرســـون كمـــا هـــو مبـــین فـــي 
  ).16الجدول (

  ) 16جدول (

تقدیر ، و النفسیة الوحدة، و بین الشخصیة السیكوباتیةمعامل ارتباط بیرسون إلیجاد العالقة 
  الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي

 تقدیر الذات الوحدة النفسیة 

 0.460-** 0.607**  الشخصیة السیكوباتیة

  0.115) = 0.01عند مستوى داللة (، و)467ر الجدولیة عند درجة حریة (

    0.088) = 0.05عند مستوى داللة (، و)467ر الجدولیة عند درجة حریة (

، الشخصــیة الســیكوباتیةعالقــة ارتباطیــه موجبــة بــین  وجــود یتضــح مــن الجــدول الســابق
تقــدیر الــذات لــدى الســجناء ، و عالقــة ســالبة بــین الشخصــیة الســیكوباتیة، و الوحــدة النفســیةو 
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لســیكوباتیة هــي أن الشخصــیة اویفســر الباحــث هــذه النتیجــة بــ ،المــودعین بســجن غــزة المركــزي
تتصف بعدم القـدرة علـى التوافـق  نونیة تؤثر تأثیرا سلبیا على المجتمعمشكلة اجتماعیة صحیة قا

المستقبلي والفجائي في التصرفات، كما أنها عنیفة،  مع ضوابط وأنظمة المجتمع، وعدم التخطیط
مـن ،  بعـدم الـتعلم مـن الخبـرات السـابقة أو النـدم علـى األخطـاء مخادعـة، غیـر مسـؤولة وتتصـف

أصـحاب تطـرف یقـد و ، یكون المجرمون فـي العـادة الـذین تخلـو قلـوبهم مـن الرحمـة الشخصیة هذه
، اإلجرامیــة مــن ســرقة أو نهــب أو قتــل مإذا كــان ســلوك التطــرف سیشــبع حــاجتههــذا الشخصــیة 

أخطــر الشخصــیات علــى  مــن أســوأ الشخصــیات علــى اإلطــالق وهــي مــن  الشخصــیة تعــد هــذهو 
حیــث نجــد أن معظــم أصــحاب هــذه یهمهــا إال نفســها وملــذاتها فقــط،  ال حیــثالمجتمــع والنــاس، 

وعنــــد تواجــــد اصــــحاب هــــذه ، والزنــــازین ینتهــــي بهــــم األمــــر إلــــى داخــــل الســــجون الشخصــــیات
ات داخــل الســجون فــأنهم یصــبحون بمعــزل عــن المجتمــع الخــارجي الــذي كــانوا یعیشــون الشخصــی

وتلحـــق بـــذویهم وعـــائالتهم وصـــمة عـــار أمـــام المجتمـــع مـــن تصـــرفات أبنـــائهم التـــي خـــالفوا ، فیـــه
 األعـراف والقـوانین المعمـول بهـا فــي المجتمـع ممـا یـدفع الكثیـر مــن هـذه العـائالت لقطـع عالقــتهم

صـحاب هـذه الشخصـیات أكنوع من العقاب والتأنیـب ممـا یـدفع  ع عن زیارتهممع أبنائهم واإلمتنا
عنهم  للشعور بالوحدة النفسیة ومما یعمق هذا الشعور قیام زمالئهم النزالء بالنفور منهم واإلبتعاد

مرغوبــة مــع زمالئهــم داخــل الســجن، كمــا أن آللیــة التعامــل مــن الغیــر لقیــامهم بتكــرار ســلوكیاتهم 
داخـل الزنـازین اإلنفرادیـة جن التي تتسم  بالشدة والحذر الشدید منهم وقیامها بعزلهم قبل إدارة الس

ولـذا ، ورة الجرائم المرتكبة من اصحاب هذه الشخصیة دورًا في  تعزیز الوحـدة النفسـیة لـدیهملخط
  نجد أن هناك أرتباطًا موجبًا بین الشخصیة السیكوباتیة والوحدة النفسیة .

عالقـة السـالبة بـین الشخصـیة السـیكوباتیة وتقـدیر الـذات إلـى وصـمة كما یعزو الباحـث ال
العار التي تلحق بالسجین إلرتكاب جرائمه بشكل متكـرر وعـدم تعلمـه مـن أخطائـه السـابقة وخلـو 

ـــوم الـــذات، أصـــحاب هـــذا الشخصـــیة مـــن نظـــم القـــیم والعـــادات اإلجتماعیـــة و  وتأنیـــب الضـــمیر ل
المفرطـة أو حـب الـذات والطمـع والجشـع، إضـافة إلـى ذلـك  باألنانیـةامتیازهـا و واإلحسـاس بالـذنب 

أولئـك الـذین تتكـرر أخطـاؤهم ویكثـر توقیـع العقوبـة علـیهم دون أن یكتسـبوا  فـإن السـیكوباتیین هـم
لـــذا نجـــد اآلخـــرین ، ممـــا یجعلهـــا تنحـــرف عـــن الســـواء، ذلـــك خبـــرة تـــؤثر فـــي تغییـــر ســلوكهم مــن

حیـث أن الرضـا م مما یولد لدیهم شعورًا بتدني التقـدیر، یقابلونهم بالنفور واالشمئزاز وعدم االحترا
محققـًا بـذلك مـن وجهـه عن الذات یتمثل لدیهم في اللـذة والمنفعـة العاجلـة علـى حسـاب اآلخـرین، 

  .  نظره الرضا والسعادة بخالف األسویاء الذبن یبحثون عن تقدیر مرتفع لذواتهم
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:
ــین الشخصــیة الســیكوباتیة"  :علــى الســؤال الثــانيیــنص         الوحــدة ، و هــل توجــد فــروق ب

  ؟لمتغیر العمرتقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي تبعا ، و النفسیة
توجـــد عالقـــة بـــین ال : الســـؤال قــام الباحـــث بصـــیاغة الفــرض التـــاليولالجابــة عـــن هــذا 

تقـدیر الـذات لـدى السـجناء المـودعین بسـجن غـزة ، و ة النفسیةالوحد، و الشخصیة السیكوباتیة
 One Way  استخدام أسـلوب تحلیـل التبـاین األحـاديقام الباحث بتبعًا لمتغیر العمر"  المركزي

ANOVA ) 17كما هو مبین في الجدول(  
  )17جدول (

  العمرمستوى الداللة تعزى لمتغیر و ، قیمة "ف"، و متوسط المربعات، و درجات الحریة، و مجموع المربعات، و مصدر التباین

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  
  الحریة

متوسط 
قیمة  قیمة "ف"  المربعات

 مستوى الداللة الداللة

الشخصیة 
 السیكوباتیة

 6.113 2679.295 3 8037.885  بین المجموعات
 
 

0.000 
 
 

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 438.309 465 203813.547  داخل المجموعات
  468 211851.433  المجموع

الوحدة 
 النفسیة

 736.857 3 2210.571  بین المجموعات
2.994 

 
0.031 

 
دالة إحصائیة 

 246.107 465 114439.659  داخل المجموعات 0.05عند 
  468 116650.230  المجموع

 تقدیر الذات
 969.051 3 2907.153  بین المجموعات

3.676 
 

0.012 
 

ة إحصائیة دال
 0.01عند 

 263.600 465 122574.113  داخل المجموعات
  468 125481.267  المجموع

  
  3.82 ) = 0.01عند مستوى داللة (، و )3،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف 

   2.62) = 0.05عند مستوى داللة (، و )3،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف

" المحســوبة أكبــر مــن قیمــة "ف" الجدولیــة، حیــث ) أن قیمــة "ف17یتضــح مــن الجــدول (
، 0.01) وهـــي دالـــة إحصـــائیًا عـــن مســـتوى 6.113بلغـــت علـــى مقیـــاس الشخصـــیة الســـیكوباتیة (

، 0.05)، وهي دالة إحصائیًا عند مسـتوى 2.994وعلى مقیاس الوحدة النفسیة بلغت قیمة "ف" (
  .0.01حصائیًا عند مستوى ) وهي دالة إ3.676وعلى مقیاس تقدیر الذات بلغت قیمة "ف" (

ولمعرفـــة اتجـــاه الفـــروق فـــي الشخصـــیة الســـیكوباتیة والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات تبعـــًا 
  ). 20، 19، 18لمتغیر العمر استخدم الباحث اختبار شفیه كما هو مبین الجدول (
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  ) 18جدول (
  لمتغیر العمر تبعاً  الشخصیة السیكوباتیةنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق في 
  

أكثر من  30-26 25-21 20-16 العمر
31 

95.087 90.168 92.354 83.885 
16-20 
95.087 0    
21-25 
90.168 4.919 0   
26-30 
92.354 2.733 2.186 0  

 31أكثر من 
83.885 *11.202 6.283 *8.469 0 

  0.01*دالة عند 
  

لصالح  31أكثر من ، و 20-16 فروق بین العمر من وجود یتضح من الجدول السابق
- 26لصالح العمر من  31األكثر من  ، و30-26بین العمر من و ، سنة20 -16العمر من 

  لم یتضح فروق في األعمار األخرى.، و سنة 30
ویعــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن اإلنســان فـــي حیاتـــه یمـــر بمراحــل عمریـــة مختلفـــة ومتطـــورة 

یــرات فــي الخبــرة والــذكاء والقــدرات العقلیــة فكــل ومتتالیــة تنطــوي علــى تغیــرات فكریــة وجســدیة وتغ
ولكل مرحلـة مـن هـذه  أحداث الحیاة وتجاربها تترك بصماتها على اإلنسان حتى دون أن  یدرى،

المراحل العمریة لها طابع ممیز فعنـد كـل انتقـال لمرحلـة عمریـة جدیـدة تتطلـب تتغیـرًا أساسـیًا فـي 
ة مــن المهــام والوظــائف التــي یجــب أن یقــوم طبیعــة حیــاة الشــخص، وتتمیــز كــل مرحلــة بمجموعــ

  الشخص بانجازها.

) تقـع ضـمن الفتـرة العمریـة لمرحلـة 20-16الفترة العمریـة الممتـدة مـن سـن ((حیث إن   
انفعـاالت عنیفـة منطلقـة متهـورة ال تتناسـب مـع مثیراتهـا وال یسـتطیع بـه مـن تتصـف المراهقة بمـا 

والثــورة والتمــرد نحــو مصــادر الســلطة فــي األســرة یالحــظ مشــاعر الغضــب و  المراهــق الــتحكم فیهــا
حیــث یجــد الباحــث أن خصــائص هــذه المرحلــة العمریــة تشــترك مــع بعــض ، والمجتمــع والمدرســة

خصائص الشخصیة السیكوباتیة في رفضها للعـادات واألعـراف والقـوانین ومحاولـة الخـروج عنهـا 
جــــة مــــع دراســــة حســــین وتتفــــق هــــذه النتی بمــــا یوقــــع أصــــحاب هــــذه الشخصــــیات داخــــل الســــجن.

)، كمـــا یـــرى الباحـــث أن الثقافـــة الفرعیـــة لـــدى المـــراهقین تتكـــون فـــي الغالـــب مـــن خـــالل 2010(
جماعة الرفاق الذین یكّونون ألنفسهم ثقافة خاصـة داخـل المجتمـع، ویلتقـون حـول قـیم ومعتقـدات 

د للمجتمـع المضاتختلف بعض الشيء مع القیم والمعتقدات السائدة في المجتمع، ویكون السلوك 
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فیها األسـلوب أو اآللیـة التـي یسـعى بواسـطتها هـؤالء المـراهقین إلـى اكتسـاب المكانـة االجتماعیـة 
بــین أقــرانهم، وتجلــى ذلــك بالعــدوان البــدني علــى الــزمالء والممتلكــات لتصــبح الســرقة هــي الوســیلة 

سـتوى الفـرد للحصول على المال بدًال مـن النجـاح والعمـل، وهـذا السـلوك ال یشـكل مشـكلة علـى م
  بل على مستوى المجتمع. 

كما اتضح لدى الباحث وجود نفس الدالالت في مرحلة عمریة أخرى، وهي ما بین سن 
ویعزو الباحث ذلك إلى أن النزالء أصحاب تلك الشخصیات في هذه الفترة كان قد ، )30- 26(

یداعهم في السجن، تم توقیفهم أكثر من مرة على ذمة قضایا تعارض مع القانون، مما أدى إلى إ
مما یجعلهم یتعرفون على جماعات إجرامیة أكثر خطورة داخل السجن ویكتسبون أسالیب 

لمجرمین، مما أدى إلى وجود صعوبات في تحقیق با عرفوای وبالتالي أصبحواإجرامیة متطورة، 
النقمة أهدافهم في الحیاة، ومتطالبات هذه المرحلة من زواج واستقرار اأسري وهذا یدفعهم إلى 

على المجتمع بكل قیمه ومعاییره، ویسعون لالنتقام بالوسائل والطرق المختلفة، وها یكون لدیهم 
  النزعة السیكوباتیة اإلجرامیة. 

  ) 19جدول (
  تبعًا لمتغیر العمر الوحدة النفسیةنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 العمر
أكثر من  26-30 21-25 16-20

31 
75.812 73.595 75.088 70.295 

16-20 
75.812 0       

21-25 
73.595 2.216 0     

26-30 
75.088 0.723 1.493 0   

 31أكثر من 
70.295 *5.517 3.301 4.794 0 

  0.01*دالة عند 
  

لصالح  31أكثر من ، و 20-16فروق بین العمر من  وجود یتضح من الجدول السابق
  .ق في األعمار األخرىلم یتضح فرو و ، سنة 20-16العمر من 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشعور 
بالوحدة النفسیة تعزى لمتغیر العمر، وال تتفق نتیجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كًال من دراسة 

  .)1995) دراسة ألن (1999(دراسة الشرعة وأبو درویش ، و )2002(خوخ  
) هي فترة زمنیة تقع ضمن 20- 16حث هذه النتیجة بأن الفترة العمریة من (ویفسر البا

مرحلة المراهقة التي وٕان كان المراهق فیها یسعى إلثبات نفسه ویكون في صراع مع السلطة 
الوالدیة والمجتمع بحثًا عن هویته، حیث یقع خالل هذا الصراع في صدام مع السلطة والقانون 
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جن، إال أنه أیضًا في هذه المرحلة یكون بحاجة إلى الوالدین واألسرة وبالتالي ربما یودع الس
للحصول على المتطلبات العاطفیة والمادیة، ولكنه عندما یوضع في السجن یجد نفسه في بیئة 
اجتماعیة جدیدة لم یألفها تقید حریته، وتلزمه بقوانین صارمة، ویجد نفسه بین أشخاص لم یألفهم 

فیمیل إلى العزلة واالنطواء داخل السجن، إضافة إلى انقطاع العالقات ویشعر بالخوف منهم، 
األسریة واختصارها على فترات زیارة نادرة والتي ربما أیضًا تهملها األسرة كنوع من العقاب 

  والتأنیب وبالتالي یصبح لدى الفرد شعور بالوحدة النفسیة. 
  

  ) 20جدول (
  تبعًا لمتغیر العمر تقدیر الذاتق لنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفرو

 العمر
أكثر من  26-30 21-25 16-20

31 
115.957 119.359 117.292 122.590 

16-20 
115.957 0    
21-25 

119.359 3.402 0   

26-30 
117.292 1.336 2.067 0  

 31أكثر من 
122.590 *6.633 3.231 5.298 0 

  
  0.01*دالة عند 

لصالح  31أكثر من ، و 20-16فروق بین العمر من  وجود قیتضح من الجدول الساب
  .لم یتضح فروق في األعمار األخرىو ، 31العمر األكثر من 

یتضح من نتائج الدراسة أن هناك فروق فردیة لمستوى تقدیر الذات تعزى لمتغیر 
ودراسة كریستوف )، 1999هذه النتیجة مع دراسة الشرعة وأبو درویش ( تختلفالعمر، وال 

ویفسر الباحث هذه النتیجة بأن الشخصیة المضادة للمجتمع یصبح لدیها )، 2002خرون (وآ
سلوكیات بدیلة للسلوكیات السویة، فالسرقة تصبح وسیلة للحصول على المال، بدًال من العمل 
والجهد، والتصرفات الصعلوكیة المضادة للمجتمع تصبح بدیًال للسلوكیات السویة، حیث تجعل 

نظرًا لخبرتهم الواسعة في األعمال ت أصحابها یكتسبون مكانة بین زمالئهم النزالء هذه السلوكیا
عوضًا عن المكانة التي حرمهم اإلجرامیة مع مرور الوقت، وشعورهم بالمباالة نحو السجن، 

منها المجتمع، كما یرى الباحث أن هذا التقدیر للذات لدى هؤالء السجناء ربما یكون نسبیًا وال 
  باًال ألنهم یكونوا قد وصلوا لدرجة من البالدة والتكیف مع حیاة السجن. یلقون له
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:

ـــین الشخصـــیة " : الســـؤال الثالـــث مـــن أســـئلة الدراســـة علـــى یـــنص         ـــروق ب هـــل توجـــد ف
ن غزة المركزي تبعا تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسج، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة

  لمتغیر المستوى التعلیمي؟

توجــد فــروق بــین " ال : الفــرض التــاليولالجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بصــیاغة 
تقـدیر الـذات لـدى السـجناء المـودعین بسـجن غـزة ، و الوحدة النفسیة، و الشخصیة السیكوباتیة

 ي، ثانویــة، دبلــوم، جامعــة).دإعــدا(أمــي، ابتــدائي،  لمتغیــر المســتوى التعلیمــي المركــزي تبعــاً 
، كمــا هــو موضــح فــي One Way ANOVA   اســتخدام أســلوب تحلیــل التبــاین األحــاديب

  ).21الجدول (
  )21جدول (

  المستوى التعلیميلمتغیر نتائج تحلیل التباین األحادي للتحقق من داللة الفروق بین المجموعات تبعًا 

  مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیرات
ات درج

 قیمة "ف"  متوسط المربعات  الحریة
قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الشخصیة 
 السیكوباتیة

 3.057 1353.913 5 6769.563  بین المجموعات
  
  

0.010 
  
  

دالة إحصائیة 
 0.05عند 

 442.941 463 205081.870  داخل المجموعات

   468 211851.433  المجموع

 الوحدة النفسیة
 1.963 484.407 5 2422.036  وعاتبین المجم

  
  

0.083 
  
  

غیر دالة 
 إحصائیًا 

 246.713 463 114228.194  داخل المجموعات

   468 116650.230  المجموع

 تقدیر الذات
 1110.111 5 5550.556  بین المجموعات

4.286 
 

0.001 
 

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 259.030 463 119930.711  داخل المجموعات

  468 125481.267  المجموع
  3.05 ) = 0.01عند مستوى داللة (، و )5،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف
   2.23) = 0.05عند مستوى داللة (، و )5،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف

  

) أن قیمــة "ف" المحســوبة أكبــر مــن قیمــة "ف" الجدولیــة، حیــث 21یتضــح مــن الجــدول (
، 0.05) وهـــي دالـــة إحصـــائیًا عـــن مســـتوى 3.057الشخصـــیة الســـیكوباتیة (بلغـــت علـــى مقیـــاس 

)، وهــي غیــر دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى 1.963وعلــى مقیــاس الوحــدة النفســیة بلغــت قیمــة "ف" (
) وهــي دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى 4.286، وعلــى مقیــاس تقــدیر الــذات بلغــت قیمــة "ف" (0.05
0.01.  
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یة الســـیكوباتیة والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات تبعـــًا ولمعرفـــة اتجـــاه الفـــروق فـــي الشخصـــ
لمتغیر المستوى التعلیمي استخدم الباحث اختبـار شـفیه للمقارنـات البعدیـة كمـا هـو مبـین الجـدول 

)22 ،23 .(  
  ) 22جدول (

  تبعًا لمتغیر المستوى التعلیمي في الشخصیة السیكوباتیةنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 وى الدراسيالمست
 جامعة دبلوم ثانوي يإعداد ابتدائي أمي

94.529 94.000 88.364 87.094 80.438 85.040 
  أمي

94.529 0           

 ابتدائي
94.000 0.529 0         

 يإعداد
88.346 6.164 5.636 0       

 ثانوي
87.094 7.435 6.906 1.271 0     

 دبلوم
80.438 *14.091 *13.563 7.927 6.656 0   

 جامعة
85.040 *9.489 *8.960 3.324 2.054 4.603 0 

  0.01*دالة عند    
  

، بین األمي، و الدبلوم لصالح األمي، و فروق بین األمي وجود یتضح من الجدول السابق
الجـامعي ، و بـین االبتـدائي، و الـدبلوم لصـالح االبتـدائي، و بین االبتـدائي، و الجامعي لصالح األميو 

  .لم یتضح فروق في المؤهالت األخرى، و دائيلصالح االبت

أوضحت نتائج الدراسـة أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي الشخصـیة السـیكوباتیة 
ــــاك ارتبــــاط عكســــي بــــین ویفســــر الباحــــث تعــــزى لمتغیــــر المســــتوى التعلیمــــي،  الشخصــــیة أن هن

الســیكوباتیة لــدى النــزالء نســبة  قلــتالمســتوى التعلیمـي زاد كلمــا فالمســتوى التعلیمــي، و السـیكوباتیة 
الشـخص كلمـا زاد مسـتواه التعلیمـي، حیـث إن وذلك یترتیـب علـى األهمیـة التـي یتمتـع بهـا العلـم، 

حیـث إن زادت درجة تشربه لعادات وتقالید وقوانین المجتمع وزاد ارتباطه بجماعة أقـران متعلمـة، 
تقــویم الشخصــیة، وكلمــا قــل المدرســة هــي المؤسســة الثانیــة المســؤولة عــن التنشــئة االجتماعیــة و 

المستوى التعلیمي قلت المعرفة لدى الشـخص لعـادات وتقالیـد المجتمـع، ممـا یوقعـه فـي مشـكالت 
مع القانون، كمـا أن قلـة المسـتوى التعلیمـي تعنـي انتمائـه إلـى رفـاق السـوء الـذین یحرضـونه علـى 

  ارتكاب األفعال المشینة المنافیة لعادات المجتمع وتقالیده.
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  ) 23( جدول
  تبعًا لمتغیر المتسوى التعلیمي لتقدیر الذاتنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

  

 المستوى الدراسي
 جامعة دبلوم ثانوي يإعداد  ابتدائي أمي

114.514 117.230 119.710 119.777 129.563 125.380 
 أمي

114.514 0      
 ابتدائي

117.230 2.716 0     
 يإعداد

119.710 5.196 2.480 0    
 ثانوي

119.777 5.263 2.547 0.067 0   
 دبلوم

129.569 *15.048 12.333 9.852 9.786 0  
 جامعة

125.380 *10.866 8.150 5.670 5.603 4.182 0 

  0.01*دالة عند    
  

بین ، و الدبلوم لصالح الدبلوم، و فروق بین األمي وجود یتضح من الجدول السابق
  .لم یتضح فروق في المؤهالت األخرى، و ي لصالح الجامعيالجامع، و األمي

أنه كلما زاد المستوى التعلیمي زادت نسبة تقدیر الشخص لذاته، أوضحت نتائج الدراسة 
مع  تختلفوال  )،1998ودراسة جبریل ( )،2009( عقلوتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

طبیعة البشریة، التماشى مع لنتیجة ت)، ویرى الباحث أن هذه ا1997دراسة النجار (نتائج 
إضافة إلى أن النزیل الذي یعرف القراءة والكتابة له دور هام داخل السجن، حیث أن نسبة كبیرة 

بین السجناء والمجتمع الخارجي، بتبادل الرسائل النزیل هذا من السجناء هم من األمیین فیقوم 
ل عن جمیع رفاقه داخل الزنزانة حیث توكل كما نجد أنه یتم تعیینه من قبل إدارة السجن كمسؤو 

إلیه مسؤولیة مخاطبة إدارة السجن في كل متطلبات النزالء، مما یزید من درجة شعوره بالتقدیر 
  لذاته.

  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها:

الوحدة ، و هل توجد فروق بین الشخصیة السیكوباتیة" : السؤال الرابع على ینص 
لمتغیر الحالة تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي تبعا ، و النفسیة

  االجتماعیة؟
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بین  فروقتوجد ال : الفرض التاليولالجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصیاغة 
تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة ، و الوحدة النفسیة، و الشخصیة السیكوباتیة

استخدام أسلوب تحلیل ب" (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل) ر الحالة االجتماعیةتبعًا لمتغی المركزي
  ).24كما هو مبین في الجدول (،  One Way ANOVA   التباین األحادي

  
  )24جدول (

  الحالة االجتماعیةلمتغیر نتائج تحلیل التباین األحادي للتحقق من داللة الفروق بین المجموعات تبعًا 
  

درجات   مجموع المربعات  باینمصدر الت  المتغیرات
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 قیمة "ف"
قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الشخصیة 
 السیكوباتیة

 2436.221 3 7308.663  بین المجموعات
5.538 

  
  

0.001 
  
  

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 439.877 465 204542.770  داخل المجموعات

   468 211851.433  المجموع

لوحدة ا
 النفسیة

 1015.709 3 3047.128  بین المجموعات
4.157 

  
  

0.006 
  
  

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 244.308 465 113603.102  داخل المجموعات

   468 116650.230  المجموع

 تقدیر الذات
 2427.387 3 7282.162  بین المجموعات

9.549 
  
  

0.000 
  
  

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 254.192 465 118199.105  خل المجموعاتدا

   468 125481.267  المجموع
  
  3.82 ) = 0.01عند مستوى داللة (، و )3،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف
   2.62) = 0.05عند مستوى داللة (، و )3،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف

  
ة "ف" الجدولیــة، حیــث ) أن قیمــة "ف" المحســوبة أكبــر مــن قیمــ24یتضــح مــن الجــدول (

، 0.01) وهـــي دالـــة إحصـــائیًا عـــن مســـتوى 5.538بلغـــت علـــى مقیـــاس الشخصـــیة الســـیكوباتیة (
، 0.01)، وهي دالة إحصائیًا عند مسـتوى 4.157وعلى مقیاس الوحدة النفسیة بلغت قیمة "ف" (

  .0.01) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى 9.549وعلى مقیاس تقدیر الذات بلغت قیمة "ف" (
ولمعرفـــة اتجـــاه الفـــروق فـــي الشخصـــیة الســـیكوباتیة والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات تبعـــًا 
لمتغیر الحالة االجتماعیة استخدم الباحث اختبار شفیه للمقارنـات البعدیـة كمـا هـو مبـین الجـدول 

)25 ،26 ،27 .(  
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  ) 25جدول (
  تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة تیةفي الشخصیة السیكوبانتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

  

 الحالة االجتماعیة
 أرمل مطلق متزوج أعزب

90.720 86.676 99.500 104.400 
 أعزب

90.720 0    
 متزوج

86.676 4.044 0   
 مطلق

99.500 8.780 *12.824 0  
 أرمل

104.400 13.680 17.724 4.900 0 

  0.01*دالة عند     
لم و  المطلق لصالح المطلق،، و فروق بین المتزوجین جودو  یتضح من الجدول السابق

  .یتضح فروق في الحاالت األخرى
أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الشخصیة 
السیكوباتیة تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة، ولم یتوصل الباحث  على حد علمه إلى أي دراسة 

الباحث أن الحالة االجتماعیة في تكوین الشخصیة السیكوباتیة تلعب تناولت هذا الجانب، ویرى 
عامًال مهمًا، فالمتزوج یتجه دومًا في تفكیره إلى التكوین األسري، وتحقیق اإلشباع األبوي، والتوافق 
االجتماعي، وتوفیر ما یلزم من مصروفات أسریة، ومتطلبات مادیة ونفسیة، وبالتالي یركز المتزوج 

  ه وطاقته بإیجابیة نحو انتمائه األسري.دومًا جهد
أما بخصوص المطلق، والذي یشعر بشيء من التشتت وعدم االستقرار والتوافق النفسي 
واألسري واالجتماعي، وهذا ما یجعله یكون في نفسه شيء من الحقد والكراهیة على المجتمع الذي 

التقالید على صواب، إال أنه یقوم انتزع منه شریكته حتى وٕان كان هو على خطأ، وكانت العادات و 
  بإسقاط خطأه على المجتمع باالنتقام وٕالحاق األذى والضرر على اآلخرین بأشكال مختلفة. 

  

  ) 26جدول (
  تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة في الوحدة النفسیةنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 الحالة االجتماعیة
 أرمل مطلق متزوج أعزب

74.314 71.352 80.857 78.800 
 أعزب

74.314 0    
 متزوج

71.352 2.963 0   
 مطلق

80.857 6.543 *9.506 0  
 أرمل

78.800 4.486 7.448 2.057 0 

  0.01*دالة عند    
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لم و المطلق لصالح المطلق، ، و فروق بین المتزوجین وجود یتضح من الجدول السابق
  .یتضح فروق في الحاالت األخرى

أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الوحدة النفسیة وقد 
)، 2006تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة، وقد اتفقت هذه النتیجة مع دراسة كل من جودة (

هذه النتیجة مع دراسة كل من )، ولم تتفق 1997)، ودراسة الربیعة (1997ودراسة الخرافي (
  ).1999شرعة وأبو درویش ()، ودراسة ال1995ألین (

حیث یرى الباحث أن الحالة االجتماعیة لها دور كبیر في الشعور بالوحدة النفسیة 
ي یزید عن شریكة حیاته ووجوده داخل السجن وانقطاعه عن المجتمع الخارج فانفصال النزیل

النزیل في من شعوره بالوحدة النفسیة، حیث تنقطع عنه الزیارات الخارجیة فنجد أن االهتمام ب
الغالب یكون من أبنائه وزوجته، ویكون لدى النزیل دائمًا رغبة في الخروج من السجن إلعادة 
صیاغة حیاته من جدید، لذا فإن انفصاله عن شریكة حیاته ینهي كمًا كبیرًا من األمل في بناء 

خالل  حیاته األسریة، بعكس النزیل المتزوج الذي یبقى على اتصال مع العالم الخارجي من
زیارة أسرته له ویبقى لدیه بصیصًا من األمل للخروج من السجن وترك السلوكیات الشاذة حفاظًا 

  على حیاته األسریة.
  

  ) 27جدول (
  تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیةلتقدیر الذات نتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 الحالة االجتماعیة
 أرمل مطلق متزوج أعزب

117.371 122.410 108.214 110.800 
 أعزب

117.371 
0    

 متزوج
122.410 

*5.039 0   
 مطلق

108.214 
*9.157 *14.196 0  

 أرمل
110.800 

6.571 11.610 2.586 0 

  0.01*دالة عند    

بین ، و المتزوج لصالح المتزوج، و فروق بین األعزب وجود یتضح من الجدول السابق
لم یتضح ، و المطلق لصالح المتزوج، و بین المتزوجین، و المطلق لصالح األعزب، و األعزب

  .فروق في الحاالت األخرى

وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیر الذات 
، حیث یرى الباحث )1999مثل دراسة الشرعة وأبو درویش (تعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة، 
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شله في تحقیق متطلبات الحیاة العادیة من إنشاء أسرة وٕانجاب أقل لف لذاتهأن تقدیر المطلق 
األبناء وتأمین مستقبلهم، فینظر لنفسه نظرة الفاشل، مما یترتب علیه تدني تقدیره لذاته، بخالف 

مما المتزوج الذي یرى أنه نجح في تكوین أسرته والوفاء بمستلزمات ومتطلبات هذه األسرة، 
  . ه لذاتهیترتب علیه شعور جید بتقدیر 

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتها:

ـــىالســـیـــنص         ـــین الشخصـــیة ": ؤال الخـــامس مـــن أســـئلة الدراســـة عل ـــروق ب هـــل توجـــد ف
تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي تبعا ، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة

  لمتغیر نوع الجریمة؟
توجــد عالقــة بــین الشخصــیة ال : قــام الباحــث بصــیاغة الفــرض التــاليولإلجابـة عــن هــذا الســؤال 

تبعًا  تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة
، كمـا  One Way ANOVAاسـتخدام أسـلوب تحلیـل التبـاین األحـاديبلمتغیـر نـوع الجریمـة" 
  ).28هو مبین في الجدول (

  )28جدول (
  نوع الجریمةلمتغیر تائج تحلیل التباین األحادي للتحقق من داللة الفروق بین المجموعات تبعًا ن

  

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیرات
  الحریة

متوسط 
قیمة  قیمة "ف"  المربعات

 مستوى الداللة الداللة

الشخصیة 
 السیكوباتیة

 8.650 3619.906 5 18099.531  بین المجموعات
  
  

0.000 
  
  

دالة إحصائیة 
 418.471 463 193751.902  داخل المجموعات 0.01عند 

   468 211851.433  المجموع
الوحدة 
 النفسیة

 4.160 1002.919 5 5014.597  بین المجموعات
  
  

0.001 
  
  

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 241.114 463 111635.633  داخل المجموعات
   468 116650.230  المجموع

 تقدیر الذات
 2.810 739.175 5 3695.875  بین المجموعات

  
  

0.016 
  
  

دالة إحصائیة 
 263.035 463 121785.392  داخل المجموعات 0.01عند 

   468 125481.267  المجموع
  3.05 ) = 0.01عند مستوى داللة (، و )5،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف
   2.23) = 0.05عند مستوى داللة (، و )5،468عند درجة حریة (الجدولیة  ف

) أن قیمــة "ف" المحســوبة أكبــر مــن قیمــة "ف" الجدولیــة، حیــث 28یتضــح مــن الجــدول (
، 0.01) وهـــي دالـــة إحصـــائیًا عـــن مســـتوى 8.650بلغـــت علـــى مقیـــاس الشخصـــیة الســـیكوباتیة (
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، 0.01دالة إحصائیًا عند مسـتوى )، وهي 4.160وعلى مقیاس الوحدة النفسیة بلغت قیمة "ف" (
  .0.01) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى 2.810وعلى مقیاس تقدیر الذات بلغت قیمة "ف" (

ولمعرفـــة اتجـــاه الفـــروق فـــي الشخصـــیة الســـیكوباتیة والوحـــدة النفســـیة وتقـــدیر الـــذات تبعـــًا 
، 29و مبـین الجـدول (لمتغیر نوع الجریمة استخدم الباحث اختبار شفیه للمقارنات البعدیة كمـا هـ

30 ،31 .(  
  ) 29جدول (

  تبعًا لمتغیر نوع الجریمة في الشخصیة السیكوباتیةنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 نوع الجریمة
 ذمة مالیة مخدرات آداب  سرقة إعتداء قتل

82.524 94.722 97.400 88.444 91.185 80.066 
 قتل

82.524 0      
 إعتداء

94.722 12.198 0     
 سرقة

97.400 *14.876 2.678 0    
 آداب

88.444 5.920 6.278 8.956 0   
 مخدرات

91.185 8.661 3.537 6.215 2.741 0  
 ذمة مالیة
80.066 2.459 *14.657 *17.334 8.379 *11.120 0 

  0.01*دالة عند    
بین ، و لح السرقةالسرقة لصا، و فروق بین جریمة القتل وجود یتضح من الجدول السابق

بین ، و الذمة المالیة لصالح السرقة المالیة، و بین السرقة، و الذمة المالیة لصالح االعتداء، و االعتداء
  لم یتضح فروق في الجرائم األخرى.، و الذمة المالیة لصالح المخدرات، و المخدرات

وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الشخصیة 
یرى الباحث أن النزالء المودعین على قضایا الذمم سیكوباتیة تعزى لمتغیر نوع الجریمة، و ال

المالیة أنهم أشخاص أسویاء، وسلوكیاتهم موافقة لمعاییر المجتمع، ومعظهم من أصحاب رؤوس 
األموال والتجار والحرف التي أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى تدهور أوضاعهم 

ترتب علیه من وجود استحقاقات مالیة على هؤالء التجار، وعدم مقدرتهم على  مما ،المالیة
تداء مما أدى إلیداعهم في السجن، بخالف السجناء المودعین على ذمة قضایا االع ،السداد

الذین ارتكبوا جرائمهم عن قصد جنائي، لذا نجد أن درجة  ،والسرقة  والمخدرات واآلداب
أما تكون لصالح قضایا الذمم المالیة،  لصالح هذه القضایا، والالشخصیة السیكوباتیة تكون 

بخصوص النزالء المودعین على خلفیة جرائم القتل فنجد أن الفروق في الشخصیة السیكوباتیة 
كانت لصالح قضایا السرقة أیضًا، ولم تكن لصالح قضایا القتل، ویعزو الباحث ذلك إلى أن 

القتل، معظمهم أشخاص أسویاء اضطروا للتماشي مع   النزالء المودعین على خلفیة جرائم
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عادات وتقالید المجتمع في التعامل مع قضایا الشرف، أو مع قضایا الثأر مما أدى إلى 
  وجودهم داخل السجن دون وجود النزعة المضادة للمجتمع في شخصیاتهم. 

  ) 30جدول (
  تبعًا لمتغیر نوع الجریمة ةفي الوحدة النفسینتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

  

 نوع الجریمة
 ذمة مالیة مخدرات آداب سرقة إعتداء قتل

71.214 73.333 78.660 77.278 72.126 68.852 
 قتل

71.214 0      
 إعتداء

73.333 2.120 0     

 سرقة
78.660 *7.446 5.327 0    

 آداب
77.278 6.064 3.944 1.382 0   

 مخدرات
72.126 0.912 1.208 6.534 5.152 0  

 ذمة مالیة
68.852 2.361 4.481 *9.808 8.425 3.273 0 

  0.01*دالة عند     
بین ، و السرقة لصالح السرقة، و فروق بین جریمة القتل وجود یتضح من الجدول السابق

  لم یتضح فروق في الجرائم األخرى.، و الذمة المالیة لصالح السرقة، و السرقة
اسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الوحدة النفسة تعزى وقد أوضحت نتائج الدر 

عدم شعور النزالء الموقوفین على ذمة قضایا القتل بالوحدة لمتغیر نوع الجریمة، ویرى الباحث أن 
لما أسلفنا من أن ارتكابهم لهذه القضایا كان عن النفسیة، لتعاطف ذویهم وتواصلهم المستمر معهم، 

كما نجد أنه ال توجد عزلة بینهم وبین زمالئهم دفاع عن النفس أو الشرف، طریق الخطأ أو ال
  ه تقل درجة الوحدة النفسیة لدیهم، بخالف الموقوفین على ذمم قضایا السرقة. النزالء، وعلی

  ) 31جدول (
  تبعًا لمتغیر نوع الجریمةلتقدیر الذات نتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 نوع الجریمة
 ذمة مالیة مخدرات آداب سرقة إعتداء قتل

119.408 119.056 116.040 112.056 120.834 123.984 
 قتل

119.408 0      

 إعتداء
119.056 0.352 0     

 سرقة
116.040 3.368 3.016 0    

 آداب
112.056 7.352 7.000 3.984 0   

 مخدرات
120.834 1.427 1.779 4.794 8.779 0  

 ذمة مالیة
123.984 4.576 4.928 *7.944 *11.928 3.149 0 

  0.01*دالة عند 
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، الذمة المالیة لصالح الذمة المالیة، و فروق بین السرقة وجود یتضح من الجدول السابق
  لم یتضح فروق في الجرائم األخرى.، و الذمة المالیة لصالح الذمة المالیة، و بین آدابو 

اللة إحصائیة في درجة تقدیر الذات وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات د
أن المودعین على ذمة قضایا الذمم المالیة تعزى لمتغیر نوع الجریمة، حیث یرى الباحث 

نظرًا لطبیعة نظرة المجتمع لهم ولنظرة زمالئهم لهم حیث تعتبر نوع ، تقدیرهم لذواتهم مرتفع
حیث أن معظم الموقوفین على  القضیة الموقوفین علیها من أفضل أنواع القضایا بین السجناء.

قضیة الذمم المالیة هم من التجار وأصحاب رؤوس األموال الذین تضررت تجارتهم بسبب 
الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، مما أدى إلى وجود مستحقات مالیة علیهم لصالح 

ف قضایا بخاللغیر وال یوجد لدیهم المقدرة على السداد مما أدى إلى إیداعهم في السجن، 
  السرقة واآلداب التي تصیب مرتكبیها بوصمة عار، مما یترتب علیه انخفاض تقدیرهم لذواتهم.

  
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال السادس ومناقشتها:

هـــل توجـــد فـــروق بـــین الشخصـــیة " : الســـؤال الســـادس مـــن أســـئلة الدراســـة علـــى یـــنص        
دى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي تبعا تقدیر الذات ل، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة

  لمتغیر عدد مرات السجن؟

توجــد عالقــة بــین الشخصــیة ال : الفــرض التــاليولالجابـة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بصــیاغة 
تبعًا  تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة

، One Way ANOVA اسـتخدام أسـلوب تحلیـل التبـاین األحـاديبلمتغیر عدد مـرات السـجن" 
  ).32كمال هو مبین في الجدول (

  )32جدول (
  عدد مرات السجنلمتغیر نتائج تحلیل التباین األحادي للتحقق من داللة الفروق بین المجموعات تبعًا 

  

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیرات
  الحریة

متوسط 
 "ف" قیمة  المربعات

قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الشخصیة 
 السیكوباتیة

 5295.986 3 15887.959  بین المجموعات
12.567 

  
  

0.000 
  
  

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 421.427 465 195963.474  داخل المجموعات

   468 211851.433  المجموع

 6.032 1456.577 3 4369.731  بین المجموعاتالوحدة 
  
  

0.000 
  
  

دالة إحصائیة 
 241.463 465 112280.499  داخل المجموعات 0.01عند 
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیرات
  الحریة

متوسط 
 "ف" قیمة  المربعات

قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

   468 116650.230  المجموع النفسیة

 تقدیر الذات
 2326.509 3 6979.527  بین المجموعات

9.129 
 

0.000 
 

دالة إحصائیة 
 0.01عند 

 254.842 465 118501.740  داخل المجموعات

  468 125481.267  المجموع
  3.82 ) = 0.01عند مستوى داللة (، و )3،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف
   2.62) = 0.05عند مستوى داللة (، و )3،468الجدولیة عند درجة حریة ( ف
  

) أن قیمــة "ف" المحســوبة أكبــر مــن قیمــة "ف" الجدولیــة، حیــث 32یتضــح مــن الجــدول (
، 0.01) وهــي دالــة إحصــائیًا عــن مســتوى 12.567بلغــت علــى مقیــاس الشخصــیة الســیكوباتیة (

، 0.01)، وهي دالة إحصائیًا عند مسـتوى 6.032وعلى مقیاس الوحدة النفسیة بلغت قیمة "ف" (
  .0.01) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى 9.129وعلى مقیاس تقدیر الذات بلغت قیمة "ف" (

فســـیة وتقـــدیر الـــذات تبعـــًا ولمعرفـــة اتجـــاه الفـــروق فـــي الشخصـــیة الســـیكوباتیة والوحـــدة الن
لمتغیر عدد مرات السجن استخدم الباحث اختبار شفیه للمقارنـات البعدیـة كمـا هـو مبـین الجـدول 

)33 ،34 ،35 .(  
  ) 33جدول (

  تبعًا لمتغیر عدد مرات السجنفي الشخصیة السیكوباتیة نتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 
  

 عدد مرات السجن
 أكثر من أربعة ثةثال  اثنتان واحدة

85.822 93.435 98.075 106.958 

 واحدة
85.822 0    

 اثنتان
93.435 *7.613 0   

  ثالثة
98.075 *12.253 4.640 0  

 أكثر من أربعة
106.958 *21.136 *13.523 8.883 0 

  0.01*دالة عند     
  

ین لصالح مرت، و احدة، و فروق بین دخوله السجن مرة وجود یتضح من الجدول السابق
االكثر من أربعة لصالح ، و بین الواحدة، و الثالثة لصالح الثالثة، و االثنتین، بین المرة الواحدة

لم یتضح فروق و ، األكثر من أربعة لصالح األكثر من أربعة،، و بین المرتین، و األكثر من أربعة
  في عدد المرات األخرى.
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ئیة في درجة الشخصیة وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصا

ویعزو الباحث الفروق الموجودة في الشخصیة السیكوباتیة تعزى لمتغیر عدد مرات السجن، 
السیكوباتیة تبعًا  لعدد مرات السجن بأنه كلما زاد عدد مرات توقیف السجناء في السجن، یزداد 

لجریمة وطرق ارتكابها مما یعزز ثقافة ا ؛اختالطهم بالنزالء أصحاب السوابق والخبرات اإلجرامیة
لدیهم، ویزیدهم خبرة في العمل اإلجرامي، بالتالي تزداد نسبة األفعال المضادة للمجتمع في 

  سلوكیاتهم. 
  

  ) 34جدول (
  تبعًا لمتغیر عدد مرات السجنفي الوحدة النفسیة نتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

  

 عدد مرات السجن
 ن أربعةأكثر م ثالثة اثنتان واحدة

71.297 75.565 77.975 81.917 

 واحدة
71.297 0    

 اثنتان
75.565 4.268 0   

 ثالثة
77.975 6.678 2.410 0  

 أكثر من أربعة
81.917 *10.620 6.352 3.942 0 

  0.01*دالة عند    
أكثر من أربعة ، و احدة، و فروق بین دخوله السجن مرة وجود یتضح من الجدول السابق

  لم یتضح فروق في عدد المرات األخرى.و ، األكثر من أربعة مرات،  لصالح
وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الوحدة النفسیة 

یصابون أصحاب هذه الشخصیات تعزى لمتغیر عدد مرات السجن، حیث یرى الباحث أن 
إلى توسع الهوة في العالقات إضافة  ،بوصمة عار تزداد مع ازدیاد عدد مرات التوقیف

االجتماعیة بین هؤالء النزالء وبین ذویهم، وبینهم وبین زمالئهم النزالء داخل السجن، وبینهم 
وبین إدارة السجن من جهة أخرى، حتى یصل بهم الحال إلى الوضع في السجن االنفرادي 

لنفسیة لدیهم، إضافة إلى خ الشعور بالوحدة اوتشدید العزل علیهم من قبل إدارة السجن، مما یرس
فشلهم في االندماج مع المجتمع الذي یصبح یتعامل معهم بحیطة وحذر شدید، كونهم من 
أصحاب السوابق فال یستطیعون االندماج في المجتمع بسهولة، مما یزید من شعورهم بالوحدة 

  النفسیة. 
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  ) 35جدول (
  تبعًا لمتغیر عدد مرات السجن لتقدیر الذاتنتائج اختبار شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق 

 عدد مرات السجن
 أكثر من أربعة ثالثة اثنتان واحدة

121.256 119.765 110.750 108.458 

 واحدة
121.256 0    

 اثنتان
119.765 1.492 0   

 ثالثة
110.750 *10.506 *9.015 0  

 أكثر من أربعة
108.458 *12.798 *11.306 2.292 0 

  0.01*دالة عند    
  

احدة ثالثة مرات ، و فروق بین دخوله السجن مرة وجود یتضح من الجدول السابق
، بین اثنتین، و أكثر من أربعة لصالح المرة الواحدة، و احدة، و بین مرة، و لصالح المرة الواحدة

لم یتضح فروق و ، أكثر من أربعة مرات لصالح األثنتین، و بین اثنتین، و ثالثة لصالح االثنتینو 
  ت األخرى.في عدد المرا

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في درجة تقدیر الذات 
كلما قلت عدد مرات السجن، زادت درجة تقدیر تعزى لمتغیر عدد مرات السجن، حیث أنه 

الذات، ویعزو الباحث ذلك إلى تماشي أصحاب هذه الشخصیات مع السلوكیات المرغوبة داخل 
المجتمع  أفراد ز العالقة اإلیجابیة بینهم وبین ذواتهم من جهة، وبینهم وبین المجتمع، وتعزی

  المحیط من جهة أخرى. حیث یمیل سلوكهم إلى السواء أكثر من میلهم إلى االنحراف.  

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتها:

ـــروق" : مـــن أســـئلة الدراســـة علـــى  الســـابعالســـؤال یـــنص         ـــین الشخصـــیة  هـــل توجـــد ف ب
تقدیر الذات لدى السجناء المودعین بسجن غزة المركزي تبعا ، و الوحدة النفسیة، و السیكوباتیة

  ؟طریقة ارتكاب الجریمةلمتغیر 

ــین ال ولالجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بصــیاغة الفرضــیة التالیــة:  توجــد عالقــة ب
دى السـجناء المـودعین بسـجن غـزة تقـدیر الـذات لـ، و الوحدة النفسیة، و الشخصیة السیكوباتیة

  " طریقة ارتكاب الجریمةتبعًا لمتغیر  المركزي
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  : السابعالتحقق من صحة الفرض 

، الوحــدة النفســـیة، و توجـــد فــروق بـــین الشخصــیة الســـیكوباتیة" ال  الــذي یــنص علــى
لمتغیـــر طریقـــة ارتكـــاب تقـــدیر الـــذات لـــدى الســـجناء المـــودعین بســـجن غـــزة المركـــزي تبعـــا و 

  (صدفة، مقصودة).یمةالجر 

) 27الجـــدول (و ، "T. test" اختبـــارباســـتخدام ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال قـــام الباحـــث 
  یوضح ذلك:

  )36جدول (
  طریقة ارتكاب الجریمةلمتغیر لقیاس داللة الفروق بین متوسطي المجموعتین تبعًا ت" نتائج اختبار "

 المتغیرات
طریقة ارتكاب 

 الجریمة
اف االنحر   المتوسط العدد

  مستوى الداللة قیمة الداللة قیمة "ت"  المعیاري

الشخصیة 
 السیكوباتیة

 5.363- 20.887 86.478 358 صدفة
 

0.000 
 

دالة عند 
 19.956  98.523  111 مقصودة 0.01

الوحدة 
 النفسیة

 15.898 71.930 358 صدفة
دالة عند  0.002 3.116

 14.785  77.225  111 مقصودة 0.01

 4.335 16.541 121.226 358 صدفة اتتقدیر الذ
 

0.000 
 

دالة عند 
 14.444  113.658  111 مقصودة 0.01

1.96) = 0.05عند مستوى داللة (، و )467قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (  
2.58) = 0.01عند مستوى داللة (، و )467قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (  

  
 مـــن قیمـــة "ت" الجدولیـــة فـــي أكبـــرة "ت" المحســـوبة أن قیمـــ الســـابقیتضـــح مـــن الجـــدول 

فـروق ذات  وجـود هـذا یـدل علـى، و الوحـدة النفسـیة، و الدرجة الكلیة لمقیاس الشخصیة السیكوباتیة
بینمــا كانــت الفــروق لصــالح ، ارتكــاب الجریمــة( صــدفة، مقصــودة)لمتغیــر تعــزى داللــة إحصــائیة 

  .الصدفة في قیاس تقدیر الذات

وق فــي الشخصــیة الســیكوباتیة تبعــًا لمتغیــر طریقــة ارتكــاب الجریمــة ویعــزو الباحــث الفــر 
مـن أهـم (حیـث إن  عن قصد، باستحكام خصائص الشخصیة السـیكوباتیة فـي شخصـیة النزیـل، 

من التجارب واألخطاء السابقة.  مما یؤدي إلى عدم االستفادة خصائص الشخصیة السیكوباتیة، 
فســها عـــن قصــد، أكثــر مـــن مــرة، بشــكل ال إرادي، ممـــا إیــداعها فــي الســجن الرتكابهـــا الجریمــة ن

یــؤدي إلــى وضــع النزیــل فــي الســجن االنفــرادي داخــل الســجن، وانقطــاع الزیــارات مــن قبــل العائلــة 
لهــذا النزیــل، لعــدم انصــالح حالـــه، إضــافة إلــى التعامــل الصــارم مـــع هــذا النزیــل، مــن قبـــل إدارة 
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یة. أمــا بخصــوص تقــدیر الــذات تبعــًا لطریقــة الســجن ممــا یــؤدي إلــى شــعور النزیــل بالوحــدة النفســ
ارتكاب الجریمة عن طریق الصدفة فیعزو الباحـث ذلـك إلـى أن النـزالء مـن هـذا النـوع ال یكونـون 
قــد أصــیبوا بوصــمة عــار مــن قبــل المجتمــع بــل یوجــد تعــاطف معهــم لوقــوعهم عــن طریــق الخطــأ، 

السـجن. كمـا نجـد أن تعـاون  وعن غیر قصد في عمل مخالف للقانون مما أدى إلى إیـداعهم فـي
إدارة السجن معهم تتسم باالحترام والتعاطف في معظم األحیان، وبالتالي نجد أن تقدیرهم لذواتهم 

  مرتفع.
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  التوصیات:  •

  انطالقًا مما توصلت إلیه الدراسة من نتائج، یقترح الباحث عددًا من التوصیات، من أهمها: 

تزویدها ، و اإلصالح، و داخل مراكز التأهیلضرورة تفعیل دور العیادات اإلرشادیة  -1
بأخصائیین نفسیین، مدربین على التعامل مع مشاكل النزالء، بأنسب الطرق العالجیة، 

 االجتماعي للنزیل. ، و التي تسهم في التأهیل النفسي

اتباع سبل الوقایة قبل العالج، للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع من خالل الدور  -2
اإلعالمیة، من خالل ، و التربویة، و الثقافیة، و المؤسسات االجتماعیةالتكاملي لجمیع 

تشكیل حمالت خاصة لتوعیة أبناء المجتمع حول خطورة ارتكاب األفعال المخالفة 
 الممتلكات .، و اآلخرین، و للقانون التي تلحق الضرر على الذات

لعمل على الحد ا، و المشكالت التي تؤدي إلى هذه المشكالت النفسیة، و دراسة األسباب -3
 مكافحتها . ، و منها

ٕادخالهم في جو ، و العمل على دعم الجوانب اإلیجابیة في سمات الشخصیة لدى النزالء -4
من األلفة یساعد على التخلص من المشاعر السلبیة المؤدیة إلى االنحراف المضاد 

 تدني تقدیر الذات.، و الوحدة النفسیةو ، للمجتمع

، األسالیب الجارحة، و التحقیر، و غیر الصحیحة كالرفضعدم استخدام أسالیب المعاملة  -5
الشتائم عند التعامل مع النزالء، مما لهذه األسالیب من أثر سيء على الحالة النفسیة و 

 للنزیل.

من یرتكبون الجرائم ألول مرة، ألن كثیرًا من مرتكبي و ، توفیر الرقابة على الشباب -6
، م مع العتاة من المجرمین؛ ألنضعه، و الجرائم یجرمون بالصدفة، لذا یجب عدم

یركنون إلى حیاة اإلجرام،  كنتیجة ، و ضعهم مع هذه الفئة یجعلهم یكتسبون صفاتهاو 
لتعرضهم لمؤثرات غیر مواتیة ناتجة عن الحیاة داخل ، و الرتباطهم بالمجرمین العتاة

 السجن، لذا یجب توفیر أماكن بدیلة عن السجن لهؤالء النزالء.

ة اإلنسانیة في السجون، ألن المعاملة القاسیة أو الخشنة في السجن مزید من المعامل -7
الحقد تجاه ، و العدائیة، و تؤدي إلى الشعور بالمرارة، و تقتل كل ما هو خیر في اإلنسان

، العمل على إلغاء الكثیر من المظاهر العقابیة القاسیة، كالعقاب البدني، و المجتمع
 السجن االنفرادي.و 
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أكثر شموًال داخل السجن، تؤدي لملء أوقات الفراغ لدى ، و فعالیةتوفیر برامج أكثر  -8
تعلیمیة جدیدة، توفر لهم فرصًا لتحسین مستواهم ، و ٕاكسابهم إمكانات مهنیة، و السجناء
 تفتح لهم آفاقًا جدیدة في الحیاة عند خروجهم من السجن.، و المهني، و التعلیمي

 

 المقترحات •

، بفئة السجناء، ألنها تحتاج إلى إثراء نظري إجراء المزید من البحوث التي تتعلق -1
  ضع حلول مناسبة لهم.، و محاولة، و احتیاجاتهم، و الوقوف على مشكالتهمو 

مقارنة ، و النزالء األمنیین، و ناثالقیام بدراسات مماثلة للدراسة الحالیة، على فئة اإل -2
  النتائج بنتائج الدراسة الحالیة. 
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  المراجع، و المصادر
  درالمصا - وال :أ

 القران الكریم -1

  العربیة المراجع - ثانیا :
، وزراة التربیة، والتعلیم دلیل عمل المرشد التربوي، ):1990لوسي، جمال حسین(األ -2

 بغداد،العراق .
تقدیر الذات، وعالقته بقلق المستقبل لدى الجالیة ): 2008بلكیالني، ابراهیم محمد ( -3

ماجستیر، كلیة االداب االكادیمیة  ، رسالةالعربیة المقیمة بمدینة اسلونا بالنرویج
 العربیة ،الدنمارك .

رسالة ، عالقیة دافعیة االنجاز ببعض متغیرات الشخصیة: )1988جبره، ابراهیم ( -4
 ، جامعة الزقازیق،مصر.دكتوراة غیر منشورة ،كلیة التربیة

، : تقدیر الذات، و التكیف المدرسي، لدى طالب دمشق)1983جبریل، موسى ( -5
 . 150- 117، ص ص1، العددبیة لبحوث التعلیم العاليالمجلة العر 

): تقدیر الذات ومركز الضبط لطلبة المرحلتین األساسیة 1998جبریل، موسى ( -6
 .61- 43، ص ص4، الجزء 22، العدد ، مجلة كلیة التربیةوالثانویة

ولوجیة الطفولة، و المراهقة، و خصائصها ): سیك1994الجسماني، عبداهللا ( -7
 ، بیروت، لبنان .ر العربیة للعلوم، الدااالساسیة

في طفال ): الوحدة النفسیة، وعالقتها بمفهوم الذات لدى األ2005امال (، جودة -8
الطفل الفلسطیني بین تحدیات بحث مقدم الى المؤتمر التربوي الثاني (، محافظة غزة

 ، الجامعة االسالمیة، غزة، فلسطین .)، كلیة التربیةالواقع، وطموحات المستقبل
هوم الذات النضج اإلجتماعي بین الواقع، مفف): 2012لجیزاني،محمد كاظم(ا -9

 ر الصفاء للنشر، والتوزیع ،عمان، االردن .،دا1، طوالمثالیة
): المعاناة االقتصادیة وتقدیر الذات وعالقتها بتصور 2009حسن، هبة محمد علي ( - 10

- 155ص ص ،  62، العدد مجلة كلیة التربیةاالنتحار لدى الشباب الجامعي، 
257. 
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): استخدام العالج  الواقعي في خفض بعض 2010حسین، محمود رامز یوسف ( - 11
، 34عدد  مجلة كلیة التربیة،السلوكیات المضادة للمجتمع لدى عینة من المراهقین، 

 .521- 503الجزء األول، ص ص 
دراسة لبعض العوامل المرتبطة بالوحدة النفسیة لدى ): 2003حمادة، محمد احمد( - 12

رسالة ماجستیر، الجامعة ، ووكالة الغوث، قاعدین من معلیمي القطاع الحكوميالمت
 ، غزة، فلسطین.االسالمیة

): الشعور بالوحدة النفسیة، 1988خضرة،علي السید، و الشناوي، محمد محروس( - 13
-119، ص ص25، العدد رسالة الخلیج العربيوالعالقات االجتماعیة المتبادلة، 

150. 
الخجل، وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسیة، ): 2002خوخ، حنان اسعد( - 14

وأسالیب المعاملة الوالدیة لدى عینة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدینة مكة 
 المملكة العربیة السعودیة.، ، رسالة ماجستیر، جامعة ام القرىالمكرمة

مرأة األمن النفسي والشعور بالوحدة النفسیة لل): 2010خویطر، وفاء حسن علي ( - 15
، رسالة ماجستیر، الجامعة الفلسطینیة (المطلقة واألرملة) وعالقتها ببعض المتغیرات

 اإلسالمیة، غزة، فلسطین.
مكتبة األنجلو ، سلوك االنسان، واسسه النظریة، والتجریبیة) : 1978خیر اهللا، سید( - 16

 ، القاهرة ،مصر .المصریة
ي، واالضطرابات اساسیات التوافق النفس) : 2008الداهري، صالح حسن ( - 17

 دار صفاء للنشر، والتوزیع، القاهرة. 1طالسلوكیة، واالنفعالیة االسس النظریات،
، دار الكندي 1ط، الشخصیة، والصحة النفسیة): 1999الداهري، صالح حسن( - 18

 االردن، للنشر، والتوزیع
): دراسة لبعض العوامل المرتبطة لمفهوم الذات لدى 1993دبیس، سعید عبد اهللا ( - 19

(رانم )  دراسات نفسیة رابطة االخصائیین النفسیین المصریة، لولینالمش
  القاهرة،مصر.
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، المجلد األول، مكتبة دراسات في الصحة النفسیة): 2010الدسوقي، مجدي محمد ( - 20
 األنجلو المصریة، مصر.

مجلة جامعة عدن ): النزعة االجرامیة للشخصیة السیوكباتیة، 2001الرفدي، صالح( - 21
 .39-35نیة، الجلد الثالث، العدد السادس،ص صاعیة، واالنساللعلوم االجتم

هویة الذات وعالقتها بالتوكیدیة، والوحدة النفسیة ): 2011زقوت، ماجدة محمد ( - 22
 ، دراسة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة،فلسطین.لدى مجهولي النسب

 القاهرة. ،عالم الكتب، الصحة النفسیة، و العالج النفسي) : 1997حامد( زهران ، - 23
، القاهرة " علم نفس النمو "الطفولة، و المراهقة) : 1977حامد عبد السالم (، زهران - 24

 ،مصر.
مجلة ): تقدیر الذات كما یشعر به الدارسون الكبار، 2005السعادات، خلیل إبراهیم ( - 25

 . 145-125، ص ص 52، العدد تعلیم الجماهیر
ة، والعقلیة، واالنحرافات صحة العقلیة لالمراض النفسی): ال1986سعد، جالل( - 26

 دار الفكر العربي، القاهرة،مصر.السلوكیة، 
 ، مكتبة النهضة المصریة،القاهرة.2،طعلم الجریمة):1962سعفان، حسن شحاته( - 27
ة د): المعاملة اإلقتصادیة في تقدیر الذات، والشعور بالوحد1991سالمة، ممدوحة( - 28

-   475، ص ص3قاهرة ،جزء،ال مجلة دراسات نفسیةالنفسیة لدى طلبة الجامعة ،
496. 

أطفال ) : بناء مقیاس تقدیر الذات لدى عینة من 1992سلیمان ،عبد الرحمن( - 29
ص  24، القاهرة، عددالهیئة العامة للكتاب، مجلة علم النفس، المرحلة االبتدائیة

 .52- 48ص
) : مقیاس تقدیر الذات في مرحلة الطفولة مقارنة 1999سلیمان، عبد الرحمن السید( - 30

- 87، ص ص11، عدد،جامعة عین شمس مجلة االرشاد النفسياربع مقاییس،  بین
132. 

، الصحیة النفسیة، وسیكولوجیة الشخصیة): 2001الشاذلي، محمد عبد الحمید( - 31
 ،مصر.، المكتبة الجامعیة، االسكندریة2ط
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الضغوط النفسیة لدى معلمي، و معلمات التربیة الخاصة، ): 1993ابراهیم (، شدقیة - 32
، جامعة كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، بتقدیر الذات وعالقتها

 الزقازیق،مصر.
الخجل، وعالقته بتقدیر الذات، ومستوى الطوح لدى ): 2010شعبان، عبدربه علي ( - 33

 ، غزة،فلسطین .،رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیةالمعاقین بصریًا 
مكتبة النهضة  ،2ط ، ضطربةالشخصیة السویة، والم): 2002شقیر، زینب محمود(  - 34

 المصریة،مصر.
لشروق ، دار ا1، طمهارات تطویر الشخصیة الذاتیة): 2009شكشك، أنس عبدو( - 35

 للنشر، والتوزیع، رام اهللا ، فلسطین.
): العالقة بین أسلوب حل 1995الشناوي، محمد محروس، و الفقي ،إسماعیل محمد( - 36

كلیة العلوم اإلجتماعیة بالریاض، المشكلة، ومركز الضبط، وتقدیر الذات لدى طالب 
 .79-70،ص ص19، عدد4، جامعة عین شمس، جزءمجلة كلیة التربیة

الشعور بالوحدة النفسیة وعالقتها بسمات ): 2005شیبي، الجوهرة بنت عبد القادر ( - 37
، رسالة ماجستیر، الشخصیة لدى عینة من طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة

 سعودیة .جامعة أم القرى، مكة،ال
السلوك العدواني وعالقته بتقدیر الذات وتوكید ): 2006الشیخ خلیل، جواد محمد ( - 38

، رسالة دكتوراه، جامعة الدول الذات لدى طلبة المرحلة الثانویة في محافظة غزة
 العربیة، القاهرة.،مصر.

 ، دار الحریة،القاهرة،مصر.في بیتنا مریض نفسي): 1989عادل( صادق، - 39
دراسة تقدیر الذات لدي المراهقین المعاقین من ): 2001براهیم(نجاح ا، الصانع - 40

رة، كلیة التربیة، جامعة عین رسالة ماجستیر غیر منشو ، فئات الصم، وضعاف السمع
 شمس،مصر.

، دار المعرفة 3، طمعالم علم النفس المعاصر): 1999الطویل، عزت عبدالعظیم( - 41
 ،مصر.الجامعیة االسكندریة
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عالقة الشعور بالوحدة النفسیة لدى زوجات ): 2008( عابد، وفاء جمیل دیاب - 42
، كلیة التربیة، الجامعة الشهداء لكل من المساندة االجتماعیة وااللتزام الدیني

 فلسطین. –اإلسالمیة، غزة 
 الجریمة في المجتمع نقد منهجي لتغییر السلوك االجرامي،): 1981محمد ( عارف، - 43

 ، مكتبة االنجلو المصریة،مصر.2ط
):تقدیر الذات، وقضیة اإلنجاز الفائق قراءة جدیدة 2000فتحیة محمد (، لعالعبد ا - 44

نفسیة، كلیة التربیة، قسم الصحة ال المؤتمر العلمي األول،في سیكلوجیة المبدع ،
 جامعة بنها،مصر.

، مكتبة األنجلو اختبار تقدیر الذات للمراهقین، والراشدین) : 1991عادل (، عبد اهللا - 45
 ،مصر.المصریة، القاهرة

، دراسة في الشخصیة بین اسواء - علم النفس المرضي): 1993عبد اهللا، یوسف ( - 46
 ، االسكندریة،مصر.واالضطراب، دار المعرفة الجامعیة

): تقدیر الذات، وعالقته ببعض المتغیرات البیئة، 1986عكاشة، محود فتحي( - 47
، 4زء،ج مجلة كلیة التربیة بالمنصورةالیمن، أطفال والشخصیة لدي عینة من 

 .78، ص7العدد
 ،بعة محمد عبد الكریم حسانمط ،الطب النفسي المعاصر): 2003عكاشة،احمد ( - 48

 ،مصر.القاهرة
): هل تتنبأ مستویات تقدیر الذات ومصادر الدعم 2010عالء الدین، جهاد محمود ( - 49

، المجلد مجلة دراسات العلوم التربویةاالجتماعي بالعدوان لدى الطلبة الجامعیین، 
 . 78- 50، ص ص1دد ، الع37

): فعالیة برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في 2009علي، سلوى محمد ( - 50
، 33، العدد مجلة كلیة التربیةتحسین تقدیر الذات لدى عینة من طالب الجامعة، 

 . 555- 477، ص ص 3الجزء 
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في  - انفعالي سلوكي - ): فعالیة برنامج إرشادي2010العنقاوي، حنان عبد اهللا ( - 51
مجلة كلیة ین تقدیر الذات لدى عینة من طالبات كلیة التربیة جامعة الطائف، تحس

 .676-631، الجزء األول، ص ص34العدد  – التربیة
): تقدیر الذات والقلق 2003عیاد، فاطمة سالمة والمشعان، عویض سلطان ( - 52

، عدد 31، المجلد مجلة العلوم االجتماعیةواالكتئاب لدى ذوي التعاطي المتعدد، 
 .657-637، ص ص23

، الدار مقدمة في علم النفس الحدیث): 2006العیسوي، عبد الرحمن محمد ( - 53
 ،مصر.الجامعیة ،االسكندریة

دار الراتب ، سیكولجیة الجسم، والنفس): 1997عبد الرحمن محمد( ،العیسوي - 54
 لبنان . ، بیروت الجامعیة،

، عقلیة، والنفسیةدراسة في االضطرابات ال): 1990العیسوي، عبد الرحمن محمد،( - 55
 مركز الكرنك للكمبیوتر، مصر.

، منشأة دار الجدید في الصحة النفسیة): 2001العیسوي،عبدالرحمن محمد( - 56
 السكندریة ،مصر.المعارف، ا

): الیٍأس، وحل المشكالت، والوحدة النفسیة، وفعالیة الذات 2003فاید، علي حسین(  - 57
 المصریة للدراسات النفسیة، جلةمال، كمنبئات تصور االنتحار لدى طالبات الجامعة

 .103- 51، ص ص38، عدد 12مجلد 
): دراسة تقدیر الذات، ودافعیة االنجاز لدى طالب 2000الفحل ،نبیل محمد ( - 58

 .54القاهرة، العدد ، مجلة علم النفس، المرحلة الثانویة في كل من مصر، والسعودیة
، النهضة 1، طةضواء على الشخصیة، والصحة العقلیأ): 1970فراج،عثمان ( - 59

 المصریة، القاهرة ،مصر. 
 ، األنجلو المصریة، القاهرة،مصر.3، طالقیاس النفسي): 1997فرج، صفوت ( - 60
): التنشأة االسریة، واالبناء الصغار، الهیئة المصریة العامة 1979فهمي،مصطفى ( - 61

 ، الكتاب الثاني.سلسلة االلف كتابللكتاب، 
 ، دار مصر للطباعة، عین شمس.یكيعلم النفس االكلین): 1997فهمي،مصطفى( - 62
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  )2ملحق رقم (
  ة المقاییس في صورتها األولی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  السید الدكتور/ .......................................... المحترم
  بركاته ، و رحمة اهللا، و السالم علیكم

  الموضوع / تحكیم مقاییس للدراسة
ـــــــــات ســـــــــائلین المـــــــــولى عـــــــــز ـــــــــة نهـــــــــدیكم اطیـــــــــب التحی ـــــــــور الصـــــــــحة، و بدای ، جـــــــــل لكـــــــــم موف

  بعد :، و دوام العطاء، و العافیةو 
ــــــــــــوم الباحــــــــــــث ببا ــــــــــــوان :  إعــــــــــــدادإلشــــــــــــارة للموضــــــــــــوع اعــــــــــــاله یق الشخصــــــــــــیة بحــــــــــــث بعن

تقــــــــــدیر الــــــــــذات لــــــــــدى الســــــــــجناء ، و عالقتهــــــــــا بالوحــــــــــدة النفســــــــــیةو ، الســــــــــیكوباتیة
اســـــــتكماال لمتطلبـــــــات درجــــــــة الماجســـــــتیر فــــــــي ، المـــــــودعین فــــــــي ســـــــجن غــــــــزة المركــــــــزي

  علم النفس تخصص االرشاد النفسي من الجامعة االسالمیة .
ــــــــــــاییس المقدمــــــــــــة مــــــــــــن برجــــــــــــاء التكــــــــــــرم  ــــــــــــى المق ــــــــــــاالطالع عل الباحــــــــــــث  إعــــــــــــدادب

، توجیهــــــــــات كریمـــــــــــة، و اقتــــــــــراح مــــــــــا ترونــــــــــه مناســــــــــبا مــــــــــن تعــــــــــدیالت، و كــــــــــأدوات للدراســــــــــة
، قـــــــــــــتكم الثمـــــــــــــین الـــــــــــــذي اقتطعـــــــــــــه مـــــــــــــنكم فـــــــــــــي تقیـــــــــــــیم هـــــــــــــذه األداة، و یقـــــــــــــدر الباحـــــــــــــثو 
  التقدیر .، و افر الشكر، و لسیادتكمو 

  تعریف مصطلحات الدراسة :
ـــــــــــه شـــــــــــخص معـــــــــــادي للمجتمـــــــــــع یعجـــــــــــز عـــــــــــن   :الشخصـــــــــــیة الســـــــــــیكوباتیة • بأن

تتملكـــــــــــه قـــــــــــوى ، و یضـــــــــــر بمصـــــــــــالح اآلخـــــــــــرین، و االجتمـــــــــــاعي، و التوافـــــــــــق النفســـــــــــي
قهریــــــــــة تجعلــــــــــه یكــــــــــرر ســــــــــلوكه العــــــــــدواني بــــــــــدون رادع او اســــــــــتفادة مــــــــــن الخبـــــــــــرة 

ـــــــــى العـــــــــالج، و الســـــــــابقة متابعـــــــــة ســـــــــلوكهم أكثـــــــــر ، و مـــــــــن ثـــــــــم فهـــــــــم فئـــــــــة تحتـــــــــاج إل
 من عقابهم .

 بــــــــــین العالقــــــــــة فیهــــــــــا تضــــــــــطرب ســــــــــارة غیــــــــــر رةخبــــــــــ بأنهــــــــــا النفســــــــــیة: الوحــــــــــدة •
 فـــــــــي، و االجتماعیــــــــة المهــــــــارات فــــــــي عجــــــــز عـــــــــن تنبــــــــئ، و الــــــــذات العــــــــالم، و الواقــــــــع
 نقـــــــــــــص حــــــــــــول تــــــــــــدور مشــــــــــــكالت یصـــــــــــــاحبها، و االجتماعیــــــــــــة العالقــــــــــــات شــــــــــــبكة

 مـــــــــع الوجدانیـــــــــة الرابطـــــــــة افتقـــــــــاد ثـــــــــم مـــــــــن، و العالقـــــــــات فـــــــــي الـــــــــدفء، و االصـــــــــدقاء
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ــــــــــــؤثر ممــــــــــــا، المحــــــــــــیط الوســــــــــــیط ــــــــــــى ی  العــــــــــــالم التوافــــــــــــق، و ســــــــــــیكولوجيال األداء عل
 . للفرد

ـــــــــذات : • ـــــــــذي یضـــــــــعه الفـــــــــرد  تقـــــــــدیر ال ـــــــــذات بأنـــــــــه التقیـــــــــیم او الحكـــــــــم ال تقـــــــــدیر ال
ــــــــویم ، و بنفســــــــه ــــــــى تق ــــــــاء عل ــــــــه بن ــــــــرفض لذات ــــــــول او ال ــــــــر عــــــــن اتجــــــــاه القب ــــــــذي یعب ال

ـــــــــــــــه تقویمـــــــــــــــا عامـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ادوار ـــــــــــــــف مختلفـــــــــــــــة مرتبطـــــــــــــــة بالبیئـــــــــــــــة ، و لقدرات مواق
ن یــــــــــــتم هــــــــــــذا التقیــــــــــــیم او الحكــــــــــــم أنــــــــــــه  ال یمكــــــــــــن ا، و االجتماعیــــــــــــة مــــــــــــن حولــــــــــــه

  بمعزل عن المجتمع المحیط .

  الباحث / رائد احمد أبو هویشل 
  0599212587جوال رقم /

  
  بیانات أولیة :

  ) 31)، (أكثر من 30- 26)، (25- 21(، )20- 16العمر  : (
  جامعة)               - دبلوم -ثانوي - يإعداد - ابتدائي -المستوى التعلیمي:  (أمي

  أرمل)            - مطلق  –متزوج  –جتماعیة : (أعزب الحالة اال
  ذمة مالیة   )     –مخدرات  –آداب  –سرقة  –اعتداء  –نوع الجریمة     (   قتل 

  أكثر من أربعة  )  –ثالثة  –اثنتان  –احدة ، و عدد مرات السجن(
  مقصودة  )  –طریقة ارتكاب الجریمة    (صدفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تعلیمات:
هي: ، و أمام كل عبارة خمس خیارات، و یعرض علیك فیما یلي مجموعة من العبارات  

  ال تنطبق علي)، أحیانا، نادرا، غالبا، (دائما
  المطلوب منك :

) أســـــــــــفل   xأن تقـــــــــــرأ كـــــــــــل عبـــــــــــارة بدقـــــــــــة ثـــــــــــم تبـــــــــــدي رأیـــــــــــك بوضـــــــــــع عالمـــــــــــة (  - 
 االختیار الذي ینطبق علیك.

اقــــــــــــع خبراتــــــــــــك الشخصــــــــــــیة أو ، و تكــــــــــــون اجابتــــــــــــك علــــــــــــى كــــــــــــل عبــــــــــــارة مــــــــــــن أن  - 
  شعورك بنفسك .
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التأكــــــــــد مــــــــــن قــــــــــراءة كــــــــــل عبــــــــــارة جیــــــــــد قبــــــــــل ان تختــــــــــار االجابــــــــــة التــــــــــي تنطبــــــــــق  - 
 علیك.

 ال تترك عبارة دون االجابة علیها . - 
االجابــــــــــــة تعــــــــــــد و ، أخــــــــــــرى خاطئــــــــــــة، و الحــــــــــــظ أنــــــــــــه ال توجــــــــــــد إجابــــــــــــة صــــــــــــحیحة •

ـــــــــط  –صـــــــــحیحة  ـــــــــ –فق ـــــــــذي طالمـــــــــا تعبـــــــــر عـــــــــن حقیق ـــــــــى ال ة شـــــــــعورك تجـــــــــاه المعن
ممـــــــــا یجـــــــــب التأكیـــــــــد علیـــــــــه أن البیانـــــــــات التـــــــــي یـــــــــتم الحصـــــــــول و ، تحملـــــــــه العبـــــــــارة

ــــــــاس یحــــــــاط بالســــــــریة  ــــــــة مــــــــن المقی ــــــــارات المكون ــــــــى العب علیهــــــــا مــــــــن اســــــــتجاباتك عل
 ال تستخدم في  غیر أغراض البحث العلمي .و ، التامة
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  مقاییس الشخصیة السیكوباتیة

  العبـــارة  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  

  احیانا
)4(  

  نادرا
)5(  

 ال تنطبق علي

            .شكل مالبسي  ، و أهتم بمظهري الخارجي  .1
            .تقدیر االخرین ، و أستحق احترام  .2
            .أجد صعوبة في تقدیر نتائج أفعالي  .3
            .أشعر بالندم على األخطاء التي ارتكبتها في حیاتي  .4
            .ما تصل االمور الى حد معین ثیر بعض الضجة عندأ  .5
            .تجنب قول الحقیقة اذا كانت ستجلب لي المتاعب أ  .6
            .ذلك لتحقق االهداف ، و خدع او اناور االخرینأ  .7
            .أجد صعوبة في االستفادة من أخطائي السابقة  .8
            .تسبب بأضرار تقع على االخرین أ  .9

            امة عالقة حمیمة مع االخرین.لى اقجد من الصعب عأ  .10
            جبر االخرین على فعل ما ارید من خالل تهدیدهم أ  .11
            .ال أثق بالمحیطین بي   .12
            .ستغل االخرین للحصول على منافع شخصیة أ  .13
تألم ألنني كنت السبب في المشكالت التي سببتها ال أ  .14

  .سرتي منذ الطفولة 
          

أي  وجود ت بالعدید من العالقات الجنسیة دونمرر   .15
  .اهتمام بمن عاشرتهم 

          

            .جد صعوبة كبیرة في التحكم بسلوكیاتي أ  .16
            .أشعر بالراحة عندما أتشاجر مع اآلخرین  .17
            .ال أقبل أن یستغلني اآلخرین  .18
            .اضحة ، و طموحاتي المستقبلیة غیر، و هدافيأ  .19
            .بال تفكیر، و قوم بالعدید من التصرفات بتهورأ  .20
            .تهرب من أي عمل فیه مسؤولیةأ  .21
            .نكر مسئولیتي عندما اقوم بعمل یخالف القانون أ  .22
            .یطلق عدة مرات حالة طبیعیة ، و ن من یتزوجأرى أ  .23
   .أخجل من نتائج أفعالي  .24
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  مالحق الدراســة

  العبـــارة  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  

  احیانا
)4(  

  نادرا
)5(  

 ال تنطبق علي

االفعال المضادة للمجتمع في فترة قمت بالعدید من   .25
  .المراهقة

          

            .تخلى عن اطالق سراحي المشروط بسهولة أ  .26
احد ، و لم تقتصر على نوع، و تعددت مخالفتي السلوكیة  .27

  .منها
          

            .سیلة إلشباع رغباتي، و أستخدم أي  .28
            .ال أهتم باآلالم التي أسببها لآلخرین  .29
            .ر أني أفضل شخص في هذا العالم أشع  .30
            .أندفع بسرعة لتحقیق أهدافي في الحیاة   .31
            .أجد أن القوانین الموجودة تقید حیاتي  .32
             .أحاول إیقاع الضرر بالمحیطین بي  .33
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  مقاییس الوحدة النفسیة

  العبـــارة  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  
  یانااح

)4(  
  نادرا

)5(  
 ال تنطبق علي

            ي مع اآلخرین وجود أشعر أني في عزلة على الرغم من .1
            ي بینهموجود أشعر أني غریب عمن حولي رغم .2
            أشعر أني افتقد للصحبة .3
            ال تدوم عالقتي بأحد لفترة طویلة  .4
            شعر بتذمر االخرین عندما یروني أ .5
            خرین عالقة سطحیةعالقتي مع اآل .6
            هناك أناس یفهموني حقا  .7
            هناك أناس یمكنني المیل الیهم  .8
            ال أحد یعرفني جیدا  .9

            ستطیع أن أجد الصحبة عندما أرید ذلك أ .10
            أشعر أن اآلخرین انقطعت زیاراتهم لي  .11
            أشعر بعدم تقبل الناس لي  .12
            ین بي، والتفاهم معهم أقدر على فهم المحیط .13
            أجد من الجا الیه عندما أرید ذلك  .14
            أشعر أنه ال یوجد أحد یهتم فعال بمشاكل غیره  .15
            أشعر أني عضو في جماعة  .16
            لي تأثیر، واضح بالمحیطین بي  .17
            ال یوجد من استطیع التحدث معه عن مشاكلي الخاصة  .18
            اجتماعیة أعتقد أني شخصیة  .19
            أشعر أن لحیاتي قیمة  .20
            أشعر أنه یمكنني البدء في الحدیث مع اآلخرین  .21
            أشعر أني أشارك اآلخرین في أشیاء عدیدة  .22
            أشعر أني لم أعد قریبا من أحد .23
            ال یشاركني من حولي اهتماماتي، وأفكاري  .24
            أشعر بالتعاسة ألني شخص منعزل .25
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  مقاییس تقدیر الذات

  العبـــارة  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  

  احیانا
)4(  

  نادرا
)5(  

 ال تنطبق علي

            شعر بنقص الثقة بالنفسأ .1
            شعر بالرضا عن حیاتي االجتماعیة أ .2
            شعر بعدم الرضا عن االعمال التي اقوم بها أ .3
            تمتع بمكانة محترمة بین الناسأ .4
            شعر ان االخرین یستمتعون بحیاتهم اكثر منيأ .5
ستطیع االعتراف بأخطائي عیوبي دون ان اشعر أ .6

  اني فاشل
          

اشعر باني شخص مرغوب فیه عندما اتعامل مع  .7
  االخرین

          

            شعر بالقلق اكثر مما ینبغيأ .8
ال اتردد في التعبیر عن ارائي، وقناعاتي حتى  .9

  اعات االخرینعندما تختلف مع قن
          

            شعر ان الناس یراقبوني في االماكن العامةأ .10
تحمل المسئولیة ازاء تصرفاتي، واعمالي بدال من أ .11

  ان الوم االخرین في حال الفشل
          

            شعر بضعف الشخصیة في بعض االوقاتأ .12
            ستمتع بتفكیري الخاص، واتخاذ قراراتي الخاصةأ .13
            وق االخرین من حوليشعر بضیق من تفأ .14
            عتقد اني قادر على حل مشكالتيأ .15
            عتقد ان تقدیري لذاتي اقل مما ینبغيأ .16
            كره نفسي كلما تذكرت عیوبي أ .17
            شعر اني عضو هام في اسرتيأ .18
            ینتابني شعور اني ال اصلح لشيء ابدا .19
            یفتقدني االخرین عندما اغیب عنهم  .20
            ینتابني الغرور في بعض المواقف  .21
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  العبـــارة  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  

  احیانا
)4(  

  نادرا
)5(  

 ال تنطبق علي

            رى ان مبادئ في الحیاة تقودني الى النجاحأ .22
شعر اني اعاني من الضغوط النفسیة اكثر من أ .23

  االخرین
          

            شعر اني شخص غیر محبوب أ .24
            تواصل مع من هم حولي بسهولة، وشكل طبیعيأ .25
او عرفوا شعر ان االخرین لن یحبوني لو ادركوا أ .26

  حقیقتي
          

            شعر ان لوجودي قیمة كبیرةأ .27
            كره التواضع الذي یشعرني بالذلة أ .28
            شعر اني شخص لطیفأ .29
            شعر بالراحة اذا انصاع االخرون إلرادتيأ .30
            ثق اني سأنجح في كل ما اقوم به من اعمالأ .31
            شعر اني اصیب االخرین بالمللأ .32
            اصل جهودي للحصول على مكانة افضلسوف او  .33
            لست راضیا على عالقتي بأسرتي .34
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  )3ملحق رقم (

  المقاییس في صورتها النهائیة 

  بیانات أولیة :
  ) 31)، (أكثر من 30- 26)، (25- 21(، )20- 16العمر  : (

        جامعة)         - دبلوم -ثانوي - يإعداد - ابتدائي -المستوى التعلیمي:  (أمي
  أرمل)            - مطلق  –متزوج  –الحالة االجتماعیة : (أعزب 

  ذمة مالیة   )     –مخدرات  –آداب  –سرقة  –اعتداء  –نوع الجریمة     (   قتل 
  أكثر من أربعة  )  –ثالثة  –اثنتان  –احدة ، و عدد مرات السجن(

  مقصودة  )  –طریقة ارتكاب الجریمة    (صدفة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعلیمات:
هي: ، و أمام كل عبارة خمس خیارات، و یعرض علیك فیما یلي مجموعة من العبارات  

  ال تنطبق علي)، أحیانا، نادرا، غالبا، (دائما
  المطلوب منك :

) أســـــــــــفل   xأن تقـــــــــــرأ كـــــــــــل عبـــــــــــارة بدقـــــــــــة ثـــــــــــم تبـــــــــــدي رأیـــــــــــك بوضـــــــــــع عالمـــــــــــة (  - 
 ینطبق علیك. االختیار الذي

اقــــــــــــع خبراتــــــــــــك الشخصــــــــــــیة أو ، و أن تكــــــــــــون اجابتــــــــــــك علــــــــــــى كــــــــــــل عبــــــــــــارة مــــــــــــن  - 
  شعورك بنفسك .

التأكــــــــــد مــــــــــن قــــــــــراءة كــــــــــل عبــــــــــارة جیــــــــــد قبــــــــــل ان تختــــــــــار االجابــــــــــة التــــــــــي تنطبــــــــــق  - 
 علیك.

 ال تترك عبارة دون االجابة علیها . - 
االجابــــــــــــة تعــــــــــــد و ، أخــــــــــــرى خاطئــــــــــــة، و الحــــــــــــظ أنــــــــــــه ال توجــــــــــــد إجابــــــــــــة صــــــــــــحیحة •

ـــــــــط  –صـــــــــحیحة  ـــــــــذي طا –فق ـــــــــى ال ـــــــــة شـــــــــعورك تجـــــــــاه المعن لمـــــــــا تعبـــــــــر عـــــــــن حقیق
ممـــــــــا یجـــــــــب التأكیـــــــــد علیـــــــــه أن البیانـــــــــات التـــــــــي یـــــــــتم الحصـــــــــول و ، تحملـــــــــه العبـــــــــارة

ــــــــاس یحــــــــاط بالســــــــریة  ــــــــة مــــــــن المقی ــــــــارات المكون ــــــــى العب علیهــــــــا مــــــــن اســــــــتجاباتك عل
 ال تستخدم في  غیر أغراض البحث العلمي .و ، التامة

  
  



 

 ) 129 (

  مالحق الدراســة
  

  مقیاس الشخصیة السیكوباتیة

  ــارةالعبـ  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  

  احیانا
)4(  

  نادرا
)5(  

 ال تنطبق علي

            مظهري الخارجي مهم بالنسبة لي    .1
            أشعر باالحترام، والتقدیر من اآلخرین  .2
            أجد صعوبة في تقدیر نتائج أفعالي .3
            أشعر بالندم على األخطاء التي ارتكبتها في حیاتي .4
            ة عندما تسوء األمور ثیر بعض الضجأ .5
            تجنب قول الحقیقة اذا كانت ستجلب لي المتاعب أ .6
            ناور االخرین، وذلك لتحقق أهدافي أ .7
            أجد صعوبة في االستفادة من أخطائي السابقة .8
            یستحق الناس ما یقع بهم من أضرار .9

            أجد صعوبة في اقامة عالقة حمیمة مع اآلخرین  .10
            أهدد اآلخرین إلجبارهم على فعل ما أرید  .11
            ال أثق بالمحیطین بي  .12
            ستغل االخرین للحصول على منافع شخصیة أ .13
            أشعر باأللم للمشكالت التي سببتها ألسرتي  .14
مررت بالعدید من العالقات الجنسیة دون اهتمام  .15

  بمن عاشرتهم 
          

            كم بسلوكيجد صعوبة كبیرة في التحأ .16
            أشعر بالراحة عندما أتشاجر مع اآلخرین .17
            أرفض أن یستغلني اآلخرین .18
            هدافي، وطموحاتي المستقبلیة غیر، واضحة أ .19
            اقوم بالعدید من التصرفات بتهور، واندفاع  .20
            تهرب من أي عمل أتحمل فیه المسؤولیةأ .21
            عمل یخالف القانون نكر مسئولیتي عندما اقوم بأ .22
            رى ان من الطبیعي الزواج، والطالق عدة مرات  أ .23
            أشعر بالرضا من نتائج أفعالي  .24



 

 ) 130 (

  مالحق الدراســة

  ــارةالعبـ  رقم
)1(  

  دائماٌ 
)2(  

  غالبا
)3(  

  احیانا
)4(  

  نادرا
)5(  

 ال تنطبق علي

            أشعر بكراهیتي المفرطة للمجتمع  .25
            تخلى عن اطالق سراحي المشروط بسهولة أ .26
            ارتكبت مخالفات سلوكیة كثیرة .27
            وسیلة  أشبع حاجاتي، ورغباتي بأي، .28
            ال أهتم باآلالم التي أسببها لآلخرین .29
            أشعر أني أفضل شخص في هذا العالم  .30
            أندفع بسرعة لتحقیق أهدافي في الحیاة  .31
            أجد أن القوانین الموجودة تقید حریتي .32

  
  



 

 ) 131 (

  مالحق الدراســة

  مقیاس الوحدة النفسیة

  )1(  العبـــارة  رقم
  دائماٌ 

)2(  
  غالبا

)3(  
  احیانا

)4(  
  نادرا

)5(  
 ال تنطبق علي

            ي مع االخرین وجود أشعر اني في عزلة على الرغم من .1
            ي بینهموجود اشعر اني غریب عمن حولي رغم .2
            اشعر اني افتقد للصحبة .3
            أشعر أن عالقاتي االجتماعیة ضعیفة  .4
            اشعر بتذمر االخرین عندما یروني  .5
            عالقة سطحیةعالقتي مع االخرین  .6
            أشعر بوجود من یفهمني حقا   .7
            أشعر بوجود من أمیل الیهم   .8
            أشعر أن قلیل من الناس یعرفونني جیدا  .9

            استطیع ان اصاحب اآلخرین في أي، وقت   .10
            أشعر أن اآلخرین انقطعت عالقاتهم بي  .11
            اشعر بعدم تقبل اآلخرین لي  .12
            یع فهم المحیطین بي، والتفاهم معهم أستط .13
            اجد من ألجا الیه عندما ارید ذلك  .14
            اشعر انه ال یوجد احد یهتم بمشاكل غیره  .15
            اشعر اني عضو فاعل في جماعة  .16
            تأثیر لي على اآلخرین  وجود أشعر بعدم .17
            ال یوجد من استطیع التحدث معه عن مشاكلي الخاصة  .18
            اعتقد اني شخصیة اجتماعیة منعزلة .19
            أي قیمة لحیاتي وجود أشعر بعدم .20
            اشعر انه یمكنني البدء في الحدیث مع االخرین  .21
            اشارك االخرین في اشیاء عدیدة  .22
            اشعر اني لم اعد قریبا من احد .23
            ال یشاركني من حولي اهتماماتي، وافكاري  .24
            بالتعاسة ألني شخص منعزلاشعر  .25
            أشعر بأني غریب عن المجتمع .26



 

 ) 132 (

  مالحق الدراســة

  مقیاس تقدیر الذات

  )1(  العبـــارة  رقم
  دائماٌ 

)2(  
  غالبا

)3(  
  احیانا

)4(  
  نادرا

)5(  
 ال تنطبق علي

            اشعر بنقص الثقة بالنفس .1
            اشعر بالرضا عن حیاتي االجتماعیة  .2
            لتي اقوم بها اشعر بعدم الرضا عن االعمال ا .3
            اتمتع بمكانة محترمة بین الناس .4
            اشعر ان االخرین یستمتعون بحیاتهم اكثر مني .5
استطیع االعتراف بأخطائي عیوبي دون ان اشعر  .6

  اني فاشل
          

اشعر باني شخص مرغوب فیه عندما اتعامل مع  .7
  االخرین

          

            اشعر بالقلق اكثر مما ینبغي .8
اتردد في التعبیر عن ارائي، وقناعاتي، ولو  ال .9

  اختلفت مع اآلخرین
          

            اشعر ان الناس یراقبوني في االماكن العامة .10
            اتحمل المسئولیة ازاء تصرفاتي، واعمالي  .11
            اشعر بضعف شخصیتي عند التعامل مع اآلخرین .12
            استمتع بتفكیري الخاص، واتخاذ قراراتي الخاصة .13
            اشعر بضیق من تفوق االخرین علي .14
            اعتقد اني قادر على حل مشكالتي .15
            اعتقد ان تقدیري لذاتي اقل مما ینبغي .16
            اكره نفسي كلما تذكرت عیوبي  .17
            اشعر اني عضو هام في اسرتي .18
            ینتابني شعور اني ال اصلح ألي شيء .19
            نهم یفتقدني االخرین عندما اغیب ع .20
            أشعر بالغرور في بعض المواقف  .21
            ارى ان مبادئي في الحیاة تقودني الى النجاح .22



 

 ) 133 (

  مالحق الدراســة

  )1(  العبـــارة  رقم
  دائماٌ 

)2(  
  غالبا

)3(  
  احیانا

)4(  
  نادرا

)5(  
 ال تنطبق علي

اشعر اني اعاني من الضغوط النفسیة اكثر من  .23
  االخرین

          

            اشعر اني شخص غیر محبوب  .24
            اتواصل مع من هم حولي بسهولة، وشكل طبیعي .25
            لو عرفوا حقیقتي اشعر ان االخرین لن یحبوني .26
            اشعر ان لوجودي قیمة كبیرة .27
            اكره التواضع الذي یشعرني بالذلة  .28
            اشعر اني شخص لطیف .29
            اشعر بالراحة النصیاع االخرین إلرادتي .30
            اثق اني سأنجح في كل ما اقوم به من اعمال .31
اشعر اني اصیب االخرین بالملل عندما اتحدث  .32

  هممع
          

            ابدل جهدا كبیر للحصول على مكانة أفضل  .33
            ال أشعر برضا عن عالقتي مع أسرتي .34
            اتصف بالبراعة في المواقف االجتماعیة .35

  
  


