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 ملخص 

الميل  خفض  هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر فعالية برنامج مبني على بدائل العنف في  

والتعرف على أثر كل من الخليل،    في مدينة  للسيكوباتية لدى عينة من المراهقين في البلدية القديمة

الميل للسيكوباتية لدى عينة من المراهقين   على  كمي، والجنس، والمستوى االقتصاديالمعدل الترا

تكون مجتمع الدراسة في البلدة القديمة، واستخدم المنهج شبه التجريبي )تصميم المجموعتين(، و

أجريت الدراسة و  هقاً ومراهقة،( مرا1238من جميع المراهقين في البلدة القديمة البالغ عددهم )

( من  مكونة  عينة  ومراهقة100على  مراهقاً  العاشر،    (  الصف  طلبة  لمجموعة يمهم  قستتم  من 

برنامج بدائل العنف    وطبق  ،لميل للسيكوباتيةليفينسون لمقياس    وطبق تجريبية وأخرى ضابطة،  

( من  دالة  10المكون  فروق  وجود  عن  الدراسة  وأسفرت  التجريبية،  المجموعة  على  جلسات   )

فيما    ،القبلي والبعدي  ينإحصائياً بين المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة التجريبية في القياس

التجريبية(    الضابطة/الميل للسيكوباتية بين المجموعتين )فروق في متوسطات درجات  لم يكن ثمة  

في التطبيق البعدي  ، أما بالنسبة للفروق في متوسطات درجات الميل للسيكوباتيةفي القياس القبلي

، كما  لصالح المجموعة التجريبيةكانت الفروق  فقد    بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية

 

فعالية برنامج إرشادي مبني على  بعنوان: "   منار علي أبو سنينة  لطالبةماجستير لالبحث مستل من رسالة  هذا   #1

الخليل"، والتي تم تم مناقشتها في   -بدائل العنف في التخفيف من الميل للسيكوباتية لدى المراهقين في البلدة القديمة 

 . 29/4/2019جامعة الخليل بتاريخ 
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تعزى  تبين   للسيكوباتية  الميل  درجات  متوسطات  بين  فروق  وجود  الجنسعدم  متغيرات  ، إلى 

، والوضع االقتصادي لألسرة، وخلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها  والمعدل التراكمي

 تفعيل بدائل العنف التي من شانها أن تخفف درجات العنف لدى المراهقين.

 امج بدائل العنف.الميل للسيكوباتية، المراهقين، برنالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of a program based on 

violence alternatives in reducing the psychopathic tendency among a 

sample of adolescents in the Old City of Hebron, and to identify the effect 

of the academic average, gender, and economic level on the psychopathic 

tendency. The population consists of all adolescents in the Old City (1238) 

adolescents. (100) adolescents who were randomly divided into (50) for 

the experimental group and (50) for the control group participated in the 

study. The Levenson Scale for Psychopathy Tendency, and the alternatives 

of violence program was applied to the experimental group. The results 

showed differences in the pretest and posttest on the Psychopathy 

Tendency Scale. The study also showed no differences in the psychopathic 

tendency between the control and experimental groups on the pretests 

measurement. But there were differences in the posttest in favor of the 

experimental group. Moreover, there were no differences in the 

psychopathic tendency due to gender, academic average, and the financial 

situation of the family. The study concluded a set of recommendations, 

such as the activation of violence alternatives which would reduce degrees 

of violence among adolescents. 

Keywords: Psychopathic Tendency, Adolescence, Violence 

Alternative Program.  

 

 مقدمة 

الخليقة،   بدء  منذ  اإلنسان  عرفها  إنسانية  اجتماعية  مشكلة  العنف  بصور   هيمارسفهو  يعد 

النظام  والظروف االجتماعية و  ومحكوم بالعادات والتقاليد واألعراف تختلف من مجتمع إلى آخر  

درجات في المجتمع الواحد باختالف درجة تحضر أفراده ووطأة العنف  ، وتختلف  الّسائد  لسياسيا

فما كان  مرور الزمن،، وتختلف النظرة للعنف مع  هم االجتماعيةوعيهم وثقافتهم، واختالف طبقات

 أو بيئة أخرى. زمن آخر قد ال يكون كذلك في أو بيئة معينة ن يعد عنفاً في زمن معين
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من ظاهرة نفسية معقدة، كانت موجودة منذ القدم، إال أنها أصبحت سمة  كذلك  العنف  ويعد  

الظاهرة أن يدرسوا  من الباحثين  استدعى  مجاالته، مما  وتعددت أشكاله  الحديث، و  العصرسمات  

تستدعي أن يخفض سلوك  التي  الحلول  أو بحثاً عن  لها،  منطقية  تفسيرات علمية  سواء لفهمها وتقديم  

والصحة النفسية لديهم النفسي،    وتحسين درجة التوافق  ،الشباب المراهقينخصوصاً عند  العنف  

(Madhoon, 2004).    

النفسي حت  اوقد اجت البناء  العقل والفكر، وشوهت  إنسانية اإلنسان، فعطلت  العنف  ظاهرة 

العالقات والتواصل والتفاعل اإليجابي، ووقفت  واالجتماعي، وهددت األمن واالستقرار، ودمرت  

التعقيد التنمية والتقدم، واالرتقاء باعتبارها ظاهرة مركبة شديدة  أمام  أبعاد متعددة    ،عائقاً  وذات 

 .  (Al-Rasheedi, 2014) الفوضى وترتبك الحياةوتعم يبرز االندفاع والتهور لتتفاعل 

بها تحويل األهداف االجتماعية وفقاً لسياسة   ومن المعروف أن المجتمع أوجد المدرسة وأناط

التوافق   لعمليات  إضافةً  للنشء  والسليم  المتكامل  النمو  تؤمن  سلوكيات  إلى  عليها  متفق  تربوية 

ا المدرسي    مجتمع،لوالتكيف مع حاجات  السوي  السلوك  ذاك  ويقصد بالعنف  الذي يقوم به غير 

  و سواء داخل المدرسة أطلبة  ي لغيرهم من الالجسم  وأطلبة المدراس بهدف إلحاق الضرر النفسي  

 . (Al-Ajez, 2002) خارجها

من أن  ذكره  الجدير  السليم  ومن  التوافق  النفسية  الصحة  في  السواء  الذات   مظاهر  مع 

إن  ، لذا فخريناآلوواحترام األعراف والتقاليد    وليةؤ، والتآلف مع المحيط في القيام بالمسوالمجتمع

سلبياً  وهذا بدوره ينعكس على المجتمع  الشخصية،  في  والسلوك يؤدي إلى تدهور    التفكيرانحراف  

(Abu Hoyshel, 2013) . 

وهي شخصية مندفعة، ال الخلق،  في  ن اضطراب  تعاني مالشخصية السيكوباتية شخصية  إن  

وتعرف   بالعاداتالمسايرة،  التشبث  الأو    ال  بها  القوانين  المجتمع،  معمول  كذلك  في   وهي 

عنها قد يصدر    سلوك غير اجتماعيأي  والشعور بالذنب تجاه    ينتابها القلق شخصية ال تأبه وال  

(Abdel-Maqsoud, 2016)  أو  نوعيات  ضم  ت  وهي اجتماعياً  المتفوقة  غير  الشخصيات  من 

خلقيتعاني  وربما  مهنياً،   اجتماعي  اضطراب  عليها  ،  من  يظهر  كان  ووإن  سوية   عادية بأنها 

 (Al-Mansour, 2014) . 

الهامة التي تؤثر على تكوين  مراحل النمو  ويرى علماء النفس أن مرحلة المراهقة تعد من  

مرحلة خصائص  تشمل  مرحلة انتقالية  وتعدّ  تبدأ بالبلوغ وتنتهي باكتمال الرشد، كما  الشخصية، و

عالية واجتماعية، بيولوجية ومعرفية وانف  اتتغيرتشمل على  الرجولة، فخصائص مرحلة  الطفولة و

تعد السيكوباتية  ماعية ونفسية معينة، إذ  بيولوجية ويرافقها تغيرات اجتالتغيرات  التتميز بدايتها بإذ  

، يواجهون أعباء أكثرو،  هماألفراد السيكوباتيين يرتكبون جرائم أكثر من غيرفاضطراباً خطيراً  

 . (Abdel-Maqsoud, 2016) بشكل الفتقبيل األربعين من العمر يدخلون السجون و

اإلحساس بما هو صواب وما هو خطأ، وهم يشبهون األطفال وباتيون  ويفتقد األشخاص السيك 

  ما فورية من الدوافع العابرة دونال لذة  الحصول على ال ويرغبون في    ،للحظة الراهنةيعيشون افهم  
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ً ،  تأخير ، وهي من الظواهر االجتماعية المركبة التي قد تستند على ويعتبر العنف سلوكاً مكتسبا

الضعف  طبيعة  عن  يعبر  العنف  ألن  واجتماعية  فردية  ظاهرة  فهي  لحدوثها،  عامل  من  أكثر 

المتطلبات   بتوفير  اإلحساس  لغايات  السلوك،  هذا  بهذا  تقوم  التي  الشخصية  في سياق  والتناقض 

انتهاك للمعايير االجتماعية، أي سلوك يعبر عنه   والحاجات واألهداف الشخصية، بل يعد العنف

أو تخريب م باآلخرين  أو  بالذات  أو األلم  األذى  إيقاع  إلى  فعل يهدف  أو بأي رد  الذات  متلكات 

 . (Al-Mansour, 2014) ممتلكات اآلخرين

البيئة تساهم في صياغة نمط شخصية الطفل،    أن (Al-Sirhani, 2010) ويبين السرحاني

يكتسب أنماط سلوكه  وفهو يتأثر بالمحيط من عادات ومعتقدات تشكل جوانب شخصيته المختلفة،  

من المؤسسات االجتماعية والتربوية في بيئته كاألسرة والمدرسة ودور العبادة والشارع ووسائل 

 اإلعالم وكل ما يرتبط بمكونات شخصيته. 

أن العنف يتصف بعدة خصائص منها: سلوك ال  إلى    (Muhammad, 2011)محمد    شيرتو

اجتماعي يتناقض مع المجتمع وقوانينه العامة، فقد يكون العنف فيزيقياً، أو معنوياً مثل إلحاق األذى 

نحو  يكون  قد  أو  جماعات  أو  فرداً  يكون  قد  خارجي  موضوع  نحو  ويتجه  باآلخرين،  المعنوي 

 خاصة، ويهدف إلى إلحاق الضرر أو األذى بالموضوع الذي يتجه إليه. ممتلكات عامة أو 

 ل: ضطراب السيكوباتي، ومن هذه العوامهناك مجموعة عوامل لها دور بارز في تكوين االو

منذ الصغر مع وجود أساس وراثي في  هذه العوامل    تظهر بوادرحيث    العوامل الوراثية:

علىوتستند    العائلة، البيولوجية  بها    النظرية  يتميز  التي  الجسدية  البنية  وعلى  الوراثي  العامل 

إمكانيات جسمية  يتمتع برياضي  قائماً على جسم  الجسدي    ءالشخص السيكوباتي حيث يكون البنا

(Al-Emarah, 2014) . 

  ، السيكوباتي قد يعزى إليه السلوك السيكوباتي الشخص  إن وجود ضرر مخ  النقص التكويني:  

ل المنعكسة العادية ولكن يؤثر في  ال يؤثر في األفعاوالضرر في جزء من المخ  مكن أن يكون  يو

سيكوباتيين  أن ال  (Al-Ahmar, 2014)ر  فقد بين األحمالضبط االنفعالي، والعمليات الفعلية العليا،  

استراتيجيات اعتيادي  يستخدمون  غير  الدماغ  في  تناقضاتومناطق  دون  المعلومات  لمعالجة    ة 

غير   اللفظية واالنفعاليةـ ولذا فهم  توحيد المعلوماتأقل قدرة على  مما يجعلهم    ،اضحة في األداءو

 . اآلخرينطيبة حقيقية مع لمعايير االجتماعية أو تطوير عالقات ل االستجابةقادرين على 

ووالديه في المرحلة  عالقات العاطفية التي تربط الطفل بأسرته  تصدع ال  إناألسباب النفسية:  

اإلحباط فنجد أن سلوك االنحراف    تعد من أهم األسباب النفسية للسيكوباتية، الناجمة عنالمبكرة  

للفرد   انفعالية  استجابة  إال  الرئيسة  عندما يحرم  ما هو  الرغبات  إشباع  يريدهامن  وكذلك ،  التي 

واالطمئنان، والقلق والخضوع الزائد عن الحد يعتبر من العوامل التي تؤدي فالشعور بفقدان األمن  

 .(Muhammad, 2014)إلى عدم التكيف والسلوك المضاد للمجتمع 

ة أطفالها  أسلوب التنشئة االجتماعية الذي تتبعه األسرة في تربي  يشكلالتنشئة االجتماعية:  

التنشئ فأنماط  السيكوباتية،  مصادر  من  هاما  امصدرا  على  القائمة  والحماية ة  والرعاية  إلفراط 
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المعايير  الزائدة،   ورفض  واإلهمال  المعاملة  في  والتفرقة  والعقاب  القسوة  في  واإلفراط  أو 

إلى  االجتما تؤدي  عوالم  فالطفل  عية  الشباب،  لدى  السيكوباتي  االنحراف  تعرض الذي  حدوث 

تكمن أهم العوامل المسببة للسلوك المضاد للمجتمع  وإّن    ،لالضطرابللتعنيف  يكون أكثر استعداداً  

العوامل المتعلقة بالبيئة التي يعيش فيها الفرد ويتفاعل  وكذلك    ،وتكيفه  في عوامل متعلقة بذات الفرد 

 . (Yousef, 2010)معها 

 مشكلة الدراسة 

إلى   الخليل  في  القديمة  البلدة  في  السائدة  السياسية واألمنية واالقتصادية  أدت األوضاع  لقد 

وجود معاناة كبيرة للناس والمراهقين على وجه الخصوص وهذا انعكس على المشكالت الحياتية 

االقتصادي  الجانب  في  تقع  إلى  المشكالت  سيما  السيكوباتية،  مولدات  من  مولدا  تعد  التي 

اعي، والمعاناة من قلق المستقبل في عصر سمته األساسية التغير السريع، وهذا دون شك  واالجتم

أدى لتشكيل صعوبة لدى بعض المراهقين في التكيف مع متطلبات الحياة والواقع المعاش سيما مع  

وجود أوقات فراغ كبيرة يقضونها معا بوصفهم أقراناً في ظل انعدام األنشطة ذات المعنى في بيئة 

بلدة القديمة، مما ساهم في إيجاد مشكالت سلوكية لديهم كاإلدمان وتناول الكحول والعنف الموجه  ال

لغايات  الدراسة  المشمول في  البرنامج  لألهل والمحيط، ومن أجل مواجهة ذلك تم بناء وتطبيق 

 محاولة خفض الميل للسيكوباتية، 

 تساؤالت الدراسة

 األسئلة البحثية اآلتية:تحاول الدراسة اإلجابة عن  

لدى عينة من   .1 للسيكوباتية  الميل  العنف في خفض  بدائل  فعالية برنامج مبني على  ما مدى 

 الخليل؟  -المراهقين في البلدة القديمة

( بين متوسطات درجات  (α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2

عل والتجريبية  الضابطة  المجموعتين  تطبيق  أفراد  وبعد  قبل  للسيكوباتية  الميل  مقياس  ى 

 البرنامج اإلرشادي؟ 

في متوسطات درجات    α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية  

القديمة البلدة  التراكمي والوضع  - لدى المراهقين في  الجنس، والمعدل  الخليل تعزى لمتغير 

 االقتصادي لألسرة؟ 

 أهمية الدراسة 

مدى استقصاء  عى إلى  ل عملي من حيث أنها تسجانبين األوتكمن أهمية الدراسة الحالية في 

في   العنف  بدائل  على  مبني  إرشادي  برنامج  للسيكوباتية  خفضفاعلية  عينة  ،الميل  من   لدى 

المراهقين فئة  هذه األهمية من أهمية  الخليل، وتستمد الدراسة  المراهقين في البلدة القديمة في مدينة  

في ظروف تعيش  الضوء على شريحة هامة من شرائح المجتمع  تسلط  ففي البلدة القديمة في الخليل،  
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لم تلق االهتمام الكافي من قبل  نها  إومن أخرى ف  في ظل االحتالل اإلسرائيلي من جهة،  استثنائية

ة والتعليم وإدارات ومن المؤمل أن تستفيد من نتائج هذه الدّراسة كل من وزارة التربي  الباحثين،

قبل   من  الممارس  العنف  بمواجهة  تعنى  التي  التأهيل  مراكز  وكذلك  فيها  المشمولة  المدارس 

 المراهقين. 

أنها   أهميّة  كما  جانب  تستمد  أنها  من  في  منها  تقدم  نظري  يفيد  قد  التي  النظرية  األسس 

اكتساب  ن  والمراهق العنفلطرق  اإلى  في  بدائل  مع  للتعامل  فهالسليمة  سلوك  ،  فهم  تحاول  ي 

 المراهقين في البلدة القديمة في الخليل بهدف إصالحهم وتوجيههم توجيها مناسباً. 

 أهداف الدراسة 

 خفضالتعرف على فعالية برنامج إرشادي مبني على بدائل العنف في    هدفت الدراسة إلى

الخليل، ومعرفة أثر كل من )المعدل   -الميل للسيكوباتية لدى عينة من المراهقين في البلدة القديمة

خفض التراكمي، والجنس، والمستوى االقتصادي( في فعالية برنامج مبني على بدائل العنف في  

عينة لدى  للسيكوباتية  العملي  الميل  الجانب  هو  القديمة، وهذه  البلدة  في  المراهقين  ألهداف    من 

الدراسة، أما األهداف النظرية فتكمن في الكشف عن فعاليات األنشطة المبنية على األسس النظرية  

 الستراتيجيات بدائل العنف. واكتسابهم  المراهقين مدى تعديل سلوك في المتعلقة ببدائل العنف 

 مصطلحات الدراسة

حلة نمائية انتقالية تتضمن مر  على أنها  (Al-Hafiz, 2011: 25): ويعرفها الحافظ  المراهقة

 (.  19-12مجموعة من التغيرات الجسدية والمعرفية واالجتماعية واالنفعالية وتمتد من عمر )

"  الرشيدي  يعرفه  العنف: والرمزية  أنه  واللفظية  البدنية  العدوانية  السلوكية  الممارسات 

بالذات أو اآلخرين أو الممتلكات  المباشرة وغير المباشرة والتي تتسم بعدم الرفق إللحاق األذى  

"  بشكل مندفع ومتهور تغلب فيه قوة الجسم والسلطة اللسانية على قوة العقل وأخالقيات اإلنسانية

جملة الممارسات السلوكية اإليذائية الجسدية أو المعنوية التي يلحقها اإلنسان يضم  فالعنف  ي  وبالتال

اناً أم ممتلكات مخالفاً بذلك القيم السائدة في المجتمع  منفرداً أو في جماعة بمن حوله سواء أكان إنس

(Al-Rashidi, 2014: 12). 

ل الداهري  لسيكوباتية:  الميل  السيكوباتية.(Dahri, 2009: 10)يرى  الشخصية    تشمل   أن 

 ً اجتماعيا المتوافقة  غير  المقومات    اضطرابمن  تعاني  التي  وومهنياً    الشخصية  في  خطير 

 سوية ومقنعة.  في الظاهر أنها تبدووالخلقية رغم  االجتماعية

يحص التي  بالدرجة  إجرائياً  للسيكوباتية  الميل  على    لويعّرف  المستجيب  مقياس  عليها 

 نحو السيكوباتية.لميل ل (Levenson,1995)ليفينسون 

 ومحدداتها  الدراسةحدود 

اقتصرت هذه الدراسة على الطلبة المراهقين في مدارس البلدة القديمة في مدينة الخليل في  



ــ ـــــــ  نبيل الجندي   منار أبو سنينة، و  2615ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـ  2022(  12)36ــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــ ــــ

تتحدد  وسنة،    19  -12( مراهقا ومراهقة، من األعمار  1238البالغ عددهم )  ،2019العام الدراسي  

وعلى ما تتمتع به أدوات الدراسة من خصائص  درجة تمثيل العينة للمجتمع المدروس،  ها بنتائج 

 مما يضع قيوداً على تعميم نتائجها إلى على بيئات مشابهة.ومترية، سيك

 الدراسات السابقة

ورفاقه   فلوجيز  دراسة  اضطرابات   (Flórez, et al. 2018)هدفت  عن  الكشف  إلى 

وقد قام  في أحد السجون بإسبانيا،  الشخصية واإلدمان المرتبطة بزيادة مخاطر ارتكاب الجرائم،  

فريق البحث بتحليل العالقة بين هذه العوامل من خالل عينة من النزالء، وقد اشتملت عينة الدراسة  

ً   204على   سيكوباتية، وتاريخ تعاطي  ، وفحصت الدراسة وجود اضطرابات الشخصية والسجينا

الديمغراف والمتغيرات  اإلجرامي  السجل  فحص  وكذلك  المدمنة،  االجتماعية،  المواد  وأسفرت ية 

النزالء يعانون من السيكوباتية، وأن )49.5النتائج عن أن حوالي ) ٪( يعانون من 21.8٪( من 

ت نسبة الذين يعانون  ٪( لديهم ميول مضادة للمجتمع، وكذلك بلغ18.6الشخصية النرجسية، وأن )

  السيكوباتية   الشخصيةكما وأسفرت الدراسة عن ارتباط وثيق بين    ٪(،14.2جنون العظمة )من  

 جرائم العنف والجرائم ضد الممتلكات. وخاصة  ،وزيادة خطر ارتكاب الجرائم

التعرف على مظاهر العنف التي يتعرض   إلى (Boutoura, 2017)هدفت دراسة بوطورة 

كذلك  و  تبسة الجزائرية،  -مدينة الشريعةفي مدارس  لها تلميذ مرحلة التعليم الثانوي من قبل زمالئه  

الجنس،  وفقا لمتغير  تلميذ  اللها    الكشف عن الفروق في درجة مظاهر العنف المدرسي التي يتعرض 

( تلميذ وتلميذة تم  100على عينة مكونة من )  أجريت الدراسةوالمنهج الوصفي  الباحث  استخدم  و

أن تالميذ المرحلة الثانوية يتعرضون لجميع ، وأسفرت الدراسة عن  اختيارهم بالطريقة العشوائية

لعنف المدرسي تعزى فروق في درجة التعرض لوأنه ال توجد  معنوية،  والمادية  المظاهر العنف  

 لمتغير الجنس. 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن ظاهرة العنف الجامعي   (Abu Iner, 2016)كما قام أبو انعير  

ودور الجامعات في الحد من انتشارها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، 

( عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات التربوية بجامعة 49وقد أجريت الدراسة على )

المنهج الوصفي التحليلي، وقام الباحث بتطوير استبانة لتحقيق حول  البقاء التطبيقية، واتبع الباحث  

، ودور عضو هيئة التدريس، إدارة الجامعاتالعنف الجامعي، وتوصلت الدراسة إلى دور كل من  

وأساليب معالجة ومواجهة العنف الطالبي في الجامعات في الحد من انتشار ظاهرة العنف الطالبي 

 لتدريس في الجامعات األردنية. من وجهة نظر أعضاء هيئة ا

دراسة هدفت إلى الكشف عن المؤشرات الدالة على   (Qasimi, 2016)كما أجرى قاسيمي 

في منطقة بسكيرة/  ( سنة  20-16)ين الذين تتراوح أعمارهم من  االستعداد السيكوباتي لدى المراهق

الباحث استخدم  و  ،فقطمؤشرات المراهقة  أم    السيكوباتية الحقيقيةوجود  الجزائر، وكذلك فحص  

لعبد  كي للشخصية  التحليل اإلكليني  اختباراستخدم  لمقابلة العيادية، وا  ووظف،  دراسة الحالةمنهج  

البحيري، الدراسةو  الرقيب  ن الحاالت لديها مؤشرات سيكوباتية تتراوح درجات  إلى أ  توصلت 
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لوك اآلخرين واأللفة  سلبية لس، كما أظهرت وجود الحساسية االنفعالية وقراءة  3.75  -2.25بين  

 ان.دم شعورهم باألموع

( إلى فحص العالقة بين السيكوباتية Price, et al. 2013وهدفت دراسة بريسي وآخرون ) 

( 103مكونة من )  واالكتئاب لدى عينة من المراهقين الجانحين، حيث أجريت الدراسة على عينة

دم الباحثون قائمة السيكوباتية المعدلة ومقياس  واستخ  مراهقاً ومراهقة في منطقة شمال كارولينا،

للمراهقين واالكتئاب  بمستويات  ،  التنبؤ  لهما  يمكن  واالكتئاب  السيكوباتية  أن  الدراسة  توصلت 

 مرتفعة من الغضف والعدوان والمشكالت البين شخصية وتعاطي المخدرات. 

الصالح   نظر معلمي    (Al-Saleh, 2012)أجرت  على وجهة  التعرف  إلى  هدفت  دراسة 

المرحلة األساسية حول درجة مظاهر وأسباب السلوك العدواني لدى طلبة المرحلة األساسية في  

الغربية   الضفة  شمال  محافظات  في  الحكومية  )والمدارس  الدراسة  عينة  معلما (  550تكونت 

وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية   توصلت الدراسة أن درجة مظاهر السلوك العدوانيومعلمة، و 

الكلية،   الدرجة  على  متوسطة  كانت  الغربية  الضفة  في محافظات شمال  الحكومية  المدارس  في 

عدم وجود فروق بين متوسطات وجهات نظر المعلمين في مجاالت  وكذلك أسفرت الدراسة عن  

دراس الحكومية تبعاً الجنس،  مظاهر السلوك العدواني وأسبابه لدى طلبة المرحلة األساسية في الم

السكن، وعدد طالب  المدرسة، والتخصص، ومكان  العلمي، ومكان  العملية، والمؤهل  والخبرة 

 .الشعبة

إلى التعرف على العنف األسري الموجه    (Al-Sweiti, 2012)السويطي  هدفت دراسة  و

أجريت  حيث  الخليل،  مدينة  في  التاسع  الصف  طلبة  لدى  باألمن  بالشعور  وعالقته  األبناء  نحو 

الخليل،  99الدراسة على عينة من ) في مدينة  التاسع  الصف  وطالبة من طلبة  استخدم و( طالباً 

أن الطلبة    عنالدراسة  هقات، وأسفرت  باألمن لدى المراهقين والمراالباحث مقياس ماسلو للشعور  

يتعرضون ألشكال العنف األسري الجسدي، والنفسي واإلهمال بدرجات مختلفة، حيث إن درجة  

العنف الجسدي بدرجة    في حين حظيتعرضهم للعنف النفسي واإلهمال، كانت بدرجة متوسطة،  

ن وأشكال العنف األسرية، وجود عالقة عكسية بين الشعور باألموكذلك أسفرت الدراسة عن  قليلة،  

كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مستوى تعليم األم، ووجود فروق  

 في مستوى تعليم األب. 

( بدراسة هدفت إلى التعرف على بعض  Troop, et al. 2012كما قام تروب وآخرون )

وك العدواني في فترة فصل دراسي  وأثرها في تغيير السل  ،أنواع العالقة ما بين المعلم والطالب

في مدينة اوالندو بوالية   ( من األطفال410واحد، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

توصلت الدراسة إلى أن االستقاللية استبانة والمنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام    وقدفلوريدا  

وفي المقابل فإن    ،العدواني كذلك تفعل عالقة الصراعالتي يبديها المعلم ترفع من درجة السلوك  

عالقة القرب من المعلم قد قامت بتخفيض درجة السلوك العدواني الجسدي الموجه نحو األقران،  

التي يبديها المعلم وزادت قد توسطت العالقة بين االستقاللية  درجات الصداقة  وأكثر من ذلك فإن  

 طفال. بين األات العالق من جودة
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( إلى تحديد  Visser, Ashton & Pozzebon, 2012أشتون وبوزبون )و  فيسر قام    كما

جريت الدراسة على عينة مكونة من وأإذا ما كان القلق المنخفض جزء من الشخصية السيكوباتية،  

طالب346) الجامعيةاً  (  بالمرحلة  الكندية،  ،  وطالبة  الجامعات  مختلف  في  استخدمت  ويدرسون 

ق ال  أظهرت النتائج أن القلو  ،ومقياس لقياس الشخصية  ،ذات للسيكوباتيةال  الدراسة مقياس تقرير

يعد ملمح جوهري للسيكوباتية، ويمكن أن يكون القلق ظاهرة غير مرتبطة بالسيكوباتية والعكس  

 صحيح.

إلى الكشف عن مدى فاعلية برنامج     (Abu Safia, 2012)كذلك هدفت دراسة أبو صفية

نفسي إرشادي للحد من سلوكيات العنف لدى تلميذات المرحلة األساسية في قطاع غزة، وإلى تقديم  

(  30برنامج إرشادي غايته خفض سلوك العنف لدى الطلبة، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

جريبية وضابطة بالتساوي، وأسفرت تلميذة بمدرسة بين الهيا األساسية، مقسمة إلى مجموعتين ت

الدراسة عن وجود فروق بين تلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي على 

مقياس سلوك العنف لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت وجود فروق بين المقياسين القبلي  

لية لمقياس سلوك العنف لصالح  والبعدي لدرجات تلميذات المجموعة التجريبية على الدرجة الك

 المقياس البعدي. 

 تعقيب على الدراسات السابقة 

العنف،   تناولت جوانب  فبعضها  أهدافها،  في  السابقة  الدراسات  بين  تنوعت  ربط  وبعضها 

و واالكتئاب،  والقلق  العدواني  والسلوك  ومنه  هابعضالسيكوباتية  الوصفي  المنهج  من   ااعتمدت 

المنهج التجريبي وتأتي هذه  ومنها من اعتمد على برامج إرشادية لمواجهة السيكوباتية،  ،  اعتمد 

في خفض الميل للسيكوباتية  في مجال الربط بين بدائل العنف    الدراسة استكماال لجهود الباحثين

 لدى األطفال المراهقين في البلدة القديمة في محافظة الخليل.  

 منهج الدراسة 

الميل  خفض  هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى فعالية برنامج مبني على بدائل العنف في  

الخليل، وعليه فإن المنهج شبه التجريبي    -للسيكوباتية لدى عينة من المراهقين في البلدة القديمة

 ة. تصميم المجموعتين )الضابطة والتجريبية( هو األكثر مالئمة لتحقيق أهداف الدراسة الحالي 

 وعينتها مجتمع الدراسة

القديمة البلدة  في  المراهقين  جميع  الحالية  الدراسة  مجتمع  عددهم  الخليل،    -يشمل  والبالغ 

( 100تكونت عينة الدراسة من )، ووفقا لبيانات مديرية التربية والتعليم في مديرية الخليل  (1238)

نصفهم من اإلناث ونصفهم من  خليل،  ال-في البلدة القديمةمن طلبة الصف العاشر  مراهقاً ومراهقةً  

و القصدية  الذكور،  بالطريقة  العينة  اختيار  مدرسة  تم  ومدرسة من  للبنين  األساسية  الزعتري 

أمكن تنسيب  و  إلمكانية الوصول لهاتين المدرستين،  الخوارزمي الثانوية لإلناث من مجتمع الدراسة

و مدرسة،  كل  في  العاشر  الصف  طلبة  من  مجموعتين تم  شعبتين  إلى  عشوائي  بشكل  تقسيمهم 

( ضابطة  ومجموعة  تجريبيـة  مجموعة  تـم  50مناصفة:  وقد  مجموعة.  لكل  ومراهقةً  مراهقاً   )
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للتأكد من تكافؤ  (  Independent- Sample -T Testالمستقلة )   للعينات) تاستخدام اختبار )

 .يوضح ذلك 1))المجموعتين التجريبية والـضابطة، والجـدول رقم 

  سطات درجات السيكوباتية لدىنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للفروق في متو  (:1)  جدول

 القياس القبلي. المجموعة التجريبية علىالمجموعة الضابطة و

 العدد  المجموعة  المقياس 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

الدرجة  

 الكلية 

 9.60 77.52 50 ضابطة

 10.02 74.08 50 تجريبية 0.083 1.754

 9.81 75.80 100 المجموع 

 الدراسةة أدا

من    وتألف المقياس   (،Levenson, 1995من إعداد )وهو  مقياس الميل للسيكوباتية استخدم  

 وفق سلم متدرج خماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(.   فقرة،( 24)

محكمين المختصين    5تم التحقق من صدق المقياس عن طريق عرضه على    :صدق المحكمين

( فقرة، وذلك بعد إجراء 24ون بصورته النهائية من )في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي، وتك

 اقترحها المحكمون. التعديالت الطفيفة التي 

تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لجميع فقرات المقياس، وقد تم    صدق االتساق الداخلي: 

حساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وقد كانت جميع قيم معامل االرتباط  

 لي مقبولة.دالة إحصائياً، وهذا يؤشر على أن المقياس يتمتع بدالالت صدق اتساق داخ

تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة الثبات  ثبات المقياس: 

( الثبات  نسبة  بلغت  حيث  ألفا(،  ب(،  0.991)كرونباخ  النصفية وكذلك  التجزئة  طريقة  استخدام 

دام المقياس  (، وهي قيم تسمع باستخ0.873وقد بلغت قيمة هذا المعامل )  (معادلة سبيرمان براون)

 ألغراض البحث العلمي. 

 تصحيح المقياس 

( للبدائل )معارض 5،  4،  3،  2،  1استخدمت مقياساً خماسي البدائل، بحيث تعطى الدرجات )

الحسابي  المتوسط  حساب  وتم  الترتيب،  على  بشدة(  موافق  موافق،  محايد،  معارض،  بشدة، 

عليها   يحصل  التي  الدنيا  الدرجة  وتكون  المقياس،  في  المفحوص  عليها  يحصل  التي  للدرجات 

، ولمعرفة المراهقين  120رجة العليا التي يحصل عليها المفحوص هي  ، والد24المفحوص هي  

الحسابي واالنحراف  المتوسط  االعتماد على  تم  فقد  للسيكوباتية،  الميل  يعانون من مشكلة  الذين 

المعياري للدرجة الكلية، وذلك من خالل طرح االنحراف المعياري من المتوسط الحسابي، حيث 

( الحسابي  المتوسط  )(  76بلغ  المعياري  االنحراف  وبلغ  القبلي،  لالختبار  الكلية  (،  10للدرجة 
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( المعتمدة  القطع  نقطة  الذي/التي  66واعتبرت  المراهق  فإن  القطع  نقطة  على  وباالعتماد   .)

والجدول    (.66يعاني/تعاني من مشكلة السيكوباتية يحصل/تحصل على مجموع درجات تزيد عن )

 النسبي لمقياس الميل للسيكوباتية.رجات والوزن ئات المتوسطات وفئات الد( يبين ف2)

 . فئات المتوسطات وفئات الدرجات والوزن النسبي لدرجة السيكوباتية: ( 2جدول )

 تقييم الميل للسيكوباتية فئات الدرجات  المتوسط الحسابي 

 منخفض  55.9 – 24 1.00-2.33

 متوسط  88.0 – 56 2.34-3.67

 مرتفع  120.0 – 88.1 3.68-5.00

أما البرنامج اإلرشادي فهو برنامج بدائل العنف لدى عينة من المراهقين في البلدة القديمة تم 

قريباً،   ستغرق ساعة ونصف ت( جلسات لكل جلسة  10بناؤه في هذه الدراسة، ويتألف البرنامج من )

ادي مبني على وهو برنامج إرش  ( أسابيع،10مدة البرنامج استغرق )بواقع جلسة واحدة أسبوعياً، و

للتخف إيجابية  طاقة  إلى  السلبية  الطاقة  تحويل  وهدفه  العنف،  لدى  بدائل  السيكوباتية  من  يف 

المراهقين، وقد أمكن التحقق من دالالت صدقه ومالءمته عن طريق صدق المحكمين إذ تم عرضه  

 امج. على خمسة محكمين وأقروا بمناسبة وصالحية األنشطة والفعاليات التي يتضمنها البرن

وتركزت موضوعات البرنامج على مجموعة من المحاور الرئيسة مثل التعريف بالبرنامج،  

لتبصر بالذات  وأنشطة لوالتعريف بالعنف وبدائله، وفعاليات تحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية،  

توكيد الذات  تعزيز الثقة بالنفس، وتعزيز القدرة اتخاذ القرار،  والغوص في عمق النفس لغايات  

الصدمات النفسية وتأثيرها على الدماغ وتشغيل الخيال، كما اشتمل  وتعميق فهم    وتقبل اآلخرين،

بال مرتبطة  أنشطة  ا  تفريغعلى  وبناء  تعديل    لشخصيةاالنفعالي،  استراتيجيات  وكذلك  اإليجابية، 

زيع أنشطة وفعاليات البرنامج بشكل دقيق وفق برنامج زمني لكل فعالية األفكار السلبية، وقد تو

  من الفعاليات.

 المعالجة اإلحصائية

ألفا،  نباخ  كرو  معامل  وقيمة  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخدام  تم 

ومربع إيتا، لإلجابة عن ومعادلة التجزئة النصفية، واختبار )ت(، واختبار تحليل التباين األحادي،  

 أٍسئلة الدراسة. 

 نتائج الدراسة

خفض  مدى فعالية برنامج مبني على بدائل العنف في ما  :األوللإلجابة على سؤال الدراسة 

 ؟ الميل للسيكوباتية لدى عينة من المراهقين في البلدة القديمة في مدينة الخليل

الحسابية   المتوسطات  حساب  القياسين تم  في  التجريبية  للمجموعة  المعيارية  واالنحرافات 

 ( يوضح ذلك: 2القبلي والبعدي على مقياس الميل للسيكوباتية والجدول )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعة التجريبية في القياسين القبلي   (:2) جدول

 . والبعدي على مقياس الميل للسيكوباتية
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 (2... تابع جدول رقم )

 

( وجود فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة  2ن الجدول )بين ميت

وللتحقق من داللة هذه الفروق   ، القبلي والبعدي على مقياس الميل للسيكوباتيةالتجريبية في القياس  

المرتبطة  استخدام  تم   للعينات  )ت(  أفراد  اختبار  درجات  متوسطات  في  الفروق  على  للتعرف 
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المجموعة التجريبية على مقياس الميل للسيكوباتية قبل وبعد تطبيق البرنامج كما هو موضح في 

 (.3) الجدول

للدرجة الكلية لمقياس الميل للسيكوباتية للتعرف  نتائج اختبار )ت( للعينات المرتبطة  (:  3)  جدول

 . (50)ن=  على الفروق في متوسطات درجات أفـراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج

 التطبيق  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 قيمة الداللة قيمة )ت(

الدرجة الكلية  

 للمقياس 

 11.89 74.54 قبلي
12.26 0.000 

 6.47 49.18 بعدي

من قيمة )ت(    أكبر ( وهي  12.26يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت )

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة 2.86التي تساوي )  0.01))الجدولية عن مستوى داللة  

إحصائية في الدرجة الكلية للمقياس بـين التطبيقـين القبلـي والبعدي في درجات الميل للسيكوباتية 

ألفراد المجموعة التجريبية، ولصالح التطبيق البعدي. مما يعني أن درجات الميل للسيكوباتية قد  

بعد   ملحوظ  بشكل  البرنامج  انخفضت  فاعلية  على  يدل  الذي  األمر  اإلرشادي،  البرنامج  تطبيق 

 اإلرشادي المطبق. 

التي أظهرت وجود فروق    (Abu Safia, 2012)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو صفية  

القبلي والبعدي لدرجات تلميذات المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس  المقياسين  بين 

 ح المقياس البعدي.سلوك العنف لصال

من خالل وتفسـر هـذه النتيجة فـي ضـوء مـا تـم ممارسـته مـن أسـاليب إرشـادية مختلفـة  

الميل للسيكوباتية، األنشطة المستخدمة   البرنامج اإلرشادي كبدائل للعنف وذلك للتخفيف من  في 

التجريبية أن هنـاك  من خالل المناقشـات واألنشطة التـي شارك فيها أفراد المجموعة وحظ  حيث ل

واالجتماعي   االقتصادي  الوضع  نتيجـة  التجريبية(،  )المجموعة  العينـة  ألفـراد  انفعاليـاً  تنفيسـاً 

مشـكلة العنـف ارتبطت عنـد معظمهم فالسيء الذي يعيشه المراهقون في البلدة القديمة في الخليل،  

ــ  راعات اليوميــة، وإذا لم يتم معالجة بـالنقص والخـوف مـن الفشـل والقلـق واالضــطرابات والص

فإن   بالتالي  المراهقين،  لدى  العنف  أساليب ومظاهر  إلى ظهور  بالتالي يؤدي  فإنه  الظاهرة  هذه 

اإلرشاد لدى    المطبق  يالبرنامج  للسيكوباتية  الميل  خفض  إلى  أدى  المختلفة    أفراد بنشاطاته 

 .المجموعة التجريبية

 ≥ αإحصائية عند مستوى الداللة   هل توجد فروق ذات داللة  :ولإلجابة عن السؤال الثاني

الميل  (0.05 مقياس  على  والتجريبية  الضابطة  المجموعتين  أفراد  درجات  متوسطات  بين   )

 للسيكوباتية قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.
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المستقلة    استخدم للعينات  )ت(  الفروق  اختبار  أفراد  إليجاد  درجات  متوسطات  بين 

البرنامج  المجمو تطبيق  وبعد  قبل  للسيكوباتية  الميل  مقياس  على  والتجريبية  الضابطة  عتين 

 النتائج:  ( يوضح 4، والجدول رقم )اإلرشادي

بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للفروق    (:4)  جدول

اإلرشادي  البرنامج  تطبيق  وبعد  قبل  للسيكوباتية  الميل  مقياس  على  والتجريبية   الضابطة 

 .(  50=  ، ن)ت( 50 = )ض( )ن

 المجموعة  القياس  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 ي  المعيار
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

الميل 

 للسيكوباتية

 القبلي
 7.33 77.06 ضابطة

1.275 0.206 
 11.89 74.54 تجريبية

 البعدي
 10.97 80.56 ضابطة

17.427 0.000 
 14.78 49.18 تجريبية

الواردة في   النتائج  ( تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 4)  الجدولمن خالل 

القديمةمتوسطات درجات   البلدة  المراهقين في  لدى  للسيكوباتية  المجموعتين   -الميل  بين  الخليل 

، حيث لم تظهر فروق دالة إحصائياً بين أفراد المجموعة  )الضابطة /التجريبية( في القياس القبلي

في   التجريبية  المجموعة  وأفراد  بلغت  الضابطة  المحسوبة  )ت(  قيمة  أن  حيث  القبلي،  القياس 

الجدولية عند مستوى داللة )1.275) قيمة )ت(  القيمة أصغر من  ( والتي تساوي  0.05( وهذه 

(2.02  .) 

أما بالنسبة للفروق في متوسطات درجات الميل للسيكوباتية عند المراهقين في البلدة القديمة  

رجات الميل للسيكوباتية في التطبيق البعدي بين أفراد الخليل فقد ظهرت فروق في متوسطات د -

المجموعتين الضابطة والتجريبية في الدرجة الكلية للمقياس ولصالح المجموعة التجريبية، حيث  

( وهي أكبر من قيمة  17.42بلغت قيمة )ت( المحسوبة للدرجة الكلية للمقياس في التطبيق البعدي )

(، وهذا يدل على أن أفراد المجموعة  2.70( والتي تساوي )0.01)ت( الجدولية عند مستوى داللة ) 

الميل  عندهم  انخفض  قد  اإلرشادي  البرنامج  أنشطة  خالل  من  التدريب  تلقوا  الذين  التجريبية 

 للسيكوباتية بشكل ملحوظ ، مما يعني أن البرنامج كان فاعالً بشكل كبير. 

قياس درجة التأثير لمقياس الميل للسيكوباتية من  جة تأثير البرنامج اإلرشادي تم  ولمعرفة در

   (5كما يتضح في الجدول ) (η2خالل معادلة مربع إيتا )
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الميل   جدولال(:  5)  جدول لمقياس  بالنسبة  التأثير  حجم  مستويات  لتحديد  المقترح  المرجعي 

 للسيكوباتية.

 األداة المستخدمة 
 حجم التأثير 

 كبير  متوسط صغير 

η2 0.01 0.06 0.14 فأكبر 

( فيوضح درجات التأثير للبرنامج المبني على بدائل العنف للتخفيف من الميل 6أما الجدول )

 للسيكوباتية بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي.

الميل للسيكوباتية بعد    ج المبني على بدائل العنف لخفضيبين درجات التأثير للبرنام(:  6)  جدول

 .تطبيق البرنامج اإلرشادي

 حجم التأثير (2ηمربع إيتا ) قيمة )ت(  األبعاد 

 كبير  0.756 17.427 الدرجة الكلية للمقياس 

تأثير كبير في   ا( أن حجم تأثير البرنامج اإلرشادي المطبق كان ذ6الجدول )يتبين من خالل 

 (.0.756حيث بلغ حجم التأثير ) الميل للسيكوباتية،تخفيف درجات 

النتيجة مع   أبو صفية  وتتفق هذه  إلى وجود    (Abu Safia, 2012)دراسة  التي توصلت 

المجموعة التجريبية والضابطة في متوسطات الدرجات لكل  فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد  

 .من المجموعتين في مقياس سلوك العنف البعدي لصالح المجموعة التجريبية

وصـراعات دفينـة داخـل المراهقين والمراهقات   إحباطاتوتفسر هذه النتـائج بأنها نابعة عن  

الواقع االجتماعي واالقتصادي إلى  بالدرجـة األولى  القديمة في   ترجـع  البلدة  أهالي  الذي يعيشه 

والمراهقين والمراهقات بشكل خاص وذلك نتيجة للواقع األمني الذي تعيشه   ،الخليل بشكل عام

البلدة القديمة من الخليل بسبب وجود تماس مباشر مع المستوطنين ومع جنود االحتالل، ممـا سـبق  

ـابطة لـديهن مستوى عـاٍل مـن السيكوباتية علـى  يتبـين أن كـالً مـن المجمـوعتين التجريبيـة والض

 للسيكوباتية قبل إجراء التجربة.  ـمقياس الميل 

التجريبية  و المجموعة  أفراد  اإلرشادي على  البرنامج  أنشطة  تطبيق  البرنامج بعد  أتاح    فقد 

ل للمشكلة الحلو الفرصـة أمـام المجموعـة التجريبية للتنفـيس االنفعـالي واالستبصـار الذاتي وطرح

التعاون والتنافس التي سادت بينهم في النشاطات،   روح  بث  من خالل التعايش معها، إضافة إلى

الميل للسيكوباتية لديهم، وذلك عكس ما حدث للمجموعة الضابطـة التي لم  خفض  ساهم في  مما  

 البرنامج.تُتح لهـا فرصة المشـاركة فـي  

الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  السؤال  عن   لإلجابة 

((α ≤ 0.05   في القياس البعدي )في متوسطات درجات أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية
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الخليل تعزى لمتغير الجنس، في    على مقياس الميل للسيكوباتية لدى المراهقين في البلدة القديمة

 التراكمي والوضع االقتصادي لألسرة؟ والمعدل 

المتوسطات الحسابية لدرجات إليجاد الفروق في  اختبار )ت( للعينات المستقلة  أوال  استخدم  

الميل للسيكوباتية لدى  البعدي على مقياس  القياس  أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في 

 .يبين ذلك( 7)الخليل تعزى لمتغير الجنس، والجدول -المراهقين في البلدة القديمة

درجات أفراد المجموعتين نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للفروق في متوسطات (:  7) جدول

للسيكوباتية   الميل  مقياس  على  البعدي  القياس  في  والتجريبية(  الجنس. وفقاً  )الضابطة    لمتغير 

 . (50، ن)ت(=50)ن)ض(=

 العدد  المتغير المجموعة 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة 

 )ت( 

مستوى 

 الداللة

 ضابطة
 10.40 87.64 25 ذكر

5.959 0.000 
 5.74 73.48 25 أنثى

 تجريبية
 7.27 48.00 25 ذكر

-1.299 0.200 
 5.45 50.36 25 أنثى

( تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  7)  الجدولمن خالل النتائج الواردة في  

عن للسيكوباتية  الميل  في  درجات  القديمة  البلدة  في  المراهقين  في  د  فروق  ظهرت  فقد  الخليل 

في   الجنس  متغير  حسب  الضابطة  المجموعة  أفراد  بين  للسيكوباتية  الميل  درجات  متوسطات 

ً ( وهي  5.959التطبيق البعدي، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) ى عند مستو  قيمة دالة إحصائيا

(  73.48( مقابل )87.64وقد كانت الفروق لصالح الذكور بمتوسط حسابي بلغ )  (،0.01داللة )

 لإلناث.

في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الميل للسيكوباتية عند 

ً الخليل    -المراهقين في البلدة القديمة   متغير الجنس في التطبيق  ل  بين أفراد المجموعة التجريبية وفقا

وهذا يدل على أن أفراد    قيمة غير دالة إحصائياً،( وهي  1.299، حيث بلغت قيمة )ت( ) البعدي

لميل للسيكوباتية المجموعة التجريبية من الجنسين الذين تلقوا التدريب واإلرشاد قد انخفض عندهم ا

 من كال الجنسين بدرجات متقاربة.

أنه إلى  يعزى  ذلك  ع  ولعل  الضابطة  المجموعة  ألفراد  ظهرت بالنسبة  البعدي  القياس  لى 

الفروق في الميل للسيكوباتية لصالح الذكور وذلك كون الذكور أكثر اختالطاً بأقرانهم من خارج  

البيت، واالحتكاك المباشر مع غيرهم من زمالئهم األمر الذي يجعلهم أكثر ميالً للسيكوباتية من  

أن   حين  في  ال  أفراداإلناث،  تلقوا  الذين  التجريبية  البرنامج المجموعة  أنشطة  من خالل  تدريب 

اإلرشادي قد انخفض لديهم الميل للسيكوباتية ومن كال الجنسين، حيث تالشت الفروق بين الذكور  

واإلناث وذلك من خالل إعطائهم فرصة للتعبير عن ذواتهم واالحتكاك بزمالئهم وتبادل الحوارات  

ميلهم إلى خفض  أدى  ذلك  المشتركة، كل  واألنشطة  دراسة   للسيكوباتية.  والنقاشات  واتفقت مع 
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إلى    (Saeeda, 2014)السعايدة   إلى عدم وجود فروق تعزى  النتائج  أشارت  إلى  أشارت  التي 

والتي أظهرت عدم وجود    (Boutoura, 2017)متغير الجنس، واتفقت أيضاً مع دراسة بوطورة  

 فروق في درجة التعرض للعنف المدرسي تعزى لمتغير الجنس. 

عن  و بلإلجابة  المتعلق  السؤال  التراكميفرع  المعدل  في تم  فقد  ،  متغير  الفرق  حساب 

البعدي على   القياس  المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد المجموعين )الضابطة والتجريبية( في 

 .( يبين ذلك8للسيكوباتية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي، والجدول ) مقياس الميل 

المجموعين )الضابطة (:  8)  جدول أفراد  المعيارية لدرجات  الحسابية واالنحرافات  المتوسطات 

 .والتجريبية( في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

 المجال 
المعدل 

 التراكمي 
 العدد 

 المجموعة الضابطة

 العدد 

 المجموعة التجريبية

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الميل 

 للسيكوباتية

 6.93 50.75 16 11.05 89.81 16 فأقل  60

80 – 61 17 75.94 6.81 19 47.58 6.41 

 5.96 49.53 15 9.02 76.47 17 فأعلى  81

 6.47 49.18 50 10.97 80.56 50 المجموع 

( الجدول  من  أفراد8يتضح  بين  الحسابية  المتوسطات  في  إحصائياً  دالة  فروق  وجود   ) 

للتحقق من  المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية، و

( 9، والجدول )(One Way Enovaتحليل التباين األحادي )ستخدم اختبار  داللة هذه الفروق ا

 يبين ذلك: 

درجات أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية(  لنتائج اختبار تحليل التباين األحادي  (:  9)  جدول

/ ن  50ن )ض(=  .  في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

 . (50)ت(= 
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( وجود فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على  9يتضح من الجدول )

المعدل التراكمي، حيث  القياس البعدي في الدرجة الكلية لمقياس الميل للسيكوباتية تعزى لمتغير  

في حين لم تظهر فروق ذات ( ودالة إحصائياً.  0.05أصغر من )  ( وهي0.000بلغت قيمة ألفا )

داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على القياس البعدي في الدرجة  

( وهذه القيمة أكبر من  0.348الكلية للمقياس تعزى لمتغير المعدل التراكمي، حيث بلغت قيمة ألفا )

 ( وغير دالة إحصائياً.  0.05)

ج التجريبي المطبق أدى إلى إزالة الفرق بين أفراد بين أفراد  وهذا يدل على أن أنشطة البرنام

الميل للسيكوباتية، مما يؤكد   التراكمي في درجات  المجموعة التجريبية حسب مستويات المعدل 

على فاعلية البرنامج التجريبي المطبق الذي أدى إلى تخفيف الميل للسيكوباتية لدى أفراد المجموعة  

 برنامج بأنشطته المختلفة.التجريبية بعد تطبيق ال

أفراد المجموعة الضابطة استخدم    وإليجاد مصدر الفروق التي ظهرت في القياس البعدي بين

درجات أفراد المجموعة متوسطات  ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في  Scheffeاختبار شيفيه )

تغير المعدل التراكمي، وذلك كما  تبعاً لم  الضابطة في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية

 (.10الجدول )في هو واضح 

أفراد المجموعة  متوسطات في نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق (: 10) جدول

 .الضابطة في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية تبعاً لمتغير المعدل التراكمي

 المقارنات  البُعد 
المتوسط 

 الحسابي 
 فأعلى  81 61 – 80

 الدرجة الكلية للمقياس 

 13.341* 13.871* 89.81 فأقل  60

80 – 61 75.94  ------  ------ 

 ------  ------  76.47 فأعلى  81

في   الفروق  أن  على  البعدية  الثنائية  المقارنات  المجموعة  متوسطات  تشير  أفراد  درجات 

كانت بين    تبعاً لمتغير المعدل التراكمي  على مقياس الميل للسيكوباتيةالضابطة في القياس البعدي  

فأقل( من جهة وبين المراهقين والمراهقات    60المراهقين والمراهقات الذين معدلهم التراكمي )

فأعلى( ولصالح المراهقين والمراهقات الذين معدالتهم    81)( و80  –  61الذين معدالتهم التراكمية )

 فأقل( الذين كان ميلهم للسيكوباتية أعلى.   60التراكمية )

إلى  و يعزى  ذلك  يكون  لعل  منخفضة  التراكمية  معدالتهم  الذين  والمراهقات  المراهقين  أن 

المراهقين  من  أكثر  للسيكوباتية  ميل  لديهم  يكون  بالتالي  وخارجه،  البيت  داخل  في  مشكالت 

فروق في الميل للسيكوباتية كانت لصالح لذا نالحظ أن ال  اً،والمراهقات الذين يكون تحصيلهم مرتفع

أما بعد إجراء التجربة على أفراد    .منخفضالتحصيل  المستوى  من ذوي  المراهقين والمراهقات  

المجموعة التجريبية وبسبب مشاركتهم في األنشطة وإعطائهم الفرصة للنقاش والحوار، وتفريغ  

زمالئهم، كل هذا أدى إلى انخفاض    موأماانفعاالتهم والتعبير عن مشكالتهم بصراحة ووضوح  
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الميل للسيكوباتية لدى أفراد المجموعة التجريبية واختفاء الفروق بين جميع المراهقين والمراهقات 

  من حيث درجة الميل للسيكوباتية.

حساب الفرق   أمكن،  الوضع االقتصادي لألسرةمتغير  ولإلجابة عن فرع السؤال المتعلق ب

ابية لدرجات أفراد المجموعين )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي على في المتوسطات الحس

 .( يبين ذلك11مقياس الميل للسيكوباتية تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعين )الضابطة  (:  11)  جدول

القياس في  االقتصادي   والتجريبية(  الوضع  لمتغير  تبعاً  للسيكوباتية  الميل  مقياس  على  البعدي 

 .لألسرة

 

( الجدول  من  في  11يتضح  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  أفراد(  بين  الحسابية   المتوسطات 

المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية حسب الوضع 

والجدول    ، اختبار تحليل التباين األحادي  استخدم االقتصادي لألسرة، وللتحقق من داللة هذه الفروق  

 ( يبين ذلك: 12)

المتوسطات الحسابية  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرف على الفروق في    (: 12)  جدول

لدرجات أفراد المجموعتين )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية 

 . (50/ ن )ت(= 50. )ن )ض(= تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة
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( وجود فروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة على  12يتضح من الجدول )

االقتصادي  الوضع  لمتغير  تعزى  للسيكوباتية  الميل  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  البعدي  القياس 

 ( ودالة إحصائياً.0.05( وهي أصغر من )0.026ألفا )لألسرة، حيث بلغت قيمة 

في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية 

االقتصادي لألسرة، حيث  الوضع  لمتغير  للمقياس تعزى  الكلية  الدرجة  في  البعدي  القياس  على 

ألفا ) القيمة أكبر من )0.150بلغت قيمة  ( وغير دالة إحصائياً. وهذا يدل على أن  0.05( وهذه 

أنشطة البرنامج التجريبي المطبق أدى إلى إزالة الفرق بين أفراد بين أفراد المجموعة التجريبية 

حسب مستويات الوضع االقتصادي لألسرة في درجات الميل للسيكوباتية، مما يؤكد على فاعلية  

ف الميل للسيكوباتية لدى أفراد المجموعة التجريبية البرنامج التجريبي المطبق الذي أدى إلى تخفي

 بعد تطبيق البرنامج بأنشطته المختلفة.

أفراد المجموعة الضابطة استخدم    وإليجاد مصدر الفروق التي ظهرت في القياس البعدي بين

درجات أفراد المجموعة متوسطات  ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في  Scheffeاختبار شيفيه )

تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة،   الضابطة في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية

 (.13وذلك كما هو واضح من خالل الجدول )

أفراد المجموعة  متوسطات في الثنائية البعدية للفروق  شيفيه للمقارناتنتائج اختبار (: 13) جدول

 ً  . لوضع االقتصادي لألسرةل الضابطة في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية تبعا

 المقارنات  البُعد 
المتوسط 

 الحسابي 

2500 - 5000 

 شيكل

 5000أكثر من 

 شيكل

الدرجة الكلية  

 للمقياس 

  2500أقل من 

 شيكل 
86.00  ------ *10.000 

2500 - 5000 

 شيكل 
79.22  ------  ------ 

 5000أكثر من 

 شيكل 
76.00  ------  ------ 

في   الفروق  أن  على  البعدية  الثنائية  المقارنات  المجموعة  متوسطات  تشير  أفراد  درجات 

 تبعاً لمتغير الوضع االقتصادي لألسرة  الضابطة في القياس البعدي على مقياس الميل للسيكوباتية

شيكل( من    2500كانت بين المراهقين والمراهقات الذين الوضع االقتصادي ألسرهم )أقل من  

من   )أكثر  ألسرهم  االقتصادي  الوضع  الذين  والمراهقات  المراهقين  وبين  شيكل(    5000جهة 

شيكل( الذين    2500قل من  ولصالح المراهقين والمراهقات الذين الوضع االقتصادي ألسرهم )أ

 كان ميلهم للسيكوباتية أعلى. 

أنو إلى  يعزى  ذلك  المزريـة   لعل  االجتماعيـة  والظـروف  المتـردي  االقتصـادي  الوضـع 

الطبقـة   أفـراد  أن  حيـث  المراهقين  عند  وبخاصة  العنف،  نشوء  فـي  كبيـر  حـد  إلـى  تسـاهمان 
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أكثـر عنف السـيئة  الطبقـة االقتصـادية واالجتماعية االقتصـادية واالجتماعيـة  أفـراد عينـة  مـن  ـاً 

المرتفعة. وهذا يدل على أن المراهقين الذين لديهم ميول للعنف يرتبطون أكثر بأوضاع اقتصادية  

متدنية في السلم االجتماعي االقتصــادي فــي مجتمــع معــين، أي أن العنــف يكثـر فـي البيئـات  

 .ذات االقتصاد السيء

اختفاء الفروق بين أفراد هذه المجموعة بعد  لوحظ  بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبية فقد    أما

تطبيق البرنامج اإلرشادي وذلك بسبب إعطاء جميع أفراد المجموعة التجريبية نفس الفرص للتعبير 

بين   عن ذواتهم والمشاركة في األنشطة األمر الذي أدى إلى إزالة الفروق في الميل للسيكوباتية

 المراهقين والمراهقات بغض النظر عن الوضع االقتصادي لألسرة.

 التوصيات 

في ضوء نتائج الدراسة ونتيجة لألثر اإليجابي الذي حققه البرنامج اإلرشادي في تحسين أثر  

فإن   القديمة بشكل ملحوظ  البلدة  في  المراهقين  لدى عينة من  للسيكوباتية  توصي  الدراسة  الميل 

 باآلتي: 

يمكن   كبدائل عن العنف كاأللعاب الترفيهية، والرياضة،  صفيةضرورة تفعيل األنشطة الال −

ة في داخل المراهقين، وتنمية أجسامهم وعقولهم، تاالنفعالي للطاقات المكبو  من خاللها التفريغ

 . سية واألمانكي يتمكنوا من الشعور بالراحة النف

وعي لتوعية المراهقين والمراهقات حصص إرشاد جماعي من خالل الجدول األسب  تخصيص −

وكذلك رفع دافعيتهم للتعلم ألن من شأن ذلك أن يخفف  بأهم مشاكلهم وبالحلول المناسبة لهم، 

 .من درجات الميل للسيكوباتية

تطبيق البرنامج اإلرشادي المقترح في الدراسة على عينات مختارة من تالميذ المدارس في  −

 هر عليهم صفات سلوك العنف. المراحل المختلفة، وبخاصة من تظ

ضرورة االهتمام بالوضع االقتصادي في البلدة القديمة، وتقديم المساعدات المختلفة، وكذلك   −

ة في الخليل بالمرشدين والمرشدات، األمر الذي من شأنه أن يسهم مدارس البلدة القديمتزويد  

 درجات الميل للسيكوباتية. خفضفي 

 المصادر والمراجع 

فاعلية برنامج إرشادي معرفي مبني على بدائل العنف في  (. 2018أبو سنينة منار ) −

. الخليل في مدينة البلدة القديمة التخفيف من الميل للسيكوباتية لدى عينة من المراهقين في

 فلسطين. الخليل،رسالة ماجستير، جامعة 

للحد  (.  2012)  .أبو صفية، ميسر − فاعلية برنامج نفسي إرشادي  العنف مدى  من سلوكيات 
غزة قطاع  في  األساسية  المرحلة  تلميذات  غزة،  لدى  األزهر،  جامعة  ماجستير،  رسالة   ،

 فلسطين.
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