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Abstract  

Form the most common aspects of mental health and 

psychological adjustment adapting with a society any 

disorder in thinking and Behavior , emotion , and 

perception as result in personality that effect on person 

it self and his society negative effect . psychopathetic 

one of problems psychological and social and economic 

that faced family , School , Society , The psychologists 

and Sociologist , educationalists , and law men that 

leave negative effective on person and society that was 

caused terrorised mental health and wasting for human 

effort . 

Asychopathetic personality was started in childhood 

and continuing untill youth starting on limited Signs 

from stolling and lying escape from school and failling 

and agressive with others , This behavior will 

continuing and drive the client to a prison its difficult 

limited the type of personality psychopathetice  



In one behavioral imageits constructed and changing 

according to situation  

The aims of this study is identifying the psychopathetic 

personality and a dopted personality psychopathetic 

scale by(Al-Saadeni 2005 )and counseling program 

depend constructing on Self instructions and Self 

regulation . 

The hypothesis of this study are  

1- There are no differences with statistical significant 

between rank degree experimental groups that 

trained on Self instructions in pre-post test on 

psychopathetic personality scale after applying 

program . 

2- There are no differences with statistical significant 

between rank degrees controlling group in pre-post 

test after the application program. 

3- There are no differences with statistical significant 

between rank degrees of controlling group in pre-

post test on psychpathetic pensouality scale . 



4- There are no differences with statistical significant 

between rank degrees first experimental group and 

controlling group in post test on psychopathetic 

personality scale after application of program  

5- There are no differences with statistical significant 

between rank degree of Second experimental group 

and controlling group in post test on psychopathetic 

personality after application of program  

6- There are no differences with the statistical 

significant between rank first experimental group 

degree and the second experimental group in post  

test on psychopathetic eticper sonality sceal after 

application of program . 

This study is limiting by student in Baghdad 

university by all departements . scientific and 

humanities from 2009-2010 

 

 



Tools of this study are  

1- Psychopathetic personality scale by Al-saadni 2005  

2- Counseling program depending on programming . 

planning .  poudget from al dosary modeling  

The results shawed that the effectiveness of 

counseling program de pending on self instructions 

and self regulation that effect in modifying 

psychopathetic behavior on  Baghdad university 

Students . 

The researcher make many recommendation. one 

of these 

Make self instructions technique and self regulation 

in curriculum of Education al and psychological 

counselors . preparing . 

The researcher make many suggestions one of 

these. 

Make experimental study with other varibles in 

other stages .  
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 أقرار الخبير اللغوي

              
 الموسومة اثر التنظيم الذاتي والتعليمات الذاتية في األطروحةاشهد بأن هذه 

 لدى طلبة جامعة بغداد قد تمت مراجعتها من تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية

للغوية وتصحيح ما ورد من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصبحت الناحية ا

 الرسالة مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير 

 

 :التوقيع

 :االسم

 :التاريخ

 

 أقرار الخبير العلمي 

اثر التنظيم الذاتي والتعليمات الذاتية في " اشهد بأن هذه األطروحة الموسومة 

قد قمت بمراجعتها " ك الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد  سلوتعديل

 من الناحية العلمية وأصبحت مؤهلة للمناقشة

 :التوقيع

 :االسم

 :التاريخ
 د



 
 داءـــــاإله

معلمـــي يف الـــصف األول االبتـــدائي / إىل 

الــذي علمــين قــراءة احلــروف األجبديــة     

ــه   ــور لـــــ ــها املغفـــــ وآتابتـــــ

 اذ ــــــــــاألست

                               

 زآي فيصل أفندي 

مــدرس اللغــة العربيــة األســتاذ    / إىل 

مهــدي صــاحل الرحيــاني الــذي علمــين تــذوق 

 الشعر وآتابته 

األستاذ الـدآتور عبـد األمـري عبـود         / إىل  

 الشمسي 

أرجو لـه الـصحة والعمـر املديـد ليبقـى           

 منارا للعلم واملعرفة

 وينـشره   واىل آل إنسان شـريف حيـب العلـم        

 خلدمة اإلنسانية  

 اهدي هذا اجلهد املتواضع 

 ز



 شكر وامتنان

تاذة         ة األس ى األطروح شرفة عل ث الم شكر الباح اء أن ي ضي الوف يقت
دآتورة   ساعدة ال صالحي  (الم ودي ال ة عب ن   ) . نهل ث م ه للباح ا قدمت لم

ة    ود طيب ساعدة وجه ا     . م رة ومالحظاته ا الني ث بآرائه دت البح د رف فق
سديدة الت ة ال صورته الحالي ث ب ار البح ي إظه رت ف كري . ي أثم دم ش ا أق آم

ـوأمتنان ى الـــــ ـي إل ابي  ( دآتور ــــ د الجن د آلي ) احم اون عمي ـمع ة ــــــ
دي بط راته    /  الكن ضوره ومحاض ي ح رة ف وده الخي ى جه داد عل ة بغ جامع

ادية   سات اإلرش ي الجل دآتور   . ف تاذ ال ى األس دائم إل ل وال كري الجزي وش
د ا( سي   عب ود الشم ر عب ة       ) ألمي ة طيل ة طيب ه ورعاي ن توجي ه م ا قدم لم

تاذ     كر األس ى أن اش سعني إل ذلك ال ي ث ، آ داد البح ساعد أع  الم
دآتور ور (ال د الغف ل عب ة  ) نبي ي مراجع ساعدة ف د وم ن جه ي م ه ل ا قدم لم

 . األطروحة وتصويبها من الناحية اإلحصائية 

ى       ان إل كري واالمتن الص ش دم خ ي أن أق ب ل ي ويطي اء (  زوجت ) أم لق
ث ،        داد البح رة أع ة فت اتي طيل ة احتياج ي وتلبي سهر مع اء ال شمها عن لتج

ست   ة ال ى الزميل اني إل كري وامتن جل ش ديوان ( وأس اظم ال اق آ ) رف
سديدة    ة ال شاتها العلمي ة ومناق ا القيم ث بأفكاره اء البح ي أغن ساعدتها ف   .لم

وتي    ى أخ اني إل كري وامتن دم ش ا أق د و ماج(آم اء خال ف ورج ) د و عواط
ه  ممت علي ا ص ل م انوني لني ذين أع ع . ال ى جمي ديري إل كري وتق ش

نس     انت آلم ة س ي جامع سية ف ة والنف وم التربوي سم العل ي ق اتذة ف األس
راء     ة الخب ضاء لجن ذلك أع سبيها وآ ا ومنت ع موظفيه وتني . وجمي وال يف

ذين ف    ن ال ث م ذا البح از ه ي انج اعدني ف ن س ل م شكر لك دم بال اتني أن أتق
 .ذآرهم 

 

 

 ط



 المستخلص
من مظاهر السواء األآثر شيوعًا في الصحة النفسية التوافق السليم والتألف مع 

فأن أي انحراف في التفكير والسلوك والوجدان واالدارك يؤدي إلى . المجتمع 
. تدهور في الشخصية مما يؤثر على الفرد نفسه وعلى مجتمعه تأثيرًا سلبيًا 

مشكالت النفسية االجتماعية االقتصادية التي تواجه األسرة والسيكوباثية من ال
وقد اهتم بها علماء النفس واالجتماع والتربية ورجال القانون لما . والمجتمع 

تترآه من اثار سلبية ضارة بالفرد والمجتمع ولما تسببه من تهديد للصحة 
او المضادة وتبدأ الشخصية السيكوباثية . النفسية وهدر في رأس المال البشري 

للمجتمع منذ الطفولة وتستمر حتى الرشد وتبدأ بعالمات محددة من السرقة 
ويتواصل . والكذب والهروب من المدرسة والفشل فيها والعدوان على االخرين 

ومن الصعب . هذا السلوك المضاد للمجتمع حيث يصل بصاحبه غالبًا الى السجن 
فهي تتكون .  سلوآية واحدة حصر نمط الشخصية المضادة للمجتمع في صورة

 . وتتغير تبعًا للموقف ،  وهي غامضة في أسبابها وفي حدوثها 
ويحمل اصطالح السيكوباثية مفهوم انحراف الفرد النفسي في سلوآه عن 
الطريق السوي ، وقد يأخذ السلوك العدواني اساليب متعددة واشكال مختلفة 

 . اء على االخرين آالتعبير اللفظي او العدوان البدني واالعتد

لفرد لوالسلوك العدواني له أسبابه ودوافعه منها ما يرجع الى البناء النفسي 
ومنها ما يرجع الى ظروف نشأته وتربيته في االسرة وتأثيرها على بنائه 

وتعد برامج تعديل السلوك الشكل االقتصادي الذي يوفر الوقت والجهد . النفسي 
فهو يرآز على السلوك الظاهر القابل . فيه في تعديل السلوك غير المرغوب 

وقد ظهرت . للمالحظة ويحدد إجراءات تعديل تناسب آل سلوك بشكل دقيق 
العديد من األساليب في تعديل السلوك ومنها التدريب على التعليم الذاتي وهو 
احد أشكال أعادة التنظيم المعرفي الذي يرمي الى تعليم الفرد التحدث االيجابي 

 تعديل السلوك المتشكل على افتراض ان ما يقوله الفرد لنفسه هو من اجل
 العامل الرئيسي الذي يوجه سلوآه 

اما اسلوب التنظيم الذاتي فهو يرمي الى مساعدة الفرد على التحكم بسلوآه 
عندما تكون لديه افكاره الخاصة فيما يتعلق بالسلوك المناسب او غير المناسب 

ان االضطراب السلوآي يكون اآثرًا ظهورًا عند . الك ويختار االفعال تبعًا لذ
المراهقين والشباب وعند ذوي التحصيل العلمي الواطئ ويقل ظهور السيكوباثية 

  . سنًاواالغتراب الذاتي آلما آان المبحوث اآبر



والتحصيل العلمي اعلى وعدد سنوات الخبرة أآثر آانت المشكالت التي يعاني 
االنحرافات السلوآية ما زالت تتزايد يومًا بعد يوم بعد ان ان اخطار . منها اقل 

شهدت المجتمعات تحوالت اجتماعية واقتصادية وثقافية هائلة حيث تأثر الشباب 
ومن بين هذه الشرائح طلبة الجامعة الذين . بصورة خاصة بهذه التحوالت 

بة ولما آانت شريحة الطل. يتصفون بنمو عاطفي قوي وانفعالت حادة قوية 
والشباب والمراهقين هم اآثر الشرائح االجتماعية مساهمًة في بناء الوطن 
والدفاع عنه لذا توجب االهتمام بهم وبناء شخصياتهم باالسلوب العلمي الذي 

ن السلوك السيكوباثي ويجنبهم االنحراف ويساعدهم على تحمل عيبعدهم 
يل الشخصية الضغوط وتخليص المجتمع من جرائمهم وجنوحهم ومن اجل تعد

روبارت ( قياس االعراض السيكوباثية من اعداد مالسيكوباثية تبنى الباحث 
وتم . فقرة  ) 20 ( منالمتكون ) 2005السعدني ( وتعريب وتقنين ) هاردي 

اما الوسائل االحصائية التي . تعديله من قبل الباحث وتكييفه للبيئة العراقية 
اختبار مربع آاي واالختبار التائي  . استخدمها الباحث في اجراءات البحث فهي

لعينتين مستقليتين ومعامل ارتباط بيرسن ومعامل االلتواء والتفرطح ومعادلة 
 وتني واختبار ولكوآسن واختبار آروسكال واليز –الفكرونباخ واختبار مان 

ومعالجة البيانات احصائيًا باستعمال برنامج . واالختبار التائي لعينة واحدة 
)SPSS (  واالستراتيجيات المتبعة في . الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 النمذجة ، لعب الدور ، التغذية الراجعة ، التعزيز الذاتي ، (البرنامج فكانت
 ) .التقويم البنائي ، الواجبات البيتية 

وبعد تطبيق البرنامجين اإلرشاديين تبين أن هناك فروقًا فردية دالة بين 
جريبية األولى والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية المجموعة الت

األولى آما أن هناك فروقًا إحصائية دالة بين المجموعة التجريبية الثانية 
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية الثانية وهناك تقاربًا في 

جريبية الثانية النتائج اإلحصائية بين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الت
مما يدل على نجاح البرنامجين اإلرشاديين في تعديل السلوك السيكوباثي لدى . 

وقد خرج الباحث ببعض النتائج ودون بعض التوصيات . طلبة جامعة بغداد 
 والمقترحات 

 

ي



 

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية القرأنية 
 ب إقرار الخبير اللغوي 
 د إقرار أعضاء اللجنة

 ج اإلهداء
 ز شكر وامتنان 

 ط مستخلص البحث باللغة العربية 
 ك ثبت المحتويات 

  التعريف بالبحث: الفصل األول 
 7-2 مشكلة البحث  
 13-8 أهمية البحث 
 14 أهداف البحث 

 14 فرضيات البحث 
 15 حدود البحث

 15 تحديد مصطلحات البحث 
 17 اإلرشاد

 17 البرنامج اإلرشادي 
 18 الشخصية

 19 السيكوباث 
 20 الشخصية السيكوباثية

  إطار نظري : الفصل الثاني
 28-25 الشخصية السيكوباثية من منظور تأريخي 

 37-28 السباب ظهور الشخصية السيكوباثية 
 39-37 صفات الشخصية السيكوباثية 
 42-39 أنماط الشخصية السيكوباثية

 فهرست
ا احمل



 46-42 نفسالشخصية السيكوباثية من منظور علم ال
 56-47 )   أجنبية – عربية –عراقية ( الدراسات السابقة 

 58-56 موازنة الدراسات السابقة
   إجراءات البحث-الفصل الثالث 

 60 منهجية البحث  
 63-60 التصميم التجريبي 

 68-64 عينة البحث 
 69 أداة البحث 

 70 صالحية الفقرات 
 70 الصدق الظاهري
 70 ات  وضوح التعليم

 70 تصحيح المقياس  
 72-71 التحليل اإلحصائي لمقياس الشخصية السيكوباثية 

 74-73 صدق المقياس 
 74 الثبات 

 75 إعادة االختبار
 76 طريقة الفاآرونباخ 
 76 التجزئة النصفية
 77 الصيغة النهائية

 78 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الشخصية السيكوباثية 
 80-79 نهائي للمقياس التطبيق ال

 81 الوسائل اإلحصائية 
   البرنامج اإلرشادي-الفصل الرابع 

 85-84 االستراتيجيات المتبعة في البرنامج اإلرشادي 
 86 المعززات التي استخدمها الباحث 

 86 تحويل المشكالت إلى موضوعات للجلسات اإلرشادية 
 87 إجراءات تطبيق الجلسات اإلرشادية 

 111-88 وب التعليمات الذاتية أسل



 135-112 أسلوب التنظيم الذاتي 
   عرض النتائج-الفصل الخامس 

 142-141 تفسير النتائج 
 143 االستنتاجات 
 143 التوصيات
 144 المقترحات

 154-145 المصادر العربية
 160-155 مصادر اللغة االنكليزية 

 161 ثبت الجداول 
 161 ثبت اإلشكال 

 169-162 لمالحقا
 174-170 الخالصة باللغة االنكليزية  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المستخلص

. من مظاهر السواء االآثر شيوعًا في الصحة النفسية التوافق السليم والتألف مع المجتمع 

فأن اي انحراف في التفكير والسلوك والوجدان واالدارك يؤدي الى تدهور في الشخصية 

والسيكوباثية من المشكالت .  نفسه وعلى مجتمعه تأثيرًا سلبيًا مما يؤثر على الفرد

وقد اهتم بها علماء النفس . النفسية االجتماعية االقتصادية التي تواجه االسرة والمجتمع 

واالجتماع والتربية ورجال القانون لما تترآه من اثار سلبية ضارة بالفرد والمجتمع ولما 

وتبدأ الشخصية . وهدر في رأس المال البشري تسببه من تهديد للصحة النفسية 

السيكوباثية او المضادة للمجتمع منذ الطفولة وتستمر حتى الرشد وتبدأ بعالمات محددة 

. من السرقة والكذب والهروب من المدرسة والفشل فيها والعدوان على االخرين 

ومن الصعب . ن ويتواصل هذا السلوك المضاد للمجتمع حيث يصل بصاحبه غالبًا الى السج

فهي تتكون وتتغير تبعًا . حصر نمط الشخصية المضادة للمجتمع في صورة سلوآية واحدة 

 . للموقف ،  وهي غامضة في أسبابها وفي حدوثها 

ويحمل اصطالح السيكوباثية مفهوم انحراف الفرد النفسي في سلوآه عن الطريق السوي 

شكال مختلفة آالتعبير اللفظي او العدوان ، وقد يأخذ السلوك العدواني اساليب متعددة وا

 . البدني واالعتداء على االخرين 

والسلوك العدواني له اسبابه ودوافعه منها ما يرجع الى البناء النفسي بالفرد ومنها ما 

وتعد برامج . يرجع الى ظروف نشأته وتربيته في االسرة وتأثيرها على بنائه النفسي 

دي الذي يوفر الوقت والجهد في تعديل السلوك غير المرغوب تعديل السلوك الشكل االقتصا

فهو يرآز على السلوك الظاهر القابل للمالحظة ويحدد اجراءات تعديل تناسب آل . فيه 

وقد ظهرت العديد من االساليب في تعديل السلوك ومنها التدريب على . سلوك بشكل دقيق 

معرفي الذي يرمي الى تعليم الفرد التحدث التعليم الذاتي وهو احد اشكال اعادة التنظيم ال

االيجابي من اجل تعديل السلوك المتشكل على افتراض ان ما يقوله الفرد لنفسه هو العامل 

 الرئيسي الذي يوجه سلوآه 



اما اسلوب التنظيم الذاتي فهو يرمي الى مساعدة الفرد على التحكم بسلوآه عندما تكون 

بالسلوك المناسب او غير المناسب ويختار االفعال تبعًا لديه افكاره الخاصة فيما يتعلق 

ان االضطراب السلوآي يكون اآثرًا ظهورًا عند المراهقين والشباب وعند ذوي . لذالك 

التحصيل العلمي الواطئ ويقل ظهور السيكوباثية واالغتراب الذاتي آلما آان المبحوث 

 .اآبر سننًا 

. برة اآثر آانت المشكالت التي يعاني منها اقل والتحصيل العلمي اعلى وعدد سنوات الخ

ان اخطار االنحرافات السوآية ما زالت تتزايد يومًا بعد يوم بعد ان شهدت المجتمعات 

تحوالت اجتماعية واقتصادية وثقافية هائلة حيث تأثر الشباب بصورة خاصة بهذه 

و عاطفي قوي ومن بين هذه الشرائح طلبة الجامعة الذين يتصفون بنم. التحوالت 

ولما آانت شريحة الطلبة والشباب والمراهقين هم اآثر الشرائح . وانفعالت حادة قوية 

االجتماعية مساهمًة في بناء الوطن والدفاع عنه لذا توجب االهتمام بهم وبناء شخصياتهم 

باالسلوب العلمي الذي يبعدهم هن السلوك السيكوباثي ويجنبهم االنحراف ويساعدهم على 

 الضغوط وتخليص المجتمع من جرائمهم وجنوحهم ومن اجل تعديل الشخصية تحمل

) روبارت هاردي ( السيكوباثية تبنى الباحث بقياس االعراض السيكوباثية من اعداد 

وتم تعديله من قبل الباحث . فقرة  ) 20(المتكون  ) 2005السعدني ( وتعريب وتقنين 

الحصائية التي استخدمها الباحث في اجراءات اما الوسائل ا. وتكييفه للبيئة العراقية 

اختبار مربع آاي واالختبار التائي لعينتين مستقليتين ومعامل ارتباط بيرسن . البحث فهي 

 وتني واختبار ولكوآسن –ومعامل االلتواء والتفرطح ومعادلة الفكرونباخ واختبار مان 

ومعالجة البيانات احصائيًا . واختبار آروسكال واليز واالختبار التائي لعينة واحدة 

واالستراتيجيات . الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  ) SPSS(باستعمال برنامج 

المتبعة في البرنامج فكانت النمذجة ، لعب الدور ، التغذية الراجعة ، التعزيز الذاتي ، 

 ) .التقويم البنائي ، الواجبات البيتية 

ن تبين ان هناك فروقًا فردية دالة بين المجموعة وبعد تطبيق البرنامجين اإلرشاديي

التجريبية االولى والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية األولى آما ان هناك 



فروقًا إحصائية دالة بين المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة لصالح 

صائية بين المجموعة التجريبية المجموعة التجريبية الثانية وهناك تقاربًا في النتائج اإلح

مما يدل على نجاح البرنامجين اإلرشاديين في تعديل . األولى والمجموعة التجريبية الثانية 

وقد خرج الباحث ببعض النتائج ودون بعض . السلوك السيكوباثي لدى طلبة جامعة بغداد 

 التوصيات والمقترحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      جامعة سانت آلمنس

 اثر التنظيم الذاتي والتعليمات الذاتية في تعديل 

 سلوك الشخصية السيكوباثية

 لدى طلبة جامعة بغداد

 أطروحة دآتوراه مقدمة 

إلى جامعة سانت آلمنس وهي جزء من متطلبات 

 رشاد النفسي درجة الدآتوراه في فلسفة اإل

 من قبل  

 شاآر عبد السادة عريبي المعموري

 

 بأشراف 

 نهلة عبود ألصالحي  . م.د

  أ                 أقرار الخبير اللغوي             



 الموسومة اثر التنظيم الذاتي والتعليمات الذاتية في األطروحةاشهد بأن هذه 

ة بغداد قد تمت مراجعتها من  لدى طلبة جامعتعديل سلوك الشخصية السيكوباثية

الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد من أخطاء لغوية وتعبيرية وبذلك أصبحت 

 الرسالة مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير 

 

 :التوقيع

 :االسم

 :التاريخ

 

 أقرار الخبير العلمي 

ذاتي والتعليمات الذاتية في اثر التنظيم ال" اشهد بأن هذه األطروحة الموسومة 

قد قمت بمراجعتها "  سلوك الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد تعديل

 من الناحية العلمية وأصبحت مؤهلة للمناقشة

 :التوقيع

 :االسم

 :التاريخ

                       أقرار المشرف                   ب



اثر التنظيم الذاتي والتعليمات ( ـ اشهد أن أعداد هذه األطروحة الموسومة ب

قد جرى )الذاتية في تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد 

تحت إشرافي في جامعة سانت آليمنس لمتطلبات درجة الدآتوراه في فلسفة 

 اإلرشاد النفسي 

 

 

 

                                                       المشرف

 نهلة عبود الصالحي. م.                                               د      

 

 

 

 

 

 

 

 



 قرار أعضاء لجنة المناقشة 

نشهد أننا أعضاء لجنة المناقشة ، اطلعنا على هذه األطروحة 
اثر التنظيم الذاتي والتعليمات الذاتية في تعديل سلوك ( الموسومة بـ 

وقد ناقشنا الطالب ) امعة بغداد الشخصية السيكوباثية لدى طلبة ج
في محتوياتها وفيما له عالقة بها ) شاآر عبد السادة عريبي (

ونعتقد أنها جديرة بالقبول لنيل شهادة الدآتوراه في فلسفة اإلرشاد 
             )         ( النفسي وبتقدير 

 

 يع التوقيع                                                   التوق

 

 

 

  التوقيع                                                   التوقيع 

 

 

 التوقيع 

 

 صدقت من عمادة جامعة سانت آلمنس 

 



 

 داءـــــاإله

ى  ذي / إل دائي ال صف األول االبت ي ال ي ف معلم

ور    ا المغف ة وآتابته روف األبجدي راءة الح ي ق علمن

 له األستاذ زآي فيصل أفندي 

ى  در/ إل الح   م دي ص تاذ مه ة األس ة العربي س اللغ

 الريحاني تغمده اهللا برحمته الواسعة 

 األستاذ الدآتور عبد األمير عبود الشمسي / إلى 

اريت   ى س د ليبق ر المدي صحة والعم ه ال و ل م ًةأرج  للعل

 والمعرفة 

 اهدي هذا السفر المتواضع 

 

 

 



 شكر وامتنان

ى األ      شرفة عل ث الم شكر الباح اء أن ي ضي الوف تاذة  يقت ة األس طروح
دآتورة   ساعدة ال صالحي  (الم ودي ال ة عب ن   ) . نهل ث م ه للباح ا قدمت لم

ة    ود طيب ساعدة وجه ا     . م رة ومالحظاته ا الني ث بآرائه دت البح د رف فق
ة  صورته الحالي ث ب ار البح ي إظه رت ف ي أثم سديدة الت كري . ال دم ش ا أق آم

ـوأمتنان ى الـــــ ـي إل ابي  ( دآتور ــــ د الجن ا) احم د آليمع ـون عمي ة ــــــ
دي بط راته    /  الكن ضوره ومحاض ي ح رة ف وده الخي ى جه داد عل ة بغ جامع

ادية   سات اإلرش ي الجل دآتور   . ف تاذ ال ى األس دائم إل ل وال كري الجزي وش
سي    ( ود الشم ر عب د األمي ة       ) عب ة طيل ة طيب ه ورعاي ن توجي ه م ا قدم لم

تاذ     كر األس ى أن اش سعني إل ذلك ال ي ث ، آ داد البح ساعد  المأع
دآتور ور (ال د الغف ل عب ة  ) نبي ي مراجع ساعدة ف د وم ن جه ي م ه ل ا قدم لم

 . األطروحة وتصويبها من الناحية اإلحصائية 

ي         ى زوجت ان إل كري واالمتن الص ش دم خ ي أن أق ب ل اء ( ويطي ) أم لق
ث ،        داد البح رة أع ة فت اتي طيل ة احتياج ي وتلبي سهر مع اء ال شمها عن لتج

ى اني إل كري وامتن جل ش ست وأس ة ال ديوان (  الزميل اظم ال اق آ ) رف
سديدة    ة ال شاتها العلمي ة ومناق ا القيم ث بأفكاره اء البح ي أغن ساعدتها ف   .لم

وتي    ى أخ اني إل كري وامتن دم ش ا أق اء  (آم ف ورج د و عواط د و ماج ) خال
ه  ممت علي ا ص ل م انوني لني ذين أع ع . ال ى جمي ديري إل كري وتق ش

ة   وم التربوي سم العل ي ق اتذة ف نس  األس انت آلم ة س ي جامع سية ف والنف
راء     ة الخب ضاء لجن ذلك أع سبيها وآ ا ومنت ع موظفيه وتني . وجمي وال يف

اتني     ذين ف ن ال ث م ذا البح از ه ي انج اعدني ف ن س ل م شكر لك دم بال أن أتق
 .ذآرهم 

 

 

 

 



 المستخلص

 . من مظاهر السواء االآثر شيوعًا في الصحة النفسية التوافق السليم والتألف مع المجتمع

فأن اي انحراف في التفكير والسلوك والوجدان واالدارك يؤدي الى تدهور في الشخصية 

والسيكوباثية من المشكالت . مما يؤثر على الفرد نفسه وعلى مجتمعه تأثيرًا سلبيًا 

وقد اهتم بها علماء النفس . النفسية االجتماعية االقتصادية التي تواجه االسرة والمجتمع 

ربية ورجال القانون لما تترآه من اثار سلبية ضارة بالفرد والمجتمع ولما واالجتماع والت

وتبدأ الشخصية . تسببه من تهديد للصحة النفسية وهدر في رأس المال البشري 

السيكوباثية او المضادة للمجتمع منذ الطفولة وتستمر حتى الرشد وتبدأ بعالمات محددة 

. الفشل فيها والعدوان على االخرين من السرقة والكذب والهروب من المدرسة و

ومن الصعب . ويتواصل هذا السلوك المضاد للمجتمع حيث يصل بصاحبه غالبًا الى السجن 

فهي تتكون وتتغير تبعًا . حصر نمط الشخصية المضادة للمجتمع في صورة سلوآية واحدة 

 . للموقف ،  وهي غامضة في أسبابها وفي حدوثها 

ثية مفهوم انحراف الفرد النفسي في سلوآه عن الطريق السوي ويحمل اصطالح السيكوبا

، وقد يأخذ السلوك العدواني اساليب متعددة واشكال مختلفة آالتعبير اللفظي او العدوان 

 . البدني واالعتداء على االخرين 

والسلوك العدواني له اسبابه ودوافعه منها ما يرجع الى البناء النفسي بالفرد ومنها ما 

وتعد برامج . الى ظروف نشأته وتربيته في االسرة وتأثيرها على بنائه النفسي يرجع 

تعديل السلوك الشكل االقتصادي الذي يوفر الوقت والجهد في تعديل السلوك غير المرغوب 

فهو يرآز على السلوك الظاهر القابل للمالحظة ويحدد اجراءات تعديل تناسب آل . فيه 

العديد من االساليب في تعديل السلوك ومنها التدريب على وقد ظهرت . سلوك بشكل دقيق 

التعليم الذاتي وهو احد اشكال اعادة التنظيم المعرفي الذي يرمي الى تعليم الفرد التحدث 

االيجابي من اجل تعديل السلوك المتشكل على افتراض ان ما يقوله الفرد لنفسه هو العامل 

 الرئيسي الذي يوجه سلوآه 



تنظيم الذاتي فهو يرمي الى مساعدة الفرد على التحكم بسلوآه عندما تكون اما اسلوب ال

لديه افكاره الخاصة فيما يتعلق بالسلوك المناسب او غير المناسب ويختار االفعال تبعًا 

ان االضطراب السلوآي يكون اآثرًا ظهورًا عند المراهقين والشباب وعند ذوي . لذالك 

هور السيكوباثية واالغتراب الذاتي آلما آان المبحوث التحصيل العلمي الواطئ ويقل ظ

 .اآبر سننًا 

. والتحصيل العلمي اعلى وعدد سنوات الخبرة اآثر آانت المشكالت التي يعاني منها اقل 

ان اخطار االنحرافات السوآية ما زالت تتزايد يومًا بعد يوم بعد ان شهدت المجتمعات 

هائلة حيث تأثر الشباب بصورة خاصة بهذه تحوالت اجتماعية واقتصادية وثقافية 

ومن بين هذه الشرائح طلبة الجامعة الذين يتصفون بنمو عاطفي قوي . التحوالت 

ولما آانت شريحة الطلبة والشباب والمراهقين هم اآثر الشرائح . وانفعالت حادة قوية 

وبناء شخصياتهم االجتماعية مساهمًة في بناء الوطن والدفاع عنه لذا توجب االهتمام بهم 

باالسلوب العلمي الذي يبعدهم هن السلوك السيكوباثي ويجنبهم االنحراف ويساعدهم على 

تحمل الضغوط وتخليص المجتمع من جرائمهم وجنوحهم ومن اجل تعديل الشخصية 

) روبارت هاردي ( السيكوباثية تبنى الباحث بقياس االعراض السيكوباثية من اعداد 

وتم تعديله من قبل الباحث . فقرة  ) 20(المتكون  ) 2005سعدني ال( وتعريب وتقنين 

اما الوسائل االحصائية التي استخدمها الباحث في اجراءات . وتكييفه للبيئة العراقية 

اختبار مربع آاي واالختبار التائي لعينتين مستقليتين ومعامل ارتباط بيرسن . البحث فهي 

 وتني واختبار ولكوآسن –لفكرونباخ واختبار مان ومعامل االلتواء والتفرطح ومعادلة ا

ومعالجة البيانات احصائيًا . واختبار آروسكال واليز واالختبار التائي لعينة واحدة 

واالستراتيجيات . الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  ) SPSS(باستعمال برنامج 

 الراجعة ، التعزيز الذاتي ، المتبعة في البرنامج فكانت النمذجة ، لعب الدور ، التغذية

 ) .التقويم البنائي ، الواجبات البيتية 

وبعد تطبيق البرنامجين اإلرشاديين تبين ان هناك فروقًا فردية دالة بين المجموعة 

التجريبية االولى والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية األولى آما ان هناك 



التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة لصالح فروقًا إحصائية دالة بين المجموعة 

المجموعة التجريبية الثانية وهناك تقاربًا في النتائج اإلحصائية بين المجموعة التجريبية 

مما يدل على نجاح البرنامجين اإلرشاديين في تعديل . األولى والمجموعة التجريبية الثانية 

 خرج الباحث ببعض النتائج ودون بعض وقد. السلوك السيكوباثي لدى طلبة جامعة بغداد 

 التوصيات والمقترحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وامتنان

تاذة         ة األس ى األطروح شرفة عل ث الم شكر الباح اء أن ي ضي الوف يقت
دآتورة   ساعدة ال صالحي  (الم ودي ال ة عب ن   ) . نهل ث م ه للباح ا قدمت لم

ة    ود طيب ساعدة وجه رة ومالحظا    . م ا الني ث بآرائه دت البح د رف ا فق ته
ة  صورته الحالي ث ب ار البح ي إظه رت ف ي أثم سديدة الت كري . ال دم ش ا أق آم

ـوأمتنان ى الـــــ ـي إل ابي  ( دآتور ــــ د الجن د آلي ) احم اون عمي ـمع ة ــــــ
دي بط راته    /  الكن ضوره ومحاض ي ح رة ف وده الخي ى جه داد عل ة بغ جامع

ادية   سات اإلرش ي الجل تاذ  . ف ى األس دائم إل ل وال كري الجزي دآتور وش  ال
سي    ( ود الشم ر عب د األمي ة       ) عب ة طيل ة طيب ه ورعاي ن توجي ه م ا قدم لم

تاذ     كر األس ى أن اش سعني إل ذلك ال ي ث ، آ داد البح ساعد أع  الم
دآتور ور (ال د الغف ل عب ة  ) نبي ي مراجع ساعدة ف د وم ن جه ي م ه ل ا قدم لم

 . األطروحة وتصويبها من الناحية اإلحصائية 

كر     الص ش دم خ ي أن أق ب ل ي   ويطي ى زوجت ان إل اء ( ي واالمتن ) أم لق
ث ،        داد البح رة أع ة فت اتي طيل ة احتياج ي وتلبي سهر مع اء ال شمها عن لتج

ست   ة ال ى الزميل اني إل كري وامتن جل ش ديوان ( وأس اظم ال اق آ ) رف
سديدة    ة ال شاتها العلمي ة ومناق ا القيم ث بأفكاره اء البح ي أغن ساعدتها ف   .لم

ى أخ   اني إل كري وامتن دم ش ا أق اء  (وتي آم ف ورج د و عواط د و ماج ) خال
ه  ممت علي ا ص ل م انوني لني ذين أع ع . ال ى جمي ديري إل كري وتق ش

نس     انت آلم ة س ي جامع سية ف ة والنف وم التربوي سم العل ي ق اتذة ف األس
راء     ة الخب ضاء لجن ذلك أع سبيها وآ ا ومنت ع موظفيه وتني . وجمي وال يف

ذا ا   از ه ي انج اعدني ف ن س ل م شكر لك دم بال اتني  أن أتق ذين ف ن ال ث م لبح
 .ذآرهم 

 

 

 

 



 داءـــــاإله

ى  ذي / إل دائي ال صف األول االبت ي ال ي ف معلم

ور    ا المغف ة وآتابته روف األبجدي راءة الح ي ق علمن

 له األستاذ زآي فيصل أفندي 

ى  الح    / إل دي ص تاذ مه ة األس ة العربي درس اللغ م

 الريحاني تغمده اهللا برحمته الواسعة 

 ور عبد األمير عبود الشمسي األستاذ الدآت/ إلى 

م      اريتًا للعل ى س د ليبق ر المدي صحة والعم ه ال و ل أرج

 والمعرفة 

 اهدي هذا السفر المتواضع 

 
 

 

 

 



 

 

فأن أي . من مظاهر السواء في الصحة النفسية التوافق السليم والتالف مع المجتمع 

ور في انحراف في التفكير أو السلوك أو الوجدان أو اإلدراك يؤدي إلى تده

والسيكوباثية من . الشخصية مما يؤثر على الفرد نفسه وعلى مجتمعه تأثيرًا سلبيًا 

المشكالت النفسية االجتماعية االقتصادية التي تواجه األسرة والمدرسة والمجتمع 

وقد اهتم علماء النفس واالجتماع والتربية ورجال القانون واألمن لما تترآه من 

المجتمع ولما تسببه من تهديد للصحة النفسية وهدر في أثار سلبية ضارة بالفرد و

وتبدأ الشخصية السيكوباثية أو المضادة للمجتمع منُذ الطفولة . رأس المال البشري 

وتستمر حتى الرشد ، وتبدأ بعالمات محددة من السرقة والكذب والهروب من 

مضاد المدرسة والفشل فيها والعدوان على اآلخرين ويتواصل هذا السلوك ال

ومن الصعب حصر نمط . للمجتمع حيث يصل بصاحبه غالبًا إلى السجن 

الشخصية المضادة للمجتمع في صورة سلوآية واحدة ، فهي تتكون وتتغير تبعًا 

ويحمل االصطالح السيكوباثية مفهوم انحراف الفرد النفسي في سلوآه . للموقف 

لسلوك واألخالق وفئات عن الطريق السوي ولذا فان السيكوباثية تشمل انحراف ا

من مدمني المخدرات والمصابين بجنون السرقة والتخريب والمنحرفين جنسيًا 

وقد يأخذ السلوك العدواني أساليب متعددة وأشكال مختلفة . والمشكلين اخالقيًا 

والسلوك العدواني له . آالتعبير اللفظي أو العدوان البدني واالعتداء على اآلخرين 

منها ما يرجع إلى البناء النفسي للفرد ومنها ما يرجع إلى ظروف أسبابه ودوافعه 

 . نشأته وتربيته في األسرة وتأثيرها على بنائه النفسي 

ويعد تعديل السلوك الشكل االقتصادي الذي يوفر الوقت والجهد على معدل 

السلوك في تعديل السلوك غير المرغوب فيه ، فهو يرآز على السلوك الظاهر 



مالحظة ويحدد إجراءات تعديل تناسب آل سلوك بشكل دقيق ، وقد القابل لل

ظهرت العديد من أساليب لتعديل السلوك ومنها التدريب على التعلم الذاتي وهو 

احد أشكال أعادة التنظيم المعرفي الذي يرمي إلى تعليم الفرد التحدث االيجابي من 

فرد لنفسه هو العامل اجل تعديل السلوك المتشكل على افتراض أن ما يقوله ال

أما أسلوب التنظيم الذاتي فهو يرمي إلى مساعدة الفرد . الرئيس الذي يوجه سلوآه 

على التحكم بسلوآه عندما تكون لديه أفكاره الخاصة فيما يتعلق بالسلوك المناسب 

أو غير المناسب ويختار األفعال تبعًا لذلك فيتعلم الفرد آيف ينظم سلوآه ذاتيًا 

أن االضطراب . يحدث في مواقف اإلرشاد إلى مواقف الحياة الواقعية فيعمم ما 

السايكوباثي يكون أآثر ظهورا عند المراهقين والشباب وعند ذوي التحصيل 

العلمي الواطئ ، ويقل ظهور السيكوباثية واالغتراب الذاتي آلما آان المبحوث 

آانت المشكالت التي اآبر سننًا والتحصيل العلمي أعلى وعدد سنوات الخبرة أآثر 

يعاني منها اقل أن أخطار االنحرافات السلوآية مازالت تتزايد يومًا بعد يوم  بعد 

ان شهدت المجتمعات تحوالت اجتماعية واقتصادية وثقافية هائلة حيث تأثر 

ومن بين هذه الشرائح طلبة الجامعة الذين . الشباب بصورة خاصة بهذه التحوالت 

ولما آانت شريحة الطلبة . ي وانفعاالت حادة قوية يتصفون بنمو عاطفي قو

والشباب والمراهقين هم أآثر الشرائح االجتماعية مساهمة في بناء الوطن والدفاع 

عنه لذا توجب االهتمام بهم وبناء شخصياتهم باألسلوب العلمي الذي يبعدهم عن 

خليص السلوك السيكوباثي ويجنبهم االنحراف ويساعدهم على تحمل الضغوط وت

 المجتمع من جرائمهم وجنوحهم ومن اجل تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية       
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 الفصل األول

 -:مشكلة البحث 

ابات واالنحرافات السلوآية فظهرت الحاجة لدراسة المتغيرات تزايد االهتمام بدراسة االضطر

أو الظواهر النفسية والسلوآية في أطار العوامل والمتغيرات التي تتفاعل معها تأثيرًا وتأثرًا 

مما أتيحت رؤية علمية أشمل من منظور أوسع للظاهرة وذلك من خالل الفهم والتنبؤ والتدخل 

 التي تلحق بالفرد والمجتمع وحيث انه من مظاهر السواء في المبكر لخفض مدى أثار السلبية

 والتألف مع المجتمع المحيط في القيام بالمسؤولية واإلنتاج السليمالصحة النفسية التوافق 

واحترام األعراف والتقاليد وحقوق الغير فأن اي انحراف في التفكير أو السلوك أو الوجدان آو 

  ،خصية مما يؤثر على الفرد نفسه وعلى مجتمعه تأثيرًا سلبيًااإلدراك يؤدي الى تدهور في الش

والسيكوباثية من المشكالت النفسية االجتماعية االقتصادية التي تواجه األسرة والمدرسة 

 علماء النفس واالجتماع والتربية ورجال القانون واألمن لما تترآه من وقد اهتم. والمجتمع 

 ولما تسببه من تهديد للصحة النفسية وهدر في رأس المال  سلبية ضارة بالفرد والمجتمعاثار

ان التقدم الحضاري والتكنولوجي والتطورات التي يشهدها  ) 368:  1994، عودة( البشري 

المجتمع والتي يصاحبها تزايد في سرعة التغيير االجتماعي تؤثر بشكل او بأخر في نمو 

 نوعًا من الضغوط النفسية لس الوقت يشك في جميع مجاالت الحياة ولكنه بنفأفرادهوتطور 

وتبدأ الشخصية  ) 194 : 1988العظماوي ، (  البعض وينهار تحت وطأتها يضعفوقد 

 بعالماتالسيكوباثية أو المضادة للمجتمع منذ الطفولة وتستمر حتى الرشد وتبدأ في الطفولة 

ن على االخرين محددة من السرقة والكذب والهروب من المدرسة والفشل فيها والعدوا

عبد ( ى السجن ــــذا السلوك المضاد للمجتمع ، حيث يصل بصاحبه غالبًا الـــــــويتواصل ه

  ) .377 :1993الخالق ، 

 او الشديدة من السلوك العدواني وتوجد البسيطةوقد تتفاعل عوامل عديدة لتسبب هذه الحالة 

لفة آالطبية واالجتماعية والبيئية نظريات وأراء متعددة حول المسببات ومن وجهات نظر مخت



وهناك حاالت مختلفة وبدرجات متفاوته تعتمد على قوة الموقف الذي يؤدي إلى . والوراثية 

 ومن الصعب جدًا  ، )169 : 2002راشد ،  (الغددي البيولوجي او هاالنفعال وعلى تكوين

 تتكون فهي واحدة في صورة سلوآية) السيكوباثية ( حصر نمط الشخصية المضادة للمجتمع 

: 2001 ،اإلمارة سعد(وتتغير تبعًا للموقف حتى أصبحت غامضة في أسبابها وفي حدوثها 

ان جميع الدراسات التي تمت لدراسة السيكوباثية تصف الشخصية أو السلوك السيكوباثي ) 27

هاك  انت ، التخريب، التكاسل ،منها اإلهمال . بالتعقيد نظرًا لتعدد االسسباب والظواهر 

ضعف االهتمام بمشاعر ،  الالمباالة ، عدم التخطيط للمستقبل ، الفشل في الحياة ،الحرمات 

 ،شذوذ وانحراف عن المعتاد  ، الخروج على التقاليد،  استخدام العنف ، األنانية ،اآلخرين 

عدم ،  ضعف القدرة على تحمل اإلحباط  ، االحتيال والكذب ،إدمان المخدرات ،العناد 

 ، خيانة األمانة ،نقض العهود ،  التبلد االنفعالي  ، عدم تأجيل المتعه،اس بالذنب اإلحس

ي السلوك ــالتهيؤ لالنخراط ف،ة ـــن الخبرات السابقـ عدم التعلم ماالنتباه ، جذب ،التهور

أن . في وصف السيكوباثية ) دافيد آالرك ( ويقول  ) 84 : 1981 –عارف ( الجانح  

 سايكوباثية هم هؤالء الذين تكون حاالت الخلل في سلوآهم ومشاعرهمأصحاب الشخصية ال

 هذا انه يمكن ان عنىظاهرة في تصرفاتهم وفي طريقتهم في التوفيق بين أنفسهم وبين البيئة وم

. شون عالة على غيرهم يويع. يدخل في هذه المجموعة هؤالء الذين ال يحسنون التصرف 

ل ذلك خبرة ــن آـــة عليهم دون ان يكتسبوا مــــالعقوب قوعكثر وي أخطاءهم وررالذين تتك

ويحمل اصطالح السيكوباثية مفهوم انحراف  ) 265 :1976 ، فهمي( م ــــتؤآد تغيير سلوآه

 السيكوباثية على السلوك المضاد تطلق و–الفرد النفسي في سلوآه عن الطريق السوي 

 ولذا فأن السيكوباثية تشمل انحراف للمجتمع والخارج عن قيمه ومعاييره ومثله وقواعده

ة ـــــــــــــدرات والمصابين بجنون السرقــــ المخمن مدمنـــيفئات والسلوك واألخالق 

 ) 410 :1993طه وآخرون ،  ( ــــــــــــــــاالقيــن أخـــًا والمشكليـــــــن جنسيـــــوالمنحرفي

 إلى الوقوع في حالة صراع مع المجتمع فالسيكوباثي هو شخص يؤدي به نمط سلوآه المتكرر

 ى إليو أنانـــــات او القيم االجتماعية وهـــوهو غير قادر على أقامة والء لألفراد أو الجماع

 وصورًا مختلفة اشكاًالوالسلوك العدواني قد يأخذ ) 198: 1966،جالل( ـــــد آبير ، ح

) فرويد (  القوة في حين يراه رادةإلان العدوان مظهر ) ادلر ( تختلف من فرد آلخر فيرى 



 وآمظهر لغريزة الحياة وقد يرتد العدوان للذات فتكون اللبيدومظهرًا لغريزة الموت في مقابل 

وقد يكون غير  وقد يكون العدوان مباشر) السادية (  وتجاه االخر فتصبح) المازوخية ( 

 األصلي خوفًا من العقاب أو لعدوان مباشرة الى مصدرها يفشل الفرد في توجيهوقد . مباشر 

عبد ( ) scabe goateآبش فـداء (رـــــــــــــــاإلحساس بعدم النديه فيحوله غالى شيء آخ

ة ــــوقد يأخذ السلوك العدواني أساليب متعددة وأشكال مختلف ) 480 – 479 :1993القادر ، 

 ( ـــــــن ، ى اآلخريــــــــداء علــــــــي واالعتـــــــــي او العدوان البدنــــآالتعبير اللفظ

والسلوك العدواني له أسبابه ودوافعه منها ما يرجع الى  ) 139-38 : 1994سليمان وآخرون 

على بنائه وتربيته في األسرة وتأثيرها البناء النفسي للفرد ومنها ما يرجع إلى ظروف نشأته 

دة يبحث عن اللذة العاجلة مهما فالشخص السيكوباثي عا ) 20 : 1995، قنديل ( ي ـــالنفس

جل اذ يوجد من بين السيكوباثيين من يغلب عليهم االتجاه العدواني والذي فيها من ضرر َاآان 

 فالسيكوباثي ال ىومنهم من يتسم بالخمول وتسود حياتهم الفوض. قد يصل إلى ارتكاب جرائم 

 375 – 374 : 1976الخولي ، (  آاذبيـة وخداعـه بل ينفذها عمليًا اـي فقي باالستغراــــيكتف

فالجانحون العاديون يقومون بأعمالهم عن تعمد وقصد وينتفعون منها ويستطيعون وضع ) 

 مهارة في أخفاء أخطائهم على لخدمة أهدافهم وسلوآهم دوريًا وليس مستمرًا وهم معقدةخطة 

 فهمالسيكوباثيون  ارتكاب جرائمهم مرة أخرى أما دعن ون من العقوبة ويبدون الحذرفعوينت

الذهانيين  وهم الرابطة بين ة االجتماعياسر لها مكانتهاعلى ذآاء عال وينحدرون غالبًا من 

 ) 42 : 1993طه ،  (  ، والعاديين من ناحية أخرىالمجرمين من ناحية وبين والعصابيين

ويتضح وجود عالقة ارتباطية دالة بين درجات األحداث الجانحين على مقياس السلوك 

/ مندور. ( س االنحراف السيكوباثي ى مقياــــــاده المختلفة ودرجاتهم علـــــالعدواني بابع

من ان ) 1996، مجدي عبد اهللا (نتيجة هذا العرض مع ما يذهب اليه آما تتفق ) 55: 2004

 القيام ببعض السلوآيات العدوانية دالشخصيات السيكوباثية تتميز بالعناد واإلصرار عن

بانهم يحصلون عن حقوق اآلخرين بدون وجه حق وتصدر عنهم افعال وسلوآيات ويتميزوا 

وتتوالى الدراسات التي تهتم  ) 85 : 1996عبد اهللا ، . (  او بدنية لفظيهعدوانية سواء 

بمشكالت الشباب النفسية والسلوآية وذلك لمدى أهمية هذه المرحلة بالنسبة للفرد ذاته وبالنسبة 

. مدى خطورة االضطرابات واالنحرافات النفسية والسلوآية حال انتشارها وايضًا ل. لمجتمعه 



 والسيكوباثية واالضطرابات السلوآية الجنوحوقد تناولت بعض تلك الدراسات العدوانية و

 السيكوباثي اخطر هذه المشكالت وذلك لما يتسم به الشخص االضطرابويعد . بصفة عامة 

 الفروضوإذا آانت هناك بعض النظريات او .. تمع السيكوباثي من سلوآيات مضادة للمج

 األول يتمثل في أن اإلحباط للفرد يتولد الفرضتفسر العدوان وهو احد مظاهر السيكوباثية فان 

فالطفل يتوحد او . ء آنموذج او مثال للطفل ارض الثاني يؤآد على أهمية اآلبفعنه العدوان وال

سلوآه تبعًا لسلوك والده ، او يسلك على غرار شكل يولذلك فانه . يتقمص شخصية الوالد 

رض الثالث يرجع العدوان الى تسامح اآلباء إزاء السلوك العدواني فكلما فسلوك والده وال

 – 85 : 1984عيسويال(  العدواني زاد هذا السلوك عند الطفلالسلوكازداد تسامح اآلباء إزاء 

لى األطفال ذوي السلوك العدواني الى وقد أشارت نتائج بعض الدراسات التي أجريت ع ) 86

 من األطفال المضادين للمجتمع استمر معهم هذا السلوك العدواني وان )%50(ان حوالي

 من المراهقين الجانحين الذين أصبحوا بالغين متهمين في قضايا مختلفة وان ) %75 –50(من

وان ، بالغين  الالنحراف جيد منبيءالمستوى المرتفع النحراف السلوك في الطفولة 

 من سلوك البالغين المضاد للمجتمع ارتبط بالسلوك في مرحلة الطفولة بمعنى )%70(حوالي

 وألهمية  السلوك في الطفولة عن طريق اضطرابللمجتمعانه يمكن التنبؤ بالسلوك المضاد 

يما حد سبلها اإلرشاد وال سأهذه المرحلة يرى الباحث أن هناك حاجة ماسة للعناية واالهتمام و

في هذه المرحلة قيد البحث لتهيئتهم للحياة المعاصرة ألنه إحدى ضروريات الحياة اإلنسانية  

  ومن أهم الحاجات النفسية لدى الفرد والجماعة في آل المراحل العمرية في ضوء خصائص

فكل فرد يشعر بالحاجة إلى اإلرشاد الن الفرد خالل . نمو آل مرحلة ومشكالتها ومتطلبتاها

 محمود(ة اإلرشاد يستزيد من المعلومات ويستوضح بعض جوانب المشكلة التي يواجهها عملي

واإلرشاد يساعد األفراد على تطوير الوعي الذاتي والمهارات الفردية للتغلب ) 34:1998، 

ويقدم المساعدة للمسترشد في ضوء استعداداته وقدراته، ) uwec,2003:1 (مشكالتهمعلى 

 في الحياة ه المسترشد على توجيه ذاته وحياته بنفسه وتحقيق أهدافويسعى إلى تحقيق قدرة

ة وتحقيق سعادته في عامة ميادين الحياة يوتحقيق مطالبه وفق معايير المجتمع واسسه التشريع

الى والمسترشدون بحاجة ) 37-36مصدر سابق،(الشخصية والتربوية والمهنية واالجتماعية 

تماعيًا والتقليل من السلوآيات غير المقبولة اجتماعيًا وتعلم زيادة في السلوآيات المقبولة اج



أن تغيرات الحياة المعاصرة  )5 : 2006، سفسفو(سلوآيات جديدة غير موجودة لديهم 

والتغيرات االجتماعية والتقدم العلمي وامتزاج الثقافات بين المجتمعات وانشغال بعض 

رهم في رعايتهم سلوك طلبتهم األمر الذي التدريسيين بتدريس موادهم الدراسية غافلين دو

جعلنا بحاجة ماسة لالهتمام بموضوع السلوك والترآيز عليه تعديًال وتوجيهًا، آذ يعد تعديل 

رشاد بصفة خاصة فلم تعد إل في ايالسلوك أساس العملية التربوية بصفة عامة ومحور رئيس

ا تمتد الى االهتمام برعايته المدرسة قاصرة على حشو ذهن الطالب بالمعلومات فحسب وإنم

ونمو شخصيته بأبعادها المختلفة وتعديل السلوك جزء ال يتجزأ من البرنامج العام ألنه مؤسسة 

 وتشكيل المظاهر السلوآية  المناسبتربوية يتمحور حولها مساعدة الفرد على اآتساب السلوك

 بتعديل يهتممراريتها فهو ال الشخصية واالجتماعية واألآاديمية والوظيفية والمحافظة على است

السلوك غير المرغوب فيه وحسب بل ينصب في الدرجة األولى على تقوية وتعزيز وتكوين 

ويعد تعديل السلوك الشكل االقتصادي  )176-173 :1998،محمود(وب فيه غالسلوك المر

رآز يالذي يوفر الوقت والجهد على معدل السلوك في تعديل السلوك غير المرغوب فيه فهو 

 سلوك بشكل دقيق تعديل تناسب آلعلى السلوك الظاهر القابل للمالحظة ويحدد إجراءات 

 العديد من األساليب لتعديل توقد ظهر) 25: 2001العزة، (ًا ـــوذلك بعد تعريفه اجرائي

السلوك ومنها التدريب على التعليم الذاتي وهو احد أشكال إعادة التنظيم المعرفي الذي يرمي 

أن ) ميكنبوم(يم الفرد التحدث االيجابي من اجل تعديل السلوك المتشكل إذ يرى إلى تعل

التخلص من المشكلة يعني التخلص من التحدث الى الذات بطريقة سلبية واستبدالها بالتحدث 

الذاتي االيجابي أي أن إجراءات التدريب على التعلم الذاتي قد رآزت على أهمية اللغة 

يالء السلوك األهمية الكبيرة للعناصر اللفظية عند تعديل السلوك على بوصفها موجه للسلوك وا

: 2004الظاهر، (افتراض ان ما يقوله الفرد لنفسه هو العامل الرئيسي الذي يوجه سلوآه 

بة وتنظيم الذات ونتيجة لذلك ستؤدي العديد من قوبهذا تصبح اللغة عملية وسطية لمرا) 234

رة ــــــــذات العالقة واالستجابة المباشاالهداف ه الموجه نحو الوظائف المهمة ومنها االنتبا

وأشارت ) campell 1986:16(فضًال عـــــــــــن استرجاع السلوك المناسب للبيئة 

 التعليم الذاتي علىإلى اثر التدريب ) Meichen &Good man ,1987( دراســــــة 

 الدراسات واألبحاث تية الضبط وقد أشارلتدريب األطفال المندفعين للتحدث مع أنفسهم لتنم



ة آبيرة ـــــي تعديل مجموعــــــإلى أن التدريب على التعلم الذاتي يمكن أن يساعد بشكل آبير ف

أما ) 54:   2006، فسفوس (والكبار علـــــــى حـــــــد سواء ن السلوآيات عند األطفال ـــم

لفرد على التحكم بسلوآه عندما تكون لديه الى مساعدة افهو يرمي أسلوب التنظيم الذاتي 

( ه الخاصة فيما يتعلق بالسلوك المناسب أو غير المناسب ويختار األفعال تبعًا لذلك أفكار

Ormal , 1999 : 3  ( وقد اظهرت عدة دراسات أن المعايير الذاتية ليست اقل فاعلية في

 أن التنظيم الذاتي يزيد من دافعية نخريالتأثير على األداء من المعايير التي تحدد من قبل اآل

 لتحقيق السلوك المستهدف ألنه ينظر إلى نفسه على انه إنسان قادر على ضبط سلوآه الفرد

 الحياة مواقففيتعلم الفرد آيف ينظم سلوآه ذاتيًا فيعمم ما يحدث في مواقف اإلرشاد إلى 

ح معتمدًا على ذاته فيتابع ما الواقعية فال يعود بحاجة إلى توجيه اآلخرين وإشرافهم بل يصب

 االنسان يشعر انه يستطيع التحكم بنفسه ألن.  يبعث في النفس شعورًا طيبًا  مايفعله بنفسه وهو

ان الناس لديهم ) باندورا ( ويزيد من إنتاجيته ويولد شعورًا بالرضا عن الذات إذ يرى . 

لتحكم بأفكارهم ومشاعرهم  التحكم بسلوآهم وهذا يمكنهم من ممارسة بعض اعلى القابلية

فالناس يضعون وبشكل مستمر  )  Bandurau 1991 : 294(  وتصرفاتهم دوافعهمو

ه ليصل ــــــالمعايير أو األهداف ألنفسهم ثم تدفع الشخص للعمل بجدية أآثر أو لتعديل سلوآ

 األهداف أن التنظيم الذاتي هو احد)  Stone : 1998 : 16(ـــــوع ى المعيار الموضـــــــإل

 هو مساعدة الطالب هاألساسية التي تتوخى التربية عالجها فما تحاول التربية في النهاية تحقيق

وم باألداء الصحيح ــــــــــه ويقــــــــ يعتمد على نفسه ويوجه ذاتمستقًال ان يصبح مواطنا على

نفس والتربية بل  علم العلىوال تقتصر أهمية التنظيم الذاتي  ) 291 –284: 1997، طيبالخ(

 مهن أخرى ــــى  وال..........ة ــــــــــتتوسع الى مجاالت أخرى مثل التعليم والصحة والرياض

 )Schunk : 1 ( ي وتعديل ثيكوباسلذا يرى الباحث أن هنالك مشكلة حقيقية لدراسة السلوك ال

أساسية تستوجب ولذا فان ذلك يعتبر مشكلة . هذا السلوك خصوصًا عند بعض طلبة الجامعة 

الوقوف عندها بدقة وفق أصول علمية لغرض معالجة هذه المشكلة بصورة واضحة اعتمادًا 

ديناميات فهم أن . على الدور الذي تنهض به هذه الشريحة وأهميتها للحاضر والمستقبل 

ي يساعد على تشخيص مسببات االنحراف عند ثالسلوك العدواني والسلوك السيكوبا

وقد . لمتورطين في سلوآيات مضادة للمجتمع قدر ما تسمح به حدود البحث االسيكوباثيين 



 ومن ثم يمكن االستفادة من طاقاتهم في أعمال سويًاداخل المجتمع ويصبح سلوآهم ينخرطوا 

  - :مفيدة للمجتمع  وتتضح مشكلة البحث في التساؤل التالي

السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد ما أثر التدريب والتنظيم الذاتي في تعديل سلوك الشخصية 

 ؟

 

 :أهمية البحث 

تزداد أهمية البحث الحالي من خالل أهمية دراسة شريحة طلبة الجامعة وأثرها في المجتمع إذ 

يشكل الطلبة الجامعيون العصب الرئيسي في عملية التطور والتحديث والتنمية ويمثلون قمة 

خرجهم آوادر علمية متخصصة يتوقف عليها بكل السلم التعليمي في المجتمع ويكونون بعد ت

وبمقدار االهتمام بالتنمية البشرية تتقدم . تأآيد التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

المجتمعات اإلنسانية ، أن ما يمر به وطننا العراق من اضطرابات في مختلف الميادين 

 ما هي إال نتيجة الحروب التي عاشها االقتصادية والسياسية واالمنيه والعمرانية واالجتماعية

لسنوات طويلة وال زالت قائمة على أرضه ان معايشة الحروب تترك اثارًا نفسية وتغيرات في 

نمط الشخصية االجتماعية لتتخذ اشكاًال متعددة من االنفعاالت غير السوية مثل تقلب المزاج 

وغالبًا ما (ى الجريمة المنظمة والسلوك السيكوباثي المتمثل بالعنف والعدوان وقد تصل ال

تبرز المشاآل ألالجتماعية نتيجة الحياة المأساوية والظروف الحياتية الصعبة التي تؤثر بشكل 

آبير في القيم والمعايير السائدة إذ تصاعدت شكاوى من جهات متعددة آاألسرة والمدرسة 

 التعاون والشعور ومرافق الدولة األخرى عن تخلي شرائح الشباب والمراهقين عن روح

بالمسؤولية وازدياد الروح العدوانية والنزوع الى تخريب الممتلكات والغش والكذب واستخدام 

األلفاظ النابية وسيطرة العالقات المصلحية القائمة على المنافع الخاصة واالنصراف إلى اللهو 

وضعف االهتمام والصخب وقلة االهتمام بالعلم والمعرفة وعدم إطاعة القوانين واألنظمة 

وبحكم  ) 51-50 :1995العبيدي ،)  ( بمشاعر اآلخرين واندفاعهم وراء نزواتهم الخاصة

الصلة بين الشخصية السيكوباثية المتمثلة بالسلوك األنف الذآر وبين الجريمة والجنوح وجد 

من نزالء السجون في إصالحية الرجال في مدينة بغداد قد ارتكبوا %) 87(أن ) باقر(



إلى أن السيبكوباثية  )  Black( وتوصل  ) 49 : 1984باقر ،(مهم قبــل سن العشرين جرائ

والعدوان موجودان بشكل واضح في مجتمعات المدارس والعيادات ومؤسسات الشباب 

الجامعيين ويظهر انحرافهم على شكل سلوك عدواني ورفض مستمر للسلطة والعالقات 

سيكوباثي يتصف باألنانية ويريد آل شيء لنفسه من وال )  Black , 1991 :111( العائلية 

اجل نفسه فقط دون االهتمام باألشخاص اآلخرين الذين يعيش معهم إال إذا استدعت مصلحته 

الشخصية ذلك ويشعر بالفرح عندما يأخذ ال عندما يعطي ويغضب لفرح اآلخرين ويحكم على 

وهو ال يتنازل عن ) 16 : 2007م ، فرو(األشخاص واألشياء مـــــن خالل منفعته منهــــم 

رأيه ولو آان خطأ ومهما تكن حجة من يخالفه واضحة بّينه ويحقد على من يكون مماثًال 

أبو زهرة ، ( أو يزيد عليــــــــــه وقوله الفصل وعملـــــــــه هـــــــو الحســـــم . لـــــــــــــه 

جز بالغ عن التوافق االجتماعي وتعد حالة والسيكوباثية حالة تتميز بع ) 22 – 18 : 1970

بينّية بين العصاب والذهان ومن ابرز سمات السيكوباثي عدم النضج االنفعالي والعجز عن 

والشخص  ) 217: 996عبد اهللا،(ضبط النفس والمثابرة وعدم اإلفادة من التجارب السابقة 

يعيش دون اعتبار للماضي او السيكوباثي غير قادر على االستفادة من الخبرة السابقة فهو 

المستقبل وال يبالي بالنظم والقوانين والقواعد واألعراف االجتماعية وآثيرًا ما يكون عدوانيًا 

وقد ينزلق إلى ارتكاب الجرائم ، والشخص السيكوباثي يبدو في آثير من األحيان ذآيا 

نجاتي ، ( نه آثير الكذب ويتحدث جيدًا ويترك انطباعًا حسنًا في اآلخرين ومن سماته ايضًا ا

فالطفل . آما أن السيكوباثي أآثر ميًال لممارسة السلوك العدواني  ) 449 – 448 : 1993

الذي يتم االعتداء عليه بقسوة وعنف ويتعرض للعدوان من قبل اآلخرين قــــد يقــــوم 

 149(ــــــا مورس معـــه بممارســــــــــة العدوان مـــــــــــــــــع أشخاص آخرين آمـــــــــــ

Roth & Mortin , 1972 : 148-   ( وتعددت وجهات النظر في تفسير السلوك العدواني اذ

 النفسي ان العدوان دافع ايجابي يشكل جزءًا اسياسيًا من اإلعداد التحليليعتقد أصحاب اتجاه 

كائن الحي وحفظ الغريزي لإلنسان وانه يؤدي إلى وظيفة بايولوجية عن طريق حفظ النوع لل

الجنس البشري وبالمقابل فان هناك من يعتقد بان السلوك العدواني مشكلة اجتماعية جدية 

)  هورناي (  وتشير ( Bandura , 1973 : 113 )يترتب عليها نتائج تدميرية واسعة 

(Horney1960) أن الفرد الذي ال يشعر بالحب واالحترام من الوالدين في سنوات طفولته 



 فانه يكبت شعور الكره والعداء نحو والديه واألشخاص اآلخرين المحيطين به وتهتز األولى

فالشخص الدآتاتوري تكونت عنده النزعة الدآتاتورية منذ ) Bowlby,1952:11(نفسه بذاته 

الطفولة نتيجة لفشله في التوفيق بين مطالبه ومطالب البيئة والمجتمع الذي يحيط به وال بد انه 

ان يعاقب من والديه عن آل خطأ يرتكبه فينشأ يكره نفسه ويسقط هذا الشعور في طفولته آ

بالكراهية على الناس واألشياء في البيئة ويود ان ينزل العقاب بهم آما انزل به من 

ان الشخصيات العدائية في تحرآها المستمر ضد اآلخرين في عالم ) 97: 981العيسوي،(قبل

واحد عدائي واألآثر مكرًا هو األآثر صالحية للبقاء او يرى أن آل . يكونون فيه آما يرونُه 

العالم آغابه يكون فيها التفوق والقوة والضراوة والشراسة هي أعظم الفضائل وآذلك يحكمون 

واألشخاص الذين لهم شخصية عدائية قد يظهرون جريئين . على آل شخص بمفهوم الفائدة 

الدفاع عن أنفسهم وواثقين من قابلياتهم يدفعهم عدم بوقاحة بشكل متميز ال يكفون عن التأآيد و

الى ان  )  Maslowماسلو ( ويشير ) 105-104: 1983شيلتز ،( األمان والقلق والعدائية 

اإلنسان يتميز بتعدد حاجاته وتنوعها التي تؤثر في سلوآه ويؤآد على أن الحرمان العاطفي 

ية لمدة طويلة يؤدي إلى آبت هذه الحاجات الطويل وعدم إشباع حاجات الفرد األساسية والفرد

أن األسرة والبيئة معًا  ) 81 : 1986مرسي ، ( لدى الفرد وبالتالي تؤثر على النمو السليم 

يشكالن النواة األولى لالنحراف الن األطفال عادة ما يكونون ضحية للبيئة غير المناسبة او 

ة وقد تجد متسعا لها في السلوك التربية الخاطئة التي تؤدي إلى االضطرابات النفسي

السيكوباثي أذا ما توفرت ايضًا بعض العوامل المساعدة مثل غياب األم واألب والمعاملة 

القاسية أو التدليل الزائد أو االرتباط بجماعة رفاق السوء باإلضافة إلى خطأ بعض وسائل 

.  بعض األفالم الرديئة األعالم حين تجعل من المجرم بطًال قويًا وشجاعًا آما هو الحال في

آل هذه العوامل وما يترتب عليها مـــن عدم . وهناك ايضًا الفشل الدراسي والعيوب الخلقية 

) 8-7 : 1990عبده (إشباع للحاجات النفسيـــــــة والجسمية قــــــــد تمهد لالنحراف والجنوح 

فالطفل الوليد .  أن تشيع ان الحاجات النفسية من األشياء الثابتة التي يجب) دسوقي(ويرى 

Neonate  في نموه ليس محتاجًا إلى مجرد الطعام والشراب والهواء ولكن الى الحاجات 

النفسية التي تنشأ عن وجود األخر  وتعمل عملها في هذا النمو بالتقدم أو التخلف منذ اللحظة 

 بالقلق أن عدم إشباع هذه الدوافع يؤدي إلى الشعور) 37: 1979دسوقي ، (األولى 



 من العقاب  Fearواالغتراب والتعاسة واحتقار الذات وهذه آلها تؤدي إلى الخوف 

ان المشبعات االجتماعية لها نفس مشبعات  )  Insecurity(االجتماعي وفقدان األمن 

وان الوظائف النفسيــــة )  83: 1988عوض،(الحاجات الفسيولوجية في تخفيف حالة التوتر

 Williamsبطة بمـــــــدى إشبــــــــاع هـــــــــــذه الحاجات والتوافق تكـون مرت

):1351989mante&.D ( أما أذا لم يستطع الفرد إشباع دوافعه فال يستطيع التكيف مع بيئته

الداخلية والخارجية فيزداد عنده الشعور باإلحباط والعدوان وتؤآد ذلك نظرية اإلحباط 

آلما زاد الشعور باإلحباط زادت  (Frustration and Aggrastion Theory) والعدوان

الرغبة في العدوانية لتفريغ الطاقة النفسية لخفض القلق الداخلي وان العدوان قد يرجع الى 

أسباب داخلية وخارجية فاألسباب الداخلية تتمثل بمكونات الشخصية ومدى استعدادها لهذا 

عور بالنقص أو لتعويض احترام الذات فيكون العدوان وسيلة لتعويض الش. النمط العدواني 

أما األسباب الخارجية فتتمثل في نوعية التنشئة االجتماعية في . واإلحساس الشديد باالضطهاد 

فترة الطفولة وآبت العدوان فتظهر الكراهية للسلطـــــــة فـــــي صورة سلوك عدوانـــي أو 

قد أآد الكثير من علماء الطب النفسي ل ) 82 : 1987اليوسفي ، ( عدم توازن داخلــــــــي 

على أن السيكوباثية ليست مرضًا عصبيًا او مرضًا جسمانيًا أنما هي اضطراب في سلوك 

الفرد وانحراف الفرد اجتماعيًا فالفرد في صراع مع المجتمع ألنه يرفض االنصياع الى 

الص لألصدقاء فهــو القوانين المقررة في السلوك االجتماعي وهو يفتقد الى اإلحساس باإلخ

إلى ان االضطراب السيكوباثي  )  Moms(  وتوصل  (Nathan Inc , 1975 )أناني وذاتي 

يكون أآثر ظهورًا عند المراهقين والشباب وعند ذوي التحصيل العلمي الواطئ ويقل ظهور 

د السيكوباثية واالغتراب الذاتي آلما آان المبحوث اآبر سنًا والتحصيل العلمي أعلى وعد

آذلك أشار ) 10:1997السودي،(سنوات الخبرة أآثر آانت المشكالت التي يعاني منها اقل

 ان المجرمين  Without conscience )(في آتابه بال ضمير )  Hareهير(الدآتــــور

العاديين يتأخرون في ارتكاب جرائمهم حتى الرابعة والعشرين لو آانوا من عائالت سوية 

لسيكوباثيــــــون المجرمون يبدؤون فــــي عمـــــر مبكر وهــــــــو غير مضطربـــة بينما ا

وان أساليب التعامل القائمة على النبذ والتسلط )  (M. B . C, 1988 : 6  الخامسة عشـــر

ومواقف محبطة تعـــد مصـــادر أساسيــــــة للقلق مؤلمة واإلهمال التي تشكل خبرات 



ويتحول الفرد لشدة مشاهدته الواقعية  ) 88 : 2000آمال ،  ( والشعـــور بالتوتر النفســي

ومعايشته لضغوط الحياة إلى أن يتحول الى عنصر عدواني ويكون محترف المواجهة بسبب 

القسوة التي واجهها وأآسبته الكثير من الخبر العنيفة حتى استسهل على نفسه وعلى اآلخرين 

 يأخذون من اآلخرين اما عن طريق القوة او ان هؤالء الناس) www rezgar . com(الموت

انهم يرغبون بما . المكر و االحتيال وفي الحقيقة أذا أعطي لهم شيء ما يرون ان ال قيمة له 

يملكه اآلخرون وما هو عزيز على اآلخرين فقط ، وما يجب سرقته او أخذه بالقوة له قيمة 

الفم العدواني عند فرويد ، مشاهدة هذا أعلى بكثير مما أعطي مجانًا هذه السمة تشبه نوع ذي 

(  أو األشخاص المستبدين  فــــــــي أي نظــــام الفاشستالنوع لدى النبالء السراق والقادة 

أذا أهمــــــل الفرد من أهله فانه سيشعر بالغضب  ) مرن مه(ويذآر  ) 126:1983شيلتر، 

 The wish tobe(  يجعله يريد ان ينتقم حيالهم مما يسبب قلقًا آبيرًا او شعورًا بالذنب وهذا

killed(  الرغبة في ان يقتل وفي الوقت ذاته يريد اإلبقاء على اهله فيتوحد الفرد مـع والديـــه 

 ) 25 : 1964سمعان، ) (  (Identification with the aggressor )التوحد مع المعتدي( 

 قمع انفعاالته وآبتها وعدم قد يضطر الفرد إلى)  (Displacementوعن طريق اإلزاحة

التعبير عنها تعبيرًا مباشرًا تجاه الموضوع الذي اثار هذا االنفعال ولذلك ينتقل االنفعال الى 

موضوع اخر حيث يتمكن من صب طاقته وتفريغ انفعاله السجين ، فالعدوان مثال يتحول بدًال 

) ( Scabe goate شخص ضعيفمن االنصباب علـــــــــى شخص قـــــــوي إلـــــــــــــى 

آبش فداء فعندما يكون السبب في شعور الفرد باإلحباط أو الغضب أقوى من الفرد نفسه فان 

وعلى ذلك فانه ينقل . الفرد ال يستطيع ان يمارس عدوانه عليه وال يجرؤ على التعبير عنه 

ن هناك وقد آشفت الدراسات ا ) 94 : 1983العيسوي ، (موضوع أخر برئ على عدوانه 

عوامل استعداد الرتكاب الجرائم واإلرهاب فقد يثار اإلرهابي من بعض العوامل االستعدادية 

التي ترشحه وتهيئه وتعده لإلرهاب وتبين ان الشخصية اإلرهابية آانت تعاني من نقص 

الشعور باحترام الذات مع الشعور بالفشل وعدم النجاح واإلحباط وآذلك يفتقر اإلرهابي الى 

إلى ان التكامل في الشخصية ) حنا ( ويشير  ) Bacon & lqn , 1981:35(ة بالنفس الثق

يتضمن ثالث منظومات هي البايلوجية والعقلية واالجتماعية حيث تعمل معًا بطريقة تكاملية 

في حالة السواء واذا ما حدث خلل في أي منها فان الالسواء يكون هو الناتج لهذا الخلل أي أن 



لقد  ) . 444 : 1991حنا ، ( ؤثر في المنظومة األخرى الثالث وتتأثر بها أية منظومة ت

توصل المجتمع اإلنساني الى وسائل وقوى اآثر تعبيرًا عن إرادة أفراده آالقانون المكتوب 

مثًال اال أن أخطار االنحرافات السلوآية ما زالت تتزايد يومًا بعد يوم بعد ان شهدت 

) 66: 1998، الربابعة( واقتصادية وثقافيــــة هائلــــــــــــة المجتمعات تحوالت اجتماعية

حيث تأثر الشباب بصورة خاصة بهذه التحوالت ، فالوضع النفسي للشباب في أي مرحلة 

ولكون لكل مرحلة ظروفها . يعتبر مؤشرًا اساسيًا حساسًا ومفيدًا لفهم ظروف تلك المرحلة 

هموم والمتاعب والطموحات التي يسعى الشباب وخصوصيتها مما تنعكس على المشاآل وال

لتحقيقها آونهم أآثر تأثرًا بالضغوط النفسية في المجتمع وغالبًا ما تبقى أثار ومخلفات الوضع 

النفسي للشباب حيث تؤثر تأثيرًا سيئًا علـــــى نمــو وتطــور شخصيــــــة اإلنسان 

ومن  ) 433 : 1988العظماوي ، ( ه الالحقـــــــــة وعبــــــــــــر مـراحــــــــــل حياتــــــــ

بين هذه الشرائح طلبة الجامعة الذين يتصفون بنمو عاطفي قوي وانفعاالت حادة قوية ، ان 

بعض اآلباء والمدرسين ينكرون على الطالب استقالليته واالعتراف بشخصيته ويعتبرون ذلك 

تثور في نفسه رغبة في مقاومة السلطة وهي في تمردًا وجحودًا ويقابلونه بالعنف واالستهزاء ف

جوهرها تمردًا على المجتمع ويشمل تمرده األسرة والمؤسسة التربوية والتقاليد ويميل الى 

. التحرر من قيودها وموانعها ، ان هذا التمرد والعصيان قد يتطور ويصبح سلوآًا سيكوباثيا 

م لعواقب سلوآه السلبية وآثيرًا ما يبدي حيث يفقد الفرد فيه ضميره األخالقي ، فهو ال يهت

استخفافًا لحقوق ومشاعر اآلخرين وفشل في التكيف االجتماعي وغير قادر نسبيًا التعلم من 

أخطائه وقد ترقى هذه الصراعات النفسية إلى مستوى األزمات الحادة والواسعة التي تتطلب 

ولما آانت  )  New man ,1987 : 145(مواجهــــــة متفهمة ومعالجــــــــة جـــــادة  

شريحة الطلبة والشباب والمراهقين هم أآثر الشرائح االجتماعية مساهمة في بناء الوطن 

لذا توجب االهتمام بهم وبناء شخصياتهم باألسلوب العلمي الذي يبعدهم عن . والدفاع عنه 

ص المجتمع من السلوك السيكوباثي ويجنبهم االنحراف ويساعدهم على تحمل الضغوط وتخلي

جرائمهم وجنوحهم فقد تبدو مشكلة الطالب السيكوباثي عادية في أول األمر ثم تأخذ في التعقيد 

يومًا بعد يوم ويصعب حلها في آل من البيت والمدرسة وتسبب القلق للوالدين والحيرة 

  ) . 9 : 1957جرجيس ، (للمدرسين حتى ينتهي أصحابها إلى الوقوف بين يدي العدالة 



يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في امكانية التشخيص الجيد لحاالت الشخصية و

السيكوباثية واالستفادة منها في اعداد البرامج االرشادية وآذلك توجيه االباء والمربين الى 

االساليب الصحيحة ألشباع الحاجات النفسية لدى الشباب حتى يمكن تنميتهم تنمية صحيحة 

وتبرز اهمية البحث الحالي  .رض النفسي واالضطرابات السلوآية السيكوباثية بعيدًا عن الم

 بما يلي 

 اهمية شريحة الشباب باعتبارهم االرآان االساسية في بناء المجتمع وتقدمه  -1

اهمية البرنامج االرشادي المستخدم في البحث الحالي وتطبيقه من قبل العاملين في وزارة  -2

 الجتماعية ودور االحداث التربية ومؤسسات الرعاية ا

افادة المكتبة العراقية من البحث الحالي وتزويد الباحثين بالمعلومات الكافية عن  -3
 موضوعات البحث الحالي 

 االفادة من المقياس المستخدم في البحث الحالي   -4

   Aims of the Research: أهداف البحث 

 . الى يهدف البحث الحالي

 اثية لدى طلبة جامعة بغداد التعرف على الشخصية السيكوب -1

 بناء برنامج ارشادي لتعديل سلوك الشخصية السيكوباثية  -2

التعرف على اثر البرنامج االرشادي في تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية لدى طلبة  -3

   جامعة بغداد 

 -:  Limits of the Research حدود البحث 

 واإلنسانية بجميع أقسامها للعام يقتصر البحث الحالي على طلبة جامعة بغداد العلمية

    )2010-2009 (الدراسي

   -: Detilition of the Termsتحديد المصطلحات 



 -:اور األساسيةح الملاختار الباحث أهم مصطلحات البحث الحالي والتي تشك

 ، الشخصية السيكوباثية ،الشخصية ، السيكوباث  اإلرشاد ، البرنامج اإلرشادي ، -:و وه

  ، التنظيم الذاتي ، التعليم الذاتي ، طلبة الجامعة ، االنحراف السايكوباثي لسلوكتعديل ا

  -:ling Counse االرشاد  - أ

 الرشد واإلرشاد وهو نقيض الغي وهو على النقيض من الضاللة ونقول -:اإلرشاد لغة 

  )176 :15 ت ج –ابن منصور ( ارشده اهللا هداه وانه استرشده أي طلب منه الرشد 

 اهتمامًا واسعًا ألهميته ومنها ما  Counseling القى مصطلح اإلرشاد -:رشاد اصطالحًااإل 

 -:يلي 

   Chaplin , 1968عرفه جابلن  -1

   انه مجموعة من اإلرشادات التي تساعـــد األشخاص علــــــــى التوافق النفســـــي 

Chaplin, 1968 : 85 ) ( 

     Tyler , 1969 عرفه تايلر  -2

قة تقوم على مساعدة األفراد واألسوياء التخاذ القرارات بأنفسهم لدى مواجهتهم بانه عال

  )  Tyler , 1969 : 20(للمشكالت المستقبيلة 

   Good , 1973 وعرفه آود  -3

عالقة بين شخصين أو عدة أشخاص لديهم مشكلة يرغبون بمناقشتها باتجاه وضع حل لها 

  Good , 1973 :47 )( بمساعدة شخص آخر أو عدة أشخاص 

   Tolbert , 1980  وعرفه تولبرت  -4

 بأنه مساعدة اإلفراد علـى فهم أنفسهم وتقييم وعمـــــل قراراتهم الذاتيــــة بأنفسهــــــم 

Tolbert , 1980 : 20) ( 



   )1981(  وعرفه فطيم  -5

بين الذات بانه عملية تساعد الفرد على ان يعرف نفسه وبيئته وتعلمه أساليب لمعالجة العالقة 

واإلرشاد النفسي ليس بعالج وإنما هو مساعدة الفرد للوصول الى قرار لحل . والبيئة 

  ) 15 : 1981فطيم ،  (المشكالت التي تواجهه 

 ) 1990( وعرفه جاسم  -6

بانه عالقة تفاعلية وإنسانية بين مرشد ومستشرد يوفر المرشد من خاللها الجو النفسي أو 

كن المسترشد من التغيير ليصبح قادرًا على حل المشكالت التي الشروط المناسبة التي تم

تواجهه وتنمية نزعة االستقاللية لديه والقدره على تحمل المسؤولية لكي يكون أفضل أو 

  ) 22 : 1990جاسم ، ( عضوًا نافعًا في المجتمع 

  ) 2002(  وعرفه صوالحة  -7

ه وتحديد مشكالته ، وتنمية إمكانياته انه عالقة إنسانية تستهدف مساعدة الفرد على فهم ذات

وتعلم السلوك المرغوب ليستطيع تحقيق مطالب نموه وتوافقه مع الحياة لكي يكون نافعًا في 

  ) 8 : 20023صوالحة ، ( المجتمع 

  ) 2005(  وعرفته البدري  -8

هو عملية واعيه بناءه مستمرة ومخططة تهدف إلى مساعدة الفرد على فهم ذاته وتحقيق 

  ) 9 ، 2005البدري ، ( وافق والصحة النفسية الت

 -: البرنامج اإلرشادي -ب

 هنالك تعريفات عديدة للبرنامج اإلرشادي سيحاول الباحث التطرق الى بعضها 

  ) 1982( عرفه زهران ،  -1



مخطط منظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة 

ع من تضمهم المدرسة بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السليم والقيام فرديًا أوجماعيًا لجمي

 ) 439:1982زهران،( باالختيار الواعي لتحقيق التوافق النفسي 

  ) 1989(عرفه زآي  -2

هو الخطة التي تتضمن عدة أنشطة تهدف الى مساعدة الفرد على االستبصار بسلوآه 

القرارات الالزمة بشأنها مع تنمية قدراته والوعي بمشكالته وتدريبه على حلها وعلى اتخاذ 

 ) 14 : 1989زآي ،(وطاقاته 

  ) 1992( وعرفه الجنابي  -3

هو تصميم مخطط ومنظم على أسس علمية سليمة يحتوى على مجموعة من الخدمات لحل 

المشكالت التي يواجهها الطلبة في الحاالت المختلفة االقتصادية والدراسية والنفسية 

: 1992الجنابي،(مر الذي يؤدي إلى نجاحهم الدراسي وتوافقهم مع البيئة واالجتماعية األ

15 ( 

 ) 1993(ه العادلي توعرف -4

هو مجموعة من الفعاليات واألنشطة التي تم تخطيطها ألغراض التفاعل االجتماعي وتطوير 

  ) 38 : 1993العادلي ، ( مفهوم الذات وتحمل المسؤولية لدى األحداث الجانحين 

  )2002(ميري وعرفه اال -5

 هو مجموعة من األنشطة المخططة يسودها جو من االحترام والتقدير تهدف إلى مساعدة 

الطالب والتعامل الفعال مع مشكالتهم األسرية واالجتماعية واالقتصادية والصحية 

 : 2002االميري ، (والدراسية والعاطفية لغرض خفض الضغوط النفسية المرتبطة بهـــــا  

16 (  

 



 

 

  ) 2004(عرفه شعبان  -6

مجموعة من األنشطة المخططة يسودها جو من االحترام والتقدير تهدف الى مساعدة 

 في التعامل مع مشكالتهم وتدريبهم على اتخاذ القرارات المناسبة وايجاد الحلول المسترشدين

  ) 19 : 2004شعبان ، ( الالزمة وتنمية خبراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم 

 لصلته بالبحث الحالي  ) 2004شعبان ، ( باحث تعريف وقد تبنى ال

 

 التعريف االجرائي للبرنامج االرشادي 

تمثل في جلسات إرشادية تضمنت أنشطة وفعاليات مختلفة أجريت بشكل جمعي من قبل 

الباحث هادفة إلى مساعدة الطلبة في المجموعتين التجريبيتين لتعديل سلوك الشخصية 

 .حقيق التوافق والصحة النفسية السيكوباثية لديهم وت

 

  -: Personality  الشخصية -جـ 

 

  )  Eysenik , 1960 (  تعريف ايزنك  -1

بانها ذلك التنظيم الثابت والدائم الى حد ما لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبيئة جسمه والذي 

  ) Eysenek,1960:2 ( يحدد توافقه الفريد لبيئته 

 

  )  Allport , 1961 (  تعريف البورت  -2



وهي التنظيم الديناميكي لدى الفرد لتلك النظم النفسية والجسمية التي تحدد طابعه الخاص 

  ) Allport , 1961 :28(في توافقه مع البيئة 

 

  تعريف معجم علم النفس  -3

تكامل الصفات الجسدية والخلقية المميزة لفرد ما بما في ذلك بناءه الجسدي وسلوآه 

وقدراته وآفاءته ، آلية الشخص آمـــــــــا يراهــــــــــا االخــــرون واهتماماته ومواقفه 

  ) .83 : 1971عاقل ، (

 )  Gerald  1974  (تعريف جيرالد واخرون -4

ي تميز طريق الحياة الخاصة  واالحاسيس والتصرفات التلالفكاروهي النمط المترسخ  

ل متراآمـــــة اجتماعيــــــــة عوامـــــــي تنتج ـــــــوحالة االستجابة التللشخص 

  )  erald , Inc , 1974( وتجريبيـــــــة 

 

  1984  تعريف العظماوي -5

وهي مجمل ما يتمتع به الفرد من خصائص وصفات وقدرات وماله من ميول ومواقف وما 

الت يؤمن به مــــــن معتقدات ويتميز بــــــــه مــــن اتجاهـات السلـــوك والتفكير واالنفعا

  ) 81 : 1984العظماوي ، ( العاطفيــــــــة 

 

 -:  Psychopath السيكوباث  -د 

  Wesly 1969تعريف  -1

ويضهر اشباعًا انيًا لمتطلباته . هو الفرد الذي فشل في استئصال معايير القيم االخالقية 

  ) Wesly 1969 :15(دون اعتبار لعاقبتها على االخرين 



    1971تعريف معجم علم النفس  -2

انه عاجز عن . شخص متصف باالضطراب العقلي او النفسي ولكنه سليم الوظائف العقلية 

انه ال يملك االنا السامية السوية . المحافظة على القواعد التي يتبناها مجتمعه في السلوك 

  )191 : 1971عاقل ، ( ولذلك فقد يسرق او يكذب دون محاسبة من ضميره 

  Nathan , Inc ,1975تعربف ناثان واخرون   -3

الشخص السيكوباثي غير اجتماعي فهو في صراع دائم مع المجتمع ويرفض ان ينصاع الى 

فهو يفتقد الى االحساس باالخالص للجماعة او القوانيين المقررة في السلوك االجتماعي 

 غير قادر علــــى التعلم مــــــن التجارب – ذاتي –اناني . االصدقاء او نظام القيم 

  )Nathan , Inc ,1975:4-6(  ابقــــــةالس

 

 

  ) 1985( معجم علم النفس  -4

Psychopath  او النفسي العقلي شخص متصف باالضطراب – العقل شخص مضطرب 

 انه عاجز عن المحافظة على القواعد التي يتبناها مجتعمه في –ولكنه سليم الوظائف العقلية 

 .لك فقد يسرق ويكذب دون محاسبة من ضميرهولذ.  السامية االناالسلوك ، انه ال يملك 

   Psychopth السيكوباثي  -5

 )  (wesley 1985 تعريف 

 لمتطلباته دون انيًاظهور اشباعًا ي أخالقية ووقيمهو الفرد الذي فشل في استدخال معايير 

  )  Wesley , 1969 : 5( اعتبار لعاقبتها على اآلخرين 

  )  1994(  القاموس الطبي الموضح  -6



Psychopath  شخص متأثر باضطراب الشخصية المضادة للمجتمع :  السيكوباثي

Psciopath  سايكوباثي ، يتعلق بالسلوك المضاد للمجتمع او اضطراب الشخصية                 

 ) ( Dorland , 1994 : 383 ع ـــــــالمضادة للمجتم

 -: personality cPsychopathi  الشخصية السيكوباثية  -هـ

 ) 1971 (   تعريف معجم علم النفس -1

اضطراب خطير في الطبع ، والشخص الذي تكون له هذه الشخصية يسمى مضطرب 

  ) 91  1971عاقل ، (العقـــــل 

  ) 1977(   تعريف الدباغ  -2

وهي التي ال تتالئم مع الجو االجتماعي والثقافي الذي تعيش فيه ويظهر اضطراب الشخصية 

ل منحرف وآثيرًا ما يصطدم مـــــــــع القانون ويؤدي الى مخالفات وجــــــــــرائم بشك

  ) 26: 197الدباغ ، (

  ) 1984( تعريف الجسماني  -3

العجز عن تعلم العادات االجتماعية والتوافق مـــــع المعايير االجتماعيـــة والقيم والقوانين 

  ) 280 : 1984الجسماني ، (

 

 

  ) 1990( ،  عادل تعريف  -4

 هي الشخصية التي لديها نوع من اضطراب الخلق وتتصف باالندفاع وعدم القدرة على 

المسايرة واالتساق مع العادات والقوانين السائدة في المجتمع ونجد تلك الشخصية ال ينتابها 

  ) 1990:30عادل،(القلق والشعور بالذنب تجاه سلوآها الال اجتماعي 

 



  -:لباحث التعريف اإلجرائي ل 

 هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب بعد استجابته على فقرات مقياس الشخصية 

 .السيكوباثية الذي تبناه الباحث والمستعمل في البحث الحالي 

 

 -:تعريف الباحث  

 يرى الباحث أن السيكوباثي هو شخص معاد للمجتمع ويعجز عن التوافق النفسي 

رين وتتملكه قوى قهرية تجعله يكرر سلوآه العدائي دون واالجتماعي ويضر بمصالح اآلخ

رادع أو استفادة من الخبرة السابقة ، ومن ثم فهم فئة تحتاج إلى عالج ومتابعة لسلوآهم 

 .أآثر من مجرد عقابهم 

  Psychopath Devition -:االنحراف السايكو باثي  -و

  1987تعريف األشول 

طراب الخلقي وتتصف باالندفاع وعدم القدرة على هي الشخصية التي لديها نوع من االض

المسايرة واالتساق مع العادات والقوانين السائدة في المجتمع ، ونجد تلك الشخصية ال 

 )38 : 1987األشول  (ينتابها القلق والشعور بالذنب تجاه سلوآها الال اجتماعي

  1990تعريف مليكة ، 

م بعدم القدرة على اإلفادة من الخبرة السابقة االنحراف السايكوباثي هو السلوك الذي يتس

  )70 : 1990مليكة (وعدم المباالت بالمعايير االجتماعية  

 

 

 



   Modification – Behavior  تعديل السلوك -م

 ) بال ( الزين 

 تغيير السلوك غير المرغوب بطريقة مدروسة وهو نوع من العالج السلوآي يعتمد على 

دئ التعلم والتعليمات االيجابية والسلبية بغية تصحيح السلوك غير التطبيق المباشر لمبا

  ) 2: الزين ، بال (المرغوب 

) 1975(Brown & weinckowski , Stolz   

نوع خاص من أنواع التأثير على السلوك اإلنساني يوظف القوانيين التي انبثقت عن البحوث 

ر والمتواصل للتغييرات التي تطرأ على السلوآية التجريبية ومن أهم سماته التقييم المباش

  ) 58 :1997الخطيب ، (السلوك بغية الحكم على فاعلية األساليب المستخدمة 

) 1987 ( Heward & Cooper Heron   

وهو العلم الذي يشتمل على التطبيق المنظم لألساليب التي انبثقت عن القوانين السلوآية وذلك 

ي السلوك األآاديمي واالجتماعي ، وهذا العلم يشتمل بغية إحداث تغيير جوهري ومفيد ف

على تقديم األدلة التجريبية التي توضح مسؤولية األساليب التي تم استخدامها للتغيير الذي 

  ) 16-15 : 1995الخطيب ، ( حدث فــي السلوك 

  ) 2001( العزه 

تها من خالل وهو منهج علمي يعتمد على مجموعة من اإلجراءات العلمية التي ثبت صح

التجريب على سلوآيات بشرية غير مرغوبة إذ ُعدلت بواسطة هذه اإلجراءات المستخدمة 

اساسًا من قوانين ونظريات التعلم التــــي تصف العالقات الوظيفية بين المتغيرات البيئية 

  ) 25 : 2001العزة ، (المختلفة والسلــــــوك 

  ) Cooper  Heron & Heward , 1987 (وقد تبنى الباحث تعريف 

 : أما التعريف اإلجرائي فهو 



عملية تقوية السلوك المرغوب به وأضعاف أو إزالة السلوك غير المرغوب وذلك باستخدام 

 وأسلوب التنظيم الذاتي. أسلوب التدريب على التعليم الذاتي 

 

 -:  Regulation – Self التنظيم الذاتي 

شياء التي تأتي بالرضا الذاتي واالحساس بقيمة التصرف االخالقي الذي يتضمن عمل اال

  ) Bandura , 2005 : 3 (الذات 

 

  -:التعريف اإلجرائي

مجموعة الفنيات واألنشطة المنظمة في الجلسات اإلرشادية التي أعدها الباحث لهذا الغرض 

 )باندورا ( على وفق النظرية المعرفية لـ 

 

   Instruetion Training –  Self )  9951الخطيب (اتي م الذيالتدريب على التعل 

 وهو احد أشكال أعادة التنظيم المعرفي يهدف إلى تدريب الفرد على تعديل أنماط التحدث 

 296 – 285 : 1995 –الخطيب (الذاتي على افتراض أن ذلك سيؤدي إلى تعديل السلوك 

 ( 

 التعريف اإلجرائي 

ت اإلرشادية التي أعدت لهذا الغرض وفق مجموعة الفنيات واألنشطة المنظمة في الجلسا

 ) ميكنبوم(نظرية 

 سنة وتكون 22-18 شريحة من الدارسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين - :طلبة الجامعه  
 مدة الدراسة أربع سنوات لمنح شهادة البكالوريوس  

 -:فرضيات البحث 



عتين التجريبية  ال توجد فروق ذات داللــــــة إحصائية بين رتب درجات المجمو -1

في االختبار القبلي والبعدي على مقياس ) تدريب على تعليم ذاتي ( االولــــــــــــى 

 الشخصية السيكوباثية بعد تطبيق البرنامج 

 ال توجد فروق فردية ذات داللــــــة احصائيـــــــة بين رتب درجات المجموعـــــــــة  -2

 في االختبار القبلي والبعدي على مقياس  Self Control ) )  (تدريب ذاتي ( الثانيـــــة 

 الشخصية السيكوباثية بعد تطبيق البرنامج 

 ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعة الضابطة في  -3

 االختبار القبلي والبعدي على مقياس الشخصية السيكوباثية 

رتب درجات المجموعة التجريبية األولى      ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية بين  -4

والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي على مقياس الشخصية السيكوباثية بعد تطبيق 

 البرنامج 

 ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعة التجريبية الثانية  -5

خصية السيكوباثية بعد تطبيق والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي على مقياس الش

 .البرنامج 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعة التجريبية األولى والثانية  -6

 .في االختبار البعدي على مقياس الشخصية السيكوباثية بعد تطبيق البرنامج 

 

 

 

 

 



 

 

 

 البحث  أدبيات: الفصل الثاني 

 أطار نظري  

 دراسات سابقة  

 ة الدراسات السابقة موازن 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 الشخصية السايكوباثية من منظور تاريخي

 المضادة للمجتمع منذ العصور –يمكن تتبع تاريخ وصف سمات الشخصية السيكوباثية 

وذلك )  Aristotle(و وهو تلميذ ارسط)   ophrastus( على يد اوبراتوسالمبكرة 

ذه الصور صورة الرجل عديم المبادئ أي المجرد  ومن ه .بتصويره للشخصيات الغريبة

الذي يذهب القتراض مزيدًا من المال من )   man Unserupulous( من المبادئ الخلقية

 الجزار بخدمة سابقة له وقد يقف بجوار ريذّآالدائن وهو لن ولم يرده ، وعندما يتسوق 

ع يخطف قطعة اللحمة ويفر وان لم يستط. الميزان ليضع قطعة من اللحم او العظم للحساء 

ع ـــــــوهذا التصوير يتطابق مع مفهومنا الحالي للشخصية المضادة للمجتم. ضاحكًا 

) 430: 1996 .Dauis R &Million T ( وفي القرن الثامن عشر وفي عام) 1800( 

في ي السائد ـــــة الجنون الخلقــــــــالول مرة تسمي) بنيل  ( Benellاطلق الطبيب النفسي 

والخصائص االساسية لهذا االظطراب آما  ) 2 : 1957مليكه ، ( ع ـــــــــــالمجتم

انه لم يكن هناك تغير آبير في وظائف الفهم ، بل انحراف واساءة استعمال ) بنيل(وصفه

 العقلية النشطة باالضافه الى اتسامه بغضب دموي شديد وعنف بالغ ونزوع اعمى الملكات

حريف ال مبرر له لاللفاظ او المعاني وهذه االوصاف شبيهة الى نحو تصرفات مؤذية وت

  ) 257 : 1992 –آولز . م . إ .( حد آبير بسوء التحكم الذي يحدث على نحو عرضي 

  Benjamin Rush (آتب الطبيب االمريكي الشهير بنيامين رش ) 1812( وفي عام 

حاالت باستبصار في التفكير وتتصف هذه ال) بنيل (عن حاالت محيرة مشابهة لما آتبه )

ممزوج بتصرفات مشوشة تفسر نظام المجتمع ، وقد تحدث عنهم آأفراد يعانون من فساد 

 )بنيل( اول عالم نظري ياخذ بمالحظة )رش(اخالقي فطري غير سوي وبهذا يكون 

د ـــــــع وقـــــ المحايدة ، وقد حول هذه المالحظة الى ادانه للمجتم االخالقية االآلينيكية

ان االدارة يمكن افسادها للعديد من الشخصيات ذات الفهم ) 1812 سنة  Rush(آتب رش



السليم فتصبح االدارة هي المحرك لالفعال الشريرة والوسيلة هي العواطف وال يستطيع 

آذبهــــــــم متعمد . االفراد المصابين بهذا المرض صادقين فـــــــــي أي موضـــــوع 

 ( Mllon & Davis R.1996:43 )م ــــــــــــــــــــــص اال انفسهـــشخـلجــــــرح أي 

وهو طبيب امراض عقلية ) J . C Prichard  1835برتشاد . س . ج (د  ـــــــــــــــويع

انكليزي في انه اول من اشار الى وجود فئه آبيرة من مشكالت الطب النفسي التي ال 

ا ـــــــة في الطب العقلي في ذلك الوقت وابتدع لهـــــتنطبق عليها الشخصيات المألوف

) الخلقي العته الخبل او  (  )Moral Insanity( ي ــــــــــــــمصطلح الجنون الخلق

ووصف هذه الحالة على انها شكل من اشكال الخلل الخلقي تبدو فيه الوظائف الفكرية دون 

الوجدانيات او المزاج او العادات ان يلحقها أي ضرر بينما يبدو االضطراب اساسًا في 

وتنحرف الحاالت التي تعاني من هذا االضطراب او تنحط خلقيًا بفقدان السيطرة على 

دون فقدان القدرة على . والسيطرة على السلوك بما يتفق ومعايير الكرامة واللياقة . الذات 

ي ــــــات التــــن الموضوعــــــــــالتحدث او المناقشة او التفكير في أي موضوع م

وبدءًا من  ) 345 :1986سعد جالل ، ( رق اليهـــــا الحديث ــــــــن ان يتطــــــــــــيمك

ه ـــــــــــاطلق علي J . D . Koch) آوش (ظهر مفهوم جديد علــــى يــد   ) 1888(عام 

وذلك آما  ) 259 : 1992م آوتر، .إ (ًا ــــــــه نفسيــــــــــالدونية السيكوباثية او المعتل

 او عليل النفس والشخصية  النفسمريض)   psychopath (يتضح من معنى آلمة

 1987زهران ،( تعني شخصية معتله نفسيًا )   sychpathic personality(السيكوباثية 

هو ابرز من اتجه الى ما يسمى بعقدة النقص  )  Kochآوش  ( و  ) 503 – 502، 

رج تحتها آل الشذوذ العقلي سواء اآان خلقي ام مكتسب يؤثر على السيكو باثي والتي يند

وا ـــــــــــانهم غالبًا ما يكون ) 1891آوش ( االنسان في حياته الشخصية وقد قال 

 Millon ) خ ــــــــــي تكوين المــــــــي او نقص فـــــــــسايكوباثيين بسب نقص معرف

T& Davis R . 1996: 432)   وألول مرة التسليم بوجود ) آوش( تعريف ويبدو في

  ) 345 : 1986سعد جالل،( ة ــعامل وراثي يهيئ الفرد للسايكوباثي

ان المجنون الخلقي يعاني من عجز ) اميل آريبلين ) (   Kreplin  Emill(وقد اوضح 

في قدرته على آبح االرضاء الطائش لرغباته الداخلية واشار الى هذه الحاالت على انها 



االت سايكوباثية وانها احد اشكال االنحراف االخالقي والتي تتفق في اعراضها مع ح

حدد  ) 1905(  وفـــــــي عام  .الوسواس القهري وجنون النزوات واالنحراف الجنسي

اربع انواع من الشخصيات لديهم سمات مماثلة يطلق عليه انه شخصية مضادة ) آريبلين (

) النزوات ( بين ومرضى الكذب وجماعة مجرمي الدوافع  مجموع النصا-:للمجتمع وتشمل

 Millon.T& davis(ومجموعة المجرمين المحترفين والمتشردين المرضى

R1996:432-433 ( بذلوقد)هـ آلكلي  ( H . Kleckly  جهدًا لوضعها بسبب افتقادها 

حية للتكامل في المكونات الوجدانية للشخصية بقائمة تحمل عدة خصائص منها فئة سط

وذآاء جيد عالمات التفكير الالمنطقي ال يوثق به ويقول عليه ، عديم الصدق واالخالص ، 

 –انعدام الندم او تأنيب الضمير او الخزي والعار سلوك ضد المجتمع دافعه غير واف 

فقد رأى ان هناك نوعين )   Karpman آاربمان (اما . واالنتحار نادرًا ما يتم تنفيذه 

السيكوباثية الثانوية والسيكوباثية االولية اما الثانوية فهي اعراض : ية هما لمرض السيكوباث

المراض عصابية نفسية او امراض عقلية واالولية الزالت اسسها النفسية غامضة وغير 

.  من الحاالت التي يمكن تشخيصها )%85(معروفه وتكون السيكوباثية الثانوية حوالي 

: 1986سعد جالل،( االصلي الذي يعاني منه الفردوهذه يمكن عالجها بعالج المرض 

على ان )   Eysenck هانز ايزنك  (دـــــــاآ)  1967  (ي عامـــــــوف  )347

السيكوباثيين لهم نزعة تجعلهم يميلون الآتساب سلوك مضاد للمجتمع وذلك بسب بطئهم 

 .في التكيف مع المجتمع  

 شامًال لمفهوم الشخصية المضادة للمجتمع تحليًال)  Kernberg 1989 آيرنبرج ( وقدم 

 االآثر شدة الى االقل ووزنها ذوي الطبيعة المضادة للمجتمع لسماتوفق تسلسل هرمي 

لال أخالقي أي في أشدة باالضافة الى ان لديهم اعراض مرضية غير عادية في مفهوم 

 المضامين من )Freman و فريمان ) (  Beck (العليا لديهم وقد تناول آل مناالنا وظيفة 

منظور معرفي حيث تناوال معتقدات االختالل الوظيفي والتي تشكل سمات عديدة للسلوك 

يز االبعاد الداخلية للشخصية المضادة يتمب  )Bnjamin بنجامين (المضاد للمجتمع وقامت 

 رغبة غير مقبولة للتحكم في -:للمجتمع وسجلت السمات االساسية لهذه الشخصية ومنها 

رين وحاجة شديدة لالستغالل ونقترح ان االجرام الذي يعاني منه هؤالء االفراد يمكن االخ



وصفه بانه استقالل جامح متطرف وايضًا ادمان التحكم وقلة المحبة للنفس ولالخرين وال 

 .) (Millon.T1996:441- 442 ه ولالخرين ــــــم بما يحدث لنفســـــــيهت

  هذا المفهوم عدة تسميات مثل الشخصية السيكوباثية وفي حقبة الثمانينات اطلقت على

)Psychcpathic persarality (الجناح )Delinquency ( السوسيوباثية 

)Sociopath ( االستجابات المضادة للمجتمع )Antisocial reaction  ( اضطرابات

اضطرابات )  Psychcpathic personality desorder (الشخصية السايكوباثية 

 Psychcpathical persallity ( ع ـــــــــــــادة للمجتمــــــــــــــة المضــــــــيالشخص

desordor ( )Who ,1993 : 156(ة ـــــــــ قامت منظمة الصح1991ي عام ـــــ وف

تصنفه ضمن اضطرابات الشخصية ذات )  World-health-organzation (ةــــالعالمي

 اما النظام التشخيصي واالحصائي ) Discocial personality  (الخلل االجتماعي

 lassification on of mental and (العاشر لالمراض العقلية والسلوآية

behavioral( Disorder Diagnostic Criteria for research waulcl gealth  

 فقد ورد ذآر السيكوباثية تحت مصطلح اضطرابات الشخصية 1993الصادر عام 

 Dicsocial personaliyy disordes(   ( ICD . 10 , 1993 : 125 ) (الالجتماعية

 اسباب ظهور الشخصية السيكوباثية 

من العرض التاريخي السابق لمفهوم الشخصية السيكوباثية او المضادة للمجتمع نجد ان 

محاوالت فهم وتفسير السلوك السيكوباثي لم تصل الى مستوى النظريات الشاملة التي تفسر 

راب الشخصية السيكوباثية من آل االبعاد ولكنها تمثل افتراضات علمية تعتمد على اضط

نتائج البحوث والدراسات في هذا المجال وتعددت االراء عند بعض الباحثين والمنظرين في 

مجال علم النفس حول االسباب المؤديه الى ظهور الشخصية السيكوباثية ، لكن هنالك بعض 

من . وعة عوامل لها دور بارز في تكوين االضطراب السيكوباثي االراء اتفقت على مجم

 .هذه العوامل

 العوامل الجينية والوراثية  - أ



 النقص التكويني  - ب

  اسباب نفسية -ج

  اسباب اجتماعية -د

 

 

 

 -:العوامل الجينية والوراثية  - أ

يرى بعض العلماء في مجال علم النفس ان الوراثة تؤدي  دورًا اساسيًا في حصول 

 -:ضطراب السلوآي عند الفرد مستندين بذلك على عدة أدلة منها اال

 تظهر اعراض االضطراب السيكوباثي في مرحلة الطفولة  -1

احتمال وجود افراد سيكوباث في العوائل السيكوباثية اآثر من العوائل غير  -2

 السيكوباثية

 السيكوباثي يقاوم العالج دائمًا  -3

امل االستعدادية هي السبب في حصول فعلماء الوراثة يرون ان الوراثة والعو

  ) 183 – 182 : 1981ياسين ، ( االضطراب السلوآي 

 يفترض اصحاب هـــــــــذا االتجاه وجـــــود حافز بيولوجـــــي فطــــــــري للعـــــدوان

اما اصحاب االتجاه ) 1930فرويد (وآان اول من افترض وجود غريزة العدوان هو 

 ان العدوان هو سلوك تكيفي والذي يتطور آمصادر قوة البيولوجي فيفترضون

   ) Donald c. Ponnington.et al  ( 443 : 1999 )لمصادره



ويرى علماء اخرون ان االنسان وليد عوامل وراثية ونفسية واجتماعية ما في هذا شك 

فكل سمه يتصف بها الفرد انما تكون ناشئة . ولكن للخصائص الوراثية اثرها المباشر 

عن تشكيلة وراثية خاصة وتكون الصفة موروثة عندما تكون من حيث االساس قائمة 

ويجب التحري عن مكامن االسباب المؤدية الى . فقط على مجموعة من الجينات المحددة

وتشير  ) 130 – 129 : 1982الصالح واخرون ( ما يبدو من سلوك سليم او غير سليم 

فكل من . ثية تسهم في مخاطر هذا االضطراب دراسات التبني الى ان العوامل الورا

والمنتمين لوالدين مصابين بأضطراب الشخصية )  الفعليين –البيولوجين (االطفال 

 ايزنك (السيكوباثية لديهم خطر متزايد من نمو اضطراب شخصية سيكوباثية وقد اشار 

Easenk ) ( 1978 (  الى ان آًال من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

لفصاميين لهم معدل عال من بعد الذهانية بسبب اسس الموروثات العامة لكال وا

االضطرابين  ويشير هذا االتجاه الى دور العوامـــــــــــل الوراثيـــــــــــــة فـــــــــي 

لقد  . ( Marun zuckeman , 1991 :374 ) حدوث االضطرابات السلوآيــــــــــه 

 ارتكاب الجريمة بين التوائم المتطابقة اآثر منها بين التوائم ُوجد ان معدل االتفاق في

 االخوية مما يدعم النظريــــــــــــة القائلة باحتمـــــــال تدخل العوامـــــــل

وقد تجلت حقائق مدهشة عن تاثير  ) Daviso,Neal,1974:26(الوراثيــــــــــــة 

وآذلك تشير دراسات التبني . وك البشري الوراثة في االمراض العقلية المؤثرة في السل

ان االطفال المتبنون بعيدًا عن اهلهم يشبهون والديهـــم االصليين اآثر مـــــــــن 

 وفيما يتصل باالنسان من  D.S.M.IV 1994 : 648 )(والديهـــــــم المتبنين لهـــــــم 

من تلك .  االحصائي تجارب انما تاخذ معظمها طابع االسلوب المعتمد على االستقرار

االستقراءات ما تمخضت عنه بعض الدراسات الحديثة وهي تشير الى ان نسبة عالية من 

المجرمين الخطرين قد وجد في خالياهم خلل آروموسومي اذ وجد عندهم زيادة في 

 فقط  XY )(آروموسومات الجنس فبدًال من ان يكون الرجل منهم يحمل آروموسومي 

وهذه الزيادة اثارت عددًا من  ) XXYY( او) ( XYYمل ، اتضح ان بعضهم يح

التساؤالت بشأن حصول الجريمة عند الذين يحمولون الكروموسومات الزائدة وآذلك 

ان افراد هذه المجموعة تتميز بطولها غير االعتيادي حيث  ) . ( YYثنائي آروموسوم 



( سلوآهم االآثر عدائيـــــــــة يزيد طول الفرد علـــــى ستة اقدام آمــــــــــا يتميزون ب

aggressive (  عنـــــــد مقارنتهـــــــــا بالذآـــــــور االعتياديــــــــــــة )XY ( 

وقد ايدت الدراسات البيولوجية على الكروموسومات ) 22: 1982:الصالـح واخرون (

ثي فقد بوجود بعض الخلل في ترآيبها عند بعض المصابين باضطراب سلوآي سيكوبا

شاع في منتصف الستينات من القرن الماضي اآتشاف تبين منه ان نسبة معينة من 

وقد ذآر  ) 3 : 2009الطائي ، ( ظهر لديهم شذوذ في الكروموسومات  المجرمين

من ) XYY ( تسع حاالت من) 1965( سنة  Jacob, et , al )) (جاآوبز واخرون (

ت العقلية وآان جميع هؤالء التسعة يتميزون متخلفًا عقليًا في احد المصحا) 375(بين 

وقد اثيرت هذه المسألة في المحاآم االسترالية والفرنسية عندما . باالندفاعات االعتدائية 

) XYY ( احيلت عليها حاالت قتل شاذه ظهر ان مرتكبيها آانوا من النمط الوراثي

 االفراد طلبوا اعتبار وعندما ابرز محاموا الدفاع وثيقة تثبت النمط الوراثي لهؤالء

هؤالء االفراد فاقدي العقول او فاقدي االرادة وعلى هذا االساس فان سلوآيتهم آانت 

خارج ارادتهم ولذا فقد طلبوا تبرئتهم ، وانقسم القضاة في احكامهم الى قسمين احدهما 

ها مؤيد لوجهة نظر المحامي واالخر غير مؤيد ومع هذا فان مثل هذه القضايا لم يبت في

إن ما يعزز النظرية  ) 149 – 146 : 1987الصالح واخرون ، ( بصورة نهائيـــــــة 

البيولوجية في تسبب الحالة السيكوباثية هو ظهور بوادر السلوك السيكوباثي منذ الصغر 

آما يدلل على ذلك من توافر اساس وراثي في عائلة السيكوباث يزيد خمسة اضعاف . 

 المجتمع بشكل عام ، آما ان الدراسات على التوائم المتشابهة على نسبة السيكوباثية في

اما في التوائم غير المتشابهة فان %) 77( توافق بين التوائم في وجود الحالة بنسبةبتفيد 

آمال (من التوافق مع التوائم االخرى % ) 12( اصابة احد التوائم ال تظهر اآثر من

 مختلفة اجراها مختصون بتلك االقطار وقد اجريت دراسات في اقطار ) 355: 1983،

والنتيجة التي تم التوصل اليها هي ان الجريمة آحدث قائم بذاته ليست موروثة وراثة 

واذا ما ساعدت ظروف البيئة التي ينشأ فيها التوائم او . بايولوجية ولكن االستعداد اليها 

ى اثر آل من الوراثة الفرد فان االستعداد هذا يكون من دواعي اقترافها مما يدلل عل

 ) 254 :1987الصالح واخرون ، ( والبيئة في صياغة سمات الشخص وخصائصه 



 

 -:االسباب النفسية 

االضطـــراب .  ان مــــــن اهـــــــم االسباب النفسيـــــــة للسيكوباثيـــــــة 

والذي ينتج من االحباط  )  (Distrubance emational العاطفــــــــــي

)Frustration  ( فنجد ان السلوك االنحرافي ما هو اال االستجابة االنفعالية للفرد اذا

 فعدم االمان واالطمئنان والقلق –حرم من اشباع الرغبات الرئيسة التي يراها الزمة له 

والخضوع الزائد عن الحد للضغط الشديد يعتبر من العوامل التي تؤدي الى عدم التكيف 

ان االحداث ) مندور(ويرى  ) .2001- 1962سعفان ،(مع والسلوك المضاد للمجت

. الجانحين االعلى سيكوباثية هم اقرب الفئات الى وجود بعض اعراض المرض النفسي 

مما يشير .  الفصام - البارانويا– االنحراف السيكوباثي – هيستيرياولذا فقد تميزوا في ال

 الجانحين ويرجع ذلك الى انهم الى بعض االعراض المرضية عند هذه الفئة من االحداث

ينزعون دائمًا الى خروج عدوانهم بشكل مباشر وصريح ومن ثم فهم يميلون الى قيادة 

والتوافق النفسي هو تلك ) 71 –69:2004مندور(االخرين لتفريغ طاقاتهم العدوانية 

عالقة العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الفرد الى ان يغير من سلوآه ليحدث 

اآثر توافقًا بينه وبين نفسه من جهة وبينه وبين البيئـــــــــة مــــــن جهــــــــة 

 :werner8فيرنر وسميث( ويـــــــرى ) 188 –178:1998العنزي،(اخــــــــرى 

smith 997  (  ان اصابة الوالدين او احداهما بمرض نفسي يزيد احتمال تعرض الطفل

ويعد في الوقت ذاته من العوامل المساعدة .  النفسي بوجه عامالختالل االداء الوظيفي

على ذلك وآما هو متوقع فان احتمال حدوث االضطراب السلوآي للطفل يرتبط بدرجة 

ان قيام احد الوالدين . اآبر بوجود اختالل في االداء الوظيفي لدى اي من الوالدين 

 للمجتمع او تعاطيه بالسلوك االجرامي او تعرضه لضطراب الشخصية المضادة

 2000أالن آازدين ، (للكحوليات يزيد من احتمال تعرض الطفل لالضطراب السلوآي 

وقد وضعت منظمة الصحة العالمية تعريفًا الضطراب الشخصية جاء فيه  ) 116: 

والذي ينتبه اليه . اضطراب الشخصية هو نمط من السلوك المتأصل السيء التكيف (



ة او قبلها ويستمر هذا السلوك في معظم فترة الرشد وان آان في عادة في مرحلة المراهق

الغالب يصبح اقل ظهورًا في مرحلة وسط العمر او السن المتقدمة وتكون شخصية  غير 

طبيعية اما في انسجام او توازن مكوناتها االصلية او في اضطراب آامل لعناصر 

ضطربة الفرد والمجتمع من الشخصية ويعاني بسبب هذا االضطراب لهذه الشخصية الم

وحيث انه ال يخلو مجتمع ما من افراد خارجين على  ) 151- 1995مبيض ، ( حوله 

اخالقياته ومعاييره وتقاليده يتصرفون آما يحلو لهم دون اآتراث بأية قيم او قوانين 

وهؤالء ال يدخلون في نطاق العصابيين وال الذهانيين وال المتاخرين عقليًا وانما لهم 

ابعهم الخاص واآثر ما يميزهم االفتقار الواضح الى اطار منسق من االخالق والقيم ط

يوجه سلوآهم ويجعلهم يمتثلون او على االقل يحترمون النظام االخالقي والقيمي 

والنظر الى الشخصية السيكوباثية آشخصية  ) 375 : 2000يونس ، ( لمجتمعهم 

ل الـــــــى تجميد الذات والولــــــع مستهترة تتصف بالغش والخداع والميــــــ

معظم هذه الشخصيات تخرج انعاالتها بدًال من  ) 52 : 1987البحيري ،( بالسلطــــــة 

اعادة التفكير فيها والتعبير عنها بصورة عنيفة واالسقاط ميكانيزم اخر يوضفه 

 بهم وازدرائهم المضادون للمجتمع الذين اعتادوا على اهمال المجتمع لهم وعدم المباالة

دائمًا يفسرون سلوك االخرين ومالحظاتهم على انه انتقاص لهم او هجوم ضدهم ولذا ال 

يفكرون بافعالهم العنيفة ونزاعاتهم الشريرة وانما ينسبونها الى االخرين فهم ضحايا 

 , Millon , T & Divis R )يشعرون بالحرية في الهجوم المضاد وحب االنتقام

 ان المضادين للمجتمع غير الساديين ال يوجد لديهم غالبًا على ( 449 – 446 : 1996

والسادي مع انه  )  Milon , 456(البيئة العدائية  اآثر من استغالل االخرين وخداعهم 

عكس الماسوشية اال انه يمثل اساس الكفاح من اجل السلطة على االخرين وهناك ثالث 

فهو يجعل االخرين معتمدين عليه آليًا من طرق يمكن ان يعبر فيها السادي عن سلوآه 

اجل ان يكون له سلطة مطلقة عليهم واستغالل االخرين عن طريق اخذ آل شيء 

( مرغوب يملكونه والرغبة في رؤية االخرين يتعذبون وان يكون هو سبب هذا العذاب 

فاالشخاص المضادين للمجتمع ينقسمون الى فريقين ، الفريق  ) 120 : 1983شيلتز 

والثاني هم )violent Antisocial(الول هم المضادون للمجتمـــــــــــع العنيفون ا



 وآالهما يحتقر االخر  )White Antisocial ( للمجتمعالمضادونالمسالمون 

ويفسر علماء النفس االجتماعي السيكوباثية على انها عجز في ) 193:1989صادق،(

االخرين او توقع نتائج سلوآه النه ال تحقيق الفرد لدوره النه عاجز عن تفهم فكرة 

يونس ، ( يستطيع ادراك توقعات االخرين منه آما انه ال يمارس الرغبة فــي االنتماء 

2000 ، 362-365     (  

 النقص التكويني  - ب

آان من رأي بعض العلماء والباحثين في مجال علم النفس ان تكوين المخ الشاذ له دور 

يكوباثي مستندين على دراسات اجريت للسجالت آبير في حدوث االضطراب الس

حيث تبين من خاللها ان السيكوباثي يعاني . الكهربائية لعدد من الشخصيات السيكوباثية 

من ضعف في النضج وسوء تكامل القشرة المخية وقلة في النضج الفسيولوجي آذلك 

وفي )  393 : 1988عوض ، ) ( Hemostasis الهيموستارس (اختالل التوازن في 

بفحص التسجيالت  )  Elich & keoyh اليشو وآيو (دراسة قام بها آـــــــل من 

لعدد من السيكوباثيين من نزالء مستشفى االمراض العقلية ، )  EEG ( الكهربية  للمخ

من المجموعة آانت سجالتهم الكهربية للمخ من انماط شاذه فسرها %) 80(وقد وجد ان

لى العجز عن النضج وسوء التكامل في القشرة المخية وقلة الباحثان على انها عالمة ع

ويعلق الباحثان على ذلك بان هــذه . النضج الفسيولوجي واختالل التوازن الحيوي 

) 442-441 :1988سوين ،(االنماط اشبــه بانماط االطفال منهـــــــا بانماط الراشدين 

ماغي عند السيكوباثيين حول الالتناسق الد ) Hare,R,D  1995هير(وفي دراسة 

فاالنماط الكلية . توصل الى ان للسيكوباثيين ادمغة ذات تخصص جانبي غير اعتيادي 

لالداء ذي التخصص الجانبي والنشاط الكهربي لقشرة الدماغ توحي الى ان السيكوباثيين 

يستخدمون ستراتيجيات ومناطق في الدماغ غير اعتيادية لمعالجة المعلومات دون 

 واضحة في االداء مما يجعلهم غير قادرين على توحيد المعلومات اللفظية تناقضات

وبالنتيجة فانهم قد يكونون غير قادرين على اتباع المعايير االجتماعية او . واالنفعالية 

 Hare , 1995 .تطوير عالقات صادقة هادفة مع االخرين بينما يبدون اسوياء عقليًا 



Disertation A8 ) (ى اآدت ان االطفال او البالغين الذين اصيبوا في ودراسات اخر

المخ نتيجة لحادث او مرض ، حدث عندهم تغييرات سلوآية فاصبحوا عدوانيون حيث 

واستند بعض انصار العامل  ) 356 : 1986جالل ،(تشابه سلوآهم مع السيكوباثيين 

تبين ان هناك التكويني الى رسوم تيارات المخ لمعرفة اسباب السلوك السيكوباثي وقد 

االلوسي ، (حاالت قطع في التيارات المخية عند السيكوباثيين اآثر مما هي عند االسوياء

ودراسة اخرى ترى ان الخلل الوظيفي للدماغ يؤثر بصورة شبه حتمية ) 170: 1990

على انحراف االحداث اذ يشل قدرة المصابين من االطفال على تعلم القيم والمعايير 

 تعجز التنشئة االجتماعية على استئصال هذه النزعات العدوانية من الطفل واستيعابها لذا

مدنيك ( وصفاته االجتماعية االخرى آعدم التعاون ، . مما يؤثر على ادائه الدراسي 

على اهمية المقاييس الجسمية في تصنيف الناس ) سليرون(واآد   )186-187 ،1990

الجسدي الذي يتميز بالنشاط العقلي، المزاج (وصّنف الناس على عدة امزجة منهم 

الخولي ، ( واظهار الحيوية والقوة الجسدية والميل الى االندفاع والسيطرة والمغامرة 

وآانت محاوالت التفسير في هذا االتجاه قد ذهبت الى ان الصلة ترجع  ) 200: 1976

 : 1988سوين ، ( الى عيب يولد فيه الشخص ومن هنا جــاء مصطلح النقص التكويني 

439 – 440 (  

 -:تنشئة االجتماعية  

التنشئة االجتماعية والتي يمكن تعريفها بانها عملية تعلم وتربية وتقوم على التفاعل 

االجتماعي وتهدف الى اآساب الفرد سلوآًا معايرًا واتجاهات مناسبة البعاد اجتماعية معينة 

قافة المجتمع فــــــي بناء تمكنه من االندماج في جماعته آما انها عملية تنمية ث

والتنشئة االجتماعية الوظيفية الرئيسة  ) 107-1977:106الشرقاوي . (الشخصيـــــــة

لالسرة ، حيث عملية تعلم اجتماعي يمتص الفرد االنساني عن طريقها قيمة ومثله ويتشرب 

القريضي، (ة اتجاهاته االجتماعية والمهارات الالزمة للحياة االجتماعية وهي عملية مستمر

ومن اسباب بناء الشخصية السيكوباثية اسلوب التنشئة االجتماعية  ) 439 – 438 1977

الذي تتبعه االسرة في تربيتها الطفالها والقائم على االفراط في اللين والرعاية والحماية او 



الرفض على العكس االفراط في القسوة والعقاب والتفرقة في المعاملة والالمباالة واالهمال و

وتلعب المتغيرات  ) 372 : 1994عودة ، ( والفشل في تعليم القيم والمعايير االجتماعية 

فالطفل االآثر تهييؤًا . االسرية دورًا في حدوث االنحراف السيكوباثي لدى الشباب 

واستعدادًا لالضطراب ينشأ في مناخ اسري مولد للمرض حيث توجد بعض صور التفاعل 

ة ينتج عنها اضطراب في مناخ االسرة وبالتالي زيادة احتمال غير السوي في االسر

ومن اهم العوامل االسرية  ) 32-30 :1999آفافي ، (اضطراب اي من ابناء االســـــــــــرة 

التي قد تؤدي الى انحراف االحداث ، االنهيار العاطفي والمادي والخلقي لالسرة ، فافتقار 

لمتصدعة وحاجته الملحة للتوجيه السليم الذي يفتقده في الحدث للرعاية الصحية في االسرة ا

. احضان هذه االسرة والذي يعاني من قصور في الجو العاطفي تعوزه الرعاية الصحيحة 

والذي فقد عائلته او تخلت عنه والدته او دخل ابواه السجن او تصدعت الرابطة العائلية في 

 : 1974العصرة ، ( عرضة لالنحراف اسرنه بسبب الطالق واالنفعال او الهجرة يكون 

وتعددت المعايير المجتمعة في الحكم على السلوك العدواني بكونه عدوانًا هادفًا او  ) 151

 ويخضع  Normative عدوانًا ضارًا من خالل النظر الى العدوان على انه مفهوم معياري 

لف هذه المعايير من بيئة وعلى شدته وتخت. للمعايير االجتماعية واالخالقية في الحكم عليه 

الفنجري ( الى اخرى تبعًا للمكونات الثقافية واالطر المرجعية للثقافة الموجودة في المجتمع 

وقد اختلف الباحثون في العوامل المؤدية الى ظهور السلوك العدواني  ) 347 : 1995، 

مل التسلط نتيجة التنشئة االجتماعية في حين تشير بعض الدراسات العربية الى ان عا

واالهمال من االسرة يزيد من عدوانية االطفال ، نجد اتفاقًا بين دراسات اجنبية اخرى تشير 

الى ان عدوانية الوالدين مع بعضهم البعض وعدوان الوالدين مع اطفالهم يزيد من عدوانية 

 آما وجدت. وذلك بسبب شعورهم بعدم االمن أذ أن الطفل يحاآي عدوان والديه . االبناء 

عالقة بين العقاب الجسمي والنبذ من الوالدين وظهور السلوك العدواني والجنوح عند االباء 

الذآور ، وان آانت النتائج تشير الى ان عالقة الوالدين مع االبناء ال تؤدي بالضرورة الى 

سيد ( انحرافهم ولكن يتوقف هذا على طبيعة شخصية الطفل وبنــــــاءه النفســـــــــي 

ويبدأ االطفال في تعلم السلوك المضاد للمجتمع من خالل  ) 292 – 291 : 1997ب ، الطوا



مالحظاتهم لسلوك التفاعل االسري حيث يجدون ان السلوك العدواني القهري قد يكون ناجحًا 

 . جدًا بهذه الطريقة الفاسدة التي قد تنشأ بسبب مواصلة االنماط السلوآية غير المرغوبة 

Andrees . Demetrion et – al , 1998 : 485 )  (  

وقد توصلت بعض الدراسات التي تناولت المتغيرات االسرية والصحة النفسية وبناء 

شخصية االبناء الى طبيعة وجود عالقات دالة بين طبيعة مكونات المناخ االسري 

واضطراب السلوك والجنوح والسلوك المضاد للمجتمع لدى االبناء وصحتهم النفسية بوجه 

اما البيئة ) 2000:175بيومي،(عام وآذلك الحالة االقتصادية واالجتماعية والثقافة لالسرة 

االجتماعية الثقافية فتقدم بعض النظريات المبكرة في تفسير اضطراب السلوك ، فيفسر 

  Lower-Class Culture(اضطراب السلوك في ضوء ما يطلقون عليه ثقافة الطبقة الدنيا

والتي تعتبر وسطًا  )  Cultare of Povrty(بمصطلح ثقافة الفقر او حتى ما يعرف ) 

 وتذهب وجهة النظر هذه الى ان لثقافة الطبقة الدنيا  Generation Milieuمولــــــــــــــدًا 

والى ان الحياة في مجتمع الطبقة الدنيا ترآز . تقليد طويل من السلوك ومن القيم الخاصة بها 

 ان تنمي السلوك الجانح ويعني ذلك ان يسلك النشيء في هذه على اهتمامات من شأنها

وقد ذآرت دراسة  ) 65 : 2000الرشيدي بشير واخرون ، ( البيئـــــــــــة آجانحين 

 التي تناولت الشخصية المضادة  )Carros & North(آارلوس بي نورث واخرون 

صية المضادة للمجتمع للمجتمع بين المشردين والتي هدفت الى التعرف على سمات الشخ

والتشخيص الدقيق لها والمؤثرات االجتماعية والثقافية للمشردين ، وآان من نتائج هذه 

 franwarth : 1994 (الدراسة ان المشردين آانوا يتسمون بالشخصية المضادة للمجتمع 

et al  ( ث وفي دراسة متشابهة للتأآيد على دور البيئة في االنحراف قام بها آل من نور

من االحداث ذوي الشخصيات المضادة للمجتمع ممن يقيمون في ) 900(واخرون على 

حيث توصلت الدراسة الى ان اصجاب هذه الشخصيات اصبحوا .. اماآن مزدحمة ومختلفة 

آذلك بعد ان تعرضوا للعديد من الخبرات السيئــــــــــة واالحباطات واصبحوا 

 : North C.et al , 1993 ــــــاآل االسريـــــــــة ضحيـــــــــــة للمخدرات والمشـــــ

في دراسة استغرقت اربع سنوات الى ان )  جليمور  Glimore ( آما توصل  )  (143



االطفال الذين تعرضوا لالحباط والضغوط النفسية واالسرية والظروف االجتماعية السيئة 

 (  الحال بهم الى الجنوح وعدم االستقرار ارتفعت لديهم حدة السلوك العدواني ووصل

Glimore v 1985:132  (  والدراسات السابقة تتفق مع دراسة عدلي السمري في ان نسبة

مرتفعة من الجانحين آانوا يعيشون في ظروف واحوال سكنية سيئة ، حيث آانت مساآنهم 

محرومة من جميع الخدمات الصحية ، باالضافة الى ضيق المساآن حيث بلغت نسبة ممن 

 مع زيادة عدد افراد االسرة مما يؤدي الى تزايد ) % 73،5 (يشون في حجرة او حجرتينيع

الرغبة في الهروب من المنزل آما اشارت الدراسة الى ان نسبة مرتفعة من افراد عيبنة تلك 

الدراسة يعيشون في مناطق فقيرة ومختلفة وعادة ما يبدأ االنحراف من هذه المناطق في سن 

وهكذا نجد ان االسرة والبيئة معًا يشكالن النواة  ) 47 : 1992ي ، عدلي ، السمر( مبكرة 

االولى لالنحراف السيكوباثي الن االطفال عادة ما يكونون ضحية للبيئة غير المناسبة او 

التربية الخاطئة التي تؤدي الى االضطراب النفسي التي تجد متنفسًا لها في الجريمة والجنوح 

ايضًا بعض العوامل المساعدة مثل غياب االم واالب والمعاملة القاسية وذلك اذا ما توفرت 

او السيئة او التدليل الزائد او االرتباط بجماعة رفاق السوء باالضافة الى خطأ بعض وسائل 

االعالم في عرض بعض االفالم الرديئة وهناك ايضًا الفشل الدراسي والعاهات والعيوب 

 يترتب عليها من عدم اشباع الحاجات النفسية والجسمية وقد آل هذه العوامل وما. الخلقية 

   )8-7 : 1989سمير عبده ، ( تمهد لالنحراف السيكوباثي 

 -:فات الشخصية السيكوباثية ص

تداول الباحثون العديد من المصطلحات في محاولة لالحاطة بمختلف جوانب السلوك 

ص التكويني السيكوباثي قنية والنالسيكوباثي ومن هذه المصطلحات السيكوباثية التكوي

والسيكوباثية االجتماعية والشخصية االجتماعية المعادية والجنون االخالقي وسيكوباثية 

التعدي وغيرها من المصطلحات مع ان الشخصية السيكوباثية والسلوك السيكوباثي في 

الصعوبة وقد نشأت بسبب هذه  ) 6 :2009الطائي ، ( معظمه يتجه نحو الضرر وااليذاء 

مجموعة من التعاريف يتجه آل منها الى تاآيد ناحية معينه او اخرى من نواحي السلوك 

السيكوباثي تتمثل مظاهرها المرضية في عدم االهتمام وآسر القواعد وانتهاك القانون 



والفشل في االمتثال للمعايير االجتماعية والمخادعة والكذب وتضليل االخرين والتحرر من 

والفشل في عمل ثابت لفترة طويلة وغياب الشعور بالذنب وتتصف هذه الشخصية المسؤولية 

لب يكون تحصيلها الدراسي منخفض مع اباضطراب العالقة باالسرة وباالخرين وفي الغ

والسيكوباثية تتوفر فيها مظاهر  ) 4: 2006عسكر ، ( على التوافق الزواجي القدرة عدم 

 طول مدة المعناة للحالة وثالثها اتسام ثانيها عقلي وعدم وجود مرض عقلي او تخلف. اربع 

السلوك بالعنف والتعدي وعدم المسؤولية ورابعها هو اضطراب المجتمع التخاذ اجراء 

 .لمواجهة الحالة 

دة ــــــي صورة سلوآية واحـــة فـــــــوفي هذا التعدد داللة على صعوبة حصر السيكوباثي

هذه الصفات التي تميز السيكوباثيين عن االفراد آما ويمكن اجمال ) 1983:39آمال ،(

 ي ـــتأي

الكذب وخداع االخرين ، فهم يمتلكون سحرًا ظاهريًا وسطحيًا لكون البعض منهم بارعين  -1

لفظيًا لهم القدرة على استخدام مصطلحات تؤثر في االشخاص الذين عندهم اطالع على 

 .الموضوع الذي يتحدثون به 

وقد يلومون ضحاياهم لكونهم حمقى ويستحقون ما . ولية وال الندم عدم الشعور بالمسؤ -2

ال يهتمون بمشاعر االخرين لديهم شك في ان نوايا االخرين غير طيبة تجاههم . حصل لهم 

 عالقتهم مع الناس سطحية واليعرفون حقيقة المشاعر االنسانية 

او تفكير في العواقب اغلبهم  العناد والتشبث بالرأي ، قراراتهم تتخذ ارتجاًال دون تدبير  -3

  )  ( D.S.M IV. 1994 : 664 يفشل في التخطيط للمستقبل 

 يستغلون االخرين لخدمة اغراضهم وثقتهم بالناس ضعيفة فهم يتصرفون تصرفات  -4

ن قبل ـــــــمضادة للمجتمع من منطلق انهم يحمون انفسهم من االلم الذي قد يصيبهم م

  )  Millon , 1996 : 166(االخرين 

 ) Lilbert,Inc ,1977: 368( احساسهم بالخجل ضعيف ، سلوآهم عابث وغير متكلف  -5

 مثلعالقاتهم مع االصدقاء غير مستقرة وغير ثابتة بالرغم من قدرتهم السريعة على تكوين 



وصفًا للشخصية ) صادق عادل (ولقد قدم )  I C D .10-1993:105  (هذه العالقات

قد يكون الشخص السيكوباثي ( حيث قال ) ي بيتنا مريض نفسي ف( السيكوباثية في آتابه 

آل ذلك تغطية الفكاره السوداء .  الوجه ، بريء الهيئة حجميل المنظر ، بهي الطلعه ، سم

فهو اذا آان ذآيًا فانه سوف يستخدم آل سماته المفسدة ليتمادى في الخداع وايذاء الناس قد 

ناس هادئًا ورائدًا وتلك خطواته الحقيقة وبخاصة لو يفلح في ليس القناع ويعيش في وسط ال

ل ــــــــــــل دين او مفكر او اديب او رجـــــــــــآان بموقع المسؤولية آأستاذ جامعة او رج

  )M.P.C.London ,1998: 2( ي ــــــــــاعالم

 

 -:انماط الشخصية السيكوباثية 

  النمط العدواني  -1

لذين يميلون الى السيطرة على آل ما يريدون فورًا بغض النظر ان هذا النوع يشمل االفراد ا

عن حاجات الناس او حقوق االخرين واستخدام العنف اذا ما اعترضه احد والدخول في 

 ) 263 : 1977الدباغ ، (ب رد فعله غير الطبيعي جمعارك عنيفة السباب تافهة ال تستو

حد وعدم االهتمام بنتائج السلوك وهذا النمط عاجز عن النجاح واالستقرار في عمل وا

رائم البسيطة ويمثلون جوينحرف اصحاب هذه الشخصية الى االدمان والشذوذ الجنسي وال

مشكلة آبيرة السرهم ولمجتمعهم ونجدهم متواآلين يعيشون بالقوة والعنف وعالة على 

ي ومنهم امهاتهم وابائهم او اقربائهم او حتى اصدقائهم وضمنهم من يتميز بالضعف العقل

  ) 75 :1972ثروت ، (مرتكبوا الجرائم او االعتداء على االشخاص بدافع االنتقام 

العنف ، الجنس ، القيادة الخطرة ، اصحاب الميول السادية  من هؤالء االفراد مرتكبي جرائم

 سلوآهم هذا موجة ليس فقط ضد ) Explosivesجرين ف المت( )شنيدر(والذين اسماهم 

 ) Storr,1996:138  (د انفسهم ايضًاالمجتمع وانما ض

  السيكوباثي المتقلب العاجز  -2



وهو اشبه بالشخصية العاجزة وال يشستطيع المثابرة على عمل واحد وتعدد زيجاته 

ه  دون تحمل لمسؤولياته ، واصحاب هذه الشخصية قد ينخرطون في االدمان او ـــــواطفال

  ) 325 : 1989عكاشة ، ( الشذوذ الجنسي 

 

 لسيكوباثي المتمرآز ذاته ا  -3

 ويميل الى لوم الذات وانعدام الحس بالجتمع ) Inadequate  (ر ويكون غير آفئ او قاص

ويتسم بعدم الثقة في النفس ويرفض السلطلة بكل اشكالها ونجد انه عديم الفائدة واستجاباته 

سمح الحد دخول آلها اشكالية ويعجز عن اقامة اي روابط عاطفية مع غيره من االفراد والي

عالمه مادامت اهتماماته مرآزة حول نفسه وتتوقف اهمية االخرين عنده على مدى استغالله 

لهم لتحقيق اهدافه واشباع حاجاته والصداقة الحقيقية ليست من اهتماماته وعاجز عن 

  ) 150 – 149 : 1987حيدر ( التضحية من اجل االخرين 

    Primary  Sociopathy  النمط السيكوباثي االولي  -4

 او الجماعات وهو لالفراد ان هذا النمط غير قادر على اقامة والء ) اسماعيل سيد(يشير 

مع وهو نمط مؤذي نتيجة لتكرار السلوك في الوقوع دائمًا في حالة صراع انفعاليًا ي بارد انان

لخبرة والعقاب ،  مندفع ال يستشعر االلم وال االثم وال يتعلم من ال المسؤوليةالمجتمع ال يحتم

 االشباعدوافعه او تاجيل  وقدرته على تحمل االحباط ضعيفة وعديم القدرة على ضبط 

  ) 12 : 1983اسماعيل ، ( تم العقاب عليه   سلوكروالفشل في تغيي

على مجموعة من السيكوباثيين فاوضحت )   Catonآاتون (ويتفق هذا النمط مع دراسة 

ة وليس لديهم القدرة على التحكم الداخلي في العدوان بسبب يمتهم آانت ضعيفعزالدراسة ان 

ر واضطراب الحالة االجتماعية واالقتصادية وآانوا يتسمون بالبرود غ المعاملة في الصوءس

 ) Caton . J.1994: 105   (ية وليس لديهم الفه اجتماعيةبوالسل

  السيكوباثية الكاذبة  -5



الذين يكذبون باستمرار من دون ان : لمعقولة وتشمل االفراد الذين يسردون القصص غير ا

يستقيدون من آذبهم هذا سوى انهم يشعرون بشئ من االرتياح من بعض التوتر الداخلي الذي 

يعانون منه ويرجع السبب في آذبهم الى فشلهم في اقامة عالقات مع االخرين وهو امر 

مييز بين الحقيقة والخيال آمن يضعهم امام االلتزام بقول الحق وايضًا لعدم قدرتهم على الت

راض لغير ع من امثال هؤالء فاضحوا اال) Storr , 1996 : 138 (يكذب ويصدق اآذوبته 

  ) 182 : 1981ياسين ، (وا العرائض الكاذبة تبآاوسبب 

 

 ) القسرية ( السيكوباثية االلزامية  -6

ئدة منه آما يحدث في الحالة وهي التي يدفع السيكوباث دفعًا الزاميًا للقيام بعمل اجرامي ال فا

التي يقوم فيها السيكوباث باشعال النار في )   Pyromania ( رقالمعروفة بجنون الح

 التي يستجيب  )Klepto mania( الممتلكات او الغابات او البيوت وفي حالة جنون السرقة

ذه االشياء ــــــــهه لــــــــة اشياء تعود لغيره دون حاجتــــــــفيها المريض لدافع ملح بسرق

الفرد هنا يستجيب لدافع ملح وآانه مفروض عليه وال بد من تنفيذه  ) 148 : 1967آمال ، (

لقد فسر . آسرقة ملعقة طعام من مطعم معروف او سرقة قلم رصاص من زميل في الدراسة 

ى ـــــــًا علــــــون تحت ضغط نفسي شديد يحمله قسريــهذا السلوك بان الشخص هنا يك

  ) 171 : 1990االلوسي ، ( تنفيذ ال

  السيكوباثية المتعصبة  -7

وتشمل المصلحين واصحاب النشاط الديني غير المعقول ويتصف صاحب هذه الشخصية 

يكون متشوق للعظمة ، وقد وبالعنف والتزمت بارائه آذلك يفتقد الى روح المرح والدعابة 

  ) 92 ،1979فهمي ، ( )  Paranoiaا  بالبارانوي(يكون افراد هذا النوع من المصابين

  السيكوباثية المكتئبة  -8

ية وال يعرف قدر نفسه ميختلف االفراد من هذا النوع عن االنواع االخرى بان نظرته تشاؤ

وال ينظر الى المستقبل بتفاؤل وانما هو دائم التفكير بالموت واالنتحار ودائم الخوف من 



طر واحيانًا يحاول االنتحار بسبب آثرة همومه المستقبل آل شيء عن حياته يهدده بالخ

لكن اغلب الدراسات في مجال علم النفس ال تشير  ) 29 : 1970فراج ، ( ومتاعبه الوهمية 

 Liebert , I . N . C  ( هنالك محاوالت انتحارية جادة لدى افراد هذا النوع انالى

199:369 (.  

  السيكوباثية المبدعة  -9

 الجنون هو اساس عمل فني مبدع ظروب من ضربًاقتنعين بان آان االغريق القدماء م

ومتميز وربما بالفعل هنالك قاسم مشترك بين السيكوباثية وبعض انواع الفن آما عبرت عنها 

فالبعض يبدع بسبب وعيه بالتضارب والصراع القائم بين . الدراسات االمريكية الحديثة 

 من )Jamson  Kay آي جيمسون (لنفسية دوافعه ودوافع مجتمعه ، واستنتجت العالمة ا

له متفوقة لكنه يخمجامعة هوبكنز ان هناك عشرة االف طريقة لالبداع فهناك من يتمتع ب

يزاولون ان االشخاص المبدعين غالبًا ما )  M.b.c.1998:9-10  (يعاني من مرض عقلي

ادة للناس الذين هم عمالهم من خالل اندفاعات ال اجتماعية او اعتدائية او ال اخالقية ومضا

بالسيكوباثي ) عادل صادق  ( يصفهمو ) 164 : 1997الدباغ ، (  في تماس معهم 

وهذا النوع يكون ذآيًا ولهذا  )  Creative Psychopathic ( رــــــــدع المبتكـــــــــالمب

انة  والبراءه والصدق واالمرفهو ينجح في اخفاء وجهه القبيح او الشرير ويرتدي قناع الطه

) النفاق ( والشرف والتظاهر بالتقوى والورع واالصالح لتخفي هذه الشخصية انحرافاتها 

ى ـــــــدرة علــــــوالق ) 163 :1989صادق ، (  خــــــداع الناس يـــــــــوبالتالي ينجح ف

حيث يؤثر في االخرين وبوقعهم في حبائله )  To put up agood front(اعـــــــلبس قن

مياًال  يكسب حب الغير وصداقتهم ، ذو روح مرحه ويكون عناءته الجذابة وبدون بشخصي

: 1981عارف ، ) ( Social climbing (.ي ــ للتسلق االجتماعالميللنزعة التفاؤلية والى ا

88 (  

وقد نجح بعضهم للوصول الى المناصب المعروفة نظرًا النتهازيتهم وعدم تمسكهم باي 

طر على هؤالء حب السلطة يعية وهنا تكمن خطورتهم واحيانًا ما يسادئ خلقية او اجتمابم

 .  ) 563 – 562 : 1998عائشة ، (  واضرابه هتلرالسادية آما حدث مع مع 



 كوباثية في منظور علم النفس سيالشخصية ال

  بعض النظريات للسلوك السيكوباثي تفسيرسوف يتناول الباحث آيفية 

 فس   نظرية التحليل الن-:اوًال 

ة ــــــن ثالثــــة يترآب مـــــان الجهاز النفسي في بنيته الشخصي) فرويد  ( يفترض

 النظام االصلي او االقدم للشخصية -:فالهي )  العليًا األناالهي او الهو ، األنا ، ( ات ـــمكون

 وفق ما) الهي (تعمل ) البيدو ( وهو المستودع لكل الغرائز ويحتوي آل الطاقة النفسية 

مبدأ اللذه من اجل تجنب االلم وخفض التوتر فهي تكافح من اجل االرضاء ) فرويد(يسميه 

و . ملحاح . العاجل لحاجاتها وهي ترآيب أناني محض يبحث عن اللذة بداعي ال اخالقي 

 للواقع والبحث عن اللذه العاجلة والعقل او العقالنية قدرات ياي ادراك ح) الهي (تمتلك ال

 Secopdary  process thought  ()االنا(الثاني للشخصية ) فرويد (آيب ة تحت ترفمصن

وهناك مجموعة ثالثة من القوى في .  للواقع وتعمل وفق مبدأ الواقع ًاتمتلك االنا وعي)  

 الفرد في الطفولة عن الصالح والطالح يستقبلهام االغلب ال شعورية والتي ـــاالع

هذا الجانب الخلقي من الشخصية يتعلمه الفرد في عمر ) علياا الاالن) (فرويد ( ا ـــــــــويسميه

( الخمس او الست سنوات االول من عمره ويتألف من قواعد السلوك التي يضعها الوالدين 

 مـــــرهون بنجـــــاح االنـــــا فـــــي ان عدم اضطراب سلوك الفرد) 37-34 :1983شلتز ، 

 .) 99-98 : 1999قاسم واخرون ، ال( ) الهو واالنا (حـــــل صراع 

)  االناء واالناء العليا ( بينالى ان السلوك العدواني نشأ من التفاوت الشديد) عبده (يشير 

 وال ًا وضعيفًاوذلك عندما تكون االنا العليا اآثر تشددًا في تحكمها بينما يكون االناء مختلف

ب فيها س التطبق لتحقيق اغراضها ويتر االنا على تحمل مافترغمستطيع مجاراة االنا العليا ي

الشعور بالذنب والشعور بالتقصير وآلما زادت سطوة الضمير وقسوته في الحساب آان 

 ويترتب )االنا( لحماية )االنا العليا( الالشعوري بايحاء من الكبتالشعور باالثم قويًا ويحدث 

 الرقيب مما يؤدي الى غفلةعلى ذلك آبت الشعور بالذنب وينضم في اعماق الالشعور في 

  لمكبوتةانواع االنحراف التي تصل الى الجنوح للتنفيس عن هذه الطاقة ا



 ثانيًا النظرية السلوآية 

الذين نظروا ) فيثاغورس و هرقلس (ترجع اصول النظرية السلوآية الى الفالسفة االغريقين 

تقليدية ترجع التعلم الى االنسان على انه الجسد المادي وال شيء غير ذلك والسلوآية ال

االرتباطي للواقع المادي الملموس للعالقة بين المثير واالستجابة واول دراسة علمية تجريبية 

باسم االستجابة االنعكاسيــــة ) بافلوف(لسلوك االنسان ظهرت في روسيا على يد 

Refection  Response  السلوآية تعتقد بان السلوك االنساني ما هو المدرسة ان 

مجموعة من العادات التي تعلمها الفرد او اآتسبها في اثناء مراحل نموه المختلفة وان اال

 -:االضطراب السلوآي يتكون من نتائج احد العوامل التالية 

 الفشل في اآتساب او تعلم سلوك مناسب  -1

 تعلم اساليب سلوآية غير مناسبة  -2

 مناسب لها مواجهة الفرد لمواقف متناقضة ال يستطيع اتخاذ القرار ال -3

 ربط استجابات الفرد بمنبهات جديدة الستشارة االستجابة  -4

  )152 : 1997ابو عيطة،( 

 

 -:وترآز هذه النظرية على عدد من المبادئ والمفاهيم هي 

السلوك االنساني المتعلم والمثير واالستجابة والدافع والتعزيز والعادة واالنطفاء والتعميم 

فالشخصية في ضوء التصور  ) 52 : 1983المعروف ،(التعلم والتعلم ومحو التعلم واعادة 

السلوآي هو نتاج التعلم وازاء هذا فالسلوك المتوافق وغير المتوافق يمكن تعلمه عن طريق 

وغالبًا ما يتأثر سلوك الفرد باالفراد االخرين  ) 311-310 :1981القاضي ،(التعزيز 

رغوبة وغير مرغوبة من خالل مالحظة االخرين فاالنسان يتعلم العديد من االنماط السلوآية م

وتقليدهم ويسمى التغيير في سلوك الفرد بمسميات مختلفة ، منها التعلم بالمالحظة والتعلم 

وقد تحدث النمذجة عفويًا او قد تكون عملية هادفة . االجتماعي بالتقليد والتعلم المتبادل 



يضاح ذلك لشخص اخر يطلب منه وموجهة تشمل قيام نموذج بتأدية سلوك معين بهدف ا

والنمذجة عملية حتمية ، فاالبناء يقلدون االباء والطالب يقلدون المعلمين . المالحظة والتقليد 

ان السلوك العدواني  ) 170 ، 1995الخطيب ، .( والمتعالجين يقلدون المعالجين وهكذا 

 لمشكلة من المشكالت المكتسب له طابع الخطورة واالستمرار والتكرار ، وهو ليس رد فعل

التي تواجه الحدث في حياته وتبدو مظاهر سوء التوافق مع الجماعة واضحة في سلوآه وان 

هذا السلوك يكون راجعًا الى اعتالل في نمو مكونات الشخصية فال يستطيع ادراك المعايير 

ت وان ذلك مرجعة تعرض الحدث لمؤثرات بيئية من نوع ما او نتيجة خبرا. السلوآية  

ومؤثرات مرت به في حياته مما ادى الى اآتسابه مجموعة من العادات او االتجاهات سواء 

نحو الذات او االخرين ال تحقق له التوافق مع نفسه او مع المجتمع الذي يعيش فيه مما يجعله 

وفي الواقع  ) 175 :1986الشرقاوي ، ( ينحرف عن معايير السلوك السائد في المجتمع 

 نفسه بانه متفائل ال يتزحزح العتقاده بان االفراد يستطيعون جزئيًا خلق بيئاتهم يصف باندورا

ليس اآثر من عادات تعلمها الفرد وهو لذلك يسهل تغييره   الخاصة بهم والنه يعتقد ان السلوك

بنفس االساليب والقواعد التي اآتسب بها اصًال فاذا آان المرء يتعلم السلوك السيء من البيئة 

 409 :1983شلتز ، (ماعية فالسلوك الجيد يمكن ان يتم تعلمه بنفس االسلوب والسهولة االجت

( 

  TheoryGognative Behavior Therapy   النظرية السلوآية المعرفية  

النظرية السلوآية المعرفية تنطلق من تفسيرها للسلوك على اساس العملية العقلية وعن طريق 

فهي تنظر الى السلوك نظرة آلية وترى بان التفاعل بين . م حولنا هذه العمليات يتم تفسير العال

المؤثرات البيئية والعمليات المعرفية والسلوك على انه قيمة متبادلة او تبادل سببي يؤآده ما 

وتنظر هذه النظرية الى . يدور داخل الدماغ من عمليات عقلية وما يصدر عنها من السلوك 

ي يفسر بها االفراد البيئة التي يعيشون فيها وترآز هذه النظرية السلوك على انه الطريقة الت

على العمليات االدراآية واالنشطة العقلية والذاآرة بدًال من الترآيز على المالحظة للسلوك 

اي انها تؤآد على آيفية بناء  ) 26 : 1991االزرجاوي ، (الظاهر آما الحال عند السلوآيين 

لتعلم على انه عملية تنظيم ذاتية لحل الصراعات المعرفية الداخلية المعرفة نفسها وتنظر الى ا



لهذا ) 2001:277عبد الرحيم ،(  والتامل المحسوسةالتي تصبح ظاهرة من خالل الخبرات 

فقد اهتم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي بتغيير مواقف الطلبة من مشكالتهم النه يقودهم 

ل ايجابي الن السلوك االنساني مرن قابل للتعديل وهذه الى تغيير سلوآهم او تعديله بشك

الخاصية تمنح البرامج االرشادية مسلمة التعامل مع السلوك بصورة ايجابية اذا ما احسن 

 ) 27 :2001العزة ، (تحديد المشكلة وشخصت مسبباتها وحدد االسلوب االرشادي لعالجها 

 

       Gognative Behavior Moditication Theoryنظرية تعديل السلوك المعرفي  

 والذي رأى ان عملية  Donald Meichenbaum)دونالد ميكنبوم (واضع هذه النظرية هو 

التعليم ال يمكن ان تنحصر في مثير واستجابة آما ترى النظرية السلوآية بل انه اذا اردنا 

ار هي التي تدفع تعديل سلوك الفرد ال بد ان يتضمن ذلك معتقداته ومشاعره وافكاره فاالفك

خالل دراسته بان للتفكير والمعتقدات والمشاعر ) ميكنبوم (واستنتج . الفرد الى العمل 

بطرس ، (والحديث االيجابي مع النفس وتوجيهات الفرد لنفسه لها دور آبير في عملية التعلم 

2008: 178 . (  

. فكر قبل ان نتصرف نان يرى اننا اذا آنا بصدد تعديل السلوك فان علينا )  ميكنبوم (ان 

  ) 128-126الشناوي ، بال (ويؤثر الحديث الداخلي ايضا على البنى المعرفية وبغيرها 

ان حدوث تفاعل بين الحديث الداخلي عند الفرد وبناءاته المعرفية هو السبب المباشر في 

في تصنيف عملية تغيير سلوك الفرد ، فالحديث الداخلي يخلق الدافعية عند الفرد ويساعده 

بان هناك هدفًا من وراء ) ميكنبوم (مهاراته وتوجيه تفكيره للقيام بالمهارات المطلوبة ويرى 

لذا يجب تحديد حاجة الفرد للشيء الذي يريد تحقيقه والشيء . تغيير الفرد لحديثة الداخلي 

 الذي يرغب في احداثه في البيئة وآيف يفهم المثيرات وألي شيء يعزي اسباب سلوآــه

  ) .4 :2007مهدي ، (وتوقعاتــــــــــــه 

 Self regulation      التنظيم الذاتي



.  ان التنظيم الذاتي يعني قابلية الفرد على التحكم بسلوآه الخاص  Bandura ) باندورا(يرى 

فاالنفعال الذي يعطيه احساسًا بالفخر والرضا الذاتي يكون مرغوبًا اآثر عند القيام به من 

ان الناس يصنعون  )  Eysench , 2004:477(الت التي تؤدي الى النقد الذاتي االنفعا

. وبشكل مستمر معاييرًا النفسهم ثم يقارنون بينها وبين ادائهم للوصول الى تلك المعايير 

 وهناك ثالثة عوامل تحدد درجة الدافعية الذاتية وهي 

لى انجاز الهدف فانه سيعمل  فاذا شعر الشخص بانه قادر ع-:الفاعلية الذاتية للشخص  -1

 بجد اآثر وال يستسلم بسهولة بالمقارنه مع شخص تكون فاعلية الذات عنده منخفضة 

 وهي تعديل الجهود المبذولة او االهداف لتكون اآثر واقعية ، والمنجز -:التغذية الراجعة  -2

 عمليًا يزيد من فاعلية الذات عن طريق التغذية الراجعة 

 فاالهداف قصيرة المدى اآثر تأثيرًا من االهداف بعيدة -:از الهدف الزمن المتوقع النج -3

تنظيم السلوك ) الداخلية (ويمكن للمعايير واالخالق الذاتية . المدى في تحديد الدافعية الذاتية 

 يجعلون سلوآهم –فالناس الذين ال يلتزمون آثيرًا بالمعايير الشخصية يتبنون اتجاهًا براآماتيًا 

ا تتطلبه المواقف االجتماعيــــــــــة والسياسية وتوجيــــــــه افعالهم تبعـــــــًا متناسب مع م

على ان مالحظة السلوك غالبًا ما ) باندورا (ويؤآد ) .  ( Bandura , 1991 :21 لذلك 

وتعتمد المعايير . لفظية في تأثيرها على المعايير واالخالق لتكون اآثر اهمية من التعليمات ا

وقيمة النشاط المقدم وهناك اختالف بين امتالك . لية على درجة محبة الفرد لألنموذج الداخ

فكلما آانت فاعلية التنظيم . الفرد للقدرة على التنظيم الذاتي وبين القدرة على تطبيقها بفاعلية 

الذاتي المدرآة اقوى زاد النجاح في مقاومة الضغوط االجتماعية واذا آانت الضغوط 

لكنهم . ة صارمة فان االفراد يكبحون االفعال المحدودة ذاتيًا في المواقف الخطيرة االجتماعي

ينفذونها في الظروف االمنه نسبيًا وبحسب هذه النظرية يختفي السلوك الخاطئ عن طريق 

مصدرين رئيسيين وهما القوانين االجتماعية والقوانين الذاتية الداخلية ففي ظل الحقوق يمتنع 

النهم يخشون ان مثل هذا السلوك سوف يؤدي الى نقد اجتماعي . لسلوك الخاطئ االفراد عن ا

وفي ظل التحكم الذاتي يفعل الفرد سلوآًا يؤيده المجتمع النه يولد الرضا واالحترام الذاتي . 

 . ويمتنع عن السلوك الخاطئ النه سوف يولد نقدًا ذاتيًا.



 الدراسات السابقة

  االجنبية –بية  العر– العراقية - :اتدراسال

العراقية . يعرض الباحث بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة الحالية 

والعربية واالجنبية والتي تتمثل في متغيرات اضطراب الشخصية السيكوباثية ثم يقدم الباحث 

 موازنة للدراسات السابقة وفيما ياتي عرض لهذه الدراسات 

 الدراسات العراقية -1

السلوك تعديل واحدة عن  او عربية ر الباحث حسب علمه على دراسة عراقيةث يعلم

 وسوف يعرض الباحث بعض الدراسات العراقية التي بحثت السيكوباثي في المكتبة العراقية

  في الشخصية السيكوباثية 

  - ) :1994(دراسة المرسومي  -1

 وعالقتُه باساليب المعاملة قياس السلوك السيكوباثي لدى نزالء مدرسة الشباب البالغين

هدفت الدراسة الى بناء مقياس للسلوك السيكوباثي وقياس السلوك السيكوباثي . الوالدية

وآانت ادوات . والتعرف على الفروق في السلوك السيكوباثي على وفق المعاملة الوالدية 

وقد . لتائي  االختبار ا– تحليل التباين االحادي – سبيرمان –الدراسة ، ارتباط بيرسن 

توصلت الدراسة الى ارتباط االهمال بدرجة عالية بالسلوك السيكوباثي ثم اسلوب التذبذب ثم 

 الرعاية الزائدة وثم اسلوب التسلط 

 - ) :1995( دراسة الجبوري  -2

مقياس مقنن لالتجاه المضاد للمجتمع لطلبة المرحلة اإلعدادية هدفت الدراسة الى بناء 

 869(طالب وطالبة بواقع  ) 1750( ات الجنس ، بلغ عدد افراد العينة وتطبيقه تبعًا لمتغير

 السادس من – الخامس –طالبة وتمثل العينة الصفوف الثالثة الرابع  ) 854( طالبـــًا و) 

اظهرت النتائج ان هناك فرقًا بين الطالب والطالبات لصالح الطالب . مدارس البنين والبنات 

الصفوف الثالثة الرابع والسادس لصالح الرابع ولم يظهر فرق وظهر ان هناك فروقًا بين 



بين العلمي واالدبي وفي ضوء النتائج توصلت الباحثة الى ان االتجاه المضاد للمجتمع اآثر 

 .  ظهورًا عند الطالب من الطالبات ويقل ظهوره بتقدم الصف الدراسي في المرحلة اإلعدادية

 

  ) 1998(دراسة الدوري  -3

. لسايكوباثية وعالقتها باساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة االعدادية الشخصية ا

هدفت الدراسة الى تعرف العالقة بين السيكوباثية واساليب المعاملة الوالدية وثم بناء مقياس 

 .الشخصية السيكوباثية لطلبة المرحلة االعدادية 

 

  )2002(دراسة السقاف  -4

 برنامج ارشادي لتعديل االتجاه نحو السلوك االجرامي لدى استهدفت الدراسة معرفة اثر

اتبع الباحث اسلوب . حدثًا جانحًا  ) 32(بلغت عينة الدراسة . االحداث الجانحين 

 .. المجموعتين الضابطة والتجريبية وقد توصل الباحث من االستنتاجات التالية 

 ك االجرامي يحمل االحداث الجانحين اتجاهات ايجابية عالية نحو السلو -1

 فعالية البرنامج االرشادي المستخدم في خفض مستوى االتجاه نحو السلوك االجرامي  -2

 استمرار الفعاليات والنشاطات التي تضمنها البرنامج  -3

  ) 2009(دراسة سمير  -5

في تعديل ) التنظيم الذاتي (  و )التعليم الذاتي(استهدفت الدراسة معرفة اثر التدريب على 

طالبة من اللواتي  ) 30(بلغت عينة الدراسة .  لدى طالبات المرحلة المتوسطة سلوك االنانية

ه ـــــــــــة بصورتــــــــــى مقياس سلوك االنانيـــــــحصلن على اعلى الدرجات عل

ووزعت الطالبات على ثالث مجموعات مجموعة ) لمدرسات واالمهات ل( المخصص 



 طالبات في آل مجموعة وقد استنتجت الباحثة )10 (ضابطة ومجموعتين تجريبيتين بواقع

 .فاعلية البرنامج الذي استخدمته في تعديل سلوك االنانية لدى الطالبات 

 

 

 

 الدراسات العربية 

 

  ) 1987( دراسة صابر حجازي  -1

في دراسة بعنوان دراسة للعالقة بين السيكوباثية االجتماعية وبعض متغيرات البيئة لدى 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على العالقة بين متغيرات البيئة . لمصري عينة من الشباب ا

 قيمة مساعدة  – قيمة االستقالل – قيمة التقدير  -  قيمة المسايرة–قيمة المساندة ( متمثلة في 

والسيكوباثية االجتماعية بين عينة الشباب )  المستوى االجتماعي واالقتصادي ( .االخرين

من طالب آلية التربية جامعة المنيا تتراوح )  طالبًا 247(ة الدراسة  شملت عين .المصري

 سنة ومن ادوات هذه الدراسة مقياس السيكوباثية من تعريب )22-20(اعمارهم ما بين 

" البراهيم قدوش "مقياس الوضع االجتماعي االقتصادي و" سمث " الباحث ومن اعداد 

وجود معامالت ارتباط سالبة بين . راسة ومن اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الد

 .السيكوباثية االجتماعية وآًال من المستوى االقتصادي واالجتماعي لالسرة 

 

 -: )1987( دراسة شحاته  -2

دراسة بعنوان ديناميات االتجاه نحو السلوك السايكوباثي بين الشباب وآان الهدف من 

فسية المحرآة للدوافع التي وراء الدراسة محاولة التعرف على ديناميات الصراعات الن



وتألفت عينة الدراسة من . االتجاه نحو االستجابة لممارسة السلوك السيكوباثي بين الشباب 

سنة  ) 35-15(تتراوح اعمارهم بين )  من االناث 59 من الذآور و54(  فــــــــردًا 113

 .التالية في مستويات علمية ومهنية مختلفة وقد اسفرت الدراسة عن النتائج 

ان االساليب المختلفة التي يستخدمها االشخاص للتعبير السلوآي عن صراعاتهم تتفاوت فيما 

وقد اوضحت الدراسة ان هناك . بينها تفاوًت يجعل من تجميعها في صنف واحد امرًا صعبا 

 . الضعف العقلي والسوسيوباثية – اختالل خلقي –النقص التكويني 

ي السلوك الذي اما ان يكون معاديًا للقانون والعرف او يكون سلوآًا وقد اشار الى االنغماس ف

وسلوآه يثير حفيظة المجتمع الذي يدينه وال يتقبله وقد نجد ان . ال يتصف بالمسؤولية 

الدين ، القدوة ، الصراع ، .( العوامل التي تؤثر بشدة في االتجاه نحــــــــــو السيكوباثية هي 

الجتماعية والجنسية ، المناخ االجتماعي ، االحباط ، البرود العاطفي ، الثقافة ، العالقات ا

ومعظم اشكال السلوك . العنف ، القوة ، االندفاع االسترجاعي للماضي ، والبيوت المفككة 

 ) . الالاجتماعي بما فيها السيكوباثية يرجع الى الحاجة الشديدة لالمن والحب

 

  ) 1989(دراسة ابو خريبة  -3

لدى السايكو باثيين العدوانيين من المراهقين الذآور ) االنا العليا ( لطبيعة لينيكية دراسة اآ

لدى ) االنا العليا ( هدفت الدراسة الى الكشف عن طبيعة . للمقارنة مع االسوياء 

في اطار دينامي ) باالنا ( السايكوباثيين العدوانيين وما يتعلق بوظائف البناء النفسي وعالقته 

 .قاية من االنحراف السايكوباثي نفسي للو

 

 ) 1990 (خليلدراسة  -4

هدفت الدراسة الى اسد. ء بنافي دراسة بعنوان المناخ االسري وعالقته بالصحة النفسية لال

 وشملت –ء بنا بابعاده المختلفة بالصحة النفسية لال–الكشف عن عالقة المناخ االسري 



)  مراهقة 80 مراهقًا و 120(  الثانوية مراهق ومراهقة من طلبة المدراس) 200(الدراسة 

وآانت ادوات الدراسة المستخدمة مقياس الصحة النفسية للكبار مقياس المستوى االقتصادي 

يس المستخدمة من يواالجتماعي لالسرة المصرية مقياس المناخ االسري بابعاده الستة  المقا

بين  ) 0،01(ند مستوىوقد توصلت الدراسات الى وجود عالقة موجبة دالة ع) خليل (

االمان االسري ، التضحية ، التعاون االسري ، وضوح االدوار ( المناخ االسري وابعاده 

 الضبط ونظام الحياة االسرية ، اشباع الحاجات االسرية –وتحديد المستويات االجتماعية 

نين  بين متوسطي درجات البآما آشفت عن فروق دالة احصائيًا) الحياة الزوجية لالسرة 

السالمة النفسية والتفاعل االيجابي مع الحياة لصالح البنين اآثر ووالبنات في الصحة النفسية 

 .من االناث 

 ) 1998(دراسة محمد  -5

لفتيان وعالقته ببعض متغيرات لدراسة آلينيكية لظاهرة الجنوح السيكوباثي والعصابي  

نحات الالتي صدرت ضدهن  فتاة يمثلن جميع الجا197الشخصية تكون مجتمع الدراسة من 

 .عامًا ) 18 -11(احكام من محكمة االحداث وتراوحت اعمارهن مابين 

 -:وقد توصلت الدراسة الى النتائج االتية 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط استجابات افراد مجموعتي البحث في    -1

 )  االستعراض– العدوان –الخضوع ( الحاجات النفسية الكامنة الى 

جود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات ترتيب الحاجات النفسية الكامنة  و -2

:  فقد جاء ترتيب الحاجات لدى السيكوباثيات عصابياتبين الجانحات السيكوباثيات وال

 – الجنس – االستنجاد – االستعراض – الخضوع – الجنسية المثلية – العدوان –السيطرة (

 – االستنحاد –الخضوع ( ب الحاجات لدى العصابيات آاالتي وقد جاء ترتي) المعرفة 

وقد تم تطبيق )  المعرفة – العدوان – الجنس – الجنسية المثلية – السيطرة –االستعراض 

 لعمل صفحة نفسية للجانحة السيكوباثية واخرى M.M.P.1  واختبار  H.T.P اختبار 

 صية الجانحة السيكوباثية والعصابية للعصابية واالختباران قد اتفقا في رسم بروفيل لشخ



 

 -: )2004  (دراسة مندور -6

المتسربين من الجانحين االحداث ديناميات السلوك العدواني واالنحراف السيكوباثي لدى 

استهدفت الدراسة دراسة السلوك العدواني واالنحراف ) دراسة آلينيكية . ( التعليم 

ة اعادة تصنيف االناث الجانحات وفقًا لطبيعة ومحاول. السيكوباثي لدى االحداث الجانحين 

سلوآهم وانحرافهم ودراسة بناء شخصية الجانح العدواني والجانح السيكوباثي لتقليل تسرب 

وقد تكونت عينة . الطالب من التعليم وتقليل ارتكابهم للجرائم التي تجعلهم من الجانحين 

ث مقياس السلوك العدواني واختبار حدثًا جانحًا ، طبق عليهم الباح ) 128(الدراسة من 

الشخصية المتعدد االوجه واالختبار االسقاطي باالضافة الى تطبيق استمارة المقابلة 

 على عينة الدراسة االآلينيكية وقد انتهت الدراسة الى   TAT االآلينيكية واختبار الثبات 

 . النتائج االتية 

ي واالنحراف السيكوباثي لدى االحداث وجود عالقة ارتباطية دالة بين السلوك العدوان

الجانحين ، آما وجدت فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات االحداث الجانحين 

االعلى عدوانية ومتوسط درجات االحداث االعلى سايكوباثية آما وجدت فروق ذات داللة 

 الجانحين احصائية بين متوسط درجات االحداث االعلى عدوانية ومتوسط درجات االحداث

االعلى عدوانية ومتوسط درجات االحداث الجانحين االعلى سايكوباثية فـــــــــــــي ، 

وذلك لصالح االحداث االعلى عدوانية في حين آانت الفروق ) .  التنفيس بالتنفيذ–العدوان (

  لصالح االحداث الجانحين االعلى سايكوباثية 

 

  )2005(دراسة خليل ومحمد  -7

 بعض المتغيرات االسرية المرتبطة باضطراب الشخصية دراسة بعنوان

هدفت الدراسة الى التعرف على طبيعة العالقة ) دراسة سايكودينامية ( ة ــــــــــــــالسيكوباثي

 المستوى –المناخ األسري ( بين بعض المتغيرات المتمثلة في بعض المتغيرات االسرية 



واالنحراف السيكوباثي لدى ) رآيب االسرة  ت-االقتصادي  االجتماعي  الثقافي لالسرة

حالة من الذآور المرتفعين على ) 50(وآانت عينة الدراسة االساسية تتكون من . الشباب 

مقياس السيكوباثية المترددين على العيادة الخارجية لمستشفى الصحة النفسية بطنطا ومرآز 

وباثية ومقياس السيكوباثية وقد طبق عليهم مقياس االعراض السيك. االدمان التابع لها 

اما عينة الدراسة االآلينيكية ) 1966مليكة (ومــــن اعداد  )  MNP(الموجود في مقياس

افراد من العينة االساسية الذين حصلوا على اعلى الدرجات على مقياس ) 4(فبلغ عددها 

.  رية وآانت ادوات الدراسة تتألف من االدوات السيكومت. االعراض السيايكوسوماتية 

  -:المناخ االسري ويتكون من ستة ابعاد وهي 

 اشباع حاجات افراد – وضوح االدوار – التضحية والتعاون االسري –االمان االسري (

وتوصلت الدراسة الى النتائج )  ضبط نظام الحياة االسرية - الحياة الروحية لالسرة -االسرة 

االسري والسلوك االجرامي الحد الوالدين وهي ان المناخ االسري السلبي والتفكك . االتية 

واالهمال واالحساس بالحرمان يؤدي الى اضطراب وتشوه صورة الذات لدى هؤالء االفراد 

والبروفيل . ونمو مشاعر العدوان والقلق واالحباط واالفتقار الى الفهم واالدراك الجيد 

ف لنا عن مشكالت نفسية حادة النفسي لالفراد السيكوباثيين افراد المجموعة االآلينيكية يكش

وزيادة مشاعر القلق والتوتر وانعدام الثقة بالنفس وسيطرة مشاعر العدوان والتمرد وعدم 

 . احترام الذات 

 

 

 

 الدراسات االجنبية 

  al. Newmon et ,  Joseph P )1977(دراسة جوزيف بـ ينومان واخرون -1

كوباثيين وغير السيكوباثيين حيث يشمل باع لدى المذنبين من السيش بعنوان ارجاء االدراسة

من اجل الحصول على مكافأة او . ارجاء االشباع على تأخير مباشر لالشباع او الرضا 



 تقديم تماية غبحيث يتحتم مقاومة الثواب الفوري ولتحقيق هذه ال. ثواب اآثر في المستقبل 

يختار الفورية مع احتمال المفحوصين مع سلسلة متعاقبة مشتملة على اختيار بين استجابتين 

 ومن نتائج هذه  .مكافأة واستجابة مرجأة مع امكانية الحصول على مكافئةالضعف في 

الدراسة ظهر ان السيكوباثيين منخفضي القلق اآثر ضعفًا من منخفضي القلق من غير 

غير من  اقل من منخفضي القلق قوميل السيكوباثيين منخفضي القل. السيكوباثيين 

   .ثيين في ارجاء االشباعالسيكوبا

 -:  E .L.Michea I& R,  Burn  1985دراسة بيرن واخرون  -2

دراسة بعنوان رد فعل السيكوباثيين االصليين والثانوبيين في مواقف االثارة والغضب من 

واشتملت عينة الدراسة على . حيث رد الفعل في المواقف العدائية تبعًا للتنشئة االجتماعية 

 وفي م العينة من المقبوض عليه3/4رضى الذآور السيكوباثيين وآان من الم ) 600(

الى سيكوباثيين مرتفعي السيكوباثية ولديهم )   Shaps (السجن وقسموا بعد تطبيق مقياس 

انسحاب اجتماعي منخفض وسيكوباثيين ثانوبين مرتفعي السيكوباثية مرتفعي االنسحاب 

اثيين منخفضي السيكوباثية مرتفعي االجتماعي ومجموعة ضابطة من غير السيكوب

 وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية . االنسحاب االجتماعي 

 واقف عن غير السيكوباثيين مآان رد فعل السيكوباثيين قوي في اثارة الغضب في ال -1

ع السيكوباثي الثانوي في مستوى الغضب م االجتماعي االصلي باثييتشابه السيكو -2

 طاع االخير ان يتحكم في آبح جماح نفسه ستأو. والعدوانية 

تشابهت استجابات السيكوباثين االصلييين والثانويين على العبارات الدالة على العدوان  -3

 ذآاء اآثر ميًال الى العنف عن الذين آان االقل السيكوباثيون .اال انهم اختلفوا في شدته 

 .نسبة ذآائهم اعلى 

  )Rasink  . Patrica A : -)1985  اباتريشي -3

 ادراك المناخ االسري االجتماعي والعدوان البدني داخل المنزل دراسة بعنوان 



هدفت الدراسة الى التعرف على ما اذا آان المناخ االسري االجتماعي يختلف في البيوت 

 التي ال يوجد فيها عنف وعدوان في حل صراعاتهم آما يدرآها االبناء 

في التعليم العالي لم يتخرجوا بعد حيث طلب منهم ان طالبًا  ) 486( شملت عينة الدراسة 

يقرروا ما اذا آان العدوان البدني يحدث بين االزواج داخل منازلهم وذلك اثناء اخر سنتين 

مقياس المرغوبيــــــــــة االجتماعية لمارلــــــو . لهم في التعليم العالي ومن ادوات الدراسة 

 وجود فروق دالة في -:من نتائج هذه الدراسة  و MC. SDS. Marlo – Crawneآراون

المناخ االسري االجتماعي بين البيوت التي تستخدم العدوان البدني لحل الصراعات عن 

واجاب الطالب الذين اقروا . البيوت االخرى التي ال تحل صراعاتها باالعتداءات البدنية 

صراعات التفاعلية ، حيث ال بوجود العدوان البدني داخل اسرهم بان عائالتهم تتميز بال

تستخدم اساليب حل المشكالت بطريقة عقالنية ، وان االستقالل الذاتي ال يوجد في شكل 

مؤآد داخل اسرهم وال يشترآون في انشطة مشترآة ، وان االسر التي تستخدم العدوان 

 .البدني لها موارد اجتماعية قليلة للترفيه 

  al . et .Brooneret.Robert K )3199( برونرت واخرون.ك.دراسة روبرت 

بين مسيئي استخدام  من  االيدزومرضىبعنوان اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع 

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى العالقة بين . العقاقير عن طريق الحقن الوريدي 

 ومسيئي استخدام العقاقير عن طريق الحقن  )  H,Vinfection(  مرضى االيدزعدوى 

لوريدي وايضًا للتعرف على العالقة بين تشخيص اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع ا

 مفحوصًا من مسيئي استخدام )272 (شملت عينة الدراسة. ) HIV(ومعدل عدوى االيدز

ثم اخضاعهم لدراسة سيكولوجية مطولة وآان متوسط اعمار . العقاقير بالحقن الوريدي 

المعلومات من خالل مرآز ابحاث الكحوليات حيث سنة وتم الحصول على ) 36(العينة 

. المقابالت نصف السنوية وهذه المقابالت التشخيصية آانت صادقة وثابتة في اجراءاتها 

شهرًا ومن نتائج هذه الدراسة انتشار اضطراب ) 12(وتم تجميع البيانات على مدى 

ادة للمجتمع ووجد ان تشخيص اضطراب الشخصية المض. الشخصية المضادة للمجتمع 

 يوجد في عدد هائل من بين مضطربي اساءة استخدام االدوية 



 ) a.at, North .  Corloss  ) 1993 .دراسة آارولوس نورث واخرون 

هدفت . التشخيص الدقيق بين المشردين : في دراسة بعنوان الشخصية المضادة للمجتمع 

والتشخيص الدقيق والمؤثرات الدراسة الى التعرف على سمات الشخصية المضادة للمجتمع 

من  ) 900(االجتماعية والثقافية للمشردين الذين ليس لهم مأوى وشملت عينة الدراسة 

وفي . من الذين يعيشون في المالجئ ليًال )  اناث 300 ذآور ، 600(المشردين بال مأوى 

رخيصة المناطق العامة في الشوارع والمناطق المهجورة ومحطات االوتوبيس والحجرات ال

ومن بين نتائج هذه . او مع اصدقائهم بشكل سيء حيث يؤجرون غرف لمدة يوم او اآثر . 

 -:الدراسة 

ان المشردين آانوا يتصفون بالشخصية المضادة للمجتمع وان معظم اعراض اضطرابات 

الشخصية المضادة للمجتمع تنبئ بان الكثير من المشكالت السلوآية للمحتاجين تاتي من 

كثافة السكانية وان المشردين آانوا غالبًا قادة للسلوك المضاد للمجتمع وان بعض مناطق ال

االفراد الذين ارتبطوا دوماًَ بنشاط مضاد للمجتمع قبل ان يكونوا مشردين وان االهانات 

 .والمخدرات والكحوليات تتحكم وتنجح في حدوث السلوك المضاد للمجتمع 

  lire,T , Frant & Fagn ,  Tomas T )9519 (دراسة توماس فاجان وافرنك ليرا

الفرق بين تكرار وشدة : في دراسة بعنوان الشخصية السوسيوباثية االولية والثانية 

 .ين االتيين توهدفت الدراسة الى التحقيق من الفرض. السلوآيات المضادة للمجتمع 

وباثين  السوسيمنون يكررون سلوآهم المضاد للمجتمع اآثريالسوسيوباثيون االول -1

   .الثانويين

 يميلون الى مزيد من حدة السلوك المضاد للمجتمع اآثر من االوليونالسوسيوباثيون  -2

وتم اختيار المفحوصين من مؤسسة . السوسيوباثيين الثانويين وغير السوسيوباثيين 

 سنة وآانوا متهمين بسرقة بنوك او جرائم 28 -19صالحية فيدرالية ترواحت اعمارهم بين أ

 .وبعضهم من مستوى اقتصادي منخفض عنف 

 - :ومن نتائج هذه الدراسة



في السلوآيات المضادة للمجتمع   انجذبوا بشكل له داللة آبيرةاالوليون ثيوٍنالسوسيوبا -1

 اآبر من السوسيوباثيين الثانويين 

في تكرار السلوك )  01،0  ( انجذبوا اآثر بدرجة دالة عنديون االوليونالسوسيوباث -2

 مجتمع اآثر من غير السوسيوباثيين منخفض القلق المضاد لل

بالنسبة لحدة السلوك المضاد للمجتمع وجدت داللة للسوسيوباثيين مع رد فعل القلق عند  -3

)0،05( 

 موازنة الدراسات السابقة

باجراء موازنة دقيقة وعلمية بين ما تم التطرق اليه من الدراسات السابقة سيقوم الباحث 

 -: لتلك الموازنة من حيث الجوانب التالية وفيما يلي عرض مفصل

  - :االهداف -1

بينما اختلفت الدراسة . الحظ الباحث ان معظم الدراسات السابقة قد تشابهت في اهدافها 

فقد هدفت الدراسة الحالية الى معرفة اثر . الحالية عن تلك الدراسات من حيث االهداف 

و ) التنظيم الذاتي ( سيكوباثية وفق اسلوبي البرنامج االرشادي في تعديل سلوك الشخصية ال

في اثـــــــــر التدريب على ) سميرة ( واتفقت الدراســة مـــع دراسة ) التعليمات الذاتية ( 

 .في تعديل سلوك االنانية ) التنظيم الذاتي ( و ) التعلم الذاتي (

     -:العينة  -2

طالبة في  ) 30(و )آارلوس ( مفحوص في دراسة ) 900( عدد عينة الدراسة بين تراوح

اما . من حيث عدد العينة ) سمير ( واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ) سمير ( دراسة 

سنة وقد اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات  ) 11-55(اعمار العينة فقد تراوحت بين 

سنة  ) 22- 20( االخرى في معدل العمر واتفقت مع دراسة حجازي اذ تراوح العمر ما بين 

واختلفت الدراسة الحالية مع جنس العينة في الدراسات السابقة فقد آانت بعضها من الذآور 

محمد ( او من االناث فقط آما في دراسة ) باتريس ، روبرت ، توماس ( فقط آما في دراسة 



اذ ان العينة )  خليل – آارولس –شحاته ( واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة ) وسمير

نت من الجنسين واختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ان عيناتها من غير تكو

 .في ان عينة الدراسة آانت من الطلبة غير المتخرجين ) حجازي(الطلبة واتفقت مع دراسة 

  -:االداة  -3

) باتريشيا ، خليل ، حجازي ( تشابهت بعض الدراسات السابقة من حيث االداة مثل دراسة 

في المقابلة ) مندور ( دام المرغوبية االجتماعية واالدوات السيكومترية وفي دراسة باستخ

في قياس السلوك ) المرسومي ، الدوري ( واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة . االآلينيكية 

فقد قام الباحث بتكييف مقياس الشخصية . السايكوباثي واختلفت معها في بناء المقياس 

 ) التعليم الذاتي والتنظيم الذاتي ( ء برنامج وفق اسلوبي السيكوباثية وبنا

  -:النتائج  -4

باتريشيا ، خليل ، المرسومي ، الدوري ( تشابهت معظم الدراسات من حيث النتائج آدراسة 

. واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة )  ، بيومي ، شحاتة ، حجازي ، نورث 

ة احصائية لصالح المجموعة التجريبية آما سيرد ذآرها حيث اآدت وجود فروق ذات دالل

 .مفصًال في الفصل الرابع 

 -:جوانب االفادة من الدراسات السابقة 

االطالع على منهجية البحوث السابقة قد افاد الباحث بتزويده بخلفية علمية عن منهجية  -1

 .البحث الحالي وادواته ووسائله 

 .خيص الظواهر النفسية المراد قياسها االطالع على االدوات المستعملة لتش -2

االطالع على جوانب القصور في نتائج الدراسات السابقة افاد الباحث آثيرًا في بناء  -3

) التعليم الذاتي(برنامج ارشادي معرفي اعتمد على وفق خلفية نظرية قائمة على اسلوبي 

 ) .التنظيم الذاتي(و

 .لقياس والتشخيص والتقويم  االفادة من ادوات البحوث السابقة واجراءات ا -4



االطالع على المصادر والمراجع العلمية الحديثة في مجال االرشاد النفسي بشكل خاص  -5

 .  وفي مجال الصحة النفسية بشكل عام 

 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث 

من المعروف ان البحوث التجريبية من ادق البحوث علمية اذ يمكن ان تستعمل الفرضيات 

لسبب والنتيجة ويكون هذا النوع من اآثر االساليب صدقًا في حل المشكالت الخاصة با

ويتضمن هذا الفصل وصفًا دقيقًا للخطوات المتبعة  ) 184 : 1998عدس (التربوية والنفسية 

 .في اجراء البحث الحالي وفيما يلي عرض الهم الخطوات 

 -: منهجية البحث -:اوًال

وذلك من خالل تصميم مجموعتين تجريبيتين ومجموعة  استعمل الباحث المنهج التجريبي 

  بعدي وفق الخطوات االتية –ضابطة مع اختبار قبلي 

طالب وطالبة لموضوع البحث الحالي بعد اجراء اختبار ) 30(اختيار عينة تتكون من  -1

 قبلي 

توزيع افراد العينة بصورة عشوائية الى ثالث مجموعات مجموعة ضابطة ومجموعتين  -2

 ن تجريبيتي

 اجراء التكافؤ للمجموعات الثالث في بعض المتغيرات  -3

دربت المجموعة التجريبية االولى على التعليم الذاتي والمجموعة التجريبية الثانية على  -4

 التنظيم الذاتي في حين لم يقدم أي تدريب للمجموعة الضابطة 

 ة والتجربيتين اجراء اختبار بعدي لمعرفة الفروق ودالالتها للمجموعات الثالث الضابط -5

 -:التصميم التجريبي  -:ثانيًا



يقصد بالتصميم التجريبي وضع الهيكل االساسي لتجربة ما فيتضمن وصف المجموعة التي 

سيتكون منها افراد التجربة وتحديد الطرق التي يتـــــم اختبــــــــــار عيناتهــــــــــــا 

متوخاة من هذا البحث اتبع الباحث والجل تحقيق االهداف ال ) 80 : 2000العيسوي ، (

التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبيتين والمجموعـــــــــــــة الضابطة ذات الضبط 

واعتمد الباحث هذا التصميم  النه ذو ضبط )   (  Kelinger ,1973:335 المحكـــــــــــم 

ـد تؤثر فــــــــــي الصـــــدق محكم يسمح بضبط عدد من العوامـــــــــل التــــــــي قــــ

والعامل االساسي في هذا التصميم هو التوزيع  ) 186 :2001رؤوف ،(الداخلـــــــي 

العشوائي للمجموعات الثالث وذلك الستبعاد الفروق بين افراد المجموعات الناتج عن 

لتكافؤ فـــــي عدد اسلوب االختبار والتي يكون لها تأثير الفروق فــــــي النتائج واجـــراء ا

وهذا يوفر درجة عالية من  ) 125 – 121 : 1989ابو عالم ، ( مـــــــــن المتغيرات 

آما في شكل  ) 75 : 1982نيل ، ( الضبط التجريبي ويمنح الباحث قدرًا مقبوًال من الثقة 

 ) 1(رقم 

 يوضح التصميم التجريبي للبحث) 1(شكل رقم 

   

 

 

 

 

 

 

 

  السيكوباثي السلوك قياس

 تجريبية . م
 ثانية

 ضابطة . م  تجريبية . م
 اولى

 اسلوب
 التعليمات
 الذاتية

 اسلوب
الذاتي التنظيم

 من كلل البعدي االختبار
 الثالث المجموعات



 

                                                    مقارنة

 

  

 

 مجتمع البحث يشمل البحث الحالي جميع طلبة جامعة بغداد للعــــــــام -:ثالثا 

طالب وطالبة وقد توزعوا  ) 43052(والبلغ عددهم  ) 2010 – 2009(الدراســــــــــي 

 22154(طالبا وبلغ عدد الطالبات  ) 20898( الذآور حسب متغير الجنس فبلغ عدد الطلبة

موزعين على التخصيصات العلمية واالنسانية المختلفة وحسب الجنس والتخصص ) 

 ) 2(والصف آما مبين في جدول رقم 

 يتبع على الصفحة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

الرقم الرابع الثالث الثاني االول

ص
ص
تخ
ال

 

ات
كلي
ال

 

 اناث ذآور اناث ذآور اناث ذآور ثانا ذآور
 المجموع

 156 175 179 175 188 199 198 201 246 الطب  1
طب  2

 الكندي
96 88 74 61 65 55 50 40 529 

طب  3
 اسنان

197 233 190 188 83 120 80 117 1208 

 194 122 86 187 108 166 157 222 146 الصيدلة 4
طب  5

 بيطري
89 77 81 64 63 86 50 52 562 

هندسة  6
 خوارزمي

144 22 41 21 49 20 31 16 344 

 3209 350 300 499 490 375 375 366 454 هندسة 7
 2203 300 200 369 205 357 234 327 211 علوم 8
 3780 231 492 348 643 369 583 448 666 زراعة 9

التربية  10
 ابن الهيثم

357 654 301 580 291 433 198 265 3079 

العلوم  11
 بنات 

- 411 - 299 - 258 - 170 1138 

12 

ية
علم
ال

 

 516 30 38 36 52 56 62 76 166 التمريض

 3081 356 356 412 280 240 352 668 417 االداب 13
التربية  14

 ابن رشد
744 540 622 402 543 407 498 413 4169 

 1697 154 257 234 165 119 157 360 251 اللغات 15
 1475 157 194 159 167 146 185 179 288 القانون 16
العلوم  17

 السياسية 
211 117 104 86 99 91 188 108 1004 

االدارة  18
واالقتصاد 

839 471 604 422 457 374 480 463 4110 

العلوم  19
االسالمية 

227 80 188 35 196 95 169 66 1056 

 1071 51 85 97 168 74 144 178 274 االعم  20
الفنون  21

 الجميلة 
286 211 177 187 191 98 176 182 1508 

التربية  22
 بنات 

- 499 - 518 - 840 - 866 2723 

التربية  23
الرياضية 

 بنات

- 189 - 147 - 111 - 89 536 

24 

ية
سان
الن
ا

 

التربية 
 الرياضية 

408 49 321 35 222 45 199 20 1299 

 43052 4793 4306 5549 4725 5146 5150 6666 6717 المجموع

البحثمجتمع)2 (رقمجدول



   Sample of the Researeh    -: عينة البحث -:رابعًا 

بما ان طبيعة البحث الحالي تتطلب اختيار بعض الكليات الجراء التجربة فقد اختار الباحث 

عينة من التخصيصات العلمية واالنسانية لجامعة بغداد بصورة عشوائية والذي بلغ عددها 

البة وزعت بحسب الجنس والتخصص والصف آما هو مبين في جدول طالب وط ) 400(

 ) 3(رقم 

 ) 3(الجدول رقم 

 عينة البحث طلبة جامعة بغداد موزعة بحسب الجنس والتخصص والصف

 الكليةالتخصصالرقم الرابع الثالث الثاني االول

 اناث ذآور اناث ذآور اناث ذآور اناث ذآور

المجموع

طب  1

 ناسنا

5 6 5 5 2 3 2 3 31 

 82 8 7 13 13 10 10 9 12 الهندسة 2

3 

 العلمي

 57 10 5 9 5 9 6 8 5 العلوم

 79 9 9 11 7 6 9 17 11 االداب 4

تربية  5

 ابن رشد

19 14 16 10 14 10 13 11 107 

6 

 االنساني

 44 5 7 6 4 3 4 9 6 اللغات

 400 46 43 52 45 43 50 63 58 المجموع

 

ع مقياس تعديل السلوك الذي تتباه الباحث على عينة البحث المذآور بنسبة   وز-:خامسًا

استمارة تمثل ) 30(من الطلبة ومن ثم رتبت الدرجات تنازليًا ثم اخذت  ) 100(اي % )25(

 .اعلى الدرجات للطلبة الذين يحتاجون الى تعديل السلوك السيكوباثي 



 بواقع عينتين تجريبيتين وعينة ضابطة وزع الباحث الطلبة عشوائيًا الى ثالث مجموعات

من الطلبة تتعرض المجموعتين التجريبيتين االولى والثانية ) 10(تضم آل مجموعة 

 للبرنامج االرشادي والمجموعة الضابطة ال تتعرض للبرنامج االرشادي 

 التكافؤ بين المجموعات الثالث 

 1989:114اوعالم ، .(لبحث توفر التكافؤ بين مجموعات البحث امر ضروري لتصميم اان

اذ يسعى الباحث الى ان تكون مجموعات البحث متكافئة حتى ال تكون الظروف في ادائها ) 

راجعة الى الفروق بين المجموعات ، ولهذا فقد آوفئ افراد المجموعات الثالث في 

اسي لالب مستوى التحصيل الدر(  وهو -:المتغيرات االتية والتي لها تأثير في المتغير التابع 

وذلك النــه مـــــــــن خالل اطالع الباحث )  العمر- مستوى التحصيل الدراسي لالم –

وجد ان متغير التحصيل الدراسي للوالدين له  ) 2005دراسة ظافر (علــــــى االدبيات مثل 

اثر مهم في سلوك المراهق وعم استقراره والتزامه بسلوك ثابت وعدم ثقته بنفسه قد يعكس 

وقد اآدت الدراسات في  ) 87 :1981الحافظ ،( الواقع الوسط الثقافي الذي يعيش فيه في 

مجال نمو الشخصية ان متغير العمر له دور في نمو وتطوير نمط العالقات االجتماعية 

واالنفعاالت والدوافع بطريقة منظمة آنمط النمو الجسمي والعقلي ، فمع تقدم االفراد في 

آية جديدة لديهم وان لمتغير العمر تأثير واضح في نمو السمات العمر تظهر انماط سلو

  ) 265 : 2000ابو جادو ، ( السلوآية واختالفاتها من عمر الى اخر 

 التحصيل الدراسي لالب  

قسمت مستويات تحصيل االب تبعًا لنوع المؤهل العلمي الذي يحمله الى اربعة مستويات 

وقـــــــــد . واستخــــــــدام مربــــــع آاي )  جامعي –  اعدادية– متوسطة –ابتدائية ( هــي 

) االعدادية مع الجامعة ( وايضًا دمجت الخليتان ) االبتدائية مع المتوسطة ( دمجت 

) 05،0(للحصول على تكافؤ المجموعات الثالث بعد ان آان التكرار المتوقع اقل من 

تبين انه ال . تكافئة في هذا المتغير وبذلك تكون المجموعات الثالث م) 2(وبدرجة حرية 

 . يوضح ذلك ) 4(توجد فروق بين المجموعات الثالث في تحصيل االب والجدول رقم 



  )4(جدول رقم 

التكافؤ في متغير التحصيل الدراسي لألب الفراد المجموعات  - أ

 الثالث 

 المجموعة  قيمة مربع  تحصيل االب 

 ابتدائية 

 وسطة مت

 اعدادية 

بكلوريوس 

 المجموع

 الجدولة  المحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

تجربية 

 اولى 
5 5 10 

تجريبية 

 ثانية 
5 5 10 

 10 6 4 ضابطة 

 30 16 14 المجموع 

 غير دالة 4،67 0،875

   

 ) 05،0(غير دالة عند مستوى ) 67،4(وقد تبين ان قيمة مربع آاي الجدولية البالغة 

 . عات الثالث للمجمو) 2(وبدرجة حرية 

  -:التحصيل الدراسي لالم  - ب

قسمت مستويات تحصيل االم تبعًا لنوع المؤهل العلمي الذي يحمل اربعة مستويات 

وتم استخدام مربع آاي آوسيلة احصائية ) ابتدائية ، متوسطة ، اعداية ، جامعة ( هـــــــــي 

االعدادية مع ( ت الخليتان وايضًا دمج) االبتدائية مع المتوسطة ( لهذا الغرض وقد دمجت 

للحصول على تكافؤ المجموعات الثالث بعد ان آان التكرار المتوقع اقل من ) الجامعة 

وعند اختبار الفرق بين المجموعات الثالث التجريبية االولى والثانية والضابطة ) 05،0(

حصائية بين والمستوى التحصيلي لالم اظهرت نتائج االختبار بانه ال يوجد فرق ذو داللة ا



وبذلك تكون ) 2(وبدرجة حرية ) 05،0(المجموعات الثالث عند مستوى الداللة 

 .بوضح هذه النتائج ) 5(المجموعات الثالث متكافئة في هذا المتغير والجدول رقم 

 )5(جدول رقم 

 التكافؤ في تغير التحصيل الدراسي لالم الفراد المجموعات الثالث 

 المجموعة  قيمة مربع آاي متحصيل الدراسي اال

ابتدائية 

ومتوسطة

اعدادي 

وبكلوريوس

 المجموع

 الجدولية المحسوبة

مستوى 

 الداللة 

التجريبية 

 االولى 
4 6 10 

التجريبية 

 الثانية 
5 5 10 

 10 7 3 الضابطة 

 30 18 12 المجموع 

833،0 659،0 

الة
ر د
غي

 

 

وهي غير دالة  ) 0 ، 659( لجدولية تساوي ان قيمة مربع آاي ا) 5(تبين من جدول رقم 

 ) 2(وبدرجة حرية ) 833،0(بالدرجة المحسوبة ) 05،0(عند مستوى داللة 

 -:العمر الزمني 

للتثبت من تكافؤ المجموعات الثالث في العمر الزمني لكل فرد من افرادها بحسب االشهرتم 

اذ آانت القيمة )  Kruskal walis Test ) (آروسكال واليز ( استخدام اختبار 

 ) 0، 05(عند مستوى داللة  ) 99،5( والقيمة الجدولية  ) 3.،147( المحسوبـــــــــة 

وهي غير دالة احصائيًا مما يدل على تكافؤ المجموعات الثالث وجدول ) 2(وبدرجة حرية 

 .يبن ذلك  ) 7 و 6(



 

 

  باالشهر الثالث للمجموعات الطلبة اعمار ) 6 (رقم جدول

  الضابطة  الثانية التجربة  االولى ةالتجرب

216 228 276 

240 240 228 

228 252 240 

276 264 288 

288 276 264 

276 288 252 

228 240 216 

240 216 276 

252 264 228 

264 252 216 

  بالشهور للعمر الثالث المجموعات الفراد العمر متغير في التكافؤ
 ) 7 (رقم جدول

 متوسط ددالع المجموعة

 الراتب

 الداللة مستوى آاري مربع قيمة  الحرارة درجة

05،0 

 التجربة

  األولى

10 14،45

 التجربة

  الثانية

10 35،19

 التجربة

  الثالثة

10 70،12

  دالة غير 5،99 3،147 2



 

 ) 2 (حرية ودرجة ) 05،0 (مستوى عند ) 99،5( الجدولية واليز آورسال قيمة

 - :حثالب اداة

 تعديل في الذاتية والتعليمات الذاتي التنظيم اثر قياس الى يرمي الحالي البحث آان لما

 لديه توفر ما على الباحث اطالع وبعد بغداد جامعة طلبة لدى السيكوباثية الشخصية سلوك

 والدراسات الباحث علم حد على للسيكوباثية عراقيًا مقياسًا الباحث يجد لم نفسية مقاييس من

 السيكوباثية االعراض مقياس تبنى لذا . ايضًا علمه حد على جدًا نادرة الموضوع هذا يف

 ملحق فقرة) 20 (من المتكون ) السعدني ( وتقنين وتعريب ) هاري روبرت (اعداد من

 ) 1 (رقم

 العوامل من اثنين من تتكون السيكوباثية االعراض قائمة ان على قوية ادلة توجد اذ

  - :يلي آما عامل لكل المحددة الفقرات وتوزيع . رةالمستق الملتوية

  16 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 االول العامل

  19 ، 18 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 ، 9 ، 3 الثاني والعامل

 يعكس االول فالعامل . السيكولوجي للبناء وجهان يمثالن سيكولوجيا العاملين وآال

 ونقص الذات حول التمرآز مثل العاطفية فاتوالص شخصي بين ما خصائص مجموعة

 . للسيكوباثية اساسية مفاهيم اآلينيكيًا تعتبر والتي القسوة او والغلظة بالذنب االحساس

 بالمعدالت ايجابيًا يرتبط االول العامل ان على فقرات ثمانية في العامل هذا ويمثل

 الهستيرية الشخصية ضطرابوا للنرجسية االصلي النموذج ومع للسيكوباثية االآلينيكية

 والعامل . القلق مقاييس مع سلبيًا يرتبط وهو والذهانية للميكافيلية الذاتي التقدير مقياس ومع

 الحياة اسلوب او للمجتمع والمضادة باالندفاعية المرتبطة السيكوباثية مظاهر يعكس الثاني

 للمجتمع لمضادةا الشخصية اضطراب تشخيص مع ايجابيا ترتبط وهي . المستقرة غير

 والبحث . للمجتمع المضاد والسلوك واالجتماعية االقتصادية والحالة االجرامي والسلوك

  .الدراسة هذه في الباحث تبناه الذي المقياس تطبيق هو الحالي



 

 

 -: الفقرات صالحية

 للمقاييس السايكومترية الخصائص بعض تحديد الى النفسي القياس في المختصون اتجه

 قياس في دقيقة غير نتائج اعطاء عن المقياس تبعد او القياس اخطاء من تحد ان كنيم التي

 االغراض فـــــــــــي المقـــــاييس نتائج استعمــــــال باالمكان يصبح حتى السمة

 الخصائص ابرز من والثبات الصدق يعد ) 282 ،1998 ، ونوف عدس (العلميــــــــــة

 ، عالم ( القرارات اتخاذ في نتائجها تستعمل اذا والتربوية سيةالنف للمقاييس السيكومترية

1993 : 334 (  

   Face Validity الصدق الظاهري 

ان الصق الظاهري يتحقق عندما يتم الحصول )  Allen& Yen   1979 ينالن و( يرى 

ليكون المقياس مناسبًا للموضوع المراد ) خبير ( على حكم او قرار من شخص مختص 

  )  ( Allen &yen ,1979 : 96 ه قياس

 مجموعة على السيكوباثية الشخصية مقياس عرض خالل من الصدق من النوع هذا وحقق

 وتعليماته مكوناته صالحية على اراؤهم اجتمعت الذين النفس علم في المختصين الخبراء

  ) 3 رقم ملحق ( البحث مجتمع ليالئم معظمها عدلت آما فقراته وغالبية

  والفقرات تعليماتال وضوح

 الزمن وآذلك للمستجيبين والفقرات التعليمات وضوح مدى من التحقق االجرء هذا يستهدف

 ومقدارها البحث مجتمع من عشوائية عينة باختيار ذلك ، االجابة في الطلبة يستغرقه الذي

  ةدقيق) 20-15 (بين ما آان االجابة ي المستغرق الزمن ان تبين . وطالبة طالبا ) 50(

  المقياس تصحيح



 ثم الطالبة او الطالب استجابة وفق على المقياس فقرات من فقرة لكل درجة وضع به يقصد

 على االجابة بدائل اما استمارة لكل الكلية الدرجة بذلك لنستخرج الفقرات درجات تجمع

) علي طبقتن دائمًا،غالبًا،احيانًا،نادرًا،ال(هي بدائل خمسة فقرة آل امام وضعت فقد الفقرات

 ) 8 (رقم جدول في موضح هو آما ) 1 ، 3، 2 ، 4 ، 5 ( للشدة وزنًا واعطيت

 )8 (رقم جدول

 وأوزانها المقياس بدائل

  علي تنطبق ال  نادرًا  احيانًا  غالبًا  دائمًا البائل

 1 2 3 4 5 الفقرة وزن

   

  السيكوباثية الشخصية لمقياس االحصائي التحليل

 ويقصد بالقوة التميزية للفقرة قدرتها على التمييز بين -:زية للفقرات حساب القوة التمي - أ

الفئة العليا والفئة الدنيا من االفراد إذ ان معامل االرتباط العالي الموجب للفقرة يعني انها 

تميز بين الفئتيين المتطرفتين وهذا يعني ان الفقرة تسهم مساهمة فعالة في قدرة المقياس على 

زية للفقرات ييهدف حساب القوة التمي ) 293 : 1998عودة ، ( روق الفردية الكشف عن الف

ي ــــــي ال تميز بين االفراد وفــــــــــاد الفقرات التـــــــــى استبعـــــفي المقاييس النفسية ال

وهي احدى متطلبات المقاييس النفسية المرجعية  ) Chisell,etal,1981:434( االجابات 

 فالفقرة التي تكون مميزة وفعالة هي الفقرة التي تميز بين  )Ebel , 1972 : 399( للمعيار 

فردين يختلفان فعًال في درجة امتالك السمة التي تظهر من خالل سلوآهم وهي ايضًا فقرة 

ومن اجل ايجاد الفقرات  ) 338 : 1998عبد الرحمن ، ( تقيس سمة محددة من دون غيرها 

س اتبع الباحث اسلوب المجموعتين المتطرفتين من حجم العينة البالغ التمييزية لفقرات المقيا

ل المجموعتين ـــــــــــلتمثي%) 27(ـة وبنسبـــــــة ـــــطالب وطالب ) 400(عددهم 

الى ان هذه النسبة تجعل المجموعتين في افضل ما يكون في ) آيلي (  المتطرفتين،اذ يشير

 وبعد الحصول على الدرجات الكلية الفراد عينة  )Kelly,1955:468( الحجم والتباين 



التحصيل االحصائي رتبت الدرجات ترتيبًا تنازليا من اعلى درجة الى ادنى درجة على 

مقياس الشخصية السيكوباثية ثم حددت المجموعتان المتطرفتان بالدرجة الكلية بنسبة 

 وطالبة في المجموعة طالب) 108(من افراد العينة في آل مجموعة فاصبح العدد %) 27(

  Runyon &Hober , 1980 : 246  (الدنياطالب وطالبة في المجموعة ) 108 ( والعليا

( 

االحصائية بين ق روفار البن الختتيلعينتين مستقل) T.test(وبعد استخدام االختبار التائي 

) 20(اس البالغ عددها متوسطي درجات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات المقي

ى القوة التميزيـــــــــة ـــ المحسوبـــــــــة تدل علالتائيــــــــــــةاذ ان القيمـــــــــة . فقرة 

اذ ظهرت النتيجة ان الفقرات جميعها دالة ) Edwards , 1977 : 153-154( للفقرة 

 )9(احصائية وآما هو موضح في جدول رقم 

  )9(جدول رقم 

 طلبة لدى السيكوباثية الشخصية مقياس لفقرات التميزية القوة لمعرفة التائي ختباراال قيمة

  بغداد جامعة

 رقم الدنيا المجموعة العليا المجموعة

 االنحراف  الحسابي الوسط الفقرة

  المعيار

 الوسط

  الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المحسوبة الثانية القيمة

1 4،5278 0،76682 3،0278 1،48172 9،343 

2 4،4444 0،899983،58331،223795،891 

3 4،5648 0،788623،71301،381125،566 

4 4،7407 0،569813،18521،5110110،011 

5 4،1481  0،142343،43521،382629،926 

6 4،48815 0،837013،08331،312249،335 

7 4،5093 0،911973،25371،477307،815 

8 4،7407 0،674823،94441،288585،689 



9 4،5559 0،777413،47221،423826،940 

10 4،5833 0،712053،03701،27467600،11 

11 4،7593 0،561553،70371،506967،646 

12 4،4722 0،921793،00931،407518،606 

13 4،5741 0،799513،37961،463887،676 

14 4،5833 0،774903،31481،595127،959 

15 4،6759 0،593243،08331،421429،725 

16 4،4815 0،848103،12961،593418،488 

17 4،2500 0،165113،05561،356756،211 

18 4،5463 0،813263،48151،451066،996 

19 4،5463 0،890073،31481،361727،518 

20 4،5093 0،961853،42591،320296،753  

  )214 ( حرية وبدرجة )05،0( مستوى عند 1،96 تساوي الجدولية التائية القيمة  

   Scale Validity صدق المقياس 

 وعندما المقياس مصمم منها يتأآد ان يجب التي المهمة الخصائص من المقياس صدق يعد

 يريد يالت الظاهرة قياس على وقدرته المقياس اداء صالحية على للحكم مقياسه بناء يريد

 في اهمية السيكومترية المؤشرات اآثر وهو ) 123 : 1998 : الرحمن عبد (دراستها

  ) Maloney & ward,1980 :366 ( المقياس اعداد

  Face Validity الصدق الظاهري 

 لمدى والمختصين الخبراء من عدد تقدير هي الظاهري الصدق الستخراج وسيلة افضل ان

 من النوع هذا تحقق وقد) 37 :1998 ، عودة (قياسها المراد للصفة المقياس فقرات تمثيل

 مجموعة على المقياس وفقرات مجاالت عرضت عندما وذلك الحالي المقياس في الصدق

  ) 3 رقم ملحق (والنفسية التربوية العلوم في الخبراء من



   Construct Validity صدق البناء 

 المقياس ان يعني الكلية بالدرجة الفقرة عالقة نوا للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة ةقعال هو

 واحدة سمة يعيش

 

  السيكوباثية الشخصية فقرات صدق

  -:للمقياس الكلية بالدجة الفقرات ارتباط

 - :التجريبي الصدق

 يهدف الى الكشف عن مدى قياس آل فقرة للسمة او الخاصية التي تقيسها سائر الفقرات في 

 التي تمتاز بضعف ارتباطها بالدرجة الفقراتوان استبعاد  ) 263 : 1981احمد ،(المقياس 

الكلية في المقاييس التي تقيس سمة او خاصية محدودة يؤدي الى ارتفاع معامالت صدقها 

قياس الشخصية مولغرض التحقق من صدق فقرات )  Smith ,1966:70(وثباتها

 للمقياس الذي يعد محكمًا داخليًا السيكوباثية في هذا البحث اعتمد الباحث على الدرجة الكلية

ر محك ــــــــي حالة عدم توفـــــــــ وذلك فالمقياسيمكن من خالله استخراج صدق فقرات 

 ) Anastasia , 1988:211( ي ـــــــخارج

 المقياس فقرات من فقرة آل على العينة افراد درجات بين االرتباط معامل ولحساب

 وطالبة طالب) 400 (حجمها لعينة بيرسون ارتباط عاملم استخدام تم الكلية ودرجاتهم

 حرية وبدرجة ) 0،05 (مستوى عند) 0،98 (تساوي الجدولية القيمة ان النتائج من وتبين

 يوضح) 10 (رقم والجدول وصادقة احصائية دالة الفقرات جميع ان على يدل مما) 398(

 ذلك

  )10 (رقم جدول

 ياسللمق الكلية بالدرجة الفقرة ارتباط



  االرتباط معامل  الفقرة رقم  االرتباط معامل  الفقرة رقم   

1 0،495 11 0،329 

2 0،350 12 0،435 

3 0،270 16 0،407 

4 0،480 14 0،390 

5 0،435 15 0،493 

6 0،448 16 0،397 

7 0،431 17 0،351 

8 0،289 18 0،383 

9 0،381 19 0،364 

10 0،251 20 0،331 

 

  liability  Reالثبات 

يقصد به ثبات المقياس من حيث دقة واتساق درجاته في قياس ما يجب قياسه واعطاء النتائج 

ولذا يعد امرًا ضروريًا ) Holt,1971:60 ( أي يشير الى االتساق واستقرار النتائج. نفسها 

اذا في القياس النفسي والتربوي اذ يشير الى دقة في درجات المقياس لقياس ما يجب قياسه 

وللتحقق من ثبات ) Baron , 1980:418 ( ما تقرر تطبيقه تحت الشروط والظروف نفسها

 -:مقياس الشخصية السيكوباثية استخدم الباحث ثالثة انواع من الثبات هي 

   Test-Retest method اعادة االختبار  - أ

   Cronbuch Alpha Coefficient  طريقة الفاآرونباخ  - ب

   Split Half Metod  التجزئة النصفية -جـ 

 Retest method - Testاعادة االختبار  - أ

 مرة االختبار اعادة ثم للمجتمع ممثلة عينة على االختبار اجراء على الطريقة هذه تعتمد

 الثانية المرة في االفراد اداء يتأثر بحيث بالقصير هو ال مناسب وقت يمر ان بشرط ثانية



 اجراء وبعد االختبارين بين يباعد بحيث الطويلة بالمدة وال ، االختبار على والتمرين بااللفة

 معامل فيكون المرتين في االداء بين االرتباط معامل يحسب الثانية المرة في االختبار

 الثبات معامل حساب وتم ) 67 : 1985 ، الغريب ( االختبار ثبات مقياس هذا االرتباط

 طالب ) 100 (حجمها البالغ تطبيقال عينة درجات على اعتمادًا الطرائق هذه وفق على

 لبيرسون االحصائية بالوسيلة الثبات معامل حساب وتم اسبوعين بعد التطبيق واعيد وطالبة

   )194 : 1977 ، البياتي ( المقياس ثبات على جيد مؤشر وهو ) 0،88 (يبلغ والذي

 ذلك يوضح) 11 (رقم والجدول

 )11 (رقم جدول

  والصف والتخصص الجنس بحسب موزعة دبغدا جامعة لطلبة الثبات عينة

 الكليةالتخصص الرابع الثالث الثاني األول

اناثذآوراناثذآوراناثذآوراناثذآور

المجموع

 طب

 األسنان

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 21 3 3 3 3 3 3 3 3 الهندسة

 العلمي

 14 4 1 2 1 2 1 2 1 العلوم

 20 1 2 3 2 1 3 5 3 اآلداب

 ابن تربة

 رشد

5 4 4 3 3 2 3 3 27 

  اإلنساني

 10 1 1 2 1 1 1 2 1 اللغات

 100 12 9 13 11 11 13 17 14 المجموع

 

  Alpha Coeff icient ch Cronba  طريقة الفاآرونباخ  - ب



 اعتبار على المقياس فقرات جميع درجات بين االرتباطات حساب الى الطريقة هذه تشير

 بين التجانس أي الفرد اتساق على مؤشرًا يعد آذلك بذاته ئمقا مقياس عن عبارة الفقرة ان

 للثبات جيد بتغيير ياتي الفاآرونباخ معامل وان ) 254 : 2000، عودة ( المقياس فقرات

 الفقرات وعدد) 100 (العينة حجم بلغ  Nunnaliy ,1978 : 230 )(المواقف اغلب في

  ) 0،81 (لنتيجةا آانت الصيغة بهذه الثبات معامل حساب وعند) 20(

   Split Half Method صفية ن التجزئة ال-ج

ويدل تجانس فقرات المقياس على مدى . تقيس هذه الطيقة التجانس الداخلي لفقرات المقياس 

) 987،113ابوحطب واخرون،(اتساق اداءالطلبة على جميع الفقات التي يتكون منها المقياس

ز ثم جزء درجات فقرات المقياس يينة التمياستمارة من استمارات ع) 100(سحب الباحث 

الى جزئين ، الجزء االول يمثل الدرجات الفردية والثاني يمثل الدرجات الزوجية وبعدها 

بين ) بيرسون ( بين درجات الجزئين فبلغ معامل ارتباط ) بيرسون(حسب معامل ارتباط 

قياس وباستخدام ي المـــــــــوعند تصحيح الثبات بين نصف) 0،73(نصفي المقياس 

وتعد هذه ) 0،84( معامل الثبات للمقياس آكل بلغ) سبيرمان بروان (ة ــــــــمعادل

  )Eble , 1972 : 4,2( ي لفقرات المقياس ـالقيمـــــــة مؤشرًا جيدًا على االتساق الداخل

  للمقياس النهائية الصيغة

 تبناه الذي) 1 (رقم ملحق هو آما النهائية بصورته السيكوباثية الشخصية مقياس اصبح

 الدرجات جمع خالل للمستجيب الكلية الدرجة وتحسب فقرة) 20 (من والمتكون الباحث

 عليها الحصول يمكن درجة اعلى فان لذلك المقياس فقرات من فقرة آل عليها تحصل التي

 درجة ) 60 (قدره فرضي بمتوسط درجة ) 20 (هي درجة واقل درجة ) 100 (هي

  .ذلك يوضح البياني والشكل) 12 (رقم جدول في حصائيةاال والمؤشرات

 ) 12 (رقم جدول

  القيمة  االحصائية المؤشرات

 78،3350  الحسابي الوسط



  79،000  الوسيط

 79،000  النوال

 10،26285  المعيادي االنحراف

 0،117 االلتواء

  0،223  التفريغ

 5  درجة اقل

 100  درجة أعلى

 

 ) 2 (رقم يالبيان الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  السيكوباثية الشخصية لمقياس االحصائية راتشالمؤ

من المعلوم ان الظواهر النفسية تتوزع بين افراد المجتمع توزيعا اعتداليا وعليه فان 

يعمل على ايضاح مدى قرب )  Indices Statistical (استخراج المؤشرات االحصائية



الطبيعي الذي يعد معيارًا للحكم على تمثيل العينة توزيع درجات افراد العينة من التوزيع 

وتأسيسًا على ذلك ) 128:2004التميمي،( للمجتمع المدروس ومن ثم صحة تعميم النتائج 

للحصول على عدد من ) SPSS( استخدم الباحث الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية 

ما موضحة في جدول الخصائص االحصائية الوصفية لمقياس الشخصية السيكوباثية آ

 ) .11( رقــــم 

 المستخرجة االحصائية المؤشرات معظم ان لديه يتضح انفًا المذآور للجدول المالحظ ان

 على مؤشرًا يعطي مما االعتدالي التوزيع من قريبة آانت السيكوباثية الشخصية لمقياس

 االعتدالي التوزيع لتفرطح المعيارية القيمة من تقترب وهي المبحوث للمجتمع العينة تمثيل

 بالتماثل التوائه يوصف وبهذا) 0،117(بلغت فقد للمقياس االلتواء قيمة اما

)Symmcrial( بين يتراوح الـذي االعتدالـــــــي التوزيـــــــــع مدى ضمن يقع النه 

 النزعة مقاييس اما ) 79:2000 ، والخليلي عودة) (05،0- ( الــــى ) 05،0(+

 ) 79،000 (والوسيط ) 78،3350 (الحسابي الوسط بلغ اذ تقاربةم فكانت المرآزية

 الظواهر تقيس التي العلمية المقاييس مؤشرات معظم مع تتفق وبهذا) 79،000 (والمنوال

  النفسية والمتغيرات

 -: ياسللمق النهائي التطبيق

 الجنس بحسب موزعة وطالبة طالب ) 200 (بلغت عينة على المقياس تطبيق تم

 ) 13 (رقم جدولب في موضح هو آما والصف صوالتخص

  )13 (رقم جدول

 للمقياس النهائي التطبيق عينة

 الكليةالتخصص الرابع الثالث الثاني األول

اناثذآوراناثذآوراناثذآوراناثذآور

المجموع

 طب العلمي

 األسنان

2 3 3 3 1 1 1 2 16 



  41 5 3 6 6 5 5 5 6 الهندسة

 29 5 3 5 2 4 3 4 3 العلوم

 40 3 4 6 4 3 5 9 6 اآلداب

 ابن تربة

 رشد

10 7 8 5 7 5 7 4 53 

  اإلنساني

 21 2 3 3 2 2 2 4 3 اللغات

 200 21 21 26 22 22 26 32 30 المجموع

 

 

 طلبة لدى السايكوباثية الشخصية مقياس لفقرات المعياري واالنحراف الحسابي الوسط
  بغداد جامعة

 الوسط حساب تم وطالبة طالب ) 200 (بلغت عينة على للمقياس النهائي التطبيق بعد

 طلبة لدى السيكوباثية الشخصية مقياس فقرات من فقرة لكل المعياري واالنحراف الحسابي

  )14 (رقم جدول جدول في موضح آما بغداد جامعة

 14 رقم جدول

 الوسط  الفقرات ت

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 1،33422 3،8850  لي بالنسبة مهم شيء مالبسي وشكل الخارجي مظهري ان 1

 1،12973 4،0100  االخرين وتقدير احترام استحق 2

 1،22860 4،0900  معين حد الى االمور تصل عندما الضجة بعض اثير 3

 1،36053 3،8850  المتاعب لي ستجلب آانت اذا الحقيقة قول اتجنب 4

 1،59824 3،2200  االهداف لتحقيق كوذل االخرين اناور او اخدع 5

 1،36163 3،7350  االخرين على تقع باضرار اتسبب 6

 1،36175 3،9300  االخرين مع حميمة عالقة اقامة علي الصعب من اجد 7



 1،17661 4،2500  تهديدهم خالل من اريد ما فعل على االخرين اجبر 8

 1،32434 3،9300  شخصية منافع على للحصول االخرين استغل 9

 السرتي سببتها التي المشكالت في السبب آنت النني اتألم10

  الطفولة منذ

3،6500 1،39543 

 اهتمام أي وجود دون الجنسية العالقات من بالعديد مررت11

  عاشرتهم بمن

4،0850 1،29078 

 1،33404 3،9350  بسلوآياتي التحكم في آبيرة صعوبة اجد12

 1،22985 4،0050  واضحة غير لمستقبليةا وطموحاتي اهدافي13

 1،24795 4،0200  تفكير وبال بتهور التصرفات من بالعديد اقوم14

 1،37892 3،9100  مسؤولية فيه عمل أي من اتهرب15

 1،27358 3،8100  القانون يخالف بعمل اقوم عندما مسؤليتي انكر16

 1،41520 3،6650   طبيعية حالة مرات عدة ويطلق يتزوج من ان ارى17

 1،24408 3،9000  المراهقة فترة في للمجتمع المضادة االفعال من بالعديد قمت18

 1،33887 3،9200  بسهولة المشروط سراحي اطالق عن اتخلى19

 1،19965 3،9450  منها واحد نوع على تقتصر ولم السلوآية مخالفاتي تعددت20

  

 -: االحصائية الوسائل

  االتية االحصائية الوسائل نتائجه وتحليل البحث اجراءات في حثالبا استخدم

ستخراج الصدق الظاهري على مقياس ال)ch – spuare test(ارمربع آايباخت -1

 الشخصية السيكوباثية مع الخبراء 

يزية لفقرات مقياس يالستخراج القوة التم )T- test(  لعينتين مستقليتينالتائياالختبار  -2

 ية الشخصية السيكوباث

امل الثبات لمقياس مع ) Person Correlation Gffcient(  بيرسونمعامل ارتباط -3

الشخصية السايكوباثية عن طريق اعادة االختبار والعالقة االرتباطية بين درجة الفقرة 

 والدرجة الكلية 



ة ــــــاس الشخصيـــــ لوصف نتائج مقيوالتفرطــــــحل االلتواء ــــــمعام -4

 ) Spss االحصائية للعلوم االجتماعية بالحقيبة الستعانة با  (ةـــــــالسيبكوباثي

  (Cronbach . Alpha Formwle )نباخ ومعادلة الفاآر -5

  (Tne man –whitney Test )  وتني للعينات متوسطة الحجم-اختبار مان  -6

 بعد استخدم لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبيتين االولى والثانية والضابطة

  ) 445 : 2000عودة والخليل ، ( تطبيق البرنامج 

 (The wilcoxon Test )اختبار ولكوآسن   -7

استخدم لمعرفة داللة الفروق لمقياس الشخصية السيكوباثية للمجموعة التجريبية االولى 

  ) 106 : 1985توفيق ، ( والثانية والضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج 

 )  (Kruskal – walis test اختبار آروسكال واليز -8

اي اخبار فروق ذات  استخدم لتحليل التباين من الدرجة االولى الختبار الفرضيات الصفرية

ن المجموعات ذات البيانات ـــــــــمداللة احصائية بين ثالث مجموعــات او اآثر 

  ) 201 : 1985توفيق ،( ة ــــــالرتبي

 (T- test)ي لعينة واحدة ئاتاالختبار ال -9

 الحقيبة االحصائية للعلوم (SPSS ) معالجة البيانات احصائيا باستعمال برنامج  -10

 .االجتماعية 

 الفصل الرابع

 -:البرنامج االرشادي 

   Stratiges followd the program االستراتيجيات المتبعة في البرنامج 



سلوك المعرفي في ال) ميكنبوم وباندورا (طبق الباحث البرنامج االرشادي باسلوبي نظري 

لتعلم بعض المهارات االجتماعية في تعديل السلوك السيكوباثي لدى طلبة جامعة بغداد ، اذ 

النمذجة ، لعب (استخدم عدد من االستراتيجيات وفنيات تتضمن نقديم التعليمات المتعلقة بـ 

التدريب ألبيتي الدور ، التغذية الراجعة ، التعزيز االجتماعي التحدث الذاتي،التقويم البنائي ، 

 ( 

مع استخدام الباحث لهذه االستراتيجيات والفنيات على المهارات االجتماعية التي تضمنها 

 . البرنامج وفيما ياتي وصف موجز لهذه االستراتيجيات والفنيات 

 -: Introducing the skill  تقديم المهارات -:اوالً  

بالمهارة واهدافها واهمية اآتسابها وآيفية  وتعني منح افراد المجموعة المعلومات المتعلقة 

وقد قام الباحث بشرح آل مهارة ووضع تعريف بسيط لها )  Labate ,1985:88 (تطبيقها 

واهميتها في التعامل مع االخرين من خالل تطبيقها في مواقف محددة تتطلب استخدام تلك 

راد المجموعة االرشادية المهارات وآتابة خطوات هذه المهارة على السبورة وقرائتها الف

وتدوينها في سجل المعلومات حتى يتسنى لهم االستفادة منها عند تطبيق المهارة في المواقف 

 . وعند ادائهم التدريب البيتي

 -:  Modelingالنمذجة/ ثانيًا 

وتعني اداء المرشد للمهارات على وفق خطواتها امـــام افراد المجموعــــــــــة 

وعليه يقوم الباحث بنمذجة وتمثيل المهارة امام  ) 125 : 2002الجوفي ( ة االرشاديـــــــ

طلبة المجموعة ويطلب منهم مشاهدة النمذجة بانتباه وترآيز لكي يكونوا قادرين على تاديته 

 .من بعده 

 -:  playing – Role  لعب الدور -:ثالثًا 

رضة بهدف مساعدتهم على وهو اجراء يتضمن اداء افراد المجموعة لمواقف سلوآية مفت

) Dink imeyer , 1970 : 43( فهم االنموذج السلوآي الذي يتضمن استخدام المهارة 



وعليه يقوم المسترشد بتمثيل البعد الذي قام به الباحث باداء المهارة بشكل متيقن ويشمل آل 

 .افراد المجموعة التجريبية لكي يستطيعوا التطبيق العلمي واتقان المهارة 

 -:  Feed Back التغذية الراجعة / عًا راب

وهو تعبير لفظي مباشر يمنح الفراد المجموعة بعد اتمام العمل وهي علي نوعين االيجابية 

تهدف الى تعديل االستجابة المخطوءة مع اعطاء المقترحات بهدف الحصول . والتصحيحية 

وقد استخدم الباحث )  Elis , 1980 : 16 (على االستجابة الصحيحة واالستمرار عليها

 . التغذية بنوعيها وبشكل مباشر للحصول على استجابات مرغوبة 

 -:  Reinforcement ,  Socialالتعزيز االجتماعي / خامسًا 

وهو اسلوب منظم وجانب تطبيق مهم في المجال السلوآي ويعني تحديد المثيرات الجيدة 

  ) . Black , 1983 , 38 ( للحصول على استجابات سلوآية مرغوبة 

 -:  Formative Eveluation التقويم البنائي / سادسًا 

يعد احد نتائج التدريب على تعلم بعض المهارات االجتماعية ويأتي من خالل التغذية 

 Kelly , 1982 ( الراجعة التي يحصل عليها افراد المجموعة من خالل الجلسات االرشادية

: 12 (  

 

 -:الواجبات البيتية/ سابعًا 

 وهي تادية المسترشدين للمهام المكلفين بها من المرشد بغية احداث نقله نوعية في استيعاب 

خطوات المهارات التي تدربوا عليها وذلك لتعميمها على المواقف االجتماعية في الحياة 

 .وتقديم تعزيز في بداية الجلسة 

 -: التي استخدمها الباحث المعززاتومن 



مثل في الثناء على المسترشد عند اتقانه الدور او اعطائه  ويت-:التعزيز المعنوي  -1

 استجابة مقبولة عند اجادته في عرض ما تعلمه امام مجموعته 

...  ويتمثل في توزيع بعض الجوائز البسيطة مثل حليويات ، اقالم -:التعزيز المادي -2

 الخ 

 تحويل المشكالت الى موضوعات للجلسات االرشادية وحسب اولويتها

 موضوع الجلسة شكلةالم ت

 ارى ان مظهري الخارجي ومشكلة مالبسي مهم بالنسبة لي  -1

 استحق احترام وتقدير واالخرين 

 الثقة بالنفس 

التوافق االجتماعي  اجد صعوبة في اقامة عالقات حميمة مع االخرين  -2

 اجبر االخرين على فعل ما اريد من خالل تهديدهم -3

 لى منافع شخصية استغل االخرين للحصول ع

  اجد صعوبة آبيرة في التحكم بسلوآياتي

  اقوم بالعديد من التصرفات بتهور وبال تفكير 

 مراقبة الذات

 اتهرب من أي عمل فيه مسؤولية  -4

 انكر مسؤولتي عندما اقوم بعمل يخالف عليه القانون 

الشعور 

 بالمسؤولية 

حترام اراء وافكار ا اخدع واناور االخرين وذلك لتحقيق االهداف  -5

 االخرين 

أتألم ألنني آنت السبب في المشكالت التي سببتها السرتي منذ الطفولة  -6

 اتسبب باضرار تقع على االخرين 

 قمت بالعديد من االفعال المضادة للمجتمع في فترة المراهقة  

 نقد الذات

 اتجنب قول الحقيقة اذا آانت ستجلب لي المتاعب  -7

 ق سراحي المشروط بسهولة اتخلى عن اطال
 فاعلية الضمير

 تعددت مخالفاتي السلوآية ولم تقتصر على نوع واحد منها  -8

 اشعر ان طموحاتي الخاصة بمستقبل حياتي غير واضحة 
 قوة االرادة

مررت بالعديد من العالقات الجنسية دون وجدود أي اهتمام حقيقي بمن  -9

 عاشرتهم 

  مرات حالة طبيعية ارى ان من يتزوج ويطلق عدة

 اتخاذ القرار



 الثبات االنفعالي  اثير بعض الضجة عندما تصل االمور الى حد معين  -10

 تطبيق الجلسات اإلرشادية اجراءات 

 -:بعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجربي قام الباحث باإلجراءات اآلتية 

ة قصدية ممن حصلوا على اعلى فردًا بصور ) 30(لتحقيق اهداف البحث تم اختيار  -1

الدرجات على مقياس الشخصية السيكوباثية وزعوا عشوائيًا بالتساوي على ثالث 

 مجموعات 

 افراد من الطلبة  ) 10(المجموعة التجريبة االولى وعددها  - أ

 افراد من الطلبة  ) 10(المجموعة التجريبة الثانية وعددها  - ب

  من الطلبة افراد ) 10( المجموعة الضابطة وعددها -ج

تم لقاء الباحث مع المجموعتين التجريبيتين آما تم االتفاق على تحديد زمان ومكان  -2

 الجلسات االرشادية 

جلسة مدة آل  ) 12( حدد الباحث عدد الجلسات االرشادية لكل مجموعة تجريبية بـ  -3

 دقيقة وبواقع جلستين في االسبوع  ) 45(جلسة 

 الجلسة االرشادية االولى الساعة الثانية عشر حدد زمان الجلسات بحيث يكون موعد -4

)  االربعاء –االثنين ( للمجموعة االولى ويومي )  الثالثاء –االحد ( يومي 

 للمجموعة الثانية واذا صادف عطلة فتؤجل الى اليوم التالي 

) المجموعتين التجريبيتين(عدت الدرجات التي حصلت عليها المجموعات الثالث  -5

ياس الشخصية السيكوباثية قبل البدء بتطبيق البرنامج االرشادي والضابطة على مق

 بمثابة االختبار القبلي 

 موعدًا للجلسة االولى للمجموعة التجريبية 1/11/2009تم تحديد يوم االحد الموافق  -6

  8/12/2009االولى لغاية يوم 

 التجريبية  موعدًا للجلسة االولى للمجموعة2/11/2009تم تحديد يوم االثنين الموافق  -7

 . حيث الجلسة الختامية 9/12/2009الثابة لغاية يوم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحد/  اسلوب التعليمات الذاتية                                                اليوم



       1/11/2009        التاريخ االفتتاحية           الجلسة االولى          : عنوان الجلسة 

 دقيقة 45/                                                             الزمن 

                                                                       

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 االفتاحية  الموضوع 
 حاجة الطلبة للتعرف على الباحث وطبيعة البرنامج واهدافه  - الحاجات 

رف على اهمية الجلسات االرشادية وما سوف تؤدي اليه من تحقيق الود التع -
 والوئام

 تعريف الطلبة بزمان ومكان تقديم البرامج االرشادية  -
 تهيئة الطلبة للبرنامج االرشادي  االهداف العامة 

ان يتم التعارف المتبادل بين طلبة المجموعة االرشادية والباحث وآسر  - االهداف السلوآية 
 حاجز النفسي والشعور بالطمأنينة وااللفة ال

 يتعرف الطلبة على اهداف البرنامج االرشادي ومواضيعه  -
 يتعرف الطلبة على الضوابط والتعليمات الخاصة بالجلسات   -

  التعزيز الذاتي – التغذية الراجعة – التحدث الذاتي –التخيل –التخطيط االستراتيجيات والفنيات
قوم الباحث بتعريف نفسه الفراد المجموعة التجريبية ويطلب منهم التعريف ي - االنشطة المقدمة 

 بانفسهم 
 يعطي فكرة عن االرشاد والبرامج االرشادية آونها برامج منظمة  -
تضم عددًا من االستراتيجيات والفنيات لغرض مساعدة الطلبة على التخلص  -

 من مشكالتهم النفسية واالجتماعية والتربوية 
 بتغيير االفكار الالعقالنية والالتوافقية لتغيير المشاعر والسلوك يقوم الباحث -

الى حالة اآثر واقعية وآذلك الحديث مع الذات اذ ينبغي ان يكون بصورة 
الن ما يشعر به الفرد وما يقوم به من اعمال ناتج عن حديثه مع . ايجابية 

 نفسه 
عن الجلسة االرشادية واالستماع الى ارائهم يحاول الباحث معرفة انطباع الطلبة  التقويم البنائي 

 ومقترحاتهم حول ذلك ومن ثم الحكم فيما اذا آانت هذه الجلسة ناجحة ام ال 
 الطلب الى افراد المجموعة االرشادية وتلخيص مادار في الجلسة االرشادية  التدريب البيتي



يطلب بعد ذلك من آل فرد يرحب الباحث بطلبة المجموعة االرشادية ثم يقدم اسمه ومهنته و

 .من افراد المجموعة تقديم نفسه 

يوضح الباحث للطلبة ماذا تعني آلمة برنامج ؟ وما اهدافه وما االنشطة المقدمة ؟ وتوضيح 

 القواعد التي يستند عليها البرنامج االرشادي من خالل النقاط التالية 

لكل . ن آل اسبوع جلسة بمعدل جلستي) 12( ان البرنامج االرشادي عبارة عن  -1

 اسلوب وآل جلسة تحمل عنوانًا وموضوعًا ونشاطًا معينًا 

ان الهدف الرئيسي من البرنامج هو خدمة البحث العلمي وبالتالي خدمة الطلبة  -2

 ومساعدتهم 

استخدام مجموعة من النشاطات والفنيات والمناقشة الحرة وابداء الرأي وتقبل الرأي  -3

 ماعية االخر وصوًال الى األراء الج

 -:من القواعد الرئيسية للبرنامج االرشادي

من ) 12(االلتزام بمواعيد وزمان والمكان المخصص للجلسات االرشادية الساعة  -1

 آل يوم ثالثاء وخميس واذا صادف عطلة ففي اليوم الذي يليه مباشرة 

 المحافظة على سرية ما يدور في الجلسات االرشادية  -2

 االرشادية اذا آان احدهم ال يرغب بحضور الجلسات توجيه سؤال الفراد المجموعة  -3

فسح المجال لكل فرد منهم لطرح اي سؤال او ايضاح وابداء االراء والمناقشة فيما  -4

 طرح 

يقوم الباحث بتحضير الحلوى والشاي ويقوم احدهم بالتقديم لخلق جو من المرح  -5

 وااللفة والطمأنينة والراحة النفسية لكسر الحواجز 

الطلبة مسؤولياتهم الشخصية عن تغيير افكارهم غير العقالنية الى اخرى ان يتقبل  -6

 اآثر واقعية دون االحساس بالضغط 

ان يتحدث اي منهم بحرية آاملة دون خوف آما لهم الحق ايضًا بطرح افكارهم  -7

 ومناقشة آل ما يدور اثناء الجلسات ليتوصلوا الى قناعة تامة  

 الثالثاء/                                           اليوماسلوب التعليمات الذاتية       



  3/11/2009الثقة بالنفس          الجلسة الثانية                  التاريخ : عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                              الزمن

 لنفس الثقة با الموضوع 

 معرفة معنى الثقة بالنفس  - الحاجات 

 االساليب التي تجعل افراد المجموعة واثقين من انفسهم  -

 تنمية الثقة بالنفس  االهداف العامة 

 تنمية الشعور باالستقرار النفسي  - االهداف السلوآية 

 تعرف الطلبة على الثقة بالنفس  -

 تنمية الشعور بالمسؤولية  -

 الثقة بالنفس في بناء الشخصية االنسانية تعرف الطلبة على اثر  -

  التعزيز االجتماعي– التغذية الراجعة – التخيل –التحدث الذاتي االستراتيجيات والفنيات

 يوضح الباحث الهدف من التدريب على حديث الذات  - االنشطة المقدمة 

 دعم الذات االيجابية وتنميتها والتخلص من الذات السلبية  -

ب النفسي ليقدم محاضرة عن الثقة بالنفس ودورها باحداث استضافة الطبي -

 التوافق الناتج بين الفرد والمجتمع 

 .توجيه سؤال الى الطلبة  التقويم البنائي 

 ماهو اثر الثقة بالنفس على الفرد في الحياة العامة ؟

ولة تكليف افراد المجموعة االرشادية بمراجعة موضوعات الجلسة مع محا - التدريب البيتي

 تطبيقها 

تدوين المالحظات والمعوقات التي تحول دون امكانية تطبيق مفردات  -

 .الجلسة 

 

  

 

 

 -:ادارة الجلسة 



وتقديم . مناقشة استجابات الطلبة في التدريب ومعرفة مدى الفائدة التي حصلوا عليها 

  الشكر والثناء لمن انجزوا الواجب البيتي ثم يوضح الباحث موضوع الثقة بالنفس

 هي توضيف القدرات واالمكانيات لخدمة الفرد واتجاه الفرد نحو ذاته -:الثقة بالنفس 

بعد ان قام الباحث . وبيئته االجتماعية باالقدام او التراجع والقدرة على التكيف السليم 

بتعريف الثقة بالنفس وشرح المعنى للطلبــــة استضاف الباحث احد المختصين النفسيين  

جامعة بغداد ليقدم / معاون عميد آلية طب الكندي ) د مرزوك الجنابي احمد عب. د(

محاضرة عن الثقة بالنفس ودورها في احداث التوافق الناجح بين الفرد والمجتمع 

واوضح ان هذا التوافق يمّكن الفرد من الحصول على دعم اجتماعي للذات وبذلك يعزز 

النفس يتمكن الفرد من تجاوز الضغوط التي ومن خالل الثقة ب. الثقة بالنفس بين االخرين 

 يتعرض لها والتخفيف من حدتها 

يطلب الباحث من افراد المجموعة االرشادية ان ييخيلوا موقفًا يتمثل بالمقارنة بين  -

وان آان خاطئًا فما هو . السلوك ان آان صحيحًا او خاطئًا واعطاء التبرير  لذلك 

لحديث الذاتي وبعد ان عرض آل فرد سلوآه البديل المناسب ؟ يتم ذلك عن طريق ا

تم مناقشته من قبل الجميع وبمساعدة الباحث ثم اختيار السلوك . امام المجموعة 

 المناسب لكل حالة وتصحيح السلوك الخاطئ 

. يقوم الباحث بفتح باب المناقشة وما هو اثر الثقة بالنفس على الفرد في الحياة العملية  -

جعة يتمكن الباحث من تعديل او تغيير بعض السلوآيات غير ومن خالل التغذية الرا

آذلك تغيير طريقة التفكير وجعل الطلبة . المرغوبة بسلوآيات مقبولة اجتماعيًا 

ينظرون الى الذات نظرة ايجابية متفاعلة ان توفرت الثقة بالنفس واالرادة وقد 

 .يستطيع الفرد ان يصل الى االهداف التي يطمح الى تحقيقها 

 يلخص الباحث الجلسة االرشادية  -

 يعطي الباحث التدريب البيتي ويتم انهاء الجلسة -

 

 االحد/ اسلوب التعليمات الذاتية                                                   اليوم



  8/11/2009التوافق االجتماعي     الجلسة الثالثة                  التاريخ : عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                           الزمن      

 التوافق االجتماعي   الموضوع 

 تكوين عالقات جيدة مع االخرين  - الحاجات 

 الشعور بالدعم واالسناد االجتماعي  -

 توافق مساعدة الطلبة على تقوية االسناد االجتماعي وال االهداف العامة 

 ينمي شعور الطلبة على التوافق االجتماعي  - االهداف السلوآية 

 ينمي اسلوب التوافق االجتماعي  -

 ينمي روح التعاون مع االخرين  -

  التعزيز االجتماعي – التغذية الراجعة –التخيل االستراتيجيات والفنيات

يفية تنميته وفوائده للفرد يناقش الباحث التوافق االجتماعي مع الطلبة وآ - االنشطة المقدمة 

والمجتمع وبث روح التعاون والمساعدة لمن يحتاجها ابتداًء من البيت والى 

 آل مفاصل الحياة االجتماعية 

آيف يمكن ان يحصل الفرد على الدعم . يطرح الباحث سؤال للمناقشة  -

 واالسناد االجتماعي 

وبعد ذلك . لسؤال يطلب الباحث من الطلبة التخيل لبعض الوقت الجابة هذا ا -

 مناقشة افراد المجموعة عما يدور في اذهانهم من افكار 

يقوم الباحث بتصحيح االخطاء من خالل تغيير بعض السلوآيات غير  -

 المرغوبة واستبدالها ببعض السلوآيات المرغوبة اجتماعيًا 

 يعطي الباحث ملخصًا لما ورد اثناء الجلسة االرشادية  - التقويم البنائي 

 الباحث ذآر اراء المجموعة االرشادية حول ما دار في الجلسة ومقدار يطلب -

 الفائدة من ذلك 

 يطلب الباحث من الطلبة تقوية العالقات االجتماعية فيما بينهم  التدريب البيتي

 تدوين اهم االسئلة التي دارت في اثناء الجلسة االرشادية 

 

 

 -:ادارة الجلسة 



فهو يزيد من عملية . التدريب البيتي ثم بيان اهمية التعاون مناقشة استجابات الطلبة في 
يبدأ الباحث بالتحدث عن . التماسك االجتماعي ونعطي الفرد دعمًا واسنادًا نفسيا واجتماعيا 

التوافق االجتماعي واهميته في بناء المجتمع وبوجود اشخاص يمكن ان يرجع اليهم ويعتمد 
نه قيمة ويقدرونه ومن االفراد من يشكون من ان ليس عليهم وذلك النهم يهتمون به ويعطو
 ربما يكون هذا صحيحًا ولكن هل فكرت في االسباب ؟. هناك من يدعمهم ويقف الى جانبهم 

اي بوسعك ان تجعل الناس يحبونك . ان االسباب تكمن في داخلك وليس لالفراد الخارجين 
ويأتي هذا من خالل تعاونك معهم . ويقدمون لك المساعدة وان تكون مكانتك بينهم طيبة 

 وتحمل المسؤولية في االقوال واالفعال 

ان زيادة التفاعل والتعاطف وتكوين عالقات طيبة عن طرق تبادلك االفكار والمشاعر  -
يؤدي الى اشباع الكثير من الحاجات النفسية ومنها شعور الفرد بالدعم االجتماعي الذي 

 . لنفسي واالجتماعي يؤدي الى الشعور باالمن والتوافق ا
آيف يمكن للفرد ان يحصل على الدعم واالسناد واالجتماعي ؟ تناقش اجوبة الطلبة ثم  -

يضيف الباحث ان االسناد االجتماعي مهم لجعل الحياة اآثر امانًا واهمية من خالل التوافق 
 االجتماعي ويمكن ان نحصل عليه من خالل االتي 

 والزميالت في الحرم الجامعي او االهل و االفرادالتعاون بين الفرد واالخرين مثل  -
 الجيران     وغيرهم 

 االهتمام بافراد االسرة ومشارآتهم وجدانيًا  -
 زيارة االصدقاء واالقارب في المناسبات والواجبات االجتماعية  -
 الشعور بالمسؤولية تجاه االحرين  -

 على االخرين ؟ ثم السؤال هل من الضروري ان يعتمد الفرد. وبعد ذلك يكتب الباحث سؤال 
 هل ان هذه الفكرة عقالنية ؟ ولماذا ؟ . التالي 

 ان وجود افراد يمكن االعتماد عليهم والثقة بهم والرجوع اليهم ضروري لتوفير الدعم 
واالسناد االجتماعي ولكن ذلك ال يحدث اال من خالل العالقات الطيبة واالهتمام باالخرين 

اي ال يكون الفرد .  وجه والشعور بالمسؤولية تجاه االخرين واداء الواجبات على اآمل
 سلبيًا معتمدًا على االخرين فقط 

 ما اهمية التوافق االجتماعي للفرد والمجتمع  ؟. آتابة سؤال . الواجب البيتي 

 

 

 الثالثاء/ اسلوب التعليمات الذاتية                                                اليوم



  10/11/2009مراقبة الذات       الجلسة الرابعة                  التاريخ : الجلسة عنوان

  دقيقة 45/                                                                             الزمن

 مراقبة الذات  الموضوع 

 الخروج من دائرة الذات الضيقة  - الحاجات 

 الشعور باالنتماء  -

 تحرك نحو االخرين وتقبلهم ال -

 مساعدة الطلبة على محبة االخرين  االهداف العامة 

 ان ينمي حسن الشعور باالنتماء االجتماعي لدى الطلبة  - االهداف السلوآية 

 ان ينمي الباحث عملية التفاعل االجتماعي  -

 ان يتخلص الطلبة من سلوك االنانية   -

  التعزيز – التغذية الراجعة –ي التحدث الذاتاالستراتيجيات والفنيات

 يطلب الباحث من آل فرد ان  يتحدث عن نفسه وعن  تقبل االخرين - االنشطة المقدمة 

يقوم الباحث بتقديم محاضرة عن حب الذات وتصحيح بعض االخطاء التي  -

 يؤمن بها بعض افراد المجموعة االرشادية 

 الجلسة يعطي الباحث ملخصًا لما دار في  - التقويم البنائي 

التعرف على اراء افراد المجموعة االرشادية عن موضوع الجلسة والفائدة  -

 .التي حصلت منها 

 يطلب من افراد المجموعة القيام بنشاطات معينة تتفق مع الجلسة االرشادية  - التدريب البيتي

 الخروج من العزلة بالتحرك نحو االخرين   -

 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 



وعة االرشادية في التدريب البيتي وبيان الفائدة التي حصلت من مناقشة لفراد المجم -

 جراء ذلك 

 يقوم الباحث بتقديم محاضرة عن التمحور نحو الذات  -

ان اتاحة عالقات ودية مع االخرين والتقرب اليهم والتعاطف تمكن الفرد من القيام  -

هتمام المفرط باداء االدوار االجتماعية بصورة فعالة وتخلصه من سلوك العزلة واال

 بالذات 

التفاعل االجتماعي يشكل االساس في الحياة االجتماعية وبدون ذلك تفقد الحياة معناها  -

ان الحياة االجتماعية التحدث في فراغ انما هي التأثير باالخرين والتأثير بهم 

 واالنتماء اليهم من خالل العالقات االجتماعية 

 م بين الفرد وبيئته االجتماعية ان شخصية الفرد هي نتاج التفاعل القائ -

 ان ذلك يأتي عن طريق  -

  البدء بوسائل مشروعة ومناسبة للوصول اليها -:وضع االهداف  - أ

 تحسين نتاج الشخصية في معرفة القدرات الحقيقية للوصول الى اهداف ممكنة  - ب

 لتبادل االرشاديةالتحقيق ذات معنى للفرد والمجتمع ثم الطلب الى افراد المجموعة 

 لزيارات بينهم وتقوية اواصر الصداقة والعالقة االجتماعية ا

 الراجعة للطلبة من اجل تغيير السلوك وتصحيح بعض االفكار بالتغذية يقوم الباحث  - ج

 غير المنطقية 

 يوجه الباحث سؤاًال آيف ُتشعر االخرين بانهم ذو اهمية ؟

 عاونهم معك آلما جعلت االخرين يشعرون بانهم ذو اهمية ازداد تجاوبهم وت -1

 تذآر ان آل شخص يعد نفسه مهمًا مثلما تعتد انت بنفسك  -2

 يطلب الباحث من افراد المجموعة االرشادية تخيل االفكار السابقة عن -:التدريب البيتي 

 طريق التحدث الذاتي وترجمتها الى واقع وآتابتها في دفتر الواجبات البيتية 

 

 االحد/                                      اليوماسلوب التعليمات الذاتية              



  25/11/2009الشعور بالمسؤلية        الجلسة الخامسة             التاريخ : عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                                  الزمن

 ية   الشعور بالمسؤل الموضوع 

 التعرف على الية تحمل المسؤولية  - الحاجات 

 التعرف على مصادر تحمل المسؤولية  -

 مساعدة الطلبة على آيفية تحمل المسؤولية  االهداف العامة 

 ان يتعرف الطلبة على انجاز مايكلفون به من اعمال  - االهداف السلوآية 

 تنمية الثقة بالنفس آعامل مهم في تحمل المسؤولية  -

 ية مساعدة االخرين وتلبية حاجاتهم تنم -

ان يلتزم افراد المجموعة االرشادية بالوعود والمواعيد التي يقطعونها على  -

 انفسهم 

 ان يعرفوا فوائد االحساس بالمسؤولية  -

  التحدث الذاتي  - التعزيز– التغذية الراجعة –التخيل االستراتيجيات والفنيات

 حديد االشخاص الذين بمقدورهم تقديم المساعدة لالخرين يقوم الباحث بت - االنشطة المقدمة 

 الوصول الى اهداف ممكنة التحقيق  -

 اقتران القول بالعمل  -

 آل فرد مسؤول عن سلوآه وتحمل تبعاته  -

يطلب الباحث من آل فرد من افراد المجموعة االرشادية تخيل موقف فيه  -

   نوع من تحمل المسؤولية والتحدث الذاتي عن هذا الموضوع

 فسخ المجال الفراد المجموعة االرشادية للتعبير عن ارائهم في الجلسة  - التقويم البنائي 

 آتابة ملخص لما دار في الجلسة االرشادية مع تحديد االيجابيات والسلبيات  -

 يطلب الباحث آتابة موقوفين مختلفين في تحمل المسؤولية  التدريب البيتي

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 



دريب البيتي وتقديم الشكر للطلبة الذين قاموا بانجاز الواجب وحث االخرين متابعة الت

 الذين لم ينجزوا الواجب على ادائه وهو جزء من تحمل المسولية 

 تقديم ملخص لما دار في الجلسة السابقة  -

 يقوم الباحث بانماء روح التعاون والمساعدة  -

 الوقت المناسب يتعرف الطلبة على اهمية اتخاذ القرار المناسب في  -

 االنسان الشجاع هو الذي يتعهد بانجاز ما يوآل اليه من اعمال ذات فائدة للمجتمع  -

عدم التهرب من الواجبات سواء آانت عائلية او شخصية او اجتماعية وانجازها  -

 الكامل 

 القيام بعرض المساعدة لالخرين دون مقابل ودون اشعارهم بالفضل والمنة  -

 ) تحمل المسؤولية يقوي الروابط االنسانية (ان يقوم الباحث بتوضيح  -

يفسح الباحث المجال للطلبة بالتعبير عن ارائهم بانفسهم وقدراتهم على تحمل  -

 المسؤولية وتخيل مواقف آلفوا بها وانجزوها 

يطلب الباحث من افراد المجموعة اختيار يوم لكل فرد منهم لترتيب اثاث القاعة  -

لواجبات البيتية قبل دخول الطلبة الى مكان الجلسات ومسح السبورة وجمع دفاتر ا

ترتيب ذلك في جدول يعلق في قاعة . االرشادية لتحمل مسؤوليته في هذا اليوم 

 .الجلسات االرشادية 

اجراء مناقشة عن اهم ما دار في الجلسة االرشادية وتشخيص السلبيات وااليجابيات  -

  ومدى الفائدة منها مع فسح المجال للطلبة في التعبير عن ارائهم

يطلب الباحث من آل فرد من افراد المجموعة االرشادية آتابة موقوفين مختلفتين في  -

 .تحمل مسؤولية القيام بوجات انسانية ومن خالل التحدث الذاتي 

 

 

 

 الثالثاء/ اسلوب التعليمات الذاتية                                                        اليوم



  17/11/2009احترام افكار واراء االخرين    الجلسة السادسة         التاريخ :ان الجلسةعنو

  دقيقة 45/                                                                                       الزمن

 احترام افكار واراء االخرين الموضوع 

 اراء وافكار االخرين التعرف على آيفية احترام  - الحاجات 

 معرفة آيفية االستماع الراء االخرين  -

 معرفة آيفية مشارآة االخرين الرأي والتفكير السليم  -

 معرفة ان هناك اراء مخالفة للرأي الشخصي  -

 االستماع الى اراء االخرين  االهداف العامة 

 تقبل االراء المختلفة والمخالفة للرأي الشخصي 

 نمي الباحث احترام اراء وافكار االخرين ي - االهداف السلوآية 

 ينمي االستفادة من اراء االخرين وافكارهم  -

 ان يتقبل افراد المجموعة االرشادية االراء المختلفة بروح رياضية  -

  التعزيز  – التغذية الراجعة –التحدث الذاتي االستراتيجيات والفنيات

   وتحديده مالحظة معايير السلوك الصحيح - االنشطة المقدمة 

 مقارنة السلوك الشخصي بالسلوك الصحيح  -

يوضح الباحث بان احترام اراء االخرين تعني عدم السخرية واالستهزاء  -

 بارائهم  

تلخيص اهم ما جاء في الجلسة وتشخيص السلبيات وااليجابيات لما دار في  - التقويم البنائي 

 الجلسة 

اد المجموعة االرشادية لكيفية اظهار احترامهم الراء آتابة موقفين يقوم فيها افر التدريب البيتي

 اسرهم واصدقائهم اذا آانت االراء مختلفة 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 



يقوم الباحث بمراجعة التدريب البيتي مع افراد المجموعة االرشادية ويثني على من انجزوا 
 مهمتهم بشكل جيد 

خرين يعني ان ال اسخر او استهزء يوضح الباحث لمجموعة الطلبة بان احترام اراء اال -
بهم او بأرائهم او رغباتهم او اتجاهاتهم واالبتعاد عن حب الذات واالنانية والتمسك او 

يكتب الباحث خطوات . االعتقاد بان ارائي وافكاري صحيحة وان افكار االخرين خاطئة 
 د للطلبة ؟ احترام االخرين على السبورة ثم يسأل الباحث ما هو رأيكم بالزي الموح

 . ويحتفظ آل فرد في المجموعة باجابته ) دقائق لالجابة 5(يعطي الباحث  -
يوضح الباحث الفراد المجموعة االرشادية ان الناس يختلفون في ارائهم فلكل شخص راي  -

قد يختلف عن رأي الشخص االخر وهذا ال يعني ان يكون الشخص على خطأ او ان يحاول 
لذا علينا ان نفكر آيف نجعل ارائنا متقاربة . فه هو الصحيح فرض رأيه على االخرين بوص

 او متفقة بما يخدم المصلحة العامة ال المصلحة الخاصة 
نروم القيام بسفرة  لمدة نهار آامل الحدى المناطق السياحية . يقدم الباحث رأيًا يقول فيه  -

 فاي المناطق تفضلون ؟ 
ثم يفسح المجال لهم باالجابة ) دقائق5(لمدة ) الحديث الذاتي ( يطلب منهم التفكير بصمت 

 ومن خالل المناقشة تم التوصل الى 

 فسح المجال لالخرين البداء ارائهم بحرية من دون االستهزاء  -1
 االصغاء جيدًا لرأي االخرين  -2
 طرح االراء ووجهات النظر بهدوء وبصوت مسموع وآلمات مناسبة  -3
 يع او االغلبية االتفاق على الرأي الذي يتفق عليه الجم -4
يطلب الباحث من آل فرد في المجموعة ان يحكم على السلوك الذي آتبه في االجابة فاذا  -

ثم يجمع الباحث (   ) واذا آان غير مناسب يضع عالمة(    ) آان مناسبًا يضع عالمة
االجابات ليطلع عليها ويرى مدى صحتها ويسأل الباحث ما هو احساسك عندما وجدت 

 .يحة او خاطئة اجابتك صح
 تلخيص ما جاء في الجلسة االرشادية  -
 اعطاء التدريب البيتي    -

 

 

 

 االحد/ اسلوب التعليمات الذاتية                                              اليوم



  22/11/2009نقد الذات          الجلسة السابعة                 التاريخ : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                                                                الزمن             

 نقد الذات  الموضوع 

 آيفية الشعور - معرفة معنى نقد الذات –الحاجة الى تقبل النقد والنقد الذاتي  - الحاجات 

  تعلم فوائد النقد الذاتي  – االعتراف بالخطأ –بالندم 

 اعدة الطلبة على تقبل النقد مس االهداف العامة 

 يتعلم الطلبة على تقبل النقد في حياتهم الشخصية واالجتماعية  - االهداف السلوآية 

 يتعلموا نقد االخر بروح رياضية  -

 ان يتقبلوا النقد من االخرين ويتعرفوا على اسباب سلوآهم الخاص  -

  التعزيز –الراجعة  التغذية – التحدث الذاتي - التخيل االستراتيجيات والفنيات

 يقوم الباحث بتعريف تقبل النقد  - االنشطة المقدمة 

 يطلب الباحث من طلبة المجموعة تخيل موقف فيه تقبل نقد من االخرين  -

يطلب الباحث التحدث الذاتي عن الموقف الذي فكر فيه اي منهم ثم التحدث  -

 عنه 

ة من االسئلة يقوم الباحث بالتغذية  الراجحة وذلك من خالل طرح مجموع -

  -:على الطلبة من قبل 

 هل تراجع نفسك عندما تقوم بعمل خاطئ ؟ -

 هل تعترف بالخطأ وتصحيحه بعد ذلك ؟ -

 .آيفية مواجهة االنتقادات الموجهة من االهل واالصدقاء  التقويم البنائي 

 يسأل الباحث الطلبة هل ان الشخص الذي يوجه نقدًا لذاته يكون شجاعًا ؟

 يطلب الباحث من الطلبة التدريب على تقبل النقد من االخرين  يتيالتدريب الب

 آتابة موقفين فيها تراجع عن الخطأ احداها من نقد االخرين والثانية من النقد الذاتي 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 



تلخيص ما دار في الجلسة السابقة ومناقشة التدريب البيتي والفائدة التي حصلت من جراء 
 تعزيز لمن اآملوا الواجب ذلك وتقديم ال

 يقوم الباحث بكتابة خطوات تقبل النقد على السبورة  -
  تقبل النقد -3 االعتراف بالخطأ -2تشخيص السلوك الخاطئ    -1

    يطلب الباحث من الطلبة تخيل موقف فيه اختالف مع االخرين 

 ه يطلب الباحث من آل فرد في المجموعة ان يتحدث عن هذا الموقف وتصوراته عن -
آثيرًا منا من يكره النقد ويشعر بثقله على النفس عند سماعه ويحاول جاهدًا الدفاع عن نفسه  -

عندما يواجه النقد ، وآأنه يواجه هجومًا على شخصه وذاته وعليه ان يستعد بافضل االساليب 
 واالفكار ليدافع عن منطقه او اسلوبه 

ان النقد شيء سلبي ولكن آيف يتم الكثير منا من يتحاشى نقد االخرين ومنا من يدرك ب -
معرفة عيوبنا وتعديلها ؟ هل نستطيع معرفة عيوبنا بانفسنا آما يراها االخرون فينا ؟ واذا 

 السؤال هل الصورة التي نراها في االخرين هي الصورة نفسها التي يروها في انفسهم عكسنا
 ؟

 يقوم الباحث بذآر طريقتين لتعلم تقبل النقد 

اتين الجملتين على بطاقة بحيث تشاهدها دائمًا وستالحظ الفرق بعـــد  اآتب ه-:اوال
 ) النقد عبارة عن معلومات يمكن ان تساعدني على النمو ( مـــــــــدة 

 ) النقد عبارة عن تعلم المهارات والمعارف االساسية ( 

غلب االحيان وان اليكون ذلك بشكل مباشر الن ا.  اجتهد في طلب النقد من االخرين -:ثانيًا
. والحرص على االنصات لهم والتفكير في نقدهم . يفكر االخرون باالشياء السلبية عند النقد 

 وشكرهم على ذلك 

وبذلك ستتغير نظرتك للنقد الى نظرة ايجابية وسيتأثر االخرون ايضًا وسيفكرون بالنقد 
النقد السلبي ومراجعة ما االيجابي وآيفية مساعدة االخرين ليتطوروا بدًال من ان ينهاروا من 

اي النقد الذاتي وتصحيح االخطاء ومكافئة . يقوم به الفرد في آل مرة وتشخيص السلبيات 
 نفسه على االيجابيات آمثل القيام بسفره او الشعور بالفخر دون االفتخار 

 ثم تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية وانهائها  -

 اعطاء التدريب البيتي -
 

 



 

 الثالثاء/ عليمات الذاتية                                                  اليوم   اسلوب الت

  24/11/2009فاعلية الضمير           الجلسة الثامنة                 التاريخ : عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                                   الزمن

 فاعلية الضمير  الموضوع 

 االمتثال للقيم والمعايير السلوآية واالخالقية  - الحاجات 

 االلتزام باالخالق الفاضلة  -

 مساعدة الطلبة على تقوية فاعلية الضمير  االهداف العامة 

 ان يتعرف الطلبة على معنى فاعلية الضمير  - االهداف السلوآية 

 بةان ينمي الضمير لدى الط -

 ان يلتزموا  بالجوانب االخالقية آاداة للتغيير الفعال  -

  التغذية الراجعة - التعزيز–التحدث الذاتي االستراتيجيات والفنيات

 يقوم الباحث بكتابة تعريف الضمير وصفات فاعلية الضمير  - االنشطة المقدمة 

 يقوم الباحث بعرض صفات الشخص الذي يتمتع بفاعلية الضمير  -

 احث بالتعزيز المناسب يقوم الب -

يقوم الباحث بفسح المجال للطلبة للتعبير عن مشاعرهم الحقيقية وانفعاالتهم  -

وتشجيعهم على ابداء ارائهم فيما يتعلق بقول الحقيقة واالبتعاد عن الغش 

والكذب والتمسك بالتقاليد االيجابية التي آرستها العائلة فينا منذ الصغر 

 لتحقيق النجاح 

 تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  لبنائي التقويم ا

 يطلب الباحث االجابة عن هذا السؤال في نقد الواجبات التدريب البيتي

  ما هو دور الضمير في حياتنا العامة والنفسية ؟

 

 

 



 

 -:ادارة الجلسة 

 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر للطلبة الذين قاموا بانجاز الواجبات 

 النفس الذي يرشد االنسان الى السلوك السوي ويبصره بانه الوازعث الضمير يعرف الباح -
 بعواقب السلوك الخاطئ 

 يقوم الباحث بمناقشة الطلبة ببعض االسئلة  -
 لماذا الضمير مهم في الحياة االنسانية ؟ -
 ما دور الضمير في الرقابة الذاتية ؟ آيف يتكون الضمير عند الفرد ؟  -
 مير او الرقيب الداخلي لالنسان ؟ ماذا يحدث لو غاب الض -
 ما هو دور الضمير في تعزيز الثقة بالنفس واالبتعاد عن فعل الشر  -
التأمل الضمير معرفة وتقدير للذات بشكل فعال وهو يتضمن عناصر عقلية يمكنه من  -

 وانه العقل العلمي في االستعمال  العقلواالستيضاح وهو يعد في هذه الناحية شكل من اشكال
 طبيقي الت
الضمير دعوة الى الفعل ال الى رد الفعل اي دعوة الى بداية عمل جديد ال الى مواصلة  -

 العمل القديم 
ومن تأثيرات المجتمع في مشاعرنا االخالقية هو ما نشعر به عندما نفكر في الخير او الشر  -
بكاملها فهو ليس استجابة للضمير الفردي فقط وعليه فالضمير يعكس الشخصية االنسانية . 

 .في عقلها وعواطفها معًا
يختبر الضمير في آل مناسبة عمق ما نود ان نكون عليه على الصعيد االخالقي وااللتزام  -

 بالواجبات االجتماعية 
يتمثل احساسنا بالضمير من خالل المهام التي يؤديها الضمير قبل وفي اثناء وبعد الفعل  -

 ا ان آان اخالقيًا ام ال الذي يسلكه والذي من خالله يتم تقييم سلوآن
 )الضمير صمام امان يقي االنسان من االنزالق في الهاوية ( يكتب الطلبة في دفاترهم 

 .الضمير قوة آامنة في االنسان يشعر بها حتى الطفل عندما يرتكب فعًال مشينًا

 يطلب الباحث من آل واحد من مجموعة الطلبة التحدث مع نفسه لمدة ثالث دقائق عن 
 ير وما تأثيره في حياة االنسان الضم

بعد ذلك مناقشة ما دار في اذهان الطلبة من افكار ومفاهيم عن الضمير وبعد ذلك يقوم 
 الباحث بتصحيح االخطاء وتغيير السلوآيات غير المرغوبة وتصحيح االفكار الخاطئة 



 اعطاء التدريب البيتي  -
 

 

 االحد/                          اليوماسلوب التعليمات الذاتية                       

  29/11/2009قوة االرادة        الجلسة التاسعة                  التاريخ : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                                                                              الزمن

 قوة االرادة  الموضوع 

  الى قوة االرادة  لدى الطلبة الحاجة - الحاجات 

 التعرف على معنى االرادة القوية واهميتها في بناء الشخصية  االهداف العامة 

 ان يتعرف الطلبة على معنى قوة االرادة  - االهداف السلوآية 

 ان يمارس الطلبة قوة االرادة و السلوك في جوانبه الشخصية والعامة  -

 ة سلبًا في نمو الشخصية ان يتعرفوا على نواحي ضعف االراد -

  التغذية الراجحة- التعزيز–التحدث الذاتي االستراتيجيات والفنيات

 الخطوات التي تساعد على تنمية قوة االرادة  - االنشطة المقدمة 

 عالمات قوة االرادة  -

يطلب الباحث من آل فرد في المجموعة االرشادية التحدث عن نفسه وآيف 

 اسبات مختلفة عبر عن قوة ارادته في من

 يقوم الباحث بتعزيز السلوك المتميز ضمن المجموعة  -

 يقوم الباحث بتصحيح االفكار غير العقالنية وغير المنطية -

 تشخيص االيجابيات والسلبيات لما دار في الجلسة االرشادية التقويم البنائي 

حدهم قوة ارادة وتحمل يطلب الباحث من افراد المجموعة آتابة موقف ابدى فيه ا التدريب البيتي

 الصعاب وتحقيق النجاح

 

 

 



 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 مناقشة التدريب البيتي وتقديم التعزيز المناسب لمن اآملوه بجدارة  -

يسمح الباحث لكل فرد في المجموعة ان يتحدث عن التغيرات التي طرأت عليه نتيجة  -

 ة تغييره الفكاره السلبية والتحدث مع الذات بطريقة ايجابي

ان الشخص الذي يتمتع بقوة االرادة هو شخص سوي يشعر باالمن واالستقرار ويكون  -

 قادرًا على التوافق مع نفسه ومع مجتمعه وممارسة دوره في الحياة بفعالية ونجاح 

 يتمثل في حرية االنسان في القيام بنشاطاته وأدارة شؤون -:يوضح الباحث مفهوم االرادة  -

 وهي من المؤثرات الدالة في ايمان الفرد بنفسه وثقته –ط خارجية حياته دون اآراه او ضغو

 بها 

 هي القدرة على العمل واالبداع واالصرار على تحقيق -:يعرف الباحث قوة االرادة  -

وهي قوة داخلية تدفع . النجاح ومواجهة الصعوبات والتحديات للوصول الى تحقيق االهداف 

 .االنسان الى صنع المعجزات 

 باحث اساليب تقوية االرادة وصوًال الى ارادة عالية في انجاز االعمال يعرض ال -

 التحرر من الخوف واللق  -1

 تخيل نتائج االفعال قبل الشروع بها  -2

 تقبل النتائج وتحمل مسؤوليتها  -3

 االبتعاد عن المبالغة واالوهام والخشية من توقعات غير واقعية  -4

وت مرتفع وبعد ذلك عن طريق الحديث التحدث بافكار تناسب الواقع والتحدث بها بص -5

 الذاتي 

 يستخدم الباحث التعزيز اثناء المناقشة  -



سأنجح في هذه ) انا استطيع ان انجز هذا العمل (يذآر الباحث العبارات التكيفية مثل  -

 الخ وتستبدل االفكار الالعقالنية بافكار عقالنية ... المهمة 

 تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  -

  التدريب البيتياعطاء -

 

 الثالثاء/  اسلوب التعليمات الذاتية                                                 اليوم

  1/12/2009اتخاذ القرار        الجلسة العاشرة                  التاريخ : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                الزمن                                                                

 اتخاذ القرار  الموضوع 

 تنمية القدرة على جودة القرار المتخذ  - الحاجات 

 اآتساب الطلبة مهارة جودة القرار -

تنمية االتجاهات االيجابية للطلبة عن امكانياتهم في اتخاذ القرار واالعتماد  -

 على انفسهم في ذلك 

 ستشارة االخرين عند اتخاذ القرار تنمية االتجاهات االيجابية في ا -

 تنمية مقدرة الطلبة على جودة القرار االهداف العامة 

 يتعلم الطلبة اساليب اتخاذ القرار المناسب  - االهداف السلوآية 

 يكتسب الطلبة مهارات اتخاذ القرار  -

 يتعلموا تحمل مسؤولية اتخاذ القرار -

 الشخصية وضمان صحة ان يعرف الطلبة اثر اتخاذ القرار على حياتهم -

 القرار الحاسم 

  التعزيز– التغذية الراجعة – التحدث الذاتي –التخيل االستراتيجيات والفنيات

تشجيع الطلبة على االستئناس باراء االشخاص الموثوق بهم للوصول الى  - االنشطة المقدمة 

 اتخاذ قرار سليم مناسب 

 لقرار التحلي باالرادة القوية والقدرة على اتخاذ ا -

 خطوات اتخاذ القرار  -

 استخدام مجموعة من التعزيزات الستمرار المشارآة  -



 

يطلب الباحث من الطلبة آتابة خطوات جودة القرار على السبورة مع آتابة حل  التقويم البنائي 

 مقترح لكل مشكلة مقترحة 

تنوعة عن مواقف حياتية يطلب الباحث من افراد المجموعة االرشادية اعطاء امثلة م التدريب البيتي

 ايجابية او سلبية واتخاذ القرار في حلها 

 

 -:ادارة الجلسة 

بعد ترحيب الباحث بالطلبة ومناقشة ما دار في الجلسة االرشادية السابقة والغاية من الجلسة 

 والتاآد من شعور الطلبة باالرتياح والطمأنينة 

 . على من اآملوا التدريب بشكل جيد يراجع الباحث مع الطلبة التدريب البيتي والثناء

ثم . يبدأ الباحث الجلسة االرشادية بالحديث عن االرادة القوية والقدرة على اتخاذ القرار 

 يستعرض الباحث جملة خطوات التخاذ القرار وهي 

 ان يكون االنسان صادق مع نفسه  -1

 االلتزام بسلوك سليم دائمًا  -2

 صنع االنسان لمحددات حياته اليومية  -3

 االستجابة لمثيرات بيئته بكل مكوناتها  -4

 ان يحل االنسان مشكالته اليومية بشكل عقالني ومنطقي  -5

يطلب الباحث من آل فرد في مجموعة الطلبة تخيل موقف فيه نوع من اتخاذ القرار واجراء 

الحديث الذاتي واتخاذ القرار الذي تتوفر فيه المواصفات الجديدة من حيث مناسبتها للهدف 

 شود وسالمة الصياغة والوضوح والقابلية على التطبيق والتوقيت المناسب المن

ومن خالل االجابات يستطيع الباحث معرفة مدى فهم الطلبة لموضوع جودة القرار وفي 

الوقت نفسه يتمكن الباحث من تنفيذ التغذية الراجعة وتصحيح بعض االخطاء واستبدالها 

 .باالفكار الصحيحة بعد مناقشتها 



جيع الطلبة بتقديم التعزيز المناسب للذين ابدعوا في تقديم االفكار المبتكرة من اجل تطوير تش

 .قابلية الطلبة على االبداع في عملية اتخاذ القرار 

 اعطاء التدريب البيتي  -

 

 

 االحد/  اسلوب التعليمات الذاتية                                                     اليوم

  6/12/2009الثبات االنفعالي       الجلسة الحادية عشرة           التاريخ : الجلسة عنوان 

  دقيقة 45/                                                                                     الزمن

 الثبات االنفعالي  الموضوع 

 معرفة اثر الثبات االنفعالي في تكوين الشخصية  - الحاجات 

 مساعدة الطالبة على الثبات االنفعالي  االهداف العامة 

 زان االنفعالي في المواقف الضاغطة ان يتعلم الطلبة االت - االهداف السلوآية 

 ان يتعلم الطلبة سلبيات عدم االتزان  -

  التعزيز– التغذية الراجعة – التحدث الذاتي –التخيل االستراتيجيات والفنيات

 يوضح الباحث معنى الثبات االنفعالي وما مواصفات الشخص المتزن؟ - االنشطة المقدمة 

 ذا تعرضنا لمواقف محرجة ؟آيف نحافظ على اتزاننا االنفعالي ا -

الرد على هذه االسئلة بكتابة االجوبة دون ذآر االسم لصراحة التعبير الذي  -

يسعى اليه الباحث ثم مناقشة االجابات مع الطلبة باستخداد الباحث المعززات 

 المعنوية الستمرار المشارآة 

  االرشادية يطلب الباحث من الطلبة ملخص لما دار في الجلسة - التقويم البنائي 

يتقدم احد افراد المجموعة االرشادية لتوضيح االفكار المهمة من وجهة  -

 نظره 

 تخيل مواقف حرجة وآيف تم التعامل معها اثناء الحديث الذاتي  -

يتحدث آل فرد في المجموعة االرشادية عن نفسه وعن شعوره قبل الجلسات  التدريب البيتي

 ما نوع الفائدة ؟ ويعلن رايهاالرشادية وبعدها وهل استفاد منها و



 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 مناقشة استجابات الطلبة في التدريب البيتي والثناء على من ابدع في التفكير والمناقشة 

ت االنفعالي هو حالة من حاالت الثقة بالنفس وهو اسلوب داخلي يوضح الباحث معنى الثبا -
ويتسم الفرد . يسلكه الشخص المتكامل نفسيًا ويأتي سلوآه متكيفًا مع الواقع االجتماعي 

 واالتزان واالعتدال والهدوء والرصاغة واالستقامة والعقالنية بالترويالمتزن انفعاليًا 
 مل والثقة بالنفس ووضوح الرؤيا في الع

 ) 1989:129عكاشة،(وفقدان الثقة بالنفس يدل على فقدان الثبات االنفعالي 

يطلب الباحث من الطلبة الجلوس بشكل مريح ثم يتخيلون بانهم لم يكن لهم الثبات االنفعالي  -
 فماذا ستكون مشاعرهم عندها ؟

 يسأل الباحث آل من افراد المجموعة االرشادية عما تخيله ومناقشة ذلك  -
ان االنسان عندما يواجه اثناء حياته العملية العديد من العوامل والظروف التي لم يتم تبين  -

التعامل معها فورًا وبوقتها فانها قد تتطور وتصبح لها العديد من االنعكاسات السلبية 
التوافق الشخصي هو ان يكون الشخص راضي عن نفسه غير و. واالضطرابات النفسية 
 تتسم حياته النفسية بالخلو من التوتر والصراع الذي يقترن بمشاعر آاره لها واثق فيها آما

 .العنف والشعور بالنقص 
يقوم الباحث بمساعدة الطلبة على التوازن والتوافق والشعور بالسعادة والنجاح وبث روح 

واالبتعاد عن االنطواء والتوتر وافضل شخص يتكيف . االمل والمرح والثقة بالنفس 
 لشخص الثابت انفعاليًا الذي ال يجرح مشاعر االخرين اجتماعيًا هو ا

يطلب الباحث من طلبة المجموعة االرشادية تصحيح بعض االفكار الالعقالنية التي آثيرًا  -
ما تسيطر على افكار الشباب وتسبب لهم اضطرابًا نفسيًا واستبدالها بافكار عقالنية منطقية 

 ات الحياة تشعر الفرد بقيمته وقدرته على مواجهة صعوب
 الثبات االنفعالي يشعر صاحبه باستقرار نفسي واالمل في النجاح وتحقيق الطموح  -



استخدام التغذية الراجعة في سبيل ترسيخ االفكار الجيدة وجعل الطلبة يتميزون بالثبات  -
 االنفعالي 

 تلخيص ما دار في الجلسة  -
 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة  -
 

 

 

 الثالثاء/  الذاتية                                                        اليوم اسلوب التعليمات

  8/12/2009انهاء البرنامج االرشادي     الجلسة الثانية عشرة       التاريخ :عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/ زمن                                                                                       ال

 انهاء البرنامج االرشادي الموضوع 

 انهاء البرنامج االرشادي  - الحاجات 

 تقديم ملخص حول البرنامج االرشادي وموضوعاته  -

 تقوية فاعلية البرنامج االرشادي  االهداف العامة 

 تعيين زمان ومكان االختبار البعدي  - االهداف السلوآية 

  آيفية االستفادة من البرنامج -

  التعزيز – التغذية الراجعة –المناقشة االستراتيجيات والفنيات

 يناقش الباحث الطلبة عما دار في الجلسات الماضية ومدى الفائدة منها  - االنشطة المقدمة 

الطلب من آل فرد من المجموعة االرشادية تقديم رأيه بصراحة في  -

 الجلسات االرشادية 

 حضورهم وتفاعلهم مع البرنامج تقديم الشكر لمجموعة الطلبة على -

 االرشادي ومع الباحث 

االتفاق على موعد اجراء االختبار البعدي الثر البرنامج في تعديل السلوك  -

 السيكوباثي لديهم 

 

 



 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

يرحب الباحث بالمجموعة االرشادية ويشكرهم على حسن اهتمامهم ومتابعتهم لجلسات 

لتزام بالمواعيد المحددة لكل جلسة واداء التدريب البيتي وتوجيه عدة البرنامج االرشادي واال

 ومناقشتهم فيما ورد من اجوبة . اسئلة الفراد المجموعة االرشادية 

 ما هو شعورهم قبل البرنامج االرشادي وبعده ؟ -1

 ما هي الفوائد التي حصلوا عليها من البرنامج الرشادي ؟ -2

 م االجتماعي قبل البرنامج وبعده ؟آيف هي عالقاتهم الشخصية وتوافقه -3

 ما هي السلبيات التي حصلت في البرنامج االرشادي ؟  -4

 مناقشة االيجابيات والسلبيات في البرنامج االرشادي  -

يكرر الباحث شكره للمجموعة االرشادية عمومًا ويخص من ابدعوا وابتكروا وناقشوا  -

 هيئوا اقامة الجلسات ونظموها ومن . بجدية واآملوا  التدريبات البيتية بكل جدارة 

عمل احتفالية بسيطة تقدم فيها الحلوى والمشروبات الغازية بمناسبة انتهاء البرنامج ويعد  -

 آل هذا مؤشرًا جيدًا لنجاح البرنامج 

 االتفاق على موعد االختبار البعدي في نفس المكان والزمان  -

 انهاء البرنامج االرشادي -

 

 



 

 

 

 

 

 االثنين/                                                    اليوماسلوب التنظيم الذاتي

  2/11/2009االفتتاحية           الجلسة االولى                  التاريخ : عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                              الزمن

 تهيؤ للبرنامج ال الموضوع 

 تهيئة افراد المجموعة للتفاعل مع البرنامج االرشادي  - الحاجات 

 التعارف المتبادل بين افراد المجموعة من جهة والباحث من جهة اخرى  -

 ازالة الحواجز النفسية واشاعة روح المرح والطمأنينة اثناء الجلسة  -

 التعرف على اهداف البرنامج  -

 يمات الخاصة بالجلسات التعرف على الضوابط والتعل -

 تحديد زمان ومكان عقد الجلسات االرشادية  -

 تهيئة الطلبة للبرنامج  االهداف العامة 

 ان يتمكن افراد المجموعة من  االهداف السلوآية 

 التفاعل مع البرنامج االرشادي  -1

 الشعور بالثقة والطمأنينة وازالة الحواجز النفسية  -2

 لجلسات االرشادية االطالع على ضوابط وتعليمات ا -3

 الشعور بالتقبل واالحترام  -4

 االلتزام بمواعيد الجلسات وتحضير التدريب البيتي -5

  النمذجة- االقناع المنطقي - التغذية الراجعة -التعليماتاالستراتيجيات والفنيات

 تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  التقويم البنائي 

عة بكتابة مالحظاتهم الشخصية عن بعض السلوآيات التي تكليف افراد المجمو التدريب البيتي



يالحظونها في البيت وفي الجامعة والبيئية االجتماعية التي ال تتالئم مع الواقع 

 االجتماعي 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 يقوم الباحث بتعريف نفسه الى افراد المجموعة ويتعرف بدوره عليهم  -

 فرد منهم يعرف نفسه للباحث ولالخرين يعرف لفراد المجموعة بعضهم لبعض وآل  -

لكسر الحاجز النفسي واضفاء روح المرح (يطرح الباحث بعض المواقف الطريقة  -

 )والدعابة وااللفة بين افراد المجموعة والباحث 

 اعطاء فكرة واضحة عن طبيعة البرنامج االرشادي  -

 ايضاح الغاية من هذه اللقاءات وأعطائهم الضوابط والتعليمات  -

 ورة تنفيذ ما تم االتفاق عليه داخل الجلسة والمحافظة على سرية ما يدور فيها ضر -

يقوم الباحث بتوضيح الهدف الرئيسي من البرنامج وهو لغرض البحث العلمي بينما آان  -

الهدف العام منه هو اآساب افراد المجموعة بعض االنماط السلوآية وطريقة التفكير 

 يل االتجاه المضاد للمجتمع العقالني التي تساعدهم على تعد

جلسة ويتم اللقاء معهم مرتين في ) 12(تبليغ افراد المجموعة ان البرنامج سوف يستمر  -

 في الساعة الثانية عشر وفي نفس المكان )  اربعاء –اثنين (االسبوع آل يوم 

التاآد على حق آل فرد في التعبير عن ارائه وافكاره ومشاعره اثناء الجلسات من خالل  -

 االسئلة التي يتم طرحها واالقناع في االجابة ويتم ذلك في جو مناسب من االلفة واالحترام 



 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة  -

 

 

 

 

 

 

 االربعاء/ اسلوب التنظيم الذاتي                                                     اليوم

  9/11/2009سة الثانية                   التاريخ الثقة بالنفس          الجل: عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                               الزمن

 الثقة بالنفس الموضوع 

 معرفة معنى الثقة بالنفس  - الحاجات 

 االساليب التي تجعل افراد المجموعة واثقين من انفسهم  -

 تنمية الثقة بالنفس  هداف العامة اال

 يتعرف الطلبة على معرفة الثقة بالنفس ومعناها في الحياة العامة  - االهداف السلوآية 

 تنمية الشعور باالستقرار النفسي  -

 يتعرف الطلبة على عالمات الصحة النفسية  -

 يتعرف الطلبة على اثر الثقة بالنفس في بناء الشخصية االنسانية  -

 ة بالنفس لدى طلبة المجموعة االرشادية تنمية الثق -

   التعزيز - التغذية الراجعة – التخيل – لعب الدور –النمذجة االستراتيجيات والفنيات

 يوضح الباحث الهدف من التدريب على النمذجة ولعب الدور  - االنشطة المقدمة 

 دعم الذات االيجابية وتنميتها والتخلص من الذات السلبية  -

لطبيب النفسي ليقدم محاضرة عن الثقة بالنفس ودورها في احداث استضافة ا -



 التوافق الناجح بين الفرد والمجتمع 

 توجيه سؤال الى طلبة المجموعة االرشادية  التقويم البنائي 

 ما هو اثر الثقة بالنفس على الفرد في الحياة العامة ؟ 

عة موضوعات الجلسة مع محاولة تطبيقها تكليف افراد المجموعة االرشادية بمراج التدريب البيتي

 ونمذجة السلوك الجيد

 تدوين المالحظات والمعوقات التي تحول دون امكانية تطبيق الجلسة 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

مناقشة استجابات الطلبة في التدريب البيتي ومعرفة مدى الفائدة التي حصلوا عليها وتقديم 
 البيتي الشكر والثناء لمن انجزوا التدريب 

  -:يكتب الباحث على السبورة تعرف الثقة بالنفس وهي  -

توظيف القدرات واالمكانيات لخدمة الفرد واتجاه الفرد نحو ذاته وبيئته االجتماعية باالقدام 
بعد ان قام الباحث بتعريف الثقة بالنفس وشرح . او التراجع والقدرة على التكيف السليم 

معاون عميد آلية طب الكندي (  احد المختصين النفسيين استضاف الباحث. المعنى للطلبة 
ليقدم محاضرة عن الثقة بالنفس ودورها في ) احمد مرزوك الجنابي .د/ جامعة بغداد / 

وبعد االنتهاء شكر الباحث الدآتور المحاضر . احداث التوافق الناجح بين الفرد المجتمع 
 على حضوره ومحاضرته القيمة 

ب المناقشة بسؤال ، ما هو اثر الثقة بالنفس على الفرد في الحياة العملية قام الباحث بفتح با -
؟ ومن خالل التغذية الراجعة تمكن الباحث من تعديل او تغيير بعض السلوآيات غير 
المرغوبة بسلوآيات مرغوبة اجتماعيًا مما جعل الطلبة ينظرون الى الذات نظرة ايجابية 

 متفاعلة 

عن الخجل غير المبرر ويجب تاآيد الذات والصراحة في القول ينصح الباحث باالبتعاد  -
 والعمل 



 يقوم الباحث بنمذجة الموقف عن طريق لعب الدور مع احد الطلبة  -

 الطالب قيس  يا استاذ لم تقدر زميلنا فرقد اآثر منا ؟ -

 هل تريد ان تعرف يا قيس :    الباحث 

 نعم يا استاذ  -

 م الطلبة الباحث يستدعي فرقد ثم يحاوره اما -

 من علمك العلم واالداب والثقافة العامة يا فرقد  -

 نفسي : فرقد 

 عجيب وهل يعلم االنسان نفسه بدون معلم : الباحث 

ولم ال يا استاذ ؟ إذا رايت في غيري حسنًا اخذته واذا رأيت سيئًا ترآته وهكذا علمت : فرقد 
 نفسي وآذلك بالقراءة المستمرة ومناقشة االفكار 

 شكرًا يا فرقد ارجو لك الموفقية  : الباحث

ارايت يا قيس لماذا نحب زميلكم فرقد ؟ النه واثق من نفسه ومن سلوآه مع انه : الباحث 
 ليس مغرورًا ويحترمه الجميع رغم بساطته في الملبس والمعيشة 

 ثم يقوم الباحث بتلخيص ما دار في الجلسة واالجابة عن االسئلة حول الموضوع 

 ريب وانهاء الجلسة   اعطاء التد -

 االثنين/ سلوب التنظيم الذاتي                                                             اليوم

  9/11/2009التوافق االجتماعي        الجلسة الثالثة                   التاريخ : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                                        الزمن                                                

 التواقف االجتماعي الموضوع 

 تكوين عالقات طيبة مع االخرين  - الحاجات 

 الشعور بالدعم واالسناد االجتماعي  -

 مساعدة الطلبة على تقوية االسناد االجتماعي والتوافق  االهداف العامة 

 مدى التوافق االجتماعي التعرف على  - االهداف السلوآية 

 اساليب التوافق االجتماعي  -



 تنمية روح التعاون مع االخرين  -

  ولعب الدور - النمذجة – االقناع المنطقي –المناقشة االستراتيجيات والفنيات

يناقش الباحث التوافق االجتماعي مع الطلبة وآيفية تنميته وفوائده للفرد  - االنشطة المقدمة 

 ح التعاون والمساعدة لمن يحتاجها والمجتمع وبث رو

آيف يمكن ان يحصل الفرد على الدعم . يطرح الباحث سؤًال للمناقشة  -

 واالسناد االجتماعي  ؟ 

 احداث االنسجام والتالؤم بين افراد المجموعة  -

 يلخص الباحث ما دار في الجلسة االرشادية من نقاط مهمة ثم يسأل السؤال التالي  التقويم البنائي 

 ل يحقق الفرد صحته النفسية من خالل التوافق النفسي واالجتماعي  ؟ه

 ما هي المحاوالت التي يمكن من خاللها ان تنسجم مع محيط اسرتك ؟ - التدريب البيتي

 آيف تدرب نفسك على التوافق النفسي واالجتماعي  -

سجل مالحظاتك عن بعض االشخاص الذين لم يتمكنوا من التالئم مع  -

 ماعي محيطهم االجت

 

 

 

 

 -:اداة الجلسة 

يراجع الباحث مع الطلبة التدريب البيتي وتقديم الشكر لمن اآملوا الواجب ثم بيان مدى 

 الفائدة التي حصلوا عليها جراء فهمهم لهذا الموضوع 

حالة االنسجام والتالئم بحيث (يقوم الباحث بكتابة موضوع التوافق على السبورة يعني 

مع ذاته ، متوازنًا وفقًا لحالته النفسية والعقلية او مع المحيط الذي يعيش يصبح الفرد متطابقًا 

 ) فيه مما يجعله يسلك سلوآًا مقبوًال في المجتمع ويعني الرضا عن النفس



ثم . يطلب الباحث من الطلبة تدوين التعريف ثم يبدأ بشرحه بالتفصيل ومناقشته مع الطلبة  -

يعمل الباحث على تصحيح .  في خلجاتهم من افكار فتح باب المناقشة معهم حول ما يدور

 الخاطئة منها آاستبدال سوء التوافق بالتوافق مع المواقف بكل واقعية وعقالنية 

يقوم الباحث باستعمال اسلوب االقناع بمن لديهم القدرة والقابلية على تغييرا الكثير من  -

ضوعية بعيدًا عن التصلب االفكار واالتجاهات نحو بعض الموضوعات عندما يفهمها بمو

 والتشنج حتى يستطيع الفرد ان يحقق صحته النفسية 

يقوم الباحث بتوزيع الطلبة الى مجموعات آل مجموعة تحدد بعض المعايير التي تخص  -

ثم يطلب الباحث من آل فرد فيهم ان يتالئم )  ثقافية – فنية –رياضية (موضوعات منها 

 حقق االنسجام معهم ويتوافق مع ضوابط المجموعة بحيث ي

 يقوم الباحث بتصحيح بعض المواقف واعطاء مالحظاته لكل مجموعة  -

 تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  -

 اعطاء التدريب البيتي  -

 

 

 

 

 االربعاء/ اسلوب التنظيم الذاتي                                                      اليوم

  11/11/2009       الجلسة الرابعة                  التاريخ مراقبة الذات  : عنوان الجلسة

  دقيقة 45/                                                                               الزمن

 مراقبة الذات  الموضوع 

 معرفة آيفية مراقبة الذات  - الحاجات 



 التدريب على مراقبة الذات  -

 الشعور باالنتماء  -

 التحرك نحو االخرين وتقبلهم  -

 مساعدة الطلبة على محبة االخرين  االهداف العامة 

 ان ينمي الباحث الشعور باالنتماء االجتماعي لدى الطلبة  -1 االهداف السلوآية 

 ينمي الباحث عملية التفاعل االجتماعي  -2

 ان يتخلص الطلبة من سلوك االنانية  -3

  التغذية الراجعة – التعزيز - لعب الدور– النمذجة – االقناع المنطقي –المناقشة االستراتيجيات والفنيات

 تعريف معنى مراقبة الذات  - االنشطة المقدمة 

 مناقشة مراقبة الذات عن طريق النمذجة  -

 لعب الدور  -

 تلخيص ما جاء في الجلسة االرشادية وبيان الفائدة من الموضوع  التقويم البنائي 

 قبة الذات والثقة بالنفس ؟ما هي العالقة بين مرا

 يطلب الباحث من افراد المجموعة مراقبة الذات من خالل الوقوف امام المرأة  التدريب البيتي

 

 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

يقوم الباحث بمناقشة افراد المجموعة حول التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء للطلبة الذين 

وهو (يكتب الباحث على السبورة معنى مراقبة الذات . قاموا بانجاز التدريب بشكل جيد 

اسلوب ضروري يتعلم الفرد عن طريقه آيفية التصرف مع االخرين في مختلف المواقف 



وآذلك مالحظة حرآاته وطريقة آالمه او تعامله مع المشكالت التي تواجهه ويعني اصدار 

 )حكم الفرد على تصرفاته وسلوآياته وافكاره وافعاله 

لباحث بشرح وتوضيح هذه التعريفات ومناقشتها مع افراد المجموعة وفي نفس الوقت يقوم ا

تتم عملية النمذجة امامهم من خالل مالحظة الباحث لتصرفاته وحرآاته وطريقة آالمه 

 يدون الباحث على السبورة الخطوات التالية . امامهم ويذّآرهم بمالحظاتهم حول هذا الدور 

  االخرين تقبل الذات وتقبل اراء -1

 نقد الذات وهي حاجة تدفع الى التعبير عن ذاته  -2

 االفصاح عن سمات الشخصية وتوآيدها من خالل المالحظات الذاتية  -3

 اآتساب ثقته بنفسه وباالخرين واالرتباط معهم بعالقات اجتماعية جيدة  -4

ث يطلب الباحث من بعض افراد المجموعة اداء دور فيما بينهم حيث يقوم االول بالتحد -

 مع الثاني بصورة تلقائية ثم يطلب منه ان يعبر عن مالحظاته وتقييمه للموقف 

يحدث الباحث افراد المجموعة على ان بامكانهم التعبير عن ذواتهم ومراقبة تصرفاتهم  -

 عن طريق الحديث امام المرأة عن طريق التدريب البيتي 

 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة االرشادية   -

 

 

 

 

 االربعاء/ لوب التنظيم الذاتي                                                          اليوماس

  11/11/2009الشعور بالمسؤولية       الجلسة الخامسة              التاريخ : عنوان الجلسة 



  دقيقة 45/       الزمن                                                                             

 الشعور بالمسؤولية   الموضوع 

 التعرف على الية الشعور بالمسؤولية  - الحاجات 

 التعرف على مصادر تحمل المسؤولية  -

 مساعدة الطلبة على آيفية تحمل المسؤولية  االهداف العامة 

 ان يتعرف الطلبة على انجاز ما يكلفون به من اعمال  -1 االهداف السلوآية 

 ن يثقوا بانفسهم آعامل مهم من تحمل المسؤولية ا -2

 ان يساعدوا االخرين ويلبون حاجاتهم  -3

 ان يلتزموا  بالوعود والمواعيد التي يقطعوها على انفسهم  -4

 ان يعرفوا فوائد الشعور بالمسؤولية  -5

  النمذجة  – االقناع المنطقي –المناقشة االستراتيجيات والفنيات

 الباحث معنى الشعور بالمسؤولية يوضح  - االنشطة المقدمة 

 آتابة الخطوات التي تتعلق بموضوع المسؤولية على السبورة  -

 اعطاء االمثلة ونمذجة السلوك بهذا الموضوع  -

تلخيص ما دار في الجسلة االرشادية ويسأل الباحث عن نوعية المسؤولية التي تقع  التقويم البنائي 

 على عاتق الطلبة 

 مالحظاتك عن المواقف التي جعلتك تشعر باهمية تحمل المسؤولية اتجاه سجل التدريب البيتي

 .مختلف االشياء 

 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 متابعة التدريب البيتي مع الطلبة ويشكر الباحث الطلبة الذين انجزوا التدريب بشكل جيد  -



فراد ان يشعر اال( يوضح الباحث للمجموعة الطالبية بان الشعور بالمسؤولية يعنى  -

وتنمية الشعور بالمسؤولية تكون من خالل ) بمكانتهم وحقوقهم المتساوية مع االخرين 

تكليف الطالب بواجبات والمحاسبة عليها ومن خالل المشارآة االجتماعية وانجاز االعمال 

القدرة ( والمحافظة على ادواته وآتبه واحترام حقوق االخرين وآذلك تعني . المكلف بها 

 ) بالحاجات الشخصية بطريقة احترام االخرين والوفاء بحاجاتهم على الوفاء 

 يقوم الباحث بكتابة الخطوات التي تتعلق بموضوع المسؤولية على السبورة  -

 اهمية المسؤولية التي تقع على عاتق الطلبة  -1

 مسؤولية المحافظة على الممتلكات العامة  -2

 اشتراك الجميع في تحمل المسؤولية افرادًا وجماعات  -3

 توضح آل خطوة من هذه الخطوات واعطاء االمثلة في تحمل المسؤولية لكل منها 

تفنيد بعض االفكار الخاطئة التي ترتبط باعتقاد بعض الطلبة من ان الممتلكات العامة ليست 

 ملكهم وان مسؤولية المحافظة عليها ليست مسؤوليتهم 

رشادية وتنظيمها واالهتمام بها حث مجموعة الطلبة بالمحافظة على اثاث مكان الجلسة اال

 وتعلم طريقة المحافظة عليها 

 يقوم الباحث باعطاء مالحظاته التصحيحية لهم  -

 تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  -

 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة  -

 

 

 



 

 االربعاء/ اليوماسلوب التنظيم الذاتي                                                             

احترام افكار واراء االخرين     الجلسة السادسة         التاريخ : عنوان الجلسة
18/11/2009  

  دقيقة 45/                                                                                        الزمن

 احترام افكار االخرين  الموضوع 

  بكيفية احترام اراء وافكار االخرين التعريف - الحاجات 

 معرفة آيفية االستماع الراء وافكار االخرين  -

 معرفة آيفية مشارآة االخرين الرأي والتفكير السليم  -

 معرفة المجموعة بان هناك اراء مخالفة الرائهم  -

 االستماع الى اراء االخرين االهداف العامة 

 شخصي تقبل االراء المختلفة والمخالفة للرأي ال

 تنمية احترام اراء وافكار االخرين  -1 االهداف السلوآية 

 تنمية االستفادة من اراء االخرين  -2

 تقبل االراء المختلفة بروح رياضية  -3

  التغذية الراجعة – لعب الدور – النمذجة – االقناع المنطقي –المناقشة االستراتيجيات والفنيات

 االرشادية بان احترام اراء االخرين تعني ان ال يوضح الباحث للمجموعة - االنشطة المقدمة 

 اسخر وال استهزء بافكارهم 

 يكتب المرشد خطوات احترام االخرين على السبورة  -

 استخدام النمذجة في هذا الموضوع  -

 

 يطلب الباحث من افراد المجموعة االرشادية تلخيص ما جاء في الجلسة االرشادية  التقويم البنائي 

 شد عن آيفية احترام اراء االخرين وان آانت خاطئة يسأل المر

آتابة موقفين يقوم فيها آل فرد من افراد المجموعة االرشادية اظهار احترامه الراء  التدريب البيتي

 اسرته او اصدقائه 

 

 



 

  -:ادارة الجلسة

انجزوا يقوم الباحث بمراجعة التدريب البيتي مع افراد المجموعة االرشادية ويثني على من 
 مهمتهم بشكل جيد 

يوضح الباحث لمجموعة الطلبة بان احترام اراء االخرين يعني ان ال اسخر او استهزء  -
بارائهم وافكاهم او رغباتهم او اتجاهاتهم واالبتعاد عن حب الذات واالنانية والتمسك او 

 االعتقاد بان ارائي وافكاري صحيحة وان اراء االخرين خاطئة 

 ات احترام اراء االخرين على السبورة يكتب الباحث خطو -

 المشارآة الجماعية والدخول في حوار ومناقشات مع الجميع  -1

 االصغاء الرائهم واحترامها  -2

 االهتمام بما يقوله االخرون  -3

 اعطائهم فرصة للتعبير عن ارائهم وافكارهم بحرية  -4

 االحترام المتبادل في الرأي والرأي االخر وضبط الذات  -5

 قوم به طالبين من افراد المجموعة  ي منمذجموقف

  الحمد هللا على سالمتك ومعافاتك يا سامر –سيف 

  شكرًا لك يا سيف على زيارتك لي فقد تعافيت والحمد هللا –سامر 

  هل زارك احد من الزمالء او االصدقاء ؟ –سيف 

  ال احد زارني منهم –سامر 

  ال تنزعج –سيف 

احترم مواقفهم واعذارهم فقد آان لديهم اشغاًال مهمة  ال انزعج من زمالئي النني –سامر 
) الغائب حجته معه (ولم يعرفوا بانني مريض ، وعلى آل حال آما يقول المثل 

 وبلغهم تحياتي 

 يشكر الباحث الطالبين ثم يقوم بتلخيص ما دار في الجلسة  -

 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة  -



 

 

 

 االثنين/                                                اليوماسلوب التنظيم الذاتي        

  13/11/2009نقد الذات         الجلسة السابعة                       التاريخ : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                                                                                 الزمن

 نقد الذات  الموضوع

 الحاجة الى تقبل النقد والنقد الذاتي  - الحاجات 

 معرفة معنى نقد الذات  -

 آيفية الشعور بالندم  -

 االعتراف بالخطأ  -

 تعلم فوائد النقد الذاتي  -

 مساعدة الطلبة على تقبل النقد  االهداف العامة 

 واالجتماعية يتعلم الطلبة على تقبل النقد في حياتهم الشخصية  - االهداف السلوآية 

 ان ينتقد االخر بروح رياضية  -

 يتقبل النقد مع االخرين ويتعرف على اسباب سلوآه الخاطئ  -

  التغذية الراجعة – التعزيز – لعب الدور – النمذجة – االقناع المنطقي –المناقشة االستراتيجيات والفنيات

 يقوم الباحث بتعريف تقبل النقد  - االنشطة المقدمة 

 كار الالعقالنية حول نقد الطلبة لذاتهم تفنيد االف -

 النمذجة  و لعب الدور  -

يسأل الباحث الطلبة هل ان . آيية مواجهة االنتقادات الموجهة من االهل واالصدقاء  التقويم البنائي 

 الشخص الذي يوجه انتقادًا لذاته يكون شجاعًا ؟

 لنقد من االخرين يطلب الباحث من الطلبة التديب على تقبل ا التدريب البيتي

 آتابة موقفين فيها تراجع عن الخطأ احدهما من نقدًا االخرين والثانية من النقد الذاتي 

 



 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

نلخص ما دار في الجلسة السابقة ومناقشة التدريب البيتي والفائدة التي حصلت من جراء 

 ذلك وتقديم التعزيز لمن اآملوا الواجب 

 ة خطوات تقبل النقد على السبورة يقوم الباحث بكتاب -

 تشخيص السلوك الخاطئ  -1

 االعتراف بالخطأ  -2

 تقبل النقد  -3

وعن الكيفية واهميتها . يقوم الباحث بتوضيح معنى نقد الذات من خالل مناقشته مع الطلبة  -

التقبل والتفهم واحترام الذات نتيجة لتقدير الوجود (بالنسبة للفرد ولالخرين فنقد الذات يعني 

شخصي للفرد من خالل اعادة تنظيم الذات ومعرفة التصورات والتصرفات الخاطئة عن ال

 ) الذات وتمحيصها واستبعاد المبالغة الزائدة في تأنيب الذات 

يوضح الباحث لمجموعة الطلبة واقناعهم على ان نقد الذات ال يعني االهانة للذات او  -

عال الخاطئة واالقرار الذاتي بما قام به الفرد احساسها بالدونية بل انها تمكنهم من تحديد االف

 من ايذاء االخرين وعليه ان يراجع ذاته بكل جرأة وشجاعة 

يعمل الباحث على تفنيد االفكار الالعقالنية التي يحملها الطلبة حول نقدهم لذاتهم من خالل  -

اخرى اآثر مناقشتهم ومحاورتهم باسلوب منطقي و عقالني واستبدال االفكار الالعقالنية ب

 عقالنية وواقعية 



يطلب الباحث من الطلبة القيام بادوار يستطيع آل فرد في المجموعة االرشادية ان يمارس  -

دورًا يتصرف فيه مع االخرين ثم يعمل على مراجعة ذاته ونقدها قبل ان ينتقدها االخرون 

فسه على ثم يقوم بمكافئة ن. وانه يشعر بالندم لما قام به من فعل او تصرف خاطئ 

 آتعزيز ذاتي. االيجابيات

  تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  -

 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة  -

 

 االثنين/ اسلوب التنظيم الذاتي                                                        اليوم

  23/11/2009        التاريخ فاعلية الضمير         الجلسة الثامنة          : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                                                                                   الزمن

 فاعلية الضمير  الموضوع 

 االمتثال للقيم والمعايير السلوآية واالخالقية  - الحاجات 

 االلتزام باالخالق الفاضلة  -

 ة الطلبة على تقوية فاعلية الضمير مساعد االهداف العامة 

 ان يعرف الطلبة معنى فاعلية الضمير  - االهداف السلوآية 

 ان ينمي الضمير لدى الطلبة  -

 ان يلتزم الطلبة بالجوانب االخالقية آأداة للضمير الفعال  -

  التغذية الراجعة – التعزيز –النمذجة االستراتيجيات والفنيات

 لباحث بكتابة تعريف الضمير وصفات فاعلية الضمير يقوم ا - االنشطة المقدمة 

 يقوم الباحث بعرض صفات الشخص الذي يتمتع بفاعلية الضمير  -

 يقوم الباحث بالتعزيز المناسب  -

يفسح الباحث المجال للطلبة للتعبير عن مشاعرهم الحقيقية والتمسك بالتقاليد  -

 االيجابية التي غرستها العائلة فينا منذ الصغر 

 تلخيص ما دار في الجلسة االرشادية  يم البنائي التقو

 يطلب الباحث االجابة عن هذا السؤال في دفتر التدريب البيتي  التدريب البيتي



 ما هو دور الضمير في حياتنا العامة والشخصية ؟ 

 

 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

  متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر للطلبة الذين قاموا بانجاز الواجب

بانه الوازع النفسي الذي يرشد االنسان الى السلوك السوي (يعرف الباحث الضمير  -
 )ويبصره بعواقب السلوك الخاطئ 

 يقوم الباحث بمناقشة الطلبة ببعض االسئلة  -

 لماذا الضمير مهم في الحياة االنسانية ؟  -1

 ما دور الضمير في الرقابة الذاتية ؟ -2

 آيف يتكون الضمير عند الفرد ؟ -3

 يحدث لو غاب الضمير او الرقيب الداخلي لالنسان ؟ماذا  -4

 ما هو دور الضمير في تعزيز الثقة بالنفس واالبتعاد عن فعل الشر ؟ -5

انه العقل . يوضح الباحث بان الضمير معرفة وتقدير للذات وهو يتضمن عناصر عقلية 

 دعوة الى العلمي في االستعمال التطبيقي والضمير دعوة الى الفعل ال الى رد الفعل اي

ان الضمير ليس استجابة للضمير الفردي . بداية عمل جديد ال الى مواصلة العمل القديم 

 آذلك عندما نفكر في الخير او الشر . فقط انما هو من تأثيرات المجتمع 



يختبر الضمير في آل مناسبة تتطلب االلتزام بالواجبات االجتماعية وتقييم سلوآنا اذا آان  -

 اخالقيًا ام ال 

 ) عواطف (ان تنمذج هذا السلوك مع ) رجاء(يطلب الباحث من الطالبة  -

بخشونة وصوت عال ويحل الصمت بعد ذلك مع ) عواطف ( مع ) رجاء (تتحدث 
) رجاء (وبعدها بفترة قصيرة تندم ) رجاء(تعجب الطلبة لهذا السلوك الذي صدر من 

عن هذا )رجاء(لما سؤلت و. وتعتذر منها باسلوب مهذب ) عواطف ( على ما فعلت مع 
) عواطف(االعتداء ولماذا االعتذار ؟ اجابت ان ضميرها بدأ يؤنبها النها اعتدت على 

 بغير حق

وهكذا يقف الضمير حائًال دون االنزالق في االخطاء وآذلك التراجع :  يتحدث الباحث - 
 عن الخطأ

  يقوم الباحث بتصحيح االفكار الخاطئة -

 وانهاء الجلسة اعطاء التدريب البيتي 

 االربعاء/ اسلوب التنظيم الذاتي                                                       اليوم

  25/11/2009قوة االرادة         الجلسة التاسعة                    التاريخ : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                    الزمن                                                             

 قوة االرادة  الموضوع 

 الحاجة الى قوة االرادة  لدى الطلبة  - الحاجات 

 التعرف على معنى االرادة القوية واهميتها في بناء الشخصية  االهداف العامة 

 ان يتعرف الطلبة على معنى قوة االرادة  - االهداف السلوآية 

 ة آسلوك في حياتهم الشخصية ان يمارسوا قوة االراد -

 ان يعرف الطلبة ان نواحي ضعف االرادة تدل على ضعف الشخصية  -

  التعزيز – الغذية الراجعة – لعب الدور –النمذجة االستراتيجيات والفنيات

 ما هي الخطوات التي تساعد على تنمية قوة االرادة ؟ - االنشطة المقدمة 

 عالمات قوة االرادة  -

  غير العقالنية وغير المنطقية تصحيح االفكار -

 تشخيص ما دار في الجلسة من ايجابيات وسلبيات  التقويم البنائي 



يطلب الباحث من افراد المجموعة آتابة مواقف ابدى فيها آل منهم قوة ارادة وتحمل  التدريب البيتي

 الصعاب وتحقيق النجاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 ديم التعزيز المناسب لمن اآملوه بجدارة مناقشة التدريب البيتي وتق

يسمح الباحث لكل فرد في المجموعة االرشادية ان يتحدث عن التغيرات التي طرأت  -
 عليه نتيجة تغييره الفكار السلبية 

ان الشخص الذي يتمتع بقوة االرادة هو شخص سوي يشعر باالمان واالستقرار  -
ه وممارسة دوره في الحياة بفعالية ويكون قادرًا على التوافق مع نفسه ومع مجتمع

 ونجاح 

 يتمثل في حرية االنسان في القيام بنشاطاته وادارة -: يوضح الباحث مفهوم االرادة -
شؤون حياته دون اآراه او ضغوط خارجية وهي من المؤشرات الدالة في ايمان الفرد 

 بنفسه وثقته بها 

ل واالبداع واالصرار على تحقيق هي القدرة على العم (-:يعرف الباحث قوة االرادة 
النجاح ومواجهة الصعوبات والتحديات للوصول الى تحقيق االهداف وهي قوة داخلية 

 ) .تدفع االنسان الى صنع المعجزات 

 يعرض الباحث اساليب تقوية االرادة وصوًال الى ارادة عالية في انجاز االعمال 



 التحرر من الخوف والقلق  -1

 قبل الشروع بها نمذجة نتائج االفعال  -2

 تقبل النتائج وتحمل مسؤوليتها  -3

يطلب الباحث من . االبتعاد عن المبالغة واالوهام او الخشية من توقعات غير واقعية  -4
 طالبين ان ينمذجا سلوك قوة االرادة

  انا ال اعرف آيف احل مشاآلي وحل التمارين الرياضية -سرمد  

 وسوف تنتقل الى الخطوة التالية وهكذا  تعلم الخطوة االولى في حل السؤال -امجد  

  ال اقدر -سرمد 

  جرب -امجد 

  مستحيل -سرمد 

  حاول -امجد 

وهكذا بعد تعلم وتجربة وتصحيح االخطاء ومحاوالت تمكن سرمد من حل التمرين 
وفرح سرمد بذلك وانتشر هذا السلوك لكل المسائل االخرى واصبح سرمد موفقا بعد ان 

 . من حياته طرح الخوف والتردد

   يقوم الباحث بتصحيح االفكار الخاطئة -

  اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة االرشادية -

 االثنين/ اسلوب التنظيم الذاتي                                                       اليوم

  30/11/2009 التاريخ اتخاذ القرار         الجلسة العاشرة                 : عنوان الجلسة 

  دقيقة 45/                                                                                 الزمن

 اتخاذ القرار الموضوع 

 تنمية القدرة على جودة القرار المتخذ  - الحاجات 

 اآتساب الطلبة مهارة جودة القرار -

مكينهم من اتخاذ القرار تنمية االتجاهات االيجابية للطلبة في ت -

 واالعتماد على انفسهم في ذلك 

 تنمية االتجاهات االيجابية في استشارة االخرين عند اتخاذ القرار  -

 تنمية مقدرة الطلبة على جودة القرار  االهداف العامة 



 تعلم الطلبة اساليب اتخاذ القرار المناسب  - االهداف السلوآية 

 رار يكتسب الطلبة مهارة اتخاذ الق -

ان يعرف الطلبة اثر اتخاذ القرار على حياتهم الشخصية والرضا عن  -

 قراراتهم 

االستراتيجيات 

 والفنيات

  التغذية الراجعة – التعزيز – لعب الدور –النذجة 

تشجيع الطلبة على االستئناس باراء االشخاص الموثوق بهم للوصول  - االنشطة المقدمة 

 الى اتخاذ قرار سليم ومناسب 

 تحلي باالرادة القوية والقدرة على اتخاذ القرار ال -

 خطوات اتخاذ القرار  -

 استخدام مجموعة من التعزيزات  -

يطلب الباحث من افراد المجموعة االرشادية آتابة خطوات جودة القرار مع  التقويم البنائي 

 آتابة حل مقترح لكل مشكلة مقترحة 

وعة االرشادية اعطاء امثلة متنوعة عن مواقف يطلب الباحث من افراد المجم التدريب البيتي

 حياتية ايجابية او سلبية واتخاذ القرار في حلها 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

بعد الترحيب الباحث بالطلبة ومناقشة ما دار في الجلسة االرشادية السابقة والغاية من 
ث مع الطلبة التدريب يراجع الباح. الجلسة الحالية والتأآد من شعورهم باالرتياح والطمأنينة 

يبدأ الباحث الجلسة االرشادية بالحديث . البيتي والثناء على من اآملوا التدريب بشكل جيد 
ثم يستعرض الباحث جملة خطوات التخاذ . عن االرادة القوية والقدرة على اتخاذ القرار 

 .القرار وهي 

 آيف يكون االنسان صادقًا مع نفسه ؟  -

 يم آيفية االلتزام بسلوك سل -

 آيف يصنع االنسان محددات حياته اليومية ؟ -



 آيف يستجب لمثيرات لبيئته بكل مكوناتها ؟ -

يعرف الطلبة ان اتخاذ القرار الحاسم لكل حالة استثنائية والتعامل معها بحزم وبال تردد هو  -
عامل من عوامل الثقة بالنفس وقد يتعلق هذا القرار بمستقبل الفرد ايجابيًا اذا آان قرارًا 

 نمذجة السلوك ) فرح وهبة ( يطلب الباحث من الطالبتين -سليمًا 

  انا حائرة هل اآمل دراستي لهذه السنة ام أوأجلها للسنة القادمة ؟ -فرح 

  هذا القرار يعود لك ان آنت تريدين ضمان مستقبلك العلمي ؟ -هبة 

  ان صديقاتي يردن التأجيل ويردن ان اآون معهن  -فرح 

 حياتك ومستقبلك متعلق بصديقاتك ؟  وهل ان -هبة 

  طبعًا ال -فرح 

  إذًا لماذا التاجيل وانت طالبة متفوقة ؟ فكري في االمر جيدًا واتخذي قرارِك بنفسك-هبة 

هذا صحيح ليست عندي مشاآل دراسية ومشاآلي في البيت سوف احلها :  بعد تفكير -فرح 
  بهؤالء الصديقات بنفسي  لذلك سوف استمر في دراستي وسأقطع عالقتي

 يشكر الباحث الطالبتين على ادائهما الدور  -

يبين الباحث ان القرار المناسب هو القرار الذي تتوفر فيه المواصفات الجيدة من حيث 
 مناسبته للهدف المنشود والقابلية على التطبيق والتوقيت المناسب 

 ة الراجعة تلخيص الجلسة االرشادية واالجابة عن االسئلة وتنفيذ التغذي -

 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة -

 

 

 

 االثنين/   اسلوب التنظيم الذاتي                                                        اليوم

  30/11/2009الثبات االنفعالي       الجلسة الحادية عشر             التاريخ : عنوان الجلسة 



  دقيقة 45/                                                                                     الزمن

 

 

 

 

 

 

 -:ادارة الجلسة 

 مناقشة استجابات الطلبة في التدريب البيتي والثناء على من ابدع في التفكير والمناقشة 

 الثبات االنفعالي الموضوع 

 الشخصية تكوين في االنفعالي الثبات اثر معرفة       الحاجات 

      مساعدة الطلبة على الثبات االنفعالي االهداف العامة 

 ان يتعلم الطلبة االتزان االنفعالي في المواقف الضاغطة  - االهداف السلوآية 

 ان يتعلم الطلبة سلبيات عدم االتزان  -

  التعزيز – التغذية الراجعة – لعب الدور –النمذجة      االستراتيجيات والفنيات

 يوضح الباحث معنى الثبات االنفعالي ومواصفات الشخص المتزن  - االنشطة المقدمة 

 آيف نحافظ على اتزاننا االنفعالي اذا تعرضنا لمواقف محرجة ؟  -

 استخدام الباحث للمعززات المعنوية الستمرار المشارآة  -

 ي الحاد والسلوك المتزن نمذجة السلوك االنفعال -

 يطلب الباحث ملخصًا لما دار في الجلسة االرشادية  التقويم البنائي 

 توضيح بعض االفكار المهمة من وجهة نظر احد الطلبة  

يكتب آل فرد في دفتر التدريب عن شعوره قبل الجلسات االرشادية وبعدها بكل  التدريب البيتي

  الفائدة ؟ حرية وهل استفاد منها ؟ وما نوع



هو حالة من حاالت الثقة بالنفس وهو اسلوب  -:يوضح الباحث معنى الثبات االنفعالي  -

ويتسم . داخلي يسلكه الشخص المتكامل نفسيًا ويأتي سلوآه متكيفًا مع الواقع االجتماعي 

الفرد المتزن انفعاليًا بالتروي واالتزان واالعتدال والهدوء والرصانة واالستقاتمة والعقالنية 

 الثقة بالنفس يدل علـــــــى فقدان الثبات وفقدان. والثقة بالنفس ووضوح الرؤيا في العمل 

  ) .129 :1989عكاشة ، (االنفعالــــي 

 نمذجة سلوك عدم االتزان االنفعالي ) سيف وعمار وسامر(يطلب الباحث من  -

 يدخل سيف غاضبًا ويصرخ في وجه عمار ، لماذا تتكلم ضدي وتقول انني غبي وآسول ؟ -

 م بما تقول  ومن قال لك ذلك ؟ انني لم اتكل-عمار

  نعم انت قلت ذلك بحضور سامر -سيف 

 انت مخطئ يا سيف قلت لك ان عمار قلق عليك النك لم تحضر بعض الحصص -سامر

وطلب مني . الدراسية وقال ان سيف حريص على الدروس وذآي وانه ليس غبي وآسول 

 معرفة مشكلتك لترجع الى ما آنت عليه هل نسيت يا سيف ؟ 

انني وقعت في مشكلة وسوف احلها . ًال وقال سامحوني لقد تسرعُت سيف طأطأ رأسه خج

بنفسي وسامحني يـــــــــا اخي عمار علـــــــــى ما بدر منـــــــي وصحيح من قـــــــــــــال 

 ) ان ريَح الغضب تطفئ مصباح العقل(

  أرأيت يا سيف ان سرعة االنفعال وعدم االتزان تورد الندم ؟-سامر

سوف نتعاون معك يا سيف في حل مشكلتك لترجع الى دروسك آي ال . مر عمار وسا -

 يضيع نفسك ومستقبلك 

 يتصافح االصدقاء وترجع االبتسامة الى شفاههم والمودة الى صفهم  -

تتم مناقشة مثل هذه النماذج من السلوك والتوصل الى فوائد الثبات االنفعالي ومغبة عدم  -

 االتزان االنفعالي 



  في الجلسة االرشادية   تلخيص ما دار -

 اعطاء التدريب البيتي وانهاء الجلسة  -

 

 االربعاء/   اليوم    اسلوب التنظيم الذاتي                                                  
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 انهاء البرنامج االرشادي  الموضوع 

 انهاء البرنامج االرشادي  الحاجات 

 تقديم ملخص حول البرنامج االرشادي وموضوعاته 

         تقوية فاعلية البرنامج االرشادي  االهداف العامة 

 تعيين زمان ومكان االختبار البعدي  - لسلوآية االهداف ا

 آيفية االستفادة من البرنامج  -

  التعزيز – التغذية  الراجعة –       المناقشة االستراتيجيات والفنيات

 يناقش الباحث الطلبة عما دار في الجلسات الماضية ومدى الفائدة منها  - االنشطة المقدمة 

رشادية تقديم رايه بصراحة في الطلب من آل فرد في المجموعة اال -

 الجلسات االرشادية 

تقديم الشكر لمجموعة الطلبة على حضورهم وتفاعلهم مع البرنامج  -

 االرشادي ومع الباحث 

االتفاق على موعد اجراء االختبار البعدي الثر البرنامج في تعديل السلوك  -

 السيكوباثي لديهم 



 

 

 -:ادارة الجلسة 

وعة االرشادية ويشكرهم على حسن اهتمامهم ومتابعتهم لجلسات يرحب الباحث بالمجم

البرنامج االرشادي وااللتزام بالمواعيد المحددة لكل جلسة واداء التدريب البيتي وتوجيه عدة 

 اسئلة الفراد المجموعة االرشادية ومناقشتهم فيما ورد من اجوبة 

 ما هو شعورهم قبل البرنامج االرشادي وبعده ؟ -1

 وائد التي حصلوا عليها من البرنامنج االرشادي ؟ما هي الف -2

 آيف هي عالقاتهم الشخصية وتوافقهم االجتماعي قبل البرنامج وبعده ؟ -3

 ما هي السلبيات التي حصلت في البرنامج االرشادي ؟ -4

 مناقشة االيجابيات والسلبيات في البرنامج االرشادي  -

من ابدعوا وابتكروا يكرر الباحث شكره للمجموعة االرشادية عمومًا ويخص  -

وناقشوا بجدية ومن اآملوا التدريبات البيتية بكل جدارة ومن هيئيوا قاعة الجلسات 

 ونظموها 

 عمل احتفالية بسيطة قدمت فيها الحلوى والمشروبات الغازية بمناسبة انتهاء البرنامج  -

 االتفاق على موعد االختبار البعدي في نفس المكان والزمان  -

 االرشادي انهاء البرنامج  -

  

 

 



 

 

 

 

     

 الفصل الخامس

   Results Details عرض النتائج 

يستعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي توصل اليها وفق اهداف هذا البحث 

 -:الموضوعة وآما ياتي 

  الهدف االول

 التعرف على قياس الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد قبل تطبيق البرنامج 

الهدف االول للبحث من خالل تطبيق قياس الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة تحقيق 

 ) 20(لعينـــــة واحدة وعـدد الفقرات  )  T-test(بغداد بالوسيلــــــة االحصائيـــــة 

طالب وطالبة اذ بلغ المتوسط  ) 200(وعدد افراد العينة البالغ  ) 1 ، 2 ،3 ، 5،4( والبدائــل

وتبين ان القيمة الثانيـة المحسوبـــــــة  ) 60(ومتوسط فرضي قدره  ) 7800،77( الحسابي 

وهذا يشير الى ان العينة لديها  ) 1 ، 96( وهي اآبر من القيمة الثابتة الجدولية  ) 480،22( 

 يوضح ذلك  ) 15(سلوك الشخصية السيكوباثية والجدول 

  )15(جدول رقم 

الوسط  العدد  المتغير  القيمة الثابتة

 الحسابي 

النحراف ا

 المعياري

الوسط 

الجدولة المحسوبة الفرضي

 الداللة 

050 ، 0

 دالة 1،96 22،480 60 77،780011،11513 200الشخصية 



السيكوباثية 

 

  )199(وبدرجة حرية  ) 0،05( عند مستوى  )   1 ، 96( القيمة التائبة الجدولية تساوي 

 

 

 

  -:الهدف الثاني 

اء برنامج ارشادي وفق اسلوبي التعليمات الذاتية والتنظيم الذاتي في تعديل سلوك بن

 .لشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد 

تحقق هذا الهدف من خالل بناء البرنامج االرشادي وقد استعرض الباحث خطوات بناءه 

 واهدافه واالساليب واالنشطة المتبعة والفعاليات في هذا الفصل

 -:دف الثالث اله

في ) اسلوب التعليمات الذاتية والتنظيم الذاتي (  التعرف على اثر االسلوبين االرشاديين 

 -:تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية من خالل التحقق من الفرضيات االتية 

 -:الفرضية االولى 

بين في الشخصية السيكوباثية  ) 05،0( ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

في ) التجريبية االولى والتجربية الثانية والضابطة ( متوسطات رتب المجموعات الثالثة 

 )   آروسيكال واليز ( االختبار البعدي للتثبيت من هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

)Kruskal – walls – Test ( لعدد من العينات المستقلة وهو تحصيل التباين االحادي

بين  ) 0، 05( ، تبين انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى بواسطة الرتب 

المجموعات الثالث في االختبار البعدي للشخصية السيكوباثية الن قيمة مربع آاي المحسوبة 



 ) 0، 05( عند مستوى )5 ، 99( اآبر قيمة مربع آاي الحرولية البالغة ) 19 ، 670(البالغة 

 يوضح ذلك  ) 16 (والجدول) 2(وبدرجة حرية 

 

 

 

 

  )16( جدول رقم 

 للمجموعات الثالث لمتغير الشخصية السيكوباثية ) آروسكال واليز ( نتائج اختبار 

 قيمة مربع آاي

 المتوسطمتوسط الرتب العدد المجموعة 
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 الجدولية  المحسوبة 

مستوى 

 الداللة

 )05 ،0(  

التجريبية 

 االولى 

10 80 ، 8 50 ، 50 972 ، 4 

التجريبية 

 الثانية 

10 35 ، 12 30 ، 55 522 ، 9 

 7 ، 291 87 ، 60 25 ، 35 10 الضابطة 

 دالة 5 ، 99 19 ، 670 2

 

) 2(وبدرجة حرية  ) 0 ، 05( عند مستوى  ) 5،99( قيمة مربع آاي الجدولية تساوي 

ضية الصفرية وقبول البديلة التي تؤآد وجود فروق ذات وتشير هذه النتيجة الى رفض الفر

التجريبية االولى والتجريبية الثانية ( داللة احصائية بين متوسطات رتب المجموعات الثالث 

استخــــدم الباحث . ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعــــــات الثالث ) والضابطة 

بين آل مجموعتين من المجموعات الثالث ولـــذا لعينتين مستقلتين )  وتني–مان ( اختبـــــار

البد من اجراء ثالث مقارنات ثنائية للتثبيت من الفروق والتي تتوافق مع اي مجموعة من 

 .المجوعات الثالث 



قام الباحث بحساب ) المجموعة التجريبية االولى ، المجموعة الضابطة  ( -:المقارنة االولى 

ة االولى والمجموعة الضابطة على مقياس الشخصية درجات طلبة المجموعة التجريبي

السيكوباثية الذي طبق بعد انتهاء البرنامج ثم رتبت درجات طلبة المجموعتين وحسبت قيمة 

تبين وجود فروق دالة احصائيًا ) . متوسطة الحجم ( لعينتين مستقليتين   )U) (  وتني -مان(

)  وتني–مان (هي اصغر من قيمة  ) صفر( المحسوبة البالغة )  وتني–مان ( الن قيمة

ولذا تشير هذه النتيجة الى ان الفروق  لصالح  ) 05،0( عند مستوى  ) 23(الجدولية البالغة 

الن متوسط ) التعليمات الذاتية ( المجموعة التجريبية االولى التي استخدمت اسلوب 

سط درجات بينما متو ) 4،972( وبانحراف معياري قدره  ) 50،50( درجاتهم آان 

درجة آما  ) 7 ، 291( درجة وبانحراف معياري قدره  ) 87 ، 60( المجموعة الضابطة 

  ) 17( موضح في جدول 

  )17( جدول رقم 

مستوى  قيمة مان وتني المتغير 

 05،0الداللة

الوسط العددالمجموعة 

 الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

مجموع 

 الرتب 

متوسط 

 الرتب 
الجدوليةالمحسوبة

التجريبية 

 االول 

السلوك  23 صفر 5 ، 50 55 4 ، 972 50 ، 50 10

يالسيكوباث

   5 ، 50 155 7 ، 291 87 ، 60 10 الضابطة 

 دالة

 

 ) المجموعة الضابطة –المجموعة التجريبية الثانية  ( -:المقارنة الثانية 

ية والمجموعة الضابطة على  قام الباحث بحساب درجات طلبة المجموعة التجريبية الثان

مقياس الشخصية السيكوباثية الذي طبق بعد انتهاء البرنامج ثم رتبت درجات طلبة 

تبين ) متوسطتي الحجم(لعينتين مستقليتين )  وتني–مان (المجموعتين ، وتم حساب قيمة 

هي و) صفر ( المحسوبة البالغة  ) U) (  وتني–قيمة مان (وجود فروق دالة احصائيًا الن 

ولذا تشير هذه  ) 0 ، 05( عند مستوى  ) 23(الجدولية البالغة ) مان وتني(اصغر من قيمة 



النتيجة الــى ان الفروق لصالح المجموعـــــــة التجريبيــــة الثانية التــــــي استخدمت 

وبانحراف معياري ) 55 ، 30(الن متوسط درجاتهم آانت ) التنظيم الذاتي ( اسلوب 

درجة  ) 87 ، 60( درجة بينما متوسط درجات المجموعة الضابطة بلغ ) 522،9(قدره

درجة وبذالك فان اسلوب التنظيم الذاتي اسهم في  ) 7 ، 291( وبانحراف معياري قيمته 

 ) 18( تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية لدى طلبة المجموعة التجريبية الثانية والجدول 

 يوضح ذلك 

 

 

  )18( جدول رقم 

في االختبار البعدي لمقياس الشخصية السيكوباثية بين المجموعتين )  وتني –ة مان قيم(

 )الثانية والضابطة (التجريبية 

مستوى  قيمة مان وتني المتغير 

الداللة 

05 ، 0 

الوسط  العددالمجموعة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مجموع 

 الرتب 

متوسط 

 الرتب 

 الجدولية وبةالمحس

التجريبية 

 االول 

السلوك  5 ،65 56 ، 5 9 ، 522 55 ، 30 10

 السيكوباثي

 153 ، 5 153 ، 5 7 ، 291 87 ، 60 10 الضابطة 

1،500 23 
 دالة

 

 ) المجموعة التجريبية الثانية –المجموعة التجريبية االولى  ( -:المقارنة الثالثة 

االولى والمجموعة التجريبية الثانية قام الباحث بحساب درجات طلبة المجموعة التجريبية 

على مقياس الشخصية السيكوباثية الذي طبق بعد انتهاء البرنامج ثم رتبت درجات طلبة 

تبين ) متوسطتي الحجم (لعينتين مستقليتين )  وتني–قيمة مان (المجموعتين ، وتم حساب 

وهي ) صفر ( بالغة المحسوبة ال ) U) (  وتني–قيمة مان (وجود فروق دالة احصائيًا الن 



ولذا تشير هذه  ) 0 ، 05( عند مستوى  ) 23(الجدولية البالغة ) مان وتني(اصغر من قيمة 

النتيجة الى ان الفروق تتفق مـــــــع المجموعة التجريبية االولــــى التــــــي استخدمت 

 يوضح ذلك  ) 19( والجدول رقم ) التعليمات الذاتية ( اسلوب 

 

 

 

 

  )19( جدول رقم 

االختبار البعدي لمقياس الشخصية السيكوباثية بين المجموعتين )  وتني–قيمة مان (

 التجريبية االولى والثانية  

مستوى  قيمة مان وتني المتغير 

الداللة 

05 ،0 

الوسط  العدد المجموعة 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

مجموع 

 الرتب 

متوسط 

 الرتب 

 الجدولية لمحسوبةا

التجريبية 

 االول 

10 50 ، 50 972 ، 4 88 80، 8 
السلوك 

السيكوباثي
التجريبية 

 الثانية 

10 30 ، 55 522 ،9 122 20 ، 12 

33 23 

 غير دالة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تفسير النتائج 

أسفرت النتائج الخاصة بأهداف هذا البحث عن فاعلية البرنامج االرشادي على وفق اسلوبي 

اتية والتنظيم الذاتي في تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة التعليمات الذ

 بغداد 

في حين لم ) التجريبية االولى والثانية ( اذ تمكن االسلوبان من تعديل درجات المجموعتين 

يحدث تغير ذو داللة على درجات المجموعة الضابطة التي لم تتعرض الي اسلوب ارشادي 

  -:كن عزو هذه النتيجة لالسباب التالية وبناء على ذلك يم. 

اتباع الباحث اسلوبين ارشاديين ينتميان الى االتجاه السلوآي المعرفي وهذا االتجاه  -1

الخالدي  ) 1988الحياني  ) ( 1998التحافي ( اثبت فعاليته في دراسات آثيرة منها 

 ارشادية او عالجية اذ انه يمكن للمرشد من اتباع استراتيجيات مختلفة واساليب ) 2007(

فالمبدأ االساس الذي يقوم عليه هذا المنحى هو االهتمام بتحليل انماط التفكير . آثيرة 

شرط اساس لتطوير البرامج ) التفكير ، االدراك ، التذآر ( وتشجيع العمليات المعرفية مثل 

 : Ollendick 8 K Celay , 173(االرشادية الفعالة والتي تتصف بالشمولية والتكامل 

بان افعال الفرد تاتي مباشرة بعد الحديث الذاتي لذا فهو يرآز ) ميكنبوم(اذ يرى  )  1981



ان زيادة انتباه الفرد . على تغيير مايقوله الفرد لنفسه سواء اآان صامتًا داخليًا او مسموعًا 

لديه من للترآيز على افكاره ومشاعره وانفعاالته وسلوآياته االجتماعية وتفسيرها يحدد ما 

او العكس ، االمر الذي يجعل نظرته . احاديث داخلية سلبية وتصورات غير مناسبة 

تختلف عما آانت عليه سابقًا فتحل االفكار الجديدة محل االفكار القديمة ، فالحوار الداخلي 

يخلق الدافعية عند الفرد ويساعده على تصنيف مهاراته وتوجيه تفكيره للقيام بالمهارات 

 .ة المطلوب

فأذا اردنا احداث تغيير في السلوك علينا ان نفكــــر قبـــــــل ان تتصرف ومثل هــــذا 

يقلل من تلقائية السلوك غير المتوافق ويعطينا االساس الذي ) الحوار الداخلي ( التفكير 

ان ما يميز هذا االسلوب انه يرآز على ثالث جوانب . نبني عليه سلوآًا جديدًا ومتوافقًا 

مة وهي تعلم مهارات سلوآية جديدة واحاديث داخلية جديدة وابنية معرفية جديدة وهذا مه

 ما تتضمنه عملية تغيير السلوك 

آان التباع االرشاد الجمعي في تطبيق االسلوبين االثر االيجابي في المساهمة في  -2

جتماعية تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية لدى الطلبة فهو يوفر فرصة لنمو العالقات اال

وهذا ما . التي تزيد من امكانية التخلص مما تعلمه الفرد من سلوك واتجاهات غير مرغوبة 

تؤآده ادبيات االرشاد الجماعي من حيث فاعليته في تحسين الكفاية االجتماعية والقيمة 

 الذاتية لالفراد 

ام المتبادل آان للعالقة االرشادية االيجابية بين الباحث والطلبة مثل التقبل واالحتر -3

واتاحة فرصة التعبير عن الرأي واشاعة روح المرح والثقة المتبادلة آان لها االثر االيجابي 

اذ ان العالقة القوية تساعد . في تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية لكلتي المجموعتين 

وهذا  ) 10 : 2001العزة ، ( المسترشد على االنتقال من الدعم الخارجي الى الدعم الذاتي 

 يتفق مع معظم الدراسات التي تعتمد البرامج االرشادية 

ان اختيار عينة البحث من طلبة الجامعة وهي مرحلة عمرية تكون فيها الحاجة لالرشاد  -4

 .ماسة مما ساعد آثيرًا في استجابة الطلبة لالسلوبين واالفادة منمها 

لزام واالمر في المشارآة سعي الباحث الى اتاحة حرية الرأي واالبتعاد عن عبارات اإل -5

في بعض نشاطات البرنامج ولكال االسلوبين مما دعم ايجابيًا شعور الطلبة بالراحة والحرية 



عند حضورهم الجلسات االرشادية االمر الذي ترك اثرًا طيبًا في نفوسهم وساعدهم على 

 .التخلص من بعض االفكار غير المرغوبة فيها والبعيدة عن المنطق والواقع 

 

 

 

 

 

 

 

   The conclusions االستنتاجات  

 في ضوء ما توصل له الباحث من نتائج يمكن استنتاج ما يلي 

 تبين لنا ان طلبة جامعة بغداد لديهم سلوك سيكوباثي  -1

ان السلوبي تعديل السلوك بما يحتويه من استراتيجيات وانشطة لها اثر فعال في االرشاد  -2

اع درجات المجموعتين التجريبيتين على مقياس النفسي اذ اسهم بشكل واضح في ارتف

 .وان الفرق بينهما غير دال احصائيًا . الشخصية السيكوباثية 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    The Recommendation التوصيات  

 -:في ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما ياتي 

ضمن منهاج اعداد وتدريب جعل اسلوب التعليمات الذاتية واسلوب التنظيم الذاتي  -1

 .المرشدين التربويين 

على المرشدين التربويين تضمين جلساتهم االرشادية تدريب المسترشدين على مالحظة  -2

سلوآهم ومقارناته مع السلوك الصحيح ، والتفكير قبل التصرف النها اآثر فاعلية في تعديل 

 . السلوك 

ذين اعدهما الباحث في تعديل سلوك استفادة المرشدين التربويين من البرنامجيين ال -3

 .الشخصية السيكوباثية 

افادة المتخصصين من التربويين واولياء االمور من اسلوب البرنامج االرشادي في  -4

تعديل سلوك الشخصية السيكوباثية في البيئة االسرية والتربوية وذلك من خالل عملية التنشة 

 .مدرسة في المراحل االولى من عمره االجتماعية التي يتلقاها الفرد في االسرة وال



 افادة المتخصصين من المعلمين والمدرسين في معرفة مستوى االخالق لدى طلبتهم  -5

االستفادة من مقياس الشخصية السيكوباثية في البحث الحالي لمعالجة السلوك السيكوباثي  -6

 . بوقت مبكر 
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  ) 2( ملحق رقم 

 عمادة جامعة سانت آلمنس 

 الدآتوراه / قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 استبانة اراء الخبراء حول صالحية فقرات مقياس الشخصية السيكوباثية / م 

 ـــــ المحترم حضرة االستاذ الفاضل ــــــــــــــــــــــ

يروم الباحث اجراء دراسة حول اثر التنظيم الذاتي والتعليمات الذاتية في تعديل سلوك 
 .الشخصية السيكوباثية لدى طلبة جامعة بغداد 

( علمًا ان الباحث قد عّرف السيكوباثي بانه  ) 2005( وقد تبنى الباحث مقياس السعدني 
فسي واالجتماعي وتتملكه قوى قهرية تجعله شخص معاد للمجتمع ويعجز عن التوافق الن

يكرر سلوآه العدواني دون رادع او استفادة من الخبرة السابقة ومن ثم فهم فئة تحتاج الى 
ونظرًا لخبرتكم العلمية وارائكم السديدة نرجوا ) . عالج ومتابعة لسلوآهم اآثر من عقابهم 

  -:التفضل بما يلي 

 صالحية فقرات المقياس  -1

 دف ودمج واعادة صياغة فقرات المقياس علمًا ان بدائل المقياس تعديل وح -2

 ) دائمًا ، غالبًا ، احيانًا ، نادرًا ، ال تنطبق علي ( 

 مع وافر االحترام والتقدير
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