
 أبعاد القهر النفسي كمنبئات للشخصية السيكوباتية
 لدى عينة من الشباب اجلامعي

      

 معتز حممد عبيد /د                
 واإلرشاد النفسي أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية        

 عني مشسكلية الرتبية جامعة                                                                     

 دراسةالملخص 
للشخصية  كمنبئات  النفسي  القهر  أبعاد  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

( قوامها  الجامعي  الشباب  عينة من  لدى  جامعة 183السيكوباتية  التربية  كلية  طالب  ( من 
العام  ع خالل  شمس  الزمنيةتراوح  2019/2020ين  أعمارهم  سنة،    (23-19)بين    ت 

قدره   عمري  قدرهسنة  (20,86)بمتوسط  معياري  وانحراف  من م  وت  ،(1,44)  ،  كل    تصميم 
ومقيا النفسي  القهر  السيكوباتية،مقياس  الشخصية  الخصائص    س  من  التأكد  وبعد 
قام   للمقياسين،  نتائج بتطبيقهما  الباحث  السيكومترية  وأسفرت  الدراسة،  عينة  أفراد  على 

موجبعن  اسة  الدر  ارتباطية  عالقة  داللة    إحصائيا  دالة  و ة  وجود  مستوى  بين 0,01)عند   )
عاء  ، واد   المبررةغير  ، والعصبية  على الطاعةعد اإلجبار  درجات أفراد عينة الدراسة على ب  

لمقيوأبعاد    ،ةالمعرف الكلية  السلوكيات  االدرجة  دالة  و   ،السيكوباتيةس  فروق  وجود  عدم 
العينة أفراد  درجات  متوسطات  بين  النفسي  إحصائيا   القهر  أبعاد  السلوكيأبو   في  ات عاد 

للنوع )ذكور العينة لمقياس ا  ، وأنهإناث(  –السيكوباتية وفقا  التنبؤ بدرجات أفراد  لقهر  يمكن 
 السيكوباتية. السلوكياتس يادرجاتهم على مق  ل الالنفسي والدرجة الكلية من خ

 الكلمات المفتاحية: 
 القهر النفسي

 الشخصية السيكوباتية 
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 شخصية السيكوباتيةأبعاد القهر النفسي كمنبئات لل
 لدى عينة من الشباب اجلامعي

      

 معتز حممد عبيد /د                 
 واإلرشاد النفسي أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية        

 كلية الرتبية جامعة عني مشس                                                                    

 مقدمة:
هتم بعض احث، فالهدف كل ب  مجال الصحة النفسية وذلك وفقا    لبحوث فيأهداف ا  تتعدد

في  اإليجابية  التوجهات  لظهور  وفقا   الشخصية  في  اإليجابية  الجوانب  بدراسة  الباحثين 
األمل،   النفسية،  المرونة  كدراسة  النفسية  والصحة  والتربية  النفس  علم    والتفاؤل، مجاالت 

والش النفسية،  والمناعة  الالصداقة،  فاعلية  التسامح،  بالتماسك،  العقلية،  عور  اليقظة  ذات، 
في  وا اإليجابية  الجوانب  على  تركز  التي  المتغيرات  من  وغيرها  النفسية  والرفاهية  لسعادة 

أصبحت  التي  واالضطرابات  المشكالت  بدراسة  الباحثين  بعض  اهتم  بينما  الفرد،  شخصية 
و  الضغوط  عصر  في  انتشارا   نأكثر  الذي  كالتمردش  عياألزمات  النفسي، فيه  والقهر   ،

النفسية المضادةياوالسلوك  ،واألمراض  كالتخ  ت  والعدوان،للمجتمع  اإلجرامية    ريب،  واألفعال 
، Antisocial Personalityوالتي تعرف باضطراب الشخصية المضادة للمجتمع    المتعمدة

أ التي من شأنها  الحديثة  العالجية  بالتدخالت  الباحثين  اهتم بعض  تنميبينما  المتغيرات    ن 
  جهة ما يتعرض له من أزمات فرد على تحمل ما يعانيه من ضغوط وموااإليجابية لمساعدة ال

واو   وصدمات الضغوط  حدة  تؤثرتخفيف  التي  النفسية  في    الضطرابات  األفراد  أداء  على 
 حياتهم اليومية. 

 ر رئيسوتعد مرحلة الدراسة الجامعية من أكثر مراحل الحياة أهمية لما لها من دو 
صقل   النفسفي  الطالب  وتحديد مستقبل  وفيشخصية  والمهني،  المرحلة    ي  هذه  فإن  الواقع 

في وقد  يعاني  واإلحباط،  اليأس  حد  إلى  تصل  قد  نفسية  واضطرابات  أزمات  من  الشباب  ها 
حاد  وانتهاك  النفسي  بالقهر  وتشعره  حياته  على  لتمرده  رئيسا   سببا   االضطرابات  هذه  تكون 

في   ةيفاالجتماعية في صورة عنعايير  للقواعد والم القانونية  تتضح  ضد  المخالفات  ، والتمرد 
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وتعاطي  العنف،  وجرائم  الغير،  على  والتمرد  االجتماعية،  والسلطة  المجتمع،  مطالب 
وإ  الكحول،  دالمخدرات،  والخداعمان  والكذب  الشاذ،  الجنسي  العزلة  والسلوك  إلى  والميل   ،

 ,.Grotevaut, et al)  فقط  مصالحهمة عالقات تخدم  إقا ، و النرجسية  العاطفية، والنزعة
2006, 106) . 

السلبية   األثار  نتيجة  للمجتمع  المضادة  بالسلوكيات  والتربية  النفس  علماء  واهتم 
الضارة التي تتركها على الفرد والمجتمع، وقد تبدأ هذه السلوكيات في مرحلة الطفولة وتستمر 

الر  سلوكياتحتى  شكل  في  وتظهر  المدارس    يةريبتخ  شد،  في  األطفال  بعض  بها  يقوم 
مفاتيح و  وتخريب  واألبواب،  الفصول  أثاث  بعض  كتحطيم  البيئي،  المحيط  في  المنازل 

ك الغير،  لممتلكات  المتعمد  والتخريب  المياه،  وصنابير  والقيام الكهرباء،  زميله  موبيل  سرقة 
االستفادةبتخريب دون  وتحطيمه  الفيديو  به  ه  كاميرات  ولوال  بعض    دةوجو الم،  المدارس  في 

  ة أنهم قاموا بتلك األفعال المنفر  ريبية لما صدقنا من األساس سجلت هذه السلوكيات التخالتي و 
 المضادة للمجتمع.

سفا  على ما   الحق في شكوانا، وإذا كنا نحس أ، ولنا جميعا  وعلى ذلك فكلنا نشكو
مما   قيمنا  إليه  أتت  وما  األخالقية  أوضاعنا  إليه  الآلت  ايمس  إالضمير  جميعا  لعام،  أننا     

التعبي أن ما نشكو  خالل  ننسى  لما حدث منر عن هذا األسف  نتاج  األمر  في واقع  ه هو 
السنين،عل البعض  بمعنى أن ما يشكو من  ى مر  قد    –عليه    شاهدوهو طرف فيه أو    –ه 

  ا يصبح يتجاهل تماما  أن لهم بالمثل ممارسات يمكن أن تكون مثار شكوى آخرين، ومن هن
لمجتمع كله أن يتفق على أن اإلصالح وتدارك األخطاء وإيقاظ الضمير العام مسئولية على ا

ظن أن الضمير العام سيسلم من اتساع الثقوب، التي كلما ، وبدون ذلك ال أجماعية تضامنية
 ( 11، ص 2009خفقنا بل وفوجئنا بالمزيد من الثقوب. )أحمد عكاشة، رتقها أحاولنا 

التسم  وانطالقا   بخن  ت  ليم  التي  للمجتمع  المضادة  السلوكيات  اإلساءة    بسب   طورة 
د سن  سنة، ثم ينخفض عن  17تبلغ ذروتها عند عمر    التي  والنفسية  االجتماعية واالنفعالية

ة المؤثرة التي تؤدي إلى هذا  يالعوامل الشخصية والبيئأن  ت العديد من الدراسات  الرشد، وأكد
النفسية كالحاجةدم إشبالسلوك لدى المراهق منها ع في    لألمن والمحبة  اع حاجات المراهق 

والشعور  المنزل والمدرسة، وعدم إشباع حاجة المراهق للتقدير واالحترام، وعدم اعطائه الحرية 
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إ يؤدي  مما  النفسي،  باالستقاللية،  اضطرابه  ث  لى  مقبولة   م  ومن  غير  بسلوكيات  قيامه 
 (Estefania, 2008)روب. والتخريب واله اجتماعيا  كالعدوان والسرقة 

 مشكلة الدراسة:
إ  من والدخالل  النظري  التراث  على  الباحث  العالقة  طالع  ذات  السابقة  راسات 

المضادة  بمتغيرات السلوكيات  مشكلة  أن  اتضح  الحالية  اجتماعية   الدراسة  مشكلة  للمجتمع 
أنه ال  خطيرة شائعة إال  الموضوع  أهمية  المراهقين والشباب، وبالرغم من  تتوفر دراسة  يبن   

التخريبية السيكوباتية  ر النفسي والسلوكيات  واحدة توضح العالقة المحتملة بين الشعور بالقه
المم النظرية والتطبيقية، كما الحظ  لألشخاص أو  النفسية  الدراسات  تلكات، وذلك في ضوء 

ومن  الباحث أن السلوكيات المضادة للمجتمع شائعة عند عدد غير قليل من طالب الجامعة، 
هنا جاء اهتمام الباحث لتكون الدراسة الحالية التي نحن بصددها لتقدم خدمة عالجية لهؤالء 

ق الدراسة الحالية بدراسة أبعاد القهر النفسي عم   راد الباحث أن ي  الطالب، باإلضافة إلى ذلك أ
 كمنبئات للشخصية السيكوباتية لدى عينة من الشباب الجامعي.

وآخوتذكر   فاسلو  السلوك    Vassallo, et al., (2004, 3)رون  سوزان  أن 
 حرافي، ويتم تشخيصه المضاد للمجتمع أكثر انتشارا  بين الشباب، وهو يعد مؤشر للسلوك االن

  ، ، والعيادات النفسية ديم خدمات الصحة النفسيةأنه سلوك حاد ويحتاج إلى تق  إال  ،كلينيكيا  إ
معدالتها بصورة دقيقة بين ر عن تقدير  عب   ي ت  ر اإلحصاءات والتقارير التبالرغم من عدم توف  

 الشباب في المجتمع المصري.
للمجتمع من    ز كثير من الباحثين جهودهم حول النتائج السلبية للسلوك المضادورك  

عداد األحداث  كية أخرى والدليل على ذلك زيادة أ ومشكالت سلو   يعنف، عدوان لفظي وبدن
 . Grotevant, et al., (2006, 105)ين المسجون

السيكوباتية نال  Gelhorn(2005)ويشير   الشخصية  نتأمل  حظ سمات أنه عندما 
فمن أهم الصفات التي تتسم  بها هذه النوعية من الشخصيات أنها   ،تجمعهم  وصفات تقريبية

كذاب   عنه،  التراجع  في  وأيضا   القرار  اتخاذ  السهل  من  والكبرياء،  والغرور  بالشك  تتسم 
وصولبال  وم   شخص  التسغ،  يهوى  أق  ل  ي  ليصل  على  اآلخرين  بالظلم  كتاف  يتلذذ  ألهدافه، 

ب  ذ  صين بأنه شخص ع  الضعفاء منهم، يصفه المخت  اآلخرين وبخاصة    وفرض السيطرة على
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ربما تنبهر بلطفه وقدرته    ،، وال يفي بأي شيء منها عند مقابلتهالكالم، يعطي وعودا  كثيرة
أمامه، وبمرونته فيعلى استيعاب م   المؤقتة   ن  الظاهرية  البر    التعامل وشهامته  اقة،  ووعوده 

أو تسأل أحد المقربين منه عن تاريخه تجد حياته شديدة    ولكن حين تتعامل معه لفترة كافية
 االضطراب ومليئة بتجارب الفشل والتخبط واألفعال التي تنم عن اضطراب الشخصية. 

السيكوب الشخصية  خطورة  أنه    Psychopathic Personalityاتية  وتتمثل  في 
فهو قد يسرق دون أن    ،لم يحقق أي فائدةن  إبالسيطرة على اآلخرين وإيذائهم حتى و يتلذذ  

المال إلى  محتاجا   واختالق  ي    ،يكون  الكذب  المشينة. جيد  أفعاله  بها  يبرر  التي  األعذار 
Carpenter (2006) 

لباكرة، للتمركز في مراحل الطفولة ا   االجتماعية خاصة  شك أن طبيعة التنشئة    وال
يؤدي دورا  في  ريز  عفالت  ،اليةالطفل يستمر معه إلى المراحل المتتالذات الذي يمارسه    حول

به يحيط  ما  كل  على  االستحواذ  الطفل  يحاول  فمثال   السيكوباتية،  الشخصية  مع   ،تشكيل 
عندها يصبح  ذلك في المراحل العمرية المتتالية،    د علىتعزيز الوالدين لهذا السلوك فإنه يتعو  

اال يحاول  سلوكه،  في  المسلك  أناني  اضطراب  لديه  يظهر  اآلخرين،  ممتلكات  على  عتداء 
 (Niv, S. & Bake, l., 2013, 285-291).والجنوح في مرحلة الرشد

المضادة   السلوكيات  ظهور  وراء  الرئيس  السبب  أن  البعض  يعتبر  للمجتمع بينما 
لما يفرضه المجتمع من قيود    لسائد وذلك نتيجةهي األوضاع االجتماعية والموروث الثقافي ا

ودرجات   صارمة أشكال  وتختلف  واالستقالل،  التحرر  نحو  الشباب  وميول  اتجاهات  على 
ا ومنهاالسلوكيات  شدتها،  حيث  من  للمجتمع  الم    لمضادة  الغيتعم  التخريب  لممتلكات  ، رد 

الجسمانيالسرقة، وا اللياقة من  الخارجة عن حدود  استخدام األلفاظ  ي ع د  و   ،الكذب  ،العتداء 
و  خطورة  أشد  سلوكيات  وهناك  للمجتمع،  المضادة  السلوكيات  هذه  درجات  منها أدنى  التي 

 ,.Grotevant, et alوالسلب واالعتداء على ممتلكات اآلخرين    ارتكاب السرقات الخطيرة
(2006, 106) . 

وآخرون   سوسمان  اليزابيث  أن    Susman et al., (2003, 295)وتشير 
التستوستيلا كهرمون  الجنسية  وهرمون    Testosteroneرون  هرمونات  الذكور،  في 

 يةجنس   رمونية نفسية عميقة ويقظةتغيرات هفي اإلناث يؤديان إلى    Estrogenتروجين  االس
أ الدراسات  تؤكد  حيث  والسلوك،  االنفعاالت  على  زياتؤثر  الخاص  ن  الهرمون  دة 
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ض  تعر    بالسلوكيات المضادة للمجتمع خاصة    يامهمرون لدى المراهقين يؤدي إلى قبالتستوستي
ها المحادثات والصور والكتابات واألفالم  ات الجنسية في مرحلة المراهقة ومنالمراهقين للمثير 

 . Heterosexulityة لجنسية قد تصل إلى الجنسية الغيريا
الغ  ومع   النشاط  والحساسية  زيادة  بتهور،  واندفاعها  االنفعاالت  حدة  تتضح  ددي 

الذات، والح العاطفي نحو  التكوين  للنقد، وقوة  االنفعاالت  الشديدة  للذات، وتركيز  الشديد  ب 
بدال   نفسه  الفرد  سيؤدي    حول  وهذا  اآلخرين،  مضادةمن  سلوكيات  تكوين  إلى   بالضرورة 

المنصوص عليها  للمجتمع، وكلها سلوكيات تتن القيم االجتماعية واألعراف والتقاليد  افى مع 
 م على أنها أفعال مخالفة لمعايير المجتمع الشرقي.ترج  وت  في المجتمع 

وعلى ذلك يمكن بلورة البحث الحالي كمحاولة لفهم العالقة المحتملة بين الشعور  
راؤهم، مما  دين المتمثل في نقد آو كال الوال بالقهر النفسي كما يراه ويشعر به األبناء من أحد أ

، كاضطراب  و المدرسةي اليومي سواء في المنزل أيسبب اختالل ذو داللة في األداء الوظيف
ال المعرفية  المعارضة  الوظائف  وانخفاض  المضادة    ،اإلدراكيةحدية،  السلوكيات  وزيادة 

بداية   المراهقين  لدى  الج  للمجتمع  الهرمونات  انطالق  نتيجة  البلوغ  التي تؤثر على  نمن  سية 
 الي.عمل على الضبط الذاتي والتنظيم االنفعتو هذه الوظائف 

عالقة   وجود  إلى  منها  بعض  أشارت  السابقة  والدراسات  النظري  التراث  وبمراجعة 
الق السيكوباتيةبين  النفسي والسلوكيات  ل  هر  خاصة  المدمرة  اآلخرين  ممتلكات  أو    ألشخاص 

ح طبيعة وض   دراسة واحدة ت  مية الموضوع إال أنه ال تتوافر ن شباب الجامعة، وبالرغم من أهبي
بين   ث  تغي   الم  العالقة  ال  م  رين، ومن  ندرة  بالدراسة  دفإن  للقيام  قويا   دافعا   السابقة كانت  راسات 

 الحالية، وبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية: 
ات السيكوباتية لدى عينة  القهر النفسي والسلوكيببين الشعور    عالقةإلى أي مدى توجد   .1

 ؟ معيمن الشباب الجا
مقياس  هل   .2 أبعاد  في  الدراسة  عينة  أفراد  بين  جوهرية  فروق  النفسيتوجد  وفقا     القهر 

 ؟ للنوع )ذكور / إناث(
للنوع   لسيكوباتية وفقا  توجد فروق بين أفراد عينة الدراسة وأبعاد مقياس السلوكيات اهل   .3

 ؟ إناث( /)ذكور 
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ة السيكوباتية لدى عينة  أبعاد القهر النفسي كمنبئات للشخصي  مدى إمكانية التحقق من  .4
 ؟ لجامعيمن الشباب ا

 حمددات الدراسة:
النفس القهر  مقياس  تطبيق  تم  البشرية  المحددات  حيث  السلوك  يمن    يات ومقياس 

)   ةالسيكوباتي قوامها  عينة  وطالبة183على  طالبا   بواقع    (  شمس  عين  جامعة  التربية  بكلية 
إناث  112)و( ذكور  71) الزمني(  أعمارهم  تتراوح  بي ممن  بمتوسط   ،سنة  ( 23-19)ن  ة ما 

 .(1,44وانحراف معياري )سنة، ( 20,86عمري قدره )
 :اف الدراسةهدأ

الدراسة العينة التحقق من    :إلىالحالية    تهدف  أفراد  المحتملة بين درجات  العالقة 
السيكوباتية السلوكيات  مقياس  ودرجات  النفسي  بالقهر  الشعور  مقياس  من   ،على  التحقق 

  –للنوع )ذكور    اد مقياس الشعور بالقهر النفسي وفقا  جات أفراد العينة على أبعالفروق بين در 
 فقا  و درجات أفراد العينة على مقياس السلوكيات السيكوباتية    نالتحقق من الفروق بي،  إناث(

السيكوباتية لدى   يةالتحقق من أبعاد القهر النفسي كمنبئات للشخصو   ،إناث(  –للنوع )ذكور  
 الجامعي.  عينة من الشباب

انبثق التي كشفت عن    توقد  السابقة  الدراسات  هذه األهداف من خالل استعراض 
ال البحوث  في  ندرة  النفسي والسلوكيات وجود  القهر  بين  العالقة  الكشف عن  إلى  تي سعت 

السيكوباتية لدى شباب الجامعة في المجتمعات العربية، هذا باإلضافة إلى عدم حسم بعض  
 أثير العديد من العوامل مثل نوع الجنس على هذين المتغيرين.القضايا المرتبطة بت

 :أهمية الدراسة
ا طبيعة  من  الدراسة  أهمية  وهو  تنبع  لدراسته  تتصدى  الذي  القهر لموضوع  أبعاد 

وللدراسة الجامعي،  الشباب  من  عينة  لدى  السيكوباتية  للشخصية  كمنبئات  أهمية    النفسي 
 نظرية، وأخرى تطبيقية. 

 ية: األهمية النظر 
إ .1 الدراسة  هذه  النفسيتعد  النظري  التراث  إلى  النفسي    ضافة  بالقهر  العالقة  ذات 

 والسلوكيات السيكوباتية. 
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خاصة   .2 السيكوباتية  والشخصية  النفسي  القهر  بخطورة  المجتمع  أفراد  لدى  الوعي    نشر 
 لشباب الجامعة.

 أهمية الفئة التي تناولها البحث الحالي وهي شباب الجامعة.  .3
 السيكوباتية. ةنفسي في التنبؤ بسمات وأعراض اضطراب الشخصيالقهر ال توضيح دور .4

 األهمية التطبيقية:
ل .1 مقياس  )الصدق  إعداد  السيكومترية  بالخصائص  يتسم  النفسي  الثبات(   –لقهر 

 ستخدامه في البيئة العربية. ال
 (الثبات  –)الصدق    متريةتسم بالخصائص السيكو اد مقياس للسلوكيات السيكوباتية يإعد .2

 .الستخدامه لشباب الجامعة
التخطيما تسهم به نتائج هذه   .3 لالدراسة في  برامج العالج األسري في مجال اإلرشاد  ط 

والشباب  عام  بوجه  الشباب  مساعدة  يمكن  خاللها  من  النفسية  والعيادات  األسري 
خاص   بوجه  التي  على  الجامعي  السيكوباتية  السلبية  السلوكيات  أشكال  من  التخلص 

 وما يتعرضون له من قهر نفسي.  يواجهونها
الدر  .4 أهمية  تأتي  اكما  المتجساسة  المتغيرات  أهمية  من  النفسي  لحالية  القهر  في  دة 

ت   تناولتها وما  التي  السيكوباتية  نتائج  والسلوكيات  للوقايةيسفر عنها من  توظيفها   مكن 
 .وتنمية طاقات الشباب ضد جميع المخاطر المحتملة ةمن تلك االضطرابات النفسي

 مفاهيم الدراسة :
 :Psychological Oppressionالقهر النفسي مفهوم   أواًل:

تنطوي   التي  واإليحاءات  واألقوال  األفعال  من  مجموعة  بأنه  النفسي  القهر  يعرف 
الفـــرد حـركـة  تقــييد  شـأنه  ـط  والح    ،على  والسـخريــة،  واإلهانـة  ،مـن   ،والتخويـف  ،والتهــديـد، 

الـذي القائ  والــوعيـد  بــه  أو  يقـوم  معرفي  اضطراب  إلى  يؤدي  والذي  الطفل  رعاية  على  مون 
 . Mark (2016)سلوكي أو انفعالي 

ت  ظاهرأهم مو  اللفظية  لومهتجاإلساءة  بالطفل وتكرار  التشهير  في  د  الب  س  عد عن  ، 
التجاهل وعدم  وب فيه،  طف، مشاعر الرفض وأنه طفل غير مرغوالتعا ظهار مشاعر المودةإ

التهتلبي احتياجاته،  األنشطة ة  في  بالمشاركة  السماح  الطفل، عدم  اللفظي والسخرية من  جم 
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ية أو رامأمور غير قانونية، كاألنشطة اإلجعلى القيام بحمل الطفل    ،المناسبة لعمره الزمني
 Okey(2016)أعمال العنف.  

رت  ت ونزاعات أسفإلى صراعا حداث العصيبة التي أدت شهدت األمم العديد من األ
نهبا    عن والعيش  سوية  غير  ثقافية  موروثات  والخوف  وجود  االغتراب  تحت   ،لمشاعر  بل 

القمع   النفسية واالنفعالية نتيجة  المشكالت واالضطرابات  القمع والعنف ومعاناتهم من  وطأة 
الم   الفئة  الجامعات هم  احباطات، ولعل شباب  يواجهونه من  البحث  ف  ستهد  والقهر وما  في  ة 

 لما يمرون به من مشكالت نفسية واجتماعية. الحالي نظرا  
والقهر ما هو إال سلسلة من عالقات القوى غير المتكافئة حيثما يكون هناك عدم  

النوع في  األفراد  بين  السيادة  وممارسة م    ،الدول   ،األمم  ،المجتمعات  ،الطوائف  ،تماثل  له  ن 
 Prilletenskz & Gonick(1996, pp. 129-130)بالتحكم وتقييد اآلخرين. 

أن القهر يحدث عندما يكون    David & Derthick (2014, p. 3)بينما يؤكد  
ومن ثم االستمرار في استبداد أفراد المجتمع والسيطرة   ئة الحصول على القوة دون اآلخرين،لف

مساواة بين األفراد  ة القهر تحدث عندما ال يكون هناك  فحال   ، عليهم، فالقهر يعد حالة وعملية
 .، وعملية حينما ينعدم استمرار المساواة على السيادة  في الحصول

القهر   أهمية مفهوم  نتيجة   Oppressionوترجع  النفسية  النفس والصحة  علم  في 
اك اغتراب،  من  والمجتمعات  األفراد  على  يتركها  التي  السلبية  إحساس  لآلثار  قلق،  تئاب، 

ة، وتعد نتائج القهر ا دم المساو الذات لدى المقهورين نتيجة ع  ض مستوى تقديربالدونية، انخفا
االتجاهات والتفاعالت بين اآلخرين، التي  السلوكيات و في  أي    Interpersonalبينشخصية  
في   والتقتحدث  والسياسات  الثقافيةالمنظمات  في   Internalizedذاتية    وهي  ،اليد  أي 

وريبة خجل،  من  ودونية  المشاعر   ،Inferior  المجتمع.    بعدم في   ,Sullivan)االندماج 
2015, p. 125) 

متعددة للقهر  صور  حينما  ،وهناك  العلني  القهر  المساواة   منها  عدم  بين    تكون 
المجتمع  ،األفراد في  معينة  مجموعات  نتيجة    ،وتهميش  التهميش  ذلك  العرقيات  ويكون 

الخفي   والقهر  المجتمع،  في  وتعص  العنصرية  نمطية  أفكار  هناك  يكون  تجاه حينما  ب 
 Modernمن المجتمع، والقهر المعاصر  وإقصائهم  ن  عل  خفي غير م    ن بشكلكمجموعات ل

Oppression    ،اآلخرين تجاه  التعصبية  واتجاهاتهم  تعصبهم  األشخاص  بعض  وإضفاء 
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ا  على  قائمة  هذه  العنصرية  تكون  المجتمعات وربما  في  الحال  هو  كما  النوع  في  لتمييز 
 (Cudd, 2006, p. 171)ينما ال توجد مساواة في النوع. أالذكورية 

القهر     Mcginnis (2016)وفي هذا االتجاه أكدت   النفسي بجانب  القهر  وجود 
واالقتصادي وي    ،السياسي  ممنهج  النفسي  القهر  أن  لها  مار  وأوضحت  جهات  جانب  من  س 

هم  األفراد وممارسة القوة عليباد  عين، حيث تعمل هذه الجهات على استعلى المستضعفسيادة  
لإل القانون  واستمرار    ذالل،والسيادة واخضاعهم  بغطاء  سيادتهم  في صعود  للقوة  الممارسين 

 بتبرير أفعالهم مع ممارسة العنف ضد اآلخرين.الذي يؤلفونه 
شك أن الشخص الذي يعاني من قهر نفسي يظهر لديه درجات من الهشاشة    وال

الشاملة    فسه الكلية والتي تظهر في صورة انقسام ذات الفرد عن ن  Fragmentationالنفسية  
أجزاء حيثإ التقليدي  لى  النمطي  التفكير  يأخذ  الذات    Stereotypeما  بين  الصراع ما  نسق 

ة نتيجة الهوية لذات المرأ   رفي تدهو   Objectificationه  يأنأو بشكل الش   ،الحقيقية والخاطئة
وينشأ عن ذلك مشاعر   ،والسيطرة على األفراد  ،إنسان له قيمتهالتعامل معها كشيء وليس ك

الع  ا واالضطرابات  في    ،صابيةلذنب  النوع  بين  التمييز  في  يظهر  التقليدي  النمطي  فالتفكير 
والمرأة،   الرجل  بين  ما  أو  والسوداء  البيضاء  المرأة  بين  ما  كالتمييز  المجتمعات  وما  بعض 

وعدم وجود حقوق للمرأة في يحصل عليه كل منهم من مميزات تفوق ما يحصل عليه غيرها، 
 تقاليد الموروثة الخاطئة مما يهددالمرأة نتيجة الجتمعات والتمييز بين الرجل و العديد من الم
 وقهر هويتها وشعورها باالغتراب.  استقالل المرأة 

(Hodapp, 2017, p. 96 & Walsh, et al., 2014, p. 422 & Bartky, 2011, 
pp. 32-36) 

جمي أنهم  إال  ومختلفة  متعددة  فئات  ضد  ي مار س  النفسي  في والقهر  يشتركون  عا  
وهو أنهم األضعف، أو ال يستطيعون إبداء االعتراض إما لعدم القدرة أو القصور  شيء واحد 

في التعبير عن الذات أو عدم معرفة الحقوق، أو اتباع الموروث الثقافي السائد، أو التقديس  
ت النامية، الخاطيء لبعض الرموز، وغالبا  ما ي مار س القهر النفسي ضد النساء في المجتمعا

 الصغار أو النساء، ويواكبه أحيانا  اإليذاء البدني أو االستغالل الجنسي.وعلى األطفال 
مما   لآلخرين  االنفعالي  االستعباد  أنه  أساس  على  النفسي  القهر  تعريف  ويمكن 
ر الطرف المستبد أنه أضعف منه، والمثير في األمر أن الطرف األول في عالقة القهر   ي شع 
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ا  أو    االنفعالي، د  م عن ممارسة أفعاله  إذا ما واجه ص  دفاعا  قويا  ضده فإن ذلك يجعله ي حج 
 الترهيبية أو التخويفية تجاه الطرف الثاني.

وي قاس القهر النفسي إجرائيا  في هذه الدراسة على أساس أنه مجموع الدرجات التي  
ة الحالية، والذي أعده  يحصل عليها الطالب على مقياس القهر النفسي المستخدم في الدراس

 باحث.ال
 النظريات المفسرة للقهر النفسي:

القهر سيكولوجية  نظريات  االجتماعية    ،تعددت  السيطرة   Socialفنظرية 
Dominance Theory   ي  ترى مما  االجتماعية  الفئات  بين  منافسات  إلى ؤ وجود  بها  دي 

ويكون هناك   ،خرينلى اآلالسيادة يكون هو المهيمن ع  ن يكون لهوم    ،التصارع على السيادة
القهر   لحالة  واالتجاه  االجتماعية  للسيادة  وتوجهات  المجتمعات  في  اجتماعي  هرمي  تنظيم 

 (Sidanius & Pratto, 2001, p. 52)بناء على التنظيم السائد في المجتمع. 
الخوف   إدارة  نظرية  أصح  ،Terror Management Theoryوهناك  اب ويرى 

ا أن  النظرية  االجتلمجموعاهذه  إلت  قهرها  يتم  وهذا  ماعية  الموت  سيواجهون  أنهم  دراكهم 
وبالتالي يعيشون في   ،إال أنهم ليسوا على يقين بهذا الموعد وما سيحدث بعد  ،التهديد حتمي

بحثا   للقهر  للخضوع  ويلجأون  الرعب  هذا  إلدارة  بحاجة  فهم  الرعب  من  أساليب    حالة  عن 
الموت بمعتق  ،لتجاوز  تتصل  اإلدارة  األفراد.  وهذه  لدى  ثقافية   ,.Schmit & et al)دات 
2018, p. 1) 

اليمينية   الفاشية  هذه   وتقترح  ،Right – Wing Authoritarianismنظرية 
أو الضياع، حيث   يحاول البعض حمايتها من االستبدادصيلة  نظرية وجود قيم ومعتقدات أال

أ األشخاص  بعض  قهر  حقيتهميرى  ثم  ومن  القيم  هذه  ل  لحمل  علالناس  فهذه لحفاظ  يها، 
دون نقدها، ضرورة اتباع السلطات  و لطة أمر شرعي،  النظرية لها أبعاد ترى أن اإليمان بالس  

والتمسك بمواثيق ومعايير   ، السياسات المختلفةو   خرين من ذوي األعراقعدم التسامح مع اآلو 
لطة  بع الس  ن ال يتكراه والقهر لم  اب مثل اإلجتماعية محددة والموافقة على العداء والعقوقيم ا

 (Cottman, 2010, p. 24)أو يتمسك بالمعايير التي تقرها. 
النظام   تبرير  النظرية    System Justification Theoryنظرية  هذه  وتقترح 

للتخلي عن قيمهم   النظرية على  مقاومة بعض األفراد  ثم محافظة هذه  هم ومن ثم  قيمومن 
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لقيم والحفاظ على األنظمة. الناس للتمسك بهذه ا  المعايير بالقوة وقهرعلى القيم و المحافظة  
(Sevillano & Fiske, 2013, p. 107) 

 السلوكيات السيكوباتية:مفهوم  :ثانياً 
اليومية، فهو سلوك يسبب   للمجتمع مشكلة رئيسة في حياتنا  المضاد  السلوك  يعد 

المتعمد ب فيها االعتداء والتخريب  للمجتمع واآلخرين، ويأخذ أشكاال   ممتلكات اآلخرين، أذى 
ة، سلب  السرقة، الكذب، استخدام األلفاظ الخارجة عن حدود اللياقة، ارتكاب السرقات الخطير 

 ( 174،  1998اآلخرين ما يملكون بالمواجهة واالغتصاب. )محمود عبد الرحمن حمودة، 
( كازدين  آالن  السيكوباتية  (  18،  2003ويعرف  أنهالسلوكيات  أساس   اعلى 

لقاعدة اجتماعية ما أو ألفعال توجه ضد    س خرقا  وكي يعك أي نمط سليشير إلى  مصطلح  
( بأنه كل عمل يأتي به الفرد، ويكون 8،  2001بوال حريقه ) فهعر   اآلخرين أو كالهما، بينما ت  

كل سلوك يتنافى مع عن قوانين المجتمع التي تهدف إلى حماية حقوق الناس، وهو    خارجا  
ا والمعايير  االجتماعية  المجتمعالقيم  في  عليها   Eddy & Reidيشير  و   ،لمنصوص 

   –التمرد    –من السلوكيات تتضمن العدوان    سلوكيات السيكوباتية بأنها نسقلى الإ  (2002)
 التقلبات المزاجية.و العنف،   –رقة سال –الكذب 

أن السلوكيات السيكوباتية انتهاك جاد   Wakschlag, et al. (2002)بينما يرى  
وا  االجلمعاييللقواعد  عنيفةر  صورة  في  المقبولة ق  تماعية  غير  السلوكيات  إلى  تصل    د 

االغتصاب   –اجتماعيا  تتضح في المخالفات القانونية التي لها عالقة بالجريمة مثل السرقة  
يعر     والقتل  –ريب  التخ  – كالسلوك  الذي  للمجتمع  المضادة  باألنشطة  للقيام  صاحبه  ض 

 . الجانح
التمرد ن  أ  Smart et al. (2004)ويرى   للمجتمع تتضمن  المضادة  السلوكيات 

الغير، م  على  المدرسة،  الهروب  والتخريب  و ن  الجسماني  االعتداء  مثل  اإلجرامية  األفعال 
 متلكات العامة.مالمتعمد لل

يرى   يتضمن   Hem phill et al. (2005)بينما  للمجتمع  المضاد  السلوك  أن 
واالستخفاف   الممتلكات،  وتدمير  والعدوان  ويضيف  العنف  السلوكية،  واالنتهاكات  بالسلطة، 

( العيسوي  الرحمن  السلوكيات2006عبد  بأن  تتسم  (  التوافق    بعجز  السيكوباتية  عن  بالغ 
 عدم النضج االنفعالي.و االجتماعي 
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من   كل  للمجتمع   Dishion & Patterson (2006)ويرى  المضاد  السلوك  أن 
وغير   الظاهر  السلوك  بين  ايتأرجح  ويتضمن  الظاهرةالظاهر،  على   لسلوكيات  تعتمد  التي 

تتضمن  والتي  الظاهرة  غير  والسلوكيات  المزاجية،  والنوبات  كالعراك،  والمجابهة  التحدي 
والهروب والكذب،  كالسرقة  والكتمان  للمجتمع   ،اإلخفاء  المضادة  المختلطة  السلوكيات  أما 

 تتضمن كل من السلوكيات الظاهرة وغير الظاهرة المضادة للمجتمع.
( بأن السلوك السيكوباتي يتمثل في انتهاكات 2013إخالص عبد الرقيب )ير  وتش

ن هو أصغر  شديدة للقوانين، االندفاع والتهور، التخريب المتعمد لممتلكات الغير، التنمر لم  
 منه، الضرب والتحرش، االغتصاب.

التشخيصوعر   الدليل  الخامس    يف  العقلية  لالضطرابات   .DSM)اإلحصائي 
للشخصية تغتصب حقوق اآلخرين طرب  نموذج مض  السيكوباتية بأنهالشخصية  ا   2014(5

ي   أيضا   النموذج  وهذا  النضج،  فترة  حتى  وتستمر  الطفولة  منذ  أو  عر  وتبدأ  بالسيكوباتية  ف 
للمجتمع وذلك ألن الخداع والتالعب    ةل االجتماعي، أو اضطراب الشخصية المضاداالعتال

 ه الشخصية. يمثل الصفة األساسية الضطراب هذ
علي موسى  يقدم  )  بينما  مناهض  تعريفا  (  2019اللحام  سلوك  أنه  لقيم   مؤداه 

الجماعة ونظمها وقوانينها، فقد يظهر في شكل اعتداء على ممتلكات اآلخرين أو أنفسهم أو 
 يتمثل في عدوان آخر ضد أفراد المجتمع. 

لمجتمع بأنها أفعال  ( السلوكيات المضادة ل66،  2019ف عبد هللا أبو حميره )عر   وي  
يكتسبها   سيئة  متعارضة  ،دافر األسلوكية  ا  وهي  المعايير  وت  مع  السليمة  ب سب   الجتماعية 

القيم  عن  الخروج  إلى  وتميل  والتكرار  بالثبات  وتتسم  واآلخرين،  للفرد  واالعوجاج  الضرر 
  السرقة،   ،العدوانوتتمثل في    ،عايير واألعراف والتقاليد السائدةالروحية والدينية والخلقية، والم

 التمرد.
( عكاشة  أحمد  ع2003يعرف  للمجتمع  المضادة  الشخصية  أنه  (  أساس  لى 

باآلخرين،   الشعور  وافتقاد  االجتماعية  بااللتزامات  االهتمام  بعدم  تتسم  شخصية  اضطراب 
والقيم   السلوك  بين  جسيمة  هو ة  وجود  كذلك  واالستهتار،  الالمباالة  أو  مبرر  غير  وعنف 

العقاب، وكذلك  االجتماعية ا أو  الخبرة  السلوك عن طريق  لمتعارف عليها، وال يمكن تغيير 
العدوان بما فيه  نجد   أن هناك قدرة محدودة على احتمال اإلحباط وسهولة شديدة في تفريغ 
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للسلوك، مما يضع  أو تقديم مبررات مقبولة ظاهريا   للوم اآلخرين  العنف مع استعداد شديد 
 ( 2003انين المجتمع. )عكاشة،  الشخص في صراع مع قيم وقو 

السيكوباتية بأنها تتصف بسلوكيات انفعالية ظاهرة وغير  وي عر  ف الباحث الشخصية  
عليها،  والحفاظ  االجتماعية  العالقات  إقامة  في  وصعوبات  الذات،  حول  متمركزة  متوقعة، 

ا عن  والب عد  اآلخرين،  حقوق  على  باالعتداء  السيكوباتية  الشخصية  اضطراب  حترام  ويتسم 
دة،  المعايير االجتماعية وعدم االمتثال للقانون، ومس تويات قلق منخفضة في المواقف الم هد  

ويتسمون بالالمباالة وعدم االكتراث تجاه أمور الحياة المتباينة، وهم مندفعون وليس لديهم أي 
الشخصية   اضطراب  وأعراض  العاطفي،  واالبتزاز  أفعالهم،  من  الخجل  أو  بالندم  إحساس 

 لنرجسية، عدم اإلحساس بمشاعر اآلخرين.ا
في هذه الدراسة على أساس أنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها  ويقاس إجرائيا   

 الطالب على مقياس السلوكيات السيكوباتية المستخدم في الدراسة، والذي أعده الباحث. 
 النظريات المفسرة للسلوكيات السيكوباتية: 

 نظرية التحليل النفسي:  -
الالنظ  تعددت الشخصية   مفسرةريات  داخل  السيكوباتي  إلى    ، للسلوك  فرويد  ويشير 

بال الالمباالة  هي  للمجتمع  المعادية  الشخصية  الضطراب  المميزة  الخصائص  معايير أن 
نعدام القدرة على التعاطف مع اآلخرين، ويرى فرويد أن )األنا( في  االجتماعية أو الثقافية وا

و  للمجتمع،  المعادية  النفسي  الشخصية  العامل  المطالب  هو  من  كل  على  يسيطر  الذي 
المحظورات  من  المعتدلة  القوى  مقابل  في  يضعف  ال  أنه  كما  الخارجي،  والواقع  الداخلية 

 (king, et al., 2005, 139)والمعايير الثقافية أو األخالقية. 
الشخصية  السيكوباتية واضطراب  أن محك  النفسي على  التحليل    كما تؤكد نظرية 

ة للمجتمع هو غياب الضمير، أو العجز البالغ في نمو األحكام الخلقية، كما أن ذوي عاديالم
يستخدمون  حاد  نفسي  اضطراب  من  يعانون  الذين  للمجتمع  المعادية  الشخصية  اضطراب 

اإلسقاط   التالية:  النفسية  القيمة  Projectionالدفاعات  إنقاص   ،Devaluation اإلنكار  ،
Denialاإل التماهي   .Projective Identification  .(Meloy, 2007, ppطي  سقا، 

781-783) 
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الشخصية السيكوباتية،   ا يرى فرويد أن هناك مالمح معينة يتسم بها األفراد ذوي كم
 ولعل من أهم هذه المالمح:

يوجد مظهران متصالن لتحديد مفهوم الضمير المختل،  نمو الضمير وفقدانه: و ضعف   .1
يتمثل هذين المظهرين في: عدم قدرة المجرم السيكوباتي  ى، و ألعلويسميه "فرويد" األنا ا

ر ... الخ،  زو   على التقيد بأحكام المجتمع وقوانينه السائدة: فهو يسرق ويكذب ويغش وي  
حتى أنه ال  بصورة اندفاعية وخالية من المسؤولية    األمور التي تعد إجراميةويفعل تلك  

حرف دون الشعور بالذنب، ر في سلوكه المنبالذنب: إذ يستميشعر بالقلق، عدم الشعور 
 وإن كان يحاول في بعض األحيان االعتذار عن سلوكه وتصرفاته.

عدم التمركز حول الذات والنضج االنفعالي: فالمجرم السيكوباتي غير مسؤول، محبط،  .2
اإلثارة وا للبحث عن  الغير، و اليميل  الشاذ دون مراعاة لحقوق  الجنسي  أما من  نحراف 

 ة االنفعال. بفجاج االنفعالية يتسمالناحية 
العجز عن الحب واالرتباط العاطفي: يعجز السيكوباتي عن إقامة عالقات عاطفية أو   .3

لعجزه عمتبادلة   اآلخرين، وذلك  انفعاالتهم ومشاكلهم، مع  أو  ن اإلحساس بمشاعرهم، 
-53،  2014  فهو عاجز عن حب اآلخرين واالستقرار في أي شيء. )مهيوب يوسف،

54 ) 
 : السلوكيةنظرية المعرفية لا -

النموذج   السلوكييفترض  جميعا    المعرفي  لدينا  في    أن  متجذرة  أساسية  معتقدات 
الوراثي   ريفيز   Genetic Predispositionاالستعداد  وجد  وقد  المبكرة،  الطفولة  وتجارب 

الشخصية المعادية للمجتمع لديهم أن ذوي اضطراب   Reeves& Taylor (2007)وتايلور  
ة االجتماعية ومشاعر زللى من المعتقدات األساسية حول الحرمان العاطفي والع  ات أعمستوي

  والتثبيط العاطفي، وأن هؤالء الناس يعانون من نقص في استيعاب معايير المجتمع  النقص
 .وقوانينه

وفريمان   بيك  يرى  في    Beck and Freemanكما  التأخر  على  أدلة  هناك  أن 
قدرة على  معرفي لألفراد السيكوباتيين، كما أن لديهم انخفاض في الالنمو األخالقي واألداء ال

قا أنفسهم وحيدين التعاطف وأنهم غير  إدراك وجهة نظر اآلخرين، فهم يعتبرون  درين على 
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ومستقلين وأقوياء، وقد يرى بعضهم أنفسهم على أنهم يتعرضون لإلساءة وسوء المعاملة من 
 ا استغالليين أو ضعفاء.ل المجتمع، فهم يرون اآلخرين إمب  ق  

وإيفرلي  لميل  وفقا  و  السيكMillon and Everlyون  األفراد  يميل  أن  ،  إلى  وباتيون 
سيئين وقاسيين، لقد تعلموا االعتماد على أنفسهم وعدم الثقة في اآلخرين يكونوا عدوانيين وم  

لديهم   ق  ألن  من  وإذاللهم  استغاللهم  من  فقب  خوف  باألمان  ويشعرون  اآلخرين،  عندما  ل  ط 
السيطرة على   لهم  إرادة اآلخرين  كو الوضع وتتكون  إرادتهم مستقلة عن  د يهددون  ق  الذين ن 
 (Sargin, et al., 2017, 107)التحكم الشخصي(.  أمنهم )على سبيل المثال:

االجتماعية ويفسر   المقارنة  مقياس  نتائج  ضوء  في  السيكوباتية  الشخصية  بريتزر 
Social Comparison Scale   األشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية  أن    إلى

رؤ  إلى  يميلون  للمجتمع  محبوبين  المعادية  غير  أنفسهم  من   Unlovableية  ومنبوذين 
المجتمع، كما يدعم فكرة أن األشخاص المعاديين للمجتمع قد يتصرفون من أجل التعويض 

(، يضرب أوال    عن اإلحساس باإليذاء )أي، أنا ضعيف لذلك يجب أن أكون الشخص الذي
االعتقاد المشروط مثل "يجب أن أؤذيه قبل أن يؤذيني"،  ومن ثم قد تشير هذه النتائج إلى أن  

هو وراء االستراتيجيات األساسية للهجوم واالستغالل التي يستخدمها األفراد الذين يعانون من  
 (Pretzer & Beck, 2004)اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. 

 باندورا:االجتماعي لنظرية التعليم  -
يفترض باندورا أن السلوك السيكوباتي يتعلمه الطفل من خالل التقليد لنماذج اآلباء  

وزنا   يقيمون  وال  متناقضة  اتجاهات  لديهم  الذين  رك    السيكوباتيين  وقد  القانون،  أو  ز  للسلطة 
للفرد    Bandura (1990/1991)باندورا   األخالقي  التفكير  بين  العالقة  كه  وسلو على 

ر األطفال أدلة سلوكية تحدد الصواب من  طو   ي تجاه اآلخرين، فطوال فترة النضج، ي  الجتماعا
ينخرط األفراد في سلوكيات منطقية مناسبة ويظهرون   الخطأ، مقبول أو غير مقبول، عادة  

تقييمات   إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  السلوكيات  تلك  ويتجنبون  الذاتية،  بالقيمة  إحساسا  
ظاهريا  سلبية   تبدو  العملية  هذه  أن  حين  في  ويوضح    للذات،  جدا ،   Banduraبسيطة 

تنظيم السلوك هذه تسمح إما بتفعيل أو إلغاء هذه العقوبات الذاتية من أن عملية    (2002)
قد   االنتقائي،  التنشيط  هذا  وبسبب  سواء،  حد  على  والنفسية  االجتماعية  العمليات  خالل 

، في سلوكيات تضر  فون عادة بطرق أخالقية مالئمة اجتماعيا  ينخرط األفراد الذين قد يتصر 
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الذاتية أو تأنيب الضمير،    دانة يواجهون أي مشاعر داخلية باإلباآلخرين، ومع ذلك ال  حقا  
أخالقي   انحالل  أنها  على  العملية  هذه  إلى  باندورا  . Moral disengagementوأشار 

Risser & Eckert (2016, 71) 
 :السلوكيةالنظرية  -

م من البيئة  تعل  وتنظر المدرسة السلوكية للسلوك المضاد للمجتمع على أنه سلوك م  
التد شروط  تحت  الفرد  فيها  يعيش  السلبي،  التي  التدعيم  أو  اإليجابي  األساسي  عيم  والمبدأ 

هذه   في  الذي ال  والجوهري  والسلوك  التكرار  إلى  يميل  يعزز  الذي  السلوك  أن  هو  النظرية 
يم ايعزز  إلى  المحو   الختفاء،يل  أو  اإليجابية  النمذجة  السلوك  تعديل  أساليب  أهم  ومن 

 ( 43، 2002واالنطفاء. )سعيد حسين العزه، 
 النظرية الجينية: -

 )أي االضطراب دراسات التبني المبكر عادة أن الجمع بين االستعداد الوراثي أثبتت 
الب  البيولوجيين( مع بيئة عالية المخاطر )أي  الضارة( يؤدي النفسي لدى اآلباء  المنزلية  يئة 

 امل يعمل بمفرده أو كليهما في تركيبة مضافة. إلى أمراض أكثر مما هو متوقع من أي ع
التأثيرات الوراثية   البحوث الوراثية السلوكية على أن  كما أن هناك أدلة دامغة من 

المعادي للمجتمع، يتم تفسير ما يقرب من  لها أهمية في ت لي  من إجما  %50طوير السلوك 
من إجمالي التباين في    % 50التباين في السلوك المعادي للمجتمع، يتم تفسير ما يقرب من  

اك أيضا  أدلة على وجود  السلوك المعادي للمجتمع من خالل التأثيرات الوراثية، ومع ذلك هن
 . ير للبيئةتأثير كب

 دراسات سابقة:
وا اإلدراك  في  بالقصور  يتسم  نمائي  اضطراب  السيكوباتية  االجتماعي تعد  لسلوك 

م على  يشتمل  متغطرس  بينشخصي  أسلوب  والخداع،  ويتضمن  العظمة  مثل  كلينيكية  المح 
االفتقار إلى الندم والتعاطف، أسلوب سلوكي اندفاعي كالبحث عن    ،قصور الخبرة االنفعالية

ل المسئولية وصعوبات في التخطيط وكل ذلك يعكس السلوك المضاد عن تحم    عداإلثارة والب  
الطفولة والمراهقة والجنو لل المسلك في مرحلتي  الرشد  مجتمع ويشمل اضطراب  ح في مرحلة 

Hansen (2008) . 
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 بات الشخصية انتهاكا  اواضطراب الشخصية المضادة للمجتمع يعد من أكثر اضطر 
واالندفاع والخداع، وفيما   الل والمناورةباالستغ  يتسم غالبا  و   ،جتمعوانين الملحقوق اآلخرين وق

الدراسات وثيلي   أهم  تناولت عرض لمجموعة من  التي  الحالي  البحث  بمتغيرات  الصلة  يقة 
 العالقة االرتباطية بين القهر النفسي والسلوكيات السيكوباتية وذلك على النحو التالي: 

   .دراسات تناولت السلوكيات السيكوباتية وأساليب المواجهة -
 .جهةلقهر النفسي واستراتيجيات الموادراسات تناولت ا -
 .دراسات تناولت العالقة بين القهر النفسي والسلوكيات السيكوباتية -

 دراسات تناولت السلوكيات السيكوباتية وأساليب المواجهة: أواًل:
لتحقق من إلى ا   تهدف  Mahoney & Stattin (2000)دراسة ماهوني وستاتين  

التركيب   بين  للمراهالعالقة  الفراغ  وقت  ألنشطة  االجتماعي  المضاد  والسياق  وسلوكهم  قين 
قوامها عينة  على  و 703)  للمجتمع  واإلناث،  الذكور  أنشطة  ( من  أن  الدراسة  نتائج  أسفرت 

السلوك    وقت بانخفاض  دال  ارتباط  ذو  كانت  التنافسية  الرياضية  كالفرق  المنظمة  الفراغ 
 المضاد للمجتمع.

تمع التعرف على السلوك المضاد للمجهدفت إلى    Joness (2003)دراسة جونز  
العنف، وتقديم استرا المضادوسلوك  السلوكيات  للمجتمعتيجية لخفض  المراهقين   ة  لعينة من 

( والروابط  350قوامها  الذات  ضبط  أن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  واإلناث،  الذكور  من   )
في المدرسة له تأثير موجب ومباشر   االجتماعية والكفاءة الذاتية واالجتماعية والتكامل بينهم

 لمراهقين. سلوك المضاد للمجتمع والبيئة المدرسية لدى ا في خفض ال
تبحث    Kolbeing (2003)دراسة   المراهقين  التي  رؤية  على  المنزل  بيئة  تأثير 

(  674لبرامج التليفزيون العنيفة وتأثير ذلك على سلوكهم المضاد للمجتمع على عينة قوامها )
دراسة  ( سنة، أسفرت نتائج ال16-11هقين الذكور واإلناث، تراوحت أعمارهم بين )من المرا 

دالة  إيجابية  عالقة  وجود  وسلوكهم   عن  التليفزيون  في  العنف  لبرامج  المراهقين  رؤية  بين 
 العدواني والجانح المضاد للمجتمع.
  تأثير األسرة والرفاق تبحث    Dekovic el al., (2004)دراسة ديكوفيك وآخرون  

ال من  لعينة  للمجتمع  المضادة  السلوكيات  )على  قوامها  واإلناث 603مراهقين  الذكور  من   )
)يتر  بين  أعمارهم  سنة16-14اوح  اآلباء   ،(  جيل  بين  الصراع  أن  الدراسة  نتائج  وأسفرت 
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االرتباط   خالل  للمجتمع من  المضاد  سلوكهم  على  مباشرة  بصورة  يساهم  المراهقين  واألبناء 
ال الرفاق  للبجماعة  المضاد  السلوك  أن  اتضح  كما  الذكور كان    مجتمعمنحرفين،  اتجاه  في 

 باإلناث.  مقارنة
سميث   معاملة    Smith et al., (2005)قامت  إساءة  تأثير  موضوعها  بدراسة 

( مراهق تتراوح  100المراهق على السلوك المضاد للمجتمع لدى الشباب على عينة قوامها )
( الدراسة عن وجو   ،متباينة  ة( سنة من عرقيات جنسي22-13أعمارهم من  نتائج  د  أسفرت 

دال إيجابية  وإهماله  ة عالقة  المراهق  معاملة  سوء  بالسلوكي  بين  للمجتمع وقيامه  المضادة  ات 
اآلخ المحكالعنف مع  المخدرات  السلوك حتى فترة رين والسرقة وتعاطي  ظورة واستمرار هذا 

 الرشد. 
إلى تحديد  Czech (2006)دراسة سوزان تشيك   المضاد    هدفت  السلوك  انتشار 

ا فترة  في  البللمجتمع  هرمونات  انطالق  دور  على  بناء  العقلية لمراهقة  العمليات  على  لوغ 
( من الذكور  223عرفية اإلدراكية المسئولة عن ضبط الذات للمراهقين على عينة قوامها )الم

)واإل بين  ما  الفترة  في  سنة17-9ناث  السلوك    (  انتشار  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  بلندن، 
بداية من البلوغ نتيجة انطالق الهرمونات الجنسية التي تؤثر    المضاد للمجتمع لدى المراهقين

 ئف المعرفية اإلدراكية التي تعمل على الضبط السلوكي للمراهقين. على الوظا
دراسة هدفت إلى   De Kemp at al., (2008)أجرى رايموند دي كيمب وآخرون  

على عينة  اد للمجتمع  التحقق من تأثير التعاطف والدعم الوالدي على سلوك المراهقين المض
الدي  تائج الدراسة أن التعاطف والدعم الو أسفرت ن  ،( من الذكور واإلناث بهولندا823قوامها )

أ تجاه  اآلباء  من  الجانح  اإليجابيين  العدواني  السلوك  خفض  في  يساهم  المراهقين  بنائهم 
 المضاد للمجتمع.
والمدرسة في    سرةاأل و تأثير عوامل الفرد  بحثت    Estefania, E. (2008)دراسة  

في للمجتمع  المضاد  المدرسي  بالعنف  عل  فترة  عالقتهما  )  ى عينةالمراهقة،  (  1319قوامها 
أعماره بأسبانيا تراوحت  الثانوية  بالمدارس  )  ممراهق  بين  النتائج   ة،( سن16-11ما  أشارت 

ومستوى   المدرسة  في  للمجتمع  المضاد  المراهقين  سلوك  على  وسيطة  تأثيرات  وجود  إلى 
ية وسمعة المراهق عاطف اإليجابي للمراهق في األسرة واتجاه الطالب نحو السلطة الرسمالت

 االجتماعية بين الرفاق.
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( بدراسة المقامرة النفسية في عالقتها بوجه الضبط 2009)  وقام محمد غالب علي
(  587بظاهرة المقامرة لعينة من المراهقين قوامها )  مجتمع المرتبطةوسلوك العنف المضاد لل

تباطية ذات داللة إحصائية أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ار  ،طالب بالمرحلة الثانوية
 بين سلوك العنف اللفظي والجسدي والمقامرة لدى المراهقين. 

-Ritakallio, Luukkaala, Martt Umen    ،Pelkonen & Kaltialaدراسة  
Heino (2010)    إلى مهدفت  االكتئاب  تزامن  مدى  من  الشخصية  التحقق  أبعاد  ع 

-15هق تراوحت أعمارهم من )( مرا 3278قوامها )على عينة  مضادة للمجتمع  السيكوباتية ال
، أسفرت نتائج الدراسة أن التدعيم االجتماعي المنخفض يرتبط باالكتئاب والسلوك  ( سنة16

عي أو  المضاد للمجتمع، والسلوك المضاد للمجتمع يرتبط باالكتئاب سواء زاد التدعيم االجتما
 انخفض.

حديد إذا ما كان هدفت إلى ت  Visser, Ashton & Possebon (2012)دراسة  
السيكوباتية الشخصية  من  جزء  المنخفض  )و   ،القلق  من  الدراسة  عينة  من  364تكونت   )
المرحلة الجامعية تراوحت أعمارهم بين )  الدراسة أن  و ( عاما ،  35-16طالب  أسفرت نتائج 

 للسلوك السيكوباتي المضاد للمجتمع.القلق ال يعد ملمح جوهري 
لتحقق من العالقة بين  ل  Price, Salekin, Kinger & Baker (2013)دراسة  

الج المراهقين  من  عينة  لدى  واالكتئاب  )السيكوباتية  عددهم  بلغ  مراهق، 103انحين،   )
من   ةبشكل دال للتنبؤ بمستويات مرتفع  ظهرت النتائج أن السيكوباتية واالكتئاب يتفاعالنوأ

 الغضب والعدوان والمشكالت البينشخصية.
لتحقق من بعض سمات الشخصية  ل  Nordmar ker A., et al. (2016)دراسة  

العال كالتخذات  السيكوباتية  بالسلوكيات  الجدران  ،ريبقة  على  واالندفاعية،    ،والكتابة 
  على عينة   ويدسالحساسية، العجز العاطفي والتفاؤل لكل من الذكور واإلناث من المراهقين بال

( ف 360قوامها  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  مراهقا ،  بين  ر (  إحصائية  داللة  ذات  وق 
عن   مشاركة  أكثر  كن  اإلناث  بينما  الذكور،  لصالح  التخريب  سلوك  في  واإلناث  الذكور 

 الذكور في الكتابة على الجدران. 
وآخرون   توريني  هذه    ، Turrini, et al., (2017)دراسة  في    ة مراجعراسة  دالتم 

ات النفسية الشائعة والتعرف ثالثة عشر دراسة لبيانات شاملة ومنهجية لألدلة حول االضطراب



 

 

 

) 319 ) 

 2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 معتز حممد عبيدد. 

 

أ الدراسات  على  مراجعة  خالل  من  فاعلية  والدوائية  واالجتماعية  النفسية  التدخالت  كثر 
متكررا   كان  والقلق  االكتئاب  أن  الدراسة  نتائج  وأشارت  والمراهقين،  باألطفال   الخاصة 

للصدمةكاضط الالحق  النفسي  لالجهاد  التدخالت راب  أكثر  أن  النتائج  أوضحت  كما   ،
 النفسية واالجتماعية فاعلية كانت للعالج القصصي والسيما األكثر إيجابية.

وامستيد   كانون  إلى    Cannon & Umstead (2018)دراسة  استخدام  هدفت 
المع الذكور  الجامعات  طالب  على  الجدلي  السلوكي  السلوكيات ضر العالج  لخطر  ون 

السيكوباتية ومنها إيذاء الذات من خالل تطبيق دراسة الحالة لعدد من الطالب المصابين،  
العالج  وأشارت   إلى كفاءة  الدراسة  السلوك نتائج  الجدلي بمعدل مرتفع في خفض  السلوكي 

 المؤدي إلى إيذاء الذات.
إلى    Oliveira & Rizvi (2018)دراسة   عبر  وهدفت  كأحد  التدريب  الهاتف 

الجد  السلوكي  العالج  المدمنأساليب  البالغين  من  مجموعة  مع  من لي  يعانون  الذين  ين 
اضطراب الشخصية الحدية والسلوكيات االنتحارية، واستمر التدريب لمدة ست شهور تم من  

السلوك وتعديل  المهارات  تعميم  على  العمالء  مساعدة  الدراسة    ،خاللها  نتائج  عن  وأسفرت 
الخطورة  انخفاض مس النتائج توى  لم تظهر  الهاتف في حين  التدريب عبر  ارتفاع وتيرة  مع 

 ارتباط دال للتدريب عبر الهاتف بتاريخ منع السلوكيات االنتحارية لدى أفراد العينة. 
إلى    Martin et al., (2019)دراسة   االهدفت  بين  العالقة  ندفاعية  التحقق من 

عانون من اضطراب الشخصية السيكوباتية جناء الذين يجرام لدى السوالعدوان والعودة إلى اإل
( فردا  من السجناء الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية 50على عينة مكونة من )

بال يتعلق  فيما  فروق  هناك  أن  الدراسة  نتائج  وأشارت  واالندفاع للمجتمع،  المتعمد  عدوان 
يعا  المتعمد، الذين  للسجناء  اضطراوبالنسبة  من  النون  الشخصية  كان ب  للمجتمع  معادي 

مرتبطا   المتعمد  واالندفاعية  العدوان  المتعمد  مرتبطا    ،بالعدوان  المتعمد  بمعاودة   واالندفاع 
 اإلجرام فقط للسجناء الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادي للمجتمع. 

يكوباتية يالحظ من خالل ما تم عرضه من دراسات وبحوث سابقة في مجال الس
الدراسات التدريبية اإلنمائية سواء   للمجتمع( ندرة البحوث والدراسات خاصة  سلوك المضاد  )ال

أجنبية   أو  عربية  دراسات  الباحث)أكانت  علم  حدود  من    (في  ورد  ما  معظم  أن  حين  في 
 بحوث ودراسات في هذا المجال كانت بحوث وصفية ارتباطية. 
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نمائي اضطراب  يعد  السيكوباتي  السلوك  أن  وجد  نحو   حيث  على  ويتالزم  يرتبط 
العد السلوك  بكل من  العنف  دال  للقواعد  و واني،  االمتثال  عدم  للممتلكات،  المتعمد  التخريب 

االجتماعية الغش،  ،واألعراف  الكذب،  الجنسي،  التحرش  المخدرات،  تعاطي  حرق   التمرد، 
 الهروب من المنزل، نقص الشعور بالذنب. األماكن، التفكير حول الجنس،

لباحثين والدارسين في مجال السيكوباتية وذلك على نطاق كل من  الغ من ااهتمام ب
طبيعة   باختالف  واألجنبية  العربية  وإالدراسات  المستخدمة  العينات  وفئات  حظيت أعمار  ن 

هذه المرحلة النمائية أغلبها بفئة المراهقين على وجه الخصوص باهتمام بالغ وذلك لما يعتري  
هرمو  واضطرابات  تغيرات  وكينونمن  هوية  تكوين  في  التأثير  بالغة  وجسدية  في  نية  الفرد  ة 

 مختلف جوانبه العقلية المعرفية واالنفعالية والدافعية والنفسية والسلوكية واألكاديمية.
المضاد  تبي  و  السلوك  مجال  في  وبحوث  دراسات  من  عرضه  تم  ما  خالل  من  ن 

اللمجتم باختالف  االرتباطية  الوصفية  البحوث  مجال  في  )ذكع  والنوع  الزمني  / و لعمر  ر 
 لى ما تتصف به مرحلة المراهقةإناث( والتي تتالزم وترتبط معه مع متغيرات أخرى يضاف إ

ة، وذلك  مباعتبارها مرحلة نمائية تتصف تارة بكونها شدة أو عاصفة أو كونها مرحلة أز   ذاتها
تغير   لما من  وجسميةتتضمنه  هرمونية  شأنها    ات  من  وانفعالية  المراهق وسلوكية  تجعل  أن 

لعديد من االضطرابات النفسية واالجتماعية والسلوكية، وهي أمور وظروف    فا  خاللها مستهد
 ية.اتلمراهق ببعض االضطرابات السيكوسومم في إصابة اسه  مجتمعة ت  

 واستراتيجيات المواجهة: دراسات تناولت القهر النفسي ثانيًا: 
ال القهر  تناولت  التي  الدراسات  مجال  وأساليب  شهد  عالقتالنفسي  في  هما مواجهة 

على أساس أن    –األخيرة    في اآلونة  بالعوامل والمتغيرات المتباينة األخرى، ازدهارا  ملحوظا  
االجتماعي   القمع  في  المسهمة  النفسية  لآلثار  نتاج  يعد  النفسي  يس  –القهر  في  االذي  هم 

النفسي، للقهر  الفرد  مؤش  إخضاع  النفسي  القهر  يعد  ذلك  النفسي. وعلى  للضعف  ر 
(Tabensky, 2010) 

االتجاه يرى   النفسي عبارة  Ratner& El-Badwr (2011)وفي هذا  القهر   أن 
ويساهم علم النفس    ،عن العمليات النفسية الداخلية التي تستمر بداخل ضحايا القمع النفسي

 في إعادة نتاج فعال للقهر النفسي باستخدام الوعي الذاتي للفرد. 
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( ا  هدفتGagne (2005دراسة  لدى إلى  النفسي  بالقهر  الشعور  من    لتحقق 
لبرامج عالجية في مستشفيات الصحة  خضاعهم  النفسيين الذين تم إ  مجموعة من المرضى 

( سنة  36( بالغ بواقع تسع نساء ورجلين تتراوح أعمارهم بين ) 11النفسية على عينة قوامها)
الدراسة أ55إلى) الق( سنة، وأسفرت نتائج  النفسي علىن ممارسات  البالغين في بعض   هر 

على  اإلجبار  في  تتمثل  النفسية  الصحة  لعال  مستشفيات  والخضوع  طبية الطاعة  جات 
تأثيرا   فيها وتؤثر  الذهني، مع عدم ا  على   جذريا    وكيميائية  لشعور بالحرية، والتجارب  أدائهم 

لى نظام معين، وآثار  ، ومحدودية اختيار عالجات بديلة، واألدوية القسرية، واإلكراه عالقسرية
 األدوية، والتدخالت القسرية. 

العالإلى اهدفت    Prospero (2006دراسة ) القهر    قة بينلتحقق من  ممارسات 
(  609ها )معلى عينة قوا  ن عانوا من القهر النفسي في فترة من حياتهم النفسي كما قررها م  

مقياس الباحث  واستخدم  واإلناث،  الذكور  من  الجامعة  طالب  اعن  من  المتبادل ف  ألزواج 
  بدني في الماضي، موقفك و اشتمل على أدوار الجنسين، ومدى ارتكاب عنف لفظي    والذي

سواء   القهر  بدنيتجاه  أو  القهرية  ،لفظي  الجسديةو   والسلوكيات  نتائج    ،اإلصابات  وأشارت 
المفرطة تكون مؤشرا   الذكورة  للذكور واإلناث  الدراسة أن  النفسي  الق  ،للقهر  بول  وأن عاملي 

ه على  واإلكراه  األقوى  المؤشر  يعد  والقهر  الزواجي،  العنف  بارتكاب  التنبؤ  في  األساس  ما 
مم أشارت وجود  كما  الزوجين،  بين  والعنف  العقلية،  الصحة  واختالل  النفسي  القهر  ارسات 

 الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في اضطرابات القهر النفسي.نتائج 
( النفسي   Sealy(2008دراسة  القهر  بين  العالقة  من  التحقق  إلى  هدفت 

أشارت نتائج و العنصري، واألمراض العقلية وتعاطي المخدرات، على عينة من األفراد السود، 
رث  لقهر النفسي والعاطفي، وإن األفراد يقبلون على تعاطي المخدرات عند الشعور باأالدراسة  

ت الدينية واالجتماعية القائمة على الفصل  اساالعبودية، واالضطهاد والفصل العنصري والسي
ل الباحث إلى نتيجة مؤداها العنصري، والتحامل، والتنابز باأللقاب، والتمييز والتنميط، وتوص  

أن الشعور بالقهر النفسي العنصري يؤدي إلى بعض االضطرابات النفسية التي يعاني منها  
 السود. 

لعالقة بين السلطة والقهر العرقي  ن التحقق مإلى اهدفت    Julian (2010)دراسة  
الجنس   خالل  ونوع  من  التاليةوذلك  الفروض  من  التحقق  على محاولة  القهر  يؤثر  هل   :
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وكيف  العمل،  مكان  في  اآلخرين  وأقرانهم  السمراء  البشرة  أصحاب  للشباب  النفسي  التمكين 
(  24سة من )درايؤثر نوع الجنس على تجارب القهر والتمكين لدى الشباب، وتكونت عينة ال

واستخدم    ،( سنة35( إلى )16شابا  كنديا  من أصحاب البشرية السمراء تتراوح أعمارهم من )
الباحث المقابالت المباشرة التي يسرد فيها الشباب خبراتهم الشخصية العملية والصورة الذاتية  

  –ات  القداخل أماكن العمل، وأشارت نتائج الدراسة أن قصص الشباب كانت تدور حول )الع
المتاحة    –األدوار   االستقاللي    –الفرص  السلوك  من  التمكين  إلى  تؤدي  وهي    –الحوافز( 

بالنفس   والتقدير    -التطلع    –الثقة  أمام    –االعتزاز  التحدث  على  والقدرة  بالجميل  العرفان 
أشارت نتائج الدراسة إلى  صادقة، و المو اآلخرين، وهذا يعتمد على التشجيع والنصح واالحترام  

ن فرصهم غير  العمل لشباب البشرة السمراء أثبت أحيط بيئة  أن قصص القهر النفسي في م
حباط والشك، وتوصل الباحث إلى  اتضح أن الذات المقهورة تشعر باإلمتكافئة وغير عادلة، و 

للشباب    مع النوع االجتماعي داخل مكان العمل يسبب ضرر   يالعرقالقهر  نتيجة مؤداها أن  
 رة النمطية السلبية للقهر العرقي. الصو  بسبب السود خاصة  

الداخلي  لل  Teeomm(2012)دراسة   أنه  قهر  أساس  للتبعيةعلى  نظري   مفهوم 
هو أحد األسس الهامة لمفاهيم العدالة االجتماعية باالعتماد على عمل المنظرين و الداخلية  

الموضوع بهذا  اهتموا  ي    ،الذين  مفهوم  أنه  المجمو عب   وأفادت  استخدام  عن  المضطهدة ر    عة 
القيمة   في  المساواة  عدم  ما  مجموعة  تدارك  بين  ويحدث  نفسها،  ضد  االضطهاد  أساليب 
العالية،   القيمة  ذات  المجموعة  مثل  تكون  أن  في  وترغب  أخرى  لمجموعة  بالنسبة  الذاتية 

للتعميم لفهم وتحليل ماهية القهر الداخلي للمجموعات التابعة    طارا  قابال  هدفت إلى وضع إو 
م الداخليةأو  التبعية  مكونات   ، جموعات  له  الداخلي  القمع  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت 

النشاط( والغرض من ذلك هو أن يستخدم   –الحالة    –الطريقة    –أساسية تتضمن )المنهج  
عال الداخلي،  القمع  لفحص  انطالق  ذة  و كنقطة  للعلماء  لعلى  إفادة  الدراسة  تعد  ك، 

ة لتساعدهم في تطوير المنهج وأساليب التربية التي تهدف إلى  والممارسين للعدالة االجتماعي
 وقف القهر الداخلي وتعزيز الوعي التحرري.

لعي  Duncan (2013)دراسة   النفسي  بالقهر  الشعور  عن  الكشف  إلى  نة هدفت 
اإل النفسي  للعالج  الخاضعين  النفسي لز من  العالج  خدمات  لتطوير  الدولة  نفقة  على  امي 

فاعلي أكثر  )لتصبح  قوامها  عينة  على  حو  11ة  ممن  حالة  التجارب  (  إلى  القضاء  لهم 
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الكلينيكية السريرية، واشتملت أدوات الدراسة على دراسة الحالة ومقابالت كلينيكية، وأشارت  
انت لها تأثير إيجابي في فهمهم للعالم  النتائج إلى أن مشاعر الضغط النفسي أثناء العالج ك

وعالقت الذاتية  هويتهم  بالسيطرة وعلى  أشعرهم  مما  االجتماعية  فئتهم  وتحديد  باآلخرين  هم 
 أثناء المقابالت وأكثر فاعلية في المشاركة اإليجابية. والتحكم

على  ،  Keri (2015)دراسة   الشباب  الضطهاد  نظري  طرح  الدراسة  هذه  في  تم 
عد  قضية  لأنها  المميزة  والسمات  االجتماعية،  العدالة  أطر  باستخدام  اجتماعية  لقهر  الة 

داه أن الشباب مجموعة  (، وذلك على افتراض مؤ 2012باستخدام مصفوفه القهر )لهاردمان،  
ذات هوية اجتماعية ويأتي قهر الشباب من خالل ممارسة السيطرة التي تحدث عليهم من  

بشهي  الم   ترسيخها  يتم  والتي  منذ  منين  ويبدأ  القهر  مفهوم  ويأتي  المجتمع،  من  بآخر  أو  كل 
وأثن مستوياته الطفولة  تحديد  على  يعمل  معقد  قهري  اجتماعي  بشكل  األطفال  تنشئة   اء 

عالقاتويحافظ   طرح   على  يتم  وأن  البد  أنه  الدراسة  نتائج  وأشارت  متكافئة،  غير  هرمية 
اال العدالة  لممارسة  الساعة  كموضوع  الشباب  قهر  ضوء  موضوع  في  عمليا   جتماعية 

 فسي. من القهر الن مكانية التحرراستراتيجيات لتحديد السياق إل
لتغيير  ،Harro(2016)دراسة   برنامج  إعداد  إلى  الدراسة  هذه  أفكار   هدفت 

األ الفئات  تجاه  النفسي  والقهر  والقمع  على االضطهاد  البرنامج  ويشتمل  المجتمع،  في  قلية 
النظر في قضية التربية الجنسية المتاحة لهذه الفئة، ويقدم البرنامج  عدة محاور منها إعادة  

طو  المس الذي  القهر  لنموذج  وصف  ومباديءره  تخدم  وريتاهاردمان،  جاكسون  التربية   بيلي 
م   ووصف  للقهر،  قوامها)ص  ف  المناهضة  عينة  على  الجنسي،  القهر  مبادئ  لتطبيق  (  33ل 

ألفكار بشكل قاطع، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية  من الذين يرفضون هذه ا  أة وامر   رجال  
 مسار األفكار القائمة على القهر النفسي لآلخرين. تخدم في تغييرالبرنامج المسوجدوى 

بسيون همت  )دراسة  العزيز  عبد  إلى 2016ي  هدفت  بين    (  العالقة  عن  الكشف 
الرجا لها  يتعرض  التي  أشكاله  على  للتعرف  والقهر  االجتماعي  خالل  النوع  من  والنساء  ل 

القه ألساليب  هؤالء  واستجابة  اليومية،  الحياة  المجتمعية تفاعالت  التغيرات  ظل  في  ر 
( حالة من الرجال والنساء من 20عينة قوامها )باستخدام دراسة الحالة التي تم تطبيقها على  

نون من أشكال  والنساء يعا  من الرجال   ، وأسفرت نتائج الدراسة أن كال  الفئات التي تعاني قهرا  
ية، وأوضحت نتائج الدراسة أن  من القهر النفسي المجتمعي في تفاعالت الحياة اليوم  متماثلة
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النسا القهر عند  النسأسباب  الذكورية، وأن  النوع االجتماعي والهيمنة  لتأثير  اء أكثر ء يرجع 
التكي الستراتيجيات  للتكلجوء  يلجأون  والنساء  الرجال  من  كال  وأن  الرجال،  من  مع  ف  يف 

 ت الحياة اليومية.أشكال القهر النفسي المتباينة أكثر مما يتجهون للمقاومة في تفاعال
السابقةيتض الدراسات  عرض  من  الباحثين    ح  من  مجموعة  مفهومباهتمام    تناول 

النفسي واستراتيجيات المو  شباب الجامعات وهم    لدى المراهقين والشباب، خاصة    اجهةالقهر 
الفئة المستهدفة في هذه الدراسة ومعاناتهم من العديد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية  

كاالغتراب  وا نفسيه  مشكالت  من  لهم  يسببه  وما  النفسي  والقهر  القمع  نتيجة    لقلق او لنفسية 
فقد تضو  النفسي  القهر  الجنس من حيث  بتأثير نوع  يتعلق  فيما  أما  النتائج االكتئاب،  اربت 

قهر لدى اإلناث مقارنة أشارت إلى ارتفاع مستوى ال  ما، إال أن معظم الدالئل البحثية  إلى حد
االجتماعي وأبالذكور   والتطبيع  االجتماعية  الخلفيات  إلى  النتائج  هذه  الباحثين  بعض  رجع 

واإلناث الذكور  بين  التنشئة  في  النوعي  التمايز  على  يؤكد  الذي  الثقافي  لصالح    والموروث 
خاصة   المجتمعات  معظم  في  اآلثار   الذكور  العديد من  في  يساهم  مما  العربية  المجتمعات 

م األفراد  على  اغترابالسلبية  بالدونيةوإ  اكتئاب،  ،ن  بالقمع  ، حساس  انخفاض   ،اإلحساس 
 االضطرابات العصابية.، مستوى تقدير الذات

 لوكيات السيكوباتية: دراسات تناولت العالقة بين القهر النفسي والس ثالثًا:
 ( حسن  محمد  أحمد  السلوك  هدفت    (1995دراسة  أشكال  على  التعرف  إلى 

الق مظاهر  من  كمظهر  السلوك  العدواني  لتعديل  المادية  اإلثابة  مقابل  لألطفال  النفسي  هر 
( طفال  من أحد  45تكونت عينة الدراسة من ) ،  أطفال مرحلة ما قبل المدرسة  لعدواني لدىا

األول بروضة سيدي جابر باإلسكندرية والتي أشارت النتائج إلى ارتفاع معدل  فصول الصف 
لدى  العدواني  والسلوك  الصفي  السلوك  واستخدم  أفراده،    الشغب  مالحظة  بطاقة  الباحث 

الدراسة عينة  األطفال  لدى  وأالعدواني  بعض   وضحت،  ظهور  إلى  يؤدي  البدني  القهر  أن 
 وك الشغب والعدوان ألطفال عينة الدراسة. في سل يات السيكوباتية متجسدةالسلوك

( العزيز  عبد  الجليل  عبد  عزة  القهر   هدفت  (2011دراسة  مظاهر  تحديد  إلى 
لمرأة وأهم العوامل المؤدية إليه، والضغوط االجتماعية المعنوي والبدني الموجه ضد ا  النفسي

ثار الناتجة  غلب على اآلمت الباحثة البرنامج اإلرشادي للتاستخدللمرأة الواقع عليها القهر، و 
( من المعنفات والواقع عليهن القهر المعنوي والبدني، 8ن ذلك، تكونت عينة الدراسة من )ع
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الدراسةوأسفر  نتائج  المعنفةعن    ت  المرأة  له  تتعرض  الذي  البدني  المعنوي  القهر  تمثل  ي   أن 
حروق، وتشوهات  في: الضرب المبرح، وسوء التغذية، واإلساءة الجنسية، وكسور العظام، وال

يات سيكوباتية لدى المرأة أن القهر النفسي والبدني يصاحبه سلوك، و الجسد، والجروح البالغة
 .المعنفة

لبابنة )سة  درا البدني في    (2014أحمد حسن  القهر  الكشف عن واقع  إلى  هدفت 
مؤسسات رياض األطفال في محافظة أربد باألردن من وجهة نظر المعلمات، تكونت عينة 

( والبالغ  2011طفال في العام الدراسي )مؤسسات رياض األالدراسة من جميع العامالت في  
( الد452عددهم  نتائج  وأسفرت  معلمة،  العن  راسة  (  األسباب  أبرز  معلمات أن  تدفع  تي 

رياض األطفال إلى استخدام القهر البدني هي تلفظ الطفل بكلمات بذيئة، والكذب المستمر،  
واالعتداء البدني واللفظي على الزمالء، أما عن شكل أو أشكال القهر البدني يؤدي باألطفال 

ا لل إلى  الذهاب  عن  واالنقطاع  والقلق  النفسي  استخدام  روضة،إليذاء  أن  يؤكد  القهر   وهذا 
 البدني يصاحبه سلوكيات سيكوباتية ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة.

( هدفت إلى التحقق من فرضية ماهية االغتراب النفسي 2015دراسة شوال غزالة )
  23الذي تعايشه الشخصية السيكوباتية، وتكونت عينة الدراسة من حالتين من الذكور األولى 

والث واستخسن  22انية  سنة  الباحة،  الكلنيكدم  المنهج  الحاث  ودراسة  المقابلة  ي  وإجراء  لة 
كلنيكية وبعض االختبارات النفسية وتشمل مقياس لالغتراب النفسي، ومقياس والمالحظة اإل

النفسي لدى الشخصية السيكوباتية، وأشارت ن الدراسة إلى ظهور عالقة بين االغتراب  تائج 
بالسلوكيام   يتسمون  بالع  تن  كالشعور  لالسيكوباتية  التخطيط  عدم  التقدير  لزلة،  مستقبل، 

للحياة السلبية  النظرة  االنفعالي،  التجاوب  عدم  للذات،  النفسية  ،السلبي  والشعور    ،والوحدة 
ب   من  وكل  للنفس  والكراهية  في تصرفاتهم واالندفاعية  بالرفض  السيطرة  القدرة على  عدم  عد 

 د السائدة في المجتمع.ورفض القيم والمعايير والقواع 
العالقة بين القهر النفسي والسلوكيات يتضح من عرض الدراسات السابقة الخاصة ب

الباحثين بدراسة هذين المتغيرين سواء بصورة مجتمعة   اهتمام واضح من بعضالسيكوباتية  
للشباب  بالنسبة  األخرى  البحوث  بعض  في  منفردة  بصورة  أو  البحوث  من  كثير  في 

كما تبين أيضا   ضحة في البحوث التي تناولتهما معا ،فقد شهد هذا المجال ندرة وا ،والمراهقين
هذين  على  الجنس  نوع  تأثير  حول  الدراسات  نتائج  في  واضح  وتباين  اختالف  وجود 
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متباين عينات  لدى  المفهومين  تناول  إلى  الحاجة  مدى  يبرز  مما  الشباب   ةالمفهومين  من 
خاصة   القا  والمراهقين  كما  الدراسات  النوع،  في  التمييز  على  المجتمعات  ئمة  في  الحال  هو 

أ النوعالذكورية  في  مساواة  توجد  ال  المور   ،ينما  ظل  في  المرأة  لذات  الهوية  ثات و وتدهور 
 الثقافية وسيادة دور الذكور على اإلناث والتبعية.

متغيرات   تحديد  في  السابقة  والدراسات  البحوث  مراجعة  من  الباحث  استفاد  وقد 
الحالي،  البح العينة،سئلته وفروضه، وصياغة أأهدافه، و بلورة مشكلتهو ث  وتحديد    ، واختيار 

اختيار  ،  إعداد األدوات الالزمة لجمع البيانات والتحقق من كفاءتها السيكومتريةو   ،خصائصها
البيانات لتحليل  المناسبة  اإلحصائية  والمعالجات  و األساليب  الحالي  ،  البحث  نتائج  مناقشة 

 في ضوء نتائج البحوث والدراسات السابقة. وتفسيرها 
 فروض البحث:

ا السابقة واإلطار  الدراسات والبحوث  تم صياغة فروض  لفي ضوء  للدراسة  نظري 
 الدراسة عى النحو التالي: 

( بين درجات أفراد 0,01توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) .1
ب   الدراسة على  المبررة، والى  عد اإلجبار ععينة  المعرفة  د  الطاعة، والعصبية غير  عاء 

الشعور  المطلقة النفسي  لمقياس  السلوكيات   ،بالقهر  لمقياس  الكلية  والدرجة  واألبعاد 
 السيكوباتية.

 للنوع )ذكور/ إناث( بين متوسط درجات أفراد العينة وفقا  دالة إحصائيا  عدم وجود فروق  .2
 .لنفسيقهر امقياس الفي أبعاد 

للنوع )ذكور/ إناث(  روق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات أفراد العينة وفقا  جود فعدم و  .3
 في أبعاد السلوكيات السيكوباتية. 

درجاتهم   .4 خالل  من  الكلية  والدرجة  النفسي  القهر  لمقياس  العينة  بدرجات  التنبؤ  يمكن 
 على مقياس السلوكيات السيكوباتية.

 إجراءات الدراسة: 
 بالدراسة الحالية: التالية للقيام الباحث الخطوات اتبع 
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 منهج الدراسة:   :أوالً 
الوصفية،   البحوث  ضمن  تصنف  والتي  االرتباطية  البحوث  الحالي  البحث  يتبع 
واالتجاهات  حولها  اآلراء  ذلك  يشمل  وقد  بالفعل  الموجودة  بالعالقات  الوصف  يهتم  حيث 

المتغيرا  بين  العالقة  درجة  تصف  وهي  كازاءها،  وصفا   إلى  حي،  ميا  ت  للوصول  يسعى  ث 
معلومات عن طبيعة أبعاد القهر النفسي وأبعاد الشخصية السيكوباتية وقوة العالقة المحتملة  
بين  العالقة  درجة  عن  ويعبر  السيكوباتي،  السلوك  ومتغيرات  النفسي  القهر  متغيرات  بين 

 ( 2007المتغيرات بمعامل االرتباط. )أبو عالم، 
 الدراسة: عينة ثانيًا: 

ال بقام  اباحث  الدراسة  عينة  من اختيار  وهم  األصلي  المجتمع  من    الستطالعية 
من الفرق الدراسية    ( طالب وطالبة180طالب كلية التربية جامعة عين شمس وتكونت من )

الزمنية   أعمارهم  تتراوح  ممن  المختلفة  تطبيق   ( 23-19)ن  بيوالتخصصات  تم  حيث  سنة، 
 نفسي. مقياس السلوك السيكوباتي ومقياس القهر ال

( طالبا  وطالبة من الحاصلين على أعلى  183وتكونت عينة الدراسة األساسية من ) 
ومقياس   السيكوباتي  السلوك  مقياس  على  يبن الدرجات  ما  أعمارهم  تراوحت  النفسي  القهر 

 (. 1,44وانحراف معياري بلغ ) ،( سنة 20,86) ( سنة بمتوسط عمري قدره19-23)
منبالتالي  و  الدراسة  عينة  مجمو   تكونت  األولى  قوامها  مجموعتين  التقنين  عة 

 ألدوات الدراسة.  للتحقق من الخصائص السيكومترية بة( طالب وطال180)
النهائية فتكونت من )أما بالنسبة   ( طالب وطالبة بكلية التربية 183لعينة الدراسة 

علم تخصصات  من  اختيارهم  تم  شمس  عين  أعمارهم  يجامعة  تراوحت  مختلفة،  وأدبية  ة 
 سنة.  (23-19)نية من الزم

 أدوات الدراسة:  ثالثًا:
للتحقق من قام الباحث بتصميم مقياس السلوك السيكوباتي ومقياس القهر النفسي  

 صحة فروض الدراسة، وقد تضمنت إجراءات التصميم ما يلي:
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 مقياس السلوك السيكوباتي:  -
السابق والبحوث  والدراسات  النظري  التراث  على  الباحث  اطالع  الخاصة  بعد  ة 

ندت إلى اتجاهات مختلفة في تناولها  بالسلوكيات السيكوباتية، قام بمراجعة عدة مقاييس است
 ات المضادة للمجتمع.لهذه السلوكي

 لقياس السلوك المضاد للمجتمع   مقياس .1
 Mahoney & Stattin, 2000إعداد ماهوني وستاين 

 مع في المدرسة للسلوك المضاد للمجت Self-Reportمقياس التقرير الذاتي  .2
 Jones (2003) إعداد شاين جونز

 Youth Self-Reportمقياس التقرير الذاتي للشباب  .3
 Adalbarnardottir & Rafnsson (2002)إعداد ادليجار ناردويتر رافنسون  

 لقياس األفعال المضادة للمجتمع   Self-Roportمقياس التقرير الذاتي  .4
 Thornberry et al., (2003)إعداد ثور نبري وآخرون 

 The Child Behaviorمن قائمة سلوك الطفل  Sub scaleمقياس فرعي  .5
 William et al., (2004)إعداد بور وليام وآخرون 

 مقياس التقرير الذاتي للمراهقين لقياس السلوك المضاد للمجتمع .6
 Czech (2006)إعداد سوزان تشيك 

7. ( محمد  الرحيم  عبد  منى  للم ا (  2015مقياس  المضاد  األحداث لسلوك  لدى   جتمع 
 الجانحين.

وآخرون   مقياس  .8 السلوكيات   Nordmarker et al. (2016)  نوردماركر  لقياس 
 السيكوباتية.

حساني .9 السيد  منار  )مقياس  السيد  المضادة2019ن  السلوكيات  لدى    (  للمجتمع 
 المراهقين. 

ث  من هذه المقاييس لتحقيق هدف البحث الحالي قام الباح  ونظرا  لعدم مالئمة أيا  
ية من خالل تحديد أبعاد ت السيكوباتفي ضوء مراجعة تلك المقاييس بإعداد مقياس السلوكيا

واالستعراضية، ثم صياغة مجموعة    ،والحقد  ،المقياس في كل من تخريب الممتلكات العامة
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ا العبارات  الخاصة بكل عاملمن  الصياغة ومالءمتها  لموجبة والسالبة  ، مع مراعاة وضوح 
 ية والنفسية لخصائص أفراد عينة الدراسة. للخصائص السلوك

المقياس على األساتذة المتخصصين في مجال الصحة    قام الباحث بعرض عبارات
 النفسية والتربية وعلم النفس لتحديد ما يلي: 

 مدى شمول العبارات المقترحة ومناسبتها لقياس أبعاد السلوكيات السيكوباتية.  .1
 ها لقياس البعد المستهدف.مدى شمول العبارات المقترحة ومناسبت  .2
 .ى حدةعل مدى دقة الصياغة اللغوية لكل عبارة .3
المقياس وتقد .4 العام على  المطلوبةالتعليق  المقترحات والتعديالت  ، وحذف أو إضافة  يم 

 ما يرونه مناسبا . 
مالحظات السادة المحكمين، ثم    تم تعديل مقياس السلوكيات السيكوباتية في ضوء

المبدئي اتطبيق الصورة  للمقياس على عينة  الجامعة  ( من طالب  180ستطالعية قوامها ) ة 
حيث  من  للمقياس  السيكومترية  الخصائص  من  التحقق  بهدف  المختلفة،  بالتخصصات 

 الصدق والثبات واالتساق الداخلي.
السيكوباتية على مدرج ثالثي،  يتم   السلوكيات  ويأخذ    "دائما  "تقدير درجات مقياس 

 ويأخذ درجة واحدة. "نادرا  "ويأخذ درجتين، و "أحيانا  "ثالث درجات، 
 القهر النفسي:  مقياس –

والمقاييس  السابقة  والبحوث  والدراسات  النظري  التراث  على  الباحث  اطالع  بعد 
قام   ومتغيراته؛  النفسي  بالقهر  مقاييالباحث  الخاصة  عدة  متنوعة بمراجعة  ودراسات  س 

 للمقياس ومن أهمها.  هات مختلفة ونظريات في تناولهااستندت إلى توج
،  Sealy (2008)، ودراسة  Prospero (2006)، ودراسة  Gagne (2005)دراسة   .1

ودراسة  Julian (2010)ودراسة    ،Teeommy (2012)  ودراسة  ،Duncan 
ودراسة  (2013)  ،Keri (2015)  ودراسة  ،Harro (2016)بسيوني ، ودرا همت  سة 

 . ( 2016عبد العزيز )
باالطالع على  ه قام الباحثناول القهر النفسي ومتغيراتونظرا  لعدم وجود مقاييس تت

األخرى،   المتغيرات  ببعض  عالقته  في  النفسي  القهر  تناولت  دراسات  بصياغة  و عدة  قام 
في    ولتحقيق هدف البحث الحالي  ،المصطلحات اإلجرائية من خالل هذه البحوث والدراسات
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البحوث النفس  قام   ضوء مراعاة تلك  القهر  المبإعداد مقياس  أبعاد  قياس ي من خالل تحديد 
 المطلقة.  عاء المعرفةية غير المبررة، واد  ة في اإلجبار على الطاعة، العصبوالمتمثل

ب   بكل  الخاصة  والسالبة  الموجبة  العبارات  من  مجموعة  صياغة  مراعاة تم  مع  عد 
 وضوح الصياغة ومالءمتها للخصائص السلوكية والنفسية لخصائص أفراد العينة. 

ال بقام  اباحث  من  نخبة  على  المقياس  عبارات  في  عرض  المتخصصين  ألساتذة 
 مجال علم النفس والصحة النفسية واإلرشاد النفسي لتحديد ما يلي:

 مناسبتها لقياس القهر النفسي. و مدى شمول األبعاد المقترحة  .1
 عد المستهدف.مدى شمول العبارات المقترحة ومناسبتها لقياس الب   .2
 .على حدة وية لكل عبارةمدى دقة الصياغة اللغ .3
المقياس وتقدالتعليق   .4 المطلوبةالعام على  المقترحات والتعديالت  ، وحذف أو إضافة  يم 

 . ما يرونه مناسبا  
المحكمين، ثم تطبيق   السادة  النفسي في ضوء مالحظات  القهر  تم تعديل مقياس 

المب استطالعيةالصورة  عينة  على  للمقياس  )   دئية  الجا180قوامها  طالب  من  معة  ( 
حقق من الخصائص السيكومترية للمقياس من حيث الصدق  المختلفة بهدف التبالتخصصات 

 والثبات واالتساق الداخلي وتقدير درجات مقياس السلوكيات التي تنم عن القهر النفسي.
 يتم تقدير الدرجات على مدرج ثالثي:

 . دائما: ويأخذ ثالث درجات
 .أحيانا : ويأخذ درجتين

 . نادرا : ويأخذ درجة واحدة
 ور بالقهر النفسي: صدق وثبات مقياس الشع

( على  السيكوباتية  السلوكيات  تقنين  عمليات  الباحث  أفراد  180أجرى  من  فرد   )
 العينة وتم حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس السلوكيات السيكوباتية بالطرق اآلتية:

 أ ( صدق المقياس :
 الداخلي. تم استخدام الصدق العاملي وصدق االتساق للتحقق من صدق المقياس 
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 :Factorial Validityالصدق العاملي  – 1
األساسية   المكونات  لطريقة  وفقا  األسلوب  هذا  الباحث   Principalاستخدام 

Component    التي وضعها هوتيلنجHotelling   وتم تدوير المحاور تدويرا  متعامدا  بطريقة
، وطبقا  لما جاء في Kaiser Normatizationقا لمحك  كايزر  وف  Varimaxالفاريماكس  

نتائج التحليل العاملي تم استخالص مجموعة من األبعاد التي يتكون منها مقياس السلوكيات  
 السيكوباتية وهي كاآلتي:

 (1جدول ) 
 مجموعة من األبعاد التي يتكون منها 

 مقياس السلوكيات السيكوباتية 
 العوامل  العبارات 

1 2 3 
b 64  0.627   
b7 0.618   
b14 0.587   
b45 0.585   
b25 0.583   
b6 0.558   
b24 0.545   
b26 0.535   
b21 0.516   
b27 0.514   
b19 0.502   
b22 0.496   
b34 0.473   
b12 0.469 0.336  
b48 0.463   
b39 0.460   
b23 0.458   
b10 0.458   
b38 0.444   
b17 0.431   
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 العوامل  العبارات 
1 2 3 

b44 0.429   
b41 0.427 0.373  
b11 0.420   
b37 0.417 0.373  
b20 0.407   
b31 0.399   
b4 0.370   
b28 0.347   
b40    
b15    
b5    
b13  0.729  
b43  0.704  
b1  0.591  
b3  0.566  
b30  0.558  
b35  0.547  
b50  0.527  
b47 0.324 0.481  
b32 0.403 0.458  
b33  0.458  
b36  0.415  
b2  0.385  
b49  0.374  
b42  0.361  
b18 0.309 0.341  
b8  0.305  
b16    
b9    
b51   0.755 
b55   0.742 
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 العوامل  العبارات 

1 2 3 
b57   0.736 
b52   0.593 
b58   0.589 
b56   0.587 
b53   0.480 
b59   0.475 

54b   0.408 
b60   0.395 
b29    

 12.936 12.936 7.762 الجذر الكامن 
 22.692 9.756 5.854 التباين 

 29.414 6.722 4.033 التباين الكلي 
 

 ( 0.300ملحوظة تم استبعاد العبارات التي تشبعها أقل من ) •
يفسرون   عوامل  ثالث  وجود  السابق  الجدول  من  الكلي    %29,414يتضح  التباين  من 

العوامل   هذه  تفسير  يلي  المحاور  يكولوجيا  سوفيما  تدوير  حذف    ا  تعامدم  تدويرا    بعد  مع 
 . 0.300ها أقل من  العبارات التي تشبعات 

 العامل األول:
  ( العاملي عن وجود  التحليل  دالة على هذا  28أسفرت عملية  ذات تشبعات  بند   )

 ( بين  ما  العامل  هذا  على  البنود  هذه  تشبع  معامالت  تتراوح  حيث  ،  0.347العامل   )
 . الكلي من حجم التباين %5,854( ويفسر هذا العامل  7.762بلغ جذره الكامن )( و 0.627)

المعاني   هذه  فإن  ثم  هذاومن  تسمية  إمكانية  تدعم  بعامل   والمضامين  العامل 
اتالف   نحو  الموجه  العدواني  السلوك  إلى  العامل  هذا  ويشير  العامة،  الممتلكات  تخريب 

 .لم لآلخرين اع األذى واألريب وإيقالممتلكات العامة ويتمثل في التخ
 العامل الثاني:

 ( العاملي عن وجود  التحليل  دالة على هذا  16أسفرت عملية  ذات تشبعات  بند   )
(  0,729(، )0,305العامل حيث تتراوح معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بين )
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ن الكلي، ومن  من حجم التباي  %9,756( ، ويفسر هذا العامل  12,936وبلغ جذره  الكامن )
المعاني  ث إمكانوالمضامين تدعم فإن هذه  الحقد،  م  العامل بعامل  ويشير هذا ية تسمية هذا 

إ في  تتمثل  وجدانية  حالة  إلى  إلالعامل  والتربص  القلب  في  العداوة  األذى  مساك  يقاع 
 باآلخرين. 

 العامل الثالث: 
 ( العاملي عن وجود  التحليل  دال10أسفرت عملية  ذات تشبعات  بند  ة على هذا  ( 

(  0,755(، )0,395الت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بين )العامل حيث تتراوح معام
 من حجم التباين الكلي.  %22,692، ويفسر هذا العامل (12,936وبلغ جذره الكامن  )

ث   المعاني    م  ومن  هذه  هذافإن  تسمية  إمكانية  تدعم  بعامل   والمضامين  العامل 
وتعنىاالستعراضية ا  ،  ولفت  الظهور  في  الجامحة  إلى  الرغبة  تصل  لدرجة  الغير،  نتباه 

 . بر واالستعالءالهوس مع حالة من الك  
 ب( ثبات المقياس:

ألفا   طريقة  استخدام  تم  المقياس  ثبات  التجزئة   –لحساب  وطريقة  كرونباخ، 
تقيس  .النصفية أن  االختبار، وتشترط  أسئلة  تباينات  ألفا كرونباخ على  بنود   تعتمد معادلة 

 عد على انفراد.ذلك قام الباحث بحساب معامل الثبات لكل ب  االختبار سمة واحدة فقط، ول
س معامل االرتباط لكل ب عد بعد  أما في طريقة التجزئة النصفية فيحاول الباحث قيا

غير متساويين   –عد زوجي  سيم فقراته لقسمين )قسمين متساويين إذا كان عدد عبارات الب  تق
إدخال معامل االرتباط في معادلة التصحيح للتجزئة  فردي(، ثم  عد  عبارات الب    إذا كان عدد 

 لسبيرمان براون. 
 (2جدول ) 

 ( 180)ن= كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 
 

 األبعاد 
 عدد  

 العبارات 
 معامل الثبات بطريقة 

 كرونباخ  –ألفا 
بطريقة   الثبات  معامل 

 النصفية التجزئة 
 0.637 0.762 28 الممتلكات العامة تخريب  

 0.759 0.805 16 الحقد 
 0.814 0.824 10 االستعراضية 
 0.857 0.876 53 الدرجة الكلية 
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، وكذلك قيم  مرتفعة كرونباخ-يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ألفا
 المقياس.ثبات  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مما يجعلنا نثق في

 صدق وثبات مقياس الشعور بالقهر النفسي: 
( على  النفسي  بالقهر  الشعور  تقنين  عمليات  الباحث  أفراد  180أجرى  من  فرد   )

 العينة وتم حساب معامالت الصدق والثبات لمقياس الشعور بالقهر النفسي بالطرق اآلتية:
 أ ( صدق المقياس :

 عاملي وصدق االتساق الداخلي. صدق الللتحقق من صدق المقياس تم استخدام ال 
 :Factorial Validityالصدق العاملي  – 1

وفقا  استخد األسلوب  هذا  الباحث  األساسية    م  المكونات   Principalلطريقة 
Component    التي وضعها هوتيلنجHotelling   وتم تدوير المحاور تدويرا  متعامدا  بطريقة

، وطبقا  لما جاء في Kaiser Normatizationوفقا لمحك  كايزر    Varimaxالفاريماكس  
الشعور  التي يتكون منها مقياس  العاملي تم استخالص مجموعة من األبعاد  التحليل  نتائج 

 بالقهر النفسي وهي كاآلتي:
 (3جدول ) 

 األبعاد التي يتكون منها مقياس الشعور بالقهر النفسي مجموعة من 
 العوامل العبارات

1 2 3 
a32 0.859   
a51 0.856   
a55 0.838   
a57 0.795   
a23 0.522   
a38 0.452   
a54 0.438   
a35 0.438   
a24 0.429   
a30 0.413   
a14 0.410   
a27 0.403   
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 العوامل العبارات
1 2 3 

a16 0.373   
a31 0.371   
a43 0.338   
a17 0.323   
a15    
a46    
a13    
a36    
a25    
a41    
a52  0.695  
a33  0.683  
a56  0.671  
a6  0.432  
a3  0.396  
a40  0.384  
a49  0.368  
a7  0.364  
a48  0.344  
a11  0.341  
a29  0.330  
a28    
a12    
a4    
a37    
a45    
a42    
a21    
a44    
a20    
a22    
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 العوامل العبارات

1 2 3 
a34   0.709 
a53   0.703 
a1   0.515 
a47   0.407 
a18   0.382 
a2   0.376 
a10   0.348 
a8   0.328 
a9   0.314 
a5    
a19    
a26    
a50    
a39    

 2.976 3.589 5.7850 الجذر الكامن 
 5.220 6.296 10.149 التباين 

 21.666 16.445 10.149 التباين الكلي 
 

 ( 0.300ملحوظة تم استبعاد العبارات التي تشبعها أقل من ) •
الكلي   %21.666ح من الجدول السابق وجود ثالث عوامل يفسرون  يتض التباين    ، من 

سيكولوجيا    وفيما العوامل  هذه  تفسير  المحاور  يلي  تدوير  حذف    ا  متعامد  تدويرا    بعد  مع 
 . 0.300تها أقل من  االعبارات التي تشبع

 العامل األول:
  ( العاملي عن وجود  التحليل  ذات تشبعات16أسفرت عملية  بند  دالة على هذا    ( 

 ( بين  ما  العامل  هذا  على  البنود  هذه  تشبع  معامالت  تتراوح  حيث  ،  0.323العامل   )
(0.859 ( الكامن  جذره  وبلغ  العامل  5,785(  هذا  ويفسر  التباين  10,149%(  حجم    من 

 . الكلي
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ث   المعاني    م  ومن  هذه  هذافإن  تسمية  إمكانية  تدعم  بعامل   والمضامين  العامل 
كراه الفرد على تنفيذ ما ال يرضاه   على أساس إويمكن تعريفه إجرائيا  ،  عةاإلجبار على الطا

 . أو احتياجه أو مشاعره  هواالستسالم والخضوع دون النظر إلى ظروف  ،قهرا  
 العامل الثاني:

 ( العاملي عن وجود  التحليل  دالة على هذا  11أسفرت عملية  ذات تشبعات  بند   )
(  0,695(، )0,330البنود على هذا العامل ما بين )العامل حيث تتراوح معامالت تشبع هذه  

 من حجم التباين الكلي.  %6,296فسر هذا العامل  ، وي (3,589وبلغ جذره الكامن  )
ث   المعاني    م  ومن  هذه  هذافإن  تسمية  إمكانية  تدعم  بعامل ال  والمضامين  عامل 

الزائدالغير  العصبية   العصبية  إلى  العامل  هذا  ويشير  المزاجيةبوالتقل  ةمبررة،  الشديدة    ات 
 . اإليذاء لآلخر واتخاذ قرارات غير صائبة، حيث يؤدي إلى اإليذاء للنفس أو غير المبررة

 العامل الثالث: 
 ( وجود  عن  العاملي  التحليل  عملية  هذا  9أسفرت  على  دالة  تشبعات  ذات  بند   )

البنو  هذه  تشبع  معامالت  تتراوح  حيث  )العامل  بين  ما  العامل  هذا  على    ( 0,314د 
)  ، (0,709)و الكامن  العامل  2,976وبلغ جذره   التباين م  %5,220(، ويفسر هذا  ن حجم 

 الكلي. 
العامل بعامل ادعاء    والمضامين تدعم إمكانية تسمية هذافإن هذه المعاني    م  ومن ث  
المطلقة الفر المعرفة  تظاهر  إلى  العامل  هذا  ويشير  بالع  ،  والحقةد  المطلقة  والمعرفة  دون    لم 

 . متالكه القدرة على فهم اآلخرين وتحديد مصائرهمغيره، وا
 المقياس:ب( ثبات 

  . كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  –ت المقياس تم استخدام طريقة ألفالحساب ثبا
االختبار  بنود  تقيس  أن  وتشترط  االختبار،  أسئلة  تباينات  على  كرونباخ  ألفا  معادلة  تعتمد 

 عد على انفراد.اب معامل الثبات لكل ب  سمة واحدة فقط، ولذلك قام الباحث بحس
ل ب عد بعد  التجزئة النصفية فيحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكأما في طريقة  

غير متساويين   –عد زوجي  سيم فقراته لقسمين )قسمين متساويين إذا كان عدد عبارات الب  تق
الب   إدخال معامل االرتباط في مع  فردي(عد  إذا كان عدد عبارات  للتجزئة ثم  التصحيح    ادلة 

 لسبيرمان براون. النصفية
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 (4) جدول  
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 
 األبعاد

 عدد  
 العبارات 

 معامل الثبات بطريقة 
 كرونباخ  –ألفا  

بطريقة  الثبات  معامل 
 التجزئة النصفية 

 0.664 0.679 16 اإلجبار على الطاعة 
 0.733 0.835 11 مبررةال غير العصبية 

 0.576 0.620 9 المطلقة ادعاء المعرفة 
 0.833 0.850 36 الدرجة الكلية

 

السابق   الجدول  من  مرتفعةيتضح  ألفا  معامالت  قيم  جميع  قيم أن  وكذلك   ،
 مما يجعلنا نثق في ثبات المقياس. ،معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 نتائج الدراسة وتفسريها:
 الفرض األول:

" أنه  الفرض على  ارتباطيةوجد  تينص  عند مستوى   دالة إحصائيا  و   موجبة  عالقة 
 ( مقياس  بين(  0.01داللة  على  العينة  أفراد  أفراد    درجات  ودرجات  النفسي  بالقهر  الشعور 

السيكوباتية السلوكيات  مقياس  على  ول"العينة  الفرض،  هذا  صحة  من  استخدام  لتحقق  تم   ،
الشعور بالقهر النفسي ودرجاتهم    أفراد العينة على مقياسرسون بين درجات  معامل ارتباط بي

السيكوباتية السلوكيات  مقياس  ويوضح  على  بين ،  االرتباط  معامالت  قيم  التالي   الجدول 
 درجات أفراد العينة على المقياسين. 

 (5جدول )
 معامالت االرتباط بين درجات على مقياس الشعور بالقهر النفسي 

 ( 183)ن =  سلوكيات السيكوباتيةومقياس ال
تخريب الممتلكات   األبعاد 

 العامة 
لمقياس   االستعراضية  الحقد  الكلية  الدرجة 

 السلوكيات السيكوباتية 
 **0.841 **0.331 **0.562 **0.709 اإلجبار على الطاعة 

 **0.580 *0.016 **0.442 **0.546 العصبية غير المببررة 
 **0.307 **0.392 *0.191 0.151 إدعاء المعرفة المطلقة 

الكلية لمقياس الشعور  الدرجة  
 بالقهر النفسي 

0.817** 0.673** 0.353** 0.972** 

 ( 0.05)*(  دالة عند مستوى ) 
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 ( 0.01)**(  دالة عند مستوى )
 : يتضح من الجدول السابق

( بين درجات أفراد  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) •
اإلجبار على الطاعة لمقياس الشعور بالقهر النفسي وكل األبعاد عد عينة الدراسة على ب  

 . والدرجة الكلية لمقياس السلوكيات السيكوباتية
( بين درجات أفراد  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) •

ب   على  الدراسة  المبررةعد  عينة  غير  ال  العصبية  وكللمقياس  النفسي  بالقهر    شعور 
ب   باستثناء  السيكوباتية  السلوكيات  لمقياس  الكلية  والدرجة  فلم  عد  األبعاد  االستعراضية 

 د عالقة ارتباطية بينهما.و وجيتضح 
( بين درجات أفراد  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) •

على  الدراسة  اد  ب    عينة  العد  المعرفة  لمقياس  عاء  بامطلقة  وكل الشعور  النفسي  لقهر 
السيكوباتية السلوكيات  لمقياس  الكلية  ب  األبعاد والدرجة  الممتلكات  ، باستثناء  عد تخريب 

 .العامة فال توجد عالقة ارتباطية بينهما
( بين درجات أفراد  0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى داللة ) •

لمقياس الشعور بالقهر النفسي واألبعاد والدرجة الكلية  الدرجة الكلية  عينة الدراسة على  
 لمقياس السلوكيات السيكوباتية. 

 مناقشة نتائج الفرض األول:
أشارت نتائج الفرض األول إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا  عند  

د ) مستوى  عينة0,01اللة  أفراد  درجات  بين  ب    (  على  اإلجالدراسة  علعد  الطاعة بار    ى 
واد   المبررة  غير  المعرفةوالعصبية  واألبعاد    عاء  النفسي  بالقهر  الشعور  لمقياس  المطلقة 

ب   السيكوباتية باستثناء  السلوكيات  الكلية لمقياس  العامة، وهي  والدرجة  الممتلكات  عد تخريب 
القه مفهومي  لمكونات  النظري  الطرح  مع  تتسق  منطقية  والسلوكيات نتيجة  النفسي  ر 

دراكهم العيش تحت وطأة القهر النفسي والعنف يث أن تصور أفراد العينة وإالسيكوباتية، ح
النفسي وما يسببه ومعاناتهم من العديد من المشكالت واالضطرابات النفسية كالقمع والقهر  

نفسية مشكالت  بالدونية،    من  واإلحساس  هم  االو القلق،  و كاالغتراب،  الشباب  ولعل  كتئاب، 
عرضة نهذه  ل  أكثر  إالمنغصات  يواجهونه من  لما  الستيجة  ذوي  من  لطة والسيادة  حباطات 
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نتيجة التباع في    عليهم  والتفرقة  والتسلط  بالقسوة  تتسم  التنشئة  في  والدية  اتجاهات  الوالدين 
المعاملة وإنعدام المساواة في التعامل مع األبناء في ظل الخالفات الزوجية، والتفكك األسري، 

في مرحلة الطفولة المبكرة، مما    المحدودة بأصول التربية الصحيحة خاصة    ينخبرات الوالدو 
، والهشاشة  Psychic Alienationبالقهر النفسي واالغتراب المرضي    يؤدي إلى اإلحساس

ويول    السيكوباتية النفسية  كالسلوكيات  العصابية  واالضطرابات  والخزي  الذنب  مشاعر  ذلك  د 
التخلص من سطوة    عدم القدرة على ن قاهرين ألنفسهم مع  شخاص المقهوريويصبح هؤالء األ
ل القاهرة  إلى تهم، مالسلطة  الذات نتيجة لالضطهاد وعدم قدرتهم على  ما يؤدي  دني تقدير 

حق احترام  أو  لهم  اآلخرين  فهم  لعدم  الجماعة  في  دور  أي  نهبا  اتخاذ  يجعلهم  مما    وقهم 
ضوء  لآلخرين وهذ  في  المجتمع،  في  الثقافي  منظمة الموروث  عليه  أكدت  ما  مع  يتنافى  ا 

حة النفسية اإليجابية والعافية  في وصفها للفرد المتمتع بالص  2014  (Who)الصحة العالمية  
ت   التي  الم  مك   النفسية  اإليجابي  العمل  القدرة على  تتسق مع  ثم  نه من  نتيجة منطقية  ر، وهذه 

السيكوباتية   والشخصية  النفسي  القهر  لمفهومي  النظري  المضادة  الطرح 
 (Chavella, T., 2006)للمجتمع.

بين أبعاد مقياس    االرتباطية الموجبة ن قوة العالقة  كما كشفت نتيجة هذا الفرض ع 
الكل والدرجة  وأبعاده  النفسي  بالقهر  السيكوباتيةالشعور  السلوكيات  لمقياس  هذه ية  وتبدو   ،

اب الجامعات نظرا  لما في هذه الدراسة وهي شب  ة منطقية في ضوء العينة المستهدفةالنتيج
تؤكد   حيث  واجتماعية،  نفسية  واضطرابات  مشكالت  من  به  االرتباطية يمرون  العالقة  هذه 

النفسي يؤدي إلى معاناتهم  القمع والقهر  المفهومين على أساس أن العيش تحت وطأة  بين 
لمقياس من العديد من السلوكيات السيكوباتية والتي تتجسد في المضامين التي اشتمل عليها ا 

الدرا في  ولذةالمستخدم  اآلخرين  إيذاء  في  كالرغبة  ممار   سة  البعض،  تعذيب  أفعال في  سة 
االندفاعية   خلسة،  األشياء  تحطيم  في  لها  مبرر  ال  رغبة  وجود  الضعفاء،  على  تسلطية 

لم   التدمير  المسلك،  واضطراب  الخبرة والكذب،  في  ملحوظ  قصور  منه،  أصغر  هو  ن 
إل االفتقار  غياب  االنفعالية،  ومنها  السيكوباتية،  واالنحرافات  والعدوان  بالندم  الشعور  ى 

ا والعجز  غير  الضمير،  الجنسي  واالنحراف  لإلثارة  الميل  الخلقية،  األحكام  نمو  في  لبالغ 
مع اآلخرين، الرغبة القوية    ن إقامة عالقات عاطفية أو متبادلةالمقبول اجتماعيا ، العجز ع

اآل إيذاء  خاصة  في  اللفظي   أسرته،  خرين  العنف  الغير،  ممتلكات  سرقة  الجنسي،  التحرش 
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االنتحاريوالجسدي،   اإلرشادية  السلوكيات  البرامج  إجراء  يستلزم  مما  المتعمد،  والعدوان  ة، 
والعالجية والتي تتمثل في استراتيجيات المواجهة والتركيز على العمليات المعرفية واالنفعالية 

 Azevedo, J., etوط والسلوكيات المضادة للمجتمع.والسلوكية للتعامل مع المواقف والضغ
al., (2020) Carroli, A., et al (2009) . 

وعلى ذلك تؤكد نتيجة التحقق من الفرض األول العالقة اإليجابية الدالة على القهر  
و  السيكوباتية  والسلوكيات  وأبعاده  مقبولةالنفسي  غير  سلوكيات  من  يصاحبها    اجتماعيا    ما 

الفرض مع نتائج دراسات   ترتفع معدالت المراهقين والشباب، وتتسق نتائج هذا  بين  انتشاره 
( القهر في ظل تفاعالت 2016همت عبد العزيز )  (:على سبيل المثال ال الحصر)كل من  

اليومية، دراسة   النفسي لدى عين  Duncan (2013)الحياة  للعالج   ةالقهر  الخاضعين  من 
من يعانون  ممن  االضطراب  النفسي  دراسة  بعض  السلوكية،    Prospero (2006)ات 

القمع والقهر النفسي   Harro (2016)دراسة    ،ممارسات القهر النفسي واإلصابات الجسدية
، وأفادت  تية( االغتراب النفسي لدى الشخصية السيكوبا2015الجنسي، ودراسة شوال غزالة ) 

أن الدراسات  يعاني    هذه  الذي  قالشخص  يظهمن  نفسي  درجات  هر  لديه  الهشاشة  ر  من 
التخلص من    Tragmentationالنفسية   العصابية والشعور باالغتراب، عدم  واالضطرابات 

وعدم قدرتهم على القيام بأي   ،سطوة السلطة القاهرة لهم، تدني تقدير الذات نتيجة االضطهاد
ة على تحقيق أو القدر   افيةبأفكار نمطية ثق  ، مصحوبةوانقسام الفرد على ذاته  ،دور مجتمعي

 لذات. ا
المفسرة   النظريات  تؤكد  السيكوباتي،  كما  والسلوك  النفسي  تشير للقهر  حيث 

Bartky, Sandra (1979)  ،Sidanius & Pratto (2001)   إلى القهر من خالل نظرية
االجتماعية   الفئات   Dominance Theoryالسيطرة  بين  منافسات  هناك  أن  ترى  والتي 

 Teror Managementة، أما نظرية إدارة الخوفالسياد  االجتماعية يؤدي إلى التصارع مع
ال  أن  النظرية  هذه  أصحاب  قهرها إليرى  يتم  االجتماعية  سيواجهون مجموعات  أنهم  دراكهم 

 كوارث وأزمات فهم يلجئون للخضوع والقهر والقمع النفسي. 
ير بينم ذوي  ا  األفراد  بها  يتسم  التي  السمات  أن  فرويد  الشخصية ى  اضطراب 

 King etنعدام القدرة على التعاطف  المباالة بالمعايير االجتماعية واهي ال  المعادية للمجتمع
al., (2005) . 
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بينما أشار البعض اآلخر إلى أن اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع هو غياب  
ال قدرة  عدم  في  ويتمثل  وقوانينه  الضمير  المجتمع  بأحكام  التقيد  على  السيكوباتي  مجرم 

 ر دون الشعور بالذنب.ويغش ويزو   السائدة، فهو يسرق ويكذب 
وايفرلي  ويرى   السيكوباتيين  Millon & Everlyميلون  األفراد  عدوانيين    أن 

 ومسيئين وقاسيين، ومنبوذين من أفراد المجتمع.
بينما ترى نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك السيكوباتي يتعلمه الطفل من خالل  

السيكوب اآلباء  لنماذج  الاالتقليد  التيين  القانون،  ذين  أو  للسلطة  وزنا   باندورا   يقيمون  وأكد 
Bandura (1991)  التفكير بين  العالقة  تجاه    على  االجتماعي  وسلوكه  للفرد  األخالقي 

 اآلخرين.
كما أثبتت النظريات الجينية الجمع بين االستعداد الوراثي مع بيئة عالية المخاطر،  

يرات الوراثية في تطوير السلوك المعادي للمجتمع  وأشارت البحوث الوراثية السلوكية على التأث
هناك   فإن  ذلك  ومع  الوراثية  التأثيرات  خالل  وهذه من  للبيئة،  كبير  تأثير  وجود  على  أدلة 

هذه  نتيجة  وتتفق  السيكوباتية  الشخصية  لمكونات  النظري  الطرح  مع  تتسق  منطقية  نتيجة 
قوس   كريستين  من  كل  دراسات  نتائج  مع  وستاين  Koss (1999)الدراسة  ماهوني   ،

Mahoney & Stattin (2000)  جونز ،Joness (2003) ك وآخرون  يوفك، ديDekovic 
et al., (2004)  سميث ريموند   ،Smith et al., (2005)  تشيك سوزان   ،Czech 

المطوع Kemp et al., (2008)، دي كيمب وآخرون  (2006) الرحمن  ، محمد بن عبد 
، يوسف  Nordmar Ker, A. et al., (2016)(،  2009(، محمد غالب علي ) 2008)

 (. 2018ن )حس
راض السلوك المضاد للمجتمع أع  ذوي اضطرابوتؤكد هذه الدراسات أن الشخص  

والتمركز حول الذات والميل    ،يتضح في سلوكه التحدي بشكل استعراضي  ،أناني في سلوكه
في أحيان أخرى   إلى السيطرة، وصولي، استغاللي في بعض األحيان، والخضوع واالستسالم

عض األحيان بالقهر المعنوي والبدني واإلجبار على  في ظل النسق األسري الذي يتسم في ب
سيكوباتية  سلوكيات  من  ويواكبه  يصاحبه  وما  واالغتراب  والقمع  النفسي  واإليذاء  الطاعة 

يرجع  واالفتقار إلى الشعور بالندم، وربما ،الحقد، والخداعو تتصف بتخريب الممتلكات العامة، 
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الرأي   تقاللية واالحترام والتقدير وحريةاالس  لحاجاتهم إلى  لك إلى عدم إشباع المراهقينكل ذ
 .يالنفس هماضطراب مما يؤدي إلى

 الفرض الثاني: 
ال توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات أفراد  ينص الفرض على أنه "

وللتحقق من صحة هذا    "،)ذكور/إناث(  للنوع  العينة على مقياس الشعور بالقهر النفسي وفقا  
 الفرض استخدم الباحث اختبار )ت( للمجموعات المستقلة، والجدول التالي يوضح ذلك. 

 (6ول )جد
 داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الشعور بالقهر النفسي 

 وفقا للنوع )ذكور/إناث( 
 قيمة  (112إناث )ن= (71ذكور )ن= األبعاد 

 ت() 
 مستوى 

 ع م ع م لة الدال
اإلجبار على  

 الطاعة 
 غير دالة  1.376- 5.67006 28.8554 5.37089 27.5273

العصبية غير  
 المبررة 

 غير دالة  0.708 4.14599 18.2048 4.02157 18.7091

إدعاء المعرفة  
 المطلقة 

 غير دالة  0.009 1.82684 13.6145 2.95955 13.6182

الدرجة الكلية  
الشعور   لمقياس

 بالقهر النفسي 

 غير دالة  588.0- 8.48400 60.6747 7.24803 59.8545

 

 ( 0.05)*(  دالة عند مستوى ) 
 ( 0.01)**(  دالة عند مستوى )

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات أفراد 
وفقا   ال  العينة  والدرجة  األبعاد  كل  في  )ذكور/إناث(  بالقهر  للنوع  الشعور  مقياس  على  كلية 

 النفسي.
 نتائج التحقق من الفرض الثاني:

يتضح من الفرض الثاني عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات أفراد  
العينة وفقا للنوع )ذكور/إناث( في أبعاد مقياس القهر النفسي وهي نتيجة منطقية تتسق مع 
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م  لمكونات  النظري  الالطرح  القهر  متجسدةفهوم  وأبعاده  الطاعة،    نفسي  على  اإلجبار  في 
المبررة، واو  المالعصبية غير  المجتمعيةدعاء  بالنظرة  المطلقة، ويرتبط ذلك  في اآلونة    عرفة 

تقديرا   األكثر  والنظرة  لإلناث  المتاحة  الحرية  ومقدار  ويمكن   األخيرة  واألهل.  الوالدين  من 
النتيجة في ضوء أن نظرة المرأة لن تسم بالفردية واالستقاللية مقارنة بنظرة  ت فسها  تفسير هذه 

الثقافة الشرقية تفتقد إلى   دور أساسي في  القيام بالمرأة لذاتها سابقا ، ولم تعد المرأة في ظل 
يصو  والذي  الذكورية  بالهيمنة  الخاص  التصور  كان  كما  مصالحه   رالمجتمع،  وفق    اآلخر 

تكون مساهمة المرأة محدودة    ة، وأنه، شأنه في ذلك شأن كل خطاب هيمنورغباته وسلطات
 في الحياة الثقافية والفكرية العربية، وهكذا لم يعد اليوم في المجتمعات العربية مجال ثقافي أيا  

كان نوعه يخلو من حضور المرأة، فقد أصبحت بعدما اكتسبت حق الممارسة الثقافية بشتى 
ذاتها ورغباتها، وحق مخ التعبير عن  اتجلياته تملك كذلك  لمجتمع في جميع شئونها، اطبة 

وأصبحت تحظى اليوم بالوظائف التي لم تكن متاحة لها من قبل، ويرجع عدم وجود فروق  
ن وأن المهن التي  باألدوار المناطة بكل من الجنسي  بين الذكور واإلناث إلى ضعف الفروق 

ئة االجتماعية  والتنشيزاولها الذكور هي أغلبها تمارسها اإلناث إلى جانب المساواة في التعليم  
 لألبناء من الذكور واإلناث.

المواطنة   مفهوم  على  حرصا   الحياة  جوانب  كافة  في  المرأة  تمثيل  جانب  إلى  هذا 
الدولية   والمحافل  والمؤتمرات  الحكومي،  الجهاز  في  ومشاركتها  المرأة  تمكين  وراء  والسعي 

( للمرأة  القومي  الم2005والمجلس  القضاء  في  المرأة  ووضع  وا(،  السياسي،  صري  لتمكين 
وتمثيل المرأة في مجلس الشعب المصري والمشاركة بشكل فعال في ثورة الخامس والعشرين  

( يناير  في  2011من  الرجل والمرأة  بين  المساواة  على ضرورة  المصري  الدستور  وتأكيد   ،)
 ة. لسياسيشتى مجاالت الحياة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية وا

والتي أشارت إلى    Prospero (2006)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة  
وأبعاده النفسي  القهر  اضطرابات  في  الجنسين  بين  فروق  وجود  وتختلفعدم  هذه   ،  نتيجة 

( بسيوني  همت  دراسة  نتيجة  مع  يرجع 2016الدراسة  النساء  لدى  القهر  أن  أثبتت  والتي   )
 .يمنة الذكوريةي والهلتأثير النوع االجتماع
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 الفرض الثالث: 
درجات   متوسطات  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود  "عدم  على  الفرض  هذا  ينص 

إناث("، للنوع )ذكور /  السيكوباتية وفقا   السلوكيات  العينة على أبعاد مقياس  وللتحقق   أفراد 
جدول التالي  والمستقلة،  م الباحث اختبارات "ت" للمجموعات المن صحة هذا الفرض استخد

 يوضح ذلك: 
 (7جدول ) 

 داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس السلوكيات السيكوباتية 
 (183)ن=  وفقا للنوع )ذكور/إناث( 

 قيمة   (83إناث )ن= (55ذكور )ن= األبعاد 
 )ت(

 مستوى 
 ع م ع م الداللة 

التخريب المتعمد  
 للممتلكات 

 غير دالة  1.402- 9.10787 48.2651 8.63085 46.0909

 غير دالة  0.157 5.55040 25.7349 5.99590 25.8909 الحقد 
 غير دالة  0.322 3.83325 15.0361 4.01487 15.2545 االستعراضية 

الدرجة الكلية لمقياس  
 السيكوباتية

 غير دالة  0.802- 13.6242 89.0361 11.7378 87.2364

 ( 0.05مستوى ) )*(  دالة عند 
 ( 0.01الة عند مستوى ))**(  د

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات  
السلوكيات  على مقياس  الكلية  األبعاد والدرجة  )ذكور/إناث( في كل  للنوع  العينة وفقا  أفراد 

 السيكوباتية.
 نتائج التحقق من الفرض الثالث: 

ة إحصائيا  بين متوسط درجات أفراد  يتضح من الفرض الثالث عدم وجود فروق دال
العينة على أبعاد مقياس السلوكيات السيكوباتية وفقا للنوع )ذكور/إناث( وهي نتيجة منطقية 

األ السيكوباتية والعوامل  السلوكيات  لمكونات مقياس  النظري  الطرح  سرية والسياق تتسق مع 
و  األخيرة  اآلونة  في  المجتمعية  والنظرة  واالجتماعي  من  الثقافي  لكل  المتاحة  الحرية  مقدار 

 الذكور واإلناث في التعبير عن الرأي في الحياة الثقافية والفكرية والمجاالت األكاديمية.
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ضوء   في  النتيجة  هذه  تفسير  المجتمع أساليب  ويمكن  في  االجتماعية  التنشئة 
ن م  بصفة عامة والمجتمع المحلي بصفة خاصة الذي أدى إلى بلورة الشخصية لكل  العربي

وأ  واإلناث  بعالذكور  األسر  اهتمام  والمساواة ن  المعاملة  في  التفرقة  الذكو   دم  تربية  ر  في 
سواء، والمساواة  حد  على  المؤسسات    واإلناث  ودور  الرأي  وإبداء  والحرية  التعليم  في  بينهما 

دت على االنفتاح والتفاعل االجتماعي ومن خالل الخبرات والمواقف مع  التعليمية التي ساع
االجتماعيالبيئ التطبيع  ووسائط  المحيطة  الذات،  ة  بجدارة  مواجهة  ،  والشعور  على  والقدرة 

 مواقف الحياة.
الدراسة نجد أن  مضامين مقياس  وفي ضوء   السلوكيات السيكوباتية المستخدم في 

القيام   يتضمن  السلوك  العامةبتهذا  الممتلكات  لذة  ،خريب  ويخطط   ويجد  التخريب،  في 
لآلخري مؤذية  يستملمواقف  االستعراضية  ت ن،  بالسلوكيات  يهتم  بالعناد،  المعرفة يدعو ع  ي 

بالغيرة يشعر  أفراد   والبطولة،  بإيذاء  يقوم  الغير،  ممتلكات  بتحطيم  يقوم  أسرته،  أفراد  من 
واالأسرته العاطفي  اإليذاء  إلى  يميل  ي  ،  االنفعالي،  وصولي  ف   س  بتزاز  األخرين،  آراء  ه 

بال سلوكه  يتسم  نفسهالةالمبا واستغاللي  سوى  شيء  في  يفكر  ال  الحب    ،،  على  القدرة  عدم 
 لتعاطف مع اآلخرين.او 

دت إلى  جع إلى أخطاء في التنشئة والتي مه  سلوكيات السيكوباتية تر وال شك أن ال
الذات عند مميز، واألمهات يعمدن إلى اعطاء  لطفل منذ والدته وشعوره بأنه  ا   تعزيز إعالء 

الزائ الدالل  من  جرعات  الشعور  أطفالهن  وفقدان  واالستسالم،  للخضوع  الطفل  وميل  د، 
كور واإلناث في السلوكيات المضادة للمجتمع يرجع  االستقاللية، وعدم وجود فروق بين الذب

عامة وعدم التفرقة في المعاملة    جتماعية في المجتمع المحلي بصورةإلى أساليب التنشئة اال
والمساواة  واإلناث  الذكور  تربية  في  والمشاركة    والمساواة  الرأي،  وإبداء  والحرية  التعليم  في 

للمرأ  علالسياسية  التشريعات  كافة  وحرص  تكافؤة،  كافة    ى  في  والمرأة  الرجل  بين  الفرص 
عمال   و ج الحياة  المواطنةعلى  انب  مفهوم  في   ،تأكيد  السياسي  المرأة  تمكين  وراء  والسعي 

ومشا والعشر   تهاكر مصر،  الخامس  ثورة  في  فعال  بشكل  )الرجل  يناير  من  (،  2011ون 
الرجل في مجلس   إلى جنب مع  المرأة جنبا   المجتمعية ووضع    ، الشعب والشورى والمشاركة 

تحسين  على  والتأكيد  الحفاظ  ضرورة  مع  اإلنسانية  الكرامة  في  الرجل  وبين  بينها  والمساواة 
المجاالت،   ن والمساواة التامة للمرأة المصرية في شتىيالوضع السياسي للمرأة، وتحقيق التمك
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الذكور   بين  االجتماعي  التفاعل  على  ساعد  الموهذا  السلوكيات  هذه  وأن  ة  ضادواإلناث 
واإلناث الذكور  لدى  القدر  بنفس  موجودة  نتائج للمجتمع  مع  الدراسة  هذه  نتيجة  وتختلف   ،

 Nordmarker، ودراسة  Dekovic, et al., (2004)دراسات كل من ديكوفيك وآخرون  
ت دراستهما عن وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث في سلوك  والتي أسفر   (2016)

 . التخريب لصالح الذكور
 الفرض الرابع: 

لمقياس  الكلية  والدرجة  العينة  أفراد  بدرجات  التنبؤ  "يمكن  أنه  على  ينص  والذي 
السيكوباتية"، وللتحقق من ص السلوكيات  النفسي من خالل درجاتهم على مقياس  حة  القهر 

الفر  المتعدد هذا  االنحدار  تحليل  أسلوب  الباحث  استخدم   Multivariate  المتدرج  ض 
Regression    بطريقةStepwiseاآل الجداول  وتوضح  االنحدار ،  حساب  نتيجة  تية 

  المتعدد:
 (8جدول )

 نتائح اختبار معامل االنحدار المتعدد المتدرج بين أبعاد مقياس الشعور بالقهر النفسي 
 كوبانية ومقياس السلوكيات السي

المقدرة   األبعاد  القيمة 
B 

المعياري   الخطأ 
 Bلـ 

الخطأ   معامل 
 Betaالمعياري 

اختبار   قيمة 
 )ت(

 مستوى 
 الداللة 

 0.05 2.211-  2.241 4.956- الجزء الثابت 
 1.590 0.049 0.687 32.317 0.01 
 1.573 0.067 0.499 23.572 0.01 
 1.417 0.118 0.257 12.038 0.01 

 0,302،الخطأ المعياري للنموذج=  0.946(=2، معامل التحديد )ر 0.973تباط )ر(=معامل االر 
 0,01دالة عند  0.00(، مستوى الداللة = 137.3،  درجة الحرية=) 784.910قيمة اختبار )ف(=

 

خالل   من  السيكوباتية  بالسلوكيات  التنبؤ  يمكن  أنه  السابق  الجدول  من  يتضح 
 نبؤ تكون على الشكل األتي:ومعادلة الت شعور بالقهر النفسيال

 ج + د  1.417ب +  1.573أ + 1.590س = 
 .ر )س( عن السلوكيات السيكوباتيةعبحيث ت

 . وتعبر )أ( عن اإلجبار على الطاعة
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 . وتعبر )ب( عن العصبية غير المبررة
عاء المعرفة المطلقةوتعبر )ج( عن ا  .د 

 4.956-ثابت معادلة التنبؤ وقيمته هنا = ( عن دوتعبر )
نتا • السابقئأوضحت  الجدول  المتعدد  ج  الخطي  االنحدار  نموذج  أك د   داللة  حيث 

ف اختبار  قيمة  ذلك  =    على  داللتها   784.910)المحسوبة  على  يؤكد  مما 
 (. 137،  3( وذلك بدرجات حرية )0.01اإلحصائية عند عند مستوى ) 

وج • على  النتائج  أكدت  ارتباطيةأيضا   عالقة  ب  ود  إحصائيا   دالة  أبعاد موجبة  ين 
حيث السيكوباتية  )ر=  السلوكيات  المتعدد  االرتباط  معامل  قيمة  (  0.973بلغت 

 ( 0.01دالة عند مستوى داللة ) وهي قيمة
 نتائج التحقق من الفرض الرابع: 

السيكوباتية من خالل  يتضح من نتيجة الفرض الرابع أنه يمكن التنبؤ بالسلوكيات  
 تتضح في اآلتي: ومعادلة التنبؤ  ،الشعور بالقهر النفسي

 ج + د  1,417ب +  1,573أ +    1,590س = 
 تعبر )أ( عن اإلجبار على الطاعة حيث تعبر )س( عن السلوكيات السيكوباتية

 بر )ج( عن ادعاء المعرفة المطلقةتع  تعبر )ب( عن العصبية غير المبررة
عل يؤكد  ارتباطيوهذا  عالقة  ووجود  المتعدد،  الخطي  االنحدار  نموذج  داللة  ة ى 

النفسي والسلوكيات السيكوباتيةموجبة دالة إحصائيا  بين أبعاد مقياس الشعور بالقه ، كما  ر 
تطرأ التي  التغيرات  إلى  ترجع  السيكوباتية  السلوكيات  على  تطرأ  التي  التغيرات  على   أن 

ذلك أنه يمكن التنبؤ بدرجات أفراد العينة على الدرجة    ج منالشعور بالقهر النفسي، ونستنت
وتتفق   ،سلوكيات السيكوباتيةمن خالل درجاتهم على مقياس ال  س القهر النفسية لمقياالكلي

نتائج هذا الفرض مع نتائج الدراسات القليلة التي سعت إلى الكشف عن العالقة االرتباطية 
 بينهما.  السيكوباتية ومدى وجود عالقة تنبؤية متبادلةبين القهر النفسي والسلوكيات 

لبحث في مدى الحاجة الستكمال الجهد البحثي الحالي بمجموعة  وتبرز نتائج هذا ا
 تقبلية.من البحوث المس
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 تطبيقات وتوصيات تربوية:
النفسي والسلوكيات  القهر  نتائج بخصوص  الدراسة من  أسفرت عنه  في ضوء ما 
السيكوباتية لشباب الجامعات، ومحتوى ومضامين اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة، وكل ما  

سابقةاشت ودراسات  بحوث  من  الدراسة  هذه  عليه  البحوث   ،ملت  هذه  إليه  توصلت  وما 
نتائج التربوية والبحثية  ،والدراسات من  التطبيقات والتوصيات  إليه من  وعلى    ،وما توصلت 

أن   يمكن  التي  والتربوية  البحثية  التوصيات  من  مجموعة  تقديم  الحالي  للباحث  يمكن  ذلك 
جية لتحسين  ة ألي خطط أو سياسات أو برامج إرشادية أو عالتسهم بصورة إيجابية بالنسب

وع النفسي  القهر  حدة  الناتجةوتخفيف  والمشكالت  االضطرابات  الشخصيات   الج  عن 
التربوية على   التوصيات والتطبيقات  المضادة للمجتمع لدى الشباب الجامعي حيث تتلخص 

 النحو التالي: 
والمؤسسات احل النمو المبكر من خالل األسرة  عد الديني وتعزيزه في مر التأكيد على الب   .1

الفرد   بناء  في  أساسيا   ركنا  يمثل  أنه  اعتبار  على  والثقافية،  واإلعالمية  التعليمية 
 والمجتمع، وحماية طاقات المجتمع من الهدر واالستنزاف.

أهمية تطوير الخطط البحثية حتى تتالئم وتواكب المتغيرات الحديثة في مجالي الصحة   .2
غيرات الثقافية واالجتماعية المتالحقة في الوطن  وأن الت  ة واإلرشاد النفسي، خاصة  النفسي

والبحث   الدراسة  إلى  بحاجة  عديدة  سيكولوجية  متغيرات  ظهور  عليها  يترتب  العربي 
 العلمي.

مصنفة  .3 أجنبية  دوريات  في  النفسية  للبحوث  الدولي  النشر  حركة  وزيادة  تشجيع  يجب 
آل ووضع  تأثير  معامل  اإلنتاوذات  يظهر  حتى  لذلك  تحفيزية  للباحثين يات  العلمي  ج 

 العرب والمصريين على الساحة العالمية.
المختلفة .4 والظواهر  النفسي  للقياس  ومتميزة  جديدة  أدوات  جيد،  إعداد  أمر  وعمل    فهو 

 في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.  سهام للبحث العلمي خاصة  شاق وإ
ل .5 استراتيجية  خطة  وضع  اليجب  النفس  علم  مجال  في  العلمي  والصحة  لبحث  تربوي 

البحثية األولويات  فيها  تحدد  جديدةو   ،النفسية  متغيرات  دراسة  فيها  ومسايرة   ،يتم 
النفسية الدراسات  في  والحديثة  المعاصرة  والمشكالت   ،للتوجيهات  بالقضايا  واالهتمام 

 المجتمعية. 
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االنترنت .6 عبر  اإللكتروني  النفسي  اإلرشاد  نشر    استخدام  في  الجامعة  دور  تعزيز  في 
عبر مو ثقا اإلرشادي  النشاط  بزيادة  النفسية  الصحة  والقائم  افة  االجتماعي  التواصل  قع 

 على مهارات التواصل والكتابة والمناقشة والمشاركة الوجدانية. 
الشخصية   .7 اضطراب  ذوي  ليناسب  الجدلي  السلوكي  اإلرشاد  الستخدام  الفرصة  إتاحة 

 رشاد إلى إعالء قيمة الذات. ويهدف هذا النوع من اإل ،سيكوباتيةوالشخصية ال  حديةال
المتعلمين من خالل المناخ ووسائل   .8 التقييم العمل على بناء شخصيات  التعلم وأساليب 

نفسيا    والتقويم المحصنة  الشخصيات  على    لتلك  المساعدة  واالنفعاالت  األفكار  ذات 
 مواجهتهم للصعاب.

النفسي في .9 الدراسلالجامعات ووضعه ع  االهتمام باإلرشاد  ة الجامعية بهدف ى خريطة 
دور   لها من  لما  االجتماعية  بالمسئولية  المرتبطة  المختلفة  االجتماعية  المهارات  تنمية 

 تنموي ووقائي وعالجي.
هيئة .10 أعضاء  دور  بأدوارهم    التدريس  تفعيل  للقيام  طالبهم  تشجيع  في  بالجامعات 

 من أجل تنمية قيم المواطنة لديهم.  لة اجتماعيا  االجتماعية وممارسة السلوكيات المسئو 
 االستنتاجات: 

 لنتائج البحث تطبيقات علمية ومضامين تربوية ونفسية. .1
 هجية.نتائج البحث أجابت على جميع األسئلة والفروض من خالل إجراءات البحث المن .2
 .ل إليها الباحث مع نتائج الدراسات السابقةالمناقشة ربطت النتائج التي توص   .3
 إلى األدلة العلمية وبعيدة عن التعصب أو السطحية والالمنطقية. تفسير النتائج مستندة .4
أحكام الباحث موضوعية وبعيدة عن االنطباعات الشخصية أو التعميمات التي ليس لها  .5

 أساس علمي. 
بها   .6 خرج  التي  النتائج  تفسير  في  السابقة  الدراسات  ونتائج  الباحث  نتائج  بين  الربط 

 دراسة. ال الباحث من
السابقة   .7 والدراسات  النظري  اإلطار  ضوء  في  الدراسة  لنتائج  والكيفي  الكمي  التفسير 

 والنظريات العلمية واجتهادات العلماء. 
 ومضامين تربوية.لبحث تطبيقات عملية بحثية وتربوية ل .8
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 )*(قائمة بأمساء احملكمني وصفاتهم

 

 الوظائف  أسماء المحكمين  م
 أستاذ علم النفس كلية الدراسات العليا  أ.د. أسماء محمد السرس 1

 للطفولة جامعة عين شمس 
 النفسية كلية التربية أستاذ الصحة  أ.د. حسام إسماعيل هيبه  2

 جامعة عين شمس 
 أستاذ علم النفس كلية البنات أ.د. سامية موسى إبراهيم 3

 جامعة عين شمس 
 أستاذ علم النفس كلية الدراسات العليا  أ.د. سعدية على بهادر  4

 للطفولة جامعة عين شمس 
 التربيةأستاذ علم النفس كلية  أ.د. سليمان محمد سليمان  5

 يفجامعة بني سو 
 أستاذ الصحة النفسية كلية التربية أ.د. سميرة أبو الحسن عبد السالم  6

 جامعة عين شمس 
 أستاذ الصحة النفسية كلية التربية أ.د. سهير محمود أمين  7

 جامعة حلوان 
 النفس كلية الدراسات العليا  علمأستاذ  أ.د. منى حسن بدوي  8

 جامعة القاهرة 
 تاذ الصحة النفسية كلية التربيةأس  يمهأ.د. فيوليت فؤاد إبرا 9

 جامعة عين شمس 
 أستاذ علم النفس كلية التربية أ.د. ليلى السيد فرحات  10

 جامعة حلوان 
 
 
 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ترتيب األسماء أبجديا .  تم )*( 
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 مقياس السلوكيات السيكوباتية
 

 االسم)اختياري(:
 :الفرقة الدراسية

 التخصص:
 :العمر

 :  بكالريوس/ ليسانس
 :  النوع )ذكر/ انثى(

 

 مقياس السلوكيات السيكوباتية 
 نادرا   أحيانا   دائما   البنود  م

 تخريب الممتلكات العامة                           
    د متعة في تخريب وإتالف ممتلكات الغير.أج 1
    أميل إلى إيقاع األذى واأللم لآلخرين. 2
    إتالف مقابض األبواب والنوافذ.أتعم د  3
    أحاول تكسير مصابيح اإلنارة بالشوارع. 4
    أستمتع بتعذيب الحيوانات األليفة.   5
    أقوم بسرقة أشياء لمجرد إيذاء اآلخرين. 6
    أقوم بتقطيع إطارات السيارات بآلة حادة. 7
    بالمراحيض العامة.أجد متعة في تخريب صنابير المياه  8
    أجد متعة في تمزيق الالفتات بالشوارع. 9

    ألجأ إلى القوة والعنف لحفظ حقوقي. 10
نة. 11     أ تل ف وأ شو  ه مالبس م ن يجلس أمامي بأقالم ملو 
م  ر  12     ما يخص غيري من ممتلكات.أد 
    أ عر  ض نفسي لمخاطر جسدية لتحقيق أغراضي. 13
    أختلس النظر إلى ما ال يحل لي. 14
    أبتز  م ن يحبني عاطفيا . 15
    أتعم د العنف لحسم العديد من المواقف. 16
    أميل إلى خدش السيارات بآلة حادة. 17
    الضعفاء. أقتضي بسلوك غيري في ظلم  18
    أقوم بسرقة أشياء لمجرد إيذاء الغير. 19
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    بالال مباالة وال أطيع أي تعليمات.أتظاهر  20
    أعتدي بالضرب على م ن ي سيء إلي  وي ضايقني. 21
    أجد متعة في العبث وتخريب ممتلكات الغير. 22
ذ على ممتلكات الغير خلسة. 23     أستحو  
    ى القواعد واللوائح المنصوص عليها.أتمر د عل 24
    لتبرير تصرفاتي التدميرية.أختل ق أعذارا    25
    أرى أن العنف اللفظي خير وسيلة للدفاع عن النفس. 26
    أشعر بالسعادة عندما يقع اآلخرين في مأزق. 27
ط لترتيب مواقف مؤذية لآلخرين. 28     أ خط  

 الحقد                                     
    أشعر بالغيرة من زمالئي وأتمنى اإلخفاق فيما ي سع دهم. 1
    أحقد على اآلخرين من الزمالء على تفوقهم. 2
    عالقاتي مع اآلخرين تتسم بالقهر واإليذاء. 3
ط لعمل مواقف مؤذية لآلخرين. 4     أ خط  
    على فعل السلوكيات الخاطئة.أشعر أني مقهور  5
ه اللوم لآلخرين حتى وإن لم يكونوا السبب. 6     أ و ج  
    أميل لتوجيه التهم لآلخرين. 7
    أتهر ب من تحم ل المسئوليات الم لقاة على عاتقي. 8
    لدي  رغبة في حيازة ما يمتلكه اآلخرين. 9

    عليهم.أ قار ن نفسي باآلخرين وأحقد  10
    من الزمالء وأعتبره فشال .أحقد على إنجاز اآلخرين  11
    أشعر بالسعادة عندما يقع اآلخرين في مأزق. 12
    ألوم اآلخرين على ما يصد ر منهم من أفعال/ سلوكيات. 13
ه بالتهم لآلخرين دون سبب واضح. 14     أتوج 
ر.أرغب في التفوق على اآلخرين دون  15     القيام بأي مجهود ي ذك 
    ي / أختي وأقوم بإيذائهم.أحقد على أخ 16

 السلوكيات االستعراضية                           
    أهتم بإظهار السلوكيات االستعراضية. 1
ي المعرفة والبطولة. 2     أد ع 
    أرتدي مالبس خاصة تجعلني مختلفا  عن اآلخرين. 3
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    أكون األوحد في االهتمام.أريد أن   4
    الظهور والتمي ز.أريد لنفسي فقط  5
    أرسم صورة أخالقية خارجية عن حقيقة أعماقي. 6
ل والداي من أجل المماطلة والعناد. 7     أ ماط 
    أحاول لفت انتباه الغير من الجنس اآلخر.  8
    أد عي الك بر واالستعالء على زمالئي. 9

    أميل إلى المشاكسة والعناد للفت النظر. 10
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 س القهر النفسيمقيا
 االسم)اختياري(: 
 الفرقة الدراسية: 

 التخصص: 
 العمر:

 ريوس/ ليسانس:  و بكال
 النوع )ذكر/ انثى(: 

 مقياس القهر النفسي 
 نادرا   أحيانا   دائما   البنود  م

 اإلجبار على الطاعة                            
    أشعر أن قسوة أبي/ أمي ت جبرني على الطاعة.  1
    ني أبي/ أمي بتنفيذ أمور ال يفعلها هو.ي طالب  2
ي  ق علي  أبي/ أمي فيما أقوم به من أعمال.  3     ي ض 
    يحرمني أبي/ أمي من المصروف دون سبب واضح. 4
    يجبرني أبي/ أمي على أداء سلوكيات دون سبب واضح. 5
    يجبرني أبي/ أمي على الطاعة ألوامرهم الصارمة. 6
    بي/ أمي على الخضوع واالستسالم.يجبرني أ 7
    يستولي أبي/ أمي على ممتلكاتي الشخصية.  8
    ي عاقبني أبي/ أمي بدون سبب واضح لذلك.  9

    أمي ضدي في معظم تصرفاتي. أشعر أن أبي/  10
    أخاف من رد فعل أبي/ أمي تجاه بعض األمور. 11
    خاصة. أشعر أن أبي/ أمي يرفض تنفيذ مطالبي ال 12
    أشعر بابتعاد أبي/ أمي عني في معظم األحيان. 13
    يخاصمني أبي/ أمي معظم الوقت دون سبب واضح. 14
    غير موجود بالمنزل. ي شع رني أبي/ أمي أني  15
16  .     أشعر أن أبي/ أمي يتلذ ذ بفرض السيطرة علي 
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 نادرا   أحيانا   دائما   ودــــــــــــــــــــــــــــالبن م

ر ة                             العصبية غير الم ب ر 
    لم أع د أتحم ل عصبية أبي/ أمي. 1
    أرى أن أبي/ أمي يتصي د لي األخطاء. 2
    ي عاقبني أبي/ أمي بقسوة ألسباب غير واضحة. 3
    ال ي صاحبني أبي/ أمي إلى األماكن التي أحبها. 4
ب أبي/ أمي على تصرفاتي دون سبب 5     واضح. يتعص 
    أشعر أن أبي/ أمي ي عاملني بجفاء. 6
    يتجاهلني أبي/ أمي لمدة طويلة دون سبب واضح. 7
    تجعلهما يتخذون قرارات غير صائبة.عصبية أبي/ أمي  8
    عصبية أبي/ أمي ت سب  ب اإليذاء النفسي لآلخرين. 9

    يختلف رد فعل أبي/ أمي على نفس الموقف. 10
    ربني أبي/ أمي ضربا  مبرحا  ألتفه األسباب.يض 11

 اد عاء المعرفة المطلقة                         
    يتظاهر أبي/ أمي بالعلم والمعرفة. 1
    ال يستمع أبي/ أمي إلى ما أقوله من أراء. 2
    يخطيء أبي/ أمي بسبب ادعائهم العلم بكل األمور. 3
لة. أجد أن اهتمامات أبي/ أمي  4     ال تمت لي بص 
    معلومات أبي/ أمي خاصة  العلمية.ال أثق في  5
    معلومات أبي/ أمي تضايقني ألنها غير دقيقة. 6
    أعلم أن هناك أمور ال أعرفها من أبي/ أمي. 7
    يتظاهر أبي/ أمي فهم اآلخرين وتحديد مصائرهم. 8
لم بكل 9     األمور.  يخطيء أبي/ أمي بسبب ادعائهما الع 
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Study Summary: 

        This study aimed to identify the dimensions of psychological 

oppression as an indicator for the psychopatic personality in a sample 

of university youth consisting of (183) students of the Faculty of 

Education Of Ain Shams University during the year 2019/2020 years 

between the ages of (19-23) years With an average age of (20.86) 

years, and a standard deviation of (1.44), both the measure of 

psychological oppression and the measure of psychobatized 

personality were designed, and after ascertaining the psychometric 

characteristics of the two scales, the researcher applied them to the 

individuals of the study sample, and resulted in The results of the 

study on the existence of a positive correlation and statistical function 

at the level of indication (0.01) between the grades of the study 

sample members after forced obedience, unexplained nervousness, 

claiming knowledge, and the dimensions of the overall degree of the 

measure of sequoia behaviors, There are no statistically significant 

differences between the average specimens in the dimensions of 

psychological stress and the dimensions of sequoia behaviors 

according to type (male-female), and the scores of the sample 

members of the measure of psychological stress and the overall score 

can be predicted by their scores on the scale of sequoias. 
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