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شكر وتقدير

ىذه كممات بسيطة تعجز عن التعبير وقميمة أضعيا بين أيديكم مع طيور الشكر أحمميا لكم ,,
ومن بساتين الورد اخترتيا لكم ,,
اعترافا بالجميل أكتبيا,,
وأتقدم بيا بجزيل الشكر والتقدير..
ف الشكر لكم جميعا من قمبي ،،

الشكر والعرفان ِل اهلل عز وجل عاله والحمد لو عمى فضمو أن يسر لي إنجاز ىذه الدراسة رغم كل
الصعوبات ،وأرجو منو ان تكون مسار عمم نافع ومرجع يستفاد وينتفع بو وأن تكون في ميزان
حسناتي يوم العرض عميو ..
أتقدم بالشكر الى الدكتور ( :نبيل عبد اليادي ) لجيوده الرائعة المبذولة في التوجيو واإلرشاد ,,
وكذالك كل من ساىم في إنجاح ىذا المشروع.
الشكر ِل لجنة المناقشة  ..د .سيير سميمان الصباح و د .أشرف أبو الخيران ..
الشكر ِ
ولك أبي عمى مساندتي ودعمي ألصل إلى ىذا المستوى العممي وتحممكم لي ..
لك أمي َ

أرجو من اهلل التوفيق والسداد
الباحثة :ميدية غبن
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The Personality Patterns in a Sample of Criminal Offenders in the
Rehabilitation and Reform Center in The City of Ramallah
Prepared by: Mahdiya Rabah Mousa Ghaben
Dr. Nabel Abd Elhadi

Abstract
The purpose of this study is to identify the personality patterns of criminal offenders.
The study was conducted in the Rehabilitation and Reform Center located in Ramallah city
based on various factors such as social status, learning level, type of crime and the period
of imprisonment. The researcher applied Eysenck Personality Inventory (EPI) to a sample
of 150 people with criminal behaviors in the Rehabilitation and Reform Center to verify
the validity and reliability of Inventory, after receiving a permit from The Palestinian
Prison Service to conduct the study. The results indicated that the degree of happiness
among the respondents is 61.3%, the degree of excitement is 59.8 % and the degree of
dishonesty is 57.2%. The results found that there were no significant and statistical
relations between personality patterns of the criminal behavior, social status, educational
level or the period of imprisonment, whereas there were significant and statistical
differences between personality patterns of criminal offenders and the type of crime.
The findings and recommendations of the study were as follows: To conduct further
studies and researches to highlight the psychological and social aspects of criminal
offenders in order to identify their problems, their lifestyles, their motivations and drives to
perpetrate anti-social behaviors. Secondly, to provide psychotherapy sessions to help
criminal offenders manage anger or violent emotions– this is based on a number of studies
which confirm that “neurosis” is the most prevalent mental disorder among criminal
offenders. Finally, to conduct a similar study- to this one- in other Rehabilitation and
Reform centers across the West Bank in order to better recognize the personality patterns
of criminal offenders, and the optimal way to interact and deal with them
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الفصل األول
_________________________________________________________
خمفية الدراسة ومشكمتيا
 1.1المقدمة
يجد المتأمؿ في واقع حياة الناس أف لكؿ منيـ شخصية مختمفة عف غيره ،ولكؿ منيـ أسموبو في
التعامؿ مع اآلخريف؛ فيذا يبتعد عف مواجية اآلخريف؛ خوفاً مف االنتقادات المتوقعة ،وىذا يستعطؼ اآلخريف
بالمبالغة في إظيار المعاناة ،وىذا يمقي بأخطائو عمى اآلخريف ،وغيرىا مف أساليب التعامؿ ،وقد تحدث
مشكمة مف أحد األفراد أو سموؾ غريب؛ فسنتعجب مف ىذه التصرفات ،وربما نتعامؿ معيا بأسموب خاطئ،
فمثبل:
ولكف لو تعرفنا عمى أنواع الشخصيات وصفاتيا ،استطعنا أف نحمميا ونتعامؿ معيا بالطريقة المناسبة؛ ً
وقعت مشكمة مف شخص ذي شخصية مرتابة ،أي ) سيئة الظف ( ،فعمينا أوالً :أف نعرؼ صفات ىذه
َّ
دائما إلى
الشخصية ،ومف ثـ نخرج بالتوصيات التالية أو البلزمة لمتعامؿ معو؛ فالتنوع البشري يستدعينا ً
البحث ،والتفسير ،والتنبؤ واإلقداـ عمى كؿ ما ىو جديد؛ مف أجؿ فيـ الطبيعة البشرية والسُّموكيات الناتجة
عف األفراد ميما اختمفت أنماط الشخصيات بينيـ ( .الصالح) 2006 ،
النفسي ،فمك ّؿ إنساف عالمو وتفكيره وقيمو وقدراتو
إف قياس الشخصية مف المجاالت الميمة في القياس ّ
وذكاؤه ،ولو سمات تميزه عف غيره ،وقد اىتـ عمماء النفس في تعرؼ ىذه السمات ،ونحف نقوـ باستمرار في
حياتنا اليومية بتقييـ شخصيات اآلخريف حتى نستطيع أف ننظـ تعاممنا معيـ عمى أساس معرفتنا بخصائص
شخصياتيـ وأنماط سموكيـ .لقد أكد العديد مف العمماء في المجاالت النفسية أف فوائد وأىمية وضع األفراد
2

في أنماط لمشخصية محددة وواضحة تكمف في جانبيف؛ األوؿ منيا يتعمؽ بمساعدة األفراد في تحقيؽ ٍ
فيـ
أفضؿ ألنفسيـ ،وكذلؾ لمساعدتيـ في تحقيؽ نمو شخصي جيد ليـ ،فضبلً عف بناء تقدير لمذات مناسب
ليـ .أما الجانب اآلخر في تصوره فينحصر في تحقيؽ نوع مف الكفاية والفاعمية عف طريؽ تفاعميـ مع
اآلخريف في البيئة المحيطة بيـ التي ال تختص بأصدقائيـ المقربيف منيـ ولكف مع زمبلئيـ في العمؿ أيضاً
واالفراد في حياتيـ ( .ابو السؿ) 2014 ،
تعتبر الشخصية ىي اطار عاـ يتـ في داخؿ مجموعة مف العمميات الشخصية التي حدثت وتحدث داخؿ
الشخص نفسو ،وتيدؼ الى تنسيؽ استجاباتيا لممؤثرات الداخمية والخارجية ،مع المحافظة عمى درجة ثبات
تمؾ االستجابة ،وتتكوف تمؾ المؤثرات مف مجموعة مف العوامؿ مثؿ ( العادات والرغبات والذاكرة والتعمـ
العكسي واالدراؾ والقدرات )وغيرىا مف العوامؿ،وقد تكوف العبلقة بيف ىذه المؤثرات مباشرة او غير مباشرة .
(العبيدي) 2011 ،
قائما بذاتو لما لو مف اىيمة بالغة
اقترح بعض العمماء في عمـ النفس أف يعتبروا الشخصية عمماً وتخصصاً) ً
تماما في عمـ النفس مف حيث :دراسة ال َّشخصية بمكوناتيا ،وأبعادىا،
في مختمؼ المجاالت ،وقد نالت اى ً
ونموىا ،ومحدداتيا الوراثية والبيئية ،وطرؽ قياسيا وتقييميا ،بناء عمى عدد ال منتيي مف الدراسات والنظريات
التي جمعيا ىدؼ مشترؾ؛ أال وىو التنبؤ بما سيكوف عميو سموؾ الفرد وطبيعتو في موقؼ معيف ،أو عدة
مواقؼ في حياتو؛ حتى يتـ ضبطو والتحكـ فيو .ف َّ
عمميا
الشخصية (  ) Personalityفي عمـ النفس بناء
ً
أعد لعرض الحقيقة النفسية لمفرد وتوضيحيا ،وقد ىدفت النظريات الحديثة في ىذا االتجاه إلى تحميؿ ىذا
المفيوـ ،ولكف ىذا المفيوـ المتعدد المعاني وثيؽ االرتباط بمدارس ومواقؼ العمماء الذيف يدرس كؿ واحد
منيـ الشخصية مف منظور خاص ( عبد الخالؽ( )1996 ،عباس) 1997،
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الصمة بموضوع الشخصية اإلنسانية كعمـ قائـ بذاتو،
ىناؾ العديد مف الجوانب والمقترحات واالتجاىات ذات َّ
وفي ىذه الدراسة ركزت الباحثة عمى االتجاه اإلجرامي لمسموؾ والشخصية ،وبذلؾ تتعدد مناحي موضوع
السموؾ اإلنساني بيف اإلجراـ والعدواف واإلرىاب في مجاالت مباحثيا ،التي تحتاج إلى تحديد االضطرابات
ُّ
السموكية وأنماطيا مف العدوانية ،وانحراؼ األحداث واالختبلالت الخمقية النفسية العصبية والذىنية ،والجرائـ
ُّ
ذات الصمة بيذه االنحرافات السموكية ،وطرائؽ اإلرىاب وصوره ومناحيو وتاريخو القديـ والحديث .كما أف
قدرة اإلنساف عمى اإلبداع بمكوناتو األصالة والطبلقة والحساسية لحؿ المشكبلت ،ىي الحقيقة األصيمة
الوحيدة .أما ذكاء اإلنساف؛ فقد نتج عف بعض الجنوح وعدـ التوازف ،ونتجت عنو مخاوؼ ضيقة دفعتو إلى
حسابات مستمرة وقسوة متحجرة ببل رحمة ،وتمؾ القسوة دفعت اإلنساف إلى انتياج طرؽ مختصرة لتحقيؽ
رغباتو؛ أي دفعتو إلى ارتكاب الجرائـ ،وممارسة العدواف والعنؼ ( .العنزي) 1998 ،
تعد الجريمة ظاىرة اجتماعية قديمة قدـ المجتمعات البشرية ،وبدأت عندما قتؿ قابيؿ أخوه ىابيؿ؛ فالجريمة
ترتبط بشكؿ أساسي بوجود المجتمع البشري ،فبل يخمو أي مجتمع بشري مف الجريمة؛ فشعور األفراد
بحاجتيـ إلى االنضماـ والتعاوف فيما بينيـ مف أجؿ إشباع االحتياجات جعميـ يكفوف عف بعض النزعات
تبعا لمزماف
فيحرـ تمؾ األفعاؿ ،ومع ذلؾ فقد اختمؼ العقاب ً
الفردية فتطمب ذلؾ األمر أف يتدخؿ المجتمع ّ
والمكاف ،ففي المجتمعات البدائية يسود الضبط االجتماعي غير الرسمي ،إذ تتوافؽ قيـ ومعايير الفرد مع قيـ
ومعايير المجتمع ،ومع وجود األسرة الممتدة كاف لكبار السف دورىـ المؤثر في الضبط االجتماعي ،ونتيجة
لسيادة عدـ االستقرار بدأ يتمثؿ الخبلؼ حوؿ المياه والمراعي ،وبدأت تسود الخبلفات بيف العائبلت والتي
الديف أوؿ مصدر لمتحريـ في المجتمعات ،وفي كتابات الفبلسفة األقدميف،
وصمت لمقتؿ
أحيانا ،كما ويعتبر ّ
ً
أمثاؿ :أفبلطوف ،وسقراط ( .رشواف) 2010 ،
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إف الجريمة و  -خاصة – القتؿ ،تكاد تصبح أقدـ عمؿ إنسانى ،وكذا تبدو وكأنيا خصيصة مف خصائص
ّ
الحياة االجتماعية ،بحسباف أف األخيرة يمفيا ويغمفيا طابع األنانية ،وتضارب المصالح الفردية داخؿ
معينا ،أو يغمب عمييا
ًا
الجماعة ،وال يغير مف ىذا االستنتاج كوف الجريمة داخؿ مجتمع معيف تتخذ
مسار ً
نمط إجرامى مغاير لما قد يوجد داخؿ مجتمع آخر .فقد أشارت الدراسات إلى أف الجريمة ظاىرة حياتية
تسود عالـ الكائنات جميعيا ،بما فييا الحيواف والنبات ،وال تقتصر عمى المجتمع اإلنساني فحسب ،ويرجع
الصراع الذى يخمؽ في النياية ما نسميو بػ
ذلؾ إلى أف الطبيعة بما تضمو مف كائنات محكومة بقانوف ّ
ائما بمراحؿ،
(العدواف) الذي ىو مضموف العمؿ اإلجرامى أياً كاف ،و المتفحص لحقيقة الجريمة يجدىا تمر د ً
أولى تمؾ المراحؿ :تبدأ عندما تمجأ الجماعة اإلنسانية إلى وضع إطار عاـ لمجموعة مف قواعد السُّموؾ –
التى نتعارؼ عمى تسميتيا بػ (القواعد القانونية ) التى يؤمؿ أف تسود بيف أعضائيا ،وبموجبيا تباعد الجماعة
بينيا وبيف الفوضى والبلنظاـ ،وتؤمف بو مصالحيا وقيميا التي تراىا جديرة بالحماية ،سياسية كانت ىذه
المصالح أو اقتصادية أو اجتماعية ،وتحدد الجماعة مف خبلؿ سمطتيا الرئاسية أياً مف تمؾ القواعد يتصؼ
باإللزاـ ،وأييا يجوز االتفاؽ عمى مناقضتو ( .عبد اهلل)2005 ،
وتعد ظاىرة الجريمة والمخالفة مف أخطر الظواىر االجتماعية التي تيدد الكياف البشري في أمنو ،واستق ارره،
بؿ وحياتو ،وانطبلقًا مف الخطورة التي تتسـ بيا ىذه الظاىرة نجد عمماء القانوف ،وعمماء النفس يولوف ىذه
الدراسات نشوء عمـ مستقؿ يعرؼ بػ
الظاىرة
اىتماما منقطع النظير مف حيث الدراسة ،حتى نتجت عف ىذه ّ
ً
عمما حديث النشأة شأنو في ذلؾ شأف العموـ المتصمة
(عمـ اإلج ارـ  ، (criminologو قد كاف ىذا العمـ ً
بدراسة اإلنساف ،التي لـ تتطور إال بتطور المنيج العممي التجريبي في دراسة الظواىر االجتماعية ،والبحث
في حقائؽ الحياة ،وقد أصبح ليذا العمـ قواعده الخاصة بو التي تتصؼ بالعمومية التي يمكف إعادة الجزئيات
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عمما ،كما أنو أصبح مف العموـ التي تدرس بشكؿ
إلييا  -عمى الرغـ مف بعض الجدؿ المحتدـ حوؿ اعتباره ً
منتظـ في جامعات العالـ ( .عبيد) 1988 ،
ىنالؾ إشارات عابرة تستند الجريمة فييا إلى أف السموؾ المنحرؼ مصدره عيوب خمقية وجسمية؛ فالمجتمعات
منحصر في االنتقاـ والثأر ،وكاف يتـ
ًا
البدائية عرفت جرائـ مختمفة ،مثؿ :القتؿ والضرب ،وكاف العقاب
باستخداـ القوة المادية ،وفي العصور القديمة الوسطى تجددت حاجات الناس؛ مما زادت العبلقات
االجتماعية ،ونتيجة لبلزدياد التدريجي لعدد السكاف ،وتعدد الحاجات بدأت ظاىرة الجريمة واالنحراؼ
بالظيور ،مثؿ :السرقة ،والقتؿ ،وقطاع الطرؽ وغيرىا الكثير مف أنواع الجرائـ  ،وبظيور المجتمعات الكبيرة
المعقدة نشأت الدولة وأصبح تحديد الجرائـ يتـ عف طريؽ التشريع ،ومف ىنا بدأت الحاجة لتدويف العقوبات
المقررة لمجرائـ ( .منصور ،الشربيني) 2003 ،
ىنالؾ العديد مف النظريات التي حاولت تفسير العدواف واإلجراـ ،فمنيا ما اعتبرتو غريزة أساسية ،ومنيا ما
اعتبرتو سموكاً متعمماً ،ومنيا ما اعتبرتو أنو إحباط نفسي ،ومنيا ما فسرتو عمى أساس فسيولوجي وبيولوجي ،
وآخريف اعتبروه عمى أنو نتيجة تقمص شخصية مف حولنا مف الناس  ( .المرشد ) 2007 ،وفي ىذه
الدراسة نجد أف العالـ النفسي آيزنؾ (  ) Eyzenckيرى أف الشخصية التي تميؿ الى العدواف والسموؾ
االجرامي تشكمت كسمة نمت في الطفولة والمراىقة نتيجة تفاعؿ بيف عوامؿ فطرية واخرى بيئية ،وبناء عمى
نظريتو فإف جميع االنفعاالت تكوف جزء مف الشخصية تنمو وتتفاعؿ مع البيئة.
لمسموؾ اإلجرامي ،ويمكننا أف نذكر مف بينيا :التكويف الطبيعي لممجرـ ،والوراثة
تتنوع العوامؿ الفردية ُ
اإلجرامية ،والمراحؿ العمرية ،والسبللة أو العرؽ ،والجنس أو النوع ،واألمراض ،وادماف الخمور والمخدرات ،و
إذا أمعف اإلنساف في الظواىر التى تتتابع مف حولو ،فبل شؾ أف الظاىرة اإلجرامية سوؼ تحتؿ المرتبة
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األولى بيف كؿ الظواىر التي يمكف رصدىا ،ومنشأ ذلؾ يعود َّ
بالدرجة األولى إلى قدـ ىذه الظاىرة وتبلزميا
مع الحياة اإلنسانية منذ بدئيا ،وقبؿ أف تتشكؿ المجتمعات المنظمة بالمفيوـ المتعارؼ عميو لدى عمماء
الديموجرافيا ( .العنزي) 1998 ،
االجتماع و ّ
السموكية الجنائية السائدة فييا ،ومف ثـ شيوع
وبتعدد وذيوع عدـ التّكيؼ بيف بعض أفراد الجماعة مع القواعد ُّ
الصريح عمى تمؾ األخيرة في صورة الجريمة ،تتشكؿ ما يعرؼ بػ (الظاىرة اإلجرامية) التي
حاالت الخروج َّ
تقود فى النياية إلى تنوع األمزجة وتفردىا بيف أعضاء الجماعة ،وتنوع ردود أفعاؿ ىؤالء اتجاه ما يتبناه
المجتمع مف أفكار ومعتقدات وفمسفات ساعدت عمى تشكيؿ الييكؿ السياسي واالقتصادي والثقافي لو ،ويمي
ىذه المرحمة بالتبعية مرحمة ما نسميو بػ (رد الفعؿ االجتماعي ضد الجريمة)؛ إذ مف المنطقي أال يقؼ
المجتمع مكتوؼ األيدى اتجاه االنتياكات الواقعة مف بعض أفراد الجماعة ( .عبده) 1989 ،
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 1.1مشكمة الدراسة
إف المتتبع لحياة الناس في ىذا العصر يجد أف المشكبلت التي تواجييـ او تعترض حياتيـ ميما كانت
مراحميـ العمرية ،وميما كانت طبيعة مجتمعيـ ال تقؼ في تأثيرىا عمى المجتمع والحياة بؿ تصؿ في
تأثيرىا الى الشخصية لدى ىؤالء االفراد ،ويظير تأثي ار واضحا عمييا وتتفاوت في ذلؾ بيف شخص واخر،
ذاتو.
أصبح االىتماـ بنمط الشخصية لدى األفراد مف األىداؼ التي تسعى مختمؼ الدراسات واألبحاث العممية
ومختمؼ المجاالت سواء االجتماعية أو األدبية أو اإلنسانية وغيرىا مف المجاالت الحياتية ،إلى تحقيؽ
السموكيات .ورغـ تعدد النظريات التي تناولت
مستويات عديدة مف االكتشافات والعبلقات بينو وبيف العديد مف ُّ
سمات وأنماط الشخصية إال أف الدراسة الحالية اىتمت بنظرية آيزنؾ كونيا طبقت عمى المجتمع الفمسطيني
في دراسات بحثية لكؿ مف بركات (  ) 1986وبريغيث (  ،) 2000مف أجؿ تحديد سمات الشخصية وفقاً
إلستجابة األفراد عمى مقياس آيزنؾ (  ) Eyzenckلمشخصية ( Eysenck Personality Inventory
.) E.P.I
وبناء عمى عمى خبرة الباحثة في العمؿ الميداني والمكتبي مع مرتكبي السموؾ اإلجرامي والمعنفيف ،حاولت
الباحثة دراسة مستوى أنماط الشخصية لدى مرتكبي السموؾ اإلجرامي  ،وتحددت بذلؾ مشكمة الدراسة
بالتعرؼ عمى مستوى أنماط الشخصية لدى مرتكبي السموؾ اإلجرامي المتواجديف في مؤسسة االصبلح
والتأىيؿ التابعة لمدينة راـ اهلل (سجف راـ اهلل المركزي).
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 1.1أىمية الدراسة
جاءت أىمية ىذه الدراسة مف توضيح مفيوـ أنماط الشخصية وما لو مف أثر بالغ عمى أشكاؿ السموؾ
اإلنساني في كافة الجوانب ،وتكمف األىمية أيضاً في بعض الظواىر االجتماعية السموكية كظاىرة اإلجراـ
التي تعاني منيا المجتمعات دوف خصوصية لمجتمع معيف ،مما يجعمنا نمفت اإلنتباه الى مرتكبي السموؾ
اإلجرامي فيما يتعمؽ بسموكياتيـ وأنماط الشخصية لدييـ ميما اختمفت جرائميـ او المتغيرات المؤثرة عمييـ،
وتشخيص االسباب الكامنة وراء ىذه السموكيات ،وتظير األىمية ليذه الدراسة كاآلتي:
 -1إثراء المكتبة العممية بالجانب النظري حوؿ النظريات المفسرة لمشخصية والمحددة ألنماط الشخصية
باإلضافة الى النظريات التي تفسر الظواىر اإلجرامية والسموكيات اإلجرامية ،حيث ستعزز ميداف
الدراسات النفسية والتربوية بما أنيا اتخذت اتجاه عممي في تحديد سمات وأنماط الشخصية.
 -2تظيراألىمية في كونيا طبقت عمى فئة ميمة في المجتمع الفمسطيني وىي مرتكبي السموؾ اإلجرامي
الذي أصبح في تزايد ممحوظ في اآلونة اآلخيرة ،مما يساعد في إعطائيـ بعض اليتماـ والجدية في
معرفة الجوانب الحياتية ولشخصية لدييـ.
 -3تقدـ الدراسة اختبا اًر نفسيا يساعد في تحديد وتحميؿ طبيعة ونمط الشخصية لدى المستفيد ،خاصة
وأف ىذه األداة تُ ِ
رجمت وطٌورت و طٌبقت عمى المجتمع الفمسطيني.
 -4تفتح الدراسة أبوابا لمبحث والدراسة حوؿ ظاىرة االجراـ .
 -5تسيـ الدراسة في تحديد بعض المؤثرات التي تساعد في وضع وتحديد إطار لفميوـ األنماط
الشخصية والسموكيات التي تتأثر بيا ،حيث سعت الدراسة الى معرفة مدى تأثير بعض المتغيرات (
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الحالة اإلجتماعية والمستوى التعميمي و نوع الجريمة) عمى أنماط الشخصية لدى مرتكبي السموؾ
اإلجرامي.

1.1أىداف الدراسة
ركزت ىذه الدراسة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 -1التعرؼ إلى مستويات أنماط الشخصية لدى مرتكبي السموؾ اإلجرامي في مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ
التابعة لمدينة راـ اهلل ( سجف راـ اهلل المركزي ).
 -2التعرؼ إلى الفروؽ في أنماط الشخصية بيف مرتكبي السموؾ اإلجرامي تبعا لمجموعة مف المتغيرات.

 1.1أسئمة الدراسة
السؤال األول
 ما مستوى أنماط َّالسموؾ اإلجرامي في مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ
الشخصية لدى عينة مف مرتكبي ُّ
( سجف راـ اهلل المركزي)؟؟
السؤال الثاني
السموؾ اإلجرامي في مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ (
 ىؿ توجد فروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتبكي ُّسجف راـ اهلل المركزي ) تعزى إلى المتغيرات (( الحالة االجتماعية  -المستوى التعميمي – نوع
الجريمة – مدة السجف )) ؟
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 1.1فرضيات الدراسة
انبثؽ عف السؤاؿ الثاني مجموعة مف الفرضيات التي سعت الدراسة التحقؽ مف صحة الفرضيات التالية :
الداللة (  ) 0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى
 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ّ
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية .
مرتكبي ُّ
الداللة (  ) 0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى
 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ّ
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير المستوى اّلتعميمي .
مرتكبي ُّ
الداللة (  ) 0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى
 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ّ
السموؾ اإلج ارمي تعزى إلى نوع الجريمة.
مرتكبي ُّ
الداللة (  ) 0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى
 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ّ
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير مدة السجف .
مرتكبي ُّ

 1.1محددات الدراسة
تحددت الدراسة بحدود معينة تساعد في تحقيؽ األىداؼ التي سعت الييا ،كاآلتي:
 -1المحدد الزماني :أُجريت الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ . 2017 – 2016
 -2المحدد المكاني  :أُجريت ىذه الدراسة في مركز اإلصبلح والتأىيؿ التابع لمدينة راـ اهلل  -فمسطيف،
( سجف راـ اهلل المركزي ) .
السجناء ) الذكور في
السموؾ اإلجرامي ( ُّ
 -3المحدد البشري :طبقت الد ارسة عمى عينة مف مرتكبي ُّ
مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ التابعة لمدينة راـ اهلل  -فمسطيف ( سجف راـ اهلل المركزي ) والبالغ
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عددىـ وفقاً إلدارة السجوف "  250مرتكباً لمسموؾ اإلجرامي " ،واقتصرت الدراسة عمى عينة تمثمت
في "  " 150مرتكب لمسموؾ اإلجرامي ،أي ما نسبتو . %60
 1.1مصطمحات الدراسة
 -1الشخصية
الشخصية في المغة مشتقة مف كممة ( ش ،خ ،ص ) ،والشخص ىو كؿ جسـ لو ارتفاع وظيور والمراد بو
ىنا اثبات الذات .اما في المعجـ الوسيط  ،،فالشخصية ىي صفات تميز الشخص عف غيره ،ويقاؿ فبلف
ال شخصية لو ،أي ليس فيو ما يميزه مف الصفات الخاصة ويقاؿ فبلف ذو شخصية قوية أي أنو ذو صفات
متميزة وارادة وكياف مستقؿ ( .العبيدي) 2011 ،
 تعريف آيزنك (  ) Eysenckلمشخصية ىي ذلؾ التنظيـ الثابت والدائـ إلى حد ما لطباع الفردومزاجو وعقمو وبنية جسمو  ،،والذي يحدد توافقو الفريد لبيئتو ،وتشير الطباع الى جياز السموؾ
النزوعي " اإلرادي " ويقصد بالمزاج السموؾ الوجداني او االنفعاؿ" ،عمى حيف يشير العقؿ الى
السموؾ المعرفي " الذكاء " ويقصد بالبنية شكؿ الجسـ والميراث العصبي والغددي لمفرد ( .العنزي،
. ) 1998
 -1نمط الشخصية
ويقصد بو ميؿ مجموعة مف السمات لئلرتباط ببعضيا البعض مشكمة نسقاً متماي اَز عف النسؽ األخرى ،أما
آيزنؾ (  ) Eyzenckيعرؼ نمط لشخصية بأنو تجمع ممحوظ او سمة ممحوظة مف السمات وىو نوع مف
التنظيـ االكثر عمومية وشموال بحيث تكوف ىذه السمة جزء مف تكويف االنماط ( االزير جاوي) 2002 ،
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 التعريف اإلجرائي لنمط الشخصية 3مجموعة مف السمات والخصائص التي يتصؼ بيا شخص ماوتسمح لنا بمقارنتو مع االخريف بحيث تكوف لديو صفات وسمات او خصائص مميزة وقد تكوف
مكتسبة او وراثية او معرفية او تتعمؽ بانفعاالتو .
وقد تبنت الباحثة تعريؼ العالـ آيزنؾ (  ) Eyzenckلمشخصية ونمط الشخصية ألنيا اعتمدت النظرية
الخاصة بو باإلضافة الى االختبار (  ) Eysenck Personality Inventory E.P.Iفي نسختو
االصمية المعربة والمطورة لتتناسب مع البيئة الفمسطينية كأداة بحثية لمقياس في ىذه الدراسة .

 -1االنبساط – االنطواء
ىو سمة مف سمات َّ
الشخصية ،وتقع عمى متصؿ ثنائي القطب ،يمثؿ أحد قطبيو االنبساط ،ويتميز ىذا
النمط بأنو :اجتماعي وخيوي وودي ومبتيج ومولع بالتغيير ومندفع ،أما القطب الثاني فيمثؿ االنطواء ،ويتميز
بأنو :ىادئ وسمبي وحريص ومتأمؿ وموثوؽ ونشيط ذىنيا.) Eysenck & Wilson, 1975 ( .
 -1االتزان – االنفعال
ىو سمة مف سمات َّ
الشخصية ،وتقع عمى متصؿ ثنائي القطبي ،يمثؿ القطب األوؿ االتزاف ،ويتميز ىذا
الرزانة واعتداؿ المزاج ،أما القطب الثاني فيتمثؿ بػ :االنفعاؿ ،ويتميز بسرعة الغضب،
النمط بػ  :اليدوء و َّ
وتعقد الفكر) Eysenck & Wilson, 1975 ( .
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 -1الجريمة
ىي كؿ سموؾ مضاد لممجتمع وموجو ضد المصمحة العامة وشكؿ مف اشكاؿ المخالفة لممعايير االخبلقية
التي يتبعيا المجتمع فيي بمثابة ظاىرة اجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأعضاء المجتمع وعاداتيـ وتقاليدىـ
والمتغيرات في جميع نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي يمر بيا المجتمع  ( .شحاتة،
) 2004
 -1السموك اإلجرامي
ىو أي سموؾ مضاد لممجتمع وموجو ضد المصمحة العامة ،أو ىو شكؿ مف أشكاؿ مخالفة المعايير
اإلخبلقية التي يرتضييا مجتمع معيف ،ويعاقب عمييا القانوف ( .شحاتة) 2004 ،
 -1المجرم
ىو الشخص الذي خالؼ مبادئ سموكية معينة ويعتبرىا المجتمع الذي يعيش فيو مضرة بالفرد ومجتمو
ويعاقب عمييا وفؽ قوانيف معينة ومحددة  ( .الزغبي) 2004 ،
 -1مؤسسة اإلصالح والتأىيل التابعة لمدينة رام اهلل ( سجن رام اهلل المركزي )
ىي عبارة عف مؤسسة عقابية إصبلحية تشرؼ عمييا السمطة الوطنية الفمسطينية ،،تقوـ عمى احتواء
مرتكبي السموؾ اإلجرامي لينالوا العقوبة التي اقرتيا المحكمة بعد خضوعيـ لمحكـ والقضاء.
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الفصل الثاني
______________________________________________________
 .1اإلطار النظري والدراسات السابقة

 1.1اإلطار النظري.
 1.1الدراسات العربية السابقة .
 1.1الدراسات األجنبية السابقة.
 1.1التعقيب عمى الدراسات السابقة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

1.1اإلطار النظري
تعقيدا؛ ألنيا تشمؿ الصفات الجسمية والعقمية والوجدانية
الشخصية مفيوـ مف أكثر مفاىيـ عمـ النفس
ً
كافة ،التي تتفاعؿ مع بعضيا داخؿ سمات الفرد ،وليذا تعددت اآلراء ،وتباينت المفاىيـ في معالجتيا مف
حيث :طبيعتيا ،وخصائصيا ،ومكوناتيا ،وعممياتيا ،وديناميكياتيا ،ونظرياتيا .كما واختمفت تعاريقيا وفقاً
تبناىا كؿ عالـ ومختص في ىذا المجاؿ العممي الواسع ،فمنيـ مف وصفيا كما يراىا اآلخروف،
لمرؤية التي ّ
ومنيـ مف تناوؿ مفيوميا مف خبلؿ احساس وتصور األفراد أنفسيـ ومنيـ مف اتخذ مبدأ الذاتية والتفرد لكؿ
تص في اجاه واحد وىو الشخص نفسو بطبيعتو وكينونتو.
شخص عمى حدا ،لكف كميا ُّ
تعد َّ
النياية بالنسبة
الشخصية مف أىـ الموضوعات الرئيسية في عمـ النفس كمو ،بؿ يمكف ّ
عدىا البداية و ّ
إلى عمـ النفس بصفة عامة؛ فالشخصية في نموىا وتغيرىا أثناء مراحؿ حياة الفرد يتناوليا عمـ النفس
التربوي؛ ألف أحد أىداؼ ىذا العمـ ىو متابعة نمو ال ّشخصية بكؿ مراحميا ،وخصائص كؿ مرحمة في
سوائيا وانحرافيا ( .العبيدي) 2012 ،
لقد ورد في العديد مف الكتب تمؾ األىمية القصوى لمشخصية في عمـ النفس؛ إذ اقترح بعض العمماء النفسييف
تخصصا لو قواـ خاص ،وقد اىتـ عمـ النفس الشخصية في
أف يطمؽ عمييا " عمـ الشخصية" باعتبارىا
ً
دراسة َّ
الشخصية بمكوناتيا ،وأبعادىا ،ونموىا ،ومحدداتيا الوراثية والبيئية ،وطرؽ قياسيا ،وكؿ ذلؾ عمى
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أساس نظريات متعددة ،ولكف اليدؼ بينيا ىو التنبؤ بما سيكوف عميو سموؾ الفرد في موقؼ معيف حتى
يمكف ضبطو والتحكـ فيو ( عبد الخالؽ.) 1996 ،
واألصؿ في كممة َّ
الشخصية (  ) Personalityأنيا مشتقة مف لفظ التيني (  ،) Personaومعناه:
القناع المستعار الذي يظير بو َّ
طا بالتمثيؿ المسرحي ،إذ
الشخص أماـ الغير ،وكاف استعماؿ ىذا المفظ مرتب ً
يبدو الشخص لمغير عف طريؽ ما يأتيو مف حديث وحركات ظاىرة؛ فيي كالقناع وعنواف عف طباع َّ
الشخص
ومزاجو الخمقي ( عطية. ) 2007 ،
تعتبر الشخصية (  ) Personalityفي عمـ النفس بناء عممي أعد لعرض الحقيقة النفسية لمفرد وتوضيحيا،
وما ىدفت ىذه النظريات واتجاىاتيا إال إلى تحميؿ ىذا المفيوـ ،ولكف ىذا المفيوـ المتعدد المعاني كاف وثيؽ
االرتبط بمدارس ومواقؼ خاصة بالعمماء الذيف كاف يدرس كؿ واحد منيـ َّ
الشخصية مف منظوره الخاص
( عباس.)1997 ،
الداخمية ،أو التَّصرفات
النفسية ّ
ال تقتصر الشخصيَّة عمى المظير الخارجي لمفرد ،وال عمى الصفات ّ
والسُّموكيات المتنوعة التي يقوـ بيا ،وانما ىي نظاـ متكامؿ مف ىذه األمور مجتمعة مع بعضيا ،ويؤثر
محددا لمكياف المعنوي لمشخص ،ومف المعروؼ أف الشخصية ىي إطار
طابعا
بعضيا في بعض مما يعطي
ً
ً
عاـ يتـ في داخؿ مجموعة مف العمميات َّ
الشخصية التي حدثت داخؿ الشخص نفسو ،وتيدؼ إلى تنسيؽ
استجاباتو لممؤثرات الداخمية والخارجية مع المحافظة عمى درجة ثبات تمؾ االستجابة ،وتتكوف تمؾ المؤثرات
الرغبات ،والعادات و الذاكرة ،والتعمـ العكسي ،واإلدراؾ ،والقدرات،
مف مجموعة مف العوامؿ ،ىي :الدوافع ،و َّ
وغيرىا مف العوامؿ ،وقد تكوف العبلقة بيف ىذه العوامؿ عبلقة مباشرة أو غير مباشرة – قريبة أو بعيدة –
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دائمة أو مؤقتة – ميمة أو عديمة األىمية؛ إال إف تعبير الشخصية عف ىذه الصفات والقدرات والعوامؿ
المنفصمة ،ىو انعكاس لجيودىا كوحدة متكاممة أو شديدة الترابط فيما بيف أجزائيا ( .العبيدي .)2012 ،
إف موضوع َّ
َّ
الشخصية مف الموضوعات الميمة كعمـ قائـ بذاتو؛ حيث أف الشخصية في نموىا وتغيرىا
خبلؿ مراحؿ نمو الفرد ،وبمنظورعممي تخصصي ،موضوع يتشترؾ في دراستو عموـ عدة ،مف حيث :متابعة
يافعا ،ومتابعة خصائص نموه في كؿ مرحمة مف مراحمو التي تعبر
الطفؿ في نمو شخصيتو حتى يصبح ً
كامبل إذا ما كانت ىناؾ ارتباطات وجوانب
السواء والمرض ،وىذا العمـ ال يكوف
عف شخصيتو فيما بيف َّ
ً
عممية وبحثية ونظرية مشتركة مع غيره مف العموـ  .ومف ىذا المنطمؽ يشترؾ في دراسة الشخصية (
 ) Personalityعموـ متعددة ،مف أىميا :عمـ النفس ،وعمـ االجتماع والطب ال سيما  -الطب النفسي، -
والشخصية مف حيث عبلقتيا باآلخريف ،وعمـ النفس االجتماعي والمجتمعي ،وعمـ االجتماع ،وعمـ النفس
اإلكمينيكي ،والعديد مف العموـ التي ال بد أف تشترؾ مع عمـ النفس الشخصية  ( .فضيمي) 2013 ،
فأما عمـ النفس؛ فيو عمـ ييتـ بال ّشخصية مف ناحية تركيبيا أو أبعادىا أو أنماطيا األساسية ونموىا وتطورىا
ومحدداتيا الوراثية والبيئية وطرؽ قياسيا ،كذلؾ يدرس اضطراباتيا؛ فيناؾ َّ
الشخصية السَّوية وغير السَّوية،
السموؾ ،أو سموؾ الفرد في مواقؼ
والعامؿ المشترؾ بيف عمـ ّ
النفس وال ّشخصية ىو التنبؤ بما سيكوف عميو ّ
ىاما مف فروع الدراسات األساسية
معينة ،حت يتمكف تعديمو والتحكـ فيو ،والشخصية بوصفيا فرًعا ً
السيكولوجية؛ فإنو يرتبط بعمـ النفس اإلكمينيكي الذي يختص بالتشخيص والعبلج ( .العنزي) 1998 ،
وفيما يتعمؽ بعمـ االجتماع وعبلقتو بالشخصية؛ فعمـ االجتماع ييتـ بدراسة الحضارة والثقافة لدى األفراد في
النظـ والقيـ والعادات والتّقاليد في الزواج واألسرة والعبلقات االجتماعية بيف
مجتماعاتيـ اإلنسانية ،ويشمؿ ّ
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األفراد بعضيـ مع بعض ،وعمـ االجتماع بوصفو مف العموـ اإلنسانية؛ فإنو ييتـ بدراسة الشخصية مف
خبلؿ المحددات البيئية واالجتماعية ( .العنزي ) 1998 ،
وتتمثؿ عبلقة عمـ الشخصية بػ ( الطب عامة والطب النفسي خاصة) في االضطرابات واألمراض َّ
النفسية
التي يعاني منيا األشخاص نتيجة عدـ توافقيـ َّ
النفسي؛ فالتشخيص والعبلج والتنبؤ بمآؿ الشخصية يندرج
ضمف اىتمامات الطَّب النفسي ،والعبلقة بينيما وثيقة كما ذكر (  ) Sir Opory Louisمف جامعة لندف ،إذ
يقوؿ" :إف الشخصية تقع في القمب مف الطب النفسي ،واف أي غموض في مفيوميا أو عدـ تحديد في كيفية
وصفيا ،وقياس الخصائص التي تستند إلييا ،جديد بإف يضعؼ البناء الكمي لمطب النفسي والنظري
واإلكمينيكي "  ( .الشمري) 2007 ،
نشير ىنا إلى إ ّف الشخصية ليا عبلقة تكاممية مع بقية العموـ؛ كالتربية والتاريخ والجغرافيا واإلنثروبولوجيا
الصناعة والعديد مف العموـ والمجاالت ،و كؿ ىذه العموـ ليا عبلقة وثيقة مع الشخصية كعمـ
والرياضة و ّ
وطبيعة ومفيوـ وغيرىا.
وفي ىذا الخصـ الواسع مف االتجاىات والعموـ والنظريات التي تتجو نحو الشخصية وتفسيراتيا وسماتيا
وأنماطيا ،جاء العالـ آيزنؾ (  ) Eyzenckليقدـ نظرية متكاممة في الشخصية وبنائيا ،لتشتمؿ عمى األسس
البيولوجية والنفسية والبيئية ،حيث نادى إلى جعؿ الشخصية عمى أنيا الوحدة األساسية لمدراسة والتحميؿ في
عمـ النفس ،ومف ىذا المنطمؽ عرؼ العالـ آيزنؾ (  ) Eyzenckالشخصية عمى أنيا المجموع الكمي ألنماط
السموؾ الفعمية لدى الفرد ،ونظ اًر ألنيا تتحدد بعوامؿ وراثية وبيئية فإنيا تتطور مف خبلؿ التفاعؿ الدائـ
ألربعة مجاالت :المجاؿ المعرفي (  ) Cognitive Dormainويشير الى الذكاء واإلبداع ،والمجاؿ النزوعي
ويشير الى الخمؽ والطباع ،والمجاؿ الوجداني (  ) Affective Dormainويشير الى المزاج واإلنفعاؿ،
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واخي اًر المجاؿ الفيزيقي(  )Physique Dormainويشير الى شكؿ الجسـ والغدد والجياز العصبي (.المرشد
) 2007 ،
وفي جانب آخر ركزت الدراسة عمى السموؾ اإلجرامي  ،انطبلقا مف كوف العينة تتمثؿ في مرتكبي السموؾ
اإلجرامي ،حيث تعتبر الجريمة بكافة صورىا و أشكاليا و في مختمؼ مراحميا سموكا مضادا لممجتمع حيث
كانت منذ أقدـ العصور عائقا لمتقدـ و مصد ار لتفكؾ الحياة و فساد المجتمع بوجو عاـ ،وتيديدا لكيانو
األخبلقي ،و االقتصادي و األمني بوجو خاص ،و بتطور اإلنساف زاد تطور الحياة و تعقدىا ،و نتج عف
ذلؾ تطو ار في نوعية الجريمة ،و في أشكاليا و أساليب ارتكابيا ،فظيرت الجرائـ المنظمة ،و الجرائـ
اإلرىابية ،إلى جانب الجرائـ العادية كالقتؿ و السرقة ( .فضيمي. ) 2013،
ميما كاف نوع الجرـ المرتكب فيناؾ ميزات مشتركة بينيـ و ىي العدوانية و العنؼ المفرط و البشاعة
الموجية ضد اآلخر و التي أصبح فييا المجرـ يتفنف في استعماؿ وسائؿ التعذيب و القتؿ ،كذلؾ تشابييـ
في أنماط الشخصيات وبعض الجوانب الخاص بالشخصية وىذا ما حاولت ىذه الدراسة البحث فيو.

 1.1.1تعريف الشخصية
يمكف تصنيؼ تعريفات َّ
الشخصية ومفاىيميا ضمف ثبلثة مجموعات ،كما ورد في العديد مف الدراسات 3
 المجموعة األولى:السموكية بزعامة (  ) Watssonالذي يرى أف
اىتمت ىذه المجموعة بالمظير الخارجي ،واتفقت مع النظرة ُّ
الشخصية عبارة عف :جميع أنواع النشاط التي نبلحظيا عند الفرد ،أو ىي االستجابة لبعض المثيرات
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السموكية
الخارجية التي تصدر عف البيئة ،ويذىب لمثؿ ذلؾ (  ) Scinnarعمى أنيا :مجموعة األنماط ُّ
التي يمكف مبلحظة تطورىا ،ويمكف التنبؤ بيا والتحكـ فييا عف طريؽ التعزيز ( الداىري والعبيدي.) 1999،
 المجموعة الثانية:ركزت ىذه المجموعة عمى عمميات التّوافؽ االجتماعي ( التعريفات االجتماعية ) التي ترى أف لكؿ الظروؼ
البيئية واالجتماعية أىميتيا في تشكيؿ الفرد ،ومف ىذا المنطمؽ تقوؿ (  :) Hournyإف اختبلؼ الشخصية
مف فرد آلخر يعود إلى الظروؼ البيئية المحيطة بو ،والى أسموب كؿ فرد لمتكيؼ؛ فما تحتويو البيئة مف
فرص لتعمـ مثيرات متنوعة يكوف ليا الدور االكبر في تشكيؿ شخصية الفرد ،أما (  )Ghrifeethفيرى أف
الشخصية عبارة عف :مجموعة مف الصفات التي يتصؼ بيا الفرد والناتجة عف عمميات التوافؽ مع البيئة
االجتماعية وتظير عمى شكؿ أساليب سموكية معينة لمتعامؿ مع العوامؿ المكونة لتمؾ البيئة ،وفسرىا كذلؾ
(  )Recsoordعمى أنيا عبارة عف :التوازف بيف السمات التي يتقبميا المجتمع والسمات التي ال يتقبميا،
وأخذت نظرية ( ،) Thorindykو (  ،) Kathryو (  ) Kathilكذلؾ ىذا االتجاه في تعريؼ الشخصية.
( السرخي) 2002 ،
 المجموعة الثالثة3عرفت ىذه المجموعة الشخصية مف حيث :الجوىر والطبيعة الداخمية ؛ فقد عرفيا )  )Karcimailبأنيا:
ذلؾ التَنظيـ العقمي الكامؿ لئلنساف عند مرحمة معينة مف مراحؿ نموه ،وتشمؿ النواحي النفسية والعقمية
والمزاجية واتجاىاتو وميولو وأخبلقو ،أما ()Prince؛ فقد عرفيا عمى أنيا :كؿ االستعدادات والنزعات
والميوؿ والشيوات والغرائز الفطرية البيولوجية عند الفرد ،وكؿ ما اكتسبو مف استعداد وميوؿ ،وقد عرفيا (
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 ) Alportبأنيا :تنظيـ دينامي داخؿ الفرد لتمؾ األجيزة النفسية الجسمية التي تحدد طابعو الخاص في
توافقو لبيئتو ( غنيـ.) 1975 ،
ولـ تقتصر تعريقات الشخصية عمى ىذه المجموعات الثبلثة ،فيناؾ تعريؼ خاص بكؿ عالـ وصاحب
نظرية في عمـ النفس وعمـ النفس الشخصية ،ومف أىميا :
) لمشخصية يقوـ عمى انيا المجموع الكمي لما لدى الفرد مف

 -1تعريؼ برنس ( Prince
استعدادات بيولوجية موروثة

ودفعات نزاعاتو والغرائز والشيوات باالضافة الى النزعات

واالستعدادات المكتسبة ( .عبد الخالؽ)1993 ،
 -2اما وارف ( ) Warren

فيرز الشخصية عمى انيا تنظيـ كامؿ او متكامؿ لكؿ خصائص

الفرد المعرفية والوجدانية والنزعوية والجسمية ،كما نكشؼ عف نفسيا في تميز واضح عف
االخريف  ( .عبد الخالؽ) 1993 ،
 -3في حيف يرى بودف اف الشخصية ىي تمؾ الميوؿ الثابتة عند الفرد ،والتي تنـ عممية التكيؼ
بينو وبيف بيئتو ( .عبد الخالؽ)1993 ،
 -4ويعرؼ شيرماف (  ) Shermanالشخصية عمى انيا تمؾ السموكيات المميزة لمفرد ( .عبد
الخالؽ)1993 ،
 -5اما جوردف البرت (  ) Allportفيقوؿ اف الشخصية ىي التنظيـ الدينامي داخؿ الفرد لتمؾ
االجيزة النفسية والجسمية التي تحدد طابعو الخاص في توافقو مع بيئتو ،ثـ استبدؿ عبارة توافقو
مع بيئتو بعبارة التي تحدد خصائص سموكو وفكره ،ليصبح التعريؼ بيذا " ىي التنظيـ الدينامي
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داخؿ الفرد لتمؾ االجيزة النفسية والجسمية التي تحدد خصائص سموكو وفكره" ( .عبد الخالؽ،
) 1993
 -1تعريؼ ايزنؾ (  ) Eysenckلمشخصية كاف عمى انيا التنظيـ الثابت والدائـ الى حد ما لطابع
الفرد ومزاجو وعقمو وبنية جسمو والذي يحدد توافقو الفريد لبيئتو ( .عبد الخالؽ)1993 ،
بالنظر الى ما سبؽ ذكره نجد أف المعرفوف والعمماء والباحثوف احتاروا وتعددوا واختمفو في تعريؼ
الشخصية ،حتى وصموا الى ما يقارب "  " 50تعريفا  ،أي أنو ال يوجد أي تعريؼ محدد لمشخصية او
تعريؼ كامؿ متكامؿ متناسؽ وشامؿ لمجوانب المتعمقة بالشخصية والتي ال يمكف تجاىؿ او التغافؿ عف أي
منيا لكف ال بد مف تحديد تعريؼ واضح لمشخصية وكاف كاآلتي 3
"ىي مجموع الخصاؿ والطباع المتنوعة الموجودة في كياف الشخص باستمرار ،التي تميزه عف غيره ،وتنعكس
عمى تفاعمو مع البيئة مف حولو بما فييا مف أشخاص ومواقؼ ،سواء في فيمو وادراكو ،أو في مشاعره
الرغبات والمواىب واألفكار
وسموكو وتصرفاتو ومظيره الخارجي ،ويضاؼ إلى ذلؾ القيـ والميوؿ و َّ
والتصورات؛ فالشخصية ال تقتصر عمى المظير الخارجي لمفرد ،وال عمى الصفات النفسية الداخمية أو
التصرفات والسموكيات المتنوعة التي يقوـ بيا ،وانما ىي نظاـ متكامؿ مف ىذه األمور مجتمعة مع بعضيا
محددا لمكياف المعنوي لمشخص " ( .الصالح) 2015 ،
طابعا
ويؤثر بعضيا في بعض مما يعطي
ً
ً
السموؾ ىي مف الطرؽ
إف التعرؼ عمى الشخصية وتصنيفيا ضمف أنماط معينة تسمى بأنماط ال ّشخصية و ُّ
المعروفة والقديمة لدى َّ
الناس ،وىي :مفاىيـ استعدادية (  ( Dispisitional Conceptsتشير إلى نزعات
الفعؿ ،واالستجابة بطرؽ معينة ،وىناؾ فرؽ واضح بيف مفيوـ األنماط ومفيوـ الحالة التي تشير إلى
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استجابات تحدث اآلف ،كأف يعاني شخص مف حالة قمؽ في موقؼ معيف ،أما وصؼ شخص معيف بسمة
القمؽ؛ فيذا يعني أنو سيستجيب بحالة القمؽ في ظروؼ معينة ،رغـ أنو قد ال يعاني اآلف مف أي قمؽ؛ فوجود
دائما ،لكف لديو فقط استعداد لبلستجابة بالقمؽ في ىذه
السمة ال يتضمف بالضرورة أف الشخص يعاني ً
المواقؼ ،والسمات تتسـ بوجود عدد مف األنواع؛ فيناؾ سمات أو أنماط َّ
الدافع التي تشير إلى أنواع األىداؼ
التي يتجو نحوىا السموؾ ،وسمات القدرة التي تشير إلى القدرات والميارات العامة والخاصة ،والسمات
المزاجية كالتفاؤؿ واالكتئاب والنشاط وغيرىا ،والسمات التي تتصؿ باألسموب (  ،) Stylisticوتتضمف
وظيفيا بأىداؼ ىذا السموؾ ،وتحتوي كؿ لغة عمى عدد
السموؾ والتفكير غير المرتبطة
ً
اإليماءات وأساليب ّ
كبير مف الكممات التي تحدد سمات الشخصية؛ فقد يوصؼ اإلنساف بأنو خجوؿ ،عدواني ،كسوؿ ،سيؿ
بعضا بيا؛ فالسمات قد
المعاشرة ،خاضع و غير ذلؾ مف المفاىيـ التي يتعامؿ بيا الناس ،ويصؼ بعضيـ ً
تشير إلى تعبيرات ظاىرة وسطحية كػ (العدوانية) ،أو إلى صفات أعمؽ بكثير وأكثر استداللية كػ
(االعتقادات) ،أو القدرة عمى التحكـ في التَّعبير عف َّ
الدافع ،وعمى ضوء ىذه المتغيرات فإف الجوانب الوصفية
لنظرية الشخصية تتوقؼ عمى لغة السمات أو االستعدادات ،وكؿ نظرية منيا تضع مصطمحاتيا الخاصة
شخصا ما أو َّ
الناس عامة  ( .العنزي)1998 ،
لتصو ر بيا
ً

2.1.2طبيعة النظرية في عمم النفس الشخصية
لنظريات تصنيؼ أنواع َّ
الشخصية صمةٌ بالبحث عف سمات أو أمزجة عامة ،ومف أوائؿ الميتميف بيذه
عادا ألنماط الشخصية تتراوح ما بيف
األبحاث :عالـ النفس البريطاني ( )William Makdonalالذي وجد أب ً
العالي والمنخفض؛ فالقمؽ مثبل سمة يتفاوت مداىا بيف القمؽ الشديد والقمؽ البسيط  ،غير أف القمؽ لدى
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معظـ الناس تقع ما بيف ىذيف الحديف ،وقد درس عمماء النفس بعض الصفات المميزة لمشخصية كالعدوانية،
واالتكالية ،واالنبساطية  ،واالنطوائية ( .صالح)2008 ،
تعد النظرية فكرة عقمية منظمة تشير إلى مبدأ أو مجموعة مف المبادئ النظرية التي تحاوؿ دراسة النفس
كظاىرة معي نة تتميز بالثبات واالستم اررية ،أما أنماط الشخصية فيي عبارة عف فئة أو صنؼ مف األفراد
يشتركوف في الصفات العامة ،واف اختمؼ بعضيـ عف بعض في درجة اتساميـ بيذه الصفات.
ويرى بعض العمماء في نظريات الشخصية أف النظرية الجيدة ىي النظرية القادرة عمى فيـ نفس أحاسيس
اإلنساف ومدركاتو وقيمو وحوافزه وقدرتو عمى التعميـ وميمو إلى االنتماء إلى اآلخريف ،وضرورة التعرؼ عمى
الظروؼ التي تعمؿ في ظميا النظرية؛ فالنظرية الجيدة يجب أف تكوف سيمة التطبيؽ ،وأف يؤدي استخداميا
إلى تأكيد المبادئ التي قامت عمييا ،وأف تسمح لمباحثيف بإجراء الدراسات عمييا ( .العبيدي)2012 ،
يولد االنساف كوحدة بيولوجية تتفاعؿ مع وحدة اكبر أال وىي وحدة البيئة المادية واالجتماعية ،ويستمر ىذا
التفاعؿ ما داـ اإلنساف عمى قيد الحياة ،حيث تتشاكؿ وتتكوف الشخصية وتنمو وتتحدد معالميا وسماتيا
وصفاتيا وطبيعتيا ،كذلؾ البصمات التي تتميز بيا ،لتصبح بعد ذلؾ تنظيـ دينامي داخؿ الفرد ،ذلؾ التنظيـ
الذي ينظـ األجيزة النفسية والجسمية التي تممي عمى الفرد طابعو الخاص في السموؾ والتفكير ،أي ما يسمى
عممياً بجممة السمات الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية الموروثة والمكتسبة والتي تميز كؿ شخص
عف غيره ،واف صح التعبير فيي تركيبة مف عدة مكونات والتي يمكف تصنيفيا لمكونات جسمية وعقمية
وبيئية وانفعالية ومعرفية.
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 -1المكونات الجسمية
وتتعمؽ بالشكؿ العاـ لمفرد وصحتو مف الناحية الجسمية ،مثؿ الموف والطوؿ والوزف والصحة العامة واالداء
الحركي واألمراض الجسمية والئلعاقات ووظائؼ الحواس وأجيزة الجسـ المختمفة ،كالجياز العصبي والجياز
الدوري والغددي( .عبود) 2010 ،
 -1المكونات العقمية والمعرفية
ويقصد بيا وظائؼ العقمؿ العميا كالذكاء العاـ والقدرة الخاصة  ،كالقدرة العددية والمغوية والميكانيكية والفنية،
كذلؾ العمميات النفسية المتعمقة بالعقؿ كالتركيز واالنتباه والتفذكر واالدراؾ ( .عبود) 2010 ،
 -1المكونات االجتماعية
ويقصد بيا قدرة الفرد عمى تكويف العبلقات مع االفراد والجماعات مف حولو (.عبود) 2010 ،
 -1المكونات االنفعالية
وىي ما يتعمؽ بالنشاط االنفعالي والنزوعي كالميؿ الى االنطواء او االنبساط او الميؿ الى اليدوء واالنفعاؿ او
الميؿ الى السيطرة او الخنوع (.عبود) 2010 ،
 -5المكونات البيئية
وىي ما تتعمؽ بالعواطؼ واالتجاىات والقيـ التي تكتسب مف البيئة التي يعيش فييا الفرد ،كاالسرة والمدرسة
والمجتمع ( .عبود) 2010 ،
وىذه المكونات الخمسة تتحدد بتفاعؿ العوامؿ الفسيولوجية والبيئية ،وال شؾ أف التغير الذي يحدث ألحد ىذه
المكونات نتيجة العوامؿ الفسيولوجية واالجتماعية يؤثر بدوره عمى تكويف الشخصية ،مما يؤكد عممية تفاعؿ
تمؾ المكونات وتأثيرىا ببعضيا ،كذلؾ يؤكد بدوره فكرة التكافؿ الديناميكية بينيا ( .عبود) 2010 ،
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 1.1.1نظريات الشخصية
ىناؾ العديد مف التصورات النظرية لوصؼ الشخصية ،وتحتوي النظرية كما يرى عمماء النفس عمى
مجموعة مف االفتراضات المناسبة تترابط مع بعضيا البعض بطريقة منظمة لتصؼ البنياف العاـ لمشخصية
التي تدؿ عمى فردية الشخص وتميزه في السموؾ ،وال توجد نظرية واحدة ومحددة لمشخصية ،وانما توجد
نظريات لمشخصية ،حيث اىتـ مؤسس كؿ نظرية بتحديد الجوانب الجديرة بالدراسة وتحديد األدوات
المستخدمة في ذلؾ تبعا ألفكاره وتصوره لماىية السموؾ االنساني ،ونظريات الشخصية مثميا مثؿ النظريات
العممية في مجاؿ الطبيعة فيي تخدـ األغراض العممية نفسيا وتيدؼ بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ عدة أمور منيا:
 -1فيـ االنساف لسموكو وسموؾ اآلخريف بما يسمح بإقامة عبلقات مشتركة معيـ ويسيؿ عمميات
التكيؼ.
 -2إمكانية التنبؤ بالسموؾ البشري أو احتماؿ حدوثو مما يسمح بتعديمو أو إعادة تشكيمو.
 -3السيطرة عمى السموؾ مف أجؿ تحقيؽ التوازف وتجنب االنح ا رفات وعدـ السواء )أحمد عبد المطيؼ
)2013

ومن أىم النظريات التي اىتمت بتحميل وتفسير جوانب الشخصية وفيميا ما يمي 3
أوالً – نظرية التعمم
تقوـ ىذه النظرية عمى مبلحظة سموؾ الفرد في عممية التفاعؿ االجتماعي وتؤكد عمى دور التدعيـ في
اكتساب وتعديؿ األنماط السموكية ،وتؤكد عمى دور الثواب والعقاب كأسموب مف أساليب التعمـ االجتماعي
في تنمية الشخصية ( .كرمياف) 2007 ،
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ثانياً  -نظرية األنماط
إف نظرية األنماط كأسموب لدراسة الشخصية قديمة العيد جدا ،حيث حاولت تقسيـ الشخصيات إلى أنماط
تجمع بيف األفراد بناء عمى أسس جسمية و نفسية ومزاجية تصمح كأساس لمتنبؤ بأىـ خصائص شخصياتيـ
وسموكيـ ،رغـ الرفض المتواصؿ مف قبؿ عمماء النفس ليا لعدـ موضوعيتيا وتكامميا في تفسير جميع
جوانب الشخصية ،كذلؾ اعتمادىا عمى عدد محدد مف األنماط في تصنيؼ شخصيات األفراد ،إال أنيا ال
زالت قائمة إلى يومنا ىذا  ( .سفياف. ) 2004 ،
إف النمط صفة رئيسية جسمية أو نفسية تضـ مجموعة مف الصفات الفرعية المتقاربة والمترابطة لدى صنؼ
ّ
مف األفراد مشتركوف في نفس الصفات العامة ويختمفوف فيما بينيـ في درجة اتساميـ بيذه الصفة ،حيث
لكؿ نمط خصائص متميزة ،فيو مفيوـ افتراضي .
كذلؾ يصنؼ عمى اساسيا الفرد باعتباره ينتمي الى نمط حسب مجموعة السمات التي يكشؼ عنيا ،فإذا
شارؾ جماعة كبيرة مف االفراد في مجموعة مف السمات تشكؿ ىنا نمطاً ،وبيذا يكوف ىو وأفراد ىذه
الجماعة منتميوف الى نمط ما ،ويمكف أف تصنؼ األنماط الى جسدية او فسيولوجية او سموكية ( .طافش،
) 2006

المسممات والمبادئ األساسية في نظرية األنماط
 لكؿ نمط شخصية خصوصيتيا الفريدة مف السمات. األنماط تقوـ بدور رئيسي في تحديد سموؾ الفرد ،كما أنيا قوة دافعة لو. -األنماط سموكيات عامة تصدر عف الفرد في مواقؼ كثيرة وتعبر عف توافقو مع البيئة.
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 ال يمكف مبلحظة أنماط الشخصية بما فييا مف سمات مباشرة لكف يستدؿ عمى وجودىا مفمبلحظة السموؾ.
 األنماط ثابتة نسبياً متصمة كمياً قابمة لمتدرج ويمكف قياسيا تجريبيا واحصائيا. يمكف تفسير الشخصية بناءا عمى عدد مف السمات مما يجعؿ نظرية األنماط أحسف وسيمة لوصؼوتقويـ السموؾ ( .احمد) 2002 ،
تصنيف األنماط
:يمكف تصنيؼ األنماط وفقاً ألسس ومبادئ عديدة  ،كذلؾ بناء عمى السمات الخاصة بكؿ تصنيؼ،
كاآلتي:
-1

سمات عامة و مشتركة وسمات خاصة و فريدة .

-2

سمات أساسية – مصدرية  -ثابتة ،وسمات متغيرة – سطحية.

-3

سمات أحادية القطب مثؿ الذكاء وسمات ثنائية القطب مثؿ الطوؿ.

-4

سمات قابمة لمتدرج.

-5

سمات طبيعية جسمية ،إنفعالية ،معرفية وغيرىا.

-6

سمات ورائية وسمات مكتسبة او متعممة ( .احمد) 2002 ،

 1.1.1أنماط الشخصية
بناءا عمى جيود العمماء في ذلؾ يمكف تقسيميا إلى  :نظريات األنماط المزاجية ،نظريات األنماط الجسمية،
نظريات األنماط النفسية ،نظريات األنماط االجتماعية .
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 -1األنماط المزاجية
قسـ الطبيب اليوناني ىيبو قراط الناس إلى أربعة أنماط عمى أساس األمزجة واألخبلط او سوائؿ الجسـ
األربعة التي افترض أف الجسـ يتكوف منيا ،حيث تقوـ عمى كيمياء الجسد وتوازف اإلف ارزات اليرمونية وتقابميا
العناصر األربعة لمحياة :اليواء والتراب والنار والماء ،وذىب ىيبوقراط إلى أف سيادة أحد ىذه األخبلط يؤدي
إلى سيادة أحد األمزجة عمى االنساف ،ويتصؼ كؿ مزاج بخصائص معينة كما يمي:
 -1المزاج الدموي  :ويتميز بالنشاط والمرح والتفاؤؿ وسرعة االستجابة.
 -2المزاج السوداوي :يتميز باالنطواء والتأمؿ وبطء التفكير والتشاؤـ والميؿ إلى الحزف
واالكتئاب.
 -3المزاج الصفراوي :يتميز بسرعة االنفعاؿ والغضب وحدة المزاج والصبلبة والعناد والقوة
 -4المزاج البمغمي)الممفاوي :يتميز بالخموؿ وتبمد الشعور وقمة االنفعاؿ وعدـ اإلكتراث وبطئ الحركة
والميؿ إلى الشراىة  .سفياف) 2004 ،
 -1األنماط الجسمية
حاوؿ العمماء منذ القدـ الربط بيف الصفات الجسمية والصفات النفسية فكانت ىناؾ آراء ذاع بعضيا وانتشر
منيا ما اعتمد عمى عمـ الفراسة الذي يؤكد عمى العبلقة بيف مبلمح الوجو والجسـ والصفات النفسية
لمشخصية ،كما قسـ العالـ الفرنسي (  ) Lamprozerالناس عاـ  1196إلى مجرميف وغير مجرميف عمى
أساس صفات في الوجو تميز المجرميف عف غيرىـ ،كما كاف ىناؾ اجتياد قائـ عمى نتوءات اؿ رأس ،حيث
يؤكد عمى العبلقة بيف نتوءات جمجمة الرأس والسموؾ وكاف الفضؿ ليذا الرأي في تحفيز العمماء لمبحث في
وظائؼ المخ)  .سفياف) 2004 ،
30

ومف أىـ اإلتجاىات التي اعتمدت ىذا النمط  ،الفكرة التي تبناىا الطبيب النفسي األلماني ( Arnist
 ) Kritchmerالتي تتحدث عف العوامؿ النفسية وأثرىا عمى تكويف النشخصية ،حيث الحظ العبلقة بيف
أجساـ المرضى النفسييف وأنماط اإلضطرابات عف طريؽ أخذه مقاييس جسمانية خبلؿ عاميف - 1820
 1830في مستشفى بافاريا لؤلمراض العقمية في ألمانيا ،ووصؿ إلى أربعة أنماط  ،لكؿ نمط خصائصو
كما يمي:
 النمط البدين ويمتاز بالسمنة والقصر واستدارة أبعاده الجسمية ،ثقيؿ الوزف وغميظ الرقبة وقصيرالساقيف ،عريض الوجو والصدر ،وتتمثؿ شخصية ىذا النمط بتناوب المرح واإلنقباض في فترات
زمنية تطوؿ او تقصر ،ويتميز بالتقمب اإلنفعالي والتفاؤؿ والميؿ إلى التعبير الواضح والصريح عف
إنفعاالتو واالختبلط بالناس.
 النمط النحيف ،ويمتاز بأنو نحيؿ طويؿ القامة ،مستطيؿ االطراؼ ويتصؼ بضيؽ العظاـ وفقر الدـوجفاؼ الجسد  ،وطوؿ الذراعيف وضعؼ العضبلت والوجو ،مثمث الشكؿ ولديو استعداد لبلنتقاـ،
متردد في سموكو وتفكيره وعواطفو ،يميؿ لمتأمؿ والتفكير بعمؽ والخجؿ ،والعبلقات االجتماعية
المحدودة  ،كما أنو قمؽ وييتـ بالنظاـ بشكؿ زائد.
 النمط الرياضي )العضمي)  :يتميز بحسف تكوينو العضمي ،واالكتاؼ العريضة والعضبلت النامية،الوجو بيضاوي ممتد ،العنؽ متيف طويؿ ،نحيؼ الخصر ضيؽ الحوض ،يميؿ لمقوة واالحتكاؾ مع
الغير والسيطرة والمنافسة والنشاط الحركي ويبدو عميو في كثير مف االحياف الخجؿ والحساسية
اإلنفعالية والعزلة نسبياً.
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 النمط غير المنتظم :ويسمى أيضاً بالنمط المختمط او المشوه ،فيو خميط مف بعض صفات االنماطالثبلثة السابقة وغير عادي ،ال يتصؼ بانتظاـ أبعاد جسمو ،كثي اًر ما يبدو عميو الخجؿ واالنطواء
والحساسية و اإلنفعالية ،بارد عاطفياً ،قد يكوف لديو مشاكؿ في أحد الغدد الصماء وىو قابؿ
لئلصابة بأي مرض عقمي ( .الزيتني)1894 ،
القت ىذه التقسيمات تأييداً واعتراضاً مف الكثير مف العمماء ،ومف بيف ىذه اإلعتراضات رأي العالـ والطبيب
بناء عمى افتراضات
النفسي األمريكي " (  ،) William Shelldonحيث قاؿ أف ىذه النظرية تقسـ الناس ً
ينفصؿ بعضيا عف بعض وال يمكف اإلعتماد عمييا كقيـ متطرفة تحكـ عمى الطوؿ والقصر والسمنة
والنحافة ،وبذلؾ قاـ بوضع معايير معينة ضمف تدرجات وأبعاد ظاىرة لمفرد مع معايير خاصة.
 -1االنماط النفسية:
أسفرت المبلحظات والخبرات العيادية التي توصؿ إلييا العالـ النفسي السويسيري كارؿ يونغ إلى أف
الشخصيات يمكف تحديدىا حسب النمط النفسي الذي تنتمي إليو.
 نمط الشخصية االنبساطية :يتصؼ بالنشاط ويميؿ إلى المشاركة في النشاط االجتماعي ،ييتـباآلخريف ولو صداقات كثيرة ،مقبؿ عمى الدنيا في حيوية وصراحة ،طاقتو االنفعالية موجية لمخارج
نحو الناس واألشياء ،ويتفرع ىذا النمط إلى أربعة فروع :النمط االنبساطي المفكر ،النمط اإلنبساطي
الوجداني ،النمط اإلنبساطي الحسي ،النمط اإلنبساطي اإلليامي (.سفياف) 2004 ،
 نمط الشخصية اإلنطوائي :ىنا تكوف الطاقة االنفعالية لديو متجية لمداخؿ نحو الذات يفكر فينفسو  ،متمركز حوؿ ذاتو يتميز باالنسحابية وغير اجتماعي ،يخضع سموكو لمبادئ مطمقة وقوانيف
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أي أنو غير مرف ،يتصؼ أيضا بالشؾ والخجؿ والخوؼ ،ويتفرع ىذا النمط إلى أربعة فروع،
صارمة ّ
اإلنطوائي المفكر ،اإلنطوائي الحسي ،اإلنطوائي الوجداني ،االنطوائي اإلليامي ( .سفياف) 2004 ،

 -1األنماط اإلجتماعية:
تحدث العالـ النفسي األلماني سبارنجر في كتابو عاـ  1822بعنواف " أنماط الرجاؿ " عف أصناؼ ستة
لمشخصيات يتوزع الناس بينيا  ،وىي :النمط الديني واإلجتماعي والسياسي والجمالي واالقتصادي والعممي،
ويتوزعوف حسب سيطرة وغمبة قيمة مف القيـ السابؽ ذكرىا )القيمة الدينية واالجتماعية والسياسية والجمالية
واالقتصادية والعممية) ،وىذه القيـ موجودة لدى جميع أفراد الجنس البشري والفرؽ بيف الناس يكوف حسب
القيمة التي تحتؿ المرتبة األولى في سمميـ القيمي ،فالقيمة القوية التي تحتؿ مرتبة عالية لدى صاحبيا ىي
التي تتحكـ في سموكو ،وبالتالي إذا عرفنا نوع القيمة المسيطرة عمى شخص ما نستطيع التنبؤ بمعظـ سموكو
ونستطيع التعامؿ معو بنجاح  ( .سفياف) 2004 ،
اىتـ اصحاب ىذه النظرية بدراسة أنماط الشخصية وتحديد السمات التي يتميز بيا كؿ فرد عف االخر،
ومف ىؤالء العمماء – (  ، ) Allport. Kathel. Eyzenckحيث اكد ( ) Kathelأف النمط اساس في بناء
الشخصية ،ويمكف أف يكوف ىذا النمط استعدادا فظريا او مكتسباً كما في السمات اإلجتماعية كاالخبلص
واالمانة والصدؽ وغيرىا .وتعتمد ىذه النظرية عمى فكرة ثبات الشخصية ،فالشخص الواحد يسمؾ سموكا
متشاركاً في المواقؼ المتشاركة ،كذلؾ تعتمد ىذه النظرية عمى اختبلؼ االفراد فيما يممكوف مف سمات ،فنحف
جميعاً نغضب في المواقؼ التي تثير الغضب ،لكف لكؿ منا درجة ليذا الغضب تختمؼ عف غيرىوطريقة
التعبير عف ىذا الغضب ( أحمد) 2002 ،
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في تعريؼ النمط نجد أنيا تعرؼ لغة عمى أساس أنيا مشتقة مف السمات ويعني السكينة والوقار أو الييئة،،
أما إصطبلحا :يعرفيا (  ) Allportبأنيا تركيب نفسي عصبي لو القدرة عمى أف يعيد المثيرات المتعددة إلى
نوع مف التساوي الوظيفي ،وأف يعيد إصدار وتوجيو أشكاؿ متكافئة ومتسقة مف السموؾ التكيفي والتعبيري،
كما تعرؼ بأنيا استعداد وصفة ثابتة نسبياً لنوع معيف مف السموؾ رغـ اختبلؼ الظروؼ البيئية وتكوف بارزة
في الشخص بحيث تميزه عف غيره تماي اًز واضحاً  .وبصفة عامة يعرؼ النمط عمى أنو مجموعة مف
السمات او خاصية أو صفة ذات دواـ نسبي يمكف أف يختمؼ فييا األفر اد وتكوف إما وراثية أو مكتسبة
ويمكف أف تكوف جسمية أو انفعالية أو معرفية أو متعمقة بالمواقؼ االجتماعية.

 1.1.1عالقة النمط بمفاىيم أخرى
ىناؾ حدود ومحددات لمتفريؽ بيف النمط والتعريفات األخرى في النظريات المختمفة ،ومنيا-:
 -1النمط والسمة في الوقت الذي تعبر فيو السمة عف تفرد الفرد فإف النمط يخفي ىذا التفرد ،ألف
النمط تكويف نموذجي يقيمو المبلحظ ليطابؽ بينو وبيف الفرد عمى حساب فقداف ىذا الفرد لشخصيتو
المتميزة ،بينما السمة عبارة عف انعكاسات حقيقية لشخصيتو وتعبير عف فرديتو والسمات انعكاس
واقعي لما ىو موجود فعبلً ،فالنمط يجمع والسمة تفرؽ  ،أي أف النمط عبارة عف اختبلؼ في النوع
والسمة اختبلؼ في الدرجة.
 -2النمط والقيمة يصؼ بعض العمماء القيـ باعتبارىا سمات شخصية فيي مف المحددات التي تميز
األشخاص ،إال أنو يمكف التمييز بيف النمط والقيمة مف حيث القابمية لمتغير ،ففي حيف أف القيمة
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تتغير عندما تتوفر الشروط لذلؾ ،فإف النمط أدوـ وأعمؽ وتستمر لفترات طويمة وىي تتغير ببطء
شديد ( .سفياف) 2004 ،
 -3النمط واالتجاه يشير االتجاه عادة إلى موضوع معيف)سياسي ،ديني ،اقتصادي...الخ(  ،أما النمط
فتبرزىا مواضيع شديدة التنوع ال يمكف حصرىا ،والنمط أكثر عمومية مف االتجاه ويشير إلى مستوى
أرقى مف التكامؿ ،والنمط ىو المفيوـ األساسي في دراسة الشخصية  ،أما اإلتجاه فيو موضوع
أساسي في عمـ النفس االجتماعي ( .سفياف) 2004 ،
4

-النمط والعادة تستخدـ العادة بمفيوـ ضيؽ عمى أنيا نوع مف الميؿ المحدد ،أما النمط فيو أكثر

عمومية مف العادة حيث أف النمط يتكوف مف خبلؿ التكامؿ الوظيفي بيف مجموعة مف العادات النوعية ذات
الداللة التكيفية العامة بالنسبة لمفرد ( .سفياف) 2004 ،
 1.1.1اتجاىات نظرية األنماط
أوالً – إتجاه Allport Jordin
يعتبر عميد سيكولوجية سمات الشخصية حيث نظر إلييا باعتبارىا الوحدة المناسبة لوصؼ الشخصية،
والسمة لديو ليست الصفة المميزة لسموؾ الفرد فقط بؿ ىي استعداد أو قوة دفع تدفع سموكو وتوجيو بطريقة
معينة فمثبل الشخص الذي يتسـ بالكرـ يكوف دائما لديو استعداد لمتصرؼ بكرامة في جميع الظروؼ
والمواقؼ ،وقد توصؿ ألبورت لمسمات عندما فحص قاموسا لمغة االنجميزية بحث فيو عف كؿ كممة تشير إلى
صور شخصية لمسموؾ ،فحدد ما يقارب مف  11ألؼ كممة مف أصؿ  40ألؼ كممة ،ثـ مف خبلليا تـ
حذؼ الكممات التي تتصؿ بحاالت مزاجية مؤقتة والتي تعد في أساسيا تقويمية والتي تشير إلى صفات
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جسمية أكثر منيا نفسية ،فأصبحت قائمة أسماء السمات ما يقرب مف  460كممة واعتبرىا نقطة البداية
لدراسة الشخصية( .عبد الخالؽ ) 1996 ،

ثانياُ  -اتجاه Remondd Kathil
تقوـ نظرية (  ) Kathilعمى التنبؤ ولذلؾ فإنو يؤكد عمى وجود متغيرات دافعة ينبغي تحديدىا وتوضيحيا
بعناية ،كما يؤكد في بناء الشخصية عمى أىمية الخمفية الوراثية والمحددات االجتماعية ،كما يعترؼ بأىمية
التعمـ في نمو الشخصية ويقرر أنو إذا لـ يمكف قياس الشخصية تجريبيا والتعبير عنيا كمياً  ،فبل يعتبر ذلؾ
نظرية بؿ فمسفة ولذلؾ نظريتو مبنية عمى أساليب موضوعية دقيقة وترتكز عمى الطرؽ العممية .وقد بدأ كاتؿ
في تحديد وقياس المكونات األساسية لمشخصية فجمع في البداية حوالي ثمانية آالؼ كممة إنجميزية تستخدـ
لوصؼ الناس بعضيـ لبعض وبع استبعاد التعبيرات النادرة والمتداخمة تمكف مف تخفيؼ ىذا العدد إلى حوالي
200مفردة  ،وطمب فريؽ البحث مف مجموعات مختمفة مف الناس أف يستخدموا ىذه الكممات في وصؼ
أنفسيـ وأصدقائيـ ،ثـ حممت التعبيرات المستخدمة بالتحميؿ العاممي فتمكف مف تحديد  16مجموعة وضعت
ليا عناويف بالحروؼ ،وتعرؼ ىذه الخصائص بالسمات المصدرية واعتبرت مصدر لمكثير مف السمات
السطحية أو الظاىرية ويمكف ذكرىا كما يمي:
 -1اإلجتماعية مقابؿ العدوانية.
 -2التحرر مقابؿ المحافظة.
 -3السيطرة مقابؿ الخضوع.
 -4التبصر مقابؿ السذاجة.
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 -5الثبات والنضج اإلنفعالي واإلتزاف مقابؿ عدـ النضج واإلتزاف.
 -6قوة األنا األعمى مقابؿ ضعؼ األنا األعمى.
 -7المخاطرة مقابؿ الحرص والخجؿ.
 -8اإلنبساط ضد اإلنطواء.
 -9المرونة و البساطة مقابؿ الصبلبة.
-10

الواقعية مقابؿ الخياؿ.

-11

الثقة التامة مقابؿ الشعور باإلثـ.

-12

اإلكتقاء الذاتي مقابؿ االعتمادية.

-13

قوة التحكـ الذاتي في العواطؼ مقابؿ ضعؼ التحكـ في العواطؼ.

-14

قوة التوتر الدافعي مقابؿ ضعؼ التوتر الدافعي.

-15

الذكاء العاـ مقابؿ ضعؼ الذكاء

-16

التوجس والشؾ واالرتياب والغيرة مقابؿ الثقة والتعامؿ بحزـ وثبات( .عبد الخالؽ) 1996،

ثالثًا – اتجاه Eyzenk
مبكر لمتوصؿ إلى نظرية عف الشخصية وتكوف ذات داللة ،وأنو
يرى (  ) Eyzenkأنو ما زاؿ الطريؽ ًا
يمكف إجراء التجارب عمييا  ،وفي رأيو أف المرحمة الحالية في تكويف نظرية الشخصية مرحمة وصفية ،ولـ
تصؿ بعد إلى مستوى السموؾ اإلنساني ،وقد تأثر ايزنؾ بتنميط يونج عف االنطواء – االنبساط ،وكذلؾ تأثر
بأبعاد كريتشمر التكوينية الجسمية ،وبذلؾ استخدـ  Eyzenkبعض المتغيرات ،مثؿ :مقاييس الجسـ،

37

ونتائج السيكوجمفانومتر (

لقياس التغيرات الحشوية ) والبيانات الخاصة بأحداث حياة الفرد والبيانات

التاريخية والتقارير والمبلحظات ،واعتبر جميع ىذه المتغيرات ضرورية وىامة؛ لتحجيج صور الشخصية
لدى أي إنساف ،وفي الوقت نفسو يبحث ايزنؾ عف مجموعة ضابطة ألنظمة المتغيرات التي يخضعيا لمدراسة
والقياس ( .العنزي) 1998 ،
متشددا في مبادئو العممية ،وركز بشكؿ كبير عمى المفاىيـ القياسية ،وليذا السبب كاف مف أشد
كاف ايزنؾ
ً
المنتقديف لمنظرية النفسية التحميمية ،ودعـ فكرة السمة ،وأكد عمى الحاجة إلى تطوير مقاييس لمسمة ،والحاجة
إلى تطوير نظريات يمكف اختيارىا ونقدىا ،واألىـ مف ذلؾ تحديد مكونات بناء كؿ سمة ،إذ ابتعد في
أبحاثو وكتاباتو عف تحديد أو وصؼ السمة بإطار نظري دوف معنى ،وعد السمة ميمة بحد ذاتيا؛ لتوضيح
سموؾ ما يدخؿ في مفيوـ ىذه السمة؛ فاعتمد بشكؿ أساسي عمى التحميؿ العاممي؛ وىو استخبلص لمعوامؿ
األساسية مف مصفوفة ارتباطية التي تستمد مف نتائج تطبيؽ اختبارات معينة عمى مجموعة كبيرة مف
احصائيا
أسسا لبناء الشخصية ،ونظرية التحميؿ العاممي تساعدنا
ً
األفراد ،فنظرية السمات تظير أف ىناؾ ً
لتحديد أي سموؾ ينتمي ألي شخصية ،أو أي فئة أو عادة أو طبيعة ليا صمة ببناء الشخصية ( .كفافي،
النياؿ ،سالـ ) 2010 ،
لكؿ دراسة نظرية تساعد عمى تفسير جوانبيا وتثبت صحتيا مف عدمو ،كذلؾ توضح مدى التشابو
واالختبلؼ بينيا وبيف الدراسات التي تستند إلييا والعبلقات التي تكوف أو ال تكوف فيما بيف الدراسة والنظرية،
وفي إطار ىذه الدراسة التي قامت بيا الباحثة حوؿ أنماط الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي استندت
إلى نظرية أيزنؾ لمشخصية.
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1.1.1الشخصية عند ايزنك ( ) Eysenk
ىي :ذلؾ التنظيـ الثابت والدائـ إلى حد ما لطباع الفرد ومزاجو وعقمو وبنية جسمو ،والذي يحدد توافقو
الفريد لبيئتو ،وتشير الطباع إلى جياز السموؾ النزوعي ( اإلرادي) ،ويقصد بالمزاج( :السموؾ الوجداني
االنفعاؿ)  ،عمى حيف يشير العقؿ :إلى السموؾ المعرفي (الذكاء) ،ويقصد بالبنية :شكؿ الجسـ والميراث
العصبي والغددي لمفرد ( .العنزي ، ) 1998 ،ويرى ىذا العالـ أف ىناؾ نمطيف أساسيف لمشخصية:
 النمط االنبساطي ( .) Extraversion النمط االنطوائي (  ( .) Introvertصالح)2008 ،قد َـ (  ) Eyzenkنظريتو عف أنماط الشخصية وعوامميا وقسميا إلى خمسة أنماط ،ىي( :االنبساط،
ّ
والعصابية والذىانية ،والذكاء ،والتقدمية) ،وحاوؿ ايزنؾ أف يرجع ىذه النظرية فيما يختص بعاممي االنبساط
واالنطواء إلى األفكار المبكرة التي كانت عف األنماط أو األمزجة األربعة األولى التي ىي( :الصفراوي،
والدموي والسوداوي ،والبمغمي).
تسمى نظرية (  ) Eyzenkأيضاً بنظرية (السمات والعوامؿ) ،وتعد نظريتو تجريبية عممية ،فيو يرى َّ
أف أي
نظرة إلى الشخصية يجب أف تعتمد عمى النتائج التجريبية التي تعالج نتائجيا بالطرؽ اإلحصائية ،وتتصؼ
خاصا بتركيب الشخصية ،ومف ثـ يتفحص
فرضا
نظريتو بالمنيج الفرضي االستداللي؛ أي أنو يضع
ً
ً
النظريات بطريقة استداللية ،ويتجو ايزنؾ إلى دراسة الشخصية بكؿ الطرؽ المتاحة والممكنة ( العنزي،
.)1998
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شخصية لدى ايزنك
عوامل وانماط ال ّ
تستند نظرية (  ) Eyzenkإلى السمات واألنماط الخاصة بالشخصية كوصؼ ليا Traits and
 Types in Eysenck Theoryكما كاف الحاؿ مع (  ،) Kathilفإف نظرية (  ) Eyzenkتشير إلى أنو
مف الممكف وصؼ الشخصية مف حيث السمات التي يتـ تمثيميا كعوامؿ أولية إحصائية ،وتعرؼ بوصفيا
(أبنية نظرية تعتمد عمى العبلقات التبادلية المبلحظة بيف عدد مف االستجابات االعتيادية المختمفة).
وتضم األمثمة الخاصة بالسمات الميمة في نظرية ايزنك :
 -1النشاط البدنيPhysical activity .
 -2االندفاعيةImpulsiveness .
 -3المخاطرةRisk-taking .
 -4تحمؿ المسوؤليةResponsibility .
 -5القمؽ أواليـWorrisomeness .
 -6االستعداد إلى االبنياجCarefreeness .
 -7االستعداد االجتماعيSociality .
يرى ايزنؾ أف ىناؾ بعديف رئيسيف لمشخصية يستطيعاف تفسير العديد مف األنماط المتباينة مف األشخاص
الذيف تقابميـ ،وىذيف البعديف ،ىما:
 -1االنبساط  -االنطواء.
 -2العصابية ( االتزاف  -عدـ االتزاف ).
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وقد حدد عمى المستوى الوصفي وجود بعديف ىاميف مف أبعاد الشخصية ،ويشير مفيوـ العصابية إلى عدـ
االتزاف  -االتزاف إلى بعد االنفعالية ،إذ يكوف فيو األفراد المزاجييوف والقمقوف والمتقمبوف وسيئو التوافؽ عند
النياية العصابية أو غير المتزنة ،واألفراد اليادئوف جيدو التوافؽ عند النياية األخرى ( .كفافي ،النياؿ ،سالـ
) 2010 ،
باإلضافة إلى ما سبؽ ،وما أكدتو الكتب واألبحاث والدراسات ،نجد أف ايزنؾ يحدد نتيجة ألبحاثو خمسة
عوامؿ راقية وعريضة وعميقة وذات أىمية عممية كبيرة في وصؼ الشخصية ،وىي كاآلتي:
 -1عامل االنبساط ( ) Extraversion
يحيا ،ىو
ساسا تشر ً
وىو عامؿ ثنائي القطب يقابؿ بيف االنبساط واالنطواء ،ويرى ايزنؾ أف ليذا العامؿ أ ً
(التكويف الشبكي) ،ويعتمد المستوى الفيزيولوجي عمى توازف االستثارة والكؼ بوصفيا وظائؼ لمجياز
العصبي ،ويرتبط عمى المستوى السموكي بالقابمية لمتشريط ،وقد دلؿ وركز عمى األساس الوراثي في ىذا
العامؿ ( .العنزي ) 1998،
 -1عامل العصابية ( ) Neuroticism
العصابية – االتزاف االنفعالي عامؿ ثنائي القطب يقابؿ بيف مظاىر حسف التوافؽ والنضج والثبات االنفعالي
وبيف اختبلؿ ىذا التوافؽ ،والعصابية ليست ىي العصاب ،بؿ االستعداد لئلصابة بيا عند توفر شرط
االنعصاب أو توافر الضغوط و المواقؼ العصبية ( .العنزي) 1998 ،
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 -1عامل الذىانية ( ) Psychoticism
وىو عامؿ استخرج عاـ  1961خبلؿ تحميؿ ايزنؾ لمحكمات تميز بيف ثبلث مجموعات مف العينات التي
يراد فحصيا ،وىـ مف األسوياء والفصامييف ،ومرضى اليوس واالكتئاب – بدرجات تتزايد بيذا الترتيب –
ومف األمثمة عمى االختبارات الذىنية :الحكـ عمى المسافة المكانية ،وسرعة القراءة ،ومستوى الكفاءة في
اختبار الرسـ بالمرآة ،وجمع صفوؼ مف األعداد ( .العنزي ) 1998،
وقد حظي بمزيد مف االىتماـ مف قبؿ ( ايزنؾ) وزمبلئو ومعاونيو ،إذ وجدوا أف الشخص الذي يحصؿ
عمى درجات مرتفعة فيو يوصؼ بالعدواني والبارد والقاسي؛ مما يؤدي إلى أنواع مف السموؾ المضاد
لممجتمع.
 -1عامل الذكاء ( ) Intelligence
وىو يمثؿ القدرة العامة أو العامؿ العاـ في نظرية " سبيرماف ".
 -1عامل التقدمية والتحرر ( ) Conservation & Radicalism
ينظر ايزنؾ والمدرسة اإلنجميزية إلى عامؿ التحرر والتقدـ وعامؿ الذكاء عمى أنيـ عوامؿ أساسية كامنة
وراء الفروؽ الفردية اإلنسانية؛ إال إنيـ يتبعوف ما اصطمح عميو كثير مف الباحثيف في معالجة القدرات
واالتجاىات بوصفيا مجاالت منفصمة ال تندرج تحت عنواف الشخصية  ( .العنزي) 1998 ،
 1.1.1األبعاد األ ولية في عاممي االنبساط والعصابية3
 -1أبعاد عامل االنبساط
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 الميول االجتماعية) Sociability ( . االندفاعية) Impulsiveness ( . الميل إلى المرح) Jocularity ( . الحيوية) Liveliness ( . النشاط) Activity ( . التفاؤل) Optimism ( . سرعة البديية) Quick Wiittedness ( . -1أبعاد عامل العصابية 3
 تقمبات الحالة المزاجية) Mood Swings ( . فقدان النوم) Sleeplessness ( . العصبية) Nervousness ( . القابمية لمتييج) Irritability ( . الحساسية) Sensivity ( . مشاعر النقص) Infenriiority Feelings ( . 1.1.1تقييم نظرية األنماط
حصمت ىذه النظرية عمى الكثير مف اإلنتقادات التي أثرت عمى موضوعيتيا وصبلحيتيا حيث لـ تستطع
اإلجابة عف الكثير مف األسئمة المطروحة حوؿ الشخصية وتقديـ البراىيف الكافية لمتفسيرات التي قدمتيا.
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وأىـ االنتقادات كانت ما يمي :
 -1أغفمت أثر العوامؿ الثقافية واإلجتماعية في الفروؽ الفردية بيف الشخصيات المختمفة.
 -2أكدت عمى مكوف واحد مف مكونات الشخصية مثؿ الناحية الجسمية أو االجتماعية.
 -3فكرة تقسيـ الناس إلى أنماط ذات حدود فاصمة ال تنطبؽ إال عمى االقمية المتطرفة (طويؿ -
قصير ،بديف  -نحيؼ ،منبسط – منطوي )
 -4نظرية األنماط تعجز عف تقديـ أساليب عبلجية لمتعامؿ مع مشاكؿ الشخصية وتعديؿ السموؾ
ولكنيا وسيمة مف وسائؿ الوصؼ فقط.
 -5ساىمت في تقديـ نظاـ لممقارنة بيف االفراد يصمح لمتوجيو واالرشاد.
 -6مف اإليجابيات في اإلنتقادات لمنظرية أنيا وضعت األسس األولى لدراسة الشخصي ،والتي ميدت
لظيور نظريات عديدة أخرى ( .سفياف) 2004 ،
 1.1.1نظرة نقدية إلى نظرية Eyzenk
لكؿ نظرية انتقادات ومنتقدوف وداعموف ومؤيدوف ،أو رافضوف لمنظرية وغير مؤمنيف بيا ،وىذا االنتقاد
سمبيا ،أما فيما يتعمؽ بنظرية ايزنؾ؛ فقد كانت ىناؾ عدة انتقادات ليا تمثمت في أف
قد يكوف
إيجابيا أو ً
ً
نظرية ايزنؾ والعوامؿ التي اعتمدتيا عف الشخصية تعرضت إلى نقد شديد ،خاصة مف قبؿ الباحثيف
األمريكييف؛ العتماده عمى وصؼ الشخصية في ضوء عاممي االنبساط والعصابية ،وكاف مف أبرز منتقديو:
(ريموند كاتؿ) وزمبلؤه؛ إذ كانوا يروف أف اختزاؿ تعقد الشخصية اإلنسانية إلى ىذيف العامميف فقط ىو مف
قبؿ اإليجاز المخؿ الذي ال يفيد في عممية التنبؤ بالسموؾ.
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جدا ،وىو
كما تعرضت النظرية إلى العديد مف االنتقادات ،منيا :إنيا طورت أ ً
صبل مف عينة تعتبر صغيرة ً
ما أدى بيا إلى التَّبسيط المفرط ،وىذا النقد يعتبر غير مقبوؿ؛ إذ أف أوؿ محاولة اليزنؾ كانت في عاـ
 1944الستعماؿ التحميؿ العاممي في تعريؼ العوامؿ المتعامدة ،وقد شممت عينة مكونة مف  700شخص
يعانوف مف االضطرابات العصابية ،وتعد ىذه العينة غير صغيرة إطبلقًا ،وقد تـ حساب تقديرات األطباء
وتقديرا ،وقد أدت الدراسة إلى تشكيؿ اثنيف مف العوامؿ والسمات بشكؿ
مقياسا
النفسييف عمى تسعة وثبلثيف
ً
ً
جيد ،وىما :العصابية والذىانية (. .كفافي ،النياؿ ،سالـ ) 2010 ،
وفي انتقادات أخرى وجدت الباحثة أف نظرية ايزنؾ تعد نظرية شاممة؛ أي أنيا قابمة لمتطبيؽ عمى كؿ َّ
الناس
وتكوف قابمة لبلختبار عمى نحو أكثر أو أقؿ تحديد ،كذلؾ لقد تـ اختبارىا واعادتيا عبر الزمف والثقافات
والجنس ،كما أنيا تنطبؽ عمى حالة الفرد في مواقؼ اجتماعية ميمة بالنسبة لمفرد نفسو ،وفي انتقاد آخر
وصفت النظرية بأنيا تتسـ باالقتصاد والبساطة في المفاىيـ؛ مما يجعميا سيمة الفيـ ،وما يميزىا أنيا
اعتمدت عمى التفاعؿ بيف البيئة والوراثة في تفسير أبعاد الشخصية األساسية (.كفافي ،النياؿ ،سالـ ،
) 2010
تحدثت الباحثة في القسـ األوؿ مف اإلطار النظري عف الشخصية كموضوع أساسي في ىذه الدراسة،
فسرت الشخصية وفقًا لمدراسة ،أما في
وقامت بتوضيح طبيعة الشخصية وتعريفيا ،وماىيتيا ،والنظرية التي ّ
القسـ الثاني؛ فسيكوف حوؿ الجريمة كموضوع مرتبط بأنماط الشخصية ،كما أنو مرتبط بالعينة التي تـ تطبيؽ
فسرتيا .
الدراسة عمييا؛ إذ سنتحدث في ىذا القسـ عف الجريمة وتعريفيا وأنواعيا والنظريات التي َّ
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 2.1.1الجريمة
ىي ظاىرة اجتماعية وخمقية وسياسية واقتصادية قبؿ أف تكوف حالة قانونية ،وانطبلقًا مف ىذا المفيوـ؛ فيي
عبارة عف تعبير لمموازنة بيف صراع القيـ االجتماعية والضغوط المختمفة مف قبؿ المجتمع؛ فاإلجراـ نتيجة
حالة الصراع بيف الفرد والمجتمع ،وقد كاف مفيوـ الجريمة قديما يعزى إلى نفس المجرـ َّ
الشريرة ،واف االنتقاـ
ً
ىو اإلنساف في رد فعؿ السموؾ اإلجرامي.
وليس وجو العجب في الجريمة أنيا موغمة في القدـ ،فتمؾ حقيقة رواىا لنا التاريخ فيما روى ،بؿ إف
تحور مما بمغو التّاريخ؛ فيي تحكي لنا أف
ًا
السماوية تعود بالجريمة إلى عيود أشد سحقًا ،وأبعد
الكتب َّ
ظمما وعدو ًانا ،وكاف
اإلنساف لـ يكد يعمر األرض بعدما أخرج مف الجنة حتى ّ
قدـ لمشر قر ً
بانا ،فسفح دـ أخيو ً
يضا -فيما يردده
مصرع قابيؿ عمى يد أخيو ىابيؿ ىو أوؿ مأساة إنسانية عمى وجو األرض ،والعجب –أ ً
بعض الباحثيف عف ثبات نسبة اإلجراـ ،وىـ يعنوف بذلؾ أف كؿ جماعة مف الناس تؤدي لمجريمة ضريبة
ذات نسبة ثابتة ،واف اختمؼ الباحثوف في ىذا األمر فإنيـ يتفقوف جميعا عمى أف الجريمة ظاىرة اجتماعية
رافقت جميع المجتمع البشري منذ نشأتو ( .الغامدي) 2010 ،
مغاير لؤلعراؼ االجتماعية المتعارؼ عمييا
ًا
فالجريمة مف وجية نظر االجتماعييف تعد سمو ًكا

في

المجتمع،واألعراؼ االجتماعية ىي :ضغوط وضوابط تقيد سموؾ الفرد؛ فالجريمة بمفيوميا العاـ ،ىي:
معا ،لذلؾ نجد أف المجتمع تصدى ليا بالقوانيف الجنائية والعقوبات
األفعاؿ التي تضر بالفرد والمجتمع ً
والتنافر واالبتعاد والحرماف في القوانيف االجتماعية  ( .عبد اهلل) 2011 ،

46

1..1.1الـجريـمة عبر التاريخ
الجريمة ظاىرة اجتماعية قديمة قدـ المجتمعات البشرية ،وبدأت عندما قتؿ قابيؿ أخوه ىابيؿ ،فيي
ترتبط بشكؿ أساسي بوجود المجتمع البشري؛ فبل يخمو أي مجتمع بشري مف الجريمة ،فشعور األفراد
بحاجتيـ إلى االنضماـ والتعاوف فيما بينيـ مف أجؿ إشباع االحتياجات جعميـ يكفوف عف بعض النزعات
تبعا لمزماف
فيحرـ تمؾ األفعاؿ ،ومع ذلؾ فقد اختمؼ العقاب ً
الفردية ،فتطمب ذلؾ األمر أف يتدخؿ المجتمع ّ
والمكاف ،ففي المجتمعات البدائية ساد الضبط االجتماعي غير الرسمي حيث تتوافؽ قيـ ومعايير الفرد مع قيـ
ومعايير المجتمع ،ومع وجود األسرة الممتدة كاف لكبار السف دورىـ المؤثر في الضبط االجتماعي ،ونتيجة
لسيادة عدـ االستقرار بدأ يتمثؿ الخبلؼ حوؿ المياه والمراعي ،وبدأت تسود الخبلفات بيف العائبلت ،والتي
وصمت لمقتؿ أحيانا  ( .رشواف)2010 ،
ويعتبر الديف أوؿ مصدر لمتحريـ في المجتمعات ،وفي كتابات الفبلسفة األقدميف ،أمثاؿ :أفبلطوف وسقراط
كما يوجد إشارات عابرة تستند الجريمة فييا إلى نفسيات منحرفة مصدرىا عيوب خمقية وجسمية؛ فالمجتمعات
منحصر في االنتقاـ والثأر ويتـ باستخداـ
ًا
البدائية عرفت جرائـ مختمفة ،مثؿ :القتؿ والضرب ،وكاف العقاب
القوة المادية ،وفي العصور القديمة الوسطى تجددت حاجات الناس مما زادت العبلقات االجتماعية ،ونتيجة
ليذا االزدياد التدريجي لعدد السكاف ،وتعدد الحاجات ،بدأت ظاىرة الجريمة واالنحراؼ بالظيور ،مثؿ :السرقة
والقتؿ وقطاع الطُّرؽ ...،الخ ،وبظيور المجتمعات الكبيرة المعقدة نشأت الدولة وأصبح تحديد الجرائـ يتـ عف
طريؽ التشريع ،ومف ىنا بدأت الحاجة لتدويف العقوبات المقررة لمجرائـ ( .رشواف )2010،
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 11.1.1تعريف الجريمة
إف تعريؼ الجريمة مف المشكبلت اليامة ،وليس ىناؾ اتفاؽ بيف العمماء حوؿ تحديد مفيوـ الجريمة
والسموؾ اإلجرامي ،وقد تعددت تعريفات الجريمة إلى حد التبايف ،فاختمؼ مفيوـ الجريمة مف مكاف إلى آخر،
ومف زمف إلى آخر باختبلؼ الثقافات ،والتشريعات التي تجرـ الفعؿ وتحرمو وتعتبره جريمة ،وىناؾ في
المقابؿ تعريفات ال تتغير بتغير الزماف أو المكاف ومنيا التعريفات الغوية و َّ
الشرعية  ( .الغوؿ) 2008،
عمم اإلجرام
وىو العمـ الذي يقوـ عمى دراسة اإلجراـ مف النواحي االنثروبولوجية ،والتداخؿ القائـ بيف ىذا العمـ والعموـ
االجتماعية ،ودراسة السموؾ اإلجرامي ،وعمـ العقاب والجريمة ،والجرـ والضبط االجتماعي والتفكؾ
االجتماعي ،وقد استخدـ العالـ االنثروبولوجي (بينارد ) مصطمح عمـ اإلجراـ في أواخر القرف التاسع عشر،
السابقة عمى ىذا التاريخ ،مثؿ :
ومع ذلؾ ىناؾ بعض الدراسات َّ
 دراسة سيذار بيكاريا (  1974 – 1738ـ )
 دراسة جيرمي بنثياـ (  1832 – 1748ـ )
 دراسة اندريو جيورى (  1829ـ ) الذي قاـ بتحميؿ التوزيع الجغرافي لمجريمة في فرنسا .
وتعد ىذه الدراسات األولى مف الدراسات التي قامت بتحميؿ الجريمة كظاىرة اجتماعية ،وفي مقابمة ىذه
الدراسات نجد:
* -دراسة لومبروزو (  1909 – 1835ـ )
*_ دراسة تمميذ لومبروزو وىو إنريكو فيرى (  1928 – 1856ـ )
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وىما مف أصحاب المدرسة الوضعية الجنائية ،الذيف حاولوا استخداـ مناىج االنثروبولوجيا في محاولتيـ
وضع نظرية بيولوجية عامة عف الجريمة(.منصور،الشربيني)2003،
بعضا مف ىذه التعريفات؛ لمتعرؼ عمى ماىية الجريمة وأبعادىا المختمفة مف المنظوراالجتماعي
وسنورد
ً
والنفسي والقانوني ( .الغوؿ) 2008،
 التعريف النفسي لمجريمةىو إشباع الغريزة اإلنسانية بطريقة شاذة ال يسمكيا الفرد العادي حيف يشبع الغريزة نفسيا ،وذلؾ أف أحو ًاال
نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة لحظة ارتكابو ليا ( .الغوؿ) 2008،
 التعريف االجتماعي لمجريمةالسموؾ التي يرسميا المجتمع إلفراده ،أو ىي كؿ انحراؼ عف المعايير
ىو نوع مف أنواع الخروج عف قواعد ُّ
الجماعية التي تتصؼ بقدر ىائؿ مف الجريمة النوعية والكمية ( .عبده) 2008 ،
في كبل التعريفيف لمفيوـ الجريمة ،نجدىا تعرؼ عمى أساس أنيا سموؾ ينتيؾ القواعد األخبلقية التي وضعت
ليا الجماعة جزاءات سمبية تحمؿ صفة الرسمية ،وىناؾ المعالجات ذات القيمة العالية حوؿ االستخدامات
القانونية والعامة لمصطمح الجريمة في المبلحظات التي أوردىا (لورد اكتف) حينما أشار إلى أنو يمكف تحديد
نطاؽ التَّشريع الجنائي ،عندما نتعرؼ عمى األفعاؿ التي تقررىا َّ
الدولة ،خبلؿ فترة زمنية معينة ،بأنيا تدخؿ
في عدد الجرائـ  ،وأف مف يرتكبوف

ىذه األفعاؿ يجب أف تطبؽ عمييـ العقوبة  ( .منصور،

الشربيني)2003،
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 التعريف القانوني لمجريمةانطبلقًا مف القاعدة القانونية التي تنص عمى  (( :ال جريمة وال عقوبة إال بنص )) التي أخدت مف مبدأ
الشريعة ،وانطبلقًا مف اإلسبلـ الذي سبؽ ىذه القاعدة بقروف عديدة ،إذ ورد في قوؿ اهلل تعالىَ ( :وأ ِ
اح ُكم
َن ْ
وك َعن َب ْع ِ
اعمَ ْم
ض َما أ َ
َب ْي َن ُيم ِب َما أ َ
اح َذ ْرُى ْم أَن َي ْف ِت ُن َ
َنز َل الم ُو َوَال تَت ِب ْع أ ْ
َنز َل الم ُو إِلَ ْي َك ۖ فَِإن تََول ْوا فَ ْ
اء ُى ْم َو ْ
َى َو َ
اس لَفَ ِ
ِ
ير م َن الن ِ
يب ُيم ِب َب ْع ِ
ون) ( .المائدة -) )49( ،واتفاقًا مع
ض ُذ ُنوِب ِي ْم ۖ َوِان َك ِث ًا
أَن َما ُي ِر ُ
اسقُ َ
يد الم ُو أَن ُيص َ
َّ
أصبل مف األصوؿ التشريعية ،وىو إنو ال يمكف تجريـ أي
النص القرآني والقاعدة القانونية ال بد مف مراعاة
ً
فعؿ ،أو االمتناع عف أي فعؿ إال إذا نص المشرع عمى تجريمو ،وخبلؼ ذلؾ تسري قاعدة ( إن األصل في
النصوص القانونية والتشريعية في أي دولة مف الدوؿ توضح صورة حية عف حياة ال ّشعب
األشياء اإلباحة) ،و ّ
أيضا -تعكس قيـ كؿ مجتمع ونظامو( .
فييا ،وىي بمثابة مرآة عاكسة لحياتيـ في فترات زمنية ،وىي – ً
الغوؿ ) 2008 ،
السموؾ الذي
تعرؼ الجريمة مف الناحية القانونية عمى أنياُّ " :
وقد أشار ( الغوؿ )2008 ،في كتابو إلى أنو ّ
نص القانوف عمى تحريمو وعقاب مرتكبو"( .احمد خميؼ 1962،ص ،)9كما ُعرفت بأنيا " فعؿ يحرمو
ضار وال يكوف مع ذلؾ جريمة ما لـ يخالؼ قانونا"( .احمد
ًا
القانوف ويعاقب عميو ،كما أف الفعؿ قد يكوف
أيضا -بأنيا " أي فعؿ يؤدي إلى انتياؾ القانوف ويعاقب صاحبو مف
عزت 1964،ص ،) 275وعرفت – ً
قبؿ الدولة "( .فرنؾ برسيؿ  .)1975وتعرفيا ( سامية الساعاتي 1983،ص ) 20عمى أنيا "فعؿ يجرمو
القانوف ويعاقب عميو مرتكبو حسب نصوص قانونية ،وينتيؾ القيـ والمعايير االجتماعية السائدة انتيا ًكا
صارخا يتجاوز حدود التسامح الممكنة".
ً
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 11.1.1أنواع الجرائم3
السابقة لمجريمة ،يتبيف مدى الخبلؼ وعدـ القدرة عمى الوصوؿ إلى تعريؼ محدد
مف خبلؿ التعريفات َّ
صالحا لكؿ مكاف وزماف ،وبناء عمى ىذا ،تـ تقسيـ الجرائـ في قانوف العقوبات
لماىية الجريمة ،وأف يكوف
ً
إلى ما يمي:
 الجنايات  :ىي الجرائـ الخطيرة والكبرى؛ كالقتؿ .
 الجنح :ىي الجرائـ أقؿ جسامة ،ومف األمثمة عمييا :السرقة.
 المخالفات :ىي الجرائـ الصغيرة ،ومف أمثمتيا :وضع المخالفات في الطرؽ ( .الغوؿ) 2008 ،
وأشار ( الشاذلي )2000 ،في كتابو إلى أف التقسيـ ألنواع الجرائـ يحتوي في طياتو عمى أنواع وتقسيمات
فرعية أخرى ،وتتفؽ جميعيا أنيا جرائـ بفعؿ مجرـ يعاقب عمييا ،وىذه التقسيمات ىي-:
أوًال  -التقسيم المبني عمى جسامة العقوبة ،وينقسم إلى3
 جرائم الحدود .
الدية .
 جرائم القصاص و َ
 جرائم التعزيز .
ثانيا  -تقسيم الجرائم من حيث القصد الجنائي ،وتقسم إلى3
ً
 الجرائم العمدية  :ىي التي يتعمد فييا الجاني ارتكاب الجريمة حيث يتوفر لديو القصد الجنائي.
 الجرائم غير العمدية  :ىي التي ال يتوفر فييا مثؿ ىذا القصد ،وتضـ الدفاع عف النفس أو القتؿ
بالخطأ.
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ثالثًا  -تقسيم الجرائم حسب وقت ارتكابيا .
ابعا  -تقسيم الجرائم إلى جرائم إيجابية وجرائم سمبية ،وىي كاآلتي 3
رً
 الجرائـ اإليجابية :ىي الجريمة التي تتكوف مف فعؿ إيجابي مخالؼ لمقانوف  ،وال بد مف أجؿ تحققيا
أف يقوـ المجرـ بنشاط جرمي يظير في العالـ الخارجي .
السمبية :تتكوف مف االمتناع عف القياـ بعمؿُ يوجبو القانوف ،ويفرض القانوف إج ارءه تحت
 الجرائـ َّ
طائمة العقاب ،مثؿ :جريمة امتناع الشاىد عف الحضور إلى المحكمة ألداء الشيادة التي ُدعي إلييا
 ،وعدـ التبميغ عما يجب تبميغو إلى الجيات المختصة مف أمور؛ كحوادث الزواج أو الوالدة أو الوفاة
ليبل ،واالمتناع عف تسميـ الطفؿ إلى مف لو حؽ في حضانتو
واالمتناع عف إضاءة مصابيح السيارة ً
قضائيا ( .الشاذلي) 2000 ،
 ،و االمتناع عف دفع النفقة المحكوـ بيا
ً
خامسا  -تقسيم الجرائم حسب كيفية ارتكابيا ،وتقسم إلى 3
ً
 الج ارئـ البسيطة  :ىي التي تتكوف مف فعؿ واحد ،مثؿ :السرقة .
 الجرائـ االعتيادية  :ىي التي تتكوف مف تكرار وقوع الفعؿ؛ فاالعتياد عمى الفعؿ يعتبر جريمة .
سادسا  -تقسيم الجرائم إلى جرائم مؤقتة وجرائم غير المؤقتة 3
ً
 الجرائـ المؤقتة :ىي التي تتكوف مف فعؿ يحدث في وقت محدد وينتيي بمجرد انتياء الجريمة ،مثؿ
القتؿ.
السرقة  ( .الشاذلي2000 ،
 الجرائـ غير المؤقتة  :ىي التي تتكوف مف فعؿ متجدد ومستمر ،مثؿَّ :
– الغوؿ) 2008 ،
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سابعا  -تقسيم الجرائم حسب طبيعتيا الخاصة ،وتقسم إلى3
ً
 جرائـ ضد الجماعة  :ىي التي قاـ المشرعوف بوضع عقوبتيا؛ لحفظ مصالح الجماعة سواء وقعت
عمى فرد مف أفراد الجماعة أو عمى الجماعة ونظاميا.
 جرائـ ضد األفراد :ىي التي قاـ المشرعوف بوضع عقوبتيا؛ لحفظ مصالح الفرد وىنا يوجد تغميب
لحؽ الفرد عمى الجماعة.
 جرائـ عادية  :ىي الجرائـ التي تكوف بواعثيا عادية .
 جرائـ سياسية  :ىي التي ترتكب؛ لتحقيؽ أغراض سياسية ،أو تدفع إلييا بواعث سياسية .
(الغوؿ)2008،
 11.1.1أنماط الجريمة3
 -1جريمة السرقة3

ىو الفعؿ الذي يقوـ بموجبو السارؽ بسمب شيء ممموؾ لمغير دوف إرادتو ،وىي

تختمؼ عف األفعاؿ اإلجرامية األخرى ،مثؿ :خيانة الوديعة أو األمانة التي تنطوي عمى الخداع،
شيئا غير
وتستدعي في كثير مف األحياف استعماؿ العنؼ والقوة  ،والسارق 3ىو كؿ مف اختمس ً
ممموؾ لو  ( .موسى)2007،
 -2جريمة ىتك العرض :ىو فعؿ غرضو اإلخبلؿ بحياء المتمقي ودوف رغبتو ،ويشترط فيو العمـ واإلدراؾ
واإلرادة مف الجاني  ،وال يكوف إال بالتعدي المادي واالحتكاؾ المباشر بالمتمقي ،وال يشترط جنس محدد
ألي مف الطرفيف ،ويعتبر الفعؿ ىتؾ عرض بمجرد كشؼ عورة المجني عمييا حتى دوف المساس بيا،
أو المساس بالعورة دوف كشفيا  ،والعورة :ىي أي جزء مف أجزاء الجسـ التي يحرص الفرد عمى
قانونا كجناية ( .موسى) 2007،
صونيا وحجبيا عف األنظار ،وتصنؼ ً
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 -3جريمة االغتصاب :ىو مواقعة األنثى غير متزوجة مف الفاعؿ دوف رغبتيا  ،وتشترط صحة المواقعة
حدوث إيبلج حتى ولو مرة واحدة وحتى دوف كامؿ عضو الرجؿ ،عمى أف تكوف المرأة مسموبة اإلرادة
ودوف رغبتيا؛ نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقمي ،أو الزوجة
المطمقة التي يواقعيا طميقيا دوف العمـ بطبلقيا ،وعدـ رضاىا عف المواقعة عند عمميا بطبلقيا ،وال
اغتصابا واالغتصاب جناية عقوبتيا تصؿ لئلعداـ ( .عبد اهلل) 2011 ،
تعتبر المواقعة مف الخمؼ
ً
 -1جريمة القتل 3ىي عممية إنياء حياة كائف حي بإرادة آخر ،ويمكف أف يستخدـ في عممية القتل أدوات
حادة أو قوية أو ثقيمة أو سبلح ناري أو مواد سامة ،والقتؿ كفعؿ ال يقتضي بالضرورة وجود صفة
مقصودا لمجرـ أو
إعداما
جريمة؛ إذ يمكف أف تقع عممية قتؿ خطأ ،كما يمكف أف يكوف فعؿ القتؿ
ً
ً
سفاح أو غير ذلؾ ،وىناؾ نوع آخر غير عمدي؛ فالقتؿ العمدي :ىو الذي يقع بنية مرتكبو ،أما قتؿ
الخطأ فيو الذي يقع عف غير قصد نية (.الشربيني) 2003 ،
ويغيبو ،لكف ال تقتصر
يستر العقؿ ّ
المسكرات 3تعرؼ المخدرات ً
لغويا :ىي ك ّؿ ما ُ
 -1جريمة المخدرات و ُ
خاصا
المخدرات عمى تعريفيا بيذا الشكؿ ،لذلؾ نجد في مختمؼ القوانيف واألبحاث والمجاالت تعريفًا
ً
آثار
كيميائية ،تمتمؾ ًا
لممخدرات بأنيا ُمنتجات
في كؿ مبحث واتجاه ،إذ إننا نجد التّعريؼ العممي
ّ
ّ
الصيدلة عمى ّأنيا مواد لمعبلج،
بيولوجية عمى البشر ،والكائنات ّ
ّ
الحية ،وتُستخدـ في مجاؿ الطّب و ّ
لمدة
عزز الّنشاط
العقمي ،وتُستخدـ ّ
والوقاية مف األمراض ،أو تشخيص المرض ،كما ّأنيا تُ ّ
البدني ،و ّ
ّ
محدودة(.عبد اهلل) 2011 ،
السوائؿ ،التي تمتمؾ القدرة عمى التّأثير في
عد
ّ
تُ ّ
المخدرات مجموعةُ مف العقاقير ،واألقراص ،والبودرة ،و ّ
العصبي ،والمزاج ،أما فيما يتعمؽ بالتّعريؼ القانوني فيي :مو ٌاد تسبب اإلدماف و تُسمـ
وظائؼ الجياز
ّ
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العصبي ،و مف المحظور زراعتيا أو تصنيعيا ّإال ألغراض ضمف القانوف ،وال تُستعمؿ ّإال مف خبلؿ
الجياز
ّ
ٍ
ٍ
السوء و َّ
الضرر الذي تؤدي بو ،وتؤثر بو عمى
رخصة
خاصة .و ميما كاف تعريفيا؛ فيي توضح لنا مدى َّ
الفرد كفرد وكمجتمع يعيش فيو  ،إذ يجيؿ الكثير مف األفراد األضرار التي تمحؽ بك ّؿ مف ُيدمف عمى ىذه
المنتجات ،فيي تُسبب اضطر ٍ
وتميفات في الكبد ،وعدـ القدرة عمى تناوؿ الطّعاـ ،وصعوبة
ابات
نفسيةّ ،
ّ
ّ
ٍ
الصرع ،وتُصيب القمب بأمر ٍ
السرطاف
اض مختمفة وكثي ٍرة ،وىي ّ
التّنفس ،والتيابات ر ّ
مسبب ألمراض ّ
ئوية ،و ّ
ٍ
اختبلؿ في
مما يؤدي إلى قطع اليديف ،والقدميف ،واضطرابات و
بأنواعو المختمفة ،وتف ّشي الغرغرينة في الجسد ّ
سبب الوفاة ،وقد
ًا
ناقبل
لعقمية ،كما ّأنيا تُعتبر ً
ئيسيا ألخطر األمراض "مرض اإليدز" الذي ُي ّ
القدرة ا ّ
ومصدر ر ً
الدوؿ بأسرىا عبر جميع وسائؿ
ُعقدت العديد مف المعاىدات ،والمؤتمرات ،وشاركت في
عممية التوعية ّ
ّ
لمحث عمى عدـ تناوؿ ىذه األصناؼ مف
وتـ إنشاء حمبلت عديدة؛
ّ
التّواصؿ كالتمفزيوف ،و ّ
الراديو ،واإلنترنتّ ،
ِ
المخدرات ،لما ليا مف ٍ
وعالميا( .
دوليا
سمبي ٍة عمى ُمدمنييا ،كما ّأنيا أصبحت مف المواد
ّ
آثار ّ
ً
المحرمة ً
ّ
الزغبي) 2004 ،
انتشار وجنا ًئيا؛ فيي تعتبر مف أىـ العوامؿ التي تقود
ًا
عدا عف كونيا مف أكبر وأخطر وأكثر أنواع الجرائـ
متعاطييا إلى الوقوع في جرائـ أخرى ،لذلؾ تجد أف ىناؾ عبلقة سببية بيف تعاطي المسكرات والمخدرات
اندفاعا إلى السموؾ
اميا؛ فتجعؿ الشخص أكثر
والجريمة؛ إذ إف اإلدماف عمييا أو تعاطييا يولد
ً
ً
استعدادا إجر ً
اإلجرامي ،وأقؿ حساسية لمعقبات الناتجة عف ىذا السموؾ ،باإلضافة إلى أف تعاطي مثؿ ىذه المواد يعد
جريمة يعاقب عمييا القانوف؛ وخاصة تعاطي المخدرات واإلتجار بيا ،كما أف ىناؾ عالقة بين الخمر
واإلجرام ،فيناؾ تأثير عميؽ يحدثو شرب الخمر حتى ولو كاف بكميات قميمة ،حيث إنو يضعؼ القدرات
الذىنية لدى متناوليا ،ويقمؿ مف القدرة عمى التمييز واإلدراؾ ،باإلضافة لتأثيره عمى إرادة الشخص فتجعميا
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غير قادرة عمى مقاومة َّ
الدوافع الغريزية ،واالنقياد لؤلفعاؿ اإلجرامية ،ىذا النوع مف الجرائـ لو طابع خاص،
حيث إف إغمب الجرائـ التي يتـ ارتكابيا أثناء حالة السكر ،ىي :جرائـ العنؼ واالعتداء عمى العرض
أحيانا اإلصابة ببعض األمراض
واإلىماؿ مثؿ حوادث السيارات ،باإلضافة إلى أف ىذا اإلدماف يترتب عميو
ً
النفسية والبدنية والعضوية ( .عبد اهلل) 2011 ،
يما مف العوامؿ التي تدفع بالفرد لمجريمة،
تتمثؿ عبلقة المخدرات باإلجراـ في أف المخدرات تعد
ً
عامبل م ً
فتعاطي المخدرات والتجارة بيا يعد جريمة يعاقب عمييا القانوف ،سواء كانت مف النوع الخيؼ ،مثؿ الحشيش
أو النوع الثقيؿ ،مثؿ :المورفيف ،بخبلؼ الخمر الذي ال يعاقب عميو ،ىذا مف ناحية ومف ناحية أخرى تساىـ
المخد ارت في زيادة عدد الجرائـ؛ إذ إف نقص الموارد البلزمة لضماف حاجة المدمف قد تدفعو إلى ارتكاب
الجرائـ؛ لتدبير احتياجاتو مف المخدرات ،ومف أىـ تمؾ الجرائـ :السرقات ،باإلضافة إلى أف تعاطي المخدرات
تطمؽ العناف لمغرائز ،وتضعؼ مف مقدرة المدمف عمى الحد مف سيطرتيا؛ فيندفع إلى ارتكاب الجرائـ وال سيما
االعتداء عمى األعراض  ( .عبد اهلل) 2011 ،
 -1الجرائم المالية 3ىي كؿ فعؿ يعتدي فيو المجرـ عمى حؽ مف الحقوؽ المالية لمدولة ،أو الشخاص
أيضا-
المعنوية العامة ،كما تعرؼ – ً

بكؿ فعؿ يترتب عميو ضياع حؽ مف الحقوؽ المالية ،أو

المساس بالمصمحة المالية ألي كاف ،مثؿ :التزوير في المستندات المالية ،أو الوثائؽ الثبوتية ،أو
تزييؼ عممة ،أو رصيد فارغ ،وشيكات ببل رصيد أو تزوير العممة ،وتزوير السندات العامة ،أو
الطوابع أو االوراؽ المالية األخرى ،والسرقة واالحتياؿ ،واساءة االثتماف ،أو غسؿ األمواؿ ،وغيرىا مف
الجرائـ التي ليا عبلقة في صمتيا وطبيعتيا لبلمواؿ ( .الغوؿ) 2008 ،
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النظريات المفسرة لسموك اإلجرامي
إف البحث عف تفسير الجريمة ليس بدعة حديثة؛ إذ إف األقدميف حاولوا تفسير الجريمة بنسبتيا إلى أرواح
شريرة تقمصت شخص المجرـ ،وكانت بذلؾ متجردة مف الطابع العممي ،ولـ تبدأ دراسة الجريمة دراسة عممية
إال في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،وتوالت النظريات التي حاولت تفسير السموؾ اإلجرامي فمـ
السبؿ وتوجو كؿ منيـ وجيتو
يتفؽ الباحثوف عمى كممة سواء في تفسيرىـ لظاىرة األجراـ ،بؿ تفرقت بيـ َّ
التي تتفؽ مع آرائو وفمسفتو ( .الغامدي) 2010 ،

أوال -المدرسة البيولوجية
كاف لبلتجاه البيولوجي في تفسير السموؾ اإلجرامي آراء كثيرة بدأت منذ القرف السادس عشر ،لكف زعيميا
تعبير عف اتجاه
ًا
الحقيقي ىو العالـ االيطالي (شيزاري لومبروزو) ،الذي كانت آراؤه وصفا لممدرسة ،وكانت
عممي في تفسير الظاىرة اإلجرامية .
مضمون نظرية لومبروزو 3مف خبلؿ دراساتو المتعددة وفحوصاتو التي أجراىا عمى الجنود ،وجماجـ مف
أُعدموا ،ونزالء المؤسسات العقابية ،توصؿ إلى نتيجة مفادىا أف المجرميف يختمفوف عف غير المجرميف ،وأف
وعيوبا في التكويف الجسماني َّ
الداخمي ال توجد عند غيرىـ ،فقد اتضح لو أف المجرـ
ليـ خصائص جسدية
ً
إنساف شاذ التكويف يتميز بعدـ انتظاـ في جمجمتو ،وضيؽ في جبيتو ،وشذوذ في أسنانو وغيرىا مف
الصفات ،وكانت الش اررة التي فتحت أماـ (لمبروزو) أفاقًا جديدة عندما قاـ بتشريح جثة قاطع طريؽ في
بروزا ،فقد
جنوب إيطاليا ،فقد اكتشؼ
عرضا في مؤخر جمجمة ىذا الشخص و تجويفًا ،إذ ينبغي أف يكوف ً
ً
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قرر بناء عمى ذلؾ؛ أنو يوجد صمة بيف اإلجراـ وبيف الخمؿ العضوي أو العيب النفساني في المجرـ  ،فقد
اميا بشرًيا يتميز بخصائص جسدية ونفسية  ( .مسمـ) 2001 ،
وجد
نموذجا إجر ً
ً
مضمون نظرية فرويد  3يعتبر فرويد مف رواد المدرسة البيولوجية الحديثة ،ويقسـ فرويد جوانب النفس
البشرية حسب وظائفيا إلى ثبلثة أقساـ ،وىي :الذات أو اليو  ،األنا  ،واألنا األعمى.
 -1الذات :ىو الجانب الذي يعتبره فرويد مستودع الميوؿ الفطرية واالستعدادات الموروثة والنزعات
الغريزّي ة ،وتستقر ىذه الميوؿ والرغبات فيما يطمؽ عميو البلشعور ،والذات يوجد عندىا نزعة إلخراج
الرغبات إلى حيز التنفيذ ،دوف ال مباالة بالقيـ األخبلفية أو أي اعتداد بالتقاليد
ىذه الميوؿ َّ
االجتماعية.
 -2األنا  :ىو الجانب العقؿ مف النفس البشرية؛ فيو الجانب ال ّشعوري القريب مف واقع الحياة ،ومف ثـ
دوما إلى ترويض الذات ،وكبح جماحيا ،والتعبير عف ميوليا الفطرية بطريقة تنسجـ مع القيـ
تسعى ً
والتقاليد .
 -3األنا العميا 3ىو الجانب المثالي مف النَّفس البشرية الذي يحتوي المبادئ السامية ،وتكمف فيو عوامؿ
الردع التي تولدىا القيـ األخبلقية والدينية والتقاليد االجتماعية ،فيي ما يعرؼ بالضمير وميمتيا،
القياـ بمراقبة األنا في أدائيا لوظيفتيا ومسائمتيا عف أي تقصير في توجيو الميوؿ الفطرية  ( .مسمـ،
) 2001
وعمى ضوء ىذا التقسيـ يفسر فرويد الجريمة ،فيرجعيا إما إلى عجز األنا عف تكييؼ ميوؿ الذات ونزعاتو
مع متطمبات القيـ والتقاليد االجتماعية ،أو عف تصعيد النشاط الغريزي ،أو عف رده وكبتو في البلشعور ،واما
الرقابة ،وفي الحالتيف تجد الذات نفسيا بدوف رقيب،
إلى انعداـ األنا العميا ،أو عجزىا عف أداء وظيفتيا في َّ
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السموؾ التي
ًا
بير
فتنطمؽ شيواتيا وغرائزىا؛ ليعبر الشخص عنيا تع ًا
مباشر؛ فيشبعيا عف طريؽ صور مف َ
يحرميا النظاـ االجتماعي ،فيخفؽ الفرد في كبح جماح نزعاتو الغريزية أو تصعيدىا في صورة سموؾ
اجتماعي مقبوؿ ،يكوف التعبير عنيا في صورة السموؾ اإلجرامي.
وقد طبؽ فرويد تحميمو النفسي لمسموؾ اإلجرامي باعتباره انعكا ًسا لمخمؿ أو االضطراب الذي يعتري جوانب
النفس البشرية فيما يتعمؽ بعقدة أوديب وعقدة الذنب  ( .الشاذلي) 2000 ،
ثانيا  -المدرسة االجتماعية
ردا عمى ما جاء في المدرسة البيولوجية التي عزت الجريمة إلى العوامؿ البيولوجية
كاف ظيور ىذه المدرسة ً
تاما لدور العامؿ االجتماعي والظروؼ البيئية في توليد السموؾ
ًا
دوف سواىا؛ إذ كانت تتضمف
إنكار ً
اإلجرامي ،وقد ازدىرت الدراسات االجتماعية لمظاىرة اإلجرامية في الواليات المتحدة ،وذلؾ بعد أف نشر
اإل نجميزي جورج كتابو الذي خصصو لنقد نظرية لمبروزو ،ويتفؽ أنصار المدارس االجتماعية في تمييز
العوامؿ البيئية عند تفسيرىـ لمجريمة ،وىذا ىو القاسـ المشترؾ بيف المدارس االجتماعية ،باإلضافة إلى أف
التفسيرات تختمؼ باختبلؼ العوامؿ البيئية ،فيو بذلؾ يركز عمى العوامؿ الخارجية لئلجراـ  (.ربيع ،يوسؼ،
) 2003
ومف أىـ المدارس :المدرسة االشتراكية؛ إذ قامت بتفسير الظاىرة اإلجرمية عمى كتابات ماركس وانجمز في
الروابط بيف الجريمة والوسط أو البيئة االقتصادية ،وقد كاف مضموف
القرف التاسع عشر ،وكاف ىدفيا تحديد َّ
النظرية االشتراكية  :مف وجية نظر أنصار المذىب الماركسي أف اإلجراـ شأنو شأف كؿ صور االنحراؼ
الرأسمالية؛ فالجريمة ترتبط بالنظاـ الرأسمالي ألنيا في نظرىـ تبدو
االجتماعي ،الذي يعتبر أحد المنتجات َّ
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بمثابة رد فعؿ طبيعي ضد الظمـ االجتماعي الذي يولده ىذا النظاـ بحكـ تركيبو ،وترى المدرسة االشتراكية
أف ظيور الجريمة بشكؿ خاص لدى الطبقات الكادحة " البروليتاريا" .ويعتقد أنصار ىذه المدرسة
أنو لف يكوف ىناؾ وجود لمجريمة في ظؿ مجتمع اشتراكي ،ويعني ذلؾ أنو لف يكوف ىناؾ تفسير لمجريمة إال
بالنظر إلى العوامؿ َّ
الداخمية الخاصة بالفرد ،مثؿ :األمراض العقمية والبدنية ( .الغامدي) 2010 ،
ثالثا -المدرسة التكاممية
ُيسمّـ أنصار ىذه المدرسة بأف اإلجراـ ال يمكف نسبتو إلى عامؿ واحد فقط ،بؿ أف لو عوامؿ متعددة ،لذلؾ
السابقة في تقديـ تفسير شامؿ ومتكامؿ لمجريمة ،فأغمقت مجمؿ العوامؿ ،وركزت فقط عمى
أخفقت المدارس َّ
مقنعا إال مف
ًا
عامؿ واحد ،مف ىنا ظير عدد مف المفكريف الذيف قالوا إنو ال نستطيع تفسير الجريمة
تفسير ً
خبلؿ الجمع بيف العوامؿ االجتماعية والعوامؿ البيولوجية ،ويعني ذلؾ وجوب استبعاد أي تفسير لمظاىرة
اإلجرامية يردىا إلى عامؿ واحد؛ فبل يمكف لمثؿ ىذا التفسير أف يستقيـ مع طبيعة الظاىرة اإلجرامية التي
ىي ظاىرة فردية ،ومف ثـ إىماؿ دور الجوانب الداخمية المتعمقة بالفرد في تفسيرىا ،وظاىرة اجتماعية  ،ال
يسوغ االنتقاص مف دور الظروؼ الخارجية في إنشائيا وتحديد اتجاىاتيا؛ فالفرد يؤثر في الجماعة ويؤثر بيا
وبذلؾ السموؾ اإلجرامي الفردي ىو ليس إال جزًءا مف الظاىرة اإلجرامية في المجتمع .ومف أىـ النظريات في
السموؾ
ىذه المدرسة :المحاولة التي قاـ بيا العمـ االيطالي (فرى) عندما صاغ نظريتو التكاممية في تفسير ُّ
اإلجرامي  (. .ربيع ،يوسؼ) 2003 ،
مضمون نظرية فرى 3انريكو فرى عالـ ايطالي ،عاش في الفترة مف سنة ( ،)1929-1856وكاف أستا ًذا
عالما مف عمماء االجتماع ،وقد نشر أوؿ مؤلفاتو في سنة
لقانوف العقوبات في روما وفي تورينو ،كما كاف ً
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 ،1881وكاف عنوانو "األفاؽ الجديدة لقانوف العقوبات" ،أما آخر مؤلفاتو فكانت في سنة  ،1928بعنواف
"مطوؿ قانوف العقوبات".
تكمف الفكرة األساسية في نظريتو ىي حتمية السموؾ اإلجرامي ،إذ إف ىذه الحتمية ال تتحدد بعامؿ واحد بؿ
ىي مجموعة مف العوامؿ التي يختمؼ تأثيرىا باختبلؼ المجرميف ،فالجريمة ىي :ثمرة حتمية لعوامؿ معينة ،
ويؤكد فرى أف الجريمة ظاىرة معقدة ليا جذور متعددة ،ولذلؾ ترجع الجريمة إلى ثبلثة أنواع مف العوامؿ :
الداخمية .
 -1العوامؿ االنتربولوجية المتعمقة بشخص المجرـ ،وتسمى العوامؿ ّ
 -2العوامؿ الطبيعية الخاصة بالبيئة الطبيعية أو الجغرافية ،مثؿ :الظروؼ الجوية .
 -3العوامؿ االجتماعية أو عوامؿ تتعمؽ بالوسط االجتماعي ،وىي عوامؿ خارجية تنشأ مف البيئة التي
يعيش بيا المجرـ(.الشاذلي ) 2000 ،
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 1.1الدراسات السابقة .
تحظى دراسة أنماط الشخصية بمختمؼ انواعيا بما فييا السموؾ اإلجرامي باىتماـ الباحثيف مف ذوي
السموؾ اإلجرامي،
االىتمامات المتباينة وذات الصمة بيا ،وقد أجريت العديد مف الدراسات حوؿ موضوع ُّ
نظر لتشعبو وتوسعو مف
وأنماط الشخصية وأنواع الجرائـ ،وتعددت وتباينت مداخؿ واتجاىات ىذا الموضوع؛ ًا
حيث النظريات والتفسيرات العممية والنفسية واالجتماعية وغيرىا ،وبذلؾ يكوف لكؿ إتجاه عممي الكثير مف
الدراسات التي تتعمؽ بو ،وتتحدث عف أحد الجوانب ذات العبلقة والصمة سواء كانت قريبة أو بعيدة ،وىناؾ
بعض الدراسات التي تشابيت مع الدراسة الحالية عمى الصعيد العربي واألجنبي ،فمنيا ما تشابو مع ىذه
الدراسة مف حيث العينة البحثية  ،واخرى مف حيث النظررية العممية التي تبنتيا الدراسة ،واخرى مف حيث
المتغيرات ،والموضوعات الرئيسية كأنماط الشخصية والسموؾ اإلجرامي ،وىنالؾ دراسات أيضا تشابيت مف
حيث أداة الدراسة المختارة ( مقياس آيزنؾ لمشخصية ) ،وتناولت الدراسة استعراضاً لبعض الدراسات العربية
أوالً ثـ الدراسات األجنبية والتي كانت مف األحدث الى األقدـ كاآلتي :
 1.1.1الدراسات العربية3
 دراسة ابو الخير  1.11حيث تمثمت مشكمة الدراسة في أف السموؾ االجرامي لممرأة لـ ينؿ االىتماـ
الكافي مف الباحثيف ومراكز اإلحصاء ،انطبلقًا مف أف قضايا المرأة ليا حساسية وخصوصية لدى
الرجؿ ،وربما يعزى ذلؾ إلى أف نظرتنا
المجتمعات العربية واإلسبلمية ،وركز معظميا عمى الجريمة عند َّ
االجتماعية المتخصصة حوؿ المجرـ ،ىو أنو رجؿ ،أو ذكر خارج عف القانوف ،كما أف السُّموؾ
بعيدا عف مفردات البحث العممي لمخصوصية التي تتمتع بيا المرأة
اإلجرامي لدى المرأة الفمسطينية بقي ً
بشكؿ عاـ ،ولموضع الفمسطيني بشكؿ خاص ،وجاءت َّ
الدراسة؛ لتجيب عف عدة تساوالت تتعمؽ بالدوافع
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النفسية واالجتماعية والقيمية التي تؤدي الى السموؾ اإلجرامي لدى النساء في فمسطيف ،مثؿ :السرقة
والقتؿ والمخدرات وجرائـ أخبلقية ،باإلضافة إلى معرفة العوامؿ الديموغرافية؛ كالعوامؿ االقتصادية
النسائية.
واالجتماعية والعمر المرتبطة بالجرائـ َ
 دراسة الحربي (  ) 2013التي ىدفت الى التعرؼ عمى أبعاد الشخصية األساسية لدى مدمني
الحشيش واالمفيتاميف في مجمع األمؿ لمصحة النفسية في مدينة الرياض ،وقد استخدـ الباحث مقياس
آيزنؾ (  ) Eyzenckلمشخصية ،واظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في بعد
االنبساط االنطواء بيف مدمني الحشيش واالمفيتاميف وعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في بعد
الذىانية لدى االسوياء .
الرشد و عبلقتيا بالعدوانية لدى
 دراسة فضيمي ( ) 2013بحثت في أنماط السموؾ اإلجرامي في مرحمة ّ
الدراسة إلى محاولة الكشؼ
المساجيف ،وتعتبر دراسة مقارنة عمى ضوء اختبار الرورشاخ  ،ىدفت ىذه ّ
عف طبيعة العبلقة بيف أنماط السموؾ اإلجرامي المتمثمة في اإلرىاب ،والقتؿ ،والسرقة ،ومتغير العدوانية
سجينا في إحدى المؤسسات العقابية الجزائرية ،وتـ ىذا بواسطة تقنية اسقاطية
لدى عينة مكونة مف 78
ً
متمثمة في اختبار الرورشاخ ،و قد انتيت ىذه الدراسة إلى أف كؿ المساجيف ميما كاف نوع الجريمة
الدافع العدواني و مشتقاتو
المرتكبة يتميزوف بالعدوانية والعنؼ في تعامميـ مع األشياء والمواضيع ،إذ إف ّ
تفعا
ًا
ىابي َيف أكثر مف غيرىـ
متواجد لدى األنماط اإلجرامية الثبلث ،لكنو يظير لدى اإلر ْ
مسيطر و مر ً
بوضوح عمى شكؿ تعبير صريح وكامف لمفعؿ العدواني ،في حيف يظير ىذا األخير بشكؿ سمبي لدى
تفع ،و كأف العدواف ىو الطريؽ المعبر الوحيد لمتفاعؿ مع اآلخر،
ًا
القتمة أكثر مف غيرىـ
مسيطر و مر ً
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كما جاءت العبلقة مع اآلخر مفعمة بالسَّادية و البشاعة ،مشيرة بذلؾ إلى وجود مواضيع مستدخمة ذات
طبيعة اضطيادية.
 د ارسة بركات

( ) 2010

التي ىدفت إلى التعرؼ

عمى تأثير سمات الشخصية االنبسطاية

واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية في الذاكرة قصيرة المدى وطويمة المدى لدى عينة مف طمبة جامعة
لمدراسة في جامعة القدس المفتوحة
القدس المفتوحة؛ ليذا الغرض تـ اختيار عينة مف الطمبة الممتحقيف ّ
في منطقة طولكرـ التعميمية ،بمغ عدد العينة  200طالب وطالبة ،وتـ تقسيميـ إلى أربع مجموعات
االنبساطي َيف ومجموعة لمطمبة
تبعا لدرجاتيـ عمى قائمة ايزنؾ لمشخصية ،وىي :مجموعة الطمبة
ْ
متساوية ً
اني َيف ،وبدأ استخداـ مقياسيف
ائي َيف ،ومجموعة لمطمبة
االنفعالي َيف ،ومجموعة الطمبة االتز ْ
ْ
االنطو ْ
متخصصيف لقياس الذاكرة قصيرة المدى وطويمة المدى ،وقد أظيرت النتائج باستخداـ تحميؿ التبايف
االنفعالي َيف يتفوقوف في الذاكرة قصيرة المدى عمى الطمبة
االنبساطي َيف والطمبة
األحادي أف الطمبة
ْ
ْ
اني َيف ،بينما يتفوؽ الطمبة االنطوائيوف واالتزانيوف في الذاكرة طويمة المدى عمى الطمبة
ائي َيف واالتز ْ
االنطو ْ
االنبساطي َيف ،وتعتبر ىذه النتائج ذات دالالت إحصائية.
االنفعالي َيف و
ْ
ْ
 دراسة بركات (  ) 2009التي ىدفت الى الكشؼ عف العبلقة بيف انماط الشخصية ( االنطوائية
واالنبساطية ،واالتزانية  ،واالنفعالية ) وفؽ نظرية آيزنؾ (  ) Eyzenckألبعاد السموؾ العدواني (
المادي ،المفظي ،والغضب ) لمتغير التنوع االجتماعي ،وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف 690
طالبا ،واظيرت الدراسة أف اكثر أنماط الشخصية شيوعا كاف النمط االنفعالي بنسبة  %85.4واقميا
شيوعاً كاف النمط االتزاني بنسبة  .%14.6وقد اشارت الدراسة بخصوص العبلقة بيف انماط الشخصية
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وانواع السموؾ العدواني الى وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف النمط االنطوائي والدرجة الكمية لمسموؾ
العدواني ،وعبلقة ارتباطية موجبة بيف نمطي الشخصية االنبساطية واالنفعالية والدرجة الكمي لمسموؾ
العدواني ،وبناء عمى ىذه النتائج تـ اقتراح توصيات مف أىميا ضرورة وضع برامج ارشادية في
الجامعات الفمسطينية وقائية امنية مبنية عمى أسس نفسية وتربوية مف أجؿ خفض مستوى اإلنفعاؿ لدى
الطمبة.

 دراسة ببلف (  ) 2009التي ىدفت الى التعرؼ عمى توزيع سمات اإلنبساطية والعصابية والمراءاة
أي الكذب بيف النساء العامبلت وغير العامبلت لدى عينة البحث مف المجتمع السوري في محافظتي
دمشؽ وحمص ،كذلؾ كشفت داللة الفروؽ في درجة السمات لدى النساء غير العامبلت مقارنة بالنساء
العامبلت تبعا لمجموعة مف المتغيرات ( العمر والحالة االجتماعية ومكاف السكف ونوع العمؿ ) وبمغت
عينة الدراسة  568إمرأة مف بينيـ  280إمرأة عاممة و  288إمرأة غير عاممة ،وكانت أداة الدراسة
صورة عف مقياس آيزنؾ (  ، ) Eyzenckواشارت النتائج الى أف السمات االنبساطية والعصابية
والذىانية والكذب او المراءاة تبعا ليذه الدراسة لدى النساء العامبلت اقؿ مف النساء غير العامبلت ،لكف
العامبلت اكثر ذىانية كذلؾ توجد فروؽ دالة احصائية بيف النساء المتزوجات وغير المتزوجات باالضاة
الى عدـ وجود فروؽ دالة احصائية في درجة الذىانية واالنبساطية بيف المتزوجات وغير المتزوجات
واشارت النتائج الى وجود فروؽ ايضا في درجة العصابية بيف النساء العازبات والمتزوجات لصالح
العازبات فيف اكثر عصمبية.
 دراسة الجزماوي  2008التي ىدفت إلى التعرؼ عمى سمات الشخصية وفؽ نظرية ايزنؾ بالسموؾ
السنة َّ
الدراسة ومكاف
العدواني ،ومدى تأثيرىا بالمتغيرات الديموغرافية ،مثؿ ( :الجنس والكمية و ّ
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طالبا
السكف) لدى الطمبة في جامعة القدس ،وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة مف ً 452
وطالبة مف طبلب السنة الثانية والسنة الرابعة ،والممتحقيف في الفصؿ الدراسي مف العاـ  2008في
السنة
جامعة القدس ،وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة طبقية عشوائية مكونة مف ً 452
طالبا وطالبة مف ّ
الرابعة ،والمتحمقيف في الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني لمسنة الدراسية ،2008واستخدمت
السنة َّ
الثانية و ّ
الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي وأداتيف ،ىما :مقياس ايزنؾ لمسمات ،واستبانة السُّموؾ العدواني التي
أعدتيا الباحثة ،وأشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سمات الشخصية ومتغير
السنة الدراسية
الجنس والكمية ،بينما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف سمات الشخصية ومتغير ّ
لصالح طبلب السَّنة َّ
الدراسية الثانية.

عمى أثر بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية

 دراسة الزغبي (  ) 2007ىدفت إلى التعرؼ

واالكاديمية في الميؿ نحو السموؾ العدواني لدى طمبة البكالوريوس في الجامعة الياشمية ،وتكونت عينة
الدراسة مف  959طالباً وطالبة ،وتـ

تصميـ استبانة توزعت عمى ستة مجاالت ( سرعة القابمية

لئلستثارة ،الميؿ لمسموؾ العدواني المفظي نحو الذات ،الميؿ لمسموؾ العدواني البدني نحو الذات ،الميؿ
لمسموؾ العدواني نحو اآلخريف ،الميؿ لمسموؾ العدواني المفظي نحو االخريف ،الميؿ لمسموؾ العدواني نحو
االشياء ) ،وأظيرت النتائج أف درجة الميؿ لمسموؾ العدواني نحو الذات تصدرت أعمى درجات الميؿ نحو
السموؾ العدواني  ،وجاءت بعدىا درجة الميؿ لمسموؾ العدواني نحو اآلخريف ،كما اظيرت النتائج أف
جميع المجاالت المتعمقة بالميؿ نحو السموؾ العدواني كانت في اإلتجاه المنخفض لدى أفراد العينة،
واظيرت التائج أيضاً تأثر درجة الميؿ

نحو السموؾ العدواني بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية

واالكاديمية( الجنس ومكاف السكف ومستوى الطالب الدراسي ).
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الدبموـ في قطاع غزة واذا
 دراسة خماش  2007دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أبعاد الشخصية لطالبة ّ
تبعا لمتغيرات التَّخصص والكمية والجنس
ما كاف ىناؾ فروؽ ذات دالالت إحصائية ألبعاد الشخصية ً
والمستوى التعميمي ،وتكونت العينة مف  500طالب وطالبة مف كميتي العموـ والتكنولوجيا

وكمية

التدريب ،واستخدـ الباحث مقياس ايزنؾ المقنف والمعدؿ عمى البيئة الفمسطينية ألبعاد االنبساط واالنطواء
واالتزاف واالنفعاؿ والكذب ،وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغيرات
الجنس والتخصص ،والى عدـ وجود فروؽ ذات دالالت إحصائية تعزى إلى تغير في المستوى التعميمي
و َّ
الدخؿ الشيري.

بالسموك المنحرف) كانت عبارة عن
 دراسة الدرارجة ( ) 1..1بعنوان (نمط الشخصية وعالقتو
ّ
دراسة ميدانية في مدراس لواء المزار الجنوبي لمصفين العاشر واألول الثانوي ،كاف اليدؼ مف
الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف نمط الشخصية والسُّموؾ المنحرؼ لدى الطمبة ،وأجريت الدراسة عمى
طالبا بطريقة العينة العشوائية المنتظمة ،واستخدمت
عينة مف الصفيف المذكوريف ،وبمغ حجميا ً 447
الدراسة مجموعة مف المقاييس؛ لدعـ بيانات ىذه الدراسة كمقياس نمط الشخصية ومقياس السُّموؾ
المنحرؼ ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،وكانت كاآلتي
 -1وجود فروقات ذات داللة إحصائية بيف أنماط الشخصية االنطوائية االنفعالية ،االنبساطية االنفعالية،
االنطوائية االتزانية ،االنبساطية االتزانية ،والسموؾ المنحرؼ ،وكانت الفروؽ لصالح ذوي النمط
االنطوائي االنفعالي.
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 -2أشارت النتائج إلى وجود عبلقة إيجابية بيف الصَّؼ والسموؾ المنحرؼ ،كما تبيف وجود عبلقة ذات
داللة إحصائية بيف عدد أفراد األسرة والسموؾ المنحرؼ ،وتبيف أف العبلقة سمبية بيف المستوى
التعميمي لؤلب والسموؾ المنحرؼ.
 -3أشارت النتائج –أيضا -إلى عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المستوى التعميمي لؤلـ
ومينة األب ،ومينة األـ والترتيب في األسرة.

 دراسة بركات ( ) 2005ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى عبلقة بعدي الشخصية ( االنبساط –
االنطواء ) و ( االتزاف – االنفعاؿ ) بالجنس لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة ممف يستخدموف اليد
اليسرى بالكتابة ،حيث طبؽ اختبار ايزنؾ لقياس بعدي الشخصية عمى عينة مكونة مف  68طالبا
وطالبة يستخدموف اليد اليسرى في الكتابة  ،واظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف
درجات الطمبة الذيف يستخدموف اليد اليسرى في الكتابة وبعدي الشخصية في ضوء متغير الجنس .

 دراسة حنتوؿ  ،2004ىدفت إلى التعرؼ والكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أنماط ال ّسموؾ اإلجرامي
المتمثمة في القتؿ والسرقة والرشوة والجرائـ الجنسية واالعتداءات والمخدرات ،وبعض المتغيرات
شخصا مف
الشخصية؛ كالسيكوباتية والعدوانية والسيطرة وقوة األنا ،كانت العينة مكونة مف 130
ً
الموجوديف في سجوف المنطقة الغربية ،واستخدـ الباحث مقياس مينسوتا متعدد األوجو عمى النحو
السيطرة  ( ،،ممكية واخروف 1973
التالي :مقياس السيكوباتية لمحاج  ،1983ومقياس العدوانية و َّ
وربيع  ،) 1988واعتمد الباحث المنيج الوصفي المقارف والمعالجات اإلحصائية المتمثمة في
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االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية ،وأشارت النتائج إلى وجود فروقات ذات دالالت
إحصائية بيف العبلقات.

 دراسة العنزي (  ) 2004ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة بيف العدوانية وبعض سمات
الشخصية ( كالقمؽ واالنبساط وتقدير الذات ) وطبقت عمى عينة مكونة مف  303طالباً وطالبة مف
طبلب المرحمة الثانوية في الكويت ،حيث تكونت العينة مف  152مف الذكور و  151مف اإلناث،
واستخدـ الباحث عدداً مف المقاييس لجمع البيانت البلزنـ كمقياس آيزنؾ لمشخصية ( ) Eyzenck
ومقايس العدوانية لبووس و بيري (  ) Boss & Perryومقياس تقدير الذات لروزنبيرغ
(  ) Rosenbergومقياس لمقمؽ ،وانتيت الدراسة بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف
الطبلب ذوي العدوانية المرتفعة والطبلب مف ذوي العدوانية المنخفضة عمى بعد الشخصية حسب
آيزنؾ االنبساطي واالنطوائي .

 دراسة القحطاني(  ) 2003التي ىدفت الى تحديد سمات الشخصية وبعض المتغيرات التي إتصؼ
بيا السجناء ممف ارتكبوا الجرائـ ،وىدفت أيضاً إلى إيضاح ما إذا كانت ىذه المتغيرات موجودة لدى
العادييف أيضاً ،أي ممف لـ يرتكبوا الجرائـ ،وىدفت كذلؾ إلى بياف االرتباط بيف جريمة السرقة
والسمات الشخصية والمتغيرات الديموعرافية لدى عينة مف السجناء والعادييف تكونت مف 200
سجيف ،واظيرت النتائج أف ىنالؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف السجناء والعادييف في السمات
الشخصية ،كذلؾ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المستوى التعميمي والحالة الجنائية ،وتوجد
فروؽ أيضاً بيف دخؿ الفرد والحالة اإلجتماعية وفروؽ ذات داللة احصائية بيف دخؿ االسرة ومستوى
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األـ التعميمي والحالة الجنائية ،وآخرىا توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المستوى التعميمي لؤلب
واألـ وسمات الشخصية والحالة الجنائية.

الشخصية والروح المعنوية
 دراسة عبدات ( ) 2002ىدفت الى التعرؼ عمى العبلقة بيف سمات
ّ
لدى معممي مؤسسات التربية الخاصة واثر المتغيرات الديموغرافية ،حيث اجريت الدراسة عمى 350
معمـ ومعممة موزعيف عمى  35مؤسسة لذوي االحتياجات الخاصة ،استخدـ الباحث فييا اختبار
ايزنؾ واستبانة الروح المعنوية  ،وأظيرت النتائج أف العامميف في ىذه المؤسسات يميموف الى نمط
الشخصية المنطوي المنفعؿ  ،وأف نسبة قميمة تميؿ الى النمط المنبسط المتزف ،وال توجد فروؽ تعزى
الى متغير الحالة االجتماعية وسنوات الخبرة والمستوى التعميمي والراتب.
 دراسة الشايب  1998ىدفت الى معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في سمات الشخصية لطمبة الجامعة
في كمية العريش ،تكونت عينة الدراسة مف  400طالبا وطالبة ،استخدـ الباحث اختبا اًر لمعالـ ايزنؾ
لقياس

لسمة االنبساط والعصابية والكذب،أشارت النتائج أف ىناؾ فروقاً جوىرية في سمات

الشخصية بيف الذكور واإلناث حيث كانت سمة العصابية لصالح اإلناث ،وسمتي االنبساط والكذب
لصالح الذكور أي أف الذكور أكثر كذباً مف اإلناث.
 دراسة أبو ناىية ( ) 1997التي ىدفت إلى معرفة الفروؽ بيف الذكور واإلناث مف طمبة الجامعة
في بعض سمات الشخصية ( اإلنبساطية العصابية ،الذىانية ،الجاذبية اإلجتماعية ،السيطرة،
المسؤولية ،واالتزاف اإلنفعالي ،وتكونت العينة مف (  ) 150طالباً وطالبة جامعية ،حيث قسمت إلى
 80مف الذكور و  70مف اإلناث ،وقد تراوحت أعمارىـ بيف  23 – 20عاـ ،وقد جمعت البيانات
بواسطة مقياس آيزنؾ (  ) Eyzenckلمشخصية الذي عربو وأعده ابو ناىية ،واستخدـ أيضا مقياس
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البروفيؿ الشخصي لجوردف (  ) Jordinمف إعداد ( جابر و أبو حطب  ،) 1973وتوصمت الدراسة
إلى أ نو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث في سمات السيطرة
والذىانية واإلتزاف اإلنفعالي والمسؤولية والتي كانت أعمى لدى الذكور ،كما اظيرت النتائج وجود
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث في سمات العصابية والجاذبية
االجتماعية والتي كانت أعمى لصالح اإلناث ،في حيت ظيرت نتائج الدراسة أنو ال يوجود فروؽ
ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث في سمة اإلنبساط .

 دراسة أحمد ( )1995التي ىدفت إلى الكشؼ عف مدى عمومية األبعاد الثبلثة لمشخصية (
العصابية واالنبساطية والذىانية ) عند آيزنؾ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف  336طالباً وطالبة
بالمرحمتيف الثانوية والجامعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وكاف عدد الذكور  129وعدد
اإلناث  ،207واستخدمت الدراسة مقياس آيزنؾ (  ) Eyzenckلمشخصية في نسختو األصمية،
ومقياس تورانس (  )Torranssألنماط التعمـ والتفكير ،واشارت النتائج إلى استخبلص ثبلثة عوامؿ
وىي اإلنبساطية والعصابية والذىانية مما يؤكد نظرية آيزؾ في عمومية األببعاد الثبلثة لمشخصية .

 دراسة نصر وسميماف (  ) 1986التي ىدفت الى التعرؼ

عمى ظاىر العنؼ والعدوانية كسمة مف

سمات الشخية المصرية ،وطبقت عمى عينة تكوف مف  344فرداً مف شرائح مختمفة في المجتمع
المصري ،وطبؽ عمييا مقياس المشخصية آليزنؾ (  ) Eyzenckوتوصمت الدراسة الى نتائج
متعددة مف بينيا وجود فروؽ دالة احصائياً بيف الذكور واإناث في السموؾ العدواني لصالح الذكور،
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وأف العنؼ والعدواف يتوفراف في سموؾ غالبية أفراد العينة مف الذيف يتميزوف بسمة اإلنبساط بشكؿ
داؿ إحصائياً.


دراسة أُجريت في العاـ  1985حوؿ خصائص َّ
الشخصية لدى عينة مف مرتكبي جرائـ القتؿ مع
مقارنتيا بمجموعة لـ ترتكب جرائـ العنؼ التي طبؽ عمييـ مقياس الصداقة الشخصية لسويؼ
ومقياس ايزنؾ لمشخصية ومقياس اليستيريا؛ إذ أشارت النتائج إلى وجود فروؽ بيف المجموعتيف في
االعتداؿ اإليجابي واالعتداؿ العاـ ،بينما لـ تظير فروؽ في باقي المقاييس ،وأسفر التحميؿ العاممي
الشخصية وعدـ اتزانيا ،باإلضافة إلى االضطراب َّ
عف أربعة عوامؿ ،وىي :عدـ نضج َّ
الشخصي
السموؾ اإلجرامي.
والنفسي واالنحراؼ السيكوباتي ،و ُّ
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 1.1.1الدراسات األجنبية3

 دراسة بوديزؾ وشيفاف وأدممسوف وىيبلند ( Boduszek, Aamson, Shevlin & Hyland
 )2013التي

ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف سمات الشخصية حسب نموذج آيزنؾ

(  ) Eyzenckلمشخصية وأسموب التفكير اإلجرامي لدى عينة مف السجناء الجنائييف العنيفيف
السجناء العنيفيف ،و  179مف
وغير العنيفيف ،وأجريت ىذه الدراسة عمى عينة تكونت مف  133مف ُّ
السجناء غير العنيفيف ،واستخدـ الباحثوف مقياس ايزنؾ لمشخصية وأظيرت النتائج أف ىناؾ %49
مف التبايف في أسموب التَّفكير والذي يدؿ عمى خمسة نتائج وىي الذىانية العصابية واالنبساطية
واالرتباطات االجتماعية مع االصدقاء واليوية الجنائية ،واشارت النتائج ايضا الى أف أنماط
كبير عمى
ثر ًا
الشخصية وسماتيا تتنبأ بأفكار وأسموب التفكير لدى عينة الدراسة ،وأف ليذه السمات أ ًا
الفرد الذي يعمؿ ضمف بيئة يسيطر عمييا العنؼ مف قبؿ الجانحيف.

 دراسة فرانسيز وآخروف (  ) Francis & others, 2007التي ىدفت الى الكشؼ عف العبلقة بيف
أبعاد الشخصية الثبلثة لآليزنؾ (  ) Eyzenckبالطابع النفسي او المرض النفسي ،وطبقت الدراسة
عمى عينة عددىا  554مف طمبة الجامعة في سف التخرج مف جامعة (  ) South Walesفي
بريطانيا ،واظيرت النتائج أف النمط اإلنطوائي عصبي مرضي والنمط اإلنبساطي مستقر نفسياً،
وحددت كذلؾ أف كبلىما ذو نفسية عالية وليست منخفضة.
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 دراسة جيميا واسوميتسا (  ) Jylha, & Isometsa, 2006التي ىدفت الى دراسة عبلقة أبعاد
الشخصية مف إنبساط وعصاية بالقمؽ واإلكتئاب بشكؿ عاـ ،وتكونت العينة مف عينة سكانية عامة
مف مدف فنمندية تراوحت أعمارىـ بيف  70 – 20سنة وبمغ عدد العينة  ، 441واشتركوا في التجربة
وطبقت عمييـ األدوات التالية ،نموذج آيزنؾ لمشخصية ( ) EyzenckK E.P.Iونموذج بيؾ
لئلكتئاب (  ) Beckونموذج بيؾ ( ) Beckلمقمؽ  ،واضافة الى ذلؾ استبياف لتشخيص
االضط اربات العمرية والعناية الصحية المستخدمة إلغراض نفسية ،واظيرت النتائج أف العصابية
تتوافؽ بشكؿ قوي مع أعراض االكتئاب والقمؽ واالنبساط يرتبط بشكؿ نسبي مع أعراض
االكتئاب في االماكف السكنية الحضرية.

 دراسة ويفر (  ) Weaver, 2005التي ىدفت الى أف تظير فرقاً في أسموب التواصؿ بيف أبعاد
الشخصية العصابية واإلنبساطية والمرض النفسي ،والنتائج التي تـ جمعيا تكونت مف عينة بمغ
عددىا  497طالبة و  591طالبا مف جامعة في لندف في مدينة بريطانيا ،حيث اظيرت النتائج أف
االشخاص الذيف يممكوف نمط الشخصية االنبساطية لدييـ طريقة غير مباشرة في التعبير والتواصؿ،
عمى العكس مف االشخاص الذيف لدييـ نمط الشخصية المصابة بمرض نفسي حيث لدييـ اسموب
تواصؿ اجتماعي قاسي ومباشر ( مستمر وغير متتابع ) ،ويرفضوف أسموب التواصؿ غير المباشر
أي ( التحدث المفتوح والمتصالح  ،كذلؾ األشخاص الذيف لدييـ شخصية عصابية يممكوف اسموب
تواصؿ وىمي يحتوي كبل الخاصتيف مف الخداع والقبوؿ.
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 دراسة باتريؾ ليبانؾ وجيف برولكس ( )Patrick, L and Jean, P. (2005التي كانت بعنواف
الشمولية في السُّموؾ اإلجرامي :تحميؿ عوامؿ النشاط اإلجرامي والجنسي لممراىقيف  ،وقد تمت ىذه
شخصا مف الجرائـ الجنسية ،وطبقت عمى كؿ مف األطفاؿ الذيف تـ التحرش بيـ
الدراسة عمى 383
ً
جنسيا ،وعمى األشخبتخاص الذيف قاموا بعممية التحرش الجنسي ،إذ كاف معدؿ االطفاؿ الذيف تـ
ً
التحرش بيـ ىو  13أو أقؿ ،بينما يتراوح أعمار الذيف قاموا بعممية االغتصاب ىو  16أو أكثر.
وتمخصت َّ
الدراسة في

بالرغـ مف فرضية
وجود انحراؼ لـ يتـ التحقؽ منو في جرائـ الجنس ّ

التَّخصص التي تُشخص ىذه الجرائـ ،و بما َّ
أف اليدؼ مف ىذه الدراسة كاف التحقؽ مف أف جرائـ
الجنس يمكف توضيحيا عف طريؽ انحراؼ عاـ ،تـ تنظيـ مقابمة مف أجؿ التنبؤ بسموؾ المنحرفيف
في الحياة ،إذ تـ تحميؿ  388مف الجرائـ الجنسية والسموؾ اإلجرامي باستخداـ تحميؿ العوامؿ
المتعمقة بالجريمة ،ويظير ىذا النمط أف التنوع في السُّموؾ اإلجرامي لممراىقيف يمكف تفسيره بواسطة
قاعدة عامة لبلنحراؼ في االعتداءات الجنسية ،واقترحت النتائج أف األطفاؿ المعتدى عمييـ لـ
متقمبا،
يكونوا جزًءا مف االنحراؼ؛ أي أف السُّموؾ اإلجرامي لبلعتداءات الجنسية عمى النساء كاف
ً
وبشكؿ متسمط ،بينما كانت االعتداءات الجنسية عمى األطفاؿ أكثر خصوصية.

 دراسة ىيفيف وآخروف (  ) Heaven & others, 2004التي ىدفت الى

الكشؼ عف العبلقة

بيف مقياس آيزنؾ ألبعاد الشخصية والسموكيات الجانحة ،وطبقت الدراسة عمى عينة مف طمبة
الثانوية العامة وطمبة الجامعات والتي تكونت مف  220طالباً جامعياً في السنة األولى و  347طالباً
في الثانوية العامة في استراليا ،واظيرت النتائج أف مقياس آيزنؾ لمشخصية ( Eyzenck, E.P.I
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) اظيرو جود سموكيات جانحة بنسبة اكبر لدى صغار السف ،واظيرت النتائج ايضا وجود سموكيات
جانحة خطرة ضمف السموؾ اإلجرامي عند البالغيف.

 دراسة إراني وآخروف (  ) Irani & others, 2003في والية فموريدا التي ىدفت إلى معرفة العبلقة
بيف نمط الشخصية لمطالب ومعدلو التّراكمي ،إذ طبؽ الباحثوف قائمة ماير بريجز ( Myers -
 ) Briggsلمشخصية ومقياس ايزنؾ لمشخصية؛ لقياس االنبساطية مقابؿ االنطوائية والتفكير مقابؿ
طالبا وطالبة –
الوجداف ،و َ
النظاـ والتخطيط مقابؿ العشوائية واالرتجاؿ ،عمى عينة مكونة مف ً 39
 13مف الذكور ،و  26مف اإلناث عمى مقاعد الجامعة في مساؽ تتـ دراستو بإسموب التعمـ عف
بعد ،واستخدـ الباحثوف معدؿ الطمبة كمؤشر عمى التحصيؿ اآلكاديمي ،وبينت النتائج أف ىناؾ
عبلقة ارتباطية قوية بيف نمط َّ
الشخصية لدى أفراد العينة ومعدالتيـ الجامعية .

 دراسة كينتير وكيمب (  ) Center & Kemp, 2002التي ىدفت الى التعرؼ عمى عبلقة السموؾ
البلاجتماعي العنيؼ وسمات الشخصية الخاصة بنظرية آيزنؾ (  ) Eyzenckلدى عينة مف
األطفاؿ وبمغ عددىـ  11طفبل ،وتوصمت النتائج الى ارتباط السموؾ البلاجتماعي والعنيؼ لدى
االطفاؿ بسمة الشخصية العصابية االنفعالية.

 دراسة جالفر (  ،) Gallagher, 1996التي ىدفت إلى مقارنة النمط االنبساطي بالنمط االنطوائي
عمى اإلنجاز األكاديمي والقدرة عمى مواجية المشكبلت ،وتكونت عينة الدراسة مف طمبة مادة مقدمة
في عمـ النفس لمرحمة البكالوريوس في أحد معاىد نيويورؾ ،وأشارت النتائج إلى أف األنجاز
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االنبساطي َيف ،في حيف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
االنطوئي َيف أفضؿ منو لدى
األكاديمي لدى
ْ
ْ
بيف النمطيف في القدرة عمى مواجية المشاكؿ.

 دراسة مورتينسف ورنيش وساندرس (  ) Mortensen, Reinisch & Sanders, 1996أجريت
عمى اختبار آيزنؾ لمشخصية (  ) Eyzenckبيدؼ التحقؽ مف كفائتو القياسية وذلؾ عمى عينة مف
الدانيمارؾ بمغت  558فرداً ،وتراوحت معامبلت ألفا لمثبات بيف (  ) 0.72 , 0.79لمقياس
العصابية واالنبساطية ،وتراوحت معامبلت الثبات بيف (  ) 0.50, 0.63لمقياس الذىانية والكذب،
كما كشفت نتائج التحميؿ العاممي عف استخبلص ستة عوامؿ لممقياس ،وقد كشفت النتائج عف
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الجنسيف في العصابية واالنبساطية ،حيث حصؿ الذكور عمى
متوسط اعمى مف اإلناث في االنبساط ،في حيف حصمت اإلناث عمى متوسط اعمى مف الذكور في
العصابية .

 دراسة ستيفاف والـ وفات (  ) Stephan, Lamm & Fath, 1988التي ىدفت الى معرفة العبلقة
بيف الوحدة النفسية والمتغيرات الشخصية ( الشكاوي النفسي ،العدوانية ،االكتئاب ،الميارات
اال جتماعية ،تقدير الذاتت ،العدوانية االجتماعية ،الصفاوة العصابية ،االنبساطية ،الذكورة ) ،واستخدـ
الباحث في دراستو قائمة فرايبورغ لمشخصية ومقياس آيزنؾ لمشخصية ( ) Eyzenck, E.P.I
ومقياس الوحدة النفسي وبمغت عينة الدراسة  247طالباً مف طمبة جامعة كولجف في المانيا قسمت
االى  145مف الذكور و  102مف اإلناث ،وتوصمت الدراسة الى وجود ارتباط ايجابي بيف الوجدة
النفسية واالنطواء واالكتئاب والعصابية ،ووجود ارتباط سمبي بيف الوحدة النفسية وتقدير الذات
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والميارات االجتماعية والصفاوة واالنبساطية ،والى عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واالناث والوحدة
النفسية مع ارتفاع بسيط في متوسط الذكور.

 دراسة كانغ (  ) 1979 ،Kangالتي كانت تسعى إلى الكشؼ عف المحددات َّ
النفسية لمسموؾ
اإلجرامي ،فكانت عبارة عف دراسة لسمات َّ
الشخصية لدى عينة مف الجناة ،أو مرتكبي السموؾ
تحديدا ،وكذلؾ تـ فييا استخداـ
لمسموؾ اإلجرامي وجرائـ العنؼ
ً
اإلجرامي ،وبمغ عددىا  78مرت ً
كبا ُ
اختبار الروشاخ واختبار تفيـ الموضوع ،التي أشارت إلى أف المجرميف ،وباألخص الذيف تتحدد
جريمتيـ بالعنؼ يعانوف مف درجة كبيرة مف االضطراب النفسي واالكتئاب والعدواف والكراىية(.ابو
شيية)1992 ،

 دراسة إدموندس ( ) Edmounds,1977التي ىدفت الى معرفة العبلقة بيف اإلنساطية والعصابية
وخمسة أشكاؿ مف العنؼ الذاتي ( االعتداء والعنؼ البلمباشر والطيش والسمبية والعنؼ الفعمي)
وطبقت الدراسة عمى  62طالباً و 57طالبة جامعييف في اسكتمندا ،وكانت النتائج أف انواع مختمفة
مف العنؼ وجدت في عدة عوامؿ لمشخصية واف العبلقة بيف صنؼ الرجاؿ ةالنساء كاف غير
متشابية ولـ توجد أي صمة بيف المستوى االجتماعي واالقتصادي ومجاالت العنؼ السابؽ ذكرىا.
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1.1.1التعقيب عمى الدراسات السابقة3
قامت الباحثة في ىذا الجزء مف الفصؿ الثاني لمدراسة بعرض الدراسات العربية واألجنبية القريبة إلى
حد ما مع موضوع الدراسة ،إال إنيا قد تكوف غير كافية ،أو ىناؾ المزيد والعديد مف الدراسات في مختمؼ
تماما ،لكف حاولت الباحثة أف تجمع ما
األماكف ،لـ تتماثؿ مع عنواف ّ
الرسالة في موضوعيا ،أو مطابقة لو ً
نوعا مف األصالة والحداثة خاصة في
يناسب ويساعد عمى إثبات وجية نظرىا ،وىذا ما يميزىا أو يعطيعيا ً
منطقة راـ اهلل  ،واف ىذا قد كاف سبباً لمصعوبة التي واجيتيا الباحثة في ايجاد دراسات سابقة مماثمة
ومطابقة إلى حد كبير مع الموضوع والمجتمع والعينة؛ ألف ىذا الجانب مف الشخصية والفئة المطبؽ عمييا
افر مف األبحاث ِّ
النفسية والتّربوية.
لـ ينؿ قسطًا و ًا
السابقة التي تـ ذكرىا تحاوؿ إثبات وجية نظر خاصة بيا التي كانت تتعمؽ
كانت كؿ دراسة مف الدراسات َّ
كؿ منيا بفئة معينة مف فئات الدراسة التي استعانت بيا ،فما كاف مف ىذه الدراسات والباحثيف التي قاموا
السابقة في استخداميا
بيا ،إال إف يعمموا النتائج عمى الفئة الخاصة بيذه الدراسة  ،كما تنوعت الدراسات َّ
لئلجراءات البحثية ،مف حيث :المنيجية واألدوات والمعالجات اإلحصائية ،كذلؾ المجتمعات والعينات
الدراسية كؿ منيا حسب حاجتو وىدفو وأسئمتو وفرضياتو؛ مما أتاح لمباحثة فرصة االستفادة لو بجزء يسيرمف
ىذه الدراسات بما يتناسب مع موضوع الدراسة الحالية .
وبالنظر إلى ما سبؽ مف الدراسات العربية واألجنبية تجد االختبلؼ في العينات التي

طبقت عمييا

الدراسات بيف االطفاؿ وطبلب المدارس والجامعات مف الذكور واالناث عمى اختبلؼ فئاتيـ ومراحميـ
العمرية كذلؾ اختبلؼ فئاتيـ االجتماعية بيف العادييف واالسوياء والجانحيف والمرضى النفسييف المضطربيف.
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النسبة والطبيعة
والذي كاف يحدد اختيار عينات الدراسة لكؿ مف الدراسات السَّابقة ،مف حيث :العدد و ّ
والمواصفات ،ىو أنو حاولت كؿ دراسة أف تكوف العينة متناسبةً في كؿ جوانبيا مع الموضوع الدراسي،
واليدؼ سواء كانت عينة صغيرة أو كبيرة أو مجتمع كبير أو صغيرا ،مع التركيز عمى أف تكوف ىذه الفئة
والعينة متناسبة وكافية؛ لتحقيؽ األىداؼ التي سعت كؿ دراسة إلى الوصوؿ إلييا ،واإلجابة عف تساؤالتيا.
وقد تشابيت بعض الدراسات السابقة مف حيث العينة مع الدراسة الحالية مثؿ دراسة كؿ مف ( ابو
الخير ) 2013،الذي طبؽ دراستو عمى عينة مف النساء المرتكبات لمسموؾ اإلجرامي ،ودراسة بوديزؾ
وشيفاف وأدممسوف وىيبلند (  ) Boduszek, Aamson, Shevlin & Hyland 2013الذيف طبقوا
الدراسة عمى عينة مف السجناء العنيفيف وغير العنيفيف.
أما بخصوص األدوات والمقايسس ،فوجدت الباحثة التنوع بيف استخداـ أدوات ومقاييس في صورتيا األصمية،
وأدوات أخرى معبرة ومطورة ومترجمة ومقننة حسب البيئة التي تمت فييا الدراسة ،وأداوت أخرى مف إعداد
اسية ،وطبيعة الدراسة التي يقوموف
وتطوير الباحثيف أنفسيـ؛ لتتناسب بشكؿ كبير مع مجتمعيـ وعينتيـ الدر ّ
بيا .حيث تشابيت الدراسة الحالية مع مجموعة مف الدراسات مف حيث االداة – اختبار ايزنؾ  -كدراسة ابو
ناىية  ،1997والشايب  ،1997كذلؾ دراسة كؿ

مف دراسة بوديزؾ وشيفاف وأدممسوف وىيبلند (

 ،)Boduszek, Aamson, Shevlin & Hyland 2013ودراسة ( الجربي )2013 ،ودراستيف ( زياد
بركات ) 2009،2010،ودراسة ( خماش ،)2007،ودراسة جيميا واسوميتسا ( Jylha, & Isometsa,
.) 2006
تبعا لتنوع
تنوعت األساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة لتحميؿ البيانات ،والوصوؿ إلى النتائج؛ ً
األىداؼ والفرضيات ،وتنوع المناىج البحثية الوصفية واالرتباطية والعبلئقية والتحميمية مف أجؿ الوصوؿ إلى
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الرقمية أو
االنحرافات المعيارية ،والمتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،التي تعبر عف التحميؿ والنتيجة ّ
الكمية لكؿ دراسة عمى حدا ،واشتممت المعالجات اإلحصائية عمى عدة اختبارات؛ كتحميؿ التبايف األحادي
اختبارت ألفا كرومباخ بما يتناسب
ا
والثنائي القطب ،واختبار معامؿ بيرسوف ،واختبار سبيرماف ،باإلضافة إلى
مع كؿ أداة وعينة .
وظير التنوع واالختبلؼ والتشابو في النتائج التي توصمت إلييا الدراسات التي بينت فيما إذا كانت ىذه
الدراسة تعود بالفائدة ،وحققت نتائجيا ،أـ لـ تتوصؿ إلى نتائج كافية ،كذلؾ أظيرت ىذه النتائج قبوؿ
الفرضيات المقترحة ورفضيا حسب كؿ دراسة ،و وجود دالالت إحصائية ،أو عدـ وجود دالالت إحصائية
يمكف اعتمادىا واألخذ بيا عمى عيف االعتبار؛ لنجاح موضوع الدراسة .وتشابيت الدراسة الحالية مف حيث
اليدؼ مع دراسة كؿ مف | زياد بركات )2010 ،و( دراسة جزماوي ،) 2008 ،كذلؾ كؿ مف دراسة ىيفيف
وآخروف (  ) Heaven & others, 2004و دراسة مورتينسف ورنيش وساندرس ( Mortensen,
 ) Reinisch & Sanders, 1996دراسة إدموندس (.) Edmounds,1977
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الفصل الثالث

 .1الطريقة واإلجراءات

 1.1منيج الدراسة.
 1.1مجتمع الدراسة.
 1.1عينة الدراسة.
 1.1أداة الدراسة.
 1.1صدق أداة الدراسة.
 1.1ثبات أداة الدراسة.
 1.1إجراءات تطبيق الدراسة.
 1.1متغيرات الدراسة.
 المتغيرات التابعة. المتغيرات المستقمة. 2.1المعالجة اإلحصائية
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمطرؽ واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة مف أجؿ إتماـ ىذه الدراسة ،وكاف ذلؾ
في تحديد المنيجية التي تناسبت مع الدراسة ومجتمع الدراسة والعينة ،وشرح الخطوات واإلجراءات العممية
التي اتبعتيا و أداة الدراسة المستخدمة ووصفيا ،ومف ثـ شرح مخطط تصميـ الدراسة ومتغيراتيا ،واإلشارة
إلى أنواع االختبارات والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت مف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج.

 1.1منيج الدراسة3
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي إلتماـ الدراسة ،حيث تمت دراسة الظاىرة كما ىي دوف أف يتدخؿ
الباحث في أحداثيا ومجرياتيا ،وتـ توضيح الدراسة كفياً بوصفيا وبياف خصائصيا ،وكميا بإعطائيا وصفا
رقميا مف خبلؿ أرقاـ وجداوؿ توضح مقدار ارتباط الظاىرة مع المتغيرات بالنسب والدرجات.
 1.1مجتمع الدراسة3
تـ تحديد موسسة اإلصبلح والتأىيؿ التابعة لمدينة راـ اهلل ( سجف راـ اهلل المركزي ) لتكوف مجتمعاً
(السجناء) وتـ اختيارىـ مف الذكور والبالغ
لمدراسة جيث يعتبر المكاف الذي يضـ مرتكبي ُّ
السموؾ اإلجرامي ُ
تكبا لمسموؾ اإلجرامي ( سجيف ) .ويجدر اإلشارة
عددىـ حسب إدارة ُّ
السجوف في منطقة راـ اهلل ( )250مر ً
ىنا كما ورد في الفصؿ األوؿ ليذه الدراسة الى أف مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ التابعة لمدينة راـ اهلل ( سجف
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راـ اهلل المركزي )

ىي عبارة عف مؤسسة عقابية إصبلحية تشرؼ عمييا السمطة الوطنية الفمسطينية ،،تقوـ

عمى احتواء مرتكبي السموؾ اإلجرامي لينالوا العقوبة التي اقرتيا المحكمة بعد خضوعيـ لمحكـ والقضاء.
1.1عينة الدراسة3
استخدمت الباحثة طريقة العينة العشوائية ( ) Random Sampleاو أسموب العينة العشوائية أو
االحتمالية ،حيث قامت الباحثة باختيار أفراد ممثميف لممجتمع األصمي لكي تجري دراستيا ،وفي ىذه الحالة
يكوف المجتمع األصمي معروؼ ومحدد و التمثيؿ يكوف دقيقا ،واالساس في اختيار العينة عشوائيا ىو أف
جميع افراد مجتمع البحث تتاح ليـ فرصة متساوية ومستقمة لكي يدخموا العينة اي إف لكؿ فرد في المجتمع
نفس االحتماؿ في االختيار ،واف اختيار أي فرد ال يؤثر في اختيار الفرد اآلخر ،و ىذا االسموب يتناسب
مع أفراد وعينة المجتمع التي قامت بتحديده ،بما يتناسب ويخدـ أىداؼ الدراسة ،دوف أف يكوف ىناؾ قيود أو
شروط غير التي تتناسب مع الدراسة ،مف حيث :الكفاءة أوالمؤىؿ العممي أو االختصاص أو غيرىا ،وىذه
مصدر ثرًيا لممعمومات
ًا
متينا لمتحميؿ العممي ،و
عينة غير ممثمة لكافة وجيات النظر ،ولكنيا تعتبر
أساسا ً
ً
لمسموؾ اإلجرامي
التي تشكؿ قاعدة مناسبة لمباحثة حوؿ موضوع الدراسة ،وتمثمت العينة بػ ( )150مر ً
تكبا ُ
بناء عمى احصائيات العاـ
(نزيؿ – سجيف ) مف أصؿ (  ) 250مرتكباُ ًد لمسموؾ اإلجرامي  ،وكاف ىذا العدد ً
 2017و ىو ما صرحت بو إدارة السجوف التابعة لمدينة راـ اهلل في محافظة " عيف منجد"  ،وكانت ىذه
العينة كما سمح بيا مدير سجف راـ اهلل بناء عمى رغبة السجناء ،فمنيـ مف رفض المشاركة  ،وال بد مف
السرقة واالعتداء والقتؿ والجرائـ المالية
اإلشارة إلى أنو اختمفت جرائميـ وسولكياتيـ اإلجرامية بيف َّ
والمشاغابات والمخدرات.
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توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة3
الجدوؿ رقـ ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية:
الحالة االجتماعية

العدد

النسبة المئوية

أعزب

68

45.6

متزوج

74

49.7

مطمؽ

7

4.7

القيـ الناقصة

1

يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )1أف غالبية أفراد عينة الدراسة ىـ مف المتزوجيف ،وذلؾ بنسبة (،)%49.7
تبعيا األعزب ،بنسبة ( ،)%45.6وأخي ار المطمقيف بنسبة ( )%4.7فقط .ويشير البند في القيـ الناقصة بأف
ىناؾ أحد افراد العينة لـ يجيب عمى التساؤؿ المخصص لمحالة االجتماعية .
الجدوؿ رقـ ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي:
المستوى التعميمي

العدد

النسبة المئوية

ال شيء

40

27.4

ثانوي

78

53.4

دبموـ

8

5.5

جامعي

20

13.7
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القيـ الناقصة

4

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )2إلى أف غالبية أفراد العينة مستواىـ التعميمي ثانوي ،بنسبة
( ،)%53.4تبعيا غير المتعمميف بنسبة ( ،)%27.4ثـ الجامعييف بنسبة ( ،)%13.7وأخي ار الذيف يحمموف
الدبموـ بنسبة ( )%5.5فقط .ويشير البند في القيـ الناقصة بأف ىناؾ  4افراد مف العينة لـ يجيب عمى
شيادة ّ
التساؤؿ المخصص لممستوى التعميمي.
الجدوؿ رقـ ( :)3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الجريمة:
نوع الجريمة

العدد

النسبة المئوية

مخدرات

36

25.0

قتؿ

26

18.1

اعتداء

21

14.6

أمنية

19

13.2

سرقة

21

14.6

مالية

21

14.6

القيـ الناقصة

6

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )3إلى أف غالبية أفراد العينة قد ارتكبوا جريمة المخدرات ،بنسبة
( ،)%25.0تبعيا جريمة القتؿ بنسبة ( ،)%18.1ثـ جرائـ االعتداء ،والسرقة ،والمالية ،بنسبة ()%14.6
لكؿ منيا ،وأخي ار الجرائـ األمنية بنسبة ( .)%13.2ويشير البند في القيـ الناقصة بأف ىناؾ  6افراد العينة
لـ يجيب عمى التساؤؿ المخصص لنوع الجرمية .
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الجدوؿ رقـ ( :)4المتوسط الحسابي لمدة السجف لدى أفراد عينة الدراسة:
ن= 111
المتغير
مدة السجن

متوسط

مدة

بالسنوات
1..1

السجن

االنحراف المعياري
1.1.

يتضح مف خبلؿ المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف متوسط مدة السجف لدى أفراد عيف الدراسة بمغ
( )2.02سنة .وال بد مف اإلشارة إلى أف ىناؾ  15مف أفراد العينة لـ يجيبو عمى التساؤؿ المخصص لمدة
السجف.
 1.1أداة الدراسة3
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ مقياس لمشخصية يسمى مقياس أيزنؾ
لمشخصية (  ) Eysenck Personality Inventory E.P.Iالتي اختارتو بالصورة المعربة والمتوافقة مع
البيئة الفمسطينية.
مقياس أيزنك لمشخصية المعرب لمبيئة الفمسطيينة3
قائمة ايزنؾ لمشخصية (  ) Eysenck Personality Inventory E.P.Iلقياس بعدي الشخصية (
االنبساط – االنطواء ) و ( االتزاف – االنفعاؿ ) الذي اتبعتو الباحثة ليذه الدراسة  ،وكاف قد عربيا وطورىا
أيضا -بريغيث لتتناسب وتتوافؽ مع البيئة الفمسطينية.
بركات لتتناسب مع البيئة االردنية ،وعربيا وطورىا – ً
( بركات ( ) 1986 ،بريغيث. ) 2000 ،
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تتكوف قائمة ايزنؾ لمشخصية مف صورتيف متكافئتيف ( أ ) و ( ب ) ،ويتألؼ المقياس مف (  ) 5فقرات
موزعة عمى بعدي ال ّشخصية ( االنبساط – االنطواء ) ( ،االتزاف  -االنفعاؿ )؛ إذ خصص لكؿ بعد (
 ) 24فقرة ،كما خصصت (  ) 9فقرات لقياس الكذب ،والجدوؿ التالي يوضح توزيع الفقرات الخاصة
بالمقياس وكؿ بعد لمشخصية.
الجدوؿ رقـ ( :)5توزيع أبعاد َّ
الشخصية:
أبعاد الشخصية

أرقام الفقرات

عدد الفقرات

االنبساط – االنطواء

-11-11-1.-11-11-11-1.-1-1-1-1

11

-12-11-11-11-12-11-11-11-12-11
11-11-11
االتزان  -االنفعال

-11-11-11-12-11-11-11-2-1-1-1

11

-1.-11-11-11-1.-11-11-11-11-11
11-11-11
الكذب

11-11-11-11-1.-11-11-11-1

المجموع

2
11

وبذلؾ يكوف إجمالي فقرات المقياس أو االختبار (  ) 57فقرة ،يجيب عنيا مف يطبؽ عميو االختبار بػ (نعـ
صفر عند
أو ال) ،حسب ما يتناسب معو ،ويمنح المفحوص درجة واحدة عند اختيار اإلجابة ( نعـ ) ،ويمنح ًا
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اإلجابة بػ (ال)؛ ولتفسير النتائج اعتمدت الباحثة نفس المعيار التشخيصي الذي تـ استخدامو في المقياس
المعرب األصمي ،وكاف كالتالي:
 سمة االنطواء لمف يحصؿ عمى  12درجة فما دوف ضمف بعد ( االنبساط – االنطواء ). سمة االنبساط لمف يحصؿ عمى  13درجة فما فوؽ ضمف بعد ( االنبساط – االنطواء ). سمة االتزاف لمف يحصؿ عمى  12درجة فما دوف ضمف بعد ( االتزاف – االنفعاؿ ). سمة االنفعاؿ لمف يحصؿ عمى  13درجة فما فوؽ ضمف بعد ( االتزاف – االنفعاؿ ). 1.1صدق األداة3
تبنت ىذه الدراسة مقياس ايزنؾ لمشخصية ( ممحؽ رقـ ( ،) )1الذي ترجمو وطوره ليتناسب مع البيئة
الفمسطينية بريغيث (  ،) 2000حيث تـ عرضو عمى المح ّكميف مف ذوي االختصاص بالدكتوراه في التَّربية
وعمـ النفس واإلرشاد النفسي ،كما وطبؽ عمى العديد مف الجامعات والفئات والطمبة وغيرىـ مف أفراد المجتمع
 .وبعد عرض االستبياف عمى مجموعة مف المحكميف في جامعة القدس مف الحاصميف عمى درجة الدكتوراه
في االرشاد النفسي وعمـ النفس ( ممحؽ رقـ (  ،) ) 1حيث اشاروا الى تماـ االستبياف بناء عمى أنو مقياس
عالمي .كما أنو لـ يتـ اضافة او حذؼ أي فقرة مف قبؿ الباحثة واعتماد االختبار بصورتو االصمية المعدة
مف قبؿ العالـ آيزنؾ ،كذلؾ قامت الباحثة باستخراج صدؽ أداة الدراسة بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف
( )Pearson correlationلفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لؤلداة ،وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ
(.)6
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جدوؿ رقـ ( :)6نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط فقرات أداة
الدراسة مع الدرجة الكمية لؤلداة.
قيمة (ر)

الفقرات

الداللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

1

0.16

0.051

30

0.39

0.000

2

0.31

0.000

31

0.51

0.000

3

0.28

0.001

32

0.43

0.000

4

0.3

0.000

33

0.41

0.000

5

0.33

0.000

34

0.5

0.000

6

0.26

0.001

35

0.55

0.000

7

0.42

0.000

36

0.51

0.000

8

0.38

0.000

37

0.41

0.000

9

0.39

0.000

38

0.54

0.000

10

0.39

0.000

39

0.46

0.000

11

0.45

0.000

40

0.49

0.000
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0.000

0.43

41

0.000

0.34

12

0.000

0.48

42

0.000

0.36

13

0.000

0.56

43

0.000

0.38

14

0.000

0.54

44

0.000

0.34

15

0.000

0.49

45

0.000

0.39

16

0.000

0.55

46

0.000

0.32

17

0.000

0.49

47

0.000

0.43

18

0.000

0.43

48

0.000

0.42

19

0.000

0.42

49

0.000

0.42

20

0.000

0.61

50

0.000

0.45

21

0.000

0.48

51

0.000

0.48

22

0.000

0.57

52

0.000

0.47

23

0.000

0.47

53

0.000

0.4

24

0.000

0.44

54

0.000

0.34

25
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26

0.54

0.000

55

0.46

0.000

27

0.38

0.000

56

0.44

0.000

28

0.47

0.000

57

0.49

0.000

29

0.43

0.000

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى أف غالبية قيـ مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة
معا في قياس تقييـ
الكمية لؤلداة كانت دالة
ً
إحصائيا ،مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة وأنيا تشترؾ ً
استخداـ المعاينة اإلحصائية في مكاتب التدقيؽ ،عمى ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس عمى أساسو.
تم التحقق من صدق األداة في القائمة األصمية الختبار ايزنك بطريقتين
 الطريقة األولى :صدؽ المفيوـ ( البناء )Construct Validity ،انبساطي َيف
وقد تـ ذلؾ عف طريؽ الطَّمب مف مجموعة مف المحكميف تصنيؼ مجموعة مف األشخاص إلى
ْ
اني َي ف ،ومف ثـ تـ تطبيؽ قائمة ايزنؾ عمى ىذه المجموعات ،ولدى مقارنة النتائج
انفعالي َيف واتز ْ
ائي َيف و ْ
وانظو ْ
اضحا في تصنيؼ األفراد إلى
المتعمقة بق اررات المحكميف ونتائج القائمة ،وجد أف ىناؾ تطابقًا واتفاقًا و ً
تبعا ألنماط الشخصية االربعة المقررة .
المجموعات ً
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الصدؽ التبلزميConcument Validity ،
 الطريقة الثانيةَّ :تـ ذلؾ عف طريؽ تطبيؽ القائمة الخاصة باالختبار والقائمة الخاصة ( بموديسمس ) التي تتمتع بمعامبلت
صدؽ مرتفعة عمى عينة مف المفحوصيف ،إذ استخرجت معامبلت االرتباط بصورة مرتفعة لدى كبل القائمتيف.
( بركات. ) 2007 ،
 1.1ثبات األداة3
تـ حساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ الفا ( ،)Cronbach Alphaعف
طريؽ برنامج (  ) SPSS - Statistical Package For Social Sciencesوكانت الدرجة الكمية
لمثبات ( )0.92وبذلؾ يتمتع بدرجة عالية .كما ىو واضح في الجدوؿ (.) 7
جدوؿ رقـ ( :)7نتائج معامؿ كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلثبات أداة الدراسة
المحور

عدد الحاالت

عدد الفقرات

قيمة ألفا

الدرجة الكمية

150

57

0.92

أما فيما يتعمؽ بثبات مقياس ايزنؾ لمشخصية؛ فإف ىذه القائمة تتمتع بمعامبلت ثبات مرتفعة في أصميا
األجنبي ،إذ استخرج ايزنؾ معامبلت ثبات لقائمتو بطريقتيف:
 الطريقة األولى – طريقة إعادة االختبار Test – Re Test .تـ حساب ثبات القائمة بطريقةفردا ،بينما تضـ الثانية 27
اإلعادة عمى مجموعتيف مف المفحوصيف األسوياء ،وتضـ األولى ً 92
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فردا ،وكانت الفترة بيف التطبيقيف سنة في المجموعة األولى ،وتسعة شيور لممجموعة الثانية ،وكانت
ً
النتائج كما ىي في الجدوؿ رقـ (. )8
الجدوؿ رقـ ( - )8نتائج ثبات قائمة ايزنؾ بطريقة إعادة االختبار
المجموعة

العدد

EA

EB

*E

NA

NB

**N

األولى

21

0.82

0.85

0.88

0.84

0.81

0.84

الثانية

11

0.97

0.80

0.94

0.88

0.91

0.92

 * تشير إلى بعد االنبساط – االنطواء
 ** تشير إلى بعد االتزاف  -االنفعاؿ.
ولقد تراوحت معامبلت الثبات بيف ( )0.84و( )0.94في حالة االختبار الكامؿ ،وبيف ( )0.80و()0.97
في حالة صورتي االختبار ،وىو ثبات مرتفع عمى اعتبار المدة بيف تطبيؽ االختبار ومدة إعادة التطبيؽ.
 الطريقة الثانية  3الطريقة النصفية Split – Half Reliabilityتـ حساب الثبات لممقياس بالطريقة النصفية ( الصورة أ و الصورة ب ) عمى ثبلث مجموعات مف
المفحوصيف ،وذلؾ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف ( ) Spearman Brown Prophecy Formula
لتعديؿ معامؿ الثبات النصفي ،وكانت النتائج كما بينيا الجدوؿ رقـ (.)9
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الجدوؿ رقـ ( )9نتائج ثبات قائمة احتبار ايزنؾ بالطريقة النصفية
--------

 EAمقابل * EB

 NAمقابل ** NB

مجموعة األسوياء

مجموعة العصابيين

مجموعة الذىانيين

ن = 1...

ن = 11.

ن = 2.

*** ..11

..11

..11

**** ..11

..11

..11

..11

..11

..21

..12

..21

..21

 بعد االنبساط – االنطواء عمى الصورة أ مقابؿ الصورة ب.
 ** بعد االتزاف – االنفعاؿ عمى الصورة أ مقابؿ الصورة ب.
 *** األرقاـ التي تشير إلى معامبلت الثبات في حالة كؿ صورة لوحدىا.
 **** األرقاـ التي تشير إلى معامبلت الثبات في حالة االختبار ككؿ .
مفحوصا ،وقد بمغ معامؿ
كما تـ حساب ثبات مقياس الكذب بطريقة اإلعادة في عينة مكونة مف ()50
ً
الثبات ( )0.81عمى االختبار ككؿ،

( )0.78عمى الصورة (أ) و( )0.74عمى الصورة (ب) .

(. )Eysenck. 1974
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 1.1متغيرات الدراسة3
 -1المتغيرات المستقمة
 الحالة االجتماعية  :أعزب – متزوج – مطمؽ. المستوى التعميمي :ال شيء – ثانوي – جامعي.السجف.
 مدة ّ -نوع الجريمة.

 -1المتغيرات التابعة
 نمط الشخصية لدى عينة مرتكبي السموؾ اإلجرامي 1.1إجراءات الدراسة3
قامت الباحثة بدراستيا وفقًا لئلجراءات والخطوات التالية :
اوال  -الحصوؿ عمى كتاب رسمي مف قسـ دائرة اإلرشاد النفسي والتربوي – الدراسات العميا مف أجؿ تقديمو
إلى مركز إدارة الشرطة والسجوف التابعة لمدينة راـ اهلل مف أجؿ السماح بتطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة
الدراسة في مؤسسة االصبلح والتأىيؿ في مدينة راـ اهلل ( سجف راـ اهلل المركزي ).
ثانية  -اختيار أداة الدراسة في صورتيا النيائية بما يتناسب مع البيئة الفمسطينية والعينة بعد عرضيا عمى
المحكميف مف الحاصميف عمى الدكتوراه في عمـ النفس في جامعة القدس.
ثالثاً  -تحديد العدد النيائي لعينة الدراسة.
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رابعا  -تحديد موعد لمقابمة العينة ،وتوزيع أداة الدراسة عمييـ وجمع اإلجابات  ،اضافة الى مساعدة بعض
أفراد العينة عمى القراءة والكتابة ،نظ اًر إى أنيـ أشاروا الى عدـ قدرتيـ عمى الكتابة والقراءة كـ اظير (
الجدوؿ (  ) 2في توزيع افراد العينة حسب المستوى التعميمي.
سادسا – تحميؿ اإلجابات ،والخروج بالنتائج.
ً

 2.1المعالجة اإلحصائية3
تمييدا
قاما معينة) ،وذلؾ
ً
بعد جمع االستبيانات والتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا (إعطائيا أر ً
إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي؛ إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتحميؿ البيانات وفقًا
ألسئمة َّ
الدراسة وبياناتيا ،وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،واختبار تحميؿ التبايف األحادي ،واختبار توكي ،ومعامؿ االرتباط
بيرسوف ،وذلؾ باستخداـ الرزـ اإلحصائية (.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS
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الفصل الرابع

 .1النتائج.

1.1عرض النتائج.
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الفصل الرابع
النتائج

السموؾ اإلجرامي في مؤسسة
سيتـ في ىذه الفصؿ مف دراسة أنماط الشخصية لدى عينة مف مرتكبي ُّ
اإلصبلح والتأىيؿ  -راـ اهلل عرض نتائج التحميؿ اإلحصائي إلجابات العينة عمى أداة الدراسة ،باستخداـ
برنامج التحميؿ اإلحصائي ( ،) Statistical Package For Social Sciences ( )SPSSحسب
ترتيب األسئمة والفرضيات التي تـ ذكرىا وتوضيحيا في الفصؿ األوؿ.
 1 .1.1نتائج السؤال األول لمدراسة
ما مستوى أنماط الشخصية " أنماط الشخصية " لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي في مؤسسة اإلصبلح
والتأىيؿ ( سجف راـ اهلل المركزي ) ؟
السموؾ اإلجرامي ،تـ حساب المتوسطات الحسابية
لمتعرؼ عمى مستوى أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ بعد مف أبعاد الشخصية ،كما ىو واضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ
(.)10
جدوؿ رقـ ( :)10المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ بعد مف أبعاد الشخصية
(ف= .)150
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الدرجة الكمية

عدد

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

أعمى

أدنى

الفقرات

الحسابي

المعياري

النسبي

االنبساط – االنطواء

0

24

24

14.71

4.99

61.3%

االتزاف – االنفعاؿ

0

24

24

14.35

5.76

59.8%

الكذب

0

9

9

5.15

2.23

57.2%

أبعاد الشخصية

الدرجة الكمية لكل بعد ،ثم ضرب
يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي لكل بعد عمى ّ
الناتج في .%1..
يتضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )10أف متوسط نمط االنبساط -االنطواء بمغ ( )14.71وبانحراؼ معياري
( ،)4.99وبوزف نسبي ( ،)%61.3وىذا يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة لدييـ درجة انبساط.
أيضا -أف المتوسط الحسابي نمط االتزاف -االنفعاؿ بمغ ( )14.35بانحراؼ معياري (،)5.76
تبيف – ً
أيضا عمى وجود انفعاؿ لدى أفراد عينة الدراسة.
وبوزف نسبي ( ،)%59.8وىذا يدؿ ً
أيضا -أف المتوسط الحسابي لبعد الكذب بمغ ( ،)5.15بانحراؼ معياري ( ،)2.23وبوزف نسبي
كما تبيف – ً
( ،)%57.2وىذا يدؿ عمى أف أفراد عينة الدراسة يتمتعوف بدرجة مف الكذب.
بناء عمى السؤال الرئيسي سيتم توضيح المتوسطات الحسابية واال نحرافات المعيارية لكل نمط من أنماط
الشخصية كما تواجدت لدى عينة الدراسة 3
 -1أىم مظاىر نمط (االنبساط -االنطواء) لدى مرتكبي السموك اإلجرامي.
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جدوؿ رقـ ( :)11المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمظاىر بعد (االنبساط -االنطواء) لدى
السموؾ اإلجرامي مرتبة حسب األىمية.
مرتكبي ُّ
المتوسط

االنحراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

النسبي

5

مميا قبؿ اإلقداـ عمى عمؿ أي شيء؟
ىؿ تتميؿ وتفكر ً

0.79

0.41

78.7%

49

تماما؟
ىؿ تستطيع القوؿ بأنؾ شخص واثؽ مف نفسؾ ً

0.74

0.44

74.0%

34

شديدا أو دقيقًا؟ 0.71
ىؿ تحب نوع العمؿ الذي يتطمب منؾ
انتباىا ً
ً

0.45

71.3%

1

ىؿ تتوؽ إلى األشياء المثيرة في معظـ األحياف؟

0.70

0.70

70.0%

13

ىؿ تقوـ باألشياء عمى نحو ارتجالي في معظـ األحياُّف؟

0.69

0.47

68.7%

الفقرات

53
29
20

ىؿ يسيؿ عميؾ إضفاء جو مف الحيوية عمى حفؿ ممؿ إلى
حد ما؟
ىؿ يغمب عميؾ طابع اليدوء عندما تكوف مع اآلخريف؟
ىؿ تفضؿ أف يكوف لديؾ عدد قميؿ مف األصدقاء شريطة أف

0.69

0.47

68.7%

0.68

0.47

68.0%

0.65

0.48

65.3%

14

ىؿ تفضؿ المطالعة عمى التحدث أماـ اآلخريف بصفة عامة؟ 0.65

0.48

65.3%

27

ىؿ يعتقد اآلخروف أنؾ حيوي ونشيط؟

0.63

0.48

63.3%

41

ىؿ يمتاز أسموب حركتؾ بالبطء وعدـ السرعة؟

0.60

0.49

60.0%

10

ىؿ تعمؿ أي شيء تقر ًيبا مف أجؿ الجرأة؟

0.59

0.49

59.3%

يكونوا مف المقربيف؟
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51
25
22
46

فعبل في حفؿ مرح؟
ىؿ يصعب عميؾ أف تتمتع ً
كثير في حفؿ
ىؿ يمكنؾ أف تترؾ نفسؾ عمى سجيتيا وتتمتع ًا
مرح؟
ىؿ تجيب َّ
الناس بالصراخ عندما يصرخوف في وجيؾ؟
ىؿ تشعر بتعاسة شديدة إف لـ تر مف الناس في بعض

0.59

0.49

59.3%

0.59

0.49

58.7%

0.57

0.50

57.3%

0.57

0.50

57.3%

ىؿ أنت سعيد وتعالج األمور ببساطة ودوف تدقيؽ وتصحيح؟ 0.56

0.50

56.0%

37

ىؿ تكره أف تكوف في مجموعة يتكؿ الواحد عمى اآلخر؟

0.56

0.50

56.0%

15

كثير مف المنزؿ؟
ىؿ ترغب في الخروج ًا

0.55

0.50

55.3%

39

ىؿ ترغب القياـ بأشياء ينبغي لؾ أف تتصرؼ حياليا بسرعة؟ 0.54

0.50

54.0%

3

44

األحياف؟

ىؿ ترغب في التحدث مع الناس إلى حد كبير بحيث لـ
تضيع فرصة الحديث إلى شخص غريب؟

0.53

0.50

52.7%

إذا كنت تريد معرفة شيء ما ،فيؿ تفضؿ معرفتو مف خبلؿ
32

بدال مف المجوء إلى شخص آخر تحدثو 0.52
المجوء إلى الكتاب ً

0.50

52.0%

عنو؟
8
56

ىؿ مف عادتؾ أف تقوـ بعمؿ وتقؿ أشياء عمى نحو متسرع
ودوف تأمؿ أو تفكير؟
ىؿ تحب إيقاع اآلخريف في "مقالب" بقصد المرح؟

102

0.43

0.50

43.3%

0.57

0.50

56.7%

شيوعا بالنسبة لبعد (االنبساط-
تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )11إلى أف أكثر المظاىر
ً
مميا قبؿ اإلقداـ عمى عمؿ أي شيء،
االنطواء) كانت مف أفراد عينة الدراسة الذيف يتميموف ويفكروف ً
بمتوسط حسابي ( ،)0.79تبعيا تستطيع القوؿ بأنؾ شخص واثؽ مف نفسؾ تماما ،بمتوسط حسابي
شديدا أو دقيقًا ،بمتوسط ( ،)0.71ثـ إنيـ يتوقوف إلى األشياء
انتباىا
( ،)0.74ثـ حب العمؿ الذي يتطمب
ً
ً
المثيرة في معظـ األحياف ،بمتوسط حسابي ( ،)0.70ثـ القياـ باألشياء عمى نحو ارتجالي في معظـ
األحياف ،وكذلؾ أنو مف السيؿ عميؾ إضفاء جو مف الحيوية عمى حفؿ ممؿ إلى حد ما ،بمتوسط حسابي
( )0.69لكؿ منيا.
شيوعا ،ىي :حب إيقاع اآلخريف في "مقالب" بقصد المرح ،بمتوسط حسابي
في حيف كانت أقؿ المظاىر
ً
( ،)0.57ثـ القياـ بعمؿ وتقؿ أشياء عمى نحو متسرع ودوف تأمؿ أو تفكير ،بمتوسط حسابي ( ،)0.43ثـ
إنو إذا كنت تريد معرفة شيء ما ،فأفضؿ معرفتو مف خبلؿ المجوء إلى الكتاب بدال مف المجوء إلى شخص
آخر أحدثو عنو ،بمتوسط حسابي ( ،)0.52ثـ الرغبة في التحدث مع الناس إلى حد كبير بحيث ال أضيع
فرصة الحديث إلى شخص غريب ،بمتوسط حسابي ( ،)0.53ثـ الرغبة بالقياـ بأشياء ينبغي لي أف أتصرؼ
حياليا بسرعة ،بمتوسط حسابي (.)0.54
 -1أىم مظاىر نمط (االتزان -االنفعال) لدى مرتكبي السموك اإلجرامي3
جدوؿ رقـ ( :)12المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمظاىر بعد (االتزاف -االنفعاؿ) لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي مرتبة حسب األىمية.
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الفقرات

2

28

ىؿ تحتاج إلى أصدقاء يفيمونؾ لكي تشعر باالرتياح
واالبتياج؟
غالبا بأف
ىؿ قمت بعمؿ شيء ىاـ ،ثـ شعرت
ً

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

النسبي

0.75

0.43

75.3%

0.73

0.45

72.7%

7

ىؿ يثور مزاجؾ وييدأ في بعض أحياف كثيرة؟

0.72

0.45

72.0%

19

حيانا أخرى؟
ىؿ تشعر بنشاط شديد
أحيانا ،وبالببلدة أ ً
ً

0.68

0.47

68.0%

55

ىؿ أنت قمؽ عمى صحتؾ؟

0.66

0.48

66.0%

45

ىؿ تزعجؾ اآلالـ واألوجاع؟

0.66

0.48

66.0%

14

باستطاعتؾ القياـ بو عمى نحو أفضؿ؟

غالبا بالقمؽ حياؿ أشياء كاف ينبغي لؾ أف ال
ىؿ تشعر ً

0.65

0.48

64.7%

47

عصبيا؟
ىؿ تعتبر نفسؾ
ً

0.61

0.49

61.3%

31

ىؿ تبلزمؾ األفكار لدرجة ال تستطيع معيا النوـ؟

0.61

0.49

61.3%

43

ىؿ تنتابؾ كوابيس أو أحبلـ مزعجة كثيرة؟

0.61

0.49

60.7%

23

ىؿ يضايقؾ الشعور بالذنب في كثير مف األحياف؟

0.61

0.49

60.7%

4

ىؿ تنزعج إلى حد كبير لو رفض لؾ طمب؟

0.59

0.49

58.7%

33

ىؿ يحدث خفقاف قمب أو تسارع في دقاتو؟

0.57

0.50

57.3%

تفعميا أو تقوليا؟
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40

ىؿ تقمؽ بصدد أشياء مخيفة قد تحدث لؾ؟

0.57

0.50

57.3%

9

ىؿ حدث أف شعرت بالتعاسة دوف سبب ٍ
كاؼ لذلؾ؟

0.57

0.50

56.7%

16

ىؿ يسيؿ جرح مشاعرؾ نوعا ما؟

0.56

0.50

56.0%

57

ىؿ تعاني مف األرؽ؟

0.56

0.50

56.0%

11

50

ىؿ تشعر بالخجؿ فجأة عندما تريد التحدث إلى شخص
غريب جذاب؟
ىؿ يؤلمؾ اآلخروف بسيولة لدى اكتشافيـ الخطايا فيؾ

0.55

0.50

55.3%

0.55

0.50

55.3%

21

ىؿ تستغرؽ في أحبلـ اليقظة؟

0.55

0.50

55.3%

52

ىؿ تنزعج مف الشعور بالنقص؟

0.55

0.50

54.7%

35

ىؿ تنتابؾ نوبات مف االرتجاؼ واالرتعاش أحيانا؟

0.49

0.50

49.3%

38

ىؿ أنت شخص سريع االستثارة أو االنفعاؿ؟

0.48

0.50

48.0%

26

ىؿ تعتبر نفسؾ متوتر األعصاب؟

0.47

0.50

46.7%

أو في عممؾ؟

شيوعا لدى أفراد عينة
تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )12إلى أف أكثر مظاىر (االتزاف -االنفعاؿ)
ً
الدراسة كانت الحاجة إلى أصدقاء يفيمونؾ لكي تشعر باالرتياح واالبتياج والتي اشارت اليو الفقرة رقـ 2
(ىؿ تحتاج إلى أصدقاء يفيمونؾ لكي تشعر باالرتياح واالبتياج؟ ) ،بمتوسط حسابي ( ،)0.75ثـ الفقرة رقـ
غالبا بأف باستطاعتؾ القياـ بو عمى نحو
 28التي تشير الى ( ىؿ قمت بعمؿ شيء ىاـ ،ثـ شعرت ً
105

أفضؿ؟ ) بمتوسط حسابي ( ،)0.73ثـ الفقرة رقـ  7التي تشير الى ( ىؿ يثور مزاجي وييدأ في بعض
أحيانا
أحياف كثيرة ) ،بمتوسط ( ،)0.72ثـ الفقرة رقـ  19التي تشير الى ( ىؿ تشعور بنشاط شديد
ً
حيانا أخرى ) ،بمتوسط حسابي ( ،)0.68ثـ الفقرة رقـ  55و الفقرة  45التي تشي ار ( ىؿ تقمؽ
وبالببلدة أ ً
عمى صحتؾ ووتشعر باالنزعاج مف اآلالـ واألوجاع)  ،بمتوسط حسابي ( )0.66لكؿ منيا.
السموك اإلجرامي3
 -1أىم مظاىر نمط (الكذب) لدى مرتكبي ُ
جدوؿ رقـ ( :)13المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمظاىر بعد (الكذب) لدى مرتكبي السموؾ
اإلجرامي مرتبة حسب األىمية.

الفقرات

6

18

12

ىؿ تفي دائما بوعد قطعتو عمى نفسؾ بغض النظر عما
قد يكمؼ مف تعب أو عناء؟
أحيانا أفكار وخواطر ال ترغب أف يعرفيا
ىؿ تراودؾ
ً
اآلخريف؟
غاضبا
ىؿ يحدث أف تفقد السيطرة عمى نفسؾ وتغدو
ً

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

الحسابي

المعياري

النسبي

0.70

0.66

0.46

0.48

70.0%

66.0%

0.61

0.49

61.3%

42

ىؿ يحدث أف تأخرت عف تنفيذ موعد أو عمؿ ما؟

0.61

0.49

60.7%

48

ىؿ ىناؾ أشخاص ممف تعرفيـ ال تحبيـ عمى نحو 0.59

0.49

58.7%

أحيانا؟
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قاطع؟
24
36

0.53

ىؿ عادتؾ جميعيا حسنة ومرغوب فييا؟
ىؿ تصرح لمجمارؾ عف كؿ شيء لديؾ حتى لو عممت

0.50

53.3%

0.53

0.50

52.7%

54

شيئا؟
ىؿ تتحدث
أحيانا عف أمور ال تعرؼ عنيا ً
ً

0.49

0.50

48.7%

30

أحيانا؟
ىؿ تنيمؾ في القيؿ والقاؿ أو نشر اإلشاعات
ً

0.43

0.50

43.3%

أنو يستحيؿ اكتشافو؟

شيوعا كانت اإليفاء
تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )13إلى أف أكثر المظاىر في بعد (الكذب)
ً
دائما بوعد قطعتو عمى نفسؾ بغض النظر عما قد يكمؼ مف تعب أو عناء ،بمتوسط حسابي ( ،)0.70تبعيا
ً
أحيانا أفكار وخواطر ال ترغب أف يعرفيا اآلخريف ،بمتوسط حسابي ( ،)0.66ثـ فقداف السيطرة عمى
تراودؾ
ً
أحيانا ،وكذلؾ التأخر عف تنفيذ موعد أو عمؿ ما ،بمتوسط حسابي ( )0.61لكؿ
غاضبا
النفس والظيور
ً
ً
أشخاصا ممف تعرفيـ ال تحبيـ عمى نحو قاطع ،بمتوسط (.)0.59
منيا ،ثـ أف ىناؾ
ً
 1.1.1نتائج السؤال الثاني
ىؿ توجد فروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتبكي السُّموؾ اإلجرامي في مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ ( سجف
راـ اهلل المركزي ) تعزى إلى المتغيرات (( الحالة االجتماعية  -المستوى التعميمي – نوع الجريمة – مدة
السجف )) ؟
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تمت اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني بناء عمى نتائج الفرضيات التي انبثقت عف السؤاؿ وىي كاآلتي:
 الفرضية ااألولىال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.
الختبار الفرضية األولى ،تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية ،كما ىو واضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (.)14
ُّ
السموؾ
جدوؿ رقـ ( :)14نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.

المجاؿ

االنبساط-
االنطواء

االتزاف-
االنفعاؿ
الكذب

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

42.193

2

21.097

داخؿ المجموعات 3546.934

146

24.294

المجموع

3589.128

148

بيف المجموعات

28.743

2

14.371

داخؿ المجموعات 4865.096

146

33.323

المجموع

4893.839

148

بيف المجموعات

1.293

2

مصدر التبايف
بيف المجموعات
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0.646

0.868

0.431

0.129

ؼ الداللة
اإلحصائية

0.422

0.651

0.879

داخؿ المجموعات 731.513

146

732.805

148

المجموع

5.010

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية ،إذ
( )0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
الصفرية.
كانت الداللة اإلحصائية > ،0.05وىي غير دالة إحصائيا ،وبذلؾ قبمت الفرضية ّ
السموؾ اإلجرامي ،وذلؾ عمى اختبلؼ حالتيـ
فقد كاف ىناؾ تقارب في أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
االجتماعية كما ىو واضح مف خبلؿ المتوسطات الحسابية في الجدوؿ رقـ (.)15
جدوؿ رقـ ( :)15المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.
األبعاد

االنبساط -االنطواء

االتزاف -االنفعاؿ

الحالة االجتماعية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

أعزب

68

14.68

5.28

متزوج

74

15.09

4.59

مطمؽ

7

12.57

4.86

أعزب

68

14.10

6.23

متزوج

74

14.80

5.42

مطمؽ

7

13.14

4.45

109

الكذب

أعزب

68

5.25

2.33

متزوج

74

5.12

2.15

مطمؽ

7

4.86

2.34

 الفرضية الثانيةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير المستوى التعميمي.
الختبار الفرضية الثانية ،تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية ،كما ىو واضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (.)16
ُّ
جدوؿ رقـ ( :)16نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي السموؾ
اإلجرامي تعزى إلى متغير المستوى التعميمي.

المجاؿ

االنبساط-
االنطواء
االتزاف-

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

32.952

3

10.984

داخؿ المجموعات 3471.925

142

24.450

المجموع

3504.877

145

بيف المجموعات

210.030

3

مصدر التبايف
بيف المجموعات
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70.010

0.449

2.190

ؼ الداللة
اإلحصائية

0.718

0.092

االنفعاؿ

الكذب

داخؿ المجموعات 4540.079

142

المجموع

4750.110

145

بيف المجموعات

10.363

3

3.454

داخؿ المجموعات 710.295

142

5.002

720.658

145

المجموع

31.972

0.691

0.559

السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ َّ
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير المستوى التعميمي ،حيث
( )0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
كانت الداللة اإلحصائية > ،0.05وىي غير دالة إحصائيا ،وبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية.
السموؾ اإلجرامي ،وذلؾ عمى اختبلؼ مستوياتيـ
فقد كاف ىناؾ تقارب في أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
التعميمية كما ىو واضح مف خبلؿ المتوسطات الحسابية في الجدوؿ رقـ (.)17
جدوؿ رقـ ( :)17المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير المستوى التعميمي.
ُّ
األبعاد

االنبساط -االنطواء

المستوى التعميمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

ال شيء

40

14.25

5.40

ثانوي

78

15.00

4.95

دبموـ

8

15.38

3.50
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االتزاف -االنفعاؿ

الكذب

جامعي

20

13.85

4.39

ال شيء

40

14.05

5.87

ثانوي

78

15.10

5.43

دبموـ

8

14.00

3.38

جامعي

20

11.50

6.66

ال شيء

40

5.00

2.55

ثانوي

78

5.28

2.15

دبموـ

8

5.25

1.49

جامعي

20

4.50

2.12

 الفرضية االثالثةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة.
الختبار الفرضية الثالثة ،تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة ،كما ىو واضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (.)18
ُّ
السموؾ
جدوؿ رقـ ( :)18نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة.
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المجاؿ

االنبساط-
االنطواء

االتزاف-
االنفعاؿ

الكذب

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

323.607

5

64.721

داخؿ المجموعات 3114.053

138

22.566

المجموع

3437.660

143

بيف المجموعات

193.744

5

38.749

داخؿ المجموعات 4474.415

138

32.423

المجموع

4668.160

143

بيف المجموعات

58.052

5

11.610

داخؿ المجموعات 635.698

138

4.607

693.750
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مصدر التبايف
بيف المجموعات

المجموع

2.868

1.195

2.520

ؼ الداللة
اإلحصائية

*0.017

0.315

*0.032

تشير المعيطات الورادة في الجدوؿ رقـ ( )18إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى َّ
الداللة
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة ،وكانت ىذه
( )0.05≤αبيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
الفروؽ في أبعاد (االنبساط -االنطواء) و(الكذب) ،فقد كانت الداللة اإلحصائية < ،0.05وىي دالة
إحصائيا ،وبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية .واليجاد مصدر الفروؽ ،فقد استخدـ اختبار توكي لممقارنات
السموؾ اإلجرامي تعزى
الثنائية البعدية لمفروؽ أنماط الشخصية (االنبساط -االنطواء) و(الكذب) لدى مرتكبي ُّ
إلى متغير نوع الجريمة ،كما ىو واضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (.)19
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جدوؿ رقـ ( :)19نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ أنماط الشخصية (االنبساط-
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة.
االنطواء) و(الكذب) لدى مرتكبي ُّ
األبعاد

المقارنات
مخدرات

مخدرات

قتؿ

اعتداء

أمنية

سرقة

مالية

-0.092

-2.980

2.060

-0.552

1.544

-2.888

2.152

-0.460

1.636

قتؿ
االنبساط-

اعتداء

االنطواء

أمنية

2.429 *5.040
-2.612

سرقة

*4.524
-0.516
2.095

مالية
مخدرات

0.370

قتؿ
الكذب

اعتداء

-1.147

0.928

-0.528

0.472

-1.516

0.559

-0.897

0.103

0.619 *2.075
-1.456

أمنية
سرقة

1.619
-0.456
1.000

مالية

تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفروؽ في بعد (االنبساط -االنطواء) كانت بيف مرتكبي جريمة
االعتداء ،والجرائـ األمنية ،ولصالح جرائـ االعتداء ،الذيف كانت درجة االنبساط لدييـ أعمى شيء ،كما
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أيضا -فروؽ بيف مرتكبي جريمة االعتداء ،ومرتكبي الجرائـ المالية ،ولصالح مرتكبي جرائـ
وجدت –
ً
االعتداء ،الذيف كانت درجة االنبساط لدييـ أعمى شيء.
وفي بعد الكذب ،فقد كانت الفروؽ بيف مرتكبي جرائـ االعتداء ،ومرتكبي الجرائـ األمنية ،ولصالح مرتكبي
جرائـ االعتداء ،الذيف كانت درجة الكذب لدييـ أعمى شيء .كما ىو واضح مف خبلؿ المتوسطات الحسابية
في الجدوؿ رقـ (.)20
جدوؿ رقـ ( :)20المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة.
ُّ
األبعاد

االنبساط -االنطواء

االتزاف -االنفعاؿ

نوع الجريمة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

مخدرات

36

14.64

4.63

قتؿ

26

14.73

5.47

اعتداء

21

17.62

4.62

أمنية

19

12.58

4.19

سرقة

21

15.19

3.84

مالية

21

13.10

5.37

مخدرات

36

14.58

4.89

قتؿ

26

13.85

6.37

اعتداء

21

16.43

5.74
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الكذب

-

أمنية

19

12.95

6.23

سرقة

21

14.95

4.93

مالية

21

12.81

6.23

مخدرات

36

5.14

2.10

قتؿ

26

4.77

2.42

اعتداء

21

6.29

2.19

أمنية

19

4.21

1.69

سرقة

21

5.67

2.22

مالية

21

4.67

2.11

الفرضية الرابعة

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف مدة السجف وأنماط الشخصية لدى
السموؾ اإلجرامي تعزى الى متغير مدة السجف
مرتكبي ُّ
الختبار الفرضية الرابعة ،تـ استخداـ اختبار معامؿ بيرسوف لمتغير مدة السجف وأنماط الشخصية لدى
السموؾ اإلجرامي والتي تعزى الى متغير مدة السجف ،كما ىو واضح مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (.)21
مرتكبي ُّ
السموؾ اإلجرامي.
السجف ،وأنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
جدوؿ رقـ ( :)21نتائج اختبار معامؿ بيرسوف مدة ّ
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المتغيرات

العدد

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

االنبساط -االنطواء * ال

111

...11-

..111

االتزان -االنفعال * العمر

111

....1-

..211

الكذب * العمر

111

...11

..111

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ ( )21إلى عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
السموؾ اإلجرامي ،إذ كانت الداللة اإلحصائية
( )0.05≤αبيف مدة السجف وأنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
> ،0.05وىي غير دالة إحصائيا ،وبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية.
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الفصل الخامس

 .1مناقشة النتائج

1.1

مناقشة النتائج
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الفصل الخامس
مناقشة ال ّنتائج

السموؾ اإلجرامي في
سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط الشخصية لدى عينة مف مرتكبي ُ
مؤسسة االصبلح والتأىيؿ ( سجف راـ اهلل المركزي ) و عمى ضوء المتغيرات التي تـ اعتمادىا في الدراسة
حصائيا باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( SPSS - Statistical
وأداة البحث ،وبعد معالجتيا إ
ً
 ) Package For Social Sciencesوفي ىذا الفصؿ ستتـ مناقشة النتائج المتعمقة بكؿ مف فرضيات
تبعا لتسمسميا.
الدراسة ً
 1. 1.1مناقشة نتائج السؤال األول
الرئيسي الذي بنيت عميو الدراسة والفرضيات الناتجة عنيا ،حيث كاف السؤاؿ الريئسي
بناء عمى السؤاؿ َّ
السموؾ اإلج ارمي في مؤسسة
ليذه الدراسة كاآلتي  " :ما مستوى أنماط الشخصية لدى عينة مف مرتكبي ُ
اإلصبلح والتأىيؿ ( سجف ارـ اهلل المركزي )؟ ،وكانت النتائج قد أشارت إلى ما يمي:
الرابع التي تـ فييا
في ضوء حيثيات ومعطيات ىذا السؤاؿ ،وبناء عمى النتائج التي تـ عرضيا في الفصؿ َّ
حساب المتوسطات الحسابية ،واالنح ارفات المعيارية لكؿ نمط وبعد مف أبعاد الشخصية ،والتي تبيف أف أفراد
َّ
ولكف
عينة الدراسة لدييـ درجة مف االنبساط ،ولدييـ درجة مف االتزاف ،كذلؾ يوجد لدييـ درجة مف الكذب،
نسبة درجة بعد االنبساط لدييـ حازت عمى أعمى نسبة مئوية (  ) %61.3مقارنة مف بعد االتزاف التي كانت
نسبتو (  ،) %59.8والتي كانت ىذه النسبة أعمى مف الدرجة والنسبة التي حصؿ عمييا بعد الكذب
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والذي كانت نسبتو المئوية ( .) 57.2ىذه النتيجة كانت معاكسةً لما توصمت إليو دراسة (الدرارجة،) 2007،
بالسموؾ المنحرؼ كدراسة ميدانية في مدارس لواء المزار الجنوبي لمصفيف
بعنواف( :نمط الشخصية وعبلقتو ُّ
العاشر واألوؿ ثانوي) ،إذ أشارت النتائج إلى

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أنماط الشخصية

االنطوائية -االنفعالية و االنبساطية – االنفعالية واالنطوائية – االتزانية واالنبساطية االتزانية

والسموؾ

المنحرؼ ،وكانت الفروؽ لصالح النمط االنظوائي االنفعالي ،وىو ما اتفقت بو في نتاءجيا مع الدراسة التي
أجراىا عبدات (  ) 2002عمى عينة معممي التربية الخاصة وذوي اإلحتياجات الخاصة والتي اشارة الى
ميؿ العينة الى النمط المنطوي المنفعؿ وليس النمط االنبساطي االتزاني ،عمى العكس مف الدراسة الحالية
التي حاز فييا نمط االنبساط واالتزاف عمى النسبة األعمى  ،وقد اختمفت ايضا الدراسة الحالية في ىذه
النتيجة مع الدراسة التي قاـ بيا ابو ناىية  1997حيث كانت نتيجة النمط االنفعالي لصالح الذكور في
جامعة االزىر بينما كانت النتائج في الدراسة الحالية لصالح النمط االنبساطي .واختمفت ايضا مع الدراسة
الشخصية لدى مرتكبي جرائـ القتؿ ومقارنتيا مع مرتكبي
التي كانت في العاـ  1985بعنواف خصائص
ّ
جرائـ العنؼ والتي طبؽ فييا مقياس ايزنؾ وأشارت الى عدـ وجود نضج واتزاف في الشخصية باالضافة
الى االضطراب الشخصي والنفسي والسيكوباتي.
وبناء عمى النتائج التي توصمت الييا المعالجة االحصائية لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لمظاىر بعد النمط االنبساطي نجد أف ىذه النتائج تؤكد وجود ميوؿ انبساطية لدى افراد العينة لمتوافؽ مع ما
تـ ذكره في الفصؿ الثاني ( االطار النظري – ص  35و ص  ) 45حيث اكدت النتائج أف النمط
االنبساطي يتميز بالحيوية والمرح والميوؿ الى االجتماعيات ،وحازت أعمى مظاىر النمط والتي كانت حوؿ
التفكير مميا واضفاء اجواء مرحة عند الشعور بالممؿ.
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وتعزو الباحثة ىذا التقارب والتجانس في سمات الشخصية الى الظروؼ المحيطة التي يعيشونيا افراد العينة
خبلؿ المدة العقابية التي يقضونيا في المؤسسة االصبلحية ،مما يجعميـ يتعايشوف ضمف ظروؼ وانفعاالت
ومشاكؿ كذلؾ ضغوط نفسية ميما اختمفت جرائميـ ،وتشابيت في ىذه النتائج مع الدراسة التي أجراىا
الحربي (  ) 2013بيدؼ التعرؼ عمى انماط الشخصية لدى مدمنيف الحشيش بإستخداـ مقياس آيزنؾ (
) Eyzenckحيث أشارت الى عدـ وجود فروؽ في بعدي االنبساط واالنطواء كذلؾ ؼ بعد الذىانية
العصابية.
 1.1.1مناقشة نتائج السؤال الثاني
ىؿ توجد فروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتبكي السُّموؾ اإلجرامي في مؤسسة اإلصبلح والتأىيؿ ( سجف
راـ اهلل المركزي ) تعزى إلى المتغيرات (( الحالة االجتماعية  -المستوى التعميمي – نوع الجريمة – مدة
السجف )) ؟
انبثقت عف السؤاؿ الثاني عدة فرضيات لئلجابة عميو وفيما يمي كؿ فرضية ونتائجيا:
 مناقشة نتائج الفرضية االولىتشير الفرضية االولى إلى أنو  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة االجتماعية.
أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
في ضوء حيثيات و معطيات الفرضية التي تـ عرض نتائجيا في الفصؿ الرابع التي تـ فييا استخداـ اختبار
السموؾ االجرامي ،وفقا لمحالة
تحميؿ تبايف االحادي اليجاد الفروؽ في أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
نسبا متقاربة في أبعاد الشخصية؛ َّ
لكف النسبة األكبر
االجتماعية ( الجدوؿ رقـ (  ) ) 16نجد أف ىناؾ ً
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ابي َيف ،وبمغت (  ،) %6.23أما فيما يتعمؽ ببعد االنبساط االنطواء
كانت لصالح بعد االتزاف – االنفعاؿ لمعز ْ
يضا -مف عينة الدراسة بنسبة (  ،) %5.28ولكف اختمفت ىذه النتيجة فيما
فكانت لصالح العز ْ
ابي َيف – أ ً
تبعا لمحالة االجتماعية التي حصؿ فييا المطمقوف عمى أعمى نسبة،
يتعمؽ ببعد الكذب لدى عينة الدراسة ً
تبعا لحالتيـ
ًا
وبمغت ( ) %2.34؛ وبيذا نجد أف ىناؾ تقارًبا
كبير بيف أنماط الشخصية لدى عينة الدراسة ً
االجتماعية.
الدراسة التي أجراىا ( ببلف  ) 2009عمى عينة مف العامبلت وغير
واتفقت نتائج ىذه الفرضية مع ّ
العامبلت في دمشؽ؛ لقياس ومعرفة توزيع سمات االنطوائية واالنبساطية والمراءاة أي الكذب بناء عمى أبعاد
او أنماط الشخصية لدى آيزنؾ (  ) Eyzenckعمى عينة دراستو المكونة مف  ،568إذ أشارت النتائج إلى
وكذبا مف النساء العامبلت المتزوجات وغير
وجود فروؽ مف حيث :إف النساء غير العامبلت أكثر مراءاة ً
المتزوجات  ،كذلؾ أشارت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة االنبساط والكذب
بيف النساء المتزوجات والعازبات ،وبذلؾ اتفقت مع الدراسة الحالية ،بينما أشارت ىذه الدراسة ( ببلف،
 ) 2009إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في ردة فعؿ العصابية أو االتزاف – االنفعاؿ بيف النساء
العازبات بدرجة أكبر مف المتزوجات ،وبيذا تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية التي أشارت إلى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يعزى لمحالة االجتماعية بيف عينة الدراسة مف المطمقيف وغير المتزوجيف.
وفيما يتعمؽ بيذه النتيجة ،ترى الباحثة أف عينة الدراسة ( السجناء ) عمى اختبلؼ حالتيـ اإلجتماعية تنطبؽ
عمييـ نفس الظروؼ المحيطة حيث يعيشوف ضمف مواصفات بيئية معينة كمؤسسة عقابية تجعميـ في حالة
اجتماعية متشابية فيـ بعيدوف عف الظروؼ العائمية والحياة االجتماعية والعائمية الخاصة والعامة .مما ال
يشكؿ تأثي ار عمى نمط الشخصية لدييـ كميوليـ نحو النمط االنبساطي كما في دراسة ببلف (  ) 2009بيف
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المتزوجات وغير المتزوجات ،عمى العكس مف ما اشارت اليو دراسة القحطاني (  ) 2003التي اوضحت
وجود فروؽ بيف انماط الشخصية لدى مرتكبي جرائـ السرقة والقتؿ والجنائيات تبعاً لبعض المتغيرات
الديموغرافية والحالة االجتماعية ودخؿ الفرد .وما يؤكد ذلؾ ىو اف نمط الشخصية لدى اإلنساف وسماتيا مف
العوامؿ الرئيسية التي تتدخؿ بصورة واضحة في انطباعاتو وتقييمو لؤلشياء ،فالشخصية بسماتيا تعبر عف
التكويف النفسي لدى الشخص ،كما تعبر عف مجموع المبادئ التي ينتيجيا اإلنساف وتعكس ثقافتو ،ودرجة
تأثيره في جماعتو ومجتمعو ،وجوانب الشخصية العامة ىي التي تحدد األسس التي يقيـ عمييا اإلنساف ما
يراه ،فيي التي تحدد الكثير مف المعاني والمفاىيـ مثؿ معنى الجيد ومعنى السيئ ،ومعنى القبيح و معنى
الجميؿ ،ومعنى القوى ومعنى الضعيؼ ،وليس الحالة االجتماعية.
 مناقشة نتائج الفرضية الثانيةالداللة ( )0.05≤αبيف
تشير الفرضية الثانية إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ّ
أنماط الشخصية لدى مرتكبي السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير المستوى التعميمي.
الرابع إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
أشارت النتائج التي تـ عرضيا وتوضيحيا في الفصؿ َّ
أنماط الشخصية لدى عينة الدراسة ،تعزى إلى متغير المستوى التعميمي ،وفي ضوء حيثيات ومعطيات
السموؾ
اضحا بيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
الفرضية ،وبناء عمى النتائج نجد أف ىناؾ تقارًبا و ً
الرغـ مف اختبلؼ المستوى التعميمي بينيـ ( الجدوؿ رقـ ( ،) )17وبالنظر إلى المتوسطات
اإلجرامي؛ عمى ُّ
الحسابية واالنحرافات المعيارية بعد استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي نجد أف التقارب كبير بيف أنماط
الشخصية ،لكف يظير أعمى بدرجات بسيطة لصالح بعد االتزاف-االنفعاؿ لغير المتعمميف بنسبة ( ) %5.87
مقارنة مع بعد االنبساط – االنطواء لغير المتعمميف بنسبة (  ،) %5.40كذلؾ حصؿ بعد االتزاف – االنفعاؿ
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عمى نسبة أعمى بأقؿ مف درجة (  ) %5.43لدى المرحمة الثانوية مقارنة مع بعد االنبساط – االنطواء
الدبموـ فقد تساوى بعدي االنبساط – االنطواء و
بنسبة (  ،) %4.95أما أفراد العينة الحاصميف عمى درجة ّ
االتزاف – االنفعاؿ بينيـ بدرجة ( ،) % 3.50 –% 3.38في حيف اختمفت َّ
الدرجة بنسبة واضحة وليست
الجامعي َيف بنسبة (  ) %6.66لصالح بعد االتزاف – االنفعاؿ ،بينما كانت النسبة
عالية في نفس الوقت لدى
ْ
(  ) %4.39لصالح بعد االنبساط  -االنطواء  ،أما بعد الكذب فقد تقاربت النسب إلى حد كبير عمى
اختبلؼ المستوى التعميمي لتكوف بيف ( .) % 2.49 ،2.12 ،2.15 ،2.55
واتفقت ىذه النتائج مع الدراسة التي أجراىا (إراني وآخروف في  ) 2003التي ىدفت إلى التعرؼ عمى
العبلقة بيف أنماط َّ
الشخصية والمعدؿ التراكمي لطمبة الجامعة مف الذكور واإلناث ،التي أشارت إلى أف ىناؾ
عبلقة ارتباطية قوية بيف نمط الشخصية والمستوى التعميمي والمعدؿ التراكمي األكاديمي ،واختمفت ىذه
الدراسة في نتائجيا

مع الدراسة التي أجراىا خماش  2007التى سعى فييا إلى التعرؼ عمى أنماط

الشخصية لدى طمبة الدبموـ الميني ،والتي أشارت إلى وجود فروؽ ذات دالالت إحصائية بيف أنماط وأبعاد
الشخصية لدى عينة الدراسة تعزى إلى المستوى التعميمي ونوع التخصص والجنس ،وىذا ما اتفقت فيو
الدراسة التي أجراىا جالفر (  ) 1996التي أشارات إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلنجاز
االنبساطي َيف .وقد اختمفت ىذه الدراسة في نتائجيا مع الدراسة
ائي َيف أفضؿ مف
ْ
اآلكاديمي لصالح االنطو ْ
التي اجراىا الشايب عاـ  1998والتي اشارت الى اف سمة الكذب بيف الذكور المتعمميف كانت اعمى منيا
لدى االناث في جامعة العريش ،حيث أف الدراسة الحالية أشارت الى تقارب النسب في بعد الكذب بيف
المتعمميف وغير المتعمميف مف أفراد العينة.
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وفي ضوء ما سبؽ تجد الباحثة أف األسباب التي تـ استخبلصيا مف النتائج المتعمقة بالدراسة فيما يتعمؽ
بالفرضية الثالثة ،تعود إلى طبيعة اإلدراؾ لدى أفراد العينة ،وتتمثؿ في أف مستوى اإلدراؾ يختمؼ بيف
المتعمميف وغير المتعمميف؛ ومف ثـ ينعكس ذلؾ عمى طبيعة الشخصية لدييـ كرفضيـ لمواقع  ،لكف ونظ اًر
الى وجود افراد العينة داخؿ مؤسسة عقابية عمى اختبلؼ جرائميـ فميس ىناؾ تأثير يذكر لممستوى التعميمي
عمى اختبلفو عمى نمط الشخصية لدييـ وىذىا ما اكدتو دراسة اجراىا جالفر (  ) 1996أف االنجاز
والمستوى التعميمي لدى اإلنطوائييف افضؿ مف االنبساطييف لكنو ال يدؿ عمى وجود فروؽ ذات دالالت
احصائية ،باالضافة التى نتائج دراسة ابو ناىية (  ) 1997حوؿ سمة االنبساط لدى طمبة الجامعة حيث
اشارت النتائج الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة تعزى الى متغير المستوى التعميمي عمى اختبلؼ تخصصيـ
العممي والجامعي والسنة الجامعية .فاألفراد يختمفوف فى نمط شخصياتيـ وفؽ اختبلؼ سمات شخصياتيـ
المتباينو ،فبل تستطيع أساليب وطرؽ التربية الحديثة ميما بذؿ مف جيد لمتوحيد بيف أفراد أى جماعو بحيث
يمكف أف تصبح سمات شخصيات ىذه الجماعة متجانسة ،فاألفراد يختمفوف فى مواىبيـ واستعداداتيـ وميوليـ
واتجاىاتيـ وقيميـ وعاداتيـ ،بؿ أف كؿ فرد يتميز بنمط فريد عف غيرة واف كاف يتشابو معو فى بعض
األحياف فبل تأثير لممستوى العميمي عمى نمط الشخصية
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثةتشير الفرضية الى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف أنماط
الشخصية لدى مرتكبي السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة.
فيما يتعمؽ بالفرضية الثالثة وبناء عمى الحيثيات والمعطيات المتعمقة بيذه الفرضية ،تـ استخداـ اختبار تحميؿ
السموؾ اإلجرامي ( الجدوؿ رقـ ) 18
التبايف األُحادي اليجاد الفروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
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وتبعا لمنتائج؛ فقد كانت ىناؾ فروؽ ذات دالالت إحصائية بيف أبعاد وأنماط الشخصية؛ مما أدى إلى رفض
ً
الصفرية ،وظيرت الفروؽ في بعدي الكذب و االنبساط – االنطواء .وظيرت الفروؽ بصورة واضحة
الفرضية َّ
بعد استخداـ اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية ( الجدوؿ رقـ  19و  ،) 20وأشارت ىذه النتائج إلى
أف الفروؽ المتعمقة ببعد االنبساط -االنطواء بيف مرتكبي جرائـ االعتداء ،والجرائـ األمنية لصالح مرتكبي
جريمة االعتداء الذيف ظير االنبساط لدييـ أعمى مف غيرىـ ،كذلؾ بينيـ وبيف مرتكبي الجرائـ المالية ،أما
فيما يتعمؽ في بعد الكذب؛ فقد كانت الفروؽ واضحة بيف مرتكبي جرائـ االعتداء والجرائـ األمنية لصالح
يضا -الذيف أظيروا درجات عالية مف الكذب.
مرتكبي جريمة االعتداء – أ ً
الدراسة التي أجراىا (حنتوؿ  )2004التي ىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف
واتفقت ىذه النتائج مع ّ
السموؾ اإلجرامي المتمثؿ في ( القتؿ ،والسرقة ،والجرائـ الجنسية واالعتداء ،والمخدرات ) ،وبيف بعض
أنماط ُّ
المتغيرات الشخصية ،مثؿ :السيكوباتية والعدوانية ،التي أشارت نتائجيا إلى وجود فروؽ ذات دالالت
إحصائية بيف أنماط الشخصية لدى العينة التي تـ تطبيؽ أداة الدراسة عمييا.
وقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج الدراسة التى أجراىا (الحربي في  ) 2013التي ىدفت إلى التعرؼ عمى
أنماط الشخصية لدى مرتكبي جرائـ الحشيش والمدمنيف عمى االمفيتاميف ،والتي أظيرت ىذه النتائج –
أيضا -أنو ال يوجد فروؽ ذات دالالت إحصائية بيف إبعاد الشخصية االنبساط – االنطواء و االتزاف –
ً
االنفعاؿ والكذب بيف عيف الدراسة التي

تركز عمى مدمني الحشيش والمخدرات

تبعا لنوع جريمتيـ،
ً

السموؾ اإلجرامي في مرحمة
يضا مع الدراسة التي قامت بيا ،الفضيمي (  ، ) 2013بعنواف :أنماط ُّ
واختمفت أ ً
الرشد وعبلقتيا بالعدوانية لدى المساجيف،وقد انتيت ىذه الدراسة إلى أف كؿ المساجيف ميما كاف نوع
ُّ
الجريمة المرتكبة ،يتميزوف بالعدوانية والعنؼ في تعامميـ مع األشياء والمواضيع ،إذ إف َّ
الدافع العدائي
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مسيطر و
ًا
ابي َيف أكثر مف غيرىـ
ومشتقاتو متواجدة لدى األنماط اإلجرامية الثبلث ،لكنو يظير لدى اإلرى ْ
تفعا بوضوح عمى شكؿ تعبير صريح وكامف لمفعؿ العدواني ،في حيف يظير ىذا األخير بشكؿ سمبي لدى
مر ً
تفعا ،وكأف العدواف ىو الطريؽ المعبر الوحيد لمتفاعؿ مع اآلخر ،كما
ًا
القتمة أكثر مف غيرىـ
مسيطر و مر ً
بالسادية و البشاعة ،مشيرة بذلؾ إلى وجود مواضيع مستدخمة ذات طبيعة
جاءت العبلقة مع اآلخر مفعمة َّ
اضطيادية .وقد تعود االسباب في ارتفاع النسب المئوية والمتوسطات الحسابية لدى مرتكبي السموؾ
االجرامي فيما يتعمؽ ببعد نمط الكذب الى محاولة كؿ مف افراد العينة اخفاء بعض الحقائؽ فيما يتعمؽ
بالجريمة التي اقدموا عمييا ،ال سيما مف حيث الكيفية والتخطيط ،وتعود ىذه والدالالت االحصائية في الفروؽ
بيف السمات الشخصية الى اختبلؼ ميوؿ افراد العينة واسباب ارتكباىـ لمجريمة فميما تشابيت السمات
الشخصية والنمطية لدى السجناء تحكميـ بالمقابؿ ظروؼ خاصة بكؿ فرد عمى حدا تدفعو الى ارتكاب
جريمتو الخاص لموصوؿ الى اىدافو ،وىذا ما اكدتو دراسة القحطاني (  ) 2003بيف سمات الشخصية
والحالة الجنائية ال سيما جريمة السرقة.
مناقشة نتائج الفرضية الرابعة3
تشير الفرضية الرابعة الى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبيف أنماط
السموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير مدة السجف.
الشخصية لدى مرتكبي ُّ
في ضوء الحيثيات والمعطيات الخاصة بالفرضية الرابعة تـ استخداـ اختبار معامؿ بيرسوف مف أجؿ البحث
السموؾ اإلجرامي ومدة السجف ،وأشارت النتائج إلى عدـ وجود
في الفروؽ بيف أنماط الشخصية لدى مرتكبي ُّ
فروؽ ذات دالالت إحصائية؛ وعميو تـ قبوؿ الفرضية ،إذ إنو لـ يظير وجود فروؽ بيف انماط الشخصية لدى

127

السموؾ اإلجرامي تبعا لمدة العقوبة التي يقضييا في مركز اإلصبلح والتأىيؿ (( السجف ))  ،وقد
مركتبي ُّ
كانت النسب متقاربة إلى حد كبير (  %0.95و  %0.78و  ،) % 0.58واألعمى كانت لصالح بعد االتزاف
– االنفعاؿ لكف دوف دالالت إحصائية معتمدة.
وبناء عمى الدراسات السابقة االجنبية والعربية لـ تحظى الباحثة بفرصة ايجاد دراسة تناولت ىذا الجانب
المتعمؽ بمدة السجف فاكتفت بالنتائج التي توصمت الييا الدراسة كإضافة الى البحث العممي .فالناظر الى
طبيعة ونمط الشخصية التي عمييا كؿ مف افرد العينة يجد أنيا تكونت واستقرت مف قبؿ اف يقوـ بارتكاب
سموكو فتشكمت لديو طبيعة معينة اثناء مراحؿ النمو لديو ،والفرضيات السابقة اشارت الى عدـ وجود فروؽ
بيف انماط الشخصية لدى افراد العينة عمى اختبلؼ الحالة االجتماعية والمستوى التعميمي لكف بعد الحديث
مع افراد العينة تبيف أف ىنالؾ اختبلؼ في النظرة المستقبمية واف ىناؾ تغيرات معرفية وانفعالية لدييـ تعبر
عف الحالة النفسية الخاصة بيـ دوف تأثير عمى نمط شخصيتيـ  ،فمدة العقوبة او السجف التي يقضييا
السجيف ىي بمثابة وسيمة لتقويـ السموؾ لديو لكي ال يكرر السموؾ اإلجرامي الذي اقدـ عميو كسموؾ وفعؿ
وليس وسيمة لتغيير نمط الشخصية ال سيما وأف الحديث ىنا عف النمط االنبساطي واالتزاني واالنفعالي
لمشخصية وليس النمط العدواني.
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التوصيات
بعد إتماـ الدراسة ،والوصوؿ إلى النتائج التي تـ تحميميا وعرضيا في الفصؿ الرابع ومناقشتيا في
الفصؿ الخامس  ،ال بد مف الخروج ببعض التوصيات ،والتي كانت كاالتي :
 -1إجراء دراسات متنوعة عف سمات الشخصية ،وأنماطيا وعبلقاتيا بالخمفيات الثقافية واالجتماعية
والنفسية ،.والتركيز عمى أبحاث ودراسات تفيد رسالتيا ،بأىمية َّ
الشخصية وارتقائيا ونموىا عمى
النحو السميـ؛ مف أجؿ أفراد ومجتمع سالميف.
 -2إجراء دراسة مماثمة لموضوع الدراسة الحالية في باقي مراكز اإلصبلح والسجوف في مناطؽ الضفة
الغربية  ،مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة ونوعية َّ
الشخصيات لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي ،وكيفية
التفاعؿ والتعامؿ معيـ.
السموؾ اإلجرامي ،لتساعد عمى فيـ ودعـ
 -3العمؿ عمى توفير برامج تقييـ وتأىيؿ خاصة بمرتكبي ُّ
وتوعية السموؾ لدييـ ؛ ليتناسب فيما بعد مع حياتيـ خارج السجف بعد قضاء مدة الحكـ.
اجتماعي َيف لدييـ ،وتوفير لقاءات جماعية ليـ.
نفسي َيف و
ْ
صائي َيف ْ
 -4تخصيص مرشديف وأخ ْ
 -5لفت النظر إلى إىمية موضوع الشخصية كعمـ قائـ بذاتو ،وأف ليا تأثيرات عمى كافة المناحي
الحياتية

( النفسية واالجتماعية والتربوية واالخبلقية والثقافية والعممية والمينية والسياسية و

االقتصادية ) والسموكيات.
 -6إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث التي تمفت َّ
النظر إلى الجوانب الحياتية والنفسية واالجتماعية
الخاصة بمرتكبي السُّموؾ اإلجرامي ؛ مف اجؿ التعرؼ عمى مشاكميـ ،وأساليب الحياة لدييـ ،وما
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يدفعيـ إلى مثؿ ىذه السموكات المضادة لممجتمع وليـ  ،عمى أف تكوف ىذه الدراسات عمى أرض
الواقع.
السموؾ اإلجرامي عمى تخطي وحؿ المشاكؿ التي
 -7اقتراح برامج تفاعمية وارشادية تساعد مرتكبي ُّ
السجف وخارجو ،ومواجية مصادر الغضب  ،ومواجية الضغوط وضبط
تواجييـ في حياتيـ داخؿ َّ
الذات؛ لمخفض مف اإلقباؿ عمى السموؾ المضاد لممجتمع  ،باالضافة الى برامج التي تركز عمى
دعـ جوانب الشخصية مف الناحية االتزانية واالنفعالية.
السموؾ اإلجرامي عمى االطبلع عمى ما يحدث في
 -8تقديـ برامج
توعوية ومبادرات تساعد مرتكبي ُّ
ّ
حياتيـ مف اضطرابات مف الممكف مواجيتيا ،وتساعدىـ عمى عدـ اإلقباؿ عمى مثؿ ىذه السموكيات
المضادة لمنفس والمجتمع والديف واألخبلؽ.
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المالحق
 -مقياس آيزنك لمشخصية

جامعة القدس
كمية التربية

الدراسات العميا
برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ...

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة " أنماط الشخصية لدى مرتكبي ال ُّسموؾ اإلجرامي في مؤسسة

اإلصبلح والتأىيؿ – راـ اهلل في ضوء بعض المتغرات ،ومف أجؿ ىذه الغاية تضع الباحثة بيف أيديكـ ىذا

المقياس ،وترجو منكـ اإلجابة عمى جميع الفقرات بما يتناسب معكـ ،وذلؾ بوضع اإلشارة في المكاف
المتناسب مع إجاباتكـ ،مع االلتزاـ بالصدؽ والموضوعية ،عمماً بأف إجاباتكـ ستوظؼ ألغراض البحث

العممي فقط ..

شاكريف حسف تعاونكـ
الباحثة :ميدية غبف

المجموعة األولى :
 -الحالة االجتماعية  :أعزب  ---متزوج  ---مطمؽ ----

 المستوى التعميمي  :ال شيء  ---ثانوية  ---دبموـ  ---جامعة ---- مدة السجف ---- : -نوع الجريمة---- :
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فقرات االختبار

الرقـ

نعـ

1

ىؿ تتوؽ إلى األشياء المثيرة في معظـ األحياف ؟

2

ىؿ تحتاج إلى أصدقاء يفيمونؾ لكي تشعر باالرتياح واالبتياج ؟

3

ىؿ أنت سعيد وتعالج األمور ببساطة ودوف تدقيؽ وتصحيح ؟

4

ىؿ تنزعج إلى حد كبير لو رفض لؾ طمب ؟

5

مميا قبؿ اإلقداـ عمى عمؿ أي شيء ؟
ىؿ تتميؿ وتفكر ً

6

ىؿ تفي دائما بوعد قطعتو عمى نفسؾ بغض النظر عما قد يكمؼ مف تعب
أو عناء ؟

7

ىؿ يثور مزاجؾ وييدأ في بعض أحياف كثيرة ؟

8

ىؿ مف عادتؾ أف تقوـ بعمؿ وقوؿ أشياء عمى نحو متسرع ودوف تأمؿ أو
تفكير ؟

9

ىؿ حدث أف شعرت بالتعاسة دوف سبب ٍ
كاؼ لذلؾ ؟

10

ىؿ تعمؿ أي شيء تقريبا مف اجؿ الجرأة ؟
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ال

11

ىؿ تشعر بالخجؿ فجأة عندما تريد التحدث إلى شخص غريب جذاب ؟

12

أحيانا ؟
غاضبا
ىؿ يحدث أف تفقد السيطرة عمى نفسؾ وتغدو
ً
ً

13

ىؿ تقوـ باألشياء عمى نحو ارتجالي في معظـ األحياف ؟

14

غالبا بالقمؽ حياؿ أشياء كاف ينبغي لؾ أف ال تفعميا أو تقوليا ؟
ىؿ تشعر ً

15

ىؿ تفضؿ المطالعة عمى التحدث أماـ اآلخريف بصفة عامة ؟

16

نوعا ما ؟
ىؿ يسيؿ جرح مشاعرؾ ً

17

كثير مف المنزؿ ؟
ىؿ ترغب في الخروج ًا

18

ىؿ تراودؾ أحيانا أفكار وخواطر ال ترغب أف يعرفيا اآلخريف ؟

19

أحيانا أخرى ؟
أحيانا و بالببلدة
ىؿ تشعر بنشاط شديد
ً
ً

20

ىؿ تفضؿ أف يكوف لديؾ عدد قميؿ مف األصدقاء شريطة أف يكونوا مف
المقربيف ؟

21

ىؿ تستغرؽ في أحبلـ اليقظة ؟

22

بالصراخ عندما يصرخوف في وجيؾ ؟
ىؿ تجيب الناس
ُّ

23

ىؿ يضايقؾ الشعور بالذنب في كثير مف األحياف ؟
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24

ىؿ عاداتؾ جميعيا حسنة ومرغوب فييا ؟

25

كثير في حفؿ مرح ؟
ىؿ يمكنؾ أف تترؾ نفسؾ عمى سجيتيا وتتمتع ًا

26

ىؿ تعتبر نفسؾ متوتر األعصاب ؟

27

ىؿ يعتقد اآلخروف أنؾ حيوي ونشيط ؟

28

غالبا بأف باستطاعتؾ القياـ بو عمى
ىؿ قمت بعمؿ شيء ىاـ ثـ شعرت ً

29

ىؿ يغمب عميؾ طابع اليدوء عندما تكوف مع اآلخريف ؟

30

ىؿ تنيمؾ في القيؿ والقاؿ ،أو نشر اإلشاعات أحيانا ؟

31

ىؿ تبلزمؾ األفكار لدرجة ال تستطيع معيا النوـ ؟

32

إذا كنت تريد معرفة شيء ما ،فيؿ تفضؿ معرفتو مف خبلؿ المجوء إلى

نحو أفضؿ ؟

الكتاب بدال مف المجوء إلى شخص أخر تحدثو عنو ؟
33

ىؿ يحدث خفقاف قمب أو تسارع في دقاتو ؟

34

انتباىا شديدا أو دقيقًا ؟
ىؿ تحب نوع العمؿ الذي يتطمب منؾ
ً

35

ىؿ تنتابؾ نوبات مف االرتجاؼ و االرتعاش أحيانا ؟

36

ىؿ تصرح لمجمارؾ عف كؿ شيء لديؾ حتى لو عممت انو يستحيؿ
اكتشافو ؟
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37

ىؿ تكره أف تكوف في مجموعة يتكؿ الواحد عمى األخر ؟

38

ىؿ أنت شخص سريع االستثارة أو االنفعاؿ ؟

39

ىؿ ترغب القياـ بأشياء ينبغي لؾ أف تتصرؼ حياليا بسرعة ؟

40

ىؿ تقمؽ بصدد أشياء مخيفة قد تحدث لؾ ؟

41

ىؿ يمتاز أسموب حركتؾ بالبطء وعدـ السرعة ؟

42

ىؿ حدث أف تأخرت عف تنفيذ موعد أو عمؿ ما ؟

43

ىؿ تنتابؾ كوابيس أو أحبلـ مزعجة كثيرة ؟

44

ىؿ ترغب في التحدث مع الناس إلى حد كبير بحيث لـ تضيع فرصة
الحديث إلى شخص غريب ؟

45

ىؿ تزعجؾ اآلالـ واألوجاع ؟

46

ىؿ تشعر بتعاسة شديدة إف لـ تر مف الناس في بعض األحياف ؟

47

عصبيا ؟
ىؿ تعتبر نفسؾ
ً

48

ىؿ ىناؾ أشخاص ممف تعرفيـ ال تحبيـ عمى نحو قاطع ؟

49

تماما ؟
ىؿ تستطيع القوؿ بأنؾ شخص واثؽ مف نفسؾ ً
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50

ىؿ يؤلمؾ اآلخروف بسيولة لدى اكتشافيـ الخطايا فيؾ أو في عممؾ ؟

51

ىؿ يصعب عميؾ أف تتمتع فعبل في حفؿ مرح ؟

52

ىؿ تنزعج مف الشعور بالنقص ؟

53

ىؿ يسيؿ عميؾ إضفاء جو مف الحيوية عمى حفؿ ممؿ إلى حد ما ؟

54

ىؿ تتحدث أحيانا عف أمور ال تعرؼ عنيا شيئاً ؟

55

ىؿ أنت قمؽ عمى صحتؾ ؟

56

ىؿ تحب إيقاع اآلخريف في " مقالب " بقصد المرح ؟

57

ىؿ تعاني مف األرؽ ؟
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فيرس الجداول

رقم الجدول

عنوان الجدول

الصفحة

الجدوؿ األوؿ

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية

85

الجدوؿ الثاني

تويع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي

85

الجدوؿ الثالث

توزيع أفراد عينة َّ
الدراسة حسب نوع الجريمة

86

الجدوؿ الرابع

المتوسط الحسابي لمدة السجف لدى أفراد عينة الدراسة

87

الجدوؿ الخامس

توزيع أبعاد الشخصية

88

الجدوؿ السادس

نتائج معامؿ إرتباط بيرسوف ألداة الدراسة

90

الجدوؿ السابع

نتائج معامؿ كرونباخ الفا لثباة أداة الدراسة

93

الجدوؿ الثامف

نتائج ثبات قائمة ايزنؾ بطريقة إعادة االختبار.

94

الجدوؿ التاسع

نتائج ثبات قائمة ايزنؾ بالطريقة النصفية

95

الجدوؿ االعاشر

المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية والوزف النسبي لكؿ

99

بعد مف أبعاد الشخصية ف = .) 150
الجدوؿ الحادي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاىر بعد

عشر

االنبساط – االنطواء لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي مرتبة حسب
األىمية.
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101

الجدوؿ الثاني

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاىر بعد االتزاف

عشر

– االنفعاؿ لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي مرتبة حسب األىمية

103

.
الجدوؿ الثالث
عشر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاىر بعد الكذب

106

لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي مرتبة حسب األىمية.

الجدوؿ الرابع

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في أنماط

عشر

الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة

108

االجتماعية
الجدوؿ الخامس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف أنماط

عشر

الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير الحالة

109

االجتماعية
الجدوؿ السادس

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األُحادي لمفروؽ في أنماط

عشر

الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير

110

المستوى التعميمي.
الجدوؿ السابع

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف أنماط

عشر

الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير

111

المستوى التعميمي.
الجدوؿ الثامف

نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادي لمفروؽ في أنماط

عشر

الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع

112

الجريمة .
الجدوؿ التاسع

نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ بيف أنماط
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114

عشر

الشخصية االنبساط – االنطواء والكذب لدى مرتكبي السُّموؾ
اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع الجريمة.

الجدوؿ العشروف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروؽ بيف أنماط

115

الشخصية لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي تعزى إلى متغير نوع
الجريمة.
الجدوؿ الواحد

نتائج اختبار معامؿ بيرسوف لمتغير مدة السجف وأنماط الشخصة

والعشروف

لدى مرتكبي السُّموؾ اإلجرامي.
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116

فيرس المالحق

رقم الممحق

عنوان الممحق

الصفحة

الممحق األول

اإلستبانة

111

الممحق الثاني

كتاب تسييل الميمة

111
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فيرس المحتويات
الر

رقم الصفحة

المحتويات

قم
1

إجازة الرسالة

B

1

اإلقرار

C

1

اإلىداء

D

1

الشكر والتقدير

E

1

الممخص بالعربية

F

1

الممخص باالنجميزية

G

1

الفصل األول  -خمفية الدراسة وأىميتيا

11 – 1

1

المقدمة

1

2

مشكمة الدراسة

1

1.

أىمية الدراسة

2

11

أىداف الدراسة

1.

11

أسئمة الدراسة

1.

11

فرضيات الدراسة

11

11

محددات الدراسة

11
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11

مصطمحات الدراسة

11

11

الفصل الثاني  -اإلطار النظري والدراسات

11 – 11

السابقة

11

اإلطار النظري
11

الدراسات العربية السابقة

11

11

الدراسات األجنبية السابقة

11

12

التعقيب عمى الدراسات السابقة

12

1.

الفصل الثالث  -الطريقة واإلجرائات

21 - 11

11

منيج الدراسة

11

11

مجتمع الدراسة

11

11

عينة الدراسة

11

11

أداة الدراسة

11

11

صدق األداة

12

11

ثبات األداة

21

11

متغيرات الدراسة

21

11

إجراءات الدراسة

21

12

المعالجة اإلحصائية

21
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1.

الفصل الرابع  -النتائح

111 - 21

11

نتائج السؤال األول

22

11

نتائج السؤال الثاني و الفرضية األولى

1.1 – 1.1

11

نتائج الفرضية الثانية

11.

11

نتائج الفرضية الثالثة

111

11

نتائج الفرضية الرابعة

111

11

الفصل الخامس  -مناقشة النتائج

111 - 111

11

مناقشة نتائج السؤال األول

112

11

مناقشة نتائج السؤال الثاني  -الفرضية األولى

111

12

مناقشة نتائج الفرضية الثانية

111

1.

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

111

11

مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

111

11

التوصيات

112

11

المراجع

111

11

المراجع العربية

111

11

المراجع األجنبية

111

11

المالحق  -ممحق (  ) 1االستبانة

111
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11

المالحق  -ممحق (  ) 1كتاب تسييل الميمة

111

11

فيرس الجداول

111

12

فيرس المالحق

11.

1.

فيرس المحتويات

111

155

