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االتجاهاااال اكواااية ناتيا مجااا  اكقجتقاااع  المتغاااا نااان   اكقت يااا ال  

 .اكد اويا كدى ايما قن طلب جاق ا دقشق
 
 

 *د. غسان حممد املنصور

 
 اكقكخص

 
هدد ه هددلا البحددث كلددع اللعددة بدد  الجاهدد  لددك  اتيةاهدداا التددكلملايك   حددم ال ة  دد   مددا 

م  أفراد  ج اباا  مؤستداا...  لجدا ال  ركدراا ال ياسدك ث  ألدر  دت مد  م ركدر الةدنس  ي ض نه
 ال خصص الجل ي  مت مى ال حصكت في هله اتيةاهااث ل ى بكن  م  طلب  جامج  دمعق للرت 

  ( طالباً  طالب  ال تةلك  في التن  الثالث .477)
الجل دي  متد مى ال حصدكت فدي ألدر م ركدراا الةدنس  ال خصدص  ه   عدتت   دا ا البحدث بد  

 ايةاهاا بكن  ال ياس  م  طلب  جامج  دمعق التكلملايك   حم ال ة   .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، سورية.جامعة دمشق ،* كلية الرتبية
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 :دقمة امل -1
التشدددكييف النهدددا    كتمددديففيهدددا يفتعدددد مة لدددة الشدددراح مدددم املةا ددديف ايامدددة اا،ا دددة    يدددا  ا  سدددان، 

االتهم التكيدم مد  م هذا املنطلق تكثة الصةاعات   مة لة الشراح اليت تنجم عدم حمدام ،لشخصية الفةد
سدوا  أكا د  ا يد ونتعةضديمسدوال    اتتمد ، اتكثدة مواادم ا  ردا  الديت  ا  أفدةادالدار اجلديد بوصدفهم 

لالمرداال  اعددم مادية أم اجتماعية أم  اجتة عم عدم النضج اال فعايل مثيف عدم الثقة بدالنف  ااالسدتهتار اا
 ا  ساس باألمم.

 ذا  االسديماتكيدم، الاهناك أيضا  القيود االضدوو  املفةاضدة مدم األسدة  ااتتمد  االديت تدودء    سدو  
اليت اد تكون ه  سرب املشكلة بسرب فيكون الصةاع م  األسة  اابيف الشاح هذه القيود بالثور  االتمةد، 
 مم املشكالت اليت هناك الكثريا  .اضعم املستوى الثقا  لديهاالة تفهمها ملة لة الشراح، اخصا صها، 

املشددددددكالت النفسددددددية ا أااددددددات الفددددددةا ،  ااضددددددا  ، امددددددم أملهددددددات املشددددددكالت االاتصددددددادية،تواجددددددا الشددددددراح
 .املشكالت املتصلة باملستقريفا االجتماعية، 

مددم الدراسددات الرتبويددة توجددا الكثددري ياعترددار أن الشددراح هددم الطااددة اجةكددة للمجتمدد  اادداد  املسددتقريف اب
حتديد ا تياجاهتم االعميف على توفري الفةص املناسرة يم ااستوالل طاااهتم فيما هو مفيد يم    االنفسية 

 ،كإدمددان املخدددرات االكوددول االتدددخ   ،اتددتمعهم،  احماالددة  بعددادهم عددم مصددادر السددلوك غددري السددوء
 االشراح اجلامع  خصوصا .أهنا ظواهة منتشة  بكثة  ب  الشراح عموما  ه  ا 

الكثدري  نتأم  متطلردات  يداهتم لعدال عم العيف سلرية اتتم  جتاه هوال  الشراح ا  ساسهم بالعجز
 .سلوك ا تقام  غري مسوال اغري مةااب  صور  منهم يطوران اجتاهات عداا ية حنو هذا اتتم  امم فيا 

لنمو لدى بعض هدوال  الشدراح الدذيم ينتقلدون مدم   ردا  اهذه االجتاهات السلرية تأخذ طابعا  طةديا    ا
 خددذ لددكيف الشخصددية السدديكوباتية ملددملتأ كدد  تتردددى   النهايددة ملدداهة سددلوك غددري سددوية لددديهمآخددة     

 . تيجة خربات الطفولةلذلك  لديهم استعدادات
ااملعايري األخالاية االسيكوباتية  ة  طلقها على كيف فةد يولب عليا اعلى تصةفاتا اخلةاج عم القوا   

ألن ا تشار هذه االجتاهات ب  الشراح يهدد أمم  ،للمجتم ، اهذا االحنةاف السلوك  ال بد مم مواجهتا
بد   اجلندو  ااجلةةدة ال د    اوا دة األخدري  ارتفداع معددل اتتمد .   ندا يهدد أمم  كما ،الشراح أ فسهم

رلدددد العددداطف  االالمرددداال  االسدددادية اعددددم التكيدددم مددد   لدددةا  التصددداف الشخصدددية السددديكوباتية بالت الشدددراح
  اجيط.  

دراسددددة لاا طالاددددا  مددددم أمليددددة مة لددددة الشددددراح اخطددددور  االجتاهددددات السدددديكوباتية ظهددددةت ضددددةار  ملوددددة 
 تفسري ما يسمى باالحندار االجتماع  يذه االجتاهات.هبدف  ،االجتاهات اليت حيملها الشراح اجلامع 

 :ةشكل  البحث -2

امدددنهم كاتدددب هدددذا الروددد ،  لدددة مدددم ااملتترعدددون مليدددداهنا،   املهتمدددون باالجتاهدددات السددديكوباتية يال ددد
 منهات االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم ،اللواهة االواا   الشديد  الصلة ب
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العنم املوجا  السيماد تقارية األمم املتود  زياد  ا تشار ظاهة  العنم عامليا  بنسب متفااتة ا يكأت -1
، 7002( ام ددوااك11 - 1، 7002سدية  ممددون كدالعنم اجلسدددء اا سددا   اجلن  ،ا  ااألطفددالددددددددو النسحند
1 – 72.) 

الشدراح عمومدا  االشدراح اجلدامع  خصوصدا  مدم كموعدة كردري  مدم املشدكالت ا،ياتيدة الديت  معا ا  -2
 ،ا ددب االاتصددادء ااالجتمدداع املشددكالت الدديت تقدد    اجل االسدديما ،تعددد حمفددزا  لالسددتعدادات السدديكوباتية

ااملعا ا  مم الق املستقريف   عصة  تا األساسدية السدةعة   التودري، الديت تشدكيف صدعوبة كردري  لددى بعدض 
كلة هوال  الشراح   التكيم م  متطلرات هذا العصة، ااملشكلة الكربى اليت يعاين منها الشراح ه  مش

ية اعند سوال كموعة مم األهايل عم أبنا هم اكيف .اأصداا  ا   أاةامعا  بوصفهم  أااات الفةا  اليت يقضوهنا
هم اجلدددواح املشدددرتك بيدددنهم أن أبندددا كا ددد    فدددةاغهم جدددا ت ا جابدددات سدددلرية جددددا ، فقددددأاادددات  اضدددا هم

تدددخ  النةجيلددة العددب ارة الشددد  االسددهة    مددا بعددد منتصددم   ددوليقضددون أااددات الفددةا  باالجتمدداع 
شدددار ظدداهة  ا دمدددان علدددى املخددددرات االكوددول فيمدددا بيدددنهم، االعندددم الشدددديد ا تيضددداف    ذلدددك الليدديف، 

 يدةترط موضدوع ا دمدان ألناهدذه  يعهدا مدم  دات الشخصدية السديكوباتية،  .االعنم املوجا لألهيف أيضدا  
(، ايدةترط السدلوك ا جةامد  بالشخصدية السديكوباتية 20، 7002ارتراطا  اثيقا  بالسلوك ا جةام  مالسيد 

 (.722، 1821اد  للمجتم  مالسةاج املض
( ادراسة 7001ممشعيف بم عرد اهلل القده  مثيف دراسة  ، تا ج الرووث االدراسات العةبية  لار  -3

(،    أن 7002مزمدددام الدددةيم  ( ادراسدددة7002م( ادراسدددة أمددد   عدددة عاصددد  7001مأمحدددد اتدددداح 
 دمدددان املخددددرات، ا د االقدديم كالسدددهة، املنوددةف عدددم التقاليددد هم اوخدددةبعضدددسددلوك الشددراح يقلدددد بعضدددهم 

 العنم، اه   يعها مم  ات الشخصية السيكوباتية.ا تناال الكوول، ا 
(    ا تشددددار جددددةا م االعتدددددا  علددددى األلددددخاص مكالضددددةح، 7002أمحددددد لطفدددد  السدددديد م  لددددار  -7

 اجلة ( ااجلةا م املخلة باوداح لدى األ داث اجلاحن .
الرووث اليت تناال  دراسة االجتاهات السيكوباتية لدى الشراح حندو الدراسات ا   كال  النقص -5

 اتتم  بصفة عامة، ااالجتاهات السيكوباتية لدى عينة مم جامعة دمشق بصفة خاصة.
دراسدة االجتاهدات السديكوباتية لددى  ت تا مشدكل حتديددةكدم ا طلق  فكة  الرود  الديت  مما سرق كلا

 تاوتية سللةاألقتض  دراسة جوا ب املشكلة ا جابة عم ات عينة ممثلة لطلرة جامعة دمشق.
لدددى عينددة مددم طلرددة جامعددة السدديكوباتية    االجتاهداتذات داللددة   صددا ية فددةاة مددم هديف هندداك  -1

 ؟دمشق تعزى    متوري اجلن 
لدددى عينددة مددم طلرددة جامعددة السدديكوباتية    االجتاهداتذات داللددة   صددا ية فددةاة مددم هديف هندداك  -2
 ؟التخصصتعزى    متوري دمشق 

لدددى عينددة مددم طلرددة جامعددة  ة  االجتاهدات السدديكوباتيذات داللددة   صددا ية فددةاة مددم هديف هندداك  -3
 ؟مستويات التوصييف الدراس تعزى    متوري  دمشق
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 :أهمي  البحث - 3

  تكمم أملية الرو    النقا  التاليةت
تمدد  امددا يتضددمنا، ألن اجتدداه ا  سددان ا لددا  حنددو تنميددة االهتمددام بقيمددة االجتدداه ا لددا  حنددو ات -1

 اتتم  اتطريقا   سلوكا حيتميف     ٍد كرري أن يقوده    ختط  الصعاح احتقيق التوافق االةضا.
يوكد الرود  اختداذ موادم  لدا  مدم اتتمد  امدا يتضدمنا، أل دا يدودء     تدا ج  لابيدة، فداملوام  -2

 تفاد  مم منجزات العلم ااستيعاهبا ااعتمادها كطةيقة    يف املشكالت.ا لا  يهيئ املناخ لالس
يوكد الرو  أن املوام السليب مم اتتم  يودء     تا ج سلرية، مم أملها كافدا  العقديف ااملنطدق  -3

   التعاميف م  اوخة، ااالستفاد  اجداد  للواية مم ا مكا يات املتوافة  مما يعوة التقدم.
تعةف اجتاهات عينة مم طلرة جامعة دمشدق، حندو حماالة على لكيف دراسة ميدا ية ل الرو  يقدم -7

اتتم  اما يتضمنا، مما يكشم عم العوا ق اليت حتول دان األخذ بالعلم اأساليرا   تطدوية اتتمد ، االديت 
 تعود    االجتاهات السلرية ذات املضمون السيكوبايت.       

 :أهماف البحث -4
 تالكشم ف الرو    يهد

جلدن   ا الديت تةجد    لددى عيندة مدم طلردة جامعدة دمشدق، عم الفدةاة   االجتاهدات السديكوباتية -1
 مذكور،   اث(.

 ددوع لدددى عينددة مددم طلرددة جامعددة دمشددق، الدديت تةجدد     عددم الفددةاة   االجتاهددات السدديكوباتية  -2
 التخصص.

مستويات   اليت تةج    ينة مم طلرة جامعة دمشق،لدى ع عم الفةاة   االجتاهات السيكوباتية -3
 التوصييف ممقرول، جيد، جيد جدا (.

 :فرضيات البحث -5
هندداك عالاددة ذات داللددة   صددا ية بدد  االجتاهددات السددديكوباتية حنددو اتتمدد  لدددى عينددة مددم طلردددة  -1

ثددق عددم هددذه جامعددة دمشددق امتوددريات الرودد  ماجلددن ، االتخصددص الدراسدد ، االتوصددييف الدراسدد (. اينر
 الفةضية ثالث فةضيات فةعية ه ت

ذات داللدددة   صدددا ية   االجتاهدددات السددديكوباتية لددددى عيندددة مدددم طلردددة جامعدددة  عالادددة هنددداك -
 دمشق تعزى    متوري اجلن ؟

ذات داللدددة   صدددا ية   االجتاهدددات السددديكوباتية لددددى عيندددة مدددم طلردددة جامعدددة  عالادددةهنددداك  -
 التخصص الدراس .دمشق تعزى    

ذات داللدددة   صدددا ية   االجتاهدددات السددديكوباتية لددددى عيندددة مدددم طلردددة جامعدددة  عالادددةهنددداك  -
 التوصييف الدراس .دمشق تعزى    مستويات 
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لدددى عينددة مددم طددالح   االجتاهددات السدديكوباتية حنددو اتتمدد  فددةاة ذات داللددة   صددا ية  هندداك -2
. مستويات التوصييف الدراس (ا دراس ، التخصص ال  وعا تتعلق مبتوريات الرو  ماجلن ، جامعة دمشق 

 تاتنرثق عم هذه الفةضية ثالث فةضيات فةعية ه 
لدى عينة مم طدالح  فةاة ذات داللة   صا ية   االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم  هناك -
 تعزى    عاميف اجلن . جامعة دمشق
لدى عينة مم طدالح  تم فةاة ذات داللة   صا ية   االجتاهات السيكوباتية حنو ات هناك -
 التخصص الدراس . تعزى    عاميف جامعة دمشق
لدى عينة مم طدالح فةاة ذات داللة   صا ية   االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم   هناك -

 مستويات التوصييف الدراس . جامعة دمشق تعزى   
 :ةنهج البحث - 6

رودددوث الوصدددفية أمليدددة  متميدددز     ميددداديم اعتردددار أن للب، تمدددد الروددد  علدددى مدددنهج الروددد  الوصدددف يع
الدراسة النفسية، فه  توصيف     قا ق دايقة عم اللواهة أا املواام الةاهنة، اهو مصمم لتطوية املعةفة، 

 .(121، 7001ق أمام الرا ث  ممحص   توفري ااا   اأراام تنري الطةي
  الرو  اه  االسترا ة اجلمعية اليت  ناسب منهج الرو  الوصف  م  طةيقة    الريا ات املعتمد اي

اه   تعتمد   صدة بيا اهتا على عواميف كثري  تةترط بأفةاد الدراسة اأهوا هم اجديتهم   تقدمي الريا ات،
 (. 111، 1887مم أكثة الطةة استعماال    الرو  النفس  االرتبوء معود  املكااء

 :ات البحثات ةصطلحتعريف -7

تعداد أا هتيدو عقلد  يتكدون عندد الشدخص  تيجدة العوامديف املختلفدة املدوثة    هو"اسد :االجتاه -7-1
 ياتا، لعلا يقم موافا  معينا  حنو بعض األفكار أا األلخاص أا األليا  اليت ختتلم فيها اجهات النلة 

 (.112، 1821 سب ايمتها اخللقية ااالجتماعية "معرد الةمحم
األفكددار ااملرددادل االنلةيددات ااجهددات النلددة االطةا ددق هددو كموعددة  :االجتاااه الكاايكي ات  -7-2

ااألساليب االطقوس املتصلة بةؤيتدا للعداا اجديط امدا ارا دا الذاتدا االعدادات االتقاليدد الديت يتلقاهدا ا  سدان 
عم طةيق الرتبية االتنشلة االجتماعية ايتمسك هبا حبي  يوثة ذلك على اجتاهدا حندو اتتمد  بصدور  سدلرية، 

 .مت اياسا   ضو  ا جابة عم بنود االسترا ةاالذء 
 :حمود البحث - 8

( طالردددا  اطالردددة، 222هدددذا الروددد  علدددى عيندددة طرقيدددة معشدددوا ية( مدددم الدددذكور اا  ددداث بلوددد  م أجدددةء
  أاسددام  7001/7007مسدووبة مدم طلردة جامعدة دمشدق املسدجل    السدنة الثالثدة مدم العدام الدراسد  
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اادددد اسدددتوةة هدددذا ا جدددةا  مدددد  لدددهة ا صدددم الشدددهة تقةيردددا ، أء   الفصددديف  .1اكليدددات اجلامعدددة املختلفدددة
 الدراس  الثاين.

 :  للبحثالنظري لفي اخل -9

تعمددديف جوا دددب الشخصدددية الثالثدددةت العقلددد  املعدددة ، االوجدددداين اال فعدددايل، ااملهدددارء،   ا دددد  متكاملدددة 
ت الوارد  مم الريلة، اتكييفها م  ما هو موجود يقوم اجلا ب العقل  املعة  مبعاجلة اجتهيز املعلومافمتآزر ، 

لدى الفةد مم معلومات  تيجة اخلرب  االتعلم، ايقوم بوض  اخلطدط عدم طةيدق التفكدري هبددف  لداد ا،لدول 
اجلا ب الوجداين اال فعايل مشكالت اصعوبات    ياتا اليومية. ايقوم االردا يف لكيف ما يعرتض الفةد مم 

االسدديطة  عليهددا، فددالتفكري السددليم ااختدداذ القددةارات اتوجيههددا  ة ضددرط اال فعدداالت بدددار هددام جدددا    عمليدد
ايامددة حيتدداج    هدددا  ا فعددايل بعيدددا  عددم التددوتة،  ضددافة    الدددار ايددام الددذء يلعرددا هددذا اجلا ددب   ضددرط 

اتا اليومية مم خالل اياما بواجر عربسلوك ا  سان تأثريا  ااضوا    ، مما يوثة اتوجيهها املشاعة االعواطم
يردددأ دار اجلا ددب املهددارء للشخصددية، الددذء يعددد  تاجددا  لعمدديف اجلددا ر   َثم تعاملددا مدد  حميطددا مبددا فيددا. امددم 

 العقل  املعة  االوجداين اال فعايل. 
أء تدأثري يقد  علدى جا دب مدم هدذه اجلوا دب ال بدد أن يدوثة متكامديف ال ةكدم جتز تدا، فد فالشخصدية كديف
فاالجتداه ا لدا  حندو اتتمد  امدا يتضدمنا مدثال  لعديف اجلا ددب  .خدةى، اعلدى طريعدة عملهداعلدى اجلوا دب األ

، أمددا االجتدداه السددليب فإ ددا علددى  دد سددوا  للمجتمدد ا العقلد  املعددة  يعمدديف ضددمم  لددام تطدوية اجتديددد للفددةد 
سدددليم بعيدددد عدددم يعيدددق هدددذه ا راد    التجديدددد االتطدددوية، اهدددذا بدددداره حيتددداج    جا دددب اجدددداين ا فعدددايل 

مم األمور اليت تعيق عميف اجلا ب الوجداين اال فعايل، ابالتدايل  ، كالتعصب اغريهاالجتاهات االقيم السلرية
اهددذا مددا ةندد  الفددةد مددم امددتالك املهددارات الضددةارية للتعامدديف مدد   ددات هددذا  .عمدديف اجلا ددب العقلدد  املعددة 

 ا لا  حنو اتتم . العصة، لذلك ال بد   سان اليوم مم اعتناة االجتاه 
ايددةى الكثددري مددم العلمددا  أن االجتاهددات هدد  اجددددات الضددابطة ااملنلمددة للسددلوك، اهدد  ابصددور  عامددة 
هناك خصا ص تتميز هبا االجتاهات، فه  مكتسرة امتعلمدة ايشدرتك فيهدا عددد مدم األفدةاد أا اجلماعدات، 

الريلدددة، لدددذلك فهددد  متعددددد  ا تلفدددة اهددد  تعدددرب عدددم عالادددة بددد  ا  سدددان اموضدددوع معددد  مدددم موضدددوعات 
فقددد تكددون فةديددة ااددد تكددون عامددة جلماعددة أا  ،الالجتاهددات  ددة ا فعاليددة .بدداختالف املثددريات املةترطددة هبددا

أن الالجتاهات صفة االستمةار النسيب أء  .ااالجتاه يق  ب  طةف  أ دملا سالب ااوخة موجب . هور
الجتداه ادد يكدون اويدا  أا ضدعيفا ، اادد يكدون ااضدوا  أا غامضدا  اا .مم املمكم تعديلها حت  ظدةاف معيندة

 (.122، 1821مزهةان
 

                                           
اتموعددددددددددة ايندسدددددددددديةت كليددددددددددات ايندسددددددددددة املد ية،املعمارية،امليكا يكيددددددددددة  -شددددددددددةء،طب األسنان،الصدددددددددديدلةاتموعددددددددددة الطريددددددددددةت كليددددددددددات الطددددددددددب الر - 1

كموعدددددددة العلدددددددوم ا  سدددددددا يةت كليدددددددات  -كموعدددددددة العلدددددددومت أاسدددددددام العلدددددددوم الطريعيدددددددة،اجليولوجيا،ر ف ك،ر ف،اكليدددددددة االاتصددددددداد -االكهةبا ية،الزراعيدددددددة
 العةبية،اللوة ا  كليزية،اجلوةافيا،علم االجتماع.  الرتبية،ا،قوة،الشةيعة،اوداحت أاسام اللوة
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 :الكيكي اتي  -9-1

 فهدم ،صدواح امدا هدو خطدأ، اهدم يشدرهون األطفدال هدو ن ا  سداس مبداو يفتقد األلخاص السيكوباتي
اأسدراح هدذا  .ن تأجيديفةيلون    معيشة اللولة الةاهنة فقط ايةغرون   لذ  فورية مدم الددااف  العدابة  دا 

علدى كموعدة مدم العوامديف أملهدات  ، الكم الكثري مم الدراسات أكداالضطةاح غري معةافة على اجا الداة
 (281 – 222، 1821م دافيدافما أارده 

 دارا    هذه املشكلة.اليت تلعب الوراثة  -1
 مخ املصاب  اعدم ا تلام   عميف القلب.  اجود خليف بيولوج   -2
هاز العصيب لديهم لعلهم غري اادريم على اكتساح أاما  املخااف الديت تقيدد اتوادم مدةتكيب اجل -3

 األخطا .
ا ددة اال دفاعيددة لددديهم توكددد حبددثهم للوصددول علددى هددذه  ،حمصددنون ضددد ا ثددار  ا،سددية الطريعيددة -7
 ا ثار .
 قليد.للريلة أثة كرري   هذا االضطةاح خاصة عم طةيق التعلم بالنمذجة االت -5
تتضدددمم لخصدددية الةالدددد أسدددلوح األ دددا االعتيدددادء   التعامددديف مددد  ايدددو ااأل دددا العليدددا االعددداا اخلدددارج  ا 

أاماطددا  يأخددذ الةالدددان سددب التوليدديف النفسدد  حبا  .اتتقولددب ترعددا  خلددربات الشددخص خددالل املةا دديف السددابقة
  ية سابقة.لخصية معينة  تيجة للتثري  اال فعايل معلى صةاع ا حييف(   مة لية عمة 

ايردددأ هددذا االضددطةاح   الطفولددة ااملةاهقددة ايسددتمة  دد  الشددراح، اتعددد مكا ددة ا  رددا  لدددى الطفدديف 
عداا يا  لخصا  فيما يعا يا مم   راطات متكةر  جتعيف منا  اال سيماه  املوجا األساس  يذا االضطةاح، 

لدديت تعدداين مددم ألددكال مددم ا،ةمددان االنرددذ كثددريا    اتتمعددات الفقددري  اهددذا االضددطةاح  نشددأ يا  ،بصددور  كرددري 
ن منددا يتميددزان بسددمات عداا يددة امعاديددة طفدديف ألددخاص اةيرددو اكثددريا  مددا يكددون   حمدديط ال .اسددو  املعاملددة

 (. 11، 1881للمجتم  مراا & مينك 
يقعدون حتد  سديطة  فكدة  أا كموعدة أفكدار أا حتد  سديطة   فهم ،أفعال اهةيةن يقومون باالسيكوباتيو 

 ،اهكذا .ايرقى متوتةا     يقوم هبا ،وك  متكةر امّلح ااسةء، اال ةلك الشخص سريال  ملقاامتهاامط سل
عندما تلح علدى الشدخص رغردة أا دافد  يدةجح أن تكدون لكديف منهدا عالادة مدا با ددفاعات جنسدية، ايعجدز 

ا الديت تسدتجيب   الشخص عم تلرية هذا ا ،ا ، فا،يف الو يدد الدذء يدةاه مناسدرا  هدو اسدتخدام ادو  األ د
يددتخلص  ردد ، اهددو   ذلددك ال دداالت كهددذه لتوجهددات األ ددا األعلددى االددتخلص ممددا يلددح عليددا بإبعدداده للك

اسدتكون هدذه املناسدرة مثاليدة عنددما  ،جيف حتقيقا    مناسرة أخدةىيو هنا يا  مم  ،ا  الةغرة املفرتض، ا اما 
األسدددراح، فيلهدددة املكردددوت بكددديف اسددددوتا يضدددعم األ دددا ايفقدددد داره التنسددديق    الشخصدددية لسددددرب مدددم 

 (.121ا  111، 1881اااا تا ايسعى للتوقق بوض النلة عم ضوابط الواا  مسعد ا عامة 

تميددز بالقسددو  ا ددود العواطددم املشدداعة الددذء يترلددد املالسدديكوبايت نمط الددأبددةزت الدراسددات اجددود لقددد 
اتنتشة هذه  .(22، 7002مالسيد االعنم  اعدم االهتمام مبشاعة اوخةيماملفةطة ا ب الذات ااأل ا ية 
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أهنددا تتميددز باال دددفاع    العددداان     لددةا   ،الشخصددية بدد   ددزال  السددجون ااتددةم  االعدداطل  عددم العمدديف
اعدددم الدددتعلم مددم التجةبدددة اعدددم اسدددتطاعة صددا رها مقاامدددة أء  غددةا  احتةضدددا علددى تقاليدددد اتتمدد  ا يددد  

 (. 712، 1882الضوابط املوجود   ولا معكالة 
 :المراسات الكا دق  -9-2

 المراسات العر ي : -9-2-1

( دراسددة هدددف     الكشددم عددم العالاددة بدد  تقدددية الددذات 7001اأجددةى الضدديدان ا،ميدددء عددام م
( طالرددا  مددم طددالح 111االسددلوك العدددااين لدددى طلرددة املة لددة املتوسددطة مبدينددة الةيدداض، لدددى عينددة مددم م

تخدام مقيدداس تقدددية الددذات لددرباس آر هددري، امقيدداس السددلوك العدددااين مددم الصددم الثالدد  املتوسددط، باسدد
 عدداد معتددز عردد اهلل اسدديد أبدو عردداد . اادد كشددف  النتددا ج عدم اجددود عالادة ارترددا  سدلرية بدد  مسددتويات 
تقدية الذات مالعا ل ، ااملدرس ، االةفاا ( االسلوك العددااين، اأن تقددية الدذات العدا ل  ااملدرسد  ينرلدان 

 بالسلوك العدااين.
( دراسدة هددف     الكشدم عدم العالادة بد  تشدكيف هويدة األ دا حبسدب 7001اأجةت عسدريء عدام م

رترها مالتوقيق، االتعليق، ااال والة، االتشت (   كاالهتا املختلفة ما يديولوجية، ااالجتماعية، االكلية( 
( 122ويددة مبدينددة الطددا م، لدددى عينددة مدددم مامفهددوم الددذات االتوافددق لدددى عينددة مددم طالردددات املة لددة الثا 

طالرة، اباستخدام مقياس ايوية املوضوع ، امقياس مفهوم الدذات، امقيداس التوافدق. اادد كشدف  النتدا ج 
 عم أن هناك عالاة ب  التوافق ا لا  احتقيق ايوية، االتوافق السليب اتشت  ايوية اا والاها.

   الكشددددم عددددم طريعددددة العالاددددة بدددد  أامددددا  السددددلوك  ( دراسددددة هدددددف 7002اأجددددةى  نتددددول عددددام م
ا جةام  ااملتمثلة   مالقتيف، االسةاة، االةلو ، ااجلنسية، ااملخددرات(، ااملتودريات الشخصدية االديت  لد  

( مدودع    سدجون املنطقدة 110مالسيكوباتية، االعداا ية، االسيطة ، ااو  األ دا( علدى عيندة مكو دة مدم م
ة، باستخدام مقياس مينسوتا املتعدد األاجا امقياس السيكوباتية االعداا يدة االسديطة  اادو  الوةبية بالسعودي

األ ا. ااد كشف  النتا ج عم اجود فةاة ب  متوسطات درجات السيكوباتية لصاحل القتيف، ااجود فدةاة 
لقتدديف أيضددا ، بدد  الةلددو  ااجلنسددية لصدداحل اجلنسددية، ااجددود فددةاة   متوسددطات درجددات العداا يددة لصدداحل ا

افةاة ب  متوسطات درجات متوري السيطة  لصاحل القتيف، افةاة ب  متوسطات درجدات متودري ادو  األ دا 
 لصاحل املخدرات.

( دراسدة هددف     الكشدم عدم طريعدة العالادة بد  النمدو النفسد  7001اأجةت جنمة الزهدةاين عدام م
ح اطالرددات املة لددة الثا ويددة مبدينددة الطددا م االجتمدداع  االتوافددق الدراسدد  االتوصددييف علددى عينددة مددم طددال

( طالب اطالرة، ا ل  متوريات ماجلدن ، االصدم، االتخصدص(، اذلدك باسدتخدام اختردار 100بلو  م
النمو النفس  االجتمداع ، ااختردار التوافدق الدراسد ، ادرجدات التوصدييف. اادد كشدف  النتدا ج عدم اجدود 

  االتوصييف، اجود فةاة ب  اجلنس    موضوع التوافق لصاحل عالاة ب  مةا يف امو األ ا االتوافق الدراس
الددذكور االتخصددص العلمدد ، ااجددود فددةاة بدد  اجلنسدد    موضددوع التوصددييف لصدداحل ا  دداث االتخصددص 

 العلم . اا يكم للمستوى الدراس  أء أثة.
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 المراسات األجنبي : -9-2-2

ول دار دراسددة  دد Richardson & Hammock (1991)أجدةى كدديف مددم ريتشاردسددون اهدداموك 
 .مددم اجهددة  لددة كموعددة مددم الشددراح اجلددامعي  الددذكور   أمةيكدداااسددتمالتهم الفتيددات الكوددول    غددوا  

تددودء خاصددة ااددد أكدددت النتددا ج أن الشددراح اجلددامعي  يعتقدددان أن املشددةابات الكووليددة ا القويددة منهددا 
 ضددعاف اددا ون ا نددة علدديهم بعرددارات لفليددة معينددة، فة الةغرددة اجلنسددية لدددى الفتيددات عددم طةيددق اييما  ت تددو 
اتسدددهييف عمليدددة ا غدددوا  ااالسدددتمالة، ألن بعدددض لتسدددويال االعتددددا  اجلنسددد ،  املوجدددود    عقدددويمالسدددمعة 

م أكثددددة رغرددددة   العمدددديف اجلنسدددد  عندددددما يدددددااان أء تددددوتة عقلدددد  ةكنددددا  عددددااتهم الفتيددددات بددددةأيهم يصددددرو
(Richardson & Hammock, 1991, 83-95) . 

دراسدة هددف   Fearon & Leschied & Butler( 7002اأجدةى فدريان اليستشديد ابتلدة عدام م
   الكشدم عددم امددو اتطدور االجتاهددات املضدداد  للمجتمدد    مدة ليت املةاهقددة امددا ارديف املةاهقددة، علددى عينددة 

تخدام ( طالردددا  اطالردددة   أمةيكدددا، باسددد271بلوددد  م ،( سدددنة12 ا 10مدددم طلردددة املددددارس أعمدددارهم بددد  م
اادد كا د   .، ااسترا ة التقةية الذايت للسلوك املضاد للمجتمد (ABAS)مقياس التفكري املضاد للمجتم  

أهددم النتددا ج ظهددور عالاددة ارتراطيددة ذات داللددة بدد  جا ددب عدددم ا ذعددان ا الددة الصددةاع مدد  جا ددب التنرددو 
 ااجلن .    ساسية املقياس ملتوريء العمة  ورظها  ،الذايت بالسلوك املضاد للمجتم 

دراسدة هددف   Valois & Huebner  & Martin( 7002اأجدةى مدارتم افدالوي  اهيرندة عدام م
ضدوية   املةاهقدة، علدى عيندة مدم يدا  االتنردو بداخلربات بوصدفها    الكشم عم العالادة بد  الةضدا عدم ا،

الرددددة   أمةيكددددا، ( طالرددددا  اط212طلرددددة املة لددددة املتوسددددطة مالصددددفوف السددددادس االسدددداب  االثددددامم( بلودددد  م
، ااسددترا ة التقةيددة (MSLSS: Huebner, 1994)باسددتخدام مقيدداس الةضددا عددم ا،يددا  متعدددد األبعدداد 

، علدى كديف صدم (SEQ-SR: Crick & Grotpeter, 1996)الدذايت للخدربات االجتماعيدة لألطفدال 
لدعورالطالب عم اجود ارتردا  عكسد  بد  ااد كا   أهم النتا ج الكشم  .مم الصفوف بصور  مستقلة

 ضوية ا قص اخلربات االجتماعية.  بأ ا 
 & Tremblay & Vitaro & Swisher( 7002م رلد  افيتدارا اسويشدة اليدرال  اأجدةى تةة

Leblanc سدددنوات هددددف     الكشدددم عدددم العالادددة بددد  املنددداخ االجتمددداع  10دراسدددة طوال يدددة ملدددد  م )
ة مددم املعلمدد  اطلرددة املدددارس ماالبتدا يددة ااملتوسددطة للمدددارس الثا ويددة االسددلوك املضدداد للمجتمدد ، علددى عيندد

( مدرسددة عامددة اخاصددة   أمةيكددا، باسددتخدام اسددترا ة التقةيددة 712( فددةدا  مددم م1711االثا ويددة( بلودد  م
ااد كشف  النتا ج عم اجود  .الذايت للسلوك املضاد للمجتم  العنيم اغري العنيم على الطلرة ااملعلم 

. ادلد  اا تلهدة هدذه الفدةاة ضدمم املدرسدة الوا دد  ،ضاد  للمجتم  ب  املدارسفةاة   االجتاهات امل
اجود فةاة ب  تقارية املعلم   ول مشكالت السدلوك الصدف  اتقدارية الطلردة  دول السدلوك املضداد  على

 للمجتم  خاصة بعد سيطة  األهيف اضرطهم جنة سلوك املشكالت خالل املدرسة االبتدا ية.
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 :ت البحثإجراءا -11

 :البحث أداة -11-1

( أسددللة موزعدة علددى حمداار تعكدد  اجتداه الفدةد مددم 8اسدترا ة خاصدة يددذه الدراسدة، تألفد  مدم م أعددت
 ا  أا تقدددية  ا  يدد  تكددون ا جابددات  مددا تةتيرددحباتتمدد  امددا يتضددمنا، الكدديف سددوال طةيقددة خاصددة   ا جابددة، 

دراسددة أجةايدد  امددم ث  (.1ما لددة امللوددق راددم تمدد ، لددرعض اجلوا ددب أا املشددكالت اخلاصددة با  سددان اات
دمشدق املسدجل    السدنة الثالثدة مدم ( طالرا  اطالرة مم طلرة جامعة 20استطالعية على عينة مولفة مم م

تطريق  أجةءمم  تلم األاسام االكليات. ابعد ا،صول على  تا ج التطريق األال  7001/7007عام ال
/ يومددا  مددم التطريددق األال، هبدددف التوقددق مددم الثرددات االصدددة. 11هتددا، بعددد /ثددان م عدداد ( علددى العينددة ذا
 0،21=  رت عاد  ب  التطريق األال االثايناكان معاميف الثرات با 

 على الشكيف التايل ت        ها تا جأما دراسة الصدة فقد أت  
  R1  =0،22معاميف الصدة الذايت يسااء اجلذر الرتبيع  ملعاميف الثرات ايكون ت   -
 على الشكيف التايلت كانلدرجة كيف سوال   االسترا ة االدرجة الكلية   االتساة الداخل  صدة -

 (1)الة  ل 
 يبك  مجاماا اتييباط لك  ديج   ت سؤال  ال يج  الللك  لاس با  

ال يج   9 8 4 6 5 7 3 2 1 التؤال
 الللك 

1 1          
2 0903990 1         
3 0995450 0994335 1        
7 0998000 0994268 0994329 1       
5 0997590 0998578 0997586 0994245 1      
6 0991688 0994683 0998682 0995362 0995163 1     
4 0997866 0998814 099906 0994047 0996678 0998577 1    
8 0994728 0998091 0996615 0999770 0998535 0995051 0994430    
9 0998394 0997115 0994300 0992032 0992837 0995369 0995962 1   

ال يجددددددددددد  
 الللك 

0998090 0998531 0998860 0999366 0994638 0994175 0998839 0999228 0994933 1 

االسددترا ة للتوكدديم مددم اردديف عدددد مددم أعضددا  اييلددة التدريسددية   كليددة الرتبيددة   جامعددة   عااددد أخضدد
 عة الكوي .دمشق، اعدد مم أعضا  اييلة التدريسية   كلية الرتبية   اجلامعة األرد ية اجام

 :عين  البحث -11-2

طلردددة جامعدددة دمشدددق املسدددجل    السدددنة الثالثدددة للعدددام الدراسددد   مدددماتتمددد  األصدددل  للدراسدددة  يتكدددون
علدى أسداس  ،بالطةيقدة العشدوا ية ت العيندة مندااختري ( طالرا  اطالرة، 11187بلال مء ، الذ7001/7007

م  تلددم أاسددام اكليددات جامعددة دمشددق بنسددب ملويددة  لدد  العينددة   النهايددة طلرددة مدد ااددد .العينددة الطرقيددة
( 127( مدم الدذكور ام127( طالردا  اطالردة، م222ااد تألف  العينة مدم متتناسب م   جمها.  تلفة، 

  هدذا العامديف باختيدار طلردة السدنة الثالثدة ثردالم يتعةض الرو  ملتوري السنة الدراسية، لذلك  .مم ا  اث
  سدا ية(. ا علدوم، ا هندسدية، ا العينة    أرب  كموعدات مطريدة،  ة. لقد اسم يدا يفقط  جةا  الدراسة امل
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متوددري التخصددص ا ت متوددري اجلددن  مذكددور،   دداث(، هدد  ااددد أجةيدد  هددذه الدراسددة علددى عدددد مددم املتوددريات
متوددري مسددتوى التوصددييف ممقرددول، جيددد، جيددد جدددا ، امتيدداز، ا الدراسدد  مطريددة، هندسددية، علددوم،   سددا ية(، 

مسدددتويات التوصدددييف ممقردددول،  تد، ااعتمدددشدددةف(، كمدددا ارد   الال ودددة الداخليدددة جلامعدددة دمشدددقمةتردددة ال
اجلدددال ا  .جيددد، جيددد جدددا ( فقددط  لددةا  لقلددة عدددد الطلرددة   مسددتويات التوصددييف مامتيدداز، مةترددة الشددةف(

 ت اويت يوضح توزع العينة   لكلها النها  
 (2)الة  ل 

 الجكن  بلع م ركراا البحثيبك  ال ة    األصلي  يمزي  أفراد 
ال ة     مة مباا اتخ صاص

 األصلي
النتب  ال ئمي  

 للتحب
م ركر 

 جك  ج اً  جك  مقبمل اإل اث الل مي اتخ صاص

 122 ٪11 1711 ال ة مب  الطبك 

127 127 780 781 118 
 122 ٪8 7011 ال ة مب  الهن سك 

 122 ٪8 7028 مة مب  الجلمم األساسك 
 122 ٪1 2011  مب  الجلمم اإل تا ك مة

 222 ٪ 2511 11187 ال ة مع

 :األساليب اإلحصائي  املكتخمة  -11

ية امتودددريات الروددد ، كمدددا م ادددا ون كددداء مةبددد  للتأكدددد مدددم العالادددة بددد  االجتاهدددات السددديكوباتاسدددتخد
 تية ب  متوريات الرو .م اا ون الترايم للتأكد مم مسألة الفةاة   االجتاهات السيكوبااستخد
 :حتليل النتائج وةناقشتها -12

عالق  ذات دالل  إحصائي   التحدقق ةن صح  الفرضي  األوىل ، ونصها: "هناك -12-1

وةاترياات  لمى عين  ةن طلب  جاةع  دةشاق   ني االجتاهات الكيكي اتي  حني اجملتمع 

التوقدق مدم هدذه الفةضدية  ن ث "التحصيل المراسا   والتخصص المراس ، والبحث )اجلنس، 
 ها اه تنرثقة عنالتوقق مم الفةضيات الفةعية املااتضى 
لدى عينة مم  عالاة ذات داللة   صا ية ب  االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم  "هناك -12-1-1

 ."اجلن تعزى    عاميف  طالح جامعة دمشق
 (3)الة  ل 

  ة     الةنسيبك  الجاه  لك  اتيةاهاا التكلملايك   حم ال

 SUMMARY CHITEST م ركر الةنس التؤال
Average Stdev X2 X2 crit 

 22501221 70150111   اث 050018 05207 22502212 70751111 ذكور 1

 12522828 118582   اث 050018 05118 22511027 12251121 ذكور 2
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 8152211 11150811   اث 050018 75008 22588802 11152111 ذكور 3

 11528127 1815817   اث 050018 05278 27520822 1215112 ذكور 7

 27517112 12152812   اث 050018 05227 2250212 11252112 ذكور 5

 21512212 10858222   اث 050018 15222 28521022 17851211 ذكور 6

 22501217 1725011   اث 050018 05128 22580081 11851 ذكور 4

 22521177 1225822   اث 050018 15222 11521121 1225172 ذكور 8

 72521111 721502   اث 050018 05112 18500121 7175212 ذكور 9
، اذلدددك با تمدددال اددددره بندددود االسدددترا ة يددد     [X2  X2 crit] ( أن1يترددد  لندددا مدددم اجلددددال م

عالادة ذات داللدة   صدا ية  هنداكا يعين ارول الفةضية لتصرح النتيجدةت اهذ .( ادرجة  ةية اا د 0581م
 ب  االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم  ااجلن .

اهذه النتا ج  ن دل  على ل   فإاما تدل على أن جن  الفةد لا عالاة اثيقة مبا حيملا مم اجتاهات، 
ث، اذلك اد يعود للةاف التنشلة االجتماعيدة اجتاهات الذكور  تلفة عم اجتاهات ا  ا ترداامبعىن آخة 

اهذا يتفق م  دراسة ريتشاردسون اهاموك  .اليت يتعةض يا كيف مم الذكور اا  اث ضمم األسة  ااملدرسة
 70015ادراسة جنمة الزهةاين  1881
لدى عينة مم عالاة ذات داللة   صا ية ب  االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم   "هناك -12-1-2

 ."التخصص الدراس الح جامعة دمشق تعزى    ط
 لك  الجاه  لك  اتيةاهاا التكلملايك   حم ال ة     ال خصص ال ياسي   (7)الة  ل 

 SUMMARY CHITEST م ركر ال خصص التؤال
Average Stdev X2 X2 crit 

1 

 71527012 22517222 اتموعة الطرية

 12527222 27522 اتموعة ايندسية 05117 15171
 21582202 27522222 كموعة العلوم

 12521282 28522111 اتموعة ا  سا ية

2 

 12510211 21510212 اتموعة الطرية

 72511028 21522722 اتموعة ايندسية 05117 05212
 12571212 21588278 كموعة العلوم

 78522288 22521278 اتموعة ا  سا ية
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3 

 21501208 21528111 اتموعة الطرية

 21511222 21512111 اتموعة ايندسية 05117 15288
 2151222 11512222 كموعة العلوم

 21527811 17502 اتموعة ا  سا ية

7 

 70511122 805182 اتموعة الطرية

 70511278 225122 اتموعة ايندسية 05117 25108
 72512822 225227 العلوم كموعة

 72518127 215082 اتموعة ا  سا ية

5 

 7212182 21522722 اتموعة الطرية

 11582087 21502121 اتموعة ايندسية 05117 05278
 12512187 22528121 كموعة العلوم

 11581282 27500212 اتموعة ا  سا ية

6 

 20571022 21512111 اتموعة الطرية

 21510722 18517 اتموعة ايندسية 05117 15071
 12520717 11512 كموعة العلوم

 12522111 17572222 اتموعة ا  سا ية

4 

 12501121 2252171 اتموعة الطرية

 11522101 2252071 اتموعة ايندسية 05117 15781
 11502221 285721 كموعة العلوم

 12511722 205811 اتموعة   سا ية

8 

 71510812 225212 اتموعة الطرية

 18512212 22527 اتموعة ايندسية 05117 15101
 10511212 225287 كموعة العلوم

 17512211 275172 اتموعة ا  سا ية

9 

 25222821 1125172 اتموعة الطرية

 25227228 1715877 دسيةاتموعة اين 05117 25781
 25118022 1125012 كموعة العلوم

 25282172 1715012 اتموعة ا  سا ية
( 0581 يدد  األسددللة، اذلددك با تمددال ادددره م   [X2  X2 crit] ( أن2يتردد  لنددا مددم اجلدددال م

لدددة   صدددا ية بددد  عالادددة ذات دال هنددداكاهدددذا يعدددين اردددول الفةضدددية لتصدددرح النتيجدددةت  .( درجدددات  ةيدددة1ام
اهذا يدل على أن  دوع الدراسدة االتخصدص يدوثة ية حنو اتتم  االتخصص الدراس . االجتاهات السيكوبات

اجتاهدددات الفدددةد بصدددور  أا بدددأخةى، اذلدددك ألن هنددداك ختصصدددات تددددرس الوااددد  ا،يدددايت ل  سدددان بكافدددة   
ا لابيدة اجتاهات الطالب   ن ستوثة ختصصات مثيف علم النف  اعلم االجتماع االقا و  ن أبعاده، فمثال  

ألن ادددددد يكدددددون اذلدددددك  ،أكثدددددة مدددددم ختصصدددددات أخدددددةى كالةياضددددديات االعلدددددوم الطريعيدددددة اايندسدددددية االطريدددددة
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كلوة األراام اا،تمية   ا،كم االقةار اليت التخصصات العلمية تتعاميف م  اللواهة ا  سا ية بصور  اطعية  
 . 7001فق م  دراسة جنمة الزهةاين ، اهذا يتيتدربون عليها خالل دراستهم

لدى عينة مدم  عالاة ذات داللة   صا ية ب  االجتاهات السيكوباتية حنو اتتم  هناك -12-1-3
 التوصييف الدراس . طالح جامعة دمشق تعزى   

 يبك  الجاه  لك  اتيةاهاا التكلملايك   حم ال ة     ال حصكت ال ياسي ( 5)الة  ل 

م ركر  التؤال
 ل حصكتا

SUMMARY CHITEST 
Average St-dev X2 X2 crit 

1 
 21521828 17158228 مقرول

 21582112 10251211 جيد 05101 25022
 12522222 21581111 جيد جدا  

2 
 2158727 11050212 مقرول

 17511122 17257212 جيد 05101 15181
 11571101 12582212 جيد جدا  

3 
 22581122 82512222 مقرول

 22508002 10157211 جيد 05101 05212
 11512221 11571111 جيد جدا  

7 
 17508217 11152 مقرول

 21522122 17158 جيد 05101 75221
 72522217 215717 جيد جدا  

5 
 1252101 17058212 مقرول

 12502128 10152212 جيد 05101 15111
 78520722 12572 جيد جدا  

6 
 22510111 82581112 مقرول

 11581177 82512222 جيد 05101 05222
 12511822 12521111 جيد جدا  

4 
 175822 10151121 مقرول

 21522111 10751212 جيد 05101 05282
 21522111 11521 جيد جدا  

8 
 1151122 112522 مقرول

 21512222 172521 جيد 05101 75071
 7127228 205722 جيد جدا  

9 
 77522887 11152211 مقرول

 11512212 12151012 جيد 05101 25187
 25171721 1025002 جيد جدا  
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( 0581 يدد  األسددللة، اذلددك با تمددال ادددره م   [X2  X2 crit] ( أن1يتردد  لنددا مددم اجلدددال م
عالادددة ذات داللدددة   صدددا ية بددد   هنددداكيجدددةت اهدددذا يعدددين اردددول الفةضدددية لتصدددرح النت .( درجدددات  ةيدددة1ام

اهددذا يددل علدى أن مسددتوى التوصدييف يدوثة علددى االجتاهدات السديكوباتية حندو اتتمدد  االتوصدييف الدراسد . 
ن مم يكون مستوى التوصدييف لديدا ضدعيفا  ألذلك ا االجتاهات اليت حيملها الفةد حنو اتتم  اما يتضمنا، 

ابالتدددايل اتتمددد ،  ،ايةمددد  بثقددديف اجتاهاتدددا السدددلرية علدددى ا،ددد  االصددددفة سدديواال  لددداد املدددربرات لنفسدددا أاال  
اذلك بعك  اوخةيم الذيم  ،فشلهم أا  خفاااهتم على اجيط أسراحفهناك الكثري مم األفةاد ممم يعزان 

اهذا يتفق م  دراسدة عردري  .يعزان سرب جنا هم أا فشلهم لقدراهتم الذاتية امستوى دراستهم ااهتمامهم
 . 7001ادراسة الضيدان ا،ميدء  7001ادراسة جنمة الزهةاين  7001ريء عس

فروق ذات دالل  إحصائي  يف  التحدقق ةن صح  الفرضي  األوىل، ونصها: هناك -12-2

االجتاهات الكيكي اتي  حني اجملتماع تتعلاق غاترياات البحاث )اجلانس، ةكاتييات       

توقدق مدم هدذه الفةضدية ااتضدى التوقدق اال ."مراس ، ةكتييات التحصيل المراس  التخصص ال
 مم الفةضيات الفةعية التابعة يا اه ت

لددى عيندة مدم  فةاة ذات داللدة   صدا ية   االجتاهدات السديكوباتية حندو اتتمد  هناك -12-2-1
 .عاميف اجلن  طالح جامعة دمشق تعزى   

 ( 6)الة  ل 
 الطلب   الطالباا يبك  التر ق في اتيةاهاا التكلملايك   حم ال ة    لك 

 SUMMARY ANOVA م ركر الةنس التؤال
Average Stdev F P-value F crit 

 22501221 70150111   اث 15778121 05007021 25112712 22502212 70751111 ذكور 1

 12522828 118582   اث E2512 1522828-02 21522212 22511027 12251121 ذكور 2

 8152211 11150811   اث E1512 1577812-02 12502122 2258880 11152111 ذكور 3

 11528127 1815817   اث 15187122 05000222 12521 27520822 1215112 ذكور 7

 27517112 12152812   اث E1582 15221828-01 21521122 2250212 11252112 ذكور 5

 21512212 1085822   اث E1517 15778121-02 12527112 28521022 17851211 ذكور 6

 22501217 1725011   اث E1511 15100222-02 12501222 22580081 11851 ذكور 4



 د.المنصور .......................................االتجاهات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية 
 

 911 

 22521177 1225822   اث 15187122 0500218 12521172 11521121 1225172 ذكور 8

 72521111 721502 اث   15222272 05002118 7521727 18500121 7175212 ذكور 9
اهذا يعين ارول الفةضية     ي  األسللة.[ P-value   0905 = ( أن ]2يتر  لنا مم اجلدال م

فددددةاة ذات داللددددة   صددددا ية   االجتاهددددات السدددديكوباتية حنددددو اتتمدددد  بدددد  الطلرددددة  هندددداكلتصددددرح النتيجددددةت 
 االطالرات، اهذه الفةاة كا   على الشكيف التايلت

 فيما يتعلق بتقدية الفةص املوجود  أمام ا  سان   اتتم ، اهو فةة لصاحل ا  اث.فةاة  -
 فةاة فيما يتعلق برتتيب اجلوا ب حبسب أمليتها، اهو فةة لصاحل الذكور. -
 فةاة فيما يتعلق برتتيب املشكالت اليت تواجا اتتم ، اهو فةة لصاحل الذكور. -
 ت اليت كو   الةأء  ول أملية العلم، اهو فةة لصاحل ا  اث.فةاة فيما يتعلق برتتيب اتاال -
 فةاة فيما يتعلق برتتيب تةتيب النشاطات   ا،يا  اليومية، اهو فةة لصاحل ا  اث. -
 فةاة فيما يتعلق باملطالعة ا وع الكتب موضوع االهتمام، اهو فةة لصاحل الذكور. -
 اليت تواجا اتتم ، اهو فةة لصاحل الذكور.فةاة فيما يتعلق برتتيب أسراح املشكالت  -
 فةاة فيما يتعلق بالكلمات اليت تترادر    الذهم عند التفكري باتتم ، اهو فةة لصاحل ا  اث. -
 فةاة فيما يتعلق بصفات ا  سان   كتمعنا، اهو فةة لصاحل الذكور. -

اهدذا ادد يعدود  .صداحل الدذكور   معلمهداب  الذكور اا  اث، ل  يعها األسللة  فقد ظهةت الفةاة 
الذكور   كتمعنا مطالرون بتأم  معلم مسدتلزمات ا،يدا  فملا حيملا الذكور على عاتقهم مم مسواليات، 

املعنويدددة، ملتابعدددة م لتوسددد  ظدددةافهم املاديدددة ا امواجهدددة معدددةكتهم مددد  أ دددداث ا،يدددا  اليوميدددة    طدددار سدددعيه
، ممدددا يدددودء    العدددي  حبالدددة مدددم الصدددةاع ال ةكدددم  سدددمها  ال باالجتددداه مسدددريهتم احماالدددة حتقيدددق أهددددافهم

 70015ادراسة جنمة الزهةاين  1881اموك اهذا يتفق م  دراسة ريتشاردسون اه .السيكوبايت حنو اتتم 
لددى عيندة مدم فةاة ذات داللدة   صدا ية   االجتاهدات السديكوباتية حندو اتتمد   هناك -12-2-2

 التخصص الدراس . أ واعق تعزى    طالح جامعة دمش
 

 (4)الة  ل 
 يبك  التر ق في اتيةاهاا التكلملايك   حم ال ة    لك  مت مياا ال خصص ال ياسي 

 SUMMARY ANOVA م ركر ال خصص التؤال
Average Stdev F P-value F crit 

1 

 71527012 22517222 اتموعة الطرية

10522112 02-E1572 75101111 12527222 27522 اتموعة ايندسية 
 2158220 2752222 كموعة العلوم

 12521282 28522111 اتموعة ا  سا ية
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2 

 12510211 21510212 اتموعة الطرية

71578272 02-E152 7588217 72511028 21522722 اتموعة ايندسية 
 72511028 21588278 كموعة العلوم

 78522288 22521278 تموعة ا  سا يةا

3 

 21501208 21528111 اتموعة الطرية

11852121 70-E 2518 75101111 21511222 21512111 اتموعة ايندسية 
 2151222 11512222 كموعة العلوم

 21527811 17502 اتموعة ا  سا ية

7 

 70511122 805182 اتموعة الطرية

11522217 02-E7522 15011122 70512278 225122 اتموعة ايندسية 
 72512822 225227 كموعة العلوم

 72518127 215082 اتموعة ا  سا ية

5 

 72512182 21522722 اتموعة الطرية

11252001 11-E2502 75127217 11582087 21502121 اتموعة ايندسية 
 12512187 22528121 علومكموعة ال

 11581282 27500212 اتموعة ا  سا ية

6 

 20571022 21512111 اتموعة الطرية

12252821 71-E1571 75101111 21510722 18517 اتموعة ايندسية 
 12520717 11512 كموعة العلوم

 12522111 17572222 اتموعة ا  سا ية

4 

 12501121 2252171 ة الطريةاتموع

28522222 11-E1571 75277278 11522101 2252071 اتموعة ايندسية 
 11502221 285721 كموعة العلوم

 12511722 205811 اتموعة ا  سا ية

8 

 71510812 825212 اتموعة الطرية

71582221 02-E7572 15011122 18512212 22527 اتموعة ايندسية 
 10511212 225287 كموعة العلوم

 17512211 215172 اتموعة ا  سا ية

9 

 25222821 1125172 اتموعة الطرية

 25227228 1715877 اتموعة ايندسية 1518227 05002178 7510178
 25118022 1125012 كموعة العلوم

 25282172 1715012 اتموعة ا  سا ية
اهذا يعين ارول الفةضية  . ي  األسللة   [P-value   0905 = ]( أن 2يتر  لنا مم اجلدال م

فددةاة ذات داللددة   صددا ية   االجتاهددات السدديكوباتية حنددو اتتمدد  بدد  مسددتويات  هندداكلتصددرح النتيجددةت 
 التخصص الدراس ، اهذه الفةاة كا   على الشكيف التايلت
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علق بتقدية الفةص املوجود  أمام ا  سان   اتتم ، اهو فةة لصاحل كموعة العلوم ث فةاة فيما يت -
 ايندسية ث ا  سا ية ث الطرية.

فددةاة فيمددا يتعلددق برتتيددب اجلوا ددب حبسددب أمليتهددا، اهددو فددةة لصدداحل اتموعددة الطريددة ث ا  سددا ية ث  -
 العلوم ث ايندسية.

شكالت اليت تواجا اتتم ، اهو فةة لصداحل اتموعدة الطريدة ث ايندسدية فةاة فيما يتعلق برتتيب امل -
 ث العلوم ث ا  سا ية.

فددةاة فيمددا يتعلددق برتتيددب اتدداالت الدديت كو دد  الددةأء  ددول أمليددة العلددم، اهددو فددةة لصدداحل اتموعددة  -
 الطرية ث ايندسية ث ا  سا ية ث العلوم.

النشددداطات   ا،يدددا  اليوميدددة، اهدددو فدددةة لصددداحل كموعدددة العلدددوم ث فدددةاة فيمدددا يتعلدددق برتتيدددب تةتيدددب  -
 الطرية ث ايندسية ث ا  سا ية.

فدددةاة فيمدددا يتعلدددق باملطالعدددة ا دددوع الكتدددب موضدددوع االهتمدددام، اهدددو فدددةة لصددداحل اتموعدددة الطريدددة ث  -
 ايندسية ث العلوم ث ا  سا ية.

 تواجدا اتتمد ، اهدو فدةة لصداحل اتموعدة الطريدة ث فةاة فيما يتعلق برتتيب أسدراح املشدكالت الديت -
 العلوم ث ايندسية ث ا  سا ية.

فةاة فيما يتعلدق بالكلمدات الديت تتردادر    الدذهم عندد التفكدري بداتتم ، اهدو فدةة لصداحل اتموعدة  -
 الطرية ث العلوم ث ايندسية ث ا  سا ية.

تمعنددا، اهددو فددةة لصدداحل اتموعددة ايندسددية ث ا  سددا ية ث فددةاة فيمددا يتعلددق بصددفات ا  سددان   ك -
 العلوم ث الطرية.

توكدددددد الفددددددةاة الددددديت ظهددددددةت بددددد  التخصصددددددات، تفدددددوة اتموعددددددات ذات التخصدددددص العلمدددددد  علددددددى ا 
ن هذه التخصصات ألالتخصصات ا  سا ية   معلم ا،االت   االجتاه السليب، اذلك اد يكون  تيجة 

النفسدددية ااالجتماعيدددة بصدددور   تلفدددة عدددم التخصصدددات ا  سدددا ية الددديت ةكدددم أن جتدددد تتعامددديف مددد  اللدددواهة 
لدذلك كا د   لةهتدا أكثدة  لابيدة للمجتمد ،  ؛مربرات كثري  لسلوك ا  سان ا الدة الصدةاع الديت يعدي  فيهدا

ههددا الكنهددا لتلددك ادددر  أكثددة مددم التخصصددات العلميددة   اصددم  ددات ا  سددان لددذلك تفوادد    اجتا
اهذا اعرتاف بالسدلرية ااالجتاهدات السديكوباتية الديت حيملهدا ا  سدان   يب على التخصصات العلمية، السل

اادددد يعدددود السدددرب    تددددخيف طةا دددق التددددري   .كتمعندددا  تيجدددة تموعدددة مدددم العوامددديف االلدددةاف اجيطدددة بدددا
 . 7001ة جنمة الزهةاين اهذا يتفق م  دراس .احمتوى املناهج ااملقةرات الدراسية املترعة   كيف اختصاص

لددى عيندة مدم توجد فةاة ذات داللة   صدا ية   االجتاهدات السديكوباتية حندو اتتمد   -12-2-3
 مستويات التوصييف الدراس .طالح جامعة دمشق تعزى    
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 (8)الة  ل 
 يبك  التر ق في اتيةاهاا التكلملايك   حم ال ة    لك  مت مياا ال حصكت ال ياسي

م ركر  التؤال
 ال حصكت

SUMMARY ANOVA 
Average St-dev F P-value F crit 

1 
 21521828 17158228 مقرول

 21582112 10251211 جيد 75110112 05012112 15212122
 12522222 21581111 جيد جدا  

2 
 2158727 11050212 مقرول

12511121 17-E 2511 75127217 17511122 17257212 جيد 
 11571101 12582212 جيد جدا  

3 
 22581122 82512222 مقرول

 22508002 10157211 جيد 75110112 05000102 2517217
 11512221 11571111 جيد جدا  

7 
 17508217 11152 مقرول

12502228 01-E7582 15212211 21522122 17158 جيد 
 72522217 215717 جيد جدا  

5 
 1252101 17058212 ولمقر

 12502128 10152212 جيد 75222272 05002102 25221212
 78520722 12572 جيد جدا  

6 
 22510111 82581112 مقرول

85122181 01-E2521 75110112 11581177 82512222 جيد 
 12511822 12521111 جيد جدا  

4 
 17،822 10151121 مقرول

 21522111 10751212 جيد 7521218 05000181 2522281
 12522127 11521 جيد جدا  

8 
 1151122 112522 مقرول

 21512222 172521 جيد 15212211 05000711 7152220
 71527228 205722 جيد جدا  

9 
 77522887 11152211 مقرول

 11512212 12151012 جيد 15227801 05017212 75122112
 25171721 1025002 د جدا  جي

اهذا يعين ارول الفةضية  . ي  األسللة   [P-value   0905 = ]( أن 2يتر  لنا مم اجلدال م
فددةاة ذات داللددة   صددا ية   االجتاهددات السدديكوباتية حنددو اتتمدد  بدد  مسددتويات  هندداكلتصددرح النتيجددةت 

 ايلتالتوصييف الدراس ، اهذه الفةاة كا   على الشكيف الت



 د.المنصور .......................................االتجاهات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية 
 

 911 

فددددةاة فيمددددا يتعلددددق بتقدددددية الفددددةص املوجددددود  أمددددام ا  سددددان   اتتمدددد ، اهددددو فددددةة لصدددداحل مسددددتوى  -
 يد جدا .اجليد ث اجلقرول ث املالتوصييف 

يد اجلقرول ث املفةاة فيما يتعلق برتتيب اجلوا ب حبسب أمليتها، اهو فةة لصاحل مستوى التوصييف  -
 يد جدا .اجلث 

يدد ث اجلرتتيب املشكالت اليت تواجا اتتم ، اهدو فدةة لصداحل مسدتوى التوصدييف فةاة فيما يتعلق ب -
 يد جدا .اجلقرول ث امل

فددةاة فيمددا يتعلددق برتتيددب اتدداالت الدديت كو دد  الددةأء  ددول أمليددة العلددم، اهددو فددةة لصدداحل مسددتوى  -
 يد جدا .اجليد ث اجلقرول ث املالتوصييف 

شدداطات   ا،يددا  اليوميددة، اهددو فددةة لصدداحل مسددتوى التوصددييف فددةاة فيمددا يتعلددق برتتيددب تةتيددب الن -
 يد جدا .اجليد ث اجلقرول ث امل

قرول املفةاة فيما يتعلق باملطالعة ا وع الكتب موضوع االهتمام، اهو فةة لصاحل مستوى التوصييف  -
 يد جدا .اجليد ث اجلث 

مد ، اهدو فدةة لصداحل مسدتوى التوصدييف فةاة فيما يتعلق برتتيب أسراح املشدكالت الديت تواجدا اتت -
 يد جدا .اجلقرول ث امليد ث اجل

فدةاة فيمدا يتعلدق بالكلمدات الدديت تتردادر    الدذهم عندد التفكدري بدداتتم ، اهدو فدةة لصداحل مسددتوى  -
 يد جدا .اجليد ث اجلقرول ث املالتوصييف 

قرول ث امليد ث اجلوى التوصييف فةاة فيما يتعلق بصفات ا  سان   كتمعنا، اهو فةة لصاحل مست -
 يد جدا .اجل

قرول   االجتداه السدليب، املتوكد الفةاة اليت ظهةت ب  مستويات التوصييف، تفوة مستوى التوصييف ا 
اهذا يعين أن أصواح مستوى التوصييف العايل ينلةان بإلابية أكثة حنو اتتم  امدا يتضدمنا، اتعدد هدذه 

يف العايل ةلكون القدر  على التفكدري املنطقد  أكثدة مدم غدريهم، فهدم أكثدة النتا ج طريعية ألن ذاء التوصي
ذكددا   اأكثددة ادددر  علددى التوليدديف اأكثددة ادددر  علددى اسددتقةا  الواادد ، اهددذا مددا يعطدديهم القدددر  علددى اسددتخدام 
ا لابية كأسلوح   التفكدري أكثدة مدم غدريهم، العلهدم يتميدزان    وعيدة أفكدارهم ا  أسداليب  يداهتم، 

، اهددذا الدددان املددربرات الداعمددة الدديت ترددين ايرتعدددان عددم تلددك الدديت هتدددم ا  سددان ااتتمدد  علددى  ددد سددوا 
  .(7001مادراسة جنمة الزهةاين  (7001ميتفق م  دراسة الضيدان ا،ميدء 

 :تيصياتال -13

تتمدد  حنددو ا ةمددم خددالل مددا توصدديف  ليددا الرودد  مددم  تددا ج، ةكددم القددولت  ن هندداك اجتاهددات سدديكوباتي
 لدى أفةاد عينة الرو ، لذلك يتوجب االجتاه    الرو  عم  لول للمشكالت اليت تعرتض أفةاد اتتم 

 ات التاليةتتوصي  منا   ا،يا   يعها، اذلك مم خالل ال بصور  عامة االشراح اجلامع  بصور  خاصة
اختصددداص مدددم  تدددوفري كموعدددة مدددم الفدددةص اطدددة  خطدددة سدددوة العمددديف لكددديف  سدددة سدددنوات الكددديف -1

 ختصصات اجلامعة حبي  تكون مبثابة اطملنان يم االتخفيم مم مستوى القلق لدى لراح اجلامعة.
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أسددد  امردددادل خاليدددة مدددم  التعامددديف االتواصددديف بددد  الشدددراح اجلدددامع  علدددىعلدددى ضدددةار   شدددديدالت -2
 . اتتم املفاهيم التعصرية االعةاية لتوجيا الناللة حنو االجتاه ا لا  مم 

علددى ضددةار  تعلدديم أسدد  امرددادل املواجهددة الرنددا   للمشددكالت االلددةاف الدديت ةكددم أن  شددديدالت -3
 تعرتض طةيق الفةد اجتاازها دان اض  األسراح على اتتم  اما يتضمنا سوا    األسة  أم   املدرسة. 

م األفةاد اض  خطة  رلادية  عالمية لتخفيم  د  االجتاهات ذات املضمون السيكوبايت سوا  م -7
 أم مم اتتم .

تنشيط الرو  العلم   ول هذه املوضوعات ااض   تا جها موض  التطريق ،يف هذه املشكالت  -5
 لهيدا  للود منها هنا يا    مستقريف اةيب.  
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 ملراجعا
 :املراجع العر ي 

ت منشورات ة الرتبية، دمشق، كلي(1  . مأصول الرو    علم النف  (.7001م .محص ، أ طون -
 جامعة دمشق.

تقدية الذات اعالاتا بالسلوك العدااين لدى طلرة املة لة املتوسطة  .(7001م .ا،ميدء، الضيدان -
 رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، أكادةية  ايم العةبية للعلوم األمنية. .مبدينة الةياض

جةامدددد    مة لددددة الةلددددد اعالاتهددددا بددددرعض املتوددددريات أامددددا  السددددلوك ا  .(7002م . نتددددول، أمحددددد -
رسدددالة ماجسدددتري، كليدددة الرتبيدددة، جامعدددة أم  .الشخصدددية لددددى عيندددة مدددم املدددودع    سدددجون املنطقدددة الوةبيدددة

 القةى.
 .ت الدار الدالية للنشة االتوزي ،القاهة . مدخيف علم النف  .(1821م .دافيداف، ليندا -
ت كليددة الرتبيددة، دمشدددق  .ة النفسدددية دراسددة   سدديكولوجية التكيدددمالصددو .(1881م .الةفدداع ،  عدديم -

 .منشورات جامعة دمشق
كموعددة مدم طددالح  م .املرددادل األساسدية   الطددب النفسد  .(1881م .راا، كلدري   امينددك، االدرت -

 .تمرتجم ( دمشق كلية الطب الرشةء   جامعة دمشق بإلةاف د.حممد  ياد الشط 
اجتمددددداع  افدددددق  لةيدددددة أريكسدددددون اعالاتدددددا بدددددالتوافق  –النمدددددو الدددددنف   .(7001م .الزهدددددةاين، جنمدددددة -

رسددالة ماجسددتري غددري .االتوصددييف الدراسدد  لدددى عينددة مددم طددالح اطالرددات املة لددة الثا ويددة مبدينددة الطددا م
 منشور ، كلية الرتبية، جامعة أم القةى، السعودية.

 ت دار املعارف.قاهة ال. علم النف  االجتماع  .(1821م .زهةان،  امد عرد السالم -
 اجلةيددد  ا خراريددة للمعهددد العةاادد ،. ةاالعتدددا ات اجلنسددي .(7002م.زمددام، علدد  الددةيم، يسددةى  -

 .7002( اخلام  االعشةيم مم اح 1م
 .ت جامعة الكوي الكوي  .علم اجلةةة اعلم العقاح .(1821م .السةاج، عرود -
 ات دار عال  الديم.ت منشور دمشق .ن( ديم ا  سا1882م.السوا ، فةاس -
، جامعددددة املدددددخيف لدراسددددة اللدددداهة  ا جةاميددددة اا،ددددق   العقدددداح .(7002م .السدددديد، أمحددددد لطفدددد  -

 .1، جكلية ا،قوة  تاملنصور ، مصة
 دمشق. .الشخصية السوية اا  تاج .(1881م .سعد، عل  ا عامة، سليم -
ت دا دددة  الدراسدددات لدددوان املدددةأ ازار   فلسدددط ، .العندددم   العددداا .(7002م .عاصددد ، أمددد   عدددة -

 االسياسات.
عالاددة تشددكيف هويدة األ ددا بكديف مددم مفهددوم الدذات االتوافددق النفسدد   .(7001م .عسددريء، عردري الردري  -

رسددالة ماجسددتري غددري منشددور ، كليددة  ااالجتمدداع  لدددى عينددة مددم طالرددات املة لددة الثا ويددة مبدينددة الطددا م،
 الرتبية، جامعة أم القةى، السعودية.
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 ت مكترة األجنلو املصةية.، القاهة (1 .مالطب النفس  املعاصة .(1882م .عكالة، أمحد -
أساسدددديات الرودددد  العلمدددد    الرتبيددددة  .(1887م.عددددود ، أمحددددد سددددليمان املكددددااء، فتودددد   سددددم -

 . موك، كلية الرتبية،  ربد، األردنجامعة الري .االعلوم ا  سا ية
ملواادد  ا با يددة علددى لددركة ا  رت دد  اأثةهددا علددى الفددةد ا .(7001م.القددده ، مشددعيف بددم عرددد اهلل  -
 .السعوديةث ا د  خدمات ا  رت  ، مدينة امللك عردالعزيز للعلوم االتقنيةث ااتتم 
 .مكترة مدبويل للطراعة االنشة تة القاه. ز ا اجارم..الشيطان   بيتنا  .(7001م .اتداح، أمحد -
 .ت منشورات جامعة دمشقكلية الرتبية، دمشق.  لةياتاالتعلم ا  .(1881م .منصور، عل  -
 ، تقةية األم  العام لألمم املتود . قا ق اأراام –العنم ضد املةأ   .(7002م .مون، بان ك  -

 http://www.unifem.org/ UNIFEM –  

ا  سدددان، املد يدددة االسياسدددية ااالاتصدددادية تعزيدددز امحايدددة  يددد   قدددوة  .(7002م . دددوااك، ما فةيدددد -
تقةيددة املقددةر اخلدداص املعددين مبسددألة التعددذيب اغددريه مددم . ةمبددا   ذلددك ا،ددق   التنميدد ،ااالجتماعيددة االثقافيددة

ضةاح املعاملة أا العقوبة القاسية أا الال  سدا ية أا املهيندة، كلد   قدوة ا  سدان، الددار  السدابعة، الرندد 
 األعمال.الثال  مم جدال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unifem.org/
http://www.unifem.org/
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