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 :الملخص

ولتحقيق ، هدفت الدراسة إلى التعرف على المؤثرات العقلية والنفسية وعالقتها بالسلوك السيكوبآتي للمراهقات في منطقة جازان

وطورت أداتين: األولى استبانة مقياس المؤثرات العقلية والنفسية هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، 

 ثالثة مجاالتأما االستبانة الثانية بحثت في السلوك السيكوباتي وتضمنت  ( فقرة،53من)تضمنت خمس مجاالت تكونت و

وقد أظهرت مراهقات منطقة جازان،  ( من563)  وتم التأكد من صدقها وثباتها. وقد توزعت األداة على ( فقرة12تكونت من)

(، وأن مستوى السلوك 5.63جاءت متوسطة إذ بلغ المتوسط  الحسابي ككل )نتائج الدراسة أن المؤثرات العقلية والنفسية 

(، وهناك عالقـة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 3.96السيكوباتي جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )

(، كما أظهرت نتائج 813.ط بينهم )( بين المؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي اذ بلغت معامالت االرتبا2...)

الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي لدى المراهقات بمنطقة جازان، 

ى جازان، ومستوى السلوك السيكوباتي أيضا لد ية والنفسية لدى المراهقات بمنطقةكما أظهرت الدراسة مستوى المؤثرات العقل

 المراهقات بمنطقة جازان.

 تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية، السلوك السيكوباتي، المراهقة الكلمات المفتاحية:
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The Mental and Psychological Effects and their Relationship to the Psychopathic Behavior 

of Adolescent Girls in the Jazan Region 

Abstract: 

The study aimed to identify the mental and psychological effects and their relationship to the 

psychopathic behavior of adolescent girls in the Jazan region, and to achieve the goal of the 

study, the researcher used the correlational descriptive approach, and developed two tools: the 

first questionnaire for the scale of mental and psychological effects and it included five areas 

consisting of (35) paragraphs, and the second questionnaire examined behavior.  

Psychopathy and it included three domains made up of (21) paragraphs, and their validity and 

reliability were verified. The tool was distributed among (367) adolescent girls in the Jazan 

region, and the results of the study showed that the mental and psychological effects were 

moderate, as the arithmetic mean as a whole was (3.64), and that the level of psychopathic 

behavior was high with an arithmetic average of (3.96), and there is a positive correlation 

relationship that is significant. A statistically significant level of (0.01) between mental and 

psychological effects and psychopathic behavior, as the correlation coefficients between them 

reached (.813). The results of the study also showed a statistically significant relationship 

between mental and psychological effects and psychopathic behavior among adolescent girls in 

Jazan region, as the study showed the level of mental and psychological effects Adolescent girls 

with Jazan logic, and the level of psychopathic behavior also among adolescent girls in Jazan 

region. 

Keywords: abuse of psychotropic substances, psychopathic behavior, adolescence 

 

 مقدمة البحث: .2

 االنحرافاتيتعرض الفرد في حياته للكثير من الضغوط والمشاكل الناتجة بعضها من األمراض والبعض اآلخر من            

السلوكية التي يسلكها ويتخذها الفرد طريقا له، وكل هذا يؤثر عليه ويؤدي به لتبديد طاقاته وضياع أماله، والتي تقوده في النهاية 

 المنحرفة علة المؤثرات العقلية والنفسية بكل أشكالها وأنواعها. السلوكياتصا منحرفا، ومن بين هذه إلى جعله شخ
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فالمخدرات وهي إحدى أنواع المؤثرات العقلية والنفسية موجودة بوجود البشرية عرفتها منذ قديم الزمن، وتورط بها العديد من  

لخطر هذه اآلفة، باعتبارها من أبشع ما تواجهه األمم خاصة  للتصديدول األشخاص، مما جعل الكثير من الهيئات العالمية وال

واآلخر  بالفرد،في عصرنا الحالي، ذلك أنها ظاهرة نفسية واجتماعية مرضية تتداخل فيها العديد من العوامل، بعضها يتعلق 

ومختلف  االجتماعيةف الطبقات للمجتمع، كما أنها مشكلة انتشرت في مختل االجتماعيوبعضها اآلخر بالبناء  باألسرة،

 األعمار، أن كان أكثرها في مرحلة المراهقة والشباب.

 العقلية والنفسيةوالمملكة العربية السعودية أحد هذه المجتمعات التي تأثرت كثيراً في الوقت الحاضر بظاهرة المؤثرات 

ن زيادة إنتاج النفط، وما نتج عنه من تنام في الثروات )المخدرات( التي لم تكن تعرفها من قبل. لكن التغيير السريع الذي نجم ع

بخبرات وعمالة أجنبية انخرطت في قلب  االستعانةأدى إلى اإلسهام في عمليات التشييد والبناء، وسرعان ما استلزم ذلك 

ة لضيوف الرحمن الذين المجتمع السعودي، باإلضافة إلى زيادة ميزان الواردات والسلع الغذائية، كما أدى تزايد األعداد الضخم

يأتون من كل فج عميق، وسط الكم الهائل من البشر القادم إلى البالد لدخول مهربين محملين بالسم القاتل أو إدخال بضاعتهم 

 (.1.23الفاسدة داخل الحاويات )حافظ،

قليـة واتجـاه العناصـر ومن الواضح أن ضخامة حجم األموال الناتجة عن االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات الع

اإلجراميـة الى غسلها إلظهارها على أنها أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة يترتب عليه إلحاق الضـرر باالقتصـاديات الوطنيـة 

رعة للدولـة، حيث أن تلــك األمــوال التــي تجــرى عليهــا عمليــات الغســل تســبب عــدم االســتقرار االقتصــادي نتيجــة ســ

انتقالهــا مــن بلــد إلــى آخــر لتصــرف فيــه كأنهــا أمــوال مشــروعة، كمــا تــؤدي أمــوال االتجــار غيــر المشــروع 

، ما ينوه بأهمية إنشاء أقسام  بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة إلــى إحــداث خلــل اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت

األموال ضمن األجهزة المعنية بمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لضمان  متخصصة لمكافحة غسل

القيام بتحقيقات في جرائم غسل األموال موازية للتحقيقات الجارية في االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

 (.1.23والنفسية )عبد المعطي،

 مشكلة الدراسة:  .2.2

 كلة الدراسة في األسئلة التالية:تتمثل مش

 ما مستوى المثيرات العقلية والنفسية لدى المراهقات بمنطقة جازان؟ -2

 ما مستوى السلوك السيكوباتي لدى المراهقات بمنطقة جازان؟ -1

 ن؟السيكوباتي لدى المراهقات بمنطقة جازا والنفسية والسلوكتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين المثيرات العقلية هل  -5

 أهداف الدراسة:. 0.2

 تهدف هذه الدراسة إلى: 
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عالقتها بالسلوك السيكوباتي وانتشارها بين اطي المؤثرات العقلية والنفسية والتعرف الى اسباب واهم انماط ظهور تع -2 

 .المراهقات بين الفتيات في المنطقة

سية وظهور السلوك السيكوباتي بين المراهقات والتعرف على العوامل التي تسهم في انتشار تعاطي المؤثرات العقلية والنف  -1

 في جازان.

لدى التعرف على الجهود المبذولة من قبل المجتمع لمواجهة تعاطي المؤثرات العقلية والنفية والسلوك السيكوباتي  -5

 .المراهقات في المنطقة

والنفسية وظهور السلوك التعرف على طبيعة المعوقات التي تواجه المجتمع في مواجهة تعاطي المؤثرات العقلية  -3

 السيكوباتي لدى المرهقات في المنطقة.

محاولة التوصل الى نموذج مقترح للتخفيف من حدة تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية وظهور السلوك السيكوباتي لدى  -3

 المراهقات في المنطقة.

 أهمية الدراسة:. 1.2

 : األهمية النظريةأوال

عة من االعتبارات التي تمثل مسوغات الموضوع وتشكل في نفس الوقت أهمية اجرائها، وتحديد تستند هذه الدراسة الى مجمو 

 هذه االعتبارات فيما يلي:

تكمن أهمية في تناولها ألحد الموضوعات البحثية الهامة لألنماط تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي  -2

المرحلة العمرية التي يتصف بها المراهقات لما لها من اهمية والتي يجب ان  للمراهقات في المنطقة ونظرا لطبيعة هذه

 واالهتمام.تحظى بقدر كبير من الرعاية 

من الضوء للمتخصصين في مجال علم النفس والخدمات االجتماعية لمواجهة كل ما  إلقاء المزيدتكمن أهمية الدراسة في  -1

 مرية.يعوق ويحبط هؤالء الطالب في هذه المرحلة الع

أما من الناحية التطبيقية فتتمثل في توفير  المجال،تتحدد أهمية الدراسة من الناحية النظرية في إثراء البحوث العلمية في هذا  -5

صالحية للتعامل مع هؤالء  أكثرحتى تتمكن من إمداد األجهزة التربية بطرق  الميدان،الدراسات والبحوث المختلف في هذا 

م العون المناسب لهم والتقليل من تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية وظهور السلوك السيكوباتي الطالب ورعايتهم وتقدي

 للمراهقات 

وتهتم هذه الدراسة بالتعرف على  والرعاية،يمثل مرحلة المراهقة مرحلة عمرية حساسة، والتي يجب ان تحظى باالهتمام  -3

ك السيكوباتي للمراهقات، وذلك لتقديم اليات للعديد من الخدمات اسباب تعاطي المؤثرات العقلية والنفسية وانماط السلو

 التربوية واالرشادية المقترحة لكيفية التعامل مع هؤالء الطالب.
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 األهمية التطبيقية ثانياً: 

التعرف على مشكلة من أخطـر المشـكالت التـي تواجـه المملكـة العربيـة السـعودية وهي مشكلة تعاطي المؤثرات  -2

 والنفسية العقلية

 يجب أن التوجه إليها. المراهقة لذلكتظهر أهمية الدراسة الحالية من أهمية مرحلة  -1

 د راسـة الجوانـب المختلفـة لمشـكلة تعـاطي وادمـان المؤثرات العقليـة والنفسية فـي منطقة جازان -5

 حدود الدراسة:. 1.2

ات العقلية والنفسية وعالقتها بالسلوك السيكوباتي الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على دراسة التعرف على المثير ▪

 للمراهقات في منطقة جازان.

 هـ(.2331الحدود الزمنية: تم تطبيق إجراءات هذا البحث خالل العام الدراسي ) ▪

 الحدود البشرية والجغرافية: اقتصرت الحدود البشرية والجغرافية للبحث بتطبيق أدواته على المراهقات بمنطقة جازان. ▪

 مصطلحات الدراسة:. 5.2

 التدخين، أو الشم، عن طريق سواء العقلية، العمليات وعلى العصبي، الجهاز على تأثير لها مادة : أيوالنفسيةالمثيرات العقلية 

 أنها المادة هذه شأن من ويكون أو التنشيط، التنويم أو التخدير أو الفتور، أو النشوة، من حالة في تتسبب الحقن، أو البلع، أو

 (.1.26والمسكرات)نبراس، من المخدرات وأشمل أعم فهي تعاطيها وبالتالي إدمان من حالة تسبب

سلوك مناهض لقيم الجماعة ونظمها وقوانينها، فقد يظهر في شكل اعتداء على ممتلكات األخرين أو  وهوالسلوك السيكوباتي: 

 (.1.22أنفسهم أو يتمثل في عدوان آخر ضد أفراد المجتمع)اللحام،

الواحد هي المرحلة الفاصلة بين مرحلتي الطفولة والنضج والرشد وهي غالبا بين االثني عشرة سنة الى غاية  المراهقة:

 (.1.22والعشرون سنة")أنس،

 

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار .0

 . اإلطار النظري:2.0

ئيسية، والتي تتمثل في المؤثرات العقلية والنفسية تناول هذا الفصل الخلفية األدبية لمتغيرات الدراسة مواضيعها الر    

والسلوك السيكوباتي والمراهقة في الجزء األول من هذا الفصل، أما الجزء الثاني منه فيعرض عدد من الدراسات السابقة ذات 

      :كما يليالصلة بموضوع الدراسة 
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 اوال: مفهوم المؤثرات العقلية والنفسية: 

: قال ابن منظور: واألثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء، والتأثير: إبقـاء ألثر في الشيء، وأثّر لغوياً وتعرف المؤثرات       

 (.1.22في الشيء: ترك فيه أثراً )مكرم،

وتعرف كلمة العقلية لغوياً: كلمة "العقلية" مشتقة من "عقل"، ومادة "عقل" وردت بعدة معاٍن منها المنع والحبس، أي الحابس 

 (.1.21نع عن ذميم القول والفعل، ومنه قوله تعـالى: )ومن نعمره ننكسه في الخلق افال يعقلون( )فارس،والما

(، العلماء العقل بتعريفات كثيرة، بعضها يجعل العقل هو الـروح؛ ألن 1.25: عرف )الحراني،للعقل والمعنى االصطالحي

محل العقل القلب، وبعضهم يجعله هو اإلنسان؛ ألن ما يميز اإلنسان العقل ال إدراك له بال روح، وبعضهم يجعله هو القلب؛ ألن 

 .عن غيره العقل، وبعضهم يجعله غريزة تعرف العلوم، وبعضهم يجعله ذات العلوم

  :والتعريف الذي اختاره العلماء، هو أن يقال: العقل يقع باالستعمال على أربعة معان  

ي: العلوم الضرورية، أو البديهيات العقلية، وهي التي يتفق عليها جميع العقالء، األول: الغريزة المدركة في اإلنسان، والثان

 : العمل بمقتضى العلم.واالستدالل، والرابعكالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، والثالث: العلوم النظرية، وهي التي تحصل بالنظر 

كن قد تحدث تبعية نفسية بدون أن تكون مصحوبة بتبعية : هي التبعية الجسدية المصحوبة بتبعية نفسية، ولالمؤثرات النفسية

 (، 6..1جسمية، فعندما يكف المدمن عن تناول المادة المخدرة تظهر عليه عوارض القلق، االنزعاج، والكآبة )أحمد، 

من مخدر إلى جانب اشتهاء نفسي شديد، مشاعر بالتوتر الشديد، والخواء، فهذه االستجابات النفسية تختلف من شخص آلخر و

 .إلى مخدر

كما وردت بتعريفات كثيرة للمؤثرات العقلية والنفسية باعتبارها مصطلحاً قانونياً، نظراً وتعرف المؤثرات العقلية والنفسية: 

  :ألهمية موضـوعه، وبـرغم كثرة تلك التعريفات إال انها متقاربة في المعنى، ومن أبرز تلك التعريفات ما يلي

لية والنفسية في النظام السعودي: عرفت المادة األولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعرف المؤثرات العق

( المرافق لهذا ٢"كل مادة طبية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم )المؤثرات العقلية بأنها 

في عالج األمراض، إال أن تأثيرها على اإلنسان يعادل تأثير المخدرات فالمؤثرات العقلية في األصل أدوية تستخدم ، النظام

الطبيعية، وعلى أثر تشديد الرقابة وفرض العقوبات على االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة الطبيعية وتعاطيها، تحول 

لقوانين ال تحظره إلى أن فرضت عليها الطلب إلى المؤثرات العقلية حيث وجد فيهـا المتعـاطون والمدمنون بديالً، وقد كانت ا

 .م٧٩٩١الرقابة الدولية باتفاقية المـؤثرات العقليـة لسنة 

 والعقلية:المفاهيم األساســـية للمؤثرات النفسية 

 :(Drugs) تعريف المخدرات -2

ين و الكودايين في العلوم الطبية ليدل علي مادة األفيون ومشتقاتها مثل الهيرو ( NARCOTLCS ) يستخدم لفظ المخدرات

  والمورفين
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بأنها كل مادة خام أو مستحضر تحتوي على عناصر منومه أو مسكنه من شانها  المتحدة:وقد عرفتها لجنة المخدرات باألمم  . 

بالفرد والمجتمع  عند استخدامها في غير اإلغراض الطبية أو الصناعية ان تؤدي الى حالة من التعود او االدمان عليها مما يضر

 نياً ونفسيا واجتماعيا.جسما

  القانوني:التعريف 

هناك مجموعه من المواد تسبب االدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إال إلغراض يحددها 

 .إال بواسطة من يتم الترخيص له بذلكالقانون وال يستعمل 

 : الطبية العقــاقــيــر 

العقار بأنه ماده  المختبر ويعرفا والمستخلصة من النباتات أو الحيوانات أو ما تركب كيميائيا في تعني المواد التي يتداوى به

  في بنية الكائن الحي او وظيفته الكيمائيةمؤثره بحكم طبيعتها 

  :مفهوم االدمان -0

فاإلدمان عبارة عن  W.H.O) ) ةولكننا نكتفي في هذا المقام بتعريف هيئة الصفحة العالمي المفهوم،ان ثمة تعريفات عديدة لهذا 

 يختلف عن مفهوم التعود اإلدمانمفهوم  أنويالحظ  ( حالة نفسية عضوية تنتج عن تفاعل العقار في الجسم اإلنسان

Habituation  والذي يعني التشوق لتعاطي المخدر وهذا التشوق ليس نتيجة اضطرار وكراهية ، وإنما نتيجة لما يحدثه

  (. .يتصف بالراحةالمخدر من شعور عام 

  :تعريف المدمن

بسبب تعرضه الى صدمة نفسية قد تكون قوية مع  نفسيا،المفهوم النفسي للمدمن او المتعاطي بانه شخصية سادية ومضطربة 

 وجود تشويش ذهني وصراع نفسي مع الذات،

بمعنى الهروب من الوعي  األمنية،ية او االجتماعية او المالية او االسر الصحية اوالنفسية او  أزمتهوهدفه هو الخروج من  

 في فخ ومستنقع اإلدمان. نهايته السقوط وأدى في واقع.والواقع الى الالوعي والال 

 :Addictionsاإلدمان تعريف 

ومع مرور الزمن يصبح فسيولوجي ناتج من تفاعل الفرد مع  المتعاطي،اإلدمان هو حدوث اضطراب سلوكي في كاريزما 

في تعاطي العقار،  والرغبة الملحةدر، من نتائجها ظهور خصائص تتسم بأنماط سلوكية مختلفة تشمل السيطرة العقار أو المخ

ويكتمل  المجتمع،ويصبح ضار على نفسه وعلى  ونفسي،اعتماد جسدي  الجرعة، ووجودمع الميل الشديد إلى زيادة في 

 التعريف مع الخصائص وهي:

 .الحصول على العقار بأي وسيلة ممكنة .2

 الجرعة.الميل إلى زيادة  .0
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 .والجسديوجود االعتماد النفسي  .1 

 م(2222أصبح ضار على نفسه وعلى المجتمع. )هذا تعريف صادر من منظمة الصحة العالمية في عام  .1

 :Dependenceاالعتماد  - 1

العقار المخدر، وتتسم تعرف منظمة الصحة العالمية االعتماد بأنه حالة نفسية، وقد تكون جسدية، تنتج عن تفاعل الفرد و

باستجابات تشمل دائماً رغبة ملزمة في تعاطي العقار المخدر بشكل مستمر للحصول على تأثيراته وتجنب القلق واالضطراب 

 ويعتبر االعتماد هو نمط سلوكي، يتسم بدرجة كبيرة من السلوك القهري تجاه تعاٍط متكرر لعقار طبيعي أو صناعي. لغيابه،

 : اعتماد نفسي .2

أو حنين إلى شيء والرغبة في  شيء ماي تعود نفسي على عمل شيء ما، كالتعود على التدخين، ومن أعراضه الشعور بفقدان إ

 الهروب من الواقع لعدم إمكانية التكيف معه.

 : اعتماد جسماني وفسيولوجي .0

ب الفسيولوجي للمتعاطي قد سيطر التركي االعتماد، ألنوهو ناتج عن تعود الجسم على تناول عقار مخدر، وهذا أخطر أنواع 

عليه، والبد من الحصول على المخدر من دون وعي منه وال تفكير، وإلحاح جسمه في طلب المخدر قد يؤدي به إلى ارتكاب 

 جرائم أخرى في سبيل الوصول للعقار المخدر. 

  واإلدمان؟ما الفرق بين االعتماد : 

بعض خاليا الجزء األمامي  )موت(أثيرها والكثير منها يتسبب في ضمور المخدرات في مجملها تؤثر على المخ وهذا سر ت

، التبغ، )الحشيش(القنب الهندي  أهمها:لقشرة الدماغ. وهناك مخدرات تسبب اعتمادا نفسيا دون تعود عضوي ألنسجة الجسم 

ابل هناك مخدرات تسبب اعتمادا القات، وعند توفر اإلرادة لدى المتعاطي فإن اإلقالع ال يترك أي أعراض لالنقطاع وبالمق

الكراك وكذلك الخمور وبعض المنومات والمهدئات واإلقالع  الكوكايين، الهيروين، المورفين، األفيون، أهمها:نفسيا وعضويا 

 تعاطيه.عن تعاطي تلك المخدرات يتسبب في أعراض انقطاع قاسية للغاية تدفع المتعاطي لالستمرار بل وزيادة 

تفسير االعتماد على المخدرات بربطة بين الدراسات الطبية واإلجرامية واالجتماعية وقسمها  : Handdon وقد حاول العالم

 : لثالث فئات

هو عبارة عن االعتماد الناتج من تناول العقار المخدر في المناسبات االجتماعية، وتتناول بغرض  االجتماعي: _ االعتمادأ 

 .الحشيشدقاء مثل تعاطي الترويح والتسلية االجتماعية مع األص

غير االختياري: عندما يكون المتعاطي للعقار ضحية لتصرفات اآلخرين، مثال عندما يصف الطبيب دواء له  _ االعتمادب 

 .مضاعفاته الجانبية )المخدرة( ولكن دون إشعار المريض
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ي مناسبات اجتماعيه ويخلق نوعا من االعتماد : هو االعتماد الناتج من تناول عقار مخدر يبدأ تعاطيه ف_ االعتماد أالنحرافيج  

األفيون _الهروين_ الكوكايين( ويؤدي إدمانهم لحدوث )وغالبا ما يكون العقار غير مقبوال اجتماعيا مثل  الجسمي او النفسي ..

 .اثأر سلبيه على الحياة االجتماعية للمدمنين

 :النفسية المؤثرات - 1

 )النفسي(:اإلدمان السلوكي  مفهوم

كونه متعّدد األوجه. ولعّل أبرز أسباب إدمان القمار، أي الميسر، هي  السلوكّي،الطّب النفسّي ال يزال يدرس حاالت اإلدمان »

الشخصيات المرضية المصابة بمرض ذي القطبين. أّما إدمان  جينيّة وبيئية لسهولة اللعب في أماكن عديدة، كما تعاني منها

وماً والشخصيات الهامشية والهستيرية التي تشعر بفراغ كبير وتحاول سّده بشيء آخر، فتشعر التسّوق، فتعاني منه النساء عم

المال، فتهب  إلنفاقسريع وبعده بالندم  بارتياحبحاجة ماسة إلى الشراء، فتخّطط وتذهب ساعات عديدة للتسّوق بمفردها، لتشعر 

 ال تستعمله حتى. اشترته أوما 

 سي()النفاإلدمان السلوكي  مصطلح

من قبل علماء الطب  االدمان عالم االدمان، ولم يتم تقديم معلومات حول هذا في النفسي حديثااإلدمان  يعتبر ظهور مصطلح

ولكنه  الجسدي واإلدمان االدمان النفسي النفسي تحديد إيجاد تعريف محدد لإلدمان السلوكي او النفسي رغم التشابه الكبير بين

 بدون أعراض جسدية.

 )النفسي(اإلدمان السلوكي  تعريف

بقوة لدرجة  وتصبح مسيطرةمن رغبة داخلية نفسية  ودوافع شديدة نابعةبانه توجد حاجة  اإلدمان النفسيويمكن ان نعرف 

بالرغم من كل العواقب السلبية. واإلدمان يعتبر إدماناً حقيقياً حيث ال يستطيع  نفسه،كبيرة حيث يفقد المدمن السيطرة على 

 د والرفض عن الفعل بسبب تعوده عليه بشكل مستمر. االبتعا

وإذا كان من السهل تعريف مفهوم وتشخيص أعراض إدمان المخدرات، فإنه يصعب تعريف اإلدمان السلوكي او النفسي، 

 ويعكف علماء النفس حالياً على وضع مفهوم دقيق لإلدمان السلوكي وتحديد أعراضه وسبل عالجه.

 :)النفسي(اإلدمان السلوكي  في هاينزتعريف د.أندرياس 

هاينز الشهير من عيادة الطب النفسي والعالج  الدكتور أندرياسمتخصصي في علم النفس وهو  أحدوضحه  النفسي كمااالدمان 

 –حيث افاد وجود صعوبة لفهم مفهوم إدمان السلوكي او النفسي  النفسي بمستشفى شاريتيه الجامعي بالعاصمة األلمانية برلين،

اإلدمان السلوكي عادة ال تكون له أعراض جسدية ظاهرة، على “بأن  تفسير:، ولكن له وألعاب االلكترونيةدمان التقنيات كإ

” هذه الرغبة في حد ذاتها ال تكفي لتشخيص حالة اإلدمان السلوكي“، إال أن ”الرغم من أنه يمتاز برغبة ملحة وفقدان للسيطرة

اء العالم حالياً على وضع المعايير الخاصة بتشخيص حاالت اإلدمان السلوكي وتعريفها بحسب هاينز. ويعكف العلماء في أنح

(، وفي الواليات المتحدة نظام تشخيص ICD-10بدقة. وفي هذا السياق يجري حالياً تنقيح التصنيف الدولي لألمراض )

  .DSM-4االضطرابات النفسية 
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 السلوكي )النفسي(:أعراض اإلدمان  

لباً من جميع النواحي، إذ تضعف عالقاته العائلية وتنقطع صلته بالمجتمع وتتراجع إنتاجيّته ويتهّدد عمله، كما يتأثر المدمن س

 المادية، خاصة إثر إدمان القمار أو التسّوق. االقتصاديةينعكس ذلك سلباً على الحالة 

 :السلوكي )النفسي(أنواع اإلدمان 

وأخيرا الموسيقى  المخاطر، التسوق، ادماناإلنترنت، التقنيات، القمار،  ن شبكةمثل: ادماهناك بعض انواع اإلدمان النفسي 

 المخدرات الرقمية. الرقمي او

 :الجسدي(ما الفرق بين اإلدمان السلوكي )النفسي( واإلدمان المادي )

م المريض سواء عن طريق مباشرة لجس المخدر بطريقةالفرق واالختالف بينهما، في اإلدمان النفسي ال توجد دخول للعقار او  

منفذ واحد فقط وهو الدخول االيحائي في التفاعل عن  االنف، واإلدمان لهاو الشم عبر  –او التذوق عبر الفم  –الحقن في الوريد 

مصادر التأثير عبر احدى الحواس والمتمثل بالنظر عن طريق العين او اإلحساس باللمس او السمع عن  الدماغ ولكنطريق 

 .ناألذطريق 

        مفهوم المخدرات:   

إن تعريف المخدرات يختلف باختالف النظرة إليها، ولذلك ال يوجد تعريف موحد أو متفق عليه للمخدرات، ويمكن تعريف 

 المخدرات من الجوانب التالية:

بكسر الخاء  -)الخدر( من -بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الدال المكسورة -، تأتي كلمة مخدر المخدرات في اللغة من الخدر

، أي أن الخدر هو ما يستر الجهاز االمتهانوهو الستر ، فيقال المرأة خدرها أهلها بمعنى ستروها وصانوها من  -وسكون الدال 

 (.1.25العصبي عن فعله ونشاطه المعتاد . )المهندي،

فكير وشخصية الفرد، وهناك فرق بين التعود : المخدر هو كل ما يشوش العقل أو يثبطه أو يخدره ويغير في تالتعريف اجتماعي

مرحلة تؤدي إلى اإلدمان وهي حالة تشو ق لتعاطي عقاٍر معين ومن خصائصه وجود رغبة قهرية لدى  فاالعتيادواإلدمان، 

 ، والتعود هو أول خطوة لإلدمان.واالعتيادالمتعود بالتمادي 

 تاماً نفسياً وجسدياً بحيث تصبح الحاجة على المادة المخدرة اعتماداً  االعتماد أما اإلدمان فهو

 ملحة قهرية بل تفوق لديه أهمية المأكل والمشرب.

 : المخدر هو مادة كيمائيا تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم، وهي ترجمة لكلمةالتعريف علمي

 أو يجعله مخدراً. التي تعني يخدر( narcosis) إغريقية

: المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو نونيالتعريف القا

 .تستعمل إال بواسطة من يرخص له بذلك تصنيعها ألي أغراض يحددها القانون وال
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حتـوي على عناصر منبهة بأنها: كل مادة خام أو مستحضر ت ويعرف االتحاد العربي السعودي للطب الرياضي المخدرات      

ما استخدمت في غير األغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان  إذاأو مسكنة من شأنها 

 عليها.

وبالتالي فالمخدرات هي: أي مادة يتعاطاها الفرد بهدف تغيير الطريقة التي يشعر بها أو يفكر أو يتصرف بها، ويشمل هذا 

صف الكحول والتبغ كما يشمل المخدرات األخرى الطبيعية أو الصناعية، وتستخدم منظمة الصحة تعبير المواد النفسية بدالً الو

 من المخدرات. 

 :    لمؤثرات العقلية والنفسية بالمخدراتا عالقة    

آثار مدمرة على الفرد والمجتمع في شغلت مشكلة المؤثرات العقلية والنفسية المجتمعات في العالم أجمع، لما لها من      

مجاالت عدة )نفسية واجتماعية واقتصادية(، وقد أصبحت تؤرق جميع المهتمــــــين في المجتمع كالقــــيادات األمنــــية التي 

لك من وعلماء النفس ورجـــــال الدين، وذ االجتماعلهــا تماس مباشر مع مثل هذه الجريـــمة الخطــــيرة، وكذلك علماء 

 أجــــــل احـــتوائها ومحاصرتها والحد من مخاطرها.

 ( خطراً يهدد الكثير من أبناء المجتمعات المختلفة، ونفسياً )المخدراتعلى المواد المؤثرة عقلياً  االعتمادأصبح     

منهم من أجل تحويلهم بل زاد خطره إلى درجة استخدامه كسالح خفي في الحروب بين الدول مستهدفاً بشكل خاص فئة الشباب 

على  االعتمادمن قوة وطنية فاعلة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثرواته، بل وصل األمر إلى أن خطر 

 .المواد المؤثرة عقلياً والنفسية )المخدرات( لم يعد مقتصراً فقط على فئة الشباب وحدها بل امتد ليشمل صغار السن

 العالقة بين المؤثرات العقلية والنفسية والمخدرات على النحو االتي: وعلى ذلك يمكن فهم

 : إذا قصدنا بمصطلح تعاطي المؤثرات العقلية تناول أي مادة لها تأثير على الجهاز العصبي أوالً 

 أو البلع أو الحقن، أو التدخينوعلـى العمليات العقلية، عن طريق الشم 

تسبب حالة من إدمان تعاطيها، فيكون مصطلح  المادة التيالتخدير، ويكون من شأنها هذه  وتتسبب بحالة النشوة أو الفتور أو 

 (.1.26المؤثرات العقلية مرادفاً لمصطلح المخدرات والمسكرات)السريحه،

رات العقلية، : أما بالنظر لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي فإنه قد فّرق بين مواد المخدرات ومواد المؤثثانياً 

فأطلق تعبير "المخدرات الطبيعية" على المواد المخدرة ذات األصل النبات، سواء كانت باقية على حالتها الطبيعية مثل مخدر 

 األفيون إلى هيروين. تحويل :مثـلاألفيون، أو جرت عليها عمليات تحوير فتحولت إلى شكل آخـر، 

وية تستخدم في عالج األمراض، إال أن تأثيرها على اإلنسان يعادل تأثير المواد فالمؤثرات العقلية والنفسية هي في األصل أد

المخدرة الطبيعية، وعلى أثر تشديد الرقابة وفرض العقوبات على االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة الطبيعية وتعاطيها، 

ديالً، وقد كانت القوانين ال تحظره إلى أن فرضت تحول الطلب إلى المؤثرات العقلية حيث وجد فيهـا المتعـاطون والمدمنون ب

 (.1.23الغامدي،العقليـة. )عليها الرقابة الدولية باتفاقية المـؤثرات 
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 أنواع المؤثرات العقلية والنفسية)المخدرات(: 

 :يندرج تحت اسم "المخدرات" نوعان رئيسيان

، وتعرف ب "المخدرات واالجتماعيةرارها الصحية : هي أخطر أنواع المخدرات آلثارها السمية أضالمخدرات الكبرى_ 2

 .الكبرى الطبيعية"، وتشمل: األفيون ومشتقاته، الحشيش )القنب( الكوكايين، القات، الهيروين، الماريجوانا

المخدرات الكبرى الطبيعية على اإلنسان، ومنها الطبيعي ومنها  ما عن: وهي أقل ضررا إلى حد المخدرات الصغرى_1

 (.  البويووله(، وجوزة الطيب، والبتل ))الكوال أو الك البن والشاي)الكافيين(، الكوكا تشمل:والصناعي. 

 والعقلية )المخدرات(:مراحل التعاطي للمؤثرات النفسية 

  هي:هناك مراحل يمر بها المتعاطي قبل يصبح مدمنا أو لديه اعتماد نفسي وجسماني من أبرز المراحل 

 :ة()التجريبيالمرحلة األولى 

تعتبر هذه المرحلة مركزية لفهم المشكلة الحالية لتعاطي الشباب للعقاقير. ويعتقد كثير من شبابنا أن تجريب العقاقير خاصة 

يمكن أن يكون طبيعياً. ولكن في الحقيقة، ليست التجربة غير مأمونة فقط، ولكنها الخطوة األولى نحو االعتماد على  –الكحول 

في  أصبحتعاطي المخدر  (. مرحلةالتقليد/ الفضول/التجريب/رفاق السوءهي )والعقلية والدوافع  المواد المؤثرة النفسية

  والنشوة.المناسبات والبحث عن المتعة 

 العرضي أو االجتماعي(:  )التعاطيالمرحلة الثانية 

حدوث اضطرابات نفسية، حيث يبدأ إن اغلب المتعاطيين يقعون في الفخ بسبب دوافع نفسية، أو  التجريبية،خالل هذه المرحلة 

فيها المدمن باإلشراف في تعاطي المخدر والشعور بالذنب أحياناً وبالنسيان أحياناً أخرى والقلق والتوتر في حالة نقص المادة 

المخدرة كذلك الدوافع نفسية غالبا ودوافع جسمانية أحيانا أي عند الضرورة الهروب من المشكالت االجتماعية واألسرية 

 .والضغوطات النفسية

 المرحلة الثالثة )التعاطي المنتظم(:

في هذه المرحلة يبحث متعاطي العقاقير بجدية عن عقارهم المفضل ويحاولون المحافظة على مصادر تزويدهم والتأكد من  

المرغوب متوفر دائماً استمرارية الحصول عليه في األحوال التي يقرر فيها المتعاطي تناول العقار بشكل منتظم، من أن العقار 

بسهولة، يتقدم بعض المتعاطين من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة بسرعة، وعادة ما يكون دافعهم القوي لذلك هو رغبتهم 

  معين.في الوصول إلى الثمالة من العقاقير بدون أي موانع تذكر هؤالء الذين يتقدمون بسرعة يتعلقون رأساً بعقار 

 : االدمان(ة )المرحلة الرابع

في الطريق إلى المجهول. المرحلة الرابعة واألخيرة في هذه العملية هي االعتماد أو اإلدمان. وفي هذه المرحلة، يصبح استعمال 

 واحد أو أكثر من العقاقير الخاصة،
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قوية عندما يحدث جزءاً رئيساً من حياة المتعاطي وستقابل أي محاولة لفصل المتعاطي عن العقار أو العقاقير بمقاومة   

ويفقد فيها المدمن السيطرة على نفسه، وتظهر مشكالت صعوبة التوافق مع الحياة االجتماعية، وتبدأ عالقاته تسوء  االعتماد،

 بأسرته وأصدقائه ومجتمعه باإلضافة إلى األضرار النفسية والصحية والعقلية.

 لإلدمان:األسباب الرئيسية 

 الذاتية: األسباب أوالً:

 االنا واغتراب الذات وكثرة اإلحباط فان الفرد يرتمي في االدمان للبحث عن الذات. وانهيارلذات العليا ضعف ا .2

اإليمان صمام أمان ... يضبط تصرفات المسلم، فال يقدم على ما حرم هللا عز وجل عليه، وإن ضعف الوازع الديني  .1

يحاسب فيه  عسير.علم أنه سيقف بين يديه في يوم خال عن أعين البشر، وقوانين البشر، ألنه يراقب رب البشر، وي

 على أعماله.

 الجنسية.االعتقاد بأن المخدرات تقوي القدرات  الخاطئة /المعتقدات  .5

 مكروهة.االعتقاد بعدم حرمة المخدرات فهي على أسوء األحوال  .3

 االعتقاد بأن المخدرات تجلب المتعة والسرور ال سيما المبتدئين في التعاطي. .3

ويريدون أن يظهروا أمام  الرجولة،د والمغامرة فهو سمة بارزة في حياة المراهقين الذين يستقبلون مرحلة التقلي .6

وإنما  بالفعل،أما المغامرة فال تصدر عن اقتناع  اقتناع،والفرق بينهما أن التقليد يصدر عن  الرجولة،اآلخرين مكتملي 

 حوله.يلجأ إليها اإلنسان مجاراة لمن 

معلوم أن اإلنسان مجبول على الرغبة في اكتشاف ما أخفي عنه، وهذا الدافع يزداد بشكل ملحوظ في الفضول من ال .3

مرحلة المراهقة، فالمراهق قد يدفعه الفضول وحب االستطالع إلى تجربة تعاطي المخدرات، مما يجعله فريسة 

 لإلدمان.

 األسباب االجتماعية: ثانياً:

 باإلدمانفينبغي االشارة للعوامل واالسباب، ويمكن أجمال العوامل االجتماعية المرتبطة  انباإلدملكي تكتمل األسباب المرتبطة 

 على النحو االتي:

 التفكك االسرى واضطراب مناخ العائلي وغياب أولياء االمر للعمل وشيوع الطالق العاطفي. .2

 ت مجتمعه.غياب القدوة في المجتمع والصراع الثقافي وعزلة الشباب عن المساهمة في مشكال .1

 انتشار البطالة وتفاقم مشكالت الشباب دون حل مع العيش في ظالل شعارات خاطئة. .5

إهمال الوالدين في تربية األوالد، وعدم مراقبة تصرفاتهم، واختيار رفاقهم / قيام العامل األسري ومن أهمها  .3

لسيئة بعدم استقامة الوالدين / التفكك وعدم العناية بالتربية اإلسالمية / القدوة ا خاطئة،األسرة على أسس تربوية 
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أحد الوالدين عن المنزل لفترة طويلة / سوء  الطالق غيابأو حاالت  الزوجين،األسري بسبب كثرة الخالفات بين  

 والحرمان. وإما بالقسوة الرغبات،باإلفراط في التدليل وتلبية  األوالد إمامعاملة 

 رفقة السوء.  .3

وث الميدانية أن عدداً من متعاطي المخدرات بدأوا في تعاطي المخدرات أثناء سفرهم فقد أثبتت البحالسفر للخارج  .6

 وتوفره بأسعار زهيدة. المخدر،حيث سهولة الحصول على  التعليم،إلى الخارج للسياحة أو 

 األسباب االقتصادية:  ثالثاً:

 متناقضين:وتتضمن هذه األسباب جانبين 

ات االقتصادية كالغالء والبطالة وتراكم الديون قد تدفع اإلنسان إلى تعاطي المخدرات واألزمالفقر وسوء األحوال المادية 

 وقد تجره إلى التهريب والترويج للمخدرات طلباً الحصول على المال.  السيئ،هروباً من واقعه 

المحرمة، الشهوات  ماس فيواالنغتوفر المال مع عدم وجود الحصانة الدينية والخلقية قد يؤدي إلى البطر  والترف فإنالغنى 

نالحظ في المجتمعات غالبية المهربين والمروجين ال يتعاطون المخدرات، وهدفهم  المخدرات. كماشراء  األموال على وإنفاق

 .سبب(من  أكثر )تتداخلجمع المال او االنتقام من المجتمع أي 

 األسباب الصحية:  رابعاً:

قد يكون  المخدرة،او نتيجة سوء االستخدام للعقاقير الطبية  اإلدمان،فخ  سقوط فيالالطبية لها دورا مباشر في  األسبابإن 

 المقررة.أو زيادة الجرعة  استخدامه،المريض الذي يتلقى عالجاً يحتوي على مواد مخدرة ضحية لإلدمان عليها بسبب إساءة 

  وسلوكية:أسباب نفسية  خامساً:

 والمنومات والمسكناتدمان عن طريق تعاطي األدوية النفسية كالمهدئات إن األسباب النفسية لها دورا مباشر في اإل

عن سوء المعيشة، أو  القلق الناتجوالمهلوسات والمنبهات والمنشطات بدون استشارة طبية، نتيجة االضطرابات النفسية مثل/ 

يعد القلق واالكتئاب في مقدمة  المؤلم. المشاكل االجتماعية، أو التعرض للفشل المتكرر، فيتعاطى المخدرات للهروب من الواقع

الشخصية من العوامل المساعدة على االدمان فالشخص غير  ونمط واالدمان،االمراض النفسية التي تدفع الشخص للتعاطي 

 غيره قابلية لتعاطي واالدمان. أكثراالستقاللي القابل لالستهواء وااليحاء يكون 

 والنفسية )المخدرات( قليةالعاآلثار واألضرار السلبية للمؤثرات 

(، لدرجة أن 3..1تضخمت المخاطر واآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية للمؤثرات العقليـة والنفسية)شفيق،

أصبح األمر وكأنه حرب حقيقية يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ، فآثارها تخطت حـدود الفـرد واألسرة والمجتمع، فتكاد 

نية بصفة عامة، وتخطت حدود الحاضر والمستقبل القريب، فهي خراب خلقي واجتماعي ومادي ومعنوي تصيب اإلنسا

 وصحي وفكري وثقافي ومن اآلثار السلبية:
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 النفسية: االثار السلبية -2 

مجتمع سلبي على الفرد مما يؤثر في سلوكياته ويصبح ضار على نفسه وعلى ال أثرإن اآلثار النفسية الناجمة من التعاطي لها 

الهالوس السمعية  واالكتئاب/التوتر العصبي والنفسي/ أبرزها: القلقأي حدوث اضطرابات نفسية مكتسبة وجديدة وسيئة من 

، واضطراب الذاكرة وكثرة البالدة أو ضعف اإلدراك والتركيزكسماع أصوات أو رؤية أشباح ال وجود لها/ والبصرية والحسية

 .النسيان

للطعام مما يؤدي إلى النحافة والهزال والضعف العام  يؤدي المخدرات إلى فقدان الشهيةة: السلبية الصحي اآلثار – 0

المصحوب باصفرار وشحوب الوجه لدى الشخص، كما يؤدي إلى اضطراب في الجهاز الهضمي والذي ينتج عنه 

 .ليفاً وزيادة في نسبة السكرسوء الهضم، كما يؤدي إلى إتالف الكبد وتليفه حيث يحلل المخدر خاليا الكبد ويحدث بها ت

: يعتبر الفرد لبنه من لبنات المجتمع، وإنتاجيه الفرد تؤثر بدورها على إنتاجية المجتمع الذي االقتصاديةالسلبية  اآلثار -5

ينتمي إليه، فمتعاطي المخدرات ال يتأثر وحده بانخفاض إنتاجه في العمل ولكن إنتاج المجتمع أيضا يتأثر في حاله 

التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات تؤدي إلى انخفاض  واالقتصادية االجتماعيةدرات وتعاطيها فالظروف تفشي المخ

 .إنتاجية قطاع من الشعب العام فتؤدي أيضا إلى أنماط أخرى من السلوك تؤثر أيضا على إنتاجية المجتمع

 تواجهرات(، أهم وأخطر المشاكل التي : تعتبر مشكلة المؤثرات العقلية والنفسية)المخداالجتماعيةاآلثار السلبية   -3

العالم لكثرة انواعها وسرعة انتشار تجارتها بين كافة مستويات المجتمع، حيث  كل أنحاءالفرد واألسرة والمجتمع في 

عديدة اجتماعية واقتصادية  فيها عواملان مشكلة المخدرات التي تؤرق العالم لم تنشأ من عامل واحد بل تتسبب 

 .وغير ذلكة وتربوية ونفسية وثقافي

 السلبية األمنية اآلثار -5

 فمنها: ألهميتها،إال أننا نفردها  االجتماعية،هذه اآلثار وإن كانت تدخل ضمن األضرار 

لوقوع الجرائم األخرى في المجتمع،  أساسيا ورئيسياالدراسات أن المخدرات لها دورا  وانتشارها أثبتتوقوع الجرائم  .2

 األموال. والرشوة وغسيلالطريق والتزوير وتزييف العملة  والسطو وقطع السرقةواالغتصاب وكجرائم القتل 

 الطرقات،مما يؤثر على أمن وسالمة الناس في  والكحول،لها نصيبها بسبب تعاطي المخدرات الحوادث المرورية  .1

 من حوادث السيارات تنجم عن تعاطي الكحول. %.2وفي دراسة أجريت بفرنسا تبين أن 

الكيان السياسي ألي دولة إذا لم يكن في وسعها ومقدورها بسط نفوذها على أقاليمها  يتزعزع: لبية السياسيةالس االثار -6

تخضع لسلطات  أنحاء متفرقة من العالم ال والنفسية فيأن كثيرا من مناطق التي تنتشر بها المؤثرات العقلية  ولقد ثبت

الجغرافي، ويوجد ارتباط وثيق بين اإلرهاب الدولي واالتجار  قعهاأو مو قليلة، العتبارهاتلك الدول التي تقع ضمنها، 

غير المشروع في االسلحة من جانب، واالتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والنفسية )المخدرات( من جانب 

 .آخر
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 )السلوك المضاد للمجتمع( انيا: السلوك السيكوباتي.ث 

خطيراً ال ينبغي تجاهله، إذ  ـا يمثـــل ظـــاهرة تســـود عـــالم اليـــوم، ويعتبر مؤشربأنواعهــ الجريمةتعد ارتفـــاع معـــدالت 

 من إحباطــات تتقلب طاقاته العدوانية إلى األفراد، والجماعات، يواجهــه الفردأنــه مــع تزايد مــا 

غير الشرعية التي  األساليبالداخل، إضافة إلى  مـن خطيراً لكيــان المجتمـع مـن خطــر التمزق، والتفجر تهديدابمــا يمثــل  

 يستخدمها األفراد لممارسة أشكال السلوك المضاد للمجتمع.

ومعناها شخص مصاب بداء معين،  (path) نفس وكلمة ومعناها (psycho) تتكون كلمة سيكوباتي من مقطعين هما سيكو

وك المضاد للمجتمع والخارج على قيمه ومعاييره ومثله العليا في السل واالنحرافوتشير الى انحراف الفرد عن السلوك السوي 

 (.1.22)لينا، وقواعده، أو اضطراب عاطفي يتسم بالنشاط المعادي للمجتمع

(  Pinelالذين وصفوا هذا المفهوم الطبيب النفسي)  األوائللقد تعددت التسميات التي وصفت بها الشخصية السيكوباتية ومن 

مألوفة ال يمكن وصفها تحت أي فئة من  ون الخلقي السائد في المجتمع ووصفه على أنه حالة غير"حيث أطلق مصطلح الجن

 (.1.23االضطرابات النفسية والعقلية)السيد،

 مفهوم السلوك السيكوباتي: -2

انتهاك اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، أي شخصاً يظهر أنماط من التالعب و هو (2223الشخصية السيكوباتية )محمد، 

األخرين، وان هذا السلوك يتعارض مع قواعد وسلوكيات المجتمع، الشخص السيكوباتي هو شخص مصاب بمرض عقلي، أي 

 بما يسمى االعتالل النفسي، ولكن ال يعتبر التشخيص الرسمي.

 أسباب السلوك السيكوباتي: -1

 والمتمثلة فيما يلي:هناك العديد من األسباب المؤدية إلى ظهور السلوك المعادي للمجتمع  

 ع إلى الوراثة أوالســـيكوباتية يرجـ الشخصيةاف : نـــادى بعـــض علمـاء الطــب النفسـي إلـى أن انحرالعوامل الوراثية -2

)وراثية كانـــت أو مكتســـبة(، فالســيكوباتي ال يزال ينظـر إليـه أغلب علماء  االستعداديةعلـــى األقـــل إلى العوامـــل 

نفس على أنه فـرد، ولـد، وعنده نقص بطريقة مــا ألسباب وراثية، وتشــــمل الوراثة كل ما ينتقــل إلينــــا مــــن الـ

الجينات،  الصفات، والخصائص، والقدرات االسـتعدادية الوراثيـة من اآلباء، واألجـداد عبـــر نــاقالت الوراثة أو

صفات مثل طــول القامة، ولـون البشـرة، وشكل الشعر، ولون  فـي مــا تظهــر الوراثة أكثــر وتظهـــر

 (.1.26العينين)فهمي،

 : إن تكوين المخ الشـاذ له دور كبيـر في حدوث االضطراب السـيكوباتيالنقص التكويني -1

 السيكوباتية. الشخصياتلعدد من  الكهربائيةمستندين على دراسات أجريت للسجالت 
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ير النفسي هـــذا النـــوع مـن السـلوك الـى تصدع الصالت العاطفيـــة، والتربوية بـــين : يرجع التفساألسباب النفسية -5 

الطفل، ووالديه، وخاصة في المرحلـة المبكـرة من الحيـاة، حيث يقـوم الفرض النفسي علـى أســـاس أن بـذور الشخصية 

 (. 1.23)الرفدي، ، وخاصة في بداية الحياةالسيكوباتي توجـد في عملية التنشئة االجتماعية، وعالقة الطفل بأمه

لسلوك السيكوباتی أسلـوب التنشئة االجتماعية الذي تتبعه األسرة في تربيتها ألطفالها، ـن أسباب ا: مـــالتنشئة االجتماعية -3

رقة فـي والقائم على اإلفـراط في اللين، والرعاية، والحماية أوعلى العكـــس، واإلفراط في القسوة، والعقاب، والتف

 (.1.23)كفافي،  المعاملة، والالمبااله، واإلهمال، والرفض، والفشل في تقييم القيم والمعايير اإلجتماعية

 أنواع السلوك السيكوباتي: -1

 :وقد حددت الجمعية األمريكية للطب النفسي نماذج وتصنيفات متعددة للسلوك السايكوباتي ومن أهمها

الذي يظهر ضعفا ظاهراً في الخلق مع شعور بعدم األمان داخل نفسه ويظهر ذلك  وهو :السيكوباتي الخارج المتجول -2

في السلوك الغريب الذي يقوم به كذلك يسمى أحيانا بالمتجول ألنه ال يملك المكوث في مكان واحد بل يبدي رغبة 

ب معقول ويسمى أيضا يكون لهذا التنقل سب يمكن التحكم بها وال يستطيع التغلب عليها وال شديدة في التنقل ال

 بالسايكوباتي العاجز.

: وأمثال هؤالء األفراد يحترفون أعماالُ عدوانية وأعمال عنف ضد أشخاص أخرين أو ضد السيكوباتي العدواني- -1

جماعات دون القدرة على التحكم في اندفاعيتهم، وهم ال يدركون ما يفعلون دون أن يتمكنوا من التحكم بسلوكهم 

غير  عن هذه المظاهر ض هؤالء من الممكن أن يكون قادرا على التحكم المؤقت في التعبيرالمنحرف هذا، وبع

 (.1.23انتظار للفرصة وزوال الموانع وليعودوا لالنتقام بطريقتهم العدوانية )المغربي، إالاإلجتماعية وذلك ال يكون 

األقل من المتوسط اجتماعيا،  متوسطة أو: وهذا النوع من األفراد يكونون من الطبقات الالسيكوباتي المتعب المقلق -5

المفرط بالذات والكفاية الذاتية، وهم متشوقون للمشاكل  باالهتمامولديهم مخاوف اجتماعية من األخرين، يتميز هؤالء 

ويكونون سريعي الغضب وال يستطيعون أن يظهروا ما يدل على فهم األخرين، وليس عندهم أدراك لمشاعر األخرين 

 أو رحمة بهم.

: ينظر الفرد هنا الى نفسه نظرة متدنية وال يشعر بقيمتها وال يقدر نفسه وينظر الى المستقبل السيكوباتي المتشائم -3

يشعرون بأن كل شيء في حياتهم اليومية يهددهم بالخطر  ألنهمنظرة تشاؤم، وأن الفرح والتفاؤل بعيد عن هؤالء 

 (. 1.23شكالت بسبب كثرتها وكثرة همومهم)الشرقاوي،مستقرين انفعاليا وال يستطيعون حل الم فنجدهم غير

 ومن أهم النظريات المفسرة للسلوك السيكوباتي:المفسرة للسلوك السيكوباتي:  النظريات - 1

يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي ان السلوك السيكوباتي أنه ناتج عن الصراعات نظرية التحليل النفسي:  -2

ي والتي تسعى للظهور ولو بشكل خفي غير ظاهر، وقد فسر "أدلر" السلوك غير في الالوع المكبوتة التي تستقر

 السوي بانه محاولة الفرد للحصول على السيطرة نحو األخرين، 
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ذا النقص حقيقيا أم وهميا، ويظهر ه تدفعه الى ذلك الرغبة في تحرير نفسه من الشعور بالنقص سواء كان هذا 

 (.1.23ويض شديدا وملحاً )راشد،السلوك عندما يصبح الدافع الى التع

االنحراف السيكوباتي بإرجاعه لدور التعلم  فسرت الموجة األولى )السلوكية( ظهورالنظرية السلوكية المعرفية:  -1

والعقوبة، فالسلوك السيكوباتي بالنسبة لهم هو سلوك إجرائي بمعنى أنه يتطور  السيما األحداث المتعلقة بالتعزيز

( السلوكيون أن هذا 2..1لة في البيئة التي تعزز هذا النوع من السلوك، ويرى )صالح ،وفق التغيرات الحاص

 كيل والتعزيز المباشر، اجتماعيا.السلوك يتم تعلمه بنفس طريقة أنماط السلوك األخرى وتحديداً من خالل التش

السلوكية وعلم  ين نظرية التعزيز: إن نظرية التعلم االجتماعي عند باندورا ماهي إال مزج بنظرية التعلم االجتماعي -5

)المباشرة  االستجابات على التعلم بالخبرة المباشرة وعلى عملية تعزيز على التقليد وأكد النفس المعرفي حيث ركز

ينطوي تحت هذه النظرية عدد واسع من الباحثين كسوذرالند  (، أنه2..1أو البديل(، ويرى صالح قاسم حسين)

 مل المسببة لالنحراف السيكوباتي.توكيدهم على عدد من العوا وآخرون الذين يتباينون في

 ثالثاً: مصطلح المراهقة:  

"راهق الغالم فهو مراهق، أي قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا، أي قربت منه، والمعنى هنا يشيد  :تعريف المراهقة لغة

 .(1.22الى االقتراب من النضج والرشد" )أنس،

: "هي المرحلة الفاصلة بين مرحلتي الطفولة والنضج والرشد وهي غالبا بين االثني عشرة سنة الى حاً وتعريف المراهقة اصطال

 (.1.22غاية الواحد والعشرون سنة")أنس،

: هي مرحلة دينامية لبناء الهوية، تتميز بالتفاعل بين الهوية الشخصية من تجارب وعواطف وتمثالت والهوية وتعرف إجرائياً 

 خالل التفاعل مع اآلخرين.من  االجتماعية

 وتمتاز المراهقة بخصائص أهمها:خصائص المراهقة: _ 0

 تغيرات سريعة بيولوجية ونفسية واجتماعية، تجعلها تحتل أهمية خاصة. -1

وليس تتميز المراهقة بأنها انتقالية حيث يمر المراهق خاللها وهو يجهل فيها موقعه فهو لم يعد طفل يعتمد على غيره  -2

 الناضج المستقل بنفسه. بالراشد هو

تتميز المراهقة بصعوبة المشكالت وسبب ذلك تيقظ شعور المراهق بذاتيته ووجوده وكيانه ورغبته في أن يعترف له  -3

الدوافع الجنسية بشكل قوي نحو الجنس اآلخر  اآلخرين بهذا الوجود الكياني، كما تنجم المشاكل بسبب ظهور

 (.2..1ابراهيم ،اره )واستنكومعرضة المجتمع لهذه الدوافع 

وعدم الثبات ) ت عنيفة تتميز بالعواطف والتقلب كما تمتاز الفترة األولى من مرحلة المراهقة بأنها فترة انفعاال -3

 ( .2..1الشافعي،
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وتتميز بالتغيرات الجسمية السريعة التي تنعكس على سلوكه وتصرفاته فيفقد اتزانه وسيطرته على نفسه، ولذلك تتزعزع   -3 

 ثقة المراهق بجسمه ويصحب ذلك القلق والتوتر.

 (.3..1يكتسب دورا اجتماعيا ذكريا أو أنثويا )العيسوي،  -3

 حاجيات المراهق:  _1

إن إشباع حاجيات المراهق من أهم العوامل التي لها أثر كبير في إحداث التكيف الشخصي واالجتماعي لديه، فهي التي تحقق له 

النفسي والشعور بالرضا الذي يسعى إليه، وللمراهق جملة  ين، كما أنها تخلق له التوازن واالستقرارالتوافق مع نفسه ومع اآلخر

 من الحاجيات يسعى إليها وتصنف:

النمائية في هذه المرحلة،  : يعد االستقالل الذاتي من بين أهم حاجيات المراهق ومن أبرز المظاهراالستقالليةالحاجة إلى  -2

تغيرات التي تجعله يعتمد على نفسه خاصة النضج الجسمي أين يرى المراهق أنه فرد ناضج يحب وذلك راجع إلى جملة ال

عن رغبته  أن يعامل كراشد وليس كطفل، فيبدأ بالتملص التدريجي من حكم األسرة وتصبح له قراراته الخاصة والتي تعبر

اآلخرين وقد ال يجد المراهق إشباعا كافيا لهذه  في االستقاللية ،ويظهر ذلك في طريقة لباسه، كالمه، طبيعة عالقاته مع

 (.1.23الحاجة بسبب اختالف أراء األباء مع أراء المراهقين وذلك بحجة حرصهم عليه)سهير،

: والمقصود بها هو حب المراهق إلى إبراز وإثبات ذاته، وتأكيد وجوده وقد أشار "إريكسون" إلى الحاجة إلى تأكيد الذات -1

ذاتية بالنسبة للمراهق مهمة جدا من أجل استكمال مسيرته نحو أهدافه بطريقة مثمرة، وأي حاجز يحيل أن تحديد الهوية ال

 (.3..1بينه وبين تأكيده لهويته قد يؤدي به إلى التمرد أو االنصياع أو التهميش)معمرية،

 : الحاجات االجتماعية -5

  الحب والتفهم خاصة من طرف أفراد العائلة الحاجة إلى الحب والتفهم: يحتاج المراهق خالل هذه المرحلة إلى

ه، قراراته، عالقاته مع اآلخرين... وقد أظهرت تفهمهم لطريقة تعبيره، انفعاالت السيما الوالدين فهو في حاجة إلى

البحوث أن تفهم المراهق وحبه وإرشاده وتوجيهه بطريقة صحيحة خاصة من طرف الوالدين يساهم في بناءه 

 اضطرابات نفسية لعالقات بناءة وفعالة مع اآلخرين وإن لم يجد التفهم والعطف قد يؤدي ذلك به إلى عدة مشاكل أو

 (.1.23) الزعبي،

  الحاجة إلى األمن: وهي ضرورة الشعور بالحماية وتجنب المعاناة والتهديد بالخطر، وقد يلجأ المراهق الى الجماعة

التي تحقق له الحماية والتعاون والتآزر النفسي، وأهم جماعة توفر له البيئة المستقرة اآلمنة هي أسرته التي تشعره 

 (.3..1ه الشخصية )معمرية،بالحماية وتشبع دوافعه وتساعده في حل مشكالت
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 مراحل المراهقة ومشكالتها: - 1 

من جميع النواحي )وجدانية، عاطفية، معرفية،  شخصيتهعدة سنوات مختلفة تساهم في بناء  عند الفرد عبر النمو يمر      

متخذين من مرحلة الطفولة اجتماعية(، ولقد اهتم العديد من الباحثين السيكولوجيين في دراسة تطور هذه الجوانب كل وتوجهاته 

 األساس، حجر

 األولى من حياته يعيش حالة ال تمايز المرحلة الحياتية األولى الممهدة لباقي المراحل العمرية، فالطفل خالل األشهر باعتبارها 

 .مصدر إشباع حاجياته البيولوجية والنفسية األم، فهيبينه وبين العالم الخارجي وخاصة بينه وبين 

تبدأ هذه الحالة في سن مبكرة وتستمر حتى تصبح حالة طبيعية، ويعد الفشل هقة المبكرة ومشكلة التسرب المدرسي: المرا - 2

الدراسي من األسباب الرئيسية في التغيب عن مقاعد الدراسة نتيجة الشعور بالخجل وإالحراج من الزمالء وكذلك الشعور بأن 

الل هذه المرحلة قد يحمل للمراهق طابع من التعنيف والسخرية والعقاب سواء الدراسة مملة وغير نافعة، والفشل الدراسي خ

من األسرة أو من المؤسسة التعليمية ما يدفع بالمراهق لالستهزاء بالدراسة فينقطع جزئيا ثم ينقطع تماما عن 

 (.1.22التعلم)غزوان،

 المراهقة الوسطى ومشكلة الهروب من المنزل: - 0

مشكالت لدى المراهق بسبب شعوره بأن جو العائلة لم يعد يطاق نتيجة الصراعات التي تحدث بين أفراد ينتج هذا النوع من ال

 األسرة أو بين المراهق وأهله.

 المراهقة المتأخرة ومشكلة الجنوح والتمرد على معايير المجتمع:  - 1

بعض المراهقين مبكرا، لكن بأشكال بسيطة ثم  عند المجتمع وهذا التمرد يظهر خالل هذه المرحلة يتم التمرد على معايير   

عن طريق تكوين جماعة أشرار،  اإلجراميتطور خالل المراهقة المتأخرة إلى انحرافات كبرى، قد تنتهي به إلى احتراف 

بع جنسي فغالبا ما تكون االنحرافات ذات طا اإلناثالسطو المنظم والمسلح، االعتداءات بشتى أشكالها هذا بالنسبة للذكور أما 

 (.1.22 )غزوان، بسبب عدم إحساسها بالحب

 المراهقة واضطرابات الشخصية: - 5

تعد مرحلة المراهقة مرحلة تحوالت هائلة على جميع المستويات الجسمية والعقلية الشخصية النرجسية:   - 2

الطفل على من يمنحونه واالجتماعية وهذه التغيرات التي يمر بها تمس مصادر النرجسية، ففي مرحلة الطفولة يركز 

 الرعاية واالهتمام

ويتضمن اضطراب الشخصية السيكوباتية عند المراهق عالقات مشوهة مع اتجاهات الشخصية السيكوباتية:  - 0

مستقرين انفعاليا واندفاعيين وينخرطون في سلوكيات مدمرة للذات،  متقلبة وحادة اتجاه اآلخرين، مما يجعلهم غير

 بهويتهم الشخصية، إضافة إلى افتقارهم للقدرة على التوافق وتشوه صورة الذات لديهم. وينقصهم إحساس واضح
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 عالقة المؤثرات العقلية والنفسية بالسلوك السكوباتي بسن المراهقة : - 6 

الصحية بسن المراهقة فحسب، بل يتعداه إلى األثر النفسي  على األضرار المؤثرات العقلية ال يقتصر يعد أثر 

الدونية واضطرابات العواطف  ي للمراهق حيث يعزى إرجاعه لتسهيل االندماج االجتماعي وتصحيح مشاعروالسلوك

 مالئمة، الناجمة عن فشل التكيف، أوعن شروط معيشية غير

استعمال المؤثرات العقلية كسلوك لحل يخفي غياب الرد التكيفي المناسب، خاصة اتجاه مهمات  كما يمكن أن يعتبر 

 (. 2..1ستقاللية واالندماج المدرسي واالجتماعي واكتساب الدور الجنسي)شريم،النمو واال

 

 الدراسات السابقة: .0.0

باالعتماد على مراجعة الباحثة لألدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، استرشد منها لوجود عدة  

 دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع دراسته عربية وأجنبية.

( دراسة بعنوان "مدى تأثير الرفاق المدمنين في عملية إدمان بعض المراهقين على بعض أنواع 1.22أجرى أبو منجل)     

المخدرات" تهدف الدراسة الراهنة إلى معرفة العالقة بين مخالطة الرفاق المدمنين وإدمان المخدرات. كما تهدف إلى تحديد أهم 

الدراسة على استخدام  اعتمدترتبطة بإدمان بعض المراهقين على تعاطي المخدرات. العوامل االجتماعية واالقتصادية الم

سنة وكانوا في الفترة التي  12-.2مجتمع الدراسة على جميع المدمنين الذين تتراوح أعمارهم من  اشتملالمنهج الوصفي. 

يل بطرابلس، مركز عالج ورعاية وتأهيل أجريت فيها الدراسة نزالء بالمؤسسات اإلصالحية اآلتية: مؤسسة اإلصالح والتأه

المدمنين، ودار تربية وتوجيه األحداث الذكور. وبناء على الحصر الشامل للنزالء المدمنين في هذه المؤسسات اإلصالحية بلغ 

 ، وكان توزيعها بنسب مختلفة حسب تواجدهم في المؤسسات المذكورة. من أهم نتائج الدراسة..2إجمالي جمهور الدراسة 

 أن معظم المبحوثين بدأوا التعاطي بعمر مبكر.  -2

 أن أكثر أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية شيوعا بين متعاطي المخدرات هما الحشيش والكحول. -1

 أن غالبية متعاطي المخدرات )من المراهقين( كانوا على اتصال مع رفاقهم المدمنين على تعاطي المخدرات.   -5

على تعاطي المخدرات وارتكاب الجريمة، وأن أكثر أنواع الجرائم انتشارا بين المدمنين  أن هناك عالقة بين اإلدمان   -3

 هي جرائم السرقة. 

أن غالبية المبحوثين ينحدرون من أسر متوسطة أو كبيرة الحجم، مما يشير إلى وجود عالقة بين كبر حجم األسرة  -3

 بين المراهقين. وظهور بعض أشكال السلوك المنحرف مثل تعاطي المخدرات وخاصة 

مبحوثاً  26مبحوثا يقيم في فيال، و 13مبحوثا يقيم في منزل مستقل، و 32تبين من الدراسة أن معظم المبحوثين وعددهم  -6

يقيم في شقة مستقلة، ولم يأت في إجابات المبحوثين من يقيم في كوخ أو بيت قديم. يمكن أن نستنتج من ذلك أن نوع 

 عود إليه سبب إدمانهم على تعاطي المخدرات.السكن ليس له داللة وقد ال ي
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أن معظم المراهقين المتعاطين للمخدرات تعرضوا للقسوة من قبل الوالد كالعقاب الشديد، والضرب والتوبيخ مما يشير   -3 

 إلى وجود عالقة بين القسوة فى معاملة األبناء واإلدمان على تعاطي المخدرات.

 باط ببن تعاطي المخدرات وانخفاض مستوى التحصيل العلمي والمؤثرات العقلية.فقد تبين من النتائج وجود عالقة ارت  -2

( دراسة بعنوان: االتجاهات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية 1.23كما أجرى المنصور)         

تجاهات السيكوباتية نحو المجتمع وما لدى عينة من طلبة جامعة دمشق هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين اال

وأثر كل من متغير الجنس والتخصص العلمي ومستوى  الدراسية،يتضمنه من أفراد ومجتمعات ومؤسسات وبعض المتغيرات 

، كشفت نتائج الثالثةوطالبة من طلبة السنة  طالبا( 333التحصيل في هذه االتجاهات، لدى عينة من طالب جامعة دمشق بلغت ) 

بحث عن وجود أثر لمتغيرات الجنس والتخصص العلمي ومستوى التحصيل في اتجاهات عينة الدراسة من طلبة جامعة ال

 دمشق السيكوباتية نحو المجتمع.

"هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء  ( دراسة بعنوان" اآلثار النفسية لإلدمان على المخدرات1.23كما أجرى صادقي)        

النفسية والسمات الشخصية يمكن أن ينظر لها  االضطراباتاإلدمان على المخدرات، حيث نجد أن بعض على سيكولوجية 

كأسباب لإلدمان على المخدرات ، وبالمقابل فإن إستعمال المخدرات يمكن أن يخلـق آثـاراً نفسية لدى المدمن، لذا من المفيد 

نظار أوسع، فقد وجد فـي الحـاالت الشديدة أن اإلدمان يكون ناتجاً النظر إلى سلوك تعاطي المخدرات وأثره في حياة الفرد بم

نفسية أخرى  اختالالتالسيكوباتي، وبالمقابل فإن اإلدمان يـؤدي إلى  االضطرابمزمن في الشخصية، خاصة  اضطرابعن 

التقليل من العواقب النفسية ويجعلها أشد ظهوراً، ومن هنا ال بد من تكثيف اإلهتمام بهذه الفئة من أجل دمجها في المجتمع و

 واإلجتماعية لإلدمان على المخدرات.

( دراسة الستكشاف العالقة بين تجارب الطفولة المتعلقة بسوء المعاملة والسمات 1.23وآخرون ) Schimmentiأجرى 

يالً أدينوا بجرائم عنف. وشارك في هذه الدراسة ثمانية وسبعون نز السيكوباتية لدى مجموعة من المجرمين العنيفين في إيطاليا.

لتقييم تجارب الطفولة من  the Traumatic Experience Checklistواستخدم الباحثون قائمة مراجعة التجارب المؤلمة 

( لتقييم السمات السيكوباتية. أبلغ ما يقرب من PCL-Rاالعتداء العاطفي والجسدي والجنسي، وقائمة مراجعة هير سيكوباتي )

منهم من  ٪23عن تعرضهم لسوء المعاملة العاطفية أو الجسدية أو الجنسية في مرحلة الطفولة، حيث عانى ثلثي المشاركين 

وعواملها الشخصية  PCL-Rوقد أظهرت اإلساءة العاطفية مؤشرا إيجابيا لمجموع درجات  .جميع أنواع اإلساءة الثالثة

إلساءة العاطفية في مرحلة الطفولة، جنبًا إلى جنب مع نقاط الضعف والعاطفية ونمط الحياة المعادية للمجتمع. مما يشير إلى أن ا

 ن تعزز تطور السمات السيكوباتية.العصبية الحيوية والمزاجية، يمكن أ

( دراسة بعنوان" دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التوعية والوقاية من المؤثرات 1.26) وكما أجريت هقشه

لحالية إلى التعرف على دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التوعية والوقاية من المؤثرات العقلية" هدفت الدراسة ا

نت عينة الدراسة من ) هيئة تدريس من كليات وادي الدواسر والسليل، وقد تم إعداد استبانة مكونة من  ( عضو٧١العقلية، وتكوَّ

 ليل المعلومات. ، واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لتح( فقرة٧٧)
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وأظهرت نتائج الدراسة أن دور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة  

في  عبد العزيزمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها كان )متوسطاً(، حيث جاءت مجاالت دور جامعة األمير سطام بن 

 لعقلية لدى طالب الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وفقاً للترتيب اآلتي: التصدي لمشكلة المؤثرات ا

مجال الدور التوعوي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في • 

 المرتبة األولى، ضمن دور )متوسط(. 

ير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في مجال الدور التربوي لجامعة األم• 

 المرتبة الثانية، ضمن دور )متوسط(. 

مجال الدور الوقائي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التصدي لمشكلة المؤثرات العقلية لدى طالب الجامعة في المرتبة • 

 الثالثة، ضمن دور )متوسط(.

لصت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة ألمير سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي من وخ 

 المؤثرات العقلية.

درسة بعنوان " اختالف الجنس في السلوك السيكوباتي وعالقتها بتناول المخدرات" هدفت الدراسة  Schulz (1.26)أجرى

دى إلى تعديل العالقة بين بناءين مرتبطين جنائياً وهما )أ( السيكوباتية وعواملها و )ب( استخدام إلى التعرف عما إذا الجنس قد أ

عام ممن لهم تاريخ إجرامي  61-22مشارًكا الذين تتراوح أعمارهم ما بين  522المخدرات. اشتملت عينة الدراسة على 

 the Psychopathy ثون قائمة فحص السيكوباتية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباح, يتعاطون مادة مؤخًرا,و

Checklist  المقابلة السريرية المنظمة للدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات  المخدرات استخدمتولقياس تعاطي

العقلية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الصفات السيكوباتية االندفاعية المعادية للمجتمع مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من 

في حين أظهرت السمات الشخصية الوجدانية  خصائص تعاطي المخدرات )األعراض، عمر بدء الدواء، مدى تجربة الدواء(،

( عالقة سلبية مع أعراض تعاطي المخدرات وعالقة إيجابية مع سن االستخدام األول. فيما يتعلق باالختالفات بين 2)العامل 

والعمر الالحق للبدء مقارنة بالرجال، وأن  2ارتباطًا أقوى بين سمات العامل الجنسين، كشفت التحليالت أن النساء أظهرن 

الصفات االندفاعية المعادية للمجتمع كان أكثر ارتباطًا بتعاطي المخدرات لدى النساء من الرجال. وتشير هذه النتائج  1العامل 

( من تعاطي المخدرات غير 1( والمخاطر )العامل 2ل إلى أن الصفات السيكوباتية تخدم كواحد من االرتباطات الوقائية )العام

 وقائيًا بشكل خاص من حيث بدء استخدام المخدرات بين النساء. 2المشروع، وقد يكون العامل 

( إلى تحديد أثر المتغيرات الهيكلية والعاطفية والمعرفية في االضطرابات المعادية .1.1و آخرون )Toro  كما هدفت دراسة

لة المراهقة والشباب من خالل استخدام التشخيص والمراجعات المنهجية واالستخراج التلوي وتحليل للمجتمع في مرح

 Cochrane systematic review( ومتابعة مراجعة كوكرين المنهجية المكونة PRISMAالمعلومات والتحليالت التلوية )

لى المستوى متغيرات التشخيص الهيكلي يوجد عامل وثائق(. وأشارت النتائج إلى أنه ع .22مقالة من  22حيث تم مراجعة )

 السلوكي والسماتنفسي عام )اعتالل نفسي أو خارجي( وأن القسوة وانعدام العاطفة واالندفاعية هي من أنظمة التثبيط والتفعيل 

 على المستوى العاطفي،  المؤثرة السلبية.
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على  ن االضطرابات العاطفية والتجنب التجريبي. وأماوأشارت الدراسة لوجود أثر في وجود السلوك السيكوباتي ناتج ع 

 ة لالضطرابات المعادية للمجتمع. المستوى المعرفي، يلعب الغضب والتفكير العنيف دور رئيسي كمتغيرات تفسيري

    اإلجراءات ومنهجيه الدراسة  .1

ع الدراسة وعينته وتوضيح مفصل بيان وتوضيح مجتم خالليوضح هذا الفصل المنهجية المتبعة في الدراسة، وذلك من 

متغيرات  ن صدقها وثباتها، وذلك في شأن ضبطفي ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها وبيا األداةإلجراءات الدراسة وتصميم 

 الدراسة. ويوضح هذا الفصل أيضاً األساليب االحصائية المتبعة لطبيعة البيانات وإجراءات الدراسة.

 : منهج الدراسة -2

الدراسة حث العلمية إال أن لكل بحث ودراسة منهجاً يناسبها ويتالءم مع طبيعتها التي تحددها متغيرات تتعد مناهج الب

وفي هذا الشأن فإن الدراسة الحالية اتخذت من المنهج الوصفي االرتباطي منهجا لتقوم عليه . واألهداف الكامنة منها، 

على الواقع من خالل تصويرها وتمثيلها بأرقام  حيث أن المنهج الوصفي االرتباطي يوصف الظاهرة ً كما هي

وإحصائيات كميا أو نوعيا وتعد الدراسة ارتباطية حيث تقوم بدراسة وجود عالقات ارتباطية بين المتغيرات الرئيسية 

والموضحة في مشكلة الدراسة، وذلك من خالل جمع البيانات التي تتعلق بموضوع الدراسة والكشف  والثانوية المرتبطة

 ن االرتباط فيما بينها.ع

 :مجتمع الدراسة -1

 يتمثل مجتمع الدراسة من المراهقات في المجتمع السعودي في منطقة جازان. 

  :الدراسةعينه  -5

 سوف تكون عينة الدراسة من المراهقات خارج عينة الدراسة في المجتمع السعودي.

 :أدوات الدراسة -3

 باألدبتم تطوير استبانة المثيرات العقلية والتنفسية وذلـك باالسـتعانة  :والنفسيةأداة الدراسة األولى لمثيرات العقلية  

(  ودراسة 1.22النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع دراسة المثيرات العقلية والنفسية كدراسة أبو منجل ) 

وزعت الفقرات على خمس أبعاد ( فقرة بحيث تجيب عليها المراهقات . وقد ت53( وتناولت االداة االولى )1.26هقشه )

  (.البعد االجتماعي النفسي، البعد الصحي، البعد األسري، البعد التعليمي، )البعدهي 

النظري والدراسات  باألدبأما أداة الدراسة الثانية السلوك السيكوباتي تم تطوير استبانة السلوك السيكوباتي، وذلـك باالسـتعانة 

(. وتناولت األداة 1..2) Sevecke( ودراسة 1.26) Schulzة السلوك السيكوباتي كدراسة السابقة المتعلقة بموضوع دراس

النفسي، البعد  أبعاد )البعد( فقرة بحيث تجيب عليها المراهقات توزعت الفقرات على ثالثة 12الثانية السلوك السيكوباتي )

 ريج )كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(.( خماسي التدLikert)األسري، البعد االجتماعي(. في ضوء مقياس ليكرت 
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 مقياس المثيرات العقلية والنفسية: 

 صدق البناء 

الدراسة الحالية من تطبيق المقياس على افراد من مجتمع  في المؤثرات العقلية والنفسيةتم التحقق من صدق البناء لمقياس 

االرتباط بين الفقرة والبعد، وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس.  الدراسة ومن خارج عينتها، ثم تم إيجاد معامالت

 ( يبين هذه النتائج:2والجدول رقم )

 (2الجدول )

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد المنتمية له والدرجة الكلية لمقياس الدعم االجتماعي

 رقم االبعاد

 الفقرة
 تباط مع الدرجة الكليةاالر االرتباط مع البعد

 375. 346. 1 النفسي

2 .581 .306 

3 .633 .788 

4 .700 .546 

5 .310 .309 

6 .668 .510 

7 .619 .446 

 647. 550. 1 الصحي

2 .427 .354 

3 .507 .390 

4 .650 .339 

5 .675 .503 

6 .450 .456 

7 .644 .393 

 525. 494. 1 األسري

2 .476 .330 

3 .458 .362 
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 رقم االبعاد 

 الفقرة
 تباط مع الدرجة الكليةاالر االرتباط مع البعد

4 .519 .412 

5 .589 .781 

6 .621 .523 

7 .691 .670 

 568. 613. 1 التعليمي

2 .503 .371 

3 .346 .322 

4 .693 .323 

5 .789 .376 

6 .766 .394 

7 .719 .530 

 501. 666. 1 االجتماعي

2 .632 .430 

3 .743 .680 

4 .622 .693 

5 .463 .312 

6 .516 .517 

7 .522 .734 

 

( ، وبين ..3..و  .52..( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد النفسي تراوحت بين )1يبين الجدول )

والبعد  (، و معامالت االرتباط بين الفقرة322..و  5.2..درجة الفقرة البعد النفسي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة للبعد الصحي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت 633..و  .33..المنتمية له للبعد الصحي تراوحت بين )

 ( ،622..و  332..(، و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد األسري تراوحت بين )633..و  552..بين ) 

(، و معامالت االرتباط بين الفقرة 322..و  .55..د األسري و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) وبين درجة الفقرة للبع 

 ،(322..و  5.5..يمي تراوحت بين )والبعد المنتمية له للبعد التعل
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اط بين الفقرة (، و معامالت االرتب.35..و  515..وبين درجة الفقرة للبعد التعليمي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين )   

( ، وبين درجة الفقرة للبعد االجتماعي و الدرجة الكلية 335..و  365..والبعد المنتمية له للبعد االجتماعي تراوحت بين )

 (،  وهي قيم مناسبة و تدل على صدق البناء لمقياس المؤثرات العقلية والنفسية.353..و  521..للمقياس تراوحت بين ) 

 لعقلية والنفسيةثبات مقياس المؤثرات ا

للتحقق من ثبات مقياس الدعم االجتماعي تم تطبيق المقياس على افراد من مجتمع الدراسة ومن خراج عينتها، وتم التحقق من 

الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول التالي بين معامالت الثبات لمقياس المؤثرات العقلية 

 والنفسية:

 (0الجدول )

 معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس المؤثرات العقلية والنفسية

 ثبات كرونباخ الفا األبعاد الرقم

 812. النفسي 1

 814. الصحي 2

 796. األسري 3

 782. التعليمي 4

3 
 833. االجتماعي

6 
 901. المؤثرات العقلية والنفسية ككل  

( أن معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس المؤثرات العقلية 1يبين الجدول )  

( وهي قيم مناسبة، 255..و  321..(، في حين تراوحت معامالت لألبعاد الفرعية بين )2.2..والنفسية بلغ للمقياس ككل )

 االتساق الداخلي لمقياس المؤثرات العقلية والنفسية. وتدل على الثبات بطريقة

 مقياس السلوك السيكوباتي 

 صدق البناء

تم التحقق من صدق البناء لمقياس السلوك السيكوباتي في الدراسة الحالية من تطبيق المقياس على افراد من مجتمع الدراسة 

والبعد، وكذلك بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس. والجدول رقم ومن خارج عينتها، ثم تم إيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة 

 ( يبين هذه النتائج:5)
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 (1الجدول ) 

 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد المنتمية له والدرجة الكلية لمقياس السلوك السيكوباتي

 رقم االبعاد

 الفقرة
 كليةاالرتباط مع الدرجة ال االرتباط مع البعد

 541. 464. 1 النفسي

2 .520 .576 

3 .527 .485 

4 .762 .758 

5 .568 .775 

6 .578 .509 

7 .548 .474 

 350. 492. 1 األسري

2 .643 .553 

3 .682 .795 

4 .595 .697 

5 .470 .509 

6 .681 .571 

7 .308 .310 

 748. 708. 1 االجتماعي

2 .490 .352 

3 .401 .410 

4 .661 .794 

5 .674 .671 

6 .454 .478 

7 .324 .354 
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( ، وبين 361..و  363..( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد النفسي تراوحت بين )5يبين الجدول ) 

و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد  (،333..و  333..درجة الفقرة البعد النفسي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 

( ، وبين درجة الفقرة للبعد األسري و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت 621..و  5.2..المنتمية له للبعد األسري تراوحت بين )

و  513..(، و معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد المنتمية له للبعد االجتماعي تراوحت بين )323..و  .52..بين ) 

(،  وهي قيم مناسبة و 323..و  531..(،  وبين درجة الفقرة للبعد االجتماعي و الدرجة الكلية للمقياس تراوحت بين ) 3.2..

 قياس المؤثرات العقلية والنفسية.تدل على صدق البناء لم

 ثبات مقياس السلوك السيكوباتي

على إفراد من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وتم التحقق من للتحقق من ثبات مقياس السلوك السيكوباتي تم تطبيق المقياس 

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، والجدول التالي بين معامالت الثبات لمقياس السلوك السيكوباتي:

 (1الجدول )

 لمقياس السلوك السيكوباتيمعامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

 ثبات كرونباخ الفا األبعاد الرقم

 821. النفسي 1

 792. األسري 2

 781. االجتماعي 3

3 
 913. السلوك السيكوباتي ككل  

  

( أن معامل الثبات المستخرج بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا لمقياس السلوك 3يبين الجدول ) 

( وهي قيم مناسبة، 212..و  322..(، في حين تراوحت معامالت لألبعاد الفرعية بين )225..تي بلغ للمقياس ككل )السيكوبا

 داخلي لمقياس السلوك السيكوباتي.وتدل على الثبات بطريقة االتساق ال

 

 :مناقشة النتائج والتوصيات .1

 والنفسية،ف عن طبيعة العالقة بين المثيرات العقلية يتضمن هذا الفصل مناقشة وتفسير نتائج الدراسة التي هدفت إلى الكش

والسلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان. كما يتضمن الفصل أبرز التوصيات التي قدمتها الباحثة في ضوء 

 أهداف ونتائج الدراسة.
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 ي منطقة جازان؟مناقشة نتائج السؤال األول: ما مستوى المؤثرات العقلية والنفسية لدى المراهقات ف 

بينت النتائج بعد تحليلها إحصائياً إلجابات أفراد عينة الدراسة، أن مستوى المؤثرات العقلية لدى المراهقات في منطقة جازان 

(. ويكن أن تعزي هذه النتيجة الى الظروف 521..( بانحراف معياري)5.63كانت متوسطة إذ بلغ المتوسط الحسابي )

المناسبة، وانخفاض الوازع الديني لدى المراهقات وعدم قيام األسرة أو المدرسة أو المجتمع بإبراز  واألسرية غير االجتماعية

األوامر والنواهي الدينية المتعلقة بالمثيرات العقلية والنفسية، والضعف من جانب بعض وسائل اإلعالم مع موضوع المثيرات 

( وبمستوى مرتفع، تاله البعد 3..3الرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )العقلية والنفسية )المخدرات(. حيث جاء البعد الصحي ب

( وبمستوى مرتفع، والبعد .5.2( وبمستوى مرتفع، ثم البعد النفسي بمتوسط حسابي )5.22األسري بمتوسط حسابي )

( وبمستوى 1.21)( وبمستوى متوسط، في حين جاء البعد التعليمي بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي 5.61االجتماعي )

(، والتي خلصت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتفعيل دور جامعة ألمير 1.26متوسط. كما اتفقت النتائج مع دراسة هقشه )

(، والتي خلصت 1.22سطام بن عبد العزيز الوقائي والتوعوي والتربوي من المؤثرات العقلية، كما اتفقت مع دراسة منجل )

 رات )من المراهقين( كانوا على اتصال مع رفاقهم المدمنين على تعاطي المخدرات.أن غالبية متعاطي المخد

 :وفيما يتعلق بمجاالت معايير المثيرات العقلية والنفسية فكانت كاالتي

 اوال: البعد النفسي:

حسابية ( وبمستوى مرتفعة، وكانت المتوسطات ال816.( وانحراف معياري)3.80حصل هذا البعد على متوسط حسابي )

(، وبدرجة مرتفعة، ويمكن تفسير ذلك 5..3، .5.6لمستوى المثيرات العقلية والنفسية للبعد النفسي في فقراته تراوحت بين ) 

الحصول على اللذة أو السرور ، ولكن كما معروف فإن هذه الحالة دائماً تكون وهمية و مؤقتة، وكما أشارت البحوث التجريبية 

سلوكية للمثيرات العقلية والنفسية بقدر كبير من المعلومات المحققة حول أنواع االختالل التي تتعرض المنشورة حول االثار ال

تمنح المؤثرات العقلية والنفسية االحساس بالقوة( لها عدة وظائف نفسية  لدى المتعاطين، في حين حصلت الفقرة والتي تنص  )

( وبمستوى مرتفع، ويعزى السبب لما تشعر به 1.089معياري) ( وانحراف5..3بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي ) 

المراهقات تحت تأثير المؤثرات العقلية والنفسية وهذا ما يدل على ضعف الشخصية والشعور بالنقص. فقط تلجأ المراهقات 

لفقرة التي تنص على وجاءت ا .المثيرات العقلية والنفسية لزيادة الجرأة في التفاعل مع االخرين وخصوصاً مع الجنس االخر

( وانحراف 3.60)تخفف المؤثرات العقلية والنفسية من مشاعر القلق والمعاناة النفسية( بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي)

( وبدرجة متوسطة، ويمكن تفسير ذلك محاولة التغلب على حالة االكتئاب والقلق وغيرها من االضطرابات 1.024معياري)

 روب من الواقع والحرمان العاطفي.لدى المراهقات، والرغبة في اله .تماعيةالنفسية، والمشكالت االج

 ثانيا: البعد الصحي:

( وبمستوى مرتفعة، وكانت المتوسطات الحسابية 595.( وانحراف معياري)4.07حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي )

(، حيث جاءت الفقرتين ) تعمل  .3.1و  .3.2وحت بين ) لمستوى المثيرات العقلية والنفسية للبعد الصحي لدى المراهقات ترا

المؤثرات العقلية والنفسية على تدمير الصحة البدنية لإلنسان( و)تحدث المؤثرات العقلية والنفسية أضرارا جسيمة بالقوى 

( وبمستوى مرتفع 990.، 771.(  وانحراف معياري ).3.1العقلية والقدرات الفكرية ( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي ) 
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، في حين جاءت الفقرة ) تصيب المؤثرات العقلية والنفسية الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة( بالرتبة االخيرة بأقل متوسط  

( وبمستوى مرتفع. ويعزى ذلك لعدم اإلدراك التام لآلثار السلبية التي تترتب على 844.(  وانحراف معياري).3.2حسابي ) 

قلية والنفسية، اآلثار الصحية على المدى الطويل التي تتمثل في الضعف العام والهزال، وضعف مقاومة تعاطي المؤثرات الع

 الجسم لألمراض، وتدهور حقيقي دائم لعدد من الوظائف النفسية والعقلية العليا.

 ثالثا: البعد األسري: 

مستوى مرتفع، وكانت المتوسطات الحسابية ( وب649.( وانحراف معياري)3.98حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

(، حيث جاءت الفقرة )تسهم  3..3و  5.23لمستوى المثيرات العقلية والنفسية للبعد األسري لدى المراهقات تراوحت بين ) 

( 3..3) أساليب التربية الخاطئة كالقسوة الزائدة في التوجه نحو المؤثرات العقلية والنفسية( بالرتبة األولى بمتوسط حسابي 

( وبمستوى مرتفع، ويعزى ذلك قصور التربية األسرية والدور التربوي الذي ينبغي تأديته في المنزل 896.وانحراف معياري)

الذي يتصف بالقسوة في التربية، ووجود الخالفات العائلية والتفكك األسري. وانشغال األب بأعمال كثـيرة خـارج المـنزل 

بالعمل خارج المنزل ولفترات طويلة أيضاً، في حين جاءت الفقرة )يعزز تعاطي المؤثرات  ولفترات طويلة، وارتباط األم

( وبمستوى مرتفع، 5.23العقلية والنفسية من مشاعر الحب الحقيقي بين الفرد وأسرته( بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي )

مشاعر الحب، وزيادة النشاط والحيوية في تلك ويعزى السبب في ذلك الشعور بالسعادة والنشوة والعيش في جو خيالي ب

 المشاعر ولكن سرعان ما يتغير الشعور بالسعادة والنشوة إلى اإلحباط والقلق.

 رابعا: البعد التعليمي: 

( وبمستوى متوسط، وكانت المتوسطات الحسابية 712.( وانحراف معياري)2.92حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي )

(، حيث جاءت الفقرة )تعمل  3..3و  5.53العقلية والنفسية للبعد التعليمي لدى المراهقات تراوحت بين ) لمستوى المؤثرات 

(، وانحراف 3..3المؤثرات العقلية والنفسية على تدني المستوى التعليمي( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي ) 

راسة والشعور بالالمباالة، مما يؤدي الي التراجع في التحصيل ( وبدرجة مرتفع، ويعزى ذلك لعدم االهتمام بالد1.258معياري)

العلمي، في حين جاءت الفقرة)تحفز المؤثرات العقلية والنفسية على التفوق في التحصيل العلمي( بالرتبة االخيرة بأقل متوسط 

ات العقلية والنفسية تساهم ( وبمستوى متوسط ، ويعزي ذلك لالعتقاد أن المثير1.008( ، وانحراف معياري )5.53حسابي ) 

في تنشيط الذاكرة، وهذا االعتقاد خاطئ لما لها من تأثير على التركيز واألدراك، وحدوث اضطرابات في جميع أجهزة الجسم 

 وخاصة بخاليا الدماغ.

 :االجتماعيخامسا: البعد 

، وكانت المتوسطات الحسابية ( وبمستوى متوسط705.( وانحراف معياري)3.62حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

(، حيث جاءت الفقرة ) تؤثر 5.22و  3..5لمستوى المؤثرات العقلية والنفسية للبعد االجتماعي لدى المراهقات تراوحت بين )

( وانحراف 5.22استخدام المؤثرات العقلية والنفسية على العالقات االجتماعية للفرد( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي)

( وبدرجة مرتفعة، ويعزى ذلك الى ما تفعله المثيرات العقلية والنفسية من العزلة واالنطوائية واالبتعاد عن 887.ري)معيا

 المشاركات األسرية واالجتماعية، في حين جاءت الفقرة ) تجعل المؤثرات العقلية والنفسية الفرد أكثر توافقاً مع واقعه(.
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( وبمستوى متوسط، ويعود سبب ذلك الى الالوعي 1.264(، وانحراف معياري)3..5بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي )  

 في تعاطي المثيرات العقلية والنفسية والشعور الذي ينتابه في التوافق مع الواقع.

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى السلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان؟

ج بعد تحليلها إحصائياً إلجابات أفراد عينة الدراسة، أن مستوى السلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان بينت النتائ

(، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل وراثية واضظرابات 577.( وانحراف معياري)3.96جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي)

امل جيني يؤدي إلى خلل في التكوينات الفيزيولوجية والعضوية لدى بالجهاز العصبي، إن هذا التفسير الوراثي يؤكد بوجود ع

األشخاص السيكوباتيين، وقد تكون نتيجة العوامل السيكولوجية والبيئية، حيث أتفق أغلب الباحثين في موضوع السيكوباتية على 

حيث جاء البعد األسري  .بداية حياتهأن بذور هذه الشخصية توجد في عملية التنشئة االجتماعية، وعالقة الطفل بأمه خاصة في 

( وبمستوى مرتفع، 5.23( وبمستوى مرتفع، تاله البعد النفسي بمتوسط حسابي )2..3بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )

 ( وبمستوى مرتفع.5.21في حين جاء البعد االجتماعي بالرتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي )

(، والتي كشفت النتائج أن السلوك الخارجي وأبعاد السيكوباتية عند الذكور 1..2) Seveckeكما اتفقت النتائج مع دراسة 

الجانحين أعلى منه عند اإلناث، في حين أن المشكالت الداخلية لدى اإلناث الجانحات أعلى منه لدى الذكور، كما اتفقت النتائج 

دفاعية المعادية للمجتمع مرتبطة بشكل إيجابي بعدد من ، والتي كشفت أن الصفات السيكوباتية االنSchulz (1.26)مع دراسة 

 :وفيما يتعلق بمجاالت السلوك السيكوباتي فكانت كاالتيخصائص تعاطي المخدرات 

 اوال: البعد النفسي:

( وبمستوى مرتفع، وكان المتوسط الكلي لمقياس 651.( وانحراف معياري)3.95حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

( وبمستوى مرتفع، في حين تراوحت المتوسطات الحسابية 5.26يكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان بلغ ) السلوك الس

(، حيث جاءت الفقرة ) أرى أن القوانين الموجودة داخل أسرتي تقيد حريتي( .بالرتبة  2..3، 5.21لألبعاد الفرعية بين ) 

في حين جاءت الفقرة ) أرى أسرتي تبالغ في تصوير عيوبي( بالرتبة ( وبمستوى مرتفع، 3.26األولى بأعلى متوسط حسابي ) 

 (،5.62االخيرة بأقل متوسط حسابي ) 

( وبمستوى مرتفع، ويعزى ذلك نتيجة اضطرابات الشخصية بالتمرد وكثرة الالمباالة واالستهتار  908.)معياري وانحراف  

ل المسؤوليات، وعدم االنصياع للقوانين ا ألسرية داخل المنزل وال تتقبل النصح أو اإلرشاد أو التوعية أو والهروب من تحمُّ

التوجيه، حيث تتسم  الشخصية السيكوباتية بابتعادها كل البعد عن المعايير والتصرفات الجيدة واالجتماعية، حيُث تُظهر 

وهي من الشخصيات التي  الشخصية السيكوباتية شذوذاً في أعمال وتصرفات صاحبها، وفي تعامله مع جميع عناصر المجتمع،

 تؤثر سلباً على اآلخرين.:

 ثانيا: البعد األسري: 

( وبمستوى مرتفع، وكانت المتوسطات الحسابية 651.( وانحراف معياري)4.01حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

 ،(3.23و  5.23)األسري لدى المراهقات في منطقة جازان تراوحت بين  السيكوباتي للبعدلمستوى السلوك 
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( ، 3.23حيث جاءت الفقرة ) أرى أن القوانين الموجودة داخل أسرتي تقيد حريتي( .بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي )   

( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة ) اتشاجر مع عائلتي، بسبب التمييز بيني وبين اخوتي( 970.وانحراف معياري)

 ( وبمستوى مرتفع،1.027( وانحراف معياري)5.23بي ) بالرتبة االخيرة بأقل بمتوسط حسا

في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع المحلي بصفة خاصة  االجتماعيةويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أساليب التنشئة  

ة الرشد غير متوافقة للخبرات الغير سارة التي تمر بها المراهقة خالل نموها و تبرز جليا في فترة المراهقة لتستمر إلى مرحل

نفسيا واجتماعيا، والشعور بالغيرة وعدم الثقة بالنفس واألخرين وخصوصاً أفراد العائلة، سـوء توافــق الفـرد مع بيئته ) 

الشخصية السيكوباتية   وتكويناألسرية( واخـتالل عوامـل التوافـق يؤدي الى اضطرابات سـلوكية تؤدي الى سوء التوافـق 

 .بالسعادة، والنجاح في اإلطارين الفردي، والجماعيوفقدان الحس 

 ثالثا: البعد اإلجتماعي:

( وبمستوى مرتفع، وكانت المتوسطات الحسابية 721.( وانحراف معياري)3.92حصل هذا البعد على المتوسط الحسابي)

( حيث جاءت  5..3و  3..5 لمستوى السلوك السيكوباتي للبعد اإلجتماعي لدى المراهقات في منطقة جازان  تراوحت بين )

( وانحراف 5..3الفقرة ) احب ان انتقم من المجتمع ألنه تخلى عني في وقت الحاجة( بالرتبة األولى بأعلى بمتوسط حسابي ) 

( وبمستوى مرتفع، في حين جاءت الفقرة ) أتعمد إثارة الفوضى في بعض المواقف( .بالرتبة االخيرة بأقل 917.معياري)

( وبمستوى مرتفع، ويعزى ذلك أن الشخص ذوي اضطراب أعراض 954.(  وانحراف معياري )5.36متوسط حسابي ) 

السلوك السيكوباتي أناني في سلوكه، يتضح في سلوكه التحدي بشكل استعراضي، والتمركز حول الذات والميل إلى السيطرة، 

ظل النسق األسري الذي يتسم في بعض  وصولي، استغاللي في بعض األحيان، والخضوع واالستسالم في أحيان أخرى في

األحيان واإلجبار على الطاعة واإليذاء النفسي والقمع وما يصاحبه ويواكبه من سلوكيات سيكوباتية تتصف بتخريب الممتلكات 

 ع، واالفتقار إلى الشعور بالندم.العامة، و الحقد، والخدا

لمؤثرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي دالة احصائيا بين ا مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل يوجد عالقة

 ؟لدى المراهقات في منطقة جازان

( بين المثيرات العقلية والنفسية 2...أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ل االرتباط الموجب على أن الزيادة في المثيرات العقلية والنفسية والسلوك السيكوباتي لدى المراهقات في منطقة جازان، ويد

يؤدي إلى الزيادة في ظهور السلوك السيكوباتي، وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية، ويمكن تبريرها من خالل أن مستوى 

ولعل المراهقات هم أكثر عرضة مية(  المؤثرات العقلية والنفسية على االبعاد )الصحية واالسرية والنفسية واالجتماعية والتعلي

لهذه المنغصات نتيجة لما يواجهونه من إحباطات من ذوي السلطة والسيادة عليهم نتيجة اتجاهات الوالدين في التنشئة والتي 

و خبرات سري، األات الزوجية، والتفكك خالفتتسم بالقسوة والتسلط والتفرقة في المعاملة وإنعدام المساواة في التعامل  في ظل 

الوالدين المحدودة بأصول التربية الصحيحة خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة ، وتتفق هذه النتائج مع بعض الدراسات ومنها 

( إلى تحديد أثر المتغيرات الهيكلية والعاطفية والمعرفية في .1.1و آخرون )Toro ودراسة (،1.23دراسة صادقي) 

 ،لة المراهقة والشباب من خالل استخدام التشخيص والمراجعات المنهجيةاالضطرابات المعادية للمجتمع في مرح
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( دراسة بعنوان" أبعاد القهر النفسي كمتنبئات للشخصية السيكوباتية لدى عينة من الشباب الجامعي" .1.1ودراسة عبيد)  

 عينة من الشباب الجامعي. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد القهر النفسي كمتنبئات للشخصية السيكوباتية لدى

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باآلتي:

اإلهتمام بمساعدة األسرة على القيام بدورها في نشر الوعي الثقافي بها والمحافظة على استقرارها من خالل دعم  -2

 العقلية والنفسية.البرامج األسرية وقيام األسرة بدورها في توعية األبناء بكل ما يتعلق بالمثيرات 

 وقيمنا العربية األصيلة. اإلسالميبتنشئة األبناء تنشئة دينية وفقاً لتعاليم ديننا  اإلهتمام -1

لقيامها بدورها الوقائي  العمل على تدعيم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير اإلمكانات المادية والبشرية -5

 حد من انتشار المثيرات العقلية والنفسية.التنموي في إطار سياسة قومية لل والعالجي

والمؤسسات المسؤولة عن  اإلعالماإلهتمام بالبرامج الوقائية لمكافحة المثيرات العقلية والنفسية من خالل وسائل  -3

 كدور العبادة والمدارس والجامعات بزيادة التوعية اإلعالمية وتقوية الوازع الديني. االجتماعيةالتنشئة 

ومدى  المراهقاتسمات الشخصية السيكوباتية عند شريحة مهمة جدا في المجتمع والتي تتمثل في فئة تحديد مؤشرات  -3

 تأثير التنشئة األسرية، واالجتماعية، والثقافية على بناء شخصية معادية للمجتمع.

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية:

 (.  عمان: دار الفكر.2نسان)ط.دورة الحياة اال –(. علم النفس النمو 3..1محمد. )ملحم، سامي  -

 بيروت منشورات الحلبي الحقوقية (.2(. سيكولوجية النساء. ) ط.3..1الرحمن. ) العيسي، عبد -

 االردن. والتوزيع: العربي للنشر المجتمعالنفس النمو. مكتبة  (. علم3..1الدين. )معمرية، صالح  -

 .35مجلة  – 1.ع2ع –والجنائية االجتماعيةة ميدانية( المجلة (. التعاطي واإلدمان بين العمال )دراس3..1سلمان، سليم ) -

 (.6..1محمد شفيق، الجريمة والمجتمع، المكتب العلمي الحديث، اإلسكندرية، ) -

 (، األردن.6..1،) 2عن اقتراف الكبائر، دار الفكر، ط أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الزواجر -

 المركز للدراسات األمنية و التدريب، الرياض، المخدرات،االجتماعية لتعاطي  (، اآلثار6..1عبد اللطيف رشاد أحمد) -

 المملكة العربية السعودية.
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 الجامعية، االسكندرية، مصر. الحديث الدارفي علم النفس  (: مقدمة6..1العيسوي، عبد الرحمن محمد)     - 

صفاء للنشر والتوزيع،  االنفعالية دارلوكية، ( اساسيات التوافق النفسي، واالضطرابات الس2..1الداهري، صالح حسن) -

 القاهرة.

 (. دمشق: دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع. 2(. التربية الحديثة للمراهقين )ط.2..1إبراهيم، إسماعيل خليل. ) -

 دجلة: دار .2طرق عالجها(.ط -اعراضها -السلوكية( أسبابها(. األمراض النفسية واالنحرافات 2..1 حسن. ) قاسم، صالح -

 االردن.

 والتوزيع.(. سيكولوجية المراهقة، القاهرة: دار ميسرة للنشر 2..1رغدة. ) شريم، -

 (. دار البيان للترجمة والنشر والتوزيع.2ط .وحلول. )(. فن التعامل مع المراهقين مشكالت 2..1ناصر. )الشافعي،  -

عض السلوكيات المضادة للمجتمع، مجلة كلية : استخدام العالج الواقعي في خفض ب(.1.2محمود ارمز ) يوسف،   -

 .53التربية، جامعة عين شمس، الجزء االول، العدد 

فاعلية برنامج أرشادي جمعي لخفض السلوك العدواني لدى طالبات الصفين الرابع والخامس من  :(1.22) عبد هللا لينا، -

 عمان. ة،األردنيرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  العدواني،ذوات السلوك 

،  5محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -

.3/3 ،1.22. 

( مدى تأثير الرفاق المدمنين في عملية إدمان بعض المراهقين على بعض أنواع المخدرات، 1.22علي. )أبو منجل، ماجدة  -

 الرباط المغرب. تربية.الجامعة محمد الخامس. كلية 

 26/3الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، . . أبو22/332فارس،    -

،1.21. 

 ..21 (، ص1.21محمد علي البار، الموقف الشرعي والطبي من التداوي بالكحول والمخدرات، الرياض) -

ات السيكوباتية نحو المجتمع وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية لدى عينة من ( االتجاه1.23)غسان محمد  المنصور، -

 الثالث. عشر، العددطلبة جامعة دمشق، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، المجلد الثاني 

 للكتاب: مصر. السكندريةا (. سيكولوجية نمو الطفل )دراسات نظرية وتطبيقات(. مركز 1.23محمد. )سهير، كامل  -

. 2االيجابي. طعلم النفس  (. الشخصية اإلنسانية واضطراباتها النفسية رؤية في اطار1.23ابراهيم. )عبد الواحد  سليمان، -

 األردن.

 الجزائر. تمنراست،الجامعي  المخدرات المركزاآلثار النفسية لإلدمان على  (1.23)فاطمة  صادقي، -
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 مصر. النهضة المصرية، ، مكتبة1ط والمضطربة،سوية، ال (: الشخصية1.23محمود)شقير، زينب  - 

(. دراسة نفسية للكشف عن البدايات السلوكية لالنحراف وتعاطي المخدرات 1.23الباقي. )عبد المعطي، مصطفى عبد  -

 لدى عينة من المراهقين، مجلة علم النفس، القاهرة، مصر.

تية، مجلة جامعة عدن للعلوم االجتماعية، واالنسانية، الجلد للشخصية السكوبا الجراميةا (: النزعة1.23صالح )الرفدي،  -

 الثالث.

 االردن. صفاء: دار .2ط (. الضغط النفسي ومشكالته وأثره على الصحة النفسية.1.23 الدين. )ماجدة، بهاء       -

 دار غريب: مصر. وعالجها.السلوكية  ( الضطرابات1.23جمعة، السيد. ) -

 الثقافة للطباعة والنشر. القاهرة، دار األحداث،: انحراف (1.23الشرقاوي، أنور محمد ) -
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