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 الوقاية والعالج. :  الس يكوابتية واجلرمية 

 رمحة   أ سامة عبد احلفيظ محمد 

 ملخص 

ارشة مع اجلرمية. كام  املب  اهت، وعالقو املضادة للمجمتعأ  ه ادلراسة الشخصية الس يكوابتية ذتتناول ه

ىل   وتس تعرض خرى. أ   من الناحية النفس ية ومن زوااي س باب السلوك الس يكوابىتأ  رشح  تسعى ا 

ىللس يكوابتني حتديدا، اب ترتبطالىت بعض اجلرامئ  يكوابىت وما  س تجالء مفهوم العنف الس  ا كام تريم ا 

  تتناول كام  ،الاضطراب الس يكوابيتطرق عالج الورقة عن هذه تتحدث و  ينتج عنه من خماطر. 

 ع من خماطر الشخصية الس يكوابتية.لوقاية الشخصية ووقاية اجملمتطرق ايضا أ  

 . العالج الوقاىئ؛ اجلرمية؛ الشخصية املضادة للمجمتع ؛ة الس يكوابتيةالشخصي  :فتاحية امل لكامت  ال

Psychopathy and crime: Prevention and treatment 

Ossama A. Mohamed Rahma 

Abstract 

This study deals with the psychopathic or anti-social personality, and its 

direct relationship with the crime. We also try to explain the causes of 

psychopathic behavior from the psychological point of view and from 

other perspectives. We bring to light some common crimes related to 

psychopathics; in addition, we analyze the concept of psychopathic 

violence and the resulting risks. The paper talks about the treatment of 

psychopathic personality disorders, and the available treatment methods. 

We also examine the methods of personal protection and protection of 

the society from the risks of the psychopathic personality. 

Keywords: Psychopathic personality; Anti-social personality; Crime; 

Preventive treatment. 
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 مقدمة 

 مفهوم اجلرمية الس يكوابتية 

ال يس تطيع املصاب ابعتالل الشخصية )الس يكوابتية( بطبيعته قبول القيود اليت يفرضها عليه العامل  

ليه، وهو غالبًا ما يكون  اخلاريج، فالس يكوابيت قد ي كذب أ و يرسق أ و هيدد لتحقيق ما يصبو ا 

ر يف توليد العداء عىل احمليطني به، ومن الواحض أ ن العديدين  التجربة، ويس مت عاجزاً عن التعمل من 

ولية، وعن الاس مترار يف معلهم وعن  ؤ راب الشخصية عاجزين عن حتمل املسمن املصابني ابضط

قامة عالقات طيبة مع ال   خرين، وقد يكون بعض املصابني جذابني يف الظاهر ودلهيم طالوة يف  ا 

ذ أ ن   فهم الاكمنة يهاحلديث، ولكن مواق ال اننية وحتجر القلب، وبصورة ما مه متوحشون، ا 

 –الس يكوابيت ال حيس ابمحلمية ويستشعر العاطفة يف عالقاته، وميكن وصف اعتالل الشخصية 

ىل مشلكة للشخص املصاب به أ و  بأ نه اعتالل عقيل طو  -بصورة ما  يل ال مد قد يتحول أ واًل ا 

ذا النوع من الاعتالل حيققون جناحًا ماداًي ظاهراًي رمغ  بعض املصابني هباجملمتع، هذا مع مالحظة أ ن 

هذا "املرض" ولكن غالبية املصابني مه من ال شخاص العاجزين اذلين ينجرفون عن اكفة مظاهر  

ىل العنف عند اال صابة ابال حباط فينهتك  احلياة ويعبثون يف تعاسة  متواصةل، وقد يتحول بعضهم ا 

الء ال شخاص يقضون معظم س نوات حياهتم متنقلني بني  جامتعي، مثل هؤقواعد النظام الا

 .  (1)السجون أ و املستشفيات العقلية حتت رقابة ادلوةل

ثر تأ ثرياً سلبيًا عىل اجملمتع،  أ ن الشخصية الس يكوابتية يه بذاهتا مشلكة اجامتعية حصية وقانونية تؤ 

جاماًل يه عبارة عن مجموعة أ   سمون بسلوك غري سوي يظهر  فراد معينني يت واحلاةل الس يكوابتية ا 

علهيم منذ الصغر. الس يكوابىت خشص منعدم الضمري متامًا وفاقد للمثل يضحى بوادليه من أ جل  

 مصلحة الحت هل.  

نرصين أ ساسني: هام حب الس يطرة والعدوانية،  الشخصية الس يكوابتية يه خشصية مركبة من ع 

ىل مرض الس يطرة والعدوا ىل در حب الس يطرة يصل ا  فهيا الس يكوابىت  ي جة كبرية يؤذنية تصل ا 

حىت أ فراد أ رسته وابلرضورة أ فراد اجملمتع من حوهل، وهو ال يرى غرابة يف ترصفاته وسلوكه. يرى  

متالزمني، فالشخص العدواين يتصف حبب   ن ما يكوانأ ن العدوانية والس يطرة دامئاً  (2)العامل )أ دلر(

ن عدوانيًا، وهنا يربز سؤال هام عن  حب الس يطرة يكوالس يطرة، والشخص اذلي تس يطر عليه 

يت تدفعه  ماهية املياكنزم الارتباطي بني العدوانية وحب الس يطرة؟ هل العدوانية يف اال نسان يه ال

ال أ نه من السهل اس تنتاج أ ن الشخص املريض  ن الك احلالتني ا  حلب الس يطرة أ و العكس؟  جائز! ا 

 تيك للس يطرة. حبب الس يطرة يس تخدم العدوانية كتك 

 

(1) Cantero, F. (1993). Quien es el psicopata? p. 165, En psicopata perfil psicologico y reeducacion del 

delincuente peligroso, Ed, Tirante lo blanch, Valencia, España. 
(2) Jose Sanmartin, Raine Adrian (2000). Violencia y Psicopatia. Ariel, Madrid . 
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ىل أ نه ماهر يف الكذب وممثل ابرع ويس تطيع بسهوةل اختالق املربارات ت رجع خطورة الس يكوابيت ا 

ن أ ن  اليت يغطى هبا أ فعاهل ويبدو أ مام الناس أ نه خشص سوى فاضل. الس يكوابىت قد يرسق دو 

لهيا  ا حىت يعتدى عيذاء ال خرين، وقد خيدع فتاة ويس تدرهجا  تاجًا للنقود مثاًل، ولكن جملرد يكون م 

ولكن ليحقق   ،جنس يًا مث خيتفي متامًا، وهو هنا ال يعتدي عىل الفتاة بقصد املتعة اجلنس ية فقط 

 .(3)متعته يف اال رضار ابلفتاة وحتطمي مس تقبلها

جرام الشخصية الس يكوابتية   : ا 

. أ ي  جاهتا املعروفة اع اجلرامئ بلك در الس يكوابىت بشخصيته املضادة للمجمتع هل املقدرة للقيام بلك أ نو 

فهو ال هيمت أ ساسًا ابلرضر اذلي   ،اخرتاق القوانني بسهوةل اتمة وتسجيل اخملالفات واجلنح واجلناايت

% من  70أ ن حوايل  روبيةل  حصائيات ام اليت يتسبب فهيا، وتقول بعض اال  حيدثه يف اجملمتع والآال

 جرام يتسبب فيه أ شخاص مضطريب الشخصية. الرمق اللكى لال  

وهو سلوك يسمى ابلعامية   ،سلوكيات وأ مزي اجلرامئ اليت يش هتر هبا الس يكوابتنيا نعرض ل مه ال وهن 

ىل اللغة الرتكية،  واملصطلح نفسه – ابلبلطجة والاس تخدام الشائع ويتكون من مقطعني  يعود أ صهل ا 

 ى حامل البلطة، والبلطة يه أ داة للقطع واذلحب. أ  بلطة" و "ىج" "

رفوض هو خري مثال لرنى فيه الشخصية الس يكوابتية تعوث اجامتعيًا واملهذا السلوك املس هتجن 

واكن  ،وأ وحض مثال ميكن اس تعراضه لعبهثا واخرتاقاهتا للقوانني والنظم الاجامتعية ،يف ال رض فساداً 

واذلين يرون أ ن   (1) مثل هذا السلوك اهامتمًا من بني علامء السلوك والاجامتع من الطبيعى أ ن يلقى

  ، وحتدث بنسب متفاوتة يف خمتلف اجملمتعات ،بل أ ن لها جذور اجامتعيةرة ليست جديدة الظاه

هذا من انحية اجامتعية، أ ما ابلنس بة للطب النفىس فهيي متثل أ حد أ نواع الاحنرافات السلوكية اليت  

ىل التكوين السوي للصفات  حتدث نتي آلياهتا واليت حتتاج ا  جة الاضطراب يف تكوين الشخصية وأ

ويرى   .ية اليت تشلك الشخصية يف وقت مبكر، وتتصف ابلثبات والاس تقرارفعالية والسلوك الان

ىل نوع من الاحنراف واجلنوح، وهو ما   علامء النفس والسلوك أ ن هذا الاضطراب قد يتحول ا 

ضادة للمجمتع، واملصطلح نفسه يصف ملا حيدث من خروج عىل قوانني اجملمتع  يسمى ابلشخصية امل

أ ن هذه املامرسة مل  عراف العامة. واجلديد هنا والاصطدام ابلقوانني وال  ل خرين، ق مع اوعدم التواف

فراد أ و عصاابت بل أ هنا صارت ظاهرة عاملية واسعة وعىل اكفة املس توايت تعد مدودة ل  

 . (1)عية والاقتصاديةالس ياس ية والاجامت

 : (2)رؤية نفس ية

 

(3) Jose Antonio Andrade (1986). Apuntes de Psiquiatria. pp. 43-45. Madrid, España. 
(1) www.elazayem.com/mental. 
(1) www.Isamonline.net/arabic/mafah. 
(2) www.islamset.com/arabic/ahip/ad.2007,page1-6. 
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لبلطجي أ حيااًن ال يكون يف حاجة  فالس يكوابيت ا ،السلوك "البلطجي" ال يرتبط ابلرضورة ابلعنف

بل يكون ممكن قوته ظروفًا نسبية معينة،  ة ال يذاء ال خرين للحصول عىل ما يريد أ و فرضه ابلقو 

وأ حيااًن يرتبط هذا   .ظروف السوق والبطاةلمثل سوء اس تغالل أ حصاب رأ س املال للعامةل بسبب 

ملرض واحلاجة حىت يبزت أ موال  ول اذلي يدعى االسلوك حباةل من اس تدرار العطف مثل املتس

 ال خرين، فهذه بلطجة معنوية تس تخدم تكتياكً عاطفيًا. 

أ و  السلوك نفسه املرتبط ابلعنف، وهو اذلي يعمتد عىل التلوحي ابلقوة بشلك  –ابلطبع  –ويوجد 

ذ  ،بأ خر ال حلاق ال ذى ابل خرين ا أ و  يكفي التلوحي هبوغالبًا ال حيتاج الفرد الس تعاملها بشلك سافر، ا 

عىل ذكل املفسدون   ومن ال مثةل اس تعاملها مرة واحدة ليصري املترضر مثااًل يدفع ال خرين للخنوع، 

الشائع هو   يك البلطجن السلو ا   .املوجودون يف بعض ال حياء العشوائية كمنوذج لبلطجة ال فراد 

، أ و القوة العسكرية  مس توى ال فراد ذكل النوع اذلي يعمتد عىل القوة، سواء اكنت القوة البدنية عىل 

 لقوة واس تعاملها يف أ حيان كثرية. عىل مس توى اجليوش وادلول، وهذا النوع يعمتد عىل التلوحي اب

ؤالء املنحرفني سلوكيًا، فا ن  يف ادلراسات النفس ية اليت تقوم عىل الفحص النفيس لشخصية ه

النفيس ادلقيق يظهر وجود  غري أ ن الفحص  املظهر العام يبدو هادئًا مع حتمك ظاهري يف الانفعال،

توتر وكراهية واستثارة دلى هؤالء ال فراد، ومه يعتربون من أ حصاب الشخصيات املضطربة  

ة ميكن أ ن يؤكد اترخيها املريض  التقليدية، وال يعتربون مثل ال سوايء أ يضًا، بل يه حاالت بيني

ىل الاحنراف والكذب، وارتاكب اخملالفات واجل املشاجرات واال دمان، وال عامل  رامئ اكلرسقة و امليل ا 

ىل أ زمان الطفوةل. ليس املنحرفون سلوكيًا نوعًا   املنافية للعرف والقانون، وتكون اجلذور عادة ضاربة ا 

ومهنم   ، جنازات دون اعتبار الوسائليف حتقيق بعض اال  ل صفاته الشخصية مفهنم من يس تعم  ،واحداً 

 ًا ينفذ ما خيطط هل ال خرون. اتبعأ و من يظل  ،من يزتمع مجموعة من املنحرفني

 أ س باب السلوك:   -1

 : (1)طبيعة اجملمتع السلطوي   -1-1

جامتعية فا ن جذور اجملمتع املبىن عىل هرمية السلطة الا ،ابلرمغ من أ ن جممتعاتنا متر مبرحةل انتقالية

ن اس تخدام العنف مثاًل من قبل ال خ الكبري أ و املدر  س أ مر مباح،  مازالت مس يطرة، فرنى ا 

طار املعايري الاجامتعية السلمية، وحسب النظرية النفس ية الاجامتعية فا ن اال نسان  وي  عترب يف ا 

عىل    عليه، بناءمسموحًا به ومتفقاً  يكون عنيفًا عندما يتواجد يف جممتع يعترب العنف سلواكً ممكناً 

ذ يأ يت الطالب اذلين تعرضوا  م من قبل ال هل  للعنف يف منازهلذكل تعترب املدرسة موراً مركزاًي، ا 

ىل املدرسة ليفرغوا الكبت القامئ بسلوكيات عدوانية عنيفة يقابلهم طالب أ خرون   واجملمتع احمليط هبم ا 

حدة العنف ويزداد انتشاره، كام يف داخل   يشاهبوهنم الوضع بسلوكيات مماثةل، وهبذه الطريقة تتطور

ف شلاًل وحتالفات من أ جل الانامتء،  اهبة حيال العن املدرسة تأ خذ امجلاعات ذوات املواقف املتش

 

(1) www.alhasebat.com . 
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ذا اكنت البيئة خارج املدرسة عنيفة فا ن املدرسة  وهو ما يعزز تكل التوهجات والسلوكيات، فيقال "ا 

 س تكون عنيفة". 

 : اجملمتع التحصيىل   -2

لمييًا،  كثري من ال حيان جيد الطالب الناحج فقط الاحرتام، وال تعطى أ مهية للطالب الفاشل تع يف 

ذ   الطالب اذلي ال يتجاوب حسب نظرية ادلوافع، فاال حباط هو ادلافع الرئييس من وراء العنف، ا 

انجت   العنفأ نه بواسطة العنف يمتكن الفرد اذلي يشعر ابلعجز أ ن يثبت قدراته اخلاصة، فكثري من 

 عن املنافسة والغرية. 

 اجلو الرتبوى:   -3

احضة ال يعرف الطالب هبا حقوقه وال  جود حدود غري و و  ،عدم وضوح القوانني وقواعد املدرسة

واجباته، مبىن املدرسة واكتظاظ الصفوف والتدريس غري الفّعال وغري املمتع اذلي يعمتد عىل التلقني  

ىل القيام  حباطات عند الطالب تدفعهم لعديد من اال  ، لك هذا وذاك خيلق اوالطرق التقليدية ا 

يب املمتلاكت اخلاصة والعامة، ابال ضافة ا ىل  ، وأ حيااًن ختر شاكل عنيفةأ  مبشالك سلوكية تظهر ب

 اس تخدام املعلمني للعنف. 

ىل اس تخدام العنف ل نه يقع حتت   اجلو الرتبوي العنيف يوقع املعمل الضعيف يف رشاكه، فاملعمل يلجأ  ا 

 أ نه شاذ، وأ ن العنف عادة ومعيار. شعرونه ب ي  ضغط مجموعة املعلمني اذلين أ ثريت

ويه  ، كية النامجة عن حاالت اضطراب الشخصية )الس يكوابتية(حنرافات السلوحتدث الا -4

ىل نس بة حا % من اال انث حسب اال حصائيات العاملية يف بعض  1 % من اذلكور و3الت تصل ا 

  ، يف مرحةل املراهقة عادة أ و قبل سن اخلامسة عرشة  ف السلويكاجملمتعات، وتبدأ  بوادر الاحنرا

ة والعشوائية، وتزيد احامتالهتا يف ال رس كبرية العدد، ويف  ملناطق املزدمح وحتدث بصفة رئيس ية يف ا

املس توايت الاجامتعية والتعلميية املنخفضة، ومن دراسات عىل أ قارب املنحرفني أ و البلطجية ثبت  

لسلويك يوجد يف أ قارهبم بنس بة مخسة أ ضعاف املعدل املعتاد، كام أ ن  أ ن نفس الاضطراب ا

ن يرتكبون اجلرامئ املتكررة )املنتكسون( مه من  % مم75ت أ ن الء السجون أ ثبالفحص النفيس لزن

 حاالت اضطراب الشخصية املضادة للمجمتع. 

 جرامئ الرسقة عند الس يكوابتني: 

ليت تتكرر بصورة متفاوتة يف لك اجملمتعات، وقد اكنت وال  تعترب جرامئ الرسقة من اجلرامئ الشائعة ا

نسان عىل مر العصور، وال ياكد خيلو جممتع من  طة بتارخي اال  الظواهر املرتب ا من تزال اجلرمية بأ نواعه 

  ، وهنا نتناول جرمية الرسقة من منظور س يكوابيت .نوع أ و أ خر من هذا النوع من اجلرامئ

مك تركيهبا تقوم ابرتاكب لك أ نواع اجلرامئ ومهنا الرسقة، ولكن رسقة  فالشخصية املضادة للمجمتع حب
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أ حيان كثرية تكون عدمية اجلدوى والهدف من وراهئا ليس واحضًا  لف يف أ هنا يف ختت  يتالس يكواب

 .(1)انعاكس حلاةل اضطراب يف خشصية الفرد –جرمية الرسقة  يأ   –لك الوضوح، ذكل أ هنا 

 أ س باب ودوافع الرسقة: 

  يف  ،وضوع الرسقة والتفسري النفيس لها من املسائل اليت يتوقف أ ماهما الكثري من الناسلعل م

حقيقة ما حيدث، وادلوافع وال س باب اليت جتعل خشصًا ما يرتكب سلوك الرسقة، أ و  ماوةل لفهم 

جيعل مهنا حرفة يتكسب مهنا، وكثرياً ما يتساءل الناس: هل لك من يقومون هبذه ال فعال  

وليست   نفس يًا؟ أ م أ هنم يرتكبون جرامئهم حتت تأ ثري ظروف خارجية تدفعهم ا ىل ذكل. مضطربون 

وراء جرامئ الرسقة واحدة يف لك احلاالت، لكهنا كثرية ومتنوعة وتؤدى يف الهناية  س باب وادلوافع ال  

ىل هذا السلوك غري السو  اذلي يقوم فيه الشخص ابالستيالء عىل أ موال وممتلاكت ال خرين،   يا 

نتقام رتك اذلين يرتكبون الرسقة يف قامس مشرتك هو وجود نزعة عدوانية قد ختفي رغبة يف الاويش

وهنا يربر السارق لنفسه الاستيالء عىل ما ميلكه   ن،ع، أ و حقداً دفينًا عىل ال خري من اجملمت

 .(1)ال خرون

مثل الفشل ويرتكب البعض الرسقة ومه من غري معتادي اال جرام نتيجة تعرضهم لظروف قاس ية، 

 .(2)هم ويتدىن دخل ي والاجامتع يأ و حني يرتدى وضعهم الاقتصاد ،يف حتقيق طموحاهتم

 : (3)النفيس لشخصية السارق   التحليل 

من وهجة النظر النفس ية فا ن معظم اذلين يرتكبون الرسقات ويس مترون يف ذكل، مه من  

ابلتخطيط لعمليات السطو   الشخصيات املنحرفة املضادة للمجمتع، وعادة ما يكون اذلين يقومون 

متتع بذاكء  ت ليت الس يكوابتية ا الكبرية، واذلين يزتمعون عصاابت منظمة للرسقة من الشخصيات

وقدرة عىل الس يطرة عىل مجموعة من ال فراد خيضعون هلم وينفذون أ وامرمه، أ ما ال فراد اذلين  

ن نوع أ خر من الشخصية املضادة  يقومون ابلتنفيذ فقط، وال خيططون جلرامئ الرسقة املعقدة فا هنم م

كن الس يطرة عليه وتوجهيه،  لعدواين اذلي مي للمجمتع من مدودي اذلاكء، يطلق عليه النوع السليب ا

ويشرتك هؤالء يف أ هنم ال يشعرون بأ ي تأ نيب من ضامئرمه حني يرتكبون أ عاماًل خارجة عن القانون  

ني نتيجة الية واترخي سابق لالحتاكك ابلقوانأ و ال عراف الاجامتعية، وكثري مهنم دلهيم مشالكت م

جرامية مشاهبة.   ل عامل ا 

دمان اوالعالقة بني ا خملدرات والكحوليات وثيقة، حيث يقوم املدمنون ابلرسقة للحصول  لرسقة وا 

ن الشخص حتت تأ ثري اخملدرات   عىل املال الالزم لرشاء املادة اخملدرة اليت يتعاطاها، وكذكل ا 

 ة جبرأ ة أ كرب دون تقدير للنتاجئ. ومهنا الرسق ،قوم ابرتاكب اجلرامئ لكهاوالكحول ميكن أ ن ي

 

(1) McCord, W. Y. J. (1966). El Psicopata. p. 118, Ed.Home, Buenos Aires . 
(1) www. Maktooblog.com . 
(2) Ibid, McCord, p. 120 . 
(3) www.elazayem.com/new_page-64 . 
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ة ابلطفوةل والتنش ئة، فغالبية اذلين حيرتفون الرسقة اكنوا منذ طفولهتم لرسقة لها عالقن مشلكة اا  

يعانون من غياب القدوة السلمية، ونشأ هتم اكنت يف بيئة ال تلزتم ابلقمي ال خالقية، وقد ثبت أ ن  

عتاة  ثلث ال طفال اذلين يرتكبون الرسقات الصغرية يف مرحةل الطفوةل يتحولون ا ىل سارقني  حوايل

وتكون الفرصة أ كرب للجنوح يف ال طفال عند البلوغ يف مرحةل املراهقة، وقد ينتظم بعضهم   فامي بعد، 

وتزيد   يف عصاابت تقوم ابحنرافات وأ عامل خارجة عىل القوانني، مهنا الرسقة واجلرامئ ال خرى،

، وعند حدوث  احامتالت حدوث ذكل يف القطاعات اليت تعيش ظروفًا اقتصادية واجامتعية متدنية

 يار يف ال رسة نتيجة النفصال الوادلين.  اهن 

الرسقة اليت يقوم هبا الس يكوابيت يه يف الواقع انعاكس لطبيعة الشخصية املضادة للمجمتع، ورغبهتا  

يقاع الرضر وال ذى اب جملمتع وأ فراده، وقد تكون الرسقة نفسها غري هممة من انحية القمية،  ادلامئة يف ا 

ويه حاةل تتفق مع رسقة الشخصية  ، Kleptomaniaة املرضية ابه حاةل الرسقوهذا السلوك يش

املضادة للمجمتع يف عنرص عدم التحمك يف الرغبة يف ارتاكب فعل ما غري مرشوع. يف حاةل الرسقة 

ويكون   ،غراء الرسقة، وغالبية من يقوم بذكل مه من الس يداتا  يض مقاومة ملرضية ال يس تطيع املر ا

بة عقد نفس ية يف صورة معاانة عاطفية وضغوط مل يمت التنفيس عهنا  ه احلاةل الغري السبب وراء هذ 

سلفًا، وال يشرتك فهيا غري من يقوم هبا، ويكون الهدف هو الرسقة يف حد ذاهتا وليست قمية  

ستيالء عليه، وقد يعقب ذكل بعض تأ نيب الضمري والقلق بعكس حاةل  اليشء اذلي يمت الا

 م أ و حىت القلق. يعرف معىن للند  اذلي ال يتالس يكواب

 : (1)اخليانة الزوجية 

مما الشك فيه أ ن اخليانة الزوجية جرمية كبرية ميكن أ ن يرتكهبا الزوج أ و الزوجة، واخليانة الزوجية  

مث ومعصية واحنراف عن القمي ال  سلمية، ومن جانب أ خر ميكن للخيانة الزوجية أ ن تكون تعبرياً  يه ا 

ضد الزوج أ و الزوجة، واخليانة الزوجية تنترش بشلك   أ ن تكون سالحاً عن العدوانية والغضب، و 

ذا تعذرت احلياة   واحض يف اجملمتعات الغربية ل س باب مهنا: تعذر الطالق يف اجملمتعات الاكثوليكية ا 

ضافة لقمي احلياة املادية  بني الزوجني، كام أ ن م يوعة ال خالق والقمي لها دور واحض يف ذكل، ا 

مبادئ الذلة واملتعة وتهتاون يف رضورة ضبط اال نسان لرغباته وذلاته،  واليت تؤكد عىلالاس هتالكية 

 . ةأ   ازدايد الرصاع بني الرجل واملر ومن ال س باب أ يضاً 

زوجان، حيث يسامه  ية جرمية يشرتك فهيا الميكن القول من الناحية النفس ية أ ن اخليانة الزوج

اخليانة، ومن مث الانتقام منه بشلك   ا بتشجيعها عىليذائه لزوجته وهضمه حلقوقها  الرجل بضغوطه و 

 خاطئ.

ىل الفعل العدواين واذلي ميكن أ ن يأ خذ شلك اخليانة   ومن املتوقع أ ن زايدة القهر والظمل تؤدى ا 

لعيادية جند أ ن اضطراب الشخصية يسامه يف الوقوع يف جرمية الزوجية عند املرأ ة. ومن الناحية ا

 

(1) www.radiodijla.com . 

http://www.radiodijla.com/
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احلدودية واليت تمتزي ابالندفاعية والسلوكيات اخلطرة   حاالت الشخصية اخليانة الزوجية، مثل بعض

وتقلب املزاج والغضب، وأ يضًا بصعوابت يف العالقات مع ال خرين، من حيث تناوب املبالغة يف  

ضافة الضطراب صورة اذلات ،تقدير ال خرين أ و حتقريمه يذاء النفس ا  وماوالت الانتحار أ و  ،ا 

خصية الس يكوابتية املضادة للمجمتع واليت ال تتورع عن  وأ يضًا فا ن الش وغري ذكل من الصفات، 

القيام مبختلف ال عامل املضادة للقانون وال خالق، ميكن لها أ ن ترتكب اخليانة الزوجية وبشلك  

 متكرر. 

عادة بسهوةل كبرية يف ارتاكب جرمية اخليانة الزوجية، وذكل يعزى النعدام القمي يقع الس يكوابتيون 

مليل دلى هؤالء ال فراد ال ش باع الذلات احلس ية بدون كواحب اكنت اجامتعية أ و  ثل والروادع واوامل 

 أ خالقية.

س تعراض  اثرة اجلنس ية، والازي ابملبالغة وجذب الانتباه واال  أ ما الشخصية الهسرتايئية واليت تمت

  غامرة والارضاء وتقبل اال حياء والتأ ثر الرسيع ابل خرين وسطحية الانفعاالت والتفكري وحب امل

ن صفات هذه الشخصية ال ساس ية وسلوكياهتا تثري  فا   الفوري، وغري ذكل من الصفات، وعىل لك

ذا ترادف  ،الريبة ال ا  ىل درجة اخليانة الفعلية، ا  ت خشصيهتا مع  ولكهنا يف كثري من ال حيان ال تصل ا 

 . (1)صفات مرضية أ خرى مثل صفات الشخصية املضادة للمجمتع

حيملون عقداً خاصة مرتبطة ابجلنس أ و العدوانية، أ و من تعرضوا   ال شخاص اذلين وجند أ يضًا أ ن 

ميكن هلم أ ن يندفعوا ويتورطوا   ،لالعتداء اجلنيس أ و اجلسدي أ و اال هامل وعدم الرعاية يف طفولهتم

 خاطئ مؤقتًا أ و بشلك متكرر. جنيسيف سلوك 

أ ن يؤدى  ب النفيس، ميكن لالضطراويف بعض احلاالت النفس ية الشديدة مثل الفصام أ و الهوس

ىل سلوك جنيس غريب وغري متناسب مع طبيعة الشخص، وذكل بسبب اضطراب املنطق أ و  ا 

 ج.املزا

 جرمية الاغتصاب عند الس يكوابتني: 

امئ الاعتداء عىل العرض جسامة، ويه تشلك يف الوقت  حدى أ شد جر ا  تعترب جرمية الاغتصاب 

رضار ابلصحة اجلسدية أ و  ن شأ هنا اال  ان، وقد يكون مم اال نسنفسه اعتداء عىل حصانة جس

النفس ية أ و العقلية، ويه اعتداء عىل الرشف ومتس ابالس تقرار العائيل، كام أ هنا قد تفرض أ مومة  

هنا جرمية متس بأ من اجملمتع.  غري رشعية وغري مرغوبة فتلحق أ رضاراً مادي  ة ومعنوية عىل السواء، مث ا 

 : مفهوم العنف الس يكوابىت   -2

ظاهرة العنف من ال مراض الاجامتعية اخلطرية اليت هتدد اجملمتع وتعبث بأ منه  عترب تفيش ي 

 .واس تقراره. يرتبط مفهوم العنف ارتباطًا عضواًي ووثيقًا ابلشخصية املضادة للمجمتع )الس يكوابتية(

 

(1) Gaspersic de Lopez, introduccion al tema de las psicopatias, (1989) ed.ADIP, Buenos Aires. 
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طاقة  يعترب بعض علامء النفس والسلوك أ ن العنف يف حد ذاته ليس ابليشء الس ئي، ذكل أ نه و 

 .(1).. ولكننا هنا نتحدث عن طاقة سالبة.  ترشد وتوجه حنو العمل مثاًل أ و الابتاكروميكن أ ن 

بعدد من السامت من أ مهها سهوةل الاستثارة العدواين، وضعف منو   يتسم الشخص الس يكوابيت 

ري، والمتركز حول اذلات وانعدام الشعور ابذلنب، ورفض السلطة والنظام، والعجز عن  الضم

خطاء، أ ي التعمل من التجارب. ويعترب اس تخدام العنف مع ال خرين دليل ضعف  س تفادة من ال  الا

منا الشديد اذلي  ا  ل الكرمي " ليس الشديد ابلرصعة، ونقص يف تكوين الشخصية، فقد قال الرسو 

ال حيةل دفاعية ال شعورية للتخفيف من الرصاع  ا  فالعنف ما هو ، عند الغضب"ميسك نفسه 

، واليت غالبًا ما تتشلك يف س نوات الطفوةل ال وىل نتيجة أ ساليب  زمات ادلاخليةالنفيس وال  

سلوب التدليل الزائد مع  أ  ة واملدرسة واجملمتع، فاس تخدام التنش ئة الاجامتعية اخلاطئة يف ال رس 

ىل تكوين خشصية أ اننية يعتقد صاحهبا بأ ن لك ما حييط به هو حق   الطفل يؤدي يف الغالب ا 

ال ش ياء اليت اكنت توفرها هل ال رسة يف املايض جيعهل يشعر  عدم حصوهل عىل مكتسب هل، و 

تباع سلوكيات منحرفة يف سبيل حتقيق اذلات   ىل ا  ابلفشل واال حباط، مما يؤدي به يف املس تقبل ا 

 ا من السلوكيات اخلاطئة.اكلعنف والعدوان وغريه

،   املنظمة لسلوكه اال نساينالقمي واملعايريرسة اليت يعيش فهيا، ويس متد مهنا كام أ ن الفرد يتأ ثر ابل  

فال فراد اذلين يعيشون يف أ رسة متصدعة تكرث فهيا الزناعات واخلالفات ال رسية، وتس تخدم العنف 

، وبشلك ال شعورى أ ن  لقدوة الصحيحةوالقمع يف معاجلة مشالكهتا، يتعلمون يف ظل غياب ا

سلوب هو  ذا ال  ذا اكن ه ا  زه يدمع ذكل ويعز  تصفية ال مور،ل سلوب ال مثل والفعال العنف هو ال  

املس تخدم يف املدرسة ومؤسسات اجملمتع ال خرى، مما يعمل عىل تشكيل خشصية عنيفة ال تفهم لغة 

 . (1)احلوار حيث مل تتعود عىل البديل

  عام بعدد من العوامل من أ مهها: لسلوك العدواىن بشلكويرتبط العنف وا

 / اخنفاض مس توى اذلاكء:  1

ولعواقب ال فعال   ،للقواعد املنظمة للمجمتع يدراك حقيقا  يس دليه ص ال قل ذاكء لالشخ

ن قبل  والالزتامات القانونية حيالها، مما جيعهل يقدم عىل اجلرمية أ و تكون صيداً سهاًل لتنفيذها م

 . ذلين يفوقه ذاكء ال خرين ا 

 / ال مراض النفس ية: 2

ىل تغري واحض يف سلوك الفرد,  ايم، فهيي تؤدي ويه ذات ارتباط رئييس ابلسلوك العنيف واال جر  ا 

مراض  ت، وغالبًا ما ترجع أ س باب هذه ال  كرسعة الهتيج والغضب وعدم القدرة عىل ضبط الانفعاال

ىل أ حداث أ لمية أ و صدامات تعرض لها الفرد  أ ثناء مرحةل الطفوةل، أ و الرصاعات املس مترة  والعلل ا 

 

(1) Echevurua Enrique (1994). Personalidades violentas. piramide, Madrid. 
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ىل السلوك العدواين، جملمتع أ مامه، بني رغبات الفرد والعوائق اليت يضعها ا وغالبًا ما يقود اال حباط ا 

ىل الانتقام من اكفة الرموز اليت حالت دون ذكل، خصوصًا   فعدم حتقيق الفرد ل هدافه يقوده ا 

رث اجامتعي يغلب علي عندما يعيش يف ثقافة تدمع العنف وت  ،  ه اجلهلشجع عليه ويه مس متدة من ا 

ثقافة العنف وانتشار اجلرمية من خالل اضفاء طابع   برياً يف ترس يخوتلعب وسائل الاعالم دوراً ك 

البطوةل عىل الشخصيات اجملرمة والتشويه املعريف لطبيعة ال حاكم والقوانني املوجودة يف اجملمتع، 

ىل تمن  عطاء مربرات ملا قاموا به من جرامئ. ال مر اذلي يؤدي ا   ية شعور التعاطف مع اجملرمني، وا 

 وابتية عالج الس يك   -3

ولكام اكن املريض صغري   ،شخصية الس يكوابتية يعترب من أ صعب مشالكت الطب النفيسعالج ال 

السن اكن ال مل يف التحسن كبرياً، كذكل يساعد عىل التحسن وجود انفعال قوي غري متبدل، وأ ن  

 ني والقتةل. والرغبة يف املساعدة والعالج يف اجملرم ن النوابت الاندفاعية متفاوتة وليست مس مترة تكو

أ ن هذه الاضطراابت للشخصية املعادية للمجمتع غري   –لفرتة طويةل  –قد ظل الباحثون يرون ل 

ة الفكر  قابةل للعالج ال مر اذلي أ ثر بشلك ملحوظ عىل احملاوالت العالجية لها، وأ دى ا ىل س ياد 

  ياس يون الاجامتع والس   العقايب وغلبة الزنعة القمعية لهؤالء املضطربني. ومن انحية أ خرى ركز علامء

وةل عن  ؤ ية الصعبة والفقر ابعتبارها املسخصائيون النفس يون اجملمتعيون عىل الظروف الاقتصادوال  

التشغيل وبذل هجود   هذه املشالكت، ومن مث بدأ  ينادون برضورة التوزيع العادل لدلخل وبرامج

 . (1)هياحاالت اجلناح فاليت لوحظ زايدة  ،أ خرى خلفض احلرمان املادي عن الطبقات ادلنيا

وبرمغ أ مهية الاعتبارات سالفة اذلكر، ورمغ أ مهية اجلهود وال فاكر اليت ترتبط هبا، فا هنا غري اكفية  

ىل برامج وخطط عالجية متع ا ومن مث توجد ح ،حلل هذه املشالكت واملصادر،   يحددة املناجة ا 

 اكنت طبية أ و نفس ية أ و اجامتعية. سواء 

ىل قسمني رئيس يني: العالجية الرئي ميكن تقس مي ال ساليب  ال ول هو العالج من خالل  س ية هنا ا 

 لنفيس والبييئ بأ شاكهل اخملتلفة. والثاين العالج ا، الوقاية

 العالج الوقاىئ:   -1

ال ميكن الفصل بيهنام يف واقع املامرسة، فالوقاية الناحجة تعىن  الوقاية والعالج وهجان لعمةل واحدة، و

لفرص العالجية الفعاةل للمس تحقني، والوقاية لها تعريفات  االت وتوفري ااخنفاضًا يف عدد احل 

املس توى الثالث من الوقاية هو  العاملية يف منشوراهتا، مفثاًل  ومس توايت حددهتا هيئة الصحة

وتقليل دواعي اال قامة   ،واذلي يسهم يف الوقاية من الانتاكسالوقاية من خالل العالج 

 الوقاية الحقًا. ف نعود ملفاهمي ن ال زمات، وسو ابملؤسسات، واحليلوةل دو 

 

(1) Davison, G.C & Neal (1994). Abnormal Psychology. ed John Willy & Sons, Inc Newyerok, p 437. 
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ن من ال مهية مباكن الاهامتم مبسأ ةل الوقاية من احنراف أ و جناح ال حداث، ذكل أ ن  ا  وعىل لك 

تية معادية  يصبحون خشصيات س يكواببعض ال طفال املصابني ابضطراب السلوك اليوم سوف 

 للمجمتع يف املس تقبل. 

ر اذلين مل يتورطوا بعد يف جرامئ خطرية أ و سلوك  ال طفال الصغا هناك أ ساليب وقائية تركز عىل

ىل أ ن جتنب احتاكك املراهقني أ و ال طفال املضطربني بنظام العداةل    جاحن، وتشري بعض ادلراسات ا 

 .(1)صالحيات( هل دور أ سايس يف جناح عالج اجلاحننيال  اجلنائية )الرشطة واحملامك وا

فري الرعاية الصحية والرعاية الرتبوية والتوعية  املعيش ية، وتو  مما ال شك فيه أ ن حتسني الظروف 

ادلينية، وال رسية والرعاية املهنية والرعاية الرتوحيية يه من العوامل الهامة يف ختطيط وتنفيذ الربامج  

قليل من أ اثرها الهدامة  ة الاضطراابت السلوكية واضطراابت الشخصية والت الوقائية خلفض مشلك

 املدمرة. 

 : (2)والبيئ العالج النفىس    -2

ذكر بعض الباحثني أ هنم جنحوا يف عالج السلوك املعادي للمجمتع ابس تخدام أ ساليب العالج  

هل العالج النفيس مع  النفيس، ومهنا التحليل النفيس خاصة أ ثناء التنومي اال حيايئ، غري أ ن ما جس

عض احلاالت الفردية،   وال يتجاوز ب املضطربني سلوكيًا، خاصة السلوك املعادي للمجمتع يعترب ضئيالً 

ذكل أ ن خصائص هؤالء ال فراد من اخنفاض ادلافعية حنو التغيري ونقص الشعور ابذلنب، ونقص  

املعاجل لكها تتعارض مع أ سس   الاستبصار والالمباالة وعدم القدرة عىل اقامة جتاوب انفعايل مع

 . (1)ومبادى جناح هذا العالج

ت الشخصية العالجات السلوكية اليت تشمل الطفل   عالج اضطراابالواعدة يف  من أ مه املنايح

ووادليه وأ رسته، وقد معل )ابترسون( وزمالؤه عىل مدى ثالثة عقود لتطوير واختيار برانمج  

حيث يتعمل ال ابء تقنيات خاصة للتعامل مع أ طفاهلم، كتقنية ، للتعامل مع الوادلين وتدريهبم سلويك

تعلميهم أ يضًا أ ساليب  دعمي السلوكيات املعادية للمجمتع، و عية بداًل عن ت تدعمي السلوكيات الاجامت

جيابيًا، واس تخدام "اال يقاف" أ و فقدان الامتيازات اليت ا  جيايب عندما يظهر الطفل سلواكً التدعمي اال  

ش متل الربانمج عىل جلسات ملامرسة اوانيًا أ و معاداًي للمجمتع، كام يصدر سلواكً عد اكتس هبا عندما

ة الصعوابت اليت واهجها ال ابء عند تطبيق أ ساليب العالج السلويك عىل الطفل  الفنيات ومناقش

من   ضافياً ا  املعادي للمجمتع، وقد برهن ابترسون وزمالؤه عىل فاعلية الربانمج، وتلقي الربانمج دعامً 

رانمج ابترسون  ن واملعلمون عن سلوك الطفل، وتبني أ يضًا أ ن ب اخالل التقارير اليت قدهما الوادل

ىل حتسني الزم  همات الاليئ شاركن يف الربانمج، وبرمغ  الء أ يضًا، وخفض الاكتئاب دلى ال  أ دى ا 

 

 . 295مرجع س بق ذكره، ص  ،مجعة س يد يوسف 1)(
(2) La planche J.B. Pontalis (1974). Diccionario de pscoanalisis. Barcelona. 

 . 261، ص اهرة(دار غريب للنرش )الق  .عمل النفس اجلنايئ. (1995 )معزت س يد عبد هللا (1)
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ال رس اليت   فاعلية الربانمج فا ن التدخل العاليج مع الوادلين قد ال يكون فعااًل خاصة يف بعض

عية  من طبقات اجامتتعاين من مشالك داخلية ورصاعات مضنية أ و رصحية أ و مع احلاالت اليت تأ يت

واقتصادية منخفضة، أ و اليت تعاين من انفصال عاطفي، أ و عندما يكون أ حد الوادلين أ و الكهام  

هو ال نفع  وس يةل عالجية ي يعاين من مرض نفيس، ويف هذه احلاةل يكون التدخل مع الطفل بأ  

 وال جدى.

املضطرب،  لطفل أ و للشخص وقد أ وحضت بعض البحوث أ مهية التوجيه املبارش للعالج املعريف ل

وابلفحص عىل العمليات املعرفية املرتبطة ابلسلوك العدواين، أ تضح أ ن هناك حتزياً معرفيًا يقف  

ن ال فعال الغامضة عىل  خلف السلوك املعادي للمجمتع، ومن نتاجئه أ ن ال طفال العدوانني يفرسو

ىل ينتقموا رداً عىل أ فعال    أ ن يثأ روا أ وأ هنا عدائية، هذه النظرة التحزيية قد تقود هؤالء ال شخاص ا 

ىل أ ن يترصفوا بشلك عدايئ   مل يقصد هبا أ ن تكون عدوانية، وهو ما يدعو زمالءمه مرة أ خرى ا 

 هو ما يزيد عدوان هؤالء ال طفال. جتاههم، و 

ط النفس يعترب من ال ساليب الواعدة، ضبط النفس يف املواقف املثرية للغضب.  التدريب عىل ضب 

نفسهم  النغامت املرحية، أ و أ ن يقولوا ل  أ ساليب مثل ( 1984)عها هنشو اليب اليت ابتد ومن ال س

اليت  مجاًل همدئة أ و التحول بعيداً عهنم، عىل أ ن ميارس ال طفال هذه ال ساليب يف الظروف 

 .(1)هانة من زمالهئما  س تفزازاً أ و جياهبون فهيا ا

نون من اضطراب املسكل، طفال اذلين يعاوهناك منحى سلويك معريف أ خر يمت اس تخدامه مع ال  

وهو تعلمي ال طفال املعاديني للمجمتع همارات حل  ( 1989) اذلي قدمه اكزدين  ىوجوهر هذا املنح

ىل التعاطف الوجداين، أ و تبين منظور  ال خر يف ماوةل ملساعدهتم عىل  املشالكت ابال ضافة ا 

الربانمج كذكل لعب )ادلور(   ية، ويشمل هذاالشخيص واملهام ال اكدمي  –التعامل مع الرصاع البيين 

ىل املدعامت املادية اليت تقدم عند النجاح يف   وممارسة املهارات املعرفية والسلوكية املتعلمة ابال ضافة ا 

املادية اخملتلفة عند الفشل يف تنفيذ حل املشالكت، وقد  حتقيق تغري سلويك ويفقد الفرد املدعامت

 الاجامتعي.  للسلوك اكنت النتاجئ مشجعة 

ىل الرمغ من صعوبة اضطراابت الشخصية املعادية للمجمتع، وابلرمغ ما متثهل من حتد للعالج باكفة  وع

املشالكت، والتحمك أ شاكهل فا ن هناك أ ماًل كبرياً فامي تقدمه ال ساليب اليت تركز عىل همارات حل 

 . (2)يف الاندفاعية وضبط النفس والتحمك يف الغضب

ىل  وقد خلص ال طباء أ نه للحصول عىل أ فضل النتاجئ يف عالج سلوكيات الشخصية النفس يني ا 

ىل أ نه يتعني وجود بيئة اجامتعية أ منة وصرب ال ينفذ، وفريق جيد التدريب،  املضادة للمجمتع، ا 

 عادة التعمل الاجامتعي. ا  والعالج ابلعمل و  ،لفردي وامجلاعي وخليط من أ نواع العالج ا

 

(1) Davison, G.C & Neale (1994). Abnormal Psychology. John Willy and Sons, Inc, New York, p. 438. 
 . 298 .ص ،مرجع س بق ذكره ،مجعة س يد يوسف (2)
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ن التاكمل بني املنايح   جراءات العالجية، ومشاركة هجات اجامتعية خمتلفة التفسريية واال   ا 

ومتخصصني خمتلفني، هو الضامن لنجاح اجلهود املبذوةل للحد من املشالكت النامجة عن  

 من اجملمتع وأ فراده عىل حد سواء.يد سالمة وأ  الاضطراابت السلوكية واليت من شأ هنا هتد

 العالج ابلعقار:   -3

ن العالج ابلعقارات )املش تقات القاعدية وابل خص مهنا  ني اذلين يفضلوهناك بعض ال خصائي 

مثل الباحث سلفرمان، عىل العالج ابلصدمات التشنيجية، قد خلص الباحث  ، دالنتني الصودمي(

ىل أ ن   عن كثب ومراجعة نتاجئ الرمس الكهرابيئ  بعد مشاهدة السلوك الس يكوابيت للمخ ا 

ىل وجالس يكوابتية قريبة الصةل ابلرصع وب البحث يف حاةل أ فة خمية، ويرى أ ن خري ، وأ شار ا 

منا تكون يف امجلع بني العقار والعالج النفيس  .(1)النتاجئ ا 

ىل العالج ابلصدمات التشنيجية )ابلكهرابء أ و حبقن الكر  ديزول( بوصفها من  وهناك من يشري ا 

ذ أ هنا تعطل نشاط القوالب اذلها  ىل حني وت الوسائط العالجية اليت قد جتدي، ا  سمح للوسائل  نية ا 

ىل بعض النتاجئ املشجعة  للعالج ابلصدمات  السوية يف الظهور وال داء. جرين وسلفرمان أ شاروا ا 

ج ملا هو معروف يف  قرتحوا أ ن تعطى الصدمات التشنيجية فرصهتا يف العالاو ، دون التشنيجية

 تفوق نتاجئها عىل نتيجة الصدمات دون التشنيجية.

ىل اس تعامل جر وهناك من يشري  وغريها من حاالت  ، عات كبرية من عقار البزندرين يف الس يكوابتيةا 

ضطراب يف الرمس الكهرابيئ للمخ. ويقرر )هل( أ ن الغالبية من هؤالء املرىض حيمتلون اجلرعات  الا

العقار، واذلين ال حيمتلوهنا ال جيدي معهم العالج به. ومن املس تحسن أ ن يعطى   العالية من هذا

ول من اليوم ليك يتوىق ال رق اذلي ينتج منه. عىل لك ال يوجد حىت ال ن ما  ر يف النصف ال  العقا

 ليه كعالج مس تقر للس يكوابتية.يربر الاطمئنان ا  

 : (1)الوقاية من الاضطراابت السلوكية  -  4

ن الاضطر  اابت السلوكية متثل مشلكة حقيقية لاكفة اجملمتعات، وذلا توجب أ ن تكون هناك هجود  ا 

ويمت ذكل مبشاركة متخصصون يف فروع علمية متعددة. أ ما عن كيفية ، رضارهاائية للحد من أ  وق

 الوقاية من الاضطراابت السلوكية فتوجب أ ن نذكر أ واًل ما يه مس توايت الوقاية. 

 مس توايت الوقاية: 

  الوقاية يف ثالث جراءات ا  الصحة العاملية اعتادت أ ن تصنف  رات ال مم املتحدة ومنظمةمنشو 

 التايل:  فئات عىل النحو

 الوقاية من ادلرجة ال وىل.  -1

 

(1) Silver,D (1994). The EEG and Therapy of Criminal Psychopath. J.GR. Psychopath, vol 3, pp 439-

446. 
منشورات هيئة الصحة العاملية: ، دور ال خصايئ اال لكينييك يف مؤسسات الصحة النفس ية .(1985) ة(مصطفى سويف وأ خرين )ترمج (1)

 القاهرة.
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 الوقاية من ادلرجة الثانية. -2

 الوقاية من ادلرجة الثالثة. -3

 -الوقاية من ادلرجة ال وىل: 

عية احلياة بتعديل الظروف واملؤسسات الاجامتعية ويف هذا املس توى يمت العمل عىل حتسني نو 

 نفس ية أ قل ما تكون. الاجامتعية وال ابلطريقة اليت تصبح معها اال صاابت 

صابة ابالضطراابت السلوكية، يف ش بكة ال س باب الاكمنة وراء اال  وابلرمغ من التعدد والتشابك 

ىل هدف منع الاضطراابت السلوكية، ف ا ن العمل الوقايئ من ادلرجة  وابلرمغ من صعوبة الوصول ا 

ىل خفض حاالت الاضطراابت السلوكية، وهذا   وميكن حتقيقه  يالً ليس هدفًا مس تح ال وىل هيدف ا 

 :(1)جراءات ال تيةمن خالل اتباع اال  

 )أ ( حتديد امجلاعات املس هتدفة: 

صابهتا ابالضطراابت، ومهنا   ويه جامعات مددة داخل اجملمتع الكبري يرتفع يف حالهتا احامتل ا 

 صابة عدة عوامل مهنا: الاضطراابت السلوكية، ويسهم يف ارتفاع الاحامتل ابال  

 وغري ذكل من العوامل البيولوجية.، ولوجية وتشمل الوراثة أ و الشذوذ الكروموزىمالعوامل البي  -1

والشعور ابلتعاسة   ،العوامل النفس ية كنقص اذلاكء واضطراب أ ساليب التنش ئة الاجامتعية -2

صية باط، والتعرض للضغوط النفس ية اخملتلفة، ووجود أ مراض نفس ية وضعف تكوين الشخ واال ح

 حياء. لال  ناد والقابلية والع 

اجامتعية  والفقر ووجود مناذج  ،اكلتفكك ال رسى، والانفصال بني الوادلين ،العوامل الاجامتعية -3

 سيئة، والتعطل والترشد. 

ابالضطراابت   ةصاباعات الهشة أ و املس هتدفة لال  امجل ن هؤالء ال فراد يشلّكون ما يعرف ابمسا  

 . يف اجملمتع أ كرث من غريمه  السلوكية

 ال ساليب الرتبوية: )ب( اس تخدام  

صابة  يف ميدان الوقاية ال ولية من اال   وهناك طرق متعددة الس تخدام ال ساليب الرتبوية

طار املدارس واملراهقني، ابالضطراابت السلوكية، وميكن اس تخدام هذه ال ساليب مع ال طفال يف ا  

ىل ال  ؤ وكذكل لل ابء واملربني املس وذكل لتيرس هلم س بل   بناء والتالميذ ولني لتوصيلها بدورمه ا 

اكتشاف الاضطراابت السلوكية، والتعرف عىل ال شخاص املس هتدفني وتزويدمه ابملعلومات  

الرتبية والتعلمي   أ ن  الصحيحية عن الاضطراابت السلوكية ومسبباهتا وطرق عالهجا، وهذا يعىن

 ادلرجة ال وىل. من  مل الوقايئحدى القنوات اليت ينبغي اس تغاللها ملامرسة العا  ميكن أ ن متثل 

 )ج( العناية املبكرة ابحلاالت حتت الالكنيكية:  

 

ص  القححاهرة، دار املعححارف .صحححة النفسحح يةلكنييك يف مؤسسات الدور ال خصايئ النفيس اال   .(1985) درويش، زين العابدين )ترمجة( (1)

51.- 61. 
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 ال  يعاىن عدد غري قليل من الش باب من أ شاكل ودرجات معينة من الاضطراابت وال عراض اليت 

ال ترتكهم  ولكهنا مع ذكل  ،لكنيكية تضعهم يف عداد املرىضا  أ عراض ترىق ل ن تشخص بأ هنا 

 ليحس بوا أ سوايء.

 رجة الثانية: الوقاية من ادل   -2

يه عىل حسب تعريف )دافيسون( و )نيل( تكل اجلهود اليت تبذل الكتشاف الاضطراابت مبكراً  

ىل اضطراابت وصور جعز مزمنة منشورات منظمة   . وتشري(1)حبيث حتول دون تفامقها وحتولها ا 

ضطراابت أ و  من اس مترار الاىل أ هنا التدخل العالىج املبكر حبيث ميكن الوقاية ا  الصحة العاملية 

 احليلوةل دون مضاعفاهتا. 

 الوقاية من ادلرجة الثالثة:   -3

ويه مرادف للعالج، ويمت فهيا الرتكزي عىل التقليل من املرتتبات طويةل املدى لالضطراب، وهتدف  

ىل احلاةل املزمنة، وذكل من خالل  الوقاية م ىل جتنب حتول الاضطراب ا  ن ادلرجة الثالثة ا 

تأ خرة نسبيًا هبدف منع حدوث مضاعفات أ كرث من خالل التأ هيل النشط  ت العالجية امل التدخال

البقاء ابملؤسسات العالجية لفرتات طويةل لتجنب   ي والاستيعاب الاجامتعي، وكذكل تقليل دواع

 لهذا احلجز يف تكل ال ماكن.  نبيةال اثر اجلا 

جراءات وقائية عامة   : (1)ا 

 )أ ( التوعية: 

، عالم املرئية واملسموعة واملقروءة، والندواتمكنة من وسائل اال  فة الوسائل املينبغي جتنيد اك

ومناجه التعلمي وغريها للتوعية ابالضطراابت السلوكية، وكيفية اكتشافها وعالهجا والوقاية مهنا، مع  

عدادرضورة ال  عداد املعلومات اليت تقدم للتوعية ا   اً دقيقًا دون مبالغة أ و هتويل. عناية اب 

 : (2)ية( التنش ئة ال رس )ب 

لصاحلة  تشلك ال رسة نواة معلية التنش ئة الاجامتعية، فهيي اليت ينبغي أ ن تقدم للنشء القدوة ا

 املقبول والتعالمي ادلينية لهيم منذ الصغر السلوك الاجامتعي املقبول وغري ا  سلواكً جمسداً، كام تنقل 

خالل  مواطن الزلل من نة وحتمهيم من امحليدة، وتغرس يف نفوسهم القمي ال صيةل والصفات احلس  

 املراقبة والتوجيه املس متر. 

 )ج( تقوية الوازع ادليىن: 

 

(1) Davison, G.C, and Neale, J.M. (2000). Abnormal Psychology. John Willy and Sons, Inc, New York, 

p. 19. 
. شالكت التعاطي واال دمانسرتاتيجية قومية ملاكحفة اخملدرات ومعاجلة م االتقرير المتهيدي ابقرتاح  (.1991) جلنة املستشارين العلميني (1)

 .جلنائيةلقويم للبحوث الاجامتعية وامنشورات املركز ا، القاهرة
 . 532القاهرة ص ، دار غريب للنرش والتوزيع. عمل النفس اجلنايئ. (1995) محمد حشاتة ربيع (2)
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عداد الفرد املتاكمل اذلي يرتافق سلوكه مع مبادى محيدة من أ جل   ىل ا  هتدف التوعية ادلينية ا 

لل من  فق النفيس والاجامتعي للفرد وحصته والزتامه ابلضوابط ادلينية والاجامتعية واليت تقالتوا

 ات السلوكية. الاحنراف

ن تقوية الوازع ادليىن مطلب أ سايس، ا ال أ نه أ كرث وجواًب للحامية من الاضطراابت السلوكية ذات    ا 

معلية التنش ئة  (1)نبغي أ ن تبدأ  الطابع الاجامتعي، اكلكذب والرسقة والعدوان والقلق وغريها، وي 

ًا حيميه من مثل  جوق وجد معه س ياذا شب الطفل عن الطا  ادلينية الصحيحة منذ الصغر حىت 

 هذه الاضطراابت. 

 : (2))د( اس تخدام نظام الرتبية 

ميكن توظيف نظام الرتبية والتعلمي يف الوقاية من الاضطراابت السلوكية، سواء فامي يتعلق ابملناجه  

صفية، وميكن الاس تفادة من هذه النشاطات  النشطة الت ادلراس ية، أ و فامي يسمى ابل  واملقررا

والانامتء  والالزتام  ،لتلميذ وامتصاص السلوك العدواين، وتعلمي الصدق وال مانةاة متتص طاقة اك د

 جياىب. والتفاعل الاجامتعى اال  

  كتشاف املبكر لالضطراب من رشاف داخل املدرسة، ل ن الربامج الرتبوية والاويربز دور همم لال  

 أ مه أ سس الوقاية. 

 : رشادية كوس يةل وقائية )ه( الربامج اال  

الربامج ابلنس بة لل فراد اذلين يرتكبون اضطراابت سلوكية ذات طابع اجامتعي   تصمم بعض هذه 

 دوانيني ورافضني لهؤالء ال بناء.واكن أ ابؤمه ع

 )و( التدخالت البيئية كوس يةل وقائية:  

ل  م الاختيار العشوايئ لتقومي عدة برامج مصمت أ صاًل للتأ ثري يف امليل للجرمية من خالمت اس تخدا

ل شخاص املهيئني لالحنراف، وقد خصص أ حد هذه الربامج للتعامل مع البيئة التعلميية تغيري بيئة ا

 لعدد من الصبية هبدف حتسني تقدير اذلات دلهيم. 

اليب مااكة ادلور يك يتعلموا كيفية القيام ابلعمل،  ويف هذه الربامج يتلقون دروسًا خاصة يف أ س

احة وال مانة وأ قل  يبية اكنوا أ كرث تعاواًن وشعوراً ابلر اجملموعة التجر وجاءت النتاجئ لتؤكد أ ن أ فراد 

 مياًل للجناح. 

ذن الوقاية من الاضطراابت السلوكية أ مر ممكن، وأ ن هناك وسائل متعددة للهنوض هبذا ال مر،   ا 

 .(1)قي هذا املوضوع الاهامتم الاكيف من املتخصصني املعنينيفقط أ ن يل

 

 533ص  ،مرجع س بق ذكره .محمد حشاتة ربيع (1)
والتعلمي،   حة للتطبيق يف جمال الرتبيةل خاليق يف توجيه السلوك اال نساين، اسرتاتيجية مقرت جلنة املستشارين والباحثني، دور الوازع ا (2)

 . 133، د.ت، ص23اجملةل العربية لدلراسات ال منية العدد 
 .531 .ص ،القاهرة، دار غريب  .عمل النفس اجلنايئ (.1995) معزت س يد زعرت (1)
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