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 : الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي لتعديل أنماط التفكير اإلجرامي لدى النساء السجينات، واستندت الدراسة   
على المنهج شبه التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع السجينات الصادرة بحقهن أحكام والمودعات في شعبة سجن الملز بمدينة 

( سجينة تم توزيعهن عشوائًيا الى مجموعتين تجريبية 20( سجينة، وتكونت عينة الدراسة من )100هـ وعددهن )1441الرياض عام  
وضابطة، وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية أظهرت نتائج الدراسة: فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي لتعديل التفكير اإلجرامي 

( في التفكير اإلجرامي بين α  ≤  0.05الداللة ) جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لدى السجينات، ويتضح ذلك من خالل و 
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على مقياس القائمة النفسـية للتفكير 

( بين متوسطي α  ≤   0.05ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اإلجرامي وأبعاده، لصالح أفراد المجموعة التجريبية، ووج
 درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسـين )القبلي، البعدي( على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده لصالح القياس 

اإلجرامي لدى المجموعة التجريبية إذ بلغت قيمة معامل ايتا البعدي، ووجود أثر إيجابي مرتفع للبرنامج اإلرشادي في خفض التفكير  
  (، وأوصت الدراسة بتزويد مراكز اإلرشاد النفسـي داخل السجون باإلمكانات المادية والفنية الالزمة والكوادر البشـرية المؤهلة لتنفيذ1.25)

اشـر، وتضمين برنامج تعديل التفكير اإلجرامي، في خطة  البرامج اإلرشادية عن بعد؛ نظًرا لظروف جائحة كورونا وتعذر التطبيق المب
 الرعاية الالحقة بهدف التأكد من تأثيره على السجينات ضمن بيئتهم الطبيعية وأيًضا المساهمة في الحد من االنتكاس والعودة. 

 اإلرشاد المعرفي السلوكي، التفكير اإلجرامي، السجينات.  الكلمات المفتاحية:

  :المقدمة .1
تشكل دراسة الظاهرة اإلجرامية حيًزا هاًما في الدراسات المتصلة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، ويرجع ذلك إلى االهتمام العالمي  
بالوقاية من الظاهرة اإلجرامية والحد من انتشارها، فاالستقرار في الحياة عامة والتطور االقتصادي والنمو االجتماعي، كل ذلك متوقف  

 سالمة األفراد في المجتمع. على أمن و 
فترى  بالسلوك،  التفكير  قدم توضـيح ألهمية عالقة  قد  التاريخي  التطور  أن  الدراسة  للجريمة، ترى  السـيكولوجي  التفسـير  وعن 

االتجاهات والمعتقدات النظرية المعرفية أن سلوك الفرد تحكمه إلى حد بعيد عوامل فكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث األشـياء فضال عن  
ولهذا التي يحملها عن األشـياء والعالم وذاته، فهناك أهمية كبيرة لتأثير العوامل المعرفية و اإلدراكية على إثارة االضطرابات في السلوك،  

 ( 2014السبب تطورت التقنيات العالجية للتأثير المباشـر في طريقة التفكير بهدف العالج النفسـي )الشمري،
( إلى أنه يمكن أن تكون األفعال اإلجرامية مرتبطة بمعالجة المعلومات  Beck&Beck,1995ضوء ذلك يشـير بيك وبيك )وفي 

التلقائية، التي تحدث تلقائيًا على أساس المخطوطات المعرفية فهي تشمل كل من أنماط التفكير اإليجابية والسلبية التي تنطوي على  
إذا كانت أنماط تفكير الفرد سلبية للغاية أو غير واقعية فإن النتيجة هي التفسـير الخاطئ للمواقف    أخطاء في التفكير، مما يفسـر أنه

 ونشوء المشاعر السلبية، في بعض الحاالت يتكون السلوك المدمر كالسلوك اإلجرامي.
جرمين قد فكروا في جرائمهم ( أن السلوك االجرامي هو نتيجة لتفكير غير عقالني، حيث إن المClark, 2010كما يذكر كالرك )

خاطر قبل ارتكابها، وكثيرا ما يقومون بتحليل التكلفة والفوائد حول ما إذا كانت الجريمة تستحق ارتكابها بناء على المكافأة المحتملة والم
 التي تنطوي عليها.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

228 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

وسامينو) يوشـيلسون  من  كال  قدمها  التي  اإلجرامي  التفكير  أنماط  تعد  نتيجة  Samenow &Yochelson, 1976وكذلك   )
مالحظتهم لقصور التفسـيرات التقليدية للسلوكيات اإلجرامية، تفترض أن لدى المجرمين طريقة مختلفة في التفكير، إذ تدفعهم مجموعة  

تفكير من األنماط المعرفية التي تبدو بالنسبة لهم منطقية وتتسق مع البناء المعرفي الخاص بهم، ومع ذلك فهي تعتبر خاطئة وفقًا لل
المسئول، فاألشخاص الخارجين عن القانون من ذوي ذلك البناء المعرفي، يرون أنفسهم والعالم المحيط بهم بطريقة تختلف عن الطريقة 

 التي يرى بها البقية العالم المحيط بهم.
عوامل المنبئة بالتورط  ( ان أنماط التفكير من أقوى الLindblom, et al., 2017وفي ذات السياق تشير الدراسات التجريبية )

المستقبلي في النشاط اإلجرامي، حيث تم إيضاح هذه العالقة في كل من أبحاث علم النفس االجتماعي والجنائي والتي تشـير إلى أن  
 Engels etاألفراد الذين يتبنون مفهوم التفكير اإلجرامي معرضون بشكل أكبر لخطر االنخراط في سلوك إجرامي كما في دراسات )

al. 2004  ؛Mills et al. 2002  ؛Nesdale et al. 2009  ؛Simourd.1999  ؛Stevensonet al. 2003  ؛Vitaro et al. 
2000  .) 

ويعرف والترز التفكير اإلجرامي بأنه " المواقف والمعتقدات واألسباب المنطقية التي يستخدمها الجناة لتبرير ودعم سلوكهم اإلجرامي " 
(Walters,2006.p.7 .) 

هذا المنطلق بدأت البحوث والدراسات النفسـية والجنائية إلى تطوير البرامج العالجية المالئمة لخفض أنماط التفكير اإلجرامي ومن  
كعامل وقائي من السلوك اإلجرامي، وقد أشارت األبحاث الحديثة إلى أهمية العالج المعرفي السلوكي في تعديل أنماط التفكير اإلجرامي 

قامت بعض الدراسات بتوظيف فنيات اإلرشاد المعرفي السلوكي في برامج تعديل التفكير اإلجرامي، كما جاء في  لدى الجناة، حيث  
 (. Lindblom, et al., 2017(   ودراسة )Lipsey, Landenberger & Wilson.2007دراسة )

ة يعتبر عالجا سائدا مع المجرمين  ( أن العالج المعرفي بأنواعه المختلفBush, Harris & Parker ,2016وأكد بوش وآخرين )
في الواليات المتحدة وأوروبا، وهو مبني على استيعاب أن السلوك اإلجرامي ما هو إال نتيجة لطرق التفكير اإلجرامية، والتي لن تتغير  

ي المجتمع يصب حتى يتغير السلوك معها في آن واحد، ويخلص إلى أن إعطاء المجرمين فرصة لتغيير تفكيرهم وحياتهم ومكانتهم ف
فاعلين في  المجرمين كأفراد  التفكير حتى نرى  تغييرا في  القانون، ولكنه يتطلب  يتعارض مع تحكيم  الجميع، فاألمر ال  في مصلحة 

 المجتمع. 
وبناًء على ذلك تشجع النماذج التي تقوم على النظرية المعرفية، النزالء على فحص معتقداتهم وفرضـياتهم وإدراك المشكالت في  

النزالء ا يتعلم  ذلك عندها  يتحقق  أفعالهم، وعندما  الذاتي وقبول مسؤولية  الوعي  اإلجرامي، وتطوير  النشاط  إلى  بهم  أدت  التي  لحكم 
استراتيجيات صنع القرار والمهارات االجتماعية الالزمة إلحالل السلوكيات التي تضعهم في صعوبات مع السلوكيات المحمودة اجتماعيًا 

 ( 2016حسن، . )البداينة وال
( مؤكدة على دور زيادة الوعي بأنماط التفكير اإلجرامي لدى السجناء في  Lemieux, 2020وجاءت نتائج دراسة حديثة أجراها )

خفض االتجاه نحو ارتكاب السلوك اإلجرامي ، مبينه انه كلما كان هنالك فهم مسبق ألنماط التفكير اإلجرامي زاد الوعي بالمسئولية نحو 
 رار. اتخاذ الق

ويستهدف البحث الحالي فئة هامه من مرتكبي الجرائم وهن النساء )السجينات(، حيث يشكل اإليداع في السجن عبئٍا نفسـيا على  
النساء بشكل عام وعلى النساء العربيات على وجه خاص كونهن يعشن في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد والعرف، فهن أكثر تأثر 

 بنظرة المجتمع لهن.
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بالمئة من    9إلى    2تجدر االشارة إلى أنه تمثل النساء والفتيات األقلية من السجناء حول العالم، حيث تقدر أعدادهم من    حيث
مجموع السجناء على مستوى العالم، ومع الوضع في االعتبار قلة عددهم، تخضع السجينات ألنظمة العدالة الجنائية التي تم وضعها 

 (. PRI, 2014ياجات الخاصة بهم، ويفسـر ذلك بقلة األبحاث والبيانات المتوفرة بشأن خلفياتهم وسماتهم )للرجال، والتي ال تلبي االحت
( بأن السلوك اإلجرامي للمرأة لم ينل االهتمام الكافي من الباحثين ومراكز اإلحصاء العتبار 2005في ذات السـياق يشـير بركو )

لمجتمعات العربية واإلسالمية، وركز معظمها على الجريمة عند الرجل )أبو الخيـر، ان قضايا المرأة لها حساسـية وخصوصـية لدى ا
2014 .) 

ومن هذا المنطلق تسعى الدراسة الحالية للكشف عن مدى فاعلية برنامج يستند على نظرية اإلرشاد المعرفي السلوكي في تعديل 
 أنماط التفكير اإلجرامي لدى السجينات. 

 مشكلة الدراسة: 
استحوذت محاوالت فهم السلوك اإلجرامي والتنبؤ به اهتمامات العديد من الباحثين لعشـرات السنوات، وتناولت عدد من البحوث لقد  

العالقة بين عدد من المتغيرات الشخصـية ومتغيرات أخرى كالعوامل األسـرية ونوع الجنس من جهة والسلوك اإلجرامي من جهة أخرى 
 (. 2010(، وطبقت برامج تستهدف السلوك اإلجرامي كدراسة )الزعبي، 2016(، )عبدهللا،  2006،  كما جاء في دراسة )عبد هللا

بجانب االهتمام بالسلوك، توجه الباحثين في اآلونة األخيرة إلى االهتمام بالفكرة التي يتولد عنها السلوك، وينبع هذا االهتمام 
التفكير اإلجرامية، وأنه لكي يغير الجناة سلوكهم يجب عليهم تغيير الطريقة بالتفكير من إدراك أن السلوك اإلجرامي هو نتيجة لطرق  

( أن وراء كل انفعال أو سلوك او اضطراب انفعالي بناء معرفي سابق لظهوره  Clarizio,1985التي يفكرون بها، حيث يشـير كالرزو )
أو تغيير هذه البناءات المعرفية، ويدلل ذلك على أهمية   وان األسلوب األمثل للتخلص من تلك االضطرابات االنفعالية يكمن في تعديل

 التفكير باعتباره عملية سابقة.

(  وجدوا ان أنماط التفكير لها دورها في  Walters ,White &Denny, 1991على المالحظات السـريرية لكال من )  ًً وبناء
للوم على الظروف الخارجية لنتائج السلوك االجرامي وتقديم ارتكاب الجريمة، ومن تلك األنماط أسلوب التهدئة وهو الميل إلى القاء ا

المسوغات واالعذار على ارتكاب الجرائم، فعندما يقوم بسـرقة مال فإنه يبرر ذلك بأن المال في األساس هو ماله وهو أحق به من غيره 
ية والقاء اللوم والمسئولية على الضحية، وكذلك وانه اذا لم يسـرقه سـيقوم غيره بالسـرقة، والهدف من ذلك عدم تحمل أي مسئولية شخصـ

أسلوب االستحقاق ويعني التوجه نحو االمتياز او التملك والميل إلى التعرف الخاطئ على حاجات ووجهات نظر األخرين، فعلى سبيل 
لشخص العادي الذي تم  المثال عندما يتم القبض على مرتكب الجريمة عدة مرات فانه طبقا ألسلوب االستحقاق يرى انه أفضل من ا

 القبض عليه، ألنه مازال بمقدوره خرق النظام ومعاودة ارتكاب الجريمة.

( دراسة وصفية حديثة في سجن إصالحية الرياض، وسجن عفيف، وسجن الدوادمي، على عينة  2020وقد أجرى )العتيبي،  
 ودة السلوك اإلجرامي لدى نزالء المؤسسات اإلصالحية.نزياًل، أفادت بأن ألنماط التفكير االجرامي قدرة تنبؤية في معا 230بلغت 

وهذا ما تؤكده الباحثة من خالل خبرتها في العمل مع الفتيات الجانحات، فقد الحظت أهمية األفكار والمعتقدات التي تتبناها 
تهم "، يعطي مبررات للبدء واالستمرار النزيلة وتأثيرها على السلوك، فعلى سبيل المثال تبني المعتقد القائل " الناس سـيئون ويجب معاقب

 في التمرد على قيم وأنظمة المجتمع ومخالفة القانون.
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وفي هذا الصدد هناك زيادة في عدد من يعودون إلى ارتكاب الجرائم على الرغم من خضوعهم لبرامج إصالحية وتأهيلية خصوصًا  
 (. 2018من النساء )بن شـري، 

( ان هناك مشكلة تتعلق بإعادة تأهيل الجناة وهي انه نادرا ما يتم تضمين  Friedel &Hess, 2005وهذا ما يؤكده فريد وهايس )
 متغيرات منها أنماط التفكير اإلجرامي على الرغم أنها أثبتت قدرتها على التنبؤ بالعودة إلى الجريمة. 

سجينه  1286هـ الى إيداع ما يعادل  1441ام  وتشير نسبة الجرائم النسائية داخل المملكة العربية السعودية حسب أحدث إحصائية لع
سجينة صدرت بحقهن أحكام تشريعية )المديرية العامة للسجون،  196من مختلف الجنسيات، وشكلت النساء السعوديات منهن ما يقارب  

2019 .) 

إلى المتزايدة  المحاوالت  وفي ضوء  المجتمع،  من  الهامة  الشـريحة  هذه  إلى  االلتفات  تتطلب  األعداد  بالبرامج   وتلك  االهتمام 
والخدمات التأهيلية والتطويرية على المستوى العالمي، ومن خالل البحث وجدت الدراسة الحالية قصور في البرامج اإلرشادية النفسـية 

التفك التفكيـر اإلجرامي، ويعتبر  ير  المتخصصة المقدمة للسجينات على المستوى المحلي والتي تهتم بالجانب المعرفي الذي يستهدف 
اإلجرامي عامل تنبؤي ينذر بخطر قد يصل إلى ارتكاب السلوك اإلجرامي، حيث تتسلل األفكار اإلجرامية إلى عقل المجرم، فيتجاهل  
كل العواقب المترتبة على هذا الفعل، من خالل تقديم مبررات تجعل األمر مقبول بالنسبة له أخالقيًا، وقد يلقي اللوم على األخرين او 

 نكر الفعل بعد حدوثه، او يعمل على تحريف نتائج السلوك اإلجرامي.الضحية، او ي

 ( المحيذيف  دراسة  منها  الدراسات  العديد من  تذكر  سابًقا  لما ورد  دور  2013وبالنظر  تفعيل  إلى  تحتاج  السجن  ثقافة  ان   )
المؤسسات المشـرفة على السجن بما من شأنه الرفع من مستوى الوعي بمخاطر الجريمة وأضرارها، وتعزيز روادع الجريمة الثالثة اإليماني 

 (. 2018ث إن السجن عقوبة على جرائم متعددة، ويعود ذلك لتفشـي الفكر اإلجرامي بين السجناء)بن شـري، والعقابي واالجتماعي حي

ويتضح من المعطيات السابقة ضرورة أهمية البحث في هذه المشكلة للتوصل إلى تدخل يساهم في خفض وتعديل أنماط التفكير  
 اإلجرامي، لدى السجينات في المؤسسات اإلصالحية.

ما مدى فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي في تعديل بعض أنماط التفكير    نا طرحت الدراسة التساؤل الرئيسـي التالي:ومن ه
 والذي اشتقت منه التساؤالت الفرعية األتية: اإلجرامي لدى السجينات؟

المجموعة التجريبية ودرجات أفراد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التفكير اإلجرامي بين متوسطات درجات أفراد   -1
للتفكير اإلجرامي وأبعاده، لصالح أفراد المجموعة   النفسـية  القائمة  البرنامج على مقياس  المجموعة الضابطة بعد تطبيق 

 التجريبية؟
على  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسـين )القبلي، البعدي(   -2

 مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده لصالح القياس البعدي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياسـين )القبلي، البعدي( على   -3

 مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده؟
 خفض التفكير اإلجرامي على السجينات؟ ما أثر البرنامج اإلرشادي على  -4
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 فروض الدراسة: 
( في التفكير اإلجرامي بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  α  ≤   0.05الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

جرامي وأبعاده، لصالح  التجريبية ودرجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإل
 أفراد المجموعة التجريبية«.

( بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في α  ≤   0.05»توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -2
 القياسـين )القبلي، البعدي( على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده لصالح القياس البعدي«.

( بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في  α  ≤   0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )»ال   -3
 القياسـين )القبلي، البعدي( على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده«.

 جريبية«.»هناك إثر إيجابي للبرنامج اإلرشادي في خفض التفكير اإلجرامي لدى المجموعة الت -4
 أهمية الدراسة: 

 األهمية العلمية النظرية:   -أ
إضافة نتائج تسهم في دعم البحوث حول دور اإلرشاد المعرفي السلوكي في تعديل أنماط التفكير اإلجرامي، إذ أن هناك  -

 العالم العربي.ندرة في البحوث العربية التي تطرقت الي التفكير اإلجرامي ، مما يسهم بدعم وتزويد المكتبات في 
إضافة دراسة تعنى بالسجينات وبرامج تأهليهن في المملكة العربية السعودية، مما يسهم في دعم البرامج اإلرشادية للحد من   -

 . 2030الجريمة والدفع ببرامج تمكين المرأة وفق رؤية المملكة  
 للدراسة:  التطبيقية أو العملية األهمية -ب

ال - المتخصصـين في  الدراسة وتطبيق إمكانية استفادة  المؤسسات اإلصالحية ودور األحداث من هذه  عمل اإلرشادي في 
 برنامجها وتطويره. 

تقديم برنامج إرشادي يوظف نتائج الدراسة الحالية يستهدف السجينات الالتي لديهن نمط تفكير إجرامي، مع التركيز بشكل  -
 رئيسي على أساليب التفكير اإلجرامي.

 مفاهيم الدراسة:   .2
 التفكير اإلجرامي  1.2

 )أ( مفهوم الجريمة: 

 المفهوم القانوني للجريمة: -1
تعرف الجريمة من وجهة النظر القانونية على أنها: "عمل أو تصـرف متعمد يخرق القانون الجنائي، وترتكب بدون عذر وفي  

 (. 333،  2016موقف غير دفاعي، ويعاقب عليها من قبل الدولة كجناية أو جنحة" )البداينة والحسن،  
يرى القانون الجريمة : بأنها كل فعل غير مشـروع نتيجة اإلرادة الجنائية والذي يعد له القانون عقوبة أو تدابير احترازية وبناء 
على هذا التعريف ال يعد أي نشاط جريمة في نظر المجتمع إال إذا كان منصوص عليه في القانون وهو ما يعرف عنه بقاعدة الشـرعية  

وتلتزم بها  معظم التشـريعات في العالم لضمان عدم التعدي على الحريات العامة، حيث أن بعض أفراد  "جريمة بدون نصالجنائية "ال  
ة المجتمع يعلمون باألفعال التي يعتبرها القانون غير مشـروعة، ويعلمون بالعقوبات المقررة لها، وبالتالي ال يكفي كي نعتبر الفعل جريم

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

232 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

، أو خطر على الجماعة فقط، فال يعتبر الفعل جريمة إال في الوقت الذي ينص الشـرع على تجريمه وعقاب أن يكون غير أخالقي فقط
مرتكبيه، ويركز القانون الجنائي أساسا على الجريمة كفعل دون االهتمام كثيرا بمرتكب هذا الفعل، ونشاهد هذا بسهولة إذا ما شاهدنا 

 (. 1990نصوص المشـرع العقابية )هنداوي، 

 لمفهوم االجتماعي للجريمة: ا -2
تعرف الجريمة بأنها: " كل فعل قد ينتج عنه انتهاك للقواعد األخالقية ويعاقب عليه القانون لما ترتب عليه من ضرر يلحق الفرد  

 (.6،  2010أو المجتمع" )الزعبي، 
 (. 42،  2004بعقوبة" )الطخيس،كما تعرف:" بأنها سلوك تحرمه الدولة لضرره على المجتمع، ويمكن أن ترد عليه 

بهذا المنظور تستمد الوجود من شـرعية القوانين واللوائح التي تحرمها جماعة معينة، وهي بهذا تختلف باختالف القيم  فالجريمة
 .واختالف الجماعات فما يعتبر جريمة في مجتمع قد ال يعد كذلك في مجتمع آخر

 المفهوم النفسـي للجريمة: -3
ها: إشباع لغرائز إنسانية بطريقة شاذة، ال يقوم بها الشخص العادي. ويعود ذلك ألحوال نفسـية شاذة انتابت تعرف الجريمة بأن

 (. 2008مرتكب الجريمة في لحظة ارتكابها بالذات )بهنام، 
العادي، إرضاء  وتعتبر الجريمة حسب منظور التحليل النفسـي، حاله من اإلشباع لغريزة إنسانية بطريقة شاذة ال يقوم بها الشخص  

للغريزة نفسها، وذلك اإلرضاء يصاحبه علة، وشذوذ في الصحة النفسـية، باإلضافة إلى ضـياع القيم والمثل العليا والجريمة، فهي حسب 
ص وبالرجوع للدراسات النفسـية التي تقوم على الفح ما نادت به مدرسة التحليل النفسـي صـراع بين غريزة الذات والشعور االجتماعي،  

لشخصـية المجرمين يظهر وجود توتر، قلق، وكراهية، وسـرعة الغضب واستثارة فهم ال يعتبرون من المرضى النفسـيين التقليديين، وال 
يعتبرون مثل األسوياء، بل هي تعد حالة بينية، بحيث يؤكد التاريخ المرضـي لهم االتجاه نحو االنحراف والكذب وارتكاب المخالفات منذ 

ن إبداء أي نوع من الندم أو تأنيب الضمير، وال يخجلون مما يقومون به بل يظهرون دائما وكأن لديهم تبرير لما يفعلونه من الطفولة دو 
 (. 2008سلوك غير أخالقي في نظر اآلخرين، أي الضعف والهشاشة على مستوى األنا في ضبط متطلبات األنا األعلى )غانم، 
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 المفهوم التكاملي للجريمة: -4
ل ما سبق من تعريفات انقسم العلماء إلى فريقين: األول يؤكد على التعريف القانوني للجريمة، معتدين بذلك باالنتقادات من خال

 التي حكمت على المحاوالت العلمية التي استدلت بالجانب القانوني لدراسة الجريمة بأنها دراسة غير علمية. 
لوا ان يجمعوا بين التعريفين القانوني واالجتماعي لتفسـير الجريمة بأنها كل فعل  أما الفريق الثاني فهم عدد من العلماء الذين حاو 

بها وهذا الفرق للقوانين يمثل المساس بالمجتمع في أمنه وسالمة أفراده، ومؤسساته، وقيمه وأخالقه   ذو بعد مادي ينتهك القوانين المعمول
 (. 37، 2000)الجريوي، 

أنها: كل فعل يعاقب عليه القانون وينتهك بدوره قيم ومعايير االجتماعية السائدة انتهاك صارما  وبناًء على ما سبق تعرف الجريمة  
 (. 30، 2005يتجاوز حدود التسامح الممكنة )بركو، 

المنطلق تعتبر كل فعل فردي او جماعي، اجتماعي يتضمن انتهاك لقواعد الجماعة   ويتضح مما سبق أن الجريمة من ذلك 
ا. ولذلك فإن أغلب تعريفات الجريمة اهتمت بالفكرة القانونية للجريمة، بالرغم من كون الجريمة في تغير مستمر من وعاداتها ومعاييره

وقت آلخر، ومن مكان إلى آخر، فبعض األفعال تعد جريمة في دولة ما، في حين أنها ليست كذلك في دولة أخرى، بل حتى في الدولة  
قت آلخر، وال يمكن القول بأن هذا التغيير مهما حدث في أي مكان أو زمان، فإنه تغير نسبي الواحدة، يتغير وصف سلوك الفرد من و 

وليس مطلقا، فاألفعال اإلجرامية التي تحدث في الحاضر تشبه إلى حد كبير اإلجرام الذي حـدث في الماضـي، وما سـيحدث مستقبال مع 
ابل للتعريف بصورة عامة ومختلفة، وأي محاولة تهدف إلى إعطائه طابع عام  تنوع في وسائل اإلجرام، فاإلجــرام يعد عمل نسبي غير ق

 ومطلق ستؤدي إلى الغموض والتناقض الستحالة جمع عناصـر ثابتة وعامة للمجرم. 
 وتعرف الجريمة في الدراسة الحالية:

وم به امرأة راشدة، مخالفة بذلك الفعل  هي الفعل الذي ينتهك القانون والقيم السائدة في المجتمع، وينص عليه بعقوبة جزائية، تق
 القانون المعمول به في المجتمع السعودي، ويتم ايداعها في السجن.

 )ب( التفكير اإلجرامي: 

 تعريف نمط التفكير:  -1
اللغة العربية إلى المثال أو النموذج الذي يحتذى أو ينقل، كما يدل على األسلوب والشكل   والمنوال  يشـير مصطلح نمط في 

" النمط أو النموذج style of lifeوالقالب والفئة والصورة والنوع، مثال ذلك أنماط الشخصـية واألنماط األدبية، وهناك نمط أسلوب الحياة "
 (. 2005" )علي، Stereotype" ونمط الرتيب الجامد "Prototypeاألصلي "

متعلمه ويتم تطويرها من خالل االشتراطات التي يواجها الفرد في البيئة المحلية،  هذا ويرى بعض الباحثين أن بعض أنماط التفكير  
 بحيث تصبح لديه إشـراقات محفوظة يستدعيها عندما يواجه هذه المثيرات وهذا ما يمثل اتجاه بافلوف.
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 مفهوم التفكير اإلجرامي:  -2
معتاد لقواعد ومبادئ وقوانين اعتمدت من قبل هيئة تشـريعية يعرف التفكير اإلجرامي بأنه معرفة مصممة لبدء او مواصلة، انتهاك  

 (. 520، 2012حاكمة )مكموران & هوارد، 
كما يعرف بأنه: المحتوى الفكري والعمليات التي تساهم في البدء ومواصلة السلوك الخارج عن القانون، ويعتبر بمثابة العملية 

 (. Walters, 2012العقلية الالزمة للعيش في أسلوب الحياة اإلجرامي )
اإلجرامي بمحتواه وعمليته   التفكير  ينفذوه   Content and Process أيضًا يعرف  االجرامي وال  التفكير  البعض  يمارس  إذ 

اطالقا، ويكشف أخرون عن نمط من التفكير يتبع قواعد وأعراف يتبعها التفكير اإلجرامي ورغم ذلك فهم ليسوا مجرمين دائمين، فالتفكير 
 (. 2012شـرط ضروري ولكنه غير كاف للسلوك اإلجرامي )مكموران & هوارد، اإلجرامي 

وتعرف الباحثة التفكير اإلجرامي بأنه: أفكار ومعتقدات تدعم وتبرر للفرد انتهاك حقوق األخرين بناء على بنية معرفيه محرفه، 
 للمسائل القانونية.  ويترتب على تلك األفكار سلوكيات مضادة لقيم ومعايير المجتمع، مما يعرض الفرد

 األنماط الثمانية للتفكير اإلجرامي: -3
( من خالل نموذج نمط الحياة اإلجرامي ان الجانب المعرفي يحمل ثمانية انماط من التفكير ترتبط معا، Walters (1990يرى والترز

 إذ تعمل هذه األنماط بالحفاظ على الحياة االجرامية.
غة هذه األنماط في ضوء المالحظات السـريرية، التي تنعكس في القائمة النفسـية ألنماط التفكير بصـيا   Walters (1990)وقام والترز  

 تتمثل هذه األساليب بـ:  PICTS االجرامي
 .الميل إلى اللقاء اللوم على الظروف الخارجية لنتائج السلوك االجرامية وتقديم المسوغات واالعذار على ارتكاب الجرائم التهدئة: .1
 .يتسم بتدني تحمل االحباط، والميل إلى التخلص من الروادع االخالقية التي تقف امام السلوك االجرامي القطع: .2
  .التوجه نحو االمتياز او التملك والميل إلى التعرف الخاطئ على حاجات ووجهات نظر اآلخرين االستحقاق: .3
 الحاجة إلى تحقيق الشعور المرتفع بالسـيطرة والسلطة على االخرين.  التوجه نحو القوة: .4
  .اعتقاد الفرد بانه شخص جيد على الرغم من النتائج المدمرة الناتجة عن مشاركته في السلوك االجرامي الحساسـية العاطفية: .5
  .اعتقاد الفرد بان النتائج السلبية للسلوك االجرامي يمكن تجنبها التفاؤل المفرط: .6
 عند التعامل مع المشكالت االجتماعية.يتسم بضعف التفكير الناقد والثقة المفرطة بالخبرة المعرفية القليلة  الخمول المعرفي: .7
 (. 2019عدم االتساق بين التفكير والسلوك )صالح،   التفكك: .8

 ( 2012: )مكموران وهوارد،  -نمط الحياة اإلجرامي –ويوضح الجدول التالي وصف ألنماط التفكير اإلجرامي حسب نظرية 
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 (1جدول رقم )
 وصف أنماط التفكير اإلجرامي 

 لوصفا نمط التفكير 

 Modificationالتبرير 
أو   األخرين  او  البيئة  على  اإلجرامي  للفعل  السلبية  للعواقب  بالنسبة  اللوم  إسقاط 
المجتمع عموما. مثال: إذا كانت الحكومة هي المتحكم فإن العنف أسلوب مناسب 

 يعبر به المرء عن عدم رضاه عن الحكومة. 

 Cut offالقطع 
التخلص من الروادع االخالقية التي تقف يتسم بتدني تحمل   االحباط، والميل إلى 

تعاطي  المثال:  سبيل  على  تعبير،  او  صورة  باستخدام  االجرامي،  السلوك  امام 
 المخدرات نتيجة الفصل من العمل.

-Entitleاستحقاق  
mint 

االعتقاد بأن الفرد يستحق انتهاك حقوق األخرين وقواعد المجتمع من أجل الكسب  
أنها احتياجات. مثل: "  الرغبات على  الشخصـي، ويكون ذلك غاليا بإساءة تحديد 
أستحق حياة كريمة وإذا كانت الطريقة الوحيدة للوصول إلى حياة كريمة بانتزاعها من  

 األخرين فليكن".
 توجيه القوة 

Power 
Orientation 

مفرح كأمر الناس الرغبة في القوة الشخصـية والتحكم في األخرين. مثال: ال شـيء  
 ان يستلقوا على األرض خالل عملية سطو على بنك".

 الحساسـية العاطفية
Emotional 
sensitivity 

هدايا   شـراء  المثال:  على سبيل  األخرين.  على  أثر جيد  ان ألفعاله  الفرد  إحساس 
ألصدقائه في األعياد تعادل او تبطل سلوكه اإلجرامي في الحياة، حيث يعتبر نفسه 

 مميز وقوي فيقول لنفسه انا اختلس المال من األغنياء ألعطي المحتاجين.شخص 

 التفاؤل المفرط 
Super optimism 

اعتقاد غير واقعي بأن الفرد يمكن أن يهرب من العواقب السلبية لألسلوب اإلجرامي 
في الحياة. على سبيل المثال: عندما يقوم بفعل غير قانوني مثل التزوير او تهريب 

 ات، يظن انه من المستحيل ان يقبض عليه. المخدر 

معرفي  خمول 
Cognitive 
Indolence 

اندفاعي وغير  اتخاذ القرارات بشكل  إلى  الناقد مما يؤدي  التفكير  الفرد إلى  افتقار 
منطقي والميل ال اختصار الطرق بشكل غير قانوني للحصول على المبتغى. مثال: 

نزل ينفذها بسـرعه دون التفكير بالمشاكل بمجرد ان تنتاب الفرد فكرة للسطو على م
 المترتبة عليها.

 تفكك 
Discontinuity 

أي تشوش في وجه األحداث البيئية لدرجة ان يعاني الفرد من مشاكل تلي نوايا طيبة  
في البداية. مثال: في كل مره أغادر السجن أنوي ان ال اعود مجددا للجريمة، ولكن  

 بدأت بنيه طيبه ثم انحرفت عن المسار الصحيح. ما يحدث أنى أجد نفسـي 
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 مفهوم اإلرشاد المعرفي السلوكي 2.2

ظهر مصطلح اإلرشاد المعرفي السلوكي في بداية الثلث األخير من هذا القرن، ويهتم هذا النوع من اإلرشاد النفسـي بالجانب 
استخدام استراتيجيات معرفية وسلوكية وانفعالية واجتماعية وبيئية، إلحداث الوجداني للمريض، وبالسـياق االجتماعي من حوله من خالل  

ولقد اسُتخِدمت بعض المصطلحات العربية كترجمة  Cognition مشتقه من مصطلح   Cognitive    التغير المرغوب فيه، فكلمة معرفي
الحصـر )استغراق، تعرَّف، ذهن(. إال المثال ال  المصطلح، منها على سبيل  النفسـي   لهذا  التراث  أن كلمة معرفي ُتستخدم بكثرة في 

 (. 2000المحارب، )  (Cognition)والكلمات الثالث األولى )استغراق أو تعَّرف أو ذهن( هي الترجمات المناسبة لـ
كندال   )المحارب،  (Kindall, 1993)عرفه  في  المعرفي  2000المذكور  اإلرشاد  في  المستخدمة  الفنيات  بأنه محاولة دمج   )

النفسـية بهدف إحداث تغييرات مطلوبة في  الخدمة  الجوانب المعرفية لطالب  السلوك مع  التعامل مع  التي ثبت نجاحها في  السلوكي 
سلوكه، باإلضافة إلى ذلك يهتم اإلرشاد المعرفي السلوكي بالجانب الوجداني للمريض وبالسـياق االجتماعي من حوله من خالل استخدام  

 وسلوكية وانفعالية واجتماعية وبيئية إلحداث التغيير المرغوب فيه. استراتيجيات معرفيـة
يرى بيك اإلرشاد السلوكي المعرفي في صورته الواسعة يشمل كل الطرق التي من شأنها أن تخفف الضـيق عن طريق تصحيح  

ـيق بصفة عامة، وبمقارنة انفعاالت الشخص المفاهيم الذهنية الخاطئة، دون إهمال االستجابات االنفعالية التي تعد المصدر المباشـر للض
 (. Beck, 1979من خالل معرفة طريقة تفكيره وتصحيح األفكار الخاطئة يمكن إخماد االستجابات االنفعالية غير المناسبة )

جزء من  ( اإلرشاد المعرفي السلوكي بأنه هو "نوع من اإلرشاد النفسـي   يضع الخلل في  1996كما يعرف الجلبي واليحيي ) 
 (. 261، 1996العملية المعرفية وهي األفكار أو التصورات عن النفس واآلخرين والحيـاة" )الجلبي واليحيي، 

 وتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة للعالج المعرفي السلوكي ما يأتي:

 أنه يركز على استخدام العديد من الفنيات التي تهدف إلى تعديل سلوك الفرد.  •
 واالنفعال والسلوك تربطهم عالقة متبادلة. أن المعرفة  •
 ان اضطراب سلوك الفرد يتم بفعل التفكير الخاطئ.  •
 يعلم الفرد كيف يقوم بتحديد المعتقد والفكرة الخاطئة والالعقالنية وتبديلها بفكره ومعتقد منطقي عقالني.  •

 مفهوم السجينات  3.2

الالتي صدرت عليهن   "بأنهن  السجن:  الحكم  تعرف نزيالت  ينتظرن صدور  الالتي  أو  الجرائم  نتيجة الرتكابهن بعض  أحكام 
 (. 27، 2005بحقهن" )العنزي، 

( السجين بأنه: "كل شخص يتم إيداعه بأحد السجون التي هي أماكن  41،  2018الوارد في )بن شـري،    2004ويعرف المهذبي،
 داع أو لتنفيذ حكم أو بموجب الجبر بالسجن".معدة إليواء األشخاص الذين ال يجوز إيداعهم إال بموجب بطاقة إي 

كما يعرف السجين بأنه: "شخص ارتكب فعل غير مشـروع يقرر له القانون عقوبة سالبة للحرية ويودع في السجن مدة محددة، 
 (. 2265، 2009لخروجه عن المعايير السائدة بحكم قضائي ")العربي،

بن فعل مخالف وفق النظام التشـريعي، وترتب على ذلك الفعل منع حريتهن وتعرف الباحثة السجينات: هن النساء الالتي ارتك
 بموجب حكم قضائي، يستوجب اإليداع في السجن، ويخضعن خالل مدة المحكومية لبرامج اإلصالح والتأهيل حتى اإلفراج عنهن. 
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 منهج الدراسة:  .3
نهج الذي يدرس عالقات السبب والنتيجة عن طريق تعريض  هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، ويعرف بأنه " الم تبنت الباحثة في

واحدة او أكثر من المجموعات التجريبية إلى ظروف معينة )المتغير التجريبي او المستقل( ومقارنة نتائجها مع مجموعة أو أكثر من 
رشادي معرفي سلوكي لتعديل (، الختبار فاعلية برنامج إ181،  2015المجموعات الضابطة، مع ضبط المتغيرات الخارجية )مقدم،  

 أنماط التفكير اإلجرامي لدى نزيالت سجن الملز بالرياض. 

ومن حيث تصميم منهج هذه الدراسة، فقد اعتمدت الدراسة على التصميم شبه التجريبي ذي المجموعتين المتناظرتين ويعرف  
بية والضابطة على أساس التطابق في المتغيرات التي يعتقد  بأنه: طريقة للتحكم التجريبي، حيث يتم توزيع األفراد على المجموعة التجري

( ُطبق على مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة مع 204،    2015أنها تؤثر على المتغير التابع مثل: العمر، مستوى التعليم )مقدم،
 . القياس القبلي والبعدي لكل مجوعة على حدة

 مجتمع الدراسة:  1.3

الحالية من جميع السجينات الصادرة بحقهن أحكام والمودعات في شعبة سجن الملز بمدينة الرياض وقت يتكون مجتمع الدراسة  
الحالية من عام   الدراسة  السجن(،  100هـ وعددهن ) 1441إجراء  إدارة  الباحثة من  التي حصلت عليها  ( سجينة )حسب اإلحصائية 

 وقضايا قتل وقضايا مالية، والقضايا ذات المدة القصـيرة جًدا. والالتي أودعن في قضايا أخالقية، وقضايا مخدرات ومسكرات 

 عينة الدراسة:  2.3

سجينة طبق عليهن مقياس القائمة   45الختيار العينة تمت دعوت السجينات للمشاركة في إجراء الدراسة وقد استجاب منهن  
الدرجات في المقياس ومن ثم تم توزيعهن عشوائيًا الى مجموعتين سجينة منهن على أعلى    20النفسية ألنماط التفكير اإلجرامي، وحصلت  

 .تجريبية وضابطة ، مع مراعاة التكافؤ بين المجموعتين

 أدوات الدراسة:  3.3

 )أ( مقياس القائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي. 

 الخصائص السـيكو مترية للمقياس في الدراسة الحالية: •
: ثبات المقياس:  أوالا

التجزئة  جرى   ألفا كرو نباخ، وطريقة  التفكير اإلجرامي بطريقتين هما: معامل ثبات  النفسـية ألنماط  القائمة  التحقق من ثبات 
)النصفين متساويين(، وُيبين  المقياس زوجًيا  المقياس بسبب كون عدد فقرات  النصفية باستخدام معادلة سبيرمان بروان لتعديل طول 

 ت الثبات:( نتائج معامال1الجدول رقم ) 
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 : معامالت ثبات ألفا كرو نباخ والتجزئة للمقاييس الفرعية للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي 2جدول

ثبات   عدد البنود المقياس  معامل 
 ألفا كرو نباخ

 ثبات التجزئة النصفية
 ثبات التجزئة النصفية معامل ارتباط الجزأين 

 Mollification (Mo) 8 0.916 0.789 0.882التهدئة 
 Cut off (Co 8 0.943 0.890 0.942القطع )

 Entitlement (En) 8 0.943 0.949 0.974االستحقاق 
 Power Orientation (Po) 8 0.927 0.810 0.895توجيه القوة  

 Super optimism (So) 8 0.887 0.831 0.908التفاؤل المفرط  
المعرفي    Cognitiveالخمول 

Indolence (Ci) 
8 0.901 0.894 0.944 

 Discontinuity (Ds) 8 0.851 0.795 0.886التفكك 
االستباقي   اإلجرامي    -التفكير 

Proactive Criminal Thinking 
32 0.978 0.954 0.977 

 Reactive  -التفكير اإلجرامي التفاعلي  
Criminal Thinking 

24 0.967 0.939 0.969 

 GCT 56 0.987 0.966 0.982التفكير اإلجرامي العام 
( أن قيم معامل ثبات ألفا كرو نباخ للمقاييس الفرعية للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي تراوحت  1يتضح من نتائج الجدول ) 

( وهي قيم مقبولة إحصائًيا، وبذلك 982  -0.882(، بينما تراوحت قيم معامل ثبات التجزئة النصفية لها بين )987  -0.851بين )
، ومن ثم يمكن االعتماد عليها في الحصول  قائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي تتمّتع بدرجة مقبولة من الثباتالاعتبرت الباحثة أن 

 على نتائج دقيقة عند تطبيقها. 

 ثانياا: صدق المقياس: 

للتحقق من صدق المقياس عرض في صورته األولية على مجموعة من المحكمين من الخبراء والمتخصصـين    الصدق الظاهري: -
(، وبناء على آرائهم وتعليماتهم أجرت الباحثة بعض التعديالت اللغوية  5إلبداء الرأي في عبارات المقياس وأبعاده )ملحق رقم 

في الجدول التالي ونفذت الباحثة كل اإلجراءات الالزمة حتى خرج لبعض العبارات لتصبح أكثر فهما ووضوحًا ومالئمة كما  
 المقياس بصورته النهائية للتطبيق على عينة الدراسة الحالية. 

: لغرض التحقق من صدق االتساق الداخلي للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي، ُحسب معامل صدق االتساق الداخلي -
نود القائمة والدرجة الكلية للمقياس الفرعي الذي يحتويه، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون االرتباط بين درجة كل بند من ب

 لحساب قيم معامالت االرتباط، والجدول التالي يوّضح نتائج التحليل:
-  
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 معامالت صدق االتساق الداخلي لبنود المقاييس الفرعية للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي  :3جدول 

للمقياس   البند مقاييس الفرعيةال الكلية  بالدرجة  البند  ارتباط 
 الفرعي

الكلية للمقياس  البند البند بالدرجة  ارتباط 
 الفرعي

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  مستوى الداللة  معامل االرتباط 

التهدئة  بنود 
Mollification 

(Mo) 

2 0.563 ** 0.01 35 0.894 ** 0.01 
8 0.912 ** 0.01 45 0.714 ** 0.01 

14 0.897 ** 0.01 53 0.675 ** 0.01 
17 0.904 ** 0.01 71 0.760 ** 0.01 

القطع  بنود 
(Cutoff (Co 

6 0.640 ** 0.01 57 0.874 ** 0.01 
20 0.890 ** 0.01 64 0.956 ** 0.01 
31 0.785 ** 0.01 70 0.883 ** 0.01 
40 0.877 ** 0.01 79 0.833 ** 0.01 

االستحقاق   بنود 
Entitlement 

(En) 

1 0.905 ** 0.01 38 0.787 ** 0.01 
12 0.939 ** 0.01 65 0.863 ** 0.01 
28 0.822 ** 0.01 73 0.766 ** 0.01 
33 0.830 ** 0.01 80 0.868 ** 0.01 

القوة  توجيه  بنود 
Power 

Orientation 
(Po) 

9 0.889 ** 0.01 41 0.890 ** 0.01 
18 0.559 * 0.05 49 0.807 ** 0.01 
24 0.691 ** 0.01 66 0.885 ** 0.01 
34 0.874 ** 0.01 75 0.879 ** 0.01 

المفرط  التفاؤل  بنود 
Super 

optimism (So) 

5 0.594 ** 0.01 44 0.628 ** 0.01 
13 0.930 ** 0.01 52 0.827 ** 0.01 
22 0.771 ** 0.01 61 0.649 ** 0.01 
29 0.954 ** 0.01 76 0.583 ** 0.01 

الخمول  بنود 
المعرفي 

Cognitive 
Indolence (Ci) 

16 0.838 ** 0.01 51 0.852 ** 0.01 
23 0.924 ** 0.01 54 0.698 ** 0.01 
30 0.903 ** 0.01 63 0.891 ** 0.01 
 غير دال  0.310 74 0.01 ** 0.661 43
 غير دال  0.188 59 0.01 ** 0.679 4

26 0.640 ** 0.01 62 0.844 ** 0.01 
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التفكك   بنود 
Discontinuity 

(Ds) 

36 0.909 ** 0.01 68 0.802 ** 0.01 
47 0.765 ** 0.01 78 0.725 ** 0.01 

اإلجرامي   التفكير 
 االستباقي 

2 0.936 ** 0.01 35 0.823 ** 0.01 
8 0.519 * 0.05 38 0.758 ** 0.01 

14 0.455 * 0.05 41 0.896 ** 0.01 
17 0.884 ** 0.01 44 0.509 * 0.05 
35 0.860 ** 0.01 45 0.724 ** 0.01 
45 0.900 ** 0.01 49 0.778 ** 0.01 
53 0.931 ** 0.01 52 0.860 ** 0.01 
71 0.908 ** 0.01 53 0.592 ** 0.01 
1 0.896 ** 0.01 61 0.607 ** 0.01 

12 0.540 * 0.01 65 0.852 ** 0.01 
28 0.809 ** 0.01 66 0.844 ** 0.01 
33 0.651 ** 0.01 71 0.806 ** 0.01 
38 0.832 ** 0.01 73 0.691 ** 0.01 
65 0.894 ** 0.01 75 0.857 ** 0.01 
73 0.757 ** 0.01 79 0.562 ** 0.01 
80 0.844 ** 0.01 80 0.859 ** 0.01 

اإلجرامي   التفكير 
 التفاعلي 

4 0.664 ** 0.01 51 0.835 ** 0.01 
6 0.593 ** 0.01 54 0.698 ** 0.01 

16 0.770 ** 0.01 57 0.892 ** 0.01 
 غير دال  0.031 59 0.01 ** 0.839 20
23 0.907 ** 0.01 62 0.827 ** 0.01 
26 0.707 ** 0.01 63 0.866 ** 0.01 
30 0.882 ** 0.01 64 0.936 ** 0.01 
31 0.762 ** 0.01 68 0.784 ** 0.01 
36 0.910 ** 0.01 70 0.898 ** 0.01 
 غير دال  0.357 74 0.01 ** 0.894 40
43 0.646 ** 0.01 78 0.742 ** 0.01 
47 0.687 ** 0.01 79 0.842 ** 0.01 
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 (   0.01( ** ذات داللة إحصائية عند )0.05* ذات داللة إحصائية عند )  

( أن البنود المكونة للمقاييس الفرعية للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي ترتبط بالدرجة الكلية  2)  يتضح من نتائج الجدول
(، وتدل قيم معامالت االرتباط على  0.05  –  0.01للمقياس الذي يحتويها ارتباًطا ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة يتراوح بين )

،   59على البنود، المكونة للمقاييس الفرعية للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي، أما البنود أرقام ) توفر االتساق بين استجابات العينة  
وبالرغم من أنها غير دالة إحصائًيا، لم تقم الباحثة بحذفها وذلك؛ ألن محّكمي   ( فقد أظهرت نتائج التحليل عدم داللتها إحصائًيا،74

المقياس اتفقوا على مالئمتها، باإلضافة إلى أن بقاءها ال يؤثر على مدى صدق المقياس، كما أن درجة الثبات في وجودها مرتفعة األمر 
 وفر االتساق بين البنود المكونة للقائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي.وتدل قيم معامالت االرتباط على تالذي يقلل من الحاجة لحذفها،  

 )ب( البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي لتعديل أنماط التفكير االجرامي لدى السجينات )اعداد الباحثة(.

ًا للعالج المعرفي السلوكي المختصـر  برنامج معرفي سلوكي لتعديل أنماط التفكير اإلجرامي لدى السجينات وفق  بأعدادالباحثة    تقام
 ( جلسات بعد عرضها على المحكمين.6)بسبب جائحة كورونا( إلى )

 : جلسات البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي4جدول 

 الفنيات المستخدمة أهداف الجلسة  موضوع الجلسة رقم الجلسة
 

 األولى
 

 التثقيف النفسـي 
بين   )العالقة 

التفكير  
 والسلوك( 

 التعريف بمفهوم التفكير اإلجرامي. •
الفكرة   • ونمط  التلقائية  الفكرة  تحديد  على  التدريب 

 اإلجرامي الداعم لها.
 ايجاد الدليل المؤيد والدليل المعارض للفكرة. •
والسلوك  • التفكير  أنماط  بين  العالقة  استنتاج 

 اإلجرامي.

سجل  المراقبة الذاتية    سجل  
 اضافي األفكار   واجب  

 
 الثانية 

تحمل  تعزيز 
 المسئولية

الكشف عن األفكار الداعمة إلى التبرير وإلقاء اللوم   •
 على األخرين. 

مناقشة األفكار الداعمة إلى التبرير وإلقاء اللوم على   •
 األخرين.

الذات   • اتجاه  المسئولية  تحمل  على  القدرة  تعزيز 
 واتجاه األخرين.

الذاتية   األسئلة    – المراقبة 
الموجه  السقراطي واالكتشاف  ة 

الخبرات   – أحدث  مناقشة 
الواجبات    –االنفعالية  

 اإلضافي 

 
 الثالثة 

 
 إدارة الغضب 

 التعرف على مفهوم الغضب واألثار المترتبة عليه.  •
 فحص األفكار الداعمة للغضب.  •
والتفكير  • المرتفع  الغضب  بين  العالقة  استنتاج 

 الخاطئ في المواقف المثيرة للغضب.

واالكتشاف  السقراطية  األسئلة 
أحدث    –الموجه   مناقشة 

االنفعالية   لعب   –الخبرات 
 الواجب اإلضافي   –األدوار 
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 الرابعة 

 
حل   أسلوب 

 المشكالت 

 التعرف على خطوات مهارة حل المشكالت.  •
البدائل   • وتوليد  المشكالت  حل  استراتيجيات  تعلم 

 الخاصة بالحلول. 
الص • المواقف  نحو  اإليجابي  أو  التفكير  عبة 

 المشكالت. 

الذاتية    –التعزيز    –المراقبة 
واالكتشاف  السقراطية  األسئلة 

 الواجب االضافي  –الموجه 

 
 الخامسة

 
 

العدالة   قيمة 
 واحترام القانون 

 التعرف على أهمية القانون والهدف من تطبيقه  •
 فحص األفكار حول أخذ الحقوق بالقوة من األخرين.  •
باألنظمة واحترامها من أجل تحقيق تعزيز االلتزام   •

 العدالة والتوازن االجتماعي السليم.

الدليل   األسئلة    -اختبار 
الموجه   واالكتشاف  السقراطية 

الخبرات   – أحدث  مناقشة 
 الواجب اإلضافي  –االنفعالية 

 
 السادسة

 
تعديل 

االستجابات  
 وإدارة المخاطر 

 .تحديد المواقف عالية الخطورة والتعامل معها •
تعامل بشكل فعال مع األفكار والرغبة الشديدة إلى  ال •

 .العودة للسلوك السابق
 .تعلم االستجابات البديلة، لتقليل العواقب السلبية •
 خلق نمط حياة أكثر توازن. •
منه،   • االستفادة  ومدى  اإلرشادي  البرنامج  تقييم 

 السلبيات(.  –متحدثين عن )اإليجابيات 
 التطبيق البعدي.  •
 النزيالت على المشاركة. شكر  •

الذاتية   األسئلة    – المراقبة 
الموجه   واالكتشاف  السقراطية 

التغذية الراجعة    –االسترخاء    –
 الواجب اإلضافي  –

 إجراءات التطبيق لجمع البيانات:  4.3

ا لإلجراءات التالية:   ُطبقت الدراسة وفقا

العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، وإعداد اإلطار النظري االطالع على األدب النظري، والدراسات السابقة   -
 للدراسة. 

 ترجمة وتقنين مقياس القائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي والتأكد من خصائصه السـيكو مترية. -
 عرض المقياس المستخدم للمختصـين للتحكيم. -
 .الالزمة من الجهات المختصة بالدراسات العلياالحصول على الموافقات الرسمية والخطابات  -
 تطبيق مقياس القائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي الستخراج الخصائص السـيكو مترية. -
 إعداد البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة.  -
 عرض البرنامج اإلرشادي للمختصـين للتحكيم. -
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خاللها إجراء الدراسة والتطبيق على عينة من مفردات مجتمعها والمتمثلة في المديرية لتواصل مع الجهة المعنية التي سـيتم من  ا -
العامة للسجون؛ للحصول على موافقة بتطبيق الدراسة الميدانية على مفردات عينة الدراسة من السجينات السعوديات الصادرة بحقهم 

 أحكام والمودعات في شعبة سجن الملز بمدينة الرياض. 
 يين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وفقًا للمعايير المحددة والشـروط المنهجية.اختيار وتع -
 سجينات(. 10سجينات، التجريبية وعدد أفرادها  10إجراء المجانسة بين مجموعتي الدراسة )الضابطة وعدد أفرادها  -
وعتين التجريبية والضابطة؛ للتحقق من تكافؤ المجموعتين  التطبيق القبلي لمقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي على أفراد المجم -

 على نتائج القياس القبلي. 
 تطبيق البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجريبية وفقًا للخطة اإلجرائية التي أعدتها الباحثة. -
 بية والضابطة.التطبيق البعدي لمقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي على أفرد المجموعتين التجري -
 التصحيح وجدولة البيانات، واستخالص النتائج، وتفسـيرها، ومناقشتها.  -
 صـياغة التوصـيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.  -

 األساليب اإلحصائية: 5.3

اإلحصائي وفيما    SPSSالختبار فرضـيات الدراسة عمدت الباحثة الستخدام عدًدا من األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج  
 يلي بياًنا باألساليب اإلحصائية المستخدمة:

 ت.(؛ لتقدير صدق أدوات الدراسة المستخدمة في جمع البياناCoefficient Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -
 (؛ الختبار مدى ثبات أدوات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات. Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرو نباخ ) -
 (؛ للتحقق من توزيع البيانات بطريقة اعتدالية. Shapiro- Wilkاختبار شابيرو ويلك ) -
 البيانات بطريقة اعتدالية.( المعدل؛ للتحقق من توزيع Kolmogorov-Smirnovسمرنوف ) -اختبار كولمجروف  -
(؛ للتحقق من تجانس التباين بين مجموعتي Levene's Test for Equality of Variancesاختبار ليفين لتجانس التباين ) -

 الدراسة. 
 (؛ للكشف عن داللة الفروق فروق المتوسطات المستقلة.Independent sample T testاختبار)ت( لعينتين مستقلتين ) -
(، كبديل لمقياس )ت( البارامتري؛ لحساب داللة فروق المتوسطات المستقلة، Mann-Whitney Testويتني )اختبار مان   -

 في حالة عدم توافر شـروط االختبار المعلمي.
(، كبديل لمقياس )ت( البارامتري؛ لحساب داللة فروق المتوسطات Wilcoxon Signed Ranks Testاختبار ويلكوكسون ) -

 عدم توافر شـروط االختبار المعلمي.المرتبطة، في حالة 
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 نتائج الدراسة  .4
 عرض نتيجة الفرض األول 1.4

( في  α  ≤  0.05الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   نّص الفرض األول من فروض الدراسة على اآلتي:
أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على مقياس التفكير اإلجرامي بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات  

 القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده، لصالح أفراد المجموعة التجريبية. 

والختبار صحة هذا الفرض جرى استخراج قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين: التجريبية والضابطة في التطبيق  
لمقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده، حيث تّم الكشف عن داللة الفروق االحصائية بين المتوسطات باستخدام اختبار )ت(  البعدي  

المجموعة التجريبية(، حيث أظهرت    - (؛ للمقارنة بين متوسطين مستقلين )المجموعة الضابطة Mann-Whitney Testواختبار مان وتني) 
أن توزيع بيانات مقياس القائمة النفسـية ألنماط توّزع بيانات المجموعتين: التجريبية والضابطة بعدًيا وفق التوّزع الطبيعي  نتائج التحقق من  

ير التفكير اإلجرامي للمجموعتين: التجريبية والضابطة بعدًيا فيما يتعلق بمتغيرات: )التهدئة، القطع، االستحقاق، الخمول المعرفي، التفك
تفاعلي( يتبع التوزيع الطبيعي ومن ثّم يمكن استخدام إحصاء معلمًيا )بارا مترًيا( لدراسة داللة الفروق بين المتوسطين في هذه  اإلجرامي ال

فيما المتغيرات، ويتمثل في اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، بينما كشفت النتائج أن توزيع البيانات للمجموعتين: التجريبية والضابطة بعدًيا  
متغيرات: )توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي العام( ال يتبع التوزيع الطبيعي يتعلق ب

سطين مما يدل أن بيانات ال تتوزع توزيًعا طبيعًيا، ومن ثّم ال يمكن استخدام إحصاء معلمًيا )بارا مترًيا( لدراسة داللة الفروق بين المتو 
)في   وتني  مان  اختبار  الباحثة  استخدمت  عليه  وبناًء  المتغيرات،  لعينتين   (Mann-Whitney Testهذه   " " ت  اختبار  بدياًل عن 

 وفيما يلي تفصـيل الختبار صحة الفرض األول وعرض والجداول التي توضح أهم النتائج التي تّم التوصل إليها:   مستقلتين،

قلتين وداللته اإلحصائية للفروق بين المجموعتين: التجريبية والضابطة في القياس البعدي  لعينتين مست  : نتائج اختبار )ت(4جدول  
 لمتغيرات: )التهدئة، القطع، االستحقاق، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي(

 المتغير 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
 العدد  المجموعة  التطبيق 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
 قيمة الداللة 

α قيمة 

 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 البعدي 0.555 0.363 التهدئة
 1.99 24.80 10 الضابطة 

12.521 0.000 
 2.45 12.30 10 التجريبية 

 0.000 13.343 1.79 25.90 10 الضابطة  البعدي 0.054 4.265 القطع
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 المتغير 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
 العدد  المجموعة  التطبيق 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة )ت( المعياري 

 قيمة الداللة 

α قيمة 

 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 2.82 11.80 10 التجريبية 

 البعدي 0.181 1.940 االستحقاق 
 1.43 26.40 10 الضابطة 

12.890 0.000 
 2.74 13.80 10 التجريبية 

 البعدي 0.128 2.541 الخمول المعرفي 
 1.65 26.60 10 الضابطة 

7.194 0.000 
 4.73 15.20 10 التجريبية 

اإلجرامي  التفكير 
 التفاعلي 

 البعدي 0.713 0.139
 5.74 77.50 10 الضابطة 

11.347 0.000 
 8.57 40.50 10 التجريبية 

 ( الجدول  نتائج  من  ) 4يتضح  الداللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود   )0.05   ≥  α  )  أفراد  بين درجات  متوسطات 
)التهدئة، القطع، االستحقاق، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي(    القياس البعدي لمتغيرات:المجموعتين: التجريبية والضابطة في  

 . ُتعزى إلى مجموعة الدراسة التجريبية بعد تطبيق البرنامج

لعينتين مستقلتين وداللته اإلحصائية للفروق بين المجموعتين: التجريبية والضابطة في القياس   : نتائج اختبار )مان وتني(5جدول  
 يرات: )توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي العام(البعدي لمتغ

 المجموعة  التطبيق  المتغير 
المتوسط 
 الحسابي

 العدد 
متوسط  

 الرتب
مجموع  

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

 قيمة الداللة 

α 

 البعدي توجيه القوة
 155.00 15.50 10 24.40 الضابطة 

0.000 3.801 0.000 
 55.00 5.50 10 11.90 التجريبية 

 البعدي التفاؤل المفرط
 154.50 15.45 10 25.30 الضابطة 

0.500 3.772 0.000 
 55.50 5.55 10 12.90 التجريبية 
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 المجموعة  التطبيق  المتغير 
المتوسط 
 الحسابي

 العدد 
متوسط  

 الرتب
مجموع  

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

 قيمة الداللة 

α 

 البعدي التفكك 
 155.00 15.50 10 25.00 الضابطة 

0.000 3.792 0.000 
 55.00 5.50 10 13.50 التجريبية 

 البعدي التفكير اإلجرامي االستباقي
 155.00 15.50 10 100.90 الضابطة 

0.000 3.782 0.000 
 55.00 5.50 10 50.90 التجريبية 

 البعدي التفكير اإلجرامي العام
 155.00 15.50 10 178.40 الضابطة 

0.000 3.781 0.000 
 55.00 5.50 10 91.40 التجريبية 

( الجدول  نتائج  من  ) (  5يتضح  الداللة  دالة إحصائًيا عند مستوى  أفراد    رتب   متوسطات بين  (  α  ≤   0.05وجود فروق  درجات 
)توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير    القياس البعدي لمتغيرات: المجموعتين: التجريبية والضابطة في  

 . بعد تطبيق البرنامج اإلجرامي العام( ُتعزى إلى مجموعة الدراسة التجريبية 

ولكون متوسط المجموعة الضابطة أكبر من متوسط المجموعة التجريبية في جميع متغيرات التفكير اإلجرامي، وحيث أن اتجاه  
ض داللة الفروق يكون لصالح المتوسط األقل، ومن ثمَّ فإن اتجاه الفروق يكون لصالح المجموعة التجريبية. ووفًقا لما سبق تمَّ قبول الفر 

( في التفكير اإلجرامي بين α  ≤  0.05الداللة )  االول للدراسة والذي نّص على أنه: »توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج على مقياس القائمة النفسـية للتفكير متوسطات درجات  

 اإلجرامي وأبعاده، لصالح أفراد المجموعة التجريبية«.

 عرض نتيجة الفرض الثاني 2.4

( بين  α ≤  0.05»توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) نّص الفرض الثاني من فروض الدراسة على اآلتي:
متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسـين )القبلي، البعدي( على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده  

 لصالح القياس البعدي«.  

قبلًيا وبعدًيا، حيث تّم الكشف    سابي واالنحراف المعياري للمجموعة التجريبية جرى استخراج قيم المتوسط الح   والختبار صحة هذا الفرض 
؛ للمقارنة  (Wilcoxon Signed Ranks Test)عن داللة الفروق االحصائية بين المتوسطات باستخدام اختبار )ت( واختبار ويلكوكسون  

المجموعة التجريبية قبلًيا وبعدًيا وفق  حيث أظهرت نتائج التحقق من توّزع بيانات    التطبيق البعدي(،   - بين متوسطين مرتبطين )التطبيق القبلي 
أن توزيع بيانات مقياس القائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي للمجموعة التجريبية قبلًيا وبعدًيا فيما يتعلق بمتغيرات: التوّزع الطبيعي  

اإلج التفكير  المعرفي،  الخمول  القطع،  لعينتين  )التهدئة،  "ت"  اختبار  استخدام  يمكن  ثّم  ومن  الطبيعي،  التوزيع  يتبع  التفاعلي(  رامي 
، التفاؤل  مرتبطتين. بينما كشفت النتائج أن توزيع البيانات للمجموعة التجريبية قبلًيا وبعدًيا فيما يتعلق بمتغيرات: )االستحقاق، توجيه القوة
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االستباقي،   اإلجرامي  التفكير  التفكك،  اختبار المفرط،  الباحثة  استخدمت  ثّم  ومن  الطبيعي،  التوزيع  يتبع  ال  العام(  اإلجرامي  التفكير 
وفيما يلي تفصـيل الختبار صحة الفرض    ( بدياًل عن اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين،Wilcoxon Signed Ranks Testويلكوكسون )

 الثاني والجداول التي توضح أهم النتائج التي تّم التوصل إليها: 

: نتائج اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيقين:  6جدول 
 القبلي والبعدي لمتغيرات: )التهدئة، القطع، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي( 

 العدد  التطبيق  المجموعة  المتغير 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
 قيمة الداللة 

α 

 التجريبية  التهدئة
 القبلي

10 
24.60 1.26 

16.486 0.000 
 2.45 12.30 البعدي

 التجريبية  القطع
 القبلي

10 
24.40 2.06 

25.256 0.000 
 2.82 11.80 البعدي

 التجريبية  الخمول المعرفي 
 القبلي

10 
25.30 2.06 

5.737 0.000 
 4.73 15.20 البعدي

 التجريبية  التفكير اإلجرامي التفاعلي
 القبلي

10 
74.50 5.08 

10.231 0.000 
 8.57 40.50 البعدي

( بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  α  ≤   0.05( وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) 6يتضح من نتائج الجدول )
يق  التجريبية في القياسـين )القبلي، البعدي( لمتغيرات: )التهدئة، القطع، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي( ُتعزى إلى التطب

 البعدي.

مرتبطتين وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية في التطبيقين: لعينتين    ائج اختبار )ويلكوكسون(: نت7جدول  
 القبلي والبعدي لمتغيرات: )االستحقاق، توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي العام(

 المجموعة المجموعة المتغير
المتوسط 
 ن الرتب الحسابي 

متوسط 
 الرتب

مجموع  
 ( Zقيمة ) الرتب

 قيمة الداللة

α 

 0.005 2.810 0.00 0.00 0 سالبة 25.50 القبلي التجريبية 
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 المجموعة المجموعة المتغير
المتوسط 
 ن الرتب الحسابي 

متوسط 
 الرتب

مجموع  
 ( Zقيمة ) الرتب

 قيمة الداللة

α 

 55.00 5.50 10 موجبة 13.80 البعدي االستحقاق 

 التجريبية  توجيه القوة 
 0.00 0.00 0 سالبة 23.40 القبلي

2.810 0.005 
 55.00 5.50 10 موجبة 11.90 البعدي

 التجريبية  التفاؤل المفرط 
 0.00 0.00 0 سالبة 25.00 القبلي

2.807 0.005 
 55.00 5.50 10 موجبة 12.90 البعدي

 التجريبية  التفكك 
 1.00 1.00 1 سالبة 24.80 القبلي

2.705 0.007 
 54.00 6.00 9 موجبة 13.50 البعدي

 التجريبية  التفكير اإلجرامي االستباقي
 0.00 0.00 0 سالبة 98.50 القبلي

2.805 0.005 
 55.00 5.50 10 موجبة 50.90 البعدي

 التجريبية  التفكير اإلجرامي العام
 0.00 0.00 0 سالبة 173.00 القبلي

2.803 0.005 
 55.00 5.50 10 موجبة 91.40 البعدي

( بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  α  ≤   0.05( وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) 7يتضح من نتائج الجدول ) 
)االستحقاق، توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير    التجريبية في القياسـين )القبلي، البعدي( لمتغيرات:

 .عام( ُتعزى إلى التطبيق البعدياإلجرامي ال

ولكون متوسط القياس القبلي أكبر من متوسط القياس البعدي في جميع متغيرات التفكير اإلجرامي، وحيث أن اتجاه داللة الفروق  
 يكون لصالح المتوسط األقل، ومن ثمَّ فإن اتجاه الفروق يكون لصالح القياس البعدي.

  0.05الداللة ) مستوى  لثاني للدراسة والذي نّص على أنه: »توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ووفًقا لما سبق تمَّ قبول الفرض ا
≥  α( بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسـين )القبلي، البعدي( على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده 

 لصالح القياس البعدي«. 
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 نتيجة الفرض الثالثعرض  3.4

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة    نّص الفرض الثالث من فروض الدراسة على اآلتي:
 الضابطة في القياسـين )القبلي، البعدي( على مقياس القائمة النفسـية للتفكير اإلجرامي وأبعاده؟

قبلًيا وبعدًيا، حيث تم الكشف    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطة جرى استخراج قيم    والختبار صحة هذا الفرض 
؛ للمقارنة  (Wilcoxon Signed Ranks Test)عن داللة الفروق االحصائية بين المتوسطات باستخدام اختبار )ت( واختبار ويلكوكسون  

أظهرت نتائج التحقق من توّزع بيانات المجموعة الضابطة قبلًيا وبعدًيا وفق  التطبيق البعدي(، حيث    - بين متوسطين مرتبطين )التطبيق القبلي 
توزيع بيانات مقياس القائمة النفسـية ألنماط التفكير اإلجرامي للمجموعة الضابطة قبلًيا وبعدًيا فيما يتعلق بمتغيرات: التوّزع الطبيعي أن  

المعرفي، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي التفاعلي( يتبع  )التهدئة، القطع، توجيه القوة، التفاؤل المفرط، الخمول  
ومن ثم يمكن استخدام اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين. بينما كشفت النتائج أن توزيع البيانات للمجموعة الضابطة قبلًيا  التوزيع الطبيعي

رامي العام( ال يتبع التوزيع الطبيعي مما يدل أن بيانات ال تتوزع توزيًعا طبيعًيا، وبعدًيا فيما يتعلق بمتغيرات: )االستحقاق، التفكير اإلج 
وفيما  ( بدياًل عن اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين،  Wilcoxon Signed Ranks Testومن ثم استخدمت الباحثة اختبار ويلكوكسون )

 لنتائج التي تم التوصل إليها: يلي تفصـيل الختبار صحة الفرض الثالث والجداول التي توضح أهم ا 

: نتائج اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي المجموعة الضابطة في التطبيقين: القبلي 8جدول  
اقي، التفكير والبعدي لمتغيرات: )التهدئة، القطع، توجيه القوة، التفاؤل المفرط، الخمول المعرفي، التفكك، التفكير اإلجرامي االستب

 اإلجرامي التفاعلي(

 العدد  التطبيق  المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 قيمة )ت(  المعياري 

 قيمة الداللة

α 

 الضابطة  التهدئة
 القبلي

10 
25.30 1.95 

0.745 0.475 
 1.99 24.80 البعدي

 الضابطة  القطع 
 القبلي

10 
26.10 2.13 

0.287 0.780 
 1.79 25.90 البعدي

 الضابطة  توجيه القوة 
 القبلي

10 
24.90 2.81 

0.745 0.475 
 2.63 24.40 البعدي

 الضابطة  التفاؤل المفرط 
 القبلي

10 
25.80 3.73 

0.620 0.551 
 3.86 25.30 البعدي
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 العدد  التطبيق  المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 قيمة )ت(  المعياري 

 قيمة الداللة

α 

 الضابطة  الخمول المعرفي 
 القبلي

10 
26.50 1.71 

0.208 0.840 
 1.65 26.60 البعدي

 الضابطة  التفكك 
 القبلي

10 
24.40 4.19 

0.874 0.405 
 3.09 25.00 البعدي

 الضابطة  التفكير اإلجرامي االستباقي
 القبلي

10 
102.50 6.80 

1.083 0.307 
 8.20 100.90 البعدي

 الضابطة  التفكير اإلجرامي التفاعلي 
 القبلي

10 
77.00 6.80 

0.655 0.529 
 5.74 77.50 البعدي

( بين متوسطي درجات أفراد  α  ≤  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )8يتضح من نتائج الجدول )
التفكك، )التهدئة، القطع، توجيه القوة، التفاؤل المفرط، الخمول المعرفي،    المجموعة الضابطة في القياسـين )القبلي، البعدي( لمتغيرات:

 التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي التفاعلي(. 

مرتبطتين وداللته اإلحصائية للفروق بين متوسطي المجموعة الضابطة في التطبيقين: لعينتين    : نتائج اختبار )ويلكوكسون(9جدول  
 القبلي والبعدي لمتغيرات: )االستحقاق، التفكير اإلجرامي العام( 

 المجموعة وعةالمجم المتغير
المتوسط 
 ن الرتب الحسابي 

متوسط 
 الرتب

مجموع  
 ( Zقيمة ) الرتب

قيمة  
 الداللة 

α 

 الضابطة  االستحقاق 
 17.00 5.67 3 سالبة 26.50 القبلي

0.144 0.885 
 19.00 3.80 5 موجبة 26.40 البعدي

 الضابطة  التفكير اإلجرامي العام
 20.50 4.10 5 سالبة 179.50 القبلي

0.238 0.812 
 24.50 6.13 4 موجبة 178.40 البعدي
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( بين متوسطي درجات أفراد  α  ≤  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )9يتضح من نتائج الجدول )
 )االستحقاق، التفكير اإلجرامي العام(. المجموعة الضابطة في القياسـين )القبلي، البعدي( لمتغيرات:

الداللة   ووفًقا لما سبق تمَّ قبول الفرض الثالث للدراسة والذي نّص على أنه: »ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
(0.05  ≥  αعلى مقياس القائمة النف )سـية للتفكير اإلجرامي ( بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياسـين )القبلي، البعدي

 وأبعاده«.

وتعزو الباحثة تلك النتيجة لعدم تطبيق البرنامج على أعضاء المجموعة الضابطة، حيث أن وجود المجموعة الضابطة سهل  
عملية تفسـير أثر المتغير المستقل )البرنامج(، ألنه مع غياب المجموعة الضابطة ال نستطيع التأكد من هل التغير الذي حصل في  

 المجموعة التجريبية يرجع إلى المتغير المستقل؟ ام بسبب متغير أخر )فقد يحدث التغير بسبب النضج مثال(.

 عرض نتيجة الفرض الرابع  4.4

لدى  نّص الفرض الرابع من فروض الدراسة على اآلتي:  اإلجرامي  التفكير  خفض  في  اإلرشادي  للبرنامج  إيجابي  أثر  »هناك 
 التجريبية. المجموعة 

والختبار صحة هذا الفرض وتحديد حجم أثر المتغير المستقل )البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي( في إحداث تلك الفروق التي تمَّ  
 في خفض التفكير اإلجرامي لدى المجموعة التجريبية، قامت الباحثة بحساب حجم األثر فجاءت النتائج على النحو التالي:  التوصل إليها 

الخمول  10ل  جدو القطع،  )التهدئة،  لمتغيرات:  القبلي والبعدي  التجريبية للتطبيقين  المجموعة  : نتائج حساب قيم حجم األثر في 
 المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي(

 حجم األثر  ( ²ηمربع إيتا ) درجات الحرية )ت(  قيمة المتغير التابع  المتغير المستقل

اإلرشادي  البرنامج 
 المعرفي السلوكي 

 16.486 التهدئة

9 

 كبيًرا 0.97

 كبيًرا 0.99 25.256 القطع

 كبيًرا 0.78 5.737 الخمول المعرفي 

 كبيًرا 0.92 10.231 التفكير اإلجرامي التفاعلي

في المجموعة التجريبية للتطبيقين: القبلي والبعدي لمتغيرات: )التهدئة،    )2(( أن قيم مربع إيتا  10يتضح من نتائج الجدول )
(، وهذا يعنى أن نسبة التباين لدرجات مفردات 0.99( إلى )0.78القطع، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي( تراوحت ما بين )
المعرفي السلوكي في خفض التفكير اإلجرامي ضمن متغيرات:   المجموعة التجريبية التي ترجع إلى تأثير استخدام البرنامج اإلرشادي

%، وهو ما يشـير إلى أن المتغير المستقل 99% إلى 78)التهدئة، القطع، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي( تتراوح ما بين 
القائمة ب الفروق  إحداث  مباشـر عن  بشكل  السلوكي( مسؤول  المعرفي  اإلرشادي  يتعلق )البرنامج  فيما  والبعدي  القبلي  التطبيقين:  ين 
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بمتغيرات: )التهدئة، القطع، الخمول المعرفي، التفكير اإلجرامي التفاعلي(  في المجموعة التجريبية، وأنه ذا تأثير )كبير( في خفض 
 التفكير اإلجرامي لدى السجينات.

التجريبية للتطبيقين القبلي والبعدي لمتغيرات: )االستحقاق، توجيه القوة،  : نتائج حساب قيم حجم األثر في المجموعة  11جدول  
 التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي العام(

 مستوى التأثير  gحجم األثر   ن ( Z) قيمة المتغير التابع  المتغير المستقل

اإلرشادي  البرنامج 
 المعرفي السلوكي 

 كبيًرا 1.26 10 2.810 االستحقاق 

 كبيًرا 1.26 10 2.810 توجيه القوة

 كبيًرا 1.25 10 2.807 التفاؤل المفرط

 كبيًرا 1.21 10 2.705 التفكك 

 كبيًرا 1.25 10 2.805 التفكير اإلجرامي االستباقي

 كبيًرا 1.25 10 2.803 التفكير اإلجرامي العام

( في المجموعة التجريبية للتطبيقين: القبلي والبعدي لمتغيرات: )االستحقاق، g( أن قيم حجم األثر )11الجدول )يتضح من نتائج  
(،  أي 1.26( إلى ) 1.21توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي، التفكير اإلجرامي العام( تراوحت ما بين )

عني أن األثر الذي تركه البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي في خفض التفكير اإلجرامي لدى السجينات  أن حجم األثر كبير، وهو ما ي
كان كبير، األمر الذي يشـير إلى أن المتغير المستقل )البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي( مسؤول بشكل مباشـر عن إحداث الفروق 

يتعلق بمتغيرات: )االستحقاق، توجيه القوة، التفاؤل المفرط، التفكك، التفكير اإلجرامي االستباقي،    القائمة بين التطبيقين: القبلي والبعدي فيما
 التفكير اإلجرامي العام(، وأنه ذا تأثير )كبير( في خفض التفكير اإلجرامي لدى السجينات.

إيجابي للبرنامج اإلرشادي في خفض التفكير ووفًقا لما سبق تمَّ قبول الفرض الرابع للدراسة والذي نّص على أنه: »هناك أثر  
 اإلجرامي لدى المجموعة التجريبية«. 

 . المناقشة: 5

البرامج المعرفية السلوكية في تعديل التفكير  الدراسات األجنبية التي تناولت فاعليه  الدراسة في داللتها مع نتائج  وتتفق نتائج 
التي توصلت إلى الدور الفاعل لبرنامج معرفي سلوكي مختصر في  (Walters, 2006) اإلجرامي لدى السجناء، منها دراسة والترز

من السجناء المشاركين استمر لمدة عشـر أسابيع، والذي بدوره ساهم في خفض السلوك السـيء   219خفض التفكير اإلجرامي لدى  
فية السلوكية يمكن أن يساهم في خفض التفكير للسجين خالل فترة محكوميته، وتشـير تلك النتيجة إلى ان التدخل المبكر للبرامج المعر 

 االجرامي وبالتالي الحد من السلوكيات السـيئة داخل السجن. 
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( فهما يعتقدان ان االحتياجات اإلجرامية Fisher& Hall, 2011كم اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصل اليه كاًل من )
الثالثة المطلوبة لتوصـيف خاصـية ما هي تلك العوامل التي ترتبط ارتباًطا مباشـرا با لسلوك اإلجرامي والعودة إلى اإلجرام، والشـروط 

كحاجة إجرامية هي أنها يمكن أن تميز السلوك اإلجرامي، ويمكن قياسها، ولديها القدرة على إحداث تغيير في المجتمع، وقام البحثان 
الشعور باالستحقاق ) أفراد  ( وطبق على ثالث مSOEQبتصميم استبيان  الثانية  أفراد غير مجرمين و  جموعات تتكون من: األولى 

مجرمين والثالثة افراد مجرمين ولديهم سلوك عنيف، وأشارت النتائج إلى ان مرتكبي الجرائم العنيفة وهم أفراد المجموعة الثالثة لديهم 
 تضخم في الشعور باالستحقاق أكثر من أفراد المجموعتين.  

 . الخاتمة: 6

ثة أن أنماط التفكير اإلجرامي يمكن تغييرها في بيئة إصالحية، ويظهر البرنامج في الدراسة الحالية كتدخل فعال واعد  ترى الباح
لتعديل هذه األفكار بين السجينات، ولكن رغم األثر اإليجابي الذي تتركه البرامج التأهيلية على السجناء داخل المؤسسات اإلصالحية، 

نحو برامج الرعاية الالحقة وهي البرامج التي يستفيد منها السجين بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن    ينبغي االهتمام وااللتفات
األسكتلندية،   للحكومة  النشـرة اإلحصائية  المجتمعية. فحسب  الي حياته  العودة بشكل كامل  التأهيلية   2015وقبل  البرامج  وجدت ان 

ء إلعادة التأهيل داخل المجتمع ولكنها ال تتناول "المنطقة الرمادية" بين مغادرة السجن وإعادة المقدمة في السجون تساعد على إعداد النزال
. وباإلمكان االستفادة من البرامج التي Pritchard, 2019)االندماج االجتماعي، وهي المنطقة التي ُيرجح فيها العودة إلى اإلجرام )

نهم )تراحم(، ومنها البرامج التي تقدم إلى السجناء المفرج عنهم كنوع من الرعاية الالحقة  تقدمها لجنة رعاية السجناء وأسـرهم والمفرج ع
بواسطة اخصائيين نفسـيين مؤهلين، لتطبيق برامج التأهيل النفسـي للسجناء بعد الخروج من السجن ومن ضمنها برامج اإلرشاد المعرفي  

التفكير اإلجرامي بشكل خاص، بهدف الحد من االنتكاس والعود إلى الجريمة السلوكي التي تهدف إلى تعديل التفكير بشكل عام وخفض  
 والحد من السلوكيات المضادة للمجتمع. 

وتوصي الدراسة بتبني استخدام البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي المقترح، في بقية سجون المملكة العربية السعودية، حيث 
التفكير اإلجرامي وتعديل أنماط التفكير اإلجرامي لدى السجينات، وتزويد مراكز اإلرشاد النفسـي أظهرت نتائج الدراسة فاعليته في خفض  

ورونا داخل السجون باإلمكانات المادية والفنية الالزمة والكوادر البشـرية المؤهلة لتنفيذ البرامج اإلرشادية عن بعد؛ نظرًا لظروف جائحة ك
 وتعذر التطبيق المباشـر. 
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Abstract: 

 The study aims to identify the effectiveness of a behavioral cognitive counseling program to modify criminal thinking 

patterns of female prisoners. The study based on quasi-experimental research. The study’s population consists of all female 

prisoners sentenced at Malaz Prison Division in Riyadh city totaling (100) female prisoners in 1441 H. The study’s sample 

consists of (20) female prisoners who were randomly divided into experimental and control groups. After conducting the 

statistical analyses, the study results declared: The effectiveness of the behavioral cognitive counseling program to modify 

the female prisoners criminal thinking and this is turned out from that there are statistically significant differences at the 

significance level (α  ≥0.05) in the criminal thinking between the experimental group members and control group members 

after applying the program on the criminal thinking psychological list scale and its dimensions in favor of the experimental 

group members. There are statistically significant differences at the significance level (α ≥ 0.05) between the mean degrees 

of the experimental group members in both (posttest, pretest) on the criminal thinking psychological list scale and its 

dimensions. There is a higher positive impact for the counseling program in reducing the criminal thinking of the 

experimental group, as the value of Eta is (1.25). The study recommended to provide the centers of psychological counseling 

inside the prisons with the required material and technical possibilities and human cadres qualified to remotely execute the 

counseling programs. Due to the COVID 19 Pandemic and the impossibility of direct application and to include the program 

of criminal thinking modification in the subsequent care plan aiming to ensure its impact on the female prisoners within their 

natural environment and contribute to limiting recidivism. 
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