
رسائل الماجستير والدكتوراه مستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  452 ٤٥٢  

  
  دانه عبد العزيز محمد صالح اسحاق  اســم الباحـث
معة دراسة فى سيكولوجية مرتكبى جرائم العرض والس  عـنـوان البحث

  من األحداث
  عين شمس  جـامـعــــة
  اآلداب  كـلـيـــــة
  علم النفس  قـســــــم
  ٢٠٠٨الماجستير  الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  : الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التاليةتهدف

معرفة الفروق بين األحدث الجانحين من مرتكبى جرائم العرض  -١
  .ء فى العدوانوالسمعة وبين األسويا

معرفة الفروق بين األحداث الجانحين من مرتكبى جرائم العرض  -٢
 .والسمعة وبين األسوياء فى االضطرابات الجنسية

معرفة الفروق بين األحداث الجانحين من مرتكبى جرائم العرض  -٣
 .والسمعة وبين األسوياء فى التشويهات المعرفية

كبى جرائم العرض معرفة الفروق بين األحداث الجانحين من مرت -٤
   .والسمعة وبين األسوياء فى التنشئة االجتماعية
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  منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة فى هذه الدراسة على المنهج الوصفى المقارن فى 
وصف المتغيرات المدروسة وهى العدوان واالضطرابات الجنسية 

كبى والتشويهات المعرفية والتنشئة االجتماعية لدى األحداث الجانحين مرت
جرائم العرض والسمعة وصفا علميا يتسم بالدقة الموضوعية والقابلية لإلعادة 

وقد اعتمدت الباحثة فى دراستها على أدوات قياس تعطى درجات . والدقة
كمية قابلة للمقارنة والموضوعية تأتى من كون االختبارات المستخدمة 

حثة على العوامل روعى فيها االعتبارات العلمية التى تقلل من اعتماد البا
الذاتية التى قد تتدخل وتفسد نتائج القياس حيث كانت أدوات القياس مناسبة 
لقياس المتغيرات المدروسة ومناسبة ألفراد عينة الدراسة ولظروف البحث 
من حيث الوقت المتاح والجهد المطلوب ويتسم بالصدق والثبات وتوافر 

  .المعايير
  استنتاجات الدراسة

 األحداث الجانحين واألسوياء فى العدوان البدنى توجد فروق بين -١
والعدوانية والغضب حيث كان األحداث الجانحون أعلى من حيث 

  .العدوان البدنى والعدائية وكان األسوياء أعلى فى الغضب
توجد فروق بين األحداث والجانحين واألسوياء فى درجاتهم على  -٢

لجنسى والولع مقايس تشوه المعتقدات الجنسية ولذة االحتكاك ا
الجنسى باألطفال والسادية والنظارية والجنسية المثلية حيث كان 
األحداث الجانحون أعلى فى تشوهات المعتقدات الجنسية ولذة 
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االحتكاك الجنسى والولع الجنسى باألطفال والسادية والجنسية 
 .المثلية وكان األسوياء أعلى فى النظرية

تى الدراسة فى التشويهات توجد فروق دالة إحصائيا بين مجموع -٣
المعرفية حيث كان األحداث الجانحون أعلى فى درجاتهم على 

 .مقياس التشويهات المعرفية

توجد فروق بين األحداث الجانحين واألسوياء فى درجاتهم على  -٤
مقاييس التنشئة االجتماعية حيث كان األسوياء أعلى فى مقاييس 

 .درجة الكلية المساواة وال– التقبل، والتفرقة -الرفض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


