
 
 

 
 
 

                
                    

 

  
  

                                                   
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

 
 

  

  
  
 

 

   م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
  

 رسالة  مقدمة من
  أماني السید عبدالحمید حسن

  للحصول على 
 

  
  

   

 
 

  أستاذ الصحة النفسية
   جامعة الزقازيق–كلية التربية         

  

 
 

   املساعدأستاذ الصحة النفسية
   جامعة الزقازيق–كلية التربية 

 

 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ِإِلى عِعظَِة  ادوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رس
وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحـسن ِإنَّ   الْحسنِة

لَمأَع وه كبر  وهِبيِلِه ون سلَّ عن ضِبم
ِدينتهِبالْم لَمأَع   

 
                                                                                                                                                  

  )١٢٥آية : سورة النحل (
  
  
  
)  
 
  



 

  
  

  شكر و تقدير
له دالئـل علـي     الذي خلق كل شيء فأبدعه، وجع     .. الحمد هللا فاطر األرض والسماوات    

 وزين السماء بالكواكـب .. وأجرى البحار واألنهار وأرسي الجبال الشامخات.. هوآيات ربوبيته

 وجعل الـشمس والقمـر  .. وجعلها حفظاً من مسترقي السمع، فأرسل عليهم الشهب الخاطفات

 وأنـزل .. بتالئـات وفهما وخسوفهما على العباد مـن اال وجعل كس.. آيتين من آياته الباهرات

 وأرسل أفضل البشر بالبشارات والنـذارات، عليـه أفـضل   .. الكتاب فيه اآليات الواضحات

 صطفى له خير صحبة تمسكوا بسنته وصاروا على نهجه، وكاناو.. الصالة وأزكى التسليمات

 وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بهـا وأهلهـا، ورزقهـم   .. لهم أسمى الصفات واألخالقيات

  ..النصر والفتوحات

محمد محمـد   / يسرنى أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى سعادة األستاذ الدكتور         ف ...ما بعد أ
والذى  المشرف على الدراسة  ،  أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الزقازيق       بيومى خليل 

لما زودنى بـه مـن توجيهـات علميـة          ، اعترافاً بفضله وعلمه  ؛ كان خير معين وخير موجه    
وأسأل اهللا أن يجعل ما بذله معى من جهد ووقـت فـى             ، غم كثرة مشاغله  ومالحظات قيمة ر  

  .وجزاه عنى خير الجزاء، ميزان حسناته أطال اهللا فى عمره ومتعه بالصحة والعافية

منى خليفـة علـى   / كما يشرفنى تقديم الشكر وعظيم التقدير واالمتنان لسعادة الدكتورة    
فقـد   المشرفة على الدراسة  ، ربية جامعة الزقازيق   أستاذ مساعد الصحة النفسية بكلية الت      حسن

ولما غمرتنى به من علـم  ، رعت البحث والباحثة فى مودة خالصة وحنو فياض ونصح صادق    
وأسأل اهللا أن يجعل ما بذلته معى من جهد         ، غزير وخلق نبيل أثناء فترة إشرافها على الدراسة       

  .ها اهللا  عنى خير الجزاءوأن يجزي، فى ميزان حسناتها ويمدها بالصحة والعافية

كما أسجل بكل اإلعزاز والتقدير أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لـسعادة األسـتاذ         
،  أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الزقازيق         عادل عبداهللا محمد  / الدكتور

ـ        عماد مخيمر / وسعادة األستاذ الدكتور   ة اآلداب جامعـة     أستاذ ورئيس قسم علم الـنفس بكلي
  .فجزاهما اهللا خيراً، لتفضلهما بقبول مناقشة هذة الرسالة؛ الزقازيق

كما أتقدم بالشكر والعرفان ألساتذتى أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية على ما             
فلهم جميعاً من الباحثـة جزيـل الـشكر و          ، قدموه من جهد مشكور أثناء فترة دراستى بالقسم       

  . اهللا خيراًاإلحترام وجزاهم



 حسن مـصطفى عبـدالمعطى  / األستاذ الدكتور : ل من كما أسجل شكرى وتقديرى إلى ك     
محمـد الـسيد    / واألسـتاذ الـدكتور   ، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعـة الزقـازيق        

هـشام  / واألسـتاذ الـدكتور   ، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الزقازيق       عبدالرحمن
أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة الزقازيق لما قدموه من جهد خـالص       اهللا  إبراهيم عبد 

فمتعهم اهللا بالصحة والعافية واسـتمرارية      ، أثناء فترة إعداد خطة البحث والتسجيل للماجستير      
  . وجزاهم اهللا خيراً، العطاء

ى باالبتهال  اللذين شاركانى مشوار  ، كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لوالدى العزيزين      
، وحثهم الدائم لى على طلب العلـم      ، واللذين كانا رمزاً للعطاء الالمحدود طيلة حياتى      ، والدعاء

وادعو اهللا أن يجعل أجر كل من يستفيد من هذه الدراسة فى ميزان حسنات والدى وأن يتغمده                 
عهـا اهللا   وادعوا اهللا أن يمد فـى عمـر والـدتى ويمت          ، اهللا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته     

  .بالصحة والعافية وأعقبها فى اآلخرة فوزاً وفالحاً

، ومساعدته الدائمة لـى ،  الذى شاركنى مشوارىأيمـن / وال يفوتنى شكر أخى الدكتور  
  .فأجزل اهللا له العطاء والثواب

 الذى ساعدنى فى مراجعة الرسالة مراجعة       عبدالرحمن/ وال يفوتنى شكر خالى األستاذ      
  . له العطاء والثوابفأجزل اهللا، لغوية

وإلى الطالب الذين شاركوا فى هذه      ، وال يفوتنى شكر السادة المحكمين ألدوات الدراسة      
وأشكر كل من ساهم برأى أو مساعدة كانت حتى ولو بكلمة تشجيع فى إتمـام هـذه                  ،الدراسة
 محمـود الخـولى   / وزميلى األسـتاذ   ،رضا األشرم / زميلى األستاذ : وأخص بالذكر ، الدراسة

، على مـساعدتهم العلميـة للباحثـة      ، جامعة الزقازيق ، كلية التربية ، ماجستير الصحة النفسية  
فجزى اهللا الجميع عنـى خيـر       ، ولم أتمكن فى هذا المقام من شكره      ، وأعتذر لمن فاتنى ذكره   

  .الجزاء

لْـِم ِإالَّ  وما أُوِتيتم من الِْع"وحسبى إننى حاولت والكمال هللا وحده القائل فى محكم آياته          
  .صدق اهللا العظيم ."قَِليالً

وأن يجعلنى ممن تعلم العلم     ، وأسأله سبحانه أن يجعل عملى كله صالحاً ولوجه خالصاً        
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وعلمه

  الباحثة
 
  



  
  

  فـهـرس المحتويـات: أوالً 
  المحتــــــــــــوى  رقم الصفحة

  شـكـر وتـقدير  
   .ارس ـهـفـال  ى -أ 
    .فهرس المحتويات: أوالً    ـ ج–أ 
   .فهرس الجداول : ثانياً    هـ –د 

  .فهرس األشكال: ثالثاُ  و
  .فهرس المالحق : رابعاً  ى

  ل األولـصـالف  ٨ -١
  مدخل إلى الدراســـة  

  .ة ـدمـمق   ٤-٢
   .مشكلة الدراسة    ٤
   .أهمية الدراسة    ٥-٤

  .أهداف الدراسة  ٦
   .ة مصطلحات الدراس   ٧
  . الدراسة إجراءات  ٨-٧
  انيـثـل الـصـالف   ٨٧ -٩

  ريـظـنــار الــــاإلط  
  .العنف : أوالً  ٥٠-١٠
  .ة ـدمـمق  ١٦-١٠
  .مفهوم العنف -١   ٢٢-١٦
  .مفهوم العنف األسري -٢   ٢٤ – ٢٢
  .فاهيم اآلخرى ممفهوم العنف وارتباطه ببعض ال – ٣   ٢٩ – ٢٤
٣٣ -٢٩  

  .أشكال العنف   -٤  ج
  

 



 
  المحتـــــــــــوى  رقم الصفحة

  . النظريات المفسرة للعنف-٥  ٤٥ –٣٣
   أسباب العنف-٦   ٤٩ -٤٥
  مفهوم االتجاه نحو التطرف: ثانياً     ٨٧ -٥٠
  .دمـة ـمق  ٥٢ – ٥٠

  .تطرف مفهوم ال-١   ٥٨ -٥٣
   النظريات المفسرة للتطرف-٢   ٦٢ -٥٨
   .ال التطرفأشك – ٣  ٧٣ -٦٢

  .مظاهر التطرف–  ٤  ٧٣
  .أسباب التطرف -٥     ٧٧ -٧٤
  .فاهيم اآلخرىممفهوم التطرف وارتباطه ببعض ال  -٦  ٨٠ -٧٨
  . التعليم والتطرف – ٧     ٨٣ -٨٠
  .العالقة بين االتجاه نحو التطرف و العنف-٨   ٨٥ -٨٣
   .وموقفها من التطرف  وسطيـة اإلسـالم-٩   ٨٧ -٨٦

  الثـثـصل الــالف  

  ابقةــات سـدراس  ١٣٣ -٨٨
  .ة ـدمـمق  ٨٩

  .العنف األسرى دراسات وبحوث تناولت : أوالً  ١٠٧ -٨٩
  .االتجاه نحو التطرفدراسات وبحوث تناولت : ثانياً   ١١٥ -١٠٨

ه  واالتجااألسرى العنف دراسات وبحوث تناولت :ثالثاً   ١١٨ -١١٦
  . التطرفنحو 

  .ى الدراسات والبحوث السابقةتعقيب عام عل  ١٣٢ -١١٨
   .فروض الدراسة - ١٣٣-١٣٢



 

  المحتـــــــــــوى  رقم الصفحة
  الفصـل الرابـع  

  إجـراءات الدراســـــة  ١٥٠ -١٣٤
  ة ـدمـمق  ١٣٥
  منهج الدراسة : أوالً   ١٣٥

   .عينة الدراسة : ثانياً  ١٣٦ -١٣٥
   .أدوات الدراسة : ثالثاً   ١٤٩ -١٣٦

   .الدراسةتطبيق جراءات إ: رابعاً  ١٤٩
  . ةاإلحصائياليب األس :خامساً  ١٥٠
  الفصل الخامــس    

  نتائج الدراسة وتفسيرهـــا   ٢٠٤-١٥١
  .ة ـدمـمق    ١٥٢

   .انتائج الفرض األول وتفسيره  ١٥٤ -١٥٢
  .انتائج الفرض الثاني وتفسيره    ١٥٧ -١٥٥
  .انتائج الفرض الثالث وتفسيره    ١٦٢ -١٥٨
  .انتائج الفرض الرابع وتفسيره    ١٦٤ -١٦٢
  .انتائج الفرض الخامس وتفسيره  ١٦٩ -١٦٥
  .انتائج الفرض السادس وتفسيره     ٢٠٢ -١٧٠

  .مدى االتفاق بين النتائج السيكومترية والكلينكية  ٢٠٢
  .مستخلص النتائج ومدى تحقق صحة الفروض  ٢٠٤ -٢٠٣
  خاتمــــة الدراســــــة   ٢١٢ -٢٠٥
  .باللغة العربية ملخص الدراسة   ٢١٠ -٢٠٦
   .توصيات الدراسة   ٢١٢ -٢١١

 .بحوث ودراسات مقترحة  ٢١٢
  



  
  

  
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المحتـــــــــــوى  رقم الصفحة
  المراجــــع والمصـــــادر  ٢٣٤ -٢١٣
  .المراجع العربية : أوالً    ٢٢٩ -٢١٤
  .المراجع : ثانياً  ٢٣٤ -٢٣٠
  .دراسة مالحق ال  ٢٧٢ -٢٣٥

A – D  ملخص الدراسة باللغة.   

 



 
 

 
  


   


 

  ١  .خصائص عينة الدراسة  ١٣٦

١٤٠  
لمقياس العنف األسري كما يدركه الشباب معامالت ألفا كرونباخ 

  .الجامعي
٢  

١٤٠  
مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب رتباط بين نصفي معامالت اال

  .الجامعي
٣  

  ٤  .االتساق الداخلي لعبـــارات مقيـــاس العنف األسري  ١٤١

١٤٥  
 لدالله الفروق بين متوسطي درجات األرباعي األعلى )ت(يوضح قيمة 

  .واألدنى في االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي
٥  

١٤٦  
لمقياس االتجاه نحو التطرف لدى الشباب لفا كرونباخ يوضح معامالت أ

  .الجامعي
٦  

١٤٦  
مقياس االتجاه نحو التطرف لدى الشباب معامالت االرتباط بين نصفي 

  .الجامعي
٧  

  ٨  .االتساق الداخلي لعبـــارات مقيـــاس االتجاه نحو التطرف  ١٤٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


   


 

  ٩  .معامالت االرتباط بين العنف األسري واالتجاه نحو التطرفقيم   ١٥٣

١٥٥  
  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث )ت(قيمة 

  .في درجة العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي
١٠  

١٥٨  
  تحليل التباين بين المستويات االجتماعية االقتصادية  

  .كه الشباب الجامعيفي العنف األسري كما يدرفي درجات 
١١  

١٦٠  
 للمقارنات البعدية للمستويات االجتماعية الفروق بين المتوسطات
  . في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعياالقتصادية  في درجات

١٢  

١٦٣  
  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث )ت(قيمة 

   .معيفي االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجا
١٣  

١٦٥  
  تحليل التباين بين المستويات االجتماعية االقتصادية  

  .االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعيفي 
١٤  

١٦٧  
 للمقارنات البعدية للمستويات االجتماعية الفروق بين المتوسطات

  . في درجات في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعياالقتصادية
١٥  

األربع الطرفية على مقياسى العنف ) االكلينكية( لخاصة بالحاالتالبيانات ا  ١٧٠
  .األسرى واالتجاه نحو التطرف

١٦  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 


     

  .شكل يوضح متغير العنف التى تتناولها الباحثة بالدراسة  ١٠ 
  .شكل يوضح صور العنف االسرى  ٣٣ 
  .سةشكل يوضح متغير التطرف التى تتناولها الباحثة بالدرا  ٥٠ 
  .نموذج أسباب التطرف  ٧٤ 
  الفروق بين الجنسين فى درجة العنف االسرى كما يدركونه  ١٥٦ 

   بين المستويات االجتماعية االقتصادية  الفروق  ١٥٩
  في العنف األسري كما يدركونه في درجة 

 

  ن في االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعىالفروق بين الجنسي  ١٦٣ 

   بين المستويات االجتماعية االقتصادية  الفروق  ١٦٦
  االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعىفي 

 

  .على مقياس العنف األسرى) ١(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٧٢ 
  .جاه نحوالتطرفعلى مقياس االت) ١(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٧٢ 
  .على مقياس العنف األسرى) ٢(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٧٨ 

  .على مقياس االتجاه نحوالتطرف) ٢(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٧٨ 

  .على مقياس العنف األسرى) ٣(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٨٥ 
  .على مقياس االتجاه نحوالتطرف) ٣(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٨٥ 
  .على مقياس العنف األسرى) ٤(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٩٢ 
  .على مقياس االتجاه نحوالتطرف) ٤(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة   ١٩٢ 

 



 
 

 
 

    
 

   .رة النهائية لمقياس العنف االسرى كما يدركه الشباب الجامعىالصو  ٢٣٩-٢٣٦ 
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  مدخل إىل الدراســــة

 



 ٢

  الفصل األول
  الدراسةمدخل إىل 

  مقدمة
زدادت فى اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ ظاهرة العنف على الصعيدين العالمى والمحلى            إ

وتجاوزت حد الفـروق بـين      ، تنتشر فى كل المجتمعات     ، حتى أصبحت قضية سلوكية عامة    
وهى لم تقتصر على فئة عمريـة معينـة         ، الثقافات واتخذت صور متباينة بين مختلف البيئات      

ومما زاد مـن خطـورة      ، الذى هو ثروة المجتمعات العربية    ، شبابولكنها اقترنت أكثر بفئة ال    
  .  ظاهرة التطرف، !آال وهى؟، هذه الظاهرة اقترانها بظاهرة أخطر وأشد ضرراً 

ضـية عديـدة فـى المجتمـع        لوحظ فى السنوات األخيرة مدى انتشار ظواهر مر       وقد  
ب بـشكل خـاص     الشبام و أزمة يعانيها المجتمع بشكل عا    التى تشير إلى أن هناك      المصرى، و 

سامى عبـد   ( ة  مظاهر العنف المختلف  همال وتنتهى بالتطرف و   اإلالمبااله و مظاهر ال فى  تتجسد  و
  .)٤٨ :١٩٩٤ ،القوى

وتعد ظاهرة التطرف والعنف من الظواهر االجتماعية شديدة التعقيد نظراً لتعدد أبعادها            
 التطرف والعنـف تعـد مـن        وعلى الرغم من أن ظاهرة    ، وتشابك أسبابها واختالف أنماطها   

الظواهر العالمية سبب تعدد أحداث العنف فى العالم إال أنها نمت فى المجتمع المـصرى منـذ        
، سعيد طه وسعيد محمـود  ( بدايات القرن العشرين واستمرت وبلغت ذروتها فى الربع األخير منه      

١:٢٠٠١(.  

ور عليـه ليـست ذات      تشير مشكلة التطرف إلى ثورة وتمرد على الواقع اذا كانت الث          و
ارتباطها الوثيق بظـاهرة العـدوان والعنـف       جدوى ، ومما يزيد من خطورة مشكلة التطرف       

رهاب، حيث تؤكد نتائج العديد من الدراسات  التـى أجريـت علـى فئـات مـن           المسلح واإل 
 الجمـود والـسيطرة واالسـتقاللية والتـسلطية         المتطرفين إلى ارتفاع درجاتهم على مقاييس     

  ).٢٣: ١٩٩٦  ؛ هشام عبداهللا ،محمد شلبى و محمد الدسوقى( ية والهامشيه  العدوانو

 كالبارانويا وبخاصة فى سن المراهقة والـشباب  ن هذا التطرف قد يخفى وراءه مرضاً   إ 
و المشكلة أن هذه النوعية من المرضى التبد عليهم أعراض مرضية أخـرى و لهـذا فمـن                  

 وقد يلتف حولـه      و مؤثراً  ضى، وبعضهم يبدو مقنعاً   الصعب على أى انسان أن يقول بأنهم مر       
(  و لكن هناك أيضا مرضى من بـين الملتفـين حولـه        ةالناس ويتمكن من نشر أفكاره الغريب     

   .)١٧٩ ،٢٠٠٣: عزالدين جميل



 ٣

 ، فإنها أكثرانتـشاراً ظهر فى المراحل العمرية المختلفة وأن كانت ت ةتجاهات التعصبي واال
  ).٨ :٢٠٠٢ار، هانى الجز( الشباب بين 

تجاهات األبوين فى التعصب نحو جماعات معينه يمكـن أن تنتقـل            االحظ الباحثون أن    
بسهوله إلى األبناء عن طريق التعلم كما ينتقل إليهم أيضا الشك وأوهام االضطهاد ،  و تتميـز      

حـظ   ال من التروى والصبر و قديماًالشخصية المتعصبه بالميل نحو العنف لحل مشكالتهم بدالً  
 يفضلون الحلول التـى تحمـل فـى    ةأن السياسيين والشخصيات التسلطيRokeach  روكش

ذوى "رائهـم   آطابعها العنف وبخاصة عندما يتعرضون للضغوط وهم يميلون للتـصلب فـى             
  ).١٧٩: ٢٠٠٣عزالدين جميل، (    Close Minded"العقول المغلقه

ني شخصية اإلنـسان فـي طفولتـه        والثابت في علم االجتماع أن القيم التربوية التي تب        
 من هنا فإن مـا يـتم تلقينـه          ،وشبابه المبكر يصبح من الصعوبة تبديلها دون زعزعة توازنه        

للطفل من السلوك العدواني تجاه اآلخر، بما فيها من لغة الكراهية، ولغة تكفير اآلخر المختلف               
خاً في شخصيته وفي تعامله     عنه في العقيدة أو المذهب، ال يمكن انتزاعه بسهولة، بل يظل راس           

 إذ إن عمليـات     ،مع اآلخرين، ويعتبره جزءا من ثوابته الدينية يظل معه حتى لحظـة الوفـاة             
التطبيع االجتماعي ونقل التراث من جيل لجيل والتي تتم عن طريق األسرة لها تـأثير عميـق        

 الشخـصية   يتضاءل دونه أثر أي منظمة اجتماعية أخرى في تحديد المواصفات والـسلوكيات           
فالطفل في هذه المرحلـة يكـون صـفحة         . وتشكيلها، بخاصة، خالل مرحلة الطفولة المبكرة     

. بيضاء وعجينة طرية في يد مربيه دون أن يكون خاضعا لتأثير أي جماعة أخرى غير أسرته               
وألنه يكون في هذه الفترة سهل التأثر والتشكل، شديد القابلية لإليحاء وللتعلم، عاجزا، ضعيف              

دراك واإلرادة، يعتمد في حاجاته المختلفة على أبويه، لذلك تكون السنوات األولى من حيـاة        اإل
   .)٨:٢٠٠٥ ،رشاد أحمد عبد اللطيف( .الطفل حاسمة وخطيرة في تكوين شخصيته المستقبلية

 على العنف السياسى الموجـه ضـد   قد تحول العنف إلى ظاهرة عالمية ولم يعد قاصراً  ف
ـ     ال يتجزأ من تفاعالت األ     بل أنه أصبح جزءاً   ،  ةالنظم السياسي  أحمـد  (  ةفراد فى حياتهم اليومي

  ).٢ : ٢٠٠٢زايد، 

خـرين وخاصـة أثنـاء      وان اما بشكل تلقينى مقصود من اآل      العد  سيناريو ويتعلم الناس 
ـ ن خالل مشاهدتهم اآلخرين يتصرفونطفولتهم، أو بطريقه غير مقصودة م      ـ ة بطريق  ة عدواني

من المفترض أن المشاهدة تـشجع العـدوان، و     و من خالل وسائل األعالم و     واقع أ سواء فى ال  
مدى التشابه بين المشاهد و النموذج فى       ه المشاهد و درجة جاذبية النموذج، و      يؤثر مستوى انتبا  

العمر و الجنس، و كون العدوان المشاهد واقعيا أو مصطنعا فالفرد يتأثر بصورة أكبـر حـين       
، حيـث تؤكـد     ان الذى يشاهده فى وسائل اإلعالم      الواقع مقارنة بالعدو    فى  فعلياً يشاهد عدواناً 



 ٤

المؤشرات أن من تعرضوا لمشاهد عنف فى عمرمبكر ارتكبوا معدال أعلى من جرئم العنـف               
     ).  ١٥٦ : ٢٠٠٣عبد المجيد منصور، (حين بلغوا الثالثين من العمر 

الحـضور  للعدوان منها تلفة  هناك دالالت مخبأن  )٣٥ -٢٥،١٩٨٧(يؤكد سعد المغربي    و
و الوجود وتحقيق القدرة وتأكيد الذات وتدريب المهارات والقدرات ومقاومة الحقيقة والـصدق             

 المصاحبات النفـسية    وذكر أيضاً ، الحاجة إلى الحرية واالنتقام والعدوان التعذيبي أو السادى       و
غيـاب  رمـان واإلحبـاط و    األمن نتيجة للح  للعدوان والظروف المهيئة له مثل فقدان الشعور ب       

غياب الحريـة وغيـاب الـسلطة الـضابطة        امتهان الذات و فقدان االعتبار و     العدالة وتهديد و  
   .وتركيز القوة وندرة فرص التعبير عن العدوان الحميد باعتباره ايجابياً

المنظمـة   اللجنة األممية لحقوق اإلنسان و     عمقة أنجزت بالتعاون بين   ت دراسة م  وتوصلت
 ٢٠٠٦ قدمت نتائجها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في سـنة       واليونيسيف و لصحة  العالمية ل 
مليون طفل في العالم كانوا شهود عيان ألعمال عنـف متكـررة فـي               ٢٧٥ حوالي أن هنالك 

  .)٢:٢٠٠٨، الجازية الهمامي( .أسرهم

نيـة أطفـالهم   باء الذين يستخدمون القوة الجسمانية للحد من عدواآلاألبحاث أن ا و تبين  
  دون منها فالعنف يولد العنف مهمـا  ِحأنما هم يزيدون من اتجاهات أطفالهم العدوانية أكثر مما ي

  ).١٠٢: ١٩٨٩إيمان إبراهيم، ( كان الواقع سليما و فى صالح الغير 

 من العنف، فالطفل الذى يتعرض لخبرة        أن العنف يولد مزيداً    )٢٠٠٢(  ويؤكد أحمد زايد  
ئة األسرية يتوقع أن يتسم سلوكه بالعنف، كما أن األطفـال يتعلمـون العنـف               العنف فى التنش  

والعدوان من خالل المشاهدة والتقليد داخل األسرة و البيئة المجتمعية المحيطة بهم وتوصـف              
  .)٨٣ :٢٠٠٢أحمد زايد،(هذه العملية بدائرة العنف 

رة من حوله هـى التـى       ة واألس ، والبيئ اإلنسان يولد على الفطرة   :  و من هنا يتضح أن    
المجتمع و عسر الحيـاة   وم ولدته أمه بل أن عنف األسرة و        من ي  ، فلم يكن االنسان عنيفاً    تشكله

ـ   هو الذى يغرس العنف فى األبناء إلى الحد الذى أصبحنا نعتقد أنه موروثاً              ة، والدراسة الحالي
، فهـذا   م بالغذاء الـصحيح   األرواح تنمو بالتربية اللطيفة، كما تنمو األجسا      تحاول أن تؤكد أن     

تتعرض للعنـف  " صورة العطف والحنان "الطفل الذى اُسيئت معاملته فى طفولته أو شاهد أمه    
 فى المستقبل بل أن العنف الذى مورس عليه فى طفولته سيساهم فـى              ويصبح هذا الطفل سوياً   
ـ  ل هذه الدراسة الكشف عن طبيعة اال      و تحاو  تشكيل تفكيره فى الكبر،    سائدة حـول   تجاهات ال

العنف األسـرى فـى      االتجاهات و   من الشباب الجامعى ، والعالقه بين تلك       ةالتطرف لدى عين  



 ٥

 لمتغيرات الجنس   تجاه نحو التطرف و العنف تبعاً     ، وكذلك التعرف على الفروق فى اال      المجتمع
      . والثقافى لألسرةقتصادى المستوى االجتماعى و االو

  :مشكلة الدراسـة 

    الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي تطفو على الـساحة العالميـة اآلن     تتناول هذه 
وهي ظاهرة التطرف وما يتصل بها من أحداث عنف وإرهاب، وهى ظواهر خطيرة تحـاول               
بها وسائل اإلعالم الغربية إلصاقها بالعرب والمسلمين واإلسالم منها بـراء، و تحـاول هـذه                

ي انتشار تلك الظواهر في المجتمع المصري، وأيـضا          األسرى ف  فالدراسة معرفة عالقة العن   
 األسـرى ودوره    فتعرف على الصورة التي تكونها عينة الشباب الجامعي حول ظاهرة العن          ال

 .في تشكيل الشخصية المتطرفة

 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي  :  

  .جاه نحو التطرف ؟ هل توجد عالقة ارتباطيه بين العنف األسري و االت- ١

  لمتغيـر   هل توجد فروق في العنف األسري كما يدركه الـشباب الجـامعي تبعـاً              -٢
  .الجنس؟

  لمتغيـر   هل توجد فروق في العنف األسري كما يدركه الـشباب الجـامعي تبعـاً              -٣
  . ؟) المستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة 

لـدى   )ى اتجاه غير سو   -سوى  اتجاه  (   هل توجد فروق في االتجاه نحو التطرف          -٤
  . لمتغير الجنس؟الشباب الجامعي تبعاً

لـدى  ) ى اتجاه غير سـو -اتجاه سوى  (  هل توجد فروق في االتجاه نحو التطرف         -٥
  .  لمتغيرالمستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة  ؟الشباب الجامعي تبعاً

عـي االتجـاه نحـو       هل توجد ديناميات مميزه لشخصية الشباب الجامعي من مرتف         -٦
  .ومرتفعي اإلحساس بالعنف األسري ؟ ) ى اتجاه غير سو-اتجاه سوى (  التطرف

  :الدراسـةأهميـة 

  بالبحث و مـا    الدراسة  لها  تتناو المتغيرات التي    همية أ من اهمية هذه الدراسة     نبعت
ه يمكن أن يترتب عليها مستقبل هؤالء الشباب و بالتالي االمة كلها و يمكـن توضـيح هـذ                 

  :االهمية في النقاط التالية

 . بين الشبابالتطرفنتشار ظاهرة ا  -١



 ٦

  .نتشار ظاهرة العنف األسري داخل األسر المصريةا  -٢

 في طفولتهم علـي شخـصيتهم و سـلوكهم         تأثير العنف الذي تعرض له الشباب        -٣
 . الحالي

دود  ندرة الدراسات العربية التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية معا و ذلك في ح             -٤
 .علم الباحثة

 .ه كلِّعلي مستقبل شباب األمة) نى اعلم - دينى-فكري (التطرف  خطورة  -٥

 .هتمام بمشاكل الشباب و خاصة في مرحلة المراهقة ضرورة اإل -٦

 . تفيد في إرشاد و توجية الشباب في هذا السن -٧

و تجنب العنـف داخـل      التطرف   تقدم الدراسة الحالية مقترحات لحماية شبابنا من         -٨
 .سرةاأل

استخدام الجانب اإلكلينكى جنباً إلى جنب الجانب السيكومترى مما يساعد على الفهم             -٩
العميق للشخصية باألضافة إلى معرفة األسباب الكامنة وراء ارتفاع وانخفاض درجة العنـف             

 .األسرى واالتجاه نحو التطرف فى ضوء خبرات الطفولة لدى الشباب الجامعى

  :أهداف الدراسة

  في  الدراسة الحاليةف اهدأتبلور ت :  

ـ واالتجاه نحو التطرف     بين   عالقة التعرف علي ال   -١ لـدى الـشباب      األسـرى  فالعن
  . الجامعي

 .التعرف على الفروق بين الجنسين فى إدراك العنف األسرى  -٢

الختالف   الشباب الجامعي تبعاً   افروق في العنف األسري كما يدركه     التعرف على ال    -٣
 .القتصادي لألسرةالمستوى االجتماعي و ا

 .االتجاه نحو التطرفالفروق بين الجنسين فى  التعرف علي  -٤

الخـتالف    الشباب الجامعي تبعاً   لدىاالتجاه نحو التطرف    فروق في   التعرف على ال   -٥
 .االقتصادي لألسرةالمستوى االجتماعي و

 ، دينـى ،     الفكري(التطرف  سباب الرئيسية للعنف والدافعة لحدوث      التعرف علي األ   -٦
  .)ىمانعل



 ٧

 .الكشف عن الديناميات النفسية لدى الحاالت الطرفية فى عينة الدراسة  -٧

   :مصطلحات الدراسة

   :فيما يلى عرض للتعريفات اإلجرائية المستخدمة فى الدراسة

  Extremism     التطرفافهوم م -١

 تجـاه  الوسطية كل ابتعاد عن  بأنهإجرائياً  Extremismالتطرف  وتعرف الباحثة -
الطرفين وتوهم احتكار الحقيقة و رفض االختالف و التعددية  ولـيس هـوالخروج عـن          أحد  

 هى الدرجة التى يحصل عليها الفرد عند تطبيق المقيـاس           التجاه نحو التطرف  اما  أالمألوف ،   
 و اذا حـصل علـى    نحو التطـرف غير السوى يكون  االتجاه  ف فاذا حصل على درجه مرتفعة    

  نحو التطرف و يرجع ذلك لمعتقدات ونمط شخصية الفرد         سوى  يكون االتجاهف ةدرجه منخفض 
   .ذاته

  violence Family        األسرى مفهوم العنف-٢

 إجرائيا بأنه االعتداء الواقع على أحد أفـراد األسـرة           العنف األسرى وتعرف الباحثة    -
 و قد يتم استعمال     اً أو بدني  اًمن أحد أفرادها و يكون االعتداء لفظي      )  الزوج – األبناء   -الزوجة  (

  . والنفسى للفرد و لكل االسرةجسديذى الاأليسبب إحداث آلة ف

  :  الدراسـةإجـراء ات

  .منهج الدراسة

ة والمنهج اإلكلينكى فى    استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقتيه االرتباطية و المقارن       
  .الدراسة الحالية

  :الحدود الجغرافية ) أ(

مـن  ، )ذكـور و إنـاث  (  تم تطبيق الدراسة الحالية على مجموعة من الشباب الجامعى      
  .جامعة الزقازيق وجامعة األزهر بالزقازيق

   



 ٨

  :الحدود البشرية) ب(

   -  :عينة الدراسة

   .عاماً) ٢٢ -١٨( ما بينتراوحت اعمارهم ، استخدمت الباحثة مجموعتين من الشباب 

طالب وطالبة من جامعـة    ) ١٠٠(تمثل العينة االستطالعية وقوامها      :لمجموعة األولى   ا
 -١٨( ما بـين  تراوحت اعمارهم   ، ) أنثى ٥٠،  ذكر   ٥٠ (الزقازيق وجامعة األزهر بالزقازيق   

    .المقاييس )حساب صدق وثبات (  بغرض ،عاماً) ٢٢

  :تمثل العينة األساسية وتنقسم إلى :المجموعة الثانية 

طالب وطالبة من جامعة الزقازيق وجامعـة األزهـر      ) ٤٠٠(قوامها   :ينة سيكومترية ع
و مختلفـين فـي     ، هم في حدود المتوسـط    ئو نسبة ذكا  ، ) إناث٢٠٠، ذكور  ٢٠٠(، بالزقازيق

  .المستوى على مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة المصرية

ارهم من العينـة األساسـية   لشباب وتم اختيمن احاالت ) ٤( تكومن من :عينة كلينكيـة  
حالتين من ذوى الدرجات العليا وحالتين من ذوى الدرجات الدنيا علـى            ، للدراسة السيكومترية 

  .مقياس العنف األسرى

  :الحدود الزمنية) جـ(

  .  م٢٠٠٩-٢٠٠٨تم تطبيق أدوات الدراسة خالل العام الدراسى 
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  الفصـل الثـانـي
  املفاهيم األساسية واإلطار النظري

  

  
  Violence العـنف ً:أوال 

 
 
 
 

 

  ف من حيثـحثة العنسوف تتناول البا           
  

  

  

  
  )١(شكـل                                                   

  مقدمة 
 كل مكان ستُالحظ تلك المشاهد      فيفعندما تنظر حولك    ، تفاقمت مشاهد العنف من حولنا    

 معظـم بـرامج     في الشارع بل ستجده أيضاً      في أو المدرسة   فيتتكرر من حولك بشكل يومي      
بار المتحرك أسـفل    علي شريط األخ   أووتتصدر نشرات األخبار    ، ميةلتلفزيون واألعمال الدرا  ا

كضيٍف غير مرغـوب    بل لقد طَرق العنف باب األسرة ليدخل ويحل بداخلها          ، شاشة التلفزيون 
  .     فيه ليتعايش معها

جتماعيـة  ميز طابع العالقات اال   نمو ظاهرة العنف كسلوك ي    يران ب اتسم العقدان األخ  وقد  
-٧:٢٠٠٢،ليلي عبد الوهاب    ( المجتمع واألسرة    فيوأنماط التفاعل القائمة بين األفراد والجماعات       

٨ (.  

ى أصبحت قضية   نة محلياً وعالمياً حت   وازدادت ظاهرة العنف بشكل ملحوظ في هذه اآل       و
غاً وتأخـذ صـي   ، تتجاوز حدود الفروق بين الثقافات     كل المجتمعات و   فيتنتشر  ، سلوكية عامة 

 ي العـالم  ي المـستو  ينة األخيرة عل  و الظاهرة في اآل   همتباينة بين مختلف البيئات وانتشار هذ     

  العنـف

  األسباب  النظريات  األمناط  التعريف  مقدمة
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 بمـا يفـرزه      الخطـر   واأللم والحزن وتدق ناقوس    ى ظاهرة تثير مشاعر األس    يوه، يوالمحل
ـ                 ةالمستقبل من خلل يتخذ من العنف سبيالً لتحقيق أغراضه وتصبح لغـة العـضالت والفتون

  .)١٨٠ -١٧٩ : ٢٠٠٢،كوثر رزق (غة التفاهم بدالً من لغة العقل والحوار  ليواإلجرام ه

 كافة مظـاهر حياتنـا    فيتزايد أعمال العنف     من )٣: ٢٠٠٣( محمود مندوه    هكدهو ما أ  و
 ي صعيد المجتمـع المـصر  ي دور ومعاقل العلم كذلك علفياليومية والمعيشية داخل األسرة و  

  .ككل 

 بلـدنا لكثيـر مـن الدراسـات         فيعقدة ومتشعبة تحتاج     فقضية العنف قضية م    يوبالتال
عبـد الـرحمن    ( ث الميدانية النفسية والتربوية واالجتماعية واألمنية والقضائية والقانونية         ووالبح

  .)٢١٨:١٩٩٦،العيسوي 

استطاعت أن توجه إليهـا وجـذبت       ، ي و الدين  يونتيجة لتصاعد موجات العنف السياس    
ئبة تمامـاً مـن    غاي ظلت فيه ظاهرة العنف األسري الوقت الذ  يفاهتمام الدارسين والمهتمين    

 يلذا فإن من األهمية بمكان عدم التقليل من خطورة ظاهرة العنف األسـر    ، بؤرة اهتمام هؤالء  
    من ظاهرة أعم وأشمل من حدود األسرة وعالقاتها حيث إنهـا      او التعامل معها باعتبارها جزء 

لـذا رأينـا أنـه مـن        ، ي السواء يين لألسرة والمجتمع عل   باتت تهدد األمن والسالم االجتماع    
 أهم مـسبباتها وأبـرز      ي الظاهرة للبحث والدراسة العلمية للوقوف عل      ه إخضاع هذ  يالضرور

  الفرد واألسرة والمجتمـع    يثارها االجتماعية عل  آومن ثم   ، في نموها وانتشارها   العوامل تأثيراً 
  .   )٨-٧:٢٠٠٢،ليلي عبد الوهاب (

 مـن المـشكالت االجتماعيـة    يأن موضوع العنف العائلGelles  )١٩٩٠ (ز جيليوير
 قام   ذلك يورداً عل ، ي نادر  أن العنف العائل   تالحديثة وكمصدر للعنف إال أن اإلحصائيات قرر      

ـ ي ليفحص مد١٩٦٧  بمسح كامل عامDaved ديفيد جل   تقـرر إسـاءة   ي صدق الحاالت الت
ملتهم بمختلف ألـوان    ساء معا الف من األطفال الذين تُ    وجد أنه أكثر من ستة آ     ، الطفل والعنف   

  .  )Gelles , 1990 : 12( كاليفورنيا في تقرير ٣٥٠٠ويوجد أكثر من ، اإلساءة

فدائرة العنـف   ، ويرتبط بالعديد من المشاكل االجتماعية    ، العنف داخل األسر كارثة    دعيو
 األطفال الذين تربوا فى بيوت بهـا        فقد وجدوا أن  ، داخل األسر مؤداها أن العنف يولد العنف        

وأيا كان العنف سواء عنف بدنى أو عنف        ، عنف بين الوالدين سواء تعرضوا هم للعنف أم ال          
ويجعلهم أكثر عنفـاً    ، تستخدم فيه اآلالت الحادة يجعل األطفال أكثر عرضةً للمشاكل السلوكية         

فاألطفـال بعـد    ، سية والجسمية   ويحعلهم أكثر عرضةً للمشاكل النف    ، فى تعاملهم مع اآلخرين     
، ومـرتكبين لجـرائم العنـف     ، ومنتهكين للقـانون  ، كانوا ضحايا للعنف أصبحوا متسببين فيه     
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فاألطفال الذين يتعرضون للعنف األسـرى يتحولـون إلـى مـراهقين يتـسمون بالـسلوك                 
  ).Grady ; Krumm& Annlosh ,1997 :60-63.(العنيف

والخـوف  يرة منها مـا هـو نفـسي كالخجـل     العنف األسري يتستر خلف حواجز كث   و
هو اجتماعي كالمحافظة على كيان األسرة و صون و          وما ،لشعور بالمهانة أو الشعور بالذنب    او

 و كذلك عدم االعتراف بالفشل في العالقـة  - و إن كان ذلك على حساب المضطهدين   -حدتها  
قطاع أسـباب الـرزق     ومن الحواجز أيضا ما هو اقتصادي كالخوف من العوز و ان           الزوجية،

يف و المعنف    ما هو ثقافي ذهني يتعلق بنظرة العن       ما إلى ذلك، ومن الحواجز أخيراً     والتشرد و 
 التعامل معه على أنه حتمية و قـدر تفرضـه األعـراف االجتماعيـة     على حد سواء للعنف و    

حـواجز  كل هـذه ال   ، باً في غير صالح النساء و األطفال      هي غال  و ،وموازين القوى في األسرة   
 من النساء،عن البوح به و إخراجه إلى دائـرة الـضوء   هم غالباً وتلجم ضحايا العنف األسري     

هنالـك   أن   ،ة أنجزها معهد المرأة في أسبانيا     أفادت دراس و، الوقاية منه  و متهاوبما يمكن من مق   
 مـنهن   ٧٠لسوء المعاملة بمختلف أشـكالها،     أسبانية تتعرضن للعنف و    حوالي مليوني امرأة  

   .)٣:٢٠٠٨، الجازية الهمامي( تظرن خمس سنوات بأكملها قبل أن يبحن بذلك إلى شخص آخران

 مجتمعنا الذي يعتبـر مـن       بأن)  ٢ :٢٠٠٥( فتحية محمد عبداهللا وآخرون    وهو ما أكدته  
 فيـه   رم إفشاء األسـرار العائليـة     حيو  تنتشر فيه السلطة األبوية      يالذالمجتمعات المحافظة و  

 ولو تـضرر أحـد و       ىال يجب أن يطلع عليه الغرباء حت      و، صية األسرية   كجزء من الخصو  
حاط بقدر كبير مـن     ي ياألسر، لذا نجد أن موضوع العنف       بعض أفراد األسرة من جراء ذلك     

  . التكتم والخصوصية

 كتابه العنف والمجتمع أن مـن أهـم   في L. Berkowtz ) ١٩٩٣(تز لونارد بيركويوير
 درجة الحب واالحترام المتبادل     في تكمن   يلعنف العالقات األسرية الت    ا في تُسهم   يالعوامل الت 
أما درجة  ، الشعور باألمن داخل أعضاء األسرة    وبعض المحبة والعالقات الدافئة و    ، بين األفراد 

ـ         في تتمثل   ياالختالف والصراع بين األفراد الت      ي العداء والكره داخل األسـرة للـسيطرة عل
  .)Berkowtz,L1993:645-644 ( من أعضاء األسرةاآلخرين

اتـضح ارتفـاع    ،  سيدة يقوم أزواجهن بتعذيبهن وإيالمهن     ٣٥٦ومن خالل دراسة على     
لعنف والـصرب   وذلك ألن أزواجهن بدأوا حيـاتهم معهـم بـا         ، الخوف لدى هؤالء الزوجات   

ومن ثم تولد عنـد هـؤالء       ، زواجهن يجبرهن على ممارسة الجنس بالقوة     فقد كان أ  ، واإلهانة
 & Alfred( وأن يرددن  العنف بالعنف ضد أزواجهـن ، ات االستعداد أن يأخذن بثأرهنالزوج

Steven , 1996: 98 -106.(  
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،  سيدة تستهدف التعرف على عنف األزواج ضد زوجاتهم        ٣١٢وفى دراسة تحليلة لعدد     
من الـسيدات قـد     % ٦٣فى حين أن    ، من السيدات كن ضحايا إليذاء األزواج     % ٣٥وجد أن   

 & Allie( أزواجهن كـانوا يجـرونهم ويـشدونهم و يـدفعونهم بقـسوة وعنـف       سجلن أن 

Lettie,1986:1-33.(   
في تعامالته مـع    شخصية متسلطة وجامدة    ي يتمتع األب فيها     األسر الت هذه   يعندما نر ف

ـ  ، ي العنف معهمويلجأ إل، زوجته وأبنائه وال يقبل منهم رأياً مخالفا لرأيه        يوقد يبلغ العنـف إل
 المدرسة مدرس ذو شخصية متسلطة ال يقبل مـن          فيوكذلك قد يوجد    ، أبناءهماآلباء  حد قتل   

 مـع  يءوأيضا الرئيس المتسلط يفعل نفـس الـش      ، أو مناقشته  ي الرأ في اختالف   يتالميذه أدن 
  ).١٩-١٨ : ١٩٩٧، حسين رشوان(يهمرءوس

ور الـسلوك   وظه، فسوء التوافق بين الزوجين له دور كبير فى زيادة العنف عند األبناء           
فإذا كانت العالقة الزوجية يسودها عدم الوفاق يفشل الوالدان فى القيام بمهمتهما فـى              ، المشكل

 ومن ثم يتسم سلوك األبناء بالعنف     ، فاألبناء يتأثرون بعدم االستقرار بين الوالدين     ، تربية األبناء 
  .)١٨-١٧ :١٩٩٨، فؤادة هدية (

 ودليالً على تفشى العنف داخل األسـرة كلهـا          وجود العنف بين الوالدين يعتبر مؤشراً     و
 Kevin & et . al., 1981 :333 ; Christopher( أو عنف فى المجتمـع ، سواء عنف بين األخوة 

& Robb , 1994 :59.(  

ولذا فالبد أن تتبـع األسـر       ، التى يتبعها الوالدين تؤثر على أطفالهم     هذه  طرق العنف   و
والخالفـات  ، ألن بداية العنف تبدأ من األسـرة ،  أبنائهمأساليب أفضل حتى ال يزيد العنف عند  

   ).Antoinette , 1997 : 355(ومن ثم ينتقل إلى المجتمع كله بعد ذلك ، داخل بنيان العائلة

 فـي وهذه العالقات سواء بين األب واألبناء أم األم واألبناء ببعضهم تمثل عامالً أساسياً              
سلبيتها يكون   إيجابية هذه العالقات يكون التأثير ايجابياً وبقدر       ايجابياً وبقدر    أونمو الطفل سلبياً    

  .)١٤:١٩٩٨، لرءوفرشيدة عبد ا(سلبياً   التأثير

، زكريا الشربيني   ( منية من آبائهم ويقلدون انفعاالته    من هنا فاألطفال يتعلمون شكل العدوا     و
  .) ٣٢٢:٢٠٠٠،يسرية صادق 

 وله آثار سيئة    ،عواقب خطيرة على األطفال   وقد اتضح أن العنف فى الحياة الزوجية له         
وتكـون  ، إذ إنه ينمى النزعة نحو تدمير األشياء وتصيب سلوكهم بالعنف         ، على نموهم النفسى  

   ).Cosandra & Paul , 1998 : 123( نعالقاتهم سيئة باآلخري
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، ويصبح األبناء غيـر أسـوياء  ، واإلفراط فى استخدام العقاب البدنى يؤدى لعنف األبناء 
  ).٩٩ : ١٩٩٥، مجدى عبدالكريم حبيب ( كما يؤدى إلى ضعف ثقة األبناء بأنفسهم

كمـا أن   ، بنائهم من شأنه أن يؤدى لدرجة عالية من العنـف         د الوالدين فى معاملة أ    فتشد
كما اتضح أن العنف أسلوب غير بناء فـى     ، سلوك الوالدين العنيف سيتم تقليده من قبل األبناء         

وقد يستخدم العنف كحيلة دفاعية للتخلص من التوتر الناشئ عن الفشل فى            ، التعامل مع األبناء  
  ).١٩٠-١٨٩: ١٩٨٥، فؤاد الموافى، فاروق جبريل ( بعض المواقف 

تمثل مواقف محبطة تتحول إلى أشكال الـسلوك        ، ممارسة اآلباء لصور العقاب البدنى    و
لطفل من والديه أن استخدام القـوة       ويتعلم ا ، العنيف تتجه نحو اآلخرين أو الممتلكات أو الذات       

  ).٢٧٢ :١٩٩٦، سميرة شندى ، عبدالرحمن سليمان.(هو السبيل للحصول على ما يريد

فالطفل السوى هو الذى نـشأ فـى منـاخ    ، إن األسرة لها تأثير كبير فى شخصية أبنائها  
ور ثـم يـأتى د    ، فاتباع األسر ألسلوب اإلهمال سيعطى فرصة أكبر لالنحراف       ، أسرى مستقر 

سهام عبدالحميد  (حيث يتم غرس قيماً خلقية تحدد سلوكه المستقبلى فيما بعد           ، المدرسة واألقران   
  ).١٢٧-١٢٦ : ١٩٩٩، محمد السيد صديق، 

فاألسرة لها دور وتأثير عميق فـى التنـشئة         ) ١١٧ : ١٩٩٤(  وهذا ما أكده فوزى عزت    
ية الوالدية التى يتلقاها المراهق ذات      فالرعا، فهى صاحبة الفضل فى تنشئة األبناء     ، االجتماعية  

  .وقيمه فيما بعد،  شخصيته وسلوكه هعالقة وثيقة بما تكون علي

 وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف الـسائدة إال إننـا                يو العنف األسر  
 إنـه لـيس     فـي  يوتكمن خطورة العنف األسر   ،  الفرد والمجتمع    ي أنه أكثر خطورة عل    ينر

 إطار العالقات الصراعية بـين الـسلطة        فيأشكال العنف ذات نتائج مباشرة تظهر       كغيره من   
 عالقات القوة   يبل أن نتائجه غير المباشرة المترتبة عل      ،  الدينية   أووبعض الجماعات السياسية    

،  نـسق القـيم   فيغالباً ما تحدث خلالً   ، في المجتمع بصفة عامة   غير المتكافئة داخل األسرة و    
ـ   ى المد ي النهاية وعل  في يمط الشخصية خاصة عند األطفال مما يؤد       ن فيواهتزاز    ي البعيد إل

  هة من العالقات والسلوك وأنماط من الشخصية مهتزة نفسياً وعـصبياً وهـذا       خلق أشكال مشو
 غيرهـا مـن المؤسـسات    فـي  أو حد ذاته كفيل بإعادة إنتاج العنف سواء داخل األسـرة   في

  .)٧:٢٠٠٢، ليلي عبد الوهاب ( المجتمع فيتشرة االجتماعية الرسمية وغير المن

 تتعرض لإلسـاءة مـن قبـل    يوتعرض ممدوحة سالمة للخصائص النفسية لألطفال الت  
يعانون من بعض األعـراض الـسيكاترية       ،  نقص القابلية لالستمتاع بالحياة    "القائمين بالرعاية   
انخفـاض تقـدير    ، الحركـة وعدم االستقرار وزيادة     ،  وثورات الغضب  يدمثل التبول الالإرا  
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، يالسلوك القهـر  ، العناد والتمرد ، االنسحاب  ، يظهور مشكالت تتعلق بالتعلم المدرس    ، الذات  
 فيسيئت معاملته ف   أُ يويالحظ بعض الدارسين انه ليس هناك بروفيل واحد لشخصية الطفل الذ          

 تظهـر  ين أخر أحيا فيو، في إرضاء اآلخرين  بعض األحيان تكون المسايرة والرغبة الشديدة       
عنيداً عـدوانياً ال يـستطيع      ، انية بحيث يكون الطفل صعب المراس      الطفل أعراض شيط   يعل

  .) ٨: ١٩٩١،ممدوحة سالمة (اللعب مع أقرانه 

، فتعرض األبناء لإلساءة واإلهمال البدنى أو العاطفى يـؤثر علـى تكـوينهم النفـسى               
ويلعبون أقل مـن    ، زون بعدم الثقة بالنفس     ويتمي، ويجعلهم أكثر تكراراً للقيام بالسلوك العنيف     

وأنهم يعـانون   ، ويظهرون أشكاالً من القلق واالرتباك      ، كما أنهم أقل تركيزاً   ، أقرانهم العاديين 
  ).٣٤ : ٢٠٠٣: محمود مندوه (والقلق ، والتبول الإلرادى، والكوابيس ، حباط إلمن ا

بنـائهم هـم    أنيف مـع    من األزواج ذوى السلوك الع    % ٨٢ أن   Morrisonكما أوضح   
كما اتضح أن السيدات الالئى عانين من العنـف  ، أصالً ضحايا إلساءة المعاملة من قبل آلبائهم   

  ).٣٤ : ٢٠٠٣: محمود مندوه (األبوى كن أكثر عنفاً مع أبنائهن 

 فـي  يعامل بوحـشية وعنـف       يبأن الطفل الذ  ) ١٣: ١٩٩٩(محمد خضر   كده  أهو ما   و
وإساءة معاملة اآلباء لألطفـال ترجـع   ، لكبر إلرتكاب جرائم العنف  في ا  لالنتقام   ىطفولته يسع 

  .   طفولتهم من ألوان الحرمانفي ما عاناه هؤالء اآلباء يإل

 فـي س العنـف    مار حلقة مفرغة ي   فيوبذلك نقع   ، ووطأةفالعنف قد يولد عنفاً أكثر شدة       
  .) ١٨٣:٢٠٠٤، عبد الرحمن العيسوي (فيكون رد الفعل مزيداً من العنف  ، العقاب 

 يحتضن الطفل منذ وصوله لهذا العـالم        يل الذ و المجتمع األ  يوبال منازع تُعد األسرة ه    
 تشكيل سمات شخصيته وتزويده باألساليب الناجحة للتفاعـل مـع           في تلعب دوراً مهما     يوه، 

 فعن طريق األسرة يكتسب قيمه واتجاهاته وميوله وأسـاليبه الـسلوكية          ، الحياة والتكيف معها    
  .) ٢ : ٢٠٠٣، إيناس سليمان (وعاداته االجتماعية  

 تحتضن الطفـل وتعطيـه     ي الت ىلو تُعتبر عملية التنشئة االجتماعية المدرسة األ      يوبالتال
   :نةو يبدو فيه أزمة خالل هذه األي الذي تكوين الضمير األخالقفيدرساً هاماً 

إلسـراف  ا" بطريقة عشوائية    الحياة الباكرة لألطفال     في أساليب العقاب المستخدمة     -١
 لحظة بدون أن يفهم الطفل لماذا ينال العقاب دون معرفة السبب يعتبر عادة              ي أ في" في العقاب 

 للطفل فيجعل منه طفالً خجوالً متشككاً ال يثـق    ي عرقلة البناء النفس   ي إل يغير صحية مما يؤد   
  .  السلطة تارة أخري ي نفسه أحياناً متمرداً علفي
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ـ      في ينال العقاب    يفالطفل الذ ، لد العنف    العنف يو  -٢  التخريـب   ي طفولتـه يلجـأ إل
 أي جماعة تحتضنه وتدعم به هـذا        ي االنضمام إل  فيويتمثل االنتقام   ، واالنتقام من سلطة األم     

  . السلوك العنيف 

 وكـذلك   ي القسوة والعقاب لألطفال يعتبر بؤرة لالضطراب الـسلوك        في إن المغاالة    -٣
محمد خـضر   ( تحمل المسئولية      ييل واللين مع األطفال يجعلهم غير قادرين عل        التدل فياإلفراط  

،٧٠: ١٩٩٩( .  

 أفـضل طريقـة     ي المبادئ والقيم من قبل الوالدين ه      يويتضح لنا بأن تنشئة األبناء عل     
ـ  ي تود ي مراحل حياتهم والت   في تعترضهم   يلتجنب األطفال المشاكل النفسية الت      لجـوئهم   ي إل

  .) ٢٦٧ : ٢٠٠٠،  يسرية صادق وزكريا الشربيني ( العنف مع اآلخرين  للعدوان واستعمال

،  التى تستعمل أساليب تنشئة خاطئة تترك آثاراً سلبية على شخـصية المراهـق             ةفاألسر
، واالفتقار للحب تؤدى للشعور بعـدم األمـن        ونقص الرعاية ، فالتنشئة التى تقوم على الرفض    

ك العنيف والتمرد وعـدم القـدرة علـى         وسيطرة السل والشعور بالوحدة والسلبية والخضوع و    
  ).٨٣: ١٩٩٤، عواطف حسين صالح (التفاعل مع اآلخرين

باء مع أبنائهم له عالقة بتكوين  أن أسلوب التربية الذى يتبعه اآليتضح لنا مما سبقو
، وأن أسلوب العقاب المستمر والعنف والقسوة يدعم سلوك العنف عند األبناء، شخصيتهم
لنا أيضاً أن اضطراب العالقة بين الزوجين والعنف المتبادل بينهم يؤثر على األبناء واتضح 

وكما ووتظهر عليهم سلوكيات ، ويكون منهم شخصية مضطربة غير سوية نفسياً واجتماعياً
القلق والخوف وعدم الثقة بالنفس و، اً للكبار غير مرغوبة كظهور السلوك العنيف تقليد

  .إلرادىلوالتبول اواالحباط والكوابيس 

  : Violence Concept مفهوم العنف
 فـي  ِلمفهوم العنف تعريفات متعددة تختلف باختالف التوجهات البحثية للباحثين أنفسهم           

ـ        أو تتن يمجاالت البحوث العلمية المختلفة الت      يل الظاهرة بالدراسة ومن هنا يصعب التوصل إل
  .لعنف نتيجة لتعدد أشكال العنف ت اوقد تعددت تعريفا،  للعنف ٍفتعريف شامل وا

ي تشملها ظـاهرة   تعدد األبعاد والمتغيرات الت  يتُرجعه إل ف) ١٨٩:٢٠٠٢(وأما كوثر رزق    
ه بالبحث فـي  تناولت  التىالمجتمعات إلى تعدد) ١ :٢٠٠٥( بدرية العربي الككلى  العنف وأرجعته 

  .ه تعريفاتالمجاالت وذلك األمر أوجب تعدد جميع 
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  :  ي للعنف األصل اللغوي عدة معاجم و قواميس نستعرض يما يليوبعد اإلطالع عل

عنْف بـه وعليـه     (غوياً بأنه    يعرف لُ  يوبالتال) ف. ن  . ع  ( لفظ العنف من الجذر      ييأت
  أخذه بشدة وآتاه ولم يكن له      يعتنف األمر أ  او، فهو عنيف ، خذه بشدة وقسوة والمه      أ يأ) عنفاً

  .)٦٣٧،١٩٦١، المعجم الوسيط (علم به 

 أمـره  فـي إذا لم يكن رفيقـا  ، وهو ضد الرفق  ،  هو الخرق باألمر و قلة الرفق به         أو
 الرفـق   فيكل ما   (ويقال  ، والتعنيف هو التعبير و التقريع واللوم       ، أخذه بشدة   ، وأعنف األمر   

  . )٤٢٩:١٩٩٢، ابن منظور()  العنف من الشر مثلهفيف، من خير 

  . المطلوب ي التوصل إلفيبأنه التشديد ) ٢٤١: ١٩٩٤( يويعرفه أبو هالل العسكر

ويكـون   يءبأنه كل فعل شديد يخالف طبيعـة الـش        ) ١١٢: ١٩٨٢(ويعرفه جميل صليبا    
وال ،  ال يعامل غيره بالرفق يهو الذ" violent " العنيف  مفروضاً عليه من خارج فهو بمعنى

  . قلبه يتعرف الرحمة سبيال إل

ـ   يالعنف من الناحية اللغوية هو اإلكراه الماد      ) ١٩٨٣( ويقول  محمد مؤنس     ي الواقع عل
 والضرر  ى جملة األذ  ي سوء استعمال القوة ويعن    يأ،  التزام ما    أو سلوك   يشخص إلجباره عل  

كما قد يـستخدم العنـف ضـد    )  جرح، ضرب ، قتل ( السالمة الجسدية للشخص  يالواقع عل 
(  والعنف يكون مضاد للرفق ومرادفاً للـشدة والقـسوة          ) إتالف  ، تخريب  ، ر  تدمي( األشياء  

  . )٧٩: ١٩٨٣، محمد مؤنس 
 الـشدة والقـسوة     ي كل سلوك يتضمن معان    ي اللغة العربية إل   في" عنف  " و تشير كلمة    

: ١٩٩٢،حسنين توفيـق  (   قولياًأو  العنف قد يكون سلوكاً فعلياًيوبالتال، والتوبيخ واللوم والتقريع   
٤١-٤٠( .  

، معجم المصباح المنير    ( ومنها   ات هذه التعريف  يوقد أجمعت المعاجم اللغوية العربية عل     
  ) .٥٩٥:٢٠٠٠، والكالم ي المعانفيمعجم المرام (و ، )١٦٤:١٩٩٨

  :وعند التدبر في القرآن الكريم نالحظ عدم الغلظة والشدة إالّ في موضعين 

اء، حيث توجب الصالبة عند اللقاءات العسكرية ،         في قلب المعركة ومواجهة األعد     -١
قَاِتلُواْ الَِّذين يلُونكُم   : ((يزارها، وفي هذا يقول تعال    أو تضع الحرب    ىوعزل مشاعر اللين حت   

  ]١٢٣:التوبة [. ))ً }١٢٣{من الْكُفَّاِر ولْيِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَةً 
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تحقيها، حيث ال مجال لعواطف الرحمة       مس ي والثاني في تنفيذ العقوبات الشرعية عل      -٢
ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه : ((في إقامة حدود اهللا في أرضـه      

  .) ١٩٩٦، ي لويوسف القرض(، ] ٢:النور[)) والْيوِم الْآِخِر

ة حيث تلمـس روح النبـذ للعنـف    في مجال الدعوة ، فال يوجد مكان للعنف والخشون      و

إن اهللا  : " في الحـديث الـصحيح      "   "في الرفق والالعنف ، فقال المصط     يوالحث عل 
ما دخل الرفق في شيء إالّ زانه ، وال دخل          : " يحب الرفق في األمر كله ، وقال أيضاً         

 الرفق مـا ال     ي عل يويعط، إن اهللا رفيـق يحب الرفق      : ( ، قال   "."العنف في شيٍء إالّ شانه      
من أمر بمعـروف ، فلـيكن       : "وفي األثر ، ).ي ما سواه     عل يوما ال يعط  ،  العنف   ي عل ييعط

  .) ١٩٩٦، ي اويوسف القرض ("وف أمره بمعر

 ""مـشتقة مـن الكلمـة الالتينيـة       " violence " اللغة اإلنجليزية فيأما مفهوم العنف 

violentia و ال شك أن العنف هو انتهاك ينتج عنـه  ،  يغتصب أو ي يؤذأو ينتهك ي تعني والت
  . )٦٠ :١٩٩٧، سامية محمد (ي   الضرر البدنيتأثيرات عاطفية باإلضافة إل

 اللغة اإلنجليزيـة مـشتقه    فيكلمة العنف   ) ٢٥٩:١٩٩٨(ويذكر أيضاً سيد جاب اهللا السيد       
 يومـن الواضـح أن االشـتقاق اللغـو     ، ي يتعدأو ينتهك يبمعن"  To violate "من المصدر 

ـ  ي ضرب من السلوك الخارج    ي السواء ينصرف إل   ي اإلنجليزية و العربية عل    فيللمفهوم    ي عل
ـ    فيأما  .  يأخذ األمور بالشدة و القسوة     أوهك القواعد   المألوف بحيث ينت    ي قاموس المورد بمعن

                                          .)   ١٠٣٢:١٩٩٦، منير البعلبيكي(شدة و قسوة   ، يأذ

بأنه ممارسة القـوة  "  العنف )Wilson,Oxford,1990 : 231   (وعرف قاموس أكسفورد
 معاملة تتصف بهذا تعتبر عنفـا   أووكل فعل   ،  الممتلكات   أوألشخاص  البدنية إلنزال الضرر با   

   ." الحرية الشخصية في تتداخل أو ي إحداث ضرر جسماني تميل إليوكذلك المعاملة الت، 

 أو الفعل فيبأنه قوة شديدة " العنف  (Longman,1983 : 672) وعرف قاموس لونج مان
    ."شديدة  تهب بقوة يفالعنف مثل الرياح فه: الشعور

 استخدام القوة والقـسوة  يوه، يتضمن العنف عدة معان  Webster  قاموس ويبسترفيو
 أو االستخدام غير العادل للقوة      أو،  اإلصابة   ي إل ي تؤد ي ممارسة األفعال الت   أوبصورة مكثفة   

تومـاس بـالت    (.واستخدام القوة البدنية بهدف إيذاء اآلخرين وإيقاع الضرر بهـم           ، اإلجبار  
،١٧: ١٩٩٥.(  
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ـ    يبواسطة الخاليا المعقدة الجينات والت    ،  التأثيرات الوراثية    يتجر  ي تمارس تأثيرها عل
، هذا ويتفق أكثـر األخـصائيين        ، ي والنفس ي الذهن ي المستو يالمستوي البيولوجي وكذلك عل   

 فـي  تأثير التحـوالت الجينيـة       فين يمع ذلك عل  "  سبيل المثال    ي عل Grookومنهم كروك       
 أن يولد تحت تـأثير نمـاذج مـن          ي خالف ذلك يمكن للفعل العدوان     يوعل ، يالسلوك العدوان 

 توجه الـسلوك    يوهناك بعض العوامل الفطرية الت    ، التحريض تجعله يبدو وكأنه سمة وراثية       
ومع ذلك  ، الخ.....ي  مون الفيزيائية والنشاط الهر   يرد الفعل واالنفعاالت والقو   :  مثل   يالعدوان

ي  سلوكها العدوان  في نوع واحد يمكنها أن تظهر تباينا كبيرا         ييالحظ بعض السالالت العائدة إل    
  . )٢٢٠ - ٢١٩: ١٩٩٨، علي وطفة (

 جينات لها عالقة بـالعنف  ين من نيويورك أنهم توصلوا إل  و أعلن باحث  ١٩٩٨ عام   فيو
 أو الـدماغ    فـي وجود إصابات   :  أنه   يولوجي عل فقد عرف العنف البي   ، والعدوانية واإلجرام   

 أو ي الهجـوم  ي الذين يعانون من نوبات العنف االنفجـار       ي المرض يإصابات أثناء الوالدة لد   
  . ) ١١٤٦:٢٠٠٢، مني يوسف (ي  التدمير

 

 وجهـة نظـر   –ونية  غالبا ما تغفل التعريفات القانيوالت، ن لهم وجهة نظرهم   وفالقانوني
محمـود  ( وانتشار العنـف        عن الظروف البيئية والمجتمعية المحتمة لظهور      –علماء االجتماع   

  .)٣٧:٢٠٠٦،الخولي 

 المرء باستعمال وسـائل     ي العنف هو ضغط عنيف عل     في معجم المصطلحات القانونية   و
 بـاإلكراه   مىما يس وهو  ،  الجسم   يوهذه الوسائل إما أن تقع عل     ، في إرادته من شأنها أن تؤثر     

أحمـد  (ي   باإلكراه النفس  يوهو ما يسم   ، ى بإلحاق األذ  وإما أن تكون تهديداً    ، ي الماد أوالحسي  
  .) ٢٣٤-٢٢٣ : ١٩٨٩، ذكي بدوي 

 ممارسـة اإلنـسان     العنف من الجهة القانونية بأنـه     ) ٣٢٠:٢٠٠٢(قناوي  وعرفت شادية   
  .مة الغير او مقي الطبيعية للتغلب عليللقو

 باستعمال القوة البدنية الموجة ضد مادة الجـسم         العنف هو كل فعل يكون مقترناً     فمعيار  
  .) ٤٩:١٩٨٦،محمود سامي شوا (نفسها  
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 داخل التخصص الواحد وذلك لتعـدد       ى  وكما ذَكرنا مُسبقاً فتعريفات العنف متعددة حت      
 تعريف محدد شـأنه شـأن كـل         يرتبطة بالعنف مما يصعب الوصول إل     األبعاد والعوامل الم  

وسوف نعرض تلك التعريفات مـع مراعـاة        التعريفات المرتبطة  بالعلوم االجتماعية والنفسية       
  :التسلسل الزمني لها

  القـسوة  أو الـضغط    اسـتخدام  ي معجم مصطلحات العلوم االجتماعية يعن      في العنف -
أحمـد  ( إرادة فرد مـا   ي بعد القانون من شأنه التأثير عل مطابقغير   أو غير مشروع    استخداما

  .)٤٤١ : ١٩٨٩، ذكي بدوي 

 أوكل إجراء يقدم عليه الفـرد لفـرض أفكـاره           " ) ٨٨: ٢٠٠١( يوتعرفه وفاء البرع   -
 أو كالـضرب    ي الماد أو ي طاعته باستخدام أساليب الترويع كالتهديد اللفظ      يإجبار اآلخرين عل  

 تعنيـف   أو تمنع إرهـاب     يمخالفاً بذلك التشريعات الدستورية والقانونية الت      ،  القتل أوالتعذيب  
   ."ي المادأو ياآلخرين المعنو

 غيـر  يأ : يالعنـف غيـر الـشرع   " بأنه ) ١٧:٢٠٠١( فيوعرفه طلعت إبراهيم لط   -
 الـضيق  ي بالمعني العنف الفرد  يكما أنه يعن  ، المقبول من وجهة نطر القانون وأفراد المجتمع        

 يأ، الحيـاة اليوميـة   فـي  يحدث بين الشباب يوهو ذلك النمط من العنف الذ ، مفهوم العنف   ِل
 إصابة غيرهم مـن  أو قد يقوم به الشباب  بهدف إلحاق الضرر الجسماني       ي الذ يالفعل العدوان 

ـ    أو،  الضرب   يومن أمثلة هذا الفعل العدوان    ، األفراد داخل الجامعة وخارجها       ي الـصفع عل
 أو تحطيم الممتلكـات العامـة   أو قيام الشباب بتخريب  يباإلضافة إل ، الركل بالقدم    أو، الوجه  

  .  خارجها أوالخاصة سواء داخل الجامعة 

 للقوة  ي االستخدام الفعل  بأنه) ٧:٢٠٠١( عطية   يف سعيد طه محمود وسعيد مرس     روع -
  . والضرر باألشخاص واإلتالف للممتلكات ى التهديد إللحاق األذأو
- فه ليلوتُعسلوك يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون بأنه) ١٦:٢٠٠٢( عبد الوهاب ير 

 م إطار عدي ف دولة بهدف استغالل وإخضاع طرف آخرأو طبقة اجتماعية أو جماعة أوفرداً 
 إحداث أضرار فيمما يتسبب  ،  وسياسياً واجتماعياًمتكافئة اقتصادياً وجود عالقة قوة غير

   .ي دولة أخرأو طبقة اجتماعية أو جماعة أو نفسية لفرد أوة  معنويأومادية 

 أوفعل يبالغ فـي الـسلوك العـدائي         " بأنه  ) ١٦: ٢٠٠٢(ويعرفه أحمد زايد وآخرون      -
 فـي   مادياًأو  فيزيقياًأو  مدمرة تحدث أذي نفسياً    أوالعدواني يترتب عليه إرسال مؤثرات مقلقة       

  ) " .وضوعاً مادياً  مأو حيواناً أوبشراً كان ( الموضوع 
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سواء " المادية  "وعرفته منظمة الصحة العالمية بأنه االستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية           -
 أو ضـد مجموعـة      أو ضد شخص آخر     أو ضد الذات    ي الحقيق ي باالستعمال الماد  أوبالتهديد  
لحرمـان   ا أو سوء النماء    أو إصابة نفسية    أو موت   أو حدوث إصابة    ي إل يبحيث يؤد ، مجتمع  

  .) ٥ : ٢٠٠٢، ظمة الصحة العالمية من(

 غيـر    القـوة اسـتخداماً    أو استخدام الـضغط     بأنه) ٦٤٧:٢٠٠٢(وعرفته سوسن فايد     -
   .لى فرد ما غير مطابق للقانون من شأنه التأثير عأومشروع 

بأنـه اسـتخدام القـوة الماديـة إلنـزال األذى         ) ١٠٢٤:٢٠٠٢(وعرفته هالة غالـب      -
 تهديـداً   أو يتضمن استخدام للقـوة      – قولي   أو فعلي   –فهو كل سلوك    ، تلكاتباألشخاص والمم 

لتحقيـق أهـداف    ،  باآلخرين وإتالف الممتلكات     أو إللحاق األذى والضرر بالذات      باستخدامها
  .معينة 

، استبدال القوة الشخصية بدالً من القوة المشروعة فى اإللزام بـالرأى            " يعرف بأنه   و -
أو استبدال التحاور الفكرى بالتالكم اليدوى بآلة أو بـدونها أو تجـاوز          ، قوةأو فرض الرأى بال   

  ).١٨٢: ٢٠٠٢، عبداهللا مبروك النجار( " الحدود المشروعة فى استعمال القوة الشخصية

،  غيـر مباشـرة      أويتم بـصورة مباشـرة       ، ي معنو أو ي كل فعل ماد   بأنه عِرفَو -
 أو الجماعـة    أو، ) اآلخـر  أوالذات  ( كليهما بالفرد    أو ي النفس أو ي البدن ىويستهدف إيقاع األذ  

  . )٥٦٤:٢٠٠٢،ليلي عبد الجواد ومحمد سعد محمد ( المجتمع بما يشمله من مؤسسات مختلفة 

 استجابة متطرفة فجة وشكل من أشكال السلوك        بأنه) ١٩٤:٢٠٠٢(وعرفته كوثر رزق     -
هجم وشدة االنفعال واالسـتخدام غيـر   تتسم بالشدة والتصلب والتطرف والتهيج والت  ، يالعدوان

 موضوع معين وال يمكن إخفاؤه وإذا زاد تكـون          أووالعنف تجاه شخص ما     ، المشروع للقوة   
 –جـسمية   " يتخذ عدة أشكال    ،  البصيرة والتفكير    ي انخفاض مستو  ييرجع إل ، نتيجته مدمرة   

 أو بـاآلخرين    أو  والـضرر بـالنفس    ى إلحاق األذ  ييهدف إل "  غير مباشرة    – مادية   –لفظية  
  .وهو إما أن يكون فردياً أم جماعياً ، بموضوع ما 

 ي العـدوان أو ي الـسلوك العـدائ  في فعل يبالغ بأنه) ٨٥:٢٠٠٣(وعرفته سميحة نصر     -
 الموضوع  في مادياً   أو فيزيقياً   أو نفسياً   ي مدمرة تحدث أذ   أويترتب عليه إرسال مؤثرات مقلقة      

  ) .عاً مادياًان أو حيواناً أو موضوبشراً ك( 

ل به الفرد إيذاء اآلخـرين      اوالعنف بأنه سلوك يح   ) ١٠:٢٠٠٣(ويعرف محمود مندوه     -
 فعال باإلضرار بهم وتخريب ممتلكاتهم ممـا قـد يـصحبه     أو ، إهانتهم أوقوال بالسخرية منهم    

  . اآلخرين ي األسلحة لالعتداء علأواستخدام القوة واالستعانة باآلالت الحادة 
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أنماط متنوعة من الـسلوكيات غيـر       "  بأنه    )٢٨،٢٠٠٣(مد عبداهللا العدل     ويعرفه مح  -
 مادياً للقوة غير المشروعة أو التهديد بها وذلك         –السوية التى تتضمن استخداماً معنوياً أو فعلياً        

وذلـك لتحقيـق   ... ،بهدف إيذاء أو الحاق الضرر باآلخر سواء كان فرداً أو جماعة أو دولـة       
  ."أهداف معينة

سلوك يؤدي إلي إيـذاء     "بأنه أي   : العنف) ٣ :٢٠٠٥ (بدرية العربي الككلى   تفوعر -
 بـسيطة مـن االعتـداءات     يتضمن اشـكاالً شخص لشخص اخر قد يكون هذا السلوك كالمياً  

 كالضرب المبـرح واالغتـصاب والحـرق        حركياً  التهديد وقد يكون السلوك فعلياً     أوالكالمية  
 كـل  أو معاناة أوصابة إ أو نفسي أولم جسدي أدي الي حدوث   والقتل وقد يكون كالهما وقد يؤ     

  " .ذلك 
  

    :Family Violence Conceptمفهوم العنف األسري 
 Act ألن تسمية الفعل ، ال يوجد إجماع حول تعريف العنف األسري وقتنا الراهن ىحت

،  موضـوعي   بل إنه حكـم  موضوعياًليس قراراً"  " Violent  عنيفأو " Abusive " بأنه مؤذ
وقد انحصرت جهود الباحثين  في تحديد التعريفات اإلجرائية التي تستخدم في قيـاس العنـف               

 تعكس -  في الغالب-وهذه التعريفات ، علي هذا السلوك  " Hostile "   عدوانياًويضفي تقييماً
   .) ٧٠-٦٩:٢٠٠٤، فادية أبو شهبة(معايير المجتمع وثقافته 

كثيراً ما يتداخل مـع مفهـوم إسـاءة     "  Family Violence"و مفهوم العنف األسري 
وهذا المفهوم يستخدم عند وصف األعمال غير السوية التي يجبر بعـض            ، " Abuse"المعاملة  

 إليها من ضرب إلي حرمان إلـي        أعضاء اآلسرة وخصوصا الزوجة واألطفال علي التعرض      
  ) .١٢٢-١٢١:١٩٩٧مصطفي التير (وما إلي ذلك ، طرد

- عفه مصط ويأو يقوم بها أحد أعضاء األسرة       يبأنه األفعال الت  ) ١٢٢:١٩٩٧( التير   فير 
 يويعن،  العائلة   أو نفس األسرة    في كليهما بعضو آخر     أو  معنوياً أو  مادياً العائلة وتلحق ضرراً  

واإلرغـام  ، حرية و والحرمان من حاجات أساسية     وحبس ال ، الضرب بأنواعه   : هذا بالتحديد   
 إعاقـة  فيوالتسبب ،  جروح  أو كسور   فيوالطرد والتسبب   ،  بفعل ضد رغبة الفرد    ي القيام عل

  .أو قتل

كما أنـه   ،  الممتلكات   أو باألشخاص   ى ممارسة القوة البدنية إلنزال األذ     بأنه  ويعرف -
إجالل إسـماعيل   (  الحرية الشخصية    في التدخل   أو  جسمانياً  تحدث ضرراً  ي المعاملة الت  أوالفعل  

 ،٩:١٩٩٩( .  
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سلوك يصدره فرد من     " :نه   العنف االسري بأ   )٢٤: ٢٠٠٠(شوقى  طريف  عرف  وقد   -
 شديدة ، بـشكل     أو عليه ، بدرجة بسيطة      ، ينطوي علي االعتداء بدنياً    آخرسرة صوب فرد    األ

جبـاره  أو إل الدفاع عن الذات أو الرغبة في االنتقام    أوحباط  أو اإل ملته مواقف الغضب    أمتعمد  
 أو نفـسي    أوذي بـدني    ألحـاق   إتيانها ، قد يترتب عليه      إ منعة من    أوال معينة   فعأتيان  إعلي  

  " .كليهما به 

، خارج نطاق   "داخل اطار العائلة     "سلوك تجاه اآلخرين  " بأنه  العائلى  ويعرف العنف    -
عـوض  ( "  ي البـدن أو المعنوي ى إمكانية تسبيب األذ  ي، ينطوي عل  ااألعراف المقبولة اجتماعي  

  . )٢٠٠٢ ،حمدأ

 ي القو أوكل استخدام غير مشروع للطاقة       " بأنه) ٧٠ :٢٠٠٤( وتُعرفه فادية أبو شهبة      -
و يدخل تحـت  ، لمن يقع عليه العنف ي جسمانيالمادية الجسمانية لشخص ينتج عنه ضرر ماد   

 فـي هذا التعريف كل فعل غير مشروع ينتج عن  جريمة من الجرائم الماسة بحـق اإلنـسان    
،  المـشروع فيـه   أو حالة القتـل العمـد   فيما أ، عرضه أو  سالمة جسمه  فيقه   ح أوالحياة  

والحريـق  ، واالغتصاب وهتك العرض    ، و الضرب البسيط    ،  الموت   ي إل يوالضرب المفض 
  ."هذا الفعل ضد أحد أفراد األسرة إذا ارتكب ، العمد 

د العائلة  بما له من      كل عنف يقع في إطار العائلة ومن قبل أحد أفرا          بأنه    وكما يعرف  -
يندرج ضمن نمط العنف بين األشخاص كـشكل  وهو  . عالقة بالمجني عليه أو والية   أوسلطة  

  . )٣: ٢٠٠٥،فتحية محمد عبداهللا وآخرون(من أشكال العنف الذي يمارس ضمن إطار المنزل 

فراد أحد  أهو السلوك الذي يقوم به      : "  بانه   )٣ :٢٠٠٥( بدرية العربي الككلى   وعرفته   -
 كليهما بفرد أخر من نفس االسرة       أو  معنوياً أو  مادياً األسرة دون مبرر مقبول ، ويلحق ضرراً      

الضرب بأنواعه ، وحبس الحرية ، والحرمان من حاجات أساسـية ،            : ، ويعني ذلك بالتحديد     
واإلرغام علي القيام بفعل ضد رغبة الفرد ، والطرد والسب والشتم واالعتـداء واالعتـداءات            

   " . نفسية أو جروح جسدية أولجنسية والتسبب في كسور ا

  -:تعليق عام على وجهات النظر الخاصة بتعريف العنف 

بناء على ما ورد فى تقديمنا لمفهوم العنف من مختلف العلوم التى تطرقت لهذا التعريف               
 أن نقدم لها    يتضح لنا أن العنف مثله متل العديد من التعريفات النفسية االجتماعية التى يصعب            

  :تعريفاً موحداً ويرجع ذلك إلى

إختالف الرؤى البحثية والفكرية لكل باحث وتعدد فروع المعرفة التى تناولت هـذا              -
  .المفهوم بالبحث والدراسة
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 .اختالف وتعدد النظريات التى تفسر السلوك اإلنسانى -

 هـذا   السلوك اإلنسانى سلوك متغير ومعقد لذلك تعددت وجهات النظر التى تفـسر            -
 .السلوك

 .تعدد األنماط واألبعاد التى تناولت والمتغيرات التى شملتها ظاهرة العنف -

اختالف الثقافة من مجتمع آلخر فما يعتبر عنفاً فى مجتمع ال يعتبر عنفاً فى مجتمع                -
  . فهناك بعد الثقافات المشجعة للعنف، آخر

ـ عرتفيأتى  ،ق عرضه من تعريفات ِلمفهوم العنف      على ماسب  وبناء لعنـف  لف الباحثـة  ي
ـ   ي االعتداء الفعل  أوالتهديد باالعتداء    بأنه   األسري إجرائياً   أحـد أفـراد األسـرة       ي الواقع عل

 .ً أو نفسيا من قبل أحد أفرادها سواء كان االعتداء لفظياً أو بدنياً)  األبناء– الزوج -الزوجة (
  

  :مفهوم العنف وعالقته ببعض املفاهيم األخرى
١  

فالعدوان يعرف بطريقة تجعله يستغرق مفهوم العنف       ، المفهومان يتدخالن تداخالً كبيراً     
  .)٦:٢٠٠٢،د وآخرون أحمد زاي( تعريفات العدوان القديمة والحديثةفيوقد ظهر ذلك بشكل واضح 

 جماعات مختلفة ويحكم هذا     يوالعنف هو صورة من صور العدوان بين أفراد ينتمون إل         
  .)٢٧٤:١٩٩٥، فؤاد أبو حطب وآخرون (  ال التنافس والصراع بين هذه الجماعاتالعدوان أشك

، فـي الدرجـة    هو العنف واالختالف بينهما يكـون     لعدوان كما هو شائع بين الناس       او
ـ               ي فالعنف يشمل أحداثاً عدوانية بالغة ومصطلح العنف يشمل القوة الجـسدية واالعتـداء عل

ـ      يالت األحداث   يكما يشير إل  ، الممتلكات ى للفـرد    تـسبب األذ   ي تتصف بالقوة والحـزم والت
  .)٩٤: ١٩٩٦، عليوة عبد الهادي ( والجماعة

 ى لآلخرين سواء كـان هـذا األذ  ي أنه سلوك يقصد به اإلنسان أذييعرف العدوان عل  و
فـاألفراد  ،  كامناً أو وربما يكون ظاهراً  ،  )١٣٦: ٢٠٠١،ي  اوحمدي الفرم ( . معنويا أو، بدنيا لفظيا   

ـ    ه التعبير عـن هـذ     فيعا يمتلكون غريزة العدوان ولكن الفرق       جمي  تختلـف   ي الغريـزة الت
  .)١٥٦، ١٩٩٩،حمد خضر عبد المختارم(بـاختالف األفراد واألساليب 

العـدوان   ( Geoffrey ,Barlow, Alison Hill ,1985,8)  وقد عرف جيفوري وألـسون  
ز علماء الـنفس مثـل   مي،  شفويا أو  إما جسديايء شأو أنه السلوك المبيت إليذاء شخص    يعل

 حيـث توجـد     ي حيث الهدف الوحيد هـو اإليذاء والعدوان الوسيل       يبرفين بين العدوان العدائ   
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 يل من أشكال العـدوان الـذ   و العنف تحت النوع األ    ييأت،  غير معاناة الضحية     يأهداف أخر 
   .  معاناة الضحيةييهدف إل

مـسعد  ( .ة   هو وليد الشعور بالعدوا    يأ، يواناألمر فإن العنف هو سلوك عد     ومهما يكن   
محمـد خـضر عبـد    (يوالعنف هو نهاية المطاف للسلوك العـدوان ، ) ١١٨٠ ،٢٠٠٢،سيد عـويس    

   .)٦٦، ١٩٩٩،المختار

 بـدنياً ، من العنف فهو متضمن جـانبين لفظيـاً        فإن العدوان يعد أكثر عمومية       مومن ثَ 
  .)٢٨: ٢٠٠٠، وقيطريف ش(   سلبياًأو وكذلك قد يكون إيجابياً

 الـرغم مـن أن هنـاك        يعل ،ي إحداث ضرر بدن   ياستخدام كلمة العنف ليشير إل    إن  و
 مـن   ي ضد الناس والذ   أوسع ليشمل السلوك الصادر من الناس       أو يآخرون قد استخدموه بمعن   
سـع  أوتستخدم لدرجة   " العدوان" العكس فكملة    يوعل، ياً بدن أو ياً نفس اًالمحتمل أن يسبب ضرر   

 المـصاحب   ي الضار والحالة االنفعالية واالتجاه العقل     أو ي التهديد أو يلسلوك العدوان لوصف ا 
  .) ١٠١-١٠٠ : ٢٠٠٠محسوب عبد الصادق علي،( له

 ضد األشخاص اآلخرين    ي عديدة منها العنف الجسمان    و أشكال والعدوان قد تتخذ صوراً     
باإلكراه تحـت تهديـد      والسلب   يويشمل الضرب والعض والتشويه والقتل واالغتصاب الجنس      

 أو حرقهـا    أو ضد األشياء بتكـسيرها      يوالعنف الجسمان ، ي الغير مر عل أ والت ة القو أوالسالح  
، محمود عبد الـرحمن حمـودة    (فس بتشويهها أو إيذائها أو قتلها         ضد الن   يإتالفها والعنف الجسمان  

٢١: ١٩٩٣ (.  

 بعـض   فـي  ف كون ظاهراً  ولكن العدوان لم يشترط أن ي      اً وظاهر اً فالعنف يكون واضح  
  ولكـن كـل عـدوان ال يعـد عنفـاً      فإن كل عنف يعد عـدواناً    يوبالتال،  يكون خفيا  األحيان

شـدة  : العامل األول هو    : ن  ويمكن أن نميز بين العنف والعدوان من خالل عاملي        ، بالضرورة
  .)٨  :٢٠٠٢،أحمد زايد  (ور عامل الظه:  هويو العامل الثان، الفعل

٢ 

ي قـد يـسبب    الـذ ي العدوان البـدن يأن تعريفات اإلساءة تشير إل Gelles لزي  جيوير
أو اإليـذاء مثـل اإلسـاءة     تـسبب الـضرر   يالبدنية التي األفعال غير  باإلضافة إل ، اإلصابة
  .واإلهمال والهجر، فيالحرمان العاطأو ، العاطفية

ن بيد أنـه أصـبح   دل بأنهما مترادفالمفهومين بالتباولقد تعامل بعض الباحثين مع هذين ا  
 تعريـف جيلـيس     فيووضح ذلك   . من المتفق عليه بين جمهرة الباحثين اآلن أنهما مستقالن          
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 أو يصورة متنوعة مـن اإليـذاء البـدن       "  اإلساءة بأنها    ايث عرف  ح Cornal&Gelasوكورنيل  
 أو االمتنـاع    ان إتي ىعل  يمارسها طرف إلجبار طرف آخر     ي الت ي النفس أو ي اللفظ أو يالجنس

 إهمـال رعايـة     أو النفـسية    أون اإلساءة تتضمن بعض الجوانب البدنية       إ، "عن أفعال معينة    
حيث أن العنف يقتصر فقط     ، كاالبن الصغير أو الولد المسن     ،  السيئ رعايته  يطرف موكل إل  

: ٢٠٠٠ ،طريف شـوقي  ( أضرار نفسية ي إليبيد أنه يؤد، ل و المقام األفي الجوانب البدنية    يعل
٢٦ (.  

٣-  

 العنـف ضـد     أو بأنهما استخدام غير مشروع للقـوة        )٨٧: ٢٠٠١( ي وفاء البرع  يوتر
، ين أو يضر بقطاع كبير من المجتمع       المدني أو الحكومة   ي يسئ إل  ي الممتلكات لك  أواألشخاص  

  .  اجتماعيةأولتحقيق أغراض سياسية 

،  سياسية معينة    أووسيلة لتحقيق أهداف دينية     فالعنف  ، فكالهما صورة من صور اآلخر    
الً أن يحقق   اومح،  ضعف   أو وضع قوة    في وسيلة عامة يستخدمها الشخص عندما يكون        يوه

"  وفيما بعد اإلرهاب     –فالعنف  " ،  الحجة   أو استخدام الفكر    فيما يعتقد فيه بالقوة بعد أن فشل        
 أو ضـد األفـراد      ي فعل عدوان  يشخص إل  يؤمن بها ال   ي الفصل وتتحول الفكرة الت    في يبدأ   –

ـ      فيها   أن اإلرهاب هو صورة مبالغ       يأ، المجتمع    المواقـف   يو تدعمه قوة مالية للسيطرة عل
وباختصار فإن اإلرهاب صورة خاصة ال يمكن فهمه إال من خالل فهم العنف بـصفة عامـة                 

  . )١٠١ -١٠٠: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد(ولكن ال يجب أن نخلط بينهما  

ميز اإلرهاب من الناحية المفهومة عن العنف بأنه عنف منظم يحدث عنـدما تميـل               ويت
الفـرق بـين اإلرهـاب      ، استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية        ي تنظيم إل  أوجماعة  
 أن اإلرهاب يرتبط بعملية تخويف للعامة والـضحية فيـه تحـدد وفقـا     فيينحصر  ،والعنف  

أحمد زايد وآخـرون  (ا نحو شخص معين غالباً ه يكون موج  يلعادأما العنف ا   ، يألهداف اإلرهاب 
 ،١١ :٢٠٠٢ (.  

 التهديد باسـتخدام  أواإلرهاب بأنه االستخدام " Aric Morees إريك موريس"وقد عرف 
وأفعال اإلرهاب عادة ما تكـون رمزيـة        ، مألوف لتحقيق غايات سياسية     أو   يعاد عنف غير 

   ).٣٤ :١٩٩٦،عبد الناصر حريز (  يمادثير ي أكثر منه تألتحقيق تأثير نفس

فكل  ، ي ممارساته من اإلرهاب   في أخف   – حال من األحوال     ي أ في –واإلنسان العنيف   
  .) ٢٥٨-٢٥٧ : ١٩٨٥،عبد الوهاب الكيالي ( ولكن ليس كل عنيف إرهابيا، عنيف  يإرهاب
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فحسب بل  اتهم  او ال يقصد العنف مع أشخاص بذ       إرهابياً فضال عن أن من يرتكب عمالً     
  .) ١٣٠١:٢٠٠٢، السيد يسين(رياء  األبأو لآلخرين ى األذييعن

 وثيق الصلة تماما ي وهي تميز اإلرهابي أهم السمات الت Horotez وقد تصور هوروتيز
ذلك وهو ب ، ىخرأيميز بين االستراتيجية والتكتيك من ناحية المبادئ من ناحية           وال، بالسياسة  

حياته الخاصة تحقيقاً لتضحية    ويكون له استعداد ألن يتنازل عن       ، يعتبر أن السياسة مسألة مبدأ    
 يوهـو يـؤد  ، ي الطبقة الوسـط ي إليوهو عادة صغير السن ينحدر غالبا من أسر تنتم      ، عليا

  .) ٨٥-٨٤ :١٩٩٢،عاطف فؤاد( واجباته باعتبارها مهمته األساسية

٤:   

  :مة لها تعريفات متعددة نذكر منهاالجري

 ي يحددها ويرسمها المجتمع ألفراده وه     يالخروج عن المبادئ وقواعد السلوك الت     " هى  
 الزمت المجتمعات البشرية منذ أقـدم العـصور وعانـت منهـا             يمن الوقائع االجتماعية الت   

  .) ٢٢-٢١ : ١٩٩٧، جليل وديع شكور (" ي مر األجيالاإلنسانية عل

 باألشخاص والممتلكات رغم أنها قد       تحدث ضرراً  يوالجريمة سلوك يخالف القانون وه    
 العنف والجريمـة    يومن هنا يحدث التداخل بين مفهوم     ، ال تكون مصحوبة بعنف بالضرورة      

 ي تلك الت  يحيث يشتمل عل  ،  من الجريمة    ويمكن التفرقة بينهما باعتبار أن العنف أكثر اتساعاً       
 مـن   عندما يكون منظماًاجتماعياً فيه بل أن بعضها قد يكون مرغوباً  ، ال يعاقب عليها القانون     
  .) ١٠ :٢٠٠٢، أحمد زايد و آخرون (خالل معايير المجتمع  

إمـام خليـل   (" عل يرتب لـه القـانون عقوبـة جنائيـة        امتناع من ف   أوكل فعل   "  ي ه أو
  .)٧٢٧:٢٠٠٢،حسانين

-   

 االصـطالح   فييوجد   ال   يوالذ، ي اإلدانة  معن قد حملت معها تقليدياً   " العنف  " إن كلمة   
فالقوة كانت دائما   . ق بين القوة والعنف مفهوما بوضوح     والفر، ي يبدو مساوياً لها وهى القوة     الذ
ما كـان   بها ك ترتبط" القوة  "  بعض األحيان ولم تكن كلمة       فيولكن يسمح به    ، يء يؤسف له  ش

 هـذا   فـي انة فقـط     اإلد يخطأ بتعريفه أن معن   " العنف  " لقد كان   ، الحال بالشبه لكلمة العنف   
ـ " العنـف  " فبينما تشير كلمة ، في تطبيقه يقدم التفسير للتوسع الدائم   ياالصطالح هو الذ    يعل

 ي المستو ي تشير عل  يفه، قوة الجسمانية المستخدمة اإلضرار    استخدام ال  ي إل في الوص يالمستو



 ٢٨

ـ (  استخدام القوة الجسمانية غيـر المقبولـة لألضـرار بـشخص آخـر       ي إل ياألخالق اس توم
  .) ١٩:١٩٩٥،بالت

 ذلك التهديد والترهيب كما     في تنتج عن العالقة بالقدرة بما       يوالعنف يتضمن األفعال الت   
 الكثيـر مـن     ي أفعال الغفلة والالمباالة باإلضافة إل     أولتضمن اإلهمال   ) القدرة(يخدم استعمال   

  . )٥:٢٠٠٢، منظمة الصحة العالمية (عال العنف اإلجرامية الواضحة  أف

 ي طاعتهم وتخيرهم الطـوع    ي اآلخرين والحصول عل   في التأثير   ي القدرة عل  يقوة ه وال
نائـل عبـد   (بتابعيه  عالقته  في وقيم محددة يضعها صاحب القوة       امر ورغبات ونواهٍ  أولاللتزام ب 

ـ  يسوف نطلق اسم العنف عل " فرويند  . ج  " ويقول  . ) ٢٩:١٩٩٢، الحافظ العواملـة    ي القـوة الت
التـدمير   اآلخرين وخبراتهم بقصد السيطرة عليهم بواسـطة المـوت و          تهاجم مباشرة شخص  

  .) ٤٣:١٩٩٦،عبد الناصر حريز (واإلخضاع أو الهزيمة  

٦ 

، ي االرتزاق ينتج عنه خطـورة شـديدة          يمكن أن يهدف إل    ي سلوك إجرام  يالبلطجة ه 
  .)١٢٦٤:٢٠٠٢،رباب رشاد(يتماع واالجي واالقتصادي األمن السياسي عليها تأثير سلبلويكون 

 أثر مدمر   ي عل ي صرح المجتمع الكبير حيث ينطو     في وسلوك البلطجة ما هو إال شرخ     
 فيما تمثله المشكلة من أمر متعلق بالمدرسة واألطفـال          يء مجتمع وقد كان االعتقاد الخاط     يأل

  .)  ٧١:٢٠٠٢،جورج فرنافا ( قبول العنف  طريق تغيير ثقافةفي تقف يهو أحد العواقب الت

 باعتبارها صورة خاصة    ي بساط البحث العلم   يوظاهرة البلطجة تطرح نفسها بإلحاح عل     
وتكشف بوضوح عن جسامة درجة      ،وتقترن بالفجور ، ي تتم جهاراً  من صورالعنف الحياتية الت   

   .)١٢٥٥ ،٢٠٠٢،أحمد يوسف وهدان ( ي  وصل إليها البلطجيالخطورة اإلجرامية الت

ت الفروق بين العنـف والبلطجـة   اوتتفإلى ) ٥ ،١٩٩٩(  الرحمن الجندىالسيد عبد   أشارو
وربمـا  ، ى بداياته بالضرب واالعتداءات األخـر  فيمن حيث الهدف والنتيجة فقد يتسم العنف        

 انتشارها حيث يمارسـها بعـض األفـراد القالئـل           في بالقتل كما أن البلطجة أقل حدة        يينته
 ذلك فإن معظم ما يقـوم بـه هـؤالء           ياإلضافة إل  خبرات السجون ب   يوخاصة الخطرين وذو  

وبهذا فإن الفـروق بـين العنـف والبلطجـة     ،  الغالب فياألفراد إنما يحدث لدوافع اقتصادية   
  .  الدوافع واألهداف هاتحدد
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٧ 

أن العنف يعد مظهرا من مظاهر التعبير عن الغضب فإذا اعتبرنا الغضب يمثل مـشكلة         
يقع عند أحدهما القمع لمشاعر الغضب ويقع العنف عند الطرف اآلخر حيث يـتم              بين طرفين   

 الضبط   حين يتوسط الطرفين   في صورة عنف وتدمير وعدوان      فيالتعبير عن مشاعر الغضب     
  .) ١٥:١٩٩٩ ،إجالل إسماعيل حلمي(المعتدل لمشاعر الغضب 

تثيـر  ، نده وساوس تتولد ع ، لفشل والصراع  موقف اإلحباط وا   فيعندما يغضب اإلنسان    
  .) ٢١١:١٩٩٢،كمال إبراهيم مرسي (وتدفعه للعدوان واالنتقام  ، ة والخصوصيةاوفيه العد

ـ    ي اليدين ليجعلهما قادرتين بصورة أسهل عل      يويتدفق الدم إل   ى سـالح أو     القـبض عل
) األدرينالين(وتندفع دفعة من الهرمونات مثل هرمون       ، وتتسارع ضربات القلب  ، ضرب العدو 

  .) ٢٥:٢٠٠٠،عبد الرحمن العيسوي (في للقيام بعمل عنيف د كم من الطاقة القوية تكفيتول
  

  :أشكال وأمناط العنف
 وإن أشكال العنف مثـل األعـداد تبـدو ال   ، أن العنف له ألف وجه      "  جون لوكا    "ذكر  

   .) ١٢ :٢٠٠٢، أحمد زايد وآخرون (ي دائما جديدة ومتجددة فه، متناهية

السلوك العنيـف     بالجديد من مظاهر   يألن الحياة دائما تأت   ، نماطه  ر أ صإنه ال يمكن ح   و
وثقافـة  ، ومكان معين ، في زمان معين   تختلف أنماطه ومسبباته بتغير الظروف التاريخية        يالذ

  .) ٩:٢٠٠٢،محمد فرحات (معينة 

 -: عرض أشكال العنف وفقاً للترتيب الزمنى من األقدم لألحدث كما يلى موسوف يت

 : األشـكال والـصور اآلتيـة        يإل العنف ) ٤٦-٤٤: ١٩٩٦( الناصر حريز  عبد صنف -
والعنـف  ، والعنف المشروع والعنـف الغيـر مـشروع         ، العنف المبرر والعنف غير المبرر    

 والعنف  يوالعنف الفرد  ، ي والعنف الرجع  يوالعنف الثور ، والعنف الغير المباشر    ، المباشر  
 . يب والعنف الهرويوالعنف النفس ، يالجماع

العنـف  ، والعنف الكامن  ، يتصنيفات عديدة للعنف منها العنف الهيكل     " جالتنج   "موقد -
والعنف  ،ي الظلم االجتماع  ي يرجع إل  يوالعنف غير المباشر الذ   ، والعنف المقصود   ، الواضح  
ـ   يرجع يقصد به أن مرتكب العنف يكون دائماً        يالمباشر الذ أو   يالشخص إجـالل  (ه هـدف     ل
  . )٩:١٩٩٩،إسماعيل 
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" ل  والمـستوي األ  :  ثالث مـستويات     يالعنف إل " عبد المختار    محمد خضر " وقسم   -
 ي العنف البـدن يو المستوي الثان،  السب والتوبيخ   في تتمثل   ي باأللفاظ الت  أيبد  ":يالعنف اللفظ 

المـستوي الثالـث العنـف      و، ي اآلخـرين     عل ي الضرب والمشاجرة والتعد   في يتمثل   يالذ: 
محمـد خـضر   (   بالقوة والعنف اآلخريني علي القتل والتعدفي التفكير   في يكمن   يالذ :يالتنفيذ

  .) ١٩:١٩٩٩،عبد المختار

  : العنف إلـى ) ٩:٢٠٠١(  طلعت لطفيقد صنف  و-

ف المقبول من وجهة نظر القانون العن " يأ: Legitimate Violenceي  العنف الشرع-١
ونجد الدولـة قـد تـستخدم    . د ذلك من قبيل العنفجرمين وال يعوهو المستخدم مع أحد الم   ، "

  . ية القانون والنظام داخل المجتمعالعنف بطريقة شرعية لحما

العنف غير المقبول مـن وجهـة    " يأ: Illegitimate Violence  ي العنف غير الشرع-
 يعل األطفال   أو طرح أحد كبار السن      أوو يبدو عندما يقوم أحد المجرمين بدفع        " نظر القانون   

  . د عندما نتحدث عن سلوك العنف األرض دون مبرر وهذا النمط من السلوك هو المقصو

إلى : Illegitimate Violenceوقد يصنف العنف غير الشرعي   

فـي   يحدث بين األشـخاص  ي العنف الذيأ :  Violence Individualي العنف الفرد-أ
  . لغضب ثناء ثورة من امثل قيام شخص معين بقتل شخص آخر أ، الحياة اليومية

، في حالـة اإلرهـاب أو الحـروب   يتمثل : Violence Collective  ي العنف الجماع-ب
 وتفـسيراته  كما أن لكل نوع أسبابه  ،  نوع العنف   الختالف وتختلف االستجابات االجتماعية تبعاً   

  ) ٩:٢٠٠١ ،طلعت لطفي(. المختلفة

 صورة  في يكون   ي الذ يف الجماع بأن العن ) ٩٠ - ٨٩ : ٢٠٠١( يوتضيف وفاء البرع   -
  :ول مرتبط بشخصية القائد وقد يكونالصراعات والحروب بين الد

 اآلخرين  ي الهيمنة عل  ي العنفوان والقوة والميل إل    في المفرطة   يوه:  شخصية تسلطية  -
  .طابقة  النماذج المتيوإيثار االختبارات المحددة المعالم واالعتماد عل،واإلذعان لهم 

وتحمل طبقات الزعامـة    ،  عظيم   ي شخصية لها إطار تاريخ    يوه: سية شخصية نرج  -
 بالمجد والرؤية السياسية لتخليص شعوبهم مـن نفـوذ          يوالمكانة ومرتبط لديهم الحلم الشخص    

 لتحقيق األمـان    ي دول الجوار بأنه أمر ضرور     ي عل ويبررون عدوانهم دائماً  ، يالعالم الخارج 
  .ون من رعب أو خوف أو خسارة ماديةنيه اآلخرلمجتمعهم بغض النظر عما يعاي الداخل
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 حق الـشعوب    فيالعنف المشروع ويتمثل    : يالعنف إل " السيد  ي محمد   أمان" وصنفت   -
  .) ١٢١٩:٢٠٠٢،السيد محمد أماني (والعنف غير المشروع  ، ن نفسها  الدفاع عفي

، )يف العفـو   العن – يالعنف التلقائ  (يالعنف الجماهير  : ي أحمد زايد العنف إل     وقسم -
و العنـف   ، يو العنف التعبيـر   ، و العنف غير المشروع   ، العنف المشروع و  ، يوالعنف الفرد 

   . ) ١٣-١٢ : ٢٠٠٢، د زايد وآخرون أحم( يالوسيل

العنف نحو ثالثـة مجموعـات واسـعة بحـسب      " منظمة الصحة العالمية    " وقسمت   -
  :في فعل العنفخصائص مقتر

 وانتهاك الـذات    ي سلوك انتحار  ينف الموجود للذات إل   يقسم الع : العنف الموجه للذات    - أ
تيـة   اإلصـابة الذا   أوالت االنتحار التظاهرية    اول األفكار االنتحارية ومح   وويشمل األ 
ي  بالمقابـل فيـشمل أعمـاال أخـر        يوأما االنتهاك الذات  ، "االنتحار التام   " المدروسة  

 .كالتشويه

 يالعنف العائل :  فئتين فرعيتين    ي إل يقسم العنف بين األشخاص   :  العنف بين األشخاص    -  ب
حيث يقع العنف بشكل كبير بين أفـراد العائلـة          ، ي الصلة بالضحية  وبين القرناء الوثيق  

  . المنزل ولكن ليس بشكل مطلق فيويقع عادة ، ي الصلة بالضحيةوالقرناء الوثيق

فـون  وقـد يعر  ،  يقع بين أفراد ال قرابة بيـنهم         ي العنف الذ  وهو: ي  العنف المجتمع   -  ت
  . )٥٢:٢٠٠٦، محمود الخولي (ويقع بشكل عام خارج المنزل  ،  ال يعرفون أوبعضهم 

ـ    يالعنف إل ) ١٥٧:٢٠٠٢(هند طه وآخرون    وقسمت   -  فـي العنـف    : ي عدة أنواع وه
والعنـف   ، يوالعنف الفكر  ، يوالعنف الدين  ، يوالعنف السياس ،  الشارع   فيوالعنف  ، العمل  

  . يوالعنف األسر، والعنف ضد كبار السن ،  المدرسة فينف والع،  المالعب الرياضية في

، العنـف   )المشروع(ي  العنف الرسم : ي نوعان  إل )٣٢٠: ٢٠٠٢( قناويوقسمت شادية    -
  .)المجرم (المضاد

العنـف  ، يالعنف التعويض، يالعنف االجتماع : ىالعنف إل ) ٢٠٠٢(حسن سالمة   وقسم   -
  .) ١٢٨١ :٢٠٠٢،حسن سالمة(في  والعنف الطائ، يالسياس

ـ  ) ٩٧٦:٢٠٠٢( سهير عبد المنعم      وقسمت - العنـف  و، يالعنـف المؤسـس   : ىالعنف إل
  .يوالعنف األسر، يالمجتمع
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   : يالعنف إل) ٢٠٠٢(ي  سامية قدر وقسمت-

 نوع من أنواع    ي أ أو يوجه للطفل أثناء تعلمه المهنة كضرب        يالذ: يالعنف الجسد   - أ
  .ياإليذاء البدن

ـ    ، في األسرة ان الطفل من الوجود     كحرم: يالعنف االجتماع  - ب  يوتمتعه بطفولتـه الت
لعمل كالتـدخين أو     يكتسبها من محيط ا    يوالعادات السيئة الت  ، في مثل عمره  يحياها من   

  .إدمان المخدرات

ي الطفـل    تسئ إل  يحيث نلمح وجود بعض النصوص القانونية الت      : يالعنف القانون  - ت
عـدد سـاعات    و، في بعض الحرف  وخاصة فيما يتصل بتحديد سن األطفال       ، وحقوقه
 .الخ ..... الطفل العامل يوالتأمين عل، وأوقات الراحة، العمل

 بعض الحـرف لكثيـر مـن        فيحيث يتعرض األطفال خالل عملهم       : يالعنف الصح 
ـ      أوالمخاطر الصحية الناتجة عن استخدام المواد الحارقـة           ي الغـازات المـشتعلة الت

  .) ٧٨٣:٢٠٠٢ ،ية قدريسام(   صهر المعادن  فييستخدمونها 

: ي العنـف الـداخل   : ي ثالثة أنماط وهيأنماط العنف إل ) ٢٠٠٢( ي محمد العدو   وقسم -
العنف من الدولة    و ،وكثرة الشجار بين السكان   ، ألطفالالعنف ضد ا  و، وهو العنف ضد المرأة     

ـ (ي    وهو يتضمن العنف العفـو    : و العنف ضد المجتمع والدولة    ، اتضد سكان العشوائي   د محم
  .) ٤٢٢:٢٠٠٢،العدوي 

ـ    ) ٩:٢٠٠٢( وقسم محمد فرحات   - العنـف  و، يالعنـف المؤسـس   : ىأنماط العنـف إل
و العنـف   ، و العنف داخل األسـرة    ، فيو العنف الثقا  ، يو العنف السياس  ، ي التلقائ يالجماهير

   .وعنف الشباب، يالجنائ

والعنـف   ، يظوالعنف اللف  ، يالعنف البدن  : يالعنف إل ) ٢٠٠٢( كوثر رزق وصنفت   -
  .) ١٩٤:٢٠٠٢،كوثر رزق ( والعنف الغير مباشر، ي الماد

"  ي، العنف األسـر    ، جرائم الحروب   واألشكال الرئيسية للعنف تشمل عنف الدولة      - 
  . )٢٠٠٢  ،حمدأعوض (   "وإساءة معاملة األطفال وكبار السن

والعنـف  ، يالعنـف الـسياس   : العنف إلى    )١ :٢٠٠٥(  بدرية العربي الككلى   وصنفت -
 – العنف األسرى ضـد المـرأة         (-:والعنف األسرى الذي تنوع وانقسم هو أيضاً إلى       ، الديني

  .)  العنف األسرى ضد المسنيين–العنف األسرى ضد األطفال 
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 وهنا يمكن تقديم صورة مقترحة ألنماط العنف األسرى األكثر شـيوعاً كمـا تراهـا                -
  : الباحثة داخل األسرة وهى كالتالى 

              

    
                            

  
  
  
  

  
  

  للعنف األسري كما تقترحه الباحثة" صور "  لـذجو نم)٢(شكل
  

  وكما يبين لنا الشكل 

  األم                                      األبمن): ١(نمط 
  

 

  ناءباأل                                     األبمن ):٢(نمط 
  

 

  بناء األ                                         األممن ):٣(نمط 
  

  

  .بناء فيما بينهم األبين    ):٤(نمط 

  : العنف دينامياتتفسري
 ليفسر هـذا  ي منحنأواالتجاه نحو نظرية "  تفسيرفي تعتريه الصعوبات    يالسلوك اإلنسان 

نظرا لتعدد أنواعـه  ،  النظر المختلفة لتفسيره   فالعنف كذلك تعددت وجهات   ، " يالسلوك اإلنسان 
  .)٦٣: ١٩٩٩، المختاردمحمد خضر عب( تفسيره  في اختالف النظر ي إليمما أد

  

 األم
  
 األب

  

  األبناء
  

 ـىإل      
 
 العكس و 

 
 ـىإل   

 

 والعكس
 ـىإل     

 
 والعكس  
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 فـي  السلوك العنيف نتيجة الرتفاع الدافعية نحو العنف مع افتقاد تحكم كـاف              ييأتوقد  
ـ  في التحكم   ي قليل فيالنفس لذا فالعنف غالباً ما يحدث         درجـة مـن   يهم أل النفس عند تعرض

وهنـا يكـون   "  النفس عند تعرضهم لدرجة جسمية من الكرب     في التحكم   ي مفرط فيالكرب و 
من جـرائم  % ٥٠وتحدث ، )٢١-١٧(في المرحلة العمرية مابين    ويحدث غالباً  " العنف شديداً 
من الحاالت يبدو األمـر      % ٢٦ في بعد مشاحنات عائلية و    أو األماكن العامة    فيالعنف عادة   

  . )٧٣٧-٧٣٦: ١٩٩١، أحمد عكاشة(  استفزت موقف العنف ي التيأن الضحية هوك

  :يأن العنف يفهم من ثالث زوايا رئيسية ه" دميناش  " يوير

  . يتخذ صيغة ال تخضع للعقل يمن خالل انفجار للقو: ية سيكولوجية  اوز -١

 . ملكية اآلخرين وحريتهم يمن خالل الهجوم عل: ية أخالقية اوز -٢

طة واستغاللها بطريقـة   السليمن خالل استخدام القوة لالستيالء عل: سية  ية سيا اوز - ٣
 ).١٩٢:٢٠٠٢،كوثر رزق (. غير  مشروعة

 وِضعت لتفسير سلوك العنف مـن وجهـة         يوسوف يعرض البحث بعض النظريات الت     
  . نظر عدد من المداخل المختلفة المهتمة بدراسة سلوك العنف 

 

 يضم تحت طياته العديد مـن المـدارس النفـسية           يم جميعاً بأن الميدان النفس    وكما نعل 
فـي بعـض     قد تكون متناقـضة ومتـضاربة        ي والت  لها اتجاهات مختلفة أحياناً    يالمختلفة الت 

وذلـك االخـتالف    ، قد يوجد اختالف داخل تيارات كل مدرسة من هذه المدارس         بل  ، األحيان
وسوف يتضح ذلك لنـا     ، ة ألصحاب تلك المدارس النفسية    ظري اختالف التوجهات الن   ييرجع إل 

  .من خالل عرض تفسيرات العنف من وجهة نظر تلك المدارس 

  :وهناك أربعة اتجاهات لتفسير سلوك العنف 

. أنها غريزة موروثة يير : لواالتجاه األ -أ 
 

ـ    تتقاسم و  يأرجع فرويد العدوان لغريزة الموت والت       يغريزة حب الحياة والـسيطرة عل
، ويصبح العنف استجابة طبيعيـة  ،  أن العدوان خاصية بيولوجية     يأ، جميع النزوات البشرية    

،  حيث قدمت تفسيراً واضـحاً للعنـف         ي مدرسة التحليل النفس   فيوقد حدثت تطورات كثيرة     
،  وضـع كمـون      في بذلك موجودة    يوه، ي الطبيعة البشرية  فالعدوان خاصية تمتد جذورها إل    

 سلسلة من االستجابات الموجهـة      في الحيوان المتمثل    ى حت أوثار إذا اعترضت نشاط الفرد      وتُ



 ٣٥

،  من بينهـا العنـف        متعددةً ستثار نزوة العدوان فإنها تأخذ أشكاالً     وعندما تُ ، نحو هدف معين    
ولكـن  . رد   كغيرها من االستجابات الطبيعية للف     ة هذه الحالة يصبح العنف استجابة طبيعي      فيو

فالقول بأن العدوان ال تحركه     ،  بيانات مستقاة من الواقع      يهذا اللون من التحليالت ال يستند إل      
إال دوافع غريزية يجعلنا نتوقع نفس االستجابة من مختلف األفراد الـذين يتعرضـون لـنفس                

 الفـرد   فيصبح رد الفعل عبارة عن استجابة آلية وكأن       ،  إحباط   يعند التعرض أل  أو  المثيرات  
  .)٣١:١٩٩٧،مصطفي التير(  الواقعفي ثوهذا ال يحد، ال يفكر وال يقدر

،  والحيـوان   يشترك فيها اإلنـسان    ي غريزة القتال الت   يأما لورنز فقد نسب العدوانية إل     
ولكنهـا  ،  نشاطات إنسانية غير مؤذية      فيوقال أنه يمكن السيطرة عليها عن طريق المشاركة         

  .)٥٠: ٢٠٠٥،حاتم محمد حاتم (ا انية وشدتهعنيفة تقل معها حدة العدو

   : Control Theory نظرية الضبط -٢

 أن العنف غريزة إنسانية فطرية تعبر عن نفـسها  Control Theory نظرية الضبط يتر
ـ     ، ي أعضائه  وضع قيود محكمة عل    فيعندما يفشل المجتمع      يويذهب أصحاب هذه النظرية إل

ـ Group Norms معايير الجماعـة  فيالمجتمع يتمثل  يل بالنسبة إلوأن نمط الدفاع األ ي ال  الت
ونجد أن أعضاء المجتمع الذين ال يتم ضبط سـلوكهم عـن طريـق              ، تشجع العنف وتستنكره  

ق رجال الشرطة والخوف    يتم ضبط سلوكهم عن طري    ، لية  واألسرة وغيرها من الجماعات األ    
، وعنـدما تفـشل الـضوابط       ةي الرسـمي   عن طريق وسائل الضبط االجتماع     ي، أ من القانون 
 ييظهر سلوك  العنف بين هؤالء األعضاء وبالتال       ،  ضبط سلوك أعضاء المجتمع      فيالرسمية  

  .) ١٥-١٤: ٢٠٠١،طلعت إبراهيم لطفي(تفترض النظرية بأن الناس بطبيعتهم يتسم سلوكهم بالعنف

  : النظرية التقليدية -٣

 الطبيعيـة للتغلـب     ي اإلنسان للقو  ممارسةي أن العنف هو      تعريفها للعنف إل   فيوتشير  
ـ         ي الطبيعية ال تشير فقط إل     يوالقو، مة الغير   او مق يعل  ي الطاقة الجـسدية وإنمـا أيـضا إل

مأمون سـالمة   (  يمكن استخدامها والسيطرة عليها    ي الميكانيكية الت  ىالحيوانات و الطاقات األخر   
،١٠: ١٩٩٣ (.  

  ":التوازن "  النظرية الوظيفية -٤

ـ  ي تحافظ بها عناصر البناء االجتمـاع      يلنظرية بالطرق الت  وتهتم هذه ا    التـوازن   ي عل
 النظرية أن العنـف يظهـر     يوتر،  للمجتمع أو الجماعات االجتماعية    والتكامل والثبات النسبي  

 أو، ي تنظم وتوجه سـلوك أعـضائها  نتيجة لفقدان االرتباط واالنتماء للجماعات االجتماعية الت    
 نجد أن بعـض     يومن جهة أخر  ، ير ونقص التوجه والضبط االجتماع    أنه نتيجة لفقدان المعايي   
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 اآلخرين نظـراً لعـدم      ي العدوان عل  ي ويلجئون إل  ، للحياة األفراد قد يتخذون من العنف أسلوباً     
ومن ثم يكون سلوك العنف انعكاسـاً     ، للحياة غير السلوك المتسم بالعنف    معرفتهم بأسلوب آخر    

  .)١٢: ٢٠٠١ ،طلعت إبراهيم لطفي(يظهر فيه هذا النمط من السلوكي للقيم االجتماعية للمجتمع الذ

 تحليل المشكالت االجتماعية المرتبطة باألنساق االجتماعية من خالل مفهوم          يوتركز عل 
 قيم خلقية ي االفتقار إليويعن" : دور كايم "  أطلقه أووهو مصطلح " Anomly " تصدع القيم " 

وتصدع القيم  .  قطاع محدد من قطاعاته      أو،  حياة المجتمع في لحظة معينة من     لتوجيه السلوك   
 ي ما يطق عليه التفكك االجتمـاع     أو األنساق االجتماعية     يصيب أحياناً  ي عدم التوازن الذ   ييعن

 -القانون  (ي   يكشف عن ضعف أجهزة الضبط االجتماع      ي االجتماع م التنظي في وجود ثغرة    يأ
، واصطناع وسائل غير مشروعة لتحقيـق  هداففي بلورة األويعكس قصورا   )  األسرة -الدين  

ـ          ىاألهداف إل   تحـيط بعمليـة التنـشئة       بياتل تقوم عليها األنساق االجتماعية ، مع وجـود س
 يقوم عليها النظـام     ي تحقيق األهداف الت   في، ثم ينتج عن تصدع القيم فشل األفراد         االجتماعية
ائدة ومسايرتها من خالل عملية التنشئة       تمثيل القيم الس   في، فالمنحرفون أفراد فشلوا     ياالجتماع

 يمرون بهـا خـالل المواقـف        ي الت ى اختبارات القدرات القصو   في لم ينجحوا    أواالجتماعية  
ـ " تصدع القـيم     " ي ترد االنحرافات والمشكالت االجتماعية إل     يالحياتية المختلفة ، بالتال    ى وإل

 بـذلك   ي، وه ياخل النظام االجتماع   لسلوك الجماعات المتصارعة د    ي الضبط الفعل  ياالفتقار إل 
: ٢٠٠١، وفاء البرعـي  (  المؤقت للمجتمع الموجود      االهتزاز أوضرب من ضروب عدم االتزان      

٩٨-٩٧ (.  

   :Conflict نظرية الصراع -٥

إذ يعد  ، )الجنسين(لة للصراع بين النوعين     يري أصحاب نظرية الصراع أن العنف وسي      
وقد أصـبح العنـف وسـيلة    ، ل وتميزه علي المرأة العنف وسيلة أساسية لفرض سيطرة الرج   

، اة بين النوعين وأداة للضغط علي المرأة بهدف العودة إلي األسرة والمنـزل    أولتأكد عدم المس  
كما أصبح الرجل يستخدم أساليب متنوعة من العنف بهدف اإلنقاص من مكانة المرأة وتفوقهـا       

كلة العنف من خالل إتاحـة فـرص      ومن وجهة نظر أصحاب نظرية الصراع يمكن حل مش        ، 
 وإتاحة الفرص للمشاركة العادلة فـي       ىاة  بين أفراد المجتمع وعدم استغالل فئة ألخر        اوالمس

   .)١٣: ٢٠٠١،طلعت إبراهيم لطفي(ة  الثروة والقو

 - االضطرابات   –العنف  ( المجتمع   فيتُعبر نظرية الصراع عن المشكالت االجتماعية         
 القيـام   فـي وال فشل األفراد    ،  القائم   يالت اإلدارية للنظام االجتماع   ال تعكس المشك  ) الجريمة

 التكيـف مـع     فيولكنها تعكس فشل المجتمع     ،  للقيام بها   أعدوا ونشئوا اجتماعياً   يباألدوار الت 
  . )٩٧:٢٠٠١، وفاء البرعي (  المشروعةتهمامطالب األفراد واحتياج



 ٣٧

 الخـارج   ييجرها إل ،  النفس   فيختبئة  كنها م ل أنها موروثة و   يير : االتجاه الثاني  -ب
 ي تؤد ي الت ي الجسد ومثل تلك ه    يالعدوان عل ، امتهان الكرامة ، ئة مثل اإلحباط  عوامل من البي  

  .يلظهور السلوك العدوان

  :  المدرسة السلوكية -١

فبعض نـزوات   ، العنف بحسب هذه النظرية ليس النتيجة الضرورية لكل نزوة عدوان           
 شكل  في عنه   روبعضها ال يعب  ،  باآلخر ى إلحاق األذ  يل سلوك يهدف إل    شك فيالعدوان تتوجه   

 الحسبان  في تُؤخذ   ي نزوة العدوان بفعل من أفعال العنف هناك عوامل أخر         ي تنته يفِلك، عنف  
وقوة االمكانات الداخلية للـسيطرة     ،  الهدف   ي الوصول إل  فيوشدة الرغبة   ، مثل نوع اإلحباط    

  .) ٣٣:١٩٩٧،مصطفي التير( الفعل المتوقعة  وطبيعة رد،  االنفعاالت يعل

 تتدخل وتحدد إمكانيـة    يوأن ظروفاً أخر  ،  إثارة نزوة العدوان     فيفاإلحباط يتسبب فقط    
 درجـة   في اً خاص اًلكن لدرجة قوة النزوة حساب    ،  شكل فعل من أفعال العنف       فيالتعبير عنها   

كلمـا ارتفعـت    ،  المدة الزمنيـة     وكلما طالت ، فكلما ارتفعت هذه الدرجة     ،  عنف   يتحولها إل 
ـ  يوإذا تكررت اإلحباطات فإنها ستؤد    ،  العنف   يدرجة احتمال تحولها إل     إثـارة النـزوة     ي إل

  .)٣٣:١٩٩٧،مصطفي التير(العدوانية وتقويتها  

  : النظرية اإلحباطية-٢

بمعنـي  ،  إحباط الفرد تدفعه دفعا نحو العنف        فيوتتضمن هذه النظرية أن البيئة تتسبب       
محمـد  (.  والنجاح فيها تدفعه نحو العنف البيئة المحيطة التي ال تساعد الفرد علي تحقيق ذاته   أن

والـسلوك  ، ه النظرية بأن كل عنف يسبقه موقـف إحبـاطي  وتؤكد هذ ، )١٧٠:١٩٩٨،سيد فهمي   
العدواني                                                يحدث عقب إحساس الفرد بعدم قدرته                                   

فإن ذلـك يـؤدي إلـي ظهـور         ، وعندما يؤخر إشباع تلك الرغبات      ، ن ينال ما يريده     من أ 
وبذلك فإن النظرية تؤمن بأن العنف ينبع من        ، هذه الحالة يبدأ يتفاعل مع العنف     وفي  ، اإلحباط

                                          .) ١٦:١٩٩٩،الجندي السيد ( علي التربية والتوجيه أثناء هذه الفترة الطفولة معتمداً

ويـؤدي الفقـر   ، ويظهر العنف في المناطق المتخلفة من المدينة كما تؤكد اإلحصائيات         
حيث نجـد أن الـسكان فـي المنـاطق        ، ونقص الفرص المتاحة إلي شعور السكان باإلحباط        

هـم ال  إال أن،  جميع السلع المادية التي يريدها كل إنسان آخـر  يالمتخلفة يريدون الحصول عل 
 سكان المنـاطق المتخلفـة       شعور ي إل يمما يؤد ، يستطعيون الحصول عليها بطريقة شرعية      

 فـي المنـاطق المتخلفـة مـن         أنها قد تمدنا بالتفسير المقبول ألسباب ظهور العنف       ، باإلحباط
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طلعـت  ( إال أنها تفشل في تفسير أسباب وجود العنف لدي بعض أعضاء الطبقة العليـا      ، المدينة
  .) ١٥: ٢٠٠١،لطفيإبراهيم 

ـ  يكما أن اإلحباط يـؤد    ،  أن العدوان ينتج دائما عن اإلحباط        يفتركز النظرية عل   ي  إل
وتزداد شـدة العـدوان     ، ن العدوان استجابة فطرية لإلحباط     أ يأ، ظهور بعض أشكال العدوان   

   .) ٧١: ٢٠٠٤،فادية أبو شهبة (وثه حد  تكررأو حدته كلما زاد اإلحباط يوتقو

ه موقـف    األقل كل عنف يسبق    ي العنف فعل  ي معظم الظروف إل   في اإلحباط   وإن لم يؤد  
، أحمـد عكاشـة   ( يع أن ينال ما يريد     يعقب إحساسه بأنه ال يستط     يفسلوك الطفل العدوان  ، محبط
١٩٠: ١٩٨٢ (.  

ـ      ، وتحتل عملية التعلم مكاناً بارزاً داخل األسرة          يحيث يتعلم األفراد المعايير والقيم الت
كما يتعلم البعض أن العنف هو الطريق       ، في مواقف معينة  نف يعد األسلوب األمثل     تبين أن الع  

فادية أبو شهبة   (علم البعض أن يكونوا ضحايا العنف       وربما يت ،  ما يريدون    يالوحيد للحصول عل  
 ،٧١: ٢٠٠٤( .   

 السلوك العنيف مـن خـالل       أووالتعلم من خالل المالحظة يمكن الفرد من تعلم العنف          
   . )١٧٩:٢٠٠٢،كوثر إبراهيم رزق(  العنف فيما تصدره وسائل اإلعالممالحظة 

  : نظرية الضغط البيئي -٣

ـ          يوتر  أو  ضوضـاء  أو اً هذه النظرية أن الضغوط البيئية المختلفة سواء كانت ازدحام
ـ  ة وخالفه من الضغوط البيئة الفيزيقي   اًتلوث  التحمـل  ي إذا زادت عن مقدار قدرة اإلنـسان  عل

  . )١٧٠-١٦٩ :١٩٩٨،محمد سيد فهمي(  بأعمال العنفه انغمار اإلنسان وقياميإل يسوف تؤد

  : نظرية الحرمان البيئي-٤

 ال تشبع احتياجـات أفرادهـا سـينتج عنهـا شـعور      ي هذه النظرية أن البيئة الت   يوتر
  . )١٧٠-١٦٩ :١٩٩٨،محمد سيد فهمي(بالحرمان يدفع األفراد دفعاً نحو العنف 

  : التنفيسأو نظرية التطهير -٥

حباطـات  مية العادية يواجهون كثيرا من اإل      حياتهم اليو  في هذه النظرية أن الناس      يوتر
 الـتخلص مـن     أوو التطهير هو الراحة     ، عمال عدوانية  أ في التورط   ي ما تقودهم إل    غالباً يالت

اهيم كوثر إبـر   (  عنف اآلخرين  أوهذه االحباطات من خالل المشاركة البديلة السلبية من عدوان          
  . )١٧٩ : ٢٠٠٢،رزق 
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 تقليل كميـة  ي إليأن العدوان هو نتاج لإلحباط والتعبير عنه يؤد   ) ١٩٦١(ويذكر فيشباك   
 ، يفالطالب الذين خاب أملهم كانوا أقل عنفا بعدما شـاهدوا فـيلم عـدائ              ، يالشعور العدوان 

ب أثنـاء المـشاهدة   علي هؤالء الطـال   فإن مشاهدة األفالم العدوانية لها تأثير تنفيسي         يوبالتال
)Geoffrey Barlow, Alison Hill,1985:11( .  

يري أنها سلوك متعلم تعززه البيئة غرساً فـي نفـس اإلنـسان              : االتجاه الثالث  -جـ
، وطرق التعلم تختلف من بيئة ألخـرى      ، حيث أن أصله نسبه وليس طبيعياً       ،وتعضده وتقويه   

  ".األحداث ، القصص ، األفالم "ومن شخص ألخر 

  :):التفاعل الرمزي(نظرية التعلم االجتماعي   أو مدرسة التنشئة االجتماعية-١

حظيت نظرية اإلحباط والعنف بانتشار واسع بين الذين اهتموا بدراسة العدوان والعنـف      
مما دفع البـاحثين القتـراح فـروض        ، لكن النظرية ال تصلح لتفسير بعض مظاهر العنف         ، 
وهـل توجـد    ، هل توجد مجتمعات تخلو من العنف ؟      و، لعنف ؟ تعلم ا  أال يمكن       ،  مثل ىخرأ

، ي ال تولد مـع المـرء      فمشاعر التمييز العنصر  ، تشجع عليه  ىخروأثقافات تخلو من العنف؟     
  .) ٣٦-٣٥:١٩٩٧،مصطفي التير(ولكنه يتشربها خالل عملية التنشئة االجتماعية  

 وتقـول أن العـدوان ال       ترفض تلك النظرية فكرة العدوان علـي أنها نتيجة لإلحبـاط         
فالعدوان يمكـن تعلمـه مـن خـالل المالحظـة والتقليـد              ، ن أي استجابة نتعلمها   يختلف ع 

)GeoffreyBarlow,Alison Hill,1985:12.(  

 الثقافـات   أو بعض الثقافات    فيولوحظ أن مظاهر العدوان والعنف توجد بشكل واضح         
ـ   وأكد عدد م، ىخرأ ثقافات فيالفرعية وتكاد ال توجد   رتبط ن الباحثين أن خاصـية العنـف ت

ـ   فيفقد أثبت بعض من الباحثين      ، بالطبقات االجتماعية الدنيا   ي بهـا معـدالت      المجتمعات الت
وأن بعض الثقافات   ، عنف نسبة كبيرة من مجموع الجرائم     وحيث تحتل جرائم ال   ، الجريمة عالية 

فيـشب الـصغار    ، يه  وتحض عل  نفس المجتمع مسئولة عن غالبية أحداث العنف         فيالفرعية  
وتسهل عليهم مهمـة  ، بيرة من التبريرات المؤيدة للعنف الذكور وقد تسلحوا بكمية ك وخصوصاً

ـ    يلذلك ينضمون بسهولة إل   ، في األنشطة اليومية  توظيفه    تـستخدم العنـف     ي العـصابات الت
  .) ٣٦-٣٥:١٩٩٧،مصطفي التير( تخريبوترتكب مختلف أعمال ال

والتجريبية المتعددة إمكانيـة تقليـد الطفـل        ساته الميدانية   ندورا من خالل درا   وأثبت با 
  .) ٢٢٤:٢٠٠٢،آمال كمال( يشاهدها يوالمراهقة لألنماط السلوكية العدوانية الت

ي تقـوم   واألدلة تؤكد أن سلوك العنف يتم تعلمه من خالل عملية التنشئة االجتماعية الت            
ـ  أومباشرة عن طريق المثـل  فقد يتعلم األبناء سلوك العنف بطريقة      ، بها األسرة  ي  القـدوة الت
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، ن أفـراد األسـرة  وعندما يشاهد األطفال الصراعات وسلوك العنف بي  ، يقدمها أعضاء األسرة  
  .) ١٣: ٢٠٠١،طلعت إبراهيم لطفي ( اكتسابهم لهذا النمط من السلوك تزداد احتماالت

لماً يـتم بالمالحظـة    ظاهرة العنف باعتباره سلوكاً متعيويفسر خبراء علم النفس التعليم 
 جمهور المشاهدين وهنا يحدث العنـف  ي مزيد من العنف لد ي إل يحيث أن مشاهدة العنف تؤد    

 أعمـار مختلفـة   في نموذج ما وتحدث أو عملية إتباع مثال يوه:  التقليدImitation بالمحاكاة 
ـ أو سـبيل البدعـة   ي علي عملية تكرار نموذج سلوكي هأومن تطور ونمو الفرد       أوة  الطاع

وتكمن خطورة هذا النوع    ،  من خالل نمط معين من التربية        أو كنوع من السذاجة     أوالتعاطف  
 مـن الـسلوك   من التعلم أنه يتواءم مع الطبيعة النفسية االجتماعية للفرد ومن ثم قد نجد سلوكاً      

ر  انتـشا فيواألخطر من ذلك أن االنتظام ،  بأسلوب منتظم أوينتشر بسرعة بين مرحلة معينه     
 الوقائع االجتماعية ولكن يمكن الكشف عنـه إذا حللنـا   فييكشف عن نفسه بسهولة    السلوك ال 

،  غير شـعورية أووكما أن المحاكاة قد تكون شعورية   ، ي أبسط عناصره   إل يالموقف االجتماع 
  . )٩١:٢٠٠١،وفاء البرعي(ة  غير إراديأو ة يقال إراديأو تلقائية أووقد تكون مدبرة 

، لعنف من خالل التقليد والمحاكـاة     هذه النظرية بتفسير عملية تعلم سلوك ا      ويهتم أنصار   
ويتم تعلمه من خالل القدوة إذا يمكن لفـرد مـن   ، أن معظم سلوك اإلنسان سلوك متعلم فيرون  

: ٢٠٠٤،فادية أبـو شـهبة      (   خالل مالحظة سلوك اآلخرين أن يتعلم كيفية إنجاز السلوك الجديد         
٧٠(.   

 وأن هـذا    ى متعلم كغيره مـن الـسلوكيات األخـر        ي سلوك اجتماع  يفالسلوك العدوان 
 الـتعلم   أو Modelingجـة   ز بـالتعلم بالنم   ياالكتساب بطريقة غير مقصودة نتيجة مـا يـسم        

ـ    Vicarious ياالنتقائـ حسن مـصطفي عبـد   ( ي هذا  السلوك من إثابة أو عقاب    وما يترتب عل
  . )٤٥٦:٢٠٠١،المعطي 

حيث يتعلم األفراد المعايير والقيم  التـى        ، ل األسرة  داخ  بارزاً اًوتحتل عملية التعلم مكان   
كما يـتعلم الـبعض أن العنـف هـو          ، تبين أن العنف يعد األسلوب األمثل فى مواقف معينة          

( وربما يتعلم البعض أن يكونوا ضـحايا العنـف          ، الطريق الوحيد للحصول على ما يريدون       
  .)٧١: ٢٠٠٤، فادية أبو شهبة 
 السلوك العنيف مـن خـالل       أومن خالل المالحظة يمكن الفرد من تعلم العنف         والتعلم  

  .)١٧٩:٢٠٠٢،كوثر إبراهيم رزق ( عالم اإلمالحظة العنف فيما تصدره وسائل 
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  : نظرية الثقافة الفرعية للعنف-٢

 The  نظرية عن الثقافـة الفرعيـة للعنـف   Marvin Woifgangوقدم مارفن وولفجانج 

Subculture Of Violence وتذهب هذه النظرية إلي أن االتجاهات نحـو العنـف   ، ١٩٦٧ عام
ي وولفجانج أن هناك ثقافة     وير، ماعة إلي أخري داخل المجتمع نفسه     تختلف بشكل كبير من ج    

ا في الواليـات المتحـدة      فرعية للعنف تظهر بشكل واضح بين األقليات اإلثنية والطبقات الدني         
وأن هـذه   ،  ايجابيـة نحـو العنـف      ة الفرعية بأن لها اتجاهـات     ثقافالوتتميز هذه   ، األمريكية

ونجد أن األعـضاء الـذين   ، في كثير من الظروف ظهور سلوك العنف ياالتجاهات تشجع عل  
ويشجعون السلوك العدواني بـين الـذكور   ، ينتمون إلي ثقافة العنف يفضلون أسلوب الخشونة       

  .) ١٦: ٢٠٠١،طلعت إبراهيم لطفي (

افة العنف علي افتراض أساسي مؤداه سلوك العنف يعد نتيجة مباشـرة            وتركز نظرية ثق  
فإن أعضاء ثقافـة للعنـف يتـصرفون    ، وطبقا لهذه النظرية ، ي قيم الثقافة الخاصة بالعنف    لتبن

بشكل أكثر عنفا من اآلخرين و ألنهم يخضعون للمعايير واالتجاهات والقيم األساسـية لثقافـة               
  .)٧١: ٢٠٠٤،فادية أبو شهبة (  العنف

 سلوك العنـف    يوقد تطورت نظرية الثقافة الفرعية للعنف من خالل بحوث ُأجريت عل          
تتخذ العنـف وسـيلة لتحقيـق       و،  لدي فئات من المجتمع تقطن في األحياء الفقيرة          ياإلجرام
أحمـد زايـد   (فـة   أسلوب حياة تنظمه قواعد خاصـة للثقا ي بحيث يتحول العنف لديها إل   أهدافها

  .) ٥٤:٢٠٠٢،وآخرون 

  : نظرية األدوار-٣

تدرس هذه النظرية العالقة بين طبيعة أداء األدوار داخل األسـرة وعالقتهـا بظهـور               
فاألسرة تتكون مـن مجموعـة مـن        ، اء بشكل عام والمراهقين بشكل خاص     العنف لدي األبن  

  .) ٤٤ : ٢٠٠٢،أحمد زايد وآخرون (  يكمل بعضها بعضاًياألدوار الت

يء  اعتبار أنه ش   ي العنف عل  ي قلة من اآلباء الذين ينظرون إل      هناكأن   الرغم من    يوعل
ونمطاً سـلوكياً يجـب   ، في الحياةفإن بعض اآلباء يعتبرون العنف جزءاً ضرورياً ، غير طيب 

الد سلوك  وومن خالل عملية التنشئة االجتماعية يتم تعليم األ       ، خاصة الذكور  ،مه األبناء أن يتعل 
ـ  ،  النفس   يالخشونة واالستقالل واالعتماد عل    يالعنف عندما يتم تشجيعهم عل     تم تعلـيم   بينما ي

  .) ١٤: ٢٠٠١،طلعت إبراهيم لطفي ( اإلناث الطاعة والتبعية

  

  



 ٤٢

  : نظرية استهداف العنف-٤

 خشبية  يم د أو أدوات   أو ينظر لغيره من الناس كما لو كانوا آالت          يفهناك الشخص الذ  
 نظـر   فيومن هنا فالناس    ، اته وأغراضه  تخدم حاج  ي لك ال تحس وال تشعر وضعت خصيصاً     

تتألم وليس لها ماله من حق       تفرح وال   خشبية ال تحس وال تشعر وال      يهذا الشخص مجرد دم   
 يثم هناك الشخص الذ   ،  يطأها بأقدامه دون أي إحساس بالذنب        أو بها   يالحياة ويستطيع أن يلق   

بأنه عرضه للهجوم ألنـه غيـر        اإلهانة أي أنه يشعر      أو االنجراح   أويشعر بأنه قابل للجرح     
 يد األعداء ومثل هذا الـشخص يكـون         في وشك السقوط    يوأنه عل ،  غير محصن    أوحصين  

أي جنـون  ، اء ولديه قدر كبير من البارانويا  باإلغر أوشديد الحساسية للنقد وسريع التأثر بالنقد       
مـن هـذين   حيث يتوهم أن المجتمع يضطهده ويبخس حقوقه ويتآمر عليه وكـل   ، االضطهاد  

وهما وجها لعملة واحدة إذ يسيطر عليهما معا اعتقـاد مـؤداه أن             ، الشخصين من نوع واحد     
ولذلك فإنهما ينتهجان منهج القـوة      ،  تتمركز حول القوة     أو القوة   يالعالقات اإلنسانية تعتمد عل   

يـة  وأ مـن ز   أو األشياء كما يراها الغير      يومثل هؤالء الناس ينظرون إل    ،  تحقيق مأربهما    في
 تجعل الفـرد يحـس بمـا    ي الوجدانية التأوومن هنا فال يستطيعون المشاركة العاطفية     ، الغير

في معالجتنـا لألمـور     ولكننا دائما   ،  المواطنة فيسعد لسعادته ويتألم آلالمه       فييحس به أخوه    
ـ ، أسويائهم ومنحـرفهم    ، العتبار ما يوجد بين الناس جميعا      ا فيالبد أن نأخذ    ، اإلنسانية ن وم

وبعض الجـرائم تقـع     ، فروق فردية فبعض جرائم السرقة بدافع الحاجة وليس لجذب االنتباه           
ـ   يوقد يؤد ، ي المجرم  يقع عل  يلدفع نوع معين من الضغط الذ      ـ  ي الضعف العقل  تـورط   ي إل

 العنف االستجابة الشديدة وإغفال مبـدأ       ي مجرم يولكن الطابع الغالب عل   ، في الجرائم البعض  
 ، حساب حقوق اآلخرين   ي عل ه المنحرف لتحقيق ذات   يالمبادلة ويسع أو  التبادل  اة و مبدأ    أوالمس

   .) ٢١٩-٢١٨ :١٩٩٦،عبد الرحمن العيسـوي (ي طبيعة مباراة استهداف العنف  هـوهذه 

  : النظرية الحلزونية -٥

تقول أن العنف ال يحدث فجـأة   Walker's Syclical Theoryو النظرية الحلزونية لواكر  
يليهـا  ، فهناك مرحلة تصاعد التوتر، فاعالت الحلزونية متعددة المراحل   له لنمط من الت   بل كدا ، 

ثم االعتذار لتبدأ من جديد المرحلة      ، ثم الشعور بالتخفف من التوتر    ، د  مرحلة تفجر العنف الحا   
   .)٣٩ : ٢٠٠٠،طريف شوقي (  وهكذا، يلواأل

  ":رات  المثيأوتأثير الحوافز "  نظرية المزاج العدواني -٦

 مثير عدواني من شـأنه أن       أواالفتراض األساسي لهذه النظرية هو أن التعرض لحافز         
  .) ١٧٨:٢٠٠٢،كوثر إبراهيم رزق (  يزيد من اإلثارة السيكولوجية والعاطفية للفرد



 ٤٣

 األجهزة الداخليـة  في يخلل عضو : يأ، ي أنها تفاعل بيولوجيير : االتجاه الرابع  -د
  .) ٥١-٥٠: ٢٠٠٥،حاتم محمد حاتم ( يف للجسم عند الشخص العن

  :Approach  Biological -المدخل البيولوجي : ثانياً 

 وجوده ككيـان مـستقل واع       يبأن الحيوان يحافظ عل   ) ٢٤ :١٩٧٩(اوي   الرخ ي يح يير
 الفتراس آخرين   أو حين أن الحيوان يستعمل عدوانه ضد احتمال افتراسه          فيبالعدوانية كذلك ف  

  . ان يستعمل عدوانه ضد احتمال سحق ذاته وسط اآلخرين حين أن اإلنسفي

 أصحاب هذا المدخل أن هرمون الذكورة مرتبط بالعدوان حيث أنـه عنـد حقـن     يوير
ولكـن  ، واإلخصاء عند ذكورها يقلل منهـا     ، يد منه يسبب مزيداً من العدوانية     الحيوانات بالمز 

  .) ٥١: ٢٠٠٥،حاتم محمد حاتم (  البشر محل شكيتعميمه عل

هـو الـسبب   " األندروجين "  بأن هرمون الذكورة )٩٦:٢٠٠١( يوأكدت ذلك وفاء البرع  
قـات  أوالمباشر لوقوع العنف بدرجات كبيرة بين الرجال وأن هذا الهرمون يفرز بنسبة عالية              

فـي   مظاهر االنفعال ويـنخفض إفـرازه   ي الشباب وينميالنهار مما يزيد من حدة الغضب لد   
 الحيوانات ولكـن بعـض اآلراء    يه النظرية بعض التجارب المعملية عل     ولقد أيدت هذ  ، المساء

  .  المدخل واعتبروه أمرا غير مقبول هذايرفضت تفسير عنف السيدات عل

 للغـدد النخاميـة يـصاحبه    يبأن زيادة إفراز الفص األمام) ١٩٨٥(ي  كمال مرس  وأشار
  .)٤٩ :١٩٨٥، كمال إبراهيم مرسي ( العدوان  يتوتر وجرأة واندفاع إل

أن هناك براهين عديدة للربط بـين       ) ٢٤: ١٩٩٣ (حمودةوذكر محمود عبدالرحمن    
يؤدى ) الهيبوثالموس( فتنبيه  ، إثارة مناطق معينة فى الدماغ وبعض االستجابات العنيفة       

وإثارة الحزمة اإلنـسية للـدماغ     ، إلى إطالق أشكال من السلوك مصحوباً بانفعال شديد         
  . أطلقت استجابات عنيفة وشرسةMedial- Forefrainfundleاألمامى 

أن مرضى الصرع أكثر عرضه لنوبات العنف        )١٩٤-١٩٣:١٩٨٦ (أحمد عكاشة  وأوضح
   .وأن األشخاص ذوى السلوك العنيف يتميزون برسم مخ شاذ، عن غيرهم 

ومن هنا يتضح لنا أن السلوك العنيف من وجهة النظر البيولوجية هو ناتج بـالفطرة أو                
ولكن ترى الباحثة أنـه يـصعب رد الـسلوك          ، أو نتاج اإلصابة المخية   ، الهرموناتخلل فى   

فالعوامـل  ، اإلنسانى للعوامل البيولوجية فقط وعزلة عن الظروف النفسية واالجتماعية الثقافية         
وهو ما  ، البيولوجية بمثابة عوامل مهيئة للفرد وليست هى المسئولة عن ظهور السلوك العنيف           

 ظواهر مثـل األزمـات   ي علي بيولوجأو ي أسهل من إلصاق بطاقة حيويءال ش" لينين "أكده  



 ٤٤

أن  )٩: ١٩٩٣(ويؤيده فـرج أحمـد      ، .) ٦٣: ١٩٩٩،محمد خضر   (الطبقات    والتعديات وصراع   
وطبيعته االجتماعية  ، فطبيعته العاقلة ،تفهم العنف عند االنسان ال يكون إال بفهمه بما هو إنسان          

  .وهما اللذين يشكالن وجوده، هى التى يتجسد فيها عقله

   :Approach  Physiological -المدخل الفسيولوجي: ثالثاً 

 يحيـث يـر   ، ي التكوين الكروموسـومي    ويرجعه إل  يهو مدخل يفسر السلوك العدوان    
 رأسهم لومبروزو أن المجرمين بكل من إيطاليـا وبريطانيـا والـذين             يأصحاب المدخل وعل  

اآلخـر  و) Y(م كروموسومات أحدهما يعرف بالكروموسـوم       أجريت عليهم عدة دراسات لديه    
)X ( ،ـ                فيو  لـزوج   ي حاالت نادرة مـن األفـراد يحـدث اختفـاء هـذا التواجـد الطبيع

وهـذه هـذه    ، )XXY (أو) XYY(ويحل بدال منه خليط مركـب مـن         ) XY(الكروموسومات
ير العاديـة   بالعقلية غXYY Syndromوارتبطت ، Subnormalit Mentalالحاالت غير السوية 

ولكن المجال  ،  الجرائم والطول المفرط وانخفاض الذكاء وهذا الخليط يجعلهم عرضه الرتكاب        
 العمليـات  فـي ما زال خصبا ومفتوحا للدراسات المتعددة ولم يحسم األمر بعد مع المتورطين           

   .) ٩٦:٢٠٠١، وفاء البرعي(اإلجرامية واإلرهابية  

   :Characteristic – Approachمدخل السمات : رابعاً 

ة سمة شخصية موجـودة عنـد جميـع النـاس           اويفترض أصحاب هذا المدخل أن العد     
  :ي أنويركز أصحاب هذا النظرية عل،  تةاوبدرجات متف

 فـي ة او حـاالت العـد  ي العنف مرتبط بالسمات الشخصية النفسية لألفراد بالتركيز عل      -١
  .وعوامل بيئية الطفولة والمراهقة نتيجة التفاعالت بين عوامل فطرية 

 فـي ة العالية كانت لديهم مـشكالت نفـسية         او األشخاص الذين يعانون من سمات العد      -٢
 أو لهم والحرمان والقسوة والنبذ من األسرة        ي اإلحباط وعدم التقبل األسر    فيالصغر متمثله   
  .جماعة الرفاق 

 ي اجتمـاع  ي ومستو ي ينسلون من أسر ذات دخل اقتصاد      ن معظم األشخاص العدوانيي   -٣
 . )٩٥:٢٠٠١، وفاء البرعي ( حد كبير  ي إليمختلف ومتدن

  : األسرىوعلي ضوء ما تقدم يمكن تفسير العنف

 بأنه يمكن تفسير ظواهر العنف من خالل العوامـل      )٩٤:١٩٩٩(حيث يذكر محمد خضر     
 من خاللهـا يمكـن أن       يلوية والجذور األ  او تعتبر حجر الز   يوكذلك الشخصية الت  ،  له المهيأة

"   االجتماعيـة  –فـسية   الن– السياسية – ةاالقتصادي"  ظل الظروف فيمع هذا الواقع و تتوافق  



 ٤٥

 أو،  المتتالية من هذا الواقـع     التمرد نتيجة لمشاعر اإلحباط   أو يتجه نحو العنف و    ، المحيطة به 
 من مشاعر اإلنسحابية والتبلد لمواجهة مشاعر اإلحباط الموجـودة والمعرقلـة للبنـاء              يتعان

  : للعنف ثالث خيارات  لمواجهة العوامل المهيأةالشخصية تواجهو، يالنفس

  . "ي بناء الشخصية وهذا يرجع إل"  التوافق مع هذا الواقع رغم الظروف المحيطة -أ

  . المتتالية هذا الواقع نتيجة لعدم التوافق ومشاعر اإلحباطي العنف والتمرد عل-ب

  . مشاعر األنا ماليةي  إلي االنسحابية والتبلد وهو الطريق الملك-ج

 به أحد أفـراد األسـرة        عبارة عن فعل من أفعال العنف يقوم       يوحيث أن العنف األسر   
وتتنوع من حيث الشدة واالستقرار وكميـة       ، تأخذ هذه األفعال أشكاالً متعددة    ، ضد عضو آخر  

جة إحباط تثير در   حاالت   أو يحدث نتيجة حالة     يفالعنف األسر ، ي تسببها ونوعية األضرار الت  
ومـصادر  ، في شكل فعل من أفعـال العنـف        عدوان يعبر عنه     يتتطور إل ، عالية من التوتر  

  :ي الفئات العامة التاليةويمكن تصنيفها إل، كثيرة ومتنوعةاإلحباط 

  : عوامل شخصية وتتضمن -١

  .النوع والسن والتعليم والمكانة االجتماعية :  صفات عامة   - أ

   .ي االجتماع– التوازن النفسي  -  ب

   :يمل مجتمعية تتعلق بالمحيط ويمكن أن تقسم إل عوا-٢

  .األسرة والعمل : القريب   المحيط المباشر-أ

  . والمدينة يالح: البعيد   المحيط المباشر-ب

  .المجتمع والدولة : القريب  المباشر  المحيط غير-ج

  .) ٤٠:١٩٩٧،مصطفي التير(الوضع الدولي : البعيد  غير  المحيط المباشر-د

  :ف ـلعناب اـأسب
وتمنحـه  ، العنف ال ينشأ من فراغ وإنما هناك بنية مجتمعية تفـرزه وتـشكل إطـاره                

ومع إيماننا بأن هناك أسبابا نوعية تـرتبط بأشـكال العنـف ومظـاهرة            ، يالمضمون والمعن 
 ذات الوقت أسبابا نوعية ترتبط بأشكال العنف ومظـاهره  فيإال أن هناك ، المتعددة والمتنوعة  

ـ        فيإال أن هناك    ، المتنوعة  المتعددة و  "  الظهـور    ي ذات الوقت أسبابا عامة ومشتركة تدفع إل
 تفسيرات كليـة    يوتصل بنا إل  ،  تداعيات شاملة    ي أيضا إل  يوتنته،  المجتمع   في" حالة العنف   

  . )٣٥٩:٢٠٠٢،محمود الكردي (لهذه الحالة المجتمعية 



 ٤٦

 أشكاله وصوره وتتبـاين     يبالتالوتتعدد أسباب العنف وتتنوع مصادره ومثيراته وتتعدد        
 اخـتالف   ي ذلك التعدد إل   يويعز، ي تنجم عن كل منها     والنطاق واآلثار الت   ى المد فيت  اووتتف

 ي أسباب نفسية سـيكولوجية يـر      ي حين يرجع البعض العنف إل     يالرؤية العلمية للظاهرة فعل   
خلص اإلنسان بعد مـن   لم يت ي مورثات المملكة الحيوانية الت    ىالبعض اآلخر أن العنف مرده إل     

وسـوف  ، العوامل اإلدراكيـة مـسئولية العنـف       تحميل   يبينما يذهب فريق ثالث إل    ، إسارها  
التفسير ، دوانية الغريزية للطبيعة البشرية   الع: المالمح األساسية لتلك االتجاهات   نعرض سريعاً   

لـسلبية للتقـدم    اآلثـار ا  ، األسباب الفسيولوجية العصبية  ، ةالفسيولوجية العصبي ، يالسيكولوج
 الجوانـب   فيت  اووالتف، واإلحساس بالظلم االضطهاد  ، ياالنفجار السكان ، ي والتكنولوج يالعلم

  .)٥١ - ٤٧ :١٩٩٦، عبد الناصر حريز( لحياة االقتصادية واالجتماعية المتعلقة با

والظروف المرتبطة بالنظـام    ، ي الضغوط الهيكلية  بأن العنف إل  " أحمد زايد   " و يضيف   
   .)٢٧:٢٠٠٢،أحمد زايد وآخرون (أو التنشئة االجتماعية  ، مية التدفقات اإلعالأو، يالسياس

عـالم وخاصـة   وسائل اإل: لعنف لألسباب التالية  ا) ٣٨:١٩٩٧( جليل وديع شكور   ويرجع
سيما تلك المشاهد الوافرة    حيث يكون العنف المكان األوسع ال     وما ينقله من برامج ب    " التلفزيون  

 يومعايشة مشاعر التفكـك األسـر  ، "ه قيم عليا وتجعله غاية منشورة  وتعطي تمجد العنف  يالت
  .ى معنيوعند إحساس الفرد بأنه مهمش وغير ذ، من انخراط األب واألم واألخوة 

 إزالـة   فـي أن للكحـول دورا     ) ٢٠٠٢( منظمة الصحة العالمية  ي أكدت   ومن جهة أخر  
درات والعقاقير وأهمها   تقوم بذلك بعض المخ   كما  ، يالتثبيط الكابح لبعض أنماط االعتداء الجنس     

 تفسير اإلشارة والعبـارات  ي القدرة علص إنقافي يكولوجي فارماوللكحول أثر نفس  ، الكوكايين
 مجال  فيوإن األبحاث   ، يولوجية بين الكحول والعنف معقدة     فإن الروابط الب   ىخرأومن جهة   ، 

 ولـيس لهـا     والسكر وتُكتسب اجتماعياً  علوم األنثربولوجيا االجتماعية حول استهالك الكحول       
وقد الحظ بعض الباحثين بأن الكحول يعمل كفرصة انفالت من المعايير           ، صفة انتشار عالمية    

 التـصرف   فـي  وهكذا يكون الرجال أكثر ميالً    ، حققاًٍ فرصة السلوك المضاد للمجتمع    الثقافية م 
ـ  ( سلوكهم   ية عل بعنف عندما يسكرون ألنهم ال يشعرون بأنهم سيوقفون للمحاسب         صحة منظمة ال

  .) ١٦٢-١٦١: ٢٠٠٢، العالمية

 الخمـور والعقـاقير     يوجود ارتبـاط بـين تعـاط      ) ٢٠٠١(في   حسن مصط  وحيث أكد 
 جرائم قتل تتم واحدة منهـا       ي أن من كل أربع    والمخدرات بالعنف والجريمة وتشير األبحاث إل     

ح بـين  او نزالء السجون تتـر يكما أن من نسبة إدمان الخمر لد   ، والمجرم تحت تأثير المخدر   
 فتطلـق سـراح المـشاعر    يوالخمور والمخدرات تزيل الضوابط وتضعف الوع   % ٥٥-٤٠
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-٤٥٨ :٢٠٠١،حسن مصطفي   (  غيره ويرتكب الجرائم   ي عل ىفيتعد، في اإلنسان العدوانية الكامنة   
٤٥٩ (.  

دروسِة على نحو   في العينات المختلفِة الم    تعاطى مادة  دة العنِف و  ه مشاَ  بين تالزموجد  و
  .  )(Kelli & Wendy,2006:2 واسع

ى الحـشيش    جرائم العنـف تتعـاط     يوقد كشفت النتائج عن أن نسبة ضئيلة من مرتكب        
 وإن لم تكن    –وأن نسبة أكبر منهم     ،  أحد ممن لم يرتكبوا جرائم العنف      مقابل ال ، بمعدل مكثف 
 الحشيش بشكل غير مباشـر      يومن المفترض أن يسهم تعاط    ، ل المسكرات   او تتن –قليلة أيضا   

  .) ٣٧٥:٢٠٠٢، طريف شوقي( نشوب العنف  في

فيرجع العوامل المهيأة لالنحرافات مـع اإلنـسان إمـا          ) ٢٢٣:١٩٩٢( يكمال مرس " أما  
 أو الخـصائص الجـسمية      في عيوب   أو ي الوراث ي االضطراب البيولوج  أو، يللشذوذ العضو 

   . تحملها المورثاتيالنفسية الت

أولئك الـذين تعرضـوا   ماء النفس أن اقتراف أفعال العنف إنما يقوم بها  بعض عل  يوير
حسين (اً من الفانتازيا والشعور بالغبن    ولذلك كانت دوافعهم خليطاً مشوش    ، ي حاد ضطراب عقل ال

  .)٩١ :١٩٩٧، رشوان

 باألجهزة الداخلية عند الشخص     ي خلل عضو  ىإل) ٥١: ٢٠٠٥(وأرجعها حاتم محمد حاتم     
 الدماغ وتكـون    في مناطق معينة    في عطب   يحديد المنطقة المصابة قد يرجع إل     وت ، يالعدوان

وتحديـد  ، اجية حادة من البكاء للضحك للحزنمصحوبة بنوبات صرع ويحدث معها تقلبات مز      
منطقة مـن الجـسم مـا زال محـالً     ولكن تحديد ال ، ي محيط الجسم الصنوبرفيالمنطقة يقع   

  .للبحث

فمـن  ، باط العنف والعدوان بالكروموسـومات الذكريـة   وحيث ذكر بعض الباحثين ارت  
ـ  ، ) Y( وجود الكروموسوم    في ىالمعروف أن الذكر يختلف عن األنث      ، ) XX (ىفتكـون األنث

ضحت الدراسات  أووقد  ، هو المحدد للجنس    ) Y( يعد الكروموسوم    يوبالتال) XY(بينما الذكر   
 توزيـع   فـي الـسجون بهـم عيـب        في العنف الذين تم إيداعهم      يأن نسبة عالية من مجرم    

 ي لـد  يل البعض إرجاع السلوك العـدوان     اووح، ) XXY(الكروموسومات لديهم وتأخذ شكل     
   .)٤٥٥ :٢٠٠١،حسن مصطفي ( يزائد عن الطبيع) Y( وجود كروموسوم يهؤالء األفراد إل

:  عـدة أسـباب منهـا    يالعنف إل) ٥٧٣:٢٠٠٢( عبد الجواد ومحمد مسعد  يليل" وتًرجع  
والمتغيرات االجتماعية والثقافية   ، مثل الخصائص البيولوجية واإلحباط     : خاصة بالفرد   عوامل  
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والعوامـل  ، ووسـائل اإلعـالم     ، ة والمشكالت واألوضاع االقتـصادية    مثل التنشئة األسري  : 
  .امل ضغوط الحياة وتشمل هذه العو: المعجزة للعنف 

ـ    ) ٢٦٥:٢٠٠٢( ليلة   يعل"ذكر  يو لـة االقتـصادية والتهمـيش       الحا يأن العنف يرجع إل
  .ي بعض الفئات االجتماعية يفرض علياالجتماعي الذ

التعـصب بكـل   : ي عدة عوامل هيالعنف إل) ١٩٩٥( فؤاد أبو حطب وآخرون   " ويرجع  
 وغياب  يالقهر السياس  ، ياة والظلم االجتماع  اوعدم المس  ، ي والعنصر ي والفكر يأشكاله الذات 

فؤاد أبو حطب وآخـرون     (. ىخرأ ي االنتقال للعنف من بلد إل     يتصدير العنف بمعن  ، الديمقراطية  
،٢٧٥:١٩٩٥(.    

شـيوع  : بأنه من ضمن تلك األسـباب أيـضا        ) ٩٧:٢٠٠٦( يوأشار محمود سعيد الخول   
وتبـوء المناصـب دون   ، انية الوصول بغير مقوماتوإحساس األفراد بإمك، في المجتمعالفساد  
  . وعدم تقبل الحوار، غ فيه بالذاتمبال بالخصوصية واليواإلحساس العال، جهاد 

:  أسباب اجتماعيـة     - : ي عدة أسباب ه   يالعنف إل ) ١١٤٧:٢٠٠٢(  يوسف يمنوتُرجع  
حتـرام اآلخـر    مجاالت الحياة المختلفة وانخفاض قيمـة ا       فيمثل غياب معايير عامة للسلوك      

 ،ي داخل األسـرة      األبو  تجاه األبناء والتسلط   يمثل استخدام العقاب البدن   ، والتنشئة االجتماعية 
مشاهدة العنـف قـد تنـشط األفكـار         (مثل   أسباب إعالمية  ،أسباب اقتصادية ، أسباب سياسية 
التعـرض لمـشاهد    ،  اإلعالم المختلفة من سلوك العنف     تعرضه وسائل  تقليد ما ، المرتبطة به   

  .أسباب قانونية وأمنية،  أسباب نفسية- ،)صاب ارتكاب جرائم االغتفيالجنس يساهم 

فهـو سـلوك    ،  وهنا يتضح لنا أن سلوك العنف محصلة التفاعل بين العديد من العوامل              -
مـن أن الـسلوك     ) ١٩٨٥(وهذا ما يؤكده كمال مرسى      ، ومعقد متشابك ومتعدد العوامل   

متبـاين األسـباب    ، متشابك المتغيرات ، العنيف شأنه شأن أى سلوك إنسانى متعدد األبعاد       
  .بحيث يصعب رده إلى سبب واحد

  :أسباب العنف األسرى 

  :أما أسباب العنف األسرى كما يلى

  : إلي ثالثة أسباب هي   أسباب العنف األسرى)٤ :٢٠٠٥( بدرية العربي الككلىأرجعت 

لل في الشخـصية    أسباب ذاتية ترجع إلي شخصية القائم بالعنف كأن يكون لديه خ          : أوالً  
 يكون لديه مرض عقلـي  أولمخدرات ،   تعاطي المسكرات وا   أوبات نفسية   بمعاناته من اضطرا  

.  
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الظروف األسرية التي يقوم بها القائم بالعنف التي ربما تتمثـل           (  أسباب اجتماعية    :ثانياً
 الدخل الضعيف الذي ال يكفـي المتطلبـات         أوفي الظروف االجتماعية االقتصادية، مثل الفقر       

 الحياة األسرية بشكل عام، كثـرة   نمط أو المنطقة التي يعيش فيها      أو حالة المسكن    أواألسرية،  
لزواجي، كذلك المستوي الثقافي وكيفيـة      ا عدم التوافق    أوغوط المحيطة   لضالمشاحنات نتيجة ل  

لتي يقوم بها القائم بـالعنف،  قضاء وقت الفراغ، والمستوي العلمي ألفراد األسرة ونوع المهنة ا  
  .ازع الديني، العالقة بين الطرفينالو

تي تنتقل عبر كالعنف المنتشر واألحداث العربية والعالمية ال( عية  أسباب مجتم:ثالثا  
ت فالتغيرات التي تحدث في المجتمع الكبير تنتقل وبشكل غير مباشر إلي الفضائيات واالنترن

  .المجتمعات الصغيرة
الخالفات العائلية أحد : ترجع أسباب العنف األسرى إلى )١٥:٢٠٠٨ (الهماميالجازية أما 

 حسب  ٤٠,٥ حسب دراسة تونسية و  ٢٣,٢(لمسببة لحدوث العنف الذكوري العوامل ا
و في إطار العالقة الزوجية تكون العوامل المادية المتعلقة بالمال و بالراتب ) تقرير أناروز

أو العالقات الجنسية غير المرغوبة و استهالك الكحول والمخدرات و)  ٣٠,٥(الشهري 
من األسباب المصرح بها أيضا و، راء اندالع العنف الزوجيوالشاذة هي العوامل الرئيسية 

و يمكن أيضا أن يكون ، ) في المغرب ٩,١ في تونس و  ٢٤,٦(عدم طاعة الزوجة "
  .العنف بدون سبب ظاهر

ي نتشار العنف األسر  استنتج أن من أهم أسباب      ن ومن العرض السابق ألسباب العنف       -
  : هى

   .يالتفكك األسر .١

 أصبحت ال تُطاق ألنها فوق االحتمال نتيجة        يصادية واالجتماعية الت  الظروف االقت  .٢
   . يالرتفاع األسعار وقلة الدخل األسر

أو سواء من خالل التلفزيـون واألفـالم        له   أو التعرض  يالعنف المرئ  كثرة مشاهد  .٣
  .  داخل األسرة

  .غياب القدوة والمثل داخل األسرة  .٤

  .لمختلفة  بأنواعها اتإدمان المخدرات والكحوليا .٥

 .أسباب متعلقة بنمط شخصية الفرد العنيف  .٦
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  :"   sm ExtremitowardsAttiutde"      االجتاه حنو التطـرف : ًثانيا
  
   

  
   من حيثتـطرفالسوف تتناول الباحثة                            

  
  

  

  
  )٣(شكـل                                         

  

  مقدمة
 قطر دون آخر ومن     يظاهرة التطرف ظاهرة عالمية تشمل العالم بأجمعه ال تقتصر عل         

 فـي  خطأ ي إلي أساس من الظروف المحلية فقط يقض    يلة تشخيصها وعالجها عل   اوثم فإن مح  
إال كان مـن  و نظام أوهب  مذأوظهر دين  ي لمف،  العالج من ناحية أخري      فيالتشخيص وخلل   

 القاعدة الفكريـة    في التطرف   فيوتقع الخطورة   ، أو أنصاره متطرفون ومعتدلون   بين أعضائه   
 يلقاه هؤالء   ي التعاطف والتشجيع الذ   ي ينطلق منها كذلك درجة اتساعها ومد      ي الت ةواالقتصادي

 الصحوة الدينية   أو ي البداية نشاطهم باعتبارهم مظهر من مظاهر االنبعاث الدين        فيالمتطرفون  
 كثير من األحيان من رؤي مداخل التطرف والشطط ومظاهر العالج واالنحراف            فيويصعب  

 الظاهرة لهـا    ه فإن هذ  وأخيراً،  العمل  منهج و أفكار و أسلوب بعضهم من الدعوة وأسلوب         في
ـ  إذن ظاهرة مركبة ومن ثـم ال ين     يأبعادها االجتماعية والسياسية والدينية والنفسية فه       أن يبغ

قط مهما بـدت لـه مـن أهميـة         إطار منظور واحد ف    فييكون تشخيصها وعالجها منحصراً     
  . )٦: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد( واعتبار

 يعيشها مجتمعنا اليوم ليست وليدة الساعة إنما تضرب         يوبال شك بأن قضية التطرف الت     
 بقـضايا   ي المجتمع التقليد   اصطدام ي أعماق الستينيات فترة التغييرات الثورية وه      يبأطنابها إل 

 أو التـؤدة    ىهذا االصطدام لم يكـن يتـوخ      ، ة واالقتصادية والعلمية والشرعية   الحداثة الفكري 
فـي تجـارب    التدرج إنما أحدث هزة ال نزال نعيش رد فعلها يوماُ بعد يوم يتمثـل بعـضها                 

  طرفـتال

  األسباب  النظريات  األمناط  التعريف  مقدمة



 ٥١

، ي اإلسـالمي  لعرب الخطاب ا  في أحدث شرخاً    ي زيفها التاريخ والت   ي الت أولوجيات الزائفة   األيد
ـ    في األمة وباتت األزمة     فيوانقسامات   ل األمـة  او بداية المسيرة الثورية بين مذاهب وافدة تح
  .) ٣: ١٩٩٣،محمد إبراهيم الفيومي( ها وبين السالم تحاول األمة طلبهالتخلص من

  فـأغلبهم  الذين يتصفون فيما بعد بالتطرف     هذه التنظيمات و   ياألعضاء الذين ينتمون إل   
 فـي و، في مـستقبل أفـضل     يحقق له الراحة النفسية       عن بديل   يبحث ي الذ الشباب الحائر من  

 ي والمخـدرات والجـر    ي االنحالل الخلق  في فيالبديل التطر ي وجد   المقابل جموع الشباب الذ   
 " يل تقـويم التـراث الـدين      او تح ينجد جماعات التنظيم الدين   ، ي والتغرب وراء الفكر العلمان  

 يللـوع  " وناقـداً "  المجتمع   في مقاليد القوة    يللسيطرة عل  " دافعاً" خصية  للهوية الش " كمحدد  
 هفانتماء هؤالء الشباب لهـذ    ،  المجتمع   في تقرضه االتجاهات العلمانية واإللحادية      يالكاذب الذ 

فـي   يبحث عنه هؤالء الشباب من انتماء وعالقات بديلة افتقدوها           أوالتنظيمات يحقق ما يفتقده     
  . )١١٣: ١٩٩٢،  بيومي أحمدمحمد( اتهمأسرهم ومجتمع

تثير الرهبة والفزع   ،  ما للوسط المحيط     ةيريحذوالبعض يعتبر التطرف كظاهرة رسالة ت     
  .) ٤١:٢٠٠١، وفاء البرعي ( ي لها المستهدف أو الضحية ينتمي نفوس كل أفراد الجماعة التفي

 يلتطـرف العلمـان   كنتيجـة تلقائيـة ل  ي المجتمع المصر  فيوظهرت األفكار المتطرفة    
 )١١٣: ١٩٩٢ بيـومي،   أحمد محمد( في بداية هذا القرن    ي أصاب المجتمع المصر   ي الذ يوالمظهر

.  

عن المثل وغيـاب التحـدي الواضـح للهويـة           ابتعاد الواقع    يوترجع تلك الظاهرة إل   
ي والبحث عن مخْلـص لالزمـة        واالجتماع يت االقتصاد او التف يهذا باإلضافة إل  الحضارية  
  . )١١٢: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد( والمجتمعية الشخصية

 ي أحد خيارين إما االعتزال الـسلب      ي يدفعه إل  يإن إصابة الشباب بمزيد من اإلحباط الذ      
 الفكر المتطرف والمنحرف بجميع ألوانه ودرجاته وذلك حـين يتعـامالن مـع              ي اللجوء إل  أو

 : ١٩٩٣، أحمد حمروش (الحماسية  عارات البراقة والكلمات     لهذه الش  يواقعهم فال يجدون فيه صد    
٨٥( .  

 العالم القـائم  في ي يتسم بالعنف تبدي السلوك السياس  في ملمحاً جديداً    يشهد العقد الماض  
 يكمـا أن الواقـع االجتمـاع      ، ي واإلرهاب بين السلطة ومن يعرفون بجماعات التطرف الدين      

كـذلك مجمـل    ، ضـاع التخلـف والتبعيـة       أو ظل   في ي الراهن للمجتمع المصر   ياالقتصاد
ـ      ي خلق مناخ يشجع عل    يقد ساعد عل  ، السياسات المتبعة فيه      ي الممارسات العنيفة سـواء عل

     .) ٧:٢٠٠٢،  عبد الوهاب ليلي( ي السياسأو ي االجتماعيالمستو



 ٥٢

 وليس معاملة المجرم بتقديم العالج لـه        ييجب معاملة المتطرف معاملة المريض النفس     
 المبالغة  أو أساس العقاب الصارم     يية ونفسية ودينية وليس عل     أسس علميه وإرشاديه تربو    يعل

  .) ١٨٣:٢٠٠٤، عبد الرحمن العيسوي ( في القسوة والعنف
 Extremism 

ـ  ي للتطرف  نجد أن كل القواميس قد أجمعت عل         ي اللغو يوعند البحث عن المعن     ي معن
   :يواحد كما يل

محمـد بـن أبـي بكـر     ( "ز حد االعتدال وعدم التوسط اوتج" ويعرف التطرف لغوياً بأنه   
  .) ٣٩١-٣٩٠: ١٩٧٥ ،الرازي

ي جاوز  أ) تَطَرفاً( حيث تَطََرفَ ) ٢١٨:٢٠٠٠،معجم المرام في المعاني والكالم    ( فيوكذلك  
  .حد االعتدال

إفـراط  ،ى  درجة قصويوتعنExtreme  التطرفية واألصل من ي اللغة اإلنجليزية تعنفي
  . )٣٣١:١٩٩٦،معجم المورد( شديد، صارم، متطرف، 

الوقوف في الطرف، بعيداً عن الوسط، وأصله فـي الحـسيات،           : والتطرف يف اللغة معناه   
كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي، ثم انتقل إلى المعنويات، كالتطرف في الـدين أو                

 ،ياوالقرضيوسف  (  ماية واألمان أنه أقرب إلى المهلكة والخطر، وأبعد عن الح       و ، الفكر أو السلوك  
٢٣: ١٩٩٦(.   

 الميل للذهاب   ي التطرفية ويعن  ي أ Extremism ي بين مصطلح  Websterويعرفه قاموس   
 الغريـب  أو التكلفة الزائدة عن الحد وكذلك الغلو واإلفراط غير المنـضبط       ي أطراف وتعن  يإل

  .)٤١:٢٠٠١، وفاء البرعى ( األفعال واآلراءفي

 ي معن  شيخ األزهر سابقاً    على جاد الحق   إلمام األكبر الشيخ جاد الحق    ويشرح فضيلة ا  " 
، "هو الطريق الواسع الميسر للسلوك فيه       " والقصد  ، التطرف واالنحراف بأنه الميل عن قصد       

 يجد ي هذا الطريق الميسر والذ    في أحد الجانبين    أو أحد الطرفين    ي يميل إل  يوالمتطرف هو الذ  
 أو العـرف العـام      أو القـانون    أول عنها انحراف قد يكون هو الدين        القصد والجادة وبعد المي   

ـ   " االنحراف  "  آخر يوزن به الفكر والسلوك وقد يطلق         وقد يكون شيئاً  ، الخاص    يعرفـاً عل
ـ      ، يامر واجتناب النواه  و امتثال األ  فيالتفريط واإلهمال     اإلفـراط   يويطلـق التطـرف عل

 التمسك بأفكار ورفـض مـا   في أنه المغاالة   يعل: طرفوقد يعرف الت  ، في االلتزام   والمغاالة  
    .)١٧:١٩٩٦ ، محمد موسى عثمان( "بط بالعنف دفاعاً عن تلك األفكارسواها دون مناقشة ويرت



 ٥٣

  :Extremism Conceptمفهوم التطرف 
مفهوم التطرف متعدد التعريف شأنه شأن كثير من المصطلحات المرتبطة بعلم الـنفس             

رتباطه وتداخله مع كثير من المفاهيم القريبة منه نظراً لتعدد أبعاده وتعدد            وذلك ال ، ياالجتماع
  .وجهات نظر المهتمين بدراسته 

  . وسوف يتم عرض تلك التعريفات مع مراعاة التسلسل الزمني لها 

هو الخروج  "  أبسط معانيه بأنه     فيالتطرف  ) ٢١-١٥ :١٩٨٣(وعرف سعد الدين إبراهيم     
معتادة لمعظم الناس    غير  التفكير والشعور  في إتباع طرق    أون االعتدال    البعد ع  أوعن الوسط   

ـ         ،  المجتمع   في  يرتـضيها   يأنه خروج عن القواعد واألطر الفكرية والدستورية والقانونية الت
  ."في ظلها باالختالف والحوار يسمح يالمجتمع والت

 حالـة الجمـود   ي لتشير إلDogmatism ميدان علم االجتماع تستخدم كلمة التطرف     فيو
 للتفكيـر يتـسم      مغلقاً  أسلوباً ي ومن ثم يكون التطرف بهذا المعن      ي االنغالق الفكر  أو يالعقائد

 التسامح معهـا  أو الجماعة أو معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص ي تقبل أ  يبعدم القدرة عل  
 صالح لكـل    ،لقاً صادق أبدياً مط   :ى أنه  المعتقد عل  ي التفكير المنغلق إل   نوينتظر هذا النمط م   ، 

وبذلك تكـون الجماعـة     ،  تنفيه   أو البحث عن أدلة تؤكده      أوغير قابل للمناقشة     ،زمان ومكان 
االستعداد لمواجهة ،  تعتقده ي إدانة كل اختالف عن المعتقد الذيتميل إل Dogmatic   المتطرفة

سـمير  (  القوة اآلخرين ب  ي التفسير بالعنف  وفرض المعتقد عل      في ى حت أو ي الرأ فياالختالف  
  .) ١١٢ - ١١١ :١٩٩٠، نعيم 

وكما يعرف التطرف بأنه إعطاء استجابات سلوكية متطرفة ومتناقضة سـلبية بـصورة           
 ,Alexander  ,1986 , 217 ) إيجابية بصورة شديدة مع تعـصب لهـذه االسـتجابات    أوشديدة 

Hornoby , 1993 , 427).  

والغلو والتـشدد والتزمـت     " اإلفراط  " ه  التطرف بأن ) ٣٣٩: ١٩٩٢(ويعرف أحمد جمعة    
زة حـد  او أنه مج  يومن ثم فالتطرف يمكن النظر إليه عل      "  كليهما أو السلوك   أو الفكر   فيسواء  

  . مع إفراط أو تفريطاالعتدال

الخـروج عـن القواعـد    " التطـرف بأنـه   ) ٥: ١٩٩٢(  بيـومي   أحمـد  محمد ويعرف
قيم و األطر الفكريـة و الدسـتورية التـي حـددها     و ال) القانون( المكتوبة   أو) العرف(الشفهية

وارتضاها المجتمع كتحديد لهويته وسمح من خاللها بالتجديد و الحوار والمناقشة ، ويشير إلي              
 عمل سياسـي يلجـأ عـادة إلـي     أوأن التطرف قد يتحول من مجرد فكر إلي سلوك ظاهري    

 اإلرهـاب   ي اللجوء إل  أور متطرف   استخدام العنف كوسيلة لتحديد المبادئ  التي يؤمن بها كفك         



 ٥٤

 الفكري ضد كل ما يقف عقبة في طريق تحقيق تلك المبـادئ  واألفكـار           أو المادي   أوالنفسي  
  ".  بها هذا الفكر المتطرفيالتي يناد

 الشخصية تعبر عن الرفض واالستياء      فيبأنه استجابة   ) ١٥:١٩٩٣(وعرفه جالل سليمان    
تعكس مجموعة من الخـصائص المميـزة للشخـصية          ،  المجتمع فيهو قائم بالفعل     تجاه ما 

ـ    ،  ضعف األنا– المغايرة – السيطرة المتطرفة مثل   يوتدفع هـذه الخـصائص الشخـصية إل
.                                                                 النفور من الغموض، يالجمود الفكر، التصلب، في السلوك كالتعصب أساليب متطرفة 

ذلك ، أن التطرف والمتطرفين ليس بالتسمية الصحيح       ) ١٠ :١٩٩٣( ي سعد المغرب  يوير
وليس مـن الـالزم أن      جاوز الوسط أو البعد عن الوسطية        ت ي يعن يأن التطرف مفهوم إحصائ   

  ."ص سلبية  خصائي علة كل حالأو كل أمر فيز او هذا التجيينطو

 يتـسم بالتـشدد     اتخاذ الفرد موقفاً  " التطرف بأنه   ) ١٩٩٦(عرف هشام عبد اهللا     ي   بينما  
ز المعايير الفكرية والـسلوكية و القـيم     او، وتج ن حد االعتدال والبعد عن المألوف     والخروج ع 

ـ  في االتجاألخالقية التي حددها وارتضاها أفراد المجتمع ، وقد يكون التطرف إيجابياً     ياه بمعن
 الرفض التام ، أما حد االعتدال فيقـع فـي وسـط             ي في االتجاه بمعن    سلبياً أوالموافقة التامة،   

هـو  " تعريف الشخص المتطرف     :وينبثق عن هذا  "  المسافة بين الموافقة التامة و الرفض التام      
ـ        ه تتسم اعتقادات  يذلك الشخص الذ    حـد   زاو وانفعاالته وأنماط سلوكه بالتشدد والمغـاالة وتج

  .) ٢٩:١٩٩٦،  هشام عبد اهللا( " االعتدال و الوسطية

، بغـض النظـر      كل ابتعاد عن المركز تجاه الطرف      "يعني التطرف بصفة عامة     وقد   
 ، فاالبتعاد عن االلتزام الديني الصحيح مثالً من خالل المغـاالة فـي   " اتجاه تلك الحركة نع

بر التحلل من كل القيم وااللتزامات الدينية تطرفـاً         الممارسة الدينية يعتبر تطرفاً دينياً، كما يعت      
  . )٢٠٠٥نادر المالح ، (أيضاً  

 غير علم بمقاصـدها     ي األخذ بظواهر النصوص الدينية عل     فياإلغراق الشديد   ب عرفيو
محمد سليم   " ي الدين ولذلك ير   في درجة الغلو والمنكور     يقد يصل بالمرء إل   ، وسوء الفهم لها    

  القرآن الكـريم   فيوهو اللفظ المستعمل    ، "الغلو  "  الصحيح للتطرف هو لفظ        أن اللفظ " العوا  
  .)١٥: ١٩٩٧ حسين رشوان(

الفرد الذى  “ متطرف   ال ، بينما تجاوز المألوف   ِر،  يعب في القاموِس البسيِط     تطرفالمعنى  
إن   ، الـدينِ  هـو معيـاِر   وال ، خصوصاً في السياسةِ   يدافع أو يلجأ إلجراءات خارج المعايير     

توسـط  الطريـق  بأنه إلسالِم  لالنموذج المعياري لإلسالِم القرآِن الذي َأِجد في القرآِن تصويره          



 ٥٥

 تطلّبنُّب االفراط و ن يتبعونهالذي لئكأوكُّل من الذي يلزاِم فـي الـدينِ   اإلتَج (Asma Barlas , 

2004 : p2 ).   

يس بأحدهما فقط ويتبع التطرف     ولاالعتدال  ومن ناحية فالتطرف هو كال نهايتي مقياس        
  .  )٥: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد(اتجاهاً عقلياً و حالة نفسية تسمي التعصب  

  :فليس بعيد عن كل تلك التعريفات وهي " الشخصية المتطرفة " أما تعريف 

بأنها شخصية تتسم ببنية نفسية خاصـة تميزهـا عـن    : "الشخصية المتطرفة   " وتُعرف  
، والـسيطرة    ،وضعف األنا والمغـايرة   ، جة عالية من التعصب والتصلب     بدر غيرها باتسامها 
 تحديد خصائص تلـك  في جميعا مجتمعة تسهم   يفه، والنفور من الغموض     ، يوالجمود الفكر 

جـالل  ( عما أقرته أيدلوجية وثقافة المجتمـع         الخصائص تعد خروجاً   هالشخصية المتطرفة وهذ  
  .) ٧٥ -٧٤:١٩٩٣، سليمان

ـ  اوإلي الحماسة الزائدة للعقيدة الدينية ويتج  " تطرفالم"يشير لفظ     ويمتـد  يز هـذا المعن
ـ   يحيث تبح المعتقدات التي تسيطر عل     ، ليشمل التطرف العقائدي بصفة عامة        ي المتطرف ه

  .)٥ : ٢٠٠١،سعيد محمود و سعيد مرسي ( بحيث يتم إهمال ما عداها وتجاهلهأساس محور حياته 

 تتـسم   يذلك الشخص الـذ   "  بأنه   الشخص المتطرف ) ٢٩:١٩٩٦( هشام عبد اهللا   رفعو
  ." ز حد االعتدال و الوسطيةاونماط سلوكه بالتشدد والمغاالة وتجأ وانفعاالته وهاعتقادات

 بأنه إما أن يقبـل الـشئ        الشخص المتطرف )  ٨٢: ٢٠٠٠( كمال أحمد النشاوى  ويرى  
والمواقف ، د بخوف وعنف وعدوان   ونجده يدافع عما يعتق   ، قبوالً مطلقاً أو يرفضه رفضاً مطلقاً     

  .واألشياء عنده إما بيضاء أو سوداء وال توجد ألوان وسطية بينهما

 إجرائيا بأنه كل ابتعاد عن الوسـطية تجـاه أحـد        Extremismالتطرف  وتعرف الباحثة   
عددية وليس هـو     وتوهم احتكار الحقيقة ورفض االختالف والت      ،)اإلفراط أو التفريط   (الطرفين

  .ن المألوفالخروج ع
 

 ويعد التعصب أسـاس التطـرف       ، ال يعترف لآلخرين بوجود     تعصباً يالتعصب بالرأ   -١
ر وقـد   حيث يكرس المتعصب جهوده للدفاع عما يتمسك به وما يعتقد فيه من أفكـا             ، وجوهره

  .ويغلق باب الحوار معه ، يستخدم القوة والعنف لفرضه



 ٥٦

 أنهـا   في ويتفق التصلب والتطرف معاً   ، و من مميزات الشخصية المتطرفة    وه التصلب   -٢
 يويربط بينهما التـوتر النفـس     ، ي التكامل االجتماع  في المرونة وضعف    ي يفتقران إل  نسلوكيا

  . تواجهه ي يعانيه الفرد عند مواجهته للمواقف الصراعية المحبطة التيالذ

 الفرد  ين توتر يعكس ضعف قدرة األنا لد      ضعف األنا فما تبديه الشخصية المتطرفة م        -٣
 .يحقق ما يطمع به من آمال مستقبلية   اليمن األنظمة القائمة والواقع الذ

 ي الـرأ أو الفكر فيل الشخصية المتطرفة أن تغاير ما عداها سواء         او المغايرة حيث تح   -٤
، رجعية سـالبة    جماعة م ،  تغايرها   يوبذلك تصبح الجماعة الت   ، الخ  ... السلوك   أو المعتقد   أو

 توافقها  يتلك الت ،  نفس الوقت قد يكون للشخصية المتطرفة جماعة مرجعية موجبة           فيإال أن   
ـ    ، الخ  .... أفكارها وأنماط سلوكها     ي آرائها وسلوكها وتتبن   في "  خاصـية      يوقد يترتـب عل

 صراعات وتوترات نفسية نتيجة لخروجها المقصود عمـا تعـارف          يأن تتعرض إل  " المغايرة  
، أو اتجاهات  سلوكيات   أو تلوجياأو جماعات حولها من أفكار أو أيد      يه غيرها من أشخاص     عل

 إذعـان   أو تـصرفات دون خـضوع       أو حكمها   أو لنفسها ومسار لعقيدتها      خاصاً متخذة موقفاً 
 .  تعارضها يللجماعة الت

ـ  أو اتجاهـات    أو فكر الشخصية المتطرفة من آراء       في السيطرة للدفاع عما جمد      -٥  ي ه
 . ضعف األنا لديها يشعورية للتغلب عل ثابة حيلة دفاعية البم

 اآلراء  فـي  نفسها باب الحوار مع غيرها ممن يخالفها         ي حيث تغلق عل   ي الجمود الفكر  -٦
  .)٧٤ -٧٣:١٩٩٣، جالل سليمان(ت   فكرها من اتجاهافيوتتمسك بما جمد 

 يصية المتطرفة إل    تتسم بها الشخ    يقسم الخصائص الت  في) ٢٨: ١٩٩٧( حسين رشوان أما  
   :يثالث مستويات وه

  :ال المستوي العقلي أو

 تقبل أي معتقدات تختلـف عـن   ي بعدم القدرة علأو التفكير فيسلوب المغلق الجامد  باأل
ويميل ،  التفكير وأعمال العقل بطريقة مبدعة       أو التأمل   ي أفكارها وعدم القدرة عل    أومعتقداتها  

، صادق صدقا مطلقا وأبديا وأنه مصلح لكل زمان ومكـان       أنه   ي معتقده عل  يالشخص دائما إل  
 إدانة كـل اخـتالف   يويميل إل ،  تنفيه   أو ال مجال مناقشته وال للبحث عن أدله تؤكده          يوبالتال
  . "ي دوجماتيق " ي الرأفيمعه 
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  :المستوي االنفعالي: ثانيا

 فـي  للمعارض   أو فالكراهية مطلقة وعنيفة للمخالف   ، يتسم بشدة االنفعال والتطرف فيه      
والغـضب   ، ي حد التقديس والطاعة العمياء لرموز هذا الـرأ        ي يصل إل  يوالحب الذ  ، يالرأ

  .  عند أقل استثارة يتفجر عاتياً

  : المستوي السلوكيثالثاً

  .  العنف يوالعدوانية والميل إل،  تتسم الشخصية باالندفاعية 

غالق والجمـود   ناال : فة هى  ومن هنا يتضح لنا أن أبرز خصائص الشخصية المتطر         -
ضـعف  ، الجدال فى الرأى    ، الميل للعنف أثناء التعبير عن الرأى       ، التعصب للرأى   ، الفكرى  

  . األنا

sm ExtremitowardsAttiutde        التطـرف مفهوم االجتاه حنو 

وارتـبط   ،فهى تعتبر موجهات للـسلوك     ، ياة اإلنسان  ح فياالتجاهات تلعب دوراً هاماً     
  . بعدد من الظواهر الخطيرة بالمجتمع كالعنف والتطرف

هو تنظيم ثابت   : فاالتجاه  ،  من الباحثين   كبيراً  نالت اهتماماً  ياالتجاهات من المفاهيم الت   و
سيد عبداهللا  معتز  (ي االستجابة بطريقة تفضيلية        بالشخص إل  ينسبيا يدور حول موقف محدد يؤد     

 ،٤٥:١٩٨٩( .  

وتنتقل نسبة كبيرة منها مـن      ، فية أو ثقافية أو أسرية أو شخصية      ومصادر االتجاهات ثقا  
ت وتستمد نسبة كبيرة منها من الدعاية وبتأثير إيحـاءات الـسلطة والمؤسـسا            ، ي جيل جيل إل 

  .) ٧٧- ٧٦، ١٩٩٤:عبد المنعم الحفني (التربوية وعالم التجارة والمال 

ـ       ، ائص االتجاهات أنها مكتسبة   ومن خص  ، التغييـر  يوذات قدرة تنبؤية ولها قـدرة عل
ها تمثل عالقة مستقرة بين الذات وبين موضـوعات محـددة            كما أن ، وتتضمن شحنات انفعالية  

  .) ٨٣:١٩٩٤، عبد المنعم شحاته(

ـ  يو اتجاهات المرء ومواقفه قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وه   تـصنيف  ي تميـل إل
  .) ٥٦ :١٩٩٦،السيد محمد عبد المجيد(واألشياء  الناس

 فـي ساط شباب الجامعة وبالرغم من قلة عـددهم  أو فية تتحد تطرفمال بدأت االتجاهات 
 كـل أرجـاء     فـي  أنفسهم بل انتـشروا      يالبداية إال أن تأثيرهم كان كبيرا ألنهم لم ينغلقوا عل         

، شـمس والجامعـات اإلقليميـة     وط وعين    وأسي –واإلسكندرية   –الجامعات كجامعة القاهرة    
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 االتجاهات الدينية كانت تنمو بمعدالت سريعة لم تتجه إليها أنظار الدولة لترشـيد         والمالحظ أن 
 شـكل مجموعـات     فيحركاتها وتفد إليها المتطرفون من الجامعات وراحوا ينشرون أفكارهم          

ـ     تغذيته بالمزي  في من يجدون عنده االستعداد يستمرون       أولكل حسب تقبله      يد من الجرعات إل
 الجامعـة  فـي االتجاهات الدينيـة   ي بنفس أفكارهم محققين بذلك السيطرة الكاملة عل   أن يقتنع   

  .) ٨٩: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد(  جماعاتكذلك يجند من يستطيعون من بين أعضاء هذه ال

 sm Extremi towards Attitude التطرفتجاه نحو ال ا)٢٩:١٩٩٦( هشام عبد اهللاوعرف 
 رفضه واستنكاره لهـا ،  أو قبوله و موافقته يبأنه رؤية الفرد لتلك الظاهرة وموقفة منها ومد  " 

 الدرجـة   فـي  نحو التطرف يتـضح      ي الدراسة االتجاه السو   فيكما يقيس المقياس المستخدم     
 مقياس االتجاه نحو    يمن خالل الدرجة المرتفعة عل     يتضح   ي، أما االتجاه غير السو     المنخفضة
  .  " التطرف

ـ وهsm Extremi towards Attitude نحو التطرفالتجاه  وتعرف الباحثة ا  ي الدرجة الت
غيـر  يكـون   االتجاه   درجه مرتفعة ف   ييحصل عليها الفرد عند تطبيق المقياس فإذا حصل عل        

 نحو التطـرف و يرجـع ذلـك         ي سو  يكون االتجاه درجه منخفضة ف   ي وإذا حصل عل   يالسو
   . والمؤثرات الخارجية كالوالدين واالقران ووسائل اإلعالملمعتقدات ونمط شخصية الفرد ذاته

  :النظريات املفسرة للتطرف 
د من التوجهات النظرية معالجة وتفـسير االتجاهـات المتطرفـة وتحديـد      لت العدي اوح

 تحليلهـا  فيوهذه التوجهات النظرية المتعددة لم تكن متضاربة    ،  ومسبباتها اأبعادها وخصائصه 
 وجهات النظر نظرا للجوانب المختلفة لتلك االتجاهـات وعالقتهـا           فيولكن يرجع هذا التباين     

ضاع الـشباب   أو يأيضا يرجع التنوع إل   ،  للمجتمع   ي واالقتصاد ي والسياس يبالواقع االجتماع 
 المجتمـع   فـي  الـسائد  يأنفسهم واتجاهاتهم وقيمهم السلوكية وحركاتهم السياسية والنسق القيم      

  :ي تصدت لالتجاهات المتطرفة والتطرف هيومن المداخل الت

  ) . واالستجابة–المثير (ي  المدخل السلوك-١

   .يولوج سيك- المدخل البيو-٢

   .ي االجتماعي  المدخل النفس-٣

  . )١٧: ١٩٩٣،جالل سليمان () ياالجتماع ( ي المدخل السوسيولوج-٤

  

  



 ٥٩

– 

 فعـل   رد أوويوضح أن ما يتبناه الشباب من اتجاهات وفكر متطرف ما هو إال استجابة              
في المجتمـع   المتطرف نتاج وحصيلة لما هو قائم بالفعل        فالفكر  ، ألحوالهم وأوضاعهم المحلية  

  .) ٢٢٤- ٢٢٢ :١٩٨٨ ، فهمي هويدي(
 

 يمر بها الـشباب     ي ضوء خصائص المرحلة العمرية الت     في وهو يفسر مشكلة التطرف     
وتعد هذه الخـصائص    متأثرة بالتغيرات الفسيولوجية و الجسمية والعقلية والمزاجية واالنفعالية         

 نتاج طبيعي لمرحلة انتقالية بـين     يفه،  تحرر   أومقومات ثقافية شبابية بما تتسم به من رفض         
  .) ٢٠ :١٩٩٠،السيد عبد العاطي( للرشد ومسئولياتها  الطفولة وخبراتها و األيلولة

  

 

وخصائصها وارتباطها بأساليب التنـشئة     يهتم علماء النفس بدراسة الشخصية ومكوناتها       
مرحلـة انتقاليـة تتوسـط      ،  الحـديث    يوتعد مرحلة الشباب وفقا للمدخل النفس     ، االجتماعية  

 تميزهـا عـن   يفلها خصائصها الت ، Adulthoodوالرشد  ، Adolescence  المراهقةيمرحلت
فالمراهقين عادة مـا    . ي للذات واالحتواء االجتماع   يولعل من أهمها التناقص الوجدان    ، غيرها  

، الـخ  .... نـشطين  أوكسولين ،  مطيعين أو أنهم مترددين  ييتقبلون تعريفات المجتمع لهم عل    
 وبين الذات الحقيقيـة      مرحلة الشباب تصبح العالقة بين تلك السمات المحددة اجتماعياً         فيبينما  

 أولـصراع المحتمـل      با يفسرعان ما يتزايد الوع   ، للشباب مسألة تثير الكثير من المشكالت       
 االنسجام و التطابق بين تصور الشباب لذاته الحقيقة وبـين  ي قد يتمثل باالفتقار إلي الذ يالواقع

  .) ١٩-١٨: ١٩٩٢،جالل سليمان (موارد ومتطلبات المجتمع القائم 

بل نبـذه لذاتـه   ،  نبذه أو معارضته المجتمع ي للشباب عل  يوال يقتصر التناقض الوجدان   
 حبـوب   أو قد تأخذ صورة الرهبنـة       يا يتبعها من أساليب من أجل تحويل ذاته والت         م  أو أيضاً

كمـا قـد     ، ي االجتماع أو ي السياس أو ي التطرف الدين  أو العمل الشاق    أوالهلوسة والمخدرات   
 مشاعر الشباب مشاعر الغربة والـرفض الواضـح لعمليـات التنـشئة االجتماعيـة             فيتترد  

ـ       ي الشباب بعمق التأثير الذ    حيث يشعر  ، فيوالتحضر الثقا   ي يمارسه المجتمـع والثقافيـة عل
لون االنسالخ عـن أدوارهـم المكتـسبة مـن ثقـافتهم         او بعض األحيان يح   فيو، شخصيتهم  
 تميل نحـو تأكيـد التغيـر        يويبحثون عن أدوار فرعية أخر    " خبراتهم الماضية   " وتاريخهم  

يير والحركة هما أساس شعور الشباب      فالتغ، والتحول والحركة ومقت كل ما هو ساكن وثابت         
 شعورهم بأنهم محورون داخل إطار      أو اإلحساس بقيد حريتهم     يبالحيوية واإليجابية للتغلب عل   
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 الشباب إال انعكاس إلحباطهم وإحساسهم      يالت االنتحارية لد  اووما تلك المح  ، حدود بعينها   أو  
  . )١٩: ١٩٩٢،يمان جالل سل( تحقيق هذا التغيير  في فشلهم أو يبالعجز األبد

   :يثالثة مناح نفسية اجتماعية لتفسير التطرف والتعصب وه" بينجتون "ويحدد 

ـ     في يويركز هذا المنح   :المنحي الفردي  .١  بعـض سـمات     ي تفسير التطـرف عل
حيث تتسم شخصية المتطرف بـالجمود      ، شخصية المتطرف وما يواجهه من إحباط وصراع        

فرض : ل  واأل:  فرضين   ي والهامشية ويعرض هذا المنح     والتصلب والتوتر والعدوانية   يالذهن
ل إخضاع اآلخرين إخـضاعا كـامال       او تح ي نمط الشخصية الت   يالشخصية التسلطية ويشير إل   

 العـدوان حيـث أن      –فرض اإلحباط    : يوالثان،  إليها   ي تنتم ي سلطة الجماعة الت   أوتها  طلسل
 قـد تتعلـق     ي بعض أشكال العدوان والت     يتعرض لها األفراد ينجم عنها     يالخبرة اإلحباطية الت  

 .  موضوع يبأ

 محورين هما   يويركز عل "  العالقات الشخصية المتبادلة     :" المنحي البين شخصي   .٢
 اكتسبه من خالل أسـاليب التنـشئة االجتماعيـة      ي الذ يمعتقدات الفرد الجامدة والنسق القيم    : 

ـ      يتقدات الت  المع في المرونة والمغايرة    ي عدم قدرة الفرد عل    يوبالتال  ي تؤمن بها الجماعـة الت
التعميمات الجامدة  ، الهوية المشتركة   ،  إليها ويتضح ذلك من خالل المعتقدات المشتركة         يينتم
 . مسايرة القيم ، 

 إليهـا الفـرد قـد    ي ينتمي أن أفراد الجماعة التيويشير إل : المنحي البين جماعي   .٣
طلق االمتثال والمسايرة وذلـك مـن خـالل           تنمية االتجاهات المتطرفة لديه من من      فيتساعد  

 . )٣٠-٢٩: ١٩٩٦،هشام عبد اهللا (التنافس بين أفراد الجماعة والطبقة االجتماعية  

 

 صـلتهم بـالمجتمع والدراسـة    فياهتم علماء االجتماع بدراسة ومعالجة قضايا الشباب  
تجاهاتهم المتطرفة والثـورات الطالبيـة والثقافـات االنعزاليـة          الظواهر المرتبطة بسلوكهم ا   

 ة مـشاركتهم الـسياسي  يوأيضا دراسة قيم الشباب السلوكية ومـد ، والتمرد والرفض والعنف    
 يعل ، ي ضوء واقعهم االجتماع   في عمليات التغير والبناء والتنمية وذلك       فيوالثقافية ودورهم   

 منهـا   يدوافع والقـدرات العقليـة والجـسمية الفطـر        اعتبار أن الشخصية نسق تنتظم فيه ال      
 تهيـئ الفـرد ألداء      ي المجتمع وأساليب التنشئة االجتماعية الت     فيوالمكتسب والمعايير السائدة    

  . )٢١: ١٩٩٢،جالل سليمان (في المجتمع الدور المتوقع منه 
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 بـين   فجوة ثقافيـة أو في أسباب وجود صراع ثقاييرجع هذا المدخل مشكلة التطرف إل    
 يقياً عن جيل الكبار لسبب أو آلخـر        وفيز  وفكرياً جيلين من شأنها أن تباعد جيل الشباب نفسياً       

  .) ٦٩ :١٩٩٠، السيد عبد العاطي(

  :ويمكن تفسير التطرف من خالل المدخل السوسيولوجي في ضوء ما يلي 

ـ       ) :صراع األجيال (الفجوة بين األجيال     -١ االت يصف ميللر الثقافية الفرعية بأنها مج
 يوبالتـال  ، في االندفاع العاط  أولالهتمام بقضايا لها انتشار ملحوظ ودرجة عالية من االحتواء          

كجماعة مرجعيـة تواجههـا     " ثقافة الشباب " يمكن تطوير تصور عن الثقافات الفرعية للشباب        
دها  لوجو يومن ثم فإن المظهر األساس     ،  فعاالً وال يجدون لها حالً   ، مشكالت توافقية مشتركة    

ـ             بالنـسبة للمـشاركين فيهـا       يهو أنها تشكل مجموعة من السلوك والقيم لها رموز ذات معن
ويتعلم الفرد أسـلوب ثقافتـه    ،  مع اآلخرين    يتميزهم عن غيرهم من خالل  تفاعله االجتماع       ،

الـسيد عبـد    (  نفس الثقافـة   ي مع اآلخرين الذين ينتمون إل     يالفرعية من خالل تفاعله االجتماع    
  .) ٥٥-٥٤: ١٩٩٠،العاطي 

، واالقتـصادية ، في هياكله الـسياسية    من تغيرات    ي ما لحق بالمجتمع المصر    يوقد أد 
  :ي إحداث تباين بين جيلين واالجتماعية والثقافية إل

 عـاش   ي هو جيل لشباب الذ    يوالثان، ي ساير هذه التغيرات   أحدهما يمثل جيل الكبار الذ    
 صـاحبت ثـورة   ي التغيرات التوخصوصاً، بارفة  تماما عما مر بها جيل الك      ظروف مختل  في

 غير منفصلة مـن حيـث   يوكذلك كانت حركة الشباب المصر   ،  وما بعدها    ١٩٥٢يوليو سنة   
نتيجـة النفتـاح    ) خاصة ذات األهداف الراديكاليـة    ( خصائصها عن حركات الشباب العالمية      

الل الـسفر خـارج      االحتكاك بهم من خ    أو سواء بطريق مباشر     ى الثقافات األخر  يالشباب عل 
،  قربت العالم بعضه بعضا      ي بطريق غير مباشر من خالل وسائل اإلعالم الحديثة الت         أوالبالد  

ـ أوفكل هذه العوامل مجتمعة      خبـرات  ي متفرقة من شأنها أن تنبئ بثورة الشباب وتمردهم عل
حة لهم  الت قمعهم وتضيق الفرص المتا    او تفرض عليهم رغما عنهم ومح     ياألجيال السابقة والت  

 زيادة احتمال الصراع بـين      ي يؤمن بدوره إل   ياألمر الذ ،  يفسحوا عن أفكارهم وحرياتهم      يلك
  .) ٣٥-٣٤ :١٩٩٢،محمد أحمد بيومي( ي وما هو جديدما هو تقليد

 واقعيـة  ي تعد البنائية الوظيفية من أكثر اتجاهات الفكر االجتماع:البنائية الوظيفية   -٢
ـ      و المنظم للوقائع االجتماعية واأل    يالرتباطها بالتحليل المنهج    يضاع القائمـة والوظـائف الت

 اعتبار أن تصرفات األفـراد وأفعـالهم        يعل،  مختلف مستوياته  ي عل ييؤديها النسق االجتماع  
  .) ٢٥: ١٩٩٢،جالل سليمان (ليست عشوائية ولكنها ترتبط بالبيئة االجتماعية المحيطة بهم 
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 إال محصلة نهائية لتفاعل عدد من األبعاد        يرف ما ه   لهذا المدخل فإن مشكلة التط     ووفقاً
 ومكانات  ضاعاًأو لشبابه   يوحددت بالتال ، دت أو شكلت واقع المجتمع المعاصر      حد يالبنائية الت 

الـسيد  (ي ما يعانونه من توتر       بناءا عل  ىوأدوار محطة آلمالهم تارة ومثيرة لرفضهم تارة أخر       
  .) ٧٨ :١٩٩٠،عبد العاطي 

ـ     يلمجتمع المصر وما تعرض له ا     اآلن مـن تغيـرات   ى منذ بداية القرن العشرين وحت
 كان له أثره    ي والسياس ي واالقتصاد ي بنائه االجتماع  في إحداث تغيرات    يقيمية أدت بدورها إل   

  أحدث نوعـاً   ي الذ ي وهو ما يمكن تسميته بالتخبط القيم      ي محددات هوية المجتمع المصر    يعل
 يلقيم الفردية الذاتية والمرتبطة بالمصالح الشخصية عل      حيث طغت ا  ،  االجتماعية   ىمن الفوض 

 ي عن التناقض الفكـر    فضالً، تمع العليا حساب القيم الوطنية والجماعية المرتبطة بمصالح المج      
ورفـع  ، من تمسك بالقيم األصلية بالمجتمع     أبعد بدوره كل     ي الذ في المناخ الثقا  في انتشر   يالذ

ـ  وكل ما سبق شأنه أن يحـدث تـأثيرا سـلبياً          ، ةشأن كل من دافع عن القيم الجديد      من    ي عل
 فـي الـسلوك   أخذت أحد صورها التطرف ي كل موقع والتفياتجاهات األفراد داخل المجتمع  

  .) ٣١ :١٩٩٢،محمد أحمد بيومي(

ـ          سرة لالتجاهـات المتطرفـة     وهكذا يتضح لنا تعدد المداخل والتوجهات النظريـة المف
 بحث الجوانب المختلفة لظاهرة التطـرف و        فيهات النظر    تنوع وج  يوذلك يعود إل  ، وأسبابها

  .   المجتمع في السائد ي والنسق القيميعالقتها بالشخصية والواقع االجتماع
  

  :التطرف)أنواع(أشكال 
ولكن نجده  ، أو مجال معين   نوع محدد    أو شكل واحد    ىعل يالحظ أن التطرف ال يقتصر    

  . فكرياً أو اجتماعياً أوكون تطرفاً دينياً فقد ي،  مختلف مجاالت حياتنا اليومية في

و التطرف كغيره من الظواهر االجتماعية المعقـدة والمتـشابكة لـه أنـواع مختلفـة                
إال  ، ي واالقتـصاد ي والديني واالجتماعي والفكر يفهناك التطرف السياس  ، ومستويات متعددة   

 وما يترتب عليهما مـن      يجتماع واال يأن أهم هذه األنواع وأكثرها فعالية وأثراً التطرف الدين        
 اإلرهاب  أو درجة التطرف العنيف     ي قد تصل إل   يواالجتماعي   من التطرف الدين   ىأنواع أخر 
 أنـواع   ييشتمل عل )  ي االجتماع -يالدين(ومن ثم فالتطرف     ، ي خلل اجتماع  ي إل يوهذا يؤد 

 ١٩٩٦،لمجيـد السيد محمـد عبـد ا  (ي   والفكري واالقتصادي من التطرف كالتطرف السياس    يأخر
:٥٧ (.  
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 فـي  كالتطرف ي تطرف حسيمجاالت التطرف إل) ١٨:١٩٩٧( حسين رشوان وقد قسم
  .   السلوكأو الفكر أو الدين في المعنويات كالتطرف ي ثم ينتقل إلي المشأو الجلوس أوالوقوف 

  :أشكال التطرف)  ١٦:١٩٩٢(واستعرض جالل سليمان 

ـ  أو اعد الفكرية وهو الخروج عن القو   : ي التطرف الفكر  – ١  يرتـضيها  يالثقافيـة الت
  .  موقف من المواقف الحياتية يالمجتمع أل

 العامـة   ي العام بالخروج عما هو مألوف لد      يوهو إثارة الرأ   : ي التطرف المظهر  – ٢
 الحـديث بطريقـة   أو الملبس في التبرج أومن حيث المظهر كارتداء مالبس مخالف للجمهور     

  .تجذب االنتباه 

 أو فكـراً وعمـالً      ي السلوك الدين  فيزة حد االعتدال    اووهو مج  : يف الدين  التطر – ٣
  . بالتسيب و التفريط أو العمل به سواء بالتشدد في فَهم الدين وفيالخروج عن مسلك السلف 

 االسـتجابة    فـي والتطرف   ، يالتطرف السياس  : ي وه  أقل شيوعاً  ى أخر وهناك أشكاالً 
  .) ١٦:١٩٩٣،ن جالل سليما(  يوالتطرف االجتماع

  :  وفيما يلي عرض ألهم وأشهر أشكال التطرف في مجاالت حياتنا اليومية
 

 ال يـرتبط    ي مجال معين كذلك التطرف الدين     يونُذَكر مجدداً بأن التطرف ال يقتصر عل      
، ن  ودلن معت ون وآخر وفكل دين ظهر كان من بين أتباعه أناس متشدد        ، بدين بعينه دون غيره     

الذين يشعلون النار مـن مستـصغر     ، ه  ئ مستهدف من قبل أعدا    يوكلنا نعلم بأن الدين اإلسالم    
لة اووهذه مح ،  ليجددون الفتن والمعارك بين الفرق       ىمستغلين بعض الخالفات الصغر   ، الشرر

عو ي يد ديننا الذ  القلوب والعقول لفهم حقيقة      لين إنارة اومح، منا لصد الخطر عن ديننا الحنيف       
  .تغرر بسماحة هذا الدين الحنيف أو أكذوبة  تهمة يوإجالء أ، للصراط المستقيم

 المراحـل التاريخيـة وال      ي شت في ظاهرة عامة أصابت جميع األديان       يفالتطرف الدين 
 دين آخر قـد     يواإلسالم مثله مثل أ   ، يخرجون عن أنماطه السائدة     " خوارجه  "يزال لكل دين    

 محمد( العديد من المراحل التاريخية        فيمتطفلة واألفكار المتطرفة    تعرض لكثير من اإلهدار ال    
  . )٩٣: ١٩٩٢،ي  بيومأحمد

وإذا نظرنا إلى التطرف الديني وجدناه في كل بالد الدنيا، شرقاً وغرباً، شماالً وجنوبـاً،              
بأقوال وأعمال وتصرفات تتـسم      والمتطرفون الدينيون من غير المسلمين يعلنون عن أنفسهم         

 العنف، ومع هذا لم ينكر العالم عليهم ما أنكره علـى مـن سـموهم المتطـرفين                  أوتزمت  بال
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رأينا التطرف الـديني    ، المسلمين، ولم تقف دولهم منهم موقف دول البالد اإلسالمية من هؤالء          
ويتمثل ذلك في أحـزاب ومنظمـات تـصرح         " إسرائيل  "اليهودي في دولة الكيان الصهيوني      

دولة المغتصبة نفسها ما قامـت  مبادئها، في غير وجل وال خجل، بل إن ال     بأهدافها، وتعلن عن    
 بوحي هذا التطرف، الذي استوحوه من أسفارهم وتلمودهم، وعلمهم أنهم وحدهم شـعب اهللا        إال

المختار، وأن األمم يجب أن تكون في خدمتهم، وأن ليس عليهم في األميين سبيل، وأن دمـاء                 
ورأينا التطرف الديني النصراني     ، الل في سبيل تحقيق مآربهم    طانهم ح أواآلخرين وأموالهم و  

وأنصارهم بذبح المسلمين، وقطع مذاكيرهم وتعليقهـا فـي         " الكتائبيون  "في لبنان، حيث يقوم     
أفواههم، والتمثيل بجثثهم، وانتهاك حرمات نسائهم المـسلمات بطرائـق وحـشية، وإحـراق              

م، وإهانة كل ما يدل على هويتهم اإلسالمية، تحـت          مصاحفهم، وكتبهم الدينية، ووطئها باألقدا    
رأينا التطرف الديني النـصراني فـي       ، صرانية وباسم المسيح رسول المحبة والسالم     شعار الن 

لبنان، ورأيناه في قبرص ضد األتراك المسلمين، ورأيناه في أثيوبيا ضد اإلرتريين المـسلمين،           
متطرفين من الكاثوليك وآخرين من األرثوذكس،      وفي الفليبين ضد الجنوبيين المسلمين، ورأينا       

ورأينا التطرف الديني الوثني في الهند حيث تقوم أحزاب هندوسية           ، وآخرين من البروتستانت  
متعصبة جعلت أكبر همها قهر المسلمين، بل القضاء عليهم، وال يكاد يمر عام دون أن تقـوم                 

-٦٠: ١٩٩٦ ،ياویوسف القرض   ( المسالمينمجزرة بشرية، ضحاياها أرواح األبرياء من المسلمين        

٦١( .  

ومنـه  ،  حياة اإلنسان وحيث أن العالم       في هو أكثر الجوانب تأثيراً      يو ألن الجانب الدين   
 تحريف التوجـه    ي إل يمصر يموج بتيارات فكرية وعقائدية متباينة ومتضاربة فإن هذا قد يؤد          

   . ) ٧٢٧ :١٩٩٢،فؤاد الموافي(اعتباره جوهر الخبرة الذاتية   بيالدين

ـ ، مباالة تامـة  من انحراف وال، ي النقيض  يتحولون من النقيض إل وقد رأيت شباباً    يإل
يبحثون عـن رياسـة   ،  مجتمعهم في ال وزن لهم   عرفت شباباً ،  الدين   فيتشدد وتزمت وغلو    

تتوقـد  ،  الدين   يفيه نزوع إل  ،  كذلك   ورأيت شباباً ، وزعامة وسط الشباب بتحمسهم وتزمتهم      
ويـؤثرون  ، بينما أمثال له ال يروقهم هذا التزمت والغلـو          ،  هذه األفكار    يويقبل عل ، زعته  ن

فـي   يبالتفـان ، عوض ما فـات   أن يي يتحول للدين يتجه إليإن بعض الشباب الذ   ، االعتدال  
يجاريه   من ال  يويجعله ينظر إل  ، ي يفسد حياته وحياة من حوله      بهوس دين  ويصاب غالباً ، الدين

: ١٩٩٣، عبد المنعم النمـر  ( ماتويرميه بالجمود وبالكفر وبما يشاء من اتها      ، وء وانتقاص نظرة س 
٢٠٣ (.  

 فـي  يعنيه المتطرفون إمـا لفـراغ        ي الذ ي من القلق الهستير   يوقد ينبع التطرف الدين   
وإما إلثبات تفكيرهم ومشردوهم عن جادة الصواب والحـق       ، نفوسهم وشعورهم بالقحط القاتل     
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وإمـا  ،  المجتمـع المـسلم   فـي  قد يكون صادقاً بنقصان تقود اإلسالم      يسهم الذ وإما إلحسا : 
تطارد اإلسالم وتعمل إلحبـاط    ،  خارجية   يلمؤتمرات خبيثة تمارسها بوسائل غير منظورة قو      

  جانب الرذيلة والـشر  في رد فعل آخر    يالتطرف الدين وكثيراً ما يجئ    ، دعوته وتمزق وحدته    
  . )٩٤: ١٩٩٢،ي بيوم أحمدمحمد(

 الشباب مـن جانـب وقـصور    ي لدي كرد فعل  للصراع القيميوقد ينشأ التطرف الدين  
ومن ثم فقـد  ،  الشباب ي لدي تسطيح الفكر الديني إل يالثقافة الدينية من جانب آخر مما قد يؤد       

   )٥٨ :١٩٩٦،السيد محمد عبد المجيد(.  هلة تتلقفها اآلراء المتطرفة يصبح الشباب فريسة س

الـشبان  " هو معتـدل     رن العشرين ظهور العديد من الجماعات الدينية منها ما        وشهد الق 
كالجماعة التكفير والهجـرة    " متطرف  " ومنها ما هو  " المسلمين واإلخوان واألخوات المسلمين     

وقد تضافرت العوامل السياسية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية لظهور        ، "والجهاد وغيرها   
  . )٧٧: ١٩٩٢،ي بيوم أحمدمحمد( من حين آلخر يطح المجتمع المصر سيتلك الجماعات عل

بأن نسبة كبيرة من مشكالت طالب ذات صـبغة         ) ٧-٦ :١٩٩٢( فيويؤيد ذلك فؤاد الموا   
  .  دينية

 المجتمـع   فـي ظهور تلك الجماعـات الدينيـة       ) ٤٥ :١٩٧٩( ي فرغل فيويرجع  مصط  
األمـر   " ي طبيعـة الـدين اإلسـالم       ضرورة فرضتها  ي المجتمعات اإلسالمية إل   أو يالمصر

وكذلك فرضتها الظروف الـسياسية والفكريـة واالجتماعيـة         "  عن المنكر  يبالمعروف والنه 
  :ي  يمر بها المجتمع وهيواالقتصادية و الثقافية الت

فصل الدين عن الجوانب السياسية واالجتماعية والثقافية للمجتمع واالستعاضة عـن         -١
تلـك الجماعـات لتتكتـل        المقابل تظهر  في السائد و  ي للتيار السياس  متنوعة وفقاً " ببدائل"ذلك  

 تختلف عن اإلسـالم عقيـدة   ي الكيانات التفي يقوا أنفسهم من الذوبان ىوتكون صفاً واحداً حت 
  .وسلوكاً 

 ظهور القوميات واحاللها محل الخالفة اإلسالمية فتفتت الشعوب اإلسـالمية ممـا            - ٢
 (. تجميع القلـوب وائـتالف الـصفوف         فيلة لفشل القوميات    يرجح للعودة لإلسالم كدين ودو    

  )٤٥ :١٩٧٩مصطفي فرغلي 

ـ   كتابه متوجهاًفيعدة أسئلة مهمة  وقد سأل الدكتور عبد المنعم النمر      شـباب  ي بهـا إل
   :يالجماعات اإلسالمية وه

  العلماء والدعاة واتهامهمي يستفيد من التهجم عل    ي يستفيد من التطرف ؟ من الذ      يمن الذ 
 اهللا  ي علمائها ودعاتها إل   في يستفيد بهدم ثقة األمة      يبأنهم موظفون وعمالء للحكومة ؟ من الذ      
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 وغيرهم هم المستفيدون    ن يستفيد باإليقاع بين الجماعات وبين الحكومة ؟ الشيوعيو        ي؟ من الذ  
وتوفير المناخ المناسـب للعمـل   ،  الثقة ه هدم هذفيفكيف نشترك نحن المسلمين المخلصين     ، 

فهم مـن أخلـص الـشباب        ،  الجامعات اإلسالمية التفكير كثيراً    فيه  ءا أبنا ب ؟ مطال  يالشيوع
، ما لهـا ومـا عليهـا        ، ومراجعة للفترة الماضية  ، نفسهم  وأن يقفوا وقفة حساب أل    ، لإلسالم  

عبد (   يوفر لهم وللمسلمين جميعا النجاح     يويسلكوا الطريق الذ  ، ويصححوا ما يحتاج لتصحيح     
    .) ٤٧: ١٩٩٣، النمر المنعم 

 فمنهـا   ي التطرف الـدين   ياألسباب المؤدية إل   )٨١: ١٩٩٢( بيومي    أحمد محمدويشخص  
مـرتبط    و وبعـضها اآلخـر     يالمرتبط بالقيم الثقافية السائدة وبعضها مرتبط بالنظام الـسياس        

  :  يوهذه المكونات تتفاعل معا وه، وأخيرا شخصية المتطرف نفسه ، ضاع االجتماعية وباأل

  . له وتستقيه عليه يئ تهيللدين ومبادئه وأحكامه والظروف الت" الخاطئ "  الفهم - ١

 سـلوك  فـي  يؤمنون بها    ي يلقاه الشباب نتيجة افتقارهم المثل العليا الت       ي اإلحباط الذ  -٢
    سياسة الحكم أوالمجتمع 

  .وب الصلح  إدراك حقيقة المثل العليا وطبيعة المجتمعات اإلنسانية وأسلفي الخطأ -٣

وسوء الظن باآلخرين والنظرة إلـيهم بنظـرة        ،  تبسيط األحكام وتعميمها     في الخطأ   -٤
  .تشاؤمية 

 أو المدرسـة  أو األسـرة    ي مستو ي بدال من الحوار سواء عل     – شيوع القهر والقمع     -٥
 يويكون رد الفعل صورة تمرد عنيف من جانب الشباب إزاء السلوك الـذ ،  الدولة أوالمجتمع  

  . التطرف والعنف وليس عالجاً له إلثارةاًسببوأحيانا يكون القمع ذاته ، رس القمع يما

 أو" الـواردة   "  لكـل األفكـار      ي غياب الحوار المفتوح من قبل رجال الفكر الـدين         -٦
" باألمانة" خاصة ما يتعلق     ي الرأ في التطرف   ي إل ي تؤد يالمتطرفة ومناقشة بعض الجوانب الت    

  . )٩٢: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد( العالقة بين الدين والسياسة وأسلوب الدعوةواالجتهاد والجهاد و

بأن غياب الحوار المفتوح من قبل رجـال        )  ٣٢ : ١٩٩٧( ويؤيد ذلك حسين رشوان      -٧
ـ يومناقشة بعض الجوانب تؤد ،  المتطرفة   أو لكل األفكار الواردة     يالدين الفكر  التطـرف  ي إل

 نفوس الشباب مـن قـيم      في وسائل اإلعالم وما ترسخه      فضال عما تمارسه بعض    ، ي الرأ في
وتقدم عن طريـق الـسينما   ،  يساء اختيارها   يغربية عن المجتمع السيما األفالم والشرائط الت      

والمطبوعـة  ، وكتيبـات صـغيرة   ،  من الخارج شرائط كاسيت  أيضاًيوكما تأت ، والتلفزيون  
ـ     ال ي المناطق العشوائية الت   يوتوزع عل ،  أنيقاً طبعاً تخـضع   وال، الم وال فقيـه   يصل إليها ع

  .   قاف وإلدارة األ
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،  األحاديـث النبويـة الـشريفة        أو تفسير نصوص القرآن     في في إتباع المنهج الحر   -٨
   .) ٣٦:١٩٩٣،جالل سليمان ( مقاصدها العامة  يوالتمسك المطلق بحرفيتها دون اإللتفات إل

ذراً منه باعتباره هالكاً    مح" الغلو  "  لفظ      باستعمال وقد عبر القرآن الكريم عن التطرف     
 روايـة   فيو) إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو        (و قال الحديث الشريف     للدين،  

وليس هذا مجرد غلو بل هو جهل ضار بهم و بأمتهم اقترن بـسوء              " هلك المتنطعون    " ىخرأ
عـن   كان يصدر  األسف بهذا العنف الذي ما    واقترن مع   ، النية في األمة  و العلماء و الحكام         

 غايته فـي    يو يلتمس أن يلتف الناس حوله عن حب و اقتناع ليصل إل           ،  اهللا   يإنسان يدعو إل  
   .  )١٩٨: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر ( ي كانت هذه غايته فعالًمت، تمكين شرع اهللا 

ـ      (ي  او يوسف القرض  يذكر  المخلـصين    بهـؤالء الـشباب    يإن هذا الغلو في الذي انته
 دينهم تكفير من خالفهم من المسلمين و استباحة دمهم أموالهم هو نفـسه الـذي                يالغيورين عل 

 أنهم استباحوا دم أمير المـؤمنين علـي         ى مثل ذلك و أكبر منه حت      ي إل  بالخوارج قديماً  يانته
  اهللا عليه و سلم و سابقة فـي اإلسـالم و  يرضي اهللا عنه وهو من هو من قرابة الرسول صل         

  . )١٩٦: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر()   في سبيلهجهاداً

وهـو إتبـاع المتـشابهات مـن        ،  فهم الدين قديماً وحديثاً      فيويقف الغلو واالنحراف    
إنمـا هـو شـأن    ،  العلم فيوهذا ال يصدر من راسخ ، وترك المحكمات البينات    ، النصوص  

نه ابِتغاء الِْفتنِة وابِتغاء تأِْويِلِه وما يعلَم تأِْويلَه ِإالَّ فَيتِبعونَ ما تشابه ِم"  قلوبهم  زيـغ      فيالذين  
اللّه والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنا وما يذَّكَّر ِإالَّ أُولُـواْ األلْبـاِب         

  . )٣٢ : ١٩٩٧، حسين رشوان  (،)٧:آل عمران " (}٧{

 تحديد درجة التطـرف ومـداه و        فيالقيادة الدينية لهذه التنظيمات عنصر هام وأساسي        
وتكمـن هنـا    " سـلطة ملهمـة      " يأ " يكرزمات"  أساس   يفالمالحظ أن هذه القادة قائمة عل     

  فغالباً ما تكون اتجاهات هـؤالء القـادة          - مما يتطلب الطاعة العمياء من إتباعه        –الخطورة  
 محمـد (  لما يعتنقونه من أفكار وبرامج راديكاليـة         أو لطبيعتهم الثورية    أوللنظام القائم   معادية  

  . )١١٣-١١٢: ١٩٩٢،ي  بيومأحمد

  :وهذه بعض التعريفات للتطرف الديني 

   . )٣٤ :١٩٩٣،محمد العجمي (  والعقيدة والسلوك ي الرأفيوهو المغاالة 

 "  وعمالً  فكراً ي السلوك الدين  فياالعتدال  زة حد   اومج" بأنه  ) ١٩٩٣( ويعرفه أنور محمد  
  .) ٣٣: ١٩٩٣، أنور محمد (
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ـ  ي يؤد يبأنه سوء الفهم للنصوص الذ    ) ٢٠: ١٩٩٧(ويعرفه حسين رشوان      التـشدد   ي إل
  .والغلو 

 ي السلوك الـدين   فيزة حد االعتدال    اومج: بأنه  "  )٩٤-٩٥: ١٩٩٢( يويعرفه أحمد بيوم  
فمـسلك  ،  العمل به فيو،  فهم الدين فيك السلف الصالح  هو الخروج عن مسلأوفكرا وعمال  

  . من خالله يقاس السلوك القويم ي اإلسالم هو المعيار والمقياس الذفيالسلف الصالح 

  :يوه )٨٢: ١٩٩٢( ي بيوم أحمدمحمد له عدة مظاهر يذكرها يوالتطرف الدين

   .ي ال يعترف لآلخرين برأ تعصباًي التعصب بالرأ-

ـ    يومحاسبة الناس عل  ، القيام بالواجبات الدينية     في التشدد   -  أنهـا  ي النوافل والسنن عل
  .فرائض 

  . الدعوة في األسلوب والغلظة في التعامل والخشونة في العنف -

  .  سوء الظن باآلخرين والنظر إليهم نظرة تشاؤمية -

   .اإلسالم  الخروج عن أو استباحة دماء وأموال اآلخرين بحجة التكفير -

 اعتـزال   يمن مظاهر التطـرف الـدين     ) ٥٨ :١٩٩٦(يف السيد محمد عبد المجيد      ويض 
 المناسبات واألعياد واتخاذ المتطرفين ألنفسهم أماكن خاصة بهـم ألداء      فيالمتطرفين للمجتمع   

وبين أهـل   ،  إحداث الفرقة بين أهل الدين الواحد        ي إل يوأيضا يؤد ، المناسك بعيدا عن الناس     
والتعصب شعور خطير يميـل صـاحبه       ، ا أن من آثاره السلبية التعصب     كم، ى  األديان األخر 

  . النفس ي علأو ي األشياء اآلخرين وعلي العدوان عليإل

معرضين عن كل مـا يخـالف       ، لألفراد والمجتمعات بالجملة    " التكفير "فيوقد أسرفوا   
بمـا لـيس    واالستدالل  ، يل  أو الت فيمتذرعين بالتعسف   ، وجهتهم من نصوص الشرع وأدلته      

وآن لهم أن يخـالفوا      ،واالجتهاد المطلق   " اإلمامة  " زاعمين ألنفسهم أنهم بلغوا درجة      ، بدليل  
، عبد المـنعم النمـر      (وهذا مصدر للغرور والغلو الضار         ،  وخلفاً األمة وما اجتمعت عليه سلفاً    

١٩٨-١٩٧: ١٩٩٣ (.  

 يد التعـصب للـرأ    بأن التطرف قد يتحول من مجر      )٣٥:١٩٩٣(ويضيف جالل سليمان    
ـ           ي سلوك مظهر  يإل  ي غالبا ما يستخدم أسلوب العنف كوسيلة لتحقيق األهداف والمعتقدات الت

 أو ي اإلرهـاب الفكـر  ي اللجوء إل أو،  الجماعة الدينية المتطرفة     أويؤمن بها الفكر المتطرف     
ـ  االبتعاد عما يعـوق مـا        أو االلتفاف حولها      ى لحمل اآلخرين عل   ي الماد أو  يالنفس ل اوتح

  .الجماعة المتطرفة تحقيقه 
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 جمود الفكر وعـدم     ي إل ي قد يؤد  يأن التطرف الدين  )  ٧٣١ :١٩٩٢( في فؤاد الموا  يوير
  .المرونة وكثرة التبرير 

 ويدفعهم بعيداً ،  والتمييز   ي إحساس بالتعال  ي يبدل اإلحساس بالنقص إل    يأن التطرف الدين  
  لهم من المشاكل المتعلقـة بـالقيم        مخرجاً  العنف ألنه أصبح   فيعن موقف الخيال فينخرطون     

   . )١٤٨: ١٩٩٦،عالء غنام(

لـيس  ، والشك أن الجماعات الدينية استطاعت أن تكسب تعاطف الكثير مـن الـشباب          
 إلقامـة  ي النظام والسعي و إبراز سلبيات إبراز الجانب الدينيبسبب قوتهم ولكن العتمادهم عل 

 النظام  ي بالنسبة للعديد من الشباب الساخط عل      يتجد صد وتلك األفكار المتطرفة    ، حياة فاضلة   
 ي الشخـص ي المستوي يبحث عن مخرج من كل مشاكله سواء عليوالذ،  مستقبله  يوالقلق عل 

  . )٩٠: ١٩٩٢،ي بيوم أحمدمحمد( ي المجتمعأو

،  واحد واالنشغال فيـه لتحقيقـه   ي عدم االلتفاف حول هدف قوم:ويضيف البحث  بأن     
التعامل مع  ،  تحقيقها ي تساعد وسائل اإلعالم عل    يالثقافية المصرية والعربية والت   وتميع الهوية   

الت حلول جذرية   او فال يوجد استماع لهم وال يوجد مح       يمشكالت الشباب من خالل برج عاج     
 وضعف المشاركة الحزبية من الشباب لضعف األحـزاب أمـام         ،ومستمرة لمشكالتهم المتعددة  

ي  خـدم ي سياسيا الشباب من قبل أعمال الترفية وليس واجب وطن     حيث يراه " الحزب الحاكم   
ـ       وغياب الحوار بين األجيال واال    ، " للمجتمع   ى تهامات المتبادلة ومنها اتهام الـشباب بالفوض

 والمـنهج   ي الـرأ  في عدم احترام المعارضين     يباإلضافة إل ، والسلبية وعدم تحمل المسئولية     
ـ  يه، ي بين الشباب  نوضعف الوازع الدي  ، لتفكيرحتى تصل ل   ن أبـرز األسـباب المولـدة        م

 اغتراب الشاب عن مجتمعه وفقدان االنتماء له وفال يشعر بالتوحد والتقمص            يوبالتال، للتطرف
  !. التطرف ي نهاية المطاف إلفيفلتصل به ، مع المجتمع المحيط به 

  :الدين اإلسالمي يُدين التطرف  -

 بالمغاالة والتطـرف مـن      أو، سواء كان باإلهمال    ،  الدين   ي الخروج عل  وال نحبذ أبداً  
 حكومـة  أو  أم أفـراداً سواء أكـان فـرداً  ، له تطرف ومغاالة من الجانب اآلخر سيقاب، جانب  

 وإذا وجدت من الجانـب اآلخـر تطرفـاً        ، في مجتمعها  هيبتها واستقرار األمن     يتحرص عل 
، ي تفعل بهـا ذلـك   يدها القوة التفيو من جانبها    التطرف والتعنت أيضاً   يفإنها تلجأ إل  ، وتعنتاً

وقد نصل بطريق الدعوة الهادئة وبدون عبث        ، ءشي فيمة   مصلحة األ  فيوليس هذا وال ذاك     
  .) ٤٢: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر( ما ال يحققه لنا التطرف يز للحد إلاو تجأو
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أنه قد اتبع   عه ب  لمن اتب  يسماحة ويسر ووسطية وقد وصفه اهللا سبحانه وتعال       دين   فديننا   
 الـدين  في عدم الغلو يوتدعونا اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة إل، الصراط المستقيم 
  :كما سيتضح لنا 

 االعتدال، وتحذر من التطرف، الذي يعبر عنه في لسان          يوالنصوص اإلسالمية تدعو إل   
اقع أن الذي ينظـر فـي هـذه         والو، " التشديد  "و  " التنطع  "و" الغلو  : "الشرع بعدة ألفاظ منها   

، الغلو، ويحذر منه أشد التحذير     النصوص يتبين بوضوح أن اإلسالم ينفر أشد النفور من هذا           
 اإلسالم عن الغلو، ويخوف من      ي أي حد ينه   يوحسبنا أن نقرأ هذه األحاديث الكريمة، لنعلم إل       

ا، والحـاكم فـي      اإلمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه فـي سـننهم           ي رو -١، مغبته  
إيـاكم والغلـو   : "  اهللا عليه وسلم قاليمستدركه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النبي صل  

: ي في الفيض  واونقل المن  إسناده صحيح، : قال شاكر  ." هلك من قبلكم بالغلو في الدين        في الدين، فإنما  
  . هذا إسناد صحيح على شرط مسلم:  عن ابن تيمية قوله٣/١٢٦

، ىالنصار:  األخص يأهل األديان السابقة، وخاصة أهل الكتاب، وعل      : بمن قبلنا والمراد  
قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب الَ تغلُواْ ِفي ِديِنكُم غَير الْحـق والَ تتِبعـواْ   ((: وقد خاطبهم القرآن بقوله 

 ٧٧:المائـدة  [))}٧٧{واْ عن سواء السِبيِل     أَهواء قَوٍم قَد ضلُّواْ ِمن قَبلُ وأَضلُّواْ كَِثرياً وضلُّ        
ـ     ، ، فنهانا أن نغلو كما غلوا، والسعيد من اتعظ بغيره           ]  أمـر   يوسبب ورود الحديث ينبهنا إل

 اهللا عليه وسلم    يمهم، وهو أن الغلو قد يبدأ بشيء صغير، ثم تتسع دائرته، وذلك أن النبي صل              
هلم القط لي ـ أي حصيات ليرمـي   : بن عباسال: المزدلفة في حجة الوداع قال حين وصل  

ذف به ق صغاراً مما يى يعني حص-ذف الق ىفلقطت له حصيات من حص:  ـ قال ىبها في من
ال : الحديث يعنـي  ... نعم بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو في الدين      :  فلما وضعهن في يده، قال     -

لصغار، فيدخل عليهم الغلـو شـيئاً        أبلغ من ا   ىالرمي بكبار الحص  : ينبغي أن يتنطعوا فيقولوا   
عام فـي جميـع     " والغلو في الدين     إياكم  "قوله  : وقال اإلمام ابن تيمية   ، فشيئاً، فلهذا حذرهم    

 أكثـر غلـوا فـي       ىوالنصار... زة الحد اومج: أنواع الغلو في االعتقادات واألعمال، والغلو     
الَ : ((يلغلو في القرآن، بقولـه تعـال   اهللا عن اياالعتقاد والعمل من سائر الطوائف، وإياهم نه    

لُواْ ِفي ِديِنكُمغ١٧١:النساء[)) ْ ت[ .  

 اهللا عليـه    ي مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال، قال رسـول اهللا صـل             ى ورو - ٢
ـ     . (قالها ثالثاً " هلك المتنطعون   : "وسلم ي أحمـد وأبـي داود      رواه مسلم، ونسبه األسيوطي إل
ونالحـظ  ، زون الحدود في أقوالهم وأفعالهم      اوأي المتعمقون المج  : قال اإلمام النووي  ، ) أيضاً
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هي الهالك، وهو يشمل هالك الـدين       " الغلو والتنطع   "والذي قبله جعال عاقبة      أن هذا الحديث    
  . بهذا زجراً فيوالدنيا، وأي خسارة أشد من الهالك، وك

 اهللا عليه وسـلم  ي في مسنده عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صل       ي أبو يعل  ي ورو - ٣ 
ال تشددوا علي أنفسكم، فيشدد عليكم، فإن قوماً شددوا علي أنفسهم، فشُدد علـيهم،              : "كان يقول 

ذكره ابـن كثيـر      [))رهباِنيةً ابتدعوها ما كتَبناها عليِهم      : فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات    
 الغلـو  يه وسلم كل اتجاه ينزع إل اهللا علييم النبي صل  اوومن أجل ذلك ق   ، ]تفسير سورة الحديد  

 من بالغ من أصحابه في التعبد والتقشف، مبالغة تخرجـه عـن حـد               يفي التدين، و أنكر عل    
االعتدال الذي جاء به اإلسالم، ووازن به بين الروحية والمادية، ووفق بفـضله بـين الـدين                 

ـ              يوسـف  (ا اإلنـسان      والدنيا، وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب في العبادة، التي خلق له
  . )٢٥-٢٤: ١٩٩٦ ،ياوالقرض

  

 

الحظنا فى اآلونة األخيرة تطرفاً من نوع آخر ليس بالقرب من الدين الى حد اإلفـراط                
، بل على النقيض فى البعد واالنفصال عنه حتى وصل إلى حـد التفـريط فيـه               ، والمغاالة فيه 

  . إال حد وصل الى السخرية واالزدراء منه، والدعوة للتحرر من الدين، وىواتباع العقل واله

تطرف في التحلل مـن الـدين واإلزراء        وهو   )١٣٠: ١٩٩٦( يوسف القرضاوي  وعرفه
عليه، والسخرية به، وهنا يكون هذا اللون من التطرف أمراً طبيعياً، ألنه مساير لقوانين الفعل                

 الوسط المعتدل، وبالتالي يعـود     يلئك الشاردين للرجوع إل   أوه  وهو جدير بأن ينب   ... ورد الفعل 
  .ف الطريقلئك في منتصأوهؤالء ليلتقوا مع 

 التحرر وفصل الدين عن مناحى الحياة إلى حد وصل للتفريط فيـه           : وتعرفه الباحثة بأنه  
  .السخرية ومنه واالزدراء و

وكنا ولـيس لفـرض القيـود    ونرى أن اهللا أنزل الشرائع الدينية لتنظيم حياتنا وضبط سل   
  .عليها

 

ـ   ي عن التطرف الدين    مفهومه كثيراً  في يال يختلف التطرف االجتماع    زة او فكالهما مج
إذا ، ان هذا الـسلوك دينيـاً أو اجتماعيـاً         السلوك مع تعصب وتشدد سواء ك      فيحد االعتدال   

   .يفالتطرف االجتماع
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 السلوك واآلراء و األفكـار االجتماعيـة وأساسـه          في التفريط   وأهو المغاالة باإلفراط    
ويـضيف بـأن المتطـرف      ،  وسـلوكاً   وفكراً  منهجاً يالتمييز والتعصب واالنغالق االجتماع   

السيد محمـد عبـد     (  فهو مريض اجتماعياً ونفسياً   ، ي   من سوء التوافق االجتماع    ي يعان اجتماعياً
  . )٥٩ :١٩٩٦،المجيد 

ـ  ،  له عدة سمات منها أنه يشعر بالتميز         يلتطرف االجتماع والفرد المتسم با    يوينظر إل
ت غيـر  وأن لهـم مـن الـسما   ، في القدرات العقلية   ى المكانة وحت  في أنهم أقل    ياآلخرين عل 

حامـد  (ينمـا وحيثمـا كـانوا       وينظـر إلـيهم نظـرة عـداء أ        ، المستحبة والمنفردة الكثيـر   
   . )١٨٠:١٩٨٤،زهران

 ال يقل خطورة عـن      يأن التطرف االجتماع  ) ٦٠ :١٩٩٦(مجيد   السيد محمد عبد ال    يوير
، فمن آثاره السلبية الفرقة والعنصرية بين أبناء المجتمع  الواحد من ناحيـة               ، يالتطرف الدين 

ـ      ي إل يويؤد ، ىوبين المجتمع والمجتمعات األخر     نـشأ   ي تدمير القيم والعادات االجتماعية الت
قد تـصل درجـة   ، والمتطرف اجتماعيا لديه عداء للمجتمع ، عليه أبناء المجتمع والتزموا بها   

وإرهـاب  ،  حد االعتداء بالقتل والتدمير والحرق والـسلب والنهـب واالغتيـاالت            يعدائه إل 
 النهاية  فيو،  مقدراته   يوتبديد طاقاته والقضاء عل   ، وتدمير منشآت المجتمع الحيوية     ، اآلمنين  

  .ي جتماع زعزعة األمن واالستقرار االي إلييؤد
 

 ي لـد ي أن التطرف هو نوع من الجمود واالنغالق الفكر      ي ميدان علم االجتماع ير    فيو
ـ ي جماعة من الجماعات المجتمع خرجت بفكرها عن حد االعتدال وعل         أوفرد   د را ما تواجد أف

 بـصحة   ي أعم اناً وهذه الجماعات تؤمن إيم    لتفكير والشعور المجتمع عليه واعتادوا من طرق ا     
   .) ٢١: ١٩٨٣، سعد الدين إبراهيم (في سبيلها معتقداتها ومستعدة للتضحية 

 وهـو ميـل     Prejudice مصطلح آخر وهو مصطلح التعـصب        يوقد يشير التطرف إل   
 أن يفكر ويدرك ويسلك طرائق وأساليب تتفق مع حكـم بالتفـضيل            ي بصاحبه إل  ي يؤد يانفعال

 موضوع يتـصل بجماعـة      أو، جماعة خارجية    أوشخص آخر    الغالب عدم التفضيل ل    في أو،
 عدم صحته ألنه    ي تشير إل  ي بعدم توافر الدالئل المعرضة الت     ويحدث هذا الحكم سابقاً    ، ىأخر
  .) ٧٧:١٩٨٩،معتز سيد عبد اهللا (ي نسق من القوالب النمطية  عليينطو

مـن اآلراء    معين دون غيـره      ي هو التعصب لرأ   ي الدين أو أن التطرف الفكري     يوير
 ي التـشبث بهـذا الـرأ      في الحالة عن االعتدال بل المغاالة       ه هذ في ويبعد هذا الرأي     ىاألخر

 أو نتيجة عـدم فهـم       أو لو كانت خاطئة     ى المعتقدات الدينية حت   أو األفكار   أوواإلصرار عليه   
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وطالمـا هـذا الفكـر    ،  لتلك المعتقدات الدينيـة  ي واالجتماعي بالمضمون الروحي حقيق يوع
  ي حيز السلوك العنيف فال يقع تحت طائلة القانون الجنـائ          ي إل يلمتطرف لم يخرج كنمط فكر    ا
  . )١٣:١٩٩٨، محمد يسري دعبس (

 

فقد يكون رجل السياسة متـسلطاً       ، ي المجال السياس  فيالتطرف قد يكون موجوداً أيضاً      
 تتمـسك   أو، اعة سياسية الحوار مع مخالفيها       ترفض جم  أو، خر  ي اآل  الرأ أوال يقبل الحوار    

 أن  لة أقلية جامدة فكريـاً    او جامدة ويرتبط التطرف هنا بمح     أو مجموعة أفكار صماء     أوبفكرة  
يولد مـشاعر متزايـدة مـن      األغلبية وهذا التطرفي التفكير علفيتفرض رؤيتها وأسلوبها 
حـسين رشـوان    (  فـي هـذا المجـال      وفقدان الثقة بين المشتغلين    ، ياإلحباط والكبت السياس  

،١٩:١٩٩٧(  .  

  :مظاهر التطرف 
  

   : هيأن من مظاهر التطرف) ١٨:١٩٩٧( حسين رشوان يوير

   يوواجبات يجب أن تؤد ، ي يجب أن ترعي حقوق أخريالجور عل -١

 النوافـل والـسنن وكأنهـا       يومحاسبة الناس عل  ،  أداء الواجبات الدينية     فيالتشدد   -٢
  .  إهمالها بالكفر واإللحاد يزيئات والفروع والحكم علفرائض واالهتمام بالج

 حسناتهم ويـضخم    فيإليهم من خالل منظار أسود يخ      سوء الظن باآلخرين والنظر     -٣
  .سيئاتهم

 . الدعوة في األسلوب والفظاظة فيالتعامل بالغلظة والخشونة  -٤

 . نفس الشخص يالترويع وإدخال الخوف عل -٥

بأنه غيبة أدب وفلسفة االختالف وسيادة العنـف  ) ٩٠: ١٩٩٦( كمال حامد مغيث    ويضيف
  . التعامل مع المخالفين فيوالتكفير 
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   :رف ـاب التطـأسب
 

  
  

 يعيشها مجتمعنا اليوم ليست وليـدة الـساعة إنمـا           يبال شك في أن قضية التطرف الت      
 ي اصطدام المجتمع التقليـد    ي الثورية وه   أعماق الستينيات فترة التغييرات    يتضرب بأطنابها إل  

 التـؤدة  ىهذا االصطدام لم يكن يتوخ، بقضايا الحداثة الفكرية واالقتصادية والعلمية والشرعية      
فـي تجـارب    بعد يوم يتمثل بعـضها  نزال نعيش رد فعلها يوماً   التدرج إنما أحدث هزة ال       أو

،  اإلسـالمي  ي الخطاب العرب  فيدث شرخاً    أح ي زيفها التاريخ والت   ي الت أولوجيات الزائفة   األيد
ـ    في األمة وباتت األزمة     فيوانقسامات   ل األمـة  او بداية المسيرة الثورية بين مذاهب وافدة تح
  .) ٣: ١٩٩٣،محمد إبراهيم الفيومي ( ها وبين السالم تحاول األمة طلبهالتخلص من

كـارهين للحيـاة    لماذا أصبح بعض شبابنا      )٦-٥: ٢٠٠١(   عبد الحميد األنصاري   تسأل
 ضـد  موقوتة قنابل يوتحولوا إل، متوجسين من الحضارة المعاصرة ، ناقمين علينا ، واألحياء  

 فـي أنفسهم ومجتمعاتهم وضد اآلخرين ؟ ولماذا أصبح أبناؤنا الشباب وراء كل عملية تفجيرية     
   .كثير من المجتمعات ؟ 

ولكـن يولـد    ، ع البشر متطرفين    وإال لكان جمي  كن القول بأن الفرد يولد متطرفاً       فال يم 
، عبـد الـرحمن العيـسوي    ( تـشكل هـذا االسـتعداد     ي الت يباستعداد معين والظروف البيئية ه    

١٨١-١٧٩:٢٠٠٤(  .  

ويواجهـه   ، يتبدأ المشكلة حين ال يجد هذا الشاب عمالً يناسب تعلمه وسـهره الليـال             
حـسين  ( يندفع نحو التطرف       حالة هذه ال  فيف، وال يستطيع أن يكون أسرة      ... البطالة والحاجة   

  . )٣٤ : ١٩٩٧، رشوان

 أسبـاب التطـرف

   اقتصادية  أسرية

 التفاعل بين كل هذة األسباب سياسية شخصية

 اجتماعية

   الباحثةيوضح أسباب التطرف كما تقترحه) ٤(شكل
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 يصبح مزرعـة لألفكـار الخطـرة     ى الشباب حت  يالحالة االقتصادية والنفسية تؤثر عل    ف
وإذا كانت الحقيقة تنطق بأن الحكومة ورثت أخطاء وتراكمـات          "  سياسية   –دينية  " المتطرفة  

، تـرحم   فإن الحاجـة ال ، تقدر عليه  تعمل للحد منها وإصالح ما     يوه، من الفساد واإلهمال    
،  يوصـلهم ألغراضـهم      ي األغراض يجدون صيدهم وطريقهم الـذ      يودو، والصبر قد ينفذ    

 الوسـط  فـي والشيوعية تترعرع ،  الصواب يوكثير من التصرفات المسئولة تضل طريقها إل     
 ي يسود أ  ي جو السخط والقلق الذ    فيينبت وينمو   ، وهكذا كل فكر متطرف     ،  يلفه السخط    يالذ

  .) ٢١١: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر( اء كان شيوعياً أو دينياً هداماًمجتمع سو

، بأن من أسباب التطرف الفقـر والبطالـة        ) ٣٤-٣٣ : ١٩٩٧(ويؤكد ذلك حسين رشوان     
ـ  ،  ممن ضاقت بهم موارد الرزق       يفهناك بعض الشباب المصر     فـي  الخـارج    يوسافروا إل
وتشربوا أفكارهم  ،  تلك البالد    فيتأثروا بالجماعات الدينية    وهناك  ، مرحلة البحث عن الرزق     

وغـذاء   ، ة حياة زوجية مستقر   أو، وال بيتاً مريحاً    ، ولم يجدوا عمالً    ،  مصر   يثم جاءوا إل  ، 
  .  التطرف يمما يدفع بهم إل، بل وجدوا البطالة والضياع ، الدهم ووكساء أل

 مجموعة متضافرة مـن     يتلك المشكلة إل  يرجع  ) ١٧٦ :٢٠٠٤(أما عبد الرحمن العيسوي     
 ترجع  ياألسباب االجتماعية والتربوية واألسرية والسياسية واالقتصادية الحالية والماضية والت        

  . ي طفولة هذا الشابإل

فـصراع األجيـال داخـل األسـرة         ، يفاألسرة تتحمل مسئولية كبيرة عن كل ما يجر       
ت والتـشاجر والخالفـات بـين الوالـدين         الواحدة مسئول عن تلك األحداث وكذلك الصراعا      

 وغياب األم عن رعاية األبناء فـال يجـد        ، ذلك تعدد الزوجات أو انشغال األب     وك، المستمرة  
ويـصبح  ، ي من الحرمان والتشرد واإلهانات    وينشأ وهو يعان  ، القدوة الحسنة منذ نعومة أظفاره    

  .) ٢٠ : ١٩٩٧، حسين رشوان(كارهاً للمجتمع   الحياة يحاقداً عل

  : أنه من ضمن هذه األسباب )٢٠٠١(يويضيف عبد الحميد األنصار

 ي قمع ي وترويجه عبر المنابر والمؤسسات وهو فكر إقصائ       ي انتشار الفكر التكفير   -١
 فـي  يويـر ،  واالبتـداع واالنحـراف     معتقدات أغلبية المسلمين ويتهمهم بالضاللة     فييشكك  

 المـرأة   في ي المجتمع وال ير   ييته عل  فرض آرائه ووصا   فياستخدام العنف وسيلة مشروعة     
  . أوالدهإال وسيلة لمتعة الرجل وإنجاب

 الـسلطة   ي هو إفراز الصراع عل    ي الذ ي هو فكر اإلسالم السياس    ي العامل الخارج  -٢
 الصراع مـع  ة أيديولوجي يوهو فكر بنيته األساسية تقوم عل     ، في بعض الدول العربية   السياسية  

ضاع العربية واتهام األنظمة السياسية الخليجيـة بالتبعيـة         والغرب وتحميله مسئولية تخلف األ    
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 والذين يتبنون منهجاً للتاريخ     ةوتخويف المثقفين المدافعين عن قيم الحداثة والتنوير والديمقراطي       
عبـد الحميـد    (ضاع السائدة واتهامهم بأنهم عمالء للغـرب وأمريكـا          ووالحضارة والتراث واأل  

  .) ٦: ٢٠٠١، األنصاري

ـ    ) ١٩ : ١٩٩٧، حسين رشوان (مدرسة االجتماعية   وترد ال   المجتمـع  يظاهرة التطـرف إل
ضـاع  وواأل، ضاع االقتـصادية    وواأل ، يوالنظام السياس ،  القيم الثقافية السائدة     يوتقاليده وإل 

  .االجتماعية واألخالقية المتردية 

 تطـرف   فـي بأن هناك أسباب داخلية أسهمت أيضا       ) ٧٢:١٩٩٣(ويضيف جالل سليمان    
أسباب ذاتية تتعلق بالبنية النفسية للشباب أنفسهم وما تأثرت بـه مـن تنـشئة                : يالشباب وه 

فاألزمـة  ، ة مرحلة الشباب وخصائـصها النفـسية      وطبيع، اجتماعية وعالقات أسرية وزمالة     
، لرشـد  ا ي مرحلة الرشد مرورا بالمراهقة إل     ي منها الشباب عند انتقالهم إل     ي يعان يالحقيقية الت 

 إمكانيـة   ي واضح بين أدوار الراشـدين ومـد       ي أزمة الهوية وتعيين دور شخص     في وتتبلور
   . المجتمع للفرد مع فكرته عن نفسهالتوفيق بين نظرة

  :ي فيرجعه إل) ١٨١-١٧٩:٢٠٠٤( يوهذا ما يؤكده عبد الرحمن العيسو

 الفترة األخيرة بسبب عمـل  في ازدادت ي يتعرض لها الطفل والت   ي سوء التربية الت   .١
  . من انفصال وطالق وشجار مستمريألم والتفكك األسرا

 تدفعه للـضياع    أو الحياة المدرسية قد تدفع الطالب للتكيف مع المجتمع ومع نفسه            .٢
ـ        في ضوء زيادة األعداد     فيو، واالنحراف والتطرف     ي الفصل تضعف قـدرة المدرسـة عل

امعـة يـصعب أعـداد       الج فـي وكذلك الحال   ، لطالب والتزام القانون والعرف   توجيه سلوك ا  
وعدم مالئمة نظام القبول بها لسمات الطالـب الشخـصية          ، األجيال وتأهيلهم بصورة مرضية   

  .اته وميولهواستعداد

 حيـث   – إن وجد الشاب عمالً      – ال يحقق الهدف من ورائه       ي نظام التوظيف الحال   .٣
ـ      ، يتركه فترة بال عمل       وأسـرته   نفـسه ييشعر خاللها بالضياع واليأس والبؤس والسخط عل

مما يدفعه لشغل وقته بأي عمل أخر إلثبات ذاتـه فيـه ومـن ثـم ينـضم        ، والمجتمع برمته   
 .  للجماعات المنظمة 

 الحيـاة االجتماعيـة   فـي  ال تتيح للشباب المشاركة  يضاع المجتمع الحالية والت   أو  .٤
رصـة   ال يعطـيهم الف يوبالتـال ، والسياسية والثقافية واالقتصادية تحت إشراف المتخصصين     

 .ي تخص حياتهم وتعبر عن ذاتهم صنع القرارات التفيللمشاركة 
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حيـث  ، في خلق مشاكل الشباب    لوسائل اإلعالم والثقافة الجماهيرية      ي الدور السلب  .٥
تخضع برامج اإلذاعة والتلفزيون لرقابة األخصائيين النفسيين واالجتمـاعيين ورجـال            إنها ال 

 الفضيلة والعفة بـل تقـدم مـا         ي المستمع عل  أولمشاهد   ا ي ال ترب  ي فه يالدين والقانون وبالتال  
 تجـرح الحيـاء     يونشر األلفاظ النابية الت   ، والقوة وأحيانا الغرائز والشهوات   يشعل نار العنف    

 .يوالذوق العام و االحترام االجتماع

 ولد مـزوداً  ي ذات الطفل نفسه والعوامل الوراثية واالستعدادات الفطرية الت        ي إل أو  .٦
 الظروف األسرية   يوهناك من الحاالت ما تَرجع إل      ، يلو القليل مزود بجذورها األ    ي عل أوبها  

ـ       التطـرف والخـروج عـن    ياالجتماعية واالقتصادية جيدة ولكن ألسباب فطرية قد ينزع إل
واألغلبية تكون نتيجة محصلة التفاعل بين      ،  العمل ولكنها حاالت قليلة      أوالمألوف سواء الفكر    

 .  بقة هذه العوامل السا

ـ      ) ٧-٦: ٢٠٠١(سعيد محمود   وأما سعيد طه      عوامـل   ييرجعان نمو حالة التطـرف إل
 تعـرض   أو، وانتماء المرء إلي عائله ذات اتجاهـات معينـة          ، عوامل موقفية   : متعددة منها   

 اتصافه بنمط معين من أنماط الشخصية وينتج عن أحـد هـذه      أو، المرء لظروف بيئية قاسية     
لوجيات ة جماعة ما تدور أنشطتها حول أيـد      عضوي فيجتمعة انخراط الفرد     عنها م  أوالعوامل  

،  يزوده بمشاعر األمن واالطمئنان      ياألمر الذ ، فتمنحه الجماعة المساندة االجتماعية     ، معينة  
وتعمل الوحدة من وجهة نظر الجماعة      ،  للحياة   يكما تزوده بنظم وقواعد تسهم في إعطاء معن       

 يدفع  ياألمر الذ ، لوجيتها  ويزداد ارتباطه بها وبقيمها وأيد    عة للجماعة   او تدعيم حالة المط   يعل
  .  السلوك المتطرف – وفي النهاية – مزيد من االستقطاب واالتجاه يإل

، فـي التطـرف   يلعب دوراً هاماً    يهذا باإلضافة لشيوع القهر والقمع من قبل الدولة الذ        
 لم تـؤد  يغم من وجود التنظيمات الشبابية الت الشباب وبالري لديهذا فضالً عن الفراغ السياس   

 القطاعـات   فـي وإيجاداً لصلة بينه وبين القادة      ، وتدريبه سياسياً ، خدمته ثقافياً  فيدوراً إيجابياً   
  .) ٣٤-٣٣ : ١٩٩٧، حسين رشوان(مختلفة ال

 وأخيراً التطرف ال ينشأ من فراغ ولكنه له أسباب ودوافع مختلفة ومتشابكة تعمل معـاً              
 أن تطرف الشباب محصلة نهائية لتفاعل عدد من األبعـاد البنائيـة             يأ، ظهور التطرف    يعل
هم ضاعاً ومكانات وأدواراً محبطة آلمال    أو رسمت و شكلت واقع المجتمع وحددت للشباب         يالت

 مجتمعنـا  فـي  عرض ألهـم أسـباب التطـرف         يوفيما يل ، ومثيرة لرفضهم واستيائهم أيضا   
  .اي وانتشاره بين شبابنالمصر
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  :املفاهيم القريبة من التطرف 
 منهاجه أمر   ي االلتزام بأحكام الدين والسير عل     يفالتدين يعن ، يختلف التدين عن التطرف   

 أصحابه والمجتمع   يويعود بالخير عل  ، ومحمود عند اهللا وعند الناس      ، مطلوب ومرغوب فيه    
والـسديد والتمـسك    ظل إطار من الفهـم الـصحيح      في أن التطرف ظاهرة ايجابية طالما       يأ

حـسين رشـوان   ( يناهض وال يطارد  فال، بالتعاليم الدينية والخلقية مما يستوجب أن يؤيد ويدعم         
،١٥: ١٩٩٧ (.  

 Prejudice   

وهـو مفهـوم   ،  تفسيراتها وتعدد معانيهـا     في تتعرض للغموض    يوهو من المفاهيم الت   
 الغمـوض والتطـرف   ية والتصلب والنفور من    كالتسلط ىمتداخل مع غيره من المفاهيم األخر     

 ) ٩:١٩٨٩،معتز عبداهللا .(والعنف والعدوان

 تجـاه   أو أنه اتجاه مصحوب بكراهية توجه لجماعة ككـل          يإلتشير تعريفات التعصب    
  .) ٢٧:١٩٩٣،جالل سليمان(   أعضاء هذه الجماعة أنه أحديشخص معين عل

نية لعدد مـن المعـايير الـسلوكية        وأكد هاردنج أن التعصب انحراف عن معيار العقال       
 فـي  التفكيـر  أو تعميم مفرط أو شكل حكم متعجل ورفض تعديل مسبق    يويكون عل ، المثالية  

 أوورفـض الـسماح     ، في ظل ظهور دالئل جديدة     يإطار القوالب النمطية ورفض تعديل الرأ     
   . )٥٤-٤٨:١٩٨٩، معتز عبداهللا (  بالفروق الفرديةاالهتمام

، ي يدافع عنها   تقبل كل ما يريد من اقتناعه باألفكار الت        يص المتعصب إل  كما يميل الشخ  
فـي   حد ذاتها يكرس لها جهده وطاقته        في حد أن تصبح هذه األفكار هدفها        يإل، و والئه لها    

ـ   او محيز هذا إلاووقد يتج، الدفاع عنها والمحافظة عليها    اآلخـرين ولـو   يلـة فرضـها عل
  .) ٦٥ :١٩٨٩ ،الجنديأمينة ( القوة والعنف باستعمال

 يشترك كل من المتطرف والمتعصب في توكيدهما واسـتمرارهما          Taylor ويقول تايلور 
فـي   يمكن أن تـسهم  يوعدم حساسيتهما للظروف واألحوال الت ، وجهات نظر معينة ي تبن في

   .) ٦ :٢٠٠١، سعيد طه وسعيد محمود(تعديل أو تغيير وجهات نظرهما  

شخصية متعصبة لرأيها تعصبا ال يعترف معـه صـاحبها          ، وتعد الشخصية المتطرفة    
 من القلق الزائـد إمـا لنظـرة          نوعاً يكما تعان ، ي التشدد والخشونة  وتميل إل  ،يلآلخرين برأ 

  . )٨٦: ١٩٩٢،  بيومي أحمدمحمد(  ي لديها لفراغ فكرأوتشاؤمية 

  



 ٧٩

  Rigidity 

ـ أو السهولة ي مد فيفالتصلب سمة تكشف عن نفسها        يلقاهـا الـشخص   ي الصعوبة الت
ويتصل بمفهـوم  ،  الوقت المناسب في االتجاه المناسب وفي سلوكه ي مجرفيإلحداث تغيرات  
 مواجهـة  فـي  قدمه برونشفك ويقصد به الرغبـة      يالذ" النفور من الغموض  " التصلب مفهوم   

ـ      أومشكالت قابلة للتفسير بتفسيرات متعددة       رد بموضـوعات    الشعور بالراحة حينما يواجه الف
 .) ٣٠-٢٩ : ١٩٩٣،جالل سليمان( اجتماعية معقدة تتسم فيها المبادئ المتعارضة بالتداخل

 يتسمون بـأنهم ذو     أن األشخاص المتصلبين عقلياً   : ها نتيجة مؤدا  يوتوصل جولدستان إل  
  .) ٢٨:١٩٨٩، معتز عبداهللا (  عبر الزمناتجاهات أكثر استقرارا

ـ     ، التمسك بما تدين به من أفكار        يوتميل الشخصية المتطرفة إل     يتـدافع عنهـا وتعط
ـ  اووالئها له وتكرس جهدها من أجل الدفاع عما لديها من أفكار وقد تتج      لـة  او محيز هـذا إل

 التنازل  أوبالحوار والمناقشة مع الغير      وال تسمح لنفسها  ،  اآلخرين بالقوة    يفرض أفكارهم عل  
وهذا السلوك يوضـح مـا      ،  إليها   يتأجيل السع  أو تصبوا إليها    يولو مؤقتا عن األغراض الت    

   .)٦٥ :١٩٨٩،أمينة الجندي(في نيتها النفسية تعانيه وتعد الشخصية المتطرفة من خاصية التصلب 
  

 الخـروج عـن القواعـد       يفالجريمة أساساً ه  ، يختلف التطرف عن الجريمة والجناح      
 اتجـاه   فيأما التطرف فهو حركة     ، اذ سلوك مناقض لتلك القواعد       القانونية باتخ  أواالجتماعية  
  وصـلت  يز مداها الحدود الت   اوولكنها حركة يتج  ، ماعية أو القانونية أو األخالقية    القاعدة االجت 

 .) ١٥: ١٩٩٧،حسين رشوان (إليها القاعدة وارتضاها المجتمع  

سـلوك مـضاد     شـكل    فـي وتظهر أعراضه   ، والجناح عرض خطير يواجه المجتمع      
 إطارهـا   في يعيش   يفالجناح كشكل من أشكال االنحراف يتشكل بالعوامل البيئية الت        ، للمجتمع  

 ي االنحراف شـكله الظـاهر      يعط يكما يتشكل بالعوامل الثقافية والدور الذ     ، الشخص الجانح   
 .) ٨٤ :١٩٩٠،ي اوأنور الشرق(

 يخرجان عن القواعـد     نا أنهما سلوكي  فيويتفق السلوك المنحرف مع السلوك المتطرف       
   :ي فروق أساسية  وهفيإال أنهما يختلفان ،  تعارف عليها المجتمع ياالجتماعية الت

فحين تكون نتـائج    ،  نتائج سلبية ومعوقة وظيفيا للمجتمع       ي إل ياالنحراف غالبا ما يؤد    -١
فلـيس كـل فكـر متطـرف هـدام           ايجابيـة     سلبية و أحياناً   السلوك المتطرف أحياناً  

 أهـداف    سـبيل  في تجند نفسها    يناك الكثير من الجامعات المتطرفة الت     هف، بالضرورة
  .) ٣١ : ١٩٩٣،جالل سليمان( سامية وحقوق وشرائع معطلة
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حيث يمكن مؤاخذة الجانح ومحاسـبته      ،  يصعُب اكتشاف المتطرف بخالف الجانح       -٢
 حـدود   في حركته  حين يبدأ السلوك المتطرف تبدأفي، منذ بداية تصرفه وسلوكه وفقا للقانون     

ز هذه الحدود بطريقة يصعب معها تحديد النقطة الفاصـلة   اوالقواعد االجتماعية المقبولة ثم يتج    
فإذا اتضحت الحدود الفاصلة يمكن ألجهزة األمـن تحديـد          ، بين حد االعتدال والتطرف عنها      

  .) ٦٦ :١٩٨٩ ،أمينة الجندي( خارج عنها  مسئولية كل

، ها الصحيح   ه اتجا في يبدؤها سائر الناس داخل القاعدة و       يبدأ المتطرف بسرية كما    -٣
بينمـا  ، هـا  ه اتجافي هذه المرحلة مؤاخذته ألنه يتحرك مع القاعدة االجتماعية و     فييمكن   وال

 اتجـاه   فـي  لنشاطه ألنه حركة     يلو محاسبته من اللحظة األ    أويمكن للدولة أن تؤاخذ المجرم      
  .) ١٦: ١٩٩٧ ،حسين رشوان (اعية مضاد للقواعد االجتم

 Terrorism 

الـسمو  " حيث يدعي كـل منهمـا       ،  بين مصطلحي التطرف و اإلرهاب       هناك تداخل 
وهذا التناقض بـين    ، ومع ذلك األبرياء هم ضحايا العدوان اإلرهابي والمتطرف         " األخالقـي  

وغالبا ما يـتم    ، ألبرياء  وبين العدوان علي ا   ، ادعاءات اإلرهابي والمتطرف بالسمو األخالقي      
 ٢٠٠١، سعيد طه وسعيد محمـود  (ات التي لم تستجب لتحذيراتهم       السلط يحله بأسلوبين وإلقائها عل   

:٦ (.    

، فالهامـشية   ، التعـصب    من بعد اإلطالع علي المفاهيم السابقة بداية من          ويري البحث 
 : ي عدة خصائص ه   يففاإلرهابي في أنها تشترك مع مفهوم التطرف        ، النحراف  فالتصلب فا 

  . واالختالف مع ما عداها وتخطيئها،القناعة بوجهة نظرهم 

  :التعليم والتطرف 
فر ووقد حظيت المدرسة بالسهم األ    ، التعليم هو دعامة المجتمع وضمان سالمة األخالق        

وافتقـاد  ، وغياب القدوة الصالحة من المدرسة      ، فتدهور التعليم   ،  مسئوليتها عن التطرف     في
وأهملت محاسبتهم  ،  الطالب   ي الشخصية المتميزة جعلت المدرسة تفقد سيطرتها عل       يم ذ المعل

 الطرفين  يفكانت فرصة للطالب أن يضحك عل     ، وانقطعت صلة المدرسة بالبيت     ، عن الغياب   
 فـي  فراغ رهيـب     ي إل يبل وأد ،  فساد األخالق    يمما ساعد عل   ، يفضعف تحصيله العلم  ، 

حسين رشـوان  ( اليسار   ي أقص ي إل أو اليمين   ي أقص يمبادئ المتطرفة إل  عقلية الشباب فاعتنقوا ال   
 ،٢٠ : ١٩٩٧( .  

 الصحف الرسـمية    في تطالعنا   ي العنف الت  ي قوائم المتطرفين والقائمين عل    يوبالنظر إل 
  :  تبرزها صحف المعارضة تجدهم أو تحصرها البيانات األمنية ي التأو
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 أنهـم   يأ" دسة والفنيـة العـسكرية       كليات الطب والصيدلة والهن    ي طالب خريج  -١
 الثانوية العامة ويشهد لهـم بالـذكاء      في الدرجات   ي أعل يالحاصلون عل " خريجي كليات القمة    

  .  والمثابرة واالنضباط ي التحصيل الدراسي والتفكير العلميوالقدرة عل

ر  طالب جامعيون اختلطت عندهم االتجاهات السلبية نحو العدوانية والتسلط والتدمي          -٢
مع االتجاهات االيجابية كالرجولة والحيطة والدفاع عن المظلوم ومراعـاة القـيم واألعـراف         

 تتناسب مع مستوياتهم االقتـصادية      الاالجتماعية وازداد لديهم االندفاع وراء تحقيق طموحات        
  . مكانتهم االجتماعيةأو

 فـي   األقل قضوا فتـرات الطفولـة      ي عل أو وغالبية المتطرفين من سكان الريف       -٣
، القاهرة   "ى المدينة الكبر  ي وفدوا إل  يوحين وصلوا للتعليم الجامع   ،  المدن الصغيرة    أوالريف  

 وأحسوا بالدونية والضياع واالسـتغراب    ، للدراسة أو بعد التخرج للعمل    " ، أسيوط، اإلسكندرية
 :واتخذوا أحد السبيلين

 .حرمان اإلسالم بالنسبة لهم ملجأ ومالذ وسبيل للخالص من الضياع وال -١

وفـاء  ( ي منفذة للخطـط ومـستفيدة ماديـاً       االندماج وسط الجماعات المتطرفة كأيد     - ٢
   . )١٢٢:٢٠٠١،البرعي

وأصـبحت  ،  المراحل المختلفة    في مناهج التعليم    في يفيقع التطرف بسبب الفراغ الدين    
 كثـرة    عن فضالً،  الفهم الخاطئ للدين ومبادئه وأحكامه       ي إل يالمادة والدراسة هامشية مما أد    

ـ   ي األمر الذ  ، الدعاة فيالمساجد وزيادتها مع النقص الحاد والمستمر         ي ترتـب عليـه أن يعتل
 المطلوب  يألنه دون المستو  ،  حقيقتها   يالمنبر من ال يقدر للكلمة قدرها وال يعرف األمور عل         

فكان نتيجة ذلك ظهور فئة من      ،  وظهر الفكر المضطرب غير المستنير     يوغاب الفكر الواع  ، 
 بينما هم ال يعرفون شـيئاً ، وينقلون فكره عنه    ، ويأخذون عنه   ، شباب يتعصبون لشخص ما     ال

  .) ٣٢ : ١٩٩٧، حسين رشوان(الم عن سماحة اإلس

بالخيانة والمثالية ورفـض  ، ومن ثم يتسم سلوكه السياسي ، فالشباب قوة وطاقة واندفاع    
  .) ١٢٦:٢٠٠١،وفاء البرعي( ي الدائم وراء التجديدالواقع والسع

 بداية السبعينيات مع االستعداد النتخابات االتحـاد        فيوقد شهدت الجامعات اضطرابات     
 - دون نجـاح  –لت الحكومة   اووقد ح  ، يوطالبوا بإلغاء الحرس الجامع   ) ١٩٧٢-١٩٧١(العام  

 ياء الحرس وهو األمر الذ    غمما اضطرها أن تحقق المطلب الخاص بإل      ، إعادة منظمة الشباب    
 مـن   ي إفساح المجال أمام الحركة الطالبية للظهور بشكل أقو        يمن الحرية ساعد عل    وفر قدراً 

 وكان دور الطلبة أكثر بروزاً    ، )١٩٧٢-١٩٧١( مظاهرات الطلبة    فيالفترة السابقة وتجسد ذلك     
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" واألزهـر واإلسـكندرية     ، وعين شـمس    ، جامعة القاهرة   " جامعات العاصمة وبخاصة     في
 فـي ائل التسعينيات بدأ يبـرز دور الطلبـة         أويرة من الثمانيات و   ويالحظ خالل السنوات األخ   

  . )٣٧٧: ١٩٩٥حسنين توفيق ،( ي جامعة أسيوطالجامعات اإلقليمية كالمنصورة والزقازيق وفرع

 داخـل الحركـة الطالبـي       يوقد شهدت فترة الثمانيات تنامياً ملحوظاً للتيار اإلسـالم        
 مجالس اتحادات الطلبـة عبـر   يلي هذا التيار علوبدا ذلك من خالل سيطرة ممث   ، بالجماعات  

 المجتمع حيـث    في من عناصر الحركة السياسية       هاماً ويشكل الطلبة عنصراً  ، سنوات متتالية   
 فـضالً ،  مراحل تطوره    في يمر بها    ي أكثر الفئات العمرية تأثرا بعوامل التغير الت       يينتمون إل 

 األغلبية من المواطنين باإلضـافة      فيتتوافر    بسبب التعليم قد ال    يعن تمتعهم بدرجة من الوع    
 أماكن محـدودة ممـا      في التنظيم بسبب تركزهم بأعداد كبيرة       ي امتالكهم القدرة العالية عل    يإل

 تعرف قـدرا    ي النظم الت  فيخاصة  – العوامل تجعل من الطلبة      هذه،  الجماعية   بسهل حركتهم 
ى االجتماعيـة    القـو  ىويمثلون إحـد   ،  حرية التعبير والتنظيم   يكبيرا من التقييد السياسي عل    

  ) .١٦،١٥:١٩٩٦،عصام عبد الجواد (للضغط السياسي

 صورة أعمال احتجاج وعنف وتمرد اتخذت بعـضها الـدين           في ىوبدأ هذا الدور يتنام   
كوسيلة للعمل والشعارات السياسية والقضايا السياسية كالصلح مع إسرائيل وبعض تـصرفات            

 السياسية العامـة للنظـام      يربية كأسلوب للتظاهر واالحتجاج عل    دول الغرب تجاه القضايا الع    
 تراجع  ي أعقاب اغتيال السادات خضعت الجامعات المصرية لقيود شديدة أدت إل          فيو، الحاكم  

ورغم ظهور تيارات   ) ١٩٨٣-٨٢( نشاط اإلسالميين أظهرته انتخابات اإلتحاد العام        في ينسب
طالبية إال أن الغلبة طول الثمانيات كانـت للتيـار        حزبية دخلت فوف الحركة ال     يسياسية أخر 

 هذا التيار من خـالل      يفأعط، في األوساط الطالبية   بروز العنف    ي إل يوهو ما أد  ، ياإلسالم
 والقـيم  اي تغيير سلوك األفراد بالقوة وفقا للرؤ    يبمعن، أولوية للمسائل السلوكية  وجوده بالجامعة   

االعتـراض  ، في قاعات المحاضرات  ل الجنسين   ص ف : مثل   يالحاكمة ألصحاب التيار اإلسالم   
إقامة مظاهرات ضد بعـض األفكـار       ،  الندوات الثقافية    في بعض الشخصيات المشتركة     يعل

 أعمال احتجـاج    ي يقوم بها الطالب ه    يوهذه األعمال الت  ، واألساتذة من أعضاء هيئة التدريس    
بقضايا ذات دالالت قومية     مرتبطة   ج أعمال احتجا  ي ولكن ه  ىوعنف تختلف من جامعة ألخر    

"  القـضية الفلـسطينية      يوالتركيز المستمر عل  "  العراقية   –األمريكية  " " الكويتية   -العراقية  "
   . )١٢٥:٢٠٠١،وفاء البرعي (سياسية تختص بالقدس وبشعب فلسطينباعتبارها قضية دينية 

، ثقافات العالية    بين المتعلمين و أصحاب ال     ومن المالحظ أن التطرف ال يظهر إال نادراً       
ـ      ،  معظم مشاكله النفسية     يفالتعليم يجعل اإلنسان يتغلب عل      يويسمو بعقله فوق األحـداث الت

 الجامعات ومـنهم مـن      ي وجود قلة منهم من خريج     فيوهذا ال ين  ،  حياته ونشأته    فيصادفته  
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الدينيـة  ويأخذ الكثير منهم المعرفة     ، واألغلبية من أنصاف المتعلمين     ،  الدكتوراه   يحصل عل 
واالستخفاف بآراء األئمة والمجتهدين والتسليم بحق      ، عن طريق السماع من الخطباء والوعاظ       

وإذا قـرأ   ،  يمكن أن يعترف بأنه نصف جاهل      ومشكلة النصف متعلم أنه ال    ، االجتهاد المطلق   
 أنه يحفـظ بعـض      ى إل ةباإلضاف،  حفظ بعض األحاديث فإنه يعتبر نفسه أصبح عالماً        أو كتاباً

 الشعارات تجد أنهم ال يفهمـون مـا         همطاطة وإذا سألتهم عن مفهوم هذ     الالشعارات الهالمية و  
  . )٢٧ -٢٦: ١٩٩٧، حسين رشوان ( ! وراءها 

  

  التطرف والعنفاالجتاه حنو العالقة بني 

 ، ي منه المتطرف إما لفراغ فكر     ي يعان ي نوع من القلق الزائد الذ     يالتطرف كظاهرة ه  
هو إال أحـد وسـائل التطـرف         والعنف ما ،  طاعة عمياء ألحد القادة      أو ، نظرة تشاؤمية    أو

  بنفس األفكار واألهـداف والوسـائل       المراحل التاريخية  ي مد يالظاهرة ومعروفة األهداف عل   
  .)٨٦: ١٩٩٢،  بيومي أحمدمحمد(

ظهرت مالمحه مع بداية العقد السابع مـن  ، ارتبط مفهوم التطرف بالعنف ارتباطاً وثيقاً      
 تفـسيرها لـبعض     في استخدمت التشدد والمغاالة     ي الجامعات الدينية الت   يمع تنام ، ا القرن   هذ

ـ  يوانعكس المنهج الفكر  ، النصوص الدينية     سـلوكيات بعـض الجماعـات واتـسمت         ي عل
وهنا فإن  ،  ربط التطرف    فيولقد اختلفت التوجهات والدراسات     ، تصرفاتهم بالعنف واإلجرام    

ـ  ،  أمر غير مقبول     ىد طول الم  يارتباطهما عل  ألن ،  عـدم الموضـوعية      يوانفصالهما يعن
 ةاقتران التطرف بالعنف فيه تجاهل إليجابية أحد أبعاد التطرف المرغوب واتهـام لمـشروعي             

 فلسفة يؤمن بها يوصـف      أو أيديولوجية   أوفليس كل فرد ينتهج منهجاً فكرياً       ، العنف المقبول   
وقـد يلجـأ   ، يسلك سلوكاً عنيفاً لفض ما يؤيده  د ال ق،  أن وصف بذلك     ى حت يبالتطرف الفكر 
 بغـرض  أو سلوكيات عنف بأسلوب مـأجور     ي أيديولوجية نظرية يعتنقها إل    أوالفرد دون فكر    

  . )١١٣-١١٢:٢٠٠١،وفاء البرعي(  ي إطاره الفكرفيالمتعة دون تطرف 

  :وهذه بعض والتوجهات التي تفسر ارتباط العنف بالتطرف 

 يلمرتبط بالعنف هم الفكر المستورد و ال عالقة له بأصول الفكر العرب           الفكر المتطرف ا  
  .) ٣٦:٢٠٠٤ ،عبد الرحمن العيسوي(

 بسبب أساليب قمعيـة  –قد يصل المتطرف إلي نهاية مقياس االعتدال    " بروكنر  " ويقول  
 الـسلوك  أو ومن يتحـول المتطـرف مـن الفكـر      -يقوم بها النظام ضد معتنقـي هذا الفكر      

وهنا يلجأ إلي استخدام العنف لتحقيق المبادئ التي يؤمن بهـا           ،  العمل السياسي    ي إل المظهري
   .)٦ :٢٠٠١، سعيد طه وسعيد محمود ( الفئوية  أو السياسية أو جماعته الدينية أوهو 
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 أو يؤمن بهـا الفـرد       يأن تحقق االنتصارات الت   " الجماعة المتطرفة   " وعندما تستطيع   
 ي الـدول  أو ي المجتمع أو ي الفرد ي المستو يوة فإنها قد تلجأ سواء عل     تمتلك وسائل العنف والق   

د كل من يقـف عقبـة لتحقيـق          ض ي الماد أو ي النفس أو ي استخدام وسيلة اإلرهاب الفكر    يإل
  . )٥: ١٩٩٢ بيومي، أحمدمحمد( أهدافها

  . ي و التطرف السياسي يرتبط العنف بها هما التطرف الدينيوأكثر أشكال التطرف الت

 بظـاهرة اسـتخدام     يارتباط التطرف الدين   )١٠٠: ١٩٩٢(  بيومي  أحمد محمدث يؤكد   حي
والعنـف مـا هـو إذن إال وسـيلة     ،  يؤمن بها المتطرفين    يالعنف كوسيلة لتحقيق األفكار الت    

ـ أو سياسية أوتستخدم ألغراض دينية    ي يعـان ي يكون عنفاً تلقائياً لبعض المشكالت اليومية الت
 ، يوالعنف أيضا ليس ظاهرة خاصة بـالمجتمع المـصر        ،  المعاصر   يمنها اإلنسان المصر  

ل فيـه أن    اويح،  ضعف   أو وضع قوة    فيولكنه وسيلة عامة يستخدمها الشخص عندما يكون        
 وفيمـا بعـد     –فـالعنف   ،  الحجة   أو استخدام الفكر    فييحقق ما يعتقد في بالقوة بعد أن فشل         

 ضـد   ي فعـل عـدوان    ي يؤمن بها الشخص إل    ي الفصل وتتحول الفكرة الت    في يبدأ   –اإلرهاب  
  . المجتمع أواألفراد 
   

 

ـ          يالعنف عبارة عن سلوك عدوان     )١  ي بين طرفين متصارعين يهدف كـل منهمـا إل
 فَِمـن ، والعنف وسيلة ال يقرها القانون      ،  معين   ي تغيير وضع اجتماع   أوتحقيق مكاسب معينة    

 يواجهه طرفاً آخر يملك السلطة    يالمالحظ من يستخدم العنف يكون غالباً الطرف األضعف الذ        
 .  

 مثل هذه المنظمات أكثر مـن هـذا فـإن الموقـف             وءلنش المناخ ساهم بالتعجيل     )٢
 أن الشباب هـو     أو فهم الدين    فيفالمسألة ليست خطأ     ، ي حدد الموقف الدين   ي هو الذ  يالسياس

وقـد  ، فالعنف ظاهرة سياسية واجتماعية قبل أن تكـون دينيـة            ، يلدين ا ي ينقصه الوع  يالذ
  . سلوك ياتخذت الدين لتحويل الفكر إل

وقـد يـصل    ،  دينية   أو اقتصادية   أو العنف وسيلة تستخدم لتحقيق أهداف سياسية        )٣
، يمكن فهمه إال من خالل فهم العنـف          فاإلرهاب صورة خاصة ال   ،  حد اإلرهاب    يالعنف إل 

 . أال نخلط بينهما ولكن يجب

والعنـف المـرتبط    ،  مصر هو موضوع له جوانب كثيرة ومتـشابكة          في العنف   )٤
 .  يعلم أنه يرتكب جريمة يبالجماعات المتطرفة قد ارتبط باإليمان وليس عنف الفرد الذ
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فمناقـشة هـذا    ، ي العنف  يحرص عل  ي الذ ي ال يمكن فهم العنف عن الموقف الفعل       )٥
ـ     ، من العنف    ولو خال    ىالفكر هامة حت    إلغـاء العقـل واالستـسالم       يالن هذا الفكر قائم عل

 . الفرار من المجتمع وتعطيل الفكر والعقل يوعل، للمسلمات دون مناقشة 

 الطبقات المطحونـة    ي إل ي ينتم ي أن الذين يقومون بالعنف من الشباب الصغير الذ        )٦
  .ي الطبقة الوسطأواقتصادياً 

 لعوامل خارجية   ياالجتماعية والسياسية هو صد    إن العنف كوسيلة لحل المشكالت       )٧
 ما يتعرض   أو به المجتمع داخلياً     ي وما يعان  ي العالم الخارج  فيفال يمكن أن نعزل ما يحدث       ، 

 .من ضغوط خارجية عن شباب مصر

 ي ازدواجية الشخصية المصرية بين ما هـو مثـال   ي ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إل     )٨
 التعقد الشديد ويتدخل الحاضـر      ي بالشباب إل  ياط معيارية تؤد  وبين التطلع للمستقبل فهناك أنم    

 . بين القول والفعل أو انفصام بين المثل والواقع ي إليبكل ما فيه من خلل ليؤد

فتردد المجتمـع بـين الناصـرية       ، لوجية للمجتمع    وكذلك ازدواجية الهوية واأليد    )٩
كـذلك  ، باب حائراً بين هذا وذاك       كل ذلك جعل الش    يواالشتراكية والشيوعية و الفكر اإلسالم    

 إحباط نـتج عنـه عـدوان ضـد          ي قد فرضت ضغوط معينة أدت إل      يطبيعة التنظيم السياس  
 لجـذب الـشباب   يلوج أيد غياب إطارفيكل هذا   ،  المجتمع   فيضاع القائمة   والمؤسسات واأل 

 .واستيعاب طاقاته فالشباب يتفاعل مع واقع المجتمع وليس منعزالً عنه 

ضاع االجتماعية فـزادت معـدالت      و فرضتها األ  ى مرتبط باحباطات أخر    اإلحباط )١٠
فاإلحبـاط والـشعور     ، ي وأسر ي مستقبل مهن  في غاب عنها األمل     ياإلحباط بين الشباب الذ   

 استقطاب العديد من هؤالء الـشباب  يساعد عل، بالقلق نتيجة عدم الشعور باالستقرار واألمان       
  يعبر عن مـضمونه      ي رفض اجتماع  ي إل ي من كونه ذات   وتحول اإلحباط ، للحركة اإلسالمية   

 .بالعنف 

 إن انتماء الشباب لتلك الجماعات اإلسالمية هو بديل لما يعانيه هؤالء الشباب مـن               )١١
وهو ليس شعور بقيادة دينية     " شعور نحو أب    "  فعالقة العضو بأمير الجماعة      يالحرمان النفس 

 . )١٠٢-١٠٠: ١٩٩٢ بيومي، أحمدحمدم( ي أيد أمه الحنونأنه شعور كمن لق، فقط 
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  :وسطية اإلسالم وموقفها من التطرف 
 أور من العصور إال وكان بـين أنـصاره          ص ع ي أ في نظام   أومذهب  أو  لم يظهر دين    

 كل المجتمعات   في الرغم من وجود التطرف      يوعل، ن  ون ومتطرفون ومتشددو  ه معتدل ئأعضا
إال أنه لم يكـن مثيـراً       ،  المجاالت السياسية    فياإلنسانية منذ زمن بعيد إال أن تاريخه واضح         

 فـي  وتكمن خطـورة التطـرف       ي مجال الفكر الدين   يللجدل والقلق إال عندما انتقلت عدواه إل      
 فـي ودرجة اتساعها وتزداد خطورة التطرف      ،  ينطلق منها    يالقاعدة الفكرية واالقتصادية الت   

 بداية نشاطهم باعتبارهم مظهراً حيـاً       في يلقاه هؤالء المتطرفين     ي التعاطف والتشجيع الذ   يمد
 ١٩٩١،محمـد محجـوب      و عبد الـصبور شـاهين    (ي أو الصحوة الدينية     من مظاهر االنبعاث الدين   

:٥٦:٥٢( .  

وِإنا أَو  : " القرآن   ي عدم إثارة الخصوم أنه يقول لهم كما حك        يولقد كان الرسول ص عل    
      لَاٍل مِفي ض ى أَودلَى هلَع اكُمي الهـد  يو الرسول ص كان عل    ، )٢٤:سبأ  ( " }٢٤{ِبٍني  ِإي ، 

ـ     ، ي الهد ي الضالل وأنا عل   يولكن لم يقل لهم مباشر أنتم عل        ال ىبل جاء بالعبارة عائمـة حت
 ، ي األدب النبـو   يفانظروا إل ، وتجهلهم يهدءون ويفكرون    ، واتهامهيسارعون بالهيجان عليه    

ـ ،  أساتذتهم باتهامهم بـالكفر  أوالئهم  ما يسارع به بعض الشباب لمواجهة زم  يوإل ا يثيـر  مم
  .) ٢٨-٢٧: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر( البغضاء والمعارك والعداء

 الدين  في مناهضة العنف والغلو     يوقد حثت بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية عل       
   :   ي كما سيتضح لنا فيما يلىوالدعوة هللا بالحسن

، وهـو مـا جـاء       ي سبيل اهللا وجدال المخالفين    ي الدعوة إل  المنهج الذي رسمه القرآن ف    
ادع ِإِلى سـِبيِل ربـك      : ((ي نهتدي بهديه من بعده     اهللا عليه وسلم ، لك     يخطاباً للرسول صل  

            ن ضِبم لَمأَع وه كبِإنَّ ر نسأَح م ِبالَِّتي ِهياِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وـن   ِبالِْحكْملَّ ع
     ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه وقتـان للحـوار    فإذا كـان هنـاك طري      ،)١٢٥: النحل( ))}١٢٥{س

 هـي   المسلم أن يجادل بـالتي ي، وجب عل ى أحسن منها  حسنة ، واألخر  : والمناقشة ، إحداهما  
لكتاب نهانـا اهللا    أهل ا وعند الحوار مع    ، ا لألنفس المتباعدة  ، وتقريب أحسن، جذباً للقلوب النافرة   

ولَا تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإلَّا الَّـِذين           ((: يكما في قوله تعال   : عن الجدال 
ـ              حنو اِحدو كُمِإلَها ونِإلَهو كُمأُنِزلَ ِإلَيا ونا ِبالَِّذي أُنِزلَ ِإلَينقُولُوا آمو مهوا ِمنظَلَم   لَـه ن

:  اهللا يـوم القيامـة     يأما مواضع االختالف ، فالحكم فيها إل      ، )٤٦:العنكبوت()) }٤٦{مسِلمونَ  
 اللَّه يحكُم بينكُم يوم الِْقيامِة ِفيما كُنتم        }٦٨{ وِإن جادلُوك فَقُِل اللَّه أَعلَم ِبما تعملُونَ      ((
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وإذا كان ذلك هو أسلوب الحوار المسلمين مع غيـر          ،  )٦٩-٦٨: لحج  ا()) }٦٩{ِفيِه تختِلفُونَ   
لخـالق عـز وجـل      المسلمين ، فما بالنا بحوار المسلمين مع بعضهم وقد جمعتهم وحدانيـة ا            

احة فـي الحـق والخـشونة فـي     إن بعض اإلخوة يخلطون بين الـصر ، واألخوة في الدين ؟ 
يـره بـألين     غ يحكيم هو الذي يوصل الدعوة إل     ، مع أنه ال تالزم بينهما ، والداعية ال        األسلوب

ب الخـشن يـضيع     فـإن األسـلو   ، ي تفريط في المضمون   ، دون أدن  الطرق ، وأرق العبارات   
يوسـف  ( من أمر بمعروف، فلـيكن أمـره بمعـروف   : ، ولهذا ورد في األثر المضمون الحسن 

  .  )٢١٢ :١٩٩٦،القرضاوى 

، ما لـم    ن أمرين إال اختار أيسر هما     ير بي  اهللا عليه وسلم أنه ما خ      يوكان من هديه صل   
  ) متفق عليه(. يكن إثماً

إن هذا الدين متـين     : " وقال  ،  علمنا أن خير األمور الوسط       يهو الذ " ص  " والرسول  
  .)٢٥-٢٤: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر(" ي غل فيه برفق فإن المنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقأوف

، نظـراً لمـا      فإنه في زماننا ألزم وأكثر تطلباً      ، منولئن كان التيسير مطلوباً في كل ز      
نراه ونلمسه من رقة الدين ، وضعف اليقين ، وغلبة الحياة المادية علـي النـاس ، وعمـوم                   

 أصبحت كأنها القاعدة في الحياة ، وما عـداها هـو الـشاذ ،          ى بكثير من المنكرات حت    ىالبلو
 هذا يقتضي التسهيل والتيـسير، ولهـذا        وأصبح القابض علي دينه كالقابض علي الجمر، وكل       

 مـن   ىأن المشقة تجلب التيسير، وأن األمر إذا ضاق اتسع ، وأن عموم البلـو             :  قرر الفقهاء 
ومن درس سيرة رسول اهللا تعالي صلي اهللا عليه وسلم وسنته فـي هـذا               ، موجبات التخفيف   

 القسوة ، واللين الـذي      الرفق الذي يرفض العنف، والرحمة التي تنافي      : الجانب رأي في هديه   
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه : ((كيف ال، وقد وصفه اهللا بقولـه    : يأبى الفظاظة 

        ِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيع ِريصح مِنتا عوصور ، ) .١٢٨: التوبة )) (}١٢٨{م
 رحمٍة من اللِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَِليظَ الْقَلْـِب     فَِبما: ((عالقته بأصحابه في قوله   

ِلكوح واْ ِمن٢١٤ :١٩٩٦،يوسف القرضاوى (، ) ١٥٩: آل عمران)) (الَنفَض(  .   
وتقريب وجهات النظر ومعرفـة      نا ومعرفة فكرهم  شبابالبد من محاورة      -:وأخيرا   -

يد العـون     منهم ومد  ابقترالوالمشاكلهم  " غير وهمية    "ية  مشاكلهم وتقديم حلول جذرية حقيق    
  ".   فكالهما تطرف "  أمٍة ضاع شبابها بين التفريط واإلفراط  فيلهم فال خير وال مستقبل 

ولكى يمكن توضيح الرؤية ووضع الفروض البد من استطالع الدراسات والبحوث السابقة 
  .يتضح لنا فى الفصل التالى ما سوف وذلك، فى مجال العنف و االتجاه نحو التطرف 
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  الفصل الثالث
    دراسات سابقة

  مقدمة
سوف نستعرض فى هذا البحث مجموعة من البحوث والدراسات السابقة التـى تـرتبط              

 مجموعـة الدراسـات   وسوف نتناول كل متغير على حـدى ونـستعرض   : بمتغيرات الدراسة 
الخاصة به ثم نتناول باالستعراض لمجموعة من الدراسات والبحـوث الخاصـة بـالمتغيرين              

  .معاً" تجاه نحو التطرفالعنف اُألسرى واال"

  ًته ببعض المتغيرات األخرىقدراسات تناولت العنف األسري وعال: أوال.  

  ًألخرىته ببعض المتغيرات اقدراسات تناولت التطرف وعال: ثانيا.  

  ًالتطرفاالتجاه نحو ته بقدراسات تناولت العنف األسري وعال: ثالثا. 

و سوف يتم استعراض البحوث و الدراسات السابقة حسب التسلسل الزمنـى لهـا مـن               
  .القديم للحديث

 ته ببعض المتغيرات األخرىقدراسات تناولت العنف األسري و عال: أوال:   
العنـف   ظـاهرة   " وكانت بعنوان  دراسة )١٩٨٩ ( سليمان وسعيد نصر   سناء ياأجر

هدفت الدراسة لقياس ظاهرة العنف لدى بعض شـرائح      ،  "بعض شرائح المجتمع المصرى    لدى
 فـردا   "١٩٦١"شملت الدراسـة     ، و  بها العنف رالتى ينتش  المجتمع المصرى وأكثر تلك الفئات    

عـداد  إرة العنـف    وقد طبق عليهم اختبار لقياس ظاه      ،  عاما )٥٠-١٣(يتراوح أعمارهم بين    
سـلوك العنـف     و أشارت النتائج لوجود فروق دالة بين الذكور واالناث فـى           صفاء االعسر 

 للعدوان الداخلى عكس الذكور الذين يميلون للعـدوان         اتضح أن االناث أكثر ميالً    ، و والعدوان
  وجود فروق دالة بين مستويات االعمارالمختلفة فى سلوك العنـف          و يتضح أيضاً   ، الخارجى

بنـسبة   مثل أعلى المراحل عـدواناً    ت)  ٢٩-٢٠(لدى الذكور فيتضح أن المرحلة العمرية من        
 هـى   )٥٠-٤٠ (بينما المرحلة العمرية مـن     ، عن العدوان الداخلى   تعبيراً وهى االكثر % ٥٥

 ، عن العدوان الخارجى   تعبيراً  هى أكثر المراحل   )٢٠-١٣(و كانت المرحلة من    ، عدواناً االقل
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د فروق دالة بين الشرائح العمرية المختلفة لدى االنـاث حيـث ان المرحلـة               كما يتضح وجو  
   %.٤١ بنسبة  عاما تمثل أعلى المراحل العمرية عدواناً)٢٠-١٣ (العمرية من

 على توافق األطفـال      على تأثير العنف العائلى    Dawud )١٩٩١(وأكدت دراسة داود    
، وتوافقهم فى المدرسة  ، نف العائلى  الع وفحص العالقة بيم خبرات األطفال مع     ، داخل المدارس 

ذكراً وتم تقسيم العينة إلـى أربـع   " ٣٥"أنثى و " ٢٨"طفالً منهم " ٦٣"وقد بلغت عينة الدراسة    
وأطفال شاهدوا العنف وكـانوا مـن       ، أطفال ضحايا العنف العقاب واإليذاء البدنى     (مجموعات  

وقـد  ، )ضابطة من األطفال للمقارنة   مجموعة  ، وأطفال شاهدوا اإليذاء أو العنف فقط     ، ضحاياه
قام األطفال ورفاق هؤالء األطفال عينة الدراسة بتكملة استبيان حول سـلوك األطفـال مـع                

وأوضحت النتائج أن األطفال الذين القوا إيذاء وإساءة فـى          ، وداخل الفصل المدرسى  ، أقرانهم
  . المجموعات األخرىالمعاملة ظهرت لديهم مشكالت سلوكية وينتشر بينهم العنف أكثر من

إلى وجود عالقـة بـين العنـف األسـرى         Maura )١٩٩٤(دراسة مورا    وتوصلت
 فى أسـر يـسودها      طفالً" ١٨٥" ومن خالل قياس العنف عند       ،ومشكالت سلوك الطفل العنيف   

هم الذين شاهدوا العنـف     ، عنفاًطفال الذين تأثروا وأصبحوا أكثر      تضح أن األ  ا، العنف األسرى 
واتضح أن قسوة العائلة وعنفها يعد أكبر دليل علـى          ، ويسود أسلوب الغلظة بينهم   ، بائهمبين آ 

  .  المستقبلية عند األبناءةزيادة المشكالت السلوكي

 تهـدف  دراسـة  Christin & Anthony )١٩٩٥(وأجريا كريستين و انطـوانى  
نة الدراسـة  ألهمية التنبؤ بالعنف بين الشباب من خالل معرفة بعض المتغيرات وقد تكونت عي            

سنة وقد قاموا بملء ثالثـة اسـتبيانات        ) ١٨-١٢(شاباً ممن تتراوح أعمارهم بين      " ٢٠٢"من  
وأوضحت النتائج أنـه يوجـد العديـد مـن الـسمات          ، )سكانية(وإعطاء معلومات ديمغرافية    

المشتركة بين أفراد العينة الذين يتسمون بسلوك عنيف مثل انخفـاض المـستوى االقتـصادى       
أو قيام أحد الوالدين بعمل عنيف مما أدخله        ،ى والتعليمى للوالدين وانفصال الوالدين      واالجتماع

فـى سـن   ) الماريوان( وتدخين أحد الوالدين أو األخوة وإدمانه الخمور أو المخدرات       ، السجن
وأن الشخص العنيف يصاحب أحد بائعى المخدرات أو أنه متقدم فى إحدى الرياضيات             ، مبكرة

وتوصـى الدراسـة باتبـاع      ، سلحة ممارسات جنسية مبكرة وامتالك األ     دخول فى العنيفة أو ال  
  . استراتيجية للتدخل والحد من السلوك العنيف

 فهدفت إلى معرفة تأثير أنواع العنف األسرى على         Maura )١٩٩٦(أما دراسة مورا    
،  العليا   طالباً من طالب المدارس   " ٩٣٥"وتكونت عينة الدراسة من     ، سلوك وتوافق المراهقين  

تضح أن تزايد العنف الوالدى مع الطفـل وتزايـد          يق مقياس العنف والتوافق عليهم وا     وتم تطب 
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ومشاهدة األطفال للعنف بين الوالدين كان بمثابـة       ، العنف الداخلى بين الوالدين بعضهم البعض     
 على عنـف    منبئات لها داللة بالمشكالت السلوكية داخل األسرة و خارجها وأن لها تأثيراً سيئاً            

وقد وجدت تأثيرات ذات داللة للتفاعل بين العنف الوالـدى مـع األطفـال              ، المراهق وتوافقه   
  .وميل واتجاه المراهق للعنف والعدوان، وعنف الوالدين مع بعضهم البعض

 رؤية الكنيسة فـى  "وكانت بعنوان  Cooper- White - Pamela )١٩٩٦(دراسة 
ش هذة الدراسة رؤية الكنيـسة للعنـف األسـرى وكيـف            وتناق، "التعامل مع العنف األسرى     

ى يتعرضن للضرب ومحاميهم عمل شاق لكـى يجعلـوا          ئوكان لدى النساء الال   ، معالجتها له   
ومؤخراً الحظ المؤلف محـاولتين  ، الكنيسة على علم بأن العنف المنزلى يتواجد بصورة مطلقة     

رب هو مـسألة تتعلـق بقـوة الرجـل          رئيسيتين إلضعاف التحليالت النسائية القائلة بأن الض      
هناك تعليقات دائمة ومستمرة على حقـائق الظلـم الواقـع علـى          : أوالً، وسطوتة على المرأة  

كما ، نتباة النها تبدو عقالنية      لفهم العنف األسرى هى تسترعى اال      ومثل هذة الطرق  ، الضحية  
انيـة إلضـعاف التحلـيالت      والمحاولة الث ، ان االستشارات الكنيسة تميل لتطبيق هذا االتجاة        

النسائية تعرف من خالل وجود األصوات التى تنادى باالصالح االجتماعى والـسياسى فيمـا              
يتعلق بالعنف ضد المرأة ولكنها تصرف عنهم الرجال صفة التشدد والتطرف ولقـد نوقـشت               

وتـم شـرح ووصـف توصـيات الرعايـة الكنيـسة            ، التعقيدات العالجية لهذين التصورين   
  .  رات التى تمت مع النساء الالئى يتعرضن للضربوالمشاو

 تهدفت إلى التعـرف  دراسة Karen , Stebhent) ١٩٩٦(وأجريا كارين وستيفن 
، على العالقة بين السلوك الوالدى القاسى وعنف األبناء فى مقابل السلوكيات السوية مع األبناء             

، فى مرحلة مـا قبـل التخـرج       طالباً من طالب علم النفس      " ٢١٦"وتكونت عينة الدراسة من     
وأوضحت النتائج أن السلوك الوالدى القاسى وخاصة العقاب واإليذاء العاطفى له نتائج شـديدة            

وكهم الخطورة فى تنمية الكراهية والعنف عند المراهقين تجاه العـالم الخـارجى وطبـع سـل               
ت مع أبنائهم لها أثرها     بينما السلوكيات السوية من اآلباء واألمها     ، بالطابع العنيف نحو اآلخرين   

  .  فى تنمية السلوك السوى ومشاعر الحب نحو اآلخرين

تأثير األفـالم المقدمـة فـى       " كانت بعنوان    دراسة ب )١٩٩٧(    وقامت سهير النمس    
، وهدفت الدراسة إلى معرفـة مـدى تـأثر    "التلفزيون على اتجاه الشباب المصرى نحو العنف   

، واستخدمت الباحثة مـنهج المـسح       طرق العنيفة فى حياتهم    تلك ال  الشباب بالعنف وكيفية تعلم   
وتوصـلت    الن الدراسة وصـفية،    عاماً)٣٥-١٨(من الشباب من    " ٤٠٠"وتكونت العينة من    

الدراسة إلى ارتفاع معدالت مشاهدة التلفزيون و األفالم و خصوصا أفالم العنف، و الـذكور               
باب طرق الدفاع عن النفس، وتعتبر األفـالم         لها من االناث ، وأهم ما يتعلمه الش        أكثر تفضيالً 
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طية بين معدل التعرض للعنف فـى       ارتباة  االجنبية أكثر عنفا من األفالم العربية، ووجود عالق       
  ة ارتباطيةفالم و اتجاهات الشباب نحو العنف، ووجود عالقاأل

أن بين معدل التعرض للعنف و إدراك واقعية األحداث التى تقدمها األفالم، كمـا ثبـت                
  . نحو العنف من اإلناثتجاهاًاالذكور أكثر 

إلى التعرف على أسباب مشكلة العنـف  ) ١٩٩٧(  حسام جابر صالح  دراسة    وهدفت
بين الشباب ومظاهر هذا العنف ودور المؤسسات االجتماعية فيما يتعلق باكتساب نمط السلوك             

طالباً مـن طـالب     " ١٥٢ "المتسم بالعنف ، تكونت العينة من مجموعتين كل منهما يتكون من          
عاماً ، واستخدم الباحث استمارة جمـع       ) ٢٥-١٦(مما تتراوح أعمارهم من     ، جامعة القاهرة   

البيانات ومقياس للعنف ومقياس للمستوى االقتصادى واالجتماعى، وتوصلت الدراسة إلـى أن            
االجتماعى األسرة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية و كلما انخفض المستوى االقتصادى و           

زادت احتماالت ظهور سلوك العنف، وهناك عالقة بين ظهور سلوك العنف بـين جماعـات               
األقران وبين اكتساب الشباب له، وكلما زاد معدل مشاهدة التلفزيون زادت احتماالت ظهـور              

  .سلوك العنف

الفـروق بـين أبنـاء        "وكانت تحت عنوان  دراسة   ) ١٩٩٨ ( فؤادة هدية     وأجرت
هـدفت  ، و" و غير المتوافقين في كل من درجة العـدوان و مفهـوم الـذات    ن زواجياً المتوافقي
االبنـاء والتوافـق    ى  لى معرفة مدى االرتباط بين السلوك العدواني ومفهوم الذات لد         إالدراسة  

بناء و كان   زواج وعينة الزوجات و عينة األ     و شملت الدراسة عينة من األ     ،  باءالزواجي بين اآل  
 و قد استخدم اختبار التوافق الزواجي ومقياس السلوك العدواني لألطفـال  "١٠٧"عدد كل عينة    

بناء المتـوافقين   أومقياس مفهوم الذات لألطفال واوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة بين            
وفـي  ، بناء غير المتـوافقين   أ في درجة العدوان بجانب      بناء غير المتوافقين زواجياً   أ و   زواجياً

بنـاء غيـر    أ فروق دالة بين ذكـور       تبناء المتوافقين كما وجد   أجابي بجانب   ت اإلي مفهوم الذا 
توافقين كمـا توجـد   بناء غير المأبناء المتوافقين في درجة العدوان بجانب    أالمتوافقين و ذكور    

ناث في مفهـوم  بناء غير المتوافقين من اإلأناث وإل من ابناء المتوافقين زواجياً أفروق دالة بين    
بناء أناث من    فروق ذات داللة بين الذكور و اإل       وجودي وكذالك بالنسبة للذكور و    جابالذات اإلي 

ناث في حـين  كان الذكور أكثر عدوانية من اإل  في درجة العدوان حيث  غير المتوافقين زواجياً  
  .لي مستوى الداللةإبناء المتوافقين أناث من  اإلوفروق في مفهوم الذات بين الذكور لم تصل ال

 إلى تحديد اتجاهات الشباب الجـامعى نحـو         )١٩٩٨(محمد سيد فهمى    ة   دراس وهدفت
ظاهرة العنف ضد المرأة التى أصبحت تهدد األمن والسالم االجتماعيين لألسـرة والمجتمـع              
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على السواء وتحديد أساليب التدخل المهنى للخدمة االجتماعية للحد من اآلثار المترتبـة علـى             
طالـب وطالبـة مـن طـالب        " ٢٠٠"نة الدراسة مـن     تكونت عي ،ظاهرة العنف ضد المرأة     
من مجمـوع   % ١٠ناث بنسبة   هم من الذكور والنصف اآلخر من اإل      البكالوريوس بالمعهد نصف  

ث مقيـاس لتحديـد     حستخدم البا وقد ا ، طالب وطالبة    ١٩٩٢لغ عددهم   طالب البكالوريوس البا  
توصلت ، عبارة" ١٢٠ "اتجاهات الطالب نحو ظاهرة العنف ضد المرأة واحتوى المقياس على         

وجود فروق معنوية بين اتجاهات كل من الطلبة والطالبـات حـول            : نتائج الدراسة إلى التالى   
واالعتداء البـدنى   ، االعتداء النفسى والمعنوى على المرأة وهو شكل من أشكال العنف نحوها          

رتـب عليـه   وبالنسبة للمرأة قد يت   ، المبرح المستمر على شخص آخر يؤدى إلى نتانج عكسية          
  .العناد واإلحباط أو االنتحار

 إلـى   Blumenthal&Deborah ) ١٩٩٨( بلومنتـال  - دراسة ديبـورا  وهدفت
التعرف على تأثير العنف والعدوان اللفظى والبدنى للراشدين فى المنزل على القلق واالكتئـاب     

ـ      " ١٨٤"وتكونت العينة من    ، والغضب والعدوان وأعراض الصدمة      نهم مـن المـراهقين  م
قيـاس  وأكمل المشاركون اإلجابة على م    ، ذكور من طالب المدرسة العليا    " ٦٦"إناث و   " ١١٧"

وتجـاربهم  ) اللفظـى والبـدنى   (الخلفية الديموغرافية وذكرياتهم عن عدوان الراشدين العائلى        
 وتجـاربهم ، الماضية عن الضغوط الحادة وعدوان األب على الطفل والعـدوان المجتمعـى             

،  والمـشاكل الشخـصية وأعـراض الـصدمة        تئاب والقلق والعدوان والغـضب    كاألخيرة لال 
من قبل الراشـدين    ) اللفظى والبدنى ( وأوضحت النتائج أن التعرض ألشكال العدوان والعنف        

وطبع سلوكهم بالطـابع    ، صية وأعراض الصدمة لدى المراهقين     المشاكل الشخ  ارتبطت بزيادة 
  .العدوانى

-Erbes-Christobher-Russellُ )١٩٩٩(دراســة إرب و أخــرون  هــدفتو

Harter-Stephanie-Lewis           إلى البحث فى تأثيرات البنية األسرية التى تتسم بالعنف على 
وهؤالء الذين ينتمـون ألسـر      ، من طلبة الجامعة    " ٨١"تعقيدات مشكلة المعرفة والتشدد بين      

تى يسودها العنف مـن  يسودها أو ال يسودها العنف لم يختلفوا فى معرفتهم بخصائص األسر ال       
وأظهرت التحليالت أن التعرض لإلساءة الجنسية ينبأ فعال بتعاظم مـستويات التعقيـد             ، عدمه  

وقدمت النتائج  ، األسر التى يسودها العنف من عدمه     النفسى وأن هذة التعقيدات تختلف كلياً بين        
قيدات المعرفية  الخاصة بالتع ) ١٩٨٠لين فيلى وجونز  ( أسئلة خاصة بتصورات محددة لنظرية      

ستنتاجات عامة للبحث   وتضمنت النتائج أيضاً ا   ، توبصفة خاصة العالقة بين التجربة والتعقيدا     
فى تعقيدات المعرفة بما يتضمن قضايا وقياس المقارنات للنتائج الحالية مع غيرها من البحوث              

  . الحديثة 
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 ضـد المـرأة   العنف " كان عنوانها)١٩٩٩( حصة الناصر ودراسة صفوت فرج       أما  
هدفت الى الوقوف علـى العوامـل المـسببة للعنـف و       و، " وعالقته ببعض سمات الشخصية   

ناث طبق عليهن مقيـاس     إل طالبة من ا   "٢٠٩"عالقتها ببعض سمات الشخصية و شملت العينة        
و مقيـاس مـصدر      عداد الباحث األول و مقياس تنسي لمفهوم الـذات        إالعنف ضد المرأة من     

ان روتر و العوامل هي األول العنف الزواجي و الثاني العنف الجنـسي و              عداد جولي إالضبط  
الثالث عنف السيطرة و الرابع العنف االجتماعي و الخامس العنف اللفظي و الـسادس عنـف                
التقاليد و المناخ العام و السابع القهر النفسي و التهديد بالعنف  والثامن مناخ العنف االجتماعي                

ستجابية للعنف المتوقع أن مصفوفة االرتبـاط بـين العنـف وسـمات             و التاسع المخاوف اال   
استخلصت ثالثة عوامل وقد تبـين ان التحليـل          و ة و مصدر الضبط قد حللت عاملياً      الشخصي

من التباين االرتباطي و لم تكشف االرتباطات عن عالقـات متبـاداة            % ٨١العاملي استخلص   
ة و يالحظ وجود عالقة سلبية بين تقدير الذات         بين العنف و سمات الشخصية باستثناء العصابي      

  .و الضبط الخارجي للسلوك

ك العنف ضد   ادرإ"وكانت بعنوان   ) ١٩٩٩(  صفوت فرج وهبة إبراهيم      دراسة وأجريا  
 إلى معرفة مـدى إدراك العنـف بـين           الدراسة وسعت، " ة بين المصريات والسعوديات   أالمر

 طالبـة جامعيـة مـنهم    "٣٠٣"شملت الدراسة   العينتين و ارتباطه ببعض سمات الشخصية  و       
و اسـتخدم مقيـاس      سـنة    )٢٢- ٢٠( مصرية تتراوح أعمارهم بين      "١٣٣"،  سعودية "١٧٠"

مقيـاس  وعداد وليم فيـتس  إت فرج ومقياس تنسي لمفهوم الذات عداد صفوإالعنف ضد المرأة  
ظهرت أسيبل و   عداد هانز و    إعداد جوليان روتر و استخبار أيزنك للشخصية        إمصدر الضبط   

 من العـصابية و مفهـوم الـذات         لن العينة المصرية أعلى من العينة السعودية في ك        أالنتائج  
الجسمية بينما كانت العينة السعودية أعلى من العينة المصرية فـي كـل مـن االنبـساطية و                  

مفهوم هانية و مفهوم الذات الشخصية بينما لم توجد فروق دالة بينهما في العنف و الكذب و                 ذال
  . الذات االجتماعية و مفهوم الذات االسرية ومصدر الضبط

العنف الوالدى وعالقته بعنـف     " كان عنوانها    )٢٠٠٠(دراسة حسام الدين عزب     أما    
شـملت العينـة    ، و بناء و العنف الوالدى   لمعرفة العالقة بين عنف األ     هدفت الدراسة و، "األبناء

واسـتخدم  )  من الصف الثالث الثـانوى     "٦٠"انوى و طالبا من الصف الثانى الث    "٦٠"طالبا"١٢٠"
العنـف   مقيـاس سـلوك   ،مقياس العنف الوالدى كما يدركه االبناء      ،مقياس العنف نحو األشقاء   

عداد عبـد   إسرة   المستوى االجتماعى االقتصادى لأل    مقياس ،عداد الباحث إالمدرسى وهم  من     
ين أعلى من مجموعة العنـف   ظهرت النتائج أن مجموعة عنف الوالد     أ ١٩٩٥العزيز الشخص   



 ٩٥

ن للعنف على كل من القـسوة عنـد         من األم و العنف من األب و مجموعة الذين ال يتعرضو          
  .الممارسات االنتقامية ،االندفاعية، فقدان السيطرة على الغضب ،بناءاأل

الى التعرف علـى العوامـل       ) ٢٠٠٠ ( وعادل سلطان    هدفت دراسة ناهد رمزي      و
، واستخدم مقياس العنـف ضـد        من الرجال و النساء    "١٠٠"لت الدراسة   المسببة للعنف و شم   

سـتوعبت  االعاملي عن استخراج ثالثة عوامل      هرت نتائج التحليل    ظو أ عداد الباحثان،   إالمرآة  
ول اإليذاء البدنى و المعنـوى للمـرأة و الثـاني العنـف     من التباين الكلى العامل األ    % ٦٥,٣

ظهرت أن العوامل المـستخرجة     أو  ، ل في تقييد حرية الزوجة    تمثالزواجي و الثالث العنف الم    
   .في عينة الريف جاءت شديدة التشابه في عينة الحضر وكذلك بين عينة الذكور و اإلناث

، "العنف داخل األسرة المصرية     "  وكانت بعنوان    دراسةب )٢٠٠٠ (طريف شوقى وقام  
وقد تكونـت عينـة     ، ألسرة المصرية وهدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المؤدية للعنف فى ا        

 من المودعين بـسجون طـرة       اً فرد ٩٤المجموعة األولى تتكون من     ، الدراسة من مجموعتين  
 ارتكبوا جرائم عنف تصل إلحداث عاهة مستديمة بالضحية         نوالقناطر الخيرية وأبو زعبل مم    

 من العاديين الـذين  اً فرد٩٤المجموعة الثانية تتكون من    ،  أنثى ٢٠و  اً   ذكر ٧٤منهم  ، أو قتلها 
 أنثـى  ٢٠ و اً ذكر٧٤لم يرتكبوا جرائم عنف ضد أى طرف من األطراف داخل أسرهم منهم           

استمارة العوامل النفسية المرتبطة بظاهرة العنـف فـى   : وقد اعتمد الباحث على أدوات منها    ، 
بـات  وتحليل مضمون إجا  ، و استمارة ظاهرة العنف داخل االسرة المصرية      ، األسرة المصرية 
العنـف ضـد    ( منهـا    وقد أوضحت النتائج أن العنف األسرى يأخذ أشـكاالً        ، هؤالء األفراد   

حيث بلغ العنف ضـد  ، )العنف ضد األبناء، العنف ضد األخوة  ، العنف ضد الزوجات  ، الوالدين
ويحدث هذا العنف اآلباء الـذين يمتهنـون        ، فى المجتمع % ٤‚٣الوالدين نسبة منخفضة بلغت     

من مرتكبى جرائم العنف ضد الوالـدين أنـه ال          % ٣٣ ‚٤ووجد أن   ، المستوىمهناً منخفضة   
مـن  % ٢٧‚٥كمـا أدرك    ، وأن األب له مصدر السلطة المطلقـة      ، يوجد أى حوار مع آبائهم    

مـن  % ٣٩‚١وأن ، مرتكبى جرائم العنف أن آبائهم يتصفون بالقسوة والعنف فى تعاملهم معهم        
ويـصاحبه عـدوان   ، خذ العنف ضد الزوجة شكل بدنى     كما يأ ، يوصفون آبائهم بأنهم مترددون   

ممن لم يرتكبـوا جـرائم      % ٤‚٩من مرتكبى جرائم العنف مقابل      % ٢٤‚٦واتضح أن   ، لفظى
بل ال  من مرتكبى جرائم العمف مقا    % ٩‚٧كما قرر   ، عنف قرروا أنهم يشتمون زوجاتهم كثيراً     

أثناء ) برشام(ر عقاقير نفسية    جرائم العنف أنهم كانوا تحت تأثي     أحد من مجموعة غير مرتكبى      
االعتداء على زوجاتهم كما اتضح وجود خصال نفسية واجتماعية للمعتـدى منهـا التعـرض               

التعـاطى  ، مستوى المـشقة التـى يتعـرض لهـا     ، معتقدات الفرد حول العنف، لثقافة العنف 
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العنف وكل هذا عوامل ساعدت على ظهور       ، مفهوم الفرد عن ذاته   ، مستوى التدين ، للمخدرات
  . األسرةداخل

"  وكانت بعنوان  .Mc Guigan, et. al )٢٠٠٠(مك جيجان وآخرون  دراسة أما  
، "سرى وفكرة اآلباء عن أبنائهم القصر ومخاطرة التعرض إلساءة معاملـة الطفـل              العنف األ 

هدفت الدراسة إلى اختبار االفتراض بأن المدركات الوالدية السلبية عن الطفل تتوسـط تـأثير               
عنف األسرى فى التعرض لمخاطرة إساءة معاملة الطفل وقد استخدمت الدراسـة معلومـات            ال

وأوضحت النتائج أن األمهات واآلباء     ، من االزواج الذين لديهم أطفال قُُصر     " ١٤١"طولية من   
الذين عانوا من خبرة العنف األسرى خالل السنة األولى من حياة طفلهم ينمو لديهم فكرة سلبية               

وقد أوضحت النكوصات المتسلسلة أن تأثير العنف األسـرى فـى           ، هم بدرجة كبيرة  عن أطفال 
مخاطرة تعرض االسرة إلساءة معاملة الطفل كان متوسطاً وذلك إلى جانب األفكـار الـسلبية               

  .لدى األمهات واآلباء عن طفلهم 

التـأثيرات المختلفـة للعنـف      "  وكانت بعنوان    دراسة Galo )٢٠٠٠(وأجرى جالو     
سرى واساءة معاملة األطفال فى االستجابات الختبار روبرتس لوعى الـذات االسـتنباطى             األ

وهدفت الدراسة إلى اكتشاف قدرة اختبار روبـرتس لـوعى الـذات االسـتنباطى             ، "لآلطفال  
وتكونـت عينـة الدراسـة مـن        ، لألطفال على التمييز بين عينات إساءة المعاملة المتنوعـة        

ساء إلـيهم   ضافة إلى كونهم م   ال الذين شاهدوا العنف األسرى باإل     مجموعتين األولى من األطف   
والثانية من األطفـال الـذين يـشاهدون        ) المجموعة المساء إليهما والمشاهدة للعنف األسرى     (

ظهرت النتائج أن المجموعة    وقد أ ، )الثانية للعنف األسرى فقط   المجموعة  (العنف األسرى فقط    
معاملتها تصف نهايات لبعض القصص التى تمثل شخصيتها        التى تشاهد العنف األسرى وتساء      

 أو يحكـوا قـصص      بطرق اجتماعية غير الئقة ويشاركوا فى الصراعات يتم تدميرها جسدياً         
  .تنتهى بموت الشخصية الرئيسية بصورة أكبر من المجموعة التى تشاهد العنف فقط

 مشاهدة الطفل " وكانت الدراسة بعنوان Morely (2000) )٢٠٠٠( لىرمودراسة   
للعنف األسرى والعالقة بين خصائص األمهات الالتى يهاجمن بعنف وعلـى نحـو متكـرر               

وهـدفت الدراسـة إلـى تحـسين فهمنـا          ، "وإساءة معاملة الطفل ومشكالت الطفل السلوكية       
كونون ضـحايا إلسـاءة     للمضاعفات التى تحدث لألطفال الذين يشاهدون العنف األسرى أو ي         

 وقد افترضت الدراسة أن مشاهدة هذا العنف أو كون الفـرد ضـحية إلسـاءة                ،معاملة الطفل 
المعاملة تعتبر صدمات أو أذى يمكن أن يعوق النمو الطبيعى ويمكن أن يقاس بواسطة الزيادة               

من األمهات الالتى يهـاجمن بعنـف       " ١٠٦"وتكونت العينة من    ، فى مشكالت الطفل السلوكية   
وتـم اسـتخدام   ،  عاما١٦ً إلى ٤حد على األقل عمره مابين وعلى نحو متكرر ولديهن طفل وا  



 ٩٧

 األطفال الـذين يـشاهدون العنـف        ة الدراسة وأوضحت النتائج أن كل     أسلوب المقابلة مع عين   
 ضحايا إلساءة المعاملة لديهم درجات مرتفعة من مشكالت الطفـل           نالمتكرر نحو األم ويكونو   

ألسرى ولكنهم لم يكونوا ضحايا إلساءة المعاملـة   وأن األطفال الذين شاهدوا العنف ا     ، السلوكية
أما األطفال الذين لـم يـشاهدوا العنـف    ، لديهم درجات متوسطة من مشكالت الطفل السلوكية    

  .األسرى ولم يكونوا ضحايا إلساءة المعاملة لديهم أقل الدرجات من المشكالت السلوكية

بين احتمالية إساءة معاملة    العالقة  " كانت بعنوان    و Pham) ٢٠٠٠(فام  دراسة  أما    
حتمالية إساءة معاملة الطفل للتنبؤ بـالعنف    والرضا الزواجى والعنف األسرى باستخدام ا      الطفل

وهدفت الدراسة إلى بحث العالقات بين المهارات الوالدية واحتمال إساءة معاملـة            ، "األسرى  
حث العالقـات بواسـطة     وتم ب ، الطفل والعنف األسرى وتأثيرهم فى الخصائص النفسية للطفل       

وتكونـت أدوات   ، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعة من اآلبـاء وأطفـالهم          ، تقييم اآلباء 
ومقيـاس العنـف   ، ومقيـاس الرضـا الزواجـى   ، الدراسة من مقياس إساءة المعاملة األطفال     

من المفحوصين أقـروا خبـراتهم      %٥٠وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من         ، األسرى
وربمـا يـرتبط العنـف الزواجـى        ، " الزوج أو الزوجـة   "دوان الجسدى بواسطة الرفيق     بالع

ويشير التحليل إلى أن المفحوصين الذين      ، بالخصائص المميزة للوالد الذى يسئ معاملة الطفل        
حدث لهم إعتداء بواسطة الرفيق يظهروا خطر أكبر وتكون درجة إساءتهم على مقياس إساءة              

الزوج "ملة أكبر من المفحوصين الذين ال يحدث لهم إعتداء بواسطة رفيقهم            معاملة الطفل المحت  
ن وعالوة على ذلك فإن األطفال من المنازل التى بها عنف والدى متبادل يظهـرو  ، "أو الزوجة 

 عن ذلك فإن درجة مشكالتهم السلوكية تكون أكبر من          فضالً، تجسيداً أكبر للمشكالت السلوكية   
وتقترح النتائج أن البرامج الوالدية تحتاج      ، رضون للعنف الوالدى المتبادل   األطفال الذين ال يتع   

ومن ، التركيز ليس فقط على قضايا التطوير ولكن على كيفية تأثير العنف األسرى فى األطفال             
المحتمل أن تكون الطبقات االجتماعية للوالدين أكثر تأثيراً عندما يتم حصر عنـصر العنـف               

  .تم تحسين األداء النفسى للطفل كنتيجة األسرى وهنا يجب أن ي

تأثير الجنس وتاريخ   " لمعرفة   Cummings )٢٠٠٠( كمينجز   دراسة وهدفت  
حدوث إساءة المعاملة األطفال واإلهمال أو كالهما فى مستوى التهديد المدرك لدى عينة مـن               

كـن أن   وهدفت الدراسة إلى بحث وجود عامل دخيل يم       ، "مرتكبى سلوك العنف من االزواج      
همال فى مستوى   وخطورة إساءة معاملة االطفال واإل    يعمل لدى بعض األفراد كرابط بين قسوة        

، التهديد المدرك لدى عينة من الذكور واإلناث مرتكبى العنف ضـد زوجـاتهم أو أزواجهـم               
وحددت نتائج هذه الدراسة الحالة العاطفية المدركة والتهديد المدرك ككونهم فـى حـد ذاتهـم            

وقد أظهرت نتـائج    ، ى بعض المفحوصين الذين لهم تاريخ من إساءة معاملة األطفال         عامل لد 
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الدراسة من خالل استخدام تحليل النكوص المتعدد تأثير خطورة وقسوة إساءة المعاملـة فـى               
مرحلة الطفولة والتى تم قياسها بواسطة مجموعة من خبرات إساءة المعاملـة فـى مـستوى                

ة لالستجابات حسب نوع الجنس تقتـرح النتـائج االستكـشافية أن            وفى مقارن ، التهديد المدرك 
اإلناث يشعرون تقريباً بنفس المستوى من التهديد المدرك فى مواقف العالقة غير الثابتة مثـل               
الذكور بالرغم من أن معدل خطورة وقسوة إساءة المعاملة فى الطفولة لديهن كانت أعلى مـن                

ة البحث المستمر فيما يتعلق باالختالفات فى نوع الجنس فى          وتقترح الدراس ، مثيلها عند الذكور  
  .مواقف العنف األسرى والتأثيرات طويلة المدى إلساءة المعاملة فى مرحلة الطفولة

ى ألـى  إ تحدد ظاهرة العنـف الطالبـي      ت إلى هدف )٢٠٠١ (دراسة عمرو علي  أما    
 سنة منهم   )١٦(لبة بمتوسط عمر     وطا اً طالب "١٨٠"شملت العينة    ، و  الطبقات االجتماعية تنتمي  

سـرة   المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي لأل        طبقت عليهم استمارة   اًناثٍإ" ٩٠" و   اًذكور"٩٠"
وضحت النتـائج   أعداد الباحث و    إ و مقياس العنف     ١٩٩٥عداد عبد العزيز الشخص   إالمصرية  

 الجـسدي و  لعنفن متوسطات درجات الذكور أعلى من االناث في الصورة العامة للعنف و ا       أ
فراد العينة في العنـف و فـي        أضحت وجود فروق دالة بين متوسطات       وأالعنف اللفظي كما    

  . العنف الجسدي و في العنف اللفظي لجانب طالب الطبقة االقتصادية المنخفضة

 ،" سري فـي الـيمن    العنف األ " وكان عنوانها    دراسةب  )٢٠٠١ ( معن القاسم وقام     
سري وهذه الدراسـة اسـتطالعية      ررة من العنف األ   لفئات المتض هدفت الدراسة بحث أكثر ا    و
 محافظـة عـدن حـول       حصائية لدى مراكز الشرطة في    نات اإل اولية اعتمدت على جمع البي    أ

ضـحت  أوعداد الباحث و    إحصائية من   إخدمت استمارة بيانات    سري و است  مشكالت العنف األ  
 التي قيـدت لـديها ظـاهرة العنـف     تعلى الفئاأي ه)  سنة ٣٠-٢٦(النتائج ان الفئة العمرية     

 سنة كما ان ربات البيـوت  )٢٠-١٥(حصائية في تصاعد ابتداء من الفئة    اإل بسري و النس  األ
و حـاالت العنـف   %) ٤٩و الزوجـة  % الزوج صـفر (على الفئات التي لديها هذه الظاهرة  أ

علـى  أل و تص% ١٣,٧س االسري تزداد مع بداية فصل الصيف فتبدأ باالرتفاع في شهر مار          
 سـري  عن حاالت العنـف األ كتر تبليغاًو الزوجة هي األ% ٢٧,٩غسطس أقيمة لها في شهر  

لمادي هـو الـسبب   نفاق ان اإلأكما  % ٧٦,٤ كثر شيوعاً كما ان الضرب باليد هو األ     % ٥٩,٢
  . %٢٥,٤سريالرئيسي للعنف األ

ف فـى  إلى معرفة مدى وجود اختال    )٢٠٠٢(عفاف إبراهيم عبد القوى    دراسة   وهدفت
والحالة التعليمية  ،والحالة االجتماعية   ،والنوع  ،السن  (حجم وأنماط العنف بين الشباب الختالف       

والذى يركـز   ، ب االستطالعى الوصفى    وواعتمدت الدراسة على األسل   ، ) والمجتمع المحلى   ،
ـ               ماعلى المسح اإلحصائى لبيانات اإلحصائيات الجنائية الواردة فى تقارير مصلحة األمـن الع
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عن أنماط العنف لدى الشباب وسواء الشباب المتعطل عـن  ٢٠٠٠ إلى ١٩٩٦خالل الفترة من    
وتوصلت نتائج الدراسـة    ، العمل أو غير المتعطل عن العمل بهدف إجراء المقارنات الالزمة           

الفقر والبطالة نتيجة عدم وجود عمل أو عمل الشباب فى أعمال غير مـستقرة أو               : إلى التالى   
وجريمـة الـسرقة    ، مما يؤدى إلى لجوءهم للعنـف       ، عرضهم للعوز والحرمان    غير دائمة ي  

باإلكراه تعد من أكثر الجرائم التى تتصل مباشرة بالفقر والحرمان حيت نجد أن نسبة مرتكبـى    
 كما أن هناك انخفاضـاً    ، هذه الجريمة من فئة عاطل تفوق نسبتهم منفئة عامل عادى وحرفى            

كل صور العنف التى شملتها الدراسة وأن الجرائم تكـاد تقتـصر             لجرائم اإلناث فى     ملحوظاً
  .على الذكور

العنف فى الحياة اليوميـة  " والتى كان عنوانها )٢٠٠٢(أما دراسة أحمد زايد و آخرون      
، واستهدفت دراسة العالقة بين مواقف العنف ومـا يحـيط بهـا مـن         " فى المجتمع المصرى  

نـائى  تغيرات المتفاعلة في تشكيله على المـستوى الب        فى ضوء الم   ةتصورات و تبريرات أدائي   
 ةسـرية ونظـم التنـشئ     الـنظم األ  ( ، والخاص   ) ة السكانية قتصاديالنظم السياسية و اال   (العام  

و شملت   ،، وما يحيط بها من تصورات وأسباب      ، و دراسة صور العنف الحياتية       ) االجتماعية
باب العنف واسـتبيان للتـصورات عـن         تطبيق استبيان عن أس    أسرة ، وتم  " ٥٠٠٠"الدراسة  
استبيان أدائية العنف ومواقف للعنف و ثالثة أسئلة لضبط العنف ، وأظهرت النتـائج              العنف و 

، ر الخروج على المعايي   -٢ إلحاق األذى البدنى أو المادى،       -١أن هناك ثالثة تصنيفات للعنف    
عنف لفظى بـسيط إلـى       الصراع بين األفراد، وتتدرج مواقف العنف من حيث الشدة من            -٣

عنف بدنى، وتتدرج من األسرة إلى المجتمع، الشارع، فالمؤسسات الرسمية، بالنسبة ألدائيـة              
 الضغوط الهيكليـة    -١العنف لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية ، أوضحت أن أسباب العنف            

  تنشئة اجتماعية داخـل األسـرة ، وازديـاد    -٣ أسباب سياسية ،     -٢من بطالة وغالء وفقر،     
  .العنف عن الماضى 

، " ة في السودان  أالعنف ضد المر  " وكانت بعنوان    دراسة )٢٠٠٢ (حمدأعوض  وأجرى  
حد المراكز الطبية   أب تقصى أنماط العنف األسرى وسط شريحة من النساء           إلى تهدف الدراسة و

 يعنى المركـز برعايـة األمـراض    و"٣٩٤"، عددهم ٢٠٠٢السودان عام  ب درمان مأفي مدينة   
ة بفكرة عن طبيعـة وأهـداف       أويد كل امر  زتم ت و ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري       المزمنة

اعطيت كل  ، و البحث وما قد يتضمنه من أسئلة قد تتناول جوانب حساسة في عالقتهن الزوجية            
امرأة وافقت على االشتراك في البحث واستبيان خال من اإلشارة إلـى اسـم يمـأل بواسـطة          

 تـم تقـسيم   و ،عزولة مع توفير كل طلبات السرية والخـصوصية المبحوثة بنفسها في غرفة م   
 Controlling(حاالت العنف إلى ثالثـة أشـكال تهديـدات لفظيـة، سـلوكيات تأديبيـة       
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Behaviours(   ثم تصنيف شدة حاالت اإليذاء إلى ثالثـة أقـسام أذى           . ، وحاالت إيذاء بدنى
وأذى متوسط يشمل الـضرب بـاألذى   ،  يدىباألخفيف مثل القذف باألدوات المنزلية أو الدفع       

وتسبيب جروح وكسور متوسطة وأذى جسيم متسبباً في حدوث نزيف داخلي أو كـسور فـي                
ى عنف تم اعتبـارهن مجموعـة ضـابطة للبحـث           كل النساء الالئي لم يتعرضن أل     . الرأس

)Control group ( ـ ث وتمت االستعانة بالوسائل اإلحصائية عند التحليل النهائي لنتائج البح
مـن  :النتائج   ، و أوضحت     )الالئي تعرضن للعنف والمجموعة الضابطة    (في كال المجموعتين    

 منهن موافقتهـا علـى      "٣٩٤" امرأة مؤهلة للدخول في الدراسة وأعطت        "٤٩٢" اختيار   خالل
%) ٤١,٦( امرأة بنسبة    "١٦٤" من بين هؤالء أقرت       و %٨٦,٨االشتراك بنسبة استجابة بلغت     

كثر لممارسات عنيفة من قبل أزواجهن خالل عـام مـن مـدة الدراسـة               بتعرضها لمرة أو أ   
فتم اعتمـادهن   %) ٥٨,٤امرأة بنسبة   ٢٣٠(أما باقي النساء    ). وسوف تسمى مجموعة العنف   (

كمجموعة ضابطة للدراسة خصوصاً من ناحية المحددات االجتماعية و االقتصادية ودورهـا            
) امرأة١٦٤(الذى مورث ضد مجموعة العنف      بالنسبة ألنماط العنف    . في تحديد حدوث العنف   

 سلوكيات ضابطة أو تأديبية من قبل الزوج وقـد تعـرض لهـا              -  أ : تفصيله كالتالى   فيمكن  
االنتهار بصوت عالي، الزجر أمام اآلخـرين،       : تشمل هذه السلوكيات  %) ٦٨,٣( امرأة   "١٢٢"

وقـد  :  تهديدات جديـة - ب ، تقييد األنشطة االجتماعية، مراقبة التحركات وعدم اإلنفاق عليهم     
وتشمل بأدوات المنزل، التهديد بقبـضة اليـد أو حتـى           %) ٧٢,٦( امرأة   "١١٩"تعرضت لها   

لحاالت %) ٤٨,٢( امرأة   "٧٩"تعرضت  :  حاالت إيذاء بدنى   - ت ،   باألسلحة أو بإيذاء األطفال   
  ،حة النارية لسألواستعمال ا إيذاء بدنى يتدرج من الدفع باليد والركل باألرجل والخنق والحرق           

 امرأة من مجموعة العنف قد أقرت بتعرضـها لـسلوكيات           "٤٢"باإلضافة لعنف األزواج فان     
كمـا أن ثلـث أفـراد       . كاألب واألخ وغيرهم  ) غير الزوج (عنيفة من قبل أفراد أسرة آخرين       

أما األسباب المباشرة لحاالت العنف فتـشمل        ، مجموعة العنف قد تعرضوا لعنف قبل الزواج      
دم طاعة أوامر الزوج أو مناقشتها، عدم العناية بالمنزل، رفض إعداد الطعام، التشكك فـي               ع

سلوك الزوجة، الخروج من المنزل بدون إذن الزوج ومناقشة الزوج في دخلـه أو عملـه أو                 
  .عالقاته النسائية 

 السمات النفـسية لمرتكبـى جـرائم        "وكانت بعنوان    )٢٠٠٢ (سوسن فايد دراسة  أما  
الوقوف علـى الـسمات العامـة      إلىتهدف الدراسة، و" العنيف فى المجتمع المصرى  السلوك

المهيئـة  ) الفيزيقية(و   )االجتماعية(وتحديد المتغيرات البيئية    ، لمرتكبى جرائم السلوك العنيف     
" ٨٠"وتكونت عينة الدراسة من     ، والمحفزة للتفاعل مع السمات النفسية والدافعة لجرائم العنف         

وقـد  ،  المودعين بالسجون العمومية والمركزية من الذكور فـى مرحلـة الـشباب              حالة من 
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وتوصـلت  ، ومقياس كورنيل للنواحى العصبية  ، ) PAQ(استخدمت الباحثة مقياس الشخصية     
والتـى  ، من العينة موطنهم األصلى محافظات الـصعيد        % ٦٤نسبة  : نتائج الدراسة إلى أن     

أساليب التنشئة االجتماعية عن أسلوب الحوار واتباع أسـاليب         وذلك لبعد   ، تتأثر بثقافة العنف    
ويصبح المتنفس للطاقة المكبوتة والتعبير عن الذات فـى خـاالت الغـضب             ، التهديد بالعقاب   

، من المحبوسين تحت طائلـة المـدمنين    % ٦٨ونسبة  ، واإلحباط والتوتر هو السلوك العنيف      
  .والوقوع فى حاالت من الهياج ، السيطرة وهى نسبة عالية تشير إلى عدم القدرة على 

 Mandell Dorothy , Etc ٢٠٠٢دراسـة مانـديل دورثـى و آخـرون      وهدفت
(2002)   

، إلى التعرف على الروابط بين استخدام المـواد المخـدرة وسـلوك العنـف والتـشرد       
كمصدر للبيانات حول سلوك صحة المراهقين      " ١٩٩٨" حصائية واشنطن   إواستخدمت الباحثة   

طفال كمـصدر   إحصائية سلوك األ  واستخدمت  ، حول تعليم الطالب    " ١٩٩٩"وتقييم واشنطن   ، 
وتوصـلت  ، وتم تحديد المجموعات حسب المرحلة والنوع والجـنس         ، بيانات للمرحلة العليا    
مجموعات الطالب فى المرحلة المتوسطة والعليا والذين لديهم مستوى         : نتائج الدراسة إلى أن     

المواد المخـدرة    وارتبط تعـاطى ،  وتعاطى المخدرات كان آدائهم سيئ  متوسط من العنف  
وتـؤثر العوامـل    ، الطالب  ويؤثر الفقر على سلوك واتجاهات      ، والتشردبالعنف  

كاديمية على العنف والتشرد وتعاطى المخدرات فى المرحلتين المتوسطة والعليا          األ
.  

 فـى الحيـاة     العنف"بعنوان  وكانت   دراسة )٢٠٠٣ (سميحة نصرعبد الغنى  كما أجرت   
فـى   مختلفة العنف الالتعرف على صور  إلىتهدف الدراسة، و"  اليومية فى المجتمع المصرى   

وما هى  ، الحياة اليومية لألفراد وما هى المجاالت التى يظهر فيها العنف وماذا يعنى العنف ؟               
نظرتـة للفوائـد   ومـا هـى   ، األفكار والتصورات التى تشكل رؤية اإلنسان المصرى للعنف       

وتكونت عينة الدراسة   ، ومعرفة أسباب العنف    ، المتوقعة من استخدام العنف مع أفراد بعينهم        
مفردة ممتازة من المحافظات الحضرية وبعض محافظات الوادى البحرى والوجه          " ٥٠٠٠"من  

ت واستخدمت الباحثة استمارة استبيان والتى اشتملت على خمس عناصر هـى البيانـا        ، القبلى  
، وآدائية العنـف  ، ومواقف العنف فى الحياة اليومية ، األولية والتصورات العامة حول العنف      

أكدت نسبة كبيرة مـن     : وتوصلت نتائج الدراسة إلى التالى      ، وضبط العنف   ، وأسباب العنف   
فقـد ظهـر نـوع مـن        ، أفراد العينة على العالقة بين غالء المعيشة وإمكانية ظهور العنف           

فى التركيز على بعض المتغيرات الفاعلية فى ضبط العنف وبين المستويات الطبقيـة             التوازى  
  . والعملية 
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ديناميات سـلوك العنـف     " دراسة وكان عنوانها     )٢٠٠٣(وأجرى محمود مندوه سالم      
، وهدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بـين الطـالب ذوى            "لدى طالب المرحلة الثانوية   

 المـستوى االقتـصادى واالجتمـاعى،     (انهم من العاديين فى متغيرات      السلوك العنيف عن أقر   
، والكـشف عـن   ) إدراك لتربية األسرية، القيم الشعور بإحباطات الطفولة، سمات الشخـصية   

ديناميات شخصية هؤالء الطالب و تشخيص بعض اضطراباتهم الشخـصية و تخفيـف حـدة     
طالبا " ٦٠"نت العينة السيكومترية من     السلوك العنيف من خالل تطبيق برنامج عالجى ، وتكو        

رحلـة الثانويـة،    طالبا من العاديين من طـالب الم      " ٣٠"طالبا من السلوك العنيف     " ٣٠"منهم  
طالب من من ذوى السلوك العنيـف ، واسـتخدم الباحـث            " ٦"كلينيكية من   وتكونت العينة اإل  

قيـاس الـشعوربإحباطات    سرة، مقياس القـيم، م    المستوى االقتصادى واالجتماعى لأل   استمارة  
لوك العنيف ، اسـتمارة المقابلـة      الطفولة ، مقياس إدراك التالميذ للتربية االسرية ، مقياس الس         

، اختبارتفهم الموضوع ، البرنـامج العالجـى ، وتوصـلت           اإلكلينكية ، اختبار اليد االسقاطى    
مستوى االقتصادى  الدراسة إلى وجود فروق بين الطالب ذوى السلوك العنيف والعاديين فى ال           

حـصائية بـين الطـالب ذوى       إ، توجد فروق ذات داللة      االجتماعى لألسرة لصالح العاديين   و
، والشعور بإحباطـات    تربية األسرية والقيم االجتماعية   السلوك العنيف والعاديين فى إدراكهم لل     

 وبعد  توجد فروق ذات داللة إحصائية قبل     ، الطفولة ذلك لصالح الطالب ذوى السلوك العنيف        
تطبيق البرنامج العالجى فى درجات الطالب ذات السلوك العنيـف وذلـك لـصالح التطبيـق      

  .البعدى 

 إلى التحقـق مـن صـحة    Wolef ,Foshee )٢٠٠٣(وهدفت دراسة ولف وفوشى  
الفرض بأن التعرض إلى العنف وإساءة المعاملة من جانب األسرة يمكن أن يكون سـبباً فـى                 

وتم جمع بيانات الدراسة مـن  ، هقة لمن لهم سجل تاريخى مع العنف    ارتكاب الجرائم فى المرا   
طالباً من المستويين الثامن والتاسع وطبق عليهم استبيان البنـاء النفـسى   " ١٩٦٥"عينة قوامها   

Self – Admistered Questionnaire   وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق باختالف
أظهرت النتائج أن اإلناث لها أسـاليب مباشـرة         و، الجنس ونوع التعرض إلى العنف األسرى     

وكذلك وجود عالقة بين التعرض للعنف داخل األسـرة   ، وغير مباشرة فى التعبير عن العدوان     
ومن لهم سجل تاريخى للتعرض إلساءة المعاملة وبين استخدامهم ألساليب التعبير عن العدوان             

  .وارتكاب الجرائم 

اإلسهام المشترك لمعانـاة  " دراسة بعنوان Cunningham )٢٠٠٣(وأجرى كنينجهام  
وتهـدف  ، "ومشاهدة العنف أثناء مرحلة الطفولة فى إساءة معاملة اآلباء المراهقون ألطفـالهم           

الدراسة إلى بحث إساءة معاملة اآلباء المراهقون ألطفالهم نتيجة لخبراتهم مـن اإلسـاءة فـى       
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 مرحلة الطفولة نتيجـة لخبـراتهم مـن         مرحلة الطفولة وكالً من الخبرات المباشرة للعنف فى       
 ،اإلساءة فى مرحلة الطفولة كالضرب والتعرض للعنف المتبادل بـين الوالـدين كمـشاهدون             

هل يعتبر كل من اإلسـاءة فـى        ، وكذلك تبحث الدراسة مدى التفاعل الذى تؤديه هذه العوامل        
، ساءة معاملة الطفـل؟ الطفولة والتعرض للعنف ضروريان أو أن أحدهم يكفى لزيادة إحتمالية إ  

وقد أوضحت النتائج أن أحد أو كال العاملين يسبب معدالت مرتفعة ودرجات هامة ومتـشابهه               
ن مـن   ن الـشكال  انسبياً من إساءة معاملة الطفل وقد أظهر المفحوصون الذين ليس لديهم هـذ            

  .العنف األسرى معدالت منخفضة من اإلساءة ألطفالهم

تخمين وتقيـيم حـدوث     " وكانت بعنوان    Woolfolk )٢٠٠٤(وولفولك  دراسة    أما  
وهدفت الدراسة إلى بحث حدوث العنـف       ، "العنف األسرى فى حاالت إساءة معاملة األطفال        

ة لسعادة ورفاهية   األسرى فى حاالت إساءة معاملة الطفل واإلهمال المقررة لدى الوكالة المحلي          
وائياً واشـتمل اإلطـار العينـى علـى         ختيارهم عش ا حالة تم    ١٠٠وتكونت العينة من    ، الطفل

ستعراض الماضى للحالـة    اوتم استخدام طريقة    ، ٢٠٠٠ حتى يونيو    ١٩٩٩الحاالت من يونيو    
مـن الحـاالت    % ٤٠وقد توصلت النتائج إلى أن العنف األسرى حدث فى          ، لجمع المعلومات 

ساءة إسـتخدام   وأنه تتواجد مجموعة العنف األسرى بنسبة أكبر لدى الحاالت التى حدث فيها إ            
وتقترح النتائج أن العنف    ، ف أسرى نالكحوليات والمخدرات مقارنة بالمجموعة التى ليس بها ع       

األسرى منتشر وسائد فى حاالت إساءة معاملة األطفال المقررة لدى وكاالت خـدمات حمايـة          
  .الطفل

ل العالقة بين إسـاءة المعاملـة األطفـا       " وعنوانها   Anaya) ٢٠٠٤(آنايا  دراسة      
، "والعنف األسرى لدى مجموعتين من السيدات الالتى يهاجمت بعنف وعلـى نحـو متكـرر            

العنـف  ( وهدفت الدراسة إلى بحث العالقة أو العالقات المتبادلة بين إساءة معاملـة الزوجـة    
 يكون هناك اختالفـات فـى   وتفترض الدراسة أنه يمكن أن ، وإساءة معاملة األطفال  ) األسرى  

جرافية واالجتماعية واألسرية بين مجموعتين من السيدات الالئـى يهـاجمن    الخصائص الديمو 
إحداهما يقررن أن أطفالهن تم إساءة معاملتهم واألخرى يقررن عدم          : بعنف وعلى نحو متكرر   
كما تحاول الدراسة باإلضافة إلى ذلك تحديد مـا إذا كـان إتحـاد              ، حدوث اإلساءة ألطفالهن    
ير أطفال السيدات الالئى يهاجمن بعنف على نحو متكـرر كأطفـال            العوامل ينبئ بامكانية تقر   

 سيدة مع أطفالهن ويعيشون فى ملجأ لألمهـات  ١٥٩وتكونت العينة من   ، مساء معاملتهم أم ال     
وقـد  ،  عاماً ٥٩ إلى ١٦الالئى يهاجمن بعنف وعلى نحو متكرر وتتراوح أعمار السيدات من    

رى فى عدد   تُسئ معاملة األطفال تختلف من واحدة ألخ      أوضحت نتائج الدراسة أن األسر التى       
الالئى لديهن أكثـر    كما أوضحت توصلت الدراسة إلى أن السيدات        ، األطفال والوضع األسرى  
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مستويات متزايدة من إساءة معاملة الطفل من المحتمل تواجدها بصورة كبيـرة   من طفل تقدمن    
فة إلى ذلك فقد وجـد أن عـدد األطفـال           فى المنازل التى نشأت بها هؤالء السيدات وباإلضا       

  .ى هما أفضل منبئ ألعضاء المجموعةوالوضع الزواج

ـ "كان عنوانهـا   دراسة Klika & Melissa  )٢٠٠٥(وأجريا كليكا و ميلسا   ةالعالق
ختالفـات  ، لفحـص اال   " سلوكيه عند المراهقين  بين التعرض للعنف األسرى واالضطرابات ال     

طفال المتعرضين للعنف البدنى والذين يشهدون العنـف األسـرى و    السلوكية و التشابه بين األ    
ختالفـات الـسلوكية    ا شاهدوا أو تعرضوا إلى أذى بدنى، والدراسة تمتد لبحث تنوع اال           كالهم

ذا كان  إلتحديد ما   ) الضغط األمى (تبعا للسن والجنس ، وقد تم فحص الضغط القريب من األم            
يخفف من ضغط تأثيرات العنف أو التعرض للعنـف ،          هذا الضغط يستخدم كوسيط متعدد مما       

 لمستوى تعرضهم   ، وقد صنف األطفال طبقاً    زوج من األمهات واألطفال   "١٤٥"نه  و شملت العي  
للعنف سواء البدنى أو مشاهدين للعنف األسرى ، وقد تم تحليل االسـتجابات علـى مقيـاس                 

إلى ت ومعدلها، وتوصلت الدراسة     المعدل السلوكى لتحديد االختالفات الموجودة بين المجموعا      
، وظهرأن مـستويات  مجموعات مع مراعاة الضبط السلوكىتوجد اختالفات بارزه بين ال    نه ال إ

ضغط االم تتنبأ بزيادة مستوى مشكالت السلوك عند األطفال ، االهتمام بتأثير التعرض للعنف              
للعنـف يعتبرمـصدر    ساءة معاملة الطفل وتعرضه     إ، و  لألخصائيين وخاصة فى المدارس    هام

كاالً مختلفـة   أشنلألعراض المرضية المتعلقة بالنمو، باالضافه إلى أن الذكور واإلناث يظهرو   
  .من التعرض العنف 

األطفال  " كان عنوانها Matthias & John) ٢٠٠٥(   أما دراسة ماتثياس وجون 
 للعنف األسـرى  ، وهدفت الدراسة بحث مسارات النمو لألطفال المتعرضون      " والعنف األسرى 

طفـل   "٣٣٠"من الجنسين من خالل نموذج تصويرى ، و تم فحص مجموعة أطفال عـددهم             
لـم  " ٩٠"عام قد تعرضوا للعنف األسرى مقارنة بمجموعة عددهم       ) ١٨ -٤(يتراوح أعمارهم   

يتعرضوا للعنف األسرى، وأظهرت النتائج أن األطفال الذين تعرضوا للعنف األسـرى أكثـر              
مراهقة عرضه للمـشاكل    ين لم يتعرضوا للعنف األسرى ، والذكور قبل سن ال         عدوانية من الذ  

 اإلناث أظهـروا    السلوكية أكثرمن اإلناث فى نفس العمر، فى المراهقة المبكرة فإن         العدوانية و 
 ممن هم فـى نفـس الـسن و           أكثرمن الذكور  ةنحراف و المشاكل الجسدي   مشاكل أكبر فى اال   

نحراف و المـشاكل    ناث يتعرضون بصوة متساوية إلى اال     واإل ر من الذكو  صغرسناً ، و كالً   األ
  . فى المراهقة المتأخرة  ةالجسدي

إلـى   Schmindtgall & Kirby) ٢٠٠٥(   وهدفت دراسة شـمندجال وكربـى   
ختالفات بـين الجنـسين عنـد    كبى سلوك العنف األسرى لمعرفة اال فحص التقاريرالذاتية لمرت  
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مرتكب ، ويتم مقارنة تلك التقارير بتقـارير البـوليس لكـى           تسجيل ذلك التقرير من منظور ال     
تحدد دقة هذه التقاريرالذاتية ، تم تسجيل السن والجنس وحالة التعايش والوقت بـين القـبض                

ستخدام بيانات أرشـيفية مـن بـرامج        ايذاء البدنى ، وتم     قييم لتفسيرالتنوع فى استخدام اإل    والت
مـشارك   "٢٠٤" مقياس الصراع، وتكونت العينه مـن        محكمة العنف األسرى تم فيها استخدام     

رى، وأظهـرت   عاما كلهم دخلوا دعوى قضائية للعنف األس      ) ٦٢-١٨(تراوحت أعمارهم بين    
يذاء البدنى القليـل والجـنس والعمـرو الحالـة          النتائج أن كال من اإليذاء البدنى الشديد و اإل        
ة فى أرقـام  قام ، و كان الذكورأقل دق   رفى دقه األ  الزواجية ليست مسئولة عن التنوع الملحوظ       

يذاء البدنى الـشديد لألفـراد   وهذا له مدلول كبير عند تقييم اإليذاء البدنى الشديد عن اإلناث     اإل
  .      المذنبين

إلـى فحـص    et al . Komosa) ٢٠٠٥(    واستهدفت دراسة كوموزا وأخـرون  
رى، حيث تفترض بأن التعرض للعنـف        بين الطفل وأمه فى منطقة العنف األس       ةالعالقة البيني 

رتفاع فى األعراض السلوكية الداخلية والخارجية وانخفـاض فـى الكفـاءة            ااألسرى مرتبط ب  
طفال من  " ١٠٢٦"االكاديمية متأثرا بالصحة العقليه لألم وعالقة الطفل بأمه ، وشملت الدراسة            

م والـسلوك االيجـابى      لأل عقلية وأمهاتهم ، وأظهرت النتائج أن الصحة ال       عاماً) ١٤-١٠(سن  
للطفل يتحكم فى تأثيرالتعرض للعنف األسرى ، ولكن التعرض العنـف األسـرى ال يتوقـع                

 يتوقع بدرجـه كبيـرة       ، وال   ذاتياً ةبدرجه كبيرة  باألعراض السلوكية الداخلية للطفل المسجل       
  .كاديميةبالكفاءة األ

العنـف  " بعنـوان  وكانـت   Dillon & Hollie )٢٠٠٥(أما دراسة ديلون وهـولى  
، وهـدفت الدراسـة الحاليـة لتحليـل         " األسرى و الطالق و تأثيرهماعلى توقعات الـزواج       

 طالبـاً  "٢٩٣" تأثيرالعنف األسرى والطالق والجنس على توقعات الزواج ، وشـملت العينـه           
، أكمل المشاركون مقياس نظام الـصراع  )١٩( لعلم النفس بمتوسط عمر التحقوا بدوره تقديميه  

 لوالديهم وسـنهم وقـت      ة الزواجي ة تم تقييم الحال   يضاًأالعنف فى أسرة المشارك و     ييم وجود لتق
 على بيانـات أسـرهم      ق استبيان لتصنيف المشاركون بناء    انات عن طري  يالطالق ، تم جمع الب    

األصلية، والنتائج لم تظهر أن العنف األسرى أو الطالق له تأثير علـى توقعـات المـشترك                 
   . ةناث يختلفون فى توقعاتهم الزواجيك الذكور و اإللزواج ، وكذلل

 عالقـة   "وكانت بعنـوان     Snow-Stephen-H )٢٠٠٥ (H - استيفن -دراسة سنو 
وقـد عـِرف    ، مشاكل الطفولة وتطور اإلضطرابات بصورة غير محددة فى الذكور البـالغين          

 يمثل مشكلة اجتماعية    والذى، العنف اُألسرى مؤخراً على أنه اإلساءة الموجه من شريك الحياة         
الت المبذولة لحماية الناس من اإلسـاءة       وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة فى المحاو      ، خطيرة
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وهـذا  ، ن الجهود التى بذلت لتوفير تدخل فعال ضد الممارسين للضرب قد بـاءت بالفـشل     فإ
تـضمن  الفشل كانت له تبعات هامة فى التعامل مع الرجال الممارسين للضرب وخاصة مـا ي              

 المداخل الشائعة لكيفيـة التعامـل مـع    وهذه، من البالغين الذين يقومون باإلساءة  % ٩٥نسبة  
الرجال المرتكبين لفعل الضرب تميل إلى أن تكون نتيجة لمفهوم تعليمـى اجتمـاعى والتـى                

ولقـد جمعـت هـذة الدراسـة        ، تكذبها األدبيات التى ترى وجود بنية أساسية وجدانية معقدة        
رجل خـضعوا   " ٢٠٣"همة عن أعراض ديموجرافية وسلوكية من عينة مكونة من          معلومات م 

ستجابة مـن  ا" ١٣٧"وتم تجميع ، ) سوس إيسترن(لعالج خاصة الممارسين للضرب فى مدينة       
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة قويـة بـين الخـصائص المتعـددة        ، ستفادة منها   االالممكن  

لدى البالغين وكذلك وجود عالقة قوية بين المـشاكل         لصدمات الطفولة ومالمح االضطرابات     
  .الجنسية فى مرحلة الطفولة وتعبير مفهوم الذات ومشكالت أخرى

العالقة بـين   إلى التعرف على نوع )٢٠٠٦(واستهدفت دراسة محمود سعيد الخـولى   
ين والتعرف على الفروق ب   ، المناخ المدرسى ومقياس سلوك العنف لدى طالب المرحلة الثانوية        

مستوى ومظاهر العنف لدى طالب المرحلة الثانويـة بـاختالف الجـنس واخـتالف نـوع                
والتعرف على الفروق بين معلمى مدارس المرحلة الثانوية فى إدراكهـم           ، )  فنى -عام  (التعليم

واختالف نـوع المدرسـة     )  فنى -عام(للمناخ المدرسى كما يدركه نتيجة اختالف نوع التعليم         
و )  فنـى  -عام  (طالب وطالبة مدارس ثانوية     ) ٨٠٠(ملت عينة الدراسة    وش، ) إناث -ذكور  (

معلم ومعلمة مـن    ) ٤٠٠(وعينة من المعلمين عددهم     ، عاماً  ) ١٨-١٥(يتراوح أعمارهم من    
مقيـاس المنـاخ    : واستخدم الباحث مجموعة من المقـاييس منهـا         ، نفس المرحلة الدراسية    

مقيـاس سـلوك   ، ناخ المدرسى كما يدركه المعلمون مقياس الم ، المدرسى كما يدركه الطالب     
وتوصلت الدراسة للنتائج االتيـة وجـود       ، مقياس المستوى الثقافى لألسرة المصرية      ، العنف  

عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجات مقياس المناخ المدرسى ومقياس العنف لـدى              
ين مستوى ومظاهر العنف لدى طـالب       ووجود فروق دالة إحصائيا ب    ، طالب المرحلة الثانوية  

ووجود فـروق دالـة     ، لصالح الذكور )  إناث -ذكور  (المرحلة الثانوية نتيجة اختالف الجنس      
إحصائيا بين مستوى ومظاهر العنف لدى طالب المرحلة الثانوية نتيجة اختالف نوع التعلـيم              

ـ   ، لصالح طالب التعليم الفنى   )  فنى -عام  ( ين معلمـى مـدارس   ووجود فروق دالة إحصائيا ب
لـصالح  )  فنى -عام  (المرحلة الثانوية فى ادراكهم للمناخ المدرسى نتيجة اختالف نوع التعليم           

ووجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى ومظاهر العنـف لـدى طـالب             ، معلمى التعليم العام  
ووجـود  ، لصالح طالب التعليم الفنى   )  فنى -عام  (المرحلة الثانوية نتيجة اختالف نوع التعليم       

فروق دالة إحصائيا بين معلمى مدارس المرحلة الثانوية فى إدراكهم للمناخ المدرسـى نتيجـة         
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ووجود عالقة ارتباطية سـالبة دالـة   ، )  مدارس إناث  –مدارس ذكور   (اختالف نوع المدرسة    
إحصائيا بين درجات مقياس المستوى الثقافى لألسرة ومقياس سـلوك العنـف لـدى طـالب                

  .نويةالمرحلة الثا

دراك المـرأة للعنـف      إ " وكانت بعنـوان     دراسة )٢٠٠٧(روى أحمد العزي    أ وأجرت  
رنـة لعينـة مـن اليمنيـات     دراسـة مقا  "  من القلق واالكتئاب     ةاألسرى الواقع عليها والمعانا   

يمنيـة  التعرف على أشكال العنف األكثر انتشاراً لـدى المـرأة ال          : وهدفت إلى   ، والمصريات
 واالكتئـاب تبعـاً   على العالقة بين حدوث وإدراك العنف وكل من القلـق التعرف  ، والمصرية

 حدوث وإدراك العنـف      التعرف على الفروق بين المرأة اليمنية والمصرية فى        ،للمتغيرالجنسية
التعرف على الفروق بين المرأة اليمنية والمصرية فـى المعانـاة مـن القلـق               ، الواقع عليهن 

إمـرأة يمنيـة تراوحـت       "٢٤١" إمرأة منهن     "٤٤٨" ة من   وتكونت عينة الدراس  ، الكتئابوا
) ٥٤-١٥( إمرأة مصرية تراوحت أعمارهن بـين        " ٢٠٧"عاماً و   ) ٥٠-١٤( أعمارهن بين   

 مـن العنـف المـادى لـدى         أن العنف المعنوى أكثر انتـشاراً     : وتوصلت الدراسة إلى  ، عاماً
، كال على حده والقلق واالكتئـاب     نف  وجود ارتباط دال بين التعرض وإدراك الع      ، المجموعتين

دراك العنـف   إوجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين اليمنية والمصرية فى التعـرض و           
وجود فروق دالة إحـصائية     ،  التى كانت أكثر تعرضاً وإدراكاً     وذلك لصالح المجموعة اليمنية   

 لم توجـد فـروق دالـة       بين المجموعتين فى المعاناة من االكتئاب وذلك لصالح اليمنيات بينما         
  . مجموعتين فيما يتصل بمتغير القلقإحصائياً بين ال
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 ًدراسات تناولت التطرف وعالقته ببعض المتغيرات االخرى: ثانيا:  
  

أهم أشـكالها    (االتجاهات التعصبية "  وكان عنوانها  )١٩٨٩(  معتز عبد اهللا  دراسة      
نتـشارها بـين الـشباب،      ام أشكال التعصب ومدى     إلى معرفة أه  هدفت  ، و )"ومدى عموميتها 

 ، طالبة "٢٠٠" طالب،   "٢٠٠"  من طالب كلية اآلداب والحقوق والتجارة،      "٤٠٠"شملت العينة   و
استخدمت مقاييس االتجاهات التعصبية القومية، واالتجاهات التعـصبية الدينيـة، االتجاهـات            

جاهات التعصبية للرجل ضـد المـرأة،       التعصبية الطبقية، االتجاهات التعصبية الرياضية، االت     
ضـد الفالحـين    (االتجاهات التعصبية للمرأة ضد الرجل، االتجاهـات التعـصبية اإلقليميـة            

 ،، االتجاه التحررى، االتجاه المحافظ، االتجاه االنتقائى، وجميعها من إعداد الباحث          )والصعايدة
 من التباين الكلى، العامل     %)٥٥,٣٦( ثالثة عوامل لدى الذكور تفسر        وجود نتائجالأوضحت  و

، التعـصبية الطبقيـة،      األول وتشبع عليه االتجاهات التعصبية الرياضية، االتجـاه المحـافظ         
، العامل الثانى وتشبع على قطبه اإليجابى االتجاهـات التعـصبية            التعصبية القومية، السياسية  

وتـشبع علـى قطبـه      ث  الللجنس، على قطبه السالب االتجاهات التعصبية الثقافية، العامل الث        
اإليجابى االتجاه التحررى، التعصبية اإلقليمية، وعلى قطبه السلبى التعصبية للجنس، التعصبية           

مـن التبـاين    %) ٦٠,٨٢(بالنسبة لإلناث وجدت أربع عوامل تفسر       . الدينية، االتجاه المحافظ  
 الثقافية، وعلـى  عصبيةالتاالرتباطى العامل األول تشبع على قطبه اإليجابى التعصبية الطبقية و  

 العامـل الثـانى تـشبع عليـه     ،قطبه السلبى االتجاهات التعصبية اإلقليمية واالتجاه التحريرى    
وتشبع عليه التعصبية الطبقية الدينية واالتجاه المحافظ، العامل         جنس، العامل الثالث  لالتعصبية ل 

   . السياسيةالتعصبية  والرابع وتشبع عليه االتجاه االنتقائى

التطرف وعالقتـه بمـستوى      "وكانت بعنوان  : )١٩٩٣(ل سليمان   جالدراسة     
 إلى التعرف على العالقة التى تربط       هدفت الدراسة ، و " النضج النفسى االجتماعى لدى الشباب    

طالبا وطالبة بالجامعة   " ٨٠٠"بين البنية النفسية للشخصية المتطرفة ونوعها ، وشملت الدراسة          
سنة ، طبق عليهم مقياس للتطرف ومقياس للنـضج النفـسى           ) ٢٤-٢٠(في المرحلة العمرية    

وجود عالقة ارتباطيـة سـالبة بـين    : عداد الباحث ، وأظهرت النتائج إاالجتماعى للشباب من    
نـاث،  ، ووجود فروق في التطـرف لـصالح اإل   التطرف ومستوى النضج النفسى االجتماعى      

وتميزالشخصية المتطرفة ببنيـة نفـسية     وفروق فى النضج النفسى االجتماعى لصالح الذكور،        
  .نا و الجمود الفكري تعصب والتصلب و السيطرة و ضعف األخاصة عن غيرها مثل ال
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رؤية عينـة مـن الـشباب    "وكانت بعنوان  :)١٩٩٤(دراسة سامي عبد القوي        
 إلى الكـشف عـن مـدى موافقـة     هدفت الدراسة، و" رهاب فى المجتمع المصرى لظاهرة اإل 

 في المرحلـة   من الشباب فرداً " ٦٤٨" ، وشملت الدراسة    رفضه للعمليات االرهابية  شباب أو   ال
لمعلومـات تعكـس اتجاهـات الـشباب        ، طبق عليهم استمارة لجمع ا     سنة) ٣٠-١٨(العمرية  

ولى فى رؤيـة   أن البطالة احتلت المرتبة األ    : ئجرهاب ، وأظهرت النتا   ئهم حول ظاهرة اإل   راوآ
رص العمل وكان ذلك فى المرتبـة       هاب و طالبوا الشباب بتوفير ف     رالشباب ألسباب ظاهرة اإل   

، وأكـد  ن هناك جهـات أجنبيـة وراء اإلرهـاب        أ%)  ١٦( ،وأكد غالبية الشباب   ولى أيضاً األ
  .أن الحكومة تعالج الظاهرة بطريقة خاطئة %) ٨٣(الغالبية 

عالقتة و نحو التطرف    هالتجاا "وكانت بعنوان  : )١٩٩٦(دراسة هشام عبد اهللا        
معرفـة  اسـة  رهدفت الد، واسـت "  النفسى لدى عينه من العاملين وغير العاملين     منبالحاجة لأل 

 "٣١٧"شملت الدراسـة     و   مان النفسي حاجات األ ب رتباطهاا و االتجاه نحو التطرف  العالقة بين   
وطبق عليهم مقياس االتجاه    ) ٥٠-١٩(تراوحت أعمارهم بين    و " أنثى ١٥٩ و    ذكراً ١٥٨" فرداً
توصلت النتائج الى وجود عالقة سـالبة بـين          ،مان النفسي  التطرف و مقياس حاجات األ     ونح

من النفسي كذلك وجـدت عالقـة ارتباطيـة         شباع الحاجة لأل  إاالتجاه السوي نحو التطرف و      
و ،  ) فكري و دينـي و سياسـي       (موجبة دالة بين االتجاه نحو التطرف في مجاالته المختلفة          

ناث في االتجاه نحو التطرف بينمـا       كور أعلى من متوسط درجات اإل     كان متوسط درجات الذ   
من النفسي كذلك اليوجـد تـأثير دال لمتغيـر          ر دال لمتغير الجنس في الحاجة لأل      اليوجد تأثي 

المستوى الدراسي على االتجاه نحو التطرف في حين وجد تفاعل ثنائي دال بـين الجـنس و                  
ي تأثيرهما المشترك على االتجاه نحـو التطـرف         والجنس ونوع العمل ف    ،المستوى الدراسي   

   .وكان العاملون من الذكور أكثر سوية في االتجاه نحو التطرف من الطالب الذكور

 معرفـة  هـدفت الدراسـة   و :) ١٩٩٦( حمد عثمان وأحسين طاحون    ةدراس  
 "٢٦٧" شملت الدراسة     ،الستقالل والتروى اب  الجنسين وكذلك   من  عند كالً   التعصبية االتجاهات

 إعداد الباحثان،    التعصبية  ، واستخدم اختبار االتجاهات    " إناث ١٢٩ ذكور،   ١٣٨" وطالبة   طالباً
/ ، واختبار تزاوج األشكال المألوفة لقياس التروى       واختبار األشكال المتضمنة الصورة الجمعية    

ماطيقيـة  أظهرت النتائج وجود ارتباط دال بين درجات الدج       و ، ، مقياس الدجماطيقية   االندفاع
 القوميـة، والرياضـية،      التعصبية  وهى االتجاهات   التعصبية ودرجات أبعاد اختبار االتجاهات   

 التعـصبية ونحو الجنس األخر، بينما ال يوجد ارتباط دال بين درجات أبعاد اختبار االتجاهات              
، وكذلك عدد األخطاء فـى اختبـار تـزاوج           االستقالل/ ودرجات األسلوب المعرفى االعتماد   

، ولـم    الدينيةالتعصبيةشكال المألوفة، كما أظهر أن اإلناث أعلى من الذكور فى االتجاهات  األ



 ١١٠

، كما ظهر أن مرتفعـى الدجماطيقيـة         التعصبية   توجد فروق بينهما فى باقى أبعاد االتجاهات      
 عدا االتجاهات الدينية، كمـا   التعصبيةأعلى من منخفضى الدجماطيقية فى كل أبعاد االتجاهات    

، ولـم توجـد فـروق      الدينية  التعصبية  أن المترددين أعلى من المندفعين فى االتجاهات       ظهر
  . التعصبية بينهما فى باقى أبعاد االتجاهات

 وبهدف تحديـد مـستوى العرقيـة        : Pamilla) ١٩٩٦(دراسة دراسة باميال    
هنـى   الموقـف الم   – ثالثـة مقـاييس      استخدمت في هذه الدراسة   ، رتبطة بمستويات المهنة  الم

واسـتبيان  ) صورة بديلة من مقياس تـصميم العالقـات       (  قليمة اإل -ومقياس عالقات األغلبية  
من طالب الجامعة   " ٤٧٦" الى عدد    رسال هذه األدوات بريدياً   إعداد الباحث وتم    إللسيرة الذاتية   

دون لـى الباحـث     إطالبا من الحجم الكلى المقاييس      " ١٤٩"المنتسبين إلى الثقافه الالتينيه أعاد      
جابة في حين أجاب الباقى على أدوات الدراسة وأوضحت النتـائج أن ذوى الهويـة المهنيـة     إ

 إزاء أعضاء الجماعات الخارجية     المرتفعة أكثر تمثال وتفاعال مع ثقافة األغلبية وأكثر تسامحاً        
ا نحـوهم   ستجابات التعصبية التى قد يبديه    انتباهاً لال  و المختلفة وإضافة إلى ذلك فهم أقل إدراكاً      

  .أعضاء هذه الجماعات 

رتب الهوية و التوجـة     "و كانت تحت عنوان      : Fulton1 )١٩٩٧(   دراسة فلتون     
، بهدف التعرف على عالقة رتب الهوية باالتجاهات التعصبية ضد السود و            " الدينى والتعصب 

عات بـشمال   من احدي الجامطالباً "١٧٦ "شملت الدراسةو، عالقة رتب الهوية بالتوجة الدينى      
 ،  عامـاً )٢٨ -٢٤(تراوحت أعمارهم مـن     " ١١٠"ناث  و من اإل   " ٦٦"يفورنيا من الذكور    كال
نا ومقياس االتجاهـات    ة للمقياس الموضوعى لرتب هوية األ     ستخدم الباحث الصورة الموسع   او

رتبـاط  ا، وجاءت النتائج كالتـالى   الباحث ، و مقياس التوجه الدينىالتعصبية ضد السود إعداد 
يدولوجى ارتباط موجب دال بين االنغالق األ     جب دال بين االنغالق واالتجاهات التعصبية ،        مو

 الشخصى والتعصب ضـد مثلـى       رتباط موجب دال بين االنغالق بين     اوالتعصب ضد السود،    
، والتوجه الـدينى الجـوهري    )  تعلق -قنغالا -تشتت(رتباط سالب بين رتب الهوية      ا،  الجنسية

  .الهوية و التوجه الدينى الجوهري تحقيق ارتباط موجب دال بين

قياس التعصب    "وكانت بعنوان :  )١٩٩٨( مفيد سعيد و  حسين حسن    دراسة  
 لقياس نسب التعصب ومعرفة مدى انتـشارها        هدفت الدراسة ، و " لدى عينة من طلبة الجامعة    

 ١٢٢" =ن تكونت العينة من طلبة جامعة تكريـت   ،بين طلبة الجامعة وأهم السمات المصاحبة       
 سنة، وقد تم تطبيق مقيـاس  )٢٣-١٨( ضمن الفئة العمرية من اً ذكور "٢٩"،  اًناثإ "٩٣" منهم   "

 ضـمن  ناث بين أفراد العينة من الذكور واإلن أعلى نسبة للتعصبأأوضحت النتائج  ،  التعصب
ـ             "٦٩-٥٥"الفئة   دال ، أما النسبة التالية للتعصب بين الذكور واالناث فقد كانت ضمن فئة االعت
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، ويلـى  %)٢٤,١٤(وبين الذكور %) ٢٨,٥٧(ناث حيث كانت النسبة بين اإل  )  درجة ٥٤-٤٦(
حيـث كانـت النـسبة    )  درجـة ٤٥-٣١(ذلك الفئة التى كانت درجة التعصب لديها منخفضة  

 من حيث التعـصب     أسو بين الذكور، ويلى ذلك الفئة األ      %)١٧,٢٤(ناث،  بين اإل %) ١٦,٤٨(
بين الذكور ويتـسم  %) ١٠,٢٤(ناث،  بين اإل %) ٣,٣(كانت النسبة   و) كثر درجة فأ  ٧٠(العالى  

، وكثير الشعوره بالمرارة وال يشعر بالثقة ويـضاف إلـى ذلـك     الفرد بهذه الفئة بكونه حقوداً   
الطيش والحمق بجانب شكه بالنجاح فى الحياة ويرى المستقبل كالحاً مظلماً، بينما لم يكن هناك               

والتى تمثل األسوياء، ولم تظهر هناك فروق       )  درجة فأقل  ٣٠(ئة  أى من أفراد العينة ضمن الف     
     . ناثبين الذكور واإلذات داللة 

سمة التعصب وعالقتها بكل مـن       "وكانت بعنوان  : ) ١٩٩٨(  معتز عبد اهللا   دراسة 
سمة التعصب و نمـط     لمعرفة العالقة بين    هدفت الدراسة   ، و  "ومركز التحكم " أ  "نمط السلوك   

 "٢٧٥" و   اً ذكـور  "١٤٤" مبحوثا مـنهم     "٤١٩" تكونت العينة من     ،التحكممركزو   )أ(السلوك  
مقيـاس  ، و )أ(الباحث، ومقياس نمط السلوك      طبق عليهم مقياس سمة التعصب من إعداد         ،اًإناث

 أسفر التحليل العاملى بين بنود مقياس       ،مركز التحكم ويقيس التحكم الداخلى و التحكم الخارجى       
 ،مكن تفـسير ثمانيـة منهـا      أموعة الذكور عن استخراج تسعة عوامل       سمة التعصب لدى مج   

 وأوضحت النتائج أن سمة     ،وبالنسبة لإلناث تم استخراج عشرة عوامل امكن تفسير تسعة منها         
  سـلبياً  ما ترتبط ارتباطاً  ن، بي  لدى المجموعتين  )أ( بنمط السلوك     موجباً التعصب ترتبط ارتباطاً  

) أ(واإلناث وقد وجدت فروق دالة بـين ذوى نمـط الـسلوك              ور بمركز التحكم لدى الذك    داالً
، وكانت الفروق بين المجموعات الفرعية فى جانب        فى سمة التعصب  ) ب(وى نمط السلوك    وذ

كما وجدت فروق دالة بين ذوى التحكم الخارجى وذوى التحكم الداخلى           ). أ(ذوى نمط السلوك    
 ،الفرعية فى جانب ذوى التحكم الـداخلى      فى سمة التعصب ، وكانت الفروق بين المجموعات         

بينما لم يتبين وجود أى تفاعل دال بين المتغيرات الثالثة فى تحديد الفروق بـين المجموعـات       
  . بفى سمة التعص

التطرف "وعنوانها : Sabbagh & Clara) ١٩٩٨(دراسة صباغ  وكالرا    
، هذه الدراسـة تـستخدم   "  الشرقية وسط مراهقين ألمانيا  ةجتماعية اال اليمينى و معتقدات العدال   

من ألمانيا الشرقية أغلبهم من المراهقين ، بهـدف فحـص           " ٣٣٣١"عينه نموذجيه تتكون من     
ـ  ةتنافس الرؤي العالمية للبيئ    ـ ة و التطرف اليمينى تكون معتقدات العداله االجتماعي ، و ة مختلف

، وتقتـرح أن وجهتـا النظـر        ) القيم الموجودة   -العداله-القلق(تتكامل ثالث اعتبارات نظريه     
ـ  م بالمساواة والتى تفسر ب    ةالعالمية البيئية وجدت مصحوب     والمـشاكل المجتمعيـة     ةفهوم البيئ
 السمو التى تدافع عنها ، وعلى العكس من         ة الفائق ة والقيم الذتي  ةوالعالمية، هدفها الضمنى العدال   
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جع بمفهومها لرفاهية المجموعات     بعاداة المساواة ، والتى تر     ذلك التطرف اليمينى وجد مرتبطاً    
 ، بعد التحكم فى التـأثيرات الممكنـه   ةالداخلية ، وتهدف باالهتمام الذاتى لقيم المنافسة والفردي      

ـ      ة و االقتصادي  ةللجنس و الحالة االجتماعي     ة متسلـسل  ة، هذه االدعاءات سندت بتحليالت رجعي
، وعاً من ظهور التطرف اليمينـى   ثر شي ، وأظهرت النتائج أن ظهور الموقف البيئى أك       ةعشوائي

و االناث يميلون إلى ظهور الموقف البيئى و يفضلون المساواة بينما الرجـال يميلـون إلـى                 
، ومجموعات التطرف اليمينى تستطيع تأييـد   اليمينى و يفضلون مبدأ المساواة  الموقف التطرف 

  .ينى متطرف مؤيدى الرأى البيئى فقط كما أن مؤيدى الرأى البيئى يتبنون موقف يم

و كانـت بعنـوان   : Boehnke, et al )١٩٩٨(دراسة بـونكى وأخـرون      
، وتقدم الدراسة مادة    " التطرف اليمينى بين المراهقين وتأثيرالنجاح االكاديمى والتحكم األبوى       "

 والعوامل الوقاية ضد تخريب المدرسـة والتطـرف اليمينـى بـين             ةعشوائية للعوامل الخطر  
أوال على نجاح دور المدرسة والتحكم األبوى بواسطة الطريقة الرئيـسية            المراهقين ، وتركز  

ثم كأهم  ريقة إيلدر التداخلية االشتراكية، وقدم النموذج الفراغ واتجاه اإل         لكولمان وط  ةاالجتماعي
دراسـة لوحـة   ختبر النموذج عن طريق     ا،   لتخريب المدارس والتطرف اليمينى    عامل خطورة 

ة ولكـن لـيس     ثم يثبت أنه عامل خطورة لتخريب المدرس      التجاه لإل اجتماعية غير متجانسة، ا   
، وأصبح النجاح الفردى للمدرسة عامل وقاية ضد تخريـب المدرسـة            مباشر للتطرف اليمينى  

، الرقابه األبوية أقل أهمية من      رسة عامل وقاية ضد التطرف اليمينى     بينما النجاح فى نظام المد    
فى المدرسة النظامية ، ويمثل ذلك عامل وقايه ضـد     قلأللبه أصحاب النجاح ا   المتوقع فقط للط  

  . الفوضى 

مصادر التطـرف كمـا يـدركها        بعنوان :) ١٩٩٨ (محمد رفقي عيسى   دراسة   
ـ  وتهدف الدراسة إلـى التعـرف علـى    ،"دراسة مقارنة " مصر والكويت   الشباب في  صادر م

 بنداً تـشكل فيمـا   ٤٣ تحوى وتم بناء استبانه،  مصر والكويتالتطرف كما يدركها الشباب في 
ووزعـت  ، بدارسة الظـاهرة والتعامـل معهـا       بينها أسباب التطرف كما تشيع بين المهتمين      

طالباً وطالبة من طالب المدارس الثانوية بمحافظة المنيـا وجـامعتى           " ١٩٦٢"االستبانة على   
ة تعزو إليها الظاهرة    إلى أن هناك أبعاداً متداخل     وأشارت نتائج التحليل العاملى   ، المنيا والكويت 

المـشاكل الـسياسية    ، االتجاهـات الرافـضة   ، التفكك األسـرى  ، الخلل التربوى : وتتمثل فى   
وأظهـرت النتـائج ميـل    ، المشاكل االجتماعية التقليدية، مشاكل الشباب التقليدية  ، واالقتصادية

دية تعتمـد  والحاجة إلى وجود برامج إرشـا    ، الشباب إلى عزو التطرف إلى العوامل الخارجية      
وتمـت مقارنـة اسـتجابات طلبـة       ، على توضيح هذه اإلعزاءات وتصحيحها أوالتعامل معها      

إلى داللة الفروق بينهمـا ممـا يؤيـد         " ت"وأسفرت قيم   ، الجامعة فى كل من مصر والكويت     



 ١١٣

      .الفرد بالبيئة الثقافية للمجتمع الذى يعيش فيه "إعزاءات"فرضية تأثير 

الخـصائص البنائيـة لـبعض      "وعنوانها  : ) ٢٠٠٠(هيم   الدسوقى إبرا  دراسة   
المتغيرات المعرفية و الالمعرفية المسئولة عن تشكيل االتجاهـات المتطرفـة لـدى طـالب               

رفية التـى تـرتبط     ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على المتغيرات المعرفية و الالمع         " الجامعة
جامعة من خـالل أبعادهـا الـشكلية        تجاه الدينى واالقتصادى لدى شباب ال     بتشكيل كل من اال   

 ، واستخدم الباحث مقياس     طالباً "٣٢٠"، وتكونت العينة من     )السعة ، الشدة ، المرونة    ( المقاسة
رة المـستوى   ، اسـتما  لروكينش، مقياس أسـاليب التنـشئة الوالديـة       ) E(الدوجماتية الصورة 

والديـة الـسواء ارتـبط    ، وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب المعاملة ال  االقتصادى واالجتماعى 
 بكل من سعة و شدة اإلتجاه نحو العقيدة واألخالق، ارتبط المستوى االقتـصادى               سالباً ارتباطاً

  موجبـاً  تجاة نحو األخالق ، ارتبطت الدوجماتية ارتباطـاً       بشدة اال واالجتماعى ارتباطا موجبا    
المؤيـدة  ( مجموعـة تجاة نحو التعليم و البحث العلمى ، ارتفاع متوسـط درجـات ال            بشدة اال 

تجاه االقتصادى علـى    لال) المؤيدة المعتدلة ( المجموعة   عن) المعارضة المعتدلة (و  ) المتعصبة
  .كل من التسلط واإلهمال و السواء 

مدى عالقة التفكير    " وكانت بعنوان  :) ٢٠٠٠(ب  ز عزت عبدالكريم الع   دراسة   
، وهـدفت   )التطرف -دوجماطيقية  ال(الناقد بخبرة التذوق الجمالى وبعض متغيرات الشخصية        

الدراسة إلى التعرف على عالقة التفكير الناقد بخبرة التـذوق الجمـالى وبعـض متغيـرات                
وطبيعة الفروق بين نوعى الجنس والتخصص الدراسى       ، )التطرف -الدوجماطيقية  (الشخصية  

غيرات التفكيـر   ومدى التداخل بين مكونات التذوق الجمالى وبين مت       ، بالتسبة لمتغيرات الدراسة  
" ٣٢٠"وتكونت العينة من    ،  االستجابة من خالل التحليل العاملى     تطرف –الناقد والدوجماطيقية   

طالبـة  " ٨٠"طالبـاً و  " ٨٠"طالباً من طالب جامعة طنطا مقسمة إلى مجموعة عملية وعددها    
ـ ، من طالب كليات العلوم والهندسة وكلية التربية قسم رياضيات بجامعـة طنطـا             ة ومجموع

طالبة من طالب كليـة اآلداب مـن أقـسام علـم الـنفس      " ٨٠"طالباً و   " ٨٠"نظرية وعددها   
وتـم  ،  والرابعـة  والجغرافيا وكلية التربية بقسمى اللغة العربية واللغة االنجليزية بالفرقة الثالثة         

و مقيـاس   ، ومقياس التفكيـر الناقـد    ، حساس بالجمال للمرئيات والسمعيات   استخدام مقياس اإل  
ـ  ) E(ومقياس الدوجماطيقية الصورة    ، داقة الشخصية الص كمـا تـم اسـتخدام      ، تش  لـ روكي

 وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مجموع درجات         ، حصائيةاالساليب اإل 
وعدم وجود  ، حاسيس والمثيرات الجمالية والمرئية والسمعية    التفكير الناقد ومجموع درجات األ    

ائية على متغيرات الدراسة بين مجموعتى الذكور واإلناث ومجمـوعتى       حصإفروق ذات داللة    
  .التخصص الدراسى العملى والنظرى
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التطـرف   "وكانـت بعنـوان  ) : ٢٠٠١  (أحمد الشافعي وماجدة محمود    دراسة      
  إلـى هـدفت الدراسـة   ، وثره على الرؤية االقصائية في ضوء الفروق بين الجنسين    أالديني و 

  مبحوثـاً "٨٠"شـملت الدراسـة   ، و  للفرد كر المتطرف على الرؤية االقصائية     الف معرفة تأثير 
 "٢٠"وناث من ذوات الفكر المتطرف      من اإل  "٢٠"من الذكور من ذوي الفكر المتطرف  و       "٢٠"

نـاث مـن ذوي الفكـر المعتـدل     مـن اإل "٢٠" من الذكور من ذوي الفكر المعتـدل و    مبحوثاً
ن الفكر المتطـرف لـه تـأثير دال    أادي الرؤية وتبين حأواستخدمت استمارة بيانات و مقياس   

حادي الرؤية بصرف النظر عن النوع بينما لم يكن للتفاعل بين الفكر المتطرف             أعلى استبعاد   
دال علـى اسـتبعاد متعـدد الـرؤى     ركما تبين أن للفكر المتطرف تأثي   ، والنوع أى تأثير دال   

على استبعاد متعـدد الـرؤى    لنوع تأثيردالكذلك ل ، حادية الرؤية بصرف النظر عن النوع     لأل
النـوع أى تـأثير علـى    وبينما لم يكن للنوع أو للتفاعل بين الفكرالمتطرف         ، حادية الرؤية لأل

  . ن من الذكور المتطرفينيثنإجراء دراسة حالة متعمقة إلتم مجمل  الرؤية االقصائية و

 وعالقتهـا   عـصبية التاالتجاهات  "وعنوانها  :  )٢٠٠١(  يوسف الرجيب  دراسة   
االتجاهات معرفة أهم   هدف  ب، "ىببعض المتغيرات الديمجرافية لدى عينة من المجتمع المصر       

 "١٨٤" مـنهم     فرداً "٤٠٠"شملت الدراسة   و، ةالتعصبية وعالقتها ببعض المتغيرات الديمجرافي    
 النتـائج    أظهرت  ،  واستخدام مقياس االتجاه نحو التعصب إعداد الباحث        ،  إناثاً "٢١٦"،  ذكوراً

، كما كـان    ، وسلوك التجنب   أن اإلناث أعلى من الذكور فى كل من استبعاد اآلخر والتسلطية          
 (الطلبة أعلى من الموظفين فى استبعاد اآلخر، بينما ال توجد فروق دالة بين متغيـر التعلـيم                  

علـى  )  أعلى مـن الجـامعى     – جامعى   – دبلوم   – ثانوى   – متوسط   –بتدائى  إ –يقرأ ويكتب   
، كما ال توجـد فـروق دالـة بـين الحالـة              امل مقياس التعصب والدرجة الكلية للمقياس     عو

على عوامل مقياس التعصب فيما عدا عامـل       )  أرمل – مطلق   – متزوج   –أعزب  (االجتماعية  
، كما ال توجد فروق دالة بين        التسلطية حيث كان األرمل أكثر تسلطية من األعزب والمتزوج        

، بينما كان المتطوعون أعلى      رين فى مقياس التعصب أو الدرجة الكلية      المغادرين وغير المغاد  
من غير المتطوعين فى كل من التسلطية وسلوك التجنب بينما ال توجـد فـروق دالـة بـين                   
المتطوعين وغير المتطوعين في جمعيات النفع العام على عوامل مقياس التعـصب والدرجـة        

 . الكلية للتعصب

أزمـة الهويـة واالتجاهـات       " وكانت بعنـوان   : )٢٠٠٢(هانى الجزار    دراسة  
لى بحث العالقة بين رتب الهوية األربعة كمتغيـرات         إ، هدفت الدراسة    " التعصبية لدى الشباب  

مستقلة واالتجاهات التعصبية كمتغير تابع وكذلك الى اختبار عمومية واالتجاهات التعـصبية و        
ب الهوية األربعـة واالتجاهـات التعـصبية        التعرف على ترتيب أفراد العينة على كل من رت        
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من الذكور مسلمين فقـط مـن       " ١٥٨"الثالثة الدينية والجنسية والرياضية وتكونت العينة من        
واستخدمت  المقياس الموضوعى لرتب هوية األنا       ) ٢٥-١٨(  طلبة جامعة الزقازيق أعمارهم   

نا الذى وصفه أدمز واخرون     عن الصورة الثالثة والنهائية للمقياس الموضوعى لرتب هوية األ        
( ومقياس االتجاهات التعصبية وكانت النتائج كالتالى ترتبت أفراد العينة على رتب الهوية الـى             

وارتفعت متوسطات درجات العينـة علـى واالتجاهـات         ) انغالق، تحقيق  ، التعلق  ، التشتت  
االتجاهـات  (و التالى   التعصبية أما من حيث ترتيب أفراد العينة على هذه االتجاهات على النح           

، وأن انغالق الهوية أكثر رتب الهويـة قـدرة علـى التنبـؤ              ) الرياضية– الدينية   –التعصبية  
  .باالتجاهات التعصبية، محقق الهوية يسجل درجات مرتفعة على مقياس التعصب 

قيـاس التعقـد   " وعنوانهـا   : Van, et al )٢٠٠٣(دراسة فان و أخـرون     
 بـين التطـرف     ختبار العالقه ا  الدراسة إلى  ، وهدفت " التطرف السياسى دراكى و عالقتها ب   اإل

 من  ةوعين" ١٤٥" من التالميذ    ةو عين " ١٣٥" من البالغين    ةدراكى فى عين  السياسى و التعقد اإل   
فة مستوى أقل مـن التعقـد       ، أظهر مؤيدى األيدولوجيات المتطر    " ٤٧"أعضاء حزب سياسى    

، واالرتباطـات    تجاه الـسياسة   ر أن المتطرف أكثر تعقيداً    ، ونظرية محيط البيئى تذك    اإلدراكى
 التطرف والتى وجدت فـى كـل العينـات،          ةدراكى وايدولوجي  اإل  تبين التعقيد  ة الهام ةاإليجابي

بحـاث  ارتباط ضعيف وسط أدوات التعقد اإلدراكى التى اسـتخدمت فـى األ         وأظهرت النتائج   
 .دراكى موذج اإلدراكى  بين التعقيد اإلالمشاكل الخاصه بقياس النالسابقه و تم مناقشة 

التطـرف  "وكانـت بعنـوان    :Beck , et al )٢٠٠٥(دراسة بيك  وأخرون    
 تـم  )٢٠٠٢(، فى عام  " اليمينى و عالقته بالمسار االجتماعى للناس من ذوى المرض العقلى        

ط بين عن وجود دواعى للرب" ٢٠٨٩" من البالغين األلمان عددهم     ةجى على مجموع  زمسح نمو 
التوجه اليمينى و التوجه تجاه الناس ذوى المرض العقلى ، وتم استخدام البعد االجتماعى لهـذا        

، وأظهرت النتائج وجود عالقة طرفية      ) نيدرمايروفالر(الفحص وتم قياسه بقياس أعد بواسطة       
وانه بق آل ابين التطرف اليمينى و البعد االجتماعى تجاه الناس ذوى المرض العقلى، و من الس             

 بأن التوجه اليمينى ليس له تأثير على التوجه تجاه النـاس ذوى             ة السلبي ةأن نستنتج هذه النتيج   
  .المرض العقلى خاصة على ضوء شكل واحد فقط من التمييز تم فحصه هنا 
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  معاً العنف األسريو دراسات تناولت التطرف :ثالثا :  

دراسـة نفـسية    "وكانت بعنوان    : )١٩٩٤(محمد الدسوقي  و   دراسة محمود غالب      
 فى االتجاة نحو العنـف وبعـض خـصائص         والمتدينين ظاهرياً  مقارنة بين المتدينين جوهرياً   

، وهدفت إلى التعرف على العالقه بين التوجه الدينى بشقيه الجوهرى والظـاهرى             " الشخصية
لجامعـات  وشملت الدراسة عينة من طـالب ا      ، فى االتجاه نحو العنف وخصائص الشخصية       

و بلغ المـسلمين مـنهم    ، أنثى  " ٢١٨" و   ذكراً" ٢٣٦" وطالبة منهم    طالباً" ٤٥٤= "المصرية ن 
-١٨(تتراوح أعمارهم بـين     ،  و طالبة    طالباً" ١٨١"وعدد المسيحيين   ،  و طالبة    طالباً" ٢٧٣"

مقيـاس  ،  مقاييس هى التوجة الدينى إعداد عبد الرقيـب البحيـرى          ٨ستخدمت  ا و   عاماً) ٢٢
ختبـار  او، ومقياس الجمود و مقياس الـسيطرة       ، قائمة أيزنك للشخصية    ، تجاه نحو العنف    اال

وأشـارت نتـائج    ، ختبار سمة القلق للكبـار      او، و مقياس روثر لوجهة الضبط      ، تأكيد الذات   
إلى وجود فروق بين مرتفعى التوجة الدينى الظاهرى و الجوهرى فى االتجاة نحو             " ت"اختبار  

ووجدت فروق  ، ولى بالنسبة لكل من المسلمين والمسيحين       ى اتجاه المجموعة األ   العنف وذلك ف  
ذات داللة بين مرتفعى التوجه الدينى الظاهرى فى العصابية و الجمود و القلـق فـى اتجـاه                  

و كانت الفروق فى اتجاه مرتفعى التوجه الدينى الجـوهرى          ، مرتفعى التوجه الدينى الظاهرى     
رتباط إيجـابى دال بـين      اووجد  ، ى عينة المسلمين و كذلك المسيحين       فى تأكيد الذات وذلك ف    

و كالً من العصابية و تأكيد الذات و الـسيطرة و القلـق     ، التوجه الدينى الظاهرى نحو العنف      
ووجـد  ، لدى المسلمين و كذلك بين التوجه الدينى و الجوهرى و بين السيطرة ووجهة الضبط          

دينى الظاهرى من االنبساطين و العصابية والجمـود والقلـق          رتباط موجب دال بين التوجه ال     ا
  .لدى عينة المسيحين 

 الخوف من وعنوانها: Frindte et al )١٩٩٦(دراسة فريندتى و أخرون    
الغرباء و التطرف اليمينى فى مجموعات من الشباب األلمانى ، وتقوم بدراسة العنف الـسابق               

، وتقـدم   نى بين الشباب بعد توحيـد ألمانيـا       رف اليمي والتوجه نحو الخوف من الغرباء و التط      
من ) ١٨-١٤(بين   تتراوح أعمارهم    اًمراهق" ١١١٧"تحليل عددى لبيانات مسح تم جمعها من        

بعـاد للتوجـه نحـو      قاعدة للتحليل التركيبى ثنـائى األ     ال ، هذه البيانات توفر   مدن ألمانيه  " ٦" 
، وظهـر   القابلية لثقافات شبابيه متنوعة    ليم أو التطرف اليمينى ومتغيرات الجنس و مستوى التع      

  الخاصه بالخوف من الغرباء والتوجه نحـو    ة لو تم تعميم النتائج المنفصل      كبيراً أن هناك خطراً  
  .العنف بين الشباب األلمانى 
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دور الجامعـة فـى مواجهـة       " وكانت بعنـوان      :)٢٠٠١(وفاء محمد البرعى  دراسة  
تناولت الدراسة تحليل التطرف    ، "باب فى المجتمع المصرى     التطرف الفكرى والعنف لدى الش    

وتم تتبع دعائم   ، جرائية للدراسة  يشتمل على المفاهيم اللفظية واإل     )تحليالً نقدياً (الفكرى والعنف   
سـتعراض  اوأسباب التطرف الفكرى وخصائص المتطرفين وأسباب وأساليب مواجهة العنف و        

 طالب وطالبة مـن     )١١٠٠(شملت العينة   و، عه وأنماطه المداخل المختلفة لدراسة العنف وأنوا    
 - اإلسـكندرية  - الهندسة في كل من جامعـات المنـصورة   -األسنان  طب-كليات الصيدلة 

اسـتطالع   - اختبار المواقف للتطرف الفكري والعنـف :  عديدة منها سواستخدمت مقايي لمنياا
لتنـاقش العالقـة بـين      النتـائج   ولقد جائت   ، آراء الطالب حول ظاهرة العنف والتطرف في        

والتغيرات المجتمعية التى حدثت فى المجتمع المصرى خالل فتـرة          ، التطرف الفكرى والعنف  
 لتحلل الظاهرة وتحدد األسباب وتضع الحلول المقترحة للخروج من عنـق الزجاجـة  الدراسة 

قترحت الرسـالة  وا بالعمل والقضاء على البطالة وترسيخ القيم الدينية مضموناً وليس شعارات
مع القضية بأكثر من طريقة وتقـديم   العديد من الدراسات المستقبلية للتأكد المستمر من التعامل

منها عمالـة األطفـال وغفلـة النظـام      بأشكاله فالحلول لبعض الظواهر التي أدت إلي العن
الباحثـة  وكذلك عرضـت   ومشاركته الفعلية في الحياة السياسية السياسي عن االهتمام بالشباب

سـتعراض وظائفهـا وأهـدافها    ادور الجامعة فى مواجهة التطرف الفكرى والعنف من خالل       
  . ومحددات الدور التربوى والخدمى والتحديات التى تواجهها وتعوقها عن تحقيق دورها

 وكـان عنوانهـا   :  )٢٠٠١( سعيد محمود مرسى   و سعيد طه محمود  دراسة  
تهدف الدراسـة  ، رة التطرف والعنف فى المجتمع المصرى    األبعاد االجتماعية و التربوية لظاه    

رؤية شباب الجامعة ألبعاد وأسباب الظـاهرة       ، إلى التعرف على أبعاد ظاهرة التطرف والعنف      
والتوصل إلى أهم أسباب عالج الظاهرة واقتراح أهم        ، باعتبارهم الفئة المستهدفة والقائمين بها    
ـ " ٧٧١"تكونت عينة الدراسة مـن      ، هاالمتطلبات التربوية لمواجهتها والحد من     ،  وطالبـة اًطالب

استخدمت الدراسة استبانة من إعداد الباحثين حيث أنها اشتملت علـى خمـس أبعـاد لقيـاس          
األسباب التربوية تلعب دور واضـح فـى تفـسير    : وتوصلت نتائج الدراسة إلى التالى  ، العنف

ور التربية فى مـسألة التطبيـع       ظاهرة التطرف والعنف فى المجتمع مما يؤكد على خطورة د         
كما أن األسباب االقتصادية واالجتماعية تـأتى فـى         ، والتنشئة االجتماعية وغرس قيم االنتماء    

حيث رفـض   ، بينما جاءت األسباب السياسية فى المرتبة الثالثة لتفسير الظاهرة        ، المرتبة الثانية 
  . فى تفسير هذه الظاهرةأفراد العينة أن يكون الدين أو التدين من األسباب المهنية

التطرف والعنـف بـين     " وكانت بعنوان    : )٢٠٠٣(محمد عبد اهللا السيد العدل    دراسة  
وهدفت الدراسة إلى إلقاء الـضوء علـى الجـذور التاريخيـة            ، " شباب الجامعات فى مصر     
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والوقوف على أهم شواهد مشكلة التطرف والعنـف فـى الوسـط           ، ومشكلة التطرف والعنف    
، ف بين الشباب وعوامل تصاعد حـدتها     والتعرف على أسباب مشكلة التطرف والعن     ، الطالبى  

ورصد وتحليـل الـدور     ، تربوى االسالمى من التطرف والعنف    والتعرف على موقف الفكر ال    
وتقـديم تـصور تربـوى      ، ة فى مواجهة مشكلة التطرف والعنف     التربوى للمؤسسات التعليمي  

واتبـع  ، واالتجاهات وخاصة المحور التربـوى لمحاور مقترح لمواجهة تلك المشكلة فى كافة ا      
وخرجت الدراسة  ، واستخدم الباحث استبيان    ، الباحث المنهج التاريخى والوصفى فى الدراسة       

بأهم التوصيات والمقترحات بضرورة تطوير جميع عناصر العملية التربوية لمواجهة التطرف           
   .والعنف وحل المشكالت التى تواجه الشباب الجامعى

  : تعقيب عام على الدراسات والبحوث السابقة 
قامت ، بعد استعراض الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بالمحاور الثالثة       

والنتائج ، واألدوات المستخدمة ، والعينة، الباحتة بالتعليق عليها من حيث الهدف     
  : وذلك كما يلى–

  : األهداف) ١(

  :ثة محاور يتم عرض أهدافها كما يلىتم تقسيم الدراسات والبحوث السابقة إلى ثال

 يمكن إجمال أهم ما هدفت إليه الدراسات والبحـوث المتعلقـة بـالمحور األول               :أوالً
  :  فى النقاط التالية )العنف األسرى(

بينما هدفت بعض الدراسات لقياس ظاهرة العنف لدى بعض شرائح المجتمع وأكثرالفئـات              -
ودور المؤسـسات    وأسباب مشكلة العنـف   الفئات المتضرة   التى تنتشر بها ظاهرة العنف وأكثر     

 (دراسـة  )١٩٩٧،حسام جابر صالح    (،) ١٩٨٩ ،  وسعيد نصر  سناء سليمان ( كما فى دراسة    االجتماعية  
  ) .٢٠٠١ ، معن القاسم

 أسـباب انتـشار     و  وهناك دراسات ربطت بين السلوك العدوانى و بعض سمات الشخصية          -
) ١٩٩٩ ، حصة الناصـر  وصفوت فرج   (كما فى دراسة    ، )١٩٩٨هديه ، فؤادة  (العنف كما فى دراسة     

 .) ٢٠٠٠،وعادل سلطان  ناهد رمزى(و

المـصرية  (التعرف على مدى إدراك العنـف بـين العينتـين     وهدفت بعض الدراسات إلى     -
 )١٩٩٩،  صفوت فرج وهبة إبراهيم      دراسة(وو ارتباطه ببعض سمات الشخصية      ) والسعودية

للتعرف على الفروق بين المرأة اليمنية       )٢٠٠٧، روى أحمد العزي    أ (اسة  دروكذلك جاءت   ، 
التعرف على الفروق بين المرأة اليمنيـة       ، دراك العنف الواقع عليهن     إوالمصرية فى حدوث و   
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  .والمصرية فى المعاناة من القلق واالكتئاب

، الـسن (ف التعرف على مدى وجود اختالف فى حجم وأنماط العنف بين الـشباب بـإختال           -
الـسمات   دراسـة وكـذلك   ) والمجتمع المحلى ، والحالة التعليمية ، والحالة االجتماعية ، والنوع

 )٢٠٠٢،عفـاف إبـراهيم عبـد القـوى       (دراسـة  كما فـى     العامة لمرتكبى جرائم السلوك العنيف    
 . )٢٠٠٠ ، طريف شوقى( ودراسة)٢٠٠٢ ،سوسن فايد(ودراسة

ا يحيط بها من تصورات و تبريرات أدائيه فى ضـوء  ودراسة العالقة بين مواقف العنف وم    -
ة الـنظم الـسياسية و األقتـصادي      (المتغيرات المتفاعلة في تشكيله على المستوى البنائى العام         

، و دراسـة صـور العنـف        )  االجتماعية ةسرية ونظم التنشئ  النظم األ ( ، والخاص   ) السكانية
( دراسـة ، )٢٠٠٢، أحمد زايد و آخـرون      (  الحياتية ، وما يحيط بها من تصورات وأسباب دراسة        

 .)٢٠٠٣ ،سميحة نصرعبد الغنى

معرفة الفروق بين الطالب ذوى السلوك العنيف عن أقرانهم من العـاديين فـى متغيـرات               -
المستوى االقتصادى واالجتماعى،إدراك لتربية األسرية، القيم الشعور بإحباطـات الطفولـة،           (

 الجنـسين   نوكذلك الفـروق بـي    ) ٢٠٠٣، مود مندوه   مح( دراسة   كما فى ) سمات الشخصية 
 ).Schmindtgall & Kirby,2005(شمندجال وكربى   لمرتكبى سلوك العنف األسرى دراسة

،وكذلك معرفة العالقة   ) ٢٠٠٢عوض أحمد، ( كما فى دراسة     العنف األسرى  ومعرفة أنماط  -
  .)٢٠٠١ ، عمرو علي(دراسة و )٢٠٠٠حسام عزب،(  كما فى دراسةباءبين عنف األبناء و عنف األ

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الروابط بين استخدام المواد المخدرة وسـلوك العنـف        -
  .Mandell Dorothy , Etc) 2002,( دراسةكما فى  والتشرد

مـشاهدة العنـف    ( وهدفت بعض الدراسات لبحث التأثيرات المختلفة للعنف األسرى مـن            -
وبحـث عالقـة    ، وكذلك اساءة معاملة األطفال   ،  على سلوك األفراد   )االسرى أو التعرض له     

كما ومسارات مشاكل الطفولة وتطور اإلضطرابات النمو لألطفال المتعرضون للعنف األسرى           
 )Klika & Melissa (2005,و) ١٩٩٧سـهير الـنمس،  (و ) ٢٠٠٥كليكا،(و ) ٢٠٠٥ماتثياس،  (دراسةفى 

 دراسـة و ) (Mc Guigan, et. al.,2000 ودراسـة )Galo,2000(و دراسة  Morely, 2000)( ودراسة 
),2004 Anaya(  دراسة و),2004  Woolfolk( ودراسة )Wolef ,Foshee,2003)(  ودراسة) ,2003 

Cunningham(  ودراسةet al. ,2005) Komosa( دراسة  و)Snow-Stephen-H,2005(دراسة   و
)& John ,2005 Matthias .( 

دراسـة   تحليل تأثيرالعنف األسرى والطالق والجنس على توقعات الزواج،       وهدفت الدراسة ل   -
  . )Pham, 2000 (فام دراسة  و) Dillon & Hollie,2005(ديلون وهولى 
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االتجـاه نحـو    ( أهم ما هدفت إليه الدراسات والبحوث المتعلقة بالمحور الثانى           :ثانياًً
  : وتتمثل فى النقاط التالية) التطرف

اسات إلى التعرف على أهم أشكال التعصب و مدى انتشارها بـين            هدفت بعض الدر    -
سـمة  معرفة العالقة بين و، ات التعصبيه بين الجنسين  االتجاهالشباب كما فى دراسة و معرفة     

معتـز  (ودراسـة   ،)١٩٨٩معتز عبداهللا ،(كما فى دراسة    التحكممركزو) أ(التعصب و نمط السلوك     
مفيـد  و  حسين حسن    (، ودراسة )٢٠٠١يوسف الرجيب، (و) ١٩٩٨ن،حسن طاحو ( ودراسة  ) ١٩٩٨عبداهللا ، 

   .)Pamilla,1996(  دراسة باميال و)١٩٩٨، سعيد

ماجـدة  (الفكر المتطرف على الرؤية اإلقصائية للفرد كما فـى دراسـة         ومعرفة تأثير   -
  .)٢٠٠١  ،أحمد الشافعيومحمود 

  من  وكالً  االتجاه نحو التطرف   بينالعالقه  البنية النفسية للشخصية المتطرفة ومعرفة      معرفة   -
 ،)١٩٩٦هـشام عبـداهللا ،    (والحاجه لألمن النفسى والنضج النفسى واالجتماعى كما فى دراسـة           

    .)١٩٩٣،ل سليمان جال(ودراسة 

 إلى الكشف عن مدى موافقـة الـشباب أو          )١٩٩٤،سامي عبد القوي    ( هدفت دراسة وكما   -
 .رفضه للعمليات االرهابية 

بحث العالقة بين رتب الهوية األربعـة كمتغيـرات مـستقلة           الدراسات إلى   وهدفت بعض    -
واالتجاهات التعصبية والتوجة الدينى كمتغير تابع وكذلك الى اختبـار عموميـة واالتجاهـات         
التعصبية و التعرف على ترتيب أفراد العينة على كل من رتب الهوية األربعـة واالتجاهـات                

كما فى دراسة فلتون    و )٢٠٠٠،هانى الجزار (نسية والرياضية دراسة    التعصبية الثالثة الدينية والج   
),1997 Fulton1(.  

لبحث التطرف اليمينـى بـين   )  Boehnke, et al 1998,(وهدفت دراسة بونكى وأخرون  -
المراهقين ، وركزت على نجاح دور المدرسة والتحكم األبوى بواسـطة الطريقـة الرئيـسية               

  . إيلدر التداخلية االشتراكية االجتماعيه لكولمان وطريقة

صادر التطـرف كمـا     م إلى التعرف على   :)١٩٩٨ (محمد رفقي عيسى   دراسة وتهدف -
 . مصر والكويتيدركها الشباب في

إلى التعرف على المتغيـرات المعرفيـة و        ) ٢٠٠٠،الدسوقى إبراهيم    (دراسةوكما هدفت    -
 واالقتصادى لدى شـباب الجامعـة مـن         الالمعرفية التى ترتبط بتشكيل كل من اإلتجاه الدينى       

  ) .  السعة ، الشدة ، المرونة( خالل أبعادها الشكلية المقاسة

وهدفت بعض الدراسات إلى للتعرف على التطرف اليمينى و عالقته بالمـسار االجتمـاعى           -
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 Beck 2005,(و التعقد األدراكى كما فى دراسة بيك  وأخرون " للناس من ذوى المرض العقلى

, et al ( دراسة فـان و أخـرون    و),2003 Van, et al(  دراسـة صـباغ  وكـالرا    و )Sabbagh & 
Clara,1998(.  

  

العنـف  (أهداف الدراسات والبحوث المتعلقة بـالمحور الثالـث         : المحور الثالث    :ثالثاًً
  : وتتمثل فى النقاط التالية) االتجاه نحو التطرفاألسرى و

إلى التعرف على العالقه بـين   )١٩٩٤ ، لدسـوقي محمد ا و  محمود غالب ( دراسةوهدفت  
  .التوجه الدينى بشقيه الجوهرى والظاهرى فى االتجاه نحو العنف وخصائص الشخصية

إلى إلقـاء الـضوء علـى الجـذور         كما هدفت بعض الدراسات والبحوث السابقة        -
 ،والوقوف على أهم شواهد مشكلة التطرف والعنـف       ، التاريخية ومشكلة التطرف والعنف     

، ف بين الـشباب وعوامـل تـصاعد حـدتها         والتعرف على أسباب مشكلة التطرف والعن     
ورصد وتحليل الدور   ، تربوى االسالمى من التطرف والعنف    والتعرف على موقف الفكر ال    

وتقديم تصور تربـوى    ، ة فى مواجهة مشكلة التطرف والعنف     التربوى للمؤسسات التعليمي  
 كمـا  المحاور واالتجاهات وخاصة المحور التربوىمقترح لمواجهة تلك المشكلة فى كافة  

 )٢٠٠١،وفـاء محمـد البرعـى     ( ودراسـة  )٢٠٠٣،محمد عبد اهللا السيد العدل     (فى دراسة   
  .)٢٠٠١ ،سعيد محمود مرسى و سعيد طه محمود( دراسةو

دراسة العنف السابق والتوجـه  ل : Frindte et al )١٩٩٦،فريندتى و أخرون (  راسةد وهدفت -
 . من الغرباء و التطرف اليمينى بين الشبابنحو الخوف

هدفت إلى التعرف على عالقة التفكير الناقد       ف) ٢٠٠٠، بزعزت عبدالكريم الع  ( أما دراسة  -
وطبيعـة  ، )التطـرف  -الدوجماطيقية  (بخبرة التذوق الجمالى وبعض متغيرات الشخصية       

ومدى التـداخل  ، ةالفروق بين نوعى الجنس والتخصص الدراسى بالتسبة لمتغيرات الدراس 
 تطـرف  –بين مكونات التذوق الجمالى وبين متغيرات التفكيـر الناقـد والدوجماطيقيـة             

  .االستجابة من خالل التحليل العاملى

االتجـاه نحـو   أما الدراسة الحالية فتهدف إلى دراسة العالقة بين العنـف األسـرى و     
  . لدى عينة من الشباب الجامعىالتطرف

   : العينــة)٢ (
والعمـر ممـا    ، اختلفت العينات المشتركة فى الدراسات السابقة من حيث الحجـم           لقد  

  .يصعب تعميم نتائج تلك الدراسات
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   :)العنف األسرى( فيما يتعلق بالمحور األول):أ(

   .فرداً) ٥٠٠٠(إلى ) ٦٠( امتد حجم العينة من : من حيث الحجم-

دراسـات والبحـوث المتعلقـة      تراوحت األعمار الزمنية  لعينات ال   : من حيث العمر   -
  .عاماً )٦٢-٤(بالمحور األول من 

  :  من حيث النوع -

  و )٢٠٠١ ، عمرو علي ( نجد بعض الدراسات تناولت عينة من الذكور واإلناث مثل دراسة         
أحمـد زايـد و    ( و) ١٩٩٧، سهير النمس    ( و )١٩٩٨فؤادة هديه ،  (و  ) ٢٠٠٠،وعادل سلطان    ناهد رمزى (

) ٢٠٠٢،عفاف إبراهيم عبد القـوى      ( دراسة و )٢٠٠٣ ،سميحة نصرعبد الغنى  (  سةدراو) ٢٠٠٢، آخرون  
 2005,( ودراسـة  Mandell Dorothy , Etc) 2002,( ودراسـة  )Klika & Melissa 2005,(ودراسة 

Schmindtgall & Kirby.(  

  )١٩٩٩،  صفوت فرج وهبة إبراهيم دراسة(وبعضها تناول عينة من اإلناث فقط مثل  - 

روى أ (و  )Anaya 2004,(آنايا  دراسة  و)٢٠٠٢عوض أحمد، (و )١٩٩٩ ،   حصة الناصر  و فرج   صفوت(و
  .)٢٠٠٧، أحمد العزي 

-H )Snow-Stephen - اسـتيفن  -دراسـة سـنو   وبعضها تناول عينة من الذكور فقط مثل         -

H,2005 ( و دراسة)٢٠٠٢، سوسن فايد.(  

    - :)االتجاه نحوالتطرف(فيما يتعلق بالمحور الثانى: )ب (

   .فرداً) ٣٣٣١(إلى ) ٨٠( امتد حجم العينة من : من حيث الحجم-

 تراوحت األعمار الزمنية  لعينات الدراسات والبحوث المتعلقـة بـالمحور            : من حيث العمر   -
  .عاماً )٥٠-١٨(الثانى من 

  :  من حيث النوع -

  عبـد اهللا معتـز ( دراسـة  نجد بعض الدراسات تناولت عينة من الذكور واإلناث معاً مثل         
،١٩٨٩(  

 ،)١٩٩٦ ،هشام عبد اهللا (دراسة ، ) ١٩٩٤،سامي عبد القوي  (دراسة  ) ١٩٩٣،ل سليمان   جال(دراسة  
  (دراسـة و  ) ٢٠٠١  ،أحمد الـشافعي  وماجدة محمود    ( دراسة و ،)١٩٩٨ ،محمد رفقي عيسى   (دراسةو  

   ).Van, et al 2003,(ودراسة فان و أخرون ، )٢٠٠١، يوسف الرجيب

  .)٢٠٠٢،هانى الجزار( فقط مثل دراسة) المسلمين(ها تناول عينة من الذكور وبعض  -

  : فيما يتعلق بالمحور الثالث):جـ (
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   . فرداً)١١١٧(إلى ) ٣٢٠( امتد حجم العينة من : من حيث الحجم-

 تراوحت األعمار الزمنية  لعينات الدراسات والبحوث المتعلقـة بـالمحور            : من حيث العمر   -
  .عاماً) ٢٢-١٤(الثانى من 

  :  من حيث النوع -
دراسة فريندتى و أخرون  نجد بعض الدراسات تناولت عينة من الذكور واإلناث معاً مثل

),1996 Frindte et al(، دراسة و)وفاء البرعى (ودراسة  ، )١٩٩٤ ، محمد الدسوقي و محمود غالب ،
محمد عبد اهللا السيد (دراسة  و، )٢٠٠١،سعيد محمود مرسى و سعيد طه محمود( دراسةو  ، )٢٠٠١
  .)٢٠٠٠،عزت عبدالكريم العذب (راسةود )٢٠٠٣، العدل
محمد  و محمود غالب(  دراسةمثلالمسلمين والمسيحين معاً  الدراسات تناولت عينة من أن نجد 

  .)١٩٩٤ ، الدسوقي
ـ  ٢٠٠ (اًفـرد  " ٤٠٠"أما الدراسة الحالية فتجري علي عينة تتكـون مـن             و          اً طالب

عاماً مـن طـالب جـامعتى الزقـازيق         ) ٢٢ -١٨( بين تتراوح أعمارهم    ممن) طالبة٢٠٠
ولم تجـد الباحثـة فـى الدراسـات      ، ق حيث تتناسب مع متغيرات الدراسة     واألزهر بالزقازي 

يتم مقارنتهم فى العنف األسـرى واالتجـاه   ) إناث/ ذكور  (السابقة عينة من الشباب الجامعى    
  .نحو التطرف معاً

 مقاييس و اختبارات مختلفة كما يتـضح         أستخدمت الدراسات والبحوث السابقة    :دواتاأل )٣ (
  :فيما يلى

   ):العنف األسرى(لقياس  استخدمتها الدراسات والبحوث السابقةمقاييس التى  ال):أ (

، )١٩٨٩، وسعيد نصر سناء سليمان   (كما فى دراسة    ظاهرة العنف   مقياس لقياس   استخدم  تم -
عفاف إبراهيم عبد القـوى     ( ودراسة   )١٩٩٧، سهير النمس   ( صفي كما فى دراسة   منهج المسح والو  و
، )١٩٩٧،حـسام جـابر صـالح    ( استمارة جمع البيانات ومقياس للعنف كما فى دراسـة   و، )٢٠٠٢،

فـؤادة هديـه    ( كما فى دراسة     ومقياس السلوك العدواني لألطفال ومقياس مفهوم الذات لألطفال       
محمـد  ( اهات الطالب نحو ظاهرة العنف ضد المرأة كما فى دراسة         مقياس لتحديد اتج  ، )١٩٩٨،

و مقياس مـصدر     مقياس العنف ضد المرأة و مقياس تنسي لمفهوم الذات        و، )١٩٩٨، سيد فهمى   
اسـتخدم  ، )١٩٩٩ ، حـصة الناصـر   وصفوت فـرج  (  كما فى دراسة  عداد جوليان روتر  إالضبط  

عداد ولـيم فيـتس     إ تنسي لمفهوم الذات     مقياس العنف ضد المرأة اعداد صفوت فرج ومقياس       
 دراسـة (عـداد هـانز   إاستخبار أيزنك للشخصية    عداد جوليان روتر و   إ مصدر الضبط    مقياسو

قياس العنف الوالـدى    م ،واستخدم مقياس العنف نحو األشقاء    ، )١٩٩٩، صفوت فرج وهبة إبراهيم     
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ـ ( كما فـى دراسـة  العنف المدرسى  مقياس سلوك و، بناءكما يدركه األ    ، )٢٠٠٠سام عـزب، ح
كما فـى     استمارة بيانات احصائية    ،)٢٠٠٠،وعادل سلطان    ناهد رمزى ( مقياس العنف ضد المرأة   

، ) ٢٠٠٢عـوض أحمـد،   (و كذلك دراسة    إلنها دراسة استطالعية     ) ٢٠٠١ ،  معن القاسم  ( دراسة
ومواقـف  واستبيان عن أسباب العنف و استبيان للتصورات عن العنف و استبيان أدائية العنف          

(  دراسـة و )٢٠٠٢، أحمد زايـد و آخـرون       ( للعنف و ثالثة أسئلة لضبط العنف كما فى دراسة          
ومقيـاس كورنيـل للنـواحى      ، ) PAQ(مقياس الشخـصية    و ، )٢٠٠٣ ،سميحة نصرعبد الغنى  

 ومقياس الشعور بإحباطـات الطفولـة، ومقيـاس    ،)٢٠٠٢ ،سوسن فايد ( كما فى دراسة  العصبية  
 االسـقاطى ، واختبـارتفهم      واستمارة المقابلة االكلينكيـة ، واختبـار اليـد        السلوك العنيف ،    

 واستخدمت احـصائية    ،) ٢٠٠٣، محمود مندوه   ( ، والبرنامج العالجى كما فى دراسة       الموضوع
وتـم  ،  Mandell Dorothy , Etc) 2002,(آخرون  سلوك االطفال كمصدر بيانات للمرحلة العليا

ستخدام بيانات أرشيفية مـن بـرامج   ابى سلوك العنف األسرى وتم  فحص التقاريرالذاتية لمرتك  
و ، Schmindtgall & Kirby)  2005,(محكمة العنف األسرى تم فيها استخدام مقياس الـصراع  

ـ    يضاًأمقياس نظام الصراع لتقييم وجودالعنف فى أسرة المشارك و         ـ  ة تم تقييم الحال  ة الزواجي
 ون بناء  البيانات عن طريق استبيان لتصنيف المشارك      لوالديهم وسنهم وقت الطالق ، وتم جمع      

ومقيـاس الخلفيـة   ، )Dillon & Hollie 2005,( على بيانات أسرهم األصلية كما فـى دراسـة   
وتجاربهم الماضية عن   ) اللفظى والبدنى (الديموغرافية وذكرياتهم عن عدوان الراشدين العائلى       

كتئـاب  وتجاربهم األخيرة لال  ،  المجتمعى   انالضغوط الحادة وعدوان األب على الطفل والعدو      
  1998,( والقلق والعدوان والغـضب والمـشاكل الشخـصية وأعـراض الـصدمة دراسـة      

Blumenthal&Deborah ( ،    واستمارة العوامل النفسية المرتبطة بظاهرة العنـف فـى األسـرة
ات هـؤالء   وتحليل مضمون إجاب  ، سرة المصرية و استمارة ظاهرة العنف داخل األ     ، المصرية

الختبار روبرتس لـوعى الـذات االسـتنباطى    ، )٢٠٠٠ ،طريف شـوقى (األفراد كما فى دراسة   
مـن  ، Morely, 2000)( استخدام أسلوب المقابلة مع عينـة الدراسـة  ،  )Galo,2000("لآلطفال 

وطبق عليهم اسـتبيان  ، )Pham ,2000 (ومقياس العنف األسرى، مقياس إساءة المعاملة األطفال
 Wolef(كمـا فـى دراسـة    ) (Self – Admistered Questionnaire النفـسى  البناء

,Foshee,2003( ،   ستعراض الماضى للحالة لجمع المعلومات كما فى دراسـة         اواستخدام طريقة
),2004  Woolfolk( ،ومقيـاس المنـاخ   ، واستخدم مقياس المناخ المدرسى كما يدركه الطالب

ومقيـاس المـستوى الثقـافى لألسـرة     ،  سلوك العنفومقياس،المدرسى كما يدركه المعلمون    
  .)٢٠٠٦،محمود سعيد الخولى(دراسة كما فى  المصرية
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االتجـاه نحـو   (لقيـاس   استخدمتها الدراسات والبحوث السابقةمقاييس التى  ال :)ب (
استخدمت مقاييس االتجاهات التعصبية القومية، واالتجاهات التعـصبية الدينيـة،           - ):التطرف

، االتجاهات التعـصبية للرجـل       ، االتجاهات التعصبية الرياضية     التعصبية الطبقية  االتجاهات
ضـد  (ضد المرأة ، االتجاهات التعصبية للمرأة ضد الرجل، االتجاهات التعـصبية اإلقليميـة              

، االتجاه المحافظ، االتجاه االنتقائى، وجميعهـا مـن          ، االتجاه التحررى   )الفالحين والصعايدة 
عداد الباحث  إومقياس التطرف للشباب من     ، )١٩٨٩، معتز عبد اهللا  ( كما فى دراسة   إعداد الباحث 

واستمارة لجمع المعلومات تعكـس اتجاهـات الـشباب         ، )١٩٩٣،ل سليمان   جال(كما فى دراسة    
 مقياس االتجاه نحو التطـرف  ،)١٩٩٤،سامي عبد القـوي  (هم حول ظاهرة االرهاب دراسة     ئوآرا

 ، واختبار األشكال  التعصبية واستخدم اختبار االتجاهات،)١٩٩٦،هللا هشام عبـد ا  (كما فى دراسة    
،  االنـدفاع / ، واختبار تزاوج األشكال المألوفة لقيـاس التـروى         المتضمنة الصورة الجمعية  

 واستخدم مقيـاس االتجاهـات    ، )١٩٩٦، حمد عثمان وأحسين طاحون    (ة  دراس مقياس الدجماطيقية 
 1997,(، و مقياس التوجه الدينى كما فى دراسـة فلتـون              ثالتعصبية ضد السود إعداد الباح    

Fulton1(، دراسة مقياس التعصب و  )    سن عید  و حسین ح د س طبق عليهم مقياس سـمة   ،)١٩٩٨ ،مفی
واستخدم الباحـث   ، ) ١٩٩٨،  معتز عبد اهللا   (كما فى دراسة    ) أ(التعصب، و مقياس نمط السلوك      

اسـتمارة بيانـات    و ،)٢٠٠٠،الدسوقى إبراهيم   ( دراسةلروكينس  ) E(مقياس الدوجماتية الصورة  
 واستخدام مقيـاس    ،)٢٠٠١  ،أحمد الشافعي وماجدة محمود   ( كما فى دراسة     حادي الرؤية أومقياس  

، واسـتخدم مقيـاس االتجاهـات        )٢٠٠١،  يوسـف الرجيـب    ( دراسة فىاالتجاه نحو التعصب    
   .)٢٠٠٢،هانى الجزار(التعصبية كما فى دراسة 

 العنف األسـرى  (لقياس   استخدمتها الدراسات والبحوث السابقة   يس التى   مقايال: )جـ(
  ) :واالتجاه نحو التطرف

مقياس االتجاه نحو ،  مقاييس هى التوجة الدينى إعداد عبد الرقيب البحيرى ٨استخدمت  -
، ختبار تأكيد الذات او، ومقياس الجمود و مقياس السيطرة ، قائمة أيزنك للشخصية ، العنف 
 و محمود غالب(دراسة  فى وذلك ختبار سمة القلق للكباراو، اس روثر لوجهة الضبط و مقي

قاعدة للتحليل التركيبى ثنائى ال  وتم جمع بيانات ، هذه البيانات توفر ،)١٩٩٤ ، محمد الدسوقي
بعاد للتوجه نحو التطرف اليمينى ومتغيرات الجنس و مستوى التعليم أو القابليه لثقافات األ

 كما فى  استبياناماستخدوتم ،  )Frindte et al 1996,(دراسة فريندتى و أخرون  متنوعهشبابيه 
سعيد محمود  و سعيد طه محمود( دراسة و )٢٠٠٣، محمد عبد اهللا السيد العدل(دراسة 
 - اختبار المواقف للتطرف الفكري والعنف( عديدة منها سمقايياستخدام  متو، )٢٠٠١،مرسى

، وفاء البرعى ( ودراسةكما ىف دراسة )    حول ظاهرة العنف والتطرفاستطالع آراء الطالب
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و ، ومقياس التفكير الناقد، حساس بالجمال للمرئيات والسمعياتوتم استخدام مقياس اإل ، )٢٠٠١
كما تم استخدام ، تش لـ روكي) E(ومقياس الدوجماطيقية الصورة ، مقياس الصداقة الشخصية

  .)٢٠٠٠،بزعزت عبدالكريم الع (دراسة كما ىف حصائيةاالساليب اإل
  العنف األسـرى مقياس( العنف األسرى لقياس استخدمت أما الدراسة الحالية فقدو    -

مقياس االتجاه  ( االتجاه نحو التطرف     لقياسو،  من إعداد الباحثة   )كما يدركه الشباب الجامعى   
جتماعى واالقتصادي  ومقياس المستوى اال  ، من إعداد الباحثة  )  للشباب الجامعى  نحو التطرف 

واستمارة المقابلة الكلينكيـة مـن      . كأدوات سيكومترية ) ٢٠٠٠:محمد بيومى خليل  ( إعداد  
كـأدوات  ) ٢٠٠٠،محمد بيـومى خليـل      (واستخبار الذات االسقاطى إعداد     ، إعداد الباحثة   

  .كلينكية

  :النتائــج) ٤ (
   :)العنف األسرى( المحور األولنتائـج ):أ(

وجود عالقة ارتباطية بين معـدل التعـرض   ج الدراسات السابقة إلى  أكدت بعض نتائ -
تجاها نحو العنـف    اكما ثبت أن الذكور أكثر      وللعنف فى االفالم واتجاهات الشباب نحو للعنف        

  .) ١٩٩٧، سهير النمس (من اإلناث كما فى دراسة 
اتضح  ، وعدوانسلوك العنف وال أشارت النتائج وجود فروق دالة بين الذكور واالناث فى و-

 كما فى  للعدوان الداخلى عكس الذكور الذين يميلون للعدوان الخارجىأن االناث أكثر ميالً
محمود سعيد (و )١٩٩٨فؤادة هديه ،( ودراسة ،)١٩٨٩، وسعيد نصرسناء سليمان ( دراسة 
  .)٢٠٠٦،الخولى

نـة فـي   وجود فروق دالة بين متوسطات افراد العي      )٢٠٠١ ، عمرو علي (وذكرت دراسة   
  .العنف و في العنف الجسدي و في العنف اللفظي لجانب طالب الطبقة االقتصادية المنخفضة

العنـف  ، العنف ضد الوالدين  ( منها    وأوضحت النتائج أن العنف األسرى يأخذ أشكاالً       -
من مرتكبى جرائم العمف وأنهم كانوا      ، )العنف ضد األبناء  ، العنف ضد األخوة  ، ضد الزوجات 

أثناء االعتداء كما اتضح وجود خصال نفـسية واجتماعيـة          ) برشام(عقاقير نفسية   تحت تأثير   
مستوى ، التعاطى للمخدرات ، معتقدات الفرد حول العنف   ، للمعتدى منها التعرض لثقافة العنف    

مما يؤدى إلى لجـوءهم     ، الفقر والبطالة نتيجة عدم وجود عمل     ، مفهوم الفرد عن ذاته   ، التدين
كمـا أن هنـاك انخفاضـا       ،  األسرة داخلل ساعدت على ظهور العنف      وكل هذا عوام  للعنف  

ملحوظا لجرائم اإلناث فى كل صور العنف التى شملتها الدراسة وأن الجرائم تكـاد تقتـصر                
  ). ٢٠٠٢،عفاف إبراهيم عبد القوى ( و )٢٠٠٠ ،طريف شوقى(على الذكور كما فى دراستى 
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 الضغوط الهيكلية مـن بطالـة       -١ وأوضحت بعض الدراسات أن أسباب العنف هى         -
 تنشئة اجتماعية داخل األسرة ، وازدياد العنـف عـن           -٣ أسباب سياسية ،     -٢وغالء وفقر،   

 )٢٠٠٢ ،سوسـن فايـد   (دراسـة   و )٢٠٠٢عوض أحمـد،  (و) ٢٠٠٢، أحمد زايد و آخرون     ( الماضى  
 (دراسـة   و  )٢٠٠٠،وعادل سـلطان     ناهد رمزى ( ودراسة   )٢٠٠٣ ،سميحة نصرعبد الغنى  (  دراسةو

  . )٢٠٠١ ، معن القاسم
حـصائية بـين    إلوجود فروق ذات داللة     ) ٢٠٠٣،  محمود مندوه    ( وأشارت دراسة    -

الطالب ذوى السلوك العنيف والعاديين فى إدراكهم للتربيـة االسـرية والقـيم االجتماعيـة ،            
 والشعور بإحباطات الطفولة ذلك لصالح الطالب ذوى السلوك العنيف و وجـود فـروق بـين           

سرة لـصالح   المستوى االقتصادى واالجتماعى لأل   الطالب ذوى السلوك العنيف والعاديين فى       
  .العاديين 

العنف المعنوى أكثر انتـشاراً مـن     )٢٠٠٧، اروى أحمد العزي     (  وأشارت دراسة     -
 على حده   وجود ارتباط دال بين التعرض وإدراك العنف كالً       ، العنف المادى لدى المجموعتين     

وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين اليمنية والمصرية فى التعـرض      ، االكتئابوالقلق و 
وجود فـروق  ، وادراك العنف وذلك لصالح المجموعة اليمنية التى كانت أكثر تعرضاً وإدراكاً  

دالة إحصائية بين المجموعتين فى المعاناة من االكتئاب وذلك لصالح اليمنيات بينما لم توجـد               
  . إحصائياً بين المجموعتين فيما يتصل بمتغير القلقفروق دالة 

 نتائج بعض الدراسات السابقة فى وجود فـروق بـاختالف الجـنس ونـوع                وأتفقت -
أوالتعـرض للعنـف المتبـادل بـين     ) كالضرب(التعرض إلى العنف األسرى اللفظى والبدنى  

غير مباشرة فى التعبيـر     وأظهرت النتائج أن اإلناث لها أساليب مباشرة و       ، الوالدين كمشاهدون 
وكذلك وجود عالقة بين التعرض للعنف داخل األسرة ومن لهم سجل تـاريخى             ، عن العدوان 

للتعرض إلساءة المعاملة وبين استخدامهم ألساليب التعبير عن العدوان و المشكالت الـسلوكية          
و  )Galo,2000(دراسـة وارتكاب الجرائم  كمـا فـى        ، المشاكل الشخصية وأعراض الصدمة   و

(  و دراســة كمينجــز) Pham ,2000 ( و دراســة)  Blumenthal&Deborah  1998,(  دراســة

Cummings,2000 ( و دراسة) ،٢٠٠٠حسام عـزب(  و دراسـة & John, 2005) Matthias .()  ولـف
   .)Cunningham 2003, (كنينجهام) (Wolef ,Foshee,2003 وفوشى

 متبـاداة  ة عالقال توجد  أنه   )١٩٩٩ ،   حصة الناصر  وصفوت فرج   (وذكرت دراسة    -
الحظ وجود عالقة سلبية بين تقدير الـذات      يوستثناء العصابية   ابين العنف و سمات الشخصية ب     

   .و الضبط الخارجي للسلوك
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بـالعنف  و إستخدام الكحوليـات     المواد المخدرة    رتباط تعاطى اوأكدت بعض الدراسات     -
وتـؤثر العوامـل    ، ت الطالب ويؤثر الفقر على سلوك واتجاها    ، سرى والتشرد األ

 االكاديمية على العنف والتشرد وتعاطى المخدرات فى المرحلتين المتوسطة والعليا         
 ،طريف شوقى( و )Woolfolk  2004,( وولفولكدراسة و  Mandell Dorothy , Etc) 2002,(دراسة 

٢٠٠٠(. 

متعلقـة بـالنمو،   اض المرضية ال لألعراًساءة معاملة الطفل يعتبرمصدر  إوالتعرض للعنف و   -
 Klika 2005,(  مختلفة من التعرض العنف أشكاالًن إلى أن الذكور واإلناث يظهروةضافباإل

& Melissa (. 

وأظهرت التحليالت أن التعرض لإلساءة الجنسية ينبأ فعال بتعاظم مستويات التعقيد النفـسى              -
 .Erbes et) عدمـه وأن هذة التعقيدات تختلف كلياً بين األسر التـى يـسودها العنـف مـن     

al,1999) استيفن-سنو و دراسة - H )Snow-Stephen-H,2005(.  

  ) :االتجاه نحوالتطرف( المحور الثانىنتائـج: )ب (

 العامـل األول  : لـدى الـذكور   إلهم أشكال التعصب ثالثة عوامل جود نتائجالأوضحت  
ة الطبقيـة، التعـصبية    وتشبع عليه االتجاهات التعصبية الرياضية، االتجاه المحافظ، التعـصبي        

، العامل الثانى وتشبع على قطبه اإليجابى االتجاهات التعصبية للجنس، على            القومية، السياسية 
وتشبع على قطبه اإليجـابى االتجـاه       ث  قطبه السالب االتجاهات التعصبية الثقافية، العامل الثال      

 التعصبية الدينية، االتجـاه     التحررى، التعصبية اإلقليمية، وعلى قطبه السلبى التعصبية للجنس،       
 العامل األول تـشبع علـى   :إلهم أشكال التعصب بالنسبة لإلناث وجدت أربع عوامل     ،المحافظ

 الثقافية، وعلى قطبه السلبى االتجاهات التعـصبية         التعصبية قطبه اإليجابى التعصبية الطبقية و    
وتـشبع   جنس، العامل الثالثلية ل العامل الثانى تشبع عليه التعصب ،اإلقليمية واالتجاه التحريرى 

  وعليه التعصبية الطبقية الدينية واالتجاه المحافظ، العامل الرابع وتشبع عليه االتجاه االنتقـائى            
  .) ١٩٨٩، معتز عبد اهللا( دراسة  السياسيةالتعصبية

مستوى النضج النفـسى    وجود عالقة ارتباطية سالبة بين التطرف و      : وأظهرت النتائج  -
، وفروق فى النضج النفسى االجتمـاعى       جود فروق في التطرف لصالح اإلناث      وو ،االجتماعى

تعـصب  لصالح الذكور، وتميزالشخصية المتطرفة ببنية نفسية خاصة عـن غيرهـا مثـل ال             
  . )١٩٩٣،ل سليمان جال(نا و الجمود الفكري دراسة والتصلب و السيطرة و ضعف األ
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ولى فى رؤية الشباب ألسباب ظـاهرة       ة األ أن البطالة احتلت المرتب   : ئجوأظهرت النتا  -
  ).١٩٩٤،سامي عبد القوي (رهاب  دراسة  هناك جهات أجنبية وراء اإلاالرهاب و

متوسط درجات الذكور أعلى من متوسط درجات االناث فـي      تفقت الدراسات فى أن     ا -
نحـو  االتجاه نحو التطرف كذلك اليوجد تأثير دال لمتغير المستوى الدراسي علـى االتجـاه               

   ).٢٠٠١،  يوسف الرجيب( دراسة وكذلك) ١٩٩٦،هشام عبد اهللا ( دراسة  كما فىالتطرف

تأثير دال للتفاعل بين الفكـر المتطـرف         بأنه ال يوجد      بعض الدراسات  أشارت  بينما -
 مفيـد سـعيد   و  حسين حسن   ( دراسةو )٢٠٠١  ،أحمد الشافعي وماجدة محمود   ( دراسةكما فى    والنوع

،١٩٩٨( .  

 التعـصبية أن اإلناث أعلى من الذكور فى االتجاهـات         حت بعض الدراسات ب    وأوض -
، كمـا ظهـر أن مرتفعـى         التعصبية الدينية، ولم توجد فروق بينهما فى باقى أبعاد االتجاهات        

 عدا االتجاهات    التعصبية الدجماطيقية أعلى من منخفضى الدجماطيقية فى كل أبعاد االتجاهات        
 الدينية، ولم توجـد   التعصبيةدين أعلى من المندفعين فى االتجاهاتالدينية، كما ظهر أن المترد 

، )١٩٩٦، حمـد عثمـان   وأحسين طاحون    ( ة دراس  التعصبية فروق بينهما فى باقى أبعاد االتجاهات     
أن سمة التعصب ترتبط ارتباطا موجبا بنمط السلوك         ) ١٩٩٨،  معتز عبد اهللا   ( دراسةأوضحت  و
  .رتبط ارتباطا سلبيا داال بمركز التحكم لدى الذكورواإلناث ما تن، بي لدى المجموعتين)أ(

 مـع ثقافـة    وتفاعالًالنتائج أن ذوى الهوية المهنية المرتفعة أكثر تمثالً بعض  وأوضحت  
 إزاء أعضاء الجماعات الخارجية المختلفة وإضافة إلى ذلك فهـم أقـل             األغلبية وأكثر تسامحاً  

 كمـا فـى   ية التى قد يبديها نحوهم أعضاء هذه الجماعـات   لإلستجابات التعصب   وإنتباهاً إدراكاً
  .Pamilla,1996)(  باميال دراسة

ـ   وجـود   بعض الدراسات السابقة فى  نتائجاتفقت   ين االنغـالق   ارتبـاط موجـب دال ب
يدولوجى والتعصب ضـد الـسود،      ارتباط موجب دال بين االنغالق األ     ،  واالتجاهات التعصبية 

رتبـاط سـالب    ا،   الشخصى والتعصب ضد مثلى الجنسية     ق بين ارتباط موجب دال بين االنغال    
، ارتباط موجـب دال بـين   والتوجه الدينى الجوهري)  تعلق-قنغالا -تشتت(بين رتب الهوية   

أما من حيث ترتيـب     ، )Fulton1 1997,(الجوهري   دراسة فلتون        تحقيق الهوية و التوجه الدينى      
 – الدينيـة    –االتجاهـات التعـصبية     ( التـالى    أفراد العينة على هذه االتجاهات على النحـو       

، وأن انغالق الهوية أكثر رتب الهوية قدرة على التنبؤ باالتجاهات التعصبية، محقق             )الرياضية
  . )٢٠٠٢،هانى الجزار(الهوية يسجل درجات مرتفعة على مقياس التعصب دراسة 
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رجال يميلون إلـى   أن ال)Sabbagh & Clara,1998( صباغ  وكالرا دراسة نتائجوأظهرت 
، ومجموعات التطرف اليمينى تستطيع تأييد مؤيدى الرأى البيئى فقط           اليمينى   الموقف التطرف 

  .كما أن مؤيدى الرأى البيئى يتبنون موقف يمينى متطرف

إلى أن أسلوب المعاملة الوالديـة الـسواء         )٢٠٠٠،الدسوقى إبراهيم   ( دراسةوتوصلت  
 و شدة اإلتجاه نحو العقيـدة واألخـالق، ارتـبط المـستوى      ارتبط ارتباطا سالبا بكل من سعة     
 ، ارتبطت الدوجماتية ارتباطاً    موجبا بشدة االتجاة نحو األخالق     االقتصادى واالجتماعى ارتباطا  

المؤيـدة  ( البحث العلمى، ارتفاع متوسط درجات المجموعـة      وجباً بشدة االتجاة نحو التعليم و     م
ادى علـى   تجاه االقتص لال) المؤيدة المعتدلة ( المجموعة   نع) المعارضة المعتدلة (و  ) المتعصبة

  .السواءكل من التسلط واإلهمال و

القـة طرفيـة بـين    وجود ع ) Beck , et al 2005, (دراسة بيك  وأخرونوأظهرت النتائج 
 .البعد االجتماعى تجاه الناس ذوى المرض العقلىالتطرف اليمينى و

  : المحور الثالثنتائـج ):جـ(

 إلى وجود فروق بين مرتفعى التوجة الـدينى          الدراسات والبحوث السابقة   تائجوأشارت ن 
ولى بالنسبة لكل من    العنف وذلك فى اتجاه المجموعة األ     الظاهرى و الجوهرى فى االتجاة نحو       

ووجدت فروق ذات داللة بين مرتفعى التوجه الـدينى الظـاهرى فـى    ، المسلمين والمسيحين   
و كانت الفـروق فـى   ،  فى اتجاه مرتفعى التوجه الدينى الظاهرى العصابية و الجمود و القلق    

اتجاه مرتفعى التوجه الدينى الجوهرى فى تأكيد الذات وذلك فـى عينـة المـسلمين و كـذلك            
و كـالً مـن     ، التوجه الدينى الظاهرى نحو العنـف     رتباط إيجابى دال بين     اووجد  ، المسيحين  

لق لدى المسلمين و كـذلك بـين التوجـه الـدينى و             العصابية و تأكيد الذات و السيطرة و الق       
رتباط موجـب دال بـين التوجـه الـدينى     اووجد ، الجوهرى و بين السيطرة ووجهة الضبط      

 محمود غـالب (دراسة  الظاهرى من االنبساطين و العصابية والجمود والقلق لدى عينة المسيحين       
  .)١٩٩٤ ، محمد الدسوقيو 

أن هناك خطرا كبيرا لـو تـم    )Frindte et al 1996,( دراسة فريندتى و أخرونت  ظهرأو
   .العنف بين الشباب األلمانى  بالخوف من الغرباء والتوجه نحوة الخاصةتعميم النتائج المنفصل

األسباب : إلى التالى )٢٠٠١،سعيد محمود مرسى و سعيد طه محمود(دراسة أكدت نتائج و
تطرف والعنف فى المجتمع مما يؤكد على  فى تفسير ظاهرة الاً واضحاًالتربوية تلعب دور

كما أن ، خطورة دور التربية فى مسألة التطبيع والتنشئة االجتماعية وغرس قيم االنتماء
بينما جاءت األسباب السياسية فى ، األسباب االقتصادية واالجتماعية تأتى فى المرتبة الثانية
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 أن يكون الدين أو التدين من األسباب حيث رفض أفراد العينة، المرتبة الثالثة لتفسير الظاهرة
  .المهنية فى تفسير هذه الظاهرة

التغيرات المجتمعية التى حـدثت فـى       اتفقت بعض الدراسات والبحوث السابقة فى أن        و
الحلـول  وتضع   ، والعنفتطرف   ال  االخيرة وعالقتها بظاهرتى     المجتمع المصرى خالل فترة   

 والقضاء على البطالـة وترسـيخ القـيم الدينيـة     بالعمل المقترحة للخروج من عنق الزجاجة
وغفلـة   بأشـكاله  فوتقديم الحلول لبعض الظواهر التي أدت إلي العن مضموناً وليس شعارات

 دور وكذلك تأكيـد  ومشاركته الفعلية في الحياة السياسية النظام السياسي عن االهتمام بالشباب
ستعراض وظائفها وأهدافها ومحددات    االجامعة فى مواجهة التطرف الفكرى والعنف من خالل         

دراسـة   كما فـى  الدور التربوى والخدمى والتحديات التى تواجهها وتعوقها عن تحقيق دورها        
   .)٢٠٠٣، محمد عبد اهللا السيد العدل( ودراسة )٢٠٠١،وفاء محمد البرعى(

وجود عالقـة ارتباطيـة    )٢٠٠٠،عزت عبدالكريم العـذب  (دراسةوتوصلت الدراسة إلى   
حاسـيس والمثيـرات الجماليـة    ومجموع درجات األجبة بين مجموع درجات التفكير الناقد   مو

حصائية علـى متغيـرات الدراسـة بـين         إوعدم وجود فروق ذات داللة      ، والمرئية والسمعية 
  .مجموعتى الذكور واإلناث ومجموعتى التخصص الدراسى العملى والنظرى

  :راسة الحاليةأوجه االستفادة من الدراسات السابقة فى الد

تتفق الدراسات والبحوث السابقة مع الدراسة الحالية فى أنها سيكومترية  وقـد اسـتخدمت                -أ
  .هذه الدراسات مقاييس وأدوات ستستعين بها الباحثة فى إعداد بحثها 

ـ           -١  ،  ة انتشار ظاهرتى العنف األسرى والتطرف داخل المجتمع المصرى بصفه عام
   .ةاصوتوجه الشباب نحوها بصفه خ

 العنف الذى يشاهده األبناء أو يتعرضون له فى طفـولتهم يـؤثر علـى سـلوكهم                 -٢
 .وشخصيتهم في المستقبل 

اسات السابقة كلها فى إتباع الباحثة للمنهج السيكومترى و         تختلف الدراسة الحالية عن الدر     -ب
كمـسبب   سري األُُلعنفاواختالف مضمونها حيث تستهدف الكشف عن العالقة بين     ، اإلكلينكى

 - دينى   –فكرى  (  بأبعاده    فى المجتمع ومنها التطرف    ةلظهورالعديد من االتجاهات الغير سوي    
 حيث لم تتطـرق أى      واالقتصادى  الجامعي باختالف مستواهم االجتماعى    اببالشلدى  ) لمانىع

 .منها إلى دراسة هذه العالقة

 على المتغيرات المستهدف     يؤثر تضح للباحثة أن العمر والنوع و المستوى االجتماعى       اوقد   -
  . دراستها
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ؤثر على و مالبيئة األسرية والوضع التعليمى لهما دور مباشر  وأشارت بعض الدراسات أن -
ودراسة ) ١٩٨٩، معتز عبد اهللا(فكار المتطرفة والتعصبية  كما فى دراسة  أبنائها األاكتساب 

   .)٢٠٠١،سعيد محمود مرسى و سعيد طه محمود( دراسة  و)٢٠٠٠،الدسوقى إبراهيم (

 وتهتم الدراسة بتأكيد وسطية االسالم وأنه دين يسر ال عسر يدعو للتراحم والتـسامح ونبـذ     -
  .كل أشكال العنف والتطرف

و ،  الجـامعي ابب الـش  اُألسري كما يدركه   لعنفا( ظهور الحاجة إلى تصميم مقياسى       -
  . الدراسة الحالية لتحقيق هدف)  الجامعيابب الش لدىاالتجاه نحو التطرفو

قة من حيث تحديد موقع الدراسـة       تفادة من الدراسات  والبحوث الساب     كما تعددت أوجه االس    -
وأخيـراً  ، الحاليـة   ة  ومن حيث إعداد أدوات الدراس    ، ومن حيث المنهج المتبع     ، الحالية منها   

  .عند صياغة فروض الدراسة 

االتجاه نحو التطـرف    و  اُألسري نفلع ا "ومن هنا فإن الدراسة الحالية تختص بدراسة        
  " . الجامعياببالشلدى 

  : الحالية  الدراسةروضف
في ضوء ما توصلت إليه نتائج البحوث والدراسات السابقة التى تم عرضها فى هـذا               
الفصل واإلطار النظرى فى الفصل الثانى يمكن صياغة الفروض التالية كإجابات متوقعة عن             

  :كلة الدراسة فى الفصل األول وهى على النحو التالىالتساؤالت التى أثيرت فى مش

  :الفرض األول

االتجـاه  و  اُألسري لعنفاإدراك    بين إحصائية ة ذات دالل  ة موجب ة توجد عالقة ارتباطي  
  . الجامعياببالشلدى نحو التطرف 

  :الفرض الثانى

  بعاً  اُألسري كما يدركه الشباب الجامعي تلعنف في اإحصائية داللةتوجد فروق ذات 

  . الذكورسابوذلك لح)  إناث-ذكور( للجنس 

  :الفرض الثالث

 اُألسري كما يدركه الشباب الجـامعي تبعـاً         لعنف في ا  إحصائية داللةتوجد فروق ذات    
ـ  )  مـنخفض - متوسـط   –مرتفع  ( للمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة       سابوذلـك لح

  .المستوى االجتماعي المنخفض
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  :الفرض الرابع

 الجـامعي تبعـاً     اببالش في االتجاه نحو التطرف لدى       إحصائية داللةق ذات   توجد فرو 
  . الذكورسابوذلك لح)  إناث-ذكور( للجنس 

  :الفرض الخامس

 اُألسري كما يدركه الشباب الجـامعي تبعـاً         لعنف في ا  إحصائية داللةتوجد فروق ذات    
ـ   )  مـنخفض  - متوسط   –مرتفع  ( للمستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة        سابوذلـك لح

  .المستوى االجتماعي المنخفض 

 :الفرض السادس

توجد اختالفات مميزة فى ديناميات الشخصية للشباب الجامعي بين الحـاالت الطرفيـة             
كمـا  )  نحو التطـرف   االتجاهو، العنف األسرى (األكثر ارتفاعاً واألكثر انخفاضاًعلى مقياسى      

  .يوضحها استخبار الذات اإلسقاطى

حة الفروض البد من توضيح إجـراءات الدراسـة وإعـداد واختيـار     وللتحقق من ص  
  . األسلوب اإلحصائى المناسب كما سيتضح ذلك من خالل الفصل التالى
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  الفصل الرابع
  منهج الدراسـة واجراءتها

  :مقدمة
  

التعرف علي العالقة بين العنـف األسـري واالتجـاه نحـو     تهدف الدراسة الحالية إلى    
العنف األسري واالتجـاه  (في متغيرات الدراسة وكذلك الفروق ،التطرف لدى الشباب الجامعي   
وباختالف المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي       ، )إناث/ ذكور(نحو التطرف باختالف الجنس   

  .الثقافي

والذي يتناسب وهـدف  ، لذا ستتناول الباحثة في هذا الفصل المنهج المستخدم في الدراسة 
عينة الدراسة وخصائصها وكيفيـة     و، الدراسة والذي يستطع من خالله دراسة مشكلة الدراسة       

اختيارها  وأدوات الدراسة سواء أدوات من إعداد الباحثة أو أدوات من إعداد باحثين آخـرين                
وذلك متوقفاً على مدى وجود أداة مناسبة لعينة الدراسة لقياس المتغيرات المراد دراستها لـدى          

تخدمة والتي ستطيع من خاللها     واألساليب اإلحصائية المس  ، وإجراءات التطبيق ، شباب الجامعة 
ومن خـالل كـل ذلـك       ، الباحثة اختبار صحة الفروض للوصول إلى نتائج يعتد بها إحصائيا         

  .سوف يتم التوصل إلى النتائج وتفسيرها
  

  .منهج الدراسة: أوال

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقتيه االرتباطية و المقارنة ألنه األنـسب لتنـاول    
ية فمن خالله تستطيع الباحثة أن تتعرف على العالقـة بـين العنـف األسـري                الدراسة الحال 

العنـف  (وكذلك الفروق في متغيرات الدراسـة       ، واالتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي     
وباختالف المستوى االجتماعي   ، )إناث/ ذكور(األسري واالتجاه نحو التطرف باختالف الجنس     

  ). مرتفع-ط متوس-منخفض( االقتصادي الثقافي

  -:عينـــة الدراسة:  ثانيا
طالـب  ) ٢٠٠(منهم  ، طلبة الجامعة طالب وطالبة من    ) ٤٠٠(تتكون عينة الدراسة من     

طالبة بمتوسط عمـري    ) ٢٠٠(وعدد  ، ٩,٥٤ شهرا وانحراف معياري     ٢٤١,٥بمتوسط عمري 
  :بحيث تتوافر فيه الشروط التالية، ٨,٩٧ شهراً وانحراف معياري ٢٤١,٩

  .اً عام٢٢ – ١٨ الحدود العمرية بين  أن تكون-

  . أن تكون نسبة الذكاء في حدود المتوسط-
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 أن تكون متباينة في المستوى على مقياس المستوى االجتماعي االقتـصادي الثقـافي              -
  .لألسرة المصرية

  .والجدول التالي يوضح عينة الدراسة
  )١(ـدولج

  يوضح خصائص عينة الدراسة
  مئويةالنسبة ال  التكرار  البيان

  ٥٠  ٢٠٠  ذكور
  الجنس  ٥٠  ٢٠٠  إناث
  ١٠٠  ٤٠٠  جملة

  ٢٥  ١٠٠  الفرقة األولى
  ٢٥  ١٠٠  الفرقة الثانية
  ٢٥  ١٠٠  الفرقة الثالثة
  ٢٥  ١٠٠  الفرقة الرابعة

  الصفوف

  ١٠٠  ٤٠٠  جملة
  ٣١  ١٢٤  منخفض
  ٤٤,٧٥  ١٧٩  متوسط
  ٢٤,٢٥  ٩٧  مرتفع

المستوى االجتماعي 
  االقتصادي الثقافي

  ١٠٠  ٤٠٠  جملة
  

% ٥٠يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة تشتمل على الجنسين بنسبة متساوية 
وعلى التعليم ، لكل فرقة% ٢٥وعلى األربع فرق الدراسية بنسبة ، لإلناث% ٥٠للذكور و

  % .٢٥والتعليم الديني بنسبة % ٧٥العام بنسبة 

   -:  أدوات الدراسة–: ثالثا
  :ةأدوات الدراس: جـ 

  .إعداد الباحثة.  مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي– ١
  .إعداد الباحثة.  مقیاس االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي–٢

 / إعـداد .المصرية لألسرة المطور الثقافي االقتصادي االجتماعي المستوى مقياس -٣

  ) .٢٠٠٠( خليل بيومي محمد
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 ) .٢٠٠٠( خليل بيومي محمد / إعداد. سقاطىستخبار الذات اإلاختبار ا -٤

  .إعداد الباحثة. استمارة المقابلة اإلكلینكیة  -5
  .وفیما یلي عرض لألدوات بشيء من التفصیل

  .إعداد الباحثة.  مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي– ١
  : الهدف من المقياس-أوال

 درجة العنف األسري كما يدركها عد المقياس بهدف قياسُأ: الهدف من المقياس
  . الشباب الجامعي 

  : خطوات بناء المقياس-ثانيا

  -: قامت الباحثة بالخطوات التالية لتصميم المقياس وإعداده

  . االطالع على الكتابات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بالعنف األسري –أ 

  . الحالي االطالع على المقاييس السابقة والمشابهة للمقياس-ب

  . تعريف العنف األسري–ج

  . تصميم وإعداد المقياس في صورته األولية-د

  . عرض المقياس على مجموعة من المحكمين-هـ

 لعينـة  ة للوقوف على مدى مالئمة المقياس     إجراء دراسة استطالعية على عينة ممثل      –و
  ). الثبات –الصدق ( وتقنين المقياس ، الدراسة

  . المقياسالزمن المناسب لتطبيق-ر

  . طريقة التصحيح –ز

  :  من التفصيلء من الخطوات السابقة بشيةونعرض فيما يلي كل خطو

  -: االطالع على الكتابات النظرية المتعلقة بالعنف األسري -أ

قامت الباحثة باالطالع على اإلطار النظري المتاح والدراسات السابقة المتعلقة بـالعنف            
  .عة بوجه خاصاألسري بوجه عام ولشباب الجام

  

   -:  االطالع على المقاييس السابقة والمشابهة للمقياس الحالي –ب

وذلـك  ، قامت الباحثة باالطالع على المقاييس التي استخدمت في الدراسـات الـسابقة           
مع محاولة استخالص الفقرات التـي أجمعـت        ، للوقوف على النواحي الفنية في بناء المقياس      
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ويمكن إجمال المقاييس التي اعتمـدت      ، ها مفردات للعنف االسري   عليها تلك الدراسات باعتبار   
  -: عليها الباحثة فيما يلي 

  

  .١٩٩٦ مقياس االستهداف للعنف إعداد سميحة نصر-١

  .١٩٩٧ العنف العائلى أعداد مصطفى التير -٢

  .٢٠٠٠ مقياس العنف فى االسرة المصرية إعداد طريف شوقى -٣

لمدرسى لدى المرحلة الثانوية إعـداد محمـود سـعيد           استفتاء دوافع سلوك العنف ا     -٤
  .٢٠٠٧الخولى 

  .٢٠٠٦ مقياس السلوك العدوانى للمراهقات إعداد إسراء هاشم أحمد هاشم -٥

  . التعريف اإلجرائي للعنف األسري–جـ

   : ويعرف العنف األسري بأنه

 – الـزوج  -زوجة ال(التهديد باالعتداء أو االعتداء الفعلي الواقع علي أحد أفراد األسرة           
  .ً أو نفسيا االعتداء لفظياً أو بدنياً قبل أحد أفرادها سواء كانمن ) األبناء

   -:  تصميم وإعداد المقياس في صورته األولية–د 

تم إعداد عبارات المقياس من خالل اإلطالع على األطر النظرية والمقاييس السابقة وقد             
  ).١(ملحق كما هو وارد في ، عبارة) ٣٤(بلغ عدد عبارات المقياس في صورته األولية 

   -:  عرض المقياس على المحكمين-هـ 

قـامت البـاحثة بعـرض العبـارات التي تكون منهـا المقياس على مجموعـة مـن             
و ، التربيـة ، المحكمين والتي تضمنت أساتذة علم النفس والصحة النفسية فـي كليـات اآلداب            

  ).٢(الملحق هم في ؤسماأالوارد 

  :طلب من السادة المحكمين وقد 

 .التحقق من مدى انتماء البنود لألبعاد التي تندرج تحتها -

 .مدى صالحية صياغة العبارات ومناسبتها لعينة الدراسة -

  .إضافة أي مالحظات أو مقترحات أو تعديالت للعبارات سواء بالحذف أو اإلضافة  -



 ١٣٩

 الـصياغة  وقد رأى المحكمون تعديل بعض العبـارات لتكـون واضـحة مـن حيـث      
وبـذلك  ، حيث تم تعديل بعض العبـارات     ، %١٠٠وكانت نسبة االتفاق أكثر من      ، والمضمون

  .عبارة ) ٣٤(تكون المقياس في صورته النهائية من 

   .)١(أصبحت العبارات المكونة للمقياس في الصورة النهائية كما هي بالملحق رقم 

   -:  مالءمة المقياس  الدراسة االستطالعية على عينة ممثلة لمعرفة مدى–و 

طالب جـامعي وطالبـة جامعيـة       ) ١٠٠( أجريت دراسة استطالعية على عينه قوامها     
بهدف التأكد من صـالحية     ، والمتشابهة في خصائصها مع خصائص العينة األساسية للدراسة       

  .عبارات المقياس

 علـى ) حساب الثبات والـصدق   ( وقد تم في ضوء الدراسة االستطالعية تقنين المقياس       
  .شباب الجامعة من الجنسين 

  

  ) :   الثبات –الصدق (  تقنين المقياس –ح

   -: وقد تم تحديد صدق المقياس بعدة طرق هي : الصـدق - ١

 -):المنطقي( صدق المحكمين -)أ 

عبارة في كل صورة على مجموعة مـن  ) ٣٤(تم عرض المقيـاس في صورته األولية  
الـصحة  ، علـم الـنفس   (اذاً ينتمون للتخصصــات    أست) ١١(والذي بلغ عددهم    ، المحكمين  

وقامـت  %  ١٠٠وقد قامت الباحثة بأخذ العبارات التي حصلت على نـسبة اتفـاق             ، )النفسية
   على رأي السادة المحكمين  وبذلك أصـبحت العبـارات النهائيـة            بتعديل بعض العبارات بناء 

  . عبارة) ٣٤(

  : المقياس ثبات -٢
وذلك باسـتخدام طريقتـي     أفراد العينة االستطالعية     تم تقدير ثبات المقياس على    
   .إعادة االختبار والتجزئة النصفية

  :إعادة االختبارطريقة  -)أ

 بإيجاد العالقة بين درجات أفراد ، وذلكإعادة االختبار طريقة ة الباحثتاستخدم
مل ثبات  إليجاد معا،العينة في التطبيق األول والتطبيق الثاني بفاصل زمني ثالثة أسابيع

والجدول ولإلبعاد الفرعية  ككل للمقياس، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا المقياس
  : يوضح ذلكالتالي



 ١٤٠

  ) ٢ ( الجدول

  لمقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعييوضح معامالت ألفا كرونباخ   
 األبعاد  عدد األفراد عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

   المعنويالعنف  ١٠٠  ٢٤ ٠,٨٨٤
  العنف المادي  ١٠٠  ١٠ ٠,٨٢٤
  الدرجة الكلية  ١٠٠  ٣٤ ٠,٨٥٠

 

 المقيـاس  وهذا يـدل علـى أن   االرتباط مرتفعة أن معامالت  السابقيتضح من الجدول    
  .الدراسة إلى تطبيقها على عينة ةمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثيت

  :طريقة التجزئة النصفية -) ب
 بطريقة التجزئة   المقياس لحساب ثبات    )١٠٠( العينة االستطالعية تم استخدام درجات    

وكـذلك درجـة   ، للمقيـاس ) العبارات الفرديـة   (النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول  
وذلك بحساب معامل االرتباط بين النـصفين ثـم جـرى    ،  )الدرجات الزوجية  (النصف الثاني 

  : ك يوضح ذلالتاليالجدول تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون و
  

  

  )٣(الجدول 
  مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعييوضح معامالت االرتباط بين نصفي  

 معامل االرتباط  معامل جتمان
عدد الفقرات 

  الزوجية
عدد الفقرات 

 الفردية
 البيان

  العنف األسري  ١٧  ١٧ ٠,٩١٤  ٠,٧٢٥
  

وهـذا  ) ٠,٧٢٥(لثبات بطريقة التجزئة النصفية     أن معامالت ا   السابقيتضح من الجدول    
  المقيـاس   إلى تطبيـق   ةطمئن الباحث  مما ي   بدرجة عالية من الثبات    يتمتع المقياسيدل على أن    

  .الدراسةعلى عينة 

   -: حساب تجانس مكونات المقياس –٣

   -: حساب تجانس مكونات المقياس –



 ١٤١

، رة بدرجة البعد الذي تنتمي إليهأن االتساق الداخلي يقصد به مدى ارتباط درجة العبا
حيث قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي 

  . تنتمي اليه كما بالجدول التالي
   )٤( جــــدول  

  االتساق الداخلي لعبـــارات مقيـــاس العنف األسري

  المفردات
االرتباط بالعنف 

رتباط بالعنف اال  المفردات  المعنوي
االرتباط بالعنف   المفردات  المعنوي

  المادي
٠,٧٢٢  ١  ٠,٧٢١  ١٣  ٠,٧٢٤  ١  
٠,٧٤٤  ٢  ٠,٧٣٤  ١٤  ٠,٦٣٤  ٢  
٠,٥٨٢  ٣  ٠,٥٤٩  ١٥  ٠,٦٦٥  ٣  
٠,٧٦٦  ٤  ٠,٧٥٦  ١٦  ٠,٧٧٢  ٤  
٠,٧٥٢  ٥  ٠,٧٤١  ١٧  ٠,٦٩٨  ٥  
٠,٧٢٤  ٦  ٠,٧٦٢  ١٨  ٠,٦٥٣  ٦  
٠,٥٤٨  ٧  ٠,٥٩٢  ١٩  ٠,٦٣٢  ٧  
٠,٧٢٦  ٨  ٠,٧٥٦  ٢٠  ٠,٧٢١  ٨  
٠,٧٧١  ٩  ٠,٧٥١  ٢١  ٠,٥٩٨  ٩  
٠,٧٥٤  ١٠  ٠,٧٦٤  ٢٢  ٠,٦٣١  ١٠  
٠,٥٤٢  ٢٣  ٠,٦٣٥  ١١      
٠,٧٥٦  ٢٤  ٠,٥٨٩  ١٢      

  

، ٠,٠١رتباطية دالة إحصائياً عنـد مـستوى        ايتضح من الجدول السابق وجود عالقة       
 األمـر الـذي   ،ت كل عبارة والدرجة الكلية للبعـد    حيث كانت معامل االرتباط قوية بين درجا      

كذلك تم حساب معامل االرتباط بـين درجـة كـل بعـد             ، يشير إلى صدق المقياس المستخدم    
لكل من العنف المعنوي والدرجـة الكليـة    ) ٠,٨٤٤، ٠,٧٦٥( والدرجة الكلية للمقياس فكانت     

للعنف األسري وبين العنف المادي والدرجة الكلية للعنف األسري على التوالي مما يعبر عـن               
  .قياستجانس مكونات الم

  :  الزمن الذي يستغرقه تطبيق المقياس –ر

نـة  لقد تم حساب متوسط الزمن الذي يستغرقه المقياس حيث تم تطبيقـه علـى عي               -
بتطبيق العنف األسري كمـا يدركـه الـشباب         ، جامعةال ةبشاب وشابة من طل   ) ١٠٠(قوامها  

ـ ، دقيقة) ٣٢(فكان المتوسط الزمني    ، الجامعي وحساب متوسط الزمن المستغرق للتطبيق       ووه
  .زمن مناسب حيث لم تالحظ الباحثة بحدوث ملل من قبل المشاركين



 ١٤٢

   -:  طريقة التصحيح للمقياس–ز

تقدر الدرجات على مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجـامعي مـن خـالل               
ودرجة واحـدة   ، "أحيانا"ودرجتين إذا أجاب    ، "دائما" إعطاء المبحوث ثالث درجات إذا أجاب       

والدرجة المرتفعة تعبر عـن  ، درجة) ١٠٢ : ٣٤(وتتراوح درجته ما بين     ، ، "نادرا"إذا أجاب   
والدرجة المنخفـضة تـدل علـى      ، ارتفاع مستوى العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي       

  .انخفاض مستوى العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي 
  

  .إعداد الباحثة. شباب الجامعي مقياس االتجاه نحو التطرف كما يدركه ال– ٢ 
  : الهدف من المقياس-أوال

عد المقياس بهدف قياس االتجاه نحو التطرف كما يدركه الـشباب   ُأ: الهدف من المقياس    
  . الجامعي 

  : خطوات بناء المقياس-ثانيا

  -: قامت الباحثة بالخطوات التالية لتصميم المقياس وإعداده
  

  . ة والدراسات السابقة المتعلقة بالتطرف االطالع على الكتابات النظري–أ 

  . االطالع على المقاييس السابقة والمشابهة للمقياس الحالي-ب

  .االتجاه نحو التطرف تعريف –ج

  . تصميم وإعداد المقياس في صورته األولية-د

  . عرض المقياس على مجموعة من المحكمين-هـ

على مدى مالئمة المقياس لعينـة     إجراء دراسة استطالعية على عينة ممثلة للوقوف         –و
  ). الثبات –الصدق ( وتقنين المقياس ، الدراسة

  . الزمن المناسب لتطبيق المقياس-ر

  . طريقة التصحيح –ز

  -:  من التفصيلءونعرض فيما يلي كل خطوه من الخطوات السابقة بشي

   - : االطالع على الكتابات النظرية المتعلقة بالتطرف-أ



 ١٤٣

طالع على اإلطار النظري المتاح والدراسات السابقة المتعلقة بالتطرف         قامت الباحثة باال  
  .الفكري والديني لدى شباب الجامعة

   -:  االطالع على المقاييس السابقة والمشابهة للمقياس الحالي –ب

وذلـك  ، قامت الباحثة باالطالع على المقاييس التي استخدمت في الدراسـات الـسابقة           
مع محاولة استخالص الفقرات التـي أجمعـت        ، نية في بناء المقياس   للوقوف على النواحي الف   

ويمكن إجمال المقاييس التي اعتمدت عليهـا       ، عليها تلك الدراسات باعتبارها مفردات للتطرف     
  -: الباحثة فيما يلي 

  ).١٩٩٦، هشام عبداهللا( مقياس االتجاه نحو التطرف إعداد -١

  ).١٩٩٣،  سليمانجالل( مقياس التطرف لدى الشباب إعداد -٢

  ).١٩٨٩،معتز عبداهللا ( مقاييس االتجاهات التعصبية إعداد -٣

ئـه حـول ظـاهرة       استمارة جمع المعلومات التى تعكس تصورات الـشباب وآرا         -٤
  ).١٩٩٤،سامى عبدالقوى (رهاب إعداد اإل

  . التعريف اإلجرائي للتطرف–جـ

 لوسطية تجاه أحـد الطـرفين   بأنه كل ابتعاد عن ا   إجرائياً smExtremiالتطرف  ويعرف  
عددية وليس هو الخـروج      وتوهم احتكار الحقيقة ورفض االختالف والت      ،)اإلفراط أو التفريط  (

  .عن المألوف

ـ هيsm Extremitowards  Attitude التجاه نحو التطرفاأما   يحـصل  ي الدرجة الت
 وإذا  يغير السو يكون  االتجاه   درجه مرتفعة ف   ي تطبيق المقياس فإذا حصل عل     عليها الفرد عند  

 نحو التطرف و يرجع ذلك لمعتقدات ونمـط         ي سو  يكون االتجاه منخفضة ف  ة درج يحصل عل 
   .عالمقران ووسائل اإلالمؤثرات الخارجية كالوالدين واألو شخصية الفرد ذاته

وهو الخروج عن القواعد الفكرية أو الثقافيـة التـي يرتـضيها             :والتطرف الفكري هو  
  . المجتمع ألي موقف من المواقف الحياتية 

مجاوزة حد االعتدال في السلوك الديني فكراً وعمالً أو الخـروج           : والتطرف الديني هو  
  .اإلفراط فيه  أوددعن مسلك السلف في فَهم الدين وفي العمل به سواء بالتش

التحرر وفصل الدين عن مناحى الحيـاة إلـى حـد            :هو  ) العلماني(والتطرف الالديني 
  .السخرية ومنه واالزدراء و وصل للتفريط فيه



 ١٤٤

   -:  تصميم وإعداد المقياس في صورته األولية–د 

وقد تم إعداد عبارات المقياس من خالل اإلطالع على األطر النظرية والمقاييس السابقة             
  ).٣(ملحق كما هو وارد في ، عبارة) ٤٣(بلغ عدد عبارات المقياس في صورته األولية 

   -:  عرض المقياس على المحكمين-هـ 

قـامت البـاحثة بعـرض العبـارات التي تكون منهـا المقياس على مجموعـة مـن             
و ، تربيـة ال، المحكمين والتي تضمنت أساتذة علم النفس والصحة النفسية فـي كليـات اآلداب            

  ).٤(الملحق هم في ؤالوارد أسما

  : وقد طلب من السادة المحكمين

 .التحقق من مدى انتماء البنود لألبعاد التي تندرج تحتها -

 .مدى صالحية صياغة العبارات ومناسبتها لعينة الدراسة -

  .إضافة أي مالحظات أو مقترحات أو تعديالت للعبارات سواء بالحذف أو اإلضافة  -

محكمون تعديل بعض العبـارات لتكـون واضـحة مـن حيـث الـصياغة       وقد رأى ال 
وبـذلك  ، حيث تم تعديل بعض العبـارات     ، %١٠٠وكانت نسبة االتفاق أكثر من      ، والمضمون

  .عبارة ) ٤٣(تكون المقياس في صورته النهائية من 

   .)٣(أصبحت العبارات المكونة للمقياس في الصورة النهائية كما هي بالملحق رقم 

   -: الدراسة االستطالعية على عينة ممثلة لمعرفة مدى مالءمة المقياس  – و 

طالب جامعي و طالبـة جامعيـة       ) ١٠٠( أجريت دراسة استطالعية على عينه قوامها      
بهدف التأكد من صـالحية     ، والمتشابهة في خصائصها مع خصائص العينة األساسية للدراسة       

  .عبارات المقياس

علـى  ) حساب الثبات والـصدق   ( ستطالعية تقنين المقياس  وقد تم في ضوء الدراسة اال     
  .شباب الجامعة من الجنسين 

  ) :   الثبات –الصدق (  تقنين المقياس –ح

   -: وقد تم تحديد صدق المقياس بعدة طرق هي : الصـدق - ١

 -):المنطقي( صدق المحكمين -)أ 



 ١٤٥

 مجموعة مـن  عبارة في كل صورة على) ٤٣(تم عرض المقيـاس في صورته األولية  
الـصحة  ،علـم الـنفس   ( ينتمون للتخصصــات    ةذاتأس) ١٠(والذي بلغ عددهم    ، المحكمين  

ـ %  ١٠٠وقد قامت الباحثة بأخذ العبارات التي حصلت على نـسبة اتفـاق             ، )النفسية ت وقام
   على رأي السادة المحكمين  وبذلك أصـبحت العبـارات النهائيـة            بتعديل بعض العبارات بناء 

  . عبارة) ٤٣(

 -):الصدق التمايزي( صدق المقارنة الطرفية -)ب 

تم المقارنة بين الشباب الحاصلين على درجات منخفضة وعلى الشباب الحاصلين علـى            
  .درجات مرتفعة على مقياس االتجاه نحو التطرف

حيث طبق المقياس علـى عينـة قوامهـا         ، وهذه الخطوة تعطينا مؤشراً لصدق المقياس     
درجـة و األربـاعي   ) ٩١(األربـاعي األعلـى   ( ثم تم مقارنة    ، معةشاب وشابة بالجا  ) ١٠٠(

إحصائياً باستخدام اختبار ت لداللة الفروق بين متوسـطات المجموعـات    ) درجة   )٧٧(األدنى
   -: المستقلة ويمكن وتوضيح ذلك في الجدول اآلتي

  

  )٥(جـدول 
  دنى يوضح قيمة ت لدالله الفروق بين متوسطي درجات األرباعي األعلى واأل

  في االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي
  األرباعي األدنى  األرباعي األعلى

  البيان
االنحراف   المتوسط  ١ن

  المعياري
االنحراف   المتوسط  ٢ن

  المعياري
  الداللة ت

  ٠,٠٠١  ١٤,٢٧  ٢,٧٥  ٢٩,٠٨  ٢٤  ١,٩٤  ٣٨,٠٣  ٣٢  التطرف الفكري
  ٠,٠٠١  ١٤,١٤  ٢,٢٩  ٢٠,١  ٢٤  ٠,٨٤٠  ٢٧,٠٦  ٣٢  التطرف الديني

التطرف الالديني 
  )العلماني(

٠,٠٠١  ٧,٠٦٠  ٣,٧٩  ٢٣,٨  ٢٤  ١,٣٧  ٢٩,٥٦  ٣٢  

  ٦,٧٥  ٧٣,٠٤  ٢٤  ٣,٥٩  ٩٤,٧  ٣٢  الدرجة الكلية
١٤,٢٥

٥  
٠,٠٠١  

  

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األرباعى األعلـى و          أيتضح من الجدول السابق     
ممـا  ، نحو التطرف ومنخفضي االتجاه نحو التطرف األرباعى األدنى أي بين مرتفعي االتجاه     

  .يدل على قدرة المقياس على التمييز بين األفراد وهو ما ينم عن تمتع المقياس بالصدق

  : المقياس  ثبات-٢
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وذلك باستخدام طريقتـي إعـادة      أفراد العينة االستطالعية    تم تقدير ثبات المقياس على      
  .االختبار والتجزئة النصفية

  :إعادة االختبار طريقة -)أ

 بإيجاد العالقة بين درجات أفراد العينـة        ، وذلك إعادة االختبار  طريقة   ة الباحث تاستخدم
، المقيـاس  إليجاد معامل ثبـات  ،في التطبيق األول والتطبيق الثاني بفاصل زمني ثالث أسابيع       

  :وضح ذلك يالتاليوالجدول ولإلبعاد الفرعية  ككل للمقياسحيث حصلت على قيمة معامل ألفا 

  ) ٦ ( دولـالج

  لمقياس االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعييوضح معامالت ألفا كرونباخ  

 األبعاد  عدد األفراد عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

  التطرف الفكري  ١٠٠  ١٦ ٠,٨٢١

  التطرف الديني  ١٠٠  ١٢ ٠,٧٩٨

  )العلماني(التطرف الالديني   ١٠٠  ١٥  ٠,٧٦٨

  الدرجة الكلية  ١٠٠  ٤٣ ٠,٨٠٥

 المقيـاس  وهذا يـدل علـى أن   االرتباط مرتفعة أن معامالت  السابقيتضح من الجدول    
  .الدراسة إلى تطبيقها على عينة ةمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثيت

  :طريقة التجزئة النصفية -) ب

 بطريقة التجزئـة    المقياس لحساب ثبات    )١٠٠ ( تم استخدام درجات العينة االستطالعية    
وكـذلك درجـة   ، للمقيـاس ) العبارات الفرديـة   (النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول  

وذلك بحساب معامل االرتباط بين النـصفين ثـم جـرى    ،  )الدرجات الزوجية  (النصف الثاني 
  : ك يوضح ذلالتاليتعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون والجدول 

  

  )٧(دول ـالج

  مقياس االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعيح معامالت االرتباط بين نصفي يوض  

 البيان عدد الفقرات الفردية  عدد الفقرات الزوجية معامل االرتباط  معامل جتمان

  االتجاه نحو التطرف  ٢٢  ٢١ ٠,٨٩٧  ٠,٦٣٩
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وهـذا  ) ٠,٦٢٩( أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية       السابقيتضح من الجدول    
  المقيـاس   إلى تطبيـق   ةطمئن الباحث  مما ي   بدرجة عالية من الثبات    يتمتع المقياسيدل على أن    

  .الدراسةعلى عينة 

   -: حساب تجانس مكونات المقياس –٣

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الـذي           
  .تنتمي إليه كما بالجدول التالي

   )٨( ـدول  ج
  االتساق الداخلي لعبـــارات مقيـــاس االتجاه نحو التطرف

ــاط   المفردات االرتبـــ
االرتبــــاط   المفردات  بالتطرف الفكري

  بالتطرف الديني
االرتباط بـالتطرف     المفردات

  )العلماني(الالديني 

٠,٦٩٨  ١  ٠,٧٥٦  ١  ٠,٧٥٦  ١  
٠,٦٥٣  ٢  ٠,٧٤١  ٢  ٠,٧٤١  ٢  
٠,٦٣٢  ٣  ٠,٧٦٢  ٣  ٠,٧٦٢  ٣  
٠,٧٢٢  ٤  ٠,٧٥٦  ٤  ٠,٧٧٢  ٤  
٠,٧٥٢  ٥  ٠,٧٤٣  ٥  ٠,٦٩٨  ٥  
٠,٧٢٤  ٦  ٠,٧٦٢  ٦  ٠,٦٥٣  ٦  
٠,٥٤٨  ٧  ٠,٥٩٤  ٧  ٠,٦٣٢  ٧  
٠,٦٩٨  ٨  ٠,٧٥٦  ٨  ٠,٧٢١  ٨  
٠,٦٥٣  ٩  ٠,٧٥٢  ٩  ٠,٥٩٨  ٩  

٠,٦٣٤  ١٠  ٠,٧٦٤  ١٠  ٠,٧٥٦  ١٠  
٠,٧٢١  ١١  ٠,٥٤٩  ١١  ٠,٧٤١  ١١  
٠,٥٩٨  ١٢  ٠,٧٤٦  ١٢  ٠,٧٦٢  ١٢  
٠,٦٣١  ١٣      ٠,٥٩٢  ١٣  
٠,٦٩٨  ١٤      ٠,٧٥٦  ١٤  
٠,٦٥٦  ١٥      ٠,٧٥١  ١٥  
٠,٧٥٦  ١٦          

حيث ، ٠,٠١يتضح من الجدول السابق وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً عند مستوى            
األمر الذي يشير إلـى  ،كانت معامل االرتباط قوية بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد       



 ١٤٨

 االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكليـة         كذلك تم حساب معامل   ، صدق المقياس المستخدم  
لكل من التطرف الفكري والدرجة الكلية وبـين        ) ٠,٧٩٨، ٠,٧٨٥، ٠,٧٧٩( للمقياس فكانت   

والدرجة الكلية على التوالي ممـا   ) العلماني(التطرف الديني والدرجة الكلية والتطرف الالديني       
  .يعبر عن تجانس مكونات المقياس

   -: قه تطبيق المقياس  الزمن الذي يستغر–ر

لقد تم حساب متوسط الزمن الذي يستغرقه المقياس حيث تم تطبيقه على عينـة قوامهـا          
بتطبيق العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي وحساب متوسط         ، من طلبة الجامعة  ) ١٠٠(

 زمن مناسـب حيـث لـم        ووه، دقيقة) ٤٠(فكان المتوسط الزمني    ، الزمن المستغرق للتطبيق  
  .حظ الباحثة بحدوث ملل من قبل المشاركين تال

   -:  طريقة التصحيح للمقياس–ز

تقدر الدرجات على مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي من خالل إعطاء             
ودرجـة واحـدة إذا     ، "أحيانـا "ودرجتين إذا أجاب    ، "دائما" المبحوث ثالث درجات إذا أجاب      

والدرجة المرتفعة تعبـر عـن      ، درجة) ١٢٩ : ٤٣(ما بين   وتتراوح درجته   ، ، "نادرا"أجاب  
والدرجـة المنخفـضة تـدل علـى        ، ارتفاع االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي       

  . انخفاض االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي 

 / إعداد .المصرية لألسرة المطور الثقافي االقتصادي االجتماعي المستوى مقياس -٣
  )٢٠٠٠( خليل بيومي محمد

التوصل إلى المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافيـة        بغرض المقياس هذا استخدام تم
  ). مرتفع- متوسط–منخفض (  العينة ألفراد

 أبعاد ثالثة خالل من لألسرة الثقافي االقتصادي االجتماعي المستوى المقياس هذا ويقيس
  :يتمثل أساسية

 الوالـدين،  وحالة االجتماعي، الوسط خالل من وذلك االجتماعي المستوى في:  أولها 
 األسرة، ألفراد التعليمي والمستوى األسرة، وحجم السائد، األسري والمناخ األسرية، والعالقات
  .همتلمهن االجتماعية والمكانة المجتمعي، ونشاطهم

ـ  مـن  ويقاس لألسرة االقتصادي المستوى في فيتمثل :الثاني البعد أما   المكانـة  اللخ
 المنزلية، واألدوات األجهزة ومستوى األسرة، معيشة ومستوى األسرة، أفراد لمهن االقتصادية



 ١٤٩

 النقـل  ووسـائل  الطبي، والعالج الصحية، والرعاية والتغذية، للطاقة، األسرة استهالك ومعدل
    ومعدل لألسرة، واالتصال

 والخـدمات  والحفـالت،  حتفاالت،واال الترويحية، والخدمات التعليم، على األسرة إنفاق
  .األسرة ألفراد والهندام الشخصي، والمظهر المعاونة،

 األسـرة  لثقافة العام المستوى ويقيس لألسرة الثقافي المستوى في:  الثالث البعد ويتمثل
 نحـو  األسـرة  واتجـاه  لألسرة، الفكرية والمواقف األسرة، داخل الثقافية االهتمامات حيث من

  .األسرة ألفراد الثقافي والنشاط الفكري، الوعي ودرجة ة،والثقاف العلم

 يعطـي  آمـا  بعـد،  لكل واحدة درجة بمعدل مستقلة درجات ثالث المقياس هذا يعطيو
 جـداً،  مرتفـع  هـي  المستويات من عدد على تتوزع مجتمعة الثالثة لألبعاد آلية واحدة درجة

 .جداً ومنخفض ،ومنخفض المتوسط، ودون ومتوسط، المتوسط، وفوق ومرتفع،

 علـى  الدالـة ) ت( قيم تراوحت حيث مناسبة وثبات صدق بمعدالت المقياس هذا ويتمتع
  قـيم  تراوحت ماك، الكلية والدرجة الثالثة، لألبعاد وذلك  ٢٣,٨ – ١٢,٦ بين التمييزي دقهص

 بالنـسبة  وذلـك  األول التطبيق من أشهر ثالثة بعد االختبار إعادة طريق عن الثبات معامالت
   .٠,٠١ عند دالة قيم جميعاً وهي ٠,٩٧ – ٠,٩٢ بين الكلية والدرجة الثالثة لألبعاد

  -:إجراءات تطبيق الدراسة : رابعاً 
) إناث  / ذكور  ( طالب  ) ٤٠٠( تم اختيار عينة الدراسة من المراهقين وبلغ عددهم          - ١

  .من طالب الجامعة إلجراء الدراسة عليهم

اس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي على أفراد          قامت الباحثة بتطبيق مقي    – ٢
  .سنة) ٢٢ الى١٨(العينة من طالب الجامعة بالفئة العمرية من 

 قامت الباحثة بتطبيق مقياس االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي على أفراد             – ٣
  .العينة

 مـرتفعتين فـي      قامت الباحثة بتطبيق مقياس استخبار الذات اإلسقاطى على حالتين         –٤
  .االتجاه نحو التطرف وحالتين منخفضي االتجاه نحو التطرف

  . تمت المعالجة اإلحصائية لفروض الدراسة -٥

 تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة والتوصل إلى بعض التوصيات التـي قـد    -٦
  .تفيد عالج ظواهر العنف والتطرف



 ١٥٠

  :أساليب المعالجة اإلحصائية: خامسا

في اختيار العينة وكذلك في اسـتخالص     ) (Spssام حزمة التحليل اإلحصائي   تم استخد 
  :النتائج وكانت كالتالي 

  .المتوسط واالنحراف المعياري  -١

  .لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي مجموعتين ) ت(اختبار  -٢

تحليل التباين لمعرفة الفروق بين المستويات االجتماعية واالقتصادية فـي العنـف             -٣
 .تجاه نحو التطرفاألسري واال

 . كرونباخ لقياس ثبات المقياس–ألفا  -٤

  . معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين العنف األسري واالتجاه نحو التطرف -٥

  

، أن االتساق الداخلي يقصد به مدى ارتباط درجة العبارة بدرجة البعد الذي تنتمي إليـه              

 عبارة والدرجة الكلية للبعد الـذي       حيث قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات كل        

  . تنتمي اليه كما بالجدول التالي
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  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسـة وتفسريها

  :مقدمة

بعدما عرضنا في الفصول السابقة اإلطار النظري والدراسـات الـسابقة فـي مجـال               
ا يدركه  لتطرف كم متغيرات الدراسة العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي واالتجاه نحو ا          

وإعـداد  ، وبعد أن تم اختيار العينة المناسبة والتي تنطبق عليهـا الـشروط           ، الشباب الجامعي 
عد أن تم وضع مجموعـة مـن الفـروض          وب، وتجهيز األدوات وتطبيقها على عينة الدراسة       

  . ختبار صحتهاال

 سيتم في هذا الفصل تناول نتائج الدراسة المتعلقة بالفروض، وذلك بعرض نتـائج كـل              
 بكتابة نص الفرض ثـم عـرض األسـلوب          يبدأفرض على حده ثم تفسير هذه النتائج، حيث         

اإلحصائي المستخدم للتحقق من صحة الفرض ، ثم يتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها ثم                
يتم بعد ذلك مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء األطر النظرية والدراسات السابقة وفيما              

  .ائج الدراسة يلي عرض لنت

  :  نتائج الدراسة السيكومترية وتفسيرها-:أوال

  :نتائج الفرض األول وتفسيرها -١
توجد عالقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيا بين درجات العنـف األسـري ودرجـات              " 

وللتحقق من صحة الفرض تـم تطبيـق مقيـاس          ". االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي     
دركه الشباب الجامعي  ومقياس االتجاه نحو التطرف كما يدركه الـشباب            العنف األسري كما ي   

وحساب قيم معامل االرتباط بين درجات أفـراد  ، الجامعي على أفراد العينة من طالب الجامعة    
على مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي ومقيـاس االتجـاه            ) ٤٠٠=ن( العينة  

جامعي على أفراد العينة من طالب الجامعة وكانت النتـائج          نحو التطرف كما يدركه الشباب ال     
  :كما بالجدول التالي
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  )٩( جـدول 

  يوضح قيم معامالت االرتباط بين العنف األسري واالتجاه نحو التطرف

  )الدرجة الكلية(العنف األسري   العنف المادي  العنف المعنوي  البعد

  **٠,٥٢٩  **٠,٤٥٩  **٠,٤٦٢  االتجاه نحو التطرف الفكري
  **٠,٨٣٤  **٠,٤٢٥  **٠,٨٦١  االتجاه نحو التطرف الدیني

  **٠,٥٤٦  **٠,٣٥٥  **٠,٥٣٠  االتجاه نحو التطرف العلماني
  **٠,٧٣٦  **٠,٥١٢  **٠,٦٩٩  ) الدرجة الكلیة(االتجاه نحو التطرف

  ٠,٠١دالة عند مستوى  ** ٠,٠٥دالة عند مستوى  

  يتضح من الجدول السابق:  

العنف المعنوي و التطرف الـديني واالتجـاه    باطيه ايجابية قوية بين      وجود عالقة ارت   -
وعالقـة  . ٠,٠١ وهي دالة عند مستوى   )  ٠,٦>ر(حيث كانت قيم    ، نحو التطرف كدرجة كلية   

( متوسطة بين العنف المعنـوي والتطـرف الفكـري والتطـرف الالدينـي           ارتباطية ايجابية   
   ٠,٠١دالة عند مستوى وهي )  ٠,٣>ر>٠,٦(حيث كانت قيم ، )العلماني

 والتطـرف   والتطـرف الـديني    متوسطة بين العنف المعنوي      ة وجود عالقة ارتباطي   -
حيث كانـت قـيم     ، )العلماني ( واالتجاه نحو التطرف كدرجة كلية    الفكري والتطرف الالديني    

   .٠,٠١وهي دالة عند مستوى )  ٠,٣>ر>٠,٦(

ألسري كدرجة كلية و التطرف الديني      العنف ا  ايجابية قوية بين     ةوجود عالقة ارتباطي    -
. ٠,٠١وهي دالة عند مـستوى  )  ٠,٦>ر(حيث كانت قيم ، واالتجاه نحو التطرف كدرجة كلية 

وعالقة ارتباطيه ايجابية متوسطة بين العنف األسري كدرجة كلية والتطرف الفكري والتطرف            
   .٠,٠١ستوى وهي دالة عند م)  ٠,٣>ر>٠,٦(حيث كانت قيم ، )العلماني( الالديني 

أي أنه توجد عالقة طردية بين العنف األسري كدرجة كلية وكأبعاد وبين االتجاه نحـو               
أي كلما زاد إدراك الشباب للعنف األسـري كلمـا زاد           ، التطرف كما يدركه الشباب الجامعي    

ممـا يؤكـد تحقـق    ، علمـانى اتجاهه نحو التطرف سواء كان هذا التطرف فكري أم ديني أم      
   . كلياًالفرض األول

  
  



 ١٥٤

  :تفسير نتائج الفرض األول 

ـ  بأنه  ، أظهرت النتائج صحة الفرض األول      ايجابيـة دالـة   ةتوجد عالقة ارتباطي
كدرجة  ودرجات االتجاه نحو التطرفكدرجة كلية  بين درجات العنف األسري     إحصائياً

  ." لدى الشباب الجامعيكلية
ع التوجة النظـرى للدراسـة مـن        وتتسق النتيجة السابقة للدراسة الحالية فى مجملها م       

خطورة العنف األسرى ودوره فى غرس و تكوين االتجاهات المتطرفـة بإبعادهـا المختلفـة               
وهنا مكمن الخطورة حيث تلعب التنشئة االسـرية دوراً  ، فى األبناء)  علمانى- دينى  –فكرى  (

وقد أكـدت ذلـك     ، فى تطبيع األبناء بقيم واتجاهات غير سوية كاتجاه نحو العنف أو التطرف           
 تىظـاهر ل هاتفـسير فـى  ) ٢٠٠١ ،سعيد محمود مرسى و  طه محمود  سـعيد (دراسة  

التطبيع والتنـشئة   مسألة  التطرف والعنف فى المجتمع مما يؤكد على خطورة دور التربية فى            
كما أن األسباب االقتصادية واالجتماعية تأتى فـى المرتبـة          ، االجتماعية وغرس قيم االنتماء   

 رفض أفراد العينة    و، ما جاءت األسباب السياسية فى المرتبة الثالثة لتفسير الظاهرة        بين، الثانية
  .ة فى تفسير هذه الظاهرة المهمأن يكون الدين أو التدين من األسباب

والتى تقوم علـى الـرفض واإلذالل وعـدم      ، ويتضح لنا أن أساليب التربية الغير سوية      
قدتؤدى أحياناً إلى تكوين شخصية مـضطربة نفـسياً         ، والشعور بالذنب لدى المراهقين   ، التقبل

  ) ١٠١، ١٩٩٤: عواطف حسين صالح (واجتماعياً 

ومن هنا يرى البحث أن التعرض للعنف األسرى وللمكبوتات األسرية قد يجعل الشباب              
وما يريده  ، أكثر شعوراً بالقلق ويزيد من عدوانه ورغبته فى اتخاذ هوية سلبية مضادة للمجتمع            

ن، ويحاول تبنى أفكاراً واتجاهات متطرفة كى يشعر بأنه مختلف أو أنه يتمـرد علـى                الوالدي
وال يـشعرون   ، الوالدين أو أنه يقلد الوالدين المتطرفين والناقمين على أوضاع الفساد فى البلد           

تجعـل  ، )  ال زواج  – ال وظيفة    –ال شقة   (باالنتماء أو أن ظروف البطالة والمستقبل الغامض        
رب و يزيد من توجه الشباب نحو العنف والتطرف رغبة فـى االنتقـام وإثباتـاً                تفكيره يضط 

  .للذات

  

  

  

   



 ١٥٥

  : نتائج الفرض الثاني وتفسيرها -٢
 اُألسري كما يدركه الشباب الجامعي      لعنف ا  إدراك  في إحصائية داللةتوجد فروق ذات    " 

  تبعاً 

  ."  الذكورسابوذلك لح)  إناث-ذكور( للجنس 

 متوسطي درجات الذكور    لفرض قامت الباحثة بحساب المقارنة بين     وللتحقق من صحة ا   
واإلناث على مقياس العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي على أفراد العينة من طـالب               

   : كما بالجدول التاليT testالجامعة كدرجة كلية وكأبعاد فرعية باستخدام اختبار 
  

  )١٠( دول ـج
  بين متوسطي درجات الذكور واإلناثلداللة الفروق  )ت(يوضح قيمة 

  في درجة العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي
 )٢٠٠=ن(إناث )٢٠٠=ن(ذكور

 
 ع م ع م العنف األسري

 ت
  الداللة

  ح.د
٣٩٨ 

 ٠,٠١ ٢,٩٥٦ ٨,٠٩ ٤٦,٣ ٧,٣١ ٤٨,٦  العنف المعنوي

  ٠,٠٠١  ٤,٧٠٠  ٣,٥٢  ١٩,٦  ٣,٢٥  ٢١,٢  العنف المادي

  ٠,٠٠١  ٤,٠١٦  ٩,٩٥  ٦٥,٩  ٩,٣٢  ٦٩,٨  ةالدرجة الكلي

  



 ١٥٦

ھ    ا یدركون ري كم الفروق بین الجنسین في العنف االس

الجنس

ذكوراناث
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العنف المعنوي

العنف المادي

العنف االسري كما یدر

كھ الشباب الجامعي

  
  

   كما يدركونهفي درجة العنف األسري الجنسين بين فروقال) ٥(شكل 

جود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات           ويتضح من الجدول السابق     
وفـي   ، ٠,٠١عند مـستوى    دالة  ) ت(حيث كانت قيمة    ، الذكور واإلناث في العنف المعنوي    

حيث كانـت قـيم     ، العنف المادي والدرجة الكلية للعنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي           
  .أي أن الفرض الثاني قد تحقق كلياً،  ٠,٠٠١ذات داللة عند مستوى ) ت(

جود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات           ويتضح من الجدول السابق     
وفـي   ، ٠,٠١دالة عند مـستوى     ) ت(حيث كانت قيمة    ، نف المعنوي الذكور واإلناث في الع   

حيث كانـت قـيم     ، العنف المادي والدرجة الكلية للعنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي           
  .أي أن الفرض الثاني قد تحقق كلياً،  ٠,٠٠١ذات داللة عند مستوى ) ت(

  :تفسير نتائج الفرض الثانى 
تـوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي بأنه ، ثانىأظهرت النتائج صحة الفرض ال

،  الذكورحسابدرجات الذكور واإلناث في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي ل
حيث جاءت ، ومعنى هذا أن مجموعة الذكور سجلت أعلى الدرجات على مقياس العنف 

  :النتائج كما يلى 

مما  ، أعلى من متوسط مجموعة االناث       متوسط مجموعة الذكور فى العنف المعنوى       -
 وقد أكدت ذلك  ) العنف المعنوى أكثر إنتشاراً بين المجموعتين من العنف المادى        ( يشير إلى أن  



 ١٥٧

أن العنـف المعنـوى أكثـر       ب )٢٠٠٢ ،حمدأعوض  ( و )٢٠٠٧،  أحمد العزي  أروى(دراستا  
 . من العنف المادىانتشاراً

   .على من متوسط مجموعة اإلناث متوسط مجموعة الذكور فى العنف المادى أ -

اإلناث في العنف   أعلى من متوسط مجموعة      متوسط درجات الذكور   وبالتالى يكون    -
دراسـة  وتتفق هذة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كما أوضحت    ، كدرجة كلية األسري  

ناث في الصورة العامة    اإلن متوسطات درجات الذكور أعلى من        بإ )٢٠٠١، عمرو علي (
سـهير  ( و )١٩٨٨، شـوقى الجميـل   (كما فى دراسة     ،العنف اللفظي نف والعنف الجسدي و   للع

 كما فى دراسة    الذكور يميلون للعدوان الخارجى   وأكدت عدة دراسات بأن     ، )١٩٩٧، النمس  
محمـود سـعيد   (و )١٩٩٨فـؤادة هديـه ،  ( ودراسـة    ،)١٩٨٩، وسـعيد نـصر   سناء سـليمان    ( 

  .)٢٠٠٦،الخولى

 وجود فـروق بـاختالف   Wolef ,Foshee) ٢٠٠٣، فوشىولف و(دراسة وأظهرت  
وأظهرت النتائج أن اإلناث لها أسـاليب مباشـرة         ، الجنس ونوع التعرض إلى العنف األسرى     

وكذلك وجود عالقة بين التعرض للعنف داخل األسـرة   ، وغير مباشرة فى التعبير عن العدوان     
امهم ألساليب التعبير عن العدوان     ومن لهم سجل تاريخى للتعرض إلساءة المعاملة وبين استخد        

ودراسـة  ، Klika & Melissa)  ٢٠٠٥، كليكا و ميلسا(دراسة  وكذلك ، وارتكاب الجرائم 
  .Schmindtgall & Kirby) ٢٠٠٥، شمندجال وكربى(

هو السبب " األندروجين " هرمون الذكورة ذلك إلى أن  )٩٦:٢٠٠١( ي وفاء البرعوتُرجع
ات كبيرة بين الرجال وأن هذا الهرمون يفرز بنسبة عالية أوقات المباشر لوقوع العنف بدرج

   . مظاهر االنفعالي الشباب وينميالنهار مما يزيد من حدة الغضب لد
، ثات بين الذكور ذوى السلوك العنيف والعاديينورووبرهن بعض الباحثين على اختالفات الم

 الهرمونات المسئولة عن السلوك ووجد أن الذكور أكثر عنفاً من اإلناث ويرجع ذلك إلى أن
  . )Eron , 1993 :4(العنيف أكثر عند الذكور 

  

ويمكن القول بأن هناك  عدة عوامل شجعت على ظهور العنف بين الذكور تذكر منها ما يلى 
 :  
فالوالدين يشجعان ، بين الذكور العوامل الثقافية فهناك ثقافات مشجعة للعنف وخصوصاً -١
لذلك نتعجب ،  وال يتقبل من الولد الضعف والبكاء ولكن يتقبله من اإلنثى،والد على العنفاأل

  . يتشاجرون بينما الطبيعى أن نرى ذكور يتشاجروناًلو رأينا إناث
 التنشئة االجتماعية حيث يتم تربية الطفل على القوة والخشونة والرجولة وتحمل المسئولية -٢

  ".ربه اللى يضربك اض" ورد العدوان من خالل مقولة 
  



 ١٥٨

  :لفرض الثالث وتفسيرهاا نتائج -٣

توجد فروق دالة ذات داللة إحصائية بين المـستويات االجتماعيـة االقتـصادية             
في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي ).  منخفض– متوسط –مرتفع ( الثقافية  

 . الشباب ذوي المستوى المنخفضحسابل

بين متوسطي درجات ساب المقارنة   وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بح      
 – متوسـط    –مرتفـع   ( الشباب الجامعي بالمستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية المختلفة        

باسـتخدام تحليـل    ، في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي      في درجة   ) منخفض
  :التباين األحادي كما بالجدول التالي

  )١١( جدول 
  المستويات االجتماعية االقتصادية  يوضح تحليل التباين بين 

  في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعيفي درجات 
  

مجموع   البيان  العنف األسري
  الدرجات

  الداللة  ف  متوسط  ح. د 

بين 
  المجموعات

٦٤٦,٦٣١  ٢  ١٢٩٣,٢٦٢  

  ٥٧,٦٩٩  ٣٩٧  ٢٢٩٠٦,٤٨٨  داخل
 العنف المعنوي

    ٣٩٩  ٢٤١٩٩,٧٥٠  مجموع

٠,٠٠١  ١١,٢٠٧  

بين 
 المجموعات

٢١٢,٠٢٤  ٢  ٤٢٤,٠٤٨  

  ١١,٠٤١  ٣٩٧  ٤٣٨٣,٣٩٢  داخل
 العنف المادي

    ٣٩٩  ٤٨٠٧,٤٤٠  مجموع

٠,٠٠١  ١٩,٢٠٣  

بين 
  المجموعات

١٥٥٠,٣٧٤  ٢  ٣١٠٠,٧٤٩  

  ٨٩,٠٤٢  ٣٩٧  ٣٥٣٤٩,٦٤١  داخل
  العنف األسري

    ٣٩٩  ٣٨٤٥٠,٣٩٠  مجموع

٠,٠٠١  ١٧,٤١٢  

  



 ١٥٩

الفروق بین المستویات االجتماعیة االقتصادیة في العنف االسري كما یدركونھ

المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي

منخفضمتوسطمرتفع
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العنف االسري كما یدر

كھ الشباب الجامعي

  
فـي درجـة العنـف       بين المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية       فروق) ٦(شكل  

   األسري

  :يتضح من الجدول السابق

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة             -
لـة عنـد   حيث كانـت قيمـة ف دا  ، في درجة العنف المعنوي   )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

  .٠,٠٠١مستوى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة             -
حيث كانت قيمة ف دالة عند مستوى       ، في درجة العنف المادي   )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

٠,٠٠١.  

ـ            - ة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية واالقتـصادية والثقافي
حيـث  ، في درجة العنف األسري كما يدركه الشباب الجـامعي        )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

  .٠,٠٠١كانت قيمة ف دالة عند مستوى 

  

  
  



 ١٦٠

  )١٢(دول ـج
   للمقارنات البعدية للمستويات االجتماعية االقتصادية الفروق بين المتوسطات

   في درجات في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي
جتماعي مستوى اال

  مرتفع  متوسط  منخفض  ع  م  ن  االقتصادي

  *٤,٨١٠٣  ١,٥٢٥٦   ٧,٠٧  ٤٩,٣  ١٢٤  منخفض
  *٣,٢٨٤٧      ٧,٤٤  ٤٧,٧  ١٧٩  متوسط
        ٨,٤٨  ٤٤,٥  ٩٧  مرتفع

 العنف المعنوي

        ٧,٧٩  ٤٧,٤  ٤٠٠  جملة
  *٢,٧٣٤٣  *١,٦١٦٣   ٢,٧٢ ٢١,٨  ١٢٤  منخفض
  *١,١١٧٨      ٣,٤٩  ٢٠,٢  ١٧٩  متوسط
        ٣,٦٩  ١٩,١  ٩٧  مرتفع

  العنف المادي

        ٣,٤٧  ٢٠,٤  ٤٠٠  جملة
  *٧,٥٤٤٦  *٣,١٤٢١    ٨,٣٥  ٧١,١  ١٢٤  منخفض
  *٤,٤٠٢٥      ٩,٤٣  ٦٧,٩  ١٧٩  متوسط
        ١٠,٧  ٦٣,٥  ٩٧  مرتفع

  العنف األسري

        ٩,٨٢  ٦٧,٨  ٤٠٠  جملة

  ٠,٠٥تعني أنها دالة عند مستوى داللة * 
المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي      وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي         -

المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنـف المعنـوي عنـد              
وجود فـروق  ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض  باحسل، ٠,٠٥مستوى  

توسط وذوي المستوى   ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي الم         
 ذوي  باحـس ل، ٠,٠٥االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنف المعنوي عند مستوى          

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين        ، المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط    
قتصادي ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض وذوي المستوى االجتماعي اال         

  .٠,٠٥الثقافي المتوسط في العنف المعنوي حيث كانت غير دالة عند مستوى 



 ١٦١

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي             -
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع فـي العنـف المـادي عنـد         

وجود فـروق  ، االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض ذوي المستوى   باحسل، ٠,٠٥مستوى  
ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط وذوي المستوى            

 ذوي  باحـس ل، ٠,٠٥االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنف المادي عند مـستوى           
ود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي       ووج، المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط    

المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض وذوي المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي            
 ذوي المـستوى االجتمـاعي      باحس ل ٠,٠٥الثقافي المتوسط في العنف المعنوي عند مستوى        

  .االقتصادي الثقافي المنخفض

توى االجتماعي االقتصادي الثقـافي      وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المس        -
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنـف األسـري كمـا              

 ذوي المستوى االجتمـاعي االقتـصادي       باحسل، ٠,٠٥يدركه الشباب الجامعي عند مستوى      
القتصادي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي ا         ، الثقافي المنخفض 

 االثقافي المتوسط وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنف األسري كم           
 ذوي المستوى االجتمـاعي االقتـصادي       باحسل، ٠,٠٥يدركه الشباب الجامعي عند مستوى      

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي االجتماعي االقتصادي الثقـافي           ، الثقافي المتوسط 
ـ      المنخ  افض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط في العنـف األسـري كم

 ذوي المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي        باحس ل ٠,٠٥يدركه الشباب الجامعي عند مستوى      
   .مما يدل على تحقق الفرض الثالث كلياً، .الثقافي المنخفض

   :لثتفسير نتائج الفرض الثا

توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين     "   بأنه ،الثأظهرت النتائج صحة الفرض الث    
 في العنف األسـري   )  منخفض – متوسط   –مرتفع  ( المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية     

، ." الشباب ذوي المـستوى المـنخفض      حساب كما يدركه الشباب الجامعي ل     ) مادى -معنوى  (
الدرجات على مقياس العنـف  سجلت أعلى  المستوى المنخفضومعنى هذا أن فئة الشباب ذوى  

اوضحت دراسـة   وتتفق هذة النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كما         ، ) مادى -معنوى  (ببعديه  
نة في العنف و فـي العنـف      وجود فروق دالة بين متوسطات افراد العي      ) ٢٠٠١، عمرو علي (

 دراسـة ك  أكدت ذل و، .في العنف اللفظي لجانب طالب الطبقة االقتصادية المنخفضة       الجسدي و 
بأنه كلما انخفـض المـستوى االقتـصادى واالجتمـاعى زادت           )١٩٩٧، حسام جابر صالح  (

  .احتماالت ظهور سلوك العنف
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 بأنه توجد عالقة ارتباطية سـالبة  )٢٠٠٦، محمود سعيد الخولى(دراسة  واتفقت فى هذا    
وكمـا فـى     ،.دالة احصائيا بين درجات مقياس المستوى الثقافى لالسرة ومقياس سلوك العنف          

من وجود ارتباط بين تزايـد      ) ١٩٩٥(وأثبته حسن الفنجرى  ، ).٢٠٠٣، محمود مندوه سالم  ( دراسة
وتـدنى المـستوى المهنـى      ، وانخفاض المستوى االقتصادى االجتمـاعى    ، عدد أفراد األسرة  

  .للوالدين وبين زيادة نسبة سلوكيات العنف

الفقر والبطالة نتيجـة    :  التالى  إلى )٢٠٠٢( عفاف إبراهيم عبد القوى    دراسةوقد أشارت   
عدم وجود عمل أو عمل الشباب فى أعمال غير مستقرة أو غيـر دائمـة يعرضـهم للعـوز                   

  .)٢٠٠٠ ، طريف شوقى(وكما فى دراسة ، .مما يؤدى إلى لجوءهم للعنف، انوالحرم

مـن قبـل   ) اللفظى والبدنى( أوضحت النتائج أن التعرض ألشكال العدوان والعنف     قد  و
وطبع سلوكهم  ، صية وأعراض الصدمة لدى المراهقين     المشاكل الشخ  ارتبطت بزيادة ين  الراشد

  .  Blumenthal&Deborah  )١٩٩٨،  بلومنتال–ديبورا (وكما فى دراسة  .بالطابع العدوانى

فاألسر ذات المستويات االقتصادية المنخفضة تتبع أساليب العنف أو العقاب البدنى فـى             
 ١٩٩٦، عبدالرحمن سليمان و سـميرة شـندى      .(عنف لدى أبناء هذه البيئات    التربية مما يزيد من ال    

:٢٧(.  

 أن العنف نتاج عوامل وظروف بيئية سهلت القيام         )١٩٩٧(وأثبتت دراسة على عيد على      
واتضح أن البيئـة التـى      ، وانتشار الخرافات ، ونقص الخدمات ، بهذا السلوك كازدحام المسكن   
وانتشار الفقـر   ، بينهما فى أنها تنتمى إلى بيئات ذات أسر مفككة        تنتج سلوكاً عنيفاً تشترك فيما      

  .والجهل والقيم الضارة وأساليب التنشئة الخاطئة والقسوة الزائدة

وانخفـاض  ،  كلما زاد عدد أفـراد األسـرة       )٣٧:١٩٩٠(وهذا ما أكدته ممدوحة سالمة      
 ظـروف تـساهم فـى       والظروف البيئة السيئة والصعوبات االقتصادية كلها     ، مستوى المعيشة 

  .ظهور السلوك العنيف

ومن هنا يتضح لنا المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى لألسرةونقص الدخل أو عدم            
  .واالحباط يساعد على ظهور العنف داخل األسرة، كفايته ظرف محبط

  : نتائج الفرض الرابع وتفسيرها-٤ 

 الجـامعي تبعـاً     اببالشلدى   في االتجاه نحو التطرف      إحصائية داللةتوجد فروق ذات    
  . الذكورسابوذلك لح)  إناث-ذكور( للجنس 
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بين متوسطي درجات وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب المقارنة         
 باحـس  على مقياس االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي ل          تالمراهقين والمراهقا 

   :تالي كما بالجدول الT testالذكور باستخدام اختبار 
  )١٣(جدول 

  لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث)ت(يوضح قيمة 
  في االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي 

 )٢٠٠=ن(إناث )٢٠٠=ن(ذكور 
 ع م ع م االتجاه نحو التطرف

 ت
  الداللة

  ٣٩٨ ح.د

 ٠,٠٠١ ٣,٢٨٥ ٧,١٣ ٢٧,٦٦ ٦,٩٩ ٢٩,٩٨  التطرف الفكري

  ٠,٠٠١  ٣,٨٥٢  ٣,٦١  ٢٣,٠٦  ٣,٥٠  ٢٤,٤  الدينيالتطرف 

  ٠,٠٥  ٢,٤٩٦  ٣,٣٨  ٢٤,٦  ٣,٨٩  ٢٥,٥  )العلماني(التطرف الالديني 

  ٠,٠٠١  ٣,٩١٤  ١٢,٠٢  ٧٥,٣  ١١,٥  ٧٩,٩  االتجاه نحو التطرف

ھ     ا یدركون رف كم و التط الفروق بین الجنسین في االتجاه نح

الجنس

ذكوراناث
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التطرف الفكري

التطرف الدیني

ني العل   التطرف الالدی

ماني

االتجاه نحو التطرف ك 

ما یدركھ الشباب الجا

  
  

  في االتجاه نحو التطرفالجنسين  بين فروقال) ٧(شكل 

جود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات           وسابق  يتضح من الجدول ال   
والتطرف الديني واالتجاه نحو التطـرف كمـا يدركـه    ، الذكور واإلناث في التطرف الفكري      

ذات داللة عنـد مـستوى      ) ت(حيث كانت قيم    ،  الذكور باحسلالشباب الجامعي كدرجة كلية     
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حيث كانت قيم   ،  الذكور باحسل) انيالعلم( وجود فروق بينهم في التطرف الالديني        ، ٠,٠٠١
  . أي أن الفرض الرابع قد تحقق كلياً،٠,٠١ذات داللة عند مستوى ) ت(

   :رابعتفسير نتائج الفرض ال

تـوجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    "   بأنه ،أظهرت النتائج صحة الفرض الرابع    
 لحسابلشباب الجامعي   متوسطي درجات الذكور واإلناث في االتجاه نحو التطرف كما يدركه ا          

نـاث فـي    متوسط مجموعـة اإل    ومعنى هذا أن متوسط مجموعة الذكور أعلى من       ، ."الذكور
 على مقياس االتجاه    ةوبما أن الدرجة المرتفع    ،) علمانى - دينى   –فكرى  (االتجاه نحو التطرف    

ى أو للتعصب والجمود واالنغالق الفكـر  "نحو التطرف تعنى االتجاه غير السوى والذى يشير         
بينما تشير الدرجة المنخفضة على المقياس إلى       ، " التحرر الفكرى واالتجاه نحو الفكر العلمانى     

لذلك يكون االناث أكثـر  ، االتجاه السوى والذى يعنى القبول والوسطية وحرية الرأى والحوار         
  .وبذلك يتحقق الفرض الرابع من الدراسة، سوية فى االتجاه نحو التطرف من الذكور 

دراسـة   اوضـحت تفقت العديد من الدراسات والبحوث السابقة مع هذه النتيجة حيث           وا
نـاث فـي    ت الذكور أعلى من متوسط درجـات اإل       متوسط درجا  أن   )١٩٩٦ ،هشام عبد اهللا  (

عن وجود فروق دالة     )٢٠٠٠،كمال أحمد الشناوى  (وقد أسفرت دراسة    ، االتجاه نحو التطرف  
 الطلبة  باحسل التطرف بأبعاده الفرعية ودرجته الكلية وكلها        إحصائياً بين الطلبة والطالبات فى    

والتى أرجعت هذه الفروق إلـى  ) ١٩٩٦، عزت سيد اسماعيل  (واتفقت فى هذا دراسة     ، الذكور
وقد يكون هذا بـسبب تعـدد األدوار االجتماعيـة    ، أن اإلناث أكثر رفضاً للتطرف من الذكور 
  .ا النفسىلألنثى وانشغالها وضعفها األنثوى وتكوينه

بينما جاءت نتائج بعض الدراسات معاكسة لهذة النتيجة حيث تشير بعض الدراسات إلى             
بينما ،  .)١٩٩٣، ل سليمان جال(أن اإلناث أكثر ميالً نحو التطرف من الذكور كما فى دراسة            

حصائية على  إوعدم وجود فروق ذات داللة       )٢٠٠٠، بز عزت عبدالكريم الع   دراسة(أسفرت  
  . لدراسة بين مجموعتى الذكور واإلناثمتغيرات ا

وأسـفرت  ، وقد تناولت بعد الدراسات الفروق بين الجنسين فى االتجاهـات المتطرفـة         
 الدينية، ولـم    التعصبيةأن اإلناث أعلى من الذكور فى االتجاهات        نتائج تلك الدراسات كما يلى      

أن مرتفعـى الدجماطيقيـة   ، كما ظهـر    التعصبية توجد فروق بينهما فى باقى أبعاد االتجاهات      
 . عـدا االتجاهـات الدينيـة    التعصبيةأعلى من منخفضى الدجماطيقية فى كل أبعاد االتجاهات       

وربما يعود ذلك التعارض بين نتـائج تلـك         ، .)١٩٩٦ ،حمد عثمان وأحسين طاحون   ( ةدراس
 واإلنـاث   الدراسات والنتيجة الحالية إلى أنها اهتمت بدراسة االتجاهات المتطرفة لدى الذكور          
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وهو مـا تناولتـه الدراسـة    ، ولم تتناول بالدراسة اتجاه كل من الذكور واالناث نحو التطرف      
  .الحالية

  : نتائج الفرض الخامس وتفسيرها-٥

توجد فروق دالة ذات داللة إحصائية بين المـستويات االجتماعيـة االقتـصادية             
رف كما يدركه الـشباب     في االتجاه نحو التط   )  منخفض – متوسط   –مرتفع  ( الثقافية    
 . الشباب ذوي المستوى المنخفضلحسابالجامعي 

بين متوسطي درجات وللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب المقارنة         
االتجـاه نحـو   فـي  )  مـنخفض – متوسط –مرتفع ( الشباب الجامعي بالمستويات المختلفة   

  :ن األحادي كما بالجدول التاليباستخدام تحليل التباي،التطرف كما يدركه الشباب الجامعي
   )٤١(جدول 

  يوضح تحليل التباين بين المستويات االجتماعية االقتصادية  
  االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعيفي 

مجموع   البيان  العنف األسري
  الدرجات

  الداللة  ف  متوسط  ح. د 

  ٥٦٢,٥٠٢  ٢  ١١٢٥,٠٠٣  بين المجموعات
 التطرف الفكري  ٤٨,٥٢٢  ٣٩٧  ١٩٢٦٣,٣٠٧  داخل

    ٣٩٩  ٢٠٣٨٨,٣١٠  مجموع
٠,٠٠١  ١١,٥٩٣  

 ٧٣,٦٦٢  ٢  ١٤٧,٣٢٣ بين المجموعات

  التطرف الديني  ١٢,٧٨٥  ٣٩٧  ٥٠٧٥,٦٣٧  داخل
    ٣٩٩  ٥٢٢٢,٩٦٠  مجموع

٠,٠١  ٥,٧٦٢  

  ٢٧٨,٤٨٤  ٢  ٥٥٦,٩٦٨ بين المجموعات
  ١٢,١٣٣  ٣٩٧  ٤٨١٦,٨٧٢  داخل

التطرف الالديني 
  العلماني

    ٣٩٩  ٥٣٧٣,٨٤٠  مجموع
٠,٠٠١  ٢٢,٩٥٢  

  ١٥٦٣,٥٩٦  ٢  ٣١٢٧,١٩٢  بين المجموعات
  العنف األسري  ١٣١,٤٣٨  ٣٩٧  ٥٢١٨٠,٨٠٦  داخل

    ٣٩٩  ٥٥٣٠٧,٩٩٨  مجموع
٠,٠٠١  ١١,٨٩٦  
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الفروق بین المستویات االجتماعیة االقتصادیة في االتجاه نحو التطرف 

المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي

منخفضمتوسطمرتفع
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التطرف الفكري

التطرف الدیني

التطرف الالدیني العل

ماني

االتجاه نحو التطرف ك

ما یدركھ الشباب الجا

  
  اه نحو التطرففي االتج بين المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية فروقال) ٨(شكل 

  :يتضح من الجدول السابق

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة             -
حيث كانت قيمـة ف دالـة عنـد         ، في درجة التطرف الفكري   )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

  .٠,٠٠١مستوى 

القتـصادية والثقافيـة     وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية وا         -
حيث كانـت قيمـة ف دالـة عنـد      ، في درجة التطرف الديني   )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

  .٠,٠١مستوى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة             -
ف حيث كانت قيمـة     ، )العلماني( في درجة التطرف الالديني     )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

  .٠,٠٠١دالة عند مستوى 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المستويات االجتماعية واالقتـصادية والثقافيـة             -
، في درجة االتجاه نحو التطرف كما يدركه الـشباب الجـامعي        )  مرتفع – متوسط   –منخفض  (

  .٠,٠٠١حيث كانت قيمة ف دالة عند مستوى 
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  )٥١(جدول 
  ات البعدية للمستويات االجتماعية االقتصادية للمقارن الفروق بين المتوسطات

   في درجات في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي
مستوى االجتماعي 

  مرتفع  متوسط  منخفض  ع  م  ن  االقتصادي

  *٤,٥٤٦٥  *٢,٠٠٤٥   ٧,٠٢  ٣٠,٨  ١٢٤  منخفض
  *٢,٥٤٢٠      ٧,٠٧  ٢٨,٨  ١٧٩  متوسط
        ٦,٦٩  ٢٦,٣  ٩٧  مرتفع

 التطرف الفكري

        ٧,١٥  ٢٨,٨  ٤٠٠  ملةج
  *١,٦٤٥٢  ٠,٧١٦٧   ٣,٣٤ ٢٤,٥  ١٢٤  منخفض
  ٠,٩٢٨٦      ٣,٦٤  ٢٣,٧  ١٧٩  متوسط
        ٣,٧٤  ٢٢,٨  ٩٧  مرتفع

  التطرف الديني

        ٣,٦٢  ٢٣,٧  ٤٠٠  جملة
  *٢,٧٧٦٤  *٢,٣٩٧٤    ٣,٢٣  ٢٦,٨  ١٢٤  منخفض
  ٠,٣٧٩٠      ٣,٦٧  ٢٤,٤  ١٧٩  متوسط
        ٣,٤٤  ٢٣,٩  ٩٧  مرتفع

( التطرف الالديني 
  )العلماني

        ٣,٦٧  ٢٥,٠٢  ٤٠٠  جملة
  *٧,٥٢٢٥  *٣,٩٩٣٦    ١٠,٥  ٧٩,٣  ١٢٤  منخفض
  ٣,٥٢٨٩      ١١,٧  ٧٥,٢  ١٧٩  متوسط
        ١٢,٢  ٧١,٧  ٩٧  مرتفع

  االتجاه نحو التطرف

        ١١,٨  ٧٥,٦  ٤٠٠  جملة

  ٠,٠٥تعني أنها دالة عند مستوى داللة * 

مستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي      وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي ال        -
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في التطرف الفكـري عنـد             

وجود فـروق  ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض  باحسل، ٠,٠٥مستوى  
سط وذوي المستوى   ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتو         

 ذوي  باحـس ل، ٠,٠٥االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في التطرف الفكري عند مستوى          
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ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي       ، المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط    
المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض وذوي المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي            

 ذوي المستوى االجتمـاعي     باحسل، ٠,٠٥ثقافي المتوسط في التطرف الفكري عند مستوى        ال
  .االقتصادي الثقافي المنخفض

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي             -
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في التطـرف الـديني عنـد              

بينما ال توجد   ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض      باحسل، ٠,٠٥توى  مس
فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسـط وذوي             

وعدم ، ٠,٠٥المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في التطرف الديني عند مستوى           
اللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المـنخفض          وجود فروق ذات د   

 ٠,٠٥وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط في التطرف الديني عند مستوى            
.  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي             -
( قتصادي الثقافي المرتفع فـي التطـرف الالدينـي          المنخفض وذوي المستوى االجتماعي اال    

،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض      باحسل، ٠,٠٥عند مستوى   ) العلماني
ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض            

عنـد  ) العلماني( ي التطرف الالديني  وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط ف      
بينما ال توجد   ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض      باحسل، ٠,٠٥مستوى  

فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسـط وذوي             
عند مـستوى   ) العلماني( المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في التطرف الالديني       

٠,٠٥.  

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي             -
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في االتجاه نحو التطرف كما            

ادي  ذوي المستوى االجتمـاعي االقتـص      باحسل، ٠,٠٥يدركه الشباب الجامعي عند مستوى      
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي          ، الثقافي المنخفض 

الثقافي المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط فـي االتجـاه نحـو         
 ذوي المـستوى االجتمـاعي   باحسل، ٠,٠٥التطرف كما يدركه الشباب الجامعي عند مستوى   

بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي االجتمـاعي           ، في المنخفض االقتصادي الثقا 
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االقتصادي الثقافي المتوسط وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في االتجاه           
   .٠,٠٥نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي عند مستوى 

  .مما يدل على تحقق الفرض الخامس جزئيا

   :خامسلفرض التفسير نتائج ا

توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين      "   بأنه ،أظهرت النتائج صحة الفرض الخامس    
االتجـاه نحـو   فـي  )  منخفض– متوسط  –مرتفع  ( المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية     

 لحـساب  كما يدركه الشباب الجامعي ) علمانى- دينى –فكرى (التطرف لدى الشباب الجامعي  
 سجلت  المستوى المنخفض ومعنى هذا أن فئة الشباب ذوى       ، ." المستوى المنخفض  الشباب ذوي 

 - دينـى    –فكـرى   (أعلى الدرجات على مقياس االتجاه نحو التطرف كدرجه كلياً وكأبعـاد            
المستويات االجتماعية االقتـصادية    ولم تعثر الباحثة على دراسة تناولت الفروق بين         ، )علمانى
 ممـا   ،ه نحو التطرف لدى الشباب الجـامعي      االتجافي  )  منخفض –  متوسط –مرتفع  ( الثقافية  

   .وهو ما تناولته الدراسة الحالية، يدل على أهمية هذا الفرض فالبحث والدراسة 

،  من أسباب التطرف الفقـر والبطالـة       بأن) ٣٤-٣٣ : ١٩٩٧(ويؤكد ذلك حسين رشوان     
في مرحلة   الخارج   يفروا إل وسا، ي ممن ضاقت بهم موارد الرزق     فهناك بعض الشباب المصر   

ثـم  ،  وتـشربوا أفكـارهم    ،في تلك البالد  وهناك تأثروا بالجماعات الدينية     ، البحث عن الرزق  
وغـذاء وكـساء    ، ية مستقر أو حياة زوج  ، وال بيتاً مريحاً  ،  يجدوا عمالً  ولم، ي مصر جاءوا إل 
  . ي التطرفمما يدفع بهم إل، بل وجدوا البطالة والضياع، ألوالدهم

الحالة االقتصادية والنفـسية تـؤثر       ف )٢١١: ١٩٩٣، عبد المنعم النمر  (أشار لذلك أيضاً    وقد  
وإذا كانـت  "  سياسـية  –دينيـة  "  يصبح مزرعة لألفكار الخطرة المتطرفة    ى الشباب حت  يعل

ل للحد منها    تعم يوه، طاء وتراكمات من الفساد واإلهمال    الحقيقة تنطق بأن الحكومة ورثت أخ     
 األغـراض يجـدون     يودو، والصبر قد ينفـذ   ، ترحم فإن الحاجة ال  ،  عليه وإصالح ما تقدر  

ـ ، ي يوصلهم ألغراضهمصيدهم وطريقهم الذ  ي وكثير من التصرفات المسئولة تضل طريقها إل
ينبـت  ، وهكذا كل فكر متطـرف ، يلفه السخط   ي الوسط الذ  فيوالشيوعية تترعرع   ، الصواب
  .اء كان شيوعياً أو دينياً هداماًجتمع سو مي يسود أي جو السخط والقلق الذفيوينمو 
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  :نتائج الدراسة الكلينكية  : ثانياً
  :وتفسيرها) الفرض الكلينكى(نتائج الفرض السادس 

   

توجد اختالفات في ديناميات الشخصية بين الحاالت الطرفية "  و ينص على أنه-٦
 الشباب الجامعي كما يدركهالعنف األسرى كما األكثر ارتفاعا واألكثر انخفاضا على مقياس 

وللتحقق من هذا الفرض ، ).٢٠٠٠،  محمد بيومىعدادإ(.استخبارالذات اإلسقاطىيوضحها 
وطبق عليهم استمارة المقابلة ، حاالت من الشباب الجامعى ) ٤(قامت الباحثة باختيار 

 ،)٢٠٠٠، ل محمد بيومى خليعدادإ(. الذات اإلسقاطى  واستخبار- إعداد الباحثة –اإلكلينكية 
وذلك للكشف عن ديناميات هؤالء الشباب ومدى إدراكهم للعنف االسرى ومعرفة األسباب 

والدوافع الالشعوريه وراء ارتفاع أو انخفاض درجاتهم على مقياسى للعنف األسرى واالتجاه 
  .األربع  الحاالت يوضح بيانات )١٧( جدول  و، نحو التطرف 

  )١٦( جـدول 

األربع الطرفية على مقياسى العنف األسرى واالتجاه ) االكلينكية(حاالتالبيانات الخاصة بال
  نحو التطرف

الحالة   المتغيرات واألبعاد
  األولى

الحالة 
  الثانية

الحالة 
  الثالثة

الحالة 
  الرابعة

  المتغیرات  أنثى  أنثى  ذكر  ذكر  الجنس
  ٣  ٢  ٢  ٣  المستوى االجتماعى واالقتصادى  

  ٦٣  ٣٣  ٣٢  ٦٥  العنف اللفظى

  ٢٥  ١٠  ١٣  ٢٤  العنف البدنى

  العنف االسرى

  ٨٨  ٤٣  ٤٥  ٨٩  المجموع

  ٤٢  ١٥  ٢٤  ٤٢  التطرف الفكري

  ٣٢  ١٨  ١٨  ٢٨  التطرف الدیني

  ٣٣  ١٩  ١٩  ٣٢  )العلماني(الالدیني  التطرف 

  االتجاه نحو التطرف

  ٩٦  ٤٨  ٥٧  ١٠٢  المجموع

تجاه نحو لية لمقياس االلكالدرجة ا )  ١٠٢(  الدرجة الكلية لمقياس العنف األسرى*
  )١٢٩( التطرف
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  من ذوى الدرجات المرتفعة ) ١( الحـالة 

   سنة٢١:      السنمحمود                         :   )إن رغب( اسم العميل    

  ذكر :      النوع              الثانى                    : ترتيب فى االسرة      

  التربية:  كليـة         حالة                         ال  +٤ :       عدد األخوة 

  الرابعة: الفرقة الدراسية        

  ربة منزل: وظيفة األم    نجار مسلح                               :    وظيفة األب   

   ١٠٢  : الدرجة على مقياس االتجاه نحو التطرف  ٨٩: الدرجة على مقياس العنف األسرى  
   

  

  

  ):١(ليل المقابلة االكلينكية للحالة تح

يتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية ديناميات الشخصية التى تظهر أثناء عملية الطرح             
، بالفرقـة الرابعـة   ، طالب فى كلية التربية   ، ن من عمره    يفالحالة طالب فى الواحد والعشر    : 

 ٨٩ى مقياس العنف االسـرى      وقد حصلت الحالة عل   ، وترتيبه الثانى ، وله أربع إخوات غيره     
االتجـاه نحـو    مقيـاس   وحصلت الحالة علـى     ، ) ٩( درجة كما ظهر لنا فى شكل        ١٠٢من  

وهو ما يتجلى لنا أثناء المقابلـة       ، )١٠(كما ظهر لنا فى شكل       درجة ١٢٩ من   ١٠٢ التطرف
عـدم  وشعوره المنخفض بذاته و   ، ")أحيانا أثق بنفسى  ("اإلكلينكية حيث يظهر رفضه لذاته بأنه       

، "). ُأسرة غير سعيدة ومتماسكة   ("ويرجع ذلك ويتجلى لنا من وصفه ألسرته بأنها       ، ثقته بنفسه   
هـل أنـت   (ويتضح لنا عدم التطابق بين مفهوم الذات الواقعى والذات المثالى ويتجلى ذلك فى      

وتظهـر  ، .!") ألنى مش بذاكر وبنجح بالغش فأذاكر ليـه        –ال  "راٍض عن مستواك الدراسى؟     
"  هل تحب بعض مدرسيك فالجامعة ؟       ( الحب وحفزات الكراهية تجاه بعض المدرسين        حفزات

ويتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية أن المعاملة الوالدية تتسم بالـشدة           ، "). يعنى مش كلهم    
بكـل قـسوة وسـيطرة    " ما أسلوب معاملة الوالدين لك ؟ (والقسوة والسيطرة ويتجلى ذلك فى   

يتضح أن أسلوب العنف هو السائد فى التعامل بين األخوة بعضهم الـبعض             و). "وأحكام صعبة 
كيف يعاملونك وتعاملهم؟   (ويتضح ذلك من خالل حفزات الحب وحفزات الكراهية تجاه األخوة           

  "). نتعامل بقسوة  وعنف غالباً و سخرية أحياناً"
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  ) ١٠(شكل                                       )٩ (شكل                            

  على )١(وضح درجات الحالةتمثيل بيانى ي                    على  )١(تمثيل بيانى يوضح  درجات الحالة    

  مقياس االتجاه نحو التطرف                                      مقياس العنف اآلسرى                
                                                                             

  

  اإلسقاطى) الذات ( ستجابات الحـالة على استخبار تفسير ا-

  :نطباع الفرد ومشاعره ا:البعد األول 

  : تجاه ذاته -أ

حيـويتى  ( واتضح كما ورد علـى لـسانه         ته ونشاطه مرتفع  وحيوي نوعه   متقبلذاته و ل رافض
 كما ورد   لمحروم منه ولم يجده داخل أسرته ويتضح ذلك          ا  ويحتاج للحنان  )."زى الفل " ونشاطى

ذاته كما يدركها اآلخـرين فـى نظـر         ، ").خر اآل الطرف"  أحتاج بشدة لى  ( .على لسان الحالة  
 ويفتقر للمنطق  فـالحوار    ،  ) بأننى سئ وغير متفاهم   (خرين سيئة كما ورد على لسان الحالة        اآل

، ").تكون بالصوت العالى   "رتى على النقاش والحوار   قد( فيستبدله بالصوت العالى إثبات شخصيته    
 ويتجلى ذلك   خرين ولو بشكل سئ   ت نظر اآل  ويميل إلى لف  ، وقدرته على حل المشكالت ضعيفة    

  .")نتباهشخص ملفت لال" أتوقع أن اكون( فى 

  :  تجاه األب -ب

  ( ويتجلى ذلك فى   ورىه شخص متسلط وديكتات   أن والد : يتضح لنا من استجابات الحالة      
 غيـر قـوي  " رتباطى وتعلقى بـأبى  ا(وبالتالى تعلقه به ضعيف     ، )."ديكتاتورى معى " أشعر أن أبى  

لـن  "  لو خيـرت فـى اختيـار أبـى        (  كما ورد على لسان الحالة      تاماً ويرفضه رفضاً .)"ضعيف
  .)"ختارها

خيـر  (لـو   ويتضح ذلك   ، )يرفض والده ووالده يرفضه   (متبادل حيث أنه    هنا  رفض  لاو، 
 معـانى  فقد لكل  فقد األب (وحيث أن ووالده نموذج للقسوة       ").مش هيختارنى " بنائهأختيار  اأبى فى   

  .")القسوة"
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   تجاه األم-جـ

 تمن اسـتجابا  األم قاسية وتجردت من مشاعر األمومة والعطف كما يتضح       : تجاه األم   
والحالـة  .")حم ال تـر قاسيةأم " تمثل أمى بالنسبة(  وكثيرة التأنيبهى عصبية ومتسلطةفالة و  حال

حيث أنه لم يشعر بحنانها وعطفه عليه كمـا     )"ضعيف" رتباطى وتعلقى بأمى  ا( .غير مرتبطة بأمها  
وكان رد فعل ذلك أنه لو خير فاختيارهـا لـن            )"لن أشعر به  "حنان االمومة   (ورد على لسان الحالة     

تيجة معاملتها القاسـية  ن").لن اختارها" ختيار أمىالو خيرت فى ( يختار أمه كماورد على لسانه فى    
  ).بحس أنها بتنتقم من أبويا فينا تعاملنى أمى معاملة( وانتقامها من الزوج فى صورة أبنائها

   تجاه األسرة-د

فهى  "  )عادى( ال شئ    " كما ورد عن لسان الحالة       ويتضح لنا أنه اليشعر بوجود أسرته     
والقيم فـى أسـرته     ،  "منعدم "لسانه  والحب فيه كما ورد عن      ، سوى االستياء   لم تقدم له شيئاً     

وعالقته بأهله غاية فى السوء     ، سرة وهذا راجع لضعف القيم واألخالق بين قطبى األ        "ضعيفه  "
لو خيـرت   ( . وتجلى ذلك فى   حتى أنه ال يعطى لنفسه حق االختيار فهو من البداية رافضاً لهم             

سـرية غيـر موجـود      المصالح األ ويتضح االهتمام ب  ،  "). هبعد عنهم " هلى وأسرتى أفى اختيار   
النها أسرة متفككة كمـا ورد عـن        ،   ").ال تهمنى  " مصلحة أسرتى بالنسبة لى   ( واتضح ذلك فى    

سـرى  ة متسلطة والترابط األ   سرأفهى  ، ") وكل واحد فى وادى    متفككة " أشعر أن أسرتى   ( لسانه
  "). مفقود"  الترابط األسرى سر( . غير موجود

  ت الفرد الشخصيةخبرا:  البعد الثانى

  ة خبرات الطفول-أ

الطفولة بالنسبة  ( . ألنه مر بمرحلة طفولة قاسية ومؤلمة      عيدةسخبرات الطفولة لدية غير     
ـ   دافئاً  حيث أنه لم يجد حضناً      ").  قاسية ذكريات مؤلمة  " لى ه وكـان البـديل أحـضان       ضم ي

 فطفولتـه   "). قائىأصـد  " قضيت طفولتى فى أحـضان    ( . كما ورد على لسان الحالة       االصدقاء
خوته عنـه أنـه     أووما يدركه والداه    ، "). للغاية   قاسية " أشعر أننى عشت طفولة   ( .كانت قاسية   
من ( ومازال يتذكر قسوة األم واألب عليه كما ورد فى          ، .")المشاغب" كنت الطفل ( طفل مشاغب 

 ووه،  "). سباب األ رب أبى وأمى المستمر لى التفه     ض" .المواقف التى أخجل من ذكرها فى طفولتى      
فتخر بساديته من خـالل     وي، ام تفريغاً للمكبوتات األسرية    من السادية واالنتق   ةدرجه عالي بيتمتع  

ضربى  " .من المواقف التى أسعدتنى فى طفولتى      (ويتضح ذلك فى  .بناء الجيران أعالقته باخوته و  
  فـى  ةا ورد على لسان الحال    كم والداه بالضرب باالنتقام من   ويتعهد  ،  ").بناء الجيران أخوتى و أل
     ").ىنانتقم من كل اللى ضرب " .أتمنى أن أعود طفال لكى (.
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  خبرات المراهقة-ب

خبرات المراهقة ما هى مرحلة تعويض لنقص يعانى منه  كما ورد على لسان الحالـة                 
وهنـاك  ، التعويض النفسى من الرفاق     ) عندما كنت اتغلب على زمالئى فى بعض المسابقات       ( فى

) هاننى وضربنى أبى امام أحد اصـدقائى أعندما ( ةموقف يصعب نسيانه كما ورد على لسان الحال  
  .ه دمرت شخصيته ئصدقاأب له أمام هانة األإيتضح هنا أن و

   الخبرات الدراسيه-جـ

 الغير سارة انعكست على سلوكه وخبراتـه الدراسـة فاتـسم سـلوكه              ةسريخبراته األ 
ضـربت  " أول يوم ذهبت فيه للمدرسة     (ئه كما ورد على لسان الحاله     بالعدوانيه بعالقته مع زمال   

والمعلمون بديل  ، )"سجن "المدرسة بالنسبة لى  ( واتجاهه سلبى تجاه المدرسة      )"فيه زميلى فالتخته  
وانضم لرفـاق   ، ) وامر فقط أتسلط و (  اآلباء فهم اليفرقون عنهم شئ كما ورد على لسان الحاله         

 كما ورد على لسان الحاله     سرتهأ عن الدونية داخل     وذلك تعويضاً صبح زعيمهم   أمن شاكلته و  
 "الفشل الدراسى بالنسبة لى    (ةويعتبر الفشل صديقه كما ورد على لسان الحال        ، )الزعيم والمفكر (

والتفوق ال يعنى شيئاً وال يغضب منه كأنه يقول تفوق ايه الذى تتحدث عنه كمـا                ، )"شئ عادى 
واكتسب باالضافة للعدوان أساليب ال أخالقية مثل الغش        ، ) يمثل شئ ال   (ةورد على لسان الحال   

االجـازة  ،) الزم أغش فيها وكل سنة بـنجح بـالغش         (ةفى االمتحانات كما ورد على لسان الحال      
ا خارج نطاق مـوقعين     النه يقضيه ) يامأحلى  أ (ةوالعطالت بالنسبة له كما ورد على لسان الحال       

 للطموح بالنسبة له طموح ماذا ولماذا هو اللى شكلى له           ةوبالنسب، سرة والمدرسة سيئين هما األ  
ويؤكد عدوانيته ويفتخر بها كمـا ورد علـى         ، )ال يمثل شئ   (ةطموح كما ورد على لسان الحال     

  ."شئ غير ضرورى"همية لديه أ والمسابقات العلمية ليس لها ،"ضربى لزمالئى" ةلسان الحال

  :كبوتةالمخاوف الرغبات الم: البعد الثالث

   المشاعر الدفينة-أ

ـ            : مشاعره الدفينه   ةالحالة تعانى من اضطراب فوبيا الكالب كما ورد على لـسان الحال
ليس لديه قـدره   ،  عندما كان صغيراًه وعقابه بالكالبي والد ة إلخاف  ")صوت الكـالب  "يفزعنى(

ة وناتج هذا   خالقيأوحى سيطرة رغباته عليه دون ضوابط        السيطرة و تأخير رغباته مما ي      على
   ").عدم تلبية رغباتى " تقلقنى بشدة( كما ورد عن لسانه من رواسب الطفولة
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   األحالم-ب

 قيمة مجتمعية   ىثبات الذات فهو يرى ذاته فى شكل شخص ذ        تعبير عن رغبة إل    األحالم
ن ويبحث ع  ،)نسان ناجح إاثبت لى أبى أنى     ( ة  كما ورد على لسان الحال    ليثبت فشل نظرة والده له      

حساس بالفشل ويود النجاح الـسريع فـإى     ويالزمه اإل ، ن القائد وسط زمالئه   الزعامة وأن يكو  
  .شئ 

  األوهام-جـ

 ويتـضح ذلـك فـى       ضطهادخرين وشعور باال  يعانى من الشك والريبة فى األ     : يتضح لنا أنه    
ويـسيطر  ، "). نظرة المحيطين بى دائما غير جيدة  ".الوساوس والشكوك التى تساورنى تدور حول     (

أن أكون الـزعيم  " ال يفارق خيالى فى نوم او يقظة       (كما اتضح فى    عليه فكرة الزعامة المرضية     
   ").ولى كلمة مسموعة

   الكوابيس-د

الخوف لديه وهو وذلك راجع للخوف من المستقبل والشعور بالذنب وراجـع للمحاسـبة      
   "لشعور بالخوف والذنب والوحدةا "ولديه شعور بالدونية راجع لفطرة الوالدين ، الخاصة لنفسه 

  االتجاهات: البعد الرابع

  القيم-أ

 - الـصوم    -الـصالة   ( العبادات(أنه اليلتزم بالعبادات ويعتبرها أمر غير هام      : يتضح لنا   
لديه اعتقاد فى نهاية الحياة بـالموت لـذا فليـستمع            ، ") شئ عادى  " .فى نظرى )  الحج -الزكاة

،  ")زائلـة " .الحياة الدنيا فـى نظـرى        ( ولو بطريقة محرمة   ى شئ أى شكل ويرتكب    أبحياته ب 
ا قيم مندثرة وبليت مـع      عترف بالتقاليد ويعتبره   عصر الجشع والبحث عن المال وال ي       ومساير

ويعتبر نفـسه   ،  ") قيم من اآل ثار   " .التقاليد والعرف فى نظرى   (الزمن كما ورد عن لسان الحالة       
 .خـالق شوه والبطل هو القاسـى العنيـف الأل  وم بطوله م  ن ولديه مفه  ون االبطال نادر  بطل أل 

   ")شطارة " .الفهلوة والنصب ،والنفاق والمداهنة فى نظرى(

  المعتقدات-ب

لمظلوم كل ذاهـب لهـذا      يرى أن الظالم وا   فهو  ، أن معتقداته مشوشة ومشوة     يتضح لنا   
يعتبر ال قيمة له    و، "نشوفهكلنا ه "  ويتضخ ذلك فى     تقبل هذا اليوم على االقل دينياً     الموقف ولم ي  

  ويـوم  "يـوم عـادى  " يوم الميالد فى نظرى (.وجوده زى عدمه النه ال يدرك الحياة وال الموت     
  )."يوم عادى " .الوفاة فى نظرى
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   فلسفة الحياة-جـ

البـد ان اتمـسك     ( كما ورد على لسان الحالـة        )ديجموطيقى(أنه  متعصب  : يتضح لنا أنه    
 قارب يمثلوا له  األ،وفاقد لألمن   ، )لم يذكر أى استجابة   (لألمن النفسى النه    واالفتقاد التام   ، )برأيى

يقدموا له شيئا ولـم يتركـوه       النهم لم   ) زى كل الناس عالقات سطحية    (كما ورد على لسان الحالة      
 فى مواقفه مع    ه النهم أيضا لم بعينو    )عالقات سطحية (كما ورد على لسان الحالة      والجيران  ، لحاله
و هو شخص ليس عنده أمل وتسيطر عليه حالة من الكآبة واليأس ويتضح ذلك فـى      وه، والده  

  . ")طبيعى فى حياتنا اليومية " واليأس فى نظرى" سراب"األمل فى نظرى (

 :الةـام عن الحـق عــتعلي

   منها شخصية مضطربة نفسياًشكلتتجمعت عدة عوامل و

  هأساليب التنشئة االجتماعية التى شكلت شخصيت: أوال 

  . أسلوب القسوة والتسلط خلق منه شخصية عدوانية -

يعيش فى مناخ أسرى يسوده التوتر والقلق ويفتقد لألمان النفسى حيث لم يشعر بالحـب    -
 .والحنان من أبويه

 .العالقات األسرية شكلية ويسودها الصراع  -

  . يعيش فى أسرة منخفضة اجتماعياً واقتصادياً -

  :ةعاشت الحالة طفولة تعيس: ثانياً 

  . داخل أسرتها من الضغوط الوالدية الصعبة-أ

تفريغـاً  ام   من السادية واالنتق   ة عالي ةدرجو  ظهرت عليه مشكالت العنف والعدوان     -ب
  .لمكبوتاته األسرية

  :تعرضت فى مراهقتها لمشكالت ومواقف صعبة : ثالثاُ 

  . إهانة وضرب والده له أمام أصحابه فهذا الموقف أثر سلبياً على شخصيته-

  ):لديه مفهوم سالب عن ذاتها( نطباع الحالة عن ذاتها فى غاية السوء ا: رابعاً 

   .رافض لذاته -

  : تعانى الحالة من اضطراب فى القيم والمعتقدات : خامساً

  .يعانى من فوبيا الكالب  -
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 .وحى سيطرة رغباته عليه دون ضوابط اخالقية وناتج هذا من رواسب الطفولةي -

حساس بالفشل ويـود    ويالزمه اإل ، ن القائد وسط زمالئه   وأن يكو ويبحث عن الزعامة     -
 .النجاح السريع فإى شئ 

 .ضطهادخرين وشعور بااليعانى من الشك والريبة فى األ -

يعتبر ال قيمة له وجوده زى عدمه النه ال يدرك الحيـاة وال         و معتقداته مشوشة ومشوة   -
 .الموت

  .)ديجموطيقى(متعصب  -

  .ة واليأستسيطر عليه حالة من الكآب -

 كل هذه العوامل مجتمعة أثرت فالحالة وكونت شخصية مضطربة وغير سوية.  
   

  من ذوى الدرجات المنخفضة) ٢( الحـالة 
   سنة١٩:      السنأحمد                       :   )إن رغب( اسم العميل    

  ذكر :   ع   النو              الثانى                    : ترتيب فى االسرة      

  ةجارالت:     كليـة الحالة                          +٢:      عدد األخوة      

  الثانية: الفرقة الدراسية        

  مدرسة: مدرس                                وظيفة األم :           وظيفة األب   

  :عنف االتجاه نحو التطـرف   الدرجة على مقياس ال ٤٥: الدرجة على مقياس العنف األسرى   
٥٧    

  ):٢(تحليل المقابلة االكلينكية للحالة 

يتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية ديناميات الشخصية التى تظهر أثناء عملية الطرح             
ولـه  ، بالفرقة الثانيـة    ، ة  جارطالب فى كلية الت   ، من عمره   تاسعة عشر   فالحالة طالب فى ال   : 

، األب يعمـل مدرسـاً      ، والوالدين على قيد الحيـاة      ، ترتيبه الثانى و، اثنان من اإلخوة غيره     
وهو من  ، ويعمل بجد واجتهاد ومراعاته الكاملة أيضاً ألسرته وأبنائه       ، ومستوى تعليمه جامعى  

المحافظين على العادات والتقاليد وااللتزام بتعاليم الدين والمحافظة على الصلوات والواجبـات            
وملتزمة بالعبـادات   ، م حاصلة على مؤهل عاٍل وتعمل مدرسة أيضاً       واأل، االجتماعية األخرى 

  .والصالة وهى من النمط  الطيب الهادئ
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 درجة كما ظهر لنـا فـى      ١٠٢ من   ٤٥وقد حصلت الحالة على مقياس العنف االسرى        
 درجة كمـا    ١٢٩من   ٥٧ نحو التطرف وقد حصلت الحالة على مقياس االتجاه       ، ) ١١(شكل  

وهو ما يتالقى مع عملية الطرح أثناء المقابلة الكلينكية حيث يظهـر       ، )١٢(ظهر لنا فى شكل     
، أثناء عرضه بأنه شخصية متزنة فى انفعاالته ومحبة لوالديه بدرجة متساوية إال أنه يميل لألم              

أسـرة سـعيدة ومتماسـكة    ("ويعيش فى جو أسرى متفاهم ويتجلى لنا من وصفه ألسرته بأنها     
وينعكس ذلك على إحساسه بذاته فشعوره بذاته مرتفع و عالى بذاته           ، ").ومثالية تشرف أى حد   

ويتضح لنا أنه يحاول بجهـده      ، ، ")دائما أثق بنفسى  ("و ثقته بنفسه وقدراته كما يتضح لنا بأنه         
هل أنت راٍض عن مستواك     (التطابق بين مفهوم الذات الواقعى والذات المثالى ويتجلى ذلك فى           

وتظهر حفزات الحب وحفزات الكراهية تجاه بعـض        ، .")بحاول اجتهد و، الحمدهللا  "الدراسى؟  
، "). أغلبهم ناس محترمة ويوجد غير ذلك       "  هل تحب بعض مدرسيك فالجامعة ؟       (المدرسين  

ويتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية أن المعاملة الوالدية تتسم بالدفء والحنـان والمعاملـة       
). "بكل حـب وتـسامح وصـداقة      " عاملة الوالدين لك ؟     ما أسلوب م  (الحسنة ويتجلى ذلك فى     

والتسامح هو السائد فى التعامل بين األخـوة بعـضهم          ويتضح أيضاَ أسلوب اللين وجو التفاهم       
كيف يعاملونـك   (البعض ويتضح ذلك من خالل حفزات الحب وحفزات الكراهية تجاه األخوة            

هل ( المرونة فالشخصية ويتجلى ذلك      ويتضح كذلك "). نتعامل بكل احترام وتسامح     "وتعاملهم؟  
أتمسك برأيـى لمـا   "خرين ولو بالقوة ؟     يك مهما كان  وتحاول فرضه على اآل       أنت متشبث برأ  

  ").خرين ولو بأى طريقةه صح لكن ما بحاولش أفرضه على اآلاقتنع أن
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  اإلسقاطى) الذات ( ستجابات الحـالة على استخبار تفسير ا-

  :إنطباع الفرد ومشاعره :البعد األول 

  تجاه ذاته-أ

 " شكلى ومظهرى العام (ةل ذاته مرتفع وأن شخصيته سويمفهومه حو:  أن يتضح لنا
، نوعهومتقبل ل،  ")متميزة " قدراتى العقلية" (  العقليةة ثقة فى نفسه وقدراتهي ولد ")جيد وأنيق

 ."يتحدث عنى جميع من يعرفنى( ومفهومه عن ذاته من جهة األخرين مرتفع ويتضح ذلك فى 
 قدرتى (كما ورد عن لسانه فى ").وله قدرة على حل المشكالت والنقاش والحوار). "بشكل جيد

اجحة وبالتالى يتوقع بأن يكون شخصية ن "). جيدة " .النقاش والحوارو على حل المشكالت
   ").شخصية ناجحة ومهمة" أتوقع أن اكون ( كما ورد عن لسانه . ومهمة

  :  تجاه األب -ب

جابية وهناك عالقات متبادلة سوية بـين       شديد اإلي ب   نحو األ  اتجاه الحالة : يتضح لنا أن    
  حماية واطمئنـان "يمثل أبى بالنسبة لى   (ذلك فى  واالبن يسوها العطف والحنان وكما يتجلى        االب
لو خيرت فى اختيار    (  كما ورد عن لسانه فى       هاي وترى الحالة لو أنها خيرت فى اختيار أب        ").
ب سوف يختار   فكذلك األمر بالنسبة لأل    والعالقة  طيبة و متبادلة من الطرفين      . ")أكيد أبى  " أبى

حمايـة  ال " فقد األب فقد لكـل معـانى   ( و" ).بنائه طبعـاً أ. "بنائهأختيار الو خير أبى فى    (.أبنائه
البنوة بالنسبة  ( . وأبوة مكافح ومضحى ومتحمل لمسئوليته كما ورد عن لسانه فى          ) "واالطمئنان

   ").شئ اساسى" ..ألبى
    تجاه األم-جـ

عالقة الحالة بأمها عالقة قوية وسوية من الطرفين حيـث           :نطباع الحالة ومشاعرها تجاه األم    ا

  أن أمـى أشعر (والحنان ويتضح ذلك لنا من خالل تمثل األم بالنسبة لها كل حياتها ومنبع الحب         

وهى ترتبط ارتباط كبير بأمها كمـا        ". منبع الطمأنينة والحنان   "واألم بالنسبة لها     "). كل حياتى  "

أكيـد    "لو خيرت فى إختيار أمى     (").ومهمجداً  كبير  " رتباطى وتعلقى بأمى  ا(ورد عن لسان الحالة     

بكل حنية وطيبـة    جيدة   "تعاملنى أمى معاملة   ).(. "أبنائها "بنائهاألو خيرت أمى فى إختيار      (و ").أمى

  ). "الحنان والحب و الحياة "فقد األم فقد لكل معانى ).("وبتعاقبنى لما أخطأ عشان اتعلم الصح 
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   تجاه األسرة-د

وهـذا  ) .كل حياتـه  (ة بالنسبة للحالة    سرتمثل األ  :نطباع الحالة ومشاعرها تجاه األسرة    ا
م كيان واحد ال يتجزأ كما ورد عـن         نهأسرى والمودة وحسن التعامل وك     الترابط األ  دليل على 

ء األسرى فى هـذه     بنا والقيم وال  ").عضاء الجسد الواحد  أجزء من    ."الفرد فى أسرتى  (لسان الحالة   
 مرتفعـة " .القيم واألخالق فـى أسـرتى     ( كما ورد عن لسان الحالة فى        سرة متماسك ومرتفع  األ

شـعر أن   أ( : كل ذلك فـى    بنائها ويتضح لنا  ألسرة سعيدة مدعمة ومشجعه     أنهم أ  و ،.")هللاوالحمد  
ال  ."مكانتى بين أفراد أسـرتى    (  ").همهى األ  ."مصلحة أسرتى بالنسبة لى   ( ").ملكأكل ما   " .أسرتى

الحـب  " الترابط األسرى سـر   ( )."ولى فى حياتى  األ" .مكانة أسرتى بالنسبة لى   ( ").علم ولكننى مهم  أ
  )."الصعابوتخطى ف والتأل

  خبرات الفرد الشخصية:  البعد الثانى

  ة خبرات الطفول-أ

حيث أنه قضى طفولته فـى      سارة وسعيدة   طفولة  خبرات  مرت ب   الحالة   :يتضح لنا أن    
ه ويـتعلم منهـا     ئخطاأنه شخص اجتماعى ومرح ويستفيد من       أ و )مىأ وخاصة   هسرتأ(أحضان  

 "). جيدة وجميلة  "أشعر أننى عشت طفولة    (ك فى دراسياً ويتضح ذل  نه شخص متفوق وطموح     أو
من المواقـف التـى أرهقتنـى    ). ( "خوتىأاثناء اللعب مع  "من المواقف التى أسعدتنى فى طفولتى    (

و يتضح أنه شخص يحـب      ).  "صحابىأبى من اللعب مع     أعندما يحرمنى    ".وأحزنتنى فى طفولتى  
ب والكراهية تؤثر فيه كما يتضح لنا ذلـك         الثناء والمدح وتقدير االخرين لجهوده فمحفزات الح      

من المواقف التى   (  ").تفوقى فى دراستى    "من المواقف التى أفخر وأعتز بتذكرها فى طفولتى       (فى  
وكان ذلك علـى سـبيل   "). صدقائىأعمل مقالب فى معلمينى و    أعندما  " .أخجل من ذكرها فى طفولتى    

،  ").مهمة فـى تـاريخ حيـاتى       ."ة بالنسبة لى  أيام الطفول ( و. المرح وشقاوة الطفولة وكسر المل    
أتمنى أن أعود طفـال  (ويتضح لنا أنه يرتقى لألفضل واالحسن فى شخصيته كما ورد عن لسانه فى   

  ) ."عيد تنظيم شخصيتىأ" .لكى

  خبرات المراهقة-ب

فيهـا أوقـات سـارة    حيث أنه قضى  سارة مراهقةخبرات  الحالة مرت ب:يتضح لنا أن  
 :ع بالحياة وال يتقيد بالروتين وحبه للرحالت والسفر والتغير ويتضح ذلك فـى            ويحب االستمتا 

  )."اللعب والرحالت مع االصدقاء ."سعدتنى فى المراهقةأمن الخبرات السارة التى (
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  ة الخبرات الدراسي-جـ

وكان سـعيداً فـى أول يـوم        ،  ممتعة ومفيدة    دراسية بخبرات الحالة مرت    :يتضح لنا أن    

كنت فرحان ألنى سأذهب للمدرسة     " ..أول يوم ذهبت فيه للمدرسة    ( ويتضح ذلك فى     دراسى له 

المعلمـون  (و،  ").تجمع أول اصحاب وأول معرفة     ( " المدرسة بالنسبة لى  و  ،  ").مع أخواتى 

ومن جـد وجـد وأنـه    ،  ").حصاد ما زرعـوه " وانا بالنسبة لهم " قدوة حسنة "  .بالنسبة لى 

التفوق الدراسى بالنـسبة    ( أيام الدراسة واتضح لنا ذلك فى        بيحصد حصاد ما زرعه خالل    

التعليم والطمـوح   ). ("حصاد جهدى " االمتحانات واالختبارات المدرسية بالنسبة لى    ). ("مهم" لى

المسابقات العلمية  (ويحب المنافسات العلمية ويتضح ذلك فى       )."شئ مهم " .العملى بالنسبة لى  

ويستجيب لمحفزات الحـب والكراهيـة      ،  ").ب اشترك فيها  بح " .والثقافية تمثل بالنسبة لى   

من المواقـف المدرسـية التـى    (فيشعر بالفخر من مدح المعلمين له كما جاء عن لسانه فى  

   ").تفوقى ومدح المدرسين لى" .أعتز بها وأذكرها بفخر

  :المخاوف الرغبات المكبوتة: البعد الثالث

   المشاعر الدفينة-أ

 شئ مقلق ومفزع ويخاف من مفاجآت القدر ألنها مما أن تقلـب             مثل للحالة ت: المشاعر الدفينة   

مفاجأت القدر الغير    " يفزعنى(له الموازين وتغير تفكيره وترتيبه وما يخطط له ويتضح ذلك فى            

   ").سارة

النظـر  " .يسيطر على تفكيرى بـشكل حـاد      (واالهتمام بمستقبله وحياته يستحوذ على تفكيره       

   ").للمستقبل

طلع أن يكون انساناً ناجحاً وليس هناك بديل آخر عنه كما ورد عن لسان الحالـة فـى                  ويت

   ").فكرة أنى أكون شخصاً ناجحاً " .تراودنى دائماً(

   األحالم-ب

 ويحقق أحالمه ويهتم بمستقبل ويخطط له ويحـاول         اً ناجح اًم أنه يصبح أنسان   حالتدور أ 
لم الذى رأيته فى منامى وأود تحققه فـى واقـع       الح(كما يتضح فى    .ترتيب خطواته لتحقيق حلمه   

الحلم الذى أسـعدنى يـتلخص      (،  "). ومصدر فخر  اً وناجح اً مهم أن أصبح شيئاً  " .حياتى يدور حول  
وهذا يدل على واقعية أحالمه حيث أنه يعيش لحظات السعادة مع كل انجـاز               ").ال أتذكر " ..فى

حلـم  (، ثاً عن تعويضاً رمزياً عن الـسعادة      يحققه ويبقى الحلم دافع لمشروع مستقبلى وليس بح       
  ").التفكير فى مستقبلى وماذا يحدث ؟ وماذا سأفعل؟" .يام يتلخص فى اليقظة الذى يراودنى هذه األ
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   األوهام-جـ

 واثق من نفسه وتصرفاته لذلك اليشك فى شئ وطموح وقلـق             شخص  :يتضح لنا أنه    
الوساوس والشكوك التى تساورنى تـدور      (  حسن حال أبخصوص المستقبل النه يود ان يمكون ب      

    ").ال شئ " .حول

   الكوابيس-د

" .هـى  األوهام والكوابيس التـى تطـاردنى   (يكره الفشل وطموح يحب النجاح ويسعى له     
   ").الخوف من الفشل

  االتجاهات: البعد الرابع

   القيم-أ

بـآدأء العبـادات     مع اهللا فهـو ملتـزم        ة طيب ةاتجاهاته سويه وله عالق    :يتضح لنا أنه    
 ال بـد مـن المواظبـة وااللتـزام بهـا           " .فى نظرى )  الحج - الزكاة - الصوم   - الصالة(العبادات(

" الحياة الـدنيا فـى نظـرى        (ويترقب بقلق بخصوص نهاية الحياة الدنيا  فكما ذكرعن لسانه           ").
 اجمل شـئ " . فالطيبة وحسن الخلق فى نظرهة ومشاعر طيبةوله قيم حسنة ونبيل، ").رحلة سفر  

 " الفهلوة والنصب ،والنفاق والمداهنـة فـى نظـره        و "). قيم حسنة  " القناعة والرضا فى نظره   (و،".
 جيد وبصورة حسنة عند الدفاع عـن الـنفس          ةولديه مفهوم بطول    ").خداع وحرام وال أفكر فيه    

 مـان شعور باألالبد من توافرها لل  " .البطولة والشجاعة فى نظرى   (فقط  فكما جاء على لسان الحالة        
مما يدل علـى أنـه شخـصية     ").بعضها صحيح وبعضها خطأ  " .التقاليد والعرف فى نظره   و، ").

  .مفكرة وغير مقلدة تقليد أعمى بل يفكر قبل أى شئ ويختار ما يناسبه وماال يناسبه

  المعتقدات-ب
 شخص قلق بخصوص المستقبل ودائم التفكير فيه النه اليحـب الفـشل       :  يتضح لنا أنه    

تـى ولكنـه   أشـئ  " .اليوم اآلخر والحياة اآلخرة (واإلخفاق ويسعى للنجاح دائما ويتضح ذلك فى  
   ").مقلق

   فلسفة الحياة-جـ

شخص متحضر ومتفاهم يقبل بالرأى اآلخر والمناقشة والحـوار فكمـا             :يتضح لنا أنه    
سفة حيـاة وقـيم      وهو متفائل وعنده فل     ").ئيشئ س " التزمت والتخلف بالنسبة لى   (ذكر عن لسانه  

" األمل فـى نظـرى      ( وسوية اليأس والفشل جداً ال يعرفهما ويتضح ذلك فى           ةواتجاهات مرتفع 
 وبـود  ةهـل والجيـران جيـد   وعالقات األ،  ").غير موجود " واليأس فى نظرى    "اساس الطموح   

ولديـه  )."عالقـات طيبـة   " والجيران فى نظرى   "  عالقات طيبة جدا   "األقارب فى نظرى     (.ومحبة
 شـئ مهـم جـدا     " .األمن النفسى فـى نظـرى     (حساس قوى باألمن النفسى كما يتضح ذلك فى       أ

 فقدان وحيرة ووقفة مع الـنفس     " ويوم الوفاة فى نظرى   " بداية حياة جديدة    " يوم الميالد فى نظرى   (و").

.("  
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 :تعليــق عـام عن الحـالة

   نفسياًسوية ومتزنة منها شخصية شكلتتجمعت عدة عوامل و

  أساليب التنشئة االجتماعية التى شكلت شخصيته : أوال

  . أسلوب اللين خلق منه شخصية متزنة انفعالياً -

 .يعيش فى مناخ أسرى يسوده جو من اآللفة والمحبة ويشعر باألمن النفسى -

 .العالقات األسرية طيبة وكيان واحد  -

 . يعيش فى أسرة فوق متوسطة اجتماعياً واقتصادياً -

 .ه ايجابى نحو أسرتهاوالحالة لديها اتجا -

  :سعيدة عاشت الحالة طفولة : ثانياً 

حيث أنه قضى طفولتـه فـى أحـضان         سارة وسعيدة   طفولة  خبرات  مرت الحالة ب     -
نـه  أخطاه ويتعلم منهـا و    أنه شخص اجتماعى ومرح ويستفيد من       أ و )مىأ وخاصة   هسرتأ(

  .دراسياًشخص متفوق وطموح 

  :رة وسعيدة عاشت الحالة فترة مراهقة سا: ثالثاُ 

فيها أوقات سارة ويحب االستمتاع     حيث أنه قضى     سارة   مراهقةخبرات  مرت الحالة ب   -

  .بالحياة وال يتقيد بالروتين وحبه للرحالت والسفر والتغير

  :إيجابىنطباع الحالة عن ذاتها فى ا: رابعاً 

ـ        ونوعه ولديه مفهوم مرتفع عن ذاته       لذاته متقبل - صية وبالتالى يتوقع بأن يكـون شخ
   ").شخصية ناجحة ومهمة" أتوقع أن اكون ( كما ذكر . ناجحة ومهمة

  . بجهده التطابق بين مفهوم الذات الواقعى والذات المثالىيحاول -

   :  راسخة وإيجابية سوية يؤمن بهامن قيم والمعتقداتلديها الحالة : خامساً

 .ت مع اهللا فهو ملتزم بآدأء العباداة طيبة وله عالقة سوياتجاهاته -

" الحياة الدنيا فى نظرى     ( بقلق بخصوص نهاية الحياة الدنيا  فكما ذكرعن لسانه           ويترقب -
 "). رحلة سفر

جمـل  أ" .طيبه فالطيبة وحسن الخلق فى نظره     النبيله ومشاعر   الحسنة و القيم  بال متمسك -
   ".شئ
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ة البطول( جيد وبصورة حسنة عند الدفاع عن النفس فقط  فكما ذكر          ةولديه مفهوم بطول   -
  ).مانالبد من توافرها للشعور باأل." رىوالشجاعة فى نظ

التزمـت  (شخص متحضر ومتفاهم يقبل بالرأى اآلخر والمناقشة والحوار فكما ذكر            - -
 "). شئ سئ " والتخلف بالنسبة لى

األمـل  (شخص متفائل ولديه اتجاهات سوية اليأس والفشل ال يعرفهما ويتضح ذلك فى   -
 ").غير موجود " اليأس فى نظرى و"ساس الطموح أ" فى نظرى 

خفاق ويسعى  وص المستقبل ودائم التفكير فيه ألنه اليحب الفشل واإل        شخص قلق بخص   -
  للنجاح دائما

  . كل هذه العوامل مجتمعة أثرت فالحالة وكونت منه شخصية سوية*  -

  

  من ذوى الدرجات المنخفضة) ٣(إستجابات الحـالة 
   سنة٢٠:      السن                     دينا   :   )إن رغب( اسم العميل    

   أنثى :         النوع   األولى                    : سرة      ترتيب فى األ

  الثالثة: التربية بالفرقة الدراسية :     كليـة الحالة              +٢ :       عدد األخوة 

  محاسبة:        وظيفة األم مدرس                         :           وظيفة األب   

    ٤٨   :الدرجة على مقياس االتجاه نحو التطرف          ٤٣: الدرجة على مقياس العنف األسرى 

  ):٣(تحليل المقابلة االكلينكية للحالة 

يتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية ديناميات الشخصية التى تظهر أثناء عملية الطرح             
ولـه اثنـان    ، بالفرقة الثالثة   ، ة  ربي فى كلية الت   ةطالب، امن عمره ين  العشر فى   ةفالحالة طالب : 

 مـن  ٤٣وقد حصلت الحالة على مقياس العنف االسـرى        ، وترتيبه األول ، من اإلخوة غيرها    
تجـاه نحـو    االوقد حصلت الحالة علـى مقيـاس         ،) ١٣( درجة كما ظهر لنا فى شكل        ١٠٢

وهو ما يتالقى مع عملية الطـرح  ، ) ١٤ ( درجة كما ظهر لنا فى شكل   ١٢٩ من   ٤٨التطرف  
وشعورها عالى  ، ")دائما أثق بنفسى  (" يظهر شعورها تجاه ذاتها بأنه       أثناء المقابلة الكلينكية حيث   

، "). أسـرة متماسـكة   ("ويرجع ذلك ويتجلى لنا من وصفه ألسـرته بأنهـا         ، وإيجابى تجاه ذاتها  
هل أنت راٍض عن مستواك الدراسـى؟        (ويتضح لنا أنها راضية ومتقبل ذاتها ويتجلى ذلك فى        

هل تحب  (وتظهر حفزات الحب تجاه بعض المدرسين كما ذكرت الحالة فى           ، .")والحمدهللا  ، اه  "
، ")محترمـة   وقت كل اللى قبلتهم نمـاذج طيبـة و        عند دل ى  الحمد هللا ل  "بعض مدرسيك فالجامعة ؟     
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تتسم بـالين والحنـان والمعاملـة       ويتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية أن المعاملة الوالدية          
). "أسلوب الين والصراحة والـصداقة    " ما أسلوب معاملة الوالدين لك ؟       (الطيبة ويتجلى ذلك فى     

ويتضح أيضاَ أسلوب اللين والحب والدفء هو السائد فى التعامل بين األخوة بعضهم الـبعض               
نتعامـل  "لونك وتعاملهم؟ كيف يعام( كما ذكرت الحالة فى  األخوةطريقة تعاملمن ويتضح ذلك   

هل أنت متـشبث برأيـك   (ويتضح كذلك المرونة فالشخصية ويتجلى ذلك     "). بود ومحبة وأخوة    
أنا بعمل اللى مقتنعـه بيـه طالمـا مـش         "مهما كان  وتحاول فرضه على االخرين ولو بالقوة ؟           

  "). غلط
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  )١٤(                  شكل               )                  ١٣(شكل                                  

  على )٣(تمثيل بيانى يوضح درجات الحالة                               على   )٣(تمثيل بيانى يوضح  درجات الحالة  

                                                                  االتجاه نحو التطرف مقياس                                                      مقياس العنف اآلسرى           

  اإلسقاطى) الذات ( ستجابات الحـالة على استخبار تفسير ا-

  :نطباع الفرد ومشاعره ا:البعد األول 

  تجاه ذاته-أ

شـكلى  (فهوم الحالة  حول ذاته مرتفع وإيجابى وأن شخـصيته سـوية   م :يتضح لنا أن    
ولديها ثقة فى نفسها وعندها حيوة ونـشاط كمـا يتـضح لنـا              ")  حسن وجيد  " هرى العام ومظ
وقدراتها العقلية مرتفعة كما ورد عن لسانها       "). نشيطة وأخرج للرحالت    ." حيويتى ونشاطى (فى
خـرين إيجـابى    مها عن ذاتها من جهة اآل     ومفهو، ومتقبله لنوعها ، ") مرتفعة " قدراتى العقلية (

ولها قدرة علـى حـل    )."لتزام  باألخالق واال ." يتحدث عنى جميع من يعرفنى    ( ى  ويتضح ذلك ف  
أعتقد انها مرتفعة عدا مشكالتى      " . قدرتى على حل المشكالت    (المشكالت كما ورد عن لسانها فى       

 جيدة. " قدرتى على النقاش والحوار   (وقدرتها على النقاش والحوار جيدة كما ذكرت        "). الخاصة  
" أتوقـع أن اكـون      ( كما ورد عن لسانه      .يتوقع بأن تكون شخصية ناجحة ومهمة     وبالتالى   ").

  ").شخصية ناجحة 
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  :  تجاه األب -ب

القات متبادلة سوية بـين      الحالة نحو األب سوى وإيجابى وهناك ع       اتجاه:  أن   يتضح لنا 
كل شـئ  هو ." أشعر أن أبى(ها العطف والحب والحنان وكما يتجلى ذلك فى  دبنة يسو األب واأل 

وذلك ألن ارتباطها بوالدها قوى كمـا ذكـرت فـى           "). كل شئ    "يمثل أبى بالنسبة لى   (و"). لى  
ها سـوف تختـار     ي وترى الحالة لو أنها خيرت فى اختيار أب        )."قوى. " رتباطى وتعلقى بأبى  ا(

والعالقـة  طيبـة و   . ")هختار أبـى   " لو خيرت فى اختيار أبى(األب كما ورد عن لسانها فى       
ختيـار  الو خير أبـى فـى   (.فكذلك األمر بالنسبة لألب سوف يختار أبنائه لة من الطرفين  متباد

. يعاملنى أبـى معاملـة    (كما يتجلى فى     واألب يتعامل معها بكل عطف    " ).  أوالً بنائهأ. " نائهأب
فقد األب فقـد لكـل    (فقد األب يعنى فقد الحب بالنسبة لها كما أوضحت فى         و").جيدة وبعطف   "

البنـوة بالنـسبة    .(  ومتحمل لمسئوليته كما ورد عن لسانه فـى        واألب مضحٍ )  "  الحب  "معانى
  ").كل شئ فى حياته " .ألبى

   تجاه األم-جـ

عالقة الحالة بأمها عالقة قوية وسوية وإيجابية مـن    :نطباع الحالة ومشاعرها تجاه األم    ا
 األم هى كل شئ ويتضح ذلك       الطرفين حيث تمثل األم بالنسبة لها كل حياته أهم من ذاتها وأن           

وهـى  ".  أهم من كـل شـئ        "واألم بالنسبة لها    ").  أهم من نفسى      " أن أمى  أشعر (لنا من خالل  
").  ارتباط قوى جـداً   "رتباطى وتعلقى بأمىا(رتباط كبير بأمها كما ورد عن لسان الحالة     اترتبط  

 ختيار أمى ا لو خيرت فى     ( فىتضح ذلك   اولو خيرت فى اختيار أمها فبدون تردد األم أكيد كما           
ختيـار  الو خيرت أمى فى (وكذلك األمر بالنسبة لألم فالحب متبادل بين الطرفين    "). هختار أمى  "
و أمها تراعى مسئوليتها فى أبنائها وتعطى بال حـدود دون انتظـار             ). ". هتختار أبنائها  "بنائهاأ

واألم تتعامل بكـل    "). شئ فى حياتها    هى كل   ."البنوة بالنسبة ألمى  (مقابل كما ذكرت الحالة فى      
وبالتالى فقـد األم  )." بحب وحنان " تعاملنى أمى معاملة(الحب والحنان مع الحالة كما ذكرت فى        
  )." الحنان " فقد األم فقد لكل معانى(يعتبر فقد للحنان كما ذكرت الحالة فى 

   تجاه األسرة-د
  

وتشعر ) هى كل شـئ (رة بالنسبة للحالة تمثل األس :نطباع الحالة ومشاعرها تجاه األسرة ا
سرى والمودة فهم كأعضاء الجسد الواحـد       ا تملك وهذا دليل على الترابط األ      بأن أسرتها كل م   

الفرد فى أسرتها له مكانـه  و، "). كل ما أملك . "أشعر أن أسرتى(كما ورد عن لسان الحالة فى   
 فى هـذه   والقيم واألخالق").  ومكانةله قيمة." الفرد فى أسـرتى ( وله رأى كما ذكرت الحالة فى 

 موجـودة   ".القيم واألخـالق فـى أسـرتى   (سرة قوية وراسخة كما ورد عن لسان الحالة فى          األ
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سرتها فستختار  أبنائها ولو خيرت فى اختيار      أنهم أسرة سعيدة متحابة وراعية أل     و، .") وراسخة
وذلـك ألن  "). وأسـرتى أوالً  أهلى." هلى وأسرتىألو خيرت فى اختيار     (أسرتها كما وضح فى     

 و  ").  شـئ مهـم    ."مصلحة أسرتى بالنسبة لـى     (مصلحة األسرة شئ مهم لها كما أوضحت فى       
وهذا دليل على الترابط األسرى القوى المشجع علـى         ). "أكيد مرتفعة     ".مكانة أسرتى بالنسبة لى   (

التفـوق فـى     "سرى سـر الترابط األ(تخطى مصاعب الحياة ويدفع الفرد للتفوق كما يتضح لنا فى          
   )."الحياة 

  خبرات الفرد الشخصية:  البعد الثانى

  ة خبرات الطفول-أ

 الحالة مرت بخبرات طفولة سعيدة حيث أنها قضت طفولتها فى أحضان            :يتضح لنا أن    
وأنها شخصية اجتماعية ومرحة ومحبة للحياة ويتضح ذلك فـى الطفولـة بالنـسبة       ) أسـرتها (

وهـى تحـب الـرحالت والتجـوال      "). سعيدة   " أشعر أننى عشت طفولة   (و"). يام  أجمل األ ."لى
من المواقف التـى أسـعدتنى فـى    (وتعتبره من المواقف السعيدة فى طفولتها كما ذكرت لنا فى          

مـن المواقـف التـى      (ومن الموقف التى أحزنتها كما أوضحت فى        ). " أيام الرحالت  "طفولتى
وذلك ألنهـا   ) " ا يأخد اللعب منى ويديها ألخويا األصغر      لما باب  ."أرهقتنى وأحزنتنى فى طفولتى   

يتـضح   و،.تحب المرح وترى أنها طفولة ومن حقها اللعب والمرح أيضاً مثل أخيها األصـغر   
خرين لجهودها فمحفزات الحب والكراهية تؤثر فيه       صية تحب الثناء والمدح وتقدير اآل     أنها شخ 

عندما كافئنى أحـد    " وأعتز بتذكرها فى طفـولتى من المواقف التى أفخر(كما يتضح لنا ذلك فى     
من المواقف التى أخجـل مـن ذكرهـا فـى           ( و "). مدرسينى بجائزة فى طابور المدرسة لتفوقى     

ويتضح لنا أنها كانت شخصية مسالمة وتتمنى أن تعود طفلة لكى           ، ").  لما حد يضربنى    ".طفولتى
  ). " أضرب اللى ضربنى ".ود طفال لكىأتمنى أن أع(يمكنها الدفاع عن نفسها ويتضح ذلك فى 

  خبرات المراهقة-ب

 الحالة مرت بخبرات مراهقة سارة وتحب االسـتمتاع بالحيـاة ومحبـه             :يتضح لنا أن    
." سعدتنى فـى المراهقـة    أمن الخبرات السارة التى      (:للرحالت والسفر والتغيير ويتضح ذلك فى     

الموقف الـذى يـصعب     (ا يتضح ذلك فى     وكانت متفوقة فى دراستها كم    ، )."الرحالت والسفر   
   "). لما معلمى مدحنى أمام أصدقائى."نسيانه فى مراهقتى 

  ة الخبرات الدراسي-جـ

دراسية ممتعة ومفيدة وكانت فرحانة فى أول يـوم           الحالة مرت بخبرات   :يتضح لنا أن    
ت عالقتهـا   وكان،  ").كنت فرحانة ."أول يوم ذهبت فيه للمدرسة    (دراسى لها كما ذكرت لنا فى       
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وأنا بالنـسبة لهـم   " نماذج وأمثلة جيدة"المعلمون بالنسبة لى(طيبة بمعلميها واتضح لنا ذلك فى       
التفـوق  ").(والتفوق شئ مهم وأساسى ال تتنازل عنه كما ذكرت فى   "). بنت متفوقة وعلى خلق     ."

الفـشل  (وتعتبر الفشل شئ مخجل للغاية كما ذكـرت فـى      ، ").شئ مهم   ." الدراسى بالنسبة لى  
 ومن هنا اعتبرت العطالت واألجازات مملـة ألنهـا          ،).شئ سئ ومخجل  ."الدراسى بالنسبة لى  

ولـديها طمـوح   ،  ").مملة."األجازات والعطالت المدرسية بالنسبة لى (نشيطة ويتضح ذلك فى     
مرتفع وشئ ضرورى للذات    ."التعليم والطموح العملى بالنسبة لى    (عالى كما ورد عن لسانها فى       

من المواقف المدرسية التى أعتـز  (تعتز بأيام تفوقها وجوائز المعلمين لها كما ذكرت فى  و، ").
وكانت تحب المنافسات العلمية وتشارك     ، ").أيام تفوقى وجوائز المعلمين لى      ." بها وأذكرها بفخر  

 شئ مهم زمن الـضرورى    ." المسابقات العلمية والثقافية تمثل بالنسبة لى     (فيها كما يتضح لنا فى      
  ").أشارك فيه

  :المخاوف الرغبات المكبوتة: البعد الثالث

   المشاعر الدفينة-أ

المشاعر الدفينة التى تقلق الحالة وتفزعها تتمثل فى بعد أمها عنها ألنها مرتبطـة جـداً                
ورغم ارتباطها القوى بأسرتها وأهلهـا  ، ").بعدى عن أمى  " يفزعنى(بوالدتها ويتضح ذلك فى     

ائماً فكرة السفر للخارج ألنه كما يتضح لنا رافضه لواقع المجتمع التى تعيش             إال أنه تراودها د   
و يقلقها بشدة الروتين ألنها شخـصية ديناميكيـة         ") فكرة السفر للخارج    ." تراودنى دائماً (فيه  

واالهتمام بمستقبلها يستحوذ على تفكيرهـا كمـا        ، ").االنتظار والروتين   ." تقلقنى بشدة (حيوية  
  ").   التفكير فى مستقبلى" .يسيطر على تفكيرى بشكل حاد(ى يتضح ذلك ف

   األحالم-ب

 ا وتنجح فى حياتها وتثبت ذاتها وأن تسافر        أحالمه تود أن تحقق   انهحول إ تدور األحالم   
حلمى للـسفر  " .الحلم الذى رأيته فى منامى وأود تحققه فى واقع حياتى يدور حول          (كما يتضح فى    

أنام فوق سطح القمـر      ." الحلم الذى الزمنى مدة طويلة يتلخص فى         (و، ").للخارج وإثبات الذات  
 ويرجع ذلك ألنها رافضه واقع المجتمع وبالتالى تـود الـسفر للخـارج     ")ليصعب الوصول لى 

الـسفر  ." يـام يـتلخص فـى       حلم اليقظة الذى يراودنى هـذه األ      (والرحالت كما يتضح فى     
النجـاح  ." و يقظـة    أال يفارق خيالى فى نوم      (رت فى   وهذا اليفارق خيالها كما ذك    "). للرحالت
  .")والسفر
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   األوهام-جـ

تشك فى أى شئ كما      الفهى   من نفسها وخطواتها     ة شخصية واثق    الحالة  :يتضح لنا أن    
  "). ال أشك فى أى شئ  " .الوساوس والشكوك التى تساورنى تدور حول(يتضح فى 

   الكوابيس-د

بأمها تماماً  فتخشى بعد أمها عنها وتخاف من هذا الكـابوس        ألن الحالة مرتبطة عاطفياً     
   ").بعد أمى عنى" .األوهام والكوابيس التى تطاردنى هى (كما يتضح فى 

  االتجاهات: البعد الرابع

   القيم-أ

 مع اهللا فهى ملتزمة بـآدأء       ة ولها عالقه طيب   ةتجاهات سوي  إ الحالة لديها :  يتضح لنا أن    
ومؤمنة بـأن   "). أساس الحياة  " .فى نظرى )  الحج - الزكاة - الصوم   -الصالة  (العبادات  (العبادات  

 فانيـة " الحياة الدنيا فى نظرى     (الحياة الدنيا بكل زخارفها فانية وغير دائمة كما يتضح ذلك فى            
م  هوالحالة مقتنعة بأن القيم واألخالق السامية البد وأن يلتزم بها كل النـاس مـع بعـض                ، ").

")."  الزم تكـون موجـودة بـين النـاس        ." الطيبة وحسن الخلق فـى نظـرى      (ويتضح ذلك فى    
 جيد عنـد الـدفاع عـن        ةولديها مفهوم بطول  ").  صفات رائعة  " القناعة والرضا فى نظره   (و،".

الدفاع عن الحق   " .البطولة والشجاعة فى نظرى   (الحقوق والنفس فقط كما جاء على لسان الحالة         
 جميل أن نتمسك بالتقاليد وال نشذ عن قـيم مجتمعنـا        " .عرف فى نظرى  التقاليد وال (و، ").واألمانة  

مما يدل على أنه شخصية ال تشذ عن تقاليد المجتمع والمتعارف عليـه  بـل ملتزمـه بـه            ").
  .وتختار ما يناسبه منها

  المعتقدات-ب

ويتضح ذلك فى   مؤمنه بقضاء اهللا واليوم اآلخر والحياة اآلخرة        خص  ش:  يتضح لنا أنها    
  ").شئ أكيد " .اليوم اآلخر والحياة اآلخرة(

   فلسفة الحياة-جـ

ـ  "وسـطية   " معتدلة   يةشخص الحالة   :يتضح لنا أن     قبـل بـالرأى اآلخـر      ة ت  ومتفاهم
ـ "). شـئ رجعـى  " التزمت والتخلف بالنسبة لى( والمناقشة والحوار فكما ذكر عن لسانه   ى وه

" األمل فى نظـرى  ( وسوية ويتضح ذلك فى      ابيةإيجحياة وقيم واتجاهات    لل فلسفة   لديها   و ةمتفائل
هل والجيران جيـده    وعالقات األ ، ").شئ سئ للغاية    " واليأس فى نظرى    " أكيد البد منه فى الحياة    

" والجيران فى نظـرى "  محبة فى اهللا عالقات   "األقارب فى نظرى     ( هللا كما ذكرت فى    ومحبةوبود  
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األمـن  ( قوى باألمن النفسى كما يتضح ذلك فـى       حساس  إ اولديه)."عادية وغير متعمقة    عالقات  
 "أجمل يوم فالـدنيا  " يوم الميالد فى نظرى(و").الرضا والقناعة بما قسمه اهللا لى  " .النفسى فى نظرى 

الفهلوة والنـصب  (وترى أن النفاق والمداهنة صفات سيئة    ،").قلق وخوف   " ويوم الوفاة فى نظرى   
  "). سيئة ولها ناسها اللى بيعرفوا يعملوها أشياء." ،والنفاق والمداهنة فى نظرى

 :تعليــق عـام عن الحـالة

  تجمعت عدة عوامل وشكلت منها شخصية سوية ومتزنة نفسياً

  أساليب التنشئة االجتماعية التى شكلت شخصيته: أوال 

  . نفعالياًا شخصية متزنة اخلق منهوالعطف أسلوب اللين   -

 . باألمن النفسىهاشعرلفة والمحبة ويو من اآلعيش فى مناخ أسرى يسوده ج ت -

  .الفرد له مكانة وقيمة داخل أسرة تحتويه وتشد من أذره العالقات األسرية طيبة   -

 . جتماعياً واقتصادياًاعيش فى أسرة فوق متوسطة  ت -

  . والحالة لديها اتجاه إيجابى نحو أسرتها -

  .عاشت الحالة طفولة سعيدة : ثانياً 

وأنهـا  ) أسـرتها (دة حيث أنها قضت طفولتها فى أحـضان  مرت بخبرات طفولة سعي     -
أجمل االيـام   ."شخصية اجتماعية ومرحة ومحبة للحياة ويتضح ذلك فى الطفولة بالنسبة لى          

  ").سعيدة  " أشعر أننى عشت طفولة(و"). 

 :عاشت الحالة فترة مراهقة سارة وسعيدة : ثالثاُ 

ع بالحياة ومحبه للرحالت والـسفر    بخبرات مراهقة سارة وتحب االستمتا     الحالةمرت    -
الـرحالت  ." سـعدتنى فـى المراهقـة     أمن الخبرات السارة التى      (:والتغيير ويتضح ذلك فى   

  )."والسفر
  :إيجابىنطباع الحالة عن ذاتها ا: رابعاً 

  .  سويةلديها شخصية إيجابى وعن الذاتالحالة لديها مفهوم  -

  : ة وسوية يؤمن بها الحالة لديها من قيم والمعتقدات راسخ: خامساً

قبل بالرأى اآلخر والمناقـشة والحـوار       ة ت  ومتفاهم "وسطية  " معتدلة   يةشخص الحالة   -
  "). شئ رجعى" التزمت والتخلف بالنسبة لى( فكما ذكر عن لسانه
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 وسوية ويتـضح ذلـك فـى    إيجابيةحياة وقيم واتجاهات لل فلسفة لديها  وة متفائل ىوه  -
  ").شئ سئ للغاية " واليأس فى نظرى "  منه فى الحياةأكيد البد" األمل فى نظرى (

حلم اليقظة الذى يراودنـى هـذه       ( وهى تود السفر للخارج والرحالت كما يتضح فى          -
ال يفـارق  (وهذا اليفارق خيالها كما ذكـرت فـى       "). السفر للرحالت ." يام يتلخص فى    األ

 .")النجاح والسفر." خيالى فى نوم او يقظة 

 " .األمن النفسى فـى نظـرى     ( وى باألمن النفسى كما يتضح ذلك فى      حساس ق إ اولديه  -
 ").الرضا والقناعة بما قسمه اهللا لى 

اليوم اآلخـر  (ويتضح ذلك فى مؤمنه بقضاء اهللا واليوم اآلخر والحياة اآلخرة     يةشخص  -
 ").شئ أكيد " .والحياة اآلخرة

الـدفاع  " .عة فى نظرىالبطولة والشجا (ولديها مفهوم جيد عن الشجاعة كما يتضح فى          -
 ، ").عن الحق واألمانة 

جميل أن نتمـسك     " .التقاليد والعرف فى نظرى   (هى متمسكة بالتقاليد كما ذكرت      و -
ملتزمـه  و ن تقاليد المجتمع والمتعارف عليـه ال تشذ عو"). بالتقاليد وال نشذ عن قيم مجتمعنا  

  .به

  . سويةكل هذه العوامل مجتمعة أثرت فالحالة وكونت منه شخصية* 

  من ذوى الدرجات المرتفعة ) ٤( الحـالة 

   سنة٢١:      السنمروة                        :   )إن رغب( اسم العميل    

   أنثى:      النوع              الثالث                   : ترتيب فى االسرة      

  الرابعة:  بالفرقة الدراسية اآلداب: ـةكلي الحالة                          +٥ :       عدد األخوة 

  ربة منزل: وظيفة األم                                     مزارع:    وظيفة األب           

            ٩٦   :التجاه نحو التطرفالدرجة على مقياس ا        ٨٨: الدرجة على مقياس العنف األسرى  
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  ):٤(الة تحليل المقابلة االكلينكية للح

يتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية ديناميات الشخصية التى تظهر أثناء عملية الطرح             
، بالفرقـة الرابعـة   ، اآلداب فى كلية    ةطالب ، ان من عمره  ي فى الواحد والعشر   ةفالحالة طالب : 

وقد حصلت الحالـة علـى مقيـاس العنـف         ، وترتيبها الثالث ، ولها خمسة من اإلخوة غيرها      
وحصلت الحالـة علـى مقيـاس       ، ) ١٥( درجة كما ظهر لنا فى شكل        ١٠٢ من   ٨٨ األسرى

وهو ما يتالقـى مـع      ، )١٦(كما ظهر لنا فى شكل        درجة ١٢٩  من ٩٦تجاه نحو التطرف    اال
عملية الطرح أثناء المقابلة الكلينكية حيث يظهر رفضها لذاتها وتنظر لنفـسها نظـرة دونيـة                

وشعورها المـنخفض  ، ")نادراً أثق بنفسى("ذلك فى  بأنها وتظهر حالها حالة من القلق ويتضح       
أسرة غيـر سـعيدة   ("ويرجع ذلك ويتجلى لنا من وصفه ألسرته بأنها  ، بذاتها وعدم الثقة بنفسها   

ويتضح لنا عدم الرضا عن الذات وإنها تذاكر خوفاً من عقاب األب وليس بدافع              ، ").ومتماسكة
 أنـا   –ال  "نت راضـية عـن مـستواك الدراسـى؟          هل أ (ذاتى للنجاح منها ويتجلى ذلك فى       

بذاكروبنجح عشان ما أنضربش من أبويا ألنى لو سقطت هيكون عقاب جماعى علـى البيـت                
هـل  (وتظهر حفزات الحب وحفزات الكراهية تجاه بعض المدرسين ويتضح ذلك فى            ، .!")كله

، "). حة يعنى بحب اللى بحـس منـه الطيبـة والـسما    "  تحب بعض مدرسيك فى الجامعة ؟  
ويتضح لنا من خالل المقابلة الشخصية أن المعاملة الوالدية تتسم بالقسوة والـسيطرة ويتجلـى           

). "أبى يعاملنى بكل قسوة وسيطرة لكن أمى طيبـة        " ما أسلوب معاملة الوالدين لك ؟       (ذلك فى   
 ويتضح أن أسلوب العنف واألقوى هو الفائز هو األسلوب السائد فى التعامـل بـين األخـوة                

نتعامل بعنف غالبا ووالدى    " كيف يعاملونك وتعاملهم؟    (بعضهم البعض ويتضح ذلك من خالل       
  "). مش موجود فى البيتً 
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  اإلسقاطى) الذات ( ستجابات الحـالة على استخبار تفسير ا-

  :نطباع الفرد ومشاعره ا:البعد األول 

  : تجاه ذاته -أ

ـ وحيوي،  " ).يعنى عـادى  ."شكلى ومظهرى العام(ا ذاتهيتضح لنا أن الحالة رافضه ل    اته
ساعات أكـون    " كما ورد على لسانها فى       أوقات بتكون نشيطة وأوقات بتكون كسولة      اونشاطه

 المحرومة منه ولم تجده بأسرتها وتحتاج لـى         حتاج للحنان وت،  ").نشيطة وساعات أكون كسولة   
 لحنان وحـد يفهمنـى    ا"  تاج بشدة لى  حا( كما ورد على لسان الحالة    شخص يفهمها ويتضح ذلك     

تقريبـاً  (فى نظر األخرين سيئة كما ورد على لـسان الحالـة            ذاتها كما يدركها اآلخرون     ، ").
وقـدرتها  ").عالية فى بعض االشياء ومتوسطة فى حاجات أخرى    . "قدراتى العقلية (، ) بطريقة سيئة 

 اوقدرته، )." عادية  "ش والحـوار قدرتى على النقا(على النقاش والحوار محدودة كما ذكرت فى  
 يـاً  عاد شيئاً " كونأأتوقع أن   (وليس لها طموح ويتجلى ذلك فى       ، ".محدودة "على حل المشكالت  

  ").جداً 

  :  تجاه األب -ب

ها شخص غريب األطوار متسلط ويتجلى ذلـك    أن والد : يتضح لنا من استجابات الحالة      
ويمثل والدها بالنسبة لها شخص متـسلط كمـا         ،.)"انسان صعب أنى افهمه      " أشعر أن أبى   (فى  

ـ  ، )."شخص متسلط   . " يمثل أبى بالنسبة لى   ( أوضحت الحالة فى      معـدوم  بـه    اوبالتالى تعلقه
وذلك ألنها لم تشعر    ،.)" من بعيد لبعيد مفيش تعلق أصالً      " إرتباطى وتعلقى بأبى  ا(ويتضح ذلك فى    

ما حستش بـالعطف دى ابـداً       . "وة بالنسبة لى  عطف األب (بعطف األبوة مطلقاً كما ذكرت لنا فى        
هختار أى شـئ    "  لو خيرت فى اختيار أبى    (  كما ورد على لسان الحالة      تاماً رفضه رفضاً تو، ").

لـو  ويتضح ذلـك    ، )ا يرفضه ا ووالده ارفض والده ت( امتبادل حيث أنه  هنا  رفض  لاو، .)" غيره
فقد األب فقد لكل    (و هرووالده نموذج للق  حيث أن    ").مش هيختارهم    " بنائهأختيار  اخير أبى فى    (

  ").سـيئة . "يعاملنى أبى معاملة  ( نتيجة معاملته السيئة لهم كما أوضحت فى         . ")القهر . "معانى
ومن رأيها لو األب هيقسو على أبنائه فاألفضل لهم أنهم ال يأتوا للدنيا كما أوضحت الحالة فى                 

  ").قى ياريتهم ما تولدوالو هيقسو عليهم يب. " قسوة األب على أبنائه(

   تجاه األم-جـ

ـ ، )الحالة لديها مشاعر مركبة تجـاه األم         (:تجاه األم    حنينـة ولكنهـا ضـعيفة      األم  ف
كمـا  وحنيتها هذه ال تستطيع أن تفعل شيئاً إلبنائها مـع أب قـاس              ، الشخصية مسلوبة اإلرادة  

 " تمثـل أمـى بالنـسبة      (و،  ").مسلوبة اإلرادة ."أشعر أن أمى  ( فىالة  ح ال تمن استجابا  يتضح
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والحالة مرتبطة بأمها ولكن ارتباط غير تـام حيـث تـستحمل             .") طيبة بس ضعيفة الشخصية   
 )" أنا بستحمل كل شـئ عـشانها       " رتباطى وتعلقى بأمى  ا(العذاب من أجل أمها كما أوضحت فى        

ستحمل العذاب اللى   حاجة بتخلينى ا   "حنان االمومة   (حيث أنها أم عطوفة كما ورد على لسان الحالة          
و هتا وضحت لنا المشاعر المركبة بصورة كبيـرة ألنهـا لـو           ،). "عشانها أنا لسه فالبيت      و أنا فيه 

لو خيرت فى ( خيرت  فى اختيارها لألم لن تختار أمها ألنها تحتاج ألم قوية كما ورد عن لسانها فى            
ولكن لو خيرت األم فـى      ، "). عنناأمى طيبة بس هختار أم قوية الشخصية عشان تدافع           " ختيار أمى ا

ختيـار  الـو خيـرت أمـى فـى     (اختيار أبنائها سوف تختار أبنائها كما أوضحت الحالـة فـى     
فقـد األم  (والحالة ترى أن فقد األم يعنى لها فقد الحنان كما يتجلى فى             ، ").ً  هتختار أبنائها   ."بنائهاأ

قست على أبنائها فيعد هذا األمر شـئ        وأوضحت الحالة لو أى أم      ، ").الحنان  ."فقد لكل معانى    
  ").حاجة صعبة ال تطاق ."قسوة االم على أبنائها(صعب للغاية كما ذكرت الحالة فى 

   تجاه األسرة-د

ا فهو مجرد بيت للنوم فقط كمـا ورد عـن           شعر بوجود أسرته  ت ال  الحالة ويتضح لنا أن  
لحب منعدم فى األسرة كمـا ورد       وا،  ")خر الليل وخالص  آشئ عادى بيت بنام فيه       "لسان الحالة   

 كـالم  " ا تعتبرها كالم دون تنفيذ كما أوضحت فى       والقيم فى أسرته  ،  "منعدم "عن لسان الحالة    
تتمنى أن تعيش فى أسرة أخرى تمـدها بالحـب           ا غاية فى السوء حتى أنه     ا بأهله اوعالقته، "

أعيش فى أسرة تانية فيها حب      اتمنى  " هلى وأسرتى ألو خيرت فى اختيار     ( .والتفاهم يتجلى ذلك فى   
مصلحة أسـرتى   ( واتضح ذلك فى    سرية غير موجود    ويتضح االهتمام بالمصالح األ   ، "). وتفاهم

غيـر   " أشعر أن أسـرتى    ( النها أسرة متفككة كما ورد عن لسانه      ، ").تعنى شيئاً   ال   " بالنسبة لى 
"  الترابط األسـرى سـر    ( .فى كما ذكرت لنا الحالة      سرى غير موجود  والترابط األ ، ") متماسكة  

الفـرد  (والفرد فيها ليس من حقه إبداء أى رأى أو طلب شئ كما أوضحت الحالة فى      ").  منعدم
  ").ليس من حقه طلب أى شئ يرغب فيه ." فى أسرتى

  خبرات الفرد الشخصية:  البعد الثانى

  ة خبرات الطفول-أ

وتعيسة كما ذكـرت     ة مؤلمة  ألنها مرت بمرحلة طفول    عيدةس غير   هاخبرات الطفولة لدي  
ـ   ،").تعيسة جدا    ."كانت   تىأيام طفول و(،").ما حستش بيها     " الطفولة بالنسبة لى  (  فى  احيث أنه
قـضيت طفـولتى   ( .كما ورد على لسان الحالة  وأنطوت على نفسها اهضم ي دافئاًجد حضناً تلم  

 " عر أننى عشت طفولـة    أش(   كما ذكرت فى   ةتعيس اطفولتهوقد كانت   ، "). لوحدى " فى أحضان 
من المواقف التى أخجل من ذكرهـا       ( ومازالت تتذكر قسوة األب عليها كما ورد فى         ،  ").تعيسة
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، ").  لى دون رحمة وعدم العطف على كباقى أطفـال الجيـران            المستمر  أبى   ضرب" .فى طفولتى 
ء الجيـران   ومن هنا بدأت تنتقم وتفرغ مكبوتاتها األسرية وبدأت تعتدى بالضرب علـى أبنـا             

عندما ضـربت بنـت      " .من المواقف التى أسعدتنى فى طفولتى      ( بذلك كما أوضحت فى      فتخروت
أنها ساعدت والدها ومدت له يد العون عندما شعر بالتعـب وهـو      مدتنو، ").الجيران وجرحتها   

 أتمنى أن أعـود    ( فى ةكما ورد على لسان الحال    يضربها ولو تكرر الموقف ثانياً لن تفعل هذا         
سوط وأنا صـغيرة حـس   " بكرباج"أبى يضربنى فى أحد المرات و  كان  ، ال أساعد أبى     "  .طفال لكى 

وطلعت أدور على أمى عشان تيجى      ،  تعبان وداخ وكان هيقع على األرض فرفعته وسندته للسرير         هأن
  "). ولو عاد الموقف ده مش هعمل كدا تانى وهسيبه يقع، تشوفه 

  خبرات المراهقة-ب

حيث تستجدى فيها العطـف والحنـان الـذى         مراهقة ما هى مرحلة تعويض      خبرات ال 
 كما ورد على لـسان الحالـة فـى        حرمت منه داخل األسرة وبدأت تبحث عنه خارج األسرة          

وهناك موقـف   ، حبيبالتعويض النفسى من ال) نسان شعرت منه بالعطف والحنـان إتعرفى على   (
ة سـاء إيتـضح هنـا أن   و) اءة مـن أحـبهم لـى   إس( ةيصعب نسيانه كما ورد على لسان الحال    

  .ادمر شخصيتهاالشخاص المقربين لها أثر فيها و

  ة الخبرات الدراسي-جـ

وكانت المدرسـة    الدراسة   ا وخبراته ا الغير سارة انعكست على سلوكه     ةخبرات االسري ال
وب هـر   "المدرسة بالنسبة لـى   (ة  كما ورد على لسان الحال     بالنسبة لها هروب من جحيم البيت     

ن بديل اآلباء فهم اليفرقون عنهم      ي والمعلم اتجاهه سلبى تجاه المدرسة     ولديها ،)"من جحيم البيت    
، "بنـت مـستهترة   " وهى بالنسبة لهـم      ) صورة مصغرة من أبى   (ة  شئ كما ورد على لسان الحال     

ـ       وكانت تحارب حتى ال تفشل دراسياً وال تعاقب من والدها           فـى  ة كما ورد على لـسان الحال
والتفـوق ال   ، )"كنت بحارب عشان أنجح عشان ما أنضربش من بابا           "ل الدراسى بالنسبة لى   الفش(

فهى فاقـدة األمـل     وبالنسبه للطموح   ، ) عادى ال يهمنى   (ةيعنى شيئاً كما ورد على لسان الحال      
، )ال أهتم بـذلك وال يـشغل تفكيـرى         (ة كما ورد على لسان الحال     وليس لديها أى طموح فالحياة    

ليس لهـا  "والمسابقات العلمية (ن لسان الحالة فى      كما ورد ع    تهتم بالمسابقات العلمية     وكذلك ال 
   .)" همية لديهأ
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  :المخاوف الرغبات المكبوتة: البعد الثالث

   المشاعر الدفينة-أ

وعدم الثقة بالنفس والنظرة الدونية للـنفس       الحالة تعانى من اضطراب     : مشاعره الدفينه 
ويقلقها بشدة عـدم قـدرتها      ، ")نظرتى لنفسى بأنى ضعيفة      "يفزعنى( لحالةكما ورد على لسان ا    

، ").عدم أخذ حقى من األخـرين      " تقلقنى بشدة (على أخذ حقها من اآلخرين كما ورد عن لسانه          
أحـالم مزعجـة    ."تراودنـى دائمـاً   (وتراودها أحالم مزعجة كما ورد عن لسان الحالة فـى           

أشـتاق  ( من الذين عذبوها وتقصد هنا األب كما ذكـرت فـى         وعندها رغبة ملحة لالنتقام   ،").
وكل الذى يسيطر على تفكيرها الهروب والبعد عن البيـت   ، ").لالنتقام من اللى عذبونى        ."بشدة

   ").البعد عن البيت  ."يسيطر على تفكيرى بشكل حاد(كما أوضحت فى 

   األحالم-ب

نها الحالة وتحلم بالسعادة التـى لـم        وجاءت األحالم لتنفس عن المكبوتات التى تعانى م       
الحلم الذى أسعدنى يتلخص    (فتحلم بأنها تزوجت بمن تحب ويتضح ذلك فى         ، تجدها فى الواقع  

ومرة أخرى تحلم بأنها فى الكوشة مع الشخص الذى أحبته          ، ").أرتبط وأتزوج ممن أحببته      ."فى
حلمت بأنى الكوشـة مـن      ." حول الحلم الذى رأيته فى منامى وأود تحققه فى واقع حياتى يدور          (

الحلم الذى الزمنـى   (أسرتها كما أوضحت لنا فىوتتمنى أن تبعد عن   ، ").الشخص الذى أحببته    
وحلم اليقظة الذى يراودها هو أن تبعد عـن         ، ").أن أبعد عن أسرتى      ."مدة طويلة يتلخص فى     

يام  يراودنى هذه األ   حلم اليقظة الذى  (هذا الجحيم وتعيش سعيدة مع من تحب كما أوضحت فى           
  ").أن أهرب من الجحيم الذى أنا فيه و أعيش سعيدة ."يتلخص فى 

  األوهام-جـ

 ويتضح ذلـك    ضطهاديعانى من الشك والريبة فى اآلخرين وشعور باال       : ا  يتضح لنا أنه  
ويـسيطر  ، "). أشك فى عطف النـاس علـى     ".الوساوس والشكوك التى تساورنى تدور حول     (فى  
نتقم ا" ال يفارق خيالى فى نوم او يقظة        (كما اتضح فى     نتقام من الذين أساءوا إليها    اإل فكرة   اعليه

من الذى إساء إلى .("  

    الكوابيس-د

وذلك للمعاملة السيئة التى تعيشها فـى     الخوف  يتضح لنا أن الحالة تعانى من الكوابيس و       
بيجينى كابوس دائمـاً وأنـا       ."األوهام والكوابيس التى تطاردنى هى      (كما يتضح لنا فى      الواقع  

  "). نايمة أن فى حد بيشدنى من شعرى ويجرنى وبصحى مفزوعة من النوم
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  االتجاهات: البعد الرابع

  القيم-أ

 - الـصوم    -الـصالة   ( العبـادات ( تلتزم بالعبادات ويتجلى ذلك فـى         ال انهإ: يتضح لنا   
كمـا   الدنيا لها عذاب وشقاء ومعاناة     وتمثل الحياة    ،")مابلتزمش بيهم    " .فى نظرى )  الحج -الزكاة

قيم ال قيمة لها كما ورد      التقاليد   عتبروت، ") عذاب" .الحياة الدنيا فى نظرى     (ورد عن لسانها فى     
والتعـاون،   ،الوفاء، األمانة(و، ")  أشياء القيمة لها " .التقاليد والعرف فى نظرى   (عن لسان الحالة    

قـيم  ." الطيبة وحسن الخلق فـى نظـرى      (و،").ة  قيم غير موجود  ." والتسامح، والصدق صفات  
الـشئ   " .والنفاق والمداهنة فى نظرى    ،الفهلوة والنصب (.ويعتبر نفسها  و، ").صعب نالقيها حالياً  

  ،")السائد حالياً 

  

  المعتقدات-ب

اليـوم اآلخـر والحيـاة     (أن الحالة تعانى من القلق والخوف ويتضح ذلك فى          يتضح لنا   
يوم ميالدها يوم شقائها وتخاف من يوم الوفاة كمـا ورد عـن             عتبر  وت، .")بخاف منهم ." اآلخرة

  )." بخاف منه " .  ويوم الوفاة فى نظرى" يوم شقائى " يوم الميالد فى نظرى (.لسانها فى

   فلسفة الحياة-جـ

التزمـت والتخلـف   ( كما ورد على لسان الحالة  شخصية تميل للتعصب   : ايتضح لنا أنه  
حساس صعب اإل ( حيث أنها ال تشعر به    واالفتقاد التام لألمن النفسى     ،  ").دىشئ عا ." بالنسبة لى 

، يقـدموا لـه شـيئا     النهم لـم    ) ليس لهم قيمة  ( كما ورد على لسان الحالة       االقارب يمثلوا له  ، )بيه
 النهم أيضا لم يمـدوا لهـا يـد العـون            )بحسهم أعدائى  (كما ورد على لسان الحالة    والجيران  

وهى شخصية ليس عندها أمل وتسيطر عليها حالة من الكآبـة واليـأس     ، وهاونظراتهم لها تقتل  
  .")أشعر به كثيراً  " واليأس فى نظرى"  غير موجود "األمل فى نظرى (ويتضح ذلك فى 
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 :الةـام عن الحـق عــتعلي

   منها شخصية مضطربة نفسياًشكلتتجمعت عدة عوامل و

   شكلت شخصيتهأساليب التنشئة االجتماعية التى: أوال 

  .  أسلوب القسوة والتسلط خلق منه شخصية عدوانية -

 تعيش فى مناخ أسرى يسوده التوتر والقلق ويفتقد لألمان النفسى حيـث لـم يـشعر                 -
 .بالحب والحنان من جهة األب

 العالقات األسرية شكلية ووال يوجد أى ترابط أسرى   -

 .متسلط" مضطرب نفسياً " غريب األطوار  أب -أ

وحنيتها هـذه ال تـستطيع أن   ، حنينة ولكنها ضعيفة الشخصية مسلوبة اإلرادة  م  األف -ب
مـسلوبة  ."أشعر أن أمـى   ( فىالة  ح ال تمن استجابا  كما يتضح تفعل شيئاً إلبنائها مع أب قاس       

  ").اإلرادة

  . تعيش فى أسرة منخفضة اجتماعياً واقتصادياً -

  :عاشت الحالة طفولة تعيسة: ثانياً 

أب قاس وأم طيبـة وحنونـة ولكـن         (  من الضغوط الوالدية الصعبة       داخل أسرتها  -أ
  ).شخصيتها ضعيفة وال تستطيع أن تدافع عن أبنائها 

  . ظهرت عليها  مشكالت العنف والعدوان  تفريغاً لمكبوتاته األسرية-ب
  

  :تعرضت فى مراهقتها لمشكالت ومواقف صعبة : ثالثاُ 

واستجداء العطف والحنان الـذى     تعويض  ة  إال مرحل خبرات المراهقة مرحلة ما هى        -
 كما ورد على لسان الحالـة فـى       انحرمت منه داخل األسرة وبدأت تبحث عنه خارج األسرة          

   حبيبالتعويض النفسى من ال) نسان شعرت منه بالعطف والحنانإتعرفى على (

 .ادمر شخصيتهاالشخاص المقربين لها أثر فيها وة ساءإو -

  ):لديه مفهوم سالب عن ذاتها( عن ذاتها فى غاية السوء نطباع الحالة ا:  رابعاً 

 . الرفض للذات وإحساس بالدونية والنقص والضعف  -

-   
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  : تعانى الحالة من اضطراب فى القيم والمعتقدات : خامساً

  ".شخصية بارانوية "ضطهاداآلخرين وشعور باالالشك والريبة فى و تعانى من القلق  -

 فتحلم بأنها تزوجت بمن تحب،  فى الواقع وتحلم بالسعادة التى لم تجدها -

 وعدم الثقة بالنفس والنظرة الدونية للنفس كما ورد علـى لـسان الحالـة             اضطراب    -
 ").نظرتى لنفسى بأنى ضعيفة  "يفزعنى(

  .لديها اضطراب فى البناء القيمى و  تلتزم بالعباداتال  -

 السيئة التى تعيشها فى     وذلك للمعاملة  حالم المزعجة األو الخوف تعانى من الكوابيس و    -
  .الواقع

  .حيث أنها ال تشعر بهواالفتقاد التام لألمن النفسى  تميل للتعصب -

  .تسيطر عليه حالة من الكآبة واليأس  -

 كل هذه العوامل مجتمعة أثرت فالحالة وكونت شخصية مضطربة وغير سوية.  

  :تعقيب عام على الدراسة الكلينكية 
حـاالت مـن الـشباب    ) ٤( الكلينكية من الدراسة وعددهم    قامت الباحثة بانتقاء الحاالت   

الجامعى بحيث تمثل أعلى الدرجات وأقلها على مقياسـى العنـف األسـرى واالتجـاه نحـو             
، اسـتمارة المقابلـة الكلينكيـة       (وقد استعانت الباحثة بـبعض األدوات الكلينكيـة         ،  التطرف

وجـاءت نتـائج    ، لهذه الحاالت الطرفية  لتتمكن من الدراسة المتعمقة     ) استخبارالذات اإلسقاطى 
الت الكلينكية محققة للفرض الكلينكى الذى مؤداه اختالف ديناميات الشخـصية للحـا           الدراسة  

ويمكن تلخيص ما أسفرت عنه      ،  واالتجاه نحو التطرف   سرىالطرفية على مقياسى العنف األ    
    :الدراسة الكلينكية فيما يلى

وهم الذين حصلوا علـى   ) لعنف األسرى ل  األكثر إدراكاً  أى (الحاالت الطرفية العليا    : أوالً -
 تتميـز بمـا   ،)٤،١الحالة( ، األسرى واالتجاه نحو التطرفأعلى الدرجات على مقياسى العنف    

 :يلى
  

  فى مجال االتجاه نحو الذات 

  كان مجال االتجاه نحو الذات األعلى اضطراباً لدى الحاالت الطرفية المنخفضة  -

 . )مفهوم ذات سلبى(اية السوء عن الذات نطباع غ لديهم ا -
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   . وإحساس بالدونية والضعف واالحباط والتشاؤم وعدم الثقة بالنفسالرفض للذات 

، فالمستقبل يبدو لهم كـاحالً وغامـضاَ      ،  لديهم نظرة تشاؤمية سوداوية نحو المستقبل        -
    .ولذلك لفقدان الثقة بالنفس

  سرية و الشخصيةفى مجال العالقات األ

ونحـو  ، ديهم اضطراب فى االتجاه نحو األسرة بشكل عام نظراً لسوء المعاملة الوالدية           ل
  .فالعالقة قائمة على القسوة والتهديد والعنف ، األب بشكل خاص 

والشعور بالحرمـان ونقـص اإلشـباعات       ) األخوة، األب  ، األم  (  افتقاد الحب بين     -
  .النرجسية

القلق ويفتقد لألمان النفسى حيث لم يـشعروا         يعيشون فى مناخ أسرى يسوده التوتر و       -
 .بالحب والحنان داخل أسرهم

ـ  ة عاليةدرجو  ظهرت عليه مشكالت العنف والعدوان - تفريغـاً  ام  من الـسادية واالنتق
 ).١الحالة (لمكبوتاته األسرية ووضحت أكثر فى 

 . أسلوب القسوة والتسلط خلق منه شخصية عدوانية -

 . وال يوجد أى ترابط أسرى العالقات األسرية شكلية و -

  أظهروا مشكالت العنف والعدوان مع األخوة واالصدقاء  -

 أظهروا مشاعر الكراهية تجاه المدرسين  وهم غير مقبولين من المدرسين والعالقـة              -
  .قائمة على اإلرهاب والتهديد

  . يعيشوا فى ُأسر منخفضة اجتماعياً واقتصادياً -

  اهاتوالمعتقدات واالتجفى مجال القيم 

 . مشوشة ومشوةلديهم معتقداتيعانوا من اضطراب فى القيم و   -

  .ضطهادوالشك والريبة فى اآلخرين وشعور باال يعانوا من القلق  -

  .حيث أنها ال تشعر بهواالفتقاد التام لألمن النفسى   ميل للتعصب -

  .تسيطر عليهم حالة من الكآبة واليأس  -

وذلك للمعاملة السيئة التى عاشـوها       مزعجةحالم ال األو الخوف معاناة من الكوابيس و    -
  .فى الواقع
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 كما أشارت نتائج الدراسة الكلينكية على تلك الحاالت الطرفية إلى وجود اضـطراب              -
  .نحو الماضى يرجع لخبرات الطفولة والمراهقة وظروف التنشئة االجتماعية التى عاشوا فيها

وهم ) لعنف األسرى   ل  إدراكاً  األقل أى أى ( الحاالت الطرفية المنخفضة    : ثانياًً -
الحالـة   (، األسرى واالتجاه نحو التطرف     الدرجات على مقياسى العنف    قلالذين حصلوا على أ   

 : تتميز بما يلى،)٣،٢

  فى مجال االتجاه نحو الذات 

  .نطباع إيجابى ومرتفع ا للذات و تقبل -

  .حساس قوى باألمن النفسىإ الديه -

إثبـات ذاتهـم وشـعور      ، وأهداف واقعية يسعون لتحقيقها   ،  لديهم ثقة بالنفس عالية      - 
حيث يحاولون بجهدهم التطابق بين مفهوم الذات الواقعى والذات المثالى وبالتالى           ، باالستقاللية

  .يتوقع بأن يكونوا شخصيات ناجحة ومهمة

  سرية و الشخصيةفى مجال  العالقات األ
  . نفاعلياًا متزنة اتي شخصمخلق منهوالعطف والحب والحنان أسلوب اللين   -

 .ر باألمن النفسىوشعو من اآللفة والمحبة و فى مناخ أسرى يسوده جواعيش ي -

  .والفرد له مكانة وقيمة داخل أسرة تحتويه وتشد من أزره العالقات األسرية طيبة   -

 . جتماعياً واقتصادياًاعيش فى أسرة فوق متوسطة  ت -

  . لديهم اتجاه إيجابى نحو أسرتهم -

  والمعتقدات واالتجاهاتفى مجال القيم  القيم فى مجال

  . بهالديه قيم والمعتقدات راسخة وإيجابية سوية يؤمنون -

   .قبل بالرأى اآلخر والحوار والمناقشةة ت ومتفاهم"وسطية " معتدلة  ياتشخص -

رغـم  ، ورغبة قوية تحقيقاً ألهدافهم   ، نحو المستقبل ل  ؤتفا لديهم نظرة ايجابية مليئة بال     -
 .  بعض الخشية من المستقبلوجود

 . وسويةإيجابيةحياة وقيم واتجاهات للفلسفة  لديهم  -

لذلك اليعـانون مـن اليـأس       ،  لديهم إيمان بقضاء اهللا واليوم األخر والحياة األخرة          -
 .واالكتئاب وال يعرفوا للفشل طريق
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-  ام بهاتزلالا واتعارف عليهتمسك بالتقاليد وال تشذ عن تقاليد المجتمع الم. 

 .طيبه وحسن الخلقالنبيله ومشاعر الحسنة والقيم بال  تمسك -
  

  مدى االتفاق بين النتائج السيكومترية والكلينكية 
من خالل مقارنة نتائج الدراسة السيكومترية والكلينكية أمكن استنتاج مـدى االتفـاق             

  :بينهما فى أهم الجوانب كما يلى 

لعليا على مقياسى العنف األسرى واالتجـاه  أى ذوى الدرجات ا( الحاالت الطرفية العليا    
تتميز بأنهم يعيشون فى جو أسرى غيرمستقر ملئ بالقسوة والتـسلط والعنـف            ، )نحو التطرف 

وعدم ) الذات واألب واألم واألسرة   (ولديهم اتجاه سلبى نحو     ) يدركون العنف األسرى  (وبالتالى  
وذلك يتفق مع نتائج    ، واإلحباط والقلق وارتفاع مشاعر الدونية والنقص والتشاؤم      ، الثقة بالنفس 

، الدراسة السيكومترية التى أوضحت وجود عالقة بين العنف األسرى واالتجاه نحو التطـرف            
  . أى أن كلما زاد اإلدراك للعنف األسرى كلما زاد االتجاه نحو التطرف

  على مقياسى العنف األسرى    منخفضةأى ذوى الدرجات ال   ( الحاالت الطرفية المنخفضة    
 تتميز بأنهم يعيشون فى جو أسرى مـستقر ملـئ بالحـب والتعـاون               )واالتجاه نحو التطرف  

 ،)الذات واألب واألم واألسرة   ( ولديهم اتجاه إيجابى نحو     ) ال يدركون العنف األسرى   (وبالتالى  
وذلـك  ،  ويحاولون بجهدهم التطابق بين مفهوم الذات الواقعى والذات المثالى     ولديهم ثقة بالنفس  

 مع نتائج الدراسة السيكومترية التى أوضحت وجود عالقة بين العنف االسرى واالتجـاه              يتفق
  . أى أن كلما قل اإلدراك للعنف األسرى كلما قل االتجاه نحو التطرف، نحو التطرف

 لم تتساو استجابات كل من الذكور واإلناث بشكل عام على مقياس اسـتخبار الـذات                -
ن الجنسين فى هذه المجاالت وذلك يتفق مع نتائج الدراسـة           وظهرت فروق دالة بي   ، االسقاطى

السيكومترية من وجود تأثير لمتغير الجنس على مدى اإلدراك بالعنف األسرى واالتجاه نحـو              
 .التطرف لدى عينة الدراسة

 فـى   الدراسة السيكومترية  بنتائج   الدراسة الكلينكية مما سبق يتضح لنا مدى التقاء نتائج        
) الحاالت الـسلبية ( ة العليا على مقياسى العنف األسرى واالتجاه نحو التطرف       الحاالت الطرفي 

وكذلك الحاالت الطرفية المنخفضة على مقياسى العنف األسـرى         ، )٤ ،١(من الجنسين الحالة    
   ).٣ ،٢(من الجنسين الحالة  )الحاالت اإليجابية( واالتجاه نحو التطرف
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  :صحة الفروض مستخلص النتائج ومدى تحقق : ثالثاً 
  : الفرض األول-

إدراك يجابية دالة إحـصائيا بـين       إ ة توجد عالقة ارتباطي   "والذى ينص على أنه     
وقد أظهرت النتـائج    ، "العنف األسري وبين االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي        

بشكل عام وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين العنف األسري كدرجة          
أي كلمـا زاد إدراك  ، وكأبعاد وبين االتجاه نحو التطرف لدى الـشباب الجـامعي      كلية  

الشباب للعنف األسري كلما زاد اتجاهه نحو التطرف سواء كان هذا التطرف فكري أم              
  .ديني أم علماني

  

  : الفرض الثانى-

 اُألسري كمـا    لعنفاإدراك   في   إحصائية داللةتوجد فروق ذات     "والذى ينص على أنه     
وتوصلت النتـائج    ، " الذكور سابوذلك لح )  إناث -ذكور( كه الشباب الجامعي تبعاً للجنس      يدر

فـي العنـف    ) الذكور واإلناث ( بين الجنسين    بشكل عام إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية       
  األسري كما يدركه الشباب

  . الذكورباحسلالجامعي 

  : الفرض الثالث-

 اُألسري كما يدركـه     لعنف في ا  ةحصائيإ ةداللتوجد فروق ذات     "والذى ينص على أنه     
)  منخفض - متوسط   –مرتفع  ( الشباب الجامعي تبعاً للمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة        

وجـود   بشكل عـام إلـى     ولقد أشارت النتائج  ، ." المستوى االجتماعي المنخفض   باحسلوذلك  
دي الثقافي المـنخفض وذوي  فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصا        

المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنف األسـري كمـا يدركـه الـشباب               
وجود فـروق ذات    ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض      باحسل، الجامعي

ى داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسـط وذوي المـستو            
 باحسل، االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي          

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين      ، ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط     
ذوي االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي           

 ذوي المـستوى االجتمـاعي      باحسل في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي         المتوسط
  .االقتصادي الثقافي المنخفض
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  : الفرض الرابع-

 في االتجاه نحو التطرف لـدى       إحصائية داللةتوجد فروق ذات     "والذى ينص على أنه     
النتائج بـشكل   وتوصلت  ،  " الذكور سابوذلك لح )  إناث -ذكور(  الجامعي تبعاً للجنس     اببالش

في االتجـاه نحـو     ) الذكور واإلناث ( عام إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين          
  . الذكورباحسلالتطرف كما يدركه الشباب الجامعي 

  : الفرض الخامس-

 في االتجاه نحو التطرف لـدى       ةحصائيإ ة توجد فروق ذات دالل    "والذى ينص على أنه     
 - متوسـط  –مرتفـع  ( وى االجتمـاعي و االقتـصادي لألسـرة     الجامعي تبعاً للمست اببالش

وقد أظهرت النتائج بشكل عام وجود      ، ". المستوى االجتماعي المنخفض   باحسلوذلك  ) منخفض
فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المـنخفض وذوي          

االتجاه نحو التطرف كما يدركـه الـشباب   المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في     
وجود فـروق ذات    ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض      باحسل، الجامعي

داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المـنخفض وذوي المـستوى             
، دركه الشباب الجـامعي االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط في االتجاه نحو التطرف كما ي        

بينما ال توجـد فـروق ذات       ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض      باحسل
داللة إحصائية بين ذوي االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط وذوي المستوى االجتمـاعي            

  .االقتصادي الثقافي المرتفع في االتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي 

  ) :كلينكىالفرض اإل(  الفرض السادس -

 توجد اختالفات في ديناميات الشخصية بين الحـاالت الطرفيـة           "والذى ينص على أنه     
األكثر ارتفاعاً واألكثر انخفاضاً على مقياس العنف األسرى كما يدركه الـشباب الجـامعي و               

حاالت الطرفية العليا   وقد أوضحت النتائج بشكل عام أن ال      ، ."استخبار الذات اإلسقاطى  يوضحه  
، وعالقات أسرية مـضطربة   ، رفض للذات لديها مفهوم سالب عن الذات وعدم الثقة بالنفس وال        

وميـل نحـو االتجـاه للعنـف        ،ودرجة عالية من السادية واالنتقام تفريغاً للمكبوتات األسرية       
لطرفيـة  بينمـا الحـاالت ا    ، والتطرف كمحاولة إلثبات الذات والتعبير عن الرأى بصوت عالٍ        

ومـشاعر الحـب والتقـدير نحـو األسـرة      ، المنخفضة لديها ثقة بالنفس ومفهوم ذات إيجابى      
 وفلسفة للحياة وقيم واتجاهـات      ،وإحساس قوى باألمن النفسى   ، والمعلمين واألصدقاء والمجتمع  

  . سلوب هادئإو تقبل للرأى اآلخر والمناقشة والحوار ب" وسطي " وفكر معتدل ، إيجابية
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   الدراسةملخص

  :مقدمة 
  

مما ال شك فيه أن األسرة هي الخلية األساسية وحصن األمان في جسم المجتمع الكبير،               
 ليشكل وحدة بشرية مترابطة، يصلح معها إن صـلحت          والمركز الذي يمتد من خالله المجتمع     

لذلك البد من تحصينها وحمايتها ضد كل الظواهر التي من شأنها تهديـدها             ، وينهار إن فسدت  
ومن هذه الظواهر التي لوحظ تهديدها لتماسك األسـرة مـؤخراً، ظـاهرة العنـف               ، وتفكيكها

اخل األسر يطغـى عمومـا علـى        األسري التي تختلف تجلياتها بين أسرة وأخرى، والعنف د        
العالقات األسرية، وهو عادة ما ينعكس بشكل مباشر على األبناء الذين يعايشون عدم التـرابط           
بين الوالدين والعدوان اللفظي والعنف في المعاملة بينهمـا، فيتولـد لـديهم بـدورهم العنـف        

كالت الخطيرة االخرى   والعدوان وسوء المعاملة التي قد تصل إلى حد الجنوح والعديد من المش           
  .كاالتجاه نحو التطرف

ولقد أجريت العديد من الدراسات التى تناولت العالقة بين العنف والتطرف لـدى عينـة       
إلى العنف األسرى   ه الباحثين فى الدراسات السابقة      ولكن لم يتطرق اتجا   ، من الشباب الجامعى    

 علـى    وبناء –حدود علم الباحثة     ذلك فى    و –ودوره فى اتجاه الشباب الجامعى نحو التطرف        
   .ذلك جاءت فكرة الدراسة الحالية 

  :مشكلة الدراسة 
 األسرى و  انتشار تلـك الظـاهرة   فتكمن مشكلة الدراسة فى التعرف على ظاهرة العن  

في المجتمع المصري، وأيضا التعرف على الصورة التي تكونها عينة الشباب الجامعي حـول              
وكذلك الفروق بـين الـذكور      ،  في تشكيل الشخصية المتطرفة       األسرى ودوره  فظاهرة العن 

واإلناث فى كال من العنف األسرى واالتجـاه نحـو التطـرف و المـستوى االجتمـاعي و                  
تبعاً لندرة الدراسات التى تناولت العالقة بين المتغيرين معـاً لـدى عينـة مـن                 ، االقتصادي  

   .- فى حدود علم الباحثة –الشباب الجامعى 

  ة الدراسة الحاليةأهمي
هذه الدراسة فى تناولها أحد الموضوعات الهامة التي تطفو على الـساحة            همية  تنبع أ   

العالمية اآلن وهي ظاهرة التطرف وما يتصل بها من أحداث عنف و إرهاب، وهـى ظـاهرة            
ـ              اءرخطيرة تحاول بها وسائل األعالم الغربية إلصاقها بالعرب والمسلمين واإلسالم منهـا ب ،
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بالبحث والتحليل وتبرز ما يمكن أن يترتب عليه مـستقبل          األسرى   فوهذة الدراسة تتناول العن   
 .مة كلها واتجاهه نحو مستنقع التطرف  األو بالتالي) أهم فئات المجتمع(الشباب 

  :أهداف الدراسة

  في  الدراسة الحاليةف اهدتبلور أت :  

ـ الواالتجاه نحو التطرف     بين   عالقةالتعرف علي ال   .١ لـدى الـشباب      األسـرى  فعن
  . الجامعي

 .التعرف على الفروق بين الجنسين فى إدراك العنف األسرى .٢

الختالف   الشباب الجامعي تبعاً   افروق في العنف األسري كما يدركه     التعرف على ال   .٣
 .المستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة

 .االتجاه نحو التطرفالفروق بين الجنسين فى التعرف علي  .٤

الخـتالف    الشباب الجامعي تبعاً   لدىاالتجاه نحو التطرف    فروق في    على ال  التعرف .٥
 .االقتصادي لألسرةالمستوى االجتماعي و

 ، دينـى ،     الفكري(التطرف  سباب الرئيسية للعنف والدافعة لحدوث      التعرف علي األ   .٦
  .)ىعلمان

 .الكشف عن الديناميات النفسية لدى الحاالت الطرفية فى عينة الدراسة .٧
  

   : الدراسةروضف
  اُألسـري لعنـف  اإدراك  بـين ةحـصائي إ ة ذات داللة موجبة توجد عالقة ارتباطي  -١

  . الجامعياببالشلدى االتجاه نحو التطرف و
  

   اُألسري كما يدركه الشباب الجامعي تبعاً لعنف في اةحصائيإ ة توجد فروق ذات دالل-٢

  . الذكورسابوذلك لح)  إناث-ذكور( للجنس 
  

 اُألسري كما يدركه الـشباب الجـامعي        لعنف في ا  ةحصائيإ ة ذات دالل  توجد فروق  -٣
ـ  )  منخفض - متوسط   –مرتفع  ( تبعاً للمستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة        سابوذلك لح

  .المستوى االجتماعي المنخفض
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 الجامعي تبعاً   اببالش في االتجاه نحو التطرف لدى       ةحصائيإ ة توجد فروق ذات دالل    -٤
  . الذكورسابوذلك لح)  إناث-رذكو( للجنس 

  

 الجامعي تبعاً   اببالش في االتجاه نحو التطرف لدى       ةحصائيإ ةتوجد فروق ذات دالل    -٥
ـ   )  مـنخفض  - متوسط   –مرتفع  ( للمستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة        سابوذلـك لح

  .المستوى االجتماعي المنخفض 
  

الجامعي بين الحاالت الطرفيـة     توجد اختالفات مميزة فى ديناميات الشخصية للشباب         -٦
)  نحو التطرف  االتجاهو، العنف األسرى (األكثر ارتفاعاً واألكثر انخفاضاًعلى مقياسى      

 .كما يوضحها استخبار الذات اإلسقاطى
  

  .منهج الدراسة

ة والمنهج اإلكلينكى فى    استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقتيه االرتباطية و المقارن       
  .الدراسة الحالية

   -  :عينة الدراسة

   .عاماً ) ٢٢ -١٨( ما بينتراوحت اعمارهم ، استخدمت الباحثة مجموعتين من الشباب 

، جامعـة طلبة ال طالب وطالبة من    ) ٤٠٠(قوامها   عينة سيكومترية    :المجموعة األولى   
و مختلفين في المستوى علـى      ، هم في حدود المتوسط   ئو نسبة ذكا  ، ) إناث٢٠٠، ذكور  ٢٠٠(

  .مستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي لألسرة المصريةمقياس ال

حاالت من الشباب وتم اختبارهم مـن       ) ٤( من   تعينة كلينكية تكون   :المجموعة الثانية   
حالتين من ذوى الدرجات العليـا وحـالتين مـن ذوى           ، العينة األساسية للدراسة السيكومترية   

  .الدرجات الدنيا على مقياس العنف األسرى 

  : لدراسةأدوات ا 

  : السيكومتريه  أدوات الدراسة-أ

   .) الباحثة.عدادإ(.            سرى كما يدركه الشباب الجامعي  األلعنفا سمقيا -١

  . ) الباحثة.عدادإ(              .لدى الشباب الجامعي  نحو التطرفهتجاالمقياس ا -٢

     .إعداد.المصرية ةلألسر المطور الثقافي االقتصادي االجتماعي المستوى مقياس -٣

  ).٢٠٠٠( خليل بيومي محمد               
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  :االكلينيكيه أدوات الدراسة -ب

  ).٢٠٠٠،  محمد بيومى خليل.عدادإ(       .          ارالذات اإلسقاطى استخب-١

  ) الباحثة .إعداد                 (.      لة االكلينكية  استمارة المقاب-٢
  

  : ةحصائياألساليب اإل

في اختيار العينة وكذلك في اسـتخالص     ) (Spssتم استخدام حزمة التحليل اإلحصائي    
  :النتائج

  .المتوسط واالنحراف المعياري  -٦

  .لمعرفة داللة الفروق بين متوسطي مجموعتين ) ت(اختبار  -٧

تحليل التباين لمعرفة الفروق بين المستويات االجتماعية واالقتصادية فـي العنـف             -٨
  .ه نحو التطرفاألسري واالتجا

  . كرونباخ لقياس ثبات المقياس – ألفا -٤

  . معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين العنف األسري واالتجاه نحو التطرف-٥
  

  : نتائج الدراسة  

  :النتائج السيكومترية : أوال 
  

 بين العنف األسري كدرجة كليـة    ة ايجابية دالة إحصائي   ة توجد عالقة ارتباطي   -١
أي كلما زاد إدراك الـشباب      ،  وبين االتجاه نحو التطرف لدى الشباب الجامعي       وكأبعاد

للعنف األسري كلما زاد اتجاهه نحو التطرف سواء كان هذا التطرف فكري أم ديني أم               
  .علماني 

  

 العنف   تـوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في           -٢
  . الذكورسابلحامعي األسري كما يدركه الشباب الج

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقـافي     -٣
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنـف األسـري كمـا              

،  ذوي المستوى االجتماعي االقتـصادي الثقـافي المـنخفض         سابلح، يدركه الشباب الجامعي  
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وق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسـط            وجود فر 
وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في العنف األسري كما يدركه الـشباب             

ووجود فـروق ذات    ،  ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط      سابلح، الجامعي
 االجتماعي االقتصادي الثقافي المـنخفض وذوي المـستوى         المستوى داللة إحصائية بين ذوي   

 سابلحاالجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط في العنف األسري كما يدركه الشباب الجامعي            
  .ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المنخفض

  

  تـوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الـذكور واإلنـاث فـي              -٤
  . الذكورسابلحاالتجاه نحو التطرف كما يدركه الشباب الجامعي 

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي            -٥
المنخفض وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في االتجاه نحو التطرف كما            

، ى االجتماعي االقتـصادي الثقـافي المـنخفض        ذوي المستو  سابلح، يدركه الشباب الجامعي  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المـنخفض             
وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المتوسط في االتجاه نحو التطرف كما يدركـه             

بينمـا ال   ، ثقافي المـنخفض   ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي ال     سابلح، الشباب الجامعي 
 االجتماعي االقتصادي الثقـافي المتوسـط    المستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ذوي        

وذوي المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المرتفع في االتجاه نحو التطرف كمـا يدركـه              
  .الشباب الجامعي 

  

  :النتائج االكلينكية : ثانيا 

 واألكثـر  ت الشخصية بين الحاالت الطرفية األكثر ارتفاعـاً    توجد اختالفات في ديناميا    -٦
اسـتخبار   على مقياس العنف األسرى كما يدركه الشباب الجامعي و يوضحه            انخفاضاً

  ).٢٠٠٠،  محمد بيومى خليلعدادإ(. الذات اإلسقاطى

  

  

  

  
  



 ٢١١

  : التوصيات  -٩
  

لقة باألسـرة   ـ العمل على زيادة الوعي األسري وذلك من خالل تكثيف البرامج المتع           ١
  .والمجتمع عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة

  

ـ سن القوانين والتشريعات واألنظمـة الخاصـة بالتعامـل مـع حـاالت األطفـال                ٢
  .المتعرضين للعنف

  

  .ـ نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة وأهميته لإلبالغ عنها٣
  

يس والتفريغ عن طريق ممارسة األنـشطة  ـ إتاحة الفرصة لألشخاص العدوانيين للتنف    ٤
  ). الهوايات–الرياضية الفنية (الهادفة 

  

  .ـ توفير خدمات التأهيل النفسي والجسدي لألطفال المعنفين٥
  

ـ دعم دور األخصائي االجتماعي والنفسي كمعالج لألطفال المعنفين فـي المدرسـة             ٦
  .والمنزل

  

ر حول مخاطر العنف كوسيلة للتعامـل        أولياء األمو  طالب و ـ تنظيم دورات توعية لل    ٧
  .عموماً وللتعامل مع األبناء على وجه الخصوص

  

ـ عمل األبحاث والدراسات المسحية التي تستهدف معرفة حجم ظاهرة العنـف ضـد     ٨
  .األطفال

  

ـ التنسيق بين المؤسسات المجتمعية في سبيل معالجـة ظـواهر العنـف األسـري               ٩
  .ومحاصرة أسبابه

 مـن طـرف الهياكـل الحكوميـة و ذلـك       و بشرياً  مادياًاالهلية  ت  دعم الجمعيا ـ  ١٠
  . بالمساهمة في التكفل بضحايا العنف األسري

 االعتماد على رجال الدين في نشر خطاب مناهض للعنف و داعم لقيم االحترام و               -١١
  .التآزر ونشر التسامح وتقبل الرأى اآلخر ورفض التعصب

  



 ٢١٢

فيها الحق في الحرمة الجسدية و الحماية مـن كـل            ترسيخ الحقوق اإلنسانية بما      -١٢
  .أشكال العنف منذ الصغر بإدماجها في المناهج التعليمية

  

 دعم العمل الشبكي في مجال مقاومة العنف األسـري و التعريـف بالممارسـات               -١٣
  .الجيدة في الغرض

  

 التركيز على دور اإلعالم المرئي و المسموع و المكتـوب فـي كـسر حـاجز                 - ١٤
  .صمت حول العنف األسري و مقاومة العنف المبني على النوعال

  

  .عالن عنه اإل انشاء خط ساخن لضحايا العنف بمختلف أشكاله و-١٥
  

  :دور األسرة للحد من ظاهرة العنف والتطرف  -

  .ممارسة أسلوب الديمقراطية وحرية الرأي عند التعامل مع األبناء - ١٦

  .حو العمل بصفته قيمة وشغل وقت فراغ األبناء تكوين االتجاهات اإليجابية ن-١٧

دور األسرة إلشباع احتياجات األبناء الصحية والنفسية واالجتماعية وذلـك لكـي             -١٨
 على تحقيق األهداف المجتمعية فـي الوقـت         نيتحقق لهم التوافق االجتماعي األفضل ويعملو     

 نفسية ومن أهمها عدم إشباع      انضمام الشباب إلى الجماعات اإلرهابية يرجع إلى أسباب       فنفسه  
                                                                                 .الحاجات الضرورية أو النمو المضطرب للذات

  ةالبحوث المقترح
  .تحليلة متعمقة لبعض الشخصيات المتطرفة دراسة   -١

ديثاً لتفادى حدوث االضـطرابات     مدى فعالية برنامج إرشادى لتأهيل المتزوجين ح        -٢
 .االسرية

مدى فعالية برنامج إرشادى لتأهيل الفئات المتطرفة تمهيداً لعودتهم للتعـايش مـع               -٣
  .فئات المجتمع

  .مدى فعالية برنامج إرشادى لتأهيل الفئات المسببة فى حدوث العنف -٤

  .المتحررالتغير السلوكى فى المجتمع والفكر العلمانى  دراسة العالقة بين -٥
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  .املراجــع العربيـــةً:أوال
  

املراجــع األجنبيــة:ًثانيا 
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 :المراجـع العـربيــة :أوالً

  . دار الدعوة:استانبول،  تركيا.٢ط  المعجم الوسيط .)١٩٧٢(إبراهيم مدكور  -١

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت).٩(الجزء ، ٢ط، عربلسان ال. )١٩٩٢(ابن منظور -٢

  . دار جروس برس: لبنان، طرابلس الشرق. كتاب الفاروق .)١٩٩٤ (يأبو هالل العسكر -٣

 دار قبـاء للطباعـة والنـشر        : القاهرة .العنف األسرى  .)١٩٩٩ (يإجالل إسماعيل حلم   -٤
  .والتوزيع

 مكتبة  : بيروت .جم المصباح المنير  مع .)١٩٩٨(أحمد بن محمد بن على الفيومي المقرئ         -٥
  .لبنان

مجلـة   . دور التربية في عالج مشكلة التطرف بين الشباب     .)١٩٩٢(أحمد جمعة حسانين     -٦
  .٣٧٥-٣٢٧، )٢(١ ،أسيوط، كلية التربية

، التطرف وسبل مواجهته دروس عامـة مـن تجربـة مـصر      .)١٩٩٣(أحمد حمروش    -٧
 . .ة المصرية العامة للكتابالهيئ : القاهرة.المثقفون واإلرهاب، المواجهة

  .دار الكتاب المصري: القاهرة. معجم المصطلحات القانونية). ١٩٨٩ (أحمد زكي بدوي -٨

 .)١(العنف في الحياة اليومية في المجتمـع المـصري م          .)٢٠٠٢(أحمد زايد وآخرون   -٩
  . للبحوث االجتماعية والجنائيةالمركز القومي :القاهرة

  . دار المعارف: القاهرة.الفسيولوجيعلم النفس  .)١٩٨٦(أحمد عكاشة  -١٠

  . مكتبة األنجلو المصرية:القاهرة. الطب النفسي المعاصر .)١٩٩١(أحمد عكاشة  -١١

تقيـيم فعاليـات المواجهـة التـشريعية     "حلقة نقاش حول  . )٢٠٠٢(أحمد يوسف وهدان   -١٢
األبعاد االجتماعية والجنائيـة    ، المؤتمر السنوي الرابع  ، "للبلطجةواألمنية  
  المركـز القـومي    :القـاهرة  ،المجلد الثالث ،  المجتمع المصري  للعنف فى 

  .  للبحوث االجتماعية والجنائية

 مـن   إدراك المرأة للعنف األسرى الواقع عليها والمعانـاة    .)٢٠٠٧(أروى أحمد العزي     -١٣
المـؤتمر   .دراسة مقارنة لعينة من اليمنيات والمـصريات "القلق واالكتئاب   

 النفس في مصر والخامس عشر العربـي        السنوي الثالث والعشرون لعلم   
 ٢٠٠٧ فبرايـر    ٧-٥للجمعية المصرية للدراسات النفسية في الفترة من        



 ٢١٥

ـ          ع كليـة   الذي تنظمه الجمعية المصرية للدراسات النفسية باالشـتراك م
  . جامعة المنصورة،التربية

 ر حـاجز  نحو كس "األسري في بلدان المغرب العربي       العنف   .)٢٠٠٨(الجازية الهمامي    -١٤
 البحـرين   مؤتمر كرامة حول العنف األسري    ، "الواقع والمقاربات : الصمت

  .٢٠٠٨ ديسمبر ٤-٢

 الخصائص البنائية لبعض المتغيـرات المعرفيـة و         .)٢٠٠٠(الدسوقى إبراهيم الدسوقى   -١٥
الالمعرفية المسئولة عن تشكيل االتجاهات المتطرفة لدى طالب الجامعة ،          

  .هد الدراسات والبحوث التربوية مع:، جامعة القاهرة رسالة دكتوراه

دراسة سوسـيولوجية فـي الثقافـة      "صراع األجيال    ).١٩٩٠(السيد عبد العاطى السيد    -١٦
  . الجامعيةة دار المعرف: اإلسكندرية."للشباب

 إرشادية لسلوك العنف لـدى      ة دراسة تحليلي  .)١٩٩٩( الجندي   محمد عبد الرحمن  السيد   -١٧
جامعة عـين   ، )٢١(العدد  ، د النفسي مجلة اإلرشا  .تالميذ المدارس الثانوية  

  . شمس

 دراسة التجاهات طالب الجامعة نحو التطرف الديني        .)١٩٩٦(السيد محمد عبد المجيد      -١٨
رؤيـة  "المؤتمر السنوي الثاني لقسم علم النفس التربـوي          .يواالجتماع

ورة كلية التربية جامعة المنـص    "نفسية تربوية لمشكالت المجتمع المعاصر    
  . ١٩٩٦ مايو  ٧-٦في الفترة من 

، " الدكتور أحمـد خليفـة للعنـف       رؤية األستاذ "حلقة نقاش حول    . )٢٠٠٢(السيد يسين    -١٩
األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمـع    ، المؤتمر السنوي الرابع  

 المركز القـومي للبحـوث االجتماعيـة        :القاهرة،  المجلد الثالث  ،المصري
 .والجنائية

   .٦٣٧، مطبعة مصر.مجمع اللغة العربية .)١٩٦١(المعجم الوسيط  -٢٠

، المؤتمر الـسنوي الرابـع       .االتجاهات نحو العنف لدى األطفال     .)٢٠٠٢(آمال كمال    -٢١
، المجلـد األول  ، األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري      

 . القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية 

دراسة عن االطفال   " جرائم العنف لدى األطفال المنحرفين     .)٢٠٠٢(إمام حسانين خليل      -٢٢
، المؤتمر السنوى الرابـع      ،"المودعين بالمؤسسة العقابية لألحداث بالمرج    



 ٢١٦

، المجلد الثـانى   ،مع المصري األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف فى المجت     
  .  القاهرة، المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية 

لدراسية لظاهرة العنف فـي     المعالجات ا "حلقة نقاش حول    . )٢٠٠٢(مد السيد   أماني مح  -٢٣
األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في     ، المؤتمر السنوي الرابع  ، "المجتمع

المركز القـومي للبحـوث االجتماعيـة       ، المجلد الثالث ، المجتمع المصري 
  . القاهرة، يةوالجنائ

، "كيف يفكر قادة طالب الجامعة المصرية     "شباب  التطرف بين ال  ). ١٩٨٩(أمينة الجندي    -٢٤
  .٨٤-٦٤، )٥١(،مطابع األهرام التجارية: القاهرة، مجلة المنار 

، عـدد أغـسطس     ، مجلة علـم الـنفس    . انحراف األحداث . )١٩٩٠(أنور الشرقاوي    -٢٥
  . دار الثقافة للطباعة والنشر:القاهرة

 دار : القـاهرة . واإلرهابالسالم والمسيحية في مواجهة التطرف     .)١٩٩٣(أنور محمد    -٢٦
  .                                              ايه ام للنشر والتوزيع

يـة مقارنـة    دراسة نفسية اجتماع  :  سيكولوجية فعل القتل   .)١٩٨٩(إيمان محمد إبراهيم     -٢٧
، جامعـة عـين      كليـة اآلداب   رسالة ماجستير،  .لقتل األزواج والزوجات  

  .شمس

. وجية على مرتكبي السلوك اإلجرامـي     دراسة بيول ). ٢٠٠٢(وى  إيناس إبراهيم الجعفرا   -٢٨
األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمـع    ، المؤتمر السنوي الرابع  

المجلـد  ،  للبحوث االجتماعية والجنائيـة   المركز القومي  :القاهرة، المصري
  .  ٥٥٢-٥٢٣ ،األول

ع الحاجـات النفـسية لألبنـاء        المناخ األسرى وعالقته بإشـبا     .)٢٠٠٣(إيناس سليمان    -٢٩
 جامعـة   ، معهد الدراسات والبحوث التربوية    ،رسالة الماجستير  .المراهقين

  .القاهرة

" ورقـة عمـل   " مفهوم العنف األسرى وأسبابه  .)٢٠٠٥(بدرية العربي محمد الككلى  -٣٠
" واآلثـار  األسباب. العنف العائلي "المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان 

مركز  ، بقاعة المكتبة القومية المركزية    ٢٠٠٥ / ١١ / ٢٦ المنعقدة يوم 
  .ليبيا، بحوث ودراسات المرأة الليبية



 ٢١٧

لمجلـة  ا،  ترجمة سعاد الطويـل ،)وصفه وتنفيذه (مفهوم العنف .)١٩٩٥(توماس بالت   -٣١
  .٢٤-١٧  ،١٣٢العدد ، اليونسكو، القومية للعلوم االجتماعية

 بمستوى النضج النفسي االجتماعي لدى       التطرف وعالقته  .)١٩٩٣(جالل محمد سليمان   -٣٢
  . جامعة االزهر،، كلية التربيةرسالة دكتوراه غير منشورة .الشباب

  .الدار العربية للعلوم: بيروت . العنف والجريمة.)١٩٩٧(جليل وديع شكور  -٣٣

  . دار الكتاب اللبناني:بيروت). ٢(الجزء  ،المعجم الفلسفي): ١٩٨٢(جميل صليبا  -٣٤

 .كيف يمكن القضاء على ظاهرة العنف فى المـدارس . )٢٠٠٤) (٢٠٠٢(جورج فرنافا   -٣٥
  . دار الفاروق للنشر والتوزيع:القاهرة

 مؤسسة اقرأ للنـشر والتوزيـع       .الصحة النفسية للمراهقين   .)٢٠٠٥(حاتم محمد حاتم     -٣٦
          والترجمة                                                                                   

  .عالم الكتب:  القاهرة.)٥(ط علم النفس االجتماعي .)١٩٨٤(حامد زهران  -٣٧

راسة فينومينولوجية  د( العنف الوالدى وعالقته بعنف األبناء     .)٢٠٠٠(حسام الدين عزب   -٣٨
مركز طفولة جامعـة عـين       معهد و  مؤتمر طفولة سنوي  . )لجذور العنف 

   .شمس

 . االجتماعية ومشكلة العنف بين الـشباب       مؤسسات التنشئة  .)١٩٩٧ (صالححسام جابر    -٣٩
  ). فرع بنى سويف(، جامعة القاهرة  كلية اآلدابرسالة ماجستير،

،  حلقة نقاش حول التداعيات السياسية والثقافية للعنف المجتمعـي         .)٢٠٠٢(حسن سالمة  -٤٠
األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمـع    ، المؤتمر السنوي الرابع  

، المركز القومي للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة     ، الثالثالمجلد  ، المصري
    .القاهرة

" االضطرابات النفسية في الطفولـة والمراهقـة   .)٢٠٠١(حسن مصطفي عبد المعطى     -٤١
  . دار القاهرة." العالج- التشخيص –األسباب 

: بيـروت . ظاهرة العنف السياسي فى النظم العربيـة      ). ١٩٩٢(حسنين توفيق إبراهيم     -٤٢
 .سات الوحدة العربيةمركز درا

مركز البحوث  : القاهرة. مصرظاهرة العنف السياسي    ). ١٩٩٥(حسنين توفيق إبراهيم     -٤٣
 .والدراسات السياسية



 ٢١٨

مجلـة   .الجامعة قياس التعصب لدى عينة من طلبة        .)١٩٩٨ (، مفيد سعيد  حسين حسن  -٤٤
 .٦٥-٦٢، )٤٥(١٢النفس علم

 وعالقتها  التعصبيةتجاهات   اال .)١٩٩٦(، احمد عبد الرحمن عثمان    حسين حسن طاحون   -٤٥
االندفاع لدى طـالب    / االستقالل والتروى / بكل من الدجماطيقية واالعتماد   

-١٠٥ ،)٢٦ ( ع ،مجلة كلية التربية جامعة الزقـازيق      ،وطالبات الجامعة 
١٥٠. 

 : اإلسـكندرية  .من منظور علم االجتماع   "لتطرف و اإلرهاب     ا .)١٩٩٧(حسين رشوان    -٤٦
 .دار المعرفة الجامعية

دراسة تحليلية تفسيرية توجيهية في     " ركائز البناء النفسي     .)٢٠٠١(مدي الفرماوى   ح -٤٧
  .دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع:  القاهرة."سلوك االنسان

تقييم فعاليات المواجهة التـشريعية واألمنيـة       "حلقة نقاش حول     .)٢٠٠٢( رباب رشاد    -٤٨
جتماعية والجنائية للعنف في    األبعاد اال ، المؤتمر السنوي الرابع  ، "للبلطجة

 للبحـوث االجتماعيـة     المركز القومي ،  المجلد الثالث  ،المجتمع المصري   
  .  القاهرة، والجنائية

 األدوار والمسؤوليات والمداخل المهنيـة لمواجهـة        .)٢٠٠٥(رشاد أحمد عبد اللطيف      -٤٩
المؤتمر العربي اإلقليمي لحماية األسرة من العنف العمـل  ، العنف األسري 

 المملكـة العربيـة     ١٥/٢٠٠٥-١٣الفترة مـن    ، "لعمل لحماية األسرة  ا"
  .السعودية

ار الكتـب    د :القـاهرة . الصحة النفسية لألبناء   .)١٩٩٨(رشيدة عبد الرءوف رمضان      -٥٠
  . العلمية للنشر والتوزيع

الـدين فـي معاملـة       تنشئة الطفل وسبل الو    .)٢٠٠٠(يسرية صادق   زكريا الشربيني و   -٥١
  .دار الفكر العربي، قاهرة ال.ومواجهة مشكالته

رؤية عينة من الشباب لظـاهرة اإلرهـاب فـي المجتمـع       .)١٩٩٤(سامي عبد القوى     -٥٢
 : القـاهرة ،)٣١(، عمجلة علم النفس، )دراسة نفسية استطالعية   (المصري

  ). ٧٦-٤٨(الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ،"راسة اسـتطالعية  د" الة األطفال   مظاهر العنف المصاحبة لعم   ). ٢٠٠٢(سامية قدري    -٥٣
لجنائية للعنف في المجتمع    األبعاد االجتماعية وا  ، المؤتمر السنوي الرابع    



 ٢١٩

،  للبحوث االجتماعيـة والجنائيـة     المركز القومي ،  المجلد الثاني  ،المصري
  .  القاهرة

بحث منشور ضـمن أعمـال      ، طفال من سوء المعاملة      وقاية األ  .)١٩٩٧(سامية محمد    -٥٤
، ٢/٣/١٩٩٧،وقاية المرأة والطفل من العنـف       : المؤتمر السنوي الثاني  

  .الجمعية المصرية لحل الصراعات األسرية

 .دار المستقبل: القاهرة،  )١(ط ، مصر تراجع نفسها .)١٩٨٣ (لدين إبراهيمسعد ا -٥٥

   .٣٥-٢٥،) ١ (مجلةعلم النفس سيكولوجية العدوان والعنف، .)١٩٨٧ (سعد المغربي -٥٦

، ٤-٧ع   ، جريـدة األهـرام   ، داء لمواجهة اإلرهاب   أكثر من ن   .)١٩٩٣ (سعد المغربي  -٥٧
  .القاهرة

 األبعاد االجتماعية والتربوية لظـاهرة      .)٢٠٠١(سعيد طه محمود وسعيد محمود مرسى      -٥٨
مجلة كليـة    ."دراسة تحليلية نقدية   "التطرف والعنف في المجتمع المصري    

  .٥٠ : ١صـ ، )٣٨(ع، الزقازيق، التربية

االستهداف للعنف والتعرض إلحداث    : والمشقةالعنف   ).١٩٩٦(سميحة نصر عبد الغنى      -٥٩
 للبحـوث االجتماعيـة     المركز القومي  ،المجتمع المصري ، الحياة المشقة 

 .  القاهرة، والجنائية

، لحياة اليومية فـي المجتمـع المـصري     العنف في ا  ). ٢٠٠٣(سميحة نصر عبد الغنى      -٦٠
 -٨٥٢، دد الثانى   الع، المجلد السادس واألربعون  ، المجلة الجنائية القومية  

١١٥  

حالـة  ،  المحددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الـديني      .)١٩٩٠(سمير نعيم أحمد     -٦١
  .يناير، ١٣١ع ، المستقبل العربي، مصر

 المصريبعض شرائح المجتمع     العنف لدى  ظاهرة .)١٩٨٩(سعيد نصر سناء سليمان و   -٦٢
   ٨٥-٦٧، )٦ (الكتاب السنوي في علم النفس .)استطالعية دراسة(

 دراسة تحليلية إرشادية لسلوك الـسرقة       .)١٩٩٩(محمد السيد صديق    ، سهام عبدالحميد  -٦٣
 الهيئـة   ،مجلة علـم الـنفس    ، لدى الجانحين المودعين بإحدى المؤسسات    

  .المصرية العامة للكتاب

ى اتجاه الشباب المصري     تأثير األفالم المقدمة في التلفزيون عل      .)١٩٩٧( سهير النمس    -٦٤
  . ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرةلة ماجستيررسا .نحو العنف
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 ".دراسة نقدية " السياسة الجنائية    أبعاد العنف ضد المرأة في    ). ٢٠٠٢(سهير عبد المنعم     -٦٥
األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمـع    ، المؤتمر السنوي الرابع  

  المركز القـومي للبحـوث االجتماعيـة       :القاهرة، المجلد الثاني ، المصري
  .  والجنائية

 السمات النفسية لمرتكبي جرائم السلوك العنيـف فـي المجتمـع            .)٢٠٠٢(سوسن فايد    -٦٦
 ."دراسة على عينة من المودعين بالسجون في مرحلة الـشباب         "المصري  

 المجتمـع   األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف فـي     ،  الرابع المؤتمر السنوي 
المجلـد  ، جتماعية والجنائية  للبحوث اال  المركز القومي : القاهرة، المصري

  . ٦٩٢-٦٣٩، الثاني

دراسـة   " ظاهرة العنف السياسي في المجتمـع المـصري        .)١٩٩٨(سيد جاب اهللا السيد    -٦٧
، مجلة كلية اآلداب   ."اجتماعية ألبعاد الظاهرة كما تعكسها الصحافة اليومية      

  ).١١(ع ، جامعة طنطا

دراسـة   "مجتمـع المـصري    نحو تفسيرات آليات العنف في ال      .)٢٠٠٢(شادية قناوي    -٦٨
األبعاد االجتماعيـة والجنائيـة     ، المؤتمر السنوي الرابع  ،  "سوسيولوجية

 المركـز القـومي     :القـاهرة ، المجلد األول ، للعنف في المجتمع المصري   
  .الجتماعية والجنائيةللبحوث ا

العنف ضد المرأة وعالقتـه بـبعض سـمات          .)١٩٩٩ (حصة الناصر و، صفوت فرج  -٦٩
  . ٣٥٤-٣٢١،)٣(٩، نفسية دراسات .الشخصية

ة بـين المـصريات     أ العنـف ضـد المـر      ك إدرا .)١٩٩٩(هبة إبراهيم   ، صفوت فرج  -٧٠
     .٤١٣-٣٧٤،)٢(٣٣،  جامعة أسيوطمجلة كلية التربية،. السعودياتو

دراسة نفـسية   ) التقرير الثاني (العنف في األسرة المصرية،      ).٢٠٠٠ (طريف شوقي  -٧١
 قـسم بحـوث     –للبحـوث الجنائيـة      المركز القومي    :القاهرة. استكشافية

     .المعاملة الجنائية

 جامعـة اإلمـارات     .األسرة ومشكلة العنف عند الشباب    . )٢٠٠١(طلعت إبراهيم لطفي   -٧٢
  .مارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةإلمركز ا، الغربية المتحدة

المجلـة   ."تحليل لبعض اإلسـهامات النظريـة     "العنف والدولة   . )١٩٩٢(عاطف فؤاد    -٧٣
  .العدد األول، )٢٩(المجلد ، الجتماعية القوميةا



 ٢٢١

 مركز الدراسات   .الجذور الفكرية للتطرف في الخليج     .)٢٠٠٥(عبد الحميد األنصاري     -٧٤
  ).١٠( ع ،جامعة الكويت ،اإلستراتيجية والمستقبلية

 البحـوث النفـسية     إسـهامات  .)١٩٩٣(الدسوقي  محمد  و،  إبراهيمعبد الحميد صفوت     -٧٥
  . ٤٧٧ -٤٢٩، )٤(٣، دراسات نفسية .لتعصب دراسة افيالمصرية 

 مكتبـة   : القـاهرة  ."دراسـة تحليليـة    " اإلرهاب السياسي  .)١٩٩٦(عبد الناصر حريز     -٧٦
  . المدبولى

 السلوك العدواني لدى األطفـال سـاكني        .)١٩٩٦(سميرة شندى و، عبدالرحمن سليمان  -٧٧
معة عين  جا، مجلة كلية التربية   .المقابر واألحياء الشعبية والمناطق الراقية    

  .شمس

 دار  : دمـشق  .سـيكولوجية العنـف والعـدوان     . )٢٠٠٠(عبدالرحمن محمد العيسوي     -٧٨
  .األنوار

 ."أسسه وتطبيقاته العمليـة   "علم النفس الجنائى    . )١٩٩٦(عبدالرحمن محمد العيسوي     -٧٩
  . الدار الجامعية:اإلسكندرية

": سـري العنف األ "موسوعة ميادين علم النفس     . )٢٠٠٤(عبدالرحمن محمد العيسوي     -٨٠
  . دار الراتب الجامعية، بيروت،  المجلد الخامس.دراسة نفسية

 . التطرف والحديث الدائم عن قـضاياه      .)١٩٩١(محمد محجوب   و، عبدالصبور شاهين    -٨١
 المجلس األعلى للشئون اإلسـالمية      :القاهرة، ) ٥(ع  ، مجلة منبر اإلسالم  

  .بوزارة األوقاف

 –الجهـاد   (اهيم فى مجال الصراع البـشرى     تحديد المف  .)٢٠٠٢(عبداهللا مبروك النجار   -٨٢
حقيقة اإلسالم فـى    :  فى نخبة من كبار العلماء     ) اإلرهاب - العنف   –القتال  

العـدد  ، سلسلة قضايا إسالمية تصدر غرة كل شـهر عربـى         ، عالم متغير 
المجلـس األعلـى    ، وزارة األوقـاف  ، القاهرة، ع.م.ج، شهر يوليو ) ٨٧(

   . ١٨٢صـ ، للشئون اإلسالمية

 -  العـدوان   - بـين الجريمـة     سلوك اإلنسان  .)٢٠٠٣(وآخر  أحمد منصور  المجيدعبد -٨٣
  .الفكر العربي  دار:  القاهرة.اإلرهاب

: القـاهرة ). ٤(ط ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسى     ).١٩٩٤(عبد المنعم الحفنى     -٨٤
 .مكتبة مدبولى



 ٢٢٢

ة المصرية العامة    الهيئ : القاهرة .حديث إلى الشباب المتطرف   ). ١٩٩٣(عبدالمنعم النمر    -٨٥
  .للكتاب

 أثر النقاش الجماعي لقضية ما في تطرف حكم الفرد عليهـا     .)١٩٩٤(عبدالمنعم شحاتة    -٨٦
  .ع ، )٢٣(المجلد، مجلة العلوم االجتماعية .واالستقطاب

  المؤسسة العربيـة   .الجزء الرابع  )٢ط(موسوعة السياسة . )١٩٨٥(عبدالوهاب الكيالى  -٨٧
  . للدراسات والنشر

الضالالت في األمراض النفـسية     األوهام المرضية أو   .)٢٠٠٣(يل عطية   عز الدين جم   -٨٨
  .عالم الكتب: القاهرة.  والعنف

إطار نظـري وتطبيـق     ،  سيكولوجية التطرف واإلرهاب   .)١٩٩٦(عزت سيد إسماعيل   -٨٩
  .مجلس النشر العلمي، ١٦٤ ،جامعة الكويت ،حولية كلية اآلداب .ميداني

  عالقة التفكير الناقد بخبـرة التـذوق الجمـالي         مدى .)٢٠٠٠(عزت عبدالكريم العزب     -٩٠
، كليـة اآلداب   مجلة .) التطرف -الدوجماتية  (وبعض متغيرات الشخصية    

  .جامعة المنصورة

لة سلـس " العالم السري باألرقام والصور   "أطفال اإلرهاب    ".)١٩٩٦(عصام عبد الجواد     -٩١
  . اإلعالمية للنشر: القاهرة.األلف قضية

دراسة استطالعية ألنمـاط    "بطالة الشباب و العنف     . )٢٠٠٢(ى  عفاف إبراهيم عبد القو    -٩٢
األبعـاد  ، المؤتمر السنوي الرابع  . "العنف لدى الشباب المتعطل عن العمل     

 :القاهرة،  المجلد الثاني  ،االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري     
  .  المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية

. أعمال الملتقـى الفكـري الثـاني      "رهاب الفكر وحرية اإلبداع     إ .)١٩٩٦(عالء غنام    -٩٣
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة

 لدى األحداث    العوامل البيئية والنفسية المرتبطة بظاهرة العنف      .)١٩٩٧(على عيد على     -٩٤
، معهد الدراسات والبحوث البيئية   ، رسالة ماجستير  .المودعين بالمؤسسات 

  .جامعة عين شمس

،  تقاطعات العنف في إطار التحـوالت العالميـة المعاصـرة          .)٢٠٠٢ (ى محمد ليلة  عل -٩٥
األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف فى المجتمع      ، المؤتمر السنوي الرابع    



 ٢٢٣

 المركز القـومي للبحـوث االجتماعيـة        :القاهرة، المجلد األول ، المصري
  .  والجنائية

مجلـة   .أن يفسر على نحو فيزيولوجى     ي هل يمكن للعنف اإلنسان    .)١٩٩٨(على وطفة    -٩٦
  .السنة السابعة والعشرون ،)١٢٦(العدد، كلية التربية

 األبعاد النفسية واإلنسان القيمية والسلوك العـدواني لـدى          .)١٩٩٦(د الهادي   عليوة عب  -٩٧
بنهـا  ، كلية اآلداب ، رسالة ماجستير  . دراسة وصفية مقارنة   :جماعة الفجر 

  .جامعة الزقازيق ، 

ى بعض المتغيرات االجتماعيـة لـد     و العالقة بين العنف الطالبي      .)٢٠٠١(عمرو علي  -٩٨
مركـز إرشـاد    ل ثـامن    سنويمؤتمر   .عينة من طالب المدارس الثانوية    

  .٦٠٢- ٥٦٩، )٨(، نفسي

 الذات لدى المراهقين    التنشئة الوالدية وعالقتها بفاعلية   ): ١٩٩٤(عواطف حسين صالح     -٩٩
  . المنصورةجامعة، مجلة كلية التربية .من الجنسين

 .دار الحكمة اليمانية: صنعاء ، أزمة الوعى الدينى). ١٩٨٨( فهمى هويدى  -١٠٠

علم النفس االجتماعي لطـالب المرحلـة األولـى         . )١٩٩٥(فؤاد أبو حطب وآخرون      -١٠١
 . القاهرةوزارة التربية والتعليم: القاهرة". نظام حديث"للثانوية العامة 

تزام الديني باالغتراب وتطـرف االسـتجابة        عالقة االل  .)١٩٩٢(، فؤاد حامد الموافي     -١٠٢
المؤتمر السنوي التاسـع ألصـول التربيـة بكليـة          ، لدى طالب الجامعة  

  ٧٣١.  جامعة المنصورة، التربية

 وغير المتوافقين في كل مـن       لفروق بين أبناء المتوافقين زواجياً     ا .)١٩٩٨ (فؤادة هدية  -١٠٣
  .١٢-٦،)٤٧(١٢مجلة علم النفس، درجة العدوان و مفهوم الذات

منظـور اجتمـاعي    "  ظاهرة العنف داخل األسرة المصرية       .)٢٠٠٤( فادية أبو شهبة     -١٠٤
  ).١(ع ، )٤٩(المجلد ، المجلة الجنائية القومية ."وقانوني

 العدوانية والتسلطية لدى األمهـات وعالقتهـا        .)١٩٨٥(فؤاد الموافى   ، فاروق جبريل    -١٠٥
مجلـة كليـة    ، ألمهـات بعدوانية األبناء وبعض المتغيرات الديموجرافية ل     

  .جامعة المنصورة، التربية



 ٢٢٤

 .عنف األسري في الجمهورية اليمنية     مناهضة ال  .)٢٠٠٥(فتحية محمد عبداهللا وآخرون      -١٠٦
 -عمان    ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي اإلقليمي لحماية األسرة        

  . ديسمبر١٥-١٣ :األردن

الهيئة ، مجلة علم النفس   .جيةمقدمة إبستومولو :  مقال في العدوان   .)١٩٩٣(فرج أحمد    -١٠٧
  .المصرية العامة للكتاب

 العالقة بين اإلقامة الداخليـة بالمـدارس العـسكرية والمدنيـة     .)١٩٩٤(فوزي عزت    -١٠٨
مجلـة كليـة     .وبعض سمات الشخصية لطالبات الثانوية الفنية للتمـريض       

  .جامعة المنصورة، التربية

  . دار القلم: الكويت. النفسيةالمدخل إلى علم الصحة .)١٩٩٢(كمال إبراهيم مرسي  -١٠٩

مجلة ،  دراسة ألبعاد ظاهرة التطرف لدى طالب الجامعة       .)٢٠٠٠(كمال أحمد النشاوى   -١١٠
  .١٠٣-٨٠صـ ، جامعة المنصورة، )٢٢(ع ، كلية التربية

  ."أعمال الملتقى الفكري الثاني"إرهاب الفكر وحرية اإلبداع  .)١٩٩٦(كمال مغيث  -١١١

دراسـة  ، )العامـة والفنيـة   (ب المدارس الثانوية     العنف بين طال   .)٢٠٠٢(رزق  كوثر   -١١٢
، جامعة المنصورة ، مجلة كلية التربية بدمياط   ، تشخيصية وعالجية مقارنة  

  .٢٣٦   -١٧٩، ٣٩العدد 

تصورات الشباب  لواقع ومستقبل العنف فـي        ). ٢٠٠٢(لى عبد الجواد و محمد سعد       لي -١١٣
جتماعية والجنائية  األبعاد اال ، المؤتمر السنوي الرابع   ."المجتمع المصري 

 المركـز القـومي     :القـاهرة  ،المجلد الثاني ، للعنف في المجتمع المصري   
  .  للبحوث االجتماعية والجنائية

 :دمشق. )٢ط  "(الجريمة والعنف ضد المرأة   "العنف األسرى   . )٢٠٠٢(ليلى عبد الوهاب   -١١٤
  .دار المدى للثقافة والنشر

 علـى   أثـره التطرف الـديني و      .)٢٠٠١(أحمد حسين الشافعي    ،ماجدة حسين محمود     -١١٥
 ،دراسـات نفـسية   ، صائية في ضوء الفروق بـين الجنـسين       الرؤية االق 

١٥٩- ١٢٧،)١(١١.  

  .جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، إجرام العنف  .)١٩٩٣(مأمون سالمة  -١١٦

 الهيئة  : القاهرة ."دراسة قانونية "، العنف والشريعة في مصر    .)١٩٩٥(مجدي المتولي    -١١٧
 .للكتابالمصرية العامة 



 ٢٢٥

 أساليب المعاملة الوالدية وحجم األسرة كمحـددات        ).١٩٩٥(مجدى عبد الكريم حبيب      -١١٨
الهيئـة  : القـاهرة ، مجلة علم النفس  ، مبكرة لتطرف األبناء فى استجاباتهم    

  ).٣٣(ع .المصرية العامة للكتاب

 مكتبـة   : بنهـا  .العنف عند األطفال والمـراهقين    . )٢٠٠٠(محسوب عبد الصادق على    -١١٩
 .٢٠٠٠شباب 

 مجموعـة مـن كبـار       ،جذور اإلرهـاب    : المواجهه). ١٩٩٣(محمد إبراهيم الفيومى   -١٢٠
، مركز المحروسة للنشر والخـدمات الـصحفية والمعلوماتيـة        ، المفكرين
 .الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 

أنماط العنف فى العشوائيات ومحدداته فى إطار المفاهيم         .)٢٠٠٢(محمد أحمد العدوى     -١٢١
األبعاد االجتماعيـة والجنائيـة      ،المؤتمر السنوى الرابع  ، منمة لأل المستخد

المركـز القـومى للبحـوث      ، المجلد األول  ،للعنف فى المجتمع المصري   
    .القاهرة، االجتماعية والجنائية 

ـ  و اب  بساأل"ظاهرة التطرف   ). ١٩٩٢ (بيوميحمد  أمحمد   -١٢٢  دار  : اإلسـكندرية  ."جالالع
 .المعرفة الجامعية

 .)ترتيب السيد محمـود خـاطر      (مختار الصحاح  .)١٩٧٥( الرازي   محمد بن أبى بكر    -١٢٣
  . مطبعة نهضة مصر:القاهرة

المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي المطور لألسـرة       .)٢٠٠٠(محمد بيومي خليل     -١٢٤
 دار قبـاء للنـشر      :القـاهرة .، سيكولوجية العالقـات األسـرية     ،المصرية
  .والتوزيع

مجلـة كليـة   ، "دراسة تشخيصية" لخيانة الزوجية  دوافع ا .)٢٠٠٠(محمد بيومي خليل     -١٢٥
  ).١٢(ع ، جامعة طنطا ،التربية

 التربية اإلسالمية في مواجهة ظاهرة التطـرف لـدى          .)١٩٩٣(محمد حسنين العجمي     -١٢٦
مـؤتمر أصـول    .لماذا؟ وكيف؟ .  ضرورة حتمية  –بعض الشباب الجامعي    

  . جامعة المنصورة،التربية العاشر بكلية التربية

دراسـة نفـسية   (االغتراب والتطرف نحو العنـف     . )١٩٩٩(عبد المختار محمد خضر    -١٢٧
  .دار الغريب: القاهرة). اجتماعية



 ٢٢٦

 مصر والكويـت     مصادر التطرف كما يدركها الشباب في      .)١٩٩٨(محمد رفقي عيسى   -١٢٨
، السنة الـسابعة  ، )١٣(ع  ، مجلة مركز البحوث التربوية    ."دراسة مقارنة   "

  .١٠١-٧٧، جامعة قطر

دراسة نفسية  " اتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة العنف        .)١٩٩٨(مي  محمد سيد فه   -١٢٩
  . دار غريب :القاهرة. " اجتماعية

دراسة " التطرف والعنف بين شباب الجامعات فى مصر       .)٢٠٠٣(محمد عبد اهللا العدل      -١٣٠
كلية التربية فـرع    ، جامعة المنصورة ، رسالة ماجستير  ."تاريخية تحليلية   

  . دمياط

، رسـالة دكتـوراه   . اإلرهاب في القانون الجنائي   . )١٩٨٣( ب الدين   محمد مؤنس مح   -١٣١
  .جامعة المنصورة ، كلية الحقوق

  .ي مكتبة مدبول: القاهرة.اإلرهاب أبعاده وعالجه). ١٩٩٦(محمد موسى عثمان  -١٣٢

،  مفهوم العنف وبعض مظاهره في المجتمـع المـصري         .)٢٠٠٢(محمد نور فرحات     -١٣٣
 االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمـع    األبعاد،  الرابع المؤتمر السنوي 

 للبحـوث االجتماعيـة      المركز القـومي   :القاهرة، المجلد األول ، المصري
  .  والجنائية

" " األسباب وإستراتيجية المواجهة والوقايـة    "اإلرهاب   .)١٩٩٨(محمد يسرى دعبس     -١٣٤
  . دار المعارف: سكندرية األ."رؤية في أنثربولوجيا الجريمة

ـ    . السكن العشوائي والعنف األسرى    .)٢٠٠٢ (محمود الكردي  -١٣٥ ، ع المؤتمر السنوي الراب
المجلـد األول   ،  المجتمع المـصري   األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في    

، "تقييم فعاليات المواجهة التـشريعية واألمنيـة للبلطجـة      "حلقة نقاش حول    
 المجتمـع  لجنائية للعنف فياألبعاد االجتماعية وا  ، المؤتمر السنوي الرابع  

الجتماعيـة   المركز القـومي للبحـوث ا      :القاهرة،  المجلد الثالث  ،المصري
  .  والجنائية

،  كلية الحقوق.الحماية القانونية للحق في سالمة الجـسم  .)١٩٨٦(محمود سامي شوا   -١٣٦
  .جامعة الزقازيق

نطاقـات  " في مواقف الحياة اليوميـة      "العنف  ). ٢٠٠٦(محمود سعيد إبراهيم الخولي    -١٣٧
  .مكتبة اإلسراء: طنطا. ""توتفاعال
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المناخ المدرسي وعالقته بمـستوى ومظـاهر       ). ٢٠٠٦(محمود سعيد إبراهيم الخولي      -١٣٨
 .جامعة الزقازيق ، رسالة ماجستير .العنف لدى طالب المرحلة الثانوية

استفتاء سلوك العنف المدرسي لـدى طـالب        ). ٢٠٠٧(محمود سعيد إبراهيم الخولي      -١٣٩
  . مكتبة االنجلو المصرية:رةالقاه. المرحلة الثانوية

 ،مجلة علم النفس  ،  دراسة تحليلية عن العدوان      .)١٩٩٣(محمود عبد الرحمن حمودة      -١٤٠
  .   الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة، ٢٧ع 

ة مقارنة بين المتدينين جوهريـا      دراسة نفسي ). ١٩٩٤(محمد الدسوقي و ،محمود غالب  -١٤١
 .عنف وبعض خـصائص الشخـصية      االتجاه نحو ال   المتدينين ظاهريا في  و

  . ٣٧٥-٣٣٧) ٣(٤، دراسات نفسية

 . ديناميات سلوك العنف لدى طالب المرحلـة الثانويـة         .)٢٠٠٣( مندوه محمد    محمود -١٤٢
  .، كلية التربية، جامعة المنصورةرسالة دكتوراه

، المؤتمر السنوي الرابع   ." حلقة نقاش حول ظاهرة العنف       .)٢٠٠٢(مسعد سيد عويس     -١٤٣
،  المجلد الثالـث ،تماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري   األبعاد االج 

  .   للبحوث االجتماعية والجنائيةلمركز القوميا :القاهرة

 مطابع أكاديمية نايف العربية للعلـوم       : الرياض . العنف العائلي  .)١٩٩٧(مصطفى التير  -١٤٤
   .األمنية

 األنجلـو   مكتبـة : القـاهرة . التطرف كأسلوب لالسـتجابة    .)١٩٦٨ (مصطفى سويف  -١٤٥
  .المصرية

. )أهم أشـكالها ومـدى عموميتهـا      (االتجاهات التعصبية  .)١٩٨٩ (عتز سيد عبد اهللا   م -١٤٦
 للثقافـة والفنـون   ،المجلس الـوطني  )١٣٧(،  سلسلة عالم المعرفة  : الكويت

   .اآلدابو

ومركـز  " أ "سمة التعصب وعالقتها بكل من نمط السلوك    .)١٩٩٨ (عتز سيد عبد اهللا   م -١٤٧
   .٢٩٤ -٢٤٥، )٢(٨، سات نفسيةدرامجلة  .التحكم

دار :  بيـروت  لبنـان، . مؤنس رشاد الدين   .)٢٠٠٠(معجم المرام في المعاني والكالم       -١٤٨
  .الراتب الجامعية

، نفـسية  دراسـات ة لل المصريالمجلة  ،  في اليمن  األسري العنف   .)٢٠٠١ (معن القاسم  -١٤٩
٤٠ -٢٣،  )٣٠(١١. 
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، ية والعدوانية لـدى األطفـال     عالقة حجم األسرة باالعتماد   ). ١٩٩٠(ممدوحة سالمة    -١٥٠
  .٤٣ -٣٤، )١٤  (٤،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلة علم النفس

 :القـاهرة  .التقرير العالمي حول العنـف والـصحة       .)٢٠٠٢(منظمة الصحة العالمية     -١٥١
  .شرق المتوسطل ليمالمكتب اإلقلي

ر الـسنوي   المؤتم،  نحو إستراتيجية لمواجهة العنف في المجتمع      .)٢٠٠٢(منى يوسف    -١٥٢
لمجلد ا، األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري       ، الرابع
  .   المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية:القاهرة، الثاني

 دار الِعلم   :بيروت. )٣٠ط"( عربي -قاموس انكليزي   "المورد  ). ١٩٩٦(منير البعلبيكى    -١٥٣
 .للماليين

 : عمـان ."الهياكـل واألسـاليب  "تطوير المنظمات . )١٩٩٢(نائل عبد الحافظ العواملة    -١٥٤
  .مؤسسة زهران

المجلـة  .  مقارنة عامليهعنف ضد المرأة دراسة      ال .)٢٠٠٠(عادل سلطان ،ناهد رمزي    -١٥٥
  .٢٨ -١،)٢( ٣٧ االجتماعية القومية،

، رسـالة دكتـوراه    . ديناميات التغير الثقافي في مجتمع هامشي      ).١٩٧٣(نبيل صبحي    -١٥٦
  . ة القاهرةجامع، كلية اآلداب

 المجتمـع المـصري     اتجاهات تطور جرائم السرقة باإلكراه في      .)٢٠٠٢(هالة غالب    -١٥٧
المـؤتمر الـسنوي    ."٢٠٠٠ إلـى  ١٩٩٦ في الفترة مـن     ةدراسة تحليلي "

 المجلد ،األبعاد االجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المـصري  ، الرابع
  .  عية والجنائية للبحوث االجتماالمركز القومي: القاهرة ،الثاني

رسالة  . أزمة الهوية واالتجاهات التعصبية لدى الشباب      .)٢٠٠٢(هاني إبراهيم الجزار     -١٥٨
  .، جامعة الزقازيق ، كلية اآلدابدكتوراه

لألمن النفـسي    بالحاجة   وعالقته نحو التطرف    هاالتجا .)١٩٩٦(هشام إبراهيم عبد اهللا      -١٥٩
-٢١،)٥(،  رشاد النفـسي   مجلة اإل  .لدى عينه من العاملين وغير العاملين     

٨٢.  

 استطالع رأى كتاب األبواب الثابتة بالـصحف المـصرية          .)٢٠٠٢(هند طه وآخرون     -١٦٠
المـؤتمر الـسنوي     . المجتمع المصري  حول قضية العنف االجتماعي في    

ـ      ، الرابع  ،ى المجتمـع المـصري    األبعاد االجتماعية والجنائية للعنـف ف
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، المجلـد األول  ، والجنائيـة  للبحوث االجتماعيـة      المركز القومي  :القاهرة
١٧٢-١٢٥ .  

 دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري والعنف لدى الشباب          .)٢٠٠١(وفاء البرعى    -١٦١
  .جامعة اإلسكندرية، كلية التربية، رسالة دكتوراه .في المجتمع المصري

 وعالقتها ببعض المتغيرات الديمجرافية      التعصبية  االتجاهات .)٢٠٠١ (يوسف الرجيب  -١٦٢
والعلـوم   ة علم الـنفس المعاصـر     مجل. المصرينة من المجتمع    لدى عي 

  .اإلنسانية

 : القاهرة ).٤ط( الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف     .)١٩٩٦ (ييوسف القرضاو  -١٦٣
 .دار الصحوة

 مراجــع  من شبكـة اإلنتـرنت 

 :مـن موقـع  . باإلرهـاب  مفهـوم التطـرف وعالقتـه    .)٢٠٠٥( المـالح  نادر -١٦٤
org.kuttab.www://http 

 جامعة بحـر    . في السودان  المرأةدراسة عن العنف ضد     . )٢٠٠٢(حمدأ محمدعوض   -١٦٥
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   )١( ملحــق 

الصورة النهائية ملقياس العنف اُألسرى كما يدركه الشباب 
  .اجلامعى
  

  إعداد 
  

  أماىن السيد عبداحلميد

  

  

  

  

  



 ٢٣٧

  )١(ملحق رقم 
  Scale Family Violence اس العـنف األُُُسـريمقيـ

  إعداد الباحثة

  :عزيزتى الطالبة / عزيزى الطالب 

 أن نحصـل علـى بعــض المعلــومات      نحـاول فـى هـذا البحـث العلمـى        
  .عـن العنـف اُألسـري مـن وجـة نظـر بعـض المفحوصـين 

د البحــث العلمــى     ويسعـدنا تعاونـك وتقبـل رأيـك وهذه بيـانات سـرية تفي        -
  .فقـط 

 المطلـوب منـك قراءة هـذه العبارات المقـدمة لـك واإلجــابة عنهـا فــى              -
  .الصـفحات التـالية مـن واقـع تجـربتـك 

  .  اإلسـم غيـر مهـم أو مـن الممكـن االستعـانه بإسـم مستـعار  -
 .  إقـرأ كـل جمـلة بعنـاية ثـم حـدد درجـة انطبـاقها عليـك  -

فى خانـة دائماً أمام كل عبــارة        ) √ (كنت موافقـا على العبارة ضع عالمـة        فإذا   -
. 

فـى خانــة أحيانـاً أمـام كـل           )  √ ( فإذا كنت موافقـا بعض الشئ ضع عـالمة         -
 .عبـارة

فـى خانـة نادراً أمـام     )  √ ( وفى حالة عدم موافقتـك على العبـارة ضع عـالمة          -
 .كل عبـارة 

ولهـذا   ،  ال تـوجد اجابـة صحيـحة واجابــة خاطئــة            وعليـك أن تعرف أنه    -
يجـب أن تجيـب عن جميع عبـارات المقيـاس دون ترك عبـارة بدون إجابـة            

 . وأن تتبع األمانـة والدقـة فى إجابتـك عن جميع عبـارات المقيـاس ، 

                                          الباحثة
     

  

  

  



 ٢٣٨

  ) :ضحية العنف اُألسرى( عن المفحوص بيانات أولية: أوالً 
  :...................................... اإلسم -١
  :......................  انثي ........................    :......ذكر:   النوع -٢
  :......................... الكلية -٤                 ...................: .... السن -٣
  :................  الترتيب فى األسرة -٦           :.........................لفرقة  ا-٥

  ) ال –نعم ......(  أتعرض للعنف داخل األسرة-أ
  ) المادى –المعنوي ......... ( أتعرض للعنف-ب

  

  نادراً  احياناً  دائماً  الـعـبـارات  م

        .يهددنى المعتدى بالضرب  ١

        .فيفأتعرض للضرب الخ  ٢
 فى وجهى عندما أطلب منه شيئاً ضرورياً        المعتدىيصرخ    ٣

  .لى
      

        .أتعرض للضرب المبرح المؤدى لحدوث كسور وجروح  ٤
        .يهددنى المعتدى بحرمانى من مصروفى  ٥
        .  يستخدم الشخص المعتدى آله حادة  ٦
يرفع والداى صوتيهما بدرجة مزعجة عندما نـدخل فـى            ٧

  .مناقشة
      

        .أتعرض للعنف التفه األسباب  ٨
        . عندما أقول شئ ال يعجبهالمعتدىيسفهنى   ٩

        .يستخدم المعتدى سوطاً  ١٠
        . عندما أفعل شئ ال يعجبهالمعتدىيسفهنى   ١١
        . عصا لضربىيستخدم المعتدى  ١٢
         .ال يهتم أحد من أسرتى بما أقوله أو أفعله  ١٣
        .أى شئ أمامهيلقى فى وجهى ب  ١٤

        .يطردنى من المنزل  ١٥

         . طريقة الكى بالناريستخدم المعتدى  ١٦



 ٢٣٩

  الـعـبـارات  م
  

  

  دائماً
  

  احياناً
  

  نادراً

        .عمل المعتدى ألفاظ جارحة لتأنيبىيست  ١٧
        .باليد عندما أفعل شيئاً ال يعجبهأصفع   ١٨
        . بالقوة على القيام ببعض األعماليجبرنى  ١٩
        .خل على بإستجابة مطالبى الضروريةيب  ٢٠
        .من إبداء رأيي فى أى موضوع عائلىيحرمنى   ٢١
        .يحبسنى فى غرفة مظلمة  ٢٢
        .يمنعنى  من الخروج مع أصدقائى  ٢٣
        .يحرمنى من تنفيذ رغباتى  ٢٤
        .ينظر إلى باستهزاء وسخرية  ٢٥
         .أو أفعلهال يهتم أحد من أسرتى بما أقوله   ٢٦
        .يسقط اللوم والتأنيب على اذا فشلت فى شئ ما  ٢٧
        .يمنع اصدقائى من زيارتى بالمنزل  ٢٨
        .يسخر منى أمام أصدقائى  ٢٩
        .يشوه صورتى أمام اصدقائى  ٣٠
        ".كالموبيل"يفتش فى ممتلكاتى الشخصية    ٣١
        .ينتقدنى دائما وال يشجعنى  ٣٢

        .ى أى عمل أقوم بهيحبطنى ف  ٣٣

        .يذكرنى بأخطائى دائماً  ٣٤
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   )٢(ملحــق 
  قائمة بأمسـاء السـادة احملكمـني ملقياس العنف اُألسرى
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   )٢(ملحق 

سرى كما یدركھ لمقیاس العنف اُأل" سادة المحكمینسماء الأ
  (*)الشباب الجامعى 

  

  الوظيفة وموقع العمل  اإلسم  م
   جامعة الزقازيق-كلية اآلداب  مدرس علم النفس،  راهيم عليان إب/ د  ١
   جامعة الزقازيق -ةكلية التربيستاذ الصحة النفسية، أإيمان فؤاد الكاشف                  / د.أ  ٢

 جامعة - كلية التربية ، التربوىمدرس علم النفس  السيد الفضالى عبدالمطلب/ د  ٣
  الزقازيق

   جامعة الزقازيق-مدرس الصحة النفسية،كلية التربيةيد متولى  سيمون عبد الحم/د  ٤
   جامعة الزقازيق- كلية اآلداب ،مدرس علم النفس   شوقى سامى الجميل/ د.أ  ٥
 جامعة – كلية التربية،أستاذ مساعد تربية الطفل  عبدالناصر سالمة محمد/ د.أ  ٦

  المنوفية
كلية  يس قسم علم النفس،ستاذ علم النفس ورئأ  عماد محمد مخيمر/ د.أ  ٧

   جامعة الزقازيق-اآلداب
  فؤاد حامد الموافى/ د.أ  ٨

    
 كلية ،لنفسستاذ الصحة النفسية ورئيس قسم علم اأ

   جامعة المنصورة-التربية
 جامعة - كلية التربية،أستاذ علم النفس التربوى  محمد أحمد  الدسوقى / د.أ  ٩

  الزقازيق
   جامعة الزقازيق-صحة النفسية،كلية التربيةمدرس ال  محمد محمود مراد/ د  ١٠
   جامعة المنصورة-مدرس علم النفس ،كلية التربية   وليد محمد أبو المعاطى/ د  ١١

  

                                                        
  .مت ترتيب أمساء السادة احملكمني ترتيباً أجبدياً هجائياً:ملحوظة*
 تشكر الباحثة السادة احملكمني على آرائهم وتوجيهام القيمة الىت سامهت مسامهة كبرية ىف إعداد املقياس *

 
  
  



 ٢٤٢

  
  
  
  
  

    )٣(ملحــق 
الصورة النهائية ملقياس االجتاه حنو التطرف لدى الشباب 

   .اجلامعى
  

  الباحثة / إعداد 
  
  

  

  

  



 ٢٤٣

 )٣(ملحق رقم 
  sm Extremitowards  Attitude تطرفالتجاه نحو الامقيـاس 

  أمانى السيد عبدالحميد: إعداد 

  :عزيزتى الطالبة / عزيزى الطالب 

ن نحصـل علـى بعــض المعلــومات       نحـاول فـى هـذا البحـث العلمـى أ       
  .مفحوصـين مـن وجـة نظـر بعـض ال  التجاه نحو التطرفاعـن 

ويسعـدنا تعاونـك وتقبـل رأيـك وهذه بيـانات سـرية تفيد البحــث العلمــى             -
  .فقـط 

 المطلـوب منـك قراءة هـذه العبارات المقـدمة لـك واإلجــابة عنهـا فــى              -
  .الصـفحات التـالية مـن واقـع تجـربتـك 

  .  اإلسـم غيـر مهـم أو مـن الممكـن االستعـانه بإسـم مستـعار  -

  .إقـرأ كـل جمـلة بعنـاية ثـم حـدد درجـة انطبـاقها عليـك    -

 فى خانـة دائماً أمام كل عبـارة  ) √( فإذا كنت موافقـا على العبارة ضع عالمـة  -

فى خانــة أحيانـاً أمـام كـل           ) √( فإذا كنت موافقـا بعض الشئ ضع عـالمة         -
 .عبـارة

فـى خانـة نادراً أمـام     ) √( وفى حالة عدم موافقتـك على العبـارة ضع عـالمة          -
 .كل عبـارة 

ولهـذا   ،   وعليـك أن تعرف أنه ال تـوجد اجابـة صحيـحة واجابـة خاطئــة             -
وأن ، يجـب أن تجيـب عن جميع عبـارات المقيـاس دون ترك عبـارة بـدون إجابــة               

 . تتبع األمانـة والدقـة فى إجابتـك عن جميع عبـارات المقيـاس 

                         الباحثة                
     

  

  

  

  

  
  

  



 ٢٤٤

  :بيانات أولية عن المفحوص : أوالً 

  ..............:....................... اإلسم -١

  :...................... انثي .......................  :.......ذكر:   النوع -٢

                ..............................: ...... السن -٣

  ....:......................... الكلية -٤

  ..:......................... الفرقة -٥

  :...............رة  الترتيب فى األس-٦
  

 م
  

              الـعـبـارات
  

 دائـماً
  

 أحيـاناً
  

  نـادراً
 

     .أقاطع كل من يختلف معى فى الرأى ١

   .                                                                                                                 فى الدينأرفض التعامل مع كل من يخالفنى  ٢

   .                                                                                                أمارس حريتى الشخصية دون ضوابط  ٣

    .أعارض أى فكر جديد يخالف فكرى  ٤

أدخل فى جدال مع بعض االشخاص بسبب آرائهم         ٥
 .الدينية 

   

    .أرتدى ما يعجبنى وال يهمنى رأى اآلخرين  ٦

    .يجب استخدام القوة والعنف الحداث أى تغيير ٧

    .أتمسك بالفكر المتشدد لعلماء الدين  ٨

    .جع البيت فى أى وقت حسب مزاجى أر ٩

    .أعتقد أى فكرى هو الصحيح فقط  ١٠

    .أرفض المرونة فى االحكام الدينية  ١١

    .أصادق من أشاء بصرف النظر عن أخالقه  ١٢

    .أتشدد لوجهة نظرى وال أتنازل عنها ١٣

  .ال أفضل االختالط بين الجنسين  ١٤
 

   



 ٢٤٥

  

 م
  

 ـعـبـارات             ال
  

 دائـماً
  

 أحيـاناً
  

  نـادراً
 

    .أعمل ما يروق لى  ١٥

    .يحكم سلوكى تفكيرى الخاص فقط  ١٦

يجب أن بلتزم األفراد فى آداء الفرائض فـى دور           ١٧
 .العبادة مهما تكن الظروف 

   

    .ال أتقيد بما يسمى بتعاليم الدين  ١٨

    .أرفض التغيير والتجديد فى التفكير  ١٩

    .أرى أن عمل المرأة حرام  ٢٠

    .جسدى ملكى أتصرف فيه كيفما أشاء  ٢١

    .أتعصب لكل من يتفق معى فى نفس التفكير  ٢٢

    .أجبر االناث على ارتداء النقاب  ٢٣

    .أرتكب ما أشاء من أخطاء دون أن أشعر بالخجل  ٢٤

    .ال أحيد عن رأيي حتى وأن كان خطأ  ٢٥

    .يلتزم كثير من االفراد فى مظهرهم الخارجى فقط ٢٦

    .أرفض أى توجيه حتى لو كان دينياً  ٢٧

    .أرفض الحلول الوسط للمشاكل  ٢٨

    .أرفض ذهاب محارمى ألطباء رجال  ٢٩

    .على شخصىالتعاليم والنصائح الدينية قيوداً أعتبر  ٣٠

    .د فيها اتمسك بافكارى دائما وارفض التجدي ٣١

    .أعارض تنظيم األسرة  ٣٢

    .أظهر جزءاً من عورتى دون حياء ٣٣

     .احاول قهر من يخالفنى الرأى  ٣٤

    .أكفر الناس الذين ال يلتزمون بتعاليم الدين  ٣٥

فى الملبس دون " الموضة "أتبع كل ما هو جديد  ٣٦
 .قيود 

   

  



 ٢٤٦

  

 م
  

              الـعـبـارات
  

 ماًدائـ
  

 أحيـاناً
  

  نـادراً
 

٣٧  
 

أعتدى بالسب والشتم على كل من يخالفنى فى 
 .الرأى 

   

    .أمتنع عن أداء الفرائض  ٣٨

    .ألجأ للقوة إلثبات صحة رأيي وموقفى  ٣٩

    .أمتنع عن أداء الزكاة  ٤٠

    .أزيح من طريقى كل من يخالفنى الرأى  ٤١

    . الحج أسخر من أداء الناس لمناسك ٤٢

    .أحارب االبداع وحرية الفكر  ٤٣

  

  

  

  

  

  



 ٢٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحــق 
  الجتاه حنو التطرفقائمة بأمسـاء السـادة احملكمـني ملقياس ا

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٨

  
   )٤(ملحق 

 اسماء السادة المحكمین" لمقیاس االتجاه نحو التطرف  (*)
  

  الوظيفة وموقع العمل  اإلسم  م
جامعة – كلية التربية -مدرس علم النفس التربوى   إبراهيم جيد جبره/ د  ١

  الزقازيق
   جامعة الزقازيق-أستاذ الصحة النفسية،كلية التربيةإيمان فؤاد الكاشف                  / د.أ  ٢

جامعة -كلية التربية-مدرس مساعد الصحة النفسية  العربى محمد على زيد / د  ٣
  الزقازيق

   جامعة الزقازيق-كلية اآلداب ، فسمدرس علم الن  سلوى رشدى/ د  ٤
   جامعة الزقازيق-كلية اآلداب ، مدرس علم النفس  شوقى سامى الجميل/ د.أ  ٥
   جامعة الزقازيق-أستاذ علم النفس ، كلية اآلداب  عبداهللا عسكر / د.أ  ٦

 جامعة -كلية التربية، أستاذ علم النفس التربوى  الدسوقى محمد أحمد / د.أ  ٧
  الزقازيق

 جامعة -كلية التربية، مدرس علم النفس التربوى  محمد رشدى / د  ٨
  الزقازيق

   جامعة الزقازيق- كلية التربية –أستاذ الصحة نفسية  محمد عبدالمؤمن حسين /د.أ  ٩
   جامعة الزقازيق-مدرس الصحة النفسية،كلية التربية  محمد محمود مراد/ د  ١٠
 جامعة -كلية التربية، وىمدرس علم النفس الترب  نصر محمود صبرى/ د  ١١

  الزقازيق

  
  

                                                        
  .مت ترتيب أمساء السادة احملكمني ترتيباً أجبدياً هجائياً:ملحوظة*
 لسادة احملكمني على آرائهم وتوجيهام القيمة الىت سامهت مسامهة كبرية ىف إعداد املقياس تشكر الباحثة ا*

 
  



 ٢٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥(ملحــق 
  

 املطور لألسرة الثقايفمقياس املستوى االجتماعى االقتصادى 
  . املصرية
 

  ). ٢٠٠٠(حممد حممد بيومى خليل / إعداد 
  

  
  
  

 

  
  
  

 



 ٢٥٠

  )  ٥(ملحق 
  مقیــاس

  )المطور(الثقافي / اإلقتصادى/ المستوى اإلجتماعي
  لألسرة المصریة

                                                                                                
  إعداد

  محمد محمد بیومى خلیل
  

  
  :التعليمات

  .اكتب الرقم الذى حدده لك الباحث -١
  .أجب حسب ما يطلب منك فقط -٢
 .استجب بكل صدق وأمانة لكل بنود المقياس -٣

 )فمعلوماتك بين يد أمينة(

  
   ........................................:الرقم الكـودى
   ........................................:الـنــــوع
   ........................................:ذكــــــر
   .......................................:انــثــــى

  



 ٢٥١

  

  :المستوى اإلجتماعى لألسرة:أوالً 
  :ضع دائرة حول ما يمثل حالتك: الجتماعىالوسط ا -١

 :إقامتك الدائمة مع أسرتك فى 

 عواصم األقاليم مراكز األقاليم

 راق متوسط حى شعبى راق متوسط حى شعبى

 العواصم الكبرى مراكز العواصم الكبرى

  كفور 
  ونجوع
 وقرى

 راق متوسط حى شعبى راق متوسط حى شعبى

  توقيع المصحح                                                  =                  الدرجة 
  

  ضع دائرة حول ما يمثل حالة والديك: حالة الوالدين -٢
 الدرجة الحالة الدرجة الحالة

  أحد الوالدين متوفى  الوالدان متوفيان

الوالد يعيش مع الوالدة باالضافة إلى   الوالدان منفصالن بالطالق
 زوجات أخرى

 

والدان يعيشان معا دون زوجات ال
 أخرى

  توقيع المصحح 

  
 :ضع دائرة حول ما يمثل شكل العالقات بين أفراد أسرتك:العالقات األسرية -٣

 الدرجة شكل العالقة طرفا العالقة

  نموذجية طيبة مقبولة متوترة الوالدان

الوالدان 
 واألبناء

  نموذجية طيبة مقبولة متوترة

األبناء 
 وبعضهم

  نموذجية طيبة مقبولة ةمتوتر

        

  توقيع المصحح=                                                  الدرجة 
  
  
  
  



 ٢٥٢

  : ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب المناخ األسرى السائد فى أسرتك:المناخ األسرى السائد - ٤
 الدرجة المناخ السائد الدرجة المناخ السائد

  لخيانة والخوف والفزعالشك وا  األمن واألمان

  األنانية والفردانية  التضحية واإلثار

  الكراهية والحقد  الحب والتراحم

  التسيب واالستهتار والالمباالة  االنضباط وااللتزام

  الدرجة الكلية 

                                  توقيع المصحح
                :فراد أسرتك المعالين فقطضع دائرة حول المستوى الذى يمثل عدد أ:حجم األسرة - ٥

 الدرجة عدد أفراد األسرة المعالين
    أفراد٣ - ١

   أفراد٦ – ٤

   أفراد٦أكثر من 
 ج

 : المستوى التعليمى ألفراد األسرة-٦   
  )اذكر المستوى التعليمى لجميع أفراد أسرتك  (

  

 الدرجة المستوى التعليمى أفراد األسرة

   الواد

  ةالوالد

   األخوة واألخوات

١-  

٢-  

٣-  

٤-  

٥-  

٦-  

٧-  

٨- 

  

           الدرجة الكلية                           توقيع المصحح

  



 ٢٥٣

  :ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب حالتك: النشاط المجتمعى ألفراد األسرة-٧  
 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  :عضوية المؤسسات المجتمعية
  :رادها عضويةلألسرة أو بعض أف

  الساحات الشعبية
  الجمعيات الخيرية والدينية

  التنظيمات الشعبية والمحلية
  النقابات المهنية والعمالية

  األحزاب السياسية
يشغل أحد أفراد أسرتى مركزا قياديا 
بالمؤسسات المجتمعية السابقة على 

  مستوى
  الحى/ القرية -
  المدينة/ المركز -
 المحافظة -

 المستوى القومى -

 مجلس الشعب أو عضوية -
 الشورى

   

                                   توقيع المصحح=           الدرجة الكلية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٤

  :الوضع اإلقتصادى لألسرة: ثانياً
  )العاملين فقط( اكتب مهن أفراد أسرتك :المستوى المهنى لألسرة )١(

 المهنة أفراد األسرة العاملين مستوى المهنة

درجة دخل 
 مهنةال

درجة مكانة 
 المهنة

 الدرجة الكلية

  الوالد
  الوالدة

  األخوة واألخوات
١-  
  ٢-  

٣-  
٤-  
٥- 

    

      
  

  .تحسب درجة المهنة ضمن المستوى االقتصادى لألسرة * 
  تحسب درجة المكانة االجتماعية للمهنة ضمن المستوى االجتماعى لألسرة**
  :المستوى المهنى لألسرة  ***

مجموع درجات مكانة المهنة ألفراد +  دخل المهنة ألفراد األسرة   مجموع درجات
  األسرة

                                           عدد أفراد األسرة
  :مستوى معيشة األسرة) ب(
 ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب السكن الى تعيش فيه مع : مستوى السكن-١

  :أسرتك
 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  إسكان شعبى -
  إسكان متوسط -
 إسكان لوكس -

إسكان سوبر  -
 لوكس

  :السكن 
   إيجار-
  تمليك/  ملك-
 لكل صغير فى األسرة تتوفر شقة -

 المستقبل

 

                                 توقيع المصحح=           الدرجة الكلية 



 ٢٥٥

   ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب حالة أثاث أسرتك: مستوى األثاث-٢
 الدرجة المستوى  الدرجة المستوى

  أثاث متواضع
  أثاث عادى

  أثاث متوسط
  أثاث فخم

 :ويتكون من

  بعض قطع األثاث 
  )نوم، وصالون(طقمى
  )نوم، صالون،سفرة(أطقم
  )نوم،صالون،سفرة،مكتب(أطقم

 طقم كامل لحجرة كل طفل

 

               توقيع المصحح                      الدرجة الكلية
  

 ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب حالة :مستوى األجهزة واألدوات المنزلية -٣
  :األجهزة واألدوات المنزلية ألسرتك

 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  :المطبخ
/ فرامات/ خالطات/ بوتجازات
ديب /ثالجات/ عصارات

بعض قطع أدوات /فريزر
أطقم كاملة ألدوات /المطبخ
  المطبخ

  :أجهزة التنظيف
نصف / ساالت عاديةغ

غساالت / أتوماتيكية
غساالت /غساالت أطباق/أطفال

  مكانس كهربائية/ أتوماتيكية
  :التدفئة والتبريد

 أجهزة تكييف/ دفايات/ مراوح

  :الترفيه واإلعالم والهوايات 
/ تليفزيون عادى/ كاسيت/ راديو

كاميرا /فيديو كاسيت/ تلفزيون ملون
/ بيانو منزلى/ كمبيوتر/ فيديو

أدوات لعب / اجات بخاريةدر
/ أحواض سمك/ لألطفال كافية

  مكتبة منزلية/ طيور زينة
   أجهزة وأدوات رياضية-
 كالب وولف/  قطط سيامى-

 

  توقيع المصحح             =             الدرجة 
  
  

  



 ٢٥٦

  
ضع دائرة حول المستوى الذى يمثل أستهالك ):شهرياً(استهالك األسرة من الطاقة  -٤

 ).فى جميع أغراض الحياة(هرياً بشكل تقريبى دقيقأسرتك من الطاقة ش

 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  :البوتاجاز
   أنبوبة٢
   أنابيب٤ – ٣

  أنابيب٤أكثر من 

  :الكيروسين 
   لترا٢٠أقل من 

   لترا٤٠ -٢٠
  لترا٤٠أكثر من 

 

  :الكهرباء
 كيلو ٥٠أقل من 

  ساعة/وات
/  كيلو وات١٥٠ -٥٠

  ساعة
 وات  كيلو١٥٠أكثرمن 

 ساعة/

  :الغاز الطبيعى 
   مترا مكعبا٣٠أقل من 

   مترا مكعبا٦٠ – ٣٠
  مترا مكعبا٦٠أكثر من 

 

  :البنزين
   لتر٣٠٠أقل من 

   لتر٤٠٠ – ٣٠٠
  لتر٤٠٠أكثر من 

  :الطاقة الشمسية 
بتوفر بالمنزل مصدر مصدرا للطاقة 

 الشمسية

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٧

  
ع دائرة حول المستوى الذى يناسب حالة  ض:التغذية والرعاية الصحية والعالج الطبى -٥

 أسرتك

 الدرجة المستوى الدرجة المستوى
  :مياه الشرب 

   معدنية-
  عادية-

 

  
 

ويتم الحصول على المواد الغذائية 
  :عن طريق

   الشراء بالسعر الحر-
   البطاقة التموينية الحمراء-
  البطاقة الفئوية والخضراء-

 

  :التغذية 
  كوب الحليب يتوفر للجميع كل صباح

  :اللحوم الحمراء والبيضاء متوفرة
   يوميا-
   مرات أسبوعيا٤ً -٣ -
  مرتان أسبوعياً-

  مرة كل أسبوع-

  مرتان فى الشهر-

  مرة فى الشهر-

مناسبات واألعياد   فى المواسم وال   -
  فقط
  

 

  :الرعاية الصحية 
   يوجد طبيب خاص باألسرة-
 يتم فحص طبى دورى شامل -

 ألسرة سنوياًلجميع أفراد ا

 

  :الخضراوات والفواكه تأكلها 
   بشاير-

  بعد انتشارها -

 

  :الخبز
  لوكس/  سياحى-
  عادى-

 

يتم عالج أفراد : العالج الطبى
  :األسرة

   بالمستشفيات الحكومية المجانية-
   التأمين العالجى-
 المستشفيات التخصصية داخل -

 الوطن

 العالج بالخارج على نفقة -
 األسر

 

 

                                                       توقيع المصحح      الدرجة الكلية
  
  
  



 ٢٥٨

  
ضع دائرة حول المستوى الذى يمثل ما تستخدمه أسرتك من : وسائل النقل واالتصال -٦

 :وسائل النقل واإلتصال

 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  :وسائل النقل
   الدواب-
   النقل العام-
 كسى األجرة تا-

 :سيارات مالكى

   فارهة-
   متوسطة-
  عادية-

  متواضعة-

  :تمتلك األسرة 
   سيارة واحدة-
   سيارتان-
  لكل بالغ فى األسرة سيارته الخاصة-

 تمتلك األسرة:االتصاالت

   هاتف منزلى-
   هاتف سيارة-
 دولى/ مباشر/محلى:  اشتراكه-

 أجهزة محمول= 

 

          توقيع المصحح           =       الدرجة الكلية 
ضع دائرة حول المستوى الذى :إنفاق األسرة على التعليم ومستوى الخدمات التعليمية -٧

  يمثل ما تنفقه األسرة على التعليم ومستوى الخدمات التعليمية
 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

يتلقى أفراد أسرتك تعليمهم بمعاهد 
  :تعليم

   حكومية مجانية-
ت داخل  خاصة بمصروفا-

  الوطن
 التعليم بالخارج على نفقة -

 األسرة 

عندما يحتاج أحد أفراد األسرة 
 مساعدة علمية

 يشترك فى مجموعات تقوية -
 مخفضة أو مجانية

 يتلقى دروسا خصوصية مع - 
  مجموعة

 يحضر مدرسا خاصا له فقط إلى -
  المنزل 

واألدوات المدرسية والوسائل 
 :التعليمية

   كافية-
 ة غير كافي-

 

  توقيع المصحح                 الدرجة الكلية 



 ٢٥٩

  : ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب حالتك:الخدمات الترويحية -٨
 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  :يتم التنزه والسياحة داخل الوطن
   بالمصايف-
   المشاتى-

 :خارج الوطن

   بالمصايف-
   المشاتى-

 :بمصايف ومشاتى

   راقية-
   متوسطة-
 ة شعبي-

تقضى األسرة أمسياتها المرحة 
  :عن طريق

   مشاهدة عروض الفيديو-
 مشاهدة العروض -

  المسرحية
 مشاهدة عروض -

الكازينوهات والمالهى 
 والمسارح والحفالت الغنائية

 

 

 =الدرجة الكلية 

 

        توقيع المصحح        =   الدرجة الكلية 
  :ذى يناسب حالتك ضع دائرة حول المستوى ال:اإلحتفاالت والحفالت -٩

 الدرجة المستوى الدرجة المستوى

  :تقيم األسرة حفالتها للمناسبات المختلفة
   بالمنزل-
   األندية، النقابات، ودور الضيافة-
  الفنادق الكبرى-

  :ومظهر االحتفاالت 
   استفزازى مبهر-
   فخم-
  متوسط-

  بسيط-

 

        توقيع المصحح      =          الدرجة الكلية 
  : ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب حالتك:الخدمات المعاونة -١٠    

 الدرجة المستوى الدرجة  المستوى

  :تستعين األسرة لمعاونتها فى مهامها بـ 
  خادمة/  خادم-
  مربية أطفال-

   طباخ- 
   سائق-
/ حارس/  بواب-

 جناينى

 

   المصحح                     توقيع    =              الدرجة الكلية 



 ٢٦٠

 ضع دائرة حول المستوى الذى يناسب :المظهر الشخصى والهندام ألفراد األسرة-١١
  :حالتك

 الدرجة المستوى

  :لكل فرد من أفراد األسرة: المالبس
   غيار كامل طوال العام٢ -١ -
   غيارات كاملة طوال العام٤ -٣ -

  غيارات كاملة طوال العام٦ -٤ -

  غيارات كاملة طوال العام٦أكثر من  -

 :وهى

  أحدث صيحة
  حديثة
  عادية

  متواضعة
  :الحلى وأدوات الزينة

   للجنسين من أفراد األسرة-
   للنساء فقط-

  من األنواع النادرة:وهى 
  من األنواع الشائعة

 من األنواع المتواضعة

 

    توقيع المصحح            =   الدرجة الكلية           
  :المستوى الثقافى لألسرة: ثالثاً

جموعة من العبارات تمثل المستوى الثقافى لألسرة، ويوجد أمـام كـل عبـارة              فيما يلى م  
   نادراً- أحياناً-دائماً: ميزان تقدير يتدرج على النحو التالى

أمام العبارة تحت المستوى الذى يمثل حالة أسرتك فإذا )√( وضع عالمة والمطلوب منك
) دائماً( العبارة تحت مستوىأما)√(كانت العبارة تنطبق على أسرتك دائماً فضع عالمة 

أمام العبارة تحت )√(وإذا كانت العبارة تنطبق أحياناً على أسرتك فضع عالمة 
أمام العبارة تحت ) √(وإذا كانت نادراً ما تنطبق على أسرتك ،ضع عالمة) أحياناً(مستوى

  ).نادراً(المستوى 
  



 ٢٦١

   االستجابة
 

 العبارة

 نادراً أحياناً دائماً

مجالس أسرتى الحاديث ذات الطابع العلمى يغلب على  ١
 .المعرفى

   

تلقى البرامج الثقافية فى المجاالت المختلفة التى تبثها  ٢
 .وسائل االعالم اهتماماً خاصاً من أسرتى

   

    .اليخلو بيتنا من الجرائد اليومية والمجالت المتنوعة ٣

    .تعتبر أسرتى المرض النفسى مس من الشيطان ٤

شجع أسرتى أبنائها على المشاركة فى األنشطة المتنوعة ت ٥
 .داخل المعاهد العلمية وخارجها

   

تعتبر أسرتى الفنون رجس من عمل الشيطان وتحرم  ٦
 .ممارستها

   

تعتقد أسرتى فى قدرة العرافين والمشعوذين الحاذقة فى  ٧
 عالج المرضى

   

    رجلترفض أسرتى تماماً فكرة مساواة المرأة بال ٨

    .تتفاعل أسرتى مع الحداث المحلية والعالمية ،وتنفعل بها ٩

    .تحترم أسرتى نظام البيئة وتحرص على جمالها وسالمتها ١٠

تحرص أسرتى على التوازن بين مطالب البدن والعقل  ١١
 .والروح

   

يحمل أفراد أسرتى التمائم والتعاويذ معهم حيثما كانوا جلباً  ١٢
 .اية من األخطار والنكباتللحظ وحم

   

    .تقدر أسرتى قيمة الوقت وتحرص عى حسن استغالله ١٣

تسلى أسرتى صغارها بالقصص الدينى، سير  ١٤
 العظماء،الخيال العلمى

   

  
  
  
  
  



 ٢٦٢

 العبارات م االستجابة

 نادراً أحياناً دائماً

اصرف ما فى الجيب يأتيك ما "تؤمن أسرتى بالمثال القائل ١٥
 ". الغيبفى

   

    .تحترم أسرتى الرأى اآلخر ولو تعارض مع أفكارها ١٦

    .تحرم أسرتى دراسة الفلسفة بدعوى تعارضها مع الدين ١٧

يتمسح أفراد أسرتى بقبور األولياء ويقدمون عندهم النذور  ١٨
 .تحقيقاً لألمانى ،ودفعا لألذى، وانتقاماً من األعداء

   

    .لوب سائد بين أفراد أسرتىالنظام والتنظيم أس ١٩

    .يتأثر أفراد أسرتى بالشائعات ويندفعون وراءها دون رؤية ٢٠

    .يفسر أفراد أسرتى جميع الظواهر والمواقف بشكل خرافى ٢١

    .يرفض أفراد أسرتى التحاور،ويحسمون المواقف بأيديهم ٢٢

ف يهم القول الفصل والكلمة العليا لرأى العلم،فى أى موق ٢٣
 .أسرتى

   

    .تسيطر العاطفة على العقل فى نعظم قرارات أسرتى ٢٤

    .القيمة الحقيقية للفرد فى نظر أسرتى بما يملكه من أموال ٢٥

تحترم أسرتى العلم والثقافة وتجل العلماء والمثقفين،وتقدر  ٢٦
 .دورهم

   

 تنظر أسرتى للدراسات اإلنسانية على أنها عديمة الجدوى ٢٧
 .فى حياة األفراد والمجتمع

   

تعتبر أسرتى اإلنفاق على الهوايات الفنية واألدبية لألبناء  ٢٨
 .ضرورة يجب الوفاء بها

   

يفضل أفراد أسرتى جلسة مزاج على حضور مجلس علم  ٢٩
 .وثقافة

   

فى أى موقف ال تأخذ أسرتى بالظن أو التخمين،وتحترم  ٣٠
 .االحتمال العلمى

   

    .بر أسرتى تعليم البنت مفسدة لها،وتحرم تعليمهاتعت ٣١

٣٢  
  

للعقل سطوته،وللمنطق سلطانه على شهوات،ونزوات أفراد 
  .أسرتى

  
  

  



 ٢٦٣

  االستجابة
 

   م
 العبارات

 نادراً أحياناً دائماً

تمقت أسرتى التعصب األعمى،والتحيز الظالم،وتحبذ  ٣٣
 .الموضوعية فى كل أمر

   

 على متابعة اإلختراعات واإلكتشافات يحرص أفراد أسرتى ٣٤
 .العلمية

   

يتمسك أفراد أسرتى بالقديم الموروث لمجرد أنه قديم  ٣٥
 .موروث

   

من العيب أن يتنازل أفراد أسرتى عن آرائهم ولو ثبت لهم  ٣٦
 .خطأها

   

تشجع أسرتى الهوايات العلمية،والترحال فى طلب العلم  ٣٧
 .والمعرفة

   

تى الوصفات البلدية،وحلقات الزار على العالج تفضل أسر ٣٨
 .الطبى والنفسى

   

    .أى قرار فى أسرتى جمعى وليد البحث والدراسة المتأنية ٣٩

    .يلهث أفراد أسرتى خلف اللذات الوقتية،والمغريات الزائفة ٤٠

    .التواكلية واالتكال سبيل أفراد أسرتى لتحقيق آمالهم ٤١

    .ر أسرتى خادمة تابعة وليست شريكة حياةالزوجة فى نظ ٤٢

تعتبر أسرتى الثقافة والمعرفة إحدى حاجاتها األساسية فهى  ٤٣
 .غذاء العقل والروح

   

نظر أفراد أسرتى تحت أقدامهم،واليمتدون ببصرهم نحو  ٤٤
 المستقبل

   

ينبهر أفراد أسرتى بمظهر أى ثقافة وافدة دون الوعى  ٤٥
 .بجوهرها

   

تجمع ثقافة أسرتى بين األصالة والمعاصرة فى قالب  ٤٦
 نموذجى

   

  
  



 ٢٦٤

 العبارات م االستجابة

 نادراً أحياناً دائماً

يتوفر قدر كبير من الوعى  بقضايا المجتمع لدى أفراد  ٤٧
 .أسرتى

   

تنظر أسرتى للثقافة على أنها بضاعة خاسرة ال تطعم  ٤٨
 .خبزاً،وليس هذا زمانها

   

 أسرتى أن من بين أعضائها من له نشاط ثقافى تفخر ٤٩
 .ملحوظ

   

  توقيع المصحح          =             الدرجة
  

                                        التصحيح
 الدرجة المستوى

  اإلجتماعى

  اإلقتصادى

  الثقافى

  الثقافى العام/ االقتصادى/ االجتماعى 

                             توقيع المصحح                             
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٦٥

  

  

  

  

  

  

   )٦( ملحــق 
  

  استمـارة املـقابلة االكلينكيـة 
Clinical Interview form  

 
  الباحثة/ إعداد 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦٦

   )٦(ملحــق 
  استمـارة المـقابلة الكلينكيـة 
Clinical Interview form  

 

  الباحثة/ إعداد 
  

  :مة عن الحالةبيانات عا: أوالً 
  

  . ) :.................اختيارى( االسم -١

  :......................انثي :..............................          ذكر:   النوع -٢

  : .....................................                السن -٣

  :......................... الكلية -٤

  ....................:..... الفرقة -٥

  :................ الترتيب فى األسرة -٦

  :.......................وظيفة األم : ........................       وظيفة األب 

  :......................درجة الحالة على مقياس العنف االسرى كما يدركه الشباب

  :.................................درجة الحالة على مقياس االتجاه نحو التطرف 
  

  :بيانات خاصة عن الحالة: ثانياً 
  

   هل لديك ثقة بنفسك ؟-١
   هل تشعر بأنك تعيش فى أسرة سعيدة ومتماسكة؟-٢
   هل لديك أصدقاء ؟ وما عددهم ؟-٣
   ما رأيك فى طريقة معاملة والديك لك ؟-٤
   هل أنت راٍض عن مستواك الدراسى ؟-٥
  ختالط بالناس ؟ هل تحب اال-٦
   هل أنت محبوب من أفراد أسرتك ومن زمالئك ؟-٧
   هل تحب مدرسيك بالكلية ؟ ولماذا ؟-٨
   هل أنت متشبث برأيك مهما كان  وتحاول فرضه على االخرين ولو بالقوة ؟-٩

   هل تحب سماع الموسيقى أو الراديو ؟ وماهى البرامج المفضلة لك ؟-١٠
  

  ) األب-األم (لدين بيانات خاصة بالوا: ثالثاً 
  

   هل الوالدين على قيد الحياة ؟-١

  متواجد بالمنزل ؟ أو مسافر لدولة ما ؟) أو األم( هل األب -٢

   ما أسلوب معاملة الوالدين لك ؟ وهل يفضل عليك أحد األخوة أو األخوات ؟ ولماذا ؟-٣

  :بيانات خاصة باألخوة و األخوات : رابعاً 
  

  ؟)  إناث-ذكور ( جنس  ما عددهم ؟ وما نوع ال-١

  ؟)  يسخروا منك– يقدرونك –بقسوة ( كيف يعاملونك وتعاملهم -٢

   من تفضل من إخواتك ؟ ولماذا ؟-٣



 ٢٦٧

 
  

  

  

  

  

  

   )٧(ملحــق 
  

  .استخبارالذات اإلسقاطى
  ).٢٠٠٠(حممد بيومى خليل  / عدادإ

  
 

  

  

  

  

  

  



 ٢٦٨

 )٧(ملحق رقم 
  

  اإلسقاطى) الذات ( استخبار
  إعداد

  خلیلمحمد محمد بیومى 
  

فيما يلى مجموعة من العبارات الناقصة التى تمثل مواقف شخصية : تعليمات العميل

  .واجتماعية بالنسبة لك

  .أو تتذكر،أو تشعر أو تعتقد،إكمال هذه العبارات حسبما تحس :والمطلوب منك

بين يديك استخبارا اسقاطياً يساعدك على الكشف عن بعض :تعليمات األخصائى اإلكلينيكى

ويمكن تطبيقة فى أكثر من جلسة حسبما تسمح حالة ،نب الشخصية واالجتماعية للعميلالجوا

  .العميل

  
  

  ..........................: السن...................................) :إن رغب(اسم العميل
  

  ........................: المدرسة.................................................:النوع
  



 ٢٦٩

  :أو تعتقد أو تتذكر،أكمل حسبما تحس أو تشعر
  ...............................................................شكلى ومظهرى العام -١
  .......................................................................أشعر أن أبى -٢
 ......................................................................أشعر أن أمى -٣

 .............................................................تشكل أسرتى بالنسبة لى -٤

 ..........................................................قضيت طفولتى فى أحضان -٥

 .........................................................أول يوم ذهبت فيه للمدرسة -٦

 .............................................................................يفزعنى -٧

 ..............................فى نظرى)  الحج- الزكاة- الصوم -الصالة (العبادات -٨

 .................)...............................................أو انثى،ذكر(جنسى  -٩

 ............................................................... يمثل أبى بالنسبة لى-١٠

 ...................................................................تمثل أمى بالنسبة-١١

 ..................................................................الحب فى أسرتى-١٢

 ................................................................ الطفولة بالنسبة لى-١٣

 ................................................................المدرسة بالنسبة لى-١٤

 ....................................................................... تقلقنى بشدة-١٥

 ................................................................. مكانتى بين رفاقى-١٦

 .............................................................. إرتباطى وتعلقى بأبى-١٧

 ............................................................. إرتباطى وتعلقى بأمى-١٨

 ........................................................ القيم واألخالق فى أسرتى-١٩

 ....................................................... أشعر أننى عشت طفولة-٢٠

............                                                                      ........................................ ..... المعلمون بالنسبة لى-٢١
 ....................................................................وانا بالنسبة لهم

 ............................................................... تراودنى دائماً-٢٢

 ..........................................................اة الدنيا فى نظرى الحي-٢٣

 ..................................................................حيويتى ونشاطى-٢٤

 ..........................................................عطف األبوة بالنسبة لى-٢٥

 .......................................................ومة بالنسبة لى حنان االم-٢٦

 ............................................. لو خيرت فى اختيار اهلى وأسرتى-٢٧

 ..................................... بالنسبة ألبوى...................  كنت الطفل-٢٨



 ٢٧٠

.....................................................                         ى كانوارفاق الصف بالنسبة ل-٢٩
 ...................................................................    وأنا بالنسبة لهم

 ....................................................................... أشتاق بشدة-٣٠

 .......................................................اليوم اآلخر والحياة اآلخرة-٣١

 ..................................................................قدراتى العقلية-٣٢

 ........................................................ لو خيرت فى اختيار أبى-٣٣

 .......................................................... لو خيرت فى إختيار أمى-٣٤

 .................................................................... أشعر أن أسرتى-٣٥

 ....................................................... كنت بالنسبة ألخوتى الطفل-٣٦

 ....................................................... الفشل الدراسى بالنسبة لى-٣٧

 ................................................................ أحتاج بشدة لى-٣٨

 ............................................................. البنوة بالنسبة ألبى-٣٩

 ...........................................................وة بالنسبة ألمى البن-٤٠

 ...................................................... مصلحة أسرتى بالنسبة لى-٤١

 .......................................... من المواقف التى أسعدتنى فى طفولتى-٤٢

 .....................................................النسبة لى التفوق الدراسى ب-٤٣

 .................................................. يسيطر على تفكيرى بشكل حاد-٤٤

 يتحدث عنى جميع من -٤٥
 ......................................................يعرفنى

  ......................................................هبنائأختيار ا لو خير أبى فى -٤٦
 ......................................................بنائهأختيار اى فى ملو خير أ -٤٧

 ................................................................... الفرد فى أسرتى-٤٨

  .................................وأحزنتنى فى طفولتى من المواقف التى أرهقتنى -٤٩

 .......................................................... العام الدراسى بالنسبة لى-٥٠

 ....................................................... قدرتى على النقاش والحوار-٥١

 ............................................................... يعاملنى أبى معاملة-٥٢

 ..........................................................  تعاملنى أمى معاملة-٥٣

 ........................................................... مكانتى بين أفراد أسرتى-٥٤

 ................................. كرها فى طفولتى من المواقف التى أفخر وأعتز بتذ-٥٥

 ......................................  االمتحانات واالختبارات المدرسية بالنسبة لى-٥٦



 ٢٧١

 .....................................  الفهلوة والنصب ،والنفاق والمداهنة فى نظرى-٥٧

  ........................................................ قدرتى على حل المشكالت-٥٨
  ........................................................  فقد األب فقد لكل معانى-٥٩ 

  ..........................................................  فقد األم فقد لكل معانى-٦٠

 ............................................. ...........ى مكانة أسرتى بالنسبة ل -٦١

  ..................................  من المواقف التى أخجل من ذكرها فى طفولتى-٦٢

   ........................................  األجازات والعطالت المدرسية بالنسبة لى-٦٣
  ............................. دق صفات الوفاء ،األمانة ،والتعاون، والتسامح، والص-٦٤

 ...................................................................  أتوقع أن اكون-٦٥

 ............................................................ قسوة األب على أبنائه-٦٦

 .............................................................. قسوة االم على أبنائها-٦٧

 .............................................................. الترابط األسرى سر-٦٨

 ........................................................... أيام الطفولة بالنسبة لى-٦٩

 ................................................ التعليم والطموح العملى بالنسبة لى-٧٠

 ................................................... الطيبة وحسن الخلق فى نظرى-٧١

 .................................................. الكرم والنجدة والمرؤة فى نظرى-٧٢

 ........................................................ القناعة والرضا فى نظرى-٧٣

 .......................................................... أتمنى أن أعود طفال لكى-٧٤

  ..............................   من المواقف المدرسية التى أعتز بها وأذكرها بفخر-٧٥

 ............. وم الوفاة فى نظرىوي  .......... .............. يوم الميالد فى نظرى-٧٦

 ........................................................ التقاليد والعرف فى نظرى-٧٧

 ......................................... المسابقات العلمية والثقافية تمثل بالنسبة لى-٧٨

  .................  اتى يدور حول الحلم الذى رأيته فى منامى وأود تحققه فى واقع حي-٧٩

 ............................................. األوهام والكوابيس التى تطاردنى هى -٨٠

   ..................................... الوساوس والشكوك التى تساورنى تدور حول-٨١
 ...................................................... التزمت والتخلف فى نظرى-٨٢

 .........................................................  األمن النفسى فى نظرى-٨٣

 ................واليأس فى نظرى........ ....................  األمل فى نظرى -٨٤

                                           .............................................................. األقارب فى نظرى -٨٥
 ....................................................................والجيران فى نظرى



 ٢٧٢

  .................................... من الخبرات السارة التى اسعدتنى فى المراهقة -٨٦
  ........................................هقتى  الموقف الذى يصعب نسيانه فى مرا-٨٧
   .................................................. ال يفارق خيالى فى نوم او يقظة-٨٨

 .................................................. الحلم الذى أسعدنى يتلخص فى -٨٩

   ........................................الحلم الذى الزمنى مدة طويلة يتلخص فى -٩٠
  ....................................حلم اليقظة الذى يراودنى هذه االيام يتلخص فى -٩١
 البطولة والشجاعة فى نظرى-٩٢

.........................................................................................
.........................................................................................

......................................................................................٠.    
  
  

  
  

  التقریر
   :إنطباع الفرد ومشاعره تجاه: أوالً

                            ب   األ-        ب ذاته                    -أ
   األم- جـ                        األسرة -د

  

  : خبرات الفرد الشخصية: ثانياً
 خبرات الطفوله                         - أ

  خبرات المراهقة        - ب
   الخبرات الدراسيه-   جـ

  

  :المخاوف الرغبات المكبوتة: ثالثاً
 المشاعر الدفينة   - أ

 األحالم        - ب

  ألوهام ا-ـج
   الكوابيس-د

   المناجاة الداخلية-هـ
  

  لحياةفلسفة ا  -  المعتقدات– القيم:   تجاهاتالا: رابعاً



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  



 A

Summary 
  

:Introduction   
  

There is no doubt that the family is the basic unit and the fortified 
stronghold of safety within the big society, it is the Center through which 
the society extends to form a close-knit human unit . If the family is in a 
good state, So is the society ; if it is corrupted , the society   collapses .So 
,the family should be fortified and  protected against all the cause athread 
to its existence and lead to its disconnection.Of these 
Phenomena that threaten the family coherence , which have been noticed 
recently , is  
The  phenomenon of the family violence which is revealed in different 
ways among families generally dominates the family relationships .It is 
usually reflected directly on the children who experience the disconnected 
relationships between parents,as well as verbal aggression and violence 
which distinguish their behaviour when dealing with each other.hence  
the children are so deeply affected, and in their turn adopt violence, 
aggression and ill-treatment,a fact that may lead to delinquency and 
reveral other dangerous problems such as resorting to extremism.  
many studies about the relation between violence and extremism among a 
sample of students the children have been conducted , but researchers in 
previous studies did not deal with or examene  the family violence and its 
role in the children students tendency  towards extremism - and in the 
researcher's knowledge, hence the idea of the present study emerged  .  
 

The study problem:  
 

The Study problem lies in examining the family violence phenomenon in 
the Egyptian society and also to examining the ideation formed by the 
university Students sample about the family violence phenomenon its role 
in the extremist  personality, and also  as difference  between males and 
females in both family violence and the attitude towards extremism and 
socio- economic level as the studies dealing with the relation between the 
two variables we rare - among a sample of university students – up to  the  
knowledge of the researcher. 
The importance of the present study  
   The importance of this present study stems from dealing with one of the 
important  topics that has raised interest all over the world now ; i.e  the 
phenomenon of extremism and related f violent events and terrorism, it is 
a dangerous phenomenon, which  the Western media try to confirm the 
fact that Arabs and Muslims are responsible for it although Islam itself is 
innocent and blameless. this study deals with the family violence and 
examines it through investigation and analysis and emphasizes its 
consequence and stresses its effect on the future of young people (the 
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most important categore of the society) , consequenthy , the whole nation 
,and its attitude towards the resorting to extremism. 
Aims of the study:  
 Aims of this study lie in the following:  
 
1 –Examining the relationship between the attitude towards extremism 
and family violence among university students.  
2 - Examining the gender differences in perceiving the family violence . 
3 - Examining the family violence differences as perceived by the 
university students.  according to the differences in the family socio- 
economic status . 
4 - Examining the gender differences in their attitude towards extremism . 
5 - Examining the differences in the attitude towards extremism among 
university students faced on the diferrent family socio- economic status .   
6- Examining the main reasons for violence that motivate the occurrence 
of extremism (intellectual, religious, lay).  
7-Detecting  the psycho dynamics of the extreme cases in the study 
sample. 
The Study hyporheses:  
1 - There is a positive correlational relationship with statistical 
significance between family violence and the attitude toward extremism 
among university students.   
 

2 –There are statistically significant differences in family violence as 
perceived by university students according to gender (males- females) in 
favour of males. 
3- There are statistically significant differences in family violence as 
perceived by university students according to the family social and 
economic level (High - Medium - Low) in favour of the low social level.  
4- There are statistically significant differences in the attitude toward 
extremism among the university students according to gender (males- 
females) in favour of males. 
5- There are statistically significant differences in the attitude toward 
extremism among university students according to the family soci- 
economic status (High - Moderate - Low) in favour of the low social 
level.  
6- There are statistically significant differences in the personality 
dynamics of the university students among higher and low extreme cases 
on the scales: (family violence and the attitude toward extremism scales) 
as is elucidated in self-progective questionnaire. 
 The Study Method.  
in the present study,the researcher has used the descriptive approach with 
its two types:the correlational method and comparison method together 
with the clinical approach. 
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 The Study Sample: -  
The researcher recruited two groups of young peoplewhose agse ranged 
between (18 to 22) years.  
Group I: Apsychometric sample (400) students University, (200 males, 
200 females) their intelligence quotient (IQ) was within the moderate 
limit but they were different in their levels on the cultural socio- 
economic scale for the Egyptian family. 
 

Group B: AClinical sample consisting of (4) cases of young subjects 
who were selected from the main sample of the psychometric study- and 
they were two cases of lower scores on the family violence scale. 

  

The Study tools:  
 

A ) The psychometric study tools are:  
1 -The family violence scale as perceived by the university students. 
(Prepared by the researcher).  
 

2 -The attitude towards extremism scale for university students.(Prepared 
by the researcher).  
 

3 - The developed cultural social-economic scale for the Egyptian 
family.Prepared by Mohamed Bayoumy Khaleel (2000).  
B - The clinical study tools:  
1 – The self- Projective questionare.(Prepared by Mohamed Bayoumy 
Khaleel (2000). 
 

2 - The Clinical Interview form (Prepared by the researcher).  
 :chniqueseTStatistical  

the Statistical analysis package (Spss) was used in the selecting the 
sample and also in drawring conclusions: 
 

1 –the mean and standard deviation.  
 

2 –T- test to examine the significance of the differences between the 
means of the two groups.  
 

3 - Analysis of variance to examine the differences between the social 
and economic leves in family violence and the attitude towards 
extremism.  
 

4 - Alpha - Kronbach for measuring the scale reliability.  
 

5 - Pearson coefficient correlation for measuring the relationship between 
family violence and the attitude towards extremism. 
 

Results of the study:  
 

Firstly:the psychometric results:  
 

1 - There is a statistically significant positive correlation relationship 
between the family violence as total scores dimensions between the 
attitude towards extremism among university students-that is-the more 
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the young people perceive family violence, the more their attitude toward 
extremism increases whether that extremism was intellectual, religious or 
lay.  
 

2 - There are statistically significant differences between the means of 
male and female scores in family violence as perceived by university 
students in favour of males.  
 

3 – There are statistically significant differences between those of the low 
cultural, socio-economic status and those with the high cultural socio-
economic status in family violence as perceived by the university students 
in favour of those with the low cultural social-economic status -– There 
are statistically significant differences between those with moderate 
cultural socio-economic status and those with high cultural socio-
economic status in family violence perceived by university students in 
favour of those with moderate cultural socio-economic status. There are 
statistically significant differences between those with the low cultural 
social-economic status and those with moderate cultural socio-economic 
status in family violence as perceived by university students in favour of 
those with the low cultural socio-economic status.  

 

4- There are statistically significant differences between the male and 
female scores in their attitude towards to extremism as perceived by 
university students in favour of males. 
5 -There are statistically significant differences between those with the 
low cultural, socio-economic status and those with the high cultural 
socio-economic status in attitude towards to extremism as perceived by 
the university students in favour of those with the low cultural social-
economic status -– There are statistically significant differences between 
those with the cultural socio-economic status and those with the moderate 
cultural socio-economic status in attitude towards to extremism as 
perceived by the  university students in favour of those with the low 
cultural and socio-economic status.while there are  no statistically 
significant differences between those with the moderate cultural and 
social-economic status and those with high cultural socio-economic status 
in attitude towards to extremism as perceived by the  university students.  

 

 : clinical resultsThe:Secondly 
6 - There are differences in the personality dynamics between the higher 
and lower  extreme cases on the of family violence scale as as perceived 
by the university students which is elucidated by the self-projective 
questionnaire (Prepared by Mohamed Bayoumy Khaleel, 2000).  
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