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تصدرها كلية العلوم اإلسالمية يف  ،حمكمة فصلية ،جملة علمية

 ،وتعنى بنرش املقاالت "العراق"اجلامعة العراقية يف بغداد 

والتطبيقية يف الفروع  ،واملبتكرة ،والدراسات األصلية ،والبحوث

بعد أن ختضع للمراجعة  ،ةوالرتبوية كاف ،والعلمية ،اإلسالمية

 داخل العراق وخارجه. يف والتقويم من اخلرباء واملختصني 

مة إليها للنرش غري منشورة أن تكون املشاركة املقد :وتشرتط املجلة

 يف جملة أو دورية أخرى.  سابقـًا

 ،أن متثل منتدى الختصاصات إسالمية :يقصد من هذه املجلة

 العلمي يف العراق.  ضمن جمتمع البحث ،وعلمية متعددة

واملصادر املقومة  ،وتوفري املراجع ،إىل نرش املعرفة :وهتدف املجلة

وكذلك إجياد قنوات  ،والرتبوية ،والعلمية ،اإلسالمية :يف الفروع

 ،وصناع القرار ،والباحثني ،واخلرباء ،للتواصل بني األكاديميني

 والقائمني عىل تنفيذه يف ميدان االختصاص.

  

العلوم اإلسالمية جملة



  

 ، ضمن الرشوط اآلتية:همبحوثها نرش رسيسالمية بالباحثني والدارسني، وترحب أرسة جملة العلوم اإلإ 

  :معايري البحث العلمي مراعيـًا، ن يكون البحث رصينـًا علميـًايشرتط أ   •

  و نرشه فيها.أ   ،ىل جملة أخرىرساله إإ تقديم طلب خطي لنرش البحث، مع التعهد بعدم إإ  .1

 ويرتتب عىل الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ،( صفحة30البحث )جاوز عدد صفحات ال يت .2

ضمنها النسخة  )منوتقدم ثالث نسخ منه  لكرتويناإلإ عىل احلاسب  ن يكون البحث مطبوعـًاأ   ينبغي .3

  .CDصيلة( مع قرص األ  

 :اعة البحث جيب االلتزام بام يأيتعند طب .4

  وأن يكون البحث يف مستند واحد.   )2010ord w( برنامج أن يستخدم يف طباعة البحث •

 سم .3 وترتك مسافة من اجلهة اليمنى واجلهة اليرسى  ،سم 3.5سفل الصفحة عىل وأ  احلاشية من أ   •

  سم.1سطر مفردة :املسافات بني األ   •

 .(AAAGoldenLotus( ـيط العربـوع اخلـون نـن يكأ   •

  .) RomanTimes New(  زيـلينجط اإلإ ـاخلأ ن يكون نوع    •

ليزية تكتب نجذا كان البحث باللغة اإلإ وإإ  ،(18) وبحجم خطيكتب عنوان البحث بلون غامق  •

 .(Capital)حرف األوىل من الكلامت كبرية األ  

( 16ان الباحثني بحجم خط )( ويكتب حتتها عنو16) وبحجم خطسامء الباحثني بلون غامق تكتب أ   •

 ./ الدولة ة / اجلامعةاللقب العلمي / القسم / الكلي متضمنـًا

و بالصيغة اآلتية )اخلالصة العربية، املقدمة، املواد وطرائق العمل أ   ترتبالبحث العريب حمتويات  •

  .ن وجدت، املصادر(اجلزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج واملناقشة، االستنتاجات أ  

شروط النشر



 
 

    

كلمة فقط،  250خص البحث عن ملخص البحث، البحوث العربية أو اإلنكليزية جيب أن ال يزيد مل •

، وأي زيادة يف اخلالصة العربيةقبل ليزية نجاخلالصة اإلإ نكليزية، وتكون ويكون باللغتني العربية واإلإ 

 .سوف هتمل

   ، كام موضح أدناه:اعتامد رسم مصحف املدينة املنورة عند ذكر اآليات القرآنية •

 چمب  ىب  يب  جت   حت  خت مت  ىت    يتجث     چ

 مع مراعاة املسافات البادئة يف كل فقرة والرتقيم اإللكرتوين لألرقام. (16جم خط )بحمتن البحث  •

  . تهايف كتاب اإللكرتوين تباع طريقة الرتقيم( مع إإ 14بحجم خط ) اهلوامش تكتب •

 املصادر ترقم باألرقام العربية اإللكرتونية وترتب حسب الرتتيب األبجدي.  •

 ليها يف حمتوى البحث.ماكن مناسبة مع ما يشري إإ أ  شكال واجلداول والصور يف توضع األ   •

ن ( وجيب أ  CD(القرص  البحث معقرار اخلرباء، بنرش يطالب الباحث بنسخة هنائية ورقية بعد إإ  •

 لام موجود يف القرص. نسخة الورقية للبحث مطابقة متامـًاتكون ال

 و مل تقبل.صحاهبا سواء قبلت أ  ىل أ  ال تعاد البحوث إإ  •

 ي سبب كان. ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنرش أل  املجلة غري •

و موقع أ   لكرتويناإلإ تكون املراسالت املتعلقة باملجلة كافة باسم رئيس حترير املجلة، وعىل العنوان  •

  املجلة:
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ــــــــــــــــــــــأ.د حممــــــد شــــــــــــــــاك 1 ــــــــــــــــــــــر الكبيســــــــــــ  يـ
  

 اجلـــــــامـــــــعـــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة. 
 

ـــــــــــــــــــــــــأ.د عــــثــــامن حمــــمــــــد بشـــــــــــ 2 ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ري ـ
 

 جــــــــامــــــــعــــــــة الشــــــــــــــــــارقــــــــة. 
 

 أ.د أمحـــــــد صـــــــــــــــــويـــــــعـــــــي شـــــــــــــــــلـــــــيـــــــبـــــــك 3
 

 جــــــــامــــــــعــــــــة الشــــــــــــــــــارقــــــــة. 
 

 أ.د إســـــــــــــــــــامعـــــــــيـــــــــل كـــــــــا ـــــــــم لـــــــــواص 4
 

 جــــــــامــــــــعــــــــة الشــــــــــــــــــارقــــــــة. 
 

ـــــــــــــد الـــــــــــــعـــــــــــــزيـــــــــــــز دخـــــــــــــان 5  أ.د عـــــــــــــب
 

 جــــــــامــــــــعــــــــة الشــــــــــــــــــارقــــــــة. 
 

ــــــــــــــــــــــــــأ.د بشــــــــــــــــري مـــــهــــــدي الـــــكـــــبـــــيســـــــــــ 6  يـ
 

ــــــــــــــــــــــــــجـــــامع  ــــــــــــــــــــــــــة األنبـ  ار.ـ
 

ـــــــــــــــــــــــأ.د صـــــــــــــبـــحـــي فـــنــــــدي الـــكـــبـــيســـــــــــ 7  يـ
 

 اجلـــــــامـــــــعـــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة. 
 

  أ.د رســـــــــــــــــــــــــول محـــــــــــــــود حســـــــــــــــــــــــــن 8
 

 ة.اجلـــــــامـــــــعـــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــ 
 

ـــــراهـــــيـــــمأ.د عـــــبــــــد املـــــنـــــعـــــم خـــــلـــــيــــــل  9  إب
 

 اجلـــــــامـــــــعـــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة. 
 

 أ.د حمســــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــبـــــــــــــد فـــــــــــــرحـــــــــــــان 10
 

 اجلـــــــامـــــــعـــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة. 
 

  جـــــــــــاســــــــــــــــــــــم احلـــــــــــا  جـــــــــــاســــــــــــــــــــــم أ.د. 1
 

 .الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــررئـــــــيـــــــس  
 

 رعــــــــد محــــــــيــــــــد تــــــــوفــــــــيــــــــق الــــــــبــــــــيــــــــايت .أ.د 2
 

 مــــــــديــــــــر الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر. 
 

 أمحــــــــــــد عــــــــــــيســــــــــــــــــــــى يــــــــــــوســــــــــــــــــــــف .دأ. 3
 

 .عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً  
 

 هـــــــيـــــــثـــــــم عـــــــبـــــــد الســــــــــــــــــالم حمـــــــمـــــــد .دأ. 4
 

 عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًا. 
 

 د. حمـــــــــــــمـــــــــــــد فـــــــــــــاروق صـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــحأ. 5
 

 عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًا. 
 

 أ.د. ضـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــاء حمـــــــــــــمـــــــــــــد حمـــــــــــــمـــــــــــــود 6
 

 عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًا. 
 

 أ.د. أمحـــــــــــــد خـــــــــــــزعـــــــــــــل جـــــــــــــاســــــــــــــــــــــــم 7
 

 عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًا. 
 

ـــــــــــد 8  أ.د. ضــــــــــــــــــــــيـــــــــــاء حســــــــــــــــــــــني عـــــــــــبـــــــــــي
 

 عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوًا. 
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 ل اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله.احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسو

 ...وبعد 

واقعة  العراقية، انتظم هذا العدد بحوثــًاعداد السابقة من جملة اجلامعة مضاًء للنهج الذي اعتمدناه يف األ  إإ 

نشاء بداعهم يف إإ قالمهم وإإ طلقوا عنان أ  أ  عملوا فكرهم وعقلهم ويف جماالت فكرية ومعرفية متنوعة، لباحثني أ  

لامم بدقائقها عاشه بعد قراءهتا بعيون العرص، واإلإ ذ قاربوا مسائل م  نسانية وتطبيقية، إإ علمية وإإ  بحوث

 ه عليهم الامدة العلمية.توتفاصيلها والوعي بتفاوت منهجي حتم

ا يسهم يف ــًومعلوماتي اــًا ثقافيكونه رافدً  ؛مم والشعوبذ يمثل اجلانب العلمي حمورا مهام يف حياة األ  إإ 

  مليةإ ع
إ
، ومن هنا جاء حرص جملة العلوم اإلسالمية عىل تقديم خمتلف الرؤى والطروحات والتطويرإ  البناء

 ساس يف هذا العدد.ضمن منهجية علمية تعتمد قواعد البحث العلمي كحجر أ  

خيار وآل بيته وصحبه األ     ن األمة التي تروم اسرتجاع هنضتها التي رفع لواءها النبيإإ  

ن تلحظ ثالثة عنارص رئيسة مثلت املرتكز الذي قامت عليها النهضة اإلسالمية يف أو  أ  عليها  ،اراألطه

واإليامن العميق به، والشك أن األمة إذا استجمعت  ،عنفواهنا، هذه العنارص هي وجود املبدأ، وفهم األمة له

افق مجيع ذلك مع وعي بقوله ن يرتأ  لكن  ،وتعود لسابق عهدها  وجمدها  ،هذه العنارص فستتحقق هنضتها

ها ال تفهم املبدأ حق الفهم وعدم نـَّمشكلة األمة تتلخص اليوم يف أ    . چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       چتعاىل: 

فهمها هو السبب الرئيس الذي بال شك سيؤدي إىل التيه والضياع وفقدان املبدأ وإنكار حقائقه ومفاهيمه 

 وأحكامه.



  

بناءها االنتكاس وهم يعزون ذلك خطأ إىل املبدأ، وليس األمر كذلك، وإنام ولذلك رسعان ما يصيب أ

هو الفهم اخلاطئ، وما الويالت التي تعيشها األمة والتمزق والتناحر بني أبناءها إال نتيجة حتمية لغياب الفهم 

 الصحيح واملنضبط لذلك.

طريق للقضاء عىل املبدأ الذي يمثل القران وعرفوا أالَّ  ىل هذا األمر ودرسوه جيداً لقد فطن أعداء األمة إإ 

إال بإبعادهم عن هذين  ،تمثلة بكتب السنة الصحاح ركنه الرئييسوالسنة النبوية امل ،الكريم أساسه املتني

املنهلني والرشابني السائغني، فعمدوا إىل بث وسائل االنفصام وعدم االتصال بني املتلقي وبني املبدأ وفصل 

الفهم لام يف الكتاب والسنة  ، والفهملباطن الوعي الظاهر واحتتفظ بإيامهنا أن تتقمص رداء  ناألمة إذا أرادت أ

 .چچ  چ  چ  چ  ڇ چ واحرتامها ألهنام مبدأ النهضة وأساسها القويم 

إن جملة كلية العلوم اإلسالمية حترص يف عددها الذي تقدمه للقارئ الكريم عىل التأكيد عىل جمموعة  

سية من خالل ان الفهم الواعي للمبدأ يكون من خالل مراجعات داخلية شاملة للمشكالت الثوابت األسا

القديمة ومعاجلات عرصية للمشكالت الطارئة مع إضاءات مهمة تؤكد تفوق النظم اإلسالمية ورس نبوغها 

 عىل كل املبادئ واألنظمة الدينية والوضعية .

فكار لآلراء واأل  منرًبا   سالمية()جملة العلوم اإلإ ن ن تكوأ  وطموحنا املتجدد مع كل عدد جديد، هو 

منا بحرية الرأي والتعبري، رشط االلتزام باملعايري العلمية  يامنـــًااملختلفة، بال انتامء فكري تتبناه، وذلك إإ 

 ط بينهام.يظل يرب التخصصات تتعدد وتتباين لكن خيطـــًا شفيفـــــًانسانية وخالقية للبحوث، والتجارب اإلإ واأل  

 والسداد توفيقنسأل ال واهلل                                            
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Abstract 

       The phenomenon of violence is a humanitarian disaster in societies and has become prevalent in 

many aspects of life, which lead to negative effects on Young , especially the adolescent segment, 

which cause mental disorders may result in rebellion and aggression and increase crimes. 

     That what is happening in Iraq and the scenes of violence and severe destruction, and 

violation of the personality of the individual raise the feelings of all those who see them and create 

profound psychological effects and all leads to the emergence of cases of psychological and emotional 

disorder and exacerbation  

    Watching violence films, cartoons and computer games helps to create a negative trend for students. 

The common denominator of satellite TV programs that display crime, violence, horror and sex films 

has a very strong impact on the phenomenon of violence, giving a strange picture of our culture 

Arabism that drives young people and adolescents to aggression, defensiveness, rebellion and so on 

are all living elements that sometimes turn into mental images and practical activity through 

simulation, imitation and normalization. 

      The importance of the school as one of the educational institutions responsible for the organization 

of some disciplined behaviors of students, which helps them to solve many of their behavioral 

problems and give them the appropriate behaviors through the adoption of different guidance methods 

that encourage them to adhere and discipline. 

 مستخلص البحث 

والتي تؤدي إىل أثار سلبية عىل الشباب ،  ، تعد  اهرة العنف من الكوارث اإلنسانية يف املجتمعات وأصبحت تسود الكثري من  مفاصل احلياة

 وباالخص رشحية املراهقني والتي تسبب اضطرا بات نفسية قد تكون من نتائجها التمرد والعدوان وزيادة اجلرائم .

دث يف العراق وما يتضــــمنه من مشــــاهد عنف ودمار قاه ، وانتهاك لشــــخصــــية الفرد تثري مشــــاعر كل من يشــــاهدها وتنشــــأ أن ما حي     

 عنها آثار نفســــــية عميقة وكل ذلك يؤدي إىل  هور حاالت من االضــــــطراب النفيســــــ واالنفعايل وتفاقمها.اذ يميل املراهق يف الغالب إىل  ارســــــة

ع( لذلك فهو سلوك التمرد والعنف إلثبات ذ اته وال سيام عندما يتعرض لالهانة والنقد والتجريح ، فهو يصاب بام يسمى )محى االندفاع والترسر

 ال يراعي الضوابط االجتامعية ، واألخالقية يف سلوكه . 

 كوين اجتاه ســـلبي للطالب ،( املســـممة لالفكار تســـاعد عىل تNetworkكام أن مشـــاهدة أفالم العنف و افالم الكارتون والعاب النت ورك )     

ف ، فاملالحظ أن القاسم املشرتك لربامج القنوات الفضائية التي تعرض أفالم اجلريمة والعنف والرعب واجلنس هلا تاثري قوي جدا لظاهرة العن

ية االنحراف ، والتمرد وغري ذلك تعطي باملقابل صـــــــورة غريبة من ثقافتنا العربية االصـــــــيلة التي تدفع بالشـــــــباب واملراهقني اىل العدوانية ، ودافع

 فكلها مفردات حياتية تتحول أحيانا إىل صورة ذهنية واىل نشاط عميل عن طريق املحاكاة والتقليد وعمليات التطبيع .

عىل حل  املدرسة  كوهنا إحدى املؤسسات الرتبوية املسؤولة عن تنظيم بعض السلوكيات املنضبطة لدى الطالب والتي تساعدهم أمهيةتكمن     

الكثري من مشكالهتم السلوكية وإكساهبم السلوكيات املناسبة من خالل إتباع األساليب اإلرشادية املختلفة والتي تشجعهم عىل االلتزام 

 واالنضباط .

  



  

فتؤثر يف أجوائها االقتصادية  ،هتدد املجتمعات اآلمنة واستقرارها  اهرة العنف من املظاهر التي 

عية والرتبوية والسياسية.. وغريها، وما هيمنا هو تأثري املراكز التعليمية الرتبوية كاملدارس سلباً عىل واالجتام

خمرجات النظام التعليمي فيها، حيث تعترب  اهرة العنف يف قطاع الرتبية والتعليم كوارث إنسانية أصبحت 

 ،فت نسبتها وطبيعته من مدرسة ألخرىوان اختل ،وأصبح عالمة بارز لبعض املدارس ،تسود يف الكثري منها

 .(2: 2006 ،ومن مكان ألخر )الناشف

إن مشكلة العنف هي نتا  تراكم معريف وثقايف منذ أمد طويل أصاب املجتمعات واملؤسسات الرتبوية وهذه  

عاملية وهي ليست  اهرة جمتمعية بل هي  اهرة  ،املشكلة قائمة ومستمرة عىل ابقاء أنواع من العالقات العنيفة

أصابت مجيع املؤسسات التعليمية يف مجيع البلدان، ذلك حني نحلل هذه املشكلة ونناقشها ال نكون يف جمال اإلطار 

بل نحن يف جمال نقاش قضية إنسانية هتم ماليني البرش، وهذه املشكلة ليست وليدة اليوم بل نشأت منذ زمن  ،الذايت

عىل طبيعة سلوك الفرد  لصحة العاملية ان العنف ال يقترصفقد أوضحت منظمة ا ،(3 :2003 ،)يقني .طويل

عامل  دف. ألنه ال يوجيالعن بيئي من املهم معرفة تأثريه يف كيفية تكون السلوك ايكولوجيوإنام هناك نموذ  

واحد يفرس لامذا يترصف فرد دون غريه بعنف جتاه اآلخرين، أو لامذا ينترش العنف يف بعض املجتمعات أكثر 

 .معات أخرىمن جمت

إشباع حاجاهتم النفسية  مفضال عن ذلك أن مشكلة العنف لدى الطالب قد تكون بسبب عدم استطاعته 

ويصبح األمر أكثر خطورة حني يرتبط بفئة املراهقني املندفعة  ،واالجتامعية والضعف يف حتصيلهم الدراه

مل الضبط الذايت وتدريبهم عىل اكتساب أصال بحكم املرحلة التي يمرون هبا،  ا يستدعي تعليم الشباب عوا

وان سلوك الطالب العنيف قد يكون  ،ألن يكونوا أفراد اجتامعيني وليسوا عنيفني ،مهارات تنمي استعدادهم

واملتطلبات  ،وال مع اجلوانب الدراسية ،نوع من التفريغ واإلحباط وعدم القدرة عىل التكيف مع الزمالء

لوكيات غري مرغوبة وقد تتخذ  اهرة العنف عند الطالب إشكاال جديدة التعليمية  ا ينعكس عىل شكل س

 .(6: 2006 ،هلا داخل املدرسة )التواهية

شيوع  اهرة العنف لدى إن األوضاع احلالية التي يعيشها املراهق تدفع الباحث للتعرف عىل مستوى  

ضال عن كونه يعيش يف مرحلة عمرية توصف ف ،ألهنا تعد من أهم املراحل العمريةاملراهقني يف املدارس املتوسطة 



 
 

    

بأهنا مرحلة املشكالت واألزمات والتي قد تؤدي بتفكريه إىل تكوين العديد من األفكار السلبية نتيجة لتصوراته 

اخلاطئة من اجل حتقيق أهدافه التي ال تتناسب مع متطلبات املرحلة الراهنة يف  ل انتشار نامذ  العنف يف املجتمع 

 ،ةغري مرغوب ةالذي ينتج عنه أنامط سلوكي الذين يتصفون بالعدوانيةمن االبناء  ةكبري اً الذي خلق أعدادوالعراقي، 

ومن خالل ما تقدم يتضح أن  اهرة العنف من املشكالت التي قد يعاين منها املراهق العراقي الذي يعيش مرحلة 

 ا من خالل البحث احلايل. مهمة من مراحل حياته والتي استثارت الباحث للتصدي هلا وتشخيصه

إن السلوك اإلنساين هو استجابة للمتغريات واملثريات املختلفة والتي يتشكل عىل ضوئها تغريات  

وأن تعرض جمتمعنا العراقي إىل  روف استثنائية من حروب وعوز  ،سلوك الفرد وتفاعله مع ذاته وجمتمعه

شكالت النفسية والسلوكية والتي تركت أثار نفسية واجتامعية واقتصادية عىل حياة مادي ولدت الكثري من امل

استقرار األوضاع السياسية وان عدم  يستوعب ما حدث، إنري منهم غري قادر عىل ثكالأصبح  إذ ،الطلبة

املراهقني  عمق يف نفوسوقد ، أدى اىل تعميق هذه االفة اخلطرية واالقتصادية والفكرية واالجتامعية وغريها

 بصورة خاصة.  اآلخرينبني و ممشاعر سلبية متباينة الشدة والعمق جتاه احلياة عمومًا والعالقات املتبادلة بينه

إذ يرى )اريكسون( أن  لتطوير معنى للشخصية من خالل تكييف قيمه وسلوكه االجتامعي،يسعى املراهق ف 

وما هو هديف …؟ ة املتعلقة بشخصية الفرد مثل ما الذي اعتقدههذه املرحلة طبيعية وهي جزء من إجياد احللول لألسئل

  ن أهم مهمة يف مرحلة املراهقة هو حل الرصاع حول اضطراب الدور والشخصيةإ؟...لذا ف يف احلياة

(sdorow, 1995: 144) 

وهي يف جوهرها حصيلة العوامل البيولوجية  تعد املراهقة إحدى املراحل األساسية لنمو اإلنسان، 

والنمو  والعالقات الشخصية، واالجتاهات، والقدرات، فضالً عن كوهنا مرحلة لنمو القابليات،، االجتامعيةو

 .(8-7: 1986 ،واتضاح اجلوانب الدينية واألخالقية )هاريس، واالهتاممات املهنية ،االنفعايل

بو املزا ، واالنفعاالت كل ماهو خطر وحمظور ويمثل حتديًا للسلطة والنظم، فهم متقل هفاملراهق يستهوي 

اجلارفة وحدة الطبع الذي يستثري غضبهم ألتفه األسباب، فضال عن مشاعر العنف والعدوان وان كانوا ال يفصحون 

عنها، وهي يف هذه احلالة تكون بمثابة قوة تعمل عىل هدم تكامل الفرد وعدم استقراره واتزانه وربام تتحول إىل عقد 

 تسبب له سلوكا منحرفًا. ال شعورية دفينة يف أعامقه



  

املراهقة بأهنا مدة زمنية نفسية بني الشعور باألمن يف مرحلة الطفولة  Eriksonكام وصف العامل اريكسون  

وبني الشعور باالستقاللية يف مرحلة الرشد يؤجل فيها املراهق حتديد هويته، فاملراهق الذي يستعمل هذا التأجيل 

ىل حل ألزمة املراهقة، ويرتافق ذلك مع إحساس جديـد ومنعش ومقبول الكتشاف خيارات يستطيع الوصول إ

 (.86: 2006بالذات )ابو غزال، 

 اهرة لقد تباينت نتائج الدراسات التي أجريت يف العديد من املجتمعات واملؤسسات الرتبوية عن انتشار  

ة التي تؤدي للعنف يف بعض ( يف دراسته )العوامل املجتمعي1996فقد اشار ابراهيم ) ،العنف بني الطالب

كام تشرتك وسائل  ،اىل أن أفالم القتل والرعب واملغامرات العاطفية قد احتلت نسب عالية من العنف( مدارس

فقد سامهت بذلك عن طريق تقديمها ملشاهد افالم العنف التي تولد العنف لدى الكثري  ،اإلعالم يف هذه الظاهرة

 (.26: 1996 ،من الطلبة لتقليده )ابراهيم

(هل العنف التلفازي يسبب العنف"هدفت الدراسة الكشف Emery, Beth,1988دراسة ) كام هدفت 

( 427عن العالقة بني مشاهدة الربامج التلفازية التي تتضمن برامج العنف والسلوك العدواين، تألفت العينة من )

التي تتضمن برامج العنف، أما املجموعة الثانية  مراهقًا قسموا إىل جمموعتني ، األوىل ضابطة ال تشاهد برامج التلفاز

كوفئت املجموعتان يف التحصيل الدراه للوالدين وعدد ساعات مشاهدة التلفاز،  ،جتريبية تشاهد برامج العنف

أ هرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بني  ،وعدد ساعات مشاهدة برامج العنف التي تتضمن مشاهد العنف

وكشفت الدراسة  هور ميول عدوانية لدى املجموعة التي  ،لتلفاز والسلوك العدواين والعنفمشاهدة برامج ا

ووجود احتاملية مستقبلية لظهور السلوك  ،شاهدت برامج العنف أكثر من اقراهنم الذين مل يشاهدوا تلك الربامج

 (. Emery, Beth. 1988: 253-263العدواين )

 التحول يف القيم الشخصية واألرسية عىل السلوك العنيف لدى ( اثر 2006وكشفت دراسة العفيصان ) 

-18( مراهقاً  ن ترتاوح أعامرهم بني )544تألفت العينة من ) ،مرتكبي جرائم العنف من الشباب يف مدينة الرياض

سلوك ( سنة اختيـروا عشوائيا من سجن احلائر بمدينة الرياض توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها أن 30

العنف لدى أفراد العينة بدرجة عالية وهناك تفاوت يف نمط السلوك العنيف وجاء بالرتتيب )استعامل آالت خفيفة 

أحبذ مشاهدة املصارعة واملالكمة وأفالم العنف وافالم الرعب وجود فروق دالة إحصائيا  يف املزاح مع األصدقاء،

( سنة، 22-18( سنة مقارنة بالفئة العمرية )30-26( )26-22يف السلوك العنيف لصالح الفئتني العمريتني )



 
 

    

ووجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد العينة نحو العنف تعزى إىل التفاعل بني العمر واملستوى 

  (.2006التعليمي والتفاعل بني العمر ومكان اإلقامة )العفيصان، 

املرحلة الثانوية نحو املظاهر السلوكية  طالباهات اجت ( التعرف عىل2000)واستهدفت دراسة الرشود  

 طلبة تالتعرف عىل اجتاها املرحلة الثانوية نحو العنف داخل األرسة وكذلك طلبةالتعرف عىل اجتاهات و للعنف

ا هرت و ،املرحلة الثانوي من طلبة( 1100) وضمت عينة البحث ،املرحلة الثانوية نحو العنف مع الرفاق والزمالء

ج إن أهم عوامل مظاهر العنف التي تساعد عىل تكوين العنف تتمثل يف: )استخدام أسلوب الرضب يف حالة النتائ

محل األدوات احلادة بقصد الدفاع عن النفس يف حالة و ،استخدام أسلوب الشتم يف حالة رد االعتداءو ،رد االعتداء

ن االجتاه املوجب لدى طالب املرحلة الثانوية وأن أهم عوامل العنف داخل املدرسة التي تساعد تكوي ،االعتداء(

 ،)رغبة بعض طالب املرحلة الثانوية يف استخدام الرضب والشتم من قبل إدارة املدرسة نحو العنف تتمثل يف

االعتقاد بأن ختريب وتدمري  تلكات املدرسني يساعد عىل تغيري تعاملهم مع وكأسلوب للتعامل داخل املدرسة، 

 (57: 2001)الرشود، الطالب(

وعالقته بجنس الطالب التعرف عىل العنف املدره  (2003وكذلك استهدفت دراسة الزبيدي ) 

( طالبا 160) وضمت عينة البحث، )مدارس حكومية ومدارس خاصة(ومرحلته الدراسية ونوع املدرسة

( طالبا 80، )واإلناث، موزعني بالتساوي بني الذكور األردنوطالبة من املدارس احلكومية واخلاصة يف 

العنف املدره  الدراسة أن وأ هرت( طالبا وطالبة يف الصف الثامن، 80وطالبة يف الصف السادس و )

عالقة العنف املدره باجلنس فقد كانت سالبة،  أمايامرس يف املدارس احلكومية اكثر  ا يف املدارس اخلاصة، 

 :2003)الزبيدي،   ا هو عند الذكور أعىلكان  ناثاإل ارسة العنف عند  أن ا يدل عىل  إحصائياوغري دالة 

21.) 

 هدفت التعـرف علـى العوامـل والتيالسعودية يف  ( عىل جمموعة مدارس2005) دراسة الطيـاركام اجريت  

( طالبًا، 503عينة الدراسة ) بلغـتوقد املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض،  باالجتامعية املؤدية للعنف لدى طال

وجود  الدراسة يف نتائجها إلـى قد توصلتبإعدادها، و قام الباحـثب أدوات الدراسة عبـارة عـن اسـتبانة للطال كانت

)املدارس( يف زيادة العنف لدى  املؤسسات التعليمية يف يأيتالـدوراألكربودور متوسط للتنشئة األرسية يف العنف، 

 .)220: 2005)الطيار،  الطالب



  

اثر عنف احلياة الواقعية وعنف وسائل اإلعالم: هدفت Gunderson , 2006)) دراسة جندرسونوكشفت  

 ،الدراسة الكشف عن العنف والعدوان والعدائية لدى طلبة املدارس العليا واملدارس الدنيا بحسب متغري اجلنس

ت العينة األوىل اختري ،وهل للحياة الواقعية ووسائل اإلعالم اثر يف تنمية العنف ؟ تألفت عينة البحث من عينتني

( سنة  ن تعود 19-14( طالبًا وطالبة  ن ترتاوح أعامرهم بني )216من املراهقني يف املدارس العليا وبواقع )

-13تراوحت أعامرهم بني ) ( مراهقًا  ن96أعراقهم إىل )أمريكا، أوروبا، أسيا(، أما العينة الثانية فتألفت من )

ة من النتائج منها وجود فروق دالة إحصائيا يف عنف احلياة الواقعية ولصالح توصلت الدراسة إىل جمموع ،( سنة17

الذكور مقارنة باإلناث، ووجود عالقة ارتباطية بني عنف احلياة الواقعية والتعرض لعنف وسائل اإلعالم والعدائية 

(Gunderson, 2006.)  

حتديد حجم انتشار  اهرة العنف لدى  ( التي أجريت يف اجلزائر فقد هدفت إىل2007) أما دراسة بن دريدي 

 ،طالباً ( 180، بلغت عينة الدراسة )طالبولوجية املؤدية إىل عنف اليكالس املرحلة الثانوية، وحتديد العوامـل طالب

ونموذ  لألساتذة طالب نموذ  لل وكانت أدوات الدراسة هي املالحظة واملقابلة وثالثة نامذ  مـن االسـتامرة:

وإن العنف  الدراسة إىل أن العنف منترش بشكل واضح يف املدارس الثانويـة اجلزائريـة، ، وتوصلتونموذ  لإلدارة

الصعب، الضعف الثقايف والتعليمي ألولياء أمور  والوضـع االقتـصادي يرجع إىل جمموعة من العوامل منها: الفقر

 .) 278 :2007 ائها )بن دريدي،والعنف املستخدم من قبل األرسة جتاه أبن تعلم ثقافة احلـي،و ،الطالب

إىل التعرف عىل واقع العنف املدره يف  ( التي أجريت فـي األردن2008)دراسة بني خالد  كام اشارت 

 تكونت عينة الدراسة من مدرسة ثانوية يف مدينة املفرق تم اختيارها بالطريقـة املـدارس الثانويـة فـي األردن،

وكشفت نتائج الدراسة أن أسباب ، ة قام الباحث باستخدام املالحظة واملقابلـةالعشوائية، ولتحقيق أهداف الدراس

وهي األرسة وحالتها االقتصادية واالجتامعية والبيئة املدرسية   اهرة العنف املدره كانت شخصية وبيئيـة

والغري املبارش، وإن  والنفسية، وإن للعنف املدره أشكال متعددة منها العنف اجلـسدي واملعنـوي واملشاكل العقلية

 ) 21: 2008لكافة أطراف العملية الرتبوية )بني خالد،  عملية احلـد منه عملية معقدة يلزمها برامج شاملة وعامة

 ,Tangney) حــــــوضفقد  فقد وجدت بعض الدراسات التي توضح اثر العنف يف الصحة اجلسمية والعقلية 

أمهية التي هتدد الصحة اجلسمية والعقلية، وإنه عىل  املشكالت األكثـرأن العنف هـو أحـد عىل  يف دراسته (2011



 
 

    

االجتامعية إال  مكان يفرتض أن يكون معدًا لتقليل التأثريات الـسلبية للعنـف فـي املجـاالت الرغم مـن أن املدرسـة

 أهنا قد تصبح مصدر عنف بنفسها يضمن شـتى أنـواع العنـف

 (Tangney, 2011: 127-132 ) 

معرفة االختالفات يف خل النزاع لدى طلبة املرحلة الثانوية حول  (1997)استهدفت دراسة جور   

من  طالب (51) ( طالبًا منهم221) وقد ضمت العينة ،العنف والرصاع وتأثري عدة اسرتاتيجيات حلل النزاع

 ان الدراسة، وقد توصلت من الصف اخلامس طالب( 95من الصف الرابع و) طالب( 75الصف الثالث و)

وما يتضمنه من مشاهد أفالم العنف و افالم رعب  التلفزيونولتي تعرضها وسائل اإلعالم العنف انامذ  الكثري من 

حيدث نزاع ما. وان  ينام( حاولوا ان يتحاوروا %44( مقابل )%72. وان )هلا تاثري سلبي عىل الطلبة وغريها

 ند وقوع نزاع ما.( حاولوا إجياد سبب املشكلة ع%79( مقابل )34%)

 ،للدراسات السابقة نجد أن  اهرة العنف تعد مشكلة إنسانية حقيقية يتوجب دراستها من خالل مراجعتنا 

 ووضع احللول هلا، يف جمتمعاتنا العربية واملجتمع العراقي بشكل خاص وذلك لكون اإلحداث العنيفة التي يعيشها

استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية وان عدم  دث،يستوعب ما ح إنغري قادر عىل  الناس ري منثكال

مشاعر سلبية متباينة املراهقني عمق يف نفوس وقد ، أدى اىل تعميق هذه االفة اخلطرية والفكرية واالجتامعية وغريها

أن  ولذلك فمن الرضوري ،بصورة خاصة اآلخرينبني و مالشدة والعمق جتاه احلياة عمومًا والعالقات املتبادلة بينه

تتاح فرصة للمراهقني لالنضامم إىل األنشطة اجلمعية مثل اجلامعات الرياضية، أو الفنية وغريها، فضالً عن توحد 

اجتاهات املؤسسات املجتمعية والبيت واملدرسة يف توجيه الطالب ونموه وسعادته وإعداده خلدمة املجتمع من 

خاصة تلك التي ترتبط بتأكيد ذاهتم ومصري أمتهم ودورها يف  خالل القدرة عىل حتريك طاقاهتم وفعالياهتم التعليمية

وكوين مدرسًا يف احدى املدارس املتوسطة ولدى معايشتي لرشحية  ،احلضارة اإلنسانية يف حارضها ومستقبلها

ن وذلك للظروف التي يمر هبا قطرنا احلبيب م ،الطالب املراهقني  ا زادين األهتامم بدراسة هذه الظاهرة السلبية

 -أزمات نفسية وأجتامعية وأقتصادية، وألمهية البحث يمكن تلخيص بعض النقاط التالية:

يمكن االستفادة من نتائج البحث يف احتياجات املراهقني وبام يتناسب وطبيعة التطورات العلمية من  -1

 جهة، وطبيعة املراهقني النفسية واالجتامعية من جهة أخرى.



  

واألزمات النفسية التي يعاين منها املراهقون والتي يتم التعرف عليها من  التعرف عىل أهم املشكالت -2

 خالل البحث من اجل العمل عىل تفعيل الربامج اإلرشادية للتعامل مع احتياجات املراهقني يف املدارس. 

 هيدف البحث التعرف عىل:  أهداف البحث: 

 . مستوى شيوع العنف لدى املراهقني.1

  يات العنف يف املراهقني.لنظرمدى اسهام ا .2

 حدود البحث

 ةـالدراسمن مديرية تربية الرصافة/ االوىل  املرحلة املتوسطة)الذكور( طلبةمن  بعينةيتحدد البحث   

 (. 2018 ـ 2017) للعام الدراهة ـالصباحي

 :حتديد املصطلحات

لم النفس من خلفيتها تبعًا لتعدد نظريات ع ،تعددت التفسريات النفسية للسلوك العدواين العنيف 

عالقة بني العنف والسلوك الالنظرية التي تؤمن هبا وتسوقها، إن رواد املدرسة النفسية حاولوا أن يثبتوا 

فرويد  تؤكد نظرية حيث،بالسلوك العنيفالنفسية وعالقتها  ضطراباتأالنحرايف وتكوين الفرد النفيس كاأل

Fruedثار إذا ، أن العنف خاصية متتد جذورها إىل الطبي عة البرشية، وهي بذلك موجودة يف وضع كمون، وت 

 .وعىل ذلك فالعنف استجابة طبيعية كغريها من االستجابات الطبيعية للفرد ،اعرتض نشاط الفرد

 النظريات التي فرست العنف :أوال

براز املشاكل ا انه من األمهية، 1996لعام  يف قرار مجعية الصحة العاملية التاسعة واألربعون، يف قرارها  

وضع تنميط للعنف وحتديد األنامط املختلفة له، والروابط املوجودة فيام بني هذه و ،لعنفلالصحية العمومية 

 ،األنامط، وقد اق رتح املختصني بالتنميط تقسيم العنف إىل جمموعات وبحسب خصائص مقرتيف فعل العنف

خص ذاته، والعنف الذي يقع أثره بواسطة شخص لقد فرق هذا التصنيف بني العنف الذي يقع أثره عىل الشو

 :النظريات التي فرست العنف ومن ،آخر أو زمرة صغرية من األشخاص

 ،بافلوف، وواطسن أصحاب نظريات التعلم ابتداًء منأن  Social learning theory: التعلم االجتامعينظرية 

مهام اختلفت أشكاهلا وصيغ التعبري  ها سلوك العنفومن اإلنسانية تمجيع أنواع املتعلام عدوني ،وكثري ،وثورندايك

وحتى مسألة العدوان يرون  ،عنها واختلفت مصادرها فإهنا متعلمة وتأيت نتيجة وجود استجابة استثريت بمؤثر معني



 
 

    

 انه سلوك ناتج عن تراكم لعادات تعلمية تعلمها الطفل منذ الصغر وأصبحت جزءًا من كيانه التعليمي الشامل،

ترى هذه النظرية إن سلوك العنف والعدوان يتم ( Bandura)،1925 باندورا قبل العامل األمريكي وضعت من

مؤملة من خالل  يترصف بعنف حني يتعرض إىل إثارة باخلربة املبارشة، وإن الفـرد يمكـن أن تعلمه من خالل الـتعلم

إذا عوقب الطفل  ال تؤدي إىل استجابة عنيفة، هذا السلوك أي إن هذه اإلثارة قد تؤدي وقد توقعاته اإلثابة عىل مثل

املرات القادمة، أما إذا كوفئ عليه فسوف يزداد عـدد مـرات تقليـده  عىل السلوك املقلد فإنه ال يميل إىل تقليده فـي

ئج الدافعية املرتكزة عىل النتا السلوك، وهذه النظرية تعطي أمهية كبرية خلربات الطفـل الـسابقة ولعوامـل لـذلك

الطفل يتعلم  الن، Modeling))أن النمذجة هي أساس السلوك  ،(2000:190)حييى،  العدوانية املكتسبة

بمشاهدته لآلخرين واحتكاكه هبم وتبدأ النمذجة للطفل أوال يف أرسته وبالذات والديه وأخوته، ثم احللقة األكرب 

ويؤكد باندورا أن السلوك العنيف كثريًا  ،كثر اتساعاً من حوله يف منطقته ثم مدرسته، ومدينته حتى تصل إىل البعد األ

لكن تعلم هذا السلوك يتوقف  ،ما يتعلم عن طريق تقليد نامذ  عدوانية كاالباء واملدرسني واألفراد املعجب هبم

  :وقد افرتضت النظرية ،عليه من ثواب أو عقاب بعىل ما يرتت

 .سائل اإلعالمأن العنف يتم تعلمه داخل األرسة واملدرسة ومن و* 

إن العالقة املتبادلة بني اآلباء واألبناء واخلربات التي يمر هبا الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة تشكل شخصية  *

 الفرد عند البلوغ، لذلك فإن سلوك العنف ينقل عرب األجيال.

كرة ويستمر يف عالقته مع سلوك عدواين تبدأ بذوره يف حياته املب إن إساءة معاملة الطفل يف املنزل يؤدي إىل* 

 .(17 :2004)معمرية، وماحي،ومدرسية أصدقائه وإخوته، وبعد ذلك مع والديه 

  theory Frustration-Aggression :العدوان-نظرية اإلحباط

مرحلة الطفولة وتؤمن بان العنف ينتج من الطفولة معتمدًا عىل الرتبية  إن تؤكد نظرية اإلحباط عىل 

فالطفل يكتسب من أبويه كيفية التحكم يف عدم إشباع رغباته وضبط  حيح أثناء تلك املدة،الصغري والتوجيه 

وعىل هذا ستعتمد درجة حتمل الفرد لإلحباط بعد نضوجه وتفاعله عىل الطريقة التي مارسها يف طفولته  انفعاالته،

تؤكد النظرية عىل دور البيئة التي تتسبب والضبط واملرونة التي اكتسبها من البيئة املحيطة به، كام  وعىل درجة التحكم

بمعنى أن البيئة املحيطة التي ال تساعد الفرد عىل حتقيق ذاته والنجاح فيها ، باإلحباط للفرد وتدفعه دفعًا نحو العنف

تؤدي بالفرد إىل العنف ومثال عىل ذلك الشباب الذي ال تساعده البيئة يف توفري العمل املناسب أو توفري الدخل 



  

فاإلحباط من العوامل املهمة التي  اطات التي تدفع الفرد نحو العنفبرسة تكون نتيجته اإلحألناسب أو بناء اامل

 .(232: 1981 تؤدي إىل العنف )ا غا،

   Violenceتعريف العنف :ثانياً 

"استعامل العنف ( بريان جينكيرت) ( الذي عرفهTerrorism يستعمل تارة للتعبري عن مصطلح )اإلرهاب

رف اإلرهاب التهديد به بقصد خلق مناخ من اخلوف واهللع"، أو  فضالً عن تعريف )ارثر جاريسون( الذي   يعر

من خالل إحداث اخلوف واستهداف  أو التهديد هبام من اجل تغيري سلوك املجتمع ككل ،"استعامل القوة، أو العنف

نتيجة لذلك االستعامل االصطالحي فقد وضع و أقسام معينة يف املجتمع من اجل التأثري عىل املجتمع بأكمله"،

" الذي ال يقترص عىل كونه صورة من صور العنف لفكريأنواع العنف وأطلقوا عليه "العنف ا ألحدالعلامء تصنيفًا 

 :وقد عرفه كال من (،161: 1980، الطعان) بل هو بالدرجة األوىل العنف املقرون بالعنرص الفكري فقط،

 1999 ابراهيم

بالذات أو  األذى والرضر إلحلاقفعيل أو قويل يتضمن استعامال للقوة أو هتديدًا باستعامهلا "كل سلوك 

 .(45: 1999، براهيم)ا ينة"تالف املمتلكات لتحقيق أهداف معر إو اآلخرين،

  2000منصور 

 ،يصدر عن طرف قد يكون فردًا أو مجاعة أو طبقة اجتامعية أو دولة ،سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية"

هبدف استغالل أو إخضاع طرف آخر يف أطار عالقة قوة غري متكافئة،  ا يتسبب يف إحداث إرضار مادية أو 

 ( 21:،2000. )منصور،"معنوية أو نفسية لفرد او مجاعة أو طبقة اجتامعية

 2002 حيدر 

تستثمر  ،وهو عادة سلوك بعيد عن احلضارة والتمدن القسوة والعدوان والقهر واإلكراه،بسلوك مشوب "

يكون  أنكام يمكن  ويمكن أن يكون العنف فرديًا،، كالرضب والقهر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثامراً بدائيًا،

 .(5: 2002، حيدر) "مجاعياً 

 د: االستعامل املتعمد للقوة الفيزيائية )الامدية( أو القدرة، سواء بالتهدي2002عرفته منظمة الصحة العاملية 

عامل الامدي احلقيقي ضد ألذات أو ضد شخص أخر أو ضد جمموعة أو جمتمع، بحيث يؤدي إىل أو االست

 (2002:4حدوث أصابه أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النامء أو احلرمان. )منظمة الصحة العاملية، 



 
 

    

حتى  (pube(rtyالتي تبدأ من البلوغ اجلنيس املدةتشري إىل تلك : )Adolescence)تعريف املراهقة :ثالثاً 

( بأهنا مدة زمنية نفسية بني الشعور باألمن يف Eriksonاريكسون ) فقد عرفها ،(maturityالوصول إىل النضج)

مرحلة الطفولة وبني الشعور باالستقاللية يف مرحلة الرشد يؤجل فيها املراهق حتديد هويته، فاملراهق الذي يستعمل 

ويرتافق ذلك مع إحساس جديـد ومنعش  ،إىل حل ألزمة املراهقةهذا التأجيل الكتشاف خيارات يستطيع الوصول 

فهي مرحلة االنتقال التي يصبح فيها املراهق رجالً، وتصبح الفتاة املراهقة امرأة، وحيدث فيها كثري  ،ومقبول بالذات

 (86: 2006)ابو غزال،  .من التغريات التي تطرأ عىل و ائف الغدد اجلنسية والتغريات العقلية واجلسمية

 Adolescence))مفهوم املراهقة

كوهنا متثل مرحلة حساسة وحرجة نظرًا  ،جيمع علامء النفس عىل أمهية مرحلة املراهقة يف حياة اإلنسان 

فضال عن انتقاله من مرحلة  ،حلدوث العديد من التغريات اجلسمية والنفسية والعقلية واالجتامعية لدى املراهق

 (.148: 1998 ،ملراهقة وحاجاهتا وأهدافها وطبيعتها ومسؤولياهتا )عبد الرمحنالطفولة وخصائصها إىل مرحلة ا

لب سلوك كام   توصف مرحلة املراهقة بأهنا مرحلة اضطرابات ورصاعات نفسية تتميز بالتذبذب االنفعايل وتقر

 ز حول الذات،والتمرك واالنطواء، واخلجل، والتناقض االنفعايل،، املراهق بني سلوك األطفال وترصفات الكبار

فضالً عن تأثري اخلوف الشديد من عدم القدرة عىل التحكم يف الذات أو السيطرة عليها  والتمرد نحو مصادر السلطة،

دان نتيجة لام يمر به املراهق من ثورة داخلية ومن شعور عىل  وعىل مستقبله، واالغرتاب والتطرف الرغم من كوهنام يعر

 .(179-178: 1982)إسامعيل،  عيةاألوضاع االجتام ىلبعدم الرضا ع

وهي يف جوهرها حصيلة العوامل البيولوجية  تعد املراهقة إحدى املراحل األساسية لنمو اإلنسان،و 

والنمو  والعالقات الشخصية، واالجتاهات، والقدرات، فضالً عن كوهنا مرحلة لنمو القابليات، واالجتامعية،

 . (8-7: 1986 ،اجلوانب الدينية واألخالقية )هاريس واتضاح االنفعايل، واالهتاممات املهنية،

  Violenceالعنف مفهوم  اهرة 

يعد مصطلح العنف من املصطلحات املستخدمة للتعبري عن العديد من العالقات الداللية اللغوية املشرتكة   

 والرتبوية، واللغوية، فية،واملستخدمة من الباحثني واملنظرين نظرًا لكثرة استعامهلا يف الكثري من املجاالت املعر

 واألمكنة، فضال عن ارتباط املصطلح باألزمنة، واالقتصادية من جهة، والسياسية، واالجتامعية، والنفسية،



  

واأليديولوجيات املتربعة من قبل األفراد أو اجلامعات من اجل حتقيق أهدافها املتمثلة هبندسة  والظروف السائدة،

 .أو اجلمعي لتحقيق الغايات واألهدافالعقول لتكوين السلوك الفردي 

"استعامل العنف أو التهديد به يعرف فمصطلح العنف يستعمل تارة للتعبري عن مصطلح )اإلرهاب( الذي   

رف اإلرهاب بقصد خلق مناخ من اخلوف واهللع"، "استعامل القوة أو  فضالً عن تعريف )ارثر جاريسون( الذي يعر

من خالل إحداث اخلوف واستهداف أقسام معينة يف  تغيري سلوك املجتمع ككلالعنف أو التهديد هبام من اجل 

 ألحدونتيجة لذلك االستعامل االصطالحي فقد وضع العلامء تصنيفاً  املجتمع من اجل التأثري عىل املجتمع بأكمله"،

بل هو بالدرجة  ،" الذي ال يقترص عىل كونه صورة من صور العنف فقطالفكريأنواع العنف وأطلقوا عليه "العنف 

 .(161: 1980، الطعان) األوىل العنف املقرون بالعنرص الفكري

دى اإلنسان تظهر بشكل لالعدوانية  أن إىلويرتبط مصطلح العنف بمصطلح )العدوانية( إذ يشري حجازي   

يف حلظة ما من  وحلالة كل فرد نشيط وتسمى عندها عنفًا وذلك تبعًا للظروف التارخيية للمجتمع من ناحية، أوفاتر 

 فالعدوانية عبارة عن درجات متتابعة عىل سلرم العنف الذي يبدأ مقنعًا أو فاترًا وهو العنف املقموع، ناحية أخرى،

 .(256: 1978 حجازي،) وينتهي رصحيًا وهو العنف الرمزي االضطهادي

 :تصنيفات العنف

يستطيع أن حيدد العديد من التصنيفات إن الباحث املتتبع للدراسات والبحوث التي أجريت حول العنف   

 ،والرتبوية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والنفسية ،اخلاصة بالعنف يف  ل ارتباطه بالعديد من اجلوانب االجتامعية

فالعديد  ،وتدعو األفراد إىل اجتناهبا ،حتدد كل ثقافة أنواًعا من العنف تعرفها بأهنا هتدد باستمرار حياة اجلامعة وكذلك

كام يشتمل عىل القوانني املعارصة عىل وصف العقوبات التي ينزهلا  ،ا يشتمل عىل األعراف التي سادت يف الاميضمنه

مة )التري،   ( ويمكن تصنيفها كام ييل:48: 1987املجتمع باألفراد الذين يقومون بأفعال العنف املحرر

 أوال: بحسب مصدره ويصنف إىل: 

 ويستمد أصوله من حاجات اإلنسان البيولوجية. ،طري غري مكتسبوهو سلوك ف :العنف كسلوك غريزي. 1

وهو سلوك يكتسب ويتشكل نتيـجة لظهور دور البيئـة والعوامل املجتمعية فضال عن  :العنف كسلوك مكتسب. 2

 (.308-307: 1996 ،العوامل الذاتية الفردية التي تتمثل يف القدرات والفروق النفسية لألفراد )قناوي

 



 
 

    

 بحسب وجوده ويصنف إىل:ثانيًا: 

 ويظهر عندما ال يتمكن اإلنسان من حتمل املسؤولية ويزداد لسببني مها:  :العنف املقنع. 1

 * ازدياد حدة القمع املفروض من اخلار .

 * ازدياد إحساس الفرد بالعجز عن التصدي لآلخر.

حالة انحراف فعيل ويتجسد يف فعل فضال عن كونه  ،وهو سلوك جانح هيدف إىل خرق القوانني :العنف الرمزي. 2

 (.266-256: 1978 ،ونتائج معينة )حجازي

 ثالثا: بحسب مصدر ترشيعه ويصنف إىل: 

. العنف الرسمي احلكومي: ويطلق عليه بالعنف ضد املواطنني ويمثل أنموذجا لعنف الدولة ومؤسساهتا 1

 ات اإلنسانية ومن أنواعه: والثقافية يف عدم حتقيقها إلشباع احلاج ،واالقتصادية ،السياسية

 ،واملتمثل باالرتفاع املستمر لألسعار وتدين اخلدمات التعليمية، والعالجية العنف االقتصادي للدولة:* 

فضال عن انتشار البطالة وارتفاع معدالهتا بشكل عام والتي تسهم يف تراكم االحباطات  ،والتموينية ،والسكانية

 احلياتية اليومية.

ويطلق عليه أيضا بعنف املواطنني ضد النظام وهو أنموذ  يتكون عن رد فعل اآلخر عىل  :الرسمي. العنف غري 2

ه من قبل الطرف األقوى فضال عن كونه رد فعل لبعض أفراد املجتمع وتعبريهم  ،أشكال العنف الرسمي واملوجَّ

 عن رفض الواقع املجتمعي الذي سلب حقهم اإلنساين يف احللم واملستقبل.

 بحسب اجتاهه ويصنف إىل: رابعا:

ويتمثل باشرتاك الشباب يف اجلامعات املتطرفة بحثا عن حتقيق رغباهتم وإشباع احلاجة : العنف املوجه إىل اآلخرأ. 

يعد من ابرز نامذ  العنف  ييمثل شكال من أشكال السلطة والذ يقيادة قائد للجامعة الذ تإىل االنتامء والوالء وحت

 :خر ومن أنواعهاملجرم املوجه نحو اآل

فهو يعرب عن تعطيل اآلليات  ،يعد عنفا فكريا سواء عنف احلوار املكتوب أو الشفهي: عنف احلوارات العلمية*

العقلية واملنطقية وال تلبث أن تكون جمرد انفعاالت سطحية وينسحب عن احلوار اختالف الفكرة التي تم رفضها 

 .ه يف مكانة مضادةثم رفض الشخص القائل هبا والتهجم عليه ووضع



  

فعملية الرتبية تأخذ يف ، ويتمثل بعنف الوالدين مع األبناء حني قيامهم بمهامهم الرتبوية: عنف الكبار مع الصغار*

الغالب شكل اخلط األحادي اجلانب والذي يتمثل يف فرض االنصياع بشتى الطرق ألوامر اآلباء دون نقاش أو 

  حوار.

 ن ابرز نامذجه:ب. العنف املوجه إىل الذات وم

 * عنف إدمان املخدرات الذي يعد احد نامذ  العنف الفردي.

وفيه يلجأ الفرد إىل توجيه  ،والعصبية الناتج عن معاناة اإلنسان من تلك األمراض ،* عنف انتشار األمراض النفسية

 (. 322-307: 1996 ،العنف إىل ذاته وإىل اآلخر )قناوي

 خامسا: بحسب مظهره ويصنف إىل:

 ،أو القتل ،أو السجن ،وهو عنف ينتهي إىل إصابة اإلنسان يف جسمه ويتمثل ذلك يف التعذيب :. العنف اجلسامين1

أو الدفع  ،أو الرضب باأليدي أو األدوات ألعضاء اجلسم ،أو احلرق ،أو الرتحيل اإلجباري ،أو اإلبادة املنظمة

 والركل.

ومن شأنه أن جيعل الفرد لعبة مساملة ويدفع به إىل  ،إلنسان يف وعيهوينتهي إىل إصابة ا :. العنف املعنوي )النفيس(2

االعتقاد بأنه يامرس حريته يف الوقت الذي يكون فيه مهانًا، وهذا الشكل من العنف يؤدي إىل االغرتاب األكثر عمقًا 

و جمموعة من أ ،ويدخل ضمن هذا النوع العنف النفيس الذي يصدر من شخص إرادته بقدر ما ينتزع من اإلنسان

 ،والتهديد ،والتخويف ،واستعامل االهانة ،األشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة املتمثلة برفض الفرد

 (. 166-164: 1980 ،واالستغالل )الطعان ،والعزلة

  أوجه التقارب والتباين بني العنف والعدوان 

تتضمن جهودًا تستهدف تدمري أو يشكل العنف يف املجتمع املعارص صورة خاصة من صور القوة التي  

يرتبط  والعنف غالبًا ما ،إيذاء موضوع يتم إدراكه كمصدر فعيل أو حمتمل من مصـادر اإلحباط أو اخلطر كمركز هلام

فالعدوان اشمل من  ،بدافع العدوان مع فارق بسيط يتمثل يف أن كل سلوك عدواين ليس بالرضورة أن يكون عنيفاً 

أو من خالل استعامل ألفاظ قاسية ونابية جتاه مجاعة  ،كون يف صورة تنافس حاد أو بسيطحيث املدى إذ يمكن أن ي

فالعنف  ،أو شخص معني وغري ذلك يف حني أن العنف يتضمن فعال عدوانيًا واضحًا يستهدف التدمري والتخريب

 (.129 :2006 ،يستهدف دائاًم غرضًا عدوانيًا ومع ذلك ال يمكن الفصل بني املفهومني )العزاوي



 
 

    

فالعدوان يف معناه الواسع االعتداء وإيذاء اآلخرين أو إيذاء النفس وإحلاق األذى والرضر باآلخرين  

إذن العدوان  ،يف ذواهتم أو حتى يف  تلكاهتم، وقد يعني التسلط عىل اآلخرين بقصد األذى واالعتداء عليهم

أال عن طريق العنف الذي يعد الطريق  ،تحققوال يأيت هذا اهلدف وي ،هو سلوك هدفه احلاق الرضر باآلخرين

املبارش والوسيلة التي تربز نزعات الغضب والعدوان إىل الوجود. أن العنف هو بمثابة هناية املطاف للسلوك 

، 2003العدواين ألنه أحد الوسائل التي تعرب عن النزعات وامليول العدوانية لدى بعض األفراد )الشهري، 

 (.40ص

( إىل أن العنف اخطر من العدوان لكونه يتضمن إحلاق أذى أو دمار مادي جسيم 2006 ،فيشري )صالح 

والعدوان  ،وهو غري العدوان املرشوع حلامية النفس ،بفرد أو مجاعة أو إهناء حياة شخص أو االنتقام بقصد مسبق

اين مثل قيام رجال األمن بفعل عدواين لتحقيق هدف غري عدو الذي يعني القيام والعدوان الوسييل ،حلامية اآلخرين

 (.111: 2006 ،بمطاردة جمرم إللقاء القبض عليه )صالح

إن أوجه التقارب والتباين بني املصطلحني قد تبلورت بمجموعة من املشكالت التي طالت التناول النظري   

العالقة جعلت فعندما يتم استعراض األطر النظرية ذات  ،وتوحيد املصطلح لدى الباحثني من جهة أخرى ،من جهة

وهذا اجلانب  ،املنظرين والباحثني يتعاملون معهام عىل أهنام مصطلحاً واحداً عىل الرغم من أوجه التباين النسبي بينهام

جمموعة من  وهنالك ،قد وضعهم أمام إشكالية يف حتديد املصطلح والتنظري والبحث عند دراسة املصطلحني

  .(1) عنف والعدوان وكام موضح يف اجلدولاملؤرشات التي متثل أوجه التباين بني ال

 ( أوجه التباين بني العدوان والعنف1اجلدول)

 العنف  العدوان 

 . سلوك مكتسب من البيئة1 . غريزي األصل1

 . جزء من العدوان2 . اشمل من العنف2

 . يتضمن اجلانب الظاهر من السلوك فقط3 . يتضمن اجلانب الظاهر واخلفي من السلوك3

دف إىل إيقاع األذى بشكل مبارش وغري مبارش وقد . هي4

 يسمى أحيانًا بالعدوان التحوييل

 . هيدف إىل إيقاع األذى بشكل مبارش فقط4

 . يصعب السيطرة عليه أثناء حدوثه5 . يمكن السيطرة عليه أكثر من العنف5



  

، أما العدوان فيستعمل يف دراسة ( إىل أن العنف يستعمل يف دراسات األحداث والكبار2003كام يشري )االمري،  

 (.11: 2003األطفال )االمري، 

 ا:العنف بيولوجي  اهرة النظريات التي فرست :اوال ً 

  Psychoanalysis Theory :نظرية التحليل النفيس ❖

التي حتدث داخل اإلنسان يف بروز  أكد بعض العلامء عىل اثر الغرائز والعواطف واالختالالت

وقد  ،النفسية واإلمراض النفسية املختلفة وإثرها يف ذلك العقد فضال عن ،ملنحرفةالسلوكيات الشاذة وا

أو  ،سلوك فردي هيدف إىل أبعاد األمل واحلصول عىل اللذةعىل انه  نيفالسلوك الع تحليليةالنظرية ال فرست

 الفردمع  وهذه مرتبطة باستعداد فطري غريزي يولد ،الدفاع عن الذات حتى وان كان عىل حساب اآلخرين

حني ) :ويتجذر اجتامعياً، ويبدو ذلك واضحا يف التفسري السيكولوجي للعدوانية فقد عد هذا التفسريعىل انه

ولقد أسهم فرويد أكثر من سواه  ،(اخلطيئة الفردية واجلامعية ،يكون اإلنسان صاحلًا بطبيعته تكون العدوانية

ذا القلب  ،ليس اإلنسان قطعاً ذلك الكائن الطيب)ضارة فقد جاء يف كتابه خلل احل ،يف وضع وجهة النظر هذه

فإنه  ،بل إن اإلنسان عىل العكس من ذلك ،والذي يقال عنه انه يدافع عن نفسه عندما هياجم ،املتعطش للحب

فاإلنسان يف الواقع  ،يتحتم عليه أن يضع يف حسابه معطياته الغريزية وهي احلصول عىل قدر كبري من العدوانية

اجته إىل االعتداء عىل قريبه ويستغل عمله دونام تعويض ويستعمله جنسيا من دون موافقته ويستويل يغريه ح

عارضا بل أهنا من  اً ويقتله(، وهذا يعني إن العدوانية ليست أمر عىل سلعته ويذله أو ينزل به اآلالم ويضطهده

 .(4: 2004،)غانم البرشي مقومات الكائن

القة اإلنسان بالعنف اعتامدًا عىل دور الغرائز، فمثالً باهلو يسعى إىل إشباع لقد قدم فرويد أنموذجا عن ع 

 ،كام يشتهي )اهلو( ويفيض إىل رصاع خطري مع العامل اخلارجي ويؤدي إىل الدمار ،الغرائز إشباعا عاجال مطلقا

لبرش حتدث لدهيم فا ،ويستشهد فرويد بالعالقة بني )احلق والقوة( وقد استعاض عن كلمة القوة بكلمة العنف

وكبداية كانت القوة  ،رصاعات يف الرأي قد تصل إىل أعىل نقطة من التجريد وتبدو أهنا تتطلب نوعا من التسوية

العضلية األكثر تفوقا وهي التي تقرر من يملك األشياء وإرادة من هي التي تسود فالفائز هو من يملك القوة العضلية 

أو عن اعرتاضه  ،لقتال كان البد من إجبار طرف أخر عىل التخيل عن طلبهالغاشمة، ولكن الغرض النهائي من ا

لألمور،  تلك إذن كانت احلالة األصلية ،بفعل الدمار الذي يلحق به وبفعل شل حركته فقتل العدو يشبع ميال غريزيا



 
 

    

 ،العقل )فرويدمن يملك القوة األكربسيطرة بواسطة العنف الغاشم أو العنف الذي يعززه  :أي ،سيطرة من جانب

1970 :73-74).  

  Physiological Theoryالنظرية الفسيولوجية: ❖

واملسارات العصبية واألجزاء الترشحيية  داخيل، تفرس نظرية العنف عىل أساس انه استجابة ملثري خارجي أو 

  هي: املسؤولة عنه

التي تعد نواة تنبه  Amygdaia)ففي اجلهاز الطريف توجد اللوزة ) Limbic Systemاجلهاز الطريف  .أ

لة عن العنف والعدوان، وهذا مرتبط باجلهاز العصبي املحيطي ؤواهليبوثالموس املهاد التحتي وهي املس

والغدة النخامية، كام انه من الناحية الو يفية يرتبط ببعض احلاالت االنفعالية اخلاصة وبالتغريات اجلسمية 

ضالً عن االستجابات اهلجومية أو الدفاعية املصحوبة باستجابات ف ،(21: 2006التي تصاحبها )الزند، وحممد، 

 عامرة،) سمبثاوية وانفعالية مثل انتصاب الشعر وزيادة معدل التنفس واتساع حدقة العني وارتفاع ضغط الدم

(، فاإلنسان الذي تزال منه اللوزة أو انفصال جزء منها يؤدي به إىل اإلحساس باخلوف أو الغضب 196: 1986

ما تكون نتيجته  ارسة العنف وهذا اإلنذار يتمثل برسائل عاجلة إىل معظم أجزاء املخ التي  ندها ترسل إنذاراً وع

وبذلك فأهنا جتند مراكز احلركة وتنشط  ،Hormones موناتورباهل تعرفتستثري بدورها جمموعة من اإلفرازات 

شارات عاجلة كإشارة إفراز عاجلة إىل هورمون كام إهنا تبعث بإ، اجلهاز الدموي والعضالت والقناة اهلضمية

لوضع مناطق املخ الرئيسية يف حالة االستعداد وبام يف ذلك تلك  Nor Epinephrine Hormoneالنوريبانيفرين 

فضالً عن إشارات خاصة  يقظة  ا يؤثر يف املخ ويدفعه إىل حافة االنفعال، أكثراملناطق التي جتعل األحاسيس 

-648: 1982، إسامعيل) د إىل مصدر العنف وجتهيز العضالت لرد الفعل وفقًا لام يقتضيه املوقفباالنتباه الشدي

649). 

 Androgenic Hormoneكام يرتبط العنف بالغدد اجلنسية وهورموناهتا كهورمون االندروجني   

وية كشكل اجلسم فهذه الغدد تكون املسؤولة عن تكوين الصفات اجلنسية الذكرية الثان ،)اهلورمون الذكري(

والنزعة  ،والسيطرة ،والصالبة ،واإلقدام ،وروح العنف ،و هور اللحية والشارب ،وخشونة الصوت ،الرجويل

 (.50: 1995العدوانية والقتالية )الفراجي، 



  

ومات لدى اإلنسان التي حتتوي سلقد فرس بعض العلامء الصفات الصبغية أو الكروب. الصبغيات يف اخللية: 

ومات حيتوي عىل سزوجا متشاهبا كليًا )وكل صبغ أو كرو (22)منها )ومسكرو) حدة صبغيةو (46)عىل 

املئات بل األلوف  ا يسمى باجلينات أو املولودات او املورثات(،يف حني أن الزو  الثالث والعرشين من هذه 

خيتلف يف  (ومات اجلنسية )أي املرتبط باجلنسسومات هو زو  الصبغيات أو الكروسالصبغات أو الكرو

( اما لدى الرجل من Xخلية الذكر عنه يف خلية األنثى فهو يتكون لدى املرآة من صبغتن متشاهبني وكالمها )

والذين  ةأثبتت الدراسات إن األفراد الذين يتميزون بالعدواني دوق ،Y)( واألخر )X) صبغتن خمتلفني احدهيام

م يف اغلب األحيان حاالت من الشذوذ يف صبغتهم اعتقلوا بسبب ارتكاهبم شتى أنواع العنف، تظهر لدهي

( واحدة قد يكون هلا تأثري يف Y( واحدة أو اثنتني قد تسبب ختلفا عقليا، ولكن زيادة )Xزيادة ) اذ اناجلنسية 

( وهي غري طبيعية بني املجرمني XYYوقد لوحظ بالفعل وجود نسبة كبرية من صبغة ) ،الغرائز اإلجرامية

 (.1993:63 ،ننلتو)كور

  theory Violence Biological :نظرية بيولوجية العنف ❖

من التفسريات البيولوجية احلديثة للعنف تفسري العنف بوجود مورثات جينية تسبب إنتا  هرمونات   

 فقد أكدت البيولوجية ماكربينت ،أو تغري االفرازات اهلرمونية يف اجلسم قبل الوالدة أو بعدها مبارشة ،معينة

(Makbrent)  األستاذة يف جامعة شيكاغو األمريكية أن البداية املبكرة للسلوك العدواين واستمراره يرتبط

أن وجود مستويات منخفضة  اذ ،بوجود مستويات منخفضة من هرمون التوتر املسمى )كورتيزول( يف اللعاب

ن يف إ هار ترصفات سنة الذين يبدو( 12-7) من هذا اهلرمون تشجع السلوك العدواين لدى األوالد يف سن

ف تبلغ حوايل ثالث إضعاف أولئك الذين يعنال السلوك ويصابون بإعراض ،غري اجتامعية يف عمر مبكر

وثبت أن األطفال املصابني باضطراب مستمر يف السلوك املستمر  ،يملكون مستويات مرتفعة أو متغرية منه

وقد اعتمدت نتائج هذه  ،اجلرائمحداث يف أنسبة كبرية بيرتبطون قد و ،يبقون مشوشني لسنوات طويلة

الشخصية ملدة أربع والسلوك  ت( صبيا  ن يزورون العيادات النفسية بسبب اضطرا با36) تتبعالدراسة عىل 

وتسجيل األعراض التي تصيبهم كالبداء يف العراك  ،لدهيمالعنيف  تم تقييم السلوك العدواين اذسنوات 

الحظ الباحثون أن أعراض اضطراب  اذأو توجهات جنسية غريبة كام واستخدام األسلحة والعنف والرسقة 

صبيا  ن يمتلكون مستويات منخفضة من هرمون ( 12)عند  (5.2) السلوك الدائم بلغت يف املتوسط



 
 

    

( صبيا الباقني الذين يملكون مستويات عالية من هذا 24فقط بني ) (1.5)يف حني كانت لدى  (كورتيزول)

 (70: 2004 ،غانماهلرمون )

 :سلوكياً  العنف  اهرة النظريات التي فرست

  Reinforcement theoryنظرية التعزيز أو التدعيم  ❖

شخصية املراهق  يعزز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد ويكمن يف صلبالذي  املربمجتؤكد النظرية عىل العنف 

م عىل أساس أن الشخص العنيف وبسبب نوازع العنف هذه النظرية االحتامل القائ ومتثل ،تؤثر فيه وجتعله متوترا دائام

الذي ال يميل إىل برامج العنف عىل  املراهقبينام يرى  ة،يالتي يف داخله يرى السلوك العنيف عىل انه جتربة حياة حقيق

ك وكذل ،له املعايري والقيم وسامت الشخصيةالتغري من  أهنا تسلية وترفيه دون ان يندمج نفسيًا مع تلك الربامج

 .(158: 1986، )موسىراهق اجيابا كان ام سلباصدقاء دورًا مهاًم يف حجم التعزيزعند امللال

  Catharsis theory)الترصيف( نظرية التطهري ❖

وهي كلمة يونانية استعملها ارسطو  ،تنقية الروح من االنفعاالت العنيفة Catharsis)تعني كلمة التطهري ) 

رية عىل أن اجلمهور ومن خالل مسرية احلياة اليومية االعتيادية يواجه تؤكد النظ ،(254: 2001)العامود، 

من مثل تلك  (Reliefباحباطات تقوده بالتدريج للمشاركة يف أعامل عدائية، والتطهري هو إراحة النفس )

ال عىل االجتاهات ،االحباطات من خالل مسامهة بديلة يف عدوانية اآلخرين  وعندئذ يمكن السيطرة وبشكل فعر

إىل أن نزوع التنفيس إىل  (2007،ويشري )ويتمر ،العدوانية بواسطة آلية نفسية واجتامعية تتدخل فيها اخلربة البديلة

فضالً عن ذلك هناك مصادر إثارة عاطفية خمتلفة قد تزيد عدوانية  زيادة العدوان عوضًا عن التخلص منه،

فان التعرض ألحداث ونشاطات ، ب السلوك العنيفوهكذا إذا ما اكتس األشخاص ذوي امليل للسلوك العدواين،

 .(53-52: 2007، ويتمر) أو نامذ  رمزية عنيفة تؤدي إىل تعلم السلوك العنيف واىل تعزيز مثل هذا السلوك أيضاً 

 Self Control theory نظرية الضبط الذايت ❖

 يجة للرتبية األرسية واالجتامعية،إىل ضعف القدرة عىل الضبط الذايت الذي يكون نتاستنادا النظرية العنف  فرست

األنظمة، والقوانني، واملعايري السلوكية، واألخالقية  بإتباعفالطفل الذي ينشأ يف بيئة غري منضبطة وال يلتزم أفرادها 

يصبح غري قادر عىل االلتزام بقيم املجتمع ومعايريه ولذلك غالبًا ما خير  هؤالء عن القانون والنظام ويرتكبون 

ن العالامشري وي اإلجرامية يف  ل تدين القدرة عىل ضبط الذات وتأجيل إشباع احلاجات الغريزية، األعامل



  

ولد نتيجة غياب القوى االجتامعية والرتبوية التي تأن فقدان القدرة عىل الضبط الذايت ياىل )هرييش(  و )جوتفرسون(

فاألفعال املنحرفة ترتكب عندما  خالقية للجامعة،االلتزام باملعايري االجتامعية واأل تسهم يف تدريب األفراد عىل

الذي يعني التحلل من الضوابط األخالقية وتمثل باالفتقار لآلخرين والتي تتنقطع  أوتضعف رابطة الفرد باملجتمع 

فاإلنسان يتصف باالندفاع والعدوانية اللذين  ،لهوخرق املعايري هو نتيجة  وبذلك فهو يعرب عن ضعف الضمري

 (17: 2007، )حسن بارمها من النتائج الطبيعية للتحلل من الضوابط األخالقيةيمكن اعت

  :Environmental pressure theory نظرية الضغط البيئي ❖

ن االزدحام، أو الضوضاء، أو التلوث عتعتمد النظرية يف تفسري العنف عىل دور الضغوط البيئية املختلفة الناجتة 

فالكثافة السكانية املرتفعة جتعل األشخاص يشعرون بدرجة اقل  بأعامل العنف وغري ذلك والتي تؤدي إىل القيام

فالشخص املتواجد مع أشخاص آخرين يف مكان ضيق يشعر بعدم قدرته عىل  عىل ضبط انفعاالهتم والتحكم هبا،

 ين،التحكم باملوقف والتحرك بحرية لتجنب التواصل والتفاعل االجتامعي غري املرغوب مع األشخاص اآلخر

فضال عن وجود مشكالت يف حتقيق التآزر بني خمتلف األنشطة التي يقوم هبا األشخاص  ا يؤدي إىل شعورهم 

كلام زادت تلك الضغوط عن قدرة اإلنسان عىل التحمل سوف يؤدي ذلك إىل انفجار اإلنسان ف ،باإلحباط والغضب

 ،)درويش أدى ذلك إىل قيام اإلنسان بالعنف بمعنى إذا زادت ضغوط البيئة االجتامعية للقيام بأعامل العنف،

2005 :50.) 

إذ تصبح  ،ويرى أنصار النظرية أن الفرد يلجأ إىل العنف عندما ال يتمكن من احلصول عىل ما يريده بطريقة مرشوعة 

ز وآلية للتخلص من الشعور بالضغط الناتج عن العج ،الطرق غري املرشوعة طرقًا حمتملة كوسائل لتحقيق األهداف

 (.43: 2000 ،لتحقيق األهداف بطرق مرشوعة )عزام

 Social Resources theory نظرية املوارد االجتامعية: ❖

من هنا ومعدل تزايد املوارد البيئية،  ترى النظرية أن الرصاع بني البرش يزداد مع زيادة عدد السكان وبمعدل اكرب من

وثمة عالقة بني التنمية  دة ويتحول ذلك التنافس إىل عنفحيتدم الرصاع والتنافس بني البرش حول املوارد املحدو

والنمو االقتصادي من ناحية، والعنف وعدم االستقرار السياه واالجتامعي من ناحية أخرى. فالتنمية تؤدي إىل 

 وفرة فرص العمل، ومن ثم حتقيق الرخاء االقتصادي وبالتايل حالة من االستقرار، غري ان حالة الرخاء تطلق عنان

والتوتر. وبذلك فان التنمية  الطموحات التي قد تعجز املوارد املتوفرة عن إشباعها، ومن ثم  تؤدي اىل اإلحباط



 
 

    

وهي متثل تفاعالت تعد بدورها  ،االقتصادية قد تساعد عىل نمو الرصاعات بسبب اخلالف حول توزيع الدخل

ؤدي إىل اهنيار السياقات التقليدية، ومن ثم يبدأ فالتنمية االقتصادية واالجتامعية من شأهنا أن ت ،مدخال للعنف

األفراد يف التحرك بحثا عن اإلشباع الذي تغذيه متغريات التحديث كالتعليم واالعالم وقيم احلياة العرصية والتي 

تعجز البناءات التقليدية عن تقديم اإلشباع بسبب نقص املوارد، ومن ثم يصبح العنف الوسيلة الوحيدة ملحاولة 

-90: 2007ر الفجوة بني الطموحات العالية من ناحية، والعجز عن تقديم اإلشباع من ناحية أخرى )ليلة، عبو

91.) 

 Relative Deprivation theory :النسبي نظرية احلرمان ❖

تفرتض النظرية أن احلرمان النسبي )لظاهرة العنف( توجد لدهيا عالقة بني الشعور باحلرمان النسبي وبني إمكانية  

ألن احلرمان النسبي يشري إىل الشعور بحالة من اإلحباط الدائم وعدم اإلشباع عىل  ،شاركة يف إحداث العنفامل

فمن حيث األخري ختتلف صياغته نظاميًا يف  ،وخيتلف احلرمان النسبي عن احلرمان املطلق ،الرغم من االستحقاق

ل يف معظم املجتمعات فيام يتعلق باالمتيازات وعدم إقدام بناء املجتمع كرضا النساء بمكانتهن الدنيا بالنظر إىل الرجا

الفئات شديدة الفقر عىل التخلص من هذا الوضع باإلشباع املالئم، فإنه يؤدي إىل حالة من عدم الرضا، أو الشعور 

منه. فكلام  باحلرمان بالنظر إىل االمتيازات التي تتمتع هبا مجاعات حتتل نفس املكانة وتؤدي نفس قدر اإلسهام أو اقل

زادت الفجوة اتساعًا بني التوقعات وإمكانات اإلشباع أدى ذلك إىل إمكانية قيام حماولة اجيابية تتسم بالعنف 

 (.290-289: 2007واالندفاع للقضاء عىل هذه الفجوة القائمة )ليلة، 

  :Targeting of violence theory نظرية استهداف العنف ❖

كانوا آالت وأدوات أو دمى خشبية ال حتس  خص الذي ينظر لغريه من الناس كام لووترى هذه النظرية أن هناك الش

وهناك  تلبي حاجاته وأغراضه، وليس له حق باحلياة ويستطيع أن يفعل هبا ما يـشاء، وال تشعر وضعت خصيـصاً لكـي

ية للنقد ورسيع الشخص يكون شديد احلساس الشخص الذي يشعر إنه عرضة للهجوم ألنه غري حمصن، ومثـل هـذا

 الشخصني من نوع واحد يسيطر عليهام اعتقاد مفاده أن العالقات اإلنسانية تعتمد التأثر بالنقد واإلغراء، وكال هـذين

مآرهبام، وهؤالء ينظرون إىل األشياء نظرة  عىل القوة وتتمركز حوهلا، ولذلك فاهنام ينتهجان مـنهج القـوة فـي حتقيـق

وال  ومن هنا فإهنم يعجزون عن رؤية األشياء كام يراها الغري أو من زاوية الغري، م فقط،ذات جانب واحد هو جانبه

يعتقدون أهنم بسلوكهم العدواين جتاه  يستطيعون املشاركة العاطفية أو الوجدانية مع اآلخرين، وإن هؤالء األفراد



  

 تمع حتكمه قوانني الغابة والقوي فيـه هـويتومهون أهنم يعيشون يف وسط جم اآلخرين إنام يدافعون عن أنفـسهم ألهنـم

 (156ـ  155: 2000املسيطر والسيد )العيسوي، 

 theory: Aggressive Cues نظرية املؤرشات العدوانية ❖

( الشخص األول الذي وضع مفهوم Leonardويعد )ليونارد  "نظرية إثارة احلوافز العدوانية" وتسمى أيضاً  

ليه باسم مفهوم إثارة احلوافز العدوانية( لدراسة تأثريات عرض العنف يف الوسائل تأثريات املحفزات )والذي يشار إ

وتستند فرضيته األساسية إىل أن التعرض للمحفزات العدوانية يزيد من مستوى اإلثارة النفسية  ،اجلامهريية

عنيفة، واألسلحة، فمشاهدة املواجهات ال ،والعاطفية للفرد وهذه بدورها تزيد من احتامالت السلوك العدواين

عىل دور النظرية  تؤكدوالتهديدات ال تثري املتلقني نفسيًا وعاطفيًا فقط وإنام تقودهم إىل استجابات عدوانية كام 

سلوك  إلطالقلعنف يرفع مستوى االستثارة مشكالً عامالً حمفزًا ملشاهد افالتعرض  التلفزيون يف اكتساب العنف،

حتدد النظرية جمموعة من . كام العنف التي يتم تكرارها يف حميط احلياة احلقيقيةأعامل  إىلسبق وان تعلمه ويفيض 

ومسوغات العدوان ، العوامل التي تقرر مستوى االستجابة العدوانية منها مستوى اإلحباط الذي يشعر به الفرد

 .(158-157: 1986، )موسى ومدى التشابه بني خربة املرء الواقعية والعنف املتلفز

 :التعرف عىل مستوى العنف لدى املراهقني :اهلدف األول

انشار  اهرة العنف ما هو إال حمصلة جمموعة من العوامل يرجع بعضها إىل )عوامل  أن ترى بعض النظريات 

عد استجابة ملوقف معني يرتبط بالفرووعوامل اقتصادية(، ،وعوامل اجتامعية ،وعوامل نفسية ،بيولوجية د ي 

ككائن اجتامعي يعيش يف أوساط اجتامعية عديدة هي)األرسة واملدرسة والنوادي الرياضية وغريها( وكذلك 

  .يتأثر العنف بعوامل وراثية متعددة ومتداخلة

أن العنف يتم تعلمه داخل األرسة وتتفق هذه النتيجة مع الفرضيات االساسية لنظرية التعلم االجتامعي التي أشارت  

إن العالقة املتبادلة بني اآلباء واألبناء واخلربات التي يمر هبا الطفل يف مرحلة  و ،من وسائل اإلعالمواملدرسة و

إن إساءة وكذلك  الطفولة املبكرة تشكل شخصية الفرد عند البلوغ، لذلك فإن سلوك العنف ينقل عرب األجيال،

اته املبكرة ويستمر يف عالقته مع أصدقائه وإخوته، سلوك عدواين تبدأ بذوره يف حي معاملة الطفل يف املنزل يؤدي إىل

 .وبعد ذلك مع والديه ومدرسية



 
 

    

اىل أن ( ( )العوامل املجتمعية التي تؤدي للعنف يف بعض مدارس1996كام تتفق هذه النتيجة مع دراسة ابراهيم ) 

وسائل اإلعالم يف هذه كام تشرتك  ،أفالم القتل والرعب واملغامرات العاطفية قد احتلت نسب عالية من العنف

 ،فقد سامهت بذلك عن طريق تقديمها ملشاهد افالم العنف التي تولد العنف لدى الكثري من الطلبة لتقليده ،الظاهرة

("هل العنف التلفازي يسبب العنف"هدفت الدراسة Emery, Beth,1988دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع

ية التي تتضمن برامج العنف والسلوك العدواين فقد أ هرت النتائج الكشف عن العالقة بني مشاهدة الربامج التلفاز

وكشفت الدراسة  هور ميول  ،وجود عالقة ارتباطية دالة بني مشاهدة برامج التلفاز والسلوك العدواين والعنف

ذه عدوانية لدى املجموعة التي شاهدت برامج العنف أكثر من اقراهنم الذين مل يشاهدوا تلك الربامج وتتفق ه

اثر عنف احلياة الواقعية وعنف وسائل اإلعالم: هدفت Gunderson 2006دراسة جندرسون  النتيجة ايضا مع

 ،الدراسة الكشف عن العنف والعدوان والعدائية لدى طلبة املدارس العليا واملدارس الدنيا بحسب متغري اجلنس

وصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها وجود وهل للحياة الواقعية ووسائل اإلعالم اثر يف تنمية العنف، فقد ت

فروق دالة إحصائيا يف عنف احلياة الواقعية ولصالح الذكور مقارنة باإلناث، ووجود عالقة ارتباطية بني عنف احلياة 

 الواقعية والتعرض لعنف وسائل اإلعالم والعدائية.

ب إىل  ارسة سلوك التمرد والعنف إلثبات ذاته وال ويرى الباحث ان هذه النتيجة تشري اىل ميل املراهق يف الغال 

ع( لذلك فهو ال يراعي  ،سيام عندما يتعرض لالهانة والنقد والتجريح فهو يصاب بام يسمى )محى االندفاع والترسر

 أو من خالل مالحظة النامذ  العدوانية العائلية ونامذ  األقـران واألخالقية يف سلوكه وكذلك ،الضوابط االجتامعية

وما يتضمنه من مشاهد أفالم العنف و افالم الكارتون والعاب  النامذ  التي تعرضها وسائل اإلعالم مثل التلفزيون

فاملالحظ أن القاسم املشرتك  ،( املسممة لالفكار تساعد عىل تكوين اجتاه سلبي للطالبNetworkالنت ورك )

 ،والرعب واجلنس هلا تاثري قوي جدا لظاهرة العنف لربامج القنوات الفضائية التي تعرض أفالم اجلريمة والعنف

ودافعية  ،تعطي باملقابل صورة غريبة من ثقافتنا العربية االصيلة التي تدفع بالشباب واملراهقني اىل العدوانية

والتمرد وغري ذلك فكلها مفردات حياتية تتحول أحيانا إىل صورة ذهنية واىل نشاط عميل عن طريق  ،االنحراف

 .ة والتقليد وعمليات التطبيعاملحاكا

 

 



  

 :لنظريات العنف يف املراهقنيمدى اسهام ا التعرف عىل :الثايناهلدف 

مرحلة الطفولة وتؤمن بان العنف ينتج من الطفولة معتمدًا عىل الرتبية والتوجيه  إن نظرية اإلحباط عىل فقد اكدت 

وعىل  التحكم يف عدم إشباع رغباته وضبط انفعاالته،فالطفل يكتسب من أبويه كيفية  الصحيح أثناء تلك املدة،غري 

هذا ستعتمد درجة حتمل الفرد لإلحباط بعد نضوجه وتفاعله عىل الطريقة التي مارسها يف طفولته وعىل درجة 

والضبط واملرونة التي اكتسبها من البيئة املحيطة به، كام تؤكد النظرية عىل دور البيئة التي تتسبب باإلحباط  التحكم

بمعنى أن البيئة املحيطة التي ال تساعد الفرد عىل حتقيق ذاته والنجاح فيها تؤدي ، لفرد وتدفعه دفعًا نحو العنفل

بالفرد إىل العنف ومثال عىل ذلك الشباب الذي ال تساعده البيئة يف توفري العمل املناسب أو توفري الدخل املناسب 

فاإلحباط من العوامل املهمة التي تؤدي إىل  فع الفرد نحو العنفاطات التي تدبرسة تكون نتيجته اإلحألأو بناء ا

 العنف.

ري يف االنتامء للجامعة أن مدة املراهقة مليئة باملشكالت، Lewin)) ليفنيكام اكدت نظرية   عد أن كان فب  ، ألهنا مدة تغر

ال يريد فيها أن يعامل معاملة ويف مرحلة املراهقة  أصبح الفرد يف مرحلة الطفولة يعد نفسه ويعده اآلخرون طفاًل،

حياول جديًا أن ينتزع نفسه من األمور الطفولية ويدخل يف حياة الراشدين يف سلوكه ويف نظرته  ، وأصبحاألطفال

التغري يف االنتامء من مجاعة األطفال إىل مجاعة الراشدين هو انتقال إىل وضع غري معروف يكون فيه من ف للحياة،

وبعد  كان جسم املراهق يمثل إحدى املناطق املهمة القريبة منه أنبعد  يًا لدخول منطقة جمهولةالناحية النفسية مساو

كان يعرف كيف يستجيب له يف  روف معينة يأيت إليه النضج اجلنيس بتغريات شاملة فيصبح هذا اجلزء من املجال  أن

 .جمهواًل لديهواحليوي غريبًا 

لتعرف عىل واقع العنف املدره يف ل ( التي أجريت فـي األردن2008) بني خالدوتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

وهي  وكشفت نتائج الدراسة أن أسباب  اهرة العنف املدره كانت شخصية وبيئيـة املـدارس الثانويـة فـي األردن،

ف املدره أشكال والنفسية، وإن للعن األرسة وحالتها االقتصادية واالجتامعية والبيئة املدرسية واملشاكل العقلية

 والغري املبارش، وإن عملية احلـد منه عملية معقدة يلزمها برامج شاملة وعامة متعددة منها العنف اجلـسدي واملعنـوي

 لكافة أطراف العملية الرتبوية.

وانتهاك لشخصية  ،ويرى الباحث هذه النتيجة أن ما حيدث يف العراق وما يتضمنه من مشاهد عنف ودمار قاه 

د يثري مشاعر كل من يشاهدها وتنشأ عنها آثار نفسية عميقة وكل ذلك يؤدي إىل  هور حاالت من االضطراب الفر



 
 

    

فاملراهق العراقي يشاهد سلوك العنف يف بيئته من خالل النامذ  املنترشة حوله ولعل  ،النفيس واالنفعايل وتفاقمها

( إىل 1999ت إىل ذلك فقد أشارت دراسة رشيد )بيئة احلروب التي خاضها العراق كانت إحدى األسباب التي أد

(، أما نسبة األفراد الذين ا هروا استجابة منخفضة %51.5أن نسبة األفراد الذين ا هروا استجابة عالية للعنف )

( من أفراد العينة. كام حددت الدراسة أشكال العنف االجتامعي السائدة يف املجتمع %48.5للعنف فقد بلغت )

وهذه النتيجة تشري اىل عدم  ،السخرية والتهكم والسب والشتم واإليذاء اجلسدي وختريب املمتلكات العراقي ومنها

واملؤسسات التعليمية وهي نتا  تراكم ثقايف واقتصادي سلبي  الضبط والسيطرة عىل سلوك املراهقني بالنسبة لالرسة

بل نحن يف جمال  ،ون يف جمال اإلطار الذايتذلك حني نحلل هذه املشكلة ونناقشها ال نك، أصاب املجتمع واملدرسة

وقد تطورت  ،نقاش قضية إنسانية هتم ماليني البرش، وهذه املشكلة ليست وليدة اليوم بل نشأت منذ زمن طويل

مشكلة العنف من اصل تصادم اآلراء واألحكام اخل لقية و التي هي عملية اختاذ قرار يتعلق بالسلوك القائم بني 

ف يشتمل عىل رصاع أساس بني القيم لوصف وتربير ما يتعلق بالعمل الصحيح، وشكل ذلك األشخاص يف مواق

 عالقة بأسلوب احلكم واحلياة املعيشية االجتامعية يف األرسة والشارع واملؤسسات. 

  ستنتاجاتاال

م العنف وافالم إزاء األفعال العدوانية نتيجة املشاهدة املستمرة ألفالفهم يتأثروا  ،ان عينة البحث عنيفني. 1

 .القتل،وهذه املشاهدات تساهم يف تشكيل صورة ونمط السلوك العدوان

. عدم الضبط والسيطرة عىل سلوك املراهقني بالنسبة لالرسة واملؤسسات التعليمية وهي نتا  تراكم ثقايف 2

 .واقتصادي سلبي أصاب املجتمع واملدرسة

 ،وعوامل اجتامعية ،وعوامل نفسية ،إىل )عوامل بيولوجية يرجع بعضها لطالبالعنف لدى اانتشار اهرة  إن. 3

 .وعوامل اقتصادية(

وانتهاك لشخصية الفرد يثري مشاعر  ،. أن النتيجة ما حيدث يف العراق وما يتضمنه من مشاهد عنف ودمار قاه4

فيس واالنفعايل كل من يشاهدها وتنشأ عنها آثار نفسية عميقة وكل ذلك يؤدي إىل  هور حاالت من االضطراب الن

 .وتفاقمها

 

 



  

 التوصيات

التاكيد عىل امهية النظريات النفسية والدراسات العلمية وتفعيلها من خالل اقامة الدورات للمرشدين الرتبويني  .1

أفالم القتل والرعب واملغامرات احتلت و التي اكدت ان مشاهدت العنف   اهرة واملدرسني للتعرف عىل خماطر

 .كام سامهت يف تولد العنف لدى الكثري من الطلبة لتقليده ،فنسب عالية من العن

وتفعيل دور املدرسة ودور املرشد الرتبوي يف  ،االهتامم باملراهقني من خالل اإلعداد النفيس والرتبوي واالجتامعي .2 

ىل مستقبل وضع برامج خاصة للتقليل من هذه الظاهرة اخلطرية من خالل االرشاد اجلامعي لام فيها من خطورة ع

 .الطالب

تعريف أولياء األمورالطالب بخصائص و يزات كل مرحلة من مراحل حياة اإلنسان واستيعاب معنى مرحلة  .3 

 املراهقة كوهنا انطالقة لدخول الفرد إىل عامل الراشدين. 

ة من خالل تفعيل دور املدرسة ودور املرشد الرتبوي يف وضع برامج خاصة للتقليل من هذه الظاهرة اخلطري .4

 .االرشاد اجلامعي لام فيها من خطورة عىل مستقبل الطالب

 االقرتاحات

 اثلة عىل طالب الكليات واملعاهد العراقية واملقارنة بـ )الدراسة احلالية( بدراسات أخرى  دراسات . أجراء1

  .للتصدي هلذه الظاهرة السلبية وتعميمها عىل املؤسسات ذات العالقة

 .للتعرف عىل مدى الفرق بينهام بني )الريف واملدينة( قارنة لظاهرة العنف.أجراء دراسة م2

  



 
 

    

الوحدة العربية، سلسلة  ،مركزدراسات اهرة العنف السياه يف النظم العربية (:1999ابراهيم، حسنني توفيق ) •

 ، بريوت، لبنان.2( ط17أطروحات الدكتوراه )

 ،العوامل املجتمعية التي تؤدي للعنف يف بعض مدارس القاهرة الكربى(: 1996جمدي امحد حممود ) ،ابراهيم •

 كلية الرتبية. ،( جامعة حلوان4ـ3املجلد الثاين، العدد ) ،جملة دراسات تربوية واجتامعية

دار املسرية للنرش والتوزيع  ،نظريات التطور اإلنساين وتطبيقاهتا الرتبوية(: 2006معاوية حممود ) ،ابو غزال •

 .األردن ،عامن ،1ط ،طباعةوال

 ، الكويت.1، دار القلم، طالنمو يف مرحلة املراهقة(: 1982حممد عامد الدين ) ،اسامعيل •

أطروحة  ،العنف يف وسائل االتصال املرئية وعالقته بجنوح األحداث(: 2003االمري، وعد ابراهيم خليل ) •

 كلية اآلداب. ،جامعة بغداد ،دكتوراه غري منشورة

 ،مطبعة جامعة بغداد ،علم النفس الطفولة واملراهقة: 1989اميمة عيل  ،ال حسني وخانمج ،االلوه •

 العراق.

 ، بريوت، لبنان.1منشورات دار االفاق اجلديدة، ط ،علم النفس الفسيولوجي(: 1981اغا، كا م ويل ) •

جملة العلوم  ردن،واقع العنف املدره يف مرحلة التعليم الثانوي يف األ :(2008بني خالد، حممد سليامن ) •

 عامن ، (44اإلنسانية، العـدد )

مركز الدراسات  العنف لدى التالميذ يف املدارس الثانوية اجلزائرية، :(2007فوزي أمحد ) بن دريدي، •

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية والبحوث،

من جملة  ،ترمجة حسن حسني الرشقة "،اء ارتكاب اجلرائملوزة دماغية ور" :(1999كولني ) ،بالكمور •

 .35فوكس األمريكية، العدد 

، املجلة العربية للدراسات األمنية، العدد اجتاهات جرائم العنف يف جمتمع عريب(: 1987التري، مصطفى عمر ) •

 اخلامس، دار النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض.

 .. عامن2006آذار  8-6جامعة مؤتة مؤمتر، "واقع العنف بني الطلبة يف اجلامعات": 2006اطة عب ،التواهية •

 األردن.



  

  .لبنان ،68 – 67العدد  ،جملة النبأ ،فسيولوجية العنف عىل و ائف األعضاء :(2002حيدر، عيل ) •

هد اإلنامء العريب، ، معالتخلف االجتامعي مدخل اىل سيكولوجية االنسان املقهور(: 1978مصطفى )، حجازي •

 ، بريوت، لبنان.1ط

جملة العلوم  اإلرهاب والسلوك اإلرهايب يف العراق لامذا ؟ كيف ؟ واىل أين ؟(: 2007حسن، احلارث عبد احلميد ) •

 مركز البحوث النفسية. ،النفسية، العدد احلادي عرش، جامعة بغداد

 ، عامن، األردن. 1دار صفاء للنرش والتوزيع، ط، إرشاد املجموعات اخلاصة(: 2008عطا اهلل فؤاد ) ،اخلالدي •

رسالة ماجستري غري  ، اهرة العنف األرسي )دراسة ميدانية يف مدينة اربيل((: 2004خرض، هه تاو كريم ) •

 .جامعة صالح الدين ،كلية اآلداب ،منشورة

 ، القاهرة.، دار الفكر العريبعلم النفس االجتامعي أسسه وتطبيقاته(: 2005زين العابدين ) ،درويش •

 ، الطبعة الرابعة، ترمجة: سيد الطواب وآخرون، دار ماكجروهيل.مدخل علم النفس( 1983دافيدوف، لندا ل ) •

رسالة ماجستري  ،دراسة ميدانية عىل طالب املرحلة اإلعدادية بمدينة الرياض :(2000سعد حممد ) ،الرشود •

 اض، اململكة العربية السعودية.أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،الري ،غري منشورة

 ،"العنف املدره وعالقته بجنس الطالب ومرحلته الدراسية ونوع املدرسة" :(2003)الزبيدي، عيل جاسم •

 .بحث غري منشور، كلية الرتبية/ابن رشد جامعة بغداد

احللول "جتربة العنف الطاليب يف احلياة اجلامعية/ االسباب و": 2006بابكر أمحد  ،مدحم ،وليد خالد ،الزند •

 عامن، االردن. 3/2006/ 8-6 للفرتة من مؤمتر جامعة مؤتة العنف يف اجلامعات ،اجلامعات السودانية"

 األردن.  ،عامن ،(: علم النفس االجتامعي، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع2007عبد احلافظ ) ،سالمة •

العربية  األمارات ،الشارقة،مؤسسة اخلليج ،"العنف واجلريمة وراثة أم اكتساب" :(1999فايز) ،شحود •

 املتحدة.

وزارة  ،، ترمجة الدكتور ديل الكربويل والدكتور عبد الرمحن القييسنظريات الشخصية (:1983شلتز، دوان ) •

 مطبعة جامعة بغداد. ،التعليم العايل والبحث العلمي

مطبعة جامعة صالح  ،لناس والوطنسيكولوجيا عراقية قراءة نفسية يف مهوم ا (:2006قاسم حسني ) ،صالح •

 اربيل. ،الدين



 
 

    

، دار 1، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، طمفهوم الثورة دراسة نظرية(: 1980عبد الرضا ) ،الطعان •

 املعرفة، بغداد، العراق.

ماجستري  رسالة العوامل االجتامعية املؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية، (:2005الطيار، فهد بن عيل ) •

 .األمنية، الرياض، اململكة العربية السعودية غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم

منشورات احتاد الكتاب العرب،  ،اجلزء األول ،علم النفس يف القرن العرشين(: 2001بدر الدين ) ،العامود •

 دمشق.

املجلس الوطني للثقافة والفنون  ،(137عامل املعرفة ) ،يةاالجتاهات التعصب(: 1989معتز سيد ) ،عبدالله •

 الكويت. ،واآلداب

 ، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة.نظريات الشخصية (:1998حممد السيد ) ،عبد الرمحن •

، حمارضات املوسم الثقايف األول ملركز النساء والعنف إشكاليات جمتمعية(: 2006سامي مهدي ) ،العزاوي •

  بحاث الطفولة واألمومة، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة دياىل.أ

 العدد ،املجلة الثقافية ،العنف األرسي وانعكاساته عىل صحة املرأة يف املجتمع العريب(: 2000ادريس ) ،عزام •

 .األردن ،، اجلامعة األردنية50

  .لبنان ،( بريوت1الثقافة )طدار  ،مدخل إىل الطب النفيس(: 1986الزين عباس ) ،عامرة •

، املجلة الرتبوية، العدوانية وعالقتها ببعض سامت الشخصية يف مرحلة املراهقة(: 2004فريح عويد ) ،العنزي •

 املجلد التاسع عرش، جملس النرش العلمي، جامعة الكويت، الكويت.

األرسية عىل السلوك العنيف لدى اثر التحول يف القيم الشخصية و(: 2006عبد الرمحن بن عبدالله ) ،العفيصان •

 أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوممرتكبي جرائم العنف من الشباب يف مدينة الرياض، 

  .اململكة العربية السعودية الرياض،كلية الدراسات العليا،  ،األمنية

 ، الطبعة األوىل، دار الراتب اجلامعية،ااضطرابات الطفولة واملراهقة وعالجه( 2000) العيسوي، عبد الرمحن: •

 .بريوت، لبنان

نايف للعلوم االمنية، الطبعة األوىل،  كلية ،"جرائم العنف وسبل املواجهة" :(2004عبد اهلل ) ،غانم •

 اململكة العربية السعودية. ،الرياض



  

ة مصطفى حجازي، ، ترمججذور العنف احليوية النفسية والنفسية االجتامعية :(1993ميشيل ) ،كورنلتون •

  املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع بريوت،لبنان.

دار  ،، ترمجة سامي حممود عيل وعبد السالم القفاشاملوجز يف التحليل النفيس(: 1970سيجموند ) ،فرويد •

 مرص. ،املعارف

لة حولية كلية جم ،نحو تفسري اليات العنف يف املجتمع املرصي رؤية سوسيولوجية(: 1996شادية عيل ) ،قناوي •

 قطر. ،، جامعة الدوحة19العدد  ،اإلنسانيات والعلوم االجتامعية

( القاهرة، مجهورية 1مكتبة االنجلو املرصية)ط ،تقاطعات العنف واالرهاب يف زمن العوملة :(2007عيل ) ،ليلة •

 مرص العربية. 

الثقافة  ˝للصدمة النفسية اختبارات ومقاييس التعرض :"الصدمات النفسية (:"2000)عبد احلميد  ،منصور •

 بريوت، لبنان. ،16املجلد  ،(34العدد ) ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،النفسية املتخصصة

. املكتب اإلقليمي للرشق "التقرير العاملي حول العنف والصحة" :(2002منظمة الصحة العاملية ) •

 األوسط، القاهرة، مجهورية مرص العربية.

أبعاد السلوك العدواين وعالقتها بأزمة اهلوية لدى الشباب  "(2004إبراهيم ) ،احيمعمرية، بشري و م •

 اجلزائر. 2004( لسنة 4العدد) ،،جملة شبكة العلوم النفسية العربية"اجلامعي

جامعة  ،1ط ،دائرة الصحافة واالعالم ،املدخل اىل االتصال اجلامهريي(: 1986عصام سليامن ) ،موسى •

 األردن. ،الريموك

االغرتاب النفيس واالجتامعي وعالقته بالتطرف نحو العنف لدى الشباب املقيم (: 2002سمري ابراهيم ) ،هوبمي •

 .62العدد  ،جملة الرتبية املعارصة ،باملناطق السياحية

-6ندوة جامعة مؤتة من  "نحو جمتمع جامعي آمن"العنف يف اجلامعات "(: 2006سلمى زكي ) ،الناشف •

 دن.األر ،،عامن2006 /8/3

ترمجة الدكتور  دوح يوسف عمران،  ،(337عامل املعرفة ) ،األنامط الثقافية للعنف(: 2007ويتمر، باربرا ) •

 املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.
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 يئة العامة لالستعالمات يف فلسطني.تصدر من اهل

 ،، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع"االضطرابات السلوكية واالنفعالية" :(2000خولة امحد ) ،حييى •

 األردن. ،عامن ،1ط
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