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جامعة القاهرة
المدینة الجامعیة 
للطالبات بالجیزة

موضوع البحث
أسباب العنف وآثاره على المجتمع المصري

تحت إشراف

عزیزة محروس محمد/ د .أ
أستاذ بكلیة الطب البیطري
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بسم اهللا الرحمن الرحیم
"وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون " 

صدق اهللا العظیم 
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داءــإه

ى ــإل
حسام كامل / د .أ

رئیس جامعة القاهرة 
عادل زاید / د .أ

نائب رئیس جامعة القاهرة لشئون الطالب  والتعلیم 
ر لمــا تبــذلوه مــن اجــل تشــجیع الطــالب علــى البحــث لكــم منــا كــل الشــكر والتقــدی

العلمــي النــاجح وتنمیــة روح التعــاون بــین الطالــب واألســتاذ الجــامعي ، لكــم منــا كــل الشــكر 
.ونتمنى أن تنال هذه الدراسة إعجابكم 
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شكر وتقدیر

نشكر كل من ساهم معنا إلخراج البحـث بهـذه الصـورة كمـا نتقـدم بخـالص الشـكر 
الــدكتورة عزیــزة محــروس استشــاري المــدن الجامعیــة التــي شــجعتنا وبــاألخص إلــى األســتاذة 

.طلبة المدینة الجامعیة وقامت بشرح وافى لكیفیة عمل بحث علمي ناجح 
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الفهرس

الموضوع
فصل تمهیدي 

مشكلة الدراسة وخطوات البحث 
الدراسات السابقة 

أهمیة موضوع الدراسة  ومبررات االختیار 
ة أهداف الدراس

تساؤالت الدراسة 
المفاهیم األساسیة للدراسة 

نوع الدراسة 
منهج الدراسة 
أدوات الدراسة 

مجاالت الدراسة 
المقدمة 

الفصل األول 
)األسباب المؤدیة للعنف وآثاره (

الفصل الثاني
)أنواع العنف ( 

الفصل الثالث 
)النظریات المفسرة لسلوك العنف األسرى (

الفصل الرابع 
)الحلول والمقترحات وكیفیة مواجهة العنف (

التوصیات 
المراجع

قائمة الصور 
اإلطار المیداني للدراسة 
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مشكلة الدراسة وخطوات البحث 
قــــد ال تخلــــو منهــــا مجتمــــع مــــن والتــــيالعنــــف مــــن الظــــواهر الســــلوكیة المنتشــــرة 

علمــــــاء المؤدیــــــة للعنــــــف شـــــغلت كثیــــــر مـــــن تفكیــــــر الواألســـــبابالمجتمعـــــات المصــــــریة، 
معرفـة سـبب العنـف یجعلنـا نتحقـق بطریقـة فعالـة مـن طریقـة أن االجتماعیین ، خاصـة و

للقضاء علیها،
نقـصأو حیـاتهم بسـبب فـیهم ،في العنفا إلى أن أحيالبعض یلجأون أن نجد 

ذلـك فـي السـببهـي تربوا فیهالذي المجتمع أو تكون البیئةأن یمكن ثقافتهم ، اوفي 
أن الــرؤى ، ویمكــن فــي طســیكــون العنــف بســبب التطــرف وعــدم التو أنیمكــن أیضــًا ، 

والتنشــئة المصــريالمجتمــع فــي تشــار الفوضــىأن فــي یكــون العنــف هــو الســبب الرئیســى
مثلمــا أن سأن الأن العنـف خاصـة وإلـى االجتماعیـة الخاطئـة مـن االسـباب المؤدیـة

الســـلوك الغیـــر قـــوى أیضـــًا یكتســـب ،فیهـــاســـب الســـلوك القـــویم مـــن البیئـــة التـــى تربـــى كتی
الغالــب فــي یــنانین أن بیئــة یشــبع فیهــا خــرق القــو فــي األنســان أن نشــأ فــإذا،المنحــرف

یـن ومنهـا یظهـر انین أن یـتعلم خـرق القـو و أیضًا ذلك السلوك اإلنسانوبنسبة كبیرة یتعلم 
العنف على السلوك 

الدراسات السابقة
ــــة اإلبــــاءمجلــــس ضــــاءأععــــدم مشــــاركة أوضــــحتفقــــد  والمعلمــــین بصــــورة فعال

:)١(اآلتیةلألسباب
حـــوارا حضـــاریا عـــن لیتحـــاورناألزواجمـــن كثیـــراأن ضـــعف الحـــوار بوجـــه عـــام حیـــث-

حیاتهما المشتركة 
هنـاك كثیـر أن اذ العاطفيالخرس أو عن ظاهرة صمت الزوجالمیدانیةكشفت الدراسة -

علـى سـلبيتـأثیرالمنـزل ، ممـا شـكل فـي متهموصـاألزواجطواء لدى ن من حاالت األ

، العوامل المؤثرة في مشاركة أعضاء مجلس اإلباء والمعلمین في تحقیق أهدافها ودرة ماجدة رمسیس)١(
الخدمــــة االجتماعیــــة فــــي مواجهتهــــا رســــالة ماجســـــتیر غیــــر منشــــورة كلیــــة الخدمــــة االجتماعیــــة جامعـــــة 

. م١٩٩٨حلوان،



٧

أن الدراســة أظهــرتعلــى الحیــاة الزوجیــة عامــة ، فقــد وبالتــاليواألبنــاءنفســیة الزوجــة 
األزواجى من صمت أن سبعة من كل عشر اسر من عینة الدراسة تع

موضوع الدراسة ومبررات االختیار أهمیة
و مرحلــة متقدمـة مــن مراحــل تطــور بمشــكالت المجتمـع هــاالجتمــاعيالـوعيأن 

ـــة ، اومـــا یمكـــن ناســـنالفكـــر اإل ـــة المعرفـــة االولی ـــدءا بمرحل ـــق علیهـــا المعرفـــة أن ى ب نطل
ـــة الفكریـــة ـــم الوصـــولأو الحســـیة، ومـــرورا بالمرحل ـــى التصـــوریة الناقـــدة ث ـــوعى إل ـــة ال مرحل

.الحقیقى غیر المزیف بالواقع وقضایاه 
ن الظــواهر االجتماعیــة التــى تحتــاجغیرهــا مــأن هــا شأن مظــاهر العنــف ش

الــــوعى بالعوامــــل الموضــــوعیة لفهــــم الظــــاهرة وتحلیلهــــا وكــــذلك الــــوعى بــــنمط الحیــــاة إلــــى 
ســـیاقها المجتمعـــى للوقـــوف علـــى مســـار تطـــور فـــي المعیشـــیة حتـــى یمكـــن تحلیـــل الظـــاهرة

.الظاهرة والتحكم فیها 
ت قضـــایاه تســـفا،وقـــد شـــهد المجتمـــع المصـــرى نمـــوا ملحوظـــافى ظـــاهرة العنـــف 

، العنــــف الــــدینى ، العنــــف االســــري ، " العنــــف السیاســــى "واتخــــذت اشــــكال متباینــــة منهــــا 
ا علــى ســاحة المجتمــع المصــري ، وخاصــةنــاكموغیرهــا مــن االشــكال التــى اتخــذت لنفســها 

،السنوات االخیرة في 
ات النامیـــة والمتقدمـــة علـــى ات الـــدول والمجتمعـــنـــاوباتـــت هـــذه الظـــاهرة تهـــدد كی

المجتمـع المصـري بإعتبارهـا احـدى فـي تناول ظاهرة العنـفأن ومن االهمیة بمك، السواء
داخــل أو اصــبح یشــكل آلیــة مــن آلیــات التفاعــل االجتمــاعي داخــل األســرةالــذي المالمــح 

.)١(المجتمع المصري بصفة عامة 
نتجاهـــل انـــا عنـــدما نمـــارس ظـــاهرة العنـــف ضـــد اطفالنـــأن نهایـــة یمكننـــا القـــول 

.      على هذا الطفل فقط بل نتعدى على مستقبل بأكمله نعتدي الناأن وننسى

ة یـن شـرائح عزة حامد زایان غانم، ظاهرة العنف  ضد الزوجـات فـي المجتمـع المصـري، دراسـة مقارنـ) ١(
١٢ص ٢٠٠٣اجتماعیة ریفیة وحضریة، كلیة اآلداب،  قسم االجتماع ، 
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)أهداف الدراسة (
قضـــیة العنـــف األســـري لتعتبـــر مـــن أكثـــر الظـــواهر االجتماعیـــة التـــى دعـــت أن 

فـــي إلجـــراء عـــدد مـــن البحـــوث التـــى تهـــدف لتعمیـــق الفهـــم مـــن خـــالل الدراســـة والتحلیـــل ،
حــاء الكــرة أن ریــة فـي جمیــع ذد حلــول واقعیــة وجمحـاوالت تتســم بالجدیــة والتحــدي ، إلیجـا

.االرضیة 
:ویمكن تعریف العنف العائلى بما یلى 

العائلـة ضـد فـي هو كل استخدام للقوة بطریقة غیر شرعیة  من قبل شـخص بـالغ
افراد آخرین من هذه العائلة ؟

:ویضیف الساعاتي 
یـــین أن عـــدوه یفـــرز اطفـــالأن خطـــورة هـــذا النـــوع مـــن العنـــف االســـري أن 

یكونــون بمثابــة قنابــل موقوتــة ، بحكــم طاقــات عنــف األطفــالوهــؤالء ،یواجهــون المجتمــع
.مرحلة الشباب والفتوة في ، وكراهیة تجاه المجتمع ال تخرج االمختزنأن وعدو
: اربعة نقاط وهى في ولذلك تحددت اهداف الدراسة-

.تحدید المقصود بسلوك العنف 
.لعنف سلوك اأسبابتحدید -١
.تحدید آثار سلوك العنف على المجتمع المصري -٢
.تحدید الحلول والمقترحات لعالج هذه المشكلة -٣

-:م ١٩٩٦وفى صدراسة عبد الرحمن ال
معوقات لدور االخصائي االجتماعي في المجال المدرسي في ده توجأن وأشار اال 

االختالفات في ت هناك بعض أن كقدحد كبیر و إلى كل من مصر وقطر تتشابه
.)١(الدرجة االولي ولیس في نوع المعوق لنفسه

عبــد الــرحمن الصــوفي ، المعوقــات التــي تواجــه ممارســة األخصــائي االجتمــاعي لــدوره فــي المدرســة ) ١(
.  م١٩٩٩، بدون نشر اوالتخطیط لمواجهته
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تساؤالت الدراسة 
ما المقصود بسلوك العنف ؟-١
المؤدیة للعنف لدى المجتمع المصري ؟األسبابماهى -٢
العنف ؟واعأن هي ما-٣
هي الحلول والمقترحات ؟ما-٤

:للدراسة األساسیةالمفاهیم 
العنــف وآثــاره علــى المجتمــع أســباب"فــي  مــن صــیاغة مشــكلة  الدراســة والمتمثلــة

:لهذه الدراسة كما یلى األساسیةالمفاهیم أن فنستطیع القول ب" المصري 
VIOLENCEالعنف   -ا

اللغـة العربیـة یشـتق مـن مـادة عنـف ، حیـث یقـال عنـف بـه وعلیـه أى اخـذ في العنف-
األمر وقلـة الرفـق العرب هـو الخـوف بـأن لسفي بشدة وقوة، فهو عنیف، والعنف

أمـا قــاموس واللـوم التقریـعأخـذه والتعنیــف هو وأعنـف الشـئ،ر الرفــقذبـه ، وهـو الحـ
أو المفرطــةأو ه القــوة الزائــدةأن فقــد عــرف العنــف ب،شــامبیرز القــرن العشــرین 

.)١(الغیر مبررةأو الغیر مضبوطة
قـــد الـــذي ى األذإلـــى والعنـــف هـــو صـــورة مـــن تفاعـــل الكـــائن الحـــي مـــع بیئـــة تـــؤدى-

ویســبب أضــرار قــد ،الممتلكــاتأو الــنفسأو لجســدافــي اآلخــرینیصــیب أو یصــیبه
باإلصـــاباتغیـــر مقصـــودة ، تبـــدأ مـــن التـــأذي والضـــیق وتنتهـــي أو تكـــون مقصـــودة

.)٢(أو هزليأو الشدیدة والقتل وتقدم في قالب جاد
جتمــــع مــــن المفــــي هــــو مــــایجري،المقصــــود مــــن العنــــفأن كیفــــيأن یــــرى عــــدن-

ممارسات سلوكیة یكـون ابطالهـا أفـراد المجتمـع وشـرارتها الغضـب ، ووقودهـا تزایـد ال

مـع المصـري، دراسـة مقارنـه بـین شـرائح عزة حامد زیان غانم، ظـاهرة العنـف ضـد الزوجـات فـي المجت) ١(
١٢ص ٢٠٠٣اجتماعیة ریفیة وحضریة، كلیة آداب قسم االجتماعیة 

ســـحر فـــاروق الصـــداق، قـــیم العنـــف فـــي صـــحافة األطفـــال العربیـــة بـــالتطبیق علـــى مـــا یقـــرأه الطفـــل )  ٢(
٣٠ص ٢٠٠٠المصري دراسة للمضمون والقائم باالتصال والجمهور، رسالة ماجستیر كلیة اإلعالم ،
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،الحـــــادةواآلالتاللطـــــم والركـــــد والضـــــرب بالكلمـــــات الســـــتخدامفعـــــال ونتیجتهـــــا أن 
ها تشـكل خطـرا علـى حمایـة هـذه الفئـة أن فوبالتاليبالسالح اأن وأحي،والعصى 
ولكـن مـع ،مشـكلة یتـأذى منهـا الشـعور والجماعـات وتعتبر ظاهرة ولیسـت،من الناس

ضــرورة وضــع اطــر لدراســة شــاملة یقتــرح فــي تتطــور المســألة وربمــا أصــبحتاألیــام
وتـو أخـالقتتفـق مـع افعة لحل هذه الممارسـات الخاطئـة والتـى اللدااألسبابلمعرفة 

ود وتطبیـق ناع ، ثم رسـم الحـدواستخدام اسلوب الحوار واالق،لعربي اجهات مجتمعنا
الطرائـف إلـى الرادعة التي تتناسب مع كل واقعة ، وحـدث هـذا باالضـافةظمةأن ال

.والعالجیة لتالفیهاالوقائیة
مـاط السـلوك العـدوأن ه احـد أن ویعرف العنف االسري داخـل المجتمـع المصـري ب-

لرجـل اطار نظام تقییم العمل بـین افي الذي ینتج عن وجود عالقات غیر متكافئةأن 
ة كــل فــرد مــن أن والمــرأة داخــل االســرة ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن تحدیــد ألدوار ومــك

.المجتمع في االجتماعى السائداالقتصاديالنظام وفقا لما یملیه أفراد االسرة ، 
القهـر تـاجأن إعـادة إشـكالشـكل مـن ) األسرىومنه العنف (العنف أن حلیم . ویرى د-

فاالمر لیس خـاص فقـط بـالفقراء،اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیابالمعنى العام ، ادرایا و 
فهجــــوم أیضــــًا مــــا یمتــــد لیشــــمل الثقافــــة أن الضــــغوط االقتصــــادیة وأو البطالــــةأو 

ولــو ،كسـار ثقــافتهم ومحاولــة تقلیـد النمــاذجأن إلــى ر یـدفع بــالكثیرمــالثقافـة الغربیــة أ
ـــأن اســـتطعنا  ـــا بطریق ـــة نتعامـــل مـــع ثقافتن ـــه ة ایجابی تتعـــدد لمـــا أصـــابنا مـــا نحـــن فی

امــا ،الصــورتین إحــدىفــي لكــن نهایتهــا تتفــق،واعهــاأن وإشــكالهاالمواقــف وتتعــدد 
م قحـــل بـــل تتفـــاإلـــى ت لـــم تصـــلأن الهزیمـــة وفـــى كـــال الحـــالتین ، أو تصـــارأن ال

.النهایة في العنفإلى التى تؤدى" الكراهیة"المشكلة وتنشأ طرف ثالث 
لحـــاق" ایـــذاء شـــخص "یختلـــف دا الفـــالعنف معنـــاه واحـــ ٕ أن الضـــرر بـــه ونجـــد وا

فهــو ســلوك یكتســب وینشــأ مــع الطفــل خطــوة ،نفــس الطفــل منــذ صــغرهفــي العنــف یغــرس
أن فووهى فترة التمرد والعن،فترة الشباب والمراهقةفي زروتهإلى بخطوة لیصل

ونیــة ناغیـر القالــنفس أو المـادياإلكــراهأفعـالمعنــاه العـام عــن فـي لعنــفایعبـر
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) األشیاءواتفاقا ضد (األشخاصضد 
أن السـلوك العـدوماطأن ه احد أن على األسريالعنف ٢٠٠٠یعرف حلمى 

اطــار نظــام تقــیم العمــل بــین الرجــل فــي ي الــذي ینــتج عــن وجــود عالقــة قــوة غیــر متكافئــة
إفـــرادرد مـــن ة كـــل فـــأن تبـــدا ادوار ومـــكأن والمـــرأة داخـــل االســـرة ، ممـــا یترتـــب علیـــه 

.)١( األسرة
أن سأن الیرغـب فیـه ة غیر المحتملة بین ماالفجو إلى ویرجع محمد خضر العنف

)٢( وبین ما یحصلون علیه

.بعض المفاهیم المتعلقة بالعنف -
المفــاهیم االخــري للدرجــة التــى أو مــع مفهــوم العنــف تتــداخل بعــض المصــطلحات

الــــخ دون ....وابعــــاده وعواملــــه ومواجهتــــه بابهأســــالیمكــــن تفســــیر العنــــف والوقــــوف علــــى 
.جنبا لجنبالتعرض لهذه المفاهیم ومناقشتها

:نستكمل بعض المفاهیم االخرى المتعلقة بالعنف أن وال
Aggression)٣(یةأن مصطلح العدو-١

وتكـاد تتفـق تعریفـات كـل مـن )المفهوم / المصطلح (اهتم علم النفس خاصة بهذا 
أن یــل النفســى مــع معجــم العلــوم الســلوكیة مــع موســوعة علــم الــنفس علــى موســوعة التحل

أو Aggression Aggressivenessت تحــت مســمى المصــطلح  نــایــة  ســواء كانالعدو 
:هي یة ، عندهمنانها فالعدو بیفروق ثمة الفAggressivelyالمصطلح 
ي أن فعـــل عـــدوأو یمثـــل احـــدى طرفیـــه ســـلوك هجـــومىالـــذي ذلـــك المتصـــل(

ل طرفـه االخـر النقـد اللفظـى ویحتـیتخـذ اى صـورة مـن الهجـوم الفیزیـائي أن یمكن الذي 

سیهلة محمود بنات، العنف ضد المرأة أسبابه،  وأثاره، كیفیة عالجه، المعتز للنشـر والتوزیـع ، /  د) ١( 
١٩م ص ٢٠٠٦

محمــود ســعید الخــولي، العنــف فــي مواقــف الحیــاة الیومیــة، نطاقــات وتفــاعالت دار ومكتبــه اإلســراء  )  ٢( 
. ٩٣ص ٢٠٠٠للنشر، 

١٩٧٣ولمان ) ٣(
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) .)١(یحیاه الذي المهذب وكل كائن یجد لنفسه موقعا على هذا المتصل تبعا للموقف 
.العنف وآثاره على المجتمع المصري أسباب-٢
العنف واعأن -٣
الحلول والمقترحات -٤

الفصول القادمة في وله الحقاتناف نوهذا ماسو 
نوع الدراسة 

كشف إلى ها تهدفأن الدراسات الوصفیة ، حیث إلى هذه الدراسة تنتمى
.موقف معین أو الحقائق التى تتعلق بظاهرة

:منهج الدراسة 
ه أنة حیثنبالعیاالجتماعيهذه الدراسة هو منهج المسح فيهو المنهج المستخدم -

ة الوصفیة مع الدراسیتالءم
:الدراسة تأدوا

تطبق على فئات عمریة مختلفة من المجتمع المصري ن ااستمارة استبی
:مجاالت الدراسة 

.الجامعة في المدراس ،في اماكن العمل ،في الشارع ،في :ىنالمجال المكا-أ
عینة من فئات عمریة مختلفة من المجتمع المصري :المجال البشري -ب
.ات نافترة جمع البی: زمني المجال ال-ج

١٩٧١یزان) ١(
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األولالفصل 
:مقدمة 

الســــابقة األجیـــالمـــن ن اســـناإلمشـــكلة العنـــف ظـــاهرة مرضـــیة وســـلبیة تســـلمها 
جــازات علــم الــنفس واالجتمــاع ومتغیــرات التكنولوجیــا الحدیثــة ، أن إلیهــاوأضــافطورهــا و 

طأتــه و یـدرج تحـت كـابوسإلـى اآلخـرینلقهـر أداهتتحـول مــن یدیـهفـية العنـف قـفـإذا بطا
والســالم بــاألمنیســتیقظ علــى صــباح جمیــل زاخــر أو یفیــقأن فــيأمــللیــل ونهــار دون 

وتفســیراته واعــهأن والعنــف أســبابولــذلك عــالج هــذا الفصــل ،ینــة واالســتقرارأن والطــم
تـأجیج فـي اإلعالموالمجتمع وأجهزة األسرة، وكیف تساهم البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة

.العنف وخاصة النساء والشباب الذین یدفعون ثمنه دون أ ن یرتكبوه أن میز
التـــى تواجـــدت كمؤسســـة تربویـــة األســـرةالمجتمـــع وظیفـــة فـــي د حفـــظ النظـــامیعـــو 

محكم إشرافبقاء افراد المجتمع تحت إ مرتبطة بفكرة النظام و 
التــى والقــیمداتل مجموعــات االعــراف والقواعــد والعــاخــالن مــاإلشــرافویــتم هــذا 

یعمـــل كمـــرآه الـــذي و،نظـــام كـــل مجتمـــع مصـــريفـــي یســـتند علیهـــا التفاعـــل االجتمـــاعى
.تعكس مكونات هذا التفاعل 

.المؤدیة للعنف وآثاره على المجتمع المصري األسباب
توجـد عوامـل ماأن وتشار العنف بین الشباب أن یوجد تفسیر واحد صریح ألسباب ال-

.ذلك إلى عدیدة تؤدى
أعصــــابهالســـیطرة علـــى فــــي قدرتـــهأن سأن القـــد فوراء العنـــف هــــو األولســـبب ال-

ةطبیعـتكـون أن مشـاعره أوأذىأو تجاه موقـف آثـارهطبیعيرد فعل كومشاعره سواء 
یعتقــد، و األمــورمواجهــة أبســط فــي لعــدم تــوافر صــفة الصــبر والمثــابرة،الشــخصفــي 

واكتســابه اآلخــرینهــذه الطریقــة بإخافــة ه بحــل مشــاكله بأنــیمیــل للعنــف الــذي الشــاب 
عــزال أن والاآلخـرینعـدم احتـرام ةالنتیجـة تكـون عكسـیأن یعـرف لكنـه ال،االحتـرام

أسـاسالـذین همـا واإلحبـاطثم كره الناس له والمرحلة النهائیة عدم تخلصه من الغضب 
.لكل ذلك 
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ور ذجــإلــى عــین شــمسجامعــةفــي علــم االجتمــاعأســتاذةســامیة الســاعاتى . وترجــع د-
یــة ، أنیــة تلبســت العــالم روح عدو ناه بعــد الحــرب العالمیــة الثأنــحیــث تــرى ،مبكــرة للعنــف

والفنیــة ، حتــى قصــص واألدبیــةاالجتماعیــة الحیــاةشــتى مجــاالت فــي ظهــرت مالمحهــا
لم تخل من المسدسات والدبابات والطائرات  األطفال

رسـه، حتـى ازدادت یغثمار ما غرسه وال یـزال نيیجوالقطع الحریة، والیوم أصبح العالم-
عي الـذي تشـهده كـل یـوم تشرت ظواهر اإلرهـاب والعنـف الجمـاأن و،الجریمةتمعدال

لكن في العالم 
األزمـــاتســـتظل و ال،نالمدینــة الفاضـــلة ســیظل حلمـــا بعیــد المأو المجتمــع المثـــال

تري على المجتمع، فما الحل ؟ ت
م  إدارة األزمــات لتقلیــل الخســائر وتعظــیم المكاســب تعلنــأن قــد یكــون الحــل هــو 

: المجتمع مثاليإلى االبن عن وهم الوصولإلى والتنازل
-:سوف نستدرج أسباب العنف لدي المجمع المصري علي هیئة نقاطن واأل
الشخصیة مثل إلى أسباب ترجع

.باإلحباطتزاید الشعور الم-١
ضعف الثقة -٢
المراهقة أو طبیعة مرحلة البلوغ-٣
االعتزاز بالشخصیة وقد یكون ذلك على حساب الغیر -٤
والنفس فعاليناألاالضطراب -٥
على مواجهة المشاكل قدرةعدم ال-٦
عدم إشباع أفراد المجتمع لحاجاتهم  -٧
یة أنتفضیل الحلول العدو -٨
یة أن یة بسماتها العدوتباوجود السیكو -٩

لظلم مشاعر االضطهاد واإلحساس با-١٠
األمن أن قدفاإلحساس ب-١١
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فعاالت نسطحیة األ-١٢
فقر الحاجة للحب والرعایة -١٣
السلبیة في یحل المشكالت -١٤
من المواقف دون إیجاد حلول للمشكلة ساحبیة ناأل-١٥
.یر مالتدفياالعتماد والرغبة في فصام الشخصیة بین الرغبةأن ، و اإلدراكثنائیة -١٦
.األخرفعالیة مع أن ط الضعف الرواب-١٧
.فقد السیطرة على التصرفات عند الغضب -١٨
وجود عاهة تجعله یشعر بالنقص أو عوامل جسیمة كالتعب والجوع-١٩
وأصدقاءوتكوین عالقات اجتماعیة إقامةعجز الفرد عن -٢٠
أن للعدو أن سناألفعاالت مكبوته تدفع أنصراعات و -٢١
یصعب تحقیقه الذي ه من أن على الممنوعات وحرمالحصولفي الرغبة-٢٢
لألصدقاءترجع أسباب-ب
.رفاق السوء -١
.السیطرة على الغیر إلى النزعة-٢
)١(الشعور بالرفض من قبل الرفاق-٣

االسرة إلى اسباب ترجع-ج
التفكك االسرى -١
عدم متابعة االبناء -٢
ارتفاع عدد افراد االسرة -٣
وع النموذج االبوى المتسلط شی-٤
شــغال االم عــن دورهــا لتزایــد العــبء علــى كاهلهــا وغیــاب التوصــیة أن االب وســفر-٥

واالشراف التربوى على االبناء ، ما یفقدهم معیار الخلق القویم 

دوار المؤسسات غیر الحكومیة لحمایة الطفل من العنف، بدون نشر ،محمد أنس،) ١(
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نتــائج إلــى احــد هــذین العــاملین یــؤدىأن ف،القســوة الزائــدةأو التــدلیل الزائــد لالبنــاء-٦
ق بسلوك االبنسلبیة تتعل

ثقــة الفــرد باالســرة مــن حیــث العالقــات حیــث تحولــت العالقــة مــن عالقــة تكامــلأن فقــد-٧
.التسرب والعنف كمحصلة طبیعیةإلى صراع وهجوم متبادل یؤدىإلى 

:طبیعة المجتمع مثلإلى ترجعأسباب
تشار سلوكیات االمباالة أن -١
االجتماعيضعف التخطیط -٢
ف العنأفالمتشار أن -٣
)١(ینأن ضعف التشریعات والقو-٤
يالمجتمع المصر في حلقات النقاش والحوارإلى االفتقار-٥
االستقالل عن الكبار والتحرر من السلطة الوالدیة في الرغبة-٦

المجتمــــع فــــي بعــــض العوامــــل المرتبطــــة بــــالعنفإلــــى وفیمــــا یلــــى ســــوف نشــــیر
-:بشكل خاص وهى تتمثل فیما یلى يالمصر 

)٢(صلة بالظروف االجتماعیةعوامل ذات-أ
األجیالووجود مسافات متباعدة بین االجتماعيكالصراع 

-:عوامل اقتصادیة -أ
، كل ذلـك یـؤدىاإلحیاءفي وخاصةاألمیةتشار أن المتدنى واالقتصاديالمستوى 

ـــى  االهتمـــام التـــام وعـــدم االهتمـــام بهـــم مـــن قبـــل موظهـــورهم بعـــد،االتجـــاه نحـــو العنـــفإل
تولیـد إلـى المسـتویات اقتصـادیا واجتماعیـا یـؤدىمـع اخـتالف الذاللوشعورهم با،ناآلخری
.العنف 

محمد أنس ، المرجع السابق )١(
عبد الملك أشیهون، مجلة العلوم االجتماعیة، بدون نشر )٢(
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الفقر وبطالة رب األسرة -
العربیـةرناداخل أسـویرجع الكثیر من علماء النفس واالجتماع سبب اتساع دائرة العنف -

ألسـرة، ممـا خفاض دخـل اأن وسبب البطالةباألسرة زیادة الضغوط االقتصادیة على إلى 
،عنــف ســواء ضــد األبنــاءإلــى الــذي یتحــول مــع أي مشــكالت،النفســيالضــغط إلــى یــؤدي

ونقـص ،وعـدم التشـجیع، الة حـادةمثل الصفع والركل والحرق والضغط والضرب باستخدام
یة أنالحب والمودة والرعایة مما یعد إساءة وجد

-:عوامل نفسیة-٣
مــورث یتــأثر بــه الفــرد بــالمحیط أو ت بالجنیــاب ولــیس ســلوك العنــف ســلوك مكتســ

ـــة تفـــاعالالخارجي،ویتفاعـــل ـــرا مـــع البیئـــة الجغرافی ـــة كبی واالجتماعیـــة والمؤسســـات التعلیمی
. على المحیط الخارجينسقا متفتح تشكل 

والعنف كما قال العلماء موجود داخـل المتجمـع، وجمیـع األفـراد  یمارسـون العنـف 
أن سأن الأن عنـف یمـارس فـي حـدود معقولـة كالأن مختلفـة، فـإذا كبدرجاتولكن

ســویا، ولكــن غیــر ذلــك یكــون لدیــه فــي الشخصــیة یصــاحبه ظهــور اضــطرابات   نفســیه، 
ه مفهـــم ســـیكولوجي أن ث عـــن مفهومهـــا بنتحـــدمرحلـــة المراهقـــة تجعلنـــاأن ولـــذلك ف

إلـى لعقلـيالنضـج ادقیق بین المرحلة التي یبلغ فیها الطفـل مرحلـة الطفولـة لینقـل مـن سـن 
و هنـــا یجـــب االصـــطدام مـــا بـــین اللـــذات ،الطفولـــة والرشـــد مـــا بـــین إلـــيالمرحلـــة الوســـطي 

والعادات والتقالید من جهته ومن موقف األسـرة واسـتخدام أسـالیب الضـرب والمعارضـة مـن 
الطالـب وتجعلـه مقیـد أو المؤسسات التعلیمیة التـي تشـیر التلمیـذإلى جهة أخرى باإلضافة

) ١(ة أخرىالحریة من جه
عاقتهم الذهنیةأن یة األطفال أن عدو(ومن العوامل النفسیة  ٕ )فسهم وا
.هفعاالتأن نفسیه ومواقف وتجارب  جدیدة علیه وعلى تتعرض الشباب ألزما

ونیة أن العوامل الق-٤

عبد الملك شیهوني المرجع السابق  )١(
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ونیــــة أن عــــدام األهلیــــة الــــقأن ونــــي للمــــرأة والطفــــل وأن ني الوضــــع الــــقتــــدك
. یعاتین والتشر أنوضعف القو 

: وسائل اإلعالم-٥
أن أفــالم العنــف وأو التــي تنشــر حــاالت العنــف فــي المجتمــع عــن طریــق التقلیــد

. وتعتبر هذه األماكن مصدر هام لترویج أعمال العنف،ي الفیدیودتشار نوا
ها  االســــتفزازیة فـــي عــــرض المنتجــــات والســــلع المتعــــددة لیبوســـائل األعــــالم وأســــا

)  ١(المتنوعة
ــالدأرادت عــدد الســاعات التــي تقضــیها الشــباب  فــي مشــاهدة ىراســة التعــرف عل

المسلســل أو األفــالمأو الســینما ومــا هــي البــرامجأفــالممشــاهدة أو الفیــدیو،أو التلیفزیــون
تها، ثم التعرف على أراء هؤالء الشباب تجاه مشـاهد العنـف والجریمـة دالتي یفضلون مشاه

إلـــى المشـــاهدة، ثـــم تطرقـــت الدراســـةبعـــدنفوســـهما فـــي هـــل تتـــرك أثـــر و ، ها التـــي یشـــاهدون
. ونأنرم ورجل القعلى أرائهم تجاه العالقة بین المجالتعرف 

عــرض أخبــار الجریمــة أن إلــى یــةأن الدراســة المیــدســتخالص نتــائجوقــد تــم ا
أســلوب : همــازاویتــین ة فــي الصــحف والمجــالت تمــت دراســتها مــن نحرفــالمكیات والســو 

وســــائل األعـــــالم تعــــرض الجریمــــة والعنــــف بأســـــالیب أن اآلراء بالعــــرض، إذا جــــاءت 
. مستحدثة

وتعرض التفاصیل الدقیقة بشكل  شیقة وهـذا مـا سـیتم عرضـه  فـي نتـائج الدراسـة 
. الحقا

:  كما یلياآلراءأما الزاویة  األخرى فهي أسلوب العرض على المراهقین إذا جاءت 
ل وقائع الجریمة والعنف لمخیلة المراهق لتشكین اتطلق العن-١
تعمق أحساس المراهق بعدم الرضاء عن الحیاة الواقعیة -٢

الجتماعیــة فــي مجــال رعایــة الشــباب للمجــال المــدرس، جمــال شــحاته حبیــب ، الممارســة للخدمــة ا)١(
٣٨٩-٣٨٥مطبعة نور االجتماعیة ص 
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تبالغ في عرض أحداث الجریمة -٣
أسباب أخرى مثل 

الكامنة بین القول والفعل القوة 
لـدي كثیـر أن الحرمـأن كما ،الرشوة واستقالل النفوذكثیر من قیم الفساد هدسیا

.سلوكیات غیر مقبولةلي االقتصادي یؤدلشباب مع قلة الدخل من ا
على نفسـه وذلـك نتیجـة شـعور بالقسـوة أو على األشیاءأن یقوم الفرد منا بالعدو

ن اللعدو أن سنة تدفع األفعاالت مكتومأنصراعات و أن وعدم الحن
والخبـرات التـي ونوع العالقات البیئـة ،أن سأن لها النوع التربیة التي یتعرض

.یمر بها 
ونوبـات ،البكـاءكفعـاليأن الفجـار أن كـالأخـريناك من یعبر عنها بطریقة ه

إیـــذاء أو اآلخــرینعـــن غضــبه إیـــذاء تعبیــرالإلـــى الغضــب، وهنــاك مـــن یفعــل  بـــه األمــر
.الذات



٢٠

يناالفصل الث
واع العنفأن

واع علــى أن واع عدیــدة ویتطلــب األمــر التفرقــة بــین هــذه الأنــإلــى یتفــرع العنــف
-:التاليالوجه 

من حیث الشرعیة : أوالً 
العنف الشرعي -
الغیر شرعي -

:العنف الشرعي
ــــف الــــذي یشــــرعه الــــق ــــره ســــلطات الدولــــة الســــتقرار النظــــام أن هــــو العن ون وتق

األمن والمحافظة على هیئة الدولة تبابواست
-:مثال هذا النوع 
القـوة ضـد أحـد األفـراد هم باسـتخدام مجموعـة مـنأو یقوم أحد رجال الشرطةعندما 

طرح أحد الجرمین على األرض أو كدفع
علــى الخــارجینأو فــي مقاومــة المجــرمینهــذا الــنمط مــن الســلوك ضــروريأن 

النظـــام فـــي المجتمـــع المصـــري، وهـــذا هـــو المقصـــود بـــالعنف الشـــرعي، أي أو ونأن الـــق
خدم ســلطة الــدول ســتتو ،ونــا ومــن ثــم ال یترتــب علــى مقترحــه عقــاب أن العنــف المقبــول ق

ونیــة والنظــام فــي المجتمــع واســتخدام القــوة أن العنــف بطریقــة شــرعیة الحمایــة الشــرعیة الــق
المتظــاهرین لعــودة وتغریــق، ب وقمــع المظــاهراتل المســیلة للــدموع فــي فــض  الشــغبــوالقنا

)    ١(ینأن الزراعیة لالئحة القوىضام البناء على األرالنظام واستتباب األمن وهد

العنف غیر الشرعي -ب

١٤محمد  السید حسوته، المرجع السابق، ص )١(
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وعنــدما ) عكــس العنــف الشــرعي(ون أن وال یقــره قوهــو العنــف الــذي ال یحمیــه
ذلـك السـلوك أن د آخـر علـى األرض فطرح فر أو یقوم أحد األفراد في المجتمع بضرب

.ونأن عد ممارسة لسلوك عنیف یعاقب علیه القی
:العنف من حیث القائم أي الفاعل : یاناث

رديالعنف الف-
العنف الجماعي -

: العنف الفردي
أثناء هسبأو قتلهأو وهو العنف الذي یقوم به أحد األفراد مثل قیام فرد بضرب فرد أخر

ه یحدث بین األفراد في حیاتهم الیومیة أن غضبه، وهو عنف فردي ل
العنف الجماعي 

الحربأو اإلرهابیتمثل هذا النوع من العنف في حالة 
العنف من حیث نوع الضرر : ثالثا

)    ١(العنف المعنوي–العنف المادي 
)  ٢(ف والشتم وغیرهكالسب  والقذ

: واع وهيأنأربعة إلى وهناك تصنیف أخر من وجهة نظره حیث یتفرع العنف
: العنف الموقفي-١

تج مــن عوامــل موقفیــة معینــة تســهم وتضــخم مــن العنــف النــوع مــن العنــف ینــوهــذا
الكحول والمخدرات وجماعة الرفاهـة والشـللیة وسـهولة الحصـول علـى أن ل الفقر و إدممث

)  األسلحة یتناولها مثل سكین أداة حادة مسدس
- :عنف العالقات بین األفراد-٢

ات و المشـاجرات حنینشـأ مـن المشـاوینتشر هذا النوع مـن العنـف بـین المـراهقین و 

محمد السید حسونة، العنـف لـدي طلیـة المـدارس فـي مصـر، المركـز القـومي للبحـوث التربـوي، القـاهرة )١(
؟  .١٤، ص٢٠٠٠

هرة  السلوكیة المدرسة دار المعارف الجامعیة االسكندریة احمد  مصطفي احمد، المظا) ٢(
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الشخصیة بین األفراد  في عالقاتهم بعضهم البعض 
العنف السلبي -٣

سلوك غیر مقبول اجتماعیا ومـن أو وهذا النوع من العنف یكون جزءا في جریمة
أمثله ذلك الجرائم المختلفة من قتل وسرقة 

عنف األمراض النفسیة -٤
واع السـابقة ویرجـع أن ارا مـن التقـر حرافـاأن وهذا النوع من العنف یكـون أكثـر 

) ١(خلل في الجهاز العصبيإلى هذا النوع
هناك أربعةأن ضح واع العنف أو أنجالتنج عن أن ، جووفي بحثین كتبهما

واع العنف أن
إلــى األربعــة تتفــرعواعأن الهعنـف مقصــود عنــف غیــر مقصــود واضــح وكــامن وهــذ

یصـلأن ه یمكـن أن مـا یتمیـز بعـام وعنـف شـخص خـالص، ولكـل منهىهیكلعنف 
والعنـف داخـل الشـخص ذاتـه وبـین ،فهنـاك العنـف ،تحدیدهاأو نتائج یصعب حصرهاإلى 

إلــى األشـخاص الجماعــات وبــین الطبقــات ثـم بــین المجتمعــات والــدول عنـدما یخــرج العنــف
.النطاق الدولي إلى ثم بین المجتمعات والدول عندما یخرج العنف،النطاق 

واع مـــن العنـــف غیـــر مباشـــر مثـــل الفقـــر أن تقلیـــد مباشـــر فهنـــاك فالعنـــولـــیس كـــل 
ـــى  ـــه المادأن یعنـــي ســـوي حـــرموال،الفقیـــرأن سأن الالمفـــروض عل یـــة ه مـــن حاجات

فــي مقومتهــا الحریــات أن سأن المــن حقــوق أن والقمــع الــذي یعنــي الحــرم،األساســیة
إلــى الـنفسإلــى الغیـرإلــى المجتمـع،إلــىســواء بالنسـبةواالغتـراب،واعهـا المختلفــةأن ب

. ةالنفسیة والروحیمن الحاجات أن ویعني الحرم،عةیالطب

محمد السید حسونة، العنـف لـدي طلیـة المـدارس فـي مصـر، المركـز القـومي للبحـوث التربـوي، القـاهرة )١(
؟  .١٤، ص٢٠٠٠
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الفصل الثالث
النظریات المفسرة لسلوك العنف األسري 

هناك ثالثـة مـداخل أن التراث النظري لمشكلة العنف األسري تبین إلى بالرجوع
:نظریة تساهم في دراسة هذه المشكلة وهي

conflictمـــدخل الصـــراعfunctional approachالمـــدخل الـــوظیفي 

approach مـدخل علـم الـنفس االجتمـاعيsocial psychological وینهـب أصـحاب
مشـكلة العنـف األسـرى تظهـر عنـدما یفشـل المجتمـع فـي وضـع أن إلى المدخل الوظیفي

أن إلـى لصـراعضوابط قویة علـى سـلوك أعضـاء المجتمـع بینمـا یـذهب أصـحاب مـدخل ا
أمـــا ،العنـــف األســـرى یحـــدث نتیجـــة اإلحبـــاط بســـبب عـــدم المســـاواة بـــین أعضـــاء المجتمـــع 

ـــذهبون ـــنفس االجتمـــاعي فی ـــم ال ـــى أصـــحاب مـــدخل عل أعضـــاء المجتمـــع یتعلمـــون أن إل
السلك المتسم بالعنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بها أي نمط آخر من السلوك 

-:ثة عدد من النظریات السوسیولوجیة من أهمهاویتفرع عن هذه المدخل الثال
، ونظریــة الثقافــة الفرعیــة أن نظریــة التعلــیم االجتمــاعي، ونظریــة اإلحبــاط والعــدو

للعنــف ونظریــة الضــبط االجتمــاعي وفیمــا یلــي عــرض مــوجز أهــم القضــایا النظریــة التــي 
. تشیرها هذه النظریات حول تفسیر سلوك العنف األسرى

social learningیم االجتماعي نظریة التعل-١

ـــات السوســـیولوجیة التـــي تهـــتم  ـــیم االجتمـــاعي مـــن أهـــم النظری ـــة التعل ـــر نظری تعتب
بتفســـیر عملیـــة تعلـــیم ســـلوك العنـــف األســـرى مـــن خـــالل التقلیـــد والمحاكـــاة ویرجـــع الفضـــل 

alpertدور أن األكبــر فـــي االهتمـــام بموضــوع التعلـــیم عـــن طریـــق المحاكــاة البـــرت ب

banduraالتعلــیم الصــناعي مــن أن الــذي قــدم خالصــة أبحاثــه فــي كتــاب یحمــل عنــو ،
أن سأن معظـم سـلوك الأن ) ١٩٧٧(دورا أن ویـدري ب١٩٦٢خالل المحاكـاة عـام 

أن سلوك متعلم، ویتم من خالل القدرة إذ یمكن للفـرد مـن خـالل مالحظـة سـلوك اآلخـرین 
. جاز السلوك الجدیدأن یتعلم كیفیة 

ـــــد  ثالثـــــة مصـــــادر رئیســـــیة للســـــلوك العنیـــــف فـــــي ) ١٩٧٨(دورا أن حـــــدد بوق
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المجتمـــع الحـــدیث وتتمثـــل هـــذه المصـــادر فــــي تـــأثیر األســـرة والثقافـــة الفرعیـــة، واالعتــــداء 
. تسبب العنف بدرجات متفاوتةأن بالنموذج الرمزي، وهذه المصادر یمكن 

العنــف حیــث یــتعلم فاألســرة تعــد المصــدر األول الرئیســي فــي تعلــم األفــراد ســلوك
العنــــف هـــو الطریـــق الوحیـــد للحصـــول علـــى مــــا أن األفـــراد المعـــاییر والقـــیم التـــي تبـــین 

ـــوا ضـــحایا للعنـــف أن وربمـــا یـــتعلم الـــبعض ،یریـــدون أن دورا أن وقـــد أفتـــرض ب،یكون
ي لكــي أن اآلبــاء الــذین یســتخدمون أســلوب العقــاب البــدني یــزودون أبنــاءهم بنمــوذج عــدو

ـــاألبوین أن إلـــى فـــي هـــذا اإلطـــار) دوراأن ب(یر یقلـــدوه ویشـــ ـــال یتـــأثرون بشـــدة ب األطف
فاآلباء الذین یفضلون طرق القهر والقسـوة فـي ،كقدوة في كیفیة التأثر على سلوك اآلخرین 

اســـتخدام أســـالیب عنیفـــة مشـــابهة فـــي الســـیطرة علـــى ســـلوك إلـــى یمیـــل أطفـــالهم،المعاملـــة
أن فــي أحــوال كثیــرة تنشــئ االســتجابة ألســالیب العــدوطاعــة اآلبــاء أن كمــا ،أصــدقائهم

. من خالل االقتداء بالنموذج التوجیهي في الكالم واالتجاه
frustration andأن نظریة اإلحباط والعدو-٢ aggressioky

أحـدي نظریـات الشـائعة فـي تفسـیر مشـكلة العنـف أن والعدواإلحباطتعد نظریة 
ینــتج دائمــا عــن ،أن النظریــة علــى افتــراض اســاس العــدوویركــز أصــحاب هــذه ،األســرى

أن ویعرف بعـض البـاحثین اإلحبـاط بأن ظهور بعض أشكال العدوإلى االحباط یؤدي
إلــى ه اإلعاقــة المتتابعــة للســلوك حیــث یحــدث اإلحبــاط عنــدما ال یســتطیع الفــرد الوصــول

ــــذي یهــــدف مباأن بأن شــــيء یریــــده كمــــا یعــــرف العــــدو ــــى شــــرةه الســــلوك ال ــــذاء إل إی
ي أن البــــدني والعــــدوأن ضــــده ویشــــمل ذلــــك العــــدوأن الشخصــــي الــــذي یواجــــه العــــدو

نظریـة اإلحبـاط والعـدوأو conflict theoryصـار نظریـة الصـراع أن اللفظـي ویـذهب 
ـــى أن  العنـــف یعـــد نتیجـــة مباشـــرة لعـــدم العدالـــة وعـــدم إلـــى االحبـــاط الـــذي یـــؤديأن إل

الفرصــة المتاحــة داخــل المجتمــع ومــن ناحیــة أخــرى یــري أصــحاب المســاواة والفقــر ونقــص
العنـف سـالح قـوي مـن الحـرب بـین الجنسـین فـالعنف األسـرى یعـد دائمـا أن هذه النظریة 

احد الوسائل األساسیة لفرض سیطرة الرجل على المرأة داخل   
األسـرى فـالزوج الــذي یتعـرض للصــراعات فـي مجــال عملـه ویشــعر بالضـعف فــي 
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أن أي عناصـر أخـرى فـي البیئـة الخارجیـة فأو التعامـل مـع زمالئـهأو م فـي عملـةالتحك
ه یحـاول تحویـل اإلحبـاط أن منزلة یمارس القوة علـى أفـراد أسـراته إذ إلى ه عندما یعود

قوة داخل أسرته وقد یأخذ هـذا العنـف شـكل العنـف الجنسـي مـع أفـراد األسـرة إلى الخارجي
أي حاجــة جنســیة إلــى وممارســة العنــف للجنســي هــذا ال ترجــع)أبنــة زوجــةأو مــع ابنتــه( 

اإلشباع الجنسي یمكـن تحقیقـه أن بقدر ما هي رغبة في ممارسة القوة والسیطرة وخاصة 
خارج نطاق األسرة وخاصة في المجتمعـات الغربیـة، وتتفـاوت درجـة العنـف األسـرى تفاوتـا 

ت درجــة الحــرمأن الفــرد وأیــا كي منــهأن النســبي الــذي یــعأن كبیــرا حســب حــدة الحــرم
سـلوك العنـف نتیجـة إلـى لـدى الفـرد ممـا یدفعـهه یخلق حالة من عدم الرضـا أن فأن 

عـــدام العدالـــة االجتماعیـــة وســـیطرة القـــیم المادیـــة كمـــا أن لإلحســـاس بـــالظلم االجتمـــاعي و
داخــل عــدم  المســاواة فــي المعاملــة بــین األبنــاءأن إلــى صــار تلــك النظریــةأن یــذهب 

األسرة الواحدة، وشعور الطفل بالظلم واالضطهاد والقسوة في معاملـة یزیـد مـن میـل الطفـل
یسلك سلوكا عنیفا وتطبیقا لهذه النظریة أفادت العدید من الدراسـات التـي أجریـت أن إلى 

-:أن حول العنف األسرى 
ـــــذاء الزوجـــــة مـــــن قبـــــل الـــــزوج یحـــــدث علـــــى جمیـــــع المســـــتویات االقتصـــــادیة  إی

خفــض  الـــدخل أن االجتماعیــة ولكنــه أكثــر شــیوعا وأشــد قســـوة  فــي الطبقــة الــدنیا فكلمــا 
، .ارتفع اإلیذاء الجسدي للزوجة

حیــث یتوســطها العدیــد ،العنــف األســرى غیــر مباشــرةو الــدخلالعالقــة بــینأن 
المصــادر المرتفعــة فــي شــدة الضــغوط والتــوتر أمــا األســر ذاتمــن اآللیــات التــي تقلــل مــن 

دخل ومســــتوي التعلــــیم لكــــل مــــن األزواج والزوجــــات فتــــنخفض فیهــــا معــــدالت اإلیــــذاء الــــ
. الجسدي

ة المهنیــة ومســتوي التعلــیم المســتوي االقتصــادي أن اخــتالف الــزوجین فــي المــك
ازدیــاد توجیــه اإلیــذاء البــدني لهــا مــن زوجهــا وذلــك فــي جمیــع إلــى الصــالح الزوجــة یــؤدي

األســرى هــو اســتجابة الضــغوط بنائیــة واحباطــات العنــفأن الطبقــات وبــذلك نســتخلص 
ه یـؤديأن المـادي أشـد قسـوة لأن لكـن اإلحبـاط النـاتج عـن الحـرمأن تنتج عن الحرم
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ب الــزوج الــذي یفتقــد المــوارد المادیــة التــي تحقــق أن اإلیــذاء الجســدي للزوجــة مــن جإلــى 
غیــر قــادر، عــل مواجهــة أنكأن التوقعــات المعیاریــة ومســئولیاته تجــاه أفــراد أســرته ف

ـــاء األســـرة وســـد احتیاجاتهـــا بســـبب  ـــه المهنیـــة أن خفـــاض مســـتوي تعلیمـــه ومـــكأن أعب ت
ـــــه ـــــه فأن ه ذو مـــــكأن لأو ودخل ـــــة منخفضـــــة عـــــن زوجت الضـــــغوط أن ه اجتماعی

واألحباطـــات قـــد تدفعـــه آلـــي اســـتخدام العنـــف مـــع أفـــراد أســـرته وخاصـــة مـــع وجـــود معـــاییر 
. ة هدفا مشروعا یصب علیه غضبه وینفس فیه عن احباطاتهتكون الزوجأن لیسمح ب

the subculture of violenceنظریـة الثقافـة الفرعیـة للعنـف -٣

theory

ســــلوك أن ترتكـــز نظریـــة الثقافــــة الفرعیـــة للعنــــف علـــى افتـــراض أســــاس مـــؤداه 
أن یـــة فالعنـــف یعـــد نتیجـــة مباشـــرة لتبنـــي قـــیم الثقافـــة الخاصـــة للعنـــف وطبقـــا لهـــذه النظر 

هــــم أن أعضــــاء الثقافــــة الفرعیــــة للعنــــف یتصــــرفون بشــــكل أكثــــر عنفــــا مــــن اآلخــــرین ل
آخــري داخــل نفــس إلــى یخضــعون للمعــاییر واالتجاهــات نحــو العنــف تختلــف مــن جماعــة

أن لهـــا اتجاهـــات إیجابیـــة نحـــو العنـــف وأن المجتمـــع وتتمیـــز الثقافـــة الفرعیـــة للعنـــف ب
كمــا یفضــل أن ســلوك العنــف  فــي كثیــر مــن األحــيهــذه االتجاهــات تشــجع علــى ظهــور 

األعضــاء الــذین ینتمــون لهــذه الثقافــة الفرعیــة أســلوب الخشــونة فــي المعاملــة كمــا یشــجعون 
الثقافــة الفرعیــة أن wolfgang) جأن وولفــج( ي بــین الــذكور ویــري أن الســلوك العــدو

هــذه الثقافــة الفرعیــة للعنــف تنتقــل مــن جیــل ألــي جیــل عــن طریــق التنشــئة االجتماعیــة وفــي
لیسمح باستخدام العنـف حیـث یـتم بشـكل خـاص التشـجیع علـى ممارسـة العنـف فـي مرحلـة 

العنف یعد سلوكا متعلما ومقبـوال اجتماعیـا فـي أن الطفولة وخالل مرحلة البلوغ كما یري 
هــم قــد یصــبح أن إطــار الثقافــة الفرعیــة للعنــف حیــث ال ینظــر إلــي اســتخدام العنــف عــدو

ـــق مصـــطلح العنـــف ـــة ویطل ـــاتهم ووســـیلة لحـــل مشـــكالتهم االجتماعی جـــزء مـــن أســـلوب حی
machismaهفــوة أو یــة نحــو إیــه نظــرهأن علــى الشــخص الــذي یســتجیب بعنــف وعــدو

أو ه لــــه فیتعــــدي علــــى اآلخــــرین وقــــد یضــــرب األزواج زوجــــاتهمأن بســــیطة یعتبرهــــا أه
ة یســبب أن ر الــزوج بالمــهشــعو أن یقتلــونهم ال قــل هفــوة تحــدث  فــي وقــت غیــر مناســب 
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الثقافـات أن إلـى جأن یقتلهـا كمـا أشـار وولفـجأو ضحكة من زوجته قد تجعلـه یضـربها
الفرعیــة التــي تشــجع األســرى تكــون أكثــر شــیوعا بــین الفئــات االجتماعیــة الــدنیا وهــي ســبب 

أن رئیســــي الرتفـــــاع معـــــدالت جـــــرائم العنـــــف األســــرى لـــــدي هـــــذه الجماعـــــات كمـــــا یـــــري 
ص الـــذین یمارســـون العنـــف األســـرى قـــد تكـــون اتجاهـــاتهم بالضـــرورة إیجابیـــة نحـــو األشـــخا

. فسهم  فیهاأن العنف بل یتصرفون بعنف بسبب الظروف البیئیة التي وجدوا 
social control thcoryنظریة الضبط االجتماعي -٤

تعــد نظریــة الضــبط االجتمــاعي إحــدى النظریــات التــي تســاهم  فــي  تفســیر ســلوك 
بثقــت عــن أن كمــا تعــد النظریــة مــن بــین النظریــات السوســیولوجیة التــي ،نــف األســرىالع

ه أن العنــف علــى اعتبـــار إلــى االتجــاه الــوظیفي فــي تفســیر ســلوك العنـــف والتــي تنظــر
یــة أن سأن العنــف غزیـرة أن اسـتجابة للبنــاء االجتمـاعي ویــري أصـحاب هــذه النظریـة 

لمجتمــع فــي وضــع قیــود محكمــة أعضــائه فأعضــاء فطریــة تعبــر عــن نفســها عنــدما یفشــل ا
ون أن المجتمــع الــذین ال یــتم ضــبط ســلوكهم عــن طریــق رجــال الشــرطة والخــوف مــن الــق

صـــار هـــذه أن أي عـــن طریـــق وســـائل العنـــف بـــین أعضـــاء المجتمـــع والحـــل الـــذي یـــراه  
socialالنظریة للحد من العنف األسرى یمكـن فـي زیـادة ارتبـاط  األشـخاص بالجماعـات 

integration التـــي یعمــل علــى إشــباع احتیاجـــاتهم النفســیة واالجتماعیــة وتغــرس القـــیم
ســــلوك العنــــف األســــرى ال یعنــــي مجــــرد تســــمیة لشــــخص أن تمــــاء، أن الدینیــــة وقــــیم ال

ابنـه أو أخـاهأو جـدهأو زوجتـهأو أمهأو المجني علیه أباهأن اعتدي على أخذ سواء ك
خبـــرات االجتماعیـــة والنفســـیة التـــي مـــر بهـــا هـــذا الشـــخص األمـــر یتوقـــف علـــى الأن بـــل 

فالفرد الذي یخـرج عـن القاعـدة االجتماعیـة بممارسـة العنـف قـد یقـبض علیـه وقـد حـدد نـاي 
NYE ـــة أن أحـــد ـــة الضـــبط االجتمـــاعي ثالث مـــاط مـــن الضـــبط یمكنهـــا أن صـــار نظری

. ضبط لسلوك العنف األسرى
. الضبط المباشر-١
ر الضبط الغیر مباش-٢
الضبط الذاتي  -٣
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یـــن أن الضـــوابط التـــي توضـــع أمـــام الفـــرد مثـــل القـــوإلـــى یشـــیر الضـــبط المباشـــر
واعــا معینــة مــن الســلوك فــي صــور العقــاب كمــا فــي حالــة العقــاب أن الرســمیة التــي تجــرم 

.. على الضرب والجرح والقتل والسـرقة بـاإلكراه واالغتصـاب وهتـك العـرض والحریـق العمـد
ط غیر المباشر أساسا على االرتباط العاطفة بالوالـدین أمـا الضـبط الـذاتي الخ ویركز الضب

الشــعور الــذي یكــون لــدي الفــرد والــذي یعمــل علــى توجیــه ســلوكه فعنــدما تنــدمج إلــى فیشــیر
ون أن یــن فــي نفــس الفــرد تصــبح جــزاء منــه وبــذلك یطبــع الــقأن القواعــد األخالقیــة والقــو

ون هــو الشــيء الصــحیح الــذي أن الــقأن لتهاكــه غیــر شــرعي ولكــنأن أن لــیس ل
األســرة تعــد مــن أهــم مصــادر أن ) ١٩٨٢(یتمســك بــه وتــري ســامیة الخشــاب أن یجــب 

كلمــا زاد التكامــل األســري زادت قــدره أن إلــى الضــبط المباشــر وغیــر المباشــر كمــا تشــیر
االتجــاه إلــى األســرة علــى ممارســة الضــبط وحمایــة أطفالهــا مــن التیــارات المنحرفــة واســتناد

بصـیاغة نظریـة لدراسـة ١٩٨٠وزمالؤه عـام STRAUSقام ستراوس أیضًا الوظیفي 
العنف األسرى أطلقوا علیها نموذج النسق للعنف داخل األسرة وهي نظریـة متعـددة األبعـاد 
وتتسم بالعمومیة حیث یؤخذ النسق بأكمله فـي االعتبـار مـع مـا یـتم فـي مـن تفاعـل متبـادل 

نفســـر ســـلوك أن النســـق وفـــي هـــذا الصـــدد یقـــول ســـتراوس وزمـــالءه إذا أردنـــا بـــین أجـــزاء 
نتعامــــل فقــــط مــــع مظــــاهر العنــــف الجســــدي لألبنــــاء أن العنــــف داخــــل األســــرة ال یكفــــي 

والشجار بین األزواج والزوجات بل ینبغـي البحـث عـن األسـباب المباشـرة لهـذا العنـف فمـن 
العنـــف والبیئـــة التـــي تحـــدث فیهـــا قبـــل الضـــروري فهـــم األحـــداث التـــي تـــدور حـــول مواقـــف 

هنــاك أربــع نظریــات سوســیولوجیه أن إلــى فهــم حقیقــي تخلــص ممــا ســبقإلــى الوصــول
یمكنهــا تفســیر ســلوك العنــف األســرى وهــي نظریــة الضــبط االجتمــاعي ونظــرا لتعقــد مشــكلة 

بهــا وأبعادهــا اعتمــادا علــى مــدخل نظــري أن العنــف األســرى وصــعوبة دراســتها بجمیــع جــو
. حد سوف تعتمد على جمیع هذه النظریات في تناول وتفسیر المشكلة موضوع البحثوا

_:العوامل المفسرة لمشكلة العنف ومنها
_    :فرضیة التعلم وثقافة العنف -١

الســـلوك العنیــف للمـــراهقین واألطفـــال أن ویقــوم هـــذه النظریــة علـــى افتـــراض مفــاد 
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إیجابیـة أو فیها تـدعیم السـلوك بصـورة سـلبیةیظهر عبر سلسلة من مواقف التعلم التي یتم 
تعلـــم أن عــن طریـــق العقــاب وتفتــرض هــذه النظریــة أو أي عــن طریــق التعزیــز واإلثابــة

العنــف ال یحــدث فــي عالقــة خطبــة عبــر عالقــة المثیــر واالســتجابة ولكنــه یــرتبط بعوامــل 
بیئــة تشــع عنفــا ت هــذه الأن البیئیــة المحیطــة للفــرد فــإذا كأو الشخصــیةأن أخــرى كمــا 

نكشـف أن یة تعلم العنف تزداد وفي ضوء ذلـك یكـون مـن األفضـل هنـا أن إمكأن ف
تشـع هـذا العنـف علـى الصـغار والمـراهقین وأول هـذه البیئـات أن عن البیئات التي یمكـن 

ســوء اســتخدام لألطفــال وتفتــرض نظریــات العنــف أو هــي بیئــة األســرة قــد تشــع عنفــا أســریا
مــتعلم داخـل األســرة یمثـل أحــد المكونـات الرئیســیة فـي العنــف المدرسـة وتتجــه العنـف الأن 

الفــروض المــتعلم داخــل األســرة یمثــل أحــد المكونــات الرئیســیة فــي العنــف المدرســة وتتجــه 
الفــروض النظریــة هنــا نحــو تأكیــد العالقــة الوثیقــة بــین خبــرات التنشــئة داخــل األســرة وبــین 

تجــت أطفــاال أن أن خبــرات مشــبعة بــالعنف والعــدوت هــذه الأن یــة فكلمــا كأن العــدو
األسـر أو وتكون هذه العالقة أكثر احتماال فـي األسـرة الفقیـرةأن أكثر میال للعنف والعدو

ي أن أمـا الـثأن ي قـدرا مـن الحـرمأن األسـر التـي تـعأو التي بهـا مشـكالت اجتماعیـة
ا الشـــارع وعنـــف المنـــزل وعنـــف هـــذه البیئـــات فهـــي بیئـــة المجتمـــع المحلـــي التـــي تشـــع عنفـــ

تشـار ثقافـة العنـف یصـبح العنـف أسـلوب حیـاة وتنشـأ ثقافـة العنـف أن المدرسة ففي حالـة 
ــــل  حــــراف االجتمــــاعي وتــــدني مســــتوي أن تشــــار الأن عنــــدما تتــــوفر شــــروط معینــــة مث

القـــدرة علـــى الســـیطرة علـــى أن تشـــار التفكـــك األســـرى وغیـــاب اآلبـــاء وفقـــدأن المعیشـــة و
ل والشباب مجموعة من القیم التي تخالف القیم األساسیة فـي المجتمـع وبـذلك تشـكل األطفا

.   ثقافة العنف ثقافة مضادة للثقافة األساسیة للمجتمع
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الفصل الرابع
الحلول والمقترحات  وكیفیة مواجهة العنف

أســتاذ ورئــیس  قســم الفقــه المقــارن بكلیــة الشــریعة ن امحمــد رأفــت عثمــ. ینصــح د
الــزوج باعتبــاره قــاذذ بإشــاعة جــو الســالم والهــدوء داخــل أســرته متمــثال ، األزهــرجامعــة

استوصـــوا بالنســـاء خیـــرا، ففـــي هـــذا الحـــدیث : فـــي قـــولي النبـــي صـــلي اهللا علیـــه وســـلم
ذا كإلى اإلرشاد ٕ ضـرب أن بعـض الرجـال یظـن أن مالطفة النساء والصبر علـیهن وا

ظهـــار الرجولــة، فـــ ٕ هـــذه المنطلـــق خـــاطئ، بـــل هـــو أن زوجتــه نـــوع مـــن أثبـــات الـــذات وا
شعور بالنقص والدونیة، ویتعارض مع ما ثبت من سلوك الرسـول اهللا صـلي اهللا علیـه 

ه ضـرب احـداهن، بــل كأن وسـلم، فـي تعاملـه مـع زوجاتــه، فهـو لـم یثبـت عنــه قـط 
. في بیته یخیط قمیصه ویخصف نعلهأن 

دور المجتمع في مواجهة مشكلة العنف 
ر المفاهیم الصحیحة عند عالقة المـرأة بالرجـل تشـترك فیهـا وضع خطة عمل لنش

المؤسســات الحكومیــة بــالنهوض بــالمرأة واألســرة كمــا یشــترك فیهــا المجتمــع المصــري 
المدني، وذلك من خـالل وضـع بـرامج موجهـة یعتمـد فیهـا علـى رجـال الـدین المتـدینین 

. حتى ال یكون هناك مجال الستغالل الدین استغالل خاطئ
لتحدیـد ،المزیـد مـن الدراسـات  واألبحـاث عـن ظـاهرة العنـف ضـد الزوجـات إجراء

أســبابها ودوافعــه والمشــكالت المترتبــة علیهــا یــتم مواجهــة هــذه المشــكلة علــى المســتوي 
. القوميأو المجتمعيأو األسرى

ربطهــا بواضــعي السیاســات الخاصــة أیضــاً النهــوض بــالمجتمع بعضــها بــبعض، و 
التخطـیط فـي القطاعـات المختلفـة باإلضـافة الـي ربطهـا بـالبيباألسرة والمسـئولیة عـن

)     ١(ات الخاصة باألسرة أن 

.                   ١٣٤كقرار عن األوضاع، المصریة، المجلس القومي للمرأة ص )١(
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یجمــع معلومــات حــول جماعــة أصــدقاء الفــرد أن علــى رائــد المجتمــع المصــري 
ت أن كأن خاصــة ، ارتبـاط الفــرد بجماعـة مــن أفـرد معیشــة تـؤثر علــى سـلوكهن أل

العنــف فــي حیــاتهم مــع غیــرهم مــن النـــاس هــذه الحمایــة قــد تكــون مــن الــذین یتبعــون
. ولذلك تؤثر على السلوك

ـــــة فـــــي المجتمـــــع المصـــــري مـــــن خـــــالل متابعـــــة ســـــلوك  ـــــة االجتماعی دور المراقب
المنحرفین ومدي تكیفهم مع المجتمع المصري 

تفعیل الدور التربوي لمجالس اآلبـاء والمعلمـین دعمـا وثیقـا لألهمیـة التربویـة لـربط 
او الســـلوك العنیـــف ،ودراســـة حــاالت الســـلوك المنحــرف ، لخــارجيالمجتمــع بـــالمحیط ا

. واحتواء هذه الحاالت وعالجها
ثـــارة االجتماعیـــة  ٕ العمـــل علـــى زیـــادة ونشـــر الـــوعي بخصـــوص خطـــورة العنـــف وا

و یكون بعمل برامج التوعیة متنوعـة ومسـتمرة لتحقیـق ،االقتصادیة والتعلیمیة والنفسیة 
.هذا الغرض التربوي 

الالمنهجیــــة كأســــلوب تربــــوي  لــــدي أو شــــطة التربویــــة والحــــرة،أن بــــالاالهتمــــام 
)  ١(األفراد یمتص طاقتهم الزائدة ویوجه نشاطهم توجیها تربویا 

ات عـــن الشخصـــیات أن شـــاء قواعـــد بـــيأن اســـتثمار تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــي 
بقصـــد واإلرشــاد للمقـــام لهــا ، ومتابعـــة هــذه الحـــاالت، المنحرفــة وذوى الســـلوك العنیــف

.  العالج والعودة السویة
. الحلول والمقترحات من وجهة نظر الباحث

ین المســئول عــن دقــات قلبــك تبتعــد عــن العنــف بتقلیــل نســبة االدریتــالأن یمكنــك 
-:السریعة

فاس بطیئة وعمیقة أن التركیز على النفس مع اخذ -
یشعرك بالهدوء ن اأي مكأو تخیل نفسك على الشاطئ-

٩١نة، المرجع السابق ، ص محمد السید حسو ) ١(
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.یساعدك على االسترخاء فیما مضي أن شئ آخر كأىفي التفكیر-
أخبر نفسك بهذه الكلمات -
.......  علیك بالهدوء"

یستفزوك أن التعطى لهم الفرصة 
"ا أقوى منهم أن
تقدم على عمل أى شئ أن العواقب قبل في فكر-
.تفسیر للشخص الذي استفزك أو تجد مبرراأن حاول -
ال تجادل أمام اآلخرین -
جعل هدفك هو هزیمة المشكلة ولیس الشخص الذي أغضبك ا-
.ال تجعل الغضب یسیطر علیك -
ـــم كیـــف تتحـــدث عـــن أحاسیســـك ، اذا تخشـــى مـــن ذلـــك- ـــم أو تعل مـــن إیجـــاد مالئ

یفهمك جیدا 
عبــر عــن نفســك بهــدوء، عبــر بطریقــة نقدیــة، عبــر بغضــب ، بیــأس حــزن، لكــن -

.تفقد أعصابك أن بدون 
رد فعلك منطقى ومقبول أن اسأل نفسك دائما إذا ك-
صات ، مع االستجابة لهم بدون إظهار غضب أن استمع لآلخرین ب-
إذا تلقیت شیئا سلبیا ، اسأل نفسك دائما عما إذا كنت تفهم وجهـة نظـر الشـخص -

المتحدث الیك بطریقة صحیحة 
حـــل المشـــكلة التـــي تواجهـــك بـــدل مـــن إلقـــاء اللـــوم علـــى الطـــرف أن تفـــاوض بشـــ-

األخر 
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التوصیات 
لـى أیـن ینتهـي بحیــث أن ضـرورة - ٕ یعنـى القـائمون علـى الصـحف مـن أیــن یبـدأ العنـف وا

شــكاله الحقیقیـة المرحــة ویتصـدرون ألشــكال الدمویـة فقــط ولكـل منهــا  ٕ ال یقـرؤون مظـاهرة وا
.مخاطرة وأثاره السلبیة

المنــزل ، ي فـتوصـى الدراسـة برصـد آثــار العنـف المطبـوع علـى ســلوك االفـراد وممارسـتهم-
والخ ............الشارع ، النادى ، 

یوصى الدراسة بعمل دراسة تجریبیة على مجموعات من االفراد بحیث ترصـد مـن خاللهـا -
، تأثیرات العنف المطبوع والمرئى على الطفل 

یبـرز مـن خـالل سـباق الـذي یتضمن العنـف العقـاب الـرادع وأن ضرورة التركیز على -
ب عنصـرا اساسـیا إلجـازة نشـر هـذا المضـمون أن یبـدو هـذا الـجأن ، والعمل القصص 

فالعقاب الرادع داخل القصة العنیفة وبشكل واضح قد یردع الفرد عـن أى محاولـة لتبنـى ، 
.التمثل به أو یقرأهالذي العنف 

معارفــه وخبرائــه فــي المحیطــة بالطفــل والمتمثلــة، ضــرورة تــدعیم مصــادر القــدوة البشــریة-
االقتــداء بهــذه النمــاذج أن وأقربائــه وأفــراد عائلتــه واألصــدقاء  مــن الكبــار ، حیــث ثبتــت 

.یحد من االتجاهات العنیفة المتزایدة لدى االفراد 
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-:قائمة المراجع 
احمد المجدوب ، مظاهر العنف داخل االسرة المصریة ، المركز القومى للبحوث )١(
والمدرســة واالعــالم ، دار الســحاب للنشــر العنــف المدرســى بــین االســرة: امیمــة منیــر)٢(

.والتوزیع 
ســـمیحة نصـــر، العنـــف بـــین طـــالب المـــدارس؟ المركـــز القـــومي للبحـــوث : أحمـــد زایـــد)٣(

٢٠٠٣األجتماعیة، 
تقریر عن االوضاع المصریة ، المجلس القومى للمرأة )٤(
الممارسة للخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشـباب للمجـال : جمال شحاته حبیب )٥(

.أن المدرسي ، مطبعة نور اإلیم
ســحر فــاروق الصــادق ، قــیم العنــف فــي صــحافة األطفــال العربیــة بتطبیــق علــى مــا )٦(

یقـــرأه الطفـــل المصـــر ى ، دراســـة للمضـــمون والقـــائم باالتصـــال والجمهـــور ، رســــالة 
٢٠٠٠دكتوراه ، كلیة األعالم ، 

عالجه ، المعتـز للنشـر سهیلة محمود بنات ، العنف ضد المرأة اسبابه ، أثره وكیفیة )٧(
م ٢٠٠٦والتوزیع ، 

.مجلة العلوم االجتماعیة ، بدون نشر وسنة : عبد الملك أشبهون )٨(
عبد الرحمن الصـوفى ، المعوقـات التـى تواجـه ممارسـة االخصـائى االجتمـاعى لـدوره)٩(

١٩٩٦المدرسة والتخطیط لمواجهتها ، بدون نشر ، في 
مجلـة فـي د من عقد عمل ، مقـال منشـورالمدارس البفي كیفى ، العنفأن عدن)١٠(

دیسمبر ، تصدر عن وزارة المعـارف بالمملكـة العربیـة السـعودیة ٥٤المعرفة ، العدد 
) شهریة تربویة متخصصة (

م ، ظاهرة العنف ضـد الزوجـات فـي المجتمـع المصـري ، أن غأن عزة حامد زي)١١(
داب ، قسـم االجتمـاع ، دراسة مقارنة بین شرائح اجتماعیة ریفیـة وحضـریة ، كلیـة اآل

٢٠٠٣رسالة دكتوراه ، 
الجریمــــة فــــي الفـــى ســــعد منیــــر البقمــــى ، العنــــف واثــــره علــــى االجــــراءات الجنائیــــة)١٢(
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٢٠٠٧االرهابیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق 
فـي مشاركة أعضاء مجالس االبـاء والمعلمـینفي ماجدة رمسیس ، العوامل المؤثرة)١٣(

مواجهتهـــا ، رســـالة ماجســـتیر ، غیـــر فـــي االجتماعیـــةتحقیـــق اهـــدافها ودور الخدمـــة 
١٩٨٨أن منشورة ، كلیة الخدمة ، جامعة حلو

مصـر ، دار النشـر ، المركـز فـي محمد السید حسونة ، العنف لدى طلبة المدارس)١٤(
٢٠٠٠القوى للبحوث التربویة والتنمیة ، 

ـــة ا: المشـــكالت الســـلوكیة المدرســـیة : محمـــد مصـــطفى احمـــد )١٥( ـــة دار المعرف لجامعی
م١٩٩٦اإلسكندریة ، 

مواقــف الحیــاه الیومیــة ، نطاقــات وتفــاعالت ، فــي محمــود ســعید الخــولى ، العنــف)١٦(
٢٠٠٦دار ومكتبة اإلسراء للنشر ، 

نبیــل راغــب ، اخطــر مشــكالت العنــف ، دار النشــر ، دار غریــب للطباعــة والنشــر )١٧(
٢٠٠٣والتوزیع ، 
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