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الملخص
إستھدف ھذا البحث دراسة لبعض العوامل المؤثرة على ظاھرة العنف بين الشباب فى بعض قرى محافظة الدقھلية و قد أجريت ھذه الدراسة علي عدد ) (300شاب تتراوح أعمارھم
بين  15-35عام بقرى كفر الترعة القديم و تمثل المجتمع التقليدي ) الزراعى ( و سالمون القماش و تمثل المجتمع) الصناعى ( ولسا الجمالية تمثل مجتمع ) الصيادين (  ،وإستخدمت الدراسة
إستمارة إستبيان لدراسة العوامل المؤثرة على ظاھرة العنف بين الشباب  ،وجمعت بيانات الدراسة خالل الفترة مابين فبراير ) 2018حتى مايو ، ( 2018و قد أظھرت النتائج وجود عنف فى
مجتمع ) الصيادين( بالمقارنة بالمجتمعين اآلخرين) الزراعى و الصناعى (  ،كما وجد أن أقل مجتمع يوجد به عنف ھو المجتمع الزراعى نظراً لإلستقرار الذى يتمتع به المجتمع الزراعى و
إرتفاع نسب التماسك األسرى به  ،تبين أن أھم الدوافع الشخصية ھى اإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت  ،إعتقاد الشباب أن افضل الطرق ھي أن يأخذ حقه بإيده  ،وتعاطى
الشباب للمخدرات ،عدم توافر الخبرة لدى الشباب و إتضح أن أھم األسباب الثقافية :ھى إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى ،اللوم والتوبيخ المستمر للشباب ،تعصب الشاب ضد شباب القرى
المجاورة  ،و توارث الشباب لبعض المفاھيم من الوالدين كمشجعه على العنف وأن أھم األسباب النفسية  :الحقد والكراھية لآلخرالتى تدفع الشاب لممارسة العنف ،والضغوط النفسية تسبب
الخالفات األسرية  ،واحساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على اآلخرين  ،و اعتقاد الشاب بأن من يمارس العنف ضد االخرين ھو االكثر احتراما بينھم بينما أھم األسباب
االجتماعية  :عدم وجود قوانين رادعة للعنف  ،واحساس الشاب بعدم المساواه بينه وبين أخوته داخل االسرة ،وضعف السيطرة والرعاية من األسرة و أن أھم األسباب االقتصادية  :تعرض
الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته  ،وعدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمل ،وفقد الشاب لمصدر دخله ،وزيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة
على الزواج لعدم توافر المال و أخيرأً أھم األسباب الدينية :غياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنه  ،الفھم الخاطىء للقصاص من األخر  ،والتعصب الدينى ضد األخر ،ونقص
الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين .وتوصلت الدراسة الى عدد من المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تساعد القائمين فى المجتمع على الحد من ظاھرة العنف و الدوافع التى تؤدى لھا.

المقدمة
العنف ظاھرة نفسية إنسانية تنتشر بين المجتمعات سواء العربية أو
العالمية والمجتمع المصرى كغيره من المجتمعات بدأ يعانى منھا  ،حيث يشمل
العنف العديد من القطاعات وإمتد خطه الى الشباب الحضرى وأيضا الشباب الريفى
وقد شھد المجتمع الريفى فى األونة األخيرة والعقود األخيرة تغيرات
إقتصادية وإجتماعية كبيرة كان لھا أكبر األثر على كافة جوانب الحياة فى
الريف  ،ومن ھذه األثار ما ھو إيجابى مثل تطور وسائل النقل وانتشار دخول
الكھرباء لكافة المنازل الريفية وتغير شكل المسكن الريفى  ،ودخول المياه
النقيه على كافة الثقافات فى العالم  ،ومن ھذه األثار ما ھو سلبى مثل انتشار
البطالة والھجرة غير الشرعية وانتشار العنف.
ويعد الشباب الريفى أحد فئات المجتمع المصرى والتى فى حاجة الى
مزيد من الدراسة واالھتمام لفھم مشكالته خاصة المتعلقة بالعنف والتعامل معھا
بشكل سليم  ،ويعتبر التغير االقتصادى واالجتماعى الذى تعرض له االقتصاد
المصرى كغيره من الدول النامية أحد العوامل المھمة فى احداث تحوالت أثرت
على قدرة الشباب الريفى على التعايش مع االوضاع االقتصادية الجديدة ،وقد
قامت تلك التحوالت بدفع الشباب على التفكير فى أمور خطيرة كالھجرة غير
الشرعية  ،كما أدت الى تعرض الشباب للمزيد من الظواھر االجتماعية
كاالغتراب والعنف وتعاطى المخدرات  ...وغيرھا من الظواھر السلبية.
قد شھد المجتمع الريفى فى اآلونة األخيرة تغيرات إقتصادية و
إجتماعية كبيرة كان لھا أكبر األثر على كافة جوانب الحياة فى الريف ومن ھذه
اآلثار ما ھو إيجابى مثل تطور وسائل النقل و إنتشار دخول الكھرباء و المياة
لكافة المنازل الريفية و من ھذه اآلثار السلبية ما ھو سلبى مثل إنتشار البطالة و
الھجرة غير الشرعية و إنتشار العنف و ھذا ما ستلقى عليه الضوء.
كما أشارت كثير من الدراسات إلى أن سلوك العنف لدى المراھقين
ھو وليد المناخ األسرى غير السليم حيث تؤدى أساليب التنشئة السلبية دوراً
كبيراً فى إكساب المراھقين العنف فالطفل الذى ينال العقاب الصارم فى طفولته
يلجأ إلى العنف و التدمير فى مراحل الحقة من عمره.
و من ھنا جاءت فكرة ھذه الدراسة للوقوف على ظاھرة العنف بين
الشباب والتى تھدد ترابط و تماسك المجتمع و لما لھا من آثاراً سلبيه على
نموھم النفسى و اإلجتماعى و الجسمى و العقلى.
أھداف الدراسة:
تھدف الدراسة بصفة رئيسية الى دراسة ظاھرة العنف بين الشباب
في بعض قرى محافظة الدقھلية ,وتنبثق منه األھداف الفرعية اآلتية:
• مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف.
• الدوافع الموجودة لدى الشباب الريفى لممارسة العنف.
• الحلول المقترحة للحد من إنتشار العنف بين الشباب من وجھة نظرھم.
أھمية الدراسة:
تكمن أھمية الدراسة الحالية في اتجاھين رئيسيين ھما:
أوال - :االستفادة من نتائج الدراسة في مجال خدمة المجتمع المحلي من خالل
تقديم عدد من التوجيھات التربوية للحد من ظاھرة العنف بين الشباب.
 معرفة اآلثار السلبية لظاھرة العنف بين الشباب للمحافظة على صحةالمجتمع من ھذه اآلثار.

ثانيا :تعد إضافة في مجال التخصص من خالل التوصل الى توصيات قد تكون
بداية لبحوث جديدة في ھذا المجال.
اإلطار النظرى واإلستعراض المرجعى
إعتاد البعض من الشباب اللجوء الى استعمال العنف فى مواقف سوء
التفاھم ظنا منھم أن القوة ھى خير وسيلة للحصول على الحقوق مما أدى الى انتشار
ثقافة العنف بديال عن لغة الحوار والتفاھم بين أفراد المجتمع وضياع قيم التراحم
والتسامح التى حثنا عليھا االسالم  ،وازدياد معدل جنوح الشباب الى العنف مع
الكبير والصغير دون تمييز يؤدى الى انتشار العنف بين االأفراد فى المجتمع.
ويقدم الشباب على إستعمال العنف إلعتقاده بأنه خير وسيلة للدفاع
عن النفس وأنه اذا لم يتصرف بھذه الطريقة سوف يكون ضعيفا فى نظر
األخرين وسيعجز عن الحصول على حقه فى أى موقف وفى الغالب تكثر ھذ
االعمال من قبل المراھقين وأن مرتكب ھذه األعمال ھم فئة معينة من الشباب
إفتقدوا للوعى الدينى والثقافى الكافى لكنھا تبقى أسباب غير مبررة الن يعتدى
أى أنسان على خصوصية األخرين.
تشرح " سھير كامل " مجموعة االسباب التى تقف خلف السلوك
العدوانى وذلك من خالل عرض البناء النفسى القائم وراء السلوك العدوانى
والعوامل النفسية واالجتماعية واالستعدادية وراء الفعل اإلجرامى  ،وقد
اجمعت الدراسات والبحوث السيكولوجية واالجتماعية أن الشخصيات
العدوانية تشترك جميعھا فى تركيب سيكولوجى واحد يمكن أن يتخذ كدعامة
فى التشخيص ويشترك فى ھذا التركيب بيئة اجتماعية مرضية واستعداد غير
سوى مما يؤكد الرابطة الوثيقة بين التركيب النفسى والعوامل البيئية
والبيوولوجية  ).سھير كامل  ، 1993 ،ص ص (19: 14
وتشير التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الى ان نسبة
وقوع خسائر فى األرواح بسبب اعمال العنف ككل عام على مستوى العالم قد
بلغت  1.6مليون شخص  ،كما يعد العنف من أھم أسباب الرئيسية التى تؤدى
بحياة االشخاص الذين تتراوح أعمارھم ما بين  15و  44عاما خاصة من الذكور
وقد أورد "عفيفى" ) 2000ص ص  (401:402حاجــات الشباب
المرتبطة بخصائصھم فى اآلتـــى:
-1االحتياجات الجسمية:
البد من مواجھة التغييرات والتطورات التى تحدث فى مختلف مراحل
النمو التى يمر بھا الشباب  ،وتكون المواجھة بتقبلھا والعمل على التكيف معھا
واالستعداد لھا بما يناسبھا  ،وبما يساعد على تنميتھا وصقلھا األمر الذى يدعو إلى
اتخاذ التدابير الالزمة إلعداد الشباب إعدادا ً يتالئم مع ھذه التغييرات مما يكسبھم
أجساما ً قوية نشطة  ،ويستمتعون بالحياة وتزيد قدرتھم على العطاء.
-2االحتياجات العقلية والفكرية:
حيث ينبغى العناية واالھتمام ببناء عقول الشباب وتنمية أفكارھم
بما يساعد على تكامل شخصياتھم  ،ويستلزم ذلك الكشف عن استعدادات
ومواھب الشباب العقلية  ،والعمل على تنميتھا وحسن االستفادة منھا فيما يعود
على الفرد والمجتمع باالزدھار والتقدم  ،مع االھتمام بإكسابھم المھارات العقلية
والفكرية الضرورية  ،بجانب تنمية االتجاھات العقلية السليمة لدى الشباب ،
والتى من أھمھا التحرر من ضغط العادات والتقاليد عليھم واستخدام التفكير
والخبرة والموضوعية والدقة عند معالجة الحقائق.
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 -3االحتياجات االجتماعية:
اإلنسان كائن حى اجتماعى له مجموعة من الحاجات يريد إشباعھا
وال يحدث ذلك إال عن طريق التفاعل االجتماعى  ،فالبد من التركيز على
إشباع االحتياجات االجتماعية للشباب عن طريق التفھم الكامل لخصائصھم
ومساعدتھم على التكيف والتطور والنمو  ،وتنشئة الشباب وإعداده لتحمل
المسئوليات التى تنتظره  ،وذلك بتحمله أدوار رسمية فى المجتمع تؤھله لتحمل
المسئولية بعطـاء متدفق ومتجدد.
- 4االحتياجات الخلقية والدينية:
حيث أن مرحلة الشباب مرحلة اليقظة الدينية  ،وأن فكرة الشباب
عن الدين ذاتية تأملية منطقية ،فھو يتفحص األفكار والمبادئ الدينية التى
تلقاھا فى طفولته  ،كما يلتمس فى الدين مخرجاً يحقق له الشعور باألمن
الذى يفقده بسبب ما يعانيه من أزمات مادية واضطرابات نفسية  ،ولھذا
البد من إعداد الشباب لحياة صالحة مستقيمة تؤمنه من االندفاع نحو
االنحراف والتطرف حتى ال يتحول لطاقة ھدامة فى المجتمع) .عفيفى،
 ،2000ص : 401ص(402
باإلضافة إلى ما سبق فقد توصل "الجمل" ) ، 2002ص (8431فى
دراسته االستطالعية إلمكانية استھداف الفتية والفتيات المصريين الريفيين
ببرامج الخدمة اإلرشادية الزراعية أن االحتياجات التعليمية اإلرشادية للفتية
والفتيات من وجھة نظر مدرسى رياض األطفال  ،ومدرسى المرحلة االبتدائية
 ،والعاملين اإلرشاديين مرتبة تنازلياً من األشد احتياجا ً إلى األقل احتياجا ً ھى:
 -1مجال تنمية السلوك الصحــــى.
 -2مجال تنمية الممارسات االجتماعيـة.
 -3مجال تنمية روح المبادأة واالبتكـار.
 -4مجال تنمية االنتماء للمجتمع وثقافته.
 - 5مجال التنمية النفسيـــــــة.
 - 6مجال تنمية السلوك الغذائــــى.
 - 7مجال التعريف بعناصر البيئة وكيفية التعامل معھا.
- 8مجال التعريف باقتصاديات وإدارة المنــــزل.
وأشار" جاد " ) ، 2003ص  (20 :25لعدد من المشكالت التى
تواجه الشباب المصرى منھا:
أ -مشكلة البطالة:
تعد مشكلة البطالة من أخطر المشكالت التى تواجه الشباب فى مصر
 ،لما يترتب عليھا العديد من المشكالت األخرى  ،وتقدر البطالة فى مصر
بحوالى 2.1مليون عاطل  ،وھذا الرقم يبين الفرق بين قوة العمل وعدد
المشتغلين فعليا ً  ،وتمثل ھذه النسبة 15.3%من قوة العمل  ،وھناك العديد من
اآلثار السلبية لمشكلة البطالة منھا:
 البطالة تجعل الشباب يعيش فى فراغ ممل قد يقوده إلى العديد من سبل االنحراف. تسبب للشباب الفراغ الدينى والخواء الفكرى ويصيبه باالحباط مما يجعلهفريسة سھلة لكافة صور االنحراف.
 تؤدى إلى ضعف االنتماء االجتماعى  ،فيفقد الشباب حماسه وانتمائهللوطن والمجتمع.
 تؤدى بالشباب المتعلم إلى دخول سوق العمل غير النظامى والھامشى ويشكلھذا ھدما ً لموارد الدولة ،فضالً عن اآلثار النفسية واالجتماعية السيئة التى قد
تلحق بالشباب المتعلم.
ب -عدم القدرة على اختيار المھنة:
اتفق كثير من أخصائى التوجيه المھنى  ،وأساتذة علم النفس على
وجود مشكلة خطيرة يعانى منھا الشباب  ،وھى مشكلة االختيار المھنى
واالختيار الدراسى المؤھل لمھنة معينة  ،فاالختيار المھنى لكى يكون ناجحاً
فالبد من إدراك الفرد لحقيقة ميوله واستعداداته وقدراته وسمات شخصيته
باإلضافة إلدراك الفرد لطبيعة سوق العمل ومجاالت العمل التى تتطلبھا البيئة
المحيطة وحاجات المجتمع من أعمال  ،وكثير ما يختار الشباب مجاالً مھنياً
ينفق كثيراً من الوقت والجھد التقانه ثم يتبين له فيما بعد أنه ال يناسب إمكانياته
وميوله وال قدراته واستعداداته  ،أو يختار مجاالً مھنيا ً يرى أنه يتناسب مع
ميوله وإمكانياته وقدراته واستعداداته ثم يفاجأ بأن ظروف المجتمع وحالة
سوق العمل ال يناسبھا ھذا المجال  ،فيضطر فى كل الحاالت للبحث عن مھنة
أخرى  ،ليضيع على نفسه كثيراً من سنوات الجھد بدون استفادة.
ج -الخلل االقتصادى واالجتماعى:
ترتب على عدم ترشيد سياسة االنفتاح االقتصادى ظھور صور من
التفاوت االجتماعى  ،وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين  ،واضطراب العدل
االجتماعى  ،كما حدث تراجع لقيمة المثقفين والمتعلمين أمام طغيان العناصر
ذات المقدرة المادية  ،وقد أدى ذلك إلى ضعف قدرة فئة المثقفين على القيام
بدورھا فى القيادة الفكرية وشغل المراكز االجتماعية المتوقعة.
د -مشكلة وقت الفراغ:
مشكلة وقت الفراغ ھى مشكلة العصر  ،فالفراغ النفسى أو اإلحساس
بالضياع والشعور باالغتراب والبحث عن االنتماء للمجتمع اإلنسانى  ،وإيجاد
معنى وقيمة وھدف للحياة ھى سمات شباب اليوم  ،ويؤدى سوء استخدام وقت
الفراغ إلى الكثير من المشاكل االجتماعية واالقتصادية التى تھدد كيان المجتمع
وتعرقل تقدمه.

ھـ  -مشكلة أزمة الھوية:
مشكلة أزمة الھوية من أھم مشكالت الشباب فى فترة المراھقة وما
بعدھا  ،أن أزمة الھوية تعنى إحساس الشباب بالضياع فى مجتمع ال يساعدھم
على فھم من ھم  ،وال تحديد دورھم فى الحياة  ،وال يوفر لھم فرصا ً يمكن أن
تعينھم على اإلحساس بقيمتھم االجتماعية.
تكمن أھمية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما يمثله الشباب من مصدر
للتجديد والتغيير ،فھم عادة ما يرفعون لواء الحديث من السلوك والعمل ،من
خالل القيم الجديدة التي يتبناھا الشباب والتي عادة ما تدخل في مواجھة مع ما
ھو سائد من قيم تقليدية ،ولھذا يعد الشباب مصدر التغيير الثقافي واالجتماعي
في المجتمع ككل.
وتقوم الدول برعاية الشباب في توفير كل ما يمكن للشباب لتنمية
قدراته البدنية والفكرية والنفسية واالجتماعية ليصبحوا مواطنين قادرين على
اإلسھام في بناء المجتمع وحماية مما يتعرض له من أخطار ،وقد حدد البنداري
) ،2000ص( 26عدد من المالمح التي تميز رعاية الشباب  ،والتي يمكن
تلخيصھا في اآلتي:
- 1إن رعاية الشباب عملية تربوية متكاملة تمتد لتشمل كافة األنشطة اإلنسانية
األخرى.
- 2رعاية الشباب ال يمكن أن تنحصر حركاتھا في نطاق أوقات الفراغ بل
البد وأن تشمل الشباب داخل مجاالت عمله المختلفة.
- 3رعاية الشباب في شمولھا البد أن تكون مسئولية عامة ومشتركة تتفاوت
فيھا جميع المؤسسات المسئولة عن إعداد الشباب للمستقبل.
- 4رعاية الشباب يجب أن تكون شاملة لجميع فئات الشباب وقطاعاته المختلفة.
- 5إن رعاية الشباب البد وأن ترتبط ھدفا ومضمونا باألھداف القومية
للمجتمع ،وبالتالي فإن خططھا يجب أن تكون مرتبطة تماما بخطط التنمية
االجتماعية واالقتصادية للدولة.
- 6إن رعاية الشباب ليست تنمية للبطولة بقدر ما ھي تدريب ماليين الشباب
على ممارسة فنون وسلوكيات المواطنة الصالحة ،وإتاحة الفرصة له
لممارسة كافة أنواع األنشطة المختلفة.
- 7إن رعاية الشباب في مضمونھا العام البد وأن تشمل خدمات تقدم للشباب
تستھدف إعداده وتنميته وإكسابه نموا عريضا ومتوازنا في معارفه
ومھاراته واتجاھاته وكذلك توفير المجاالت التي يستطيع الشباب الذي وصل
إلى مراحل النضج أن يستفيد من تلك المجاالت.
وتشير "الصديقى وحسن" )  ،2000ص  (18إلى االسرة باعتبارھا نواة
البنيان االجتماعى وھى أكثر الظواھر االجتماعية عموما ً وانتشاراً فإذا كانت ھذه
النواة قوية ومتينة كان البنيان االجتماعى قوى ومتين ولذا فإن المجتمع يكون قويا إذا
ما كانت االسرة قوية ومتماسكة واألسرة باعتبارھا أحد األنظمة االجتماعية فى
المجتمع تؤثر وتتأثر ببقية األنظمة األخرى  ،ولذا فإن النظام األسرى إذا كان
صالحاً انعكس بدوره بصورة إيجابية على بقية النظم األخرى ومن ھنا تأتى أھمية
االسرة على اعتبار أنھا أحد األنظمة االجتماعية الھامة فى المجتمع .واالسرة تلعب
دوراً كبيراً وھاما ً فى الضبط االجتماعى حيث تعتبر وسيلة من وسائل الضبط
االجتماعى فھى التى تقوم بتشكيل سلوك األفراد المنتمية لھا وتحدد لھم ما يجب فعله
وما ال يجب عمله وفى نفس الوقت ھى أھم الجماعات المرجعية للفرد والتى يشتق
منھا األفراد قيمھم ومعاييرھم ويقيمون أنفسھم فى ضوئھا.
ولم تفقد أھميتھا فى كونھا الخلية األساسية األولى فى المجتمع التى
عن طريقھا يستمر الوجود اإلنسانى  ،فما تزال األسرة تقوم بدورھا كما يقول
"رمضان ") ، 2002ص :47ص  ( 48فى:
-1تنظيم العالقات الجنسية بين الزوجة والزوج وتنظيم اإلنجاب والتناسل
لتزويد المجتمع بالعناصر الجديـدة لتعويضه عما يفقده من أفراد بالموت أو
بأى سبب كالھجرة الداخلية أو الخارجية.
-2القيام بعمليات التنشئة االجتماعية والتطبيع االجتماعى لألبناء خصوصا ً فى
مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة حيث يظل الطفل اإلنسانى فى حاجة إلى
الرعاية الدائمة فترة طويلة يتزود خاللھا بأھم القيم والمعايير والعادات
والتقاليد والعناصر الثقافية االساسية من أسرته ويكتسب مكونات المجتمع
الثقافية من خالل تفاعل الحياة اليومية داخل األسرة.
-3مواجھة وإشباع الحاجات االساسية كالحاجة لألمن والحب واالنتماء فضالً
عن إشباع الحاجات المادية االساسية كالمسكن والمأكل والملبس والرعاية
فى أثناء المرض أو العجز ..وغير ذلك.
-4توفير حد معقول من التعليم والتدريب للطفل على كيفية التعامل مع اآلخرين
عن طريق توفير مناخ للتفاعل االجتماعى والعالقات االجتماعية تلك التى تنتج
عن عالقات الطفل باالسرة )األم واألب واألخوة ( وھى التى تتزايد مع
خروجه من األسرة إلى الشارع ثم إلى المدرسة ثم إلى العمل ..بل إن كثيرا
من كتاب التحليل النفسى يذھبون إلى القول بأن اإلنسان البالغ الرشيد يعيد فى
سلوكه مع الناس كل ما تعلمه وما اكتسبه من خبرات أثناء مرحلة الطفولة
المبكرة فى سلوكه مع األم واألب وفى عالقة الطفل بوالديه بصفة عامة.
يتضح مما سبق أن لالسرة أھمية كبرى كوحدة بناء أساسية للمجتمع
ويشير " السيد وآخرون ") ، 1997ص  ( 28إلى أن أوجست كونت يؤكد على
أھمية الدور الذى تلعبه األسرة فى المجتمع لما لھا من وظائف أساسية ال يمكن
االستغناء عنھا مھما تغير شكل االسرة أو مكانھا وھذه الوظائف كما يقول كونت ھى:
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الوظيفة األخالقية :بمعنى تزويد أفراد األسرة بقواعد السلوك واآلداب العامة
وقوالب العرف والعادات والتقاليد ومستويات الخير والشر والفضيلة والرذيلة
أى المعنى العام والشامل لألخالق وليس المعنى الضيق.
الوظيفة التربوية:أى تربية الطفل منذ الوالدة وترويضه وغرس القيم
والفضيلة فيه.
الوظيفة الدينية :وھى الخاصة بالعبادة األسرية والحياة الجمعية والرئيسية لالسرة.
تشير "باك )(beckإلى أن التفكك األسري يمر في العادة بعدة
مراحل يمكن تلخيصھا على النحو التالي :
• مرحلة الكمون :وھي فترة محدودة قد تكون قصيرة جدا بحيث ال يمكن
مالحظتھا ،و الخالفات فيھا سـواء كانت صغيرة أو كبيرة ال يتم مناقشتھا أو
التعامل معھا بواقعية .
• مرحلة االستثارة :وفيھا يشعر أحد الزوجين أو كالھما بنوع من االرتباك و
بأنه مھدد وغير قانع باإلشباع الذي يحصل عليه .
• مرحلة االصطدام :و فيھا يحدث االصطدام أو االنفجار نتيجة لألفعال
المترسبة ،حيـث تظھـر االنفعـاالت المكبوتة لمدة طويلة .
• مرحلة انتشار النــزاع :إذا زاد التحدي و الصراع والرغبة في االنتقام فإن
األمور تزداد حـدة ،ويـؤدي ذلـك لزيادة العداء والخصومة بين الزوجين
والنقد المتبادل بينھما ،حيث يكون ھدف كل طرف ھو االنتصار على
الطرف اآلخر دون محاولة الوصول إلى التسوية ،وينظر كل منھما إلى
نفسه على أنه اإلنسان المتكامل على حساب الطرف اآلخر ،ويزداد السلوك
السلبي ،وإذا كان النـزاع في البداية يتعلق بناحية معينة فإنه سـرعان مـا
ينتشـر ليغطي النواحي األخرى المتعددة .
• مرحلة البحث عن الحلفاء :إذا لم يستطع الزوجان حل المشكلة بمفردھما
فإنھمـا يبحثان عمن يسـاعده ھما في تحقيق ذلك من األھـل و األقارب و
األصدقاء  ،و إذا استمر النزاع لفترة طويلة فإن القيم و المعايير التي تحكم
بناء األسرة تصبح مھددة  ،و ھنا قد يلجأ أحد الطرفين أو كالھما للحصول
على إشباع من خالل المصادر األخرى البديلة مثل التركيز على االھتمام
باألطفال ،أو المشاركة في األنشطة االجتماعية والتركيز على النجاح في
العمـل على حساب اإلشباع الذي يتحقق داخل األسرة.
• مرحلة إنھاء الزواج :عندما يكون لدى الزوجين على األقل الدافعية و الرغبة
لتحمـل مسـؤولية القـرار المتعلق باالنفصال تبدأ إجراءات االنفصال  ،والتي
تعني عدم التفكير في العودة مرة أخرى للحياة الزوجية  ،وھنـا قد يوكل أحد
الطرفين أو كليھما محاميا لذلك و يلجأ للقضاء ) .غالب  ، 1991،ص(63
وبذلك يرجع التفكك أو التوتر األسري إلى أسباب و عوامل كثيرة
يمكن اإلشارة لبعضھا على النحو التالي
-1العوامل المزاجية  :وترجع إلى جملة الصفات الوراثية التي تحدد ردود
الفعل عند الفرد  ،وفي ھذا المجال يضيف البعض أصنافا عديدة من بينھا :
أوالئك الذين يظھرون اتجاھات انطوائية أو انبساطية.أوالئك الذين يدركون األشياء على أساس الرجوع إلى حواسھم أو إلى أينوع من اإللھام .
كذلك الذين يبنون أحكامھم على التفكير المنطقي أو اعتمادا على مشاعرھم .لعل الصراع الذي ينشأ نتيجة الختالف العوامل المزاجية أو تشابھھا
 ،يعتبر من بين أنواع الصراع الذي يؤدي إلى التوتر الدائم مثال :ذلك الرجل
الذي لديه نزاعات السيطرة إذا تزوج من امرأة لھا نفس النزاعـات يمكـن أن
يحدث بينھما نزاع مستمر
)غيث  ، 1995 ،ص(170 :169
- 2األنماط السلوكية :وھي التي تعبر عن االستجابات المكتسبة للفرد في وضع
اجتماعي معين أو خاص ،وھي بھذه الصورة يمكن أن تتعدل أو تتغير ،ومن
المالحظ أن األنماط السلوكية عند الزواج ،تكون قد استقرت بصـورة معينة
ويصعب تغيرھا بعد ذلك ،ويالحظ الباحثون في ھذا المجال أن التوترات الزوجية
بسبب األنمـاط السـلوكية المتعارضة عند الزوجين تصل إلى درجة خطيرة،
خاصة إذا تعلقت بمسائل معينة كاألخالق االجتماعية و النظافة و طرق تربية
األطفال وطرق اتخاذ القرارات و معاملة اآلخرين .
وال شك أن األفراد يختلفون فيما بينھم من حيث األنماط السلوكية
حسب تجاربھم في أسرھم ،فبعض األسر يكون األب فيھا صاحب الكلمة
النھائية  ،وفي البعض اآلخر تكون الكلمة لألم  ،وھذا ال ينفي وجـود نـوع
ثالـث تكون مسؤولية األسرة فيھا قسمة مشتركة بين األب و األم) .غيث ،
 ، 1995ص(170 :169
- 3القيم االجتماعية  :ھي مجموعة الصفات المرغوبة عند الزوجين التي قد
ال تكون متكاملة بينھما  ،ومنـه ينشأ الصراع و التوتر الذي قد يضفي إلى
التفكك ،فاختالف العقيدة الدينية مثال أو السياسية تعد سببا مباشرا لعـدد من
التوترات يمكن أن تؤدي إلى انحالل األسرة ما لم يتوفر للزوجين أو أحدھما
طاقة إيجابية على التكيف ) .غيث (170 ، 1995 ،
- 4التصرفات الشاذة الناتجة عن اختالف السن ،وظھور األمراض العقلية
والنفسية والجنسية وما إلى ذلك مـن أمراض مزمنة.
- 5يبدأ التفكك األسري إذا توقف التفاعل بين الزوجين وخاصة في المسائل
التي قد تقتضي التنازل المتبادل  ،فالرجل مثال يتحمل مسؤولية األسرة من
الناحية االقتصادية  ،في مقابل أن تعترف له المرأة بسـلطة كبيـرة فـي

المسائل ذات األھمية البالغة مثل ميزانية األسرة و المبادئ العامة في تربية
األطفال  ،ولكن الخالفات التـي تنشـأ حول ھذه المسائل قد تؤدي إلى إحداث
فجوة قد تتسع بحيث ال يمكن عبورھا بسھولة .
- 6طغيان شخصية أحد الزوجين على اآلخر بشكل ملموس :فبرغم من أن
سيادة األسرة للرجل فھذا ال يعنـي أن ھذه السيادة تنطوي على فكرة خضوع
المرأة و استرقاقھا ،إذ ينبغي أن يسود التفاھم و االتفاق و التكيف جميع
العالقات المتبادلة بينھما  ،فقد يحدث أن ينقاد أحد الزوجين إلى اآلخر  ،و
أحيانا أخرى يقف كل منھما موقف الند العابئ بوحدة األسرة وضرورة
تماسكھا  ،ويتمسك كل منھما باإلطراف أو الجوانب المتناقضـة ،
وتتعـارض االتجاھات و تتأزم المعامالت  ،و تشتد حالة التوتر منذرة
بانھيار بنيان األسرة ) .الخشاب  ، 1966 ،ص (229
- 7ظھور االتجاھات الفردية و األنانية :من الطبيعي أن يكون الزوج و
الزوجة في بداية حياتھمـا حريصـين على االستماع بحياة زوجية سعيدة
قائمة على التعاون واإلخالص والحب المتبـادل  ،غيـر أن اتصـالھما غير
بالعـالم الخارجي ال سيما إذا كانت الزوجة عاملة ووقوفھما على تجارب
كثيرة ومشاھدتھما حاالت انحراف شاذة ،تؤدي إلى سيادة بعض األفكار
التقديرية للحياة الزوجية ،حيث تبدوا االتجاھات الشخصية ويأخذ كل من
الزوج والزوجـة في تشكيل حياته الخاصة وميوله واتجاھاته على أساس
فردي بحث بعيد عن مصلحة الجماعة أو األسرة ككل ،وقد تأخذ ھذه
االتجاھات والميول الفردية في االتساع حتى تأتي على وحدة األسرة التي
تتطلب التعاون والتكافل والعمل المشترك) .الخشاب  ،1996 ،ص (229
- 8عادات الضارة و االنحرافات الشاذة كاقتراف المعاصي و الخروج عن
القانون و ارتكاب شـتى الجـرائم وتعاطي المخدرات وشرب المسكرات و
غيرھا من العوامل التي تؤدي ال محالة إلى إضعاف الروابط األسـرية و
تفكك األسرة بصورة إرادية ) .الساعاتى  ، 1996 ،ص ( 46
- 9انعدام العواطف األسرية :قد تفتقر العاطفة الزوجية عند أحد الزوجين لسبب
أو آلخر بعد فترة قد تطـول وقد تقصر ،فتصبح الحياة الزوجية خالية من الحب
والعطف و ثقيلة الظل ،وھذا الجفاف ال يستقيم مع طبيعة الحياة األسرية
ويتعارض مع مقوماتھا األساسية في الحب واإلخالص والتعاطف والتودد،
وتؤدي إن آجال أم عاجال إلـى وضع حد للعالقات الزوجية و إنھائھا .
- 10وأحيانا قد يكون اشتداد العواطف الزواجية وتأجج االنفعاالت المحيطة
بھا والغيرة وما إليھا سببا مباشرا في نشأة حالة التوتر وزيادة حدتھا ،ألن
التدقيق في محاسبة الرجل على تصرفاته داخل األسرة وخارج نطاقھا و،
الخوف الشديد عليه من اختالطه أو مجالسته للغير ،ومالحقة حركاته
وساكناته و  ،تأويل اتجاھاته  ،كل ھـذه األمـور و مـا شابھھا يسيء إلى
العالقات الزواجية ويجعل كل منھما يذيق ذرعا باآلخر ،فالحب والغيرة
الشديدين سواء كان ذلـك من طرف الزوج أو الزوجة يثيران أمورا في
الواقع مجرد شبھات وأوھام ال وجود لھا وظنون تعكر صفو الحيـاة
الزوجيـة ).الخشاب  ،1996 ،ص (231 : 230
- 11االستقالل االقتصادي و االجتماعي للمرأة :إن استقالل المرأة االقتصادي
وما قد يصحبه من عدم وضـوح لدورھا كزوجة وكأم وخاصة إذا حاولت أن
تمارس حقوقا تتعارض مع واجباتھا األساسية في األسرة ،تجعل الرجل يشعر
بأن الوحدة األسرية قد بدأت تفقد مقوماتھا األساسية ،ومنه تبدأ بعض نقاط
الخالف التي إذا اسـتمرت فتـرة طويلة دون أن يتكيف أحد الزوجين التجاھات
اآلخر يصبح النزاع أمرا ال مفر منه  ) .غيث  ، 1995 ،ص (18
- 12يؤدي عدم إنجاب األطفال إلى احتماالت عديدة تؤدي إلى فصم عرى رابطة
الزوجية  ،حيث نجد المـرأة في عدد من المجتمعات تعرف أن إنجاب األطفال
يعتبر عامال وقائيا يمنع من تحلل األسرة  ،ولذلك تحرص علـى اإلنجاب بكثرة
حتى لو أدى األمر إلى ارتباك الميزانية العادية  ) .غيث  ،1995 ،ص (18
- 13قد يكون من أسباب التفكك األسري عدم االعتدال في كسب الرزق،
وانشغال الزوج في الكسـب الشـره للمال مخلفا في البيت زوجة تفتقد صحبته
ومآنسته ورعايته وتعاونه في تربية األوالد الذين يفتقدون بدورھـم أبوته
وتوجيھه وإرشاده ،بينما ھو طويل الغياب في محل عمله وفي أسفاره
إلرضاء تطلعاته وتحقيق طموحاته  ) .الساعاتى  ، 1996 ،ص (46
- 14األصدقاء واألقارب :قد يلعب ھؤالء دورا خطيرا في مجرى األمور
العائلية ،ويؤدي تدخلھم في العالقات األسرية إلى نشأة حالة التوتر وزيادة
شدتھا ،فتدخل ھؤالء في الشؤون األسرية يؤدي إلى نتائج ال تحمد عقباھـا ،
وتشير اإلحصائيات في ھذا الصدد إلى أنھا تنتھي جميعا بتفكك األسرة
وسرعة انھيارھا  ) .الخشاب  ،1996 ،ص (230 : 229
- 15تعدد الزوجات :يؤدي تعدد الزوجات وما يتصل به من مشكالت إلى التوتر في
محيط األسرة مثل عـدم العدالة في معاملة الزوجات ،وإشباع بعض األوالد بالعطف
دون البعض اآلخر ،وعدم الوفـاء بمطالـب األسـرة  ،والشقاق الدائم بين الزوجات
ألتفه األمور ،إذ ينذر أن تستقيم أمور األسرة المتعددة الزوجات وينتھي بھا في
غالـب األحيان إلى التفكك و سوء المصير ).الخشاب  ،1996 ،ص (232
أسباب و عوامل تفشي ظاھرة الفقر:
بعد ما تعرفنا على مفھوم الفقر و ظاھرة الفقر اآلن نبحث عن
األسباب والعوامل التي أدت إلى ظھور وتفشي ظاھرة الفقر وتناميھا ومن أھم
ھذه األسباب نذكر) .فريد كورتل(2003،
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أ -حجم األسرة :إن حجم األسرة يعتبر أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كبر
حجم األسرة وارتفاع معدالت اإلعالة إلى زيادة األعباء على نفقات األسرة
وبالتالي مواجھة حالة العجز عن توفير كل متطلبات األسرة ذات الحجم الكبير
وقد تزداد حالة العجز ھذه باستمرار و تتفاقم و ينتج عنھا الفقر بأتم معناه.
ب -التضخم :إن التضخم الذي يعرف بأنه االرتفاع العام في أسعار السلع
والخدمات معبراً عنھا بالنقود يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود و
بالتالي تتأثر الدخول الحقيقية لألسر و تصل إلى حالة العجز عن اقتناء كل
المتطلبات التي تحتاجھا وتصبح ضمن تعداد الفقراء بغض النظر عن درجة
الفقر فالتضخم سيزيد في عبء اإلعالة التي تقع على العاملين في إعالة غير
النشطين في ظروف التضخم المتسارع.
ج -برامج التصحيح الھيكلي :تعتبر برامج التعديل أو التصحيح الھيكلي واحدة
من أھم األسباب التي أدت إلى تنامي الفقر وازدياد معدالته خاصة على
العالم النامي فقد كانت الكثير من الدول النامية قد عرفت تدھوراً شديداً في
الظروف االجتماعية مع تزايد سوء التغذية ،بطئ التحسينات في مجال
الصحة أو في تراجعھا ،انخفاض مستوى التعليم...الخ.
د-النزاعات الداخلية والخارجية :كالحروب مثال  :تساھم في الالاستقرار وما ينتج عنه
من ضياع فرص العمل وضياع الممتلكات وغيرھا و بالتالي السير نحو الفقر.
ه -سوء توزيع الدخل و الثروات :إن غياب التوزيع العادل للدخل القومي
والثروات يؤدي إلى غناء البعض و إفقار البعض اآلخر.
يمكن الوصول إلى عدة أسباب أو عوامل أساسية للفقر باإلمكان تلخيصھا في
نقاط وھي:
• إخفاق االستراتيجيات اإلنمائية الحكومية وإصالحات السوق على المستوى
الكلي.
• محدودية الفرص أمام بعض الفئات ومنھم )الفقراء( لتحصيل األصول اإلنتاجية
واالستفادة من األموال والمؤسسات والخدمات العامة و تسيير شؤونھا.
• أعباء الحروب والصراعات األھلية التي فتكت بالمجتمع العربي قبل
اقتصاده ،كالحرب على العراق ،وكذلك الوضع في فلسطين ،وأيضا في
لبنان ،والسودان ،وموريتانيا ،والصومال.
• تسارع النمو الديموغرافي.
• التدھور البيئي .
• محدودية القطاع الخاص وضعفه ،وانخفاض تراكم رأس المال ،وانخفاض
اإلنتاجية وذلك مما يحد من ندرة ھذا النشاط على توفير فرص العمل ،أو
منحة أجور مرتفعة .
• وھناك أسباب أخرى ترتبط بالبطالة والعمالة وھيكل المھارات.
• من ناحية القطاع الزراعي فإن البيانات تشير إلى أن معدل استخدام العمالة في
الوطن العربي قد بلغ عام  (52) 1996عامال لكل 100ھكتار في حين أن
المعدل نفسه في أمريكا يصل إلى ) (2عامل لكل 100ھكتار .أن ھذا المعدل
يؤشر أوال قله استخدام اآلالت والمعدات الحديثة في اإلنتاج الزراعي ,وثانيا فأنه
يعكس وجود بطالة مقنعة وضعف مستوى المعيشة للفالح ،السيما أذا اشرنا إلى
أن نسبة العمالة الزراعية إلى أجمالي العمال يصل إلى 33%في عام 1998
بينما ال تتجاوز في العام نسبة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي
13,5%ونصيب الفرد من الناتج الزراعي 297دوالر .
• في األقطار النفطية يالحظ وجود تركز الثروة بأيدي فئة قليلة من السكان إذ
أن الدراسات تشير إلى أن  90 %من الثروة النفطية حصل عليھا 20%من
السكان في الدول النفطية في حين توزعت باقي الثروة والبالغة نسبتھا 10
%على باقي السكان ،أما في الدول غير النفطية فتقول الدراسات أن 20 %
من السكان يحصلون على 50 %من الناتج المحلي اإلجمالي في حين
يحصل 80 %على باقي الناتج ،أي 50 % .
• نقص الصرامة والشفافية في استعمال الموارد ،إضافة إلى ظاھرة تبذير
الموارد والفساد اإلداري واالقتصادي.
• ھيمنة التنظيم البيروقراطي على مختلف المؤسسات ،مما ينعكس سلبا على
تشجيع المبادرات االستثمارية وخنق كل المشاريع المقترحة لمحاربة الفقر
في ھذه البلدان.
ويرجع "الخولي" ) ، 2008ص ص (76 :75العنف الى عدة أسباب ھي :
 أسباب اجتماعية :غياب معايير عامة للسلوك في مجاالت الحياة المختلفةوانخفاض قيمة احترام االخر والتنشئة االجتماعية  ،مثل استخدام العقاب
البدني تجاه األبناء.
• أسباب سياسية :عدم تداول السلطة ،تجاھل الصالح العام ،عدم فعالية
االضراب السياسي .
• أسباب اقتصادية :انتشار البطالة ،خاصة بين الشباب وبين المتعلمين ،انخفاض
مستوي المعيشة ،شيوع ظاھرة الحقد االجتماعي بسبب زيادة الدخل.
• أسباب إعالمية :مشاھدة العنف قد تنشط األفكار المرتبطة به ،تقليد ما
تعرضه وسائل االعالم المختلفة من سلوك العنف ،التعرض لمشاھد الجنس
يساھم في ارتكاب جرائم االغتصاب.
• أسباب نفسية :العنف ھو وسيلة إلثبات الرجولة لدى الشباب ،التوتر الذي
ينتج عن وجود بعض الحاجات غير المشبعة ،الضغوط النفسية الناتجة عن
المشكالت االسرية.

• أسباب قانونية وامنية :عدم احترام القانون ،غياب االمن من المناطق
العشوائية ،عدم العدالة في توزيع الثروة العامة.
ويشير "الخولي "الى دراسة استطالع الرأي ،تشير النتائج الى ارتفاع
نسب من ذكروا ان ما تعرضه وسائل االعالم من مشاھد العنف والجنس يعد من
ضمن أسباب كل من العنف االسري والعنف الجنسي ،والعنف في المدرسة،
وفي دراسة أخرى واسعة النطاق أجريت على ستة بلدان مختلفة :الواليات
المتحدة االمريكية ،وأستراليا ،فنلندا ،اسرائيل ،ھولندا ،بولونيا ،ونتيجة الستماراته
وللمالحظات الميدانية وللحوارات مع اآلباء توصل الى وجود عالقة سببية تقول :
تزيد مشاھدة العنف التلفزيونية من معدل العدوانية الطفلية أيا كان البلد الذي ينتمي
اليه األطفال) .الخولي  ،2002ص ص(76 :75
ويشير "أبو حطب وأخرون " لعدة طرق لمواجھة العنف منھا :
• تنمية الوعى لدى الشباب بحقيقة الحياة اإلنسانية  ،فالحياة ليست أحادية
االتجاه فاإلنسان عليه ان يعيش فى إطار التعددية والتنوع واالعتدال  ،وھنا
يمكن للمؤسسات التعليمية ووسائل االعالم أن تقوم بدور فعال فى ذلك.
• تحقيق الديموقراطية وحرية التعبير والرأى بحيث يكون أسلوبه الحوار ال
العنف ھو السبيل للفھم والتفاھم.
• رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعى لكل
األفراد ) .أبو حطب  ،1995 ،ص(153
بعض النظريات المفسره لظاھرة العنف:
بعض الكتب العالمية والمحلية ُكتبت حول أبعاد ظاھرة العنف
ومظاھرھا وأسبابھا ،بعضھا ينتمي إلى حقل علم النفس واآلخر ينتمي إلى
مجال علم االجتماع ،ولكن يالحظ عليھا جميعا أن القليل منھا ھو الذي اھتم
بتحليل األبعاد االجتماعية واالقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على تشكيل
ثقافة العنف لدى الشباب ،وأن كل ما نشر من دراسات وتحليالت حول ثقافة
العنف ،انشغل غالبا بالتحليالت السيكولوجية الموسعة ذات الصلة بسمات
الشخصية ومغفال لدور األبعاد السوسيولوجية الخاصة التي نعني ھنا باإلشارة
إليھا في متن ھذا الفصل الراھن.
ومن ھذا المنطلق إن تحديد إطار نظري لمعالجة ظاھرة العنف لدى
الشباب مشكلة أساسية تواجه الباحثة .والواقع أنه ال يمكن القول بأن عامال
واحدا يمكن أن يفسر ظاھرة العنف ،كما أنه ال وجود لنظرية بعينھا يمكن أن
تزعم كفاءة تفسير مثل ھذه الظاھرة أمام الموقف المشكل في تفسير ثقافة
العنف ،فإن السؤال المطروح ھنا ال يسعى إلى الحديث عن إطار نظري
صارم ،وإنما كيف يمكن تطوير رؤية نظرية قادرة على اإلفادة من بعض
العناصر التي قدمتھا نظريات أو مفاھيم حاولت تفسير ظواھر شبيھة أو
مرتبطة بھذه الظاھرة.
من ھنا فالبد أن نلقي الضوء إلى بعض الرؤى النظرية ،التي يمكن
أن تتالقى وتتكامل بعض قضاياھا لتشكل مرتكزا نظريا تفسيريا لھذه الظاھرة .
فجاء اختيار نظرية (العنف )التي تعكس قضاياھا التفسيرية (وھي العوامل
االجتماعية واالقتصادية المؤدية إلى اكتساب الشباب العنف) ،فالظاھرة التي
تدرسھا الباحثة لم تحدث من فراغ ،بل إنھا تنشأ في بنية تتشكل وفقا لمؤثرات
محددة ومتغيرة ،وإذا كانت ھذه النظرية تكشف لنا التناقضات واالختالالت
التي تصيب البناء االجتماعي برمته ،وبالتالي كيف تعاني شريحة مھمة في
المجتمع وھم الشباب من تبعات ھذه الظاھرة.
 -1نظرية ثقافة العنف : Culture of violence theory
وتوضح" ريھام مبروك "أن كل إرھاصات التحول في الواقع
االجتماعي واالقتصادي والثقافي في مجتمعنا تؤكد أن شباب اليوم يختلف عن
شباب األمس ،ألنه يعيش واقعا مختلفا مما خبرناه أو مما نعرفه اآلن ،كما أن
بعض التغيرات الكثيرة ،وأھمھا انحسار دور األسرة والمؤسسات المعنية بالتربية
كمحدد لرسم مستقبل الشباب ،أفقدت تلك المؤسسات كثيرا من مواطن قوتھا
ومواضع سطوتھا على أعضائھا ،وبالتالي ظھرت أشكال وممارسات بديلة شديدة
التنوع ومخالفة لكل التقاليد والقيم المسيطرة في السياق االجتماعي والثقافي العام،
يضاف إلى ذلك أن الحداثة وما صاحبھا من نظم وترتيبات اجتماعية قوضت
أھمية روابط القرابة ودمرت تماسك المجتمع المحلي وشككت في سلطة الدين وفي
االعتماد على التراث ،وھذا يرجع إلى بعض آليات التفكيك المختلفة التي تنزع
العالقات االجتماعية من سياقھا المحلي الخاص ثم يعتد بنائھا عبر مدى ال محدود
من اإلطار الزماني والمكاني) .ريھام مبروك ،2011 ،ص ( 94
 -2نظرية التعلم : learning theory
ويوضع "شفيق" أن التعلم ھو :النشاط العقلي والجسماني لتحقيق
التحسن في المعرفة والمھارات العلمية من خالل التدريب والتمرين بما يحقق
تعديل خبرات سابقة أو اكتساب خبرات ومھارات ومعارف جديدة( .شفيق،
 ،1993ص)110
أسس ھذه النظرية العالم الفرنسي جبرانيل تارد  G.TARDالذي
رأى أن سلوك العنف يمكن تعلمه مثل أي سلوك آخر ،عن طريق التقليد
واالرتباط باآلخرين من خالل عملية التوحد أو التقمص لمبدأ معين أو فلسفة أو
عقيدة معينة تجعل الفرد يصب شخصيته في قالبھا ،ويتوحد معھا ،وينطلق
أصحاب ھذه النظرية من أن السلوك العنيف مكتسب ،وھم يرفضون فكرة أن
السلوك اإلنساني فطري وغريزي ،ويرفضون فكرة أن اإلنسان يتحرك ال
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إراديا بتأثير البيئة ،ويفسرون السلوك العنيف بأنه تفاعل مستمر بين الفرد
والظروف الحاكمة في البيئة .
كشفت الدراسات التي اجراھا باندروا  Banduraووالترز
 Waltersعن أن تشجيع السلوك العنيف الذي يقوم به األطفال من قبل اآلباء
واألمھات يؤدي إلى تدعيم سلوك العنف لديھم) .الزغير ,2000 ,ص (40
فلقد أشارت دراسات سكنر  Skinnerأن السلوك العنيف الذي
يحدث ضرر ويؤدي إلى استجابة الخوف أو البكاء أو الھرب يرتبط بتعزيز
االستجابة العدوانية العنيفة ,،كما أكدت دراسات بوس  Bussأن العدوان يرتبط
بنمط أخر من التعزيز ناتج عما يحصل عليه الشخص القائم بالسلوك العدواني
من إشباع ذاتي األمر الذي دفعه إلى طرح نظريته المعروفة بنظرية الباعث
والتي تربط بين السلوك العدواني واإلشباع الذي يحققه بالحصول على مكاسب
مادية أو مكانة اجتماعية(Buss, 1971, p13) .
تنظر ھذه الدراسة الراھنة إلى أن ثقافة الشباب ثقافة فرعية داخل الثقافة
األم ،بمعنى أنھا ليست جزءا من الثقافة األم تشترك معھا في كل قسماتھا
وخصائصھا إنما تشترك معھا في بعض السمات وتختلف في األخرى ،كما أن ثقافة
الشباب تمارس نوعا من التنشئة الذاتية ،وأنھا دائمة القدرة على إفراز عناصر ثقافية
ورؤى ثقافية من صنع الشباب أنفسھم ،يواجھون بھا واقعھم المتغير ،ولعل ھذا ما
أكدته الدراسة الراھنة في الجزء الخاص بالدراسة الميدانية

الطريقة البحثية
أوال :المصطلحات العلمية والمفاھيم اإلجرائية للدراسة-:
بعض التعاريف الخاصه بالعنف:
جاء في التقرير العالمي حول العنف والصحة ) ، (2002ان العنف
ھو االستخدام المتعمد للقوة او الطاقة البدنية  ،سواء بالتھديد او االستعمال
الفعلي لھا ضد الطفل من قبل أي شيء او جماعة بحيث يؤدي الى ضرر فعلي
او محتمل لصحة الطفل او بقائه على قيد الحياه او نمائه او كرامتهKrug ) .
(EG etal. 2002: p5
اما تعريف العنف الوارد في المادة ) (19من اتفاقية حقوق الطفل
فيقص على انه " :كافة اشكال العنف او الضرر او اإلساءة البدنية او النفسية
واإلھمال او المعاملة المنطوية على اھمال  ،وإساءة المعاملة او االستغالل ،
بما في ذلك اإلساءة الجسدية" ) الفت  ، 2011 ،ص (13
تقسم "سھير عادل"  (2000) ،العنف الى العنف البدني وھو الذي
يكون بالتھديد باستخدام العنف دون استخدامه بالفعل وكذلك العنف النفسي
ويشير الى التحقير واالستھزاء والتسلط واالستبداد وإلغاء الشخصية والحاق
األذى بالنفس ) .سھير عادل  ، 2000 ،ص ( 67
وترى "حصة صفوت " ) (1999ان العنف تعبير صريح عن العداء
وھو يتراوح بين ممارسة القھر المادي على األشخاص او الممتلكات والقھر
وااليذاء المعنوي المباشر وغير المباشر  ،كما انه يعد اكثر اشكال العدوان.
)حصة صفوت  ،1999 ،ص (322
العنف من الشدة والتعنيف ھو التغير والتفريغ  ،وھو الوسيلة األخيرة
في يد االنسان لالفالت من مأزق) .ابن منزور ،2002 ،ص (49
ويعرف "عرابي" العنف أيضا "انه رغبة الفرد في سرقة بعض
األشياء والمشاجرة والتدمير ومخالفة القوانين) .عرابي ، 2006،ص (9
كما عرفته الدراسات النفسية واالجتماعية انه سلوك يھدف الى الحاق
األذى والضرر الجسمي باالخرين  ،ويمكن تعريفه انه كل سلوك يشمل تعدي
الذات او االخرين او تدمير الممتلكات ،وترتب على ھذا السلوك اثار نفسية
واجتماعية على من يرتكبه ،ويعرف أيضا بأنه الخرق باالمر وقلة الرفق به
وھو ضد الرفق واعنف الشئ ،أي اخذه بشدة ،والتعنيف ھو التقريع واللوم.
)الزيوت ،2012 ،ص (19
ويشير "حمزة" الى الجزء التاريخي لكلمة " عنف " المرتبطة
بالكلمة الالتينية )فيوالر( والتي تعني العمل بالخشونة والعنف واالنتھاك
والمخالفة ،وھناك تداخل بين العنف والعدوان فالعنف صورة من صور
العدوان يتميز باستخدام مقصود للقوة) .حمزة  ، 2001 ،ص (41
كما عرفت منظمة الصحة العالمية للعنف ) (Whoھو" االستعمال
للقوة الفيزيقية المادية " أو ھو القدرة سواء بالتھديد أو االستعمال المادى
الحقيقى " الفعلى " ضد الذات أو ضد شخص أو ضد مجموعة أو مجتمع ،
بحيث يؤدى الى حدوث اصابة أو موت أو إصابة نفسية أو حرمان.
شبكة االنترنت (WHO:106 million elie iviolence amnually.
يعرف " العاجز " العنف بأنه أحد األساليب التى يتعامل مع الطبيعة
سواء كان ھدفه جراء ھذا العنف ھو الرغبة فى البقاء أم تدمير مصادر الطبيعة
التى تھدد وجود كيانه وفرض سيطرته على الطبيعة ) .العاجز  ،2002ص (3
وعرف " الجندى " العنف الطالبى بأنه "  :أسلوب بدائى غير
متحضر يتسم بالعديد من المواقف ذات الصفة االجرامية التى تنعكس بشكل
سلبى على المجتمع ويقف ضد أعرافه سواء من النواحى التشريعية الدينية أو
الوضعية القانونية " ونظرا لما يتسم به العنف من استخدام القوة المادية نحو
االفراد واالشياء فانه يعتبر سلوكا مضادا وأھدافه)(  .الجندى  ، 1999،ص (4
وعرفت " كوثر رزق " العنف الطالبى بأنه  :إستجابة متطرفة فجة
وشكل من أشكال العدوان  ،تتسم بالشدة والتصلب والتطرف والتھيج وشدة

االنفعال واالستخدام غير المشروع للقوة  ،تجاه شخص أو موضوع معين وال
يمكن إخفاؤة واذا زاد تكون نتيجته مدمرة  ،يرجع الى انخفاض مستوى
البصيرة والتفكير  ،يتخذ عدة أشكال ( جسمية – لفظية – مادية – غير
مباشرة )ويھدف إلى إلحاق األذى والضرر بالنفس أو باألخرين أو بموضوع
ما ) .كوثر رزق  ، 2002،ص(191
من خالل جميع ماسبق يمكن تعريف العنف بأنه " أى سلوك يؤدى
الى ايذاء شخص لشخص أخر و قد يكون ھذا السلوك كالميا نفسيا معنويا
يتضمن أشكاال بسيطة من اإلعتداءات الكالمية أو التھديد وقد يكون السلوك
فعليا حركيا ماديا كالضرب المبرح واإلغتصاب والحرق والقتل وقد يكون
كالھما وقد يؤدى الى حدوث ألم جسدى أو نفسى أو إصابة فى أن واحد".
التعريف اإلجرائى للعنف:
ومن خالل التعاريف السابقة الذكر استخلصت الدراسة تعريفا
إجرائيا للعنف والذى يمكن أن يتماشى مع موضوع الدراسة وھو " العنف ھو
ذلك المقترن بإستخدام القوة المادية والتھديد واإلكراه أو العنف ھو إستخدام
القوة المادية والتھديد المعنوى وذلك قصد الضغط وإلحاق األذى باألخرين، ".
و العنف من الشدة والتعنيف ،وھو فعل يقوم به االنسان حيث يستخدم القوة
بشكل غير مشروع ومخالف للقانون.
ثانيا :فروض البحثية:
الفرض األول -:توجد عالقة ارتباطية معنوية بين ظاھرة العنف بين الشباب
وكل من المتغيرات المستقلة للدراسة
الفرض الثاني-:توجد عالقة ارتباطية معنوية بين ظاھرة العنف وممارسة
العنف بين الشباب الريفي
ثالثا :منھج البحث-:
تعتمد الدراسة الراھنة على المنھج الوصفى لكونه يعتمد على تجميع
الحقائق والمعلومات من الوضع الراھن ثم مقارنتھا وتحليلھا وتفسيرھا من أجل
التنبؤ بالمستقبل  ،وتعد الدراسة الحالية دراسة وصفية إذ اعتمدت على بعض
المفاھيم والمتغيرات المدروسة والمتعلقة بمستوى و دوافع ظاھرة العنف.
رابعا :مجاالت الدراسة البحث:
وقد شمل مجال الدراسة الحالية على ثالث مجاالت فرعية ھى
المجال الجغرافى والمجال البشرى والمجال الزمنى للدراسة .
• المجال الجغرافى :
يقصد بالمجال الجغرافى المنطقة التى اجريت فيھا الدراسة الميدانية ،
وقد اختيرت محافظة الدقھلية نظراً ألنھا موطن الباحثة و أختيرت قرى كفر
الترعة القديم و كممثلة للمجتمع الريفى و سالمون القماش و كممثلة للمجتمع
الصناعى و الجمالية و كممثلة لمجتمع الصيادين .
• المجال البشرى :
يقصد بالمجال البشري للدراسة األفراد التي طبقت عليھم الدراسة
الميدانية حيث تم أخذ عينة عشوائية من كل محافظة فقد تم أخذ عدد )(100
شاب من المجتمع الزراعى و ) (100شاب من المجتمع الصناعى  ،و )(100
شاب من مجتمع الصيادين.
• المجال الزمنى :
يقصد بھا الفترة الزمنية الفعلية التي تم خاللھا جمع البيانات الميدانية
,حيث تم جمع البيانات خالل الفترة ما بين فبراير 2018م حتى مايو 2018م.
خامسا :أدوات جمع البيانات :
اعتمدت الدراسة فى جمع البيانات على استخدام استمارة استبيان
للشباب الريفى وقد تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية  ،وقد صممت استمارة
االستبيان بحيث تقيس المتغيرات البحثية بما يتفق وتحقيق أھداف الدراسة.
سادسا :قياس المتغيرات البحثية:
أ -قياس خصائص المبحوثين:
-1السن :اليقل عن  15سنة وال يزيد عن  35سنة
-2الحالة التعليمية :تبدأ من امي ) (1يقرأ ويكتب ) (2تعليم أساسي ) (3تعليم متوسط
) (4تعليم جامعي ) (5فوق جامعي ).(6
-3الحالة االجتماعية :اعزب ) (1متزوج ) (2أرمل ) (3مطلق ).(4
-4المھنة :موظف ) (1مزارع ) (2مزارع وموظف ) (3موظف ومھنة أخرى
) (4مھنة أخرى فقط )(5
-5عدد افراد االسرة :رقم صحيح.
-6مستوى المعيشة :اسرة على قد حالھا ) (1متوسط الحال ) (2ميسورة )(3
-7درجة التماسك االسري :تقاس من خالل تسع عبارات وكل عبارة درجة تواجد
عالي ) (4متوسط ) (3منخفض ) (2ال ).(1
-8حيازة األرض الزراعية :تقدر بوحدة القيراط.
9عضوية المنظمات :ويتم قياس استجابتھم من خالل ثمانية عبارات ويكون مستوى
العضوية عادي ) (1عضو مجلس اإلدارة ) (2رئيس ).(3
-10التعصب العائلي :وتقاس درجة استجابتھم من خالل أربعة عبارات وتكون
دائما ) (4أحيانا ) (3نادرا ) (2ال ).(1
-11االنفتاح الثقافي :وتقاس درجة استجابتھم من خالل ستة عبارات مثل التعصب
العائلي وكذلك االنفتاح الجغرافي ،االنفتاح الجغرافي
-12متوسط الدخل الشھري :رقم خام
-13التنشئة االجتماعية :تعطي العبارات دائما ) (3نادرا ) (2ال ).(1
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ب -قياس المتغيرات االجتماعية:
 -1مستوى ممارسة الشباب الريفي للعنف وتشمل عبارات االيذاء النفسي والجسدي
واالشارات وتعطي إجابات يحدث ) ,(2ال يحدث ) (1ثم درجة تكرارھا عالية
) ,(3متوسط ) (2منخفضة ) (1ثم يأخذ مجموع تلك االستجابات.
 -2الدوافع الموجودة لدى الشباب :وتشمل دوافع شخصية ودوافع ثقافية
ودوافع نفسية ودوافع اجتماعية ودوافع دينية استجابة عالية )(3
استجابة متوسطة ) (2ال توجد استجابة )(1
 -3اتجاھات الشباب نحو العنف :تشمل ) (13عبارة وتأخذ درجة استجابتھم
موافق ) (4موافق لحد ما ) (3رافض ) (2رافض بشدة ).(1
سابعا :أدوات التحليل االحصائي المستخدمة:
 النسب المئوية والتكرارات. معامل االرتباط البسيط. معامل االنحدار المتعدد المتدرج الصاعد. -اختبار  Tلمعنوية الفروق.

النتائج و المناقشات
أوال  :مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف:
وللتعرف على مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف بمنطقة
الدراسة  ،أفادت النتائج الواردة بالجدول )  ( 1ما يلى:
أ – بالنسبة لمجتمع الصيادين:
أوضحت النتائج أن مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف بين
مجتمع الصيادين كان عالياً بنسبة  ، 51 %بينما أتضح أن  35 %من الشباب
الريفى بمجتمع الصيادين مستوى ممارستھم للعنف كان متوسطاً  ،وأخيراً تبين
أن  14 %من مجتمع الصيادين كان مستوى ممارستھم للعنف منخفضاً .
ب – بالنسبة لمجتمع الصناعيين:
أوضحت النتائج أن مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف بين
مجتمع الصناعيين كان عالياً بنسبة  ، 46 %بينما أتضح أن  32 %من الشباب
الريفى بمجتمع الصناعيين مستوى ممارستھم للعنف كان متوسطاً  ،وأخيراً
تبين أن  22%من مجتمع الصناعيين كان مستوى ممارستھم للعنف منخفضاً .
جـ – بالنسبة لمجتمع الزراعيين:
أوضحت النتائج أن مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف بين
مجتمع الزراعيين كان عالياً بنسبة  ، 48 %بينما أتضح أن  42 %من الشباب
الريفى بمجتمع الزراعيين مستوى ممارستھم للعنف كان متوسطاً  ،وأخيراً
تبين أن  10 %من مجتمع الزراعيين كان مستوى ممارستھم للعنف منخفضاً .
جدول  . 1مستوى ممارسة الشباب الريفى للعنف بمنطقة الدراسة
مس¨¨توى ممارس¨¨ة
الشباب الريفى للعنف

منخفض
متوسط
عالى

مجتمع الصيادين
%
عدد

14
35
51

14
35
51

مجتمع الصناعيين
%
عدد

22
32
46

22
32
46

مجتمع الزراعيين
%
عدد

10
42
48

10
42
48
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وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بمستوى ممارسة العنف بين
الشباب الريفى بمنطقة الدراسة  ،نجد أن ممارسة العنف بين الشباب الريفى
كان عالياً فى المجتمعات الثالث ) الصيادين – الصناعيين – الزراعيين(.
ثانياً  :دوافع  /أسباب ممارسة العنف بين الشباب بمنطقة الدراسة:
أوالً  :بالنسبة لمجتمع الصيادين:
وللتعرف على ھذه الدوافع  /األسباب  ،أظھرت النتائج الواردة بجدول) ( 2
ما يلى:
– 1الدوافع الشخصية  :وللتعرف على الدوافع  /األسباب ( الشخصية ) لممارسة
العنف بين الشباب فى مجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع /
أسباب ممارسة العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح ( جدول رقم2
)  ،حيث تبين أن األسباب التالية  :التنشئة االجتماعية غير السليمة والشاب
يقلد عنف األخرين ،وغرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين ،
واإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت  ،وتعصب الشاب
لرأى سياسى  ،والتنشئة االجتماعية غير السليمة قد جاءت فى الترتيب األول
بمتوسط مرجح قدره  ، 3.0ثم جاء فى الترتيب الثانى كل من تعصب الشاب
لرأى سياسى  ،وإعتقاد الشباب ان افضل الطرق ھي ان يأخذ حقه بإيده ،
وإحساس الشباب بالقلق وعدم ثقتھم في انفسھم ،وتعاطى الشباب للمخدرات
بمتوسط مرجح  2.9درجة لكل منھا  ،ثم جاء فى الترتيب الثالث واألخير عدم
توافر الخبرة لدى الشباب بمتوسط مرجح 2.1 .
 – 2الدوافع الثقافية  :وللتعرف على الدوافع  /األسباب الثقافية لممارسة
العنف بين الشباب فى مجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع
/أسباب ممارسة العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم
)  ( 2حيث تبين أن إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى قد جاءت فى
الترتيب األول بمتوسط مرجح قدره  ، 3.1ثم جاء فى الترتيب الثانى كل من
اللوم والتوبيخ المستمر للشباب ،وتعصب الشاب ضد شباب القرى
المجاورة ،وتفضيل الذكر عن االنثى ،بمتوسط مرجح  2.8درجة لكل منھا ،
ثم جاء فى الترتيب الثالث كل من القوة المفرطه دليل على الرجولة ،

وتعصب الشاب ضد العائالت االخرٮبمتوسط مرجح  2.7 .ثم جاء فى
الترتيب الرابع توارث عادة األخذ بالثأر بمتوسط مرجح قدره  2.5درجة ،
ثم جاء فى الترتيب الخامس واألخير توارث الشباب لبعض المفاھيم من
الوالدين كمشجعه على العنف بمتوسط مرجح  1.6درجة .
 – 3الدوافع النفسية  :وللتعرف على الدوافع  /األسباب النفسية لممارسة
العنف بين الشباب فى مجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع
/أسباب ممارسة العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم(
)  ،2حيث تبين أن كل من الشاب مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى
تصرفاته  ،واحساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على
اآلخرين ،والحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنفقد جاءت فى
الترتيب األول بمتوسط مرجح قدره  2.8درجة لكل منھا  ،ثم جاء فى
الترتيب الثانى كل من احساس بعض الشباب بالقوة الجسمانية الزائدة عن
االخرين  ،واعتقاد الشاب بان من يمارس العنف ضد االخرين ھو االكثر
احتراما بينھم ،والضغوط النفسية تسبب الخالفات األسريةبمتوسط مرجح
2.7درجة لكل منھا  ،ثم جاء فى الترتيب الثالث واألخيرالتأثير النفسى
للعنف الذى يبث على شاشات التليفزيون بمتوسط مرجح  1.7درجة .
 – 4الدوافع االجتماعية :وللتعرف على الدوافع  /األسباب اإلجتماعية لممارسة العنف
بين الشباب فى) مجتمع الصيادين( بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب
ممارسة العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم )  ( 2حيث
تبين أن تباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين جاءت في الترتيب األول
بمتوسط مرجح  3.0درجة  ،تلى ذلك وفى الترتيب الثانى ضياع حقوق الشخص
مع اآلخرين بمتوسط مرجح  2.9درجة  ،ثم بعد ذلك في الترتيب الثالث كل من
تعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه لألذى من أفراد المجتمع االخرين  ،غياب لغة
الحوار بين الشباب والوالدين بمتوسط مرجح  2.8درجة لكل منھما  ،وفى الترتيب
الرابع آتى كل من حساس الشاب بأنه آمن من عقاب الوالدين  ،وضعف السيطرة
والرعاية من األسرة بمتوسط مرجح  2.7درجة لكل منھما  ،وفى الترتيب الخامس
أتى كل من احساس الشاب بعدم المساواه بينه وبين أخوته داخل االسرة ،وغياب
دور الشرطه ف معاقبة الشباب الذى يمارس العنف  ،وعدم الخوف من جھاز
الشرطة – من آمن العقاب أساء اآلدب  ،وعدم وجود قوانين رادعة للعنف،
واحساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائلية بمتوسط مرجح  2.6درجة لكل منھما ،
وجاء في الترتيب السادس افتقاد الشاب بأن المحاكم مابتجيبش حق حد فياخد حقه
بإيده بمتوسط مرجح  ، 2.5ثم جاء في الترتيب السابع واألخير إحساس الشاب بأنه
منبوذ من أفراد المجتمع المتعاملين معه بمتوسط مرجح  1.8درجة.
 – 5الدوافع االقتصادية :وللتعرف على الدوافع  /األسباب اإلقتصادية لممارسة
العنف بين الشباب فى مجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع /
أسباب ممارسة العنف من حيث األھمية وفقا ً للمتوسط المرجح جدول رقم ) ( 2
حيث تبين أن تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته،
وزيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم
توافر المال قد جاءا في الترتيب األول بمتوسط مرجح  3.0درجة لكل منھما  ،ثم
جاء في الترتيب الثانى عدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمله بمتوسط
مرجح  2.9درجة ،بعد ذلك وفى الترتيب الثالث جاء فقد الشاب لمصدر دخله
بمتوسط مرجح  2.8درجة  ،وأخيراً وفى الترتيب الرابع جاء ضيق العيش
وسوء االحوال المعيشية لبعض الشباب بمتوسط مرجح  1.8درجة.
 – 6الدوافع الدينية :وللتعرف على الدوافع  /األسباب الدينية لممارسة العنف
بين الشباب فى مجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع /
أسباب ممارسة العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم
)  (2حيث تبين أن الفھم الخاطىء للقصاص من األخر  ،ونقص الوعى
الدينى بالتسامح مع االخرين  ،وغياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق
الحسنه قد جاءوا فى الترتيب األول بمتوسط مرجح  2.9درجة  ،تلى ذلك
فى الترتيب الثانى التعصب الدينى ضد األخربمتوسط مرجح  2.0درجة.
وبالنظر للنتائج السابقة والخاصة بالدوافع  /األسباب لممارسة العنف بين
الشباب فى مجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة  ،تبين ما يلى:
• أن أھم األسباب الشخصية ھى  :التنشئة االجتماعية غير السليمة والشاب
يقلد عنف األخرين ،وغرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين ،
واإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت  ،وتعصب الشاب
لرأى سياسى  ،والتنشئة االجتماعية غير السليمة.
• أن أھم األسباب الثقافية ھى  :إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى  ،اللوم
والتوبيخ المستمر للشباب ،وتعصب الشاب ضد شباب القرى المجاورة،
وتفضيل الذكر عن االنثى.
• أن أھم األسباب النفسية  :الشاب مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى
تصرفاته  ،واحساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على
اآلخرين ،والحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنف.
• أن أھم األسباب اإلجتماعية  :تباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين
وضياع حقوق الشخص مع اآلخرين  ،تعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه
لألذى من أفراد المجتمع االخرين  ،غياب لغة الحوار بين الشباب والوالدين.
• أن أھم األسباب اإلقتصادية كانت تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو
ممتلكات أسرته ،وزيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعار وعدم القدرة
على الزواج لعدم توافر المال  ،عدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمله .
• أن أھم األسباب الدينية كانت الفھم الخاطىء للقصاص من األخر  ،ونقص الوعى
الدينى بالتسامح مع االخرين  ،وغياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنه.
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جدول  .2دوافع  /أسباب العنف بين الشباب الريفى بمجتمع الصيادين بمنطقة الدراسة
متوسطة
عالية
الدوافع الشخصية:
عدد
عدد %
14
27
27
عدم توافر الخبرة لد ى الشباب.
25
50
50
التنشئة االجتماعية غير السليمة.
20
55
55
الشاب يقلد عنف األخرين.
21
53
53
غرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين .
24
52
52
اإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت.
28
40
40
تعصب الشاب لرأى سياسى.
23
47
47
تعاطى الشباب للمخدرات
29
42
42
إحساس الشباب بالقلق وعدم ثقتھم في انفسھم.
33
41
41
إعتقاد الشباب ان افضل الطرق ھي ان يأخذ حقه بإيده.

الدوافع الثقافية:
توارث الشباب لبعض المفاھيم من الوالدين كمشجعه على العنف.
اللوم والتوبيخ المستمر للشباب
إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى.
تعصب الشاب ضد شباب القرى المجاورة.
تعصب الشاب ضد العائالت االخرى.
توارث عادة األخذ بالثأ ر.
القوة المفرطه دليل على الرجولة
تفضيل الذكر عن االنثى
الدوافع النفسية:
التأثير النفسى للعنف الذى يبث على شاشات التليفزيون.
الشاب مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى تصرفاته.
احساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على اآلخرين.
احساس بعض الشباب بالقوة الجسمانية الزائدة عن االخرين.
اعتقاد الشاب بان من يمارس العنف ضد االخرين ھو االكثر احتراما بينھم.
الحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنف.
الضغوط النفسية تسبب الخالفات األسرية.
الدوافع االجتماعية:
إحساس الشاب بأنه منبوذ من أفراد المجتمع المتعاملين معه.
ضياع حقوق الشخص مع اآلخرين.
إحساس الشاب بأنه آمن من عقاب الوالدين.
ضعف السيطرة والرعاية من األسرة.
احساس الشاب بعدم المساواه بينه وبين أخوته داخل االسرة.
افتقاد الشاب بأن المحاكم مابتجيبش حق حد فياخد حقه بإيده.
غياب دور الشرطه ف معاقبة الشباب الذى يمارس العنف.
عدم الخوف من جھاز الشرطة – من آمن العقاب أساء اآلدب.
عدم وجود قوانين رادعة للعنف.
احساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائلية.
تعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه لألذى من أفراد المجتمع االخرين.
وجود مشاكل مستمرة بين العائالت وبعضھا.
انفصال أحد الزوجين عن األسرة.
تباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين.
غياب لغة الحوار بين الشباب والوالدين.
الدوافع االقتصادية:
ضيق العيش وسوء االحوال المعيشية لبعض الشباب.
تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته.
عدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمله.
فقد الشاب لمصدر دخله.
زيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج
لعدم توافر المال.
الدوافع الدينية:
التعصب الدينى ضد األخر.
نقص الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين.
غياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنه.
الفھم الخاطىء للقصاص من األخر.

منخفضة
 %عدد
3
14
2
25
4
20
3
21
3
24
11 28
8
23
11 29
5
33

%
3
2
4
3
3
11
8
11
5

ال

عدد
56
23
21
23
21
21
22
18
21

الحسابى المتوسط
%
2.1
56
3.0
23
3.0
21
3.0
23
3.0
21
3.0
21
2.9
22
2.9
18
2.9
21

النسبة
المئوية

3
1
1
1
1
1
2
2
2

15
39
45
33
34
33
34
41

15
39
45
33
34
33
34
41

7
29
33
37
33
26
32
28

7
29
33
37
33
26
32
28

5
7
3
9
8
9
9
7

5
7
3
9
8
9
9
7

73
25
19
21
25
32
23
24

73
25
19
21
25
32
23
24

1.6
2.8
3.1
2.8
2.7
2.5
2.7
2.8

5
2
1
2
3
4
3
2

18
40
36
31
31
36
34

18
40
36
31
31
36
34

7
23
32
35
34
34
32

7
23
32
35
34
34
32

6
15
12
13
12
11
9

6
15
12
13
12
11
9

69
22
20
21
23
19
25

69
22
20
21
23
19
25

1.7
2.8
2.8
2.7
2.7
2.8
2.7

3
1
1
2
2
1
2

16
43
33
33
28
26
31
31
30
33
35
36
35
49
40

16
43
33
33
28
26
31
31
30
33
35
36
35
49
40

19
31
33
33
33
34
33
32
30
28
31
32
26
22
26

19
31
33
33
33
34
33
32
30
28
31
32
26
22
26

1
6
10
11
12
12
9
11
12
11
13
10
12
10
9

1
6
10
11
12
12
9
11
12
11
13
10
12
10
9

64
20
24
23
27
28
27
26
28
28
21
22
27
19
25

64
20
24
23
27
28
27
26
28
28
21
22
27
19
25

1.8
2.9
2.7
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.8
2.8
2.6
3.0
2.8

7
2
4
4
5
6
5
5
5
5
3
3
5
1
3

21
51
42
43
48

21
51
42
43
48

9
23
28
26
26

9
23
28
26
26

3
5
6
8
5

3
5
6
8
5

67
21
24
23
21

67
21
24
23
21

1.8
3.0
2.9
2.8
3.0

4
1
2
3
1

21
45
42
42

21
45
42
42

2
2.0
54
54
11 11 14
14
1
2.9
18
18
11 11 26
26
1
2.9
20
20
8
8
30
30
1
2.9
20
20
11 11 27
27
 ،ثم بعد ذلك وفى الترتيب الثالث كل من  :إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى ،
تعصب الشاب ضد العائالت االخر  ،تفضيل الذكر عن االنثى بمتوسط مرجح 3.7
درجة لكل منھما  ،ثم جاء فى الترتيب الرابع توارث الشباب لبعض المفاھيم من
الوالدين كمشجعه على العنف بمتوسط مرجح  2.6درجة  ،ثم جاء فى الترتيب
الخامس القوة المفرطه دليل على الرجولة بمتوسط مرجح  2.4درجة  ،ثم وفى التريب
السادس واألخير توارث عادة األخذ بالثأر بمتوسط مرجح  1.6درجة .
 – 3الدوافع النفسية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب النفسية لممارسة العنف بين الشباب فى
المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من حيث
األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم ) (3حيث تبين أنكل من الحقد والكراھية لآلخر
تدفع الشاب لممارسة العنف  ،والضغوط النفسية تسبب الخالفات األسرية قد جاءا فى
الترتيب األول بمتوسط مرجح  3.1درجة  ،ثم فى الترتيب الثانى التأثير النفسى للعنف
الذى يبث على شاشات التليفزيون بمتوسط مرجح  2.9درجة  ،ثم جاء فى الترتيب الثالث
واألخير كل من الشاب مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى تصرفاته  ،احساس
الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على اآلخرين ،واحساس بعض الشباب
بالقوة الجسمانية الزائدة عن االخرين  ،اعتقاد الشاب بأن من يمارس العنف ضد االخرين
ھو االكثر احتراما بينھم بمتوسط مرجح  2.8درجة لكل منھما.
 -4الدوافع االجتماعية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب اإلجتماعية لممارسة العنف بين
الشباب فى المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب

ثانياً  :بالنسبة للمجتمع الصناعى:
– 1الدوافع الشخصية :
وللتعرف على الدوافع  /األسباب الشخصية لممارسة العنف بين الشباب فى
المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من حيث
األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم ) ( 3حيث تبين أن التنشئة االجتماعية غير
السليمة  ،واإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت قد جاءا فى الترتيب
األول بمتوسط مرجح  3.6درجة ،ثم بعد ذلك وفى الترتيب الثانى جاء إعتقاد الشباب ان
افضل الطرق ھي ان يأخذ حقه بإيده بمتوسط مرجح  3.5درجة  ،وجاء فى الترتيب
الثالث تعاطى الشباب للمخدرات بمتوسط مرجح  3.4درجة  ،ثم فى الترتيب الرابع جاء
تعصب الشاب لرأى سياسى بمتوسط مرجح  3.1درجة  ،بعد ذلك وفى الترتيب
الخامس جاء كل من الشاب يقلد عنف األخرين ،وعدم توافر الخبرة لدى الشباب
بمتوسط مرجح  3.0درجة لكل منھما  ،ثم جاء فى الترتيب السادس إحساس الشباب
بالقلق وعدم ثقتھم في انفسھم بمتوسط مرجح  2.9درجة  ،ثم جاء فى الترتيب السابع
واألخير غرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين بمتوسط مرجح  2.8درجة.
 – 2الدوافع الثقافية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب الثقافية لممارسة العنف بين الشباب فى
المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من
حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم ) ( 3حيث تبين أناللوم والتوبيخ
المستمر للشباب قد جاء فى الترتيب األول بمتوسط مرجح 2.9درجة  ،ثم جاء فى
الترتيب الثانى تعصب الشاب ضد شباب القرى المجاورة بمتوسط مرجح  2.8درجة
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ضعف السيطرة والرعاية من األسرة ،وغياب دور الشرطه فى معاقبة الشباب
ممارسة العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم ) (3حيث
الذى يمارس العنف  ،وتباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين ،غياب
تبين أن احساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائلية قد جاء فى الترتيب األول
لغة الحوار بين الشباب والوالدين بمتوسط مرجح  3.3لكل منھما  ،ثم جاء فى
بمتوسط مرجح  3.5درجة  ،ثم جاء فى الترتيب الثانى عدم وجود قوانين
الترتيب الرابع كل من ضياع حقوق الشخص مع اآلخرين ،
رادعة للعنف بمتوسط مرجح  3.4درجة  ،ثم جاء فى الترتيب الثالث كل من
جدول  .3دوافع  /أسباب العنف بين الشباب الريفى بمجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة
ال
منخفضة
متوسطة
عالية
المتوسط الترتيب
الدوافع
عدد  %عدد  %عدد  %عدد  %المرجح
الدوافع الشخصية:
4
3.1
14 14 12 12 22 22 52 52
عدم توافر الخبرة لدى الشباب.
1
3.6
0
0
7
7 26 26 67 67
التنشئة االجتماعية غير السليمة.
5
3.0
10 10 15 15 32 32 43 43
الشاب يقلد عنف األخرين.
6
2.9
19 19 12 12 25 25 44 44
غرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين.
1
3.6
2
2
6
6 14 14 78 78
اإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت.
5
3.0
10 10 19 19 30 30 41 41
تعصب الشاب لرأى سياسى.
3
3.4
1
1 10 10 33 33 56 56
تعاطى الشباب للمخدرات
7
2.8
15 15 16 16 41 41 28 28
إحساس الشباب بالقلق وعدم ثقتھم في انفسھم.
2
3.5
1
1 12 12 21 21 66 66
إعتقاد الشباب ان افضل الطرق ھي ان يأخذ حقه بإيده.الدوافع الثقافية:
5
2.6
23 23 16 16 32 32 29 29
توارث الشباب لبعض المفاھيم من الوالدين كمشجعه على العنف.
2
2.9
13 13 17 17 30 30 40 40
اللوم والتوبيخ المستمر للشباب
1
3.7
1
1
6
6 10 10 83 83
إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى.
3
2.8
16 16 19 19 34 34 31 31
–تعصب الشاب ضد شباب القرى المجاورة.
4
2.7
9
9 26 26 42 42 23 23
تعصب الشاب ضد العائالت االخرى.
7
1.6
62 62 16 16 15 15 7
7
توارث عادة األخذ بالثأر.
6
2.4
33 33 16 16 22 22 29 29
القوة المفرطه دليل على الرجولة
4
2.7
29 29 12 12 15 15 44 44
تفضيل الذكر عن االنثىالدوافع النفسية:
2
2.9
21 21 9
9 29 29 41 41
التأثير النفسى للعنف الذى يبث على شاشات التليفزيون.
3
2.8
9
9 28 28 28 28 35 35
الشاب مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى تصرفاته.
3
2.8
9
9 26 26 36 36 29 29
احساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على اآلخرين
3
2.8
16 16 17 17 36 36 31 31
احساس بعض الشباب بالقوة الجسمانية الزائدة عن االخرين.
3
2.8
19 19 15 15 25 25 41 41
اعتقاد الشاب بان من يمارس العنف ضد االخرين ھو االكثر احتراما بينھم.
1
3.1
9
9 12 12 32 32 47 47
.الحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنف
1
3.1
9
9 10 10 39 39 42 42
الضغوط النفسية تسبب الخالفات األسرية.الدوافع االجتماعية:
5
3.0
14 14 14 14 24 24 48 48
إحساس الشاب بأنه منبوذ من أفراد المجتمع المتعاملين معه.
4
3.2
4
4 17 17 30 30 49 49
ضياع حقوق الشخص معاآلخرين.
5
3.0
11 11 13 13 38 38 38 38
إحساس الشاب بأنه آمن منعقاب الوالدين.
3
3.3
8
8
3
3 33 33 56 56
ضعف السيطرة والرعاية من األسرة.
6
2.8
15 15 21 21 32 32 32 32
احساس الشاب بعدم المساواھبينه وبين أخوته داخل االسرة.
5
3.0
12 12 20 20 21 21 47 47
افتقاد الشاب بأن المحاكم مابتجيبش حق حد فياخد حقه بإيده.
3
3.3
5
5 16 16 20 20 59 59
غياب دور الشرطه ف معاقبة الشباب الذى يمارس العنف.
7
2.5
29 29 19 19 25 25 27 27
عدم الخوف من جھاز الشرطة – من آمن العقاب أساء اآلدب.
2
3.4
3
3 10 10 29 29 58 58
عدم وجود قوانين رادعة للعنف.
1
3.5
4
4
5
5 25 25 66 66
احساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائلية.
4
3.2
5
5 14 14 31 31 50 50
تعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه لألذى من أفراد المجتمع االخرين.
4
3.2
5
5 30 30 26 26 39 39
وجود مشاكل مستمرة بين العائالت وبعضھا.
6
2.8
14 14 22 22 25 25 39 39
انفصال أحد الزوجين عن األسرة.
3
3.3
2
2 18 18 28 28 52 52
تباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين.
3
3.3
3
3 18 18 27 27 52 52
غياب لغة الحوار بين الشباب والوالدين.الدوافع االقتصادية:
1
3.4
4
4
8
8 31 31 57 57
ضيق العيش وسوء االحوال المعيشية لبعض الشباب.
2
3.1
8
8 13 13 35 35 44 44
تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته.
3
3.0
9
9 16 16 41 41 34 34
عدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمله.
4
2.6
10 10 19 19 36 36 35 35
فقد الشاب لمصدر دخله.
1
3.4
7
7
6
زيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم توافر المال6 21 21 66 66 .
الدوافع الدينية:
4
2.9
13 13 15 15 33 33 39 39
التعصب الدينى ضد األخر.
2
3.1
4
4 17 17 39 39 40 40
نقص الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين.
1
3.2
3
3 17 17 37 37 43 43
غياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنه.
3
3.0
9
9 24 24 20 20 47 47
الفھم الخاطىء للقصاص من األخر.
وتعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه لألذى من أفراد المجتمع االخرين
 ،ووجود مشاكل مستمرة بين العائالت وبعضھا بمتوسط مرجح  3.2درجة لكل
منھما  ،ثم جاء فى الترتيب الخامس كل من إحساس الشاب بأنه منبوذ من أفراد
المجتمع المتعاملين معه  ،وإحساس الشاب بأنه آمن من عقاب الوالدين  ،وافتقاد
الشاب بأن المحاكم مابتجيبش حق حد فياخد حقه بإيده بمتوسط مرجح  3.0لكل
منھما  ،ثم جاء فى الترتيب السادس كل من احساس الشاب بعدم المساواه بينه
وبين أخوته داخل االسرة  ،وانفصال أحد الزوجين عن األسرة بمتوسط مرجح
2.8درجة لكل منھما  ،ثم فى التريب السابع واألخير عدم الخوف من جھاز
الشرطة  -من آمن العقاب أساء اآلدب ) بمتوسط مرجح  2.5درجة(.
 -5الدوافع االقتصادية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب اإلقتصادية لممارسة العنف بين الشباب
فى المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف
من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم )  ( 3حيث تبين أن زيادة
الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم توافر المال
 ،وضيق العيش وسوء االحوال المعيشية لبعض الشباب قد جاءا فى الترتيب األول
بمتوسط مرجح  3.4درجة  ،ثم فى الترتيب الثانى جاء تعرض الشاب لسرقة شىء

من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته بمتوسط مرجح  3.1درجة  ،ثم جاء فى الترتيب
الثالث عدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمله بمتوسط مرجح  3.0درجة  ،ثم
أخيراً وفى الترتيب الرابع جاء فقد الشاب لمصدر دخله بمتوسط مرجح  2.6درجة .
 – 6الدوافع الدينية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب الدينية لممارسة العنف بين الشباب فى
المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من
حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح ( جدول رقم )  ( 3حيث تبين أن غياب القدوة فى
التربية الدينية على االخالق الحسنه  ،والفھم الخاطىء للقصاص من األخر قد جاء كل
من فى الترتيب االول بمتوسط مرجح  3.2درجة لكل منھما  ،ثم فى الترتيب الثانى
جاء نقص الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين بمتوسط مرجح  3.1درجة  ،ثم فى
الترتيب الثالث واألخير التعصب الدينى ضد األخر بمتوسط مرجح  2.9درجة
وبالنظر للنتائج السابقة والخاصة بالدوافع  /األسباب لممارسة العنف بين
الشباب فى المجتمع الصناعى بمنطقة الدراسة  ،تبين ما يلى:
أن أھم األسباب الشخصية ھى  :التنشئة االجتماعية غير السليمة  ،واإلنفعالالناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت  ،إعتقاد الشباب ان افضل
الطرق ھي ان يأخذ حقه بإيده
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أن األسباب الثقافية قد تمثلت فى  :اللوم والتوبيخ المستمر للشباب ،تعصبأن أھم األسباب الدينية ھى :غياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنهالشاب ضد شباب القرى المجاورة ،إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى ،
 ،والفھم الخاطىء للقصاص من  ،نقص الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين.
تعصب الشاب ضد العائالت االخر  ،تفضيل الذكر عن االنثى.
ثانياً  :بالنسبة للمجتمع الزراعى:
أن أھم األسباب النفسية ھى  :الحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب– 1الدوافع الشخصية :
لممارسة العنف  ،والضغوط النفسية تسبب الخالفات  ،التأثير النفسى للعنف
وللتعرف على الدوافع  /األسباب الشخصية لممارسة العنف بين الشباب فى
الذى يبث على شاشات التليفزيون.
المجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من
أن األسباب اإلجتماعية قد تمثلت فى أن احساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائليةحيث األھمية وفقا ً للمتوسط المرجح جدول رقم )  ( 4حيث تبين أناإلنفعال الناتج عن
 ،عدم وجود قوانين رادعة للعنف  ،ضعف السيطرة والرعاية من األسرة،
الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت قد جاء فى الترتيب األول بمتوسط  3.7درجة ،
وغياب دور الشرطه فى معاقبة الشباب الذى يمارس العنف  ،وتباطؤ المحاكم في ثم جاء فى الترتيب الثانى كل من إعتقاد الشباب أن افضل الطرق ھي أن يأخذ حقه
رد المظالم عن المظلومين ،غياب لغة الحوار بين الشباب والوالدين.
بإيده  ،وتعاطى الشباب للمخدرات ،عدم توافر الخبرة لدى الشباب بمتوسط مرجح3.6
أن أھم األسباب اإلقتصادية ھى  :زيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاعدرجة لكل منھما  ،ثم فى الترتيب الثالث آتى كل من الشاب يقلد عنف األخرين ،
االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم توافر المال  ،وضيق العيش وسوء
والتنشئة االجتماعية غير السليمة  ،وإحساس الشباب بالقلق وعدم ثقتھم في انفسھم ،
االحوال المعيشية لبعض الشباب  ،تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته
غرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين بمتوسط مرجح  3.4درجة  ،ثم فى
أو ممتلكات أسرته .
الترتيب الرابع واألخير تعصب الشاب لرأى سياسى بمتوسط مرجح  3.2درجة .
جدول  .4دوافع  /أسباب العنف بين الشباب الريفى بمجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة
ال
منخفضة
متوسطة
عالية
المتوسط الترتيب
الدوافع
عدد  %عدد  %عدد  %عدد  %المرجح
الدوافع الشخصية:
2
3.6
0
0
0
0 32 32 68 68
عدم توافر الخبرة لدى الشباب.
5
3.1
0
0 10 10 38 38 52 52
التنشئة االجتماعية غير السليمة.
3
3.4
4
4
8
8 28 28 60 60
الشاب يقلد عنف األخرين.
3
3.4
12 12 13 13 23 23 52 52
غرور بعض الشباب واستعالئھم على اآلخرين.
1
3.7
0
0
1
1 23 23 76 76
اإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة أو األخت.
4
3.2
3
3
8
8 48 48 41 41
تعصب الشاب لرأى سياسى.
2
3.6
0
0
0
0 17 17 83 83
تعاطى الشباب للمخدرات
3
3.4
0
0
2
2 24 24 84 84
إحساس الشباب بالقلق وعدم ثقتھم في انفسھم.
2
3.6
0
0
2
2 29 29 69 69
إعتقاد الشباب ان افضل الطرق ھي ان يأخذ حقه بإيده.
الدوافع الثقافية:
3
3.3
4
4
5
5 45 45 46 46
توارث الشباب لبعض المفاھيم من الوالدين كمشجعه على العنف.
2
3.4
0
0
3
3 49 49 48 48
اللوم والتوبيخ المستمر للشباب
1
3.7
0
0
0
0 30 30 70 70
إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى.
3
3.3
1
1
5
5 50 50 44 44
تعصب الشاب ضد شباب القرى المجاورة.
4
3.2
3
3
9
9 45 45 43 43
تعصب الشاب ضد العائالت االخرى.
5
2.3
29 29 26 26 27 27 18 18
توارث عادة األخذ بالثأر.
6
2.0
35 35 40 40 13 13 12 12
القوة المفرطه دليل على الرجولة
7
1.4
45 45 30 30 14 14 11 11
تفضيل الذكر عن االنثى
الدوافع النفسية:
3
2.4
4
4 55 55 38 38 3
3
التأثير النفسى للعنف الذى يبث على شاشات التليفزيون.
4
2.3
8
8 51 51 40 40 1
1
الشاب مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى تصرفاته.
2
2.5
2
2 52 52 44 44 2
2
احساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على اآلخرين
5
2.1
7
7 51 51 41 41 1
1
احساس بعض الشباب بالقوة الجسمانية الزائدة عن االخرين.
2
2.5
7
7 38 38 49 49 6
6
اعتقاد الشاب بان من يمارس العنف ضد االخرين ھو االكثر احتراما بينھم.
1
2.9
1
1 22 22 59 59 18 18
الحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنف
1
2.9
1
1 30 30 47 47 22 22
الضغوط النفسية تسبب الخالفات األسرية.
الدوافع االجتماعية:
4
2.3
10 10 54 54 28 28 8
8
إحساس الشاب بأنه منبوذ من أفراد المجتمع المتعاملين معه.
3
2.4
11 11 34 34 50 50 5
5
ضياع حقوق الشخص مع اآلخرين.
3
2.4
7
7 48 48 41 41 4
4
إحساس الشاب بأنه آمن من عقاب الوالدين.
2
2.5
8
8 36 36 52 52 4
4
ضعف السيطرة والرعاية من األسرة.
1
2.6
5
5 34 34 56 56 5
5
احساس الشاب بعدم المساواه بينه وبين أخوته داخل االسرة.
6
2.1
18 18 48 48 32 32 2
2
افتقاد الشاب بأن المحاكم مابتجيبش حق حد فياخد حقه بإيده.
3
2.4
10 10 40 40 46 46 4
4
غياب دور الشرطه ف معاقبة الشباب الذى يمارس العنف.
5
2.2
9
9 61 61 30 30 0
0
عدم الخوف من جھاز الشرطة – من آمن العقاب أساء اآلدب.
1
2.6
0
0
9
9 59 59 32 32
عدم وجود قوانين رادعة للعنف.
4
2.3
8
8 52 52 38 38 2
2
احساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائلية.
3
2.4
9
9 49 49 42 42 3
3
تعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه لألذى من أفراد المجتمع االخرين.
3
2.4
11 11 42 42 42 42 5
5
وجود مشاكل مستمرة بين العائالت وبعضھا.
8
1.3
66 66 30 30 4
4
0
0
انفصال أحد الزوجين عن األسرة.
7
2.0
18 18 64 64 18 18 0
0
تباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين.
6
2.1
8
8 71 71 21 21 0
0
غياب لغة الحوار بين الشباب والوالدين.
الدوافع االقتصادية:
3
3.5
3
3
7
7 19 19 71 71
ضيق العيش وسوء االحوال المعيشية لبعض الشباب.
1
3.7
0
0
1
1 22 22 77 77
تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته.
1
3.7
0
0
1
1 21 21 78 78
عدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمله.
1
3.7
0
0
1
1 21 21 78 78
فقد الشاب لمصدر دخله.
2
3.6
1
1
0
زيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم توافر المال0 30 30 68 68 .
الدوافع الدينية:
2
2.7
7
7 28 28 52 52 13 13
التعصب الدينى ضد األخر.
3
2.4
1
1 22 22 59 59 18 18
نقص الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين.
1
2.9
2
2 22 22 59 59 17 17
غياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنه.
2
2.7
8
8 26 26 51 51 15 15
الفھم الخاطىء للقصاص من األخر.
بمتوسط مرجح 3.4درجة  ،ثم فى الترتيب الثالث كل من تعصب الشاب ضد
 – 2الدوافع الثقافية:
شباب القرى المجاورة  ،و توارث الشباب لبعض المفاھيم من الوالدين
وللتعرف على الدوافع  /األسباب الثقافية لممارسة العنف بين الشباب
كمشجعه على العنف بمتوسط مرجح  3.3درجة لكل منھما  ،ثم جاء فى
فى المجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة
الترتيب الرابع جاء كل من تعصب الشاب ضد العائالت االخرى  ،وتوارث
العنف من حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم )  ، (4حيث تبين
عادة األخذ بالثأر بمتوسط مرجح  2.3درجة لكل منھما  ،قم فى الترتيب
أن إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى جاء فى الترتيب األول بمتوسط
مرجح  3.7درجة  ،ثم جاء فى الترتيب الثانى اللوم والتوبيخ المستمر للشباب
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الخامس القوة المفرطه دليل على الرجولة بمتوسط مرجح  2.0درجة  ،ثم فى
الترتيب الخامس واألخير تفضيل الذكر عن االنثى بمتوسط مرجح  1.4درجة .
 - 3الدوافع النفسية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب النفسية لممارسة العنف بين الشباب فى
المجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من
حيث األھمية وفقا ً للمتوسط المرجح جدول رقم ) (4حيث تبين أن كل من الحقد
والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنف ،والضغوط النفسية تسبب الخالفات
األسرية قد جاءا فى الترتيب األول بمتوسط مرجح  2.9درجة لكل منھما  ،ثم فى
الترتيب الثانى كل من احساس الشاب بالنقص فى جانب معين يعوضه بالتعدى على
اآلخرين  ،و اعتقاد الشاب بأن من يمارس العنف ضد االخرين ھو االكثر احتراما
بينھم درجة  2.5لكل منھما  ،ثم جاء فى الترتيب الثالث التأثير النفسى للعنف الذى يبث •
على شاشات التليفزيون بمتوسط مرجح  2.4درجة  ،ثم فى الترتيب الرابع الشاب
مصاب بمرض نفسى يجعله عصبيا فى تصرفاته بمتوسط مرجح  2.3درجة  ،ثم فى
الترتيب الخامس واألخير احساس بعض الشباب بالقوة الجسمانية الزائدة عن االخرين •
بمتوسط مرجح  2.1درجة
 -4الدوافع االجتماعية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب اإلجتماعية لممارسة العنف بين الشباب •
فى المجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من
حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم ) ( 4حيث تبين أن كل من عدم
وجود قوانين رادعة للعنف  ،واحساس الشاب بعدم المساواه بينه وبين أخوته داخل
االسرة قد جاء فى الترتيب األول بمتوسط مرجح  2.6درجة لكل منھما  ،ثم فى •
الترتيب الثانى ضعف السيطرة والرعاية من األسرة بمتوسط مرجح  2.5درجة  ،ثم
فى الترتيب الثالث جاء كل من غياب دور الشرطه ف معاقبة الشباب الذى يمارس •
العنف  ،و ضياع حقوق الشخص معاآلخرين  ،وتعرض أخوة الشاب أو أحد أقاربه
لألذى من أفراد المجتمع االخرين  ،ووجود مشاكل مستمرة بين العائالت وبعضھا ،
وإحساس الشاب بأنه آمن من عقاب الوالدين بمتوسط مرجح  2.4درجة لكل منھما ،
ثم جاء فى الترتيب الرابع كل من احساس الشاب بأنه مسنود بالعزوة العائلية ،
وإحساس الشاب بأنه منبوذ من أفراد المجتمع المتعاملين معه بمتوسط مرجح 2.3
درجة لكل منھما ،ثم فى الترتيب الخامس جاء عدم الخوف من جھاز الشرطة  -من
آمن العقاب أساء اآلدب بمتوسط مرجح  2.2درجة  ،ثم فى الترتيب السادس جاء كل
من غياب لغة الحوار بين الشباب والوالدين  ،وافتقاد الشاب بأن المحاكم مابتجيبش •
حق حد فياخد حقه بإيده بمتوسط مرجح  2.1درجة لكل منھما  ،ثم فى الترتيب السابع
تباطؤ المحاكم في رد المظالم عن المظلومين بمتوسط مرجح  2.0درجة  ،ثم فى
الترتيب الثامن انفصال أحد الزوجين عن األسرة بمتوسط مرجح  1.3درجة.
-5الدوافع االقتصادية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب اإلقتصادية لممارسة العنف بين الشباب
فى المجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف
من حيث األھمية وفقا ً للمتوسط المرجح جدول رقم )  ( 4حيث تبين أن كل من
تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات أسرته  ،وعدم حصول الشاب
على أجره أو عائد عمل ،وفقد الشاب لمصدر دخله قد جاءا فى الترتيب األول
بمتوسط مرجح  3.7درجة لكل منھا  ،ثم فى الترتيب الثانى زيادة الضغوط
االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم توافر المال بمتوسط
مرجح  3.6درجة  ،ثم فى الترتيب الثالث واألخير ضيق العيش وسوء االحوال
المعيشية لبعض الشباب بمتوسط مرجح  2.5درجة.
جدول  .5مقترحات المبحوثين الريفيين من الشباب وفقاً لمقترحاتھم للحد من إنتشار العنف بمنطقة الدراسة

 – 6الدوافع الدينية:
وللتعرف على الدوافع  /األسباب الدينية لممارسة العنف بين الشباب فى
المجتمع الزراعى بمنطقة الدراسة  ،تم ترتيب الدوافع  /أسباب ممارسة العنف من
حيث األھمية وفقاً للمتوسط المرجح جدول رقم )  ( 4حيث تبين أنغياب القدوة فى
التربية الدينية على االخالق الحسنه قد جاء فى الترتيب األول بمتوسط  2.9درجة ،
ثم فى الترتيب الثانى كل من الفھم الخاطىء للقصاص من األخر  ،والتعصب الدينى
ضد األخر بمتوسط مرجح  2.7لكل منھا  ،قم فى الترتيب الثالث واألخير نقص
الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين بمتوسط  2.4درجة.
وبالنظر للنتائج السابقة والخاصة بأسباب ودوافع العنف لدى الشباب فى
المجتمع الزراعى  ،تبين ما يلى:
أن أھم األسباب الشخصية ھى  :اإلنفعال الناتج عن الغيرة الزائدة على الزوجة
أو األخت ،إعتقاد الشباب أن افضل الطرق ھي أن يأخذ حقه بإيده  ،وتعاطى
الشباب للمخدرات ،عدم توافر الخبرة لدى الشباب.
أن أھم األسباب الثقافية ھى  :إنفعال الشاب للدفاع عن شرف األنثى ،اللوم
والتوبيخ المستمر للشباب ،تعصب الشاب ضد شباب القرى المجاورة  ،و
توارث الشباب لبعض المفاھيم من الوالدين كمشجعه على العنف.
أن أھم األسباب النفسية  :الحقد والكراھية لآلخر تدفع الشاب لممارسة العنف،
والضغوط النفسية تسبب الخالفات األسرية  ،واحساس الشاب بالنقص فى
جانب معين يعوضه بالتعدى على اآلخرين  ،و اعتقاد الشاب بان من يمارس
العنف ضد االخرين ھو االكثر احتراما بينھم.
أن أھم األسباب االجتماعية  :عدم وجود قوانين رادعة للعنف  ،واحساس الشاب بعدم
المساواه بينه وبين أخوته داخل االسرة ،وضعف السيطرة والرعاية من األسرة
أن أھم األسباب االقتصادية  :تعرض الشاب لسرقة شىء من ممتلكاته أو ممتلكات
أسرته  ،وعدم حصول الشاب على أجره أو عائد عمل ،وفقد الشاب لمصدر دخله
،وزيادة الضغوط االقتصادية بسبب ارتفاع االسعاروعدم القدرة على الزواج لعدم
توافر المال.
أن أھم األسباب الدينية :غياب القدوة فى التربية الدينية على االخالق الحسنه ،
الفھم الخاطىء للقصاص من األخر  ،والتعصب الدينى ضد األخر ،ونقص
الوعى الدينى بالتسامح مع االخرين
ثالثاً :مقترحات الحد من إنتشار العنف بين الشباب:
وللتعرف على مقترحات الحد من إنتشار العنف بين الشباب  ،أشارت النتائج الواردة
بالجدول رقم ) (5أن أھم ھذه المقترحات من وجھة نظر المبحوثين الريفيين بمجتمع
الصيادين  :عمل توعية مستمرة للشباب بنسبة  ، 75 %تلى ذلك عمل مشاريع للشباب
للقضاء على البطالة،وتوفير قروض للشباب بنسبة  70 %لكل منھما  ،تلى ذلك
اإلھتمام بالشباب وإعطائھم الفرصة للتعبيرعن آرائھم  ،واإلھتمام بالخطاب الدينى ،
وعمل حوار دائم مع الشباب بالقرى بنسبة  60 %لكل منھما  .وقد بينت النتائج بذات
الجدول أن أھم ھذه المقترحات من وجھة نظر المبحوثين الريفيين بمجتمع الصناعيين
ھى  :توفير فرص عمل للشباب بالقرى بنسبة  ، 43 %تلى ذلك اإلھتمام بالخطاب
الدينى بنسبة  ، 42 %ثم اإلھتمام باإلناث فى الريف  ، 35 %ثم اإلھتمام بتنمية الريف
بنسبة  31 % .بينما أظھرت النتائج بذات الجدول أن أھم ھذه المقترحات من وجھة
نظر المبحوثين الريفيين بمجتمع الزراعيين ھى  :عمل توعية مستمرة للشباب فى
القرى بنسبة  ، 80 %ثم اإلھتمام بمعسكرات الشباب فى القرى بنسبة  ، 70 %تلى
ذلك توفير فرص عمل للشباب بالقرى بنسبة  ، 60 %ثم اإلھتمام بمراكز الشباب فى
القرى بنسبة 45 %
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المقترحات
توفير فرص عمل للشباب بالقرى
تطبيق العدالة بين الغنى والفقير
محاربة الفاسدين
اإلھتمام بتنمية الريف
اإلھتمام بالشباب وإعطائھم الفرصة للتعبير عن آرائھم
اإلھتمام بمراكز الشباب فى القرى
اإلھتمام بمعسكرات الشباب فى القرى
اإلھتمام بالخطاب الدينى
توفير الخدمات بالريف
اإلھتمام باإلناث فى الريف
عمل مشاريع للشباب للقضاء على البطالة
عمل توعية مستمرة للشباب فى القرى
نشر األمن فى القرى
نشر األفكار السوية بالريف
عمل حوار دائم مع الشباب بالقرى
مراقبة األسرة للشباب
توفير قيادات من الشباب ويكونوا قدوة لغيرھم
توفير قروض للشباب
توفير وسائل ترفيه للشباب
مساعدة الفقراء

مجتمع الصيادين
التكرار ن= 100
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وبالنظر إلى النتائج السابقة والخاصة بمقترحات المبحوثين الريفيين فى
مجتمعات الصيادين  ،والصناعيين  ،والزراعيين  ،والخاصة بالحد من إنتشار العنف
بين الشباب وجد أن أھم ھذه المقترحات من وجھة نظر المبحوثين الريفيين ھى :
عمل توعية مستمرة للشباب  ،وعمل مشاريع للشباب للقضاء على البطالة ،وتوفير
قروض للشباب اإلھتمام بالشباب  ،وإعطائھم الفرصة للتعبيرعن آرائھم  ،واإلھتمام
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مجتمع الصناعيين
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مجتمع الزراعيين
التكرار ن= 100
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بالخطاب الدينى  ،وعمل حوار دائم مع الشباب بالقرى توفير فرص عمل للشباب
بالقرى  ،واإلھتمام باإلناث فى القرى  ،واإلھتمام بمعسكرات الشباب فى القرى .
• حادى عشر  :تحديد الفروق بين مجتمعات الصيادين والصناعيين
والزراعيين فيما يتعلق بدرجات ممارسة العنف:
• لدراسة التباين بين كل من مجتمعات الصيادين والصناعيين والزراعيين فيما يتعلق
يتعلق بدرجات ممارسة العنف  ،أشارت النتائج الوارده بالجدول رقم ) (6تم
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الصيادين والصناعيين والزراعيين فيما يتعلق يتعلق بدرجات ممارسة العنف
بمنطقة الدراسة  ،حيث بلغت قيمة  "F " 0.990وھى أقل من مثيلتھا الجدولية .

صياغة الفرض اإلحصائى القائل بأنه " ال يوجد تباين يتعلق بدرجات ممارسة
العنف بين مجتمعات الصيادين والصناعيين والزراعيين  ،وإلختبار معنوية
الفروق بين متوسطات الدرجات تبين عدم وجود فروق معنوية بين مجتمعات
جدول  . 6الفروق بين مجتمعات الصيادين والصناعيين والزراعيين فيما يتعلق يتعلق بدرجات ممارسة العنف بمنطقة الدراسة
قيمة" "F
متوسط مجموع المربعات
مجموع المربعات
درجات الحرية
مصدر التباين
471.978
1415.935
3
بين المجموعات
الدرجة الكلية
476.971
176956.135
371
داخل المجموعات
لألغتراب
0.990
178372.069
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ABSTRACT
This research aimed to study of some factors influencing the phenomenon of violence among young people in some villages of dakahlia
governorate and the study was conducted on a number (300) young people aged 15:35 years old Canal hamlet villages represent rural community and
lake trout and industrial society cloth and aesthetic and represent a society Fishermen and used a questionnaire survey to study the factors affecting the
phenomenon of violence among young people. And data collected during the period between February to may 2018 2018. and the results showed a
dogfight in the fishing community in comparison to other communities (agricultural and industrial), he found that there was less violent society is
agricultural society given the stability enjoyed by the agricultural community and high rates of Family cohesion, turns out to be the most important
personal motivation is emotion resulting from excessive jealousy wife or sister, young believed that the best way is to take the right, Youth drug
abuse, lack of expertise among young people and it turns out that the most important cultural reasons is emotionally young man to defend the honour
of the female, the blame and the constant rebukes for youth, young against older neighbouring villages, electro, and some concepts of youth
inheritance parents encouraging violence as the most important psychological causes : Hate and hatred for the other young man paid for violence and
stress cause family conflicts, the young sensation of inferiority in a particular aspect offset by infringing on others,And the young man's belief that
violence against others is the most respected among them as the most important social causes: the lack of deterrent laws to violence, the young
sensation of inequality between him and his brothers in the family, poor control and care of the family and the most important economic reasons:
young man to steal something from mm Telkath or his family's property, and the young man on the cab or return to work, the young man has lost his
income source, increasing economic pressures due to high the rates and lack the ability to marry for lack of money and finally the most important
religious causes: the absence of role models in religious education on good morals, misunderstood Retribution of the other, and religious intolerance
against the other, and lack of awareness of religious tolerance for others.
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