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املشكالت السلوكية لدى الشباب ( العنف  ،إدمان االنرتنت )
وأساليب املعاجلة

أ.م.د .أميان حممد الطائي /جامعة بغداد /جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصؿ األكؿ

ممخص الدراسة :

أىمية البحث كالحاجة الىو :
لقد تزايد في اآلكنة األخيرة معدؿ انتشار المشكالت السمككية خاصة لدم الشباب كىذا بات كاضحان لمجميع

 ،ففي ظؿ التغيرات االجتماعية ك السياسية ك االقتصادية كالظركؼ األمنية كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ خاصة في
كسائؿ االتصاؿ كاالنترنت ك الفضائيات ك الياتؼ المحمكؿ  ،نتج عف ىذا دخكؿ بعض العادات ك القيـ الغربية
عمى مجت معنا مما أدم الى اىتزاز القيـ خاصة مع تدني الحالة االقتصادية كازدياد بطالة الشباب كما ينتج عف
ذلؾ مف احباطات أدت الى حالة االنفالت االجتماعي التي نراىا اآلف في المجتمع كمف العكامؿ التي ساعدت عمى
ىذا اضمحالؿ دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية ،فبالنسبة لألسرة أصبح الشغؿ الشاغؿ لمكالديف تكفير حياة
اقتصادية كريمة لألبناء دكف االىتماـ الكافي بغ رس القيـ كاألخالؽ الفضيمة كمحاكلة معالجة مشكالتيـ بصكرة
سريعة قبؿ تفاقميا  ،أم حدث ىناؾ فجكة كبيرة بيف ااالباء ك األبناء في كثير مف األسر كذلؾ النشغاؿ الكالديف
عف األبناء .
أمػػا مؤسسػػات التنشػػئة الدينيػػة فمػػا زالػػت دكر العبػػادة تقػػكـ بػػدكرىا عمػػى الكجػػو األكمػػؿ  ،كلكػػف القصػػكر
يأتي مف تعدد الفتاكم الدينية كاختالفيا عمى الفضائيات خاصة مػف غيػر المتخصصػيف فػي الديػػف ممػا يحػدث نكعػان
مف االرتباؾ الفكرم لمفرد .

كؿ ىذه العكامؿ قد تساىـ بشكؿ أك بأخر مف كجية نظر الباحثة في خمؽ العديد مف المشكالت السمككية لمشباب .

أىداؼ الدراسة :

تستيدؼ الدراسة الحالىة التعرؼ عمى :
 .1تكضيح مفيكـ العنؼ كالجذكر التاريخية لو .
 .2المصطمحات المتداخمة مع العنؼ .
 .3تصنيؼ العنؼ كأسبابو كنتائجو .
 .4النظريات التي فسرت العنؼ .
 .5مفيكـ استخداـ االنترنت كأىميتو .
 .6مفيكـ إدماف االنترنت .
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 .7محكات إدماف االنترنت .
 .8النظريات التي فسرت إدماف االنترنت .
 .9االسالىب الكقائية كالعالجية لممشكالت السمككية .

الفصؿ األكؿ

اكالن  :اىمية البحث كالحاجة الىو :

لقد تزايد في اآلكنة األخيرة معدؿ انتشار المشكالت السمككية خاصة لدم الشباب كىذا بات كاضحان لمجميع

 ،ففي ظؿ التغيرات االجتماعية ك السياسية ك التقدـ التكنكلكجي اليائؿ خاصة في كسائؿ االتصاؿ كاالنترنت ك
الفضائيات ك الياتؼ المحمكؿ  ،نتج عف ىذا دخكؿ بعض العادات ك القيـ الغربية عمى مجتمعنا مما أدل الى
اىتزاز القيـ خاصة مع تدني الحالة االقتصادية كازدياد عطالة الشباب كما ينتج عف ذلؾ مف احباطات أدت الى
حالة االنفالت االجتماعي التي نراىا اآلف في المجتمع كمف العكامؿ التي ساعدت عمى ىذا اضمحالؿ دكر
مؤسسات التنشئة االجتماعية ،فبالنسبة لألسرة أصبح الشغؿ الشاغؿ لمكالديف تكفير حياة اقتصادية كريمة لألبناء
دكف االىتماـ الكافي بغ رس القيـ ك األخالؽ الفضيمة كمحاكلة معالجة مشكالتيـ بصكرة سريعة قبؿ تفاقميا  ،أم
حدث ىناؾ فجكة كبيرة بيف ااالباء ك األبناء في كثير مف األسر كذلؾ النشغاؿ الكالديف عف األبناء .
أ ما مؤسسات التعميـ فقد شابيا العديد مف القصكر في اآلكنة األخيرة كذلؾ مف اعتماد الطالب عمى
الدركس الخصكصية ك الخمؿ في نظاـ االمتحانات كعدـ دخكلو الكمية التي يريدىا ،كذلؾ ك األىـ مف ذلؾ انعداـ
اليدؼ مف التعميـ لمعديد مف الطالب كذلؾ إلحساسيـ بانعداـ فرص العمؿ بعد التخرج .
أما مؤسسات التنشئة الدينية فما زالت دكر العبادة تقكـ بػدكرىا عمػى الكجػو األكمػؿ ،كلكػف القصػكر يػأتي
مف تعدد الفتاكم الدينية كاختالفيا عمػى الفضػائيات خاصػة مػف غيػر المتخصصػيف فػي الديػػف ممػا يحػدث نكعػان مػف
االرتباؾ الفكرم لمفرد ( احمد . ) 325 : 2002 ،

كؿ ىذه العكامؿ قد تساىـ بشكؿ أك بأخر مف كجية نظر الباحثة في خمػؽ العديػد مػف المشػكالت السػمككية
لمشباب.
فالمشكالت السمككية ىي أنماط السمكؾ العادم المبالغ فيو ( بمعنى أنو سمكؾ خارج عف حػػػػػد المألػػػػكؼ
أك حد الػسكاء ) ال يرضي عنو المجتمػػع كىي سمػػػكؾ غير تكيفػػي تجػػػاه البيئػػػػػػة ( سالمة . ) 1330 : 1984 ،

كيرم ركس  Rossأف المشكالت السمككية تحدث عنػدما يسػمؾ الفػرد بصػكرة منحرفػة عػف السػمكؾ السػائد
في المجتمع الذم ينتمي الىو الفػرد  ،كيأخػذ ىػذا السػمكؾ صػفة التكػرار ك االستمراريػػػػػػة كيمكػف مالحظتػػػػة ك الحكػـ
عميػو مف قبؿ االخرىػػػػف األسكيػػػػاء مما ليػػػػـ عالقػػػػة بالفػػػرد ( . ) Ross, 2004 : p.14
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كىنػػاؾ مػػف الشػػباب مػػف يتخػػذ العنػػؼ طريق ػان لمتعبيػػر عمػػا يشػػعر بػػو مػػف إحبػػاط كالػػبعض اآلخػػر قػػد يس ػ

استخداـ اإلنترنت كيظؿ معظـ كقتو أماـ الكمبيكتر بػال ىػدؼ  ،كالػبعض األخػر قػد يشػعر بعػدـ احتػراـ القػيـ كالعػرؼ
كيشعر بالالمبااله لما ىك مكجكد مف أنظمة داخؿ المجتمع كيتخػذ مظيػر السػمبية كمعػاداة لمػنظـ السياسػية داخػؿ
المجتمع .
كقد تكصؿ (ىالكراف  ) Halloranفي دراستو إلى أف مشػاىدة بػرامج العنػؼ قػد تػؤدم إلػى سػمكؾ عػدكاني
مستقبالن  ،كأصػدرت منظمػة الىكنسػكك تقريػ ارن عػف خطػكرة بػرامج األعػالـ عمػى الشػباب حيػث اعتبػرت المنظمػة أفػالـ

العصابات تؤدم الى اضطرابات أخالقية تكمف كراء الجرائـ المختمفة .

كمما سبؽ ندرؾ حجـ تأثير كسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أنكاعيا المقركءة كالمسمكعة كالمرئية كمقدار مػا تبثػو
مف دكاعي الشر كأسبابو كتقديمو لمف ىـ سريعك التأثر بيا كاالنجذاب الىيا  ،خاصة كانو يعػرض فػي صػكرة تأسػر
أصحاب النفكس المضطربة .
اف المشكالت السمككية تمتػد أثارىػا إلػى المجتمػع ككػؿ  ،فيػي تقتػؿ اإلحسػاس باالنتمػاء كالػكالء لممجتمػع
مما يسبب خط ارن عمى آمف البالد كيساعد عمى كجكد مشكمة اإلرىاب كتعبير غاضب عف كاقع صعب كمؤلـ كمرير
فالمشػكالت السػمككية تػؤدل إلػى الشػعكر بػالخكؼ كالقمػػؽ كاإلحبػاط نتيجػة عجػز الفػرد عػف إشػباع حاجاتػػو
الضػػركرية ممػػا يسػػاعد ذلػػؾ عمػػى تكػػكف مشػػاعر عدائيػػو تجػػاه البيئػػة كالتػػي تعبػػر عػػف نفسػػيا بارتكػػاب السػػمكؾ
المنحرؼ ( فيمي كمنير . ) 142 : 2004 ،

ثانيان  :أىداؼ الدراسة :

تستيدؼ الدراسة الحالىة التعرؼ عمى :

 .1تكضيح مفيكـ العنؼ كالجذكر التاريخية لو .
 .2المصطمحات المتداخمة مع العنؼ .
 .3تصنيؼ العنؼ كأسبابو كنتائجو .
 .4النظريات التي فسرت العنؼ .
 .5مفيكـ استخداـ االنترنت كأىميتو .
 .6مفيكـ إدماف االنترنت .
 .7محكات إدماف االنترنت .
 .8النظريات التي فسرت سكء استخداـ االنترنت .

ثالثان  :حدكد الدراسة :

تتحدد الدراسة الحالىة بالدراسات كاألدبيات السابقة التي تناكلت المشكالت السمككية لمشباب .
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رابعان  :تحديد المصطمحات :

 .1المشكالت السمككية Behavioral Problems :
ىي جميع أنماط السمكؾ غير المرغكب فيػو الػذم يبعػد عػف االعتػداؿ أك حػد السػكاء (سػمكؾ غيػر متػكازف)

كيتنافي مع المعايير االجتماعية كالخمقية كيأخذ صفة التكرار كيظير في صكرة أعراض سػمككية كالسػمبية السياسػية
كسكء استخداـ االنترنت كالعنؼ أك كما يقيسيا مقياس المشكالت السمككية لمشػباب كالتػي قامػت الباحثػة بدعػداده (

يكسؼ . ) 25 : 2000 ،

.2

العنؼ Violence :
ىك السمكؾ الذم يتسـ بالقكة كالعدكاف كالقير اإليذاء  ،كتسػتغؿ فيػو المشػاعر العدكانيػة اسػتغالالن صػريحان

 ،كاإليذاء النفسي كالجسمى لألفراد  ،كتكسير كتحطيـ الممتمكات  ،كاستخداـ القكة لقير الخصػـ  ،أم ىػك الصػكرة

المتطرفػػة لمعػػدكاف سػكاء كػػاف معنكيػان أك ماديػان  ،كيمكػػف أف يكػػكف فرديػان أك جماعيػان  ،كينطػػكم دائمػان عمػػى مشػػاعر

العدائية .

كيعرفو العيسكم  : 1992بأنو استخداـ الضػغط ك القػكة اسػتخدامان غيػر مشػركع كغيػر قػانكني كىػك مػف

شأنػػو سمب إرادة الغير ك إخضاعػػػو لمف يستخدـ العنػػػؼ ( العيسكم . ) 59 : 1992 ،

كيعرفو عبد الحافظ  : 2002بأنو استخداـ القكة ضد النظاـ أك القانكف ففي القانكف المدني يعتبػر العنػؼ
سببان لفسخ العقكد  ،كيحدد عمى نحك ممارسة الضغط عمى شػخص عاقػؿ كمػا يمكػف أف يػكحى بػاإلكراه ممػا يعػرض
شخصو أك ثركتو لخطر كبير ( عبد الحافظ . ) 97 : 2002 ،

كيعرؼ طو  : 1993العنؼ بأنو السمكؾ المصحكب بالقكة ك العدكاف كالقير ك اإلكراه  ،كىك عػادة سػمكؾ
بعيد عف التحضر ،كتستثمر فيو الدكافع ك الطاقات العدائية استثما ارن صريحان بدائيان كالضػرب لألفػراد كتكسػير كتػدمير

الممتمكات  ،كاستخداـ القكة إلكراه الخصـ كقيره كيمكف أف يككف العنؼ فرديان اك جماعيان ( طو . ) 175 : 1993 ،

 .3إدماف االنترنت Internet abuse :

ىك سمكؾ نمطى سمبي يقكـ فيو الفرد باستخداـ اإلنترنت بصكرة شبو يكميو كلساعات طكيمة بيدؼ

التسمية كضياع الكقت بحيث ال يخدـ ىذا االستخداـ ال إغراض عمميو أك ثقافية كيضر بالشخص كبعالقاتو
االجتماعية ( سراج . ) 15 : 2007 ،
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الفصؿ الثاني

أكالن  :مفيكـ العنؼ Violence

العنؼ ظاىرة  Phenomenonكمشكمو  Problemفيك مف الجانب األكؿ تنطبؽ عميو كؿ سمات

الظاىرة االجتماعية كما بينيا عالـ االجتماع الفرنسي إميؿ دكر كايـ "
كىك عمي الجانب اآلخر مشكمة اجتماعية تعني الخركج عف المألكؼ كالمعتاد كتتسـ بالنسبيو
 Relativityكتتطمب المكاجية .
ففي الجانب األكؿ فنحف نطمؽ عمى العنؼ " ظاىرة " ألف الظاىرة مف سماتيا  ،العمكمية ك الجبرية ك
التاريخية ك التطكرية فيي عامة ألنيا تالحظ في المجتمع عند طائفة مف الناس ،إف لـ تكجد في الجزء األعظـ
مف ىذا المجتمع  ،كىي أيضان "جبرية " بمعنى أف الفرد يشعر بأنو مجبر عمييا  ،كاف كاف أحيانان ال يممس ىذا

تعكد عمييا كألفيا  ،كما أنيا تاريخية ألنيا تمثؿ حقبة زمنية خالؿ فترة تاريخية
الشعكر في كثير مف الظكاىر ألنو ّ
مف حياة المجتمع ،فيي تعتبر بداية كنياية لسمسمة أك لعدة سالسؿ متتابعة مف تاريخ المجتمع ،كىي " متطكرة "
ألف مف صفاتيا التطكر ك التغير المستمر بشكؿ يختمؼ سرعة كبطئان.

ك العنػؼ عمػى الجانػب آلخػػر يتسػـ بالنسػبيو كيختمػػؼ – شػكالن ككمػا ككيفػان – بػاالختالؼ الزمػاني كاخػػتالؼ

المكاف كتنكع الظركؼ فدذا كانت صفحات التاريخ تكشؼ عف أف العنؼ قد تـ ممارستو فعالن في كػؿ العصػكر  ،فػدف
التحميؿ المدقؽ ليذه الصفحات يبيف أنو قد أستخدـ بأشكاؿ متنكعة كدرجات متفاكتة  ،ككػاف شػكمو كمػداه يتحػدداف

طبقػػػان ال لىػػػات الكضع االجتماعػػػي عامػػػػػػػة ك السياسي خاصة ( محجكب كبدر . ) 176 : 2005 ،

لقد أصبح مف األىمية أف نتناكؿ ظاىرة العنؼ التي باتت تؤثر بشكؿ كبير عمػى اسػتقرار المجتمػع كتككينػو

 ،كذلؾ ألف ظاىرة العنؼ تعتبر مشكمة اقتصادية لما ينجـ عنو مف خسائر مادية كبيرة  ،كبعػد أيضػا مشػكمة عمميػة
ألنو إذا أكجد ىذا السمكؾ العنيؼ دؿ عمػى عجػز العمػـ ك اإلنسػاف عػف تقػديـ فيػـ كاقعػي سػميـ لمسػمكؾ اإلنسػاني ،
كػذلؾ يعتبػػر مشػػكمة مرضػػية ألنػػو يعػػد عرضػان مػػف أعػراض المػػرض االجتمػػاعي  ،كىػك مشػػكمة اجتماعيػػة مػػف حيػػث

ككنو مظي ارن لسمكؾ منحرؼ لدم الفرد  ،لذا فظاىرة العنؼ أصبحت محك ارن ىامػان الىتمػاـ البػاحثيف ( الخػكلي 2008 ،

.)8:

كقػػد بػػات كاضػػحان تفشػػى ظػكاىر السػػمكؾ العنيػػؼ فػػي كثيػػر مػػف الممارسػػات الىكميػػة  ،ككسػػائؿ التعبيػػر بػػيف

األفػراد كاضػػحة فػػي مجػػاالت عديػػدة  ،ىػػذا كقػػد ظيػػر أن ػكاع مػػف العنػػؼ لػػـ تعيػػدىا مجتمعاتنػػا التقميديػػة مػػف قبػػؿ ،
فظ ػكاىر العنػػؼ تتعػػدد كتتسػػع فػػي الكقػػت ال ػراىف لتشػػمؿ عالقػػات العمػػؿ ك العالقػػات األسػػرية ،كبػػيف جمػػكع الطػػالب
كأبناء الجيرة ك الجماعات المختمفة  ،كىي ظكاىر سمبية لـ يقتصر كجكدىػا فقػط فػي البيئػات االجتماعيػة المتدنيػة
المسػتكم  ،كانمػا تعػدتيا فػي كثيػر مػف الحػاالت الػى أحيػاء كمنػاطؽ ذات مسػتكم اجتمػاعي مرتفػع  ،ىػذا كقػد يمجػػأ
اإلنسػاف السػػكم نسػػبيان ( العػػادم ) الػػى العنػػؼ فػػي أكقػػات معينػػة كمػػا فػػي المعػػارؾ الحربيػػة كأثنػػاء التعػػرض لمكػكارث
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الطبيعيػػة كػػالزالزؿ ك الب ػراكيف  ،كأنػػو ليع ػد مػػف معػػايير الس ػكاء أف يمتمػػؾ الفػػرد قػػد ارن مػػف الميػػؿ لمعنػػؼ بمػػا يكفيػػو
لمكاجيػػة ىػػذه المشػػكالت البيئيػػة ك التغمػػب عمػػى عقباتيػػا كعػػدـ الركػػكف لميػػأس ك الخنػػكع  ،كلكػػف ينبغػػي أف ال يزيػػد

العنؼ بدرجة تعكؽ مف نجاح الفرد في أحداث تكافؽ اجتماعي سميـ .
فالمشكمة ليست في كجكد العنؼ في حػد ذاتػو  ،كانمػا فػي اتسػاع مسػاحة ممارسػات العنػؼ كازديػاد جػرائـ
العنؼ في الكقت الراىف .
فمظػػػاىر العنػػػؼ التػػػي تجتػػػاح العػػػالـ شػػػرقان كغربػػػان بمثابػػػة المعكقػػػات العامػػػة لمسػػػمكؾ اإلنسػػػاني ك التقػػػدـ

الحضارم اليػادؼ نحػك الخيػر ك الرخػاء كالسػالـ  ،فػدذا زاد العنػؼ بػنفس المعػدالت الحالىػة فػي أيامنػا ىػذه فمعنػى

ذلؾ أف المجتمع اإلنسػاني يتجػو فػي مسػيرتو نحػك عصػر الغابػة كيػنكص لمػكراء  ،متسػربالن بكشػاح الػذؿ كالفاقػة (

الطكيؿ . ) 225 : 2005 ،

ثانيان  :الجذكر التاريخية لمعنؼ :

تعد ظاىرة العنؼ ظاىرة قديمة جديدة في آف كاحد  ،فقد الزـ العنؼ ك القتؿ األفراد األكائؿ لمجػنس البشػرم

بعد خمؽ أكؿ إنساف كىك أدـ عميو السالـ بفترة كجيزة كذلؾ عندما قتؿ أحد أبنػاء آدـ كىػك قابيػؿ أخػاه ىابيػؿ حيػث
دب الخالؼ بينيما .

 .1العنؼ في المجتمعات البدائية :

يعػد الباحػث االنثركبكلػكجي كاشػبكرف  Washburn :مػف أبػرز مؤيػدم االتجػاه القائػؿ بأنػو كممػا زادت

بدائية اإلنساف كممػا زاد ميمػو لمعنػؼ كالعػدكاف  ،حيػث حػاكؿ أف يتغمغػؿ فػي فيػـ سػيككلكجية الصػياديف البػدائييف ك
الذم أطمؽ عميو "عمـ نفس أكمي المحػكـ" ك أكضػح أف ىػذا قػد نمػى كترعػرع فػي عصػر الباليستكسػيف األكسػط منػذ
حكالى  500ألؼ عاـ ( محجكب كبدر . ) 137 -135 : 2005 ،

كاذا نظرنػػا نحػػك طرائػػؽ أسػػالفنا مػػف المجتمعػػات البدائيػػة القديمػػة نجػػدىـ مارس ػكا العنػػؼ البػػدني أكثػػر مػػف
العنػػؼ المعنػػكم  ،حيػػث كانػػت الحيػػاة بدائيػػة كلػػـ تكػػف ىنػػاؾ قكاعػػد أك ق ػكانيف إال قػػانكف األقػػكل  ،الػػذم ينفػػذ كفق ػان
لمظركؼ ك األحكاؿ ( الخكلي . ) 31 : 2008 ،

كىناؾ جداؿ بشأف ما إذا كاف كؿ أمر عنيؼ يعد مكتسبان أك فطريان  ،فيرم " ركبرت أردرم " Robert

 Ardreyأف البشر "قتمو" بطبعيـ ألف الناس األكائؿ استخدمكا أدكات كأسمحة مف أجؿ صيد الحيكانات ،أما
أشمي " مكنتاغك"

Ashley Montagu

فيى ترم أف الناس البدائييف لـ يصطادكا مف أجؿ المتعة فحسب أك

مف أجؿ إشباع غرائزىـ الضارية كانما مف أجؿ الغذاء ،أم لسد جكع الصياد كجكع المعتمديف عميو ،كلقد آمف
الصيد حاجات البقاء الجسدية كاالجتماعية ( باري ار كيتمر . ) 40-39 : 2007 ،

 .2العنؼ في العصكر الكسطى :

545

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )15

تطالعنا العصكر الكسطي بأىكاؿ كأىػكاؿ غػداة أفػكؿ حكػـ العػرب باألنػدلس فػي  2ينػاير  1492حيػث حػرـ
اإلسػػالـ عمػػى المسػػمميف كفػػرض عمػػييـ تركػػة كمػػا ح ػرـ عمػػييـ اسػػتخداـ المغػػة العربيػػة ك األسػػماء العربيػػة كارتػػداء
المباس العربي  ،كمف يخالؼ ذلؾ يحرؽ حيان بعد أف يعذب أشد العذاب .

كبعد مركر أربعة قركف عمى سقكط األندلس كاف ىناؾ مػا يعػرؼ بمحػاكـ التفتػيش التػي تتكػكف مػف غػرؼ

صػػغيرة فػػي حجػػـ اإلنسػػاف  ،بعضػػيا عمػػكدم كبعضػػيا أفقػػي فيبقػى سػػجيف الغرفػػة العمكديػػة كاقفػان عمػػى رجميػػو مػػدة
سجنو حتى يمكت كيبقي سجيف الغرؼ األفقية ممدكدان بيا حتى المكت ( الطكيؿ . ) 231 : 2005 ،

 .3العنؼ في المجتمع المعاصر :

يتخذ العنؼ العديد مف المظػاىر فػي المجتمػع المعاصػر ،سػكاء عمػى المسػتكم الفػردم أك حتػى بػيف الػدكؿ

كالقكميات المختمفة مثؿ الضرب أك القتػؿ أك السػرقة بػاإلكراه كالسػطك المسػمح  ،أك االغتصػاب أك إحػراؽ ممتمكػات
االخػػرىف أك الممتمكػػات العامػػة كغيرىػػا كبػػيف الػػدكؿ المختمفػػة قػػد يأخػػذ صػػكر الحػػرب اإلعالميػػة أك الحػػرب العسػػكرية
كغيرىا ( محجكب كبدر . ) 141 : 2005 ،

كيفترض أناتكؿ رابكبكرت  Anatol Rapoportاف صدمة الحرب العالمية األكلي ىػي التػي اليمػت فكػرة
العػػدكاف عنػػد فركيػػد فاإليمػػاف بػػالتطكر  ،أم فػػي نضػػج الحضػػارة المسػػتمر مػػع التزاميػػا بػػالمطؼ كمقتيػػا لمكحشػػية
،حطمتو أربعة أعكاـ مف المذابح الحمقاء  ،فنشكب الحرب كاف منسجمان مع فكرة تفيد بتفجر مفاج لدافع تػدميرم

كػامف  ،كىكػذا يفصػح فركيػد عػف تطػكر العنػؼ ك العػػدكاف الفطػرم ك العػداء عػف البشػر خاصػة لػدم الرجػاؿ ( بػػاري ار
كيتمر . ) 43 : 2007 ،

ثالثان  :المصطمحات المتقاربة مع العنؼ :

تكجد بعض المفاىيـ التي قد يستخدميا البعض لإلشػارة الػى السػمكؾ العنيػؼ كمػف ىػذه المفػاىيـ العدائيػة

أك العدكانية .
فترل نصر أف العدائية  Hostilityىػي حالػة انفعالىػة مزمنػة نسػبيان تتميػز بالمعػاداة ليخػريف  ،كتكشػؼ

عف نفسيا في صكرة رغبة في إيذائيـ أكاحػداث األلػـ ليػـ  ،فالعدائيػة تبػدك ككأنيػا سػمكؾ كػامف اك ىػي سػمكؾ مػا
قبؿ كقكع العدكاف  ،أما العدكاف فدنو السمكؾ الفعمي الذم يكقع األذم أك الضرر الفيزيقي أك المعنكم.
كيؤكػػد ىػػذا ال ػرأم يكسػػؼ حيػػث يػػرم أف ىنػػاؾ فرق ػان جكىري ػان بػػيف العدائيػػة  ،ك العػػدكاف كىػػك التمييػػز بػػيف

السػػمكؾ أك التصػػرؼ كبػػيف المشػػاعر  ،حيػػث أف جػػكىر العدائيػػة ىػػك المشػػاعر السػػمبية ك الكراىيػػة تجػػاه شػػخص أك
أشػػخاص أك معػػايير اجتماعيػػة  ،متػػي تػػـ التعبيػػر عنيػػا تحكلػػت الػػى سػػمكؾ عػػدكاني  ،كيعتبػػر العػػدكاف ك العدائيػػة
لصيقاف ال يفترقاف ( يكسؼ . ) 267 : 2000 ،

أما العدكاف فتعرفو دسكقي بأنو االستجابة التي تعقب اإلحباط  ،كيراد بيا ألحاؽ األذل ك الضرر بفرد آخػر
أك آخريف أك حتى الفرد نفسو كمثاؿ ذلؾ االنتحار فيك سمكؾ عدكاني عمي الذات .
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أما عف التمييز بػيف العنػؼ ك العػدكاف  ،فتػرل نصػر اف العنػؼ لػو طػابع مػادم بحػت فػي حػيف أف العػدكاف
يشتمؿ عمى المظػاىر الماديػة ك المعنكيػة معػان  .حيػث أف العنػؼ ىػك الجانػب المػادم المباشػر المتعمػد مػف العػدكاف
كبذلؾ يصبح العدكاف مفيكمان أكثر عمكمية مف العنؼ.

فالعنؼ كفقان لذلؾ ىك الصكرة المتطرفة لمعدكاف سكاء كاف معنكيان أك ماديان أم أف الفػرؽ بيػنيـ فػي الدرجػة

كشدة كغمظة الفعؿ اك السمكؾ كليس فرقان في النكع .

إف الظركؼ الحياتية الصعبة التي يعايشيا الفرد كتضػاعؼ الضػغكط كتراكميػا يػؤدم الػى تفجػر العنػؼ فػي

العالقات الحياتية كفي ضركب التفاعؿ المختمفة  ،بػدءان مػف أشػكاؿ العنػؼ فػي األسػرة  ،كمػرك ارن بأشػكاؿ العنػؼ فػي
التفاعالت االجتماعية االخرل  ،كانتياء بدشكاؿ العنؼ السياسي المنظـ ( المسمى إرىابان ) ( نصر ) 6-5 : 1996 ،

رابعان  :أنكاع العنؼ :

 .5عنػػػؼ لفظػػػي فػػػي مقابػػػؿ العنػػػؼ المػػػادم  ،ك النػػػكع األكؿ كالسػػػباب ك الشػػػتائـ ك السػػػخرية ك التػػػكبيخ كتػػػركيج

اإلشاعات كتحقير باألشخاص ك الشجار المفظي  ،أما النػكع األخػر ىػك العنػؼ المػادم كىػك الػذم يشػترؾ البػدف فيػو
باالعتداء عمى اآلخر أك االخرىف أك الممتمكات ،مثؿ استخداـ الضرب ك القتؿ كيدخؿ في ذلػؾ التشػكيو ك االغتصػاب
الجنسي ك السمب كاإلكراه تحت تيديد السالح .

 .5العنػؼ الفػػردم فػي مقابػػؿ العنػؼ الجمػػاعي  ،فػالعنؼ الفػػردم ىػك الػػذم يصػدر عػػف فػرد كاحػػد ضػد آخػػر اك ضػػد

جماعة أك ضد معايير المجتمع  ،ك الجماعي ىك الػذم تمارسػو جماعػة مػا ضػد فػرد أك ضػد أفػراد آخػريف ( يكسػؼ ،

. ) 265 : 2000

 .3العنؼ المباشر في مقابؿ العنؼ الغير مباشر  ،كيقصد بالعنؼ المباشر أك الصريح بػالعنؼ الػذم تسػتخدـ فيػو

القػػكة الجسػػدية كارغػػاـ االخػػرىف عمػػى سػػمكؾ مغػػاير تمامػان عمػػا يرغبػػو.الفرد أك الجماعػػة أمػػا العنػػؼ غيػػر المباشػػر أك
المستتر ىك الذم ال يقترف باستخداـ القكة مثؿ الضغكط الفكرية ك النفسية ك التحكـ في السمكؾ.

 .4العنػػؼ المشػػركع فػػي مقابػػؿ العنػػؼ الغيػػر مشػػركع  ،فػػالعنؼ المشػػركع ىػػك الػػذم يسػػتند عم ػى أرضػػية مشػػركعة
كيتضمف األعراؼ اك القػيـ ك التقالىػد  ،مثػؿ عنػؼ بعػض ألعػاب القػكم ك المباريػات الرياضػية أك ذلػؾ العنػؼ الػذم

تقتضيػػػو طبيعػػػة الكاجػب الرسمػػػي ( كالػدفاع عػف الػكطف ضػد األعػداء ) أك التزامػات المينػة اك متطمبػات العمػػؿ أك
استعماؿ الحؽ .
 .5أمػا العنػؼ غيػر المشػركع فيػك شػائع بػيف غالبيػة النػاس .فأنػو يػرتبط بصػفة الػال شػرعية حيػث يخػالؼ القػانكف

كيتجاكز حدكد تسامح المجتمع كاأليذاء النفسي كالبدني كبقية إنمػاط العنػؼ األجرامػي كالقتػؿ ( عبػد ربػو : 2006 ،

. ) 37-36
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المرة  :كمنيا دراسة رزؽ (  ) 2002التػي أكضػحت أف الػذككر أكثػر عنفػان مػف اإلنػاث ،
 .6العنؼ لدل الرجؿ ك أ
كأف أسػػر الػػذككر الػػذيف تميػػزكا بػػالعنؼ أتسػػمت بالتفكػػؾ ك الخالفػػات الزكجيػػة المسػػتمر عػػالكة عمػػى أف أسػػالىب
التنشئة التي تمقاه األفراد اك الذيف اتسمكا بالعنؼ كانت تتسـ بالتشدد ك التسمط ك االىماؿ ك العنؼ ككثرة العقاب
شػػاع دائمػػا افتػراض مػػؤداه أف الرجػػاؿ دائمػان اكثػػر عنفػان جسػػديان كماديػان مػػف النسػػاء  ،كاف النسػػاء يػػزيحف

العدكانية إلى صكر غير مباشرة أخرل بدالن مف التعبير الصريح عنيا كأحيانان يرم البعض اف ىذه الفركؽ ترجػع إلػى
دكر الجنس ك الفركؽ الجسدية بيف الرجؿ ك المرآة في االستجابة لمعدكاف

أمػػا إيجمػػي  Eaglyفتفػػرض أف مػػف أسػػباب كػػكف الرجػػاؿ أكثػػر عنف ػان مػػف اإلنػػاث أف الرجػػاؿ يعتبػػػركف أف

العدكاف أمر أقؿ خطػػػػكرة عما يعتقػػده النسػاء ( عبد الرحمف . ) 393 : 2004 ،

ىذا كنجد أف معظـ الجرائـ التي تتسـ بالعنؼ غالبػان مػا ترتكػب مػف قبػؿ الشػباب الػذككر خاصػة الميمشػيف

اقتصاديان  ،حيث أكضحت البحكث التي أجريت في العديد مف البمداف مثؿ استرالىا ك الكاليػات المتحػدة أف أكثػر مػف
ثالثة أرباع مرتكبي جرائـ القتؿ مف الذككر الميمشيف اقتصاديا .

كعمى الجانب اآلخر ىناؾ دراسات اظيرت اف النساء أكثر إساءة لألطفاؿ عف الرجاؿ مثؿ دراسػة " جػيمس Geles
 " 1993كذلؾ ارتفاع نسبة العنؼ بيف النساء األصغر في السف كلكنيا لـ تصؿ الى مستكل المشكمة .
كربما يرجع تفضيؿ النساء العدكاف غير المباشر ك العدكاف المفظي الى ضعفيـ الجسمي فكؿ مػف القػكة ك
العنؼ صفتاف متالزمتاف عند الرجاؿ في رأم كثيػر مػف البػاحثيف ،كمػا أف اخػتالؼ المعػايير االجتماعيػة التػي تطبػؽ
عمى كؿ مف الرجاؿ ك النساء تعني أف عندما ترتكب أمرآة سمكؾ عنيؼ جػدان كالقتػؿ فدنيػا سػكؼ تعػاني مػف كصػمة

مزدكجة األكلي ألنيا ارتكبت سػمككان معرضػان لمقػانكف ك الثانيػة إلنيػا مارسػت سػمكؾ يتعػارض مػع دكرىػػػا الجنسػي (

الخكلي . ) 120 : 2008 ،

خامسا  :أسباب العنؼ
 .1عكامؿ ذاتية ( شخصية )
أ .عكامؿ فسيكلكجية :
فقػػػد كجػػػد أف األفػػػراد األكثػػػر عدكانيػػػة فػػػي بعػػػض السػػػجكف كػػػاف لػػػدييـ مسػػػتكيات عالىػػػة مػػػف ىرمػػػكف
التستكستيركف ك الذيف كاف ليـ مستكم متكسط مف العدكاف كانت لػدييـ مسػتكيات متكسػطة مػف التستكسػتيركف ،
كذلؾ منخفض العدكاف كاف لدييـ أيضان مستكيات منخفضة مف ىذا اليرمكف .
كذلؾ فدف خمؿ نشاط المخ كالجياز العصبي قد يؤدم الى العنؼ فقػد كجػد بعػض البػاحثيف أف أجػزاء معينػة
مف المخ يككف ليا ارتباط بالعدكاف مثػؿ التكػكيف الشػبكي فػي جػذع المػخ ،ك المػكزة التػي ىػي مجمكعػة مػف األ نكيػة
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تقػػع فػػي الجػػزء األمػػامي مػػف الفػػص الصػػدغي ،ك ليػػا كظيفػػة فػػي ال ػتحكـ فػػي السػػمكؾ العػػدكاني ب ػاليجكـ  ،كعنػػدما
تستثار ىذه المنطقة كيربيان في القطط فدنيا تندفع لميجكـ عمى القطط اآلخرل ( عبد الرحمف . ) 412 : 2004 ،

ب .نقص مستكل الذكاء :
حيث كجد أف نسبة ذكاء معتادم العنؼ تقؿ عف أقرانيـ العادييف .
جػ .تيديد كامتياف الذات :
كىػػذا يعنػػي غيػػاب المعنػػى ك القيمػػة كالكرامػػة  ،فاإلنسػػاف أرق ػى كأعم ػى مخمكقػػات اه  ،ك اإلنسػػاف كػػائف
متجاكز لكيانو البيكلكجي كىك يسعى باستمرار لكي يعطي لكجكده المعنػى ك القيمػة فيػك مسػتعد إلف يمػكت فػي أم
لحظة كلكف بشرط أف يككف لمكتو معنى كقيمة  ،كامتياف ذاتو قد يعبر عنو بالعنؼ .
د .الشػػػعكر بعػػػدـ العدالػػػة أك عػػػدـ المسػػػاكاة كالسػػػخط ك النقمػػػة ك التمييػػػز العنصػػػرم فػػػي المجتمػػػع فػػػي األكضػػػاع
االقتصادية أك الكظيفية أك التمييز بيف الجنسيف.
ىػػػػػ  .اضػػػطرابات الشخصػػػية  ،فقػػػد كجػػػد أف األفػػػراد الػػػذيف يرتكبػػػكف أعمػػػاالن عنيفػػػة لػػػدييـ بعػػػض اضػػػطرابات فػػػي

الشخصية كما أنيـ يعانكف مف العديد مف الضغكط كبعض مظاىر السمكؾ الالجتماعي .

ك .الشعكر باألحبػاط كيعتبػر أقسػى أنػكاع األحبػاط الػذم يحػدث أثنػاء الطفكلػة المبكػرة حيػث ال يػدرؾ الطفػؿ معنػى
األحداث كما ينبغي  ،لذا ترسب داخمو ذكريػات كخبػرات مؤلمػة إذا لػـ يػتح ليػا التفريػغ المناسػب كظمػت منعزلػة عػف
باقي الحياة النفسية كال تجد سبيال لالفصاح عف نفسيا فتنفجر عمى ىيئة سمكؾ عدكاني عنيؼ .

سادسان  :فقداف اليدؼ في الحياة :

فقد كشػفت د ارسػة حػكؿ السػمكؾ العنيػؼ لممػراىقيف السػكد فػي المجتمػع األمريكػي أف العنػؼ يػرتبط بصػكرة

كاضحة بفقداف اليدؼ في الحياة ك الشعكر باالغتراب النفسي .

سابعان  :نقص الكازع الديني :

فاإلنساف الذم يتمسؾ بأمكر دينو يستطيع أف يتحكـ في نفسو كقت الغضب كال يخرج بأفعاؿ عنيفة إذا

كاف المكقؼ يمكف معالجتو بحكمة بدالن مف المجكء الى العنؼ .

كقكؿ الرسكؿ صمي اه عميو كسمـ " ما دخؿ الرفؽ في ش إال ذانو كال نزع مف ش إال شانػو  .ركاه مسمـ
كذلؾ فالفرد المتمسؾ بأمكر دينو عادة ال يمجأ الى الخديعة كالسخرية كالعنؼ الخفي غير الظاىر مثؿ
مياجمة الناس عف طريؽ تعطيؿ مصالحيـ ك الحاؽ الضرر كاألذم بيـ كيستطيع أف يكظـ غيظو كيعفكا عند

المقدرة كىذه ىي مبادئ ديننا اإلسالمي الحنيؼ ( عبد ربو . ) 48 : 2006 ،

 .2عكامؿ اجتماعية :
أ .التنشئة األسرية :
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إف األسرة ىي أىـ العكامؿ االجتماعية التي تؤثر في سمكؾ الفرد كشخصيتو كىي تسيـ بالتػالى فػي تحديػد
نصػػيبو مػػف الصػػحة النفسػػية  ،كيػػرم ىندرسػػكف أف ىنػػاؾ نمطػػيف مػػف ااالبػػاء أكثػػر شػػيكعان فػػي حػػاالت المشػػكالت
السمككية لألبناء أكليما الكالد شديد السيطرة ك الثاني ىي الكالدة زائدة القمؽ .

لذا فعدـ اتساؽ المعاممة الكالدية ك الشدة ك القيػر مػف قبػؿ الكالػديف كعػدـ المسػاندة مػف جانػب األسػرة قػد
يغرس في الفرد الميكؿ العدكانية منذ الصغر .
فاإلساءة النفسية ك الجسدية لمطفؿ مثؿ كسر رجمو أك الربط في السالسؿ أك أحداث جػركح فػي رأسػو كػؿ
ذلػػؾ مػػف شػػأنو أنػػو يػػؤثر عميػػو كىػػك راشػػد  ،ففػػي أغمػػب األكقػػات يكػػكف مرتكػػب جػرائـ العنػػؼ قػػد تعػػرض فػػي سػػني
طفكلتػػو لمتجػػارب مػػف االعتػػداء ك العنػػؼ ،كامػػا أف يكػػكف شػػاىد أنماطػػا مػػف القسػػكة ك اليجػػكـ تسػػقط عمػػى أفػػػػراد
آخريػػػف ( العيسكم . ) 67-66 :1997 ،

ب .كسائؿ األعالـ :

تكصػػمت العديػػد مػػف الدراسػػات أف مشػػاىدة العنػػؼ مػػف خػػالؿ كسػػائؿ األعػػالـ ليػػا أثػػار ضػػارة عمػػى سػػمكؾ

اإلنساف كاتجاىاتو خاصة األطفاؿ فيك يشجع أشكاالن مف السمكؾ العنيؼ كما يغذم قيمان كاتجاىات اجتماعيػة تتعمػؽ

بالعنؼ في الحياة الىكمية تتعارض تمامان كما ىك مقبكؿ في أم مجتمع متحضر .

حيػػث تعتبػػر كسػػائؿ األعػػالـ أح ػدل العكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي تشػػكيؿ سػػمكؾ الطفػػؿ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعمػػيـ

باالقتػػداء أك النمػػكذج كذلػػؾ عنػػدما تعػػرض نمػػاذج سػػمككية تحمػػؿ مضػػاميف عنيفػػة اك إجراميػػة يمكػػف أف يقمػػدىا أك
يقتدم بيا الطفؿ .
كذلؾ فمف الممكف أف تؤدم كسائؿ األعػالـ الػى تكليػد الشػعكر بالعدائيػة بشػكؿ غيػر مباشػر لمػا تمعبػو مػف
دكر في تعميؽ الشعكر بالقير ك األحباط ،فالفئات الفقيرة تتمقي عف طريؽ التميفزيػكف ك الراديػك كابػالن مػف الصػكر

ك االعالنػػات المثيػػرة ك التػػي تػػذكرىـ بمػػا ىػػك متػػاح لغيػػرىـ مػػف السػػمع أك المتػػع ك االشػػباعات  ،كمػػا يحػػؽ ليػػـ أف
يحصمكا عميػو أك يطػالبكف بػو كفػي نفػس الكقػت مػا ال يممككنػو بالفعػؿ  ،كمػا ال يسػتطيعكف فػي الغالػب أف يحصػمكا
عميو  ،كبالتالى تعميؽ مشاعر السخط ك القير ك االحباط ( فرج . ) 76 : 2007 ،

جػ  .المدرسة كجماعة الرفاؽ :
إف القصكر الػكظيفي لممدرسػة يعتبػر عػامالن رئيسػيان مػف العكامػؿ االجتماعيػة لمسػمكؾ العنيػؼ ،حيػث يترتػب

عمى ىذا القصكر إما عػدـ االنتظػاـ فػي حضػكر المدرسػة أك اليػركب منيػا ،ممػا يزيػد مػف فػرص التعػرض لمخػاطر
التكرط في السمكؾ العنيؼ .
كما أف جماعػة األقػراف يمكػف أف تكػكف كػذلؾ أحػد العكامػؿ االجتماعيػة لمسػمكؾ العنيػؼ ففػي حالػة انضػماـ
الفرد لجماعة مف الرفاؽ ذكم السمكؾ العنيؼ فأنو يتعمـ منيـ النماذج السمككية العدكانية .
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ففي العديد مف الدراسات أظيرت النتائج أف األشخاص الػذيف تعرضػكا لنمػاذج عدكانيػة عنيفػة  ،قػد أظيػركا
مستكيات مف العنؼ ضد االخرىف أكثر مف األشخاص الذيف لـ يتعرضكا لمثؿ ىذه النماذج ( فرج . ) 76 : 2007 ،

د .بعض الضغكط االجتماعية :
كالعطالة عف العمؿ ،حيث نجد أف الشباب خاصة المػتعمـ أكثػر اسػتعدادان لممارسػة العنػؼ كذلػؾ تعبيػ ارن عػف

شعكره بالعداء تجاه األنظمة القائمة ،ك االحتجاج عمى عجز ىذه النظـ كعمى عدـ فاعميتيا في التصػدم لمػا يحػيط
بو مف مشكالت ،كيصبح أمر تحكلو الى ممارسة العنؼ رىنان بالعديد مػف العكامػؿ الكسػيطة بػيف شػعكره بالعدائيػة ك
البدء في اتخاذ القرار بالبدء في ممارسة العنؼ .

كىػػذا مػػا كضػػحتو دراسػػة أنطكنيػػك كب ػاكلك (  ) 1999مػػف أف معػػدؿ االنتحػػار بػػيف العػػاطميف أعمػػي بصػػكرة
كاضحة منيا لدم العامميف ( حيث يعتبر االنتحار أقصي أنػكاع العنػؼ المكجػو نحػك الػذات ) حيػث يرتفػع الػى ثالثػة
أضعػػػاؼ بػيف الرجػاؿ ك الػى الضػعفيف لػدل النسػػػػػػاء  ،كػذلؾ فتكقػع عػدـ الكصػكؿ الػى العمػؿ مػف العكامػؿ التػي قػد
تؤدم الى االنتحار ) Antonio & Paolo , 1999 : PP . 694 – 701 ( .

ىػ  .االستفزاز البدني ك المفظي مف االخرىف :
إف االستفزاز البدني ك المفظي مف االخرىف يؤدل غالبان الى أثػارة األفعػاؿ العدكانيػة الشػديدة جػدان ( العنػؼ )

طمؽ عمى ىذه االستجابات العدكانية كترتيبيا مف حيث الشػدة الناتجػة عػف االسػتفزاز بنمػكذج التصػعيد  .فتبػدأ
كقد أ ن

بالسػػخريات ك االسػػتفزاز المتعػػدؿ أك الثػػكرات ك النكبػػات المرضػػية غيػػر المباشػػرة ثػػـ االقػػكل كىكػػذا كىػػذا النمػػكذج
التصػػػػعيدم لإلثػػػػارة تػػػػـ تجريبػػػػو معمميػػػػان كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ الصػػػػدمات الكيربيػػػػة كنػػػػتج عنػػػػػو حػػػػدكث العدكانيػػػػػػػة

( باظة . ) 138 : 2001 ،

 :3الضغكط كاأل زمات االقتصادية :
يرم البعض أف الظركؼ االقتصادية ليا عالقة بالمشكالت السػمككية حيػث تسػيـ الػى حػد كبيػر فػي التػأثير
عمى سمكؾ الفرد كتككيف اتجاىاتو كقيمة  ،كتحديد سمات شخصيتو ،كذلؾ فػي تكػكيف الطبقػات االجتماعيػة كتحديػد
سماتيا كمميزاتيا  ،كمدم التماسؾ االجتماعي بيف الطبقات المختمفة داخؿ المجتمع .
ىػذا كتتمثػؿ العكامػػؿ االقتصػادية فػػي انخفػاض الػػدخؿ  ،كعػدـ نمػكه نمػكان فعميػان ك لغػػالء كأرتفػاع األسػػعار ك

التضخـ كأنكمػاش النػاتج القكمػػػػػي كتراجػػػػػع معػدالت االستثمػػػػار كعػدـ كفػػػػاءة المؤسسػػػػػػػػػات المالىػػػػة كسػػػػكء إدارة
التجػػػارة الداخميػػػػػة أك الخارجيػػػػة كتدني قيمة العممػػة المحمية ( القيمة الشرائية ) .
كلقد تعددت الدراسات التي تناكلت العالقػة بػيف الضػغكط االقتصػادية كالعنػؼ كمنيػا دراسػة " بيػرؾ " Burk
( )1991ك التي أشارت الى أف الضغكط االقتصادية تؤدم الى أصابة النساء باالكتتاب ك الذككر بالعنؼ .
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كيمكف تفسير ذلؾ بأف تمبية احتىاجات األسرة فػي أغمػب األحػكاؿ تقػع عمػى كاىػؿ الرجػؿ كمػا يقػع ذلػؾ مػف
منغصات عائمية كمشكالت مع الزكجة ك األبناء نتيجة لنقص
الدخؿ المادم مما يمثؿ ضغط نفسي عمى الرجاؿ ك الشعكر باألحباط كمػا قػد يتبعػو مػف عنػؼ فػي بعػض األحيػاف (

محجكب كبدر . ) 184 : 2005 ،

 .4العكامؿ السياسية :
كالصػػراع الطبقػػي بػػيف األشػػػخاص كبػػيف األفػػراد كالجماعػػات كبػػػيف الجماعػػات كالجماعػػات األخػػرل ،كػػػذلؾ
استخداـ المسؤكليف لمسمطة بشكؿ غير رشيد  ،كغياب الديمقراطية كما يتبعو مػف عػدـ السػماح بقيػاـ أحػزاب بشػكؿ
عاـ اك أحزاب تجمعات أيديكلكجية بعينيا بشكؿ خاص ،ككذلؾ عدـ السماح بتككيف نقابات كاتحادات أك مػا شػابييا
مف تنظيمات سياسية كمينية أك حتػى كجكدىػا جميعػان كلكػف بشػكؿ ىامشػي غيػر فعػاؿ ال يعبػر عػف نػبض كمطالػب

الجماىير .

 .5أسباب قانكنية كامنية :
كعدـ احتراـ القانكف  ،كغياب األمف في المناطؽ العشكائية  ،كعدـ العدالة في تكزيع الثركة العامة .
 . 6عكامؿ بيئية :
حيث أكضحت بعض الدراسات الميدانية ك المعممية في أمريكا أف جرائـ العنؼ ك العدكاف تميػؿ لمزيػادة مػع
زيادة درجات الحرارة خالؿ العاـ أك في فصؿ مف فصكؿ الستة أك حتى في شيكر كأياـ بعينيا .
حيث أف المتغيرات البيئية مػف حػكؿ اإلنسػاف تػؤثر عمػى حالتػو الفسػيكلكجية  ،ك الحالػة الفسػيكلكجية ألم
شخص ليا تأثير عمى أرائة ك أفكاره كسمككو لذا يرجع بعض العمماء السمكؾ العنيؼ الى تػأثر الفػرد بػبعض العكامػؿ
ك الظركؼ البيئية كالضكضاء الشديد أك ارتفاع درجة الحرارة كاألزدحاـ كغيرىا .
 . 7محددات كعكامؿ مكقفية :
ػؤثرن فػػي ثمثػػي
كتنػػاكؿ الخمػػكر كبعػػض العفػػاقير كبعػػض المخػػدرات  .حيػػث يعػػد تعػػاطي الكحكليػػات عػػامالن مػ ا

حػكادث االنتحػػار ،كثمػػث ح ػكادث االعتػػداء الجنسػػي كاالغتصػػاب كالسػػطك المسػػمح ك اليجػػكـ عمػػى االخػػرىف حيػػث أف
تعاطي الكحكليات يقمؿ مف قدرة النػاس عمػى التعامػؿ مػع كػـ كبيػر مػف المعمكمػات فالشػخص الػذم يقػع تحػت تػأثير
الكحكليات يحتمؿ اف يعتمد في سمككو عمى أكثر االمكر كضكحان لو فػي الكقػت الػراىف ،كذلػؾ بسػبب إدراكػو لمجػاؿ
محدد مف اإليماءات كيعني ذلؾ أف الكحكليات ال تؤدم بصكرة دائمػة الػى العنػؼ إف تصػادؼ أف تركػز فكػرىـ عمػى

أمكر قد تكحي ليـ بالفرح أك الحزف .
كيرم بعض الباحثيف اف ىناؾ بعض العقاقير  Drugsتؤثر بشكؿ كبير في العنؼ البشػرم فقػد قػاـ "مػكير"
 Moyerبدراسة أثر بعض المخدرات في أثارة السمكؾ العدكاني ،فقاـ بسمسمة دراسات حػكؿ أثػر كػؿ مػف الكحػكؿ
كالماريجكانػػا (الحشػػيش) عمػػى إثػػارة السػػمكؾ العػػدكاني أك أحباطػػو ،كقػػد تكصػػؿ الػػى أف كػػؿ مػػف الكحػػكؿ كالماريجكانػػا
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ػرن فيمػػا بػػيف ىػػذيف
ليمػػا دكر فػػي آثػػارة السػػمكؾ العػػدكاني تجػػاه االخػػرىف كلكػػف ىػػذه التػػأثيرات تبػػدك مختمفػػة كثيػ ا

العقاريف ( عبد الرحمف . ) 412-411 : 204 ،

ثامنان  :نتائج العنؼ :

لمعنػؼ أثػػار ك نتػػائج سػػمبية عمػػى الفػػرد ذاتػػو كعمػى المجتمػػع بأسػػرة كممكػػف أف نصػػؿ الػػى اف لمعنػػؼ نتػػائج

نفسية ك اجتماعية ك اقتصادية كسياسية كما يمي :
 : 1نتائج العنؼ مف الناحية النفسية :
نجػػد أف أثػػار العنػػؼ بالنسػػبة لمضػػحية ال تتمثػػؿ فػػي األذم الجسػػدم أك الخسػػارة فقػػط بػػؿ تفػػكؽ ذلػػؾ بكثيػػر
،حيث يعاني ضحايا العمميات العدكانية العنيفة ك الذيف تعرضػك لميجػكـ اك الضػرب أك االعتػداء الجنسػى أك السػرقة
مف األالـ تفكؽ جركحيـ الجسدية متمثمة في الصػدمة العاطفيػة  ،حيػث يشػعر الضػحايا بػأنيـ انتيكػكا فػي أدميػتيـ
كما يشعركف بالخجؿ كعدـ الثقة في االخرىف كفقداف األحساس باألماف .
كػػذلؾ تػػرل أباظػػة أف مػػف اآلثػػار السػػمبية لمعنػػؼ انتشػػار األمػراض السيككسػػكماتية مثػػؿ الصػػداع النصػػفي الػػذم تبمػػغ
نسبة انتشاره بيف السيدات كاإلناث ضعؼ النسبة لدل الرجاؿ  .كتعتبر ىذه الفئة مف األمػراض ناتجػة عنػو المعانػاه
النفسية كالضغكط لفترات طكيمة كما يعتبرىا البعض عدائية مكجية لمذات ( أباظة . ) 198 : 2001 ،

كال تقتصػػر أثػػار العػػدكاف عمػػى الض ػحية فحسػػب بػػؿ تمتػػد أيض ػان الػػى المعتػػدم حيػػث تػػزداد نزع ػة المعتػػدم

لمعدكاف ،فاألطفاؿ العدكانيكف عامػة ك الصػبية عمػى كجػو الخصػكص  ،كعنػدما يكبػركا عػادة مػا يككنػكا أكثػر عػدكانان
كتكجػػو الىيػػـ المزيػػد مػػف االتيامػػات اإلجراميػػة كاالتيامػػات الخاصػػة بددمػػاف الخمػػر كخػػرؽ قكاعػػد المػػركر بالتبمػػد

العاطفي بمركر الكقت نتيجة لمتعرض المستمر لمعنؼ ( عبد الرحمف . ) 401-400 : 2004 ،

 :2النتائج االجتماعية :
أف أم مجتمعان اك جماعو يسكدىا العنؼ ،تصبح عرضو لمتصدع أك االنحالؿ أك االنحراؼ حيػث العالقػات

االجتماعية السيئة  ،كاخػتالؿ المعػاير االجتماعيػة كانعػداـ القػيـ كاألعػراؼ كصػراع الميػكؿ كتبػايف االتجاىػات كػذلؾ
فمجتمع العنؼ بعيد دائمان عف التكافؿ ك التراحـ ك التعاكف .

كذلؾ يترتب عمى العنؼ بعض المشكالت االجتماعية كاالبتعاد عف األسرة الكالدية اك الزكجية مثؿ اليػركب

مف األسرة ك الطالؽ كما يترتب عمى ذلؾ مف أثار سيئة لألسرة كميا ( الطكيؿ . ) 255 : 2005 ،

 : 3النتائج االقتصادية:
أف العنؼ يعرقؿ مف التنمية االقتصادية  ،حيث أف انخفاض معػدالت التنميػة مػرتبط بالعديػد مػف المشػكالت
كالعنؼ ك التطرؼ مما يؤدم الى عدـ نمك المشركعات اإلنتاجية ك المنشػأت الحيكيػة فػي الػبالد  ،إضػافة الػى ذلػؾ
فدف أعماؿ العنؼ كاألرىاب تدفع برجاؿ األعماؿ بػاليركب بػأمكاليـ مػف المنػاطؽ المتػكترة حفاظػان عمػى امػكاليـ التػي
قد تتعرض لميجكـ ك التخريب ،كيعني ىذا تكقؼ أقامة أم مشركعات اسػتثمارية فػي منػاطؽ العنػؼ  ،كقمػة فػرص
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العمؿ لمشباب كرفع أسعار بعض السمع ك الخدمات ،ك ال شؾ سكؼ يتػأثر مسػتكم الػدخؿ القػكمي ممػا يػؤثر عمػى
مستكم الخدمات كعرقمة خطكات التنمية ( محجكب كبدر . ) 29-28 : 2005 ،

 : 4نتائج العنؼ سياسيان :

كمػػف نتػػائج العنػػؼ سياسػػيان  ،أنعػػداـ اآلمػػف ك األمػػاف بػػيف الػػدكؿ كتكقػػؼ التمثيػػؿ السياسػػي ك الدبمكماسػػي

كتػكاتر ح ػكادث األرىػػاب السياسػػي كضػػرب المصػػالح ك العالقػػات االقتصػػادية ك الثقافيػػة كتفػػاقـ المشػػكالت الحدكديػػة
كجمػػكد التبػػادؿ التجػػارم كزيػػادة ح ػكادث السػػمب ك النيػػب بػػيف رعايػػا الػػدكلتيف المتصػػارعتيف أك المتنػػازعتيف فػػالعنؼ
يطمػػس معػػالـ الحضػػارات كيشػػتت الشػػعكب ك الجماعػػات كيبػػدد االم ػكاؿ ك الثػػركات كيعصػػؼ بالمشػػاعر اإلنسػػانية (

الطكيؿ . ) 256 : 2005 ،

تاسعان  :الخصاؿ العامة التي يتسـ بيا السمكؾ العنيؼ :
يتسـ السمكؾ العنيؼ بعده سمات كىي -:

 .1أف العنؼ سمكؾ ال اجتماعي كثي ارن ما يتعارض مع قيـ المجتمع أك القكانيف الرسمية العاممة فيو .

 .2أف العنؼ بالرغـ مف غمبة الطابع المادم عميو فدنو يتخذ في بعض األحياف – صك ارن غير مادية ترتبط باألذم
النفسي أك المعنكم .

 .3يتجو العنؼ نحك مكضكع خارجي قد يككف فردان أك شيئان كما في حالة االعتداء عمى الممكية أك إتالفيا .
 .4العنؼ تعمد الحاؽ الضرر أك األذم بالمكضكع الذم يتجو الىو ( .نصر  ,سميحة ) 47 : 1996 ،

عاش ارن :النماذج النظرية المفسرة لمعنؼ :

ىناؾ العديد مف النماذج النظرية المفسرة لمعنؼ كفيما يمي عرض لبعض ىذه النماذج النظرية -:

 .1االتجاه البيكلكجي ( الفسيكلكجي ) :
في القرف التاسع عشر كاف االتجاه البيكلكجي الكراثي فػي الفكػر العممػي ىػك السػائد فػي ذلػؾ القػرف ككػاف
أصحاب ىذا الفكر يركف أف المشكالت السمككية ترجع الى عكامؿ كراثية أك الى أضطرابات عصبية تككينية .
كتعتبر مدرسة لمبركزك "  " Lomborosoىي التي كصفت أصكؿ النظرية البيكلكجيػة حيػث أعتبػرت أف
كؿ مػف الصػفات الجسػمانية كالسػيككلكجية متكارثػة كمػف أىػـ ىػذه الصػفات القػدرة عمػى مقاكمػة األلػـ كحػدة البصػر
كالكسؿ كعدـ الشعكر بالندـ أك الشفقة كسرعة االستثارة كما أف العنؼ يكرث مثؿ الصفات الجسمية .
كلقد قاـ لمبركزك (  ) 1870اإليطػالى صػاحب النظريػة الكضػعية لكصػؼ "المجػرـ بالمكلػد كذلػؾ اعتمػادان

عمى بعض المقاييس التػي طبقػت عمػى نػزالء السػجكف اإليطالىػة حيػث اعتبػر أف المجػرـ تعتبػر جريمتػو كخصػائص
تركيبية الجسماني مجرد مظاىر لمعكدة الى صفات األسالؼ  ،أم أف ىذه النظريػة تػرم أف السػمكؾ االجرامػي يػكرث
مف ااالباء ك األجداد كىناؾ مف يربط بيف العنؼ ك األساس البيكلكجي في شكؿ الكرمكسكمات المكجكدة في الجسػـ
بمعنى كجكد عامؿ كراثػي فػي السػمكؾ العنيػؼ كذلػؾ فػي حالػة كجػكد  Xyyكركمكسػكـ فػي الػذككر ك لقػد كجػد ىػذا
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التركيب في كثير مف السجناء ككجدت ىذه الحالة البيكلكجية لدم شخصي قتؿ سػبع ممرضػات فػي مدنيػة شػيكاعكا
في الكاليػات المتحػدة األمريكيػة عػاـ  1966كلكػف ىػذا العامػؿ كحػده غيػر كػاؼ لتفسػير كتعميػؿ السػمكؾ األخػر مػف
حيث قد يككف انخفاض معدالت الذكاء سببان في أرتكاب جرائـ العنؼ .

ىذا كقد دلت األبحاث ككذلؾ التجػارب الحديثػة عمػى بعػض الحيكانػات أف أضػطربات كظػائؼ الغػدد الصػماء

كبعض أجزاء المخ يؤدم الى زيادة العنؼ ،فقد ارتبط زيادة ىرمكف " التستكستيركف " بػالعنؼ لػدل الػذككر ككػذلؾ
ىرمػػكف االدرينػػالىف الػػذم ينشػػط المراكػػز العصػػبية فػػي المػػخ المسػػئكلة عنػػد تعبئػػة الجسػػـ عػػف المكاقػػؼ الخطػػرة

( سرل . ) 14 : 2003 ،

 .2النمكذج السيككدينامي :
ىناؾ مقكلو لفركيد  Freudكىي أف الرجاؿ ليسكا مخمكقات لطيفة تريد أف تحب  ..كانمػاىـ عمػي النقػيض
مف ذلؾ  ،مخمكقات ذات مكاىب غريزة مف بينيا ما يتسـ بقسط كبير مف العدكانية .
حيث يرم أصحاب مدرسة التحميؿ النفسي أف العدكاف حافز بيكلػكجي مكجػو بصػكرة تدميريػة أساسػية نحػك
الػػػذات كلكنػػػو يتجػػػو الػػػى الخػػػارج كظػػػاىرة ثانكيػػػة كقػػػد أطمػػػؽ فركيػػػد عمػػػى ىػػػذا الحػػػافز البيكلػػػكجي غريػػػزة المػػػكت
( الثاناتكس )  Thanatosك التي تقابؿ غريزة الحياة المسماه (ايركس ) Eros
كقد أرجع فركيد العنؼ الى غريزة المػكت التػي تنطػكم عمػى قػكل التػدمير كاليػدـ كالفنػاء ،فػدذا كجيػت إلػى
الداخؿ أم إلى ذات الشخصػي فدنيػا تػؤدم االنتحػار  ،كاذا اتجيػت الػى الخػارج أم لمبيئػة الخارجيػة كاالخػرىف فدنيػا
تتخذ أشكاؿ العداء كالعدكاف كالكراىية كالقتاؿ .
ىذا كقد جاءت أكثر أراء فركيد صراحة بشأف الدافع العدكاني أك غريزة المكت " كما تعػرؼ عمكمػان فػي أكاخػر حياتػو

المينية في أعماؿ مثؿ الغ ارئز كتقمباتيا " كما بعد مبدأ المذة " كبشكؿ أخص في كتابة الحضارة كسخطيا .

حيػػث رأم فركيػػد أف لمبشػػر غرائػػز كدكافػػع أساسػػية تتفجػػر إذا مػػا كبتػػت  ،كتركػػز طاقتيػػا فتعػػكد لالسػػتقرار ،
كتقػػدـ الغريػػزة العدكانيػػة تفسػػير لمسػػمكؾ العػػدكاني المتصػػكر ك المقنػػع  ،كيكضػػح فركيػػد العالقػػة بػػيف اليػػك " بحفزاتػػو
الغريزية " ك األنا األعمى مثؿ عالقة بالكف عندما ينضػغط فػي جيػة يصػبح أضػخـ مػف الجيػة االخػرل  .فبقػدر مػا
يحاكؿ الشخصي السيطرة عمى عدكانيتو تجاه العالـ ككبحيا بقدر ما يصبح األنا عنده صارمان كعدكانيان .

أمػػا أصػػحاب مدرسػػة التحميػػؿ النفسػػي المحػػدثكف ( الجػػدد ) امثػػاؿ أريػػؾ أريكس ػكف  Ericksonفيفسػػركف

السمكؾ العدكاني بنػاء عمػى أزمػات النمػك التػي قػد يعانييػا الفػرد عنػد انتقالػو مػف مرحمػة عمريػة الػى مرحمػة عمريػة
أخرل  ،كيرل اف حاجة المراىؽ إل ثبات اليكية أك الدكر ك الفشؿ فػي أشػباع ىػذه الحاجػة فػي صػكرة سػمكؾ مقبػكؿ
اجتماعيان  ،فدنو يتجو لمسمكؾ العدكاني .

كيرم أدلر  Adlerأف العنؼ ىك كسيمة لمسيطرة كالتعكيض عف النقض كالتغمب عمى العقبات التػي تكاجػو

الفرد (بارب ار كيمتر . ) 125-119 : 2007 ،
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 .3النمكذج السمككي :
ينظر أصػحاب ىػذه النظريػة الػى العنػؼ عمػى أنػو سػمكؾ مػتعمـ مثػؿ غيػره مػف أنػكاع السػمكؾ االخػرل حيػث
يتعمـ اإلنساف سمككو بالثكاب ك العقاب  ،فالسمكؾ الذم يثاب عميو الفرد يميؿ الى تكراره  ،أما السػمكؾ الػذم يعاقػب
عميو فيقمع عنو كغالبان ال يفعمو مرة أخرل .

لقػػد أكضػػح بانػػدك ار 1973 Banduraأف العنػػؼ سػػمكؾ يمكػػف تعممػػو مثمػػو مثػػؿ أم سػػمكؾ معقػػد ،يحػػدث ذلػػؾ فػػي
الغالب عندما يحصؿ األفراد عمى بعض اإلثابات مف سمككيـ العنيؼ ،أك عندما يتكحد مع نمػاذج األدكار التػي يراىػا
أك يتأثر بيا في حياتو ( فيمي كمنير . ) 77-76 : 2004 ،

ككفقػػان لنظريػػة الػػتعمـ االجتمػػاعي يسػػتجيب بعػػػض النػػاس لألكضػػاع المحبطػػة بطمػػب المسػػاعدة ك الػػػدعـ

كيسػتجيب أخػركف باألنسػػحاب كأخػركف بجيػكد إنجػػاز إضػافية  ،كبعضػػيـ اآلخػر بتخػدير الػػنفس بكاسػطة المخػػدرات
كالكحكؿ ك البعض األخر عبر حؿ بنػاء لممشاكؿ،فاسػتجابات األفػراد تعتمػد عمػي الحالػة المكانيػة لمفػرد كعمػى الػتعمـ
المسبؽ ( بارب ار كيتمر . ) 62-61 : 2007 ،

.4فرضية اإلحباط – العدكاف لدكالرد كميمر Dollard & Miller
كيرل اصحاب ىذه الفرضية أف العػدكاف ىػك أمػر نػاجـ عػف األحبػاط حيػث األحبػاط يكلػد طاقػات فػي الػنفس
مف الضركرم التخمص منيا بأسمكب يشعر الفرد بالراحة كيعػد السػمكؾ العػدكاني احػد منافػذ االسػتيالؾ ليػذه الطاقػة
كتزداد شدتو كتقكم حدتو كمما زاد األحباط كتكرر حدكثو  ،كقد يككف العدكاف صريحان عمى مصػدر األحبػاط أك غيػر

صريح كقد تكػكف المخػارج الممكنػة لمعػدكاف غيػر متاحػة  ،حينئػذ قػد يسػتدير العػدكاف ليتجػو نحػك الػذات فػي صػكرة
كراىية لمذات اك نقد لمذات أك انتحار أم تدمير لمذات ( عبير السيد عبد ربو . ) 26 : 2006 ،

كذلؾ فكؼ السمكؾ العدكاني في المكاقؼ األحباطية بمثابػة أحبػاط أخػر  ،كيػؤدم ذلػؾ الػى زيػادة ميػؿ الفػرد
لمسػػمكؾ العنيػػؼ ضػػد مصػػدر األحبػػاط األساسػػي ككػػذلؾ ضػػد عكامػػؿ الكػػؼ التػػي تحػػكؿ دكنػػو كيػػؤدم ىػػذا الػػى تنػػكع
السمكؾ العنيؼ كتنكع المكضكعات التي يكجو الىيا .
كيحدد دكال رد كميمر ثالثة عكامؿ تحدد كمية العدكاف الناتجة عف األحباط ىي -:
 .1شدة الدافع المرتبط باالستجابة المحيطة  :كمما ذادت شدة الدافع الذم يرغب الفرد في اشباعو  ،كتـ اعاقة
األشباع زادت األحباطات كمف ثـ زادت حده السمكؾ العدكاني .
 .2كصكؿ األحباط الى حد االكتماؿ  :فاألشباع الجزئي لمدافع يؤدم الى مستكم منخفض مف األحباط كعدكانية
أقؿ  ،أما كصكؿ األحباط الى حد النياية فيؤدم الى عدكاف شديد (عنؼ).
 .3اآلثار التراكمية لألحباطات الثانكية  :حيث يؤدم تراكـ األحباطات الثانكية أك الضعيفة الى درجة كبيرة مف
األحباط كمف ثـ سمكؾ عدكاني عنيؼ .
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حيث يرل بيرككفيتز أف األحباط يخمؽ فقط االستعداد لألعماؿ العدكانية  ،حيث تتقبؿ كجيو نظػر بيركػكفيتر
لألحبػاط  -العػدكاف الفػركؽ الفرديػة فػي العػدكاف فعنػػدما يتعػرض األطفػاؿ المتأصػؿ لػدييـ السػمكؾ العػدكاني لميثػرات
العدكاف  ،فسكؼ يككنكف أكثر ميالن ألف يسمكك بعدكانية مقارنة باألطفاؿ الذيف ال يتأصؿ لدييـ ىذا السمكؾ .

بػػؿ أف بعػػض البػػاحثيف قػػد رأم أف اإلحبػػاط قػػد يػػؤدم فػػي بعػػض األحيػػاف الػػى االنسػػحاب كالتبمػػد كالقمػػؽ

كاالتياف باألفعاؿ النمطية خشية التعرض لمكاقؼ محبطو أخرل ( عبد الرحمف . ) 432 : 2004 ،

 .5النمكذج اإلنساني :
يرم اإلنسانيكف اف اإلنساف يكلد كلديو نزعة فطرية ليككف محبكبان كمتعاكنان كبناء فاإلنساف خيػر بطبيعتػة

كمدفكعان لتحقيؽ ذاتو ك إلشباع حاجاتو لمكفاءة ك النمك .

ىذا كقد عدؿ رائد المدرسػة اإلنسػانية إبراىػاـ ماسػمك الػدافع العػدكاني مػف عػدكاف مػؤذ الػى عػدكاف إصػرارم

بكصفو ( نقمة مبررة أخالقيان " أك إثبات ذات صحي )

حيث أكضح ماسمك أف الحرماف مف أشباع الحاجات األساسية لمفػرد يػؤدم الػى حالػة مرضػية يصػبح معيػا

الفرد عدكانيان إما في حالة مف اليجكـ أك حالة مف الدفاع أك يحدث لو أنسحابية اك خجؿ اجتمػاعي ( بػارب ار كيتمػر ،
. ) 43 : 2007

 .6نظرية أضطراب ضغط عقب الصدمة :
فقد ينجـ عف عمؿ صدمي مقيت العنؼ ك القتاؿ لدم الفرد ،فعدد كبير مػف المحػاربيف كضػحايا االغتصػاب
أك ضحايا اإلسػاءات الجنسػية ،النػاجيف مػف الحػكادث المأسػاكية يعػانكف مػف اضػطراب ضػغط عقػب الصػدمة كتػدمر
ىذه اآلثار الصدمية الثقة لدم الضحية حكؿ األماف في العالـ ،أم القيمة اإليجابية لمنفس كنظاـ الخمؽ اليادؼ .
ػررن لمػػذات متمػػثالن فػػي انتيػاء اسػػتقاللىتيا كانتيػػاؾ حرمتيػػا الجسػػدية فقػػد تكػػكف
كيعػاني ضػػحايا الصػػدمة ضػ ا

الصدمة الفعميػة كجيػزه جػدان إال أنيػا تػؤدم الػى اضػطرابات طكيمػة األجػؿ كأحيانػان تسػتمر مػدل الحيػاة ( بػارب ار كيتمػر ،
. ) 64-63 : 2007

 .7نظرية الضغط البيئي :
ترل ىذه النظرية أف الضغكط البيئية المختمفػة سػكاء أزدحامػان اك ضكضػاء أك تمكثػان كغيػر ذلػؾ مػف ضػغكط

البيئة إذا أزادت عف مقدار قدرة اإلنساف عمى التحمؿ فسكؼ تؤدم الى قياـ الفرد بأعماؿ العنؼ .

حيػث يػػرل أصػػحاب االتجػػاه األيككلػػكجي (البيئػػي) أف ىنػاؾ عالقػػة بػػيف ممارسػػة العنػػؼ كاالحيػػاء العشػكائية
التي تتسـ باالزدحاـ السكاني فقد أكضحت دراسة شيتكف  Chettonأف المناطؽ التي يتسـ سكانيا بػالعنؼ تتسػـ
بمجمكعػػة مػػف السػػمات منيػػا أف س ػكانيا غيػػر مسػػتقريف كيكجػػد ت ػزاحـ بنسػػبة مرتفعػػة  ،كالمقيمػػكف بيػػذه المنػػاطؽ
دخكليـ منخفضة كمياراتيـ الحرفية بسيطة  ،كذلؾ فأف إقامة جميع أفراد األسرة في حجرة كاحػدة  ،كاألمػاكف القػذرة
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 ،كدفػػػػػػع االطفػػػػػػاؿ لمشػػػػػػكارع أغمػػػػػػب األكقػػػػػػات كميػػػػػػا عكامػػػػػػؿ تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى ظيػػػػػػكر المشػػػػػػكالت السػػػػػػمككية
( فيمي كمنير . ) 144-143 : 2004 ،

 تعقيب عمى النماذج النظرية المفسرة لمعنؼ :مف خالؿ عرض النماذج النظرية التي تفسر ظاىرة العنػؼ نجػد أف جميػع المػدارس السػيككلكجية قػد قامػت
بمحاكلة تفسير كمعرفة العكامؿ التي تحرض السمكؾ العنيؼ  ،كذلؾ ألنو ظاىرة تستحؽ البحث ك الدراسة.
فقد كجيت انتقادات كثيرة الى االتجاه الفسيكلكجي الذم أىمؿ عامؿ البيئة كأثره فػي تحديػد السػمكؾ  ،فمػف

الصػػعب تقبػػؿ فكػػرة كراثػػة بعػػض السػػمككيات كػػالعنؼ مػػف خػػالؿ الجينػػات ألف العنػػؼ ظػػاىرة ليػػا جكانبيػػا الدينيػػة
كاالجتماعية ك الثقافيػة ك االقتصػادية ك السياسػية كػذلؾ لػـ ييػتـ بالتفسػير الػدينامى لمسػمكؾ كعمػى الػرغـ مػف ىػذه
االنتقادات  ،فاالتجاه الفسيكلكجي لو العديد مف جكانب القكة تشمؿ الكضكح كخضكعو لمبحث االمبريقي كقػد أعطػاه
ىػػذا قػػكة خاصػػة عمػػى عكػػس بعػػض النمػػاذج التػػي تسػػتخدـ مفػػاىيـ قػػد تكػػكف غامضػػة كمقتصػػرة عمييػػا كحػػدىا مثػػؿ
النمكذج السيككدينامي ك النماذج اإلنسانية ك الكجكدية .
كمف االنتقادات التي كجيػت " ألصػحاب فرضػية األحبػاط العػدكاني ضػركرة تعػديؿ ىػذا الفرضػية فاالحبػاط فعػالن يميػؿ

الػػى أف يػػؤدم لمعػػدكاف إال اف ذلػػؾ ال يحػػدث بالضػػركرة عمػػى الػػدكاـ فاألحبػػاط قػػد يػػؤدم الػػى أشػػياء أخػػرم فالعامػػؿ
المتعطؿ عف العمؿ ك الذم يعاني مف العطالة قد يكثر شػجارة مػع زكجتػو ك أكالده كلكػف لػيس ىػذا عمػى الػدكاـ فقػد
يحػػاكؿ بػػدالن مػػف ذلػػؾ التػػدريب عمػػى نػػكع اخػػر مػػف العمػػؿ بحيػػث يمكنػػو الحصػػكؿ عمػػى عمػػؿ مػػف نػػكع أخػػر ك ىكػػذا

.......

كترم الباحثة انو يجػب أف نتجػو الػى النظػرة التكامميػة فػي تفسػير السػمكؾ العنيػؼ حيػث أف العنػؼ سػمكؾ
معقػػد تتػػداخؿ فيػػو عػػدة عكامػػؿ منيػػا ىػػك أنػػو مػػرتبط بالناحيػػة البيكلكجيػػة كمنيػػا  ،مػػا ىػػك مػػرتبط بػػبعض المتغي ػرات
االجتماعيػػة كػػالعمر كمسػػتكل التعمػػيـ كالجػػنس كالمسػػتكل االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كىػػك مفيػػكـ ثقػػافي متغيػػر مػػف
مجتمع الى مجتمع أخر فما ىك مقبكؿ في مجتمع ما قد ال يقبػؿ فػي مجتمػع أخػر ك ىكػذا .كػذلؾ ىنػاؾ عامػؿ ميػـ
جدان كىك عامؿ الضبط االجتماعي خاصة مف مصادر السمطة سكاء الكالديف اك المدرسة أك الشرطة فغيػاب العنصػر

األمني في الشكارع قد يشجع أعماؿ العنؼ في الشكارع كىكذا يجب اف ننظػر الػى ىػذا السػمكؾ بنظػرة تكامميػو ألنػو
تكجد العديد مف العكامؿ المتضافرة التي تحرض السمكؾ العدكاني العنيؼ .
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ثانيا  :إدماف االنترنت

Internet Addiction

 .1مفيكـ االنترنت
تطػكرن تكنكلكجيػا غػاص فػى أعمػاؽ المجتمػع ك حمػؿ معػو بػكادر تغيػر
ا
لقد شيد العالـ فػى العصػر الحػديث

اجتماعي كتطكر حضارل كغزك ثقافى كىي االنترنت كلعؿ إيجابياتيا كمخاطرىا الكاضحة خمفػت ردكد أفعػاؿ متباينػو
تجاىيا 0
فيك نعمو لإلنساف إذا أحسف استخداميا  ،كىػك ايضػان نقمػة إذا أسػاء اإلنسػاف اسػتخداميا  ،فيػك مثػؿ أل

تقػػدـ تكنكلػػكجى لػػو فكائػػده كاض ػراره فيػػك ثػػكرة فػػى عػالـ المعرفػػة  ،كأكبػػر مكتبػػة عرفيػػا التػػاريخ ككسػػيمة ضػػركرية
لمحصكؿ عمى المعمكمات  ،كما أنيا كسيمة لمتسمية كالتجارة كالمراسمة كالصداقة 0
كلكػػف بعػػض النػػاس أسػػاء اسػػتخداـ االنترنػػت فاصػػػبح يػػزاحـ عػػالميـ الطبيعػػى  ،فيػػـ يختػػاركف الحػػػديث
اليػامس مػػع الكمبيػػكتر عػػف الػػزكج أك الزكجػػة كاألبنػػاء كاألصػدقاء  ،بينمػا ىػػـ يكسػػعكف افقيػػـ الكتركنيػػا ،يعزلػكف
أنفسػػيـ اجتماعيػػا أل أف إسػػاءة اسػػتخداـ االنترنػػت أصػػبحت أحػػد العكامػػؿ التػػى تػػؤدل الػػى تراجػػع حيػػاتيـ العائميػػة
كعالقاتيـ االجتماعية بما يؤثر سمبيان عمى حياتيـ بصؼ عامة 0

تػأثرن بػام تقػدـ تكنكلػكجى
كيعػد الشػباب مػف أكثػر فئػات المجتمػع اسػتخداما نر لالنترنػت كذلػؾ ألنيػـ أكثػر ا

جديد كأكثر سعيان لمتعرؼ عميو كعمى استخدامو كلذلؾ فعندما يسػ

ىػؤالء الشػباب اسػتخداـ االنترنػت تصػبح ىنػاؾ

مشػكمة ينبغػى عمػػى الجميػع تػػداركيا  ،لػيس فقػػط لكػكنيـ يسػتدمجكف افكػػا ارن كقػيـ غريبػة عمػى مجتمعنػػا كلكػف ايضػان

لتضيع كقتيـ بأشياء غير مفيدة كالدردشو كالدخكؿ عمى مكاقع أباحيو بدالن مف اسػتثمار ىػذا الكقػت فػى العمػػػػػػؿ

الجػػػػػػاد ( سراج . ) 1 : 2007 ،

كقبؿ التحدث عف مفيكـ ادماف االنترنت البد مف التعرؼ عمى أىمية استخداـ شبكة االنترنت 0
 .2أىمية استخداـ االنترنت
تزايدت أىمية االنترنت فى اآلكنة األخيرة حتى رأل البعض انو يمكف اعتبارىػا كسػيمة اتصػالىة جديػدة بحػد
ذاتيا  New Mediaبؿ كيمكف أف تحؿ محؿ كسائؿ األعالـ التقميدية  ،كأصبح عمى الفرد التعامػؿ معيػا بمنتيػى
السيكلة كالحرية كدف تعقيد أك معكقات حيػث فرضػت شػبكة االنترنػت نفسػيا بقػكه الػى الحػد الػذل يمكػف أف نقػكؿ
معو بأنيا مكجكدة فى كؿ بيت ككسيمة لألعالـ كالتثقيػؼ كالتعمػيـ كالترفيػة  ،فػى حػيف يجيػؿ الػبعض التعامػؿ مػع
خػػدمات الشػػبكة لعػػدـ تعممػػو ميػػارة التعامػػؿ مػػع الكمبيػػكتر أك بسػػبب عػػائؽ المغػػة ،أك بسػػبب األمي ػة أك عػػدـ ت ػكافر
العامؿ االقتصادم 0
كتتمثؿ أىمية شبكة االنترنت فيما يمى -:
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أ .فػػى مجػػاؿ التعمػػيـ  :أ -تػػكفر كػػـ ىائػػؿ مػػف المعمكمػػات العمميػػة كالبحػػكث كالدراسػػات المتخصص ػة فػػي جميػػع
مجاالت المعرفة 0
ب .إعطاء التعميـ الصبغة العالمية كالخركج مف اإلطار المحمى 0
ج .عدـ التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكف كضع المادة العممية عبر االنترنت كيستطيع الطػالب الحصػكؿ عمييػا
فى أل مكاف فى أل كقت 0
د .تساعد عمى التعمـ التعاكنى الجماعى  ،نظ ارن لكثرة المعمكمػات المتػكفرة عمػى االنترنػت فانػو يصػعب عمػى الطالػب

البحػػث فػػى كػػؿ الق ػكائـ ثػػـ لػػذا يمكػػف اسػػتخداـ طريقػػة العمػػؿ الجمػػاعى بػػيف الطػػالب ،ىػػذا بالضػػافة الػػى العديػػد مػػف
الفكائد لشبكة االنترنت فى مجاؿ التعميـ 0
ق .السرعة الفائقة فى تقديـ المعمكمات بصكرة أكثر دقو كمباشرة كحداثو كالتنكع فى المعمكمات كمصادرىا 0
ك .أصبح بدمكاف أم شخص االتصاؿ بأم فرد أخر ميما كاف بعيدان بمجرد جمكسو أمػا الحاسػب الشخصػي الخػاص

بو بؿ كرؤيتو بدستخداـ "االنترنت فيديك " ( عاطؼ . ) 180-179 : 2004 ،

.3خدمات شبكة االنترنت
أ .البريد االلكتركني E .Mail
لقد ظير البريد االلكتركنى تحت التسػػػمية اإلنجميزيػة  E.Mailكىػى اختصػار لػػ  Electoronic Mailك
ىذا المصطمح ال يطمؽ فقط ككسيمة اتصاؿ بيف األفراد كالجماعات  ،بؿ عمػى العنػكاف كالرسػالة المنقكلػة ذاتيػا عبػر
ىذه الكسيمة  0كيعد البريد االلكتركنى مف أىـ تطبيقات االنترنت كأكثرىا اسػتخدامان فبفضػؿ سػرعتو الفائقػة كتكمفتػو

البسيطة  ،كسيكلة استخدامة كمركنتو  ،فقد فرض نفسو الى جانب كسائؿ االتصاؿ التقميدية  0كبػات يحتػؿ مكانػان
ىامان كضركريا نر فى الحياة الىكمية لكؿ مف يتعامؿ مع االنترنت 0

كيتـ مف خالؿ ىذه الخدمة بؿ كيذىب البعض أف البريد االلكتركنى يعد السػبب االكؿ فػي اسػتخداـ كثيػر مػف

النػػػاس االنترنػػػت حيػػػث يعػػػد البريػػػد االلكتركنػػػى أفضػػػؿ بػػػديؿ عصػػػرل لمرسػػػائؿ البريديػػػة كالكرقػػػة كاألجيػػػزة الفػػػاكس
( العكضي . ) 2001 : 2005 ،
ب .التجارة االلكتركنية : Electronic commerce
تػػدعـ االنترنػػت التسػػكؽ كاإلعػػالف كالمبيعػػات بعػػدة طػػرؽ  ،فقػػد يصػػؿ العمػػالء الػػى مكاقػػع الشػػركات إليجػاد
معمكمػػات عػػف المنػػتج أك السػػتعراض أفضػػؿ األسػػعار قبػػؿ الش ػراء  ،فقػػد أصػػبح االنترنػػت أداة قكيػػة لمتجػػارة حيػػث
يستخدـ رجاؿ األعمػاؿ لعقد العديػد مف الصفقػػػات التجاريػػػػػة ( سراج . ) 15 : 2007 ،

جػ .الترفيو :
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مف خالؿ مطالعة الصحؼ كالمجالت كمشاىدة األفػالـ كاالغػانى كممارسػة األلعػاب االلكتركنيػة  ،كمػا تػكفر
شبكة االنترنت لمستخدمييا خدمة االتصاؿ السمعى كالبصرل حيث يمكف التكاصؿ مع االخػرىف عبػر ممحقػات جيػاز
الحاسب مف سماعات ككاميرات كما فى غرؼ الدردشة  ( Chat roomsعاطؼ . ) 177 : 2004 ،
د .نقؿ الممفات File Transfer
نقػػؿ الممفػػات الكمبيكتريػػة مػػف حاسػػب ألخػػر كىػػذه الممفػػات تكػػكف فػػى العػػادة عمػػى ىيئػػة تقػػارير أك بح ػػكث
مختمفػػة فػػى شػػتى ميػػاديف المعرفػػة  ،أك قكاعػػد بيانػػات  Data basesأك حتػػى برمجيػػات

 softwareخاصػػة

بالحاسب نفسو.
ىػ .الشبكة العنكبكتية : (WWW)World wide web
ىى شبكة عالمية متداخمة بحيث ال تسػتطيع عنػد التجػكؿ فػى أرجائيػا معرفػة المكػاف أك المكقػع الػذل تقػع
فيو مف العالـ  ،كىى تتػألؼ مػف مجمكعػو مػف الشػبكات الكمبيػكتر بػو المعقػدة المتصػمة معػان بكسػائؿ ربػط محكريػو

 0 Hyperlinkكىى تتيح لمستخدمييا إمكانية الحصػكؿ عمػى معمكمػات نصػية أك مكتكبػو أك مسػمكعو أك مرئيػة
عبر صفحات الكتركنية يتصفحيا المستخدـ مف خالؿ جيازة الشخصى ( ابراىيـ . ) 85 : 2005 ،

.4مفيكـ سكء استخداـ االنترنت
كىػػػك عبػػػارة عػػػف سػػػمكؾ نمطػػػى سػػػمبى يصػػػاحب اسػػػتخداـ الفػػػرد لشػػػبكة المعمكمػػػات كاالتصػػػاالت الدكليػػػة
(االنترنت) ،كيدفعو الى المداكمة عمى ممارسة التعامؿ مع شبكة االنترنػت لفتػرات طكيمػة  ،يقضػييا مػع مكاقػع ذات
جاذبية خاصة بالنسبة لمفرد دكف ضركرات مينية أك أكاديمية بشكؿ يضػربو كبعالقاتػو االجتماعيػة ( احمػد 2006 ،

.)7:

كتعد كمبرلى يانج  K. youngالطبية النفسية األمريكية مف أكائػؿ البػاحثيف الػذيف يػركف أف سػكء اسػتخداـ
االنترنت يؤدل الى حالة اإلدماف النفسى يتكافأ خصائصة مع إدمػاف المػكاد النفسػية األخػرل كقػد تكصػمت يػانج الػى
تمؾ النتائج مف خال ؿ مالحظتيا االكمنيكية لبعض الحاالت التى تكشؼ عف استخداـ غير صحى لالنترنت 0
كلذا فقد استخداـ مصطمح إدماف االنترنت : Internet Addiction
فػػى بعػػض األبحػػاث لمداللػػة عمػػى التعمػػؽ المرضػػى الشػػديد باالنترنػػت كانػػو ينػػتج عػػف ىػػذا التعمػػؽ نمػػط مػػف
السمكؾ يماثؿ خصائصو كأثار الفسيكلكجية كالنفسية حاالت اإلدماف المتعارؼ عمييا كالكحكليات كالمخدرات .
فاالدماف  Addictionيقصد بو التعاطى المتكرر لمادة نفسية  ،أك لمػكاد نفسػية لدرجػة أف المتعػاطى يكشػؼ عػف
ككثيػرن مػا تظيػر عميػو
ا
انشغاؿ شديد بالتعاطى  ،كما يكشؼ عػف العجػز  ،أك رفػض لالنقطػاع أك لتعػديؿ تعاطيػو ،
أعراض اإلنسحاب إذا ما انقطع عف التعاطى  ،كتصػبح حيػاة المػدمف تحػت سػيطرة التعػاطي الػى درجػة تصػؿ الػى
استبعاد أل نشاط آخر ( إبراىيـ . ) 261 : 2000 ،
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كيحدد كتيب التشخيص االحصائى الرابع  Dsm.IV:1994معايير تشػخيص ادمػاف المػادة المػؤثرة نفسػيان

عمػػى النحػػك التػػالى  :ادمػػاف المػػادة المػػؤثرة نفسػػيان يػػكدل الػػى كػػرب داؿ اكمينيكي ػان كيشػػار الىػػو بكاحػػدة أك أكثػػر مػػف
الخصائص التالىة التى تحدث فى فترة اثنى عشرة شي ارن .

 .1االستخداـ المتكرر لممادة النفسية كالذل يؤدل الى فشؿ فػى تحقيػؽ الكاجبػات المفركضػة عمػى الشػخص مثػؿ

دكرة الرئيسي فى العمؿ أك المدرسة أك المنزؿ .
 .2االستخداـ المتكرر لممادة المؤثرة نفسيان فى المكاقؼ التى يككف االستخداـ فييا خطر(مثؿ قياد السيارة ).

 .3االستمرار فى تعاطي المادة المؤثرة النفسية بالرغـ مف معرفة ما ليا مػف مشػاكؿ اجتماعيػة مسػتمرة ،أك مشػاكؿ
شخصية متبادلو مثؿ (المجادالت الكثيرة أك المشاجرات البدنية ) .
 .4تكػ ارر المشػػاكؿ القانكنيػػة المرتبطػػة باسػػتخداـ المػػادة المػػؤثرة نفسػػيان (مثػػؿ تك ػرار القػػبض عمػػى الشػػخص بسػػبب

اضطراب السمكؾ الذل تحدثو المادة )

( فايد . ) 203 : 2003 ،

 .5محكات ادماف االنترنت
اف لالإدماف عمى االنترنت ىناؾ عدة محكات لمداللة عمى تعمؽ الفرد الشديد باالنترنت كما يمى:
ي ػرل جكلػػد بػػرج " "Goldbergأف إدمػػاف اإلنترنػػت ىػػك نمػػط غيػػر ت ػكافقي السػػتخداـ االنترنػػت يػػؤدل الػػى
اضطرابات اكمينكية شديدة أك يحدث شعك ارن بعدـ االرتياح  ،كيظير عندما يتكفر ثالثػة أك أكثػر مػف المظػاىر التالىػة

:

أ .التحمؿ : Tolerance
كيتحدد بأم مف ىذيف المظيريف :
 .1الحاجة الى زيادة كاضحو فى عدد ساعات استخداـ االنترنت لمحصكؿ اإلشباع الػذل كػاف يتحقػؽ مػف قبػؿ بعػدد
ساعات اقؿ .
 .2تناقص كاضح فى تأثير استعماؿ االنترنت عند االستمرار فى استخداميا بمعدالت زمنية ثابتو .
ب .االنسحاب : Withdrawal
كيبدك فى المظاىر اآلتية :
 .1المعاناه مف مظيريف أك أكثر مف المظاىر آالتية خالؿ أياـ قميمو كحتى فترة شير عقب قطع أك خفض
ساعات االستخداـ كىى ( التييج النفسى الحركى  ،القمؽ  ،كالتفكير القيرل حكؿ ما يجرل فى االنترنت  ،تخيالت
أثناء الىقظة  ،أحالـ النكـ تتعمؽ باالنترنت  ،تحريؾ األصابع بصكره تشبو حركة الىديف عمى لكحو مفاتيح
الكمبيكتر بطريقة إرادية أكال إرادية ) .
 .2تسبب أعراض المرحمة السابقة شعك ارن بالضغط النفسى كعدـ االرتياح  ،كاضطرابات فى اداء الشخص عمى
المستكل االجتماعى كالمينى .
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 .3يؤدل استخداـ االنترنت الى خفض أك تجنب أعراض االنسحاب السابؽ ذكرىا .
جػ  .تكرار استخداـ االنترنت بصكرة أكثر عبر فترات زمنية أطكؿ تتجاكز ما كاف الشخص يخطط لو أصال .
د.محاكالت كرغبة دائمة غير ناجحو إلنياء أك ضبط استخداـ الشخص لالنترنت .
ىػ  .قطع أك تقميص نشاطات أساسية عمى الصعيد االجتماعى أك المينى أك التركيحى بسبب االنشغاؿ باالنترنت
0
ك .مكاصػػمة اسػػتخداـ االنترنػػت رغػػـ معرفػػة الشػػخص بمكضػػكع مشػػكالت صػػحية أك أجماعيػػة أك مينيػػة أك نفسػػية
بصكرة دائمة أك متكررة  ،كالتى نشأت فى األساس أك تفاقمت خطكرتيا بسبب االنترنت ،مثػؿ ( الحرمػاف مػف قسػط
كاؼ مف النكـ – األرؽ – التياب العنيف – أالـ الرقبة كالظير –مشكالت زكجية – أىمػاؿ كاجبػات العمػؿ كالتزاماتػو
– شعكر باستياء األشخاص ذكل األىمية فى حػياتو –إىماؿ حقكؽ المقربيف مف األىؿ كاألصدقاء  ...الخ )
ز .المجكء الى استخداـ االنترنت كحيمة دفاعية لميركب مف االزمات  ،كتخفيؼ المذاج الػذل يعانيػو الشػخص مثػؿ(
الشعكر بالعجز أك الذنب أك القمؽ فى مكاجية مشكالت الحياة كمتطمباتيا ) .
حػػ .الكػذب كخػداع أفػراد األسػرة أك الطبيػب أك أل شػػخص أخرإلخفػاء مقػدار التػكرط كالتعمػػؽ الشػديد باالنترنػت ( ابػػك

سريع . ) 7-5 : 2000 ،

.6النماذج النظرية المتاحة لتفسير سكء استخداـ االنترنت :
أ .النمكذج السيككدينامى :
يتفؽ أصحاب االتجاه السيككدينامى عمى أف معظـ سمككنا محدد كال يتـ اختياره بحرية  ،بؿ ىك محػدد بكاسػطة قػكة
نفسية  ،كذلؾ فاف ىذه القكل تعمؿ بشكؿ ال شعكرل كاف ىذه القكل تتأثر بخبرات الطفكلة .
كقد أكضح فركيد أف الحيؿ الالشعكرية أك الميكانيزمات الدفاعية ىى الىات أك كسػائؿ لمػدفاع ضػد مخػاطر القمػؽ ،
كلكنيا تسيـ فيما بعد بشكؿ أك بآخر فى حدكث األعراض المرضػية مػف خػالؿ إنكػار أك تزييػؼ أك تحريػؼ الكاقػع ،
إف الالشػػعكر ىػػك المسػػتكدع لكػػؿ الرغبػػات المحيطػػة ،كىػػك مػػا قػػد يػػؤدل الػػى تعطيػػؿ حػػؿ الصػراع أك حػػؿ المشػػكالت
بطريقة ناجحة كيككف البديؿ ىك ظيكر األعراض المرضية .
كىكذا نستطيع القكؿ أف االتجػاه السػيككدينامى يػرل أف سػكء اسػتخداـ االنترنػت ىػك اسػتجابة ىركبيػة مػف
االحباطػػات كرغبػػة فػػى الحصػكؿ عمػػى لػػذة بديمػػة مباشػػرة لتحقيػػؽ االشػػباع كأيضػان الرغبػػة فػػي النسػػياف  .كػػذلؾ فػػدف

االفراط فى استخداـ ميكاينزـ اإلنكار ىك ايضان مؤشر عمى سكء استخداـ الفرد لالنترنت ( احمد . ) 15 : 2007 ،

ب .النمكذج السمككى :

تؤكػد النمػاذج السػػمككية عمػى أف كػالن مػف أنمػػاط السػمكؾ السػػكية كالشػاذة يػػتـ اكتسػابيا مػػف خػالؿ الػػتعمـ ،

كعمػػى النقػػيض مػػف النمػػاذج البيكلكجيػػة أك السػػيككدينامية التػػى تنظػ ار الػػى االضػػطرابات السػػمككية كػػأعراض لمػػرض
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أساسي ( خمؿ بيكلكجى أك صراعات نفسية)  ،فاف النماذج السمككية ال تيػتـ باألسػباب األساسػية لالضػطراب  ،بػؿ
تيتـ بالسمكؾ الظاىرل 0
كيرل أصحاب التكجو السػمككى أف السػمكؾ يتحػدد بكاسػطة البيئػة التػى يعػيش فييػا الشػخص كيكتسػب منيػا سػمات
سمككية معينو 0
كيمكػػف لمنظريػػة السػػمككية أف تسػػيـ أس ػياما شػػديدان فػػى تفسػػير سػػكء اسػػتخداـ االنترنػػت  ،حيػػث أنػػو مػػف

األرجح أف يككف سكء اسػتخداـ االنترنػت نمطػان مػف التعػكد الخػاط  ،النػاتج عػف تػكافر دكافػع كظػركؼ معينػة تيػ

الشخص لالنخراط فى استخداـ اال نترنػت ( مثػؿ الشػعكر بػالفراغ أك الكحػدة أك التػكتر النفسػى كاالكتئػاب أك مكاجيػة
مشكالت شخصية أك أسرية ) كما يعقب ذلؾ مػف شػعكر باالرتيػاح عنػد االنغمػاس فػى النشػاطات كالممارسػات التػى
تحفػػؿ بيػػا شػػبكة االنترنػػت كالتػػى تمثػػؿ لمشػػخص نكعػان مػػف التػػدعيـ االيجػػابى ( كالشػػعكر بالمػذه كاإل ثػػارة ك التسػػمية
كالفضكؿ كاالىتماـ التى تشبعيػا برامج مثؿ األلعػػػاب أك المكاقع الجنسيػػػة أك الدردشػػػة ( ابك سريع ) 22 : 2000 ،

جػ  .النمكذج المعرفى :
لقػػد نشػػأ ىػػذا التكجػػو لدراسػػة السػػمكؾ كػػرد فعػؿ لضػػيؽ كجيػػة النظػػر الخاصػػة بالسػػمككييف كتصػػكر أف فيػػـ
سمكؾ اإلنساف ممكف أف يقػكـ فقػط عمػى تحديػد الظػركؼ البيئيػة التػى مػف شػأنيا أف تثيػر السػمكؾ أك تكاصػمو أك
تعمػػؿ عمػػى تك ػراره  ،كىػػك أمػػر يتغاضػػى عػػف كثيػػر مػػف المجػػاالت المثي ػره لسػػمكؾ اإلنسػػاف  .فالنػػاس تخطػػط كتتخػػذ
الق ػ اررات كفقػػان لمػػا يتذكركنػػو مػػف معمكمػػات  ،كىػػـ ال يسػػتجيبكف تمقائيػػا الل مثيػػر يقػػع عمػػى حكاسػػيـ  ،بػػؿ ىػػـ
يختاركف انتقائيان مف بيف عديػد مػف المثيػرات التػى تتطمػب االنتبػاه الىيػا قبػؿ قيػاميـ باالسػتجابة  ،لػذلؾ فالعمميػات
المعرفية ال ينبغى تجاىميا عف دراسة السمكؾ االنسانى 0

حيث أف االستجابة االنفعالىة لدل شخص ما تتكقػؼ عمػى مػا إذا كػاف ىػذا الشػخص يػدرؾ األحػداث عمػى
أنيا إضافة أك حدث أك تيديد أك أصطداـ بالنسبة لمجالو الشخص .
لػذا يػرل فينخػؿ () 2004أف مػف يقضػكف أكقػػات كثيػرة أمػاـ االنترنػت بػدال مػػف قضػائيا مػع أسػرتيـ  ،يكػكف لػػدييـ
أسالىب معرفية شاممة مككنو مف العديد مف المياـ  ،كعادة ما يستخدمػػػػكف االنترنت كنقطػػػة أساسيػػػػػة لكػؿ أنمػػػاط
تكاصميـ مع العػالـ ( يكسؼ . ) 102 : 2001 ،

د  .النمكذج الثقافي االجتماعي : Sociocultural Models
يؤكػد أنصػار ىػذا المنظػكر عمػى أف ىنػاؾ عكامػؿ ثقافيػػة فعالػو فػى نطػاؽ كػؿ مجتمػع تحػدد السػبب فػػى أف
أنماط سمككية معينو تككف سكيو ،كأنماط أخرل تككف غير سكية .
حيػػػث أف السػػػمكؾ االنسػػػانى يػػػتـ النظػػػر الىػػػو فػػػى ضػػػكء الجػػػنس كالعمػػػر كالسػػػاللة كالػػػديف كالمسػػػتكل االقتصػػػادل
كاالجتماعى فقد كجد أف نسبة  % 80-70مف المستخدميف لالنترنت مف الرجػاؿ األمريكػاف البػيض مػثال كنػاد ارن مػا
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يذكر الباحثكف ذلؾ مما يجعؿ النتائج يشكبيا الشؾ كعدـ الىقػيف  ،كػذلؾ فػاف معظػـ مسػيء اسػتخداـ االنترنػت مػف
المتزكجيف .
كػػذلؾ أشػػار كػػؿ مػػف "تكمػػاس  Thomasكريتشػػا ارن  "Richarndأف ظػػركؼ الشػػدة كعػػدد مػػف اإلحػػداث

الحيايتػػو المثيػػرة لممشػػقة مػػف الممكػػف أف ت ػؤدل الػػى سػػكء اسػػتخداـ االنترنػػت أل أف العكامػػؿ النفسػػية االجتماعيػػة
ممكف أف تككف ضكاغط عمى الفرد أك تحميو أك تقية مف التعرض لممشكالت السمككية ( فايد . ) 39 : 2003 ،

ىػ .االتجاه التكاممى :
يرل ىذا االتجاه أف سكء استخداـ االنترنت يكػكف نتيجػة لعػدة عكامػؿ مييئػو (شخصػية –انفعالىػة – اجتماعيػة
–بيئية )تجعؿ لديو االستعداد كاالستيداؼ لذلؾ .
فقػػد كج ػد أف الػػذككر يمجػػأكف السػػتخداـ االنترنػػت لمشػػعكر بػػالقكة كالمكانػػة كالسػػيطرة كالمتعػػو كالشػػؾ اف ىػػذا
يجعميػـ يػػدخمكف عمػػى مكاقػػع إلشػػباع ىػذه الحاجػػات فنجػػدىـ أكثػػر دخػكالن عمػى مكاقػػع مصػػادر المعمكمػػات كاأللعػػاب

خاصػػة العدكانيػػة كحجػرات الدردشػػة الجنسػػية الصػػريحة كاألفػػالـ الخميعػػة  ،أمػػا اإلنػػاث فيػػـ أكثػػر دخػكالن عمػػى مكاقػػع

الشات أك الدردشة مف أجؿ عقد صداقات مع نفس الجنس أك مع الجنس األخر إلشػباع الحاجػة لمحػب كالمشاركػػػػػة
االجتماعيػػػػػة .
 كما أف ىناؾ سمات شخصية تجعؿ الفرد ينزلؽ الػى سػكء اسػتخداـ االنترنػت كتقػدير الػذات المػنخفض كالشػعكربالنقص كالرىاب االجتماعى كالعزلة االجتماعيو 0
 كذلؾ كجداف مف لديو تاريخ مرضى سابؽ ىـ أكثر عرضة لسػكء اسػتخداـ االنترنػت كػاإلفراد الػذيف يعػانكف مػف
القمؽ كاالكتئاب كمدمنى الخمكر كالعقاقير 0

 إيضػان مػف يعػانى مػػف ضػغكط فػى حياتػػو سػكاء كانػت شخصػػية أك أسػريو أك ميينػة أك دراسػػية ىػك أكثػر عرضػػة
لسكء استخداـ االنترنت 0

 خب ػرات الطفكلػػة السػػيئة كأسػػالىب المعاممػػة الكالدي ػو الخاطئػػو ىػػى ايض ػان مػػف مؤش ػرات سػػكء اسػػتخداـ االنترنػػت
فػػالخكؼ الزائػػد عمػػى اإلبنػاء أك عقػػابيـ المسػػتمر كالتػػكبيخ تجعميػػـ يحػػاكلكف التحػػرر مػػف ىػػذه الضػكابط مػػف خػػالؿ

االنترنت ( احمد . ) 19-18 : 2007 ،

.7األسالىب الكقائية ك العالجية لممشكالت السمككية :
يمكننا مكاجية المشكالت السمككية عف طريؽ معرفػة األسػباب المؤديػة الىػو كمحاكلػة العمػؿ عمػى تجنبيػا
.كأنو ليعد مف المبالغة التحدث عف نظـ أك استراتيجيات كسياسات كبرامج مػف شػأنيا القضػاء كميػا عمػى المشػكالت
السمككية كانما مف الممكف فقط مكاجيتيا لتقميـ أظافرىا ك الحد مف فعالىتيا
ىػػذا كيكم ػف العػػالج فػػي تػػكفير كسػػائؿ الكقايػػة أكالن قبػػؿ تفشػػى الظػػاىرة عػػف طريػػؽ تغييػػر الظػػركؼ البيئيػػة

كتنمية الشعكر بتحمؿ المسئكلية ك الشعكر بالكاجب ك اخضاع انفعاالت الفرد كسمككياتو لسيطرتة كتنمية األنشػطة
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اإليجابية كتشجيعيا كغرسيا في نفكس الناس  ،كاألعالـ الجيد مع التركيز عمػى دكر التربيػة ك التعمػيـ فػي مكافحػة
المشكالت السمككية  ،مع ضركرة اسياـ المسجد كرجاؿ الكعظ كاالرشاد ك األسرة كرجاؿ االمف في مكافحػة العنػؼ
كذلؾ بتقديـ النمكذج الطيب كالمثاؿ الذم يحتذل بو الشباب ( العيسكم . ) 80-76 : 1997 ،

أما عف أسالىب العالج فيناؾ بعض األشكاؿ العالجية التي تسيـ مكافحة المشكالت السمككية ك الحد منو كمنيا .
أ .العالج بالسيككدراما :
يعػػد التمثيػػؿ المسػػػرحي الػػدرامي إداة تنفيسػػية ىامػػػة لمتفريػػغ االنفعػػالى لحػػػاالت المشػػكالت السػػمككية فػػػي
الطفكلة ك المراىقة  ،كىك األكثر استخداما في ىذا المجاؿ لنجاحو في خفض السمكؾ الغير مرغكب فيو .
ب .العالج بالمعب :
كىػك احػػد أشػػكاؿ العػػالج الفعالػػة بالنسػػبة لألطفػػاؿ كذلػؾ لمسػػاعدتيـ فػػي التعبيػػر عػػف المشػػاعر ك التنفػػيس
عنيػػا اك اكسػػابو السػػيطرة ك الػػتحكـ فػػي ذكريػػات الخب ػرات الصػػدمية  ،فالطفػػؿ يسػػتخدـ المعػػب لمػػتحكـ فػػي مخاكفػػة
كقمقة كيساعدة في أخراج مكنكناتو العدكانية .
جػ .العالج المعرفي السمككي  :ىذا كقد دلت العديد مف الدراسات جدكاه في خفػض المشػكالت السػمككية لػدم األفػراد
في مراحؿ عمرية مختمفة .
د  .العػػالج النفسػػي الػػديني  :كييػػدؼ الػػى تحػػرر الفػػرد مػػف مشػػاعر الخطيئػػة كاالثػػـ كتحقػػؽ امنػػو النفسػػي
كيسػاعده فػػي ازالػة مشػػاعر القمػؽ كالتػػكتر كتقبػؿ ذاتػػو كاشػباع حاجاتػػو فػي االحتػراـ كالتقػدير مػػف خػػالؿ
التحمي بالفضائؿ االخالقية الحميدة كما تساعده عمى المداكمة عمى قراءة القرأف الكػريـ كالػذكر كالػدعاء
كتسػػػػػاعد فػػػػػي ايقػػػػػاظ الضػػػػػمير االخالقػػػػػي كتعػػػػػديؿ سػػػػػمكؾ الفػػػػػرد كتحػػػػػرره مػػػػػف السػػػػػمككيات الخاطئػػػػػو

( عبد ربو . ) 50 : 2006 ،

565

2016

العدد ( )15

الدراسات السابقة :

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصؿ الثالث

اكال  :الدراسات التي تناكلت العنؼ :
 .1دراسػػة شػػعراكم (  )1995كالتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى العالقػػة مػػا بػػيف الشػػعكر بػػاالغتراب كالعدائيػػة لػػدل
طالب المرحمة الثانكية كالمرحمة الجامعية  .كقد تككنت عينة الدراسية مف  397طالب كطالبة مقسػميف إلػى 205
ذككر ك  192إناث  .كقد استخدـ الباحث فػي الدراسػة مقيػاس االغتػراب مػف إعػداده كاسػتبياف العدائيػة مػف إعػداد
فكلػدزكىكب  .كقػد تكصػمت الدراسػػة إلػى كجػكد عالقػة ارتباطيػػة مكجبػة بػيف اإلغتػراب كالعدائيػػة لػدل كػال مػف طػػالب
مرحمػة التعمػػيـ الثػػانكم كطػػالب المرحمػػة الجامعيػػة  ،كػػذلؾ تكصػػمت الدراسػػػػػة إلػػى عػػػدـ كجػػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة
احصائيػػػة بيف الذكػػػػػكر كاإلنػػػػاث في اإلغتػػػراب ( شعراكم . ) 5 :1995 ،

 .2دراسة عبدالمختار (  )1995كالتي كانت عف دينامية العالقة بيف االغتراب كالتطرؼ نحك العنؼ كذلؾ عمى
عينو قكاميا  337فردان منيـ  110فردان مف القاىرة ك  226فردان مف الكجو القبمي  ،كقد تضمنت العينة شرائح

مختمفة مف المجتمع (الفالحيف – الحرفييف – المكظفيف – خريجيف كال يعممكف – خريجيف كيعممػكف –

طالب جامعػػة – مدرسيػػف ) .

كقد استخدـ الباحث األدكات اآلتية :
 .1مقياس االغتراب مف إعداده كالمجاالت ىي ( فقد الركابط – فقػد المعػايير –فقػد القػكة – التشػيؤ – الالمعنػى )
.
 .2مقيػاس التطػػرؼ نحػك العنػػؼ كىػػك مػف إعػػداد الباحػث أيضػان كمجاالتػػو ىػي (العنػػؼ المفظػي -العنػػؼ البػػدني –

العنؼ التنفيذم) .

كقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عالقػػة سػػالبو دالػػو اإحصػػائيا بػػيف االغت ػراب كالتطػػرؼ نحػػك العنػػؼ كمػػا
تكصمت إلى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عينػة الكجػو القبمػي كعينػة القػاىرة عمػى االغتػراب لصػالح عينػة
القاىرة  ،كتكصمت الدراسة أيضان إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف عينة الكجو القبمي كعينة القاىرة عمػى العنػؼ

لصػػالح الكجػػو القبمػػي  .كقػػد أشػػارت نتػػائج الدراسػػة كػػذلؾ إلػى أف مشػػاعر االغتػراب كانػػت أكثػػر انتشػػا ارن بػػيف ش ػرائح
الطػػالب كالخػػريجيف كالمػػكظفيف كالمدرسػػيف كمػػا أف شػػريحة الحػػرفييف كالفالحػػيف كانػػت أكثػػر عنفػان مػػف بػػاقي شػرائح

عينة الدراسة ( عبد المختار . ) 1995 ،
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 .3دراسة "كليسمكف" ك"ككلنفكرد" )1999(Williamson & Cullingfor
فقد ق امت بفحص العالقة بيف تقدير الذات كبعض المشكالت السمككية المتعمقة بالتعميـ في المدارس
كالعنؼ كاليركب مف المدرسة كقد تككنت عينو الدراسة مف  254مراىقان مف الذككر فقط تراكحت أعمارىـ بيف

 15 -13عامان كقد استخدـ الباحثاف مقياس تقدير الذات مف إعدادىما كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة
ارتباطية سالبا بيف تقدير الذات ككؿ مف شغب الطالب المراىقيف كاليركب مف المدرسة كالعدكاف ضد البيئة

المدرسيػة ) ( Williamson & Cullingford, 1999 , PP. 127- 141

 .4دراسػػة " أكدكنيػػؿ " كآخػػركف

 ) 2006 ( O. Donnellعػػف الػػدكر الػػذم يمعبػػو سػػكء التكافػػؽ كالعنػػؼ لػػدل

طالب المرحمة الثانكية  .فقد ىدفت الدراسة لمكشؼ عف سكء التكافػؽ لمشػباب كعالقتػو بػالعنؼ فػي المجتمػع كذلػؾ
عمػػى عينػػة قكاميػػا  1478فػػرد مػػف طػػالب المرحمػػة الثانكيػػة الػػذيف شػػارككا فػػي اسػػتطالع حػػكؿ السػػمككيات الخطيػػرة
كسمككيات التكيؼ .
كقػد أشػارت النتػائج إلػػى أف الالمعياريػة كػاف ليػػا دكر كسػيط فػي العالقػػة بػيف التعػرض لمعنػػؼ كالسػمكؾ الػذم يتسػػـ
بالخطكرة العالىة كالجناح  ،كما كانت عامؿ كسيط بيف التعرض لمعنؼ كسكء التكافؽ النفسي كاالنفعالى .
كذلؾ تكصمت الدراسة إلى أف الكقكع في ضحايػػػػا لمعنػػػػؼ قػد ارتػبط بغربػة الػذات بدرجػػػػة بػػػػارزة ( O , Donnell ,
) . et. al , 2006 , PP. 215 – 232

درسات تناكلت إدماف االنترنت :
ثانيا  :ا
 .1دراسة " ركبػرت "  Robertكآخػركف 1998التػي اىتمػت بػاالغتراب النفسػي كعالقتػو بسػكء اسػتخداـ االنترنػت
كالتػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا الحديثػػة كمنيػػا االنترنػػت كتػػأثيره عمػػى العزلػػة االجتماعيػػة
كالصحة النفسية لمفرد بصفة عامة كذلؾ عمػى عينػة قكاميػا "  " 169فػرد ممػا قضػكا عػاـ أك أكثػر فػي اسػتخداميـ
لالنترنػػت كقػػد أكضػػحت نتػػائج الدراسػػة أف االسػػتخداـ المتزاي ػد لشػػبكة اإلنترنػػت يػػؤدم إلػػى ضػػعؼ العالقػػات األسػػرية
كيساىـ في التقميؿ مف حجـ المشاركة االجتماعية .
ىػػذا كأسػػفرت الدراسػػة عمػػى أف األف ػراد الػػذيف يقضػػكف سػػاعات طكيمػػة أمػػاـ االنترنػػت أكثػػر عزلػػة اجتماعيػػة
كاكتئابان مف األفراد الذيف يقضكف ساعات أقؿ أماـ شبكة االنترنت )( Robert et. al , 1998 , PP. 117-131

 .2دراسػػة " نػػالكا

 " Nalwaك " أندنػػد "  ) 2003 ( Andndككانػػت تيػػدؼ إلػػى معرفػػة مػػدل انتشػػار إدمػػاف

االنترنت في المػدارس اليندية كقد بمغت عينػة الدراسػة (  ) 1000طالػب تتػراكح أعمػارىـ بػيف (  ) 18 – 16عػاـ
كطبػؽ الباحػث عمػػييـ مقيػاس " دافيػػز "  Davisلالنترنػت كمقيػػاس لعزلػة االجتماعيػػة مػف إعػػداد البػاحثيف كأظيػػرت
نتائج الدراسة كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف األفػراد الػذيف يسػئيكف اسػتخداـ االنترنػت كاألفػراد العػادييف فػي
العزلة االجتماعية كذلؾ لصالح األفراد الذيف يسئيكا استخداـ االنترنت .
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كما أكضحت نتائج الدراسة أف األفراد الذيف يقضكف ساعات طكيمػة أمػاـ االنترنػت لػدييـ اضػطربات فػي النػكـ كذلػؾ
الستغراقيـ القيرم في استخداـ االنترنػت ممػا يػؤثر سػمبيان عمػى العديػد مػف األنشػطة الىكميػة كاخػتالؿ عػدد سػاعات

النكـ كمكاعيده ) ( Nalwa & Andnd , 2003 , PP. 653 – 656

 .3أما دراسة " فكلكر "  ) 2004 ( Volkerكالتي اىتمت بمعرفة تأثير االنترنت عمى الترابط االجتماعي كذلؾ
معرفة العالقة بيف استخداـ االنترنت كالشعكر باالغتراب حيث ارتكزت ىذه الدراسة عمى فكر " دكر كاييـ " القائـ
عمى األطركحة التي قدميا كالتي يرل فييا أف األ ختالؼ بيف الطبقات االجتماعية المختمفة في المجتمعات
الحديثة يؤدم إلى تقسيـ األعماؿ كزيادة اإلحساس بالتباعد بيف األفراد كقد تكصمت الدراسة إلى أف استخداـ
التكنكلكجيا الجديدة مثؿ االنترنت يزيد مف العزلة االجتماعية كاإلحساس باالغتراب .

ثالثا  :تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة :

) ( Volker , 2004 , PP. 227 – 241

بالنسػػبة لمدراسػػات السػػابقة فقػػد تناكلػػت المشػػكالت السػػمككية كقػػد ركػػزت الباحثػػة فييػػا محػػكريف  ،المحػػكر
األكؿ تنػػاكؿ الدراسػػات التػػي بػػالعنؼ كقػػد أشػػارت معظػػـ ىػػذه الدراسػػات إلػػى كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػو دالػػة بػػيف العنػػؼ
كتقػػدير الػػذات كسػػكء التكافػػؽ ماعػػدا دراسػػة عبػػد المختػػار ( )1995كالتػػي أشػػارت إلػػى كجػػكد عالقػػة سػػالبة دالػػة
إحصػػائيا بػػيف االغتػراب كالتطػػرؼ نحػػك العنػػؼ كىػػذا يكضػػح أنػػو كممػػا شػػعر الفػػرد بػػاالغتراب النفسػػي كممػػا كػػاف أكثػػر
عدائية كعنفان نحك االخرىف كىذا يدؽ أجراس الخطػر حيػث يجػب مكاجيػة ىػذه المشػكالت مػف قبػؿ األسػرة كالقػائميف

عمػػى التربيػػة كالتعمػػيـ كالمجتمػػع بأسػػره حتػػى ال تتحػػكؿ ىػػذه المشػػكالت إلػػى مشػػكالت شػػديدة الخطػػكرة عمػػى الفػػرد
كالمجتمع .
أمػػا دراسػػػة " أكدنيػػػؿ  O'Donnellكآخػػػركف (  ) 2006فقػػػد أكضػػحت أف الالمعياريػػػة ارتبطػػػت بصػػػكرة
كاضحة بالجناح كسكء التكافؽ النفسي كاالنفعالى  ،حيث أف الشخص الذم يتسـ سمككو بالالمعياريػة ال يبػالى بػأم
قيـ في المجتمع كلديو سػخط عمػى االخػرىف كال يمثػؿ نقػد االخػرىف لػو أم مشػكمة كمػف ثػـ قػد يتسػـ سػمككو بػالعنؼ
نتيجة لحالة االنفالت القيمي التي تكجد في المجتمع.

أما المحكر الثاني مف الدراسات السابقة فقد تناكؿ ادماف االنترنت فنجد أف أغمب الدراسات ركزت عمى
إدماف االنترنت أك المشكالت المصاحبة لكثرة استخداـ االنترنت خاصة المشكالت االجتماعية كأىميا العزلة
االجتماعية كزيادة االبتعاد بيف افراد العائمة فضال عف اضطرابات النكـ كتاثيرىا عمى نشاطيـ الىكمي
كدراسة " ركبرت " كآخركف  ) 1998 ( Robert et.alكدراسة " نالكا ك " أندند " ( Nalwa & Andnd
 ) 2003كدراسة " فكلكر "  ، )2004 ( Volkerكىذا يعطى لمكضكع الدراسة الحالىة األىمية لعدـ االىتماـ
الكافى لمشكالت الشباب كمنيا االدماف عمى االنترنت كىؿ البطالة سبب مباشر ليا.
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الفصؿ الرابع

االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات :

االستنتاجات :

نستنتج مما سبؽ ذكره باف العنؼ يعني كجكد سمكؾ يتسـ بالشدة ك القسكة سكاء كاف ىذا السمكؾ
ظاىر أك مستتر  ،معنكم أك مادم  ،فردم أك جماعي .
 يتسـ ىذا السمكؾ بانخفاض في مستكم الفكر ك البصيرة  ،أم أف الشخص ( أك الجماعػػػػػػػػة ) عندما يسمؾ (أك تسمؾ ) سمككان عنيفان فدف االنفعاؿ الشديد يككف كاضحان في السمكؾ بدرجة مؤثرة سمبيان عمى تفكير الفرد.
ىذا كيمكف اكتساب أنماط السمكؾ العنيؼ مف ثالثة مصادر أساسية :

أ .األسرة  :فالعنؼ األسرم يعزز أنماط السمكؾ العدكاني كما يظير في ممارسات اإلساءة لألطفاؿ  ..كيقػرر بعػض
الباحثيف أف ىناؾ عالقة قكيػة بػيف انحػراؼ الشػاب كانحػراؼ أحػد كالديػو ،كمػا أف ىنػاؾ عالقػة بػيف أسػمكب معاممػة
الكالديف االجتماعية كالعاطفية كانحراؼ الشاب .
ب .البيئة االجتماعية لمعائمة  :أف أعمي معدالت العنؼ تحدث في الجماعات التػي تكثػر فييػا النمػاذج العدكانيػة ك
التي تعد فييا البراعة العدكانية ميزه قيمة .
ج .كسائؿ اإلعالـ  :حيػث تظيػر البحػكث أف العنػؼ فػي بػرامج التميفزيػكف يعمّػـ إنمػاط سػمكؾ عدكانيػة مػا ك يقمػؿ

ػػر فػػي قمػػػب مفػػػاىيـ الشػػػباب
دكر خطيػ نا
حساسػػية النػػػاس نحػػػك العنػػؼ كيعػػػكدىـ عميػػػو ...اف كسػػػائؿ اإلعػػالـ تمعػػػب نا
كاىتماماتيـ ،لذا فيي تقؼ في قفص اال تياـ كاألصابع تشير الىيا بقضايا عديدة.
المرة ىي اختالفات في الكػـ ك الكيػؼ فمػف حيػث الكػـ
 كقد أظيرت النتائج أف معظـ أعماؿ العنؼ لدل الرجؿ ك أغالبػان مػا نجػد أف معظػـ اإلعمػاؿ العنيفػػة مرتبطػة بالرجػاؿ أكثػر مػف النسػاء أمػػا مػف حيػث الكيػؼ فنجػد اف الرجػػاؿ
يميمكف الى العنؼ المػادم كمػا فػي أعمػاؿ العنػؼ المػادم كقػد يرجػع ذلػؾ الػى الفػركؽ بػيف الجنسػيف كمػف حيػث
المرة كذلؾ أسالىب التنشػئة االجتماعيػة خاصػة فػي مجتمعاتنػا العربيػة تعطػى
القكة الجسدية التي تميز الرجؿ عف أ
كافة الصالحيات لألبناء الذككر لمتعبير عف عدكانيـ اكثػر مػف اإلنػاث فعنػدما يتعػارؾ طفػالف صػغيراف ال تكجػو ليػـ
التكبيخ ك المػكـ بالقػدر الكػافي كمػا نفعػؿ مػع اإلنػاث  .أمػا النسػاء فػيممف فػي أغمػب األكقػات الػى العنػؼ المفظػي ك
العنؼ الخفي غير الظاىر.
 كما أف مف مسببات ظاىرة العنؼ لدل الشباب ىك اإلحباط الذم لو دكر كبير في أثارة ىذه الظاىرةينبغي عمي اإلنساف مف كقت ألخر أف يتعكد عمى مكاجية اإلحباط لكي ينمك صحيحان نفسيان  ،فيكتسب الخبرات
كتنمك مياراتو ك تنضج شخصيتو كتتنكع أسالىب تكافقو مع نفسو كمع مجتمعو .

ال عف البطالة عف العمؿ ىي مف أىـ مسببات ىذه الظاىرة حيث تعد البطالة آفو نفسية إذا يشعر الشاب
 -فض ن

بالفقداف ك الضياع ك األغتراب عف الكاقع كعف الذات كعف المجتمع  ،فبالعمؿ يصنع اإلنساف حياتو لتصبح ليا
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قيمة كمعنى  ،كحياة بال عمؿ فناء كخكاء كعدـ  ،إف الحياة بال عمؿ عبء ال يحتمؿ كمف ثـ فالبطالة تكلد
اإلحباط كىذا األخير بدكره يكلد العنؼ .
 كذلؾ رفقة السكء مف أسباب تعمـ الظكاىر السمككية الغير مرغكب فييا كعمى الشاب اف ييتـ كيتحقؽ ممفيختارىـ لصحبتو فالصاحب ساحب كالطباع تسرؽ مف بعضيا ،كالنبي صمى اه عميو كسمـ يقكؿ( :المرء عمى
ديف خميمو فمينظر أحدكـ مف يخالؿ).
ميما
 ضعؼ الكازع الديني لدل الشباب يسيؿ عمييـ االنزالؽ في االنحراؼ باعتبار االلتزاـ الديني خطنان
دفاعيا ن
يمنع الشباب مف الكقكع بالمشكالت السمككية كلذا يجب تكثيؼ الجرعات التكجييية اإلسالمية مف خالؿ المدارس
كالمناىج كالبرامج الثقافية العامة كالمجتمعية .
خطير في حياتو فيك سالح ذك حديف كىذا
نا
 زيادة أكقات الفراغ لدل الشباب خاصة في أياـ العطؿ يعد مؤش ارنيستدعي ضركرة المبادرة في التخطيط األمثؿ الستيعابو كجعميـ يستثمركنو في أنشطة إيجابية ابتكاريو.
 أما مفيكـ سكء استخداـ االنترنت ينطكم عمى عدة سمككيات منيػا قضػاء الفػرد فتػرة طكيمػة أمػاـ شػبكة االنترنػتمضحيان بعالقاتو األسرية كاالجتماعية كأحيانا بالعمؿ ك يعد الشباب ىـ أكثػر األفػراد عرضػو لإلدمػاف عمػى االنترنػت
0

حيػػث يمكثػػكف كلسػػاعات طكيمػػة فيمػػا يسػػمى بغػػرؼ الدردش ػة كيػػدخمكف عمػػى المكاقػػع التػػى تتسػػـ بػػالعنؼ
كالمكاقع اإلباحية مما يساىـ في تدني القيـ الخمقية فى المجتمع .
كمف خالؿ الدراسة نستنتج عدة مخاطر لإلدماف عمى االنترنت
 أنيػػا تسػػمح لألفكػػار كالمعتقػػدات المتطرفػػة  ،سػكاء كانػػت دينيػػة أك سياسػػية أك عنصػػرية أف تبػػث سػػمكميا عبػػرالشبكة لممستفيديف مف خدماتيا  ،كذلؾ سيكلة استغالؿ خدمات الشبكة فى العمؿ الدعائى أك الالخالقى .
 البريد اإل لكتركنى احيانا يككف أداة إلزعاج االخرىف كاغراؽ بريدىـ برسائؿ تافية مصػيرىا سػمة الميمػالت  ،بػؿكانتحػػاؿ ىػػكيتيـ عمػػى شػػبكة االنترنػػت  ،كتخريػػب نظػػاميـ المعمكمػػاتي عػػف طريػػؽ إرسػػاؿ الفيركسػػات المػػدمرة الػػى
صندكقيـ البريدم .
 اليركب مف عالـ الكاقع الى عالـ الخياؿ كذلؾ باسػتخداـ شخصػيات غيػر كاقعيػة إلقامػة عالقػات مػع األشػخاصاالخرىف كىى مف الحيؿ اليركبية التى يبتعد بيا الفرد عػف ذاتػو األصػمية بػذات أخػرل مزيفػة يجػد فييػا التحػرر
مف قيكد المجتمع .
 -إىماؿ الحياة األسرية كالعممية كخمؽ نكع مف العزلة لدل األفراد مما يؤثر سمبيان عمى حياة الفرد .

 اليركب مف بعض أحداث الحيػاة الضػاغطة لإلدمػاف عمػى االنترنػت بػدالن مػف محاكلػة إيجػاد حمػكؿ كبػدائؿ عمميػةليذه اإلحداث الضاغطة أك لممشكالت التى يمر بيا الفرد.
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 حدكث بعض االضطرابات كالمشكالت الصحية بسبب اإلدماف عمى االنترنت كاضطراب النكـ كاألكؿ كآالـ الظيركالرقبة كاجياد العينيف .
يتضح مف خال ؿ البحث أىمية الشباب الذيف ىـ عماد األمة كرجاؿ المستقبؿ كبالتالى مف الكاجب مراعاة
االىتماـ بيـ كتكجيو سمككيـ كتحديد مالمح شخصيتيـ كمف خالؿ األسرة كالمجتمع الذم يعيشكف فيو كالمدرسة
التي يتربكف فييا كغير ذلؾ مف العكامؿ المؤثرة في بناء شخصية الفرد.
كال يسعني في الختاـ إال أف أتضرع إلى اه عز كجؿ أف يحفظ شبابنا كأف يدليـ عمى طريؽ الخير
كاليدل .

التكصيات :
 .1يجب اف تتكاتؼ جميع الجيكد كجميع قنكات التنشئة االجتماعية لمفرد حتى يظيػر لنػا شػباب كاعػي كمتحضػر
كيشعر باالنتماء لألسرة كالكطف.
 .2فػػػتح مراكػػػز لإلرشػػػاد الطالبػػػي فػػػي الجامعػػػات عمػػػى غػػػرار مػػػا مكجػػػكد فػػػي الجامعػػػات المتطػػػكرة يعمػػػؿ بيػػػا
متخصصكف في اإلرشاد كالعالج النفسي لدراسة مشكالت الشباب ككقايتيـ مف االنزالؽ في السػمككيات الغيػر
مرغكبة .
 .3خمؽ الكازع الديني الغير متطرؼ لدل الشباب لكي يرشدىـ لإلقالع عف ىذا النمط مف السمكؾ .
 .4تقػػديـ النشػػاطات االجتماعيػػة لمشػػباب لمقضػػاء عمػػى أكقػػات الف ػراغ كامتصػػاص السػػمكؾ الغيػػر مرغػػكب بطريقػػة
مقبكلة .
 .5ينبغي أف يفطف القائمكف عمى كسائؿ اإلعالـ إلى الػدكر الخطيػر الػذم تؤديػو أجيػزة اإلعػالـ كأف يعممػكا عمػى
اسػػتغالؿ ىػػذه األجيػػزة فػػي نشػػر التكعيػػة كمحاربػػة السػػمككيات الغيػػر مرغكبػػة بأسػػمكب سػػمس يتناسػػب كمتطمبػػات
الشباب النفسية كاالجتماعية .
 .6تبصير الشباب بخطكرة رفاؽ السكء كسكء أثرىـ عمى الفرد طيمة حياتو كمخاطبة الشباب بحسػب مسػتكياتيـ
العقمية كاالجتماعية كالنفسية حتى ال يقعكا فريسة لرفقة السكء .كذلؾ لما لمرفقة مف أثر بارز في سمكؾ الفرد.
 .7إنشػػاء أنديػػة عمميػػة بدش ػراؼ متخصصػػيف الحت ػكاء الشػػباب كذكم القػػدرات العمميػػة لتنميػػة م ػكاىبيـ ،كحفػػظ
أكقاتيـ بما يعكد بالنفع عمى المجتمع ككؿ.
 .8إيجاد أندية مصػغرة باألحيػاء السػكنية تكػكف أنشػطتيا مكتممػة الجكانػب (رياضػية ػ ثقافيػة ػ اجتماعيػة ..إلػخ)
مسػاء،
كتككف تحت إشراؼ كزارتي الشباب كالتربية بحيث يستفاد مف مباني المدارس الحككمية فػي تمػؾ األنشػطة
ن
كتكفير العمؿ اإلشرافي فييا كالذم يحفز األسر ،إللحاؽ أبنائيـ بيا.

 .9تشػػجيع كتنظػػيـ الػػرحالت السػػياحية الداخميػػة كالخارجيػػة خػػالؿ العطمػػة الصػػيفية عبػػر إشػراؼ دقيػػؽ مػػف قبػػؿ
كزارتي الشباب كالتعميـ العالى مع تقديـ التسييالت الالزمة مف قبؿ الخطكط الجكية العراقية .
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 .10أف تقكـ الجامعات كالمراكز العممية بطرح مسابقات متنكعة في المجاالت الثقافيػة كالفنيػة المختمفػة مثػؿ كتابػة
البحػػكث كالقصػػة كالقصػػيدة كالمقػػاؿ كالرسػػـ ..الػػخ ،خػػالؿ اإلجػػازة الصػػيفية المتصػػاص جػػزء مػػف أكقػػات الفػراغ لػػدل
الشباب .
 .11عمؿ برامج كندكات مف قبؿ المختصيف في عمـ النفس كاإلرشاد النفسػي لمشػباب لمحاكلػة تػكجيييـ كارشػادىـ
كالتقميؿ مف مشكالتيـ السمككية .
 .12تػػكفير فػػرص عمػػؿ لمشػػباب لمم ػ كقػػت الف ػراغ كسػػد حاجيػػاتيـ الماديػػة فضػػال عػػف اف العمػػؿ يػػكفر
لمشباب مكانة اجتماعية في المجتمع .

المقترحات :

 .1إجراء بحث مماثؿ لمدراسة الحالىة يتناكؿ مشكالت سمككية أخرل .
 .2إجراء بحث يتناكؿ ىذه المشكالت عمى شريحة أخرل .
 .3دراسة قصكر الرعاية األسرية كعالقتو باإلدماف عمى االنترنت لدل المراىقيف .
 .4إجراء بحث عف قصكر الرعاية االجتماعية كعالقتو بالمشكالت السمككية لدل طالب الجامعة.
 .5أجراء بحث عف مدل فعالىة برنامج معرفي سمككي في تخفيؼ المشكالت السمككية لدل الشباب .
 .6التمرد االجتماعي كعالقتو بالمشكالت السمككية لدل الشباب .

 .7كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ كعالقتيا بحالة االنفالت االجتماعي كانييار القيـ في المجتمع .

569

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

)15 ( العدد

2016

Abstract
The first chapter
The importance of research and the need for him
We have recently increased prevalence of behavioral problems rate, especially
among young people, and this has become clear to all. In the light of social
changes, political and economic and security conditions and technological
advances enormous, especially in the means of communication such as the
Internet and satellite television and mobile phone, resulted in the entry of some
habits and Western values on our society which led to a vibration private values
with low economic situation and the increasing youth unemployment and the
resulting frustrations led to a situation of social chaos that we see now in the
community and the factors that helped this decay role socialization institutions,
for the family concern of the parents has become a decent economic life for the
children without adequate attention to instilling values and morality and try to
address their problems in fast before they escalate, any event that there is a big
gap between parents and children in many families, to busy parents for their
children.
The religious upbringing institutions, what places of worship still play its role to
the fullest, but the shortcomings come from the multiplicity of religious edicts
and different on a private satellite channels to non-specialists in religion than a
kind of intellectual confusion of the individual happens.
All of these factors may contribute in one way or another from the perspective of
the researcher in the creation of many of the behavioral problems of the youth.
Objectives of the study
The present study aimed to identify:
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1_todih concept of violence has historical roots.
2_almustlhat interlaced with violence.
3_tsnnif violence and its causes and consequences.
4_ theories that explain the violence.
5_ the concept of using the Internet and its importance.
6 _mvhom ill-used online.
7_ Criteria for Internet addiction.
8_ theories that explain the misuse of the Internet.
9_ Preventive and curative methods of behavioral problems
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