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 كوني ة قسم النشر العلمي اإللمقدم 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

يتعلق   هيتمُّ العامل   بام  ، وكانت  املحافظة عىل األرس ومتاسكها ية  وأمه   األمن األرسي ب  حاليا 

فيام    السيَّامو القضية يف ظل الواقع احلايل واملنشود مستقبال    ه فكرة هذا الكتاب  ملناقشة هذ

املجموعة   نتائج  من  الكتاب  فجاء  كورونا،  وباء  ظل   يف  أزمات  من   األرس  له  تعرضت 

مدير جامعة    )، إبراهيمدم  البنات آ  أبكر عبد (ربوفيسور  ال إرشاف   التي كانت حتت  البحثية  

العلوم   الكريم وتأصيل  الكتاب  ، السودانبالقرآن  األمن    حتت عنوان   اجلامعي  وجاء هذا 

جلزء األول من  ا    وتكون ،  )١٩كوفيد  األرسي  بني الواقع واملأمول يف ظل جائحة كورونا(

 :كاآليت  فصلني من   هذا الكتاب

األول  األرس :  الفصل  الواقع    يّ األمن  كورونا(بني  جائحة  ظل  يف  )  ١٩كوفيد  واملأمول 

عبد ال أبكر  إبراهيم   ربوفيسور  آدم  العلوم  / البنات  وتأصيل  الكريم  القرآن  ،  مدير جامعة 

 السودان. 
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الثاين:   التثقيف الصحي للحد من    ة حتليلية إحصائية لدور األرسة يف دراسالفصل  عملية 

كورونا  مرض  أبو   انتشار  أمحد  يوسف  معتز  الشعب  جام   –عاقلة   د.    - األمريكية    –عة  

 فورنيا     اليك

 كرتوينّ اإلل  مرشف قسم النرش العلمي 

طرشاينّ أ.د. يارس                                                  
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 اِّـقدمة 

مع  جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بجمهورية  السودان،    نسقت بحمد اهللا وتوفيقه      

العلمية   منصة  العربية  الناطقني  والباحثني   واخلرباء   للعلامء   أريد    بحثيّ   كتاب   لنرش  ؛ باللغة 

)،  )١٩بني الواقع واملأمول يف ظل جائحة كورونا(كوفيد   األمن األرسيّ (  رصني عن  علميّ 

 . الكتاب وهو بني أيديكم  أُلِّف واحلمد هللا 

  اخلطري  املرض   هذا  ضد   احرتازية  جراءات إ   اختاذ  ىل إ  ه كلَّ   العامل  كورونا   أزمة   دفعت  فلقد    

يتوقف  و  اآلن،   ى حت  ا عالجً   له  العلامء   جيد   ومل   ، كثرية   سالالت   منه   ظهرت   والذي   واملعدي،

نتشار  انجد أن    إذ  ؛عدم االصابة بأي مرض عىل درجة وعي الناس وثقافتهم من املرض

اخل حدوث    طأالسلوكيات  عىل  تساعد  هبم  املحيطة  البيئة  مع  التعامل  يف  األرسة  ألفراد 

ا؛  مهم  األرسي  فاألمن  العالج،  من  خري  عروف إن الوقايةوامل  ،األمراض    االرسة   ألن  جدً

ألِّف   كلِّه،   املجتمع   عىل   نحافظ   فبحفظها   تمع للمج  صغرية   نواة   هي   الكتاب   هذا   ولذلك 

 . فصول  ثالثة  من  املتكون

  السالمة  عىل  احلفاظ  يف  للجميع   معني خري يكون  وأن  الناس به  ينفع أن  اهللا ونسال   

       .          واألمراض  األوبئة  من  اجلميع حيفظ ن أ نسأل واهللا نسان،اإل يملك   ما  أغىل  فهي  والصحة

        .نااملؤلف
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 البنات آدم إبراهيم  ربوفيسور/ أبكر عبدال                                          

 السودان.  -مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم 

 : ستخلص امل           

األرسي      التعقيد،   هو   األمن  بالغة  جمتمعية  االق  منظومة  األمن  من  تصادي  يتكون 

وأيضً  والفكري،  كينونتها    ا واالجتامعي  فقدت  التي  هي  اآلمنة  غري  فاألرسة  التقني، 

أو املتخلفة،    يف البلدان النامية  السيامر هبا كل أرسة  متقوماهتا عىل الظروف السيئة التي  وم

أخلّت األرسة  اب األرسة باخللل الفكري يف القيم والسلوك، ففي حال  صويف هذه احلالة تُ 

 .املجتمع بكامله  ك تفتضة للتدهور االنحالل، وبالتايل  بواجبها، تكون عر

نحو آفاق    مهام يف صياغة املجتمع  ان األمن األرسي يلعب دورً إ  :وعىل ذلك يمكن القول     

عند ارتباطه بأمن الوطن، فال أمان يمكن أن تعيشه األرسة يف وطن    السيَّامالتنمية املستدامة  
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عىل   األرسية  بكياناته  كله  للمجتمع  قدرة  وال  هبا،  ألفراده  قِبَلَ  ال  عنيفة  حتديات  يشهد 

غيابَ   ؛مواجهتها  حمفزٌ   ألن  واملت  األمن  الدخيلة  التيارات  وراء  األبناء  فة،  النسياق  طرّ

نولوجي واملعريف التي ظهرت  يف ظل التقدم التك   السيامكجامعات االنحراف واإلرهاب، و

بيئة أرسية    وبكثرة  أن اخلالفات الزوجية التي هتيئ   فضال عن، واإلعالم احلريب، هذا  امؤخرً 

ع   يتفرّ فاألمن  لتحتويه،  آمنة  غري   أخر بيئات  عن  يبحث  وجتعله  للطفل،  حسب  بسيئة 

لإلنسان،    ا ا آمنًبيئة مثالية تصلح ألن تكون مالذً حاجة اإلنسان. فالذين يسعون للبقاء يف  

واألمن   الصحي  واألمن  الغذائي  األمن  منها:  األمن  من  أنامط  حتت  يعيشوا  أن  جيب 

ن دون  ماألمان    ذلك تحقق سالمة اإلنسان من  تاالجتامعي واألمن الثقايف... وهكذا، فال  

عنارص    مهامه. وهكذا ينسحب األمان عىل من أداء رسالته و  ا لفرد متمكنًوطن آمن جيعل ا

ها ، ومن أمهها (األرسة)، بكلِّها   بناء املجتمع  ا  األول لإلنسان، حني يكون مولودً   الوطن  عدِّ

كل ما جيري فيه بالقدر الذي  حيبو باجتاه احلياة، يتعلم أبجدياهتا، وحياول فهم    ا وطفالً رضيعً 

يكتشف وطنه الذي  ل  ؛مرور األيام والشهور والسننيكره، والذي يتطور مع  له وعيه وف  يتيح

 حيضن أرسته. 

 . ١٩األرسة، األمن، املجتمع، األمن الفكري، كوفيد  الكلامت املفتاحية: 
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 : اِّـقدمة 

،  كلها  أشكاله املختلفةبت يف ظهور العنف الصحي يعيش العامل اليوم أزمة حقيقية جتسدَ    

رواح   إىل زهق أأدَّ والتي قد تصل يف كثري من األحيان إىل انتهاكات يف احلقوق، األمر الذي  

األبرياء جراء   من  عىل املاليني  هلا  مربر  ال  التي  والنفسية  اجلسدية  والنزاعات  الرصاعات 

يتسرت   التي  املستهجنة  والسلوكيات  األعامل  تلك  أن  واملستغرب  واملؤسف  اإلطالق. 

ألديان الساموية، فأصبحت األديان رهينة  اإىل  أصحاهبا يف أحيان كثرية وراء مزاعم تنسب  

فيها حق احلياة والكرامة اإلنسانية. ومن هنا    اعِ لتلك االجتاهات الفكرية املتطرفة، التي مل تر

األكاديميني والباحثني رضورة البحث عن أوارص    السيامكان لزاماً عىل أصحاب األديان، و

ا  األخوة واملحبة التي تربط أرستنا الدولية، وأن يقفوا أمام التحديات اجلسام التي تعوق أمتن

فتِ  ما  التي  واإلسالمية  حا ئالعربية  تعيش  جراء  ت  واألخالقي،  النفيس  االرتباك  من  لة 

تدعو   التي  الغربية  بالثقافات  كثريً التمسك  والذي   والغربنة،  أمننا    ا لالستالب  هيدد  ما 

الروحي والفكري، مع العلم أن نتذكر أنّ ما جيمعنا أكثر مما يفرقنا، فالنظرة الضيقة واألنانية  

من إخوة إىل  حولت املفاهيم األرسية،  الناس فتالبغيضة واملصلحة اآلنية، هي التي صنفت  

منا القيم الدينية واألخالقية، أنّ النّاس مجيعهم من  غرباء( االنعزالية)، بينام األصل، كام تُعلِّ 

أصل واحد، أصل آدم وحواء يشرتكون يف الكرامة اإلنسانية هلم حقوق وعليهم واجبات،  

كم واحد، كلكم  كم واحد، وإن ربَّ إن أبا   "وعيش مشرتك، لقول النبي صىل اهللا عليه وسلم: 
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ال فضل    "ويقول صىل اهللا عليه وسلم:   "آلدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

لعجمي عىل عريب، وال لعريب عىل عجمي إال بالتقو"  . 

بالرغم من أن األرسة هي عبارة عن مؤسسة اجتامعية تربوية تتألف من    مشكلة الدراسة: 

ة  أعضاء عندما نلقي نظرة ناقدة عىل  أننا  اهللا قاعدة تنطلق منها املجتمعات، إال    جعلها   عدَّ

واستمرارها،   بقائها  عن  املسؤولة  هي  األرسة  أن  نجد  املجتمعات،  من  طريق جمتمع    عن 

الوالدين،   كم(األرسة)  وعن طريق  توجيه  املجتمع    حيُ فإن    ا؛ مرتابطٌ أرسيًّ   بأنَّهعىل  لذلك 

 ها وقيمها النبيلة. ئفقد الدولة مبادي الرشيدة  غياب دور األرسة يف الرتبية

الدراسة: تأكيد    أمهية  يف  الدراسة  أمهية  يف  أ تكمن  لإلنسان  بالنسبة  األرسي  األمن  مهية 

 .كافة مناحي احلياة

 : اآلتيةهتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف   أهداف الدراسة:

 ولوجية. ي س السيكولوجية والف نيالناحيت رسي يف حياة اإلنسان من إبراز أمهية األمن األ

 تأكيد دور األرسة يف حتقيق األمن واألمان يف املجتمع.  -

 الكشف عن مقومات األمن األرسي يف حفظ املجتمع.  -

 مسؤولية املجتمع يف احلفاظ عىل األمن األرسي  -
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 أسئلة الدراسة:  

 ؟ألرسيما دور األرس يف الرتبية والتعليم والتوجيه يف حفظ األمن واألمان ا -

 ؟األرسي هو جوهر استقرار املجتمع إىل أي مد يمكن القول أن األمن -

 ؟أن يتحمل مسؤولية األمن واألمان كيف يمكن للمجتمع -

 فرضيات الدراسة:  

 دية. الوالسك؛ ويسود أفرادها العاطفة األرسة التي ينعم أفرادها باالستقرار تتمتع بالتام

أرسة  نبني    لكي للمجتمع، وعىل أساسها ينجح املجتمع أو يفشل، واألرسة هي النواة األوىل  

 . متامسكة جيب أن يتحقق االستقرار األرسيّ 

ا      تُشكل األرسة أصغر وحدة بنائية يف الرتكيب املجتمعي، وقد شبهها أوجست كونت بأهنّ

البيئة األوىل    اخللية األولية التي يتكون منها اجلسم بكلّ ما فيه من أعضاء، كام أنّ األرسة هي 

ليه عليه من ثقافة، ولغة، ومعتقدات، لتكون   يط بالشخص وتُؤثر فيه، فيتشبع بام متُ التي حتُ

بذلك نقطة البداية لتطور الشعوب واملجتمعات، واألساس الذي يقوم عليه استقرار العامل  

 أمجع. 



 

۱٥ 

 

من األرسي  منهجية الدراسة: يستخدم الباحث املنهج الوصفي والتحلييل ملعرفة أمهية األ

 يف حياة اإلنسان. 

 اِّـبحث األول: األمن لغة واصطالحا 

   : القلب، واألمن ضد اخلوف   لغةً تعاىل١الطمأنينة وسكون  قال  مِّن  ((  :،  م  هُ مَ أَطْعَ ي  الَّذِ

فٍ  وْ نْ خَ م مِّ نَهُ آمَ وعٍ وَ  ، وقيل: هو عدم توقع املكروه يف الزمن اآليت أو احلارض.  ٢)) جُ

إليه      ينظر  الذي  املنظور  باختالف  لألمن  االصطالحية  التعريفات  تعددت  اصطالحا: 

إنَّه هو شعور اإلنسان بالطمأنينة    : الباحثون. فإذا نظرنا إليه من اجلانب الرشعي يمكن القول

يكون األمن يف ذاته مقصد من مقاصد الرشيعة   عىل دينه ونفسه ونسله وعقله وماله، وهبذا

الرتباطه بالكليات اخلمسة األساسية التي   ؛ ا ا وعدمً إلسالمية واجب احلفاظ عليه وجودً ا

دانه يعيش اإلنسان يف  يقوم عليها الدين. وعليه، فاألمن رضورة من رضورات احلياة، وبفق

ويالت   من  وماله  نفسه  تسلم  وال  والتعبدية،  العبادية  شعائره  أداء  يستطيع  ال  فوىض 

جمموعة من اإلجراءات الوقائية التي  "  وجربوت اإلنس. وعىل اإلمجال يمكن تعريفه بأنّه:

 
 ٢٢٣ص١ج٢القاهرة، ط دار الجیل، م). لسان العرب.١٩٨٥ابن منظور( - ١
 . ٤قر�ش: - ٢



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 

۱٦ 

 

تؤمن هبا  من املبادئ التي    ا ا انطالقً ا وخارجيً طة حلامية الوطن واملواطن داخليً تتخذها السل

املعتربة واملصالح  املقاصد  مع  تتعارض  وال  يف  ٣"األمة  العلامء  اعرتاف  من  وبالرغم   .

الدراسات االسرتاتيجية بغموض وتشابك مفاهيم األمن، إالّ أنّه يمكن استخالص مجلة  

 من التعريفات من الدالالت اللغوية، منها:  

 خوف عىل النفس والعرض واملال.  . األمن: هو اطمئنان الفرد واألرسة واملجتمع دونام ١

. األمن: هو جمموعة من التدابري املتخذة حلامية املعتقد الديني والسلوك البرشي من الزيغ  ٢

 أو االنحراف بكل مكوناته. 

قال تعاىل:    امتنَّه عىل عباده،  تبارك وتعاىل،  اهللاِ  مِ  نِعَ أَنَّا { إِنَّ األمنَ واألمانَ من  ا  وْ رَ يَ  ْ ملَ أَوَ

لْ  عَ ونَ جَ رُ فُ يَكْ اهللاَِّ  ةِ  مَ بِنِعْ وَ نُونَ  مِ ؤْ يُ بَاطِلِ  بِالْ أَفَ مْ  هلِِ وْ حَ نْ  مِ النَّاسُ  طَّفُ  تَخَ يُ وَ ناً  آمِ ماً  رَ حَ ،  ٤}نَا 

ْبَى  ((وقال تعاىل: ناً جيُ ماً آمِ رَ ُمْ حَ ن هلَّ كِّ ْ نُمَ ملَ نَا أَوَ ضِ نْ أَرْ طَّفْ مِ كَ نُتَخَ عَ  مَ ُدَ تَّبِعِ اهلْ الُوا إِن نَّ قَ وَ

ونَ إِ  لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرَ لَكِنَّ أَكْ نَّا وَ ن لَّدُ قاً مِ زْ ءٍ رِ ْ لِّ يشَ اتُ كُ رَ يْهِ ثَمَ . ومن نعم األمن عىل العباد  ٥)) لَ

 
صالح بن ناصر(بدون تار�خ). أثر تطبیق الشر�عة اإلسالم�ة، مط�عة األمل،   الخز�م، - ٣

 . ٢٢ص ١ط الر�اض،
 .٦٧العنكبوت: - ٤
 . ٥٧القصص: - ٥
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و ويروحُ كام    أن جيدَ  دُ ويغْ أن ُيؤدِّي وظيفتَه،  يستطيع  آمناً ومطمئناً، حتى  ه  نفسَ الشخص 

وه شكرً األم  يريد. وملَّا امتنَّ اهللاُ عىل قُريشٍ بنعمةِ  بتْ قريشٌ    ا ن؛ أمرهم أَنْ يعبدُ ملََّا كذَّ له، وَ

ا، ومل يشكروه عىل ما أنعم به عليهم من   ، وعصتْ أمرَ )صىل اهللا عليه وسلم(رسولَ اهللا   رهبِّ

ا ل  بدَّ  ، األمنِ فً نعمةِ  خوْ أمنَهم  وتعاىل  سبحانه  جوعً هللاُ  هم  بَعَ وشِ إىل  ا،  يعودوا  أن  عسى  ا 

ةً  ((  :هم، فأصاهبم االبتالءات، لقوله تعاىللكنهم متادوا يف غي  ؛رشدهم يَ رْ ثَالً قَ بَ اهللاُّ مَ َ رضَ وَ

ا اهللاُّ هَ اقَ أَذَ مِ اهللاِّ فَ تْ بِأَنْعُ رَ فَ انٍ فَكَ كَ لِّ مَ داً مِّن كُ غَ ا رَ هَ قُ زْ ا رِ أْتِيهَ ئِنَّةً يَ طْمَ نَةً مُّ انَتْ آمِ ُوعِ  كَ  لِبَاسَ اجلْ

ونَ  نَعُ يَصْ انُواْ  كَ بِامَ  فِ  َوْ اخلْ املؤمنون بحقِّ اهللا من إفراد  ٦)) وَ قام  فهم  وملََّا  لَ خوْ بدَّ بالعبادةِ  هِ 

تعاىل:ا أمنً لقوله  عليها،  م  هُ دَ وعَ الذي  هُ  دَ وعْ هلم  ق  وحقَّ مْ  (( ،  نكُ مِ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ اهللاَُّ  دَ  عَ وَ

الَّ  لَفَ  تَخْ اسْ امَ  كَ ضِ  َرْ األْ يفِ  م  نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ لَ َاتِ  احلِ الصَّ لُوا  مِ عَ ُمْ  وَ هلَ نَنَّ  كِّ يُمَ لَ وَ مْ  بْلِهِ قَ ن  مِ ينَ  ذِ

يْئ ونَ يبِ شَ كُ ِ ونَنِي الَ يُرشْ بُدُ عْ ناً يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ ن بَعْ م مِّ نَّهُ لَ يُبَدِّ لَ ُمْ وَ تَىضَ هلَ ي ارْ مُ الَّذِ ن  دِينَهُ مَ اً وَ

ونَ  قُ اسِ فَ الْ مُ  ئِكَ هُ لَ أُوْ فَ لِكَ  ذَ دَ  بَعْ رَ  فَ دائرة املعارف الربيطانية    . فاألمن من وجهة نظر٧)) كَ

أجنبية  "يعني: يد قوة  القهر عىل  األمة من خطر  إنّه:"محاية  يسعى    "، وقيل  أي ترصفات 

 
 . ١١٢النحل: - ٦
 . ٥٥النور: - ٧
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البقاء يف  حقه  حفظ  إىل  طريقها  عن  التطور  "املجتمع  يعني  األمن  أن  الباحث   وير  ،

 . "ةوالتنمية، سواء من الناحية االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف ظل محاية مضمون

القلة       يف  األمن  بنعمةِ  الصادقني  املؤمنني  عىل  تعاىل  اهللاُ  امتنَّ  أن  اإليامن  موجبات  ومن 

مُ  ((  :والكثرة، قال تعاىل كُ طَّفَ تَخَ َافُونَ أَن يَ ضِ ختَ فُونَ يفِ األَرْ عَ تَضْ سْ لِيلٌ مُّ واْ إِذْ أَنتُمْ قَ رُ كُ اذْ وَ

وَ  هِ  ِ بِنَرصْ م  كُ أَيَّدَ وَ مْ  اكُ فَآوَ ونَ النَّاسُ  رُ كُ تَشْ مْ  لَّكُ عَ لَ يِّبَاتِ  الطَّ نَ  مِّ م  قَكُ زَ اهللاُ     ؛٨)) رَ أمر  لذلك 

ثَ الفوىض   ْدِ ، والوقوفِ يف وجه كلِّ من يريد أَنْ حيُ تعاىل املؤمنني باحلفاظ عىل األمنِ واألمانِ

تعاىل لقوله  فيهم،  واالضطراب  القلقَ  ثريَ  ويُ هم،  صفِّ َ  :((يف  حيُ ينَ  الَّذِ اء  زَ جَ اهللاَّ  إِنَّامَ  بُونَ  ارِ

مِّ  م  لُهُ جُ أَرْ وَ هيِمْ  أَيْدِ طَّعَ  تُقَ أَوْ  بُواْ  لَّ يُصَ أَوْ  تَّلُواْ  قَ يُ أَن  اداً  فَسَ ضِ  األَرْ يفِ  نَ  وْ عَ يَسْ وَ هُ  ولَ سُ رَ نْ  وَ

ظِيمٌ   عَ ابٌ  ذَ عَ ةِ  رَ اآلخِ ُمْ يفِ  هلَ وَ يَا  نْ الدُّ يٌ يفِ  زْ خِ ُمْ  هلَ لِكَ  ذَ ضِ  األَرْ نَ  مِ اْ  وْ نفَ يُ أَوْ  الفٍ  ،  ٩)) خِ

ا: فها الفقهاء بأَهنَّ خروجُ    "  فاملقصود يف اآلية الكريمة هي احلرابة التي ضد السالمة، وقد عرّ

ماء، وسلْبِ األموال، وهتْكِ   ىض وسفْكِ الدِّ طائفةٍ مسلَّحةٍ يف دار اإلسالم؛ إلحداث الفوْ

ينَ واألخالقَ   ةً بذلك الدِّ يَّ تحدِّ ل، مُ والنِّظامَ والقانون، وال  األعراض، وإهالكِ احلرثِ والنَّسْ

بيِّني، ما دام يف   يني، أو املُعاهدين أو احلرْ مِّ فرقَ بني أَنْ تكونَ هذه الطائفةُ من املسلمني  أو الذِّ

 
 . ٢٦االنقال: - ٨
 . ٣٣المائدة: - ٩
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ا {دار اإلسالم، قال تعاىل: َ امهُ دَ تْ إِحْ إِن بَغَ امَ فَ يْنَهُ وا بَ لِحُ تَتَلُوا فَأَصْ نِنيَ اقْ مِ نَ املُْؤْ تَانِ مِ ائِفَ إِن طَ وَ

ىلَ  دْ عَ عَ بِالْ امَ  يْنَهُ بَ وا  لِحُ فَأَصْ فَإِن فَاءتْ  اهللاَِّ  رِ  أَمْ إِىلَ  يءَ  تَفِ تَّى  بْغِي حَ تَ تِي  الَّ اتِلُوا  قَ فَ   رَ ُخْ األْ لِ   

طِنيَ  سِ املُْقْ ِبُّ  اهللاََّ حيُ إِنَّ  طُوا  أَقْسِ الذين خيرجون  ١٠}وَ ، فالعدول من األفراد واجلامعات هم 

ةٍ وقُدرةٍ قُطاع الطرق، وقد العباد من سفك الدماء  ومن جرب وتٍ وبطشٍ اجلبّارين، ومن قوَّ

الحَ ومن قطاع   نْ محل السِّ أ رسولُ اهللا صىل اهللا عليه وسلم مَ َلَ    "قال:  ؛ إذ الطرقَ تربَّ نْ محَ مَ

نَّا  لَيْسَ مِ الَحَ فَ يْنَا السِّ لَ بْعَثُ عىل ما ماتَ علَيْه،  "عَ لقول رسول اهللا صىل اهللا صىل  ، فالعبد يُ

لِيَّةً  " وسلم:اهللا اهِ يتَةً جَ اتَ مِ ؛ مَ اتَ ، ثُمَّ مَ ةَ عَ َامَ قَ اجلْ ارَ فَ ةِ وَ نَ الطَّاعَ جَ مِ رَ نْ خَ رواه مسلم.   "مَ

إىل   احلرب  نقل  عن  وهنى  بني،  املحارِ عىل  احلربَ   َ قَرصَ أَنَّه  وعظمته  اإلسالم  ومن سامحة 

َ اهللاُ عَ  يضِ رَ رَ مَ الَ ميدان اآلمنني املطمئنني حلديث ابْنِ عُ ام قَ تْحِ  (   :نْهُ مَ فَ وْ أَةٍ يَ رَ ولُ اهللاَِّ بِامْ سُ رَّ رَ مَ

بْيَانِ  الصِّ اءِ وَ تْلِ النِّسَ نْ قَ َى عَ ، ثُمَّ هنَ اتِلُ قَ هِ تُ ذِ انَتْ هَ ا كَ الَ مَ قَ ، فَ ةٍ تُولَ قْ ةَ مَ كَّ  متفق عليه.  ١١) مَ

 

 
 . ٩الحجرات: - ١٠
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 اِّـبحث الثاني: أنماط األمن  

لباحثني يف الدراسات االجتامعية واألمنية، فمن  ختتلف أنامط األمن من جمال إىل آخر عند ا    

 أنواعه، منها: 

املفه هذا  يشري  الروحي:  األمن  جسديً أـ  املجتمع  أفراد  حترر  إىل  وعقليً وم  الشعور    ا ا  من 

الروحية   حاجاهتم  وإشباع  احلياتية،  ظروفهم  وثبات  والتوتر،  والقلق  باخلوف 

 والفسيولوجية.  

أفراد   وتنشئة  املتزنة  الصاحلة  الشخصية  بناء  يف  عام  بشكل  يتمثل  االجتامعي:  األمن  ـ  ب 

السيايس، واحرتام   والوالء  الديني،  االنتامء  يف  املتمثلة  الوطنية  القيم  عىل  حقوق  املجتمع 

ا أنَّ رسول  ، وقد جاء يف الصحيحني أيضً ١٢الغري، والقيام بالواجبات جتاه املجتمع والوطن

، وأيضاً قال صىل اهللا عليه  "سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر"  اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: 

 . "املسلم من سلِم املسلمون من لسانه ويده "وسلم:

 
أحمد(بدون تار�خ). المؤسسات الدین�ة ودورها في تعمیق الوعي األمني.  س�ف الدین،  - ١٢

 . ١٧ص١ط مط�عة الر�اض، الر�اض،
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يأت ـ األمن الفكري والعقدي: ومها  البالغة يف  ج  يان عىل رأس قائمة األولويات ألمهيتهام 

خماطبة العقل والوجدان معاً أي محاية عقل اإلنسان وفكره ورأيه يف إطار الثوابت واملقاصد،  

 واحلقوق املرشوعة املنبثقة من اإلسالم عقيدة ورشيعة. 

 : ضوابط تعزيز األمن الفكري ثالث اِّـبحث ال 

وحتقيقاً  نيف ومعتقداتنا. وأن يتمشى مع مقاصد الرشيعة،  * أن يكون منبثقاً من دينناً احل 

 للمفاسد.  اءً للمصالح ودر 

 * حقيق الوسطية واالعتدال يف التسليم واالنقياد. وأن يتلقى تعاليمه من املصادر اإلهلية. 

 * أن حيقق لألمة وحدهتا وتالمحها. وأن حيافظ عىل ثقافة األمة، ومكونات أصالتها وقيمها. 

السمو بالفرد واملجتمع إىل أعىل درجات الطهر والعفة والنبل. وأن يكون القائمون عليه  *  

 واحلامون له هم والة األمر من العلامء املخلصني. 

عن االزدواجية والفوىض الفكرية    احقيق األمن بمفهومه الشامل بعيدً لت  ا * أن يكون طريقً 

 واالجتامعية. 

 اآليت:  عن طريقيف حتقيق األمن الفكري   االسرتاتيجية وعىل ذلك تقوم الرؤية 
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مسؤولية التعليم: يقع عىل عاتق املؤسسات التعليمية عبء كبري يف عملية محاية األمن    - أ  

ألهنا جتمع بني فئات املجتمع عىل اختالف أعامرهم، فالذين يقومون    ؛والفكريّ   الروحيّ 

الذين   واملفكرين  املثقفني  من  يكونوا  أن  جيب  املؤسسات  هذه  الصفات  اتتوعىل  فيهم  فر 

 امللقاة عىل عاتقهم.  احلميدة، واملؤهالت العلمية التي جتعلهم يشعرون باملسؤولية 

اجلانب العلمي والعقيل عىل الشحن العاطفي يف   مسؤولية العلامء والدعاة: إن تغليب - ب  

وذلك   الفكري،  األمن  حفظ  عىل  تساعد  التي  الرضورية  األمور  من  الديني  اخلطاب 

باستدعاء بعض الصور املرشفة للشباب حني يتلقون اخلطاب الديني املعتدل. هكذا جاءت  

رف بني بني البرش،  الرشائع الساموية بمحاسن وفضائل األخالق، فدعت إىل التعاون والتعا 

ان((لقوله تعاىل:  وَ دْ عُ الْ ثْمِ وَ ِ ىلَ األْ نُوا عَ اوَ ال تَعَ  وَ وَ التَّقْ ِّ وَ ىلَ الْربِ نُوا عَ اوَ تَعَ  . ١٣)) وَ

أهم    - ج  من  الديني  االنتامء  قيم  ترسيخ  إن  وتوازنه:  واعتداله  اإلسالم  وسطية  إظهار 

الفكري،   األمن  سيَّاممقومات  من    ال  لذلك  الشباب،   أن  لد العلمي  التفكري  موجبات 

اء  {يكون االعتزاز بالوسطية، امتثاالُ لقوله تعاىل: دَ هَ ونُواْ شُ تَكُ طاً لِّ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ

ا إِالَّ لِنَعْ  لَيْهَ نتَ عَ تِي كُ بْلَةَ الَّ قِ نَا الْ لْ عَ ا جَ مَ يداً وَ هِ مْ شَ لَيْكُ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ يَكُ ىلَ النَّاسِ وَ لَمَ مَن  عَ

 
 . ٢سورة المائدة: - ١٣



 

۲۳ 

 

ا كَ  مَ  اهللاُّ وَ دَ ينَ هَ ىلَ الَّذِ ةً إِالَّ عَ بِريَ انَتْ لَكَ إِن كَ بَيْهِ وَ قِ ىلَ عَ لِبُ عَ نقَ َّن يَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ انَ اهللاُّ  يَ

يمٌ  حِ وفٌ رَّ ؤُ مْ إِنَّ اهللاَّ بِالنَّاسِ لَرَ نَكُ يعَ إِيامَ  . ١٤}لِيُضِ

تعاىل:  -د لقوله  األمر،  ويل  وجوب طاعة  َا  ((   بيان  ـٰأَهيُّ واْ  ٱيَ أَطِيعُ نُواْ  ءامَ ينَ  واْ  ٱلَّذِ أَطِيعُ وَ هللاََّ 

ىلِ  ٱ أُوْ ولَ وَ سُ دُّوهُ إِىلَ  ٱلرَّ ء فَرُ ىْ تُمْ ىفِ شَ عْ نَازَ تَ إِن  مْ فَ نْكُ رِ مِ نُونَ  ٱهللاَِّ وَ ٱالْمْ مِ تُؤْ نتُمْ  ولِ إِن كُ سُ لرَّ

وَ ٱبِ  مِ  ٱ هللاَِّ  يَوْ تَ ٱلْ نُ  سَ أَحْ وَ  ٌ ريْ خَ ٰذلِكَ  رِ  يالً الْخِ وسلم:  ١٥)) أْوِ عليه  اهللا  صىل  وقال  من  ". 

أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عىص اهللا، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعىص  

 .  ١٦"األمري فقد عصاين

األمن    -ـه بأمهية  وتعريفهم  الشباب  حتصني  إن  واملنحرفة:  املتطرفة  األفكار  التحذير من 

ام ينتقل برسعة ويصعب  الفكرية للمجتمع؛ ألن الفكر اهلدَّ   الفكري يساعد يف تقوية البنية 

بعد ذلك حجبه، ولذا كان الناس يسألون رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكان  

 
 . ١٤٣سورة ال�قرة: - ١٤
 ٥٩سورة النساء: - ١٥
،حدیث ١م). صح�ح ال�خاري. دار العلم، القاهرة،ج١٩٨٨( محمدال�خاري، إسماعیل بن  - ١٦

 ) ٦٧١٨ حدیث رقم: ، أو �تاب األحكام:٢٩٥٧رقم:
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وكذلك نفصل  {حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه يسأله عن الرش خمافة أن يدركه، لقوله تعاىل:  

 .  ١٧}اآليات ولتستبني سبيل املجرمني

الفكري باحلجة    االعوجاجإتاحة مساحة كافية للحوار: احلوار هو أحد أساليب تقويم    - و  

 والفساد.   نحرافاالمن واإلقناع؛ والغرض منها تأمني املجتمع  

فاألمن الفكري والعقدي  يأتيان عىل رأس قائمة األولويات األمنية ألمهيتهام وحساسيتهام     

محاية  "  ن، ويعرفهام الباحثون يف العلوم األمنية بأهنام:البالغة من خماطبتها للعقول والوجدا

عقل اإلنسان وفكره ورأيه يف إطار الثوابت األساسية واملقاصد الرشعية واحلقوق املرشوعة  

وحياة ورشيعة  عقيدة  اإلسالم  من  التدابري  ١٨"املنبثقة  من  جمموعة  هو  آخر:  وبمفهوم   .

الب والسلوك  الديني  املعتقد  حلامية  تلويناته املتخذة  بكل  االنحراف  أو  الزيغ  من  .  ١٩رشي 

ومهام تعددت تعاريف األمن فهو يف النهاية حمصلة للجهود الشاملة والتدابري املتخذة الرامية  

محاية   واملواطننيإىل  الوطن  ونتائجهام    ؛ مصالح  والغلو  التشدد  معاجلة  يمكن  ال  لذلك 

 
 . ٥٥سورة األنعام: - ١٧
مكة  التجدید في الفكر اإلسالمي. دار ابن الجوزي، هـ). ١٤٢٤(  عدنان محمد  أمامة، - ١٨

 . ٣٢ص.١ط المكرمة،
تار�خ). االنحرافات العقد�ة والعلم�ة في القرنین الثالث  (بدون  علي بن �خیت الزهراني، - ١٩

 . ٣٣.ص٢ط مكة المكرمة،  الرسالة،  راد  عشر والرا�ع عشر الهجر�ین وآثارها في ح�اة األمة.



 

۲٥ 

 

ما نحتاج إىل اسرتاتيجية فكرية تعالج جذور    املدمرة، بمقاربة أمنية أو سياسية فقط؛ بقدر 

بأن للحوار دورً   املشكلة، ومن  القول  الروحي    ا ا ومتعمقً كبريً   ا هنا يمكن  يف حتقيق األمن 

الدينية، فالعامل يشهد اليوم تغيريات رسيعة    يف صياغ التعاليم  عمل إذا است  السيَّاموالفكري  

التواصل والتفاعل بني املجتمعات والثقافات بني خمتلف اجلنسيات   ومتداخلة، تتجىل يف 

واألديان واألعراق، وهذا حيتم رضورة إجياد أرضية صلبة للحوار الذي هو األساس يف  

 .بناء القيم اإلنسانية املشرتكة

 ة َّـ بناء اِّـجتمع : أهمية األسر الرابع   بحث اِّـ

تربية األبناء داخل    يف رشادية  واإل   اإلرشافية ولياهتا  ؤجتمع دور عظيم جتاه مسلألرسة يف امل   

عظيمة   غاية  لتحقيق  األطفالب نطاقها؛  وصحي    وتقويمهم   توجيه  تربوي  مناخ  اختاذ  مع 

اإلجرام  براثني  يف  والوقوع  االنحراف  من  الوقاية  للطفل  جرائم  ؛يكفل  انتشار  من    ألن 

إىل جانب   والتوجيهية، هذا  الرتبوية  انفكاك األرسة يف جوانبها  إىل  التي تؤدي  األحداث 

يف ظل غياب   السيَّامالرتبية يف إقامة املناخ الصحي والسليم الذي جيب أن يعيش فيه األبناء  

، ألن السلوك اإلجرامي قد يكون تراكامت وممارسات خاطئة يف البيئة  االشرتاطات الرتبوية

رسية، فالفرد ال يصبح جمرما بني عشية وضحاها، وإنام ينمو تدرجييا يف حالة فقدان اجلو  األ

  ومن    ،إذا فقدت املتابعة املستمرة   ءالنشالصحي يف األرسة، ويظهر النزعات العدوانية لد
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هنا تستفحل اجلرم ويصعب عالجها؛ ألن جذور اجلريمة توجد يف أعامق الشخصية الذاتية،  

ا حتتاج  الطفل لذا  مع  والعاطفية  الودية  العالقات  إقامة  إىل  نمو شخصيته    ؛ألرسة  لضامن 

   .الذاتية بطريقة سليمة حتصنه من اجلنوح نحو االنفعاالت النفسية املخالفة للواقع

دومً       األرسة  و  ا تشكل  أمن  ولأ حميط  احلياة،  هذه  يف  لإلنسان  أحيانً مان  تحول  تقد    ا كن 

لألرسة   الكلية  األبوين،  القيمة  من  واملرشد  الدليل  غياب  ظل  يف  خاصة  غري  ضامن  إىل 

العالقات األرسية  األمن يف  يغيب مفهوم ضامن  نر اجلميع ال يشعرون    ؛وبالتايل  حيث 

ة. ومن هنا يتغري املحيط األرسي إىل  قوحية، والسعادة الكاملة أو املطلبالراحة النفسية والر

اجية  زذي يسبب يف بعض األحيان نزاعات م مر الفوىض يف السلوك والقيم األخالقية؛ األ

فالرشيدة الرتبية هي نظام اجتامعي يقوم بدور وظيفي إلعداد بيئة صاحلة   .وأخطار جسيمة

الناحية اجلسمية   من وسائط ومؤسسات وأجهزة ذات فاعلية يف تكوين الفرد وهتيئته من 

يع أن يعيش حياة سوية يف البيئة  يستطليف املجتمع؛    ا فعاالً األخالقية ليكون عضوً والعقلية و

فهي    ؛ االجتامعية السهلة؛  بالعملية  ليست  األطفال  تربية  أن  النفس  علامء  بعض   ير لذا 

ألهنا رسالة    ؛عملية شاقة ومرهقة حتتاج إىل الصرب؛ وإىل توافق األبوين يف العملية الرتبوية

ال؛ فسلوك الفرد من مجال  بالغة إلعداد النشء، فاألرسة هي املحيط التوافقي يف صنع األجي

أفرادها  نفوس  يف  الرتبوية  املفاهيم  تؤصل  التي  يف    .األرسة  واملبالغة  األبناء  عىل  فالقسوة 



 

۲۷ 

 

توجيههم وارشادهم أمام الغري له أثر نفيس يف بناء السلوك كام تعمل عىل خلق أحاسيس  

بدأ الطفل  ، ومن هنا يء اليساالنطواء داخل املكون األرسي، ويشجع عىل اتصاف السلوك  

، وقد ينحرف من قيود األرسة، للبحث عن  ت الذات من خالل االنفالت النفيسيف إثبا 

 رفقاء السوء أو ما فقده يف البيئة األرسية أو املجتمعية.  

 الخامس: مؤثرات غياب األمن األسري   اِّـبحث 

إن القانون قد حيمي حق اإلنسان يف احلياة بتحريم األفعال التي تسوء    :التجريم والتأديب *  

أخالقيات الفرد، وينحو إىل معاقبة اجلاين عىل جريمته، فتحريم أفعال الرضب واجلرح قد  

بالنسبة للوالدين يقصد  فالتأديب    .تكون عمدية أو عشوائية بحسب توافر القصد اجلاين فيها 

تأديبً  الت  ا به  األفعال  الطفلعىل  مصلحة  فيها  عىل    ؛ ي  غريهم  أشفق من  هم  الوالدين  ألن 

 األبناء، فإذا جتاوز احلد يف التأديب فإن الشفقة تكون قد انتزعت منه. 

املجتمع؛   الفرد يف  به  يتمتع  الذي  باملستو الصحي  أن غياب    إذ * فقدان حق االحتفاظ 

أو   القيمية  املخالفات  ارتكاب  نحو  اجلنوح  إىل  األرسة  أفراد  يساعد  قد  الصحي  الوعي 

 .)١٩السلوكية خاصة يف ظل تفيش جائحة كورنا( كوفيد 
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* فقدان حق االحتفاظ بالنفس أو اجلسم: إن فقدان األمن األرسي قد يعرض الفرد لكثري  

و والثقافية واالجتامعية،  الفكرية  املشاكل  ارتكاب  من  يسبب يف  ما  فاجلاين  هذا  املعايص، 

 ه يشعر باالضطراب النفيس. ئالذي ينقص عضو من أعضا 

آلالم  * حقه يف التحرير من اآلالم اجلسدية بحيث ال يتسبب أي فعل يف اإلرضار به وإجياد ا

 كان مقدارها.  ا له أيًّ 

يتقاسمون فيه مرافقه؛  فاألرسة هي رابطة الدم واملصاهرة يعيش أفرادها يف بيت مشرتك        

الع مقومات  من  فيه  ما  وجدانيً وكلّ  بينهم  وجيمع  املشرتك،  واجتامعيً يش  من    ا ا  نوعان 

الذي هو اسم اجلد   نفسه االسملذلك حيملون ؛ ية، أوهلام رابطة الدم الواحدالروابط األرس 

أباحها   التي  الزواج  رابطة  وثانيهام  استطاعوا،  ما  قدر  واحرتامه  صونه  اولون  وحيُ األكرب، 

َا : ((، لقوله تعاىل٢٠حسب ما ساد فيه من عادات وتقاليد باملجتمع  اأَهيُّ مْ  إِنَّا  النَّاسُ  يَ نَاكُ لَقْ   خَ

نْ  رٍ   مِ كَ أُنْثَى  ذَ مْ   وَ نَاكُ لْ عَ جَ ا   وَ وبً عُ بَا   شُ قَ فُوا  ئِلَ وَ ارَ مْ   إِنَّ   لِتَعَ كُ مَ رَ نْدَ   أَكْ مْ   اهللاَِّ  عِ اكُ ، فاألرسة  ٢١) ) أَتْقَ

متكاملةً   كاملةً  اقتصادية  وحدة  الواحد  هي  البيت  زوايا  بني  ت  فتمّ الزمان،  قديم  منذ 

 
، اّطلع  djelfa.dz-www.dspace.univ،  ٦و ٥األسرة ومفهومها التر�وي "، صفحة  - ٢٠

 . بتصّرف. ١٦-١٠-٢٠١٨عل�ه بتار�خ 
 ١٣الحجرات:  -٢١ 
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عمليات اإلنتاج واالستهالك عىل نطاق ضيق ومغلق، فاختذ أفراد األرسة دور املستهلك  

استقرار   من  حققته  وما  واحلياتية  املعيشية  األساليب  تطور  وبعد  سواء،  حدّ  عىل  واملنتج 

ووظائف خمتلفة يُؤدوهنا فأصبحت  ألوضاع األرسة وأحواهلا، تفرد كلّ من اجلنسني بأدوار  

تأمني   دور  الرجال  توىل  بينام  اإلناث،  كاهل  عىل  ملقاةً  البيت  داخل  اإلنتاج  مسؤولية 

األرسة يف    اعد. فاألرسة وحدة قياسية إحصائية تُس٢٢ا االحتياجات األرسية بالعمل خارجً 

إذ    ؛ االجتامعية املحريةتنمية العلوم واملعارف البرشية، وتُعالج العديد من القضايا العلمية و

وتفسري،    تسقط  دراسة  إىل  حتتاج  ايل  الظواهر  من  بالتعداد    السيام الكثري  املتعلقة  تلك 

 وغريها.  ،واألوضاع االقتصادية للمواطنني السكاين،  

 تشكيل البنية األسرية    َّـ   ) كورونا ـ( : أثر ال السادس اِّـبحث  

  اهللا يعطيَ   إنَّ   "، ويف احلديث:٢٣الرفق   العنف لغة: العنف هو ضدُّ     :العنف األرسي .  ١

التي    Visمشتق من الكلمة الالتينية     Violence، والعنف"عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف

ه التهديد باالستخدام الفعيل للقوة ضد شخص أو جمموعة  تعني محل القوة والشدة. وقيل أنَّ 

 
،  ٣١).علـم االجتمـاع العائلي. صفحة  ٢٠١٨ز�نب إبراه�م العز�ي( - ٢٢

www.olc.bu.edu.eg بتصّرف١٥-١٠-٢٠١٨، اّطلع عل�ه بتار�خ . 
،  ١٢ج ١م). لسان العرب. دار الجیل، القاهرة، ط١٩٥٨ابن منظور، محمد بن مكرم( - ٢٣

 .  ٣٢٣ص
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العدوان فهو االعتداء عىل اآلخر،  أشخاص أو جمتمع، مما يؤدي إىل إصابة اآلخرين. أما  

ظَ ((  : ويقال أي  عدواناً  عليه  هو ٢٤)) احلدَّ   وجتاوزَ   هُ مَ لَ عدا  والعدوان  احلدود يف    : .  جتاوز 

ن العنف صورة  إاملعاملة واخلروج عن العدل، وقد يكون بالقول كام يكون بالفعل. وقيل  

 باستخدام اللسان واليد.   من صور العدوان، ويبدأ بالغضب واالنفعال الداخيل، ثم التنفيس

العنف اصطالحا: هو ذلك السلوك املقرتن باستخدام القوة الفيزيائية، أو ذلك الفريوس     

ا  ا قدرً كان دومً ا بل  كن العنف يف يوم من األيام فطريً احلامل للقسوة واملانع للمودة. ومل ي

لغة هو املخاطبة األخري  يف النفس البرشية. وير بعض علامء النفس أن العنف    ا مكتسبً   أمحقَ 

مع اآلخرين، حني حيس املرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل احلوار التي تدعو إىل السلم  

. فالعنف  ٢٥والتعايش املشرتك، وحني ترسخ القناعة الفردية بالفشل يف إقناع الطرف اآلخر 

و والنفسية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  جوانبها  هلا  مركبة  ظاهرة  الثقافية  هو 

ساندا بول    والفكرية واألخالقية تشمل كل املجتمعات البرشية بدرجات متفاوتة. وير)

 
م). مختار الصحاح. تحقیق: محمود ١٩٩٣القادر(محمد بن أبي �كر بن عبد (الرازي،  - ٢٤

 ١٤٨٥ص .٢خاطر، مكت�ة لبنان ناشرون، بیروت،ط

عبدالواحد(   -  ٢٥ دار  ٢٠٠٨الجاسور،  والدول�ة.  والفلسف�ة  الس�اس�ة  المصطلحات  موسوعة  م). 
 . ٣٤٥.ص١النهضة العر��ة بیروت،ط

 



 

۳۱ 

 

باستخدامها   :روكنغ) التهديد  أو  للقوة  الرشعي  غري  االستخدام  هو  العنف  إلحلاق    ؛أن 

إلحلاق األذ    ؛األذ والرضر باآلخرين، أو هو استخدام وسائل القوة والقهر أو التهديد

واملمتلكاتباألوالرضر   أهداف   ؛شخاص  حتقيق  مرفوضة    ألجل  أو  قانونية  غري 

من أنامط السلوك الذي    ا للتاميز بني اآلخرين، ونمطً   ا طريقً   شكل العدوانُ ي . و٢٦ا اجتامعيً 

بعالمات التوتر الذي حيتوي نية سيئة إلحلاق رضر مادي    ا ينبع عن حالة إحباط مصحوبً 

 ومعنوي بالكائن احلي.  

التعاريف      العنفَ   يتبني:السابقة    ومن  من  أن  يوجه  يكون    قد  قد  أو  لنفسه،  الشخص 

، وهذا ما يسمى بالعنف الشخيص الناتج  بقوة خفية غري ظاهرة املعامل مثل السمّ   ا مصحوبً 

يف الوقت الذي  بني العنف وخمالفة القانون    لذات وتأنيب الضمري. وهنالك توازٍ عن عقوبة ا 

لعنف ألنه ال يعرب بصورة حقيقية عن مفهوم العنف،  قد ال يعطي القانون اغلب جوانب ا

ا  عنفً   دُّ الشخصية أو العامة يعألجل املصلحة    ؛فالسؤال هل تطبيق القانون باإلكراه والقوة

عدوانً  والعدوانا أو  العنف  بني  البعض  ربط  وقد  للغريزة  ألنَّ   ؛؟  املكونة  األجزاء  أحد  ه 

 
. دار أسامة للنشر والتوز�ع م). العراق وشقاء الد�مقراط�ة المنشودة١٩٨٩ف�اض، عامر حسن(   - ٢٦

 . ١٣٩.ص ١عمان،ط
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من أوجه العدوان الغريزي بل هو أحد أوجه الروح    ا يمثل وجهً أن العنف قد    إذ اجلنسية،  

باآلخر  االعرتاف  وعدم  باألنانية  الفرد  يشعر  عندما  الفرد  يف  الكامنة  ير    ؛املادية  لذلك 

لنفس السلوكي،  البعض أن فهم العنف يتطلب فهم العدوان الذي هو أحد اهتاممات علم ا

للمنظومة   الفكرية  األصول  تعكس  التي  الشخصية  النظريات  من موضوعات  وموضوع 

 الفلسفية. 

عن    اتعبريً قد ال تر يف سلوك ما    ومن تلك التعريفات يمكن القول أن بعض املجتمعات    

  ؛ يوم ولدته أمه  ا اإلنسان عنيفً   العدوانية تراه مجاعات أخر بأنه عدوان رصيح. فلم يكنِ 

الطبيعة وعرس احلياة والرتبية، وعنف اآلباء هو الذي يعزز ظاهرة العنف يف    بل أن عنفَ 

موروثً خ يكون  أن  فكاد  الدماغ  زالزهلا  ا اليا  يف  ممثلة  الطبيعة  عنف  بني  متايز  فهنالك   ..

قره والعنف احلكومي بإرهابه س وثارها، والعنف اإلهلي يف سعريه  وبراكينها وزمهريرها وآ 

ور وع وهراواته  وقتله،  جلده  وسلخ  بتعذيبه  للحيوان  اإلنسان  وعنف  نف  صاصه... 

عنف األب ضد أبناءه وعنف الرجل ضد املرأة وعنف    ا اإلنسان ألخيه الذي يشمل ضمنً

عنف   هو  العلمية  الدراسة  هذه  يف  هيمنا  وما  لذاته،  اإلنسان  وعنف  الرجل  ضد  الرجل 

وألخي لنفسه  الذياإلنسان  املوضوعات  من  هو  اآلخر  التحليالت  ت ام  قل  ه  يف  ستعرض 

النظري    ؛ النفسية الواقعي وليس  لبعده  للجريمة.    السيامنظراً  القانوين  باملفهوم  يتعلق  فيام 



 

۳۳ 

 

 إىل درجاته الدنيا.  ا  وكيفً سانية، ولكن يمكن انحساره كامً وهلذا لن هيدأ العنف يف النفس اإلن

حسب جتارب العلامء واملحققني وهو يف حقيقته  بفعنف اإلنسان لذاته هو اآلخر مل ينته بعد 

ضد الغري أو نقل ضمور الغريزة العدوانية ضد الغري. وعىل أية حال فإننا نجد  صفة عدوانية  

أن العنف يف وجه من وجوهه معصية هللا ولرسوله وعدم االلتزام بأوامره ونواهيه وسننه،  

يلة إلرضاء الشيطان وسخط الرمحن، ويف أسلوبه جريمة يعاقب عليها املجتمع  وبل هو وس

والقانون. وير الدكتور مصطفى حجازي هو التخاطب األخري مع اآلخرين حني حيس  

املرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل احلوار. وهو سلوك نقيض الرفق واللني، ويقال بأنه 

غري قانوين هيدف إلخضاع طرف إلرادة طرف آخر،    صورة من صور القوة املبذولة عىل نحو 

أو البدين ابتغاء حتقيق أهداف  ،  وأساليبه  لوسائل القرس املادي أو هو االستعامل غري القانوين  

  . وذهب آخرون بأنه صورة من صور القصور الذهني حيال موقفٍ ٢٧شخصية أو مجاعية 

ملر العنف  يصل  وقد  الفكري،  النقص  حاالت  حالة من  أو  العقيل  ما،  االهنيار    حني احل 

كاخلطيئة،    من صور الندم عىل اجلرم املرتكب  يكون وسيلة من وسائل العقوبة، أو صورة 

 

،  ١ط  م). المشكالت النفس�ة عند األطفال، دار الفكر العر�ي، القاهرة،١٩٩٤بیني، ز�ر�ا(  - ٢٧
 . ٤١ص
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يف حالة من حاالته  ولن يتعد يف كل أحواله القصور الذهني والفكري لد اإلنسان، وهو  

 التوزيع  يغيب عملية االنتظام يفاضطراب يف إفرازات الغدد اهلرمونية يف جسم الفرد عندما  

ينتج   والذي  اجلسم،  داخل  وأيًّ اهلرموين  التغذية.  يف  سوء  عن  العلة    ا أحياناً  كانت 

البيئية  أو  بل هو    ؛ ا ا واجتامعيً ا وسلوكيً فالعنف مرفوض حضارياً وأخالقيً   ،الفيزيولوجية 

دليل من دالئل النفس غري املطمئنة، وصورة للخوف من الطرف اآلخر، وانعكاس للقلق  

الصرب وقد    وعدم  احليلة.  وقلة  الصدر،  ضيق  وجوه  من  وجه  هو  بل  التوازن،  وفقدان 

يصاحب العنف الفرد فرتاه يرضب نفسه أو ينطح رأسه باجلدار أو يقطّع شعر رأسه أملاً، إما  

انتقاماً من فكرة أو وسوسة يف الدماغ. وقد يكون مؤرشاً لضعف الشخصية، ونقصان يف  

ويف   اجلأش،  ال  ؛السلوكتوازن  رباطة  وجوه  من  وجه  هو  واألطفال،  بل  للصغار  سموم 

واملستقبل،   احلياة  خط  يف  لعقوهلم  وخداع  املراهقة،  سنني  يف  للشباب  سلبية  ومدرسة 

وتضليل ملسار الفكر اإلنساين وتطبيع نفوسهم عىل القسوة الكامنة التي قد تتحول أحياناً 

والكر احلقد  غري  حدود  حتده  ال  آخر  نوع  من  عنف  اجلامعي  إىل  القتل  حاالت  مثل  اهية 

الخ النفس لن خيلفا يف اإلنسان إال     .والتمثيل اجلسامين...  الكامنة يف  فالقسوة والفظاظة 

وامللل   والسأم  الكآبة  معادلة  ختلق  وبذلك  وحرسة....  اضطراباً  إال  يزرعا  ولن  كمداً 

ألرسي وسلوك األبوين  واالنعزالية واالنفرادية. وعىل هذا املنوال فإن للرتبية والتكوين ا



 

۳٥ 

 

إذ يتوخى األطفال الذكور تقليد األب، وتصويب    ؛يف حتديد الشخصية العدوانية  ا بالغً   ا أثرً 

دون مراعاة للقيم التي قد ال يعرفوهنا، بعكس اإلناث  من  أمر سلوكهم خلف سلوكياهتم  

.  ا ها أيضً ة للقيم التي قد ال يعرفندون مراعا من  تقليد سلوكيات أمهاهتن    اللوايت يتوخنيَ 

مباركة من األبوين...أما الرضب العائيل فينتقل    تصاحبها وبدهيي أن هذه الصفات والقيم  

من سلوك األبناء العدوانية املصاحبة للعنف. وعليه ينصح    ايشكل جزءً   ؛ إذ بصورة ال إرادية

 علامء االجتامع بعدم استعراض أي من تلك احلاالت أمام األطفال، ولتكن بمعزل عنهم. 

من جمتمع         واألبوة  األمومة  عطف  الطفل من  حرمان  تأثري  اختالف  الرغم من  وعىل 

  ينشؤون ضهم بعضا إال أن بعض األطفال  آلخر عالوة عىل التمييز والتفريق بني األطفال بع

يع واملعنوية  املادية  بجوانبه  احلرمان  فإن   أخر وبقراءة  سوية،  مولدات  من    دُّ نشأة  أهم 

  .٢٨الذهنية واالجتامعية والعضوية ا احلرمان من آثار عميقة يف املجاالت  ملا يرتكه هذ  ؛العنف 

وتتجىل انعكاسات احلرمان بصورة واضحة عىل التوأم وكذلك األطفال املولودين بصورة  

كل يف  الزمن  فرق  تساوي  مع  املبكرةأبل    ؛ متعاقبة  النفسية  الصدمات  غري    ، ن  واإلعداد 

كل ذلك يزيد    . السليم لوضع املراهقني والنشاط اجلسمي وعدم القدرة عىل حتقيق الرغبات

 
م).أخطر مشكالت العنف والقلق واإلدمان. دار الغر�ب للط�اعة والنشر  ١٩٩٩راغب، نبیل( - ٢٨

 . ٢٣١،ص١القاهرة،ط
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من شدة االنفعالية الناجتة عن عدم االنتظام يف اإلفرازات اهلرمونية يف خاليا اجلسم، والذي  

العدواين السلوك  إىل  بدوره  أهم   يؤدي  أحد  اآلخر  هو  يشكل  الذي  االجتامعي  والقهر 

 .   ٢٩مكونات العنف الفردي 

بني الشباب وبني أفراد األرسة    السيامأن مسألة االزدراء والسخرية واالستهزاء    كذلك   

الواحدة كفيلة بأن تزيد من اإلفرازات العصابية والعدوانية يف اجلسم لتثري يف الفرد روح  

القهر االجتامعي  لذلك فإن    ؛العنف واحلقد والكراهية، واستخدام القوة للرد ورفع القهر

مثل    ، بل يتعد ذلك ليأخذ أشكاالً أخر متعددة  ؛ ال يتوقف عند السخرية واالستهزاء

عدم املساواة بني األشخاص، والنبذ االجتامعي واغتصاب احلقوق واختالف اللغة أو القهر  

  وال ننسى أن نشري اللغوي، وعدم العدالة يف بعض املواقف اإلدارية والرتبوية والقانونية.

هنا إىل أن العنف هو صورة األنا واألنانية يف الفرد، وأن العالقة بينهام مضطردة فكلام زادت  

أالنا كان العنف أكثر شدة، فالتهمة الشخصية والتكفري والزندقة والتهجم واإلهانة كلها  

العدوانية عند الفرد وتزيد من حساسيتها. وبالرغم من كثرة البحوث  عوامل تذكي األنا  

 

إجالل    - ٢٩ والنشر،١٩٩٩(   إسماعیلحلمي،  للط�اعة  ق�اء  دار  األسري.  العنف    القاهرة،   م). 
 . ٤٦ص .١ط،
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إىل  التي   األطفال  تشري   لد املكتسب  العنف  انتشار  تناول  يف  اإلعالم  وسائل  سلبية 

تلك   ؛املراهقني  عىل  يسيطرون  الذين  ورا  ألن  يقف  ومن  اإلعالمية،  من ءالوسائل  ها 

العنف واجلريمة والقتل وحوادث االعتداء   النارشين واملخططني مازالت تتخذ من مادة 

األطفا  وقتل  واالغتياالت  اليوم  ٣٠ل والتفجريات  العامل  إىل  نظرنا  فإذا  اجلميع  .  أن  نجد 

باالنفعاالت واالغتياالت الشخصية والنفسية والوجدانية، فالواجب    ءيعيشون يف عامل ميل 

حيتم علينا أن نغري من أسلوب اخلطاب اإلعالمي والعرض اإلخباري، حرصاً عىل األجيال  

بذلك سبقاً صحفياً   املعارصةالقادمة، ولنسجل  املجتمعات  ،  وإعالمياً وسيكولوجياً عىل 

االجتامعية   التنشئة  أن  الغربيني  من  الكثري  أن  هو  باإلشارة  واجلدير  للنظر  امللفت  فاليشء 

الصاحلة ترتكز عىل درجة عالية من احلقد والكراهية واالنتقام واملعارضة، ويعود ذلك إىل  

ال الداخلية واخلارجية، وعدم  البيئية  السلبية  العوارض  التي هي من أسوأ الصفات  عدالة 

إذ أن تأثري تلك العوارض تغري من إفرازات الغدد الدماغية    ؛ التي تتأصل يف النفس البرشية

التي تؤثر يف خاصية الترصف السليم، فإذا انعدم تلك اخلاصية خيلق االضطراب النفيس  

 

الكو�ت،   م).المدینة اإلسالم�ة األصول�ة واإلرهاب. دار الساقي،٢٠٠٨الد�المي، عبدالصمد(  -  ٣٠
 . ١٥، ص١ط
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ك  املتكررة  لالعتداءات  الكثريين  يدفع  مما  لعوالفكري،  فعل  أحيانً رد  والقهر  الرضا   ا دم 

يف    عية السالبة كانتا السبب األساسأخر. وهاتان اخلصلتان االستفزاز والتنشئة االجتام

والسباب   والذم  الردع  عىل  املبنية  االجتامعية  التنشئة  لعنف  املصاحب  العدوان  روح  رفع 

االعرتاف   وعدم  والنزاعات،  الرصاعات  ظاهرة  تفيش  إىل  تؤدي  ما  كثرياً  باآلخر،  والتي 

 .  ٣١وهذا ما يعرف بالعنف املوروث 

وبالرغم من كثرة الدراسات والبحوث يف التمييز بني العنف والرفق، إال أن التفاعل مع      

باجلدار   رأسها  ترضب  الذات  سيطرة  عن  خترج  عندما  فاملرأة  شيوعاً،  األكثر  هو  العنف 

ي يظن بأن رضب الرأس  لتعدل من درجة النسيان والوسوسة يف داخل نفسها... ومن الذ

وتقطيع الشعر ومتزيق الثياب قد يكون حالً لظاهرة العنف. ولننظر إىل ذاك الطفل الذي  

يسقط عىل األرض ونظره متعلق بأمه ثم يبدأ بالرصاخ والعويل ال لسقوطه عىل األرض بل  

ب  لفزع أمه عليه وجزعها يف نظرهتا إليه ورصاخها من هلعها عليه، وكيف يكون موقف األ

الذي علق عليها   الرتاب  ينهض وينظف مالبسه اجلديدة من  أن  الطفل  عندما يطلب من 

 
،  ١م). الطب النفسي المعاصر. مكت�ة األنجلو المصر�ة، القاهرة، ط١٩٩٢عكاشة، أحمد(  - ٣١

 . ١٨ص

 



 

۳۹ 

 

جراء السقوط بدالً من البكاء والعويل، ولنتذكر ذلك االبن املرعوب جراء تأنيب والديه  

فاألب الذي حيتقر زوجته أمام أوالده   عىل كل خطأ قد يرتكبه وإن كان عفوياً،وتعزيرمها  له  

نفس الذكور منهم نفس االزدراء، وذات السلوك ضد أمهم وأخواهتم اإلناث  أيضاً يزرع يف  

  اللوايت ينتاهبن اخلوف واإلحباط واجلزع والتسليم لألمر الواقع.

اإلنسان،       دماغ  يف  الالإرادية  العمليات  من  التفكري  أن  يعلم  فالكل  سبق  ما  وعىل 

تستقر   للحكم  وسيلة  العنف  سياسة  تتبع  التي  نفوس  فاحلكومات  يف  واخلوف  الرعب 

النفسية لد األجيال ويتوارثوهنا جيالً بعد   العقد  الذي يؤد إىل تفيش  مواطنيها، األمر 

جيل، لذلك فإن مرض العنف النفيس يف حاجة إىل العالج ال خيتلف كثرياً عن األمراض  

ب إال  املطلوبة،  النتائج  حتقيق  وتقنيّاً  زمنياً  السهل  من  وليس   ،األخر تطبيق  اجلسمية 

  فضال عن االجتامعية،  ، والدراسات العلمية  كافة  اإلرشادات الطبية والعالجات الروحانية

 اآلخرين يف بناء دولة املواطنة. التوعية الدينية والثقافية املتواصلة، واالعرتاف بحق 



٤۰ 

 

 أنماط العنف األسري  

ير بعض العلامء أن العنف هو شكل من أشكال القسوة والسيطرة واهليمنة عىل الضحية      

املناورة للكشف عن قوهتم باستخدام اإلذالل   املعتدون كأسلوب من أساليب  يستخدمه 

 والعزل والتهديد والتخويف واحلرمان واللوم وغريها. وللعنف أنامط خمتلفة منها: 

   ا اصطالحً  * العنف األرسيّ 

  بأنّه إحلاق األذ بني أفراد األرسة الواحدة؛ كعنف الزوج ضدّ   يُعّرف العنف األرسيّ     

نف الزوجة ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كالمها اجتاه األوال د، أو عنف  زوجته، وعُ

يشمل هذا األذ االعتداء اجلسدي، أو النفيس، أو اجلنيس، أو    إذ  ؛األوالد اجتاه والدهيم 

أو اإلمهال، أو سلب احلقوق من أصحاهبا. ويف تعريف آخر للعنف األرسي هو    التهديد،

راد به إثارة اخلوف، أو التسبب باألذ سوآء     ا جنسي  م ، أا نفسي  م ، أ ا كان جسديأأيّ سلوك يُ

، وتوليد شعور اإلهانة يف نفس الرشيك،  دون التفريق بني اجلنس، أو العمر، أو العرقمن  

ديد، أو الرضر العاطفي، أو اإلكراه اجلنيس، وحماولة السيّطرة عىل  أو إيقاعه حتت أثر الته

الطرف األضعف باستخدام األطفال، أو احليوانات األليفة، أو أحد أفراد األرسة كوسيّلة  

ثقتهم   األرسي  العنف  ضحايا  يفقد  ما  وعادة  املقابل،  بالطرف  للتّحكم  عاطفيّة  ضغط 



 

٤۱ 

 

ل طبّي لعالج  بأنفسهم، وينتاهبم الشعور بالعجز، والق لق، واالكتئاب الذي يتطلب تدخُ

 هذه اآلثار. 

جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشرتك مع الضحية بمكان   العنف األرسيّ   دُّ ويع      

باً للضحية،    ا ا، أو صديقً ا أو سابقً ا حاليًّ كون بينهام طفل، أو قد يكون زوجً اإلقامة وقد ي مقرّ

ضمن يف  ا  ويشمل العنف املصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر حمميّ قضائيًّ 

العنف األرسيّ  العائيل. ويشمل  أو  العنف األرسي  أوسع من األرسة  قوانني  فقد    ،دائرةً 

تكون هناك عالقة وثيقة بني اجلاين والضحية خارج نطاق األرسة الواحدة؛ كالعنف الذي  

 ، منها: عدة  دوافع األرسيصدقاء العائلة. وللعنف قارب أو أيرتكبه األ 

االجتامعية  .  ١ العادات    :Social motivationsالدوافع  يف  االجتامعية  الدوافع  تتمثّل 

أنّ   ثة  املورّ الثقافية  املعتقدات  هذه  ومن  واألجداد،  اآلباء  عن  األبناء  يرثها  التي  والتقاليد 

رشيكة   عىل  السيطرة  يف  احلق  اهليبة،  للرجل  من  عالٍ  قدرٍ  األرسة  ربّ  وإعطاء  حياته، 

أو   بالعنف  عائلته  عىل  السيطرة  عىل  قدرته  مقدار  يف  يتمثّل  رجولته  مقدار  بأنّ  واالعتقاد 

القوة، بينام تقل هذه الدوافع كلّام زادت نسبة الثقافة والوعي يف املجتمع، فبعض األفراد ال  

التقاليد هبذه  االجتام  ؛ يؤمنون  الضغط  عائالهتم.  لكنّ  تعنيف  إىل  يدفعهم  حوهلم  من  عي 

وهنالك دوافع أخر للعنف ناجتةً عن التغريات االجتامعية كاحلمل أو إصابة أحد أفراد  
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٤۲ 

 

ارتكاب   التغريات إىل  أُمهِلوا بسبب هذه  الذين  ممّا يستدعي أحد األفراد  األرسة باملرض، 

م باملوقف وإظهار النفس. وهنا ختتلف   صور الدوافع االجتامعية املؤدية  العنف بُغية التحكّ

إىل العنف باختالف مستو الدين، أو مستو تأثّر األرسة باملحيط اخلارجي، وباختالف  

، بمد انتشار   ا كبريةً أو صغريةً شكل األعامل، والتقاليد، واألعراف فتكون درجة العنف إمّ

ال املستويات  اختالف  منها  للعنف  املؤدية  االجتامعية  الدوافع  والعمرية،  صور  فكرية، 

د   وتعدّ الزوجية  احلياة  استقرار  وعدم  الزوجني،  بني  والثقافية  واالجتامعية،  والدينية، 

وحدوث   حلّها،  يف  الزوجني  أهل  ل  وتدخّ األرسة  أفراد  بني  النزاعات  أيضاً  الزوجات، 

ا أو فقدان أحد  التنشئة اخلالطالق  أنّ  أو كالمها وضعف    طأ لوالدين، كام  الوالدين  ألحد 

لوازع الديني من صور دوافع العنف األرسي، وكذلك فقدان لغة التواصل واحلوار بني  ا

 أفراد األرسة، وضعف الروابط األرسية والنزاعات املستمرة حول أساليب تربية األطفال. 

االقتصادية  .  ٢ قد    :Economic motivationsالدوافع  االقتصادي  الوضع  تدهور  إن 

ال األمر  األرسة  حياة  يف  اللجوء  يؤثر  أو  الديون،  تراكم  أو  الوظيفة،  فقدان  عن  ينتج  ذي 

وارتفاع   اخليبة  مشاعر  نتيجة  وذلك  أرسته؛  أفراد  اجتاه  العنف  الفرد  ممارسة  إىل  للرهن، 

ية اىل العنف   مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي يعيشها، فاملشكالت االقتصادية املؤدّ

، تتمثل يف اآليت:   تتخذ أشكاالً خمتلفةً



 

٤۳ 

 

 ضعف املوارد وتدينّ مستو الدخل.  ل  عن توفري احتياجات املعيشة؛ أ. عجز األرسة 

 ب. حدوث نزاعات بني أفراد األرسة؛ لعدم االتفاق يف كيفية إدارة موارد األرسة.  

اليومية إدارة املرصوفات  كيفية  الزوجني عن  نزاعات بني  ض  أحيانا   ج. حدوث  تعرّ أو   ،

 األرسة لتدهور العالقة بينهم أو بني األوالد يف إدارة مواردهم.  

الذاتية والنفسية  .  ٣ الدوافع    :Self-motivation and psychologicalالدوافع  تُعرف 

ا هي التي تنبع من داخل اإلنسان، وتدفعه نحو ممارسة العنف، ويُمكن تلخيص   الذاتية بأهنّ

ال  صعوبة  يف  الدوافع  بالنقص،  هذه  والشعور  الذات،  احرتام  وتدينّ  بالغضب،  م  تحكّ

 واضطرابات الشخصية، وتعاطي الكحول واملخدرات. ويُمكن تقسيمها إىل نوعني: 

وهي الدوافع التي تظهر بسبب عوامل خارجية    : External motivesدوافع خارجية أ.  

ضه  عاشها اإلنسان منذ طفولته وقد تكون رافقته خالل مسرية حياته، مثل : اإلمهال أو تعرّ

لسوء املعاملة، فيلجأ إىل العنف داخل األرسة، كام قد تظهر هذه الدوافع بسبب مشاهدة  

اإلنسان يف سن الطفولة للعنف العائيل، واعتقاده مع مرور الوقت أنّ العنف وسيلة لضبط  

 األمور العائلية. 
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٤٤ 

 

ان منذ تكوينه نتيجة  وهي التي تظهر داخل اإلنس  :motives  Internalدوافع داخلية  ب.  

سلوك الطفل. وبناءً  عوامل وراثية، أو نتيجة أفعال غري رشعية صدرت عن اآلباء وأثّرت يف  

 : تيةعايري تأخذ العنف األنامط اآلعىل تلك امل

اجلسدي    *  واألمل  :  Physical violenceالعنف  باخلوف  الشعور  إىل  هيدف  عنف  هو 

ويشمل العنف اجلسدي حرمان الضحية من الرعاية الطبية  .  ٣٢واجلرح، أو املعاناة يف اجلسد

عند احلاجة، ومن النوم أو أداء أية وظائف رضورية للعيش، أو إجبارها عىل االنخراط يف  

استخدام املخدرات والكحول دون إرادهتا. أيضاً يشمل توجيه األذ اجلسدي عىل أهداف  

التي ترتتب عىل ذلك: كسور  . ومن أهم اآلث٣٣أخر مثل األطفال والشباب وغريها  ار 

العصب للقولون  املالزمة  املفاصل  والتهاب  والتمزقات،  بالرأس  وإصابات    ي، العظام 

وودّ   اإلجهاض،  ظاهرة  تفيش  جانب  إىل  هذا  والقرحة،  احلوض  كآالم  املزمنة  واآلالم 

 البنات... وغريها. 

 
، ١م).ال إكراه في الدین. دراسات في الفكر اإلسالمي، دمشق، ط١٩٩٧جودت سعید( - ٣٢

 . ١٥ص
علي(  - ٣٣ مر�ز   م).٢٠٠٢وطفة،  العر�ي.  الوطن  في  والعنف  التعصب  تحد�ات  إزاء  التر��ة 

 . ١١١، ص١األمارات، ط ،االسترات�ج�ةاألمارات العر��ة للدراسات 

 



 

٤٥ 

 

اجلنيس   العنف   *Sexual violence  وضع هو  فيه :  أجل    ، القوة  يستخدم  من  التهديد  أو 

احلصول عىل مشاركة يف نشاط جنيس غري مرغوب فيه، أو إجبار الشخص عىل االنخراط  

يف ممارسة اجلنس، حتى لو كان هذا الشخص هو الزوج أو الرشيك احلميم الذي سبق أن  

الصحة   منظمة  وتعّرف  والعنف.  العدوان  أعامل  فهو عمل من  بالرتايض،  اجلنس  مارس 

اجلنيس عىل أنه: حماولة احلصول عىل فعل جنيس، أو تعليقات أو حترشات    العاملية العنف 

جنسية غري مرغوب فيها، أو أفعال مشبوهة أو موجهة بطريقة أخر ضد احلياة اجلنسية  

النظر عن عالقته بالضحية، ويُعّرف   للشخص باستخدام اإلكراه، من أي شخص بغض 

سة اجلنس يف حال كان املرتكب هو الزوج أو  أيضاً باالعتداء اجلنيس وهو عدم الرضا بمامر

 .  ٣٤غريه

املشاركة يف فعل جنيس ضد رغبته    - ١ القوة اجلسدية إلجبار الشخص عىل  أو  استخدام 

 .  أم ال  مكتمال الفعل  أكانرغبتها، سواء 

 
٣٤ -.Psychological Maltreatment of Children and ١٩٨٧Brassard,M,R. 

Youth. New York.:١٢ 
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، أو غري  أو حالته  حماولة ممارسة اجلنس بمشاركة شخص غري قادر عىل فهم طبيعة الفعل  - ٢

دون السن القانونية، أو  نه  أل  ؛ عدم النضج لال فكرة عدم الرغبة يف املشاركة،  قادر عىل إيص

 حتت تأثري الكحول واملخدرات أو بسبب التهديد والضغط.  أنه أو   بسبب املرض والعجز،

: ويشمل االعتداء عىل الضحية وإذالله إما رساً  Emotional violence* العنف العاطفي  

، أو عزله اجتامعيًا بإبعاده عن عائلته وأصدقائه. أو ابتزازه  إلخفاء بعض احلقائق  Pأو علناً 

الذايت. ومن صور االعتداء   بالسعادة واالستقالل  بإيذاء اآلخرين من حوله متى ما شعر 

أساسية يف حياته كاملال  من موارد    إليه العاطفي أيضاً احليلولة بني الضحية وكل ما قد حيتاج

 والوظيفة. 

يت     العاطفي  أو  فالعنف  للضحية  ا  هتديدً خالهلا  حتمل  أن  يمكن  لفظية  إساءة  أي  ضمن 

إخافته أو التقليل من قيمته أو ثقته بذاته أو تقييد حريته. ومن صور العنف العاطفي هتديد  

الضحية بالقتل يف حال فكر بأن يتخىل عن عالقته باجلاين، واالنفضاح علنًا إذا ما أقبل عىل  

املس التي  تفيش اجلريمة، واالنتقاد  العبارات  املستمرة، وإطالق بعض  الشتائم  بتوجيه  تمر 

. وغالباً ما  ٣٥من شأنه أن يقلل من ثقته بنفسه، وهذا ما يسمى بالعنف اللغوي العاطفي 

 
واإلرشاد، و�الة القوى    م). العقاب أس�اب وآثار. قسم التوج�ه٢٠٠٦محسن، صالح(  - ٣٥

 . ١٥، ص ١العالم�ة القاهرة، ط



 

٤۷ 

 

بتلقني   وذلك  الضحية،  عىل  العاطفي  العنف  يف  للتامدي  األطفال  باستخدام  اجلاين  يقوم 

عىل مس لرتديدها  القاسية  العبارات  بعض  يقوم  األطفال  آخر،  جانب  ومن  الضحية.  امع 

اجلاين بتضليل الضحية بأن يترصف ترصفات ليست منطقية بغرض تشتيت تركيز الضحية  

كأن يقول شيئاً وهو يعني شيئاً أخر أو يفعل شيئاً ويقصد منه شيئاً آخر  حينئذ يشعر الضحية  

أم هو متوهم فقط؟    فعالً   هل هو يتعرض لعنف عاطفي  ، نفسهبعدم األمان ويبدأ بمسائلة  

كبري لفصل الضحية وعزله، وعدم السامح له بالتواصل مع عائلته  وهنا يقوم اجلاين بجهد  

وأصدقائه، وهذا يتسبب بإبعاد الضحية عن أي شخص قد يكون له دور يف إقناعه بالتخيل  

من  . لذلك كثرياً ما نجد ضحايا العنف العاطفي يف حالة ٣٦عن العالقة التي تربطه باجلاين 

سيطرة   حتت  وبأهنم  أنفسهم،  يمتلكون  ال  بأهنم  يشعرون  ما  وغالباً  واإلحباط،  اليأس 

لالنتحار   تعرضهم  احتاملية  من  يزيد  الذي  االكتئاب  من  يعانون  ما  عادةً  فهم  اآلخرين، 

 وإدمان املخدرات والكحول... وغريها. وتنقسم العنف العاطفي إىل أقسام، منها:   

اللفظية  ١ اإلهانة   .Verbal insult :  است عن طريق    عامل وتشمل  للتهديد،  كإشارة  اللغة 

والسخرية   اللوم  مثل  عدوانية  أفعال  تشمل  قد  اللفظية  فاإلهانة  الشتائم.  أو  اإلساءة 

واالزدراء واالنتقاد، ولكن هناك أيضاً أشكال أقل وضوحاً لإلساءة اللفظية كالتعبريات  

 
 . ٢٣م). المصدر نفسه، ص٢٠٠٦(محسن، - ٣٦
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اإلساءة   من  وخالية  سليمة  تبدو  التي  حماوالت  اللفظية  طياهتا  يف  حتمل  أهنا  غري  ظاهرياً 

 لإلهانة أو لالهتام أو ألشعاره بأنه غري مرغوب فيه.   

املادية  ٢ اإلساءة   .Material abuse :    أحد يسيطر  عندما  العنف  أنواع  من  نوع  وهي 

املالية،   املوارد  إىل  الوصول  يف  اآلخر  الطرف  مقدرة  عىل  الزوجية  العالقة  يف  األطراف 

 ن املُستخدمة م املوارد  الطرف اآلخر من امتالك املوارد املالية أو تقنني مقدار  وتشمل منع  

الضحية واحلد من قدرهتا الصحية، أو إجباره عىل االعتامد مادياً عىل اجلاين، وهذا يشمل  

املعتدي    ذلك، قد حيدُّ   فضال عنمنع الضحية من احلصول عىل التعليم والتعلم وظيفياً. هذا  

لرياقب كيفية رصف الضحية للامل أو رصف مال الضحية بدون   ؛ةمن مرصوف الضحي

املالية  ممَّ   ؛موافقته  املوارد  للحد من  أو رصف مدخراته كاملة  الضحية  إىل مديونية  يؤدي  ا 

املتاحة له، وهنا يتعرض الكثري من الضحايا الذين ما زالوا يعيشون مع املعتدين إىل نسبة  

ا من التوتر واخلوف والق  األمر الذي يساعد عىل انتشار االكتئاب النفيس.   ،لقعالية جدً

ترتفع خماطر العنف األرسي عىل الصحة النفسية    : Domestic violence. العنف املنزيل  ٣

أكان  خالل فرتة احلمل، خاصة إذا تعرض املرأة احلامل ألي شكل من أشكال العنف سواءً  

آثار سلبية عىل األم واجلنني معا، فإساءة    ،العاطفي  م أ  ، اللفظي  مأ   ،اجلسدي مما يؤدي إىل 

أثناء حدوث  يف  كان  أاملعاملة يمكن أن تكون مشكلة طويلة األمد يف العالقة الزوجية سواء  



 

٤۹ 

 

أن هناك ثالثة أنواع رئيسة من عنف    ): مايكل جونسون (بعده. ويف هذا وير    مأ   ، احلمل

 :٣٧ضوء السياق االجتامعي والثقايف وهي  يفالرشيك يظهر عندما تتنوع دوافع مرتكبيها 

وهو شكل من أشكال سيطرة الرشيك عىل    :Intimate terrorismأ. اإلرهاب أحلميمي 

حيدث   ما  وكثرياً  العاطفية،  العالقة  عىل  يعتمدون  الذين  الرجال  ويشمل  عندما  رشيكه، 

 يتعرض أحد أو كال الزوجني للرضب جسدياً. 

رشكائهم،  الضحايا ضد    وهو عنف يامرس من  :Violent resistanceب. املقاومة العنيفة  

 ويتضمن الرجال ذوي النفوس املضطربة، وذوي امليول الالإرادية.  

العنيفة  ج.   نادر من عنف الرشيك احلميم حيدث    :Violent controlالسيطرة  وهو نوع 

 عندما يترصف كال الرشيكني بطريقة عنيفة، ويكافح من أجل السيطرة.  

حاالت  الرغم من تباين حدوث حاالت العنف من املرأة ضد الرجل، إال أن أسوأ  وعىل      

يكون    الرجل ضد املرأة أحياناً، فاحلمل بحد ذاته يمكن أن  عنف املنزيل هي التي متارس منال

مل   إذا  اإلكراه،  من  فيمكن  ينوعاً  الرشيكني،  بني  توافق  إىل  كن هنالك  يسعى  أن  للحامل 

 
 . ٣٩. ص ١م). العنف األسري. دار الهدى الثقاف�ة، دمشق، ط٢٠٠٠الوهاب( لیلى، عبد - ٣٧
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٥۰ 

 

يمكن   هنا  ومن  جسدياً.  يشكل عنفاً  اجلنني  أذية  أن  أدرك  إذا  مؤقتاً  املنزيل  العنف  توقف 

اإلشارة إىل وجود عالقة قوية بني العنف األرسي وإساءة املعاملة بمختلف أشكاهلا، وأكرب  

دليل عىل وجود العالقة بينها ارتباط الصحة اجلسدية بظهور املضاعفات النفسية عند احلمل  

 . posttraumatic stress disorder، وهذا ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة والرضاعة

إن قضية االجتار بالبرش من الظواهر االجتامعية    :Human traffickingاالجتار بالبرش  *  

واالقتصادية التي شغلت العامل، وما برحت تؤرق شأن اإلنسانية اليوم، ولذلك أطلق عليها  

دية املعارصة)، فهي ظاهرة تفشت يف كثري من البلدان ألسباب  يف أدبيات السياسة (بالعبو

االستقرار   وعدم  النساء،  ضد  والتمييز  والتهميش،  واحلرمان  املدقع،  الفقر  منها  خمتلفة 

السيايس، وهشاشة القوانني والنظم السياسية لبعض الدول. فعندما ينعدم كل ذلك تلتهب  

تدفع   التي  واحلروب  والنزاع  الرصاع  غري  امل نريان  اهلجرة  إىل  عسى  ستضعفون  الرشعية، 

يمكن أن يعيشوا فيها، غري أن هنالك من يعبثون هبؤالء الضعفاء  ةً  ا آمنولعل أن جيدوا أرضً 

وترهيبا  يست  قرصنة  احلامية  حاجتهم  غبوازع  الون  عصابات  إىل  ويمثلون  والسكن.   ملأو

أو القتل أحياناً   ، الق رصاحهموالبيع واإلرغام بدفع دية مالية مقابل إطمتتهن مهنة الرشاء 

أو ممارسة الرذيلة مدفوعة الثمن. وقد هنى اإلسالم عن هذه املامرسة اللعينة منذ مخسة عرش  

تعاىل: لقوله  بَائِلَ  {قرناً،  قَ وَ وباً  عُ شُ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ وَ أُنثَى  وَ رٍ  كَ ذَ مِّن  م  نَاكُ لَقْ خَ إِنَّا  النَّاسُ  َا  أَهيُّ ا  يَ



 

٥۱ 

 

فُوا إِنَّ أَ  ارَ بِريٌ لِتَعَ لِيمٌ خَ مْ إِنَّ اهللاََّ عَ اكُ ندَ اهللاَِّ أَتْقَ مْ عِ كُ مَ رَ ...  {)، وقال تعاىل:١٣(احلجرات: }كْ

ن يُكْ  مَ يَا وَ نْ َيَاةِ الدُّ ضَ احلْ رَ وا عَ تَبْتَغُ ناً لِّ َصُّ دْنَ حتَ اء إِنْ أَرَ بِغَ ىلَ الْ مْ عَ تَيَاتِكُ وا فَ هُ رِ الَ تُكْ إِنَّ وَ نَّ فَ ههُّ رِ

ن بَعْ  يمٌ  اهللاََّ مِ حِ ورٌ رَّ فُ نَّ غَ هِ اهِ رَ   ")، وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم:٣٣(النور:   }دِ إِكْ

اً فأكل ثمنه،  قال اهللا: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب ثم غدر، ورجل باع حر

(رواه البخاري). فجعل الشارع احلكيم  "فاستوىف منه ومل يعط أجره  اورجل استأجر أجريً 

خصم جلميع الغادرين،    ) عز وجل(البرش من أبواب اخليانة والغدر والظلم، واهللا  االجتار ب

ا يتعلق بحقوق    ؛إال أنه أراد التشديد عىل هذه األصناف الثالثة  ا شنيعً ألهنم ارتكبوا جرمً

ا وحلف عليه باهللا ثم نقضه، والثاين   اإلنسان، فأحدهم غدر بأخيه اإلنسان، فعاهده عهدً

احلر، والثالث أكل مال أخيه اإلنسان األجري، وهو داخل يف إثم املتاجرة باع أخاه اإلنسان  

 بالبرش كالثاين؛ ألنه استخدمه بغري حق.  

الذاتية، ونرش       املراقبة  تنمية  باآليت:  الالإنسانية، جيب علينا  املعضلة  وللخروج من هذه 

املعلومات استقاء  يف  الدولية  باملعايري  وااللتزام  الديني،  خالل    الوازع  من  منها  والتثبت 

الوقاية   أساليب  وتفعيل  البرش،  لتهريب  كنقاط  تستخدم  التي  والسواحل  الثغور  مراقبة 

وتطويرها، وتبادل عقد املؤمترات والندوات بني الدول للوقاية من وقوع اجلريمة، ومعاقبة  

وا اجلريمة،  هذه  ممارسة  إىل  تدفع  التي  اخلصبة  البيئة  هتيئة  يف  املتسببة  عىل  الدول  حلرص 
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معاجلة األسباب والدوافع التي هتيئ املناخ املناسب لإلجتار بالبرش، وإنشاء سياسات حمفزة  

الفقر وضامن العيش الكريم، وتوفري فرص التعايش السلمي بني املجتمعات البرشية،    ضدّ 

 ورفع الوعي الديني واإلنساين.

 مآالت العنف األسري 

دواعي  نّب  لقد دعا اإلسالم إىل اللني والالعنف يف شتّى جماالت احلياة، وقد أكد عىل جت    

نّ اإلسالم  بام أة التي غالباً ما تؤدّي إىل فساد العباد ودمار البالد. والعنف وأسبابه الرئيس

ق إالّ حتت ظالل اللني والالعنف، فإنّه   ر  يروم للبرشية سعادهتا األبدية التي ال تتحقّ أخذ حيذّ

ة من أسباب العنف والبطش التي ال جتني البرشية   منها سو الويل والضياع. فمن أبرز  بشدّ

واحلسد،   كالغضب،  عنها:  النهي  ورد  التي  الذميمة  الصفات  للعنف  املولّدة  األسباب 

والتنابز باأللقاب، وعىل ذلك يمكن إمجال  والعصبية، والبغي، واحلقد، والغيبة والنميمة،  

 ب يف اآليت: األسبا 

يرتبط العنف باألجواء العامة املشحونة باالحتقان السيايس    . أسباب داخلية وخارجية: ١

االختالف   حالة  متثل  اخلارجي،  الصعيد  فعىل  الوطن...  يسود  الذي  واالجتامعي 

النموذج   وهذا  اجلامعات،  طالب  بني  العنف  أسباب  أبرز  أحد  السيايس  واالستقطاب 



 

٥۳ 

 

من كثري  يف  العقبة  هذا    تشكل  يف  للنظر  وامللفت  والوالئية،  املركزية  اجلامعية  املجتمعات 

تأجيج العنف اجلامعي،  السياق، أن االنتامءات اإلثنية والقبلية كثرياً ما تساهم بشكل كبري يف  

عنهذا   واإلحساس    فضال  الذايت،  واالهنزام  بالكبت،  املادي  الشعور  بالنقص  الدائم 

وما عند غريه وحياول لفت االنتباه حتّى لو كان بالطرق  واالجتامعي، فيقارن بني ما عنده  

اخلاطئة. هذا باإلضافة إىل عدم استغالل الطالب وطاقاهتم لنهضة األمة ورفعتها، وزيادة  

أعداد العاطلني عن العمل يف صفوف الطالب ممّا يؤدّي إىل انتشار العنف يف املجتمعات  

عىل النفس، واألفراد، واملجتمع، كذلك   اجلامعية، نتيجة جهلهم بعواقب العنف وأرضاره 

من أخطر األسباب استغالل الدين يف حتقيق األهداف احلزبية، وهذا مرده إىل عدم الفهم  

التأثر   وأيضاً  السياسية،  املامرسة  يف  واألخالقي  الدينيّ  الوازعٍ  وغياب  للدين.  الصحيح 

 باجلامعات واألصدقاء يف ظل التحالفات احلزبية. 

ثقافة لعالج الكثري من    أنهليس هناك أحد ينظر إىل العنف ب  م الرأي اآلخر: . عدم احرتا ٢

األمراض املجتمعية التي تظهر بني الفينة واألخر، واوضح مسببات العنف الطاليب هو  

الختالف املزاج الفكري والسيايس، أو تباين البيئات التي وفد   ؛ عدم احرتام الرأي اآلخر

عدم حصول الطالب عىل جرعات تعليمية كافية لسد    عنفضالمنها هؤالء الطالب، هذا 

  أوقات فراغهم، ويف هذه احلالة يشعر الطالب بعدم وجود الرضا النفيس، االمر الذي يؤد
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اجل قولهإىل  يمكن  والذي  العنف.  نحو  عىل    : نوح  تقترص  ال  االحرتام  انعدام  ظاهرة  إن 

فحسب  واملعاهد  املجت   ؛اجلامعات  فئات  لتطال  امتدت  السوداينبل  من  كله  مع  لذلك   ،

اسباب قبول    افر الرضوري بمكان إعادة النظر يف امليزان الرتبوي والتعليمي، والعمل عىل تو

 اآلخر. 

السياسية: ٣   اجلرعات  من  الزائد  الشحن  مكونات    .  بني  السياسة  االختالفات  شكلت 

حالة من الفوىض    األحزاب السودانية جزء من ثقافة العنف يف اجلامعات، مما أد اىل انتاج

بني أوساط الطالب، األمر الذي أفضت فيام بعد إىل تفيش ثقافة استخدام القوة والترشيد،  

ونزاعات   رصاعات  ومناطق  مضطربة،  بيئات  من  يأتون  الطالب  هؤالء  من  فالبعض 

بحامس   فيها  يستمرؤون  السياسية  باملشاجرات  امليلء  اجلو  هذا  جيدون  فعندما  وحروب، 

ضافة إىل أن معظم هؤالء الطالب هم يف املراحل األخرية من املراهقة، ولدهيم  زائد، هذا باإل

طاقة جسامنية وفكرية عالية يريدون تغريقها، ويف ظل ضعف التوجيه الرتبوي والتعليمي  

يوجهون هذه الطاقة نحو ممارسة العمل السيايس بطريقة جيعلهم يرتكبون األخطاء الفادحة  

بني فالتجاذبات  يف    والكبرية.  سواء  السودانية  باجلامعات  لألحزاب  السياسية  الكوادر 

فرتات سابقة أو آنية ساعدت يف انتشار  ثقافة العنف وأصبح فيام بعد جريمة مفتعلة بني  

ه ففي هذه احلاالت كثرياً ما يفلت اجلاين  ئحزبه، وحيمي مبادفكل كادر ينارص  األحزاب  



 

٥٥ 

 

أثناء ممارسة الفوىض السياسية،  يف  ألن مثل هذه اجلرائم دائامً حتدث    ؛ احلقيقي من العقاب

املتهمون   يكون  احلاالت  أغلب  من    وبذلك،  برياءً أويف  والقتل  العنف  جرائم  تتحول 

ساحات النشاط السيايس اجلامعي إىل املجتمع السوداين عامة، فأي انفالت يف اجلامعات  

 النسيج االجتامعي بالبالد.  مَ ثَّ يقود إىل تدمري العملية التعليمية ومن  

أثَّ لإن    . غياب الرقابة األرسية واملجتمعية: ٤ يف    اكبري  ارغياب الرقابة األرسية واملجتمعية 

فاألرسة   اجلامعات،  (الوالدين)استقرار  األساسيني  احلياة    لةمشغو  بركنيها  هبموم 

ب وهم يف هذا العمر،  والضغوط االقتصادية أكثر من اهلموم الرتبوية والتعليمية، فالطال

لّ أوقاهتم مع الوسائط ا ما جعل اجلو املحيط هبم  إلعالمية وااللكرتونية احلديثة،  يقضون جُ

  ، عنيفاً، أما اليوم فان تلك الضغوط املعيشية جعلت الشباب مثالً يف عجلة دائمة من أمرهم 

ق  بعيدة  رارات  يريد الواحد منهم بلوغ هدفه بأقرص الطرق، وهذه العجلة تدفعهم الختاذ 

الصواب  أن    عن  أو سالحاً، مل ال طاملا  يأخذ يف جيبه سكيناً  وغري مدروسة، فهنالك من 

يف حياته. فالطالب يف كثري من األحايني ال يدخل    القراءة واالطالع ليس هلام مكانٌ الثقافة و

  من املسؤول عن هذا التدهور   :املكتبة حتى التخرج، فهو يعتمد عىل املذكرات، فالسؤال 

يف   والغريب  والثقايف؟  املحارضات  الفكري  حيرضون  ال  الطالب  بعض  هنالك  األمر 

من البدهيي أن يصبح االعتامد عىل ثقافة العنف هي السمة الغالبة  ف  ؛ ويمتحنون وينجحون
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مل   العتامدهم يف  فراغهم   ءالفضائيات  من    ؛أوقات  كثري  لشخصية  مكوناً  اضحت  مما 

فليس يف اإلسالم    ،النظر يف أمر هؤالء الطالب   يعيداالطالب، فالبد للمجتمع واألرسة أن  

حرية مطلقة مادام هنالك مقاصد للترشيع اإلسالمي، وكليّات مخس تنظم حاجة اإلنسان  

 يف هذه احلياة.  

الب ٤ التغريات  والسلوكية: ا .  والنفسية  ب  يولوجية   الرئيس ير السبب  أن  اخلرباء    عض 

واحلشد   السياسية،  للمامرسة  املرافق  العاطفي  الشحن  هو  اجلامعية  الطالبية  للمشاجرات 

، والذي  وبعدها   االنتخابات  أثناء يف  التي تشهدها الساحات اجلامعية    نافسات احلزيب، وامل 

ت بالتفكري  دفعت بعض اجلامعا ما يتحول إىل رصاع يف بعض األحيان. األمر الذي    اكثريً 

يف جتميد املامرسة السياسية التي كثرياً ما يسبب توتراً يزيد من فرصة نشوب العنف    ا جديً 

الطاليب. فكل جمتمع يمر بمرحلة انتقالية عىل سياق التطور العمري بالنسبة للطالب، لذلك  

جيب أن يكون سلطة األبوية مسيطرة يف مجيع املراحل العمرية للطالب، وحسب النظرية  

لنفسية االجتامعية فإن اإلنسان يكون عنيفاً عندما يامرس العنف  يف جمتمعه يف شكل سلوك  ا



 

٥۷ 

 

وثقافة اجلامعة  ٣٨وقيم  فإن  واملجتمعي  األرسي  الدور  هذا  انعدم  فإذا  ذلك  عىل  وبناءً   .

والسلو النفسية  الضغوطات  جلميع  املصب  اخلصبة  األرضية  الطالب  تصبح  فيأيت  كية 

ويقابلهم  األهل و  املٌعنّفون من القائم،  الكبت  ليفرغوا  اجلامعات  إىل  املجتمع املحيط هبم 

طالب آخرون يشاهبوهنم الوضع بسلوكيات مماثلة وهبذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد  

شلل  انتشارها، كام يف داخل اجلامعة تأخذ اجلامعات ذوات املواقف املتشابه حيال العنف  

ز عندهم تلك التوجهات والسلوكيات، فإذا كانت البيئة  وحتالفات من أجل االنتامء مما يعز

يتأثر   اجلامعة  خارج  بيئته  يف  فالطالب  عنيفة،  ستكون  اجلامعة  فأن  عنيفة  اجلامعة  خارج 

بثالث مركبات وهي: العائلة واملجتمع واإلعالم وبالتايل يكون العنف اجلامعي هو نتاج 

 للثقافة املجتمعية. 

اجلامعي هم طلبة   العنف املتسببني بحاالت  نية إىل أن معظم الدراسات امليدا  تشري بعضو   

ويقضون   دروسهم،  يتابعون  ال  املحارضات،  عن  كثرياً  يتغيبون  أكاديمياً،  منضبطني  غري 

اإلحباط والفراغ وفقدان اهلدف،  وقتهم بالشغب يف احلرم اجلامعي، وعادةً ما يشكون من  

 

،  ١م). العنف األسري. دار ق�اء للط�اعة والنشر، القاهرة، ط١٩٩٩حلمي، إجالل إسماعیل(  - ٣٨
 . ٣٤ص
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. وعىل  بقليلة مقارنة ببقية الطال م فئة ويتسببون يف كثري من االنحرافات الطالبية رغم أهن 

هذا، فإن العنف له تأثري سلبي عىل مناخ احلياة اجلامعية، مما جيعل ساحة اجلامعات تشكل  

ال هبذا  استمرت  إذا  الذي  األمر  إليها،  للوافدين  كبرياً  إىل  خطراً  الظاهرة  فسينقل  سلوك 

أن  بل  خترجهم.  بعد  سلبي  املجتمع  أفكارا  تولد  العنف  تكون    ةثقافة  التي  املعتقدات  يف 

سلوب تنشئة الوالدين كأن يكون أحدمها عنيفاً  أألن تكوينها يأيت اصالً من    ؛دائامً(كامنة) 

د يتعدامها إىل  بل ق،  سلوب ال يقترص عىل الوالدين فقطأو يعيش اضطراباً نفسياً وهذا األ

سوامها، فالذين عاشوا حتت وطأة احلروب والرصاعات نجد ان العنف فيهم سمة أساسية  

بصورة   اجلامعة  يف  أو  البيت  يف  أثره  فيظهر  اإلنسان  يكبل  وليس ظاهراً  كامناً  يكون  وقد 

عنيفة. فالطالب اليوم يعانون األمرين االضطراب والكبت النفيس نتيجة ظروف اقتصادية  

 تامعية. أو اج

  : Lack of values of tolerance and coexistence. غياب قيم التسامح والتعايش  ٥

إن ظاهرة العنف ال ترقى للتعميم، فأي جمتمع ال خيلو من اجلريمة، ولكل جريمة دوافعها،  

فحينام يُقبل طالب عىل العنف مع زميله ال يدرك قيم التسامح بني البرش، فالطالب الذين  

التعايش والتسامحيأتون من ب م  ألهنَّ   ، يئات وأماكن خمتلفة من السودان، يغيب عنهم قيم 

العنرصية،   أو  املناطقية  لكثري من االستفزازات  ضون  يُعرّ فهم  بيئات مضطربة،  يأتون من 
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وهذا بدوره يؤدي إىل اشعال فتيل العنف بصورة سافرة، ومن ثم القتل كأن تيسء لشخص  

فاظ نابية، أو جترحه يف ذاته بأساليب االستخفاف املختلفة، كل  يف قبيلته أو يف أهل بيته بأل

تلك املالحظات تفيض إىل نتائج مشينة، يف ظل غياب القانون واللوائح التي يمكن أن تكون  

 حمل تقدير واحرتام.   

ذهب بعض اخلرباء أن السبب الرئييس  :  Intolerance of tribalismالتعصب للقبلية  .  ٦

معات يعود إىل التعصب لإلثنية والقبلية بشكل عام، مما يظهر يف كثري  للعنف يف بعض اجلا 

بعض   يف  وتصل  الظاهرة.  حدة  من  يزيد  الذي   األمر  اآلخر  تقبل  عدم  إىل  األحيان  من 

األحيان إىل مرحلة العراك باأليدي أو باألدوات احلادة، أو إطالق للنار هبدف إظهار القوة  

  تقوم بعض املجموعات بمحاولة إغالق األبواب،  وختويف املنافس. ويف حاالت أخر

وحتطيم املمتلكات، كل هذه األساليب والوسائل تؤدي إىل تقويض االستقرار اجلامعات  

 بصورة خاصة، واملجتمع السوداين عىل وجه العموم. 

  : In order to ensure the individual's and rightsعدم مراعاة الفروق الفردية . ٧

املراحل   يف  الطالب  بني  تظهر  التي  الفردية  للفروق  أمهية  نعطي  ال  األحيان  من  كثري  يف 

  ؛ حسب نظرية الدوافع فاإلحباط هو الدافع الرئييس من وراء العنفباجلامعية املختلفة. و

إذ أنه بواسطته يتمكن الفرد من أن يشعر بالعجز الفكري. فهناك العديد من األمور التي  
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ف الطالب اجتاه تزايد ثقافة العنف، بحيث نجد من يرفضه، ومن يوافق عىل  تؤثر عىل مواق 

ينبع من عوامل   املزاجية، وهذا  له فلسفته  متشابكة كالبيئة والثقافة  عدة  استخدامه، وكلٌ 

السائدة واجلنس والنزعة الدينية وغريها. وقد يشكل الدين عنرصاً أساسياً يف حياة األفراد،  

النوازع الذاتية لإلنسان، خاصة حني يميل الشخص    يف تأثريه    فمن الصعب جتاهل عامل 

 .إىل إيذاء اآلخر

 Deteriorating educational and educationalتدهور البيئة الرتبوية والتعليمية  .  ٨

environment:    إن عدم وضوح القوانني واللوائح اجلامعية، جعل الطالب ال  يعرفون

جتاه جمتمعاهتم الذين وفدوا منها، كل ذلك خيلق العديد  حقوقهم وواجباهتم نحو أنفسهم وا

من اإلحباطات األمر الذي يدفعهم إىل القيام بمشاكل سلوكية تظهر بأشكال عنيفة تدفع  

 البعض إىل االنحراف القيمي واألخالقي، وأحياناً أخر إىل التطرف والغلو يف الدين. 

بالنقص  ٩ الشعور   .Feeling inferior:    أو األبناء غري  ويزداد هذا الشعور لد األيتام 

الرشعيني نتيجة عدم حصوهلم عىل الرعاية، فيتولّد لدهيم شعور باحلقد عىل جمتمعاهتم؛ ممّا  

الرتبية   سوء  نتيجة  أيضاً  بالنقص  الشعور  ل  ويتشكّ والعصيان،  االنحراف  نسبة  من  يزيد 

شعو رح  جَ من  احلذر  جيب  لذا  املدرسة؛  يف  أو  البيت  يف  التسبُّب  واملعاملة  أو  الطالب  ر 

بشعوره يف النقص؛ ألنّ ذلك سيدفعه لالنتقام بطريقة أو بأُخر.  
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املرئي  .  ١٠ العنف والدماء مع    :Visual Mediaاإلعالم  اعتياد اإلنسان عىل مشاهد  إنّ 

الرضب   مع  مرتبط  بشكل  البطولة  مفهوم  ترسيخ  إىل  يؤدّي  املشاهد  هذه  أبطال  تعظيم 

  والعنف.

إنّ ضعف    :Unemployment and weak economyوضعف االقتصاد  . البطالة  ١٢

االقتصاد، وانتشار الفقر والبطالة، وعدم توافر فرص العمل يسبب الشعور باليأس، وتدينّ  

حللّ   كوسيلة  العنف  تفيشّ  إىل  يؤدّي  أفرادها  عدد  ازدياد  مع  لألرسة  االقتصادي  الوضع 

 املشكالت. 

ال يقترص تأثري الكحول   :Drug and alcohol abuseتعاطي املخدرات والكحول . ١٣

اه أيضاً إىل تثبيط مراكز املراقبة يف   رات عىل اجلانب العقيل والبدين فحسب، بل يتعدّ واملخدّ

الدماغ؛ ممّا يؤدّي إىل جعل الشخص أكثر عرضة ملامرسة السلوكيات العنيفة واالستجابة  

  .بشكل عدواين للمؤثّرات

 دوافع العنف األسري 

النظريات  ه    منها  املختلفة،  بمعايريه  العنف  أسباب  عن  تتحدث  عديدة  نظريات  نالك 

ملرتكب   العقليّة  السوية، واخلصائص  السوية وغري  الشخصيّة  امت  التي تدرس سّ النفسيّة 
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مرتكب   لبيئة  اخلارجية  العوامل  يف  تنظر  التي  االجتامعية  النظريات  وكذلك  اجلريمة، 

ضغط والتعليّم االجتامعي، هذا باإلضافة إىل الظواهر املتعلقة  اجلريمة؛ مثل كيان األرسة وال 

البرشية  تغطية كل حاالت  ٣٩بالتجربة  بإمكانه  يوجد منهج كامل  الرغم من عدم  . وعىل 

العنف بأنامطه املختلفة، إال أن هنالك حماوالت جادة ملعرفة األسباب احلقيقية التي تدفع  

د عائلته، أو جمتمعه واآلخرين من حوله من ثالثة  أي فرد للترصف بعنف جتاه رشيكه أو أفرا

 مصادر، يتمثل يف اآليت:  

 التنشئة االجتامعية والبيئية ملرحلة الطفولة.   )١

 العالقات الثنائية يف مرحلة املراهقة.  )٢

 معرفة مستويات التوتر يف حياة الفرد واجلامعة.  )٣

 من أهم األسباب النامجة عن العنف ما ييل: و

 

العر�ي،   م).١٩٩٨(  فاوستو  أنطو�ني،  - ٣٩ اإلنماء  معهد  الجماع�ة.  والعدوان�ة  اإلنسان    عنف 
 . ٥٤ص .١ط بیروت،
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النفسيّة  *   السامت    : Psychological causesاألسباب  عىل  النفسية  النظريات  ترتكز 

العقلية.   االنفعاالت  عىل  السيطرة  وضعف  للغضب،  املفاجئة  كاالنفجارات  الشخصيّة 

وتشري بعض الدراسات إىل أن االضطراب النفيس واالضطرابات الشخصية هي عامل من  

عالقة وثيقة بني  مراحل نموهم املبكرة، لذلك هنالك    يفعوامل العنف يتعرض له األطفال  

زاد ممارسة العنف زادت  ، فكلام  ٤٠وقوع األحداث والعنف الذي يامرس يف مرحلة البلوغ 

 احتاملية األمراض العقلية.  

الذهني  *   الذهني    :Mental deficiencyالقصور  القصور  عوامل  أحد  العنف  تشكل 

، وقد يصل إىل مرحلة االهنيار العقيل عندما يكون العنف  اإلبداع  م أ   ، يف التفكريأكان  سواء  

ب الضمري عىل جرم أو خطيئة،  وسيلة من وسائل العقوبة والتأديب، أو صورة من صور تأني

  ؛ ما تكون العلة الفسيولوجية أو البيئية فالعنف مرفوض أخالقياً وسلوكياً واجتامعياً   ا وأيًّ 

أو الراضية، وصورة  من صور اخلوف وانعكاس    ألنه دليل من دالئل النفس غري املطمئنة 

للقلق، وعدم الصرب عند فقدان التوازن النفيس، ووجه من وجوه ضيق الصدر وقلة احليلة،  

 

م). م�ادئ علم االجتماع الدیني. ترجمة محمود قاسم. مكت�ة األنجلو  ١٩٩٨�استید، روج�ه(  - ٤٠
 . ٢٣٢.ص٢المصر�ة، القاهرة،ط
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عند األشخاص الذين يتصفون بضعف   السيامفالعنف يف هذه املرحلة يعترب مؤرشاً خطرياً  

إىل عنف ال حتده حدود  الشخصية، ونقصان يف رباطة اجلأش األمر الذي حيول ترصفاهتم  

احلقد والكراهية بل يتامدون إىل عنف أكثر فظاظة مثل القتل اجلامعي والتمثيل اجلسامين...  

 الخ.

عندما يتصف الفرد بصفة العنف تتحول الظاهرة    القسوة والفظاظة الكامنة يف العنف: *  

خيلفا إال كمداً   من صفة االكتساب إىل صفة الوراثة، فاالغتصاب والقسوة اجلنسية مثالً لن

واجلنني   املتلقية،  النفس  يف  وحرسة  اضطراباً  إال  يزرعا  معادلة  ولن  نفسه  يف  ختلق  املولود 

 الكآبة عندما مل جيد العناية الالزمة.  

األرسة: *   يف  الرشيدة  الرتبية  أثرً   غياب  الرشيدة  الرتبية  غياب  حتديد    ا بالغً   اتلعب  يف 

ظل   يف  العنيفة  علامء    إمهالالشخصية  ينصح  عليه  األبوين،  عند  السوية  والسلوك  القيم 

 االجتامع بعدم استعراض أي من تلك احلاالت أمام األطفال.  

ختتلف عاطفة األبوة واألمومة من طفل آلخر، ومن    تأثري حرمان عاطفة األبوة واألمومة: *  

من أن    عىل الرغم لتفريق بني األطفال بعضهم البعض، وجمتمع آلخر عالوة عىل التمييز وا
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  ، احلرمان األمومي  ثم يأيت   ، ون بصورة سلوكية سويةؤالكثري من األطفال املحرومني ينش 

 لعنف والسلوك غري السوي.  ل  حافزا ومولدا  كافة جوانبه املادية واملعنويةب واألبوي

داد غري السليم لوضع املراهقني  وتعني اإلع :Early traumaالصدمات النفسية املبكرة  *  

حينام يفقدون القدرة عىل حتقيق رغباهتم، فيزيد ذلك من ظاهرة االنفعال النفيس الناتج عن 

السلوك   إىل  بدوره  يؤدي  والذي  اجلسم  خاليا  يف  اهلرمونية  اإلفرازات  يف  االنتظام  عدم 

 العدواين. 

القهر االجتامعي أحد أهم مكونات العنف    دُّ يع  :Social oppressionالقهر االجتامعي  *  

العنيفة بني   املشكالت  أكثر  بأن  التقارير  العديد من  تشري  إذ  السواء.  للفرد واملجتمع عىل 

الطالب يف املدارس كانت بسبب السخرية واالستهزاء وتسلط الكبار عىل الصغار، مما قد  

من األحايني. وهنالك من ير  يؤدي كثرياً إىل انتحار بعض الطالب والطالبات يف كثري من  

أشكاالً   ليأخذ  ذلك   يتعد بل  واالستهزاء  السخرية  عند  يتوقف  ال  االجتامعي  القهر  إن 

أخر متعددة مثل عدم املساواة والنبذ االجتامعي، واغتصاب احلقوق، والقهر اللغوي،  

املواقف اإلدارية والرتبوية والقانونية، والالديمقراطية العدالة يف بعض  ، والشعور  وعدم 

 بالتفرقة والعنرصية، وعدم تكافؤ الفرص والطغيان وغريها.  
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كان  أسواء    ومكوناته  االستفزاز من أهم حمفزات العنف   دُّ يع  : Provocationاالستفزاز * 

تغيري إفرازات  إذ أن تأثريه غري العادي يؤدي إىل    ؛ احلواملأم    ، الشيوخ   م أ  ، ذلك عند األطفال

ر، وذلك كفيل بخلق االضطراب النفيس والفكري املصاحب  الغدد اجلسمية للطرف اآلخ

 للعنف. 

العاطفي  *   هي    :Emotional terrorismاإلرهاب  والكراهية  الكراهية،  نقيض  احلب 

نزعات   أن  اليوم نجد  إىل جمتمعاتنا  نظرنا  فإذا  البرشية،  النفس  العنف يف  مولدات   إحد

العاطفي الكبت  عن  الناتج  والتطرف  والكراهية  اجلنيس    احلقد  للعنف  السمة  املثري  هي 

اخلطوبة بني اجلنسني، وهنا يتغري سلوك الطرفان من احلب    مدةالغالبة، خاصة عند إطالة  

 العاطفي إىل اإلرهاب العاطفي.

وهو يف جممله عنف لغوي، فيه خروج عن نواميس    : Verbal violenceالعنف اللفظي * 

عادية، وينقسم إىل صنف فيه سباب بإحياءات  االحرتام وقبول اآلخر، أو عن االستعامالت ال

سباب   فيه  وصنف  من  جنسية،  الظواهر  هذه  وحتدث  الديني  ديني.  الوازع  فقدان 

واالجتامعي، وضعف الدور الرتبوي يف ظل تغريّ صورة القدوة احلسنة. وقد فرسها بعض  

 .علامء النفس واالجتامع بأنه يشكل حالة من حاالت الكبت النفيس
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تأيت نتيجة لتحقري اآلخرين، واالستهزاء   :Non-verbal violenceالعنف غري اللفظي  * 

 هبم، والسخرية منهم، واإلمهال بشخصياهتم، والتفرقة والتمييز... وغريها. 

التواصيل  *   التي    : Communicative violenceالعنف  السلبية  التأثريات  به  يقصد 

داخل  يف  مع األساتذة    م أ  ،مع بعضهم البعضأكان  أثناء التعليم سواء  يف  يتعرض هلا الطالب  

املؤسسات اجلامعية، ففي الغالب حتدث عند غياب احلوار بني العنارص املكونة للمنظومة  

وأطروحاته   أفكاره  عن  التعبري  يستطيع  ال  الطالب  أن  يعني  التواصيل  فالعنف  التعليمية، 

و اإلدارة)، األمر الذي أد إىل  وتصوراته مما جيعل من الصعب عليه تقبل اآلخر(األستاذ أ 

بعد اهتامم الطالب بالوسائط االتصالية يف نقل وتبادل    السيامتفيش السلوك غري السوي  

  ؛ إذ االنخراط نحو ممارسة اجلوانب السلبيةاملعلومات، األمر الذي دفع بعض الطالب يف  

نوع جديد من  اعتمد الكثري منهم عىل فضاءات التواصل االجتامعي، مما ساهم يف ظهور  

التهديد عرب   اجلامعية، مثل توجيه رسائل  املجتمعات  يشكل عقبة يف  العنف أصبح  ثقافة 

اهلواتف اجلوالة أو إنشاء صفحات عىل الشبكات العنكبوتية للتحريض وتشويه السمعة،  

نرش الصور الفاضحة، وبث الرعب يف نفوس    فضال عنافتعال الفوىض، هذا  والدعوة إىل  

 .األبرياء منهم
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يظهر هذا النوع من العنف عندما    :Violence towards oneselfالعنف جتاه الذات  *  

يشعر الطالب بالعزلة واالكتئاب املفرط واإلحساس بأنه منبوذ بني زمالئه، مما يدفعه إىل  

  .اجلنوح نحو التطرف مع الذات، أي امليل نحو االنحراف السلوكي(التدخني واملخدرات) 

من أخطر أنواع  هو  نتحار حني حيس بأن حياته دون جدو. فاليوم  وقد يصل إىل حد اال

 .العنف يف األوساط اجلامعية

 جائحة كورونا ظل  اآلثار النفسية للعنف األسري َّـ 

والعزلة       لالستغالل  يتعرضون  حني  واالعتداء  السلب  بحقيقة  الضحايا  يتفاجأ  وقد 

فعادة ال يملك الضحايا الوسائل التي متكنهم من التخلص من ويالت العنف    ،االقتصادية 

القليل  للموارد  ؛إال  والتدريب  املالية    الفتقادهم  كالتعليم  املتخصصة  الالزم.  واملهارات 

ا يؤثر   .  ٤١مراحل نمو الطفل عاطفيًا واجتامعيًا وسلوكيًا وكذلك إدراكياً   يفوالعنف عمومً

املشكالت  تعود بعض  النفيس عندما    وقد  والقلق  العدوان  زيادة  إىل  والسلوكية  العاطفية 

ع أن يوازن بني مطلوبات حياته الرضورية واحلاجيه  لفرد أنه فشل يف حياته، ومل يستطيشعر ا

والتحسينية وبالتايل يتشاءم الفرد من وجوده، وال يعطي لوجوده قيمة حقيقية، ويدلف نحو  

 
٤١  -Brassard,M,R.١٩٨٧.Psychological Maltreatment of Children and 
Youth. New York, p٢١. 



 

٦۹ 

 

ا بني  الظواهر  هذه  وتزداد  يف  الترشد،  تعينهم  التي  الدراسية  املهارات  توفر  لعدم  لطالب 

وأقراهنم. هذا   االعتداء عىل    فضال عنالتعامل مع أصدقائهم  الوثيق بني جتربة  االرتباط 

املبكرة. فاألطفال الذين يشهدون االعتداء عىل أحد  اآلخرين واإلمهال يف مرحلة الطفولة  

ح أن  ٤٢ا بعد الصدمة الوالدين هم األكثر عرضة لظهور أعراض اضطراب م . ومن املرجّ

ما تعلقت االعتداء باألم، وهنا جتد األم صعوبة  يف   إذا  أكثر شدة عليهم  العواقب  تكون 

 مساعدة طفلها للخروج من الصدمة النفسية.  

عىل       بالرتكيز  املتقدم  العامل  دول  من  كثري  يف  ينترش  العائيل  العنف  منع  برنامج  بدأ  وقد 

للعمل مع األطفال    عىل وفقبني األجيال  دورات كرس احلواجز   الوطنية  ملعايري(أوست) 

املعرضني للعنف العائيل أو التحرش اجلنيس. وهنالك جدالً كبرياً حول ما إذا كان الوضع  

أفضل للذكور من اإلناث يف العنف الزوجي أو ما إذا كانت هناك قاعدة جتريبية   دُّ احلايل يع

ب العالقة  األنامط يف  النفسانيني تشخيص  لتصور هذه  فاملطلوب من األطباء  الزوجني.  ني 

اضطراب العالقة الزوجية بشكل منتظم، وتقييم احتامالت االنتحار بني مرىض االكتئاب  

وألن بعض البيانات    ؛النفيس، ورضورة ختفيف الصدم الثانوية عىل من وقع عليها العنف 

  ؛ اخلطر األكرب بالنسبة للنساء   مدةي  التي تلت مبارشة االنفصال الزوجي ه  املدةتشري إىل أن  

 
 . ٣٢). مصدر سابق، ص٤٦م: ٢٠٠٠(لیلى،  - ٤٢
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مغادرة   إذ أو معاقبتهم عىل  الرجال لرضب زوجاهتم يف مسعى حلملهم  الكثري من  ينحو 

طريق   عن  الزواج  يف  العنف  احتامالت  من  األولية  التقييامت  استكامل  ويمكن  املنزل. 

املقابالت واالستبيانات املوحدة الستكشاف مزيد من العنف املنهجي. ونظراً خلطورة سامع  

وشدهت االعتداء  ضحايا  سواء  قصص  املهنيني  فإن  املستشارين  أم    ، الرشطةمن  كانوا  أا، 

أصحاب املهن الطبية هم أكثر عرضة خلطر الصدمة الثانوية أو الصدمة غري  أم    ، القانونيني

املبارشة مما يعرض املستجيب ملعاناة أعراض صدمة تشبه صدمة الضحية األصلية، وذلك  

يعانون من الصدمة  األبحاث أن الذين    بعد سامع جتربة الضحية مع االعتداء، وقد أثبتت 

ذلك، أنه عىل الرغم من أن  . ويستنتج من  ٤٣تظهر لدهيم عالمات رد الفعل بصورة مفاجئ 

ربون تدريب مهني ومزودون بمهارات الطب ملساعدة ضحايا العنف، إال أهنم   دَ األطباء مُ

ي إىل  مما يؤدِّ للعنف، ال يزالون يترضرون من التأثري العاطفي بمجرد سامع التجارب املؤملة  

لضامن السالمة اجلسدية،    ؛فقدان الثقة يف قدرهتم عىل املساعدة، وحتمل املسؤولية الشخصية

أن بعض األطباء الذين يعملون مع عدد كبري من ضحايا العنف قد يغريون من    أيضا   ظهرو

  تصوراهتم للجريمة، ويبدؤون بالشك يف سلوك اآلخرين عند غياب األمان، ويصبحون 

 

٤٣ - Miller,A,۱۹۸٤.For your Own: Hidden Cruelty in Child-rearing 
and the roots of Violence. New York.p۲٤. 
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الشخصية.  مدركني   العالقات  لبناء  يسعى  جمتمع  كل  يف  والسيطرة  السلطة  لقضايا  متاماً 

العنف بصورة موضوعية، وأن يكونوا   يتعامل األطباء مع ضحايا  أن  الواجب  لذلك من 

جزءاً من عملية تقييم ردود فعلهم العاطفية جتاه الضحايا إلجياد التوازن يف التعبري ومعرفة  

جتل التي  منظمة  احلقائق  تقرير  يف  جاء  وقد  املجتمع.  أفراد  من  الكثريين  عند  الصدمة  ب 

الالئي   فالنساء  الدويل،  للمجتمع  ثقيالً  عبئاً  يشكل  النساء  العنف ضد  أن  العاملية  الصحة 

يعانني   مل  اللوايت  بالنساء  مقارنة  أعىل  تكلفة  ذات  لعناية صحية  حيتجن  العنف  من  يعانني 

. ومن أخطر املؤرشات يف هذا اجلانب أن العنف املحيل والدويل بات ثقافة لكثري من  ٤٤منه 

املجتمعات فاالعتقاد السائد أن السبب يعود إىل عدم إعطاء املشكلة حجمها احلقيقي يف  

الغالب مما يدفع ذوي النفوس الضعيفة إىل استغالل ذاك الوضع اهلش يف حتقيق مآرهبم دون  

ا  إلنسان الذي كرمه اهللا تعاىل وفضله عىل سائر املخلوقات. فإذا نظرنا إىل  النظر إىل آدمية 

ضحايا العنف بني الرجال والنساء نجدها أكثر تفشياً لغياب القوانني الرادعة التي حتمي  

تكمن  اجلانبني،   فال  لزوجاهتم.  الرجال  ومن  ألزواجهم  النساء  من  القتل  جرائم  وتزداد 

 لصمت واخلوف واخلجل الذي ينتج من إساءة املعاملة. بل يف حجم ا ؛ العنف يف اجلنس

 
 ١٨٣. مصدر سلبق.)٢٠٠٣(راغب، - ٤٤
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 خاتمة ال 

يف إرساء قواعد املجتمع بشقيه التكويني والرتبوي،    فاعالً   اأكدت الدراسة أن لألرسة دورً   

  دُّ ال خيفى عىل أحد أن األرسة هي الوطن الصغري الذي تتشكلُ فيه شخصيّة الطفل، إذ يعو

نَدِ العاطفي الذي يُعطيه الشعور باألمن واألمان   الوالدان أهم مصادر محايته؛ وتزويده بالسّ

التفاهم   هُ  يسودُ يّ  أُرسَ مناخٍ  يف  واحلنان،  فاألُرسة والدفء  العائلة،  أفراد  بني  واالنسجام 

نشءٍ  بناء  بأمهية  تؤمن  التي  هي  متينة  أسس  عىل  املبنية  سليم    الواعية  األخالق،  صحيح 

دف الرتبية وغايتها، وبالنظر إىل ما يشهده عرصنا  اجل سم والروح، يُمثّل يف هنايةِ املطافِ هَ

تالحقة   ر العلمي والتكنولوجي؛ وما يعرفه املجتمع من حتوالت رسيعة مُ اليوم من التطوّ

انعكست بشكل سلبي عىل دور األرسة يف تربية األوالد، فإنه يلزم مصاحبة األوالد داخل  

 جه ملا يتهددهم من خماطر التيار اجلارف. البيت وخار

 ا ذكر فإن من أهم التوصيات: وممَّ 

رضورة إنشاء مراكز لإلرشاد النفيس تعنى بنرش ثقافة االشرتاطات الصحية النفسية   -

 منها واألكاديمية. 

 التفاعل مع الواقع الصحي من التوجيه السليم للنشء.  -
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 هتامم بالرتبية الرشيدة. توجيه اخلطاب الدعوي واإلعالمي السليم نحو اال -

 ربط الرتبية والتعليم بالنمو االجتامعي واالقتصادي.  -

 صياغة مناهج تربوية تعنى باألمن واألمان األرسي.  -
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 . ١م).ال إكراه يف الدين. دراسات يف الفكر اإلسالمي، دمشق، ط ١٩٩٧(   * جودت سعيد

 القاهرة، م). العنف األرسي. دار قباء للطباعة والنرش،١٩٩٩(  * حلمي، إجالل إسامعيل

 . ١ط،

م).أخطر مشكالت العنف والقلق واإلدمان. دار الغريب للطباعة  ١٩٩٩* راغب، نبيل( 

 . ١رش القاهرة،ط والن
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 . ١ط  ).علـم االجتمـاع العائيل. دار العلوم، القاهرة،٢٠١٨(  زينب إبراهيم العزيب * 

الوحدة  ١٩٩٩* سالمة، غسان( العريب. مركز دراسات  املرشق  والدولة يف  املجتمع  م). 

 . ١ط  العربية، بريوت،

 عي األمني. (بدون تاريخ). املؤسسات الدينية ودورها يف تعميق الو * سيف الدين، أمحد

سعيد(  شبار،  ابن    م). ٢٠٠٧*  مكتبة  املعارص.  اإلسالمي  الفكر  يف  والتجديد  االجتهاد 

 . ١ط  خلدون، بريوت، 

 . ١م). األمة والدولة. دار املنتخب العريب، بريوت،ط ١٩٩٣* شلق، الفضل( 

لؤي(  فرجينيا،١٩٩٦* صايف،  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  والسياسة.  العقيدة   م). 

 . ١ط

 . ١م). الطب النفيس املعارص. مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، ط١٩٩٢عكاشة، أمحد(* 

م). التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية. مركز دراسات  ١٩٩٦* عيل، حيدر إبراهيم(

 . ١ط  الوحدة العربية، بريوت،

 . ١ط  م). اإلسالم والعروبة. دار الرشوق، القاهرة،١٩٩٨(  * عامرة، حممد
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غليون، العريب،  ٢٠٠٤(   برهان  *  الثقايف  املركز  والدين.  الدولة  السياسة:  م).نقد 

 . ٢املغرب،ط 

التاريخ. ترمجة حسني أمحد أمني، مركز اإلهرام  ١٩٩٣(   * فوكوياما، فرانسيس  م). هناية 

 . ٢ط  للرتمجة والنرش، القاهرة،

للنرش  م). العراق وشقاء الديمقراطية املنشودة. دار أسامة  ١٩٨٩(   * فياض، عامر حسن

 . ١ط  والتوزيع عامن،

 . ١م). الدين والفكر والسياسة. دار احلكمة، القاهرة،ط ٢٠٠٣(  صالح  * قنصوه،

 . ١م). العنف األرسي. دار اهلد الثقافية، دمشق، ط٢٠٠٠(  * ليىل، عبدالوهاب 

م). العقاب أسباب وآثار. قسم التوجيه واإلرشاد، وكالة القو  ٢٠٠٦(  * حمسن، صالح

 . ١رة، ط العاملية القاه

عيل(  وطفة،  مركز  ٢٠٠٢*  العريب.  الوطن  يف  والعنف  التعصب  حتديات  إزاء  م).الرتبية 

 . ١األمارات، ط ، االسرتاتيجيةاألمارات العربية للدراسات 
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 فورنيا يلا ك -  عة الشعب األمريكية جامد. معتز يوسف أمحد أبوعاقلة  

 اِّـستخلص: 

انتشار          من  للحد  الصحي  التثقيف  عملية  ىف  األرسة  دور  ملعرفة  الدراسة  هذه  هتدف 

دقيقة،    كورونا   مرض  علمية  بصورة  تتم  إحصائية  حتليلية  دراسة  مرض    انترش  فقد عرب 

ت  تطور وقد  عىل حياة الناس بال استثناء،    اكبريً   ادول العامل وشكل خطرً   كل  ىف  الكورونا 

ولألرسة  ومل يكتشف له عالج حتى اآلن،  منه سالالت وأصبح هتديده أكرب عىل حياة الكل،  

يف ا  كبريً ا  الصحيّ   دورً التثقيف  الوباء.  امن    للحدِّ   عملية  هذا  الدراسة    نتشار  هذه  وىف 

  انة ة جلمع البيانات، وتكون االستبكأدا  االستبانةالباحث املنهج الوصفي التحلييل و  استعامل

  ة ة، والقسم الثاين اشتمل عىل ثالثشتمل عىل البيانات الشخصي امن قسمني، القسم األول  

 حماور للتحقق من فرضيات الدراسة.  
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  انتشار حيد من    ألفراد األرسة  يأن التثقيف الصح الدراسة    إليها توصلت    يوأهم النتائج الت

توصيات التوسع يف أنشطة  ال، وأهم  هملتزمون بالوقاية من   رسةوأفراد األ ،  )كورونا ـ(مرض ال

 التثقيف الصحي. 

 ، سالالت, األرسة، التثقيف الصحي، دول العامل. )كورونا ـ(: مرض الفتاحيةاملكلامت ال

 :  قدمةاِّـ 

نجد أن    إذ   ؛ وعي الناس وثقافتهم من املرض يتوقف  عدم االصابة  بأي مرض عىل درجة      

ألفراد األرسة يف التعامل مع البيئة املحيطة هبم تساعد عىل حدوث    طأالسلوكيات اخل  انتشار

ا  لكل    دُّ ويع  األمراض، ا رضوريً املجتمع، وتقوم وزارات الصحة    أفراد التثقيف الصحي أمرً

بالتثقيف الصحي ألفراد املجتمع عن طريق نرش الوعي الصحي بني    كلها   بلدان العامل  يف

تفاقم األمراض (عبد    تسببتوجد سلوكيات ضارة بالصحة    إذ   ؛ تلف الرشائح العمريةخم

والتوجيه املستمر ألفرادها بمخاطر هذه    ة فالبد لألرسة من التوعي  )،  ٥: ص٢٠٠٠الرمحن،  

وأنترش، وأصبحت له سالالت هتدد حياة كل    وباء الكورونا الذ عمَّ   والسياماألمراض،  

  ي التثقيف الصح ،  فالوقاية من هذا املرض عن طريق  مجيعها   دول العامل   يف   استثناء األفراد بال  

فاألرسة ويقلل من خماطره، وبالتايل يسلم املجتمع،    انتشارهمن    حيدُّ مجيعهم  أفراد األرسة  
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عملية  التثقيف الصحي ألفرادها حتى ينعم اجلميع   نواة املجتمع وهلا الدور األكرب يف   هي

 راض. باألمن من األوبئة واألم 

   : مشكلة الدراسة 

بال استثناء،    مجيعها   دول العامل   يف   حياة الناس  عىل   ا كبريً   ا خطرً   ) كورونا ـ (ل مرض الشكَّ         

يُ منه سالالت، وأصبح هتديده أخطر عىل احلياة،    تطور و شف له عالج حتى اآلن،  كتُ ومل 

ا يف  ا كبريً الوباء،    ولألرسة دورً انتشار هذا  التثقيف الصحي للحد من    فإن   وبالتايلعملية 

قيف الصحي ألفرادها  عملية التث   األرسة يف  عد: اىل أي مد تسا للدراسة  السؤال الرئيس 

 ؟ة التثقيف الصحي: هل يستجيب أفراد األرسة لعملي ؟ ويتفرع منه

الدراسة الدراسة من  أمهية  تنبع أمهية هذه  أفراد االرسة  أهنا :  فقد غزا    ، تتحدث عن حياة 

ال الدول   )كورونا ـ(مرض  عملية  ،كل  فان  وبالتايل  عالج  له  يكتشف  األرس    ومل  التثقيف 

ا   .   ألفرادها مهم جدً

 : يهدف هذا البحث ِّـعرفة اآلتي:  أهداف الدراسة 

 . ألرسةأفراد ا عند )كورونا ـ(ال مرض   من الوعي  درجة - ١

٢ - كورونا ـ(ال مرض  من الصحي بالتثقيف  األرسة التزام مد( 
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 العلمي  واملؤهل  )كورونا ( ـ ال مرض  من الوعي  عالقة - ٣

 . والعمر  )كورونا ـ(ال مرض  من ي الوع عالقة - ٤

 فروض الدراسة: 

 األُرسة تثقف أفرادها من مرض الكورونا.   -

 من انتشار مرض الكورونا  التثقيف الصحي ألفراد األرسة  حيدُّ  -

 . األرسة  أفراد عند عالية الكورونا  مرض   من الوعي  درجة -

     الكورونا. مرض من  بالوقاية  ملتزمون   األرسة أفراد -

 . العلمي املؤهل  متغري بني  إحصائية داللة   ذات فروق توجد  ال -

 . العمر  متغري بني  إحصائية داللة   ذات فروق توجد  ال -

والتحلييل املنهج    الدراسة  عمل ستت  :دراسة  ال  يةمنهج طبيعة    الوصفي  يناسب   الذ

إذ  ألن املجتمع يتكون من األُرس.    ؛يتكون جمتمع الدراسة من كل أفراد املجتمع  الدراسة،

  انتشار   من  احلد  يف  الصحي  التثقيف  للتعرف عىل أثر  ؛عينة منهم عن طريق استبانة  درست

، وكل  ) فرد من جمتمع الدراسة٣٤عينة مكونة من(   اختريتالكورونا عند األًرس،    مرض

كلها، بياناهتا   واسرتدتبه، وهذه العينة اختريت بطريقة عشوائية،    فرد يمثل األرسة اخلاصة

 . ) فرد ٣٤العينة الكلية بعدد ( واعتمدتمكتملة، 
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جلمع البيانات من أفراد عينة الدراسة، تتكون هذه القائمة من    استقصاءقائمة    وأعدت      

التي  أسئلة    ة ثالث والعوامل  املتغريات  من  جمموعة  ألفراد  كع  حددت تشمل  تثقيف  وامل 

كأهم املعوقات التي حتول    حددتجمموعة من املتغريات أو العوامل التي    األرسة. وأيضا 

وقد  من   هذا  الصحي،  التثقيف  حدوث  التي    متثل دون  املتغريات  من  متغري    حددت كل 

 بخمسة خيارات إجابة (موافق بشدة ، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة).  

 ):  (spssإدخال البيانات َّـ النامج اإلحصائي 

للبيانات  لالباحث  مجع  بعد       )    spssيف برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية (    تُدخَ

، حمايد=  ٤، موافق =   ٥ق بشدة =  وزن لكل إجابة مثل (مواف  بإعطاء، وذلك  )٢٠إصدار(

) وكذلك بالنسبة للبيانات األولية فقد أعطيت  ١،غري موافق بشدة =  ٢، غري موافق =    ٣

 كل إجابة وزنًا مناسبًا هلا.   

 : األساليب اإلحصائية اِّـستخدمة 

العديد         الدراسة،  استخدمت  أهداف  من  التحقق  بغرض  اإلحصائية  األساليب  من 

 :لتي وضعها الباحث، والتي تتمثل يفتساؤالت اال عنواإلجابة 
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اإلحص١ النسب،  )  يف  املتمثلة  الوصفية  احلسابية،  اءات  واملتوسطات  والتكرارات، 

 واالنحرافات املعيارية، لوصف متغريات الدراسة. 

 ) معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة بني متغريات الدراسة. ٢

) للفروق بني جمموعات املتغريات    One-way-anova(  ) اختبار حتليل التباين األحادي٣

 ( املؤهل، العمر).  ةالديموغرافي

 ) معامل الفاكرونباخ إلجياد معامل الثبات ألداة الدراسة ومعامل صدق االستبانة. ٤

 :  الدراسات السابقة 

احلد من   ية إحصائية لدور التثقيف الصحي يف : دراسة حتليلراسة معتز يوسف، بعنوان د      

من    التزام املجتمع  بالتثقيف الصحي   التعرف عىل مد  اىل   هدفها:انتشار مرض الكورونا،  

واستخدمت الكورونا،    التى  النتائج  وأهم  التحلييل،  الوصفي   املنهج  الدراسة  مرض 

 . من مرض الكورونا  التثقيف الصحي حيدُّ  أن هي  الدراسة إليها  توصلت 

  هدفت   الصحي،  التثقيف   يف   األولية  الصحية  الرعاية   مراكز   دور:  بعنوان  سامل  خالد   دراسة    

  الصحي،   التثقيف  يف  األولية  الصحية   الرعاية   مراكز  دور  عىل   التعرف  ىلy  الدراسة
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  الدراسة   إليها   توصلت   التي   النتائج   وأهم   التحلييل،   الوصفي   املنهج  الدراسة   واستخدمت 

  هو   الصحية  التوعية   يف   التكنولوجية  للوسائل  الصحية   الرعاية  مراكز   استخدام   أن  هي

 . للغاية  حمدود استخدام

بعنوان   احلليم،  عبد  رشا    يف   الصحية  الربامج  نحو  األردين  اجلمهور  اجتاهات   :دراسة 

ا   الستامعمعرفة اجلوانب املختلفة    هدفها:  ،األردنية  اإلذاعة ردين إىل الربنامج  ألاجلمهور 

  ن يتابعو  عينة البحثأفراد    أن : هي  الدراسة   أهم نتائجاملنهج الوصفي، و   باستعامل الصحي

 بدرجة مرتفعة.  اإلذاعيبرنامج الصحة 

الصحية       التوعية  برنامج  تقييم  بعنوان  نارص:  بن  يف دراسة سليامن  للطالبات    والغذائية 

يف  قد يتعرضن هلا    وقاية الطالبات التي  هدفها:مرحلة املراهقة يف اململكة العربية السعودية،  

معرفة العوامل املساعدة عىل    : اليفاعة، وأهم النتائج التي توصلت هلا الدراسة هي  مرحلة 

 حدوث فقر الدم. 

  راكز الصحية املرتددين عىل املدراسة أنيسه احلوحيي، بعنوان قياس املعلومات الصحية لد

قياس املعلومات الصحية لد املرتددين عىل املراكز الصحية ومعرفة    :هدفها البحرين،    يف

ناك بعض  عند هؤالء املرتددين وأهم النتائج أن ه   العالقة بني النوع والوعى الصحيمد
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السليمة  املعلومات    املعلومات الصحية  العديد من  البحريني، وأيضا هنالك  املجتمع  عند 

 صحة الفرد واملجتمع.  السليمة والتي تؤثر يف غري

بعنوان:   العزيز،  عبد  عائشة  مع    اجتاهات دراسة  التعامل   مستو نحو  وأمهاهتم  األطفال 

والربيطاين،   البحريني  املجتمع  بني  مقارنة  دراسة  األطفال  هدفها:  األطباء،   رأ معرفة 

الفئة، وأهم النتائج أن    وأمهاهتم نحو مستوي التعامل مع األطباء وكشف مد رضا هذه

زيارة    باعتقاد منها أن احلالة ال تستدعيدون قصد وذلك من األُمهات تؤخر زيارة الطبيب 

 . الطبيب 

  الدراسات السابقة حتلل سلوك كل  ن  نجد أ  : هذه الدراسة عن الدراسات السابقةيميز    ما     

األوىل،   معينة   مراضأجتاه    املجتمع  فراد أ  بعض الدراسة  األمراض  ورب  ماعدا  هذه    غريام 

الكورونا الذ غزا    جتاه وباءاألرسة  فراد  مجيع أحتلل سلوك    فإهنا معدية، أما هذه الدراسة  

وهو العامل،  دول  معدي    كل  امرض  للمرىض حسب  ب  جدً املخالطة  احلاالت  أثبتت    ما 

وينترش برسعة و كبرية  الدراسة    ، بدرجة  هذه  بني  الفرق  يوضح  هذا  والدراسات  وبالتايل 

 السابقة ويبني مد أمهيتها ومتيزها. 
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 :  اإلطار النظري للدراسة 

الرعاية الصحية جوهر        الشاملة ل  ا تشكل  املجتمعات   وأساسا   لتنمية  العتبارات    ؛ لبناء 

املختلفة تعتمد عىل تو  ،كثرية التنمية وبراجمها  تتمتع  ايف مقدمتها أن خطط  فر قو عاملة 

الصحة من  عىل    والفعالية.   ، والكفاءة  ، بقدر  الصحي  القطاع  يواجه  ما  أحدث  من  ولعل 

هو انتشار فريوس كورونا، وبالنظر إىل وسائل الوقاية من اإلصابة هبذا    يًا مستو العامل حال 

سطح  عدم مالمسة األ  أثناء العطس، يف  الفريوس يتبني أهنا تنحرص يف، جتنب رذاذ املريض  

غسل   واألحلفة،  الوسادات  مثل  للمريض،  الشخصية  األغراض  استخدام  عدم  امللوثة، 

جيدً  الصابون،  ا اليدين  املزدمحة،  مَ امَ الكِ   ارتداء  باستخدام  األماكن  يف  الواقية  جتنب  وات 

التباعد  املصاب عن قرب  الفرد خمالطة   .  بني األفراد وىف داخل املنزل لألرسة  االجتامعي، 

جتنب اإلصابة يتبني بوضوح أهنا ترتبط بدرجة كبرية  منها    الوسائل التي يمكنبالنظر إىل  و

 تشري إىل أمهية التثقيف الصحي وتأثريه.    التي ، األرسة بدرجة الوعي الصحي لد أفراد

فريوس كورونا تنفيذ العديد    انتشار ويف هذا اإلطار فقد تبنت دول العامل للحد من   

إىل حتسني    ا الصحة واجلهات املعنية سعيً   رات من الربامج الصحية املتخصصة عن طريق وزا

لأل الصحي  التثقيف  رسةالوضع  أثر  عىل  للرتكيز  احلالية  الدراسة  تأيت  السياق  هذا  ويف   .

بأي مرض  يتوقف عدم االصابة   حيث  لألرسة،    حتسني وتعزيز الصحة املجتمعية  الصحي يف
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السلوكيات اخلاطئة ألفراد    انتشار  أن  نجد  ؛ إذ عىل درجة وعي الناس وثقافتهم من املرض 

  ة البد من التوعي ف،  تساعد عىل حدوث األمراض هبم  التعامل مع البيئة املحيطة    األرسة يف 

املستمر وال األمراض  توجيه  هذه  الكورونا   خاصة   ، بمخاطر  وانترش،    عمَّ   الذي   وباء 

بالتايل  وخطر كبري،    مجيع انحاء العامل يف  ل األًرس يفوأصبحت له سالالت وأصبحت حياة ك

الصحي     األكرب يف   دور ال  فإن لألرسة   التثقيف  الوباء عن طريق  من هذا      وقايةً التثقيف 

ككل فالبد    املجتمع و  تسلم األرسةف،  ويقلل من املخاطر  انتشارهحيد من    رسة ي لألالصح

 . لألرسة  التثقيف الصحي نشاطاتوسع يف الت من 

 نتائج:  ال عرض وتحليل  

الدراسة          عينة  أفراد  متثيل   مد معرفة  األساسية  البيانات  حتليل  من  الباحث  هيدف 

وصفياً للبيانات األساسية. وقد قام الباحث    راسة، ومن ثم يقدم الباحث إحصاء ملجتمع الد

والتي   بيانية،  جداول وأشكال  يف  البيانات  كل  بتلخيص  قيم  أهم  توضح  لتوضيح  متغري 

واإلحصاء الوصفي  يعكس األمهية  ات األساسية للعينة يف شكل أرقام ونسب مئوية،   يزامل

 النسبية لعبارات الدراسة. 
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   أوالً : املتغريات األولية: 

، ويتم  يتم فيها توضيح املعلومات األولية ألفراد العينة الذين استجابوا ألسئلة االستبانة        

 :يت كاآلوالتكرارات للمتغريات الديموغرافية  حساب النسب 

 النوع    -  ) ١جدول رقم ( 

 النسبة %  التكرار  النوع 

 ٤٤,١ ١٥ ذكر 

 ٥٥٬٩ ١٩ أنثي

 ١٠٠٬٠ ٣٤ املجموع 

 م. ٢٠٢١/  الباحث من (االستبيان)املصدر: إعداد 

       ) رقم  عينة    ) ١جدول  أفراد  لتوزيع  والتكرارات  النسب  عن  عبارة  الدراسة  أعاله 

)  ١٥عينة الدراسة ( نجد أن عدد الذكور يف    ، بالنظر إيل عمود التكرار (النوع) حسب متغريب
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الحظ أن عدد اإلناث يف عينة  ي )، و % ٥٥٬٩) بنسبة ( ١٩)، وعدد اإلناث ( %٤٤٬١بنسبة ( 

 الدراسة.  الدراسة أكثر من عدد الذكور وهي الرشحية األكرب بني أفراد عينة 

 ) النسب ملتغري النوع ١شكل بياين رقم ( 

 

 م.٢٠٢١/ املصدر : إعداد الباحث (االستبيان).
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 العمر  -  ) ٢جدول رقم ( 

 النسبة %  التكرار  العمر 

 ٢٩٬٤ ١٠ ٣٠سنة اىل   ٢٠

 ٣٥٬٣ ١٢ ٤٠اىل  سنة  ٣١

 ١٧,٦ ٦ ٥٠  سنة اىل ٤١

 ١٧٬٦ ٦ سنة  ٥٠أكرب من 

 ١٠٠٬٠ ٣٤ املجموع 

 م. ٢٠٢١/   املصدر : إعداد الباحث (االستبيان).

حسب  بالنسب لتوزيع أفراد عينة الدراسة  ولتكرارات  ا) أعاله عبارة عن  ٢جدول رقم (      

)، تليها الفئة  % ٢٩٬٤( يه  تهمسنة)، نسب  ٣٠اىل  ٢٠الفئة العمرية (   أن ، فنجد  )العمر   ( متغري
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سنة)، بنسبة    ٥٠ايل    ٤١)، وتليها الفئة العمرية( %٣٥٬٣سنة)، بنسبة (  ٤٠ايل    ٣١العمرية ( 

ويالحظ أن العينة  )،  % ١٧٬٦بنسبة(     سنة)،  ٥٠)، وأخرياً الفئة العمرية (أكرب من  %١٧٬٦(

و خمتلفة،  عمرية  فئات  تضم  الدراسة  (   الشكل حمل  رقم  أدناه  ) ٢البياين  هذه    يف  يوضح 

   :النسب 

 النسب ملتغري العمر  -) ٢رقم ( بياين شكل 

م. ٢٠٢١/   ان).املصدر : إعداد الباحث (االستبي
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 احلالة االجتامعية –)  ٣جدول (

 النسبة %  التكرار  احلالة االجتامعية 

 ٥٨٬٨ ٢٠ متزوج

 ٤١٬٢ ١٤ غري متزوج 

 ١٠٠٬٠ ٣٤ املجموع 

 م. ٢٠٢١). /انةاملصدر : إعداد الباحث (االستب

عينة الدراسة فيالحظ أن املتزوجني    ألفراد  أعاله يوضح احلالة االجتامعيةيف    ٣جدول رقم  

فرد بنسبة بلغت    ١٤، بينام غري املتزوجني عددهم    %٥٨٬٨فرد بنسبة بلغت    ٢٠عددهم  

 فإن العينة متنوعه وهذا خيدم الدراسة.   وبالتايل،  % ٤١٬٢



۹٤ 

 

 النسب ملتغري احلالة االجتامعية  -)٣شكل بياين رقم (

 

 م.٢٠٢١). /انةداد الباحث (االستباملصدر : إع

 العلمية  املؤهالت -)٤جدول رقم (

 النسبة % التكرار املؤهل العلمي

 ١٤٬٧ ٥ ثانوي

 ٥٤٬٧ ٢٢ ريوس ولابك

 ٥٬٩ ٢ ماجستري

 ١٤٬٧ ٥ دكتوراه 

 ١٠٠٬٠ ٣٢ املجموع 
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 م. ٢٠٢١/   ).انةاملصدر: إعداد الباحث من (االستب

عبارة عن النسب والتكرارات لتوزيع أفراد عينة الدراسة عىل  أعاله  يف  )  ٤جدول رقم (        

متغري مؤهلهم    (حسب  فالغالبية  العلمي)،  (   بكالوريوساملؤهل  يليهم  % ٥٤٬٧بنسبة   ،(

ومؤهل   ثانوي  بنسبالمؤهل  مؤهل  % ١٤٬٧(   دكتوراه  وأخرياً  لكل،  اجستري  امل) 

). وعليه مما سبق يمكننا القول بأن عينة الدراسة من العينات املؤهلة علميًا  %٥٬٩بنسبة( 

ا يف حتقيق    سنحصل وبالتايل   عىل نتائج دقيقة وموضوعية حول موضوع البحث تساعد كثريً

 أهداف البحث. 

 ملؤهل العلمي ملتغري االنسب   -) ٤رقم ( بياين شكل 

 

 م.٢٠٢١). /من (االستبانةصدر : إعداد الباحث امل
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 :  ثبات اِّـقياس  

تم التحقق من ثبات مقياس أداة الدراسة عن طريق معامل ألفاكرونباخ (معامل الثبات)  

الصدق.  معامل  طريق  عن  االستبانة  إعطاء تالثبا   وصدق  عىل  األداة  قدرة  هو    النتائج   : 

:  ١٩٩٥(ميخائيل،    حني، رشوط وظروف مماثلة بعد  يف جمتمع آخر حتت    طُبِّقتإذا    نفسها 

ا  ،  ) ٢٥٩ بأنه مد اتساق االختبار مع نفسه يف قياس أي جانب يقيسه، أي   "ويعرف أيضً

أعيد   سواء  اإلجراء  مرات  يف  األفراد  نفس  عليها  حيصل  التي  الدرجات  استقرار   مد

   ) ٩٦: ١٩٦٠( حممد،  . "اإلجراء بنفس الصورة أو بصورة مكافئة من نفس االختبار

التي من أجلها صممت   :الصـدق به قدرة األداة عىل حتقيق األهداف  (ميخائيل،    .يقصد 

٢٥٩:    ١٩٩٥ ( . 

بإجياد اجلزر الرتبيعي لقيم معامالت    "الصدق الذايت : وملعرفة الصدق الذايت قام الباحث  

استخدم الباحث املعادلة    لالستبانةلقياس الصدق الذايت     )٥٣٨،  ١٩٩٨( فؤاد،  "  الثبات 

 : اآلتية 

 الثبات       =  الصدق 
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 معامل الثبات ومعامل الصدق ) ٥جدول رقم ( 

 عدد العبارات  املحاور

 معامل الثبات 

 معامل ألفاكرونباخ

 معامل الصدق 

 االستبيان ككل 

 

٠٬٩٧١ ٠٬٩٤٣ ١٩ 

 م ٢٠٢١)./صدر : إعداد الباحث من (االستبانةامل

       ) رقم  ثبات  يف  )  ٥جدول  معامل  عن  عبارة  الثبات  أعاله  معامل  طريق  عن  املقياس 

االستبيان   لعبارات  بالنسبة  ألفاكرونباخ  معامل  أن  فنجد  الصدق،  ومعامل  ألفاكرونباخ 

 ) بلغ  ( ٠٬٩٤٣ككل  بلغ  الصدق  ومعامل  أن  ٠٬٩٧١)،  يتضح  السابقة  البيانات  من   ،(

لالستب  ألفاكرونباخ  الثبات(   معاملَ  الداخيل  الصدق  ومعامل  يمكن   ان كبري  انة)،    وعليه 

بأنه يتمتع بثبات وصدق كبريين، وهذا يعني أننا اذا طبقنا هذه الدراسة    انةوصف االستب

  نفسها   النتائج   مرة نحصل عىل   ئة صورته احلالية عىل جمتمع مماثل مب  انةهذا االستب  عاملباست

مم من    انةأي أن االستب  ، ) وتكون النتائج صادقة%٩٤٬٣(   بنسبة   يفي بالغرض الذي صُ

 . ). مما يعني أن هنالك ثبات عايل بالنسبة لألداة%٩٧٬١( حوايل ل اىل أجله بنسبة تص 
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) أدناه يوضح التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة  ٦جدول رقم ( 

عند أفراد    من مرض الكورونا  يّ تثقيف الصححيد ال( األول :  الدراسة عىل حمددات املحور 

 )األرسة
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ب
رتی

الت
العبــــــــــــارة 

 

 خیارات اإلجابة 

االنحراف   المتوسط 
 المعیاري

 درجة 

أوافق   الموافقة 
ال   محاید أوافق  بشدة

 أوافق 

ال  
أوافق  

 بشدة

۱ 

أفراد    یقرأ
أسرتي رسائل  

الجھات  
  المختصھ  فى

من   ھوعی ت ال
  مرض الكورونا

بشكل   وھانفذو ی 
 صحیح

 ۰ ۳ ٥ ۱٤ ۱۲ ت 

 أوافق   ۰٬۹٤ ٤٬۰۳
% ۳٥٬۳ ٤۱٬۲ ۱٤٬۷ ۸٬۸ ۰ 

۲ 

یتابع أفراد 
عائلتي دائما 

مستجدات مرض  
الكورونا بصورة  

 منتظمة

 ۰ ٤ ٥ ۱۲ ۱۳ ت 

أوافق   ۱٬۰۱ ٤٬۰۰
 بشدة

% ۳۸٬۲ ۳٥٬۳ ۱٤٬۷ ۱۱٬۸ ۰ 

۳ 

أفراد   ستخدم ی 
أسرتى  

المطھرات دائما  
  في غسل األیادي
 ولبس الكمامھ   

 ۰ ٤ ۱ ۱۷ ۱۲ ت 

 أوافق  ۰٬۹۳ ٤٬۰۹
% ۳٥٬۳ ٥۰٬۰ ۲٬۹ ۱۱٬۸ ۰ 

٤ 

افراد عائلتي   
یطبقون التوعیة   

وما یصدر من  
توجیھات  
الجھات  

المختصة  
 بصورة ممتازه 

 ۱ ٤ ۰ ۱٤ ۱٥ ت 

أوافق   ۱٬۰۹ ٤٬۱۲
 بشدة

% ٤٤٬۱ ٤۱٬۲ ۰ ۱۱٬۸ ۲٬۹ 

مجتمعى المحلي   ٥
ملتزم بتوجیھات  

 ۳ ٥ ٤ ۱۱ ۱۱ ت 
 أوافق   ۱٬۳۲ ۳٬٦٥

% ۳۲٬٤ ۳۲٬٤ ۱۱٬۸ ۱٤٬۷ ۸٬۸ 
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 ) ٦جدول رقم ( 

ب
رتی

الت
العبــــــــــــارة 

 

 خیارات اإلجابة 

االنحراف   المتوسط 
 المعیاري

 درجة 

أوافق   الموافقة 
ال   محاید أوافق  بشدة

 أوافق 

ال  
أوافق  

 بشدة

الجھات  
 المختصة 

٦ 

أفراد أسرتي  فذ ین 
  اتاالستراتیجی 

من المتبعة 
الجھات  
ضد     المختصھ 

مرض الكرونا  
   صحیح  بشكل

 ۱ ۲ ۳ ۱۲ ۱٦ ت 

أوافق   ۱٬۰۳  ٤٬۱۷
 بشدة

% ٤۷٬۱ ۳٥٬۳ ۸٬۸ ٥٬۹ ۲٬۹ 

۷ 

  استراتیجیة
  الجھات

  لألسره  المختصة 
  فیما  ممتازة
  من یستجد

  مرض تداعیات
    الكورونا

 ٤ ۳ ۱ ۱۳ ۱۳ ت 

 أوافق   ۱٬٤ ۳٬۸٥
% ۳۸٬۲ ۳۸٬۲ ۲٬۹ ۸٬۸ ۱۱٬۸ 

۸ 

  أفراد   یتجاوب
ً  عائلتي    سریعا

  الجھات  مع
  لما  المختصة 

 أمور  من یطرأ
  یخص بما عاجلة
 الكورونا مرض

 ۳ ۱ ۲ ۱٤ ۱٤ ت 

أوافق   ۱٬۲ ٤٬۰۳
 بشدة

% ٤۱٬۱ ٤۱٬۲ ٥٬۹ ۲٬۹ ۸٬۸ 

 أوافق    ٤٬۰۰       المتوسط  



۱۰۱ 

 

 ) ٦جدول رقم ( 

 م. ٢٠٢١/)در : إعداد الباحث من  (االستبانةاملص  

أعاله يوضح النسب والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات  يف ) ٦جدول رقم ( 

من انتشار مرض  حيد    يالتثقيف الصح  "  املحور األول املعيارية إلجابات أفراد العينة عىل  

مما يعني    ،) والذي يقابل اإلجابة أوافق٤٬٠٠، فمن املتوسط العام والذي بلغ ( ".الكورونا 

من انتشار     حيدُّ   يالتثقيف الصح  رات املحور األول أي أن أن أفراد العينة موافقون عىل عبا 

 . مرض الكورونا 

أدناه يوضح التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة  يف  )  ٧جدول رقم ( 

املحور  حمددات  عىل  أفراد    : الثاين  الدراسة  عند  عالية  الكورونا  مرض  من  الوعي  (درجة 

 األرسة)

 

 ) ٧جدول رقم ( 



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 

۱۰۲ 

 

ب 
رتی

الت
 

 

 العبــــــــــــارة 

 

 خیارات اإلجابة 

االنحراف   المتوسط 
 المعیاري 

 درجة   

أوافق   الموافقة 
ال  محاید  أوافق  بشدة 

 أوافق 
ال أوافق  

 بشدة 

۱ 
   الصحي الحجر  األسرة  أفراد   ینفذ
  التوجیات  وفق  بدقة   المنزل  فى

 المختصة 

 ۱ ۱ ۳ ۱٦ ۱۳ ت 
 أوافق   ۰٬۹۲ ٤٬۱٥

% ۳۸٬۲ ٤۷٬۱ ۸٬۸ ۲٬۹ ۲٬۹ 

أصبحت أسرتي أكثر تنظیًما فى   ۲
 الجانب الصحي 

 ۱ ۲ ۲ ۱٥ ۱٤ ت 
 أوافق   ۰٬۹۸ ٤٬۱۸

% ٤۱٬۲ ٤٤٬۱ ٥٬۹ ٥٬۹ ۲٬۹ 

    غذائیًا صحیًا نظاًما  األسرة  أفراد   ینفذ ۳
 الكورونا  مرض  بدایة منذ

 ٤ ۸ ٦ ۹ ۷ ت 
 أوافق   ۱٬۳ ۳٬۲۰

% ۲۰٬٦ ۲٦٬٥ ۱۷٫٦ ۲۳٬٥ ۱۱٬۸ 

٤ 
  المختصھ  الجھات توصیات حسب 
  للمناسبات الذھاب عن  األسرة  توقفت 

 الكورونا مرض  بدء منذ االجتماعیة

 ۳ ٤ ۳ ۱٥ ۹ ت 
أوافق   ۱٬۳ ۳٬٦۹

 بشدة
% ۲٤٤٬ ٦٬٥۱ ۸٬۸ ۱۱٬۸ ۸٬۸ 

   الصحیھ  بالتوعیھ األسرة  أفراد   یھتم ٥
 المختصھ  الجھات  من

 ۱ ۲ ۲ ۱۲ ۱۷ ت 
أوافق   ۱٬۰۱ ٤٬۲٥

 بشدة
% ٥۰٬۰ ۳٥٬۳ ٥٬۹ ٥٬۹ ۲٬۹ 

  كل  ریاضیا نظاًما  األسرة  أفراد   ینفذ ٦
 الكورونا  مرض بدایة منذ یوم

 ٦ ۹ ۹ ۷ ۳ ت 
ال   ۱٬۲۳ ۲٬۷٦

 أوافق 
% ۸٬۸ ۲۰٬٦ ۲٦٬٥ ۲٦٬٥ ۱۷٬٦ 

 أوافق    ۳٬۷۱      % المتوسط  

 م. ٢٠٢١/).: إعداد الباحث من  (االستبانةدراملص  



 

۱۰۳ 

 

أعاله يوضح النسب والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات  يف  )  ٧جدول رقم (   

درجة الوعي من مرض الكورونا عالية    "  املحور الثايناملعيارية إلجابات أفراد العينة عىل  

) والذي يقابل اإلجابة أوافق  ٣٬٧١، فمن املتوسط العام والذي بلغ ( ".عند أفراد املجتمع 

درجة الوعي من مرض    أن  يفقون عىل عبارات املحور الثاين أ راد العينة موامما يعني أن أف

 . الكورونا عالية عند أفراد املجتمع

أدناه يوضح التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة  يف  )  ٨جدول رقم ( 

 كورونا).   ملتزمون بالوقاية من مرض ال  رسة  أفراد األ(   :الثالث  الدراسة عىل حمددات املحور

 ) ٨جدول رقم (

ب 
رتی

الت
 

 

العبــــــــــــارة 

 

 خیارات اإلجابة

 المتوسط 
االنحراف 
 المعیاري

 درجة   

أوافق   الموافقة 
 بشدة

 محاید أوافق
ال 

 أوافق

ال 
أوافق  

 بشدة

۱ 

أفراد    عتمد  ی
  على األسرة  

األجھزة 
األعالمیة 

 ۱ ٤ ٤ ۱۰ ۱٥ ت

 أوافق   ۱٬۲ ٤٬۰۰

% ٤٤٬۱ ۲۹٬٤ ۱۱٬۸ ۱۱٬۸ ۲٬۹ 



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 

۱۰٤ 

 

ب 
رتی

الت
 

 

العبــــــــــــارة 

 

 خیارات اإلجابة

 المتوسط 
االنحراف 
 المعیاري

 درجة   

أوافق   الموافقة 
 بشدة

 محاید أوافق
ال 

 أوافق

ال 
أوافق  

 بشدة

في    الرسمیة
الصحي   التثقیف 
مرض   من 

 الكورونا

۲ 

أفراد      یھتم
األسرة بما یجدوه 
من تثقیف صحي  
وسائل   في 

التواصل  
من    االجتماعي

 مرض الكورونا

 ۱ ۳ ٥ ۱۲ ۱۳ ت

 أوافق   ۱٬۱ ٤٬۰۰

% ۳۸٬۲ ۳٥٬۳ ۱٤٬۷ ۸٬۸ ۲٬۹ 

۳ 

أفراد   بعض 
ملمون األسرة  

باإلسعافات  
ویھتمون   األولیة 

  ة الصحی  ةبالتوعی
مرض   ضد 

 الكورونا

 ۳ ۳ ۷ ۹ ۱۲ ت

 أوافق   ۱٬۳ ۳٬۷۱

% ۳٥٬۳ ۲٦٬٥ ۲۰٬٦ ۸٬۸ ۸٬۸ 



 

۱۰٥ 

 

ب 
رتی

الت
 

 

العبــــــــــــارة 

 

 خیارات اإلجابة

 المتوسط 
االنحراف 
 المعیاري

 درجة   

أوافق   الموافقة 
 بشدة

 محاید أوافق
ال 

 أوافق

ال 
أوافق  

 بشدة

٤ 

  أفراد   یتابع
 األسرة

 االرشادات
  ي ف   ةالمستجد
  الصحي  التثقیف

  مرض  ضد
 من   الكورونا
 المختصة  الجھات

 ۱ ٥ ۳ ۱۱ ۱٤ ت

 أوافق   ۱٬۱ ٤٬۰۰

% ٤۱٬۲ ۳۲٬٤ ۸٬۸ ۱٤٬۷ ۲٬۹ 

٥ 

  أفراد    یقدم
 األسرة

  المعلومات
 واإلرشادات

  لبعضھم  الصحیة 
  مرض   عن

 .   الكورونا

 ۱ ۲ ۳ ۱۰ ۱۸ ت

٤٬۲٤ ۱٬۰٤ 
أوافق  

 بشدة
% ٥۲٬۹ ۲۹٬٤ ۸٬۸ ٥٬۹ ۲٬۹ 

 أوافق    ٤٬۰۰       المتوسط  



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 

۱۰٦ 

 

 .م٢٠٢١). /االستبانة( الباحث إعداد:  املصدر    

أعاله يوضح النسب والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالنحرافات  يف  )  ٨جدول رقم (    

ملتزمون بالوقاية من مرض    رسةأفراد األ   "  املحور الثالث املعيارية إلجابات أفراد العينة عىل  

) والذي يقابل اإلجابة أوافق مما  ٤٬٠٠، فمن خالل املتوسط العام والذي بلغ ( ".الكورونا 

أن   أنيعني   أ الثالث  املحور  عبارات  عىل  موافقون  العينة  األ  أفراد  ملتزمون    رسةأفراد 

 . بالوقاية من مرض الكورونا 

 املؤهل العلمي -  ) ANOVAحتليل التباين  ( -  ) ٩جدول رقم ( 

 

 

 المحاور

 

 مصادر

 التباین 

 

مجموع 
 المربعات 

 

درجات  
 الحریة 

متوسط  
مجموع 

 المربعات 

 

 قیمة 

)F ( 

 

مستوي  
الداللة  

 اإلحصائیة 

 

 

 االستنتاج 

 

 األول 

 ۰٬٤۸۰ ۳ ۱٬٤۳۹ بین المجموعات 

۰٬٦۳۲ ۰٬٦۰۰ 

من  أكبر 
)۰٬۰٥( 

 غیر دالة 

داخل  
 المجموعات 

۲۲٬۷۷۳ ۳۰ ۰٬۷٥۹ 

 - ۳۳ ۲٤٬۲۱۳ الكلى 



 

۱۰۷ 

 

 

 الثاني 

 ۰٬۳۳۰ ۳ ۰٬۹۹۱ بین المجموعات 

۰٬٤۹۸ ۰٬٦۸٦ 

من  أكبر 
)۰٬۰٥( 

 غیر دالة 

داخل  
 المجموعات 

۱۹٬۸۸٦ ۳۰ ۰٬٦٦۳ 

 - ۳۳ ۲۰٬۸۷۷ الكلى 

 

 الثالث 

 ۰٬٤۸٦ ۳ ۱٬٤٥۹ بین المجموعات 

۰٬٥۹٦ ۰٬٦۲۲ 

 

من  أكبر 
)۰٬۰٥( 

 غیر دالة 

داخل  
 المجموعات 

۲٤٬٤۷۲ ۳۰ ۰٫۸۱٦ 

 - ۳۳ ۲٥٬۹۳۱ الكلى 

 م٢٠٢١/ ).صدر : إعداد الباحث من (االستبانةامل

العينة يف حماور  أعاله عبارة عن الفروق بني متغري املؤهل العلمي ألفراد  ) يف    ٩(رقم    جدول        

) الختبار  اإلحصائية  الداللة  قيم مستويات  فنجد من خالل  الدراسة  املقابلة لكل حمور  Fأداة   (

فروق ذات    ال توجد)، مما يعني  ٠٬٠٥)عىل التوايل أكرب من (   ٠٬٦٢٢،      ٠٬٦٨٦،     ٠٬٦٠٠(

ألفراد العينة يف حماور أداة الدراسة عندي مستوي داللة   املؤهل العلمي  متغري  داللة إحصائية بني

 ). ٠٬٠٥إحصائي (

 متغري العمر  -   )ANOVA)     حتليل التباين  (١٠جدول رقم ( 



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 

۱۰۸ 

 

 

 المحاور

 

 مصادر

 التباین 

 

مجموع 
 المربعات 

 

درجات  
 الحریة 

متوسط  
مجموع 

 المربعات 

 

 قیمة 

)F ( 

 

مستوي  
الداللة  

 اإلحصائیة 

 

 االستنتاج 

 

 األول 

بین  
 المجموعات 

۱٬۲۱۸ ۳ ۰٬٥٥٥ 

۰٬۷۳۹ ۰٬٥۳۷ 

 

من  أكبر 
)۰٬۰٥( 

 غیر دالة 

داخل  
 المجموعات 

۲۲٬٥٤٦ ۳۰ ۰٬۱۷۹ 

 - ۳۳ ۲٤٬۲۱۳ الكلى 

 

 الثاني 

بین  
 المجموعات 

۲٬۲۸۸ ۳ ۰٬۷٦۳ 

۱٬۲۳۱ ۰٬۳۱٦ 

من  أكبر 
)۰٬۰٥( 

 غیر دالة 

داخل  
 المجموعات 

۱۸٬٥۸۸ ۳۰ ۰٬٦۲۰ 

 - ۳۳ ۲۰٬۸۷۷ الكلى 

 

 الثالث 

بین  
 المجموعات 

۱٬۲٤۳ ۳ ۰٬٤۱٤ 

۰٬٥۰٤ ۰٬٦۸۳ 

 

من  أكبر 
)۰٬۰٥( 

 غیر دالة 
داخل  

 المجموعات 
۲٤٬٦۸۷ ۳۰ ۰٫۸۲۳ 



 

۱۰۹ 

 

 - ۳۳ ۲٥٬۹۳۱ الكلى 

 م. ٢٠٢١/ ).الباحث من (االستبانة صدر : إعداد امل

أعاله عبارة عن الفروق بني متغري العمر ألفراد العينة يف حماور أداة  يف   ١٠رقم  جدول        

) الختبار  اإلحصائية  الداللة  مستويات  قيم  من  فنجد  حمور  Fالدراسة  لكل  املقابلة   (

)، مما يعني ال توجد فروق  ٠٬٠٥) عىل التوايل أكرب من (   ٠٬٦٨٣،      ٠٬٣١٦،     ٠٬٥٣٧(

ألفراد العينة يف حماور أداة الدراسة عند مستوي داللة   العمرذات داللة إحصائية بني متغري  

 ). ٠٬٠٥إحصائي (

 النتائج  والتوصيات :   اخلامتة وتشمل         

 :    اآلتيةأوالً : النتائج : توصلت الدراسة للنتائج 

 .الكورونا  مرض من  بالوقاية ملتزمون  األرسة توصلت الدراسة اىل أن أفرادَ  -

 وضحت الدراسة أن األُرسة تثقف أفرادها من مرض الكورونا. -

 حيد من من انتشار مرض الكورونا.ألفراد األرسة  ي التثقيف الصح -

 . رسة الكورونا عالية عند أفراد األدرجة الوعي من مرض  -

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري املؤهل العلمي ألفراد العينة.  -



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 

۱۱۰ 

 

 ألفراد العينة.  العمر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متغري  -

   : : التوصيات ثانياً 

 : عدد من التوصيات الباحث  يقرتح يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج   

 التوسع يف أنشطة التثقيف الصحي.  -

 . لألرس  عقد دورات تدريبية يف التثقيف الصحي -

 :  اجع املر 

  ،   سبها   جامعة  ،  ليبيا   -١ط  -  احلديث  الرتبوي  التقويم  امطانيوس،  ميخائيل •

 .  م ١٩٩٥

  املرصية   النهضة   مكتبة  القاهرة، (    والرتبوي  النفيس   القياس   أمحد،   السالم   عبد   حممد •

 . م١٩٦٠, 

دار    ،  القاهرة (األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة    ، فؤاد السيد البهي  •

 . م ١٩٩٨  ،  ريب الفكر الع

  البحرين   مرز  والغذائي،  الصحي  التثقيف  يف  دراسات  عبيد،   الرمحن  عبد٤ •

 . ٥ص  ، ٢٠٠٠  ،  ١ط  والبحوث، للدراسات



 

۱۱۱ 

 

References : 

۱ -  Michael Matanius, Modern Educational Calendar - ۱st floor 
- Libya, Sebha University, ۱۹۹٥ . 

۲ -  Mohamed Abdel Salam Ahmed, Psychological and 
Educational Measurement - Cairo, The Egyptian Renaissance 
Library, ۱۹٦۰ . 

۳ -  Fouad Al-Sayed Al-Bahi, Psychological Basis for Growth 
from Childhood to Old Age - Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 
۱۹۹۸. 

٤ -  Abdul Rahman Obaid, Studies in Health and Nutrition 
Education, Bahrain Center for Studies and Research, ۱st edition, 
۲۰۰۰



۱۱۲ 

 

 

 البنات آدم إبراهيم   عبد   أبكر   بروفيسور/ :  ملخص سة ذاتية 

 

            .السودان  -م  ١٩٦٤كتم   -من مواليد والية شامل دارفور •

والعلوم   • اآلداب  كلية  من  األديان  مقارنة  يف  جوبا   -اإلنسانية  دكتوراه    –   م.٢٠٠٥جامعة 

            السودان.

  م ٢٠٠١جامعة أم درمان اإلسالمية  - ماجستري يف الدراسات اإلسالمية من كلية أصول الدين •

           السودان. –

اإلسالمية   • الدعوة  يف  واإلعالم    بكالوريوس  الدعوة  كلية    درمان  أم  جامعة  –من 

    السودان. –م ١٩٩٥اإلسالمية

 لعدد من الكتب العلمية واملنهجية.   امً أرشفت عىل العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه. ومقيِّ  •

املناهج • منها: تطوير وتصميم  املجاالت  التدريبية يف خمتلف  الدورات  اجلودة   - نلت عدداً من 

 االسرتاتيجي... وغريها.  التخطيط -اإلدارة -كتابة األوراق العلمية  -والتقويم

نلت عدد من الشهادات واألوسمة يف املشاركات الداخلية واخلارجية منها:  شهادة وسام بحاث  •

من منصة أريد، وشهادة الدبلوم املهني يف إدارة املشاريع الصغرية، شهادة مزاولة حمكم بحوث  

واالستشارات)،   للتدريب  الدويل  األمريكي  األكاديمي  الشخصية  دويل(املركز  وشهادة 

م، األكاديمية األمريكية الدولية للتعليم العايل والتدريب، رئيس ٢٠٢٠االكاديمية املميزة لعام



 

۱۱۳ 

 

العلوم. رئيس   الكريم وتأصيل  القرآن  املناهج اجلامعية( جامعة  لتطوير وحتسني  العليا  اللجنة 

ا  احتاد  واملستدامة.  والتنمية  االستثامر  يف  اجلامعات  دور  ملؤمتر  تركيا.  جلسة  الدويل،  جلامعات 

  ٢٠٢٢وسام التميز االكاديمية األمريكية الدولية للتعليم العايل. رئيس جلنة بيت اخلرية للعام  

 منصة أريد 

عميداً لكلية اآلداب    -ودمدين   -اخلربات العملية: مدير جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم •

منسقاً   -منسقاً للدراسات العليا   -علوم اإلنسانيةنائباً لعميد كلية اآلداب وال  -والعلوم اإلنسانية

اآلداب بكلية  املناهج  -للجودة  جلنة  العليا   -عضو  الدراسات  جملس  جملس    -عضو  عضو 

العايل   للتعليم  الدولية  األمريكية  األكاديمية  عضو  األديان.   مقارنة  قسم  األساتذة. ومؤسس 

أمريكا  الل  -والتدريب.  عضو  األمريكية.  ديالوير  األمريكية  والية  للمجلة  االستشارية  جنة 

الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتامعية. عضو اللجنة االستشارية ملجلة أريد للدراسات اإلنسانية 

واالجتامعية. عضو احتاد اجلامعات الدويل. عضو جلنة شبكة األكاديميني العرب. عضو  اللجنة  

االحتاد الدويل للغة العربية. أيضاً رئيساً   االستشارية ملراجعة النظام األسايس ملنصة أريد. عضو

قائمة   ضمن  اختياري  والعاملية.  الدولية  والورش  والندوات  املؤمترات  من  للعديد  ومشاركا 

 ماليزيا.  -منصة أريد العلمية -م٢٠٢٠الكفاءات العلمية العربية للعام 

داخ • البحثية  واملراكز  واالحتادات  واجلمعيات  الروابط  من  للعديد  السودان.  عضو  وخارج  ل 

عضو جلنة التحكيم للعديد من املجالت العلمية املحلية واالقليمية والدولية. عضو هيئة علامء  

حتى اآلن. عضو اللجنة العلمية   -م  ٢٠١٥السودان. عضو املجلس العريب للعلوم االجتامعية  

 ملجلة رماح للبحوث والدراسات(األردن).  



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 
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 والبحثية داخل وخارج السودان.  نرش العديد من األوراق العلمية  •

 ألفت العديد من الكتب املنهجية والعلمية، منها عىل سبيل املثال:   )١

 (مشرتك).   اإلطار الفكري والعقدي: لظاهرة التطرف والتعصب الديني يف األديان الساموية )٢

 القيم الدينية واالجتامعية ودورها يف تعديل السلوك.  )٣

 (مشرتك).  ن أفريقيا التقليديةالبنية الفكرية ألديا  )٤

 أخالقيات املهنة بني النظرية والتطبيق. )٥

 االجتاهات املعارصة لعلم االجتامع الديني. )٦

 القيم االجتامعية والدينية وأثرها يف تعديل السلوك.   )٧

 البحث العلمي... مراحله ومناهجه. )٨

 ئق التدريس.  األخالقيات املهنية للمعلم وطرا )٩

 الرؤ السيكولوجية للعنف: املآالت واالبعاد. )١٠

 (مشرتك) الصحة النفسية وسيكولوجية التدين )١١

 االسترشاق )١٢

 األوراق العلمية مفهومها وضوابطها وحتكيمها ومتطلبات نرشها(مشرتك). )١٣

 ٠٠٢٤٩٩١٢٦١٠٥٩٩التلفون           live.com2012abaker@االيميل 

 

 

mailto:abaker2012@live.com
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 عاقلة   معتز يوسف أحمد أبو   / دكتور:  ملخص سة ذاتية 

 

 

املتحدة  بالواليات     -  University of the People)الناس(  جامعة الشعب    أستاذ جامعي، •

  ةياألمريك

   م اخلرطوم السودان٢٠١٧جامعة إفريقيا العاملية  -دكتوراه ىف علم االقتصاد  -عىل  حاصل •

 . اخلرطوم السودان م٢٠١٤جامعة إفريقيا العاملية  – ماجستري ىف علم االقتصاد  •

االجتامعي   • واإلحصاء  القيايس  االقتصاد  علم  ىف  اخلرطوم    -بكالوريوس  م  ٢٠١١جامعة 

   –السودان 

  قيد الدراسة - علم االحصاء  يف  هدكتورا •

شها  • عىل  املدربنيحاصل  تدريب  البرشي  (TOT)دة  االتزان  إلعادة  العاملية    - األكاديمية 

   م٢٠١٧لندن

 حاصل عىل الشهادة العاملية للمعلم املعتمد   •

 .  م٢٠١٢ اخلرطوم السودان   –معهد إنرتي سيستم الدويل  – دبلوم حماسبة مالية االلكرتونية  •

 .  م٢٠٢٠  –يالذكاء االصطناع Python- ولغة  Rالعراق عن لغة  – شهادة من جامعة القادسية   •

 . عدد من املجالت العلمية  حمكم يف  . م٢٠١١  -جامعة اخلرطوم    –SPSSوشهادة حتليل إحصائي   •



 اجلزء األول        ) ١٩كوفيد (كورونا   جائحة  ظل   يف   واملأمول   الواقع   بني ..    األرسي   األمن 
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علمية حمكمة،   جمالت باللغتني العربية واالنجليزية يف  رش جمموعة من األوراق البحثية العلميةن •

ل الوطن العريب  داخ  علمي دويل يف  مؤمتر  ١٨  التخصص، وشارك ىف  ومؤلف كتب علمية يف

حمارضة علمية دولية ١٠٠ورشة علمية، و  ٣٧ة علمية، ويدورة تدريب  ٢٣  وخارجه،  وشارك يف

  م٢٠٢١ىف جماالت علمية خمتلفة، حاصل دبلوم حتكيم البحوث للمجالت العلمية

ضمن الكفاءات يف    اختري  ) :SPSS(التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج    له خربه عملية يف •

م،  عضو مجعية االقتصاد السعودية جامعة امللك  ٢٠٢١-م٢٠٢٠-العلمية بالوطن العريب للعام  

 .  ١٠١٤٠٨٣٠٣٩-عضو عامل، رقم  -قسم االقتصاد   -سعود

 عاملعضو  SOCPA– ة السعودية للمحاسبني القانونينيأعضو اهلي •

اهلي• • ماليزيا ئعضو  للعلامء واخلرباء والباحثني  الدولية  العلمية  أريد  العليا ملنصة  ة االستشارية 

   م٢٠٢٢جامعة ماليا 

االعالم   • جلنة  ماليزيا عضو  العلمي  والنرش  للمؤمترات  األكاديمي  باملركز  العامة   والعالقات 

 م  ٢٠٢٠-. ٩٠٦٠٩عضو عامل، رقم   –األكاديميني والعلامء العرب  احتادم، عضو ٢٠٢١

 https://www.ijeps.org/editorial (IJEPS)-ة حترير جملة العلوم البيئية والعامةئعضو هي •

  board   
  ة حترير جملة ابن خلدون للدراسات واألبحاثئعضو هي •

 املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية - عضو قاعدة اخلرباء  •

 م ٢٠٢٠ومدير مكتب اململكة العربية السعودية  التعليم للجميع  Upعضو مبادرة •

  – منصة أريد العلمية    -ظل ازمة كورونا    ثية االجتاهات البحثية احلديثة يفعضو املجموعة البح •

 م٢٠٢١ماليزيا،



 

۱۱۷ 

 

 ماليزيا،  –عضو جمموعة االقتصاد االسالمي الرقمي منصة أريد العلمية  •

 :  مسابقات منها  حاصل عىل عدة جوائز  يف •

 منصة مسابقة  كتيب، ضمن تأليف حمور هـ  يف١٤٤٢مسابقة رمضان    املركز الثاين يفالفوز  ب •

  / ٠٧  / ١٠املوافق     -رمضان شهر يف هادف علمي حمتو صناعة   :أريد العلمية حتت عنوان

 االستثامر: الكتيب بعنوان  –م ٢٠٢١

منصة   م٢٠٢١/   ٣أفضل مدونة شهر    -مسابقة أولويات البحث العلمي  الفوز باملركز الثالث يف •

   . ماليزيا  – أريد للعلامء واخلرباء والباحثني

وسام باحث مبدع،  (حاصل عىل العديد من الشهادات واألوسمة العلمية من منصة أريد  منها  •

 )   عامل  وسام نارش متميز، وسام مرشوع

 :  االهتاممات البحثية  

 الذكاء االصطناعي واستخداماته   •

 . التحليل اإلحصائي والقيايس للبيانات واملتغريات االقتصادية •

 . النظرية االقتصادية الكلية واجلزئية •

 . االقتصادي والسالسل الزمنيةالتحليل  •

 . واالتصاالتومات لاالستثامرات األجنبية املبارشة وتكنولوجيا املع  •

     ,LISREL -3Smart PLS -R  -Pythonالربامج االحصائية  :     - •

٦٠٠٩٦٦٥٦٤ اجلوال :  - gmail.com72mtzabuagla@ االيميل : 

mailto:mtzabuagla72@gmail.com
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