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 مقدمة البحث : 

يمثل الشباب أهم قوة بشرية ألى مجتمع ، فهم مصدر الطاقة الفاعلة 
 فى المجتمع والقادرة على التجديد وإحداث التغيير البناء 

ويتبوأ طالب الجامعة موقعا متميزا بين صفوف الشباب يمثلون قوة 
النفسية والسلوكية التى يمثلها سياسية مهمة فى التغيير ، فالتغييرات 

تنعكس على تصوراته وسلوكياته السياسية  من طاقة وقوة واندفاع الشباب
بالخيالية والمثالية ورفض الواقع والسعى للتجديد ،  فتجعله يتسم، 

وباإلضافة إلى ذلك فإن فرص امتالك طلبة الجامعات لدرجة من الوعى 
ر لهم القدرة على نقد ممارسات السياسى هى أكبر بحكم تعليمهم بما يوف

  0 ( 380:  1995،  إبراهيم)وسياسات النظام 
وقد ظهر ذلك فى ثورات الشباب فى مختلف أنحاء العالم ، وفى مصر 

، وثورة  1919كانت العديد من الثورات التى تؤكد على ذلك منها ثورة 
 ( 7:  2006)عرابى ، ، وثورات الستينات وأحداث األمن المركزى  1952
والتى أطلق شراراتها جيل الشباب ضد النظام  2011يناير  25وثورة 

السلطوى الذى احتكر الفضاء السياسى ، وهيمنة السلطة التنفيذية على 
السلطة التشريعية ودورها فى تقليص استقالل السلطة القضائية إلى جانب 
 الغياب الحقيقى لمبدأ التداول السلمى للسلطة أو تقاسمه ، وقمع كل
المبادرات االجتماعية والفردية وإقامة مجالس نيابية مزورة مدعيا أنها تعبر 

  0(  24:  2013،  أمحد) عن الشعب 

وبالرغم من المظاهر اإليجابية للثورة المصرية والتى أعربت عن قوة 
الشباب الجارفة وقدرته على التغيير والتطوير وتجاوز األزمات بصورة 
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الفساد واستدعاء القيم التى غابت عنه بكل  حضارية ، وقدرته على نبذ
( وأبرزت حسن استخدام الشباب لحقوقه  3:  2011سليمان ، قوة )

المشروعة فى التظاهر السلمى وفقا للدستور والقوانين المصرية دون 
اللجؤ للعنف فى المناداة بمطالبه المشروعة ، كما أظهرت الثورة أيضا 

تنظيم واالحتشاد من خالل وسائل االتصال مدى قدرة الشباب الفائقة على ال
الحديثة سواء فى تكوين مجموعات الثورة على االنترنت أو التواصل فيما 

  0بينها 

إال أن للثورة بعض االنعكاسات السلبية والتى ظهرت بل وتمثل 
تحديات للمجتمع المصرى عامة وللمجتمع الجامعى على وجه الخصوص 

ة والدينية والطائفية بدرجة تهدد استقرار منها عودة االنقسامات الفكري
الوطن وتهدد مكاسب الثورة ، وظهور أعمال العنف خاصة فى الجامعات 
متمثلة فى االعتداء على البعض مثل القيادات الجامعية وأعضاء هيئة 
التدريس والطالب بالجامعات أو فى أحداث شغب أو فى صورة قطع الطرق 

لقوة لبعض التيارات والفئات واألشخاص ، وتهديد الناس أو فى استعراض ا
،  املرسى) وهذه الحالة يمكن أن تؤدى فى حالة استمرارها إلى الفوضى 

2013   :36 – 63 ) 0  
ومع أن ظاهرة العنف السياسى ظاهرة عالمية تعرفها المجتمعات 
البشرية بدرجات متفاوتة وبصور وأشكال متعددة ، ويكمن االختالف بين 

ى أسباب العنف وفى مدى تطوير مؤسسات وآليات وأساليب المجتمعات ف
فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة بحيث يتم تقليص مخاطرها وبالتالى فالعنف 
السياسى ليس سمة لصيقة بمجتمع معين دون غيره أو شعب معين دون 

إال أن ما يزيد من خطورة ظاهرة  0 ( 20:  1992، إبراهيم ) سواه 
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ثرة المبررات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التى العنف السياسى هو ك
يمكن أن يحتمى بها دعاة هذا الشكل من العنف فى سبيل تحقيق 

فممارسو العنف هم فى الغالب الذين يقدمون رفضا  ،طموحاتهم السياسية 
تلقائيا لمثيرات موقفية فرضها النظام السياسى أو أى من الجماعات 

( وعادة ما يعتقدون أن  61 – 60:  1995ة ، األخرى فى المجتمع )ليل
أعمال العنف هذه من أهم وأكثر األساليب للتعبير عن رفضهم لبعض 
السياسات االقتصادية أو االجتماعية أو األوضاع السياسية واالحتجاج 

ها تتعارض مع على بعض المظاهر التى يعتقد مثيرو العنف السياسى أن
  0 ( 85:  1999 ،الدسوقى)  قيم المجتمع المصرى 

ومع تعدد الدراسات التى تناولت العنف السياسى ودوافعه لدى الشباب 
، نجد أن أغلب هذه الدراسات ركزت على دور المتغيرات االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية عند تفسير ظاهرة العنف السياسى لدى الشباب 

سة ( ودرا  Akdede et al , 2008أكديد وزمالئه )  دراسةمثل 
دافنا سانيت ( ودراسة  Moniruzzaman , M., 2009منيريوزمان ) 

وقلة من هذه الدراسات ( ،   ( Canetti, D. , et al , 2010وآخرون ) 
 ( ودراسة1999)الدسوقىالتى اهتمت بالجانب النفسى ومنها دراسة 

بينما لم تحظ المتغيرات  ( 2013( ودراسة مبروك ) 2013)نعمان 
( والتى تناولت  2008)  العنزى باالهتمام الكافى سوى دراسة  المعرفية

، فلم 0أحادية الرؤية العقلية كمتغير معرفى فى عالقتها بالعنف السياسى 
تجد الباحثة دراسة واحدة ) وذلك فى حدود علم الباحثة (  على المستوى 

تفكير والمتمثلة فى أساليب الالعربى أو المصرى تناولت المتغيرات المعرفية 
  0لدى الشباب الجامعى وتأثيرها فى االتجاه نحو العنف السياسى 
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وال شك أن اإلنسان عندما يفتقر لمقومات التفكير الصحيح يمكن 
استغالله أسوأ استغالل ، حيث يمكن استخدامه كأداة طيعة لتنفيذ 
المخططات اإلجرامية والتخريبية ،أيضا عندما يفقد السيطرة على آليات 

، رغم أنه كامل األهلية واإلدراك يمكن أن يخضع ألية مؤثرات تفكيره 
 2005،  إبراهيم) خارجية أو داخلية مدمرة له ولالخرين وللمجتمع نفسه 

 :193 ) 0  

ومع ندرة الدراسات السابقة وأهمية الجانب المعرفى وكيفية تناول 
يعة المعلومات متمثلة فى أساليب التفكير لدى الفرد وثأتير ذلك فى طب

االتجاه نحو العنف السياسى باتت الدراسة الحالية فى تناولها للجانب 
المعرفى وعالقته باالتجاه نحو العنف السياسى لدى الشباب الجامعى 

   0قضية بحثية تفرض نفسها على الساحة التربوية 

 مشكلة البحث : 
تمر مصر بمرحلة من أهم مراحل تاريخها السياسى تستهدف إرساء 
تقاليد الحياة الديمقراطية وتربية األفراد عليها بما يضمن ممارستها فى 

ويعد تصاعد وتزايد ظاهرة العنف السياسى  0أساليب حياتهم وسلوكياتهم 
لة فى األونة األخيرة بصورة حادة أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الدو 

والمجتمع فى مصر ، حيث أصبحت أخبار العنف والشغب واالضرابات جزء 
من يوميات المواطن المصرى المعاصر ، وتحولت جامعات مصر إلى 
ساحة للشجار والعراك بعد تفاقم أعمال العنف والشغب والتى من المفترض 

العنف من  شكاليتخرج منه ثمرة المجتمع وإن تفاوفت أ صرح للعلم أنها 
  0عة إلى أخرى جام
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وتعتبر ظاهرة العنف السياسى بوصفها ظاهرة نفس سياسية تعبيرا 
عن مدى صحة المناخ السياسى والواقع الحالى المعاش ، وتشير 
اإلحصائيات التاريخية لتلك الظاهرة إلى كونها من أخطر الظواهر 
المجتمعية لما لها من آثار تهدد كيانات المجتمعات واألفراد وقد تعجز 

لدولة أمامها فتبدأ سلسلة النزيف والخسائر المادية والبشرية وتعم ا
الفوضى ، وتندثر فرص حدوث التنمية بكافة مستوياتها ومختلف أشكالها 

  0(  8:  2013االقتصادية واالجتماعية والسياسية )مبروك ، 

كل ذلك يفرض على التعليم الجامعى مسئوليات جديدة تهدف إلى 
الفرد كى يكون قادرا على مواجهة اية تغيرات تحدث إعادة بناء شخصية 

خالل اية فترة من فترات التغيير االجتماعى والثقافى والسياسى التى يمر 
كير لدى فبها أو يعيشها المحتمع من خالل التعرف على أساليب الت

الشباب الجامعى وتزودهم بأساليب تفكير معقولة ومنطقية تعمل على 
ة وحقوق اإلنسان والمشاركة الفاعلة ضمن الوسائل تعزيز قيم الديمقراطي

السليمة فى صنع القرار وحرية الرأى وتقبل أفكار اآلخرين حتى وإن 
دون مواجهة العنف بالعنف تعارضت مع أفكاره وآراءه الشخصية ، 

والعدوان بالعدوان ، فأعمال العنف السياسى لدى طلبة الجامعة ال يمكن 
  0ية فقط ، فالعنف ال يولد إال العنف مواجهتها باألساليب األمن
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وفى ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة احلالية فى 
 -اإلجابة على التساؤالت التالية : 

أفراد العينة على هل توجد عالقة ارتباطية بين درجات  -1
مقياس أساليب  هم علىمقياس االتجاه نحو العنف السياسى ودرجات

 التفكير ؟

فى  أفراد العينةهل توجد فروق بين متوسطات درجات  -2
إناث   –مقياس االتجاه نحو  العنف السياسى تبعا لمتغيرات النوع ) ذكور 

المنخفض (  –المتوسط  –( والمستوى االجتماعى واالقتصادى ) المرتفع 
 تعليم عام ( ؟ –ونوع الدراسة ) تعليم أزهرى 

هل يمكن التنبؤ باالتجاه نحو العنف السياسى من خالل  -3
 أساليب التفكير لدى طالب وطالبات الجامعة ؟   

 أهداف الدراسة  : 
  -تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن : 

أساليب العالقة االرتباطية بين االتجاه نحو العنف و  -1
 0التفكير لدى طلبة الجامعة

دراسة اختالف االتجاه نحو العنف السياسى باختالف  -2
  0النوع والمستوى االجتماعى واالقتصادى ونوع الدراسة 

إمكانية التنبؤ باالتجاه نحو العنف السياسى للطالب من  -3
  0خالل أساليب التفكير 
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 أهمية الدراسة : 
 تتحدد أهمية الدراسة الحالية فى جانبين أساسيين هما :

 أوال : اجلانب النظرى  
تناولها لقضية من أهم قضايا العصر وظاهرة من أهم  -1

الظواهر وهى ظاهرة العنف السياسى لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية 
  0تعوق تقدم أى مجتمع وتنميته 

تتمثل أهمية الدراسة فى المرحلة العمرية التى تتصدى كما  -2
رائح المستهدفة للمشاركة فى الشباب باعتبارهم أكثر الش لها وهى مرحلة

من خصائص نفسية وسلوكية تجعلهم  به أعمال العنف نظرا لما يتمتعون 
أكثر حساسية لمشكالت المجتمع ، ومن ناحية أخرى يمثل الشباب أكبر 
الشرائح عددا فى المجتمع المصرى ، حيث بلغت نسبة الشباب فى مصر 

م واالستفادة من % من إجمالى عدد السكان ، لذا فإن استثماره 60
طاقاتهم يمكن أن يسهم فى إحداث التغيير والتنمية ، فالتنمية البد أن تبدأ 

  0من الشباب ألنه يملك الطاقة والقدرة على العطاء والتغيير 

كما تساهم الدراسة فى فهم أعمق ألساليب التفكير المميزة  -3
 0للشباب الجامعى ذوى االتجاه نحو العنف السياسى 

 األهمية التطبيقية :  
تزويد المكتبة السيكولوجية بأداة جديدة لقياس االتجاه  -1

  0نحو العنف السياسى 
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طرح بعض  فى ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة يمكن  -2
 األفكار والتصورات التى يمكن أن تسهم فى رسم سياسة إيجابية وفعالة

  0لتقليص حدة العنف السياسى والحد من مظاهرها 

العاملين فى المؤسسات الجامعية عند إعداد  تساعد -3
المقررات والمناهج الدراسية وطرق التدريس واالنشطة الطالبية على 

 تشجيع الطالب على تطوير أساليبهم فى التفكير وإعمال العقل  

 مصطلحات الدراسة : 
هو تكوين فرضى أو متغير كامن أو متوسط )  :Attitudesاالجتاه 

يقع بين المثير واالستجابة ( وهو عبارة عن استعداد نفسى أو تهيئ عقلى 
عصبى متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو 
موضوعات أو مواقف أو رموز فى البيئة التى تستثير هذه االستجابة 

 (  173: 2003)زهران ، 

العنف السياسى يعرف  :Political Violence  السياسى العنف
كافة السلوكيات التى تتضمن استخداما للقوة أو التهديد باستخدامها ،  بأنه

إللحاق األذى والضرر باألشخاص واإلتالف بالممتلكات ، وذلك لتحقيق 
أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لها 

  0 ( 367،  1995) إبراهيم ،   دالالت وأبعاد سياسية 

:  ه حنو العنف السياسى فى الدراسة احلالية بأنهيعرف االجتاو
مدى التأييد أو المعارضة التى يبديها الشباب الجامعى نحو فاعلية 
االستخدام الفعلى للعنف والقوة أو التهديد باستخدامها  كأداة لحل قضايا 
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سياسية أو الضغط على األنظمة الحاكمة بهدف تحقيق أهداف سياسية أو 
 0ها دالالت سياسية   أهداف اجتماعية ل

من  االجتاه حنو العنف السياسىوبصورة إجرائية يتحدد   
خالل الدرجة التى يحصل عليها الطالب الجامعى على مقياس االتجاه نحو 
العنف السياسى ) إعداد الباحثة ( حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى اتجاه 

نخفضة إلى عالى موجب نحو العنف السياسى ، بينما تشير الدرجة الم
 0اتجاه منخفض سالب نحو العنف السياسى 

 Thinking Stylesأساليب التفكري : 
 & Grigornko(  1995يعرف جريجورنكو وستيرنبرج ) 

Sternberg   عقلية معرفية تؤثر بشكل مباشر فى التفكير بأنه : عملية
طريقة وكيفية تجهيز ومعالجة المعلومات والتمثيالت العقلية المعرفية داخل 

( أسلوب التفكير بأنه  1994العقل اإلنسانى ، بينما يعرف ستيرنبرج ) 
طريقة الفرد المفضلة فى التفكير عند أداء األعمال ، وهو ليس قدرة ، إنما 

 –لقدرات ويقع بين الشخصية والقدرات ) الشخصية هو تفضيل الستخدام ا
القدرات ( ، ويتبنى البحث الحالى  هذا التعريف  –أساليب التفكير 

وتعرف إجرائيا بالدرجة التى يحصل عليها  0لستيرنبرج ألساليب التفكير  
   0الفرد فى كل أسلوب على حدة من قائمة أساليب التفكير 

  -نجر  :أساليب التفكري كما يراها ستري
ويتصف هؤالء األفراد  :    Monarchic styleاألسلوب امللكى -

بالتوجه نحو هدف واحد طوال الوقت ، يعتقدون فى مبدأ الغاية تبرر 
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الوسيلة ، تمثليهم للمشكالت مشوش ، لديهم إدراك قليل نسبيا باألولويات 
  0والبدائل ، منخفضون فى القدرة على التحليل والتفكير المنطقى 

:ويميل أصحاب هذا   Hierarchic styleاألسلوب اهلرمى  -
لى عمل أشياء كثيرة فى وقت واحد ، يضعون أهدافهم فى صورة إاألسلوب 

هرمية على حسب أهميتها وأولويتها ، وال يعتقدون بمبدأ الغاية تبرر 
الوسيلة ، ويبحثون دائما عن التعقيد ومرنون ومنظمون جدا ومدركون 

  0يزون بالواقعية والمنطقية فى تناولهم للمشكالت لألولويات ، ويتم
:يتصف هؤالء بأنهم   Anarchic styleاألسلوب الفوضوى  -

مدفوعون من خالل خليط من الحاجات واألهداف ، يعتقدون أن الغايات 
تبرر الوسائل ، عشوائييين فى معالجتهم للمشكالت ، من الصعب تفسير 

رفون فى مواقفهم ، ويكرهون الدوافع وراء سلوكهم ، مشوشون ومتط
 النظام 
: يتصف هؤالء األفراد   Oligarchic styleاألسلوب األقلى  -

باندفاعهم خالل أهداف متساوية األهمية ، متوترون ، مشوشون ، لديهم 
  0العديد من األهداف المتناقضة 

: وأصحاب هذا األسلوب   Legislative styleاألسلوب التشريعى  -
، والتجديد ، التصميم والتخطيط لحل المشكالت ، وعمل يفضلون االبتكار 

األشياء بطريقتهم الخاصة ، ويفضلون المشكالت التى تكون غير معدة 
  0مسبقا ، ويميلون لبناء النظام والمحتوى لكيفية حل المشكلة 

:ويميز األفراد الذين   Executive styleاألسلوب التنفيذى  -
يميلون إلتباع القواعد الموضوعية ، واستخدام الطرق الموجودة والمحددة 

بقا لحل المشكالت ، ويميلون إلى تطبيق القوانين وتنفيذها ، والتفكير سم
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سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

فى المحسوسات ، ويتميزون بالواقعية والموضوعية فى معالجتهم 
  0للمشكالت 

:وأصحاب هذا األسلوب   Judicial styleاألسلوب احلكمى  -
يميلون إلى الحكم على اآلخرين وأعمالهم ، وتقييم القواعد واإلجراءات ، 
وتحليل وتقييم األشياء ، وكتابة المقاالت النقدية ، ولديهم القدرة على 

  0التخيل واالبتكار 
: ويتصف هؤالء األفراء   Global styleاألسلوب العاملى  -

المجردة ، والمفاهيم عالية الرتبة ، والتغيير  بتفضليهم للتعامل مع القضايا
والتجديد واالبتكار ، والمواقف الغامضة ، والعموميات ، ويتجاهلون 

  0التفاصيل 
:ويتصف أصحاب هذا األسلوب   Local styleاألسلوب احمللى  -

بتفضيل المشكالت العيانية التى تتطلب عمل التفاصيل ، ويتجهون نحو 
  0المواقف العملية ويستمتعون بالتفاصيل 

:ويتصف أصحاب هذا األسلوب   Liberal styleاألسلوب املتحرر  -
بالذهاب فيما وراء القوانين واإلجراءات ، والميل إلى الغموض والمواقف 

  0لمألوفة ، ويفضلون أقصى تغيير ممكن غير ا
: ويتصف هؤالء األفراد   Conservation styleاألسلوب احملافظ  -

بالتمسك بالقوانين ، ويكرهون الغموض ، ويحبون المألوف ، ويرفضون 
  0التغيير ، ويتميزون بالحرص والنظام 

ويتصففف أصففحاب هففذا :   External styleاألسلللوب ارللارجى  -
منبسطون وتوجههم دائما نحو الناس ويتعاملون مع األففراد  ماألسلوب بأنه

 وإدراك ، لديهم حسللعمل مع اآلخرين يميلون  بسهولة ويسر دون خجل ،
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أكثر ووعفى أكثفر بالعالقفات الشخصفية ، يبحثفون عفن المشفكالت  اجتماعى
   0التى تكفل لهم العمل مع اآلخرين 

:يفضفلون العمفل بمففردهم ،   Internal styleاألسلوب اللداللى  -
منطفففوون ويكفففون تفففوجههم نحفففو العمفففل أو المهمفففة ، يتميفففزون بفففالتركيز 
الداخلى ، يميلون إلى الوحدة ، ويستخدمون ذكائهم فى األشياء وليس مفع 

 2007)أبفو هاشفم ، اآلخرين ، ويفضلون المشكالت التحليليفة واالبتكاريفة 
 :7 -10  )0 

 لشباب اجلامعى : ا 
الشفففباب الجفففامعى هفففى تلفففك الشفففريحة مفففن الشفففباب المنتمفففين إلفففى  

المؤسسففففات التعليميففففة والتففففى يعففففول عليهففففا احففففتالل المكانففففة االجتماعيففففة 
المسففتقبلية داخففل المجتمففع ، ويعففد الشففباب الجففامعى أولئففك األفففراد الففذين 

    0 ( 14:  1987)محدى ، ( عاما  25 – 18تتراوح أعمارهم من ) 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ى : اإلطار النظر
 :   Attitudesاالجتاهات 

تعد االتجاهات النفسية من أهم دوافع السلوك التى تؤدى دورا أساسيا 
االتجاه بأنه  Upshaw فى ضبطه وتوجيهه ، ويعرف هارى أبشو 

المواقف التى يتخذها األفراد فى مواجهة القضايا واألمور المحيطة بهم 
بحيث يمكن أن نستدل على هذه المواقف من خالل النظر إلى االتجاه 
باعتباره بناء يتكون من ثالثة أجزاء : األول ويغلب عليه الطابع المعرفى 

ذه القضايا والمسائل ويشير إلى المعلومات التى لدى الفرد والمتعلقة به
والثانى : سلوكى ويتمثل فى األفعال التى يقوم بها الفرد أو يعمل على 
الدفاع عنها أو تسهيلها فيما يتصل بمثل هذه القضايا ، والثالث : انفعالى 

:  2009ويعبر عن تقويمات الفرد لكل ما يتصل بهذه القضايا ) دويدار ، 
153  ،156 ) 

( وظائف االتجاهات فيما يلى :  175:  2003ويحدد زهران ) 
يحدد طريق السلوك ويفسره ، وينظم العمليات الدافعية واالنفعالية االتجاه 

بعض النواحى الموجودة فى المجال الذى يعيش واإلدراكية والمعرفية حول 
له فيه الفرد ، االتجاهات تنعكس فى سلوك الفرد وفى أقواله وأفعاله وتفاع

مع اآلخرين فى الجماعات المختلفة ، وتيسر للفرد القدرة على السلوك 
واتخاذ القرارات فى المواقف النفسية المتعددة فى شئ من االتساق ، 
االتجاه يوجه استجابات الفرد لألشخاص ولألشياء والموضوعات بطريقة 

دة تكاد تكون ثابتة ، ويحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محد
  0إزاء موضوعات البيئة الخارجية 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
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 : Political Violence العنف السياسى 
يعتبر العنف السياسى ظاهرة مركبة لها جوانبها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنفسية تعرفها كل المجتمعات بدرجات 
متفاوتة وبصور وأشكال متعددة وألسباب متداخلة ومتنوعة ، وتختلف 

ونظرا إلى كون العنف  0اختالف المجتمعات والثقافات والمراحل التاريخية ب
ظاهرة مركبة متعددة المتغيرات فقد ظهر العديد من األفكار والنظريات 

ظاهرة وجاءت هذه لوالدراسات الكيفية التى تغطى مختلف جوانب ا
المساهمات من قبل أساتذة وباحثين ينتمون إلى عدة حقول معرفية مثل 

  0 ( 19:  1992،  إبراهيم ) علوم النفس واالقتصاد واالجتماع والقانون 

مفهوم إلى أن العنف السياسى  (57 ، 1994 )عبد القوى يشير و 
يشمل األفعال المادية الموجهة ضد األفراد أو الجماعات والذى يتخذ أشكال 
عديدة تبدأ بتخريب المؤسسات والمرافق مرورا بممارسات االعتداء 
الجسدى كاالغتياالت والتمرد والعصيان المسلح وكلها درجات على متصل 

  0واحد وهو العنف السياسى 

عنف السياسى بأنه : نوع من الفيعرف  ( 43،  1995حفىن )  إما
أنواع العنف الداخلى التى تدور حول السلطة ويتميز بعدة خصائص مثل 

  0الرمزية والجماعية واإليثارية واإلعالنية 

:  هوالعنف السياسى  أن( 367،  1995)  بينما يرى إبراهيم
كافة السلوكيات التى تتضمن استخداما للقوة أو التهديد باستخدامها ، 
إللحاق األذى والضرر باألشخاص واإلتالف بالممتلكات ، وذلك لتحقيق 



 

17 
2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية لها 
  0دالالت وأبعاد سياسية 

إلى أن العنف السياسى هو  ( 26،  1999ويشري عبد الوهاب ) 
أحد أشكال المشاركة السياسية وأن العنف يمكن أن يكشف عن نفسه فى 
مستويات المشاركة المختلفة ويكون فى صورة أكثر وضوحا من خالل 
المظاهرات العنيفة أو أعمال الشغب ، غير أنه قد يظهر أيضا من خالل 

ضها قد يعتبرالعنف المنظمات السياسية وشبه السياسية المختلفة ، وبع
والفرد الذى يشعر بعداء تجاه المجتمع  0هدافها وسيلة فعالة لتحقيق أ

بصفة عامة أو اتجاه النظام السياسى بصفة خاصة ، إما أن ينسحب من 
كل أشكال المشاركة وينضم إلى صفوف الالمبالين وإما أن يتجه إلى 

  0استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف 

:  2007الل ، ، و (  82:  1999) عبد املختارق كال من ويتف
( على أن العنف السياسى هو االستخدام الفعلى للقوة أو التهديد  128

باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية سواء تم ذلك من قبل فرد أو جماعة 
  0أو دولة بشكل سرى أو علنى منظم أو غير منظم 

 مظاهر وأشكال العنف السياسى وأكثرها انتشارا فى مصر : 
إن العنف السياسى يهدف إلى إضفاء عدم الشرعية على النظم 

د هو عنف يتراوح بين مجر  المضادالسياسية القائمة ، لذا فالعنف 
  0الدولة أو قرارات أجهزتها التنفيذية  االعتراض على سياسات

ن العنف السياسى لعل أشملها ما وثمة تصنيفات عديدة لهذا النوع م
فى كتابه حول أسباب الثورة والذى  ( (T.R.Gurrقدمه روبرت جور  
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ميز فيه بين ثالثة من أنماط العنف التى تلجأ إليه الجماهير والطبقات 
المختلفة إلى ثالثة درجات من حيث التنظيم المحكم والفاعلية المؤثرة هى 

  :  

هى العنف السياسى غير المنظم أو التلقائى إلى حد الدرجة األولى : 
ما والذى ينمو من خالل مشاركة شعبية ال يمكن تجاهلها وهو ما اصطلح 
على تسميته بالشغب ويشمل كل أعمال الشغب مثل االضطرابات والثورات 

  0المحلية داخل نطاق اإلقليم 

ياسى الدرجة الثانية : هى العنف المتمثل فى التآمر وهو عنف س
على درجة عالية من التنظيم مع مشاركة شعبية محدودة وترحيب شعبى 
غير محدود ) مثل االغتيال السياسى المنظم ، واإلرهاب على نطاق صغير 

  0وحروب العصابات المحدودة فى الجبال والغابات ( 

الدرجة الثالثة : تتمثل فى الحروب الداخلية التى تتميز بدرجة عالية 
ع مشاركة العصابات المحدودة وحركات التمرد واالتصاالت من التنظيم م

الخارجية المشبوهة مع مشاركة شعبية واسعة االنتشار من أجل قلب الحكم 
وتغييره أو القضاء على الدولة ويصحبها عنف بعيد المدى  تظهر فى كل 

 2005)شقري ، أشكال األرهاب والتدمير الواسع النطاق وحروب العصابات  
 :44 -45  ) 0  

فضال عن ذلك يصنف حسنين توفيق أساليب العنف السياسى فى 
(وتحليله لظاهرة العنف السياسى فى الواقع  19991إطار دراسته ) 
 المصرى  إلى : 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
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عنف سياسى رسمى أو حكومى : ويمارسه النظام من  -1
ويتمثل فى إعالن حالة  خالل أجهزته وذلك للمحافظة على الوضع القائم

 األشغال الشاقة المرتبطة بالقضايا السياسية و  اإلعدام الطوارئ وأحكام
للقضاء  للقوة أو قوات األمن واستخدام وحدات الجيشواالعتقال السياسى ،

  0على حركات التمرد السياسى 

عنف سياسى شعبى : ويمارسه المواطنون أو جماعات ضد النظام  -2
ات االحتجاجية وأحداث الشغب والتمردات واإلضرابات ويتمثل فى المظاهر 

واالغتياالت وهذه األشكال هى األكثر شيوعا فى مصر ويرتبط ذلك بطبيعة 
،  إبراهيم) القوى السياسية واالجتماعية التى مارست العنف السياسى 

1995  :23  ) 

وتركز الدراسة الحالية على العنف غير الرسمى الذى يمارسه 
      0المواطنين ضد النظام 

 العوامل الكامنة وراء ظاهرة العنف السياسى : 
إذا استعرضنا األسباب والعوامل الكامنة وراء ظاهرة العنف السياسى 
والتى تجسد واقع األزمة المجتمعية فى مصر سنجدها محصلة للتفاعل بين 

 د من عوامل ومتغيرات أساسية يمكن توضيحها على النحو التالى : عد

عدم و أوال : العوامل السياسية : وتتضمن رفض التبعية السياسية 
استخدام ، و عدم االعترف بالنظام السياسى القائم ، إمكانية التغيير السلمى 

)الل ، نقص المشاركة فى اتخاذ القرارات ، و القسوة من قبل رجال األمن 
2007  :131 ) 
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ثانيا العوامل االقتصادية : تلعب العوامل االقتصادية دورا مهما فى 
توجيه دوافع العنف والعدوان عند األفراد والمجتمعات فالحاجة االقتصادية 
ال يشبعها أى بديل ، فالبطالة بخاصة بين المتعلمين من الشباب وتدهور 

را فى توجيه الشباب نحو مستويات المعيشة والفساد اإلدارى لهم دورا كبي
العنف فالشباب الذى ال يجد فرصة عمل يكون هدفا سهال لمختلف 
االتجاهات المتطرفة دينيا وسياسيا أو عصابات النصب واالحتيال )بكر ، 

1998  :8  )0  

ثالثا : العوامل االجتماعية : وتتضمن التفاوت الطبقى الحاد ، 
وانتشار أنماط من االستهالك التفاخرى لدى فئات محدودة ، واتساع نطاق 
ظاهرة التهميش االجتماعى واهتزاز نطاق القيم فى المجتمع وتردى نوعية 

 0التعليم 

ثقافة رابعا : عوامل دينية وتتضمن التوظيف الرسمى للدين وضعف ال
 (  397:  1995إبراهيم ، الدينية المستنيرة  )

من العرض السابق يتضح أن تفاقم المشكالت االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والدينية فى أى مجتمع وعجز الحكومات عن حل 
مشكالت المجتمع وسد وإشباع حاجات أفراده األساسية من أهم العوامل 

سى وتهيئ أفراده لممارسة أشكال العنف التى تساهم فى بروز العنف السيا
، ولكن الالفت للنظر والواقع على األرض أن هذه العوامل وحدها ال تكفى 

وأن هناك متغيرات نفسية ومعرفية تبدو وسيطا  كمتغيرات لظهور العنف
ولعل ما يؤكد أهمية دور الجانب  ، بين العنف السياسى واألزمة المجتمعية

وعالقته باالتجاه نحو العنف السياسى ما أظهره  المعرفى وأسلوب التفكير
أن القائمين بأعمال العنف   Buffalo Surveyنتائج مسح بوفالو 
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واالحتجاجات ال يرون فيها شيئا خاطئا وأنها التتعارض مع الوطنية بل 
، وهذا يعنى أن هؤالء  ( 27:  1999عبد الوهاب ، هى من متطلباتها )

العنف لديهم مكونات نفسية ومعرفية تتفاعل مع األفراد ذوى االتجاه نحو 
 0هذه العوامل السابقة وتهيئهم للعنف السياسى 

   Thinking Styles أساليب التفكري : 
يعتبر التفكير عملية عقلية عليا يستخدمها الفرد عندما يواجه موقف 

لم يمر بخبرته السابقة من قبل وعن طريقه يتم مشكل أو موقف غامض 
خبرات العقل الداخلية بطريقة تناسب الموقف الغامض أو المشكلة ، تنظيم 

ويتم فهم العالقات بين عناصر الموقف وتنظيم وترتيب األفكار أو فرض 
الفروض والتحقق من صحة هذه الفروض باستخدام المعلومات 
واالعتقادات والخبرات السابقة لحل المشكلة ومن ثم إزالة الغموض عن 

( أو هو العملية التى ينظم بها العقل  50:  2006،  إبراهيمالموقف )
خبراته بطريقة جديدة من خالل األنشطة العقلية الديناميكية والمعالجات 

وباستخدام الرموز ،  Contentsوالمضامين   Formsالذهنية للصيغ 
مثل الصور الذهنية والمعانى واأللفاظ واألرقام واإلشارات والتعبيرات ، وذلك 

شكلة معينة بحيث تشتمل هذه العملية على إدراك عالقات جديدة عند حل م
بين موضوعين أو عنصرين فأكثر من عناصر الموقف المراد حله ) 

  0(  17:  1996، حبيب 

بانها الطرق واألساليب المفضلة أساليب التفكير  يعرف ستيربنرجو 
د فى توظيف قدراتهم واكتساب معارفهم وتنظيم أفكارهم والتعبير عنها افر لأل

بما يتالءم مع المهام والمواقف التى تعترض الفرد فأسلوب التفكير المتبع 
عند التعامل مع المواقف االجتماعية فى الجوانب الحياتية قد يختلف عن 
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يستخدم  يعنى أن الفرد قد مسائل العلمية مماأسلوب التفكير عند حل ال
أبو هاشم ، تغير هذه األساليب مع الزمن ) تعدة أساليب فى التفكير وقد 

2007  :117  )0   

  نظريات أساليب التفكري : 
اختلفت النظريات المفسرة ألساليب التفكير باختالف مؤليفها 
وباختالف المحتوى الذى تضمنته هذه النظريات وباختالف الهدف الذى 

تحقيقه وتفسيره ، وهناك مجموعة من النظريات التى تسعى كل نظرية إلى 
  يلى : وضيحها كما يمكن ت فسرت أساليب التفكير

 , Harrison & Bramsonنظرية هاريسون وبرامسون    -1

1982 )  ) 

حدد هاريسون  ، وبرامسون أساليب التفكير بأنها مجموعة من 
ن يتعامل بها مع الطرق أو االستراتيجيات الفكرية التى اعتاد الفرد على أ

المعلومات المتاحة لديه عن ذاته أو بيئته ، وذلك حيال ما يواجه من 
وقد صنفت هذه النظرية أساليب التفكير إلى خمسة أساليب   0مشكالت 

هى : التفكير التركيبى ، التفكير المثالى ، التفكير الواقعى ، التفكير العملى 
  0  ( 49:  2006الطيب ، )  ، التفكير التحليلى

      Herrmann( 1987) هلريمان  نظرية قيادة املخ  -2

(  H.B.D.Iالمخية " ) تسمى هذه النظرية " أداة هيرمان للسيادة 
Herrmann Brain Dominance Instrument   وتعرض النظرية

أربعة أساليب للتفكير توضح الطرق التى يتعامل بها األفراد مع العالم وهى 
( (B األسلوب التنظيمى و  A) )Logical Style : األسلوب المنطقى 
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Organizing  Style  األسلوب االجتماعى ،و C) )Social Style             
 – 14:  2010السيد ، ) D) )Creative  Styleاألسلوب االبتكارى  و 
15  )0  

 نظرية التحكم العقلى الذاتى  -3

أن الفكرة األساسية   Sternberg  (  1997ذكر ستيربنرج ) 
لنظرية الحكومة العقلية هى أن أشكال الحكم الذاتى تراها ليست متطابقة 
لكنها انعكاسات خارجية لما يدور فى أذهان الشعوب ، وهى تمثل الطريقة 
البديلة لتنظيم األفكار وبالتالى فأن أشكال الحكومة التى تراها هى مرايا 

ين تنظيم الفرد وتنظيم المجتمع فكما وهناك أشياء متوازية ب 0ألذهاننا 
يحتاج المجتمع إلى حكم نفسه يحتاج الفرد إلى حكم نفسه ، كما أن الفرد 
بحاجة إلى تحديد المصادر وتعزيز األولويات واالستجابة لتغيرات العالم 

فالحكومات بالنسبة للمجتمعات  0الخارجى ، وهو بذلك يشبه الحكومات 
ل الوظائف ) التشريعية ، التنفيذية ، والحكمية ( لها العديد من الجوانب مث

المستويات ) ، واألشكال ) الملكية ، الهرمية ، األقلية ، الفوضوية ( ، 
العالمية ، المحلية ( ، والمجاالت ) الداخلية ، الخارجية ( ، والنزعات ) 

 المحافظة ، والتحررية (

الذاتى أو نظرية نظرية التحكم أن   Sternbergرج  بويرى ستيرن 
،  تأساليب التفكير لها نفس : الوظائف ، األشكال ، المستويات ، المجاال

هناك ثالثة عشر أسلوبا للتفكير تندرج تحت الفئات والنزعات ،  وأن 
الخمس : الوظائف ) أسلوب التفكير التشريعى ، التنفيذى ، الحكمى ( ، 

قلى ، الفوضوى ( ، أسلوب التفكير الملكى ، الهرمى ، األاألشكال ) 
المستويات ) أسلوب التفكير العالمى ، المحلى ( ، المجاالت ) أسلوب 
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المحافظ ، التفكير الداخلى ، الخارجى ( ، النزعات ) أسلوب التفكير 
ويضيف ستيرنبرج إننا نميل عادة نحو أسلوب واحد فقط داخل التقدمى ( ، 

  0(  46 – 36:  2008سترينجر  ، )كل فئة من الفئات الخمسة 

 الدراسات السابقة : 
إلى الكشف عن واقع األنشطة  ( 2007عبد العليم ) هدفت دراسة 

الطالبية بجامعة األزهر والتعرف على الدور الذى يمكن أن تقوم به 
األنشطة الطالبية فى مواجهة العنف السياسى ، واقتصرت الدراسة أداتها 
على عينة من طالب الفرق النهائية ببعض كليات جامعة األزهر العملية 

قاليم ، وأوضحت النتائج  إدراك الطالب والنظرية للبنين والبنات بالقاهرة واأل
ألهمية األنشطة الطالبية فى تنمية مهارات القيادة لديهم وإظهار مواهبهم 
وقدراتهم ورغم ذلك فهناك إحجام من الطالب عن ممارسة األنشطة 
الطالبية ، وأن هناك قصور فى قيام الجامعة بمسؤوليتها فى دعم ممارسة 

ى قلة الندوات السياسية لتوعية الطالب بقضايا الطالب للديمقراطية يتمثل ف
الوطن وتنمية الوعى السياسى لديهم وقلة إقامة الندوات الدينية التى 

  0تحض على التسامح وقبول اآلخر ونبذ التعصب 

( دراسة للتعرف على الفروق بين  2008)   العنزىوأجرى 
ادية العقلية الكويتين والمصريين من طالب الجامعة من الجنسين فى االح

واالتجاه نحو العنف السياسى ، وأوضحت نتائج الدراسة عدة نتائج أهمها 
وجود عالقة بين احادية الرؤية العقلية واالتجاه نحو العنف السياسى لدى 

فى  نطالب الجامعة ووجود فروق بين أفراد العينة المصريين والكويتي
االتجاه نحوالعنف السياسى لصالح المصريين ، كما أوضحت الدراسة عدم 



 

25 
2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

وجود فروق بين أفراد العينة الكلية الكويتين والمصريين من اإلناث والذكور 
 0مقياس االتجاه نحو العنف السياسىعلى 
 ( Akdede et al , 2008أكديد وزمالئه ) استهدافت دراسة و 

تغيرات المنبئة بالعنف السياسى من خالل توضيح دور بعض العوامل والم
دراسة العالقة بين العنف السياسى وبعض المتغيرات السياسية ) 
الديمقراطية ( والمتغيرات االقتصادية ) إجمالى الدخل ، والناتج المحلى 
للفرد ( ومؤشرات التنوع الثقافى ) التنوع العرقى ( ودورها فى ظهور 

، وأشارت نتائج  1990 – 1980ة من واندالع أعمال العنف فى الفتر 
الدراسة إلى أن البلدان التى لديها مزيدا من التنوع العرقى تواجه مزيدا من 
العنف السياسى و أن البلدان التى تسودها الديقراطية أقل عرضة ألعمال 
العنف ، كما أشارت نتائج تحليل االنحدار إلى أن المتغيرات السياسية 

  0من المتغيرات االقتصادية فى اندالع أعمال العنف أكثر أهمية والثقافية 

 ,.Moniruzzaman , Mمنرييوزمان ) تناولت دراسة بينما 

البحث فى األسباب والمظاهر والنتائج المترتبة على العنف (  2009
السياسى فى بنغالديش ، واستندت الدراسة فى تحليل نتائجها على فرضين 
هما : أن هناك عالقة بين الصراعات بين األحزاب والعنف السياسى ، وأن 
الصراع بين األحزاب والعنف يؤدى إلى عدم التعاون السياسى بين الحزب 

، والمعارضة والشعب ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن العنف  الحاكم
السياسى نتيجة ثقافة سياسية تتمثل فى التعصب والعداوة واالنتقام 
والغطرسة بين األحزاب بعضها  أو بين أعضاء تلك األحزاب ، ويمكن أن 
تظهر نتائج العنف السياسى فى إنعدام الثقة بين األحزاب واألعضاء 

ع المؤسسى على العنف كوسيلة للتعبير السياسى وتحوله وإضفاء الطاب
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إلى ثقافة عامة من خالل التنشئة االجتماعية السياسية للعنف للجيل 
  0الجديد من أنصار هذا الحزب 

 Canetti , D., et alدافنا سانيت وزمالئه ) وهدفت دراسة 

دى إلى دراسة العالقة بين العنف السياسى والحرمان االقتصا (  2010
واهتمت الدراسة بعرض نظرية اسمتها " المحافظة على الموارد " والتدين 

كإطار لتفسير العالقة بين الدين والحرمان االقتصادى واالجتماعى ودورهما 
فى دعم العنف السياسى وتفترض النظرية أن فقدان الموارد يكون بمثابة 

اسى ، وأوضحت تهديد الفراد وتجعله مؤهال لالستجابة آلليات العنف السي
نتائج الدراسة وجود عالقة بين العنف السياسى والدين وأن هذه العالقة 
مدعمة بواسطة الحرمان النفسى واالجتماعى والحرمان االقتصادى ، كما 
أوضحت النتائج أن فقدان الموارد االقتصادية كمتغير ال يكفى لظهور 

سى وكالهما يبدو العنف السياسى وأن هناك متغيرات نفسية كالحرمان النف
  0وسيطا بين الدين والعنف السياسى 

ه الوقوف على ما تسهم ب( 2013)  مجروك دراسة استهدفت و 
االغتراب السياسى  –) المعتقدات السياسية  المتغيرات النفسية واالجتماعية

فى تشكيل سلوك العنف السياسى لدى عينة من ( العدوانية  –اإلحباط  –
طلبة الجامعة من الريفيين والحضريين ، وأوضحت نتائج الدراسة وجود 
فروق داللة احصائية فى متغيرى العنف السياسى والمعتقدات السياسية 
السلبية فى اتجاه عينة الريفيين ، كما أظهرت النتائج وجود عالقة 

عنف السياسى وكل من المعتقدات ارتباطية طردية متوسطة بين ال
السياسية السلبية والعدوانية ، وعالقة عكسية ضعيفة بين العنف السياسى 
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واالغتراب السياسى وعدم وجود عالقة بين العنف السياسى ومتغير اإلحباط 
0   

تحليل العالقة بين نسق  ( 2013نعمان فى دراسته ) بينما تناول 
لمخاطرة ، العصابية ، التطرف ، تقدير القيم وبعض متغيرات الشخصية ) ا

الذات ، االنتماء ( وبين سلوك العنف السياسى لدى عينة من أفراد 
المجتمع اليمنى ، وأوضحت نتائج الدراسة أن ترتيب القيم الدينية كمتغير 
نفسى وكمحرك وموجه للسلوك لدى أفراد جماعات العنف السياسى كان فى 

ى المرتبة األولى القيم السياسية ، كما المرتبة الثانية بينما جاءت ف
المخاطرة ، العصابية ، وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  أوضحت النتائج

التطرف وبين سلوك العنف السياسى ، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين 
    0تقدير الذات واالنتماء وبين سلوك العنف السياسى 

السابق من العرض :تعقيب على الدراسات السابقة 
استطاعت الباحثة االستفادة  نجد العديد من النقاط التى للدراسات السابقة

وجهت الدراسات السابقة الباحثة إلى اختيار عينتها من  :أوال، منها 
الشباب الجامعى حيث اتفقت العديد من الدراسات على أن أكثر فئات 

 ةفالمجتمع مشاركة فى أعمال العنف السياسى هى فئة الشباب وبص
(  2013مبروك )   ،( 2008العنزى )  دراسة ،خاصة الشباب الجامعى 

أوضحت الدراسات السابقة أن أكثر أشكال  ( ثانيا : 2007، عبد العليم ) 
العنف السياسى فى مصر تمثل فى المظاهرات العنيفة واالحتجاجات 

العنف  االتجاه نحو واالضرابات وهذا ما ساعد الباحثة فى بناء مقياس
السياسى وتحديد أبعاده ، ثالثا ، اتضح من الدراسات السابقة أن هناك 

الرسمى تتمثل فى العنف السياسى أشكال من العنف السياسى فى المجتمع 
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غير الرسمى وقد اقتصرت الباحثة فى دراستها على العنف السياسى و 
بعا العنف غير الرسمى الموجه من المواطنين إلى النظام السياسى ، را

:أغلب هذه الدراسات ركز على دورالعوامل االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية فى لجؤ األفراد للمشاركة فى أعمال العنف السياسى وقلة 

والتى تتفق مع رؤية وأهداف الدراسة الحالية ركزت على العوامل منها 
وذلك  )                ، ولم تجد الباحثة دراسة واحدة النفسية والمعرفية 

والمتمثلة فى أساليب فى حدود علم الباحثة ( تناولت المتغيرات المعرفية 
     0التفكير لدى الشباب الجامعى وتأثيرها فى االتجاه نحو العنف السياسى 

 فروض الدراسة : 
أفراد العينة  بين درجاتذات داللة احصائية توجد عالقة  -1

مقياس  هم علىدرجاتبين مقياس االتجاه نحو العنف السياسى و  على
 0أساليب التفكير 

فى  أفراد العينةبين  ذات داللة احصائية  توجد فروق  -2
إناث   –مقياس االتجاه نحو  العنف السياسى تبعا لمتغيرات النوع ) ذكور 

المنخفض (  –المتوسط  –( والمستوى االجتماعى واالقتصادى ) المرتفع 
 0 تعليم عام ( –ونوع الدراسة ) تعليم أزهرى 

يمكن التنبؤ باالتجاه نحو العنف السياسى من خالل  -3
    0أساليب التفكير لدى طالب وطالبات الجامعة 

 منهج الدراسة وإجراءاتها : 
 :منهج الدراسة أوال : 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 المقارن اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفى االرتباطى 
  0وذلك لمناسبته ألهداف الدراسة 

 :عينة الدراسة ثانيا : 
( طالبا وطالبة من طالب الجامعة  411بلغت عينة الدراسة ) 

( طالبا وطالبة  200)                 يتوزعون وفقا لنوع الدراسة إلى 
كلية العلوم بنين  –بكليات جامعة األزهر ) كليتى التربية بالقاهرة والدقهلية 

كلية الدراسات  -كلية الدراسات اإلنسانية بنات بالدقهلية  –بالقاهرة 
( طالبا وطالبة بكليات جامعتى  211و )  (اإلسالمية والعربية بالمنصورة

كلية الطب  –كلية العلوم ببنها  –بنها والمنصورة ) كلية التربية ببنها 
 206( إناث ، )  205، ويتوزعون وفقا للنوع إلى ) البيطرى بالمنصورة ( 

( مستوى  82تصادى إلى ) ( ذكور ، ووفقا للمستوى االجتماعى واالق
( مستوى اجتماعى واقتصادى  215اجتماعى واقتصادى مرتفع ، ) 

  0( مستوى اجتماعى واقتصادى منخفض  114متوسط ، ) 

 ا : أدوات الدراسة لثثا
 مقياس االتجاه نحو العنف السياسى : إعداد الباحثة  -1

مقياس أساليب التفكير : إعداد ستينبرج ، ترجمة أبو  -2
  2007هاشم 

استمارة المستوى االجتماعى واالقتصادى لألسرة : إعداد  -3
  2006عبد العزيز الشخص 

 مقياس االجتاه حنو العنف السياسى : إعداد الباحثة  -1
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

تم إعداد هذا المقياس بهدف قياس وتحديد مستوى االتجاه نحو 
ى طالب الجامعة وفى سبيل ذلك تم اتخاذ الخطوات العنف السياسى لد
  اإلجرائية التالية :   

مراجعة اإلطار النظرى والدراسات السفابقة التفى أجريفت ففى  -1
مجال العنف بصفة عامة والعنف السياسى بصفة خاصة واإلففادة منهفا ففى 

 0بناء المقياس وتحديد أبعاده وتحديد التعريفات اإلجرائية لألبعاد 

اإلطفففالع علفففى المقفففاييس التفففى تناولفففت العنفففف السياسفففى  -2
مبففروك )  ، ومقيففاس(  2008العنففزى ) بصففورة أو بففأخرى ومنهففا مقيففاس 

  0(  2013( ، ومقياس نعمان )  2013
بعمفففل دراسفففة اسفففتطالعية شفففملت إعفففداد اسفففتبيان القيفففام  -3
موجففه لعففدد مففن طففالب الجامعففة ممففن تتففوافر فففيهم شففروط العينففة  مفتففوح

( طالبففا وطالبففة  78التففى سففيتم التطبيففق علففيهم بلففغ عففددهم )  األساسففية
كليففة  -جامعيففا مففن كليتففى ) الدراسففات اإلنسففانية بالدقهليففة جامعففة األزهففر

وذلففك بهففدف جمففع معلومففات أكثففر يمكففن أن تسففاعد فففى   التربيففة ببنهففا (
العنففف السياسففى فففى المجتمففع تصففميم المقيففاس والتففى تعكففس أهففم مظففاهر 

ينففاير ومففا أعقبهففا مففن  25الفتففرة األخيففرة عقففب ثففورة  المصففرى خاصففة فففى
 ، وتمثل االستبان المفتوح فى السؤال التالى : أعمال العنف والشغب 

من وجهة نظفرك مفاهى أكثفر المظفاهر والسفلوكيات العنيففة التفى يقفوم 
بها طالب وطالبات الجامعة للتعبير عفن سفخطهم ورفضفهم لفبعض القفرارات 

 واألوضاع السياسية ؟السياسية أو النظم 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

التى تمكنت الباحثفة  االستجاباتجميع وفحص  تم تسجيل  -4
مففن خففالل الواقففع  مظففاهر وأشففكال للعنففف السياسففىمففن الوصففول إليهففا مففن 

 0الميدانى والتى تفيد فى تصميم المقياس 

مفففن خفففالل التكامفففل بفففين االجفففراءات النظريفففة واالجفففراءات  -5
ت المقيفففاس ففففى ثالثفففة أبعفففاد اسفففتطاعت الباحثفففة تحديفففد مكونفففاالميدانيفففة 

صياغة مجموعة من الفقرات والبنود  تعبر عن األبعاد الفرعيفة المتضفمنة و 
وتتفق مع التعريف اإلجرائى الفذى  االتجاه نحو العنف السياسىفى مقياس 

التجففاه نحففو ا ألبعففاد مقيففاس وحففددت الباحثففة التعريففف اإلجرائففى 0  تتبعففه
 فيما يلى :العنف السياسى 

ويقصد به العنف الذى :  ول العنف السياسى املادىالبعد األ
يشمل كل الممارسات التى تعنى باستخدام فعلى للقوة أو التهديد 
باستخدامها إللحاق التدمير والضرر بالمنشأت الحكومية أو باألشخاص 

 أنفسهم أو بممتلكاتهم وذلك فى سبيل تحقيق أهداف سياسية
ويقصد به العنف الذى : البعد الثانى العنف السياسى اللفظى 

) السب والسخرية والتشهير                يشمل كل الممارسات اللفظية 
واالحتقار والتكذيب ( اللحاق الضرر باألشخاص أنفسهم وذلك فى سبيل 

 تحقيق أهداف سياسية
: ويقصد به العنف البعد الثالث العنف السياسى االلكرتونى 

ى باإللحاق الضرر باألشخاص الذى يشمل كل الممارسات التى تعن
 باستخدام وسائل التكولوجيا الحديثة وذلك فى سبيل تحقبق أهداف سياسية
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 11( مففردة ) 32وقد اشتمل المقياس فى صفورته األوليفة علفى )  -
مففردة للبعفد الثفانى  10( ، )  العنفف السياسفى المفادى مفردة للبعفد األول 

العنففف السياسففى مفففردة للبعففد الثالففث  11( ، )  العنففف السياسففى اللفظففى
حسففن الصففياغة وسففهولة ( وقففد روعففى فففى صففياغة العبففارات  االلكترونففى

األسلوب ووضوح المعانى والخصائص المميفزة لعمفر العينفة والفئفة النوعيفة 
  0التى تنتمى إليها 

 –تفم اسفتخدام تفدريج ليكفرت الخماسفى ) مواففق :  تصحيح املقياس
غيففر موافففق (  –غيففر موافففق إلففى حففد مففا  –متففردد  –موافففق إلففى حففد مففا 
( للحكفففم علفففى درجفففة اسفففتجابات  1،  2،  3،  4،  5وإعطفففاء األوزان ) 

      0المفحوصين على المقياس 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 :  العنف السياسىارصائص السيكومرتية للمقياس 
قامللت الباحثللة  سللاب ارصللائص السلليكومرتية للمقيللاس 

 بالطرق التالية : 
  -صدق احملكمني :  -1

قامفففت الباحثفففة باسفففتخدام داللفففة صفففدق المحتفففوى وذلفففك بعفففرض     
محكمين من المتخصصفين ففى ال عدد منالمقياس فى صورته األولية على 

وذلك للحكم علفى مفدى صفالحية كفل   مجال علم النفس والصحة النفسية ،
عبففارة لقيففاس مففا وضففعت لقياسففه فففى ضففوء البعففد الففذى تنتمففى إليففه وعلففى 
ضوء التعريفف اإلجرائفى ومفدى سفالمة الصفياغة اللغويفة، وأيفة إضفافات أو 

ن يالمحكمففأسفففرت نتففائج التحكففيم عففن اتفففاق وقففد مالحظففات أخففرى يرونهففا 
عبففففارتين وإجففففراء وحففففذف  عبففففارة 30% علففففى   80ال تقففففل عففففن  بنسففففبة

 ومفففردة  30أصففبح المقيففاس مكونففا مففن وبففذلك ثالثففة عبففارات ل التعففديالت 
 0يق على عينة الدراسة االستطالعية جاهزا للتطب

 االتساق الداللى :  -2
 قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلى للمقياس بالطرق اآلتية : 

إيجاد معامالت االرتباط بين درجة كل بند ودرجة البعد الذى ينتمفى  -
 (  1إليه ، وهذا ما يوضحه الجدول )

، وهففذا مففا أبعففاد المقيففاس  معففامالت االرتبففاط بففينمصفففوفة إيجففاد  -
 (  2)   يوضحه الجدول
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 1جدول ) 

في مقياس االتجاه نحو العنف بعد الذى تنتمى إليه ودرجة ال
 ( 80السياسي ) ن = 

 العنف االلكتروني العنف اللفظي العنف المادي

 ر قيمة العبارة قيمة ر العبارة قيمة ر العبارة

1 0.226* 2 0.261* 3 0.425** 

4 0.320** 5 0.393** 6 0.252* 

7 0.401** 8 0.344** 9 0.372** 

10 0.266* 11 0.315** 12 0.392** 

13 0.474** 14 0.317** 15 0.434** 

16 0.455** 17 0.261* 18 0.289** 

19 0.255* 20 0.522** 21 0.243* 

22 0.441** 23 0.296** 24 0.394** 

25 0.283** 26 0.283** 27 0.362** 

28 0.231* 29 0.389** 30 0.448** 

 0.217( = 0.05) * ،  0.283( = 0.01مستوى الداللة عند )  **



 

35 
2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 
وهو مايشير إلى (  0.05، ) ( 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة       )

 .   اتساق داخلى بين بنود المقياسوجود 

 ( 2جدول ) 

مقياس االتجاه نحو العنف أبعاد بين رتباط اال معامالت مصفوفة 
 السياسي 

 الدرجة الكلية االلكتروني اللفظي المادي األبعاد

 **0.678 *0.274 **0.293 ------ المادي

 **0.713 *0.240 ------  اللفظي

 **0.750 ---------   االلكتروني

،  0.283( = 0.01مستوى الداللة عند )            **  -
*(0.05 = )0.217 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 
( وبالتالي فهي  0.05، ) ( 0.01إحصائيًا عند مستوى داللة       )

 مقبولة  . 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ثانيًا : الثبات : 
وقد بلغ معامل تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباك  
معامل مرتفع ودال إحصائيًا مما يدعو للثقة في صحة وهو  0.922الثبات 
 النتائج 

 الثبات باستخدام التجزئة النصفية  -
 (80المقياس )ن =  لعبارات االرتباط( يوضح معامالت  3جدول )  

 البعد
  معامل االرتباط

 براون -سبيرمان قبل تصحيح
  معامل االرتباط
 بعد التصحيح

 0.934 0.877 المقياس ككل

( وهو معامل دال إحصائيًا 0.93وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ) -
 يدعو للثقة في صحة النتائج 

مقياس أساليب التفكري : تعريب / السيد حممد أبو هاشم  -2
 (2007  ) 

أسلوبا من أساليب التفكير إعداد : ستيرنبرج  ريقيس ثالثة عش
(  ، وتتكون القائمة من )  (Sternberg & Wagner  1991وواجنر 

( مفردة بمعدل خمس مفردات لكل أسلوب من أساليب التفكير ، وهى  65
من نوع التقرير الذاتى يسأل األفراد عن طرق تفكيرهم التى يستخدمونها 

ة أو الجامعة أو المنزل أو العمل فى ضوء فى أداء األشياء داخل المدرس
مقياس سباعى االستجابة ) ال تنطبق إطالقا ، ال تنطبق بدرجة كبيرة ، ال 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

ق بدرجة تنطبق بدرجة صغيرة ، ال أعرف ، تنطبق بدرجة صغيرة ، تنطب
(  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1وتعطى الدرجات ) كبيرة ، تنطبق تماما (،

كلية ، إنما يتم التعامل مع درجة كل مقياس فرعى ، وليست للقائمة درجة 
  0) كل أسلوب تفكير ( على حدة 

( بتعريب هذه القائمة والتحقق من  2007وقام أبو هاشم ) 
( طالبا وطالبة من  537يكومترية على عينة مكونة من ) سخصائصها ال

مختلف كليات جامعة الملك سعود ، وأظهرت النتائج تمتع قائمة أساليب 
لتفكير فى ضوء نظرية ستيرنبرج درجة عالية من الصدق والثبات فى ا

    0البيئة السعودية 

 ارصائص السيكومرتية للمقياس : 
 صدق االتساق الداللي :  -
بحساب معامل ارتباط درجة كل عبارة بالمجموع الكلي  ت الباحثةقام 
معامالت الصدق الداخلي لعبارات  التالىت كل بعد . ويبين الجدول لعبارا

 التفكير. أساليب مقياس
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة  4جدول )

 التفكير أساليب في مقياس الكلية للمقياس الفرعى درجةالو 

 ( 80) ن =  

 قيمة ر البند قيمة ر البند قيمة ر البند قيمة ر البند قيمة ر البند األساليب

 **0.753 53 **0.681 40 **0.645 27 **0.588 14 **0.616 1 التشريعي

 **0.614 54 **0.479 41 **0.495 28 **0.551 15 **0.535 2 التنفيذى

 **0.801 55 **0.721 42 **0.802 29 **0.738 16 **0.614 3 الحكمى

 **0.563 56 **0.393 43 **0.303 30 *0.218 17 **0.388 4 العالمى

 **0.427 57 **0.551 44 **0.720 31 **0.512 18 **0.464 5 المحلى

 **0.614 58 **0.591 45 **0.752 32 **0.755 19 **0.656 6 المتحرر

 **0.591 59 **0.762 46 **0.664 33 **0.515 20 **0.741 7 المحافظ

 **0.797 60 **0.650 47 **0.535 34 **0.730 21 **0.528 8 الهرمى

 **0.710 61 **0.549 48 **0.707 35 **0.434 22 **0.666 9 الملكى

 **0.813 62 **0.730 49 **0.594 36 **0.708 23 **0.568 10 األقلى

 **0.622 63 **0.546 50 **0.710 37 **0.579 24 **0.543 11 الفوضوى 

 **0.616 64 **0.412 51 **0.645 38 **0.500 25 **0.536 12 الداخلى

 **0.771 65 **0.475 52 **0.804 39 **0.716 26 **0.394 13 الخارجى

 0.217( = 0.05) *،  0.283( = 0.01مستوى الداللة عند )  **

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت  -
ويحقق  (0.05)،(0.01االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة       )

 هذا تمتع البنود بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلى لقياس أساليب التفكير
0  
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 ثانيًا : الثبات : 
وقد بلغ معامل معامل ألفا لكرونباك تم حساب الثبات باستخدام  -
معامل مرتفع ودال إحصائيًا مما يدعو للثقة في صحة وهو  0.899الثبات 
 النتائج 
تم حساب ثبات مقياس  :الثبات باستخدام التجزئة النصفية  -

أساليب التفكير باستخدام التجزئة النصفية وقد بلغ معامل ارتباط النصف 
، وباستخدام معادلة التصحيح  0, 72، والنصف الثانى :  81,0األول :

وهو دال إحصائيا عند   0, 84براون بلغ معامل الثبات  –لسبيرمان 
على درجة  تفكيرمقياس أساليب الوهذا يشير إلى أن ،  01,0مستوى 

  0عالية من الثبات والصدق مما يسمح   باستخدامه فى الدراسة الحالية 
 (80المقياس )ن =  لعبارات االرتباط( يوضح معامالت  5جدول )  

 البعد
  معامل االرتباط
 براون -قبل تصحيح سبيرمان

  معامل االرتباط
 بعد التصحيح

 0.929 0.867 المقياس ككل

( وهو معامل دال إحصائيًا 0.93وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ) -
 يدعو للثقة في صحة النتائج 
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استمارة مجع بيانات املستوى االجتماعى االقتصادى 
: تلعفب العوامفل  ( 2006لألسرة ) إعداد / عبد العزيز الشخص 

البيئية دورا كبيرا فى حياة الففرد ، حيفث يجمفع علمفاء التربيفة وعلفم الفنفس 
على أن لهذه العوامل تأثيرات كبيرة على شخصفية الففرد ففى جميفع جوانبهفا 
الجسففمية والعقليففة واالنفعاليففة واالجتماعيففة ، وتحتففل المتغيففرات االجتماعيففة 

ميفة كبيفرة ففى هفذا الصفدد ، ومفن ثفم واالقتصادية التى يعيش فيها الففرد أه
فقففد حففاول العديففد مففن العلمففاء والبففاحثين تصففميم أدوات لقيففاس المسففتوى 

  0االجتماعى االقتصادى لألسرة التى يعيش فيها الفرد 

وقففد قففام معففد االسففتمارة بتصففنيف مسففتويات األبعففاد المسففتخدمة فففى 
ثالثففة أبعففاد  تحديففد المسففتوى االجتمففاعى االقتصففادى لألسففرة المصففرية إلففى

  -كاآلتى : 

 ، ويتكون من تسع مستويات.جنسين (بعد الوظيفة أو المهنة ) لل -

  0ين ( ، ويتكون من ثمانية مستوياتبعد مستوى التعليم ) للجنس -

  0بعد متوسط دخل الفرد فى الشهر ويتكون من سبع فئات  -

ويمكن تقدير المستوى االجتماعى االقتصادى المطلفوب التنبفؤ بفه مفن 
  -خالل المعادلة التالية : 

  3س(622,0+) 2( س 886,0+ )  1( س 016,1+ )  259,2ص= 

( عن درجة متوسط دخل الفرد ففى الشفهر ، وتعبفر  1حيث تعبر ) س
( عن درجة مسفتوى  3( عن درجة وظيفة رب األسرة ، وتعبر ) س 2) س

تعليم رب األسرة ، ومن خالل الدرجة التى يحصل عليها يمكفن وضفع الففرد 
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 –المتوسفط  –المختلففة المرتففع ضمن المسفتويات االجتماعيفة االقتصفادية 
  0( المنخفض 

  نتائج الدراسة ومناقشتها :  
 الفرض األول : 

أفراد  بين درجاتذات داللة احصائية توجد عالقة "  وينص على أنه
 هم علىدرجاتبين و  السياسيمقياس االتجاه نحو العنف  العينة على

 0" مقياس أساليب التفكير 

فرض تم استخدام معامل االرتباط لسبيرمان بين درجات للتحقق من ال
الطالب على مقياس االتجاه نحو العنف السياسى ودرجاتهم على مقياس 

 :لجدول التالى أساليب التفكير وأسفرت النتائج عن بيانات ا
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 ( 6جدول ) 
 السياسياالتجاه نحو العنف معامالت االرتباط بين 

 ودرجات مقياس أساليب التفكير لدى طالب وطالبات الجامعة
 (411)ن =  

 الدرجة الكلية الكتروني لفظي مادي 
 0.043 0.069 0.061 0.039- تشريعي
 0.053- 0.092- 0.021 0.052- تنفيذي
 0.030- 0.010- 0.054- 0.009- حكمي
 0.071 0.074 0.091 0.001 عالمي
 0.011 0.009 0.025 0.09- محلي
 0.020- 0.063- 0.044 0.022- متحرر
 **0.155 *0.105 **0.164 *0.115 محافظ

 0.027 0.086 0.018 0.012 هرمي
 0.007- 0.066 0.035 0.012- ملكي
 **0.227 **0.149 **0.239 **0.178 أقلي

 **0.339 **0.242 **0.341 **0.257 فوضوي 
 0.065 *0.178 0.044 0.089 داخلي
 **0.162 0.041 *0.120 **0.139 خارجي

 

عند  دالةوجود معامالت ارتباط  ( 6)  يتضح من الجدول السابق
بين درجات مقياس االتجاه نحو  (  05,0( ، ) 01,0مستوى داللة ) 

الفوضوى (  –األقلى  –العنف السياسى وبعض أساليب التفكير ) المحافظ 
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رجة الكلية لمقياس االتجاه نحو دبين ال دالة رتباطاكما توجد معامالت 
اللفظى ( السياسى المادى والعنف  السياسى العنف السياسى وبعدى)العنف

امالت ارتباط دالة بين درجة بعد ) وجود معو  األسلوب الخارجى ، بين و 
   0  العنف السياسى االلكترونى ( واألسلوب الداخلى

كما اتضج وجود معامالت ارتباط  غير دالة بين درجات مقياس 
التنفيذى  -االتجاه نحو العنف السياسى وباقى أساليب التفكير ) التشريعى 

 الملكى(. –الهرمى –المتحرر  –المحلى  –العالمى  –الحكمى  –

وتفسر الباحثة ذلك فى ضوء خصائص كل أسلوب فاألفراد من 
أصحاب األسلوب المحافظ من سماتهم التمسك بالقوانين ويتميزون 

حدوث بالحرص والنظام ويرفضون التغيير ولديهم جمود فكرى وبالتالى فأن 
أى تغيرات فى النظم السياسية والمجتمعية عادة ما يقابل بالرفض 

  0وأحيانا بالعنف من قبل هؤالء والمعارضة 

األسلوب األقلى يتميز باالندفاعية فى التعبير عن آرائه  صاحبأما 
يخطط  لعديد من  ومشوش فى فكره لديه العديد من األهداف المتناقضة فه

األهداف ولكن يقف عاجزا أمامها ألنه ليس لديه رؤية واضحة للمستقبل 
وبالتالى يخفق فى تحقيقها مما يجعله يحاول التعبير عن ذلك فى شكل 

  0اتجاه يتسم بالعنف والتطرف تجاه المجتمع ونظمه وقوانينه 

ن السلوك واألفراد الذين يتسم تفكيرهم بالفوضوية مندفعون ويعتقدون أ
للفوضى والشغب داخل  رالذى يمارسونه فى التعبير عن آرائهم بشكل مثي

ألهداف المجتمع من قبيل أن الغاية تبرر الوسيلة وعلى الرغم من افتقارهم 
محددة إال أنهم عادة ينجرفون وراء التيارات واألحداث داخل المجتمع فهم 

  0معينة ومحددة  يسعون إلى التقليد أكثر مايسعون إلى تحقيق أهداف
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أما أصحاب األسلوب الخارجى فهم يميلون إلى االنبساطية والعمل 
الجماعى وتوجههم دائما نحو الناس ويتعاملون مع الناس بسهولة ويسر 
دون خجل أوتردد ، وتعبيرهم عن أرائهم وعنفهم ال يتم إال من خالل 

اهرات الجماعة ، وهذا ما رأيناه واضحا فى تجمعات الشباب فى المظ
من ألفاظ خارجة والفتات وأعمال  2011يناير  25العينفة فى أعقاب ثورة 

تخريب وتدمير واالعتداء على األشخاص والممتلكات والمنشأت الحكومية 
وغيرها من أعمال العنف والتى لم يمكن للشاب بمفرده أن يقوم بها إال من 

  0خالل جماعة 

هى الوحدة لسائدة لديهم وأصحاب األسلوب الداخلى فنجد أن السمة ا
والعمل بمفرده ولذلك نجد تعبيرهم عن العنف يكون داخليا من خالل وسائل 

 مالمحمول ( وليس لديه –الفيس بوك  –التكنولوجيا الحديثة ) التويتر 
القدرة على التعبير خارجيا ، كما يتميزون باالبتكارية وهذا ما نالحظه من 

مشاركة والتعبير عن آرائهم مثل استخدامهم لوسائل غير تقليدية لل
ونية وعمل الهاشتاج ومجموعات التواصل والفيديو ر االحتجاجات االلكت

   0وتداولها بين أكبر عدد من أفراد المجتمع 

  الفرض الثانى : 

فى مقياس  ذات داللة احصائية  توجد فروق وينص على أنه " 
إناث  (  –لمتغيرات النوع ) ذكور تبعا  السياسياالتجاه نحو  العنف 

المنخفض (  –المتوسط  –والمستوى االجتماعى واالقتصادى ) المرتفع 
 0تعليم عام (  –ونوع الدراسة ) تعليم أزهرى 

 ويتفرع من هذا الفرض ثالثة فروض فرعية هى : 
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فى مقياس االتجاه نحو   ذات داللة احصائية  توجد فروق   -أ 
 0إناث  (  –) ذكور                لمتغيرالنوع تبعا  السياسيالعنف 

فى مقياس االتجاه نحو   ذات داللة احصائية  توجد فروق  -ب 
 –المستوى االجتماعى واالقتصادى ) المرتفع لمتغير  تبعا السياسيالعنف 

 0المنخفض (  –المتوسط 
فى مقياس االتجاه نحو   ذات داللة احصائية  توجد فروق  -ج 
 0تعليم عام (  –نوع الدراسة ) تعليم أزهرى لمتغير  تبعا سيالسياالعنف 

 :  ومناقشتها أوال: نتائج الفرض الفرعى ) أ (  -

فى مقياس االتجاه نحو   ذات داللة احصائية  توجد فروق ونصه " 
 0إناث  (  –لمتغيرالنوع ) ذكور تبعا  السياسيالعنف 

الفففروق باسففتخدام الباحففث بحسففاب  تللتحقففق مففن هففذا الفففرض قامففو 
والتففي بففين متوسففطي درجففات مجموعففة الففذكور ، واإلنففاث  اختبففار ) ت ( 

 يحددها الجدول التالي :
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 ( 7  جفدول )
  نتائج اختبار النسبة التائية بين متوسطي درجات مجموعة الذكور، واإلناث

 السياسي العنف نحو في االتجاه 

 المتوسط العدد القياس البعد
 االنحراف
 المعياري 

متوسط 
الفرق 
بين 

 القياسين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 المادي
 6.84 21.32 206 ذكور

4.91 0.636 7.72 0.01 
 6.02 16.40 205 إناث

 اللفظي
 7.79 22.07 206 ذكور

2.79 0.778 3.58 0.01 
 7.99 19.27 205 إناث

 االلكتروني
 8.88 25.21 206 ذكور

2.80 0.931 3.01 0.01 
 9.95 22.41 205 إناث

الدرجة 
 الكلية

 17.57 68.60 206 ذكور
10.51 1.92 5.47 0.01 

 21.11 58.09 205 إناث

، وعند مستوى  1.96=   409( وبدرجات حرية  0.05القيمة الجدولية عند مستوى ) 
 (0.01  = )2.85 

( : أن قيمففة )ت( دالففة إحصففائيًا عنففد  7يتضففح مففن الجففدول السففابق) 
بففين الففذكور واإلنففاث علففى مقيففاس االتجففاه نحففو العنففف ( 0.01مسففتوى )

أن متوسففط درجففات و السياسففى بأبعففاده الثالثففة والدرجففة الكليففة للمقيففاس ،  
، 22.07، 21.32( ففي الدرجفة الكليفة ، )68.60بلغ ) مجموعة الذكور 

درجات الففبينمففا بلففغ متوسففط يففب ، علففى الترت الثالثففة( فففي األبعففاد 25.22
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،  19.27،  16.40 ( فففي الدرجففة الكليففة ، )58.09) لمجموعففة اإلنففاث
وأن قففففيم النسففففبة التائيففففة علففففى الترتيففففب  الثالثففففةفففففي األبعففففاد  ( 22.41

 ( أكبففر 3.01،  3.58،  7.72(  للدرجففة الكليففة ، ) 5.47المحسففوبة ) 
( ممفا يشفير إلفى  2.85( حيث تبلغ ) 0.01من الجدولية عند مستوى  ) 

 لصالح الذكور .وجود فروق دالة إحصائيًا 

( والتى أشارت إلفى  2008تختلف هذه النتيجة مع دراسة العنزى ) و  
عدم وجود فروق بين الفذكور واالنفاث ففى االتجفاه نحفو العنفف السياسفى ، 

 لإلنفاث الفسفيولوجية ةطبيعفالترجفع إلفى بأنهفا الباحثة هذه الففروق  فسرتو 
واخففتالف التنشففئة االجتماعيففة بففين اإلنففاث والففذكور فففى المجتمففع المصففرى 
والدور المتوقع من كل منهما فى المجتمع كل ذلك يجعلها أقفل ففى االتجفاه 

  0، وأقل ميال للمشاركة فى أحداث العنف السياسىنحو العنف السياسى 

 ثانيا : نتائج الفرض الفرعى ) ب ( ومناقشتها : 
فففى مقيففاس االتجففاه نحففو   ذات داللففة احصففائية  وق توجففد فففر ونصففه " 

 –العنف السياسى تبعا لمتغير المستوى االجتماعى واالقتصفادى ) المرتففع 
 0" المنخفض (  –المتوسط 

الفففروق  اختبففار تحليففل التبففاين لحسففابيوضففح نتففائج  يالتففال جففدولوال
 –المتوسففففط  –المرتفففففع ات الففففثالث )بففففين متوسففففطات درجففففات المجموعفففف

 االتجاه نحو العنف السياسي .قياس فى المنخفض ( 
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نتائج اختبار تحليل التباين لحساب الفروق بين  ( 8جفدول ) 
 متوسطات 

 االتجاه في(  المنخفض – المتوسط – المرتفع)درجات المجموعات 
 السياسي. العنف نحو

مصدر  البعد
 التباين

درجات  مجموع المربعات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 مادي

بين 
 205.111 2 410.223 المجموعات

4.385 0.01 
داخل 

 408 19083.417 المجموعات
46.773 

التباين 
 410 19493.640 الكلي

 لفظي

بين 
 299.701 2 599.401 المجموعات

داخل  0.01 4.757
 408 25702.204 المجموعات

62.996 
التباين 
 410 26301.606 الكلي

 الكتروني

بين 
 352.993 2 705.986 المجموعات

3.944 0.05 
داخل 

 408 36516.691 المجموعات
89.502 

التباين 
 410 37222.676 الكلي
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الدرجة 
 الكلية

بين 
 المجموعات

3485.940 2 1742.970 

4.387 0.01 
داخل 

 408 162115.316 المجموعات
397.341 

التباين 
 410 165601.256 الكلي

بلغت  المحسوبة الفائية القيمة أن يتضح من الجدول السابق 
،  3.944،  4.757،  4.385في الدرجة الكلية ، )( 4.387)

 أكبر وهي( في أبعاد االتجاه نحو العنف السياسي على الترتيب 4.387
 0.01(داللة مستوى  عند (4.79)تساوي  التي الجدولية الفائية القيمة من

 درجات بين متوسطات إحصائية داللة ذات فروق  وجود على( مما يدل 
 التجاه نحو العنف السياسيلالدرجة الكلية  في لثالثا الدراسة مجموعات

وكذلك األبعاد الفرعية والجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية 
االتجاه نحو لدرجات مجموعات الدراسة الثالث في واالنحرافات المعيارية 

 العنف السياسى 
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2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 (  9جدول ) 

 لثالثا الدراسة مجموعات درجاتواالنحرافات المعيارية ل متوسطاتال

 السياسي العنف نحو االتجاه في 

المتوسط  المجموعة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  المجموعة البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مادي

 6.81 19.12 مرتفع

 لفظي

 8.17 20.17 مرتفع

 8.49 21.77 متوسط 7.39 19.61 متوسط

 6.59 19.01 منخفض 5.69 17.30 منخفض

 الكتروني

 8.25 21.31 مرتفع
الدرجة 
 الكلية

 18.62 60.61 مرتفع

 22.32 66.16 متوسط 10.22 24.77 متوسط

 15.69 60.16 منخفض 8.77 23.84 منخفض

 شيفيهاختبار  ةالباحث استخدمتوللكشف عن اتجاه هذه الفروق 
المجموعات في بعد االتجاه نحو العنف المادي  لمعرفة اتجاه الفروق بين

 وجدول التالى يوضح نتائج هذا االختبار.
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2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 (  10) جدول 

 المجموعاتلتحديد اتجاه الفروق بين  شيفيهنتائج اختبار 

 المادي(  العنف نحو بعد االتجاهفى 

 منخفض متوسط مرتفع المجموعات البعد

 17.30م =  19.61م =  19.12م = 

 العنف المادي

 1.82 0.497 فففففف مرتفع

 **2.32 ففففف  متوسط

 فففففف   منخفض

  0.01** دالة عند مستوى  

 نحفو االتجاه لبعد( أن اتجاه الفروق بالنسبة  10يتضح من جدول ) 
 :ي كما يل المادي العنف

عنففد الفففروق دالففة كانففت  المتوسففط والمففنخفضالمقارنففة بففين  عنففد -
بففين دالففة فففي حففين لففم تظهففر فففروق ،  المتوسففطلصففالح ( 0.01مسفتوى  )

 .  المتوسط والمرتفع ، أو بين المنخفض والمرتفع

 شيفيهاختبار  ةالباحث استخدمتوللكشف عن اتجاه هذه الفروق 
المجموعات في بعد االتجاه نحو العنف اللفظي  لمعرفة اتجاه الفروق بين

 جدول التالى يوضح نتائج هذا االختبار.الو 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ( 11)  جدول 

 المجموعاتلتحديد اتجاه الفروق بين  شيفيهنتائج اختبار 

 اللفظي(  العنف نحو بعد االتجاهفى 

 منخفض متوسط مرتفع المجموعات البعد

 19.01م =  21.77م =  20.17م = 

 اللفظي

 1.15 1.61 فففففف مرتفع

 **2.76 ففففف  متوسط

 فففففف   منخفض

  0.01** دالة عند مستوى  

 نحفو االتجاه لبعد( أن اتجاه الفروق بالنسبة  11يتضح من جدول ) 
 :ي كما يل اللفظي العنف

 عنففدالفففروق دالففة كانففت  المتوسففط والمففنخفضالمقارنففة بففين  عنففد -
بففين دالففة فففي حففين لففم تظهففر فففروق ،  المتوسففطلصففالح ( 0.01مسفتوى  )

 .   المتوسط والمرتفع ، أو بين المنخفض والمرتفع

 شيفيهاختبار  ةالباحث استخدمتوللكشف عن اتجاه هذه الفروق 
المجموعات في بعد االتجاه نحو العنف  لمعرفة اتجاه الفروق بين

 نتائج هذا االختبار.جدول التالى يوضح الو االلكتروني 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ( 12)  جدول 

 المجموعاتلتحديد اتجاه الفروق بين  شيفيهنتائج اختبار 

 االلكتروني  العنف نحو بعد االتجاهفى 

 منخفض متوسط مرتفع المجموعات البعد

 23.84م =  24.77م =  21.31م = 

 االلكتروني

 2.52 **3.45 فففففف مرتفع

 0.925 ففففف  متوسط

 فففففف   منخفض

  0.01** دالة عند مستوى  

 نحفو االتجفاه لبعفد( أن اتجاه الفروق بالنسفبة 12يتضح من جدول ) 
 :ي كما يل االلكتروني العنف

عنفففد الففففروق دالفففة كانفففت  المتوسفففط والمرتففففعالمقارنفففة بفففين  عنفففد -
بففين دالففة فففي حففين لففم تظهففر فففروق ،  المتوسففطلصففالح ( 0.01مسفتوى  )

 .   أو بين المنخفض والمرتفع المتوسط والمنخفض ،

 شيفيهاختبار  ةالباحث استخدمتوللكشف عن اتجاه هذه الفروق 
المجموعات في الدرجة الكلية لالتجاه نحو  لمعرفة اتجاه الفروق بين

 التالى يوضح نتائج هذا االختبار. جدولالو العنف السياسي 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 ( 13)  جدول 

 المجموعاتلتحديد اتجاه الفروق بين  شيفيهنتائج اختبار 

 الدرجة الكلية لالتجاه نحو العنف السياسي( فى 

 منخفض متوسط مرتفع المجموعات المقياس

 60.16م =  66.16م =  60.61م = 

 الدرجة الكلية 

 0.445 **5.55 فففففف مرتفع

 **6.00 ففففف  متوسط

 فففففف   منخفض

  0.01** دالة عند مستوى  

 الكليففة للدرجففة( أن اتجففاه الفففروق بالنسففبة 13يتضففح مففن جففدول ) 
 : ي كما يل السياسي العنف نحو لالتجاه

المتوسفط والمفنخفض بفين ، و  المتوسفط والمرتففعالمقارنة بفين  عند -
ففي حفين لفم ،  المتوسفطلصفالح ( 0.01عنفد مسفتوى  )الفروق دالة كانت 

 .   دالة بين المنخفض والمرتفعتظهر فروق 

( من تأكيد  86،  1995وتختلف هذه النتيجة مع ما أوضحه ليلة ) 
 هأنو  ،لى أن العنف السياسى ظاهرة طبقية باألساست عالعديد من الدراسا

وأن هذه الشرائح يكثر ميلها ، يرتبط عادة ببعض الشرائح الطبقية الدنيا 
لتى إلى المشاركة فى أحداث العنف لعاملين ، األول أنها عادة الشرائح ا
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2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

تعيش فى ظل ظروف اقتصادية غير مالئمة ، إضافة إلى أنها الشرائح 
التى تسكن عادة األحياء العشوائية والمتخلفة وهى المناطق التى تشهد 

يجعلها تعيش عادة ترديا واضحا فى الخدمات األساسية ، األمر الذى 
ى ل العامل الثانى فى تحيز النظام السياسويتمث نوعية حياة غير مالئمة

ضد وممثليه ضد هذه الفئات األمر الذى يخلق لديها اتجاهات سلبية 
النظام السياسى وممثليه ومن ثم تختزن لديها مشاعر التوتر من جراء 

وتفسر الباحثة هذا االختالف بأن  ،أسلوب معاملة عناصر النظام لها 
المستويات الدنيا أو المنخفضة بالرغم من حرمانها ومعاناتها االقتصادية 
والمعيشية والمجتمعية إال أنها فى كثير من األحيان ما تشعر بالرضا 
والتقبل والتكيف مع هذه الظروف وهدفها األساسى فى الحياة إشباع 

أما المستويات المتوسطة فهم عادة  احتياجاتها األساسية والضرورية ،
واالقتصادى أصحاب طموحات وتطلعات أعلى من وضعهم االجتماعى 

ويشعرون بعدم قدرتهم على تحقيق هذه الطموحات ويرون أن المستويات 
األعلى هى األكثر تحكما فى المجتمع ولها السطوة والسلطان ومعظم 

لفرص المتاحة داخل االمتيازات من فرص العمل واإلسكان وغيرها من ا
المجتمع ، األمر الذى يجعلهم يشعرون بالتوتر واإلحباط والذى يدفع بدوره 
إلى مزيد من الغضب والعنف والعدوانية حينما توجد الفرصة المالئمة تعبيرا 

   0عن حالة اإلحباط التى يعيشها هؤالء األفراد من المستويات المتوسطة 

      ( ومناقشتها : ثالثا : نتائج الفرض الفرعى )   
فى مقياس االتجاه نحو   ذات داللة احصائية  توجد فروق ونصه "

 "تعليم عام (  –العنف السياسى تبعا لمتغير نوع الدراسة ) تعليم أزهرى 
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2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

الفروق باستخدام الباحث بحساب  تللتحقق من هذا الفرض قامو 
 تعليمال –زهرى األ  تعليمال) اتبين متوسطي درجات مجموعاختبار ) ت ( 

 والتي يحددها الجدول التالي : ( عامال

 (14جفدول ) 

 تعليم)نتائج اختبار النسبة التائية بين متوسطي درجات مجموعة 
 ( عام تعليم –أزهرى 

 السياسي العنف  نحو في االتجاه 

 المتوسط العدد القياس البعد
 االنحراف
 المعياري 

متوسط 
الفرق 
بين 

 القياسين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق 

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 المادي
 6.92 19.94 200 أزهري 

2.10 0.673 3.12 0.01 
 6.72 17.84 211 عام

 اللفظي
 7.43 21.77 200 أزهري 

2.12 0.784 2.71 0.05 
 8.40 19.64 211 عام

 االلكتروني
 8.38 24.91 200 أزهري 

2.13 0.935 2.28 0.05 
 10.41 22.78 211 عام

الدرجة 
 الكلية

 16.95 66.63 200 أزهري 
6.36 1.96 3.24 0.01 

 22.28 60.27 211 عام

، وعند مستوى  1.96=   409( وبدرجات حرية  0.05القيمة الجدولية عند مستوى ) 
 (0.01  = )2.85 
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

( : أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند 14يتضح من الجدول السابق) 
بلغ  مجموعة التعليم األزهري أن متوسط درجات ( و 0.01مستوى )

( في األبعاد 24.91، 21.77، 19.94( في الدرجة الكلية ، )66.63)
 لمجموعة التعليم العامدرجات البينما بلغ متوسط على الترتيب ،  الثالثة

في  ( 22.78،  19.64،  17.84 ( في الدرجة الكلية ، )60.27)
(  3.24أن قيم النسبة التائية المحسوبة ) و على الترتيب  الثالثةاألبعاد 

من الجدولية عند  ( أكبر2.28،  2.71،  3.12للدرجة الكلية ، ) 
( مما يشير إلى وجود فروق دالة  2.85( حيث تبلغ ) 0.01مستوى  ) 

 لصالح التعليم األزهري.إحصائيًا 
التى األزمة المجتمعية ظل وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأنه فى 

يعيشها المجتمع المصرى نجد أن العنف السياسى قد يحدث من قبل 
جماعات ترفع شعار اإلسالم  ، وألن طالب األزهر نتيجة المناهج الدراسية 
يتميزون بتراث ثقافى ودينى يفوق طالب العام وبعمق ظاهرة التدين مما 
يجعل من السهل استقطاب هؤالء الشباب وتجنيدهم فى عضوية هذه 

 ماعات الج
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 الفرض الثالث :

ميكن التنبؤ باالجتاه حنو العنف السياسى وينص على أنه " 
                                         0 " من لالل أساليب التفكري لدى طالب وطالبات اجلامعة

أسلوب تحليل االنحدار  ةالباحث توللتحقق من هذا الفرض استخدم
، والجدول التالي يوضح  spssالمتعدد باستخدام الحزمة اإلحصائية   

نتائج تحليل انحدار درجات االتجاه نحو العنف السياسي  من خالل 
 (   الخارجي ، الداخلي ، الفوضوى  ، األقلي ، المحافظ)  التفكير أساليب

 ( 15جدول )  

 لالتجاه نحو العنف السياسينتائج تحليل االنحدار المتعدد 

أساليب التفكير ) المحافظ ، ، األقلي ، الفوضوى ، من خالل  
 ( 411لدى أفراد العينة     ) ن =  الداخلي ، الخارجي ( 

ات
درج

 
حو 

ه ن
تجا

اال
 

سي
سيا

ف ال
لعن

ا
 

قيمفففففففففففففة  المتغيرات
 الثابت

معامففففففففل 
االرتبففففاط 

 المتعدد

مربففففففففففففع 
معامففففففففل 

 االرتباط

قيمفففففففففففففة 
 بيتا

 B 

 قيمة ف 
 االنحدارية

مسفففتوى 
 الداللة

 0.01 10.072 0.155 0.024 0.155 3.174 المحافظ

 0.01 22.214 0.227 0.052 0.227 4.713 األقلي

 0.01 53.042 0.339 0.155 0.339 7.283 الفوضوي 

 0.01 16.269 0.196 0.038 0.196 4.033 الداخلي

 0.01 11.076 0.162 0.026 0.162 3.328 الخارجي
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط المتعدد والذي يعبر عن 
أقصى ارتباط بين االتجاه نحو العنف والمتغيرات األخرى دال إحصائيًا عند 

( حيث كانت قيمة معامل االرتباط المتعدد بين االتجاه  0.01مستوى ) 
) ( ، والتفكير األقلي  0.155نحو العنف وأسلوب التفكير المحافظ ) 

 العنف نحو ( ، وكانت قيمة معامل االرتباط المتعدد بين االتجاه 0.227
(  0.162( ، والخارجي ) 0.178الداخلي )  التفكير االلكتروني وأسلوب

، ويمكن صياغة معادالت التنبؤ لدرجات االتجاه نحو العنف السياسي من 
 خالل المتغيرات كالتالي : 

 
 المتغير   X= قيمة الثابت + ) قيمة بيتا (  االتجاه نحو العنف السياسيدرجة 

 

=  التفكيففر المحففافظمففن خففالل  السياسففي العنففف نحففو االتجففاهدرجففة 
3.174 +0.155  X  التفكير المحافظدرجة 

=  التفكيففر الفوضففوي مففن خففالل  السياسففي العنففف نحففو االتجففاهدرجففة 
7.283 +0.339  X  التفكير الفوضوي درجة 

=  التفكيفففر األقلفففيمفففن خفففالل  السياسفففي العنفففف نحفففو االتجفففاهدرجفففة 
4.713 +0.227  X  التفكير األقليدرجة 

=  التفكيففر الففداخليمففن خففالل االلكترونففي  العنففف نحففو االتجففاهدرجففة 
4.033 +0.196  X  التفكير الداخليدرجة 

=  التفكيففر الخففارجيمففن خففالل  السياسففي العنففف نحففو االتجففاهدرجففة 
3.328 +0.162  X  الخارجيالتفكير درجة 
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2015 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

السياسفي  العنفف نحفو االتجاهوهذا يدل على أنه يمكن التنبؤ بدرجات 
والعنففف والخففارجي  ، مفن خففالل التفكيفر المحففافظ ، والفوضففوي ، واألقلفي ، 

 االلكتروني من التفكير الداخلي  .
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اتجاه الشباب الجامعي نحو العنف 
سعاد حسني عبدهللا مهديد /  السياسي  

 المراجع : 

( : ظاهرة العنف  1992إبراهيم ، حسنين توفيق ) -1
 0السياسى فى النظم العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 

 0لبنان 

( : العنف السياسى فى  1995إبراهيم ، حسنين توفيق )  -2
من منظور مقارن ، أعمال الندوة مصر ، فى : ظاهرة العنف السياسى 

، مركز  1993نوفمبر  21- 19القاهرة الفرنسية الخامسة ،  –المصرية 
  0 القاهرة  0البحوث والدراسات السياسية 

( : التفكير من منظور  2005إبراهيم ، مجدى عزيز )  -3
 0أنماطه ، عالم الكتب  –تنميته  –مهاراته  –طبيعته  –تربوى : تعريفه 

  0القاهرة 

( : التفكير الناقد وقضايا  2006إبراهيم ، محمد أنور )  -4
  0القاهرة  0مكتبة االنجلو المصرية  0جتمع المعاصر الم

( : الخصائص  2007أبو هاشم ، السيد محمد )  -5
يربنرج لدى طالب تالسيكومترية لقائمة أساليب التفكير فى ضوء نظرية س

الجامعة ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، مركز البحوث التربوية ، ص 
  0 154 – 113ص 

يناير فى مصر  25( : ثورة  2013أحمد ، كمال على )  -6
) أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها المتوقعة على القضية الفلسطنية ( ، 
رسالة ماجستير ، قسم العلوم السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، 

  0جامعة األزهر بغزة 
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( : الخصائص البيئية  1999الدسوقى ، سوسن محمد )  -7
دراسة على عينة من  0لنفسية ألسر جماعات العنف السياسى فى مصر وا

أسر المودعين بالسجون ، رسالة دكتوراه ، معهد الدراسات والبحوث 
  0البيئية ، جامعة عين شمس 

( : أساليب التفكير المميزة  2010السيد ، نهلة متولى )  -8
ة لطالب الجامعة فى ضوء سماتهم الشخصية وتخصصاتهم األكاديمي

وبعض العوامل البيئية ، المؤتمر الدولى الثانى لجامعة المنيا ، الحوار 
 31- 29الغربى : اختالف أم خالف إلى وفاق ، فى الفترة من  –العربى 
  0، المنيا  2010مارس 

( : أساليب التفكير :  2006الطيب ، عصام على )  -9
  0القاهرة  0نظريات ودراسات وبحوث معاصرة ، عالم الكتب 

آحادية الرؤية العقلية ( :   2008لعنزى ، تركى بندر ) ا -10
وعالقتها باالتجاه نحو العنف السياسى ، دراسة عبر حضارية ، رسالة 

  0ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة حلوان 

( : تفعيل دور اإلعالم  2013المرسى ، فاطمة السيد )  -11
التربوى فى تربية المواطنة لطلبة الجامعات المصرية فى مطلع األلفية 

  0الثالثة ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة األزهر 

( : أسباب العنف السياسى ودافعه  1998بكر،  حسن )  -12
  0 39-1( ، ص ص  93)              دد ، مجلة الفكر العربى ، الع

( : التفكير : األسس  1996حبيب ، مجدى عبد الكريم )  -13
  0القاهرة  0مكتبة النهضة المصرية  0النظرية واالستراتيجيات 

( : حول العنف السياسى : رؤية  1995حفنى ، قدرى )  -14
ة نفسية ، فى :  ظاهرة العنف السياسى من منظور مقارن ، أعمال الندو 
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، مركز  1993نوفمبر  21- 19الفرنسية الخامسة ، القاهرة  –المصرية 
  0القاهرة   0البحوث والدراسات السياسية 

دراسة لبعض ( :  1987حمدى ، صالح الدين )  -15
الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعى وعالقتها بتوافقهم النفسى ، رسالة 

  0ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق 

( : علم النفس  2009دويدار ، عبد الفتاح محمد )  -16
 0االسكندرية  0دار المعرفة الجامعية  0االجتماعى : أصوله ومبادئه 

( : علم النفس  2003زهران ، حامد عبدالسالم )  -17
  0القاهرة  0االجتماعى ، الطبعة السادسة ، عالم الكتب 

:  ( : أساليب التفكير ، ترجمة 2008ستيربنرج ، روبرت ) -18
  0القاهرة  0عادل سعد & محمد دسوقى ، مكتبة النهضة المصرية 

( : تصور مقترح لتطوير  2011سليمان ، أحمد على )  -19
جامعة األزهر فى ضوء التغيير الشامل ببنية النظام فى مصر ، دراسة 
مقدمة إلى ندوة " جامعة األزهر بعد التغيير " المنعقدة بمقر نادى أعضاء 

 0 2011مارس  1بجامعة األزهر بالقاهرة ، هيئة التدريس 

( : العنف واالغتراب  2005شقير ، زينب محمود )  -20
  0القاهرة  0النفسى بين النظرية والتطبيق ، مكتبة النهضة المصرية 

( : األنشطة  2007عبد العليم ، رمضان محمود )  -21
الطالبية ودورها فى مواجهة العنف السياسى لدى طالب جامعة األزهر ، 

( ، ص ص  36(  ، العدد ) 1مجلة كلية التربية ، جامعة طنطا ، مجلد ) 
105 – 204 0  
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( : رؤية عينة من  1994)  عبد القوى  ، سامى  -22
، (31( ، العدد ) 8نفس ، المجلد ) الشباب لظاهرة اإلرهاب ، مجلة علم ال

  0 76 – 48ص ص 

( : االغتراب  1999عبد المختار ، محمد خضر )  -23
  0القاهرة 0اجتماعية ( ، دار غريب والتطرف نحو العنف ) دراسة نفسية 

( : سيكولوجية  1999عبد الوهاب ، طارق محمد )  -24
  0القاهرة  0المشاركة السياسية ، دار غريب 

تأثير العولمة على ثقافة ( :  2006عرابى ، محمود )  -25
  0القاهرة  0سة ميدانية ، الدار الثقافية للنشر الشباب : درا

( : العنف فى عالم متغير  2007الل ، زكريا بن يحيى )  -26
  0مكة المكرمة  0، مكتبة الملك فهد الوطنية 

( : األبعاد االجتماعية للعنف  1995ليلة ، على )  -27
، فى :  ظاهرة العنف السياسى من منظور مقارن ، أعمال  السياسى 

،  1993نوفمبر  21- 19الفرنسية الخامسة ، القاهرة  –الندوة المصرية 
  0القاهرة   0مركز البحوث والدراسات السياسية 

( : بعض المتغيرات النفسية  2013مبروك ، طه محمد )  -28
طلبة الجامعة ، رسالة  واالجتماعية المنبئة بالعنف السياسى لدى عينة من

  0دكتوراه ، كلية اآلداب ، جامعة بنى سويف 

( : عالقة نسق  2013نعمان ، مراد عبد الغنى أجمد )  -29
بسلوك العنف السياسى " اإلرهاب " رسالة القيم وبعض متغيرات الشخصية 

  0جامعة أسيوط  ،كلية اآلداب  ،دكتوراه 

30 – Akdede, S., Hwangb, J. and Canc, E., ( 2008 ) 
Culture Diversity , Domestic Political Violence and public 
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Expenditures . Clzmir university of Economics , Lzmir , 
Turkey .                                                                          

31 – Canetti , D., Stevan, Pedahzur, A., and Zaidise, 
E., ( 2010 ) , Much Ado about Religion : Religiosity , 
Resource Loss, and Support for Political Violence . 

Journal of peace Research first published, September, 
Vol 47 ( 5 ) , pp 575 – 587 .                                        

32- Moniruzzaman, M., ( 2009 ) , Party Politics and 
Political Violence in Bangladesh : Issues, manifestation 

and consequences . South Asian Survey , pp. 16 : 81.         
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