
: تحلٌل مكونات شخصٌة المراهق العنٌؾ: المبحث األول 
: تعرٌؾ الشخصٌة : أوال 

 

تعرٌفاً ، وأقربها التعرٌؾ  ٓد٘دحتى وصلوا إلى ( الشخصٌة ) تعدد المعرفون للفظ 
:  لشخصٌة ل اآلتً

  ًمجموع الخصال والطباع المتنوعة أشتقت كلمه الشخصٌه من شخص وه
باستمرار ، والتً تمٌزه عن ؼٌره وتنعكس الموجودة فً كٌان الشخص 

على تفاعله مع البٌبة من حوله بما فٌها من أشخاص ومواقؾ ، سواء فً 
فهمه وإدراكه أم فً مشاعره وسلوكه وتصرفاته ومظهره الخارجً ، 

مواهب واألفكار والتصورات وٌضاؾ إلى ذلك القٌم و المٌول والرؼبات وال
فالشخصٌة إذاً ال تقتصر على المظهر الخارجً للفرد وال على . .  ةالشخصً

الصفات النفسٌة الداخلٌة أو التصرفات والسلوكٌات المتنوعة التً ٌقوم بها 
مع بعضها وٌؤثر بعضها فً وإنما هً نظام متكامل من هذه األمور مجتمعة 

 .ٌعطً طابعاً محدداً للكٌان المعنوي للشخصما بعض م
 

 ًرنستٌن بأن الشخصٌة النمط الفرٌد من األفكار عرؾ مورٌس و ب 
والمشاعر والسلوك الثابت على مدى الزمان والممٌزات السلوكٌه والنفسٌة 

 الدابمة التً ٌختلؾ بها الشخص عن ؼٌره 

  الشامل لذات األنسانٌة هً المفهوم كما عرؾ علماء النفس بأن الشخصٌة
 .ومٌوله وتصوراتهبالظاهر والباطن بكافة قناعاته واعتقاداته 

  أجمعت نظرٌات النمو والتعلم األنسانً أن تكون الشخصٌة خبلل السنوات
الست االولى من حٌاة االنسان حٌث تشمل جمٌع المعلومات والخبرات 

 .الحٌاتٌة االٌجابٌه والسلبٌه نحو النفس والؽٌر
 

 ماهً مرحلة المراهقة ؟
اب من الشا وتعنً ترجع كلمة مراهقة إلى الفعل راهق ٌعنً االقتر 

االقتراب من النضج والرشد أما علماء النفس فٌعرفونها بأنها االقتراب من 
وفً هذه المرحلة ٌنتقل  . . النضج الجسمً والعقلً والنفسً واالجتماعً 

المراحل التً ٌمر بها  روهً تعد من أخطاالنسان من الطفولة إلى الرشد ، 



ظاهر النمو وما ٌتعرض له المراهق بسبب التؽٌرات المختلفة فً ماإلنسان 
 . . من صراعات داخلٌة وخارجٌة 

 
 
 

أوجه النمو فً الشخصٌة المراهقة : ثانٌا 
ٌشٌر جٌزٌل أن النمو ٌعنً سلسلة متصلة من التؽٌرات الجسمٌة وفٌسٌولوجٌة 

ذات نمط منتظم ومترابط ومما هو جدٌر بالذكر أن النضج والتعلم من العوامل 
 .شكل النمو ومحتواهالمؤثره فً 

ٌعتبر علم النفس النمو هو كافة التؽٌرات السلوكٌه النمابٌه التً تتطرأ على الفرد 
 .خبلل مراحل نموه المختلفة

 :ومن أوجه النمو  

 :النمو الجسمً -1

نمو فً الطول وحدوث تؽٌرات فً الشكل الخارجً وسرعة التحكم  

إلخ وبذلك .... تفً الصوت  بالعضبلت واألعصاب وزٌادة فً النشاط وتؽٌرا

ٌجب فهم هذه التؽٌرات الجسمانٌة ومحاولة وضع المراهق فً مجموعات 

 .متوافقة معه من حٌث الحجم والقوة والمهارة

 :النمو العقلً-ٕد
نبلحظ زٌادة فً القدرات العقلٌة وتصل لقمة نضجها وتزداد القدرة على التحصٌل 

اة وفً نفس الوقت ٌحتاج إلرشاد والدراسة وتتكون لدٌة فلسفة خاصة بالحً
 .الكبار
. من أبرز مظاهره نمو فً التفكٌر وفً القدرات العقلٌة المرتبطة بها   - 

أسالٌب السلوك العقلً و فالمراهق ٌتمٌز بأنه ٌعرؾ نضجا فً مختلؾ قوى و 
حٌث ٌدرك المراهق أن أسالٌبه العقلٌة تختلؾ، و لم ٌعد ٌعتمد على آراء -اإلدراكً

: ) و أفكارهم دون إخضاعها للتمحٌص العقلً و تظهر لدٌه مٌوالت متعددة الؽٌر
 ...(.الرٌاضٌات، تعلم الؽات

 .ٌنتقل المراهق من االعتماد على اإلدراك الحسً إلى التعلم التجرٌدي -



 .تتقوى لدٌه القدرة على التخٌل و التذكر  -
 .تزداد قدرة المراهق على التحلٌل و الفهم و االستٌعاب  -
م فً هذا كله، كل من المحٌط االجتماعً، و الثقافً، و االقتصادي الذي ٌساه -

 .  ترعرع فٌه الفرد

 :النمو االنفعالً -ٖد
المراهقة مرحلة وسطى بٌن الطفولة و الرشد و هو ما ٌشكل للمراهق وضع ؼٌر  -

السب، ) مرٌح، مما ٌثٌر انفعاالته، و ترتبط هذه االنفعاالت إما بمثٌرات خارجٌة 
 .(...ذكرى مؤلمة، مثٌرة للحزن) و أخرى داخلٌة...( االحتقار

 .فاحتقار المراهق، توبٌخه، لومه أمام زمبلبه تعد مثٌرات تفقده صوابه  -
ٌعتبر المراهق أكثر من ؼٌره إظهارا للنوبات االنفعالٌة و الصراخ، ألن خبلل هذه  -

 :قٌة و المثلىالذات الحقً: الفترة ٌكون موزع النفس بٌن ذاتٌن ٌبحث عنهما
 .تمثل نفسه كما ٌراها الؽٌر: األولى -

  .تمثل الذات التً ٌتطلع إلٌها: الثانٌة -
 :و إن أهم ما ٌمٌز انفعاالت المراهق بشكل عام هو -
 .المراهق ال ٌعٌش استقرارا نفسٌا كما أنه سرٌع اإلحراج * -
 .المراهق متقلب فً آرابه وأهوابه ونزعاته * -
مرحلة ٌشتد فٌها اهتمام الفرد بذاته مرحلة المراهقة، *  -

النمو االجتماعً  -ٗد
: من مظاهر النمو االجتماعً لدى المراهق

 .االستقبلل -
 .قابلٌة الفرد على التحرر من القلق فً ظروؾ االجتماعٌة -
 .القابلٌة على التحسس االجتماعً -
 .المشاركة الوجدانٌة -
 .مسؤولٌة الفرد عن نفسه -
  .بلالتخطٌط للمستق -
 .تحمل المسؤولٌة فً تحدٌد المواعٌد -

: المظاهر النفسٌة واالجتماعٌة فً شخصٌة المراهق -ثالثا 
 : االضطرابات النفسٌة والسلوكٌة -ٔد
 :ٌعانً المراهق من وجود عدة صراعات داخلٌة منها-
 .صراع بٌن االستقبلل عن األسرة واالعتماد علٌها -



. ومتطلبات الرجولة أواألنوثةصراع بٌن مخلفات الطفولة  -
 .فً التزاماته-صراع بٌن طموحات المراهق الزابدة وبٌن تقصٌره الواضح  -
. صراع بٌن ؼرابزه الداخلٌة وبٌن التقالٌد االجتماعٌة -
. الصراع الثقافً بٌن جٌله و الجٌل السابق -

 :االؼتراب والتمرد* 
أن أي سلطة إلخضاعه إنما هو  ٌعتقدو  .ٌشكو المراهق من أن والدٌه ال ٌفهمانه

و تظهر لدٌه سلوكٌات التمرد والعناد والتعصب  استخفاؾ ال ٌطاق بقدراته العقلٌة
 .والعدوانٌة

 :الخجل واالنطواء* 
التدلٌل الزابد والقسوة الزابدة ٌؤدٌان إلى شعور المراهق باالعتماد على  -

 .اآلخرٌن فً حل مشكبلته
 .م االجتماعً واالنطواء والخجلٌلجأ إلى االنسحاب من العال -
 السلوك المزعج -
 .رؼبة المراهق فً تحقٌق مقاصده الخاصة دون اعتبار للمصلحة العامة -
 .الصراخ، الشتم، الجدال، التورط فً المشاكل -

. العصبٌة والعناد بؽٌة تحقٌق مطالبه بالقوة والعنؾ* 
شكل -اجٌة كبٌرة على  المستوٌات الهرمونٌة المرتفعة تؤدي إلى تفاعبلت مز -

 .ؼضب وإثارة وحدة طباع عند الذكور، وؼضب واكتباب عند اإلناث
. الحساسٌة النفسٌة واالنطباع عن الذات

. الحٌرة والتردد ونقص الثقة بالذات والتفكٌر فً توقعات اآلخرٌن -
 .االرتباك فً مواجهة المواقؾ -
. التقلب االنفعالً -
 .سٌطرة العواطؾ الشخصٌة  -
  .الؽضب والؽٌرة -
. كثرة أحبلم الٌقظة -

: الجوانب االجتماعٌة فً حٌاة المراهق** 
تتزاٌد أهمٌة العبلقات االجتماعٌة لئلنسان بتقدمه من الطفولة إلى المراهقة وذلك 

فالمراهقة باعتبارها جسر انتقال من الطفولة إلى . . .بسبب تشعب تلك العبلقات
النمابٌة الحاسمة، تكسب عبلقات الناشا بأقرانه الشباب و مرحلة للتحوالت 

 .وعبلقاته االجتماعٌة
 .ومن أهم المظاهر االجتماعٌة فً شخصٌة المراهق



  .المٌل إلى االستقبلل واالعتماد على النفس -
 .المٌل االلتفاؾ حول ثلة معٌنة -
 .اتساع دابرة العبلقات االجتماعٌة -
 .والمدرسٌة المٌل إلى مقاومة السلطة الوالدٌة -
 .المنافسة -

 .المٌل إلى الجنس اآلخر و االهتمام به -
 

 
  

 شخصٌة المراهق  العوامل المؤثرة فً تكوٌنأهم : لثاً ثا

 
 :الشخصٌة بمعنٌٌن التربوٌٌن حدد المتخصصٌن   

  أو ضعٌفة بأن ٌصؾ الفرد أحد معارفة بأن له شخصٌة قوٌة. 

  وطباعهم التً تلفت النظر أو أن ٌوصؾ الناس عن طرٌق أهم خصابصهم
 .كالشخصٌة العدوانٌة او الشخصٌه المندفعة

 

 : من أهم هذة العوامل

وهً تعنً االستمرارٌة من جٌل الى جٌل لتحمل صفات مشتركة : الوراثة  -1 

 كبٌر  لها دورفالوراثة  . .  فالصفات التً ٌتمٌز بها األبوٌٌن تكون مورثه ألبنابهما 
 فً إكساب الشخص بعض الصفات التً تؤثر فً تكوٌن الشخصٌة 

( ..العجلة ، البرود ، الكرم ، الجدٌة ، الدعابة ،  )

فقد أوضحت الدراسات الطبٌة أن فً الدماغ العدٌد من المراكز : الخلقة2 .

 التفكٌر،)  الحٌوٌة التً تحكم وتدٌر العدٌد من العملٌات العقلٌة والنفسٌة 
 .مما له أثر كبٌر فً تكوٌن الشخصٌة..( السلوك اإلدراك، المشاعر،

 تنقسم إلى  وهً البٌبة. 3 

 المحٌطة بالفرد فأبناء المدٌنة ؼٌر أبناء البادٌة  العوامل الجؽرافٌة

 . . وابناء المناطق الحارة ؼٌر ابناء المناطق الباردة 

  لؤلسرة دور كبٌر فً النمو : وأسالٌب التنشبةالعوامل االسرٌة

النفسً فً المراحل المبكرة فً حٌاة اإلنسان ألنها البٌبة األولى التً ترعى 



ومنها ٌكتسب الطفل الكثٌر من الخبرات  البذرة اإلنسانٌة بعد الوالدة 
والمعلومات والسلوكٌات والمهارات والقدرات التً تؤثر فً نموه النفسً 

وهً التً تشكل عجٌنة أخبلقه فً ، ها وكمٌتها إٌجاباً أو سلبا حسب نوعٌت
واالستقرار األسري له دور كبٌر فً ذلك فكلما كانت ..  لى مراحلها األو

... األسرة أكثر استقراراً صار الفرد فٌها أكثر أمناً وطمأنٌنة وثقة فً نفسه
وموقع الفرد فً األسرة له أهمٌته المؤثرة فً تكوٌن .والعكس بالعكس

وكذلك ( . االبن الوحٌد بٌن البنات -الولد األصؽر -لولد األكبرا)الشخصٌة 
شدة  –دالل زابد )أسلوب تربٌة الوالدٌن لها أثر كبٌر على شخصٌة االبن 

 .(...  زابدة

  –العادات  –المعلومات) :مثل: المؤثرات الثقافٌة و االجتماعٌة -4

وٌجدر التنبٌه إلى أن المنهج التربوي  .(.. المعتقدات – القٌم– التقالٌد  –األعراؾ
تؽٌٌراً جذرٌاً وإن كانوا كباراً ، عبر  اإلسبلمً ٌؽٌر فً صفات وسمات األفراد 

الحركة والفعل فتحول بعضهم من الشدة إلى اللٌن ، ومن السطحٌة إلى العمق ، 
ومن الفردٌة إلى الجماعٌة ، ومن الضعؾ إلى القوة ، ومن الؽضب إلى الحلم ، 

العجلة إلى التأنً ، إضافة إلى أن المنهج اإلسبلمً فً التربٌة ٌراعً  ومن
 .االستعدادات األصلٌة ، والفروق الفردٌة

 

 عبلمات اعتبلل الشخصٌة: ثالثاً 

 فالعامة تدل  هناك عدد من العبلمات العامة والخاصة الدالة على اعتبلل الشخصٌة،
على وجود علة ما فً الشخصٌة والخاصة تحدد بمجموعها نوع اضطراب 

 .(انطوابٌة-اعتمادٌة-مرتابة)الشخصٌة 
 

 :العبلمات العامة-

 كالوالدٌن واألوالد )فً التعامل مع اآلخرٌن والتفاهم معهم   -1
 .(... واإلخوة و األخوات واألقارب والجٌران وزمبلء المدرسة أو العمل

مواجهة  متكررة فً التكٌؾ مع الضؽوط النفسٌة وضعؾ القدرة علىصعوبات  -2
 .(... فً البٌت أو المدرسة أو العمل)األزمات والمشكبلت 

برود فً )خلل بارز فً ضبط المزاج والعواطؾ أو فً كمٌتها أو كٌفٌتها  -ٖد
 .(...العواطؾ ، سرعة جٌشان العاطفة، تقلب مفاجا فً المزاج

أخطاء بارزة ومستمرة فً طرٌق الفهم والتفكٌر واالستدالل واالستنتاج و  -ٗد



 التصورات 
كالفصام العقلً )الذهنٌة ، لٌست بسبب تخلؾ عقلً أو مرض عقلً طارئ 

 .(ونحوه
تصرفات ؼٌر البقة )خلل بارز فً التصرفات والسلوك فً النوع أو الكم  -٘د

 .(... ن تفكٌر مسبق ، إحجام شدٌددٌنٌاً ، اندفاع فً التصرؾ دو اجتماعٌاً أو
 اإلفراط فً استعمال الحٌل النفسٌة واللجوء إلٌها كثٌراً واالعتماد علٌها فً  -ٙد

 .مواجهة المشكبلت
ولٌس بالضرورة أن توجد العبلمات العامة كلها مجتمعة فً شخص واحد بل قد ال 

 دخاله دابرة ٌوجد فٌه سوى نصفها مما هو بارز ظاهر فً شخصٌة الفرد وكفٌل بإ
 .االعتبلل النفسً فً كٌان الشخصٌة

  :العبلمات الخاصة -

  لكل نوع من اضطرابات الشخصٌة ما ٌمٌزه وٌحدده من العبلمات الخاصة ، فمثبلً 
الشخصٌة سٌبة الظن ٌؽلب علٌها الشك فً اآلخرٌن والرٌبة الزابدة والحذر من 

 . الناس
 . االجتماعً و المراوؼة وضعؾ الضمٌرالشخصٌة المخادعة ٌؽلب علٌها النفاق 

الشخصٌة االعتمادٌة ٌؽلب علها الركون إلى ؼٌرها واالستناد إلى الدعم الخارجً 
 . والقلق عند فقده

الشخصٌة التجنبٌة ٌؽلب علٌها خشٌة انتقادات اآلخرٌن وتفادٌها وتحاشً االختبلط 
 . باآلخرٌن ألجل ذلك

 

 العنؾ والعدوان ؟ مناقشة جماعٌة سؤال ماهو الفرق بٌن
 

: عوامل تكوٌن الشخصٌة العنٌفة: رابعا 
تعددت الدراسات حول تكوٌن الشخصٌة العنٌفة وتمخضت عن تحدٌد عدد من  •

العوامل أكثر تكرارٌة لدى من تحولوا إلى شخصٌات إجرامٌة أو عنٌفة ومن أهم 
عنؾ لدٌه ما توصلت إلٌه هذه الدراسات أن الشخص الذي ٌمكن أن ٌقوم بأعمال 

مشكبلت فً التفاعل مع أقرانه ولدٌه مهارات اجتماعٌة ضعٌفة وؼالبا ما ٌمٌل 
للبعد عن الواقعٌة وتكثر لدٌه االندفاعات وٌمٌل للمواقؾ العنادٌة وٌشعر دابما 

بانتقاص فً قدر الذات فٌشعر بالنبذ والتوتر مع عدم ألقدره على التعامل مع 
مستوى الذكاء اللفظً واالجتماعً ولتحصٌلً الضؽوط باإلضافة إلى انخفاض فً 



مع شعور بعدم األمان واالضطهاد باإلضافة لوجود خلل مستمر دابم فً التوازن 
بٌن الدافع والمانع فً حٌاته الشخصٌة فٌزداد لدٌه أفكار مثل االنتقام ، فعل األذى 

التعصب ، حبا فً األذى ، الؽٌرة، الشعور بالنقص الجسمانً أو النفسً ، الؽرور
 ..... لجنس أو نوع أو مذهب

وترى تلك النظرٌات المفسرة للسلوك اإلجرامً أو العنٌؾ أن السلوك اإلجرامً أو 
:  العنٌؾ ٌخضع فً تكوٌنه إلى العوامل التالٌة

االنحراؾ الشخصً وٌتمثل فً فشل الفرد فً التوافق مع القٌم والمعاٌٌر 1 .
 للخروج عنها بصورة انحرافٌة واضحة ومختلؾ أشكال السلوك المقبول مما ٌؤدي

. 
الصراع القٌمً وٌظهر من خبلل صراع قٌم متضاربة فً المجتمع حول بعض 2 .

الجوانب السلوكٌة حٌث تظهر فرص لوجود السلوك االنحرافً من خبلل اتخاذ 
. البعض لتدابٌر وقابٌة او عبلجٌة او عقابٌة تجاه تلك السلوكٌات

ل فً زٌادة معدالت التؽٌٌر االجتماعً سبب مباشر التفكك االجتماعً وتتمث3 .
وسرعة التؽٌٌر فً المجتمع ٌقلل من تمسك . لنشأة العنؾ والجرابم وانتشارها 

أفراده بالقٌم والتقالٌد مما ٌحدث تفككا فً بناء المجتمع وفً نماذج العبلقات 
ثقافة حٌث تظهر مواقؾ جدٌدة تعطل الضبط االجتماعً والتحول فً ال. السابدة 

ٌؤدي إلى تأثٌر مستوى األفراد ( أنا أوالً ) نحو معتقد سٌادة العنصرٌة واألنانٌة 
 . وٌساهم فً زٌادة معدالت العنؾ والجرٌمة فً المجتمع

العبلقات األسرٌة كما أن عدم اكتراث اآلباء بأبنابهم ، أو تناقضهم فً معاملة 4 .
دٌم الثواب والعقاب ، ٌمكن أن أطفالهم ، أو قلة الخبرة لدى البعض فً أسلوب تق

إذاً لٌست المشكلة فقدان األب ولكن المشكلة . ٌؤدي للسلوك العنٌؾ واإلجرامً 
. فشل القٌم فً تعلٌم األبناء عواقب األمور أو مترتبات أفعالهم

التكوٌن البٌولوجً الذكاء وجنس الفرد واندفاعٌته ونمط تكوٌنه الجسمً من 5 .
هور السلوك العنٌؾ لما لذلك من عبلقة بقدره الفرد على األمور التً تساهم فً ظ

فهم قوانٌن المجتمع وما ٌترتب على أفعالهم من عواقب باإلضافة إلى اتسامهم 
( أي عدم القدرة على تأجٌل إشباع حاجاتهم مقارنة بمعظم الناس) باالندفاعٌة 

 
 
 

محددات السلوك العدوانً لدى المراهقٌن : المبحث الثانً 



 
 :تعرٌؾ السلوك بوجه عام 

عن الفرد ردا على ردود أفعال داخلٌة وخارجٌة تصدر )كما حدده علماء النفس  
 (. . منبهات أو مثٌرات داخلٌة أو خارجٌة 

وحتى ٌحدث السلوك ٌكون هناك دوافع واسباب وكلما كان السبب أو الدافع شدٌد 
 . . كانت شدة السلوك واضحة 

 

 ؟ كٌؾ ٌتم اكتساب السلوك 
 

 :هناك مجموعة من القوانٌن تساعد فً اكتساب السلوك منها 
 

 ًرؼبة الفرد فً اكتساب سلوك جدٌد قانون االستعداد وه. 

 د قوة السلوك بالتكرار والممارسةقانون المران أو التدرٌب حٌث تزدا. 

  قانون األثر وهً األثر الناتج عن السلوك سواء سلبً أم اٌجابً فٌكون دافع
 .السلوكار لتكر

  قانون التدعٌم وٌكون من المحٌطٌن بالفرد وقد ٌكون اٌجابً أم سلبً فٌلعب
 .دورا هاما فً تعزٌز السلوك أو انطفاءه

 
 .تعرٌؾ السلوك العدوانً بوجه عام : أوال 

  ٌرى كل من هنسHinse   وكامبهلCampholl   " ًأن السلوك العدوان

 " . عبارة عن فعل أو تصرؾ ٌتم بأسلوب متمٌز بالشدة 

  ي معناه توقٌع العقاب على الؽٌر م أن السلوك العدوان 977ٔدعباس محمود 

 . أو العقاب على الذات والعدوان قد ٌكون مباشر أو ؼٌر مباشر 

  ٕد98ٔدصنؾ جاالجر Golghor  العدوانً إلى-:  



عدوان سلبً حٌث ٌكون الفرد عنٌداً أو ؼٌر متعاون ولكن بدون مواجهة  -ٔد

 . مباشرة 

 .عدوان مباشر حٌث نجد الفرد ٌواجه اآلخرٌن بعدوان مباشر علٌهم  -ٕد

  سابٌنفلد " صنؾSoppefield   " العدوان إلى- :  

عدوان بدنً أو مادي مباشر ٌتضمن إلحاق األذى أو الضرر با  -1

 .  آلخرٌن أو بممتلكاتهم

  :-عدوان لفظً مباشر  -2

وٌتضمن السبب واللوم والتوبٌخ والنقد والسخرٌة والتهكم وتروٌج االشاعات 

 .المفرضة على األخرٌن 

. عدوان ؼٌر مباشر  -3

وٌتضمن الحاق الضرر واآلالم دون أن ٌكون المعتدى لدٌه القصد والنٌة ألحداث 

. األذى سواء كان ذلك على نفسه أو على األخرٌن

  

: محددات السلوك العدوانً: ثانٌا 
 
الثقافة المساهمة فً العنؾ ( أوالً ) 

لقد تحقق للثقافة المعاصرة طفرة فرٌدة فً تشكٌل معالم عصر جدٌد ٌتمٌز 
والحداثة  المعلوماتبإنجازات وأبداعات فابقة التقدم من المعلوماتٌة وتكنولوجٌا 

وما بعد الحداثة، ومجتمع المعرفة والعولمة وؼٌر ذلك من معالم دورة حضارٌة 
. جدٌدة للبشرٌة

ومع ذلك رؼم التقدم المتحقق فإن ثمة معالم للثقافة هذا العصر ٌتبٌن معها أن 
العنؾ ٌبدو كما لو أنه عنصر كامن ومتؽٌر عامل فً دٌنامٌات ثقافة العصر، على 

: ٌلً نحو ما ٌتضح ما
 :ثقافة االؼتراب مقابل ثقافة العولمة .ٔد



على الرؼم مما ٌحمله هذا التطور من أفاق جد هابلة فً تقدم الحضارة المعاصرة 
، فإنه ٌنطوي أٌضاً على تهدٌد للثقافات الوطنٌة والهواٌات الثقافٌة إزاء ضؽوط و 

اإلحباط " وتلك تؽٌرات قد تفضً عالمٌاً إلى حالة" العولمة الثقافٌة"احتوابٌة 
لبعض المجتمعات والثقافات وخاصة فً المجتمعات النامٌة التً " الوجودي

صارت تواجه هذه المخاطر وتتعامل معها إما باالنخبلع عن ثقافتها وتفسخ 
شخصٌتها والمساٌرة السلبٌة للثقافة العالمٌة، أو برفض التؽٌر الذي تحمله ثقافة 

 -المساٌرة السلبٌة)هذٌن القطبٌن  العولمة والتقوقع داخل الذات ، وما بٌن
. من درجات وصراعات تعٌشها األفراد والمجتمعات معاً ( الجمود

تلك تؽٌرات وتحدٌات تفرضها ثقافة العولمة، قد تستدعً ردود فعل إزاءها تتمثل 
فً ظاهرة االؼتراب لدى الشباب خاصة والتً ٌمكن أن تفسر مصدرات ربٌسٌاً 

 اإلحساس: وتلك ظاهرة وجودٌة تعنً  –ع المعاصر من مصادر العنؾ فً المجتم
بالعجز، والبلمعنى، والمعٌارٌة، ، والعزلة االجتماعٌة، وهذه المبلمح التً تحملها 

إزاء تحدٌات ومخاطر العولمة " الوجودي"ثقافة العصر تعكس حالة من األحباط 
. ٌةالثقافٌة، وما تنطوي علٌه من تهدٌد للذات الحضارٌة وللشخصٌة الوطن

 :الثقافة ذات التوجه العقابً  .ٕد
تشٌع فً ثقافة المجتمعات أسالٌب مختلفة لتهذٌب سلوك النشء وتدرٌبة على   

النظام ومراعاة قواعد السلوك كجانب أساسً من جوانب التنشبة االجتماعٌة 
وتتباٌن هذه األسالٌب ما بٌن استخدام أسالٌب التعزٌز الموجب كالتشجٌع . لؤلطفال

ن واإلثابة لتدعٌم أنماط السلوك المرؼوب، وأسالٌب التعزٌز السالب واالستحسا
. كعقاب

  
ورؼم أهمٌة التوجه القابم على التشجٌع واالستحسان واإلثابة فً تنمٌة  

السلوك اإلٌجابً لدى األطفال، ورؼم التأكٌد على أفضلٌة هذا التوجه واستخدامه 
وقعه فً األسرة والمدرسة بصفة بالمعدل األكبر كأسلوب ؼالب ٌعتاده الطفل وٌت

خاصة، فإن أسلوب الحٌاة الشابع فٌا لمجتمع اإلنسانً كما ٌظهر خاصة فً 
الممارسات الوالدٌة والمدرسٌة مع األطفال، ٌكشؾ عن أن العقاب هو أسلوب أكثر 

. شٌوعاً فً عملة التنشبة االجتماعٌة لؤلطفال
معدالت استخدام العقاب البدنً ٌتكشؾ ذلك التوجه من بعض التقارٌر البحثٌة عن 

أسرة لدٌها أطفال تتراوح  ٓدٓدٗدبالمملكة المتحدة من واقع بٌانات مستمدة من 
تشٌر . إنجلتراأعمارهم بٌن عام إلى إحدى عشر عاماً فً منطقتً بجنوب شرق 

هذه البٌانات إلى شٌوع استخدام أشكال العنؾ الجسدي بشكل زابد، فقد تبٌن أن 



ي هذه الدراسة قد تعرضوا فً بعض األوقات لعقاب بدنً من من األطفال ؾ% 99
من األطفال قد تلقوا عقاباً بدنٌاً فً العام % ٕد9أحد الوالدٌن أو من كلٌهما، وأن 

السابق ومن حٌث درجة العنؾ، وفقاً لمقٌاس تقدٌر شدة العنؾ، تشٌر البٌانات إلى 
دٌدة من العنؾ ضد قد استخدموا أنماطاً ش واآلباءمن كل األمهات % ٔدٕدأن 

األطفال باستخدام أسالٌب من القهر بالقوة واإلكراه وإحداث أذي جسمً ونفسً 
واألمهات قد استخدموا أدوات  اآلباءمن % ٗدٔدوتشٌر هذه البٌانات إلى أن . للطفل

حادة ضد األطفال مثل األحذٌة واألحزمة والمبلعق وؼٌر ذلك من األدوات الخطرة 
 .
وفً المجتمع األمرٌكً تسمح بعض الوالٌات باستخدام العقاب البدنً فً  

المدارس، وحٌث تشٌر البٌانات إلى أن المعدالت األعلى األحداث إلساءة والعنؾ 
تحدث فً الوالٌات التً تسمح بالعقاب . الجسدي وإطبلق النٌران فً المدارس

بعض المؤسسات  وذلك على الرؼم مما قد تكشؾ عن. البدنً فً المدارس
األكادٌمٌة فً تقارٌرها فً التً تؤكد على أن السماح باستخدام العقاب البدنً فً 

:  المدارس من شأنه أن ٌشجع على العنؾ والعدوان
وٌؤدي إلى هٌكلة العنؾ داخل ( ٕد)ألنه ٌسوغ استخدام العنؾ ضد الطلبة، ( ٔد)

مذجة استخدام العنؾ وٌساعد على ن( ٖد. )إطار ٌقره كما لو أنه ظاهرة مقبولة
. بواسطة أشخاص ٌرمزون إلى السلطة

تلك دالبل مستمدة من تقدٌرات عالمٌة، تكشؾ عن أن العقاب ٌكاد أن ٌكون      
من خبلل وكاالت  -أسلوباً شابعاً مع النشء، األمر الذي ٌتبٌن معه أن الثقافة

" وهً  –الم التنشبة االجتماعٌة وهً األسرة والمدرسة وجماعات األقران واإلع
فً التعامل مع النشء وبخاصة فً سٌاق عملٌة " ثقافة ذات توجه عقابً 

. الوالدٌة فً األسرة، وعملٌة التربٌة فً المدرسة
 

 : Televised violenceالعنؾ المتلفز  : ثقافة األعبلم  .ٖد
قد ٌشكل األعبلم، وخاصة فً العصر الحالً مع تقدم وتعدد وسابلة، وسطاً   

وٌعد التلفاز وسٌلة مؤثرة بشكل .  مهنٌاً لنقل مشاهد واحداث ومواقؾ من العنؾ
مهٌمن على األطفال والمراهقٌن والشباب والمشاهدٌن  

وكذلك من خبلل أفبلم الفٌدٌو )الذٌن ٌعٌشون من خبلل الشاشة الصؽٌرة 
شكبلُد من أشكال العنؾ ( ألقراص المدمجة واألنترنت والتواصل االجتماعً وا

و " إدمان التلفاز"، وخاصة مع المٌل إلى "العنؾ المتلفز"المؤثر علٌهم وهو 
". إدمان األنترنت"



وقد أفاضت دراسات كثٌرة فً الكشؾ عن التأثٌرات السالبة والضارة  
ات العنؾ ي، فقد ٌتعلم األطفال سلوك لمشاهد وخبرات العنؾ المتلؾ على األطفال

والعدوان التً ٌشاهدونها وقد ٌتوحدون معها عن طرٌق أسلوب من التعلم الشابع 
 learning by"  التعلم بالمشاهدة"خاصة بٌن األطفال والمراهقٌن وهو 

observation   مثل –العنؾ بالتلفاز، خاصة لو كانت بٌبة الطفل " نماذج"من
ٌشٌع فٌها العنؾ وٌخبر فٌها  –جتمع المحلى وجماعات األقران بٌبة األسرة والم

الطفل نماذج من العنؾ تتفاعل مع نماذج العنؾ المتلفز التً ٌشاهدها وٌنفعل بها 
. وٌفعلها محاكاة لنماذجها

 

 مناقشة جماعٌة/ عرض دراسة الرسوم االسقاطٌة لؤلطفال
 

 (:االصدقاء –األقران ) الثقافات الفرعٌة ذات الخطر المرتفع  .ٗد
كثٌراً ما ٌشٌع فً المجتمعات اإلنسانٌة أنه داخل النسق الثقافً العام       

للمجتمع، قد تنطوي بعض الثقافات الفرعٌة على تزاٌد احتماالت الخطر المرتفع 
ثقافة )لتعرض النشء للعنؾ، مثل الثقافات الفرعٌة لبعض جماعات األقران 

المجتمعات المحلٌة أو الجٌر أو األحٌاء التً و( األقران فً مرحلة المراهقة خاصة
االقتصادٌة الثقافٌة، أو أماكن العشوابٌات  –تتصؾ بتدنً المستوٌات االجتماعٌة 

. والفبات المهمشة فً المجتمع
إن هذه الجماعات والمناطق تتأثر بشك بالػ الضرر بعوامل الفقر والحرمان  

ساسٌة لؤلطفال وتحقٌق مطالب الثقافً، وبقصور فادح فً تلبٌة الحاجات األ
لهذا تعتبر هذه البٌبات منابع خطرة للعنؾ ولتطور دابرة العنؾ . نموهم

واستفحالها كأسلوب حٌاه قابم على الخشونة والؽلظة والعنؾ والعدوان، ومنها 
. معدالت العنؾ لدى األحداث وبأنماط ومستوٌات الشدة والتكرار

أن أٌضاً، أن هذه المناطق والتجمعات ومما تجدر اإلشارة إلٌه فً هذا الش 
تعانً أٌضاً من مشكبلت تلوث البٌبة التً تتفاعل أٌضاً كمتؽٌر مع العوامل األخرى 

فً تفاقم العوامل الثقافٌة والبٌبة المهٌبة للعنؾ، فؽنى عن القول أن االزدحام 
الشدٌد وتلوث الهواء وكثرة الضوضاء وؼٌرها من مظاهر تدهور البٌبة تعد 

امل مسهمه فً تزاٌد معدالت العنؾ والعدوان وحٌث تفٌض بحوث عدٌدة فً عو
. علم النفس البٌبً بدالبل ذات مؽزى فً هذا الشأن

 (:ثقافة العنؾ والخوؾ)اإلرهاب متؽٌر عالمً فً تنامً  .٘د



ثمة تطابق بٌن اإلرهاب والعنؾ وتصاعده، فاإلرهاب هو شكل من أشكال   
ور قانوناً للعنؾ أو التهدٌد بالعنؾ بأشكاله العنؾ ٌقوم على استخدام المحظ

المختلفة كاالؼتٌال والتشوٌة والتعذٌب والتخرٌب والنسؾ والتفجٌر واألعمال 
االنتحارٌة وسط تجمعات بشرٌة ، وطالما أن الهدؾ من األفعال اإلرهابٌة هو 

أحداث حالة من الرعب والهلع تطلعاً إلى إحداث ضجة إعبلمٌة فً األساس من 
دعم أهداؾ سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو اقتصادٌة، فإن هذه األفعال قد ٌكون من  أجل

بٌن ضحاٌاها أطفال أو شباب أو آباء وأمهات، وقد ٌشاهدها الطفل عن كثب أو 
. عبر وسابل األعبلم

إن تفاقم أحداث اإلرهاب واألحادٌث عن اإلرهاب واألحادي عن اإلرهاب  
تحسباً ألفعال إرهابٌة، وتحٌط بالفرد من صار ٌستدعً تحذٌرات وإجراءات شتى 

كل صوب تعلٌمات وإرشادات عن احتماالت من الفعل اإلرهابً وتكون األحداث 
اإلرهابٌة بؤرة التركٌز لرسابل إعبلمٌة تنساب فً عقبل ووجدان األطفال والشباب 

ثقافة " ولذا فإن وضعاً إعبلمٌاً هذا شأنه، لٌجسد ما ٌمكن أن ٌطبق علٌه 
، حٌث الشعور بالخطر والتهدٌد بالخطر وتوقعه لدى الكبار والصؽار على "الخوؾ
. السواء

 :التشكٌل الثقافً لؤلطفال المشوب بالخطر .ٙد
تشكل العادات والتقالٌد، وما وراءها من معتقدات وأفكار وخرافات منظومة 
من التوقعات الثقافٌة عن جوانب الحٌاة المختلفة، وفً هذا النسق الثقافً تجري 

عملٌة التشكٌل  الثقافً للنشء وفق نمط ثقافً للشخصٌة والسلوك بل وحتى 
للهٌبة الجسمٌة والمظهر الجسمً، مثال ذلك، التمٌز بٌن األطفال على أساس 

النوع وخاصة المجتمعات األبوٌة ارتباطاً بالدور المتعلق بجنس الطفل، حٌث تكون 
الجنسٌن إلى استهداؾ اإلناث األفضلٌة والتفوقٌة للذكور، وتؤدي التفرقة بٌن 

لمخاطر سوء المعاملة أو القهر، وإلى توارث نموذج ثقافً للمرأة فً المجتمع، 
. وإلى اعتبار القوة وممارسة القوة والتسلط من معالم لرجولة

 
البٌبة األسرٌة المضطربة  : ثانٌاً 

االسرة بٌبة مواتٌة لنمو األطفال ولتحقٌق رفاهٌتهم ولكنها قد تتحرؾ عن دورها 
الطبٌعً والمنطقً هذا ، وحٌث تكون األسرة بٌبة عاتٌة تعصؾ بحق الطفل فً 

النمو والتقدم ، ٌفسر ذلك إٌجازاً لماذا تعتبر السرة هً المنبت األولى لظاهرة 
للعنؾ فً العالم بكل أشكاله ، فاألسرة العنؾ لدى األطفال والشباب بل وإن شبنا 

إذا تداعت مقومات وحدتها وفاعلٌتها وتهاوت أعمدة بذاتها وركاتز نمابها ، 



تصبح بٌبة خطرة ؼٌر أمنة ٌتعرض فٌها الفرد ألنماط عدٌدة من العنؾ الجسدي 
.  والجنسً والنفسً ، وحٌث تصبح حقوق الطفل موضع انتهاك شدٌد ومستمر 

المتصدعة التً تنطوي على احتماالت زابدة الخطر على  تلك هً األسرة
النشء ففً تلك البٌبة المضطربة تتفاقم الخبلفات الزواجٌة والعنؾ األسرى ، 

وتختل العبلقة بٌن الوالدٌن واألبناء واإلخوة إضافة إلى تعرض األسرة لضؽوط 
التكوٌنات الحٌاة مثل الفقر والبطالة ، ثم تفاعل هذه المتؽٌرات مع احتماالت 

.  النفسٌة المضطربة للوالدٌن او ألحدهما
وفٌما ٌلً تلقى الضوء على بعض نواحً الخلل واالعتبلل فً األسرة مما قد 

: ٌسهم بشكل خطر فً تفاقم دارة العنؾ 
:   abusive parentingالوالدٌة المسٌبة لؤلطفال  -ٔد

إلساءة إلٌهم إلى ٌفتقر اآلباء واألمهات مرتكبو أفعال العنؾ ضد األطفال وا
مهارات الوالدٌة فً التعامل بأسالٌب ناضجة وفعالة فً رعاٌة األبناء وتنشبتهم ، 

وٌعانون من ضؽوط الوالدٌة ، حٌث ٌدركون الوالدٌة على أنها عبء زابد ، 
فٌضٌقون ذرعاً باألبناء وتتوتر العبلقة معهم ، وٌعتمدون على استخدام العقاب 

اء ، وٌتصؾ اآلباء واألمهات المسٌبون لؤلطفال بنقص البدنً كأسلوب لردع البن
نضجهم الشخصً وباضطرابات فً الشخصٌة والسلوك ، كما ٌتصفون ؼالبا 

.  بتارٌخ من اإلساءة والعنؾ معهم فً طفولتهم 
 

 
: االستهداؾ للعنؾ فً األسر التً ٌشبع فٌها إدمان اآلباء  -ٕد

ون فً أسر األباء المدمنٌن للكحولٌات من المحتمل كثٌراً ان األطفال ، الذٌن ٌعٌش
او لمواد من العقاقٌر والمخدرات ، ال ٌلقون اهتماماً او رعاٌة او مساندة ، فهذه 
األسر ؼالباً ما تكون اسراً متصدعة ٌشبع فٌها العنؾ ، واإلساءة الجسدٌة وأو 
الجنسٌة ألعضاء األسرة واضطراب العبلقة بٌن الزوجٌن ومع البناء ، فً هذه 
البٌبة المضطربة ٌكون الطفال ؼالبا هدفاً لبلٌذاء وتهمل حاجاتهم إلى الحماٌة 

والعالج ، وتزداد المشكلة سوًء ان هؤالء األطفال الذٌن ٌعٌشون فً خطر مستدٌم 
وتوقع للخطر ، وٌعانون من أشكال شتً من العنؾ كالعنؾ الجسدي أو الجنسً 

م بسهولة حٌث ٌحاول أعضاء االسرة واإلٌذاء النفسً ، ؼالباً ما ال ٌتم تعرفه
.  إخفاء مشكبلتهم ومعاناتهم مما ٌعتبر سراً تنطوي فٌه األسرة على جراحها 

وٌلقى األبناء فً اسر اآلباء المدمنٌن إهماالً لحاجاتهم األساسٌة الجسمٌة أو 
النفسٌة أو التربوٌة ، حٌث أن موارد األسرة المادٌة مستنزفة فً اإلنفاق على 



لعقاقٌر والمخدرات ، إضافة إلى استنزاؾ الفاعلٌات الشخصٌة للوالدٌن فً مواد ا
رعاٌة الطفال وتنشبتهم ، إن حاجة األطفال إلى الحب واألمان والمساندة والتقدٌر 

ال تتأتً  تلبٌتها بواسطة أباء فقدوا سٌطرتهم على حٌاتهم ، وال ٌمثلون نماذج 
ام أو انضباط أو معاٌٌر للعبلقات ٌتوحد األطفال معها فهً اسر تفتقر أي نظ

والسلوك ، األمر الذى ٌجعل من تلك األسر بٌبة خطرة على األبناء وعلى احتماالت 
تعرضهم للعنؾ واالٌذاء ، وما ٌنطوي علٌه ذلك من منببات لتطور اعراض شتً 

من االضطرابات النفسٌة ومشكبلت التوافق الشخصً االجتماعً ، وكذلك 
.  هؤالء األبناء أنفسهم أشخاصاً مدمنٌن احتماالت أن ٌصبر 

 
 

 تأثٌر األلعاب االلكترونٌة على جنوح األطفال للعنؾ/عرض فٌدٌو 
 
:  االعتداء على المرأة  -ٖد

بالضرب واالهانة   women betteringإن العنؾ ضد المرأة واالعتداء علٌها 
ٌمثل فً نفس الوقت عنفاً ضد األبناء الذٌن ٌشاهدون وٌخبرون مواقؾ واحداث 
تعانً فٌها امهاتهم من أفعال القسوة واالعتداء التً قد تسبب فً إحداث إصابات 

جسمٌة ومشاهد بشعة ، وحٌث ٌقؾ األطفال بدورهم عاجزٌن عن مساعدة الم 
داء علٌهم ، فً هذه األحداث المأساوٌة تتقطع اوح ٌكونون أٌضاً موضوعاً لئلعت
نموذج من المفروض فٌه أواصر الرابطة الوجدانٌة باألب ك

أن ٌكون ظهٌراً لحماٌة االسرة كما تنهار صورة الم رمز السند والمان والعطؾ ، 
: مما ٌمكن تحدٌده فٌما ٌلً

 .زدراء افتقار االم على تقدٌرها لذاتها نتٌجة لما تشعر به من امتهان وا

  افتقار األم إلى القدرة على التحكم فً حٌاتها والثقة فً ذاتها كً تتخذ
 . خطوات فً سبٌل تحسٌن حٌاتها الزوجٌة وحماٌتها ورعاٌتها ألبنابها 

  عن تكرار تعرض األم لئلساءة قد ٌؤول بها إلى أن تتقبل دورها كضحٌة
 . وتستلم لحالة من الشعور بالعجز والٌأس 

 م إلى المصادر الشخصٌة والبدنٌة والتربوٌة والمالٌة التً قد قد تفتقر اال
تساعدها على الخروج من دابرة العنؾ فً االسرة أو على تخفٌفها والحد من 

 . تفاقمها 



  قد تتطور لدٌهن حالة من فرط االعتمادٌة وتحمل المعاناة ، تطلعا إلى نظرة
 . مثالٌة من أجل حماٌة األبناء أو إصبلح الزوج 

 تملك األمهات مهارات تواصل جٌدة ، خاصة فٌما ٌتعلق بالتعبٌر عن  ال
 .حقوقهن ومشاعرهن 

إن تكرار هذه الخبرات الصدمٌة التً تتعرض لها االم فً االسرة على ٌد االب ، من 
شأنه ان ٌصل باألم هكذا إلى حالة من العجز وفقدان كفاٌاتها ومهاراتها فً رعاٌة 

الذي ٌجعل األبناء فً هذه األسر الخطرة مستهدفٌن  األبناء وحماٌتهم ، األمر
.  للعنؾ ولتفاقم دابرة العنؾ فً االسرة 

 
 

تأثٌر ؼسٌل الدماغ على المراهقٌن   :الثالث المبحث
 اختطاؾ العقل /فٌدٌو الدكتور ولٌد الفتٌحً 

 
ٌعنً ؼسٌل الدماغ عملٌة تؽٌٌر جذرٌة لبلتجاهات النفسٌة والسلوكٌة النمطٌة لدى 

عرقٌاً أو دٌنٌاً أو ، شخص معٌن وتؽذٌة عقله باألفكار المتطرفة لجماعة متطرفة
حتى ٌبدأ ٌتبنى ضحٌة ؼسٌل الدماغ أهدافاً وتوجهات المجموعة التً ، مذهبٌاً 

لكن ما هو ؼرٌب حول ؼسل الدماغ هو التحول السرٌع ، تقوم بعملٌة ؼسل المخ
سلوكٌاً إلى آخر ؼاضب فجأة وبخاصة من فبة الشباب من إنسان معتدل ، لشخص

على المجتمع ٌتقمص أفكار ومنطلقات وأهداؾ مجموعة متطرفة تدعو للقتل 
 !والتدمٌر وبث القبلقل والفتن فً المجتمع السلمً

ان مصطلح ؼسٌل الدماغ ال معنى له من الناحٌة النفسٌة او الجسدٌة  وهناك 
مصطلحات اخرى استخدمت لنفس عملٌات ؼسل الدماغ مثل التحكم فى الفكر 

االصبلح }ومصطلح { االؼتصاب العقلً} وكذلك مصطلح ( االصبلح الفكري)
لٌات ؼسٌل اال ان اصطبلح ؼسٌل الدماغ هو اكثر شٌوعاً ان عم{ األٌدٌولوجً

 .الدماغ تتمٌز بالتحوٌل االجباري للمعتقدات السٌاسٌة وكذلك الفكرٌة والخلقٌة
 

: مظاهر  ؼسٌل الدماغ  
 

حٌث ٌصبح ، الٌومٌة التؽٌر الجذري والسرٌع فً مٌكانٌكٌة السلوك والتصرفات 
على  ابمٌنالق البعض متطرفاً فً لٌلة وضحاها ٌرجع جانب منه لقوة تأثٌر



وإضافة إلى القدرة العجٌبة فً إقناع من كان باألمس القرٌب ، الجماعات المتطرفة
. إنساناً طبٌعٌاً ومعتدالً و تؽٌٌر أفكاره حول العالم بشكل جذري

 
: العوامل المؤثرة فً ؼسٌل الدماغ فً مرحلة المراهقة

 
ضاع نفسٌة و اجتماعٌة معٌنة تسهل حدوث عملٌة ؼسٌل أوٌوجد ظروؾ و 

 :الدماغ ومنها التالً
ضحٌة ؼسٌل الدماغ ٌكون عادة إنساناً انطباعٌا وقلٌل الخبرة الحٌاتٌة وتحركه  -ٔد

 .أصبلً عواطفه وٌنشد تحقٌق الذات بأي طرٌقة كانت
 .ؼٌاب القدوة الحسنة فً األسرة -ٕد
ضعؾ العبلقات العابلٌة أو تفكك األسرة أو ؼٌاب كل أو أحد الوالدٌن فً  -ٖد

 .ٌة حساسةمراحل عمر
 .ضعؾ المهارات االجتماعٌة والعزلة عن المجتمع العام -ٗد
 .النشأة فً بٌبة متقوقعة قبلٌاً أو طابفٌاً أو فبوٌاً  -٘د
 .اضطراب القٌم الشخصٌة -٘د

فبعض صؽار السن أو الشباب ٌتأثرون بأصحابهم أكثر من ، الرفاق واألصدقاء
 .والدٌهم أو أقربابهم أحٌاناً 

الشخصٌة الواضحة وعدم امتبلك آلٌات نفسٌه إٌجابٌة تمكن ؼٌاب األهداؾ  -ٙد
بعض صؽار السن وبعض الشباب من التأقلم االٌجابً مع ما ٌجري حولهم من 

 .تؽٌرات اجتماعٌة سرٌعة
ضعؾ أداء مؤسسات المجتمع التقلٌدٌة وعدم توفٌرها لقنوات إرشادٌة إٌجابٌة 

 .ابوجادة وتبلمس الحٌاة الٌومٌة لصؽار السن والشب
 .تطرؾ أحد الوالدٌن أو كبلهما -7
ٌُدصؽً بشكل فعلً وجاد لما ٌشتكً منه بعض المراهقٌن  -8 ال ٌوجد من 

 .والشباب
 .ضعؾ ثقافة تكرٌس القٌم الوطنٌة فً المجتمع -9

انفصال ضحٌة ؼسٌل الدماغ عن مجتمعه وضحالة معلوماته عن الثوابت  -ٓدٔد
 .الوطنٌة والمواطنة الصالحة

 
: ل الدماغؼسً نظرٌات

 



نظرٌات ؼسٌل الدماغ ظهرت لتفسٌر كٌؾ نجحت األنظمة االستبدادٌة فً السٌطرة 
على عقول سجناء الحروب من خبلل المعلومات الضالة واإلشاعات واألكاذٌب 

 .باإلضافة إلى أنواع التعذٌب المختلفة التً كانوا ٌتلقونها
لتفسٌر ظواهر أخرى تتعلق وفٌما بعد طورت هذه النظرٌات فً مجال علم النفس 

بالمعرفة خاصة فً دراسة كٌؾ ٌتم إقناع الشخص للتحول من دٌانة إلى أخرى 
 .إلى أن أصبح التركٌز على العقل والقدرات العقلٌة وتطبٌقاتها

فً الماضً وتحدٌداً خبلل الحروب العالمٌة كانت تتم السٌطرة على عقول  -
عذٌب والتجوٌع وأحٌانا والقتل سجناء الحروب وسلب إرادتهم من خبلل الت

المفاجا للبعض أمام السجناء اآلخرٌن، إضافة إلى التعرٌض للحرارة القصوى أو 
البرودة القصوى ورفع درجة التوتر أو المنع من األدوٌة العبلجٌة التً ٌحتاج 

 .إلٌها السجٌن، وكانت تلك الطرٌقة الكورٌة
مع بعض السجناء فقط أما العدد  ومع الوقت تبٌن أن هذا األسلوب كان مجدٌاً  -

األكبر من السجناء فتبٌن أنهم انصاعوا وتم تؽٌٌر مبادبهم وأفكارهم عن طرٌق 
ٌُدطرح والتعامل الحسن والتقرب  الكلمة الطٌبة وإدخال المشاعر فً كل موضوع 

وكانت تلك الطرٌقة الصٌنٌة فً التعامل مع ( الكاذبة)وإظهار الود والصداقة 
 .أسرى الحروب

 
 

 :كٌؾ تتم عملٌة ؼسٌل الدماغ
بداٌة السٌطرة على العقل وسلبه تبدأ بابتسامة ثم بالمصافحة القوٌة المفعمة  -

أنت شخص مهم “بالنشاط التً ترسل إلى اآلخر رسالة تقول فٌها للضحٌة 
، ثم التربٌت على الكتؾ وتقدٌم الشخص نفسه على أنه صدٌق وتقدٌر ”عندي

 .الخ…الشخص وإكرامه، 
ما سبق من حركات لؽة الجسد هً عبلمات عن الصداقة والود، وهذا هو  كل

االنطباع األول الذي ٌتركه المسٌطر على الشخص أو المجموعة التً ٌتعامل 
معها، وهذا االنطباع األول هو الذي ٌبقى فً الذاكرة مع االنبهار بتلك الشخصٌة 

لشخصٌة تكون ؼٌر مرحب اللطٌفة الرابعة لدرجة أن أي معلومات سلبٌة عن تلك ا
بها حتى وإن قُددمت مع أدلة دامؽة، بل تبدأ الضحٌة فً الدفاع المستمٌت عن تلك 

 .الشخصٌة حتى وإن كانت هذه الشخصٌة ألعن من الشٌطان نفسه
و هكذا ٌتم استدراج الصؽار والشباب فً المدارس من قبل تجار الدٌن ثم العمل  -

. أو مبالػ فٌها من خبلل الدٌن والعاطفة على تؽذٌة عقولهم بأمور ؼٌر صحٌحة



شباب الٌوم لٌسوا سجناء حروب، بل هم سجناء التربٌة القاسٌة التً تلقوها من 
أسرهم، والبٌبة االجتماعٌة التً ٌعٌشون فٌها من حرمان وكبت وقسوة وفقدان 

فهو ٌأسر قلبه ” أحبك فً هللا“للحنان والعاطفة، فعندما ٌقول تاجر الدٌن للشاب 
ربما لم تكن ضمن قاموس حٌاته بل كانت من األمور ” أحبك“قبل عقله، فكلمة 

ٌُدشبعها له، الكلمة التً تمناها من والده ووالدته  المكبوتة فً البلشعور وجاء من 
 .وجدها عند الؽرٌب الذي فً نظره أحن إلٌه من القرٌب

لعالم الروسً وهناك ثبلث مراحل ٌستجٌب فٌها الدماغ لبلفكار المزروعة حددها ا
 :مختبرٌا والمراحل الثبلث هً' بافلوؾ'
المرحلة المتساوٌة وٌستجٌب فٌها الدماغ للمثٌرات القوٌة والضعٌفة بالمقدار  1- 

 .نفسه
بر للمثٌرات الضعٌفة من المرحلة المتناقضة وٌستجٌب فٌها الدماغ بقوة اك 2-

 القوٌة المثٌرات
لمرحلة ٌصبح الدماغ قادرا على تؽٌٌر المرحلة المتناقضة القصوى، فً هذه ا 3-

انماط السلوك واالستجابات االشتراطٌة المتعلمة من أنماط سلبٌة الى اٌجابٌة 
 .وبالعكس

 

ومع تقدم وانتقال دماغ الفرد من مرحمة الى اخرى يصبح اكثر قابمية لمتحول 
ويتم الفكري وطرق تغيير االفكار متعددة وكثيرة يستغل فيها الدين او السياسة، 

ايصال الضحايا الى المرحمة الثالثة حسب نظرية بافموف عن طريق التالعب 
بعواطفهم حتى يصموا لمستوى مرتفع من الغضب او الخوف او االستشارة اوالقمق 

هذه الحالة العاطفية تعطل ممكة التفكير وتجعل الضحية عرضة لاليحاء 
افية لتعطيل القدرات الذهنية والتعميمات، ويعمل هؤالء عمى ضحاياهم لفترة زمنية ك

الموضوعية وممكات التفكير، عن طريق الحفاظ عمى الحالة العاطفية مستمرة حتى 
تتحقق السيطرة الذهنية الكاممة عمى الضحايا، ومن ثم يقوم االفراد الذين يغسمون 
أدمغة ضحاياهم باستبدال االعتقادات السابقة وانماط السموك المختمفة باعتقادات 

وقد يمجأ البعض الى استخدام الجوع او االغذية . ات جديدةيط تفكير وسموكوانما



التي تحتوي عمى سكريات مرتفعة او احداث تعب جسماني لمضحايا او تنظيم 
التنفس في جمسات االسترخاء او استخدام االناشيد واألهازيج واصوات مؤثرة او 

 .كارالتأمل لتعديل عمل الدماغ الطبيعي من اجل تغيير االف
 

: سمات الشخصٌة القابلة لؽسٌل الدماغ
نفسً كل شخص ٌمكن أن ٌتم ؼسل دماؼه بشرط أن ٌكون لدٌه االستعداد ال  -

  : أوالً ثم االستعداد المعرفً
االستعداد النفسً ٌكمن فً الشخصٌة التً تتعرض للحرمان العاطفً خبلل _

مراحل حٌاتها، تفتقر إلى الحب والرعاٌة والكلمة الطٌبة وبالتالً تفتقر إلى 
.  الشعور باألمان النفسً

الستعداد المعرفً ٌكمن فً ذلك الجانب من الشخصٌة التً مهما وصلت من ا_  
فمثل . عصبة فكرٌا خاصة فٌما ٌتعلق باألمور الدٌنٌةالعلم ال تزال ؼٌر مرنة ومت

هذا اإلنسان مهما بلػ من درجات العلم والشهادات العلمٌة إن لم ٌقرأ لآلخر ولم 
كون ضحٌة ٌسهل جرها وؼسل فسًٌحلل ولم ٌستنتج ولم ٌقرر بنفسه ٌناقش ولم 

.  دماؼها من قبل من ٌرٌد
طرٌقة هً التً توقؾ المعلومة الشخصٌة التً ٌصعب ؼسل دماؼها بأي أما _ 

التً تتلقاها، تختبرها وتحللها وتؽربلها وتبحث عن المصادر الموثوق بها 
للمعلومة والتً ال تصدر األحكام على من ٌختلؾ عنها والتً تحب وتقدر نفسها 

قبل أن تبحث عن الحب والتقدٌر عند اآلخرٌن، وهذا ما نسمٌه بالمفكر الناقد 
 .التحلٌلً

:  نموذج من الواقع
فً أحد التقارٌر ذكر أحد الشباب الهاربٌن من التنظٌمات اإلرهابٌة أنه وجد لدى  -

التنظٌم اإلرهابً المال والوعود والسباٌا من الفتٌات والنساء فً حرب سورٌا، 
كما ذكر أنه لم ٌكن ٌعرؾ أي شًء عن العالم الخارجً ولم ٌر فً حٌاته إال وجه 

ٌعرؾ كٌؾ هً وجوه النساء ؼٌرهن ال عن طرٌق المجبلت وال  أمه وأخواته وال
مها رجال الدٌن فً تلك المجتمعات حتى ٌسهل علٌهم  دور السٌنما التً حرّد

السٌطرة على عقول الشباب وبرمجتها كما ٌشاؤون، فبل رأي وال علم ؼٌر الذي 
 .ٌقدمونه هم فقط



أن المجموعات الدٌنٌة أتذكر عندما كنت فً المدرسة وفً الجامعة كنت أالحظ 
المتطرفة كانت تتزاٌد بسبب تعاملها مع الطالبات األخرٌات خاصة بالمصافحة 

كلما تصافحنا بقوة “الشدٌدة حٌث تردد الواحدة منهن وهً تُدصافح األخرى 
، أدخلت العاطفة وأظهرت ”وحرارة ٌا أختاه نكسب أنا وإٌاكِد أجراً عظٌماً عند هللا

ون النتٌجة تأثر الفتاة األخرى وإضافة عضو جدٌد فً الحنان وذكرت هللا وتك
 .المجموعة

 :مقاومة ؼسٌل الدماغ والوقاٌة منه
ٌه  كتَدب كثٌر من الباحثٌن عن الوسابل المختلفة لمقاومة ؼسٌل الدماغ بنوعَد

ٌَّة، أثبتت عدم جدواها فً عالم  العنٌؾ واللٌن، وإن كنا نرى أنها وسابل فرع
ق إلٌه الباحثون إال القلٌل، الواقع وباعتراؾ الباحث ٌن أنفسهم، أما األصل، فلم ٌتطرَّ

ة لمقاومة ؼسٌل الدماغ والوقاٌة  لم أنه وسٌلة مهمَّ ولم ٌعطوه اهتمامهم مع العِد
 .منه فً أي ظرؾ من الظروؾ

لبة والثبات على الحق، وقد : هذا األصل فً مقاومة ؼسٌل الدماغ هو العقٌدة الصّد
قدًٌما وحدًٌثا، فالمؤمنون الصادقون هم الثابتون عند الفتنة ولو أثبتت الوقابع ذلك 

ل الكافرٌن، ونرى مًعا بعض النماذج  ضوا للقتل والتعذٌب والتحرٌق من قِدبَد تعرَّ
 :للعقٌدة الصلبة وهً تمشً على األرض

ثاالً للصبلبة والثبات على الحق :أصحاب األخدود -أ رهم القرآن الكرٌم مِد  :ذكَد
ا ﴿ مَد السَّ وجِد وَد اتِد الْدبُدرُد ودِد  * ءِد ذَد عُد وْد مِد الْدمَد وْد ٌَد الْد هُدودٍد  * وَد شْد مَد دٍد وَد اهِد شَد ابُد  * وَد حَد قُدتِدلَد أَدصْد

ودِد  دُد ُدخْد قُدودِد  * األْد اتِد الْدوَد ارِد ذَد ودٌد  * النَّ ا قُدعُد هَد ٌْد لَد مْد عَد قُدص [ٙد  -ٔد: البروج]﴾  إِدذْد هُد ٌَد ، و
ه فً قصة أصحاب األخدود، ضارًبا المثلَد ألصحاب -صلى هللا علٌه وسلم  -الرسول 

ع هذا المقطع من آخر القصة التً رواها مسلم فً صحٌحه طِد : صبر المؤمنٌن، نقتَد
ت وأُدضرم فٌها النٌران،  (أي الملك الكافر) فأمر باألخدود)) دَّ بأفواه السكك فخُد

ن لم ٌرجع عن دٌنه فأقحِدموه فٌها، أو قٌل له: وقال اقتحم، ففعلوا حتى جاءت : مَد
ًٌّ لها، فتقاع ٌا أمه، اصبري؛ : ست أن تقع فٌها فقال لها الؽبلمامرأة ومعها صب

 .[31](الحق فإنك على
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