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Abstract of the Study 
 

Violence can be regarded as a world phenomenon that we 
can't find any human society without it. 
Violence means the attitude towards using power , cruelty 
and being a way from mercy and good treatment with 
others. 
( Man is not born violent but the nature of life and its 
cruelty and also the social bringing up and its institutions 
such as ( family – school – friends – environment and the 
media ) in addition to the society with its wide cultural 
shape, its social cultural , economical circumstances .All 
these factors can make a man violent . ) 
Violence  is not confined to a certain age , but youth are the 
nearest ones to it . maybe because of their physiological  and 
physical formation . 
The Saudi Society is a youth one i.e the percentage of youth 
is 33% . This percentage needs to give great care to youth 
and also studying their characteristics and fulfilling their 
demands .  
Regardless differences about the reasons that lead to 
Violence , we have an agreement between all researchers to 
the great danger of Violence  and its spread between youth 
in the society . 
In The Saudi Society , we have some social studies that 
confirmed that youth face several problems which are the 
results of some factors , changes and economical , social and 
cultural circumstances . 
One of these problems is (Violence  ) and  the cruel reaction 
against society and its culture . 
The importance of this study appears clearly on how it dealt 
with the  phenomenon of   Violence between youths in The 
Saudi Society and the results of Violence upon the uses as 
they are the most important branch in the society . 
Also the important of this  study appears on knowing to 
what extend Violence relates to some factors that give the 



opportunity  for researchers to have the suitable scientific 
ways to solve the problem of Violence between youth and 
also to put limits to its danger . 
The study aims to know the economical , cultural and social 
factors that relate to Violence of youth in the city of Riyadh 
and also to present scientific recommendation just to put 
limits to this phenomenon and how to remedy it. 
To achieve the aims of this study , we have to answer some 
questions that the study depends on  :  

1- To what extent , the economical , cultural , social and 
personal factors relate to Violence among youth . 

2- To what extent , the Violence spreads among youth in 
The Saudi Society . 

3- What are the factors , in the point of youth , that relate 
to Violence among youth . 

The study specifies the definition of Violence as : ( every 
verbal or practicable behavior coming from an individual or 
group of people aims to harm others . 
Violence is of two kinds : constitutional and reactional . 
Also , it can be classified into spontaneous or direct , 
organized , physical , verbal , individual , in groups , also 
legal and illegal Violence . 
Violence relates to some factors which interact together and 
lead to the appearance of Violence among youth . 
These factors are( personal factors – social factors – cultural 
factors and economical factors . ) 
And because The Saudi Society is an Islamic one , its culture 
and systems depend on the religion of Islam as the main 
source of legislation , so the study discussed the situation of 
the religion of Islam towards Violence . 
The study depends on theoretical and social approach that 
in the same time depends on the social incomes to indicate 
Violence through the main aspects of the social science: 
( conflicting attitude – reactional attitude – functional 
attitude) and also number of some theories that benefit the 
study : ( the specific cultural theory – the social learning 
theory - the social control theory – the theory of depression 



and Violence ) in addition to the previous studies that 
discussed Violence before . 
The study has followed some procedures and statistics ways 
to ensure the objectivity of the study . Also the capability of 
making the results common among the research society and 
specifying the kinds of study through the descriptive and 
social studies ; also using the analytical and descriptive way . 
The study has followed the way of choosing samples because 
the Saudi Society is big representing in the Saudi Youth in 
the city of ( Riyadh ) ( 15-25) years . 
The sample was taken from the students of secondary stage 
in the city of ( Riyadh ) and also the students of universities. 
The Saudi Youth are the points of analysis and this is 
defined by the limits of place , time , objective and human 
representing in the Saudi Youth ( 15- 25 ) years in the city of 
( Riyadh ) 1428H . In  addition to the cultural , economical 
and social factors that relate to Violence. 
The study specified the procedures of definitions for the 
independent changes of study" and also the followed change  
i.e the Violence ." 
   Also using an instrument for collecting data and 
controlling the followed and independent changes by             
a statistic way and suitable instrument . 
This was as kind of questionnaire designed by researcher 
chosen through stability , context and   truthfulness . 
Regarding the sample and the answers to the questions of 
study , we have the following results : 

1- There is a statistic relation between Violence and the 
      ( change of age , the occupation of parents ,…. ) 
2- There is a statistic relation between Violence and (the 

change of the monthly income of the family ) 
3- There is a statistic relation between Violence and the 

social factors . 
4- There is a statistic relation between Violence and the 

cultural factors . 
5- There is a statistic relation between Violence and 

economical factors . 



Youth say that there are some factors which are stranger 
than others that relate to Violence  among youth . These 
factors are ( bad friends , unemployment , tribal enthusiasm, 
cruelty of parents , sport enthusiasm and the sport 
occasions). 
On the light of the results reached by the study , some 
recommendation and suggestion are discussed : 

1- Giving care to youth and media and its effect on the 
social bringing up for youth and directing their 
behavior. 

2- Making more research and studies about Violence in 
all areas of the study society . 

3- The necessity of establishing social centers of training 
for those who have problems of participation and social 
acting .    

    
             
 



  ح

  
  مستخلص الرسالة

  
  

  " .العوامل املرتبطة بالعنف كما يراها الشباب " 
  :  الفصل األول

عد العنف ظاهرة عاملية ال خيلو منها أي جمتمع إنساين ، والعنف يعين الرتوغ إىل استخدام ي
القوة والقسوة يف التعامل مع اآلخرين ، واإلنسان ال يولد عنيفاً قاسياً ، ولكن طبيعة احلياة 

  .وقسوا وأساليب التنشئة االجتماعية هي اليت تكسب اإلنسان العنف 
  :أمهية الدراسة  

ربز أمهية الدراسة من الناحية العلمية والعملية يف معرفة العوامل الثقافيـة واالجتماعيـة   وت
واالقتصادية اليت ترتبط بالعنف من وجهة نظر الشباب ، والعمل على إجياد حلول وخطط 

  .تسهم يف احلد من تفشي ظاهرة العنف يف اتمع 
  :تساؤالت الدراسة 

ما العوامل الـيت  ( اليت تنطلق من سؤال رئيسي وهو  وتطرح الدراسة عدد من التساؤالت
  ) .ترتبط بالعنف لدى الشباب يف مدينة الرياض ؟ 

  :الفصل الثاين 
اليت تنطلق  الرئيسةوتناول فيه الباحث مفهوم العنف واالجتاهات . اإلطار النظري للدراسة 

االجتـاه البنـائي    –االجتاه الصراعي ( منها النظريات االجتماعية يف تفسري العنف وهي 
  من النظريات اليت تنطلق من هذه االجتاهات وهي  اً، وعدد) االجتاه التفاعلي  –الوظيفي 

نظريـة   –نظرية الضبط االجتماعي  –نظرية التعلم االجتماعي  –نظرية الثقافة النوعية ( 
  ) . اإلحباط

  :الفصل الثالث 
ـ دراسة واختاملنهجية لل اإلجراءاتويف هذا الفصل تناول الباحث  ار املنـهج الوصـفي   ي

) سنة  ٢٥-١٥( وأسلوب العينة العشوائية ، وحتديد جمتمع البحث يف الشباب للدراسة ، 
  .من طالب املرحلة الثانوية وجامعات الرياض 

  



  خ

  
  : الفصل الرابع 

ويف هذا الفصل تناول الباحث خصائص عينة الدراسة ، واإلجابة على تساؤالت الدراسة، 
إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متغري العنف وبعـض املـتغريات    واليت توصلت

  .االقتصادية العوامل  الثقافية ، والعوامل األولية مثل العوامل االجتماعية ، و
  :الفصل اخلامس  

  ويف هذا الفصل مت مناقشة وحتليل نتائج الدراسة وربطهـا باإلطـار النظـري للدراسـة     
مع التركيز على مدى االتفاق بني نتائج الدراسة والدراسات وكذلك الدراسات السابقة 

  .السابقة ومت تقدمي عدد من التوصيات واالقتراحات اليت تنطلق من نتائج الدراسة 
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  الفصل األول 
  موضوع الدراسة 

  : متهــيد  •
يعد العنف من الظواهر السلوكية العاملية اليت ال يكاد خيلو منها جمتمع من اتمعـات         

فالسـلوك  ،احمليطـة به اإلنسانية اليت ارتبطت بوجود اإلنسان و تفاعله مع املكونات البيئية  
رات طبيعية ـرات و مؤثـراد مع بيئتهم و ما فيها من مثيـحمصلة تفاعل األف هو سايناإلن

  . ها و يتأثر ا ـو ثقافية و اجتماعية  فاإلنسان ابن البيئة يؤثر في
ة و اللطف ـس املودة و الرمحـهي عك ووة ـوة و القسـو العنف يعين الرتوع إىل الق  

س سلوكاً موروثاً فاإلنسان ال يولد عنيفاً فظاً قاسياً و حسن التعامل مع اآلخرين ، و هو لي
غليظاً يف تعامله و تعبريه عن حاجاته و متطلباته بل إن صعوبة احلياة و طبيعتها و أسـاليب  

و اتمع ببنائه ]  الـرفاق –اإلعـالم  -املدرسة  -األسـرة [ التنشئة و وسائلها املتعددة 
ماعية و االقتصادية و السياسية هي الـيت أكسـبت   الثقـايف الـواسع و ظـروفه االجت

ـ    ظاهرةفالعنف  ،اإلنسان هذا السلوك العنيف  ا ـمعقدة متداخلة العوامـل هلـا أبعاده
و هو ظاهرة عامة تربز يف كل اتمعات بأمناط خمتلفة   اعية  و النفسية و االقتصادية االجتم

رعي للقــوة و  ـدام غري الشـو مستويات متفاوتة بني التعصب و الشـتم و االستخـ
إزهاق و  ،هاك القوانني و األنظمة ـوق و انتـدمري و التخريب و االعتداء على احلقـالت

ت و أنظمتها اـالنفس بغري حق و يعـود هـذا التفـاوت و االختالف إىل طبيعة اتمع
ـ و بنائها الثقايف  ات الـتغري و  و االجتماعي و إىل االجتاهات الفكرية السائدة فيها و عملي

  .  احلراك االجتماعي 
و ال يرتبط مبؤسسة اجتماعيـة أو  ،كما أن العنف ال يرتبط بثقافة أو جمتمع دون آخر      

مجيع مؤسسات اتمع و نظمه الرمسية و غري الرمسيـة  يف هو ميارس  و، مجاعة دون أخرى
ـ ماق و منظـدرسة و مجاعـات الرفـاء  داخـل األسـرة و املـدون استثن ات ــ

  .العـمل و املؤسسات االجتماعية و خارجها 



 ٣

إال أن الشـباب هـم أكثـر الفئـات      ،بفئة عمرية دون أخـرى العنفو ال يرتبط      
و ي و النفسي املتطلع للمثاليـة  العمـرية ارتباطاً بالعنف و ذلك حبكم تكوينهم الفسيولوج

ميز به مرحلة الشباب من تغريات و حيكم ما تت ،لتغيريه  دائماً الـرافض للـواقع و الساعي
  .يف النمو اجلسمي و العقلي و النفسي 

فهي مــرحلة البنـاء و اإلنتـاج            ، و تعد مرحلة الشباب أخطر مراحـل العمر و أمهها 
و هي مرحـلة القوة و العنفوان و الطاقة و النشـاط و احلمـاس           ، و العطاء االجتماعي 
ما تربز و تظهر بوضوح يف سلوكيات الشـباب باالحتجـاج علـى    و احليوية اليت غالباً 

األوضاع السائدة يف اتمع  و ما يعانيه الشباب من أزمات و مشاكل داخل اتمع كأزمة 
اهلـوية و غياب القـدوة و اهتزاز القيم و املعـايري و الثقة يف اتمع و تزايد اإلحسـاس  

  . )١٤٧: م ١٩٩٢ ، إبراهيم( بالفـراغ الفكري و الثقايف 
   ٤٠ارب من ـلغ نسبة الشبـاب فيه مـا يقـتمع السعـودي جمتمع فيت تبـوا   %  

   )هـ ١٤٢٥حسب إحصاء السـكان عـام ( )سنة ٤٤-١٥( من هم بني
     .) ٢-١٠:م ٢٠٠٦ ،العامة للسكان  اإلحصاءات(                                                         

ـ ـات اإلنسـر به اتمعـا متاتمع السعودي مبر ـو مي ري و حتــول يف  ـانية من تغ
ـ و ب ، ادية و السيـاسيةــاعية و االقتصــية و االجتمـافـاـاالت الثق روز ــ

ـ  ،ة أمــر حتمـي   ـواهر و املشـكالت االجتماعيـات و الظــاألزم لب ـو يتط
ـ ـود االختصـجه تضـافر اعيني و رجــال الفكــر و   ـاصيني و املفكرين االجتم

ـ     م و العــوامل املرتبطـةا ـالباحثني يف دراسة و فهم مشكالت الشباب و احتياجا
ف مع ذواـم  داخـل  اتمع و حتقيق األمن و االسـتقرار  ـى التكيـاعدم علـملس

  .        االجتماعي املنشود 
ه و بنائه الثقايف و ما حيدث له مـن  و ما جيب اإلشارة إليه أن العنف نابع من اتمع نفس 

تغري اجتماعي و اقتصادي و سياسي ، و عدد من العوامل املتداخلة املتشابكة اليت يـؤدي  
توافرها إىل بروز العنف يف اتمع كظاهرة أو كمشكلة اجتماعية و مىت استطعنا الوقـوف  

  . عنف داخل اتمع على هذه العوامل و احملددات للعنف استطعنا فهم و تفسري ظاهرة ال



 ٤

فـالواقع   ،و ال ميكن فهم العنف بعيداً عن اإلطار التارخيي و التطور العلمـي للظـاهرة    
و أصبح ،التارخيي يكشف لنا أنه كلما تطورت اتمعات و تعقدت العالقات ازداد العنف 

و تتنـوع هـذه    راد أو اجلماعـات ـض األفـن قبل بعـداف مـوسيلة لتحقيق األه
بتنوع املواقف اليت حيدث من خـالهلا التفاعل بني األفراد أو اجلماعات، فالعنف  األهداف

قد يكون وسيلة متيز بعض اجلماعات أو األفراد ، و قد ميارس للتكيف داخل اتمع و قـد  
و بذلك ال يفهم العنف بأمناطـه    ،يكون يف أحيان أخرى مقاومة أو وسيلة هيمنة و ضبط

فهو خيتلف باختالف وظائفه  ،د يف مجيع املواقف االجتماعية املختلفةاملختلفة أنه سلوك واح
  .و أسبابه و املتغريات الفاعلة يف تفشيه و انتشاره 

و مهما اختلـفت أسبـاب العنـف و دوافعـه فـإنه يشـكل خطراً عــلى         
بل هو خطر على اتمع و مقدراته التنموية و منجزاته املادية و االجتماعية و إعاقة لتقدمه 

اللذين يقعـان يف   –الوجود اإلنساين ملا ميثله من ديد خطري للشعور باألمن و االستقرار 
  و هو عائق حيول دون حتقيق الشباب ألهــدافهم   –سلم االحتياجات األساسية لألفراد 

لية و إشباع احتياجـام و إثبات ذوام و تكيفهم داخل اتمع و املسامهة الفعالة يف عم
  .)٩٧: هـ١٤١٩ ،شليب (التنمية االجتماعية و التطور االجتماعي  

لذا أصبح البحث عن وسائل و سبل للحد من خطورة العنف لدى الشباب هـدفاً         
. ن و االستقرار و االطمئنان ـيق األمـي حتقـة فـانية رغبـتسعى إليه اتمعات اإلنس

تحقق احلياة االجتماعية الكرمية املطمئنة اليت ينشدها فباألمن تزدهر احلياة و يطيب العيش و ت
وف و عدم االستقرار و تفشـي العنـف   ـو اليت ترتبط عكساً باخل. اإلنسان يف جمتمعه 

داخــل اتمع ، و ذلك مما أثار قلق االختصاصني و املفكرين االجتمـاعيني و وجـه   
ـ   وك املنحرف و ـة هذا السلـودهم إىل دراسـاهتمامهم و جه ل ـالتصـدي لـه بك

الوسائل و البحث عن العوامل اليت ترتبط بالعنف و يئ البيئة املالئمة لتفشي ظاهرة العنف 
و هذا ما تأمل أن حتققه هذه الدراسة من خالل هدفها الرئيسـي و هـو    ،داخل اتمع  

لتصدي التعرف على العوامل اليت ترتبط بالعنف لدى الشباب يف اتمع السعودي و حماولة ا
  .ذه الظاهرة و انتشارها بني الشباب يف جمتمعناـهل
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