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  : وقد تمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها
     التوقيع                      :اللجنة

          محمد الحسيني الطوخي                               /د. ا-١
    أستاذ ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب       

          حاتم عبد المنعم أحمد                               /د. ا-٢
  لعلوم اإلنسانية ـ معهد الدراسات والبحوث البيئية أستاذ علم االجتماع البيئي ورئيس قسم ا      

          جامعة عين شمس

          أحمد حسني السيد إبراهيم                                ./ اللواء د-٣
  مدير التخطيط بقطاع األمن االجتماعي ومحاضر الدراسات الشرطية      

  جتماع الجنائي     بمعاهد أكاديمية الشرطة ودكتوراه في علم اال

  محمود عبد الحميد حسين/د. ا-٤
  أستاذ ورئيس قسم علم االجتماع ـ كلية اآلداب     

         جامعة دمياط
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 عرفانشكر و

 ونبينا سيدنا المرسلين أشرف على والسالم والصاله العالمين رب هللا الحمد
  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد
 حقه حق ذى كل وإعطاء ألهله الفضل وإرجاع بالجميل األعتراف باب من
 وإنما فقط الباحث جهد ليست الحالى بشكلها وخروجها الدراسة هذه فإن

 والنفع الخير يريدون أعزاء أخوه بمشاركة ثم ومنته اهللا بفضل كانت
 الباحث وتزويد والمساعده والرأى المشوره إبداء خالل من وذلك للباحث

 هذا ومن الدائم، للتشجيع باإلضافة االحصائية والبيانات العلمية بالمراجع
 اهللا اليشكر " قال الذى وسلم عليه اهللا صل محمد نبينا بسنة نقتدى المنطلق

  .اهللا رسول صدق" الناس يشكر ال من
 حامت / الدكتور األستاذ للسيد والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن يسعدنى لذا

 العلوم قسم ورئيس – البيئى االجتماع علم أستاذ –    امحد ملنعمعبدا
 بقبول مشكوراً تكرم الذى ، البيئية والبحوث الدراسات بمعهد – االنسانية
 التى المتاعب الدراسة إعداد مدة طيلة وتحمله الدراسة هذه على اإلشراف
 لى المستمر وحثه حرصه على الشكر جزيل أشكره كما ، منى صدرت

 أن القدير العلى اهللا وأسأل ، المطلوب بالشكل وإخراجها الدراسة نهاءإ على
  .قدمه ما على خيراً يجزيه

 – السيد حسىن أمحد/ اللواء الدكتور األستاذ للسيد والتقدير بالشكر أتقدم كما
 الجنائى االجتماع وعلم الشرطة بأكاديمية الشرطية الدراسات أستاذ

 على اإلشراف فى المشاركة قبول دتهسيا تفضل على ، شمس عين بجامعة
 منى فله ، المطلوب بالشكل الدراسة خروج على وحرصه الرساله هذه

  .والتقدير الشكر جزيل
  إلى والتقدير الشكر بخالص اتوجه حيث موصوالن والتقدير والشكر
 جامعة رئيس نائب –    الطوخى احلسيىن حممد / الدكتور األستاذ السيد معاىل
 هذه مناقشة قبوله سيادته لتفضل ، والطالب التعليم لشئون شمس عين

 إضافة ذلك يعد ،حيث سيادته مشاغل كثرة رغم عليها والحكم الرسالة
   .والتقدير الشكر جزيل منى فله ، وللرساله لى وتشريفاً

 



 

 حممود / الدكتور الستاذ السيد إلى واألمتنان الشكر بخالص أتوجه كما
 بكلية االجتماع علم قسم ورئيس – جتماعاال علم أستاذ – عبداحلميد

 السفر، وعناء القراءة عناء تحمله لسيادته وأشكر دمياط، جامعة – اآلداب
  .وللرساله لى وإضافه شرفاً الرساله لهذه وتقويمه سيادته فتوجيهات

 الستاذ السيد إلى واألمتنان الشكر معانى بأسمى أتوجه أن إال يسعنى وال
 عميد – البيئى النفس علم أستاذ – العتيق مصطفى أمحد / الدكتور

 العاملين وجميع األفاضل األساتذة وجميع ، البيئية والبحوث الدراسات معهد
   .الشكر جزيل منى فلهم العمل هذا إلخراج لى قدموه ما على ، بالمعهد

 محمد/ الدكتور األستاذ للسيد والتقدير الشكر معانى بأغلى أتوجه كما
 رؤسائى ولجميع والطالب، التعليم لشئون اآلداب ليةك وكيل – الطاووس
 أتوجه كما مستمره، بصفه لى وتشجيعهم لمساعدتهم بالعمل وزمالئى
 على شمس عين جامعة – اآلداب بكلية اآلثار بقسم األساتذة لجميع بالشكر

   .الشكر جزيل منى فلهم وتشجيع ودعم مساعده من لى قدموه ما
 لوجهه خالصاً العمل هذا يجعل أن القدير لعلىا تعالى اهللا أسأل وختاماً
 وأن أعمالنا صحائف فى يجعله وأن والبالد العباد به ينفع وأن الكريم
 أحسن وتصحيحه وطباعته إخراجه فى وشارك ساهم من كل يجزى

 وصحبه آله وعلى محمد ونبينا سيدنا على وبارك وسلم اهللا وصل الجزاء،
  .العالمين رب هللا دالحم أن دعوانا وأخر والتابيعين

  التوفيق؛؛؛؛ ولى واهللا

              
  الباحث    

 



 

  املستخلص

 الناتجة والبيئية االجتماعية المشكالت من لعديدا الحالية الفترة في المجتمع يعانى
 بطبيعة أنعكس ما وهو ، يناير ٢٥ ثورة أعقبت والتى للمجتمع األمنية االحوال سوء عن

 والفيزيقية االجتماعية المشكالت بعض ظهور إلى أدى والذى الجامعة مجتمع على الحال
 تعانى حيث ، الجامعى الحرس بإلغاء العليا اإلدارية المحكمة قرار بعد وخصوصاً

 ظاهرة وتعد ، والفيزيقية االجتماعية المشكالت من العديد الراهن الوقت في الجامعة
 كافة في الظاهرة تلك تتغلغل حيث ، المشاكل تلك أهم إحدى واألخالقى االمنى االنفالت
 الحرس بغياب الرتباطها نظراً الجامعى المستوى على االجتماعية العالقات أشكال

 واالخالقى األمنى االنفالت عليه المترتب العنف إلى ينظر المجتمع أن والواقع امعىالج
   .المرفوض السلوك من نوع أنه على

 حدوث أسباب وتحليل االهتمام من نوعاً الظاهرة تلك تلقى أن الطبيعي من كان لذا 
 روتعتب ، السلوك ذلك ينتهج لمن والفزيقية االجتماعية الخصائص وكذا الظاهرة

 ودعم التنمية وتحقيق والمعرفة العلم لنشر األساسية الدعامات من التعليمية المؤسسات
 للفرد واألمان األمن توفير أجل من والمجتمع الشرطة بين والمشاركة والترابط الثقة

 عين جامعة طالب بين الفروق مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت ولقد . والمجتمع
 اإلجتماعية المتغيرات بين الترابط ومدى ، الكلية لنوع طبقاً أسيوط وجامعة شمس

 العامة والمرافق الممتلكات على المحافظة بقيم والمرتبطة ، الجامعى للشباب والبيئية
 عين جامعتى طالب من طالب) ٢٠٠ (من الدراسة عينة وتكونت ، الجامعى الحرم داخل
 يعتبر حيث ، بالعينة ماعىاإلجت المسح منهج على الدراسة وأعتمدت ، وأسيوط شمس
 وأستعان ، التحليلية الوصفية للدراسة المناسبة المناهج من اإلجتماعى المسح منهج

 األساليب بعض على الباحث أعتمد كما ، والمالحظة األستبيان بأستمارة الباحث
 من عدداً على الدراسة خلصت وقد. والنسب والتكرارات ،test اختبار منها اإلحصائية

 مجتمع فى الطالب أراء بين إحصائية دالله ذات فروق هناك أن ابرازها من ئجالنتا
 المترتبة والفيزيقية اإلجتماعية المشكالت وأهم الجامعى الحرس دور تقييم حول الدراسة

 أقل شمس عين جامعة طالب أن الدراسة وتوضح الجامعى، الحرس وجود غياب على
 جامعة فى الطالب من تحرراً اكثر أنهم كما العامة والممتلكات المرافق على محافظة
 مع ، الجامعات داخل األستقرار بعودة اإلسراع بضرورة الدراسة وتوصى ، أسيوط
 بما وذلك الجامعية والمدن الجامعى الحرم داخل األمن لتحقيق الالزمة السبل كافة توفير
 الجامعات داخل ودةالمنش ألهدافها التعليمية العملية لتحقيق الالزم االستقرار يوفر

 الشرطة دور تفعيل مع الجامعى الحرس عودة على التأكيد ضرورة ، المصرية
 القانون يحددها التى بالضوابط ولكن الجامعات وخارج داخل األمن توفير فى المجتمعية

 جهاز وتدريب تأهيل إعادة مع ، للجامعات الداخلية الشئون فى بالتدخل اليسمح بما ،
 .الطالب مع التعامل لكيفية بالجامعة اإلدارى األمن

 أ

 أ



 

  امللخص
فإذا ساد األمن هدأت القلوب وأطمئنت      ..  األمن نعمة عظيمة من نعم اهللا علينا       أن

النفوس وانصرف األفراد إلى العمل المثمـر واإلنتـاج وتحقيـق التنميـة االقتـصادية               
بـين المهتمـين    واالجتماعية وقلة األزمات والفتن، حيث يحتل األمـن مكانـاً بـارزاً             

والمسئولين والمواطنين فى المجتمع المعاصر ، ألتصاله بالحياة اليومية بما يـؤفره مـن        
طمأنينة النفوس وسالمة التصرف والتعامل، كما يعتبر األمن نعمة من نعم اهللا عز وجل              

  .التى من بها على عباده 
ساسية لمنع  فاألمن هو مسئولية الجميع فاألجهزة األمنية تقوم بوظائف ألذا

 والحفاظ على المنشأت ، ومن هنا جاءت فكرة الحرس الجامعى حيث كانت يمةالجر
م ١٩٣٥فى عام " محمد على علوجة باشا"البدايات األولى للحرس الجامعى على يد 

 الجامعى وقتها كوسيلة لحماية المنشأت الجامعية ثم تم األستغناء الحرسوأقتصر دور 
  .عنه

ث السياسية فى مصر نهاية السبعينات من القرن العشرين  مع تطور األحداولكن
 بسبب تحول الجامعة لساحة مواجهات عنيفة قامت بها الجماعات المتطرفة والتي وذلك

  . ، كما حدث في جامعة أسيوطالعنفوصلت لحد المواجهة المسلحة وتفجر أحداث 
 داخل  األحداث السابق ذكرها البحث عن أليه تمنع أحداث العنفواستدعت

الجامعة  وتضبط الحرم الجامعي، وفى ظل قانون الجامعات الذي يحظر وجود الشرطة 
داخل أسوار الجامعة، جاء التفكير في انشاء الحرس الجامعي ليكون ادارة مستقلة تقوم 

 مع رؤساء الجامعات لحفظ األمن وتأمين المنشأت الجامعية  وهذا ما أكدته يقبالتنس
حيث نصت على أن ) م١٩٨١ لسنة ١٨١٢قرار الوزارى رقم المادة األولى من ال(

الحرس يختص بحفظ األمن والنظام داخل الجامعة وكلياتها ومعاهدها فى نطاق 
  .األختصاص الجغرافى لمديرية األمن وحراسة المنشأت وما بها من معدات وأجهزة

عرفة  تعتبر المؤسسات التعليمية من  الدعامات األساسية لنشر العلم والمحيث
وتحقيق التنمية ودعم الثقة والترابط والمشاركة بين الشرطة والمجتمع وتوفير األمن 

  .واألمان للفرد والمجتمع
 فى كل ضح تحول الوضع من حماية المنشأت الجامعية وتأمينها إلى التدخل الواولكن

امعة، مجاالت الحياة الجامعية بداً من تفتيش الطالب عند دخولهم  من على بوابات الج
إلى التدخل فى تعيين المعيديين والقيادات الجامعية ، مما أثر بالسلب على الحياة الجامعية 

 ب



 

وعلى الدور المنوط به من  حفظ وتأمين المنشأت، مما أدى إلى إنشاء بعض الحركات 
 الحرس اإلدارية العليا بإلغاء وجود المحكمةالمعارضة لتلك األفعال،  وصدور قرار 

  الجامعى
 أدى غياب الحرس الجامعى إلى ظهـور بعـض المـشكالت األجتماعيـة             ولكن

 نسبة األنفالت بشكل ملحوظ ، ممـا        زادت ٢٠١١ يناير ٢٥ وفى اعقاب ثورة     يةوالفيزيق
ادى إلى ظهور بعض أشكال العنف ، وظهور االنفالت األمنى واالنفالت األخالقى بشكل             

 بد فكان ال  اً،مستوى العام ايض  واضح وملموس ليس على مستوى الجامعة فقط بل على ال         
 ثـم   ومـن من العمل على معالجة تلك المشكالت المترتبة على غياب الحرس الجامعى            

اإلطـار النظـرى     " األول الباب هذه الدراسة من خالل ثالث ابواب شمل         ثتناول الباح 
 مدخل الدراسة من خالل  األولالفـصل وقسم هذا الباب إلى ثالث فصول تناول  " للدراسة

 النظرية للدراسة ، بينما تنـاول       لمفاهيممة الدراسة والمشكلة واألهداف والتساؤالت وا     مقد
 السابقة حيث شمل مجموعة من الدراسات العربيـة واألجنبيـة           الدراسات الثانى   الفصل

المداخل : ل النظرية للدراسة من خال    المرجعية الثالث   الفصلوالتعليق عليها ، بينما تناول      
  .لتها الدراسةالنظرية التى تناو

 وتنـاول أهـم العوامـل االجتماعيـة          الفصل الرابع     : الثانى الباب بينما شمل   
 الدراسة الدور األمنـى     من الخامس   الفصلوالفيزيقية المؤثرة فى سلوك الفرد ، وتناول        

الدور األمنى للحرس الجامعى ، بينما تناول       : للحرس الجامعى من خالل مبحثين األول       
 الفصل على أهم ايجابيات وسلبيات وجود الحرس الجامعى، بينما تناول           :المبحث الثانى   

 من الدراسة الشرطة المجتمعية كمقترح ودورها فى تعزيز األمن داخل الحـرم             السادس
 .الجامعى

وأشتمل هذا الباب على فصلين الفصل السابع " االطار الميدانى" الباب الثالث أما
 اإلجراءات المنهجية للدراسة ، بينما تناول لسابع الفصل اوالفصل الثامن ، حيث تناول

يل وتفسير ومناقشة نتائج  نتائج الدراسة من خالل وصف وتحلأهم الثامن الفصل
  . ، ثم تناول الباحث مستخلص للنتائج ، ثم مقترحات الدراسةالدراسة

   :الدراسة مشكلة
 والبيئية الناتجة   يةاالجتماع المجتمع فى الفترة الحالية العديد من المشكالت         عانى

 يناير، وهو ما أنعكس بطبيعـة   ٢٥ األحوال األمنية للمجتمع والتى أعقبت ثورة        وءعن س 
 والفيزيقية  الجتماعيةالحال على مجتمع الجامعة والذى أدى إلى ظهور بعض المشكالت ا          

 ج



 

 من ارتفـاع فـى أعمـال العنـف          ،وخصوصاً بعد قرار إلغاء وجود الحرس الجامعى        
 وعلـي لسرقات وحاالت تحرش وتعدى على المنشأت والممتلكات العامة ،            والبلطجة وا 

 تلـك ضوء ما تقدم تتمثل مشكلة البحث في التعرف علي األسباب التى أدت إلى ظهور                
المشكالت ، ومعرفة أوجه مظاهرها وتوضيح صورها وأشكالها وكيفية التغلب عليهـا ،             

  .والحلول المقترحة لحلها

    : الدراسة أهداف
 اإلجتماعية المشكالت أهم على التعرف حول الدراسة لهذه العام الهدف ضينه

 داخل العنف ظاهرة لظهور الشباب اتجاهات عن تكشف كما الجامعة، داخل والفيزيقية
   -: ضؤ هذ الهدف تثار مجموعة من االهداف الفرعية اهمهاوفى الجامعة
ه التى ظهرت عقب  الوقوف على اهم المشكالت االجتماعية والفيزيقيمحاولة -

إلغاء وجود الحرس الجامعى الشرطى داخل الجامعة وتأثير تلك المشكالت على 
 .الطلبة من جانب وعلى العاملين بالجامعة من جانب آخر

 االضرار التى لحقت بالعملية التعليمية عامة من جانب وحجم تلك معرفة -
 .االضرار وكيفية معالجة تلك االضرار

  : الدراسة تساؤالت
  : تتمثل في االتىاؤالت الدراسة مجموعة من التسرحتط

   أدت إلى إلغاء الحرس الجامعى ؟التي األسباب ما -١
  الجامعي ظهرت بعد غياب الحرس التي االجتماعية المشكالت أهم ما -٢
 ؟ الجامعي ظهرت بعد غياب الحرس التي الفيزيقية المشكالت أهم ما -٣
 الحرس الجامعي ؟ واألضرار الناتجة عن غياب ا المزايأهم ما -٤
 ؟ المقترحات التي تساعد على حل هذه المشكلة أو الحد منهاما -٥

         : : : : الدراسةأهمية
 تعانى منها الجامعـة فـي الوقـت         عية عن أسباب وتداعيات مشكلة واق     البحث -

  .الحالي
 الدراسة إلقاء الضوء حول بعض المفاهيم األساسية التى ترتبط بأوجـه            تحاول -

ى، وبعض صور االنحراف فى المجتمع الجـامعي ،         الخلل فى البناء األجتماع   
 يسهم فـى    بما الجوانب االجتماعية والفيزيقية لظاهرة األنفالت،       رصدومحاولة  

 أنتشار تلك الظاهرة مـن عدمـه، واإلفـصاح عـن تلـك              أسبابالكشف عن   

 د



 

المبرارات التى دفعت تلك الفئه من الفئات االجتماعية نحو ارتكـاب الـسلوك             
  .جامعهالمنحرف تجاه ال

 الحرس لوجود بالنسبة أهم التصورات والمقترحات امام متخذى القرار تحديد -
 .الجامعى من عدمه

 : الدراسة  وأدواتهامنهج
 بالعينة الدراسة المنهج الوصفى وذلك بأسلوب المسح االجتماعى استخدمت   

) ٢٠٠( وبلغ عدد عينة الدراسة النهائى ،كأداة لجمع البيانات) االستبيان(واستخدمت 
لكل جامعة ، %) ٥٠( جامعتى عين شمس وجامعة أسيوط بواقع طالبطالب وطالبة من 

        .... والعملية قدر االمكانالنظرية تكون العينات مقسمة على كليات الجامعة أن على
  : الدراسة جماالت

  :  المجال الجغرافي -١
وفى هذه الدراسة سوف يكون المجال الجغرافى  لها جامعتى عين شمس 

  . وجامعة أسيوط  بمحافظة أسيوط–اهرة بالق
  : المجال البشرى -٢

وهم فئات الطلبة الجامعيين فى السنوات النهائية وطالب الدراسات العليا ممن 
  .عاصروا وجود الحرس الجامعى من الجنسين حيث تمثل هذه الفئة عينة الدراسة 

  : المجال الزمنى -٣
، ٢٠١٣ثة أشهر ، ابتداء من شهر ابريل  الدراسة الميدانية قرابة الثالاستغرقت    

        .وحتى نهاية شهر يونيو من نفس العام
   الدراسة نتائج أهم
 قيام : منها الجامعى الحرس إلغاء إلى أدت سلبيه أسباب هناك أن إلى الدراسة توصلت* 

 الحريات فى تدخله و ، المعارضة السياسية األراء ذوى الطالب بتتبع الجامعى الحرس
  .الحضرية الجامعات فى عنها اإلقليمية الجامعات فى مرتفعة بنسبة وكانت، الشخصية

 

 الطالب شعور عدم منها اإلجتماعية المشكالت بعض هناك أن إلى الدراسة توصلت* 
 فى عنها ، الحضرية الجامعات فى خاصاً ، الجامعى الحرس خروج بعد باألمن

 المجتمعات وترابط تماسك إلى لكذ فى السبب ويرجع ، واإلقليمية الريفية الجامعات
 .الشئ بعض الريفية

 هـ



 

 الجامعى الحرس غياب هو اآلن تحدث التى الفوضى أسباب من إلى الدراسة أشارت* 
 ضعف إلى باإلضافة المخالف الطالب على رادعه عقوبات تطبيق عدم إلى باإلضافة

  .أسيوط ةجامع فى عنها شمس عين جامعة فى مرتفعة نسبتها وكانت اإلدارى األمن
 فى تقل بينما ، الحضرية الجامعات فى التحرش نسبة ارتفاع إلى الدراسة اشارت* 

 والتقاليد األعراف قيم إلى ذلك فى السبب ويرجع الريفية، المناطق فى الجامعات
  .الريفية المناطق فى الموجودة المحافظة

 الرأى عن بيراًوتع تحرراً أكثر الحضرية الجامعات فى الطالب أن الدراسة أشارت* 
  .اإلقليمية الجامعات فى الطالب من
 الجائلين الباعة ظاهرة ظهور إلى أدى اإلدارى األمن ضعف أن إلى الدراسة أوضحت* 

 الجامعات من أكثر السائدة االستهالك قيم بسبب ، الحضرية الجامعات فى مرتفعة بنسبة
 .اإلقليمية

 فى الطالب بين السرقات من كثيرة حاالت ظهور ارتفاع إلى الدراسة أوضحت كما* 
 .اإلقليمية الجامعات فى عنها الحضرية الجامعات

 والطرقات والسيارات بالمبانى تلفيات وإحداث والبلطجة والعنف الشغب ظاهرة ارتفاع* 
 الجامعات فى عنها الحضرية للجامعات مرتفعة بنسبة الجامعى الحرم داخل والحدائق
  .الريفية

 

 بتعليق وخارجها الجامعة داخل واألسوار والجدران الحوائط على التعدى نسبة ارتفاع* 
 المجتمعات فى عنها الحضرية الجامعات فى ، وحزبية سياسية شعارات كتابة او الفتات
   .الريفية

 بطريقة تعاملة منها االضرار بعض للحرس أن يرى من هناك إلى الدراسة أشارات* 
 فى عنه الريفية الجامعات فى منتشراً كان األمر اهذ أن إلى الدراسة وأوضحت  عنيفة

  . الجامعى والحرس الشباب بين الرضاء عدم من حالة يسبب مما الحضرية، الجامعات
 االجتماعية المشكالت بين معنوية دالله ذات إرتباطية عالقة هناك أن إلى الدراسة أوضحت*

 تؤدى ، االجتماعية للمشكالت ؤديةالم العوامل زادت كلما أنه ،بمعنى الفيزيقية والمشكالت
  .الفيزيقية المشكالت نسبة وارتفاع، المحيطة بالبيئية االضرار نسبة ارتفاع إلى بدورها

 وعلى جانب من التعليمية العملية أنتظام على السيطره فى اإلدارى األمن ضعف *
 وتعدى الطلبة بين الشجار كثرة إلى يؤدى مما آخر جانب من الطلبة أنشطة مراقبة

 و



 

  .االخر البعض على بعضهم
 نتيجة الطلبة غضب من خوفاً التأديبية اللوائح تطبيق على الجامعات بعض قدرة عدم* 
  .الطلبة سلوك على السيطرة على القدرة عدم
 يحددها بضوابط ولكن الجامعى الحرس لعودة ضرورة هناك أن إلى الدراسة أوضحت* 

 تدريب ضرورة الجامعى الحرس عودة تعذر لةحا فى أنه الدراسة اوضحت كما القانون،
 عن الناتجة المشكالت مواجهة على قادر يكون بحيث الكافى التدريب اإلدارى األمن
  .الجامعى الحرس غياب
 بالجامعة والعاملين التعليمية العملية على القائمين بعض إنحياز إلى الدراسة أشارت* 

 فى الهمجى السلوك أنتهاج على لطلبةا من الكثير يساعد مما الجامعى الحرس لخروج
  واعتصمات مظاهرات إقامة خالل من بالجامعة العام النظام على القائمين مع التعامل

.الجامعة داخل  والممتلكات للمنشأت إتالف عنها ينتج

 ز



 

  فهرس احملتويات
  

 الصفحة  املوضوع

 أ  الدراسة مستخلص

 ب  الدراسـة ملخص

 للدراسة ظرىالن اإلطار : األول الباب

 الدراسة مدخل : األول الفصل

 ٥  الدراسة مقدمة: أوالً

 ٨ الدراسة مشكلة: ثانياً

 ١٠ الدراسة أهداف: ثالثاً

 ١٠ الدراسة تساؤالت: رابعاً

 ١١ الدراسة أهمية: خامساً

 ١١  الدراسة مفاهيم: سادساً

 السابقة الدراسات : الثانى الفصل

 ٢١ تمهيد

 ٢١  العربية تالدراسا: أوالً

 ٣٦  األجنبية الدراسات: ثانياً

 ٤٥  السابقة الدراسات على عام تعقيب: ثالثاً

 للدراسة النظرية املرجعية: الثالث الفصل

 ٥١ تمهيد

 ٥١ للنظرية األيكولوجية المداخل: أوالً

 ٥٤ األيكولوجي النسق نظرية: ثانياً

 ٦٢ االجتماعى الضبط نظرية: ثالثاً

 ٦٩ العنف لتفسير والقانونية السيكولوجية الرؤية: رابعاً

  والعنيف اإلجرامى السلوك لتفسير السوسيولوجية الرؤية: خامساً
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