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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة م�شتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�شن اجلامعية 
جن�س  باختالف  يختلف  امل�شتوى  هذا  كان  اذا  وما  التطبيقية،  البلقاء  جلامعة  التابعة 
طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )267( من  الدرا�شة  عينة  .تكونت  االأكادميي  وتخ�ش�شه  الطالب 
البكالوريو�س يف كلية احل�شن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف الف�شل الثاين 
والرتبوية  واالإدارية،  الهند�شية،  التخ�ش�شات:  يف   )2014-2013( اجلامعي  العام  من 
.اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن م�شتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�شن اجلامعية التابعة 
عند  اح�شائية  داللة  ذات  فروق  هناك  تكن  .ومل  منخف�شًا  كان  التطبيقية  البلقاء  جلامعة 
م�شتوى الداللة االح�شائية )α = 0 .05( الأثر اجلن�س يف م�شتوى العنف الطالبي، بينما وجد 
اأثر للبعد اجل�شدي تبعًا ملتغري اجلن�س ول�شالح الذكور .كما اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروق 
ملتغري  تبعًا  واجل�شدي،  اللفظي  ببعديه:  الطالبي  العنف  م�شتوى  يف  اح�شائية  داللة  ذات 

التخ�ش�س ول�شالح التخ�ش�س االداري .
)الكلمات املفتاحية: العنف الطالبي( .
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Student Violence level in The Faculty of Huson 
at Balqa Applied University in Jordan

Abstract: 

This study aimed at exploring the level of students’ violence among 
Balqa Applied University, and whether this level varies depending on 
students’ gender and academic specialization .The sample consisted of (267) 
students from the Faculty of Huson at Balqa Applied University from the 
second semester of the academic year (2013- 2014) from engineering and 
education specializations .The study results showed that the level of students’ 
violence was low, with no significant differences in the level of students’ 
violence related to the sex factor, but significant differences were found in 
the level of students’ violence related to physical factor and sex in favor of 
males .Significant differences were found in the level of students’ violence 
related to verbal and physical factors related to specialization and in favor 
of administrative .

Keyword: student violence
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مقدمة: 
لقد اأ�شبح العنف ظاهرة ال تقت�رض على الدول، بل اأ�شبح اأي�شًا بني االأفراد، فال�رضاعات 
العاملية انعك�شت بدورها على �شلوك اأفراد املجتمع عامة؛ وعلى �شلوكيات طلبة اجلامعات 
اأ�شكااًل متعددة من  خا�شة كاأحد �رضائح املجتمع .فمن ينخرط يف املجتمع الطالبي يجد 
اإال  هو  ما  اجلامعات  يف  جنده  .وما  اللفظي  والعنف  اجل�شدي،  العنف  منها  العنف؛  �شور 
انعكا�شًا ملا يحدث يف الدائرة العاملية الكربى .ومما ال �شك فيه اأنه توجد اأ�شباب وراء تف�شى 
بني  تتاأرجح  قد  الأ�شباب  تكون  ورمبا  الطالبي،  املجتمع  و�شط  يف  خا�شة  الظاهرة،  هذه 
الظاهرة  فاإن هذه  االأ�شباب،  تكن  .ومهما  و�شيا�شية  واقت�شادية  ثقافية  واأخرى  اجتماعية 
ت�شود  اأال وهو كيف  اأن نطرحه هنا  الذي ميكن  الت�شاوؤل  .ويظهر  والبحث  الدرا�شة  ت�شتحق 
العلمية  قد�شيته  له  الذي  احلرم  ذلك  اجلامعي؟!  احلرم  داخل  الطلبة  بني  العنف  ظاهرة 
واالأدبية واالجتماعية، كما اأن ذلك يعد خروجًا عن الدور احلقيقي للطالب اجلامعي املطلوب 
اأجل  واالجتهاد يف طلبه من  العلم  بتح�شيل  املتمثل  والعملي  النظري  امل�شتوى  منه على 

اإمناء قدراته العلمية التي تنعك�س فيما بعد على جمتمعه والنهو�س به .
باالأطر  وارتبطت  العنف  مفهوم  حول  االآراء  تعددت  قد  اأنه   )1992( فراج  ويرى 
واملجاالت التي يقع بداخلها هذا ال�شلوك، فهناك االإطار االجتماعي للعنف؛ حيث يعدُّ العنف 
�شخ�س  وي�شتخدمه  املباداأة؛  اأو  االعتداء  على  ينطوي  ال�شلوك  من  ومنحرفًا  متطرفًا  نوعًا 
نوع  وباأي  تنظيمات،  اأو  وجماعات  اأفراد  �شد  جماعية  ب�شفة  اأ�شخا�س  اأو  فردية  ب�شفة 
بق�شد فر�س اإرادتهم عليهم .وهناك اأي�شًا االإطار النف�شي للعنف؛ حيث يربط علماء النف�س 
يف تف�شريهم ملفهوم العنف بينه وبني العدوان؛ حيث يرْون اأن العنف اإمنا هو �شلوك عدواين 

يقوم به �شخ�س اأو جماعة موجه ل�شخ�س اأو جماعة اأخرى بق�شد اإيقاع االأذى بهم .
وترى عبد الغفار )1993( اأن م�شطلح العنف ثقايف بالدرجة االأوىل، فالعنف اأحيانًا 
مرادفًا للعدوان، وي�شتخدم للداللة على كل فعل يقوم به اأحد اأفراد االأ�رضة بق�شد اإيذاء فرد 
اأو احلرمان  املادي  ي�شمل احلرمان  قد  لي�س ج�شميًا فقط، ولكن  .واالإيذاء هنا  اأفرادها  من 
النف�شي والعاطفي .كما ترى اأي�شًا اأن العنف مرادف لالإ�شاءة؛ وهو اأي فعل يقوم به ال�شخ�س 

اأو اأحد اأفراد االأ�رضة بق�شد اإيقاع ال�رضر ب�شخ�س اآخر .
اأن ممار�شة العنف ي�شري يف خطني؛ حيث يتجه االأول من  كما ترى قناوى )1996( 
االأقوى اإىل االأ�شعف، وهو عادة ما يكون املت�شبب يف ظهور اأ�شكال العنف امل�شاد؛ بينما 
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يكون االأخري رد فعل على العنف امل�رضوع مليكانيزم دفاعي عن الكيان اأو الوجود اأو الهوية 
اأو باالأحرى االإن�شانية .

اإ�شافة اإىل هذا، ي�شري العنف اإىل حالة انفعالية تنتهي باإيقاع االأذى اأو ال�رضر باالآخر؛ 
�شواء كان هذا االآخر فرداً اأم �شيئًا، فهو يت�شمن االإيذاء اجل�شمي، والهجوم اللفظي وحتطيم 
املمتلكات، وقد ي�شل اإىل حد التهديد بالقتل، والعنف هو �شوء ا�شتخدام ال�شلطة بغري عدل، 
وا�شتخدام القوة التي ينتج عنها �رضر، اأو اإ�شابة اأو معاناة )حلمي، 1999( .وميكن تعريف 
العنف باأنه: “ممار�شة القوة اجل�شمية الإنزال االأذى باالأ�شخا�س اأو املمتلكات، كما اأنه الفعل 
اأو التدخل يف احلرية ال�شخ�شية، والعنف م�شتويات  اأو املعاملة التي حتدث �رضراً ج�شميًا 
خمتلفة تبداأ بالعنف اللفظي الذي يتمثل يف ال�شب والتوبيخ، والعنف اجل�شمي الذي يتمثل يف 
ال�رضب وامل�شاجرة والتعدي على االآخرين، واأخرياً العنف التنفيذي ويتمثل يف التفكري يف 
القتل والتعدي على االآخرين اأو على ممتلكاتهم بالقوة” )Wilson، 2001( .كما يعرف 
العنف باأنه: “�شلوك اأو فعل يت�شم بالعدوانية ي�شدر عن طرف – قد يكون فرداً اأو جماعة اأو 
طبقة اجتماعية اأو دولة – بهدف ا�شتغالل طرف اآخر اأو اإخ�شاعه يف اإطار عالقة قوة غري 
متكافئة اقت�شاديًا واجتماعيًا و�شيا�شيًا، مما يت�شبب يف اإحداث اأ�رضار مادية اأو معنوية اأو 

نف�شية لفرد اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية اأو دولة اأخرى” )عبد الوهاب، 1994( .
ال�شار  اجل�شدي  بال�شلوك  يت�شم  الذي  وهو  اجل�شمي،  العنف  اإىل  العنف  تق�شيم  وميكن 
كالقتل واالإيذاء، والعنف ال�شفوي، وهو الذي يكون بالتهديد با�شتخدام العنف دون ا�شتخدامه 
واإلغاء  التحقري واال�شتهزاء والت�شلط واال�شتبداد  اإىل  النف�شي، وي�شري  العنف  بالفعل، وكذلك 

ال�شخ�شية واإحلاق االأذى بالنف�س )العطار، 2000( .
االنحرافات  بني  قويًة  عالقًة  هناك  اأن   )  )Milburn، 2005 ميلبورن  يرى  كما 
ال�شلوكية والعنف واملهارات االجتماعية، وعادة ما ت�شتخدم برامج املهارات االجتماعية 
يتعر�شون  عندما  االأفراد  مع  حتدث  التي  االجتماعية  امل�شكالت  من  للعديد  كا�شتجابة 
ال�شطرابات �شلوكية وانفعالية وخا�شة العنف واالإدمان .واإن غياب القدرة على التوا�شل 

االجتماعي وا�شتخدام لغة احلوار بني االأفراد يوؤدي يف الغالب اإىل العنف والعنف املقابل .

أمناط العنف الطالبي: 
العنف اجل�صدي: وهو ال�شلوك العنيف املوجه نحو الذات، اأو االآخرين الإحداث االأمل  ♦

اأو  الدفع  اأو  ال�رضب  العنف  من  النوع  هذا  اأمثلة  ومن  االآخر،  لل�شخ�س  املعاناة  اأو  واالأذى 
الركل )الطيار، 2005( .وي�شري �شانون )Shannon، 2006( اأن العنف اجل�شدي قد يكون 
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فرديًا اأو جماعيًا، وهو يت�شمن جميع ال�شلوكات التي متار�س با�شتخدام احلركة اجل�شدية يف 
االعتداء على االآخرين اأو االأ�شياء كال�رضب، والركل، و�شد ال�شعر .

العنف اللفظي: وهو تهديد االآخرين واإيذاوؤهم عن طريق الكالم، واالألفاظ البذيئة  ♦
العنف  يتبعه  ثم  اللفظي  العنف  يبداأ  ما  وعادة  وال�شخرية،  والتهكم  واال�شتهزاء  النابية، 
االآخرين واإمكاناتهم، قبل  الك�شف عن قدرات  الق�شد منه يف هذه احلالة  اجل�شدي، ويكون 
االإقدام على توجيه العنف اجل�شدي �شدهم )اخلريف، 1993( .ويتمثل هذا النوع من العنف 
اأي�شا بالقذف بال�شوء، اأو التهديد اأو االإكراه، واالإعجاب بالنف�س، اأو رفع ال�شوت يف املمرات، 

وال�رضاخ واإعاقة حركة االآخرين يف اأثناء املرور )العرود، 2005( .
اأو  ♦ تعبريية  وا�شتخدام طرق  العنف  با�شتخدام  التمتع  به  ويق�شد  الرمزي:  العنف 

رمزية للتعبري عنه، حتدث نتائج نف�شية وعقلية واجتماعية لدى املوجه نحوه العنف، ورمبا 
ينفذ بطرق غري لفظية كاحتقار االآخرين، اأو توجيه االإهانة لهم، كاالمتناع عن النظر اإىل 
)اآل ر�شود،  ازدرائه وحتقريه  اإليه بطريقة تدل على  النظر  اأو  العداء،  الذي يكن له  ال�شخ�س 

.  )2000
وفيما يتعلق ب�شلوك العنف عند الطلبة اأ�شارت درا�شة ويليام التي اأجريت يف موؤ�ش�شات 
التعليم املدر�شي والتعليم العايل، اأن معظم �شلوكيات العنف تنتج عن طالب ياأتون من اأ�رضة 
ال�شلوك  اأو  االجتماعية،  اأو  االقت�شادية،  ال�شغوط  اأو  االإدمان،  من  عالية  درجة  من  تعاين 

. )William، 2006( االإجرامي، كما يظهر بع�س اأفرادها �شلوكا ال اجتماعيا
التحديات  العديد من  ب�شكل خا�س  االأردنية  ب�شكل عام واجلامعات  ت�شهد اجلامعات 
االهتمام،  جل  ال�رضيحة  هذه  اإيالء  يحتم  الذي  االأمر  الطالبي،  العنف  اأبرزها  من  التي 
الإك�شابهم العديد من املهارات احلياتية ليتمكنوا من العي�س باإيجابية يف هذا املجتمع، مع 
�رضورة االنتباه اإىل اأن هناك العديد من العوامل النف�شية، واالجتماعية، املوؤثرة يف الطالب 
اجلامعي، واملتفاعلة مع بع�شها، مبلورة �شلوكًا من�شقًا عن املعايري االجتماعية يف معظم 

االأحيان )ال�رضيفني، 2009( .
وتتعدد مربرات االهتمام املتزايد بهذا املو�شوع، الأن اجلامعة مكان خا�س لتهذيب 
اأو فعالة .ولقد  اآمنة  ال�شباب، وعمليات العنف تهدد االأمن يف اجلامعات، مما يجعلها غري 
ذكر موري�شون واآخرون )Morrison،et al، 1994( اأن اجلامعات الفعالة هي جامعات 
يعي�شون  الذين  الطلبة  اأن  املثال  �شبيل  على  اأكدوا  وقد  العنف،  لهجوم  عر�شة  واأقل  اآمنة 
احلياة اجلامعية ب�شورتها ال�شحية يكونون ملتزمني جتاه اجلامعة، ولديهم فر�س عديدة 
جتاه  العنف  ال�شتخدام  ميال  اأقل  ويكونون  االأكادميية  ات  املهمَّ يف  والنجاح  للم�شاركة 
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زمالئهم الطلبة وجتاه االأ�شاتذه وجتاه اجلامعة نف�شها، ولهذا فاإن االهتمام بهذه الظاهرة 
يهدف اإىل وجود جامعة فعالة خالية من العنف . ويرى كل من فالنريى وكوين – لريينج 
)Flannery & Quinn- Leering، 2000( اأنه يكمن دور اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
تعزيز ال�شحة النف�شية للطالب، واحلد من العنف من خالل تعريف الطلبة مبخاطر العنف؛ 
حيث اإن معظم الطلبة لديهم خربات قليلة عن العنف، ورمبا يحتاجون اإىل م�شاعدة من اأجل 

التعامل مع االآثار ال�شلبية للعنف .
بالعوامل  يتعلق  ما  اجلامعات  يف  الطالبي  العنف  اإىل  توؤدي  التي  االأ�شباب  ومن 
النف�شية، وهي اأ�شباب ذات اأ�شل ومن�شاأ نف�شي تتعلق بالنمو النف�شي امل�شطرب يف الطفولة، 
واالجتماعية  ال�شخ�شية  العالقات  وا�شطرابات  للفرد،  ال�رضورية  احلاجات  اإ�شباع  وعدم 
غري  التطور  نتيجة  اأ�شا�شي  ب�شكل  ال�شخ�شية  يف  ال�شلوكية  اال�شطرابات  بع�س  تظهر  .وقد 
ال�شليم يف ال�شخ�شية ويتمثل هذا يف عدم الن�شج االنفعايل والعجز عن حتمل امل�شوؤولية، 
ومن بني العوامل النف�شية املهمة حرمان الطفل من حنان االأم يف مرحلة الطفولة املبكرة، 
حيث اأ�شارت الدرا�شات اإىل اأن الن�شاأة بعيداً عن اجلو االأ�رضي ي�شاعد على ن�شوء اال�شطرابات 
الطارئة،  الظروف  مواجهة  على  القدرة  .فعدم  النف�شية  البيئة  يف  خلل  واإحداث  ال�شلوكية، 
والنظر اإىل البيئة النف�شية على اعتبار اأنها اأحد العوامل املهيئة ملمار�شة العنف، يعني باأن 
هناك اإمكانية يف تغيري البيئة النف�شية ال�شعيفة بعد توجيهها لت�شبح اأكرث قوة وتعديلها 
 Kiaskar،( كيا�شكار  .ويوؤكد   )2001 )العي�شوي،   ،  )2000 الرحمن،  )عبد  االأف�شل  نحو 
والر�شد،  املراهقة  انتقالية بني مرحلتي  اأن طالب اجلامعات هم يف مرحلة  1997( على 
ولهم اأمناط خا�شة من ال�شغوط النف�شية التي يواجهونها يف حياتهم، وتتمثل يف مواجهة 
�شغوط االمتحانات واملناف�شة من اأجل النجاح، وبع�س امل�شكالت اجلن�شية، واإقامة الطلبة 
النف�شية واالجتماعية دون وجود م�شاندة  امل�شكالت  للعديد من  االأ�شدقاء، وتعر�شهم  مع 
اجتماعية اأو عاطفية كافية من اأ�رضهم، كل هذه االأ�شكال جتعل لدى هوؤالء الطلبة م�شتويات 
مرتفعة من ال�شغوط املوؤدية اإىل ارتكاب العنف .وللعوامل االجتماعية واالقت�شادية كذلك 
دور يف العنف الطالبي يف اجلامعات، فغياب الروؤيا ال�شليمة وعدم وجود هدف من�شود من 
اأبرز االأ�شباب التي تدفع الطالب اإىل القيام ب�شلوك غري �شوي، حيث اإنه ال يدرك اأو ال يكرتث 
اإىل حرمانه من احل�شول على  توؤدي  قد  �شيئة  الت�رضف من تبعات  �شيرتتب على هذا  ملا 
اأن تكون  اأ�شبابًا اجتماعية كثرية ميكن  اأن هناك  اإال  موؤهل علمي، ي�شمن له عي�شًا كرميًا، 
ا�شتثارة  اأو املجتمعي، فمن املمكن  القبلي  اأو مقرتنة به، كالتع�شب  �شببًا ب�شلوك عدواين، 
فئات  لي�شمل  النزاع  نطاق  ليت�شع  الع�شائري،  بالبعد  لها  عالقة  ال  الأ�شباب  الفرد  حمية 
جتمعها هوية م�شرتكة دفاعًا عن ذلك اجلزء النف�شي، الذي يرتبط مبجموعة معينة، ومن اأهم 
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اأ�شباب ردة الفعل هذه، اقت�شار دائرة التفاعل االجتماعي للفرد على الفئة التي ينتمي اإلهيا 
)ر�شوان، 2002( .وللعوامل االأكادميية واالإدارة اجلامعية اأي�شا دور يف العنف الطالبي يف 
اجلامعات، ف�شعف التح�شيل االأكادميي هو من اأهم عوامل االإحباط لدى الطلبة، مما يجعلهم 
اأكرث عر�شة لال�شتفزاز واأكرث ان�شياقًا وراء الت�رضفات ال�شلبية، وعدم االكرتاث مب�شائرهم 
واأعمال  امل�شاجرات،  يف  امل�شاركة  وبني  االأكادميي،  التح�شيل  �شعف  بني  االرتباط  .هذا 
العنف وا�شح وجلي من مراجعة االأو�شاع االأكادميية لهوؤالء الطلبة، فاإن ن�شبة كبرية منهم 
من ذوي املعدالت املتدنية جداً اأو من املنذرين اأكادمييا، فقد اأ�شارت بع�س الدرا�شات اإىل 
الطالبية  ن�شبة م�شاركتهم بامل�شاجرات  الرتاكمية للطالب قلت  ازدادت املعدالت  اأنه كلما 

)خم�س، 2007( .
وقد تاأخذ مظاهر العنف �شكاًل مبا�رضاً يوجه فيه العنف اإىل مو�شوع العنف االأ�شلي 
املثري ال�شتجابة العنف، كاملدر�س ذاته، اأو االإداري، اأو الطالب، اأو �شكاًل غري مبا�رض يوجه 
فيه العنف اإىل اأحد رموز املو�شوع االأ�شلي، فمثاًل عندما يثري املدر�س طالبًا يت�شم بالعنف، 
وال ي�شتطيع هذا الطالب توجيه عنفه اإىل املدر�س ذاته الأي �شبب من االأ�شباب؛ يوجه العنف 

حينئذ اإىل اأي �شيء خا�س بهذا املدر�س )الطيار، 2005( .
ويرى الباحثان اأن العنف هو كل فعل اأو رد فعل ل�شلوك عدواين يوؤدي اإىل اإحلاق اأذى 
غريزة  عن  تعبري  .فالعنف  العامة  اأو  اخلا�شة  باملمتلكات  اأو  باالآخرين  ج�شدي  اأو  نف�شي 
تعزيز  والتن�شئة على  املحيطة،  االجتماعية  العوامل  تعمل  االإن�شانية  الطبيعة  متاأ�شلة يف 
اأو احلد منها، وكما تلعب العوامل النف�شية والف�شيولوجية التي مير بها الفرد  هذه الغريزة 
دوراً يف اإبراز هذه الغريزة، وظهور اأثرها يف املحيط ك�شعور الفرد باالإحباط اأو بال�شدمة 

التي يتعر�س لها خالل خو�شِه لتجربٍة ما .

مشكلة الدراسة: 
اإن املجتمع الطالبي �رضيحة من �رضائح املجتمع تتاأثر باملوؤثرات الداخلية واخلارجية 
اأ�شبحت  التي  املوؤثرات  اأحد هذه  العنف  .ويعد  ال�شامل  املجتمع مبعناه  لها  يتعر�س  التي 
ذائعة االنت�شار يف الو�شط الطالبي، وتعد م�شكلة العنف الطالبي يف اجلامعات االأردنية يف 
ازدياد م�شتمر، بحيث اأ�شبحت تقرتب من كونها ظاهرة توؤرق القائمني على التعليم العايل 
واملجتمع ب�شكل عام، وذلك ملا لهذه الظاهرة من اآثار �شلبية، تتعلق بعالقة الطالب مبجتمع 
اجلامعة، وباالأ�شاتذة وموجودات اجلامعة، وباجلهاز التعليمي، من جهة اأخرى، وكذلك على 

م�شتوى االأداء اجلامعي عند هوؤالء الطلبة وانخفا�س م�شتوى حت�شيلهم .
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ومل تعد م�شكلة العنف الطالبي مقت�رضة على االثار ال�شلبية التي ترتكها داخل حرم 
اإىل خارج  نتائجها متتد  اأ�شبحت  بحيث  املحلي،  املجتمع  لتوؤثر على  تعدت  بل  اجلامعة، 
اأنف�شهم من  الطلبة  االجتماعية بني  العالقات  اأ�شوار اجلامعة، وتلقي بظاللها على طبيعة 

جهة، وبني الطلبة وذويهم من جهة اأخرى .

أسئلة الدراسة: 

حاولت هذه الدرا�صة الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما م�شتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�شن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء  ♦

التطبيقية؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�شائيًا يف م�شتوى العنف الطالبي )وكل اأبعاده( لدى طلبة  ♦

الطالب  جن�س  ملتغريات  تبعًا  التطبيقية،  البلقاء  جلامعة  التابعة  اجلامعية  احل�شن  كلية 
وتخ�ش�شه االأكادميي؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�شة يف تناولها مو�شوعًا مهمًا يف البيئة العربية اإذ اإنها تهتم 
بدرا�شة م�شتوى العنف الطالبي يف مرحلة مهمة وحا�شمة يف م�شتقبل الطلبة وهي املرحلة 
لديهم  يكون  ال�شحية  ب�شورتها  اجلامعية  احلياة  يعي�شون  الذين  الطلبة  اإن  اإذ  اجلامعية، 
اأهميتها يف تاأثريها  ات االأكادميية .كما تكمن  فر�س عديدة للم�شاركة والنجاح يف املهمَّ
على م�شتوى اإقبال الطلبة يف هذه املرحلة على االلتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل، و�شمعة 
تلك املوؤ�ش�شات حمليًا وعربيًا وعامليًا، ذلك اأن هذه الظاهرة تلقي بظاللها على عالقة الطلبة 

اأنف�شهم وعالقتهم باملجتمع املحلي الذي يعي�شون فيه .

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�شة احلالية اإىل بحث العالقة بني العنف الطالبي والتخ�ش�س االأكادميي 
عينة  لدى  الطالبي  العنف  م�شتوى  عن  للك�شف  الدرا�شة  هذه  جاءت  وقد  وجن�شه،  للطالب 
الدرا�شة وعالقته بالتخ�ش�س االأكادميي للطالب وجن�شه؛ وقد �صعت الدرا�صة اإىل حتقيق 

الهدفني الآتيني: 
معرفة م�شتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�شن اجلامعية التابعة جلامعة  -

البلقاء التطبيقية .



مستوى العنف الطالبي لدى عينة من طلبة كلية احلصن اجلامعية
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية في األردن

د .محمد سليمان خريسات
د .احمد علي جروان

80

معرفة الفروق يف م�شتوى العنف الطالبي لدى الطلبة، تبعًا ملتغريي جن�س الطالب  -
وتخ�ش�شه االأكادميي .

مصطلحات الدراسة: 
الختالف  له،  حمدد  تعريف  على  الباحثون  يتفق  مل  حيث  العنف،  تعريفات  تعددت 
ذاته،  وعن  بقائه  عن  يدافع  حينما  االإن�شان  �شلوك  و�شف  يف  ي�شتخدم  فهو  ا�شتعماالته، 
�شحيته  يقتل  الذي  املجرم  و�شف  ويف  الطموح،  الن�شط  الفرد  و�شف  يف  كذلك  وي�شتخدم 

. )Kort، 2001(
 )Violentia( لكلمة  الالتيني  االأ�شل  اإىل   ،  )Violence( العنف  مفهوم  ويعود 
ويعني اال�شتخدام غري امل�رضوع للقوة املادية، باأ�شاليب متعددة الإحلاق االأذى باالأ�شخا�س 
اإيذائي  واالإ�رضار باملمتلكات .ويعرف اجوفينو )Agovino، 2000( العنف باأنه �شلوك 
يقوم على اإنكار االآخرين كقيمة مماثلة لالأنا، وكقيمة ت�شتحق احلياة واالحرتام، ومرتكزة 
على ا�شتبعاد االآخر معنويًا اأو ج�شديًا .ويرى املغربي )1980( اأن العنف ا�شتجابة �شلوكية 
تتميز ب�شفة انفعالية �شديدة، قد تنطوي على انخفا�س يف م�شتوى الب�شرية والتفكري .وتنظر 
لطفي )2002( للعنف بو�شفه خا�شية من خ�شائ�س النوع االإن�شاين، حيث ترى اأن ال�شلوك 
العنيف متاأ�شاًل يف طبيعة االإن�شان البيولوجية .كما ترى يف العنف �شلوكًا غري �شوي نظراً 
للقوة امل�شتخدمة فيه، والتي تن�رض املخاوف واالأ�رضار، وترتك اأثراً موؤملًا على االأفراد يف 
النواحي االجتماعية، واالقت�شادية التي ي�شعب عالجها يف وقت ق�شري .ومن ثم فاإنه يدمر 
اأمن اأفراد املجتمع واأمانهم؛ باعتباره �شلوكًا اإجراميًا يت�شم بالوح�شية نحو االأفراد واالأ�شياء 

من خالل التدمري وال�رضب والقتل .
واالنتقام  والت�شاجر  االعتداء  اإىل  امليل  باأنه  العنف   )1994( ال�شرييف  ويعرف 
وامل�شاركة واملعاندة وامليل للتحدي والتلذذ يف نقد االآخرين، وك�شف اأخطائهم واإظهارهم 
مبظهر ال�شعف اأو العجز، واالجتاه نحو التعذيب والتنغي�س وتعكري اجلو والت�شهري واإحداث 
الفنت والنوبات الغ�شبية ب�شورها املختلفة املعروفة .ويعرفه حلمي )1999( باأنه ممار�شة 
القوة اجل�شمية الإنزال االأذى باالأ�شخا�س اأو املمتلكات، كما اأنه الفعل اأو املعاملة التي حتدث 
�رضراً ج�شميًا اأو التدخل يف احلرية ال�شخ�شية .ويرى موير )Moyer، 1976( اأن العنف: 
اإيقاع ال�رضر باالآخرين، وذلك باالعتداء  النا�س على  اأو اعتقادات ت�شجع  اأو م�شاعر  “ قيم 

عليهم اأو على ممتلكاتهم” .
وي�شري فالنريي )Falnerry، 2005( اأن العنف اأو ال�شلوك املرتبط به قد يعزى اإىل 
للفرد؛  االجتماعية  بالبيئة  ترتبط  اجتماعية  عوامل  اأو  الفرد،  ببنية  ترتبط  نف�شية  عوامل 
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االإثارة والغ�شب وال�شلبية  االآخرين ويت�شف ب�رضعة  التهجم على  العنيف يحب  فال�شخ�س 
بالذنب  �شعوراً  واأقل  للعدائية،  عاٍل  ميل  لديهم  العنيفني  االأ�شخا�س  فاإن  ذلك  على  .عالوة 
و�رضيعو الغ�شب وقدرتهم على �شبط انفعاالتهم متدنية .فقد تو�شلت درا�شة ت�شن وروبني 
بيئتهم  تقبل  بتدين  ي�شعرون  العنيفني  االأطفال  اأن  اإىل   )Chen & Rubin، 1994(

االجتماعية لهم، وي�شعرون بفتور العالقات االجتماعية يف حميطهم .
اإىل  ل�شلوك عدواين يوؤدي  اأو رد فعل  باأنه كل فعل  الطالبي  العنف  الباحثان  ويعرف 
اإحلاق اأذى نف�شي اأو ج�شدي باالآخرين اأو باملمتلكات اخلا�شة اأو العامة .ويتحدد يف هذه 
الدرا�شة بالدرجة التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�س العنف الطالبي الذي اأعد خ�شي�شا 

لهذا الغر�س وامل�شتخدم لهذا الغر�س، والذي يتمتع بال�شدق والثبات .

حدود الدراسة: 

تتحدد الدرا�صة بالآتية: 
اجلامعية  ♦ احل�شن  كلية  الدرا�شة على عينة من طلبة  اقت�رضت  املكانية:  احلدود 

التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف االأردن .
احلدود الزمانية: اقت�رضت الدرا�شة على الطلبة امل�شجلني خالل الف�شل الثاين من  ♦

العام اجلامعي -2014 2013 
يف  ♦ البكالوريو�س  طلبة  من  عينة  على  الدرا�شة  اقت�رضت  الب�رشية:  احلدود 

التخ�ش�شات االآتية: 
التخ�ش�شات الهند�شية: هند�شة االت�شاالت والربجميات، هند�شة التكييف والتربيد،  -

هند�شة ال�شناعات الكيميائية، هند�شة االنتاج واالآالت، هند�شة املياه والبيئة .
التخ�ش�شات االدارية واملالية: نظم املعلومات االدارية، املحا�شبة . -
التخ�ش�شات الرتبوية: الرتبية املهنية . -

الدراسات السابقة: 
لدى مراجعة االأدب الرتبوي يالحظ اأن العديد من الدرا�شات االأجنبية قد تناولت العنف 
 Shook, Gerrity,) لدى طلبة اجلامعات، فقد اأجرى �صوك وجريتي وجورج و�صجر�صت
Jurich, & Segrist, 2000) درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن العنف اللفظي واجل�شمي الناجم 
عن املغازلة بني طلبة اجلامعة .تكونت عينة الدرا�شة من )572( طالبًا وطالبة من طلبة 
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اجلامعة .وقد اأو�شحت النتائج وجود م�شتوى مرتفع من العنف اللفظي واجل�شمي لدى طلبة 
اجلامعة .كما اأو�شحت النتائج اأي�شا وجود اأثر ملتغري اجلن�س يف العنف اجل�شمي، اذ اأ�شارت 

النتائج اىل اأن االإناث اأكرث ا�شتخدامًا للعنف اجل�شمي من الذكور .
 Marcus, Reio, Kessler,) وفلوري  وكوتلر  وجي�صلر  وريو  ماركو�س  واأجرى 
ال�شخ�شي بني  العنف  م�شتوى  الك�شف عن  اإىل  درا�شة هدفت   (Cutler, & Fleury, 2000
)385( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعية.اأظهرت  الدرا�شة من  طلبة اجلامعة.تكونت عينة 
النتائج وجود م�شتوى مرتفع من العنف البدين لدى طلبة اجلامعة.كما اأظهرت النتائج وجود 
اأثر ملتغري اجلن�س يف العنف البدين لدى طلبة اجلامعة، اذ اأن الذكور اأكرث ا�شتخداما للعنف 

البدين من االإناث.
اىل  هدفت  درا�شة   (Spenciner & Wilson, 2003) وويل�صن  �صبن�صيرن  واأجرى 
االأكادميي.تكونت  واالأداء  النف�شي  االأمل  من  وكل  للعنف  التعر�س  بني  العالقة  عن  الك�شف 
عينة الدرا�شة من )385( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة.وقد اأظهرت النتائج عدم وجود 
عالقة دالة اإح�شائيًا بني التعر�س للعنف واالأداء االأكادميي.كما اأ�شارت النتائج اىل وجود 

عالقة دالة موجبة بني التعر�س للعنف واالأمل النف�شي.
 (Lehrer Lehrer & Zhenxiang, 2009  ) وزنك�صياجن  وليهرر  ليهرر  واأجرى 
درا�شة بهدف تقومي م�شتوى العنف لدى طلبة اجلامعات الت�شيلية.تكونت عينة الدرا�شة من 
)484( طالبا و )466( طالبة من طلبة جامعة �شانتياغو يف ت�شيلي.اأظهرت النتائج وجود 
اأي�شا  اأ�شارت النتائج  م�شتوى مرتفع من العنف اجل�شمي والنف�شي لدى طلبة اجلامعة.كما 

اىل وجود اأثر الأ�شاليب التن�شئة االأ�رضية اأثناء مرحلة الطفولة بالعنف لدى طلبة اجلامعة.
العالقة  للك�شف عن  (Okour & Hijazi, 2009) درا�شة  عكور وحجازي  اأجرى  كما 
بني العنف االأ�رضي والعنف لدى طلبة اجلامعات يف �شمال االأردن.تكونت عينة الدرا�شة من 
)1560( طالبا وطالبة من طلبة ثالث جامعات يف �شمال االأردن.اأظهرت النتائج م�شاركة 
التي حتدث يف اجلامعة.كما  العنف  واأعمال  امل�شاجرات  الدرا�شة يف  )11.9%( من عينة 
اأ�شارت النتائج اىل اأن )16.5%( من عينة الدرا�شة تعاين اأ�رضهم من خلل وظيفي.واأ�شارت 
بالعنف  يتعلق  ما  اأثرا  اأكرثها  الأ�شباب  يعود  اجلامعات  يف  العنف  اأن  اىل  اأي�شا  النتائج 

االأ�رضي، يليها املجتمع املحيط، وو�شائل االإعالم واملدر�شة، واأخريا اجلامعة.
 (Abasiubong, Abiola & udofia, 2011) واأجرى اأبا�صيبوجن وابيول واأودوفيا
درا�شة هدفت اإىل تقومي م�شتوى العنف لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل.تكونت عينة الدرا�شة 
من )515( طالبًا وطالبة من طلبة كليتي الطب واالآداب يف جامعة اأويو )Uyo( يف دلتا 
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النيجر.اأظهرت النتائج وجود م�شتوى مرتفع من العنف عند طلبة كلية االآداب مقارنة بطلبة 
كلية الطب.كما اأ�شارت النتائج اأي�شا اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية الأثر اجلن�س، اذ 
االإناث، بينما كان  الذكور مرتفعًا مقارنة بالعنف لدى  العنف اجل�شدي لدى  كان م�شتوى 

م�شتوى العنف اللفظي مرتفعا لدى االناث مقارنة بالذكور.
(Rojas & Raimundez, 2011) درا�شة بهدف تقومي  وراميوندز  روجا�س  واأجرى 
م�شتوى العنف اجل�شدي واللفظي والعاطفي بني اجلن�شني.تكونت عينة الدرا�شة من )453( 
وجود  اإىل  النتائج  )Salamanca(.اأ�شارت  �شاالمانكا  جامعة  طلبة  من  وطالبة  طالبًا 
فروق ذات داللة اإح�شائية الأثر اجلن�س، اذ كان م�شتوى العنف اجل�شدي لدى الذكور مرتفعًا 
لدى  مرتفعًا  والعاطفي  اللفظي  العنف  م�شتوى  كان  بينما  االإناث،  لدى  بالعنف  مقارنة 

االإناث مقارنة بالذكور.
كما اأجرى حج يحيى وزوي�صا (Haj- Yahia & Zoysa, 2011) درا�شة بهدف حتديد 
م�شتوى العنف االأ�رضي الذي تعر�س له الطالب يف اأثناء الطفولة واملراهقة واالآثار النف�شية 
املرتتبة على التعر�س للعنف.تكونت عينة الدرا�شة من )476( طالبًا وطالبة من طلبة الطب 
يف اجلامعات ال�شرييالنكية.اأظهرت النتائج وجود م�شتوى مرتفع من العنف االأ�رضي بنوعيه 
اأ�شارت  الطفولة واملراهقة.كما  اأثناء  له طلبة اجلامعة يف  الذي تعر�س  والنف�شي  اجل�شمي 
النتائج اأي�شا اىل االآثار النف�شية املرتتبة على التعر�س للعنف االأ�رضي، كالقلق واالكتئاب 

وا�شطرابات النوم.
واجرى هيوون ودوجن (Heewon & Dong, 2011) درا�شة هدفت اإىل التنبوؤ بامليل 
عينة  اجلامعة.تكونت  طلبة  لدى  واالجتماعية  ال�شخ�شية  اخل�شائ�س  �شوء  يف  للعنف 
النتائج  )Midwestern(.اأظهرت  االأو�شط  الغرب  جامعة  طلبة  من   )405( من  الدرا�شة 
وجود عالقة بني ال�شمات ال�شخ�شية واالجتماعية، كاالندفاع وامللل وتف�شيل اأفالم العنف 

والتع�شب لالأقليات العرقية، وبني �شلوك العنف لدى طلبة اجلامعة.
اىل  هدفت  درا�شة   (Lysova & Douglas, 2008) ودوجال�س  لي�صوفا  اأجرى  كما 
تقييم م�شتوى العنف لدى طلبة اجلامعات الرو�شية.تكونت عينة الدرا�شة من )338( طالبًا 
وطالبة من ثالث جامعات رو�شية.اأظهرت النتائج وجود م�شتوى مرتفع من العنف اجل�شدي 
والنف�شي عند طلبة اجلامعات الرو�شية.كما اأ�شارت النتائج اأي�شا اإىل عدم وجود فروق ذات 

داللة اح�شائية الأثر اجلن�س يف العنف.
Moreno- Cubillos & Sepul-) مورينو كوبيلو�س و�صبيولفيدا جاليجو  ااأجرى
يف  التمري�س  طلبة  لدى  العنف  م�شتوى  تقومي  بهدف  درا�شة   (veda- Gallego, 2013
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طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )81( من  الدرا�شة  عينة  الكولومبية.تكونت  احلكومية  اجلامعات 
وكان  العدوان،  اأ�شكال  اأحد  اإىل  الطلبة  من   )%70( تعر�س  اإىل  النتائج  اجلامعة.اأ�شارت 
الفاح�شة،  واملجامالت  االمياءات  التهكم،  ال�شلطة،  ا�شتعمال  “ا�شاءة  �شيوعًا  االأكرث  العنف 

العنف النف�شي، العنف اللفظي، التمييز ب�شبب املظهر اجل�شدي.
حظي  قد  اجلامعات  يف  الطالبي  العنف  مو�شوع  اأن  ال�شابقة  الدرا�شات  من  يالحظ 
باهتمام كبري من الباحثني، فهناك العديد من الدرا�شات التي تناولت هذا املو�شوع، كون 
اإن  اإذ  فاعلية،  واأقل  اآمنة  غري  يجعلها  مما  اجلامعات،  يف  االأمن  يهدد  خطرا  ي�شكل  العنف 
العنف.فقد تناولت بع�س هذه  واأقل عر�شة لهجوم  اآمنة،  الفعالة هي جامعات  اجلامعات 
Mor - )للدرا�شات حتديد م�شتوى العنف كدرا�شة مورينو كوبيلو�س و�شبيولفيدا جاليجو 
no- Cubillos & Sepulveda- Gallego، 2013( وتناولت درا�شات اأخرى حتديد 
م�شتوى العنف يف �شوء بع�س املتغريات مثل متغري اجلن�س كدرا�شة �شوك وجريتي وجورج 
و�شجر�شت )Shook، Gerrity، Jurich، & Segrist، 2000( ودرا�شة ماركو�س وريو 
 )Marcus، Reio، Kessler، Cutler، & Fleury، 2001( وجي�شلر وكوتلر وفلوري
 )Abasiubong، Abiola & udofia، 2011( ودرا�شة اأبا�شيبوجن وابيوال واأودوفيا
لي�شوفا  ودرا�شة   )Rojas & Raimundez، 2011( وراميوندز  روجا�س  ودرا�شة 
اأبا�شيبوجن  كدرا�شة  التخ�ش�س  ومتغري   )Lysova & Douglas، 2011( ودوجال�س 
االأ�رضية  والتن�شئة   )Abasiubong، Abiola & udofia، 2011( واأودوفيا  وابيوال 
 )Lehrer، Lehrer & Zhenxiang، 2009( وزنك�شياجن  وليهرر  ليهرر  كدرا�شة 
الدرا�شات  بع�س  تناولت  كما   )Okour & Hijazi، 2009( وحجازي  عكور  ودرا�شة 
 Haj- Yahia &( وزوي�شا  يحيا  حج  كدرا�شة  عليه  املرتتبة  النف�شية  واالآثار  العنف 
 )Spenciner & Wilson، 2003( وويل�شن  �شبن�شيرن  ودرا�شة   )Zoysa، 2011
وتناولت درا�شات اأخرى التنبوؤ بامليل للعنف يف �شوء اخل�شائ�س ال�شخ�شية واالجتماعية 
الدرا�شات  بع�س  تناولت  كما   )Heewon & Dong، 2011( ودوجن  هيوون  كدرا�شة 
 Spenciner &( وويل�شن  �شبن�شيرن  كدرا�شة  االأكادميي  االأداء  على  للعنف  التعر�س  اأثر 

.)Wilson، 2003
والتخ�ش�س  الطالبي  العنف  العالقة بني  درا�شة  الدرا�شة  الباحثان يف هذه  ويحاول 

االأكادميي يف �شوء متغري اجلن�س.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
الهند�شية،  التخ�ش�شات  يف  البكالوريو�س  طلبة  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
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واالدارية واملالية، والرتبوية يف كلية احل�شن اجلامعية، امل�شجلني للف�شل الثاين من العام 
ق�شم  اإح�شائيات  – ح�شب  )2500( طالبًا وطالبة  2013-2014 وبلغ عددهم  الدرا�شي 
طالبة،   )156( و  طالبًا   )111( منهم  وطالبة،  طالبًا   )267( –واختري  والت�شجيل  القبول 
اأن تكون  ال�شعبة هي وحدة االختيار، وروعي  العنقودية، حيث كانت  الع�شوائية  بالطريقة 
فيما  وخام�شة  ورابعة،  وثالثة،  وثانية،  )اأوىل،  الدرا�شية  امل�شتويات  جميع  على  م�شتملة 
الدرا�شة ح�شب  اأفراد عينة  )1( يبني توزيع  الهند�شية(.واجلدول  التخ�ش�شات  يتعلق بطلبة 

متغرياتها.
الجدول (1) 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

الن�صبة املئويةالكلياناثذكوراملتغري

61.8%66699165هند�شية

20.2%272754ادارية

18%183048تربوية

100%111156267الكلي

100%58.5%41.5%الن�صبة املئوية

أداة الدراسة: 
ا�شتخدم يف هذه الدرا�شة مقيا�س العنف اجلامعي الذي طوره الباحثتان ع�شفور ومنر 
)2012( حيث قامتا ب�شياغة فقرات اأداة القيا�س، و�شمم املقيا�س بطريقة ليكرت، اذ بلغت 
فقراته )33( فقرة، وا�شتخرج للمقيا�س خ�شائ�س �شيكومرتية، وطبق على طلبة جامعتي 

بغداد وامل�شتن�رضية.
مع  ليتنا�شب  للمقيا�س،  الظاهري  ال�شدق  من  الباحثان  حتقق  احلالية  الدرا�شة  ويف 
البيئة االأردنية، وذلك بعر�شه على عدد من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�شا�س البداء 
املحكمون  اتفق  وقد  �شياغتها،  و�شالمة  الفقرات  ب�شالحية  اخلا�شة  واقرتاحاتهم  اآرائهم 
واالإبقاء  الفقرات  بع�س  حذف  حيث  من  بها؛  االأخذ  مت  التي  التعديالت  بع�س  اإجراء  على 
النهائية مكونًا من  اأ�شبح املقيا�س ب�شورته  اأو تعديل بع�شها، وبذلك  االآخر  على بع�شها 
)32( فقرة موزعة على ثالثة اأبعاد، هي: العنف اجل�شمي وتقي�شه )8( فقرات، العنف اللفظي 

وتقي�شه )10( فقرات، والعنف الرمزي وتقي�شه )14( فقرة.
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لالإجابة،  الالزم  الوقت  وح�شاب  والبدائل  الفقرات  و�شوح  مدى  معرفة  وبغر�س 
وحل�شاب معامل ارتباط بري�شون بني الدرجة الكلية على االأداة وكل بعد من اأبعادها، وبني 
جمتمع  من  وطالبة  طالبًا   )68( على  املقيا�س  الباحثان  طبَّق  االأخرى،  واالأبعاد  بعد  كل 
الالزم  الوقت  وكان  وا�شحة،  كانت  الفقرات  اأن  تبني  الدرا�شة.وقد  عينة  وخارج  الدرا�شة 
عن  بعد  كل  وا�شتقالل  باالأداة  االأبعاد  ارتباط  اأي�شا  وتبني  دقيقة،   )12-10( للتطبيق 

االأبعاد االأخرى.واجلدول )2( يبني ذلك.
الجدول (2) 

قيم معامات ارتباط بيرسون بمقياس العنف الطابي

الكليالرمزياجل�صدياللفظيالبعد

0.923**0.687**0.871**1اللفظي

0.962**0.794**1اجل�شدي

0.892**1الرمزي

1الكلي

 )α = 0.05( دالة احصائيا عند مستوى**                                         

ثبات املقياس: 

طالبًا   )68( على  املقيا�س  تطبيق  خالل  من  الداخلي  االت�شاق  من  الباحثان  حتقق 
الثبات  معامالت  قيم  تراوحت  وقد  الدرا�شة،  عينة  وخارج  الدرا�شة  جمتمع  من  وطالبة 
ح�شب كرونباخ األفا بني )0.84-0.90( بينما تراوحت القيم ح�شب الطريقة الن�شفية بني 
اإىل م�شتوى مقبول من الثبات يتيح ا�شتخدام هذه الدرا�شة. )0.74-0.86( ، والتي ت�شري 

واجلدول )3( يو�شح تلك القيم.
الجدول (3) 

قيم ثبات االتساق الداخلي من خال معادلة كرونباخ ألفا، والطريقة النصفية ألبعاد مقياس العنف الطابي

ثبات الت�صاق الداخلي )الطريقة الن�صفيةثبات الت�صاق الداخلي )كرونباخ الفا( البعد

0.850.77اللفظي

0.840.74اجل�شدي

0.900.83الرمزي

0.940.86الكلي
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تصحيح املقياس: 
اإىل دائما، وتاأخذ  ابداأ وتاأخذ درجة واحدة  يتدرج منط اال�شتجابة على املقيا�س من 

خم�س درجات، ومت اعتماد املعيار التايل للحكم على م�شتوى العنف الطالبي: 
الدرجات من )1-2.33( م�شتوى منخف�س -
الدرجات من )2.34-3.67( م�شتوى متو�شط -
الدرجات من )3.68-5( م�شتوى مرتفع -

نتائج الدراسة: 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال االأول: ما م�صتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية  ◄

لالإجابة  الأردن؟  يف  التطبيقية  البلقاء  جلامعة  التابعة  اجلامعية  احل�صن 
عن هذا ال�شوؤال، ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد العينة 
كلية  طلبة  لدى  الطالبي  العنف  م�شتوى  اأن  وتبني  الطالبي،  العنف  مقيا�س  على  جميعهم 
بلغ  حيث  منخف�شًا،  كان  االأردن  يف  التطبيقية  البلقاء  جلامعة  التابعة  اجلامعية  احل�شن 

املتو�شط احل�شابي ال�شتجابات العينة )1.70(.
يف  ◄ اإح�صائياً  دالة  فروق  توجد  هل  الثاين:  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 

اجلامعية  احل�صن  كلية  طلبة  لدى  اأبعاده(  )وكل  الطالبي  العنف  م�صتوى 
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية تبعاً ملتغريات جن�س الطالب وتخ�ص�صه 

الأكادميي؟ متت االجابة عن هذا ال�شوؤال من جزاين: 
هل يختلف م�صتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية، 
ُح�شبت  اجلزء،  هذا  لالإجابة عن  الأكادميي؟  وتخ�ص�صه  الطالب  جن�س  باختالف 
املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على مقيا�س العنف الطالبي 

ح�شب متغريي اجلن�س والتخ�ش�س االأكادميي، كما يبينها اجلدول .(4)
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة على مقياس العنف الطابي

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيامل�صتوىاملتغري

اجلن�س

1.980.805ذكر

1.440.490انثى

1.700.364الكلي
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيامل�صتوىاملتغري

التخ�ش�س االكادميي

1.520.492هند�شية

2.400.944ادارية

1.430.297تربوية

1.700.364الكلي

بلغ  لالناث  الطالبي  العنف  مل�شتوى  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
)1.44( ، بينما كان مرتفعًا لدى الذكور بدرجة اأكرب من االناث، اذ بلغ )1.98(.

كما يتبني من اجلدول )4( وجدود فروق ظاهرية يف املتو�شطات احل�شابية الأداء اأفراد 
االأكادميي. والتخ�ش�س  اجلن�س  تبعًا ملتغريي  الطالبي  العنف  مقيا�س  على  الدرا�شة  عينة 

والتخ�ش�س  اجلن�س  الأثر  الثنائي  التباين  حتليل  اُ�شتخدم  الفروق  هذه  داللة  وملعرفة 
االأكادميي يف العنف الطالبي، ويبني اجلدول )5( ذلك.

الجدول (5) 
تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والتخصص األكاديمي في العنف الطابي

الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

11.474111.47429.2440.060اجلن�س

0.012*28.93021.48536.869التخ�ش�س االكادميي

103.1882630.392اخلطاأ

931.050267الكلي

*مستوى الداللة االحصائية

يتبني من اجلدول )5( عدم وجود فروق ذات داللة اح�شائية )α = 0.05( تعزى الأثر 
متغري اجلن�س يف م�شتوى العنف الطالبي.

كما يتبني من اجلدول )5( وجود فروق ذات داللة اح�شائية )α = 0.05( تعزى الأثر 
اُ�شتخدمت  الفروق  توجه  ولبيان  الطالبي  العنف  م�شتوى  االأكادميي يف  التخ�ش�س  متغري 

املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه، كما هو مبني باجلدول )6(.
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الجدول (6) 
نتائج اختبار شيفية لمعرفة داللة الفروق في العنف الطابي تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

التخ�ص�س الرتبويالتخ�ص�س الداريالتخ�ص�س الهند�صياملتو�صط احل�صابيامل�صتوى

0.990.10*- 1.52التخ�ش�س الهند�شي

0.89- 0.99*2.42التخ�ش�س االداري

- 1.430.100.89التخ�ش�س الرتبوي

*مستوى الداللة االحصائية

يتبني من اجلدول )6( وجود فروق ذات داللة اح�شائية عند م�شتوى الداللة االح�شائية 
)α = 0.05( يف م�شتوى العنف الطالبي بني طلبة التخ�ش�شات الهند�شية وطلبة التخ�ش�شات 

االدارية ل�شالح طلبة التخ�ش�شات االدارية.
باأبعاده  الطالبي  العنف  ال�شوؤال: هل يختلف م�شتوى  الثاين من  ولالإجابة عن اجلزء 
الأداء  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  الدرا�شة؟  متغريي  باختالف 

اأفراد عينة الدرا�شة على اأبعاد العنف الطالبي، واجلدول )7( يبني ذلك.
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على أبعاد العنف الطابي

التخ�ص�س البعاد
الناثالذكور

املتو�صط العدد
احل�صابي

النحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
النحراف 
املعياري

اللفظي

661.750.691991.440.414الهند�شي

272.811.11271.980.743االداري

181.660.435301.310.313الرتبوي

111.990.9061561.510.519الكلي

اجل�شدي

661.590.709991.210.277الهند�شي

272.311.20271.970.960االداري

181.340.234301.320.307الرتبوي

111.820.9401561.360.547الكلي
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التخ�ص�س البعاد
الناثالذكور

املتو�صط العدد
احل�صابي

النحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الرمزي

661.920.654991.340.343الهند�شي

272.890.701272.070.901االداري

181.760.412301.261.89الرتبوي

112.130.1661561.460.551الكلي

يتبني من اجلدول )7( وجود فروق ظاهرية يف املتو�شطات احل�شابية الأداء اأفراد عينة 
الدرا�شة على اأبعاد مقيا�س العنف الطالبي.ولبيان توجه هذه الفروق اُ�شتخدم حتليل التباين 

املتعدد، واجلدول )8( يبني ذلك.
الجدول (8) 

تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس والتخصص األكاديمي في أبعاد العنف الطابي

الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالبعاداملجال

اجلن�س
11.474111.47429.2440.063اللفظي

0.015*9.67219.67223.531اجل�شدي

24.105124.10580.5530.057الرمزي

التخ�ش�س
0.008*28.931214.48536.689اللفظي

0.016*35.908217.95443.678اجل�شدي

33.037216.51955.2030.073الرمزي

اخلطاأ
103.1882630.392اللفظي

108.1072630.411اجل�شدي

77.802263الرمزي

الكلي

931.50267اللفظي

803.535267اجل�شدي

943.143267الرمزي

*مستوى الداللة االحصائية
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يتبني من اجلدول )8( وجود فروق دالة اإح�شائيًا يف م�شتوى البعد اجل�شدي تعزى 
يف  مبني  هو  كما  �شيفيه،  اختبار  اُ�شتخدم  الفروق  هذه  توجه  اجلن�س.وملعرفة  ملتغري 

اجلدول )9(.
الجدول (9) 

نتائج اختبار شيفيه على بعد الجسدي، تبعا لمتغير الجنس

اناثذكوراملتو�صط احل�صابيالتخ�ص�س الكادميي

0.1235*- 1.82ذكور

- 0.8327*1.36اناث

*مستوى الداللة االحصائية

الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )9( اجلدول  من  يت�شح 
)α = 0.05( يف م�شتوى بعد اجل�شدي، بني الذكور واالناث، ول�شالح الذكور.

اللفظي تبعًا  اإح�شائيًا يف م�شتوى بعد  كما يتبني من اجلدول )8( وجود فروق دالة 
هو  كما  �شيفيه  اختبار  اُ�شتخدم  الفروق  هذه  توجه  االأكادميي.وملعرفة  التخ�ش�س  ملتغري 

مبني يف اجلدول )10(.
الجدول (10) 

نتائج اختبار شيفيه على بعد اللفظي، تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

تربويةاداريةهند�صيةاملتو�صط احل�صابيالتخ�ص�س الكادميي

0.83270.1235*- 1.56هند�شي

0.7563- 0.8327*2.40اداري

- 1.440.12350.7563تربوي

*مستوى الداللة االحصائية

الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )10( اجلدول  من  يت�شح 
التخ�ش�س  وطلبة  الهند�شي  التخ�ش�س  طلبة  بني  اللفظي،  بعد  م�شتوى  يف   )α = 0.5(

االداري، ول�شالح طلبة التخ�ش�س االداري.
كما يتبني من اجلدول )8( وجود فروق دالة اإح�شائيًا يف م�شتوى بعد اجل�شدي تبعا 
هو  كما  �شيفيه  اختبار  اُ�شتخدم  الفروق  هذه  توجه  االأكادميي.وملعرفة  التخ�ش�س  ملتغري 

مبني يف اجلدول )11(.
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الجدول (11) 
نتائج اختبار شيفيه على بعد الجسدي، تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

تربويةاداريةهند�صيةاملتو�صط احل�صابيالتخ�ص�س الكادميي

0.71270.2135- 1.92هند�شي

0.8963*- 2.690.7127اداري

- 0.8962*1.760.2135تربوي

*مستوى الداللة االحصائية

الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )11( اجلدول  من  يت�شح 
)α = 0.05( يف م�شتوى بعد اجل�شدي، بني طلبة التخ�ش�شات الرتبوية، وطلبة التخ�ش�شات 

االإدارية، ول�شالح طلبة التخ�ش�شات االإدارية.

مناقشة النتائج: 

مناق�صة املنتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول:  ◄
تبني اأن م�شتوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�شن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء 
التطبيقية يف االأردن كان )1.70( اأي جاء منخف�شًا.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة 
 )Shook، Gerrity، Jurich، & Segrist، 2000( شوك وجريتي وجورج و�شجر�شت�
التي اأ�شارت اإىل وجود م�شتوى مرتفع من العنف اللفظي واجل�شمي لدى طلبة اجلامعة.كما 
 Marcus،( تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة ماركو�س وريو وجي�شلر وكوتلر وفلوري
Reio، Kessler، Cutler، & Fleury، 2001( التي اأ�شارت اإىل وجود م�شتوى مرتفع 
اأي�شا مع نتيجة درا�شة  النتيجة  العنف اجل�شمي لدى طلبة اجلامعة. كما تختلف هذه  من 
ليهرر وليهرر وزنك�شياجن )Lehrer Lehrer & Zhenxiang 2009(، التي اأ�شارت 
هذه  اجلامعة.وتختلف  طلبة  لدى  والنف�شي  اجل�شمي  العنف  من  مرتفع  م�شتوى  وجود  اإىل 
 Abasiubong، Abiola( النتيجة كذلك مع نتيجة درا�شة اأبا�شيبوجن وابيوال واأودوفيا
udofia، 2011 &( التي اأ�شارت اإىل وجود م�شتوى مرتفع من العنف لدى طلبة اجلامعة.. 
Lysova & Dou - )مما تختلف هذه النتيجة اأي�شا مع نتيجة درا�شة لي�شوفا ودوجال�س 

اأ�شارت اإىل وجود م�شتوى مرتفع من العنف اجل�شمي والنف�شي عند طلبة  las، 2011( التي 
اجلامعات؛ وعليه فقد اتفقت هذه الدرا�شات على اأن طالب اجلامعات هم يف مرحلة انتقالية 
التي يواجهونها  النف�شية  اأمناط خا�شة من ال�شغوط  بني مرحلتي املراهقة والر�شد، ولهم 
يف حياتهم، وتتمثل يف مواجهة �شغوط االمتحانات واملناف�شة من اأجل النجاح، واإقامة 
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العالقات مع االأ�شدقاء، وتعر�شهم للعديد من امل�شكالت النف�شية واالجتماعية دون وجود 
م�شاندة اجتماعية اأو عاطفية كافية من اأ�رضهم، هذه االأ�شكال كلها جتعل لدى هوؤالء الطلبة 
اأكدت على  الدرا�شة  اأن هذه  العنف.اإال  ارتكاب  اإىل  ال�شغوط املوؤدية  م�شتويات مرتفعة من 
اأكرث قوة وتعديلها  النف�شية ال�شعيفة لت�شبح  البيئة اجلامعية  اإمكانية يف تغيري  اأن هناك 
نحو االأف�شل، من خالل توفري االأن�شطة الالمنهجية التي تبني قيم املى�شاركة لدى الطلبة، 
اأوا�رض العالقة االجتماعية بني االأفراد يف �شوء �شياغة اهتمامات م�شرتكة تقوم  وتبني 
على م�شاريع تتبناها جماعات االأن�شطة الطالبية مبجاالتها املتعددة، هذه االأن�شطة التي 
الكلية على عاتقها قيامها وا�شتمراريتها، الأن اجلامعة مكان خا�س لتهذيب  اإدراة  اأخذت 
فعالة.ولقد  اأو  اآمنة  اجلامعات، مما يجعلها غري  االأمن يف  تهدد  العنف  ال�شباب، وعمليات 
ذكر موري�شون واآخرون )Morrison،atal، 1994( اأن اجلامعات الفعالة هي جامعات 
يعي�شون  الذين  الطلبة  اأن  املثال  �شبيل  على  اأكدوا  وقد  العنف،  لهجوم  عر�شة  واأقل  اآمنة 
احلياة اجلامعية ب�شورتها ال�شحية يكونون ملتزمني جتاه اجلامعة، ولديهم فر�س عديدة 
للم�شاركة والنجاح يف املهام االأكادميية ويكونون اأقل ميال ال�شتخدام العنف جتاه زمالئهم 
الطلبة وجتاه االأ�شاتذه وجتاه اجلامعة نف�شها،    ويرى كل من فالنريى وكوين – لريينج 
)Flannery & Quinn- Leering، 2000( اأنه يكمن دور اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
تعزيز ال�شحة النف�شية للطالب، واحلد من العنف من خالل تعريف الطلبة مبخاطر العنف؛ هذا 
الدور الذي تبناه اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية؛ وكذلك فاإن معظم الطلبة لديهم خربات 

قليلة عن العنف، ورمبا يحتاجون اإىل م�شاعدة من اأجل التعامل مع االآثار ال�شلبية للعنف.
مناق�صة املنتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين:  ◄

االح�شائية  الداللة  م�شتوى  عند  اح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يالحظ 
احل�شن  كلية  طلبة  لدى  الطالبي  العنف  م�شتوى  يف  اجلن�س  الثر  تعزى   )α = 0.05(
Lysova & Dou - )جلجلامعية.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة لي�شوفا ودوجال�س 

las، 2011( التي اأ�شارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�شائية الأثر اجلن�س يف العنف 
وجورج  وجريتي  �شوك  درا�شة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اجلامعات.وتختلف  يف  الطالبي 
و�شجر�شت )Shook، Gerrity، Jurich، & Segrist، 2000( التي اأ�شارت اإىل وجود 
اأثر ملتغري اجلن�س يف العنف.كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة ماركو�س وريو وجي�شلر 
التي   )Marcus، Reio، Kessler، Cutler، & Fleury، 2001( وفلوري  وكوتلر 
اأثر ملتغري اجلن�س يف العنف لدى طلبة اجلامعة.كما تتفق هذه النتيجة  اإىل وجود  اأ�شارت 
 Abasiubong، Abiola &( واأودوفيا  وابيوال  اأبا�شيبوجن  درا�شة  نتيجة  مع  كذلك 
التي اأ�شارت اإىل وجود اأثر ملتغري اجلن�س يف العنف لدى طلبة اجلامعة.  )udofia، 2011
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Rojas & Raimu - )تتتفق هذه النتيجة اأي�شا مع نتيجة درا�شة روجا�س وراميوندز 
dez، 2011( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية الأثر اجلن�س يف العنف لدى 
لديهم  واإناثًا  اجلامعة ذكوراً  اأن طلبة  النتيجة يف �شوء  تف�شري هذه  اجلامعة.وميكن  طلبة 
اأنها  احلياتية، حيث  املهارت  وتنمية  الالمنهجية،  االأن�شطة  للم�شاركة يف  متكافئة  فر�س 
متاحة يف البيئة اجلامعية للذكور واالناث على حد �شواء.اإ�شافة اإىل حتقيق فر�س النجاح 

االأكادميي، والذي يعد موؤ�رضاً حلياة جامعية �شحية بعيدة عن العنف الطالبي.
االح�شائية  الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يالحظ  كما 
طلبة  بني  الطالبي  العنف  م�شتوى  يف  االأكادميي  التخ�ش�س  الثر  تعزى   )α =  0.05(
االدارية. التخ�ش�شات  ول�شالح طلبة  االدارية  التخ�ش�شات  الهند�شية وطلبة  التخ�ش�شات 
 Abasiubong،( واأودوفيا  وابيوال  اأبا�شيبوجن  درا�شة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
االأكادميي  التخ�ش�س  اأثر ملتغري  اأ�شارت اىل وجود  التي   )Abiola & udofia، 2011
يف م�شتوى العنف الطالبي لدى طلبة اجلامعة، حيث اأظهرت النتائج وجود م�شتوى مرتفع 
من العنف عند طلبة كلية االآداب مقارنة بطلبة كلية الطب.وميكن تف�شري هذه النتيجة يف 
ال�شلوكية، كما  االأمناط  الثقافية واالجتماعية والتعليمية ت�شهم يف حتديد  البيئة  اأن  �شوء 
اأن طبيعة املواد التعليمية التي يدر�شها الطلبة، ت�شهم يف النمو الروحي لدى الطلبة وتزيد 
االأحوال والظروف.كما  البيئة االجتماعية واملادية يف كافة  التكيف مع  من قدرتهم على 
اأن طلبة التخ�ش�س الهند�شي اأ�شال هم من الطلبة االأكرث تفوقًا يف الثانوية العامة، مقارنة 
بطلبة التخ�ش�س االإداري واملايل، اإ�شافة اإىل اأن طلبة التخ�ش�س الهند�شي بحاجة ما�شة 
اإىل مزيد من الوقت للدرا�شة خارج قاعة املحا�رضات، وبالتايل لي�س لديهم املزيد من اأوقات 
الطلبة بامل�شاجرات، فهم يجدون ويجتهدون جتنبًا ل�شعف  التي قد ي�شغلها بع�س  الفراغ 
التح�شيل االأكادميي الذي يعد من اأهم عوامل االإحباط لدى الطلبة، مما يجعلهم اأكرث عر�شة 
لال�شتفزاز واأكرث ان�شياقًا وراء الت�رضفات ال�شلبية، وعدم االكرتاث مب�شائرهم.هذا االرتباط 
وا�شح  العنف  واأعمال  امل�شاجرات،  يف  امل�شاركة  وبني  االأكادميي،  التح�شيل  �شعف  بني 
ذوي  من  منهم  كبرية  ن�شبة  فاإن  الطلبة،  لهوؤالء  االأكادميية  االأو�شاع  مراجعة  من  وجلي 
املعدالت املتدنية جداً اأو من املنذرين اأكادمييًا، فقد اأ�شارت بع�س الدرا�شات اإىل اأنه كلما 
)خم�س،  الطالبية  بامل�شاجرات  م�شاركتهم  ن�شبة  قلت  للطالب  الرتاكمية  املعدالت  ازدادت 

.)2007
ويتبني اأي�شًا عدم وجود فروق دالة اح�شائيا تعزى ملتغري اجلن�س يف م�شتوى العنف 
الطالبي لكال البعدين اللفظي والرمزي.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة اأبا�شيبوجن 
اإىل  اأ�شارت  التي   )Abasiubong، Abiola & udofia، 2011( واأودوفيا  وابيوال 
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وجود فروق ذات داللة اإح�شائية الأثر اجلن�س م�شتوى العنف اللفظي، اإذ كان مرتفعًا لدى 
وراميوندز  روجا�س  درا�شة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  تختلف  بالذكور.كما  مقارنة  االناث 
)Rojas & Raimundez، 2011( التي اأ�شارت اىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية 
وميكن  بالذكور.  مقارنة  االإناث  لدى  مرتفعًا  اللفظي  العنف  م�شتوى  كان  اإذ  اجلن�س،  الأثر 
الطلبة من كال اجلن�شني،  الثقايف واالجتماعي لدى  الت�شابه  النتيجة يف �شوء  تف�شري هذه 

ذكوراً واإناثًا.
االح�شائية  الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يالحظ  كما 
)α = 0.05( تعزى الأثر اجلن�س يف م�شتوى العنف الطالبي للبعد اجل�شدي، اإذ اأ�شارت النتائج 
اإىل وجود فروق بني الذكور واالإناث، ول�شالح الذكور.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة 
 )Shook، Gerrity، Jurich، & Segrist، 2000( شوك وجريتي وجورج و�شجر�شت�
التي اأ�شارت اإىل وجود اأثر ملتغري اجلن�س يف العنف اجل�شدي، كما تختلف هذه النتيجة مع 
نتيجة الدرا�شة ذاتها التي اأ�شارت اإىل اأن االإناث اأكرث ا�شتخدامًا للعنف اجل�شدي من الذكور.
Ma - )مما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة ماركو�س وريو وجي�شلر وكوتلر وفلوري 

cus، Reio، Kessler، Cutler، & Fleury، 2001( التي اأظهرت وجود اأثر ملتغري 
البدين  للعنف  ا�شتخدامًا  اأكرث  الذكور  اإن  اإذ  العنف اجل�شدي لدى طلبة اجلامعة،  اجلن�س يف 
Abasi - )نن االإناث.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة اأبا�شيبوجن وابيوال واأودوفيا 
bong، Abiola & udofia، 2011( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية 
الأثر اجلن�س، اإذ كان م�شتوى العنف اجل�شدي لدى الذكور مرتفعًا مقارنة بالعنف لدى االإناث.
Rojas & Raimu - )تتتفق هذه النتيجة اأي�شًا مع نتيجة درا�شة روجا�س وراميوندز 
dez، 2011( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات داللة اح�شائية الأثر اجلن�س، اإذ كان م�شتوى 
العنف اجل�شدي لدى الذكور مرتفعًا مقارنة بالعنف لدى االناث.وميكن تف�شري هذه النتيجة 
يف �شوء العوامل الثقافية، وما تت�شمنه من عادات وتقاليد وقيم، بعدم التقبل االجتماعي 
للفتاة يف امل�شاركة بامل�شاجرات م�شتخدمة القوة الع�شلية واجل�شدية ب�شكل عام، ويف بيئة 
تعليمية جامعية خمتلطة ب�شكل خا�س.كما اأن البنية اجل�شمية للذكور اأكرث قوة من االناث، 

اإذ اإن الذكور يتفوقون على االإناث يف هذه املرحلة العمرية يف القوة الع�شلية.
االإح�شائية  الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ويتبني 

)α = 0.05( تعزى الأثر التخ�ش�س االأكادميي يف م�شتوى العنف الطالبي للبعد الرمزي.
االح�شائية  الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتبني  كما 
اللفظي،  العنف الطالبي للبعد  التخ�ش�س االأكادميي يف م�شتوى  = α( تعزى الأثر   0.05(
اإذ اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروق بني طلبة التخ�ش�س الهند�شي وطلبة التخ�ش�س االإداري 
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�شوء  يف  النتيجة  هذه  تف�شري  واملايل.وميكن  االإداري  التخ�ش�س  طلبة  ول�شالح  واملايل، 
فاحلد  العامة،  الثانوية  يف  املرتفع  التح�شيل  ذوي  من  هم  الهند�شي  التخ�ش�س  طلبة  اأن 
االأدنى للقبول يف التخ�ش�س الهند�شي ال يقل عن )80( وهذا موؤ�رض على اأنهم يبذلون مزيداً 
من اجلهد لتحقيق اأهدافهم، كما اأنهم ال يعانون من م�شكلة وقت الفراغ الذي قد يوؤدي اإىل 
االنحراف باأ�شكاله املختلفة، وهذا قد ال يتوافر لدى طلبة التخ�ش�س االإداري واملايل بنف�س 

الدرجة.
االح�شائية  الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اأي�شًا  يتبني  كما 
)α = 0.05( تعزى الأثر التخ�ش�س االأكادميي يف م�شتوى العنف الطالبي للبعد اجل�شمي، 
اإذ اأ�شارت النتائج اإىل وجود فروق بني طلبة التخ�ش�س االإداري واملايل وطلبة التخ�ش�س 
�شوء  يف  النتيجة  هذه  تف�شري  واملايل.وميكن  االإداري  التخ�ش�س  طلبة  ول�شالح  الرتبوي، 
فاملواد  ال�شلوكية،  االأمناط  حتدد  التي  هي  والتعليمية  واالجتماعية  الثقافية  البيئة  اأن 
التعليمية التي يدر�شها طلبة التخ�ش�س الرتبوي، مبا تت�شمنه من درا�شات تربوية ونف�شية 
و�شلوكية، ت�شهم يف النمو الروحي لدى الطلبة، وتزيد من قدرتهم على التفاعل االجتماعي، 
وتك�شبهم مهارات التوا�شل االجتماعي وحل امل�شكالت، اأما املواد التعليمية التي يدر�شها 
طلبة التخ�ش�س االإداري واملايل، فكثري منها يدر�س بطريقة علمية بحتة، بعيداً عن اجلوانب 
الروحية.كما يرى ميلبورن )Milburn، 2005( فاإن هناك عالقة قوية بني االنحرافات 
ال�شلوكية والعنف واملهارات االجتماعية، وعادة ما ت�شتخدم برامج املهارات االجتماعية 
يتعر�شون  عندما  االأفراد  مع  حتدث  والتي  االجتماعية،  امل�شكالت  من  للعديد  كا�شتجابة 

ال�شطرابات �شلوكية وانفعالية.

توصيات الدراسة: 

يف �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج ميكن التو�صية مبا ياأتي: 
العمل على ا�شتمرارية تبني اجلامعة لربامج المنهجية تقلل من اأوقات الفراغ لدى . 1

الطلبة، وتزيد من م�شتوى م�شاركتهم باأعمال نافعة تقلل من فر�س العنف لدى الطلبة.
اإجراء درا�شات حول فاعلية برنامج تدريبي يف احلد من العنف اجلامعي.. 2
اإجراء درا�شات حول العالقة بني امل�شتوى االجتماعي للطلبة والعنف الطالبي.. 3



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

97

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
حلمي، اجالل . )1999( .العنف االأ�رضي .القاهرة: دار قباء .. 1
ال�شعودية . 2 العربية  اململكة  يف  االأحداث  عند  العنف  .جرائم   )1993(  . احمد  خلريف، 

.ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اأكادميية نايف للعلوم االأمنية، الريا�س، اململكة العربية 
ال�شعودية .

خم�س، جمد الدين . )2007( .ظاهرة العنف الطالبي يف اجلامعات: درا�شة ا�شتطالعية . 3
.ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة الريموك، اربد، االأردن .

اآل ر�شود .�شعد . )2000( .اجتاهات طالب املرحلة الثانوية نحو العنف .ر�شالة ماج�شتري . 4
غري من�شورة، اأكادميية نايف للعلوم االأمنية، الريا�س، اململكة العربية ال�شعودية .

5 .. ر�شوان، �شامر . )2002( .ال�شحة النف�شية .عمان: دار امل�شرية للن�رض والتوزيع 
التنبوؤ . 6 على  واالجتماعية  النف�شية  املتغريات  بع�س  .قدرة   )2009(  . احمد  ال�رضيفني، 

جامعة  من�شورة،  غري  ماج�شتري  .ر�شالة  االأردنية  اجلامعات  طلبة  لدى  للعنف  بامليل 
الريموك، اربد، االأردن .

ال�شرييف، اميان �شعيد . )1994( .علم النف�س االجتماعي .القاهرة: مركز الن�رض بجامعة . 7
القاهرة .

الطيار، فهد . )2005( .العوامل االجتماعية املوؤدية للعنف لدى طالب املرحلة الثانوية: . 8
درا�شة ميدانية ملدار�س �رضق الريا�س .ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، اأكادميية نايف 

للعلوم االأمنية، الريا�س، اململكة العربية ال�شعودية .
)االأ�شباب- . 9 والعقلية:  النف�شية  االأمرا�س  .علم   )2000(  . ال�شيد  حممد  الرحمن،  عبد 

االأعرا�س- الت�شخي�س – العالج( .القاهرة: دار قباء .
كلية . 10 .الفيوم:  �شيكولوجية  روؤية  االأ�رضى:  .العنف   )1993(  . �شحى  الغفار،  عبد 

اخلدمة االجتماعية، فرع الفيوم، جامعة القاهرة .
عبد الوهاب، ليلى . )1994( .العنف االأ�رضى: اجلرمية والعنف �شد املراأة .بريوت: . 11

دار املدى للثقافة والن�رض .



مستوى العنف الطالبي لدى عينة من طلبة كلية احلصن اجلامعية
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية في األردن

د .محمد سليمان خريسات
د .احمد علي جروان

98

العرود، حممد . )2005( .العنف االأ�رضي دوافعه واآثاره وعالجه من منظور تربوي . 12
اإ�شالمي .ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة الريموك، اربد، االأردن .

ع�شفور، خلود رحيم ومنر، �شهاد كاظم . )2012( .بناء مقيا�س للعنف اجلامعي . 13
.جملة كلية االداب، جامعة بغداد، العدد 99، �س 801-771 .

�شو�شيولوجى . 14 حتليل  االأبناء:  �شد  االآباء  عنف  .جرائم   )2000(  . �شهري  العطار، 
للطفولة،  العليا  الدرا�شات  معهد  اآذار،   )25  27-( ال�شنوى،  العلمى  املوؤمتر  .القاهرة: 

جامعة عني �شم�س .
علم . 15 .مو�شوعة  واجلنوح  اجلرمية  يف  .درا�شات   )2001(  . الرحمن  عبد  العي�شوي، 

النف�س احلديث، دار املعرفة اجلامعية، االإ�شكندرية، 10 .
فراج، فراج �شيد . )1992( .العوامل املجتمعية لظاهرة العنف بني طلبة اجلامعات . 16

.ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، كلية االآداب، جامعة املنيا .
العنف فى املجتمع امل�رضى: روؤية . 17 اآليات  . )1996( .نحو تف�شري  قناوى، �شادية 

�شو�شيولوجية، قطر: حولية كلية االإن�شانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر .
لطفي، رحاب . )2002( .اأثر اأفالم العنف االأجنبية بالفيديو على اجتاهات عينة . 18

من االأطفال امل�رضيني نحو العنف .ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، معهد الدرا�شات العليا 
للطفولة، جامعة عني �شم�س، القاهرة .

العامة . 19 الهيئة  .القاهرة:  االإن�شان  حياة  يف  .االغرتاب   )1980(  . �شعد  املغربي، 
امل�رضية للكتاب .

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Abasiubong, F ., Abiola, T ., & Udofia, O . (2011) .A comparative study 

of aggression amongst nigerian university students in niger delta region 
.Psychology, Health & Medicine,16 (1) ,86- 93 .

2. Agovino, T . (2000) .University of Belgrade be set of Violence .Journal 
Chronicle of higher education, 46 (48) , 235- 347 . 
a. Chen, L ., & Rubin, C . (1994) .Violence of children .Journal of Practice 
and Review, 5 (4) , 60- 79 .

3. Falnerry, D . (2005) .Violence on college Campuses: Understanding 
impact on student well- being .Journal of research and Practice,24 (10) 
, 839- 855 .



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

99

4. Flannery, D ., & Quinn- Leering, Kathleen . (2000) .Violence on college 
campuses understanding its impact on student will- being .Community 
College Journal of Research and Practice, 24 (10) ,839- 855 .

5. Haj- Yahia, Muhammad M, & DE Zovsa, Pivanili, (2008) .Rates and 
Psychological Effects of Exposure to Family Violence among Sri Lankan 
Uuiversity Students, Child Abuse & Neglent: The International Journal, 
32 (10) , 994- 1002 .

6. Heewon, Y ., & Dong, S . (2013) .Examination Of Personal and Socio- 
Behavioral Characteristics As Predictors Of Aggressive Behavioral 
Tendencies Of University Students .College Students Journal, 47 (1) ,41- 
52 .

7. Kisakar, G . (1997) .The Disorganized Personality .Third Edition Mc, 
Graw Aill Company Publisher .

8. Kort, M . (2001) .The Soviet Colossus: History and Aftermath .NY: Armonk 
9. Lehrer, J ., Lehrer, E ., & Zhenxiang, Z . (2009) .Physical and psychological 

dating violence in young men and women in Chile: results from a 2005 
survey of university students International Journal of Injury Control & 
Safety Promotion, 16 (4) , 205- 214 .

10. Lysova, Aleksanddra V ., & Douglas, Emily M (2008) .Intimate Partner 
Violence Among Male and Female Russian University Students . Journal 
of Interpersonal Violence, 23 (11) ,1579- 1599 . 

11. Marcus, R . ., Reio, T ., Kessler, L ., Cutler, K ., & Fleury, J . (2000) 
. Interpersonal violence between college students: Proximal influences 
.Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological 
Association (108th,) Washington, DC, August 4- 8 .

12. Milburn, S . (2005) .Experience of Violence among college students . 
Pennsylvania Review, 2 (4) , 89- 134 .

13. Moreno- Cubillos, Carmen Leoner ., & Sepulveda- Gallego, Luz Elena 
. (2013) .Violence and Discrimination Against Nursing Students in a 
Colombia Public University .Investigacion & Education en Enfermeria, 
31 (2) , 33- 226 .   

14. Morrison, M ., Furlong, J ., & Morrison, L . (1994) .School Violence 
to School Safety: Reforming the Issue: School Psychologists . School 
Psychology Review, 23 (2) , 236- 256 .

15. Moyer, R . (1976) .The Psychology of Aggression .New York 



مستوى العنف الطالبي لدى عينة من طلبة كلية احلصن اجلامعية
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية في األردن

د .محمد سليمان خريسات
د .احمد علي جروان

100

16. Okour, Abdelhakeem ., & Hijazi, Heba . (2009) .Domestic and Family 
Dysfunction as Risk Factor for Violent Behavior aqmong Uviversity 
Students in North Jordan .Journal of Family Violence, 24 (6) , 361- 366 .

17. Rojas- Solis, Jose Luis ., & Raimundez, Eugenio Carpintero . (2011) 
.Sexismo y agresiones fisicas sexuales y verbales- emocionales, en 
relaciones de noviazgo de estudiantes universiyarios . (Spanish) . 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9 (2) , 541- 
564 . 

18. Shannon, R . (2006) .Effects Of Community Violence Exposure On Youth 
Health In Urban Cities .Journal of violence victims,7 (2) , 342- 389 .

19. Shook, N ., Gerrity, D ., Jurich, J ., & Segrist, A . (2000) .Courtship 
violence among college students: A comparison of verbally and physically 
couples .Journal of Family Violence, 15 (1) , 1- 22 .

20. Spenciner, R .& Wilson, W . (2003) .Impact of exposure to community 
violence and psychological symptoms on college performance among 
students of color .Adolescence, 38 (150) , 239- 249 . 

21. Williams, R . (2006) .Proportional odds models for ordinal dependent 
variables .The State Journa,l 6 (3) , 58- 82 . 

22. Wilson, M . (2001) .Power and intimacy: the function of aggression and 
violence in couples .Diss .Abs .Int ., (4244) , 9- 62 .


