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ملخص: 
جامعة  طلبة  لدى  اجلامعي  العنف  اأ�سباب  معرفة  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
حيث  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  الأردنية.ا�ستخدمت  والتكنولوجيا  العلوم 
الدرا�سة  عينة  تكونت  فقرة.   )52( من  ن  املكوَّ العنف  اأ�سباب  مقيا�ص  الباحثون  ر  طوَّ
امل�سببة  العوامل  اأكرث  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وطالبة.  طالب   )2000( من 
النف�سية. ثم  الإعالمية،  ثم  الرتبوية،  العوامل  تليها  الأ�رسية  العوامل  هي  للعنف، 
تعزى  العنف  متو�سطات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  كذلك  النتائج  واأظهرت 
العوامل  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك  الذكور،  ل�سالح  اجلن�ص  ملتغري 
الدرا�سة  بينت  البادية.كما  �سكان  ل�سالح  الإقامة  مكان  ملتغري  تبعًا  للعنف  امل�سببة 
م�ستوى  ملتغري  تبعًا  للعنف  امل�سببة  العوامل  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
طلبة  هم  عنفًا  الطلبة  اأكرث  اأن  اإىل  اأي�سًا  النتائج  الدخل.واأ�سارت  متدين  ل�سالح  الدخل 
اخلام�سة. ال�سنة  وطلبة  الأوىل  ال�سنة  طلبة  واأقل  فالثانية،  الثالثة  تليها  الرابعة  ال�سنة 

الأكادميي  التقدير  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  تظهر  ومل 
الكلية.  ومتغري 

الطلبة  الدميوغرافية،  املتغريات  اجلامعي،  العنف  املفتاحية:  )الكلمات 
اجلامعيني(.
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Causes of Violence among the Students 
of Jordan Univesity of Science and Technology 

in the Light of some Variables

Abstract: 
The present study aimed to investigate the causes of violence,of 

students at the Jordan University of Science and Technology; the study has 
used the descriptive analytical method, where the researchers developed a 
scale for causes of violence, which is composed of (52) items.The sample 
consisted of 2000 male and female students.The results indicated that the 
most violence- causing factors are family factors, followed by educational 
factors, media factors, and psychological factors.The results showed a 
statistically significant difference in the rates of violence attributed to sex 
and was in favor of males, as well as the presence of statistically significant 
differences in the causes of violence depending on the variable of place of 
residence and was in favor of the residence of the desert.The study also 
demonstrated the presence of significant differences in the factors causing 
the violence variable depending on the level of income and was in favor of 
low income.The results indicated that the most violent students are fourth 
year students, followed by the third, second and the least were first- year 
students and students of the fifth year.Results did not show the presence of 
statistically significant differences attributed to the academic achievement 
and variable of college.

(Keyword: University violence, demographic variables, university 
students) 
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خلفية الدراسة: 
اإذ  اجلامعي،  ال�سباب  حياة  يف  املهمة  احلا�سمة  املراحل  من  اجلامعية  املرحلة  تعد 
والطموحات،  الأهداف  تتحدد  املرحلة  هذه  ففي  امل�ستقبل،  نحو  قوية  انطالقة  نقطة  تعّد 
وت�سقل ال�سخ�سية، وتتكامل هوية الذات يف حيز من املتغريات الجتماعية، والقت�سادية، 

والثقافية، وال�سيا�سية، والأ�رسية.
ول �سك يف اأن ال�سباب هم الر�سيد الأ�سا�سي لكل اأمة وعمادها املتني، ولي�سوا مبعزل 
عن التحديات احلياتية و�سعوباتها، الأمر الذي يوؤثر وينعك�ص على ال�سباب واأخالقياتهم، 
�سكان  من  العري�سة  القاعدة  ال�سباب  الجتماعية.وميثل  عالقاتهم  و�سبكة  و�سلوكياتهم، 
اململكة الأردنية الها�سمية، حيث يبلغ العمر الو�سيط )20( عامًا )دائرة الإح�ساءات العامة، 
2011( .فالنهو�ص باملجتمع وحتديثه، وال�سري به نحو م�ستقبل اأف�سل واآمن ل ميكن اأن يتم 
اإل اإذا ا�ستطعنا اأن ن�ستثمر هذة القوة بطرق �سليمة، اأما اإذا ف�سلنا يف ا�ستيعاب قوى ال�سباب 
واإمكاناتهم الكبرية، وطاقاتهم الالحمدودة، فاإننا �سنهدد جمتمعنا بال�سطراب والفو�سى 

واملظاهر ال�سلوكية املر�سية ومنها العنف.
الطالبي،  العنف  �سلوكيات  تزايد  لوحظ  الأخرية  الآونة  يف  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
وبخا�سة يف اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�سة، والعنف �سواًء اأكان فرديًا اأم جماعيًا، 
اأو  الإجرامية  ال�سفة  اتخذ  قد  العنف  اأن  ذلك  والأ�سواأ من  احل�ساري،  بالأ�سلوب  لي�ص  فاإنه 
التي حلقت بالطلبة، ومرافق اجلامعات،  الأ�رسار  الأحيان، من حيث  التخريبية يف بع�ص 
الراأي  مركز  نظمها  التي  املتخ�س�سة  الندوة  ك�سفت  املحلي.وقد  واملجتمع  و�سمعتها، 
للدرا�سات حول احللول لظاهرة العنف يف اجلامعات، عن اإح�سائية تبني اإجمايل املتورطني 
يف امل�ساجرات التي حدثت يف �سبع جامعات ر�سمية العام 2011، حيث بلغ اإجمايل العدد 
)835( طالبًا، ف�سل منهم )268( طالبًا منهم )240( ف�ساًل موؤقتًا، و )28( ف�سال نهائيا 

من اجلامعة )وزيرة التعليم العايل، 2012( .
وقد تكون الأ�سباب وراء العنف متعددة كال�سعور بالظلم، والياأ�ص، والإحباط، وتردي 
والتن�سئة  احلوار،  لغة  وغياب  الأهداف،  حتقيق  يف  والإخفاق  القت�سادية،  الأو�ساع 
الأ�سباب والدوافع امل�سببة له، فال �سك  الجتماعية اخلاطئة، وعدم تقبل الآخر.واأيًا كانت 
ال�سباب  والجتماعية اخلطرية على  وال�سيا�سية،  النف�سية،  انعكا�ساتها  لها  اأنها ظاهرة  يف 
اأنف�سهم وعلى جمتمعهم، ت�ستدعي ت�سليط الأ�سواء عليها، ودرا�ستها وتفهمها، واإيجاد احللول 

والطرق املنا�سبة للتخفيف منها، اأو الق�ساء عليها اإن اأمكن.
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مفهوم العنف: 
به،  الرِّْفق  وقّلة  بالأَمر  اخُلْرُق  الُعْنف  العرب:  ل�سان  ورد يف  كما  لغويًا  العنف  يعّرف 
اإذا  َعِنيٌف  َتْعنيفًا، وهو  واأَْعَنفه وَعنَّفه  ُعْنفًا وَعنافة  َيْعُنُف  الرفق.َعُنَف به وعليه  وهو �سد 
ُيْعِطي على  تعاىل  الّل  اإن  احلديث:  بُعنف.ويف  اأَخذه  الأَمَر:  اأَمره.واْعَتَنَف  َرفيقًا يف  يكن  مل 
الرِّْفق ما ل ُيعطي على العنف؛ هو، بال�سم، ال�سدة وامَل�َسّقة، وكلُّ ما يف الرفق من اخلري ففي 
ّحاح يف اللغة: الُعْنُف: �سدُّ الرفق.تقول  العنف من ال�رّس مثله”.وُعّرف العنف يف قامو�ص ال�سّ
منه: َعُنَف عليه بال�سم وَعُنَف به اأي�سًا.والَعنيُف: الذي لي�ص له ِرْفٌق بركوب اخليل؛ واجلمع 
ُعُنٌف.واْعَتَنْفُت الأمر: اإذا اأخذَته بعنف، واْعَتَنْفُت الأر�ص، اأي كرهتها.وهذه اإبٌل ُمْعَتِنفٌة، اإذا 
كانت يف بلٍد ل يوافقها.والَتْعنيُف: التعبري واللوم.وُعْنُفواُن ال�سيء: اأّوُله.يقال: هو يف ُعنُفواِن 
)قامو�ص  ة  بالَعْلَف�سَ املحيط  القامو�ص  العنف يف  اأوله.كما عرف  النبات:  وُعْنُفواُن  �سبابه، 

الباحث العربي، 2007( .
ويُعّرف العنف قانونيًا باأنه: كل فعل ظاهر اأو م�سترت، مبا�رس اأو غري مبا�رس، مادي اأو 
اأو ملكية واحد منهم، وهذا الفعل  اأو جماعة  اأو باآخر  ه لإحلاق الأذى بالذات  معنوي، ُموجَّ
خمالف للقانون، وُيعر�ص مرتكبه للوقوع حتت طائلة القانون لتطبيق العقوبة عليه، ويُعّرف 
العنف يف العلوم الجتماعية والنف�سية باأنه: جمموعة من الأمناط ال�سلوكية التي ت�سدر عن 
اجتماعية وغري تربوية خطرية، تتعار�ص مع  اإىل ت�رسفات غري  توؤدي  اأو اجلماعة،  الفرد 
القوانني واملواثيق.كما ُيعَرّف باأنه: ممار�سة القوة اأو الإكراه �سد الغري عن ق�سد، وعادة ما 
يوؤدي ذلك اإىل التدمري، اأو اإحلاق الأذى وال�رسر املادي، اأو غري املادي بالنف�ص، اأو بالغري 

)اأبوالن�رس، 2008( .
وال�سيا�سي،  والنف�سي،  واللفظي،  واجلن�سي،  اجل�سدي،  منها:  متعددة،  اأ�سكال  وللعنف 
والفردي، والرتبوي، والقت�سادي، والرمزي، والعنف �سد املمتلكات.فالعنف اجل�سدي وهو 
اأكرث الأنواع انت�ساراً، ويتمثل بال�رسب باليد، اأو باأداة حادة، اأو اخلنق، اأو الدفع، اأو الع�ص، 
اأو �سد ال�سعر، وغريها كثري مما تقود اإىل املوت اإذا تفاقم الو�سع.اأما العنف اجلن�سي، فعادة 
وحمد،  والزعانني،  )اأبوزهري،  ال�سديد  بالتكتم  ويحاط  خارجها  اأو  الأ�رسة  داخل  يقع  ما 
والإمياءات  التهديد والهانات  النابية وعبارات  بالألفاظ  يتمثل  اللفظي  .والعنف   )2008
النف�سية لالإن�سان؛ لأنها حتط من كرامة الإن�سان وقيمته. التي لها تاأثري كبري يف ال�سحة 
والعنف النف�سي ي�سمل اإهمال الطفل �سحيًا ونف�سيًا وتربويًا واجتماعيًا وعاطفيًا، وقد يكون 
نتيجة للحماية الزائدة التي متنع الطفل من التفاعل مع الآخرين، وت�سكل له اأمرا�سا نف�سية 
يقوم الفرد بتفريغها فيما بعد بطريقة انفعالية �سلبية توؤثر فيه ويف املجتمع )بن دريدي، 

. )2007
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االجتاهات النظريات املفسرة للعنف: 
تناولت النظريات املف�رسة للعنف اجلوانب الجتماعية والنف�سية وال�سلوكية والبيئية 

والبيولوجية املختلفة، و�سيتم التطرق اإىل اأهم النظريات املت�سلة مبو�سوع البحث.
اإذ ترى النظرية البيولوجية اأن العنف ناجت عن طبيعة الإن�سان احليوية )البيولوجية(، 
وهو تعبري طبيعي عن عدد من غرائز العدوانية املكبوتة لديه )الطيار، 2005( .وميكن القول 
كائنًا  يولد  الإن�سان  اأن  النظرية  هذه  ترى  اإذ  العنف،  قابلية ج�سمانية لكت�ساب  هناك  اإن 
حيوانيًا، ويبحث يف حياته عن حاجاته اخلا�سة به، ويتمتع بقدرة �سلوكية عنيفة.وي�سري 
اأطلقها دي توليو عام )1945( ما  التي  الإجرامي  التكوين  اأن نظرية  اإىل  بهنام )1975( 
اأ�سا�سية تتمثل يف امليل  هي اإل ا�ستعداد �سابق للجرمية تظهر من خالل موؤ�رسات �سلوكية 
اإىل العنف، والك�سل، وال�سذوذ، وغريزة القتال التي تكون م�سحوبة عادة بخلل يف وظائف 
اجلهاز الع�سبي، الأمر الذي يزيد من ح�سا�سية ال�سخ�ص وحدته، مما يدفعه لرتكاب اجلرمية، 
وهذا ما خل�ص اإليه لومربوزو )Lombozo( يف اأن العنف يرجع اإىل ت�سنجات ع�سبية تدفع 

اإىل ارتكاب اأفعال عنيفة.
اأو  ومن الناحية البيولوجية فقد ُف�رّس العنف كحالة من ال�سذوذ يف الرتكيبة اجلينية 
الرتكيبة الوراثية، ولهذا فقد تبني اأن الأفراد الذين يتميزون بالعدوانية ب�ستى اأنواعها تظهر 
لديهم يف اأغلب الأحيان حالت من ال�سذوذ يف �سبغتهم اجلن�سية.وكذلك تبني وجود خلل يف 
كيميائية الدماغ )فريق من الخت�سا�سني، 1991( .وي�سري غامن )2004( اإىل دور املورثات 
اجلينية التي تت�سبب يف اإنتاج هرمونات معينة، اأو تغريات يف الإفرازات الهرمونية يف اجل�سم 
وا�ستمراره  العدواين  لل�سلوك  املبكرة  البداية  اأن  اأو بعدها مبا�رسة، حيث تبني  الولدة  قبل 

يرتبطان بوجود م�ستويات منخف�سة من هرمون التوتر امل�سمى )كورتيزول( يف اللعاب.
الكائن  مقومات  من  واإمنا  عار�سًا،  اأمراً  لي�ص  العنف  اأن  فريى  النف�سي،  الجتاه  اأما 
الب�رسي، واأن العنف غريزة فطرية.ويف هذا ال�سياق، افرت�ص فرويد غريزتني اأ�سا�سيتني يف 
الإن�سان: الأوىل، غريزة احلياة التي تت�سمن جمموعة من القوى احليوية والدوافع الغريزية 
التي تهدف اإىل احل�سول على اللذة اجلن�سية وحفظ النوع.اأما الثانية، فهي غريزة الهدم اأو 
فهو  اأمرين،  اأ�سا�سا  ي�ستهدف  .والعنف   )1993 )كورناتون،  بالعدوانية  ترتبط  التي  املوت 
نف�سه  الوقت  يف  لكنه  البقاء–  اأجل  من  –ال�رساع  البقاء  باأ�سباب  للحياة  طاقاتنا  يح�سد 
اأعماق  تالزم  العاطفية  الزدواجية  وهذه  فرويد،  يرى  ح�سبما  باملوت  الرغبة  اإىل  يدفعنا 

النف�ص الب�رسية.
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من  جزءاً  يعدها  التي  العدوانية  اإىل  الفردي  العنف  يرد  النف�سي  املدخل  فاإن  وكذلك 
الطبيعة الإن�سانية، حيث يرى اأ�سحاب هذا الجتاه اأن كل عنف يحمل ق�سطًا من العدوانية، 
لكن لي�ص كل عدوانية تظهر مبظهر خارجي عنيف، لذلك يوؤكد املعتنقون لالجتاه النف�سي 
اأن اأ�سحاب العنف لديهم �سذوذ يف اجلانب الغريزي العاطفي، الأمر الذي يخلق لديهم ف�ساداً 
ُخلقيًا، ومياًل اإىل العنف، واإىل الك�سل، واإىل املبالغة يف غريزة القتال والدفاع، ويكون عادة 

م�سحوبًا بخلل يف اجلهاز الع�سبي )غامن، 2004( .
بينما يرى الجتاه النظري لالإحباط اأنه حالٌة من عدم الر�سا حتدث عندما يعرت�ص 
ال�سعي  يف  يبداأ  الذي  املحدد  الهدف  اإىل  الو�سول  وبني  بينه  يحول  عار�سًا  الفرد  طريق 
اأخرى  واأن ظروفًا  العدوان،  نزوة  اإثارة  يت�سبب يف  الإحباط  اأن  التري )1997(  اإليها.ويرى 
قد تتدخل وحتدد اإمكانية التعبري عنها يف �سكل فعل من اأفعال العنف، فكلما ارتفعت درجة 
قوة النزوة، وكلما طالت املدة الزمنية، ارتفعت درجة احتمال حتولها اإىل العنف.وقد و�سع 
العدوانية  لتف�سري  ال�سيكولوجية  القوانني  من  جمموعة   )1997( التري  يف  الوارد  )دولرد( 
ازدياد  يتنا�سب  توتر عدواين ينجم عن كبت،  الإحباطية منها: كل  النظرية  والعنف ح�سب 
العدوان مع ازدياد احلاجة املكبوتة، تزداد العدوانية مع ازدياد عنا�رس الكبت، اإن عملية 
�سد العدوانية يوؤدي اإىل عدوانية لحقة بينما التخفيف منها يقلل ولو موؤقتا من حدتها، 
ميكن  ل  وعندما  مبا�رس،  باأنه  العدوان  يو�سف  الإحباط.وهنا  م�سدر  نحو  العدوان  يوجه 
توجيهه نحو امل�سدر الأ�سلي لالإحباط، فاإنه يلجاأ اإىل توجيهه نحو م�سدر اأخر له عالقة 
مبا�رسة اأو رمزية بامل�سدر الأ�سلي، وت�سمى هذه الظاهرة بكب�ص الفداء، ومثال عليها املعلم 
الذي يحبط من قبل مديره يوجه العنف نحو طلبته، وكذلك الزوجة التي يعنفها زوجها تق�سو 

على اأطفالها )التري، 1997( .
اأما نظرية التعلم الجتماعي، فهي من اأكرث النظريات �سيوعًا يف تف�سري العنف، وترجع 
ال�سلوك العنيف �سلوك  اأن  حيث ترى   ،)Albert Bandura( األربت باندورا  اإىل  هذه النظرية 
متعلم، فالأفراد ينتهجون �سلوكيات عنيفة؛ لأنهم تعلموا مثل هذه ال�سلوكيات.وتوؤكد هذة 
النظرية على التفاعل بني ال�سخ�ص والبيئة، وحتاول حتديد الظروف واملواقف التي قد يتم 
يف �سوئها اخلروج عن النظام، وهي تعتمد على التقليد كطريق جيدة لتف�سري اأمناط معينة 
من ال�سلوك، فبع�ص �سمات ال�سخ�سية كالعنف قد يتعلمها الفرد من خالل حماكاته ل�سلوك 
الآخرين، وعندما يرى الفرد اأي نوع من املكافاأة اأو العقاب ميكن اأن يرتتب على �سلوكيات 
الآخرين، وبالتايل فمن املحتمل اأن يتم حماكاة وتقليد ال�ستجابات التي توؤدي اإىل نتائج 

قيمة، وهذا ما يعرف بالتدعيم الإيجابي )الطيار، 2005( .
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الجتماعية  املدر�سة  نظريات  اإحدى  وهي  الفارقة،  املخالطة  نظرية  فاإن  وكذلك 
من  الفرد  يتعلمه  متعلم  �سلوك  هو  الإجرامي  ال�سلوك  اأن  ترى  الإجرامي،  للعنف  املف�رّسة 
اإمكانية  زادت  كلما  وحميطه،  الفرد  بني  التقارب  درجة  زادت  فكلما  الجتماعي،  حميطه 
التعلم، فالفرد اإما اأن يحاط بقوى معادية للجرمية اأو جمنده لها، ونتيجة للمخالطة يح�سل 
اإن ال�سلوك  التدريب والتعليم )الطيار، 2005( .وتتلخ�ص فرو�ص هذه النظرية فيما ياأتي: 
ويت�سمن  املبا�رس،  بالت�سال  ويتاأثر  التفاعل،  طريق  عن  يكت�سب  متعلم  �سلوك  الإجرامي 
التدريب عليه، ويختلف بح�سب التكرار وال�ستمرار والأ�سبقية، واأنه يعرب عن حاجات وقيم 

عامة )طالب، 2002( .
قويًا يف  دوراً  يوؤدي  الجتماعي  التفكك  اأن  الجتماعي  التفكك  ترى نظرية  يف حني 
منو ظاهرة ال�سلوك املنحرف، باعتبار اأن الفرد يرتبط مبجموعة من الوحدات الجتماعية 
والنظم، وكل وحدة منها ت�سبع له بع�ص احلاجات، ولكل وحدة منها جمموعة من املعايري 
للثقافة  الوحدات املمثلة  ال�سلوك، فاإذا كانت تلك املعايري واحدة بالن�سبة لكل  التي تنظم 
يف املجتمع حينئذ ل توجد م�سكله، ولكن تظهر امل�سكلة حينما تختلف هذة الوحدات يف 
املعايري التي تنظم ال�سلوك )عبيد، 1986( .اإن فر�سة التماثل بني املعايري تزداد كلما كانت 
اإىل  اإذا ات�سعت دائرة تفاعله فذلك يوؤدي  اأما  اجلماعات التي يتفاعل معها الفرد حمدودة، 
حالة من الإ�سطراب يف املخزون املعريف للمعايري يف حالة وجود اأمناط ثقافية ومعايري 
خمتلفة بني اجلماعات، توؤدي اإىل �رساعات داخلية، وتف�سي بالنهاية اإىل اأمناط انحرافية 

)احلوات، 1993( .
 Elliott &( اأما اجتاه تزايد العنف يف مرحلة املراهقة التي اأ�سار اإليها اإيليوت وتولن
امللحوظ يف  التغري  توؤكد على  فاإنها  اإليهما يف )منيب و�سليمان، 2007(  امل�سار   )Tolan
ال�سلوك العدواين للمراهق، والذي يبداأ بالرتاجع يف بداية الع�رسينيات من عمر املراهق، كما 

اأن التغريات اجل�سمية واحل�سية توثر يف �سلوكات املراهقني ويف عالقاتهم مع الآخرين.
التي  �سواء  الأحادية  التف�سريات  رف�ص  من  ينطلق  التكاملي  الجتاه  فاإن  واأخرياً 
التي  تلك  اأو  النف�سية،  املدر�سة  اأو  البيولوجية،  املدر�سة  مثل:  كاأ�سا�ص  الفرد  على  تعتمد 
اأن �سلوك العنف ما هو  ال�سلوك العنفي.ويرى هذا الجتاه  تعتمد املجتمع كاأ�سا�ص لتف�سري 
والجتماعية،  والقت�سادية،  والنف�سية،  )البيولوجية،  العوامل  من  جمموعه  حم�سلة  اإل 
ا�ستجابة ملوقف معني يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي، يعي�ص  ال�سلوك يعد  ؛ لأن  وغريها( 
من  الجتاه  هذا  ومتداخلة.وينطلق  عديدة  بعوامل  ومتاأثر  عديدة  اجتماعية  اأو�ساط  يف 
ثالث نقاط اأ�سا�سية هي: الأوىل، �سمولية ال�سلوك الإجرامي التي تتكون من الفعل والفاعل، 
واجلرمية واملجرم معًا.والثانية، عدم الرتباط التي ت�سمل اجلمع بني جميع الخت�سا�سات 
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التي عاجلت اجلرمية وال�سلوكيات املنحرفة، والثالثة، هي تعدد العوامل، حيث اإن اجلرمية 
اأو ال�سلوكيات املنحرفة ل تف�رّس بعامل واحد، بل مبجموعة من العوامل املختلفة )طالب، 
املتعددة  العوامل  من  جمموعة  حم�سلة  هو  العنف  فاإن  الجتاه،  هذا  بح�سب  .اإذاً   )2002
واملت�سابكة، يرجع بع�سها اإىل عوامل بيولوجية، وبع�سها الآخر اإىل عوامل نف�سية، وبع�سها 
اإىل عوامل اجتماعية واقت�سادية، وبالتايل فاإن ال�سلوك العدواين ما هو اإل ا�ستجابة ملوقف 

معني يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي يعي�ص يف اأو�ساط اجتماعية عديدة.
ال�سلطة  اإغفال اجلوانب الجتماعية والقت�سادية املتمثلة يف غياب  وكذلك ل ميكن 
ال�سابطة يف الأ�رسة واملجتمع، و�سعف القوانني الرادعة، وغياب للقيم واملبادئ التي تدعم 
تقدم املجتمع وا�ستقراره، وانت�سار حالت الفقر املدقع مع قلة الإمكانات املادية واحليوية، 
الت�رسيعات  و�سعف  الجتماعي،  ال�سبط  و�سائل  و�سعف  الجتماعية،  التن�سئة  ومنطية 
اأو  الوالدين،  من  الزائدة  الق�سوة  مثل  الوالدية،  املعاملة  واأ�ساليب  املجتمعية،  والقوانني 

التدليل الزائد )بن دريدي، 2007( .
الإعالمية  املواد  من  بع�سًا  تبث  تلبث  فما  امل�سموعة  اأو  املرئية  الأعالم  و�سائل  اأما 
الذي  الأمر  قوية،  بطريقة  العنف  جت�سد  التي  وعاداته،  وقيمه  املجتمع  لآداب  املنافية 
يدفع العديد من اأطفالنا و�سبابنا اإىل التقليد الأعمى للعنف، وزرع ذلك العنف يف عقولهم 

ونفو�سهم.
اأو  الأقران  مع  ال�سلبي  للتفاعل  نتيجة  العنف  ظاهرة  يف  دور  اجلامعية  وللبيئة 
الالمنهجية املتنوعة،  الأن�سطة  اإىل خلٍل يف  الإدارة اجلامعية، بالإ�سافة  اأو مع  املدر�سني 

واأوقات الفراغ الكبرية و�سعف ا�ستغاللها.
املمتلكات  تخريب  يف  تتمثل  والدولة،  واملجتمع  الفرد  على  وخيمة  نتائج  وللعنف 
العامة، والعدوان امل�ساد، واجلنوح، والعزلة، وعدم الثقة بالنف�ص، وتدين التح�سيل الأكادميي، 
التغذية، واخلوف والكتئاب، وفقدان  النف�سي، وم�سكالت  والتقدير املتدين للذات، وال�سغط 
مواجهة  على  القدرة  وعدم  املحيطني،  الأفراد  مع  التعامل  يف  ال�سحيحة  الت�سال  قنوات 

التوتر وال�سغوط بطرق اإيجابية، وعدم القدرة على حل امل�سكالت )بن دريدي، 2007( .

مشكلة الدراسة: 
اأ�سبحت ظاهرة العنف الطالبي تتنامى ب�سكل م�سطرد يف اجلامعات الأردنية، كما 
اأنها بداأت  القرار وامل�سوؤولني وذوي الخت�سا�ص، كما  اأ�سحاب  العديد من  اأ�سبحت توؤرق 
تلقي باأعبائها على كاهل املجتمع، الأمر الذي مي�ص عاداته، وتقاليده، وقيمه، و�سلوكياته 
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الأردنية،  الأردنية:  اجلامعات  يف  تدري�سية  خربات  لديهم  الباحثني  اأن  واأخالقياته.ومبا 
الأهلية، وجامعة جر�ص  اإربد  الأردنية، وجامعة  والتكنولوجيا  العلوم  والريموك، وجامعة 
احلكومية  الأردنية  اجلامعات  اجلامعي يف  العنف  انت�سار  اأن ظاهرة  فقد لحظوا  الأهلية، 
واخلا�سة قد اأ�سبحت من الأحداث الف�سلية املتكررة التي ل تكاد تخلو جامعة منها، مما 
يعطل �سري العملية التدري�سية وتلحق اأ�رساراً ج�سيمة يف املمتلكات العامة للجامعات، كما 
يف  اأنه  ذلك  من  والأ�سواأ  الأعمال،  هذه  مثل  يف  امل�ساركني  بالطلبة  بليغة  اإ�سابات  تلحق 
بع�ص احلالت قد متتد اآثار العنف اجلامعي اإىل خارج الأ�سوار اإىل عنف جمتمعي تكون فيه 
امل�ساجرات  املتورطني يف  اإجمايل  اإح�سائية عن  ك�سفت   )2011( اأكرث.ويف عام  اخل�سائر 
اإىل  و�سل  العدد  اإجمايل  اأن  مبينة  املا�سي،  العام  ر�سمية  جامعات  �سبع  يف  حدثت  التي 
)835( طالبا، ف�سل منهم )268( طالبا، منهم )240( ف�ساًل موؤقت و )28( ف�سال نهائيا 

من اجلامعة )وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي، 2012( .

أهمية الدارسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف ناحيتني: النظرية والتطبيقية، فمن الناحية النظرية 
فاإنها تلقي ال�سوء على ظاهرة العنف اجلامعي التي اأ�سبحت ت�سكل حتديًا للنظام التعليمي 
اجلامعي:  للعنف  امل�سببة  العوامل  حتديد  خالل  من  وذلك  وموؤ�س�ساته،  الأردين  العايل 
جامعة  ت�ستهدف  الدرا�سة  هذه  فاإن  والإعالمية.وهكذا  والثقافية،  والجتماعية،  الرتبوية، 
العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي مل جُتَر فيها درا�سة تتناول ظاهرة العنف اجلامعي.اأما 
من الناحية التطبيقية، فاإن نتائج هذه الدرا�سة وبعد الوقوف على العوامل امل�سببة للعنف 
اتخاذ  يف  الأردنية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  القرار  �سناع  ت�ساعد  اأن  ميكن  اجلامعي 

الإجراءات الوقائية والعالجية ملواجهة هذه الظاهرة املقلقة.

هدف الدراسة: 
طلبة  نظر  وجهة  من  العنف  اأ�سباب  عن  الك�سف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  احلالية  تهدف 
القت�سادي،  وامل�ستوى  اجلن�ص،  من  كل  وعالقة  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

وامل�ستوى الدرا�سي، والتقدير الأكادميي ومكان الإقامة مب�سببات العنف.

أسئلة الدراسة: 
حاولت الدرا�سة احلالية وب�سكل حمدد االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 

ما العوامل امل�سببة للعنف لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية؟ . 1
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هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف، تعزى اإىل . 2
متغري اجلن�ص؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف، تعزى اإىل . 3
متغري الكلية؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف، تعزى اإىل . 4
متغري ال�سنة الدرا�سية؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف، تعزى اإىل . 5
متغري التقدير الأكادميي؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف، تعزى اإىل . 6
متغري مكان الإقامة؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف، تعزى اإىل . 7
متغري م�ستوى الدخل؟ 

التعريفات اإلجرائية: 

اأو  ◄ الفرد  عن  ت�سدر  التي  ال�سلوكية  الأمناط  من  جمموعة  هو  اجلامعي:  العنف 
القوانني  اإىل ت�رسفات غري اجتماعية وغري تربوية خطرية، تتعار�ص مع  اجلماعة، توؤدي 
مقيا�ص  على  املفحو�ص  عليها  يح�سل  التي  الدرجة  بح�سب  اإجرائيًا  واملواثيق.ويعّرف 

العوامل امل�سببة للعنف امُلعد خ�سي�سًا لأغرا�ص هذه الدرا�سة.
البكالوريو�ص  ◄ مرحلة  يف  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  الطلبة: 

امل�سجلون للف�سل الأول من العام الدرا�سي )2010/ 2011( .

حمددات الدراسة: 

مرحلة  يف  الأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رست 
البكالوريو�ص امل�سجلني للف�سل الأول من العام الدرا�سي )2010/ 2011( .وتتحدد نتائج 
فاإن  وثباتها.وكذلك  �سدقها  حيث  من  فيها  امل�ستخدمة  الأدوات  بطبيعة  الدرا�سة  هذه 
املفاهيم وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة حمددة بطبيعة التعريفات الإجرائية، 

وبالتايل فاإن اإمكانية تعميم النتائج تتحدد يف �سوء هذه التعريفات.
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الدراسات السابقة: 
العنيف  لل�سلوك  املهياأة  والجتماعية  الفيزيقية  البيئية  العوامل  اأهمية  من  للتحقق 
لدى الطلبة اجلامعيني، اأجرى العتيق واأحمد )1995( درا�سة على عينة موؤلفة من )700( 
منهم   )%28( اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  امل�رسية.اأ�سارت  اجلامعات  اإحدى  من  وطالبة  طالب 
يعانون من م�سكالت مادية كبرية، و )52%( منهم يعانون من م�سكالت مادية متو�سطة.كما 
اأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بني انخفا�ص امل�ستوى القت�سادي 

واحتمالية العنف.
واأجرى خم�س وحمدي )1999( درا�سة هدفت اإىل حتديد اأ�سباب امل�ساجرات الطالبية 
اختريوا  وطالبة،  طالبًا   )394( من  الدرا�سة  عينة  الأردنية.تاألفت  اجلامعة  يف  اجلماعية 
بالطريقة الع�سوائية الطبقية املنظمة.تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن امل�ساجرات الطالبية تتمركز 
لطلبة  الكلي  العدد  حيث  من  النطاق  حمدودة  واأنها  والجتماعية،  الإن�سانية  الكليات  يف 
اجلامعة، كما اأنها حمدودة التكرار.اأما بالن�سبة اإىل اأهم الأ�سباب فاإنها تعود اإىل التع�سب 
واخلالفات  الطلبة،  جمل�ص  وانتخابات  الطالبات،  ومعاك�سات  القربى،  وذوي  الع�سائري 

ال�سخ�سية بني الطلبة، وحب الظهور وال�ستعرا�ص، وقلة الوعي.
وال�سلوك  العنف  اإىل  امليل  اأجرى درا�سة بعنوان م�ستويات  فقد   )2001( الفقهاء  اأما 
طالبًا   )1461( من  مكونة  عينة  على  الأردن،  يف  فيالدلفيا  جامعة  طلبة  لدى  العدواين 
وطالبة من طلبة ال�سنة الأوىل والرابعة.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستويات ميل الطلبة اإىل 
ال�سلوك العدواين كانت على النحو التايل: )47.5%( ل يوجد لديهم ميل للعنف، و )%44.3( 

كانت بدرجة قليلة، و )8%( بدرجة متو�سطة، و )0.2%( بدرجة مرتفعة.
واأجرى منيزل و�سعود )2006( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل اأ�سباب العنف ومظاهره 
طالب   )2300( من  مكونة  احلكومية  الأردنية  اجلامعات  طلبة  من  عينة  لدى  واأ�ساليبه 
وطالبة.اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الذكور اأكرث عنفًا من الإناث.واأ�سارت النتائج كذلك عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف �سلوك العنف تعزى لطلبة الكليات الإن�سانية والكليات 
العلمية، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى اإىل كون الطالب يدر�ص على نفقته 

اخلا�سة اأو اأنه مبتعث، وتبعًا لعدد اأفراد الأ�رسة.
واأجرى ال�رضايره )2006( درا�سة بعنوان ظاهرة العنف واأ�سكاله ال�سائدة لدى طلبة 
اجلامعات احلكومية )الأردنية، وموؤتة، والريموك( .تكونت عينة الدرا�سة من )1500( طالب 
النوع  اإيجابية بني متغري  النتائج وجود عالقة  البكالوريو�ص.اأظهرت  وطالبة من م�ستوى 
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الجتماعي والعوامل الجتماعية، والعوامل القت�سادية، وكل من العنف اجل�سدي، والتحر�ص 
اجلن�سي، والعنف النف�سي، والتعدي على املمتلكات.كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود عالقة بني 
كل من النوع الجتماعي، والكلية، وامل�ستوى الجتماعي، واأ�سباب العنف املمار�ص داخل 

احلرم اجلامعي.
العنف  انت�سار  مدى  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   )2007( درا�سة  احلوامدة  اأجرى  كما 
الدرا�سة من )5520( طالبًا  واأ�سبابه بني طلبة اجلامعات الر�سمية واخلا�سة.تكونت عينة 
والزرقاء،  وموؤتة،  الأردنية،  اجلامعة  هي:  اأردنية،  جامعات  �ست  اإىل  ينتمون  وطالبة 
على  التعدي  ن�سبة  اأن  اإىل  النتائج  الأهلية.اأ�سارت  واإربد  التطبيقية،  والعلوم  والإ�رساء، 
التهديد، كما  التعر�ص املبا�رس لأنواع  انت�ساراً، تليها ن�سبة  الطلبة دون مربر كانت الأكرث 
والثانية،  الأوىل  ل�سالح  الدرا�سية  لل�سنة  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرت 
الإن�سانية.وقد  ل�سالح  والكلية  الأرياف،  ل�سالح  واملنطقة  الذكور،  ل�سالح  الطالب  وجن�ص 
زميل،  مناق�سة  الغ�سب عند  الآتي:  النحو  على  انت�ساراً  العنف  اأ�سكال  اأعلى درجات  جاءت 
والغ�ص يف المتحانات، وامل�ساغبة داخل املحا�رسة، والتحري�ص على عرقلة املحا�رسة، 
ممتلكات  واإتالف  واأدواتهم،  الزمالء  كتب  ورمي  النابية،  الألفاظ  با�ستخدام  والتحقري 
اجلامعة، و�رسب الزمالء بالأيدي.اأما فيما يتعلق بالعوامل الكامنة وراء ال�سلوك فقد برزت 
امل�ساواة  بعدم  وال�سعور  والقبلي،  القربى  والتع�سب  الزائد  بالكبت  ال�سعور  الآتية:  العوامل 
يف تطبيق القوانني، والرتكيز على اجلوانب الأكادميية واإهمال اجلوانب ال�سخ�سية للطالب، 
وعدم التكيف والن�سجام، وال�سعور بالنطواء داخل اجلامعة، وجندة الأ�سدقاء عند تعر�سهم 
لال�ستهزاء اأو العتداء عليهم، وال�سعور بوقت الفراغ، ومعاك�سة اجلن�ص الآخر، والتق�سري يف 

اأداء الواجبات، وا�ستخدام الألفاظ غري الالئقة مع الزمالء، واحلما�ص والغرية على الزميلة.
واأجرى منيب و�سليمان )2007( درا�سة هدفت اإىل معرفة طبيعة �سلوك العنف لدى 
من  وطالبة  طالب   )300( من  الدرا�سة  عينة  املختلفة.تكونت  باأبعاده  اجلامعي  ال�سباب 
اأق�سام كلية الرتبية يف جامعة عني �سم�ص.اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأهم الدوافع امل�سببة 
للعنف هي على الرتتيب: الدوافع النف�سية، ثم الدوافع الأ�رسية والقت�سادية، تليها الدوافع 
املتعلقة باجلوانب الإعالمية والدينية والدوافع الرتبوية والثقافية.ومل تظهر النتائج وجود 

عالقة ارتباطية بني الدرجة الكلية للعنف وامل�ستوى الجتماعي والقت�سادي لالأ�رسة.
واأجرى اأبو زهري والزعانني وحمد )2008( درا�سة هدفت اإىل معرفة اجتاهات طلبة 
 )365( من  الدرا�سة  عينة  اجلامعية.تكونت  احلياة  يف  العنف  نحو  الفل�سطينية  اجلامعات 
طالًبا وطالبة موزعني على معظم اجلامعات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.اأ�سارت نتائج 
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الدرا�سة اإىل وجود م�ستوى عاٍل من العنف لدى الطلبة، كما مل تظهر النتائج وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا تعزى ملتغري اجلن�ص، والإقامة، وامل�ستوى القت�سادي.

للعنف،  بامليل  التنبوؤ  على  وقدرتها  والجتماعية  النف�سية  املتغريات  لأهمية  ونظراً 
من  وطالبة  طالبًا   )2157( من  مكونة  عينة  على  درا�سة   )2009( ال�رسيفني  اأجرى  فقد 
اجلامعات الأردنية الر�سمية ممن مل ي�سبق لهم التورط باأعمال عنف، وعينة اأخرى مكونة 
من )80( طالبًا وطالبة ممن �سدر بحقهم عقوبة تاأديبية نتيجة ل�سرتاكهم باأعمال عنف 
لدى  متو�سطًا  كان  النف�سية  ال�سحة  م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  اجلامعات.ك�سفت  داخل 
الأوىل  العينة  اأفراد  لدى  مرتفعًا  كان  الجتماعية  املهارات  م�ستوى  واأن  العينتني،  اأفراد 
ومتو�سطًا لدى اأفراد العينة الثانية.وبينت النتائج اأي�سًا وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
يف متو�سطات امليل للعنف بني اجلن�سني ل�سالح الذكور، ولنوع ال�سكن ل�سالح من ي�سكنون 
ول�سالح  الكلية  وملتغري  املخيم،  يف  ي�سكنون  من  ول�سالح  ال�سكن  وملكان  الأ�سدقاء،  مع 
الكليات العلمية.واأظهرت النتائج اأن معامالت الرتباط بني م�ستوى امليل للعنف لدى اأفراد 
يف  متدنية،  كانت  والدميوغرافية  والجتماعية  النف�سية  املتغريات  من  وكل  الأوىل  العينة 

حني كانت مرتفعة لدى اأفراد العينة الثانية.
من  مكونة  عينة  على  درا�سة   )Sawewyc et al, 2009( واآخرون  �سيوك  واأجرى 
الفروق  معرفة  اإىل  هدفت  اأمريكية،  جامعات  خم�ص  من  جامعيًا،  وطالبة  طالبًا   )2091(
اجلن�سية يف التعر�ص للعنف داخل احلرم اجلامعي.اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن )17%( من 
الذكور و )16%( من الإناث كانوا قد تعر�سوا للعنف خالل �ستة الأ�سهر املا�سية، حيث كانت 

الإناث الأكرث عر�سة للعنف العاطفي، يف حني كان الذكور الأكرث عر�سة للعنف اجل�سدي.
يف  العنف  مب�سببات  تتعلق  درا�سة   )2010( وعكرو�س  ال�سويحات  اأجرى  وقد 
اجلامعات الأردنية من وجهة نظر طلبة اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�سة، على عينة 
عنقودية مكونة من )2100( طالب وطالبة.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الرتتيب التنازيل 
لأ�سباب العنف ودرجة اأهميتها بداأ من املهارات ال�سخ�سية للطلبة، ومن ثم اخللفية الرتبوية 
ال�سلة  ذات  العلمية  باجلوانب  منتهية  للطلبة  الثقافية  اخللفية  ثم  للطلبة،  والجتماعية 

بالدرا�سة.
واأجرى ال�سبيحي والرواجفة )2010( درا�سة هدفها التعرف اإىل م�ساركة الطلبة يف 
العنف داخل اجلامعات وعالقته ببع�ص املتغريات: امل�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي، 
طالب   )1000( على  الدرا�سة  الثقافية.ا�ستملت  واخللفية  والدخل،  واجلن�ص،  والتخ�س�ص، 
لدرجة  الدرا�سية،  وامل�ستويات  التخ�س�سات  مبختلف  الأردنية،  اجلامعة  طلبة  من  وطالبة 
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البكالوريو�ص.اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ساركة الطلبة 
وملتغري  الأوىل،  ال�سنة  طلبة  ل�سالح  الدرا�سي  امل�ستوى  ملتغري  تعزى  اجلامعي  بالعنف 
املنخف�ص،  الدخل  ل�سالح  الدخل  وملتغري  املنخف�ص،  املعدل  ل�سالح  الرتاكمي  املعدل 
وملتغري اجلن�ص ل�سالح الذكور، وملتغري ال�سكن ل�سالح �سكان الريف والبادية واملخيمات.
كما خل�ست نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأكرث الأ�سباب التي تدفع الطلبة اإىل امل�ساركة يف العنف 
الثقة  وعدم  اجلامعة،  اأنظمة  بظلم  وال�سعور  والأ�سدقاء،  والأقارب،  للع�سرية،  التع�سب  هو 

بامل�ستقبل، وال�سعور بالرف�ص من اجلن�ص الآخر.
اأجريت على عينة مكونة من )300(  التي   )Layden, 2010( ليدن  وخل�ست درا�سة 
اأن )60%( من  اإىل  الأمريكية  اإحدى اجلامعات  البكالوريو�ص يف  طالب وطالبة يف مرحلة 
Harbored Recent Homicidal Fan�( من الإناث تراودهم اأفكار بالقتل )%32 )للذكور و 
النارية  الأ�سلحة  با�ستخدام  القتل  مبمار�سة  الأفكار  لديهم  منهم  الغالبية  واأن   ،  )tasies
امل�سهورة  والأغاين  والإذاعات،  والأفالم،  بالتلفاز،  التاأثر  م�سدرها  كان  اأخرى  وبدائل 

. )Popular Songs” )Joseph( للمطرب
 Drysdale,( وقد تو�سلت الدرا�سة التي اأجراها دراي�سيدل، ومود�سل�سكي، و�ساميونز
Modzeleski, and Simons, 2010( التي ت�سمنت مراجعة نتائج )272( حادثة عنف، 
و�سملت الفرتة الزمنية 1900- 2008، والتي كان لها تاأثري يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
الأمريكية، اإىل اأن ثالثة اأرباع احلوادث كان فيها مرتكب العنف ي�ستهدف اأ�سخا�سًا بعينهم، 
يف حني اأظهرت النتائج اأن ال�ستهداف الع�سوائي لالأ�سخا�ص قد �سّكل الن�سبة القليلة.كما مل 
داخل  لل�سحايا  الع�سوائي  ال�ستهداف  وراء  تقف  التي  الأ�سباب  الدرا�سة من حتديد  تتمكن 

احلرم اجلامعي.
طالٍب   )7000( من  مكونة  عينة  على  درا�سة   )Hollis, 2010( هولي�س  اأجرى  كما 
الطلبة  معرفة  كيفية  من  التحقق  اإىل  هدفت  خمتلفة  اأمريكية  جامعات  ثماين  من  وطالبة 
ال�سخ�سية. �سالمتهم  ب�ساأن  م�ستوى وعيهم  اجلامعي، ومعرفة  احلرم  داخل  العنف  بجرائم 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الطلبة لديهم م�ستوى مرتفع من الوعي ب�ساأن �سالمتهم ال�سخ�سية، 
كما كان هناك دور كبري لو�سائل الت�سال الداخلية واخلارجية )الربيد الإلكرتوين وتغطية 

و�سائل الإعالم( للجامعة يف ن�رس الوعي الأمني.
كما اأجرى جوفر واآخرون )Gover et al, 2011( درا�سة مقارنة بني الطلبة اجلامعيني 
يف كل من الوليات الأمريكية املتحدة وكوريا اجلنوبية هدفت اإىل التحقق من العالقة بني 
بالعنف.تاألفت  النف�ص وعالقتهما  م�ستوى �سبط  وتدين  الطفولة،  املعاملة يف مرحلة  �سوء 
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عينة الدرا�سة من )1588( طالبًا وطالبة.بينت نتائج الدرا�سة اأن املتغريين ال�سابقني هما 
متنباآن رئي�سان؛ اإما ملمار�سة العنف اأو للوقوع �سحية للعنف النف�سي اأو اجل�سدي.

كما اأجرى هارت ومايث )Hart and Miethe, 2011( درا�سة على عينة موؤلفة من 
)1431( طالبًا وطالبة هدفت التعرف اإىل الظروف امل�ساحبة للعنف لدى طلبة اجلامعيني، 
حيث تناولت الدرا�سة الفرتة الزمنية من 1995- 2005.اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن العنف 
الذي يتعر�ص له الطلبة يحدث يف ظروف و�سياقات متعددة.واأ�سارت النتائج اأي�سًا اإىل اأن 
اجلامعي  احلرم  خارج  الذكور  الطلبة  على  الب�سيطة  العتداءات  هو  �سيوعًا  الأكرث  ال�سياق 
 )Off- campus Violence( واأمام املارة.وعلى الرغم من اأن العنف خارج احلرم اجلامعي
الأكرث �سيوعًا ن�سبيًا من العنف داخل احلرم اجلامعي )In- campus Violence( ، اإل اأن 

الظروف كانت مت�سابهة فيما بينهما.
واأجرت غنيم )Ghoneem, 2012( درا�سة هدفت قيا�ص اجتاهات طلبة كلية الأمرية 
رحمة يف جامعة البلقاء التطبيقية نحو العنف اجلامعي، على عينة مكونة من )242( طالبًا 
وطالبة.اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اجتاهات الطلبة ودوافعهم نحو العنف كانت متدنية، 
وبينت النتائج اأي�سًا وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح الذكور، 
الدرا�سي  التح�سيل  ومل�ستوى  والثانية،  الأوىل  ال�سنة  طلبة  ل�سالح  الدرا�سي  وللم�ستوى 
اإح�سائية تعزى  الدرا�سة وجود فروق ذات دللة  التقدير املتدين.يف حني مل تظهر  ل�سالح 

ملتغري التخ�س�ص وامل�ستوى القت�سادي.
يالحظ مما �سبق اأن نتائج الدرا�سات ال�سابقة اأظهرت اأن امل�ساجرات الطالبية تتمركز 
2006؛  و�سعود،  منيزل  1999؛  وحمدي،  )خم�ص  والجتماعية:  الإن�سانية  الكليات  يف 
احلوامدة، 2007؛ ال�رسايره، 2006؛ ال�سبيحي والرواجفة، 2010( .يف حني اأ�سارت نتائج 
)منيزل  الإناث:  عن  الذكور  لدى  يزداد  الطالبي  العنف  م�ستوى  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�ص 
و�سعود، 2006؛ ال�رسايره، 2006؛ احلوامده، 2007؛ اأبو زهري والزعانني وحمد، 2008؛ 

. )Ghoneem, 2012 ؛Layden, 2010 ال�رسيفني، 2009؛ ال�سبيحي والرواجفة، 2010؛
العنف اجلامعي يرتبط بامل�ستوى القت�سادي  اأن  اأخرى  اأظهرت نتائج درا�سات  كما 
و�سليمان،  منيب  2006؛  ال�رسايره،  1995؛  واحمد،  )العتيق  الطالب:  لأ�رسة  املنخف�ص 
اأ�سارت  اأبو زهري والزعانني وحمد، 2008؛ ال�سبيحي والرواجفة، 2010( .بينما  2007؛ 
نتائج درا�سات اأخرى ارتباط العنف اجلامعي بال�سنة الدرا�سية، واملعدل الرتاكمي، ومكان 
ال�سبيحي  2010؛  وعكرو�ص،  ال�سويحات  2009؛  ال�رسيفني،  2007؛  )احلوامدة،  ال�سكن 

. )Ghoneem, 2012 والرواجفة، 2010؛
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النظري،  ال�سابقة يف حتديد الإطار  الدرا�سات  الباحثون من  ا�ستفاد  اأخرى  ومن جهة 
وم�سكلة الدرا�سة، واأهدافها، واأداة الدرا�سة، وتف�سري نتائجها.ومن اجلدير بالذكر، اأن درا�سة 
اأ�سباب العنف من وجهة نظر طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مل جتر بعد، ولعل 

هذا اأهم ما مييز الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

العلوم  جامعة  يف  ملتحقني  وطالبة  طالب   )25،800( من  الدرا�سة  جمتمع  تاألف 
اجلامعة  وت�سُم  اجلامعي،  للعام  البكالوريو�ص  م�ستوى  يف  الأردنية  والتكنولوجيا 
الدرا�سة  عينة  .وتكونت   )2012 العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  )وزارة  كلية   )12(
م�سجلني  جميعًا  كانوا  الأردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  من  طالب   )2000( من 
الطبقية  بالطريقة  اختريوا   ،  )2010  /2011( الدرا�سي  العام  من  الأول  الف�سل  يف 
اأفراد العينة  )Stratified Random Sampling( ، ويبني اجلدول )1( توزيع  الع�سوائية 

الدرا�سة. ملتغريات  وفقًا 
الجدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات المستقلة

الن�سبةالتكرارامل�ستوىاملتغري

54.1%1081ذكراجلن�ص
46.0 %919اأنثى

الكليات
33.8%676الطبية

34.9%697الهند�سية
31.4%627العلمية

ال�سنة الدرا�سية

20.5%409ال�سنة الأوىل
31.3%625ال�سنة الثانية
23.9%477ال�سنة الثالثة
17.3%346ال�سنة الرابعة

7.2%143ال�سنة اخلام�سة
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التقدير الأكادميي

5.8%116متميز )92 فاأكرث( 
9.4%187ممتاز )اأقل من 92- 84( 

29.1%581جيد جداً )اأقل من 84- 76( 
41.5%830جيد )اأقل من 76- 68( 

14.3%286مقبول )اأقل من 68- 60( 

مكان الإقامة
66.9%1337مدينة
29.9%597قرية

30.3%66بادية

18.3%366مرتفع )اأكرث من 1000 دينار اأردين( الدخل
47.0%939متو�سط )اأقل من 1000- 5000 دينار اأردين( 

34.8%695متدين )اقل من 5000 دينار اأردين( 

)ن= 2000( 

أداة القياس:

طور الباحثون مقيا�ص العوامل امل�سببة للعنف لدى الطلبة اجلامعيني معتمدين على 
عدد من املقايي�ص العربية ذات ال�سلة، ومن اأبرزها املقايي�ص امل�ستخدمة يف درا�سة بيومي 
)2009( ، ودرا�سة منيب و�سليمان )2007( ، ودرا�سة ال�رسيفني )2009( ، ودرا�سة الطيار 
، ودرا�سة  ال�سويحات وعكرو�ص )2010(  ، ودرا�سة  ال�رسايرة )2006(  ، ودرا�سة   )2005(

ال�سبيحي والرواجفة )2010( .
اأربعة اأبعاد، وبعد التحكيم تاألف  وقد بلغت فقرات املقيا�ص )60( فقرة توزعت على 
من )52( فقرة توزعت على اأربعة اأبعاد هي: العوامل النف�سية، والعوامل الأ�رسية، والعوامل 
حيث  ليكرت  لطريقة  ا�ستناداً  املقيا�ص  �سّمم  الإعالمية.وقد  والعوامل  والثقافية،  الرتبوية 
ُدّرجت الإجابة اإىل )موافق ب�سدة( ، ولها خم�ص درجات، و )موافق( ولها اأربع درجات، و )ل 
اأدري( ولها ثالثة درجات، و )غري موافق( ولها درجتان، و )غري موافق ب�سدة( ولها درجة 

واحدة.
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صدق املقياس وثباته: 

صدق املقياس: 
للتاأكد من �سدق املقيا�ص فقد اأجري له �سدق املحتوى بعر�سه على ثمانية من اأع�ساء 
هيئة التدري�ص يف ق�سمي علم النف�ص يف اجلامعة الأردنية وجامعة الريموك؛ اإذ ُطلب منهم 
اإبداء راأيهم يف الفقرات من حيث �سياغتها اللغوية، ومدى مالءمتها للمجالت، حيث اعتمد 
الباحثون ن�سبة اتفاق )80%( فما فوق، وبناًء عليه فقد اأعيدت �سياغة بع�ص الفقرات يف 

�سوء مالحظاتهم.
ثبات املقياس: 

للتاأكد من ثبات املقيا�ص فقد ُح�سب معامل الت�ساق الداخلي للمقيا�ص بتطبيقه على 
عينة ا�ستطالعية تكونت من )60( طالبًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة.وقد بلغت قيمة 

كرونباخ األفا )α = 0.85( ، واجلدول )2( يبني ذلك.
الجدول )2( 

معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لكل من أبعاد مقياس العنف الجامعي والمقياس ككل

االت�ساق الداخلياملجالالرقم

0.83العوامل النف�سية1
0.85العوامل الأ�رسية2
0.82الرتبوية والثقافية3
0.84الإعالمية4

0.85املقيا�س ككل

املعاجلة اإلحصائية: 

وا�ستخدم  الأول،  لل�سوؤال  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  الدرا�سة  اأ�سئلة  عن  لالإجابة 
الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  حني  يف  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة   )t� test( اختبار 
)One� Way ANOVA( لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث، والرابع، واخلام�ص، وال�ساد�ص، وال�سابع.

إجراءات الدراسة: 
ُوّزع املقيا�ص على الطلبة اأثناء املحا�رسات، وُو�سح لهم الهدف من اإجراء هذه الدرا�سة، 
لتحفيزهم على اأخذ الأمر بجدية عند قيامهم مبلء املقيا�ص، واأُكد لهم اأن م�ساركتهم طوعية، 
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واأن البيانات التي �ستجمع �ست�ستخدم لأغرا�ص البحث العلمي فقط، واأنه غري مطلوٍب منهم 
الطلبة حوايل )15( دقيقة لتعبئة  ال�سخ�سية، واحتاج  البيانات  اأ�سمائهم كجزء من  كتابة 

املقيا�ص.

متغريات الدراسة: 

ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات االآتية: 
اجلن�ص: ذكر، واأنثى. 1
مكان الإقامة: مدينة، وريف، وبادية. 2
متو�سط . 3  ،  )1000 من  )اأكرث  ]مرتفع  ومتدٍن:  ومتو�سط،  مرتفع،  الدخل:  م�ستوى 

)500- 1000( متدٍن )اأقل من 500([ دينار اأردين
امل�ستوى الدرا�سي: �سنة اأوىل، و�سنة ثانية، و�سنة ثالثة، و�سنة رابعة، و�سنة خام�سة.. 4
التقدير الأكادميي: متميز، وممتاز، وجيد جداً، وجيد، ومقبول.. 5
الكليات وت�سمل ثالثة جمموعات، هي: . 6
وال�سيدلة،  - البيطري،  والطب  الأ�سنان،  وطب  واجلراحة،  الطب  الطبية:  الكليات 

والتمري�ص.
الكليات الهند�سية: الهند�سة، والعمارة، والزراعة. -
الكليات العلمية: العلوم والآداب، والعلوم الطبية التطبيقية، تكنولوجيا املعلومات. -

نتائج الدراسة: 
اأوًل- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول:  ◄

العلوم  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  للعنف  امل�سببة  العوامل  ما 
احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة  االأردنية؟  والتكنولوجيا 

والنحرافات املعيارية لأبعاد املقيا�ص واملقيا�ص ككل، واجلدول )3( يبني ذلك.
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع المسببة للعنف ألفراد عينة الدراسة 
حسب األبعاد الفرعية والمقياس ككل

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعوامل

2.52770.78954النف�سية
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعوامل

2.92540.92491الأ�رسية
2.80280.77027الرتبوية

2.78190.91645الإعالمية 

2.75590.67904الكلي

اأن اأكرث العوامل امل�سببة للعنف هي العوامل الأ�رسية التي ح�سلت  يبني اجلدول )3( 
ح�سابي  مبتو�سط  الرتبوية  العوامل  تليها   ،  )2.9254( مقداره  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  على 
مقداره )2.8028( ، وكانت العوامل النف�سية اأقل العوامل امل�سببة للعنف مبتو�سط ح�سابي 

مقداره )2.5277( .
ثانيًا- النتائج املتعقلة بال�سوؤال الثاين:  ◄

امل�سببة  العوامل  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تعزى  االأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  للعنف 
اإىل متغري اجلن�س؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
املعيارية لأداء الطلبة وا�ستخدم اختبار )T� test( للك�سف عن دللة الفروق بني املتو�سطات 

احل�سابية للطلبة الذكور والإناث على الأداة ككل، واجلدول )4( يو�سح ذلك.
الجدول )4( 

 نتائج اختبار )T- test( ألفراد عينة الدراسة حسب الجنس

م�ستوى الداللةقيمه t- testاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياجلن�س

2.83990.731396.053الذكور
*0.000

2.65710.597216.152الإناث

. )0.05 ≤ α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دلله  ذات  فروقًا  هناك  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
)α ≥ 0.05( بني متو�سط درجات الذكور )2.8399( ومتو�سط درجات الإناث )2.6571( 

فيما يتعلق بالعوامل امل�سببة للعنف تعزى ملتغري اجلن�ص وكانت ل�سالح الذكور.
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ثالثًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث ◄
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف لدى 
عينه من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One� Way ANOVA( ملقارنة 
املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية املكونة من 
اجلدول  .ويبني  واخلام�سة(  والرابعة،  والثالثة،  والثانية،  )الأوىل،  هي:  م�ستويات،  خم�سة 
)5( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للفروق يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا 

ملتغري ال�سنة الدرا�سية.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددال�سنة الدرا�سية

4092.61060.63671ال�سنة الأوىل
6252.76820.69765ال�سنة الثانية
4772.78970.65733ال�سنة الثالثة
3462.84180.67465ال�سنة الرابعة

1432.79720.74043ال�سنة اخلام�سة
20002.75590.67904املجموع

يت�سح من اجلدول )5( اأن املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري 
ال�سنة الدرا�سية كانت مرتفعة لدى طلبة ال�سنة الرابعة، يليها طلبة ال�سنة اخلام�سة، واأقلها 
كانت لدى طلبة ال�سنة الأوىل.كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن املتو�سطات احل�سابية ترتاوح بني 
)2.61- 2.84( .وملعرفة دللة الفروق بني مواقع هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار حتليل 

التباين الأحادي املبينة نتائجه يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

 نتائج تحليل التباين األحادي ألفراد عينة الدراسة تبعًا للمستوى الدراسي

قيمة الداللةقيمة fمتو�سط جمموع املربعاتدرجة احلريةم�سادر التباين

0.00*12.06643.0166.615بني املجموعات
909.66819950.456داخل املجموعات

921.7341999الكلي

. )0.05 ≤ α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى*
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 )0.05 ≤  α( اإح�سائية عند م�ستوى يظهر من اجلدول )6( وجود فروق ذات دللة 
عن  ككل.وللك�سف  املجال  وعلى  الدرا�سية  ال�سنة  ملتغري  تبعًا  للعنف  امل�سببة  للدوافع 
 )7( واجلدول  البعدية،  للمقارنات   )Scheffe( �سيفيه  اختبار  ا�ستخدم  مت  الفروق  مواقع 

يو�سح ذلك.
الجدول )7( 

نتائج اختبار شيفيه ) )Scheffe للمقارنات البعدية تبعًا للمستوى الدراسي

الو�سط احل�سابيال�سنة الدرا�سية
اخلام�سةالرابعةالثالثةالثانية االأوىل

2.61062.76822.78972.84182.7972
0.1866 2.61060.15760.17910.2311 الأوىل

0.0290 2.76820.02150.0735 الثانية
2.78970.05210.0075 الثالثة
0.0446 2.8418 الرابعة

2.7972 اخلام�سة

للمستوى الدراسي وال تمثل مستوى   القيم الموجودة في الجدول تمثل الفروق بين المتوسطات تبعاً 
الداللة

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  �سيفيه  اختبار  نتائج  ت�سري 
)α ≥ 0.05( يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية بني طلبة ال�سنة الأوىل 
والثانية، وذلك ل�سالح طلبة ال�سنة الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.7682( مقارنة مع 

املتو�سط احل�سابي لطلبة ال�سنة الأوىل الذي بلغ )2.6106( .
 )0.05 ≤ α( كما ك�سفت النتائج عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
بلغ  ح�سابي  مبتو�سط  الثالثة  ال�سنة  طلبة  ل�سالح  وذلك  والثالثة،  الأوىل  ال�سنة  طلبة  بني 

)2.7897( ، مقارنة مبتو�سط ح�سابي لطلبة ال�سنة الأوىل الذي بلغ )2.6106( .
كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق بني طلبة ال�سنة الأوىل وبني طلبة ال�سنة الرابعة 
ل�سالح طلبة ال�سنة الرابعة مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.8418( مقارنة مع املتو�سط احل�سابي 
اأن اأكرث الطلبة عنفًا هم طلبة ال�سنة  لطلبة ال�سنة الأوىل البالغ )2.6106( ؛ مما يدل على 

الرابعة تليها الثالثة فالثانية، واأقل طلبة ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة اخلام�سة.
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رابعًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع:  ◄
امل�سببة  العوامل  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تعزى  االأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  للعنف 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي  االأكادميي؟  التقدير  ملتغري 
تبعًا  للعنف  امل�سببة  العوامل  يف  احل�سابية  املتو�سطات  ملقارنة   )One� Way ANOVA(
الذي يتكون من خم�سة م�ستويات وهي: )متميز، وممتاز، وجيد  الأكادميي  التقدير  ملتغري 

جداً، وجيد، ومقبول( ويبني اجلدولن )8( و )9( نتائج ذلك التحليل.
الجدول )8( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير التقدير األكاديمي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالتقدير

1162.65450.68257متميز
1872.69910.71191ممتاز

5812.75440.70040جيد جداً
8302.77060.66308جيد

2862.79480.65551مقبول

20002.75590.67904املجموع 

تبعًا  للعنف  امل�سببة  العوامل  يف  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )8( اجلدول  من  يت�سح 
ح�سابي  مبتو�سط  املقبول،  التقدير  اأ�سحاب  لدى  مرتفعة  كانت  الأكادميي  التقدير  ملتغري 
ح�سابي  مبتو�سط  املتميز،  التقدير  اأ�سحاب  لدى  منخف�سة  وكانت   ،  )2.7948( مقداره 

مقداره )2.6545( .

الجدول )9( 
نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way ANOVA( لعينة الدراسة تبعًا للتقدير األكاديمي

قيمة الداللةقيمة fمتو�سط جمموع املربعاتدرجة احلريةم�سادر التباين

2.40840.6021.3070.265بني املجموعات
919.32519950.461داخل املجموعات

291.7341999الكلي

. )0.05 ≤ α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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التقدير  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )9( اجلدول  يف  يظهر 
لدى  العنف  ي�سبب  ل  متغري  الأكادميي  التقدير  اأن  يعني  مما  ككل،  الأداة  على  الأكادميي 

الطلبة.
خام�سًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�ص:  ◄

امل�سببة  العوامل  م�ستوى  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
تعزى  االأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  للعنف 
ملتغري مكان اإقامة الطالب؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي 
تبعًا  للعنف  امل�سببة  العوامل  يف  احل�سابية  املتو�سطات  ملقارنة   )One� Way ANOVA(
والبادية(  والقرية،  )املدينة،  هي:  م�ستويات  ثالثة  من  يتكون  الذي  الإقامة  مكان  ملتغري 
العوامل  يف  للفروق  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )10( اجلدول  .ويبني 

امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري مكان الإقامة.
الجدول )10( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة حسب متغير مكان اإلقامة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمكان االإقامة

13372.74380.67740املدينة
5972.75530.68434القرية

663.00670.62292البادية
20002.75590.67904املجموع

تبعًا  للعنف  امل�سببة  العوامل  احل�سابية يف  املتو�سطات  اأن   )10( اجلدول  يت�سح من 
ملتغري مكان الإقامة كانت مرتفعة لدى الطلبة القاطنني يف البادية مبتو�سط ح�سابي مقداره 
.وللك�سف عن  )3.0067(، واأقلها لدى �سكان املدينة مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.7438( 
مواقع الفروق اجلوهرية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي كما هو مو�سح يف اجلدول )11( .

الجدول )11( 
 نتائج تحليل التباين األحادي )One- Way ANOVA( تبعًا لمتغير مكان اإلقامة

قيمة الداللةقيمة Fمتو�سط جمموع املربعاتدرجة احلريةم�سادر التباين

4.34722.1744.7320.009بني املجموعات
917.38619970.459داخل املجموعات

921.7341999الكلي

. )0.05 ≤ α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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يظهر اجلدول )11( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف الدوافع امل�سببة للعنف تبعًا 
�سيفيه  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  مواقع  الأداة ككل.وللك�سف عن  على  الإقامة  مكان  ملتغري 

)Scheffe( للمقارنات البعدية، واجلدول )12( يو�سح ذلك.

الجدول )12( 
 نتائج اختبار شفيه )Scheffe( للمقارنات البعدية تبعًا لمتغير االقامة

الو�سط احل�سابيمكان االإقامة
الباديةالقريةاملدينة

2.74382.75533.0067
2.74380.01150.2629املدينة
2.75530.2514القرية

3.0067البادية

 القيم الموجودة في الجدول تمثل الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير االقامة وال تمثل مستوى الداللة

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  �سيفيه  اختبار  نتائج  ت�سري 
املدينة،  �سكان  الإقامة بني  تبعًا ملتغري مكان  للعنف  امل�سببة  العوامل  0.05( يف   ≤  α(
و�سكان البادية ل�سالح �سكان البادية مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.0067( مقارنة ب�سكان 

املدينة مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.7438( .
كما اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( بني �سكان الريف 
و�سكان البادية، ل�سالح �سكان البادية مبتو�سط ح�سابي مقداره )3.0067( مقارنة ب�سكان 
الريف مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.7553( ؛ مما يدل على اأن �سكان البادية هم اأكرث عنفًا 

من �سكان املدينة و الريف واأقل عنفًا هم �سكان املدينة.
�ساد�سًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�ص:  ◄

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف 
تعزى ملتغري  االأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى 
 )One� Way ANOVA( الدخل؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
ملقارنة املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري م�ستوى الدخل.ويبني 
امل�سبة  العوامل  يف  للفروق  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )13( اجلدول 

للعنف تبعًا ملتغري م�ستوى الدخل.
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الجدول )13( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة تبعًا للمتغير الدخل.

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددم�ستوى الدخل

3662.77920.72508مرتفع
9392.71360.64700متو�سط

6952.80090.69363متدين

20002.75590.67904الكلي

للعنف  امل�سببة  العوامل  يف  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
تبعًا ملتغري م�ستوى الدخل كانت مرتفعة لدى اأ�سحاب الدخل املتدين، مبتو�سط ح�سابي 
ح�سابي  مبتو�سط  املتو�سط  الدخل  اأ�سحاب  لدى  العوامل  واأقل   ،  )2.8009( مقداره 
التباين  حتليل  ا�ستخدم  احلقيقية  الفروق  مواقع  عن  .وللك�سف   )2.7136( مقداره 

الأحادي )One� way ANOVA( ، واجلدول )14( يو�سح ذلك.
الجدول )14( 

تحليل التباين األحادي )One- way ANOVA( لعينة الدراسة تبعًا لمتغير الدخل

قيمة الداللةقيمة fمتو�سط جمموع املربعاتدرجة احلريةم�سادر التباين

3.28721.6433.5730.028بني املجموعات
918.44719970.460داخل املجموعات

921.7341999الكلي

. )0.05 ≤ α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 )0.05 ≤ α( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )يتبني من اجلدول )14
للعوامل امل�سببة للعنف تبعًا مل�ستوى الدخل على الأداة ككل.وللك�سف عن مواقع تلك الفروق 

ا�ستخدم اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية، واجلدول )15( يبني ذلك.
الجدول )15( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعًا لمتغير الدخل

متدينمتو�سطمرتفعالو�سط احل�سابيم�ستوى الدخل

2.77922.77922.71362.8009مرتفع
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متدينمتو�سطمرتفعالو�سط احل�سابيم�ستوى الدخل

2.71360.06560.0216متو�سط
2.80090.0873متدين

 القيم الموجودة في الجدول تمثل الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير الدخل وال تمثل مستوى الداللة

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  �سيفيه  اختبار  نتائج  ت�سري 
≥ 0.05( يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري م�ستوى الدخل بني متو�سطي الدخل   α(
ومتدين الدخل ل�سالح متدين الدخل، مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.8009( مقارنة مبتو�سطي 
الدخل، مبتو�سط ح�سابي مقداره )2.7136( ، وهذا ي�سري اإىل اأن العوامل امل�سببة للعنف اأكرث 

لدى اأ�سحاب الدخل املتدين.
�سابعًا- النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�سابع: ◄

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف 
لدى عينه من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية تعزى اإىل متغري 
 )One� Way ANOVA( الكلية؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
ملقارنة املتو�سطات احل�سابية للدوافع امل�سببة للعنف تبعًا الكليات التي تتكون من ثالثة 
احل�سابية  املتو�سطات  يبني   )16( واجلدول  والعلمية،  والهند�سية،  الطبية،  هي:  م�ستويات، 

والنحرافات املعيارية للفروق يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري الكلية.
الجدول )16( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة تبعًا لمتغير الكلية

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكلية

6762.76700.70499الطبية
6972.76070.62612الهند�سية

6272.73860.70724العلمية

20002.75590.67904الكلي

يت�سح من اجلدول )16( اأعاله اأن املتو�سطات احل�سابية للدوافع امل�سببة للعنف، تبعًا 
ملتغري الكلية كانت مرتفعه لدى طلبة الكليات الطبية، ومبتو�سط ح�سابي مقداره )2.7670( 
بني  الفروق  دللة  يبني   )17( واجلدول   ،  )2.7386( العلمية  الكليات  طلبة  لدى  واأقلها   ،

متو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبعًا ملتغري الكلية.
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الجدول )17( 
نتائج تحليل التباين األحادي )One- way ANOVA( لعينة الدراسة تبعًا لمتغير الكلية

قيمة الداللةقيمة fمتو�سط جمموع املربعاتدرجة احلريةم�سادر التباين

0.28820.1440.3120.732بني املجموعات
921.44619970.461داخل املجموعات

921.7341999الكلي

.)0.05 ≤ α( الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  اأعاله عدم وجود  اجلدول  يتبني من 
)α ≥ 0.05( ، تبعًا لنتائج الكلية على الأداة ككل؛ مما يعني اأن متغري الكلية ل يعد عاماًل 

م�سببًا للعنف اجلامعي.

مناقشة النتائج: 
العوامل  يليها  الأ�رسية  العوامل  للعنف هي  امل�سببة  العوامل  اأكرث  اأن  النتائج  اأظهرت 
الرتبوية، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل طبيعة التن�سئة الأ�رسية واملحيط الجتماعي، فالأ�رسة 
هي النواة الأ�سا�سية للفرد، منها يكت�سب الفرد عاداته وتقاليده وقيمه ومبادئه، والأهم من 
يف:  املتمثلة  الأ�رسية  امل�سكالت  فاإن  وكذلك  تفكريه،  طبيعة  من  املنطلقة  �سلوكياته  ذلك 
)حالت الطالق، وفقدان اأحد الوالدين، وحالت النف�سال، وال�رساعات واخلالفات الأ�رسية 
الواحدة،  الأ�رسة  اأفراد  بني  والتوا�سل  الت�سال  قنوات  وفقدان  الأ�رسة،  وحجم  امل�ستمرة، 
وغريها من امل�سكالت ذات ال�سلة( ، جتعل الفرد يف دائرة القلق والتوتر والإحباط، وبذلك 
 )1999( وحمدي  خم�ص  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  تعار�ست  للعنف.وقد  عر�سة  اأكرث  يكون 
ودرا�سة منيب و�سليمان )2007( اللتني اأ�سارت نتائجهما اإىل اأن العوامل النف�سية قد احتلت 
خم�ص  درا�سة  مع  تتعار�ص  الأ�رسية.كما  العوامل  تلتها  للعنف،  كم�سبب  الأوىل  املرتبة 
وذوي  الع�سائري  التع�سب  اإىل  يعود  العنف  اأ�سباب  اأهم  اأن  بينت  التي   )1999( وحمدي 
القربى، ومعاك�سات الطالبات، وانتخابات جمل�ص الطلبة، واخلالفات ال�سخ�سية بني الطلبة، 

وحب الظهور وال�ستعرا�ص، وقلة الوعي.
وفيما يتعلق مبتغري اجلن�ص، فقد اأظهرت النتائج اأن الذكور اأكرث عنفًا من الإناث، ويعزو 
الباحثان ال�سبب اإىل طبيعة التن�سئة الجتماعية التي تويل اأهمية خا�سة لالأبناء الذكور من 
حيث الرتبية على ال�سالبة والتحمل، والدفاع عن نف�سه يف املواقف التي تتطلب ذلك.كذلك 
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فالقوة  والإناث،  الذكور  من  لكل  اجلن�سي  بالدور  الفرد  باإك�ساب  اأي�سًا  معنية  الأ�رسة  فاإن 
والغلظة والنخوة هي من �سفات الرجولة التي يجب اأن يتمتع فيها الذكور دون غريهم.يف 
حني اأن النعومة والأنوثة واخلجل هي من ال�سفات املحمودة يف الأنثى، ولهذا توؤدي الأدوار 
اجلن�سية امل�ستمدة من الأ�رسة واملحيط الجتماعي دوراً رئي�سًا يف ت�سكيل ال�سلوك.وقد اتفقت 
نتيجة الدرا�سة احلالية مع كل من درا�سة ال�سبيحي والرواجفة )2010( ، ودرا�سة ال�رسيفني 
)2009( ، ودرا�سة احلوامده )2007( ، ودرا�سة الفقهاء )2001( ، ودرا�سة منيزل و�سعود 
)2006( ، ودرا�سة غنيم )Ghoneem, 2012( التي اأ�سارت نتائجها اإىل اأن الذكور اأكرث عنفًا 
من الإناث، بينما مل تتفق مع درا�سة اأبوزهري والزعانني وحمد )2008( التي اأظهرت عدم 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص.
كما اأظهرت النتائج اأن طلبة ال�سنة الرابعة هم اأكرث عنفًا يليهم طلبة ال�سنة اخلام�سة، 
�سعوبة  من  املتكررة  الإحباطات  اإىل  ال�سبب  الباحثون  ويعزو  الأوىل،  ال�سنة  طلبة  واأقلهم 
الأكادميية.كما  املعدلت  وتدين  النف�سية  وال�سغوط  الأخرية،  ال�سنوات  يف  الدرا�سية  املواد 
اأنه من املمكن القول اإن التقليد يوؤدي دوراً يف اإحداث العنف؛ اأي اأن الطلبة قد تعلموا من 
بع�سهم بع�سًا �سلوكيات العنف كو�سيلة للظهور والربوز اأمام اجلن�ص الآخر جم�سدين مفهوم 
الفتوة.وقد تعار�ست هذه النتيجة مع درا�سة ال�سبيحي والرواجفة )2010( ، ودرا�سة غنيم 

)Ghoneem, 2012( يف اأن طلبة ال�سنة الأوىل هم الأكرث عنفًا ولي�ص الرابعة.

واأظهرت النتائج كذلك اأن العنف مرتفع لدى اأ�سحاب التقدير املقبول، ويعزى ال�سبب 
معاجلة  على  قدرتهم  و�سعف  الطلبة،  هوؤلء  لدى  املتدين  والجتماعي  املعريف  النمو  اإىل 
امل�سكالت التي يتعر�سون لها.اأما الطلبة املتفوقون الذين يتمتعون بقدر عاٍل من الإح�سا�ص 
بامل�سوؤولية وبنية معرفية قوية متكنهم من التعامل مع الآخرين من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب 
اجتماعية  مهارة  لديهم  املنخف�سة  املعدلت  ذوي  الطلبة  اإن  القول  ح�سارية.وميكن  اأكرث 
الذين  الطلبة  اأن  اأظهرت  التي   )2009( ال�رسيفني  درا�سة  اإليه  خل�ست  ما  وهذا  متدنية، 
ا�سرتكوا يف العنف اجلامعي كان م�ستوى املهارات الجتماعية لديهم متو�سطًا.وقد اتفقت 
نتيجة هذه الدرا�سة مع كل من درا�سة خم�ص وحمدي )1999( ودرا�سة ال�سبيحي والرواجفة 
)2010( ، ودرا�سة الفقهاء )2001( ، ودرا�سة غنيم )Ghoneem, 2012( التي اأظهرت اأن 

الطلبة ذوي املعدلت املنخف�سة هم اأكرث عنفًا.
وفيما يتعلق مبتغري مكان اإقامة الطالب، فقد اأظهرت النتائج اأن العنف يظهر وا�سحًا 
اأن �سكان  اإىل  ال�سبب يف ذلك  البادية واأقلها يف املدينة، ويعزى  القاطنني يف  الطلبة  لدى 
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البادية مرتبطون يبع�سهم بع�سًا بعالقات اجتماعية قوية جداً جتعلهم يعي�سون يف دائرة 
بع�سا بع�سهم  عن  يدافعون  جتعلهم  التي  الع�سائرية(  )النخوة  القوي  الع�سائري   التع�سب 
اتفقت هذه  الأ�سباب.وقد  النظر عن  الأزمات بغ�ص  اإىل بع�سهم يف وقت  والوقوف جنبًا   ،ً
 ،  )1999( وحمدي  وخم�ص   ،  )2010( والرواجفة  ال�سبيحي  من  كل  درا�سة  مع  النتيجة 
طلبة  اأن  اإىل  نتائجها  التي خل�ست   )2010( وال�سويحات وعكرو�ص   ،  )2007( واحلوامده 
اإىل  اأ�سارت  التي   )2009( ال�رسيفني  درا�سة  مع  تعار�ست  حني  عنفًا.يف  اأكرث  هم  البادية 
درا�سة  مع  تتعار�ص  كما  للعنف،  مياًل  الأكرث  هم  املخيمات  يف  يقطنون  الذين  الطلبة  اأن 
اأبوزهري والزعانني وحمد )2008( التي مل تظهر فروقًا ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 

مكان الإقامة.
الدخل  اأ�سحاب  ل�سالح  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد 
املتدين، ويعزى ال�سبب اإىل اأن اأ�سحاب الدخول املنخف�سة هم اأكرث توتراً، وهم اأكرث النا�ص 
الدرا�سة  اتفقت  والثانوية.وقد  الأ�سا�سية  حاجاتهم  اإ�سباع  �سعف  ب�سبب  لالإحباط؛  عر�سة 
احلالية مع درا�سة ال�سبيحي والرواجفة )2010( التي اأ�سارت اإىل اأن الطلبة ذوي الدخول 
املتدنية هم اأكرث عنفًا.كما اتفقت مع درا�سة العتيق واأحمد )1995( التي اأ�سارت اإىل وجود 
العنف.بينما  القت�سادي واحتمالية  امل�ستوى  انخفا�ص  دالة بني  ارتباطية موجبة  عالقة 
تعار�ست مع درا�سة منيب و�سليمان )2007( التي اأظهرت عدم وجود عالقة ارتباطية بني 
درا�سة  اختلفت مع  لالأ�رسة.كما  والقت�سادي  الجتماعي  وامل�ستوى  للعنف  الكلية  الدرجة 
اأبوزهري والزعانني، وحمد )2008( ، ودرا�سة غنيم )Ghoneem, 2012( التي اأظهرت عدم 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري امل�ستوى القت�سادي.
ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تبعًا ملتغري الكلية، ويعزى ال�سبب 
اإىل اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية هي جامعة تقنية حتت�سن التخ�س�سات العلمية 
الأخرى  الأردنية  اجلامعات  وعلى عك�ص  فيها حمدودة،  الأدبية  التخ�س�سات  اإن  يف حني 
غنيم  ودرا�سة   ،  )2006( و�سعود  منيزل  درا�سة  مع  اتفقت  تخ�س�ساتها.وقد  يف  املكتملة 
العنف  �سلوك  اإح�سائية يف  اللتنْي مل تظهرا وجود فروق ذات دللة   )Ghoneem, 2012(

تعزى لطلبة الكليات الإن�سانية والكليات العلمية.فيما اختلفت هذه النتيجة مع درا�سة خم�ص 
وحمدي )1999( التي تو�سلت اإىل اأن امل�ساجرات الطالبية تتمركز يف الكليات الإن�سانية 

والجتماعية.
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التوصيات: 

اأظهرت نتائج الدرا�سة احلالية بو�سوح اأن العوامل امل�سببة للعنف تختلف وفقًا لعدٍد 
الربامج  توؤخذ بالعتبار عند تطوير  اأن  ينبغي  والتي  والبيئية،  الجتماعية  املتغريات  من 
العالجية الهادفة اإىل احلد من ظاهرة العنف.ويف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثون 

باالآتي: 
اإجراء درا�سات اأخرى تبحث ال�سرتاتيجيات الوقائية والعالجية.. 1
العنف . 2 اأخرى حول ظاهرة  موؤ�رسات  اإىل  للتو�سل  اإ�سافية  قيا�ص  اأدوات  ا�ستخدام 

اجلامعي واملجتمعي.
اإعداد برامج خا�سة لطلبة البادية والأرياف تت�سمن مهارات التوا�سل، وطرق حل . 3

امل�سكالت، ومهارات احلوار وتقبل الآخر.
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