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د. اسماعيل الزيود
د. فاطمه الطراونه

العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

ملخص: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل الأ�سباب الكامنة وراء العنف الطالبي يف اجلامعات 
جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  درا�سة  وهي  واملظاهر،  الأ�سباب  حيث  من  الأردنية 
للدرا�سة، وزِّعت على عينة طبقية ع�سوائية بلغ عددها 450  ا�ستبانة  ّممت  البرتا، حيث �سُ
الإح�سائي يف  للتحليل  ا�ستبانة �ساحلة  اأن ما جمموعه )416(  وقد وجد  طالبًا وطالبًة، 
النتائج  اأظهرت  االإح�سائي  التحليل  خالل  ومن  لعام2013م،  الثاين  الدرا�سي  الف�سل 

الرتتيب التنازيل الأ�سباب العنف اجلامعي كما ياأتي: 
جاء يف املرتبة الأوىل اأن اجلانب النف�سي للطالب هو امل�سبب للعنف، حيث اأظهرت  ♦

الدرا�سة اأن ال�سطرابات النف�سية والقلق النف�سي يوؤثر على الطالب ويدفع به اإىل العنف.
اأما العامل الثاين فكان الفروقات الجتماعية وامل�ستويات القت�سادية املتفاوتة  ♦

بني الطلبة كم�سبب اآخر للعنف اجلامعي، حيث اأظهرت الدرا�سة اأن هذه الفروقات الجتماعية 
تولد اإح�سا�سًا لدى بع�ص الطلبة باحلقد على و�سعه القت�سادي والعائلي، الأمر الذي يدفعه 

اأحيانًا اإىل ممار�سة العنف.
يف  ♦ واملحاباة  اجلامعية  القوانني  تطبيق  يف  الو�ساطة  فكان  الثالث  العامل  اأما 

تطبيقها، الأمر الذي يدفع ببع�ص الطلبة اإىل ال�سعور بالغنب والتمرد وبالتايل تف�سي العنف.
احلرم  داخل  العنف  اأ�سباب  ملناق�سة  وطني  موؤمتر  عقد  ب�رسورة  الدرا�سة  واأو�ست 
عدم  اإىل  اإ�سافة  اجلامعي،  احلرم  داخل  �رسطة  وجود  و�رسورة  وعواقبه،  اجلامعي 
والتدخالت  ال�سغوط  حتت  اجلامعات  يف  الطلبة  تاأديب  جمال�ص  قرارات  عن  الرتاجع 

اخلارجية.
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Student Violent Behavior in Jordanian 
Universities Applied Study on a Sample 

of Students from Petra University

Abstract: 

This study aimed to identify the causes of violent behavior of students at 
Jordanian Universities: its causes and manifestations, This is an applied study 
on a sample of students from Petra University.A questionnaire was developed 
for the purpose of the study, and was distributed to an Appliance Random 
Sample of (450) students, it was found that a total of (416) questionnaires 
were valid for statistical analysis in the second semester of 2013.Through 
statistical analysis, the results showed a descending order of campus violence 
factors as follows: 

 ♦ The first factor of violence was the student psychological situation, Where 
the study showed that mental disorders and anxiety affect the student and 
lead him to violence.

 ♦ The second factor was the social differences and the varying levels of 
economic status among students as a factor of campus violence.The 
study showed that these differences generate a sense of social hatred 
among some students concerning economic and family conditions which 
sometimes lead students exercise violence.

 ♦ The third factor was favoritism in the application of university rules 
(Wasta) which drives some students to feel a sense of injustice and 
rebellion and thus to practice violence.
The study recommended that a national conference be organized to 

discuss the causes of campus violence and its consequences.The presence of 
the police inside the university campus is necessary.As well, the decisions of 
boards of disciplining students in universities should not be undone under the 
effect of any external interference.
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مقدمة: 
وقابيل، وهناك  النزاع بني هابيل  منذ  التاريخ،  بداية  منذ  الوجود  قدم  قدمي  العنف 
الذي  والعنف  الغ�سب،  لنفعالت  ا�ستجابة  واأنه  العنف،  على  التاريخ  متالأ  و�سواهد  اأدلة 
اإىل حدوث  اأدى  اأحداث و�رساعات  من  تبعها  وما  اخلالفة،  على  وعثمان  علي  ح�سل بني 
تاأثرياً  اأثرت  وجماعات  فرق  اإىل  امل�سلمني  وانق�سام  ال�سالمية  اخلالفة  موؤ�س�سة  يف  �رسخ 
كبرياً على امل�سلمني، لذلك فجذور العنف ممتدة قدميًا، وهو مرافق للمجتمعات.ثم ما كان 
�سائداً عند العرب يف اجلاهلية حيث كانوا يفاخرون يف القبيلة، ولكن عندما جاء الإ�سالم 
ابرز  اأحدى  الع�سبية وحاربها، ولكن مل ينجح بالق�ساء عليها لأ�سباب متعددة، وهي  نبذ 

ا�سكالت الت�سامنات املتخلفة. )اخلويل، 2006( .
اأزلية  ظاهرة  وهو  كافة،  الإن�سانية  املجتمعات  تعم  التي  امل�سكالت  من  العنف  يعد 
رافقت الإن�سان منذ الأزل، اإل اأنه يختلف تبعًا لظروف تلك املجتمعات، ويف الفرتات الأخرية 
�سهد الردن مظاهر متعددة من اأ�سكال العنف كالعنف الأ�رسي �سد املراأة والطفل والعنف 
هذه  يف  حديثنا  مو�سوع  وهو  الأردنية  اجلامعات  يف  اجلامعي  العنف  واأخرياً  املجتمعي 

الدرا�سة.
لقد ت�سدرت م�سكلة العنف اجلامعي يف الأردن موؤخراً ال�سحف والدرا�سات الأكادميية 
هذه  تنامي  من  باحلد  تنادي  التي  واملحا�رسات  الندوات  من  العديد  وعقدت  املختلفة، 
لتزايدها  نتيجة  وذلك  الإقليم،  م�ستوى  على  التعليم  �سمعة  على  �سلبًا  اأثرت  التي  امل�سكلة 
اأخطر امل�سكالت التي تواجه الطلبة  التعليمية، واأ�سبح العنف اجلامعي من  يف موؤ�س�ساتنا 
من  للحد  الالزمة  احللول  اتخاذ  على  مبفردها  قادرة  غري  اجلامعة  وغدت  اجلامعات،  يف 
تنامي العنف اجلامعي، مما اأدى اإىل اأحباط كبري لدى الطلبة، نتيجة لعدم قدرة اجلهات ذات 
العالقة على التدخل، وحل هذه امل�سكلة التي اأ�سبحت اآخذة يف التجذر يف بع�ص اجلامعات، 
م�سكلة  حلل  وا�سحة  رادعة  �سيا�سة  اتخاذ  وعدم  احلكومة  تتخذها  التي  الالمبالة  اإن  ثم 
العنف اجلامعي زاد من �سوء النظرة العامة لل�رسوح التعليمية ودورها الإيجابي، واأن ما 
موؤتة واحل�سني،  العام احلايل 2013م يف جامعتي  واأيار من  ني�سان  �سهري  ح�سل خالل 
وما جنم عنه يف تلك اجلامعتني من وفيات بني �سفوف الطلبة والأكادميني ليظهر بجالء 
اأن تكون هي النربا�ص للقيادة  حالة الرتدي والنكو�ص الفكري بني �رسيحة من املفرت�ص 
وا�ست�رساف امل�ستقبل، فلماذا تزايد العنف اجلامعي يف جامعاتنا يف ظل هذه املرحلة التي 
مبعزل  تكون  اأن  ميكن  ل  اجلامعي  العنف  درا�سة  اإن  واقت�ساديًا؟  اجتماعيًا  تطوراً  ت�سهد 
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اأ�سبابها  عن درا�سة ال�سياق العام للظاهرة، فالبد من درا�سة ظاهرة العنف والوقوف على 
واأ�سكالها وعنا�رسها وكل ما يتعلق بها.

تعد ظاهرة العنف ب�سكل عام من اأكرث الظواهر التي ت�ستدعي اهتمام اجلهات احلكومية 
امل�ساهد  من  العنف،  م�سهد  بات  اأخرى.لقد  جهة  من  الرتبوية  والأ�رسة  جهة  من  املختلفة 
والتخريب  ال�سغب  اأعمال  تكون  اأزمة،  دون  من  اأ�سبوع  مير  ل  اإذ  الأردن،  يف  بروزاً  الأكرث 
اإىل �رسورة تدار�ص هذه الظاهرة؛ ونظراً  حا�رسة فيها، مما دفع جهات �سيا�سية وحزبية 
جديدة  ميدانية  درا�سة  عمل  ا�ستوجب  التعليمية  موؤ�س�ساتنا  يف  الظاهرة  هذه  حجم  لتزايد 
ومبتغريات تعتمد الدقة يف الوقوف على الأ�سباب وامل�سببات للعنف اجلامعي الذي ل ميكن 

اجتزاوؤه عن ال�سياق العام ملا يحدث يف املجتمع.
لقد قدمت درا�سات واأبحاث عديدة عن العنف ركزت على العنف الطالبي، نظراً لكرثة 
امل�ساجرات يف موؤ�س�ساتنا التعليمية، ولعدم القدرة على ايجاد حلول جذرية ناجعة لها، مما 
دفعنا لإجراء درا�سة جديدة عن حول اأ�سباب العنف ومظاهره ونتائجه للخروج بتو�سيات 
اإىل جهات رقابية  اأكادميني  اإىل متخ�س�سني  اأطراف املعادلة كافة من �سباب  لعلها تفيد 

وموؤ�س�سات اأمنية واإدارات جامعية.
وتتاأكد مربرات هذه الدرا�سة- ويف هذا الوقت بالتحديد حول العنف اجلامعي 

يف االأردن- باأ�سباب عدة: 
الإقليمية . 1 الأو�ساع  ا�سطراب  انعك�ست عليه �رساعات نتيجة  الأردين  اإن املجتمع 

والعاملية يبدو �سداها فى ظهور حركات الرف�ص ال�سعبي، وارتفاع معدلت العنف املوجه 
وال�سباب  عام  ب�سكل  املجتمع  يعانيها  اأزمة  هناك  اأن  يوؤكد  الذى  الأمر  املتباينة،  ب�سوره 

ب�سكل خا�ص.
احلرم . 2 داخل  للعنف  امليل  واأ�سبح  اجلامعي،  ال�سباب  بني  العنف  ظاهرة  تزايد 

اجلامعي من الأمور املعتادة، مما يوؤكد احلاجة اإىل درا�سة جديرة ت�سهم باإلقاء ال�سوء على 
هذه الظاهرة من جديد.

اأهداف معينة، وهو يعك�ص حالة . 3 اأ�سبح اللجوء للعنف بني النا�ص و�سيلة لتحقيق 
اخللل يف البناء الجتماعي والتعليمي يف الأردن.

الك�سف عن اأبرز اأ�سباب ظاهرة العنف املجتمعي، وتزايدها يف الآونة الأخرية حيث . 4
خرجت عن كونها م�سكلة اإىل ظاهرة اجتماعية مقلقة جتاوزت احلد.وملا لها من تاأثري بالغ 

لأنها تخ�ص اأكرث من ن�سف املجتمع الأردين وهم فئة ال�سباب.
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اإن البيئة التعليمية يف الأردن بحاجة اإىل مزيد من الدرا�سات حول العنف، وعلى . 5
اإجراء  يتطلب  الأمر  فاإن  كافة،  وجمالته  باأ�سكاله  العنف  عن  الدرا�سات  تنوع  من  الرغم 
مزيد من الدرا�سات امليدانية وو�سع برامج واخلروج بنتائج من �سانها تعديل هذا ال�سلوك 

والتخفيف منه.
�ست�سكل هذه الدرا�سة اإطاراً ير�سد القائمني والدار�سني للرتكيز على اأهمية احلد من . 6

ال�سباب خا�سة يف  فئة  على  والرتكيز  منها  للتخفيف  كفيلة  برامج  الظاهرة، وو�سع  هذه 
اجلامعة الأردنية.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:	
م�سكلة  بروز  وراء  الكامنة  الأ�سباب  من  جملة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى 
العنف بني الطلبة يف اجلامعات الأردنية، التي تتمثل يف الأ�سباب الجتماعية والقت�سادية 
اجلامعي  بالعنف  الجتماعية  املتغريات  بع�ص  عالقة  اإىل  التعرف  ثم  ومن  والتعليمية، 

كمتغري اجلن�ص والعمر وال�سنة الدرا�سية.
اأما ت�ساوؤالتها فهي: اأن هذه الدرا�سة ت�سعى جاهدة اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية 
تف�سريها،  والرتبية  الجتماع  علم  حقلي  يف  واملتخ�س�سون  الأكادمييون  يحاول  التي 

وتتمحور ت�ساوؤلت الدرا�سة على ما ياأتي: 
ما الأ�سباب الجتماعية والقت�سادية والتعليمية الكامنة وراء العنف بني ال�سباب . 1

يف اجلامعات الأردنية؟ 
ما عالقة متغري اجلن�ص بالعنف بني ال�سباب يف اجلامعات الأردنية؟ . 2
ما عالقة متغري العمر بالعنف بني ال�سباب يف اجلامعات الأردنية؟ . 3
ما عالقة متغري ال�سنة الدرا�سية بالعنف بني ال�سباب يف اجلامعات الأردنية؟ . 4

أهمية الدراسة: 
لها  بيئة  يف  ومظاهره  العنف  اأ�سباب  عن  الك�سف  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تتمثل 
خ�سو�سيتها، وهي البيئة اجلامعية يف جمتمع له قيمة وتقاليده واأعرافه.كما تاأتي اأهميتها 

ل�ستثمار نتائج البحث يف و�سع برامج اإر�سادية ملواجهة هذه الأ�سباب واحلد من اآثارها.
أهداف الدراسة: 

والنف�سية . 1 والثقافية،  والتعليمية،  والقت�سادية،  الجتماعية  الأ�سباب  اإىل  التعرف 
للعنف بني ال�سباب يف اجلامعات الأردنية.
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الدرا�سية وعالقتها . 2 ال�سنة  العمر ومتغري  اإىل عالقة متغري اجلن�ص ومتغري  التعرف 
بالعنف بني ال�سباب يف اجلامعات الأردنية.

مفاهيم الدراسة النظرية:
الو�سيط  الرفق، ويف املعجم  اللغة هي قلة  العنف لغة هو كلمة عنف )ع، ن، ف( يف 
عنف اي ال�سدة والق�سوة. )املعجم الو�سيط، 1985( .ُعرف العنف يف بع�ص الدرا�سات لغًة: 
هو كل قول اأو فعل �سد الراأفة والرفق واللني وهو الو�سيلة الأخرية يف يد الإن�سان لالإفالت 
من ماأزق )ابن منظور، )د: ت( وغامن، 2002م( .وهو ا�ستخدام القوة ا�ستخدامًا غري م�رسوٍع 
التلف  اأو  اإحلاق ال�رسر  اإرادي بق�سد  اأنه فعل  ا�ستخدام ال�سغط )بدوي، 1978( ويعرف  اأو 
اأو حكومية. )خريف، 2002، 54؛ اخلتاتنة،  اأهلية  اأو من�ساآت  اأ�سياء وممتلكات،  اأو تخريب 

 )2007
ال�سدة والتعنيف والتفريغ، والعنف يف معناه اللغوي �سد  والعنف ا�سطالحًا هو من 
الرفق، وعنفوان ال�سيء: اأوله، وهو يف عنفوان �سبابه: اأي قوته، وعنَّفه تعنيفًا: لمه وعتب 
عليه.مما يعني اأن العنف �سد الراأفة متمثاًل يف ا�ستخدام القوة القولية اأو الفعلية �سد �سخ�ص 
والتدمري  وامل�ساجرة  الأ�سياء  بع�ص  �رسقة  يف  الفرد  رغبة  اأنه  اأي�سًا:  العنف  اآخر.ويعّرف 

والإيذاء وخمالفة القوانني )اخلتاتنة، 2007م( .
وقد يختلط مفهوم العنف مع الإرهاب والتطرف اإل اأن هناك �سلة بينهما فالتطرف 
اأعم، حيث يكون الفكر وال�سلوك اأو العمل، والإرهاب قد يكون يف جهة معينة، والعنف ثمرة 
للتطرف اأو مظهر من مظاهره. )ابو زنيد، 2000( .اأما اجلذر التاريخي لكلمة )عنف( املرتبطة 
بالكلمة الالتينية )فيولر( التي تعني العمل باخل�سونة والعنف والنتهاك واملخالفة.وهناك 
مق�سود  با�ستخدام  يتميز  العدوان  �سور  من  �سورة  فالعنف  والعدوان،  العنف  بني  تداخل 
للقوة )زايد2002( .وتذكر درا�سات اأخرى اأنواعًا اأخرى للعنف منها: العنف الفردي، والعنف 
اجلماعي، ومنها العنف اجل�سدي الذي يكون عن طريق ال�سجار بالأيدي مثل ال�رسب على 
الوجه، والإفراط يف ا�ستخدام العقاقري، وحمل ال�سالح )املخاريز، 2006م( .وهناك العنف 
اللفظي وهو الكالم غري الالئق والتهديد، وا�ستخدام الألفاظ النابية، وهناك العنف الرمزي 
الذي يتمثل يف التجاهل وعدم الرد، وت�سري درا�سات حديثة الأ�سكال اأخرى للعنف منها: 

العنف التلقائي: الذي يحدث فجاأة.. 1
العنف ال�سيا�سي: حوله ال�سلطة.. 2
)عمر، . 3 والزوجات  الأزواج  وبني  والأبناء  الآباء  بني  يكون  الذي  الأ�رسي  العنف 

1998م؛ الزغول واخرون. )عال اخلتاتنة، 2007( 
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العنف الطالبي: 
حلل  ال�سباب  بع�ص  اإليه  يلجاأ  الذي  العدواين  ال�سلوك  وهو  الدرا�سة،  مو�سوع  وهو 
م�سكالتهم حني يعجز العقل عن الإقناع، ويبداأ بعجزه عن الإدارك والفهم وذلك حني يعجز 
فثمة  بينها،  والعالقات  حوله  التي  بالأ�سياء  الإحاطة  الأ�سا�سي  عمله  ممار�سة  عن  العقل 
عجز عن العلم والفهم، مما يوؤدي اإىل انغالقه ويف انغالق العقل تتكلم اليد. )خم�ص وحمدي 
اأنه امليل اإىل   ،Gurrوغر Graham وحداد، 1999( ، ويعرفه العاملان المريكيان غراهام
الأذى  التهديد لإحلاق  اأو  الفعلي للقوة  الأذى اجل�سدي بالأ�سخا�ص، وهو ال�ستخدام  اإيقاع 

وال�رسر بالأ�سخا�ص والإتالف للممتلكات. )غراهام وغر، 1969( .
ويعّد هذا ال�سلوك العدواين من اأخطر امل�سكالت التي تواجه الو�سط اجلامعي مبكوناته 
املختلفة، حيث يلجاأ بع�سهم للعنف حني يعجز العقل عن الإقناع، ويبداأ بعجزه عن الإدراك 
والفهم، وذلك حني يعجز العقل عن ممار�سة عمله الأ�سا�سي الإحاطة بالأ�سياء التي حوله، 
العقل  انغالق  انغالقه، ويف  اإىل  يوؤدي  العلم والفهم، مما  والعالقات بينها، فثمة عجز عن 

تتكلم اليد )خم�ص واآخرون، 1999م( .

الرؤى النظرية املفسرة للعنف: 
لقد بذات جهود كبرية لتف�سري العنف ب�سكل عام، وقد ا�ستند هذه التف�سري على نظريات 
من  بد  ل  اأنه  راأينا  وقد  للعنف،  ومعمقا  حقيقيًا  فهمًا  جتد  اأن  حتاول  ومتنوعة،  خمتلفة 
اعتبارات  من  بذلك  م�ستندين  اجلامعي  العنف  لتف�سري  النظريات  هذه  ببع�ص  ال�ستعانة 
مفادها اأن العنف اجلامعي ل ميكن عزله عن الطار العام وهو العنف خارج ا�سوار اجلامعة، 
وهو ما ا�سطلح على ت�سميته العنف املجتمعي، وافرت�سنا اأن الأ�سباب اخلارجية قد متتد اإىل 
اجلامعات وطلبتها بال�ستناد اإىل اأن موؤ�س�سات التن�سئة واحدة ومعروفة، وهي من ت�سقل 
وجماعات  العبادة  ودور  واملدر�سة  فالأ�رسة  وايجابًا  �سلبًا  باجتاهاتها  وتوؤثر  ال�سخ�سية 
لنا  جاز  اإذا  الظاهرة،  هذه  من  احلد  اأو  تنامي  يف  كبري  �سان  ذات  كلها  والإعالم  الرفاق 
اعتبارها ظاهرة اجتماعية، نتيجة ملا اأحدثته من قلق لل�سيا�سية واملتخ�س�سني على حد 

�سواء، ومن هذه النظريات التي ن�ستعني ببع�سها لتف�سري ال�سلوك العنفي داخل اجلامعة:  
بتف�سري  التي تهتم  ال�سو�سيولوجية  النظريات  اأهم  النظرية  التعلم، وتعّد هذه  نظريات 
�سلوك العنف، وهي من اأكرث النظريات �سيوعًا يف تف�سري العنف حيث تفرت�ص اأن الأ�سخا�ص 
يتعلمون العنف بالطريقة نف�سها التي يتعلمون بها اأمناط ال�سلوك الأخرى، واأن عملية التعلم 
تبداأ بالأ�رسة، فبع�ص الآباء ي�سجعون اأبناءهم على الت�رسف بعنف مع الآخرين يف بع�ص 
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املواقف.واهتم الربت باندورا Pandora يف �سل�سلة ابحاثه عن نظريات العنف بهذه النظرية 
اإذ  اأن معظم �سلوك الإن�سان �سلوك متعلم، ويتم تعلمه من خالل القدوة  حيث يرى باندورا 
ميكن للفرد من خالل مالحظة �سلوك الآخرين اأن يتعلم كيفية اإجناز ال�سلوك اجلديد، وقد حدد 
Pandora ثالثة م�سادر رئي�سة للعنف هي الأ�رسة، وثقافة املجتمع، والقتداء بالنموذج 

الرمزي، وهي التي ت�سبب العنف بدرجات متفاوتة. )عبادة واأبو دوج، 2008( .
اأما النظرية ال�رساعية فتنظر املارك�سية اإىل العنف ال�سيا�سي كعنف اجتماعي تاريخي 
وليد الظروف الجتماعية والقت�سادية للمجتمع املتناق�ص مبتطلبات العالقات امللمو�سة 
والتناق�سات وال�رساع الطبقية، وتقوم هذه النظرية على الفكر املارك�سي الذي يرجع العنف 
يف املجتمع اإىل ال�رساع، وخا�سة ال�رساع الطبقي، وال�رساع اأي�سا ميتد لي�سمل ال�رساعات 
وال�رساع  ال�سلطة،  على  وال�رساع  امل�سالح  و�رساع  كافة،  والدينية  والإثنية  ال�سيا�سية 
ميثل الرتبة اخل�سبة لزيادة مظاهر العنف يف الوقت الراهن، وبخا�سة يف ظل عدم توازن 
القوى، فعادة ما مييل الطرف الأقوى لفر�ص هيمنته على الأ�سعف لت�ستمر بعد ذلك دائرة 
التاريخي مع ولدة  العنف، وقد ظهرت هذه النظرية يف مرحلة معينة من مراحل التطور 
امللكية اخلا�سة لو�سائل النتاج وتق�سيم املجتمع اإىل طبقات، وظهور �سلطة �سيا�سية ت�ستغل 
الإن�سان، وتعمل على تقوية نفوذها ال�سيا�سي والقت�سادي؛ اأي الطبقات امل�سيطرة امل�ستغلة 
وحماية امتيازاتها �سد اعتداءات الطبقة امل�سحوقة وامل�سطهدة )عبادة واأبو دوج، 2008( .

وت�ستند نظرية ثقافة العنف على �سيوع ثقافة العنف وانت�سارها، ومن ثم قبولها يف 
املجتمع، وي�سبح اللجوء اإليها حلل اخلالفات، ويكون �سيوع ثقافة العنف وقبول املجتمع 
لها الإطار العام ل�سلوك العنف يرافقه تدعيم اأخالقي، وت�سري ال�رسايرة اإىل اأنه يف �سوء هذه 
النظرية ميكن تف�سري العنف اجلامعي باأن اجلامعة متثل موؤ�س�سة اجتماعية تنظيمية خا�سة 
بها، حيث قد تن�ساأ بني الطالب ثقافة معينة تعزز اللجوء للعنف حلل اخلالفات اجلامعية، 

واللجوء للمباهاة والرجولة اأمام بع�سهم بع�سًا. )ال�رسايرة، 2006( 
اأما نظرية ال�سبط الجتماعي التي تعتمد يف تف�سريها على �سعف ال�سبط الجتماعي 
من اجلهات �ساحبة العالقة، فرتى اأن العنف املرتكب من قبل طلبة اجلامعة يكون نتيجة 
الطالب  تربط  التي  العالقة  اإن  واجلامعة.حيث  واملجتمع  والأ�رسة  الطالب  بني  تفكك 

باملجتمع تعتمد على بع�س العنا�رض منها: 
الآخرين املهمني وتوقعاتهم، فكلما زادت عالقة  - لراأي  الفرد  اأي ح�سا�سية  التعلق 

الطالب با�سخا�ص مهمني بالن�سبة له كالرتباط بعالقة �سداقة اأو زمالة، كلما قلت ممار�سته 
لل�سلوك العنفي، وعندما يبتعد عن املعايري والقيم التي تربطه بتلك اجلماعة يرتكب ال�سلوك 

العنفي.
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كما اأن الوقت الذي يبذله الطالب للقيام بالن�ساطات التقليدية الجتماعية ال�سوية،  -
تبني اأن قيام الطالب بالنغما�ص والنخراط يف الن�سطة التقيليدية اليومية، يقلل احتمالية 

ارتكابه العنف، فال يكون لديه وقت لرتكابه.
اللتزام اأي عملية تربير ال�سلوك الذي ي�سعى من خالله اإىل حتقيق اأهدافه التقيليدية،  -

فعندما يلجاأ الطالب اإىل ارتكاب ال�سلوك العنفي فهو يريد اأن يحقق هدفًا معينًا مثاًل لإثبات 
اأمام الآخرين، وليثبت ذلك يظهر عدم التزامه بقوانني اجلامعة واأنظمتها، وهو  �سخ�سيته 

عك�ص الطالب امللتزم بقوانني اجلامعة واأنظمتها.
مدى اعتقاد الفرد بعرف اجلماعة، فالطالب الذي يقوم بالعنف لي�ص لديه احرتام  -

الذي ميتلك قيمًا ونظمًا اجتماعية، ويوؤمن بها ل يتعدى  الطالب  لقوانني اجلامعة، بينما 
على قوانني اجلامعة بارتكاب �سلوكيات العنف، وتفرت�ص هذه النظرية وجود نظام قيمي 
والقيم  اجلامعة  قوانني  يتعدَّى  عندما  للطالب  بالن�سبة  العنيف  ال�سلوك  واأن  املجتمع،  يف 

املوجودة فيها. )اخلويل، 2006؛ العي�سوي، د: ت( 
اأّن الطلبة يلجاأون  وهناك النظرية العامة للجرمية، التي تعتمد على فر�سية موؤداها 
ل�سلوك العنف اإذا اأتيحت لهم الفر�سة والظروف املواتية لذلك، حيث التباين بني الطالب يف 
درجة ارتكاب العنف، وهذه النظرية ت�ستبعد اأية عوامل وتتحدث عن فر�سة وظروف مواتية 

للجرمية، وهو م�ستند اإىل ذلك العقل اجلمعي جتاه ظروف امل�سكلة. )ال�رسايرة، 2006( 
العنف، فنظرية  تف�سري  �سيوعًا يف  النظريات  اأكرث  وال�رساع من  التعلم  وتعد نظريتي 
التعلم تبداأ من الأ�رسة حيث ي�سجع بع�ص الآباء اأبناءهم على الت�رسف بعنف مع الآخرين 

يف بع�ص املواقف، ويطابلونهم باأل يكونوا �سحايا العنف.
البيولوجية  النظريات  تف�سري  على  ال�سوء  نلقي  اأن  ال�رسورة  من  وجدنا  واأخرياً 
املختلفة  والظروف  العنف  بني  عالقة  بوجود  فيها  العلماء  يعتقد  التي  العنفي،  لل�سلوك 
للرتكيبات اجلينية والهرمونية ووجود الهرمونات العدوانية، غري اأن بع�ص الباحثني اأ�سار 
بع�ص  ان  اأخرى  درا�سات  العنف.وقد وجدت  لها على  تاأثري  ل  البيولوجية  العوامل  اأن  اإىل 
اإفراز  اإن  العنف.حيث  نحو  واجتاهه  الفردي  ال�سلوك  على  توؤثر  كالأدرينالني  الهرمونات 
هرمون الأدرينالني م�سوؤول عن رفع ال�سغط عند الإن�سان، ويزيد من النفعالت املظهرية، 
ويحدث ا�ستجابات عنيفة تهيئ اجل�سم للمواجهة عند الإن�سان، وتزداد النفعالت وحالت 
العنف.حيث اإن هذا الهرمون ُيْفَرُز كا�ستجابة لأي نوع من اأنواع النفعال وال�سغط النف�سي 
النظرية.  هذه  نظر  وجهة  من  الطلبة  عند  العنف  يف�رس  ما  وهذا  الغ�سب،  والقلق  كاخلوف 

)ال�رسايرة، 2006؛ املخاريز، 2006( 
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دراسات سابقة حول العنف: 	
وكرثة  احلياة  تعقد  تزايد  مع  كافة،  باأنواعه  العنف  ظاهرة  بدرا�سة  الهتمام  تزايد 

الحتكاكات، مما اأدى اإىل ظهور العديد من الدرا�سات وهذا اإيجاز لبع�ص منها: 
قام كل من خم�س وحمدي وحداد، )1999م( بدرا�سة حول العنف اجلامعي، وبتوجيه 
اأول درا�سة جتري حول هذا املو�سوع بعد تكرر  من وزارة التعليم العايل وكانت هذه هي 
م�ساجرات طالبية يف اجلامعة الأردنية بالتحديد، وكانت ظاهرة العنف الطالبي يف وقتها 
ما زالت يف بداياتها، فلم تكن منت�رسة ومقلقة كما هو احلال اليوم، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل 
اآنذاك حول الأ�سباب وراء العنف وهي الع�سائرية بالدرجة  ما ميكن لأي فرد ان ي�ستنتجه 
عينات  خالل  من  ونتائجه  العنف  لأ�سباب  واإح�سائيات  ن�سب  اإىل  تو�سلت  الأوىل.حيث 
من طلبة اجلامعة الأردنية، كما اأنها اأعطت موؤ�رسات حول ال�سبب الأكرث للعنف من خالل 
ا�ستبانة بني الطلبة حيث خل�ست اإىل اأن 64% من الطالب اعتربوا الع�سائرية ال�سبب الأول 
للعنف اجلامعي، و 7% خالفات �سخ�سية، و 18% من الطلبة جعلوا اأ�سباب العنف مرتبطة 
العنف  اإىل  امليل  م�ستويات  درا�سته  يف   ،  )2001( الفقهاء  الطالبية.وبني  بالنتخابات 
اجلن�ص  مبتغريات  الرتباطية  )وعالقاتها  فيالدلفيا  جامعة  طلبة  لدى  العدواين  وال�سلوك 
والكلية وامل�ستوى التح�سيلي وعدد اأفراد الأ�رسة ودخلها، حيث هدفت الدرا�سة للوقوف على 
العوامل املوؤثرة يف درجة امليل اإىل العنف وال�سلوك العدواين لدى الطلبة يف اجلامعة، متهيداً 
بال�ستعانة  الباحث  طوره  مقيا�ص  الغاية  لهذه  ب�سبطها.وا�ستخدم  الكفيلة  ال�سبل  لإيجاد 
التي  الدرا�سة  اأخرى.ت�سمنت  لتنا�سب جمتمعات  اأ�ساًل  املقننة امل�سممة  املقايي�ص  ببع�ص 
اتبعت املنهج امل�سحي الرتباطي متغرياً تابعًا هو درجة امليل اإىل العنف وال�سلوك العدواين 
لدى طلبة الربنامج ال�سباحي يف جامعة فيالدلفيا، كما ت�سمنت خم�سة متغريات م�ستقلة 
وبالعتماد  الأ�رسة  ودخل  الأ�رسة،  اأفراد  وعدد  الرتاكمي،  واملعدل  واجلن�ص،  الكلية،  هي: 
الدرا�سة  اأفراد عينة  العدواين لدى  العنف وال�سلوك  اإىل  الكلية مل�ستوى امليل  الدرجات  على 
فيالدلفيا  اأن طلبة جامعة  الدرا�سة  املجتمع.واأظهرت  )22،8%( من  ن�سبته  ما  ت�سكل  التي 
يتوزعون ح�سب درجة امليل اإىل العنف وال�سلوك العدواين على النحو الآتي: عدميو امليل اإىل 

العنف وال�سلوك العدواين )47،5%( ، وقليلو امليل اإىل العنف وال�سلوك العدواين )%44،3( .
الدرا�سيتني  ال�سنتني  م�ستوى  من  الطلبة  اأن  بينت   )2005( احلوامدة،  درا�سة  ويف 
الأوىل والثانية يعّدون اأكرث عنفًا، واأو�سح الباحث اأن ذلك ميكن اأن يعزى اإىل بداية دخول 
الطالب مرحلة جديدة وعدم تكيفه مع الواقع اجلديد وذكر اأن التع�سب القبلي الذي يربطهم 
العالقات  يف  وتفكًكا  العي�ص  يف  �سعوبة  الطالب  يجد  حيث  املدن  بيئة  اإىل  انتقالهم  عند 
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الجتماعية وفقدان بع�ص القيم وبروز امل�سلحة ال�سخ�سية على امل�سلحة العامة، اإ�سافة 
اإىل العامل القت�سادي، مما يوؤدي بالطالب اإىل الكتئاب وعدم النتماء والنعزال واللجوء 

اإىل العنف.
ويف درا�سة ال�رضايرة، )2006م( ، التي هدفت اإىل التعرف اإىل واقع العنف لدى طلبة 
اجلامعة الأردنية موؤتة والريموك، وبحجم عينة تكونت من 1500 طالب وطالبة، واأظهرت 
الدرا�سة جرائم العنف كالقتل، والقدح، وتخريب املمتلكات وغريه، غري اأنها مل تعط تفا�سيل 
مل�سببات العنف واأظهرت الدرا�سة اأن الذكور اأكرث ارتكابًا للعنف اجل�سدي والتحر�ص اجلن�سي 
والعنف النف�سي والتعدي على املمتلكات، وتبني اأن الإناث اأكرث تعر�سًا للتحر�ص من الذكور، 

واأن الذكور اأكرث تعر�سًا للعنف اجل�سدي والنف�سي.
اأ�سكال العنف اجلامعي  اإىل الك�سف عن  درا�سة هدفت   ، اخلتانتة، )2007م(  واأجرت 
امل�سجل لدى الطلبة امل�سجلني يف عمادة �سوؤون الطلبة يف جامعة موؤتة للك�سف عن الأ�سباب 
جلنة  �سجالت  يف  امل�سجلني  الطلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وكان  للعنف،  املختلفة 
التحقيق بعمادة �سوؤون الطلبة والبالغ عددهم 160 طالبًا، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك 
الدرا�سة، ودلت  العنف، واأ�سباب تربوية متعلقة ب�سعوبات  ارتكابهم  اأ�سبابًا �سخ�سية وراء 

النتائج على اأن هناك اأ�سبابًا مادية لرتكاب العنف.
ويف درا�سة البداينة والطراونة واآخرون، )2009م( خل�ست اإىل اأن ال�سلوك الطالبي 
الطائ�ص، منتج اجتماعي متجذر وخرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات منها: الرقابة 
واملحظور  الطائ�ص  ال�سلوك  بت�سهيالت  والتحّكم  القاعات،  يف  التدخني  كمنع  ال�سباب  على 
مثل جعل الدخول للحرم اجلامعي )البوابات( من خالل البطاقات اجلامعية املحدثة ربط 
فتح املمر ب�رسيان مفعول البطاقة الكرتونيًا ،�َسّن قوانني ومنع تناول الكحول واملنّبهات 

واملخّدرات، وف�سل الطلبة اأو حتويل احلالت املر�سية اإىل التدخل املنا�سب.
وبني زيادات )2009م( اأن الع�سبية القبلية وراء عنف اجلامعة واأن 84،3% من الطلبة 
القبلية هي وراء عنف اجلامعة، وجاء مبا  الع�سبية  اأن  يوؤيدون  الريموك مثاًل  يف جامعة 
الثانية للعنف  ياأتي باملرتبة  الدميقراطية �سبب  الوعي والثقافة  ن�سبته 81% يوؤيدون قلة 
�سهولة دخول  العنف  �سبب  اأن  راأوا  الطلبة  من  اأّن %75،6  ذاتها  الدرا�سة  وت�سري  اجلامعي، 
ممن هم لي�سوا من طالب اجلامعة وان 71،7% يرون اأن رجال الأمن اجلامعي كاأمنا مل حتدد 
م�سوؤولياتهم، حيث ي�ستغل احلرم اجلامعي للقاءات املخلة بالداب حيث جاءت ن�سبة من اأيد 

ذلك 67،2% من الطلبة.



175

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )1( - حزيران 

اجلامعي  العنف  اأ�سباب  حول   ،)2009( واالأ�سقر  �سمرة  من  كل  درا�سة  بينت  وقد 
واحللول املقرتحة من وجهة نظر طلبة جامعة اإربد الأهلية، وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل 
الأ�سباب الكامنة وراء ظاهرة العنف يف اجلامعة ح�سب متغريات اجلن�ص وال�سنة الدرا�سية، 
اأ�سباب التع�سب الع�سائري والت�رسفات التي ت�سبق النتخابات الطالبية  اأن  بينت النتائج 
العنف،  اأ�سباب  اأكرث  من  اجلامعي  الن�سباط  بقوانني  الطلبة  بني  الوعي  وغياب  والفتنة 
الت�سدي للعنف، واإعادة تنظيم النتخابات الطالبية.واأو�سحت  الدرا�سة ب�رسورة  واأو�ست 
يف  الطالبي  العنف  م�سببات  حول  بدرا�ستهما   ،  )2010( وعكرو�ص  ال�سويحات  من  كل 
اجلامعة الأردنية التي هدفت للتعرف اإىل اأ�سباب العنف الطالبي ودرجة اهميتها من وجهة 
نظر الطالب يف اجلامعة الأردنية، وتبني اأن اأ�سباب العنف تعود لطبيعة العالقات التفاعلية 
اأنف�سهم، واأنها ناجمة عن املوقف نف�سه، ومرتبطة باأ�سلوب احلوار بني الطلبة  بني الطلبة 

حتى يتطور املوقف اإىل م�ساجرات.

دراسات عربية وأجنبية: 

ال�سباب:  عنف  درا�سة   )2005( مهدي  الق�سا�س،  درا�سة  العربية  الدرا�سات  اأهم  من 
حماولة فى درا�سة ميدانية، هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستطالع مظاهر العنف ومواقعة بني ال�سباب 
بالرتكيز على طالب اجلامعة فى حماولة لتحديد عوامل العنف واأ�سبابه.وتو�سلت الدرا�سة 
اأ�سكال العنف التى يتعر�ص لها ال�سباب فى احلياة اجلامعية،  اأن العنف املعنوى اأكرث  اإىل 
اإ�سافة اإىل الختالط برفاق ال�سوء والتدخني من اأهم اأ�سباب العنف بني ال�سباب، اإن عالقة 
العنف  درا�سة  والود.اأما  التفاهم  على  تقوم  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الكلية  باإدارة  الطالب 
يف املجتمع الماراتي: اأ�سكاله ونتائجه، فهي درا�سة ميدانية على طالب جامعة الإمارات، 
اأو  اأو ذويهم للعنف  اآراء العينة من الطلبة حول تعر�سهم  اإىل  اإىل التعرف  الدار�سة  وهدفت 
ممار�سته �سد الآخرين، ومعرفة اأ�سبابه.واأظهرت الدرا�سة اأن العنف اللفظي اأكرث اأنواع العنف 
�سيوعًا بني الطلبة الإماراتيني، واأكدت الدرا�سة ممار�سة العنف املادي �سد املراة با�ستخدام 
ال�رسب.كما اأكدت الدرا�سة على ا�ستخدام اأ�ساليب العنف املادي ملا له من اآثار اإيجابية يف 

ال�سبط الجتماعي واحلماية من النحراف.
وهناك درا�سة �سلوك العنف بني ال�سباب »درا�سة ميدانية على عينة من طلبة املرحلة 
الثانوية يف م�رس )2000(« ، وهدفت الدرا�سة اإىل الوقوف على �سلوك العنف باأ�سكاله بني 
طلبة الثانوية العامة والفنية، ومعرفة العوامل املرتبطة ب�سلوك العنف، ومربراته، وخل�ست 
زمالئهم. قبل  من  وال�سطهاد  والظلم  للقهر  تعر�سهم  للعنف  اللجوء  اأ�سباب  اإىل  الدرا�سة 

والإعالم  املدر�سة  الجتماعية، وخا�سة  التن�سئة  لو�سائط  ال�سلبي  التاأثري  النتائج  واأظهرت 
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اقرتاف  اأ�سباب  اأهم  من  وهي  الجتماعية،  وامل�سكالت  القت�سادية  الأحوال  جانب  اإىل 
الطالب العنف يف املدرا�ص.

اأما الدرا�سات االجنبية فمنها: 
 Henrik, population resources and political violence: A sub national

.study of india,2002

اإىل الك�سف عن العوامل البنائية للعنف ال�سيا�سي يف املجتمع الهندي  �سعت الدرا�سة 
ال�سغب  اأعمال  هي  اأمناط  ثالثة  العنف  اأعمال  اأن  وتبني  الإح�سائي  الأ�سلوب  م�ستخدمة 
عامل  اأهم  الطبيعية  املوارد  ندرة  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  امل�سلح،  وال�رساع  العنف،  واأحداث 
لإحداث العنف، وتبني اأن ال�سباب عامل م�سرتك يف ارتكاب كل اأمناط العنف، كما اأن هناك 

ارتباطًا بني العنف، وبني اجلماعات الدينية وزيادة النمو ال�سكاين.
لقد تبني من خالل ا�ستعرا�ص العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي حتدث حول العنف، 
اأن هناك قوا�سم م�سرتكة كثرية يف النتائج التي خل�ست اإليها هذه الدرا�سات يف تف�سريها 
والقت�سادية  الجتماعية  العوامل  حيث  متباينة  تكون  تكاد  فالأ�سباب  اجلامعي،  للعنف 
والتع�سب القبلي، وعدم وجود الروابط القوية بني اأفراد الأ�رسة.اأ�سف اإىل ذلك عدم اهتمام 
اأولياء الأمور مبتابعة م�سرية اأبنائهم يف عملية التن�سئة الأ�رسية، ودخول الغرباء و�سعف 
الأمن اجلامعي، وعدم القدرة على ا�ستخدام و�سيلة لالإقناع يف ح�سول الطالب على ما يريد، 
والإ�سارة  اجلامعي  املجتمع  يف  والتكيف  الندماج  و�سوء  امل�ستمر،  الكبت  اإىل  يوؤدي  مما 
املهمة هنا هي اإىل النتخابات الطالبية التي جتري يف ظروف يكون فيها الطلبة حمتقنني 
اقت�ساديًا واجتماعيًا، وبالتايل تاأتي النتخابات وكاأنها فر�سة للتنفي�ص وافتعال العنف، 
نتيجة اي�سا للتحولت القت�سادية والجتماعية ال�رسيعة التي مل ي�ستطع بع�سهم التعامل 
معها، اأو قبولها فبالتايل اأوجدت فئات لديها ال�ستعداد للعنف، اإ�سافة للعوامل ال�سيا�سية: 

النتماءات ال�سيا�سية والتع�سب لها وهي الرديف للتع�سب القبلي والفئوي.
حيث  فيها،  اأجريت  التي  الزمنية  الفرتة  هي  هذه  درا�ستنا  مييز  ما  اإن  الأمر  حقيقة 
جاءت اأوًل بعد تزايد موجات العنف اجلامعي ب�سكل كبري ملحوظ ومتتاٍل يف كل اجلامعات 
والجتماعية،  التعليمية  الناحيتني  من  ووخيمة  �سلبية،  نتائج  من  خلفته  وما  الأردنية، 
ثانيًا اأنها جاءت بعد الربيع العربي، وما رافقه من اأحداث وتطورات فكرية وجتاوزات يف 
�سقوف احلريات.اأزعم اأن هذه الدرا�سة فيها ما هو جديد، واأن كانت املتغريات التي تناولتها 
مت�سابهة مع درا�سات �سابقة فاإنها �سلطت ال�سواء ب�سكل اأدق واأ�سمل على هذه املتغريات؛ 
الجتماعية  لالأ�سباب  الرجوع  دون  اجلامعي  العنف  ظاهرة  هذه  مناق�سة  لميكن  لأنه 
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والقت�سادية والبيئة التي على كل درا�سة يف هذا املجال اأن ت�ستند اإليها يف التحليل؛ الإ اأن 
هذه الدرا�سة تلقي ال�سوء على حجم انت�سار العنف ومداه وتزايده يف اجلامعات الأردنية، 
وتبحث يف الأ�سباب التعليمية والنف�سية التي توؤدي اإىل العنف حماولة تف�سري العالقة بني 
العنف واملتغريات الجتماعية والقت�سادية والتعليمية من اأجل اخلروج بتو�سيات لتزويد 
الظاهرة  تفاقم  من  للحد  الخت�سا�ص  ذات  واجلهات  و�سيا�سيني،  اأكادميني  من  املهتمني 
العنف  ال�سابقة حول  للدرا�سات  ا�ستعرا�سًا وم�سحًا  يت�سمن  نظريًا  اإطاراً  من جديد، وتقدم 
اجلامعي، وتقدم عر�سا لبع�ص النظريات التي تف�رس العنف عامة والعنف اجلامعي خا�سة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
والثاين  نظري  الأول  اجتاهني  على  واعتمدت  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
ميداين، حيث ا�ستخدم يف الأول اإجراء م�سح مكتبي وجرد للدرا�سات ال�سابقة عن العنف حيث 
العمل  وهو  الثاين  الإطار.اأما  بهذا  املتوافرة  والدرا�سات  املراجع  من  العديد  على  الطالع 
العنف، حيث  اأ�سباب  لتحديد  اجلامعة  ووزِّعت على طلبة  ا�ستبانات  امليداين حيث �سّممت 
اإىل  اإح�سائيًا للتو�سل  الإجابة على ت�ساوؤلت ال�ستبانة والعمل على حتليلها حتلياًل  متت 

اإجابات منطقية لأ�سئلة ال�ستبانة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
من  طبقية  ع�سوائية  عينة  اختريت  حيث  البرتا،  جامعة  طلبة  الدرا�سة  جمتمع  ميثل 
جمتمع الدرا�سة املذكور بلغ حجمها )450( طالبًا وطالبة، وزعت عليهم ال�ستبانات باليد 

من قبل الباحثني، وقد وجد اأن ما جمموعه )416( ا�ستبانه �ساحلة للتحليل الإح�سائي. 

أداة الدراسة: 
الطلبة،  يراها  كما  اجلامعي  العنف  اأ�سباب  اأداة  ا�ستبانة  ُطوِّرت  الدرا�سة  لأغرا�ص 
واملكونة من )66( فقرة، وذلك من خالل اجراء درا�سة �سملت )450طالًبا( من جامعة البرتا، 

و�سوؤالهم ومتت ال�ستعانة باإجابات الطلبة وحتليلها ب�سورتها احلالية.

صدق األداة: 

مت التاأكد من �سدق الأداة من خالل عر�سها على بع�ص املحكمني من املتخ�س�سني 
بهذا املجال، واأُخذت الفقرات التي نالت اتفاق 80% من املحكمني، واأجريت التعديالت حتى 

ا�ستقرت الأداة على )66( فقرة.
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مصطلحات الدراسة: 
وعلماء  ◄ املتخ�س�سني  بع�ص  و�سعها  خمتلفة  نظريات  هي  العنف:  نظريات 

الجتماع والنف�ص والرتبية لتف�سري ال�سلوك العنفي واأ�سبابه. )ال�رسايرة، 2006( 
البنيات  ◄ تقع يف منطقة  اأردنية خا�سة  اخلا�سة، جامعة  البرتا  جامعة  اجلامعة: 

طريق املطار.
اُ�ستخدم برنامج التحليل  ◄ ملعاجلة بيانات الدرا�سة  االإح�سائي:  التحليل  اأ�سلوب 

النزعة  مقايي�ص  مثل:  الو�سفية  الختبارات  بع�ص  ت�سمن  الذي   )SPSS( الإح�سائي 
املركزية، والتوزيع التكراري، واملتو�سطات احل�سابية.

النتائج: 
يت�سمن هذا الف�سل عر�سًا للنتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة من خالل الإجابة 

عن اأ�سئلتها، على النحو الآتي: 
والنف�سية  ● والتعليمية  واالقت�سادية  االجتماعية  االأ�سباب  ما  اأوًل- 

والثقافية للعنف بني طلبة اجلامعة؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالأ�سباب 
الجتماعية والقت�سادية والتعليمية للعنف بني طلبة اجلامعة ب�سكل عام، ولكل جمال من 

جمالت اأداة الدرا�سة، ويظهر اجلدول )1( ذلك.
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لألسبا	 االجتماعية واالقتصادية 
والتعليمية والنفسية والثقافية للعنف بين طلبة الجامعة بشكل عام 

ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليًا

امل�ستوى الرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم

مرتفع3.760.881اأ�سباب خارجية للعنف4
متو�سط3.660.832الأ�سباب ال�سخ�سية للعنف5
متو�سط3.650.543الأ�سباب الجتماعية والقت�سادية1
متو�سط3.560.894الأ�سباب الثقافية3
متو�سط3.500.715الأ�سباب التعليمية2

متو�سط3.590.60الدرجة الكلية
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والنف�سية  والتعليمية  والقت�سادية  الجتماعية  الأ�سباب  اأن   )1( اجلدول  من  يالحظ 
والثقافية للعنف بني طلبة اجلامعة ب�سكل عام، ولكل جمال من جمالت اأداة الدرا�سة كانت 
متو�سطًة، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.59( بانحراف معياري )0.60( ، وجاءت جمالت 
 -3.76( بني  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  واملتو�سط،  املرتفع  امل�ستويني  يف  الأداة 
3.50( ، وجاء يف املرتبة الأوىل »جمال اأ�سباب خارجية للعنف«، مبتو�سط ح�سابي )3.76( 
الأ�سباب  »جمال  جاء  الثانية  املرتبة  ويف  مرتفع،  ومب�ستوى   )0.88( معياري  وانحراف 
ال�سخ�سية للعنف« مبتو�سط ح�سابي )3.66( بانحراف معياري )0.83( ومب�ستوى متو�سط، 
وجاء يف املرتبة قبل الأخرية »جمال الأ�سباب الثقافية« مبتو�سط ح�سابي )3.56( بانحراف 
معياري )0.89( ، ومب�ستوى متو�سط.وجاء يف املرتبة الأخرية »جمال الأ�سباب التعليمية« 
مبتو�سط ح�سابي )3.50( وانحراف معياري )0.71( ومب�ستوى متو�سط.اأما بالن�سبة لفقرات 

كل جمال فكانت على النحو الآتي: 
جمال االأ�سباب اخلارجية للعنف: . 1

الأ�سباب  وم�ستوى  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت 
اخلارجية للعنف بني طلبة اجلامعة، لفقرات هذا املجال، واجلدول )2( يو�سح ذلك.

الجدول )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسبا	 الخارجية للعنف 

بين طلبة الجامعة لفقرات مجال أسبا	 خارجية للعنف مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى الرتبةاملعياري

املمار�سة

مرتفع3.961.191ال�سطراب النف�سي والقلق النف�سي الذي يوؤثر على توازن الطالب62
مرتفع3.841.082اح�سا�ص ال�سباب بالغ�سب لروؤيتهم م�ساهد دامية 63
مرتفع3.811.163ال�رساعات القليمية واحلروب التي تعانيها املنطقة العربية64
مرتفع3.691.294التوجهات الفكرية اخلارجية وانت�سار ثقافة العنف والإرهاب66

65
ماكينة الإعالم العربي حيث الإعالم املحبط الذي يبث روح 
الحباط والتاأثري على عقول ال�سباب من خالل الربامج التي 

تبث عن العنف اأو برامج تخرب عقول ال�سباب
متو�سط3.481.385

مرتفع3.760.88الدرجة الكلية

والنف�سية  والتعليمية  والقت�سادية  الجتماعية  الأ�سباب  اأن   )2( اجلدول  من  يالحظ 
للعنف بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال اأ�سباب خارجية للعنف كانت مرتفعة، اإذ بلغ املتو�سط 
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د. فاطمه الطراونه

العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

امل�ستويني  ، وجاءت فقرات هذا املجال يف  احل�سابي )3.76( بانحراف معياري )0.88( 
يف  وجاءت   ،  )3.48  -3.96( بني  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  واملتو�سط،  املرتفع 
املرتبة الأوىل الفقرة )62( التي تن�ص على »ال�سطراب النف�سي والقلق النف�سي الذي يوؤثر 
على توازن الطالب«، مبتو�سط ح�سابي )3.96( بانحراف معياري )1.19( ومب�ستوى مرتفع، 
ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة )63( التي تن�ص على: »اح�سا�ص ال�سباب بالغ�سب لروؤيتهم 
م�ساهد دامية« مبتو�سط ح�سابي )3.84( بانحراف معياري )1.7087( ومب�ستوى مرتفع، 
وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة )66( التي تن�ص على: »التوجهات الفكرية اخلارجية 
 ،  )1.29( معياري  بانحراف   )3.69( ح�سابي  مبتو�سط  والإرهاب«  العنف  ثقافة  وانت�سار 
ومب�ستوى مرتفع، وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة )65( التي تن�ص على: »ماكينة الإعالم 
العربي حيث الإعالم املحبط الذي يبث روح الإحباط والتاأثري على عقول ال�سباب من خالل 
 )3.48( ح�سابي  مبتو�سط  ال�سباب«  عقول  تخرب  برامج  اأو  العنف  عن  تبث  التي  الربامج 

بانحراف معياري )1.38( ومب�ستوى متو�سط.
جمال االأ�سباب ال�سخ�سية للعنف: . 2

الأ�سباب  وم�ستوى  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت 
ال�سخ�سية للعنف بني طلبة اجلامعة، لفقرات هذا املجال، واجلدول )3( يو�سح ذلك.

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسبا	 الشخصية للعنف 

بين طلبة الجامعة لفقرات مجال األسبا	 الشخصية للعنف مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى املرتبةاملعياري

املمار�سة

مرتفع3.961.191م�سكالتي اليومية جتعلني متوترا72ً
مرتفع3.841.082معاناتي من ازمة عاطفية جتعلني ارتكب العنف73
مرتفع3.811.163اعاين من وقت فراغ طويل74
متو�سط3.661.434اعاين من ا�سطرابات نف�سية67
متو�سط3.651.135م�ساحبتي لرفاق ال�سوء جتعاين ارتكب العنف71
متو�سط3.581.116ا�ستمتع مب�ساهدة العنف واحاول تقليده69
متو�سط3.471.237ا�سعر انني غري مقبول يف ال�رسة68
متو�سط3.341.258لنني غري واثق من نف�سي70

متو�سط3.660.83الدرجة الكلية
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يالحظ من اجلدول )3( اأن الأ�سباب الجتماعية القت�سادية والتعليمية والنف�سية للعنف 
بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال الأ�سباب ال�سخ�سية للعنف كانت متو�سطة، اإذ بلغ املتو�سط 
امل�ستويني  ، وجاءت فقرات هذا املجال يف  احل�سابي )3.66( بانحراف معياري )0.83( 
يف  وجاءت   ،  )3.34  -3.96( بني  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  واملتو�سط،  املرتفع 
املرتبة الأوىل الفقرة )72( التي تن�ص على: »م�سكالتي اليومية جتعلني متوتراً«، مبتو�سط 
ح�سابي )3.96( بانحراف معياري )1.19( ومب�ستوى مرتفع، ويف املرتبة الثانية جاءت 
الفقرة )73( التي تن�ص على: »معاناتي من اأزمة عاطفية جتعلني ارتكب العنف« مبتو�سط 
قبل  املرتبة  يف  وجاءت  مرتفع،  ومب�ستوى   )1.08( معياري  بانحراف   )3.84( ح�سابي 
الأخرية الفقرة )68( التي تن�ص على: »اأ�سعر اأنني غري مقبول يف ال�رسة« مبتو�سط ح�سابي 
)3.47( بانحراف معياري )1.23( ، ومب�ستوى متو�سط، وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة 
بانحراف   )3.34( ح�سابي  مبتو�سط  نف�سي«  من  واثق  غري  »لأنني  على:  تن�ص  التي   )70(

معياري )1.25( ومب�ستوى متو�سط.
جمال االأ�سباب االجتماعية واالقت�سادية للعنف: . 3

الأ�سباب  وم�ستوى  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت 
الجتماعية القت�سادية للعنف بني طلبة اجلامعة، لفقرات هذا املجال، واجلدول )4( يو�سح 

ذلك.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسبا	 االجتماعية االقتصادية للعنف 
بين طلبة الجامعة لفقرات مجال األسبا	 االجتماعية واالقتصادية مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى املرتبةاملعياري

املمار�سة

مرتفع3.991.201الفروق وامل�ستويات احل�رسية والريفية بني الطلبة اومن مناطق خمتلفة.6
مرتفع3.961.162 امل�ستويات القت�سادية الغني والفقري1
مرتفع3.961.193ق�سور التن�سئة الجتماعية وغياب دور موؤ�س�سات التن�سئة 3
مرتفع3.921.274عدم وجود رقابة والدية وانف�سال الوالدين5

مرتفع3.911.055عدم توفر الماكن الرتويحية والرتفيهية املنا�سبة15
مرتفع3.891.146غياب املثل والقدوة عند ال�سباب2
مرتفع3.881.187حماولة الطلبة ارتكاب العنف للتعبري عن ال�سغوط الجتماعية4
مرتفع3.721.178الع�سائرية والع�سبية القبلية7
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د. اسماعيل الزيود
د. فاطمه الطراونه

العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى املرتبةاملعياري

املمار�سة

مرتفع3.691.129العوملة الجتماعية وانت�سار ثقافة العنف8
مرتفع3.691.219حالة احلرمان التي يعي�سها بع�ص فئات املجتمع.12
مرتفع3.671.2711غياب الوازع الديني لدى ال�سباب14
متو�سط3.621.0512الدمان على املخدرات وامل�سكرات9

غياب العدالة الجتماعية وتهمي�ص دور ال�سباب يف بع�ص احلركات اأو 11
متو�سط3.611.2513الحزاب.

متو�سط3.591.1714ت�سجيع والدي يل على ارتكاب العن22
متو�سط3.551.1915تعذيب ال�ساب يف طفولته من قبل ا�رسته.24
متو�سط3.531.0516م�ساكل املراهقة وعدم وجود من ي�ستوعب هذه املرحلة10
متو�سط3.531.3716عدم اهتمام والدي اأو والدتي ي�سعرين بعدم الثقة بنف�سي20
متو�سط3.481.2418انت�سار البطالة وقلة الرواتب16
متو�سط3.461.2919ي�سكن بعيدا عن ال�رسة لذلك اجلاأ للعنف23

توجه ال�سباب اإىل جهاز الكمبيوتر وتوثيق العالقة معه والبتعاد عن 13
متو�سط3.451.3320القراءة، والبتعاد عن العالقات الجتماعية 

17
التعامل مع ال�سباب بعنف من قبل الهل اأو يف اجلامعة اأو يف مكان 

العمل مما يوؤدي اإىل خلق رغبة قوية ملمار�سة العنف عند ال�ساب مع من 
يتعامل معه 

متو�سط3.431.1921

متو�سط3.431.2521عدم وجود اماكن ترفيهية للتفريغ والرتويح عن النف�ص21
متو�سط3.281.2723وفاة احد الوالدين وحتملي م�سوؤلية العائلة يدفعني للعنف18
متو�سط3.221.2924كرثة اعدا افراد ال�رسة19

متو�سط3.650.54الدرجة الكلية

والنف�سية  والتعليمية  القت�سادية  الجتماعية  الأ�سباب  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
للعنف بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال الأ�سباب الجتماعية والقت�سادية كانت متو�سطة، 
اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.65( بانحراف معياري )0.54( ، وجاءت فقرات هذا املجال 
اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني )3.99- 3.22(  يف امل�ستويني املرتفع واملتو�سط، 
احل�رسية  وامل�ستويات  »الفروق  على:  تن�ص  التي   )6( الفقرة  الأوىل  املرتبة  يف  وجاءت   ،
اأو من مناطق خمتلفة«، مبتو�سط ح�سابي )3.99( بانحراف معياري  والريفية بني الطلبة 
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)1.20( ومب�ستوى مرتفع، ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة )1( التي تن�ص على: »امل�ستويات 
القت�سادية الغني والفقري« مبتو�سط ح�سابي )3.96( بانحراف معياري )1.16( ومب�ستوى 
مرتفع، وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة )18( التي تن�ص على »وفاة احد الوالدين 
معياري  بانحراف   )3.28( ح�سابي  مبتو�سط  للعنف«  يدفعني  العائلة  م�سوؤلية  وحتملي 
على:  تن�ص  التي   )19( الفقرة  الأخرية  املرتبة  يف  وجاءت  متو�سط،  ومب�ستوى   ،  )1.27(
»كرثة اأعداد اأفراد الأ�رسة« مبتو�سط ح�سابي )3.22( بانحراف معياري )1.29( ومب�ستوى 

متو�سط.
جمال االأ�سباب الثقافية للعنف: . 4

الأ�سباب  وم�ستوى  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت 
الثقافية للعنف لدى طلبة اجلامعة، لفقرات هذا املجال، واجلدول )5( يو�سح ذلك.

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسبا	 الثقافية للعنف 

بين طلبة الجامعة لفقرات مجال األسبا	 الثقافية مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى املرتبةاملعياري

املمار�سة

مرتفع3.771.171تدخل الوا�سطة يف تطبيق القوانني اجلامعية57
متو�سط3.651.132عدم قدرة الطالب على حتمل نفقات الدرا�سة61
متو�سط3.581.113عدم تفعيل جمال�ص التاأديب من قبل عمادات �سوؤن الطلبة59
متو�سط3.471.234دخول الغرباء من خارج احلرم اجلامعي اإىل اجلامعة58
متو�سط3.341.255عدم وعي الطالب بطبيعة جمال�ص التاأديب وقراراته وتفاجوؤ الطالب بها60

متو�سط3.560.89الدرجة الكلية

يالحظ من اجلدول )5( اأن الأ�سباب الثقافية للعنف بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال 
معياري  بانحراف   )3.56( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  متو�سطة،  كانت  الثقافية  الأ�سباب 
تراوحت  اإذ  واملتو�سط،  املرتفع  امل�ستويني  يف  املجال  هذا  فقرات  وجاءت   ،  )0.89(
املتو�سطات احل�سابية بني )3.77- 3.34( ، وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة )57( التي 
 )3.77( ح�سابي  مبتو�سط  اجلامعية«،  القوانني  تطبيق  يف  الوا�سطة  »تدخل  على:  تن�ص 
بانحراف معياري )1.17( ومب�ستوى مرتفع، ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة )61( التي 
الدرا�سة« مبتو�سط ح�سابي )3.65( بانحراف  تن�ص على »عدم قدرة الطالب حتمل نفقات 



184

د. اسماعيل الزيود
د. فاطمه الطراونه

العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

التي   )58( الفقرة  الأخرية  قبل  املرتبة  يف  وجاءت  متو�سط،  ومب�ستوى   )1.13( معياري 
تن�ص على »دخول الغرباء من خارج احلرم اجلامعي اإىل اجلامعة« مبتو�سط ح�سابي )3.47( 
الفقرة )60(  الأخرية  ، ومب�ستوى متو�سط، وجاءت يف املرتبة  بانحراف معياري )1.23( 
التي تن�ص على: »عدم وعي الطالب بطبيعة جمال�ص التاأديب وقراراته وتفاجوؤ الطالب به« 

مبتو�سط ح�سابي )3.34( بانحراف معياري )1.25( ومب�ستوى متو�سط.
جمال االأ�سباب التعليمية والنف�سية للعنف: . 5

الأ�سباب  وم�ستوى  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت 
التعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة، لفقرات هذا املجال، واجلدول )6( يو�سح ذلك.

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسبا	 التعليمية والنفسية للعنف 

بين ›طلبة الجامعة لفقرات مجال األسبا	 التعليمية مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى املرتبةاملعياري

املمار�سة

مرتفع3.961.241غياب حقوق الطالب يف ظل حقوق الن�سان48
مرتفع3.941.242تدخالت رجال المن بالطلبة ل�سبب اأو دون �سبب50
مرتفع3.851.293حماولة الطلبة ارتكاب العنف للتعبري عن ال�سغوط الجتماعية51

رف�ص الطلبة ل�سيا�سة اجلامعة مثل قوانني الت�سجيل وارتفاع 49
مرتفع3.841.134الر�سوم اجلامعية 

العجز التعليمي وعدم وجود اآليات جديدة للتعامل مع العملية 31
مرتفع3.831.075التعليمية

مرتفع3.801.306حماولة الطلبة ارتكاب العنف للتعبري عن ال�سغوط النف�سية52
مرتفع3.701.087ف�سل الطالب يف اجتياز متطلبات الدرا�سة30
مرتفع3.691.298قلة الوازع الديني 55
متو�سط3.661.439اعتبار العنف عند بع�ص الطلبة و�سيلة لإظهار نف�سه امام زمالئه56
متو�سط3.601.0510اهانات بع�ص ال�ساتذة للطلبة29
متو�سط3.571.2211تهمي�ص دور احتاد الطلبة32
متو�سط3.531.3312العالقات العاطفية بني ال�سباب 53
متو�سط3.521.0813وجود اوقات فراغ طويلة بني حما�رسات الطالب28
متو�سط3.501.2414انتخابات جمال�ص الطلبة 27
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املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
م�ستوى املرتبةاملعياري

املمار�سة

متو�سط3.481.3815عدم ا�رساك الطلبة يف الن�سطة داخل اجلامعة54
متو�سط3.471.3616عدم دخول الطالب التخ�س�ص الذي يريد45

عجز الطالب عن الفهم الدميقراطي بال�سكل ال�سحيح من خالل 33
متو�سط3.461.2417التعبري عن املظاهرات داخل احلرم اجلامعي

متو�سط3.451.2518كرثة متطلبات الدرا�سة اجلامعية42
متو�سط3.441.2019افتقار ال�سباب اإىل الوعي34

غياب دور املوؤ�س�سات التعليمية كاملدار�ص واجلامعة كموؤ�س�سات 26
متو�سط3.381.2920لها دور يف التن�سئة الجتماعية

متو�سط3.381.2520تهمي�ص العدالة الجتماعية وتكري�ص الفجوات بني الطلبة35
متو�سط3.381.2520معاناتي من تدين التح�سيل العلمي39
متو�سط3.371.3723ت�سلط اع�ساء هيئة التدري�ص وتعاملهم معي بق�سوة38
متو�سط3.361.3624الغرية من الطلبة املتفوقني تدفعني للعنف41
متو�سط3.351.2125متييز اع�ساء هيئة التدري�ص بني الطلبة47

القناعة ببع�ص المثال التي تقول انا مع ابن عمي وانا وابن 44
متو�سط3.331.2826عمي عالغريب.

متو�سط3.231.3827�سعوبة المتحانات40
متو�سط3.181.1528عدم وجود ار�ساد يف اجلامعة للتعبري عن النف�ص 43
متو�سط3.131.2029متييز ال�ساتذة مما يوؤدي اإىل حقد ال�سباب على بع�سهم 46
متو�سط3.101.2530�سعف النتماء والولء عند الطلبة36
متو�سط3.011.2531عدم وجود حرية للتعبري داخل اجلامعة37

متو�سط3.500.71الدرجة الكلية

اجلامعة  طلبة  بني  للعنف  والنف�سية  التعليمية  الأ�سباب  اأن   )6( اجلدول  من  يالحظ 
 )3.50( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  متو�سطة،  كانت  التعليمية  الأ�سباب  جمال  لفقرات 
بانحراف معياري )0.71( ، وجاءت فقرات هذا املجال يف امل�ستويني املرتفع واملتو�سط، اإذ 
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني )3.96- 3.01( ، وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة )48( 
التي تن�ص على: »غياب حقوق الطالب يف ظل حقوق الإن�سان«، مبتو�سط ح�سابي )3.96( 
 )50( الفقرة  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف  مرتفع،  ومب�ستوى   )1.24( معياري  بانحراف 
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العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

التي تن�ص على: »عدم قدرة الطالب على حتمل نفقات الدرا�سة« مبتو�سط ح�سابي )3.94( 
بانحراف معياري )1.25( ومب�ستوى مرتفع، وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة )36( 
التي تن�ص على »�سعف النتماء والولء عند الطلبة« مبتو�سط ح�سابي )3.10( بانحراف 
معياري )1.25( ، ومب�ستوى متو�سط، وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة )37( التي تن�ص 
على: »عدم وجود حرية للتعبري داخل اجلامعة« مبتو�سط ح�سابي )3.01( بانحراف معياري 

)1.25( ومب�ستوى متو�سط.
العنف بني طلبة  ● الكامنة وراء  االأ�سباب  هل توجد فروق يف  ثانيًا- 

اجلامعة تعزى ملتغري اجلن�س؟ 
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالأ�سباب الجتماعية القت�سادية 
اختبار  طّبق  كما  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  اجلامعة،  طلبة  بني  للعنف  والنف�سية  والتعليمية 

)t� test( ، ويظهر اجلدول )7( ذلك.

الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسبا	 االجتماعية االقتصادية والتعليمية والنفسية للعنف 

بين طلبة الجامعة، واختبار )t- test(، تبعا لمتغير الجنس

م�ستوى الداللةقيمة ت املح�سوبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ساملجال

الأ�سباب الجتماعية 
والقت�سادية

0.000- 1053.510.623.597ذكور
1213.760.44اإناث

الأ�سباب التعليمية 
والنف�سية

0.066- 1053.410.771.851ذكور
1213.580.65اإناث

الأ�سباب الثقافية
0.000- 1053.340.983.628ذكور
1213.760.75اإناث

اأ�سباب خارجية 
للعنف

0.184- 1053.671.001.332ذكور
1213.830.75اإناث

الأ�سباب ال�سخ�سية 
للعنف

0.001- 1053.470.943.243ذكور
1213.830.70اإناث

الدرجة الكلية
0.003- 1053.460.673.009ذكور
1213.700.50اإناث

الفرق دال إحصائياً عند مستوى )0.05( 
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م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )7( اجلدول  يف  النتائج  ت�سري 
بني  للعنف  والنف�سية  والتعليمية  القت�سادية  الجتماعية  الأ�سباب  يف   )0.05  ≤  α(
 ،)3.009( بلغت  اإذ  املح�سوبة  قيمة ت  اإىل  ا�ستناداً  اجلن�ص،  تبعا ملتغري  اجلامعة،  طلبة 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك  الكلية،  للدرجة   )0.003( دللة  ومب�ستوى 
)الأ�سباب الجتماعية والقت�سادية، والأ�سباب  0.05( يف املجالت:   ≤  α( م�ستوى  عند 
ارتفاع  بدليل  الناث  ل�سالح  فرق  فيه  وجد  اإذ  للعنف(  ال�سخ�سية  والأ�سباب  الثقافية، 
دللة  ذات  فروق  توجد  مل  حني  يف  للذكور  احل�سابي  املتو�سط  عن  احل�سابية  متو�سطاتهن 

اإح�سائية يف املجالني )الأ�سباب التعليمية، واأ�سباب خارجية للعنف( .
العنف بني طلبة  ● وراء  الكامنة  االأ�سباب  هل توجد فروق يف  ثالثًا- 

اجلامعة تعزى ملتغري العمر؟ : 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالأ�سباب 
الجتماعية والقت�سادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة تبعا ملتغري العمر، 

ويظهر اجلدول )8( ذلك
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األسبا	 الكامنة وراء العنف 
بين ›طلبة الجامعة، تبعا لمتغير العمر

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالعمراملجال

الأ�سباب الجتماعية 
والقت�سادية

18513.720.42- 20 �سنة
201133.640.57- 22 �سنة
22413.580.60- 24 �سنة
24213.590.56- 26 �سنة

2263.650.54املجموع

الأ�سباب التعليمية 
والنف�سية

18513.600.64- 20 �سنة
201133.480.71- 22 �سنة
22413.500.75- 24 �سنة
24213.340.79- 26 �سنة

2263.500.71املجموع
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العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالعمراملجال

الأ�سباب الثقافية

18513.690.76- 20 �سنة
201133.550.89- 22 �سنة
22413.530.98- 24 �سنة
24213.350.97- 26 �سنة

2263.560.89املجموع

اأ�سباب خارجية للعنف

18513.920.76- 20 �سنة
201133.730.88- 22 �سنة
22413.690.95- 24 �سنة
24213.640.97- 26 �سنة

2263.760.88املجموع

الأ�سباب ال�سخ�سية 
للعنف

18513.810.69- 20 �سنة
201133.650.84- 22 �سنة
22413.600.93- 24 �سنة
24213.510.93- 26 �سنة

2263.660.83املجموع

الدرجة الكلية 

18513.690.49- 20 �سنة
201133.580.61- 22 �سنة
22413.550.66- 24 �سنة
24213.460.68- 26 �سنة

2263.590.60املجموع

الأ�سباب  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يالحظ 
�سنة( يف  اإذ ح�سل )18- 20  العمر،  تبعا ملتغري  اجلامعة  العنف بني طلبة  وراء  الكامنة 
الدرجة الكلية على اأعلى متو�سط ح�سابي )3.69( ، واأخرياً جاء املتو�سط احل�سابي )24- 26 
اإذا كانت الفروق بني املتو�سطات ذات دللة اإح�سائية عند  �سنة( )3.46( ، ولتحديد فيما 
م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( ، طّبق حتليل التباين الأحادي )One way ANOVA( ، وجاءت 

نتائج حتليل التباين على النحو الذي يو�سحه اجلدول الآتي: 
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الجدول )9( 
تحليل التباين األحادي للفروق في درجة األسبا	 الكامنة وراء العنف بين طلبة الجامعة، 

تبعًا لمتغير العمر

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

الأ�سباب الجتماعية 
والقت�سادية

0.51030.1700.5740.633بني املجموعات
65.7352220.296داخل املجموعات

66.245225املجموع

الأ�سباب التعليمية والنف�سية
1.11730.3720.7310.534بني املجموعات

112.9962220.509داخل املجموعات
114.113225املجموع

الأ�سباب الثقافية
1.81930.6060.7670.513بني املجموعات

175.3592220.790داخل املجموعات
177.177225املجموع

اأ�سباب خارجية للعنف
1.97330.6580.8510.467بني املجموعات

171.5852220.773داخل املجموعات
173.558225املجموع

الأ�سباب ال�سخ�سية للعنف
1.77830.5930.8480.469بني املجموعات

155.0652220.698داخل املجموعات
156.843225املجموع

الدرجة الكلية

0.94430.3150.8770.453بني املجموعات
79.6202220.359داخل املجموعات

80.564225املجموع

ت�سري النتائج يف اجلدول )9( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α ≥ 0.05( يف درجة الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة، تبعًا ملتغري العمر، 
ا�ستناداً اإىل قيمة ف املح�سوبة؛ اإذ بلغت )0.877( ، ومب�ستوى دللة )0.453( للدرجة الكلية، 
وكذلك عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α ≥ 0.05( يف املجالت كافة.
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العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

العنف بني طلبة  ● الكامنة وراء  االأ�سباب  هل توجد فروق يف  رابعًا- 
اجلامعة تعزى ملتغري ال�سنة؟ : 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لالأ�سباب 
الجتماعية والقت�سادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة تبعًا ملتغري ال�سنة 
وراء  الكامنة  والأ�سباب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  الدرا�سية.وُح�سبت 

العنف بني طلبة اجلامعة، تبعًا ملتغري ال�سنة، ويظهر اجلدول )10( ذلك.
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األسبا	 الكامنة وراء العنف بين طلبة الجامعة، 
تبعا لمتغير السنة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددال�سنةاملجال

الأ�سباب الجتماعية 
والقت�سادية

583.590.53�سنة اوىل
423.740.49�سنةثانية
463.580.58�سنة ثالثة
643.590.57�سنة رابعة

164.000.37اكرث من رابعة

2263.650.54املجموع

الأ�سباب التعليمية والنف�سية

583.560.68�سنة اوىل
423.530.78�سنةثانية
463.450.65�سنة ثالثة
643.450.76�سنة رابعة

163.530.63اكرث من رابعة

2263.500.71املجموع

الأ�سباب الثقافية 

583.680.81�سنة اوىل
423.630.88�سنةثانية
463.500.88�سنة ثالثة
643.450.99�سنة رابعة

163.560.81اكرث من رابعة

2263.560.89املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددال�سنةاملجال

الأ�سباب خارجية للعنف

583.870.85�سنة اوىل
423.770.91�سنةثانية
463.760.86�سنة ثالثة
643.660.95�سنة رابعة

163.690.68اكرث من رابعة

2263.760.88املجموع

الأ�سباب ال�سخ�سية للعنف

583.760.78�سنة اوىل
423.710.84�سنةثانية
463.600.82�سنة ثالثة
643.560.93�سنة رابعة

163.770.68اكرث من رابعة

2263.660.83املجموع

الدرجة الكلية 

583.620.57�سنة اوىل
423.640.61�سنةثانية
463.530.58�سنة ثالثة
643.530.66�سنة رابعة

163.730.48اكرث من رابعة

2263.590.60املجموع

الأ�سباب  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )10( اجلدول  من  يالحظ 
الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة، تبعُا ملتغري ال�سنة، اإذ ح�سل )اأكرث من �سنة رابعة( 
يف الدرجة الكلية على اأعلى متو�سط ح�سابي )3.73( ، واأخرياً جاء املتو�سط احل�سابي )�سنة 
ذات دللة  املتو�سطات  الفروق بني  اإذا كانت  فيما  ولتحديد   ، ثالثة( )3.53(  و�سنة  رابعة 
اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≥ 0.05( وملعرفة دللة الفروق مت تطبيق حتليل التباين 
، وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يو�سحه   )One way ANOVA( الأحادي 

اجلدول )11( الآتي: 
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العنف الطالبي في اجلامعات األردنية 
البترا( جامعة  طلبة  من  عينة  على  تطبيقية  )دراسة 

الجدول )11( 
تحليل التباين األحادي للفروق في درجة األسبا	 الكامنة وراء العنف بين طلبة الجامعة، تبعا لمتغير السنة

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

الأ�سباب الجتماعية 
والقت�سادية

2.93440.7332.5600.040بني املجموعات
63.3122210.286داخل املجموعات

66.245225املجموع
الأ�سباب التعليمية 

والنف�سية
0.51940.1300.2520.908بني املجموعات

113.5942210.514داخل املجموعات

114.113225املجموع

الأ�سباب الثقافية

1.92140.4800.6060.659بني املجموعات
175.2562210.793داخل املجموعات

177.177225املجموع

اأ�سباب خارجية للعنف
1.37940.3450.4430.778بني املجموعات

172.1782210.779داخل املجموعات

173.558225املجموع

الأ�سباب ال�سخ�سية 
للعنف

1.70940.4270.6090.657بني املجموعات
155.1332210.702داخل املجموعات

156.843225املجموع

الدرجة الكلية 

0.87540.2190.6070.658بني املجموعات
79.6892210.361داخل املجموعات

80.564225املجموع

الفرق دال إحصائياً عند مستوى )0.05( 

ت�سري النتائج يف اجلدول )11( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α ≥ 0.05( يف درجة الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة، تبعا ملتغري ال�سنة، 
ا�ستناداً اإىل قيمة ف املح�سوبة اإذ بلغت )0.607( ، ومب�ستوى دللة )0.658( للدرجة الكلية، 
وجميع املجالت با�ستثناء املجال )الأ�سباب الجتماعية( ، حيث تبني وجود فرق ذو دللة 
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اإذ بلغت قيمة )ف( )2.560( مب�ستوى دللة )0.040( وملعرفة عائدية الفروق  اإح�سائية 
اأجري اختبار �سيفية للفروق.

الجدول )12( 
اختبار شيفية للفروق في مستوى العنف تبعا لمتغير السنة

املتو�سط اخلربةاملجال
احل�سابي

اكرث من 
رابعة

�سنة 
ثانية

�سنة 
رابعة

�سنة 
اوىل

�سنة 
ثالثة

4.003.743.593.593.58

الأ�سباب الجتماعية 
والقت�سادية

0.260.410.410.42- 4.00اكرث من رابعة
0.250.250.26- 3.74�سنةثانية

0.000.01- 3.59�سنة رابعة
0.01- 3.59�سنة اوىل

- 3.58�سنة ثالثة

الفرق دال إحصائياً عند مستوى )0.05( 

عند  رابعة  من  اأكرث  فئة  ل�سالح  كان  الفرق  اأن  اإىل   )12( اجلدول  يف  النتائج  ت�سري 
طلبة  اأن  الختبار  هذا  يظهر  ل  هنا  ومن  ورابعة،  واأوىل،  ثالثة،  �سنة  فئات  مع  مقارنتها 
النتيجة تخالف  العنف مرتبط بهم، وهذه  اأن  اأو  الأكرث عنفًا،  الأوىل والثانية هم  ال�سنوات 
بع�ص الدرا�سات التي تربط العنف بالطلبة امل�ستجدين )الأوىل والثانية( وتذهب بارتباط 

العنف باأ�سباب اأخرى ذكرت �سابقًا.

مناقشة النتائج: 
اإن الأ�سباب الجتماعية والقت�سادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة جامعة 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  مرتفعة،  كانت  للعنف  اخلارجية  الأ�سباب  جمال  لفقرات  البرتا 
املرتفع  امل�ستويني  يف  املجال  هذا  فقرات  وجاءت   ،  )0.88( معياري  بانحراف   )3.76(
املرتبة  يف  وجاءت   ،  )3.48  -3.96( بني  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  واملتو�سط، 
الذي يوؤثر على  النف�سي  النف�سي والقلق  “ ال�سطراب  التي تن�ص على:  الفقرة )62(  الأوىل 
مرتفع،  ومب�ستوى   )1.19( معياري  بانحراف   )3.96( ح�سابي  مبتو�سط   ،« الطالب  توازن 
ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة )63( التي تن�ص على: “اإح�سا�ص ال�سباب بالغ�سب لروؤيتهم 

م�ساهد دامية » مبتو�سط ح�سابي )3.84( بانحراف معياري )1.7087( ومب�ستوى مرتفع.
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 )0.05 ≤ α( واأ�سارت الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى
يف درجة الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة، تبعًا ملتغري ال�سنة، ا�ستناداً اإىل 
اإذ بلغت )0.607( ، ومب�ستوى دللة )0.658( للدرجة الكلية، وجميع  قيمة ف املح�سوبة 
دللة  ذو  فرق  وجود  تبني  حيث   ، الجتماعية(  )الأ�سباب  املجال  با�ستثناء  املجالت 
اإح�سائية اإذ بلغت قيمة )ف( )2.560( مب�ستوى دللة )0.040( ، وملعرفة عائدية الفروق، 
اأجرى اختبار �سيفية للفروقن، وبالتايل يتبنيَّ اأن مرتكبي العنف من الطلبة قد يكونون من 
جميع ال�سنوات الدرا�سية، وهذه النتيجة تخالف الدرا�سات ال�سابقة التي اأكدت ذلك وربطت 

بني العنف وال�سنوات الدرا�سية الأوىل والثانية.
احتل اجلانب النف�سي للطالب كم�سبب للعنف املرتبة الأوىل، فقد كانت ال�سطرابات  -

املرتبة  احتلت  التي  الأ�سباب  من  الطالب،  توازن  على  يوؤثر  الذي  النف�سي  والقلق  النف�سية 
حيث  عنيفًا  جتعله  اأن  �ساأنها  من  اجلامعة  يف  للطالب  النف�سية  احلالة  فاإن  وعليه  الأوىل، 
وبني  بينه  التوا�سل  و�سعف  التعليمية  اأو  العائلية  الطالب  بظروف  مرتبط  ال�سبب  هذا  اإن 
املر�سد النف�سي من �ساأنه اأن يغذي الجتاه للعنف.وارتبطت م�سكالت الطالب اليومية بحالته 

النف�سية حيث جتعله متوتراً حيث احتل هذا ال�سبب اأي�سا املرتبة الأوىل.
وامل�ستويات  - الفروق  عامل  والقت�سادية  الجتماعية  العوامل  �سعيد  على  وجاء 

للعنف،  الأوىل كم�سبب  اأو من مناطق خمتلفة على املرتبة  الطلبة  احل�رسية والريفية بني 
والفوارق بني الطلبة على اأ�سا�ص اقت�سادي نتيجة اإح�سا�ص بع�ص الطلبة باحلقد على و�سعه 

القت�سادي والعائلي، مما يولد لديه امليل للم�ساجرات
وعلى �سعيد العوامل التعليمية والأكادميية جاء عامل تدخل الو�ساطة يف تطبيق  -

الو�ساطة يف جمال�ص  كتدخل  اجلامعي  العنف  لتف�سي  العوامل  اأهم  من  اجلامعية  القوانني 
العمل  اإعاقة  اإىل  يوؤدي  مما  العنيف،  الطالب  بحق  العقوبة  تنفيذ  وعدم  الطلبة  تاأديب 

الأكادميي والت�سجيع على العنف ب�سبب العتماد على تدخل الو�ساطة.
- )0.05 ≤ α( كما اأظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى

يف الأ�سباب الجتماعية القت�سادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني ال�سباب يف املجتمع 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اجلن�ص.وكذلك  ملتغري  تبعا  الأردين، 
الثقافية،  والأ�سباب  والقت�سادية،  الجتماعية  )الأ�سباب  املجالت:  يف   )0.05  ≤  α(
متو�سطاتهن  ارتفاع  بدليل  الإناث  ل�سالح  فرق  فيه  وجد  اإذ  للعنف(  ال�سخ�سية  والأ�سباب 
احل�سابية عن املتو�سط احل�سابي للذكور، يف حني مل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف 

املجالني )الأ�سباب التعليمية، اأ�سباب خارجية للعنف( .
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كما تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية الأ�سباب  -
الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة، تبعًا ملتغري العمر.

توصيات الدراسة: 

بايجاز �سديد متثلت التو�سيات مبا ياأتي:- 
الأكادمييني . 1 من  املتخ�س�سون  به  ي�سارك  و�رسورته،  وطني  موؤمتر  عقد  اأهمية 

واأ�سحاب اخلربة وعمداء �سوؤون الطلبة ملناق�سة تنامي م�سكلة العنف الطالبي يف اجلامعات 
الأردنية.

اإزاء . 2 واأنظمتهما  واجلامعات  العايل  التعليم  قوانني  تفعيل  اأهمية  على  الت�سديد 
ق�سايا العنف الطالبي وعدم الرتاجع عنها حتت اأي ظرف من الظروف، فمن اأمن العقوبة 

اأ�ساء الت�رسف.
القوانني . 3 تطبيق  ويف  التعليمية  العملية  يف  والو�ساطة  املح�سوبية  عن  البتعاد 

التدخل  يف  ال�سماح  عدم  على  القدرة  اجلامعات  اإدارة  لدى  يكون  ان  واي�سًا  والتعليمات، 
والعنف  ال�سغب  باأعمال  املت�سببني  حيال  والأنظمة  القوانني  تطبيق  بتعطيل  اخلارجي 

الطالبي يف اجلامعات.
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