
 أ
 

 
 

العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة 
اإلدارييف والطمبة 

The leading factors of student violence in Jordanian 

universities from the administrative leaders and students 

point of view 
 

إعداد 

شعاع شراري صياح الفقياء 

إشراؼ 

األستاذ الدكتور عباس عبد ميدي الشريفي 

 

قدمت ىذه الرسالة  استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في 

تخصص اإلدارة والقيادة التربوية  /التربية

قسـ اإلدارة والمناىج 

كمية العمـو التربوية 

األوسط جامعة الشرؽ 

 2016كانوف الثاني، 

 



 ب

 



 ج

 



 د

 

 شكر وتقدير

النمل )چہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  چ: قال تعالى

19 .)

الحمد والشكر هلل على آالئه ونعمه والصالة والسالم على خاتم أنبٌائه ورسله وعلى آله 

: وبعد, ٌوم الدٌن إلىوصحبه ومن اهتدى بهدٌه 

أستاذي الدكتور عباس عبد مهدي  إلىبالشكر  أتقدم, من االعتراف بالجمٌل  اننالالاًا 

ًّ  ً جمٌع مراحل كتابة هذه الرسالة باإلشرافالذي تفضل  الشرٌفً  كان مثال األب الحانً  ,عل

 تح لً بٌته واللبه وأ اض علً بعلمه وشملنً بعنفه  ,األمٌن الناصحوكان نعم , الذي منحنً الثقة

. جعل ذلك  ً مٌزان حسناتهوسماحته أبقاه  هللا ذخراًا لنلبة العلم و

الدكتورة ملك الناظر واألستاذ الدكتور  بالشكر الجزٌل ألعضاء لجنة المناالشة أتقدمكما 

وتكلفوا عناء القراءة والتدالٌق ,الذٌن تفضلوا علً بقبول مناالشة هذه الرسالة عانف مقابلة

. والتمحٌص  ً سبٌل تمام هذه الرسالة

بالشكر الجزٌل ألعضاء هٌئة التدرٌس  ً كلٌة العلوم التربوٌة  ً جامعة  وأتقدمكما 

. هذه الرسالة إنجاحالشكر الموصول لكل من ساندنً وأسهم  ً  أالدمكما  .األوسنالشرق 

 

. التوفيق يوهللا ول

  

 الباحثة



 ه

 

 
 

 ٱ ٿ ٿ

 

  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 

 (١١٤: طو)



 و

 

 اإلىداء

 

أمي ... روحيا الطاىرة التي يالزمني طيفيا في كؿ ما تحممو مف معافٍن  إلى

 

أبي ... روحو الطاىرة إلى

 

الذيف وقفوا معي وغمروني بحبيـ ودعميـ وشاركوني لحظات  إلى

 ...وفاء وخاصة أسرتي... القوة والتحدي

 

... إلى األصدقاء األوفياء األعزاء

 

... واحتراماً إلى كؿ مف لُو فضؿ عمي محبة 

 

... إلييـ جميعًا أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع

 

الباحثة 



 ز

 

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 ب تفويض

 ج قرار لجنة المناقشة

 د شكر وتقدير

 ىػ اآلية القرآنية

 و اإلىداء

 ز قائمة المحتويات

 ط قائمة الجداوؿ

 ؾ قائمة الممحقات

 ؿ الممخص بالمغة العربية

 ـ الممخص بالمغة االنجميزية

 خمفية الدراسة وأىميتيا: الفصؿ األوؿ

 2 مقدمة

 8 مشكمة الدراسة

 9 ىدؼ الدراسة وأسئمتيا

 10 أىمية الدراسة

 10 مصطمحات الدراسة

 11 حدود الدراسة

 11 محددات الدراسة

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة: الفصؿ الثاني

 13 األدب النظري: أوالً 

 48 الدراسات السابقة ذات الصمة:ثانياً 

 الطريقة واإلجراءات: الفصؿ الثالث

 64 منيج البحث المستخدـ

 64 مجتمع الدراسة



 ح

 

 الصفحة الموضوع

 65 عينة الدراسة

 66 أداة الدراسة

 66 صدؽ األداة

 67 ثبات األداة

 68 إجراءات الدراسة

 69 المعالجة اإلحصائية

 نتائج الدراسة: الفصؿ الرابع

 71 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

 83 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 85 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصؿ الخامس

 88 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

 94 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 98 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالثمناقشة 

 101 التوصيات

 102 المراجع العربية

 112 المراجع األجنبية

 116 قائمة الممحقات

 



 ط

 

 قائمة الجداوؿ

 الصفحة الجدوؿ الرقـ

 65 توزيع أفراد مجتمع الدراسة مف القادة اإلدارييف والطمبة حسب الجامعة  1.

 65 القادة اإلدارييف والطمبة حسب الجامعةتوزع أفراد عينة الدراسة مف  2.

 66 فقرات األداة حسب المجاالت 3.

.4 
قيـ معامالت ثبات استبانة العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات 

 األردنية
67 

.5 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ 
األردنية حسب المجاالت مف وجية  المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات

 نظر القادة اإلدارييف والطمبة مرتبة تنازلياً 

71 

.6 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ 
المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة 

لمطمبة مرتبة  قتصاديةاالو االجتماعيةاإلدارييف والطمبة في مجاؿ العوامؿ 
 تنازلياً 

73 

.7 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ 
المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة 

اإلدارييف والطمبة في مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية لمطمبة مرتبة 
 تنازلياً 

75 

.8 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ المتوسطات 
المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة 

 اإلدارييف والطمبة في المجاؿ الديني مرتبة تنازلياً 

77 

.9 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ 
في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة  المؤدية لمعنؼ الطالبي

 اإلدارييف والطمبة في المجاؿ اإلداري مرتبة تنازلياً 

79 

.10 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ 
المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة 

 السياسي مرتبة تنازلياً اإلدارييف والطمبة في المجاؿ 

81 



 ي

 

 الصفحة الجدوؿ الرقـ

.11 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى العوامؿ المؤدية 
لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية تبعا لمتغير القادة اإلدارييف 

 (t-test)التائي لعينتيف مستقمتيف  واالختباروالطمبة، 

83 

12 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى العوامؿ المؤدية 
لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السمطة المشرفة 

التائي لعينتيف مستقمتيف  واالختبار، (جامعات حكومية، وجامعات خاصة)
(t-test) 

85 

 



 ك

 

 قائمة الممحقات

 الصفحة المحتوى الرقـ

 117 الدراسة بصورتيا األوليةأداة  1

 124 أسماء المحكميف ألداة الدراسة 2

 125 أداة الدراسة بصورتيا النيائية  3

4 

طمب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ األوسط إلى الجامعة  باكت

 األردنية
131 

 133 طمب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ األوسط إلى جامعة الزيتونة باكت 5

6 

طمب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ األوسط إلى جامعة البمقاء  باكت

 التطبيقية
134 

 

 

 



 ل

 

العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة 
اإلدارييف والطمبة 

إعداد 
شعاع شراري صياح الفقياء 

إشراؼ 
األستاذ الدكتور عباس عبد ميدي الشريفي 

 الممخص
الدراسة إلى تّعرؼ مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية ىدفت ىذه 

( 382)داريان كإقائدان ( 136)كقد تككنت عينة الدراسة مف . مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة
ف كتـ تطكير إستبانة لجمع البيانات تككنت ـ .طالبان كطالبة تـ سحبيـ عشكائيان مف مجتمع الدراسة

: ككانت النتائج عمى النحك اآلتي. تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا,فقرة ( 56)
  مف كجية نظر القادة  األردنيةكاف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات

. دارييف كالطمبة متكسطان بشكؿ عاـاإل
  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≥α ) في مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ

بيف القادة اإلدارييف كالطمبة كلصالح الطمبة    األردنيةالطبلبي في الجامعات 
 تكجد  فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≥α ) في مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ

كجامعات جامعات حككمية )الطبلبي في الجامعات األردنية تعزل لمتغير السمطة المشرفة 
.  كلصالح الجامعات الحككمية( خاصة

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(0.05≥α ) في مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ
الطبلبي في الجامعات األردنية في ثبلثة مجاالت ىي المجاؿ اإلدارم كالمجاؿ االجتماعي 

ذات دالة إحصائية في  كلـ تكف ىناؾ فركؽ. كالمجاؿ األكاديمي كالتربكم, االقتصادم
. مالمجاليف السياسي كالديف

.القادة اإلداريكف, الجامعات األردنية, العنؼ :الكممات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed at identifying the leading factors of student violence in 

Jordanian universities, from the administrative leaders and students' point of view. The 

sample of the study consisted of (136) administrative leaders and (382) students. They 

were drawn randomly from the population of the study. A questionnaire was developed 

to collect data. It consisted of (56) items. Validity and reliability of the instrument were 

assured. The findings of the study were as the following: 

-The level of the leading factors student violence in Jordanian universities, from 

the administrative and students' point of view was medium in general. 

-There were significant differences at (α  ≤ 0.05) in the level of the leading factors 

of student violence in Jordanian universities between the administrative leaders 

and students in the total score and all domains, in favor of the students. 

-The were significant differences at   (α  ≤ 0.05) in the level of the leading factors 

of student violence in Jordanian universities attributed to the supervising 

authority (public and private universities), in favor of public universities. 

-There were significant differences at   (α  ≤ 0.05) in the level of leading factors of 

student violence in Jordanian universities, in the domains; administrative, social 

and economical and academic and educational domains. But there were no 

significant differences at (α  ≤ 0.05) in political and religious domains. 

Keywords: Student violence, Jordanian universities, Administrative leaders. 
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الفصؿ األوؿ 

خمفية الدراسة وأىميتيا 

المقدمة  

منذ بدء الخميقة، يمارس بصكر كأشكاؿ  اإلنسافإنسانية عرفيا  اجتماعيةيعد العنؼ مشكمة 

 االجتماعيةالعادات كالتقاليد، كاألعراؼ، كاألزمنة كالظركؼ  باختبلؼتختمؼ مف مجتمع آلخر 

لمجتمع الكاحد باختبلؼ درجة العنؼ ككطأتو في اكتختمؼ شدة . ية، كاألنظمة السياسيةاإلنسافك

كتختمؼ . كأنماط الحياة فييا االجتماعيةالطبقات  باختبلؼككعييـ كثقافتيـ، ككذلؾ  أفراده تحضر

.  النظرة لمعنؼ مع الفترة الزمنية فما كاف يعد عنفان في زمف معيف قد ال يككف كذلؾ في زمف آخر

في حدكد  التي إذا استطاع أف يستثمرىا جيدان  االنفعاالتككزكده بالدكافع  اإلنسافخمؽ اهلل 

كلكف إذا ما انساؽ , مع نفسو كمع اآلخريف كمتكيفان  ففنو يستطيع العيش متكافقان , أكامر اهلل كنكاىيو

كقيـ مجتمعو , حؽ كجو شرعي كبغير,  حدكد اهلل احتراـكراء إشباع غرائزه كحاجاتو مف غير 

 عز –ككاف مف رحمة اهلل . اآلخريفكاالعتداء عمى حقكؽ , االنحراؼل كثقافتو ففف ذلؾ سيقكده إؿ

نزاؿ الكتب السماكية, إرساؿ الرسؿ كالمبشريف –كجؿ  كتشريع الدساتير لتضمف , ككضع القكانيف, كا 

ذا كاف الخير مكجكدان . اإلنسافسمكؾ  استقامة عمى ىذه البسيطة ففف الشر كالعنؼ يقفاف معو  كا 

. (2007, زيادة) اإلنسافضد أخيو  اإلنسافبكصفيما مف الشركر التي يقـك بيا , إلى جنب جنبان 

كيعد العنؼ ظاىرة عامة بيف البشر يمارسيا األفراد بأساليب مختمفة كقد كانت كال تزاؿ  

كتظير ( Milan & Kolko,1985. )مركز عناية المختصيف بدراسة الفرد كالمجتمع كاىتماماتيـ

كيكتسب الفرد خبلؿ نمكه كمف , السمككية حيف تتكافر ليا الظركؼ البيئية المناسبة ىذه األنماط

. كمنيا ما قد تتسـ بالعنؼ, كأخرل غير مرغكبة, خبلؿ عمميات التنشئة أساليب سمككية مرغكبة
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عمى عينة مف ( Herbert, 1978)المشار إليو في ( Geoffrey)كفي دراسة أجراىا جيكفرم 

البريطاني أظيرت النتائج أف أكثر أساليب السمكؾ لدل األبناء كالتي تشغؿ باؿ الكالديف المجتمع 

. ىي تمؾ األساليب السمككية التي تتسـ بالعنؼ فيما بينيـ

فتؤثر في , كتبعث القمؽ استقرارىاإف سمكؾ العنؼ ظاىرة تيدد المجتمعات اآلمنة كتسمب 

ف تأثير المراكز التعميمية التربكية , كالسياسية كالتربكية االجتماعيةك االقتصاديةأجكائيا  كا 

إذ يعد سمكؾ العنؼ في الجامعات ككارث , عمى مخرجات النظاـ التعميمي فييا كالجامعات سمبان 

ف , كأصبحت عبلمة بارزة لبعض الجامعات, أصبحت تسكد في كثير منيا إنسانية نسبتيا  اختمفتكا 

(. 2006, الناشؼ)خر أخرل كمف بمد أل إلىكطبيعتيا مف جامعة 

التطكر العممي كالكاقع التاريخي ليذه الظاىرة يكشؼ أنو كمما تعقدت المجتمعات تحكؿ  إف

العنؼ إلى كسيمة لتحقيؽ أىداؼ معينة مف قبؿ األفراد، كتتنكع ىذه األىداؼ بتنكع المكاقؼ التي 

فؽ، كفي أحياف أخرل لتحقيؽ التكا -في بعض األحياف -فالعنؼ يمارس. يتفاعؿ مف خبلليا الفرد

كفي أكقات أخرل يعد كسيمة لممقاكمة، أك كسيمة لمييمنة كالضبط , يعد كسيمة لتحقيؽ التكيؼ

(Alan,1975 .)

. اآلخريفكعدـ التعدم عمى النفس كعمى  اآلخريفعمى حقكؽ  االعتداءلقد نيى اإلسبلـ عف 

, الحفاظ عمى حقكؽ اآلخريفكما أرسى مجمكعة مف القيـ كالقكاعد األخبلقية التي تدعك إلى 

الكريمة  اآلياتالكريـ العديد مف  القرآفكقد كردت في  .كتحقيؽ الخير لمفرد كالجماعة عمى حد سكاء

چ: كتدعك إلى مكاـر األخبلؽ كمف ذلؾ قكلو تعالى. عمى النفس أك اآلخريف االعتداء التي تحـر

چ  مئ  حئ  جئڈڈ  ی  ی        ىئ  ىئ  ىئ     ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ

 ففي ىذه اآلية الكريمة دعكة إلى رعاية حرمة األعراض كالنيي عف التعدم عمييا, (151: األنعاـ)

. (2009, عياش)
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 االجتماعيةكأف العنؼ ظاىرة معقدة ليا جكانبيا السياسية  إلى( 2006) كأشار التكايية

, كىي ظاىرة عامة تعرفيا كؿ المجتمعات البشرية بدرجات مختمفة. كالنفسية االقتصاديةككالثقافية 

المجتمعات كالثقافات  باختبلؼتختمؼ , كألسباب متداخمة كمتنكعة. كبصكر كأشكاؿ متعددة

كقد تمارسو جماعة ما , كأف العنؼ قد يمارسو الفرد ضد نفسو أك ضد اآلخريف. كالمراحؿ التاريخية

كقد تمارسو الدكلة عمى المستكل الداخمي أك عمى المستكل , المجتمعضد جماعات أخرل في 

بكجكد  ارتبطتبؿ أف ظاىرة العنؼ , فقد ظير العنؼ تعبيران كممارسة عبر التاريخ. الخارجي

كفي ذلؾ , إذ كانت أكؿ عممية عنؼ قاـ بيا ابف آدـ تجاه أخيو( 2014عمياف، ), العنصر البشرم

ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ: يقكؿ تعالى

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ې  ې   ۉ  ۉ  

 (.27-30: المائدة) چ    ى  ىېې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  

ىك كؿ تصرؼ يؤدم إلى إلحاؽ األذل باآلخريف : المختمفة كالعنؼ كما عرؼ في النظريات

سماع  كقد يككف األذل جسميان أك نفسيان، فالسخرية كاالستيزاء مف الفرد كفرض اآلراء بالقكة كا 

االىتماـ كااللتفات إلى  أفكمما الشؾ فيو  .الكممات البذيئة جميعيا أشكاؿ مختمفة لمظاىرة نفسيا

ر كعي عاـ في مطمع القرف العشريف فيما يتعمؽ بالطفكلة، خاصةن ظاىرة العنؼ كاف نتيجة تطك

مرحمة  في ضكء اإلنسافبعدما تطكرت نظريات عمـ النفس المختمفة التي أخذت تفسر سمكؾ 

الطفكلة المبكرة كأىميتيا في تككيف ذات الفرد كتأثيرىا في حياتو فيما بعد كضركرة تكفير األجكاء 

كتعد ظاىرة العنؼ بشكؿ عاـ . طفاؿ نمكان جسديان كنفسيان سميمان كمتكامبلن الحياتية المناسبة لينمك األ

مف أكثر الظكاىر التي تستدعي اىتماـ الجيات الحككمية المختمفة مف جية كاألسرة مف جية أخرل 

(. 2007, زيادة)
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ؽ لكف المثير لمقؿ, إف ظاىرة العنؼ مكجكدة في الكاقع كال يخمك مجتمع مف أشكاليا المختمفة

كالتعدم  االقتحاـإف العنؼ يحمؿ في جكىره معاني .أف تزيد نسبة العنؼ في مجتمع ما بشكؿ كبير

عمى اآلخر بالقكؿ أك بالفعؿ كقد يككف فرديان أك جماعيان كىنالؾ نكع آخر مف العنؼ ىك العنؼ 

مف ال  مف أشكاؿ العنؼ لمفقراء كضد مثؿ الفقر كالبطالة تعد شكبلن  اجتماعيةفأكضاع . الييكمي

. (2012, الفقيو)العنؼ الصامت يجدكف فرصة عمؿ كيمكف تسمية ىذا النكع ب

إف العنؼ سمة مف سمات الطبيعة البشرية يتسـ بو الفرد كالجماعة كيحدث عندما يكؼ 

فالعنؼ ضغط جسمي أك معنكم , لتأكيد الذات اإلنساففيمجأ , أك االقتناع اإلقناعالعقؿ عف مقدرة 

. (2011, الزيكد)السيطرة عميو أك تدميره  بقصد اإلنسافماعي فينزلو ذك طابع فردم أك ج

كالتربية جزء مف المجتمع كىي ليست بمنأل عف ىذه الظاىرة، فظاىرة العنؼ مف الظكاىر 

الرئيسة التي أصبحت تداىـ المدارس كالجامعات، كأصبحت تشكؿ عبئان ثقيبلن عمى كاىؿ العامميف 

، فييا، لتعامميـ اليكمي مع ىذه األنماط السمككية، فالعنؼ مشكمة رئيسة إلدارة المدرسة كالجامعات

كالمتخصصيف في مجاؿ الصحة النفسية، كاألخصائييف , كاآلباء ,كالمرشديف التربكييف, كالمعمميف

(.  Lee,Hallberg,& Hassard, 1979) االجتماعييف

, م كالركيزة في التفاعؿ االجتماعياإلنسافتعد الجامعة الخمية المكممة في تككيف السمكؾ 

فالجامعة مؤسسة تربكية مكجكدة في , ة التي تقـك بياكالتربكم االجتماعيةكلذلؾ تتعدد الكظائؼ 

, في حياة األفراد كالجماعات مف أىـ المؤسسات كأعظميا تأثيران  كتعد .معظـ المجتمعات البشرية

عف  كأف الظكاىر السمبية كالمشكبلت السمككية التي تظير عند بعض طمبة الجامعة تعد انحرافان 

كأف . ل المشتغميف بالتربية كالتعميـ أف ينتبيكا لتمؾ الظكاىرأىداؼ السياسة التربكية لذا كاف عؿ

يدرسكا أسبابيا كطرؽ عبلجيا حتى تصبح مخرجات التعميـ متكافقة مع أىدافيا المحددة في 

 .(2006, التكايية)السياسة التربكية 
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مف اخطر المشكبلت التي تكاجو الكسط الجامعي  المتمثؿ بالعنؼ كيعد السمكؾ العدكاني

دارة كعامميف كطمبة، إذ يربؾ ىذا السمكؾ العممية  بمككناتو المختمفة مف أعضاء ىيئة التدريس كا 

عمى الطمبة أك تيديدىـ كقد يتسبب في تكسيع دائرة اإليذاء  كاالعتداءالتعميمية مف خبلؿ المشاغبة 

 .(2011األمنية،  اإلستراتيجيةمركز الدراسات ) ةلممجتمع المحمي خارج أسكار الجامع

الميدانية  األكاديميةمكقعان في الصحافة كالدراسات  األردفظاىرة تزايد العنؼ في  احتمتلقد 

لتزايده في   القصكل نظران  األىميةكالنظرية التي تحدثت عف العنؼ كأكلت العنؼ الجامعي 

كتصاعدان لمثكرات  كاقتصاديان  اجتماعيان  تشيد تطكران  في ظؿ ىذه المرحمة التي, المؤسسات التربكية

  .(2011, الزيكد) كالتطكر التكنكلكجي كالعكلمة, االجتماعية

 تقكـ الجامعة ألف ذلؾ أىدافيا، تحقيؽ تعرقؿ التي السمبية، الظكاىر مف الجامعات في كالعنؼ

 إلى الطمبة لينصرؼ آمنة بيئة بيئتيا تككف أف إلى تسعى فيي الطالب شخصية بناء في أساس بدكر

 فاألستاذ كالرصانة، لبلنضباط مثاالن  قريب كقت إلى ظمت األردنية كالجامعات.المتعمقة العممية الدراسة

 في الصكرة تغيرت كلقد. العممي كالتحصيؿ االجتياد األكؿ ىمو كاف كالطالب كاالحتراـ التقدير كؿ لو

 زميمو، عمى الطالب فييا يعتدم لمقتاؿ ساحة األحياف بعض في الجامعة فأصبحت الحاضر الكقت

 أك الطعف محاكلة أك كطعنيـ األساتذة بعض عمى المباشر باالعتداء الطمبة بعض في األمر ككصؿ

 كفي األردني المجتمع لدل معركفة الجامعي كاألمثمة الحـر في أستاذ ضد النارية األسمحة استخداـ

ذا العربية الدكؿ بعض  إذ غاب شريعة إلى الجامعة نظاـ فسيتحكؿ الظاىرة ىذه استفحمت الشقيقة كا 

ف المتأمؿ في المشكبلت التي  .لممجتمع النافع اإلنساف إعداد في األساسية كظائفيا الجامعة ستفقد كا 

يجد أنيا تعاني , مدارس أـ جامعات أـ معاىد أـ غيرىا أكانتتكاجييا المؤسسات التربكية سكاء 

 إليجاد دراستيا انتشارىا يستكجب عف النظر بصرؼ كجكدىا البي كاف مجردمف ظاىرة العنؼ الط

ف.التربكية المؤسسات إليو تيدؼ ما مع يتنافى العنؼ الف, ليا البلـز العبلج  في عنؼ مف يحدث ما كا 
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كمفاتيح  لمعمـ منارات فالجامعات, بأسره كالمجتمع عمييا كاألسرة مسؤكلية القائميف ىك ىذه المؤسسات

العممية التربكية  سير في كيؤثر الطمبة إنتاجية مف يحد العنؼ كاف كلما, الثقافية كالمرجعية النجاح

. (2009,عياش) كالعبلجية ليا الكقائية التدابير إليجاد الظاىرة ىذه دراسة مف بد ال كاف

في جميع أنحاء العالـ بأىمية الشباب في تشكيؿ مستقبؿ الدكؿ  دكليان  االعتراؼكيزداد 

عطاء فرصة لمشباب لممشاركة في مختمؼ الجكانب , كضركرة تكفير المناخ البلـز  االقتصاديةكا 

لمتطكير  األكؿفيـ المحرؾ , ألف التقدـ االجتماعي مرىكف بفسياـ الشباب ,كالثقافية االجتماعيةك

كمكاكبة التكنكلكجيا الجديدة بالمزيد مف , كلدييـ المقدرة الفائقة عمى التكيؼ مع الجديد. كالتغيير

إف استطاع  كمقدرات خبلقة, كمما ال شؾ فيو أف الشاب يممؾ طاقات ىائمة .كاإلبداع اإلنتاج

كلكف , بشرية جمعاءبؿ كعمى اؿ, عاد ذلؾ بالنفع عمى نفسو كعمى أسرتو كعمى مجتمعو, استغبلليا

فمف الممكف أف يتحكؿ , كالعكائؽ السياسية االقتصاديةكالضائقات  االجتماعيةإذا اصطدـ بالحكاجز 

كلكؿ مؤسسات .يكجو الطاقات إلى العنؼ الذم يمتد إلى مجتمعات بأكمميا, إلى إحباط كغضب

سياميا الخاص في معالجتيا, المجتمع دكرىا في التعامؿ مع ىذه القضية  -التي سكؼ تعتمد  ,كا 

عمى فتح األبكاب كتذليؿ العقبات كتمكيف المقدرات لتفعيؿ مشاركة الشباب في   -فكؽ كؿ شيء 

كأف يكثؼ , كلذلؾ ال بد أف تتكاثؼ الجيكد جميعيا لعبلج ىذه الظاىرة.صناعة المستقبؿ

, الفقيو)ؿ المختصكف دراساتيـ لرصد ىذه الظاىرة كدراسة أسبابيا كسبؿ عبلجيا بالكجو األمث

2012 .)

نما حاكلت إدارات الجامعات تيميشيا , إف التعامؿ مع ظاىرة العنؼ لـ يتـ بصكرة منيجية كا 

متفاكتة تتراكح بيف الشدة كالميف عف طريؽ تطبيؽ  بطرؽ غير جذرية أك بأساليبأك التعامؿ معيا 

فضبلن عف عدـ مقدرتيا عمى فرض , األنظمة كالتعميمات دكف الخكض في لب المشكمة كجكىرىا

كأحيانان عف طيب خاطر أك , كالعشائرية االجتماعيةالعقكبات الرادعة نتيجة لمضغكط الخارجية ك 
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عمى النظاـ كاضطرت إلى استدعاء األجيزة  حتى أف بعض الجامعات فقدت سيطرتيا, مزاجية

كتبيف أف تشخيص ظاىرة العنؼ قد تحدث بيف فئتيف مف الطمبة عمى , األمنية لمسيطرة عمى الطمبة

أخرل ألسباب  كأحيانان , عرقي أك أساس إقميمي كأحيانان , أساس عشائرم أك مناطقي أك جيكم

. أكاديمية كشخصية

كمف خبلؿ عمؿ الباحثة في مجاؿ التربية كالتعميـ الحظت حاالت كثيرة تتسـ بالعنؼ بيف 

لذا ,الطمبة كأحست بأىمية معالجة مثؿ ىذه الحاالت قبؿ استفحاليا كامتدادىا إلى المجتمع الكبير 

كجدت ضركرة إلجراء ىذه الدراسة عمى مستكل الجامعات األردنية الحككمية كالخاصة التي ظير 

كأصبح ظاىرة يعرفيا كيحس بيا القاصي كالداني فقد عمدت الباحثة , ييا العنؼ بأنكاعو المختمفةؼ

 .ردنيةظاىرة العنؼ في الجامعات األ إلىتعرؼ العكامؿ المؤدية  إلى

 مشكمة الدراسة 

ال يكجد بمد أك مجتمع في ىذا العالـ لـ يتأثر بالعنؼ كقضاياه بحيث أصبحت مشكمة عالمية 

الكاسع أصبح يُنظر إليو عمى أنو حقيقة إنسانية ال يمكف  انتشارهكبسبب , اة الشعكب كأمنياتيدد حي

كاألكثر مف ذلؾ أف العنؼ ُيعد مكضكعان ذا حساسية عالية يجد كثير مف الناس صعكبة , تجنبيا

. في مكاجيتو ألف الخكض فيو يمس قضايا معقدة ذات عبلقة بالثقافة

كتؤكد المجتمعات . إف ما يجرم في الجامعات يعد صكرة غير حضارية لممجتمع األردني

الديف الحنيؼ  أفكما . المتحضرة عمى أىمية كجكد عبلقات سميمة كسممية بيف الشباب الجامعي

ككافة الديانات السماكية قد  كالعقيدة السمحة كالقرآف الكريـ كسنة النبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ

النفكس  إصبلحزت عمى مكضكع األخبلؽ كأكلتو أىمية كبرل، بؿ أنيا كانت رسائؿ أخبلقية في رؾ

تؤكد عمى كجكب التسامح كالعدؿ كالعفك ك كالضمائر بما تحتكيو مف تعاليـ تحبذ السمكؾ السكم

كما تؤكد عمى التراحـ , كالعمؿ الجاد كالمخمص كالتكاصؿ كالرحمة كحسف المعشر كرفض التعصب

. فاؽ كالتآخي بيف كافة أفراد المجتمع كبخاصة الشبابكالك
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حدكثيا في  إلىكفي ضكء ذلؾ تتطمب ظاىرة العنؼ فيمان عميقان لمعكامؿ التي أدت 

كدراسة ( 2006)لقد أكصت دراسة المخاريز . الجامعات األردنية سكاء الحككمية أـ الخاصة

ء دراسات عف العنؼ الطبلبي كالعكامؿ بفجرا( 2009)البداينة كالطراكنة كالعثامنة كأبك حساف 

ما مستوى العوامؿ : المؤدية إليو كعميو فأف مشكمة الدراسة تتحدد في اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي

  دارييف والطمبة؟المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة اإل

 ىدؼ الدراسة وأسئمتيا 

مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى 

: رييف كالطمبة ك مف خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتيةداكجية نظر القادة اإل

ما مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة . 1

 اإلدارييف كالطمبة؟

في مستكل العكامؿ ( α ≤ 0.05)ة إحصائية عند مستكل ىؿ تكجد فركؽ ذات دالؿ. 2

المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية بيف القادة اإلدارييف كالطمبة؟ 

في مستكل العكامؿ ( α ≤ 0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل . 3

الجامعات )المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية تعزل لمسمطة المشرفة 

 ؟(الحككمية كالجامعات الخاصة
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 أىمية الدراسة

:- تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا مما يأتي

يؤمؿ مف ىذه الدراسة أف تفيد نتائجيا اإلدارات الجامعية الحككمية كالخاصة في مكاجية  -

 .ظاىرة العنؼ كالعمؿ عمى خفضيا

بعامة كالمكتبة األردنية بشكؿ خاص مف يؤمؿ مف ىذه الدراسة أف تثرم المكتبة العربية  -

 .خبلؿ ما تضيفو مف معرفة عممية متخصصة في مجاؿ العنؼ ككيفية التصدم لو

ألبحاث كدراسات أخرل في مؤسسات تربكية  انطبلؽيمكف أف تشكؿ ىذه الدراسة نقطة  -

. أخرل

 مصطمحات الدراسة 

عمى النحك , جرائيان إك ىا مفاىيميان اشتممت ىذه الدراسة عمى عدد مف المصطمحات التي تـ تعريؼ

: اآلتي

العنؼ الطالبي  

كىي مثيرات , كال تنطمؽ إال بتأثير المثيرات الخارجية اإلنسافىك الطاقة التي تجتمع داخؿ 

كتظير ىذه الطاقة عمى ىيئة سمكؾ يتضمف أشكاالن مف التخريب كالسب كالضرب بيف , العنؼ

(. 1996, محمكد)بيف مدرس كطالب  أكطالب كطالب 

فيك العبلمة التي حصؿ عمييا المستجيبكف مف أفراد , أما التعريؼ اإلجرائي لمعنؼ الطبلبي

العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي التي  استبانةعف فقرات  اإلدارييفعينة الدراسة مف الطمبة  كالقادة 

 . تـ تطكيرىا إلغراض ىذه الدراسة
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( الحكومية) الجامعة الرسمية

, ىي مؤسسة كطنية رسمية لمتعميـ العالي تنشأ بمكجب قانكف التعميـ العالي كالبحث العممي

. درجة الجامعية األكلى عمى األقؿكتمنح اؿ, كال تقؿ مدة الدراسة فييا عف أربع سنكات أك ما يعادليا

( األىمية)الجامعة الخاصة 

جية غير حككمية كىي تتمتع بشخصية ىي مؤسسة كطنية خاصة لمتعميـ العالي تممكيا 

دارمستقبلؿ مالي اذات  اعتبارية , كليا بيذه الصفة حؽ تممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة, كا 

جراء كتمنح الدرجة , كال تقؿ مدة الدراسة فييا عف أربع سنكات أك ما يعادليا, التصرفات القانكنية كا 

( 2001, قانكف الجامعات الرسمية. )الجامعية األكلى عمى األقؿ

 اإلداريوفالقادة 

يقصد بيـ عمداء الكميات كرؤساء األقساـ األكاديمية العاممكف في الجامعات األردنية 

. صةالحككمية كالخا

 حدود الدراسة 

الجامعة اقتصرت ىذه الدراسة عمى القادة اإلدارييف كالطمبة في الجامعات األردنية الرسمية 

في  األكسطاألردنية كجامعة البمقاء التطبيقية، كالجامعات الخاصة جامعة الزيتكنة، كجامعة الشرؽ 

. 2015\2016الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 

 محددات الدراسة 

. تحددت نتائج ىذه الدراسة بدرجة صدؽ األداة  المستخدمة لجمع البيانات كثباتيا -

. كمكضكعيتيـ  كمدل تمثيؿ العينة لممجتمع األداةدقة إجابة أفراد العينة  عف فقرات  -

كالمجتمعات , نتائج الدراسة ال يمكف تعميميا إال عمى المجتمع الذم سحبت منو العينة -

.  المماثمة
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 الفصؿ الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة 

اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى األدب النظرم ذم العبلقة  بمكضكع الدراسة  كمتغيراتيا فضبلن عف  

: بي كعمى النحك اآلتيالدراسات السابقة العربية كاألجنبية ذات العبلقة بظاىرة العنؼ الطبل

 األدب النظري : أوالً 

تضمف األدب النظرم مكضكعات تعمقت بظاىرة العنؼ كمفيكمو ك أشكالو كأسبابو 

. كفيما يأتي عرض ليذه المكضكعات. في الجامعات, كأساليب معالجتو كطرقيا, كمصادره

مفيوـ العنؼ 

كالحضارات، كىك مف أىـ األنماط السمككية التي الزمت مراحؿ  اإلنسافيعد العنؼ قديمان قدـ 

. خبلؿ مسيرة تطكره عبر الزمف، كخبلؿ مختمؼ حقب كجكده عمى الكرة األرضية اإلنسافنمك 

كيشيد التاريخ كجكد سمكؾ عنؼ، باختبلؼ أشكالو كأنكاعو كمظاىره منذ القدـ، كقد انتشرت ظاىرة 

كفي كؿ ثـ الجامعة العمؿ ثـ المدرسة  إلىالشارع  إلىاألسرة  العنؼ في جميع مجاالت الحياة مف

مكاف، مف خبلؿ عمميات التفاعؿ بيف الناس كالمشكبلت التي تعترضيـ كالتي تؤثر في تفاعميـ مع 

. بعضيـ بعضان 

ية بما يحتكيو مف دكافع اإلنسافيعد العنؼ محؿ اىتماـ كثير مف الباحثيف في مجاؿ العمـك 

كاحتياجات كمكاقؼ سمككية، كما يعد مف الظكاىر التي تؤثر تأثيران مباشران في حياة األفراد 

مف جراء العنؼ الممارس عمييـ، كمف الظكاىر المباشرة في  أضراركالجماعات لما يمحقيـ مف 

(. 2000حسف، كشند،)تفككيا كانييارىا  إلىبيف األفراد مما يؤدم  االجتماعيةتشكيش العبلقات 
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، األسرةنتيجة تقميد ما يعاممكف بو في  إالإف سمكؾ العنؼ الصادر مف الطمبة ما ىك 

كالضرب كالتيديد كالسخرية كالكبلـ الجارح، فيتحكؿ سمكؾ الطمبة في المدرسة ضد اآلخريف الذيف 

(. 1994الجسماني، ) ال يستطيعكف المقاكمة لتفريغ ما يحممكنو مف مشاعر عدائية

، كىك عنيؼ إذا لـ يكف ، كأعنفو تعنفاعنؼ بو كعنؼ عميو يعنؼ عنفا كعنافة: فالعنؼ لغة

كالعنؼ قمة الرفؽ باألمر، كىك ضد الرفؽ، كاعتنؼ األمر أخذه بعنؼ كأعنؼ  رفيقا في أمره،

 (.2012 نكاصرة،) قالشيء أخذه بشدة، كاعتنؼ الشيء كره

ذاىك عدـ الرفؽ، ( 1956)فو ابف منظكر كالعنؼ اصطبلحان كما عر كاف قد عرؼ الرفؽ،  كا 

 إلىالجميؿ، ففف العنؼ يمكف تعريفو بأنو سكء االنقياد الذم يؤدم  إلىحسف االنقياد لما يؤدم  بأنو

القبيح، كيمكف أف يعرؼ بأنو صكرة مف الشدة التي تجانب الرفؽ كالمطؼ كىك طريؽ يدفع صاحبو 

كأشارت بعض التقارير الدكلية التي تطرقت لظاىرة . الكبيرة كالقتؿ كغيره اإلجراميةاألعماؿ  إلى

 األذلاأللـ، أك  إلىالتي تؤدم  كاألفعاؿالعنؼ يغطي مجمؿ النشاطات  أفالعنؼ المدرسي 

(. Kim,2005)الناشطيف في المؤسسة التربكية  األفرادالجسدم كالنفسي عند 

ظاىر يستيدؼ إلحاؽ التدمير  سمكؾ"العنؼ بأنو ( 42، ص1995)كعرؼ حفني 

".  أك الممتمكات باألشخاص

تعبير عف العدائية كالغضب الشديد عف طريؽ القكة "بأنو ( 1995)كعرفو جابر ككفافي 

".  الممتمكات أك األشخاصالجسمية المكجية نحك 

سمة ظاىرة، أك عمؿ "فقد عرؼ العنؼ في مكسكعتو الفمسفية بأنو ( 1996)أما الالند 

". غير القانكني لمقكة األقؿلمعاني، كىك االستعماؿ غير المشركع أك عمى عنيؼ با

كؿ ما يصدر مف الطبلب مف سمكؾ أك فعؿ "العنؼ بأنو ( 13، ص2003)كعرؼ العريني 

اآلخريف كيتمثؿ في االعتداء بالضرب كالسب أك إتبلؼ ممتمكات عامة أك خاصة،  إيذاءيتضمف 
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بانفعاالت كتكترات، ككأم فعؿ آخر ال بد أف يككف لو ىدؼ كىذا الفعؿ عادة ما يككف مصحكبان 

. يتمثؿ في تحقيؽ مصمحة معنكية أك مادية

أك  باآلخريف األذلإلحاؽ  إلىكؿ سمكؾ يؤدم "بأنو ( 14، ص2009)كعرفو الحربي 

كفرض الرأم  اآلخريفجسديان أك نفسيان فالسخرية كاالستيزاء مف  األذلممتمكاتيـ، كقد يككف ىذا 

". بالقكة كالتمفظ باأللفاظ البذيئة، جميعيا أشكاؿ مختمفة ليذا العنؼ

كىك عادة ما  كاإلكراهالسمكؾ بالقسكة كالعدكاف كالقير "بأنو ( 2010)الديف  كما عرفو عز

يككف سمككان بعيدان عف التحضر كالتمدف، تستثمر فيو الدكافع كالطاقات العدكانية استثماران صريحان 

الخصـ  إلكراه، كالتكسير كالتدمير لمممتمكات، كاستخداـ القكة لؤلفرادائيان، كالضرب ك القتؿ بد

". كقيره

ىماؿ العكامؿ "كيعرؼ العنؼ  بأنو حالة تعكس صحة المجتمع كأمنو تنجـ عف األفراد كا 

 كيتضمف العنؼ األذل المادم, اإلنسافكالسياسية كالمؤسسة لحاجات  االجتماعيةك االقتصادية

كغير المادم الذم يسبب التخريب كاأللـ كاإلصابات كالخكؼ، كالعنؼ يشكش بيئة المؤسسة كيعيؽ 

كما أف العنؼ يعكس ظاىرة عدـ النضج .مما يؤدم إلى فقداف األمؿ,إمكانية النمك الشخصي لؤلفراد

(. Redcross,2002,p.1)كال يعكس حاالت االضطراب النفسية عند األفراد 

كىك عادة سمكؾ , أنو السمكؾ المشكب بالقسكة كالعدكاف كالقير كاإلكراهكما يعرؼ العنؼ ب

بدائيا كالضرب  الدكافع كالطاقات العدكانية إستثماران جرميان  قبعيد عف التحضر كالتمدف تستثمر في

, ما في الدراسات النفسيةأ .كاستخداـ القكة كاإلكراه لمخصـ كقيرة, كالتكسير لمممتمكات, كالقتؿ لؤلفراد

كحتى كقت قريب فقد اقتصر ىذا المفيـك , فمـ يكف مفيـك العنؼ مستخدما بشكؿ منظـ,االجتماعيةك

 ,باآلخريفالجسمي  الضرر إلحاؽعمى عدة مفاىيـ منيا العدكاف الذم يشير إلى سمكؾ ييدؼ إلى 

نفسيا بصكرة كتظير  ,لآلخريفكالعداكة التي تشير إلى حالة انفعالية مزمنة نسبيا تتميز بالمعاداة 
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كتشير إلى السعي نحك استخداـ القكة الفيزيقية إللحاؽ ,الرغبة في إيذاء اآلخريف أك إلحاؽ األلـ بيـ

(. 1996,نصر)الضرر باآلخريف أك بالذات 

, العنؼ المادم: كعند الحديث عف مفيـك العنؼ يجب التمييز بيف ثبلثة أنكاع منو ىي

العنؼ المادم عمى استخداـ القكة  إلى أف( 2001)عماد  كأشارهكالعنؼ الفكرم , كالعنؼ الرمزم

أك مجمكعات إللحاؽ األذل باآلخريف , بشكؿ سمكؾ فعمي أك قكلي بطريقة غير عادلة مف قبؿ أفراد

أما العنؼ الرمزم فيقصد بو إلحاؽ الضرر . أك األضرار بمصالحيـ أك أمنيـ, نفسيان أك , بدينان 

أك , أك الطمأنينة, يككلكجيان مف خبلؿ عدـ الشعكر باألمفبالمكضكع الذم يمارس عميو العنؼ س

أما العنؼ الفكرم فيك . كال تقؿ خطكرة العنؼ الرمزم كضرره عف العنؼ المادم. الحط مف كرامتو

. المقدمة التي يتكأ عمييا العنؼ المادم كالرمزم كيظير في أحياف كثيرة عمى صكرة ثقافة كخطب

ف العنؼ بأشكاؿ كافة يتجسد بصكرة , نظرة الناس إلى األثر الكاقع عمى اآلخريف تبلؼاخمع , كا 

مف خبلؿ إنسانيتو أف يقـك بكأدىا قبؿ أف تستفحؿ  إليويحاكؿ مف ينظر , مرعبة في أذىاف الناس

كمع ذلؾ فأنيا تبقى مف األمكر الحساسة التي تتستر تحت مكضكعات أخرل , الجميع أذاىاكيبمغ 

. لتعبير كاحتراـ الشخصية كالحرية الفرديةال يمكف تجاىميا مثؿ حرية ا

: العنؼ إلى قسميف حسب مصدره ىما( 1992)كقسـ إبراىيـ 

 اإلنسافكيقصد باألكؿ أف العنؼ سمكؾ فطرم يكلد مع , العنؼ الفطرم كالعنؼ المكتسب

لو مف البيئة  اإلنسافبينما يقصد بالثاني أف العنؼ مكتسب بتعمـ , بحكـ تككينو الفسيكلكجي

كعدىما صكرتيف , العبلقة بيف سمكؾ العنؼ كالسمكؾ العدكاني( 1999)كبيف مختار. المحيطة بو

: كأكد أف السمكؾ العدكاني يتـ في ثبلث مراحؿ ىي, لمفيـك كاحد

 .كتنشأ مف خبلؿ الغضب كالحقد كالكراىية كالشؾ, العدكانية الخفية .1

 .ا بيف العدكانية الخفية كمحرؾ كالعدكاف كسمكؾكىي الحمقة الكسطى ـ, النزعة العدكانية .2
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 . العدكانية الصريحة عمى الذات أك اآلخريف بأشكاليا البدنية أك المفظية .3

تفسير السمكؾ العدكاني بشكؿ يشابو التفسيرات السابقة ( Calvillo,1999)كما حاكؿ كمفيمك 

فنظرية الفطرة ترتكز . لسمكؾ العنؼ بكساطة نظريات الفطرة كاختزاؿ الدافع كالتعميـ االجتماعي

عمى أف السمكؾ العدكاني ظاىرة بيكلكجية تعتمد عمى اليرمكنات كالجينات كاالستعدادات الكراثية 

كعميو , د نظرية اختزاؿ الدافع عمى الفرضية بأف الحاجات تكلد الدكافعكتعتـ. عند الفرد نحك العنؼ

, أما نظرية التعمـ االجتماعي فميا مكقؼ آخر. فالسمكؾ العدكاني يظير نتيجة إلشباع ىذه الحاجات

كىك سمكؾ مكتسب كمتعمـ , كالثكاب كالعقاب االجتماعيةنتيجة لممعايير , إذ تعد السمكؾ العدكاني

.  كاة اآلخريف المقربيف اجتماعيان لمفردمف خبلؿ محا

أك الممتمكات العامة كالخاصة، باستخداـ القكة  باآلخريف األذليتضمف مفيـك العنؼ إلحاؽ 

فعميان أك لفظيان مما يكلد ضعفان نفسيان أك معنكيان، فمف العمماء مف يعرؼ العنؼ مف خبلؿ الفعؿ أك 

يعد  إذالتي يحددىا المجتمع،  االجتماعيةالمعايير السمكؾ العنيؼ بأنو السمكؾ الذم ينحرؼ عف 

خركج الفرد في أم مكقؼ عف ىذه المعايير عنفان، كىناؾ مف يركز عمى النتائج المترتبة عمى 

أف العنؼ قد يككف رد فعؿ ناتج عف إحساس الفرد  إذسمكؾ العنؼ كعمى رد الفعؿ العنيؼ، 

(. 2008حسيف،)باالضطياد كالظمـ كرغبتو في االنتقاـ 

كالممتمكات فالعدكانية لكي تككف عنفان  باآلخريف األذلالعنؼ بأنو سمكؾ يمحؽ  إلىينظر 

البد أف تتكافر فييا شركط الظيكر، فثمة أنكاع عدة مف العدكاف يعرضيا عمماء النفس، تتميز 

عتقد كم. بالخفاء كالكمكف، ككذلؾ ما تفيض بو أحبلـ النـك كأحبلـ اليقظة مف صكر لمعنؼ المبالغ

االحتفاظ بأفضؿ تكازف فيزيكلكجي كنفسي يكفر لو الراحة، لكف  إلىعمماء النفس أف كؿ جسـ يميؿ 

الحاجة تثير حالة التكتر، كعندما ينشط لديو الميؿ نحك استعادة التكازف كالراحة، ففف التكتر الذم 

يعد بمثابة الطاقة يشعر بو الفرد داخميان بسبب االنفعاؿ المسيطر عميو، كىك ذلؾ الدفاع الذم 
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الكامنة التي تترؾ الكائف الحي بيكلكجيان كنفسيان لتمبية حاجاتو أك إزالة العقبات عف طريقو أك تحقيؽ 

كعميو ففف العنؼ كامف في الكياف الذاتي الداخمي لمفرد، . رغباتو الجسمية أك السياسية أك الثقافية

المحيطة بذلؾ الفرد، كعميو ففف  األكضاعكالظركؼ  إلىدكف أف يعير ىذا الفرد اىتمامان يذكر 

(. 1992 زيعكر،)مكضكع العنؼ ىك مكضكع نفسي ال مكضكع اجتماعي 

ىك استجابة سمككية تتميز ( 1980)كمف الجانب النفسي ففف العنؼ كما ذكر المغربي 

بصفة انفعالية شديدة، تنطكم عمى انخفاض في مستكل البصيرة كالتفكير، كعميو ففف مف غير 

ركرم أف يككف العنؼ قرينان لمعدكاف السمبي، كمبلزمان لمشر كالتدمير، فقد يككف العنؼ ضركرة الض

في مكقؼ معيف، لمتعبير عف كاقع معيف أك لتغيير كاقع يتطمب تغييره استخداـ العنؼ في العدكاف، 

. كقد يحدث العنؼ كرد فعؿ أك استجابة لعنؼ قائـ كىك العنؼ المضاد

يعد السمكؾ العنيؼ متأصبلن في  إذم، اإلنسافخصائص النكع  يعد العنؼ خصيصة مف

كما يعد سمككان غير سكم نظران لمقكة المستخدمة فيو، كالتي تنشر . البيكلكجية اإلنسافطبيعة 

التي  االقتصادية، كاالجتماعيةفي النكاحي  األفراد، كتترؾ آثاران مؤلمة عمى كاألضرارالمخاكؼ 

يصعب عبلجيا في كقت قصير، كمف ثـ يدمر أمف المجتمع كأمانو باتجاه سمكؾ يتسـ بالكحشية 

(. 2002لطفي،)ىانة كالتخريب كاألشياء مف خبلؿ الضرب كاإل األفرادنحك 

عالمية تتعدل الحدكد الجغرافية كالثقافية كالسياسية لمبمداف عمى  اجتماعيةيعد العنؼ ظاىرة 

كتبرز أىمية المكضكع .  أشكاليا مف بمد ألخر كال يكجد كقت محدد لبدء العنؼحدكدىا ك اختبلؼ

مف تنامي ظاىرة العنؼ في المؤسسة التربكية التي ظمت لكقت طكيؿ في نظر كثير مف الناس 

أف  ظاىرة العنؼ قد أصبحت سمة مف السمات التي يتميز بيا العصر الحالي في . آمنان  حرمان 

فالمجتمع الخارجي قد . الظاىرة قدد العكامؿ التي تكمف كراء تنامي  ىذكتتع,شتى جكانب الحياة

كأصبح العنؼ ىك أداة ( (2001بعد أحداث سبتمبر كخصكصان , في السنكات األخيرة تغير تمامان 
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فأصبحت نشرات األخبار ال تتحدث إال عف , مضادان  ليكلد عنفان , القكة لمسيطرة عمى باقي الشعكب

كقد تأثر األردف بيذا الكـ اليائؿ مف , بيف كؿ الشعكب مشتركان  ؼ قاسمان مما جعؿ العف, العنؼ

شاء اهلل كقد حدث تغير ىائؿ في المجتمع شمؿ كؿ  العنؼ فبل تخمك منطقة مف العنؼ إال ما

ع تسـ, كأصبح العنؼ ظاىرة ال يمكف تجاىميا. كمنيا المؤسسات التربكية, المؤسسات المككنة لو

. (2014, عمياف) ىا يكميان أخبارىا كتشاىد أحداث

 األذل إلحاؽ إلىسمكؾ سمبي ييدؼ  إالما ىك : كفي ضكء ما تقدـ يمكف القكؿ أف العنؼ

رغبة أك رغبات داخمية التي سببتيا العديد مف  إشباعأك  االنتقاـأك ممتمكاتيـ بقصد  باآلخريف

كعميو ففف سمكؾ العنؼ يتضمف مفيـك القصد . المكاقؼ نتيجة خبلؼ أك بقصد تحقيؽ غاية ما

. كالنية بفيذاء اآلخريف

  (2006محسف، : )أما الخصائص العامة التي يتصؼ بيا العنؼ فيي

. المجتمع كالقكانيف الرسمية العامة فيوقيـ  العنؼ سمكؾ ال اجتماعي كثيرا ما يتعارض مع. 1

يككف ماديا فيزيقيا كقد يككف معنكيا مثؿ إلحاؽ األذل النفسي أك المعنكم  العنؼ قد. 2

. باآلخريف

أك جماعة أك قد يككف نحك ممتمكات  العنؼ يتجو نحك مكضكع خارجي قد يككف فردا. 3

. عامة أك خاصة

. ذل بالمكضكع الذم يتجو إليواأل العنؼ ييدؼ إلى إلحاؽ الضرر أك. 4

العنؼ كدينامياتيا مف غير اإلشارة إلى بعض المفاىيـ التي تتداخؿ  كال يمكف دراسة ظاىرة

 .كالقكة، كاإليذاء, كاإلرىاب, كالتطرؼ, الغضب، كالعداء معيا مثؿ العدكاف،  ك

: بعض المفاىيـ ذات الصمة بمفيـو العنؼ

 (: Aggression)العدواف 
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عمى األرض كاف عميو أف يؤمف عمى حياتو التي تكاجو تيديدات في  اإلنسافعندما خمؽ 

 اإلنسافالطاقات العدكانية المكجكدة داخمو كىكذا خمؽ  إطبلؽ إلىكؿ لحظة كقد أدل ىذا التيديد 

ذكعدكانو معو ليصبح أحد سمات النفس البشرية،  لـ يكف العدكاف جزءان مف نسيجو النفسي  كا 

تدميره كيزداد السمكؾ  إلىمستسممان ألم ىجكـ عميو مف غير أف يقاكمو مما يؤدم  إلنسافاألصبح 

، البدني باستخداـ األيدم كاألرجؿ العدكاف إلى، كيميؿ الذككر اإلناثالعدكاني بيف الذككر عنو بيف 

. (2005 البيبلكم، عبدالحميد،)العدكاف المفظي  إلىبينما تميؿ اإلناث في الغالب 

إف السمكؾ العدكاني لدل طمبة المدارس كالجامعات أصبح حقيقة كاقعية مكجكدة في معظـ 

دكؿ العالـ، كىي تشغؿ العامميف كافة في ميداف التربية بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـ كتترؾ 

تضافر الجيكد المشتركة سكاء عمى صعيد  إلىآثاران سمبية عمى العممية التعميمية، لذا فيي تحتاج 

مؤسسات الحككمية أـ مؤسسات المجتمع المدني أـ الخاصة، لككنيا ظاىرة اجتماعية بالدرجة اؿ

. (2009أبك اسعد، )األكلى كانعكاساتيا السمبية تؤثر في المجتمع بأسره 

 التي تعطيكيعد العدكاف استجابة لئلحباط كفيو يعبر الفرد عف غضبو كىك مف التصرفات 

أك ضد  اإلحباطكالعدكاف قد يكجو نحك الشيء الذم سبب . ألفعاؿاىتمامان أكبر مف باقي ردكد ا

 إتبلؼشيء آخر، كبناء عميو ففف العدكاف يعرؼ بأنو كؿ سمكؾ ينتج عنو إيذاء لشخص آخر أك 

 إلىبأنو سمكؾ ييدؼ ( 2007دبكر كالصافي، )المشار إليو في ( Bandura)بندكرا  لشيء، أما

السيطرة مف خبلؿ القكة الجسدية أك المفظية عمى اآلخريف، إحداث نتائج تخريبية أك مكركىة أك 

أك األنماط السمككية التي تعرؼ  االستجاباتبعض  إلىكيستخدـ مصطمح العدكاف عادة لئلشارة 

. بأنيا مؤذية االجتماعيمف جية الكجو 

كيرتبط العنؼ بالعدكاف، فيك سمكؾ يقصد مف كرائو إحداث الضرر الجسمي أك النفسي 

أك ضرر لفرد بشكؿ  إيذاءلشخص أك جماعة ما عف قصد كعمد، كعميو ففف أم سمكؾ ينتج عنو 
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كقد يستخدـ بعض . عارض ال يككف عدكانان، في حيف أف العنؼ ىك الجانب النشط مف العدكانية

عنؼ كالعدكاف كمترادفيف كبمعنى كاحد كالحقيقة أنو تكجد عبلقة بينيما تتحدد الباحثيف مفيكمي اؿ

في ضكء عبلقة العاـ بالخاص، فالعدكاف أكثر عمكمية كيتضمف جانبان لفظيان كبدنيان كقد يككف سمبان 

 يجابان أما العنؼ فأنو يعد شكبلن مف أشكاؿ العدكاف فعميو يمكف القكؿ بأف كؿ عنؼ يعد عدكانان إأك 

(. 2008حسيف، )كلكف ليس كؿ عدكاف يعد عنفان بالضركرة 

 (:Angry)الغضب 

كالدراسي  كاالجتماعيلمغضب الزائد كثير مف اآلثار السمبية عمى التكافؽ الشخصي كاألسرم 

فساد العبلقات  أضرارحدكث  إلىكالكظيفي لمفرد، إذ يؤدم  تبلؼ األشياء، كا  لمفرد نفسو كلآلخريف كا 

كاف  ففذاكما يعد العنؼ مظيران مف مظاىر التعبير عف الغضب .بيف الفرد كغيره االجتماعية

الغضب يمثؿ مشكمة بيف طرفيف يقع عند أحدىما القمع لمشاعر الغضب كيقع العنؼ عند الطرؼ 

اآلخر، إذ يتـ التعبير عف مشاعر الغضب في صكرة عنؼ كتدمير كعدكاف، في حيف يتكسط 

 إلىأف العبلقة الكثيقة بيف الغضب كالعنؼ تقكد . شاعر الغضبالطرفيف الضبط المعتدؿ لـ

استنتاج أف العنؼ ىك أقصى درجات الغضب كىك تعبير في صكرة تدمير كتخريب كقتؿ كقد يككف 

ىذا التعبير في صكرة فردية أك جماعية كذلؾ عندما تقكـ الجماعات بالتعبير عف غضبيا بالحرؽ 

(. 2010ناصر،) أك التدمير لمممتمكات العامة مثبلن 
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( Assult) اإليذاء

قد يعني اإليذاء سكء التصرؼ في السمكؾ مع اآلخريف في محاكلة االعتداء عمييـ إللحاؽ 

كيعني اإلساءة كمفيـك عاـ كشامؿ لجميع أنكاع اإلساءة البدنية كالنفسية كاألخبلقية ,الضرر بيـ

, ُعد ىذا السمكؾ شاذان , إف اإليذاء كاف إحدل الصفات التي إذا تكافرت في سمكؾ معيف.كغيرىا

فحينما يقـك ,أك الذات, كيعد ىدفان لمعنؼ ألنو ييدؼ إلى إيذاء اآلخريف. كعنيؼ, كعدكانيان , غيرسكمك

ففنو ييدؼ بيذا الفعؿ إيذاء ذاتو أك غيره بناء عمى ما ينطكم عميو فعؿ العنؼ مف , فرد ما بالعنؼ

كيعد مف العناصر الثبلثة التي إذا تكفرت في فعؿ  .أضرار مادية كمعنكية

كبعد ذلؾ يتضح . جانب فكرة الشدة ثانيان كفكرة القكة ثالثان  إلىكالن أىذه فكرة اإليذاء . ُعد عنيفان ف معي

؛ 1994,دركيش) أف العنؼ يقترف باإليذاء باعتبار األخير احد العناصر المككنة األساسية لمعنؼ

(. 2003 , الشيرم

 (Secturansim) التعصب

أك تحيزه لجماعة معينة , كتحيزه ليذه الفكرة كالرأمالتعصب ىك التزاـ الفرد بفكرة معينة 

كما أنو يمكف أف يشير إلى عدـ رضا الفرد عف مكضكع أك , عف اآلخريف ئكالتفكير المخالؼ كالسي

إذف فالعنؼ مظير لمرغبة التي ترفض الحمكؿ السكية كالكسط التي يتطمبيا  .جماعة أك فكرة معينة

ذم حاالت العنؼ ألف المتعصب يرفض حاالت االختبلؼ كالتعصب ىك الجذر الذم يغ, الكاقع

إذ أف التعصب ىك الكجو الثقافي كالفكرم أما , كيعد العنؼ كالتعصب كجياف لعممة كاحدة .الطبيعية

. يةاإلنسافكالمجكء إلى القكة غير المشركعة في العبلقات , الكجو االجتماعي كالسمككي فيك العنؼ

كتتجاكز مظاىره كمضامينو حدكد العكامؿ , كاإلدراؾ كالعنؼ البشرم ينتمي إلى الكعي

كاألفكار التي تتحكـ في  المبادئيعكس , أف ىذا العنؼ سكاء أكاف فرديان أك جماعيان .الغريزية

كمع ذلؾ فالفرد يمارسيا . الثقافيةتبعا الختبلؼ التقاليد  المبادئكقد تختمؼ ىذه , الشعكر كالفعؿ
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, إف ىذا النكع مف العنؼ يمكف أف يطمؽ عميو العنؼ الكاعي ,كالكعي اإلدراؾبدرجات متفاكتة مف 

كيشمؿ ىذا النكع كؿ اإلشكاؿ , أم العنؼ الذم يقكـ بو الفرد كيككف مدركان لؤلفعاؿ التي يقكـ بيا

كالعنؼ . كالمجتمع, العدكانية مف السمكؾ ما عدا اإلشكاؿ التي تتضمف الدفاع عف النفس كالعرض

الذم يقكـ عمى القصد كالنية كلذلؾ يعد أكثر خطكرة مف العنؼ البلكعي الذم  الكاعي ىك العنؼ

(. 1991كاكشي، )يفتقد إلى عنصر القصد 

أف الغضب شعكر قكم كانفعاؿ طبيعي، كأف ما يجعؿ الغضب ( 2013)كأكضحت السعدم 

مختمفة مثؿ شيئان سيئان كمرفكضان ىك الطريقة التي يعبر بيا عنو، كيشعر الناس بالغضب ألسباب 

المنع مف تحقيؽ األىداؼ أك عند الشعكر باألىانة كالخكؼ، كالتعرض لمغضب لفترات طكيمة يكلد 

، كيجب اآلخريف إلىمشاعر مشابية لمغضب إما داخميان نحك الذات، أك خارجيان فيكجو الغضب 

لشعكر كعند ا. مزيد مف المشكبلت إلىالتعامؿ مع مشاعر الغضب بطريقة صحيحة حتى ال تؤدم 

مسؤكالن عف سمككو، فكؿ شيء مسمكح، لكف طريقة التعبير عف ىذا  اإلنسافبالغضب ال يككف 

 إلىألف ليـ حقكؽ، كقد يؤدم تجاىؿ الشعكر بالغضب  اآلخريفالغضب ميمة، كال يجب أف يؤذم 

 إظياره إلىإطفائو كالقضاء عميو، كالصحيح أف عدـ التعبير عف الغضب بطريقة مبلئمة يؤدم 

خبلؿ حاالت الغضب يحدد مقدار العنؼ،  االندفاعإف  .يقة سيئة فيما بعد كالعنؼ كالعدكافبطر

 االندفاعية، فسريعك الغضب ىـ أصحاب الشخصية االندفاعيةفيعاني بعض األفراد مف الشخصية 

(. 2004لندنفيمد، )عنؼ مبالغ فيو  إلىكالذيف يندفعكف بشكؿ متيكر، مما يقكدىـ 
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( Hostility)العداء 

العدكاف كمف  إلىالتعامؿ غير المرغكب فييا كىك احد مسالؾ الفرد  أساليبيعد العداء مف 

 كاإلحباطاالنحراؼ، كظيكر ىذا السمكؾ العدائي يعتمد عمى الظركؼ التي تحرض عميو  إلىثـ 

طمؽ السمكؾ كالمضايقة كالحرماف كاألذل كالتمييز في المعاممة مف قبؿ الكالديف، كمف الممكف أف يف

 أفرادالعدائي في أية لحظة عندما تكجد إشارات تساعد عمى انطبلقو، فالعداء يشكؿ خطكرة عمى 

كدكرىا في تشكيؿ نمط  االجتماعيةالمجتمع كتفكؾ األسرة مف خبلؿ عبلقتو بأسمكب التنشئة 

اىرىما مما يزداد فييا سمكؾ العداء كالعدكاف كمظ أماكفشخصية الفرد، كتمثؿ المدرسة كالجامعة 

قياـ بعض الطمبة بارتكاب الممارسات العدائية كعامؿ المنافسة مع األقراف كالقيكد التي  إلىيؤدم 

كغيره، إذ يختمؼ مقدار العداء بيف أفراد أك  اإلحباطيفرضيا النظاـ التعميمي ككجكد عناصر 

، االنتشارة كاسعة جماعات معينة كأخرل، كيمثؿ العدكاف كالعداء في العصر الحديث ظاىرة سمككي

نما اتسع نطاقو  تكاد تشمؿ العالـ بأسره كلـ يعد ظيكر العدكاف كالعداء مقتصران عمى األفراد، كا 

مف الدكؿ كالحككمات، إف العداء ىك إحدل القكل  أحيانان ليشمؿ الجماعات كالمجتمعات، كيصدر 

ية كنمكىا، كىك عداء تثيره اإلنسافالتي تعمؿ عمى اليدـ أكثر مف البناء في تككيف الشخصية 

(.  1994حسف،)ارتكاب أفعاؿ مؤذية في حؽ ذاتو  إلىمكاقؼ عديدة تؤدم بالفرد 

 (Extremism)التطرؼ 

كىك يمثؿ  ،االعتداؿعف  االبتعادأف التطرؼ في ابسط معانيو ىك الخركج عف الكسط أك 

خركجان عمى القكاعد كاألطر الفكرية كالقانكنية التي يرتضييا المجتمع كالتي يسمح في ظميا 

أك أعماؿ معينة،  أفكاركيستخدـ مفيكـ التطرؼ لكصؼ (. 2008 حسيف،)كالحكار  باالختبلؼ

السياسية التي تعد بعيدة عف التكجو  األيديكلكجيةفمف ناحية األفكار يستعمؿ ىذا التعبير لكصؼ 
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ككسائؿ غير مقبكلة مف المجتمع كالتخريب أك  أعماؿالسياسي لممجتمع كقد يعني التعبير عف 

(. 2001أبك الركس،)العنؼ لمتركيج ليدؼ ما 

فقد يقصد بو  كاالعتداؿإف التطرؼ في المغة ىك الكقكؼ في الطرؼ كىك عكس التكسط 

ف فقط، كالتطرؼ كذلؾ يعني الغمك كىك  كاإلفراطشاع استخدامو في المغاالة  التسيب أك المغاالة، كا 

ارتفاع الشيء كمجاكزة الحد فيو، كفي المصباح المنير غبل في الديف غمكان مف باب تعد أك تعصب 

فالتطرؼ كىك الميؿ عف المقصد الذم ىك الطريؽ الميسر لمسمكؾ فيو، . كتشدد حتى جاكز الحد

(. 2004إماـ، )أحد الطرفيف  إلىيميؿ كالمتطرؼ ىك الذم 

 (Terrorism)اإلرىاب 

بشكؿ كاضح كترتبط ىاتاف  كاإلرىاباألخيرة بكممتي العنؼ  اآلكنةلقد اىتـ العالـ في 

. مف غير استخداـ العنؼ أك التيديد بو اإلرىابالكممتاف بشكؿ كبير بحيث ال يمكف تصكر 

فاإلرىاب ليس فمسفة كما يعتقد الميتمكف بالمكضكع كلكنو عمؿ منيجي يقـك عمى العنؼ باألساس 

(Omar,2000 .)

إف اإلرىاب فعؿ يختمؼ عف العنؼ، فاإلرىاب يعني التخكيؼ كالتركيع كبث الذعر في نفس 

ب عف العنؼ في عدة جكانب مختمفة فاإلرىاب شخص ما، أك في نفكس جماعة ما كيختمؼ اإلرىا

يجاد مناخ عاـ مف التكتر كالقمؽ، في حيف  يشير  باالستمراريةلو طبيعة فكرية أك عاطفية كيتسـ  كا 

 اإلرىابكيسبؽ اإلرىاب العنؼ كيميد لو كالعبلقة بيف . حدث لو بداية كذركة كنياية إلىالعنؼ 

شكاؿ العنؼ الذم يخرج عادةن عف جميع القكاعد التي كالعنؼ عبلقة متداخمة فاإلرىاب شكؿ مف أ

أف يككف المتعرض لو في مكقؼ ما ال  إلىيقبميا المجتمع، كيعني التخكيؼ الشديد الذم يؤدم 

مخافةن أف يمحقو األذل، لذلؾ , يان أك يدعك لو أك يحاكؿ جمع الناس عميوأيستطيع معو أف يبدم ر

(.  2008حسيف،)لتيديد بو يرتبط اإلرىاب بالعنؼ أك عمى األقؿ ا
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أشكاؿ العنؼ  

:  ما يأتي( 1997)ىناؾ أشكاؿ متعددة لمعنؼ منيا كما ذكر الزعبي 

كىك السمكؾ المقصكد مف كرائو إلحاؽ : Body Violance( البدني)العنؼ الجسدم  -

 كالضرب كالركؿ كالدفع كقد يصؿ أحيانان الى القتؿ. األذل كاأللـ الجسدم لشخص ما أك جماعة ما

مف الشخص المعتدم عمى المعتدل عميو، كاستخداـ األدكات الحادة كالعصي كالحجارة، كىذا نكع 

. مف العنؼ ترافقو نكبات الغضب الشديد كيككف مكجيان ضد المصدر الرئيس لمعنؼ

كيككف ىذا النمط مف العنؼ بحدكد الكبلـ بالمفظ، كيشمؿ الشتائـ كاأللفاظ : العنؼ المفظي -

التعدم عمى اآلخريف بقصد إيذائيـ عف طريؽ الكبلـ، كتيديد  إلىظ الغميظة اليادفة النابية كاأللفا

. باآلخريف كالسخرية منيـ كالصراخ كاالستيزاءاآلخريف بالكبلـ 

تحقير اآلخريف  إلىكيككف بممارسة أنماط سمككية ترمز (: الرمزم)العنؼ التسمطي  -

لحاؽ األذل بيـ عف طريؽ التشيير بيـ في األماكف العامة كالخاصة مما يمحؽ بيـ اإلىانة  كا 

. كاإلىماؿ، كالتجاىؿ، كاإلىانة بالرمكز غير المفظية

ىانتو : psychological violenceالعنؼ النفسي - يعد الرفض كعدـ القبكؿ لمفرد، كا 

بو، كفرض اآلراء عميو تعسفان مف مظاىر  االكتراثتأنيبو كعدـ ك كاستغبللوكتخكيفو كتيديده، كعزلو 

إذ يقـك شخص أك مجمكعة مف األشخاص بالقياـ بأعماؿ منافية لمقيـ المجتمعية . العنؼ النفسي

كالمعرفية بقصد إلحاؽ الضرر النفسي لفرد أك مجمكعة مف األفراد، كالتأثير في كظائفيـ المختمفة، 

. لجسدية كالذىنيةالسمككية كالكجدانية كا

كيتمثؿ في االعتداء عمى الممتمكات العامة كالخاصة، كينتج ذلؾ عف : العنؼ المادم -

. عدـ مقدرة الفرد عمى مكاجية اآلخريف
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كىك الذم يمّس رمكزان معينة، كىك مفيكـ حديث : Moral Violanceالعنؼ األخبلقي  -

ىكميا القديـ يتـ مف خبللو القضاء السمطة بمؼ إلىكغير محدد المضمكف كينتمي في كاقع األمر 

.  عمى أشخاص يعنكف لدل الدكلة رمكزان لمسمطة الدينية أك السياسية أك الفكرية

كىك مف قبيؿ التحريض عمى عمميات : Fermented Violanceالعنؼ التحريضي  -

العنؼ التي يقـك بيا اليميف أك اليسار المتطرؼ في بعض المجتمعات مستغميف مشاعر اإلحباط 

.  كالعجز في ىذه المجتمعات

كىك مف قبيؿ العنؼ الذم يشترؾ فيو أفراد : instrumental violenceالعنؼ األدائي  -

. قبيؿ اشتراؾ جميع الشعب األمريكي في حرب فيتناـالمجتمع مف غير عمميـ، كذلؾ ما حدث مف 

كىك مف قبيؿ العنؼ الذم تقـك بو بعض : Preventive violenceالعنؼ الكقائي  -

تقـك المؤسسات كالشرطة بالتصدم  إذ. مؤسسات المجتمع لمنع كقكع العنؼ أك التيديد بالعنؼ

.  لبعض أعماؿ الشغب قبؿ أف تبدأ

 أسباب العنؼ ومصادره

عمى أف سمكؾ العنؼ عمى المستكل الفردم أك  االجتماعيةأغمب الدراسات النفسية كتجمع 

الجماعي ىك عادة مكتسبة متعممة تتككف لدل الفرد منذ كقت مبكر في حياتو مف خبلؿ العبلقات 

كيمكف إجماؿ أىـ . االجتماعيةالمتبادلة كمف خبلؿ أساليب التنشئة  االجتماعيةالشخصية ك

(:  2006,محسف)لتأسيس سمكؾ العنؼ لدل األفراد في العكامؿ اآلتية  األسباب المؤدية
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 العوامؿ األسرية  -1

: كيمكف إجماليا في األتي

التفرقة  –الرفض العاطفي  –اإلىماؿ  –القسكة )الخاطئة مثؿ  االجتماعيةأساليب التنشئة  -

فاؿ مف خبلؿ تمجيد سمكؾ العنؼ مف خبلؿ استحسانو، القمع الفكرم لؤلط –في المعاممة 

التمييز في  -التربية القائمة عمى العيب كالحبلؿ كالحراـ مف غير تقديـ تفسير لذلؾ

(. المعاممة بيف األبناء

. فقداف الحناف نتيجة لمطبلؽ أك فقداف أحد الكالديف -

.  الشعكر بعدـ االستقرار األسرم نتيجة لكثرة المشاجرات األسرية كالتيديد بالطبلؽ -

 . لحاجات أبنائيا المادية نتيجة لتدني المستكل االقتصادم عدـ إشباع األسرة -

. كثرة عدد أفراد األسرة إذ أف ىناؾ عبلقة بيف عدد أفراد األسرة كسمكؾ العنؼ -

بيئة السكف فاألسرة التي يعيش أفرادىا في مكاف سكف مكتظ يميؿ أفرادىا لتبني سمكؾ  -

 . العنؼ ككسيمة لحؿ مشكبلتيـ

. الكبت المستمر -

 .بالنقص الشعكر -

  .تأثير اإلعبلـ المرئي كالمقركء -

.  سكء االندماج كالتكيؼ في المجتمع الجامعي -
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 االقتصاديةالعوامؿ  -2

مف أىـ أسباب العنؼ مثؿ الفقر أك الدخؿ الضعيؼ الذم ال  االقتصاديةقد تككف العكامؿ 

األب لمعنؼ في  كاستخداـيكفي المتطمبات األسرية، أك حالة المسكف أك المنطقة التي يعيش فييا 

ذا كاف العنؼ في  األسرة ليس لتحصيؿ الماؿ منيـ كلكف تفريغا لشحنات الخيبة كالفقر الداخمية كا 

البصرم، )خارج حدكد األسرة فالسبب إنما ىك الحصكؿ عمى النفع المادم فضبلن عف ما يأتي 

2001).  

سكء تكزيع الثركات فيناؾ الفئات التي تتصؼ بالغنى الفاحش كتتمتع بامتيازات كثيره بينما  -

. ال تناؿ مف الدنيا إال الفقر المدقع أخرلىناؾ فئات 

انتشار الطرؽ غير المشركعة في الكسب كالحصكؿ عمى الرزؽ مثؿ الرشكة كالربا    -

. كالسرقة كغيرىا

كسبب ذلؾ أف األغنياء ال يخرجكف زكاة أمكاليـ  التي  ماالجتماعغياب ركح التكافؿ   -

 ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئچفرضيا اهلل عمييـ، قاؿ تعالى 

  (.26: اإلسراء)چ  ېئ  

انتشار البطالة كخاصة أف البطالة تشعر رب األسرة بالعجز كعدـ تحممو المسؤكلية مما يؤدم     -
. فيظير العنؼ كالشقاؽ كالنزاع في األسرة باالطمئنافإلى فقداف ثقتو بنفسو كتفقده الشعكر 

العوامؿ المجتمعية   -3

تتمثؿ في النقاط كالنفسية  إلى أف العكامؿ المجتمعية( 2012),الشرقاكم,سبلـ, أشار كؿ مف حسكنة

: اآلتية

كيقصد بالثقافة ىنا جميع المثؿ كالقيـ كأساليب الحياة كطرؽ التفكير في : ثقافة المجتمع -

. المجتمع
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إف المجتمع يعد بمثابة نظاـ متكامؿ يؤثر كيتأثر بأنساقو المختمفة في نسؽ األسرة يؤثر في  -

نسؽ التعميـ كنسؽ اإلعبلـ كيؤثر في األسرة، ففذا ساد العنؼ في األسرة فسكؼ ينعكس 

 .عمى المدرسة كىكذا

شعكر ساكنييا كنتيجة ؿ اإلنساففالمناطؽ الميمشة المحركمة مف أبسط حقكؽ : اليامشية -

 .باإلحباط عادة ما يميمكف إلى تبني أسمكب العنؼ بؿ كيمجدكنو

يعد الفقر مف األسباب الميمة في انتشار سمكؾ العنؼ نتيجة إلحساس الطبقة : الفقر -

كفي ظؿ عدـ  مجتماعالفقيرة بالظمـ الكاقع عمييا خصكصا في غياب فمسفة التكافؿ اال

 .المقدرة عمى  إشباع الحاجات كاإلحباطات المستمرة ألفراد ىذه الطبقة

مناخ مجتمعي يغمب عميو عدـ االطمئناف كعدـ تكافر العدالة كالمساكاة في تحقيؽ األىداؼ  -

 .كشعكر الفرد بككنو ضحية لئلكراه كالقمع

 .مناخ سياسي مضطرب يغمب عميو عدـ كضكح الرؤية لممستقبؿ -

 .ك كاالحتبلؿ فالعنؼ يكلد العنؼالغز -

 .التعصب القبمي -

 .كتأثير اإلعبلـ المرئي كالمقركء,الشعكر بالنقص -

 .المقدرة في استخداـ كسيمة لئلقناع في حصكؿ الطالب عمى ما يريدعدـ  -

العوامؿ النفسية   -4

عادة ما يكجو العنؼ نحك مصدر اإلحباط الذم يحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ الفرد أك :اإلحباط -

. الجماعة سكاء أكانت مادية أـ نفسية أـ اجتماعية أـ سياسية

الحرماف كيككف بسبب عدـ إشباع الحاجات كالدكافع المادية كالمعنكية لؤلفراد مع إحساس  -

 . األفراد بعدـ العدالة في التكزيع
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الصدمات النفسية كالككارث كاألزمات خصكصا إذا لـ يتـ الدعـ النفسي االجتماعي  -

 .اآلثار المترتبة عمى ما بعد األزمة أك الصدمة لمتخفيؼ مف

 . مف قبؿ الذات أكمف قبؿ اآلخريف( تعزيز خاطئ)تأكيد الذات بأسمكب خاطئ  -

 .حماية الذات عندما يتعرض الشخص لمتيديد المادم أك المعنكم -

تقدر السمكؾ  االجتماعيةحب الظيكر في مرحمة المراىقة خصكصا إذا ما كانت البيئة  -

 .تعده معيارا لمرجكلة كالييمنةالعنيؼ ك

 .التي يمكف عف طريقيا تصريؼ الطاقة الزائدة كاإلبداؿكقت الفراغ كعدـ كجكد األنشطة  -

شعكر الفرد أك األفراد باالغتراب داخؿ الكطف مع ما يصاحبو مف مشاعر كأحاسيس نفسية  -

 .كاجتماعية

 العوامؿ األكاديمية  -5

عكامؿ اإلحباط لدل الطمبة مما يجعميـ أكثر  أىـُيعد ضعؼ التحصيؿ األكاديمي مف  -

كتدؿ الدراسات أف نسبة كبيرة مف الطمبة ,عرضة لبلنسياؽ كراء التصرفات السمبية

 (.2012 ,نكاصره)المشاركيف في المشاجرات مف ذكم المعدالت المتدنية

كىذا ,األسرة التي يتفيـ كؿ فرد ظركؼ األفراد اآلخريف إلىكالعنؼ ال يمكف أف يشؽ طريقو  -

مف خبلؿ استمرار القنكات المكصمة لؤلفكار كالمشاعر  إالالتفاىـ أك التجاكب ال يأتي 

 (.1986, اسكالكنا)كالعكاطؼ بصرؼ النظر عف اعتبارات الفقر أك الثراء 

كاجتماعية كبيكلكجية أسبابان سيككلكجية  (2002 ,كطفو ,2002 ,راغب ) كؿ مفلقد ذكر  -

إف اإلساءة التي يتعرض ليا  :بمينسكينقبلن عف , كاقتصادية كسياسية تقؼ كراء العنؼ

األطفاؿ مف اآلباء تعكد إلى ما تعرض لو اآلباء في طفكلتيـ مف العذاب كالحرماف مف 

ف الطفؿ الذم يتعرض في طفكلتو إلى قسكة ككحشية في المعاممة,الحب ففنو يسعي , كا 
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 أفسات التي تدؿ عمى اكيكجد العديد مف الدر, الذم يصبح جزاءان مف سمككو قاـلبلنت

الطفؿ  أفكنجد  ,(العنؼ يكلد العنؼ)كمف ىنا نجد ما يؤيد مقكلة . العنؼ يكتسب بالتعمـ

 .الذم يتعرض لضرب مف كالديو يقكـ بضرب إخكتو أك األطفاؿ اآلخريف

العدكاف كالثمف ) في كتابو( 1996جرادات، )المشار إليو في كيتضح مما قالو كنكد السيو  -

, أف الكظائؼ الفسيكلكجية عند الذككر أكثر ميبلن لمعدكاف منيا عند اإلناث( االجتماعي

كما أف اإلحباط الشديد الذم يتعرض لو  .عمى الرغـ  مف أف السمكؾ يتـ اكتسابو بالتعمـ

 االجتماعيةخبرات التعميمة ككيتكقؼ سمكؾ العنؼ عمى اؿ, الفرد يؤدم إلى استعماؿ العنؼ

 .كعمى القيـ كاالتجاىات التي يكتسبكنيا, في تربية األطفاؿ

: ما يمي االجتماعيةالنظريات التي فسرت العبلقة بيف العنؼ كأسبابو السيككلكجية ك أىـكمف 

التي ترل أف العنؼ مرتبط ( Psychological,Theories)النظرية السيككلكجية  -1

ية التي تؤدم بو لمعكدة إلى الحالة التي تسمى بغريزة المكت المكجكدة اإلنسافبالتأثيرات 

ففنيا تصبح عدكانان عمى  اإلنسافففذا تجكلت خارج ذات ,في أعماؽ النفس البشرية

كما أف معظـ النظريات السيككلكجية فسرت ظاىرة العنؼ بأف الفرد الذم ,اآلخريف

األشخاص الذيف  فأكثر ,العنؼ اإلحباط ثـ إلىيتعرض لممكقؼ العاطفي قد يؤدم 

 (.2002,كطفو)يتعرضكف لئلحباط قد يتجيكف لمعنؼ 

فاألطفاؿ قد , التي تؤكد سمكؾ العنؼ بأنو مكتسب, أما نظريات التعميـ االجتماعي -2

(. 1996, أبك قكرة)كىذا يكلد ظاىرة العنؼ , يتعممكف سمككان عدكانيان كيطبقكنو

أف البيئة المحيطة ليا تأثير كبير في بناء (.Feshbach,1971)فيشباؾ  ةكبينت دراس

ففذا حقؽ سمكؾ العنؼ منفعة لشخص ما ففنو سيكرر فعمتو ,كأف العنؼ سمكؾ مكتسب, الشخصية

. مرة أخرل لتكرار الحصكؿ عمى ىذه المنفعة
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إذ يعتقد العمماء بكجكد عبلقة ما بيف , (Biological Theories)النظريات البيكلكجية  -3

المختمفة لمتركيبات الجينية كاليرمكنية فعمى سبيؿ المثاؿ كجدت األبحاث  العنؼ كالظركؼ

الزائد في الذكر قد يككف سببان في ظيكر العدكانية لدل ( y)في طكرىا األكؿ كركمكسـك 

لو تأثير في العنؼ " السيتركتيف"كعمى الرغـ مف أف ىرمكف .األشخاص الذيف يحممكنو

إذ ال تكجد اختبلفات في .مف األمكر المبيمة حكؿ ذلؾإال أنو يكجد العديد ,لدل الذككر

كميات اليرمكنات الجنسية لدل الذككر كاإلناث كلكف تكجد اختبلفات في األشكاؿ 

في  االجتماعيةكما أف تمؾ المؤثرات تتجاىؿ أثر النكاحي الثقافية ك, العدكانية بيف الجنسيف

. الظكاىر العدكانية

, كاإلحباط,الضغط)البيكلكجية عمى اليرمكنات العدكانية أف كما كجدت معظـ البحكث 

ليا تأثير كبير في إفرازات اليرمكنات التي تؤثر في سمكؾ مثؿ ىرمكف السيركتكنيف الذم ( كالخكؼ

. يقؿ إنتاجو مع الضغط

دليؿ عمى تأثير العكامؿ البيكلكجية في زيادة  فقد أشار إلى عدـ كجكد( 2002)أما كطفة 

سببان  شيءإف لكؿ  .يؤدم إلى كجكد إفترض أنو ال يكجد أشخاص عنيفكف بالكراثة العنؼ كىذا

كاإلحاطة بيذه األسباب كالدكافع يسيؿ ,فمو أسبابو كدكافعو,كال يختمؼ األمر بالنسبة لمعنؼ ,كدافعان 

يجاد العبلج المناسب ليا,عممية فيـ أكبر لمظاىرة إذ إف معظـ المجتمعات دكف ,كدرء خطرىا, كا 

. ثناء تعاني مف ىذه الظاىرة في مختمؼ مؤسساتيااست

, لمعنؼ االقتصاديةليذه النظريات حديثو عف األسباب السياسية ك( 2000)كأضاؼ أبك زنيد 

أف جذكر العنؼ األساسية تعكد إلى األسباب السياسية المتمثمة أحيانان باالستعمار كالتنديد  اعتقدإذ 

كال .المقاكمة التي تؤدم إلى استعماؿ القكة كالعنؼ كاإلرىابكالتنكيؿ كالمعارضة كالظمـ كالتحدم ك

عف السياسية فكجكد الطبقية كتفاكت مستكل الدخؿ بيف أفراد  االقتصاديةتقؿ أىمية األسباب 
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مف األسباب الرئيسة النتشار ,كما يترتب عمى ذلؾ مف حسد كحقد بيف أفراد المجتمع,المجتمع

ف مف مظاىر, العنؼ داخؿ المجتمع : الخمؿ التي يمكف مبلحظتيا في ىذا المجاؿ ما يأتي كا 

كالدكؿ المختمفة يجد الثراء الفاحش كالفقر , سكء تكزيع الثركات فالناظر إلى المجتمعات1-

فيككف التفاكت في مستكل المعيشة مف دكلة إلى أخرل، ,كبيف األفراد, المدقع بيف الدكؿ

. ار العنؼكمف فئة إلى أخرل سببان رئيسان مف أسباب انتش

إذ إف عدـ اعتماد األفراد عمى العمؿ كالجيد , انتشار الطرؽ غير المشركعة في الكسب -2

كالمجكء إلى طرؽ غير شريفة تجمب الكسب السريع مف غير جيد , في كسب الرزؽ

. مف األسباب الداعية إلى انتشار العنؼ,مثؿ الربا كالرشكة كالسرقة كالسطك,كتعب

أجكر  كانتقاص, فعمميات االحتكار كالغش التي تحصؿ, غياب ركح التكافؿ االقتصادم -3

السمطاف كالمسؤكليف بأمكاؿ الناس يؤدم إلى إثارة  أصحابكاستئثار , كاستغبلليـالعماؿ 

. الغؿ كالحقد كبالتالي إلى ممارسة العنؼ بأشكاؿ مختمفة

كزيادة رؤكس , نع كاألعماؿ المختمفةفعمى الرغـ مف انتشار المصا, انتشار البطالة -4

ككاف مف نتائجيا عدـ تكافر الحياة , أف البطالة بدأت باالنتشار بشكؿ كاسع أم, األمكاؿ

. األمر الذم يشعؿ ظاىرة العنؼ كيؤججيا داخؿ المجتمع, الكريمة لعدد كبير مف الناس

كبيف عدالة التكزيع  كاالقتصاد الحديث بأشكاؿ كافة يربط ما بيف أىداؼ اإلنتاج كتنميتو

تيف تتماف بشكؿ متكامؿ ضمف إطار القيـ كالمفاىيـ األخبلقية مإذ أف العمؿ, لمناتج القكمي

, كبالتالي عدـ إىماؿ المحركميف, مما يجعؿ التعاكف كاإلخاء بيف البشر أمران حتميان , االجتماعيةك

(. 1983,كؿىي)كالنتيجة درء ظاىرة العنؼ , كالعاطميف عف العمؿ, كالمحتاجيف

, كالقيـ, فانتشار التسيب كالتحمؿ مف األخبلؽ, العنؼ انتشاردكرىا في  االجتماعيةكلؤلسباب 

أدت إلى محاكلة بعض الناس إصبلح , كانتشار مظاىر السكء كانتياؾ الحرمات كانتشار الجرائـ
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اإلعبلـ كما أف عدـ تسخير كسائؿ . ىذه األمكر عف طريؽ العنؼ أك مكاجيتيا بالدفاع بالعنؼ

كالطرؽ التي , كتنفيذ البرامج التمفزيكنية بأشكاؿ تجارية بغض النظر عف نتائجيا, لممصمحة العامة

أما فساد التعميـ . كمنفذة بأساليب جديدة, تؤدم إلى انتشار العنؼ بأساليب قد تككف جديدة, تنفذ بيا

مما يؤدم إلى , رباحفينجـ عف النظرة إلى عممية التعميـ كتجارة تسعى إلى الحصكؿ عمى األ

خاصة في مجتمع يرزح تحت ظؿ الفقر كالبطالة كارتفاع تكاليؼ الحياة . أساليب جديدة لمعنؼ

(. 2000, أبك زنيد)كالتعميـ كالصحة 

كالفقر , أف ظاىرة العنؼ ليا مصادر كأسباب كثيرة( 2003)نفسو ذكر صالح  االتجاهكفي 

ة كاالستيبلؾ الترفي كالفراغ الفكرم كالثقافي ككميا كسكء تكزيع الثركات كانخفاض الدخؿ كالبطاؿ

ف أتساع الفجكة بيف فئات المجتمع ثقافيان كاجتماعيان كاقتصاديان . تسيـ في انتشار ظاىرة العنؼ , كا 

كعرض أفبلـ العنؼ كتياكف الدكؿ كتخمييا تدريجيان , كاالتصاؿ اإلعبلـكتطكر التكنكلكجيا ككسائؿ 

. كميا عكامؿ تؤدم إلى ظيكر العنؼ, لخصخصةعف تقديـ الخدمات بحجة ا

أساليب معالجة العنؼ وطرقيا 

ال تكاد تخمك مؤسسة تعميمية كغير تعميمية مف , أصبحت ظاىرة العنؼ ظاىرة عالمية خطيرة

لذلؾ فمكضكع معالجة العنؼ أمر ضركرم كحتمي كال يككف ذلؾ , أم شكؿ مف أشكاؿ العنؼ

إذ إف المسؤكلية تجاه , العبلج إال باستئصاؿ األسباب  المؤدية إلى العنؼ كحميا بالطرؽ السممية

ككؿ فرد لو دكره , بؿ ىي مشتركة بيف كؿ مؤسسات المجتمع, ىرة ال تعكد إلى جية بعينياىذه الظا

محؿ اىتماـ كثير مف الباحثيف كالدارسيف في مجاؿ العمـك  أصبحتإذ , في الحد منيا كمف انتشارىا

. ية بما يحتكيو مف دكافع كاحتياجات كمكاقؼ سمككيةاإلنساف

, في طرؽ معالجة ىذه الظاىرة حسب تخصصيـ كمع ذلؾ فيناؾ اختبلؼ بيف العمماء

, فعمماء النفس يركف أف عبلج ىذه الظاىرة يككف في معرفة األسباب النفسية المؤدية إلييا



36 

 

في حيف يرل عمماء االجتماع أف , كاالقتصاديكف يركف أف السبب الرئيس ىك اقتصادم بحت

( 1996,حريز)بيكلكجية كجدانية   كىناؾ مف يرل أنيا أسباب, األسباب ىي أسباب اجتماعية بحتة

العمرم ,لذلؾ ففف الحمكؿ تككف بمنع األسباب المؤدية إلييا، كمف ىذه الحمكؿ ما ذكرىا

: عمى النحك اآلتي(2013)

  االىتماـ الكبير بعممية تصميـ البرامج التربكية كالنفسية كاإلرشادية  لمطمبة، كالتكعية

الميمة ىذه يجب أف تتكالىا بشكؿ خاص، بمخاطر العنؼ  كمضارىا داخؿ الجامعات، ك

. عمادات شؤكف الطمبة في الجامعات األردنية بمساعدة كميات  العمـك التربكية

  االىتماـ بتعميؽ الشعكر كتقكيتو باالنتماء إلى المجتمع الطبلبي، كيتـ ذلؾ عف طريؽ

معة التي ىي تدريب الطمبة عمى أف االنتماء الكطني الصادؽ يبدأ باالنتماء الصادؽ لمجا

 .البيت الثاني لمطمبة

 منيجية لمطمبة داخؿ الجامعة أكالن، كمف ثـ امتداد ىذه  عقد دكرات كمسابقات تدريبية ال

الدكرات إلى التعاكف مع الجامعات األخرل، لترسيخ أخبلقيات المجتمع الطبلبي 

 كآدابو.الجامعي

  شعارىـ بالمسؤكليةغرس قيـ الزمالة كاألخكة كالصداقة بيف الطمبة في  .الجامعة، كا 

  كالرياضية كالمسابقات الثقافية فيما بينيـ،  االجتماعيةتشجيع الطمبة عمى إقامة األنشطة

كتشجعييـ عمى إقامة النشاطات البلمنيجية لتفريغ طاقاتيـ بأعماؿ ذات فائدة لمجسـ 

.  األردنية الطبلبي كالجامعة، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عمادات شؤكف الطمبة في الجامعات

 المجتمع الطبلبي كمحاربة  قدات كاأليديكلكجيات الدخيمة عمىالتصدم لؤلفكار كالمعت

الفكر التضميمي كالفتنة البغيضة بيف الطمبة، كالذم مصدره غالبان ما يككف مف خارج 

. أسكار الجامعات
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  ألكائؿ إعادة النظر بسياسات حكافز الطمبة كال سيما األكاديمية، مثؿ الحصكؿ عمى منح

 .الجامعات، كالكميات، كاألقساـ، التشغيمية، كبرامج تشغيؿ الطمبة داخؿ الجامعة كخارجيا

  بحيث تتماشى ىذه كأنظمتياإعادة النظر ببعض قكانيف بعض الجامعات األردنية ،

األنظمة كالقكانيف كالسياسات التعميميَّة المختمفة مع طمكحات الطمبة سكاء داخؿ الجامعة 

.  عند الخركج لسكؽ العمؿأـ خارجيا 

   في الجامعات األردنية،  كقكانينياإعادة النظر في بعض البنكد في أنظمة تأديب الطمبة

عمى الضبط كالحد مف مظاىر العنؼ الطبلبي كتشديد  بحيث تعمؿ ىذه األنظمة كالقكانيف

. العقكبات التأديبية بحؽ الطمبة المكرريف لحكادث الشغب كالسمكؾ العدكاني

 داخؿ الجامعات األردنية، كتحديد أدكار « لمكظفي األمف الجامعي»اء دكر أكبر إعط

ىؤالء كميماتيـ بشكؿ دقيؽ، كعقد دكرات خاصة ليـ الحتكاكيـ الدائـ بالمجتمع 

.  الطبلبي

 لتقكـ عمى قاعدة مف , إعادة رسـ السياسات لمعبلقة بيف الطالب كعضك ىيئة التدريس

شاعة ركح الديمقراطية كالمساكاة بيف جميع الطمبة، كعمى الكد كاالحتراـ المتبادؿ بي نيما، كا 

. اختبلؼ أجناسيـ، كانتماءاتيـ

  خارج الجامعات  إلىإعادة صياغة برامج قبكؿ الطمبة الجدد، كمحاكلة تكزيع ىؤالء الطمبة

في ىذه ( األطراؼ)المكجكدة في محافظاتيـ ذلؾ أف تكّدس طمبة أبناء المناطؽ 

 .مف أسباب ظاىرة العنؼ الطبلبي الجامعات يزيد

  الطبلبية، كاالبتعاد عف  كاألنديةإعادة النظر في تنظيـ انتخابات اتحادات الطمبة

، كذلؾ عف طريؽ كضع شركط خاصة الديمقراطيةاالستقطاب العشائرم في ىذه العممية 
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فكرية، لمطمبة الذيف يرغبكف في المشاركة بيذه االنتخابات، باف يككنكا منتميف ألطياؼ 

.  ، ككطنية، كانتماءات عشائرية مختمفة كمتنكعة كليست مف طيؼ كاحدكلكجيةمكأيد

 االقتصاديةفقد رأل أف العبلج يكمف في إصبلح األكضاع السياسية ك(  2000)أبك زنيد أما 
 :عمى النحك اآلتي االجتماعيةك

إصالح األوضاع السياسية   -1

مما ال شؾ فيو أف االنحراؼ السياسي كاف سببان مف أسباب ظيكر العنؼ فالدكؿ كالحككمات 

كال تحتـر , التي ال تطبؽ الديمقراطية كتمجأ إلى التسمط كالقير كعدـ احتراـ الرأم كالرأم اآلخر

كغير ذلؾ مف ممارسات قير اآلخر تؤدم إلى , كال تعترؼ بالمعارضة السياسية, اإلنسافحقكؽ 

إف الدكؿ التي تسعى إلى . أك تسيـ في تكليد االحتقانات عند  الجماعات المعارضة, ىكر العنؼظ

تعمؿ عمى  , اإلنسافكاحتراـ حقكؽ , كاحتراـ األقميات, ممارسة العمؿ الديمقراطي كالحكـ بالمشاركة

فراد المجتمع ألنيا تفتح الباب أماـ حرية الرأم كالتعبير أل, إيجاد بيئة طاردة لمعنؼ بكؿ أشكالو

. لتمبية حاجاتيـ كاالستماع آلرائيـ كمقترحاتيـ

  االقتصاديةإصالح األوضاع  -2

إذ إنيـ يعتقدكف أف أكثر , االقتصاديةيعزك كثير مف الباحثيف أسباب العنؼ إلى األسباب 

األشخاص الذيف يقكمكف بالعنؼ مف سكاف الريؼ كالبكادم ممف يعانكف مف أكضاع اقتصادية 

لذلؾ فحؿ ىذه الظاىرة يكمف في دفع عجمة التنمية كمحاربة جيكب الفقر كالتخمص مف , متدنية

بحيث ال تؤدم الدخكؿ , كتحقيؽ العدالة في الدخؿ, عادالن  كتكزيع مكاسب التنمية تكزيعان . البطالة

. إلى مجتمع األغنياء مقابؿ مجتمع الفقراء االقتصادية

  االجتماعيةإصالح األوضاع  -3
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كال يككف العبلج إال . ف الكضع االجتماعي ىك مف أكثر األمكر حساسية في حياة الناسإ

مجتمع يؤمف , مف خبلؿ مجتمع متكازف تسكده المحبة كاالنتماء كالتكامؿ كاحتراـ التقاليد كالعادات

. بالتعاكف كبناء العبلقات الطيبة بيف أفراده

السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي أساليب ميمة كأساسية في معالجة  اإلصبلحإف عمميات 

كىي إجراءات عامة قد ال تصؿ إلى مستكل األفراد كالمؤسسات التي قد تمجأ . العنؼ في المجتمع

بدؿ التأىيؿ كالتعميـ كالحكار اليادؼ لتعديؿ , إلى إيقاع العقكبات كاستخداـ العنؼ لمكاجية العنؼ

أف أسباب العنؼ ىي عدـ النضج  إلى( Mycong Kim,  2005)كيـ فقد أشار , السمكؾ

ظيار ,االجتماعي عند األفراد بدؿ التركيز عمى , األساسالسمكؾ المعادم لممجتمع عمى ىذا  كا 

.  االضطرابات النفسية التي ال تككف إال عند قمة مف أفراد المجتمع بصفتيا أساسان لمعنؼ

 Elisa & Weissberg ,1997 ; Cherniss & Golman)كباالتجاه نفسو حاكؿ بعضيـ 

2000; Salovey & Sluyter 1997 ) تفسير العنؼ بداللة ما يسمى الذكاء االنفعالي، حيث

يدؿ الذكاء عمى قدرات الفرد المعرفية في الربط بيف المفاىيـ كالحكـ كاالستنتاج، في حيف أف 

. كاء عقمي كذكاء انفعاليفيناؾ ذ. يتضمف المزاجية كالمشاعر كاألحاسيس االنفعاؿ

التي تساعد الفرد عمى إدارة حياتو، كتككيف  االجتماعيةالكفايات  االنفعاليكيتضمف الذكاء 

كالتكيؼ مع متطمبات المكقؼ، كما يتضمف الذكاء  ،كحؿ المشكبلت اليكمية ،العبلقات مع اآلخريف

التي تكجو سمككو، كمعرفة الفرد بنفسو  بالمبادئاالنفعالي الكفايات الشخصية، كىي معرفة الفرد 

مجاؿ  :أف الذكاء االنفعالي يتضمف مجاليف ىما( Golman,1998)كباآلخريف، كذلؾ بيف جكلماف 

، كتتضمف الكفايات الشخصية عمى الكعي الذاتي االجتماعيةكمجاؿ الكفاية  ،الكفاية الشخصية

التحكـ الذاتي كالنزاىة كالضمير )يـ الذاتي كالتنظ( كتقيـ الذات كالثقة بالنفس، الكعي االنفعالي)

(. كالتفاؤؿ كالمبادئكااللتزاـ  دافع اإلنجاز)كالدافعية ( كالتكيؼ كاالبتكار
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فيـ اآلخريف كتطكيرىـ كالتكجو نحك الخدمة )فتتضمف التعاطؼ  االجتماعيةأما الكفايات 

القدرة عمى التأثير ) جتماعيةاالكالميارات  ،(كتقبؿ التنكع كاالختبلؼ في الرأم كالكعي السياسي

دراؾ الحاجة  دارة الخبلؼ كالصراع كالقيادة كبناء الركابط كا  قدرة عمى ـالتغير كاؿ إلىكالتكاصؿ كا 

(. التعاكف كالتنسيؽ كقابمية العمؿ بركح الفريؽ

مف ىذا المنطمؽ في إدراؾ أىمية الذكاء االنفعالي لمفرد كعبلقتو بظيكر العنؼ أك كبحو بما 

العقمي كالعاطفي عند الفرد في مكاجية الضغكط في حياتو اليكمية أك في حياة  االتزافيعكس درجة 

كفي إعداد الفرد  ،العمؿ، يصبح مف األىمية بمكاف البحث عف أساليب كقائية لظيكر العنؼ

رشاده لتعديؿ سمككو بما يتناسب مع المعايير ك القائمة، ففكساب الفرد الكفايات  االجتماعيةتأىيمو كا 

. الذكر ىي السبيؿ كاألساس في سد منابع العنؼ األنفة االجتماعيةالشخصية ك

كال يتأتى ذلؾ إال عف طريؽ البيت أكالن، كالمدرسة كمؤسسات التعميـ العالي ثانيان، كالمجتمع 

. اتو المختمفة الحقان بمؤسس

العنؼ الطالبي في الجامعات 

الطيبة تستدعي  األردنيفسمعة التعميـ العالي , تكاجو الجامعات األردنية تحديات كبيرة ككثيرة

فالجامعات عمى مستكل العالـ تخضع لمنافسة , بذؿ كثير مف التطكير كالتغيير لممحافظة عمييا

كىذه , الدارسيف كالعمماء اىتماـتتحدد بمكجبيا مكانة الجامعة العممية التي تجعميا محط , كبيرة

كلقد بدأ االىتماـ  .بؿ عمى السمعة الكطنية أيضان , المكانة ال تؤثر في مكقع الجامعة فحسب

كبدأ تطبيؽ معايير االعتماد كامتحانات الكفاءة كتقييـ أداء , بالجامعة مف منظكر كمي كتكاممي

المدرسيف كالبيئة الجامعية المادية بما في ذلؾ اإلدارة الجامعية كالييئة التدريسية كاإلدارة  األساتذة

( 2009 ,كآخركف البداينة). الجامعية المساندة كالطالب كالمجتمع المحمي لمجامعة
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ذلؾ المجتمع المختمؼ , كيمثؿ الطمبة عناصر مختمفة تشكؿ في مجمميا المجتمع الجامعي

كنظران ليذا التمازج , االقتصاديةك االجتماعيةفي ثقافتو كالمتنافر في مستكيات أبنائو مف الناحيتيف 

لي ظيرت كثير مف األنماط كبالتا, فقد ظير عدـ التجانس بيف أفراد ذلؾ المجتمع, المتنافر

السمككية الدالة عمى عدـ التآلؼ بيف الطمبة فنتج عف ذلؾ مكاقؼ كثيرة ظيرت فييا آثار تمؾ 

السمككية الشاذة  األنماط ظيرت كثير مف كنتيجة ليذا المزيج المتنافر طبيعيان . الخمفيات المختمفة

, ة كقؼ أماميا رجاؿ التربية مبيكريفكأماـ ىذه األنماط السمككي. التي زخر بيا المجتمع الجامعي

كلكف لككنيا بعيدة كؿ البعد عف المعايير , ليس بسبب ككنيا غريبة الحدكث بيف عناصر المجتمع

كالدينية كالتربكية التي يفترض أف تككف ىي المحرؾ األساس لطبيعة العبلقات التي  االجتماعية

في  متماسكان  م يفترض أف يككف مجتمعان خاصة المجتمع الطبلبي الذ, تربط بيف أعضاء المجتمع

( 2014,عمياف. )تككينو كعبلقاتو

إف زيادة ظيكر العنؼ في الجامعات األردنية كالكمفة النفسية كالمالية كالضرر الجسدم 

ففف , كؿ ذلؾ جعؿ كضع سياسة لمقضاء عمى العنؼ بيف الشباب أكلكية ممحة كعامة, الناجـ عنو

ليس لمجامعات فحسب بؿ لممجتمع , الحـر الجامعي سيككف مفيدان  أم خفض لمعنؼ بيف الشباب في

إذ سيشكؿ ذلؾ خفضان في معدالت العنؼ بعامة كبيف األشخاص عمى كجو , بعامة

( 2006,الصرايرة.)التحديد

، ال يختمؼ عف العنؼ العاـ المجتمعي إال بتغيير مف يمارس  كالعنؼ الجامعي، كمفيـك

 & ,Matthew & Mayhew & Cladwell)ماثيك  العنؼ كمف يستقبمو، كلذلؾ عرؼ

Gold,2011 ) السمككية  النفسية أك الجسدية التي يقـك  األنماطالعنؼ الجامعي بأنو مجمكعة مف

بيا طالب جامعي أك مجمكعة  الطمبة ضد طالب آخر أك مجمكعة  طمبة، كيتضمف اإليذاء 

كعرؼ . ف، أك تدمير ممتمكات الجامعةالجسدم، أك النفسي،أك السرقة،أك العبث بممتمكات  اآلخرم
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العنؼ الجامعي بأنو أم سمكؾ ىجكمي مكجو نحك اآلخريف مف الطمبة بقصد  ((Balk,1973بالؾ 

لحاؽ الضرر عف طريؽ العنؼ الجسدم،أك المفظي،أك الرمزم،أك المادم، أك االعتداء  اإليذاء كا 

.  لعنؼ شكبلن فرديان أك جماعيان عمى الممتمكات العامة كالخاصة في الجامعة، كقد يتخذ ىذا ا

تزايد العنؼ في المدارس حتى أصبح مشكمة كطنية بعد , ففي بعض الدكؿ كأمريكا مثبلن 

طالبان ( 15)الثانكية في كالية  ككلكرادك األمريكية كقتؿ ( Columbine)حدكث مجزرة ككلمبايف 

التربكم التي كضعيا الرئيس مما حدا بالكاليات المتحدة في خطة التطكير .في ىذه المدرسة

خمك المدارس مف العنؼ كالتخريب , بأف تضمف أىداؼ التربية العامة( 1992)األمريكي عاـ

(. Kennedy,2003)فقامت المدارس كالجامعات بتركيز جيكدىا لمحاربة العنؼ  ,كالمخدارات

عات إف ظاىرة العنؼ ما تزاؿ تقمؽ المدارس كالجاـ( Mycong, Kim,2005)يقكؿ كيـ 

لقتؿ زمبلئيـ . فقد أحبطت الجيات األمنية في نيكجيرسي مخططنان  لثبلثة طبلب, أمريكافي 

طبلؽ كما قاـ احد طمبة الجامعات في . العيارات النارية عشكائيان عمى غرار كارثة ككلمبايف كا 

كذلؾ تدؿ , يطمؽ النار عمى نفسو أفنيكجيرسي بقتؿ ثبلثة أعضاء مف ىيئة التدريس قبؿ 

 أمريكاعمى أف أكثر مف نصؼ الطمبة في المدارس المتكسطة كالثانكية في ( 2002)ؤشرات عاـ الـ

الند قاـ طالب خريج بقتؿ يفكفي أحدل جامعات كؿ, سجمكا حاالت سرقة كتخريب عند رجاؿ األمف

 أففيناؾ دليؿ كبير عمى . شخصان في الحـر الجامعي قبؿ اعتقالو 90شخص كجرح آخريف كحجز 

منو سمكؾ مكتسب كىناؾ عكامؿ مخاطرة متعددة مرتبطة بالعنؼ ينتج  األكبرم الجزء العنؼ ؼ

. عنيا سمكؾ معاديا اجتماعيان 

أف غالبية الطمبة في الحـر  إلى( Flannery & Quinn, 2000)كأشار فمنرم كككيف 

لطمبة كىناؾ دليؿ يؤكد عمى أنو تعرض ا. الجامعي في أمريكا مركا بتجارب كخبرات سابقة لمعنؼ
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ف العنؼ في المجتمع، ىك عشرة أ عاؼ ما مكجكد ضلمعنؼ يرتبط مع السمكؾ المعادم لممجتمع، كا 

.  في الجامعات

تراجع العنؼ في المدارس الثانكية األمريكية  إلىكعمى الرغـ مف أف بعض الدراسات أشارت 

نكف بأف العنؼ في المدارس كأفراد المجتمع ما زالكا يؤـ كاإلدارييفنسبيان، إال أف الطمبة كالمعمميف 

كالجامعات أصبح مشكمة كطنية كليس مشكمة عمى مستكل المدرسة كالمجتمع           

(Whittingtom, 1997 .)

الخبرات السمبية الداعمة لمسمكؾ المعادم  إلىظاىرة العنؼ ( Wright, 2006)كعزا رايث 

. اجتماعيان التي اكتسبيا الطالب منذ بداية حياتو حتى دخكلو الجامعة

فبيئة الطالب ليا تأثير كبير في نكع الشخص كيؼ؟ كماذا؟ فكؿ ما يكاجو الفرد في حياتو 

كالرعاية , ق البيتيةبدءان مف الصعكبات التي يكاجييا في الكالدة كفي بيئت قيؤثر في صياغة سمكؾ

كميا إشارات تسيـ , كالنظاـ األسرم المتناقض, كالتربية القاسية, في التعامؿ معو كاإلساءة ,األبكية

فتعريض الطفؿ لمعنؼ األسرم أك العنؼ المدرسي أك المجتمع   ,السمبي قفي صياغة سمكؾ

لكغ سف الرشد كالتحاقو يكلد لدية التكتر كالقمؽ كالصدمة النفسية التي تصاحبو عند ب,المحمي

في الجامعة أماـ المؤثرات الكبيرة التي يراىا  قفيك يحمؿ خبرات سمبية تنعكس عمى سمكؾ, بالجامعة

ع خبلؿ سني اؼاندنمت عند الطفؿ حساسية كمزاجية كتيكر ك إذاكبخاصة , في حياتو الجامعية

لؾ قد يككف مف األسباب ككؿ ذ ,الجامعة إلىحياتو في البيت كالمجتمع كالمدرسة حتى كصكلو 

كدلت بعض الدراسات عمى أف األشخاص األقؿ ذكاء يميمكف لمعنؼ أكثر مف , الكامنة لمعنؼ

م النضج معيميمكف لمعنؼ أكثر مف أقرانيـ طبكأف األطفاؿ المبكريف في النضج الجسدم ,غيرىـ

خداـ لقد لجأت بعض الجامعات كالمدارس  إلى است( Flannery & Quinn,2000.)الجسدم

.          متعددة لمعالجة العنؼ في أغمبيا كسائؿ كقائية كأساليبكسائؿ 
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إف مف اإلجراءات التي يمكف ( Whittington,1997), كفي ىذا المجاؿ ذكر كتنجتف

اتخاذىا تشكيؿ لجنة مف الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كأكلياء األمكر أك اآلباء كأعضاء 

لدراسة المشكبلت التي تحصؿ كالبرامج التي تطرحيا الجامعة كالعمؿ عمى مف المجتمع المحمي 

. تقييميا كتعديميا

بعض اإلجراءات التي يمكف أف تتخذىا ( Flannery,Quinn,2000)كما ذكر فمنرم كككيف  

: الجامعات ككميات المجتمع لمكاجية العنؼ الطبلبي فييا مثؿ

ذ بجدية حاالت التحرش كالمعاكسة بيف إيجاد مجمكعات طبلبية إرشادية مساندة تأخ -

 .الطمبة

يجب عمى اإلدارييف أف يعرفكا أك يتعارفكا عمى  إذ, االىتماـ الكبير بأية تيديدات بالعنؼ -

 .اإلشارات التحذيرية لسمكؾ العنؼ في الجامعات

ككضع خطة لمكاجية , كضع خطة أمنية تتناسب مع حاجات الكميات كالجامعات -

 .األزمات

, كتقديـ االقتراحات لتحسينيا, تقييـ البرامج المكجكدة التي تـ تنفيذىا لمنع العنؼأىمية  -

بعض الخطكات الرئيسة إليجاد ( Mycong, Kim, 2005)كحدد التقرير الذم قدمو كيـ 

 :بيئة جامعية آمنة لمكاجية العنؼ مثؿ

 .تقييـ المناخ العاطفي لممدرسة أك الحـر الجامعي-أ

 .لمطمبة كالمكظفيف اإلدارييف كالمعمميف االستماعالتركيز عمى -ب

 باىتماماتيـتبني مكقؼ حاـز ميتـ ضد مبدأ السككت الذم يمنع الطمبة مف اإلدالء -ج

 .كمشكبلتيـ لمكبار

 .منع التمرد كاالستقكاء داخؿ الحـر الجامعي كالتدخؿ عند حصكلو-د
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سية آمنة ليا إشراؾ جميع المعنييف في المجتمع المحمي في التخطيط إليجاد بيئة مدر-ه

 .احتراميا كالحفاظ عمييا دائمان 

 .بناء عبلقات ثقة بيف كؿ طالب كأحد الكبار في المدرسة عمى األقؿ-و

 .إيجاد آلية لتطكير بيئة كمناخ آمف في المدرسة-ز

 .مقاببلت مسبقة مع الطمبة لتصنيفيـ حسب استعداداتيـ لمعنؼ-ح

الدراسات كالمؤتمرات  إليياشارت فأ, أما عمى صعيد ظاىرة العنؼ في الجامعات األردنية

بالجنسيف مع  ,أف العنؼ مرتبط إلى( 2003)كالندكات كالمقاالت في الصحؼ  فقد أشار حكامده 

إال أف .معمبلن عدـ بركز العنؼ األنثكم في المشيد الجامعي اإلناثكجكد فارؽ لصالح الذككر عمى 

شمؿ تمزيؽ كتب المكتبة كالكتابة بعضيـ يؤكد أف بعض الطالبات يقمف بأعماؿ عنؼ تخريبية ت

العنؼ مع األبكاب كالمقاعد كبدرجة أقؿ ممارسة العنؼ  استخداـعمى الجدراف كالحمامات كمحاكلة 

الرسمية فيمقكف المـك  األردنيةأما بعض عمداء شؤكف الطمبة في الجامعات . ضد مكظفي الجامعة

داراتيا كعمى القائميف عمى التعميـ العالي في األردف، كيؤكدكف كجكد  بالعنؼ عمى الجامعات كا 

إعادة النظر في أسس  إلىإىماؿ كاضح مف قبميـ في التعامؿ مع  المجتمع الطبلبي، كيدعكف 

 تإمكاناتيـ في إداراف عف الطمبة، مشككيف في مقدرتيـ  كماختيار رؤساء الجامعات كالمسؤكلي

الرسمية  األردنيةالميتميف بظاىرة العنؼ في الجامعات  األكاديمييفجامعاتيـ، كما أف بعض 

 االستثنائيةسياسة القبكؿ : عدة أسباب منيا إلىيؤكدكف أف بركز ظاىرة العنؼ في الجامعات تعكد 

باستثناء سكؼ  االذيف دخمك الكاسطة ألنيـ يركف أف الطمبة أساليبلمطمبة مف حيث أنيا أسمكب مف 

ألف سياسة القبكؿ في الجامعات يجب أف تككف أكثر عدالة كشفافية، أما .يضان أ باستثناءيتخرجكف 

يد مف أساتذة عدالسبب اآلخر فيك غياب المتابعة الفاعمة مف ىيئة التدريس لمطمبة التي منيا أف اؿ

منذ عشريف عامان عمى تغيبو عف الجامعات لـ يحرمكا أم طالب مف المادة التي يدرسكنيا 
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فضبلن عف فشؿ  جميع المجاف التي تشكؿ في الجامعات بغية دراسة أمر ما كمف .  محاضراتيـ

ذلؾ لجاف دراسة أحداث العنؼ الطبلبي، معتبريف أنيا ال تسمف كال تغني مف جكع، كأف تكصياتيا 

طمبة يشعركف بعدـ المساكاة في مف اؿ% 52,7كأف .الرياح تبقى أسيرة المكاتب أدراجإف لـ تذىب 

ذلؾ غياب الشفافية  إلىتطبيؽ قكانيف الجامعة كالتشكيؾ بصبلحيتيا يشكؿ دافعان لمعنؼ، كيضاؼ 

في سياسة الجامعات كيعتقد عديدكف بكجكد رابط بيف العنؼ كحاؿ مجالس  االستثناءاتكتعدد 

ة أنفسيـ الثقة فييا حتى أف بعضيـ الطمبة التمثيمية التي اصابيا الضعؼ كالتراجع فيما فقد الطمب

. شكؾ فيما تمثمو ىذه المجالس

الطمبة أنفسيـ، مثؿ أشغاؿ  إلىأف مف أسباب العنؼ ما يعكد  إلى( 2006)كأشار القضاة   

كقت فراغ الطمبة بالدراسة ككقكع الطمبة في تعاطي المخدرات كلعب الميسر كارتكاب الجرائـ، مثؿ 

دالن مف أف يستثمركا كقتيـ في تحصيؿ العمـ كالمعرفة كىذا بالتأكيد السرقة كالنصب كاالحتياؿ ب

فالعنؼ الجامعي ييدد سمعة التعميـ العالي األردني، كيمتد . يككف مف مسؤكلية المجتمع كاألسرة

في التعميـ العالي الذم بدأ منذ عقد كنصؼ، كقد تخطى فيو األردف مراحؿ  االستثمار إلىذلؾ 

كال يخفي . ما يسمى بالسياحة التعميمية إلىانتقمكا بو  االستثمارميف عمى ىذا عديدة، حتى أف القائ

العديد مف المستثمريف في قطاع التعميـ العالي مما آؿ إليو الكضع خاصة مع تكرار حكادث العنؼ 

 باستثماراتيـتأكيد كجكد مخاطر تحدؽ  إلىكتداكؿ كسائؿ اإلعبلـ الخارجية ليا، بؿ ذىب بعضيـ 

كقد كشؼ رئيس مجمس إدارة إحدل شركات التعميـ العالي في األردف عف أف . التعميمية في األردف

سفراء كممحقيف ثقافييف لعدد مف الدكؿ التي ترسؿ أبناءىا لتمقي العمكـ في األردف تباحثكا فيما بينيـ 

طبلبية التي تقع، لرفع تقرير لحككماتيـ عف كضع التعميـ العالي في األردف كحجـ حكادث العنؼ اؿ

.  في التعميـ في األردف استثماراتوكمدل تأثيرىا في طمبتيـ الدارسيف، متسائبلن عف أثر ذلؾ في 
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الدراسات السابقة ذات الصمة : ثانيا

ذات الصمة  بمكضكع  الدراسة كفقان  كاألجنبيةفيما يأتي عرض ألىـ الدراسات السابقة العربية 

:  لمتغيراتيا كتبعان لمتسمسؿ الزمني مف األقدـ إلى األحدث

الكشؼ عف العبلقة بيف السمكؾ العدكاني كستة  إلىدراسة ىدفت ( 1998)أجرل المخبلفي 

طالبان كطالبة مف طمبة ( 669)كقد أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية مككنة مف . أنماط مف القيـ

: إلييا كمف أىـ النتائج التي تـ التكصؿ .طالبان كطالبة( 12,713)جامعة اليرمكؾ البالغ عددىـ 

بيف السمكؾ العدكاني كالقيـ الدينية، ( α ≤0.05)كجكد ارتباط سالب كداؿ إحصائيان عند مستكل 

السياسية، بيف السمكؾ العدكاني كالقيـ ( (α ≤0.05كجكد ارتباط سالب كداؿ إحصائيان عند مستكل 

بيف السمكؾ العدكاني، ككؿ مف القيـ ( α ≤0.05)ككجكد ارتباط سالب كداؿ إحصائيان عند مستكل 

. االقتصاديةك الجمالية ك االجتماعيةالمعرفية ك 

ظاىرة العنؼ الطبلبي  استطبلع إلىدراسة ىدفت ( 1999)كأجرل خمش، كحمدم، كحداد  

طالبان كطالبة مف ست كميات في الجامعة، ( 394)ئية في الجامعة األردنية، طبقت عمى عينة عشكا

مكقؼ : اآلتية، كثبلث منيا كميات عممية، كاشتممت الدراسة عمى المحاكر إنسانيةثبلث منيا كميات 

، كأسباب (مشاىدة،مشاركة)الطمبة مف المشاجرات الطبلبية، كخبرة الطمبة بالمشاجرات الطبلبية 

الطمبة، كقت الفراغ عند الطمبة ككيفية استثماره مف كجية المشاجرات الطبلبية مف كجية نظر 

كقد بينت نتائج . ألسرتو االجتماعية  –االقتصاديةنظرىـ، كالخمفية األكاديمية لمطالب، كالخمفية 

كعمى الرغـ مف أف نتائج الدراسة أظيرت أف المشاجرات . الدراسة انتشار المشاجرات بيف الطمبة

مظير غير حضارم ال يميؽ بطمبة الجامعة، كيسئ ليـ كالى سمعة الجامعة، إال أف فئة أخرل مف 

أك لسكء التربية المنزلية، الطمبة بينت أف المشاركة في المشاجرات تأتي جراء تعصب عشائرم، 

كأكضحت الدراسة أف مف أسباب . كأنيا تعطي ىيبة كاحترامان لؤلشخاص المشاركيف في المشاجرة
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المشاجرات جاء في الرتبة األكلى التعصب العشائرم، كفي الرتبة الثانية أسباب مرتبطة بمعاكسة 

كحب  االستعراضطمبة، أك الطالبات، كاألسباب األخرل تكزعت ما بيف خبلفات شخصية بيف اؿ

. الظيكر، أك عدـ كجكد عقكبات رادعة، كالفراغ

أشكاؿ العنؼ لدل الطبلب كالطالبات، كالتعرؼ  إلىالتعرؼ ( 2000)كىدفت دراسة السمرم 

مدل تأثير التعرض  إلى أيضان األسباب المؤدية إلى ارتكاب سمكؾ العنؼ كمبرراتو، كالتعرؼ  إلى

طالبان كطالبة ك ( 150)لعنؼ في الجيزة، كقد تككنت عينة الدراسة مف لنكعية األفبلـ في سمكؾ ا

. ستبانة أداة لمدراسةكاستخدمت اال. كلي أمر مف آباء عينة الطمبة في الدراسة( 75)معممان ك ( 75)

أظيرت نتائج الدراسة أف المشاجرات باأليدم كاستخداـ اآلالت الحادة، كاأللفاظ النابية جاء بنسبة 

المعمـ كالمدير عمى شكؿ شتائـ كمشاجرات جاء بنسبة  إلىكأف العنؼ المكجو مف الطالب مرتفعة، 

متكسطة، كالعنؼ المكجو نحك األثاث المدرسي كمرافؽ المدرسة جاء بنسبة قميمة، أما بالنسبة 

لممشكبلت األسرية كالتي ىي مف أىـ أسباب العنؼ مف كجية نظر المعمميف فقد جاءت بنسبة 

 إلىء قصكر دكر األعبلـ في تكجيو الشباب لعرض األفبلـ كالمسمسبلت التي تدفع مرتفعة، كجا

.  العنؼ بنسبة متكسطة

 إلىالكقكؼ عمى العكامؿ المؤثرة في درجة الميؿ  إلىدراسة ىدفت ( 2001)كأجرل الفقياء  

مف طمبة كتككف مجتمع الدراسة . العنؼ كالسمكؾ العدكاني، كمحاكلة إيجاد السبؿ الكفيمة بضبطيا

طالبان كطالبة مكزعيف عمى ست ( 2420)فيا البالغ عددىـ ؿالبرنامج الصباحي في جامعة فيبلد

مف الطمبة، تـ اختيارىـ عشكائيان كأظيرت نتائج الدراسة ( 602)كتككنت عيف  الدراسة مف .كميات

العنؼ، كأف  إلىيميمكف قميبلن %(  42.2)العنؼ كأف  إلىمف عينة الدراسة ال يميمكف %( (47أف

العنؼ  إلىيميمكف كثيران %( 2)يميمكف بدرجة متكسطة لمعنؼ كالسمكؾ العدكاني، كأف %( 8)

العنؼ كالسمكؾ العدكاني عند  إلىكما أظيرت الدراسة كجكد ارتباط بيف الميؿ . كالسمكؾ العدكاني
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ؿ األسرة كمتغير فيا حسب الجنس كالمعدؿ التراكمي كعدد أفراد األسرة، أما دخؿطمبة جامعة فيبلد

.   الكمية فميس ليما أثر ذك داللة إحصائية

تفشي العنؼ لدل طمبة  إلىمعرفة العكامؿ المؤدية  إلى، (2002)ىدفت دراسة العاجز 

المرحمة الثانكية في مدارس محافظة غزة، كالى تسميط الضكء عمى ظاىرة العنؼ كاقتراح الحمكؿ 

معممان كمعممة، ( 198)كقد تككنت عينة الدراسة مف . التي قد تساعد في التخفيؼ أك الحد منيا

كاستخدمت اإلستبانة أداة لمدراسة، كأظيرت النتائج أف دكر كسائؿ اإلعبلـ في تفشي ظاىرة العنؼ 

. بيف الطمبة جاء في الرتبة األكلى كبدرجة مرتفعة، كتبله العكامؿ األسرية، ثـ العكامؿ المدرسية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الذككر، ككجكد فركؽ ذات كأظيرت نتائج الدراسة أيضان 

. داللة إحصائية بيف طمبة المنطقة الشمالية كمنطقة غزة كلصالح طمبة منطقة غزة التعميمية

التعرؼ إلى مشكمة العنؼ الطبلبي في  إلىدراسة ىدفت ( 2003)كأجرل الحكامدة 

لقاء الضكء عمييا لتعرؼ مدل انتشا رىا كأشكاليا، كالدكافع الكاممة كراءىا، كاقتراح الجامعات، كا 

طالب كطالبة ينتمكف الى ست ( 60,000)كسائؿ تؤدم لمتقميؿ منيا، كتألؼ مجتمع الدراسة مف 

استخدمت الدراسة . مف مجتمع الدراسة( 10%)جامعات أردنية، أما عينة الدراسة فتألفت مف 

مقاببلت شبو  إجراءل المعمكمات، فضبلن عف المنيج الكصفي، كتـ استخداـ إستبانة لمحصكؿ عؿ

بيف طمبة السنة األكلى كالثانية مف جية  إحصائيةمغمقة، كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 

جراء البحكث مف  كالرابعة كالثالثة مف جية أخرل مف العنؼ، كما أظيرت أف األنشطة الطبلبية كا 

. نؼ كتنمية الناحية العشائرية اإليجابيةعف الع االبتعادشأنيا تخفيؼ العنؼ، كضركرة 

تقصي ظاىرة العنؼ الطبلبي في الجامعات  إلىدراسة ىدفت ( 2006)كأجرل المخاريز 

معرفة درجة انتشار ىذه الظاىرة كأسبابيا كطرؽ عبلجيا،  إلىاألردنية الرسمية، إذ سعت الدراسة 

كآؿ البيت، كالياشمية، كاألردنية، كالبمقاء اليرمكؾ، كالعمكـ، كالتكنكلكجيا، : كشممت الدراسة جامعات
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التطبيقية، كمؤتة، كالحسيف، كقد اشتممت الدراسة عمى عينة مف أعضاء مجالس الطمبة في ىذه 

عضكان، كعينة مف المسؤكليف في عمادات شؤكف الطمبة تألفت مف ( 177)الجامعات تألفت مف 

ىرة العنؼ الطبلبي في الجامعات الرسمية مسؤكالن، كقد بينت نتائج الدراسة أف انتشار ظا( 33)

جاءت متكسطة بشكؿ عاـ كمتكسطة في جميع أشكاؿ العنؼ المفظي، كالجسدم، كاالعتداء عمى 

الجسدم  االعتداءالممتمكات، كجاء العنؼ المفظي كغير المفظي في مقدمة أشكاؿ العنؼ، ثـ تبله 

نؼ بدرجة متكسطة في جميع المجاالت، كاالعتداء عمى الممتمكات، كجاءت درجة تأثير أسباب الع

داراتياكجاءت األسباب المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس المتعمقة بسياسة الجامعة  في المقدمة،  كا 

كأما حؿ ظاىرة العنؼ الطبلبي . كالنفسية كالسياسية بدرجة أقؿ االجتماعيةبينما جاءت األسباب 

ىماؿفقد تركز في تطبيؽ العقكبات الطبلبية، كاستخداـ لجاف التحقيؽ،  المشكبلت كتجنبيا،  كا 

ىماؿ الحمكؿ المتمثمة في إرشاد أعضاء الييئة التدريسية  كمحاربة الفساد كالكساطة كالمحسكبية، كا 

مقترحات الطمبة كآرائيـ ككسيمة لمحد مف  إلىمة الجامعة كأنظمتيا كاالستماع كتكعيتيـ بقكانيف كأنظ

.  ظاىرة العنؼ الطبلبي الجامعي

إلى التعرؼ إلى كاقع العنؼ لدل طمبة جامعات مؤتة ( 2006)كىدفت دراسة الصرايرة  

الدراسي مف  كاألردنية كاليرمكؾ، المنتظميف بالدراسة كالمسجميف لمرحمة البكالكريكس خبلؿ الفصؿ

طالب كطالبة مكزعيف بالتساكم ( 1500)، كتككنت عينة الدراسة مف 2006/ 2005العاـ الجامعي 

كقد تـ تصميـ إستبانة كأداة لجمع البيانات ك تّبيف . عمى طمبة كؿ مف مؤتة، كاألردنية، كاليرمكؾ

الجنسي ثـ العنؼ  مف النتائج بأف أكثر أشكاؿ العنؼ الممارس داخؿ الحـر الجامعي ىي، التحرش

كما تبيف بأف الذككر أكثر ارتكابان لجميع . خيران التعدم عمى الممتمكاتأالجسدم ثـ العنؼ النفسي ك

 اإلناثكأف  اإلناثأشكاؿ العنؼ مف اإلناث، كأف الذككر أكثر تعرضان لمعنؼ الجسدم كالنفسي مف 

بيف كؿ مف المتغيرات  إحصائيةة كما تبيف كجكد عبلقة ذات دالؿ. أكثر تعرضان لمتحرش مف الذككر



51 

 

شيكع الخبلفات كمشاىدة العنؼ كالتعرض لو : )االجتماعيةالنكع االجتماعي، كالعكامؿ : اآلتية

كالمستكل الدراسي ككؿ شكؿ مف أشكاؿ العنؼ ( األسرةدخؿ ) االقتصاديةكالعكامؿ ( األسرةداخؿ 

. متمكاتالجسدم، كالتحرش الجنسي، كالعنؼ النفسي، كالتعدم عمى الـ

المادم، )الكشؼ عف أشكاؿ العنؼ الجامعي  إلىفيدفت ( 2007)أما دراسة الختاتنة 

لدل الطمبة المسجميف في سجبلت لجنة التحقيؽ لدل عمادة شؤكف الطمبة في جامعة ( كالمفظي

المختمفة لمعنؼ سكاء أكانت شخصية  األسباب، كالكشؼ عف (2005/2006)مؤتة لمعاـ الدراسي 

كقد تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة المسجميف في سجبلت لجنة . اجتماعيةأـ أـ تربكية 

طالبان بالطريقة ( 30)طالبان، كتـ اختيار ( 160)التحقيؽ بعمادة شؤكف الطمبة البالغ عددىـ 

طالبان ( 25)العشكائية البسيطة لغايات التأكد مف الخصائص السيككمترية ألداة القياس، كاستبعاد 

المسجؿ عمييـ كبذلؾ اقتصرت عينة الدراسة عمى ( المادم، المفظي)انطباؽ تعريؼ العنؼ لعدـ 

فقرة، ( 62)كلجمع المعمكمات طكرت استبانة اشتممت بصكرتيا النيائية عمى . طبلب فقط( 105)

. المجاؿ الشخصي، كالمجاؿ التربكم، كالمجاؿ االجتماعي: تكزعت عمى ثبلثة مجاالت رئيسة ىي

: مجمكعة نتائج مف أبرزىا إلىالدراسة  كقد تكصمت

 كتمثمت بشعكر الفرد بمستكل متدٍف مف الثقة بالنفس كشعكر الفرد : الشخصية األسباب

 .بأف كالديو يفضبلف أخكتو عميو

 تمثمت بكجكد صعكبة في تعمـ المكاد الدراسية كعدـ كجكد برامج حرة : األسباب التربكية

 (.الدراسة أكقاتخارج )

 المؤثرة في  االجتماعيةعيدن عف األسرة كقمة األماكف الترفييية مف األسباب أف السكف ب

 .سمكؾ العنؼ
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  كجكد فركؽ دالة إحصائيان ألسباب العنؼ لدل الطمبة تعزل لنكع العنؼ ك لصالح العنؼ

 . المادم

دكر الجامعات في الحد مف ظاىرة  إلىىدفت التعرؼ ( 2007)كفي دراسة أجرتيا عبابنة 

العنؼ في الجامعات األردنية حيث تككنت مجتمع الدراسة مف القادة األكاديمييف في الجامعات كىـ 

كتـ اختيار عينو  الدراسة بالطريقة  الطمبةمجمس  إلىإضافة  األقساـالعمداء كمساعدكىـ كرؤساء 

عشره جامعة أردنية كتشكؿ ما نسبة  حدلإتتكزع عمى  أفراد( 504)تككنت مف  العشكائية التي

الجامعات  نتائج الدراسة أف العنؼ في كأظيرتعشره  اإلحدلمف مجتمع الجامعات  %(53)

 جاء كقد األكلى، بالدرجة االجتماعية عف العكامؿ ينتج فالعنؼ كمختمفة، عكامؿ عّدة مف ينتج األردنية

 النضج تبله ضعؼ الجامعي، في الكسط كاإلقميمي العشائرم التعصب ىذه العكامؿ مقدمة في

الخمكية  كتراجع دكر  األجيزة استخداـ لدل الطمبة كسكء بالمسؤكلية الشعكر االجتماعي، كعدـ

 .األسرة

كتحديد , إلى الكشؼ عف أنكاع المشاركيف في سمكؾ الشغب( 2008)كىدفت دراسة نكفؿ 

, (كالدكغماتية كاإلتزاف األنفعاليالتكتر كأنماط السمكؾ )بعض الخصائص النفسية المميزة ليـ 

يجاد الفركؽ بينيـ تبعان  كالتخصص كالمستكل  االجتماعيكالنكع )لبعض المتغيرات الديمغرافية  كا 

كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الجامعة األردنية المسجميف في حالة , (الدراسي كالمعدؿ األكاديمي

منيـ  استجابمثمكا أيضان عينة الدراسة , بان طاؿ( 150)الشغب مف داخؿ الجامعة كالبالغ عددىـ 

في أنكاع المشاركيف في سمكؾ  إحصائيان داؿ  اختبلؼكتكصمت الدراسة إلى كجكد , فقط( 142)

حصائيان في أنكاع المشاركيف في سمكؾ إداؿ  اختبلؼكأنو ال يكجد , الشغب تبعان لمتغير الجنس

حصائيان في أنكاع المشاركيف في الشغب إداؿ  اختبلؼكعدـ كجكد , الشغب تبعان لمتغير الدكغماتية
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حصائيان ألنكاع المشاركيف في الشغب إداؿ  اختبلؼككجكد , االنفعالي االتزافتبعان لمتغير 

. تبعان لمتغير مستكيات التكتر( كالمنساقيف, الخارجيف عف القانكف المتقبميف لئليحاء)

فة عبلقة أساليب الضبط المدرسي معر إلىىدفت ( 2009)كفي دراسة قاـ بيا عيركط 

يجاد الفركؽ في , بظاىرة العنؼ في الجامعات األردنية الرسمية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ كا 

كقد , درجة العنؼ بيف الطمبة الذيف تعرضكا لمضبط العنيؼ كغيرىـ ممف لـ يتعرضكا لذلؾ

لجزء األكؿ لقياس أسمكب صمـ ا, تألفت مف جزأيف, اإلستبانة كسيمة لجمع البيانات استخدمت

في كتككف الجزء الثاني مف أسئمة تتعمؽ بقياس درجة ممارسة العنؼ , الضبط المتبع في المدارس

كبينت النتائج أف . طالب كطالبة( 400)كقد تككنت عينة الدراسة مف . الجامعات األردنية الرسمية

كيمارس العنؼ في , متكسطةممارسة أساليب الضبط المدرسي المعتمدة عمى العنؼ كانت بدرجة 

كتكجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيان بيف أساليب , الجامعات األردنية الرسمية بدرجة متكسطة

. الضبط المدرسي كظاىرة العنؼ في الجامعات األردنية الرسمية

التعرؼ إلى مدل انتشار العنؼ الطبلبي لدل  إلىفقد ىدفت , (2010)أما دراسة ناصر 

كالتعرؼ إلى األسباب , تكة بنت عبد المطمب األساسية المختمطة في الزرقاءطمبة مدرسة عا

كتككنت عينة , لمعنؼ عمى الطالب االجتماعيةالنفسية ك كاآلثارالمؤدية إلى ممارسة سمكؾ العنؼ 

السجبلت كالكثائؽ  إلىكقد استخدمت اإلستبانة كالمقابمة كالرجكع , طالبان كطالبة( 124)الدراسة مف 

نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات  كأظيرت. أدكات لمدراسة, المدرسية المتكاجدة لدل المرشدة التربكية

العنؼ  إلىفيما يتعمؽ بجميع األسباب المؤدية , داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح الذككر

كؽ ذات داللة إحصائية كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فر. كخصكصان ممارسة العنؼ الجسدم

 األسريةبالنسبة لمعكامؿ  أما, االجتماعيةكآثاره النفسية ك, كأنكاعو, تتعمؽ بالعكامؿ المسببة لمعنؼ
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تعزل لمتغير  إحصائيةفقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة  االقتصاديةكالنفسية ك

. يف كاآلباء العاطميف  عف العمؿاآلباء األمي أبناءكلصالح الطمبة  لؤلبالمستكل التعميمي  

كتطبيؽ القكانيف , الدكر الحككمي إلىدراسة ىدفت إلى التعرؼ ( 2010)كأجرل الطكيؿ 

في شيكع العنؼ المجتمعي في  االقتصاديةك االجتماعيةكالعكامؿ , كاألعبلـ, كمؤسسات التنشئة

كتككنت , لحسيف بف طبلؿكقد طبقت الدراسة عمى عينة مف الطمبة الجامعييف في جامعة ا.األردف

كقد بينت نتائج الدراسة , لجمع البيانات استبانةكتـ تطبيؽ , طالبان كطالبة( 486)عينة الدراسة مف 

الطمبة يركف بأف عاممي التنشئة كاألعبلـ يسيماف في تفشي العنؼ المجتمعي أكثر مف العكامؿ  أف

تبيف كجكد أثر داؿ إحصائيان لمتغير كما . كعامؿ الحككمة كالقكانيف, االقتصاديةك االجتماعية

كمؤسسات التنشئة , كالقكانيف, الدكر الحككمي)الجنس كالمستكل الدراسي عمى العكامؿ الثبلثة 

 اإلناثكلصالح , في شيكع ظاىرة العنؼ المجتمعي( االقتصاديةك االجتماعيةكالعكامؿ , كاألعبلـ

.  كطمبة السنة الرابعة فأكثر

تسميط الضكء عمى دكر االنضباط المدرسي في  إلى ,(Smit, 2010) تكىدفت دراسة سمي

يجادالحد مف العنؼ  طالبان كطالبة مف ( 330)كتككنت عينة الدراسة مف , بيئة مدرسية آمنة كا 

نتائج الدراسة كجكد  كأظيرت. االستبانة كالمقابمة أداتاف لمدراسة استخدمت ,مدارس مختمفة في لندف

كأنو عند غياب , ت أف العنؼ الجسدم ال يزاؿ مكجكدا في المدارسكبيف, العنؼ في المدارس

. المراقبة كاإلشراؼ مف المعمميف يقـك الطمبة بممارسة العنؼ كالمضايقة لمطمبة اآلخريف

رصد كاقع العنؼ الطبلبي في جامعة الككيت  إلىفقد ىدفت ( 2010)أما دراسة المذككر 

شي مظاىر العنؼ في المجتمع الطبلبي، كتـ تصميـ كالكشؼ عف األساليب الكقائية لمحد مف تؼ

طبلب ( 1208)استبانة بحثية لجمع البيانات كقد أجريت الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية قكاميا 

كطالبات مف جميع الكميات، كقد كشفت نتائج الدراسة عف مكافقة أفراد العينة عمى كجكد مشكمة 
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عمى قصكر الدكر الكقائي لئلدارة الجامعية لمحد مف العنؼ الطبلبي في جامعة الككيت كأكدكا 

كأكد أفراد . عمى مجمؿ بنكد كاقع العنؼ الطبلبي( 3.22)مظاىر العنؼ الطبلبي بمتكسط حسابي 

، كىذه (3.39)العينة مشاىدتيـ لمظاىر العنؼ بيف الطمبة ككاف المتكسط الحسابي لمكافقتيـ ىك

حقيقي لمشكمة العنؼ الطبلبي الذم يفكؽ ما ىك مسجؿ لدل النتيجة ليا دالالتيا الخطيرة لمحجـ اؿ

كأشارت نتائج الدراسة بشكؿ عاـ إلى أف مدل تطبيؽ األساليب اإلجرائية مف قبؿ . اإلدارة الجامعية

، عمما بأف ىذه (1.15)اإلدارة الجامعية لمحد مف مظاىر العنؼ الطبلبي ضعيؼ بمتكسط حسابي

.  ة مف كجية نظر أفراد العينة لمحد مف العنؼ الطبلبياألساليب الكقائية مبلئمة كفعاؿ

الكشؼ عف العنؼ في المدارس عمى  إلى، فقد ىدفت (Agnich, 2011)أما دراسة أجنش 

نظريات العنؼ كالعنؼ في المدارس في الكاليات المتحدة األمريكية،  باختبارمستكل كطني بالقياـ 

اإلستبانة  كاستخدمتف مدارس الكاليات المتحدة، طالب كطالبة ـ( 200)كتككنت عينة الدراسة مف 

كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة بيف المدرسة كعدـ المساكاة عمى المستكل . أداة لمدراسة

كبينت نتائج الدراسة أف التقارير التي أرسمتيا الطالبات كالطبلب فيما يتعمؽ بالعنؼ , الكطني

ـ المديركف بفرساليا، كبينت نتائج الدراسة أف الفقر كعدـ المدرسي كانت أكثر دقة مف تمؾ التي قا

.  المساكاة بيف الطمبة لو تأثير في حدكث العنؼ

التعرؼ إلى صفات الطمبة ,(Astor,& Chen 2011)كىدفت دراسة شيف كأكستر 

العنؼ في المدارس  ارتكابكبيئة المدرسة عف , كالعكامؿ األسرية,كالتعرض لمعنؼ,الشخصية

كاستخداـ أسمكب المبلحظة ,طالبان كطالبة( 3.122)كتككنت عينة الدراسة مف , االبتدائية في تايكاف

كالتعرض لمعنؼ مف , كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أثر لمصفات الشخصية السمبية. أداةن لمدراسة

يكجد  إذ كشفت الدراسة أنو ال,الطمبة خارج المدرسة كمراقبة الكالديف عمى القياـ بالعنؼ األسرم بيف

في القياـ ( الذككر كاإلناث)أثر لمتغير الجنس في العنؼ األسرم كال تكجد فركؽ بيف الطمبة 
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 كما أظيرت نتائج الدراسة أف الحد مف العنؼ المدرسي في المدارس يؤثر إيجابان , بالعنؼ األسرم

كتحسيف عبلقات الطمبة مع المعمميف , مدرسةكزيادة  الخبرات داخؿ  اؿ, في تحسيف تحصيؿ الطمبة

. كزمبلء المدرسة

العكامؿ التي  إلىالتعرؼ  إلى( ,Poipoi & Eric 2011)كىدفت دراسة بكيبكم كايريؾ 

التصرفات العنيفة في المدارس الحككمية الثانكية في كينيا، كقد تككنت عينة الدراسة مف  إلىتؤدم 

طالبان كطالبة مف مدارس كينيا، كقد استخدمت المقابمة ( 65969)معممان ك  ((635مديران ك( 638)

مكاجيتو في المدارس  العنؼ يعد تحديان يجب أفكأظيرت نتائج الدراسة . لمدراسة أداتيفكاالستبانة 

العبلقة  أفغير أسرية تسيـ في زيادة العنؼ، كبينت النتائج  أكاف ىناؾ عكامؿ أسرية الثانكية، ك

 إلىكالطمبة في المدارس الثانكية تسيـ في زيادة العنؼ، كأف ىناؾ حاجة  اآلباء غير الترابطية بيف

كالمعمميف، كما بينت نتائج الدراسة انو يجب  اآلباءمزيد مف الرقابة السمككية عمى األبناء مف 

. تطكير القانكف لتعزيز مكاجية العنؼ الجنسي كالتحرش

الى ( Ngakane, Nithi & Jabulani, 2012)كىدفت دراسة نجاكاف كنيثي كجابكالني 

  (569) كتككنت عينة الدراسة مف االطبلع عمى تجارب العنؼ في المدارس الثانكية في ليسكثك،

كأظيرت نتائج  .لمدراسة أداتيفالمقابمة كتحميؿ الكثائؽ  كاستخدمتمعممان، ( 22)طالبان كطالبة ك

متنكعة مف العنؼ كبأشكاؿ متعددة، كبينت النتائج  أنماط إلىالمعممات قد تعرضف  أفالدراسة 

.  برامج مكجية لبناء مجتمعات آمنة إنشاء أىمية

دراسة ىدفت إلى التعرؼ الى تجارب العنؼ التي مرت , (Freeleng, 2012)كأجرل فريمنغ 

داة المقابمة أ كاستخدمت ,طالبات (105)كتككنت عينة الدراسة مف , بيا طالبات المدارس في زامبيا

كأظيرت النتائج أف الطالبات يكاجيف العنؼ مف المعمميف أكالزمبلء اك مف الرجاؿ الذيف  .لمدراسة

لى المدرسة كبينت النتائج أف عددان كبيرانمف الطالبات قد كاجيف , يتعرضكف ليف عند الذىاب مف كا 
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خشكف كصمة العار كما بينت نتائج الدراسة أف ضحايا العنؼ م, عنفان مف قبؿ الزمبلء في المدرسة

كبينت نتائج الدراسة أف الطالبات يكاجيف صعكبات , كالمـك كتحمؿ المسؤكلية أماـ سمطات المدرسة

. كبيرة عند تقديميف شككل بالتعرض ليف

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف األنماط اإلدارية التي يتبناىا مديرك ( 2012)كأجرل الرشيدم 

كقد تككنت عينة .بي في مدارسيـ مف كجية نظر المعمميفالمدارس كعبلقتيا بمستكل العنؼ الطبل

تـ استخداـ استبانة ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة.معممة في الككيت(  128)معممان ك( 172)الدراسة مف 

كبينت نتائج . األنماط اإلدارية لدل مدير المدرسة كاستبانة العنؼ الطبلبي مف كجية نظر المعمميف

م في اإلدارة المدرسية كاف األكثر انتشاران بيف مديرم المدارس الثانكية الدراسة أف النمط الديكتاتكر

كما بينت النتائج أف مستكل العنؼ الطبلبي في ,تبله التسيبي كأخيران الديمقراطي,في الككيت

. المدارس الثانكية مف كجية نظر المعمميف كاف متكسطان 

قد ىدفت إلى التعرؼ إلى ؼ Leoschut & Burton,2013))أما دراسة ليكسشكت كبرتكف 

كتككنت عينة الدراسة مف , نسبة العنؼ المدرسي داخؿ المدارس الثانكية في جنكب أفريقيا

كأظيرت , المقابمة أداة لمدراسة كاستخدمت. معممان ( 239)مديران ك( 121)طالبان كطالبة ك( 5,939)

طالبان كطالبة كقعكا ( 1,020,597) أفكما أظيرت . نتائج الدراسة أف العنؼ المدرسي ظاىرة معقدة

إذ حقؽ العنؼ الجنسي أعمى نسبة عنؼ في السنكات , (2011)ضحية العنؼ المدرسي في عاـ 

كما أكضحت نتائج الدراسة أف حكادث , األربع الماضية مقارنة مع أنكاع العنؼ األخرل مثؿ السرقة

كلكف شممت , كالطالباتالعنؼ في المدارس ال تقتصر عمى األفعاؿ التي تحدث بيف الطبلب 

. أعماؿ العنؼ التي ترتكب ضد المعمميف

بدراسة ىدفت الكشؼ عف مستكل العنؼ ( Chen& Wei, 2013)كقاـ شيف ككام 

كقد بمغت عينة الدراسة . كالصحة النفسية لدل طمبة المرحمة المتكسطة االجتماعيالمدرسي كالدعـ 
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عشكائيا مف عدد مف المدارس المتكسطة  ىـاختيارتـ ( 9-7)طالبان كطالبة في الصفكؼ (1650)

, االجتماعيكمقياس الدعـ ,تـ استخداـ إستبانة العنؼ المدرسي, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة. في تايكاف

كمقياس الصحة النفسية ككشفت نتائج الدارسة أف مستكل التعرض لمعنؼ المدرسي بيف المرحمة 

ك أف , م مف األقراف في المدرسة كاف مرتفعان كأف مستكل الدعـ االجتماع, المتكسطة كاف متكسطان 

 إحصائيةككشفت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة . مستكل الصحة النفسية لدل الطمبة كاف مرتفعان 

تعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر كالى المستكل الصفي كلصالح طمبة الصفيف التاسع مقارنة 

. ض لمعنؼ المدرسيمع طمبة الصفيف السابع كالثامف في مستكل التعر

إلى تقصي درجة تقدير استخداـ العنؼ المدرسي في ( 2013)كىدفت دراسة التميمي 

المدارس الثانكية في محافظة الزرقاء الثانكية مف كجية نظر الطمبة، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

قيؽ أىداؼ طالبان كطالبة مف صفيف األكؿ كالثاني الثانكم بفرعيو األدبي كالعممي، كلتح( 456)

أف : ككشفت الدراسة عف. الدراسة تـ إعداد استبانة كتحكيميا كاستخراج دالالت الصدؽ كالثبات ليا

مجاؿ العنؼ المكجو مف المعمـ نحك الطالب احتؿ الرتبة األكلى بيف مجاالت الدراسة، يميو مجاؿ 

الطالب تجاه الطالب،  العنؼ المكجو مف اإلدارة المدرسية نحك الطمبة، ثـ مجاؿ العنؼ المكجو مف

ثـ العنؼ المكجو مف الطالب نحك المعمـ، كأخيران مجاؿ العنؼ المكجو نحك البيئة المدرسية، ككذلؾ 

كعدـ . كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغير الجنس عمى جميع المجاالت ك لصالح الذككر

جاالت باستثناء مجاؿ العنؼ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغير الصؼ عمى جميع الـ

المكجو مف الطالب نحك الطالب ك لصالح طمبة األكؿ الثانكم، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

إحصائية تبعان لمتغير الفرع األكاديمي عمى جميع المجاالت باستثناء مجالي العنؼ المكجو مف 

ؼ المكجو مف الطالب نحك اإلدارة المدرسية نحك الطمبة لصالح طمبة الفرع العممي، كمجاؿ العف

. البيئة المدرسية لصالح طمبة الفرع األدبي
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فقد ىدفت إلى الكشؼ عف أشكاؿ العنؼ المدرسي األكثر , (2014)أما دراسة حمادنة 

مساعدان كمساعدة ( 50)ك, مديران كمديرة( 50)كقد بمغت عينة الدراسة . في المدارس الثانكية انتشاران 

ستخداـ االستبانة اتـ , كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة. طالب كطالبة( 200)ك معممان كمعممة( 150),مدير

كأف , نتشاران بيف الطمبةاككشفت النتائج أف العنؼ المفظي أكثر أنكاع العنؼ . كسيمة لجمع البيانات

كأظيرت النتائج أف األسباب النفسية جاءت في الرتبة األكلى مف . انتشاران التحرش الجنسي األقؿ 

األكاديمية , االقتصادية, األسرية, االجتماعيةثـ جاءت األسباب , نتشار العنؼ المدرسيادكرىا في 

كما كشفت النتائج أف دكر اإلدارة المدرسية في الحد مف ظاىرة العنؼ في . عمى التكالي, كاإلدارية

 اإلدارة في الحد مف ككجكد فركؽ في المتكسطات الحسابية حكؿ دكر, المدارس جاء بمستكل عاؿٍ 

. أثر الكظيفة كلصالح مديرم المدارس إلىظاىرة العنؼ المدرسي تعزل 
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ممخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا  

إف ىذه الدراسات تنكعت , كاألجنبيةيتضح مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة العربية  منيا 

لتعرؼ إلى ظاىرة العنؼ بعض الدراسات ؿ اىتمتفقد , تحقيقيا إلىالتي سعت  األىداؼبتنكع 

كمف ىذه  ,كأسبابيا كآثارىا, الطبلبي في الجامعات كالمدارس ككصؼ حجـ ىذه المشكمة كأشكاليا

بينما  ،(2014)، كدراسة حمادنة (2001)، كدراسة الفقياء (2006)الدراسات دراسة المخاريز 

لة مقارنة بحجـ انتشارىا ىنالؾ ندرة في الدراسات التي قدمت برامج إرشادية كعبلجية ليذه المشؾ

السنكات مف  امتدادكالمبلحظ اف الدراسات المنفذة كعمى .في البيئة العربية عامة كفي األردف خاصة

2014-1998 .

  اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى أىمية دراسة مكضكع العنؼ كبخاصة داخؿ

. ةـالمؤسسات التربكية كالتعمي

  العنؼ ىي ناتجة عف عكامؿ اجتماعية كاقتصادية أشارت بعض الدراسات إلى أف ظاىرة

. كثقافية كسياسية

 أشارت بعض الدراسات إلى أف العنؼ عبارة عف سمكؾ متعمـ كمكتسب .

 األسرة كالمدرسة كالجامعة , معظـ الدراسات عمى أىمية مؤسسات المجتمع المختمفة اتفقت

. كجماعة الرفاؽ في الحد مف ظاىرة العنؼ

  عمى أف ظاىرة العنؼ في الجامعات خطيرة كىي في تزايد بشكؿ أكدت بعض الدراسات

عبلميةمطرد كبفعؿ عكامؿ اجتماعية كاقتصادية كسياسية  . مختمفة كمتراكمة كا 

  االجتماعيةالتنشئة  كأساليببيف العنؼ  ارتباطيوىناؾ عبلقة  أفأكدت بعض الدراسات ,

.  اآلباءمف  األبناءكالحاجة الى مزيد مف الرقابة السمككية عمى 
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 تعّرؼ مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي  إلىفقد ىدفت , أما ىدؼ الدراسة الحالية

. في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة

 العينات  في الدراسات السابقة ما بيف  أحجاـ تراكحتمف حيث العينات فقد  أما

( 300) قفي دراسة  حمادف (450), (602) كما في دراسة الفقياء(  1000إلى  150)

. في دراسة المخاريز( 177)ك, في دراسة الرشيدم

 ( 382)داريان كإقائدان ( 136)فردان منيـ ( 518)الدراسة الحالية فقد بمغ عدد أفرادىا  أما

. طالبان كطالبة

  بعض الدراسات السابقة اإلستبانة مثؿ  استخدمتكفيما يتعمؽ بأدكات جمع البيانات فقد

. (2007) كدراسة الختاتنة ،(2006) كدراسة المخاريز, (2003)  دراسة الحكامدة

 (2010)ت كدراسة سمي, (2010) مثؿ دراسة ناصر, كىناؾ دراسات استخدمت المقابمة ,

. (Poipoi & Eric, 2011) كدراسة بكيبكم كايريؾ

 أما الدراسة الحالية فقد . مثؿ دراسة  شيف كأكستر ,كاستخدمت دراسات أخرل المبلحظة

 .استخدمت األستبانة كسيمة لجمع البيانات بعد التأكد مف صدقيا كثباتيا

  العينة  اختيارلقد أفادت الدراسات السابقة الباحثة في  صياغة مشكمة دراستيا ككيفية

  .الدراسة أداةكتطكير 

  إليياكمناقشة النتائج التي تكصمت .
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 الفصؿ الثالث

الطريقة واإلجراءات 

تناكؿ ىذا الفصؿ عرضا  لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالذم 

بيا العينة   اختيرتكمجتمع الدراسة كعينتيا كالطريقة التي , ابتدأ بكصؼ  منيج البحث المستخدـ

التي أتبعت لمتأكد مف صدقيا كثباتيا   كاإلجراءاتالدارسة ككيفية تطكيرىا  أداةككذلؾ كصؼ 

إجراءات الدراسة التي  إلىكاإلشارة , ككيفية  تطبيقيا عمى أفراد العينة ككصؼ طريقة جمع البيانات

: في معالجتيا كذلؾ عمى النحك اآلتي استخدمتاتبعت كالكسائؿ اإلحصائية التي 

 ستخدـ منيج البحث الـ: أوالً 

مستكل العكامؿ  إلىالدراسة المنيج الكصفي المسحي لمتعرؼ   قاتبعت الباحثة في ىذ

عف فقرات األداة   إجاباتيـكالطمبة مف خبلؿ  اإلدارييفالمؤدية لمعنؼ الطبلبي مف كجية نظر القادة 

.   المستخدمة في ىذه الدراسة

 مجتمع الدراسة : ثانياً 

األكلى تككنت مف القادة اإلدارييف كىـ عمداء الكميات , تككف مجتمع الدراسة مف مجمكعتيف

الكسط لمعاـ الدراسي  إقميـكرؤساء األقساـ في الجامعات األردنية الحككمية كالخاصة في 

كالثانية تككنت مف الطمبة في الجامعات األردنية , عضكان ( 8,421)كالبالغ عددىـ , (2016/2015)

( 119490)كالبالغ عددىـ , 2016/2015))الكسط لمعاـ الدراسي  إقميـككمية كالخاصة في الح

. طالبان كطالبة

يبيف تكزيع أفراد مجتمع الدراسة مف الجامعات الست مف الطمبة كالقادة ( 1)كالجدكؿ 

. اإلدارييف



64 

 

( 1)الجدوؿ 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة مف القادة اإلدارييف والطمبة حسب الجامعة  

 عدد الطمبة عدد القادة اإلدارييف الجامعة السمطة المشرفة

 حكومية

 42361 3285 األردنية

 30251 1009 الياشمية

 28653 3125 البمقاء التطبيقية

 خاصة

 2953 104 األوسطالشرؽ 

 7117 353 البترا

 8155 545 الزيتونة

 119490 8,421  المجموع الكمي

 عينة الدراسة: ثالثاً 

كجامعة  , عينة عنقكدية عشكائية تمثمت في الجامعة األردنية اختيرتبعد أف 

تـ اختيار عينة طبقية  . ، كجامعة الزيتكنةاألكسطالبمقاء التطبيقية، كجامعة الشرؽ 

طالبان ( 382)قائدان إداريان، ك( 136)كالطمبة، بمغ عدد أفرادىا عشكائية نسبية مف القادة اإلدارييف 

كطالبة، كذلؾ كفقان لجدكؿ تحديد حجـ العينة مف حجـ المجتمع الذم أعده كريجسي 

 .يبيف ذلؾ( 2)كالجدكؿ ( Krejice,& Morgan,1970)كمكرغف 

( 2)الجدوؿ 

لجامعة توزع أفراد عينة الدراسة مف القادة اإلدارييف والطمبة حسب ا

 عدد الطمبة عدد القادة اإلدارييف الجامعة السمطة المشرفة

 197 63 األردنية حكومية

 133 60 البمقاء التطبيقية

 14 2 األوسطالشرؽ  خاصة

 38 11 الزيتونة

 382 136 - المجموع
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 :أداة الدراسة: رابعاً 
 اإلدارييفلقياس مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي مف كجية نظر القادة  أداةتـ تطكير 

العثماف كأبك حساف , الطراكنة, كدراسة البداينة( 2006) كذلؾ بالرجكع إلى دراسة المخاريز, كالطمبة

فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت ( 67)كقد تككنت اإلستبانة بصكرتيا األكلية مف , (2009)

. يبيف ذلؾ( 3)كالجدكؿ 

( 3)الجدوؿ 

فقرات األداة حسب المجاالت  

 عدد الفقرات المجاؿ الرقـ

 10 اإلداريالمجاؿ  1

 10 لمطمبة االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ  2

 14 مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية 3

 12 المجاؿ السياسي 4

 10 المجاؿ الديني 5

. بصكرتيا األكليةيبيف االستبانة ( 1)كالممحؽ 

 صدؽ األداة: خامساً 
فقد قامت الباحثة بعرض األداة , لمتحقؽ مف صدؽ األداة تـ إيجاد الصدؽ الظاىرم  

بصكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف التربكييف في العمـك التربكية كاإلدارية في 

كذلؾ لمتأكد مف صبلحيتيا لقياس ما ( 2)كما ىك مبيف في الممحؽ , عدد مف الجامعات األردنية

كالسبلمة , كمدل صبلحية الفقرات,الفقرات لؤلبعاد التي تـ تحديدىا انتماءكمدل  ,لقياسو صممت

إذ تـ اختيار الفقرات التي , المغكية لصياغة الفقرات كىؿ ىي بحاجة إلى تعديؿ كالتعديؿ المقترح

ما يمـز مع الفقرات التي اقترح  إجراءمف المحكميف فأكثر كتـ (  80%)حصمت عمى مكافقة  بنسبة 

 فقرة( 56)األداة بصكرتيا النيائية مككنة مف  فأصبحت, صياغتيا أك حذفيا إعادة تعديميا أك

.  بيف استبانة العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي بصكرتيا النيائية( 3)كالممحؽ , كخمس مجاالت
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 الدراسة أداةثبات : سادساً 

عادة  االختبارطريقة   استخدمت لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة،  إذ, (test-retest) االختباركا 

فردان مف خارج عينة الدراسة  (  20)قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى عينة استطبلعية مككنة مف 

بفاصؿ زمني مدتو أسبكعاف  بيف فترتي التطبيؽ  كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معامؿ 

ألفا  –الداخمي بتطبيؽ معادلة كركنباخ  االتساؽمعامؿ  كما تـ إيجاد, ارتباط بيرسكف

(Cronbach-Alpha .) يبيف قيـ معامبلت ثبات اإلستبانة( 4)كالجدكؿ. 

( 4)الجدوؿ 

 قيـ معامالت ثبات استبانة العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية 

 المجاؿ الرقـ
عادة األختبار  طريقة اإلختبار وا 

 معامؿ ارتباط بيرسوفباستخداـ 

طريقة األتساؽ الداخمي 
 باستخداـ كرونباخ ألفا

 0.83 0.88 المجاؿ اإلداري 1

2 
 االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ 

 لمطمبة والنفسية
0.86 0.88 

 0.90 0.89 مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية 3

 0.87 0.91 المجاؿ السياسي 4

 0.81 0.80 المجاؿ الديني 5

  0.93 الدرجة الكمية 

العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية،  يبلحظ اف قيمة معامؿ ثبات استبانة

كتراكحت قيـ معامبلت الثبات . ، لمدرجة الكمية(0.93)باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف بمغت 

أما بالنسبة لقيـ . السياسي لممجاؿ( 0.91)لممجاؿ الديني إلى ( 0.80)لمجاالت االستبانة مف 

 (0.90)لممجاؿ الديني ك( 0.81)معامبلت االتساؽ الداخمي لممجاالت نفسيا فقد تراكحت ما بيف

كتعد ىذه القيـ مقبكلة ألغراض الدراسة الحالية، في ضكء قيـ .  لمجاؿ العكامؿ االكاديمية كالتربكية
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، (2006)كدراسة الصرايره , (2006)مخاريزمعامبلت الثبات ألدكات الدراسة السابقة مثؿ دراسة اؿ

 .(2014)كدراسة حمادنة 
إجراءات الدراسة  : سابعاً 

: بعد تحديد مجتمع الدراسة كاختيار العينة قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية

 .تطكير أداة الدراسة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا -

مكجو الى الجامعات   األكسطالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ  -

 .يكضح ذلؾ( 4)الحككمية كالخاصة المشمكلة بالدراسة كالممحؽ 

استبانة أسترجعت جميعيا كقد استغرؽ تطبيؽ الدارسة  ( 518)تـ تطبيؽ االستبانة بتكزيع  -

 .يكمان ( 36)

 (.SPSS)تحميؿ البيانات إحصائيان باستخداـ الرزمة اإلحصائية  -

. كمناقشتيا في الفصؿ الخامسعرض النتائج في الفصؿ الرابع  -

تقديـ التكصيات كالمقترحات بناء عمى ما تـ التكصؿ إليو مف النتائج  -

: تـ تحديد مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي بأستخداـ المعادلة اآلتية

 لمبديؿ الدنيا القيمة  –لمبديؿ العميا القيمة

 المستكيات عدد

5-1 
= 

4 = 1.33 

3 3 

  1 - 2.33 مف المنخفض المستكل يككف كبذلؾ

   2.34 – 3.67 مف المتكسط المستكل      

                                                              3.68 – 5 مف المرتفع المستكل       
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:  اإلحصائية المعالجة: ثامناً 

: اآلتية اإلحصائية الكسائؿ استخدمت إحصائيان  البيانات لمعالجة

  المعيارية  كاإلنحرافات الحسابية المتكسطات استخداـ تـ األكؿ السؤاؿ عف لئلجابة -

. كالمستكل كالرتب

 لعينتيف( t-test) التائي األختبار استخداـ تـ كالثالث الثاني السؤاليف عف لئلجابة -

 .مستقمتيف

 الداخمي األتساؽ معامؿ إليجاد( Cronbach-Alpha) ألفا كركنباخ معادلة أستخدمت -

 .المجاالت بيف

 . اإلستبانة ثبات معامؿ إليجاد بيرسكف ارتباط معامؿ استخدـ -
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الفصؿ الرابع 

نتائج الدراسة 
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الفصؿ الرابع 

نتائج الدراسة 
تضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة مف خبلؿ اإلجابة عف 

:  أسئمتيا، كعمى النحك اآلتي

ما مستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف : األوؿالسؤاؿ 

  وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبة؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب 

القادة اإلدارييف لمستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر 

 .ذلؾ( 5)كيظير الجدكؿ   ،كالطمبة بشكؿ عاـ كلكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة

( 5)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في 

ة مرتبة تنازليًا الجامعات األردنية حسب المجاالت مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمب

 المجاؿ الرقـ

المتوسط 
الحسابي 

 

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 متوسط 1 0.99 3.48 لمطمبة والنفسية االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ  2

 متوسط 2 1.16 3.41 مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية 3

 متوسط 3 0.87 3.39 المجاؿ الديني 5

 متوسط 4 0.62 3.32 اإلداريالمجاؿ  1

 متوسط 5 0.61 2.76 المجاؿ السياسي 4

 متوسط  0.60 3.26 الدرجة الكمية
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أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية ( 5)يبلحظ مف الجدكؿ 

بانحراؼ ( 3.26)مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة كاف متكسطا، إذ بمغ المتكسط الحسابي 

، كجاءت مجاالت األداة جميعيا في المستكل المتكسط، إذ تراكحت المتكسطات (0.60)معيارم 

 االقتصاديةك االجتماعيةالعكامؿ "، كجاء في الرتبة األكلى مجاؿ (2.76 -3.48)الحسابية بيف 

العكامؿ "الرتبة الثانية جاء مجاؿ ، كفي (0.99)كانحراؼ معيارم ( 3.48)، بمتكسط حسابي "لمطمبة

، كجاء في الرتبة قبؿ (1.16)كانحراؼ معيارم ( 3.41)بمتكسط حسابي  "األكاديمية كالتربكية

، كجاء في الرتبة (0.62)كانحراؼ معيارم ( 3.32)بمتكسط حسابي " المجاؿ اإلدارم"االخيرة 

(. 0.61)كانحراؼ معيارم ( 2.76)بمتكسط حسابي " المجاؿ السياسي"االخيرة 

: لفقرات كؿ مجاؿ فكانت النتائج عمى النحك اآلتيأما بالنسبة 

: لمطمبة االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ . 1

لمستكل العكامؿ المؤدية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب  

لفقرات ىذا المجاؿ،  ،لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة

. يكضح ذلؾ( 6)كالجدكؿ 
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(6)الجدوؿ   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في 

 االجتماعيةالجامعات األردنية مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبة في مجاؿ العوامؿ 

لمطمبة مرتبة تنازليًا  االقتصاديةو

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.35 3.69 التبايف بيف الطمبة في سموكيـ اإلقتصادي 14

 متوسط 2 1.34 3.61 تعصب الطمبة آلرائيـ وعدـ قبوليـ الرأي اآلخر 18

15 
تجاه الجنس الخالؼ بيف الطمبة في مشاعرىـ العاطفية 

 اآلخر
 متوسط 3 1.40 3.51

 متوسط 4 1.36 3.50 إرتفاع تكاليؼ الدراسة في الجامعات الخاصة 20

 متوسط 5 1.23 3.48 اإلختالؼ بيف الطمبة في المستوى اإلجتماعي 12

 متوسط 6 1.31 3.47 إختالؼ الطمبة في المستوى الثقافي 13

19 
القضايا التي إعتقاد بعض الطمبة بأنيـ عمى حؽ في 

 يطرحونيا
 متوسط 7 1.43 3.45

 متوسط 8 1.42 3.38 ميؿ بعض الطمبة لمسيطرة عمى الطمبة اآلخريف 17

 متوسط 9 1.26 3.36 اإلختالؼ بيف الطمبة في اإلنتماءات العشائرية 11

 متوسط 10 1.31 3.33 التنافس األكاديمي بيف الطمبة ضمف التخصص الواحد 16

 متوسط 0.99 3.48 الدرجة الكمية

أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف ( 6)يتبيف مف الجدكؿ 

لمطمبة كاف متكسطا،  االقتصاديةك االجتماعيةكجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في مجاؿ العكامؿ 

، كجاءت فقرات ىذا المجاؿ في (0.99)بانحراؼ معيارم ( 3.48)إذ بمغ المتكسط الحسابي 
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المستكل المتكسط باستثناء فقرة كاحدة جاءت بمستكل مرتفع، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف 

بيف الطمبة في  التبايف"التي تنص عمى( 14)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (3.33 -3.69)

كبمستكل مرتفع،  كفي ( 1.35)كانحراؼ معيارم ( 3.69)، بمتكسط حسابي "سمككيـ اإلقتصادم

" تعصب الطمبة آلرائيـ كعدـ قبكليـ الرأم اآلخر"التي تنص عمى ( 18)الرتبة الثانية جاءت الفقرة 

كبمستكل متكسط، كجاءت في الرتبة  قبؿ ( 1.34)كانحراؼ معيارم ( 3.61)بمتكسط حسابي 

بمتكسط "نتماءات العشائرية اإلختبلؼ بيف الطمبة في اإل"التي تنص عمى  ( 11)االخيرة الفقرة 

، كبمستكل متكسط، كجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة (1.26)كانحراؼ معيارم ( 3.36)حسابي 

بمتكسط حسابي ." التنافس األكاديمي بيف الطمبة ضمف التخصص الكاحد" التي تنص عمى( 16)

. كبمستكل متكسط( 1.31)كانحراؼ معيارم ( 3.33)

: مية والتربويةمجاؿ العوامؿ األكادي. 2

لمستكل العكامؿ المؤدية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب  

لفقرات ىذا المجاؿ،  ،لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة

. يكضح ذلؾ( 7)كالجدكؿ 



74 

 

(7)الجدوؿ   

والرتب ومستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبة 

 مرتبة تنازلياً لمطمبة 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.44 3.69 ضعؼ الدور التربوي الذي يؤديو عضو ىيئة التدريس 32

 متوسط 2 1.45 3.56 قمة األنشطة التربوية الترويحية داخؿ الجامعة 31

 متوسط 3 1.43 3.51 ضعؼ ثقة الطمبة بأنفسيـ 30

 متوسط 3 1.52 3.51 إنخفاض المستوى األكاديمي لدى الطمبة 34

28 
الطمبة بأف أعضاء ىيئة التدريس يتأثروف إعتقاد 

 بالوساطة عند وضع العالمات اإلمتحانية
 متوسط 5 1.38 3.44

 متوسط 6 1.35 3.42 سوء معاممة عضو ىيئة التدريس لمطمبة المخالفيف 27

 متوسط 7 1.45 3.41 تحرش أعضاء ىيئة التدريس بالجنس اآلخر 21

 متوسط 7 1.45 3.41 الطمبةضعؼ إستثمار أوقات الفراغ لدى  33

 متوسط 9 1.38 3.40 ضعؼ التأىيؿ األكاديمي لعضو ىيئة التدريس 29

 متوسط 10 1.39 3.39 تعامؿ عضو ىيئة التدريس مع الطمبة ال يتـ بعدالة 24

26 
شعور بعض الطمبة بأف أعضاء ىيئة التدريس ال 

 يعطوف العالمات لمطمبة بعدالة
 متوسط 11 1.27 3.32

 متوسط 12 1.39 3.30 إستفزاز عضو ىيئة التدريس لمطمبة 22

25 
تحيز بعض أعضاء ىيئة التدريس لفئات معينة مف 

 الطمبة
 متوسط 13 1.43 3.29

23 
مطالبة عضو ىيئة التدريس الطمبة بأكثر مما 

 يستطيعوف القياـ بو
 متوسط 14 1.40 3.04

 متوسط 1.16 3.41 الدرجة الكمية
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الى أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف ( 7)يشير الجدكؿ 

كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في مجاؿ العكامؿ األكاديمية كالتربكية كاف متكسطا، إذ بمغ 

، كجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستكل (1.16)بانحراؼ معيارم ( 3.41)المتكسط الحسابي 

 -3.69)فقرة كاحدة جاءت بمستكل مرتفع، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف المتكسط باستثناء 

ضعؼ الدكر التربكم الذم يؤديو " التي تنص عمى( 32)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (3.04

كبمستكل مرتفع،  كفي ( 1.44)كانحراؼ معيارم ( 3.69)، بمتكسط حسابي "عضك ىيئة التدريس 

" قمة األنشطة التربكية التركيحية داخؿ الجامعة " التي تنص عمى ( 31)الفقرة  الرتبة الثانية جاءت

كبمستكل متكسط، كجاءت في الرتبة  قبؿ ( 1.45)كانحراؼ معيارم ( 3.56)بمتكسط حسابي 

" تحيز بعض أعضاء ىيئة التدريس لفئات معينة مف الطمبة " التي تنص عمى( 25)االخيرة الفقرة 

، كبمستكل متكسط، كجاءت في الرتبة االخيرة (1.43)كانحراؼ معيارم ( 3.29)بمتكسط حسابي 

." مطالبة عضك ىيئة التدريس الطمبة بأكثر مما يستطيعكف القياـ بو" التي تنص عمى( 23)الفقرة 

. كبمستكل متكسط( 1.40)كانحراؼ معيارم ( 3.04)بمتكسط حسابي 

: المجاؿ الديني. 3

لمستكل العكامؿ المؤدية االنحرافات المعيارية كالرتب تـ حساب المتكسطات الحسابية ك 

لفقرات ىذا المجاؿ،  لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة،

 .يكضح ذلؾ( 8)كالجدكؿ 
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(8)الجدوؿ   

المؤدية لمعنؼ الطالبي في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ

 مرتبة تنازلياً المجاؿ الديني في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبة 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.40 4.09 ضعؼ االلتزاـ الديني لدى أسرة الطالب 55

 مرتفع 2 1.49 3.96 لدى طمبة الجامعةضعؼ الوعي الديني  52

 مرتفع 3 1.33 3.94 ضعؼ إلتزاـ الطمبة بالقيـ الدينية 47

56 
تشجيع بعض القنوات الدينية لطمبة الجامعات عمى 

 تبني أفكار متطرفة
 مرتفع 4 1.47 3.88

54 
تشجيع اآلباء ألبنائيـ عمى العنؼ بداًل مف التسامح مع 

 اآلخريف
 مرتفع 5 1.49 3.77

 متوسط 6 1.68 3.26 ضعؼ الوالء الديني لدى الطمبة 53

 متوسط 7 1.72 3.10 التنشئة األسرية العممانية لبعض الطمبة 50

48 
التعصب الديني لدى بعض الطمبة يؤثر سمبيًا في 

 سموكيـ داخؿ الجامعة
 متوسط 8 1.34 2.91

 متوسط 9 1.29 2.74 بيف الطمبة( طائفياً )وجود مثيري الشغب دينيًا  49

 منخفض 10 1.28 2.32 قمة األنشطة الدينية التي تقاـ داخؿ الجامعة 51

 متوسط 0.87 3.39 الدرجة الكمية

أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية ( 8)يتضح مف الجدكؿ 

بمغ المتكسط الحسابي مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في المجاؿ الديني كاف متكسطا، إذ 

، كجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستكيات المرتفعة كالمتكسطة (0.87)بانحراؼ معيارم ( 3.39)
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، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (2.32 -4.09)كالمنخفضة، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف 

( 4.09)بمتكسط حسابي ، "ضعؼ االلتزاـ الديني لدل أسرة الطالب " التي تنص عمى( 55)

التي تنص عمى ( 52)كبمستكل مرتفع،  كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( 1.40)كانحراؼ معيارم 

( 1.49)كانحراؼ معيارم ( 3.96)بمتكسط حسابي " ضعؼ الكعي الديني لدل طمبة الجامعة " 

كجكد مثيرم الشغب  "التي تنص عمى( 49)كبمستكل مرتفع، كجاءت في الرتبة  قبؿ االخيرة الفقرة 

، كبمستكل متكسط، (1.29)كانحراؼ معيارم ( 2.74)بمتكسط حسابي " بيف الطمبة ( طائفيان )دينيان 

قمة األنشطة الدينية التي تقاـ داخؿ " التي تنص عمى( 51)كجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة 

. كبمستكل منخفض( 1.28)بانحراؼ معيارم ( 2.32)بمتكسط حسابي ." الجامعة

: المجاؿ اإلداري. 4

لمستكل العكامؿ المؤدية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب  

لفقرات ىذا المجاؿ،  ،لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة

 .يكضح ذلؾ( 9)كالجدكؿ 
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(9)الجدوؿ   

المعيارية والرتب ومستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 مرتبة تنازلياً المجاؿ اإلداري في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبة 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 0.97 3.80 اإلستثناءات في عممية قبوؿ الطمبةىناؾ بعض  1

2 
إعتماد إجراءات روتينية في حؿ مشكالت الطمبة 

 األكاديمية
 مرتفع 2 1.17 3.76

3 
في ( الموظفيف)سوء معاممة الطمبة مف بعض العامميف 

 الجامعة
 مرتفع 3 1.28 3.75

 متوسط 4 1.36 3.36 ضعؼ اإلرشاد األكاديمي لمطمبة 4

8 
صعوبة وصوؿ الطمبة إلى المسؤوليف اإلدارييف لطرح 

 ما يعانونو مف مشكالت
 متوسط 5 1.29 3.23

 متوسط 5 1.13 3.23 التسمطية في ممارسة العمؿ اإلداري 9

 متوسط 7 1.25 3.20 تعميمات الجامعة الخاصة بتأديب الطمبة صارمة 7

 متوسط 8 1.09 3.01 قناعة بعض اإلدارييف بأف الطالب ليس عمى حؽ 10

 متوسط 9 1.19 2.92 قمة اإلىتماـ بالمطالب الشرعية لمطمبة 5

 متوسط 10 1.32 2.90 ضعؼ التوجيو التربوي لمطمبة 6

 متوسط 0.62 3.32 الدرجة الكمية

أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف ( 9)يبدك مف الجدكؿ 

، إذ بمغ المتكسط الحسابي اإلدارييف كالطمبة في المجاؿ اإلدارم كاف متكسطان كجية نظر القادة 

، كجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستكييف المرتفع كالمتكسط، إذ (0.62)بانحراؼ معيارم ( 3.32)
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التي ( 1)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (2.90 -3.80)تراكحت المتكسطات الحسابية بيف 

كانحراؼ ( 3.80)، بمتكسط حسابي "بعض اإلستثناءات في عممية قبكؿ الطمبة ىناؾ " تنص عمى

إعتماد " التي تنص عمى ( 2)كبمستكل مرتفع،  كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ( 0.97)معيارم 

كانحراؼ معيارم ( 3.76)بمتكسط حسابي " إجراءات ركتينية في حؿ مشكبلت الطمبة األكاديمية 

قمة اإلىتماـ " التي تنص عمى( 5)مرتفع، كجاءت في الرتبة  قبؿ االخيرة الفقرة كبمستكل ( 1.17)

، كبمستكل متكسط، (1.19)كانحراؼ معيارم ( 2.92)بمتكسط حسابي " بالمطالب الشرعية لمطمبة 

بمتكسط ." ضعؼ التكجيو التربكم لمطمبة" التي تنص عمى( 6)كجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة 

. كبمستكل متكسط( 1.32)كانحراؼ معيارم ( 2.90)حسابي 

: المجاؿ السياسي. 5

لمستكل العكامؿ المؤدية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب  

لفقرات ىذا المجاؿ،  ،لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة

 .يكضح ذلؾ( 10)كالجدكؿ 
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(10)الجدوؿ   

والرتب ومستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياً المجاؿ السياسي في الجامعات األردنية مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبة 

 الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 1.17 3.98 تقديـ الوالء لممنطقة عمى الوالء لمدولة 46

 متوسط 2 1.65 3.25 وجود فراغ فكري سياسي لدى طمبة الجامعة 35

 متوسط 3 1.47 2.92 تأثر الطمبة بإنتماءاتيـ السياسية 37

38 
ضعؼ وسائؿ اإلعالـ في تعزيز الوعي السياسي لدى 

 الطمبة
 متوسط 3 1.29 2.92

44 
الطمبة لمتعبير عف آرائيـ السياسية داخؿ الحـر فرص 

 الجامعي قميمة
 متوسط 5 0.80 2.77

 متوسط 6 1.39 2.70 تأثر الطمبة بالتكتالت السياسية داخؿ الجامعة 41

 متوسط 7 1.39 2.65 غياب لغة الحوار السياسي بيف الطمبة 43

45 
الوضع السياسي عربيًا وأقميميًا يؤثر سمبًا في أمزجة 

 الطمبة
 متوسط 8 1.20 2.55

40 
مشاركة الطمبة في المظاىرات التي تندد بالقرارت 

 الجامعية
 متوسط 9 1.31 2.50

 متوسط 10 1.14 2.41 ضعؼ اإلستقرار السياسي عربيًا وأقميمياً  39

 متوسط 11 1.33 2.34 اإلختالؼ بيف الطمبة في والءاتيـ السياسية 42

 منخفض 12 1.08 2.12 الطمبةضعؼ اإلنتماء لموطف لدى  36

 متوسط 0.61 2.76 الدرجة الكمية
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أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية ( 10)يتبيف مف الجدكؿ 

مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في المجاؿ السياسي كاف متكسطا، إذ بمغ المتكسط الحسابي 

، كجاءت فقرات ىذا المجاؿ في المستكل المتكسط باستثناء (0.61)بانحراؼ معيارم ( 2.76)

فقرتيف جاءت احداىما في المستكل المرتفع كالثانية في المستكل المنخفض، إذ تراكحت المتكسطات 

تقديـ الكالء " التي تنص عمى( 46)، كجاءت في الرتبة األكلى الفقرة (3.98-2.12)الحسابية بيف 

كبمستكل مرتفع،  ( 1.17)كانحراؼ معيارم ( 3.98)بمتكسط حسابي " .لممنطقة عمى الكالء لمدكلة

كجكد فراغ فكرم سياسي لدل طمبة " التي تنص عمى ( 35)كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة 

كبمستكل متكسط، كجاءت في الرتبة  ( 1.65)كانحراؼ معيارم ( 3.25)بمتكسط حسابي " الجامعة 

بمتكسط " اإلختبلؼ بيف الطمبة في كالءاتيـ السياسية " ص عمىالتي تف( 42)قبؿ االخيرة الفقرة 

، كبمستكل متكسط، كجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة (1.33)كانحراؼ معيارم ( 2.34)حسابي 

كانحراؼ ( 2.12)، بمتكسط حسابي "ضعؼ اإلنتماء لمكطف لدل الطمبة " التي تنص عمى( 36)

. كبمستكل منخفض( 1.08)معيارم 
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في (  α≤0.05)عند مستوى  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية : الثانيالسؤاؿ 
مستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية بيف القادة اإلدارييف 

 ؟والطمبة

لبلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل 

كما تـ  ،الطبلبي في الجامعات األردنية تبعا لمتغير القادة اإلدارييف كالطمبةالعكامؿ المؤدية لمعنؼ 

.  ذلؾ( 11)كيظير الجدكؿ ( t-test)تطبيؽ األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 

( 11)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي 

تبعا لمتغير القادة اإلدارييف والطمبة، واألختبار التائي لعينتيف   في الجامعات األردنية

( t-test)مستقمتيف 

 العدد المتغير المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 المجاؿ اإلداري
 0.000 5.408 0.84 3.08 136 قادة ادارييف

   0.50 3.40 382 طمبة

 االجتماعيةمجاؿ العوامؿ 
 لمطمبة االقتصاديةو

 0.000 7.043 1.22 2.98 136 قادة ادارييف

   0.83 3.65 382 طمبة

مجاؿ العوامؿ األكاديمية 
 والتربوية

 0.000 4.787 1.34 3.01 136 قادة ادارييف

   1.05 3.55 382 طمبة

 المجاؿ السياسي
 0.034 2.322 0.78 2.66 136 قادة ادارييف

   0.54 2.80 382 طمبة

 المجاؿ الديني
 0.000* 4.505 0.83 3.10 136 قادة ادارييف

   0.87 3.49 382 طمبة

 الكمي
 0.000* 7.352 0.74 2.95 136 قادة ادارييف

   0.50 3.37 382 طمبة
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إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( 11)تشير النتائج في الجدكؿ 

(0.05≥α)  لمستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية تبعا لمتغير القادة

، (0.000)كبمستكل داللة ( 7.352)المحسكبة إذ بمغت ( t)اإلدارييف كالطمبة، استنادان إلى قيمة 

. ككذلؾ في جميع المجاالت ككاف الفرؽ لصالح الطمبة بدليؿ ارتفاع متكسطاتيـ الحسابية
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في (  α≤0.05)عند مستوى ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية : لثالثالسؤاؿ ا
مستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية تعزى لمسمطة المشرفة 

 ؟(جامعات حكومية، وجامعات خاصة)

لبلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل 

جامعات حككمية، )تعزل لمسمطة المشرفة العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية 

( 12)كيظير الجدكؿ ( t-test)، كما تـ تطبيؽ األختبار التائي لعينتيف مستقمتيف (كجامعات خاصة

 . ذلؾ

( 12)الجدوؿ 

لمعنؼ الطالبي في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى العوامؿ المؤدية

، واألختبار (جامعات حكومية، وجامعات خاصة)الجامعات األردنية تبعًا لمتغير السمطة المشرفة 

 (t-test)التائي لعينتيف مستقمتيف 

 العدد الجامعة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 المجاؿ اإلداري
 0.041 2.049 0.56 3.34 425 حكومية

   0.84 3.20 93 خاصة

 االجتماعيةمجاؿ العوامؿ 
 لمطمبة االقتصاديةو

 0.001 3.407 0.92 3.55 425 حكومية

   1.24 3.16 93 خاصة

 مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية
 0.017 2.389 1.10 3.46 425 حكومية

   1.38 3.15 93 خاصة

 المجاؿ السياسي
 0.189 1.316 0.60 2.78 425 حكومية

   0.68 2.68 93 خاصة

 المجاؿ الديني
 0.471 0.722 0.89 3.37 425 حكومية

   0.81 3.45 93 خاصة

 الكمي
 0.007 2.729 0.54 3.29 425 حكومية

   0.83 3.10 93 خاصة
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إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( 12)تشير النتائج في الجدكؿ 

(0.05≥α)  في مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية تعزل لمسمطة

( 2.729)المحسكبة إذ بمغت ( t)، استنادان إلى قيمة (جامعات حككمية، كجامعات خاصة)المشرفة 

لمدرجة الكمية ككاف الفرؽ لصالح الجامعات الحككمية، كما اظيرت ( 0.007)كبمستكل داللة 

المجاؿ االدارم كمجاؿ : في ثبلثة مجاالت ىي (α≤0.05)دالة احصائيا عند مستكل النتائج فركقا 

لمطمبة، كمجاؿ العكامؿ االكاديمية كالتربكية ككانت الفركؽ في ىذه  االقتصاديةك االجتماعيةالعكامؿ 

المجاالت الثبلثة لصالح الجامعات الحككمية كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة احصائيا عند مستكل 

(0.05≥ α )في المجاليف السياسي كالديني  .
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الفصؿ الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 

:  كعمى النحك اآلتي, اشتمؿ  ىذا الفصؿ عمى مناقشة النتائج كالتكصيات المنبثقة عنيا

العوامؿ المؤدية ما مستوى :  مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى: أوالً 

لمعنؼ الطالبي في الجامعات اإلردنية مف وجية نظر القادة اإلدارييف والطمبو؟ 

أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات ( 5)اظيرت النتائج في الجدكؿ 

لمدرجة األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة كاف متكسطان، إذ بمغ المتكسط الحسابي  

بأنو ال , كقد  يستدؿ مف  ىذا المستكل المتكسط لمعنؼ(. 0.60)بانحراؼ معيارم ( 3.26)الكمية 

كذلؾ إلمكانية معالجتو كمكاجيتو , كال ينتشر خارج أسكار الجامعة, يشكؿ خطران عمى الجامعات

كانت الحككمية أـ مف قبؿ القادة اإلدارييف في الجامعات سكاء أ, قبؿ استفحالو ,باألساليب المختمفة

. الخاصة

المذيف  ,كالنضج الفكرم, كقد يستنتج مف ىذه النتيجة أف لدل الطمبة درجة مناسبة مف الكعي

ككذلؾ ,في مكاجية المكاقؼ المتأزمة, يمكناىـ مف إستخداـ العقؿ بدالن مف العضبلت أك السبلح

دكد أفعاليـ إزاء سمكؾ العنؼ كعدـ التسرع في ر, الحفاظ عمى درجة مقبكلة مف اإلتزاف االنفعالي

. مف الطمبة األخريف

الى أف الحـر (Flannery&Quinn,2000)كفي ىذا الصدد أشارت فبلنرم كككيف 

مع العنؼ المكجكد في المدارس أك المجتمع , تـ مقارنة العنؼ فيو إذا ما,الجامعي يعد آمنان  نسبيان 

ع مستقر كآمف كبشكؿ أفضؿ مف ما كقد يستدؿ مف ىذه الفكرة اف الجامعة في كض.بشكؿ عاـ

كأف المناخ السائد في جامعاتيـ أفضؿ  ف الطمبة ينحدركف مف ىذا المجتمعكحيث أ. يسكد المجتمع
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ية التي تتحمى بالقيـ اإلنساففيعني ذلؾ أف الجامعات عممت عمى تأكيد الشخصية ,مما في المجتمع

. اإليجابية لدل الطمبة

( 2006)ك الصرايرة (  2006)ت اليو دراسات المخاريز كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصؿ

أما بالنسبة لمجاالت العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات , (2006)كدراسة الحكامدة 

: األردنية فقد تمت مناقشتيا عمى النحك اآلتي

 :لمطمبة االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ  .1

, كبمستكل متكسط( 0.99)كانحراؼ معيارم  (3.48)بمتكسط إحتؿ ىذا المجاؿ الرتبة األكلى 

لمطمبة تؤدم الى حدكث العنؼ في  االقتصاديةك االجتماعيةكيتبيف مف ىذه النتيجة أف العكامؿ 

فالترابط األسرم . بسبب ما تتركو مف آثار سمبية عمى سمكؾ الطمبة كحياتيـ العائمية, الجامعات

, كالتنشئة األسرية غير السميمة,كمسيرتيـ الدراسية,الطمبة بابنائيـ كقمة إىتماـ أكلياء أمكر, الضعيؼ

كانخفاض مستكل الدخؿ كميا عكامؿ قد يككف ليا دكر في ظيكر ظاىرة , فضبلن عف تفشي البطالة

 .العنؼ

في الكياف العاـ لممجتمع , إف التدىكر اإلقتصادم قد يؤدم الى حدكث تصدعات إجتماعية

يشير الى قكة الترابط بيف الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي كتأثير الثاني  كىذا. ككحداتو الرئيسة

كربما تتحكؿ بعض حاالت التيميش االقتصادم الى إحدل صكر .بالمستكل الذم كصؿ اليو األكؿ

كيفتقد الى الرعاية , فالطالب الذم ال يممؾ أدنى ضركرات حياتو كمقكماتيا. العنؼ المتعددة

إما اتنقامان مف ,الى إستخداـ بعض أساليب العنؼ في مكاقؼ عدة مف حياتوقد يمجأ ,االجتماعية

 .أك إلثبات ذاتو كتحديد مكانتو كمقدرتو عمى مكاجية الظركؼ الصعبة كمكاقؼ التحدم, األخريف

فبعضيـ يبدك , كقد تعزل ىذه النتيجة الى إف ىناؾ تباينان بيف الطمبة في سمككيـ االقتصادم

كبعضيـ اآلخر ال يكاد يفي بالمتطمبات الضركرية لحياتو , كمظاىر الغنى عميو الترؼ كالنعيـ
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فينشأ نكع مف التنافس بيف األطراؼ المتناقضة في الجانب اإلقتصادم قد يؤدم الى , كدراستو

مثؿ ذلؾ , سرعاف ما ينتقؿ الى جماعات كفئات إجتماعية, حدكث العنؼ عمى المستكل الشخصي

 .كالنار في اليشيـ

عكست ىذه النتيجة تعصب بعض الطمبة ألرائيـ إزاء مكاقؼ حياتية اك أكاديمية أك كربما 

كعدـ تقبؿ ما يطرحو اآلخركف مف آراء مما يكلد نكعان مف التفاعؿ الذم قد ال تحمد عقباه ,إقتصادية

بيف أصحاب اآلراء المتعارضة كينشب خبلؼ قد يؤدم الى صراع يقكد لئلحباط ينعكس سمبان عمى 

متد ليشمؿ أطرافأ أخرل مف الطمبة, سمككيـ  .كبالتالي ربما  ينتج العنؼ كا 

أك , كربما تؤدم المشاعر العاطفية لدل الطمبة تجاه الجنس اآلخرالى الغيرة لدل طمبة آخريف

. أف إساءة إستخداـ ىذه المشاعر قد يؤدم الى حدكث نزاع بيف الطمبة يككف العنؼ إحدل نتائجو

األجكر الدراسية عامبلن مؤثران في حدكث العنؼ لدل الطمبة السيما اذا كاف  كيحتمؿ انو يككف إرتفاع

ىناؾ طمبة ميسكرم الحاؿ أك قد يككف المستكل اإلجتماعي اك المستكل الثقافي لمطمبة عامبلن مسببان 

فضبلن عف اإلتنماء , كبخاصة إذا كاف ىناؾ تبايف كاضح في المستكييف اإلجتماعي كالثقافي, لمعنؼ

ففذا ما تكاجد في الحـر الجامعي طمبة مف إنتماءات .كتأكيد دكرىا كتعزيز الكالء ليا, يرةلمعش

فيحدث خبلؼ قد يقكد إلى , فقد تنسحب  التشاحنات مف خارج الجامعة إلى داخميا,عشائرية متعددة

. العنؼ

:                                 مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية .2

( 1.16)كانحراؼ معيارم ( 3.41)المجاؿ عمى الرتبة الثانية بمتكسط حسابي حصؿ ىذا 

, كقد تعزل ىذه النتيجة إلى أف عضك ىيئة التدريس ال يؤدم دكره التربكم. كبمستكل متكسط

كربما جاءت ىذه النتيجة لقمة , بكصفو قائدان تربكيان بالشكؿ المطمكب، إذ ال بد مف التأثير في الطمبة
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مما قد , بكصفيا المسؤكلة عف الطمبة, تركيحية كالتربكية التي تقدميا عمادة شؤكف الطمبةاألنشطة اؿ

 .  تنعكس آثاره سمبان عمى سمككيـ فيتكلد العنؼ, يكلد الضجر في نفكس الطمبة

إف تعدد ىذه األنشطة كتنكعيا كمشاركة الطمبة فييا تؤدم إلى تفريغ طاقاتيـ بشكؿ إيجابي 

. عف المشاحنات كالخبلفات كيركزكف عمى أداء ىذه األنشطة مف جية أخرل كيبتعدكف, مف ناحية

كربما . كعميو يمكف القكؿ أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف األنشطة التربكية كالتركيجية كسمكؾ العنؼ

مما قد , كالذم بدكره يؤثر في ثقتيـ باآلخريف, جاءت ىذه النتيجة بسبب ضعؼ ثقة الطمبة بأنفسيـ

عدـ األستقرار لدل بعض الطمبة فيحصؿ الشؾ في اآلخريف فيندفع بعضيـ لمكاجية يكلد حالة مف 

كقد تعزل ىذه . يتمثؿ في ممارسة بعض أشكاؿ العنؼ, بعضيـ اآلخر بأسمكب غير حضارم

, كال يتمكنكا مف تحقيؽ الحد األدنى لمنجاح, النتيجة إلى أف بعض الطمبة يكاجيكف صعكبات دراسية

رتيـ عمى مكاصمة الدراسة بفستخداـ طريقة أخرل غير المطالعة كمراجعة فيحاكلكف إثبات مقد

 . قد تتمثؿ في العنؼ المفظي أك الجسدم أك تدمير الممتمكات الخاصة كالعامة, المكاد

, كربما ينتج العنؼ بسبب سكء معاممة بعض أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة المخالفيف

فكيؼ ستككف ردة فعؿ اكلئؾ , أماـ الزمبلء كالزميبلتكبخاصة إذا كانت تمؾ المعاممة السمبية 

كقد يعزل السبب إلى قياـ بعض أعضاء ىيئة التدريس . الطمبة سكاء عمى األستاذ أـ الطمبة

كعدـ مراعاتيـ لمعدالة في تعامميـ المستقبمي مع اآلخريف , بالتحيز إلى بعض الطمبة دكف غيرىـ

دارييف كأعضاء ىيئة تدريس . مف طمبة كا 
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المجاؿ الديني  .3

أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات ( 8)أظيرت النتائج في الجدكؿ 

إذ بمغ المتكسط , األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في المجاؿ الديني كاف متكسطان 

                                (.                                  0.87)بفنحراؼ معيارم ( 3.39)الحسابي 

مما يؤثر في التنشئة الدينية , كقد تعزل ىذه النتيجة إلى ضعؼ اإللتزاـ الديني ألسرة الطالب

كالذم ينعكس سمبان عمى القيـ الدينية , كقد يكلد ضعفان في الكعي الديني لدل الطمبة أنفسيـ, لمطالب

ق النتيجة ما تبثو بعض القنكات الفضائية الدينية كربما عكست ىذ, نتيجة لضعؼ إلتزاـ الطمبة بيا

فتزرع األفكار , مف برامج قد تكلد أفكاران متطرفة لدل الطمبة أك اف تككف تمؾ البرامج ذاتيا متطرفة

                                                       .                                            كالتي بدكرىا تتحكؿ إلى أساليب متنكعة مف العنؼ, المتطرفة في نفكس الشباب

كقد يعكد سبب ىذه النتيجة إلى أف اآلباء أنفسيـ ىـ الذيف يزرعكف بذرة العنؼ في نفكس 

كيؤكدكف ليـ أف ىذه الممارسات ىي نكع مف الرجكلة , فيشجعكنيـ عمى ممارسة العنؼ, أبنائيـ

أف سيادة أفكار كتأكيدات . كأخذ الحؽ باليد بدالن مف القانكفكعدـ التنازؿ بحجة التسامح , كالبطكلة

مف ىذا النكع عمى مستكل العائمة تؤدم بالتأكيد إلى تقبؿ سمكؾ العنؼ كاإلقداـ عمى ممارستو سكاء 

        .                                                                                    داخؿ الجامعة أـ خارجيا

 المجاؿ اإلداري    .4

إلى أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات ( 9)أشارت النتائج في الجدكؿ 

إذ بمغ المتكسط , األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في المجاؿ اإلدارم كاف متكسطان 

(. 0.62)بأنحراؼ معيارم ( 3.32)الحسابي 

, النتيجة إلى أف عممية القبكؿ في بعض الجامعات الحككمية ال تتـ بعدالةكقد نعزل ىذه 

فيتخذكف مكقفان , لكجكد بعض حاالت اإلستثناء في قبكؿ الطمبة مما قد ينعكس عمى سمكؾ الطمبة
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, كقد يتضخـ ىذا المكقؼ فينجـ عنو نكع مف العنؼ, سمبيان إزاء الجية التي سمحت بمثؿ ىذا القبكؿ

ذه النتيجة إلى أف الجامعات تتبع إجراءات ركتينية في معالجة مشكبلت الطمبة أك قد تعكد ق

تستغرؽ كقتان قد يطكؿ فيؤثر في سير العممية التربكية كالمشمكليف بيا مف , كبخاصة األكاديمية منيا

كقد ينتج عف ذلؾ كمو تفاعؿ سمبي بيف األطراؼ المختمفة مف طمبة , طمبة كأعضاء ىيئة التدريس

دار قد يقكد إلى شجار أك نكع , ربما يتضاعؼ ىذا التفاعؿ كيمتد إلى أطراؼ أخرل, ييف كأساتذةكا 

.                            لبةبسبب سكء معاممة بعض اإلدارييف لمط, مف أنكاع العنؼ

أك , كربما عكست ىذه النتيجة الضعؼ في اإلرشاد األكاديمي لمطمبة الذم لـ يحقؽ أىدافو

فتحدث مشكبلت عديدة , فبل يستيطعكف تكجيو الطمبة أكاديميان , ف عمى ىذا اإلرشادضعؼ القائمي

فينشأ , كتْسحب تأثيرىا إلى عدة جيات داخؿ الحـر الجامعي, تؤثر في المناخ العاـ لمجامعة

كقد ينتج عف ذلؾ العنؼ مف بعض الطمبة إزاء المسؤكليف عف حدكث ىذه , الخبلؼ كتتأـز المكاقؼ

كما يترتب عمى , ربما عكست ىذه النتيجة األسمكب البيركقراطي في العمؿ اإلدارمك. المشكبلت

أك ميؿ بعض اإلدارييف إلى إستخداـ األسمكب التسمطي في التعامؿ مع , إستخدامو مف سمبيات

قد يؤدم إلى العنؼ , كعدـ تقبؿ الطمبة لمثؿ ىذا األسمكب فينشأ صراع بيف اإلدارة كالطمبة, الطمبة

كربما غطى عددان كبيران مف , يقتصر عمى عدة أفراد مف الطمبة بؿ يمتد ليشمؿ أطرافان عدة الذم ال

ككمما زادت أعداد الطمبة المشاركيف في أعماؿ العنؼ زادت حدتو كتعقد حمو كتطمب مف . الطمبة

 .             إدارة الجامعة مكقفان حازمان كحاسمان لمكاجيتو
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 المجاؿ السياسي .5

إلى أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في ( 10)ائج في الجدكؿ أظيرت النت

إذ , الجامعات األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة في المجاؿ السياسي كاف متكسطان 

(.  0.61)بأنحراؼ معيارم ( 2.76)بمغ المتكسط الحسابي 

, كقد تعكد ىذه النتيجة إلى أف الطمبة يقدمكف كالءىـ لممنطقة التي ينتمكف إلييا عمى الدكلة

كما يرتبط بيا مف قضايا عشائرية كعادات كتقاليد إجتماعية كبالتالي يضعؼ كالؤىـ لمدكلة 

كقد تعزل ىذه النتيجة إلى ضعؼ األىتماـ . المسؤكلة عف حمايتيـ كتكفير سبؿ العيش ليـ

كيمتد  االجتماعيةالذم قد ينتج عنو ضعؼ فكرم يؤثر في أسمكب حياتيـ , م لدل الطمبةالسياس

. إلى حياتيـ الجامعية

إف الطمبة الذيف يعانكف مف فراغ سياسي كلدييـ كالء لعشيرتيـ كلمنطقتيـ قد يككنكا أكثر 

الترابط كاالنسجاـ كالتآخي كبخاصة إذا كانت تمؾ األفكار ال تؤكد , أستعدادان لتقبؿ األفكار العشائرية

فيتكلد الحقد كالضغينة بيف ىؤالء الطمبة كيحدث التنافر فيما بينيـ كالتباعد في اآلراء كفي , كالتعاكف

كفي ىذه الحالة ستتكلد أجكاء قاتمة تككف مشجعة . المكاقؼ التي تتطمب تضامنان كتكاتفان كتآزران 

 نكعةعمى الخبلؼ الذم يقكد إلى العنؼ بأشكالو المت

(  α≤0.05)عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية : السؤاؿ الثاني

في مستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية بيف القادة 

؟  اإلدارييف والطمبة

( α≤0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( 11)أظيرت النتائج في الجدكؿ 

إذ , في مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية بيف القادة اإلدارييف كالطمبة
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ككاف لمدرجة الكمية كلممجاالت كافة ( 0.000)كبمستكل داللة ( 7.352)بمغت قيمة اإلختبار التائي 

. الفرؽ لصالح الطمبة

فيـ الذيف يمارسكف العنؼ كىـ , كقد تعزل ىذه النتيجة الى أف الطمبة ىـ أصحاب الشأف

. كىـ أدرل مف غيرىـ فيما يتعمؽ بكيفية حدكثو كمف يقـك بو كمتى, المسؤكلكف عف اسبابو كنتائجو

فضبلن عف ذلؾ , فالطمبة مف كبل الجنسيف يشترككف في أسباب حدكث العنؼ كىـ طرؼ رئيس فيو

بكية كدينية كادارية كسياسية تؤثر ففف األسباب المؤدية لمعنؼ مف عكامؿ إجتماعية كاقتصادية كتر

الذم يبدك , كمنيا العنؼ, بشكؿ مباشر في الطمبة كينعكس تأثيرىا في أنماط سمككيـ المختمفة

, كالذم يأخذ أشكاالن متعددة, كاضحان في الحـر الجامعي بيف جماعات متباينة مف الشباب الجامعي

. أبسطيا العنؼ المفظي

التي ال يعاني  االقتصاديةف الطمبة يعانكف مف بعض العكامؿ كربما تعزل ىذه النتيجة إلى أ

, كلتبلفي ىذه العقدة, كقد تؤثر ىذه العكامؿ في سمكؾ الطمبة بشكؿ كاضح, منيا القادة اإلداريكف

يمجأ بعض الطمبة إلى ممارسة سمكؾ العنؼ إزاء اآلخريف مف الطمبة أك أحيانان إزاء اإلدارييف أك 

أك قد تعزل ىذه النتيجة إلى أف بعض الطمبة يعانكف مف حاالت تأثير . أعضاء ىيئة التدريس

كال يجدكف كسيمة مناسبة لمتخمص مف ىذه المعاناة فيقدمكف , في حياتيـ اليكمية االجتماعيةالعكامؿ 

كشعكرىـ بمثؿ ىذه الحاالت تجعميـ يدرككف العنؼ , عمى العدكاف كممارسة العنؼ ضد اآلخريف

. ؤدية إلى حدكثو بدرجة أعمى مف القادة اإلدارييفكمستكل العكامؿ الـ

كقد يعكد سبب الفرؽ بيف القادة اإلدارييف كالطمبة إلى عكامؿ ترتبط بالمستكل االكاديمي 

فيبدك عمى سمككيـ العنؼ في تعامميـ مع زمبلئيـ , كمعاناة بعضيـ مف الضعؼ االكاديمي, لمطمبة

لعنؼ ىذه عمى شكؿ إنتقاـ منيـ بكاحد مف األساليب كقد تظير حاالت ا. األعمى منيـ أكاديميان 

كلما كاف الطمبة . كربما يتجاكز ىذا اإلنتقاـ الطمبة ليطاؿ أعضاء ىيئة التدريس. المختمفة لئلنتقاـ
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كأكثر معرفة بمف ىـ خمفيا , فيـ ادرل بيا كأكثر إحساسان كشعكران بمسبباتيا, في خضـ األحداث

. يفكبشكؿ أعمى مف القادة اإلدارم

فقد يككف الطمبة أكثر معرفة بيذا المجاؿ مف خبلؿ مراجعاتيـ , كفي المجاؿ اإلدارم

كانعكاس ذلؾ عمى ردكد أفعاليـ عمى سمكؾ ىؤالء اإلدارييف في التعامؿ , لئلدارييف في الجامعة

قد تتضمف حثيـ , كما يصاحب ذلؾ مف تأثيرات مف بعض الطمبة, أك األستجابة لطمباتيـ, معيـ

فيندفع الطمبة مف المراجعيف لمقياـ ببعض , لرد بعنؼ أك عدـ قبكؿ مثؿ ىذا التعامؿ معيـعمى ا

كىكذا تتضخـ بعض المشكبلت التي تبدأ عادة . كربما يمتؼ حكليـ طمبة آخركف, ممارسات العنؼ

كتنشأ نتيجة لذلؾ حاالت مف االضطراب اإلدارم داخؿ , صغيرة كيتضخـ معيا السمكؾ المضاد

كبما أف الطمبة يعدكف طرفان في مثؿ . امعي سرعاف ما تنتشر في معظـ أرجاء ىذا الحـرالحـر الج

فيـ أدرل بما يجرم في جامعتيـ كأكثر مقدرة عمى تشخيص الكاقع اليكمي بكصفيـ , ىذه المكاقؼ

. طرفان رئيسان مقارنة بالقادة اإلدارييف الذيف يصميـ الخبر متأخران 

التي تستند في بداية األمر إلى  االجتماعيةر يعكد إلى التنشئة فاألـ, أما في المجاؿ الديني

كتأكيدىا , كالتكجو الديني ليذه األسرة, كطبيعة العبلقة بيف أفراد األسرة الكاحدة, التنشئة األسرية

كدرجة ىذا التأكيد . كالتمسؾ بالعرؼ كاإللتزاـ بالتقاليد, كاألخبلؽ الحميدة, عمى الكاجبات الدينية

يكلد  –فالفرد كما كرد في الحديث الشريؼ . لبان أك إيجابان عمى الفرد في مستقبؿ حياتوتنعكس س

كفي ضكء ذلؾ ينشأ الفرد نشأة دينية تعكس  –أك يمجسانو , أك ينصرانو, عمى الفطرة كأبكاه ييكدانو

ستنادان إلى ىذه . ثـ يأتي دكر المدرسة كاألقراف كالمجتمع بشكؿ عاـ, عقيدتو في سمككو البيئة كا 

زاء اآلخريف االجتماعية كتتكلد لدييـ إنطباعات قد , الدينية لمطمبة يتككف سمككيـ إزاء أفراد أسرىـ كا 

, كبناء عمى ذلؾ يككف ليؤالء األفراد. تككف إيجابية أك سمبية إزاء التصرفات التي يقـك بيا األخركف

كقد يتعزز ىذا السمكؾ . تنكعةمكقؼ محدد إزاء مكاقؼ الحياة الـ, االجتماعيةكفي ضكء تنشئتيـ 
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كتأثير ذلؾ , في الجامعة نتيجة لمتفاعؿ بيف الطمبة كما يتـ بينيـ مف مناقشات في األمكر الدينية

كربما يككف لمثؿ . سمبان أك إيجابان في أنماط سمككيـ في المقاءات كاإلتصاالت كالتفاعبلت اليكمية

فيككف لدييـ مستكل مف , ؼ كأساليبو المختمفةىذه األمكر تأثير في درجة إدراكيـ كتعرفيـ لمعف

ىتماماتيـ كمكاقفيـ الخاصة بالعمؿ  المعرفة أعمى مف القادة اإلدارييف الذيف لدييـ ىمكميـ كا 

. كمتطمباتو

, قد يككنكا أكثر ميبلن لمعمؿ السياسي, فالشباب كمنيـ الطمبة, كفيما يتعمؽ بالمجاؿ السياسي

كربما يرتبط ىذا المجاؿ . لتكَكف لو ىكية سياسية, سياسي معيف أك اإلرتباط بفكر سياسي أك حزب

فيرتبط بعضيـ بفكر أك حزب سياسي ألف قريبو مرتبط بيذا الفكر أك , بالتشكيمة العشائرية لمطمبة

كقد ينعكس ما يدكر في المجتمع العاـ مف خبلفات أك إختبلفات سياسية عمى حياة . ذلؾ الحزب

ف المحتمؿ أف تتككف تكتبلت أك تجمعات ألحزاب معينة مؤيدة أك كـ. الطمبة داخؿ الجامعات

كبما أف الطمبة ىـ . تؤدم إلى حدكث صراع يكلد حاالت مف العنؼ, معارضة تنشأ خبلفات بينيا

. الذيف يقكمكف بيذه الممارسات فيـ أدرل مف غيرىـ بما يحدث داخؿ حـر الجامعة

فالقادة اإلدارييكف ليـ معتقداتيـ , كال يعني ىذا أف العمؿ الحزبي يقتصر عمى الطمبة فقط

رتباطاتيـ الحزبية في ممارسة العمؿ السياسي كفؽ ضكابط ال إال أف تصرفاتيـ تنحسر , السياسية كا 

ألف مثؿ ىذه  -قدر اإلمكاف –يخرجكف عمييا، كال يندفعكف في سمككيـ كال يمارسكف العنؼ 

تصرفات يحاسب عمييا إداريان، كقد يككف الحساب صعبان عمييـ، فيمتزمكف بمتطمبات عمميـ مف اؿ

.  ناحية  كيمتزمكف بمتطمبات العمؿ السياسي مف ناحية أخرل

لمامان باألمكر التي تحدث داخؿ  كفي ضكء ىذه المؤشرات، يبدك أف الطمبة أكثر معرفة كا 

في مكاتبيـ بعيد عف ما  -في معظـ األكقات –يف يككنكا الحـر الجامعي مف القادة اإلدارييف الذ

يجرم داخؿ الجامعة، إال بعد أف تصؿ الشكاكل إلييـ، أك يحدث خرؽ فاضح لمنظاـ كتسكد 
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كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصمت . الفكضى، فيدرؾ ىؤالء القادة أف األمكر خرجت عف نصابيا

(. 2006)كدراسة الصريرة ( 2003)اليو دراسة الحكامدة 

في (  α≤0.05)عند مستوى ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية : السؤاؿ الثالث

مستوى العوامؿ المؤدية لمعنؼ الطالبي في الجامعات األردنية تعزى لمسمطة المشرفة 

؟  (جامعات حكومية، وجامعات خاصة)

 ≥α)الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل      (12) أشارت النتائج في الجدكؿ

في مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية تعزل لمسمطة المشرفة ( 0.05

( 2.279)استنادان الى القيمة التائية المحسكبة، إذ بمغت ( جامعات حككمية كجامعات خاصة)

ككاف الفرؽ لصالح الجامعات الحككمية، كما أظيرت  لمدرجة الكمية،( 0.007)كبمستكل داللة 

المجاؿ : في ثبلثة مجاالت ىي( α ≤ 0.05)النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

لمطمبة، كمجاؿ العكامؿ االكاديمية كالتربكية،  االجتماعيةك االقتصاديةاإلدارم، كمجاؿ العكامؿ 

في ىذه المجاالت كلـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة  ككاف الفرؽ لصالح الجامعات الحككمية،

. في المجاليف الديني كالسياسي( α ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل 

ُُ مضاعفة مف الطمبة  كقد تعزل ىذه النتيجة الى أف الجامعات الحككمية تقبؿ سنكيان أعدادان

الجامعة الحككمية  مقارنة بالطمبة المقبكليف في الجامعات الخاصة، لذلؾ يككف العدد الكمي في

كيمقي عمى اإلدارييف في الجامعة . كيتطمب ىذا العدد الكبير خدمات كمتطمبات كثيرة. الكاحدة كبيران 

كقد يككف لؤلعداد الكبيرة ىذه تاثير . كيزيد مف ضغط العمؿ عمييـ. ميمات كمسؤكليات متعددة

ؾ الطمبة كاستجاباتيـ كردكد في سمك –بدكره  –عمى سير العمؿ اإلدارم كاألكاديمي كالذم يؤثر 

. أفعاليـ عمى ما يصدر مف قرارات أك تعميمات مف إدارة الجامعة
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، باستثناء بعض برسـك متكاضعةفضبلن عف ذلؾ فاف الدراسة في الجامعات الحككمية تككف 

مقابؿ رسـك منخفضة تتيح كأف الدراسة . التخصصات المكازية التي تككف بأجكر يدفعيا الطمبة

كما . لمطمبة مف ذكم الدخؿ المحدكد مف الحصكؿ عمى مقاعد دراسية في ىذه الجامعاتالمجاؿ 

كيحصؿ بعض الطمبة مف ذكم المعدالت المتدنية عمى فرصة لمكاصمة دراستيـ الجامعية في 

كأف ىناؾ نسبة مف الطمبة المقبكليف في ىذه الجامعات ألبناء القكات . يةاإلنسافالتخصصات 

رل ألبناء المعمميف، كألبناء العامميف في الجامعات كألبناء الدكؿ العربية المسمحة، كنسبة أخ

كىؤالء الطمبة مف ىذه الفئات المختمفة قد يشكمكف . كاالجنبية المرتبطيف باتفاقيات ثقافية مع األردف

ف . عكامؿ شحناء كبغضاء فيما بينيـ، كربما أدت الى كاحدة مف حاالت العنؼ المتعددة ال سيما كا 

ؿ ىذا التجمع مف ىذه الفئات قد يرافقو نكع مف التعصب لممنطقة أك العشيرة كالذم ينعكس عمى مث

. سمكؾ الطمبة، كبما يؤدم الى العنؼ داخؿ الحـر الجامعي

أما في الجامعات الخاصة، فاألمر مختمؼ، إذ يتمكف الطالب الذم يستطيع دفع أجكر 

يككف أكلياء أمكر الطمبة مف ذكم الدخؿ الميسكر الدراسة مف الحصكؿ عمى مقعد دراسي كعادة ما 

كربما يككف الطالب في .الذيف يمكنيـ مف تغطية النفقات الدراسية كمتطمبات الدراسة األخرل

الجامعة الخاصة، كبسبب دفعو ألجكر الدراسة، أكثر إلتزامان بتعميمات الجامعة كتشريعاتيا، كىدفو 

بتحقيؽ ىذا اليدؼ إذ يككف عرضة لئلستفسار منيا، فيما إكماؿ الدراسة، فيك مطالب مف العائمة 

. يتعمؽ بحالتو الدراسية، كما بقي عميو مف ساعات دراسية، كالمدة المقررة إلنجاز متطمبات الدراسة

فيحسب لكؿ خطكة حسابان، كبذلؾ قد يككف منشغبلن بأمكر دراستو بدرجة أعمى مف زميمو في 

طمبة  –بالمقابؿ  -بالضركرة أف يككف قاعدة عامة، فيناؾ  األمر ليس اكىذ. الجامعة الحككمية

. مجدكف كممتزمكف في الجامعة الحككمية، كيعممكف عمى إنجاز ميماتيـ الدراسية بالشكؿ المطمكب

في الجامعات الحككمية ألسباب قد تككف ( الشغب)إال أف قمة مف الطمبة مثيرم المشكبلت 
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المسؤكلكف عف بعض حاالت العنؼ، فتعمـ مثؿ ىذه  إجتماعية أك اقتصادية أك أكاديمية ىـ

. الحاالت عمى الطمبة كافة، كتتأثر سمعة الجامعة نتيجة لتكرار أحداث العنؼ

إف الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف الجامعات الحككمية كالخاصة في المجاالت اإلدارية، 

لصالح الجامعات الحككمية، قد يعزل  كاألكاديمية كالتربكية كالتي كانت االقتصاديةك االجتماعيةك

الى أف الجامعات الخاصة تعكد ممكيتيا الى شخص أك عدة أشخاص، كتسعى ىذه الجامعات الى 

إختيار العامميف فييا مف اإلدارييف كأعضاء ىيئة التدريس بمكاصفات خاصة بحيث تتكافر فييـ 

ييـ كما تعمؿ عمى كضع قكانيف الكفاءة كالجدارة كالتمكف مف القياـ بالميمات التي تككؿ اؿ

كما كتحرص ىذه الجامعات عمى . كتشريعات تضمف الحفاظ عمى سمعة الجامعة أكاديميان كأخبلقيان 

كلذلؾ قد يككف بعضيا . ضركرة التعامؿ اإليجابي بيف الطمبة كاإلدارييف كأعضاء ىيئة التدريس

. طاألكسخاليان مف أعماؿ العنؼ، كما ىك الحاؿ في جامعة الشرؽ 

كاألكاديمية كالتربكية، جميعيا ليا دكر كاضح في سمكؾ  االقتصاديةك االجتماعيةأف العكامؿ 

الطمبة، ألنيا عكامؿ مرافقة لو في حياتو اليكمية، كقد تثار في مكاقؼ معينة، كينعكس تأثيرىا سمبان 

بينيـ، ال سيما كأف  داخؿ الحـر الجامعي نتيجة لمتنافس بيف الطمبة، أك ربما التفاخر كالتباىي فيما

ىناؾ تباينان بيف الطمبة في الجامعات الحككمية مف حيث ىذه العكامؿ كالتي قد تككف مصدران رئيسان 

. ألعماؿ العنؼ بيف الطمبة

تعمؽ بالعكامؿ الدينية كالسياسية، كالتي أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة مكفيما 

إحصائية بيف الجامعات الحككمية كالخاصة، فربما يعكد ذلؾ الى أف الجانب الديني يعكس صمة 

العبد بربو كأف معظـ الطمبة تربطيـ عكامؿ دينية متشابية، سكاء أكانكا في جامعات حككمية أـ 

ذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجانب السياسي الذم يككف تأثيره بشكؿ متساٍك لمطمبة كافة، في كبل خاصة، كؾ

.   النكعيف مف الجامعات
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التوصيات 

 :في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يأتي

  اظيرت نتائج السؤاؿ األكؿ أف مستكل العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات

. القادة اإلدارييف كالطمبة كاف متكسطان كلذلؾ تكصي الباحثة األردنية مف كجية نظر

  تنظيـ دكرات تدريبية لمقادة اإلدرييف تتعمؽ بالعنؼ مف حيث أسبابو ككيفية مكاجية داخؿ

. الحـر الجامعي

 كزيادة كعييـ ,قياـ كسائؿ اإلعبلـ كافة بدكر اكبر في تكعية المكاطنيف بحقكقيـ ككاجباتيـ

. رة تبلفيوبخطكرة العنؼ كضرك

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القادة اإلدارييف كالطمبة , أظيرت نتائج السؤاؿ الثاني

كعمية اكصت الباحثة باقامة المؤتمرات . في مستكل العكامؿ لمعنؼ كلصالح الطمبة

. كالندكات الطبلبية عف العنؼ كاسبابو كمضاره لمطمبة كالمجتمع بشكؿ عاـ

  الثالث أنو ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية في مستكل العكامؿ أظيرت نتائج السؤاؿ

المؤدية لمعنؼ الطبلبي بيف الجامعات الحككمية كالخاصة كلصالح الجامعات الحككمية 

: كعميو يكصي بػ

  قياـ الجامعات الحككمية بالتصدم لظاىرة العنؼ ككضع الحمكؿ المناسبة لمعالجتيا

. كاألنشطة الدينية يفيةمف خبلؿ النشاطات كالندكات التثؽ

 إجراء دراسة مماثمو لمدراسة الحالية عمى المدارس الثانكية الحككمية كالخاصة. 
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قائمة المراجع 

المراجع العربية : أوالً 

   القرآف الكريـ

 بيركت, ظاىرة العنؼ السياسي في النظـ العربية (.1992) ،حسنيف تكفيؽ ،إبراىيـ :

.  دراسات الكحدة العربية مركز

  ،بيركت لمطباعة كالنشرلساف العرب، (. 1956)ابف منظكر، أبي الفضؿ جماؿ الديف. 

 دار المسيرة لمنشر : ، عمافاإلرشاد المدرسي(. 2009) ،أبك اسعد، أحمد عبدالمطيؼ

. كالتكزيع

  ،األسكندريةاألرىاب والتطرؼ والعنؼ في الدوؿ العربية(. 2001)أبك الركس، أحمد ، :

. الحديثالمكتب الجامعي 

  ،رسالة ماجستير )موقؼ اإلسالـ مف ظاىرة العنؼ، ، (2000)أبك زنيد، محد سالـ إبراىيـ

 .، جامعة القدس، فمسطيف(غير منشكرة

 القاىرة, الييئة العامة لقصور الثقافة, سيكولوجية العدواف (.1996), خميؿ, أبك قكرة :

 . مكتبة الشباب

 مكتبة النيضة                                                                                  : القاىرة, 2ط ,عدواف األطفاؿ(.1986)، سيبيؿ ،اسكالكنا

. المصرية

  دار المطبكعات : ، القاىرةاألرىاب البياف  القانوني لمجريمة (.2004)إماـ، عطا اهلل

.  الجامعية
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 عوامؿ (.2009), ريـ, كأبك حسافحسيف , أخميؼ كالعثماف, ذياب كالطراكنة, البداينة

 ,عماف, المجمس األعمى لمشباب, الخطورة في البيئة الجامعية لدى الشباب في االردف

. األردف

  دار المحجة البيضاء . ، بيركتالدوافع والحموؿ /العنؼ األسري ( 2001)البصرم، حيدر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

  القاىرةاألرشاد النفسي المدرسي(. 2005)البيبلكم، إيياب، كعبدالحميد، أشرؼ محمد ، :

.  دار الكتب الحديث

 ،العنؼ المدرسي ودرجة إستخدامو مف وجية (. 2013)التميمي، ايماف محمد عمي رضا

. 2، جػ(106) 27مجمد  نظر طمبة المرحمة الثانوية في مدارس محافظة الزرقاء،

 ،العنؼ ندوة .الجامعي العنؼ في الخطورة تحت الواقعوف الطمبة(.2006)عباطة، التكاييو 

 .االردف مؤتو، جامعة الجامعات، في

 معجـ عمـ النفس والطب النفسي( 1995), جابر، جابر عبدالحميد، ككفافي، عبلء الديف ،

. دار النيضة العربية: ، القاىرة7ج 

 اطركحة ), خفض السموكيات العدوانية برنامج إرشاد جمعي في أثر( 1996),فكاز,جرادات

.  العراؽ, بغداد,الجامعة المستنصرية, (دكتكراه غير منشكرة

  سيكولوجية الطفولة المراىقة وحقائقيا األساسية(. 1994)الجسماني، عبدالعمي ،

. الدار العربية لمعمكـ: بيركت

  عوامؿ الشخصية وأنماط التنشئة الوالدية وعالقتيا بالعنؼ (. 2009)الحربي، بساـ ىبلؿ

، (رسالة ماجستير غير منشكرة)، لدى طمبة الصؼ العاشر في مدينة المفرؽالمدرسي 

. األردف:الجامعة األردنية، عماف
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 مكتبة مدبكلي:القاىرة اإلرىاب السياسي(. 1996),عبد الناصر,حريز .

 دار الفكر: ، بيركتالعدائية: مدخؿ الى فيـ(. 1994), حسف، حسف مرضي  .

  دراسات معاصرة في سيكولوجية (. 2000)محمد حسف،محمد،بيكمي، كشند، سميرة

. مكتبة زىراء الشرؽ: القاىرة الطفولة والمراىقة،

 العنؼ في (.2012)عادؿ عبد اهلل ,الشرقاكم.محمد تكفيؽ,سبلـ. محمد السيد,حسكنة

. مصر,األسكندرية, المكتب الجامعي الحديث,المدرسة الثانكية

  ،دار : عماف النظرية والعالج،: ة األطفاؿإساءة معامؿ(. 2008)حسيف، طو عبد العظيـ

. الفكر ناشركف كمكزعكف

 جامعة القاىرة، القاىرة،  رؤية نفسية،: حوؿ العنؼ السياسي(. 1995), حفني، قدرم

.  مركز البحكث كالدراسات السياسية

 دكر األرادة المدرسية في الحد مف ظاىرة العنؼ في المدارس (. 2014), حمادنة،محمد

. 73-56،(7)3، مجمة الدولية التربوية المتخصصةاؿ. األردنية

 بحث قدـ لممؤتمر األكؿ  العنؼ الطالبي في الجامعات األدرنية(. 2003. )كماؿ, الحكامدة

. جامعة الزرقاء األىمية: لعمادة شؤكف الطمبة في الجامعة العربية، األردف

 مؤتة وأسبابو  أشكاؿ سموؾ العنؼ الجامعي لمسجؿ لدى طمبة(. 2007),عبل, الختاتنة

 .األردف, الكرؾ, جامعة مؤتة, (رسالة ماجستير غير منشكرة), مف  وجية نظرىـ

 ظاىرة العنؼ الطالبي في (. 1999), ياسميف, نزيو كحداد, مجد الديف كحمدم, خمش

 .األردف, عماف, الجامعة األردنية, دراسة ميدانية أستطالعية: الجامعات

 االرشاد المدرسي بيف النظرية (. 2007),الحكيـعبد ,كالصافي, عبد المطيؼ, دبكر

.  دار الفكر ناشركف كمكزعكف:عماف والتطبيؽ
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 جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية قسـ العمـك ". دراسة تطبيقية في مدينة الرياض

( اطركحة ماجستير.)الرياض السعكدية.االجتماعية

 القاىرة مركزالنشر 3ط ," ماعيعمـ النفس االجت(:"1994), زيف العابديف كآخركف, دركيش،

. بجامعة القاىرة

 دار : القاىرة, االكتئاب–االدماف –أخطر مشكالت الشباب القمؽ .(2002),نبيؿ,راغب

. غريب لمطباعة كالنشر

 األنماط اإلدارية التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية في دولة (.2012)عيد ,الرشيدم

رسالة ماجستير .)ي مف وجية نظر المعمميفالكويت وعالقتيا بمستوى العنؼ الطالب

. عماف األردف,األكسطجامعة الشرؽ ,(غير منشكرة

  األمراض النفسية والمشكالت السموكية والمدرسية عند األطفاؿ( 1997)الزعبي، أحمد ،

.  دار الحرؼ العربي: بيركت

 لظاىرة العنؼ لدى  االجتماعيةاألبعاد "عنؼ االطفاؿ  (.2003), محمدعبده,الزغير

دراسة ميدانية لالطفاؿ تالميذ الحمقة الثانية مف مرحمة ":األطفاؿ في المجتمع اليمني 

مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر : صنعاء. التعمـ االساسي بمدينتي صنعاء وعدف

. كالتكزيع

 مؤسسة : عماف ,العنؼ المدرسي بيف النظرية والتطبيؽ(. 2007), أحمد رشيد, زيادة

. راؽ لمنشر كالتكزيعالك

 دار الطميعة : بيركت التحميؿ النفسي لمذات العربية واألجنبية،(. 1992), زيعكر، عمي

. لمنشر كالتكزيع
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 دار  كنكز : عماف, العنؼ المجتمعي إطاللة نظرية(. 2011),أسماعيؿ محمد, الزيكد

 . المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع

  (10/7/2013):الغضب أحد طرؽ العنؼ، متاح.... احذركا( 2013)السعدم، نبيمة 

http:// www.youm7.com/News.asp?News ID = 1091404 

  سمكؾ العنؼ بيف الشباب، دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة ( 2000)السمرم، عدلي

 30/29عة، الشباب ومستقبؿ مصر، الندوة السنوية السابكطالبات المرحمة الثانكية، 

. أبريؿ، كمية اآلداب، جامعة القاىرة

 العنؼ في المدرس الثانوية مف وجية نظر المعمميف(: 2003)عمي عبد الرحمف ,الشيرم 

 والطمبة 

 رؤية نقدية ودراسة تطبيقية, استراتيجية مواجية العنؼ (.2003), سامية خضر, صالح ,

مؤسسة الطكبجي : القاىرة

 األردنية, واقع العنؼ لدى طمبة الجامعات الحكومية(. 2006),نائمة سميماف, الصرايرة ,

 .االردف,الكرؾ, جامعة مؤتة, (رسالة ماجستير غير منشكرة), مؤتة واليرموؾ

 دور مديرات المدارس الثانوية في مواجية العنؼ لدى (. 2013), ناريماف عزمي, طيبكب

( رسالة ماجستير غير منشكرة),فظة العاصمة عمافطالبات المرحمة الثانوية في محا

 .األردف, عماف, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا

 أثر الدور الحكومي والقوانيف ومؤسسات التنشئة  واإلعالـ (. 2010), ىاشـ, الطكيؿ

 المجمة األردنية لمعمـو, في العنؼ المجتمعي االقتصادية  –االجتماعيةوالعوامؿ 

 .األردف, معاف, جامعة الحسيف بف طبلؿ( 1) 4  االجتماعية

http://www.youm7.com/News.asp?News
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 العوامؿ المؤدية الى تفشي العنؼ لدى طمبة المرحمة ، (2002),العاجز، فؤاد عمي

. 1-44 -، ص(2)10مجمة الجامعة اإلسبلمية،  الثانوية في مدارس محافظات غزة،

 ،الجامعات العنؼ في ظاىرة مف الحد الجامعية في دور اإلدارة (.  (2007 ربا، عبابنة 

 .األردف إربد، جامعة اليرمكؾ،.( منشكرة غير ماجستير رسالة)  ،األردنية

 

 دار غريب : القاىرة, اإلغتراب كالتطرؼ نحك العنؼ(. 2000), محمد خضر, عبد المختار

. لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 دار اسامة لمنشر  :عماف ،السموؾ العدواني عند األطفاؿ(.2010) ،خالد ،عز الديف

 .كالتكزيع

 دور مدير المدرسة في الحد مف عنؼ الطالب في (. 2003)، العريني، محمد صالح

دراسة تطبيقية عمى مديري المدارس بمدينة , المدارس بالمممكة العربية السعودية

, الخرطكـ, جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا, (أطركحة دكتكراة غير منشكرة) الرياض،

. السكداف

 ظاىرة العنؼ الطالبي في الجامعات األردنية مف وجية نظر (. 2011), ببلؿ, العقكؿ

األردف , أربد, جامعة جدارا, (غير منشكرة رسالة ماجستير), األكاديمييف

 دار اليازكرم : عماف, (وجيات نظر)العنؼ الجامعي (.2014),ربحي مصطفى, عمياف

. العممية لمنشر كالتكزيع

 بيركت, ثقافة العنؼ في سوسيولوجيا السياسة الصييونية (.2001), الغنيعبد , عماد :

 .دار الطميعة لمطباعة كالنشر
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 جريدة , عماف, العنؼ الجامعي امكانية الوقاية والعالج(.2013),ايمف احمد,العمرم

. 2013/7/20.االردف,الرأم

 دار صفاء : عماف, سموؾ العنؼ وعالقتو بالشعور بالندـ(. 2009), ليث محمد, عياش

. لمنشر كالتكزيع

 عبلقة أساليب الضبط المدرسي بظاىرة العنؼ في الجامعات (. 2009), مصطفى, عيركط

مجمة اتحاد الجامعات , األردنية الرسمية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ

. 139-177ص(53),العربية

 لدل طمبة جامعة مستكيات الميؿ إلى العنؼ كالسمكؾ العدكاني (. 2001), عصاـ, الفقياء

فيبلدلفيا كعبلقتيا األرتباطية بمتغيرات الجنس كالكمية كالمستكل التحصيمي كعدد أفراد 

 501 -480 ,(2) 28, مجمة العمـو التربوية, األسرة كدخميا

 دار كرد : عماف, (منتدى الفكر العربي)الشباب وظاىرة العنؼ (.2012),الصادؽ, الفقيو

. االردنية لمنشر كالتكزيع

 2001لسنة  42نكف الجامعات األردنية الرسمية المؤقت كتعديبلتو رقـ قا .

 عماف ,مواجية ظاىرة العنؼ في المدارس والجامعات(. 2010),عمي عبد القادر, القرالة :

. دار عالـ الثقافة لمنشر كالتكزيع

 مقالة، جريدة , قضايا العنؼ الطبلبي،تعقيب ككجية نظر( 2006),القضاة، محمد

. 2006/5/11الرأم

 ترجمة عبداليادم عبد ,"المجتمعات الحديثة كالعنؼ الفطرم (."1991), فينات, كاكشي

 .132العدد,جنيؼ,االجتماعيةالمجمة الدولية لمعمـو ,الرحمف
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 ترجمة جيؿ احمد عكيدات , 3المجمد  موسوعة الالند الفمسفية،(. 1996), الالند، أندريو

. منشكرات عكيدات: بيركت كباريس

  ،أثر أفالـ العنؼ األجنبية بالفيديو عمى اتجاىات عينة مف (. 2002)رحاب لطفي

معيد الدراسات العميا , (رسالة ماجستير غير منشكرة) األطفاؿ المصرييف نحو العنؼ،

. مصر, القاىرة,جامعة عيف شمس, لمطفكلة

 أبسط الخطوات لمتعامؿ مع األحباط والتيديد: إدارة الغضب(. 2004),لندنفيمد، جيؿ، 

. مكتبة جرير: الرياض

 قسـ التكجيو كاإلرشاد، ككالة العقاب أسباب وحموؿ إجرائية( 2006),محسف، صالح ،

. الغكث

 العكامؿ المجتمعية المؤدية لمعنؼ في بعض مدارس (. 1996),  مجدم أحمد, محمكد

.  1-38ص ,(2)43, االجتماعيةمجمة الدراسات , القاىرة الكبرل

 ظاىرة العنؼ الطالبي في الجامعات األردنية الرسمية (. 2006), الفي صالح, المخاريز

( أطركحة دكتكراة غير منشكرة),أسبابيا ودور عمادات شؤوف الطمبة في معالجتيا

. الرياض السعكدية..األردف, عماف, جامعة عماف العربية لمدراسات العميا

 األسباب وطرؽ العالج: مشكالت االطفاؿ السموكية (.1999), كفيؽ صفكت, مختار ,

 . دار العمـ كالثقافة: القاىرة

  ،العالقة بيف السموؾ العدواني والقيـ ومدى تأثيرىا بعدد مف (. 1998)المخبلفي، نبيؿ

.  ، جامعة اليرمكؾ، عماف، األردف(رسالة ماجستير غير منشكرة) المتغيرات الديمغرافية

 إدارة العنؼ الطالبي في مؤسسات التعميـ العالي مف (. 2010),المذككر، مريـ أحمد

. 111-47ص (97) 25المجمة التربكية وجية نظر طالب جامعة الكويت، 
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 أتجاىات طابة الجامعات األردنية نحو  (.2011), مركز الدراسات اإلستراتيجية األمنية

 .األردف, عماف, العوامؿ المتعمقة بالعنؼ الواقع في الجامعات

 القاىرة الييئة المصرية العامة ,اإلنسافاالغتراب في حياة (. 1980), سعد, مغربياؿ

. لمكتاب

  ،ترجمة مدخؿ الى عمـ النفس اإلجتماعي،  (2001)مكمفيف،ركبرت كغركس، ركبرت

. ياسميف حداد، كآخركف، عماف، دار كائؿ لمنشر كالطباعة

  28/8/2001تاريخ  4503رقـ  الجريدة الرسميةالمنشكر في  .

 العنؼ لدى الشباب الجامعي(. 2007), عزة محمد, تياني محمد كسميماف, منيب, 

. مكتبة الممؾ فيد الكطنية: الرياض

 2006/3/8مف  "نحو مجتمع آمف" العنؼ في الجامعات (. 2006),سممى زكي, الناشؼ-

االردف  ,الكرؾ ،6

 ة بنت عبد دراسة ميدانية لمدرسة عاتؾ:العنؼ الطبلبي( 2010),عائشة حسف,ناصر

, الجامعة االردنية,(رسالة ماجستير غير منشكرة),الزرقاء–المطمب االساسية المختمطة 

. عماف االردف

  ،االستيداؼ لمعنؼ والتعرض ألحداث الحياة : والمشقة العنؼ (1996)نصر، سميحة

. كالجنائية االجتماعيةالمركز القكمي لمبحكث : ، القاىرةالمشقة

 عماف, العنؼ الجامعي والعنؼ المجتمعي وجذورالبالء(. 2012),راضي محمد, نكاصره :

 .دار الراية لمنشر كالتكزيع
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 الخصائص النفسية المميزة لمطمبة المشاركيف  (.2008), سمية عبد الكريـ جابر, نكفؿ

الجامعة , (رسالة ماجستير غير منشكرة),في سموؾ الشغب في الجامعات األردنية

 ..االردف, عماف, األردنية

 دار النيضة: بيركت,, مدخؿ الى األقتصاد اإلسالمي (.1983), عبد العزيز, ىيكؿ . 

 دراسات ,التربية إزاء تحديات التعصب والعنؼ في العالـ العربي (.2002), عمي, كطفة

 . مركز االمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية: أبكظبي, استراتيجية
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( 1)ممحؽ 

أداة الدراسة بصورتيا األولية 

 

. المحتـر                      األستاذ الدكتور                        

تحية طيبة وبعد،،، 

 

مستكل العنؼ الطبلبي في الجامعات األردنية مف " تقـك الباحثة بفجراء دراستيا المكسكمة 

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في " كذلؾ إستكماال" كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة 

. األكسطالشرؽ  اإلدارة كالقيادة التربكية مف جامعة

نضع بيف أيديكـ اإلستبانة , لما نعيده فيكـ مف خبرة كمعرفة كدراية في ىذا المجاؿ" كنظرا

مف , نرجك كضع مبلحظاتكـ كأقتراحاتكـ بصدد فقراتيا. لبياف مدل مبلءمتيا ليذه الدراسة, المرفقة

نتمائيا لممجاؿ الذم كضعت فيو, حيث صبلحيتيا . ؿ كالتعديؿ المقترحكىؿ ىي بحاجة إلى تعدم, كا 

"((. أبدا, "نادرا, "أحيانا, "غالبا, "دائما))بأف إبداؿ اإلجابة ستككف " عمما

 

شاكرة لكـ حسف تعاونكـ 

وتفضموا بقبوؿ فائؽ اإلحتراـ 

الباحثة 

شعاع شراري الفقياء 
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التعديؿ 
 المقترح

بحاجة إلى 
 تعديؿ

 صالحية الفترة
أنتماء الفقرة 

 لممجاؿ
 الرقـ الفقرة

غير 
صالحة 

صالحة 
غير 
منتمية 

منتمية 

 المجاؿ اإلداري

      
ىناؾ بعض اإلستثناءات في عممية 

 قبوؿ الطمبة
1 

      
إعتماد إجراءات روتينية في حؿ 

 مشكالت الطمبة األكاديمية
2 

      
سوء معاممة الطمبة مف بعض العامميف 

 في الجامعة( الموظفيف)
3 

 4 األكاديمي لمطمبةضعؼ اإلرشاد       

 5 قمة اإلىتماـ بمطالب الطمبة الشرعية      

 6 ضعؼ التوجيو التربوي لمطمبة      

      
تعميمات الجامعة الخاصة بتأديب 

 الطمبة صارمة
7 

      

صعوبة وصوؿ الطمبة إلى المسؤوليف 
اإلدارييف لطرح ما يعانونو مف 

 مشكالت

8 

 9 العمؿ اإلداريالتسمطية في ممارسة       

      
قناعة بعض اإلدارييف بأف الطالب 

 ليس عمى حؽ
10 

والنفسية لمطمبة  االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ 

      
اإلختالؼ بيف الطمبة في اإلنتماءات 

العشائرية 
11 

 12 ضعؼ مستوى التعميـ لوالدي الطالب      
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التعديؿ 
 المقترح

بحاجة إلى 
 تعديؿ

 صالحية الفترة
أنتماء الفقرة 

 لممجاؿ
 الرقـ الفقرة

غير 
صالحة 

صالحة 
غير 
منتمية 

منتمية 

      
اإلختالؼ بيف الطمبة في المستوى 

 اإلجتماعي
13 

 14 إختالؼ الطمبة في المستوى الثقافي      

      
طبيعة العمؿ الذي يمارسو ولي أمر 

 الطالب
15 

      
اإلختالؼ بيف الطمبة في المالبس التي 

 يرتدونيا
16 

      
التبايف بيف الطمبة في سموكيـ 

 اإلقتصادي
17 

      
رغبة الطمبة التي يصعب تحقيقيا في 

 اآلخريفتقميد 
18 

      
اإلختالؼ بيف في مشاعرىـ العاطقية 

 تجاه الجنس اآلخر
19 

      
معاناة بعض الطمبة مف اإلضطرابات 

 النفسية
20 

      
التنافس األكاديمي بيف الطمبة ضمف 

 التخصص الواحد
21 

      
ميؿ بعض الطمبة لمسيطرة عمى الطمبة 

 اآلخريف
22 

      
وعدـ قبوليـ  تعصب الطمبة آلرائيـ

 الرأي اآلخر
23 

      
إعتقاد بعض الطمبة بأنيـ عمى حؽ 

 في القضايا التي يطرحونيا
24 
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التعديؿ 
 المقترح

بحاجة إلى 
 تعديؿ

 صالحية الفترة
أنتماء الفقرة 

 لممجاؿ
 الرقـ الفقرة

غير 
صالحة 

صالحة 
غير 
منتمية 

منتمية 

      
إرتفاع تكاليؼ الدراسة في الجامعات 

 الخاصة
25 

مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية 

      
تحرش أعضاء ىيئة التدريس بالجنس 

 اآلخر
26 

 27 التدريس لمطمبةإستفزاز عضو ىيئة       

      
مطالبة عضو ىيئة التدريس الطمبة 

 بأكثر مما يستطيعوف القياـ بو
28 

      
تعامؿ عضو ىيئة التدريس مع الطمبة 

 ال يتـ بعدالة
29 

      
تحيز بعض أعضاء ىيئة التدريس 

 لفئات معينة مف الطمبة
30 

      

شعور بعض الطمبة بأف أعضاء ىيئة 
يعطوف العالمات لمطمبة التدريس ال 

 بعدالة

31 

      
سوء معاممة عضو ىيئة التدريس 

 لمطمبة المخالفيف
32 

      

إعتقاد الطمبة بأف أعضاء ىيئة 
التدريس يتأثر بالوساطة عند وضع 

 العالمات اإلمتحانية

33 

      
ضعؼ التأىيؿ األكاديمي لعضو ىيئة 

 التدريس
34 

      
التدريس مع الطمبة يتعامؿ عضو ىيئة 

 بتعاؿٍن 
35 
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التعديؿ 
 المقترح

بحاجة إلى 
 تعديؿ

 صالحية الفترة
أنتماء الفقرة 

 لممجاؿ
 الرقـ الفقرة

غير 
صالحة 

صالحة 
غير 
منتمية 

منتمية 

المجاؿ السياسي 

      
وجود فراغ فكري سياسي لدى طمبة 

 الجامعة
36 

 37 ضعؼ اإلنتماء لموطف لدى الطمبة      

 38 تأثر الطمبة بإنتماءاتيـ السياسية      

      
ضعؼ وسائؿ اإلعالـ في تعزيز الوعي 

 السياسي لدى الطمبة
39 

      
اإلستقرار السياسي عربيًا ضعؼ 
 وأقميمياً 

40 

      
مشاركة الطمبة في المظاىرات التي 

 تندد بالقرارت الجامعية
41 

      
تأثر الطمبة بالتكتالت السياسية داخؿ 

 الجامعة
42 

      
اإلختالؼ بيف الطمبة في والءاتيـ 

 السياسية
43 

 44 غياب لغة الحوار السياسي بيف الطمبة      

      
فرص الطمبة لمتعبير عف آرائيـ 

 السياسية داخؿ الحـر الجامعي قميمة
45 

      
الوضع السياسي عربيًا وأقميميًا يؤثر 

 سمبًا في أمزجة الطمبة
46 

 47 تقديـ الوالء لممنطقة عمى الوالء لمدولة      

المجاؿ الديني 
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التعديؿ 
 المقترح

بحاجة إلى 
 تعديؿ

 صالحية الفترة
أنتماء الفقرة 

 لممجاؿ
 الرقـ الفقرة

غير 
صالحة 

صالحة 
غير 
منتمية 

منتمية 

 48 ضعؼ إلتزاـ الطمبة بالقيـ الدينية      

      
التعصب الديني لدى بعض الطمبة 

 يؤثر سمبيًا في سموكيـ داخؿ الجامعة
49 

      
بيف ( طائفياً )وجود مثيري الشغب دينيًا 

 الطمبة
50 

 51 التنشئة األسرية السيئة لبعض الطمبة      

      
قمة األنشطة الدينية التي تقاـ داخؿ 

 الجامعة
52 

      
ضعؼ الوعي الديني لدى طمبة 

 الجامعة
53 

      
تقديـ الوالء العشائري عمى الوالء 

 الديني
54 

      
إذا , تشجيع اآلباء ألبنائيـ عمى العنؼ

 تطمب الموقؼ ذلؾ
55 

      
إنعكاس المشكالت األسرية عمى حياة 

 الطالب الجامعية
56 

      
تشجيع وسائؿ اإلعالـ المختمفة عمى 

 العنؼ ليكوف ثقافة أساسية
57 

المجاؿ التربوي 

 58 نقص ثقة الطمبة بأنفسيـ      

      
قمة األنشطة التربوية الترويحية داخؿ 

 الجامعة
59 
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التعديؿ 
 المقترح

بحاجة إلى 
 تعديؿ

 صالحية الفترة
أنتماء الفقرة 

 لممجاؿ
 الرقـ الفقرة

غير 
صالحة 

صالحة 
غير 
منتمية 

منتمية 

      
ضعؼ مشاركة الطمبة في المؤتمرات 

 الجامعية الوطنية
60 

      
إنتشار مظاىر العنؼ في البيئة 

 المحيطة بالجامعة
61 

      
ضعؼ الدور التربوي الذي يؤديو 

 ىيئة التدريسعضو 
62 

      
ضعؼ إستثمار أوقات الفراغ لدى 

 الطمبة
63 

      
إزدحاـ الطمبة في الكميات بسبب 

 كثرتيـ
64 

   

 
 

 

  
إنخفاض المستوى األكاديمي لدى 

 الطمبة
65 

      
إفتقار الجامعة لألماكف المناسبة 

 لجموس الطمبة في فترات إستراحتيـ
66 

      
بيف الطالب سوء توظيؼ العالقة 

 والطالبات داخؿ الجامعة
67 
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( 2)ممحؽ 

أسماء المحكميف ألداة الدراسة 

 اسـ الجامعة المحكميف الرقـ

 األوسطجامعة الشرؽ  ةداعسجودة .د.أ 1

 األوسطجامعة الشرؽ  الجبار البياتي عبد. د.أ 2

 األوسطجامعة الشرؽ  غازي خميفة. د.أ 3

 األوسطجامعة الشرؽ  الحافظ سالمة عبد. د.أ 4

 األوسطجامعة الشرؽ  لعزيز الشرباتي عبدا. د.أ 5

 األوسطجامعة الشرؽ  كماؿ اخو ارشيدة. د.أ 6

 األردنيةالجامعة  الزبوف  محمد. د. أ 7

  األوسطجامعة الشرؽ  د محمود الحديدي .أ 8

 األوسطجامعة الشرؽ  محمد المناصير.د 9

 األردنيةالجامعة  وليد الخطيب. د 10
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( 3)ممحؽ 

أداة الدراسة بصورتيا النيائية 

 

 ....األستاذ الدكتورعميد الكمية المحتـر

.... األستاذ الدكتور رئيس القسـ المحتـر

تحية طيبة وبعد،،، 

 

العكامؿ المؤديةلمعنؼ الطبلبي في الجامعات " تقـك الباحثة بفجراء دراستيا المكسكمة 

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة " كذلؾ إستكماال" األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة 

. األكسطالماجستير في اإلدارة كالقيادة التربكية مف جامعة الشرؽ 

كذلؾ بكضع , "في ضكء ما تركنو مناسبا, رات اإلستبانة المرفقةأرجك التفضؿ باإلجابة عف فؽ

. تحت أحد األبداؿ الخمسة الذم يعبر عف كجية نظركـ( ×)عبلمة 

. بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي" عمما

 

شاكرة لكـ حسف تعاونكـ 

وتفضموا بقبوؿ فائؽ اإلحتراـ 

 

الباحثة 

 شراري الفقياءشعاع 
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" أبدا الرقـ  الفقرات "دائما "غالبا "أحيانا "نادرا

 المجاؿ اإلداري

 1 ىناؾ بعض اإلستثناءات في عممية قبوؿ الطمبة     

     

إعتماد إجراءات روتينية في حؿ مشكالت الطمبة 

 األكاديمية
2 

     

( الموظفيف)سوء معاممة الطمبة مف بعض العامميف 

 في الجامعة

3 

 4 ضعؼ اإلرشاد األكاديمي لمطمبة     

 5 قمة اإلىتماـ بالمطالب الشرعية لمطمبة     

 6 ضعؼ التوجيو التربوي لمطمبة     

 7 تعميمات الجامعة الخاصة بتأديب الطمبة صارمة     

     

صعوبة وصوؿ الطمبة إلى المسؤوليف اإلدارييف 

 لطرح ما يعانونو مف مشكالت
8 

 9 التسمطية في ممارسة العمؿ اإلداري     

 10 قناعة بعض اإلدارييف بأف الطالب ليس عمى حؽ     

لمطمبة  االقتصاديةو االجتماعيةمجاؿ العوامؿ 

اإلختالؼ بيف الطمبة في اإلنتماءات العشائرية       11 

 12 اإلختالؼ بيف الطمبة في المستوى اإلجتماعي     

 13 المستوى الثقافيإختالؼ الطمبة في      
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" أبدا الرقـ  الفقرات "دائما "غالبا "أحيانا "نادرا

 14 التبايف بيف الطمبة في سموكيـ اإلقتصادي     

     

الخالؼ بيف الطمبة في مشاعرىـ العاطفية تجاه 

 الجنس اآلخر
15 

     

التنافس األكاديمي بيف الطمبة ضمف التخصص 

 الواحد
16 

 17 ميؿ بعض الطمبة لمسيطرة عمى الطمبة اآلخريف     

 18 آلرائيـ في عدـ قبوليـ الرأي اآلخرتعصب الطمبة      

     

إعتقاد بعض الطمبة بأنيـ عمى حؽ في القضايا 

 التي يطرحونيا

19 

 20 إرتفاع تكاليؼ الدراسة في الجامعات الخاصة     

مجاؿ العوامؿ األكاديمية والتربوية 

 21 تحرش أعضاء ىيئة التدريس بالجنس اآلخر     

 22 التدريس لمطمبةإستفزاز عضو ىيئة      

     

مطالبة عضو ىيئة التدريس الطمبة بأكثر مما 

 يستطيعوف القياـ بو
23 

 24 تعامؿ عضو ىيئة التدريس مع الطمبة ال يتـ بعدالة     

     

تحيز بعض أعضاء ىيئة التدريس لفئات معينة مف 

 الطمبة
25 

     

شعور بعض الطمبة بأف أعضاء ىيئة التدريس ال 

 العالمات لمطمبة بعدالةيعطوف 
26 

 27 سوء معاممة عضو ىيئة التدريس لمطمبة المخالفيف     
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" أبدا الرقـ  الفقرات "دائما "غالبا "أحيانا "نادرا

     

إعتقاد الطمبة بأف أعضاء ىيئة التدريس يتأثر 

 بالوساطة عند وضع العالمات اإلمتحانية
28 

 29 ضعؼ التأىيؿ األكاديمي لعضو ىيئة التدريس     

 30 ضعؼ ثقة الطمبة بأنفسيـ     

 31 قمة األنشطة التربوية الترويحية داخؿ الجامعة     

     

ضعؼ الدور التربوي الذي يؤديو عضو ىيئة 

 التدريس
32 

 33 ضعؼ إستثمار أوقات الفراغ لدى الطمبة     

 34 إنخفاض المستوى األكاديمي لدى الطمبة     

المجاؿ السياسي 

 35 وجود فراغ فكري سياسي لدى طمبة الجامعة     

 36 ضعؼ اإلنتماء لموطف لدى الطمبة     

 37 تأثر الطمبة بإنتماءاتيـ السياسية     

     

ضعؼ وسائؿ اإلعالـ في تعزيز الوعي السياسي 

 لدى الطمبة

83 

 39 ضعؼ اإلستقرار السياسي عربيًا وأقميمياً      

     

مشاركة الطمبة في المظاىرات التي تندد بالقرارت 

 الجامعية
40 

 41 تأثر الطمبة بالتكتالت السياسية داخؿ الجامعة     

 42 اإلختالؼ بيف الطمبة في والءاتيـ السياسية     
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" أبدا الرقـ  الفقرات "دائما "غالبا "أحيانا "نادرا

 43 غياب لغة الحوار السياسي بيف الطمبة     

     

فرص الطمبة لمتعبير عف آرائيـ السياسية داخؿ 

 الحـر الجامعي قميمة
44 

     

يؤثر سمبًا في أمزجة الوضع السياسي عربيًا وأقميميًا 

 الطمبة
45 

 46 تقديـ الوالء لممنطقة عمى الوالء لمدولة     

المجاؿ الديني 

 47 ضعؼ إلتزاـ الطمبة بالقيـ الدينية     

     

التعصب الديني لدى بعض الطمبة يؤثر سمبيًا في 

 سموكيـ داخؿ الجامعة
48 

 49 الطمبةبيف ( طائفياً )وجود مثيري الشغب دينيًا      

 50 التنشئة األسرية السيئة لبعض الطمبة     

 51 قمة األنشطة الدينية التي تقاـ داخؿ الجامعة     

 52 ضعؼ الوعي الديني لدى طمبة الجامعة     

 53 ضعؼ الوالء الديني لدى الطمبة     

     

إذا تطمب , تشجيع اآلباء ألبنائيـ عمى العنؼ

 الموقؼ ذلؾ
54 

     

إنعكاس المشكالت األسرية عمى حياة الطالب 

 الجامعية

55 

     

تشجيع وسائؿ اإلعالـ المختمفة عمى العنؼ ليكوف 

 ثقافة أساسية
56 
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.... األخت الطالبة     ̷األخ الطالب  

تحية طيبة وبعد،،، 

 

العكامؿ المؤدية لمعنؼ الطبلبي في الجامعات " تقـك الباحثة بفجراء دراستيا المكسكمة 

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة " كذلؾ إستكماال" األردنية مف كجية نظر القادة اإلدارييف كالطمبة 

. األكسطالماجستير في اإلدارة كالقيادة التربكية مف جامعة الشرؽ 

كذلؾ بكضع , "في ضكء ما تركنو مناسبا, قرات اإلستبانة المرفقةأرجك التفضؿ باإلجابة عف ؼ

. تحت أحد األبداؿ الخمسة الذم يعبر عف كجية نظركـ( ×)عبلمة 

. بأف إجاباتكـ ستعامؿ بسرية تامة كال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي" عمما

 

 

شاكرة لكـ حسف تعاونكـ 

وتفضموا بقبوؿ فائؽ اإلحتراـ 

 

 

الباحثة 

 شراري الفقياء شعاع
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( 4)ممحؽ 

 إلى الجامعة االردنية األوسططمب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ  باكت

 

 



131 

 



132 

 

 (5)ممحؽ 

 إلى جامعة الزيتونة األوسططمب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ  باكت
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 (6)ممحؽ 

 إلى جامعة البمقاء التطبيقية األوسططمب تسييؿ ميمة مف جامعة الشرؽ  باكت
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