Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 3

Number 12

Article 3

2015

Level of Students Violence at the Faculty of Huson at Balqa
Applied University in Jordan
Mohammed Sulaiman Khuraisat
AlBalqa Applied University/Jordan, mohammed.khuraisat@poe.qou.edu

Ahmed Ali Jarwan
AlBalqa Applied University/Jordan, ahmed.jarwan@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Khuraisat, Mohammed Sulaiman and Jarwan, Ahmed Ali (2015) "Level of Students Violence at the Faculty
of Huson at Balqa Applied University in Jordan," Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies: Vol. 3 : No. 12 , Article 3.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol3/iss12/3

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

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

د .حممد سليمان خريسات
د .امحد علي جروان

تاريخ التسليم2014 /12 /3 :م  ،تاريخ القبول2015 /1 /17 :م.
كلية الحصن الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية /األردن.
كلية الحصن الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية /األردن.

71

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

د .محمد سليمان خريسات
د .احمد علي جروان

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية ،وما اذا كان هذا امل�ستوى يختلف باختالف جن�س
الطالب وتخ�ص�صه الأكادميي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )267طالب ًا وطالبة من طلبة
البكالوريو�س يف كلية احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف الف�صل الثاين
من العام اجلامعي ( )2014-2013يف التخ�ص�صات :الهند�سية ،والإدارية ،والرتبوية
�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية التابعة
جلامعة البلقاء التطبيقية كان منخف�ض ًا .ومل تكن هناك فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى الداللة االح�صائية ( )α = 0 .05لأثر اجلن�س يف م�ستوى العنف الطالبي ،بينما وجد
�أثر للبعد اجل�سدي تبع ًا ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق
ذات داللة اح�صائية يف م�ستوى العنف الطالبي ببعديه :اللفظي واجل�سدي ،تبع ًا ملتغري
التخ�ص�ص ول�صالح التخ�ص�ص االداري .
(الكلمات املفتاحية :العنف الطالبي) .

72

2015

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

Student Violence level in The Faculty of Huson
at Balqa Applied University in Jordan

Abstract:
This study aimed at exploring the level of students’ violence among
Balqa Applied University, and whether this level varies depending on
students’ gender and academic specialization .The sample consisted of (267)
students from the Faculty of Huson at Balqa Applied University from the
second semester of the academic year (2013- 2014) from engineering and
education specializations .The study results showed that the level of students’
violence was low, with no significant differences in the level of students’
violence related to the sex factor, but significant differences were found in
the level of students’ violence related to physical factor and sex in favor of
males .Significant differences were found in the level of students’ violence
related to verbal and physical factors related to specialization and in favor
of administrative .
Keyword: student violence
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مقدمة:
لقد �أ�صبح العنف ظاهرة ال تقت�رص على الدول ،بل �أ�صبح �أي�ض ًا بني الأفراد ،فال�رصاعات
العاملية انعك�ست بدورها على �سلوك �أفراد املجتمع عامة؛ وعلى �سلوكيات طلبة اجلامعات
خا�صة ك�أحد �رشائح املجتمع .فمن ينخرط يف املجتمع الطالبي يجد �أ�شكا ًال متعددة من
�صور العنف؛ منها العنف اجل�سدي ،والعنف اللفظي .وما جنده يف اجلامعات ما هو �إال
انعكا�س ًا ملا يحدث يف الدائرة العاملية الكربى .ومما ال �شك فيه �أنه توجد �أ�سباب وراء تف�شى
هذه الظاهرة ،خا�صة يف و�سط املجتمع الطالبي ،ورمبا تكون لأ�سباب قد تت�أرجح بني
اجتماعية و�أخرى ثقافية واقت�صادية و�سيا�سية .ومهما تكن الأ�سباب ،ف�إن هذه الظاهرة
ت�ستحق الدرا�سة والبحث .ويظهر الت�سا�ؤل الذي ميكن �أن نطرحه هنا �أال وهو كيف ت�سود
ظاهرة العنف بني الطلبة داخل احلرم اجلامعي؟! ذلك احلرم الذي له قد�سيته العلمية
والأدبية واالجتماعية ،كما �أن ذلك يعد خروج ًا عن الدور احلقيقي للطالب اجلامعي املطلوب
منه على امل�ستوى النظري والعملي املتمثل بتح�صيل العلم واالجتهاد يف طلبه من �أجل
�إمناء قدراته العلمية التي تنعك�س فيما بعد على جمتمعه والنهو�ض به .
ويرى فراج (� )1992أنه قد تعددت الآراء حول مفهوم العنف وارتبطت بالأطر
واملجاالت التي يقع بداخلها هذا ال�سلوك ،فهناك الإطار االجتماعي للعنف؛ حيث يع ُّد العنف
نوع ًا متطرف ًا ومنحرف ًا من ال�سلوك ينطوي على االعتداء �أو املباد�أة؛ وي�ستخدمه �شخ�ص
ب�صفة فردية �أو �أ�شخا�ص ب�صفة جماعية �ضد �أفراد وجماعات �أو تنظيمات ،وب�أي نوع
بق�صد فر�ض �إرادتهم عليهم .وهناك �أي�ض ًا الإطار النف�سي للعنف؛ حيث يربط علماء النف�س
يرون �أن العنف �إمنا هو �سلوك عدواين
يف تف�سريهم ملفهوم العنف بينه وبني العدوان؛ حيث ْ
يقوم به �شخ�ص �أو جماعة موجه ل�شخ�ص �أو جماعة �أخرى بق�صد �إيقاع الأذى بهم .
وترى عبد الغفار (� )1993أن م�صطلح العنف ثقايف بالدرجة الأوىل ،فالعنف �أحيان ًا
مرادف ًا للعدوان ،وي�ستخدم للداللة على كل فعل يقوم به �أحد �أفراد الأ�رسة بق�صد �إيذاء فرد
من �أفرادها .والإيذاء هنا لي�س ج�سمي ًا فقط ،ولكن قد ي�شمل احلرمان املادي �أو احلرمان
النف�سي والعاطفي .كما ترى �أي�ض ًا �أن العنف مرادف للإ�ساءة؛ وهو �أي فعل يقوم به ال�شخ�ص
�أو �أحد �أفراد الأ�رسة بق�صد �إيقاع ال�رضر ب�شخ�ص �آخر .
كما ترى قناوى (� )1996أن ممار�سة العنف ي�سري يف خطني؛ حيث يتجه الأول من
الأقوى �إىل الأ�ضعف ،وهو عادة ما يكون املت�سبب يف ظهور �أ�شكال العنف امل�ضاد؛ بينما
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يكون الأخري رد فعل على العنف امل�رشوع مليكانيزم دفاعي عن الكيان �أو الوجود �أو الهوية
�أو بالأحرى الإن�سانية .
�إ�ضافة �إىل هذا ،ي�شري العنف �إىل حالة انفعالية تنتهي ب�إيقاع الأذى �أو ال�رضر بالآخر؛
�سواء كان هذا الآخر فرداً �أم �شيئاً ،فهو يت�ضمن الإيذاء اجل�سمي ،والهجوم اللفظي وحتطيم
املمتلكات ،وقد ي�صل �إىل حد التهديد بالقتل ،والعنف هو �سوء ا�ستخدام ال�سلطة بغري عدل،
وا�ستخدام القوة التي ينتج عنها �رضر� ،أو �إ�صابة �أو معاناة (حلمي. )1999 ،وميكن تعريف
العنف ب�أنه“ :ممار�سة القوة اجل�سمية لإنزال الأذى بالأ�شخا�ص �أو املمتلكات ،كما �أنه الفعل
�أو املعاملة التي حتدث �رضراً ج�سمي ًا �أو التدخل يف احلرية ال�شخ�صية ،والعنف م�ستويات
خمتلفة تبد�أ بالعنف اللفظي الذي يتمثل يف ال�سب والتوبيخ ،والعنف اجل�سمي الذي يتمثل يف
ال�رضب وامل�شاجرة والتعدي على الآخرين ،و�أخرياً العنف التنفيذي ويتمثل يف التفكري يف
القتل والتعدي على الآخرين �أو على ممتلكاتهم بالقوة” (. )Wilson, 2001كما يعرف
العنف ب�أنه�“ :سلوك �أو فعل يت�سم بالعدوانية ي�صدر عن طرف – قد يكون فرداً �أو جماعة �أو
طبقة اجتماعية �أو دولة – بهدف ا�ستغالل طرف �آخر �أو �إخ�ضاعه يف �إطار عالقة قوة غري
متكافئة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سياً ،مما يت�سبب يف �إحداث �أ�رضار مادية �أو معنوية �أو
نف�سية لفرد �أو جماعة �أو طبقة اجتماعية �أو دولة �أخرى” (عبد الوهاب. )1994 ،
وميكن تق�سيم العنف �إىل العنف اجل�سمي ،وهو الذي يت�سم بال�سلوك اجل�سدي ال�ضار
كالقتل والإيذاء ،والعنف ال�شفوي ،وهو الذي يكون بالتهديد با�ستخدام العنف دون ا�ستخدامه
بالفعل ،وكذلك العنف النف�سي ،وي�شري �إىل التحقري واال�ستهزاء والت�سلط واال�ستبداد و�إلغاء
ال�شخ�صية و�إحلاق الأذى بالنف�س (العطار. )2000 ،
كما يرى ميلبورن � ) )Milburn, 2005أن هناك عالق ًة قوي ًة بني االنحرافات
ال�سلوكية والعنف واملهارات االجتماعية ،وعادة ما ت�ستخدم برامج املهارات االجتماعية
كا�ستجابة للعديد من امل�شكالت االجتماعية التي حتدث مع الأفراد عندما يتعر�ضون
ال�ضطرابات �سلوكية وانفعالية وخا�صة العنف والإدمان .و�إن غياب القدرة على التوا�صل
االجتماعي وا�ستخدام لغة احلوار بني الأفراد ي�ؤدي يف الغالب �إىل العنف والعنف املقابل .

أمناط العنف الطالبي:
♦ ♦العنف اجل�سدي :وهو ال�سلوك العنيف املوجه نحو الذات� ،أو الآخرين لإحداث الأمل
والأذى �أو املعاناة لل�شخ�ص الآخر ،ومن �أمثلة هذا النوع من العنف ال�رضب �أو الدفع �أو
الركل (الطيار. )2005 ،وي�شري �شانون (� )Shannon, 2006أن العنف اجل�سدي قد يكون
75

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

د .محمد سليمان خريسات
د .احمد علي جروان

فردي ًا �أو جماعياً ،وهو يت�ضمن جميع ال�سلوكات التي متار�س با�ستخدام احلركة اجل�سدية يف
االعتداء على الآخرين �أو الأ�شياء كال�رضب ،والركل ،و�شد ال�شعر .
♦ ♦العنف اللفظي :وهو تهديد الآخرين و�إيذا�ؤهم عن طريق الكالم ،والألفاظ البذيئة
النابية ،واال�ستهزاء والتهكم وال�سخرية ،وعادة ما يبد�أ العنف اللفظي ثم يتبعه العنف
اجل�سدي ،ويكون الق�صد منه يف هذه احلالة الك�شف عن قدرات الآخرين و�إمكاناتهم ،قبل
الإقدام على توجيه العنف اجل�سدي �ضدهم (اخلريف. )1993 ،ويتمثل هذا النوع من العنف
�أي�ضا بالقذف بال�سوء� ،أو التهديد �أو الإكراه ،والإعجاب بالنف�س� ،أو رفع ال�صوت يف املمرات،
وال�رصاخ و�إعاقة حركة الآخرين يف �أثناء املرور (العرود. )2005 ،
♦ ♦العنف الرمزي :ويق�صد به التمتع با�ستخدام العنف وا�ستخدام طرق تعبريية �أو
رمزية للتعبري عنه ،حتدث نتائج نف�سية وعقلية واجتماعية لدى املوجه نحوه العنف ،ورمبا
ينفذ بطرق غري لفظية كاحتقار الآخرين� ،أو توجيه الإهانة لهم ،كاالمتناع عن النظر �إىل
ال�شخ�ص الذي يكن له العداء� ،أو النظر �إليه بطريقة تدل على ازدرائه وحتقريه (�آل ر�شود،
. )2000
وفيما يتعلق ب�سلوك العنف عند الطلبة �أ�شارت درا�سة ويليام التي �أجريت يف م�ؤ�س�سات
التعليم املدر�سي والتعليم العايل� ،أن معظم �سلوكيات العنف تنتج عن طالب ي�أتون من �أ�رسة
تعاين من درجة عالية من الإدمان� ،أو ال�ضغوط االقت�صادية� ،أو االجتماعية� ،أو ال�سلوك
الإجرامي ،كما يظهر بع�ض �أفرادها �سلوكا ال اجتماعيا (. )William, 2006
ت�شهد اجلامعات ب�شكل عام واجلامعات الأردنية ب�شكل خا�ص العديد من التحديات
التي من �أبرزها العنف الطالبي ،الأمر الذي يحتم �إيالء هذه ال�رشيحة جل االهتمام،
لإك�سابهم العديد من املهارات احلياتية ليتمكنوا من العي�ش ب�إيجابية يف هذا املجتمع ،مع
�رضورة االنتباه �إىل �أن هناك العديد من العوامل النف�سية ،واالجتماعية ،امل�ؤثرة يف الطالب
اجلامعي ،واملتفاعلة مع بع�ضها ،مبلورة �سلوك ًا من�شق ًا عن املعايري االجتماعية يف معظم
الأحيان (ال�رشيفني. )2009 ،
وتتعدد مربرات االهتمام املتزايد بهذا املو�ضوع ،لأن اجلامعة مكان خا�ص لتهذيب
ال�شباب ،وعمليات العنف تهدد الأمن يف اجلامعات ،مما يجعلها غري �آمنة �أو فعالة .ولقد
ذكر موري�سون و�آخرون (� )Morrison,et al, 1994أن اجلامعات الفعالة هي جامعات
�آمنة و�أقل عر�ضة لهجوم العنف ،وقد �أكدوا على �سبيل املثال �أن الطلبة الذين يعي�شون
احلياة اجلامعية ب�صورتها ال�صحية يكونون ملتزمني جتاه اجلامعة ،ولديهم فر�ص عديدة
املهمات الأكادميية ويكونون �أقل ميال ال�ستخدام العنف جتاه
للم�شاركة والنجاح يف
َّ
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زمالئهم الطلبة وجتاه الأ�ساتذه وجتاه اجلامعة نف�سها ،ولهذا ف�إن االهتمام بهذه الظاهرة
يهدف �إىل وجود جامعة فعالة خالية من العنف  .ويرى كل من فالنريى وكوين – لريينج
(� )Flannery & Quinn- Leering, 2000أنه يكمن دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
تعزيز ال�صحة النف�سية للطالب ،واحلد من العنف من خالل تعريف الطلبة مبخاطر العنف؛
حيث �إن معظم الطلبة لديهم خربات قليلة عن العنف ،ورمبا يحتاجون �إىل م�ساعدة من �أجل
التعامل مع الآثار ال�سلبية للعنف .
ومن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل العنف الطالبي يف اجلامعات ما يتعلق بالعوامل
النف�سية ،وهي �أ�سباب ذات �أ�صل ومن�ش�أ نف�سي تتعلق بالنمو النف�سي امل�ضطرب يف الطفولة،
وعدم �إ�شباع احلاجات ال�رضورية للفرد ،وا�ضطرابات العالقات ال�شخ�صية واالجتماعية
.وقد تظهر بع�ض اال�ضطرابات ال�سلوكية يف ال�شخ�صية ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة التطور غري
ال�سليم يف ال�شخ�صية ويتمثل هذا يف عدم الن�ضج االنفعايل والعجز عن حتمل امل�س�ؤولية,
ومن بني العوامل النف�سية املهمة حرمان الطفل من حنان الأم يف مرحلة الطفولة املبكرة،
حيث �أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن الن�ش�أة بعيداً عن اجلو الأ�رسي ي�ساعد على ن�شوء اال�ضطرابات
ال�سلوكية ,و�إحداث خلل يف البيئة النف�سية .فعدم القدرة على مواجهة الظروف الطارئة,
والنظر �إىل البيئة النف�سية على اعتبار �أنها �أحد العوامل املهيئة ملمار�سة العنف ،يعني ب�أن
هناك �إمكانية يف تغيري البيئة النف�سية ال�ضعيفة بعد توجيهها لت�صبح �أكرث قوة وتعديلها
نحو الأف�ضل (عبد الرحمن( ، )2000 ,العي�سوي. )2001 ,وي�ؤكد كيا�سكار (Kiaskar,
 )1997على �أن طالب اجلامعات هم يف مرحلة انتقالية بني مرحلتي املراهقة والر�شد،
ولهم �أمناط خا�صة من ال�ضغوط النف�سية التي يواجهونها يف حياتهم ،وتتمثل يف مواجهة
�ضغوط االمتحانات واملناف�سة من �أجل النجاح ,وبع�ض امل�شكالت اجلن�سية ,و�إقامة الطلبة
مع الأ�صدقاء ,وتعر�ضهم للعديد من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية دون وجود م�ساندة
اجتماعية �أو عاطفية كافية من �أ�رسهم ,كل هذه الأ�شكال جتعل لدى ه�ؤالء الطلبة م�ستويات
مرتفعة من ال�ضغوط امل�ؤدية �إىل ارتكاب العنف .وللعوامل االجتماعية واالقت�صادية كذلك
دور يف العنف الطالبي يف اجلامعات ،فغياب الر�ؤيا ال�سليمة وعدم وجود هدف من�شود من
�أبرز الأ�سباب التي تدفع الطالب �إىل القيام ب�سلوك غري �سوي ،حيث �إنه ال يدرك �أو ال يكرتث
ملا �سيرتتب على هذا الت�رصف من تبعات �سيئة قد ت�ؤدي �إىل حرمانه من احل�صول على
م�ؤهل علمي ،ي�ضمن له عي�ش ًا كرمياً� ،إال �أن هناك �أ�سباب ًا اجتماعية كثرية ميكن �أن تكون
�سبب ًا ب�سلوك عدواين� ،أو مقرتنة به ،كالتع�صب القبلي �أو املجتمعي ،فمن املمكن ا�ستثارة
حمية الفرد لأ�سباب ال عالقة لها بالبعد الع�شائري ،ليت�سع نطاق النزاع لي�شمل فئات
جتمعها هوية م�شرتكة دفاع ًا عن ذلك اجلزء النف�سي ،الذي يرتبط مبجموعة معينة ،ومن �أهم
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�أ�سباب ردة الفعل هذه ،اقت�صار دائرة التفاعل االجتماعي للفرد على الفئة التي ينتمي �إلهيا
(ر�ضوان. )2002 ،وللعوامل الأكادميية والإدارة اجلامعية �أي�ضا دور يف العنف الطالبي يف
اجلامعات ،ف�ضعف التح�صيل الأكادميي هو من �أهم عوامل الإحباط لدى الطلبة ،مما يجعلهم
�أكرث عر�ضة لال�ستفزاز و�أكرث ان�سياق ًا وراء الت�رصفات ال�سلبية ،وعدم االكرتاث مب�صائرهم
.هذا االرتباط بني �ضعف التح�صيل الأكادميي ،وبني امل�شاركة يف امل�شاجرات ،و�أعمال
العنف وا�ضح وجلي من مراجعة الأو�ضاع الأكادميية له�ؤالء الطلبة ،ف�إن ن�سبة كبرية منهم
من ذوي املعدالت املتدنية جداً �أو من املنذرين �أكادمييا ،فقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل
�أنه كلما ازدادت املعدالت الرتاكمية للطالب قلت ن�سبة م�شاركتهم بامل�شاجرات الطالبية
(خم�ش. )2007 ،
وقد ت�أخذ مظاهر العنف �شك ًال مبا�رشاً يوجه فيه العنف �إىل مو�ضوع العنف الأ�صلي
املثري ال�ستجابة العنف ،كاملدر�س ذاته� ،أو الإداري� ،أو الطالب� ،أو �شك ًال غري مبا�رش يوجه
فيه العنف �إىل �أحد رموز املو�ضوع الأ�صلي ،فمث ًال عندما يثري املدر�س طالب ًا يت�سم بالعنف،
وال ي�ستطيع هذا الطالب توجيه عنفه �إىل املدر�س ذاته لأي �سبب من الأ�سباب؛ يوجه العنف
حينئذ �إىل �أي �شيء خا�ص بهذا املدر�س (الطيار. )2005 ،
ويرى الباحثان �أن العنف هو كل فعل �أو رد فعل ل�سلوك عدواين ي�ؤدي �إىل �إحلاق �أذى
نف�سي �أو ج�سدي بالآخرين �أو باملمتلكات اخلا�صة �أو العامة .فالعنف تعبري عن غريزة
مت�أ�صلة يف الطبيعة الإن�سانية تعمل العوامل االجتماعية املحيطة ،والتن�شئة على تعزيز
هذه الغريزة �أو احلد منها ،وكما تلعب العوامل النف�سية والف�سيولوجية التي مير بها الفرد
دوراً يف �إبراز هذه الغريزة ،وظهور �أثرها يف املحيط ك�شعور الفرد بالإحباط �أو بال�صدمة
التي يتعر�ض لها خالل خو�ض ِه لتجربةٍ ما .

مشكلة الدراسة:
�إن املجتمع الطالبي �رشيحة من �رشائح املجتمع تت�أثر بامل�ؤثرات الداخلية واخلارجية
التي يتعر�ض لها املجتمع مبعناه ال�شامل .ويعد العنف �أحد هذه امل�ؤثرات التي �أ�صبحت
ذائعة االنت�شار يف الو�سط الطالبي ،وتعد م�شكلة العنف الطالبي يف اجلامعات الأردنية يف
ازدياد م�ستمر ،بحيث �أ�صبحت تقرتب من كونها ظاهرة ت�ؤرق القائمني على التعليم العايل
واملجتمع ب�شكل عام ،وذلك ملا لهذه الظاهرة من �آثار �سلبية ،تتعلق بعالقة الطالب مبجتمع
اجلامعة ،وبالأ�ساتذة وموجودات اجلامعة ،وباجلهاز التعليمي ،من جهة �أخرى ،وكذلك على
م�ستوى الأداء اجلامعي عند ه�ؤالء الطلبة وانخفا�ض م�ستوى حت�صيلهم .
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ومل تعد م�شكلة العنف الطالبي مقت�رصة على االثار ال�سلبية التي ترتكها داخل حرم
اجلامعة ،بل تعدت لت�ؤثر على املجتمع املحلي ،بحيث �أ�صبحت نتائجها متتد �إىل خارج
�أ�سوار اجلامعة ،وتلقي بظاللها على طبيعة العالقات االجتماعية بني الطلبة �أنف�سهم من
جهة ،وبني الطلبة وذويهم من جهة �أخرى .

أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
♦ ♦ما م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء
التطبيقية؟
♦ ♦هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى العنف الطالبي (وكل �أبعاده) لدى طلبة
كلية احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية ،تبع ًا ملتغريات جن�س الطالب
وتخ�ص�صه الأكادميي؟

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف تناولها مو�ضوع ًا مهم ًا يف البيئة العربية �إذ �إنها تهتم
بدرا�سة م�ستوى العنف الطالبي يف مرحلة مهمة وحا�سمة يف م�ستقبل الطلبة وهي املرحلة
اجلامعية� ،إذ �إن الطلبة الذين يعي�شون احلياة اجلامعية ب�صورتها ال�صحية يكون لديهم
املهمات الأكادميية .كما تكمن �أهميتها يف ت�أثريها
فر�ص عديدة للم�شاركة والنجاح يف
َّ
على م�ستوى �إقبال الطلبة يف هذه املرحلة على االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،و�سمعة
تلك امل�ؤ�س�سات حملي ًا وعربي ًا وعاملياً ،ذلك �أن هذه الظاهرة تلقي بظاللها على عالقة الطلبة
�أنف�سهم وعالقتهم باملجتمع املحلي الذي يعي�شون فيه .

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل بحث العالقة بني العنف الطالبي والتخ�ص�ص الأكادميي
للطالب وجن�سه ،وقد جاءت هذه الدرا�سة للك�شف عن م�ستوى العنف الطالبي لدى عينة
الدرا�سة وعالقته بالتخ�ص�ص الأكادميي للطالب وجن�سه؛ وقد �سعت الدرا�سة �إىل حتقيق

الهدفني الآتيني:

 معرفة م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة
البلقاء التطبيقية .
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 معرفة الفروق يف م�ستوى العنف الطالبي لدى الطلبة ،تبع ًا ملتغريي جن�س الطالب
وتخ�ص�صه الأكادميي .

مصطلحات الدراسة:
تعددت تعريفات العنف ،حيث مل يتفق الباحثون على تعريف حمدد له ،الختالف
ا�ستعماالته ،فهو ي�ستخدم يف و�صف �سلوك الإن�سان حينما يدافع عن بقائه وعن ذاته،
وي�ستخدم كذلك يف و�صف الفرد الن�شط الطموح ،ويف و�صف املجرم الذي يقتل �ضحيته
(. )Kort, 2001
ويعود مفهوم العنف (� ، )Violenceإىل الأ�صل الالتيني لكلمة ()Violentia
ويعني اال�ستخدام غري امل�رشوع للقوة املادية ،ب�أ�ساليب متعددة لإحلاق الأذى بالأ�شخا�ص
والإ�رضار باملمتلكات .ويعرف اجوفينو ( )Agovino, 2000العنف ب�أنه �سلوك �إيذائي
يقوم على �إنكار الآخرين كقيمة مماثلة للأنا ،وكقيمة ت�ستحق احلياة واالحرتام ،ومرتكزة
على ا�ستبعاد الآخر معنوي ًا �أو ج�سدي ًا .ويرى املغربي (� )1980أن العنف ا�ستجابة �سلوكية
تتميز ب�صفة انفعالية �شديدة ،قد تنطوي على انخفا�ض يف م�ستوى الب�صرية والتفكري .وتنظر
لطفي ( )2002للعنف بو�صفه خا�صية من خ�صائ�ص النوع الإن�ساين ،حيث ترى �أن ال�سلوك
العنيف مت�أ�ص ًال يف طبيعة الإن�سان البيولوجية .كما ترى يف العنف �سلوك ًا غري �سوي نظراً
للقوة امل�ستخدمة فيه ،والتي تن�رش املخاوف والأ�رضار ،وترتك �أثراً م�ؤمل ًا على الأفراد يف
النواحي االجتماعية ،واالقت�صادية التي ي�صعب عالجها يف وقت ق�صري .ومن ثم ف�إنه يدمر
�أمن �أفراد املجتمع و�أمانهم؛ باعتباره �سلوك ًا �إجرامي ًا يت�سم بالوح�شية نحو الأفراد والأ�شياء
من خالل التدمري وال�رضب والقتل .
ويعرف ال�صرييف ( )1994العنف ب�أنه امليل �إىل االعتداء والت�شاجر واالنتقام
وامل�شاركة واملعاندة وامليل للتحدي والتلذذ يف نقد الآخرين ،وك�شف �أخطائهم و�إظهارهم
مبظهر ال�ضعف �أو العجز ،واالجتاه نحو التعذيب والتنغي�ص وتعكري اجلو والت�شهري و�إحداث
الفنت والنوبات الغ�ضبية ب�صورها املختلفة املعروفة .ويعرفه حلمي ( )1999ب�أنه ممار�سة
القوة اجل�سمية لإنزال الأذى بالأ�شخا�ص �أو املمتلكات ،كما �أنه الفعل �أو املعاملة التي حتدث
�رضراً ج�سمي ًا �أو التدخل يف احلرية ال�شخ�صية .ويرى موير (� )Moyer, 1976أن العنف:
“ قيم �أو م�شاعر �أو اعتقادات ت�شجع النا�س على �إيقاع ال�رضر بالآخرين ،وذلك باالعتداء
عليهم �أو على ممتلكاتهم” .
وي�شري فالنريي (� )Falnerry, 2005أن العنف �أو ال�سلوك املرتبط به قد يعزى �إىل
عوامل نف�سية ترتبط ببنية الفرد� ،أو عوامل اجتماعية ترتبط بالبيئة االجتماعية للفرد؛
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فال�شخ�ص العنيف يحب التهجم على الآخرين ويت�صف ب�رسعة الإثارة والغ�ضب وال�سلبية
عال للعدائية ،و�أقل �شعوراً بالذنب
.عالوة على ذلك ف�إن الأ�شخا�ص العنيفني لديهم ميل ٍ
و�رسيعو الغ�ضب وقدرتهم على �ضبط انفعاالتهم متدنية .فقد تو�صلت درا�سة ت�شن وروبني
(� )Chen & Rubin, 1994إىل �أن الأطفال العنيفني ي�شعرون بتدين تقبل بيئتهم
االجتماعية لهم ،وي�شعرون بفتور العالقات االجتماعية يف حميطهم .
ويعرف الباحثان العنف الطالبي ب�أنه كل فعل �أو رد فعل ل�سلوك عدواين ي�ؤدي �إىل
�إحلاق �أذى نف�سي �أو ج�سدي بالآخرين �أو باملمتلكات اخلا�صة �أو العامة .ويتحدد يف هذه
الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س العنف الطالبي الذي �أعد خ�صي�صا
لهذا الغر�ض وامل�ستخدم لهذا الغر�ض ،والذي يتمتع بال�صدق والثبات .

حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة بالآتية:
♦ ♦احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة كلية احل�صن اجلامعية

التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن .

♦ ♦احلدود الزمانية :اقت�رصت الدرا�سة على الطلبة امل�سجلني خالل الف�صل الثاين من
العام اجلامعي 2013 2014-
♦ ♦احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة البكالوريو�س يف
التخ�ص�صات الآتية:
 التخ�ص�صات الهند�سية :هند�سة االت�صاالت والربجميات ،هند�سة التكييف والتربيد،
هند�سة ال�صناعات الكيميائية ،هند�سة االنتاج والآالت ،هند�سة املياه والبيئة .
 التخ�ص�صات االدارية واملالية :نظم املعلومات االدارية ،املحا�سبة .
 التخ�ص�صات الرتبوية :الرتبية املهنية .

الدراسات السابقة:
لدى مراجعة الأدب الرتبوي يالحظ �أن العديد من الدرا�سات الأجنبية قد تناولت العنف
لدى طلبة اجلامعات ،فقد �أجرى �شوك وجريتي وجورج و�سجر�ست (Shook, Gerrity,
 )Jurich, & Segrist, 2000درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العنف اللفظي واجل�سمي الناجم
عن املغازلة بني طلبة اجلامعة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )572طالب ًا وطالبة من طلبة
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اجلامعة .وقد �أو�ضحت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من العنف اللفظي واجل�سمي لدى طلبة
اجلامعة .كما �أو�ضحت النتائج �أي�ضا وجود �أثر ملتغري اجلن�س يف العنف اجل�سمي ،اذ �أ�شارت
النتائج اىل �أن الإناث �أكرث ا�ستخدام ًا للعنف اجل�سمي من الذكور .

و�أجرى ماركو�س وريو وجي�سلر وكوتلر وفلوري

(Marcus, Reio, Kessler,

 )Cutler, & Fleury, 2000درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى العنف ال�شخ�صي بني
طلبة اجلامعة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )385طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعية�.أظهرت
النتائج وجود م�ستوى مرتفع من العنف البدين لدى طلبة اجلامعة.كما �أظهرت النتائج وجود
�أثر ملتغري اجلن�س يف العنف البدين لدى طلبة اجلامعة ،اذ �أن الذكور �أكرث ا�ستخداما للعنف
البدين من الإناث.
و�أجرى �سبن�سيرن وويل�سن ( )Spenciner & Wilson, 2003درا�سة هدفت اىل
الك�شف عن العالقة بني التعر�ض للعنف وكل من الأمل النف�سي والأداء الأكادميي.تكونت
عينة الدرا�سة من ( )385طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعة.وقد �أظهرت النتائج عدم وجود
عالقة دالة �إح�صائي ًا بني التعر�ض للعنف والأداء الأكادميي.كما �أ�شارت النتائج اىل وجود
عالقة دالة موجبة بني التعر�ض للعنف والأمل النف�سي.

و�أجرى ليهرر وليهرر وزنك�سياجن

( )Lehrer Lehrer & Zhenxiang, 2009

درا�سة بهدف تقومي م�ستوى العنف لدى طلبة اجلامعات الت�شيلية.تكونت عينة الدرا�سة من
( )484طالبا و ( )466طالبة من طلبة جامعة �سانتياغو يف ت�شيلي�.أظهرت النتائج وجود
م�ستوى مرتفع من العنف اجل�سمي والنف�سي لدى طلبة اجلامعة.كما �أ�شارت النتائج �أي�ضا
اىل وجود �أثر لأ�ساليب التن�شئة الأ�رسية �أثناء مرحلة الطفولة بالعنف لدى طلبة اجلامعة.
كما �أجرى عكور وحجازي ( )Okour & Hijazi, 2009درا�سة للك�شف عن العالقة
بني العنف الأ�رسي والعنف لدى طلبة اجلامعات يف �شمال الأردن.تكونت عينة الدرا�سة من
( )1560طالبا وطالبة من طلبة ثالث جامعات يف �شمال الأردن�.أظهرت النتائج م�شاركة
( )%11.9من عينة الدرا�سة يف امل�شاجرات و�أعمال العنف التي حتدث يف اجلامعة.كما
�أ�شارت النتائج اىل �أن ( )%16.5من عينة الدرا�سة تعاين �أ�رسهم من خلل وظيفي.و�أ�شارت
النتائج �أي�ضا اىل �أن العنف يف اجلامعات يعود لأ�سباب �أكرثها �أثرا ما يتعلق بالعنف
الأ�رسي ،يليها املجتمع املحيط ،وو�سائل الإعالم واملدر�سة ،و�أخريا اجلامعة.

و�أجرى �أبا�سيبوجن وابيوال

و�أودوفيا ()Abasiubong, Abiola & udofia, 2011

درا�سة هدفت �إىل تقومي م�ستوى العنف لدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )515طالب ًا وطالبة من طلبة كليتي الطب والآداب يف جامعة �أويو ( )Uyoيف دلتا
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النيجر�.أظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من العنف عند طلبة كلية الآداب مقارنة بطلبة
كلية الطب.كما �أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر اجلن�س ،اذ
كان م�ستوى العنف اجل�سدي لدى الذكور مرتفع ًا مقارنة بالعنف لدى الإناث ،بينما كان
م�ستوى العنف اللفظي مرتفعا لدى االناث مقارنة بالذكور.
و�أجرى روجا�س وراميوندز ( )Rojas & Raimundez, 2011درا�سة بهدف تقومي
م�ستوى العنف اجل�سدي واللفظي والعاطفي بني اجلن�سني.تكونت عينة الدرا�سة من ()453
طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة �ساالمانكا (�.)Salamancaأ�شارت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر اجلن�س ،اذ كان م�ستوى العنف اجل�سدي لدى الذكور مرتفع ًا
مقارنة بالعنف لدى الإناث ،بينما كان م�ستوى العنف اللفظي والعاطفي مرتفع ًا لدى
الإناث مقارنة بالذكور.
كما �أجرى حج يحيى وزوي�سا ( )Haj- Yahia & Zoysa, 2011درا�سة بهدف حتديد
م�ستوى العنف الأ�رسي الذي تعر�ض له الطالب يف �أثناء الطفولة واملراهقة والآثار النف�سية
املرتتبة على التعر�ض للعنف.تكونت عينة الدرا�سة من ( )476طالب ًا وطالبة من طلبة الطب
يف اجلامعات ال�سرييالنكية�.أظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من العنف الأ�رسي بنوعيه
اجل�سمي والنف�سي الذي تعر�ض له طلبة اجلامعة يف �أثناء الطفولة واملراهقة.كما �أ�شارت
النتائج �أي�ضا اىل الآثار النف�سية املرتتبة على التعر�ض للعنف الأ�رسي ،كالقلق واالكتئاب
وا�ضطرابات النوم.
واجرى هيوون ودوجن ( )Heewon & Dong, 2011درا�سة هدفت �إىل التنب�ؤ بامليل
للعنف يف �ضوء اخل�صائ�ص ال�شخ�صية واالجتماعية لدى طلبة اجلامعة.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )405من طلبة جامعة الغرب الأو�سط (�.)Midwesternأظهرت النتائج
وجود عالقة بني ال�سمات ال�شخ�صية واالجتماعية ،كاالندفاع وامللل وتف�ضيل �أفالم العنف
والتع�صب للأقليات العرقية ،وبني �سلوك العنف لدى طلبة اجلامعة.
كما �أجرى لي�سوفا ودوجال�س ( )Lysova & Douglas, 2008درا�سة هدفت اىل
تقييم م�ستوى العنف لدى طلبة اجلامعات الرو�سية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )338طالب ًا
وطالبة من ثالث جامعات رو�سية�.أظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع من العنف اجل�سدي
والنف�سي عند طلبة اجلامعات الرو�سية.كما �أ�شارت النتائج �أي�ضا �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة اح�صائية لأثر اجلن�س يف العنف.

و�أجر ى مورينو كوبيلو�س و�سبيولفيدا
Gallego, 2013

جاليجو (�Moreno- Cubillos & Sepul

 )vedaدرا�سة بهدف تقومي م�ستوى العنف لدى طلبة التمري�ض يف83
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اجلامعات احلكومية الكولومبية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )81طالب ًا وطالبة من طلبة
اجلامعة�.أ�شارت النتائج �إىل تعر�ض ( )%70من الطلبة �إىل �أحد �أ�شكال العدوان ،وكان
العنف الأكرث �شيوع ًا “ا�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،التهكم ،االمياءات واملجامالت الفاح�شة،
العنف النف�سي ،العنف اللفظي ،التمييز ب�سبب املظهر اجل�سدي.
يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أن مو�ضوع العنف الطالبي يف اجلامعات قد حظي
باهتمام كبري من الباحثني ،فهناك العديد من الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع ،كون
العنف ي�شكل خطرا يهدد الأمن يف اجلامعات ،مما يجعلها غري �آمنة و�أقل فاعلية� ،إذ �إن
اجلامعات الفعالة هي جامعات �آمنة ،و�أقل عر�ضة لهجوم العنف.فقد تناولت بع�ض هذه
الدرا�سات حتديد م�ستوى العنف كدرا�سة مورينو كوبيلو�س و�سبيولفيدا جاليجو( (Mor e
 )no- Cubillos & Sepulveda- Gallego, 2013وتناولت درا�سات �أخرى حتديد
م�ستوى العنف يف �ضوء بع�ض املتغريات مثل متغري اجلن�س كدرا�سة �شوك وجريتي وجورج
و�سجر�ست ( )Shook, Gerrity, Jurich, & Segrist, 2000ودرا�سة ماركو�س وريو
وجي�سلر وكوتلر وفلوري ()Marcus, Reio, Kessler, Cutler, & Fleury, 2001
ودرا�سة �أبا�سيبوجن وابيوال و�أودوفيا ()Abasiubong, Abiola & udofia, 2011
ودرا�سة روجا�س وراميوندز ( )Rojas & Raimundez, 2011ودرا�سة لي�سوفا
ودوجال�س ( )Lysova & Douglas, 2011ومتغري التخ�ص�ص كدرا�سة �أبا�سيبوجن
وابيوال و�أودوفيا ( )Abasiubong, Abiola & udofia, 2011والتن�شئة الأ�رسية
كدرا�سة ليهرر وليهرر وزنك�سياجن ()Lehrer, Lehrer & Zhenxiang, 2009
ودرا�سة عكور وحجازي ( )Okour & Hijazi, 2009كما تناولت بع�ض الدرا�سات
العنف والآثار النف�سية املرتتبة عليه كدرا�سة حج يحيا وزوي�سا (& Haj- Yahia
 )Zoysa, 2011ودرا�سة �سبن�سيرن وويل�سن ()Spenciner & Wilson, 2003
وتناولت درا�سات �أخرى التنب�ؤ بامليل للعنف يف �ضوء اخل�صائ�ص ال�شخ�صية واالجتماعية
كدرا�سة هيوون ودوجن ( )Heewon & Dong, 2011كما تناولت بع�ض الدرا�سات
�أثر التعر�ض للعنف على الأداء الأكادميي كدرا�سة �سبن�سيرن وويل�سن (& Spenciner
.)Wilson, 2003
ويحاول الباحثان يف هذه الدرا�سة درا�سة العالقة بني العنف الطالبي والتخ�ص�ص
الأكادميي يف �ضوء متغري اجلن�س.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات الهند�سية،
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واالدارية واملالية ،والرتبوية يف كلية احل�صن اجلامعية ،امل�سجلني للف�صل الثاين من العام
الدرا�سي  2014-2013وبلغ عددهم ( )2500طالب ًا وطالبة – ح�سب �إح�صائيات ق�سم
القبول والت�سجيل –واختري ( )267طالب ًا وطالبة ،منهم ( )111طالب ًا و ( )156طالبة،
بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،حيث كانت ال�شعبة هي وحدة االختيار ،وروعي �أن تكون
م�شتملة على جميع امل�ستويات الدرا�سية (�أوىل ،وثانية ،وثالثة ،ورابعة ،وخام�سة فيما
يتعلق بطلبة التخ�ص�صات الهند�سية).واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
متغرياتها.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

ذكور

اناث

الكلي

الن�سبة املئوية

املتغري
هند�سية

666

99

165

%61.8

ادارية

27

27

54

%20.2

تربوية

18

30

48

%18

الكلي

111

156

267

%100

الن�سبة املئوية

%41.5

%58.5

%100

أداة الدراسة:
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س العنف اجلامعي الذي طوره الباحثتان ع�صفور ومنر
( )2012حيث قامتا ب�صياغة فقرات �أداة القيا�س ،و�صمم املقيا�س بطريقة ليكرت ،اذ بلغت
فقراته ( )33فقرة ،وا�ستخرج للمقيا�س خ�صائ�ص �سيكومرتية ،وطبق على طلبة جامعتي
بغداد وامل�ستن�رصية.
ويف الدرا�سة احلالية حتقق الباحثان من ال�صدق الظاهري للمقيا�س ،ليتنا�سب مع
البيئة الأردنية ،وذلك بعر�ضه على عدد من املحكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص البداء
�آرائهم واقرتاحاتهم اخلا�صة ب�صالحية الفقرات و�سالمة �صياغتها ،وقد اتفق املحكمون
على �إجراء بع�ض التعديالت التي مت الأخذ بها؛ من حيث حذف بع�ض الفقرات والإبقاء
على بع�ضها الآخر �أو تعديل بع�ضها ،وبذلك �أ�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية مكون ًا من
( )32فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد ،هي :العنف اجل�سمي وتقي�سه ( )8فقرات ،العنف اللفظي
وتقي�سه ( )10فقرات ،والعنف الرمزي وتقي�سه ( )14فقرة.
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وبغر�ض معرفة مدى و�ضوح الفقرات والبدائل وح�ساب الوقت الالزم للإجابة،
وحل�ساب معامل ارتباط بري�سون بني الدرجة الكلية على الأداة وكل بعد من �أبعادها ،وبني
طبق الباحثان املقيا�س على ( )68طالب ًا وطالبة من جمتمع
كل بعد والأبعاد الأخرىَّ ،
الدرا�سة وخارج عينة الدرا�سة.وقد تبني �أن الفقرات كانت وا�ضحة ،وكان الوقت الالزم
للتطبيق ( )12-10دقيقة ،وتبني �أي�ضا ارتباط الأبعاد بالأداة وا�ستقالل كل بعد عن
الأبعاد الأخرى.واجلدول ( )2يبني ذلك.
الجدول ()2
قيم معامالت ارتباط بيرسون بمقياس العنف الطالبي

البعد
اللفظي

اللفظي

اجل�سدي

الرمزي

الكلي

1

**0.871

**0.687

**0.923

1

**0.794

**0.962

1

**0.892

اجل�سدي
الرمزي
الكلي

1

**دالة احصائيا عند مستوى ()α = 0.05

ثبات املقياس:
حتقق الباحثان من االت�ساق الداخلي من خالل تطبيق املقيا�س على ( )68طالب ًا
وطالبة من جمتمع الدرا�سة وخارج عينة الدرا�سة ،وقد تراوحت قيم معامالت الثبات
ح�سب كرونباخ �ألفا بني ( )0.90-0.84بينما تراوحت القيم ح�سب الطريقة الن�صفية بني
( ، )0.86-0.74والتي ت�شري �إىل م�ستوى مقبول من الثبات يتيح ا�ستخدام هذه الدرا�سة.
واجلدول ( )3يو�ضح تلك القيم.
الجدول ()3
قيم ثبات االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا ،والطريقة النصفية ألبعاد مقياس العنف الطالبي

البعد

ثبات االت�ساق الداخلي (كرونباخ الفا) ثبات االت�ساق الداخلي (الطريقة الن�صفية

اللفظي

0.85

0.77

اجل�سدي

0.84

0.74

الرمزي

0.90

0.83

0.94

0.86

الكلي
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تصحيح املقياس:
يتدرج منط اال�ستجابة على املقيا�س من ابد�أ وت�أخذ درجة واحدة �إىل دائما ،وت�أخذ
خم�س درجات ،ومت اعتماد املعيار التايل للحكم على م�ستوى العنف الطالبي:
 الدرجات من ( )2.33-1م�ستوى منخف�ض
 الدرجات من ( )3.67-2.34م�ستوى متو�سط
 الدرجات من ( )5-3.68م�ستوى مرتفع

نتائج الدراسة:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية
احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن؟ للإجابة

عن هذا ال�س�ؤالُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات �أفراد العينة
جميعهم على مقيا�س العنف الطالبي ،وتبني �أن م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية
احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن كان منخف�ضاً ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات العينة (.)1.70
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً يف

م�ستوى العنف الطالبي (وكل �أبعاده) لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية
التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية تبعاً ملتغريات جن�س الطالب وتخ�ص�صه
الأكادميي؟ متت االجابة عن هذا ال�س�ؤال من جزاين:
هل يختلف م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية،
باختالف جن�س الطالب وتخ�ص�صه الأكادميي؟ للإجابة عن هذا اجلزءُ ،ح�سبت

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة على مقيا�س العنف الطالبي
ح�سب متغريي اجلن�س والتخ�ص�ص الأكادميي ،كما يبينها اجلدول (4).
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة على مقياس العنف الطالبي

املتغري
اجلن�س

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

امل�ستوى
ذكر

1.98

0.805

انثى

1.44

0.490

1.70

0.364

الكلي
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املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

هند�سية

1.52

0.492

ادارية

2.40

0.944

تربوية

1.43

0.297

1.70

0.364

الكلي

يتبني من اجلدول (� )4أن املتو�سط احل�سابي مل�ستوى العنف الطالبي لالناث بلغ
( ، )1.44بينما كان مرتفع ًا لدى الذكور بدرجة �أكرب من االناث ،اذ بلغ (.)1.98
كما يتبني من اجلدول ( )4وجدود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
عينة الدرا�سة على مقيا�س العنف الطالبي تبع ًا ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص الأكادميي.
وملعرفة داللة هذه الفروق اُ�ستخدم حتليل التباين الثنائي لأثر اجلن�س والتخ�ص�ص
الأكادميي يف العنف الطالبي ،ويبني اجلدول ( )5ذلك.
الجدول ()5
تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والتخصص األكاديمي في العنف الطالبي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف)

الداللة

م�صدر التباين
اجلن�س

11.474

1

11.474

29.244

0.060

التخ�ص�ص االكادميي

28.930

2

1.485

36.869

*0.012

اخلط�أ

103.188

263

0.392

931.050

267

الكلي

*مستوى الداللة االحصائية

يتبني من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية ( )α = 0.05تعزى لأثر
متغري اجلن�س يف م�ستوى العنف الطالبي.
كما يتبني من اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة اح�صائية ( )α = 0.05تعزى لأثر
متغري التخ�ص�ص الأكادميي يف م�ستوى العنف الطالبي ولبيان توجه الفروق اُ�ستخدمت
املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه ،كما هو مبني باجلدول (.)6
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الجدول ()6
نتائج اختبار شيفية لمعرفة داللة الفروق في العنف الطالبي تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

املتو�سط احل�سابي التخ�ص�ص الهند�سي التخ�ص�ص االداري التخ�ص�ص الرتبوي

امل�ستوى
التخ�ص�ص الهند�سي

1.52

-

*0.99

0.10

التخ�ص�ص االداري

2.42

*0.99

-

0.89

التخ�ص�ص الرتبوي

1.43

0.10

0.89

-

*مستوى الداللة االحصائية

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة االح�صائية
( )α = 0.05يف م�ستوى العنف الطالبي بني طلبة التخ�ص�صات الهند�سية وطلبة التخ�ص�صات
االدارية ل�صالح طلبة التخ�ص�صات االدارية.
وللإجابة عن اجلزء الثاين من ال�س�ؤال :هل يختلف م�ستوى العنف الطالبي ب�أبعاده
باختالف متغريي الدرا�سة؟ ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على �أبعاد العنف الطالبي ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على أبعاد العنف الطالبي

الذكور
االبعاد

اللفظي

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الهند�سي

66

1.75

0.691

99

1.44

0.414

االداري

27

2.81

1.11

27

1.98

0.743

الرتبوي

18

1.66

0.435

30

1.31

0.313

11

1.99

0.906

156

1.51

0.519

الهند�سي

66

1.59

0.709

99

1.21

0.277

االداري

27

2.31

1.20

27

1.97

0.960

الرتبوي

18

1.34

0.234

30

1.32

0.307

11

1.82

0.940

156

1.36

0.547

الكلي

اجل�سدي

االناث

الكلي
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الذكور
االبعاد

الرمزي

التخ�ص�ص

االناث

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الهند�سي

66

1.92

0.654

99

1.34

0.343

االداري

27

2.89

0.701

27

2.07

0.901

الرتبوي

18

1.76

0.412

30

1.26

1.89

11

2.13

0.166

156

1.46

0.551

الكلي

يتبني من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد عينة
الدرا�سة على �أبعاد مقيا�س العنف الطالبي.ولبيان توجه هذه الفروق اُ�ستخدم حتليل التباين
املتعدد ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
الجدول ()8
تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس والتخصص األكاديمي في أبعاد العنف الطالبي

املجال
اجلن�س

التخ�ص�ص

اخلط�أ

الكلي

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات قيمة (ف)

الداللة

االبعاد
اللفظي

11.474

1

11.474

29.244

0.063

اجل�سدي

9.672

1

9.672

23.531

*0.015

الرمزي

24.105

1

24.105

80.553

0.057

اللفظي

28.931

2

14.485

36.689

*0.008

اجل�سدي

35.908

2

17.954

43.678

*0.016

الرمزي

33.037

2

16.519

55.203

0.073

اللفظي

103.188

263

0.392

اجل�سدي

108.107

263

0.411

الرمزي

77.802

263

اللفظي

931.50

267

اجل�سدي

803.535

267

الرمزي

943.143

267

*مستوى الداللة االحصائية
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يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى البعد اجل�سدي تعزى
ملتغري اجلن�س.وملعرفة توجه هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار �شيفيه ،كما هو مبني يف
اجلدول (.)9
الجدول ()9
نتائج اختبار شيفيه على بعد الجسدي ،تبعا لمتغير الجنس

التخ�ص�ص االكادميي

املتو�سط احل�سابي

ذكور

اناث

ذكور

1.82

-

*0.1235

اناث

1.36

*0.8327

-

*مستوى الداللة االحصائية

يت�ضح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف م�ستوى بعد اجل�سدي ،بني الذكور واالناث ،ول�صالح الذكور.
كما يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى بعد اللفظي تبع ًا
ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي.وملعرفة توجه هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار �شيفيه كما هو
مبني يف اجلدول (.)10
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه على بعد اللفظي ،تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

املتو�سط احل�سابي

هند�سية

ادارية

تربوية

التخ�ص�ص االكادميي
هند�سي

1.56

-

*0.8327

0.1235

اداري

2.40

*0.8327

-

0.7563

تربوي

1.44

0.1235

0.7563

-

*مستوى الداللة االحصائية

يت�ضح من اجلدول ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.5يف م�ستوى بعد اللفظي ،بني طلبة التخ�ص�ص الهند�سي وطلبة التخ�ص�ص
االداري ،ول�صالح طلبة التخ�ص�ص االداري.
كما يتبني من اجلدول ( )8وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى بعد اجل�سدي تبعا
ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي.وملعرفة توجه هذه الفروق اُ�ستخدم اختبار �شيفيه كما هو
مبني يف اجلدول (.)11
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الجدول ()11
نتائج اختبار شيفيه على بعد الجسدي ،تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

املتو�سط احل�سابي

هند�سية

ادارية

تربوية

التخ�ص�ص االكادميي
هند�سي

1.92

-

0.7127

0.2135

اداري

2.69

0.7127

-

*0.8963

تربوي

1.76

0.2135

*0.8962

-

*مستوى الداللة االحصائية

يت�ضح من اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0.05يف م�ستوى بعد اجل�سدي ،بني طلبة التخ�ص�صات الرتبوية ،وطلبة التخ�ص�صات
الإدارية ،ول�صالح طلبة التخ�ص�صات الإدارية.

مناقشة النتائج:
◄◄مناق�شة املنتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
تبني �أن م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء
التطبيقية يف الأردن كان (� )1.70أي جاء منخف�ضاً.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
�شوك وجريتي وجورج و�سجر�ست ()Shook, Gerrity, Jurich, & Segrist, 2000
التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع من العنف اللفظي واجل�سمي لدى طلبة اجلامعة.كما
تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ماركو�س وريو وجي�سلر وكوتلر وفلوري (Marcus,
 )Reio, Kessler, Cutler, & Fleury, 2001التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع
من العنف اجل�سمي لدى طلبة اجلامعة .كما تختلف هذه النتيجة �أي�ضا مع نتيجة درا�سة
ليهرر وليهرر وزنك�سياجن ( ,)Lehrer Lehrer & Zhenxiang 2009التي �أ�شارت
�إىل وجود م�ستوى مرتفع من العنف اجل�سمي والنف�سي لدى طلبة اجلامعة.وتختلف هذه
النتيجة كذلك مع نتيجة درا�سة �أبا�سيبوجن وابيوال و�أودوفيا (Abasiubong, Abiola
 )& udofia, 2011التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع من العنف لدى طلبة اجلامعة..
كما تختلف هذه النتيجة �أي�ضا مع نتيجة درا�سة لي�سوفا ودوجال�س( (Lysova & Dou g
 )las, 2011التي �أ�شارت �إىل وجود م�ستوى مرتفع من العنف اجل�سمي والنف�سي عند طلبة
اجلامعات؛ وعليه فقد اتفقت هذه الدرا�سات على �أن طالب اجلامعات هم يف مرحلة انتقالية
بني مرحلتي املراهقة والر�شد ،ولهم �أمناط خا�صة من ال�ضغوط النف�سية التي يواجهونها
يف حياتهم ،وتتمثل يف مواجهة �ضغوط االمتحانات واملناف�سة من �أجل النجاح ,و�إقامة
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العالقات مع الأ�صدقاء ,وتعر�ضهم للعديد من امل�شكالت النف�سية واالجتماعية دون وجود
م�ساندة اجتماعية �أو عاطفية كافية من �أ�رسهم ,هذه الأ�شكال كلها جتعل لدى ه�ؤالء الطلبة
م�ستويات مرتفعة من ال�ضغوط امل�ؤدية �إىل ارتكاب العنف�.إال �أن هذه الدرا�سة �أكدت على
�أن هناك �إمكانية يف تغيري البيئة اجلامعية النف�سية ال�ضعيفة لت�صبح �أكرث قوة وتعديلها
نحو الأف�ضل ،من خالل توفري الأن�شطة الالمنهجية التي تبني قيم املى�شاركة لدى الطلبة،
وتبني �أوا�رص العالقة االجتماعية بني الأفراد يف �ضوء �صياغة اهتمامات م�شرتكة تقوم
على م�شاريع تتبناها جماعات الأن�شطة الطالبية مبجاالتها املتعددة ،هذه الأن�شطة التي
�أخذت �إدراة الكلية على عاتقها قيامها وا�ستمراريتها ،لأن اجلامعة مكان خا�ص لتهذيب
ال�شباب ،وعمليات العنف تهدد الأمن يف اجلامعات ،مما يجعلها غري �آمنة �أو فعالة.ولقد
ذكر موري�سون و�آخرون (� )Morrison,atal, 1994أن اجلامعات الفعالة هي جامعات
�آمنة و�أقل عر�ضة لهجوم العنف ،وقد �أكدوا على �سبيل املثال �أن الطلبة الذين يعي�شون
احلياة اجلامعية ب�صورتها ال�صحية يكونون ملتزمني جتاه اجلامعة ،ولديهم فر�ص عديدة
للم�شاركة والنجاح يف املهام الأكادميية ويكونون �أقل ميال ال�ستخدام العنف جتاه زمالئهم
الطلبة وجتاه الأ�ساتذه وجتاه اجلامعة نف�سها    ،ويرى كل من فالنريى وكوين – لريينج
(� )Flannery & Quinn- Leering, 2000أنه يكمن دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
تعزيز ال�صحة النف�سية للطالب ،واحلد من العنف من خالل تعريف الطلبة مبخاطر العنف؛ هذا
الدور الذي تبناه �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية؛ وكذلك ف�إن معظم الطلبة لديهم خربات
قليلة عن العنف ،ورمبا يحتاجون �إىل م�ساعدة من �أجل التعامل مع الآثار ال�سلبية للعنف.

◄◄مناق�شة املنتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين:
يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة االح�صائية
( )α = 0.05تعزى الثر اجلن�س يف م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة كلية احل�صن
اجلامعية.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة لي�سوفا ودوجال�س( (Lysova & Dou g
 )las, 2011التي �أ�شارت اىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية لأثر اجلن�س يف العنف
الطالبي يف اجلامعات.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �شوك وجريتي وجورج
و�سجر�ست ( )Shook, Gerrity, Jurich, & Segrist, 2000التي �أ�شارت �إىل وجود
�أثر ملتغري اجلن�س يف العنف.كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ماركو�س وريو وجي�سلر
وكوتلر وفلوري ( )Marcus, Reio, Kessler, Cutler, & Fleury, 2001التي
�أ�شارت �إىل وجود �أثر ملتغري اجلن�س يف العنف لدى طلبة اجلامعة.كما تتفق هذه النتيجة
كذلك مع نتيجة درا�سة �أبا�سيبوجن وابيوال و�أودوفيا (& Abasiubong, Abiola
 )udofia, 2011التي �أ�شارت �إىل وجود �أثر ملتغري اجلن�س يف العنف لدى طلبة اجلامعة.
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وتتفق هذه النتيجة �أي�ضا مع نتيجة درا�سة روجا�س وراميوندز( (Rojas & Raimu n
 )dez, 2011التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر اجلن�س يف العنف لدى
طلبة اجلامعة.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن طلبة اجلامعة ذكوراً و�إناث ًا لديهم
فر�ص متكافئة للم�شاركة يف الأن�شطة الالمنهجية ،وتنمية املهارت احلياتية ،حيث �أنها
متاحة يف البيئة اجلامعية للذكور واالناث على حد �سواء�.إ�ضافة �إىل حتقيق فر�ص النجاح
الأكادميي ،والذي يعد م�ؤ�رشاً حلياة جامعية �صحية بعيدة عن العنف الطالبي.
كما يالحظ وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة االح�صائية
( )α = 0.05تعزى الثر التخ�ص�ص الأكادميي يف م�ستوى العنف الطالبي بني طلبة
التخ�ص�صات الهند�سية وطلبة التخ�ص�صات االدارية ول�صالح طلبة التخ�ص�صات االدارية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبا�سيبوجن وابيوال و�أودوفيا (Abasiubong,
 )Abiola & udofia, 2011التي �أ�شارت اىل وجود �أثر ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي
يف م�ستوى العنف الطالبي لدى طلبة اجلامعة ،حيث �أظهرت النتائج وجود م�ستوى مرتفع
من العنف عند طلبة كلية الآداب مقارنة بطلبة كلية الطب.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف
�ضوء �أن البيئة الثقافية واالجتماعية والتعليمية ت�سهم يف حتديد الأمناط ال�سلوكية ،كما
�أن طبيعة املواد التعليمية التي يدر�سها الطلبة ،ت�سهم يف النمو الروحي لدى الطلبة وتزيد
من قدرتهم على التكيف مع البيئة االجتماعية واملادية يف كافة الأحوال والظروف.كما
�أن طلبة التخ�ص�ص الهند�سي �أ�صال هم من الطلبة الأكرث تفوق ًا يف الثانوية العامة ،مقارنة
بطلبة التخ�ص�ص الإداري واملايل� ،إ�ضافة �إىل �أن طلبة التخ�ص�ص الهند�سي بحاجة ما�سة
�إىل مزيد من الوقت للدرا�سة خارج قاعة املحا�رضات ،وبالتايل لي�س لديهم املزيد من �أوقات
الفراغ التي قد ي�شغلها بع�ض الطلبة بامل�شاجرات ،فهم يجدون ويجتهدون جتنب ًا ل�ضعف
التح�صيل الأكادميي الذي يعد من �أهم عوامل الإحباط لدى الطلبة ،مما يجعلهم �أكرث عر�ضة
لال�ستفزاز و�أكرث ان�سياق ًا وراء الت�رصفات ال�سلبية ،وعدم االكرتاث مب�صائرهم.هذا االرتباط
بني �ضعف التح�صيل الأكادميي ،وبني امل�شاركة يف امل�شاجرات ،و�أعمال العنف وا�ضح
وجلي من مراجعة الأو�ضاع الأكادميية له�ؤالء الطلبة ،ف�إن ن�سبة كبرية منهم من ذوي
املعدالت املتدنية جداً �أو من املنذرين �أكادميياً ،فقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أنه كلما
ازدادت املعدالت الرتاكمية للطالب قلت ن�سبة م�شاركتهم بامل�شاجرات الطالبية (خم�ش،
.)2007
ويتبني �أي�ض ًا عدم وجود فروق دالة اح�صائيا تعزى ملتغري اجلن�س يف م�ستوى العنف
الطالبي لكال البعدين اللفظي والرمزي.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبا�سيبوجن
وابيوال و�أودوفيا ( )Abasiubong, Abiola & udofia, 2011التي �أ�شارت �إىل
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وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لأثر اجلن�س م�ستوى العنف اللفظي� ،إذ كان مرتفع ًا لدى
االناث مقارنة بالذكور.كما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة روجا�س وراميوندز
( )Rojas & Raimundez, 2011التي �أ�شارت اىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
لأثر اجلن�س� ،إذ كان م�ستوى العنف اللفظي مرتفع ًا لدى الإناث مقارنة بالذكور .وميكن
تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء الت�شابه الثقايف واالجتماعي لدى الطلبة من كال اجلن�سني،
ذكوراً و�إناثاً.
كما يالحظ وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة االح�صائية
( )α = 0.05تعزى لأثر اجلن�س يف م�ستوى العنف الطالبي للبعد اجل�سدي� ،إذ �أ�شارت النتائج
�إىل وجود فروق بني الذكور والإناث ،ول�صالح الذكور.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
�شوك وجريتي وجورج و�سجر�ست ()Shook, Gerrity, Jurich, & Segrist, 2000
التي �أ�شارت �إىل وجود �أثر ملتغري اجلن�س يف العنف اجل�سدي ،كما تختلف هذه النتيجة مع
نتيجة الدرا�سة ذاتها التي �أ�شارت �إىل �أن الإناث �أكرث ا�ستخدام ًا للعنف اجل�سدي من الذكور.
كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ماركو�س وريو وجي�سلر وكوتلر وفلوري( (Ma r
 )cus, Reio, Kessler, Cutler, & Fleury, 2001التي �أظهرت وجود �أثر ملتغري
اجلن�س يف العنف اجل�سدي لدى طلبة اجلامعة� ،إذ �إن الذكور �أكرث ا�ستخدام ًا للعنف البدين
من الإناث.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة �أبا�سيبوجن وابيوال و�أودوفيا( (Abasi u
 )bong, Abiola & udofia, 2011التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
لأثر اجلن�س� ،إذ كان م�ستوى العنف اجل�سدي لدى الذكور مرتفع ًا مقارنة بالعنف لدى الإناث.
وتتفق هذه النتيجة �أي�ض ًا مع نتيجة درا�سة روجا�س وراميوندز( (Rojas & Raimu n
 )dez, 2011التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة اح�صائية لأثر اجلن�س� ،إذ كان م�ستوى
العنف اجل�سدي لدى الذكور مرتفع ًا مقارنة بالعنف لدى االناث.وميكن تف�سري هذه النتيجة
يف �ضوء العوامل الثقافية ،وما تت�ضمنه من عادات وتقاليد وقيم ،بعدم التقبل االجتماعي
للفتاة يف امل�شاركة بامل�شاجرات م�ستخدمة القوة الع�ضلية واجل�سدية ب�شكل عام ،ويف بيئة
تعليمية جامعية خمتلطة ب�شكل خا�ص.كما �أن البنية اجل�سمية للذكور �أكرث قوة من االناث،
�إذ �إن الذكور يتفوقون على الإناث يف هذه املرحلة العمرية يف القوة الع�ضلية.
ويتبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )α = 0.05تعزى لأثر التخ�ص�ص الأكادميي يف م�ستوى العنف الطالبي للبعد الرمزي.
كما يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة االح�صائية
( )α = 0.05تعزى لأثر التخ�ص�ص الأكادميي يف م�ستوى العنف الطالبي للبعد اللفظي،
�إذ �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني طلبة التخ�ص�ص الهند�سي وطلبة التخ�ص�ص الإداري
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واملايل ،ول�صالح طلبة التخ�ص�ص الإداري واملايل.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء
�أن طلبة التخ�ص�ص الهند�سي هم من ذوي التح�صيل املرتفع يف الثانوية العامة ،فاحلد
الأدنى للقبول يف التخ�ص�ص الهند�سي ال يقل عن ( )80وهذا م�ؤ�رش على �أنهم يبذلون مزيداً
من اجلهد لتحقيق �أهدافهم ،كما �أنهم ال يعانون من م�شكلة وقت الفراغ الذي قد ي�ؤدي �إىل
االنحراف ب�أ�شكاله املختلفة ،وهذا قد ال يتوافر لدى طلبة التخ�ص�ص الإداري واملايل بنف�س
الدرجة.
كما يتبني �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة االح�صائية
( )α = 0.05تعزى لأثر التخ�ص�ص الأكادميي يف م�ستوى العنف الطالبي للبعد اجل�سمي،
�إذ �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني طلبة التخ�ص�ص الإداري واملايل وطلبة التخ�ص�ص
الرتبوي ،ول�صالح طلبة التخ�ص�ص الإداري واملايل.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء
�أن البيئة الثقافية واالجتماعية والتعليمية هي التي حتدد الأمناط ال�سلوكية ،فاملواد
التعليمية التي يدر�سها طلبة التخ�ص�ص الرتبوي ،مبا تت�ضمنه من درا�سات تربوية ونف�سية
و�سلوكية ،ت�سهم يف النمو الروحي لدى الطلبة ،وتزيد من قدرتهم على التفاعل االجتماعي،
وتك�سبهم مهارات التوا�صل االجتماعي وحل امل�شكالت� ،أما املواد التعليمية التي يدر�سها
طلبة التخ�ص�ص الإداري واملايل ،فكثري منها يدر�س بطريقة علمية بحتة ،بعيداً عن اجلوانب
الروحية.كما يرى ميلبورن ( )Milburn, 2005ف�إن هناك عالقة قوية بني االنحرافات
ال�سلوكية والعنف واملهارات االجتماعية ،وعادة ما ت�ستخدم برامج املهارات االجتماعية
كا�ستجابة للعديد من امل�شكالت االجتماعية ،والتي حتدث مع الأفراد عندما يتعر�ضون
ال�ضطرابات �سلوكية وانفعالية.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ميكن التو�صية مبا ي�أتي:
1.1العمل على ا�ستمرارية تبني اجلامعة لربامج المنهجية تقلل من �أوقات الفراغ لدى

الطلبة ،وتزيد من م�ستوى م�شاركتهم ب�أعمال نافعة تقلل من فر�ص العنف لدى الطلبة.
�2.2إجراء درا�سات حول فاعلية برنامج تدريبي يف احلد من العنف اجلامعي.
�3.3إجراء درا�سات حول العالقة بني امل�ستوى االجتماعي للطلبة والعنف الطالبي.
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