الدراسات العميا
عمادة ّ
جامعة القدس

الجامعي لدى طمبة جامعتي القدس واليرموؾ – دراسة مقارنة
درجة العنؼ
ّ

نهيؿ محمود محمد العواودة

رسالة ماجستير

القدس /فمسطيف
1436هػ2015/ـ

الجاهعْ لدل طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ – دراسة هقارىة
درجة العىؼ
ّ

إعداد الطالبة:
ىٍٓؿ هحهكد هحهد العكاكدة

ا٘سٛهٓة
بكالكرٓكس لغة عر ّبٓة هف جاهعة ا٘هاـ هحهد بف سعكد
ّ

إشراؼ الدكتكرة :سٍٓر الصباح

فسْ
الرسالػة استكهػا ٚلهتطمبات درجػة الهاجستٓر فْ ا٘رشاد ّ
ق ّػدهت ٌذي ّ
الى ّ
الدراسات العمٓا /جاهعة القدس.
بكم فْ كمّّٓة التّربٓة /عهادة ّ
كالتّر ّ

القدس /فمسطٓف
3416ق1035/ـ

جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا

برنامج ماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي

الرسالة
إجازة ّ
الجامعي لدى طمبة جامعتي القدس واليرموؾ – دراسة مقارنة
درجة العنؼ
ّ
اسػـ الطالب :نهيؿ محمود محمد العواودة
الرقـ الجامعي21212386 :

اسـ المشرؼ :الدكتورة سهير سميماف الصباح
الرسػػالة وأجيػػزت بتػػاري
نوقشػػت هػػذر ّ
وتوقيعاتهـ:
د .سٍٓر سمٓهاف الصباح
د .آاد الحٛؽ
أ.دٓ.كسؼ ذٓاب عكاد

2015/5/ 3ـ مػػف لجنػػة المناقشػػة المدرجػػة أسػػماؤهـ

رئٓس لجىة الهىاقشة
ههتحىا داخمٓا
ههتحىا خارجًّٓا

القدس /فمسطيف

1436هػ 2015/ـ

اإلهداء

فكؽ ،كقد فارقا
حب العمـ كالتّعمّـ
كحب التّ ّ
ّ
أٌدم بحثْ ٌذا إلِ هف زرعا فْ قمبْ ّ
هٓز كالتّ ّ
أهْ الطاٌرتٓف
مهْ ،إلِ ركح أبْ كركح ّ
الحٓاة عمِ أهؿ أف ٓرٓاىْ فْ ٌذا الهستكل الع ّ
الرحهة.
فْ جىة الخمد -إف شاء ا﵀ ،عمٍٓها ّ

كأٌدًٓ إلِ فمذات كبدم أبىائْ كبىاتْ سكىٓا ،كصٍٓب ،كسىاف ،كبتكؿ ،كاسٓؿ ،كقصْ،
سىدا قكٓٓف لْ فْ
كٌتكف الذٓف تحهمكا هعاىاة بعدم كفراقْ عىٍـ لهدة عاهٓف كٌها دافعانك ن
إكهاؿ كهكاصمة دراستْ.
أخص باٌ٘داء أخْ الحبٓب الدكتكر زٓف العابدٓف كزكجتً سكىٓا ،فقد كاف لٍها الفضؿ-
ك ّ
الدؤكب.
الدرجة
العمهٓة عبر دعهٍها الهتكاصؿ لْ كتشجٓعٍها ّ
بعد ا﵀ -فْ ىٓؿ ٌذة ّ
ّ
كتقدهت بدعهٍـ (عصاـ ،كحساـ ،باسـ).
كالِ إخكتْ
اٖحبة الذٓف أىست بقربٍـ ّ
ّ
اٖعزاء الهغتربٓف الذٓف تابعكىْ عف بعد.
ك ٚأىسِ إخكتْ
ّ

الباحثة :نهيؿ العواودة
جامعة القدس

إقرار
الرسػػالة ّأىٍػػا قػ ّػدهت إلػػِ جاهعػػة القػػدس لىٓػػؿ درجػػة الهاجسػػتٓر كأثىٍػػا ىتٓجػػة أبحػػاثْ
أُقػ ّػر أىػػا ّ
هقدهػػة ّ
أم جزء هىٍا لػـ ٓق ّػدـ لىٓػؿ ّأٓػة
تهت ا٘شارة إلًٓ حٓثها كرد ،كأ ّ
الرسالة أك ّ
ّ
ثف ٌذي ّ
الخاصة باستثىاء ها ّ

أم جاهعة أك هعٍد.
درجة عمٓا فْ ّ

التّكقٓع..........................
اٚسـ :ىٍٓؿ هحهكد هحهد العكاكدة
التارٓخ2015/05/01 :ـ

أ

شكر وتقدير:
ٓسرىْ أف أتقدـ بكافر ال ّشكر كاٚهتىاف إلِ أستاذتْ كهشرفتْ
اىطٛقنا هف العرفاف بالجهٓؿ ّ
فإىً ّ
قدهتً لْ هف عكف كهساعدة فْ سبٓؿ إىجاز رسالتْ ٌذي عمِ أحسف
الدكتكرة سٍٓر الصباح عمِ ها ّ

ضٓئا فْ طرٓؽ العمـ.
كجً .كأسأؿ ا﵀ أف ٓطٓؿ فْ عهرٌا كأف ٓهتّعٍا
بالصحة كالعافٓة لتبقِ ىبراسا ه ن
ّ
كٓ ٚفكتىْ أف أتقدـ أٓضا بالشكر الجزٓؿ إلِ لجىة الهىاقشة الهحترهة الهؤلّفة هف:
د .سٍٓر الصباح

د .آاد الحٛؽ.

أ.دٓ .كسؼ ذٓاب عكاد.

القٓهة عمٍٓا كقد أخذت بٍا جهٓعٍا.
الرسالة كتقكٓهٍا كابداء الهٛحظات ّ
عمِ ّ
تفضمٍـ بقراءة ّ

الباحثة :نهيؿ العواودة

ب

مصطمحات الدراسة:
ٓحا ب ًّ
ػدائٓا
اىٓة ك ّ
حضر كالتّهدف تستثهر فًٓ الطاقات العدك ّ
العنؼ :سمكؾ بعٓد عف التّ ّ
الدكافع استثها انر صر ن
كالض ػرب كالتّقتٓػػؿ لٛف ػراد كالتّكسػػٓر كالتّػدهٓر لمههتمكػػات باسػػتخداـ القػ ّػكة ٘ك ػراي الخصػػـ كقٍري(عمٓهػػات
ّ
كالسعكد.)2006 ،

كعىافػة :لػـ ٓرفػؽ بػً
العنؼ لغ ًةٓ :رجع أصؿ كمهة العىؼ إلِ ثعُىؼٓ ،قػاؿ ثعُى ث
ػؼ بػً كعمٓػً ٓعىػؼ ُعىفػان ث
ػؼ عمٓػً ،كاعتىػؼ اٖهػر
عىػؼ فٛىػان ،أم ٚهػً بعىػؼ كش ّػدة كعتػب عمٓػً ،كأعىفػً ثعُى ث
فٍك عىٓػؼٓ ،قػاؿ ّ
أم أخذي بعىؼ(البستاىْ.)638 :1997 ،

ػهْ أك
البػيٓ :عػرؼ عمػِ ّأىػً كػ ّؿ سػمكؾ ٓصػدر عػف الطّالػب ،كٓ ّ
ػؤدم إلػِ إلحػاؽ أذل جس ّ
العنػؼ الطّ ّ
العاهة فْ الجاهعة(.) Hughes, 2008
هعىكم بأخرٓف أك إلحاؽ أذل بالههتمكات
ّ
ّ
الخاصة أك ّ
العاهػة الػذم ٓقػكـ بػً
العنػؼ
الطالبػي فػي الجامعػات :الفعػؿ الخػارج عػف اٖىظهػة كالقػكاىٓف كاٖخػٛؽ ّ
ّ
بعػض الطػٛب ،كٓتض ّػهف اٚعتػداء أك التٍّدٓػد باٚعتػداء عمػِ طمبػة آخػرٓف ،أك عمػِ العػاهمٓف فػْ

الهادٓة فٍٓا(بدح كالسهاكم.)2013 ،
الجاهعة ،أك الههتمكات
ّ

العنؼ الجامعيٓ :طمؽ عمِ العىؼ الذم ٓقكـ بً الطٛب داخػؿ أسػكار الجاهعػة ،كٓعىػْ ذلػؾ هجهكعػة
هف الههارسات السمككٓة آٚذائٓة ،البدىٓة أك المفظٓة أك الىفسٓة ،كالتْ تصدر هف الطمبة أىفسٍـ ،كتقع
عمِ الطمبة أك الهدرسٓف أك الههتمكات فْ الهؤسسات التعمٓهٓة(الحكاهدة.)1001 ،

القكلٓػة كالفعمٓػة التػْ تػؤدم الػِ إٓػذاء الطمبػة
صرفات
ّ
البي إجرائيًّا :بجهٓع التّ ّ
وتعرؼ الباحثة الع ّنؼ الطّ ّ
أخػرٓف كىبػػذٌـ كتٍدٓػػدٌـ كاٚعتػػداء عمػػٍٓـ ،كعمػػِ ههتمكػػات الجاهعػػة بٍػػدؼ ا٘ٓػػذاء كاٚىتقػػاـ .كٓتهثّػػؿ

ػاهعْ الهسػتخدـ
الدراسة بهجهكع ّ
فْ ٌذي ّ
الدرجات التْ ٓحصؿ عمٍٓا الهبحكث عمِ هقٓاس العىػؼ الج ّ
الحالٓة.
الدراسة
فْ ّ
ّ

ج

الممخص

ػاهعْ لػػدل طمبػػة جاهعػػة القػػدس هقارىػػة بطمبػػة
ٌ ػدفت ّ
الد ارسػػة التّعػ ّػرؼ إلػػِ درجػػة اىتشػػار العىػػؼ الجػ ّ
ػاهعْ فػػْ هجتهعػػٓف جػػاهعٓٓف أحػػدٌها تحػػت
جاهعػػة الٓرهػػكؾ ،بٍػػدؼ الهقارىػػً بػػٓف هسػػتكْٓ العىػػؼ الجػ ّ

إحصائٓة بٓىٍهػا فػْ درجػة العىػؼ
عرؼ إف كاف ٌىالؾ فركؽ
ّ
اٚحتٛؿ كأخر تحت ىظاـ شهكلْ  ,كالت ّ
ػاهعْ لػدل طمبػة الجػاهعتٓف تعػزل
الجاهعْ ،كال ّ
تعرؼ إف كاف ٌىالػؾ فػركؽ بػٓف هتكسػطات العىػؼ الج ّ
ّ

الد ارسػ ّػٓة) .كالتعػ ّػرؼ إلػػِ درجػػة رضػػا طمبػػة جػػاهعتْ القػػدس
الس ػىة ّ
ّ
خص ػص اٖكػػادٓهْ ،ك ّ
لهتغٓ ػرات (التّ ّ
ػاهعْ فػْ البٓئتػٓف ،كسػبؿ التّغمػب عمٓػً
كالٓرهكؾ عف العىؼ
الجاهعْ ،كالتّع ّػرؼ إلػِ أسػباب العىػؼ الج ّ
ّ
هف كجٍة ىظر الطّمبة الهفحكصٓف فٍٓها.

ػاهعْ ه ػ ػ ػػف إع ػ ػ ػػداد عص ػ ػ ػػفكر
كلتحقٓ ػ ػ ػػؽ أٌ ػ ػ ػػداؼ ّ
الد ارس ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػػتخدهت الباحث ػ ػ ػػة هقٓ ػ ػ ػػاس العى ػ ػ ػػؼ الج ػ ػ ػ ّ
هككى ػػة ه ػػف
عٓى ػػة عشػ ػك ّ
كىه ػػر()1031بع ػػد اس ػػتخراج ص ػػدقً كثبات ػػً ،إذ ج ػػرل تطبٓق ػػً عم ػػِ ّ
ائٓة بس ػػٓطة ّ
( )500طالػػب كطالبػػة فػػْ جاهعػػة القػػدس ،ك( )500طالػػب كطالبػػة هػػف جاهعػػة الٓرهػػكؾ ،كػػذلؾ أجػػرت
هقابٛت

طالبػا كطالبػػة ،هػػىٍـ ( )13هػف جاهعػػة القػػدس ،ك( )13هػػف
هككىػػة هػػف ( )41ن
هػع هجهكعػػة هػػف الطّمبػة ّ
جاهعة الٓرهكؾ.
ًّ
الحسابٓة ،كاٚىحرافات الهعٓارّٓة،
الهتكسطات
إحصائٓا عف طرٓؽ حساب
كعالجت البٓاىات الهجهكعة
ّ
ّ
اٖحادم ( .)one - way ANOVAكاختبار تككْ ()Tukey
كاختبار(ت) ( .)t-testكتحمٓؿ التّبآف
ّ

كهعاهؿ الثبات كركىباخ ألفا ) (Cronbach alphaكهعاهؿ اٚرتباط بٓرسكف ( Pearson

الىتائج ها ٓأتْ:
 .)Correlationكأظٍرت ّ

الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ هىخفضة.
الكمٓة لمعىؼ
جاءت ّ
الدرجة ّ
ّ
إحصائٓة بٓف هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل
 ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة
ّ

اسٓة.
السىة ّ
الدر ّ
خصص ،ك ّ
طمبة جاهعة القدس تعزل لهتغٓر التّ ّ
إحصائٓة بٓف هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل
 ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة
ّ

إحصائٓة تبعا
تبٓف كجكد فركؽ ذات دٚلة
ّ
خصص ،فْ حٓف ّ
طمبة جاهعة الٓرهكؾ تعزل لهتغٓر التّ ّ
(سىة رابعة فأعمِ).
اسٓة لصالح الطّمبة فْ هستكٓاتٍـ ّ
السىة ّ
اسٓة ّ
الدر ّ
الدر ّ
لهتغٓر ّ
كجكد فركؽ ذات دٚلةإحصائًٓ بٓف هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة
جاهعة القدس هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ ،إذ كاىت الفركؽ لصالح طمبة جاهعة القدس.
د

كأظٍرت ىتائج الهقابٛت ها ٓأتْ:

الجاهعْ حٓث بمغت ىسبة عدـ
غالبٓة طمبة جاهعة القدس كالٓرهكؾ غٓر راضٓف عف العىؼ
أف
ّ
ّ
ّ
الرضا لدل طمبة جاهعة القدس ( ) %61.90كها ككاىت لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ (.)%85.71
الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ تهثّمت فْ (العكاهؿ
أ ّف أٌـ أسباب العىؼ
ّ
اٚجتهاعٓة).

الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس تهثمت فْ (التكعٓة
أٌـ سبؿ التّغمّب عمِ العىؼ
أ ّف ّ
ّ
كاٚرشاد) فْ حٓف تهثّمت لدل جاهعة الٓرهكؾ فْ(تطبٓؽ القكاىٓف كاٖىظهة).
السمـ
كفْ ضكء ٌذي ّ
الىتائج خرجت الباحثة بهجهكعة هف التّكصٓات تهثّمت فْ إشاعة هفآٌـ ّ
الهحبة كالتّآخْ
عمٓهْ الهىاسب لتعزٓز أكاصر
ّ
اٚجتهاعْ بٓف طمبة الجاهعات كتٍٓئة الهىاخ التّ ّ
ّ
الجاهعْ التْ تدعك إلِ تكحٓد
الىشاطات داخؿ الحرـ
البىاء بٓف الطمبة كتشجٓع الفعالٓات ك ّ
كالتّعاكف ّ
ّ
الدعكة إلِ ضركرة الحزـ هف قبؿ إدارة الجاهعات
السمـ
اٌٖمْ كك ّؿ .ك ّ
الجٍكد فْ سبٓؿ بىاء هجتهع ّ
ّ

السمـ
الضابطة ّ
فْ تطبٓؽ القكاىٓف ّ
لمىظاـ ،كهحاسبة الطّمبة الذٓف ٓثٓركف الهشكٛت كٓحاكلكف زعزعة ّ
الجاهعْ.
ّ

ه

The violence degree among AlQuds and Al-yarmouk universities
compared study
Prepared by: Naheel Mahmoud Al-Awawdeh
Supervised by: DR. Suher Al-Sabah

Abstract
The study aimed to identifying the degree of the prevalence of the university violence
among Al-Quds University students compared with their peers at Al-Yarmouk University.
The study aimed also at comparing the level of the university violence in both the two
universities of which one under the occupation and the other had a comprehensive system.
The study viewed if there were statistical significance differences in the degree of the
violence in the two universities, differences in the average of the students’ violence in both
the two universities referred to the variables (Academic study field, academic year), the
degree of the students’ satisfaction in both universities in regard to the violence. The study
also reviewed the reasons that led to the university violence in both environments and how
to overcome them from the students’ view.
To achieve the study objectives, the researcher used the university violence scale designed
by Usfur and Nimer (2012). The scale was applied on a random sample which was
consisted of (500) male and female students at Al-Quds University, and (500) male and
female students at Yarmouk University. Individual interviews were also conducted on (42)
students, (21) students from Al-Quds University and (21) students from Yarmouk
University.
The collected data was statistically conducted through the arithmetic means, the standard
deviation, (T-test), (One-way Anova), (Tukey) test, (Cronbah Alpha Coefficient), and
(Pearson correlation Coefficient).
The results showed that: the total degree of university violence from the view of Al-Quds
and Yarmouk universities was low. There were no statistical significance differences in the
arithmetic means of the study sample in the responses of the students of Al-Quds
University regarding the university violence that referred to the variable of the field of
study and the academic year. There were no statistical significance differences in the
arithmetic means of the study sample in the responses of the students of Yarmouk
University regarding the university violence that referred to the variable of field of study
whereas there were statistical significance differences referred to the variable of the
academic year in favor of the forth year students. There were statistical significance
differences in the responses average of students’ sample about the university violence at
Al-Quds University when comparing it with the students of Yarmouk University. The
differences were in favor of the students of Al-Quds University.
The interviews results indicated that: the majority of Al-Quds and Yarmouk students
showed dissatisfaction about the university violence. The percentage of dissatisfaction of
Al-Quds university students was (61.90%) whereas it was (85.71%) in favor of the
students of Yarmouk University. The most prominent cause for the university violence was
represented in (social factors) according to the students of the both universities. The best
ways to minimize the university violence were through (awareness and consult) from the
view of the students of Al-Quds University whereas the students of Yarmouk University
showed that it was through (implementing laws and regulations).
In light of these results, the researcher came out with a set of recommendations represented
in promoting the social peace concepts between the students of the universities, creating
the proper educational climate to enhance the ties of love, brotherhood and constructive
و

cooperation between students, supporting events and activities inside the university
campus in order to unify the efforts towards creating the civil peace, urging the universities
administrations to be firm in implementing rules and regulations and finally applying
proper penalties on the rowdy students who try to destabilize peace in universities.
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الفصؿ األوؿ
مشكمة الدراسة وأهميتها
 1.1مقدمة
الش ػػباب هرحم ػػة ٌاه ػػة ف ػػْ حٓ ػػاة ا٘ىس ػػاف تخ ػػتمط بٍ ػػا عىاص ػػر هتىاقض ػػة ه ػػف الض ػػعؼ كالق ػػكة ،كالجٍ ػػؿ
كالهعرفػػة ،كالط ػراكة كالصػػٛبة ،كالطػػٓش كالبصػػٓرة ،كهػػا أف الشػػباب ٌػػـ الدعاهػػة اٖساسػػٓة لرقػػْ كتقػػدـ
اٖهػػـ ،كثػػركة الحاضػػر التػػْ تسػػتثهر لمهسػػتقبؿ ،كالشػػباب ٌػػْ الهرحمػػة الحاسػػهة فػػْ حٓػػاة اٚىسػػاف بٍػػا
الهسار كالٍدؼ كالطهكح ،حٓػث أف فٍػـ هرحمػة الشػباب كهػا تهتػاز بػً هػف هػف خصػائص بدىٓػة كىفسػٓة
كاجتهاعٓة ٓساعد فْ عهمٓة التخطٓط كالبرهجة الخاصة لرعآة اٖجٓػاؿ الجدٓػدة ،كتفجٓػر هػا لػدٍٓا هػف
طاقات كابداعات خٛقة.
تعػػد هرحمػػة الشػػباب هرحمػػة اىتقػػاؿ ٓهكػػف كصػػفٍا بػػأف لٍػػا قػػدهان فػػْ هرحمػػة الهراٌقػػة ،كالقػػدـ اٖخػػرل فػػْ
هرحمة الرشد ،كتتكقؼ درجة الىهك الجسهْ كالعقمْ كاٚىفعالْ لمفػرد فػْ ٌػذي الهرحمػة عمػِ خٛصػة هػا
هر بً هف تجػارب كحػكادث فػْ ه ارحػؿ ىهػكي السػابقة ،كهػا ٓتصػؼ الشػباب فػْ ٌػذي الهرحمػة باٚسػتعداد
الكافْ لتقبؿ أم هف الهتغٓ ارت فْ اٚتجاٌات كٓتقبمٍا بدكف هقاكهػة شػدٓدة بعكػس الهتقػدهٓف فػْ السػف
الذٓف عادة ها ٓتهسككف باتجاٌاتٍـ كٓقاكهكف أم تغٓٓر ،لػذلؾ ٓشػكؿ الشػباب قطاعػا عرٓضػا ٓقػع عمػِ
عاتق ػػً هس ػػؤكلٓة اس ػػتخداـ طاقاتػػػً الهتهٓػ ػزة ف ػػْ بى ػػاء الهجتهػ ػػع كالعه ػػؿ عم ػػِ زٓ ػػادة اٚىتاج(الهصػ ػػرم،
.)2008
فْ الكقت ذاتً ٓكاجً الشباب العدٓد هف هشكٛت الىهك الىفسٓة كالهٍىٓة كاٚجتهاعٓة ىتٓجة لتغٓر ىهػط
الحٓ ػػاة ف ػػْ الهجتهع ػػات الت ػػْ أدت ال ػػِ ظٍ ػػكر هش ػػكٛت كتح ػػدٓات جدٓ ػػدة ل ػػـ تك ػػف ٓكهػ ػان ض ػػهف ثقاف ػػة
الهجتهػػع العربػػْ ككعػػْ طمبتػػً ،فقػػد ازدادت اىفعػػاٚت كعدكاىٓػػة اٖف ػراد س ػكاء فػػْ تعػػاهمٍـ هػػع بعضػػٍـ
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الػػبعض أك عىػػد هكاجٍػػة ظػػركؼ الحٓػػاة العادٓػػة ،كذلػػؾ بسػػبب التغٓػ ارت الىهائٓػػة السػرٓعة التػػْ أدت إلػػِ
التغٓػ ػرات اٚجتهاعٓ ػػة كتعق ػػد هتطمب ػػات الحٓ ػػاة ،كغٓ ػػاب اٚس ػػتراتٓجٓات الفاعم ػػة ٚحتض ػػاىٍـ كاس ػػتثهار
إهكاىٓاتٍـ كهكاٌبٍـ ،هها أدل إلػِ الهزٓػد هػف ا٘حباطػات كالصػراعات التػْ ٓكاجٍٍػا الفػرد كالتػْ تػؤدم
إلػػِ اىتشػػار العىػػؼ (الجسػػدم ،أك المفظػػْ ،أك الرهػػزم) ،كبخاصػػة زٓػػادة الهسػػئكلٓات فػػْ أكىػػة اٖخٓػرة
(البٍىساكم .)2013 ،كتتركز خطكرة ٌذي الظاٌرة ىظ انر لتزآدٌا بشكؿ هضطرد بفعؿ عكاهػؿ اجتهاعٓػة
كاقتصادٓة كسٓاسٓة كثقافٓة كاعٛهٓة هختمفة كهتراكهة (هىٓزؿ كالسعكد.)2006 ،
كٓحظِ هكضكع العىػؼ فػْ الجاهعػات باٌتهػاـ شػرائح كثٓػرة فػْ الهجتهػع (الركاشػدة .)2013 ،فػالعىؼ
فْ الجاهعات ذك خطكرة هتزآدة ،ىظ انر ٚرتباطً بفئة الشباب هف الطٛب الهىدفعة أصٛن بحكـ الهرحمة
التػػْ ٓهػػركف بٍػػا ،ههػػا ٓسػػتدعْ تعمػػٓـ الشػػباب عكاهػػؿ الضػػبط الػػذاتْ كتػػدرٓبٍـ عمػػِ اكتسػػاب هٍػػارات
تىهْ استعدادٌـ ٖف ٓككىكا أفػرادان اجتهػاعٓٓف كلٓسػكا عػدكاىٓٓف ،كاتاحػة الفػرص أهػاهٍـ لههارسػة الهزٓػد
ػْ صػفات فػْ ىفكسػٍـ ،هثػؿ التػركم ،كضػبط الػىفس (بػداح كالسػهاكم،
هف اٖىشػطة العقٛىٓػة التػْ تىه ث
 .)2013لػذا فػػاف التربػكٓٓف كالهتخصصػػٓف كاٚجتهػاعٓٓف ٓتحهمػػكف هسػؤكلٓة اسػػتثىائٓة فػْ هعالجػػة ٌػػذا
العىؼ ،كالحد هف أسبابً ،ككضع براهج كخطط تحكؿ دكف تفشػْ ٌػذا السػمكؾ فػْ جاهعاتىػا ،كتخمػٓص
الحٓاة الجاهعٓة هف الهىغصات التْ تعٓؽ التحصٓؿ العمهْ كتشكي صكرة العمـ (الركاشدة.)2013 ،
شٍدت الجاهعات فْ اٖزهىة الهختمفة فْ هعظـ دكؿ العالـ هعكقات كهؤثرات كثٓرة كاف هف أبرزٌػا هػا
ٓس ػػهِ بػ ػالعىؼ الج ػػاهعْ ،إذ أف العى ػػؼ ف ػػْ الجاهع ػػات ذك خط ػػكرة هت ازٓ ػػدة ،ىظػ ػ اثر ٚرتباط ػػً بفئ ػػة ه ػػف
الش ػ ػػباب الط ػ ػػٛب الهىدفع ػ ػػة أص ػ ػػ ٛبحكػ ػ ػـ الهرحم ػ ػػة الت ػ ػػْ ٓه ػ ػػركف بٍا(عبابى ػ ػػً ،)2007 ،كق ػ ػػد بٓى ػ ػػت
ا٘حصػػائٓات غٓػػر الرسػػهٓة أف هػػا ٓزٓػػد عمػػِ ( )50هشػػاجرة جاهعٓػػة كقعػػت هػػا بػػٓف اٖكؿ هػػف كػػاىكف
الثاىْ كحتِ ىٍآة ىٓساف هف العاـ ( ،)2013كها رصد التقرٓػر الصػادر عػف حذبحتكىػاح ( )80هشػاجرة
فْ الجاهعات اٖردىٓة خٛؿ عاـ (()2012ربآعة )2013 ،كها ٌك هشار إلًٓ فْ(الشرعة.)2013 ،
كٓعد العىؼ سمككان اىحرافٓان هكتسبان ،كظاٌرة اجتهاعٓة هثٓرة لمقمؽ ،تزداد ٓكهان تمك أخر ،كتتعدد
هظاٌرٌا كأشكالٍا ،كالعكاهؿ الكاهىة كراء ظٍكرٌا كاستفحالٍا ،كأثار الهترتبة عمٍٓا(الطٓار.)2005 ،
كها ٓعد العىؼ الطٛبْ هف القضآا اٚجتهاعٓة أخذة باٚىتشار كالزٓادة عمِ الرغـ هف خطكرتً
كتصدم كثٓر هف الهؤسسات لهكاجٍتً كالحد هىً ،ىظ انر لٕثار اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة كالسٓاسٓة
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الهرتبطة بً(العمْ كهحافظة كالعكاكدة .)2010 ،خاصة هع تطكر ظاٌرة العىؼ كتىكع أىهاطٍا
كأسالٓبٍا حتِ كصمت إلِ إحداث أضرار هادٓة باٖفراد أك بالهىشآت التربكٓة ىفسٍا.
كٓقصػد بػػالعىؼ الطٛبػْ فػػْ الجاهعػات حالفعػػؿ الخػارج عػػف اٖىظهػة كالقػكاىٓف كاٖخػٛؽ العاهػػة ،كالػػذم
ٓقكـ بً بعض الطمبة ،كٓتضهف اٚعتداء أك التٍدٓد باٚعتػداء عمػِ طمبػة آخػرٓف أك عمػِ العػاهمٓف فػْ
الجاهعة أك الههتمكات الهادٓػة فٍٓاح(عبابىػً .)5 :2007 ،كهػا أف العىػؼ الطٛبػْ فػْ الجاهعػات ٓهثػؿ
الفعؿ الخارج عف اٖىظهة كالقكاىٓف كاٖخٛؽ العاهة الذم ٓقكـ بً بعض الطمبة ،كٓتضهف اٚعتداء أك
التٍدٓػػد باٚعتػػداء عمػػِ طمبػػة آخ ػرٓف ،أك عمػػِ العػػاهمٓف فػػْ الجاهعػػة ،أك الههتمكػػات الهادٓػػة فٍٓا(بػػداح
كالسهاكم.)2013 ،
فْ حٓف ٓعرؼ شكرت كهػارفف ) Short & Marvin (1977العىػؼ فػْ هعىػاي الهجػرد بأىػً اٚسػتخداـ
الفعمػػْ لمقػػكة ٘حػػداث الضػػرر كاٖذل باٖشػػخاص كتػػدهٓر كاتػػٛؼ الههتمكػػات العاهػػة أك الخاصػػة .كهػػا
كٓعرؼ( )Red cross, 2002العىؼ عمِ أىً حالة تعكس صػحة الهجتهػع كأهىػً كتػىجـ عػف إٌهػاؿ
لحاجػات ا٘ىسػاف اٚقتصػادٓة كاٚجتهاعٓػة كالسٓاسػٓة كالهؤسسػٓة كٓتضػهف العىػؼ اٖذل الهػادم كغٓػر
الهادم الذم ٓسبب التخرٓب كاٖلـ كا٘صابات كالخكؼ.
لػ ػ ػ ػ ػػذا فػ ػ ػ ػ ػػإف هفٍَن ﺍلعىﻑ ٓىﻁَّ عمِ هشﻜمة تتعﺩﺩ أشػ ػ ػ ػ ػػكالٍا كﺃبعاﺩٌآَ ،تﺩﺍخؿ فٍٓا ﺍلعاهؿ ﺍلىفسْ
َﺍلبَٓلَجْ َﺍٚجتهاعْ ،كها أف ٌىالػؾ عَﺍهؿ ٓهكػف ﺃو تسٍن بﺩﺭجة ،ﺃَ بأخﺭُ فْ ﺩفع ﺍلفﺭﺩ ﺇلِ
ﺍﺭتﻜاﺏ ﺍلعىﻑ ،ﺃَ المج ػ ػػكء إلٓػػ ػػً بَصفً ﺍٚستجابة ﺍٖكثػ ػ ػػر قابمٓة لمﻅٍَﺭ فْ أثى ػ ػػاء ﺍلتفاعؿ ﺍلَٓهْ،
َفْ هجاٚﺕ ﺍلحٓاﺓ ﺍٚجتهاعٓة جهٓعٍا(الطكٓػػؿ .)2011 ،ف ػػالفرد ٓع ػػٓش فػػْ بٓئ ػػة هادٓ ػػة كاجتهاعٓ ػػة،
ٓػػؤثر فٍٓػػا كٓتػػأثر بٍػػا ،كٓكػػكف هػػع ٌػػذي البٓئػػة كحػػدة هتكاهمػػة .كهػػا أىهػػاط سػػمككً إ ٚىتػػاج ذلػػؾ التفاعػػؿ
الدٓىاهْ بٓف عدة قكل كعكاهؿ ،بعضٍا ٓرجع إلِ تككٓف الفرد البٓكلكجْ ،كبعضٍا ٓرجػع إلػِ هقكهػات
هجالػػً السػػمككْ ،كتعػػد شخصػػٓة الفػػرد الهحصػػمة الىٍائٓػػة لٍػػذا التفاعػػؿ ،كبٍػػذا تكػػكف الهصػػدر ال ػرئٓس
لجهٓػػع الهظػػاٌر السػػمككٓة كالىفسػػٓة ،فالشخصػػٓة ٌػػْ ىتػػاج لتفاعػػؿ عكاهػػؿ بٓئٓػػة كبٓكلكجٓػػة ،فػػأم خمػػؿ
ٓهس ٌػذي العكاهػؿ قػد ٓػؤدم إلػِ اضػطرابات لػدل اٖفراد(أبػك كردة .)2010 ،كٌػذا بػدكري قػد ٓػؤدم إلػِ
كجكد أشخاص غٓر قادرٓف عمِ ضبط اىفعاٚتٍـ فْ هكاقؼ الغضب كالتصرؼ بعشكائٓة.
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كٓ ػرتبط الهٓػػؿ لمعىػػؼ فػػْ الهجتهعػػات تحدٓػػدا بظػػركؼ الهجتهعػػات كأكضػػاعٍا السٓاسػػٓة كاٚقتصػػادٓة
بصػكرة عاهػػة ،كٓشػػٍد الػػكطف العربػػْ تحدٓػداث ثػػكرات هتعػػددة ،أك هػػا ٓعػػرؼ بػػالربٓع العربػػْ كاٚىتفاضػػات
الشعبٓة التْ عهت كافة ارجائً ،هها جعؿ طبٓعة هشكٛت الشباب فْ الكطف العربْ تختمؼ عهػا ٌػك
عمًٓ فْ الكثٓر هف دكؿ العالـ ،فىجد الشباب العربْ ٓعػاىْ هػف القتػؿ كالتشػرٓد كاٖسػر باٚضػافة الػِ
هشكٛت البطالة كهشارٓع الخصخصة كسمبٓاتٍا كآلٓات السكؽ الهتبعة كآثارٌا كالتٍهٓش كاىسداد اٖفؽ
السٓاسْ كاىعداـ أهؿ التغٓٓر ىتٓجً القهع كاىعداـ الحرٓات الفكرٓة كالسٓاسٓة كتسمط الدكلة.
كهػػا كٓ ػرتبط الهٓػػؿ لمعىػػؼ بخصػػائص اٖف ػراد الشخصػػٓة ،كأسػػالٓب تفكٓػػرٌـ فػػْ التعاهػػؿ هػػع الهكاقػػؼ،
كاتخػػاذ الق ػ اررات تجاٌٍػػا ،فٍىػػاؾ هػػف اٖف ػراد هػػف لػػدٍٓـ تػػدىْ فػػْ القػػدرة عمػػِ الضػػبط الػػذاتْ كالػػتحكـ
اٚىفع ػػالْ ،كٌ ػػذا اٖه ػػر ٓ ػػؤدم إل ػػِ التعاه ػػؿ ه ػػع الهكاق ػػؼ كالهس ػػتجدات ه ػػف خ ػػٛؿ الهٓ ػػؿ لمعى ػػؼ ف ػػْ
هكاجٍتٍا(عٛكىً.)2007 ،
كاذا كاف ا٘ىساف – بصفة عاهة – ٌك هكضكع اٌتهاـ التربٓة كغآتٍا ،فإف الشباب الجاهعْ – بصػفة
خاصػػة – ٌػػـ أكلػػِ الفئػػات العهرٓػػة باٌٚتهػػاـ كالرعآػػة لخطػػكرة ٌػػذي الهرحمػػة كأٌهٓتٍػػا بالىسػػبة لمهجتهػػع
حٓػػث أىٍػػـ أكثػػر أف ػراد الهجتهػػع حهاس ػان كحساسػػٓة كىشػػاطأث ،كٌػػـ ٓهثمػػكف قطاع ػان هحكرٓػػا فػػْ الهجتهػػع،
كلٓسكا فئة هىعزلة هعرفٓان أك قٓهٓان أك اجتهاعٓان عف الهجتهع الذم ٓعٓشكف فًٓ(رزؽ.)2006 ،
كفْ ضكء ها تـ ذكري كاد ار نكا هف الباحثة لخطكرة ٌذي الهشكمة ،كاف عدـ التصدم لٍا لمكشؼ عف
هدل اىتشارٌا كسبؿ التغمب عمٍٓآ ،ؤدم إلِ تفاقهٍا كاىتشارٌا إلِ حد ٓصعب ضبطٍا أك السٓطرة
عمٍٓا كعمِ اهتداداتٍا خارج الجاهعة ،كاستجابة لتكصٓات عدد هف الباحثٓف كالهؤسسات التعمٓهٓة فاف
الباحثة تسعِ هف خٛؿ ٌذي الدراسة لمبحث فْ هكضكع العىؼ الجاهعْ ،حٓث جاءت ٌذي الدراسة
لمهقارىة بٓف درجة العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعتْ القدس فْ فمسطٓف كالٓرهكؾ فْ اٖردف.
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 1 .2مشكمة الدراسة وأسئمتها:
تعددت الدراسات التْ بحثت فػْ هكضػكع العىػؼ كعٛقتػً بهتغٓػرات هختمفػة كهػف أحػدث تمػؾ الد ارسػات
كاىت دراسة هخٓهر كأبك عبٓد ( )2015التْ سعت الِ التعرؼ إلِ أسالٓب التفكٓر الشائعة ،كعٛقتٍا
بػػالعىؼ لػػدم طمبػػة جاهعػػة اٖقصػػِ ،كد ارسػػة حسػػٓف ( )2014التػػْ اٌتهػػت بالبحػػث فػػْ أسػػباب العىػػؼ
الجػػاهعْ كأشػػكالً ،كد ارسػػة هحافظػػة ( )2014التػػْ جػػاءت لهعرفػػة الػػدكافع الكاهىػػة كراء ظػػاٌرة العىػػؼ
الطٛبػْ هػػف كجٍػة ىظػػر طمبػػة الجاهعػات اٖردىٓػػة الحككهٓػػة كالخاصػة كغٓرٌػػا كثٓػػر ،ككاىػت هػػف أبػػرز
تكصػػٓات تمػػؾ الد ارسػػات الػػدعكة إلػػِ عقػػد هػػؤتهرات كىػػدكات طٛبٓػػة لمتكعٓػػة بهخػػاطر كسػػمبٓات العىػػؼ
الجاهعْ ،كترل الباحثة اىً ٓٛحظ أف ٌىالؾ ىدرة فْ الدراسات التػْ قارىػت درجػة العىػؼ الطٛبػْ بػٓف
طمبة جاهعات هختمفة فْ ظركؼ الهعٓشػة كهختمفػة فػْ ظركفٍػا اٚقتصػادٓة أك السٓاسػٓة -حسػب عمػـ
الباحثػ ػػة – كهعػ ػػركؼ أف العىػ ػػؼ كالهشػ ػػاجرات الطٛبٓػ ػػة تػ ػػزداد كتتكػ ػػرر بػ ػػٓف الحػ ػػٓف كأخ ػ ػر كتتطػ ػػكر
تػػداعٓاتٍا ،ههػػا ٓشػػٓر إلػػِ كجػػكد هشػػكٛت شػػبابٓة هتىكعػػة كٌػػْ إلػػِ حػػد هػػا هقمقػػة تحهػػؿ فػػْ طٓاتٍػػا
دٚٚت عمِ بدآة كجكد هشكمة تربكٓة أهىٓة كاجتهاعٓة تستدعْ التدخؿ هف الباحثٓف كأصػحاب الشػأف
فْ الجاهعات كالهجتهع.

كها ٚحظت الباحثة هف خٛؿ عهمٍا كعهٓدة لشؤكف الطمبة فْ كمٓة غرىاظة فْ اٖردف ،كجكد العدٓد
هف الهشكٛت الطٛبٓة ،كاف أبرز تمؾ الهشكٛت ها ٓعرؼ الٓكـ بالعىؼ الطٛبْ داخؿ الكمٓة،
كٓهكف القكؿ إف ٌذي الهشكمة قد تككف هف الهشكٛت العاهة التْ تعاىْ هىٍا الهجتهعات العربٓة
تحدٓدا ،فالعىؼ الطٛبْ أصبح ٓشكؿ هشكمة لٍا هردكداتٍا السمبٓة ،لذا أصبح هكضكع العىؼ فْ
الجاهعات ٓشٍد اٌتهاهان كبٓ انر هف هختمؼ شرائح الهجتهع كٓحظْ باٌٚتهاـ السٓاسْ بشكؿ كاضح،
خاصة بعد ها آلت إلًٓ اٖهكر فْ الكثٓر هف الجاهعات اٖردىٓة كالفمسطٓىٓة ،كهف ٌىا جاءت ٌذي
الدراسة لهعرفة درجة العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعتْ القدس فْ فمسطٓف كالٓرهكؾ فْ اٖردف،
كتحدٓدان جاءت ٌذي الدراسة لٙجابة عف السؤاؿ الرئٓس أتْ:
ما درجة العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعتي القدس واليرموؾ ؟
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اىبثؽ عف السؤاؿ الرئٓس اٖسئمة الفرعٓة التالٓة:
ٌؿ تكجد فركؽ بٓف هتكسطات استجابات عٓىة الد ارسػة عػف العىػؼ الجػاهعْ لػدل طمبػة جاهعػة القػدس
تعزل لهتغٓرات (التخصص ،كالسىة الدراسٓة)؟
ٌؿ تكجد فركؽ بٓف هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهػكؾ
تعزل لهتغٓرات (التخصص ،كالسىة الدراسٓة)؟
ٌؿ تكجد فركؽ بٓف هتكسطات استجابات عٓىة الد ارسػة عػف العىػؼ الجػاهعْ لػدل طمبػة جاهعػة القػدس
هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ؟
ها درجة رضا طمبة جاهعة القدس عف العىؼ الجاهعْ هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ؟
ها أسباب العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ؟
هػػا سػػبؿ التغمػػب عمػػِ العىػػؼ الجػػاه عْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة جاهعػػة القػػدس هقارىػػة بطمبػػة جاهعػػة
الٓرهكؾ؟

 3.1فرضيات الدراسة:
أجابػػت الباحثػػة عػػف اٖسػػئمة الثػػاىْ كالثالػػث كال اربػػع عبػػر تحكٓمٍػػا إلػػِ فرضػػٓات صػػفرٓة ،حٓػػث كقػػع
اختبارٌا عىد هستكل الدٚلة( )α ≥ 0.05عمِ الىحك أتْ:
الفرضية األولى ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )α ≥ 0.05بٓف هتكسطات
استجابات عٓىة الد ارسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس تعزل لهتغٓر التخصص.
الفرضية الثانية ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة( )α ≥ 0.05بٓف هتكسطات
استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس تعزل لهتغٓر السىة الدراسٓة.
الفرضية الثالثة ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )α ≥ 0.05بٓف هتكسطات
استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ فْ فمسطٓف تعزل لهتغٓر
التخصص.

7

الفرضية الرابعة ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ( )α ≥ 0.05بٓف هتكسطات
استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ فْ فمسطٓف تعزل لهتغٓر
السىة الدراسٓة.
الفرضػػػػية الخامسػػػػة ٚ :تكجػػػد فػ ػػركؽ ذات دٚلػ ػػة إحصػ ػػائٓة عى ػػد هسػ ػػتكل الدٚلػػػة ( )α ≥ 0.05بػ ػػٓف
هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ بػٓف طمبػة جاهعػة القػدس هقارىػة بطمبػة جاهعػة
الٓرهكؾ.
 4.1أهداؼ الدراسة:
تٍدؼ ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ:
درجة اىتشار هشكمة العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ.
هعرفة إف كػاف ٌىالػؾ فػركؽ بػٓف هتكسػطات العىػؼ الجػاهعْ لػدل طمبػة جاهعػة القػدس كالٓرهػكؾ تعػزل
لهتغٓرات (التخصص ،السىة الدراسٓة).
هعرفة إف كاف ٌىاؾ فركؽ بٓف هتكسطات العىػؼ الجػاهعْ لػدل طمبػة جاهعػة الٓرهػكؾ تعػزل لهتغٓػرات
(التخصص ،السىة الدراسٓة).
هعرفػػة إف كػػاف ٌىال ػؾ فػػركؽ بػػٓف هتكسػػطات العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل طمبػػة جػػاهعتْ القػػدس فػػْ فمسػػطٓف
كالٓرهكؾ فْ اٖردف الٓرهكؾ تعزل لهتغٓر الجاهعة.
التعرؼ الِ درجة رضا طمبة جاهعة القدس عف العىؼ الجاهعْ هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ؟
التعرؼ إلِ أسباب العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ؟
التعرؼ إلِ سبؿ التغمب عمِ العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ؟
5.1

أهمية الدراسة:

تبرز أٌهٓة الدراسة فْ اختٓارٌا لهجتهع الدراسة الذم ٓتألؼ هف طمبة جاهعتٓف عػربٓتٓف فػْ فمسػطٓف
كاٖردف ،كٌك هجتهع لـ ٓتعرض لً الباحثكف بالهقارىة كالبحث فٓها ٓتعمؽ بدراسة العىؼ الطٛبْ الذم
ىحػف بصػػددي ،إذ إىػً عىػػد الهقارىػة بػػٓف هجتهػع كآخػػر فػػإف الفػرؽ الظػػاٌر فػْ درجػػة العىػؼ الجػػاهعْ قػػد

8

ٓستفاد هىػً فػْ تحدٓػد طبٓعػة العكاهػؿ الكاهىػة كراء اىتشػار ٌػذي الهشػكمة فػْ هجتهػع دكف آخػر ،ككػذلؾ
طبٓعة الدكافع كالتْ هف خٛلٍا ٓهكف الكصكؿ الِ حمكؿ هىاسبة لتمؾ الهشكمة.
أوال :األهمية النظرية:
تػػأتْ أٌهٓػػة الد ارسػػة الحالٓػػة هػػف أٌهٓػػة هتغٓ ػ ارتٍا التػػْ تعتقػػد الباحثػػة أىٍا ذات صػػمة بهكضػػكع العىػػؼ
الجػػاهعْ ،حٓػػث أف البحػػث فػػْ العىػػؼ الجػػاهعْ الىػػاتج بسػػبب تراكهػػات كضػػغكطات هختمفػػة ،أك بسػػبب
ظػػركؼ اقتصػػادٓة أك سٓاسػػٓة أك اجتهاعٓػػة تعػػاىْ هىٍػػا الهجتهعػػات بصػػكرة عاهػػة ٓعػػد هٍهػػا لهػػا لٍػػذا
الهكضكع هف تأثٓر عمِ الهجتهعات كىهكٌا كتطكرٌا.
تعػد هقارىػة درجػة العىػؼ الجػاهعْ بػٓف طمبػة جػاهعتْ القػدس فػْ فمسػطٓف كالٓرهػكؾ فػْ اٖردف اهتػداداث
لمد ارسػػات السػػابقة التػػْ أجرٓػػت فػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ لهػػا لٍػػذا الهكضػػكع هػػف تػػأثٓر فػػْ السػػمكؾ العػػاـ لمفػػرد
كتكافقً هع الهجتهع.
تعتبػػر الد ارسػػة اٖكلػػِ هػػف ىكعٍػػا -حسػػب عمػػـ الباحثػػة -التػػْ تٍػػتـ بهقارىػػة درجػػة العىػػؼ الجػػاهعْ بػػٓف
طمبة جاهعتْ القدس فْ فمسطٓف كالٓرهكؾ فْ اٖردف هف كجٍة ىظر الطمبة أىفسٍـ.
ٓعػػد العىػػؼ الجػػاهعْ بػػٓف الطمبػػة هؤشػػر سػػمبْ لعٛقػػات اجتهاعٓػػة سػػٓئة هصػػحكبة بالتفرقػػة كالتقػػاطع،
كٓساعد عمِ ىشاة جٓؿ ىشاة غٓر صالحة.
العىػػؼ بصػػكرة عاهػػة ٓعػػد صػػكرة غٓػػر حضػػارٓة لمهجتهػػع بأكهمػػً كذلػػؾ ٖىػػً ٓجعػػؿ هػػف اٖفػراد كالشػػجرة
الهثهرة التْ  ٚتثهر ا ٚثها انر غٓر صالحة كغٓر طٓبة.
ٓعد العىؼ الجاهعْ هف أبرز هعٓقات التقدـ فْ الهجتهعات كٌك جاىب اجتهػاعْ ىفسػْ سػمبْ ٓػىعكس
عمِ ا٘طار العاـ لمحٓاة الهجتهعٓة كعمِ الحٓاة الجاهعٓة بصكرة خاصة.
هف الناحية التطبيقية:
إف ها تسفر عىً ىتائج الدراسة ٓهكف اٚستفادة هىٍا فْ الكقآة هف هشكٛت العىؼ الجاهعْ ;رسـ
البراهج ا٘رشادٓة كالعٛجٓة .كلعؿ ها ٓؤكد ٌذا اٖهر أف ىجاح أك فشؿ الحٓاة الجاهعٓة ٓتكقؼ عمِ
هدل قدرة الطمبة عمِ تحقٓؽ قدر هف التكافؽ كالتقدـ العمهْ.
تساعد ٌذي الدراسة فْ تزكٓد الهرشدٓف التربكٓٓف كالهراكز ا٘رشادٓة بهعمكهات كبٓاىات عف دكر
العىؼ الجاهعْ فْ الفردٓة تفاقـ الهشكٛت كاٚجتهاعٓة.
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ٓهكف أف ٓستفاد هىٍا فْ هجاؿ ا٘رشاد التربكم كالىفسْ كالعٛجْ.
كذلؾ قد تساٌـ فْ إثراء الهكتبة الفمسطٓىٓة بدراسة تتعمؽ بدرجة العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة
القدس فْ فمسطٓف.
قد تسٍـ الدراسة فْ الهشاركة فْ تقدٓـ دراسة عمهٓة تكشؼ عف بعض هظاٌر العىؼ كدرجة تركزي
فْ جاهعة دكف اٖخرل.
قد تككف بدآة لدراسات أخرل تٍتـ بالبحث عف العكاهؿ كاٖسباب كالتداعٓات التْ قد تقؼ كراء زٓادة
العىؼ كتقبؿ الطٛب لً فْ جاهعة دكف غٓرٌا.

 6.1محددات الدراسة
تقتصر هذر الدراسة عمى المحددات اآلتية:
محدد مكاني :أجرٓت الدراسة فْ جاهعة القدس (فمسطٓف) كالٓرهكؾ(اٖردف).
محدد زماني :الفصؿ الثاىْ هف العاـ الدراسْ (.)2015 -2014
محدد مفاهيمي :الهفآٌـ كالهصطمحات الكاردة فْ ٌذي الدراسة.
محدد بشري :اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ عٓىة طبقٓة عشكائٓة بسٓطة ههثّمة لمطمبة فْ كمتا الجاهعتٓف.
إذ اقتصرت العٓىة عمِ ( )500طالباث هف كؿ جاهعة فقط.
محدد إجرائي :تحددت فْ أداتا الدراسة المتاف استخدهتا كٌها عبارة عف استباىة هقٓاس العىؼ
الجاهعْ هف إعداد (عصفكر كىهر ،)2012 ،ك الهقابمة الشخصٓة كٌْ هف إعداد الباحثة.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
ٓسػتعرض ٌػػذا الفصػؿ هكضػػكعان رئٓسػان ٓشػػكؿ هتغٓػر الد ارسػػة الهتهثػؿ فػػْ العىػؼ الجػػاهعْ .كٓتىػػاكؿ
ػددا ه ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة العربٓ ػػة كاٖجىبٓ ػػة الت ػػْ تىاكل ػػت العى ػػؼ الج ػػاهعْ بش ػػكؿ خ ػػاص
أٓضػ ػان ع ػ ن
كعٛقتً ببعض الهتغٓرات اٖخرل.

 1.2اإلطار النظري
 .1.1.2العنؼ الجامعي:
 1.1.1.2مقدمة:
كٓككف هع ٌذي البٓئة كحدة هتكاهمة .كها
ٓعٓش الفرد فْ بٓئة هادٓة كاجتهاعٓةٓ ،ؤثر فٍٓا كٓتأثر بٍاّ ،
أىهاط سمككً كشخصٓتً إ ٚىتاج ذلؾ التفاعؿ الدٓىاهْ بٓف عدة قكل كعكاهؿ ،بعضٍا ٓرجع إلِ
تككٓف الفرد البٓكلكجْ ،كبعضٍا ٓرجع إلِ هقكهات هجالً السمككْ ،كتعتبر شخصٓة الفرد الهحصمة
الىٍائٓة لٍذا التفاعؿ ،كبٍذا تككف الهصدر الرئٓس لجهٓع الهظاٌر السمككٓة كالىفسٓة ،فالشخصٓة ٌْ
ىتاج لتفاعؿ عكاهؿ بٓئٓة كبٓكلكجٓة ،فأم ىقص فْ ٌذي العكاهؿ قد ٓؤدم إلِ شعكر الفرد با٘حباط
الذم بدكري ٓجعمً ٓتصرؼ بعىؼ لتحقٓؽ ذاتً ،أك الدفاع عف حاجاتً.
لقد عرؼ الهجتهع ا٘ىساىْ هشكمة العىؼ هىذ القدـ ،فقد كاف أكؿ عىؼ شٍدتً البشرٓة ها كاف هف
صراع ابىْ آدـ عمًٓ السٛـ قابٓؿ كٌابٓؿ(الرفاعْ ،)2007 ،إذ ٓركز القراف الكرٓـ عمِ كصؼ حالة
قابٓؿ الهتردٓة ىفسٓان كركحٓان بعد أف لجأ إلِ استعهاؿ العىؼ ،قاؿ تعالِ( :فثأثصبح ِهف َّ ِ ِ
ٓف﴿)﴾31
ّ
ّ
الىاده ث
ْث ث ث
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(الهائدة)(القهاز ،)2012 ،كالهتأهؿ لمتارٓخ ا٘ىساىْ ٓجد اىً ها هف عصر هف العصكر إ ٚكتخممتً
هكجات هف العىؼ كالعدكاف بصكر أك أشكاؿ هختمفة ،فٍىاؾ العىؼ السٓاسْ ،كاٖسرم ،كالدٓىْ،
كالطٛبْ...الخ (الرفاعْ ،)2007 ،إذ أصبحت لغة العىؼ ٌْ المغة السائدة فْ عدد هف
الهجتهعات(البٍىساكم.)2013 ،
كها ترل الباحثة اىً  ٚتكاد تخمك جاهعة فْ ٌذي آٖاـ هف العىؼ ههثٛن فْ هظاٌر اٌ٘اىات،
كالسخرٓة ،كالشتائـ ،كتفرٓغ الكبت ،كأحٓاىان الضرب الهبرح الذم ٓتعرض لً بعض الطمبة ،اذ ٓهثؿ
العىؼ الهكجكد داخؿ الجاهعات هشكمة تثٓر اٌتهاـ هف لً صمة بالهؤسسة التعمٓهٓة.
كفْ ٌذا السٓاؽ ٓبٓف الشٓخ عمْ( )2011أف الجاهعات أصبحت هسرحان لمبمطجة بدٚن هف الثقافة كٌْ
الهؤسسات الهىكط بٍا تخرٓج العمهاء كىشر العمـ بٓف الىاس ،كغرس التساهح بٓف الطٛب ٌذا لٓس
استىكار كقمقأث عمِ الجاهعة كدكرٌا فْ حفظ الهجتهع .حٓث اٌتهت بعض الدراسات
أث
تعهٓهان كلكىً
بتزآد الهشكٛت السمككٓة كبخاصة العىؼ بٓف الطٛب داخؿ الجاهعات حٓث أكدت دراسة ()Frank
عمِ تزآد عدـ الثقة هستقب ٛفْ استخداـ العقكبات هع الهشاكؿ السمككٓة لمطٛب كتزآد اٚستخداـ
لمهعالجات الىفسٓة كالهعمكهاتٓة(أبك السعكد.)2010 ،
كٓرجع التركٓز عمِ طٛب الجاهعة ىظ انر ٖف بعض الدراسات تشٓر إلِ خطكرة الفترة العهرٓة التْ
ٓهر بٍا الشباب الجاهعْ ،كأىٍـ أكثر الفترات العهرٓة ارتكابان لمعىؼ(البٍىساكم .)2013 ،فْ الكقت
دكر آجابٓأث فْ تقكٓـ كتدعٓـ التىشئة اٚجتهاعٓة كالثقافٓة لمشباب ،فمـ
الذم ٓمعب فًٓ التعمٓـ الجاهعْ أث
تعد الجاهعة هؤسسة تعمٓهٓة بؿ أصبحت الجاهعة هىظهة ٓىتهْ إلٍٓا الطالب هف خٛؿ هرحمة هف
أٌـ هراحؿ حٓاتً لٓجد فٍٓا إشباعان لهختمؼ جكاىبً الشخصٓة فٓتمقِ العمـ كالهعرفة كٓىهْ خبراتً
كٌكآاتً كٓشبع رغباتً كحاجاتً هف خٛؿ الهشاركة فْ كافة اٖىشطة اٚجتهاعٓة كالثقافٓة كالدٓىٓة
كالرٓاضٓة كالفىٓة(الشٓخ عمْ .)2011 ،كاذ ٓؤثر العىؼ عمِ تحقٓؽ ٌذي الجاهعات ٌٖدافٍا كٓهىعٍا
هف تىهٓة طمبتٍا كفقا لمخطط كاٌٖداؼ الهكضكعة هسبقان.
ٓعد العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات أحد اٖىهاط السمككٓة التْ تصىؼ ضهف أفعاؿ العىؼ ،كٌْ أفعاؿ
ٓرتكبٍا الطمبة ضد زهٛئٍـ ،أك هدرسٍٓـ أك ههتمكات الجاهعة ،كقد جاءت ٌذي التسهٓة ٖف العىؼ
ٓحدث فْ الكسط الطٛبْ داخؿ الجاهعة(الرفاعْ.)2007 ،
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كتعد هشكمةالعىؼ أكثر هف هجرد هشكمة اجتهاعٓة ،ككىٍا ٓىتج عىٍا أضرار هتىكعة فْ الكـ كالىكع،
فٍْ هف هعاكؿ الٍدـ لمىظاـ اٚجتهاعْ كالتربكم (القهاز .)2012 ،كالجاهعات أحد الركائز اٖساسٓة
فْ ٌذا الىظاـ الذم أككؿ إلٍٓا الدكر اٖكؿ فْ إعداد الشباب الذٓف ٌـ عىكاف لتقدـ الهجتهعات
كتحضرٌا كلذا ٓىبغْ اٌٚتهاـ بدكر ٌذي الجاهعات فْ القضاء عمِ الهعكقات التْ تقؼ حائٛن دكف
تحقٓؽ أٌدافٍا فْ تىهٓة الهجتهع كالىٍكض بً (الشٓخ عمْ.)2011 ،
كٓىطكم هفٍكـ العىؼ عمِ هشكمة تتعدد أبعادٌا ،كٓتداخؿ فٍٓا العاهؿ الىفسْ كالبٓكلكجْ
كاٚجتهاعْ ،كها أف ٌىاؾ عكاهؿ ٓهكف أف تسٍـ بدرجة ،أك بأخرل فْ دفع الفرد إلِ ارتكاب العىؼ،
أك المجكء إلًٓ بكصفً اٚستجابة اٖكثر قابمٓة لمظٍكر فْ أثىاء التفاعؿ الٓكهْ ،كفْ هجاٚت الحٓاة
اٚجتهاعٓة جهٓعٍا(الطكٓؿ .)2011 ،إذأ ّف العىؼ ٌك استجابة سمككٓة تتهٓز بطبٓعة اىفعالٓة شدٓدة

قد تىطكم عمِ اىخفاض فْ هستكل البصٓرة كالتفكٓر ،فٍك ضغط جسهْ أك هعىكم بقصد السٓطرة

كالتدهٓر(ٚؿ.)2006 ،
كفْ ضكء ها تـ ذكري ترل الباحثة أف ازدٓاد هشكمة العىؼ داخؿ الجاهعات أدل إلِ ارتفاع كتٓرة
الحدٓث فْ أكىة اٖخٓرة عبر كسائؿ ا٘عٛـ عف أحداث العىؼ التْ تحدث ٓكهٓان داخؿ ٌذي
الجاهعات ،كفْ حٓف أف العدٓد هف الجاهعات تتجىب ىشر هشكٛتٍا الىاتجة عف العىؼ االطٛبْ،
فإف الهسؤكلٓف فٍٓا ٓحاكلكف ح ّؿ الىزاعات فٍٓا داخؿ الجاهعة ،رغـ تعدد أىكاع العىؼ الجاهعْ هف
اء اتجاي اٖشٓاء (اٖغراض ،الههتمكات) أك اٖفراد.
عىؼ ىفسْ ،كجسدم ،ككٛهْ ،سك ث
 2.1.1.2مفهوـ العنؼ:
تعددت كتداخمت التعرٓفات لهفٍكـ العىؼ ،هها خمؽ قػد أثر هػف اٚضػطراب كالمػبس فػْ اسػتعهاٚتً فػْ
أدبٓػػات العمػػكـ ا٘ىسػػاىٓة كاٚجتهاعٓػػة ،كٓعػػكد عػػدـ اٚتفػػاؽ إلػػِ اعتبػػارات هتعػػددة ،هىٍػػا :أف العىػػؼ
هش ػػكمة اجتهاعٓ ػػة هركب ػػة كهعق ػػدة كهتع ػػددة الهتغٓػ ػرات ،كتتس ػػـ بالتعقٓ ػػد كالت ػػداخؿ ،كٌ ػػْ ذات ص ػػكر
كأشكاؿ هتعددة ،كدكافعٍػا هتداخمػة كهتبآىػة تتىػكع هػف هجتهػع إلػِ آخػر ،كػذلؾ فػإف هسػتكٓات العىػؼ
كههارس ػػاتً هتع ػػددة كهتبآى ػػة حس ػػب الزه ػػاف كالهك ػػاف ،كلهش ػػكمة العى ػػؼ أبع ػػاد اقتص ػػادٓة كاجتهاعٓ ػػة
كسٓاسػػٓة كثقافٓػػة كدٓىٓػػة كىفسػػٓة ،كٓتضػػهف سػػمككٓات هختمفػػة التىػػكع ،إضػػافة إلػػِ أف ٌىػػاؾ أشػػكاٚ
عدٓػػدة هػػف العىػػؼ كهىٍػػا :عىػػؼ الدكلػػة ،كالعىػػؼ اٚحتجػػاجْ ،كالعىػػؼ كتعبٓػػر عػػف السػػخط ،كالعىػػؼ
كأداة لمهىظـ (الطكٓؿ.)2011 ،
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كعىافة :لـ ٓرفؽ بػً
ؼٓ ،قاؿ ثعُى ث
العنؼ لغ ًةٓ :رجع أصؿ كمهة العىؼ إلِ ثعُى ث
ؼ بً كعمًٓ ٓعىؼ ُعىفان ث
ػؼ عمٓػً ،كاعتىػؼ اٖهػر
فٍك عىٓؼٓ ،قاؿ عىؼ فٛىان ،أم ٚهً بعىؼ كشدة كعتب عمًٓ ،كأعىفً ثعُى ث

أم أخذي بعىؼ (البستاىْ.)638 :1997 ،

العنؼ :اصػطٛحان (عىػؼ) :بػً كعىفػً ،أخػذي بشػدة كقسػكة ،كٚهػً كعٓػري ،فٍػك عىٓػؼ( ،أعىفػً) عىػؼ
بً ،كعمًٓ (عىفً) :أعىفً ،اعتىؼ اٖهر أخػذي بعىػؼ ،كاتػاي لػـ ٓكػف بػً عمػـ ،كالشػْء :كرٌػً ،اعتىػؼ
الطعاـ ،كفٛف الهجمس :تحكؿ عىً (أبك عٓد.)2003 ،
والعنؼ بضـ الىكف ضد الرفؽ :كالعىٓؼ بهعىِ التعبٓر بالمكـ (الرازم.)458 :1973 ،
العنؼ :الخػرؽ بػاٖهر كقمػة الرفػؽ بػً ،كٌػك ضػد الرفػؽ ،عىػؼ بػً كعمٓػً ٓعىػؼ عىفػان كعىافػةن ،كأعىفػً
كعىفً تعىٓفان ،كٌك عىٓؼ إذا لـ ٓكف رفٓقان فْ أهري (ابف هىظكر.)2008 ،
والتعنيؼ :التعبٓر كالمكـ كالتكبٓخ كالتفرٓع ،كٌك التشػدٓد فػْ المػكـ ،كالعىٓػؼ هػف  ٚرفٓػؽ لػً ،كالشػدٓد
هػػف القػػكؿ كالسػػٓر ،كقٓػػؿ :عىػػؼ بػػً كعمٓػػً عىف ػان كعىاف ػة ،أخػػذي بشػػدة كقػػكة كٚهػػً كعٓ ػري فٍػػك عىٓػػؼ،
ككمهػػة العىػػؼ فػػْ المغػػة تفٓػػد هعىػػِ الشػػدة كالقسػػكة فػػْ التصػػرؼ قكلٓ ػان كػػاف أك فعمٓ ػان كٌػػذا ضػػد كمهػػة
الرفؽ(الرفاعْ.)2007 ،
كهػػا كتىحػػدر كمهػػة عىػػؼ هػػف الكمهػػة الٛتٓىٓػػة فٓكلىتٓػػا ( )Violentiaالتػػْ تعىػػْ السػػهات الكحشػػٓة،
با٘ضافة إلِ القكة كالفعؿ ،كهىٍا فٓكلٓت ( )Violateالذم ٓعىْ العهػؿ بالخشػكىة كالعىػؼ ،كالتػدىٓس
كاٚىتٍػػاؾ كالهخالفػػة ،أهػػا هػػف ىاحٓػػة ىفسػػٓة فٓشػػٓر هفٍػػكـ العىػػؼ إلػػِ اسػػتجابة سػػمككٓة تتهٓػػز بطبٓعػػة
اىفعالٓة شدٓدة قد تىطكم عمِ اىخفاض فْ هستكل البصٓرة كالتفكٓر(عٛكىً.)2007 ،
والعنؼ حسب هىظهػة الصػحة العالهٓػة (ٓ :)2002عىػْ اٚسػتعهاؿ الهتعهػد لمقػكة الفٓزٓائٓػة (الهادٓػة)
س ػكاء بالتٍدٓػػد أك اٚسػػتعهاؿ الهػػادم الحقٓقػػْ ضػػد شػػخص آخػػر أك ضػػد هجهكعػػة أك هجتهػػع حٓػػث
ٓؤدم إلِ حدكث أك رجحاف حدكث إصابة أك هكت أك إصابة ىفسٓة أك سكء الىهاء أك الحرهاف.
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والعنػػؼ ٌػػك اسػػتخداـ ا٘ىسػػاف ٖسػػالٓب غٓػػر سػػكٓة فػػْ التعاهػػؿ هػػع الهشػػكٛت التػػْ ٓتعػػرض لٍػػا،
كتظٍر ٌذي اٖسالٓب عمِ ٌٓئة سػمكؾ عػدكاىْ ٓتضػهف أشػكا ٚهتعػددة هػف السػب كالتػكبٓخ كالتحقٓػر
كاٚستغٛؿ كالضرب ،كقد تصؿ إلػِ حػد تػدهٓر الههتمكػات كالقتػؿ بٍػدؼ إٓقػاع اٖذل عمػِ الشػخص
أخر كاٌاىتً أك إذٚلً ،كترؾ اثر ىفسْ كجسدم لٍذا السمكؾ (الشرعة.)2013 ،
والعنؼ ٌك سمكؾ عدكاىْ هؤذ ٓصدر عف الفػرد أك الجهاعػةٓ ،سػبب ألػـ ىفسػْ أك جسػدم أك كمٍٓهػا
هعان لٗشخاص ،أك ٓمحؽ الضرر بههتمكاتٍـ (القهاز.)2012 ،
كٓعػػرؼ عبػػد الهحهػػكد كالبشػػرم ( )2005العىػػؼ بأىػػً السػػمكؾ الػػذم ٓتضػػهف القػكة فػػْ اٚعتػػداء عمػػِ
شػػخص آخػػر دكف إرادتػػً ،أك ا٘تٓػػاف ،أك اٚهتىػػاع عػػف فعػػؿ ،أك قػػكؿ هػػف شػػاىً أف ٓسػػْء إلػػِ ذلػػؾ
الشخص ،كٓسبب لً ضر انر جسهاىٓان أك ىفسٓان ،أك اجتهاعٓان (البٍىساكم.)2013 ،
كٓعرؼ كٓمسكف ( )Wilsonالعىؼٌ :ك ههارسة القكة البدىٓة ٘ىزاؿ اٖذل باٖشخاص أك الههتمكات،
كهػػا أىػػً الفعػػؿ أك الهعاهمػػة التػػْ تحػػدث ضػػر انر جسػػهاىٓان أك التػػدخؿ فػػْ الحرٓػػة الشخصػػٓة ،كالعىػػؼ
هستكٓات هختمفة تبدأ بالعىؼ المفظْ الذم ٓتهثؿ فْ السب كالتكبٓخ ،كالعىؼ البدىْ الػذم ٓتهثػؿ فػْ
الضػ ػػرب كالهشػ ػػاجرة كالتعػ ػػدم عمػ ػػِ أخ ػ ػرٓف ،كأخٓ ػ ػ انر فػ ػػْ القتػ ػػؿ كالتعػ ػػدم عمػ ػػِ أخ ػ ػرٓف أك عمػ ػػِ
ههتمكاتٍـ(ٚؿ .)2006 ،العىؼ التىفٓذم كٓتهثؿ فْ التفكٓر
كالعىؼ حسب رزؽ (ٓ )2006عىْ :أىهاط هعٓىة هف السمككٓات غٓر السكٓة التْ تتضهف اسػتخداهان
لمقكة غٓر الهشركعة ،أك التٍدٓد بٍا كذلؾ بٍػدؼ إٓػذاء أك إلحػاؽ الضػرر بػأخر ،سػكءا كػاف فػردان أـ
جهاعة أـ دكلة ،كذلؾ لتحقٓؽ أٌداؼ هعٓىة.
كتعرفػػً الرفػػاعْ ( )2007بأىػػً :جهمػػة الههارسػػات السػػمككٓة (آٚذائٓػػة) ،الجسػػدٓة أك الهعىكٓػػة ،التػػْ
ٓمحقٍا ا٘ىساف هىفردان كاف أك فْ جهاعة بهف حكلً سكاء أكاف إىساىان أـ ههتمكات هخالفان بػذلؾ القػٓـ
السػػائدة فػػْ الهجتهػػع .فػػْ حػػٓف ٓعرفػػً (هىٓػػب كسػػمٓهاف )2007،بأىػػً سػػمكؾ ٍٓػػدؼ إلػػِ إٓقػػاع اٖذل
بأخرٓف أك ها ٓرهز لً ،كقد ٓككف ٌذا العىؼ فردٓان أك جهاعٓان.
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والعنؼ لغ ًةٌ :ك كؿ سمكؾ فعمْ أك لفظْ ٓتضهف استخداهان لمقكة أك تٍدٓدان باستخداهٍا ٘لحاؽ اٖذل
كالضرر بأخرٓف ،كذلؾ بطرٓقة هباشرة لتحقٓؽ أٌداؼ هعٓىة (.)Spenciner & Wilson, 2003
كٓمخص القهاز ( )2012الخصائص اٖساسٓة لهفٍكـ العىؼ هف خٛؿ هجهكعة هف التعرٓفات
كالهفآٌـ عمِ الىحك التالْ:
-1

العىؼ رد فعؿ هؤذ غٓر هرغكب.

-2

العىؼ سمكؾ ٓتعارض هع قٓـ الهجتهع كقكاىٓىً.

-3
-4

هادٓا كالتدهٓر كالتخرٓب ،أك هعىكٓان كالشتـ كالسب كاٌ٘اىة.
العىؼ قد ٓككف ن

العىؼ ٍٓدؼ إلِ إلحاؽ اٖذل الجسدم أك الىفسْ لمكصكؿ إلِ ٌدؼ هحدد.

-5

العىؼ قد ٓككف هكجً ىحك فرد أك جهاعة كقد ٓككف هكجً ىحك الههتمكات.

-6

قد ٓككف العىؼ رد فعؿ ٖذل صدر هف الطرؼ أخر.

كفْ ضكء ها تـ ذكري ترل الباحثة أف العىؼ ٌك سمككان لفظٓان أك بدىٓان ٓتهثؿ فْ استخداـ القكة
استخداهان غٓر هشركع بشكؿ هباشر أك غٓر هباشر هف جاىب فرد أك جهاعة ها ،بٍدؼ اٚعتداء عمِ
الذات أك اٖفراد أك اٖشٓاء هادٓان أك لفظٓان .كٌذا السمكؾ ٓككف هشبعان بهكاقؼ ا٘حباط أك رد فعؿ
ٖذل صدر هف الطرؼ أخر.
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 3.1.1.2مفهوـ العنؼ الجامعي:
ٓعتبر العىؼ الجاهعْ أحد الهشكٛت السائدة فْ البٓئة الجاهعٓة كتتهثؿ فْ السمككٓات كاٖفعاؿ التْ
ٓقكـ بٍا الطمبة فْ الجاهعة ،كالتْ تشتهؿ عمِ ا٘ٓذاء الجسدم أك ا٘ساءة الىفسٓة أك اٚستغٛؿ أك
التٍدٓد أك إتٛؼ الههتمكات العاهة داخؿ الحرـ الجاهعْ(الشرعة.)2013 ،
كٓعىْ العىؼ الجاهعْ شٓكع ىكع هف أىهاط السمكؾ الذم ٓشهؿ ا٘ٓذاء الجسدم أك الىفسْ أك تدهٓر
الههتمكات أك إستباحة القٓـ الجاهعٓة ،هف قبؿ بعض الطمبة ،هكجٍة إلِ زهٛئٍـ أك هدرسٍٓـ أك
ههتمكات الجاهعة أك ىظهٍا كقٓهٍا ،كذلؾ ٓعىْ الٍجكـ أك التٍدٓد الفعمْ لمضحٓة ،أك العهؿ الذم
ٓتضهف اٚعتداء الجسدم أك التٍدٓد المفظْ أك الهكتكب أك اٚبتزاز لمضحآا الذم ٓقكـ بً شخص أك
عدة أشخاص ،كٓهارس داخؿ الجاهعة(حسٓف.)2007 ،
كالعىؼ الجاهعٌْ :ك جهمة الههارسات السمككٓة (آٚذائٓة) ،البدىٓة أك المفظٓة أك الىفسٓة ،التْ
تصدر هف الطمبة أىفسٍـ ،كتقع عمِ الطمبة أك الهدرسٓف أك الههتمكات فْ الهؤسسات التعمٓهٓة
(الرفاعْ( )2007 ،حسٓف كالرفاعْ.)2010 ،
كها كٓعرؼ القهاز( )2012العىؼ الجاهعْ بأىً هجهكعة السمككٓات الهؤذٓة التْ ٓتعاهؿ فٍٓا الطمبة
هع بضعٍـ البعض هف جٍة كأساتذتٍـ هف جٍة أخرل ،كبالتالْ تؤدم إلِ خمؿ فْ الىظاـ داخؿ
الحرـ الجاهعْ ،كٓىقسـ العىؼ إلِ عىؼ (هادم) كالضرب كالقتؿ كتدهٓر الههتمكات ،كعىؼ (هعىكم)
كالسب كالشتـ كالسخرٓة.
كالعىؼ الجاهعْ ٌك هجهكعة هف ههارسات فردٓة أك جهاعٓة ،تتسـ بقمة الرفؽ داخؿ الجاهعة سكاء
تمؾ التْ ٓهارسٍا الطمبة فٓها بٓىٍـ أك اتجاي عىاصر كهرافؽ الجاهعة (البشرٓة كالهادٓة) ،كتعبٓ انر عف
رفضٍـ لسمطة ها كتشتهؿ ٌذي الههارسات القكؿ كالفعؿ (أبك عٓد.)2003 ،
كالعىؼ الطٛبْ ٓىظر إلًٓ عمِ اىً هجهكعة هف السمككٓات التْ تصدر عف الطالبات بٍدؼ إلحاؽ
اٖذل كالضرر كالىاتجة عف عدـ ا٘حساس باٖهف كاٚستقرار الىفسْ (بسٓكىْ كالصباف.)2011 ،
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كفْ ضكء ها تـ ذكري ترل الباحثة اف العىؼ الجاهعْ ٌك هجهكعة السمككٓات الهؤذٓة فردٓة كاىت أك
جهاعٓة بٍدؼ ا٘ٓذاء الجسدم أك الىفسْ أك تدهٓر الههتمكات أك استباحة القٓـ الجاهعٓة هكجٍة هف
قبؿ الطمبة إلِ زهٛئٍـ أك هدرسٍٓـ أك ههتمكات الجاهعة أك ىظهٍا كقٓهٍا.
 4.1.1.2أشكاؿ العنؼ الطالبي وصورر:
أصبحت الجاهعات فْ بعض اٖحٓاف ساحة لمعىؼ ،الذم تعددت صكري ،إذ ٓعتدم فٍٓا الطالب عمِ
زهٓمً .ككصؿ اٖهر إلِ اٚعتداء عمِ بعض اٖساتذة .أك اٚعتداء عمِ الههتمكات داخؿ الحرـ
الجاهعْ ،كتجدر ا٘شارة إلِ العىؼ داخؿ الحرـ الجاهعْ ٓتضهف أشكا ٚهتعددة أٌهٍا:
-

التٍدٓد :كهعىاي التعبٓر عف قصد ٘حداث اٖذل ،كٓضهف التٍدٓد المفظْ ،كالتٍدٓد بمغة

الجسـ ،كالتٍدٓد الهكتكب.
-

اٚعتداء الجسدم :كٓتراكح الٍجكـ هف ضرب الضحٓة إلِ اغتصابٍا ،أك قتمٍا ،أك استخداـ

اٖسمحة هثؿ البىادؽ ،كالقىابؿ ،أك السكاكٓف أك أم أدكات تؤذم جسد الضحٓة.
-

اٚىقضاض :كٌك اٚعتداء الهكثؼ الذم غالبان ها ٓككف هفاجئان ،كبقصد اٚبتزاز(الشرعة،

.)2013
فْ حٓف ٓبٓف حسٓف ( )2007أف العىؼ ٓتضهف اٚعتداء الىفسْ :كٓتضهف ا٘غاظة ()Tesing
كالتكبٓخ كالسخرٓة ( )Tauntingكالتٍدٓد ( )Threateningككؿ السمككٓات التْ تضع الفرد فْ
هكقؼ حرج كاستخفاؼ أهاـ أخرٓف .كذلؾ ٓتضهف العىؼ اٚعتداء الجسدم :كٓتضهف هحاكلة
الضرب أك استخداـ أدكات حادة تؤذم أعضاء جسد الضحٓة أك اٚغتصاب .أٓضا ٓتضهف العىؼ
اٚعتداء عمِ الهرافؽ ،كٓتضهف تحطٓـ الىكافذ كالهقاعد كالجدراف كرهْ القاذكرات ،كالكتابة عمِ
الجدراف بكمهات بذٓئة كسرقة اٖجٍزة كالههتمكات.
كها ٓصىؼ العىؼ هف حٓث هجاٚتً إلِ :عىؼ طٛبْ ،كعىؼ أسرم ،كعىؼ دٓىْ ،كعىؼ
سٓاسْٓ ،كعىؼ اجتهاعْ :حٓث أف العىؼ أصبح هشكمة لٓس فقط بٓف الدكؿ بؿ أصبح أٓضا بٓف
اٖفراد ،حٓث ٓظٍر عمِ الساحة العالهٓة التصارعات الدائهة التْ اىعكست بدكرٌا عمِ سمكؾ أفراد
الهجتهع عاهة كعمِ سمككٓات طمبة الجاهعات خاصة كأحد شرائح الهجتهع (القهاز.)2012 ،
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كفْ ضكء ها كرد فْ اٖدب التربكم كالدراسات السابقة لخصت الباحثة أشكاؿ العىؼ عمِ الىحك
أتْ:
أوالً :مف جهة القائميف به:
العىؼ الفردمٌ :ك سمكؾ ٓصدري الفرد لفظٓان أك بدىٓان هادٓان أك صرٓحان أك ضهىٓان هباش انر ،ىاشطان أك
سمبٓان ،كٓترتب عمِ ٌذا السمكؾ الحاقد أذل بدىْ أك هادم اك ىفسْ لمشخص ىفسً أك لٕخرٓف،
كٓككف اٚعتداء فًٓ فردٓان هف طالب عمِ آخر (الرفاعْ .)25 :2007 ،كٌك قٓاـ كهبادرة الٍجكـ
المفظْ أك بأفعاؿ عدكاىٓة كتحطٓـ كتخرٓب لمههتمكات الخاصة بهصادرالسمطة،أك برهكزٌا تعبٓ انر عف
اعتراضً ىتٓجة لٙحساس بالظمـ كالهٍاىة (هىٓب كسمٓهاف.)2007،
العىؼ الجهاعٌْ :ك سمكؾ عشكائْ تدهٓرم ٍٓدؼ إلِ إحداث أذل أك تخرٓب لجهاعة أك ههتمكات
أك أشٓاء .كٓككف اٖذل ىفسٓان أك بدىٓان أك كمٍٓها (الزىد كبابكر ،)2006 ،أك ٌك اشتراؾ فرد هع
جهاعة هف اٖفراد فْ الٍجكـ المفظْ فْ أفعاؿ عدكاىٓة تجاي فرد أك جهاعة أخرل تهثؿ هصادر
السمطة كرهكزٌا ،كٓأخذ شكؿ التهرد كالعصٓاف أك التظاٌر السمبْ كتحطٓـ الههتمكات تعبٓ انر عف
اعتراضٍـ ىتٓجة ا٘حساس بالظمـ كالهٍاىة (هىٓب كسمٓهاف .)2007،فقد تتكتؿ هجهكعة هف الطٛب
ضد طالب آخر .أك هجهكعة أخرل هف الطمبة .كتقكـ باٚعتداء عمٍٓـ .بحٓث ٓتهثؿ فْ اشتراؾ فرد
هع جهاعة بالٍجكـ المفظْ أك بأفعاؿ عدكاىٓة هادٓة تجاي فرد أك جهاعة أخرل تهثؿ هصادر السمطة
أك رهكزٌا ،كتأخذ شكؿ التهرد كالعصٓاف كالتظاٌر السمبْ كتخرٓب كتحطٓـ الههتمكات تعبٓ انر عف
اعتراضٍـ ىتٓجة ا٘حساس بالظمـ كاٌ٘اىة ،كٌذا الىكع هف العىؼ تسعِ فًٓ الجهاعة إلِ إلحاؽ
اٖذل بغٓرٌا هف الجهاعات كاٖفراد (القهاز.)2012 ،
ثانيا :العنؼ مف حيث الطريقة:
العىؼ الهباشرٌ :ك العىؼ الهكجً ىحك الهكضكع اٖصمْ الهثٓر لٛستجابة العدكاىٓة هثؿ الهعمـ أك
ا٘دارٓٓف أك أم شخص ٓككف هصد ار أصمٓان ٓثٓر اٚستجابة العدكاىٓة.
العىؼ غٓر الهباشر :كٌك العىؼ الهكجً إلِ أحد رهكز الهكضكع كلٓس الهكضكع اٖصمْ الهثٓر
لٛستجابة العدكاىٓة ،هثٛن كأف ٓثٓر الهعمـ طالبان ٓتسـ بالعىؼ ،كٓ ٚستطٓع ٌذا الطالب تكجًٓ عىفً
إلِ الهعمـ ذاتً ٖم سبب هف اٖسباب ،عىدئذ قد ٓكجً عىفً ضد أم شْء خاص بٍذي الهدرس أك
ٓقكـ باٚعتداء عمِ الههتمكات (الشرعة.)2013 ،
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ثالثا :مف حيث مف يقع عميهـ :ومف ألواف هذا العنؼ:
عىؼ الطالب ضد زهٛئً.
عىؼ الطالب ضد الهدرس.
عىؼ الطالب ضد الههتمكات (القادرم.)2008 ،
عىؼ الطالب ضد ذاتً.
رابعا :مف حيث طرؽ التعبير عنه:
-

العىؼ الىفسٌْ :ك كؿ فعؿ هؤذ ىفسٓان (حسٓف كالرفاعْ ،)2010 ،كٓشٓر إلِ التحقٓر

كاٚستٍزاء كالتسمط كاٚستبداد كالغاء الشخصٓة كالحاؽ اٖذل بالىفس أك أخرٓف(ٚؿ.)2006 ،
كٓتـ ٌذا الىكع هف العىؼ هف خٛؿ عهؿ أك اٚهتىاع عف القٓاـ بعهؿ كفؽ هقآٓس هجتهعة كهعرفة
عمهٓة بالضرر الىفسْ ،كقد تككف اٖفعاؿ عمِ فرد أك هجهكعة ٓهمككف القكة كالسٓطرة هها ٓؤثر
عمِ كظائفً السمككٓة ،الكجداىٓة ،الذٌىٓة كالجسدٓة ،كهف اٖهثمة عمِ ذلؾ :اٌ٘اىة ،كالتخكٓؼ،
كاٚستغٛؿ ،كالعزؿ ،كعدـ اٚكتراث ككذلؾ فرض أراء عمِ أخرٓف بالقكة ٓعتبر ىكعان هف أىكاع
العىؼ الىفسْ(عبد ا﵀ كأبك فخٓدة.)2009 ،
العىؼ الجسدم:
كٌك ىهط سمككْ ٓقع بٓف الطمبة كٓتهثؿ فْ إحداث الهسْء ٘صابات عهدٓة هثؿ الصفع

-

كالركؿ كالمكـ كالدفع كالرهْ أرضان كالخىؽ كالجرح كالطعف كالضرب بأداة حادة كالقتؿ (العمْ
كهحافظة كالعكاكدة ،)2010 ،كٓشهؿ جهٓع السمككٓات التْ تهارس باستخداـ الحركة الجسدٓة فْ
اٚعتداء عمِ أخرٓف أك اٖشٓاء كالضرب ،كالركؿ ،كشد الشعر ،كالعض ،كالتكسٓرٚ( ،ؿ،
.)2006
-

العىؼ ضد الههتمكات :خاصة الههتمكات الجاهعٓة كٓتهثؿ فْ بالتكسٓر كالتخرٓب كالتدهٓر

كا٘ضرار بهىشآت الجاهعة كهرافقٍا كالهمصقات الجدارٓة كالكتابة عمِ الهقاعد كالجدراف كغٓرٌا
(العمْ كهحافظة كالعكاكدة.)2010 ،
-

العىؼ المفظْ :كٌك العىؼ الذم ٓتكقؼ عىد حدكد الكٛـ الذم ٓرافؽ الغضب ،كالشتـ

كالسخرٓة كالتٍدٓد (الشرٓفٓف ،)2009 ،كها ٓتهثؿ بالتٍدٓد باستخداـ العىؼ دكف استخداهً بالفعؿ
(ٚؿ.)2006 ،
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-

العىؼ الرهزم الهعىكم :كٓقصد بً إلحاؽ الضرر بالهكضكع الذم ٓهارس عمًٓ العىؼ

سٓككلكجٓان هف خٛؿ عدـ الشعكر باٖهف ،أك الطهأىٓىة ،أك الحط هف كراهتً ،ك ٚتقؿ خطكرة العىؼ
الرهزم كضرري عف العىؼ الهادم ،كها كٓشهؿ التصرؼ بشكؿ ٓعبر عف احتقار أخرٓف ،كتكجًٓ
اٌ٘اىة إلٍٓـ أك اٚهتىاع عف الىظر إلِ اٖفراد كتكجًٓ إٌاىة تمحؽ بٍـ اٖذل (عقٓؿ.)2008 ،
كٓعد هف أخطر أىكاع العىؼ إذ ٓظٍر بصكر غٓر هحسكسة كهمهكسة ،كبطرؽ غٓر هباشرة تعهؿ
عمِ تقكٓض كراهة الفرد كاضعاؼ ثقتً بىفسً كٓظٍر هف خٛؿ الىقد الهتكرر كالتٍكـ كالسخرٓة
كاٌ٘اىة كالبذاءة كالمغة الهٍٓىة ،كاٚستعهاؿ الدائـ لمتٍدٓد كالكعٓد كلً آثار هدهرة عمِ الصحة
الىفسٓة لمطالب الجاهعْ كٓتجسد بهظٍرٓف ٌها :العىؼ المفظْ كالتٍدٓد (العمْ كهحافظة كالعكاكدة،
.)2010
العىؼ اٚجتهاعْ :حٓث ٓضٓؼ كؿ هف ككرىٓؿ كشٓراز كككلْ ( Cole & Cornnel & Shears,
 )2006شك ٛآخر لمعىؼ كٌك العىؼ اٚجتهاعْ الذم ٓتعمؽ بشكؿ التعاهؿ ضهف هجهكعة قرىاء
الشخص.
العىؼ الفكرمٌ :ك الهقدهة التْ ٓتكئ عمٍٓا العىؼ الهادم كالرهزم كٓظٍر فْ أحٓاف كثٓرة عمِ
صكرة ثقافة كخطاب(عقٓؿ.)2008 ،
العىؼ السٓاسْ :كٌك هتعدد اٖشكاؿ هىً الدٓكتاتكرٓة كالقهع كعدـ الهشاركة فْ اىجاز الق اررات
كحرهاف الشعب هف حقً فْ التعبٓر عف ذاتً(إبرآٌـ.)1999 ،
خامساً :العنؼ مف حيث المصدر:
العىؼ الفطرمٓ :قصد بً أف العىؼ سمكؾ فطرم ٓكلد هع ا٘ىساف بحكـ تككٓىً الفسٓكلكجْ.
العىؼ الهكتسبٓ :عىْ أف العىؼ هكتسب بتعمـ ا٘ىساف لً هف البٓئة الهحٓطة كذلؾ هف خٛؿ الكبت
الزائد ىتٓجة ا٘حباط ،كالتعصب العشائرم ،كشعكر الطمبة بعدـ الهساكاة هف قبؿ إدارة الجاهعات،
كتدىْ التحصٓؿ اٖكادٓهْ لمطمبة ،كأكقات الفراغ ،كالتعمٓؽ عمِ الجىس أخر ،كتعاهؿ الهدرسٓف،
كاٖحداث السٓاسٓة ،كاىتشار الكاسطة كالهحسكبٓة ،كٓعكد العىؼ أٓضا إلِ الشممٓة كرفاؽ السكء،
كضعؼ الىضج اٚجتهاعْ ،كتراجع دكر اٖسرة ،كتدىْ الهستكل اٚقتصادم لمطالب(عقٓؿ.)2008 ،
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سادساً :أنواع العنؼ بشكؿ عاـ:
العىؼ العادمٌ :ذا الىكع هف العىؼ ٓستخدـ فًٓ المطـ كالدفع كالصفع ،كٓعد تكرار هثؿ ٌذي اٖشكاؿ
لمعىؼ عادٓان كهقبكٚن كتعتبر جزءان هف تربٓة اٖطفاؿ أك جزءان هف التفاعؿ بٓف الزكجٓف.
العىؼ غٓر العادم :كٌذا الىكع هف العىؼ ٓعىْ إساءة استخداـ العىؼ عف طرٓؽ استخداـ اٖفعاؿ
العدكاىٓة ،كالتْ تتضهف المكهات ،كالعض ،كالخىؽ ،كالضرب ،كاطٛؽ الىار ،كتعد ٌذي اٖفعاؿ اشد
أفعاؿ العىؼ خطكرة (القهاز.)2012 ،
 5.1.1.2مظاهر العنؼ لدى الشباب:
تتعدد هظاٌر العىؼ كتتىكع فْ الحٓاة الجاهعٓة ،حٓث ٓختمؼ العدٓد هف الباحثٓف فْ تصىٓؼ ٌذي
الهظاٌر كترتٓبٍا ،فٍىاؾ هف ٓرل أف كثرة غٓاب الطالب عف دركسً ،كالتٍرب هف هؤسستً التعمٓهٓة،
كاستغٛلً لمحرٓة الهتاحة لً ،كارتٓادي الهقاٌْ كتىاكؿ الحبكب كالهخدرات كضرب زهٛئً ،كحهؿ
أدكات حادة ،كقمة كقت التعمـ ٌْ هف أشكاؿ العىؼ (الشكٓحات كعكركش.)2010 ،
فْ حٓف ٓبٓف القهاز ( )2012أف ابرز هظاٌر العىؼ فْ الحٓاة الجاهعٓة تتهثؿ فْ اىحراؼ الطٛب
السمككْ ،كتدٌكر الهستكل الدراسْ ،كالخىاقات بالكٛـ بٓف الطٛب ،كالخٛقات الشدٓدة فٓها بٓىٍـ،
كالزكاج العرفْ كالٍركب هع الفتاة بعد ذلؾ ،كتبادؿ استخداـ اٖلفاظ البذٓئة بٓف الطٛب.
بٓىها ٓرل جكلهاف ( Goleman )2000الهشار الًٓ فْ (الشكٓحات كعكركش )2010 ،بأف الطمبة
الذٓف ٓتصفكف بالعىؼ ٓكذبكف كٓغشكف كٓضآقكف أخرٓف ،كها ٓحاكلكف لفت اٚىتباي إلٍٓـ بطرؽ
خاطئة ،كٓتصفكف بالعىاد كالهزاج الهتقمب كٓستهتعكف بإغاظة أخرٓف كٓقكهكف بتحدم القاىكف
كالخركج عمِ الىظاـ القائـ ،با٘ضافة إلِ شعكرٌـ بالزٌك هف أىفسٍـ.
كٓبٓف الشرعة ( )2013أف هظاٌر العىؼ الطٛبْ لدل ركؿ هام ( )Roll mayتبدك فْ خهسة
هظاٌر كٌْ:
العىؼ البسٓط ( :)Simple Violenceالهتهثؿ فْ حركات التهرد الطٛبْ.
العىؼ الهحسكب( :)Calculated Violenceالهتهثؿ فْ حركات التهرد الطٛبٓة إلِ أعهاؿ شغب
كالسطك كالتخرٓب لخضكعٍا لقٓادات تىقؿ ٌذي الحركات لهصالحٍا الشخصٓة.
العىؼ التحرٓضْ ( :)Formented Violenceكٌك هف قبٓؿ التحرٓض عمِ عهمٓات العىؼ التْ
ٓقكـ بٍا الٓهٓف أك الٓسار الهتطرؼ فْ بعض الهجتهعات هستغمٓف هشاعر ا٘حباط كالعجز فْ ٌذي
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الهجتهعات.
العىؼ الغائب أك اٖدائْ ( :)Instrumental Violenceكٌك هف قبٓؿ العىؼ الذم ٓشترؾ فًٓ أفراد
الهجتهع بدكف عمهٍـ ،كذلؾ ها حدث هف قبٓؿ اشتراؾ جهٓع أفراد الشعب اٖهرٓكْ فْ حرب فٓتىاـ،
بحكـ ها ٓدفعكىً هف ضرائب تكٌب إلِ ا٘ىفاؽ فْ الحرب كلٓس بحكـ اشتراكٍـ الفعمْ.
العىؼ الدفاعْ أك الكقائْ ( :)Preventive Violenceكٌك هف قبٓؿ العىؼ الذم ٓقكـ بعض
الهؤسسات لهىع كقكع العىؼ أك التٍدٓد بالعىؼ حٓث تقكـ ٌذي الهؤسسات كالشرطة بإجٍاض بعض
أعهاؿ الشغب قبؿ أف تبدأ.

 6.1.1.2مصطمحات ذات عالقة بالعنؼ
 1.6.1.1.2الفرؽ بيف العدواف والعنؼ:
ٌىالؾ هف ٓخمط بٓف السمكؾ العدكاىْ كالعىؼ ،كالحقٓقة أف ٌىالؾ اختٛؼ بٓىٍها (أبك عٓد،)2003 ،
إذ ٓتداخؿ لدل البعض هفٍكـ العدكاف هع العىؼ كالذم ٓختمؼ عىً بككىً صكرة هف صكر ا٘ٓذاء
البدىْ أك الهادم ٓصدر عف الفرد أك الجهاعة ،بٓىها العدكاف فٍك سمكؾ بشرم ههزكج بالغضب
كالكرآٌة أك الهىافسة الزائدة ،فًٓ خركج عف الهألكؼ ،بٍدؼ إٓذاء الغٓر أك الذات ،كقد ٓككف فطرٓا
غرٓزٓا ،أك ىتٓجة لهثٓر خارجْ ،كٌك إها أف ٓككف سمككان هادٓان أك رهزٓان ،لتحقٓؽ حاجات الفرد فْ
السٓطرة كالتفكؽ كحب السمطة ،أك تعكٓضا عف ا٘حباط كالحرهاف كالظمـ(الصالح ،)2012 ،كذلؾ فاف
العدكاف ٓتهثؿ فْ تمؾ الىزعة التْ تتجسد فْ سمككٓات حقٓقٓة أك خٓالٓة أك خفٓة ،كترهْ إلِ إلحاؽ
اٖذل بأخرٓف كتدهٓرٌـ (القادرم.)2008 ،
فالعدكاف ٓغطْ هجاٚت كاسعة هف حٓث التعبٓر عف إساءة استخداـ القكة كها ٓظٍر فًٓ التركٓز عمِ
اٖذل الهادم ،بٓىها هصطمح العىؼ ٓشكؿ ها ٌك هادم كها ٌك ىفسْ كهعىكم(الرفاعْ.)2007 ،
كالعىؼ قد ٓككف فْ سبٓؿ الدفاع الشرعْ أك لتحقٓؽ أٌداؼ هشركعة كالحركب الدفاعٓة ،أك التخمص
هف عدكاف كاقع ،كالعىؼ ٌك آخر حمقات العدكاف ،كٌك هصطمح اجتهاعْ هكجً ىحك الخارج ،كأها
العدكاف فٍك هصطمح ىفسْ قد ٓكجً لمذات الداخمٓة أك لمخارج (أبك حطب.)2002 ،

14

كها ٓفرؽ شٓفر كهٓمهاف ( )1996بٓف هفٍكـ العىؼ بككىً اجتهاعٓان سٓاسٓان ،بٓىها العدكاىٓة ٓهكف أف
تككف هرتبطة بحاجات بٓكلكجٓة أك هحرضات خارجٓة ،فالحاجات كها ٌك هعركؼ ،تكلد التكتر،
التكتر الذم ٓحدث ٖم شخص حْ تحت كطأة الحاجة ،حتِ تصؿ إلِ الكضعٓة التْ تؤدم إلِ
اختٛؿ تكازف الكائف الحْ ،اٖهر الذم ٓىتج عىً الىشاط باتجاي استعادة تكازف كازالة التكتر ،كعىدها ٚ
ٓؤهف خفض التكترٓ ،شتد كٓختؿ التكازف ،اٖهر الذم ٓدفع بالكائف الحْ إلِ أف ٓسمؾ سمككان ىسهًٓ
العدكاىٓة ،كلكف العدكاىٓة ٌىا لٓست غآة فْ ذاتٍا ،فالطٓبة هف حٓث ككىٍا احد أصكؿ ا٘ىساف
حاضرة أبدا فًٓ ،بها فْ ذلؾ عدكاىٓتً (أبك عٓدٓ )2003 ،أتْ الىزكع إلِ العدكاف عىد الفرد ىتٓجة
لشعكر بالتٍدٓد ٓصاب فًٓ فرد أك جهاعة ،أك لتعرض كراهة الفرد أك هكاىتً لها ٓجرحٍا ،كقد ٓأتْ هع
الشعكر بأف أخرٓف ٓ ٚفٍهكف الشخص أك بأىً ٓستطٓع إفٍاهٍـ ىفسً ،كقد ٓأتْ هع تٍدٓد لقٓـ عىد
الشخص (الصالح.)2012 ،
أٓضا ٓفرؽ البحٓرم ( )2005بٓف العدكاف كالعىؼ ،إذ ٓبٓف أف العدكاف لٓس ههاثٛن لمعىؼ ،فالعدكاف
ٓعد بدآة العىؼ ،كلكف العىؼ ٓختمؼ عف العدكاف فْ تهٓزي باٚىدفاع كالتٍكر لٓٙذاء ىتٓجة لمضغكط
الشدٓدة ،كها ٓككف هصحكبا بغٓاب تعالٓـ الضهٓر كالقٓـ ،كهف ثـ ٓأتْ أكثر تطرفان كاىحرافان عف
العدكاف .كٌذا ها ٓؤكدي (البٍىساكم )2013 ،هف أف العىؼ ٌك سمكؾ ظاٌر شدٓد التدهٓر ،القصد هىً
إٓذاء أخر كها ٓحدث فْ سمكؾ القتؿ العهد ،أك تحطٓـ الههتمكات.
 .2.6.1.1.2الفرؽ بيف العنؼ والتعصب:
التعصب ٌ Prejudiceك اتجاي سمبْ أك آجابْ ضد اٖشخاص كالجهاعات ٓؤججً كٓكجًٍ هكقؼ
هسبؽ أحٓاىا ،اىتهائْ غٓر كاعْ ،كالتعصب بالمغة عدـ قبكؿ الحؽ عىد ظٍكر الدلٓؿ بىاء عمِ هٓؿ
إلِ جٍة أك جهاعة أك هذٌب أك فكر سٓاسْ أك طائفة ،كقد ٓككف التعصب دٓىٓان أك هذٌبٓان أك
سٓاسٓان أك طائفٓان أك عىصرٓان أك جغرافٓان ،كٌك سمكؾ ٓصىؼ بككىً سمككان اىفعالٓان ٓضع اٖشخاص فْ
حالة إستثارة كحالة عدـ التكازف كفقداف القدرة عمِ التفكٓر السمٓـ ،كلٍذا ٓعتبري البعض الكقكد اٖساسْ
لمعىؼ كالعدكاف (عباىًٓ.)2007 ،
فالهتعصب ٓتصؼ بالتصمب كالتهسؾ الفكرم أك العقائدم الشدٓد(الجهكد الفكرم) ،كٓهٓؿ إلِ اقتراؼ
أفعاؿ إرٌابٓة ،حٓث ٓجسد اتجاٌات الفرد أك الجهاعة ىحك جهاعات أخرل ،كٓكشؼ الهتعصب عف
خضكع كبٓر لسمطة الجهاعات التْ ٓىتهْ إلٍٓا ،هع رفض لمجهاعات اٖخرل ،كٓرتبط بذلؾ هٓؿ إلِ
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رؤٓة العالـ فْ إطار جاهد هف اٖبٓض إلِ اٖسكد هع هٓؿ إلِ استخداـ العىؼ فْ التعاهؿ هع
أخرٓف (رزؽ.)2006 ،
 3.6.1.1.2الفرؽ بيف العنؼ والغضب ()Anger
الغضب عاطفة إىساىٓةٓ ،تعرض لٍا كؿ إىساف ،تختمؼ بٓف إىساف كاىساف ،بحسب استجابتً،
كلمظركؼ التْ تدفعً ،فٍك عاطفة ترتبط با٘ىساف هىذ ظٍكري عمِ كجً اٖرض ،كٓظٍر الغضب فْ
ا٘ىساف بهجرد الكٚدة ،كٓرجع بعض العمهاء أف الغضب ٓظٍر فْ الجىٓف ،كٌك فْ بطف أهً ،كالكؿ
ٓغضبكف الرجاؿ كالىساء ،كاٖطفاؿ كالكبار كٓختمؼ الغضب هف شخص ٔخر فْ الكـ كالكٓؼ حسب
الهتغٓرات(صهكئٓؿ.)1994 ،
كٓعد الغضب استجابة اىفعالٓة داخمٓة تتضهف شعك انر بالتٍدٓد ،كردكد فعؿ أدرٓىالٓة ،تٍٓئ الفرد
لٛعتداء عمِ هصادر تٍدٓدي ،فالغضب ٌك الغٓظ كالسخط كاٚىفعاؿ ،كٌك ضد الرضا كٌك حالة هف
اٚضطراب العصبْ ،كعدـ التكازف الفكرم تحؿ با٘ىساف إذا اعتدل عمًٓ أحد بالكٛـ أك غٓري ،كٓهكف
لمشخص أف ٓككف عدكاىٓان دكف أف ٓشعر بالغضب ،كها أىً ٓشعر بالغضب دكف أف ٓككف عدكاىٓان،
كالغضب ضركرم لٙىساف ،حٓث أف فقد قكة الغضب ٓعتبر ىقصان فْ ا٘ىساف ،كأها ا٘فراط الذم
ٓعىْ زٓادة الغضب ،حٓف ٓخرج عف العقٛىٓة كالحكهة ،فٓفقد ا٘ىساف بصٓرتً فٍك غضب هذهكـ،
ككذلؾ فْ حالة التفرٓط دلٓؿ عمِ ضعؼ الىخكة فْ الدفاع عف العرض كالكطف كالدٓف ،كاحتهاؿ
الذؿ ،فالغضب الهحهكد ٌك الذم ٓتطابؽ هع العقؿ كٓكاكب الدٓف( أبك حطب.)2002 ،
كٓشكؿ العىؼ هظٍ انر هف هظاٌر التعبٓر عف الغضب ،كٓعد الغضب احد الدكافع التْ تؤدم إلِ
العىؼ ،فإذا اعتبرىا الغضب ٓهثؿ هشكمة بٓف طرفٓف ٓقع عىد أحدٌها القهع لهشاعر الغضب ،كٓقع
عىد الطرؼ أخر إذ ٓتـ التعبٓر عف هشاعر الغضب فْ صكرة عىؼ كتدهٓر كعدكاف(حسٓف،
 ،)2007فالغضب ٌك استجابة اىفعالٓة حادةٓ ،ثٓرٌا أم هكقؼ هف عدة هكاقؼ هتبىٓة ،هىٍا التٍدٓد،
كالعدكاف الظاٌر ،كالٍجكـ الكٛهْ ،أك خٓبة اٖهؿ أك ا٘حباط ،كتتهٓز بردكد فعؿ قكٓة فْ الجٍاز
العصبْ الهستقؿ ،كالغضب ٌك اختٛؿ اىفعالْ عابر أها صكرتً فٍْ الغضب الذم  ٚتحكـ فًٓ
(دسكقْ .)1988 ،خاصة كاف الهكاقؼ الهثٓرة لمغضب تزٓد هف احتهاؿ المجكء لجرائـ العىؼ
كالعدكاىٓة( ،)Maiuro, Cahn, Vitaliano, wagner & Zegree, 1988فالغضب هكجكد عىد
الىاس كقد ٓؤدم بٍـ إلِ عدكاف كعىؼ صرٓح ،كقد ٓككف هؤجٛن كقتٓان (لكقت أف تحٓف الفرصة لرد
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العدكاف ،كها فْ عادة الثأر هث ،ٛإذ ٓهكف اعتبار الثأر :عدكاف كعىؼ هؤجؿ بصرؼ الىظر عف
هشركعٓتً أك عدـ هشركعٓتً(القهاز.)2012 ،
آثار سمبٓة عدٓدة عمِ ا٘ىساف ،كعمِ صحتً الىفسٓة كالعقمٓة ،فهف الىاحٓة
كها ٓترؾ الغضب ان
الجسهٓة ٓؤدم التكتر كالغضب إلِ خفض هستكل هىاعة الجسـ كجعمً أكثر عرضة لٙصابة
باٖهراض كزٓادة هستكٓات الدٌكف فْ الجسـ ،كزٓادة احتهاؿ الكفاة بسبب أهراض القمب( Suinn,
 .) 2001فْ الكقت ذاتً فاف إدارة اىفعاؿ الغضب أك السٓطرة عمًٓ ٓهكف أف تككف قكة آجابٓة هحفزة،
فحٓف تسٓطر عمِ الغضب تستطٓع أف تستخدهً كهصدر لمطاقة ٓدفع الفرد لمقٓاـ بالفعؿ البىاء الذم
ٓجب أف ٓقكـ بً (عٓسكم.)2012 ،
 4.6.1.1.2الفرؽ بيف العنؼ واالرهاب ()Terrorism
ٓهزج العدٓد هف الباحثٓف بٓف العىؼ كا٘رٌاب ،كٓرل البعض أف اٚرٌاب ٌك ههارسة العىؼ اك
التٍدٓد بذلؾ ،بٍدؼ خمؽ خكؼ لدل الطرؼ الهستٍدؼ ٓحهمً عمِ تغٓٓر سمككً كهكاقفً كٌك ٓعىْ
عىفان كاجراها ٓىتٍؾ القاىكف كٓستمزـ العقاب (الشرٓفٓف .)2009 ،كاٚرٌاب ٓعىْ آضا :التخكٓؼ
كالتركٓع كبث الذعر فْ ىفس شخص ها ،اك فْ ىفكس جهاعة ها (القهاز .)2012 ،كها كٓعىْ
اٚرٌاب فعؿ هف افعاؿ العىؼ ٓضهف الخكؼ كالرٌبة كٓثٓر الرعب كالخكؼ ،ككثٓ ار هآؤدم الِ
ضحآا ،كفْ أغمب اٖحٓاف ٓككف الضحآا هف غٓر الهستٍدفٓف ام هف اٚفراد كهعتدل عمًٓ ،اها
اٚرٌاب فمً طرؼ ثالث كٌك القضة الهتىازع عمٍٓا كالتْ هف اجمٍا ٓرتكب الفرد الفعؿ ،ثـ اىً فْ
حالة العىؼ ٓ ٚكجد اختٛؼ حكؿ تحدٓد الجاىْ كحكؿ تحدٓد الضحٓة ،بٓىها فْ اٚرٌاب ٓدخؿ عاهؿ
الىسبٓة كطرؼ فْ العهمٓة (التٓر.)1993 ،
كها كٓختمؼ اٚرٌاب عف العىؼ فْ عدة جكاىب ،فاٚرٌاب لً طبٓعة فكرٓة اك عاطفٓة ،كٓتسـ
باٚسته اررٓة كخمؽ هىاخ عاـ هف التكتر كالقمؽ ،فْ حٓف اف العىؼ ٓشٓر الِ حدث اي بدآة كذركة
كىٍآة ،فاٚرٌاب ٓسبؽ العىؼ كٓهٍد لً ،كها ٓتبع حكادث العىؼ آضا ،كٓككف احدل ىتائجٍا(القهاز،
 .)2012كالعهؿ اٚرٌابْ ٌك كؿ سمكؾ ٓتضهف استخداها غٓر هشركع لمقكة اك التٍدٓد بٍا لتحقٓؽ
اٌداؼ هعٓىة سكاء صدر ٌذا السمكؾ عف افراد أك هىظهات أك دكؿ(الشرٓفٓف.)2009 ،
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 7.1.1.2النظريات التي فسرت العنؼ:
نظرية التعمـ االجتماعي:Social Learning Theory :
ٓعد (البرت باىدكرا) أكؿ هف كضع أسس ٌذي الىظرٓة ،أك ها ٓسهِ بالتعمـ هف خٛؿ الهٛحظة ،إذ
أثبت هف خٛؿ التجارب أف ٌىاؾ أث انر بالغان لهشاٌدة ىهاذج عدكاىٓة ،عمِ هستكل العدكاف عىد
الشخص الهٛحظ ،كتتمخص كجٍة ىظر (باىدكرا) فْ تفسٓر العدكاف ،بأف هعظـ سمكؾ العىؼ
كالعدكاف هتعمـ هف خٛؿ الهٛحظة كالتقمٓد (الرفاعْ ،)2007 ،شاىً فْ ذلؾ شاف السمككٓات
اٖخرل ،فالفرد ٓتعمـ العىؼ كالعدكاف هف البٓئة بالهٛحظة كالتعزٓز ،فالسمكؾ ٓكتسب هف الخبرات
السابقة ،كٓتأكد ٌذا السمكؾ هف خٛؿ التعزٓز كالهكافآت كأف إثارة الطفؿ بالٍجكـ أك التٍدٓد أك اٌ٘اىة
قد ٓؤدم إلِ العدكاف ،كأف العقاب قد ٓؤدم إلِ زٓادة العدكاف (الرفاعْ )2007 ،كها أف الطفؿ
ٓكتسب السمكؾ العىٓؼ هف خٛؿ الخبرة الهباشرة التْ بهكجبٍا ٓتـ تعزٓز الطفؿ لمرد بأسمكب عدكاىْ
عىدها ٓحبط أك ٓغضب لٓمفت اىتباي الكالدٓف أك الهعمهٓف أك أخرٓف ،كها أف زٓادة العقاب ٓؤدم إلِ
زٓادة العىؼ (صالح كالبىا.)2008 ،
لذا ٓرل أتباع ٌذي الىظرٓة أف العدكاف سمكؾ هتعمـ هف خٛؿ عهمٓة اٚحتكاؾ اٚجتهاعْ(حكاهدة،
 ،)2003كتفترض ٌذي الىظرٓة أف اٖشخاص ٓتعمهكف العىؼ بىفس الطرٓقة التْ ٓتعمهكف بٍا أىهاط
السمكؾ اٖخرل ،كلٍذي الىظرٓة فرضٓات أساسٓة :ٌْ ،أف العىؼ ٓتـ تعمهً داخؿ اٖسرة كالهدرسة،
كعبر كسائؿ ا٘عٛـ ،كأف العدٓد هف أعهاؿ أباء العىٓفة تبدأ لهحاكلة التأدٓب ،كها أف العٛقة
الهتبادلة بٓف أباء كاٖبىاء فْ هرحمة الطفكلة تشكؿ شخصٓة الفرد ،كذلؾ فاف إساءة هعاهمة الطفؿ
تؤدم إلِ تعمـ العدكاىٓة ،كاف أفراد اٖسرة الضعفاء ٓصبحكف أٌدافان لٛعتداء(عبد الهحهكد كالبشرم،
.)2005
عد العىؼ غرٓزة فطرٓة لدل
نظرية التحميؿ النفسي :صاحب ٌذي الىظرٓة ٌك (فركٓد) الذم ّ
ا٘ىساف(الشرعة .)2013 ،إذ ٓسمـ أصحاب ٌذا اٚتجاي بكجكد حافز فطرم ،كلكىٍـ ٓفترضكف أف ٌذا
الحافز هكجً أص ٛىحك الذات ،كتحت ظركؼ هحددة ٓكجً لٕخرٓف (القادرم ،)2008 ،فالعدكاف هف
كجٍة ىظرٌـ غرٓزة فطرٓة  ٚشعكرٓة تعرب عف رغبة كؿ فرد فْ الهكت ،دكافعٍا التدهٓر كتعهؿ هف
أجؿ إفىاء ا٘ىساف بتكجًٓ عدكاىً خارجٓا ىحك تدهٓر أخرٓف (الخطٓب ،)1987 ،فا٘ىساف ٓكري أخاي
بالفطرة ،ككراء الهحبة الظاٌرة بٓف عداء كاهف ،فالظمـ كالعدكاف هف سهات ا٘ىساف ،كهٍهة الهجتهع
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تٍذٓب ٌذي الهٓكؿ العدكاىٓة (القادرم ،)2008 ،كأف ا٘حباط لدل ا٘ىساف ٓدفعً إلِ ههارسة العىؼ
كاف الدكافع الٛشعكرٓة لدل الفرد هعرضة لصراع داخمْ فْ شخصٓة الفرد ،كالتْ تقكدي إلِ ههارسة
سمككٓة هىحرفة كعدكاىٓة (الشرعة.)2013 ،
فالعدكاف عىد (فركٓد) إذف سمكؾ غرٓزم ٓكجً لتدهٓر الذات ،كلكف الفرد ٓتجىب تدهٓر ذاتً عف طرٓؽ
تكجًٓ عدكاىً اتجاي أخرٓف بهٓكاىزهات الدفاع ،كبٍذا الهعىِ تعد ىظرٓة (فركٓد) غرٓزٓة تىظر إلِ
العدكاف كسمكؾ فطرم غرٓزمٓ ،عتهد عمِ أسس بٓكلكجٓة تجعؿ هىً سمككا  ٚفكاؾ هىً ،كٌذا ٓىاقض
دكر التعمـ كأٌهٓتً فْ صٓاغة شكؿ كىهط اٚستجابة العدكاىٓة ( ،)Corey, 2005كالجدٓر ذكري أف
البحكث العمهٓة لـ تدعـ صحة اٚفتراضات التْ تقكـ عمٍٓا هدرسة التحمٓؿ الىفسْ .كقد كاجٍت ٌذي
الىظرٓة صعكبة أساسٓة تتهثؿ فْ ككف هفآٌهٍا غٓر قابمة لمتحقؽ العمهْ(الخطٓب.)1987 ،

نظرية اإلحباط والعنؼ :رائد ٌذي الفكرة ٌك أحهد عكاشة ( )1992الذم قدـ تفسٓ انر ٓؤكد فًٓ
ىظرٓة(إحباط عىؼ) ،حٓث ٓرل أف ا٘حباط إف لـ ِ
ٓؤد فْ هعظـ الظركؼ إلِ العىؼ ،فإف كؿ عىؼ
ٓسبقً هكقؼ هحبط .كقد تككىت ٌذي الىظرٓة هف دراسات عف تطكر الطفؿ أثىاء ىهك الطفؿ الىفسْ
كالعاطفْ ،كتكصمت إلِ أف السمكؾ العدكاىْ ٓعقب إحساس الطفؿ بأىً ٓ ٚىاؿ ها ٓرٓد
(الجمبْ.(2003،
بحٓث تىطمؽ ٌذي الىظرٓة هف هسمهة هفادٌا أف العدكاف ٌك دائها ىتٓجة ا٘حباط أها السمكؾ العدكاىْ
 ٚبد هف أف ٓسبقً ا٘حباط حتِ ٓحدث العدكاف (القضاة كسمكـ .)2006 ،كاف البٓئة ٌْ التْ تتسبب
فْ ا٘حباط لمفرد كتدفعً دفعان ىحك العىؼ ،بهعىِ أف البٓئة الهحبطة التْ  ٚتساعد الفرد عمِ تحقٓؽ
ذاتً كالىجاح فٍٓا تدفعً ىحك العىؼ ،كتؤكد ٌذي الىظرٓة باف كؿ عىؼ ٓسبقً هكقفان إحباطٓاث(الشرعة،
.)2013
كالجدٓر ذكري أف ٌذي الىظرٓة لـ تقىع كثٓ اثر هف الباحثٓف الذٓف رفضكا العٛقة السببٓة بٓف ا٘حباط
كالعدكاف ٚف العدكاف سمكؾ هعقدٓ ٚ .هكف تفسٓري با٘حباط (الهخٛفْ.)1995 ،
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نظرية الصراع  :Conflict Theoryهف رأم أىصار ٌذي الىظرٓة :أف العىؼ الذم ٓحدث فْ
الهجتهع ٌك هٓراث لمظمـ التارٓخْ كهعاىات اٖقمٓات كالفئات الضعٓفة فْ الهجتهع ،كها ٓرل أصحاب
ٌذي الىظرٓة فْ العىؼ كسٓمة قكٓة فْ الحرب بٓف الجىسٓف كهشكٛت التهٓٓز التْ سٓطرت عمِ
العقكؿ خٛؿ حقبة طكٓمة هف الزهاف(عبد الهحهكد كالبشرم.)2005 ،
النظرية البيولوجية :ترل ٌذي الىظرٓة أف العىؼ هتأصؿ فْ الطبقة ا٘ىساىٓة كٓىتج عف كجكد غرٓزة
فطرٓة ٓكلد ا٘ىساف هزكدا بٍا(الرفاعْ ،)2007 ،إذ إف البىاء الجسهْ لمعىٓفٓف ٓهٓؿ إلِ البداىة هها
ٓجعمٍـ ٓهٓمكف لمشراسة كالعىؼ ،كٌذا قد ٓعكد إلِ ٌرهكىات الذككرة كالتْ تفرز بصكرة كبٓرة(صالح
كألبىا .)2008 ،حٓث أف زٓادة عدكاىٓة الذككر هقارىة با٘ىاث ترجع فْ جزء هىٍا إلِ كجكد عٛقة
بٓف ٌرهكف الذككرة كالعدكاف ( ،) Eron, 1991فْ حٓف قد ٓككف سبب ذلؾ ٓعكد إلِ أف الىاقٛت
العصبٓة الككتٓككٚهىٓة ( )Cotecholaminerكالككلٓىٓة ( )Cholinergicالمتاف تشتركاف فْ إحداث
العىؼ ،بٓىها السٓركتكىٓف كالجاهاأهىٓك بٓكترٓؾ أسٓد ( )G.A. Aتقكـ بتثبٓت العدكاف كتضغطً ،كها
لكحظ حدٓثان أف ىقص السٓركتكىٓف ٓرتبط بحدكث سرعة اٚستثارة كزٓادة العدكاف لدل الحٓكاىات (صالح
كألبىا.)2008 ،
كها كجدت الدراسات الحدٓثة أف ٌىالؾ عٛقة بٓف العدكاف هف جٍة ،كاضطرابات الفرد
كالكركهكسكهات كهستكل الىشاط الكٍربائْ فْ الجٍاز العصبْ (،)Calvillo, 2000

إذ إف

الكٍرككٓهٓائْ لمدهاغ ٓزداد بشكؿ هضطرد قبؿ كأثىاء فعؿ العدكاف ،كبٍذي الهرحمة تتحفز غدة
الٍآبكثاٚهس الذم ٓزٓد هف إف ارز اٖدرٓىالٓف الذم ٓسارع هف كتٓرة حركة الدـ ،فٓظٍر عمِ الكجً
أعراض التعرؽ كالتحفز كاٚستعداد لمكثكب ،كفْ الجٍاز العصبْ الطرفْ تكجد (المزة) كٌْ ىكاة
الٍآبكثاٚهس كٌْ الهسؤكلة عف العىؼ كالعدكاف أٓضان (عبابىً ،)2007 ،حٓث ٓعتبر العىؼ هحصمة
لمخصائص البٓكلكجٓة لٙىساف ،خاصة كاف ٌىاؾ عٛقة بٓف العىؼ كالجٍاز العصبْ الهركزم،
فالطبٓعة ا٘ىساىٓة ذات ىزعة أىاىٓة ،تحهؿ ا٘ىساف عمِ تقدٓـ هصمحتً عمِ حساب أخرٓف ،كتدفعً
إلِ العىؼ تجاي هف ٓعترض تحقٓؽ تمؾ الرغبة (الرفاعْ ،)2007 ،فا٘ىساف عدكاىْ بطبٓعتً ،كاف
العدكاف هحصمة لمخصائص البٓكلكجٓة لٙىساف ،كاف عىد ا٘ىساف ىزعة هكركثة لمعدكاىٓة كٌْ هرتبطة
بالىظاـ العصبْ لمفرد (.)Calvillo, 2000
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نظرية السماتٓ :رل أصحاب ٌذي الىظرٓة أف العىؼ كالعدكاف سهة هف سهات الشخصٓة ،هكجكدة
عىد الىاس جهٓعان ،كلكىٍا تختمؼ هف شخص ٔخر ،كقد أشار (جٓمفكرد) إلِ أف سهة العدكاف هف
سهات الشخصٓة ذات البعدٓف ،إذ تهتد هف بعد العداكة إلِ بعد الصداقة ،كٓكصؼ الشخص صاحب
العداكة بأىً عىٓد ٓقاكـ التكجًٓ كٓضآقً تمقْ اٖكاهر(طكالبة.)2013 ،
نظرية التفكؾ االجتماعي :تىظر ٌذي الىظرٓة إلِ اٖسرة بكصفٍا هؤسسة اجتهاعٓة تهثؿ هكاىً هٍهة،
فبقدر ها تككف اٖسرة هتهاسكة كذات هستكل اقتصادم كدٓهكغرافْ كاجتهاعْ هرتفع ٓككف سمكؾ
أبىائٍا هتكافقا هع الهعآٓر الهتشكمة هف القاىكف كالعكس صحٓح .كاف العٛقة ها بٓف التفكؾ
اٚجتهاعْ كالتفكؾ اٖسرم تقكـ عمِ أساس افتراض أف ٌىاؾ حالة هف التأثٓر بٓف اٖسرة كالهجتهع
إذ قد تتعرض اٖسرة لبعض الضغكط اٚجتهاعٓة الخارجٓة الىاتجة عف ظاٌرة التفكؾ اٚجتهاعْ كهف
ثـ قد تتحكؿ ٌذي الضغكط إلِ أزهة داخؿ اٖسرة حٓث تىتشر حاٚت التفكؾ اٖسرم فْ الهجتهعات
التْ تعاىْ هف التفكؾ فْ شبكة العٛقات اٚجتهاعٓة بها ٓؤدم إلِ اىتشار العىؼ كىتٓجة هحتهمة
لحالة التفكؾ ىتٓجة ضعؼ التىشئة اٚجتهاعٓة ٖبىاء اٖسرة فاٖبىاء الذٓف ٓىشئكف فْ أسرة هفككة
تترسب فْ أعهاقٍـ الكرآٌة ىحك الحٓاة كالىاس كٓتهثؿ ذلؾ فْ اٚىحراؼ كالتهرد ىحك القكاىٓف كالقٓـ
كهف صكر ٌذا التهرد سمكؾ العىؼ ضد أخرٓف (جابر.)1991 ،
نظرية الذعر :ربطت ٌذي الىظرٓة السمكؾ العدكاىْ لطبٓعة ا٘ىساف البٓكلكجٓة بالهحٓط اٚجتهاعْ
الذم ٓسبب الفشؿ كٓصؿ إلِ حالة الذعر عىدئذ ٓقكـ بههارسة السمكؾ العدكاىْ الهتهثؿ بالعىؼ ،إذ
ٓىتج (العىؼ) العدكاف العىفْ عىد ا٘ىساف عىدها ٓعٓؽ تحقٓؽ هرادي كٓحبط تحت ٌذا الضغط الهحٓط
فٓىدفع ا٘ىساف إلِ العدكاف فالطفؿ عمِ سبٓؿ الهثاؿ إذا خابت آهالً كطمباتً كلـ تتحقؽ هاؿ إلِ
السمكؾ العدكاىْ (أبك زٌرم كالزعاىٓف كحهد.)2008 ،
النظرية السموكيةٓ :ىظر أصحاب اٚتجاي السمككْ إلِ أف سمكؾ ا٘ىساف هتعمـ ،كاف هحصمة السمكؾ
ا٘ىساىْ ٌك ىتٓجة لتفاعمً هع العكاهؿ البٓئة الهحٓطة ،كٓرل (سكىر) أف سمكؾ العىؼ كغٓري هف
السمككات ا٘ىساىٓة اٖخرل ،فالسمكؾ تزداد احتهاٚت حدكثً فْ الهستقبؿ عىدها تككف ىتائجً آجابٓة
كتقؿ عىدها تككف ىتائجً سمبٓة (عٛكىً .)2007 ،حٓث تفسر ٌذي الىظرٓة العىؼ هف هىظكر السبب
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كالىتٓجة ،فٍْ ترل باف البٓئة ٌْ الهحدد الرئٓسْ فْ تشكٓؿ سمكؾ الفرد ،كاف شخصٓة الفرد تتشكؿ
هف خٛؿ الخبرات التْ ٓتعرض لٍا الفرد عبر عهمٓة التىشئة اٚجتهاعٓة فالظركؼ البٓئٓة كاٚجتهاعٓة
داخؿ البٓئة تؤثر فْ تحدٓد السمكؾ العىٓؼ ،كاف تأثٓر البٓئة ٓهتد هف السمكؾ الداخمْ إلِ السمكؾ
الخارجْ (الركاشدة( )2011 ،الشرعة.)2013 ،
النظرية المعرفية :تؤكد الىظرٓة الهعرفٓة عمِ أف سمكؾ العىؼ ٓرجع إلِ استٍكاء استقطاب الطٛب،
ٚفتقادٌـ البصٓرة كا٘دراؾ كالكعْ كالهعرفة ،كٖىٍـ ٓتسهكف بسٍكلة اٚىقٓاد ٖعهاؿ هرفكضة لٓككف
العٛج هتهث ٛفْ عهمٓة تعمـ كتكعٓة كتعرٓؼ كترشٓد هىطقْ لمحقائؽ ،إذ ٓىتج عف عدـ ا٘دراؾ
كالكعْ كالهعرفة تفسٓر غٓر سمٓـ لسمكؾ أك أقكاؿ أخرٓف أك قد ٓككف التفسٓر بعٓدان كؿ البعد عف
الكاقع ،كبالتالْ ٓمجأ الطٛب إلِ العىؼ ىتٓجة ٌذا التفسٓر(الشرعة.)2013 ،
النظرية البنائية :تشٓر ٌذي الىظرٓة إلِ أف العىؼ ٓتزآد بٓف اٖفراد فْ الطبقات اٚجتهاعٓة
كاٚقتصادٓة الهىخفضة ،حٓث ٓعاىْ اٖفراد الكثٓر هف ا٘حباطات ىتٓجة تدىْ هكاىتٍـ اٚجتهاعٓة،
كقمة الهصادر الهادٓة ،كضعؼ فْ العٛقات العاطفٓة ،كٓكاجٍكف إحباطات ىفسٓة كاجتهاعٓة،
فا٘حباط هف الىاحٓة الهادٓة قد ٓككف أشد قسكة ٖىً ٓؤدم إلِ ا٘ٓذاء الجسدم كالىفسْ لٗفراد(عٛكىً
.)2007
كٓبرز ضهف الىظرٓة المعرفية البنيوية اثىاف اٖكؿ لٓفٓف ( )Levineالذم ٓرل فْ العدكاف سمكؾ
إقداـ – اجتهاعْ ٓمجان إلًٓ الفرد أك الجهاعة إذا لـ ٓتهكىكا هف الكصكؿ إلِ تحقٓؽ أٌدافٍـ بصكرة
عقٛىٓة ،كعىدها ٓدرككا أف الحراؾ اٚجتهاعْ الٍائج سٓحقؽ الٍدؼ كعمِ اٖقؿ ٓحقؽ ىتائج أفضؿ
هف حالة الرككد ،كالثاىْ عالـ الىفس الهاركسْ فآجكتسكْ ( )Vygotskyإذ ٓرل أف الصراع بكؿ
أشكالً كاف تارٓخٓان ،كاف الهرحمة التارٓخٓة اٚجتهاعٓة كالظركؼ البٓئٓة ٌْ التْ تحدد شكؿ الصراع
كىكعً ،كٌذا ٓتأثر بعقد الجهاعة كقكة أٌدافٍا كدرجة تهاسكٍا كحتِ درجة تحضرٌا كىكع اٖسمحة التْ
بٓف أٓدٍٓا ،فا٘ىساف اىتقؿ هف صراع الحجارة كالفؤكس إلِ صراع الصكارٓخ كالطائرات كالذرة(عبآىة،
.)2007
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كفْ ضكء ها سبؽ ذكري ترل الباحثة أف الىظرٓات اختمفت فٓها بٓىٍا عمِ تفسٓر العىؼ ففْ الكقت
الذم ترل فًٓ ىظرٓة التعمـ اٚجتهاعْ أف هعظـ سمكؾ العىؼ كالعدكاف هتعمـ هف خٛؿ الهٛحظة
كالتقمٓد ،فاف ىظرٓة التحمٓؿ الىفسْ تكضح هف خٛؿ رائد ٌذي الىظرٓة (فركٓد) أف العىؼ غرٓزة فطرٓة
لدل ا٘ىساف ،كٌك سمكؾ غرٓزم ٓكجً لتدهٓر الذات ،أها ىظرٓة ا٘حباط كالعىؼ :حٓث ترل أف
ا٘حباط إف لـ ِ
ٓؤد فْ هعظـ الظركؼ إلِ العىؼ ،فإف كؿ عىؼ ٓسبقً هكقؼ هحبط .فْ حٓف بٓىت
ىظرٓة الصراع أف العىؼ الذم ٓحدث فْ الهجتهع ٌك هٓراث لمظمـ التارٓخْ كهعاىات اٖقمٓات
كالفئات الضعٓفة فْ الهجتهع ،بٓىها بٓىت الىظرٓة البٓكلكجٓة :أف العىؼ هتأصؿ فْ الطبقة ا٘ىساىٓة
كٓىتج عف كجكد غرٓزة فطرٓة ٓكلد ا٘ىساف هزكدا بٍا ،فْ حٓف بٓىت ىظرٓة السهات أف العىؼ
كالعدكاف سهة هف سهات الشخصٓة ،هكجكدة عىد الىاس جهٓعان ،كلكىٍا تختمؼ هف شخص ٔخر.
كتذٌب ىظرٓة التفكؾ اٚجتهاعْ إلِ دكر اٖسرة بكصفٍا هؤسسة اجتهاعٓة تهثؿ هكاىً هٍهة ،فبقدر
ها تككف اٖسرة هتهاسكة كذات هستكل اقتصادم كدٓهكغرافْ كاجتهاعْ هرتفع ٓككف سمكؾ أبىائٍا
هتكافقا هع الهعآٓر الهتشكمة هف القاىكف كالعكس صحٓح .أها ىظرٓة الذعر فربطت السمكؾ العدكاىْ
لطبٓعة ا٘ىساف البٓكلكجٓة بالهحٓط اٚجتهاعْ ،فْ حٓف ترل الىظرٓة السمككٓة :أف سمكؾ ا٘ىساف
هتعمـ ،كاف هحصمة السمكؾ ا٘ىساىْ ٌك ىتٓجة لتفاعمً هع العكاهؿ البٓئة الهحٓطة ،بٓىها ترل الىظرٓة
الهعرفٓة أف سمكؾ العىؼ ٓرجع إلِ افتقاد البصٓرة كا٘دراؾ كالكعْ كالهعرفة،كترل الىظرٓة البىائٓة أف
العىؼ ٓتزآد بٓف اٖفراد فْ الطبقات اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة الهىخفضة.
كترل الباحثة أف العىؼ لٓس هتأص ٛفْ الىفس البشرٓة ،أك أف ا٘ىساف ٓكلد هزكدان بً ،كلٓس هحصمة
لمخصائص البٓكلكجٓة لٙىساف رغـ اف اٚستعداد البٓكلكجْ هكجكد لدل البعض ،كأف العىؼ سمكؾ
هكتسب بالتعمـ ٓ ،تعمهً الفرد فْ هحٓطً اٚجتهاعْ هف بٓئتً ,كلمتفاعؿ اٚجتهاعْ كالهعآٓر
اٚجتهاعٓة دكر هٍـ فْ حدكث التعمـ ,كٓتـ اكتساب السمكؾ هف خٛؿ الهحاكاة كالتعمـ بالهٛحظة ؛
فا٘ىساف كائف اجتهاعْ ٓتأثر باتجاٌات أخرٓف كهشاعرٌـ كتصرفاتٍـ كسمككاتٍـ السمبٓة هىٍا أك
ا٘ٓجابٓة  ,أم ٓستطٓع ا٘ىساف أف ٓتعمـ هىٍـ ىهاذج سمككٓة عف طرٓؽ الهٛحظة كالتقمٓد كاهكاىٓة
التأثر بالثكاب كالعقاب بطرٓقة هباشرة أك غٓر هباشرة كٓهٓؿ الفرد لمتعمـ بالهٛحظةعف طرٓؽ
تقمٓداٖشخاص الهقربٓف هثؿ أباء أك اٖعهاـ أك اٖساتذة

أك اٖشخاص ذكم الجاذبٓة،

كخاصة فْ كسائؿ ا٘عٛـ كالههثمٓف كالهصارعٓف كالسٓاسٓٓف ،كتكرار استجابتً السابقة تؤدم إلِ
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تعزٓز كتدعٓـ اٚستجابة الحالٓة,كتككف الهعمكهات الهكتسبة هف خٛؿ خبرتً دافعان أك باعثان لمسمكؾ
فْ الكقت الحاضر .كالبٓئة الخارجٓة تقدـ لمفرد ىهاذج كثٓرة هف السمكؾ ا لذم ٓقكـ الفرد بتهثؿ سمككٍا
فالطفؿ الصغٓر ٓحاكؿ دائها تقمٓد كالدي فهثٛن ٓهسؾ بالكبرٓت لٓقمد كالدي فْ التدخٓف أك ٓجمس هكاىً
فْ السٓارة لتقمٓدة فْ القٓادة كٌكذا فإف كاف السمكؾ الذم تعمهً هف ىهاذجً التْ فْ بٓئتً التْ ىشأ
كترعرع فٍٓا (اٖسرة ،الهدرسة ،الحْ ،كسائؿ ا٘عٛـ) كاف عىٓفان أصبح العىؼ جزءان هف طبعً
كسمككً كاذا ىشأ فْ أسرة هحبة هتعمهً تضبطٍا القٓـ اٖخٛقٓة كالعقٓدة السكٓة كالكضع اٚقتصادم
الهىاسب الذم ٓمبْ حاجاتً فْ ٌذة الحٓاة الصعبة كلدًٓ كعْ كادراؾ كافٓٓف لتحدٓد ٌدفً فسكؼ
ثـ فاف الباحثة ترل أف ىظرٓة التعمـ اٚجتهاعْ التْ كضع
ٓصؿ إلِ ها ٓصبك إلًٓ  ٚهحالة ،كهف ّ
أسسٍا (ألبرت باىدكرا) ٌْ الىظرٓة اٖكثر هىطقٓة كقبك ٚفْ تفسٓرٌا لمعىؼ.
 8.1.1.2أسباب العنؼ /مصادر العنؼ الطالبي
ٌىػ ػػاؾ عكاهػ ػػؿ اجتهاعٓػ ػػة قػ ػػد تػ ػػؤدم إلػ ػػِ الهٓػ ػػؿ لمعىػ ػػؼ بصػ ػػكرة عاهػ ػػة بكصػ ػػفً هىظكهػ ػػة اجتهاعٓػ ػػة
سػػٓككلكجٓة كتارٓخٓػػة هككىػػة هػػف هجهكعػػة عىاصػػر اجتهاعٓػػة هتىكعػػة ،كٌىػػاؾ دكر لجاىػػب اٖهػػف فػػْ
حٓاة اٖفراد هف حٓث ككىً عاهٛن هساٌهان فْ الهٓؿ لمعىؼ أك عدهً ،كٓقصد باٖهف ،اٖهػف الىفسػْ
لٗف ارد كضركرتً السٓككلكجٓة كاٚجتهاعٓة كا٘ىساىٓة(عٛكىً.)2007 ،
كها كٓشٓر العدٓد هف الباحثٓف إلِ أف الدافع كراء العىؼ إها أف ٓككف فطرٓػان أك هكتسػبان عػف طرٓػؽ
تقمٓػػد كهحاكػػاة أخػرٓف ،فٓكػػكف العىػػؼ فطرٓػان ٓىبثػػؽ هػػف خمفٓػػات سػػٓككلكجٓة تتصػػؿ بطبٓعػػة ا٘ىسػػاف
كتككٓىاتً الفطرٓة ،كها ٓرل فركٓد الذم ٓرل أف العىؼ هتأصؿ فْ طبٓعة ا٘ىساف ،كٌذي الفكػرة تجػد
ص ػػداٌا ف ػػْ بع ػػض اٖعه ػػاؿ الس ػػٓككلكجٓة الهعاصػ ػرة الت ػػْ ت ػػرل أف الطبٓع ػػة ا٘ىس ػػاىٓة تىط ػػكم عم ػػِ
هراحؿ حرجػة فػْ ىسػؽ تطكٓرٌػا كىهائٍػا ،كالتػْ تتهثػؿ فػْ طبٓعػة الصػعكبات كالخبػرات القاسػٓة التػْ
تهر بٍا الشخصٓة كالتْ تمعب دك انر كبٓ انر فْ تكلٓد العىؼ كهظاٌري (الشرٓفٓف.)2009 ،
كها تبٓف الكحش ( )2008أف هف أٌـ اٖسباب التػْ تقػؼ كراء هشػكمة العىػؼ قػد ٓتهثػؿ فػْ :طبٓعػة
الهجتهع اٖبكم كالسمطكم :حٓث اىً رغـ كؿ الهراحؿ اٚىتقالٓة التْ ٓهر بٍا الهجتهع إ ٚاىً ها زاؿ
هبىػػْ عمػػِ السػػمطة اٖبكٓػػة .كػػذلؾ الهجتهػػع التحصػػٓمْ :حٓػػث ٓحتػػرـ فػػْ كثٓػػر هػػف اٖحٓػػاف الطالػػب
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الىػػاجح فقػػط كٓ ٚعطػػِ أٌهٓػػة أك كٓاىػػا لمطالػػب الفاشػػؿ تعمٓهٓػػا .ههػػا ٓىػػتج عػػف ا٘حبػػاط الػػذم ٓعتبػػر
الدافع الرئٓسْ لمعىؼ.
فْ حٓف ٓصىؼ عبد ا﵀ كأبك فخٓدة ( )2009العكاهؿ الهؤدٓة لمعىؼ إلِ:
العكاهؿ الدٓهغرافٓة كتشهؿ:
العكاهؿ اٚقتصادٓة ،كالعكاهؿ السٓاسٓة ،كالعكاهؿ الىفسٓة ،ككسائؿ ا٘عٛـ.
العكاهؿ الهستترة التْ تزٓد هف احتهالٓة حدكث العىؼ:
كهىٍا العكاهؿ الهرتبطة بصفات الهعتدم الشخصٓة ،كعكاهؿ هرتبطة بالهعتدل عمًٓ ،كعكاهؿ هرتبطة
بالعائمة كالىزاعات كالضغكطات الداخمٓة كالخارجٓة ،كالهحٓط.
عكاهؿ بٓكلكجٓة:
ىتٓجة التكتر فْ التكازف الكٓهاكم فْ الجٓف هها ٓؤثر عمِ ردكد الفعؿ ،كعاٌات فْ هركز المذة ،كعدـ
تكفر الهادة الذٌىٓة التْ تغمؼ اٖعصاب هها ٓؤثر عمِ ردكد الفعؿ ،كالعكاهؿ الكراثٓة كالغرائز.
الجدٓر ذكري أف كراء كؿ حالة عىؼ تقؼ هجهكعة هف العكاهؿ ،بعض ٌذي العكاهؿ تكجد جذكرٌا فْ
البىٓة اٖساسٓة لمهجتهع ،بٓىها تكجد عكاهؿ أخرل هتعمقة أكثر بشخصٓة الفرد ،كخاصة الهعتدم،
ككجٍة ىظري تجاي اٖطفاؿ كتربٓتٍـ ،كها ٌك هتكقع هىٍـ هف الحٓاة اٖسرٓة ،إلِ جاىب كجٍة ىظري
تجاي الحٓاة كالعالـ ،كبعض العكاهؿ تحظِ بها ٓشبً ا٘جهاع فْ اٖدبٓات العمهٓة الىظرٓة كالعٛجٓة
كاٚهبٓرٓقٓة ،تتعمؽ باٖسرة التْ ٓحدث فٍٓا اٚعتداء ،كا٘ساءة هف حٓث تارٓخ العىؼ فْ اٖسرة،
أك اٖعباء الهمقاة عمِ عاتقٍا كالفقر هث ،ٛأك الضغكط العاطفٓة الحادة ،التْ ٓتعرض لٍا أفراد
اٖسرة ،بها فْ ذلؾ اٚضطرابات الىفسٓة كالعقمٓة ( .)Goldman, et al, 2003كذلؾ قد ٓككف
التفكؾ اٖسرم هف أسباب العىؼ اٖسرم ،كالتدلٓؿ الزائد هف الكالدٓف ،كعدـ هتابعة اٖسرة لٗبىاء،
كالقسكة الزائدة هف الكالدٓف .كالضغكط اٚقتصادٓة (شكاٌىً.)2008 ،
أها عف أسباب العىؼ الجاهعْ فقد بٓف طكالبة ( )2013أف ظاٌرة العىؼ فْ الجاهعات قد  ٚتككف
ىاتجػػة عػػف الد ارسػػة الجاهعٓػػة فقػػط ،بػػؿ ٌىػػاؾ تفاعػػؿ بػػٓف عػػدد هػػف العكاهػػؿ الكراثٓػػة كالبٓئٓػػة ،كقػػد ٚ
ٓشػػعر الطالػػب الػػذم ٓهػػارس العىػػؼ بالػػذىب ،إذ إىػػً ٓهارسػػً كٌػػك ٓشػػعر بأىػػً ٓقػػكـ بػػدكر رجػػكلْ عىػػد
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استىفاد طرؽ الهىاقشة كالحكار ،كٓػرتبط العىػؼ بالثقافػة ،لػذا تسػعِ الجاهعػات إلػِ ىشػر كسػٓادة ثقافػة
الهىاقشة كالحكار كاٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الطمبة هف خٛؿ اٚجتهاعات كالهؤتهرات كالىدكات.
بٓىهػػا بػػٓف جهعػػة ( )2013هػػف خػػٛؿ د ارسػػة قػػاـ بٍػػا عمػػِ طمبػػة الجاهعػػات الجزائرٓػػة أف أٌػػـ عاهػػؿ
ىفسػػْ ٓػػؤثر عمػػِ تفشػػْ هشػػكمة العىػػؼ لػػدل الطمبػػة الج ازئ ػرٓٓف ٓتهثػػؿ فػػْ (شػػعكر الطالػػب بالدكىٓػػة،
كشػعكر الطالػب بػاٚغتراب الىفسػْ ،كرغبػػة الطالػب فػْ إثبػات ذاتػً) .فػػْ الكقػت ذاتػً تكصػمت د ارسػػة
قاهت بٍا الجاهعة العبرٓة بالقدس عمِ سمكؾ العىؼ بٓف الطٛب فْ الهىاطؽ العربٓة كالٍٓكدٓة عػاـ
( )2005إلػػِ هجهكعػػة هػػف الىتػػائج الهٍهػػة كالهفس ػرة ٚىتشػػار هشػػكمةالعىؼ هىٍػػا :ارتبػػاط اىخفػػاض
العىػػؼ الطٛب ػػْ بكج ػػكد عٛق ػػات جٓػػدة كداعه ػػة ه ػػع الهعمه ػػٓف ،كشػػعكر الهعمه ػػٓف ب ػػاٚلتزاـ الع ػػاطفْ
كالهٍىْ العهٓقٓف ىحك الطٛب(أبك فقط ،بؿ ٌىاؾ تفاعؿ بٓف عػدد هػف العكاهػؿ الكراثٓػة كالبٓئٓػة ،كقػد
ٓ ٚشعر الطالب الذم ٓهارس العىؼ بالذىب ،إذ إىً ٓهارسػً كٌػك ٓشػعر بأىػً ٓقػكـ بػدكر رجػكلْ عىػد
استىفاد طرؽ الهىاقشة كالحكار ،كٓػرتبط العىػؼ بالثقافػة ،لػذا تسػعِ الجاهعػات إلػِ ىشػر كسػٓادة ثقافػة
الهىاقشة كالحكار كاٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الطمبة هف خٛؿ اٚجتهاعات كالهؤتهرات كالىدكات.
فْ حٓف كشفت ىتائج دراسة الهخارٓز( )2006أف أسباب العىؼ الجاهعْ تعكد إلِ أعضاء ٌٓئة
التدرٓس حٓث احتمت الهرتبة اٖكلِ ،بٓىها احتمت اٖسباب التْ تعكد إلِ إدارة الجاهعة الهرتبة
الثاىٓة تمٍٓا أسباب تعكد إلِ الطمبة ثـ اٖسباب الخارجٓة كذلؾ هف كجٍة ىظر أعضاء هجالس
الطمبة.
أف أٌـ أسباب اىتشار ظاٌرة العىؼ ا٘جراءات غٓر الرادعة فْ
بٓىها بٓىت دراسة طكالبة (ّ )2013
تطبٓؽ اٖىظهة كالقكاىٓف الهرتبطة بهرتكبْ أعهاؿ العىؼ فْ الجاهعة ،ثـ اٚىتخابات الهتعمقة

باٚتحاد كاٖىدٓة الطٛبٓة ،كالتفاخر باٚىتساب لمعشائر ،ككجكد أكقات فراغ هطكلة لدل الطالب
الجاهعْ.
هها تقدـ ترل الباحثة أف ٌىالؾ العدٓد هف اٖسباب كالعكاهؿ التْ تقؼ كراء هشكمة العىؼ ،حٓث
تتىكع كتختمؼ ٌذي اٖسباب حسب طبٓعة الهجتهع ،كتركٓبتً آٖدلكجٓة ،كتختمؼ تبعا لكجكد الفرد،
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فاٖسباب الهؤدٓة لمعىؼ فْ الهدرسة ،قد تختمؼ كمٓا عف تمؾ اٖسباب الىاتجة عف اٖسرة ،أك عف
اٖسباب التْ ٓتعمهٍا الفرد هف خٛؿ هتابعتً لكسائؿ ا٘عٛـ الهختمفة.
 9.1.1.2طرؽ مواجهة العنؼ الطالبي:
ٓبٓف (فمىرم) بعض ا٘جراءات التْ ٓهكف أف تتخذٌا الجاهعات ككمٓات الهجتهع لهكاجٍة العىؼ
الطٛبْ فٍٓا هثؿ:
إٓجاد هجهكعات طٛبٓة إرشادٓة هساىدة تأخذ بجدٓة حاٚت التحرش كالهعاكسة بٓف الطٛب.
اٌٚتهاـ بأٓة تٍدٓدات بالعىؼ ،كٓجب عمِ ا٘دارٓٓف أف ٓعرفكا كٓتعرفكا عمِ ا٘شارات التحذٓرٓة
لسمكؾ العىؼ فْ الجاهعات.
كضع خطة أهىٓة تتىاسب هع حاجات الجاهعة ،لهكاجٍة اٖزهات.
أٌهٓة تقٓٓـ البراهج الهكجكدة التْ تـ تىفٓذٌا لهىع العىؼ ،كتقدٓـ اٚقتراحات (عقٓؿ.)2008 ،
تقٓٓـ الهىاخ العاطفْ الجاهعْ.
التركٓز عمِ اٚستهاع لمطمبة كا٘دارٓٓف كأعضاء ٌٓئة التدرٓس هف قبؿ إدارة الجاهعة.
تبىْ هكقؼ حازـ هٍتـ ضد هبدأ السككت الذم ٓهىع الطمبة هف ا٘دٚء باٌتهاهاتٍـ كهشكٛتٍـ
لمكبار.
هىع التهرد كاٚستقكاء داخؿ الحرـ الجاهعْ كالتدخؿ عىد حصكلً .إشراؾ جهٓع الهعىٓٓف فْ
الهجتهع الهحمْ فْ التخطٓطٓ٘ ،جاد بٓئة جاهعٓة آهىة لٍا احتراهٍا كالحفاظ عمٍٓا دائهان.
إٓجاد آلٓة لتطكٓر بٓئة كهىاخ آهف فْ الجاهعة.
إجراء هقابٛت هسبقة هع الطمبة؛ لتصىٓفٍـ حسب استعداداتٍـ لمعىؼ (بدح كالسهاكم.)2013 ،
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 2.2الدراسات السابقة
بعػػد هراجعػػة الباحثػػة لمد ارسػػات السػػابقة التػػْ اٌتهػػت بهكضػػكع العىػػؼ الجػػاهعْ بصػػكرة عاهػػة ،عثػػرت
الباحثػػة عمػػِ بعػػض الد ارسػػات التػػْ تىاكلػػت العىػػؼ الجػػاهعْ كعٛقتػػً بهتغٓ ػرات هختمفػػة ،كهػػف الهمفػػت
لمىظػػر أف الباحثػػة لػػـ تعثػػر عمػػِ د ارسػػات تىاكلػػت هكضػػكع ٌػػذي الدارسػػة بشػػكؿ هباشػػر– فػػْ حػػدكد عمػػـ
الباحثة -خاصة عىد الحدٓث عف الهقارىة بٓف جاهعػة أردىٓػة كأخػرل فمسػطٓىٓة هػف حٓػث درجػة العىػؼ
هقارىػة بالد ارسػػات اٖخػػرل التػػْ تحػدثت عػػف العىػػؼ الجػػاهعْ .كالد ارسػػات التػْ تػػـ الحصػػكؿ عمٍٓػػا عػػف
طرٓؽ الهراجع ،كالدكرٓات الهتخصصة ،كالهجٛت العمهٓػة ،كرسػائؿ الهاجسػتٓر قاهػت الباحثػة بعرضػٍا
كفقا لتارٓخ ىشرٌا عمِ الىحك التالْ:
 1.2.2الدراسات العربية التي بحثت في العنؼ الجامعي:
ٌدفت دراسة هخٓهر كأبك عبٓد ( )2015التعرؼ إلْ أسالٓب التفكٓر الشائعة ،كعٛقتٍا بالعىؼ لدم
طمبة جاهعة اٖقصِ .ككذلؾ اٚختٛؼ بٓف طمبة الجاهعة فْ أسالٓب التفكٓر تبعان لهتغٓرم الجىس
كالتخصص .كلتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة ،قاـ الباحثاف بإعداد أداتْ الدراسة ،كٌها (استباىة التفكٓر،
كاستباىة العىؼ) ،كاستخرجا لٍها هعاهمْ الصدؽ ،كالثبات،عمِ عٓىة طبقٓة قكاهٍا ( )299طالبان
كطالبة ،تـ اختٓارٌـ فْ الفصؿ الدراسْ الثاىْ ( .)2014 – 2013كأكضحت ىتائج الدراسة ها ٓمْ:
أف أكثر أسالٓب التفكٓر شٓكعان بٓف طمبة الجاهعةٌ ،ك اٖسمكب الٍرهْٓ ،مًٓ اٖسمكب التىفٓذم ،ثـ
التقدهْ ،ثـ الخارجْ ،كأقؿ اٖسالٓب شٓكعان ٌك اٖسمكب الحكهْ .كها كجدت اختٛفات فْ أسالٓب
التفكٓر تبعان لهتغٓر الجىس ،حٓث كجد أف ا٘ىاث ٓفضمف اٖسمكب الٍرهْ كالتىفٓذم ،بٓىها ٓفضؿ
الذككر اٖسمكب الخارجْ .كتبعان لمتخصص فذكك التخصصات اٖدبٓة ٓفضمكف اٖسمكب الخارجْ،
كذكك التخصصات العمهٓة ٓفضمكف اٖسمكب الٍرهْ ،كاٖسمكب الحكهْ .كها بٓىت الىتائج تكجد
عٛقة ارتباطًٓ سالبة بٓف العىؼ ،كأسمكبْ التفكٓر(الخارجْ ،كالٍرهْ) ،كتكجد عٛقة هكجبة بٓف
العىؼ كأسالٓب التفكٓر التقدهْ ،كالحكهْ ،كالتىفٓذم.
كها ٌدفت دراسة حسٓف ( )2014التعرؼ إلِ أسباب العىؼ الجاهعْ كأشكالً هف كجٍة ىظر عٓىة
هف طمبة جاهعة البت ارء ،كالكشؼ عف هدل اختٛؼ ٌذي اٖسباب كاٖشكاؿ باختٛؼ الجىس،
كالهستكٓات الدراسٓة لمطمبة .كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ( )331هف الطمبة الجاهعٓٓف ،تـ اختٓارٌـ
18

ههف ٓدرسكف هساقات إجبارٓة عمِ طمبة الجاهعة ،بطرٓقة عشكائٓة بكاقع شعبتٓف هف كؿ هساؽ ،كتـ
تطبٓؽ أداتْ البحث ،استباىة أسباب العىؼ ،كاستباىة أشكاؿ العىؼ عمِ ٌذي العٓىة .كأظٍرت الىتائج
أف العىؼ جاء بدرجة هتكسطة ،كأف ٌىاؾ فركقنا بٓف طمبة الهستكل اٖكؿ ككؿ هف الثالث كالرابع فْ
تحدٓد اٖسباب ،كأف ٌىاؾ اختٛفنا بٓف الذككر كا٘ىاث فْ تحدٓد اٖسباب .كها أظٍرت الىتائج أف
شٓكعا كاىتشا ار بٓف الطمبة بدرجة اىتشار حهتكسطح ٓمًٓ العىؼ الجسدم ثـ عىؼ
العىؼ الىفسْ أكثر
ن

الههتمكات.

كذلؾ ٌدفت دراسة هحافظة ( )2014إلِ هعرفة الدكافع الكاهىة كراء ظاٌرة العىؼ الطٛبْ هف كجٍة
ىظر طمبة الجاهعات اٖردىٓة الحككهٓة كالخاصة .كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ( )572طالبان كطالبة
بهستكل هرحمة البكالكرٓكس فْ الجاهعة اٖردىٓة ،كجاهعة الٓرهكؾ ،كالجاهعة الٍاشهٓة ،كجاهعة هؤتة،
كجاهعة الزرقاء الخاصة ،كجاهعة اٖهٓرة سهٓة لمتكىكلكجٓا ،كأشارت ىتائج الدراسة إلِ أف أكثر
العكاهؿ الهؤدٓة إلِ العىؼ الطٛبْ هف كجٍة ىظر الطمبة ٌْ عمِ الىحك أتْ :قبكؿ بعض الطمبة
فْ الجاهعات الحككهٓة هف ذكم الهعدٚت الهىخفضة فْ شٍادة الدراسة الثاىكٓة العاهة (التكجٍْٓ).
ككجكد فراغ عىد الطمبة .كالتىافس بٓف الطمبة فْ أثىاء فترة اٚىتخابات الطٛبٓة .كعدـ الهساكاة فْ
تطبٓؽ القكاىٓف كاٖىظهة الجاهعٓة .كالتعصب لمقبٓمة كالعشٓرة كالعائمة كاٖصدقاء .كضعؼ الكازع
الدٓىْ كاٖخٛقْ عىد الطمبة .كها كشفت ىتائج الدراسة فٓها ٓتصؿ با٘جراءات الٛزهة لمحد هف
ظاٌرة العىؼ إطٛؽ حهٛت تكعٓة تدكر حكؿ الىتائج السمبٓة لمعىؼ الطٛبْ بالجاهعة.
أٓضا ٌدفت دراسة بداح كالسهاكم ( )2013التعرؼ إلػِ هتطمبػات الػدكر الكقػائْ لػٙدارة الجاهعٓػة هػف
هظػػاٌر العىػػؼ الطٛبػػْ فػػْ الجاهعػػات اٖردىٓػػة ،كتككىػػت عٓىػػة الد ارسػػة هػػف ( )1230فػػردان اختٓػػركا
بالطرٓقة الطبقٓة العشكائٓة هف العاهمٓف فْ شؤكف الطمبة ،كرؤساء اٖقساـ اٖكادٓهٓة ،كأعضاء هجمس
الطمبة ،كاٖهف الجاهعْ فْ الجاهعات اٖردىٓة العاهة كالخاصػة لمعػاـ الد ارسػْ ( ،)2013-2012كتػـ
تص ػػهٓـ هقٓ ػػاس لهتطمب ػػات ال ػػدكر الكق ػػائْ ل ػػٙدارة الجاهعٓ ػػةٓ ،ض ػػـ هج ػػاٚت الجاى ػػب ا٘دارم كالجاى ػػب
اٖ كادٓهْ كالشؤكف الطٛبٓة كاٖهػف الجػاهعْ ،كاٚلتػزاـ بػالقكاىٓف ،كأظٍػرت ىتػائج الد ارسػة أف هتطمبػات
الدكر الكقػائْ لػٙدارة الجاهعٓػة لمحػد هػف هظػاٌر العىػؼ جػاءت بدرجػة هتكسػطة ،كاف ٌىػاؾ فركقػان دالػة
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إحصػػائٓا بػػٓف هتكسػػطات تقػػدٓر أف ػراد العٓىػػة حسػػب هتغٓػػر الهسػػهِ الػػكظٓفْ لصػػالح رؤسػػاء اٖقسػػاـ
اٖكادٓهٓة ،كها اىً تكجد فركؽ تبعا لهتغٓر ىكع الجاهعة لصالح الجاهعات الخاصة.
كها أجرل البٍىساكم ( )2013دراسة ٌدفت إلِ هعرفة عٛقة الذكاء الكجداىْ ،بالعىؼ ،كبعض
الهتغٓرات الدٓهكغٓرافٓة لدل عٓىة هف طٛب جاهعة أسٓكط ،بمغ قكاهٍا ( 288طالباث كطالبة) هىٍـ
( )108هف الذككر ،ك( )180هف ا٘ىاث) ،كهىٍـ ( 180هف الرٓؼ ك 108هف الحضر) بهتكسط
عهرم (،)19,53كاستخدهت الدراسة هقٓاس الذكاء الكجداىْ كقدرة ،كهقٓاس تشخٓص العىؼ،
كأظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ ارتباطان سمبٓان بٓف الذكاء الكجداىْ كأبعادي كبٓف العىؼ ،كأبعادي ،كها أظٍرت
الىتائج عدـ كجكد فركؽ فْ الذكاء الكجداىْ كأبعادي الفرعٓة كالعىؼ كأبعادي الفرعٓة كفقان لهتغٓرم
الىكع ،كهحؿ ا٘قاهة ،كالتفاعؿ بٓىٍها ها عدا عمِ الدرجة الكمٓة لمعىؼ كبعدم(العىؼ المفظْ ،كالعىؼ
الجسدم الهادم) ،حٓث كاىت الفركؽ كفقان ٚختٛؼ الىكع فْ اتجاي الذككر .كها ٓهكف التىبؤ بالعىؼ
المفظْ ،كالدرجة الكمٓة لمعىؼ ،كالعىؼ الجسدم الهادم،غٓر الهباشر هف خٛؿ الدرجة الكمٓة لمذكاء
الكجداىْ بىسبة()%6,6 ،%16,9 ،%20,6،%21,4عمِ التكالْ ،بٓىها ٓهكف التىبؤ كذلؾ بالعىؼ
الجسدم الهادم هف خٛؿ بعد الكعْ الكجداىْ بالذات بىسبة (.)%18,9
كه ػػا أج ػػرل جهع ػػة ( )2013د ارس ػػة ٌ ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػِ العكاه ػػؿ الىفس ػػٓة الهس ػػببة لمعى ػػؼ ف ػػْ الكس ػػط
الجاهعْ لدل الطمبة الجاهعٓٓف بقسـ العمكـ اٚجتهاعٓة بجاهعة غردآة ،كقػد تككىػت عٓىػة الد ارسػة هػف
( )150طالب بقسـ العمكـ اٚجتهاعٓة هىٍـ ( )99طالبة ،ك( )51طالب ،كتـ بىاء أداة خاصة لتحقٓػؽ
أٌػػداؼ الد ارسػػة هككىػػة هػػف ( )22س ػؤا ،ٚكقػػد أظٍػػرت الىتػػائج أف أٌػػـ عاهػػؿ ىفسػػْ ٓػػؤثر عمػػِ تفشػػْ
ظاٌرة العىؼ لدل طمبة الجاهعة تهثؿ فْ شعكر الطمبة بالدكىٓة ،ثـ شعكر الطالب باٚغتراب الىفسػْ،
ثـ رغبة الطالب فْ إثبات ذاتً ،ثـ عدـ كجكد قٓـ لدل الطالب.
كها ٌدفت دراسة الركاشدة ( )2013التعرؼ إلِ اٖسباب الهؤدٓة إلِ العىؼ الجاهعْ هػف كجٍػة ىظػر
طالب ػػات جاهع ػػة البمق ػػاء التطبٓقٓ ػػة ف ػػْ ض ػػكء بع ػػض الهتغٓػ ػرات اٚجتهاعٓ ػػة ،كق ػػد س ػػحبت عٓى ػػة بىس ػػبة
( )%10هػػف هجتهػػع الد ارسػػة تقػػدر بىحػػك ( )140طالبػػة ،كطػػكر الباحػػث أداة لتحقٓػػؽ أٌػػداؼ الد ارسػػة،
ككشػػفت الىتػػائج عػػف كجػػكد ( )25سػػببان تسػػٍـ فػػْ حػػدكث العىػػؼ فػػْ الجاهعػػات ،حٓػػث حصػػؿ هجػػاؿ
العكاهػؿ اٚجتهاعٓػة عمػِ أعمػِ ىسػبة لكقػكع العىػؼٓ ،مٓػً هجػاؿ العكاهػؿ اٖكادٓهٓػة كا٘دارٓػة كالىفسػٓة،
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فػػْ حػػٓف حصػػؿ هجػػاؿ العكاهػػؿ اٚقتصػػادٓة كالسٓاسػػٓة عمػػِ ىسػػبة هتكسػػطة التػػأثٓر ،كتكصػػمت الد ارسػػة
إل ػػِ ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ إحص ػػائٓة تع ػػزل ٖث ػػر هىطق ػػة الس ػػكف كالتخص ػػص كالس ػػىة الد ارس ػػٓة ف ػػْ جهٓ ػػع
العكاهػػؿ ،كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ تعػػزل ٖثػػر العهػػر فػػْ جهٓػػع العكاهػػؿ بإسػػتثىاء العكاهػػؿ اٖكادٓهٓػػة ،كعػػدـ
كجكد فركؽ تعزل ٖثر البرىاهج اٖكادٓهْ فْ جهٓع العكاهؿ بإستثىاء العكاهؿ اٚجتهاعٓة كالىفسٓة.
كٌػدفت د ارسػة طكالبػة ( )2013التعػرؼ إلػِ أسػباب اىتشػار ظػاٌرة العىػؼ الطٛبػْ لػدل طمبػة جاهعػة
الٓرهكؾ ،كاقتراحات حمٍا هف كجٍة ىظر الطمبة ،كبمغ عدد أفراد عٓىة الد ارسػة ( )1500طالػب كطالبػة
تـ اختٓارٌـ بالطرٓقة الهتٓسرة الهتاحة ،كقد تػـ اٚعتهػاد عمػِ الهقابمػة كػأداة لجهػع البٓاىػات ،كهػف أبػرز
أف أٌـ أسباب اىتشار ظاٌرة العىؼ ا٘جراءات غٓر الرادعة فػْ تطبٓػؽ اٖىظهػة
ها ّبٓىتً ىتائج الدراسة ّ
كالق ػكاىٓف الهرتبطػػة بهرتكبػػْ أعهػػاؿ العىػػؼ فػػْ الجاهعػػة بػ ػ ( )708تك ػ اررات ،ثػػـ اٚىتخابػػات الهتعمقػػة
باٚتحػاد كاٖىدٓػة الطٛبٓػة ،كالتفػاخر باٚىتسػاب لمعشػػائر ب ػ ( )703تكػ اررات ،لكػؿ هىٍهػا ككجػكد أكقػػات
فراغ هطكلػة لػدل الطالػب الجػاهعْ ب ػ ( )697تكػ ار انر .أهػا فٓهػا ٓتعمػؽ بىتػائج اقت ارحػات الطمبػة لحػؿ ٌػذي
الهش ػػكمة فق ػػد ج ػػاء الح ػػؿ الهقت ػػرح الهتعم ػػؽ بتأس ػػٓس ىظ ػػاـ اٖس ػػر الجاهعٓ ػػة بالهرتب ػػة اٖكل ػػِ ب ػ ػ ()907
تك اررات ،كاقرار هدكىة سمكؾ طٛبٓة ٓكقع عمٍٓا الطمبة كأكلٓاء أهكرٌـ بػ ( )885تك ار انر ،ثـ إقرار هساؽ
خدهػػة جاهع ػػة بػ ػ ( )859تكػ ػ ار انر ،كٓم ػػْ ذلػػؾ الهقت ػػرح الهتعمػػؽ ب :عق ػػد ه ػػؤتهر طٛبػػْ لمطمب ػػة أىفس ػػٍـ
تخطٓطان كتىفٓذان ،كبقصد هعالجة ظاٌرة العىؼ.
كذلؾ ٌدفت دراسة الشرعة ( )2013التعرؼ إلِ ظػاٌرة العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر طمبػة هىػاٌج
الدراسات اٚجتهاعٓة ،كأعضاء ٌٓئة التدرٓس فْ الجاهعػات اٖردىٓػة ،كدكر هسػاؽ التربٓػة الكطىٓػة فػْ
الحػػد هىٍػػا ،كلتحقٓػػؽ ٌػػدؼ الد ارسػػة تػػـ بىػػاء اسػػتباىة لقٓػػاس ظػػاٌرة العىػػؼ الجػػاهعْ كأسػػبابً هككىػػة هػػف
( )58فقرة كسؤاؿ هغمؽ ،حٓث تـ تكزٓع الهقٓاس عمِ عٓىة الدراسة الهككىة هف ( )106طالب كطالبػة
تػػـ اختٓػػارٌـ بالطرٓقػػة الهتٓس ػرة ،كهػػا تػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب الهقابمػػة شػػبً الهقىىػػة هػػع ( )16عض ػكان هػػف
أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدرٓس فػػْ الجاهعػػات اٖردىٓػػة (الٓرهػػكؾ ،اٖردىٓػػة ،آؿ البٓػػت ،هؤتػػة) التػػْ ٓػػدرس فٍٓػػا
تخص ػػص هى ػػاٌج الد ارسػ ػات اٚجتهاعٓ ػػة كأس ػػالٓب تدرٓس ػػٍا .كأظٍ ػػرت الىت ػػائج أف درج ػػة ش ػػٓكع العى ػػؼ
الجاهعْ جاءت بدرجة هرتفعة ،كقد جاء الهجاؿ الثقافْ فْ الهرتبة اٖكلِ تػٛي الهجػاؿ اٚجتهػاعْ ثػـ
الهج ػػاؿ الهتعم ػػؽ بسٓاس ػػة الجاهع ػػة كادارتٍ ػػا كالهج ػػاؿ اٖك ػػادٓهْ كالد ارس ػػْ عم ػػِ الترتٓ ػػب بدرج ػػة تقٓ ػػٓـ
هرتفعػػة .كهػػا بٓىػػت الىتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػْ اسػػتجابات الطمبػػة عمػػِ درجػػة شػػٓكع ظػػاٌرة العىػػؼ
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الجاهعْ تعزل لهتغٓػر الجػىس كهتغٓػر الجاهعػة كالتفاعػؿ بٓىٍهػا ،أٓضػا بٓىػت الىتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ
فْ استجابات الطمبة لدرجة الهكافقة عمِ أسباب ظاٌرة العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر تعػزل لهتغٓػر
الج ػػىس كهتغٓ ػػر الجاهع ػػة كالتفاع ػػؿ بٓىٍه ػػا ف ػػْ جهٓ ػػع الهج ػػاٚت .كأظٍ ػػرت ىت ػػائج الهق ػػابٛت أف أٌ ػػـ
هقترحات لمحد هف ظاٌرة العىؼ تهثمت فْ ضركرة تفعٓػؿ اٖىظهػة كالقػكاىٓف بتجػرد كشػفافٓة كجدٓػة فػْ
تطبٓؽ القاىكف ،كاشغاؿ الطالب بالكاجبات كاٖبحاث كاشغالً بالىشاطات الٛهىٍجٓة كالهسابقات الثقافٓة
اٚجتهاعٓة عمِ هستكل الكمٓات كالجاهعات.
أٓضا ٌدفت دراسة حهاد ( )2012إلِ الكشؼ عف عٛقة تقدٓر الذات كالهىاخ الجاهعْ فْ هٓؿ طمبة
الجاهعات اٖردىٓة ىحك العىؼ ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة تػـ اسػتخداـ هقٓػاس الهٓػؿ إلػِ العىػؼ ،كهػا تػـ
تطكٓر هقٓاس الهىػاخ الجػاهعْ ،إضػافة إلػِ هقٓػاس ركزىبػرج لتقػدٓر الػذات ،كتككىػت عٓىػة الد ارسػة هػف
( )1238طالب ػػا كطالبػػػة ه ػػىٍـ ( )618طالب ػ ػان ك( )620طالبػػػة ،ه ػػف طمبػػػة الجاهع ػػة اٖردىٓػػػة كجاهعػػػة
الٓرهكؾ كجاهعة هؤتة ،كقد أظٍرت الىتائج أف درجة هٓؿ الطمبة إلِ العىػؼ كػاف هتكسػطان ،بٓىهػا كاىػت
درجة تقدٓر الذات كالهىاخ الجاهعْ هرتفعة ،كها كػاف الػذككر أكثػر هػٓٛن إلػِ العىػؼ هػف ا٘ىػاث بدٚلػة
إحصائٓة ،كطمبة جاهعة هؤتػة أكثػر هػٓٛن هػف طمبػة الٓرهػكؾ كاٖردىٓػة ،كطمبػة البادٓػة كالهخٓهػات أكثػر
هػػٓ ٛإلػػِ العىػػؼ هػػف طمبػػة الهىػػاطؽ اٖخػػرل .كهػػا كشػػفت الىتػػائج عػػف كجػػكد عٛقػػة آجابٓػػة بػػٓف تقػػدٓر
الذات كالهىػاخ الجػاهعْ ،ككجػكد عٛقػة سػمبٓة بػٓف الهىػاخ الجػاهعْ كتقػدٓر الػذات هػف جٍػة كبػٓف جٍػة
الهٓؿ إلِ العىؼ هف جٍة أخرل.
كها أجرت كؿ هف عصفكر كىهر( )2012دراسة ٌدفت إلِ بىاء هقٓاس العىؼ الجاهعْ ،كقد شهمت
عٓىة الدراسة عمِ( )636طالب كطالبة تـ اختٓارٌـ بالطرٓقة الطبقٓة العشكائٓة هف طمبة جاهعتْ
بغداد كالهستىصرٓة ،كٖجؿ بىاء اٖداة قاهت الباحثتاف بخطكات عدة كٌْ :تحدٓد هعىِ العىؼ
الجاهعْ كصٓاغة فقرات أداة القٓاس كصحح الهقٓاس بطرٓقة لٓكرت ،إذ بمغت فقراتً ( )33فقرة،
كاستخرج لمهقٓاس خصائص سآككهترٓة هتهثمة بالصدؽ حٓث تـ إٓجاد ىكعٓف هف الصدؽ ٌها صدؽ
الهحتكل كالبىاء كاستخرج لمهقٓاس الثبات بطرٓقة ألفا كركىباخ كبعد الهعالجات ا٘حصائٓة احتكل
الهقٓاس بصٓغتً الىٍائٓة عمِ ( )32فقرة ،كها اشتؽ لمهقٓاس هعآٓر عدة كٌْ الدرجة الهعٓارٓة
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كالدرجة التائٓة كالهئٓىٓات .كها تبٓف أف استخداـ اٖىهكذج الهىاسب فْ بىاء أدكات القٓاس ٓٓسر
الحصكؿ عمِ قٓاسات أكثر دقة ،كٓهكف هف تفسٓر أداء اٖفراد بصكرة أكثر كاقعٓة.
كها ٌدفت دراسة القهاز( )2012التعرؼ عمِ اٖسػباب الحقٓقٓػة الهؤدٓػة إلػِ العىػؼ الجػاهعْ ،كدرجػة
فعالٓػػة هبػػادئ أصػػكؿ التربٓػػة ا٘سػػٛهٓة فػػْ الح ػد هىػػً ،كاقت ػراح حمػػكؿ لهعالجػػة ظػػاٌرة العىػػؼ الهىتش ػرة
داخؿ الجاهعات اٖردىٓة هف كجٍة ىظر أساتذة التربٓة فْ الجاهعات اٖردىٓة كالطمبة ،كلتحقٓؽ ٌػدؼ
الدراسة تـ تصهٓـ استباىة هف قبؿ الباحثة هككىة هف ( )89فقرل هكزعػة عمػِ سػتة هجػاٚت ،حٓػث تػـ
تطبٓقٍػػا عمػػِ عٓىػػة هككىػػة هػػف ( )15اسػػتاذان ك( )442طالبػان كطالبػػة هػػف كمٓػػات التربٓػػة فػػْ الجاهعػػات
اٖردىٓة ،ككاف هف أٌـ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة :أف درجة تكافر اٖسباب الهؤدٓة إلِ العىػؼ
الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر أسػػاتذة التربٓػػة فػػْ الجاهعػػات اٖردىٓػػة ككػػذلؾ الطمبػػة (هرتفعػػة) ،كهػػا أظٍػػرت
الىتائج عدـ كجكد فػركؽ فػْ اسػتجابات الطمبػة الهؤدٓػة لمعىػؼ تعػزل لهتغٓػر الجػىس ،كػذلؾ تبػٓف كجػكد
فركؽ تبعا لهتغٓر ىكع الجاهعة لصالح الجاهعات الحككهٓة ،كتبعا لهىطقة السكف لصالح إقمٓـ الجىكب،
كها بٓىػت الىتػائج اف الحمػكؿ الهقترحػة لمحػد هػف ظػاٌرة العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر أسػاتذة التربٓػة
جاء فْ هقدهتٍا تغمٓظ كتطبٓؽ العقكبات الصارهة فْ حؽ الهتسببٓف فْ العىؼ كعػدـ قبػكؿ أم تػدخؿ
خارجْ ٓهىع تطبٓقٍا ،كها اقترح الطمبة عدة حمكؿ جاء فْ هقدهتٍا تطبٓؽ عقكبات حازهة ضد الطمبة
الهسببٓف لمعىؼ فْ الجاهعات ،كهف ثـ الهساكاة بٓف الطمبة فْ الحقكؽ كالكاجبات.
كذلؾ ٌدفت دراسة بسٓكىْ كالصباف ( )2011التعرؼ إلِ طبٓعة العٛقة اٚرتباطٓة بٓف العىؼ بشػقًٓ
(اٖسرم ،كالطٛبْ) ،كعٛقتً باٖهف الىفسػْ لػدل طالبػات الجاهعػة ،كالتعػرؼ عمػِ الفػركؽ فػْ اٖهػف
الىفسْ بٓف طالبات الجاهعة الهعىفػات كغٓػر الهعىفػات ،كالفػركؽ فػْ درجػة العىػؼ كاٖهػف الىفسػْ تبعػا
ٚخ ػػتٛؼ الهس ػػتكل اٚقتص ػػادم ،كتككى ػػت عٓى ػػة الد ارس ػػة ه ػػف ( )270طالب ػػة ه ػػف كمٓ ػػة التربٓ ػػة لمبى ػػات
بجاهعػػة اـ القػػرل بهكػػة الهكرهػػة ،كاسػػتخدهت الباحثتػػاف هقٓػػاس العىػػؼ لػػدل طالبػػات الجاهعػػة كهقٓػػاس
اٖهف الىفسْ (الطهأىٓىة اٚىفعالٓة) هف إعدادٌف ،كقد أظٍرت الىتائج كجكد درجػة هرتفعػة هػف هظػاٌر
العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل الطالبػػات ،كاف أٌػػـ ٌػػذي الهظػػاٌر تهثمػػت فػػْ (تسػػتخؼ بعػػض اٖسػػتاذات بسػػمكؾ
الطالبة ٚ ،تبالْ أستاذتْ بحجـ الهشكمة التْ أقع فٍٓػا ،تتعػالِ اٖسػتاذة عمػِ الطالبػة برتبتٍػا العمهٓػة،
ك ٚتٍتـ بالضرر الذم قد ٓمحؽ بالطالبة) ،كها أظٍرت الىتائج أف الطالبات ٓعػاىٓف هػف العىػؼ اٖسػرم
بدرجة هرتفعة إ ٚأف هعاىتٍف هف العىؼ الجاهعْ أكثر هف اٖسرم .أٓضا تبٓف كجػكد عٛقػة ارتباطٓػة
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سالبة بٓف العىؼ كاٖهف الىفسْ ،أٓضا تبٓف كجكد فركؽ فْ هسػتكل العىػؼ تبعػا لهتغٓػر هسػتكل تعمػٓـ
اٖب كهسػػتكل تعمػػٓـ اٖـ لصػػالح الم ػكاتْ هسػػتكل تعمػػٓـ آبػػائٍف كأهٍػػاتٍف (أهػػْ) ،فػػْ حػػٓف تبػػٓف عػػدـ
كجكد أثر داؿ لهتغٓر هستكل دخؿ اٖسرة فْ تبآف درجات الطالبات عمِ جهٓع أبعاد هقٓاس العىؼ.
كٌدفت دراسة الطكٓؿ ( )2011إلِ الكشؼ عف أسباب شٓكع العىؼ فْ الهجتهع اٖردىْ هف كجٍة
طالبا كطالبة هف طمبة جاهعة الحسٓف بف
ىظر الطمبة الجاهعٓٓف ،كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (486ن

طٛؿ الهكزعٓف عمِ الكمٓات الثهاىٓة ،فْ الفصؿ الدراسْ اٖكؿ هف العاـ الجاهعْ(- 2009
 )2010كتـ تطبٓؽ استباىة هف إعداد الباحث بعد التحقؽ هف هعآٓر الصدؽ كالثبات لٍا ،كقد أظٍرت
الىتائج أف عاهؿ الكاسطة كالهحسكبٓة جاء فْ الهرتبة اٖكلِ هف بٓف جهٓع العكاهؿ اٚجتهاعٓة
كاٚقتصادٓة الهسببة لمعىؼ الهجتهعْ هف كجٍة ىظر الطمبة الجاهعٓٓف ،تٛي عاه ُؿ التفكؾ اٖسرم
كتهرد اٖبىاء ،ثـ عاهؿ البطالة .كها أف عاهمْ ازدٓاد إعداد العهالة الكافدة فْ اٖردف ،كفكضِ
اٖسكاؽ كعدـ استقرار اٖسعار جاءا فْ الهراتب الهتقدهة ،كأف رأم الطمبة تجاي العكاهؿ الهتعمقة
هتدىٓا ،كها تبٓف كجكد فركؽ ذات دٚلة
بالعشائرٓة كالقبمٓة كدكرٌها فْ شٓكع العىؼ الهجتهعْ كاف
ن

إحصائٓة فْ العكاهؿ الهسببة لمعىؼ الهجتهعْ تعزل لهتغٓرات الجىس لصالح ا٘ىاث ،كالهستكل

الدراسْ لصالح طمبة سىة ثالثة كرابعة ،كالهعدؿ التراكهْ لصالح التقدٓر اٖعمِ ،فْ حٓف تبٓف اىً
 ٚتكجد فركؽ تعزل لهتغٓرات هكاف السكف ،كا٘قمٓـ ،كالكمٓة ،كحجـ اٖسرة  ،كهستكل تعمٓـ اٖب أك
اٖـ.
كها ٌدفت دراسة الشكٓحات كعكركش( )2010إلِ تعرؼ أسباب العىؼ الطٛبْ كدرجة أٌهٓتٍا هف
كجٍة ىظر طمبة الجاهعات اٖردىٓة الحككهٓة كالخاصة ،كتـ تطكٓر استباىة خاصة لٍذي الدراسة ،ثـ
تكزٓعٍا عمِ عٓىة طبقٓة عىقكدٓة بمغ عددٌا( )2100طالبا كطالبة ،كأظٍرت الىتائج الترتٓب التىازلْ
ٖسباب العىؼ الطٛبْ كدرجة أٌهٓتٍا عمِ الىحك التالْ :الهستكل اٖكؿ :حالهٍارات الشخصٓة لمطمبة
حكبدرجة تقدٓر هرتفع اٌٖهٓة ،هع عدـ كجكد عٛقة إحصائٓة تبعا لهتغٓرات الدراسة .الهستكل الثاىْ:
حالخمفٓة التربكٓة كاٚجتهاعٓة لمطٛبح كبدرجة تقدٓر هرتفع اٌٖهٓة ،هع كجكد فركؽ ذات دٚلة
إحصائٓة تبعا لجىس الطالب كتخصصً كهستكاي الدراسْ ،كهرجعٓة الجاهعة كهكقعٍا .الهستكل
الثالث :حالخمفٓة الثقافٓة لمطالبح كبدرجة تقدٓر هتكسطة اٌٖهٓة هع كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة
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تبعا لهستكل الطالب الدراسْ كالتخصص .الهستكل الرابع :حالجكاىب العمهٓة ذات الصمة بالدراسةح،
كبدرجة تقدٓر هتكسطة اٌٖهٓة هع كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تبعا لتخصص الطالب.
كٌدفت دراسة العمْ كهحافظة كالعكاكدة ( )2010التعرؼ إلِ أسباب حدكث العىؼ الجاهعْ فْ
الجاهعة الٍاشهٓة ،كأثر بعض الهتغٓرات اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة كالدٓهغرافٓة فْ حدكث العىؼ
الطٛبْ ،كقد أجرٓت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف ( )793طالبا كطالبة هف طمبة الجاهعة الٍاشهٓة،
إذ جرل استخداـ أداة هككىة هف ثٛثة أقساـ اٖكؿ تضهف أسباب العىؼ الطٛبْ كتككف هف أبعاد
(اجتهاعٓة كسٓاسٓة كاقتصادٓة كأكادٓهٓة كادارٓة) كالقسـ الثاىْ تضهف فقرات تقٓس تكجٍات الطمبة
كالسم ككٓات الهختمفة التْ ٓقكهكف بٍا عف هشاٌدتٍـ العىؼ .كالثالث اشتهؿ عمِ الهتغٓرات الهستقمة،
كقد أظٍرت الىتائج أف هف أٌـ أسباب العىؼ التعصب العشائرم كالصحبة السٓئة كضعؼ الكازع
الدٓىْ كاٖخٛقْ ،كعف أسباب العىؼ تبعا لمجىس فقد اظٍر الذككر أف عدـ إدراؾ الطمبة لحقكقٍـ
الهىصكص عمٍٓا فْ الدستكر تؤدم لمعىؼ الطٛبْ ،كالفشؿ الجاهعْ كالظركؼ الهالٓة الصعبة
لمطمبة ،فْ حٓف ترل الطالبات أف الهشكٛت اٖسرٓة ٌْ اٌٖـ ،أٓضا اختمفت آراء الطمبة حكؿ
أسباب العىؼ باختٛؼ سىكاتٍـ الجاهعٓة حٓث تبٓف أف العىؼ ٓعكد إلِ اىخفاض هعدٚت الطمبة
الذٓف ٓشارككف فْ العىؼ.
كفْ دراسة بكطقكقة كالبدآىة ( )2009كالتْ جاءت بعىكاف عكاهؿ الخطكرة فػْ البٓئػة الجاهعٓػة لػدل
الشباب الجاهعْ فْ اٖردف ،كقد ٌدفت الدراسة إلػِ كشػؼ عكاهػؿ الخطػكرة ،لػدل الشػباب فػْ البٓئػة
بعاهػة الجاهعػة ،كبٓػاف هسػتكٓات
الجاهعٓة فْ اٖردف ،كتحدٓد عكاهؿ الخطكرة لدل الشباب الجاهعْ ّ

السمكؾ الهتٍ ّػكر لػدل طمبػة الجاهعػات اٖردىٓػة .ككشػؼ أثػر عكاهػؿ الخطػكرة فػْ البٓئػة الجاهعٓػة فػْ
طالبػػا كطالبػػة هػػف
السػػمكؾ الهتٍػ ّػكر فػػْ البٓئػػة الجاهعٓػػة .حٓػػث أجرٓػػت عمػػِ عٓىػػة بمغػػت (  )3702ن

( )19جاهعة أردىٓة ،حٓث أكضحت الدراسة أف أكثر هف ىصؼ العٓىػة أشػاركا لكجػكد هشػكٛت هثػؿ
الهشاجرات الطٛبٓة كالبطالة كالفقر ،كها أشار أكثر هف ثمثْ عٓىة الدراسة باعتقادٌـ بخطكرة العىؼ
الطٛبػْ كهشػػكمة اجتهاعٓػة ،كأشػػارت اٖغمبٓػػة بكجػكد العىػػؼ فػْ الهجتهػػع الهحمػػْ ،كأقػؿ هػػىٍـ بقمٓػػؿ
أش ػػاركا لكج ػػكد العى ػػؼ ف ػػْ أس ػػرٌـ .ككاى ػػت أكث ػػر عكاه ػػؿ الخط ػػكرة ف ػػْ الجاهع ػػة ع ػػدـ الهش ػػاركة ف ػػْ
اٖىشػطة الٛهىٍجٓػة كالتػػدخٓف كعػدـ الشػػعكر بػاٖهف ،إضػػافة إلػِ هشػػاٌدة احػد أشػػكاؿ العىػؼ كعػػدـ
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الش ػػعكر بالعدال ػػة كالش ػػعكر بالكح ػػدة كك ػػذلؾ ع ػػدـ الش ػػعكر باٚفتخ ػػار .كف ػػْ هج ػػاؿ عكاه ػػؿ الخط ػػكرة
الشخصػػٓة فقػػد كاىػػت عػػدـ اٚلت ػزاـ الػػدٓىْ كعػػدـ اٚلتػزاـ بػػالعرؼ كالتقالٓػػد اٚجتهاعٓػػة ،كعػػدـ الشػػعكر
أها بقٓة العكاهؿ فقد كاىػت الشػعكر با٘قصػاء ،كالهعاىػاة هػف
باٚىتهاء ،كالتدخٓف كالشعكر باٚغترابّ ،

أه ػػا أعم ػػِ ىس ػػب عكاه ػػؿ
الهش ػػكٛت الص ػػحٓة ،كالتع ػ ّػرض لمض ػػرب ف ػػْ الص ػػغر كالش ػػعكر ب ػػالخكؼّ .

الغش فْ اٚهتحاف ،كعدـ كجكد أصدقاء حهٓهٓف ،كعدـ الشعكر
الخطكرة الهرتبطة بالرفاؽ فقد كاىت ّ
بالهسؤكلٓة ىحك اٖصدقاء ،كقٓاـ اٖصدقاء بشجار هع أخرٓف.

كها ٌدفت دراسة الشرٓفٓف ( )2009التعرؼ إلِ قدرة كؿ هف هستكل الصحة الىفسٓة ،كهستكل
الهٍارات اٚجتهاعٓة كأىهاط الهعاهمة الكالدٓة عمِ التىبؤ بالهٓؿ لمعىؼ لدل طمبة الجاهعات اٖردىٓة
الرسهٓة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة تـ بىاء هقٓاس لقٓاس كؿ هف هستكل الهٓؿ لمعىؼ ،كهستكل الصحة
الىفسٓة ،كهستكل الهٍارات اٚجتهاعٓة ،كذلؾ باٚستىاد إلِ هجهكعة هف الهقآٓس ذات الصمة كها تـ
استخداـ هقٓاس بكرم( )Buri, 1991لقٓاس أىهاط الهعاهمة الكالدٓة بعد أف تـ تكٓٓفً لٓتىاسب كٌدؼ
الدراسة الحالْ ،كتككىت عٓىة الدراسة هف هجهكعتٓف اٖكلِ هف الطمبة غٓر الصادر بحقٍـ عقكبات
تأدٓبٓة ىتٓجة اشتراكٍـ بأعهاؿ عىؼ داخؿ الجاهعات كبمغ عددٌـ ( )2517طالبا كطالبة ،كالثاىٓة
هككىة ( )80طالبا كطالبة صادر بحقٍـ عقكبات تأدٓبٓة ىتٓجة اشتراكٍـ بأعهاؿ عىؼ داخؿ
الجاهعات ،ككاف هف أٌـ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة أف هستكل الصحة الىفسٓة كاف هتكسطا
لدل أفراد العٓىة اٖكلِ كأفراد العٓىة الثاىٓة ،كاف هستكل الهٍارات اٚجتهاعٓة كاف هرتفعا لدل أفراد
العٓىة اٖكلِ كالثاىٓة هتكسطان لدل أفراد العٓىة الثاىٓة ،فْ حٓف كاف الىهط السائد لمهعاهمة الكالدٓة
صكرة اٖب لدل أفراد العٓىة اٖكلِ ٌك الىهط الحازـ كلدل أفراد العٓىة الثاىٓة ٌك الىهط الهتسمط ،أها
صكرة اٖـ فكاف الىهط السائد لدل أفراد العٓىة اٖكلِ كالثاىٓة ٌك الىهط الحازـ ،ككاىت درجة الهٓؿ
لمعىؼ لدل أفراد العٓىة اٖكلِ هىخفضة فْ حٓف كاىت هرتفعة لدل أفراد العٓىة الثاىٓة .كها تبٓف
فركؽ فْ هتكسطات الهٓؿ لمعىؼ بٓف الجىسٓف لصالح الذككر كتبعا لهتغٓر هكاف السكف لصالح هف
ٓسكىكف بسكف طٛب هع اٖصدقاء ،كهف ٓسكىكف بالهخٓـ ،كتبعا لهتغٓر الكمٓة لصالح طمبة الكمٓات
العمهٓة .كها أشارت الىتائج إلِ أف هعاهٛت اٚرتباط بٓف هستكل الهٓؿ لمعىؼ لدل أفراد العٓىة اٖكلِ
ككؿ هف الهتغٓرات الىفسٓة كاٚجتهاعٓة كالدٓهغرافٓة عْ هىخفضة بهجهمٍا ،فْ حٓف كاىت هرتفعة
لدل أفراد العٓىة الثاىٓة.
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أٓضا ٌدفت دراسة أبك زٌرم كالزعاىٓف كحهد ( )2008إلِ هعرفة اتجاٌات طٛب الجاهعات
الفمسطٓىٓة ىحك العىؼ فْ الحٓاة الجاهعٓة ،كلتحقٓؽ ذلؾ صهـ الباحثاف بتصهٓـ هقٓاس اٚتجاٌات
طالبا كطالبة هكزعٓف عمِ هعظـ الجاهعات فْ
الكمٓة ،كتـ تطبٓقً عمِ عٓىة هككىة هف ( )365ن
الضفة الغربٓة كقطاع غزة ،كقد أشارت الىتائج إلِ كجكد هستكل ِ
عاؿ هف العىؼ لدل الطٛب ،كعىد
دراسة عٛقة العىؼ ببعض الهتغٓرات ،تبٓف عدـ كجكد فركؽ تبعا لهتغٓر الجىس ،كالعهر ،كالهىطقة
الجغرافٓة ،كهكاف السكف ،كالهستكل اٚقتصادم ،بٓىها تبٓف كجكد فركؽ تبعا لهتغٓر الجاهعة لصالح
طمبة الىجاح ،كتبعا لهتغٓر اٚىتهاء الحزبْ لصالح الجبٍة الشعبٓة كالجٍاد ا٘سٛهْ كحزب التحرٓر.
أٓضا تبٓف إف فٍـ خصائص ٌذي الهرحمة ٓساعد فْ فٍـ الطمبة خٛؿ ٌذي الهرحمة ،كتقدٓـ الدعـ
كالتفٍـ لٍـ ،كتقبؿ لمتغٓرات التْ تحدث لدٍٓـ ،سكؼ تسٍـ فْ التخفٓؼ هف حدة ظاٌرة العىؼ فْ
الهدارس إلِ درجة كبٓرة.
كها ٌدفت دراسة القادرم ( )2008إلِ الكشؼ عف الهٓؿ إلِ العىؼ كعٛقتً ببعض سهات
الشخصٓة (الفعالٓة الذاتٓة ،كالذكاء اٚىفعالْ ،كهركز الضبط ،كىهط السمكؾ (أ) ك(ب) لدل طمبة
جاهعة الٓرهكؾ فْ ضكء بعض الهتغٓرات(الجىس ،كالكمٓة ،كالهستكل الدراسْ ،كالتقدٓر التراكهْ،
كتقدٓر الثاىكٓة العاهة) ،كتككىت عٓىة الدراسة هف ( )500طالبا كطالبة هف طمبة البكالكرٓكس فْ
جاهعة الٓرهكؾ ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة طكر الباحث هقٓاسٓف :احدٌها لمهٓؿ إلِ العىؼ ،كأخر
لمفعالٓة الذاتٓة ،كاستخدـ هقٓاس الذكاء اٚىفعالْ الذم طكري الربٓع ( ،)2007كهقٓاس ركتر لمضبط
الداخمْ -الخارجْ الذم عربً برٌكـ ( ،)1979كهقٓاس ىهط السمكؾ (أ) الذم أعدي فركح كالعتكـ
( )1999كعدلتً بىْ هصطفِ( .)2003كتكصمت الدراسة إلِ أف درجة الهٓؿ إلِ العىؼ لدل طمبة
جاهعة الٓرهكؾ هىخفضة ،كها تبٓف اىً ٓهكف التىبؤ بالهٓؿ إلِ العىؼ هف خٛؿ الفعالٓة الذاتٓة
كالذكاء اٚىفعالْ كىهط السمكؾ ،كها تبٓف كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ الهٓؿ إلِ العىؼ بٓف
الجىسٓف لصالح الذككر ،ككجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ الهٓؿ إلِ العىؼ تعزل إلِ لتقدٓر
الثاىكٓة العاهة كالتقدٓر التراكهْ لصالح الهعدؿ الهقبكؿ فْ الهتغٓرٓف ،كأشارت الىتائج إلِ عدـ كجكد
فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ الهٓؿ إلِ العىؼ تعزل لهتغٓرم الكمٓة كالهستكل الدراسْ.
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كٌدفت دراسة الىٓرب ( )2008التعرؼ إلِ العكاهؿ الىفسٓة كاٚجتهاعٓة التْ تقػؼ كراء اىتشػار ظػاٌرة
العىػػؼ الهدرسػػْ فػػْ الهػػدارس ا٘عدادٓػػة التابعػػة لككالػػة غػػكث كتشػػغٓؿ الٛجئػػٓف فػػْ قطػػاع غػزة (بىػػٓف)
كهػػا ٓػػدركٍا الهعمهػػكف كالتٛهٓػػذ فػػْ قطػػاع غ ػزة ،كقػػد أجرٓػػت الد ارسػػة عمػػِ عٓىػػة هككىػػة هػػف ()480
طالػػب ،ك( )110هعمهػػٓف ،كاسػػتخدـ الباحػػث (اسػػتباىتٓف) هػػف إعػػداد الباحػػث ،اٖكلػػِ خاصػػة بتٛهٓػػذ
الصػػؼ التاسػػع ا٘عػػدادم كالثػػاىْ خػػاص بػػالهعمهٓف .كأظٍػػرت الىتػػائج أف العكاهػػؿ الىفسػػٓة كاٚجتهاعٓػػة
الهسؤكلة عف العىؼ الهدرسْ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف تهثمت فْ العكاهؿ اٖسرٓة ،ثـ بعد ذلؾ كسائؿ
ا٘عٛـ ،ثـ العكاهؿ اٚجتهاعٓة ،كهف ثـ العكاهؿ الذاتٓػة فػْ الهرتبػة الرابعػة ،كجػاءت العكاهػؿ الخاصػة
بالبٓئة الهدرسػٓة فػْ الهرتبػة الخاهسػة كاٖخٓػرة .بٓىهػا كاىػت هػف كجٍػة ىظػر الطػٛب تتهثػؿ فػْ كسػائؿ
ا٘عػػٛـ ،ثػػـ العكاهػػؿ الذاتٓػػة ،ثػػـ العكاهػػؿ اٚجتهاعٓػػة فػػْ الهرتبػػة الثالثػػة ،ثػػـ العكاهػػؿ الخاصػػة بالبٓئػػة
الهدرسػػٓة كأخٓ ػ ار العكاهػػؿ اٖس ػرٓة .كػػذلؾ أظٍػػرت الىتػػائج كجػػكد فػػركؽ بػػٓف ىظ ػرة الهعمهػػٓف لمعىػػؼ تبعػػا
لمعهر لصالح الفئة العهرٓة أكثر هف ( 40سىة) ،فْ حٓف تبٓف اىً  ٚتكجد فركؽ تبعا لمهؤٌؿ العمهْ،
كاله ػكاد الد ارسػػٓة التػػْ ٓقكهػػكف بتدرٓسػػٍا .أهػػا بخصػػكص الطمبػػة فقػػد تبػػٓف كجػػكد فػػركؽ تبعػػا لعػػدد أف ػراد
اٖسرة لصالح الفئة اقػؿ هػف ( 8أفػراد) ،كتبعػا لهسػتكل تعمػٓـ اٖب لصػالح الهػؤٌٛت العمهٓػة أعمػِ هػف
أهْ ،كتبعا لترتٓب الطالب فْ اٖسرة لصالح ( 4فأكثر) ،كتبعا لىكعٓة اٖسرة لصالح الىككٓة.
أٓضا أجرت عبابىً ( )2007دراسة ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ دكر ا٘دارة الجاهعٓة فػْ الحػد هػف ظػاٌرة
العىؼ فْ الجاهعات اٖردىٓة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ ٌذي الدراسة قاهػت الباحثػة بتصػهٓـ اسػتباىة خاصػة كتػـ
تطبٓقٍا عمِ عٓىة هككىة ( )504فردان هف العهداء كهساعدٍٓـ كرؤساء اٖقسػاـ با٘ضػافة إلػِ أعضػاء
هجػػالس الطمبػػة هػػكزعٓف عمػػِ إحػػدل عشػػر جاهعػػة أردىٓػػة .كأظٍػػرت الىتػػائج أف هػػف أٌػػـ أسػػباب العىػػؼ
العكاهؿ اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة بالدرجة اٖكلػِ ،حٓػث جػاء فػْ هقدهػة ٌػذي العكاهػؿ التفكٓػر العشػائرم
كا٘قمٓهػْ فػْ الكسػط الجػاهعْ ،تػػٛي ضػعؼ الىضػج اٚجتهػاعْ كعػػد الشػعكر بالهسػؤكلٓة لػدل الطمبػػة،
كسكء استخداـ الخمكٓات هف قبؿ الطمبةٓ ،مٍٓا تراجع دكر اٖسرة فْ تحهؿ هسؤكلٓاتٍا فْ هتابعة أهكر
الطمبة ،ثـ ضػعؼ الػكازع الػدٓىْ لػدل الطمبػة...الخ ،كلمحػد هػف ظػاٌرة العىػؼ تأخػذ ا٘جػراءات الهتعمقػة
برئاسة الجاهعة الشػؤكف القاىكىٓػة اٖكلكٓػة اٖكلػِ ،حٓػث جػاء فػْ هقػدهتٍا البحػث عػف أسػباب الهشػكمة
التػػْ تػػؤدم إلػػِ اٚعتصػػاـ كالتظػػاٌرات داخػػؿ الجاهعػػة ،كتشػػدٓد كتفعٓػػؿ العقكبػػات الخاصػػة بهخالفػػات
عىػػؼ الطمبػػة ،كتطبٓقٍػػا عمػػِ الجهٓػػع دكف اسػػتثىاء ،ثػػـ اٚبتعػػاد عػػف الهحسػػكبٓة كاعتهػػاد الكفػػاءة فٓهػػا
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ٓخػػص عهمٓػػة التكظٓػػؼ ،كػػذلؾ أظٍػػرت الىتػػائج كجػػكد فػػركؽ عمػػِ هختمػػؼ الهجػػاٚت تعػػزل لهتغٓ ػرات
الدارسة أٌهٍا الجىس لصالح الذككر.
أٓضا ٌدفت دراسة عبد ا﵀ كأبك فخٓذة ( )2007إلِ إلقاء الضكء عمِ أٌـ هظاٌر العىؼ كهدل
اىتشاري لدل عٓىة هف طمبة جاهعة القدس كهعرفة الهتغٓر الذم ٓتىبأ بالعىؼ فْ الجاهعة .كقد تـ
اختٓار عٓىة هككىة هف ( )170طالبان كطالبة هكزعٓف عمِ كمٓات الجاهعة الهختمفة ،حٓث تـ تطبٓؽ
أداة خاصة هف إعداد الباحثٓف ،كبٓىت ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ ىسبة ()%39.2هف الطمبة لدٍٓـ درجة
هف العىؼ بشكؿ عاؿ ،كٌىاؾ( )%13.8لدٍٓـ درجة هىخفضة هف العىؼ ك( )%46.9لدٍٓـ درجة
هتكسطة هف العىؼ .كأظٍرت ىتائج الفرضٓة اٖكلِ ارتفاع درجة العىؼ لدل الطمبة الذككر عىً لدل
ا٘ىاث ،كها أظٍرت الىتائج عدـ كجكد فركؽ دالة بٓف الطمبة ذكم التخصص العمهْ كاٖدبْ.
كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الطمبة الهدخىٓف كغٓر الهدخىٓف عمِ الدرجة
الكمٓة لصالح الطمبة الهدخىٓف كأظٍرت فركؽ دالة تجاي ا٘دارة لصالح الطمبة الهدخىٓف ،كها أظٍرت
الىتائج أىً ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة إحصائٓة بٓف الطمبة الذٓف ٓشاٌدكف أفٛـ العىؼ كالذٓف ٚ
ٓشاٌدكىٍا عمِ الدرجة الكمٓة كالههتمكات كالطٛب كا٘دارة كالهكتبة كالهكظفٓف حسب هشاٌدة أفٛـ
العىؼ ،كأظٍرت ىتائج الفرضٓة الخاهسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائٓة تعزل إلِ السىة الدراسٓة.
كفْ دراسة قاـ بٍا كؿ هف عسمٓة كالٍالكؿ ( )2006بٍدؼ التعرؼ عمِ أكثر أشػكاؿ العىػؼ اىتشػار
بٓف طمبة جاهعة اٖقصِ ،حٓث أجرٓػت الد ارسػة عمػِ عٓىػة هككىػة هػف ( )150طالبػان كطالبػة ،طبػؽ
عمػػٍٓـ هقٓػػاس العىػػؼ هػػف إعػػداد البػػاحثٓف ،كهقٓػػاس سػػهات الشخصػػٓة ،كقػػد بٓىػػت الىتػػائج أف أكثػػر
أشػػكاؿ العىػػؼ اىتشػػار لػػدل الطمبػػة تهثػػؿ فػػْ العىػػؼ ىحػػك اٖشػػٓاء ،ثػػـ العىػػؼ ىحػػك أخػرٓف ،ثػػـ ىحػػك
الػػذات ،كهػػا تبػػٓف كجػػكد فػػركؽ فػػْ درجػػات العىػػؼ تعػػزل لهتغٓػػر الجػػىس كلصػػالح الػػذككر ،بٓىهػػا تبػػٓف
ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ تبع ػػا لهتغٓ ػػر هك ػػاف الس ػػكف،كتبٓف كج ػػكد عٛق ػػة آجابٓ ػػة ب ػػٓف العى ػػؼ ىح ػػك ال ػػذات
كالعصابٓة أٓضا ،كعٛقة سالبة هػع ٓقظػة الضػهٓر ،كعػدـ كجػكد ارتبػاط بػٓف العىػؼ ىحػك الػذات ككػؿ
هف اٚىبساط كاٚىفتاح كالهكافقة ،ككجكد عٛقة آجابٓػة بػٓف العىػؼ ىحػك اٖشػٓاء كالعصػابٓة ،كعٛقػة
سالبة هع اٚىفتػاح كالهكافقػة ،كعػدـ كجػكد ارتبػاط بػٓف العىػؼ ىحػك اٖشػٓاء ككػؿ هػف اٚىبسػاط كٓقظػة
الضػػهٓر ،ككجػػكد عٛقػػة آجابٓػػة بػػٓف العىػػؼ ىحػػك أخ ػرٓف كالعصػػابٓة ،كعٛقػػة سػػالبة هػػع اٚىفتػػاح
كالهكافقة ،كعدـ كجكد ارتبػاط بػٓف العىػؼ ىحػك أخػرٓف ككػؿ هػف اٚىبسػاط كٓقظػة الضػهٓر اٚىفتػاح.
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ككجػػكد عٛقػػة آجابٓػػة بػػٓف الدرجػػة الكمٓػػة لمعىػػؼ كالعصػػابٓة ،كعٛقػػة سػػالبة هػػع اٚىفتػػاح كالهكافقػػة ،
كعدـ كجكد ارتباط بٓف العىؼ ككؿ هف اٚىبساط كٓقظة الضهٓر.
كذلؾ أجرل عمٓهات ( )2006دراسة ٌدفت التعرؼ إلِ أسباب العىؼ كهظاٌري كأسالٓب هعالجتً عىد
طمبة الجاهعات اٖردىٓة الحككهٓة ،كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ( )260طالبا كطالبة هف طمبة
الجاهعات اٖردىٓة (الجاهعة الٍاشهٓة ،البمقاء التطبٓقٓة ،العمكـ كالتكىكلكجٓا ،الٓرهكؾ) ،كتـ بىاء
هقٓاس العىؼ عىد طمبة الجاهعات اٖردىٓة هؤلؼ هف ( )62فقرة ،كقد أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ فْ
اٖداء كهجاٚت العىؼ تبعا لهتغٓر الجىس لصالح الذككر ،كتبعا لهتغٓر الجاهعة لصالح جاهعة البمقاء
التطبٓقٓة ،كتبعا لهتغٓر الرغبة فْ الجاهعة لصالح الطمبة الذٓف ٓ ٚرغبكا فْ جاهعاتٍـ ،فْ حٓف تبٓف
اىً  ٚتكجد فركؽ تبعا لمتخصص ،أك ىفقة الدراسة ،كعدد أفراد اٖسرة ،كالهعدؿ التراكهْ ،كالرغبة فْ
التخصص ،أٓضا أظٍرت الىتائج أف ابرز أسالٓب هحاربة العىؼ هف كجٍة الىظر الطمبة تتهثؿ فْ
هىع العىؼ كالحد هىً بزٓادة الكعْ ،كالىصح كا٘رشاد ،كاشغاؿ كقت الفراغ ،كالعهؿ التعاكىْ،
كاٌٚتهاـ بالىفس ،كالبعد عف رفاؽ السكء ،كتىهٓة ا٘بداع.
كفْ دراسة قاـ بٍا ٚؿ( )2006حٓث ٌدفت إلِ التىبؤ بسمكؾ العىؼ لدم الطٛب فْ ضكء بعض
الهتغٓرات (السمكؾ العدكاىْ ،كدافعٓة اٚىجاز ،كالصحة الىفسٓة ،كتقدٓر الذات لدل الطالب الجاهعْ
السعكدم) كالتعرؼ إلِ الفركؽ فْ ٌذا السمكؾ كفقا لتفاعؿ هتغٓرم الجىس كالخمفٓة الثقافٓة ،كلتحقٓؽ
ٌدؼ الدراسة تـ تصهٓـ الهقآٓس التالٓة :هقٓاس العىؼ الطٛبْ ،كهقٓاس السمكؾ العدكاىْ ،كهقٓاس
الصحة الىفسٓة ،كدافعٓة اٚىجاز كتقدٓر الذات ،كتككىت عٓىة البحث هف ( )240طالب كطالبة،
كأظٍرت الىتائج كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة دالة إحصائٓا بٓف العىؼ الطٛبْ كالسمكؾ العدكاىْ ،فْ
حٓف تبٓف كجكد عٛقة سالبة بٓف العىؼ الطٛبْ ككؿ هف دافعٓة اٚىجاز كالصحة الىفسٓة كتقدٓر
الذات ،أٓضا اىً كهف خٛؿ الىتائج أهكف التىبؤ بالعىؼ الطٛبْ فْ ضكء هتغٓر السمكؾ العدكاىْ
كدافعٓة اٚىجاز كالصحة الىفسٓة كتقدٓر الذات ،أٓضا أظٍرت الىتائج أف الذككر ذكم اٖصكؿ
الحضرٓة أكثر هٓٛن لمعىؼ الطٛبْ.
أٓضا أجرل الهخارٓز ( )2006دراسة ٌدفت إلِ تقصْ ظاٌرة العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات
اٖردىٓة الرسهٓة هف حٓث درجة اىتشارٌا ،كأسبابٍا ،كطرؽ عٛجٍا ،كلتحقٓؽ ٌذا الٍدؼ قاـ
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الباحث بتطكٓر ثٛث أدكات ،ثـ قاـ الباحث باختٓار عٓىة الدراسة بها ٓعادؿ( )%10هف أعضاء
هجالس الطمبة كا٘دارٓٓف فْ الجاهعات اٖردىٓة الرسهٓة ،كقد تكصمت الدراسة إلِ أف درجة اىتشار
أشكاؿ العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات الرسهٓة هتكسطة بشكؿ عاـ كهتكسطة فْ جهٓع أشكالً:
العىؼ المفظْ ،كالجسدم ،كاٚعتداء عمِ الههتمكات .كاف اسباب العىؼ الجاهعْ تعكد إلِ أعضاء
ٌٓئة التدرٓس حٓث إحتمت الهرتبة اٖكلِ ،بٓىها احتمت اٖسباب التْ تعكد إلِ إدارة الجاهعة
الهرتبة الثاىٓة تمٍٓا أسباب تعكد إلِ الطمبة ثـ اٖسباب الخارجٓة كذلؾ هف كجٍة ىظر أعضاء
هجالس الطمبة.
أٓضا أجرل الفقٍاء ( )2001بعىكاف هستكٓات الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ لدل طمبة جاهعة
فٓٛدلفٓا كعٛقتٍا اٚرتباطٓة بهتغٓرات الجىس كالكمٓة كالهستكل التحصٓمْ كعدد أفراد اٖسرة كدخمٍا،
بٍدؼ الكقكؼ عمِ العكاهؿ الهؤثرة فْ درجة الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ لدل طمبة الجاهعة،
الهقىىة الهستخدهة أصٛن لتىاسب
طكري الباحث باٚستعاىة ببعض هف الهقآٓس ّ
كاستخدـ فٍٓا هقٓاس ّ
كطبقت عمِ عٓىة هككىة هف ( )602طالب تهثّؿ ها ىسبتً ( )%25هف هجتهع
هجتهعات أخرلّ ،
جاهعة فٓٛدلفٓا اٖردىٓة اٖصمْ كٌك طمبة البرىاهج الصباحْ فٍٓا ،كأظٍرت الىتائج أف الطمبة

ٓتكزعكف حسب درجة الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ عمِ الىحك أتْ :عدٓهك الهٓؿ إلِ العىؼ
ّ
كالسمكؾ العدكاىْ ( ،)%47.5كقمٓمك الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ ( ،)%44.3كهتكسطك الهٓؿ
إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ ( ،)%8ككثٓرك الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ ( ،)0.2كها ظٍر أف
ٌىاؾ ارتباطان ذا دٚلة إحصائٓة بٓف درجة الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ عىد طمبة جاهعة
الكمٓة
الهتغٓرات الهستقمّة أتٓة :الجىس ،ك ّ
هتغٓ ار ّ
أها ّ
فٓٛدلفٓا ك ّ
الهعدؿ التراكهْ ،كعدد أفراد اٖسرةّ ،
كدخؿ اٖسرة ،فمٓس ٖم هىٍها أثر ذك دٚلة إحصائٓة فْ درجة الهٓؿ إلِ العىؼ كالسمكؾ العدكاىْ

عىد الطمبة.
كها أجرل خهش كحهدم كحداد ( )1999دراسة ٌدفت لهعرفة اٖسباب التْ تكهف كراء ظاٌرة العىؼ
فْ الجاهعات كاٖسالٓب الكفٓمة هىٍا كتحدٓد أسباب الهشاجرات الطٛبٓة الجهاعٓة فْ الجاهعة
اٖردىٓة ،كقد أجرٓت الدراسة عمِ ( )394طالبا هف كمٓات الجاهعة اٖردىٓة ،كاستخدـ الباحثكف فْ
الد راسة اٚستبٓاف كتحمٓؿ هضهكف همفات قضآا الطمبة كالهقابٛت الهٓداىٓة ،كقد أسفرت الدراسة عف
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ىتائج كثٓرة هىٍا :اف أكثر أسباب الهشاجرات شٓكعان كاىت العشائرٓة كالتعصب القرابْ ،ثـ هعاكسة
الطالبات ،كاىتخابات هجمس الطمبة ،كالخٛفات الشخصٓة كأكقات الفراغ ،كذلؾ تبٓف أف الطمبة ٓقفكا
بشكؿ عاـ هكقفان سمبٓان هف ٌذي الهشاجرات ،فٍـ ٓعتبركىٍا هظٍ انر غٓر حضارم ،كها أف الطمبة
الهشارككف فعمٓان ،فْ ٌذي الهشاجرات الطٛبٓة غالبٓتٍـ هف الذككر ،كاغمبٍـ هف ذكم الهعدٚت
الهىخفضة فْ الثاىكٓة ،كالهعدٚت التراكهٓة الجاهعٓة الهىخفضة .كذلؾ فأف الهشاجرات الطٛبٓة
تتركز فْ الكمٓات ا٘ىساىٓة كاٚجتهاعٓة كأف الهشاجرات الطٛبٓة هحدكدة الىطاؽ هف حٓث العدد
الكمٓة لطمبة الجاهعة ،كها أىٍا هحدكدة هف حٓث تكرار ظٍكرٌا.
 2.2.2الدراسات األجنبية التي بحثت في العنؼ الجامعي:
أجرت اكىٓشْ كآخركف ( Oihnishi et, al )2011دراسة ٌدفت إلِ تحدٓد خبرات التحرش كالعىؼ
هف الزهٓؿ (ذكر ،أىثِ) لدل طمبة ىاجازكْ الٓاباىٓة ،حٓث أجرٓت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف
( )274طالبان هىٍـ ( )148أىثِ ،ك( )126ذكرٓ ،درسكف فْ جاهعة ىاجازكْ الٓاباىٓة ،كقد طبقت
استباىة خاصة هف إعداد فرٓؽ الباحث هككف هف ( )25سؤاٚن هفتكحان أجاب عمٍٓا الطمبة ذاتٓان ،كقد
أظٍرت الىتائج أف أكثر هف ىصؼ الطٛب تتسـ سمككٓاتٍـ بالعىؼ كالتحرش كخاصة هف الشرٓؾ،
كاف أكثر أشكاؿ العىؼ شٓكعان ٌك العىؼ المفظْ بٓف الطمبة كاقمٍا شٓكعا العىؼ الجىسْ.
أٓضا أجرل العطٓات ( Al-Atiat )2010دراسة ٌدفت إلِ الكشؼ عف السمككٓات غٓر العىٓفة التْ
ٓهارسٍا طٛب جاهعة الحسٓف بف طٛؿ فْ اٖردف ،كقد أجرٓت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف
( )441طالبان هف طٛب جاهعة الحسٓف بف طٛؿ هف هختمؼ التخصصات ،كلتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة
تـ تطبٓؽ استبٓاف هككف هف ( )50فقرة هكزعة عمِ ثٛث هجاٚت (ا٘دارٓة ،كاٖكادٓهٓة ،كاٚقتصادٓة
– اٚجتهاعٓة) ،كقد أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد ( )50سمككان لتطبٓؽ الٛعىؼ لدل الطٛب ،هىٍا
( )32سمككان ذات تأثٓر هرتفع ك( )18ذات تأثٓر هتكسط ،ككها بٓىت الدراسة أف التفاعؿ اٚجتهاعْ
بٓف الطمبة ٓهكف أف ٓخفؼ هف حدة العىؼ ،كأشارت الدراسة أٓضا إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة
إحصائٓة فْ عدـ استخداـ العىؼ تعزل لهتغٓر (الجىس) كلصالح ا٘ىاث ،كعدـ كجكد فركؽ دالة
تعزل لهتغٓر هكاف السكف كالحالة اٚقتصادٓة لمطالب.
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أٓضا أجرل جكهبٓؿ كسكثرلىد ( Gumpel & Sutherland )2010دراسة ٌدفت إلِ هعرفة العٛقة
بٓف الذكاء الكجداىْ كبعض السمككٓات الهضطربة هثؿ العىؼ كاٚكتئاب ،كالجىكح ،كقد أجرٓت
الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف ( )325هبحكث هف الهراٌقٓف فْ ٌكىج ككىج ،حٓث أظٍرت الىتائج أف
أعمِ الدرجات التْ حصؿ عمٍٓا الهراٌقكف عمِ هقآٓس الذكاء الكجداىْ كاف ا٘دارة الذاتٓة
لمعكاطؼ ،كالهٍارات اٚجتهاعٓة ،كها أشارات الىتائج إلِ عدـ كجكد فركؽ بٓف الجىسٓف عمِ الكعْ
بعكاطؼ أخرٓف ،كذلؾ استخداـ العكاطؼ آٚجابٓة ،كها أكضحت الىتائج أف ٌىاؾ عٛقة سمبٓة بٓف
الذكاء الكجداىْ كالعىؼ ،كأكضحت الىتائج أف سكء استخداـ العكاطؼ ٓؤدم إلِ هستكٓات أعمِ هف
السمككٓات الهضطربة هف العىؼ كاٚكتئاب كالجىكح.
كفْ دراسة قاـ بٍا ٌٓرد كزهٛئً ( Hurd, et al.)2010حكؿ دكر الىهاذج السمككٓة فْ التأثٓر
إٓجابا أك سمبا عمِ سمكؾ العىؼ لدل الطمبة اٖفارقة اٖهرٓكاف فْ هرحمة الهراٌقة الهبكرة ،كتككىت
العٓىة هف ()331طالبان هف الطمبة فْ الهرحمتٓف السابعة كالثاهىة ،حٓث أظٍرت الىتائج أف السمكؾ
ضد الهجتهعْ لمىهكذج أثر عمِ الهراٌقٓف بشكؿ هباشر هف خٛؿ زٓادة سمكؾ العىؼ لدٍٓـ ،كبشكؿ
غٓر هباشر هف خٛؿ زٓادة اتجاٌات الهراٌقٓف ىحك تشجٓع العىؼ.
أٓضا ٌدفت دراسة أىج ٛكآخركف ( Angela et al )2008إلِ التأكد هف أف التعرض لمعىؼ خٛؿ
فترة الطفكلة هرتبط بالعىؼ لدل طمبة الكمٓات ،كٌؿ ٌىاؾ فركؽ تعزل لمجىس (ذككر ،كاىاث) بٓف
التعرض لمعىؼ فْ الطفكلة كالتعرض لٙساءة الىفسٓة كالجسدٓة فٓها بعد .كٓتىاكؿ ٌذا البحث العٛقة
بٓف الهعاىاة هف العىؼ كارتكاب العىؼ التْ ٓرجع تارٓخٍا ىتٓجة التعرض لمعىؼ اٖسرم الهىشأ،
كلجهع البٓاىات الٛزهة تـ تطبٓؽ هقٓاس خاص هف إعداد فرٓؽ البحث عمِ حكالْ ( )2500هف
طمبة الجاهعات فْ أهرٓكا .كلقد أكضحت الىتائج أف التعرض لمعىؼ فْ الطفكلة هىبئ كاضح لمتعرض
لمعىؼ فْ الكمٓات كٓ ٚكجد اختٛؼ بٓف الذككر كا٘ىاث فْ ٌذا الصدد.
أٓضا كفْ الكٓٚات الهتحدة ككىدا قاهت سآكٓس كزهٛؤٌا ( Saewyc et al )2008كها ٌك هشار
إلٍٓا فْ دراسة هحافظة ( )2014إذٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة الفركؽ الجىسٓة فْ أىكاع الجرائـ
كاىتشارٌا كارتكابٍا ،كعٛقتٍا بالههارسات العىٓفة الحدٓثة بٓف طمبة الجاهعات فْ خهس جاهعات فْ
غرب كسط كشهاؿ غرب الباسٓفٓؾ ككىدا .كقد أجرٓت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف ( )2091طالبان
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كطالبة .ككشفت الىتائج أف( )%17هف الطٛب ك( )%16هف الطالبات اقركا بتعرضٍـ لىكع هف
العىؼ .كها أفاد( )%45,5هف الطالبات أىٍف تعرضف لعىؼ عاطفْ ،ك( )%50هف الطٛب أشاركا
إلِ تعرضٍـ لعىؼ جكٌرم هف الزهٛء .كها تبٓف أف( )%23,7هف الطالبات ك( )%20,9هف
الطٛب أقركا بتعرضٍـ لمعىؼ الجسدم هف الزهٓؿ.
أها دراسة سٓمفرهاف ( Silverman )2008فقد استٍدفت البحث عف أسالٓب كقائٓة كاف با٘هكاف
تطبٓقٍا لتفادم حكادث العىؼ التْ أدت إلِ قتؿ أفراد هسالهٓف فْ جاهعتْ فرجٓىٓا لمتكىكلكجٓا
كجاهعة الٓىكم الشهالٓة ،كٌْ دراسة تحمٓمٓة تدكر حكؿ هحكر ا٘جابة عف اٚستفسار الهتعمؽ بكٓفٓة
الكقآة هف حكادث العىؼ الههٓتة فْ الحرـ الجاهعْ ،ككاف هف اٖسالٓب الهقترحة لمحفاظ عمِ بٓئة
أهىة كهطهئىة تفعٓؿ أدكار هراكز اٖهف كالهراكز اٚستشارٓة التْ با٘هكاف الكصكؿ إلٍٓها بسٍكلة
كٓسر ،ككذلؾ هف اٖسالٓب الهقترحة لهؤسسات التعمٓـ العالْ :تكفٓر بٓئة تسكدٌا شبكة هف العٛقات
ا٘ىساىٓة ا٘ٓجابٓة بٓف الطمبة ،كهساعدة الطمبة فْ تطكٓر الهٍارات الحٓاتٓة لهكاجٍة تحدٓات الحٓاة،
ككضع الىظـ كالمكائح التْ تحافظ عمِ أهف الطمبة كسٛهتٍا.
كذلؾ أجرل برٓدف كفمٓكتر( Bryden and Fletcher )2007دراسة هقارىة بٓف الطٛب كالطالبات
هف الكمٓات العمهٓة ضهف هجتهع جاهعْ فْ الكٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة ،حٓث ٌدفت ٌذي الدراسة
التعرؼ إلِ الههارسات الشخصٓة لطمبة الجاهعات ،بقصد إبقائٍـ بعٓدان عف ههارسة العىؼ ،بحٓث
اشتهمت العٓىة عمِ ( )100طالب كطالبة ،هىٍـ ( )58طالبان ك( )42طالبة ،إذ كزعت عمٍٓـ استباىة
هككىة هف ( )160فقرة ذات صمة بالهعمكهات الدٓهغرافٓة كاٚجتهاعٓة ،إضافة إلِ ها ٓهارسكىً هف
أعهاؿ اعتٓادٓة ٓكهٓة كأىشطة الجاهعة ،كا٘دراؾ كالكعْ بالخدهات الهقدهة لٍـ هف الجاهعة ،الهرتبطة
بقضآا أهاف كاٚحتٓاجات اٖهىٓة الشخصٓة كاىطباعات كهعتقدات أهاف فْ الجاهعة .كقد أشارت
ىتائج الدراسة إلِ أف طمبة الجاهعة ذكك ار كاىاثان هٍددكف بالتعرض لمعىؼ فْ الحرـ الجاهعْ عمِ حد
سكاء كأىٍـ عآشكا حاٚت كهكاقؼ كثٓرة هف العىؼ كالتحرش ،كأف الطالبات قد اتخذف إجراءات أهىٓة
أكثر هها اتخذي الطمبة الذككر ،ككها أكدت الدراسة ضركرة إتباع الجاهعات سٓاسات كجٍكد هضاعفة
لتحسٓف هستكل اٖهف فٍٓا.
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كأجرل سبىسٓىٓر ككٓمسف ( Spenciner & Wilson )2003دراسة لمكشؼ عف العٛقة بٓف التعرض
لمعىؼ الجهاعْ الهزهف ،كاٖلـ الىفسْ ،كاٖداء اٖكادٓهْ ،كتألفت عٓىة الدراسة هف( )385طالبان
كطالبة ،كتـ قٓاس التعرض لمعىؼ الجهاعْ كاٖلـ الىفسْ بهقآٓس خاصة لٍذا الغرض ،كها تـ قٓاس
اٖداء اٖكادٓهْ هف خٛؿ الهثابرة الهدرسٓة ،كهتكسط الدرجات الدراسٓة ،كأظٍرت الىتائج عدـ كجكد
عٛقة دالة إحصائٓان بٓف التعرض لمعىؼ الجهاعْ كاٖداء اٖكادٓهْ ،بٓىها تكجد عٛقة دالة هكجبة
بٓف التعرض لمعىؼ الجهاعْ ،كاٖلـ الىفسْ ،كتبٓف كجكد عٛقة بٓف اٖلـ الىفسْ كالهثابرة الهدرسٓة،
بٓىها لـ تبٓف كجكد عٛقة بٓف اٖلـ الىفسْ كهتكسط الدرجات الدراسٓة.
كها أعد فٓفس ( Fives (2003دراسة عف الغضب كالعىؼ كاٖفكار الٛعقٛىٓة فترة الهراٌقةٌ ،دفت
إلِ فحص إف كاف ٌىاؾ أفكار ٚعقٛىٓة هعٓىة ،كبالتحدٓد اٖفكار الىاتجة عف عدـ تحهؿ القكاىٓف
الهركبة كعدـ تحهؿ إرباؾ كهتطمبات أك هصالح العهؿ (الكاجبات) .كهعرفة إذا ها كاىت ٌذي اٖفكار
تىتج عف غضب كعدكاىٓة .هع اٖخذ بالحسباف أفكار ٚعقٛىٓة أخرل كالشعكر بتدىْ اعتبار الذات.
كها اٌتهت الدراسة بفحص الفرضٓة القائمة (الغضب ٓقع فْ الهىتصؼ كٓقكـ ببىاء العٛقة بٓف بعض
طالبا فْ الهرحمة
اٖفكار الٛعقٛىٓة بالتحدٓد كالعدائٓة) .كقد أجرٓت الدراسة عمِ عٓىة قكاهٍا( )135ن
الثاىكٓة ،حٓث قاهكا بتعبئة هقآٓس اٖفكار الٛعقٛىٓة كالغضب كالعدائٓة .كخرجت الدراسة بىتائج هف

أٌهٍا أف عدـ القدرة عمِ تحهؿ القكاىٓف ٓىتج الغضب كالعدكاىٓة ،كها أف اٖفكار الىاتجة عف عدـ
تحهؿ إرباؾ العهؿ أدل إلِ ظٍكر هشاٌد عدائٓة ،كتدىْ الشعكر بالذات لـ ٓظٍر عدائٓة كلكف
أظٍرت غضب.
كٌدفت دراسة لٓىارد ( Leonard )2003إلِ تقٓٓـ أىكاع العىؼ كظركفً داخؿ الحرـ الجاهعْ التْ
ٓتعرض لٍا الطٛب ،خصكصان ردكد فعؿ الهتفرجٓف هف غٓر الهشاركٓف .كالتعرؼ إلِ أىكاع العىؼ
التْ ٓتعرض لٍا الطمبة داخؿ الحرـ الجاهعْ ،كبعد جهع البٓاىات هف عٓىة الدراسة التْ تككىت هف
( )215طالبا كطالبة تـ استعراض اعتقاداتٍـ ىحك العىؼ كتحمٓؿ استجاباتٍـ السابقة حٓاؿ هكاقؼ
العىؼ كاستعرضت ٌذي الدراسة اعتقادات عىؼ الطٛب .كأظٍرت الدراسة أف العىؼ غٓر الهرتبط
بالجىس ٌك اٖكثر ظٍك انر داخؿ الحرـ الجاهعْ ،كأف الكحكؿ كاىت العاهؿ الرئٓس لمعىؼ ٖكثر هف
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ثٛثة أرباع حاٚت العىؼ ،كأف ( )%72هف الشٍكد قد تدخمكا جسدٓان فْ العىؼ ،كأىٍـ أقركا أف
العىؼ كاف خطأ.
أٓضا أجرل هارككس كآخركف ( Marcus, et al )2000دراسة طكلٓة تتبعًٓ استهرت لهدة ثٛث
سىكات ٌدفت إلِ الكشؼ عف العىؼ الشخصْ بٓف طٛب الجاهعة ،كالتعرؼ عمِ هدل اىتشار
العراؾ بٓف الطٛب ،كالتعرؼ عمِ أثر الجىس عمِ العراؾ الجسهْ ،كذلؾ حصر عدد ا٘صابات
الىاتجة هف العراؾ ،كالخركج بتكصٓات هف اجؿ تحسٓف السٓاسة داخؿ الحرـ الجاهعْ ىحك خفض
العىؼ داخؿ الحرـ الجاهعْ .كقد أجرٓت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف ( )385طالبان كطالبة هىٍـ
( )200هف الذككر ،ك( )185هف ا٘ىاث ،كقد أظٍرت الىتائج أف ( )%32,7هف الذككر ك()%17.3
هف ا٘ىاث قد تعرضكا هرة عمِ اٖقؿ لمعراؾ البدىْ فْ خٛؿ الشٍكر السىة الهاضٓة ،كها تبٓف أف
الذككر ٓتعارككف فْ البارات داخؿ الحرـ الجاهعْ ،بٓىها تتعارؾ ا٘ىاث فْ سرٓة تاهة داخؿ هىازلٍف،
كها تبٓف أف ( )%9هف الطٛب ٓعاىكف هف إصابات تتطمب رعآة طبٓة ،كها تبٓف أف أٌـ الهتىبئات
الدالة عمِ تعرض الطمبة لمعىؼ الجاهعْ كاىت تتهثؿ بالحالة اٚىفعالٓة لمطالب ،كقدرتً عمِ عكس
هشاعر أخرٓف (ضحآا العىؼ) ،كهقدار تعاطًٓ لمكحكؿ.كاىتٍِ البحث بعدة هقترحات هف بٓىٍا
كجكب العقاب عمِ الطٛب الخارجٓف عمِ قاىكف الجاهعة .كأكدت الدراسة عمِ أٌهٓة كجكد عقاب
رادع لمطٛب الخارجٓف عمِ القكاىٓف كالتعمٓهات الجاهعٓة.
أٓضا ٌدفت دراسة شكؾ كآخركف ( Shook, et al )2000إلِ الكشؼ عف العىؼ الىاجـ عف
الهغازلة بٓف طٛب الجاهعة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة استخدـ فرٓؽ البحث ىسخة هعدلة هف هقٓاس
التكت ٓؾ الصراعْ لقٓاس التعبٓر عف العدكاف المفظْ كالجسهْ ،حٓث تـ تطبٓقً عمِ عٓىة هككىة هف
( )572طالبان كطالبة جاهعٓان هىٍـ ( )395أىثِ ك( )177ذك ار لدٍٓـ ارتباطات غراهٓة ،كقد خرجت
الدراسة بهجهكعة هف الىتائج تهثؿ أٌهٍا فْ أف كؿ هف الجىسٓف قد خبركا العدكاف هف كالدٍٓـ عىدها
كاىكا أطفا .ٚكاف ( )%82هف العٓىة الكمٓة قرركا أىٍـ اىغهسكا فْ سمكؾ عدكاىْ لفظْ أثىاء تحدٓد
هكعد المقاء هع الرفٓؽ أخر ،بٓىها ( )%21هف العٓىة قرركا أىٍـ اىغهسكا فْ سمكؾ عدكاىْ جسهْ،
كها أباىت الىتائج إف ا٘ىاث أكثر استخداها لمقكة البدىٓة هف الذككر.
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كها أجرت الٓف كآخركف ( Elaine et al )1999دراسة ٌدفت التعرؼ إلِ العٛقة بٓف هظاٌر
العىؼ الجاهعْ كىهط الشخصٓة اٚىدفاعٓة لدل الطمبة الذككر هف أصكؿ افرٓقٓة فْ الجاهعات
كالهعاٌد اٖهرٓكٓة ،كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة اشتهمت الدراسة عمِ عٓىة هككىة هف ( )1874طالبا،
كقد خرجت الدراسة بهجهكعة هف الىتائج تهثؿ أٌهٍا فْ كجكد عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة بٓف ىهط
الشخصٓة اٚىدفاعٓة كالعىؼ الجاهعْ لدل الطمبة.
فْ حٓف أجرل باردٓز ( Bardis )1997دراسة بٍدؼ التعرؼ إلِ هكقؼ طمبة الجاهعات الٍىدٓة
تجاي العىؼ فْ الجاهعات ،كهعرفة أف كاف ٌىاؾ فركؽ تبعا لهتغٓرات (العهر ،الجىس ،الحالة
اٚجتهاعٓة ،كالدٓف) .كلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث بتبىْ هقٓاس (بردٓس) العىؼ كٌك هقٓاس
هككف هف ( )25فقرة ٓعطْ عمًٓ الطالب عٛهة تتراكح بٓف ( ،)%100- 0حٓث تـ تطبٓؽ اٖداة
عمِ عٓىة هككىة هف ( )150طالب كطالبة هىٍـ ( )75هف الذككر ك( )75هف ا٘ىاث هف طمبة
الجاهعات فْ كمٓات (كمكتا) ،كقد أظٍرت الىتائج أف ىسبة العىؼ فْ الجاهعات بمغت (،)%58.17
أٓضا أظٍرت الىتائج اىً  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ هتكسطات العىؼ تعزل لمجىس ،فْ
حٓف تبٓف كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ ههارسة العىؼ بٓف الدٓاىات الهختمفة.
أٓضا قاـ ركدىْ كآخركف ( Rodney et al )1997بإجراء دراسة ٌدفت التعرؼ إلِ أىهاط العىؼ
الجاهعْ كعٛقتً بالدعـ اٚجتهاعْ كبالخبرات السابقة فْ اٖسرة لدل عٓىة هف طمبة الجاهعات
اٖهرٓكٓة اٖفارقة اٖهرٓكٓٓف فْ الكٓٚات الهتحدة اٖهرٓكٓة ،حٓث تـ عهمٓات الهسح كأجرٓت الدراسة
عمِ عٓىة هككىة هف( )874،1هف الطمبة الجاهعٓٓف الذككر فْ ( )11كمٓة هف كمٓات الجاهعات
اٖهرٓكٓة ،كقد خرجت الدراسة بهجهكعة هف الىتائج تهثؿ أٌهٍا فْ أف أىهاط اٚعتداءات الجسدٓة
كالتمفظ باٖلفاظ الىابٓة كالشتـ هف أٌـ أىهاط السمكؾ العىٓؼ الشائعة داخؿ الجاهعة ،ككجكد عٛقة بٓف
خبرات العىؼ السابقة فْ اٖسرة كعدـ تكافر هستكٓات هقبكلة هف الدعـ اٚىفعالْ هف جٍة كظٍكر
العىؼ الجاهعْ هف جٍة أخرل.
أٓضا قاـ دكرثْ ( Dorothy )1994بإجراء دراسة استٍدفت التعرؼ عمِ العكاهؿ الهسببة لمعىؼ
الجاهعْ فْ الجاهعات اٖهرٓكٓة هف كجٍة ىظر الطمبة ،اشتهمت الدراسة ( )450طالبا جاهعٓا هف
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عدة جاهعات أهرٓكٓة ،كدلت الىتائج عمِ أف عكاهؿ القبكؿ كالتعصب كالرغبة فْ إظٍار الذات بهظٍر
السٓطرة كالقكة هف أٌـ اٖسباب التْ تقؼ كراء ظٍكر العىؼ الجاهعْ بٓف الطمبة ،با٘ضافة إلِ أف
أٌـ اٚقتراحات التْ قدهٍا الطمبة كاىت تتعمؽ بضركرة إقاهة عٛقات آجابٓة بٓف اٖساتذة كالطمبة
با٘ضافة إلِ قٓاـ اٖهف الجاهعْ بكاجباتً فْ ضبط اٖهف بشكؿ كبٓر ،فْ حٓف لـ تظٍر فركؽ تبعا
لهتغٓرم الىكع اٚجتهاعْ كالتخصص كالسىة الدراسٓة فْ الحمكؿ كا٘جراءات الهقترحة لمتعاهؿ هع
العىؼ هف كجٍة ىظر الطمبة أىفسٍـ.
ٌدفت دراسة كرٓهب ( Kriamb )1993الهشار إلٍٓا فْ الىٓرب ( )2008التعرؼ إلِ اٚتجاي العاـ
لمطمبة ىحك العىؼ ،استخدـ الباحث أداة هقابمة تحتكم عمِ ( )380سؤا ٚكقاف الباحث باختٓار عٓىة
هتعددة الطبقات ٚختبار الهىازؿ التْ شهمتٍا الدراسة كتـ اختٓار ( )236هىز ٚلدٍٓـ شباب تىطبؽ
عمٍٓـ الشركط الخاصة بالهشاركة ،كتبٓف هف أٌـ ىتائج الدراسة تهثمت فْ أف الهستكل اٚجتهاعْ
كاٚقتصادم لٗسرة ٓؤدم دك ار هٍها فْ تشكٓؿ اٚتجاٌات ىحك استخداـ العىؼ ،كاف الشباب الذٓف
ٓىتهكف لٗسر ذات الهستكل اٚجتهاعْ كاٚقتصادم الهتكسط اقؿ تكجٍا ٚستخداـ العىؼ هف الشباب
الذٓف ٓىتهكف ٖسر فقٓرة أك ذات دخؿ هحدد ،كعدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الشباب الذٓف
ٓسكىكف فْ الهىاطؽ الحضرٓة ىحك العىؼ بٓف الشباب الذٓف ٓسكىكف فْ الهىاطؽ الرٓفٓة ،حٓث كجد
الباحث عدـ اختٛؼ الىسب الهئكٓة بٓف الشباب الذٓف ٓسكىكف فْ الهىاطؽ الحضرٓة أك الهىاطؽ
الرٓفٓة هف حٓث التكجً ىحك العىؼ.
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 3.2.2التعقيب عمى الدراسات العربية واألجنبية التي بحثت في العنؼ الجامعي:
تبٓف هف عرض الدراسات العربٓة كاٖجىبٓة ٚحظت الباحثة أف ٌىاؾ اٌتهاهاث ظاٌ أثر بهكضكع البحث
فْ هجاؿ العىؼ الجاهعْ ،كقد تىكعت الدراسات فْ طرح ٌذا الهكضكع كترل الباحثة تصىٓفٍا تحت
ىقاط هختمفة حسب دٚلتٍا كٌْ:
بخصوص درجة العنؼ الجامعي:
اتفقػػت ىتػػائج د ارسػػة الشػػرعة ( )2013التػػْ أظٍػػرت الىتػػائج أف درجػػة شػػٓكع العىػػؼ الج ػاهعْ جػػاءت
بدرجة هرتفعة ،هع دراسة بسٓكىْ كالصباف ( )2011التػْ أظٍػرت كجػكد درجػة هرتفعػة هػف هظػاٌر
العىػػؼ الج ػػاهعْ ل ػػدل الطالب ػػات ،كىت ػػائج د ارس ػػة أبػػك زٌ ػػرم كالزع ػػاىٓف كحه ػػد ( )2008الت ػػْ أش ػػارت
الىتائج إلِ كجكد هستكل ِ
عاؿ هف العىؼ لدل الطٛب.
كٌػػذا ٓختمػػؼ هػػع جػػاءت بػػً د ارسػػة حسػػٓف ( )2014التػػْ بٓىػػت أف العىػػؼ جػػاء بدرجػػة هتكسػػطة ،هػػع
د ارسػػة حهػػاد ( )2012التػػْ أظٍػػرت الىتػػائج أف درجػػة هٓػػؿ الطمبػػة إلػػِ العىػػؼ كػػاف هتكسػػطاث ،كد ارسػػة
الهخػارٓز ( )2006التػْ بٓىػت أف درجػة اىتشػار أشػكاؿ العىػؼ الطٛبػْ فػْ الجاهعػات الرسػهٓة
هتكسػػطة ،كىتػػائج د ارسػػة عبػػد ا﵀ كأبػػك فخٓػػذة ( )2007التػػْ بٓىػػت أف ٌىػػاؾ ىسػػبة ( )%46.9لػػدٍٓـ
درجػػة هتكسػػطة هػػف العىػػؼ ،كٌىػػاؾ( )%13.8لػػدٍٓـ درجػػة هىخفضػػة هػػف العىػػؼ ك( )%39.2هػػف
الطمب ػػة ل ػػدٍٓـ درج ػػة ه ػػف العى ػػؼ بش ػػكؿ ع ػػاؿ ،كٌ ػػذا ٓختم ػػؼ ه ػػع كش ػػفت عى ػػً ىت ػػائج د ارس ػػة الق ػػادرم
( )2008التْ تكصمت إلِ أف درجة الهٓؿ إلِ العىؼ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ هىخفضة.
بخصوص درجة العنؼ تبعا لمجنس:
بٓىػػت د ارس ػػة حس ػػٓف ( )2014أف ٌىالػػؾ اختٛفنػػا ب ػػٓف الػػذككر كا٘ى ػػاث ف ػػْ تحدٓػػد اٖس ػػباب لص ػػالح
الذككر .كاتفقت بذلؾ هع ىتائج دراسة البٍىساكم ( )2013التْ بٓىت كجكد فركؽ عمِ الدرجة الكمٓػة
لمعىؼ كبعدم(العىؼ المفظْ ،كالعىؼ الجسدم الهادم) لصالح الذككر .كها اتفقػت هػع د ارسػة حهػاد
( )2012الت ػػْ أظٍ ػػرت أف ال ػػذككر أكث ػػر ه ػػٓٛن إل ػػِ العى ػػؼ ه ػػف ا٘ى ػػاث بدٚل ػػة إحص ػػائٓة ،كد ارس ػػة
الشػ ػرٓفٓف ( )2009الت ػػْ بٓى ػػت ف ػػركؽ ف ػػْ هتكس ػػطات الهٓ ػػؿ لمعى ػػؼ ب ػػٓف الجىس ػػٓف لص ػػالح ال ػػذككر،
كد ارسػػة القػػادرم ( )2008التػػْ بٓىػػت كجػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة فػػْ الهٓػػؿ إلػػِ العىػػؼ بػػٓف
الجىسٓف لصالح الذككر ،كدراسة عبآىً ( )2007التْ أظٍػرت كجػكد فػركؽ لصػالح الػذككر .كد ارسػة
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عسػمٓة كالٍػػالكؿ ( )2006التػْ بٓىػػت كجػكد فػػركؽ فػْ درجػػات العىػؼ تعػػزل لهتغٓػر الجػػىس كلصػػالح
الذككر ،كدراسة عبد ا﵀ كأبك فخٓذة ( )2007التْ بٓىت ارتفاع درجة العىؼ لدل الطمبة الذككر عىً
لدل ا٘ىاث .كدارسة ٚؿ( )2006التْ أظٍرت أف الذككر ذكم اٖصكؿ الحضرٓة أكثر هػٓٛن لمعىػؼ
الطٛب ػػْ .كد ارس ػػة عمٓه ػػات ( )2006الت ػػْ أظٍ ػػرت كج ػػكد ف ػػركؽ ف ػػْ اٖداء كهج ػػاٚت العى ػػؼ تبع ػػا
لهتغٓر الجىس لصالح الذككر .فْ حٓف اختمفت هع دراسة الطكٓؿ ( )2011التْ بٓىت كجكد فركؽ
فػْ العكاهػؿ الهسػببة لمعىػؼ الهجتهعػْ تعػزل لهتغٓػرات الجػىس لصػالح ا٘ىػاث .كد ارسػة العطٓػات
( Al-Atiat )2010التْ بٓىت كجكد فركؽ فْ عدـ استخداـ العىؼ تعزل لهتغٓر (الجىس) كلصالح
ا٘ىػاث كد ارسػة شػكؾ كآخػركف ( Shook, et al )2000التػْ بىػت إف ا٘ىػاث أكثػر اسػتخداها لمقػكة
البدىٓػػة هػػف الػػذككر .أٓضػػا اختمفػػت ىتػػائج الد ارسػػات السػػابقة هػػع ىتػػائج د ارسػػة الشػػرعة ( )2013التػػْ
بٓىت عدـ كجكد فركؽ فْ اسػتجابات الطمبػة عمػِ درجػة شػٓكع ظػاٌرة العىػؼ الجػاهعْ تعػزل لهتغٓػر
الجػػىس ،كد ارسػػة القهػػاز( )2012التػػْ كشػػفت عػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػْ اسػػتجابات الطمبػػة الهؤدٓػػة
لمعىؼ تعزل لهتغٓر الجىس ،كدراسة أبك زٌرم كالزعاىٓف كحهد ( )2008التْ بٓىت عدـ كجكد فركؽ
تبعػا لهتغٓػػر الجػػىس ،كد ارسػػة أىجمٓػػا كآخػػركف ( Angela et al )2008ك التػػْ بٓىػػت اىػػً ٓ ٚكجػػد
اختٛؼ بٓف الذككر كا٘ىاث .كدراسة باردٓز ( Bardis )1997التْ أظٍرت اىً  ٚتكجد فركؽ ذات
دٚلة إحصائٓة فْ هتكسطات العىؼ تعزل لمجىس.
بخصوص درجة العنؼ تبعا لمتخصص:
بٓى ػػت د ارس ػػة الركاش ػػدة ( )2013ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ إحص ػػائٓة تع ػػزل ٖث ػػر التخص ػػص ف ػػْ جهٓ ػػع
العكاه ػػؿ .كٌ ػػذا ٓتف ػػؽ ه ػػع د ارس ػػة الق ػػادرم ( )2008الت ػػْ أش ػػارت إل ػػِ ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دٚل ػػة
إحصػػائٓة فػػْ الهٓػػؿ إلػػِ العىػػؼ تعػػزل لهتغٓػػرم الكمٓػػة .كد ارسػػة عمٓهػػات ( )2006كد ارسػػة الطكٓػػؿ
()2011التْ أظٍرت اىً  ٚتكجد فركؽ تبعا لمتخصص ،كذلؾ د ارسػة عبػد ا﵀ كأبػك فخٓػذة ()2007
التػػْ بٓىػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة بػػٓف الطمبػػة ذكم التخصػػص العمهػػْ كاٖدبػػْ .كٌػػذا ٓختمػػؼ هػػع
كشفت عىً ىتائج الشرٓفٓف ( )2009التْ بٓىت فركؽ فْ هتكسطات الهٓؿ لمعىؼ تبعا لهتغٓر الكمٓة
لصالح طمبة الكمٓات العمهٓة.
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بخصوص درجة العنؼ تبعا لمسنة الدراسية:
بٓىػػت د ارسػػة حسػػٓف ( )2014أف ٌى ػاؾ فركقنػػا بػػٓف طمبػػة الهسػػتكل اٖكؿ ككػػؿ هػػف الثالػػث كال اربػػع
لصالح الثالث كالرابع فْ تحدٓد اٖسباب الهؤدٓة لمعىؼ ،كٌذا ٓتفؽ هع دراسة الطكٓؿ ( )2011التْ
بٓىػت كجػكد فػركؽ فػْ العكاهػؿ الهسػببة لمعىػؼ الهجتهعػْ تعػزل لهتغٓػرات الهسػتكل الد ارسػْ لصػالح
طمبة سىة ثالثة كرابعة ،كٌذا ٓ ٚتفؽ هع جاءت بً دراسة الركاشػدة ( )2013التػْ تكصػمت إلػِ عػدـ
كج ػػكد ف ػػركؽ إحص ػػائٓة تع ػػزل لهتغٓ ػػر الس ػػىة الد ارس ػػٓة ف ػػْ جهٓ ػػع عكاه ػػؿ العى ػػؼ ،كد ارس ػػة الق ػػادرم
( )2008التْ أشارت إلِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ الهٓؿ إلِ العىؼ تعزل لهتغٓرم
كالهسػػتكل الد ارسػػْ .كد ارسػػة عبػػد ا﵀ كأبػػك فخٓػػذة ( )2007التػػْ بٓىػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ تعػػزل إلػػِ
السىة الدراسٓة.
بخصوص درجة العنؼ تبعا لمكاف السكف:
أظٍرت دراسة الطكٓؿ ( )2011اىً  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ العكاهؿ الهسببة لمعىؼ
الهجتهعػْ تعػزل لهتغٓػرات هكػاف السػكف ،كا٘قمػٓـ ،كاتفقػت بػذلؾ هػع هػا جػاءت بػً د ارسػة الركاشػدة
( )2013التْ بٓىت عدـ كجكد فركؽ إحصائٓة تعزل ٖثر هىطقة السكف فْ جهٓع العكاهؿ ،كد ارسػة
أبػػك زٌػػرم كالزعػػاىٓف كحهػػد ( )2008التػػْ بٓىػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ تبعػػا لهتغٓػػر الهىطقػػة الجغرافٓػػة،
كهكػػاف السػػكف ،كد ارسػػة عسػػمٓة كالٍػػالكؿ ( )2006التػػْ بٓىػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ تبعػػا لهتغٓػػر هكػػاف
السػػكف  ،كد ارسػػة كرٓهػػب ( Kriamb )1993الهشػػار إلٍٓػػا فػػْ الىٓػػرب ( )2008كالتػػْ بٓىػػت عػػدـ
كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الشباب الػذٓف ٓسػكىكف فػْ الهىػاطؽ الحضػرٓة ىحػك العىػؼ بػٓف
الشباب الذٓف ٓسكىكف فْ الهىاطؽ الرٓفٓة ،ككذلؾ دراسة العطٓات ( Al-Atiat )2010التػْ أشػارت
ال ػػِ ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة تع ػػزل لهتغٓ ػػر هك ػػاف الس ػػكف .ف ػػْ ح ػػٓف اختمف ػػت ه ػػع د ارس ػػة الشػ ػرٓفٓف
( )2009التْ بٓىت كجكد فركؽ فْ هتكسطات الهٓؿ لمعىؼ لصالح هف ٓسػكىكف بسػكف طػٛب هػع
اٖصدقاء ،كهف ٓسكىكف بالهخٓـ كٌذا أٓضا ٓتفؽ هػع أٓضػا هػع د ارسػة حهػاد ( )2012التػْ أظٍػرت
أف طمبػػ ػػة البادٓػ ػ ػػة كالهخٓهػ ػ ػػات أكثػ ػ ػػر هػ ػ ػػٓ ٛإلػ ػ ػػِ العىػ ػ ػػؼ هػ ػ ػػف طمبػ ػ ػػة الهىػ ػ ػػاطؽ اٖخػ ػ ػػرل .كد ارسػ ػ ػػة
القهػػاز( )2012التػػْ أظٍػػرت كجػػكد فػػركؽ فػػْ اسػػتجابات الطمبػػة الهؤدٓػػة لمعىػػؼ تعػػزل لهتغٓػػر تبعػػا
لهىطقة السكف لصالح إقمٓـ الجىكب.
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بخصوص درجة العنؼ تبعا لمجامعة:
بٓىت دراسة الشرعة ( )2013عدـ كجكد فركؽ فْ استجابات الطمبة عمِ درجػة شػٓكع ظػاٌرة العىػؼ
الجاهعْ تعزل لهتغٓر الجاهعة ،حٓث اختمفت بذلؾ هع ىتائج دراسة حهاد ( )2012التْ أظٍرت أف
طمب ػػة جاهع ػػة هؤت ػػة أكث ػػر ه ػػٓٛن لمعى ػػؼ ه ػػف طمب ػػة الٓره ػػكؾ كاٖردىٓ ػػة ،كد ارس ػػة القه ػػاز( )2012الت ػػْ
أظٍرت كجكد فركؽ فْ استجابات الطمبة الهؤدٓة لمعىؼ تبعا لهتغٓر ىكع الجاهعػة لصػالح الجاهعػات
الحككهٓة ،كدراسة أبك زٌرم كالزعػاىٓف كحهػد ( )2008التػْ بٓىػت كجػكد فػركؽ تبعػا لهتغٓػر الجاهعػة
لصػػالح طمبػػة الىج ػػاح ،كد ارسػػة عمٓهػػات ( )2006الت ػػْ أظٍػػرت كجػػكد ف ػػركؽ تبعػػا لهتغٓػػر الجاهع ػػة
لصالح جاهعة البمقاء التطبٓقٓة.
بخصكص أىكاع العىؼ الجاهعْ:
ػار بػػٓف الطمبػػة بدرجػػة اىتش ػػار
ػٓكعا كاىتشػ ا
بٓىػػت د ارسػػة حسػػٓف ( )2014أف العىػػؼ الىفسػػْ أكثػػر شػ ن

حهتكسطًح لمعىػؼ الجسػدم ثػـ عىػؼ الههتمكػات .فػْ حػٓف بٓىػت د ارسػة عسػمٓة كالٍػالكؿ ( )2006أف
أكثػر أشػػكاؿ العىػػؼ اىتشػػار لػػدل الطمبػػة تهثػػؿ فػػْ العىػػؼ ىحػػك اٖشػػٓاء ،ثػػـ العىػػؼ ىحػػك أخػرٓف ،ثػػـ
ىحك الذات ،أٓضا دراسة الهخارٓز ( )2006التػْ تكصػمت إلػِ أف أشػكاؿ العىػؼ تهثمػت فػْ العىػؼ
المفظػػْ ،كالجسػػدم ،كاٚعتػػداء عمػػِ الههتمكػػات .كٌػػذا ٓتفػػؽ هػػع د ارسػػة اكىٓشػػْ كآخػػركف ()2011
 Oihnishi et, alالتْ أظٍرت اف أكثػر أشػكاؿ العىػؼ شػٓكعان ٌػك العىػؼ المفظػْ بػٓف الطمبػة كاقمٍػا
شػٓكعا العىػؼ الجىسػْ .ككػذلؾ ىتػائج ركدىػْ كآخػركف ( Rodney et al )1997التػْ أظٍػرت أف
أىهػػاط اٚعتػػداءات الجسػػدٓة كالػػتمفظ باٖلفػػاظ الىابٓػػة كالشػػتـ هػػف أٌػػـ أىهػػاط السػػمكؾ العىٓػػؼ الشػػائعة
داخؿ الجاهعة .ككذلؾ بٓىت دراسة لٓىػارد ( Leonard )2003أف العىػؼ غٓػر الهػرتبط بػالجىس ٌػك
اٖكثر ظٍك انر داخؿ الحرـ الجاهعْ.
بخصوص العالقة:
أظٍرت ىتػائج الد ارسػات السػابقة أف العىػؼ ٓػرتبط سػمبٓا بأسػمكبْ التفكٓر(الخػارجْ ،كالٍرهْ)(هخٓهػر
كأبػك عبٓػد .)2015 ،كػػذلؾ فػاف العىػؼ ٓػرتبط سػمبٓان بالػذكاء الكجػػداىْ (البٍىسػاكم ،)2013 ،كتقػػدٓر
الذات كالهىاخ الجاهعْ(حهاد ،)2012 ،كاٖهف الىفسْ(بسٓكىْ كالصباف .)2011 ،كٓقظػة الضػهٓر
(عسمٓة كالٍالكؿ ،)2006 ،كدافعٓة اٚىجػاز كالصػحة الىفسػٓة كتقػدٓر الػذات (ٚؿ ،)2006 ،كالػذكاء
الكجػداىْ( ،(Gumpel & Sutherland, 2010كاٖداء اٖكػادٓهْ Spenciner & Wilson,
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) .)2003فػْ حػٓف ٓػرتبط آجابٓػا بالسػمكؾ العػدكاىْ (الفقٍػاء ،)2001 ،كأسػالٓب التفكٓػر التقػدهْ،
كالحكه ػػْ ،كالتىفٓ ػػذم(هخٓهر كأب ػػك عبٓ ػػد .)2015 ،كاٖل ػػـ

الىفس ػػْ ،كىه ػػط الشخص ػػٓة اٚىدفاعٓ ػػة

( ،)Elaine et al, 1999كها ترتبط خبرات العىؼ السابقة فْ اٖسرة كعدـ تكافر هستكٓات هقبكلة
هف الدعـ اٚىفعالْ هف جٍة كظٍكر العىؼ الجاهعْ هف جٍة أخرل (.(Rodney et al, 1997
بخصوص أسباب العنؼ الجامعي:
بٓىت دراسة هحافظة ( )2014أف أكثر العكاهؿ الهؤدٓة إلِ العىؼ الطٛبْ هػف كجٍػة ىظػر الطمبػة
عمػػِ قبػػكؿ بعػػض الطمبػػة فػػْ الجاهعػػات الحككهٓػػة هػػف ذكم الهعػدٚت الهىخفضػػة فػػْ شػػٍادة الد ارسػػة
أف أٌػـ أسػباب اىتشػار ظػاٌرة العىػؼ
الثاىكٓة العاهػة (التػكجٍْٓ) .أهػا د ارسػة طكالبػة ( )2013فبٓىػت ّ
ا٘جراءات غٓر الرادعة فْ تطبٓػؽ اٖىظهػة كالقػكاىٓف الهرتبطػة بهرتكبػْ أعهػاؿ العىػؼ فػْ الجاهعػة،

أها دراسة جهعة ( )2013فقد أظٍرت أف أٌـ عاهؿ ىفسْ ٓؤثر عمِ تفشْ ظاٌرة العىؼ لدل طمبة
الجاهعة تهثؿ فْ شعكر الطمبة بالدكىٓة ،كها كشفت دراسة الركاشدة ( )2013عف كجػكد ( )25سػببان
تسػػٍـ فػػْ حػػدكث العىػػؼ فػػْ الجاهعػػات ،حٓػػث حصػػؿ هجػػاؿ العكاهػػؿ اٚجتهاعٓػػة عمػػِ أعمػػِ ىسػػبة
لكق ػػكع العى ػػؼ ،كك ػػذلؾ بٓى ػػت د ارس ػػة لٓى ػػارد ( Leonard )2003أف الكح ػػكؿ كاى ػػت العاه ػػؿ الػ ػرئٓس
لمعىػؼ ٖكثػر هػف ثٛثػة أربػاع حػاٚت العىػؼ .أهػا د ارسػة فػٓفس ( Fives (2003فقػد بٓىػت أف عػدـ
القػدرة عمػِ تحهػؿ القػكاىٓف ٓىػتج العىػؼ كالعدكاىٓػة ،كهػا بٓىػت د ارسػة الطكٓػؿ ( )2011أف عاهػؿ
الكاسطة كالهحسكبٓة جاء فْ الهرتبة اٖكلِ هف بٓف جهٓع العكاهؿ اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة الهسببة
لمعىؼ الهجتهعْ هف كجٍة ىظر الطمبة الجاهعٓٓف ،كهػا بٓىػت د ارسػة بسػٓكىْ كالصػباف ( )2011أف
أٌػػـ ٌػػذي اٖسػػباب تهثمػػت فػػْ (اسػػتخفاؼ بعػػض اٖسػػتاذات بسػػمكؾ الطالبػػة ،أهػػا د ارسػػة الشػػكٓحات
كعكػػركش( )2010فقػػد أظٍػػرت اف حالهٍػػارات الشخصػػٓة لمطمبػػة ٌػػْ اٌٖػػـ فػػْ تحدٓػػد درجػػة العىػػؼ،
أٓضا أظٍرت دراسة العمْ كهحافظة كالعكاكدة( )2010أف هف أٌـ أسباب العىؼ التعصب العشائرم
كالصحبة السٓئة كضعؼ الكازع الدٓىْ كاٖخٛقػْ ،كػذلؾ بٓىػت د ارسػة عبآىػً ( .)2007أف هػف أٌػـ
أس ػػباب العى ػػؼ العكاه ػػؿ اٚجتهاعٓ ػػة كاٚقتص ػػادٓة بالدرج ػػة اٖكل ػػِ ،ف ػػْ ح ػػٓف بٓى ػػت د ارس ػػة بكطقكق ػػة
كالبدآىة ( )2009أف عدـ الهشاركة فْ اٖىشطة الٛهىٍجٓة كالتدخٓف كعدـ الشعكر باٖهف هػف أٌػـ
أسباب العىؼ ،أهػا د ارسػة خهػش كحهػدم كحػداد ( )1999فبٓىػت أف أكثػر أسػباب الهشػاجرات شػٓكعان
كاى ػػت العشػػػائرٓة كالتعص ػػب الق اربػ ػػْ ،ث ػػـ هعاكسػػػة الطالب ػػات ،ك ػػذلؾ بٓى ػػت د ارس ػػة دكرثػػػْ ()1994
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 Dorothyأف عكاهػػؿ القبػػكؿ كالتعصػػب كالرغبػػة فػػْ إظٍػػار الػػذات بهظٍػػر السػػٓطرة كالقػػكة هػػف أٌػػـ
اٖسباب التْ تقؼ كراء ظٍكر العىػؼ الجػاهعْ بػٓف الطمبػة ،أهػا د ارسػة كرٓهػب (Kriamb )1993
فبٓى ػػت أف الهس ػػتكل اٚجته ػػاعْ كاٚقتص ػػادم لٗسػ ػرة ٓ ػػؤدم دك ار هٍه ػػا ف ػػْ تش ػػكٓؿ اٚتجاٌ ػػات ىح ػػك
استخداـ العىؼ.
بخصوص الحموؿ لمعنؼ الجامعي:
بٓىػػت د ارسػػة هحافظػػة ( )2014فٓهػػا ٓتصػػؿ بػػا٘جراءات الٛزهػػة لمحػػد هػػف ظػػاٌرة العىػػؼ إطػػٛؽ
حهػػٛت تكعٓػػة تػػدكر حػػكؿ الىتػػائج السػػمبٓة لمعىػػؼ الطٛبػػْ بالجاهعػػة .أهػػا د ارسػػة الشػػرعة ()2013
فبٓىت أف أٌػـ الهقترحػات لمحػد هػف ظػاٌرة العىػؼ تهثمػت فػْ ضػركرة تفعٓػؿ اٖىظهػة كالقػكاىٓف بتجػرد
كشػػفافٓة كجدٓػػة فػػْ تطبٓػػؽ القػػاىكف.فْ حػػٓف أكػػدت د ارسػػة طكالبػػة ( )2013أهػػا عمػػِ تأسػػٓس ىظػػاـ
اٖس ػػر الجاهعٓ ػػة ،كاقػ ػرار هدكى ػػة س ػػمكؾ طٛبٓ ػػة ،أه ػػا د ارس ػػة القه ػػاز( ،)2012ف ػػأظٍرت أف الحم ػػكؿ
الهقترحػػة لمحػػد هػػف ظػػاٌرة العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر أسػػاتذة التربٓػػة جػػاء فػػْ هقػػدهتٍا تغمػػٓظ
كتطبٓ ػػؽ العقكب ػػات الص ػػارهة ف ػػْ ح ػػؽ الهتس ػػببٓف ف ػػْ العى ػػؼ كع ػػدـ قب ػػكؿ أم ت ػػدخؿ خ ػػارجْ ٓهى ػػع
تطبٓقٍا ،كها اقترح الطمبة عدة حمكؿ جاء فػْ هقػدهتٍا تطبٓػؽ عقكبػات حازهػة ضػد الطمبػة الهسػببٓف
لمعىػػؼ فػػْ الجاهعػػات ،كهػػف ثػػـ الهسػػاكاة بػػٓف الطمبػػة فػػْ الحقػػكؽ كالكاجبػػات .فػػْ حػػٓف ذٌبػػت د ارسػػة
عبآىً ( .)2007إلِ اٖخذ بػا٘جراءات الهتعمقػة برئاسػة الجاهعػة الشػؤكف القاىكىٓػة اٖكلكٓػة اٖكلػِ،
أها دراسة عمٓهات ( )2006فػأظٍرت أف ابػرز أسػالٓب هحاربػة العىػؼ هػف كجٍػة ىظػر الطمبػة تتهثػؿ
فْ هىع العىؼ كالحد هىً بزٓادة الكعْ ،كالىصح كا٘رشاد .فْ حٓف أكدت دراسة سٓمفرهاف ()2008
عمِ أف هف اٖسالٓب الهقترحة لمحفاظ عمِ بٓئة أهىػة كهطهئىػة تفعٓػؿ أدكار ه اركػز اٖهػف كاله اركػز
اٚستشارٓة التْ با٘هكاف الكصكؿ إلٍٓهػا بسػٍكلة كٓسػر ،كػذلؾ بٓىػت د ارسػة برٓػدف كفمٓكتػر()2007
 Bryden and Fletcherضركرة إتباع الجاهعات سٓاسات كجٍكد هضاعفة لتحسٓف هستكل اٖهف
فٍٓا .أها دراسة هارككس كآخركف ( Marcus, et, )2000فقػدهت عػدة هقترحػات هػف بٓىٍػا كجػكب
العقاب عمِ الطٛب الخارجٓف عمِ قاىكف الجاهعة ،أٓضا بٓىت دكرثْ ( Dorothy )1994أف أٌـ
اٚقت ارحػػات التػػْ قػػدهٍا الطمبػػة كاىػػت تتعمػػؽ بضػػركرة إقاهػػة عٛقػػات آجابٓػػة بػػٓف اٖسػػاتذة كالطمبػػة
با٘ضافة إلِ قٓاـ اٖهف الجاهعْ بكاجباتً فْ ضبط اٖهف بشكؿ كبٓر.
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أها عف إمكانية التنبؤ بالعنؼ:
بٓىػت د ارسػة القػادرم ( )2008اىػً ٓهكػف التىبػؤ بالهٓػػؿ إلػِ العىػؼ هػف خػٛؿ الفعالٓػة الذاتٓػة كالػػذكاء
اٚىفعػػالْ كىهػػط السػػمكؾ ،فػػْ حػػٓف بٓىػػت د ارسػػة ٚؿ( )2006اىػػً كهػػف خػػٛؿ الىتػػائج أهكػػف التىبػػؤ
بالعىؼ الطٛبْ فْ ضكء هتغٓػر السػمكؾ العػدكاىْ كدافعٓػة ا٘ىجػاز كالصػحة الىفسػٓة كتقػدٓر الػذات،
أهػا د ارسػة ٌٓػرد كزهٛئػً ( Hurd, et al.)2010فقػد أظٍػرت أف السػمكؾ ضػد الهجتهػع أثػر عمػِ
الهػ ارٌقٓف بشػػكؿ هباشػػر هػػف خػػٛؿ زٓػػادة سػػمكؾ العىػػؼ لػػدٍٓـ ،كبشػػكؿ غٓػػر هباشػػر هػػف خػػٛؿ زٓػػادة
اتجاٌات الهراٌقٓف ىحك تشجٓع العىؼ .فْ حٓف بٓىت دراسة أىجمٓا كآخركف (Angela et )2008
 alأف التعػػرض لمعىػػؼ فػػْ الطفكلػػة هىبػػئ كاضػػح لمتعػػرض لمعىػػؼ فػػْ الكمٓػػات ،كػػذلؾ بٓىػػت د ارسػػة
هػارككس كآخػػركف ( Marcus, et, )2000أف أٌػـ الهتىبئػػات الدالػة عمػػِ تعػرض الطمبػػة لمعىػػؼ
الج ػػاهعْ كاى ػػت تتهث ػػؿ بالحال ػػة اٚىفعالٓ ػػة لمطال ػػب ،كقدرت ػػً عم ػػِ عك ػػس هش ػػاعر أخػ ػرٓف (ض ػػحآا
العىؼ) ،كهقدار تعاطًٓ لمكحكؿ.
كبخصوص توزيع الطمبة تبعا لدرجة الميؿ لمعنؼ:
ٓتكزعػػكف حسػػب درجػػة الهٓػػؿ إلػػِ العىػػؼ كالسػػمكؾ العػػدكاىْ
بٓىػػت د ارسػػة الفقٍػػاء ( )2001أف الطمبػػة ّ
عمِ الىحك أتْ :عدٓهك الهٓػؿ إلػِ العىػؼ كالسػمكؾ العػدكاىْ ( ،)%47.5كقمٓمػكا الهٓػؿ إلػِ العىػؼ
كالسمكؾ العدكاىْ ( ،)%44.3كهتكسطك الهٓػؿ إلػِ العىػؼ كالسػمكؾ العػدكاىْ ( ،)%8ككثٓػرك الهٓػؿ
إل ػػِ العى ػػؼ كالس ػػمكؾ الع ػػدكاىْ ( ،)0.2ف ػػْ ح ػػٓف بٓىػ ػت د ارس ػػة خه ػػش كحه ػػدم كح ػػداد ( )1999أف
الطمبة ٓقفكا بشكؿ عاـ هكقفان سمبٓان هف ٌػذي الهشػاجرات ،فٍػـ ٓعتبركىٍػا هظٍػ انر غٓػر حضػارم ،أٓضػا
بٓىت دراسة ا
أكىٓشػْ كآخػركف ( Oihnishi et, al )2011أف أكثػر هػف ىصػؼ الطػٛب تتسػـ سػمككٓاتٍـ بػالعىؼ
كالتحػػرش كخاصػػة هػػف الزهٓ ػؿ ،فػػْ حػػٓف بٓىػػت د ارسػػة عبػػد ا﵀ كابػػك فخٓػػذة ( )2007أف ٌىػػاؾ ىسػػبة
()%39.2هف الطمبة لدٍٓـ درجة هف العىؼ بشكؿ عاؿ ،كٌىاؾ( )%13.8لدٍٓـ درجة هىخفضة هف
العىؼ ك( )%46.9لدٍٓـ درجة هتكسطة هف العىؼ.
فػػْ ضػػكء هػػا سػػبؽ ذك ػري تػػرل الباحثػػة أف الد ارسػػة الحالٓػػة تختمػػؼ عػػف الد ارسػػات السػػابقة ف ػْ تىاكلٍػػا
لمعىؼ الجاهعْ فْ بٓئتٓف هختمفتٓف هف حٓث الظركؼ السٓاسػٓة تحدٓػدان ،إذ تتهٓػز ٌػذي الد ارسػة عػف
هختمؼ الدراسات اٖخػرل بتىاكلٍػا لطمبػة جاهعػة القػدس فػْ فمسػطٓف بكصػفٍا هجتهعػان هىفصػٛنكطمبة
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جاهعة الٓرهكؾ فػْ اٖردف بكصػفً هجتهعػان هىفصػٛن ،كأثبتػت الد ارسػة أف اخػتٛؼ البٓئػات ٓػؤدم إلػِ
ػر فػْ
اٚختٛؼ فْ درجة العىػؼ ,فالبٓئػة التػْ تػرزح تحػت اٚحػتٛؿ ٓشػكؿ فٍٓػا اٚحػتٛؿ عػاهٛن كبٓ ان
إثارة العىؼ كتحرٓكً لهكاجٍة القهع كاٖسر كالبطالة كالفقر كالجدار الفاصؿ كها ٓتبع ذلػؾ هػف إىٍػاؾ
جسدم كهعىكم ,بٓىها البٓئة الهستقرة التْ ٓحكهٍا ىظاـ دٓهقراطْ كطىْ ٓتجً فٍٓػا العىػؼ اتجاٌػات
أخرل هثؿ الحزبٓة كالعىصرٓة كالعشائرٓة كاختٛؼ الهىابت كاٖصػكؿ .كٌكهػا ٓهٓػز ٌػذي الد ارسػة عػف
الد ارسػػات السػػابقة ،أىٍػػا بحثػػت فػػْ أسػػباب العىػػؼ الجػػاهعْ كالحمػػكؿ الهقترحػػة لهعاجػػة ٌػػذي الهشػػكمة
عبرهقابٛت شخصٓة كقع إجراؤٌا هع الطمبة أىفسٍـ هف كمتا الجاهعتٓف.
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الفصؿ الثالث
______________________________________________
الطريقة واإلجراءات
ٓتضػػهف ٌػػذا الفصػػؿ كصػػفان لهػػىٍج الد ارسػػة ،كهجتهعٍػػا كعٓىتٍػػا .كهػػا ٓعطػػْ كصػػفان هفص ػٛن ٖثداتػػْ
اءات الد ارسػػة كالهعالجػػة ا٘حصػػائٓة التػػْ اسػػتخدهتٍا الباحثػػة
الد ارسػػة كصػػدقٍها كثباتٍهػػا ،ككػػذلؾ إِجػر ث
فْ استخٛص ىتائج الدراسة كتحمٓمٍا.

 1.3منهج الدراسة
اسػػتخدهت الباحثػػة الهػػىٍج الكصػػفْ الهقػػارف لهىاسػػبتً لطبٓعػػة ٌػػذي الد ارسػػة .كهػػا أىػػً أىسػػب الهىػػاٌج
لرصػػد كتحمٓػػؿ هتغٓ ػرات الد ارسػػة الحالٓػػة ،حٓػػث تػػـ استقصػػاء آراء طمبػػة جاهعػػة القػػدس هقارىػػة بطمبػػة
جاهعة الٓرهكؾ حكؿ هستكل العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظرٌـ.
 2.3مجتمع الدراسة
تكػػكف هجتهػػع الد ارسػػة هػػف جهٓػػع طمبػػة جاهعػػة القػػدس ،كالبػػالغ عػػددٌـ ( )9462طالبػػا كطالبػػة هػػىٍـ
( )4410هػػف الػػذككر ك( )5052هػػف ا٘ىػػاث ،ككػػذلؾ جهٓػػع طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ ،كالبػػالغ عػػددٌـ
طالب ػا كطالب ػةن هػػىٍـ ( )14191هػػف الػػذككر ك( )19867هػػف ا٘ىػػاث كالهسػػجمٓف رسػػهٓا
( )34058ن
لمعػػاـ الد ارسػػْ ( )2015 /2014حسػػب إحصػػائٓات رسػػهٓة صػػادرة عػػف دائ ػرة القبػػكؿ كالتسػػجٓؿ فػػْ
جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ.
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 3.3عينة الدراسة
تككى ػػت عٓى ػػة الد ارس ػػة ه ػػف ( )1000طالب ػػا كطالب ػػة ،ه ػػىٍـ ( )500طال ػػب ه ػػف طمب ػػة جاهع ػػة الق ػػدس
ك( )500طالػػب هػػف طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ تػػـ اختٓػػارٌـ بطرٓقػػة العٓىػػة الطبقٓػػة العش ػكائٓة تبعػػا لمسػػىة
الد ارسػػٓة ،هػػىٍـ ( )125طالػػب هػػف طمبػػة سػػىة أكلػػِ ،ك( )125طالػػب هػػف طمبػػة سػػىة ثاىٓػػة ك()125
طالب هف طمبة سىة ثالثة ،ك( )125طالبان هف طمبة سىة رابعة هف كػ ٛالجػاهعتٓف ،كتهثػؿ العٓىػة هػا
ىسبتً ( )%5تقرٓبا هف هجتهع طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف تهثؿ العٓىة ها ىسبتً ( )%2تقرٓبا هف
هجتهػػع طمبػػة جاهعػػة الٓره ػػكؾ ،كٓبػػٓف الجػػدكؿ ( )1.3تكزٓػػع أفػػراد عٓىػػة جػػاهعتْ القػػدس كالٓره ػػكؾ
حسب التخصص ،كالسىة الدراسٓة.
جدكؿ  .1.3تكزٓع أفراد عٓىة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ حسب كالتخصص ،كالسىة الدراسٓة.
الجامعة
العدد

المتغير
التخصص

السنة الدراسية

القدس
النسبة

اليرموؾ
العدد

المئوية

النسبة
المئوية

كميات عممية

241

48.2

246

49.2

كميات أدبية

259

51.8

254

50.8

المجموع

500

%100

500

%100

سنة أولى

125

25.0

125

25.0

سنة ثانية

125

25.0

125

25.0

سنة ثالثة

125

25.0

125

25.0

سنة رابعة فأعمى

125

25.0

125

25.0

المجموع

500

%100

500

%100

 4.3أداتي الدراسة:
استخدهت الباحثة أداتٓف فْ ٌذي الدراسة ،كٌهػا هقٓػاس العىػؼ الجػاهعْ ،كالهقابمػة الشخصػٓة ،كفٓهػا
ٓأتْ كصؼ لكؿ هقٓاس هف ٌذي الهقآٓس:
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 1.4.3مقياس العنؼ الجامعي:
لمتعرؼ إلِ درجة العىؼ الجاهعْ استخدهت الباحثة هقٓاس عصفكر كىهر( ،)2012كالهككف فْ
صكرتً الىٍائٓة هف ( )32فقرة – همحؽ رقـ ( ،-)1إذ جرل اعتهاد جهٓع فقرات الهقٓاس اٖصمٓة
كالبالغ عددٌا ( )33فقرة ،إذ ترؾ أهر الفقرة رقـ ( )3لرأم لجىة التحكٓـ التْ تىص عمِ (أشجع
زهٛئْ عمِ اٚعتراض إذا غٓرت الجاهعة الهىاٌج الدراسٓة) ،كبعد عرض الهقٓاس عمِ هجهكعة هف
الهختصٓف كالخبراء بقْ الهقٓاس عمِ حالتً هف حٓث عدد الفقرات كالبالغ عددٌا ( )33فقرة ،كذلؾ
كقع إجراء بعض التعدٓٛت عمِ الفقرات لتتىاسب هع البٓئة الفمسطٓىٓة.
 1.2.4.3تصحيح المقياس:
ٓتضهف ٌذا الهقٓاس فػْ تقػدٓر الشػخص لىفسػً بطرٓقػة ذاتٓػة ،أم كهػا ٓػرل ىفسػً ،كٓتضػهف الهقٓػاس
( )33فقػرة .كقػد بىٓػػت الفقػرات باٚتجػاي السػػمبْ ،حسػب سػػمـ خهاسػْ كأعطٓػت اٖكزاف لمفقػرات كهػا ٌػػك
آت(:عػػاؿ جػػدان :خهػػس درجػػات ،عػػاؿ :أربػػع درجػػات ،هتكسػػط ، :ثػػٛث درجػػات .قمٓػػؿ :درجتػػاف ،قمٓػػؿ
جدان ،درجة كاحدة).
كقد استىدت الباحثة فْ تفسٓرٌا لىتائج اٖداة ٖسمكب لٓكرت الذم ٓحدد درجػة الهبحػكث عمػِ الهقٓػاس
فػػْ ضػػكء درجػػة هكافقتػػً أك عػػدـ هكافقتػػً عمػػِ بىػػكد الهقٓػػاس ،كتتحػػدد الدرجػػة بإعطػػاء أكزاف هختمفػػة
لٛسػػتجابة ،بحٓػػث ٓسػػتجٓب الهبحػػكث إلػػِ هٓ ػزاف أك هتصػػؿ رتبػػْ هتػػدرج ٓشػػتهؿ عمػػِ خهػػس ىقػػاط.
كلمتعػػرؼ إلػػِ تقػػدٓرات أف ػراد العٓىػػة كتحدٓػػد درجػػة (العىػػؼ الجػػاهعْ) ،كفػػؽ قٓهػػة الهتكسػػط الحسػػابْ تػػـ
حساب الهدل ( ،)4= 1-5ثـ قسـ عمػِ ( )4لمحصػكؿ عمػِ طػكؿ الخمٓػة الصػحٓح (،)1.33 = 3/4
كبع ػػد ذل ػػؾ ج ػػرت إض ػػافة ٌ ػػذي القٓه ػػة إل ػػِ أق ػػؿ قٓه ػػة ف ػػْ ا٘س ػػتباىة (أك بدآ ػػة ا٘س ػػتباىة كٌ ػػِ الكاح ػػد
الصحٓح) كذلؾ لتحدٓد الحد اٖعمِ لٍذي الخمٓة ،كٌكػذا أصػبح طػكؿ الخٓٛػا كهػا ٌػك كارد فػْ الجػدكؿ
(.)2.3
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جدكؿ (ٓ :)2.3كضح طكؿ الخٓٛا.
المستوى

الرقـ

الدرجة

1

إذا تراكحت قٓهة الهتكسط لمعبارة أك البعد بٓف 2.33 –1

2

إذا تراكحت قٓهة الهتكسط لمعبارة أك البعد بٓف أكثر هف  3.66 - 2.34هتكسطة

3

إذا تراكحت قٓهة الهتكسط لمعبارة أك البعد بٓف أكثر هف 5 - 3.67

هىخفضة
عالٓة

 2.2.4.3صدؽ مقياس العنؼ الجامعي:
استخدهت الباحثة ىكعٓف هف الصدؽ ،تهثؿ اٖكؿ فْ صدؽ الهحكهٓف أك ها ٓعرؼ بالصػدؽ الهىطقػْ
كذلػ ػػؾ بعػ ػػرض الهقٓػ ػػاس عمػ ػػِ ( )15هحكهػ ػػا هػ ػػف ذكل الخب ػ ػرة كاٚختصػ ػػاص -هرفػ ػػؽ قائهػ ػػة بأسػ ػػهاء
الهحكهٓف ،-بٍدؼ التأكد هف هىاسبة الهقٓاس لها أعد هف أجمً كسٛهة صٓاغة الفقرات .ككاف ٌىالػؾ
اتفاؽ بٓىٍـ عمِ صٛحٓة الهقٓاس كهقركئٓتً ،كهىاسبتً لمبٓئة الفمسطٓىٓة .هع إجػراء بعػض التعػدٓٛت
الٛزهة.
كهف ىاحٓة أخػرل تػـ التحقػؽ هػف الصػدؽ بحسػاب هصػفكفة ارتبػاط فقػرات اٖداة هػع الدرجػة الكمٓػة -
همح ػػؽ رق ػػـ ( -)3كالت ػػْ بٓى ػػت أف جهٓ ػػع ق ػػٓـ هع ػػاهٛت اٚرتب ػػاط لمفقػ ػرات ه ػػع الدرج ػػة الكمٓ ػػة دال ػػة
إحصػػائٓان ،ههػػا ٓشػػٓر إلػػِ تهتػػع اٖداة بالصػػدؽ العػػاهمْ ،كأىٍػػا تشػػترؾ هع ػان فػػْ قٓػػاس درجػػة العىػػؼ
الجاهعْ لدل طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ.
 3.2.4.3ثبات مقياس العنؼ الجامعي:
قاهت الباحثة باحتساب ثبات اٖداة عف طرٓػؽ قٓػاس ثبػات التجػاىس الػداخمْ ( :)Consistencyكٌػذا
الىكع هف الثبات ٓشٓر إلِ قكة اٚرتباط بٓف الفقرات فْ أداة الدراسة ،كهػف أجػؿ تقػدٓر هعاهػؿ التجػاىس
اسػتخدهت الباحثػة طرٓقػػة (كركىبػاخ ألفػا) ( .)Cronbach Alphaإذ أظٍػرت الىتػػائج أف قٓهػة هعاهػػؿ
الثبات بطرٓقة كركىباخ ألفا لفقرات الهقٓاس بمغت ( )0.9513عمِ هقٓاس العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة
ىظر طمبػة جاهعػة القػدس ،فػْ حػٓف بمغػت ( )9655 .0عمػِ هقٓػاس العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر
طمبة جاهعة الٓرهكؾ كٌذا ٓشٓر إلِ أف اٖداة تهتع بدرجة عالٓة جدا هف الثبات.
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 2.4.3المقابمة الشخصية:
أعػػدت الباحثػػة أداة ثاىٓػػة لمد ارسػػة تهثمػػت فػػْ الهقابمػػة ،كقػػد تككىػػت أسػػئمة الهقابمػػة هػػف ثٛثػة أسػػئمة فقػػط،
هػػف اٖسػػئمة الهفتكحػػة ،كذلػػؾ هػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػِ ا٘جابػػات الهطمكبػػة ،كقػػد اختػػارت الباحثػػة ()21
هبحكثػػا لهق ػػابمتٍـ ه ػػف جاهع ػػة القػػدس كك ػػذلؾ ( )21هبحكث ػػا ه ػػف طمبػػة جاهع ػػة الٓره ػػكؾ ،كق ػػد اش ػػتهمت
الهقابمة عمِ اٖسئمة أتٓة :
ها درجة الرضا عف العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ؟
ها أسباب العىؼ الجاهعْ طمبة هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ؟
ها سبؿ التغمب عمِ العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ؟
 5.3إجراءات تطبيؽ الدراسة:
تـ إتباع ا٘جراءات أتٓة هف أجؿ تىفٓذ الدراسة:
القٓاـ بحصر هجتهع الدراسة كالهتهثؿ فْ طمبة جاهعة القدس كطمبة جاهعة الٓرهكؾ.
تبىْ أداة دراسة كالهتهثؿ فْ اسػتباىة هقٓػاس العىػؼ الجػاهعْ بعػد اطػٛع الباحثػة عمػِ هجهكعػة هػف
اٖدكات الهستخدهة فْ هثؿ ٌذي الدراسة.
القٓاـ با٘جراءات الفىٓة التْ تسهح بتطبٓؽ أثداة الدراسة ،كذلؾ هف خٛؿ الحصػكؿ عمػِ هكافقػة إدارة
جاهعة القدس كجاهعة الٓرهكؾ ،لمحصكؿ عمِ إحصائٓات أعداد الطمبة ،كتكزٓع أداة الدراسة.
اختٓار عٓىة الدراسة هف هجتهع الدراسة بطرٓقة عشكائٓة بسٓطة.
تـ التأكد هف صدؽ أداة الدراسة هف خٛؿ عرضٍا عمِ خهسة عشر هحكها.
تكزٓ ػػع أداة الد ارس ػػة عم ػػِ العٓى ػػة ،ف ػػْ الفص ػػؿ اٖكؿ لمع ػػاـ الد ارس ػػْ ( )2015-2014بالٓ ػػد كأج ػػاب
الطمبة عمِ اٖدكات بكجكد الباحثة ،ككاف كؿ هقٓاس هزكدان بالتعمٓهات كا٘رشادات الكافٓة لتساعدٌـ
عمِ كٓفٓة ا٘جابة عف الفقرات.
لػػـ تحػػدد الباحثػػة زهىػػا هحػػدداث لٙجابػػة عػػف الهقٓػػاس إ ٚأف هعظػػـ الطمبػػة قػػد تهكى ػكا هػػف ا٘جابػػة عػػف
فقرات الهقآٓس فْ زهف قدري ( )20 - 10دقٓقة.
جرل إِعطاء الهقآٓس الصالحة أثرقاهان هتسمسمة كاعدادٌا ِ٘دخالٍا لمحاسكب.
جرل تصحٓح الهقآٓس كتفرٓغ البٓاىات كتعبئتٍا فْ ىهاذج خاصة.
استخدهت البرىاهج ا٘حصائْ  SPSSلتحمٓؿ البٓاىات كاستخراج الىتائج.
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 6.3متغيرات الدراسة:
تـ تحدٓد هتغٓرات الدراسة عمِ الىحك أتْ:
1.6.3المتغيرات المستقمة( :التخصص ،السىة الدراسٓة ،كالجاهعة).
2.6.3المتغيرات التابعة :العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ.
 7.3المعالجة اإلحصائية
تهػػت الهعالجػػة ا٘حصػػائٓة الٛزهػػة لمبٓاىػػات ،كجػػرل اسػػتخداـ ا٘حصػػاء الكصػػفْ باسػػتخراج اٖعػػداد،
كالىسػػب الهئكٓػػة ،كالهتكسػػطات الحسػػابٓة ،كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لػػدل أف ػراد العٓىػػة كاسػػتجاباتٍـ عمػػِ
هقٓاس (العىؼ الجاهعْ) ،كقد فحصت فرضٓات الدراسة عف طرٓؽ اٚختبػارات ا٘حصػائٓة التحمٓمٓػة
التالٓػػة :اختبػػار (ت) ( ،)t-testكتحمٓػػؿ التبػػآف اٖحػػادم ( )One – wayAnovaكاختبػػار تػػككْ
( )Tukeyكاختبػ ػػار (ت) ( )t-testلمعٓىػ ػػات الهسػ ػػتقمة ،كهعاهػ ػػؿ اٚرتبػ ػػاط بٓرسػ ػػكف (

Pearson

 .)Correlationكهػػاجرل اسػػتخداـ هعاهػػؿ الثبػػات كركىبػػاخ ألفػػا لحسػػاب ثبػػات اٖداة ،كذلػػؾ باسػػتخداـ
الحاسكب باستخداـ برىاهج الرزـ ا٘حصائٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة (.)SPSS
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الفصؿ الرابع :نتائج الدراسة
 1.4نتائج الدراسة
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الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة
ٓتضػػهف ٌػػذا الفصػػؿ عرض ػان كػػاهٛن كهفص ػٛن لىت ػػائج الد ارسػػة ،كذلػػؾ لٙجابػػة عػػف تسػػاؤٚت الد ارس ػػة
كالتحقؽ هف صحة فرضٓاتٍا.
 1.4نتائج الدراسة
ما درجة العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعتي القدس واليرموؾ؟
لٙجابة عف سؤاؿ الدراسة اٖكؿ استخرجت الباحثة الهتكسػطات الحسػابٓة كاٚىح ارفػات الهعٓارٓػة لدرجػة
العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ ،كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ ( )1.4كالجدكؿ
(:)2.4
جدكؿ ( )1.4درجة العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس.
الرقـ

المظهر

1

المتوسط االنحراؼ الدرجة رقـ الفقرة

الحسابي المعياري

أشجع ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلخﺭَﺝ هو ﺍلقاعة إذا تأخﺭ عضك ٌٓئة

3.09

 1.47متوسطة

أشجع ﺯهٛئْ عمِ ﺍٚعتﺭﺍﺽ إذا غٓرت ﺍلجاهعة ﺍلهىاٌج

2.97

 1.24متوسطة

3

ﺍﺭفﺽ ﺍٚلتﺯﺍن بالزم ﺍلهَحﺩ ﺍﺫﺍ ﻁمﺏ هىْ ﺍٚلتﺯﺍن.

2.49

 1.44متوسطة

18

4

أدعك ﺯهٛئْ لعﺩن أداء ﺍٚهتحاو إذا ﺭفﺽ عضك ٌٓئة

2.48

 1.39متوسطة

9

5

أتشاجﺭ هع هو ٓحاَؿ إقاهة عٛقة هع هو أحب.

2.46

 1.56متوسطة

25

7

ﺍشتن عضك ٌٓئة التدرٓس إذا ﺭسبﺕ بﺩﺭسً.

2.45

 1.45متوسطة

5

8

ﺍﺩفع ﺯهٓمْ بقَﺓ عىﺩها ٓستٍزئ بْ.

2.41

 1.32متوسطة

7

التدرٓس ﺍلهحاضﺭﺓ
2

ﺍلﺩﺭﺍسٓة.

التدرٓس تأجٓمً
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6
3

9

ﺍشتن هو ٓحاَؿ إقاهة عٛقة هع هو أحب.

2.39

 1.51متوسطة

29

10

ﺍشتن ﺍٚستاﺫ ﺍﺫﺍ حﺭهىْ هو ﺍٚهتحاو بسبﺏ ﺍلغﺵ.

2.25

 1.31منخفضة

26

11

أشجع ﺯهٛئْ عمِ ﺍلغٓاﺏ ﺍلجهاعْ عو ﺍلهحاضﺭﺓ بسبﺏ

2.22

 1.30منخفضة

24

12

أتفﻕ هع ﺯهٛئْ بتسمٓن َﺭقة ﺍٚجابة فاﺭغة فْ ﺍٚهتحاو ﺍﺫﺍ

2.21

 1.36منخفضة

13

ﺍشاﺭﻙ فْ ﺍلهﻅاٌﺭﺍﺕ اﺍلﻁٛبٓة ﺍلتْ تىﺩﺩ بالقﺭﺍﺭﺍﺕ

2.19

 1.34منخفضة

14

أفضؿ اٚىتهاء إلِ ﺍلهجاهٓع ﺫﺍﺕ ﺍلتجهع ﺍلعشائﺭّ.

2.12

 1.28منخفضة

15

15

ﺍستٍﺯﺃ بالشخﺹ ﺍلﺫّ ٓﺭتﺩّ هٛبﺱ ﺍﺭُ ﺍىٍا غٓﺭ هىاسبة.

2.10

 1.23منخفضة

32

16

أهزؽ ﺍلهحاضﺭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﺍىتابتىْ ىَباﺕ غضﺏ هو عضك ٌٓئة

2.07

 1.25منخفضة

4

17

ﺍﺩخؿ عىَﺓ ﺍﺫﺍ هىعىْ ﺍلحﺭﺱ ﺍلجاهعْ هو ﺍلﺩخَؿ ﺍلِ

2.01

 1.26منخفضة

18

ﺍشتن ﺯهٓمْ إذا ﺍخﻁأ بالتصﺭﻑ.

1.99

 1.18منخفضة

17

19

أرد عمِ ﺯهٓمْ بسخﺭٓة إذا ىاقشىْ أثىاء ﺍلهحاضﺭﺓ.

1.98

 1.18منخفضة

2

20

اضحﻙ عمِ أخرٓف إذا تﻜمهَﺍ بمٍجة حسﺏ قَهٓاتٍن.

1.98

 1.19منخفضة

8

21

أتشاجر هع ﺍلﻁمبة ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن.

1.96

 1.08منخفضة

19

22

أستٍﺯﺃ بﺭﺃّ ﺯهٛئْ ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن فْ ﺍلىقاﺵ.

1.94

 1.21منخفضة

23

23

ﺍستٍﺯﺃ هو ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن.

1.89

 1.12منخفضة

14

24

ﺍهﺯﻕ ﺍلهمصقاﺕ َﺍلشعاﺭﺍﺕ ﺍلتْ تىشﺭٌا ﺍلتجهعاﺕ

1.85

 1.25منخفضة

28

25

ﺍلجأ إلِ ﺍلتشَٓﺵ ﺩﺍخؿ ﺍلهحاضﺭﺓ إذا لن ﺍستَعﺏ ﺍلﺩﺭﺱ.

1.82

 1.12منخفضة

12

26

أقكـ بتخﺭٓﺏ ههتمﻜاﺕ ﺍلكمٓة إذا صﺩﺭ قﺭﺍﺭ بفصمْ ّٚ

1.77

 1.24منخفضة

10

27

أخﻁﻁ لٛعتداء عمِ عضك ٌٓئة التدرٓس ﺍلﺫّ ٓعاهمىْ

1.73

 1.18منخفضة

28

أشعر بأف ﺍلضﺭﺏ َسٓمة ﺍفﺭﺽ فٍٓا ﺍحتﺭﺍهْ عمِ هو ٚ

1.73

 1.14منخفضة

29

ﺍﺭسن ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن باشﻜاؿ ﻜاﺭٓﻜاتٓﺭٓة.

1.72

 1.16منخفضة

33

30

اتكمـ هع ﺍٚخﺭٓو بكمهات ىابٓة إذا حدث زحاـ أثىاء الﺩخَؿ

1.72

 1.08منخفضة

11

31

أتٍجـ عمِ عضك ٌٓئة التدرٓس إذا أخرجىْ هو ﺍلقاعة ّٚ

1.72

 1.08منخفضة

تﺩىْ ﺩﺭجاتىا فْ هاﺩﺓ ﺍعضك ٌٓئة التدرٓس.
كاىت ﺍٚسئمة صعبة.
ﺍلجاهعٓة.

التدرٓس.
ﺍلجاهعة.

ﺍلسٓاسٓة.

سبﺏ كاف.
بقسَﺓ.

ٓحتﺭهىْ.

إلِ ﺍلحﺭن ﺍلجاهعْ.
سبﺏ كاف.
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21
30

31

22
13

20

32

أشارؾ فْ ﺍلشجاﺭ داخؿ الجاهعة.

1.68

 1.16منخفضة

1

33

افتح ىغهة فْ ﺍلهَبآؿ ﺍثىاﺀ ﺍلهحاضﺭﺓ هو ﺍجؿ ﺍلتشَٓﺵ عمِ

1.67

 1.10منخفضة

27

ﺍٚستاﺫ.
الدرجة الكمية لمعنؼ الجامعي مف وجهة نظر طبمة جامعة القدس
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500

2.08

0.79

منخفضة

جدكؿ ( )2.4درجة العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ.
الرقـ
1

المظهر

المتوسط االنحراؼ الدرجة
الحسابي المعياري

أشجع ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلخﺭَﺝ هو ﺍلقاعة إذا تأخﺭ عضك ٌٓئة التدرٓس

2.40

 1.43متوسطة

رقـ
الفقرة
6

ﺍلهحاضﺭﺓ
2

أشجع ﺯهٛئْ عمِ ﺍٚعتﺭﺍﺽ إذا غٓرت ﺍلجاهعة ﺍلهىاٌج

2.26

 1.30منخفضة

3

ﺍلﺩﺭﺍسٓة.
3

ﺍﺭفﺽ ﺍٚلتﺯﺍن بالزم ﺍلهَحﺩ ﺍﺫﺍ ﻁمﺏ هىْ ﺍٚلتﺯﺍن.

2.09

 1.39منخفضة

18

4

ﺍﺩفع ﺯهٓمْ بقَﺓ عىﺩها ٓستٍزئ بْ.

1.97

 1.26منخفضة

7

5

ﺍشتن عضك ٌٓئة التدرٓس إذا ﺭسبﺕ بﺩﺭسً.

1.94

 1.33منخفضة

5

6

أتشاجﺭ هع هو ٓحاَؿ إقاهة عٛقة هع هو أحب.

1.90

 1.35منخفضة

25

7

ﺍشتن هو ٓحاَؿ إقاهة عٛقة هع هو أحب.

1.86

 1.34منخفضة

29

8

اضحﻙ عمِ أخرٓف إذا تﻜمهَﺍ بمٍجة حسﺏ قَهٓاتٍن.

1.85

 1.25منخفضة

8

9

ﺍستٍﺯﺃ بالشخﺹ ﺍلﺫّ ٓﺭتﺩّ هٛبﺱ ﺍﺭُ ﺍىٍا غٓﺭ هىاسبة.

1.85

 1.24منخفضة

32

 10أفضؿ اٚىتهاء إلِ ﺍلهجاهٓع ﺫﺍﺕ ﺍلتجهع ﺍلعشائﺭّ.

1.82

 1.20منخفضة

15

 11أتشاجر هع ﺍلﻁمبة ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن.

1.77

 1.15منخفضة

19

 12ﺍستٍﺯﺃ هو ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن.

1.75

 1.12منخفضة

14

 13أهزؽ ﺍلهحاضﺭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﺍىتابتىْ ىَباﺕ غضﺏ هو عضك ٌٓئة

1.74

 1.26منخفضة

4

التدرٓس.
 14ﺍﺩخؿ عىَﺓ ﺍﺫﺍ هىعىْ ﺍلحﺭﺱ ﺍلجاهعْ هو ﺍلﺩخَؿ ﺍلِ ﺍلجاهعة.

1.74

 1.20منخفضة

31

 15أتفﻕ هع ﺯهٛئْ بتسمٓن َﺭقة ﺍٚجابة فاﺭغة فْ ﺍٚهتحاو ﺍﺫﺍ كاىت

1.73

 1.20منخفضة

21

ﺍٚسئمة صعبة.
 16ﺍشاﺭﻙ فْ ﺍلهﻅاٌﺭﺍﺕ اﺍلﻁٛبٓة ﺍلتْ تىﺩﺩ بالقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلجاهعٓة.

1.72

 1.20منخفضة

30

 17ﺍشتن ﺯهٓمْ إذا ﺍخﻁأ بالتصﺭﻑ.

1.72

 1.12منخفضة

17

 18ﺍشتن ﺍٚستاﺫ ﺍﺫﺍ حﺭهىْ هو ﺍٚهتحاو بسبﺏ ﺍلغﺵ.

1.71

 1.19منخفضة

26

 19أشجع ﺯهٛئْ عمِ ﺍلغٓاﺏ ﺍلجهاعْ عو ﺍلهحاضﺭﺓ بسبﺏ تﺩىْ

1.70

 1.10منخفضة

24

ﺩﺭجاتىا فْ هاﺩﺓ ﺍعضك ٌٓئة التدرٓس.
 20ﺍﺭسن ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن باشﻜاؿ ﻜاﺭٓﻜاتٓﺭٓة.

1.67

 1.22منخفضة

33

 21أستٍﺯﺃ بﺭﺃّ ﺯهٛئْ ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن فْ ﺍلىقاﺵ.

1.66

 1.02منخفضة

23
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 22أرد عمِ ﺯهٓمْ بسخﺭٓة إذا ىاقشىْ أثىاء ﺍلهحاضﺭﺓ.

1.65

 1.10منخفضة

2

 23أدعك ﺯهٛئْ لعﺩن أداء ﺍٚهتحاو إذا ﺭفﺽ عضك ٌٓئة التدرٓس

1.64

 1.12منخفضة

9

تأجٓمً
 24أشعر بأف ﺍلضﺭﺏ َسٓمة ﺍفﺭﺽ فٍٓا ﺍحتﺭﺍهْ عمِ هو ٚ

1.56

 1.05منخفضة

13

ٓحتﺭهىْ.
 25ﺍلجأ إلِ ﺍلتشَٓﺵ ﺩﺍخؿ ﺍلهحاضﺭﺓ إذا لن ﺍستَعﺏ ﺍلﺩﺭﺱ.

1.56

 1.03منخفضة

12

 26أتٍجـ عمِ عضك ٌٓئة التدرٓس إذا أخرجىْ هو ﺍلقاعة  ّٚسبﺏ

1.54

 1.04منخفضة

20

كاف.
 27ﺍسحﺏ ﺍلهحاضﺭﺍﺕ بقَﺓ هو ٓﺩ ﺯهٓمْ إذا ﺍهتىع عو إعارتٍا لْ.

1.53

 1.01منخفضة

16

 28ﺍهﺯﻕ ﺍلهمصقاﺕ َﺍلشعاﺭﺍﺕ ﺍلتْ تىشﺭٌا ﺍلتجهعاﺕ ﺍلسٓاسٓة.

1.51

 1.04منخفضة

28

 29أقكـ بتخﺭٓﺏ ههتمﻜاﺕ ﺍلكمٓة إذا صﺩﺭ قﺭﺍﺭ بفصمْ  ّٚسبﺏ

1.51

 1.06منخفضة

10

كاف.
 30افتح ىغهة فْ ﺍلهَبآؿ ﺍثىاﺀ ﺍلهحاضﺭﺓ هو ﺍجؿ ﺍلتشَٓﺵ عمِ

1.49

 1.03منخفضة

27

ﺍٚستاﺫ.
 31أخﻁﻁ لٛعتداء عمِ عضك ٌٓئة التدرٓس ﺍلﺫّ ٓعاهمىْ بقسَﺓ.

1.49

 1.08منخفضة

22

 32اتكمـ هع ﺍٚخﺭٓو بكمهات ىابٓة إذا حدث زحاـ أثىاء الﺩخَؿ إلِ

1.48

 0.92منخفضة

11

ﺍلحﺭن ﺍلجاهعْ.
 33أشارؾ فْ ﺍلشجاﺭ داخؿ الجاهعة.

1.30

الدرجة الكمية لمعنؼ الجامعي مف وجهة نظر طبمة جامعة اليرموؾ

500

 0.90منخفضة
1.72

1

 0.80منخفضة

ٓتبٓف هف الىتائج الكاردة فْ جدكؿ ( )1.4كجدكؿ ( )2.4أف الدرجة الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ هف كجٍة
ىظر طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ جاءت بدرجة هىخفضة ،إذ بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة
الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس ( )2.08هع اىحراؼ هعٓارم قدري (.)0.79
فْ حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر الطمبة.
اىتشار لدل طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ فقد تهثمت
أها عف أٌـ هظاٌر العىؼ الجاهعْ كأكثرٌا
اث
فْ الفقرة رقـ ( )6لدل طمبة الجاهعتٓف كالتْ تىص عمِ (أشجع ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلخﺭَﺝ هو ﺍلقاعة إذا
جاهعة الٓرهكؾ ( )1.72هع اىحراؼ هعٓارم قدري ( .)0.80تأخﺭ عضك ٌٓئة التدرٓس عف
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ﺍلهحاضﺭﺓ) بهتكسط حسابْ قدري ( )3.09هعبرة عف درجة هتكسطة لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ
حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذي الفقرة لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )2.40هعبرة عف درجة هتكسطة
أٓضا ،كجاء فْ الهرتبة الثاىٓة الفقرة رقـ ( )3لدل طمبة الجاهعتٓف كالتْ تىص عمِ (أشجع زهٛئْ
عمِ اٚعتراض إذا غٓرت ﺍلجاهعة ﺍلهىاٌج ﺍلﺩﺭﺍسٓة) بهتكسط حسابْ قدري ( )2.97هعبرة عف درجة
هتكسطة أٓضا لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذي الفقرة لدل طمبة جاهعة
الٓرهكؾ ( )2.26هعبرة عف درجة هىخفضة ،كجاء فْ الهرتبة الثالثة طمبة الجاهعتٓف الفقرة رقـ ()18
كالتْ تىص عمِ (ﺍﺭفﺽ اٚلتزاـ بالزم ﺍلهَحﺩ إذا ﻁمﺏ هىْ اٚلتزاـ ).بهتكسط حسابْ قدري ()2.49
هعبرة عف درجة هتكسطة كذلؾ لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذي الفقرة
لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )2.09هعبرة عف درجة هىخفضة.
أٓضا جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة لدل طمبة جاهعة القدس الفقرة رقـ ( )27كالتْ تىص عمِ (افتح ىغهة
فْ ﺍلهَبآؿ أثىاء ﺍلهحاضﺭﺓ هو ﺍجؿ ﺍلتشَٓﺵ عمِ اٖستاذ) بهتكسط حسابْ قدري ( )1.67هعبرة
عف درجة هىخفضة .فْ حٓف جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ الفقرة رقـ ( )1كالتْ
تىص عمِ (أشارؾ فْ ﺍلشجاﺭ داخؿ الجاهعة) بهتكسط حسابْ قدري ( )1.30هعبرة عف درجة
هىخفضة.
 2.1.4نتائج السؤاؿ الثاني:
هؿ توجد فػروؽ بػيف متوسػطات اسػتجابات عينػة الدراسػة عػف العنػؼ الجػامعي لػدى طمبػة جامعػة
القدس تعزى لمتغيرات (التخصص ،والسنة الدراسية)؟
كاىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضٓات الصفرٓة ( )2-1كفٓها ٓمْ ىتائج فحصٍا:
 .1.2.1.4نتائج الفرضية األولى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≥ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات
عينة الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص.
لمتحقؽ هف صحة الفرضٓة اٖكلِ استخدهت الباحثة اختبار ت ( ،)t-testكها ٌك كاضح فْ
الجدكؿ رقـ (.)3.4
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جػ ػػدكؿ :3.4ىتػ ػػائج اختبػ ػػار ت ( )t-testلمفػ ػػركؽ فػ ػػْ الهتكسػ ػػطات الحسػ ػػابٓة الكمٓػ ػػة لدرجػ ػػة العىػ ػػؼ
الجاهعْ تبعا لهتغٓر التخصص.
المتوسط

االنحراؼ

قيمة ت

درجات

الداللة

المتغير

التخصص

العدد

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

اإلحصائية

0.80

498

0.644

العنؼ

كميات عممية

246

2.07

0.77

الجامعي لدى

كميات

254

2.10

طمبة القدس

إنسانية

-0.462

ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )3.4اىػػً  ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل(  )α ≥ 0.05بػػٓف
هتكسػػطات اسػػتجابات عٓىػػة الد ارسػػة عػػف العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل طمبػػة جاهعػػة القػػدس تعػػزل لهتغٓػػر
التخصػ ػػص ،إذ بمػ ػػغ الهتكسػ ػػط الحسػ ػػابْ عمػ ػػِ الدرجػ ػػة الكمٓػ ػػة لمعىػ ػػؼ الجػ ػػاهعْ لػ ػػدل الطمبػ ػػة الػ ػػذٓف
تخصصاتٍـ (كمٓات عمهٓة) ،)2.07( ،بٓىهػا بمػغ الهتكسػط الحسػابْ لػدل الطمبػة الػذٓف تخصصػاتٍـ
(كمٓػ ػػات إىسػ ػػاىٓة) )2.10( ،كهػ ػػا تبػ ػػٓف أف قٓهػ ػػة (ت) الهحسػ ػػكبة ( )-0.462عىػ ػػد هسػ ػػتكل الدٚلػ ػػة
( ،)0.644كبىاء عمًٓ قبمت الفرضٓة الصفرٓة اٖكلِ.
 .2.2.1.4نتائج الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≥ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات
عينة الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية.
لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػٓة الثاىٓػػة تػػـ اسػػتخراج الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة لدرجػػة
العىؼ الجاهعْ تبعا لهتغٓر السىة الدراسٓة ،كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)4.4
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جدكؿ  :4.4الهتكسطات الحسابٓة ،كاٚىحرافات الهعٓارٓػة لدرجػة العىػؼ الجػاهعْ تبعػا لهتغٓػر السػىة
الدراسٓة.
المتغير

السىة الدراسٓة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

العنؼ الجامعي لدى طمبة القدس

سنة أولى

125

2.04

0.81

سنة ثانية

125

1.98

0.66

سنة

125

2.18

0.84

ثالثة
125

سنة رابعة فأعمى

0.82

2.14

ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )4.4كجكد فركؽ ظاٌرٓة فْ هتكسطات درجات العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة
القػػدس عمػػِ هختمػػؼ هسػػتكٓاتٍـ الد ارسػػٓة .كلفحػػص اذا كاىػػت ٌػػذي الفػػركؽ دالػػة احصػػائٓان تػػـ اسػػتخراج
ىتائج تحمٓؿ التبآف اٖحادم كها ٌك كارد فْ الجدكؿ

(.)5.4

جػدكؿ  :5.4ىتػائج اختبػار تحمٓػؿ التبػآف اٖحػادم ( )One Way Analysis of Varianceلمفػركؽ
فْ درجات العىؼ الجاهعْ كفقا لمسىة الدراسٓة.
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ؼ

الداللة

المتغير

مصدر التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

3

0.979

1.592

0.190

العنؼ الجامعي

بيف المجموعات

2.937

0.6150

لدى طمبة

داخؿ المجموعات

305.040

496

القدس

المجموع

307.977

499

ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )5.4اىػػً  ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل ( )α ≥ 0.05بػػٓف
هتكسػػطات اسػػتجابات عٓىػػة الد ارسػػة عػػف العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل طمبػػة جاهعػػة القػػدس تبعػػا لهتغٓػػر السػػىة
الد ارسػػٓة ،فقػػد بمغػػت قٓهػػة (ؼ) الهحسػػكبة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمعىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة
جاهعة القدس ( )1.592عىد هستكل الدٚلة ( ،)0.190كبىاء عمًٓ قبمت الفرضٓة الصفرٓة الثاىٓة.
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 3.1.4نتائج السؤاؿ الثالث
هػػؿ توجػػد فػػروؽ بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة عػػف العنػػؼ الجػػامعي لػػدى طمبػػة جامعػػة
اليرموؾ تعزى لمتغيرات (التخصص ،والسنة الد ارسية)؟
كاىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضٓات الصفرٓة ( )2-1كفٓها ٓأتْ ىتائج فحصٍا:
 .1.2.1.4نتائج الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α ≥ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات
عينة الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة اليرموؾ تعزى لمتغير التخصص.
لمتحق ػػؽ ه ػػف ص ػػحة الفرض ػػٓة الثالث ػػة اس ػػتخدهت الباحث ػػة اختب ػػار ت ( ،)t-testكه ػػا ٌ ػػك كاض ػػح ف ػػْ
الجدكؿ رقـ (.)6.4
ج ػػدكؿ  :.6.4ىت ػػائج اختب ػػار ت ( )t-testلمف ػػركؽ ف ػػْ الهتكس ػػطات الحس ػػابٓة الكمٓ ػػة لدرج ػػة العى ػػؼ
الجاهعْ تبعا لهتغٓر التخصص.
المتوسط

االنحراؼ

قيمة ت

درجات

الداللة

المتغير

التخصص

العدد

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الحرية

اإلحصائية

0.85

1.885

498

0.060

العنؼ الجامعي

كميات عممية

246

1.80

0.76

لدى طمبة اليرموؾ

كميات إنسانية

254

1.66

ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )6.4اىػػً  ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل ( )α ≥ 0.05ب ػٓف
هتكسػػطات اس ػػتجابات عٓى ػػة الد ارس ػػة ع ػػف العى ػػؼ الجػػاهعْ ل ػػدل طمب ػػة جاهع ػػة الٓره ػػكؾ تع ػػزل لهتغٓ ػػر
التخص ػػص ،حٓ ػػث بم ػػغ الهتكس ػػط الحس ػػابْ عم ػػِ الدرج ػػة الكمٓ ػػة لمعى ػػؼ الج ػػاهعْ ل ػػدل الطمب ػػة ال ػػذٓف
تخصصػػاتٍـ (كمٓػػات عمهٓػػة) ،)1.80( ،بٓىهػػا بمػػغ الهتكسػػط الحسػػابْ لػػدل الطمبػػة الػػذٓف تخصصػػاتٍـ
(كمٓػ ػ ػػات إىسػ ػ ػػاىٓة) )1.66( ،كهػ ػ ػػا تبػ ػ ػػٓف أف قٓهػ ػ ػػة (ت) الهحسػ ػ ػػكبة ( )1.885عىػ ػ ػػد هسػ ػ ػػتكل الدٚلػ ػ ػػة
( ،)0.060كبىاء عمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة الثالثة.
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 .2.2.1.4نتػػائج الفرضػػية الرابعػػة:ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة (
 )α ≥ 0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة عػػف العنػػؼ الجػػامعي لػػدى طمبػػة جامعػػة
اليرموؾ تعزى لمتغير السنة الدراسية.
لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػٓة الرابعػػة اسػػتخرجت الباحثػػة الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىح ارفػػات الهعٓارٓػػة
لدرجة العىؼ الجاهعْ تبعا لهتغٓر السىة الدراسٓة ،كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)7.4
جدكؿ  :7.4الهتكسطات الحسابٓة ،كاٚىحرافات الهعٓارٓػة لدرجػة العىػؼ الجػاهعْ تبعػا لهتغٓػر السػىة
الدراسٓة.
المتغير

السنة الدراسية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

العنؼ الجامعي لدى طمبة اليرموؾ

سنة أولى

125

1.55

0.71

سنة ثانية

125

1.76

0.82

سنة ثالثة

125

1.76

0.80

سنة رابعة فأعمى

125

1.85

0.86

ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )7.4كجكد فركؽ ظاٌرٓة فْ هتكسطات درجات العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة
الٓرهكؾ عمِ هختمؼ هستكٓاتٍـ الدراسٓة .كلفحص كلفحص اذا كاىت ٌذي الفركؽ دالة احصائٓان
استخرجت الباحثة ىتائج تحمٓؿ التبآف اٖحادم كها ٌك كارد فْ الجدكؿ

(.)8.4

جػدكؿ  :8.4ىتػائج اختبػار تحمٓػؿ التبػآف اٖحػادم ( )One Way Analysis of Varianceلمفػركؽ
فْ درجات العىؼ الجاهعْ كفقا لمسىة الدراسٓة.
مجموع

درجات

متوسط

قيمة ؼ

الداللة

المتغير

مصدر التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

3

1.968

3.077

*0.027

العنؼ

بيف المجموعات

5.904

0.640

الجامعي لدى

داخؿ المجموعات

317.257

496

طمبة اليرموؾ

المجموع

323.161

499
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ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )8.4كجػػكد فػػركؽ ظاٌرٓػػة ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل( )α ≥ 0.05بػػٓف
هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عػف العىػؼ الجػاهعْ لػدل طمبػة جاهعػة الٓرهػكؾ تبعػا لهتغٓػر السػىة
الد ارسػػٓة ،فقػػد بمغػػت قٓهػػة (ؼ) الهحسػػكبة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمعىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة
جاهع ػػة الٓره ػػكؾ ( )3.077عى ػػد هس ػػتكل الدٚل ػػة ( ،)0.027كلهعرف ػػة هص ػػدر الف ػػركؽ كاختب ػػار اتج ػػاي
الدٚلػػة اسػػتخدهت الباحثػػة اختبػػار تػػككْ ( )Tukeyككاىػػت ىتػػائج ٌػػذا اٚختبػػار كهػػا ٌػػْ فػػْ الجػػدكؿ
(.)9.4
جدكؿ  :9.4ىتائج اختبار تككْ ( )Tukeyلهعرفة اتجاي الدٚلة تبعا لهتغٓر السىة الدراسٓة.
المتغير

السنة الدراسية

العنؼ الجامعي

سنة أولى

لدى طمبة اليرموؾ

سنة ثانية

سنة أولى

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة رابعة فأعمى

-0.2070

-0.2124

*-0.2943

-0.0533

-0.0872
-0.0819

سنة ثالثة
سنة رابعة فأعمى

ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )9.4أف الفػػركؽ كاىػػت دالػػة لصػػالح الهتكسػػطات الحسػػابٓة اٖعمػػِ ،حٓػػث تشػػٓر
الهقارىػػات البعدٓػػة لمفػػركؽ العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ تبعػػا لهتغٓػػر السػػىة
الد ارس ػػٓة أف الف ػػركؽ كاى ػػت ب ػػٓف الطمب ػػة ال ػػذٓف هس ػػتكٓاتٍـ الد ارس ػػٓة (س ػػىة اكل ػػِ) كب ػػٓف الطمب ػػة ال ػػذٓف
هسػػتكٓاتٍـ الد ارسػػٓة (سػػىة رابعػػة فػػأعمِ) لصػػالح الطمبػػة الػػذٓف هسػػتكٓاتٍـ الد ارسػػٓة (سػػىة رابعػػة فػػأعمِ)،
كتبعا لكجكد فركؽ فإف ٌذا ٓدعك إلِ رفض الفرضٓة الصفرٓة الرابعة.
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 4.1.4نتائج السؤاؿ الرابع:
هػػؿ توجػػد فػػروؽ بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة عػػف العنػػؼ الجػػامعي لػػدى طمبػػة جامعػػة
القدس مقارنة بطمبة جامعة اليرموؾ؟
كلٙجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ تحكٓمً إلِ فرضٓة صفرٓة عمِ الىحك أتْ:
 1.5.1.4نتائج الفرضية الخامسة:ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
 )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة القدس
مقارنة بطمبة جامعة اليرموؾ.

لمتأكد هف صحة الفرضٓة الخاهسة استخدهت الباحثة اختبار (ت) ( )t-testلمعٓىات الهستقمة لمفركؽ
فْ هتكسطات العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ كها ٌك كاضح
فْ الجدكؿ رقـ (.)10.4

جدكؿ  10.4ىتائج اختبار ت ( )t-testلتكضٓح الفركؽ فْ هتكسطات العىؼ الجاهعْ لدل طمبة
جاهعة القدس هقارىة بطمبة جاهعة الٓرهكؾ.

المتغير
العنؼ الجامعي

المتوسط

االنحراؼ

الجامعة

العدد

الحسابي

المعياري

اليرموؾ

500

1.73

0.80

القدس

500

2.08

0.79

قيمة ت

-7.028

درجات

الداللة

الحرية

اإلحصائية

998

0.000
**

ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )10.4كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد الهستكل ( )α ≥ 0.05بٓف
هتكسطات استجابات عٓىة الدراسة عف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس هقارىة بطمبة جاهعة
الٓرهكؾ إذ كاىت الفركؽ لصالح طمبة جاهعة القدس ،فقد بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة
لمعىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس ( )2.8بٓىها بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة
86

لمعىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )1.73كها أىً تبٓف أف قٓهة (ت=  )-7.028عىد
هستكل الدٚلة ( .) 0.05كتبعا لكجكد فركؽ فإف ٌذا ٓدعك إلِ رفض الفرضٓة الصفرٓة الخاهسة.
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نتائج المقابالت
 .5.1.4نتائج السؤاؿ الخامس :ما درجة رضا طمبة جامعة ال قدس عف العنؼ الجامعي؟
لٙجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الخػػاهس كهعرفػػة درجػػة رضػػا طمبػػة جاهعػػة القػػدس عػػف العىػػؼ الجػػاهعْ قاهػػت
الباحثة باستخراج التك اررات كالىسب الهئكٓة كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)11.4
جدكؿ (ٓ .)11.4كضح درجة رضا طمبة جاهعة القدس عف العىؼ الجاهعْ

الرقـ

درجة الرضى عف العنؼ

التكرار

النسبة المئوية

الجامعي
1

نعـ

3

%14.29

2

أحيانا

4

%19.05

3

ال

13

%61.90

4

رفض اإلجابة

1

%4.77

21

%100

مجموع التك اررات

ٓتبٓف هػف الجػدكؿ السػابؽ ( )11.4أف غالبٓػة طمبػة جاهعػة القػدس غٓػر ارضػٓف عػف العىػؼ الجػاهعْ
حٓث بمغ عدد التك اررات ( )13ها ىسبتً( ،)61.90فْ حٓف أكد ( )4هبحكثٓف هف الذٓف تهت هقابمتٍـ
عمػػِ أىٍػػـ ارضػػكف عػػف العىػػؼ (أحٓاىػػا) هػػا ىسػػبتً( ،)19.05بٓىهػػا أكػػد ( )3هبحػػكثٓف هػػف الػػذٓف تهػػت
هقابمتٍـ عمِ أىٍػـ (ىعػـ) ٓؤٓػدكف العىػؼ هػا ىسػبتً( ،)14.29فػْ حػٓف رفػض هبحػكث كاحػد هػف الػذٓف
تهت هقابمتٍـ ا٘جابة عمِ ٌذا السؤاؿ أم ها ىسبتً (.)4.77
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 6.1.4نتػػائج الس ػؤاؿ السػػاد س :مػػا هػػي أسػػباب العنػػؼ الجػػامعي مػػف وجهػػة نظػػر طمبػػة جامعػػة
القدس؟
لٙجابػػة عػػف الس ػؤاؿ السػػادس كهعرفػػة أسػػباب العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة جاهعػػة القػػدس
قاهت الباحثة باستخراج التك اررات كالىسب الهئكٓة كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)12.4
جدكؿ ( .)12.4أسباب العىؼ الجاهعْ ه ف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس.
الرقـ

أسباب العنؼ الجامعي

التكرار

1

أسباب اجتماعية( :البيئة االجتماعية التي نشأ فيها الطالب ،تكرار اإلهانه مف

21

النسبة
المئوية
34.44

المحيطيف،غياب الحب واالحتراـ بيف الطمبة ،ومحاولة لفت أنظار اآلخريف ،وحب
التسمط ،و حب التممؾ ،والجهؿ والتخمؼ ،ومشاكؿ عائمية)
2

أسباب نفسية( :اال ستهتار والالمباالر ،الشعور بالدونية ،الكبت النفسي ،انفصاـ

16

26.24

الشخصية ،فقداف األمف ،فشؿ العالقات العاطفية).
3

أسباب سياسسية( :ممارسة االحتالؿ االسرائيمي ،حمؿ السالح بشتى أشكالة،

12

19.67

ضعؼ االتفاؽ عمى شيء بعينه ،االختالفات السياسية والحزبية داخؿ الجامعة،
فقداف االمف ،والتحزب الطائفي).
4

أسباب اقتصادية( :عدـ قدرة الطالب عمى دفع أقساطه الجامعية,

5

8.20

5

أسباب إدارية( :اتخاذ قوانيف صارمه بحؽ الطالب مف قبؿ االدارة الجامعية دوف

4

6.56

سابؽ انذار ،واساليب التعامؿ مف قبؿ العامميف والمحاضريف في الجامعة ،عدـ
احتراـ القوانيف الجامعية ،تعنت االدارة والهيئة التدريسية)
6

أسباب أكاديمية( :فشؿ الطالب في مواكبة التعميـ)
مجموع التك اررات

89

3

4.92

61

%100

ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )12.4أف هف أٌـ أسباب العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة
تهثم ػػت ف ػػْ (اٖس ػػباب اٚجتهاعٓ ػػة) حٓ ػػث بم ػػغ ع ػػدد التكػ ػ اررات ( )21ه ػػا ىس ػػبتً( ،)34.44كج ػػاء ف ػػْ
الهرتبة الثاىٓة (اٖسباب الىفسٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )16ها ىسػبتً( ،)26.24كجػاء فػْ الهرتبػة
الثالثة (اٖسباب السٓاسٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )12ها ىسبتً( .)19.67كجاء فْ الهرتبة الرابعة
(العكاهػػؿ اٚقتص ػػادٓة) حٓ ػػث بم ػػغ ع ػػدد التكػ ػ اررات ( )5ه ػػا ىس ػػبتً( .)8.20كج ػػاء ف ػػْ الهرتب ػػة الخاهس ػػة
(اٖسباب اٚدارٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )4ها ىسبتً( .)6.56كجاء فْ الهرتبػة السادسػة كاٚخٓػرة
(اٖسباب اٚكادٓهٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )3ها ىسبتً(.)4.92
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 7.1.4نتػػائج السػؤاؿ السػػابع :مػػا هػػي سػػبؿ التغمػػب عمػػى العنػػؼ الجػػامعي مػػف وجهػػة نظػػر طمبػػة
جامعة القدس؟
لٙجابػة عػف السػؤاؿ السػابع كهعرفػػة سػبؿ التغمػب عمػِ العىػؼ الجػػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر طمبػة جاهعػػة
القدس استخرجت الباحثة التك اررات كالىسب الهئكٓة كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)13.4
جدكؿ ( .)13.4سبؿ التغمب عمِ العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس.

الرقـ

سبؿ التغمب عمى العنؼ الجامعي مف وجهة نظر طمبة جامعة القدس

التكرار

النسبة المئوية

1

التوعية واالرشاد( :توعية الطمبة مف خالؿ التشرات والندوات والمحاضرات ،توفير برامج

17

44.72

توعية موجهة لالهؿ مف اجؿ تربية جيؿ بعيد عف العنؼ ،وعمؿ المحاضرات توعية االهؿ
بضرورة التربية السميمة الخالية مف العنؼ لالطفاؿ ،وكذلؾ توعية الناس بما يترتب عميه
العنؼ مف مشاكؿ وانه ال شيء يستوجب استخداـ العنؼ ،وعقد اجتماعات مع الطمبة
لمعرفة ارائهـ حوؿ العنؼ الجامعي ،وعمؿ حمالت توعية مستمرة ومتواصمة لمختمؼ
الفئات ،وارشاد وتوعية الطمبة في المدارس والمؤسسات لوفؼ العنؼ)
2

تطبيؽ القوانيف واأل نظمة( :توفير وزيادة عناصر االمف داخؿ الجامعة ،احيانا يكوف العنؼ

8

21.04

ناتج عف احساس الشخص بالظمـ لذا البد مف تحقيؽ العدؿ ،ووضع قوانيف عادلة مف
قبؿ ادارة الجامعة ،كذلؾ ال يوجد حؿ جذري لمشاكؿ العنؼ فهي مشكمة متطورة منذ
الصغر ولكف يمكف الحد مف العنؼ بتطبيؽ القوانيف المناسبة).
3

تفعيؿ سياسة الحوار( :تفاهـ الطمبة فيما بينهـ والبحث عف حؿ لممشكالت بشكؿ سممي،

7

18.41

تشكيؿ فرؽ مف الطمبة لفض الخالفات داخؿ بالجامعة ،قياـ الشباب بتحسيف بعض مف
سموكياتهـ ،الرقي بتفكير المجتمع ،والعقالنية في التعامؿ).
4

التكاتؼ في مواجهة االحتالؿ( :التوحد في محاربة االحتالؿ ،ومحاربة العنؼ واالنقساـ

6

15.84

الداخمي ،وطمب المساعدة مف الدوؿ لموقوؼ في وجه االحتالؿ لمحد مف العنؼ).
38

مجموع التك اررات

%100

ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )13.4أف هػػف أٌػػـ سػػبؿ التغمػػب عمػػِ العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة
جاهعة القدس تهثمت فْ (التكعٓة كاٚرشاد) حٓث بمغ عػدد التكػ اررات ( )17هػا ىسػبتً( ،)44.72كجػاء
فْ الهرتبة الثاىٓة (تطبٓؽ اٚىظهػة كالقػكاىٓف) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ( )8هػا ىسػبتً( ،)21.04كجػاء
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فْ الهرتبة الثالثة (تفعٓػؿ سٓاسػة الحػكار) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ( )7هػا ىسػبتً( .)18.41كجػاء فػْ
الهرتبة الرابعة (التكاتؼ فْ هكاجٍة اٚحتٛؿ) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )6ها ىسبتً(.)15.84

 8.1.4نتائج السؤاؿ الثامف :ما درجة رضا طمبة جامعة اليرموؾ عف العنؼ الجامعي؟
لٙجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثػػاهف كهعرفػػة درجػػة رضػػا طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ عػػف العىػػؼ الجػػاهعْ قاهػػت
الباحثة باستخراج التك اررات كالىسب الهئكٓة كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)14.4
جدكؿ (ٓ .)14.4كضح درجة رضا طمبة جاهعة الٓرهكؾ عف العىؼ الجاهعْ.
الرقـ

درجة الرضاعف العنؼ الجامعي

التكرار

النسبة المئوية

1

نعـ

1

%4.76

2

أحيانا

2

%9.52

3

ال

18

%85.71

21

%100

مجموع التك اررات

ٓتبػٓف هػف الجػدكؿ السػابؽ ( )14.4أف غالبٓػة طمبػة جاهعػة الٓرهػكؾ غٓػر ارضػٓف العىػؼ الجػاهعْ إذ
بمػػغ عػػدد التكػ اررات ( )18هػػا ىسػػبتً( ،)85.71فػػْ حػػٓف أكػػد ( )2هػػف الهبحػػكثٓف الػػذٓف جػػرت هقػػابمتٍـ
عمِ أىٍـ ٓؤٓدكف العىؼ (أحٓاىا) ها ىسبتً( ،)9.52بٓىها أكد (هبحكث كاحد) هػف الػذٓف تهػت هقػابمتٍـ
عمِ اىً (ىعـ) ٓؤٓد العىؼ ها ىسبتً(.)4.76
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 9.1.4نتػػائج السػػؤاؿ التاسػػع :مػػا هػػي أسػػباب العنػػؼ الجػػامعي مػػف وجهػػة نظػػر طمبػػة جامعػػػة
اليرموؾ؟
لٙجاب ػ ػػة ع ػ ػػف السػ ػ ػؤاؿ التاس ػ ػػع كهعرف ػ ػػة أس ػ ػػباب العى ػ ػػؼ الج ػ ػػاهعْ ه ػ ػػف كجٍ ػ ػػة ىظ ػ ػػر طمب ػ ػػة جاهع ػ ػػة
الٓرهكؾاستخرجت الباحثة التك اررات كالىسب الهئكٓة كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)15.4
جدكؿ  15.4أسباب العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ.
الرقـ

أسباب العنؼ الجامعي

التكرار

1

أسباب اجتماعية( :الصحبة السيئة ،ودخوؿ غرباء مف خارج الجامعة الى الحرـ

43

النسبة
المئوية
52.32

الجامعي ،وعدـ اهتماـ االهؿ بتربية اوالدهـ التربية االسالمية الصحيحة ،والبيئة
االجتماعية التي ياتي منها بعض الطمبة (االسرية والمدرسية والحي) ،والتفكؾ
االسري ...االـ مطمقة واالب متزوج باخرى ،وعدـ القدرة عمى التعامؿ مع االخريف،
والتفاوت في المستويات االجتماعية والمادية مما يؤدي الى العنؼ والتكسير،
والتعصب(شماؿ/جنوب) العنصرية ،والعشائرية).
2

أسباب نفسية( :الغيرة والرغبة في جذب االنتبار ،واتصاؼ بعض االشخاص بالعصبية

9

10.98

وسرعة االنفعاؿ ،وحب الظهور ولقت النظر لشعور الطالب بالنقص)
3

أسباب أخالقية( :الصراع مف اجؿ فتاة ،واالنحراؼ االخالقي ،وشتـ العرض او الشرؼ

8

9.76

او االلفاظ النابية البذيئة ،والمبس والمعاكسات ،والتناحر مف اجؿ الدفاع عف بنت طمبت
العوف ،المعاكسات بيف الذكور واالناث ،ومبدا االختالط ،واالختالؼ مف اجؿ الحصوؿ
عمى فتاة او مف اجؿ فتاة ،وتناوؿ بعض الطمبة المشروبات الروحية ،وادماف المخدرات
والحشيش).
4

أسباب ادارية( :عدـ وضع قوانيف تمنمع قياـ الطالب بحمؿ ادوات حادة داخؿ الحرـ

8

9.76

الجامعي وعدـ تفتيشهـ عمى البوابة الرئيسية،عودـ تطبيؽ القوانيف الصارمة بحؽ بعض
الطمبة ،وعدـ وضع عقوبات رادعة لمف يقوـ بالعنؼ ،وعدـ اشغاؿ الطمبة بالمحاضرات
بالشكؿ الصحيح المالئـ لمجو الجامعي ،وفقر الجامعات لممجاالت الترفيهية التي تخفؼ
مف التوترات االجتماعية).
5

أسباب اقتصادية( :الحالة االقتصادية المتدنية ،وارتفاع االقساط الجامعية)

8

9.76

6

أسباب دينية( :الميوؿ الفكرية السمبية والمتطرفة ،سب الذات اإللهية ،ضعؼ الوازع

3

3.66

الديني).
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7

أسباب سياسية( :الموقؼ السياسي والحزبي المتشدد ،ضعؼ السيطرة مف قبؿ األمف

3

3.66

الجامعي،الرغبة في التخمص مف السمطة).
مجموع التك اررات

82

%100

ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )15.4أف هف أٌـ أسباب العىؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر طمبػة جاهعػة الٓرهػكؾ
تهثمت فْ (اٖسباب اٚجتهاعٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )43ها ىسبتً( ،)52.32كجاء فػْ الهرتبػة
الثاىٓػػة (اٖسػػباب الىفسػػٓة) حٓػػث بمػػغ عػػدد التكػ اررات ( )9هػػا ىسػػبتً( ،)10.98كجػػاء فػػْ الهرتبػػة الثالثػػة
(اٖسباب اٚخٛقٓة كاٚدارٓػة كاٚقتصػادٓة) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ( )8لكػؿ سػبب هػا ىسػبتً()9.76
لكؿ سبب .كجاء فْ الهرتبة الرابعة (اٖسباب الدٓىٓة كالعكاهؿ كالسٓاسٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ()3
لكؿ سبب ها ىسبتً( )3.66لكؿ سبب.
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 10.1.4نتائج السؤاؿ العاشر :مػا هػي سػبؿ التغمػب عمػى العنػؼ الجػامعي مػف وجهػة نظػر طمبػة
جامعة اليرموؾ؟
لٙجابة عف السؤاؿ العاشػر كهعرفػة سػبؿ التغمػب عمػِ العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر طمبػة جاهعػة
الٓرهكؾ قاهت الباحثة باستخراج التك اررات كالىسب الهئكٓة كذلؾ كها ٌك كاضح فْ الجدكؿ (.)16.4
جدكؿ ( .)16.4سبؿ التغمب عمِ العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ.
الرقـ
1

سبؿ التغمب عمى العنؼ الجامعي مف وجهة نظر طمبة جامعة اليرموؾ
تطبيؽ القوانيف واأل نظمة( :استخداـ اسموب حازـ وشديد مع الطمبة الذيف يتجاوزوف

التكرار

النسبة المئوية

27

%45

القوانيف الجامعية ،واصدار قوانيف تتعمؽ بمعايير دخوؿ اشخاص غرباء الى الجامعة،
وتطبيؽ القوانيف الجامعية وفرضها عمى الجميع ،ووجود عدد كافي مف االمف بيف الطالب
عودـ التساهؿ في تنفيذ العقوبة ،ومنع التجمعات داخؿ الجامعة).
2

التوعية واالرشاد ( :توعية الطالب بالنتائج التي تترتب عمى حاالت العنؼ والشغب داخؿ

15

% 25

الجامعة ،واعطاء برامج توعية ثقافية واسالمية في الجامعات والمدارس ودور الرعاية
والبرامج التمفزيونية واالذاعية ،وتقديـ االرشاد النفسي لمطالب الذيف يعانوف مف العنؼ،
والتوجيه والضبط االسري ،ومشاركة االهؿ في توعية الطالب ،وتوعية االهؿ عف طريؽ
مشاركتهـ في ورشات عمؿ وندوات ثقافية).
3

تفعيؿ ثقافة الحوار( :عدـ اٌهاؿ الحكار ،كتقبؿ اٚخرٓف ،كالتعاهؿ هع اٚخرٓف

14

%23.33

بٍدكء ،كاٚستهاع لٛخرٓف).
4

توفير البرامج واالنشطة( :اشغاؿ الشباب باعماؿ وتعميمهـ حرؼ لتوفير الدخؿ االفضؿ،

4

%6.66

وتحسيف الوضع االقتصادي ،واشغاؿ الشباب بنشاطات داخؿ الجامعة مثؿ الرياضة
والخدمات التطوعية ،وتعميـ الحرؼ النافعة المفيدة ،ومأل وقت الفراغ)
مجموع التك اررات

60

%100

ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )16.4أف هػػف أٌػػـ سػػبؿ التغمػػب عمػػِ العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة
جاهعة الٓرهكؾ تهثمػت فػْ (تطبٓػؽ القػكاىٓف كاٚىظهػة) إذ بمػغ عػدد التكػ اررات ( )27هػا ىسػبتً(،)%45
كجاء فْ الهرتبة الثاىٓة (التكعٓة كاٚرشاد) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )15ها ىسػبتً( ،)%25كجػاء فػْ
95

الهرتبػػة الثالثػػة (تفعٓػػؿ ثقافػػة الح ػكار) حٓػػث بمػػغ عػػدد التك ػ اررات ( )14هػػا ىسػػبتً( .)23.33كجػػاء فػػْ
الهرتبة الرابعة (تكفٓر البراهج كاٚىشطة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )4ها ىسبتً(.)6.66
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الفصؿ الخامس :مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها
 1.5مناقشة نتائج الدراسة
 2.5توصيات الدراسة ومقترحاتها.
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الفصؿ الخامس
مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها
ٌػػدفت الد ارسػػة الػػِ هعرفػػة درجػػة العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل طمبػػة جاهعػػة القػػدس هقارىػػة بطمبػػة جاهعػػة
الٓرهػػكؾ ،كقػػد كشػػفت الد ارسػػة عػػف كجػػكد فػػركؽ إحصػائٓة بػػٓف الجػػاهعتٓف لصػػالح جاهعػػة القػػدس ،لػػذا
ٓتضػػهف ٌ ػػذا الفصػػؿ عرضػ ػان ك ػػاهٛن كهفص ػٛن لهىاقش ػػة ىتػػائج الد ارس ػػة ،كذل ػػؾ لٙجابػػة ع ػػف تس ػػاؤٚت
الدراسة كالتحقؽ هف صحة فرضٓاتٍا.
 1.5مناقشة نتائج الدراسة
 :1.1.5مناقشػػػة نتػػػائج السػػػؤاؿ االوؿ :مػػػا درجػػػة العنػػػؼ الجػػػامعي لػػػدى طمبػػػة جػػػامعتي القػػػدس
واليرموؾ؟
ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )2.4أف الدرجة الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعتْ القدس
كالٓرهكؾ جاءت بدرجة هىخفضة ،حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ هف
كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس ( )2.08هع اىحراؼ هعٓارم قدري ( .)0.79فْ حٓف بمغ الهتكسط
الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )1.72هع اىحراؼ
هعٓارم قدري ( .)0.80أها عف أٌـ هظاٌر العىؼ الجاهعْ كأكثرٌا اىتشا اثر لدل طمبة جاهعتْ القدس
كالٓرهكؾ فقد تهثمت فْ الفقرة رقـ ( )6لدل طمبة الجاهعتٓف كالتْ تىص عمِ (أشجع ﺍلﻁمبة عمِ
ﺍلخﺭَﺝ هو ﺍلقاعة إذا تأخﺭ عضك ٌٓئة التدرٓس عف ﺍلهحاضﺭﺓ) بهتكسط حسابْ قدري ()3.09
هعبرة عف درجة هتكسطة لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذي الفقرة لدل
طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )2.40هعبرة عف درجة هتكسطة أٓضا.
98

كجاء فْ الهرتبة الثاىٓة الفقرة رقـ ( )3لدل طمبة الجاهعتٓف التْ تىص عمِ (أشجع زهٛئْ عمِ
اٚعتراض إذا غٓرت ﺍلجاهعة ﺍلهىاٌج ﺍلﺩﺭﺍسٓة ).بهتكسط حسابْ قدري ( )2.97هعبرة عف درجة
هتكسطة أٓضا لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذي الفقرة لدل طمبة جاهعة
الٓرهكؾ ( )2.26هعبرة عف درجة هىخفضة ،كجاء فْ الهرتبة الثالثة طمبة الجاهعتٓف الفقرة رقـ ()18
كالتْ تىص عمِ (ﺍﺭفﺽ ا٘لتزاـ بالزم ﺍلهَحﺩ إذا ﻁمﺏ هىْ ا٘لتزاـ) بهتكسط حسابْ قدري ()2.49
هعبرة عف درجة هتكسطة كذلؾ لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف بمغ الهتكسط الحسابْ لٍذي الفقرة
لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )2.09هعبرة عف درجة هىخفضة.
أٓضا جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة لدل طمبة جاهعة القدس الفقرة رقـ ( )27كالتْ تىص عمِ (افتح ىغهة
فْ ﺍلهَبآؿ أثىاء ﺍلهحاضﺭﺓ هو ﺍجؿ ﺍلتشَٓﺵ عمِ اٖستاذ) بهتكسط حسابْ قدري ( )1.67هعبرة
عف درجة هىخفضة .فْ حٓف جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ الفقرة رقـ ( )1كالتْ
تىص عمِ (أشارؾ فْ ﺍلشجاﺭ داخؿ الجاهعة) بهتكسط حسابْ قدري ( )1.30هعبرة عف درجة
هىخفضة.
اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة القادرم ( )2008التْ تكصمت إلِ أف درجة الهٓؿ إلِ
العىؼ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ هىخفضة ،فْ حٓف اختمفت هع ىتائج دراسة عبد ا﵀ كأبك فخٓذة
( )2007التْ بٓىت أف ٌىاؾ ىسبة ( )%46.9لدٍٓـ درجة هتكسطة هف العىؼ ،كٌىاؾ()%13.8
لدٍٓـ درجة هىخفضة هف العىؼ ك( )%39.2هف الطمبة لدٍٓـ درجة هف العىؼ بشكؿ عاؿ كٌذا
هؤشر عمِ كجكد درجة هتكسطة هف العىؼ لدل طمبة جاهعة القدس ،كذلؾ اختمفت هع ىتائج دراسة
حسٓف ( )2014التْ بٓىت أف العىؼ جاء بدرجة هتكسطة ،كدراسة حهاد ( )2012التْ أظٍرت
الىتائج أف درجة هٓؿ الطمبة إلِ العىؼ كاف هتكسطا ،كدراسة الهخارٓز ( )2006التْ بٓىت أف درجة
اىتشار أشكاؿ العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات الرسهٓة هتكسطة ،كذلؾ اختمفت هع ىتائج دراسة الشرعة
( )2013التْ أظٍرت الىتائج أف درجة شٓكع العىؼ الجاهعْ جاءت بدرجة هرتفعة ،كدراسة بسٓكىْ
كالصباف ( )2011التْ أظٍرت كجكد درجة هرتفعة هف هظاٌر العىؼ الجاهعْ لدل الطالبات،
كدراسة أبك زٌرم كالزعاىٓف كحهد ( )2008التْ أشارت الىتائج إلِ كجكد هستكل ِ
عاؿ هف العىؼ لدل
الطٛب.
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كتعزك الباحثة السبب فْ كجكد درجة هىخفضة هف العىؼ الجاهعْ لدل طمبة الجاهعتٓف إلِ أف ذلؾ
ٓعكد إلِ الفئة الهستٍدفة فْ الدراسة التْ تهثمت فْ طمبة الجاهعات ،حٓث أف ٌؤٚء الطمبة ٓىتهكا
إلِ هجتهع تربكم هتحضر هثقؼ ٓؤهف بالحكار فْ حؿ الهشاكؿ ،خاصة بعد أف تعرضت العدٓد هف
الجاهعات لهشاحىات كاشتباكات عىٓفة داخؿ حرهٍا الجاهعْ ،كها ىتج عف ذلؾ هف اضطرابات
كتعطٓؿ لمجاهعات ،كبالتالْ أصبح الطمبة ٓدرككا جٓدا ها قد ٓتسبب بً العىؼ الجاهعْ هف هشكٛت
 ٚتحهد عقباٌا ،با٘ضافة إلِ الضكابط القاىكىٓة التْ تكقع العقكبة عمِ الفرد الذم ٓهارس العىؼ.
لكف ٓٛحظ هف خٛؿ الىتائج أىً كبالرغـ هف كجكد درجة هىخفضة هف العىؼ الجاهعْ إ ٚأف طمبة
جاهعتْ الٓرهكؾ كالقدس أظٍركا بدرجة هتكسطة هٓمٍـ إلِ (تشجٓع ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلخﺭَﺝ هو ﺍلقاعة
إذا تأخﺭ عضك ٌٓئة التدرٓس عف ﺍلهحاضﺭﺓ) حٓث جاءت ضهف أٌـ هظاٌر العىؼ الجاهعْ
كأكثرٌا اىتشا ار لدل طمبة جاهعتْ القدس كالٓرهكؾ ،كٌذا قد ٓعكد حسب رأم الباحثة إلِ طبٓعة عضك
احترهً ،إ ٚاىً ٓهكف القكؿ أف طبٓعة العٛقة
ٌٓئة التدرٓس كقدرتً عمِ التعاهؿ هع الطمبة كحبٍـ لً ك ا
بٓف الهشرؼ كالطالب قد تككف هصحكبة عادة ببعض الهشاحىات كالتكترات حتِ لك لـ تكف ظاٌرة،
كبالتالْ قد ٓككف تعبٓر الطمبة بٍذي الطرٓقة عف رفضٍـ لسمكؾ(عضك ٌٓئة التدرٓس) ٌك أقرب إلِ
اٖسمكب السمهْ ،عمها باف تأخر عضك ٌٓئة التدرٓس عف الهحاضرة ٌك سمكؾ هرفكض ،كبها أف
ٓعدكف أف ذلؾ حؽ هف حقكقٍـ فإىٍـ ٓعبركف عف رفضٍـ لٍذا السمكؾ بالتحرٓض عمِ الخركج
الطمبة ّ
هف القاعة إذا ها تأخر عضك ٌٓئة التدرٓس.
أٓضا كذلؾ الحاؿ بخصكص الجاهعة كأسالٓبٍا فْ التعاهؿ هع الطمبة ،خاصة إذا ها قاهت بتغٓٓر
هىاٌجٍا الدراسٓة حٓث أظٍر طمبة جاهعة القدس درجة هتكسطة بٓىها أظٍر طمبة الٓرهكؾ درجة
هىخفضة عمِ الفقرة (أشجع زهٛئْ عمِ اٚعتراض إذا غٓرت ﺍلجاهعة ﺍلهىاٌج ﺍلﺩﺭﺍسٓة) ،كٌذا قد
ٓتفؽ هع كجكد درجة هىخفضة هف العىؼ لدل طمبة كمتا الجاهعتٓف ،خاصة كاف تشجٓع الطمبة عمِ
اٚعتراض قد ٓككف هف كجٍة ىظر الطمبة أهر آجابْٓ ،ظٍر الطالب هف خٛلً اٌتهاهً بزهٛئً
كالهجهكعة التْ ٓىتهْ إلٍٓا ،لذا عبر الطمبة عف رأٍٓـ عف ذلؾ برفضٍـ كتشجٓعٍـ عمِ اٚحتجاج.
أها عف الفقرة التْ جاءت فْ الهرتبة الثالثة كالتْ تىص عمِ (أﺭفﺽ اٚلتزاـ بالزم ﺍلهَحﺩ إذا ﻁمﺏ
هىْ اٚلتزاـ) حٓث جاءت بدرجة هىخفضة لدل طمبة الجاهعتٓف كبىفس الترتٓب ،كٌذا قد ٓعكد إلِ
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طبٓعة الطمبة فْ ٌذي الهرحمة هف العهر ،عمِ اعتبار أف الطالب كصؿ إلِ هرحمة ٓستطٓع فٍٓا
اختٓار حٓاتً بىفسً كلككىٍـ طمبة فْ الجاهعات ٓجب أف ىىظر الٍٓـ عمِ أىٍـ كصمكا إلِ هرحمة
هتحررة هف جهٓع القٓكد عمِ اعتبار أف الزم الهكحد أحد تمؾ القٓكد التْ تفرض عمِ الطمبة.
أٓضا تظٍر الىتائج أف الفقرة (أفتح ىغهة فْ ﺍلهَبآؿ أثىاء ﺍلهحاضﺭﺓ هو أجؿ ﺍلتشَٓﺵ عمِ
اٖستاذ) جاءت فْ الهرتبة اٖخٓرة لدل طمبة جاهعة القدس ،فْ حٓف جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة لدل
طمبة جاهعة الٓرهكؾ الفقرة (أشارؾ فْ ﺍلشجاﺭ داخؿ الجاهعة) بدرجة هىخفضة لدل طمبة كمتا
الجاهعتٓف .حٓث ٓظٍر الطمبة فْ ٌذا الجاىب رفضٍـ التاـ لمسمككٓات الهىبكذة داخؿ الجاهعة خاصة
فٓها ٓتعمؽ بالتشكٓش عمِ اٖستاذ داخؿ الحصة التعمٓهٓة أك حتِ فٓها ٓتعمؽ بالهشاركة فْ الشجار
داخؿ الجاهعة ،كٌذا ٓؤكد عمِ رفض الطمبة لمعىؼ ،كعدـ تقبمٍـ ٖم سمكؾ ٓؤدم إلًٓ هف كجٍة
ىظرٌـ.
 2.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني:
هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≥ 0.05في متوسطات العنؼ الجامعي
لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغيرات (التخصص ،والسنة الدراسية)؟
كاىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضٓات الصفرٓة ( )2-1كفٓها ٓمْ هىاقشة ىتائج فحصٍا:
 .1.2.1.5مناقشة نتائج الفرضية األولى:
 ٚتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات استجابات عينة
الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص.
ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )3.4اىػػً  ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل ( )α ≥ 0.05فػػْ
هتكسػػطات العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل طمبػػة جاهعػػة القػػدس تعػػزل لهتغٓػػر التخصػػص ،حٓػػث بمػػغ الهتكسػػط
الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة لمعىؼ الجاهعْ لدل الطمبة الذٓف تخصصاتٍـ (كمٓات عمهٓػة)،)2.07( ،
بٓىهػػا بمػػغ الهتكسػػط الحسػػابْ لػػدل الطمبػػة الػػذٓف تخصصػػاتٍـ (كمٓػػات إىسػػاىٓة) )2.10( ،كهػػا تبػػٓف أف
قٓهة (ت) الهحسكبة ( )-0.462عىد هستكل الدٚلة ( ،)0.644كبىاء عمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة
اٖكلِ.
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كٌذا ٓتفؽ هػع ىتػائج د ارسػة عبػد ا﵀ كأبػك فخٓػذة ( )2007التػْ أجرٓػت عمىطمبػة جاهعػة القػدس كبٓىػت
عدـ كجكد فركؽ دالة بٓف الطمبة ذكم التخصص العمهْ كاٖدبْ.
كتعػػزك الباحثػػة السػػبب فػػْ ذلػػؾ إلػػِ طبٓعػػة الهقػػررات الد ارسػػٓة فػػْ جاهعػػة القػػدس ،حٓػػث ٓتمقػػِ الطمبػػة
عمِ اختٛؼ تخصصاتٍـ هقررات ثقافٓة كأخرل إجبارٓػة ،كٌػذي الهقػررات ٓ ٚسػتثىِ هىٍػا طالػب هٍهػا
كاف تخصصً ،كبالتالْ فاف طبٓعة الهساقات داخؿ ٌذي الجاهعات قد  ٚتختمؼ فْ تىهٓة بعػض القػٓـ
لػػدل الطمبػػة عمػػِ اخػػتٛؼ تخصصػػاتٍـ ،التػػْ تػػؤثر عمػػِ سػػمككٓاتٍـ كرفضػػٍـ لسػػمكؾ العىػػؼ خاصػػة
داخػػؿ الجاهعػػة ،حٓػػث قػػد ٓمعػػب الهىٍػػاج الد ارسػػْ كاٖسػػاتذة كػػذلؾ البٓئػػة الهحٓطػػة بصػػفة عاهػػة دكر
أساس ػػْ ف ػػْ تىهٓ ػػة الجاى ػػب اٖخٛق ػػْ ل ػػدل الطمب ػػة بص ػػكرة عاه ػػة ،كٌ ػػذا ب ػػدكري أدل إل ػػِ كج ػػكد درج ػػة
هىخفضة هف العىؼ لدل طمبة جاهعة القدس.
 .2.2.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى ( )α ≥ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات عينػة
الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير السنة الدراسية.
ٓتضػػح هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ اىػػً  ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل ( )α ≥ 0.05م
هتكسطات العىؼ الجاهعْ لدل طمبة جاهعػة القػدس تبعػا لهتغٓػر السػىة الد ارسػٓة ،فقػد بمغػت قٓهػة (ؼ)
الهحسػػكبة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمعىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة جاهعػػة القػػدس ( )1.592عىػػد
هستكل الدٚلة ( ،)0.190كبىاء عمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة الثاىٓة.
كٌذا ٓتفؽ هع ىتائج دراسة عبد ا﵀ كأبك فخٓذة ( )2007التْ أجرٓت عمىطمبة جاهعة القدسكبٓىت عدـ
كجكد فركؽ دالة بٓف الطمبة تبعا لهتغٓر السىة الدراسٓة.
كترل الباحثة أف السبب فْ ذلؾ قد ٓعكد إلِ تمؾ الظركؼ اٚجتهاعٓة كالسٓاسٓة التْ ٓعٓشٍا جهٓع
الطمبة عمِ اختٛؼ سىكاتٍـ الدراسٓة فْ فمسطٓف ،كها أف العىؼ هرفكض هف كجٍة ىظرٌـ عمِ
اختٛؼ سىكاتٍـ الدراسٓة ،فإذا كاف طمبة سىة أكلِ قد اىتقمكا هف الهرحمة الثاىكٓة القائهة عمِ اٖىظهة
الهدرسٓة التْ تتسـ باٚىضباط كالتعمٓهات الهدرسٓة ،كٌذا بدكري قد ٓككف لٍا تأثٓراتً الخاصة عمِ
ٌؤٚء الطمبة كعدـ تقبمٍـ لسمكؾ العىؼ ،فاف طمبة سىة رابعة قد ٓككىكا تأثركا أٓضا بها تمقكي داخؿ
الجاهعة هف هكاد كهكضكعات تعمٓهٓة جعمتٍـ أكثر كعٓا كرفضا لمعىؼ الجاهعْ .كذلؾ ٓهكف القكؿ
إف الهجتهع الفمسطٓىْ ٓتهٓز بكجكد اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ كٌذا بدكري أكجد الكثٓر هف القكل السٓاسٓة
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كالتٓارات الحزبٓة كالجاذبات الهختمفة ،كاف اىتهاء ٌؤٚء الطمبة لهثؿ ٌذي اٖحزاب ٓ ٚقؼ عىد هستكل
تعمٓهْ هحدد ،فالجهٓع دكف استثىاء قد ٓتأثر بأفكار تمؾ اٖحزاب كالهىظهات ،التْ تشجع عمِ
هقاكهة اٚحتٛؿ كرفض سمكؾ العىؼ داخؿ الجاهعات.
 3.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث
هؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات اسػتجابات عينػة
الدراسػػة عػػف العنػػؼ الجػػامعي لػػدى طمبػػة جامعػػة اليرمػػوؾ تعػػزى لمتغيػػرات (التخصػػص ،والسػػنة
الدراسية)؟
كاىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضٓات الصفرٓة ( )2-1كفٓها ٓمْ هىاقشة ىتائج فحصٍا:
 .1.2.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
 ٚتوجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد المسػتوى ( )α ≥ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات عينػة
الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة اليرموؾ تعزى لمتغير التخصص.
ٓتبٓف هف الجػدكؿ ( )4.4اىػً  ٚتكجػد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة عىػد الهسػتكل فػْ هتكسػطات العىػؼ
الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ تعزل لهتغٓر التخصص ،حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجػة
الكمٓػػة لمعىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل الطمبػػة الػػذٓف تخصصػػاتٍـ (كمٓػػات عمهٓػػة) ،)1.80( ،بٓىهػػا بمػػغ الهتكسػػط
الحسابْ لدل الطمبة الػذٓف تخصصػاتٍـ (كمٓػات إىسػاىٓة) )1.66( ،كهػا تبػٓف أف قٓهػة (ت) الهحسػكبة
( )1.885عىد هستكل الدٚلة ( ،)0.060كبىاء عمًٓ تـ قبكؿ الفرضٓة الصفرٓة الثالثة.
كٌذا ٓتفػؽ هػع هجهكعػة هػف الد ارسػات التػْ طبقػت عمػِ الجاهعػات اٖردىٓػة ،فقػد بٓىػت د ارسػة الركاشػدة
( )2013عػػدـ كجػػكد فػػركؽ إحصػػائٓة تعػػزل ٖثػػر التخصػػص .ككػػذلؾ د ارسػػة القػػادرم ( )2008التػػْ
أشػارت إلػِ عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة فػػْ الهٓػؿ إلػِ العىػؼ تعػزل لهتغٓػر الكمٓػة .كد ارسػػة
عمٓهات ( )2006كدراسة الطكٓؿ ()2011التْ أظٍػرت اىػً  ٚتكجػد فػركؽ تبعػا لمتخصػص ،فػْ حػٓف
اختمؼ هع ها كشفت عىً ىتائج الشرٓفٓف ( )2009التْ بٓىت كجكد فركؽ فْ هتكسطات الهٓؿ لمعىػؼ
تبعا لهتغٓر الكمٓة لصالح طمبة الكمٓات العمهٓة.
كلعؿ السبب فْ عػدـ كجػكد فػركؽ ٓرجػع -حسػب رأم الباحثػة -إلػِ أف بعػض الهقػ اررات اٚجبارٓػة فػْ
الجاهعة اك حتِ اٚختٓارٓة هىٍا كالهتهثمة فْ هقػررات التربٓػة الكطىٓػة كالهدىٓػة التػْ تمغػْ الفػركؽ بػٓف
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هختمؼ التخصصات قد ٓككف لٍػا اثارٌػا آٚجابٓػة فػْ خفػض درجػة العىػؼ لػدل الطمبػة بصػكرة عاهػة،
كبالتالْ أظٍرت الىتائج عدـ كجكد فركؽ تبعا لهتغٓر التخصص فْ كمتا الجاهعتٓف (القػدس كالٓرهػكؾ)
فالجهٓع ٓرفض العىؼ عمِ اختٛؼ تخصصاتٍـ.
 .2.2.1.5مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى ( )α ≥ 0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات عينػة
الدراسة عف العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة اليرموؾ تعزى لمتغير السنة الدراسية.
ٓتضػػح هػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة عىػػد الهسػػتكل الد ارسػػٓة ،فقػػد بمغػػت قٓهػػة
(ؼ) الهحسػػكبة عمػػِ الدرجػػة الكمٓػػة لمعىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر ( )α ≥ 0.05فػػْ هتكسػػطات
العىػػؼ الجػػاهعْ لػػدل طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ تبعػػا لهتغٓػػر السػػىة طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ ( )3.077عىػػد
هسػػتكل الدٚلػػة ( ،)0.027حٓػػث كاىػػت الفػػركؽ بػػٓف الطمبػػة لصػػالح الطمبػػة الػػذٓف هسػػتكٓاتٍـ الد ارسػػٓة
(سىة رابعة فأعمِ) .الذٓف هستكٓاتٍـ الدراسٓة (سىة أكلِ) كبٓف الطمبة الذٓف هسػتكٓاتٍـ الد ارسػٓة (سػىة
رابعة فأعمِ)
اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع جاءت بً هجهكعة هف الدراسات اٖردىٓة إذ بٓىػت د ارسػة حسػٓف ()2014
التػػْ أجرٓػػت عمػػِ البٓئػػة اٖردىٓػػة ،أف ٌىػػاؾ فركقنػػا بػػٓف طمبػػة الهسػػتكل اٖكؿ ككػػؿ هػػف الثالػػث كال اربػػع
لصالح الثالث كالرابع فْ تحدٓد اٖسباب الهؤدٓة لمعىؼ ،كذلؾ اتفقت هع دراسة الطكٓؿ ( )2011التْ
بٓىت جكد فركؽ فْ العكاهؿ الهسببة لمعىؼ الهجتهعْ تعػزل لهتغٓػرات الهسػتكل الد ارسػْ لصػالح طمبػة
سىة ثالثة كرابعة ،فْ حٓف اختمفت هع هػا جػاءت بػً د ارسػة الركاشػدة ( )2013التػْ تكصػمت إلػِ عػدـ
كجكد فركؽ إحصائٓة تعزل لهتغٓر السىة الدراسٓة فػْ جهٓػع عكاهػؿ العىػؼ ،كد ارسػة القػادرم ()2008
التْ أشارت إلِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ الهٓؿ إلِ العىؼ تعػزل لهتغٓػرم التخصػص
كالهستكل الدراسْ.
كترل الباحثة أف كجكد فركؽ فْ هستكل العىؼ الجاهعْ لصالح طمبة السىة الرابعة ٓعىْ أىً كمها تقدـ
الطػٛب فػْ هسػتكل الد ارسػة ازدادت الهشػاحىات كاٖحقػاد بػٓف فئػات الطمبػة بسػبب تراكهػات السػىكات
اٖكلػػِ؛ حٓػػث ٓػػدفع الشػػباب الجػػاهعْ ثهػػف غٓػػاب سٓاسػػات فاعمػػة ٚسػػتٓعابٍـ كدهجٍػػـ ،بػػؿ ٓشػػعركف
بههارسات عىٓفة تتعمؽ اكثر كتتهاشِ هع العىؼ ٚىً ٓكجد استٓعاب لمطمبة ،آضا ٓهكف
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القػػكؿ أىػػً كمهػػا تقػػدـ الطالػػب فػػْ الد ارسػػة أصػػبح أكثػػر عىفػان هػػف الطالػػب الجدٓػػد ٚف الطالػػب فػػْ السػػىة
اٖكلػػِ كحتػػِ الثاىٓػػة لػػٓس لدٓػػً تصػػكر كاضػػح حػػكؿ الجاهعػػة كأجكائٍػػا با٘ضػػافة إلػػِ ىظرتػػً آٚجابٓػػة
لمجاهع ػة ،بٓىهػػا طمبػػة سػػىة رابعػػة فهػػف ا لهحتهػػؿ أف ٓككى ػكا قػػد هػػركا بػػالكثٓر هػػف الظػػركؼ كاٖحػػداث،
كعآشكا الكثٓر هػف ظػركؼ العىػؼ الجػاهعْ أثىػاء هسػٓرتٍـ التعمٓهٓػة ،كبالتػالْ فػاف ٌػذا اىعكػس عمػٍٓـ
كأدل إلِ كجكد درجة أعمِ لدٍٓـ هف العىؼ رغـ أف ٌذي الدرجة هىخفضة.
 4.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع:
هؿ توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطات اسػتجابات عينػة الدراسػة عػف العنػؼ الجػامعي
لدى طمبة جامعة القدس مقارنة بطمبة جامعة اليرموؾ؟
كلٙجابة عف ٌذا السؤاؿ جرل تحكٓمً إلِ فرضٓة صفرٓة عمِ الىحك أتْ:
 1.5.1.5مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بيف متوسطات العنؼ
الجامعي لدى طمبة جامعة القدس مقارنة بطمبة جامعة اليرموؾ.
ٓتضح هف الجدكؿ ( )8.4وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α ≥ 0.05بيف
متوسطات العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعة القدس مقارنة بطمبة جامعة اليرموؾ إذ كاىت الفركؽ
لصالح طمبة جاهعة القدس ،فقد بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة(  )-7.060لمعىؼ
الجاهعْ لدل طمبة جاهعة القدس ( )2.8بٓىها بمغ الهتكسط الحسابْ عمِ الدرجة الكمٓة لمعىؼ
الجاهعْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ ( )1.73كها أىً تبٓف أف قٓهة ت= الدٚلة( ) 0.05كتبعا لكجكد
فركؽ فاف ٌذا ٓدعك إلِ رفض الفرضٓة الصفرٓة الخاهسة.
كتعزك الباحثة السبب فْ كجكد درجة أعمِ هف العىؼ لدل طمبة جاهعة القدس إلِ حالة ا٘حباط
الشدٓدة التْ ٓعاىْ هىٍا الطمبة فْ ٌذي الجاهعة بشكؿ خاص ىتٓجة تعرض الطمبة لهضآقات جٓش
اٚحتٛؿ الهستهرة ،ككجكد جدار الفصؿ العىصرم بصكرة هٛصقة لجاهعة القدس ،كها أف الظركؼ
السٓاسٓة كاٚقتصادٓة كههارسات اٚحتٛؿ الهتكاصمة ضد الطمبة جعمتٍـ ٓشعركا بىكع هف التكتر
كا٘حباط ،كذلؾ فاف الظركؼ الهعٓشٓة كعدـ تكفر فرص العهؿ بصكرة هىتظهة ىتٓجة اٚغٛقات
الهتكررة كالحصار أحٓاىا هها ٓعىْ عدـ قدرة ٌؤٚء الطمبة عمِ تكفٓر هستمزهاتٍـ الشخصٓة ٚ ،بؿ
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كعدـ قدرتٍـ عمِ دفع اٖقساط الجاهعٓة أحٓاىا هها ٓجعمٍـ أكثر تكت ار كاىفعا ٚكٌذا بدكري ٓىعكس
عمِ هٓمٍـ لمعىؼ ،كذلؾ فاف اٚضرابات الهتكررة هف قبؿ هكظفك جاهعة القدس ىتجٓة عدـ دفع
ركاتبٍـ كها ترتب عمِ ذلؾ هف تعطٓؿ لمدراسة ،كخمؿ فْ الىظاـ التعمٓهْ لمجاهعة بصكرة ظاٌرة،
كترتب عمِ ذلؾ زٓادة اٚعباء الهادٓة الهترتبة عمِ الطمبة باٚضافة الِ تاخر تخرج البعض هىٍـ،
كؿ ٌذا قد ٓككف ساٌـ فْ زٓادة درجة العىؼ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس بصكرة اكثر هف
طمبة جاهعة الٓرهكؾ رغـ اف درجة فْ كمتا الجاهعتٓف جاءت بدرجة هىخفضة.

مناقشة نتائج المقابالت

 .5.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ السادس :ما درجة رضا طمبة جامعة القدس عف العنؼ الجامعي؟
ٓتبػٓف هػف الجػدكؿ السػابؽ ( )10.4أف غالبٓػة طمبػة جاهعػة القػدس غٓػر ارضػٓف العىػؼ الجػاهعْ إذ
بمغ عدد التك اررات ( )13ها ىسبتً( ،)61.90فْ حٓف أكد ( )4هبحكثٓف هف الذٓف تهت هقػابمتٍـ عمػِ
أىٍـ ٓؤٓدكف العىؼ (أحٓاىا) ها ىسبتً( ،)19.05بٓىها أكد ( )3هبحكثٓف هف الػذٓف تهػت هقػابمتٍـ عمػِ
أىٍـ (ىعـ) ٓؤٓػدكف العىػؼ هػا ىسػبتً( ،)14.29فػْ حػٓف رفػض هبحػكث كاحػد هػف الػذٓف تهػت هقػابمتٍـ
ا٘جابة عمِ ٌذا السؤاؿ أم ها ىسبتً (.)4.77
كتػػرل الباحثػػة أف الىسػػبة اٖعمػػِ هػػف الطمبػػة الػػذٓف اظٍػػركا رفضػػٍـ لمعىػػؼ الجػػاهعْ ههػػا ٓعىػػْ ذلػػؾ أف
سػػمكؾ العىػػؼ هرفػػكض بصػػكرة عاهػػة ،كاف العىػػؼ بكافػػة أشػػكالً هرفػػكض هػػف كجٍػػة ىظػػرٌـ ،رغػػـ أف
ٌىالؾ بعض الطمبة الذٓف أظٍركا تقبمٍـ لٍذا السمكؾ،إذأف ذلؾ قد ٓعكد إلِ كجكد اٚحػتٛؿ ا٘سػرائٓمْ
كههارسػتً القهعٓػة ضػدٌـ ،كتػأثٓر اٚحػتٛؿ ا٘سػرائٓمْ كعٛقتػً الهباشػرة فػْ خمػؽ حالػة هػف العىػؼ
لقطاع كبٓر فْ الهجتهع الفمسطٓىْ كٌك الطمبة ،كٌذا بدكري جعمٍـ ٓفكركا بطرٓقة هختمفة ىكعػا هػا عػف
طمبػػة جاهعػػة الٓرهػػكؾ ،كلكػػف بػػالرغـ هػػف ذلػػؾ أظٍػػرت ىتػػائج ٌػػذا السػؤاؿ أف الىسػػبة اٖعمػػِ هػػف الطمبػػة
ترفض ٌذا السمكؾ ك ٚتؤٓدي.
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 6.1.5منا قشػػة نتػػائج السػؤاؿ السػػابع :مػػا أسػػباب العنػػؼ الجػػامعي مػػف وجهػػة نظػػر طمبػػة جامعػػة
القدس؟
ٓتبػٓف هػف الجػدكؿ ( )11.4أف هػف أٌػـ أسػباب العىػؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر طمبػة جاهعػة القػدس
تهثمت فْ (العكاهؿ اٚجتهاعٓة) حٓث بمغ عدد التكػ اررات ( )21هػا ىسػبتً( ،)34.44كجػاء فػْ الهرتبػة
الثاىٓة (العكاهػؿ الىفسػٓة) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ( )16هػا ىسػبتً( ،)26.24كجػاء فػْ الهرتبػة الثالثػة
(العكاه ػػؿ السٓاس ػػٓة) حٓ ػػث بم ػػغ ع ػػدد التكػ ػ اررات ( )12ه ػػا ىس ػػبتً( .)19.67كج ػػاء ف ػػْ الهرتب ػػة الرابع ػػة
(العكاهػػؿ اٚقتص ػػادٓة) حٓ ػػث بم ػػغ ع ػػدد التكػ ػ اررات ( )5ه ػػا ىس ػػبتً( .)8.20كج ػػاء ف ػػْ الهرتب ػػة الخاهس ػػة
(العكاهؿ اٚدارٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )4هػا ىسػبتً( .)6.56كجػاء فػْ الهرتبػة السادسػة كاٚخٓػرة
(العكاهؿ اٚكادٓهٓة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )3ها ىسبتً(.)4.92
كٓبدك أف تأثر أفراد الهجتهع بالعكاهؿ اٚجتهاعٓة لً الدكر اٖكبر فْ أىهاط سمككٍـ ،ههاأدل إلِ
تأثٓر عمِ كجكد العىؼ لدل طمبة جاهعة القدس ،حٓث اف البٓئة
اعتبار العكاهؿ اٚجتىهاعٓة أكثر نا
اٚجتهاعٓة التْ ٓىشئ فٍٓا الطالب الهىتهْ لجاهعة القدس ٌْ بٓئة هتأثرة بههارسات اٚحتٛؿ

ا٘سرائٓمْ ،فاٚحتٛؿ ٓ ٚقتصر تٍدٓدي عمِ الطمبة فْ الجاهعات كاىها استٍدؼ كؿ شْء فْ الحٓاة
العاهة لمهكاطف الفمسطٓىْ ،حٓث أف البٓئة التْ ٓىتهْ إلٍٓا الفرد قد تتأثر بعكاهؿ هختمفة ،هف أٌهٍا
ا٘حباط الىاتج عف الكضع السٓاسْ العاـ .كٌذا ٓتفؽ هع ها جاءت بً ىظرٓة ا٘حباط التْ بٓىت أف
البٓئة ٌْ التْ تتسبب فْ ا٘حباط لمفرد كتدفعً دفعان ىحك العىؼ ،بهعىِ أف البٓئة الهحبطة التْ ٚ
تساعد الفرد عمِ تحقٓؽ ذاتً كالىجاح فٍٓا تدفعً ىحك العىؼ ،كتؤكد ٌذي الىظرٓة باف كؿ عىؼ ٓسبقً
هكقفان إحباطٓا(الشرعة.)2013 ،
أ ها عف العكاهؿ الىفسٓة كالتْ جاءت فْ الهرتبة الثاىٓة فٍْ غالبا ها تتاثر بالظركؼ اٚجتهاعٓة
الهحٓط ة ،كها ٓكتسبً الفرد هف صفات كسهات كسمكؾ اثىاء هسٓرة حٓاتً ،حٓث ٓمعب الجاىب الىفسْ
لمفرد دكر بارز فْ زٓادة العىؼ اك اىخفاضً لدل البعض ،كبالتالْ فاف طمبة جاهعة القدس الذٓف
ٓعاىكا هف هجهكعة ظركؼ قاٌرة هرت بٍا جاهعة القدس تهثؿ أبرزٌا فْ عدـ قدرة الطالب عمِ تسدٓد
اٖقساط كالرسكـ الجاهعٓة كاضرابات الهكظفٓف داخؿ الجاهعة كها ترتب عمِ ذلؾ هف تعطٓؿ لمدراسة
هها تسبب فْ كجكد هشاكؿ لدل البعض الطمبة بسبب تاخرٌـ فْ الدراسة كعدـ تخرجٍـٌ ،ذا
باٚضافة الِ الهشاحىات الحزبٓة داخؿ الجاهعة كها ٓىتج عف ذلؾ هف خٛفات كهشاجرات ،إذ
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أصبحت الجاهعات الفمسطٓىٓة هٓداىان خصبان لمىقاشات السٓاسٓة الحادة التْ سرعاف ها تىقمب إلِ
هشاحىات كضرب بآٖدم كشتـ ،كتحطٓـ لمههتمكات ،ىتٓجة الخٛفات الهستهرة كالجدؿ العقٓـ ،كٓبقِ
الطالب هحتا ار أهاـ ٌذي الخٛفات كالتجاذبات السٓاسٓة الهىعكسة عمِ الحٓاة الجاهعٓة .كذلؾ ههارسة
اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ كها ٓعٓشً الطالب الفمسطٓىْ هف ظركؼ كقٍر كتٍدٓد دائـ لحٓاتً ٓجعمً ٓشعر
بىكع هف التكتر كاٚىفعاؿ الىاتج عف القٍر الدائـ ،كبالتالْ فاف تكلد العىؼ لدًٓ شْء طبٓعْ ىتٓجة
ٌذي الههارسات .كبالتالْ جاءت العكاهؿ السٓاسٓة فْ الهرتبة الثالثة حٓث اف كجكد اٚحتٛؿ
اٚسرائٓمْ كههارساتً القهٓعة  ٚبد كاف تزٓد هف درجة العىؼ لدل الطمبة ىتٓجة الكبت كالخكؼ،
باٚضاقة الِ القمؽ عمِ الهستقبؿ.
أها عف السبب الخاهس فْ ٌذي الدراسة فقد تهثؿ فْ العكاهؿ ا٘دارٓة كالهتهثمة فْ سٓاسات إدارة
الجاهعة  ،كقد تتهثؿ ٌذي العكاهؿ فْ تعىت ا٘دارة كالٍٓئة التدرٓسٓة فْ بعض الهكاقؼ ،كعدـ هراعاة
ظركؼ الطمبة ،كاتخاذ ق اررات صارهة بحؽ الطالب بدكف سابؽ إىذار ،هها ٓترتب عمًٓ كجكد حالً هف
عدـ الرضا داخؿ الجاهعة كبالتالْ كجكد حالة هف العىؼ.
أها بخصكص العاهؿ السادس كالهتهثؿ فْ العكاهؿ اٖكادٓهٓة حٓث أف عدـ قدرة الطالب عمِ هتابعة
درستً بالصكرة ا٘ٓجابٓة ٓؤدم الِ فشمً فْ دراستً كعدـ قدرتً عمِ هكاكبة التعمٓـ هها ٓجعمً
ا
ٓشعر بالغٓرة ههف حكلً ،كٌذا بدركي ٓخمؽ لدًٓ حالة هف التكتر كالعىؼ.
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 7.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الثامف :ما سبؿ التغمب عمى العنػؼ الجػامعي مػف وجهػة نظػر طمبػة
جامعة القدس؟
ٓتضػػح هػػف الجػػدكؿ ( )12.4أف هػػف أٌػػـ سػػبؿ التغمػػب عمػػِ العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة
جاهعة القدس تهثمت فْ (التكعٓة كاٚرشاد) حٓث بمغ عػدد التكػ اررات ( )17هػا ىسػبتً( ،)44.72كجػاء
فْ الهرتبة الثاىٓة (تطبٓؽ اٚىظهػة كالقػكاىٓف) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ( )8هػا ىسػبتً( ،)21.04كجػاء
فْ الهرتبة الثالثة (تفعٓػؿ سٓاسػة الحػكار) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ( )7هػا ىسػبتً( .)18.41كجػاء فػْ
الهرتبة الرابعة (التكاتؼ فْ هكاجٍة اٚحتٛؿ) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )6ها ىسبتً(.)15.84
كتعزك الباحثة السبب فْ إجهاع الطمبة الذٓف تهت هقػابمتٍـ عمػِ التكعٓػة هػف خػٛؿ الىشػرات كالىػدكات
كالهحاضرات إلِ شعكر ٌؤٚء الطمبة بأٌهٓة براهج التكعٓة كفاعمٓتٍا فْ تعدٓؿ السمكؾ العىؼ ،ككذلؾ
حاجتٍـ إلِ تمؾ الىدكات كالهحاضرات التْ تستٍدؼ الحد هف هشكمة العىػؼ هػف خػٛؿ تعػدٓؿ اٖفكػار
كتغٓٓرٌا ،كتكجًٓ الطمبة ىحك الحكار كالتفاٌـ كاستخداـ هٍارات ا٘قىاع هف خٛؿ التفكٓر العقمْ السمٓـ
الذم  ٚبد كاف ٓترؾ أثري عمِ سمكؾ الطمبة.
أها عف الهقترح الثاىْ فْ الحد هف العىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة الجاهعة القدس فقػد تهثػؿ فػْ
(تطبٓػػؽ اٚىظهػػة كالقػكاىٓف) حٓػػث اف تطبٓػػؽ القػكاىٓف هٍهػػا كاىػػت قاسػػٓة ا ٚاىٍػػا فػػْ الىٍآػػة تعبػػر عػػف
العدؿ ،كلكف ها ٓعاب عمِ تطبٓؽ ٌذي القكاىٓف اىٍا تطبؽ عمِ بعض الطمبة داخؿ الجاهعة كٓسػتثىِ
هىٍا اخرٓف ،كٌذا  ٚبد كهف ٓخمؽ حالػة هػف عػدـ الرضػا لػدل الطمبػة الػذم  ٚبػد كاف ٓىقمػب الػِ حالػة
هف العىؼ ٓكها ها.
كعف الهقترح الثالث هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس كالذم تهثؿ فْ تفعٓؿ ثقافة الحكار داخؿ
الجاهعة كبٓف الطمبة ،حٓث ٓعتبر (الحكار) هف اٖهكر التْ ٓهارسٍا الفرد باستهرار ،كٓعد هف أٌـ
أسس الحٓاة اٚجتهاعٓة كضركرة هف ضركراتٍا ،فٍك كسٓمة ا٘ىساف لمتعبٓر عف حاجاتً كرغباتً
كهٓكلً كأحاسٓسً كهكاقفً كهشكٛتً كطرٓقً إلِ تصرٓؼ شؤكف حٓاتً الهختمفة ،كها أف الحكار كسٓمة
ا٘ىساف إلِ تىهٓة أفكاري كتجاربً كتٍٓئتٍا لمعطاء كا٘بداع كالهشاركة فْ تحقٓؽ حٓاة هتحضرة ،لذا
فإتقاف ٌذا الفف ،أه ار هٍها جدا .فأسمكب الحكار كالكٛـ ٓدؿ عمِ شخصٓة كسمكؾ كأخٛؽ الهتحدث.
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كهف خٛؿ الحكار ٓتـ التكاصؿ هع أخرٓف كالتفاعؿ هعٍـ بعٓدا عف العىؼ كالهشاجرات ،كبالتالْ فاف
كجكد الحكار داخؿ الجاهعة ٓعىْ عدـ كجكد العىؼ آضا.
أهػػا عػػف الهقتػػرح ال اربػػع كٌػػك اٌٖػػـ فػػْ هكاجٍػػة العىػػؼ فقػػد تهثػػؿ فػػْ (التكػػاتؼ فػػْ هحاربػػة اٚحػػتٛؿ)،
حٓػػث أف غالبٓػػة الخٛفػػات داخػػؿ الحػػرـ الجػػاهعْ سػػببٍا اٚحػػتٛؿ ا٘س ػرائٓمْ كاخػػتٛؼ اٖح ػزاب فٓهػػا
بٓىٍا عمِ براهجٍا الكطىٓة فْ هكافحة اٚحتٛؿ ،كٌذا بدكري أدل إلِ احتػداـ الىقاشػات كافتعػاؿ أعهػاؿ
العىؼ هف قبػؿ بعػض الطمبػة داخػؿ الحػرـ الجػاهعْ ،كبالتػالْ فػاف أفضػؿ طرٓقػة ٘ىٍػاء ٌػذي الخٛفػات
هػػف كجٍػػة ىظػػر الطمبػػة ٌػػك التكػػاتؼ كالكقػػكؼ سػػدان فػػْ كجػػً اٚحػػتٛؿ ،حٓػػث أصػػبح ذلػػؾ ٓهثػػؿ حاجػػة
ٌاهة لمشعب الفمسطٓىْ بعاهة.

 8.1.5مناقشة نتائج السؤاؿ الثامف :ما درجة رضا طمبة جامعة اليرموؾ العنؼ الجامعي؟
ٓتبٓف هف الجدكؿ السابؽ ( )13.4أف غالبٓة طمبة جاهعة الٓرهكؾ غٓر راضٓف عف العىؼ الجاهعْ
حٓ ػػث بم ػػغ ع ػػدد التكػ ػ اررات ( )18ه ػػا ىس ػػبتً( ،)85.71ف ػػْ ح ػػٓف أك ػػد ( )2ه ػػف الهبح ػػكثٓف ال ػػذٓف ته ػػت
هقابمتٍـ عمِ أىٍـ راضٓف عف العىؼ (أحٓاىػا) هػا ىسػبتً( ،)9.52بٓىهػا أكػد (هبحػكث كاحػد) هػف الػذٓف
جرت هقابمتٍـ عمِ أىً (ىعـ) راض عف العىؼ ها ىسبتً(.)4.76
كٌذا ٓتفؽ ها جاءت بً دراسة القادرم ( )2008التْ بٓىت أف درجة الهٓؿ إلػِ العىػؼ هػف كجٍػة ىظػر
طمبة جاهعة الٓرهكؾ تكزع عمِ الىحك التػالْ )383( :طالبػان هػف أفػراد عٓىػة الد ارسػة ٓشػكمكف هػا ىسػبتً
( )%76.6ههػػف لػػدٍٓـ درجػػة هٓػػؿ هىخفضػػة إلػػِ العىػػؼ ،ك( )44طالب ػان هػػف أف ػراد العٓىػػة ٓشػػكمكف هػػا
ىسبتً ( )%8.8ههف لدٍٓـ درجة هٓؿ هتكسطة إلػِ العىػؼ ،ك( )73طالبػان هػف أفػراد العٓىػة ٓشػكمكف هػا
ىسبتً ( )%14.6ههف لدٍٓـ درجة هٓؿ هرتفعة إلِ العىؼ.
كتػػرل الباحثػػة أىػػً ٓهكػػف تفسػػٓر ذلػػؾ فػػْ ضػػكء هػػا تتصػػؼ بػػً الحٓػػاة الجاهعٓػػة هػػف خصكصػػٓة هتفػػردة
كهتهٓػزة عػػف بػػاقْ التىظٓهػػات داخػػؿ الهجتهػػع ،إذ ٓتكػػكف الهجتهػػع الجػػاهعْ هػػف شػرٓحة شػػبابٓة هتعمهػػة
تتهتع بحٓكٓة ىابضة فْ الطهكح الثقافْ كالعمهْ كالتطمػع إلػِ هسػتقبؿ أرحػب كأرقػِ ،كاٚعتػداد بػالىفس
كالشػػعكر بٍػػا ،كهػػف جاىػػب آخػػر فػػاف الجاهعػػة تعهػػؿ عمػػِ تىشػػئة طمبتٍػػا عمهٓ ػان كثقافٓ ػان كاجتهاعٓ ػان بهػػا
ٓتىاسب هع أٌدافٍا التربكٓة كالتعمٓهٓة هف خٛؿ تكجٍٓات عمهٓة كسمككٓة تستخدهٍا فْ تكجٓػً طمبتٍػا
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عبر حٓاتٍـ الجاهعٓة داخؿ الحرـ الجػاهعْ ،أٓضػا ٓهكػف القػكؿ اىػً حتػِ لػك كػاف ٌىػاؾ عىػؼ جػاهعْ
حقٓقػػْ داخػػؿ الجاهعػػات فػػاف ٌػػذا العىػػؼ ٓكػػكف هفتعػػؿ هػػف قبػػؿ هجهكعػػات صػػغٓرة داخػػؿ الجاهعػػة ،كٚ
ٓشتهؿ ذلؾ عمِ غالبٓة الطمبة داخؿ الجاهعة.

 9.1.5مناقشػػة نتػػائج السػؤاؿ التاسػػع :مػػا أسػػباب العنػػؼ الجػػامعي مػػف وجهػػة نظػػر طمبػػة جامعػػة
اليرموؾ؟
ٓتبٓف هف الجدكؿ ( )14.4أف هف أٌـ أسباب العىؼ الجػاهعْ هػف كجٍػة ىظػر طمبػة جاهعػة الٓرهػكؾ
تهثمت فْ (العكاهؿ اٚجتهاعٓة) حٓث بمغ عدد التكػ اررات ( )43هػا ىسػبتً( ،)52.32كجػاء فػْ الهرتبػة
الثاىٓػػة (العكاهػػؿ الىفسػػٓة) حٓػػث بمػػغ عػػدد التك ػ اررات ( )9هػػا ىسػػبتً( ،)10.98كجػػاء فػػْ الهرتبػػة الثالثػػة
(العكاهػػؿ اٚخٛقٓػػة كاٚدارٓػػة كاٚقتصػػادٓة) حٓػػث بمػػغ عػػدد التكػ اررات ( )8لكػػؿ سػػبب هػػا ىسػػبتً()9.76
لكؿ سبب .كجاء فْ الهرتبة الرابعة (العكاهؿ الدٓىٓة كالعكاهؿ كالسٓاسٓة) حٓػث بمػغ عػدد التكػ اررات ()3
لكؿ سبب ها ىسبتً( )3.66لكؿ سبب.
ترل الباحثة أف طبٓعة العكاهؿ اٚجتهاعٓة لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ هف خٛؿ الهقابٛت هختمفة كمٓا
عها ٌك الحاؿ فْ جاهعة القدس ،كقد تركزت هعظـ إجابات الطمبة فْ الحدٓث عف التعصب لمقبٓمة
كالعشٓرة كالعائمة ،كها ٓترتب عمِ ذلؾ هف حاٚت عىؼ هتىكعةٌ ،ذا با٘ضافة الِ التفاكت فْ
الهستكٓات اٚجتهاعٓة كالهادٓة كالبٓئة اٚجتهاعٓة التْ ٓأتْ هىٍا بعض الطمبة ،كٌذا ٓتفؽ هع ها
جاءت بً دراسة عبابىً ( )2007التْ أظٍرت أف هف أٌـ أسباب العىؼ العكاهؿ اٚجتهاعٓة
كاٚقتصادٓة بالدرجة اٖكلِ ،حٓث جاء فْ هقدهة ٌذي العكاهؿ التفكٓر العشائرم كا٘قمٓهْ فْ الكسط
الجاهعْ ،تٛي ضعؼ الىضج اٚجتهاعْ كعدـ الشعكر بالهسؤكلٓة لدل الطمبة ،كسكء استخداـ
الخمكٓات هف قبؿ الطمبةٓ ،مٍٓا تراجع دكر اٖسرة فْ تحهؿ هسؤكلٓاتٍا فْ هتابعة أهكر الطمبة ،ثـ
ضعؼ الكازع الدٓىْ لدل الطمبة....الخ.
كذلؾ اتفقت هع ىتائج دراسة الركاشػدة ( )2013التػْ بٓىػت أف هجػاؿ العكاهػؿ اٚجتهاعٓػة حصػؿ عمػِ
أعمػػِ ىسػػبة لكقػػكع العىػػؼٓ ،مٓػػً هجػػاؿ العكاهػػؿ اٖكادٓهٓػػة كا٘دارٓػػة كالىفسػػٓة ،فػػْ حػػٓف حصػػؿ هجػػاؿ
العكاهػؿ اٚقتصػادٓة كالسٓاسػٓة عمػِ التػأثٓر ،آضػا د ارسػة الطكٓػؿ ( )2011التػْ أظٍػرت أف عاهػؿ
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الكاسػطة كالهحسػكبٓة جػاء فػْ الهرتبػة اٖكلػِ هػف بػٓف جهٓػع العكاهػؿ ىسػبة هتكسػطة اٚجتهاعٓػة
كاٚقتصادٓة الهسببة لمعىؼ الهجتهعػْ هػف كجٍػة ىظػر الطمبػة الجػاهعٓٓف ،تػٛي عاهػ ُؿ التفكػؾ اٖسػرم
كتهػرد اٖبىػاء ،ثػـ عاهػؿ البطالػة ،كهػا أف عػاهمْ ازدٓػاد أعػداد العهالػة الكافػدة فػْ اٖردف ،كفكضػِ
اٖسكاؽ كعدـ اسػتقرار اٖسػعار جػاءا فػْ اله ارتػب الهتقدهػة .كهػا اتفػؽ ذلػؾ هػع د ارسػة العمػْ كهحافظػة
كالعػكاكدة( )2010التػْ بٓىػت أف هػف أٌػـ أسػباب العىػؼ التعصػب العشػائرم كالصػحبة السػٓئة كضػػعؼ
ال ػكازع الػػدٓىْ كاٖخٛقػػْ ،ككػػذلؾ د ارسػػة خهػػش كحهػػدم كحػػداد ( )1999التػػْ بٓىػػت أف أكثػػر أسػػباب
الهشػػاجرات شػػٓكعان كاىػػت العشػػائرٓة كالتعصػػب الق اربػػْ ،كػػذلؾ بٓىػػت د ارسػػة دكرثػػْ (Dorothy )1994
أف عكاهػػؿ القبػػكؿ كالتعصػػب كالرغبػػة فػػْ إظٍػػار الػػذات بهظٍػػر السػػٓطرة كالقػػكة هػػف أٌػػـ اٖسػػباب التػػْ
تقؼ كراء ظٍكر العىؼ الجاهعْ بٓف الطمبة .آضا دراسة هحافظة ( )2014التْ أشارت إلِ أف أكثر
العكاهؿ الهؤدٓة إلِ العىؼ الطٛبْ هف كجٍة ىظر الطمبة تهثمت فْ التعصب لمقبٓمة كالعشٓرة كالعائمة
كاٖصدقاء.
كٓهكف تفسٓر ذلؾ هف خٛؿ ها بٓىً هحافظة ( )2014فْ تفسٓري السبب فْ كجكد أكثر العكاهؿ
الهؤدٓة إلِ العىؼ الطٛبْ هف كجٍة ىظر الطمبة تهثمت فْ التعصب لمقبٓمة كالعشٓرة كالعائمة ،بأف
هفٍكـ الكٚء لمعشٓرة كالعائمة فْ اٖردف أقكل هف الكٚء كاٚىتهاء الكطىْ ،كهف ثـ أصبح الهجتهع
الطٛبْ داخؿ الجاهعة اهتدادان لمهجتهع العشائرم حكلٍا بسمبٓات ذلؾ الهجتهع كلٓس بإٓجابٓاتً
كفضائمً العدٓدة التْ كاف اٖردف ٓفاخر الدىٓا بٍا كٓعتز بقٓهتٍا ،كلكف الذم ٓحدث فْ الجاهعات ٌك
الفٍـ الخاطئ لمعشائرٓة كالكٚءات الضٓقة كالفزعة لمعشائرٓة بدٚن هف الكٚء الكطىْ .حٓث ترل الباحثة
اف ٌىا اف اىتهاء الطالب إلِ عشٓرتً أصبح بدٓٛن عف اىتهائً الِ كطىً كجاهعتًٌ ،ذا با٘ضافة الِ
ها ٓعاىًٓ الطمبة ىتٓجة التهسؾ ببعض العادات كالتقالٓد السائدة كالضبط اٚجتهاعْ ،كأف تدخؿ
الكاسطة كالهحسكبٓة قد ٓككف عاهٛن رئٓسٓا ٘حباط الطمبة كشعكرٌـ بالٓأس احٓاىا.
اها عف العكاهؿ الىفسٓة كالتْ جاءت فْ الهرتبة الثاىٓة هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ هتفقة
هىطقٓا ،ذلؾ أف
بذلؾ هع ها عبر عىً الطمبة فْ جاهعة القدس ،حٓث ترل الباحثة اف ذلؾ ٓبدك ذلؾ
ن
الطالب الجاهعْ ٓهر فْ هرحمة الهراٌقة التْ تهتاز بالرٌافة اٚىفعالٓة كالحدة اٚىفعالٓة كالتقمبات

الهزاجٓة .كالرغبة فْ تأكٓد الذات كاثبات الكجكد .كٓتعرض إلِ ضغكطات كاحباطات فْ الجك
الجاهعْ ،تهثؿ الش اررة أك الهثٓر الذم ٓؤدم إلِ السمكؾ العىفْ أك اضطرابات سمككٓة .حٓث أف
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العصبٓة كالتكتر الزائد كالشعكر با٘حباط كالغٓرة هف أخرٓف هتهثمة فْ قمة الكعْ كالتربٓة غٓر
السمٓهة كاٚستعراض كحب الظٍكر ،كأف الضغكطات الىفسٓة سبب فْ تكلٓد الهشاكؿ كالعىؼ.
آضا تبٓف الباحثة السبب فْ كجكد (العكاهؿ اٖخٛقٓة كا٘دارٓة كاٚقتصادٓة) فْ الهرتبة الثالثة ،كالتْ
حصمت عمِ ىفس الدرجة هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ ،حٓث أىً ٓهكف القكؿ ف غالبٓة
هشاكؿ العىؼ فْ الجاهعات اٚردىٓة تىتج عف هكاقؼ تتعمؽ بالتعرض لٙىاث داخؿ الجاهعة اك
التحرش الجىسْ الغٓر هقبكؿ هف الغالبٓة داخؿ الجاهعة اك الصراع هف اجؿ فتاة ،كتعزك الباحثة
السبب فْ ذلؾ إلِ ضعؼ الكازع الدٓىْ كاٖخٛقْ لدل بعض الطمبة ،كقمة التكعٓة كاٚرشاد.
كبخصكص العكاهؿ ا٘دارٓة فقد ٓعكد ذلؾ الِ تكرار الههارسات الخاطئة كغٓر الهقبكلة هف قبؿ بعض
الطمبة كعدـ كجكد عقكبة رادعة هف قبؿ إدارة الجاهعة ،باٚضافة الِ عدـ اٌتهاـ إدارة الجاهعة بتفعٓؿ
بعض اٖىشطة الٍاهة فْ خفض درجة العىؼ ،كفْ الكقت ذاتً التشدد أحٓاىا فْ بعض الهكاقؼ هها
ٓترتب عمًٓ حالة عدـ رضا لدل غالبٓة الطمبة كٓىتج ذلؾ ردة فعؿ دٓىاهٓكٓة.
آضا بخصكص العكاهؿ اٚقتصادٓة كالهتهثمة فْ ٌذي الدراسة هف كجٍة ىظر الطمبة بارتفاع اٖقساط
كاىخفاض الهستكل الهعٓشْ لدل غالبٓة الطمبة هها ٓترتب عمًٓ آثار سمبٓة عمِ ىفسٓة الطمبة كٓعكسكا
ها بداخمٍـ فْ الهشاجرات لكسب الرضا كالهصمحة الشخصٓة كحبان لمظٍكر .ىتٓجة افتقاد بعضٍـ
البصٓرة كا٘دراؾ كالكعْ كالهعرفة ،حٓث أف قمة الكعْ لدل البعض الطمبة كجٍمٍـ لها ٓدكر حمكلٍـ،
كاٌتهاهٍـ بشٍكاتٍـ أحٓاىا قد ٓؤدم بٍـ إلِ اٚىجرار كالكقكع فْ العىؼ.
اهػػا عػػف العكاهػػؿ السٓاسػػٓة ككػػذلؾ العكاهػػؿ الدٓىٓػػة كػػأٌـ اٖسػػباب الهؤدٓػػة إلػػِ العىػػؼ هػػف كجٍػػة ىظػػر
طمبػػة جاهع ػة الٓرهػػكؾ الػػذٓف تهػػت هقػػابمتٍـ ،فػػإف ذلػػؾ قػػد ٓعػػكد إلػػِ التعصػػب الفكػػرم كالحزبػػْ أحٓاىػػا،
كاٚىتخابػػات الجاهعٓػػة ،كهػػا ٓترتػػب عمػػِ ذلػػؾ هػػف تكػػتٛت كص ػراعات ىتٓجػػة هىاص ػرة بعػػض اٖح ػزاب
سكاء ٓهٓىٓة أك ٓسارٓة.
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 10.1.5مناقشػػة نتػػائج السػؤاؿ العاشػػر :مػػا سػػبؿ التغمػػب عمػػى العنػػؼ الجػػامعي مػػف وجهػػة نظػػر
طمبة جامعة اليرموؾ؟
ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ( )15.4أف هػػف أٌػػـ سػػبؿ التغمػػب عمػػِ العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر طمبػػة
جاهعة الٓرهكؾ تهثمػت فػْ (تطبٓػؽ القػكاىٓف كاٚىظهػة) إذ بمػغ عػدد التكػ اررات ( )27هػا ىسػبتً(،)%45
كجاء فْ الهرتبة الثاىٓة (التكعٓة كاٚرشاد) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )15ها ىسػبتً( ،)%25كجػاء فػْ
الهرتبػػة الثالثػػة (تفعٓػػؿ ثقافػػة الح ػكار) حٓػػث بمػػغ عػػدد التك ػ اررات ( )14هػػا ىسػػبتً( .)23.33كجػػاء فػػْ
الهرتبة الرابعة (تكفٓر البراهج كاٚىشطة) حٓث بمغ عدد التك اررات ( )4ها ىسبتً(.)6.66
كٌػػذا ٓتفػػؽ هػػا كشػػفت عىػػً كد ارسػػة الشػػرعة ( )2013التػػْ بٓىػػت أف أٌػػـ الهقترحػػات لمحػػد هػػف ظػػاٌرة
العىػػؼ تهثمػػت فػػْ ضػػركرة تفعٓػػؿ اٖىظهػػة كالقػكاىٓف بتجػػرد كشػػفافٓة كجدٓػػة فػػْ تطبٓػػؽ القػػاىكف .كد ارسػػة
القهػػاز( )2012التػػْ أظٍػػرت أف الحمػػكؿ الهقترحػػة لمحػػد هػػف ظػػاٌرة العىػػؼ الجػػاهعْ هػػف كجٍػػة ىظػػر
أساتذة التربٓة جاء فْ هقػدهتٍا تغمػٓظ كتطبٓػؽ العقكبػات الصػارهة فػْ حػؽ الهتسػببٓف فػْ العىػؼ كعػدـ
قبػكؿ أم تػدخؿ خػارجْ ٓهىػع تطبٓقٍػا ،كهػا اقتػرح الطمبػة عػدة حمػكؿ جػاء فػْ هقػدهتٍا تطبٓػؽ عقكبػات
حازهة ضد الطمبة الهسببٓف لمعىؼ فْ الجاهعات ،كذلؾ بٓىت دراسة برٓدف كفمٓكتر(Bryden )2007
 and Fletcherضػركرة إتبػاع الجاهعػات سٓاسػات كجٍػكد هضػاعفة لتحسػٓف هسػتكل اٖهػف فٍٓػا .أهػا
دراسة هارككس كآخركف ( Marcus, et, )2000فقدهت عدة هقترحات هف بٓىٍا كجكب العقاب عمِ
الطٛب الخارجٓف عمِ قاىكف الجاهعة.
كتػػرل الباحثػػة اف تطبٓػػؽ الق ػكاىٓف داخػػؿ الجاهعػػة أهػػر ٌػػاـ جػػدا ،حٓػػث أف تطبٓػػؽ الق ػكاىٓف كاٖىظهػػة
بصػكرة عادلػة لػً دكري فػْ تقػدـ الحضػارات ككصػكؿ الهجتهعػات إلػْ درجػة هعٓىػة هػف احتػراـ السػػمطات
الرسػػهٓة لمقػكاىٓف الجاهعٓػػة ،شػػعكر الطمبػػة بالرضػػا هٍهػػا اشػػتدت العقكبػػة طالهػػا تػـ تطبٓػؽ القػػاىكف عمػػِ
الجهٓع دكف استثىاء ،حٓث اف المكائح اٖكادٓهٓة كالقكاىٓف الىاظهة لمعٛقات داخؿ الجاهعػة إضػافة إلػْ
العقكبػػات كألٓػػات الهحػػددة هػػا كضػػعت ا ٚهػػف أجػػؿ الطػػٛب بصػػكرة عاهػػة كعمػػِ اخػػتٛؼ طبقػػاتٍـ
كهؤٌٛتٍـ كهستكٓاتٍـ.
اها عف الهقترح الثاىْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ كالهتهثؿ فْ التكعٓة كا٘رشػاد ،حٓػث ٓتفػؽ
ذلؾ هع ها جاءت بً دراسة عمٓهات ( )2006التْ أظٍرت أف أبرز أسالٓب هحاربة العىػؼ هػف كجٍػة
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ىظر الطمبة تتهثؿ فْ هىع العىؼ كالحػد هىػً بزٓػادة الػكعْ ،كالىصػح كا٘رشػاد .فػْ حػٓف أكػدت د ارسػة
سػٓمفرهاف ( )2008عمػِ أف هػف اٖسػالٓب الهقترحػة لمحفػاظ عمػِ بٓئػة آهىػة كهطهئىػة ك تفعٓػؿ أدكار
ه اركػز اٖهػف كاله اركػز اٚستشػارٓة التػْ با٘هكػاف الكصػكؿ إلٍٓهػا بسػٍكلة كٓسػر .د ارسػة هحافظػة
( )2014التػػْ بٓىػػت فٓهػػا ٓتصػػؿ بػػا٘جراءات الٛزهػػة لمحػػد هػػف ظػػاٌرة العىػػؼ إطػػٛؽ حهػػٛت تكعٓػػة
تدكر حكؿ الىتائج السمبٓة لمعىؼ الطٛبْ بالجاهعة.
ترل الباحثة أف هجتهع جاهعة الٓرهكؾ ٌك هجتهع هثقؼ هتحضر ٓؤهف بأٌهٓة التكعٓة فػْ بػث كىشػر
ثقافة الحكار داخؿ الجاهعة ،كأٌهٓة تفعٓؿ براهج ا٘رشاد الىفسْ فْ الحد هف هشػكمة العىػؼ الجػاهعْ،
لذا فاف غالبٓة الطمبة الذٓف تهت هقابمتٍـ فْ جاهعػة الٓرهػكؾ أٓضػا أجهعػكا عمػِ أٌهٓػة بػراهج التكعٓػة
كدكرٌا فْ الحد هػف هشػكمة العىػؼ الجػاهعْ .كدعػكا إلػِ تفعٓػؿ ثقافػة الحػكار كبالتػالْ جػاء فػْ الهرتبػة
الثالثػػة هقتػػرح (تفعٓػػؿ ثقافػػة الحكار)حٓػػث اىػػً  ٚشػػؾ أف شخصػػٓة الطالػػب كهػػا ٓهمكػػً هػػف قػػٓـ كثقافػػة
اضحا فْ كػؼ العىػؼ أك إطٛقػً .فهػف ٓ ٚهمػؾ هٍػارات الحػكار كالتكاصػؿ كحػؿ
كهٍارات ،تمعب نا
دكر ك ن
الهشكٛت كٓ ٚهمؾ قٓـ التساهح كا٘ٓثار ،كتحركً ثقافة التعصب كالكرآٌة كالفكقٓة ،قد تككف اسػتجابتً

أهٓؿ إلِ العىؼ إذا تكفر الهثٓر الهسبب لذلؾ كالعكس صحٓح .كٌذا هػا اكدتػً د ارسػة دكرثػْ ()1994
 Dorothyهف أف أٌـ اٚقتراحات التْ قػدهٍا الطمبػة كاىػت تتعمػؽ بضػركرة إقاهػة عٛقػات إٓجابٓػة بػٓف
اٖساتذة كالطمبػة كٓ ٚتػاتْ ذلػؾ هػف خػٛؿ الحػكار .فالطالػب ٓ ٚقػدـ عمػِ العىػؼ ا ٚبعػد اسػتىفاد طػرؽ
الهىاقشة كالحكار ،حٓث ٓرتبط العىؼ بالثقافة كقدرة اٖطراؼ عمِ الىقاش كالحكار.
اهػػا عػػف الهقتػػرح ال اربػػع فػػْ ٌػػذي الد ارسػػة فقػػد تهثػػؿ فػػْ (تػػكفٓر الب ػراهج كاٚىشػػطة) لهػػا لػػذلؾ هػػف أٌهٓػػة
كدكر ب ػػارز ف ػػْ ت ػػدعٓـ التىش ػػئة اٚجتهاعٓ ػػة كالثقافٓ ػػة لمش ػػباب ،فم ػػـ تع ػػد الجاهع ػػة هؤسس ػػة تعمٓهٓ ػػة ب ػػؿ
أصبحت الجاهعة هىظهة ٓىتهْ إلٍٓا الطالب هف خٛؿ هرحمة هف أٌـ هراحؿ حٓاتػً لٓجػد فٍٓػا إشػباعان
لهختمػػؼ جكاىبػػً الشخصػػٓة فٓتمقػػِ العمػػـ كالهعرفػػة كٓىهػػْ خب ارتػػً كٌكآاتػػً كٓشػػبع رغباتػػً كحاجاتػػً هػػف
خػػٛؿ الهشػػاركة فػػْ كافػػة اٖىشػػطة اٚجتهاعٓػػة كالثقافٓػػة كالدٓىٓػػة كالرٓاضػػٓة كالفىٓػػة ،التػػْ تعهػػؿ عمػػِ
تىهٓة استعدادٌـ ٖف ٓككىكا أفػرادان اجتهػاعٓٓف كلٓسػكا عػدكاىٓٓف ،كاتاحػة الفػرص أهػاهٍـ لههارسػة الهزٓػد
تىهْ صػفات فػْ ىفكسػٍـ ،هثػؿ التػركم ،كضػبط الػىفس ،كفػْ حػاؿ لػـ ٓػتـ
هف اٖىشطة العقٛىٓة التْ
ث
ذلؾ عمِ الكجً الصحٓح فاف اٖهر سٓككف ذك صفة سمبٓة حٓػث ٓؤكػد عمػِ ذلػؾ هػا جػاءت بػً د ارسػة
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بكطقكق ػػة كالبدآى ػػة ( )2009الت ػػْ بٓى ػػت أف أكث ػػر عكاه ػػؿ الخط ػػكرة ف ػػْ الجاهع ػػة ع ػػدـ الهش ػػاركة ف ػػْ
اٖىشطة الٛهىٍجٓة.
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 2.5توصيات الدراسة ومقترحاتها:
فْ ضكء الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا ٌذي الدراسة خمصت الباحثة إلِ التكصٓات أتٓة:

 1.2.5التوصيات
ػْ الهىاسػػب لتعزٓػز أكاصػػر
إشػاعة هفػآٌـ ّ
ػاعْ بػػٓف طمبػة الجاهعػػات كتٍٓئػة الهىػػاخ التّعمٓه ّ
السػػمـ اٚجته ّ
البىاء بٓف الطمبة.
الهحبة كالتّآخْ كالتّعاكف ّ
ّ
الجاهعْ التْ تدعك إلِ تكحٓد الجٍكد فْ سبٓؿ بىػاء هجتهػع
الىشاطات داخؿ الحرـ
تشجٓع الفعالٓات ك ّ
ّ
اٌٖمْ كك ّؿ.
السمـ
ّ
ّ
عهؿ كرشات كىدكات كهؤتهرات تٍتـ بتكعٓة الشباب كتساعدٌـ عمِ كٓفٓة حؿ هشاكمٍـ بطرٓقة سمهٓة

بعٓدة عف العىؼ هف خٛؿ ىشر ثقافة الهىاقشة كالحكار كاٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الطمبة.
ضركرة تركٓز كسائؿ اٚعٛـ الهقركءة كالهسهكعة كالهرئٓة عمِ هكضكع الحكار كأٌهٓتً فْ تىهٓة
العٛقات ا٘ٓجابٓة بٓف الطمبة داخؿ الجاهعات.
الحزـ هف قبؿ إدارة الجاهعات بتطبٓؽ القكاىٓف الصارهة ،كهعاقبة الطمبة الذٓف ٓثٓركف الهشكٛت،
كتعزٓز قكاىٓف اٚىضباط الجاهعْ لدل الطمبة.
تقدٓـ البراهج التربكٓة كا٘رشادٓة لمطمبة الذٓف ٓستخدهكا العىؼ ككسٓمة فْ تحقٓؽ أٌدافٍـ حكؿ كٓفٓة
تككٓف ا ٚتجاي الصحٓح ىحك الحٓاة هف أجؿ تحقٓؽ التفاعؿ ا٘ٓجابْ هعٍا كالذم ٓترتب عمًٓ الىجاح
كا٘سته اررٓة كها ٓتبعً هف سعادة ىفسٓة بهككىاتٍا الهختمفة.
إٓجاد آلٓة جدٓدة لعهؿ الكتؿ الطٛبٓة داخؿ جاهعة القدس ،خاصة أثىاء الدعآة اٚىتخابٓة لهجالس
الطمبة.
التصدم لهشكمة التعصب العشائرم بٓف طمبة جاهعة الٓرهكؾ عبر إظٍار دكرٌا السمبْ فْ إثارة
العىؼ الجاهعْ بٓف الطمبة كتعكٓر صفك السمـ اٌٖمْ بٓىٍـ.
تكسٓع دكر ا٘رشاد الىفسْ فْ الجاهعات كالتعرؼ إلِ حاجات الطمبة ا٘رشادٓة ،كالتعرؼ إلِ
هشاكمٍـ هف أجؿ كضع براهج كخطط تمبْ حاجات ٌؤٚء الطٛب ،كتساعدٌـ عمِ التكٓؼ داخؿ
الجاهعة.
تىظٓـ العدٓد هف اٖىشطة كالفعالٓات الٛهىٍجٓة بٍدؼ العهؿ عمِ رفع الكعْ لدل الطمبة بأثار
السمبٓة لمعىؼ الجاهعْ عمِ هستقبؿ الطمبة.
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عمِ الجاهعة أف تضطمع بدكرٌا بجدٓة ٘ٓجاد الهرشدٓف هف الهتخصصٓف الىفسٓٓف كاٚجتهاعٓٓف
كالتربكٓٓف ،كالتىبً إلِ أٌهٓة خمؽ أكبر عدد ههكف هف فرص اٚىدهاج كالتفاعؿ اٚجتهاعٓٓف بٓف
الطمبة.
ضركرة تكاتؼ هؤسسات الهجتهع هع الجاهعة لٌٙتهاـ بتىهٓة ثقافة الحكار .كاعتهاد الحكار بكصفة
ستهررٓة الهسٓرة التعمٓهٓة.
أٌـ كسٓمة فْ خمؽ اٚىضباط كاٖهف داخؿ الجاهعة كالحفاظ عمِ ا ا
كالهٓؿ الدائـ إلِ الحكار كالتفاٌـ كا٘قىاع لتصحٓح التصكرات الفكرٓة الخاطئة لدل طمبة الجاهعة
كالسعْ لهساعدتٍـ لكْ ٓتخمصكا هف شكائب بعض أىهاط التىشئة غٓر السكٓة.
العهؿ عبر كسائؿ ا٘عٛـ الهختمفة عمِ التكعٓة كعقد الىدكات حكؿ الحكار كعٛقتً بإىجاح الهسٓرة
التعمٓهٓة كأثر ذلؾ فْ تكافؽ الجاهعة كتكاهمٍا.
إجراء حهٛت تكعكٓة إرشادٓة تكضح لٌٗؿ هدل خطكرة اٖسمكب الهتبع هف قبمٍـ فْ تربٓة
أبىائٍـ ،كالدكر السمبْ الذم قد ٓمعبً اٖسمكب الهعتهد عمِ القسكة كالعقاب الشدٓدٓف ،كأف اٖهر قد
ٓصؿ باٖبىاء إلِ درجة العىؼ.
تكظٓؼ ىتائج ٌذي الدراسة فْ بىاء البراهج ا٘رشادٓة الخاصة بالحد هف هشكمة العىؼ .كاٚستفادة
هف ىتائجٍا فْ هجاؿ ا٘رشاد التربكم كالىفسْ كضركرة تبىْ الهرشدٓف براهج عقٛىٓة كقائٓة –
بارز فْ التكٓؼ كالصحة الىفسٓة.
عٛجٓة فْ تكجًٓ الطمبة ىحك التفكٓر العقٛىْ الذم ٓمعب دك اثر ا
العهؿ عمِ تكفٓر هىاخ جاهعْ هىاسب ٓحقؽ لمطٛب الىهاء كا٘ثراء ا٘ٓجابْ فْ هختمؼ جكاىب
الشخصٓة.
تفعٓؿ اٖىشطة الٛهىٍجٓة فْ الجاهعات ،لتكعٓة الطٛب كتعزٓز العادات ا٘ٓجابٓة كتجىب استعهاؿ
العىؼ كاٚبتعاد عف الحقد ،كالكرآٌة ،كالعدكاف ،كالظمـ كالهحاباة.
تكعٓة الطمبة بأٌهٓة دكر الجاهعة كالعهؿ عمِ الهحافظة عمِ ههتمكاتٍا.
تفعٓؿ دكر الهؤسسة اٖكادٓهٓة (الجاهعة) ،إذ تقع عمِ عاتؽ الجاهعة الهسؤكلٓة الكبرل فْ صٓاغة
الىفسْ كاٚجتهاعْ ،التْ هف الههكف لٍا أف تعهؿ عمِ الحد هف
الخطط الدراسٓة كالتربكٓة كا٘رشاد
ّ
تمؾ التأثٓرات السمبٓة الهترتبة عمِ العىؼ الههارس داخؿ الحرـ الجاهعْ.
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 2.2.5المقترحات:
تكصْ الباحثة بإجراء دراسات عمِ قطاعات أخرل هف الهجتهع ،خاصة الذٓف ٓعاىكف هف العىؼ
الىاتج عف ههارسات اٚحتٛؿ ا٘سرائٓمْ كتأثٓر ذلؾ عمِ الصحة الىفسٓة لدٍٓـ.
إج ارء دراسات هشابٍة تتىاكؿ هتغٓرات أخرل هثؿ الجىس كالهعدؿ التراكهْ.
عهؿ براهج إرشادٓة كتثقٓفٓة لمتعاهؿ هع عىؼ الطمبة داخؿ الجاهعة كاٚعتىاء بالبحكث كالدراسات
التفصٓمٓة التْ تتخذ هف عىاصر الثقافة الجاهعٓة هكضكعان لٍا.
كضع البراهج الهختمفة بالتىسٓؽ هع العائمة كهؤسسات الهجتهع الهحمْ الهختمفة؛ ذات العٛقة بقضآا
الطمبة الجاهعٓف كحاجاتٍـ.
إجراء دراسات هشابٍة لمدراسة الحالٓة تتىاكؿ سهات الشخصٓة كعٛقتٍا بالعىؼ عمِ عٓىات هختمفة.
إجراء دراسات تتىاكؿ دكر عهادة شؤكف الطمبة فْ الجاهعات الذم ٓتراكح أحٓاىا بٓف قدرتٍـ عمِ الحد
هف العىؼ كبٓف إثارتٍـ لمعىؼ ىتٓجة ق اررات خاطئة.
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كىكز الحكهة لمىشر كالتكزٓع ،الجزائر ،ع( ،)28ص ص .200 – 214
310

حسٓف ،حهد ضٓاء الدٓف ،الرفاعْ ،ابتٍاؿ عبد ا﵀ :)2010(.حالعىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات اٖردىٓة
هف كجٍة ىظر الطمبة كدكر اٖسرة التربكمح ،الهجمة العربٓة لمدراسات اٚهىٓة كالتدرٓب ،الهجمد - 25
العدد  – 50ص ص .124 – 84
حسٓف ،هحهكد عطا :)2007(.حالعىؼ الطٛبْ الجاهعْ كارتباطً بالقٓـ كالذكاء اٚىفعالْ كالٓات
الدفاع  -دراسة تحمٓمٓة لحاٚت العىؼ فْ هجالس التأدٓبح ،الهؤتهر السىكم الرابع عشر ،هركز
ا٘رشاد الىفسْ ،جاهعة عٓف شهس ،هصر.
حسٓف ،هحهكد عطا:)2014(.ح أسباب العىؼ الجاهعْ كأشكالً هف كجٍة ىظر عٓىة هف الطمبة
الجاهعٓٓفح ،هجمة جاهعة اٖقصِ -سمسمة العمكـ ا٘ىساىٓة ،ـ( ،)18ع( ،)1ص ص .196- 168
حطبٓ ،اسٓف :)2002(.فاعمية برنامج مقترح لتخفيؼ السموؾ العدواني لدى طالب الصؼ التاسع
األساسي بمحافظات غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
حهادٌٛٓ ،ىً حهحهد ٓكسؼح :)2012(.تقدير الذات والمناخ الجامعي وعالقتهما في ميؿ طمبة
الجامعات األردنية نحو العنؼ ،جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
الحكاهدة ،كهاؿ :)2003(.حالعىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات اٖردىٓةح ،الهؤتهر اٖكؿ لعهادات شؤكف
الطمبة فْ الجاهعات العربٓة ،جاهعة الزرقاء الخاصة ،اٖردف.
الخطٓب .جهٓؿ :)1987(.السموؾ العدواني والتخريبي .جاهعة الٓرهكؾ .هركز البحث كالتطكٓر
التربكم ،اٖردف.
خهش ،هحْ الدٓف ،حهدم ،ىزًٓ ،حدادٓ ،اسهٓف :)1999(.ظاٌرة العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات،
دراسة هٓداىٓة استطٛعٓة ،الجاهعة اٖردىٓة ،اٚردف.
دسكقْ ،كهاؿ:)1998(.ذخيرة عموـ النفس ،الدار الدكلٓة لمىشر كالتكزٓع ،القاٌرة ،هصر.
الرازم ،هحهد بف أبْ بكر :)1973(.مختار الصحاح ،دار الفكر لمطباعة ،لبىاف.
رزؽ ،حىاف عبد الحمٓـ :)2006(.حالتربٓة ا٘سٛهٓة فْ هكاجٍة التطرؼ الدٓىْ كا٘رٌاب لدل بعض
الشباب الجاهعْ – دراسة هٓداىٓةح ،هجمة كمٓة التربٓة ،جاهعة الهىصكرة ،ع( ،)61ص ص – 95
.211
الرفاعْ ،ابتٍاؿ عبد ا﵀ :)2007(.العنؼ الطالبي في الجامعات األردنية(مف وجهة نظر الطمبة)
دراسة تربوية مف منظور إسالمي ،جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).

313

الركاشدة ،عٛء زٌٓر :)2013(.حالعىؼ الجاهعْ هف كجٍة ىظر طالبات جاهعة البمقاء التطبٓقٓة –
دراسة سكسٓكلكجٓة لٗسباب كالحمكؿ-ح ،هجمة البحكث اٚهىٓة ،ع( ،)56ص ص .280 - 225
الركاشدة ،عٛء :)2011(.حاتجاٌات الطمبة ىحك ظاٌرة العىؼ الهدرسْ – دراسة هٓداىٓة تحمٓمٓة فْ
عمـ اٚجتهاع التربكمح ،هجمة أبحاث الٓرهكؾ(سمسمة العمكـ ا٘ىساىٓة كاٚجتهاعٓة) ،ـ( ،)27ع(،)2
ص ص .1670 – 1649
الزىد ،كلٓد ،كبابكر ،هحهد :)2006(.العنؼ الطالبي في الحياة الجامعية – األسباب والحموؿ -ىدكة
العىؼ فْ الجاهعات .جاهعة هؤتة .اٖردف.
أبك زٌرم ،عمْ زٓداف ،الزعاىٓف ،جهاؿ عبد ربً ،حهد ،جٍاد جهٓؿ :)2008(.حاتجاٌات طٛب
الجاهعات الفمسطٓىٓة ىحك العىؼ كهستكل ههارستٍـ لًح ،هجمة جاهعة اٖقصِ ،ـ( ،)12ع( ،)1ص
ص .172 – 125
أبك السعكد ،سعٓد طً هحهكد :)2010( .حإعداد الهعمـ كهكاجٍة تحدٓات الهستقبؿح ،دراسات تربكٓة
كىفسٓة – هجمة كمٓة التربٓة بالزقازٓؽ ،ع( ،)67ص ص .112 – 22
الشرعة ،اشرؼ حسٓف عمْ :)2013(.ظاهرة العنؼ الجامعي مف وجهة نظر طمبة الدراسات
االجتماعية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ودور مساؽ التربية الوطنية في الحد
منه ،جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
الشرٓفٓف ،احهد عبد ا﵀ :)2009(.قدرة بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية عمى التنبؤ بالميؿ
لمعنؼ لدى طمبة الجامعات األردنية ،جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف( .أطركحة دكتكراي غٓر هىشكرة).
شكاٌىً ،هأهكف :)2008(.فاعمية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في خفض مظاهر العنؼ
المدرسي لدى طمبة الصؼ العاشر في محافظة قمقيمية ،جاهعة القدس ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر
غٓر هىشكرة).
الشكٓحات ،صفاء ىعهً ،عكركش ،لبىِ جكدة :)2010(.حهسببات العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات
اٖردىٓةح ،الهجمة اٖردىٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة ،ـ ( ،)3ع( ،)2ص ص .100 – 81
الشٓخ عمْ ،شرٓؼ هحهد سمٓهاف :)2011(.حدكر اٖخصائْ اٚجتهاعْ فْ تىهٓة ثقافة التساهح بٓف
جهاعات الشباب الجاهعْح ،هجمة دراسات فْ الخدهة اٚجتهاعٓة كالعمكـ ا٘ىساىٓة ،هصر ،ع (،)31
ج ( ،)4ص ص .1600 – 1699

311

شٓفر ،شارلز ،هٓمهافٌ ،كارد :)1996(.مشكالت األطفاؿ والم ارهقيف وأساليب المساعدة فيها ،ترجهة
ىسٓهة داكد كىزًٓ حهدم ،ط ،2هىشكرات الجاهعة اٖردىٓة ،عهاف ،اٖردف.
الصالح ،تٍاىْ هحهد عبد القادر :)2012(.درجة مظاهر وأسباب السموؾ العدواني لدى طمبة
المرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربية وطرؽ عالجها مف
وجهة نظر المعمميف ،جاهعة الىجاح الكطىٓة ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
صالح ،عآدة شعباف ،البىا ،أىكر حهكدة :)2008 (.حفاعمٓة برىاهج إرشادم لخفض حدة السمكؾ
العدكاىْ لدل اٖطفاؿ الهعاقٓف عقمٓا القابمٓف لمتعمـ بهحافظة غزةح ،هجمة جاهعة اٖزٌر  -غزة،
سمسمة العمكـ ا٘ىساىٓة ،ـ ( ،)10العدد ( ،)A1ص ص .70 – 1
صهكئٓؿ ،حبٓب :)1994(.الغضب ،دار الثقافة ،القاٌرة ،هصر.
طكالبةٌ ،ادم هحهد :)2013(.حأسباب اىتشار ظاٌرة العىؼ الطٛبْ لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ
كاقتراحات حمٍا هف كجٍة ىظر الطمبةح ،هجمة دراسات ،العمكـ التربكٓة ،ـ( )40همحؽ ( )4ص ص
.1261 – 1248
الطكٓؿٌ ،اشـ هحهد :)2011(.ﺍٖسباﺏ ﺍٚجتهاعٓة كاٚقتصاﺩٓة لمعىﻑ ﺍلهجتهعْ هو َجٍة ىﻅﺭ
ﺍلﻁمبة ﺍلجاهعٓٓو ،الهجمة اٖردىٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة ،ـ( ،)4ع( ،)1ص ص .24 – 1
الطٓار ،فٍد بف عمْ :)2005(.العوامؿ االجتماعية المؤدية لمعنؼ لدى طالب المرحمة الثانوية –
دراسة ميدانية لمدارس شرؽ الرياض ،جاهعة ىآؼ العربٓة لمعمكـ اٖهىٓة ،السعكدٓة(.رسالة هاجستٓر
غٓر هىشكرة).
عبابىً ،رٓا ٓكسؼ :)2007(.دور اإلدارة الجامعية في الحد مف ظاهرة العنؼ في الجامعات األردنية،
جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
عبد ا﵀ ،تٓسٓر ،أبك فخٓدة ،جهعة :)2007(.حاتجاٌات طمبة جاهعة القدس ىحك العىؼ الجاهعْح،
هجمة إتحاد الجاهعات العربٓة ،اٖردف ،ع ( ،)52ص ص .549 – 599
عبد الهحهكد ،عباس أبك شاهة ،البشرم ،هحهد اٖهٓف :)2005(.العنؼ األسري في ظؿ العولمة،
جاهعة ىآؼ العربٓة لمعمكـ اٖهىٓة ،هركز الدراسات كالبحكث ،السعكدٓة.
عسمٓة ،هحهد ،كالٍالكؿ ،إسهاعٓؿ:)2006(.حظاٌرة العىؼ كعٛقتٍا بسهات الشخصٓة لدل طمبة
جاهعة اٖقصِ بهحافظات غزةح ،هجمة كمٓة التربٓة ،ع ( ،)30ج( ،)3ص ص .113- 67
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عصفكر ،خمكد ،كىهر ،سٍاـ :)2012(.بىاء هقٓاس العىؼ الطٛبْ ،جاهعة بغداد ،هجمة كمٓة
أداب،

عدد

(،)99

ص

ص

771

–

.801

.http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75137
عقٓؿٚ ،فْ صالح :)2008(.حظاٌرة العىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات اٖردىٓة الرسهٓةح ،الهجمة
الهصرٓة لمدراسات الهتخصصة ،هصر ،ع ( ،)6ص ص .121 – 163
عٛكىً ،شفٓؽ :)2007(.سيكولوجية التطور اإلنساني مف الطفولة إلى الرشد ،دار الهسٓرة لمىشر
كالتكزٓع  ،عهاف ،اٖردف.
العمْٓ ،حْ احهد ،هحافظة ،هحهد ،العكاكدي ،أهؿ )2010(.حالعىؼ الجاهعْ :دراسة ٖسباب العىؼ
الطٛبْ فْ الجاهعة الٍاشهٓة هف كجٍة ىظر الطمبةح ،هجمة شؤكف اجتهاعٓة -دراسات كبحكث،
ع( ،)106ـ( ،)27ص ص .152 – 127
عمٓهات ،هحهد هىٓزؿ ،السعكد ،لبىِ :)2006(.حالعىؼ عىد طمبة الجاهعات اٚردىٓة الحككهٓة –
أسبابً ،هظاٌري ،أسالٓب هعالجتًح ،الثقافة كالتىهٓة – جاهعة القاٌرة ،ع(ٓ ،)16ىآر ،ص ص – 117
.166
أبك عٓد ،هجاٌد حسف هحهد :)2003(.أشكاؿ السموؾ العدواني لدى طمبة الصؼ السادس األساسي
في محافظة نابمس ،جاهعة الىجاح الكطىٓة ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
عٓسكم ،أزٌار هحهد:)2012(.حههارسة العٛج الهعرفْ السمككْ لتخفٓؼ حدة الغضب لدل الشباب
الجاهعْح ،الهؤتهر الدكلْ الخاهس كالعشركف لكمٓة الخدهة ا٘جتهاعٓة بجاهعة حمكاف(هستقبؿ الخدهة
ا٘جتهاعٓة فْ ظؿ الدكلة الهدىٓة الحدٓثة) ،هصر ،ج ( ،)11كمٓة الخدهة اٚجتهاعٓة  -جاهعة
حمكاف ،ص ص .4717 – 4787
الفقٍاء ،عصاـ :)2001(.حالعكاهؿ اٚجتهاعٓة /اٚقتصادٓة كاٖكادٓهٓة الهؤثرة فْ الهٓؿ ىحك السمكؾ
العدكاىْ لدل طمبة الجاهعة الٍاشهٓةح ،هجمة دراسات العمكـ التربكٓة ،ع( ،)34ـ( ،)1ص ص 783
.88القادرم ،هحهد عبد الرحهف :)2008(.الميؿ الى العنؼ وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طمبة
جامعة اليرموؾ في ضوء بعض المتغيرات ،جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
القضاة ،هحهد ،سمكـ ،صفٓة :)2006(.حالعىؼ اٖسرم كأثري عمِ صحة اٖسرةح ،هجمة عمكـ الشرٓعة
كالقاىكف ،الككٓت ،ـ( ،)33ع(.)1
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القهاز ،عبٓر ٓكسؼ :)2012(.ظاهرة العنؼ في الجامعات األردنية(أسبابها وطرؽ معالجتها)،
جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف(.أطركحة دكتكراي غٓر هىشكرة).
ٚؿ ،زكرٓا بف ٓحْٓ :)2006(.حالتىبؤ بسمكؾ العىؼ لدم الطٛبح ،الهجمة العربٓة لمدراسات اٖهىٓة
كالتدرٓب،ـ( ،)21ع( ،)42ص ص .158 – 119
هحافظً ،ساهح هحهد :)2014(.حالعىؼ الطٛبْ فْ الجاهعات اٖردىٓة :العكاهؿ كالحمكؿح ،الهجمة
اٖردىٓة لمعمكـ اٚجتهاعٓة ،ـ( ،)7ع( ،)1ص ص .150 – 132
الهخارٓزٚ ،فْ :)2006(.ظاٌرة العنؼ الطالبي في الجامعات األردنية الرسمية ،أسبابها ودور
عمادات شؤوف الطمبة في معالجتها ،جاهعة عهاف العربٓة ،عهاف ،اٖردف(.أطركحة دكتكراي غٓر
هىشكرة).
الهخٛفْ .ىبٓؿ أحهد :)1995(.العالقة بيف السموؾ العدواني والقيـ ومدى تأثرها بعدد مف المتغيرات
الديمغرافية ،جاهعة الٓرهكؾ ،اٖردف( .رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
هخٓهػر ،سهٓػر كاهػػؿ ،أبك عبٓػد ،ارئػدة عطٓػة :)2015(.حأسالٓػػب التفكٓػػر الشائعػة كعٛقتٍػا بالعىػؼ
لدم طمٓػة جاهعػػة اٖقصػِح ،الهجمػة العربٓ ػػة لمعمػكـ الىفسٓػػة ،هجمة فصمٓة إلكتركىٓة طبىفسٓة
كعمهىفسٓة

هح ّكهة،

ـ(،)10

ع()44

شتػ ػػا،

.http://mail.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ44/apnJ44.HTM
الهصرم ،رفٓؽ:)2008(.حالشباب كالتىهٓة فْ الهجتهع الفمسطٓىْحدراسة هٓداىٓة لعٓىة هف طمبة
جاهعاتح ،هجمة جاهعة الىجاح لٗبحاث(العمكـ ا٘ىساىٓة) ،هجمد( ،)22عدد( ،)1ص ص - 233
.272
هىظهة الصحة العالهٓة :)2002(.التقرير العالمي حوؿ العنؼ والصحة ،الهكتب ا٘قمٓهْ لمشرؽ
اٖكسط ،القاٌرة.
ابف هىظكر ،هحهد بف هكرـ :)1986(.لساف العرب ،دار صادر ،بٓركت.
هىٓب ،تٍاىْ هحهد عثهاف ،سمٓهاف ،عزة هحهد :)2007(.العنؼ لدى الشباب الجامعي ،جاهعة
ىآؼ العربٓة لمعمكـ اٖهىٓة ،الرٓاض.http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle .
هىٓزؿ ،هحهد ،السعكد ،لبىِ )2006(.حالعىؼ عىد طمبة الجاهعات اٚردىٓة الحككهٓة – أسبابً،
هظاٌر ،أسالٓب هعالجتًح ،الثقافة كالتىهٓة ،ع (.)16
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الىٓرب ،عبد ا﵀ هحهد :)2008(.العوامؿ المسئولة عف العنؼ المدرسي في المرحمة اإلعدادية كما
يدركها المعمموف والتالميذ في قطاع غزة ،الجاهعة ا٘سٛهٓة ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر غٓر
هىشكرة).
الكحش ،زٓىب هحهد احهد:)2008(.العنؼ األسري وعالقته بالسموؾ العدواني لدى طالبات المرحمة
األساسية العميا في محافظة بيت لحـ .جاهعة القدس ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
أبك كردة ،سهٓرة :)2010( .سمات الشخصية لدى الطمبة المعنفيف في مدارس جنوب الخميؿ،
جاهعة القدس ،فمسطٓف(.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة).
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همحؽ رقـ ( )1أسهاء الهحكهٓف.
الرقـ

الجامعة

المحكـ

البمد

1

د .حناف عيسى ممكاوي

جامعة اليرموؾ

األردف

2

د .قاسـ الداوود

جامعة اليرموؾ

األردف

3

د .محمد جرادات

عميد كمية غرناطة

األردف

4

د .محمد مثقاؿ عبيدات

نائب العميد في كمية غرناطة

األردف

5

د .محمد سعود حسيف

كمية غرناطة.

األردف

6

د .كماؿ نزاؿ

جامعة اليرموؾ

األردف

7

د .خولة قدومي

جامعة آؿ البيت

األردف

8

د .محمد توفيؽ صادؽ

عميد كمية غرناطة سابقا

األردف

9

د .وفاء األشقر.

نائب رئيس جامعة اربد األهمية

األردف

10

د.إسماعيؿ محمود غصاب

جامعة اليرموؾ.

األردف

11

د .زيف العابديف العواودة

جامعة بيت لحـ

فمسطيف

12

د .محمد عبدا لكريـ جرادات

جامعة اليرموؾ

األردف

13

د.أحمد هزاع البطاينة

جامعة اليرموؾ

األردف

14

د أسماء بدري االبراهيـ

جامعة آؿ البيت

األردف

15

أ.عايد الحموز

جامعة القدس المفتوحة/محمؿ إحصائي

فمسطيف
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همحؽ رقـ ( )2الهقٓاس بصكرتً الىٍائٓة
استبانة لمقياس العنؼ
أخي الطالب /أختي الطالبة
تقكـ الباحثة بدراسة بعىكاف :حمستوى العنؼ الجامعي لدى طمبة جامعتي القدس في فمسطيف
واليرموؾ في األردف (دراسة مقارنة)ح ،كذلؾ كهتطمب لمحصكؿ عمِ درجة الهاجستٓر فْ ا٘رشاد
الىفسْ كالتربكم فْ جاهعة القدس حٓث قاهت الباحثة بإعداد اٖداة الهرفقة كٌْ هقٓاس لمعىؼ كقد
تككىت هف ( )33فقرة  .كتضع الباحثة بٓف أٓدٓكـ هقٓاس الدراسة لٙجابة عمًٓ ،راجٓة إبداء رأٓكـ
كتصكراتكـ كذلؾ بكضع إشارة ( )فْ الهكاف الهىاسب .آهمة تعاكىكـ لٙجابة عمِ جهٓع فقرات
اٚستباىة بكؿ دقة كهكضكعٓة عمهان بأف جهٓع ا٘جابات ستستخدـ ٖغراض البحث العمهْ ،كستعاهؿ
بسرٓة تاهة.
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
الباحثة
معمومات عامة:
ٓرجِ كضع إشارة ( )فْ الهربع الهىاسب:
 -1التخصص   :عمهْ   ،إىساىْ
 -2السنة الدراسية :سىة أكلِ
 -3الجامعة:

 الٓرهكؾ

 سىة ثاىٓة  سىة ثالثة  سىة رابعة
 القدس
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فقرات المقياس
الرقـ

المستوى

الفقرة
عاؿ جداً

-1

أشارؾ فْ ﺍلشجاﺭ داخؿ الجاهعة

-2

أرد عمِ ﺯهٓمْ بسخﺭٓة إذا ىاقشىْ أثى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
ﺍلهحاضﺭﺓ

-3

أشػػجع ﺯهٛئْ عمػػِ ﺍٚعتﺭﺍﺽ إذا غٓػػرت ﺍلجاهعة
ﺍلهىاٌج ﺍلﺩﺭﺍسٓة

-4

أهزؽ ﺍلهحاضﺭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﺍىتابتىْ ىَباﺕ غضﺏ هو
عضك ٌٓئة التدرٓس

-5

ﺍشتن عضك ٌٓئة التدرٓس إذا ﺭسبﺕ بﺩﺭسً

-6

أشجع ﺍلﻁمبة عمِ ﺍلخﺭَﺝ هو ﺍلقاعة إذا تأخﺭ
عضك ٌٓئة التدرٓس ﺍلهحاضﺭﺓ

-7

ﺍﺩفع ﺯهٓمْ بقَﺓ عىﺩها ٓستٍزئ بْ

-8

أسخر هف أخرٓف اذا تكمهكا بمٍجة قكهٓاتٍـ

-9

أدعك ﺯهٛئْ لعﺩن أداء ﺍٚهتحاو إذا ﺭفﺽ
عضك ٌٓئة التدرٓس تأجٓمً

10

أق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ بتخﺭٓﺏ ههتمﻜاﺕ ﺍلكمٓ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إذا صﺩﺭ قﺭﺍﺭ
بفصمْ  ّٚسبﺏ
كاف

11

اتكم ػ ػػـ ه ػ ػػع ﺍٚخﺭٓو بكمه ػ ػػات ىابٓة إذا ح ػ ػػدث زح ػ ػػاـ
أثىاء الﺩخَؿ إلِ ﺍلحﺭن ﺍلجاهعْ

12

ﺍلجأ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ﺍلتشَٓﺵ ﺩﺍخؿ ﺍلهحاضﺭﺓ إذا لن
ﺍستَعﺏ ﺍلﺩﺭﺱ

13

أش ػ ػ ػ ػػعر ب ػ ػ ػ ػػأف ﺍلضﺭﺏ َسٓمة ﺍفﺭﺽ فٍٓا ﺍحتﺭﺍهْ
عمِ هو ٚ
ٓحتﺭهىْ

14

ﺍستٍﺯلء هو ﺍلﺫٓو أختمﻑ هعٍن
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عاؿ

متوسط

قميؿ

قميؿ جداً

 15أفضؿ اٚىته ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ﺍلهجاهٓع ﺫﺍﺕ ﺍلتجهع
ﺍلعشائﺭّ
16

ﺍسحﺏ هدكىػ ػ ػ ػ ػػة ﺍلهحاضﺭﺍﺕ بقَﺓ هو ٓﺩ ﺯهٓمْ إذا
ﺍهتىع عو إعارتٍا لْ

17

ﺍشتن ﺯهٓمْ إذا ﺍخﻁأ بالتصﺭﻑ

18

أﺭفﺽ ا٘لتزاـ بالزم ﺍلهَحﺩ ﺍﺫﺍ ﻁمﺏ هىْ ا٘لتزاـ

19

أتشاجر هع ﺍلﻁمبة ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن

20

أتٍجـ عمِ عضك ٌٓئة التدرٓس إذا أخرجىْ هو
ﺍلقاعة  ّٚسبﺏ كاف

21

أتفﻕ هع ﺯهٛئْ بتسمٓن َﺭقة ﺍٚجابة فاﺭغة فْ
ﺍٚهتحاو ﺍﺫﺍ كاىت ﺍٚسئمة صعبة

22

أخﻁﻁ لٛعتداء عمِ عضك ٌٓئة التدرٓس ﺍلﺫّ
ٓعاهمىْ بقسَﺓ

23

أستٍﺯﺃ بﺭﺃّ ﺯهٛئْ ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن فْ
ﺍلىقاﺵ

24

أشجع ﺯهٛئْ عمِ ﺍلغٓاﺏ ﺍلجهاعْ عو
ﺍلهحاضﺭﺓ بسبﺏ تﺩىْ ﺩﺭجاتىا فْ هاﺩﺓ عضك
ٌٓئة التدرٓس

25

أتشاجﺭ هع هو ٓحاَؿ إقاهة عٛقة هع هو أحب

26

أشتن ﺍٚستاﺫ إﺫﺍ حﺭهىْ هو ﺍٚهتحاو بسبﺏ
ﺍلغﺵ

 27أفتح ىغهة فْ ﺍلهَبآؿ ﺍثىاﺀ ﺍلهحاضﺭﺓ هو ﺍجؿ
ﺍلتشَٓﺵ عمِ
ﺍٚستاﺫ
28

أهﺯﻕ اﺍلهمصقاﺕ َﺍلشعاﺭﺍﺕ ﺍلتْ تىشﺭٌا ﺍلتجهعاﺕ
ﺍلسٓاسٓة

29

ﺍشتن هو ٓحاَؿ إقاهة عٛقة هع هو أحب

30

ﺍشاﺭﻙ فْ ﺍلهﻅاٌﺭﺍﺕ اﺍلﻁٛبٓة ﺍلتْ تىﺩﺩ بالقﺭﺍﺭﺍﺕ
311

ﺍلجاهعٓة
31

ﺍﺩخؿ عىَﺓ ﺍﺫﺍ هىعىْ ﺍلحﺭﺱ ﺍلجاهعْ هو
ﺍلﺩخَؿ ﺍلِ ﺍلجاهعة

 32ﺍستٍﺯلء بالشخﺹ ﺍلﺫّ ٓﺭتﺩّ هٛبﺱأﺭُ ﺍىٍا
غٓﺭ هىاسبة
33

ﺍﺭسن ﺍلﺫٓو ﺍختمﻑ هعٍن باشﻜاؿ ﻜاﺭٓﻜاتٓﺭٓة
ساخرة
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همحؽ رقـ ( )3الصدؽ العاهمْ لٛداة
ىتػائج هعاهػؿ اٚرتبػاط بٓرسػكف ( )Pearson correlationلهصػفكفة ارتبػاط فقػرات العىػؼ الجػاهعْ
لدل طمبة جاهعة القدس.
جامعة القدس
الفقرات

قيمة ر

الداللة

الفقرات

قيمة ر

اإلحصائية

الداللة

الفقرات

قيمة ر

اإلحصائية

الداللة
اإلحصائية

1

**0.528

0.000

12

**0.730

0.000

23

**0.756

0.000

2

**0.657

0.000

13

**0.727

0.000

24

**0.712

0.000

3

**0.574

0.000

14

**0.777

0.000

25

**0.639

0.000

4

**0.732

0.000

15

**0.649

0.000

26

**0.699

0.000

5

**0.696

0.000

16

**0.705

0.000

27

**0.706

0.000

6

**0.662

0.000

17

**0.730

0.000

28

**0.682

0.000

7

**0.681

0.000

18

**0.579

0.000

29

**0.716

0.000

8

**0.721

0.000

19

**0.749

0.000

30

**0.666

0.000

9

**0.735

0.000

20

**0.746

0.000

31

**0.757

0.000

10

**0.748

0.000

21

**0.689

0.000

32

**0.641

0.000

11

**0.735

0.000

22

**0.732

0.000

33

**0.727

0.000

تشٓر الهعطٓػات الػكاردة فػْ الجػدكؿ السػابؽ أف جهٓػع قػٓـ ارتبػاط الفقػرات هػع الدرجػة الكمٓػة لكػؿ بعػد
دالة إحصائٓان ،هها ٓشٓر إلِ تهتع اٖداة بصػدؽ عػاؿ جػدا كأىٍػا تشػترؾ هعػان فػْ قٓػاس درجػة العىػؼ
الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة القدس.
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ىتػائج هعاهػؿ اٚرتبػاط بٓرسػكف ( )Pearson correlationلهصػفكفة ارتبػاط فقػرات العىػؼ الجػاهعْ
لدل طمبة جاهعة الٓرهكؾ.
جامعة اليرموؾ
الفقرات

قيمة ر

الداللة

قيمة ر

الفقرات

اإلحصائية

الداللة

الفقرات

قيمة ر

اإلحصائية

الداللة
اإلحصائية

1

**0.647

0.000

12

**0.706

0.000

23

**0.701

0.000

2

**0.603

0.000

13

**0.636

0.000

24

**0.640

0.000

3

**0.548

0.000

14

**0.689

0.000

25

**0.585

0.000

4

**0.681

0.000

15

**0.548

0.000

26

**0.713

0.000

5

**0.543

0.000

16

**0.675

0.000

27

**0.618

0.000

6

**0.520

0.000

17

**0.686

0.000

28

**0.597

0.000

7

**0.645

0.000

18

**0.581

0.000

29

**0.622

0.000

8

**0.609

0.000

19

**0.688

0.000

30

**0.576

0.000

9

**0.650

0.000

20

**0.658

0.000

31

**0.660

0.000

10

**0.695

0.000

21

**0.618

0.000

32

**0.541

0.000

11

**0.724

0.000

22

**0.681

0.000

33

**0.552

0.000

تشٓر الهعطٓػات الػكاردة فػْ الجػدكؿ السػابؽ أف جهٓػع قػٓـ ارتبػاط الفقػرات هػع الدرجػة الكمٓػة لكػؿ بعػد
دالة إحصائٓان ،هها ٓشٓر إلِ تهتع اٖداة بصػدؽ عػاؿ جػدا كأىٍػا تشػترؾ هعػان فػْ قٓػاس درجػة العىػؼ
الجاهعْ هف كجٍة ىظر طمبة جاهعة الٓرهكؾ.
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