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ممارسات الهيئات التدريسية المحفزة للعنف الطالبي في الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة في
ضوء بعض المتغيرات
صفاء نعمه الشويحات*

ملخـص
تعاني الجامعات األردنية م .مشك ك ك ك ك ك كككلة العن الطالبي ،ورغم كل الجهود المبذولة اال أ .العن الطالبي يخبو أحيانا ،ويعاود
الظهور بي .الفينة واألخرى عالجت الد ارسك ك ككات السك ك ككاب ة العديد م .عوامل العن الطالبي في الجامعات األردنية ،إال أ .هناك
ندرة في معالجة األسك ك ككباا غير المباش ك ك كرة التي تتعلع بممارسك ك ككات أع ك ك ككا هي ة التدريس في تفاعلهم مع الطلبة ،وكو .الباحث
ع كو هي ة تدريس م .داخل األسكرة الجامعية ،وحرصكا عل توفير بي ة تعلم آمنة خالية م .العن  ،هدفت الد ارسكة الحالية إل
تعر ممارسكات الهي ات التدريسكية المحفزة للعن الطالبي م .وجهة نظر الطلبة ،في كو بع المتييرات اسكتخدم الباحث
المنهج الوصك ككفي التحليلي ،ونفذ سك ككلسك ككلة م .الم ابالت الجماعية عل عينة اس ككتطالعية قوامها  )45طالبا وطالبة ،وتم تطوير
اس ك ككتبانة الد ارس ك ككة  )21ف رة ،نفذت عل عينة طب ية قوامها  )1200طالا وطالبة بينت النتا ج أ .المتوس ك ككط الحس ك ككابي العام
لدرجة ممارسككات أع ككا هي ة التدريس المحفزة للعن  3.36وبانح ار معياري  ،0 83أي في مسككتوى المتوسككط حصككلت ف رة
"و ع المدرسي .أس لة صعبة في االمتحانات" عل الرتبة األول وبدرجة ت دير مرتفعة األهمية ،تلتها مباشرة بالترتيا التنازلي
لمسك ك ك ك ككتوى ت دير متوسك ك ك ك ككط األهمية كل م .الف رات ا تية بالترتيا التنازلي" :المحاباة بي .الطلبة" و"شك ك ك ك ككيوم ظاهرة المحسك ك ك ك ككوبية
والواسك ك ك ك ككطة"" ،تحيز المدرس ك ك ك ككي .الذكور للطلبة اإلناث" ،و"عدم ت بل حرية التعبير ع .الرأي" ،و"التحيز ألبنا المنط ة الواحدة"،
و"تحيز المدرسككي .للطلبة وف ا لمرجعية المراكز االجتماعية ألوليا أمورهم" وبينت النتا ج أي ككا وجود فروع دالة احصككا يا α
 )≤ 0.05في الدرجة الكلية لممارس ك ك ككات الهي ات التدريس ك ك ككية المحفزة للعن تبعا لمرجعية الجامعة ،وطري ة اختيار التخصك ك ك ك ،
والمستوى الدراسي ،والمعرفة بنظام الع وبات ،وعدم وجود فروع دالة إحصا يا تبعا لموقع الجامعة
الكلمات الدالة :ممارسات ،الهي ات التدريسية ،العن

الطالبي ،طلبة الجامعات األردنية

آم ،.وبالم ابل فإ .المدرس الذي يتسم بممارسات معتلة تتسم
بالتسلط والتحيز وعدم المساواة في التعامل مع الطلبة ،يدفع
طلبته إل تشكيل اتجاهات سلبية ليس نحوه ف ط ،بل أي ا نحو
زمال ه الطلبة ،ونحو عملية التعليم والتعلم بأكملها فإذا ما
اجتمعت هذه الحالة السلبية مع عوامل أخرى ذات عالقة كدرجة
ر ا الطالا ع .التخص الدراسي الذي التحع به ،ومدى
تكيفه مع مجتمع الجامعة والث افة السا دة فيه ،تشكل في
الطلبة إل سلوكيات
مجموعها أر ية خصبة تدفع ببع
طا شة متهورة ،تصل إل حد المشاجرات الطالبية ،والتي غالبا
ما تتطور إل سلوكيات عنيفة وعدوانية

المقدمة
محور أساسيا فاعال في التعليم
ا
يمثل ع و هي ة التدريس
الجامعي ،ي ع عل كاهله مسؤوليات متعددة وعل رأسها البحث
العلمي ،والتدريس ،وخدمة المجتمع ويفتر بالمدرس الملتزم
تربويا ومهنيا أ .ي يم نتاج تعلم طلبته ،وارشادهم أكاديميا
وسلوكيا وأخالقيا واجتماعيا ،وتوفير بي ة تفاعل اجتماعي تربوي
* كلية العلوم األساسية واإلنسانية ،الجامعة األلمانية األردنية ،األرد.
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صفا نعمه الشويحات

ممارسات الهي ات التدريسية

إل  )2010/1/1شهدت الجامعات األردنية ما يزيد عل
 )10مشاجرات طالبية دعاس )2010 ،و"خالل عشر
سنوات ساب ة وحت عام  2010وحسا ت ارير مديرية األم.
العام ،وصل عدد المشاجرات الطالبية نحو  776مشاجرة ،أي
أ .معدل المشاجرات الجامعية بلغ نحو  64مشاجرة في العام"
الطويسي)2013 ،
وكشفت و ازرة التعليم العالي مؤخ ار أ .اجمالي المتورطي .في
المشاجرات التي حدثت في العام  2018في سبع جامعات
رسمية بلغ  835طالبا ،وقد تم عل إثرها فصل  268طالبا
بينهم  240تعر وا ال الفصل المؤقت و 28فصال نها يا ،وال
يدخل في هذه األرقام كما هو معرو م .شاركوا في االحداث
الجامعية التي وقعت منذ بداية العام الحالي ،بما في ذلك
ال اررات التي صدرت قبل أيام بفصل تسعة طالا بشكل نها ي
مع تبر ة سبعة آخري .مم .شاركوا في أعمال شيا الجامعة
األردنية خالل شهر آذار الما ي خريسات)2018 ،
وهنا يستح رنا ما أكد عليه عمار )1993 ،في معر
ن ده للتربية في البالد العربية ،حيث يرى أ .المشتيلي .بالتربية
تمسكوا بالتفكير اإلج ار ي العملي عل حساا التفكير التحليلي
والن دي ،ولم يتعدى حلول المشاكل المطروحة نطاع التنظيمات
اإلدارية وال اررات الو ازرية ،إل درجة أصبح ينظر إل التفكير
في حلول المشكالت التعليمية ومظاهر االنح ار في مهنة
التعليم وممارساته م .قبيل التر والسخ الفكري ،فالتييير
مظهري ال جوهري معياره المنفعة ا نية عل المدى ال ريا،
يخدم مصالح بع الف ات االجتماعية ،أو تهد ة خواطر طلبة
وأوليا أمور م .ابنا الطب ة الوسط والعليا ،دو .ت دير لعوا د
التييير المجتمعية عل المدى البعيد
ويبدو األمر كذلك في معالجة العن الطالبي في الجامعات
األردنية ،فاختفا العن أحيانا ومعاودة ظهوره أحيانا أخرى،
يعبر ع .حالة وجود حل ات مفرغة ،وتساؤالت عدة بخصو
شمولية تحديد منابع ومسببات العن الطالبي في الجامعات
األردنية؟ ومدى نجاعة الحلول المطروحة؟ ومدى الجدية في
التعامل مع المشكلة؟
يشير غليو" )99 1990 .سلوكيات األفراد والجماعات
المختلفة ،ليست دا ما متطاب ة ،ويرجع ذلك إل أ" .الث افات
الفرعية للف ات والطب ات االجتماعية المختلفة بع ها ع.

خلفية الموضوع
تزايد عدد الج ار م بي .أوساط الشباا وبخاصة في المدارس
والجامعات في ع دي الثمانينات والتسعينات م .ال ر .العشري،.
إل حد جعل أحد الباحثي .ي وم بإحصا ها في المجتمع
األمريكي ،ف درها بستة عشر أل جريمة يوميا تحدث في
المدارس والجامعات أي ما يعادل جريمة كل ست ثوا .أثنا
الدوام المدرسي والجامعي ( )Stephen, R.O.1998ويتييا في
الواليات المتحدة أي ا ما نسبته  %8م .الطالا ع .مدارسهم
شهريا بسبا خوفهم أ .يتعر وا لعدوا .م .الطالا ا خري،.
كما يتعر للعدوا .فعال أكثر م .ربع مليو .طالا شهريا
ويواجه  )125000معلم تهديدات مؤذية ،وجا ت المناداة عل
مستوى قومي للحد م .ظاهرة العن بعد أ .قام أحد الطلبة
ب تل خمسة عشر طالبا في مدارس كوالرادو في الواليات المتحدة
األمريكية" ( )Kim, 2005وأكدت الدراسات تفشي العن في
المؤسسات األوروبية
المؤسسات التربوية الفرنسية وبع
األخرى التوايهة)2006 ،
عل المستوى الوطني ،عانت الجامعات األردنية م .ازدياد
ملحوظ لممارسة الطلبة ألنوام مختلفة م .المشاجرات والشيا
والعدوا .الطالبي في الربع األخير م .ال ر .العشري .وتشكلت
قناعات متزايدة لدى األفراد وصنام ال رار بأ .الجامعات
األردنية تعاني م .مشكالت شبابية متنوعة تحمل في طياتها
دالالت لوجود مشكلة تستدعي التدخل م .قبل الباحثي.
وأصحاا الشأ .في الجامعات والمجتمع شويحات)2010 ،
وفي ندوة "العن في الجامعات ،نحو مجتمع جامعي آم".
جامعة مؤتة  )2006وص ر يس مجلس النواا األردني
ظاهرة العن في الجامعات بالمدمرة ،وأكد عل " وجود خلل
مؤكد يتهدد النسيج االجتماعي ويعرقل عملية النهو الوطني،
مما يتطلا التصدي لهذه الظاهرة وو ع الحلول العملية
لمعالجتها ،بسبا خروجها ع .أصول العملية التربوية
والتعليمية
ودعا جاللة الملك عبداهلل الثاني إل ع د اجتمام برؤسا
الجامعات ،في الجامعة األردنية بتاريخ  )2007-5-8حيث
أكد أ .العن الطالبي "خط أحمر ول .نتهاو .فيه باعتباره
يشكل خط ار عل أجيالنا ومست بلنا" مرصد الحريات األكاديمية
في األرد )2007 ،.وخالل ثالثة أشهر م)2009/10/1 .
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أما منظمة الصحة العالمية ( )WHOفعرفت العن بأنه
"االستعمال المتعمد لل وة الفيزيا ية المادية) ،سوا بالتهديد ،أو
االستعمال المادي الح ي ي د الذات أو د شخ أو د
مجموعة أو مجتمع ،بحيث يؤدي إل حدوث أو رجحا.
حدوث) ،إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سو النما أو
الحرما .منظمة الصحة العالمية)4 ،2000 ،
وعر ريدكروس العن عل أنه "حالة تعكس صحة
المجتمع وأمنه وتنجم ع .إهمال لحاجات اإلنسا .االقتصادية
واالجتماعية والسياسية والمؤسسية ،ويت م .العن األذى
المادي وغير المادي الذي يسبا التخريا واأللم واإلصابات
والخو " ))Redcross,2002,p.1
مداخل ونظريات تفسير العنف
العن يكو .نتيجة اتصال مع د بي .العديد م .عوامل
المخاطرة ،وال يوجد عامل واحد يؤثر بشكل تام عل سلوك
الطلبة ،فكل عامل له ال درة عل المشاركة في سلوك العن
سوا كا .هذا العامل شخصيا ،أو اجتماعيا ،أو اقتصاديا ،أو
ينتمي إل البي ة األسرية أو المدرسية وهناك م .يعبر ع.
وجود صلة بي .سمات الشخصية وعالقتها بسلوك الشيا في
المدارس تانيا وآخرو(Tania, Frank Greeman, Pouls, Barry, .
) H. Schneider & Manuel, A. Ferguson, 2003وعل الرغم م.
تعدد وتداخل العوامل التي تؤدي إل حدوث العن  ،يجا تمييز
األسباا الموقفية التي تفجر أعمال العن وتعتبر بمثابة
الش اررات ،ع .األسباا غير المباشرة التي تعتبر عوامل بنا ية،
ر (Deborah,
تساهم في خلع بي ة غير آمنة ومحفزة للعن ديبو ا
) L. 1997ويؤكد سليما )2006 .أ .العوامل المسببة للعن
الطالبي قد ترتبط بالعالقات الرأسية داخل الجامعة وم .صورها
عالقة المدرس بالطلبة
هناك العديد م .النظريات المفسرة للعن  ،نستعر منها
ما يتفع مع سياع الدراسة الحالية  :وهي:
 تفتر نظرية ال بط االجتماعي ،وجود نظام قيمي عامم .المجتمع ،وأ .السلوك العني يظهر بالنسبة للطالا
عندما يتم خرع أنظمة الجامعة وال يم السا دة فيها ،وهناك
عوامل بط داخلية ال ي ل أثرها في سلوك العن ع.
عوامل ال بط االجتماعي (Peter B. Wood, Betty

البع ا خر ت ترا أو تبتعد ع .الث افة األساسية للمجتمع"
وهذا ما ينطبع عل أي مجتمع وال سيما مجتمع الجامعات
األردنية ،ومما ال شك به أ .لدى أع ا هي ة التدريس في
الجامعات األردنية ث افة عامة ديم راطية تترسخ يوما بعد يوم
وف ا للتوجهات الرسمية وتوجهات المجتمع األردني الذي ينبذ
التعصا والعن والعدوا ،.اال أ .مجتمع كبير العدد ومتعدد
المشارا والمرجعيات كمجتمع الجامعات األردنية ال يخلو م.
وجود ث افات فرعية تحمل في طياتها عناصر ايجابية ت ترا
م .الث افة العامة للجامعات ،وأخرى ت ترا أحيانا وتبتعد أحيانا
أخرى نتيجة عدة عوامل
وترى ديرانية )2003 ،ال يوجد هناك تطابع في سلوكيات
كل م .ينتمي لمجتمع الجامعات األردنية ،فأحيانا تجد أ.
سلوكيات المدرسي .تتأثر بخلفيتهم االجتماعية والعرقية والدينية
واالقتصادية وغيرها وفي ندوة التعليم الجامعي في األرد .بي.
الواقع والطموح )2001 ،جا التأكيد بأ .الواقع يحدث بوجود
خلل وا ح بي .أع ا هي ة التدريس والطلبة ،وأ .تحجيم دور
أثر سلبيا عل إنجاح العملية التعليمية التعلمية
الطلبة ترك ا
وتحسي .نتا جها
مفهوم العنف
نشأ مفهوم العن أثنا الثورة الفرنسية ،)1799-1789
واستعمل كسالح سياسي وتبلور واقعيا عام  ،1973وبدأت
دراسته كمادة مست لة في مطلع ال ر .التاسع عشر أبو زيد،
 )2000وكلمة العن وف ا للمعجم الفلسفي باأللفاظ العربية
والفرنسية واالنجليزية والالتينية مشت ة م .الكلمة الالتينية
) (Violenceالتي تعني ينتهك أو يؤذي صليا ،دو .تاريخ،
 )120والعن في معجم لسا .العرا اب .منظور،
 )1956أنه الخرع باألمر وقلة الرفع ،وهو د الشي وأعن
أي أخذه بشدة ،والتعني هو الت ريع واللوم وفي المعجم الفلسفي
العن م اد للرفع ،ومراد للشدة وال سوة ،والعني هو
المتص بالعن  ،وكل فعل شديد يخال طبيعة الشي ويكو.
وعر
مفرو ا عليه م .خارج فهو بمعن ما فعل عني
العن في معجم العلوم االجتماعية بأنه استخدام ال بط أو
ال وة استخداما غير مشروم أو غير مطابع لل انو .م .شأنه
التأثير عل إ رادة فرد ما" صليا)112 ،1982 ،

)Pfefferbaum & Bruce J. Arneklev 2018
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و التييرات العالمية المعاصرة الزيود)2004 ،
 وحول طبيعة العالقة التربوية بي .طلبة الجامعات األردنية
ومدرسيهم ،أجمع كل الحوامدة ،)2003 ،و العبابنة،
 )2007عل وجود تد .في التزام المدرسي .بمهامهم
اإلرشادية واألكاديمية واالجتماعية
 طبيعة المناخ االجتماعي النفسي وتفاعل المدرسي .مع
الطلبة وتعديل سلوكهم أقل م .المستوى المتوقع ،ويشكل
أر ية خصبة لدفع الطلبة نحو العن شويحات)2007 ،
 استمرار نظام ال بط العشا ري الذي يمتد م .الجوانا
الث افية إل االجتماعية إل جوانا قانونية سياسية
الشربجي)2006 ،
م .عوامل العن الطالبي السا د في الجامعات األردنية،
نورد ما جا به ساري )36 2011 ،عل النحو ا تي:
 للعن في مجتمعنا ث افة شعبية ،جمعية ميذية للعن ،مشجعه عليه ،ومتسامحة معه وكذلك مع أشكال الصدامات
األخرى ،تجد مكانها األوسع ،في الث افة المجتمعية الكلية،
وهي ث افة تاريخية ،انت امية ،منيل ة عل ذاتها ،وث افة
التصاقيه ،وال تسامح مع الفرد الذي ال يلتصع بها ،ث افة
ت دم ألفرادها االعت ار والحماية ،وتحيطهم بالرعاية ،ولكنها
ال ت بل م .أفرادها م ابل ذلك إال التبعية والخ وم
 معاناة الشباا في مجتمعنا م .جدلية االتصال واالنفصالفي الهوية واالنتما ات والتعريفات ،ففي الوقت الذي يحاول
فيه الشباا الجامعي إعادة تعري أنفسهم ،واعادة توصي
هوياتهم ،بصورة شخصية وعالمية أقرا إل و عهم
واهتماماتهم ،فإ .الجماعة المرجعية الت ليدية العا لة/
العشيرة) تعطل فيه التعريفات الجديدة فال يستطيع الشاا
أ .يكو .الشخ الذي يود أ .يكو .عليه
 الواقع الفعلي المسكوت عنه أ .أنماط العن الذي تمارسهالعشيرة والشباا ال تجد م .المحيط الث افي العام إال
استهجانا لفظيا ،واستنكا ار از فا ،وادانة شكلية ف ط خارج
السياع الث افي المجتمعي العام

 نظرية ث افة العن  ،ومفادها أ .ث افة العن تجسد اتجاهاتالمجتمع نحو العن مثل تمجيد العن في الروايات،
واألفالم وفي وسا ل اإلعالم بصفة عامة ،كما أ .سيادة
معايير وأفكار ومبادئ يف ي في النهاية إل وجود ث افات
فرعية ،أو أساسية تعزز العن وتمجده فيصبح جز ا م.
أفراد المجتمع الجوهري،
طرع الحياة بالنسبة لبع
)1995
 أما نظرية التعلم االجتماعي ،فت وم عل أ .األشخايتعلمو .العن بالطري ة ذاتها التي يتعلمو .بها أنماط
السلوك األخرى ،وأ .عملية التعلم هذه تكو .داخل األسرة
ا با يشجعو .أبنا هم عل التصر بعن مع
فيع
ا خري .في بع المواق  ،ويطالبونهم بأال يكونوا حايا
للعن في مواق أخرى ،والبع ا خر ينظر للعن بأنه
الطري ة الوحيدة للحصول عل ما يريدو ،.وهناك ف ة تشجع
أبنا ها عل التصر بعن عند ال رورة الخشاا،
)1993
 تربويا يفسر العن بأنه سلوك متعلم ومكتسا م .خاللالمالحظكة أو المشاهكدة ،وأ .ما يكتسبه الفرد بالمالحظة ما
هو إالّ تمثيل رمزي لألفعال ،وما يتعلمه اإلنسا .يختز .في
الذاكرة كي يستخدم كمرشد للسلوك المست بلي ،فخبرات
الما ي وذكرياته ترشد السلوك الراه ،.حيث األفراد ي لدو.
النماذج ,والسلوك المالحظ العيسوي،
متأثري .بخصا
 ،)1993ويؤكد بداينة )2009 ،أ .العن سلوك متعلم،
وعابر للمؤسسات االجتماعية ولما بي .األجيال
عوامل العنف
هناك عوامل عدة ت و ار انتشار ظاهرة العن الطالبي
في الجامعات األردنية منها:
 وجود جملة م .الث افات يمك .أ .تشكل المناخ األمثل
لتنامي العن والسلوك العدواني وأهمها الث افات التي تتسم
فيها السلطة بالشخصنة وعدم المأسسة ،والتي تستند فيها
العالقات االجتماعية عل أسس ال رابة واالنتما ات العرقية
والساللية وال بلية ال عل أساس مبدأ المواطنة الشربجي،
)2006
 ثمة وجود صرام قيمي لدى طلبة الجامعات األردنية بسبا
التييرات االجتماعية والث افية واالقتصادية والسياسية في

الدراسات السابقة
وم .الدراسات التي تم الرجوم اليها ،نذكر ا تي:
دراسة العاني ) )2000هدفت إل الكش ع .درجة
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الطلبة
دراسة البداينة وآخرو )2009 ،.هدفت إل كش عوامل
الخطورة في البي ة الجامعية وتناولتها بالتفصيل مباني والوا.
وساحات ومالعا ،والسلوكيات الطا شة لدى الشباا في البي ة
الجامعية في األرد ،.اشتملت الدراسة عينة ممثلة )4000
طالا وطالبة ،م )19 .جامعة أردنية ،واعد الباحثو .استبانة
خاصة للدراسة ،بينت النتا ج أ .م .بي .أعل درجات عوامل
الخطورة في الجامعة هي :عدم مشاركة الطلبة في األنشطة
الالمنهجية ،وعدم الشعور باألم ،.ومشاهدة احد أشكال العن ،
وعدم الشعور بالعدالة
دراسة الشويحات ،وعكروش )2010 ،هدفت إل تعر
مسببات العن الطالبي في الجامعات األردنية ذات العالقة
تم استخدام المنهج الوصفي،
بالطلبة م .وجهة نظر الطلبةّ ،
نفذت استبانة الدراسة عل طب ية  )2100م .طلبة الجامعات
األردنية ،توصلت الدراسة إل أ .درجة اهمية مسببات العن
الطالبي ذات العالقة بالطلبة أنفسهم ،م .وجهة نظر الطلبة
متوسطة ،حصلت مجاالت الدراسة عل الترتيا التنازلي ا تي:
الشخصية للطّلبة ،ثم الخلفّية
م .حيث درجة األهمية :المهارات
ّ
االجتماعية وبدرجة مرتفعة األهمية ،تلتها الخلفية
بوية و
ّ
التر ّ
الث افية للطلبة ،وم .بعدها النواحي الدراسية واألكاديمية وبدرجة
متوسطة األهمية كما دلت النتا ج عل وجود فروع دالة
إحصا يا تبعا لنوم الجامعة لصالح الجامعات الحكومية ،ومعرفة
الطلبة بنظام الع وبات لصالح غير المطلعي ،.ولم تشر النتا ج
لوجود فروع تبعا لموقع الجامعة
دراسة الشويحات )2011 ،وهدفت إل تعر درجة أهمية
البي ة الجامعية وسياساتها واداراتها ،كمسببات للعن الطالبي
في الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة ،استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي ،طورت استبانة الدراسة ونفذت عل )2100
م .طلبة الجامعات األردنية ،توصلت الدراسة إل أ .درجة
أهمية البي ة الجامعية وسياساتها واداراتها كمسببات للعن
الطالبي في الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة ت ع في
مستوى المتوسط ،وتبي .أ" .عدم المساواة في تطبيع التعليمات
الجامعية" ،و"قلة فر االلت ا بعمدا شؤو .الطلبة"" ،سياسة
ال بول التي ت طر الطلبة لاللتحاع بتخصصات ال يرغبو.
بدراستها م .أهم مسببات العن الطالبي في الجامعات " كما

الممارسات الديم راطية في جامعة اليرموك في األرد .م.
وجهة نظر طلبة كلية التربية ،نفذت استبانة عل  )480طالبا
وطالبة ،بينت النتا ج أ .جميع مجاالت الدراسة حصلت عل
متوسطات حسابية م .المستوى المتوسط ،وا .هناك فروقا
ذات داللة إحصا ية تبعا لمتيير الجنس لصالح اإلناث ولمتيير
التخص في مجال العدالة األكاديمية
دراسة ديرانية )2003 ،كشفت نتا جها أ .نسبة المتعصبي.
م .طلبة الجامعات األردنية تعادل  )%77,4وأ .هناك خمسة
أشكال م .التعصا موجودة لدى طالا الجامعات األردنية
مرتبة تنازليا عل النحو التالي :تعصا قومي ،تعصا جنسوي،
تعصا عشا ري ،تعصا ديني تعصا طب ي كما أظهرت
نتا ج دراسة الحوامدة )2003 ،أ .هناك تدنيا في التزام
مدرسي الجامعات األردنية بمهامهم اإلرشادية واألكاديمية
واالجتماعية ،وأ .م .بي .العوامل الكامنة و ار سلوك العن
الطالبي لدى عينة م .طالا الجامعات األردنية كانت الشعور
بالكبت ال از د ،والشعور بعدم المساواة في تطبيع ال واني ،.عدم
التكي واالنسجام ،والشعور باالنطوا  ،والشعور بوقت الفراغ،
م اي ة األستاذ للطالا واستف اززه
دراسة الزيود )2004 ،بينت أ .درجة إسهام البي ة الجامعية
في الصرام ال يمي عند الطلبة أكثر ما وجد في المجال الث افي
الفكري ثم االجتماعي ،وأ .طلبة الجامعات األردنية يعانو .م.
الصرام ال يمي بسبا التييرات االجتماعية والث افية واالقتصادية
والسياسية في و التييرات العالمية المعاصرة
دراسة شويحات )2007 ،هدفت إل تعر مستوى فاعلية
العالقة التربوية بي .أع ا هي ة التدريس بطلبتهم في كليات
العلوم التربوية وطالبهم ،اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي،
نفذت استبانة الدراسة عل عينة الدراسة م )220 .طالبا
وطالبة أظهرت النتا ج أ .العالقة التربوية قيد الدراسة ت ع في
مستوى المتوسط ،مع وجود فروع ذات داللة إحصا ية )0 05
تعزى لمتيير نوم الجامعة ،ولصالح الطلبة في الجامعات
الخاصة
دراسة العبابنة )2007 ،بينت أ .م .أسباا العن
الطالبي في الجامعات األردنية انتشار مظاهر العن في
المجتمع المحيط بالجامعة وت ييد حرية الطلبة وعدم السماح
بالمظاهرات الطالبية واالحتجاجات التي تعبر ع .مواق
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صفا نعمه الشويحات

ممارسات الهي ات التدريسية

الهي ات التدريسية المحفزة للعن  ،م .وجهة نظر الطلبة وكذلك
تميزت الدراسة الحالية في معالجة الدراسة متييرات طري ة
اختيار الطالا لتخصصه الدراسي ،ومعرفة الطالا بنظام
الع وبات ،وموقع الجامعة مع مالحظة ا .هذه المتييرات لم
تتناولها الدراسات الساب ة ،باستثنا دراستي شويحات
وعكروش )2010 ،ودراسة شويحات )2011 ،كما تميزت
الدراسة الحالية بأنها بنت استبانة الدراسة في و اج ار
الم ابالت مع الطلبة للتوصل إل ممارسات الهي ات التدريسية
المحفزة للعن الطالبي م .وجهة نظر الطلبة ذواتهم وهذا ما
لم يتوفر في الدراسات الساب ة
تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات الساب ة ،باستخدام
المنهج الوصفي ،واستخدام االستبانة ،وقد استفادت الدراسة
الحالية م .الدراسات الساب ة في ادا المو وم ،ومناقشة نتا ج
الدراسة

توصلت الدراسة إل وجود فروع دالة إحصا يا ،تبعا لمرجعية
الجامعة ولصالح الجامعات الحكومية ،ومعرفة الطلبة بنظام
الع وبات لصالح غير المطلعي .عل نظام الع وبات ،ولم تشر
النتا ج لوجود فروع تبعا لموقع الجامعة
دراسة الزبو )2011 .وهدفت إل تعر الممارسات
الديم راطية لدى أع ا الهي ة التدريسية في جامعة جرش
األهلية م .وجهة نظر الطلبة ،نفذت في العام ،2008-2007
اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ،طورت استبانة الدراسة 35
ف رة) ،ونفذت عل عينة قوامها ) )450طالبا وطالبة بينت
النتا ج أ .غالبية الممارسات الديم راطية ألع ا الهي ة
التدريسية في جامعة جرش كانت متوسطة عل كافة مجاالت
الدراسة األربعة :العدل والمساواة ،وحرية التعبير ع .الرأي،
والمادة الدراسية ،وأسلوا التدريس ،وأظهرت النتا ج عدم وجود
فروع ذات داللة إحصا ية تعزى لمتييري الجنس والتخص ،
في حي .أظهرت وجود فروع ذات داللة إحصا ية تعزى لمتيير
السنة الدراسية
تناولت بع الدراسات الساب ة الممارسات الديم راطية لدى
أع ا الهي ة التدريسية كدراسة العاني  ،)2000والزبو.
 )2011وأجمعت نتا جها عل أ .الممارسات الديم راطية
للهي ات التدريسية ت ع في مستوى المتوسط وتوجهت دراسة
شويحات )2007 ،لت صي فاعلية العالقة التربوية بي.
المدرسي .والطلبة وجا ت في مستوى المتوسط وعالجت دراسة
اخرى مسببات العن الطالبي في الجامعات الردنية ،بشكل
مباشر وهي :الشويحات ،وعكروش )2010 ،أسباا العن
الطالبي ذات العالقة بالطلبة ذواتهم ودراسة الشويحات،
 )2011مسببات العن الطالبي ذات العالقة بالبي ة الجامعية
وسياساتها واداراتها كمسببات للعن الطالبي في الجامعات
األردنية ،وعالجت دراسة البداينة وآخرو )2009 ،.عوامل
مجمل الخطورة في البي ة الجامعية
وعل حد اطالم الباحث ال يوجد دراسات ساب ة عالجت
العن الطالبي م .مدخل ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة
للعن الطالبي في الجامعات األردنية بشكل مباشر ،مما يشكل
حل ة مفرغة في دا رة البحث في عوامل العن الطالبي في
الجامعات األردنية ،وعليه جا ت الدراسة الحالية تميزت
الدراسة الحالية ع .الدراسات الساب ة في تعر ممارسات

تصميم الدراسة وخطواتها المنهجية
مشكلة الدراسة
رغم أ .العن الطالبي في الجامعات األردنية يختفي
أحيانا ،إال أنه ال يلبث حت يطل برأسه م .جديد وأمام شدة
وطأة أحداث العن الطالبي في األعوام األخيرة ،استخدمت
عبارات "عن مجتمعي" و"عن فردي" و"مشاجرات جماعية"
و"اشتباكات عشا رية" ع دت الندوات والمحا رات والمؤتمرات
المفاهيم
اإلعالمية واألكاديمية والرسمية ،وانتشرت فو
وتكررت الم ترحات والتوصيات ،وارتفعت أصوات التبرم
الشعبي ،واستمر ال يع الرسمي م .إل ا التهم والتبعات .ا.
استمرار تفاقم العن الطالبي في الجامعات األردنية له تداعياته
السلبية عل عناصر العمل األكاديمي في الجامعات األردنية
وتعداه عل أم .المجتمع األردني واست ارره ،مما يشكل استمرار
حالة ال لع م .تزايد حجم العن وانتشاره
بحثت الدراسات الميدانية أسباا العن الطالبي ذات
العالقة بالطلبة أنفسهم ،واألسباا ذات العالقة بالبي ة الجامعية
وسياساتها واداراتها ،واألسباا ذات العالقة بمستجدات المجتمع
األردني وتحدياته الوطنية المختلفة والسؤال الذي يطرح نفسه
ماذا ع .مسؤولية الهي ات التدريسية م .هنا توجهت الدراسة
الحالية إل التعر عل ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة
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لت دير أفراد عينة الدراسة لدرجة الممارسات المعتلة الصادرة م.
الهي ات التدريسية التي ت منتها استبانة الدراسة الحالية
ممارسات الهيئات التدريسية :وي صد بها مجموعة
السلوكات السا دة لدى أع ا هي ة التدريس في الجامعات
األردنية ،تحدد طبيعة تفاعلهم االجتماعي التربوي مع طلبتهم
في داخل حرم الجامعات األردنية ،والتي م .شأنها تشكيل بي ة
خصبة لتنامي العن الطالبي ،وتتمثل في قا مة الممارسات
التي تم التوصل اليها م .تحليل استجابات أفراد عينة م ابالت
الطلبة المنفذة لتح يع أهدا الدراسة الحالية ،والتي ت منتها
استبانة الدراسة الحالية ،كالمحاباة ،شيوم ظاهرة المحسوبية
والواسطة ،والتعصا الجنسي ،والتعصا الديني ،والتعصا
الطب ي ،واالنحياز إل أبنا االقليم الجيرافي الواحد ،وعدم ت بل
الرأي المخال  ،والتعامل بفوقية الخ
العنف الطالبي :وي صد بالعن نظريا ،انفعال تسببه عوامل
متعددة وتثيره مواق مختلفة ،يؤدي بالفرد إل ارتكاا أفعال
مؤذية في حع ا خري .وفي حع ذاته أحيانا أخرى ،ويظهر
العن في أشكاله المادية التي تتمثل في اإليذا الجسدي
واألفعال المادية التي تؤدي إل أ رار مادية في األشخا أو
الممتلكات ،كما يظهر العن في األ رار المعنوية و تتمثل في
اإليذا النفسي والتدخل في حرية ا خر وحرمانه م .التفكير
والرأي والت رير شويحات )2011 ،وي صد بالعن في الدراسة
الحالية ما يصدر م .طلبة الجامعات األردنية تجاه بع هم
البع  ،بشكل فردي أو جماعي م .سلوكيات سلبية تت م.
اإلسا ة اللفظية أو المعنوية أو اإلعتدا الجسدي ،وكل مظاهر
التعدي عل ا خري ،.أو العبث والتخريا بممتلكات الجامعة

للعن الطالبي في الجامعات األردنية ،م .وجهة نظر الطلبة،
ومعرفة الفروع االحصا ية تبعا لمتييرات الدراسة ،وهي:
مرجعية الجامعة ،وطري ة اختيار الطالا لتخصصه األكاديمي،
ومعرفة الطالا بنظام الع وبات في جامعته ،وموقع اقليم
الجامعة ،ومستوى الطالا الدراسي؟
أسئلة الدراسة
في و أهدا الدراسة تمت صياغة أس لة الدراسة عل
النحو االتي:
 1ما ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن الطالبي في
الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة؟
 2هل توجد فروع ذات داللة إحصا ية ) )0.05في الدرجة
الكلية لحدة ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن
الطالبي في الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة ،تبعا
مرجعية الجامعة ،وطري ة اختيار الطالا
الختال
لتخصصه األكاديمي ،ومعرفة الطالا بنظام الع وبات في
جامعته ،وموقع اقليم الجامعة ،ومستوى الطالا الدراسي؟
أهمية الدراسة
تكتسا الدراسة أهميتها م .أهمية مو وم العن وخطورة
تفاقمه في المؤسسات التربوية وال سيما الجامعات األردنية ،وفي
المجتمع بشكل عام ويستفيد م .نتا ج الد ارسة الحالية كل م.
الجهات ا تية:
 أع ا هي ة التدريس ،ورؤسا الجامعات األردنية ،وزارةالتعليم العالي ،وجميع المعنيي .في الشأ .التربوي
 تؤسس الدراسة الحالية للباحثي .تنفيذ دراسات الح ة أكثرجرأة في معالجة العن الطالبي م .مدخل ممارسات
أع ا هي ة التدريس
 توظي نتا ج الدراسة الحالية وال سيما تحديد ن اط ال عفي ممارسات الهي ات التدريسية ،واألخذ بتوصياتها،
ألغ ار الحد م .انتشار ظاهرة العن  ،والعمل عل توفير
بي ة تعليمية آمنة

محددات الدراسة
 المحدد البشري :اقتصرت الدراسة الحالية عل طلبةالبكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة
 المحدد الزمني :نفذت الدراسة عل امتداد العام الدراسي2018
 المحددات المو وعية :ي تصر تعميم نتا ج الدراسة علف رات استبانة الدراسة الحالية ،والتي ت يس ممارسات
الهي ات التدريسية االجتماعية والتربوية ف ط
و الخصا
 -تعمم نتا ج الدراسة الحالية في

مصطلحات الدراسة إجرائيا
درجة الممارسات :وي صد بها المتوسط الحسابي الكلي
-261-

صفا نعمه الشويحات

ممارسات الهي ات التدريسية

الدراسة عل جميع الطلبة في الشعا الدراسية المتاحة في ساعة
زمنية محددة م .مواد متطلا جامعة ،ومواد اختيارية ومواد
تخص م .مختل الكليات والجدول  )1يبي .ذلك.

السيكومترية ألداة الدراسة
تصميم الدراسة واجراءاتها ،ويتضمن :منهجية الدراسة،
ومتييراتها ،ومجتمع الدراسة ،وعينتها ،وأداة الدراسة ،ومعيار
الحكم ،والمعامالت االحصا ية

أدوات الدراسة
 المقابالت الجماعيةلتعر ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن نفذ
الباحث سلسلة م .الم ابالت الجماعية وت منت  )45م.
طلبة الجامعات في كل جلسة ،باستثنا الجلسة األخيرة ،)15
عينة الم ابالت م .طلبة الجامعة األردنية التي شهدت أحداثا
متكررة م .العن الطالبي م .خارج أفراد عينة الدراسة ،وتم
فيها طرح سؤال تحريري مفتوح عل الطلبة ،ونصه" :ما هي
الممارسات السا دة لدى الهي ات التدريسية في الجامعات
األردنية تعت د م .وجهة نظرك ،أنها ممارسات محفزة لتنامي
العن الطالبي في الجامعات األردنية؟ تم تجميع استجابات
الطلبة مباشرة ،ثم تحليلها وم اربتها ثم تصنيفها وترميزها
 االستبانةاشتملت استبانة الدراسة الحالية عل أربعة أج از  :خص
الجز األول للتعري بالدراسة ،والجز الثاني للبيانات الشخصية
للطالا ،وخص الجز الثالث إلرشاد الطلبة لكيفية اإلجابة
ع .ف ارت االستبانة ،والجز الرابع م ياس الدراسة الف رات
الت ريرية لممارسات الهي ات المحفزة للعن الطالبي في
الجامعات األردنية ،والتي تم التوصل اليها باستخدام الم ابالت
الجماعية وعددها  )25ف رة
صدق األداة
للتح ع م .صدع أداة الدراسة تم عر قا مة ممارسات
الهي ات التدريسية -المشار إليها في البند السابع ،عل لجنة
تحكيم تألفت م )8 .م .األساتذة المتخصصي .م .مختل
الجامعات األردنية ،طلا اليهم ت يم ف رت االستبانة م .حيث
ارتباطه بأهدا الدراسة الحالية ،وم .حيث الصياغة الليوية
وتم اعتماد المالحظات التي أجمع عليها  )5أو أكثر م.
أع ا لجنة التحكيم ،تم حذ  4ف رات واصبحت ال حة
ممارسات الهي ات التدريسية تت م )21 .ف رة

منهجية الدراسة
تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته ألغ ار
الدراسة الحالية.
متغيرات الدراسة
المتيير التابع :درجة حدة ممارسات الهي ات التدريسية
المحفزة للعن الطالبي في الجامعات األردنية
المتيير المست ل :ممارسات أع ا هي ة التدريس في
الجامعات األردنية
المتييرات الوسيطة :نوم الجامعة حكومية /خاصة)
الدراسي اختيار وف ا العتبارات
وطري ة اختيار التخص
ذاتية ،نعم /ال) المعرفة بنظام الع وبات في الجامعة نعم/
ال) ومستوى الطالا الدراسي سنة أول  /ثانية /ثالثة /رابعة)
وموقع الجامعة وف ا ألقاليم المملكة األردنية الهاشمية شمال،
وسط /جنوا المملكة)
مجتمع الدراسة وعينتها
تكو .مجتمع الدراسة م .طلبة البكالوريوس في الجامعات
األردنية الحكومية والخاصة والموزعي .في مختل مناطع
المملكة ،والبالغ عددهم  ،)276903وف ا للجدول  )9مطروح
منها عدد الطلبة الوافدي )4106 .وف ا لجدول  )13آخر
إحصا يات معل .عنها في الموقع االلكتروني لو ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي  2016 -2015فيصبح مجتمع الدراسة
)272797
وتكونت عينة الدراسة الطب ية م )1200 .طالا وطالبة،
م .الجامعات الخاصة والحكومية م .اثنا عشرة جامعة أردنية،
سحبت العينة بالطري ة العشوا ية البسيطة م .الشعا الدراسية
لمواد متطلا جامعة ،ل ما .التنوم في اختيار العينة م .حيث
التخصصات ،والمستويات الدراسية ،حيث تم توزيع م ياس
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الجدول رقم ()1

توزع أفراد عينة الدراسة على متغيراتها  -العدد والنسب المئوية
العدد
الفئة
393
أول
335
ثانية
258
ثالثة
 1المستوى الدراسي
196
رابعة
18
فاقد
1200
المجموم
689
رسمية -حكومية
500
خاصة
 2مرجعية الجامعة
11
فاقد
1200
المجموم
400
الشمال
600
الوسط
 3موقع الجامعة
200
الجنوا

النسبة%
32 75
27 92
21 52
16 33
1 50
%100
57 42
41 67
0 92
%100
33 33
50 00
16 67

1200
790
410
1200
728
455
17
1200

%100
56 83
34 17
%100
60 67
37 92
1 41
%100

 4طري ة اختيار التخص

 5معرفة الطالا بنظام الع وبات

المجموم
اختيار ذاتي
اعتبارات أخرى
المجموم
نعم
ال
فاقد
المجموم

وتركت الحرية للطالا للمشاركة في اإلجابة ع .أداة الدراسة
ال يام بذلك حدد الوقت الزمني لتعب تها 15-10
أو رف
دقي ة ،وتم جمعها مباشرة بعد أ .فرغ الطلبة م .تعب تها
معيار الحكم
تم استخدام م ياس ليكرت الخماسي وف ا لتدرج ت دير درجة
الحدة عل النحو التالي" :موافع بشدة" وأعطيت  5درجات
واإلجابة "موافع"  4درجات واإلجابة "غير متأكد"  3درجات
واإلجابة "غير موافع" درجتي .واإلجابة "غير موافع بشدة" درجة
واحدة ولتحديد خاليا م ياس لكرت الخماسي الحدود الدنيا
والعليا) تم حساا المدى  )5-4 =1وم .ثم ت سيمه عل عدد
الخاليا للحصول عل طول الخلية ،أي  )1 33= 3÷4وبعد

ثبات أداة الدراسة
طب ت أداة الدراسة عل عينة تجريبية ممثلة لمجتمع الدراسة
م .مختل الجامعات والتخصصات والسنوات الدراسية ،مكونة
م 60 .طالبا وطالبة م .خارج عينة الدراسة ،وتم احتساا
معامل ثبات االتساع الداخلي لف رات االستبانة ،حيث بلغ
 )0 93واعتبرت هذه ال يمة م بولة لتح يع أهدا الدراسة
إجراءات توزيع استبانة الدراسة
يمتلك الخبرة م .مساعدي
تم االستعانة بفريع متخص
بحث وتدريس ،تم توزيع  1200استبانة عل جميع الطلبة
المتواجدي .في الشعا الدراسية المتاحة في ساعة زمنية محددة،
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ذلك تم إ افة هذه ال يمة إل اقل قيمة في الم ياس
 )1 33+1=2 33واعتمد المعيار التالي لتحديد دالالت
المتوسطات الحسابية كمؤشرات لدرجة حدة الممارسات :وهكذا
أصبح طول الخاليا كالتالي:
 إذا بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة -1
 )2 33درجة حدة قليلة
 إذا بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة ما بي.
 )3 67- 2 34درجة حدة متوسطة
 إذا بلغ المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة ما
بي )5 00-3 68 .درجة حدة مرتفعة
المعالجة اإلحصائية
تم إدخال جميع االستبانات التي وزعت عل
باستخدام الرزمة اإلحصا ية للعلوم االجتماعية

ولإلجابة ع .السؤال األول ونصه ما درجة حدة الممارسات
الخ ،تم احتساا المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
والرتبة ،ودرجة األهمية ولإلجابة ع .السؤال الثاني :المتعلع
بالفروع ذات الداللة اإلحصا ية مستوى الث ة ألفا  )0 05في
ت دير درجة حدة الممارسات ،تم استخدام اختبار ت  )tلفح
الفروع للمتييرات ذات الف تي ،.واستخدام تحليل التباي .األحادي
لفح الفروع للمتييرات ذات الف ات الثالث فأكثر
نتائج الدراسة ومناقشتها
سؤال الدراسة األول" :ما ممارسات الهي ات التدريسية
المحفزة للعن الطالبي في الجامعات األردنية م .وجهة نظر
الطلبة؟ لإلجابة ع .هذا السؤال تم احتساا المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية ،والرتا تنازليا) ،ودرجة الحدة
والجدول  )2يبي .ذلك

الطلبة،
(،(SPSS

الجدول رقم ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسات الهيئات التدريسية المحفزة للعنف الطالبي
انحراف
متوسط
الفقرات
معياري
حسابي
1 33
3 76
 21و ع المدرسي .أس لة صعبة في االمتحانات
1 23
3 66
 3محاباة المدرسي .ومجامالتهم لبع الطلبة في المحا رات
1 30
3 65
 17شيوم ظاهرة المحسوبية ،والواسطة في تعامل المدرسي .مع الطلبة
1 36
3 55
 5تحيز المدرسي .الذكور لبع الطلبة م .اإلناث
1 29
3 52
 19عدم ت بل المدرسي .لتعبير الطلبة ع .آ ار هم في أسلوا التدريس المتبع
1 33
3 51
 8تحيز المدرسي .للطلبة م .أبنا المنط ة التي ينتمو .إليها
1 30
3 50
 9تحيز المدرسي .للطلبة وف ا لمرجعية المراكز االجتماعية ألوليا أمورهم
1 23
3 48
 16إتبام المدرسي .ألساليا التدريس الت ليدية
1 28
3 45
 20تدني درجة ت بل الرأي المخال الذي يصدر ع .أحد الطلبة
1 30
3 42
 12تعامل بع المدرسي .بفوقية مع الطلبة
1 25
3 41
 15رف المدرسي .للطالا بدال م .رف هم للسلوك السلبي
1 28
3 40
 18تدني درجة استمام المدرسي .لمشكالت الطلبة
1 36
3 36
 10عدالة المدرسي .في توزيع عالمات امتحانات الطلبة
1 23
3 35
 2تعاو .المدرسي .في توجيه الطلبة وارشادهم
1 34
3 33
 7تحيز المدرسي .للطلبة وف ا لمرجعياتهم العرقية
1 34
3 18
 6تحيز المدرسات إل بع الذكور م .الطلبة
1 33
3 17
 1قدرة المدرسي .عل إيصال المفاهيم األساسية للمادة الدراسية
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في الجامعات األردنية
درجة
الرتبة
الممارسة
مرتفعة
1
متوسطة
2
متوسطة
3
متوسطة
4
متوسطة
5
متوسطة
6
متوسطة
7
متوسطة
8
متوسطة
9
متوسطة
10
متوسطة
11
متوسطة
12
متوسطة
13
متوسطة
14
متوسطة
15
متوسطة
16
متوسطة
17
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متوسط
حسابي
3 09
3 04
2 90
2 77
3 36

الفقرات
 13تواجد المدرسي .وف ا للساعات المكتبية المعل .عنها
 14اظهار المدرسي .الحترام الطلبة عند الحوار
 4تحيز المدرسي .للطلبة وف ا للمرجعية الدينية
 11إتاحة الفر لمشاركة الطلبة في المحا رات
المجموع

يتبي .م .الجدول  )2أ .المتوسط الحسابي الكلي
الستجابات أفراد العينة عل ممارسات الهي ات التدريسية
المحفزة للعن الطالبي في الجامعات األردنية ،قد بلغ المتوسط
 )3 36وبانح ار معياري  ،)0 83أو بدرجة ممارسة
متوسطة ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية )2 77-3 76
اعل درجات الممارسة جا ت للف رة "و ع المدرسي .أس لة
صعبة في االمتحانات" في الرتبة األول بمتوسط حسابي
 )3 76وبدرجة ممارسة مرتفعة ،وحصلت كل م .نلتها الف رات
التي حصلت عل الرتا م )7-2 .وهي بالترتيا التنازلي:
"المحاباة بي .الطلبة"" ،شيوم ظاهرة المحسوبية والواسطة"،
"تحيز المدرسي .الذكور لبع الطلبة م .اإلناث" ،و"عدم ت بل
المدرسي .لتعبير الطالا ع .رأيه في م مو .المحا رة أو
أسلوا التدريس" ،و"تحيز المدرسي .للطلبة م .أبنا المنط ة
الواحدة" ،و"تحيز المدرسي .للطلبة وف ا لمرجعية المراكز
االجتماعية ألوليا أمورهم"
بينت نتا ج الجدول  )2أ .درجة حدة ممارسات الهي ات
التدريسية المحفزة للعن الطالبي في الجامعات األردنية م.
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ت ع في مستوى المتوسط ،واتف ت
النتيجة هذه مع نتا ج عدد م .الدراسات الساب ة التي أكدت
عل أ .طبيعة المناخ االجتماعي النفسي ،وتفاعل المدرسي.
مع الطلبة ت ع في مستوى المتوسط ،كدراسة الحوامدة،
 ،)2003و العبابنة ،)2007 ،و شويحات ،)2007 ،وهذا
مؤشر ذو داللة عل استمرار وجود ممارسات معتلة م .قبل
ف ة م .مدرسي الجامعات ما زالت تبتعد ب در غير قليل ع.
ديم راطية التفاعل االجتماعي التربوي وقد يعود السبا في ذلك
كو .مو وم الدراسة يتعلع بالظواهر ذات األبعاد الث افية
واالجتماعية والتربوية التي تتعلع بالث افة العامة لمجتمع

انحراف
معياري
1 30
1 36
1 32
1 28
0 83

الرتبة
18
19
20
21

درجة
الممارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الجامعة ،وهو جز م .المجتمع األردني وامتداداته المتمثلة في
المجتمع العربي األكبر ،والذي ال يزال متأث ار بعوامل ث افية
الموروث االجتماعي السلبي الذي يت م .قيم محفزة
وبع
للعن
حصلت ف رة "و ع المدرسي .أس لة صعبة في االمتحانات"
عل الرتبة األول م .أصل  )21ف رة ،وبدرجة حدة مرتفعة،
وقد يعود السبا في إل أ .اع ا هي ة التدريس يحاولو.
تطبيع سياسة الجامعات األردنية في تح يع شعار التميز،
وو ع اسم الجامعات األردنية م .قا مة أول خمسما ة
جامعة عالميا ،وقد يكو .هناك احتمال أ .بع اع ا هي ة
التدريس م .حديثي التخرج مم .يت ارا أعمارهم مع أعمار
الطلبة ،أحيانا يريدو .تحدي الطلبة واثبات ذواتهم وم درتهم
فيسعو .لو ع أس لة صعبة جدا ويكم .و ار ذلك ارتباط
أساليا الت ييم بأساليا التدريس ،وواقع الحال أ .درجة ر ا
الطلبة ع .أساليا التدريس والت ييم المتبعة عيفة بسبا
استمرار اعتمادها عل التل ي .واالستذكار ،والتي لم تعد تتمش
مع تطورات العصر واحتياجات الطلبة وميولهم والطلبة قد
يعتبرو .أ .عدم مراعاة تطوير أساليا الت ييم وارتفام درجة
صعوبة االمتحانات نوم م .أنوام الممارسات التي تساهم في
خلع حالة م .ال لع والتوتر ،مما يشكل بي ة غير أمنة
ويمك .اعتبار حصول ف رة "تحيز المدرسي .للطلبة وف ا
للمرجعية الدينية عل الرتبة  )20م .أصل  )21ف رة،
بالترتيا التنازلي لدرجة الحدة ،مؤش ار ايجابيا ،م .سياع
الم ارنة النسبية لدرجة أهمية الف رة مع مختل أنوام التحيزات
األخرى ،مثل التحيز الجنسي في الرتبة  ،)4والتحيز المناط ي
الرتبة  ،)6والتحيز الطب ي الرتبة  ،)7والتحيز العرقي في
م.
الرتبة  )15وقد يعود السبا في ذلك ال وجود بع
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الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة ،تبعا الختال
ومرجعية الجامعة ،وطري ة اختيار الطالا لتخصصه
األكاديمي ،ومعرفة الطالا بنظام الع وبات في جامعته ،وموقع
اقليم الجامعة ،ومستوى الطالا الدراسي؟ تم استخدام
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستوى الداللة،
الجداول  )3و  )4تبي .ذلك

الوعي ومو وعية التعامل مع الطلبة تمشيا مع السياع الث افي
االجتماعي في األرد ،.والتوجهات الرسمية للدولة ،التي تدعو
للعيش المشترك والتآخي بي .اتبام الديانات المختلفة
ولإلجابة ع .سؤال الدراسة الثاني ،نصه :هل توجد فروع
ذات داللة إحصا ية  )0 05في ت دير الطلبة لدرجة حدة
ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن الطالبي في

الجدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستوى الداللة للفروق االحصائية في درجة حدة ممارسات الهيئات التدريسية المحفزة
للعنف في الجامعات األردنية تبعا لمرجعية الجامعة ،وطريقة اختيار التخصص ،والمعرفة بنظام العقوبات
مستوى
االنحراف
المتوسط
االنحراف
المتوسط
الداللة
المعياري
الحسابي
المعياري
الحسابي
م .داللة
خاصة
حكومية
 1مرجعية الجامعة
*0 00
0 87
3 30
0 79
3 41
 2طري ة اختيار الطالا لتخصصه
الدراسي
 3معرفة الطالا بنظام قانو .الع وبات

ذاتي
3 33

اعتبارات أخرى
0 83

3 43

نعم
3 19

ال
1 37

متغير مرجعية الجامعة
يبي .الجدول  )3وجود فروع دالة إحصا ية في درجة
الممارسات تبعا لمرجعية الجامعة ولصالح الجامعات الحكومية،
حيث حصلت عل متوسط حسابي  ،)3 41في حي .بلغ
المتوسط الحسابي للطلبة في الجامعات الخاصة  )3 30مما
يدل عل أ .ت دير درجة ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة
للعن تبعا لمتيير مرجعية الجامعة جا ت لصالح طلبة
الجامعات الحكومية وقد يعود السبا في ذلك إل أ .الخلفية
الث افية لمجتمع الجامعات الحكومية ما زال يرزخ تحت ث افة
عشا رية قبلية ذات معايير وأسس تختل ع .الجامعات
الخاصة التي تعج بتنوم خلفية المدرسي .أردنيي .وعرا ،أ
إل ذلك أ .ممارسات الهي ات التدريسية في الجامعات تمارس
عملها م .ع ود تجدد سنويا بينما تتمتع الهي ات التدريسية
في الجامعات الحكومية بنظام تثبيت ع و هي ة التدريس،
وهناك عوامل أخرى تتعلع باختال المرجعيات الث افية

0 83

3 39

م داللة
*0 02
م داللة

1 39

*0 00

واالجتماعية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة
 طري ة اختيار التخص  :يب .الجدول  )3وجود فروع دالة
إحصا ية في درجة ممارسة الهي ات التدريسية المحفزة
للعن في الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة ،تبعا
لطري ة اختيار التخص  ،حيث بلغ المتوسط الحسابي له
 )3 43للذي .اختاروا تخصصاتهم بنا عل اعتبارات
خارجة ع .نطاع اختيار ذاتي ،في حي .بلغ المتوسط
الحسابي للطلبة الذي .اختاروا تخصصاتهم بشكل ذاتي
 )3 33أي أ .الفروع جا ت لصالح الطلبة الذي .لم
يختاروا تخصصاتهم بشكل ذاتي ،مما يعني أ .الطلبة الذي.
التح وا للدراسة في تخصصات خارجة ع .ميولهم وف ا
ألسس ال بول والتسجيل في الجامعات األردنية ،أعطوا
درجات أعل لممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن ،
وهذه الفروع ذات دالالت مهمة ومعبرة عل أ .معيار
التحاع الطالا بتخصصه يؤثر في تشكيل اتجاهات سلبية

-266-

المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلّد  ،12العدد 2019 ،2

نحو سلوك مدرسيهم
 معرفة الطالا بنظام الع وبات :يبي .الجدول  )3وجود
فروع دالة إحصا ية في الدرجة الكلية لممارسات الهي ات
التدريسية المحفزة للعن في الجامعات األردنية لصالح
الطلبة الذي .ليس لديهم معرفة بنظام الع وبات في جامعتهم
حيث بلغ المتوسط الحسابي لهم  ،)3 40في حي .بلغ
المتوسط الحسابي للطلبة الذي .لديهم معرفة بنظام الع وبات
في جامعتهم  )3 32مما يدل عل أ .الطلبة الذي .لديهم
معرفة بنظام الع وبات قيموا درجة ممارسات الهي ات
التدريسية المحفزة للعن بدرجة أقل ،وقد يعود السبا ال
ا .المعرفة بنظام الع وبات وما يت منه م .فهم عام
لمسؤوليات أط ار العمل التربوي وحدود السلوكيات المتاحة
وغير المتاحة ،ينتج عنها ت ييم أكثر مو وعية م .حاالت
عدم المعرفة بنظام الع وبات واتف ت النتيجة هذه مع نتيجة

موقع
الجامعة

المستوى
الدراسي
بالسنة

شويحات وعكروش )2010 ،حيث تبي .وجود فروع دالة
احصا يا في ت دير درجة أهمية مسببات العن الطالبي
ذات العالقة بالطلبة تبعا لمتيير المعرفة بنظام الع وبات
لصالح الطلبة الذي .ليس لديهم معرفة بنظام الع وبات،
وكذلك اتف ت مع نتا ج شويحات )2011 ،التي بينت وجود
فروع دالة احصا يا في ت دير الطلبة لدرجة أهمية البي ة
الجامعية وسياساتها واداراتها كمسببات للعن الطالبي في
الجامعات األردنية ،ويعود التشابه هنا إل تشابه مجتمع
الدراسات المذكورة مع مجتمع الدراسة الحالية
موقع الجامعة ،والمستوى الدراسي للطالب
يبي .الجدول  )4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية ،ومستوى الداللة تبعا لموقع الجامعة والمستوى
الدراسي

الجدول رقم ()4
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستوى الداللة تبعا لموقع الجامعة والمستوى الدراسي
الشمال

الوسط

م حسابي
ح معياري
م حسابي
3 34
0 81
3 37
ثانية
أول
م حسابي ح معياري
م حسابي ح معياري
0 83
3 43
0 84
3 26

يبي .الجدول  )4عدم وجود فروع دالة إحصا يا )0 05
في ت دير طلبة الجامعات األردنية لدرجة ممارسات الهي ات
التدريسية المحفزة للعن الطالبي في الجامعات األردنية ،م.
وجهة نظر الطلبة تبعا لموقع الجامعة ،مما يدل عل أ .طلبة
جامعات الجنوا ،والوسط ،والشمال ،أعطوا درجات مت اربة
لدرجة ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن الطالبي في
الجامعات األردنية م .وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية
المستوى الدراسي للطالب :يبي .الجدول  )4وجود فروع
دالة احصا ية الفا  (0.05في الدرجة الكلية لدرجة ممارسات
الهي ات التدريسية المحفزة للعن الطالبي في الجامعات

ح معياري
0 84

الجنوب
م حسابي
3 39

ثالثة
ح معياري
م حسابي
0 82
3 37

ح معياري
0 84
رابعة
3 38

0 84

مستوى
الداللة
0 53
مستوى
الداللة
*0 00

األردنية ،وجا ت الفروع لصالح طلبة السنة الثانية ،حيث بلغ
المتوسط الحسابي لهم  )3 43في حي .بليت المتوسطات
الحسابية  )3 26لطلبة السنة األول  )3 37 ،لطلبة السنة
الثالثة ،و  )3 38لطلبة السنة الرابعة ،مما يدل أ .طلبة السنة
الثانية قيموا درجة ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن
أعل م .ت ييم غيرهم م .طلبة المستويات الدراسية األخرى،
وقد يعود السبا كو .طلبة السنة األول ليس لديهم الجرأة عل
ت ييم ممارسات الهي ات التدريسية بحكم حداثة التحاقهم في
الجامعة ،وأ .عامل الن ج لدى طلبة السنة الثالثة جعلهم يرو.
في ممارسات الهي ات التدريسية صورة م .صور ث افة سا دة
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م .الطلبة
 جا ت دير درجة ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعنم .قبل الطلبة الذي .اختاروا تخصصاتهم بنا عل معدل
التوجيهي أعل م .ت دير زمال هم م .الطلبة الذي .التح وا
بتخصصاتهم بنا عل اعتبارات ذاتية كالميول

في المجتمع األردني هذا وقد اتف ت النتيجة الحالية مع نتيجة
دراسة الزبو )2011 ،.التي نفذت عل طلبة جامعة جرش
وبينت اختال ت دير الممارسات الديم راطية تبعا للمستوى
الدراسي
االستنتاجات :بنا عل نتا ج الدراسة الحالية نبي.
االستنتاجات التالية:
 قدر طلبة الجامعات األردنية درجة ممارسات الهي اتالتدريسية المحفزة للعن في مستوى المتوسط ،وهذا مؤشر
عل أ .ممارسات الهي ات التدريسية تشكل بمستوى متوسط
بي ة محفزة للعن الطالبي في الجامعات األردنية م .وجهة
نظر الطلبة
 أنوام التحيزات المت منة في ممارسات الهي ات التدريسيةفي الجامعات األردنية م .وجهة نظر الطلبة والتي تم
التوصل اليها م .الم ابالت ،هي :التحيز الجنسي ،ثم
التحيز تجاه خلفية المنط ة التي ينتمي إليها الطالا ،يليها
التحيز الطب ي ،وم .بعدها التحيز العرقي وأخي ار التحيز
الديني مع مالحظة أنه حصل عل أقل درجة ممارسة
م ارنة بأنكاط التحيز األخرى
 معاناة طلبة الجامعات الحكومية م .درجة حدة ممارساتالهي ات التدريسية المحفزة للعن أكثر م .معاناة طلبة
الجامعات الخاصة
 تساوت ت ديرات طلبة الجامعات األردنية لدرجة ممارساتالنظر ع .مواقع إقليم
الهي ات التدريسية المحفزة بي
الجامعة الجيرافي
 قيم الطلبة غير المطلعي .عل نظام الع وبات ،ممارساتالهي ات التدريسية المحفزة للعن بدرجة أعل م .غيرهم

التوصيات
بنا عل نتا ج هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
 اعادة النظر في أسس ت ييم مدرسي الجامعات بإ افة بندلت ييم عالقة المدرسي .بطلبتهم بحيث تفرد بنود
خا
خاصة لطبيعة تفاعل المدرسي .مع طلبتهم أخذ قا مة
ممارسات الهي ات التدريسية المحفزة للعن التي توصلت
اليها الدراسة الحالية م .خالل م ابالت الطلبة  ،وت منتها
استبانة الدراسة ،بعي .االعتبار في قوا م ت ييم األدا
األكاديمي للهي ات التدريسية في الجامعات األردنية بي
النظر ع .مرجعية الجامعة أو موقعها
 و ع اعتبارات لميول الطلبة في اختيار التخص الدراسيقدر االمكا .م .سياسات ال بول الجامعي
 عل الهي ات التدريسية في الجامعات األردنية ،اطالمطلبتهم عل نظام الع وبات ،وتشكيل فهم عميع لديهم حول
أبعاد هذا النظام والمفاهيم ذات العالقة كمفهوم الح وع
والواجبات ومكانة وأدوار كل م .الطلبة والهي ات التدريسية
 اج ار المزيد م .الدراسات حول أسباا العن الطالبي ذاتالعالقة بسلوك المدرسي .م .وجهة نظر المدرسي .وعالقتها
باتجاهات الطلبة نحو التعليم والتحصيل الدراسي.

حسا ،)2009 ،.عوامل الخطورة في البيئة الجامعية لدى
الشباب الجامعي في األردن ،منشورات المجلس األعل للشباا-
عما .األرد.
التوايهة ،عباطة  )2006الطلبة الواقعو .تحت الخطورة في العن
ندوة العنف في الجامعات ،نحو مجتمع جامعي آمن" جامعة
مؤتة ،األرد/8-6.آذار
الجوهري ،محمد ،)1995 ،المشكالت االجتماعية ،ال اهرة ،دار

المصادر والمراجـع
المراجع العربية
أبو زيد ،محمد  ،)2000موق اإلسالم م .ظاهرة العن  ،رسالة
ماجستير ،غير منشورة ،جامعة ال دس ،فلسطي.
البداينة ،ذياا ،وخلي الطراونة وحسي .محمد العثما .وريم أبو
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الشويحات ،صفا " ،)2007 ،واقع العكالقكة التربويككة بي .مدرسي
كليات التربية وطالبهم في الجامعة األردنية وجامعة اإلس ار
الخاصة" ،مجلة دراسات – العلوم التربوية ،العدد الثاني،
ص623
الشويحات ،صفا " ،)2011 ،درجة أهمية البي ة الجامعية،
وسياساتها واداراتها كمسببات للعن الطالبي في الجامعات
األردني" ،دراسة مسحية ارتباطيه ،مجلة العلوم النفسية والتربوية،
جامعة البحري .مجلة العلوم النفسية والتربوية– جامعة البحرين
المجلد  ،12العدد  1الصفحات ()150-122
الطويسي ،باسم  )2013عن الجامعات األردنية حصاد التحوالت
المتعثرة ،تم االقتباس في  2018-4-14متوفر عل الموقع

المعرفة الجامعية
حامد ،عمار )1993 ،م .م دمة كتاا "للدكتور عبد السميع سيد
أحمد"،علم االجتماع التربوي"
الحوامدة ،كمال ،)2003 ،العن الطالبي في الجامعات األردنية،
المؤتمر األول لعمادة شؤون الطلبة في الجامعات العربية-
جامعة الزرقاء األهلية.
خريسات ،هاشم ،2018 ،دالالت األرقام عل العن الجامعي
صحيفة العرب اليوم ،تم االطالم 2018-8-25
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.asp
x?lang=1&NewsID=67849

الخشاا ،سامية مصطف  ،)1993 ،النظرية االجتماعية ،ال اهرة،
دار المعار
ديرانية ،عبير نعيم )2003 ،ظاهرة التعصا ومظاهره لدى طالا
الجامعات األردنية الرسمية وعالقتها بالعوامل االقتصادية
واالجتماعية واألكاديمية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة الجامعة
األردنية.
دعاس ،فاخر ،)2010 ،ورشة عمل "الحملة الوطنية م .أجل ح وع
الطلبة" http://www.jordantimes.com/?news=23407
الزبو ،.سليم عودة ،)2011 ،الممارسات الديم راطية لدى أع ا
الهي ة التدريسية في جامعة جرش األهلية م .وجهة نظر طلبتهم-
مجلة دراسات ،العلوم التربوية ،المجلد ، 38ملحق664 –2
))650
الزيود ،ماجد محمد م بل" )2004 ،الصرام ال يمي لدى الشباا
الجامعي في األرد .في و التييرات العالمية المعاصرة،
وتصوراتهم لدرجة إسهام البي ة الجامعية فيه" ،أطروحة دكتوراه،
غير منشورة جامعة عما .العربية للدراسات العليا
ساري ،حلمي )2011 ،ث افة العن الجامعي ،وأس لة التنمية
والتحديث) الشباب وعالم جديد ،مؤسسة عبد الحميد شوما،.
مراجعة وت ديم ،تيسير أو عرجة ،ط1
سليما ،.آدم أحمد ،)2006 ،العن الطالبي في الجامعات
السودانية األسباا ،األنماط ،والنتا ج ندوة العنف الطالبي في
الجامعات ،جامعة مؤتة ،األردن.
الشربجي ،عادل مجاهد ،)2007 ،ثقافة العنف في اليمن ،مركز
الدراسات أما ،.المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العن
د المرأة
الشويحات ،صفا نعمه ،ولبن جودت عكروش " ،)2010العوامل
المسببة للعن بي .الطلبة في الجامعات األردنية ذات الصلة
بالطلبة أنفسهم"- ،المجلة األردنية في العلوم التربوية -المجلد
 3العدد  2الصفحات )100-881

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/
/5/9

العاني ،وجيهة ، (2000) ،درجة الممارسات الديم راطية في م.
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Violence-Stimulating Practices by Faculty Members at the Jordanian Universities
from Point of View of the Students in the Light of Certain Variables

Safa N. Al- Shweihat*

ABSTRACT
The Jordanian Universities have seriously suffered from violence among students. Despite the efforts made
to this end, the school violence fades away sometimes and re-emerges once in a while. Previous studies had
addressed many factors of student violence in Jordanian universities; however, there is a paucity in
addressing the indirect causes of the practices of faculty members in their interaction with the students.
The current study aimed to explore the practices of the faculty members that provoke and stimulate students’
violence, from point of view of Jordan universities’ students in the light of some variables. The researcher
used a qualitative and quantitative approach. A series of interviews has been implemented on exploratory
sample of (45) male and female students. A study questionnaire was developed to encompass 21 paragraphs
distributed to a stratified random sampling of 1200 male and female students.
The findings revealed that the arithmetic average of the practices of the faculty members that provoke and
stimulate students’ violence was 3.36 with a standard deviation of 0.83, i.e. within the average. The
paragraph “teachers set difficult question-examinations” was ranked first with highly significant degree
followed by the average significance of the following paragraphs in descending order: “nepotism among
students”, “prevalence of nepotism and patronage”, “partiality of male teachers in favor of female students”,
“rejection of freedom of expression”, “partiality in favor of the students and teachers from the same region”,
“partiality of teachers in favor of students based on social status of parents”.
The findings also revealed differences of statistical significance (α ≤ 0.05) in the total degree of the practices
of the faculty members stimulating and provoking violence in accordance with the university reference,
method of selecting the major, schooling level, familiarity with the penal code and absence of differences of
statistical significance ascribed to the university location.
Keywords: Practices, Teaching Faculty, Students’ Violence, Students of Jordanian Universities.
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