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 شكر وتقدير
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 " من مل يشكر الناس مل يشكر هللا "

خطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود هبا إىل  خنطوالبد لنا وحنن 
أعوام قضيناها يف رحاب اجلامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري 

جيل الغد ، هلذا نتقدم أبمسى آايت الشكر  بناء ابذلني بذلك جهود كبرية يف
ه لنا من على كل ما قدمبومجعة  بوراوي    قدير لألستاذ املشرفواالمتنان والت

يل الشكر إىل أعضاء جلنة توجيهات ومعلومات ونصائح قيمة ونتقدم أيضا جبز 
 املوقرة. القراءة

 
.. فإن مل تستطع فأحب العلماء " كن عاملا ... فإن مل تستطع فكن متعلما .

 ... فإن مل تستطع فال تبغضهم . "



  
  إهداء 

 وطين العزيز : اجلزائر الصامدة أبهلها .   إىل

 إىل اإلنسان الذي علمين كيف يكون الصرب طريقا للنجاح السند والقوة

 أطال هللا يف عمره .إبراهيم  والدي احلبيب 

 إىل من رضاها غاييت وطموحي       فأعطتين الكثري مل تنتظر الشكر

 ابعثة العزم والتصميم واإلرادة       صاحبة البصمة الصادقة يف حيايت إىل

 أطال هللا يف عمرهاهجرية  والديت احلبيبة 

 رفقاء البيت الطاهر األنيق إسحاق وسليمان وبسمة أشقائي وشقيقايت

 إىل األصدقاء وكل من قدم يل العون واملساعدة يف إجناز هذه األطروحة

 

                                       سارة                                        

        



 
 إهداء

 احلمد هلل عز وجل على منه وعونه إلمتام هذا البحث . 
أهذي مثرة هذا اجلهد املتواضع إىل اليت محلتين إىل أغلى وأعز الناس  إىل 

طوة يف بسمة احلياة وسر الوجود إىل اليت كانت دعواهتا تتبعين خطوة خ
 حيايت وعملي أمي الغالية الزهرة 

عبد  ننسى تضحيات األب أيب العزيز وابلتكلم عن روعة األم أبدا ال
إىل الذي رابين وأحاطين برعايته وحبه نبع العطاء الذي مل يبخل  احلميد 

 علي بشيء احتجته .
وين ابلعون وحفزوين للتقدم أهذي أيضا إىل من مشلوين ابلعطف وأهد

إخويت : سعيدة _ صربينة _ موسى _ نور الدين _ يونس _ عدالن _ 
 زين الدين .

غرية وكبرية خطييب من أحاطين ابلعطف واحلنان وساعدين يف كل صإىل 
 وقرة عيين ملني .

 إىل أغلى وأحلى وأمجل من الورد صديقيت الغالية رتيبة .
 إىل كل من كتب هللا يل التعرف هبم وحضيت بصداقتهم 

    .  وسام                                        
                             



 ملخص الدراسة
 

 ملخص الدراسة :

الجميع  بح يهددتعد المشكالت النفسية من األسباب التي تؤدي بطالب الجامعة إلى العنف ، والذي أص    

ت لمشكالمن الطلبة ويحول مسارهم الجامعي إلى األسوء ويقلص من حظوظهم في النجاح ، كما تولد ا

ة أشكال د عدد أخالنفسية عدة مشاكل كالقلق والغيرة وضعف الثقة بالنفس ، مما قد يؤدي إلى العنف وق

لجماعي  العنف منها  العنف اللفظي والجسدي والرمزي و ال يقتصر على العنف الفردي فقط وإنما يتعدى ل

وقد  عات ،وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين المشكالت النفسية والعنف في الجام

 تالية : اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي وقد خلصت للنتائج ال

سية مل نفأن المشكالت النفسية متعددة منها ما يرجع إلى عوامل بيولوجية ومنها ما يرجع إلى عوا

 كاالضطرابات العاطفية والنفسية للطلبة .
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 98 خاتمة
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  المالحق 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة :

نها أتعتبر فترة الجامعة مرحلة حساسة في حياة الطالب إذ هي مرحلة صعبة يمر بها الطالب ، حيث     
بعض  مفتاح النجاح لمستقبله االجتماعي والمهني والثقافي ، حيث يعاني الطالب في هذه الفترة من

ما مالمشكالت واالضطرابات النفسية التي تؤثر على نفسيته وشخصيته كالخوف ، القلق ، نوبات اكتئاب 
يجعله يصادف مواقف حياتية معقدة وقد ال يعرف كيف يتعامل هذه المشكالت التي تظهر له من خالل 

اء نه ظاهرة العنف سو تصرفات يقوم بعها ، كل هذا يؤثر فيه خاصة من الناحية التعليمية مما ينجم ع
و الشتم من في إيذاء اآلخرين بالضرب أعنف بدني أو معنوي الذي يفجر في الطالب سلوك أو فعل يك

 مصحوب بانفعاالت وتوترات .ذا الفعل ويكون ه

،  وفي هذا السياق جاءت الدراسة الحالة كمحاولة للكشف عن المشكالت النفسية وعالقتها بالعنف    
ذي تم ه الدراسة إلى ستة فصول : الفصل األول اإلطار المفاهيمي للدراسة والذتقسيم هوقد تطرقنا إلى 

ت صطلحامالتطرق فيه إلى إشكالية الدراسة ، فرضيات الدراسة وأهدافها وأهميتها وأسباب الدراسة وأخيرا 
ة ت العربيالدراسة،أما الفصل الثاني جاء تحت عنوان : الدراسات السابقة وتطرقنا فيه إلى الدراسا

 ا .والدراسات األجنبية وأخيرا التعقيب على الدراسات السابقة وتبيان أوجه التشابه والتداخل بينه

ه شأة هذالنفسية وكيفية نالفصل الثالث جاء تحت عنوان المشكالت النفسية وتناولنا فيه مفهوم المشكالت 
ة لنظريلجامعيين واألسباب واالتجاهات االمشكالت وأنواع المشكالت النفسية والخصائص النفسية للطالب ا

يين لجامعاالمفسرة للمشكالت النفسية ، أما في الفصل الرابع فقد تطرقنا فيه إلى العنف في أوساط الطلبة 
باب إلى العنف بوجه عام ، والعنف المدرسي والعنف الجامعي كذلك نظرة تاريخية عن العنف وكذلك األس

ت لجامعانواع العنف والعوامل المؤدية للعنف في اباإلضافة إلى أشكال وأالعامة المؤدية للعنف الطالبي 
 وأخيرا النظريات المفسرة للعنف الطالبي .

ر أما في الفصل الخامس فتناولنا فيه مفهوم ونشأة الجامعة وأهداف ومهام وخصائص الجامعة كذلك دو 
 الجامعة في المجتمع .

الذي شمل إجراءات الدراسة الميدانية بما    الجانب التطبيقيإلى فيه  وأخيرا الفصل السادس الذي تطرقنا 
في ذلك العينة والمنهج و أدوات الدراسة و قمنا بإنجاز استمارة لكن نظرا للظروف التي تمر بها البالد لم 

 نستطع إجراء وتطبيق هذه الدراسة واكتفينا فقط بالجانب النظري .
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 اإلشكالية:

ه د طموحاتيمر اإلنسان خالل مراحل حياته بمحطات عديدة يصارع من خاللها لتحقيق ذاته وتجدي     

أصعب وعلى أرض الواقع ويصادف أثناء ذلك العديد من العراقيل والصعوبات والمشكالت ومن أعقد 

ي تشارها فاد انالمشاكل التي يتعرض لها الفرد المشكالت النفسية الرتباطها بالجانب النفسي ، وقد ازد

ق الفرد تواف اآلونة الخيرة حتى سمي هذا العصر بعصر القلق والمشاكل النفسية والتي تعرف بأنها سوء

 ، ويشير ماعيةمع نفسه وبيئته  وذلك لفشله في تحقيق أهدافه وإرضاء حاجاته النفسية والجسمية واالجت

 . ( إلى تباين أثر العنف على مستوى الصحة النفسية 2007روميتو ) 

باع وعدم إش وتبقى المشكالت النفسية من أعقد المشكالت التي تصيب اإلنسان نتيجة ضغوط الحياة     

ت لمشكالارغباتهم واحتياجاتهم ساعد في ظهور مشكالت نفسية في الوسط المدرسي ، فهم يحملون هذه 

طالب عيشها اللتي ياط الحياة فيها ، وتختلف هذه المشكالت باختالف نمإلى بيئاتهم التعليمية التي يتعلمون 

 عليه أن تعارففي الوسط الجامعي ، فلكل متمدرس حالة نفسية خاصة به ويتميز بها وينفرد فيها ومن الم

أو  لمادياالمشكالت النفسية قد تؤدي إلى ظهور أشكال معينة من العنف على غرار العنف الجسدي أو 

ف هرة العنم بظاهر الصراع والالتجانس وقد زاد االهتمااللفظي ، ويعد العنف بأشكاله المتعددة أحد مظا

عال األف في جامعات الوطن العربي بصفة عامة وجامعات الجزائر بصفة خاصة والتي تندرج ضمن قائمة

استقرار وأمن  غير السوية والمدانة والغير المقبولة اجتماعيا ، فالعنف من أخطر المشكالت التي تهدد

ر للنظ وكيات العنف في السنوات األخيرة أمر مثير للقلق ومشكلة الفتةاألفراد ، حيث أصبحت سل

م مجتمع وهئح الواالهتمام ، وذلك لتزايد حجمها ويزيد خطر هذه المشكلة أنها ترتبط بأهم شريحة من شرا

(  2005 يري )طالب الجامعة فلم يقتصر على الفئة غير متعلمة بل شمل جميع فئات المجتمع ، ويشير فان

جتماعية اوامل أن العنف أو السلوك المرتبط به قد يعزى إلى عوامل نفسية ترتبط ببنية الفرد أو ع إلى

 ترتبط بالبيئة االجتماعية للفرد .

فسهم بة أنويعد العنف الجامعي من أخطر المشكالت التي تواجه أطراف العملية التربوية والطل

ة التربوي لعمليةاد الطالب من األمور التي تهدد سير والموجهة ضعلى اعتبار أن العنف بأشكاله المختلفة 

ابه ه وأسبفي مختلف المجتمعات بتعدد أشكالبمجملها ، فالعنف الطالبي في الجامعات هو أمر موجود 

 والتي تختلف من مجتمع إلى آخر .

تعتبر المشكالت النفسية تحديا كبيرا يواجه الطالب في مرحلة التعليم الجامعي ، حيث من 

( سابقا  2007المحتمل أن يكون له عالقة بظهور أشكال متعددة من العنف كما أشارت دراسة روميتو ) 
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بأعمال عنف  إلى أن المشكالت النفسية تؤثر بشكل كبير على الطالب الجامعيين مما يؤدي بهم إلى القيام

 جسدية ضد زمالئهم وحتى ضد األساتذة والطاقم اإلداري .

والعنف  نفسيةوعليه فقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة الكشف عن العالقة الكامنة بين المشكالت ال

ما دراسة فيذه اللدى عينة من الطلبة الجامعيين بجامعة محمد الصديق بن يحي ويتمثل التساؤل الرئيسي له

 بة ؟ توجد عالقة بين المشكالت النفسية والعنف في الوسط الجامعي من وجهة نظر الطليلي: هل 

  كالتالي:وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعية هي 

 طلبة ؟ظر الـ هل توجد عالقة ارتباطية بين عدم الثقة بالنفس والعنف في الوسط الجامعي من وجهة ن1

 طلبة ؟ نظر ال بين السلوك االندفاعي والعنف في الوسط الجامعي من وجهة هل توجد عالقة ارتباطية -2

جهة نظر من و ـ هل توجد عالقة ارتباطية بين الشعور بالغيرة من الزمالء والعنف في الوسط الجامعي 3

 الطلبة ؟ 
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 ـ فرضيات الدراسة :2

 الفرضية العامة :

 الطلبة.توجد عالقة بين المشكالت النفسية والعنف في الوسط الجامعي من وجهة نظر 

 الجزئية:الفرضيات 

 . لطلبةاـ توجد عالقة ارتباطية بين عدم الثقة بالنفس والعنف في الوسط الجامعي من وجهة نظر 1

 ة. الطلب هة نظرتوجد عالقة ارتباطية بين السلوك االندفاعي والعنف في الوسط الجامعي من وج -2

نظر  وجهة ـ توجد عالقة ارتباطية بين الشعور بالغيرة من الزمالء والعنف في الوسط الجامعي من 3

 الطلبة .
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 ـ أهمية الدراسة :3 

هي وإن موضوع العنف موضوع مهم داخل المجتمع فهو يمس فئة مهمة من فئات المجتمع أال 

ء في ط الضوموضوع حساس يستحق الدراسة من قبل الباحثين فقد قمنا بتسليفئة الطلبة الجامعيين فهو 

نظر  ة لفتدراستنا على مدى تأثير المشاكل النفسية في تفشي العنف داخل األوساط الجامعية ومحاول

 الب .الرأي العام بتفشي هذه الظاهرة والكشف عن أبرز المشاكل النفسية التي يعاني منها الط

 اسة :أهداف الدرـ  4

 محاولة معرفة طبيعة العنف وأشكاله داخل الحرم الجامعي . -

 ومعرفة ألي مدى هو منتشر بينهم  اإلطالع على طبيعة العنف القائم بين الطالب -

 التعرف على طبيعة العنف باختالف المتغيرات الشخصية . -

بة مة والطلفة عاالتعرف على العالقة بين المشكالت النفسية المؤدية إلى العنف في المحيط الجامعي بص -

 خاصة.بصفة 

 اإلحاطة بالمشكالت النفسية المؤدية إلى العنف لدى الطلبة الجامعيين . -
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 الدراسة:ـ أسباب اختيار 5

ضوعي هو موهناك مجموعة من األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع فمنها ما هو ذاتي ومنها ما

 وتتمثل فيما يلي :  

 تكمن فيما يلي :األسباب الذاتية : 

كاديمي صصنا األرغبتنا الذاتية الملحة لدراسة هذا الموضوع اقتناعا من ألهميته ألنه يدخل ضمن تخ -

 .يجري داخل سلك التعليم بصفة عامة  ويفيدنا في معرفة ما

معة كون الباحث يدرس في تخصص علم النفس التربوي من واجبه أن يطور هذا التخصص ، فالجا  -

من هذه  كثارمؤسسة تنشيئية البد من تسخير كل الجهود لحمايتها من كل ما يعرقل وظائفها ، وذلك باإل

 البحوث .

رأس  مجتمعالباحث جزء من هذا المجتمع فهو يعمل أن ال يكون صانع عنف  ومتلقيه وقناعتي بأن ال -

 ماله يتمثل في شكل أساسي على الطلبة .

 القيام بالبحث حول المشكالت النفسية المؤدية للعنف في الحرم الجامعي . -

 األسباب الموضوعية :

 الجزائري .االنشغال بالظاهرة المتفشية في المجتمع  -

لمؤدية امل االقناعة التامة بالموضوع والرغبة في دراسة هذه الظاهرة والعمل على تحديد أهم العو -

 الجامعي.للعنف في الوسط 

 الظاهرة.قلة البحوث والدراسات التي تناولتها هذه  -

 االهتمام بالموضوع والميل إلى المواضيع المتعلقة بالمشاكل النفسية . -

 محاولة الكشف عن أهم األسباب والمشاكل النفسية لدى الطالب الجامعي . -
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  الدراسة:ـ تحديد مفاهيم ومصطلحات  6

  المشكلة:.  1 

 فيه.هي عقبة سد الطريق أمام القدرات التي تكونت عند الفرد لتحقيق هدف مرغوب  لغة:

  المألوف.هي كل موقف غير معهود ال تكفي لحله الخبرات السابقة والسلوك اصطالحا:

 (  786الفاروقي :   ص  )  محمد علي                                                                      

لى لنفسية عالت اشكالت التي تتعلق بالنفس وانفعاالتها وقد تنعكس آثار المشك: هي الم المشكلة النفسية

  .مور ع األالمراهق وتسبب له اضطرابات انفعالية تختلف شدتها باختالف شدة المشكالت واختالف طبائ

 (  1986 ي:عل) كمال                                                                         

بحث ينة العطالب ينتمي إللى إجرائيا : المشكالت النفسية عبارة عن الدرجات التي يتحصل عليها كل 

 حسب أبعاد المشكالت النفسية في مقياس المشكالت لدى الطلبة في المرحلة الجامعية .

 . العنف :  2

أما من لتوبيخ ووم واالعنف من الناحية اللغوية هو الخرق باألمر بقلة الرفق به ، والتعنيف يعني الل لغة :

ن ن الذي ملقانولالناحية االجتماعية فهو استخدام الضغط أو القوة أو االستخدام غير مشروع وغير مطابق 

  ( 30، ص  1986) أحمد زكي بدوي : شأنه التأثير في إرادة الفرد 

بقة طة أو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طرف ما قد يكون فردا أو جماع ف بشكل عام :العن

،  تصاديابهدف استغالل طرف آخر وإخضاعه في إطار عالقات قوة غير متكافئة اقاجتماعية أو دولية 

قة و لطبأاجتماعيا ، سياسيا مما يتسبب في إحداث أضرار مادية ومعنوية أو نفسية لفرد أو جماعة 

  ( 19، ص  1994 ،) ليلى عبد الوهاب اجتماعية أو لدولة أخرى 

ه لى أنالعنف في الجامعات من أشكال العنف المجتمعي الذي عرفته منظمة الصحة العالمية ع

ل عام ع بشكالعنف الذي يقع بين أفراد ال قرابة لهم ، وقد يعرفون بعضهم بعض أو قد ال يعرفون ويق

الصحة  ) منظمة. يرها مواقع المؤسسات مثل المدارس والجامعات وأماكن العمل وغخارج المنزل في 

 (  112، ص  2002،العالمية 
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عينة ضد مواقف العنف مجموعة من األفعال وردود األفعال واألقوال التي يصدرها الطلبة في م إجرائيا :

وعة من ع مجمإطار تفاعالتهم م زمالئهم أو مدرسيهم أو االعتداء على قوانين الجامعة وممتلكاتها في

 األحداث التي يعيشونها داخل حرم الجامعة .

ة وهو أو أحد فروعها أو مؤسسة تعليمية متكافئهو شخص يتابع دروسه في الجامعة   الطالب:ـ  3

 ن الذيللحصول عليه وهو مصطلح جامعي أطلق عليه نسبة إلى المكاالشخص الذي يطلب العلم ويسعى 

 العلم.يحصل منه على 
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 العربية:: الدراسات 1

 األولى:الدراسة 

 .( 331، ص م 2003) معمرية وماحي ، دراسة بشير معمرية و إبراهيم ماحي ـ 

 ، وجاءت جامعيتناولت هذه الدراسة أبعاد السلوك العدواني وعالقته بأزمة الهوية لدى الشباب ال

حل ومرا ضرورة هذه الدراسة حسب رأي الباحثان للتعرف على الفروق بين الجنسين للسلوك العدواني

الشباب  لدى يةالنمو النفسي االجتماعي والتعرف كذلك على العالقة بين أبعاد السلوك العدواني والهو

ى من ستة ( أنث 105( ذكرا و )  115الجامعي ، حيث تكونت عينة الدراسة من شباب الجامعة منهم ) 

ان في لباحثاكليات بجامعة باتنة وقد تم استخدام استبيان مراحل النمو النفسي االجتماعي وقد توصل 

، الغضب  يلي : لدى عينة الذكور كمابحثهما إلى النتائج التالية : جاء ترتيب أبعاد السلوك العدواني 

ني وان البدالعد العدوان اللفظي ، العدوان البدني كما كانت نتائج الفروق بين الذكور واإلناث دالة في

ناث في ر واإلالدرجة الكلية لصالح الذكور وغير دالة في الغضب والعداوة والفروق بين الذكوواللفظي 

ئيا الة إحصادتكن  كن دالة ، أي أن مراحل النمو النفسي االجتماعي لممراحل النمو النفسي االجتماعي لم ت

 وة .ي والعداالبدنبين الغضب والهوية في اإلتجاه السلبي وغير دالة بين الهوية وكل من العدوان اللفظي و

لعداوة غضب والدى عينة اإلناث جاءت معامالت االرتباط دالة إحصائيا بين الهوية وكل من الأما 

 جة الكلية في االتجاه السلبي ، وغير دالة بين الهوية والعدوان البدني .والدر

العداوة ولغضب اأما لدى العينة الكلية جاءت معامالت االرتباط دالة إحصائيا بين الهوية وكل من 

 والدرجة الكلية في االتجاه السلبي ، وغير دالة بين الهوية والعدوان البدني .

العداوة ولغضب اءت معاملة االرتباط دالة إحصائيا بين الهوية وكل من اأما لدى العينة الكلية ج

 .فظي وكل من العدوان البدني والل والدرجة الكلية في االتجاه السلبي وغير دالة بين الهوية

 التعقيب على هذه الدراسة :

مراحل واني وهدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في السلوك العد لألهداف:بالنسبة  -

 لجامعي .باب االنمو النفسي االجتماعي والتعرف كذلك على العالقة بين أبعاد السلوك والهوية لدى الش

 .إناثا 105ذكرا و  105تكونت من شباب الجامعة منهم  للعينة:بالنسبة  -

تمد بشير معمرية وإبراهيم ماحي على استبيان السلوك العدواني واستبيان مراحل بالنسبة لألداة : اع -

 النمو النفسي االجتماعي .
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 لم تتطرق هذه الدراسة للمنهج المتبع . للمنهج:بالنسبة 

 الدراسة الثانية :

 بعنوان العنف في الجامعة أسبابه ومظاهره . ( 87، ص م 2012) بلعور ، دراسة بلعور الطاهر 

أكد والت حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة  السلوك العنيف لدى الطالب الجامعي

تسبات ،ومحاولة تحقيق بعض المكمن مدى وجود عالقة بين بعض الممارسات العنيفة داخل الجامعة 

 حركاتالشخصية لبعض الطلبة ،تبلورت مشكلة الدراسة حول نوع هذه الفئات الطالبية الداعية لل

وراء  ي تقفاالحتجاجية  ، وما هي تجسدات العنف داخل الجامعة ، وما هي  المطالب البيداغوجية الت

 داخل الجامعة.العنف 

 آلدابالية وتمثلت عينة الدراسة في حصر كل أشكال العنف الفردية والجماعية  التي قام بها طلبة ك

مد الباحث في ،واعت 2012مارس  15لى غاية إ 2010جانفي 2والعلوم االجتماعية ،في الفترة الممتدة من 

سيئة التي العبارات ال حصاءوذلك بإ 2معلومات ، وهي المالحظة هذه الدراسة على أداتين في جمع ال

عامة  ة بصفةأن تلحق ضررا ماديا ومعنويا باألشخاص والجماع تضمنتها جدران الكلية والتي بإمكانها 

أما األداة  ، االحتجاجيةالطلبة عند قيامهم بالحركات  توسلوكياباإلضافة إلى ذلك تمت مالحظة أفعال 

ها بلتي قام جية االثانية فهي المقابلة وذلك من خالل مقابلة بعض األفراد الفاعلين في الحركات االحتجا

 الطلبة ، وأسفرت الدراسة على النتائج التالية :

 %22,89نسبة بيه التنظيمات الطالبية وذلك أن الجامعة عرفت أشكال متعددة من العنف منه ما دعت إل -

نسبة بالبي ومنه ما جاء من خارج التنظيمات الطالبية أي بدعوى من طلبة ال ينتمون إلى أي تنظيم ط

77,11 %. 

وذلك بنسبة  ،إن أكثر مظاهر العنف الممارس داخل الحرم الجامعي المتجسد في الكتابات الحائطية  -

 لعدوانيةاارات الرمزي ، أما الشكل الثاني للعنف هو استعمال الطلبة للعب وهو ما يعرف بالعنف 45,78%

، التهديد  هذه العبارات ) التهديد بالضرب ، والقتل ، ومن بين   %31,33والجارحة للمشاعر بنسبة 

أو  قاعاتيحرق النفس ، السب والشتم ...( وغيرها من العبارات التي أصبحت تسمع في المدرجات وال

ق ق المرافلى غلالساحات الجامعية ، أما التمظهر الثالث للعنف داخل الجامعة فيتمثل في لجوء الطلبة إ

لق غ( ويليها  12,05البيداغوجية في وجه الطلبة ومنعهم من االلتحاق بالقاعات والمدرجات وذلك بنسبة ) 

 أبواب إدارة الكلية والتجمهر أمام اإلدارة .

 ية للطالب تلعب دورا محوريا في حفظه لممارسة العنف داخل الجامعة .ـ إن المطالب البيداغوج
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 التعقيب على هذه الدراسة : 

لدى الطالب  ( إلى التعرف على السلوك العنيف 2012هدفت دراسة بلعور الطاهر )بالنسبة لألهداف :  -

قيق ة تحة ومحاولالجامعي ، والتأكد من مدى وجود عالقة بين بعض الممارسات العنيفة داخل الجامع

 بعض المكتسبات الشخصية لبعض الطلبة .

العلوم داب وبالنسبة للعينة : دراسة بلعور الطاهر اعتمد فيها على عينة تمثلت في طلبة كلية اآل -

 م . 2012مارس  15إلى  2010جانفي  2االجتماعية في الفترة الممتدة من 

 والمقابلة.اعتمد الباحث على المالحظة  لألداة:بالنسبة 

 بالنسبة للمنهج : لم يتطرق في هذه الدراسة إلى المنهج المتبع .

   الثالثة:الدراسة 

 (. 261ـ  248، ص  م2013دراسة هدى محمد طوالبة ) طوالبة 

ك ليرمواهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب انتشار ظاهرة العنف الطالبي لدى طلبة جامعة 

بة تم اختيارهم ( طالب وطال 1500نظر الطلبة وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة ) واقتراحات حلها من وجهة 

ومن  م2012- 2011 بطريقة عشوائية فقد تم االعتماد على المقابلة كأداة لجمع البيانات في العام الدراسي

 أبرز ما بينته نتائج الدراسة :

 بمرتكبي رتبطةق األنظمة والقوانين المأسباب انتشار ظاهرة العنف هو اإلجراءات غير الرادعة في تطبي

 لعشائر نتساب لر باالأعمال العنف في الجامعة ثم االنتخابات المتعلقة باالتجاه واألندية الطالبية والتفاخ

 ووجود أوقات فراغ مطولة لدى الطالب الجامعي.

 ام سيس النظق بتأالمتعلأما فيما يتعلق بنتائج اقتراحات الطلبة لحل هذه المشكلة فقد جاء الحل المقترح 

 التعقيب عن هذه الدراسة : 

اهرة ظ( للتعرف على أسباب انتشار  2013بالنسبة لألهداف : هدفت دراسة هدى محمد طوالبة )  -

 العنف الطالبي لدى طلبة جامعة اليرموك .

ئية يقة عشواا بطربالنسبة للعينة : دراسة هدى محمد طوالبة اعتمدت فيها على عينة عشوائية تم اختياره -

 ( طالب وطالبة . 1500وقد بلغت عينة الدراسة ) 
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 .ة على المقابلة فقط : اعتمدت هدى محمد طوالب بالنسبة لألداة

 المتبع.لم تتطرق في دراستها للمنهج  للمنهج:بالنسبة  -

   األجنبية:الدراسات  ـ 2

  الدراسة األولى :

تباين أثر العنف على  دراسة(   Romito :2007 , p,p 123 , 122دراسة روميتو )

 502مستوى الصحة النفسية  اعتمدت على عينة من طلبة الجامعة اإليطالية مكونة من 

 طالب وطالبة .

 في دراسته .بالنسبة لألداة : لم يتطرق روميتو إلى األداة المستعملة 

 بالنسبة للمنهج لم يتطرق روميتو للمنهج المتبع .

 الدراسة الثانية :

  ( Bouger , Rouely and oule p p 458 , 478دراسة بيوجر ورولي ولي ) 

ت قد اشتملويكية فقد أجرى دراسته على الطلبة األفرو أمريكيتين المنتظمين بالدراسة في الجامعات األمر

م وقد  2002( طالبا من أربعة جامعات في جنوب أمريكا خالل العام الدراسي 288) عينة الدراسة على 

مرة ى األقل ( من أفراد عينة الدراسة قد مارسوا عليهم العنف عل %83,42أشارت نتائج الدراسة أن ) 

 فوا بأنهماعتر (  من الطالبات  %83,52) ( من الطالبة  و %82,35أن ) م ، و 2001واحدة خالل سنة 

ن الطلبة ( م %33,33مارسوا عليهم العنف النفسي مثل االستهزاء والصراخ في حين كانت ما نسبته ) 

 ( من الطالبات اعترفوا بممارسة العنف الجسدي . %20,99وما نسبته ) 

 التعقيب عن الدراسات السابقة :

 من خالل إطالعنا على الدراسات السابقة يمكن استخالص ما يلي : 

( م2012) بالنسبة ألهداف الدراسة لقد تنوعت واختلفت هذه الدراسات حيث نجد أن دراسة بلعور الطاهر 

هدفت إلى التعرف على السلوك العنيف داخل الجامعة ومحاولة تحقيق بعض المكتسبات الشخصية لبعض 

على أسباب  م( هدفت إلى التعرف إلى التعرف 2013الطلبة في حين أن دراسة هدى محمد طوالبة ) 

انتشار ظاهرة العنف الطالبي لدى طلبة جامعة اليرموك ، بينما دراسة بشير معمرية وإبراهيم ماحي ) 
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االجتماعي ( هدفت إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في السلوك العدواني ومراحل النمو  م2003

النفسي االجتماعي ، والتعرف كذلك والتعرف كذلك على العالقة بين أبعاد السلوك العدواني ومراحل النمو 

) على العالقة بين أبعاد السلوك العدواني والهوية لدى الشباب الجامعي ، وكذلك هدفت دراسة روميتو

( م2004( إلى تباين أثر العنف على مستوى الصحة النفسية ، أما دراسة بيوجر ورولي ولي )م2007

مين بالدراسة في الجامعات األمريكية قد مارسوا العنف هذفت إلى معرفة الطلبة األفرو أمريكيتين المنتظ

 النفسي والجسدي .

عينة  على عتمداهر ابالنسبة للعينة : اختلفت العينات المختارة في الدراسات السابقة إذ نجد أن بلعور ط -

مارس  15لى إ 2010جانفي  2داب والعلوم االجتماعية في الفترة الممتدة من تمثلت في طلبة كلية اآل

ت عينة د بلغم أما بالنسبة لهدى محمد طوالبة فقد اعتمدت على عينة تم اختيارها عشوائيا ، وق 2012

 ( طالب وطالبة . 1500الدراسة ) 

كرا ذ( 115في حيت دراسة بشير معمرية وإبراهيم ماحي تكونت عينة الدراسة من شباب الجامعة منهم )

( 502 نة من )تمد على عينة من طلبة الجامعة اإليطالية مكو، أما دراسة روميتو فقد اع( أنثى 105و )

الب من ط( 288طالب وطالبة ، فيما يخص دراسة بيوجر ورولي ولي فقد اشتملت عينة الدراسة على ) 

 أبعة جامعات في جنوب أمريكا .

 د اعتمدتقبة فبالنسبة لألداة اعتمد بلعور طاهر على المالحظة والمقابلة ، أما دراسة هدى محمد طوال

ي مو النفساحل الناعتمد استبيان السلوك العدواني واستبيان مر على المقابلة فقط ، في حين بشير معمرية 

 لي .ورولي االجتماعي ، بينما لم يتطرق إلى األداة المستعملة في الدراسة كل من روميتو وبيوجر و

 لمنهج المتبع .بالنسبة للمنهج لم يتطرق أي من تلك الدراسات السابقة إلى ا -

 أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : 

 اتفقت دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة في عدة جوانب منها :لقد  التشابه:أوجه 

ت لمشكالااتفقت دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة في الموضوع الذي تم تناوله وهو موضوع  -

ناولت تحيث  النفسية والعنف الجامعي إال أن دراسة روميتو اتفقت مع دراستنا في الموضوع بشكل كبير

 أثر العنف على مستوى الصحة النفسية .

سة ك دراراهيم مامي ، ودراسة هدى محمد طوالبة وكذل_ اتفقت دراستنا مع دراسة بشير معمرية وإب

 بيوجر ورولي وولي في أن العينة المستهدفة هم الطالب الجامعيين .
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 _ تسعى كل دراسة نحو معرفة العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة العنف الجامعي .

لى هدف إتستين الحالية مع دراسة هدى محمد طوالبة حول هدف الدراسة ، كال الدرا_ تشابه دراستنا 

 التعرف على أسباب انتشار العنف .

 أوجه االختالف : 

 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي : 

ف ألهداا_ أهداف ونتائج الدراسة التي سنتوصل إليها تختلف عن الدراسات السابقة نظرا الختالف 

 ومجال التطبيق .

منهج لى الع_ تختلف دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة حول المنهج المعتمد حيث أننا اعتمدنا 

 الوصفي بينما الدراسات السابقة لم تتطرق إلى المنهج المتبع . 
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 تمهيد 
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 تمهيد :

و لنفسية أأو ا في فترة الجامعة يمر الطالب بتطورات وتغيرات عديدة ومختلفة سواء من النواحي الجسمية

طرابات ضذه االهيئة مشكالت نفسية وهر في االنفعالية أو المعرفية والتي تنعكس على نفسيته ، وقد تظه

فهوم مإلى  قد تكون مؤقتة تزول بزوال الموقف وقد ترافق الطالب طوال حياته وفي هذا الفصل تطرقنا

 المشكالت النفسية وبعض أسبابها وعالقتها بالعنف .
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 ـ مفهوم المشكالت النفسية : 1

ى شكالت علر الملتي تتعلق بالنفس وانفعاالتها وقد تنعكس آثاتعرف المشكالت النفسية بأنها المشكالت ا

بائع طتالف المراهق وتسبب له اضطرابات انفعالية تختلف حدتها باختالف المشكالت هذه المشكالت واخ

 األمور .

حرف وك ينويعتبر روس أن هناك اضطرابا نفسا أو مشكلة نفسية إذا ما صدر عن الطفل أو المراهق سل

ا موقف وإذحسب البشدته أو تكراره عن المعايير االجتماعية أو النفسية والمتروك تقديرها للفرد في درجة 

وقع ما هو متمأقل  ما اعتبر الكبار المسؤولون عن بيئة الطفل أو المراهق أن مثل هذا السلوك كان أكثر أو

 في الموقف .

نقصان دة أو الالزياغبي مناسبة لمثيراتها ب ووصفها زهران بأنها " حالة تحدث فيها ردود الفعل االنفعالية

دية عالية عاة انففالخوف الشديد كاستجابة لمثير مخيف فعال ال يعتبر اضطرابا انفعاليا بل يعتبر استجاب

اليا انفع وضرورية للمحافظة على الحياة أما الخوف الشديد من غير مخيف فعال فإنه يعتبر اضطرابا

 موقف طورتها فبعضها سهل الحل وبعضها عسير الحل وبعضها يتناولتتفاوت المشكالت في حدتها وخ

 .( 44ــ  39ص ص م,1986 ,) كمال محددا وبعضها يتعلق بمستقبل حياة الفرد 

ساسية والح ويعرفها التل بأنها المشكالت التي تظهر لدى الفرد مثل مشاعر القلق واالكتئاب والحزن

ت م الذاوالشعور بالخجل وضعف الثقة بالذات وتدني مفهوالرائدة والغضب باالعتداء على اآلخرين 

 تخاذوبة ادراسي والتردد وصعوالمخاوف المرضية مثل الخوف من التحدث مع اآلخرين أو أمام الصف ال

 القرارات .

طورة ن الخمتعرف المشكلة النفسية أيضا بأنها " اضطراب باد في تفكير المرء وشعوره وأعماله يكون 

 .ته في المجتمع بطريقة سوية مرضيةن المرء والقيام بوظيفبدرجة يحول بي

ئته ول بيح وتعرف بأنها " االنحراف الواضح والملحوظ في مشاعر وانفعاالت الفرد حول نفسه وحول و

 ويستدل على وجود مشكل نفسي عندما يتصرف الفرد تصرف يؤدي فيه نفسه أو اآلخرين " 

 .(149ص م1976 ,عودة ) 
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 ـ كيف تنشأ المشكالت النفسية :  2

قدان فو د أليه صفات التوتر الزائد عن الحيمكن التعرف على أن الفرد يعاني من مشكالت إذا ظهرت ع

نشغال ر واالالحماس واالهتمام بدراسته أو محاولة جذب انتباه اآلخرين والحزن بدون سبب واضح للتوت

الضعف والسن كفس والعجز التعليمي الذي ال يرجع لعوامل الزائد بهواية أو ميل معين وعدم الثقة بالن

 العقلي .

وصل  الذي ـ إن لكل مراحل العمر التي يمر بها الفرد حاجات تناسب المرحلة الزمنية ومستوى النضج

ردا ف دوال تكاد تج إليها ويسعى الفرد خالل حياته إلى بلوغ هذه الحاجات بما يناسب متطلبات النمو لديه ،

نفسه  ق تام معتواف نه حقق احتياجاته فلم يعد بحاجة إلى السعي لتحقيق التوافق مع ذاته ، فهو يعيشيدعي أ

 ومجتمعه .

 تم تظهر ومن لها ـ مع نمو الفرد من مرحلة إلى أخرى فإنه تبرز دوافع جديدة تمهد ظهور حاجات مناسبة

 ت تظهرتباع تلك الحاجات بصورة صعبة بدأإاع تلك الحاجات فإذا حصل عجز في تبرغبة الفرد في إ

)   جتماعيةة وااللدى الفرد المشكالت ، تعد في مجموعها نتائج فشلهم في تحقيق حاجاتهم النفسية والجسمي

  .( 124، ص  م1983,تومي عمر بن محمد 

 :  لتالينحو ا( أنه يجب تحديد األسباب التي تساهم في نشوء المشكالت على ال م2005ويرى الزهران  ) 

 األسباب الداخلية في الفرد جسمية ونفسية . .1

 واالجتماعية.في البيئة نجد المادية  الخارجية:. األسباب 2

 . األسباب النفسية وهي ذات أصل نفسي .3

 . األسباب المهنية والتي مهدت لظهور المشكلة .4

ا هدت لهمهي التي سبقت ظهور المشكلة مباشرة والتي عجلت بظهورها بعد أن  المدرسية:. األسباب 5

 األصلية والمهنية.األسباب 

هذا تفسير نشوء المشكالت خالصة لما ذكره علماء النفس واالجتماع حيث يلحظ الباحث التركيز على 

      المشكالت والحاجاتبالدرجة األولى مما يدل على العالقة بين تفسير المشكالت بالنقص في الحاجات 

 .( 56 ، صم 2005 ,) حامد عبد السالم الزهران                                        
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 . أنواع المشكالت النفسية :3

 المشكالت النفسية المفبركة غير الحقيقية :

 الغيرة المبالغ فيها . -

 المبالغة في تقييم المشاعر من تقييم الذات والقدرات . -

 وهام على المشاعر وتفكير الشخص .الوهم : وهو عبارة عن سيطرة األ -

 التظاهر بالمرض . -

 حيث يشعر الفرد باألرق وعدم قدرة االستيقاظ بسرعة . اضطرابات النوم :

  المزاج:مشكالت اضطراب 

 والجسدي.التعب واإلجهاد العقلي  -

 المزاج المتعكر . -

 الشعور بعدم األهمية لآلخرين . -

 بيئية:مشاكل 

 وترجع إلى أساليب التربية الخاطئة وظرف البيئة المحيطة .

 االجتماعي:االنسحاب 

 وهو ناجم عن سوء التكيف حيث يقوم باعتزال المجتمع .

رض لها لتي يتعفي بعض األحيان فإن استجابة الفرد للضغوط النفسية اليومية ا التكيف:عدم القدرة على 

  .(62، ص م2004 ,) علي محمد جعفر  غير مقبول اجتماعيا تكون من نوع واعتاد عليها

 المشكالت النفسية :بعض  

  القلق: 1

 لقد تعدد تعريف القلق ونذكر من بينها : القلق:مفهوم  .أ
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تصف يهو إحساس غير عادي وقاهر من الخوف والخشية وهو دائما :(  م1991يعرف في معجم وينر ) 

بيعة قيقة طفزيولوجية مثل التعرف والتوتر وازدياد نبضات القلب ، وذلك بسبب الشك بشأن حبعالمات 

  .(127ص , م2002,) فرج التهديد بسبب شك اإلنسان بنفسه حول قدراته على التعامل مع التهديد بنجاح 

 .إلى أعراض جسمية ونفسية وأعراض سيكوماتية يمكن تقسيم هذه األعراض  أعراض القلق : .ب

اته وتظهر هذه األعراض على أعضاء متعددة جدا فتشمل القلب وارتفاع نبض األعراض الجسمية :

دث وتقلصات مؤلمة وارتفاع ضغط الدم ، فيشعر المصاب بالقلق ويشعر باضطراب معوي ، مما يح

ن قيالسا غثيان أو إسهال أو إمساك والجهاز العضلي يتأثر كذلك حيث تحدث تقلصات عضلية مؤلمة في

                                     .    والذراعين وتجدر اإلشارة إلى انه كلما زادت مدة القلق زادت هذه األعراض وتعددت 

   .(  153ص , 2008م ,) بطرس 

ا الدم تظهر هذه األعراض بسبب ضغط الدم وكمية األكسجين التي يحتوي عليه  األعراض النفسية :

 أثناء الشعور بالقلق . وتعديل مسارات ضخ الدم

ن ن فقداعالخوف من فقدان السيطرة : بعض األفراد ال يفهمون حقيقة ما يحدث ألجسامهم ويخافون  -

 يد .جوهذا فهم خاطئ لعملية فيزيولوجية معقدة يتحكم فيها الجسم بشكل االضطراب  السيطرة أو

حوله  يشعر البعض أنهم منفصلون عن أجسامهم وان ما يجري من : الشعور باالنفصال عن الواقع -

          ديا ا إرايجري مع أشخاص آخرين ، وهذا من األعراض الشائعة للقلق ، وال يمكن لإلنسان التحكم به

  .(18ص  م, 2012 ,) منكزي 

لنفسي لقلق ااالمعاناة من األعراض السيكوسوماتية : ويقصد بذلك األمراض العضوية التي تنشأ بنتيجة 

القلق  حاالتواالنفعاالت الشديدة كما يقصد بذلك األمراض العضوية التي تزيد أعراضها عند التعرض ل

 ء المريضي شفافالنفسي والتوترات الشديدة وفي مثل هذه الحاالت يكون عالج القلق واالنفعاالت أساسيا 

  .( 154ص  م,2008 ,) بطرس 

 أنواع القلق : ـ ج

دوافعه قلق محدد يدرك الفرد أسبابه و يكون مصدره خارجيا وموجودا فعال وهوالقلق الموضوعي : 

 ويظهر على صورة خوف .

لمريض وهو داخلي المصدر وأسبابه ال شعورية مكبوتة غير معروفة وال يدركه ا بي :االقلق العص

 لعالج النفسي .ويرجع إلى الصراع النفسي وال يزول بزوال السبب ولكنه يحتاج إلى ا
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رض مالذي يصاحب األمراض النفسية كعرض من أعراض االضطرابات النفسية مثل القلق الثانوي : 

  .( 139ــ  138، ص م 2003 ’) الشويرجي الوسواس القهري 

 أسباب القلق :ـ د

ي قلق وتدنف والفقدان الشعور باألمن : ال شك أن فقدان الشعور باألمن يولد لدى األفراد مشاعر الخو -

 ط الشعوريرتب مفهوم الذات لديه ، وباإلضافة أنه يطور لديه مشاعر النقص واالعتماد على اآلخرين وقد

قاب لصاق العإقاب ، باستخدام العبعدم األمن لدى األفراد بعدد من التغيرات مثل التهديد الشديد والتنويه 

 الشديد باألفراد وال سيما البدني ، كثرة الخالفات .

 .بالقلق  صابةاالستعداد الوراثي : أظهرت الدراسات الحديثة وجود عالقة بين العوامل الوراثية واإل -

عصبي في از الهعدم نضج الجالعمق : تعد المرحلة العمرية أحد العوامل التي تأثر في نشأة القلق مع  -

 الطفولة وكذلك ظهوره لدى المسنين .

 عالج القلق :ـ ه 

 تدريب األفراد على االسترخاء . -

 ية التدريجي .سإزالة فرط الحسا -

 توفير مشاعر الحب لدى األفراد . -

  .(157ص ’م2008 ’) بطرس التشجيع على الحديث الذاتي اإليجابي   -

 مشكلة ضعف الثقة بالنفس : ـ2

س لى أساعهي عبارة عن مجموعة من األحاسيس المؤلمة للنفس متكونة مفهوم ضعف الثقة بالنفس :  ـأ

صمي العا)تفكير خاطئ وغير واقعي في مركز الشخصية يكبتها في الالشعور وتشكل ذكريات مزعجة

 .( 53، ص  م2008’

 أسباب ضعف الثقة بالنفس :  ـ ب

 المستقبل.أن يكون الفرد خائفا وقلقا من أمر نتيجة لخبرة مؤلمة أو خوف من  -

وأنه فرد فاشل ال  اآلخرين،وال يمكن أن يقوم بشيء أمام أن يحس الفرد بأنه ضعيف  بالفشل:الشعور  -

 للنجاح.يمتلك المؤهالت 
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ا ن هذجد أل ما ياالنتهاء من عمقاد بعد االنتقاد : هو شيء غريبا ما يسيء فهمه ، فإذا تعرض إلى انت -

 االنتقاد يوجه له ليوضح كيفية تحسين عمله .

لى حساس عإلهذا ا الثقة بالنفس ويدمر حياته ويسيطر إن الشعور يقود الفرد إلى انعدام بالخجل:الشعور  -

 .( 100ص  ،م  2002 ’) حمام نفسه 

ة النفسية ا بالحالكثير عدم استقالل المناخ األسري : فالشجار الدائم بين الوالدين والخالفات العائلية تضر -

 ألبنائها .

 . الشعور بخيبة األمل : وهي عاطفة مدمرة للنفس اإلنسانية ، إن لم يتم معالجتها بسرعة-

 عالج ضعف الثقة بالنفس : ـ  ج

إلى  وذلك بالبحث عن أسبابها حاول أن تسأل نفسك رتب أفكارك لتتوصل المشكلة:تحديد مصدر  -

 خطائكأكن صريحا مع نفسك ، رتب أفكارك لتتوصل إلى السبب ، وال تحاول تحميل اآلخرين  السبب،

 .( 70، ص  م 2007 ’) الفقهي من أجل الوصول إلى جذور المشكلة لتستطيع حلها 

 نع .تجنب اإليذاء البدني و النفسي أو النيل منه بما يسوء إما بسبب غير مقنع أو سبب مق -

 ليها .عمدحه أن تبحث عن األمور التي تتوقع أن يستطيع إنجازها بنجاح فتعمل على تكليفه بها ثم ت -

 الغيرة : ـ3

ل ي مراحهي مجموعة من األحاسيس واالنفعاالت والمشاعر التي ربما تتطور ف الغيرة:مفهوم مشكلة 

 .( 205، ص  م2006 ’) فرج الحقة إلى ردة فعل وتحرك هذه المشاعر واألحاسيس مواقف معينة 

  :الغيرةمظاهر ـ  ب

 الغضب بمظاهره المختلفة من ضرب أو سب أو الشعور بالخجل . -

 إدعاء المرض . -

لوجي فزيو ن ، توتريكون للغيرة مظاهر فزيولوجية وجسدية منها فقدان الشهية ، نقص الوزكثيرا ما -

  .( 233ص ،  م 2009 ’) فرج واالضطرابات المعوية  يتمثل في القيأ

 أسباب الغيرة :  ـ ج

 مختلفة.المفاضلة بين األخوة من قبل الوالدين وعقد مقارنات دائمة بينهم ومعاملتهم بطريقة  -
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 العقاب.اضطراب األجواء األسرية وما يرتبط بها من القسوة والشدة في -

 الحرمان الشديد بسبب عوامل البخل من قبل الوالدين . -

                لغيرةتدني مستوى الثقة بالنفس وشعور األفراد بالدونية من شأنه أن يسهم في توليد شعور ا -

  .( 77، ص م 2006 ’) الزغلول

 عالج الغيرة :  ـ د

 إن عالج الغيرة بإزالة أسبابها وذلك من خالل المساواة بين األخوة . -

 رة .القناعة : وهي من األساليب الهامة التي تعالج االضطرابات النفسية الناجمة عن الغي -

 . تجنب المقارنة باآلخرين سواء في السمات العقلية ، الخلقية ، األدائية واألكاديمية -

 (  188،  2006) الزغلول : تنمية الثقة بالنفس .  -

 الخصائص النفسية للطالب الجامعي : .4

ماعية االجتويهتم علم النفس بدراسة السلوك اإلنساني من خالل جوانبه األربعة : الجسمية والعقلية 

هادف فوع وواالنفعالية وذلك باعتبار أن للسلوك اإلنساني خصائص محددة وهي : أنه مسبب ودافعي مد

ألسباب ديد امما يعني أنه بإمكانه الفهم وتحليله وتفسيره وضبطه وتعديله وتوجيهه وذلك من خالل تح

 .( 120ص  ’م2004 ’) زيتون والدوافع وتوجهها إلى األهداف المرغوبة 

بجوانبها ومما تجدر اإلشارة إليه من أهم واجبات األستاذ الجامعي اتجاه طالبه معرفة خصائصهم النفسية 

ب الفكرية والسلوكية المختلفة ، ومن تم المساهمة في تطبيق كافة األسباب النفسية لتنمية وتعزيز الجوان

وذلك في سياق عالقة تربوية وإنسانية ومهنية يتوافر فيها التواصل الفعال القائم على حسن  اإليجابية

لمشروط والقدرة على إدراك األمور من االستماع واإلصغاء وإظهار التعاطف واالهتمام والتقبل غير ا

وجهة نظر الطالب و إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات واالختيارات وتحديد المصير 

وتحمل المسؤولية تجد ما يتخذونه من قرارات واختيارات وال يخفى أن المسؤولية التربوية تتطلب من 

ة التي تجعله مصدرا من مصادر المعلومات والخبرات التي األستاذ الجامعي األبوية واألستاذية والعرفي

تعين الطالب على اتخاذ القرارات واالختبارات الصحيحة في مناخ يكفل للجميع المساواة في الحقوق 

والنشاط ويتطلب التفاعل مع والواجبات وفي حرية التعبير عن األفكار واالتجاهات ، وفي حق االنتماء 

النفسية واالجتماعية والفكرية واالبتعاد عن استغاللهم والحيادية والعدل بينهم الطالب معرفة خصائصهم 
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هذا باإلضافة إلى مشاركتهم في النشاطات المختلفة فقد أجمعت اآلراء أنه إذا أردت أن تعلم محمد الالتينية 

 فينبغي لتحقيق هذه الغاية توفير مجموعة من الشروط من أهممها :

 فسية العقلية لمحمد .أن تعرف الخصائص الن -

 وفهما.وان تكون متقنا للغة الالتينية كتابة وتحدثا  -

 وأن تعرف الطرق التدريسية المناسبة لتعليم اللغة . -

 وأن تتقن طرائق القياس المناسبة للتأكد من تعلم محمد اللغة الالتينية . -

 ذفيمزيد لتنفة التمرة وتطلعا لمعرأن تكون مستعدا للتعلم كلما من شأنه تحسين عملية التعلم بصورة مس -

 عملية التعلم على أحسن وجه .

راعاتها عند ( أهم الخصائص النفسية التي يجب م م2002واتساقا مع ما سبق فقد أورد سعدون وآخرون ) 

 الب الجامعات وذلك على النحو التالي : التدريسية اإلشرافية وسط طالقيام بالمهام 

 استمرار النمو البدني نحو االكتمال . -

 اكتساب كال الجنسين ) الذكر واإلناث ( قواما وشكال وصوتا مميزا . -

الشفافية مانة وألية واازدياد احترام وتقدير القيم مثل الحرية واألمانة والشفافية وتقدير القيم مثل الحر -

 .وتقدير اآلخر 

 االهتمام بالحياة المهنية وتحديد الميول والحاجات النفسية . -

 .لذات اشتداد النزعة االستقاللية والميل إلى التحرر وتحمل المسؤولية والحرص على تأكيد ا -

 ميل كل جنس إلى االهتمام بالجنس اآلخر واالهتمام بالهندام والمالبس . -

لفكرية ااأللعاب بتمام االهتمام بالمناقشة والحديث مع األقران والكبار وزيادة التفكير في المستقبل وااله -

 والشطرنج .

لى إحتاج يالحاجة إلى تنظيم أوقات الفراغ واستثمارها ) الحاجة تعني نقص وإحساس بعدم التوازن -

  .( 121، ص  م2004 ’زيتون حسين  )رعاية 

أن هذه الفئة العمرية تأتي إلى الجامعة باستعدادات تدل على زيادة قدرتها على  ونستنتج مما سبق

كون لها عادات راسخة في تمجيد األبطال لية واالختيار واتخاذ القرارا وتالتحصيل ، وعلى االستقال
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الحياة  االعتماد بالنفس والقضايا االجتماعية والسياسية باإلضافة إلى االستعداد الختيار مهنة ولتكوينو

الزوجية ومسؤولية المواطنة ولعب األدوار واالستعداد الكامن على تعلم المسؤولية االجتماعية ومسؤولية 

 السياسة .

 لطالبابناء على ما سبق يجب االنتباه لمجموعة من الثوابت التي تمثل خريطة طريق للتعامل مع 

 .الجامعي باعتباره عنصرا محتمال في عملية التنمية البشرية 

ان راهق كفالشباب المللجامعة وقد اجتاز مرحلة المراهقة بكل ما تحمله من مشكالت يأتي الطالب .1

 ق تأثيرالمراهيسيره حماسه وعاطفته الجياشة وأحالم يقظة ، بها الكثير من المؤثرات التي تؤثر على ا

 ال ينبغيفل ، ياته بالكامشديدا ، وهاهو اآلن يدخل إلى مرحلة جديدة سوف ترسم مستقبله وتحدد معالم ح

يجوز  و ال له أن يتعامل مع حياته على ضوء تلك المعطيات السابقة  التي عاشها في مرحلة المراهقة

 .أيضا أن نخاطبه ونعامله معاملة المراهقين 

مدركا  وأصبح نسانية ،طف االجتماعية واإل. أصبحت للطالب في هذه المرحلة الجامعية العديد من العوا2

دمة مة في ختحتاج غليها األ بأنه ركيزة هامة  واعيا بأهميته في خدمة مجتمعه ، حيث انه بدأ يشعر

مر بها  لتي يامراحل العمر األخرى من أطفال ومسنين ، بل وفي خدمة إخوانه البعيدين في نفس المرحلة 

عه مجتم هتمام بكل ما يخصفالشخص في هذه المرحلة يتجلى اهتمامه بذاته و محيطه القريب إلى اال

 ووطنه بل وفي أحيان كثيرة يتطلع إلى المشكالت العالمية بغية أن يكون له رأي فيها .

حل ب مرا. يعي الطالب في هذه الفترة مرحلة خصبة في تفكيره العقلي وتعتبر هذه الفترة من أخص3

يرا فيها كث يقرأ ها ، فنجد الطالبالعمر ، وهي مرحلة تمتاز بالعمق والقدرة على االستيعاب أكثر من غير

م له ل ما يقدكية في ولكنه يرغب في المشاركة العلمية الحوأصبح متطلعا ال يقبل أسلوب التلقين  والتلقي ، 

ن لى  تكويعدرته فيصبح هنا باحثا عن المعلومات في أمهات الكتب ، وتبدأ لديه في هذه المرحلة قناعة بق

  .( 122، ص  م 2004 ’)حسين زيتون  م والمعرفة المعرفة وتطويرها لخدمة العل

تعتبر المرحلة الجامعية بداية مرحلة التفكير في المستقبل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وتتحكم  .4

رؤية الطالب للمستقبل في تحديد مدى هذا التفكير ومساره ، ثم ما يترتب على هذا  التفكير فيما بعد من 

صه في المستقبل ونوع الوظيفة رؤية إلعداد المستقبل وصياغته حيث يبدأ  في التفكير  في الكلية وتخص

يتعلق بتبعات ذلك من مشاركات سياسية أو اجتماعية مختلفة وقد يملي هذا الواقع على التي يتقلدها وفيما 

األساتذة االهتمام بالبيئة التي تتضمن إشراك هؤالء الطالب في في المناقشات العلمية المنظمة لمناقشة 

فة إلى توفير األنشطة العلمية والثقافية والسياسية والطوعية اهتماماته واتجاهاته ومشكالته باإلضا

 والمشاركات في مشروعات وبرامج العمل العام ومعسكرات العمل الصيفي .
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 زي النصح والوعظ إلى زي ويتعاظم دور األستاذ الجامعي ليبقى قريبا من طالبه خارجا من

مر لي األوإلى لغة ت بلغات الصديق واألخ وتبادل الخواطر وبناء جسور الصداقة لنقل الخبراالصداقة

  لى األمناجة إوذلك في خوض الحوار والتفاهم والتقبل والتعاطف ومراعاة الكرامة والمكانة وإشباع الح

عدل عهم بوالبعد عن اإلقصاء ورفض اآلخرين ومراعاة الخصائص للطالب بمختلف خلفياتهم والتعامل م

المكانة وقبول اعات أو يحد من وقوعها فالحاجة للتقدير والمن والومساواة ويمنع وقوع المشكالت والصر

وقد ة لمرحلوالميل للتمرد على السلطة واالنتماء إلى بعض الجماعات حاجات أساسية للطالب في هذه ا

يلهم كون ميميل البعض من الطالب في هذه المرحلة إلى مسايرة القيم والعادات االجتماعية ، وقد ي

أيضا  يؤكد تتوافر الظروف التي تؤدي بالبعض إلى االنحراف وتعاطي المخدرات ، مما للمخالفة ، وقد

ال النشغستاذ الجامعي التربوي كمصدر لتوفير المعلومات الصحيحة لطالبه ، ولمساعدتهم لدور األ

وني سلمان سعد )الذهني بما هو أهم حسب استعداداتهم وتجنب المثيرات السلبية واالنخراط في األنشطة : 

 ( . 248، ص  2002 م ’نجم الحلبوسي وآخرون 

إلى  يلجئونم ال ( عاما لدرجة قد تجعله 24ـ  18في الجامعات )  يستقر مفهوم الذات لدى فئة من الشباب 

مخالفة لطة واهم مثل العناد وتحدي السلاألساليب غير الناضجة التي كانوا يلجئون إليها لتأكيد دوات

تعلق تشكالت وغيرها ولكن ينبغي االهتمام بالقلة من الشباب الذين مازالوا يعانون من ماالجتماعية 

وتصبح  راب ،بالهوية والذات وبضعف األواصر االجتماعية وبشعورهم بمادية المجتمع ، والشعور باالغت

عدم بر عور ، ومن شهدفا سهال للجماعات المتطرفة لما يسيطر عليها عليا من حماس ورغبة في التغيي

 ورة عليهدها للث، وعدم تقبلها لما يسود فيه ورفضها لكل شيء ، وبالتالي استعدامجتمعها االنتماء إلى 

لبحث عن اامعي وعلى ممتلكاته ، تتطلب إمكانية وجود هذه الفئة من بين طالب الجامعات من األستاذ الج

 تكفي اسية الوالمعالجات األمنية والسيدوافع وراء مثل هذه الظواهر أو المشكالت السلوكية فالعقاب 

ة تماعيللمعالجة فالبد من فهم هؤالء الشباب ومعرفة خصائصهم وميولهم وحاجاتهم النفسية واالج

ج فئة يحتاذه الواألكاديمية والروحية وإيجاد الطرق المناسبة للتفاعل معهم في ضوء ذلك فالتعامل مع ه

الحاجة  شباعإلرار بأمن وحرية ودون وصاية ، ويحتاج التفاعل للحوار والمناقشات لالختيار واتخاذ الق

مسؤولية مل الإلى القيادة وخدمة اآلخرين وتكوين الجماعات المرجعية واإلنجاز واإلبداع والتفوق وتح

 والمبادرة.
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    أنماط الطلبة في الجامعة :.5

( أنماط  م2001كما أضاف حسن زيتون )( ثمانية أنماط مختلفة للطلبة للطلبة م2003) أوردت مريم سليم 

 أخرى يمكن إيجازها كلها في النقاط التالية :

رتاحون اثلة موهم طلبة يأخذون ما يقدمه األستاذ باهتمام ويتابعون أهدافهم بدرجة مم المنضبطون:ـ 1

  االنضباط.يحبون لعمل ما يطلب منهم في سكينة وهدوء 

 جدا.أذكياء يمية غير عادية وهم طلبة دو قدرات أكاد الموهوبون:ـ 2

اعيا  يا أو جمك فردـ المبادرون : وهم طلبة يمتازون عن غيرهم بالمبادرة واإلتيان بالجديد وقد يكون ذل 3

 معظمهم يمتاز باالنبساطية والروح الجماعية .و

جدال والناقشة الظاهر أو الخفي للسلطة يحبون المالعداء العدوانيون : وهم طلبة يحملون نوع من ـ   4

ن إلى يميلووومزعجون أحيانا وقد يتغيبون عن المحاضرات وربما يعمدون الستفزاز األستاذ بسلوكاتهم 

 حل مشكالتهم جسميا ) لغة العنف ( .

 ا لتحقيقشكالهأـ مقاوما السلطة : قد ال يتوانى العدوانيون في استخدام العنف الجسدي واللفظي بكل  5

هم عن رفض هذا الحد ألنهم يعبرون بشكل واضح والنظام ال يصلون إلى مآربهم إال أن مقاومي السلطة

 للسلطة والنظام .

إن ردة فسؤال بـ االنسحابيون : هم طلبة قلما يتكلمون في المحاضرات حتى وإن تم استفزازهم أحيانا  6

لحلبوسي ن نجم ا) سعدون سلمافعلهم الظاهرة هي الصمت ، يميلون إلى االنطواء والجلوس نهاية القاعة . 

  .( 249، ص  م2002 ,زآخرون 

 تبارات ،االخ ـ القلقون : هم طلبة يتميزون بدرجة عالية من االتكالية ولديهم قلق زائد حول عالمات7

 يتوقعون أسئلة تعجيزية ، وظلما من طرف األستاذ في تقييمهم .

عين ما بواجب ا كلفوطلبة تقليديون ال يعملون إال  إذ. المنقادون : ويطلق عليهم أحيانا المذعنون ، وهم 8

 اعتماديون على األستاذ إلى أبعد الحدود وقلما ينساقون .

 

لفرح ابير بين ى حد كثابتين انفعاليا ومتقلبون إل. المتقلبون : وقد يطلق عليهم المزاجيون وهم طلبة غير 9

 والحزن يتأثرون بأبسط االنتقادات والمالحظات .
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 شة يحبونلمناقلباحثون عن شدة االنتباه : وهم طلبة يستأنسون باآلخرين من الزمالء متفوقون باـ ا 10

 الكالم والثرثرة قادرون على العمل الجيد ويسهل تأثير اآلخرين فيهم .

 دون متعةال يجـ المثبطون : هم طلبة يطلقون تعليقات تنم على اتجاه تشاؤمي نحو تعلمهم تهكميون و 11

 م غالبا .في التعل

ن من زمووقد يتصف الطالب الواحد بأكثر من نمط معين ويتأرجح بين هذا وذاك من محاضرة ألخرى ، 

 . حيانآلخر ومن مادة دراسية إلى مادة أخرى إال أن نمطا واحدا يميز الطالب في الكثير من األ

  .( 249، ص  م2002 ،ي زآخرون ) سعدون سلمان نجم الحلبوس                                             

هم أ نفسي ملق بمبديالحظ مما سبق أهمية االنتباه لمجموعة من العوامل التي تتع: مراعاة الفروق الفردية 

امعات وى الجحيث نجد في الواقع األكاديمي على مستفي العملية التعليمية وهو مبدأ الفروق الفردية 

ساتذة ن قبل األبه م والمعاهد أن مبدأ ضرورة مراعاة الفروق الفردية للطلبة في التعليم مهما وأن االهتمام

في  د الطلبةإعدا ضعيفا وال يكاد يذكر ، وقد يعود ذلك إلى ازدحام المقررات الدراسية الجامعية أو كثرة

هل قلة ربما لج ولبة أعلى حساب مستوى فهمها من الطاسية ، أو االهتمام بإلقاء المادة العلمية القاعات الدر

 لتقليدياشكله لقاء الدرس بوقد يجد بعض األساتذة أن إمن األساتذة ببعض المفاهيم النفسية والتربوية 

يذا ل تنفية هو أسهكأنهم على مستوى واحد دون مراعاة للفروق الفردوالذي من خالله يعامل الطلبة 

سائل ق الوويمكن القيام به دون عناء ، ولكن االتجاهات الحديثة في التعليم تؤكد على ضرورة تطبي

 آلتي :ا( في م2008واآلليات في مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة كما وضعها نعمة عبد الصمد )

 ـ ضرورة التعامل مع الطلبة كأنهم أفراد وليسوا بجماعات .

و أضرات ـ أن يقوم عضو هيئة التدريس بإبداء بعض االهتمام بكل طالب ، ومتابعته من خالل المحا

  .( 165، ص  م2003 ،المختبرات وأثناء عملية تقدمه في التعلم ) مريم سليم 

يالحظ ان  :ـ ضرورة تقويم الطالب بمقرنة مستوى الطالب مع مستواه السابق وليس مستوى جماعته فقط 

ين عضاء هيئة التدريس يقوم بمقارنة الطالب مع مستوى زمالئه ويصفه بوصف تقديري معمعظم أ

 واألفضل أيضا مقارنة الطالب مع تحصيله السابق ومدى تقدمه أو تأخره .

ـ تعدد استخدام النشطة والواجبات األكاديمية : إن واحدة من مشكالت األداء األكاديمي الجامعي أن معظم 

في تقييم الطالب على االختبارات فقط بينما يفترض أال تكون هي المعيار الوحيد على  األساتذة يعتمدون

تقدم الطالب لن ذلك ال يتيح الفرصة إلظهار قابلياته وقدراته األخرى ، على سبيل المثال : االستنتاج 

 والتفسير والتقصي .
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عض بوضع  نياتهم فمن الممكنارية : حيث أن الطلبة يختلفون  في قدراتهم وإمكاـ المواضيع االختي

ولمن يجد  ،ستها المواضيع االختيارية للطلبة ليتسنى لمن يجد في نفسه الرغبة في تحصيلها وبالتالي درا

 ذلك له أن ال يختارها ويمكن أن تكون بشكل مواد اختيارية كذلك .

وب باع أسلتة بإيقة واحديقدم محاضرته وفق طر ـ التنوع  في استخدام الطرائق واألساليب التدريسية الذي

 يراعي مستوياتهم المختلفة . واحد ال يتيح الفرصة الستفادة معظم الطلبة منه وال

 ذ بتقويمألستااـ التنوع في استخدام وسائل التقويم : من المعروف أنه في نهاية تدريس كل مقرر يطالب 

إذا من  .تقويم األداة الوحيدة في الطلبته و مدى نجاحهم أو إخفاقهم ومن المؤسف أن تكون االختبارات 

طالب تابعة الجل مسعتماد على ويم ، ومن أساليب التقويم عند االختيارية االالممكن التنوع في أساليب التق

ديمها نة وتقلموضوعات معي واألنشطة وإعداد تقاريرللمادة العلمية . ومدى حضوره وإنجازه للواجبات 

 .(166ص،م2003)مريم مليم ، عين أو تقديمه جزءا من محاضرة أمام زمالئه أو تلخيصه لموضوع م

أساس  تقسيم الطلبة إلى صفوف حسب مستوياتهم : كأن يقسم الطلبة إلى مجموعتين أو أكثر على_ 

متفوقين بة الوأخرى للطلمستوياتهم التحصيلية في األعوام السابقة ، فمثال مجموعة الطلبة المتفوقين 

كل لجبات التحصيل وأخرى لضعيفي التحصيل وإعطاء المادة التعليمية والوا وأخرى للطلبة المتوسطي

الب مجموعة حسب مستواها ، وينبغي اإلشارة إلى أن هنالك جدال وسط التربوية حول تقسيم الط

 لمجموعات التحديات التي ستواجه الطالب الجامعي :

بما التي ر بعض التحديات و الصعوباتيواجه طالب المرحلة الجامعية كأي مرحلة يمر بها اإلنسان  _ 

 : لطالبتجعله خارج نطاق الراحة وما اعتاده من روتين ومن ابز التحديات التي يمكن ان نواجه ا

يار ي اختسؤولية أكبر فن بيئة  الجامعة تعطي الطالب مجاال أكبر للحرية ، وفي نفس الوقت مـ إ1

بر لك تعتالمحاضرات أو الغياب بنسبة معينة ، ولذو التصرف في أوقات الفراغ أو حضور التخصص ، أ

هاية د نون عنن يعاني منها الطالب بشكل عام ، حيث يواجهوقت من اكبر المشكالت التي يمكن أإدارة ال

ية  ت الدراسلتزاماالدراسي فترات ضغط دراسي ال يترك لهم وقتا كافيا لداء الواجبات واالو الفصل العام أ

د مواعيبي في معظم األحيان إلى التسويف في أداء الواجبات وعدم االلتزام الثانوية ، وهذا يؤد

 المحاضرات .

ير التحضو. التكيف مع متطلبات الحياة األكاديمية في الجامعة فهناك حاجة للدراسة المستمرة ، 2

 فس على الن عتمادوالمتابعة الذاتية ، وتعود على طريقة االمتحانات واألسئلة ، ونظام المحاضرات ، واال
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حديد تلمهم اوعدم التغيب بدون عذر رسمي ، وكذلك اختالف طريقة الدراسة عند المدرسة الثانوية ومن 

نشاط األولويات ومحاولة االستفادة القصوى من الوقت في النشاطات المختلفة دون حصرها في ال

   ( 167، ص  2003) مريم سليم : األكاديمي فقط . 

ع تماعية ماالج لحياة االجتماعية الجديدة ، وتشمل الجوانب المتعلقة بالعالقاتـ عملية التكيف مع ا 3

يجابية يقة إالزمالء والزميالت ، وتكوين صداقات جديدة واالستقاللية واستخدام الحرية الشخصية بطر

عن  بدالوعة ي مجمفوالعالقات العاطفية المتسرعة ربما ينجم عنها ما ال يحمد عقباه والبقاء قدر اإلمكان 

 الجلوس مع زميل واحد في أماكن بعيدة عن اآلخرين .  

 نعزال وحدة وااليوجه الطالب أحيانا مشاعر الحزن والو من الطبيعي أنفالتوافق االنفعالي والنفسي  ـ 4

جامعة ، ياة الحواالرتباك ، فكلها فعل طبيعية نتيجة لالنتقال من حياة المدرسة إلى  االنعزال والخوف

تولد مكن أن ييبهذا وشعر أحيانا بالعجز وخيبة األمل نتيجة لتحديد توقعات أكثر إيجابية عن الواقع وربما ي

 لى تنميةعطالب عنها تقدير ذات متدني وقلق شديد وكآبة ولكن تجاوز هذه المرحلة والمساندة ومساعدة ال

 شخصية وصقلها بصورة إيجابية . 

ء لزمال حياة الجامعة ، وكذلك التخصص الدراسي أو حتىلصورة مثالية خيالية لل. توقع الطالب  5

عها لتي يتوقكية االدراسة ، فهم كأي مجتمع يوجد بينهم الصالح ، وربما  توجه الطالب بعض األنماط السلو

جربة تارها حباطات بمنتهى الواقعية وباعتبولكن يجب التعامل مع مثل هذه اإل في المحيط الجامعي ،

جامعة ية بالمعالجتها بالحكمة والروية ، ويمكن للطالب االتصال بمركز الخدمات اإلرشادجديدة يمكن 

لجامعة في و الية أبالك ار المترتبة التحاقهملمزيد من الدعم والمساندة ولكن على العموم تختلف األبعاد واآلث

اعية و االجتمأ يةحية النفسدوامة من التفكير مع أنفسهم بإثارة تساؤالت عما سيواجهون فيها سواء من النا

ي ل الوظيفلمستقبأو وضعه المالي أو العالقة مع الزمالء واألساتذة أو الجوانب الدراسية واو األسرية أ

ملية هما في عمامال وغيرها ولذلك تعد الغربة عن األهل والحنين إليهم وإلى مقر اإلقامة السابقة للطالب ع

سفر إلى كثرة ال م إلىوقد يخطئ الطالب أحيانا لعدم قدرته على التأقل التكيف مع الحياة الجديدة في الجامعة

ته ن قدرماألسرة أو محاولة التهرب من الوضع الحالي بشكل يؤثر على استمراره في الدراسة ويضعف 

ة على فطن تفوت على تحقيق متطلباتها الملحة ، ولذلك من المهم جدا عدم االستسالم لهذه المشاكل .ربما

امعي ذ الجأن غرض إبراز التحديات التي تواجه الطالب هو جعلها ضد النظام المعرفي لألستا القارئ

واجهه تو عندما لفة ألالستفادة منها وهو يتفاعل مع طالبه في المناسبات األكاديمية وغير األكاديمية المخت

لب سلوك الطافي بعض المعضالت الخاصة بمشاكل الطالب وإمكانية معرفة بعض األسباب الراهنة 

  . ( 101ص ’م 2008 ’) نعمة عبد الصمد ، حسين األسدي  المشكل
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عض سها بأثبتت كثير من الدراسات والتجارب أن هناك بعض التصرفات والسلوكيات الخاطئة التي مار

 الطالب الذين تعثروا ولم يوفقوا في الجامعة ومن أبرز المشاكل المتكررة وسط الطالب :

ان بأي تياإل المتحانات أو المحاضرات أولقاعة ا الهاتفممارسة الغش في االمتحان والدخول بأجهزة  -

 سلوك ينافي األخالق واألعراف .

 ات أواالعتماد على الغير في حضور المحاضرات ونقل جدول المحاضرات واالمتحانات أو المحاضر-

 اإلتيان بأي سلوك ينافي األخالق واألعراف .

 ة الوقت وكثرة التسويف وقلة الوقت المخصص للعمل األكاديمي . دارفقر إ-

 ي .جتماعاإلفراط في الترفيه واالجتماع مع األصدقاء واالنشغال الدائم بتطبيقات التواصل اال -

 تعود عليه الطالب في المرحلة الثانوية .السير على نمط خاطئ  -

 العمل الجاد . التفاؤل المفرط الذي ال يصاحبه -

 ضعف فهم األنظمة الجامعية وبخاصة األكاديمية منها . -

 االستجابة إليحاءات أصدقاء السوء وتصوراتهم عن الجامعة والدراسة فيها . -

 ورة .التساهل أو االستغراق في التفكير في مشكالت األسرة وغيرها دون السعي للحل أو المش -

 تجاهل حل المشكالت البسيطة قبل استفحالها . -

وع أو الوق سيئة التفكير و االنغماس في القضايا العاطفية مثل المعاكسات مما يؤدي إلى ممارسة عادات -

 .(  102، ص م 2008 ،) نعمة عبد الصمد حسين األسيدي في الحرام 

 ـ أسباب المشكالت النفسية :  6

ننا إاحد بل وحلقة أو سبب فهي عبارة عن حلقات مترابطة وليس تختلف وتتنوع أسباب المشكالت النفسية 

 قد نجد مشكلة نفسية تقودنا إلى أخرى .

ب عادة ( أنه من الصعب إيجاد سبب واضح لالضطرابات النفسية بل أن األسبا م1987يرى إركسون ) 

فسية نة أو ما تكون كثيرة ووجود ارتباط بينها ، فالسلوك محصلة عوامل كثيرة بعض داخلي سواء جسمي

 وأخرى خارجية .
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من  يتفق الباحث مع هذا الرأي فمن الصعب تحديد سبب واحد ألي مشكلة فالكسل مشكلة مجموعةو

 األسباب المتفاعلة والمتداخلة التي أدت إلى ظهورها وأهمها مايلي : 

 تتضمن العوامل التالية :( العوامل البيولوجية : 1

الطفل  لخجول ،اعب أو النكد ، الطفل اختالالت النظام الغذائي ، المزاج  ) الطفل الص:  عوامل جينية 

ضطراب ي ، االمنسحب ( الخصائص الوراثية التي تحملها الجينات ، التهاب الدماغ وخلل الجهاز العصب

ن ير ذلك مدث وغعمل الغدد عملية التمثيل الغذائي في خاليا الجسم ، التشوهات الخلقية األمراض والحوا

  .( 289) الرماوي محمد عودة ، ص ة واضطراب السلوك العوامل التي قد تؤدي تغير في الشخصي

 ( إلى أن هذا النوع من العوامل يحدث بسبب : م1986ويشير زهران ) 

 البلوغ الجنسي دون التهيأ له نفسيا . -

 الشعور بالتعب الزائد بسرعة . -

 التغذية  غير المناسبة . -

 الشعور باأللم في األسنان أو ضعف البصر . -

 النمو غير الطبيعي للفرد . -

م ى الحكعلتتضمن هذه العوامل صفتين هما الضبط الذاتي والعجز في القدرة ( العوامل النفسية : 2

التعلم  شل فياألخالقي العجز في القدرة على تأجيل اإلشباع والمبالغة في تفسير عدوان الرفاق ، الف

نفسي ين الألب ، انخفاض مستوى الذكاء ، التكووضبط االنفعاالت عكس الدور كان يتولى الطفل دور ا

 . ( 21، ص م 2006 ، ) نادية حمام كاملالشاد 

  ( العوامل األسرية : 3

اتهم في شخصي إن األساليب التربوية التي يبعها الوالدين في نشأة أطفالهم لها أكبر األثر في تشكيل

ط جد ارتباوفلقد  الخائفة ضعيفة الثقة بالنفسالمستقبل القسوة و والصرامة تخرج لنا الشخصية العدوانية 

 بين إساءة معاناة الطفل وعالقتها ببعض المشكالت النفسية .

في مرحلة الشباب والتي يعيش فيها في الفرد طفرات في النمو عاما بعد عام ويزداد هذا الوصف بدقة 

وفي شتى مجاالت النمو مما يجعل حاجة الفرد إلى التوافق في هذه المرحلة أشد أهمية وفشلت في ذلك أبلغ 

 أثرا ، كما أن هناك من العقبات من يحول بين الشباب وتحقيق حاجاتهم ومنها : 



 المشكالت النفسية                                                                           لثالفصل الثا
 

 
40 

الضعف  اني ،تمثل في نقصان في اإلمكانات واالستعدادات الوراثية ، النقص الجسمت أ( عقبات ذاتية :

 العقلي ، والتضارب بين الدوافع والرغبات والمرض الجسمي ...الخ 

يت ، ا البترجع إلى النقص في البيئة التي يتفاعل معها الشخص والتي من مظاهره ب( عقبات بيئية :

ى يؤدي إل نه قدلخارجي ، وإذا لم يتحقق إشباع الحاجات بشكل سليم فإالمدرسة والمجتمع وظروف العالم ا

هتها اجوا ومعنه رعلى إشباع حاجاتهم والتعبي للشباب ، لذلك يجب مساعدة الشبابالوقوع في المشكالت 

  .( 26، ص  م 2004،) عبد الرزاق

االنفعالية و( حيث يقول " فاضطرابات الشباب ومشكالتهم الجسمية  م1989ويؤكد هذا المعنى التومي ) 

طفال  60ة من ( والتي أجراها على عينم 1994 ,والعقلية واالجتماعية وذلك من خالل دراسة ) الرفاعي 

توسط مبين  قسمهم لمجموعتين ضابطة وتجريبية ، وكان من أهم نتائجها أنها وجدت فروق دالة إحصائيا

 جموعةية لبعض المشكالت النفسية وبين مجموعة الدراسة المجموعة الضابطة لصالح مالدرجة الكل

 الدراسة .

ما بثرون كما هناك تشابه بين الوالدين وأبنائهم في طبيعة نوعية السلوك واالضطرابات ، حيث يتأ

 يواجهونه من مواقف الحياة .

 والتوترات.ة تلك المشكالت بما في ذلك موقف االضطراب النفسي وموقف الوالدين في مواجه

لل جود خإن التفكك يؤدي إلى سوء التوافق النفسي والسلوك غير السوي لدى أبنائها ويرجع ذلك لو

 واضطراب في بناء شخصيتهم نتيجة الحرمان من الرعاية األسرية والدفيء العائلي .

  يلي:إن من األسباب في بروز المشكالت التي ترجع إلى عوامل اجتماعية ما 

 تؤدي إلى حاالت من التفكك .كثرة الخالفات األسرية التي قد  -

 عدم التوافق بين الوالدين أو األخوة . -

خالفة رة ومسوء التوافق الشخصي واالجتماعي واالنطواء ونقص االهتمام ويميزها االندفاع والمخاط -

 .( 28ص ،  م 1986 ،) الزهران رالقانون بسبب نقص الخبرة والتوت

رة هي ه الخيالباحث بناء على ما وجد من دراسات أن غالبية المشكالت النفسية سببها األسرة فهذيرى 

ر قد تتطو ة مماالتي تصنع الطفل بما تعلمه وتغرس فيه السلوكيات التي قد تكون غير محبوبة أو غير سوي

 لتظهر أعراض وأمراض نفسية تحتاج للمواجهة والعالج .
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 مفسرة للمشكالت النفسية : ـ االتجاهات النظرية ال7

 اإلنسان عية أناالتجاه االجتماعي : ) نظرية إركسون (  يشير إركسون في النظرية النفسية االجتما 1ـ7

مرحلة  ،( مراحل أساسية وهي : ) الرضاعة ، الطفولة المبكرة 08يمر خالل مراحل  نموه ب ثمان )

ذلك وزمات شكالت التي يطلق عليها إركسون باألالنضج والكهول ( والفرد خالل نموه يواجهه بعض الم

حاولت  ة ، لهذالنفسياللمواقف البيئية التي يتفاعل معها ، وهذه األزمات يعتبرها نقطة تحول في حياة الفرد 

احل لى أن مرون إركسقته بالمحيط االجتماعي ، ويشير إهذه النظرية التأكيد على النمو النفسي للفرد وعال

ن آثار نجد أ كلما سعى الفرد إلى حل مشكلة من المشكالت خالل مرحلة من مراحل النموالنمو الثمانية 

ـ  102ص ص ،  م2007، ) بطرس حافظ بطرس  خرى هذه األزمات تنعكس بصورة ما على مراحل النمو األ

105  ). 

تطوير ونمية لتيشير إركسون إلى أن الصراع ينشأ بين حاجات الفرد ومطالب المجتمع ولهذا يسعى الفرد 

 .زمات بعض الكفاءات والمهارات األساسية مثل : الثقة واالستقالل والمبادرة لمواجهة هذه األ

 لقد أدخل إركسون تعديل على نظرية فرويد في عدة جوانب وهي :

 التأكيد على التفاعل المتبادل بين الجانب االجتماعي والبيولوجي . -

 مان مراحل .التوسع في المراحل من ثالث إلى ث -

صية الشخ يؤكد إركسون على استمرارية تغير الشخصية مع التقدم بالسن في حين يصر فرويد على ثبات

 في سن البلوغ .

اسية هيم األسالمفا استخدم بياجيه في نظريته عددا من المفاهيم التي تعد من ( االتجاه العقلي المعرفي :2

م ة ، مفهومعرفيالتي يستخدمها علماء النفس المعرفي ومنها : مفهوم العمليات ، مفهوم االستراتيجية ال

و ال لنموامل اعال ينفصل عن النمو الجسمي وفي بحثه عن البيئة المعرفية ، فالنمو العقلي عند بياجيه 

يرة فهناك عوامل أخرى مهمة وهي التدريب على اكتساب الغيستطيع أن يقتصر على دراسة النضج 

لمرحلة داد لوالتفاعل االجتماعي والنمو العقلي عند الفرد حسبهم يمر بثالث مراحل كل مرحلة هي امت

رحلة ، م لحركيةالتي سبقتها وإعادة بناءها على مستوى جديد وهذه المراحل هي : المرحلة الحسية ا

 العمليات المحسوسة ، مرحلة العمليات الصورية والشكلية ، قمة التفكير المنطقي .

     النفعال اء واحيث يرى أن الشخصية تنتج من تراكم الوظائف العقلية واالنفعالية وكذلك الصلة بين الك

  .( 107ـ  106ص ص ،  2007 ، ) بطرس حافظ بطرس
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اطف تجعل عوامل النمو مشركة بين الجانبين المعرفي والوجداني والعوووحدة السلوك هي التي 

 يث أنواالنفعاالت تخضع للنضج وتستمد من االجتماعي والشخصي ، كما تتضمن صراعات او ازمات ح

                      بناء الشخصية يحكمه البحث عن التماسك وتنظيم القيم التي تمنع الصراعات الداخلية

 .(  144، ص  م2007 ، ظ بطرس بطرس حاف)

زر مع لطفل تتآثها اويرى بياجيه أن نمو الكائن يتم من أبنية ذات طبيعة بيولوجية ، وهذه األبنية التي ير

هذا واءمة جديدة بعد فترة من التفاعل مع البيئة خالل عمليات التمثل والمو ىبعض بعضها لتصبح بن

 ها النموتأثر بيومن العوامل التي ظهر من أفعال حسية حركية التفاعل يؤدي إلى التنسيق والتآزر فيما ي

 العقلي لألطفال في نظرية بياجيه .

 مو .الد والنثناء الميأتتفاعل مع البيئة الفيزيقية عندما يتعامل الطفل معها التي   العوامل البيولوجية : -

 شرة .ه مبابعوامل تحقيق التوازن التي تنشأ عندما يتفاعل الطفل مع بيئته الفيزيقية التي تحيط  -

ت مع علوماالمالعوامل الالزمة لتحقيق التعاون بين الطفل و اآلخرين وتظهر عندما يتبادل الطفل  -

ظ طرس حافب حياته ) سلوكه ألنشطة اآلخرين الذين يحتلون مكانة هامة في  يالءمالراشدين ويحاول أن 

 .(  115ـ  114ص ص  ’بطرس 

 ـ االتجاه اإلكلينيكي : ) نظرية التحليل النفسي ( : 3

جال ترتبط هذه النظرية بمؤسسها " فرويد " وتكتسب مدرسة التحليل النفسي اتجاها خاصا في م

نضج ( لى الالطفولة إسيكولوجية النمو ، ذلك أن الشخصية في نموها تمر عبر سلسلة من المراحل ) من 

 ويختلف األفراد في درجة اتجاههم وتوافقهم في اختيار هذه المراحل .

 ية لبناءاسيلسيرى " فرويد " أن السنوات األولى للطفولة والطفولة المتأخرة دور في إرساء الخصائص ا

عظمه في م قوميلي ذلك من نمو ي الشخصية فهي تكتمل حسبه في نهاية السنة الخامسة من العمر وأن ما

 على صياغة البناء األساسي  .

 ويرى "فرويد " أن الشخصية تتطور استجابة ألربع مصادر رئيسية للتوتر :

 عمليات النمو الفزيولوجي . -

 اإلحباطات . -

 الصراعات . -
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 التهديدات .  -

جديدة  اليبأس وكنتيجة مباشرة لتزايد التوتر الناجم من هذه المصادر يجد الشخص نفسه ملتزما بتعلم

  .( 59، ص  م2009 ،) محمد جاسم العبيدي لخفض التوتر وهذا التعدد هو المقصود ي=بتطور الشخصية 

الث ثويرى فرويد أن تطور الشخصية يمر بثالث مراحل نفسية جنسية أساسية وتتكون الشخصية من 

 مكونات نفسية الهو ، األنا ، األنا األعلى .

لغرائز ذلك ا يتكون من كل ماهو موروث وكائن منذ الوالدة بما فيمستودع الطاقات النفسية  أ( الهو :

 الجنسية والعدوانية .

ألكبر لجزء امع الظروف االجتماعية المتعارف عليها وا: يسير وفق مبدأ اللذة فهو يتماشى  ب( األنا

 شعوري والجانب األصغر منه الشعوري .

                                : وظائفه كف دفاعات الهو والعمل على بلوغ  الكمال وتحقيق المثال . ج( األنا األعلى

  .( 94ص ،م  2009 ،) محمد جاسم العبيدي 

كمل جيه لم ين بياتأثر كولبرج بدراسات بياجيه حول النمو األخالقي حيث الحظ ا ــ االتجاه األخالقي : 4

 لتين : لمرح ية ) بياجيه ( حول الحكم األخالقي لدى األطفال وقسم نظريتهعمله ووضع النتائج األساس

ن ذلك مكبر األطفال األصغر من العاشرة يفكرون في القضايا األخالقية في اتجاه واحد ، األطفال األ

  يأخذون في اعتبارهم أمورا مختلفة ، وقد قسم كولبرج النمو األخالقي إلى خمسة مراحل :

 : التوجه نحو الطاعة والعقاب . ولى المرحلة األ -

 والتبادل.مرحلة التفرد  :الثانيةالمرحلة  -

 األشخاص.العالقات الجيدة بين  الثالثة:المرحلة  -

 المرحلة الرابعة : االحتفاظ بنظام اجتماعي . -

  .( 119ـ  117، ص ص  م2007 ،) بطرس حافظ بطرسالمرحلة الخامسة : المبادئ العامة  -
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 ـ االتجاه التكاملي :  5

ر في أي مؤث والتكامل وألنهذا االتجاه فالفرد يعتبر وحدة بشرية على درجة عالية من التعقيد وحسب 

الوحدة  د هذهجانب من هذه الوحدة تتأثر به الجوانب األخرى ) مبدأ التكامل ( ولذلك يجب دراسة أبعا

 البشرية من خالل علوم التخصص المختلفة .

ختالف اجهود العديد من العلماء على وعلى هذه فدراسة ظاهرة النمو اإلنساني تحتاج إلى تكاتف 

اسات ودر لجهود تخصصاتهم واتجاهاتهم ومدارسهم العلمية المختلفة ، فدراسة النمو اإلنساني تحتاج

وانب جوجية في ولاثلبا جيا وعلم األجنة والطب إلبراز الجوانب التكوينية والوراثية وأبحاث علماء البيولو

سلوك التحكم  يالت النمو بيولوجيا لإلنسان وجهود علماء النفس والتحليل النفسي في إبراز المبادئ العامة

 جتماع واء االاإلنساني وتفسيره ومعرفة أبعاد وأغوار النفس اإلنسانية وأسباب اضطراباتها وجهود علم

بعاد ثير في أها تأية للفرد والمؤسسات االجتماعية التي لاألنثربولوجيا لمعرفة أبعاد العالقات االجتماع

  .( 122ـ  121، ص  م2007 ،) بطرس حافظ بطرس تشكيل سلوكه االجتماعي بوجه عامتطبيقه االجتماعي و
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 خالصة :

برات نستخلص مما سبق أن مرحلة الجامعة مرحلة جد حساسة في حياة الطالب ، حيث أن مختلف الخ

داية في ب ذمشكالت نفسية ، والتي إن لم تأخ يعيشها في هذه المرحلة قد تنعكس عليه على هيئةالتي 

 .ظهورها األولى فيمكن أن تتعقد أكثر فأكثر إلى أن تصبح اضطرابا حقيقيا 
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 تمهيد : 

تويات لى مسعشهد المجتمع الجزائري تغيرات جدرية خاصة مطلع األلفية ، حيث كان لهه التغيرات آثار 

ا من بينه لمجتمعالقضايا في امختلفة اجتماعية ، اقتصادية ، ثقافية ، وغيرها كما برزت للسطح جملة من 

ب لمالعقضية العنف ، والتي اتضح أنها في تزايد مستمر على جميع األصعدة واألماكن ، بداية با

 والشارع والمدارس والجامعات وغيرها من القضايا .

سباب حيث خصصنا في هذا الفصل للحديث عن العنف من حيث تاريخ العنف باإلضافة إلى تحديد األ

 سة العنف والتصنيفات وأشكال العنف وكذا أهم النظريات التي فسرت ذلك .وراء ممار
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 . العنف بوجه عام :1

ن ذا لم يكيفا إالعنف لغويا : جاء في معجم لسان العرب أن العنف الخرق باألمر وقلة الرفق به ، هو عن

 ل .ليس له رفق بركوب الخيرفيقا فيما ال يحظى على العنف ، والعنيف الذي ال يحسن الركوب 

ويقول  لوم ،وأعنف الشيء : أخده بشدة ، واعتنف الشيء : كرهه ، والتعنيف هو التوبيخ والتقريع وال

م ،  1998 ،د ) ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محم عنف ، يعنف ، عنف ، فهو عنيف إذا لم يرفق في أمره

 ( 257ص  

وك ادة سلعوك المشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه وهو يعرف العنف على أنه السلاصطالحا : 

لضرب افع ابعيد عن التحضر والتمدن ، تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحا بد

طيه عه ، شاكر طلقادر ا) فرج عبد والتقتيل لألفراد والتكسير والتدمير للممتلكات ، واستخدام القوة واإلكراه 

  .( 589، م 2003 ،قنديل

صاحبه لفرد ت: العنف استجابة تعويضية على اإلحساس بالنقص ، أو الضعف على اعتبار أن ايعرفه أدلر 

من  بدافع حساسات واإلحباط والخوف من الموت ومن المستقبل فيسارع لمثل هذه التصرفاتاإلجملة من 

 ة . تلك الصراعات الداخلية والتي تكون في أغلب األحيان ال شعوري

 ة تتميز بصيغة انفعالية شديدةيعرفه سعد المغربي : العنف هو استجابة سلوكي

  .(194 ص،  م1986 ،) الزين عباس عمارة                                                        

 لهدم التياريزة غيرى أن العنف والعدوان إما هو ناتج عن أما بالنسبة لرائد النظرية التحليلة فرويد : 

الجمعي  شعورتتعارض مع غريزة الحب والحياة كما يرى أن العنف : قوة حياتية موجودة بالفطرة في الال

  .( 13، ص  م1990 ، ) توماس بالس  والثقافي

ي كل ه ويعنفي قاموس علم االجتماع : هو فعل ممنوع قانونا وغير موافق علييعرفه محمد عاطف غيث : 

و أ ر الفردإلجبا للقانون وقيم المجتمع ، ويعرف أيضا على أنه تعبير صارم عن القوةالسلوكيات المخالفة 

ن القوة عنف عالجماعة على القيام بعمل من األعمال المحددة يريدها فردا أو جماعة أخرى حيث يعبر ال

روعيته مد مشالظاهرة التي تتخذ أسلوبا فيزيقيا مثال ذلك الضرب أو تأخذ شكل الضغط االجتماعي وتعت

 .( 13ص  ،) محمد عاطف غيث على اعتراف المجتمع  
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إخافته لغير و: العنف على أنه االستخدام اإلنساني للقوة بغرض إرغام ا   الدين عزويعرف أحمد جالل 

دائما  لذي يكوناخدام وإزعاجه ، أو الموجه إلى األشياء بتدميرها أو إفسادها أو االستيالء عليها ذلك االست

 .(  322، ص  م1966 ، الدين  ) أحمد جالل عزفي األصل جريمة  ويشكل غير مشروع

 . العنف المدرسي :2

لضرر الحاق إيقصد به في هذه الحالة السلوك العنيف الذي يقوم به طلبة المرحلة الثانوية يهدف إلى 

لبة نه الطعسواء أكان ذلك داخل المدرسة أم خارجها ، ما يعبر النفسي والجسمي لغيرهم من األشخاص 

  .( 112، ص  م2001، ) أمل األمد من خالل العنف المستخدم في هذه الدراسة  

نحو شخص  : على أنه السلوك العدواني اللفظي وغير اللفظي ( العنف المدرسيchidlerعرف شيدلر )وي

 .( 235ص،  2003 ، ) أحمد حويتي  آخر يقع داخل حدود المدرسة

 الجامعي :  . العنف3

الطالب  )خرين يقصد يه أي سلوك إليقاع األذى والذي قد يكون موجه نحو الذات ) الطالب ( أو نحو اآل 

قد  ها العنفا ، وأو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعات ( أو مخالفة أنظمة الجامعة وقوانينه

 .( 114، ص  م2007،أحمد رشيد  ) زيادة  ماديا أو نفسيا معنويايكون بدنيا أو 

 . نظرة تاريخية عن العنف :4

ول ألففي القرن ا ،تعتبر ظاهرة العنف قديمة قدم الوجود إذ عرفتها الجماعات البشرية مند بداية التاريخ 

 .الرومانية مبراطورية ا مجموعة دينية استهدفت تعويض اإلميالدي نشأت حركة ثورية قام به

 حيث أخد مصطلح العنف في هذه الفترة مفهوم العنف طابع الحركة الثورية المنظمة .

 ت الطلبةظاهراأما في تاريخ الوم أ فقد عرفت العديد من مظاهر العنف : منها ثورة الزنوج السود ، وت

 ة إلىباإلضافمريكي في دراسة عن العنف السياسي ، ضد حرب الفيتنام ، وبعدها دخل المجتمع األ

 حروب المدنية االنفصالية وحروب اإلبادة ضد الهنود .لا

دي ظهر العنف تحت ميال 18إذا انتقلنا إلى تاريخ انجلترا فنجد أنه قد عرف جدلية كبيرة للعنف ففي القرن 

ي من فلألا ا أنيب والذي أصبح  جزءا من الحياة العادية ، كممن القتل ، القمع ، ممارسات التعذأشكال 

البِأس  هذا م إضافة إلى كل 19بداية القرن الطرقات هو النظام الذي يطبق على الحياة اليومية حتى 

 والوضعية السيئة للعمال في نفس الفترة .
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فقد شهد  سالمي ،ربي اإلكان يميز العنف في العالم الغربي ، أما إذا انتقلنا إلى العنف في العالم الع هذا ما

صطدموا ا ذينالي أين انتشرت الفتن مما أدى إلى ظهور ما يعرف بظاهرة الخوارج موالعنف في العهد األ

 حيث استباحوا سفك دماء المسلمين . مع حكم بني أمية ،

لعبودية حسب ام هذا للتخلص من  1298ه ـ  842كما شهد العهد العباسي ثورة تدعى بثورة الزنوج مابين 

 شعارهم .

ن غزوات بارة عالعنف كان ثورة ضد الحكم أو العبودية ، والتي كانت عنستنتج من خالل هذا التاريخ أن 

 وثورات من أجل حماية التقاليد ، والدفاع عن المبادئ .

ن عديد مالذي نشهده اآلن في عالمنا قد أخد مجرى آخر وشكال مختلفا حيث بات يهدد الأما العنف 

مارس يرديا فف وإن تفاوتت درجاته ، فنجده المجتمعات ، بل ال يخلو من مجتمع من المجتمعات من العن

ة ضد روب أهليأو جماعيا كما يحدث في الدول من حعلى شكل ضد آخر كاالعتداء أو حوادث المرور 

 .(16، ص م 2006 ،) راضية ريس  بعضها البعض ، كاإلرهاب وغيرها من أشكال العنف 

 . أسباب العنف :5

ها إلى ن أرجعببعض األفراد إلى اللجوء للسلوك العنيف فمنهم متعددت العوامل أو الدوافع التي تدفع 

باب لى أسسباب اقتصادية بينما نجد إلى من أرجعها إماعية محضة والبعض اآلخر ربطها بأعوامل اجت

 نفسية محضة كما يمكن أن نقسم أسباب العنف كالتالي :

  أسباب شخصية سيكولوجية :ـ 

 . منها فرد والمعاناة ، أي االضطرابات النفسية التي تعانيتفسر البناء النفسي السيكولوجي لل

 أسباب بيولوجية وراثية : ـ 

 ئية .وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات الخاصة في علم اإلجرام واألنثربولوجيا الجنا

 ـ أسباب بيئية :

القة على وجود عسات بعض الدرا متعلقة بالبيئة التي يقطن فيها األفراد كالمدينة والقرية ، نظرا لما تؤكده

نظرية  ليه كذلكإشارت بين البيئة أو المجال الذي يقطن فيه األفراد ، وكيفية تأثيره في سلوكياتهم وها ما أ

 العوامل المتعددة والنظرية البيئية للعالم بارك .
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 أسباب دينية :  -

 ( 41ص  ، م2012 ، ) معتوق جمال وهي متعلقة بالفهم الخاطئ والمزيف للدين من طرف بعض األفراد . 

 أسباب تربوية :  -

 قاها .للتي تاعلى محتوى ونوع التنشئة  تعد أهم العوامل التي تجعل الفرد إما مسالما أو عنيفا بناء

 أسباب اقتصادية : 

 الجتماعيحقد اعاملين وانخفاض مستو المعيشة وكذا شيوع ظاهرة الكانتشار البطالة بين الشباب وبين ال

 .(65، ص  م2011 ،) نجمة زراري بسبب التفاوت في الدخل 

 أسباب إعالمية : 

ين رين الأوضحت تجارب كالسيكية قام بها البرت باندورا وزمالئه ، أن مشاهدة بعض األشخاص اآلخ 

هل تؤدي  ا هو :العدواني للمشاهد ، وهذه النتيجة تثير تساؤال مهميسلكون العنف يمكن أن يزيد السلوك 

 مشاهدة برامج العنف في التلفاز إلى جعل المشاهدين لها أكثر عنفا ؟

 2009 ،بد هللالسيد ع) معتز ا . اإلجابة هي نعم فهناك دالئل عديدة تؤكد ذلك سواء لدى األطفال أو الراشدين

 (  109، م

 أسباب سياسية : 

ف في وك العنيالسل إن طبيعة ممارسات وسياسة األجهزة الحكومية من شأنها أن تهئ التربية المواتية لتفاقم

ها تعامل معا والالكثير من المجاالت والسيما إذا كان من شانها اإلضرار بمصالح الجماعات للتضييق عليه

 .رد عليه و التمزال عن المجتمع ، أإلى االعتبصورة استفزازية تثير لديها الشعور بالعدوانية وتدفعها 

 قصاء .واإل غياب االحترام لآلخر ، هشاشة سلم القيم ، الظلم االجتماعي ، القهر أسباب اجتماعية :

لعنف ااالت وهنا نقصد الحاالت التي يغيب فيها األمن وينتشر فيها الرعب إذ كثرت ح أسباب أمنية :

 .( 42، ص  م2012 ،) جمال معتوق االجتماعية  والجرائم بسبب غياب األمن وتصدع الروابط 

ناس أو افة الو وجوده الشكلي و كذلك عندما ال يطبق على كوهنا نقصد غياب القانون أ قانونية:أسباب 

 فقط.المواطنين بل على الضعفاء 
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جعل التي ت وهي الحاالت العقاقير،كتعاطي الكحول والمخدرات والمهدئات وغيرها من  أخالقية:أسباب 

 وأفعاله.المدمن عبارة عن حيوان يفتقر للسيطرة على غرائزه 

قد بينت عدوان ووالفرعية المشجعة على العنف والالخاصة منها أسباب ثقافية : ونقصد بها تلك الثقافات 

بع طائه الطاوإعف الدراسات التي قام بها العالم ترسن " كيف تساهم هذه الثقافات في تنمية السلوك العني

  .(42، ص  2009 ،) معتز السيد عبد هللا الشرعي 

 . األسباب العامة المؤدية للعنف الطالبي :  1ـ5

 د قحيان اإلحباط الناتج عن عدم توفر ظروف تحقيق الحاجات والرغبات وفي بعض الحاالت واأل

 تكون الحاجات أساسية .

  األفراد على ممارسته .تشبع المناخ بعناصر قبول العنف وتشجيعه وحث 

 . التهميش واإلقصاء وطغيان الفكر والرؤية األحادية 

  االستعالئية.السلطوي والنظرة التفكير 

  االجتماعي.السلم  الكفاءة، العمل،كقيمة  المجتمع،تغيب القيم المؤثرة في تماسك 

 . التوزيع الغير عادل لثروة الوطنية مما يؤدي إلى ضعف الشعور باالنتماء 

 . الشعور بعدم القيمة والرفض داخل األسرة والمحيط والمجتمع بصفة عامة 

 . الفشل المدرسي وعدم قدرة النظام التربوي على بلورة شخصية متزنة وسوية 

 . كثافة البرامج التربوية وعدم بنائها على أسس تراعي الميول والرغبات 

 صال االت لتالميذ وانتشار أساليبالعالقات الرديئة في بعض األحيان بين اإلطار التربوي وا

 العمودية التسلطية الجامدة .

  مكنهميالصراعات المستمرة وكثرة المشاكل داخل األسرة وعدم توفر جو مناسب لألطفال مما 

 من النمو واالرتقاء الطبيعي السليم .

  من ونه قراألألسرة مما يجعل الطفل في عوز دائم خاصة إذا ما الحظ الوضع االقتصادي المتدني

 الفائقة.هم في سنه يتنعمون بالعيش والرفاهية 

 ن ثير مشعور الطفل باالضطهاد والرفض من المجتمع بصفة عامة نظرا لعدم قدرته لتحقيق الك

 حاجاته حتى األولية منها في بعض األحيان .

  لعنف اضعف التأطير داخل المدرسة مما يجعل الطفل يشعر بالملل مما يؤدي به إلى ممارسة

 وسيلة للتعبير عن الرفض وعدم الرضا .ك

  إنسانيةضيق السكن وفي بعض األحيان عدم توفره أصال حيث تكون األسرة في ظروف غير. 
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 ما سر مالظروف االقتصادية واالجتماعية المتدنية وعدم توفر وسائل المساعدة لمثل هذه األ

 لظروف.اارسة العنف كأسلوب للتعبير عن الرفض لهذه ميجعلهم معرضين للم

 ذلك .الفقر وسوء الملبس يولد الحقد مما يترجم إلى السلوك العنيف متى توفرت الفرصة ل 

 . الطالق وكثرة الخالفات األسرية وعدم توفر الرعاية التربوية السليمة 

 في  ي حدثالصراعات السياسية داخل المجتمع مما يوفر المناخ المؤدي إلى ممارسة العنف فالذ

 ن يعتبر عنصرا محايدا في ظهور العنف .مجتمعنا ال يمكن أ

  مكن الي ي مناسبة لممارسة الهوايات المفضلة مما يجعل الطفل يعاني الفراغ فضاءاتعدم توفر

 أن يؤدي به إلى ممارسة العنف .

 رورة عر بضنقص الرقابة األسرية أو المحاصرة الزائدة المتسمة بالقوة والشدة تجعل الطفل يش

 القيد.التمرد على هذا النوع من 

 تلة من ون قانقص وسائل الترفيه عن الذات وانحصار النشاطات في أنشطة روتينية مقلقة بل قد تك

 الناحية النفسية . 

 العنف :وأشكال  . أنواع 6

 يث الشكل : ـ من ح1ـ6

ية لعمرانهو الذي يلحق أضرار ملموسة بالممتلكات مثل حرق وتهديم البنايات االعنف المادي :  -أ

ه ستخدم فيلذي تاإتالفها وفيه أيضا العنف الجسدي  والمنشآت االقتصادية ، وسرقة األشياء أو تخريبها و

الكي  لحرق ،وإلحاق أضرار جسمية بهم مثل : الضرب ا إيذائهمالقوة الجسدية اتجاه  اآلخرين من أجل 

ي إلى مما يؤد جسديةبالنار ، الخنق ، الدفع ، الركل ... وغيرها من الحركات واألفعال الممارسة بالقوة ال

 .لخطر اآلالم واألوجاع وإلى معاناة نفسية جراء تلك األضرار والتي قد تعرض صحة الفرد إلى ا

اد ية األفرلى نفسعهو الذي يكون العنف فيه موجه إلى األثر الذي يولده هذا العنف : وب ـ العنف المعنوي 

  .( 134ص  ،م2008 ،) علي أبو زهري وآخرون مثل ممارسة اإلرهاب والتخويف والتجاهل 

لى عتسلط ويصطلح عليه بالعنف النفسي أو الفكري أو الذهني ، وهو العنف الذي يمارس من خالله ال

 ية فكريةه تبعاألفكار والمشاعر ، وتكبح فيه المبادرات الذهنية واختيارات الفرد والجماعة وتفرض في

عدم الشعور بفسي ولقلق الناألساليب من أجل إثارة ا : " بممارسة التهديد بالعديد منمعينة ويعرفه البعض 

 .(  436، ص  م2003 ،) عبد الكريم قريشي  االستقرار واألمن" 
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 ــ من حيث األداء :2

د يكون ق، حيث  يلحق األذى بالسالمة الجسدية أو المعنوية لشخص ما هو العنف الذيأ ـ العنف الفردي : 

 تحار ننحو نفسه ومن مظاهره االعتداء ف الشخص الممارس ذاته إذا وجه االالمتضرر من هذا العن

 تعاطي المخدرات والكحول ... 

رة معب ات عنيفةيوهو حاالت يعيشها الفرد تجنبا للعنف الظاهر والذي قد يعبر عنه عن طريق سلوك

 اطن الذيو البأكالصراخ ، الغضب أما إذا بقي هذا اإلحساس داخليا فيمكن أن يعبر عنه بالعنف الداخلي 

 قابل سواه من األشخاص المحيطين به إلى أن يجد مخرجا للتعبير عنه وهو عنف يعيشه الفرد دون

 .د ويكون العنف سريع االندالع لالنفجار ، ويعيش حالة التوتر وتبقى دفينة في نفس الفر

دما ، وعن واالجتماعيةقتصادية والسياسية ويتضمن األشكال المنظمة للعنف اال : العنف الجماعيب ـ 

ي من ية التالعنف الجماعي فإنه ال نقصد بالتحديد األشخاص المتورطين بل نقصد أكثر البننتحدث عن 

، وعلى  منظمةخاللها يتم التعبير عن العنف ، ومن هنا يبدو لنا العنف الذي تمارسه بعض الجماعات ال

قتصادية اال لمن خالل تفاعل العديد من العوام عي تنمو الدافعيةخالف العنف الفردي فإن العنف الجما

لحرم اداخل  (. فالعنف الجماعي فيتمثل بما تقوم به مجمعات طالبية ) كالمنظمات الطالبية والنفسية 

غالبا  م فيكونعلى غير ذلك ، أما من حيث التنظيوغلق ألبواب الجامعة الجامعي من الشغب واالعتداءات 

بداية  سة فياهرات وغلق ألبواب الدرافي شكل جماعي ويتمثل في ما تقوم به المنظمات الطالبية من مظ

 السنة أو في نهايتها والتي  قد تؤدي إلى أعمال الشغب والكسر.    

 ( 91،90، ص م 2017 ،) سامي مقالتي                                                       

 أشكال العنف :  2ـ6

 العنف األسري :  -1

ز يمة وتركرة قدلقد حظي العنف داخل األسرة باهتمام أكبر من المختصين في الفترة األخيرة رغم أنه ظاه

 ،للدولة  لجنائيبين أفراد األسرة فيما يشكل جريمة أو مخالفة للقانون ااالهتمام بذلك في مجال العنف 

ة ن من حريلحرماعتبر آخرون أن اووسيلة العنف قد تكون اليد أو آلة حادة أو غيرها من أدوات المنزل وا

والشخص  ،الخروج من المنزل والشتم واالعتداء الجنسي غير المرغوب كلها ضمن إطار العنف األسري 

 الذي يقع عليه العنف قد يكون أحد أفراد العائلة كالزوجة أو الزوج واألبناء وغيرهم .

هناك العديد من التعريفات التي أعطيت للعنف األسري لكن أي واحد منها ال يخلو من غموض أو شوائب 

، ولكن اإلطار العام لفهم العنف األسري ال يبدو أن عليه خالفا كبيرا فالمعنى مفهوم بدون أن نركض 
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اءة معاملة ألحد أفراد لتحديد تعريف واحد على وجه الدقة ، وهناك من يعني بالعنف األسري على انه إس

 العائلة .

من  متناعوآخرون يعرفون العنف األسري بأنه " اعتداء جسدي ال يقع بالصدفة ، وينتج عن عمل أو ا

  .( 56 ،55ص ص  ،م 2005 ، ) عبد المحمود عباس أبو شامة ومحمد األمين جانب اآلباء أو أولياء األمور 

  .ألمر ادي فقط وأن الفاعل هو أحد الوالدين أو ولي غير أن هذا التعريف يعتمد على األذى الجس

 لبدنيويعرف " مايكل ماكنزي " العنف األسري بقوله : العنف األسري مصطلح ينصرف إلى العنف ا

حد أداخل محيط األسرة ، العقاب الجسدي ، ضرب الزوجة ، تعدي أحد الزوجين على اآلخر ، سب 

ألسري اإلطار االتعسف العاطفي التهجم الفيزيقي الذي يحدث في الزوجين أو اإلساءة إليه ، كما يتضمن 

قارب ألويمتد إلى ا ،وهكذا فالعنف العائلي يشمل جميع أفراد األسرة بما فيهم األطفال ، اآلباء ، األجداد 

 دم . اج أومن جميع األعمار واألشخاص اآلخرين الذين يلوذون باألسرة وقد ال تربطهم بهم عالقة زو

ألسرة  اخل االقهري الذي تعيش فيه بعض األسر ينتج عنه تهديدات عاطفية خطيرة على أطفال د إن الجو

إن أصل ذلك ف، لوهذا من شأنه أن يجعل تلك التهديدات العاطفية تستمر لفترة طويلة في حياة األفراد 

نه ال ، أل فالالمشكلة سيظل ليس في األذى البدني بقدر ما هو في االضطراب العاطفي الذي يصيب األط

 لسلبي فيلجو ايمكننا إغفال الضرر المتطور في حياة األطفال والذي تطور مع مرور الزمن نتيجة لذلك ا

آثاره  نه يتركغين ألاألسرة ، إن استعمال العنف داخل األسرة يثير قضايا متعددة بالذات لألطفال غير البال

 ميا يمكندى جسعمري ، إن العنف األسري قد يسبب أالبالغة على نفوسهم أثناء تطورهم العقلي وتقدمه ال

ية على شخص سلبا التئامه طبيا ، ولكن األذى النفسي والعاطفي يستمر لفترة طويلة بدون التئام مما يؤثر

                                          يها .فالفرد المستقبلية سواء في المدرسة أو الجامعة أو المجتمع ككل وذلك بزرع بذور العنف 

 العنف المدرسي : ـ 2

لتربوية لجماعة ااويأتي العنف المدرسي باعتباره أحد أهم مجاالت العنف لما يتركه من آثار سيئة على    

ية ة المدرسإلداروالذي يحدث غالبا في نطاق المؤسسات التعليمية بين التلميذ وزمالئه ومدرسيه وموظفي ا

ن الوسط ذ وكاهذا العنف هو نتاج المشكالت والصعوبات األسرية والمدرسية والبيئية المحيطة بالتلميو

 . عوباتالمدرسي ميدانا تصب فيه المشاعر النفسية المضطربة والمتوترة جراء تلك المشكالت والص

كنهم ت ولاكيسلوال ويستعمل الباحثون مفهوم العنف المدرسي لوصف مجموعة من األفعال واألحداث و   

 لم يصلوا إلى إجماع حول طبيعة ومجال العنف المدرسي .
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 دث فيفهناك من يرى أن العنف المدرسي يجب قياسه من خالل جميع السلوكيات العدوانية التي تح

ال أو اعتق المدرسة بينما يرى آخرون أن قياس العنف يجب أن يتم من خالل السلوكيات التي تؤدي إلى

  .( 234ص  ،م  2003 ،) حويتي أحمد جروح  

لعنف ويعرف العنف المدرسي على أنه : " العنف الممارس في إطار مؤسسة المدرسة " ومن أوجه ا

.. ( وكذلك .الممارس من طرف المعلمين على التالميذ ) الضرب ، التهميش ، الشتم ، السب ، التحقير 

 الميذ .ن والتخاصة ( وعنف إداري يمارس على المعلميعنف التالميذ على المعلمين ) في الطور الثانوي 

يقع  ص آخر" العنف المدرسي على أنه " السلوك العدواني اللفظي وغير اللفظي نحو شخ شيدلروتعرف "

يا معنو داخل حدود المدرسة ، ويتمثل في كل سلوك يستهدف حقوق اآلخرين وقد يتخذ شكال ماديا أو

ة لجماعرس في نطاق المؤسسات التعليمية والذي يتم بين أطراف افالعنف المدرسي هو العنف المما

 ون موجهةقد تكوالمدرسية ) تالميذ ، أساتذة ، إداريين ( وهناك بعض مظاهر السلوك العدواني للتالميذ 

شاجر كالت إلى التالميذ اآلخرين كالتشاجر والسرقة والضرب وقد تكون موجهة إلى التالميذ اآلخرين

تلكات يم ممب وقد تكون موجهة نحو المدرسة كالكتابة في الجدران وسرقة األجهزة وتحطوالسرقة والضر

  .( 236ص ،م  2003) حويتي أحمد ، المدرسة 

 العنف االجتماعي : 3

دية أو انت فرفي الوسط االجتماعي بغض النظر عن العوامل األخرى سواء كوهو األكثر شمولية ألنه يتم 

ل عل يتدخعلى أنه : " كل مبادرة أو فراموث جماعية منظمة أو غير منظمة .... ويعرف حسب العالم 

 ( 86 ص ،لي ") بوعناقة عبصورة غير مشروعة وخطيرة في حرية اآلخرين ، في التفكير والرأي والتقرير

ذلك  اء كاناالجتماعي يشمل كل ما يمكن المساس بكيان اإلنسان داخل حيزه االجتماعي ، سوإن العنف 

جتماعي ف االالمساس مادي أو معنوي يمس قيمه وعاداته وأفكاره وهناك من الباحثين من ينظر إلى العن

ي سسات التلمؤا انطالقا من البنى االجتماعية أو المؤسساتية والمتمثلة في األسرة والمدرسة وغيرها من

فك  فه هوتشكل دعائم المجتمع فكل عنف يوجه ضد هذه المؤسسات أو يتم فيها فهو اجتماعي ، ألن هد

 . ترابط وانسجام هذه البنى

يل دل هوويرى الدكتور مصطفى حجازي أن العنف االجتماعي يحدث بسبب خلل في األنظمة السائدة ، و

هو  "حيث يقول : قاطع على وجود ثغرات كعدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة واالضطهاد والتهميش 

            عنفالعنف الذي يمارسه اإلنسان المقهور بشكل اجتماعي ليفجر قهره تحت أي شكل من أشكال ال

 .( 167، ص م 2001 ،) مصطفى حجازي 
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 العنف الرياضي :  4ـ

لى وهو عنف ممارس بين الشباب عموما في األندية الرياضية والمالعب ويطلق بعض الباحثين ع

رتهم الرياضة " الحرب بدون سالح " ومن مظاهره : الشغب أثناء المباريات الرياضية ضمن مناص

لغضب شيء مما يعبر عن ثورة الفريق معين ، وأيضا الضرب والحرق العشوائي وإلحاق األذى بكل 

وية ي تصيب المناصرين في حالة خسارة فريقهم ويسفر العنف الرياضي عن خسائر مادية ومعنالت

ر للعنف لمظاهاواألمثلة كثيرة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي ، فالملف الرياضي حافل بمثل هذه 

  .(  270، ص  م1996،  )  الخولي أمين أشرفالرياضي 

 العنف السياسي : 5

نف اهرة العين لظتتنوع وتتعدد التعاريف المتعلقة بالعنف السياسي ويوجد شبه اتفاق بين أغلب الدارس   

 السياسي على أن العنف يصبح سياسيا عندما تكون أهدافه ودوافعه سياسية . 

لضرر الحاق والعنف السياسي عند حسين توفيق إبراهيم " هو السلوك الذي يقوم على استخدام القوة إل

شكل  ة تتخذهو الذي تحركه دوافع وأهداف سياسيواألذى باألشخاص والممتلكات وأن الشكل السياسي له 

 ( م1988 ، ن توفيق) إبراهيم ، حسي. األسلوب الفردي أو الجماعي السري أو العلني ، المنظم أو الغير منظم

ات أو نقالبومن أهم أشكال العنف السياسي يمكن اإلشارة إلى االغتياالت ومحاوالت االغتيال ، اال 

 .( 106ص  ،م 2002 ،) آدم  ، عمليات االعتقال ألسباب سياسيمحاوالت االنقالب ، التمرد ، أعمال الشغب 

 . العوامل المؤدية للعنف في الجامعات : 7

انا يتميز أحيوائجه لعدوانية ويصعب التنبؤ بحدوثه أو نتالتعبير عن النزاعات ايعد العنف وسيلة من وسائل 

عكس صحة الة تحبتطرقه وأنماطه غير المنطقية فغالبا ما تكون دوافعه ضعيفة إن لم تكن معدومة فالعنف 

، سة السيامجتمع وأمنه وتنجم عن إهمال لحاجات  اإلنسان االقتصادية ، واالجتماعية والنفسية وال

 والمؤسسية .

نتباه فت االوهناك من يرى أن الطلبة الذين يتصفون بالعنف يميلون إلى مضايقة اآلخرين وذلك بهدف ل

 (  139ص ، م2011 ،) زين العابدين فاطمة :انون ومن بين العوامل نذكر مايليإليهم وحب المغامرة وتحدي الق
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 العوامل النفسية : 1ـ7

ات الحاج تتعلق بالنمو النفسي المضطرب في الطفولة ، وعدم إشباعوهي أسباب ذات أصل ومنشأ نفسي 

ية لسلوكاالضرورية للفرد ، واضطراب العالقات الشخصية واالجتماعية ، وقد تظهر بعض االضطرابات 

نفعالي ج االلنضفي الشخصية بشكل أساسي نتيجة التطور غير السليم في الشخصية ، ويتمثل هذا في عدم ا

لة ي مرحفوالعجز عن تحمل المسئولية ومن بين العوامل النفسية الهامة حرمان الطفل من حنان الم 

شوء نالطفولة المبكرة حيث أشارت الدراسات إلى أن النشأة بعيدا عن الجو األسري يساعد على 

والنظر  رئة ،ة الظروف الطااالضطرابات السلوكية وإحداث خلل البيئة النفسية فعدم القدرة على مواجه

ة في ك إمكانين هنالى البيئة النفسية على اعتبار أنها أحد العوامل المهنية لممارسة العنف وها يعني باإ

  تغيير البيئة النفسية الضعيفة بعد توجيهها لتصبح أكثر قوة وتعديلها نحو األفضل .

ترتبط  راباتويمكن اإلشارة إلى عدد من االضطرابات النفسية التي قد تؤدي إلى العنف ألن هذه االضط

سرة كاأل بالشخصية اإلنسانية خصوصا في بعض المواقف والظروف االجتماعية التي يتواجد بها الفرد

ا سنركز لمنن ع غيرهموالمدرسة والجامعة وغير ذلك من األوساط االجتماعية التي يتفاعل فيها اإلنسان 

إلحباط ب ، اعلى الجامعة بكل ما تشمل من عناصر ومن هذه االضطرابات والمتمثلة في القلق ، االكتئا

ة لجامعحيث أن هذه االضطرابات هي األكثر شيوعا وانتشارا خصوصا في بعض مواقف الحياة ومنها ا

لب وهو الطا لة العمرية التي يعيشهاإذا ما نظرنا إلى خصوصية هذه المرحلة مقارنة مع خصوصية المرح

 في الجامعة .

  اإلحباط:أ . 

 حقيق غرضتإلى  ه عندما يسعىالشك أن حياة اإلنسان مليئة بالكثير من المواقف والعوائق التي تقف أمام

راد ن األفتسبب اإلحباط والتوتر مما تجعل مف معين فهذه الحواجز والعوائق التي تقف أمامه أو هد

نفعال واال تجاوز تلك الحواجز بأي أسلوب خاصة في المرحلة الجامعية مما يزداد التوتر يضطرون إلى

 ويزيد اإلصرار على تجاوز تلك العقبات وقد يكون ذلك عن طريق السلوك العنفي .

 جود مانععن و ناجما عن غياب شيء أو حباطا الفرد من اإلشباع ، فقد يكون اإلفاإلحباط حالة يحرم فيه

ائق خارجي أو داخلي يحول دون الوصول إليه وهذا يشير إلى أن هناك حرمان يحصل بسبب وجود ع

أ في نا يبدهقادر على تحقيق ما يرغب الوصول إليه مما يسبب له اإلحباط ومن أمام الفرد يجعله غير 

لوسيلة اي هو البا ما يكون السلوك العنفي والعدوانعيش حالة من التوتر تضطره لتجاوز ذلك العائق وغ

 وط .ت وضغاألسرع التي يشعر من خاللها بالتفريغ والتنفيس عما يختلج بداخله من توترات و إحباطا
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وكذلك فشله  ،عندما نالحظ أن هناك عدم اهتمام بالطالب أو بشخصيته وفي الجامعة مثال يظهر اإلحباط 

ا كان من تحقيق ول دوم بقدراته أو عدم المساواة وتجاهله مما يولد لديه عائق يحفي التعليم ، وعدم االهتما

ارسة لى مميريد الوصول إليه ويظهر ذلك في شكل انفعاالت وتوترات تضغط على الطالب مما تؤدي به إ

 ضغوط العنف داخل الحرم الجامعي عندما يشعر بان ذلك العمل يعد متنفسا يخرجه مما هو فيه من

 ات .وتوتر

وارهم ثناء مشأالطلبة الجامعيين مواجهة وحل بعض المواقف التي تصادفهم  يستطيع عندما ال ب. القلق :

ألفكار بعض االجامعي أو التعامل معها بسالسة الفتقادهم للحكمة  والبصيرة فحينها ينتابهم الخوف و

وهام سة لألالوهمية التي تسيطر عليهم مما يشعرهم ذلك بالقلق ، فهو شعور ينتاب الفرد ويجعله فري

لق عور بالقا الشاوف التي تسيطر عليه فيقوم هنا ببعض األنماط السلوكية الالسوية مما يترتب عليهوالمخ

 . لعدوانفيقوم ببعض األفعال والسلوكيات المنحرفة والشاذة كالعنف واوالعجز عن مواجهة الحياة 

 دم األمنر بعه يشعفالقلق هنا يدل على عدم االنسجام واالرتياح لدى الطالب بسبب الخوف الذي قد يجعل

ثناء أفسية ويجعله يعيش في حالة من عدم التوافق والتكيف ، ففي الجامعة يتعرض الطلبة إلى ضغوط ن

مرهم في أ مسيرتهم الدراسية تؤدي بهم إلى توترات وقلق وسوء توافق مما يجعلهم يندفعون ويتعجلون

ع اكات مالعنف والوقوع في االشتبالشيء الذي يوقعهم في أخطاء جسيمة تفسح المجال لبروز ظاهرة 

رض لها ي يتعزمالئهم أو أساتذتهم وكل ذلك نتيجة القلق المفرط والتسرع في التعامل مع المواقف الت

  الطالب في الجامعة .  

 حدى صورهب في إلقد ثبت أن هناك عالقة بين العنف والعدوان واالكتئاب حيث أن االكتئاج ـ االكتئاب : 

ة عالق ور بالذات وتقديرها ، والشعور بالذنب وبين أحدي صور العنف وهو الغضبوهي انخفاض الشع

حد غضب كأخصوصا الطلبة عندما يشعرون باالكتئاب يميلون إلى الموجبة وجوهرية ، حيث أن األفراد 

 .(66، ص م 2003 ،)علي بن عبد الرحمان الشهريجوانب العدوان والعنف وهنا تبرز العالقة بينهما 

  ضون لهاحباطات التي يتعرعرون ببعض صور االكتئاب نتيجة اإلالجامعة نجد أن الطالب قد يشففي  

الحتقان من ا أثناء مسيرتهم الدراسية وكبت همومهم وأحزانهم وآمالهم وتطلعاتهم ، مما يدخلهم في جو

يذاء وان واإلالعدو والركود بفعل الترسبات والتراكمات المتنامية بداخله الشيء الذي يؤدي بهم إلى العنف

 في سبيل مقاومة هذا االكتئاب .
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  العوامل االجتماعية : 2ـ7

 لتي يمكناوامل جتماعية بأنها مجموع ما يحيط بالطالب من الظروف والعإلى العوامل اال يمكننا اإلشارة

لوك ع السأن تساهم في إحدى التغيرات التي تطرأ على سلوكه سواء كانت هذه التغيرات سوية تتفق م

ثارة إعلى  االجتماعي العام أم غير ذلك ، ومن هنا يتضح أنه توجد عوامل وأسباب اجتماعية هي التي

 الجامعة فيا يلي : العنف داخل 

 اجتماعي ول وسطأتعد األسرة من أهم النظم االجتماعية في حياة الطالب وأقدمها فهي تشكل أ ـ األسرة : 

وعادات  ول لقيمدر األيوجد فيه الطالب فتقوم بتلبية احتياجاته المتعددة باإلضافة إلى ذلك تعد األسرة المص

ن ألبناء عاربية وكية وذلك عن طريق ما تقوم به األسرة من توتقاليد الطالب ومثله وقيمه وتصرفاته السل

لقة حتعتبر  كي بذلطريق التنشئة االجتماعية التي تغدي فيهم القيم وروح التعاون والتفاعل مع اآلخرين فه

 وصل بين الطالب والمجتمع .

 اما فيهورا لعب د" إن األسرة كمؤسسة اجتماعية وباعتبارها المؤسسة األولى لتنشئة الطفل وتهيئته ت

اهرة ظكوين جة طبعه ، فمن البديهي جدا أن تلعب دورا هاما في تتكوين شخصيته وإبراز قدراته و نمذ

ل للقيم األو العنف والعدوانية " ، فاإلنسان ال يستطيع العيش بمعزل عن غيره حيث األسرة هي المنبع

ا نمط د أيضية الطالب االجتماعية ويحدوالعادات وأنماط السلوك اإلنساني وبناء على ذلك تتحدد شخص

 سلوكه في الحياة بناء على خلفيته األسرية .

 ب( جماعة الرفاق : 

رة ارج األسفرد خحيث يقصد بجماعة الرفاق أو الشلة مجموعة من األفراد أو األصدقاء الذين يرتبط بهم ال

اء من الشي لكثيرفهنا الطالب الجامعي سواء في الجامعة أو األحياء الجامعية يجد أصدقاء ورفقاء فيهم ا

 لكثير منا في امق تتشابه إلى حد أن جماعة الرفاالتي ربما فقدها هذا الطالب في األسرة ، وفي الغالب 

لرفاق اعة االصفات والخصائص وبعض األوضاع االجتماعية التي يجد فيها الطالب من دعم وتأييد ، فجم

ات في لجماعهي من أشد الجماعات األولية تأثيرا على شخصية الطالب بعد األسرة غير أن تأثير هذه ا

ول غبات ومياع ورجة لما تقدمه هذه الجماعة للطالب من إشبفترة معينة قد يفوق تأثير األسرة وغيرها نتي

ر هذه مهان في وسطه الجامعي فتشع واالعتراف بهم خصوصا عندما يحس هذا الطالب بأنه منبوذ أو

وذلك  دراتهقالجماعة بالثقة في نفسه وبحمايته ومساعدته على تكوين عالقات قوية تساعده على تعزيز 

 يات العنيفة في هذا الوسط .باالنحراف وانتهاج السلوك
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 ج ـ التعصب القبلي والجهوي في الوسط الجامعي : 

امعة لبة بالجاق الطالجزائرية بكثرة وفي األحياء الجامعية ، فبمجرد التحوهو ما نجده منتشر في جامعاتنا 

ك وغير ذل همداتيباشرون في البحث عن أبناء قريتهم وعشيرتهم وقبيلتهم ولهجتهم وعاداتهم ودينهم ومعتق

تعصب ء والمما اختص بهم ، فيعمدون إلى التكتل واالنطواء في شكل جماعات ، حيث يصبح لديهم الوال

 دث فيلهذه الجماعة التي ينتمون إليها ، وهذا التعصب هو أساس الصراعات والمشاحنات التي تح

تها إذا انتماءا فة فيماعات المختلجامعاتنا اليوم والتي يكون فيها العنف هو السلوك المسيطر بين أفراد الج

اء فة أعضأو إهانة من طرف أي فرد من جماعة أخرى مما يزج بكاما تعرض أحد أفرادها إلى أي مشكل 

ذلك ولوطن الجماعة للدخول في هذا الصراع الذي قد يصل إلى القتل في بعض األحياء الجامعية عبر ا

ن مامعاتنا جبة في عشيرته ، لذا يعد التعصب القبلي بين الطلانتصارا لفرد من أفراد قبيلته أو بلدته أو 

   ائه .وأحي أخطر األسباب والعوامل التي تساهم في ظهور العنف وانتشاره داخل أرجاء حرمنا الجامعي

 ( 47ص  ،) ربحي مصطفى عليان العوامل األكاديمية :  3ـ 7

حقون لذين يلتلطلبة اأكثر من النوع وتتباهى بعدد اأثر المجتمع في االحتفاء بالكم إن جامعتنا أخذت تقتني 

لطلبة ، اعداد أبها أو يتخرجون منها أكثر مما تعتني بمستوى ما يحصله هؤالء الطلبة وقد أدى ذلك إلى 

 را لكثرةجه نظوواتساع أوقات الفراغ لدى الطلبة ، وعدم قيام الهيئات التدريسية بواجباتهم على أكمل 

 ة لجامعذلك من األسباب والعوامل التي ساهمت في تفشي ظاهرة العنف داخل ا عدد الطلبة إلى غير

المجتمع بنهوض وتتمثل في فشل األنظمة التربوية وإخفاق تجاربها في ال أ ـ عوامل متعلقة بالتدريس : 

لجامعة مية ، فالتعليوتطويره بسبب عدم االهتمام والتركيز على اإلنسان باعتباره محور العملية التربوية وا

يضا جد أكما ن سلوكات الطالب واالنحرافات كما هي مسئولة عن التعليم فهي أيضا لها دور في التربية و

 من العوامل المتعلقة بالتدريس : 

 ن الة منشوء أزمة كبيرة ناتجة عن مقاومة الطلبة للبرامج الدراسية في ظل تجاهل وال مبا

 البرامج.المسئولين في تطوير 

 ه مثل ل لديانعدام آفاق مستقبلية تحفز المتعلم وتشحد همته وتحصيله وتزيد من دافعية التحصي

 عمل عند االنتهاء من الدراسة والتكوين .البطالة وعدم توفر فرص ال

  ضاء والنفسي وغياب الدور التوجيهي والتربوي من قبل أعضعف عملية اإلرشاد األكاديمي

عة ن جامهيئة التدريس للطلبة للحد من الشغب وعدم توفر خلية تختص بهذه المهام في أكثر م

 جزائرية .
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  أل لتي تماتكليف الطلبة باألنشطة المختلفة تركيز أساليب التدريس على الحفظ والتلقين دون

 أوقات فراغهم مثل النشاطات البحثية والرياضية والموسيقية .

 بحيث  حيانغياب الرسالة الجامعية والقيم األخالقية واألدبية لمهنة التدريس في كثير من األ

رغة من مف  القةتحولت العالقة التي كانت على الدوام من أهم مميزات العملية التدريسية إلى ع

ين لمدرسالقيمة والمضمون والهدف ومن ثم هناك هوة كبيرة في العالقة المتبادلة بين بعض ا

 والطلبة .

  عدم تطبيق معايير الحضور والغياب على الطلبة من قبل المدرسين بشكل عادل وفاعل. 

 عدم بشعور عدم تكيف المقررات الدراسية مع التقدم العلمي والتكنولوجي مما يؤدي إلى ال

س اط واليأاإلحبواكتساب المهارات الالزمة لسوق العمل ومن ثمة  قلة الحوافز للتعلم والالمباالة 

. 

بي ف الطالحيث تتحمل هذه األخيرة مسؤولية هامة في العنب ـ عوامل تتعلق بأعضاء هيئة التدريس : 

تزام ن الوذلك أن العنف دليل على إخفاق بعض أعضاء هيئة التدريس في القيام بدورهم التربوي ، أل

ى لطريق علقطع ايعضو الهيئة التدريسية واستقامته ومحافظته على القيم األكاديمة واالجتماعية هو الذي 

 ة المختلفة بما فيها المشاجرات الجماعية .الطالبياالنحرافات 

    ج ـ عوامل تتعلق بالطلبة :

 . غياب الحافز التعلم بين الطلبة وضعف الوازع الديني 

  طنة .المواوتدني تمثل الطلبة لمفاهيم حقوق اإلنسان والواجبات والقانون والنظام واالنتماء 

  آثار  ليل منعليهم بالنفع والفائدة والتقالفراغ بين المحاضرات وعدم انشغالهم بنشاطات تعود

 الفراغ السلبية .

 . المظاهر األخالقية المنافية لآلداب كاللباس والميوعة والليونة في القول 

 . ضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة والرسوب ونظام التحويل من تخصص آلخر 

 . خلفية الطالب وسوابقه العدوانية لها أثر في العنف الجامعي 

 قراطيا. بيرو ر اإلحباط لدى بعض  الطلبة من عدم التوافق السليم مع الجامعة بوصفها نظامامشاع  

 . استغالل الحرم الجامعي للقاءات المخلة باآلداب والحياء بين الطلبة 
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 د . عوامل تتعلق باإلدارة :

  اغبين المش الطلبةتهون إدارة الجامعة في الكثير من األحيان في اتخاذ القرارات الحازمة بحق

 لردعهم .

 . تدني كفاية التشريعات واألنظمة الجامعية ومدى تنفيذها 

 ن األم غياب نظام الرقابة األمنية والسماح لمن ليس لهم عمل رسمي بالدخول للجامعة وضعف

 مواجهة العنف والحد من السلوك العدواني .الجامعي في 

 عدم استجابة اإلدارات الجامعية لمطالب الطلبة . 

 . تدخل الوساطة والمحسوبية عند تطبيق أنظمة وقرارات الجامعة 

 . غياب نظام رقابة لمناطق التجمع الطالبي 

 الطلبة . عدم إيقاع عقوبات تتناسب مع مستوى عنف 

 . النظريات المفسرة للعنف الطالبي : 9

 ه بحياتهتصالالعنف وا يتميز السلوك اإلنساني والجماعي حسب كل الثقافات ومن فجر اإلنسانية بانتشار

لتي اظرية وهكذا ال يزال يشكل نقطة جدال مشترك بين مختلف النظريات ، ولقد تعددت المقاربات الن

ما ريات ، كالنظ تناولت بالدراسة موضوع العنف وحاولت تحديد طبيعته بتحدد الزوايا التي تنظر منها هذه

ر ة المظاهمتعددألن العنف ظاهرة متعددة األوجه و اختلفت فيما بينها باختالف التوجهات الفكرية ونظرا

 حليل بعضن التمفقد تناولتها مختلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية من زوايا مختلفة ، وسنتناول بشيء 

 النظريات الرئيسية التي تناولت العنف .

 . المنظور اإلسالمي للعنف :1ـ9

 ا أرسىالتعدي على النفس وعلى اآلخرين ، كمنهى اإلسالم عن االعتداء على حقوق اآلخرين وعدم 

لفرد للخير اواعد األخالقية التي تدعو إلى الحفاظ على حقوق اآلخرين وتحقيق مجموعة من القيم والق

 والجماعة على حد سواء .

 تدعو إلىوين ، وقد وردت في القرآن الكريم العديد من اآليات التي تحرم االعتداء على النفس أو اآلخر

ي الت ِ  س  نف  ا ال  و  ل  ت  ق  ت   ال  و   ن  ط  ا ب  م  و  ا ه  ن  مِ  ر  ه  ا ظ  م   ش  احِ و  وا الف  ب  ر  ق   ت  ال  األخالق ومن ذلك قوله تعالى : ) و   مكارم

 . 151 نعام( األ ون  ق  تا ت   م  ك  لا ع  ل   هِ بِ  م  اك  ص  و   م  ك  لِ ذ   قِ الح  بِ  الا إِ  للا   م  ر  ح  

 ع  م   ون  ع  د  ي   ال   ين  الذ ِ والنهي عن التعدي عنها ، وقوله تعالى : ) و  وفيها دعوة إلى رعاية حرمة األعراض 

" 68ا ( " الفرقان ام  ث  آ   ق  ل  ي   ك  لِ ذ   ل  ع  ف  ي   ن  م  و   ون  ن  ز  ي   ال  و   قِ الح  بِ  الا إِ  للا   م  ر  ي ح  الت ِ  س  ف  النا  ون  ل  ت  ق  ي   ال  و   ر  خ  ا آ  ه  ل  إِ  للاِ 
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 اء  س  نِ  ن  مِ  اء  س  نِ  ال  م و  ه  ن  ا مِ ر  ي  وا خ  ون  ك  ي   ن  أ   ى  س  ع   م  و  ق   ن  مِ  م  و  ق   ر  خ  س   ي  وا ال  ن  م  آ   ين  الذا ا ه  ي  ا أ  وقوله تعالى : " ي  

 م  ل   ن  م  و   انِ م  ي  اإلِ  د  ع  ب   وق  س  الف   م  س  ااِل  س  أ  بِ  ابِ ق  ل  األ  بِ  واز  ابن ت  ت   ال  و   م  ك  س  ف  ن  وا أ  ز  م  ل  ت   ال  و   ن  ه  ن  ا مِ ر  ي  خ   نا ك  ي   ن  أ   ى  س  ع  

 ( 11" ) الحجرات  ون  م  الِ الظا  م  ه   ك  ئِ ل  و  أ  ف   ب  ت  ي  

 ر  ه  الج   للا   ب  حِ ي   وفيها دعوى إلى عدم االستهزاء باآلخرين وعدم السخرية منهم ، وقوله تعالى : ) ال  

 ال يحب الجهر بالسوء وفيها أن للا " ، 48ء لنساا ( " ايم  لِ ع   ايع  مِ س   للا   ان  ك  و   م  ل  ظ   ن  م   الا إِ  لِ و  القا  ن  مِ  وءِ الس  بِ 

، زن ء وتحمن القول ، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه ويشمل ذلك جميع األقوال السيئة التي تسو

ن يحب أومها كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك ، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يعضه للا ويدل مفه

 ر والكالم والطيب واللين .الحسن من القول كالذك

عنف أي قيض النالعنف ، أيا كان نوعه وينهى عنه ، بل أن اإلسالم يدعو إلى مما سبق يتضح أن اإلسالم 

ل ما في قوكنة ، إلى التحلي باألخالق السامية الحسنة من الرفق والعطف والتسامح ومقابلة السيئة بالحس

ى ان علكك ، وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو رسول للا صلى للا عليه وسلم ) صل من قطع

 ( . نفسك ، عد من ال يعودك وأهد من ال يهدي لك

 وقال أيضا :" اتق للا حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة " .

 ( 129،  128، ص ص  م2017 ،) سامي مقالتي يثولوجي للعنف : تفسير االــ ال2ـ9

حثين من والبا الحيوان في وسطه الطبيعي ، إال أن هناك من العلماءثولوجيا علم يهتم بدراسة سلوك اإل

ا يسمى موهو  "ل " و إيبسفيلد وسع هذا العلم ليشمل دراسة السلوك اإلنساني أمثال " لورنز " و " أيب

ت صوصياثولوجيا البشرية ، تعني الدراسة البيولوجية لسلوك اإلنسان ، وهو علم يحاول كشف خاال

 ني بمقارنته بسلوك الحيوان . السلوك اإلنسا

وع ، س النيظهر العدوان ضمن نفس النوع حسب أصحاب هذا االتجاه كاستعداد للهجوم على الفرد من نف

ند عسواء والذي يعتبر في الغالب خصما ومنافسا في عملية التزاوج ، أو ترتيب السلم االجتماعي و

لقائي تكوين وتلي الوجيا الكالسيكية استعداد فطري داخيثوللحيوان ، فإن العدوان بالنسبة لالاإلنسان أو ا

ي مختلف فشفها كككل الغرائز األخرى يحمل داللة بيولوجية ويمثل ميزة تكيفية ، ويتعلق األمر بمحاولة 

 وجيهه فيتد مع مظاهره وتبين الميكانيزمات التي تمكن من اإلبقاء على العدوان بين أفراد النوع الواح

 ية ألفراد النوع . قنوات غير تحطيم

ويعتبر أصحاب هذا االتجاه أن غريزة العنف في اإلنسان كما في الحيوان لها وظائف إيجابية في تكيف 

على بناء العالقات " لورنز " حسب وتطور النوع ، وتعمل هذه الغريزة على مستوى تطور النوع 
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االجتماعية من خالل جعلها تتطور نحو التبادل واالتصال ، إنها غريزة حياة تنظم العالقة بين األحياء من 

 خالل المواجهة بينهم . 

ان اء العدوكن إلغأنه ال يم " لورنز "يثولوجي يطور منظورا وظيفيا ويرى اإلتجاه انطالقا من هذا فإن اال

موذج لى الن، وأن التفاعالت العدوانية يمكن وصفها بناء عبما أنه يمثل غريزة مبرمجة في اإلنسان 

 الحيواني وهو يعتبر أن للعنف ثالث وظائف هي : 

 لمتوفر ،كان اوتأخذ في الحسبان التوزيع المتوازن لألشخاص واألشياء في الم : الوظيفية اإليكولوجية

والذي  سرة ،االقتصادي لألوهنا فإن العنف ذو العالقة قوية مع حجم األسرة ، ومع ضعف المستوى 

 ينعكس على المسكن : وهو يعتبر أن للعنف ثالث وظائف هي : 

هنا ومتوفر ، ان الوتأخذ في الحسبان التوزيع المتوازن لألشخاص واألشياء في المك : الوظيفة اإليكولوجية

س ينعك فإن العنف ذو عالقة قوية مع حجم األسرة ، ومع ضعف المستوى االقتصادي لألسرة ، والذي

 على المسكن : االكتظاظ وعدم توفر شروط الصحة ...

ي هذا النوع وف إنتاج األكثر كفاءة من أجل التكاثر وإعادة وتتمثل في انتقاء العناصر :الوظيفة االنتقائية 

ن هم يمثلوا بأناإلطار يعتبر أن اآلباء الذين يسيئون معاملة أطفالهم يشعرون بطريقة أكثر أو أقل وعي

ها على سلطونيمخلفات المجتمع ، وأن مصير المخلفات هو االختفاء وبالتالي فإن العنف واألضرار التي 

 نوعا من االنتحار . أطفالهم تشكل

دي ي فالمعتجتماعوتتعلق بتوزيع السلطة وإدخال مبدأ التسلسل في ترتيب السلم اال : الوظيفة التنظيمية 

ات لدراسايعمل على إبقاء النظام داخل جماعته من خالل السلوك العدواني ، وفي هذا اإلطار تدخل 

صة من ، خا لة والعنف الممارس على األطفالالكثيرة التي تبين أن نسبا عالية من حاالت سوء المعام

م سلوكاته لحاالتاأطفالهم يبررون في كثير من طرف والديهم ، تتم في سياق تأديبي فاآلباء الذين يعنفون 

  العنيفة بنيتهم وإرادتهم في اإلبقاء على النظام . 

 ـ نظرية بايولوجية العنف : 3

في  ية "الشعورالماضي دورا الفتا في إبراز الجوانب  " اللعب الطب العقلي خالل السبعينات من القرن 

ن الكثيرو أبداه عن العوامل النفسية للعنف رغم مادراسة وتفسير العنف وقد أدى ذلك  إلى صرف االنتباه 

 على هذا االتجاه من تحفظات .
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بة لتركياأو ولقد فسر بعض البايلوجيون سلوك العنف على أنه نوع من الشذوذ في التراكيب الجينية 

ن تكويالوراثية ، فقد جرت ما بين الستينات والسبعينات من القرن العشرين أبحاث مهمة عن 

حيث  م 1956 وإناثهم ، والتكوين الجيني قد بات ثابتا ومعروفا منكور المجرمين ذالكروموسومات لدى 

 22صبغية منها  وحدة 46أن مجموع الصفات الصبغية أو الكروموسومات لدى اإلنسان يحتوي على 

 ات أوزوجا متشابها كليا وكل صبغ يحتوي على المئات بل األلوف مما يسمى بالجينات أو المولد

) أي  الصبغيات هو زوج الصبغيات الجنسيةالمورثات في حين أن الزوج الثالث والعشرين من هذه 

ن بغتيالمرأة من ص المرتبط بالجنس ( يختلف في خلية الذكر عنه في خلية األنثى فهو يتكون لدى

سبب بين اعتقلوا ( وقد أثبت الدراسات أن األفراد الذين يتميزون بالعدوانية والذXمتشابهتين وكالهما )

 ، إذ أن جنسيةارتكابهم شتى أنواع العنف تظهر لديهم في أغلب األحيان حاالت من الشذوذ في صبغتهم ال

أثير في الغرائز ( واحدة قد يكون لها تYولكن زيادة )( واحدة أو اثنتين قد تسبب تخلفا عقليا Xزيادة )

) جرمين( وهي غير طبيعية بين المXYYاإلجرامية ،ولقد لوحظ بالفعل وجود نسبة كبيرة من صبغة )

 (  63، ص  م1993،كورنلتون ميشيل 

 ثى .لذلك حاول بعضهم الربط بين الشذوذ وبين الميل إلى العنف والعدوان عند الذكر أو األن

ة نات معينهرمو ومن التفسيرات البيولوجية الحديثة للعنف تفسير العنف بوجود مورثات جينية تسبب إنتاج

ت " ماكبرين "وجية أو تغير اإلفرازات الهرمونية في الجسم قبل الوالدة أو بعدها مباشرة فقد أكدت البيول

 (12_7ن )سفي  دعدواني لدى األوالاألستاذة في جامعة شيكاغو األمريكية أن البداية المبكرة للسلوك ال

 لعنيفون في إظهار تصرفات غير اجتماعية في عمر مبكر ويصابون بأعراض السلوك اسنة الذين يبد

 سنواتلتبلغ حوالي ثالث أضعاف أولئك الذين يملكون مستويات في السلوك المستمر يبقون مشوشين 

يا صب 36بع ى تته الدراسة علذد اعتمدت  نتائج هطويلة ، وقد يرتبطون بنسبة كبيرة في أحداث الجرائم وق

يم م تقيممن يزورون العيادات النفسية بسبب اضطرابات السلوك والشخصية لمدة أربع سنوات ، إذ ت

والعنف  سلحةالسلوك العدواني العنيف لديهم ، وتسجيل األعراض التي تصيبهم عند العراك واستخدام األ

ي لغت فب، إذ الحظ الباحثون أن أعراض اضطراب السلوك الدائم  والسرقة أو توجيهات جنسية غريبة

ين ح( صبيا ممن يمتلكون مستويات منخفضة من هرمون )كورتيزول( في 12( عند )5ـــ2المتوسط )

 لهرمونمن هذا ان ( فقط بين الستة والعشرين صبيا الباقين الذين يملكون مستويات عالية1ــ  5كانت لدى )

 . ( 70ص ، م2004 ،) غانم عبد هللا 

 تفسير التحليل النفسي للعنف : 4
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ريزي غدافع نظرية التحليل النفسي التي ترى العدوان غريزة فطرية ال شعورية ، و مؤسس "فرويد" يعد

اس ن النموروث عند بني البشر كالجوع والعطش يحكمه التكوين العضوي لإلنسان فهو عامل مشترك بي

  .( 17ص  ، م1996  ، ) إدريس الجوهرة  جميعا على اختالف حضاراتهم وعصورهم

روز بأثر الغرائز والعواطف و االختالالت التي تحدث داخل اإلنسان في أكد بعض العلماء على 

                                       ذلك     ها فيالشاذة والمنحرفة فضال عن العقد النفسية و األمراض النفسية المختلفة وأثر تالسلوكيا

 .( 47، ص م 1996، ) إدريس الجوهرة 

لذة ل على الالحصوة السلوك العنيف على أنه سلوك فرد يهدف إلى إبعاد األلم ووقد فسرت النظرية التحليلي

د مع ي يولأو الدفاع عن الذات حتى وإن كان على حساب اآلخرين ، وهذه مرتبطة باستعداد فطري غريز

 الفرد .

عوامل لمن ا ويساهم التكوين النفسي في حدوث السلوك العنيف عند األفراد ، إذ أنه يشير إلى مجموعة

رية ية والعملوراثاالداخلية لإلنسان وأثرها في تكيف الفرد مع المحيط الذي يعيش فيه ، ومن ذلك العوامل 

انت أم لية كوالتكوين العضوي أو النفسي فضال عن األمراض النفسية والظروف التي يمر بها الفرد داخ

 . ( 57ص ، م2001 ،السيد ) عوض خارجية ، وتتصل بالمجتمع والوسط االجتماعي  

ناك هس أن والتكوين النفسي هو شيء ثابت لدى كل الناس أسوياء كانوا أو منحرفين ، مما يوضح للنا

ين أو منحرفأفراد في هذه الحياة لهم تكوين خاص بهم عن غيرهم ، فليس هناك تكوين خاص باألفراد ال

لى تعرض إاالختالف حينما ي ثابت لدى الطرفين ، وإنما يكونتكوين خاص باألسوياء ، لكن التكوين 

ن ا اإلنساها هذبعض المؤثرات والعلل واالضطرابات الداخلية أو الخارجية ومؤثرات البيئة التي يعيش في

 ومن هنا يبدأ السلوك العنيف في الظهور وتتقبله الشخصية بناء على معطياتها.

غيرات ض الته حينما يتعرض لبعنحرافي عند اإلنسان حينما ال يستطيع ضبط نفسويظهر هذا السلوك اال 

 عندها ال يستطيع التكيف مع المعطيات الحياتية الجديدة .

د طف والعقالعوامن هنا يتأكد أن النفس اإلنسانية وتكويناتها المختلفة تتأثر بمجموعة من ) الغرائز و

ن دائرة مخروج و عدها متنفسا لهالسلوك غير السوي العنيف يلنفسية ( التي قد تدفع الفرد إلى ممارسة ا

نيف ك العضطراب والتوتر والضيق ، وتعتبر الغرائز كإحدى المكونات أو العلل التي تسبب السلواال

 .ياة ذه الحأنها تحث القوى اإلنسانية لممارسة أنواع شتى من السلوك اإلنساني في هباعتبارها على 

 أتي : النفسي للفرد يتحدد على ما يإذن التكوين    ( 58ص  ،م2003) الشهري علي عبد الرحمان ،     

 أ الغرائز :
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عين وأن منوع  تعرف الغريزة بأنها استعداد فطري نفسي جسدي يدفع الفرد أن يدرك وينتبه إلى أشياء من

،  م2003 ، ت ) راجح أحمد عزوأن يسلك نحوها سلوكا خاصا .  نفعال خاص عند إدراك هذه األشياءيشعر با

                                                   ( 58ص 

 وانب مثلن الجإذن الغرائز موجودة عند كل البشر وهي أشياء داخلية في نفس اإلنسان وتشمل الكثير م  

تعددة مرائز الميول واالتجاهات واألفكار والغريزة أيضا ليست على نمط واحد فقط عند الناس فهناك غ

نها قد أبل ة لمحافظة  على هدفها وغايتها وهذه الغرائز ال تبقى على صورة واحدتقوم كل منها على با

اء كانت ره سوتستثار من قبل انفعاالت واضطرابات يواجهها الفرد في حياته وفي تعامله وتفاعله مع غي

إلى  ؤديتإنها حباطات البيئة الخارجية في في الفرد أو بسبب تأثير و إهذه االضطرابات ذات منشأ داخل

يف ( العن )تباع السلوك المنحرف تنحرف عن ممارسة السلوك السوي وإ اضطراب الغرائز مما يجعلها قد

 لها الظروف المناسبة لبروز هذا السلوك .وذلك حينما تتهيأ 

الغريزة فية ، وقد أشار إبراهيم أكرم إلى االختالالت الغريزية يمكن أن تصف جموحية وخمودية وانحراف

لعنيف رامي انفعالية فتسبب بعض أنماط السلوك اإلجلتحطم طاقتها االتميز بالشدة والعنف الجموحية ت

لمشاعر زيل اهوالغريزة الخامدة فتتصف باألعنف واالنحالل والفتور إلى الحد الذي يجعل صاحبها خامل 

الغريزة  عادة نحرافي عند صاحبها وتصاب بهة اإلنحرافية تتميز باالختالل اإللضمور مكوناتها والغريز

 .(  87ص  8، م198،  ) ابراهيم أكرمالجنسية 

لسلوك كون افالغريزة حينما تواجه نوعا من االضطراب واالختالل تؤدي إلى نوع من السلوك الذي قد ي

ن ريزتيغالعنيف تعبيرا عن الخلل واالضطراب خاصة عندما تستثار هذه الغريزة ولقد افترض فرويد 

زة يته بغريتسم يمكنأساسيتين في اإلنسان األولى هي غريزة إيروس أو إله الحب في األساطير اليونانية و

جنسية ذة الالحياة وهي تتضمن مجموعة القرى الحيوية والدوافع الغريزية التي تهدف للحصول على الل

ت أو م و الموالهد وحفظ النوع ، وهدفها تأليف األشياء مع بعضها والعمل على بقائها والثانية : هي غريزة

وترتبط  حياة (عل هاتين الغريزتين جميع مظاهر الويصدر من تفاتفكيك االرتباطات ومن ثم هدم األشياء 

هو أمر ارج وغريزة الهدم هذه بالعدوانية والعنف حيث ال نفطن إلى هذه الغريزة إال عندما نتجه للخ

 .( 90ص ، ) غانم عبد هللا  يستخدم فيه الجهاز العضلي 

جرائم العنف متأثرا بالتحليل بينما " بوالك " فسر العنف والجريمة عند المرأة وإقدامها على ارتكاب 

الفرويدي من خالل أبرز دور الطمث الشهري والحمل وسن اليأس ، مبرزا ما تحدثه من اضطرابات 

سيكولوجية تخل بالتوازن وتضعف من مقاومة المرأة الداخلية والقوى الضابطة لسلوكها ، ومن ذلك رأى 
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لفعل االنتقامي تقوم به النساء ، اليأس بفقدان أن العنف الذي ترتكبه المرأة أثناء الطمث هي نوع من ا

  .( 36ص  ، م 1985 ، مصطفى  )األنوثة فتعرضها لإلحباط وسرعة التهيج واالنفعال والقابلية لالستثناء . 

على  لحصولعن وجهة النظر الغريزية الفرويدية عدت السلوك العنيف سلوك فردي يهدف إبعاد األلم وا

ية ة اجتماعمنزل اللذة ، وإن كل البشر مهما اعتلوا في السلم الثقافي أو انحدروا إلى موقع اقتصادي أو

كان  وغن ن الذات حتىلديهم هذه النزعة تجعلهم أكثر حرصا على السعي وراء إشباع اللذة والدفاع ع

،  تماعياوهذه المسألة مرتبطة باستعداد فطري غريزي يولد مع الطفل ويتشذب اجعلى حساب اآلخرين 

ية ة فطريفترض مؤيدوا هذه النظرية صيغا عديدة ومختلفة فمنهم من يقول بوجود ميكانيزمات دفاعي

مل ية تعجود وظائف تنبيهات فطرويقول آخرون بوجود استجابات منظمة غريزيا ، ويرى فريق ثالث بو

،  م2006د ، كر أحم) خالد ومحمد بابتحت  تأثيرات مثيرات خارجية تؤدي إلى استدعاء االستجابة العدوانية .

 ( 21ص 

 ب ـ العواطف : 

وك السل يأتي بعد الغرائز العواطف كجزء من التكوين النفسي من شخصية الفرد ألنها تؤثر في نمط

 المواقف اإلنسانية التي يتعرض فيها الفرد الضطراب وتوتر .اإلنساني في 

ا مبسبب  فإن العواطف الداخلية تستثار لديهإن اإلنسان حينما يتعرض لبعض المواقف واالضطرابات 

ذهن  يتعرض له من مواقف سواء كانت هذه المواقف شخصية أو وضع اجتماعي معين أو حتى فكرة في

يا بذلك وقف متخطذا المتباع السلوك العنيف كأحد أنماط السلوك اإلنساني اتجاه هإالفرد ، فإنه يلجأ هنا إلى 

 هذه االستثارة وهذا العائق بسبب ما يثيره هذا الموقف لديه من انفعاالت واضطرابات .

العواطف كما سبق ال تظهر في صورة واحدة فقط بل أنها متعددة الصور واألشكال ، فهناك عاطفة الحب 

، وعاطفة النفور مثل الكراهية ووصوال إلى عاطفة اعتبار الذات أو تأكيد الذات وهذه العاطفة  واالحترام

تكون لدى الفرد عن نفسه ، فالفرد قد يقوم بعمل معين يهدف به إلى تأكيد ذاته ويشعر حينها بالسعادة 

إننا نالحظها جليا في والعكس عندما ال يستطيع تحقيق ما يريد ، هذه العاطفة وعندما تركز على الذات ف

مرحلة المراهقة المتقدمة خصوصا أن اإلنسان في هذه المرحلة يعمل على تحقيق وتأكيد ذاته بأي طريقة 

وأي أسلوب ، فحينما يفكر الفرد ويحاول تأكيد ذاته قد يتناسى أو ال يقيم لغيره اهتمام يذكر فتنحرف 

ا يؤدي إلى تعكير صفو المجتمع بطبيعة السلوك دون رقيب أو حسب مم العاطفة ) عاطفة الذات ( لديه 

الصادر عنه أيضا حينما يزداد الغلو في عاطفة الذات لديه مما يؤدي بالفرد إلى الغرور والكبرياء فيدفعه 

) الشهري علي عبد  إلى الالمباالة بالقيم والمعايير االجتماعية ويدفعه ذلك إلى تصرفات سلوكية عنيفة

  .( 63ص ، الرحمان 
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 العقد النفسية : ج

ذه هتولد عن ياخله العقد النفسية تمثل كل  ما تمر به من ذكريات و أحوال تشكل لدى الفرد عقد نفسية في د

نماط حد األالعقد أنماط سلوكية معينة كالسلوك الشاذ المنحرف ومنها السلوك العنيف ، والذي يعد أ

 السلوكية .

من وية الية قمن ذكريات وأحداث مكبوتة مشحونة بشحنة انفعوتعرف العقد النفسية بأنها مجموعة مركبة 

هنا  النفسية العقدالذعر أو الغضب أو الغضب أو الكراهية أو االشمئزاز أو الغيرة أو اإلحساس بالذنب ، ف

واء كان حرف ستشير إلى مجموع الخيرات واألحاسيس التي يمر بها الفرد إلى ممارسة السلوك الشاذ المن

لى عنة بناء ومتباي أم باطنا ، العقد النفسية ال تظهر في نمط واحد فقط بل أنها متعددةظاهرا هذا السلوك 

ت ف الخبراختالطبيعتها وباعتبارها تعبير عن خبرات ومؤثرات مؤلمة قد مر بها الفرد في حياته وتبعا ال

لسلوك اوإتباع  نهج بها إلى واألحداث التي تنشأ فيه هذه المؤثرات فإن العقد النفسية تدفع اإلنسان المصاب

د الفرد شأ عنالشاذ الذي يهدف منها اإليذاء ويمثل في بعض أعمال العنف والعدوان وأن عقدة النقص تن

أو  قيقياححينما يدرك أنه في حالة نقص جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو اقتصادي قد يكون هذا النقص 

م يشعر ثحباط متكررة تشعره بالعجز واإلعرض لمواقف متوهما إياه ، والذي قد ينشأ لدى الفرد عندما يت

د يكون لوك قبالنقص ، هنا يقوم الفرد إما بكبت هذا الشعر لديه أو يلجأ عادة إلى تفريغه في شكل س

ي فطالب عدواني عنيف كاستجابة لهذا النقص إذ أنه ال يعترف بأن لديه نقص في أي جانب فمثال ال

ما بكبت إلفرد اهنا يكون  م به من قبل اآلخرين يشعر بالنقصبعدم االهتماالجامعة قد يتكون لديه إحساس 

ذ إا النقص ة لهذر لديه أو يلجأ عادة إلى تفريغه في شكل سلوك قد يكون عدواني عنيف  كاستجابوهذا الشع

الهتمام ابعدم  لديه إحساس  نقص في أي جانب فمثال الطالب في الجامعة قد يتكونأنه ال يعترف بأن لديه 

ق لعجز بطرقص وابه من قبل اآلخرين فيتولد لديه الشعور بالنقص أمام اآلخرين مما يجعله يقاوم هذا الن

 غير رغبةلى الإمعينة ومنها ممارسة العنف الموجه إلى اآلخرين أو إلى الذات عندما ال يستطيع توجيهه 

ميته يمكن تس ية ماتي بعد ذلك العقدة النفسمنها في الدفاع عن نفسه إزاء هذا الشعور من وجهة نظره ثم تأ

 عنف وهذالى الإبالتخلف النفسي أو ما يمكن أن نطلق عليه بالسيكوباتية ، كأحد األسباب التي قد تؤدي 

لناس عن خلف االمفهوم ال يعني التخلف الذي يلحق باألعضاء المكونة للجسم اإلنساني إنما يشير على ت

ادة المض تمع وقد يطلق عليه البعض مفهوم بالسيكوباتية أو الشخصيةمعايير الجماعة ومعايير المج

د على ة الفرالسيكوباتية تعني انحراف الفرد عن مسايرة السلوك السوي ومعاييره وعدم قدر للمجتمع و

 بتزاز ول واالالسيطرة على نفسه ، ويميل الشخص السيكوباتي إلى العنف والعدوان واالنتقام واالستغال

  .( 62ص  ،  ) الشهري علي عبد الرحمان  اإليذاء 

 . نظرية اإلحباط والعدوان وتفسيرها : 5
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يزر " سوبرت ر" و " لونارد دوب " و "  من أشهر علماء هذه النظرية " نيل ميللر " و " جون دوالر   

ب أو مرغو وصفوا اإلحباط بأنه شعور ذاتي يمر به الفرد عندما يواجه عائق ما يحول دون تحقيق هدف

م سامي ملح )نتيجة يتطلع إليها واإلحباط يؤدي إلى الغضب والغضب يجعل الشخص مهيئا لممارسة العنف 

 .( 287،  ص م 2002 ،  محمد 

ية التي الوضعالر" أن العدوان سلوك انعكاسي بمعنى أنه متعلق بشروط ظرفية خاصة متعلقة بويعتبر "دو

حباط إللتيجة نر ما يلي : كل عدوان هو يتم فيها العنف ، تعمل على إطالق هذا السلوك وقد افترض دوال

لى إوصول الوكل إحباط يولد شكال من العدوان ، ويعرف دوالر اإلحباط بأنه كل فعل يمنع الفرد من 

ر دوال هدف كان قد حدده أو هو تعطيل سلوك موجه نحو هدف هذا المنع أو التعطيل هو الذي يسميه

 إحباطا .

باط صدر اإلحمنحو  ومما تجدر اإلشارة إليه أن العنف والعدوان وفقا لهذه النظرية قد يتجه اتجاها مباشرا

،  ألزمةوقد يتجه إلى هدف آخر تعبيرا عن الخوف من مواجهة مصدر اإلحباط أو هروبا من مواجهة ا

 وقد يصل األمر إلى العدوان على الذات كبديل للرد على مصدر اإلحباط 

  .( 87ص ،  م 2003 ،  ) صبحي السيد                                                                

 ويا كانتمان قتندرج أعمال دوالر ضمن ما يسمى السيكولوجيا الدينامية و هو يعتبر أنه كلما كان الحر

 لكبت إلىلة ايتحول في حا شدة اإلحباط كبيرة وقوية ويكون العدوان موجها ضد منبع ومصدر المنع ، وقد

ية ى عملعدوان ضد الذات ويعتبر العدوان في حد ذاته عملية تطهير النفس من اإلحباط وهو ما يسم

 تصريف االنفعال . 

ة سب مباشرتتنا إن العالقة إحباط عدوان في تصور دوالر عالقة خطية بمعنى أن شدة االستجابة العدوانية

ندما عدف لها أو النشاط المحاصر ة اإلحباط باألهمية التي يكتسبهاطردا مع شدة اإلحباط ،وتتعلق شد

 ينتظر هذا األخير مكافئات . و تقترح هذه النظرية ثالث فرضيات تكميلية : 

ثال الصدد م ي هذاف: إن كبت العدوان ال ينقص وال يقلل من االستعداد للعدوان ، و نالحظ   أ.كبت العدوان

وبة أو انت العقلما كالذين يلجأ آباؤهم الستعمال العقوبة الجسدية عدوانيين بشكل استثنائي ،فك طفالن األأ

 ن .التهديد بالعقوبة كبيرة كان الكبت كبيرا أيضا دون أن ينقص ذلك  من استعدادهم للعدوا

ل العدوان يكون العدوان موجها بصفة عامة ضد العامل المسبب لإلحباط وقد يتحو ب. انتقال العدوان :

في حالة عدم وجود  أو عدم وضوح العامل  المسبب لإلحباط ، أو في حالة الخوف من العقوبة ليكون 

وقد يكون تحويل العدوان موجها ضد عوامل أخرى ، وقد يوجه ضد الذات فينتج نمطا آخر من العدوان 
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حتمال الرد أو االنتقام نحو هدف آخر غير المصدر المتسبب في اإلحباط لكونه أقل خطورة بمعنى أن ا

 ضعيف أو أيضا ألن العدوان على هذا المصدر البديل أكثر قبوال اجتماعيا .

داد ن االستعبها م ات أخرى يمكن التقليلييعتقد دوالر أن هناك أساليب وسلوكجـ ـ مبدأ تصريف االنفعال : 

ب والضر ات : الرياضةيالسلوكللعدوان ، وأنه ليس من الضروري االعتداء على اآلخرين ، مثل هذه 

 الخباليد على الطاولة ...

ت كيفياووتعتبر نظرية دوالر موضوع تطبيقات عديدة تم خاللها تعريف اإلحباط إجرائيا بعدة طرق 

لفة ، وبات مختت وعقيجازات والمكافئات ، تهديد ، إهاناة أو نفسية ، تقليص أو انعدام اإلوجود موانع مادي

المؤدية ومزعجة تحقيق هدف معين ، أو حل مشكلة ما ، المؤثرات الأين كان باإلمكان  اإلخفاق بعد المنع

ل سلوك تعطي الضجيج والحرارة الزائدة ... وهي كلها تعاريف تخرج عن تعريف دوالر لإلحباط : منع أو

 موجه نحو هدف . 

 . نظرية التعلم والتنشئة االجتماعية وتفسيرها للعنف :6

لسلوك فال ان العنف ال يورث بل هو سلوكا مكتسبا من اآلخرين من حيث يتعلم األطتر هذه المقاربة أ

لعنف اظاهر العنيف عن طريق مالحظة نماذج العنف لدى الوالدين أو المدرسين أو الرفاق ومشاهدتهم م

 بواسطة وسائل اإلعالم كالتلفزيون و األفالم .

 ر مؤسساتولة عبات االجتماعية المنقيالسلوك ايير ويؤكد " برجيوس " أن العدائية مكتسبة من خالل المع

سبة اعية المالجتمالتنشئة االجتماعية : الطاعة العمياء ، الكره ، العداء ، الخوف من اآلخر واألحكام ا

للجوء ة ، امصدرها السياق االجتماعي ، ويعطي نموذجا للعدوان في أربع نقاط : إدراك لوضعية متأزم

لهذا  ماعيةطريق التربية على أنه مالئم للوضعية ، الكبت ، اإلجازات االجت إلى نمط سلوك مقدم عن

 السلوك المعتبر مالئما للوضعية .

اليومية  ي الحياةفانية ويعتقد " باندورا " أحد الكتاب البارزين في مجال التعلم االجتماعي أن النماذج العدو

ل ين يستعمل الذ، وفي وسائل اإلعالم ، فاألطفا توجد في أغلب األحيان في األسرة وفي الثقافة الفرعية

أطفال  رف معآباؤهم العدوان الفيزيقي كوسيلة للتأديب لديهم نزعة الستعمال أساليب مشابهة في التص

عقوبات ف للستعمال كثيآخرين وأولياء األطفال عرضة للعنف هم أيضا أطفال لآلباء كانوا يؤدبونهم با

  بمحاكاة هذه النماذج .  عدواني سهال حسب باندورا سلوك الويصبح ال الفيزيقية ،

ويستعمل باندورا باإلضافة إلى مفهوم المحاكاة ، مفهوم التعلم األدائي أو ما يعرف بالمحاولة والخطأ ، 

يا يدعم ويعزز إيجابيا ، سواء بنتائجه أو بواسطة النموذج المحاكي حتى يتم نفالفرد يمارس سلوكا عدوا
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و نفسه بالسلوك الفرد يمكنه أن يكتسب نماذج جديدة للسلوك العدواني دون أن يقوم ه التعلم ويؤكد أن

 العدواني ، بل فقط بواسطة المالحظة لآلخرين وهو ما يسمى بالتعلم بالمالحظة أو التعلم البديل . 

يف نك العفاألطفال سواء كانوا ضحايا مباشرين للعنف أو فقط مالحظين له في أسرهم يتعلمون السلو

ألسري عنف اكأسلوب للتعامل وطريقة لحل مشاكلهم هذه النظرة لتعلم العنف بالمالحظة تسمح بتصور ال

 نف . كظاهرة تتعدى العالقة الثنائية بين المعتدي والمعتدي عليه ، لتشمل المالحظ لهذا الع

م أكثر ، ه فالهمويعتبر أصحاب هذا االتجاه أن اآلباء المسيئين المعاملة والممارسين للعنف على أط

ن ه يمكن أو نفسممارسة للعقوبات واإلكراه ، هذا السلوك العقابي الذي يقصد منه التربية والتأديب ، ه

المدى  د علىيصبح نموذجا للعنف ، إن عدم فعالية التقنيات المستعملة من أجل تغيير سلوك الطفل تزي

جابات ا يميز إهو م قوبات وقلة التعزيز اإليجابيالبعيد من احتمال سوء المعاملة ذلك أن كثرة استعمال الع

 دخل يهدفتن كل اآلباء الممارسين للعنف على أطفالهم وهو ما يتعارض على مبدأ الفعالية الذي يقتضي بأ

 ي تأسيسهرغب فيإلى التقليل من احتمال سلوك ما يجب أن يكون منسقا مع التعزيز اإليجابي للسلوك الذي 

 و السلوك البديل . وتكريسه في المقابل أ

نشئتهم تثناء ومن ثم فإن هناك أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث العنف لدى األفراد كالطريقة التي تتبع أ

طفال ائي لألتأثيرا على المجرى النماالجتماعية ، حيث تعتبر األسرة من الجماعات األولية واألكثر 

 ألسرة فيبعها اللطفل فإذا كانت الطريقة التي تتوتكون اتجاهاتهم كما تكون إطارا لالستجابات األولى 

ير ن كانت غمع وإتربية أطفالها سوية مالت شخصية الفرد إلى التقويم فال تتعارض مع ما يحكم عليه المجت

صية ح شخجنذلك أدى بالضرورة إلى حدوث توترات في الحياة األسرية واالجتماعية عموما وبالتالي ت

ه وسلوك وبالتالي االنحراف على كل ما هو أخالقي فاضل في نظر المجتمع السيئالفرد إلى السلوك 

ضرب ية ويالعنيف هو انتقام من مجتمعه الذي تسبب له في عرقلة طموحاته ويميل الفرد بذلك لألنان

لجوء هتمام به هو درب من دروب الضعف ، ويصبح في نظره العرض الحائط مشاعر اآلخرين ألن اال

عممه  ح فيهر إثبات الذات والوجود ، "ويبدأ المنحرف بتجربة هذا المنهج فإذا نجللعنف صورة من صو

  .(18، ص  م1999،  ) عبد الرحمان العيسوي ومال إلى اإلتيان بالسلوك العنيف على طول الخط " 

 ، لعدوانياسلوك وتعتبر نظرية التعلم االجتماعي أحد الرموز األساسية وأحد رواد تعديل السلوك خاصة ال

 ومن أحدث النظريات التي ظهرت في علم النفس الحديث .
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 ـ نظريات اإلجرام وتفسيرها للعنف :7

لها رائم ومثاكالج يف األفعال التي يمنعها القانون ويعاقب عليها المجتمعطلق نظرية اإلجرام من تصنتن   

 وقد تطورت نظريات اإلجرام في اتجاهات مختلفة نقدم منها اتجاهين :

 نظرية الرجل المجرم لصاحبها لومبروزو :أ ـ 

 ب الشرعيا للطيؤكد فيها العالقة بين الخصائص الجسمية والتشريحية واإلجرام وقد كان لومبروزو أستاذ

 لطريقالعصبي وطبيبا في الجيش اإليطالي حيث قام بتشريح عدة جثث لمجرمين أبرزها جثة قاطع ا

المجرم  ثة بأناألمر إلى التقرير من خالل ما الحظه على الجالمدعو فليال من جنوب إيطاليا انتهى به 

ق هذا أطل لكذوحش بدائي تتجلى فيه بطريقة الوراثة خصائص تعود إلى ما قبل التاريخ اإلنساني ، ول

الرحمان  ) عبد م1876الوحش اسم اإلنسان المجرم ، وفيما بعد أصبح عنوانا لمؤلفه الذي ظهر عام 

 ة وذلك عنوهو يؤكد أن المجرم هو المجرم بالفطرة حيث تدفعه إلى الجريم ( 18، ص  م1992 ،  العيسوي 

يرث  طريق التفاعل الذي يحدث بين الفطرة وشخصية المجرم ومن هنا اعتبر لومبروزو أن المجرم

لى وزو إالصفات الجسمية كما يرث الصفات السيكولوجية ، وهكذا تعيد المدرسة التي يتزعمها لمبر

 . ( 16، ص م 1971 ،  ) عمار السعيد رمضان  ة مكانتها في تفسير اإلجرام الوراث

سباب وعلى الرغم من أن لومبروزوا عدد في أسباب الجريمة إلى أن اهتمامه كان مركزا حول األ

أو  % 35 الفزيولوجية ، وحسب رأيه فإن األسباب العضوية تتدخل في أسباب للسلوك اإلجرامي بنسبة

ل نظرية لومبروزو عدة انتقادات الذعة بخصوص الرجل المجرم خاصة وأنه أهم لقد أثارت 45%

 نتقاداتذه االهعوامل أخرى لها قيمتها في ظهور السلوك اإلجرامي ، منها خاصة العوامل البيئية وتقود 

دخل في ي تتامل التي لخص العوذالمدرسة اإليطالية الحديثة والتي يتزعمها أحد تالمذة لومبروزو وال

 يمة في العوامل التالية :حدوث الجر

 العوامل الطبيعية والجغرافية : مناخ ، موقع ، جنس . -  

 العوامل األنثربولوجية : سن ، خصائص عضوية . -  

 صادية .ـ العوامل االجتماعية : كثافة السكان ، العادات ، النظم السياسية ، الظروف االقت-  

 هور العديد من الجرائم .وتضافر هذه العوامل يعد السبب في ظ

 ب ـــ نظرية  العوامل المساعدة على اإلجرام :  
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 القة بينثبتت العوعكس النظرية األولى تؤكد هذه النظرية علة العوامل المساعدة على اإلجرام وهكذا أ   

يف ف العن، ومن جهتهما أكد أصحاب هذه النظرية على العالقة بين االنحراعنف اإلجرام واالنحراف 

سا رتبط أساددة تواالنحراف العام ، وتناولت هذه النظرية العالقة بين الجريمة واالنحراف من زوايا متع

 بنمط خاص من الحياة .

تشابك امل ووهكذا قدمت نظريات اإلجرام توضيحا آخر لفهم السلوك اإلجرامي حيث اعترفت بتداخل العو

 بعين أخذأخرى ت ا فتحت الطريق لمقارباتبه االجتماعية ، وتأثيراتها ومنها العوامل النفسية والعوامل 

ن لناتجة عرجية اعلمي ودقيق لهذا السلوك فالمثيرات الخااالعتبار هذه العوامل بغية الوصول إلى تفسير 

ن واء ويكوحد س البنيتين االجتماعية والمادية تشكل الدافع الرئيسي للسلوك عند اإلنسان والحيوان على

ائم بين ل القفاعال ومتفاعال في محيطه الذي يسعى إلى المحافظة على التكيف معه فالتواص بذلك الفرد

الفرد  د سلوكرئيسيا للتفاعل االجتماعي والذي يمثل مجموع القوى التي تحدالفرد ومحيطه يشكل منبعا 

ات لعالقلوالجماعة وفي مستوى هذه العالقة تظهر أشكال من الصراعات تؤثر في هذه القوى المشكلة 

بية وى سلاالجتماعية وتصرف هذه الطاقة على مستويين إما أن تكون مدمرة لهذه العالقات في شكل ق

 لتماسك .اعلى  والمتمثلة في العنف مؤدية للغير وإما أن يكون التفاعل إيجابيا يتميز بالوفاق ويساعد

طه د مع محيالفر ة ناتجة على تفاعلات عنيفيوهكذا تنشأ حاالت االنفعال في العالقات وتكون منبعا لسلوك

بهة واقف مشارها م، وتبقى هذه الطاقة في حالة كمون مادام الفرد لم يقدم على عملية تواصلية إلى أن تثي

شكال أتشكل توقظ انفعاالت الشخص في شكل عنف يوجه لتلك المواقف المتسببة في إثارتها ، ومن هنا ت

تدعم  تجاباتاالجتماعية والتفاعلية مع محيطه ، وتنمو معه اسالعنف الذي يمارسه الشخص في عالقاته 

 في كل موقف مع المواقف العنيفة والتي تتسبب في تشكيل هذا السلوك .

ي فسي أومنه ال يمكن الجزم بان العنف الصادر عن الفرد أو عن مختلف فئات المجتمع هو ذاتي ون

جة لى دررضية للفرد بمعزل عن عوامل أخرى عمصدره أو سببه الفرد وحاالت االنفعال والحاالت الم

 عالية من األهمية والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من محيط الفرد .
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 . المنظور األنثربولوجي وتفسيره للعنف :  8

كة مط حرحدد لنميؤكد هذا المنظور بشكل أساسي على أثر التنشئة واالختالف الثقافي كعامل أساسي 

الفطرة والغيرة بأن العدوان سلوك ال عالقة له " البورت " الشعوب ، ال سيما التفاعل االجتماعي ويشير 

وجد ينين ولم ت السفقبيلة تازادى التي اكتشفت في مطلع الثمانينات في غابات الفلبين وهم يعيشون مند مئا

ائل عض قبفي قاموسهم اللغوي ، في حين أن ب عدوان بينهم وبين اآلخرين ، وحتى كلمة حرب ال توجد

ليهم عجنوب السودان تشترط على العريس أن يصارع أهل العروس لكي يحظى بعروسته في حال غلبته 

دها يصطا ، وإال ال أمل له في الزواج دون ذلك ، وقبائل أخرى تشترط على العريس جلب ثيران برية

ي أن وينبغ قيمة مطلوبة لذاتها ا أصبح العنفروسه وهكذبشكل شرس جدا كي يحظى بعبنفسه ، ويقاتلها 

ي ر فاعل فها دوليتعلمها المرء ، العدوان ليس سلوكا عاما عند الناس ، إذ أن معايير ومنظومة المجتمع 

ة ثربولوجيت األنمن خالل مراجعته للدراساإحداث أو تنمية االستجابات العدوانية ـ وقد أشار " جورير " 

اعة لة والودالمسأ األرابيش في غينيا الجديدة ، وقبائل البجمس في الكنغو أنها تنمي وتنشطإلى أن قبائل 

ار ي أهوعند أفرادها بصورة واقعية وتغرس فيهم حب التعاون ، في حين عشائر البزون والسويدان ف

 عبةلصاالعراق تربي أبنائها على الشراسة وتعلم الرماية والصيد منذ الصغر بسبب ظروف الحياة 

  ( 26ــ  25) الزند وليد وآخرون ، ص والحاجة المستمرة للغزو واالعتداء على اآلخرين . 

في  أمر مهم لوجيةمن ذلك نتوصل أن عامل الثقافة والبعد الثقافي االجتماعي بمرحلته التاريخية األنثربو

 آلتية :للعنف ا فرعيةالثقافة التشكيل التفكير الجمعي وبناء االتجاهات والقيم السائدة ومنها انطلقت نظرية 

 : نظرية الثقافة الفرعية 

روري أن ن الضتنطلق هذه النظرية من أن المجتمع الواحد ال تسوده ثقافة واحدة وكذلك من أنه ليس م  

ثقافية ات التوجد كل السمات الثقافية على قطاع واحد من قطاعات المجتمع فكثيرا ما تقتصر بعض السم

د من على قطاع واحقطاعات المجتمع فكثيرا ما تقتصر  بعض السمات الثقافية  على قطاع واحد من

تكون ا إنما تعريفهقطاعات المجتمع دون بقية القطاعات ، وقد أوضح " تاونسد " إن الثقافة الفرعية بحكم ت

 عن موعهامن أنساق متميزة للقيم والمعتقدات ، كما تتكون من مجموعة خاصة من النظم تختلف في مج

 ل عملياتر خالمثيراتها السائدة في المجتمع ، ويتم انتقال هذه القيم والمعتقدات من جيل إلى جيل آخ

ا العنف بنائهالتنشئة والضبط االجتماعي ، وهذا ما ينطبق على العنف فبعض الجماعات والقبائل تورث أ

 وتراه سلوكا مشروعا ومقبوال بل ومحبذا .

ر في الطبقة االجتماعية الدنيا ، وهو سمة أصلية من حياة هذه الطبقة ، إن العنف هو جزء من بنية الجوا

ولذلك فقد قال بعضهم إن الفقراء ينتمون إلى ثقافة خاصة التي تتميز بتضمنها لمعايير وقيم مختلفة عن 
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ا تلك التي توجد في المجتمع الكبير ، وتنتقل من جيل إلى جيل آخر ما تمارسه من تأثير في األطفال فطبق

لما ذهب إليه عالم األنثربولوجيا " لويس " أن األطفال الذين هم في السادسة أو السابعة يتشربون القيم 

 واالتجاهات األساسية من ثقافتهم .

ات ثقافة ن الثقافنوع معلى أنها فرعية فإننا بالتأكيد نعد مثل بالتأكيد هذا ال وإذا نظرنا إلى ثقافة العنف

تقوم  فة العنفن ثقاأمضادة للمجتمع على اعتبار أن الثقافة العنف على التحديد ثقافة هدامة ، وعلى اعتبار 

ة مضاد على نظام معياري يتضمن معايير متصارعة مع القيم السائدة في المجتمع وقد تكون معايير

ابات في استج لعنيفالمعايير المجتمع الكبير ، أن نظرية الثقافة الفرعية تحاول التأكيد أن نماذج السلوك 

ة ة الفرعيلثقافمألوفة ، وهي أمور يتوقع حدوثها في ظل ظروف أو حاالت معينة ، وأن النظام المعياري ل

ت لحاالاب فيها عدوانه على أنه من يجعل من الممكن للفرد أن يفسر الحالة أو الظروف التي ارتك

 .(145، ص م 2017، ) سامي مقالتي والظروف التي تستلزم استخدام العنف  

 . النظرية التكاملية وتفسيرها للعنف :9

رة ف ظاهتعتبر هذه النظرية من احدث النظريات التي درست السلوك اإلنساني ، فهي ترى أن العن  

تفسير لاة أو وهي ترفض النظرة الحادي عددة ومتداخلة في الوقت نفسهإنسانية واجتماعية ذات أبعاد مت

دة ل المتعدلعوامااألحادي الذي ينظر للعنف من زاوية واحدة ذلك أن ها التفسير ال يتفق مع تعدد وتشابك 

ستفادة ك باالالمختلفة وذلوالمسببة للعنف ، كما أن النظرة التكاملية تؤمن بضرورة تكاتف التخصصات 

 نتائجها .من 

د اعتمد قا الفهم ان هذووبالتالي فإن النظرة التكاملية بمثابة الفهم النفسي المتكامل لهذه الظاهرة ال سيما 

ت د كشفقعلى التفسيرات السابقة التي ينطوي كل منها على جانب من األهمية نظرا لكون كل نظرية 

ماعيا سيا واجتبا نفاالستفادة منها جميعا مطل الغطاء عن جزء أو زاوية ولم تغط بقية الجوانب ، ولذلك فإن

 ومنهجيا للوصول إلى الفهم الناضج المتكامل .

ينطلق هذا االتجاه من رفض التفسيرات األحادية ومن أصحاب هذا االتجاه " باسكولي " وأرنولد " و " 

كلي دا أبعاد  تولوش " ، إذ يرون أن دراسة السلوك اإلنساني يقتضي النظر إلى اإلنسان ككائن عضوي

أنثربولوجية وسلوك اجتماعي ( ، وأن طبيعة التفاعل بين هذه  خمسة : ) بايولوجية ونفسية ومعرفية و

اه ليس نظرية في ذاتها بقدر ما يمثل كان سليما أو مضطربا وهذا االتج البعاد هي التي تحدد السلوك سواء

ن يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي يعيش في محاولة لفهم السلوك المضطرب الذي يعد استجابة لموقف معي

أوساط اجتماعية عديدة هي األسرة والجامعة والنادي وغيرها ، ويتأثر بعوامل متعددة كالعوامل الوراثية 

  ( 98ص   ، ) ليث محمد عياش والنفسية واالقتصادية واالجتماعية وغير ذلك من عوامل متعددة ومتداخلة 
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هم في ة يساوهذا ما أكد عليه النابلسي أن عدم االتساق واختالل التفاعل بين أبعاد اإلنسان الخمس

 اضطراب الصحة النفسية وظهور السلوك المنحرف عند الفرد المتمثل بالسلوك العنيف . 

 (  141 ، صم 1999 ، ) النابلسي محمد أحمد                                                       

 ية : اآلت وأن االتجاه التكاملي يستند في تفسير السلوك اإلنساني السليم والمنحرف على المسلمات

 أ . الشمولية : بمعنى النظر إلى السلوك العنيف بصورة شمولية الفعل والفاعل .

 لتيا صاتة الجمع بين جميع االختصاب . عدم االرتباط : أي أن االتجاه التكاملي ينطلق من محاول

مختلفة ات العالجت الجريمة والسلوكيات المنحرفة المتمثلة بالعنف ، ويحاول أخد األنسب من التفسير

 المقدمة من طرف االختصاصات والنظريات واالتجاهات العلمية .

ل بمل واحد ير بعابمعنى أن هذا االتجاه ينطلق من أن العنف أو السلوكية المنحرفة تفسج . تعدد العوامل 

 . ( 99ـ  98ص   ، ) ليث محمد عياش وعة من العوامل بمجم

فرد شمولي للعد البناء على ما سبق ذكره من نظريات نجد أن أول ما يلفت االنتباه هو افتقارها للبعد للب

همال إواب ، على اعتبار أن الفرد متعدد األبعاد ، حيث نجد أنها انتهت إلى التركيز على بعض األسب

كامل ، كل مت النظرية التكاملية فهي تربط بين كل هذه النظريات إذ تقر أن الفردالبعض اآلخر ، أما 

 فسلوك العنف ينتج نتيجة عوامل بيولوجية عضوية ونفسية واجتماعية وبيئية .
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 خالصة :

 لعالمامن خالل ما تم عرضه في هذا الفصل نستخلص أن العنف ظاهرة خطيرة متواجدة في كل أنحاء 

 مل نفسيةة عواسواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية ولكن بدرجات متفاوتة ، فهي تتداخل فيها عد

لضرر اواجتماعية اقتصادية وسياسية والمعروف عن العنف أنه سلوك يتسم بالحدة والقوة ، يلحق 

 أو تجاوزها .باآلخرين ويمس بحرياتهم وممتلكاتهم ، وقد يترك آثارا عميقة يصعب تخطيها 
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 تمهيد :

الجامعة مؤسسة تربوية تعليمية ال خالف في مكانتها وأهميتها بالنسبة إلعداد األجيال وخدمة    

ساته م مؤسالمجتمع ، وأصبح من األهداف العامة لفلسفة التعليم الجامعي ربطه بالمجتمع ، واستخدا

 ،ت كمركز إشعاع يستهدف خدمته عن طريق إجراء البحوث والدراسات العلمية في كافة المجاال

ق ، وتحقي مجتمعواستثمار نتائجها بما يحقق التطور واالرتقاء بكافة الممارسات التي تساعد في خدمة ال

أكدت  ي وقدالتطور العلمي وإيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور االقتصادي واالجتماع

فعال لعالي الليم اكالته وإن التعاألبحاث أنه ال مكان في الوقت الحاضر للتعليم المنعزل عن المجتمع ومش

 ل وإحداثالحلو وحاجاتهم ومشكالتهم والقادر على إيجادهو الذي يكون وثيق الصلة بحياة أفراد المجتمع 

 التغير والتنمية في المجتمع .

لحاجات مع ا ويمكن القول إن خدمة المجتمع هي الترجمة الفعلية لوظائف الجامعة من أجل التكيف

ع من ا للمجتمبوابهزايدة ، لذا فإن الجامعات الناجحة في العصر الحالي هي تلك التي تفتح أالثقافية المت

ا من دث هذحولها ، بحيث تتحسس موطن الداء فيه وتحاول أن تري العالج المناسب لها ، ويمكن أن يح

البحث بمعة اخالل إطار تنظيمي يتم من خالل وضع ثمرات العلم والمعرف في خدمة المجتمع ، وقيام الج

لبلدان اث في عن مشاكل المجتمع بأساليب علمية واقتراح الحلول المناسبة مما يؤدي إلى تطوره كما حد

 المتقدمة .
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 . تعريف الجامعة :1

 لغة:أ. 

در التيني ( وهي من مص (collegeالجامعة لغة تعني التجميع والتجمع ، ترتبط هذه الكلمة مع كلمة  

(colègis وتعني التجمع والقراءة معا ، ولقد كان استخدامها في العهد الروماني لإلش )تجمع  ارة إلى

لمحلي تمع االحرفيين ، ثم استخدمت في القرن الثامن عشر بمعني " كلية " لتدل على مكان تجمع المج

 (10، ص  2002:  محمد منير مرسي (مكان اإلقامة المعينة والتعليم .للطالب متضمنا 

  اصطالحا:ب . 

السعي قيقة و" بأنها عبارة عن جماعة من الناس يبدلون جهدا مشتركا في البحث عن الح الجامعة:تعرف 

 .(73، ص  م1990،) تركي رابح  والمجتمعاتالكتساب الحياة الفاضلة لألفراد 

ع ينشئ ل مجتمكيرى علماء التنظيم التربوي أنه ال يوجد تعريف قائم بذاته لمفهوم الجامعة لذلك فإن  

 قتصاديةة واالجامعته ويحدد لها أهدافها بناء على ما تمليه عليه مشاكله وطموحاته وتوجهاته السياسي

 .( 78، ص  م2005 ،) فضيل دليو وآخرون  واالجتماعية 

 يه ...، الجامعةتلك المنظمة التي تحتوي على عدد من المعاهد التعليمية العليا . وتعرف كذلك على أنها

يا معرفيا ليما نظرها تعتلك المؤسسة التربوية التي تقدم لطالبها الحاصلين على شهادة البكالوريا أو ما يعادل

راد عامة كأفاة الالحي تدريب مهني فني بهدف إخراجهم إلىوثقافيا يتبنى أسس إيديولوجية وإنسانية يالزمه 

تمع ، المج منتجين فضال عن مساهمتها في معالجة القضايا الحيوية التي تظهر على فترات متفاوتة في

مد ) مح يةوبشر وتؤثر على تفاعالت هؤالء الطالب في مجتمعهم بما تملكه من قدرات أكاديمية إيديولوجية

  .( 290، صم 2002 ،وفاء البرعي 

ة عامة دة بصفأيضا " إحدى المؤسسات االجتماعية والعلمية ، فهي بمثابة تنظيمات معقوتعتبر الجامعة 

 ،  بد الرحمانعمد بن عبد هللا مح) لمي أو ما يسمى بالبيئة الخارجيةومستمرة مع طبيعة المجتمع المحلي والعا

 .(  130، ص  م 1991
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 .( 17، ص  م 1997 ،سعيد التل وآخرون ) . نشأة الجامعة عبر التاريخ :2

تبدأ  ،طوره تللجامعة جذور عميقة في التاريخ وقد بدأت في مرحلة مبكرة من حياة اإلنسان وتطورت مع 

ومها ة في مفهلجامعالمرحلة األولى هذه من البدايات المعروفة للجامعة في المدنيات القديم وتنتهي نشأة ا

في لقديمة فيات اهوم السابق قد تطورت في جميع المدنالحديث ، يمكن القول وبصفة عامة أن الجامعة بالمف

سات الدرامصر القديمة والتي تعتبر الرائدة في هذا المجال تطورت الجامعات واهتمت بصورة خاصة ب

لمفكرين ادد من درس في هذه الجامعات عالدينية والتدريب المهني وتعليم الكتابة وتوجيه السلوك ، وقد 

 ت مهمتهامة كانالقديم مثل صولون ، أفالطون ، كما تطورت جامعات في الهند القديالمشهورين في العالم 

ساسية ها األتعليم الدين واآلداب والرياضيات والفلك ، وتطورت جامعات في الصين القديمة كانت مهمت

د ي بالرت فازده إعداد الطلبة لالمتحانات في العلوم الكالسيكية والكونفوشيوسية ، ولعل الجامعات التي

 هن .الرا اليونان في العصور القديمة كانت األقرب إلى مفهوم الجامعة بمفهومها الحديث في عصرنا

قديمة ية الإن بعض الباحثين يعتبرون هذه الجامعات أساس الجامعة الحديثة ، ومن الجامعات اليونان

ولى لما ة األا كونت النواأكاديمية أفالطون وليكيوم أرسطو ومدرسة زينون ومدرسة أبيقور وهذه جميعه

 عرفت فيما بعد جامعة أثينا .

ذا ومن ه اليونان لسيادتهم ، إال أنهم خضعوا لثقافتهم وفكرهم وحضارتهمومع أن الرومان أخضعوا 

ر م أن يذكالمه المنطلق كانت الجامعات التي أسسها الرومان صورة منقولة عن الجامعات اليونانية ، ومن

 الدينية لدراساتاالسريان والصائبة جامعات كانت المكتبة محور جامعتهم ، وإنشاء   أن الرومان قد جعلوا

 بية .هي مجالها األساسي وأنشأ الفرس جامعات ، وقد تميزت الجامعات الفارسية بالدراسات الط

لت ثم شم ،ئيات بالنسبة للحضارة المسيحية ، فيمكن القول أن الجامعات المسيحية بدأت بمدارس الكاتدرا

لمسجد هو قد كان افمية المدارس األديرة ، وكان التعليم فيها باللغة الالتينية ، أما بالنسبة للحضارة اإلسال

ثل جامعة المسلمين األولى وفي مرحلة الحقة أسست جامعات خدمت أخذت أسماء مختلفة آنذاك م

 المدارس دور الحكمة ، البسارستانات للدراسات الطبية .

مع نشأة فكرة الجامعة بمفهومها الحديث في العصور الوسطى في أواخر ر والعطاء فتبدأ أما مرحلة التطو

القرن الحادي عشر ، مع أن فكرة الجامعة بمفهومها الحديث استفادت من تجارب الجامعة القديمة بمختلف 

ا : التقدم أشكالها ، إال أنها كانت فكرة جديدة متميزة ساهم في تطورها مجموعة من العوامل منها منه

الكبير في العلوم واآلداب وتطور المدن وازدهارها واإلقبال على التعليم واالتصال مع العرب المسلمين ، 

بدأت فكرة الجامعات الحديثة عندما وجد بعض األساتذة والطلبة الغرباء الذين يدرسون في بعض المدن أن 

تهم وحقوقهم آنذاك ، أن يقلدوا المهنيين خير وسيلة للدفاع عن أنفسهم والمحافظة على حياتهم وكرام
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والحرفيين وأن ينظموا إلى صفوفهم ويوحدوها ، وقد أطلق على هذا التجمع اسم " يونفرستي " وهذه 

" والتي تعني التجمع أو االتحاد ، وكان  universtatالكلمة مشتقة من الكلمة الالتينية " يونفرستاس " "

أة الجامعة الحديثة ، وقد تبلورت فكرة الجامعة الحديثة في ثالث مواقع ها التنظيم أول خطوة في مسيرة نش

وسالرنوا ، وقد اشتهرت جامعة بولونيا والتي تعتبر أقدم الجامعات تأسيسا هي : بولونيا وباريس 

بالدراسات القانونية ، واشتهرت جامعة باريس بالدراسات الالهوتية ، أما جامعة سالرنوا فقد اشتهرت 

 .( 18، ص م 1997 ،) سعيد التل وآخرونات الطبية  بالدراس

يا عة بولونة جاملم تكن جامعة بولونيا وجامعة باريس وجامعة سالرنوا البداية فقط ، بل كانت أيضا وخاص

 أساس ها وعلى هي النموذج الذي اقتدى به وأسست على منواله جامعات كثيرة بعد ذلك ، ومن هذه البداية

قول مكن الالقرن الثالث عشر أنشأت في طول أوروبا وعرضها جامعات كثيرة ، ويالنموذج وابتداء من 

 أنه لم ينتصف القرن الخامس عشر إال وهناك جامعة في كل مدينة هامة في أوروبا .

ليم ظام التعنكان  أما في الوطن العربي فللجامعة جذور تاريخية تمتد إلى آالف السنين قبل الميالد ، أين

لدولة ااجها ر الفرعونية ، يهدف أساسا إلى تخريج الكوادر الفنية واإلدارية التي تحتالعالي في مص

قرن الماضي ومع نهاية ال ( 54، ص م 1991 ، عبد هللا بن محمد عبد الرحمان ) ، الفرعونية لبناء حضارتها 

وبصورة  ،يق وبداية القرن الحالي بدأ الوطن العربي يستيقظ بعد حوالي خمسة قرون من السبات العم

ونظم  ،لغرب عامة يمكن اعتبار أن "محمد باشا " هو أول صاحب قرار في الوطن العربي أمر بنقل فكر ا

في  لحديثامؤسساته بمصر ، لذا كانت أول جامعة عربية أسست باسم جامعة وعلى أساس مفهوم الجامعة 

اسم سست بأول جامعة عربية أ الوطن العربي أمر بنقل فكر الغرب ، ونظم مؤسساته بمصر ، لذا كانت

شق عة دمجامعة وعلى أساس مفهوم الجامعة الحديث في الوطن العربي فكانت الجامعة السورية " جام

ية " لجامعة المصرأما الجامعة العامة الثانية في الوطن العربي فكانت ا 1923حاليا " ، والتي أسست سنة 

 . 1923جامعة القاهرة حاليا " والتي تأسست سنة 

طورت تفي العالم ، م تعد أقدم جامعة  970ه /  369أما جامعة األزهر الشريف التي تأسست سنة 

كثير  صي فيالجامعات اإلسالمية إلى مؤسسة علمية مستقلة متميزة تقدم مستوى عال من التعليم التخص

 . ( 18، ص  م 1997 ، سعيد التل وآخروون )من حقول المعرفة العلمية 

 . أهداف الجامعة : 3

إن كل مجتمع يؤسس بناءا على مشاكله الخاصة وتطلعاته واتجاهاته السياسية ، االقتصادية واالجتماعية  

فالجامعة المتجدرة في عمق النسيج االجتماعي غير المنغلقة على ذاتها والمتفتحة على العالم الخارجي 

ى العالم الخارجي يجب أن تقوم تها والمنفتحة عليجب في عمق النسيج االجتماعي غير المنغلقة على ذا
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بدور هام ورئيسي في التجديد واالتصال على العالم الخارجي ، ويجب أن تكون أحد الباعثين األساسيين 

 في بناء األمة وترسيخ ثوابتها وترسيخ خصوصياتها الحضارية .

شأت تي أنرسالتها ومهمتها ال ولقد حدد " حامد عامر " عشر خصائص للجامعة حتى تؤدي هذه األخيرة

 .( 36، 35،ص ص  م 2004،سليمة حفيظي : التكوين الجامعي  )  من أجلها ، وهي :

 لتعليميةومة اجامعة لعناصر التميز في إعداد النخب واعتبار ذلك مهمة أساسية من مهماتها في المنظ -

 وفي السياق المجتمعي العام .

 جامعة لمعارف عامة مشتركة تمثل قاعدة للمعارف ومهن متخصصة . -

بك في وتتشا منعزلة في امتدادات خطية ، وإنما تتالقىجامعة لشتات المعارف التي ال يقتصر نموها  -

 تكامل معرفي بعضها ببعض ، من خالل مختلف الخصوصيات المنهجية لمجاالت المعرفة .

لحياتية لمصائر اني وافيها تلتقي الثقافة الوطنية بخصوصياتها مع الثقافات التي تشاركها في القيم والمعا -

 ومع الثقافات اإلنسانية األخرى .

 وهي جامعة لمختلف منتجات الفكر والتصور والخيال اإلنساني . -

 ر وتحسباوم الحاضس ، ووعيا بهموهي ساحة لتعبئة الطاقة المكونة والمحركة لوعي المتعلم وعيا بالنف -

 الحتماالت المستقبل وتغيراته .

ي فإليجابي ثير اوهي جامعة لتأثير المجتمع الذي يؤسسها ، كما أنها المسئولة في الوقت ذاته عن التأ -

 مسيرته .

 اتية ت الذوفيها يكتسب المعلم مجموعة من القدرات العقلية واإلمكانات االجتماعية و االستطاعا -

 ومهارات العمل وقيمه وعاداته .

 يث توسيعحالجامعة كذلك مجتمع بكل ما في المجتمع الحديث من مقومات الحياة الديمقراطية من  -

 خالل مشاركة الطلبة في تنظيم الحياة الجامعية والتواصل الخصب بين األساتذة والطالب ، ومن

تصل يفيما  التواصل مع اإلدارات الجامعيةالتنظيمات واالتحادات الطالبية ومن خالل مصادر وقنوات 

 بهمومهم ومشاكلهم .

وفيما يتلقى جماعة األساتذة معلمين موجهين يمثلون فريقا من فرسان العلم يتبارزون مع مجاالت  -

تخصصهم ومع الحياة بأسلحة المعرفة والبحث العلمي ، وتتكامل أسلحتهم مع معارك المعرفة وتتألف 
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خدمة طالبهم تعليما ، محاضرة ومناقشة وحوارا ، كما تتكامل في خدمة مجتمعهم مدارسهم الفكرية في 

 إنتاجا للمعرفة ونشرا لها وعمال لحل مشكالته .

 المجتمع أسسه إن هذه الخصائص هي التي تجعل الجامعة بالفعل منارة بالفعل منارة للعلم وقطنا ثقافيا

ككل  مجتمعللأوضاع قائمة أو تحسين المستوى العام لتحقيق أهدافه ، خاصة تلك التي ترمي إلى تغيير 

 اف التي تسعى الجامعة لتحقيقها : وفيما يلي أبرز األهد

تثقيف  بهدف نقل المعرفة وتطويرها عن طريق البحوث المتصلة بالعلوم اإلنسانية والتطبيقية ، وها -

 المجتمع .

يس التدرن البعض يقوم بمهام البحث وإعداد الباحثين عن طريق برامج الدراسات العليا ، حيث أ -

 والبعض اآلخر يقوم بمهام البحث والعمل في مؤسسات أخرى .

لمختصين االمهرة  تزويد القطاع االقتصادي العام منه والخاص بحاجاته من المهرة وهذا من خالل إعداد -

 ألكفاء الالزمين للتنمية والمتمسكين بالتنمية الوطنية .

 العصر .إعداد التخصصات المستقبلية التي تمليها تطورات العلم واحتياجات  -

ل تسعى وآما إن هذه األهداف هي مبلغ كل الجامعات العربية ، على الرغم من بقاء بعضها مجرد أمنيات

واعية علة ووفا كفأةلتحقيقها ، لكن ذلك لن يتأت إال بوجود مصادر مادية ضخمة لتمويلها ، وقيادات 

 لتي قطعتاطورة سييرها ، وكذا جو أكاديمي ينعم بالحرية واالستقاللية بغية اللحاق بركب الدول المتلت

 أشواطا كبيرة في هذا المجال .

   :  . مهام الجامعة 4

والتي  لمهنية ،ية واتعتبر الجامعة مركزا لإلشعاع الفكري و المعرفي في تنمية الملكات والمهارات العلم   

 تمع الذيالمج ألساسي لعمليات التنمية الوطنية وتستمد تعريفها من األهداف التي يحددهاتمثل الحجر ا

 تنتمي إليه فهي مؤسسة اجتماعية  تؤثر وتتأثر بالمحيط الذي توجد به .  

 وتتأثر بالمحيط الذي توجد به . األدوار والمهام ما يجعلها تؤثر والجامعة لها من

جتماعي تتأثر بالجو االو يجعلها تؤثر ما لمهاماوالجامعة لها من األدوار ووالجامعة لها من األدوار 

فنية ته الالمحيط بها : " فهي من صنع المجتمع من ناحية ، ومن ناحية أخرى هي أداته في صنع قياد

 . (43ص ’ عبد الرحمان العيسوي) والفكرية " المهنية السياسية 
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ت تغيرا والمحيط ، فهي قادرة على إحداثعلى ضوء ما سبق تتحدد العالقة التبادلية بين الجماعة 

م خطى التقدبئمة اجتماعية ، ألنها ليست قائمة فقط من أجل تخريج عدد من المهندسين أو األطباء ، بل قا

خرى هة أجأنها من  والتطوير بما تكشفه من حقائق وتساهم به من حلول راهنة وأخرى مستقبلية ، كما

  .( 105ص ’ م2001’) وردة لعمور تعمل على تكوين الطالب من جميع النواحي الفكرية ، االجتماعية

 ويمكن تحديد مهام الجامعة فيما يلي : 

 تعتني الجامعة بالتعليم العالي ونشر المعرفة . -

 حوث العلمية وتعمل على رقي اآلداب وتقدم العلوم .بوتقوم بال -

 ج .إلنتاوتعمل على تزويد البالد باالختصاصيين والخبراء والفنيين في مختلف ميادين العمل وا -

 وتساهم في خدمة المجتمع وأهدافه السامية . -

 وتعمل على بعث الحضارة العربية اإلسالمية . -

  وتعمل على توثيق الروابط الثقافية بينها وبين الجامعات في الخارج . -

 .( 76،  75، ص ص م 1990 ،) رابح تركي                                                

اجهة في موالعناية بالعلم الحديث منهجا ، ومحتوى وتطبيقا واالعتماد عليه في إعداد المختصين و-

 المشكالت بالبحث العلمي .

اسية صية األسالشخ لتعليم والعمل على تنميةتنمية االتجاهات واألساليب العلمية الحديثة في التربية وا -

 بين طالبها .

عة ن طبيمبما أن الجامعة ال تعمل في فراغ اجتماعي وثقافي ، فإن لها مهام هي في األساس جزء  -

اما ثل نظوجودها ، وقد أوضح " بارسونز " صاحب التحليل البنائي الوظيفي بأن النظام الجامعي يم

  ا يمثله هذا المفهوم من خصائص ومن بين هذه المهام نذكر :متكامال في حد ذاته بكل م

 .( 107 - 105ص  ص، م2001 ،) وردة لعمور                                                                       

 . المهمة التربوية :1ـ4

ال يمكن للفرد أن يندمج في المجتمع إال عن طريق عملية التنمية االجتماعية التي يتم من خاللها نقل القيم 

االجتماعية من جيل إلى جيل ، وتنطلق هذه العملية في حد ذاتها أو في حدها األدنى ضمن أحضان العائلة 
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حيث تترسخ أكثر فأكثر  ألن التنشئة ما ومن بعدها المدرسة ، وتستمر لتأخذ أبعادها الحقيقية في الجامعة 

قبل الجامعة تتميز بكونها تقوم على خلق بيئة اصطناعية نسبيا للفرد ، حيث تعزله عن الوسط االجتماعي 

بعض من القيم التي تجعله فردا له نفس الصفات التي يتصف بها أقرانه من المحيط به ، وتعمل على تلقينه 

واحد يدرك الحياة عبر مفاهيم بسيطة ، وعند التحاقه بالجامعة يشرع  أفراد المجتمع ، وتجعله في آن

باالحتكاك الواقعي بالقيم االجتماعية ، باعتبار أن الجامعة هي حلقة االتصال بين األجيال التي يمثلها 

ه مع بصفة عامة ، إذ أنلفرد عن القيم االجتماعية والمجتالطلبة واألساتذة ، وباحتكاكه هذا يتوقف عزل ا

من خالل دراسته يتعرض لكثير من التيارات الفكرية والقيم االجتماعية والثقافية ، مما يسمح له ويقوده في 

 آن واحد إلى بلورة أفكار متطورة أكثر تركيبا وواقعية لألشياء .

الفرد   اعية عندالجتمإلى جانب هذا فإن العملية التربوية ضمن الجامعة ال تقوم فقط بتدعيم قيم المسؤولية ا

على  إلزامهأيضا على تأكيد المسؤولية الذاتية للطالب في فهمه للمعارف التي تدرس له ، وبل تعمل 

ال تقوم م ، والتدريب وذلك عند القيام ببعض البحوث المستقبلية حتى يتسنى له التحكم من ناحية العل

ظور يا من منونقد د موقفا تحليلياالجامعة بنقل القيم الجامعية من وجهة نظر سلبية وإنما تعمل على إيجا

ي وتعط علمي ، وعليه فإن الجامعة من خالل نقلها للمعارف من جيل إلى جيل تعمل على حفظ القيم

 للطالب إمكانية الفهم فهما علميا وانتقاديا .

 . المهمة االجتماعية : 2ـ4

ن ته من مهتياجاتتمثل هذه المهمة أو الوظيفة في إعداد قوى العمل للتكفل بأعباء المجتمع ، وتوجيه اح

تي ية الوتخصصات فنية محددة كتخصصات الطب والقانون والهندسة ... وتوفير مختلف المهارات الفن

تطور نا الل، ويظهر يعتبر المجتمع في أمس الحاجة إليها للنهوض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية 

الت ي مجاالمهني فالتاريخي للجامعة في أن أول الوظائف التي اضطلعت بها كانت تتمثل في اإلعداد 

عد تطور صوصا بدعمت هذه الوظيفة أو المهمة في الجامعة بعد أن ازدادت الحاجة إليها خالقانون ، وقد 

فة ير المعرها توفالجامعات التي ال تستطيع غيرالمجتمع الصناعي الذي لم يجد له بديال إال باللجوء إلى 

 مية . التن النظرية التي يحتاجها وبطبيعة الحال فإن هذه المهمة لها انعكاسات إيجابية على عملية

 . المهمة الثقافية :3ـ4

تساهم الجامعة إلى جانب المهام أو الوظائف السالفة الذكر في قيامها بمهمة أخرى ترتكز على الحفاظ على 

القيم الثقافية االجتماعية ، وتحديد المفاهيم الثقافية التي يتبناها المجتمع ، فالجامعة على حد تعبير سليم 

مبريقية مثال أعلى لها في وعية واالالعلمي القائم على الموضالسيد باعتبارها مؤسسة علمية تتخذ البحث 

 وترسيخ دعامتهم للنظام االجتماعي القائم .األساس مؤسسة محافظة تعمل على حماية القيم االجتماعية ، 
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 . المهمة التعليمية : 4ـ4

 لى تكوينمعة عإضافة إلى المهام التي ذكرناها ، هناك المهمة أو الوظيفة التعليمية ، حيث تعمل الجا

 يعهة ، وتشجلعلميوإعداد القيادات الفنية ، وكذا الروحية ، كما تقوم من جهة ثانية على رعاية البحوث ا

مناهجها ها ، و، كما تعمل في هذا المضمار على تطوير برامجبغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي 

غراض ألبيرة لرفع مستواها ألداء دورها التعليمي على أحسن وجه لكونها تنهض داخل المجتمع بأدوار ك

 عة.لجامب إمكانيات امتنوعة : ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية وتكنولوجية ، وقد تكثر أو تقل حس

و إنتاج سية هوبناء على ما تقدم ذكره حول مهام الجامعة ، فإنه يمكن اعتبار أن مهمة الجامعة األسا

  .( 203، ص  م1995 ،فضيل دليو وآخرون ) وتطوير المعرفة وقدرات األفراد في المجتمع

عكسية قة الالمجتمع ، ومنه فالعالومن هنا يمكننا القول أن تطور الجامعة ينعكس إيجابيا على تطور 

، لذا  مجتمعصحيحة مادامت تبادلية بينهما ، وقيام الجامعة بمهامها على أحسن وجه يدل على تطور ال

داث لألح على الجامعة العمل قدر المستطاع للحفاظ على كيانها ، وضمان استمرارها خالل مواكبتها

 ية وذلك وفق إمكانياتها وتطوراتها .والتطورات العلمية والمهنية ، المحلية والدول

تطور بطورت والمتتبع تاريخيا لوظيفة الجامعة في المجتمع يرى أن هذه الوظيفة قد تبدلت وتغيرت وت

ي دها فالمجتمع علميا وتكنولوجيا إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر ذات وظيفة مزدوجة يمكن تحدي

 ثالث نقاط : 

 المهن العالية الذين يحتاجهم المجتمع .التعليم وإعداد المتخصصين في  -

 خلق المناخ المالئم للبحث العلمي والقيام به . -

 تقديم الخدمات العامة للمجتمع . -

الهيكل والب ستاذ والطويتوقف أداء المؤسسة الجامعية لهذه الوظائف على ثالث أصناف رئيسية هي : األ

 .( 285ص  ،م2006مالك، ) شعباني التنظيمي 

  األستاذ:أ. 

عرفة اقال للمصفه نيعد األستاذ الجامعي حجر الزاوية في العملية التربوية ، وهو القائم بهذه العملية بو

قدر ما لمعرفة بللقنا اغوجية في الجامعة ولم يعد األستاذ مدرسا أو موال عن السير الحسن للعملية البيذومسئ

 ف والمهارات لدى الطالب .هو منظم لنواحي النشاط المؤدية إلى اكتساب المعار
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حوث أو و البأولألستاذ الجامعي مهام عديدة على مدار العام كالتدريس ، اإلشراف على مذكرات التخرج 

صحيحها نات وت، المشاركة في تحضير االمتحاالتربصات الميدانية واالجتماعات البيداغوجية واإلدارية 

 الجريدة عي فيمعي في القانون الخاص باألستاذ الجام... وقد حدد المشرع الجزائري مهام األستاذ الجا

 .م 2008الرسمية في مايو 

 ب . الطالب :

أو  ن المهنيلتكوياكفاءته العلمية باالنتقال من المرحلة الثانوية أو مرحلة  هو ذلك الشخص الذي سمحت له

 لك.ذالفني العالي إلى الجامعة ، تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة ، أو دبلوم يؤهله إلى 

 نهوضى على ال يقوالوالطلبة يمتازون بالفطنة والذكاء وذلك بالنظر إلى أن أعباء التعليم العالي ثقيلة ، 

 .( 71 ص، م 2006،) شعباني مالك  بها سوى أصحاب المواهب الممتازة وهم في العادة قلة في المجتمع

 ج . الهيكل اإلداري والتنظيمي : 

العام  الهيكلي لنظامهي تلك المكونات البشرية المتكاملة والمتناسقة النشاطات اإلدارية والتنظيمية وفقا ل

جاتها ل مخرالتنظيمي ( التي تدير وتسير المؤسسة الجامعية وتسعى من خالوالوظيفي ) الهرم اإلداري 

 إلى تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها .

ظيمي التن ومن أهم عوامل نجاح المؤسسة الجامعية هو تكوين اإلطار اإلداري المتخصص وبناء الهيكل

 ،مان معا يساه نظيمي والتربوي اللذانالمرن دون اإلخالل بالوحدة العضوية بين الجهازين اإلداري والت

ين هذين بعاون ولكن بطرق مختلفة في تحسين المردود ورفع اإلنتاجية في المؤسسة الجامعية ، ويطرح الت

 الجهازين مشكالت كثيرة تعاني منها حتى بعض الجامعات العريقة في القدم .

 ة : لتالياوفي الدولة الحديثة تسعى الجامعات لدعم جهازها التنظيمي بإداريين يتميزون بالخصائص 

 .( 226،  227، ص ص م 1995 ،) فضيل دليو وآخرون

ا يتعلق كل م اإللمام بشؤون التسيير ومعرفة طبيعة العمل في المعاهد والكليات والخبرة الفنية في -

 . والطالب ساتذة، والقدرة على معالجة المشكالت المادية التي تعترض األ بالجوانب المالية والتنظيمية

، بل باآلالف من الطالب والمدرسين فإن تجديد الجهاز وبما أن الجامعات أصبحت مكتظة بالمئات  -

اإلداري وتدعيمه وتدريبه و إعطائه مجاال للمبادرة أصبح أمرا ضروريا ، ألن اإلدارة تميل بطبيعتها إلى 

لتجمد والنمطية في أداء عملها فإن لم تحركها الحوافز والجزاءات عجزت عن أداء وظيفتها وتحولت إلى ا

 جهاز هامشي يعرقل العملية التربوية نفسها .
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ي فلمشتركة خرى ااشرة باألجهزة األأن يعمل اإلداريين الخاصون بالتعليم العالي ، وفق نظام يصلهم مب -

 العملية التعليمية .

 دور الجامعة في المجتمع :  ــ5

كانت ليها ، وكلة إتشكل الجامعة في عالقتها بالمجتمع دورا أساسيا من خالل قيامها بالمهام العديدة المو

 فة احل مختلبر مرللجامعة عبر التاريخ واألزمنة عالقة وطيدة بينها وبين المجتمع وتطورت هذه العالقة ع

وسين ورستن هت) هدفها الرئيسي البحث عن الحقيقة والمعرفة ،  فبعدما كانت الجامعة عبارة عن مؤسسة

 .( 203، ص م 1999،

مي العل أصبحت اليوم تلعب دورا مهما ومتزايدا السيما في الدول المتقدمة التي تتميز بالتطور 

 والتكنولوجي .

جتمع ملكل  مهمةكما تقع الجامعة وسط المجتمع وهي جزء منه ، حيث تؤثر عليه ويتأثر بها فهي مؤسسة 

 حديث .

د د من اليالعديبكما تلعب الجامعة دورا أساسيا في عالقتها بالمحيط االقتصادية بواسطة تزويد المجتمع 

 موكذلك القيا عية ،العاملة والخبرات الفنية و المهنية واإلدارية الضرورية لقيام تنمية اقتصادية واجتما

ني منها ي يعالول المناسبة لمختلف الظواهر والمشكالت التبالبحوث والدراسات الهادفة إلى إيجاد الح

لالزم يير االمجتمع والعمل على وضع دراسات القيم والنظم والحوافز المالئمة لتشجيع التقدم والتغ

ل بماعية ، االجتووالجامعات ال تنفرد لوحده بأداء تلك الوظائف التي تساهم في دفع التنمية االقتصادية 

 ؤسسات الوطنية ومراكز البحوث العامة والخاصة .تشترك معها الم

 جتمعنا زات موبذلك فالجامعة تمثل مؤسسة وحيدة من نوعها تتخللها ديناميكية ثقافية تحدد خصائص ومي

لتالي اعية وباالجتماالتكيف مع الوضعيات والحاالت الجديدة والعمل وفقا للقواعد التي تمليها الساحة  عليه

ن كل نصرا معطابع تناسبي ، فالجامعة ال تعمل وحيدة منغلقة على نفسها بل تمثل عليها أن تكون ذات 

 . واسع يستجيب للحاجات المتغيرة والمتنوعة للمجتمع 

ي من ي تأتإن الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات االجتماعية هي دوما مواجهة التحديات القوية الت

 قتهاها وعاللهياكلها وذلك من خالل إعادة تحديد دور رية، والتي تحتم عليها المراجعة الجذخارجها 

ن مبالمحيط ، وها يتطلب بوجه عام ضرورة تحرير المؤسسات االجتماعية والجامعة بصفة خاصة 

 .الخ .قافية ..و الثسيطرة وهيمنة األحاديات بكل أنواعها وأشكالها سواء السياسية منها أو اإليديولوجية أ
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حاضر وقت الوالمحيط في ضوء التغيرات الجذرية التي يعرفها المجتمع في الإن العالقة بين الجامعة 

عليه  مما كان ياسيةيجعلنا ننظر إليها من منظور جديد ، بحيث أنها لم تعد محددة مسبقا من قبل السلطة الس

ل ط  كالمحياألمر في المرحلة السابقة ، بل تخضع لعملية تفاوض يسعى من خاللها الطرفان الجامعة و

 فيما يخصه إلى إثبات وجوده وكذلك تثمين دوره وموارده .

ين ن تثمألكن يجب أن نعترف مسبقا أن ميزان القوة في الوقت الراهن ليس في صالح الجامعة ، ذلك 

ها أن ليمكن  المتمثل في المعرفة والخبرة والكفاءات التي يحملها خريجي الجامعات ال ومنتجهادورها 

يتها فعال راف من طرف شركائها االجتماعيين واالقتصاديين إال من خالل إبرازبالقبول واالعت تحظى

 ،عياشيال) على تحقيق منفعة عملية محددة تتمثل في سيطرتها على المشكالت في المجتمع وقدرتها 

 .( 12، ص  م1998

ليوم لبة امطاومما سبق يمكن القول أنه برز في العصر الحديث واجب الجامعة نحو خدمة المجتمع فهي 

 .كثر من أي وقت مضى بخدمة مجتمعهاأ

دمة ويمكن أن يحدث هذا من خالل إطار تنظيمي يتم من خالله وضع ثمرات العلم والمعرفة في خ

 ح الحلولاقتراوالمجتمع وقيام الجامعة بالتنقيب عن مشاكل المجتمع وبحث تلك المشكالت بأساليب عملية 

                                        .  رفاهية تلك المجتمعات كما حدث في البلدان المتقدمةالمناسبة لها وهذا قد يؤدي إلى 

 ( 28ص،  م2004 ،محمد )                                                                                      
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خالصة :         

 

تلف ن مخجد حساسة في حياة الطالب ، حيث أ الجامعة مرحلةنستخلص مما سبق أن مرحلة 

لم  ي إنالخبرات التي يعيشها في هذه المرحلة قد تنعكس على هيئة مشكالت نفسية ، والت

 .ياقيقحضرابا فيمكن أن تتعقد أكثر فأكثر إلى أن أصبح إ تأخذ في بداية ظهورها األولى
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 الفصل السادس : إجراءات الدراسة الميدانية  .

 تمهيد 

 ـ منهج الدراسة .1

 ـ مجتمع الدراسة .2

 ـ عينة الدراسة .3

 ـ أدوات الدراسة . 4

 ـ حدود الدراسة .5

 ـ صعوبات الدراسة . 6
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 تمهيد : 

ذي يتم نب البعد التطرق إلى الجانب النظري  وإلى كل فصل على حدا من ماهية وغيرها نتطرق إلى الجا

 قية .لتطبيفيه اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من الفرضيات وذلك بعد االعتماد على الطريقة ا

مع ذكر  عيةة االستطالويحتوي هذا الفصل على منهجية الدراسة أين يتم فيه تحديد حدود المنهج للدراس

 ة .ي الدراسملة فالمجتمع األصلي وعينة الدراسة الميدانية وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية المستع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السادس                                                              إجراءات الدراسة الميدانية
 

 
96 

 ـ منهج الدراسة :1

باحث في ه الالذي يتبع إن صدق النتائج ومدى مطابقتها للواقع المدروس ويرتبط ارتباطا قويا بالمنهج

داف وء أهدراسته وتتوقف عملية اختيار المنهج المناسب للدراسة على طبيعة الموضوع المدروس في ض

ا في استخدام ألكثرالبحث واألسئلة التي تحاول اإلجابة عليها جعلنا نعتمد على المنهج الوصفي باعتباره ا

عرفة مإلى  موضوع المدروس الذي هدفنا من خاللهالظاهر النفسية واالجتماعية وكذلك كونه األنسب لل

 أهم المشكالت النفسية وعالقتها بالعنف لدى طالب الجامعة من وجهة نظر الطلبة .

  . مجتمع الدراسة : 2

لدراسات اتائج نيتمثل مجتمع الدراسة في طالب الجامعة فقد تم اختيار هذه الفئة من خالل اإلطالع على 

 أنها الفئة األكثر عرضا للمشكالت النفسية .السابقة التي أكدت 

 . عينة الدراسة : 3

ب ن طاللقد تم اختيار أفراد عينة البحث من جامعة محمد الصديق بوالية جيجل حيث تكونت عينة م

تلف الجامعة تخصص علوم اجتماعية وإنسانية وكانت طريقة اختيار العينة بطريقة عشوائية لمخ

ام كافة كون أمتوى كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية ألن هذه الطريقة تعلى مسالتخصصات الموجودة 

 أفراد المجتمع وفرص متساوية يكونوا أعضاء العينة .

 . أدوات الدراسة :4

 ة .لغرض تحقيق أهداف الدراسة استخدمنا االستمارة كأداة لجمع المعلومات الالزمة للدراس 

 . حدود الدراسة : 5

 ر .وبأكت ترة الممتدة من شهر فيفري إلىأجريت هذه الدراسة في الف الزمني للدراسة :أ ( المجال 

وف ا للظرأجريت هذه الدراسة في جامعة محمد الصديق بن يحيى ونظر ب ( المجال المكاني للدراسة :

 لم نستطع االلتحاق بالجامعة . 19الراهنة في البالد لتفشي وباء كوفيد 

يجل ية جأجريت على طلبة الجامعة كجامعة محمد الصديق بن يحيى بوال اسة :ج( المجال البشري للدر

 . ونظرا للظروف الوبائية في البالد لم يلتحق بالجامعة 2020
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 : صعوبات الدراسة :6  

مرور وها ، لم نستطع إجراء الدراسة الميدانية بسبب قلق المؤسسات والجامعات والمؤسسات التابعة ل

وج قرار وخر( على كافة التراب الوطني  covid 19البالد بفترة عصيبة بسبب تفشي فيروس كورونا ) 

 فرض حضر التجول ) الحجر الصحي ( .

جانب م بالدارس مما أدى إلى عدم قدرتنا على القيا_ منع التجمعات وغلق المؤسسات والجامعات والم

  الميداني .



 خاتمة
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 خاتمة :

معيين بة الجاوهي فئة الطل شريحة أساسية في المجتمع حاولنا في هذه الدراسة معالجة موضوع يمس     

طلبة ظر النويتمثل هذا الموضوع في المشكالت النفسية وعالقتها بالعنف لدى طالب الجامعة من وجهة 

تفشي  ة إلىوقد تمثلت أهداف دراستنا الحالية أساسا في التوصل إلى معرف العوامل واألسباب المؤدي

 ظاهرة العنف في الجامعات .

اسها توصلنا إلى أنه من العوامل المتسببة في تفشي ظاهرة العنف أس وفي ضوء نتائج بحثنا   

 االضطرابات النفسية العاطفية عند الطلبة .

لنفسية اوفي األخير نتمنى أن تكون دراستنا هذه قد أزالت بعض الغموض الذي يحيط بالمشكالت    

 به . والعنف  لدى الطالب و أعطت أهمية لهذا الموضوع الذي يتطلب االهتمام
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