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  األسباب االجتماعية واالقتصادية للعنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين

  

  *هاشم محمد الطويل

  
  صـلخّم

  
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أسباب شيوع العنف في المجتمع األردني من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، وتكونت عينة 

جامعة الحسين بن طالل الموزعين على الكليات الثمانية، في الفصل الدراسي األول طالباً وطالبة من طلبة )  486(الدراسة من 
وتم تطبيق استبانة من إعداد الباحث بعد التحقق من معايير الصدق والثبات لها، وقد أظهرت . 2010-2009من العام الجامعي 

العوامل االجتماعية واالقتصادية المسببة للعنف النتائج أن عامل الواسطة والمحسوبية جاء في المرتبة األولى من بين جميع 
كما أن عاملي ازدياد أعداد . المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، تاله عامُل التفكك اُألسري وتمرد األبناء، ثم عامل البطالة
وأن رأي الطلبة تجاه العوامل العمالة الوافدة في األردن، وفوضى األسواق وعدم استقرار األسعار جاءا في المراتب المتقدمة، 

المتعلقة بالعشائرية والقبلية ودورهما في شيوع العنف المجتمعي كان متدنياً، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
في العوامل المسببة للعنف المجتمعي تُعزى لمتغيرات الجنس، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي، ) α=0.05(مستوى داللة

تُعزى لمتغيرات مكان السكن، واإلقليم، والكلية، ودخل ) α=0.05( حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةفي
  .األسرة وحجمها، ومستوى تعليم األب أو األم

  .العنف المجتمعي، األردن، طلبة الجامعات : الكلمات الدالة
  

  المقدمة
  

د أبعادها،  إن مفهوم العنف ينطوي على مشكلة تتعد
ويتداخل فيها العامل النفسي والبيولوجي واالجتماعي، كما 
أن هناك عوامل يمكن أن تسهم بدرجة، أو بأخرى في دفع 
الفرد إلى ارتكاب العنف، أو اللجوء اليه بوصفه االستجابة 
األكثر قابلية للظهور في أثناء التفاعل اليومي، وفي مجاالت 

  .الحياة االجتماعية جميعها
 ابن خلدون أن العنف نزعة طبيعية، فمن أخالق ذكر

البشر أن فيهم الظلم والعدوان،  فمن امتدت عينه إلى متاع 
وعد . أخيه، امتدت يده إلى أخذه الى أن يصده وازع

 أن الطبيعة اإلنسانية مشبعة بالعنف، ).Hobbes T(هوبز
 فعد العنف ظاهرة ثقافية أتت ).Durkheim E(أما دوركايم
التطور االجتماعي، وتحول المجتمعـات اإلنسانية مع رياح 

من بسيطـة إلى مركبـة، والعنف يأتي نتيجة لسياقات 
وظروف اجتماعية معينة سمحت بذلك، ولعل الظروف 
االقتصادية الضاغطة، وما يتعرض له المجتمع من تغيرات 
عميقة تركت آثارها في بنية المجتمع ومنظومته القيمية 

بيئة مناسبة لتنامي العنف بكل مستوياته، والمعيارية، يمثل 
وفي المجاالت جميعها التي يتفاعل في إطارها األفراد، حتى 
أصبح العنف سيد الموقف، وبات اللجوء إليه أو التهديد به 
لفض المشكالت البسيطة، أو المعقدة أمراً محتوماً، إلى الحد 
الذي غدا يهدد فيه بتغير طبيعة العالقات القائمة 

  ). 2007ل،جمي(
وتمثلت طبيعة الحياة االجتماعية واالقتصادية التي 
فرضتها متطلبات بدايات هذا القرن، بالتمزق المجتمعي 
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والفوضى المحلية والعالمية، وتفاقم الشعور بعدم الثقة بين 
مما يجعل أهم ). 2001الفقهاء،(أفراد المجتمع اإلنساني، 

لسلطة الرسمية المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق ا
في المجتمعات المعاصرة، المحافظة على أمن ) الحكومة(

  ).2001البكر،(األفراد وحياتهم، وأمن المجتمع واستقراره 
وينظر إلى العنف بأنه ظاهرة اجتماعية ليس فقط بين 
الدول، بل بين األفراد والجماعات، فالصراعات الدائمة على 

ك األفراد والجماعات، الساحة الدولية انعكست سلباً على سلو
والمجتمع بشكل عام، ويأتي العنف بأشكال متعددة، منها 
العنف البدني، واللفظي، والفردي أو الجماعي، ولهذه 

االجتماعي واالقتصادي : الظاهرة أسباب مختلفة، منها
والثقافي، أو السياسي، ومهما تعددت األشكال واألسباب، فإن 

راً ما تكون ألعمال العنف فكثي. هذه الظاهرة تستحق البحث
أسباب وعوامل أعمق وأكثر تعقيداً من األسباب المباشرة 
التي قادت إلى تفجره في تلك اللحظة، ومن المهم البحث 
عنها بدالً من حصر التناول والتحليل في األسباب الظاهرة 

  ).2004لوتاه،(
وإن المجتمعات اإلنسانية متغيرة بطبيعتها، والتغير سمة 

ت عناصرها االجتماعية، كما أن الظواهر من سما
ففي دراسة حول أسباب العنف . االجتماعية متغيرة

االجتماعي في عدد من الدول، تبين أن التغير االجتماعي 
عملية سياسية في جوهرها، وأن انحراف هذه العملية تجاه 
القوة واستخدام العنف ليس إال تعبيراً عن فشل، فللتغير 

المشكالت : ة جوانب اجتماعية، منهاعالقة واضحة في عد
االجتماعية وطبيعتها وأسبابها، والجريمة واالنحراف 
االجتماعي، إذ يعمل التغير االجتماعي في تطوير وتغيير 
أنماط الجرائم والمشكالت االجتماعية في المجتمع، كما يلعب 
: دوراً في ظهور أنماط جديدة من العنف بمختلف أنواعه

فالسلوك  ).2006الخضور،( واالجتماعيالسياسي والجنائي
المنحرف ظاهرة وجدت في جميع المجتمعات اإلنسانية، 
خصوصاً تلك التي امتازت بالتحضر، وتغير تبعاً لذلك نمط 

وهو يشير إلى األفعال ). 2001البكر،(الحياة والمعيشة فيها
  ).2005غدنز،(التي تخالف المعايير التي يقرها العرف العام

ديد من النظريات المفسرة للسلوك الجانح،  وتفترض الع
أن شروط الجنوح وظروفه متوافرة في البيئة الطبيعية 

فاألسس . والثقافية واالجتماعية التي تحيط بالفرد أو الجماعة
النفسية للسلوك اإلنساني محكومة بنمطين من الدوافع التي 
توجهه للتصرف على نحو محدد، من أجل إشباع حاجة 

الدوافع األولية : تحقيق هدف مرسوم، أولهمامعينة، أو ل
الدوافع الثانوية التي تكتسب في : المتعلقة بالبقاء، وثانيهما

أثناء مسيرة التنشئة االجتماعية لألفراد عن طريق التعلم، 
ومنها دوافع التملك والتنافس والسيطرة والتجمع، التي ترتبط 

ا، فدافع بانفعاالت الغضب والخوف، والكره، والحسد وغيره
حب السيطرة مثالً قد يتطور ليصبح ميالً إلى العدوان، وقد 
يتحول السلوك العدواني إلى الميل إلى العنف، وربما 

كما أن معظم صور السلوك ). 2001الفقهاء،(الجريمة 
العدواني ناجمة عن الشعور باإلحباط الذي يشكل ضغوطاً 

 األفراد وينشغل. Baron,1998)(نفسية تتراكم مسببة القلق 
الذين يعانون من قلق اجتماعي بإدراك إشارات األخطاء 

وأن عدم تلبية الممكنة والفشل والفضيحة في سلوكهم، 
الحاجات النفسية واالجتماعية لألفراد تُعتبر من أهم مصادر 

  ).2001رضوان،(الدوافع العدوانية والميل إلى العنف
جتماعية  واعتقد علماء االجتماع أن فقدان المعايير اال

وضوابطها وظهور ثقافات جديدة، تشجع على الجنوح 
واالنحراف والعنف، وهذا ما أكده علماء االقتصاد، 
بخصوص  العوامل االقتصادية وعدم المساواة االجتماعية 
في تشكيل العوامل األساسية لالنحراف والجريمة والعنف 

وأكدت دراسة ُأجريت على عينة من ). 1988الربايعة،(
ع العراقي أن التخلف االجتماعي واالقتصادي والجهل المجتم

وتدني المستوى التعليمي من أهم العوامل التي تساعد على 
  ).1981حسن،(انتشار الجريمة 

ويبدو أن التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي أصابت  
المجتمع األردني حدثت بشكل متسارع، األمر الذي أثر في 

ع ككل، ولم يستطع أن يتوائم مع النظام االجتماعي للمجتم
فالعقد األخير من القرن المنصرم، والعقد األول . التطورات

من القرن الحالي، تميزا  بنمو ظاهرة العنف بوصفها سلوكاً 
مصاحباً للتغيرات االجتماعية واالقتصادية، عندما أصبح 
سلوك العنف جزءاً من طابع العالقات االجتماعية، وأنماط 

جتماعي القائمة بين أفراد المجتمع وجماعاته التفاعل اال
  . وشرائحه
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 إن غياب العدالة االجتماعية، وانتشار الواسطة 
والمحسوبية والفساد، وضعف سلطة القانون، يدفع 
المجموعات االجتماعية إلى تطبيق العدالة 

القيم، والعدالة (فاألزمات االجتماعية). 2009البستاني،(بنفسها
تحدث غالباً نتيجة اختالل ) ية، والتجانساالجتماعية، والهو

نظام القيم والتقاليد المرعية، وانهيار آليات تسوية 
الصراعات االجتماعية، مما يؤدي إلى شعور طبقات 
اجتماعية معينـة باالغتراب في ظل األوضاع الراهنة 

فإحساس األفراد بالعدالة ). 1999أبو النصر،(لمجتمعها 
ية، فينعكس إيجاباً على  االجتماعيجعلهم يثقون بالتنظيمات

، ويجنبهم اللجوء إلى العالقات الشخصية، سلوكاتهم
واألساليب غير السوية للحصول على ما يريدون 

  ).1992الطراونة،(
وتأسيساً على ما تقدم، انبثقت فكرة الدراسة الحالية لدى 
الباحث للكشف عن أسباب شيوع ظاهرة العنف في المجتمع 

ة نظر الطلبة الجامعيين، منطلقة من فكرة األردني من وجه
مفادها أن هناك تبدالت وتغيرات متسارعة اجتاحت المجتمع 
األردني في السنوات األخيرة، تمثلت في عدم االستقرار 

إن مثل هذه التغيرات مست أفراد . االجتماعي واالقتصادي
المجتمع في الصميم، ويتوقع أن يكون لها دور مهم في 

  .لعنف المجتمعيشيوع ظاهرة ا
  :ردنالعنف في األ

تشير العديد من الدراسات إلى أن المجتمعات التي مرت 
بعمليات معقدة من التغير االجتماعي تعرضت إلى تغير كبير 
في األنماط االجتماعية والسلوكية، وفي نظام القيم والعادات 
والتقاليد، وأن كثيراً من أنماط السلوك االجتماعي الذي كان 

البساطة قد تغير خالل فترات قصيرة من الزمن، يتسم ب
وتحول إلى سلوك صفاته العنف والشدة والتطرف في بعض 

، فالمشكلة تزداد تعقيداً في )2002الحداد،(األحيان 
المجتمعات التي تتعرض لتغيرات سريعة، خاصة بالنسبة 
للشباب، ألن مرور المجتمع بسرعة مذهلة بمرحلة تغيير 

تلف أوجه الحياة االقتصادية والسياسية جذري وشامل في مخ
واالجتماعية، جعل معظم أفراد جيل الكبار غير قادر على 
تصور مجتمعهم المستقبلي بوضوح، فكيف نتوقع منهم إعداد 
أبنائهم وبناتهم بطريقة تتناسب مع طبيعة ذلك 

  ). 1981األحمر،(
  يعيش المجتمع االردني ثقافة قيمية تُعبر عن مجموعة 

 والتقاليد التي نشأ وتربى عليها األفراد؛ ألنها انحدرت القيم
من تراثه، وصارت تُمثل خلفية حضارية لسلوك أفراده في 
مختلف التنظيمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية في 

ومن الممكن أن تؤثر القيم ). 1996المجالي،(المجتمع 
 باالتجاه السلبي وتكون عقبة في طريق التقدم، أو تكون

إيجابية ومحفزة للتغيرات اإليجابية نحو األفضل، ولصالح 
، )1986مسعود،(المجتمع بأسره حاضراً ومستقبالً

فالتنظيمات االجتماعية تتأثر بالقيم الثقافية السائدة، فعندما 
تكون قيم المحسوبية والمحاباة، ُأموراً طبيعية ومقبولة، وقيم 

و المذهب، أهم من قيم الوالء للعائلة، أو االقليم، أو الدين، أ
الكفاءة واالنتاجية، والفائدة الشخصية والوالء الخاص يأخذ 
األفضلية واألسبقية على الواجب العام، يضعف تطور 

  .AlFalleh,1986)(الشعور المجتمعي 
كما تعتبر العصبية القبلية المحور األساس الذي تدور 

ماعية، حوله شريعة العشائر القضائية وجميع متطلباتها االجت
حيث تعود إليها أحكام التجريم والعقاب، وعليها تقع ُأسس 
المسؤولية الجزائية، وبالتالي تفسر الكثير من الظواهر 

الثأر : االجتماعية التي تسود المجتمعات العشائرية مثل
، فمن أهم مظاهر العصبية التضامن )الجلوة(والغزو والجالء

الفرد جزءاً من الجماعي على الخير والشر، فعندما يكون 
مجموعة متماسكة يستجيب بعنف، إذا وجهت نحوه إهانة من 
فرد ال ينتمي إلى المجموعة نفسها؛ ألن الذي ينتمي لعصبة 
يتصرف بطريقة مهذبة عندما يكون وحده، لكنه يتصرف 
بعنف مبالغ فيه إذا استثاره غريب استثارة طفيفة بوجود 

لسائدة لدى فمجموعة القيم ا). 2002السنوي،(جماعته 
شخص ما أو جماعة ما ، تمثل نوعاً ثابتاً من الضغوط 
االجتماعية التي تؤثر في سلوك الفرد بشكل مباشر 

  ). 1985حسين،(
وعلى الرغم من قيام الحكومة األردنية بإلغاء القوانين 
المتعلقة بالقضاء العشائري، وإحالة جميع القضايا الجرمية 

، فإن العديد من القضايا إلى المحاكم النظامية والشرعية
والمنازعات التي تحدث بين العشائر في مختلف مواقع 
سكناهم، ما زالت تخضع في حلها لمبادئ األعراف 
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ويقول عالم االجتماع ). 1990السودي،(العشائرية الملغية
) Modernism(أن العصرنة " ) .Weber M(ماكس فيبر

، فهو ربط "ك عملية بطيئة وطويلة؛ ألنها تتطلب عقلنة السلو
  ).2005عزي،(الحداثة بوتيرة التطور

وأن فكرة تأثير الجماعة على االتجاهات والسلوكات 
واضحة منذ منتصف القرن العشرين، حيث ظهرت نظرية 

، وهدفت إلى )Reference Group(الجماعات المرجعية 
تقرير كيفية قيام الفرد بأخذ قيم األفراد والجماعات 

ي مقارن، يتم من خالله تشكيل ومعاييرهم كإطار مرجع
، لكن في مرحلة )2000ملكوش،(االتجاهات والسلوكات 

التحول نحو التعددية السياسية، تنهار األطر االجتماعية، 
والثقافية، واالقتصادية القديمة، وتبدأ أطر جديدة بالتشكل 
لتحل محلها، مما يؤدي الى احتدام الصراع بين مؤيدي 

  ). 1998العتوم،(ة األطر القديمة، والجديد
ومن المؤكد أن المجتمع األردني مر وما زال بتحوالت 
اقتصادية واجتماعية كبيرة، قد يكون لها تأثير في درجة 
التماسك االجتماعي واألسري، وفي درجة تمسك الناس 
بالقيم والمعايير االجتماعية التقليدية، وعلى الرغم من أن 

 مستوى الحياة التحوالت تهدف بصورة أساسية إلى رفع
االجتماعية والمعيشية للسكان، فإن مشكالت اجتماعية عديدة 
رافقت هذه التحوالت تمثلت بارتفاع مستوى التعليم في 
األردن بين شرائح المجتمع المختلفة، ولم يؤد إلى رفع 
مستوى الضبط االجتماعي لدى األفراد بما فيه الكفاية، 

لفية االجتماعية ويعزى هذا إلى التأثير المضاد من الخ
  ).1989ابوهالل،(

  كما أن عدم بروز وظهور التجمعات الحديثة كالطبقات 
والجماعات المهنية بشكل واضح وفعال في العالقات 
االجتماعية، وبقاء أثر التجمعات والقوالب التقليدية كنظام 
القرابة، أدى إلى ضعف اإلفالت من األنماط التقليدية بشكل 

وتوصلت الدراسة التي ). 1994،عثمان(جذري وواضح 
حول دور الجماعات المرجعية في ) 1993(أجراها ساري

تحديد السلوك االنتخابي لدى طلبة الجامعة األردنية، إلى أن 
عامل القرابة من أبرز العوامل وأشدها فاعلية في تكوين 
طبيعة العالقات االجتماعية وتوجيه السلوك، وتبين أن هناك 

ي سلطة وجهاء العائلة كجماعة مرجعية انحساراً واضحاً ف

في القطاع الحضري، على عكس القطاعين الريفـي 
والبدوي حيـث سلطـة وجهاء القريـة، جاءت قويـة في 

كما أكدت العديد من الدراسات . تأثيرهـا على األفـراد
التي أجريت في البيئة األردنية للوقوف على ثقافة العدوان 

 إليه لدى طلبة الجامعات والميل إلى العنف واللجوء
األردنية، التعصب للعشيرة والمدينة، وتعود أسباب 
المشاجرات الجامعية إلى عوامل شخصية وقبلية وعرقية 

  ).Al-Louzi and Farhan,2009 ؛2001الفقهاء،(
وأكدت دراسات ُأخرى أهمية العالقات االجتماعية فيما 

خفيف اآلثار يتعلق بقدرتها الوقائية والعالجية في تلطيف وت
النفسية الناتجة عن الضغوط واألحداث التي يواجهها الفرد 

 Buffering(في مسيرة حياته، فالنموذج الملطف 
Model( يوضح تأثير الدعم االجتماعي في الضغوط ،

حداد (الحياتية، واآلثار النفسية، والجسمية الناجمة عنها 
 ، ألن دوره ينبع من إشباعه لحاجات)2002والزيتاوي،

االنتماء واالندماج واالحترام واالعتراف والتقدير والحب 
  .)Norris & Kaniasty,1996(والمحبة 

وأن العنف اإلنساني ظاهرة تأخذ مداها في مختلف 
مجاالت الوجود االجتماعي، وتضرب وجودها بإحكام في 
مختلف التنوع الجغرافي، فظاهرة العنف شكلت الظل األسود 

، لكن )2001وطفه،(ويقض مضاجعها الذي يالزم اإلنسانية 
إذا كانت ظاهرة العدوانية في كل المجتمعات، فإنها تجد في 
المجتمعات المتخلفة تعبيرها األوضح واألكثر انتشاراً واألشد 

فشرائح المجتمع المختلفة تتأثر بعدد ). 1980رزق اهللا،(عنفاً 
من المؤثرات الداخلية والخارجية، التي يتأثر بها المجتمع 
ككل، ويعد العنف أحد هذه المؤثرات التي أصبحت متفشية 
في المجتمع األردني بين األفراد بعضهم بعضاً أو بين 
الجماعات والمجموعات االجتماعية والمناطقية على طول 

، حيث بدأت تظهر )الدولة(ساحة المجتمع االردني
، إحساسات متزايدة من 2009ومنذالنصف الثاني من عام 

الجتماعية المختلفة في المجتمع األردني بمخاطر قبل الفئات ا
العنف المجتمعي، وارتفاع معدالت الجريمة وتنوعها، عندما 

 جديداً على شهدت هذه الفترة عنفاً مجتمعياً وعائلياً وفردياً
فارتأى الباحث دراسة شيوع هذه الظاهرة طبيعة المجتمع، 

 ال ينمو الجديدة على المجتمع األردني، لقناعته بأن العنف
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وال يظهر في فراغ اجتماعي، وال بد من تحديد القوى 
والمتغيرات التي يعتقد أن لها صلة أساسية في دفع األفراد 
والجماعات لنهج هذا السلوك، وحيث إن هذه األحداث قد 

 قانونية، وقد تنبع - ذاتية- اجتماعية-تكون لعوامل اقتصادية
القليمي والدولي، من الظروف المحيطة بالمجتمع كالواقع ا

وافترض الباحث أن أسباباً مختلفة دفعت باتجاه هذا التحول 
، للتعبير بال )فرادى أو جماعات(في ُأسلوب شرائح المجتمع 

. قانونية عما يرغبون أو يفكرون به، أو للتعبير عن الغضب
من هنا تمت مراجعة األدب النظري العلمي المتعلق بالعنف 

تمعي، كذلك االطالع على ما والعنف االجتماعي والمج
تناقلته وسائل االتصال الجماهيري المختلفة حول مجمل 
األحداث العنيفة التي حصلت في المجتمع األردني، مستنبطاً 

  .عدداً من العوامل واألسباب التي وردت بمجملها وتكررت
  مفهوم العنف

تعددت وتداخلت التعريفات لمفهوم العنف، مما خلق قدراً 
اب واللبس في استعماالته في أدبيات العلوم من االضطر

االنسانية واالجتماعية، ويعود عدم االتفاق إلى اعتبارات 
أن العنف ظاهرة اجتماعية مركبة ومعقدة : متعددة، منها

ومتعددة المتغيرات، وتتسم بالتعقيد والتداخل، وهي ذات 
صور وأشكال متعددة، ودوافعها متداخلة ومتباينة تتنوع من 

ع إلى آخر، كذلك فإن مستويات العنف وممارساته مجتم
متعددة ومتباينة حسب الزمان والمكان، ولظاهرة العنف 
أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية ونفسية، 
ويتضمن سلوكات مختلفة التنوع، إضافة إلى أن هناك أشكاالً 

، عنف الدولة، والعنف االحتجاجي: عديدة من العنف ومنها
والعنف كتعبيرعن السخط، والعنف كأداة للمنظمة 

  ).1995برود،(
وينظر إلى العنف على أنه ممارسة القوة البدنية إلنزال 
األذى باألشخاص أو الممتلكات، وهو يتمثل في الضرب 
والمشاجرة والتعدي على اآلخرين، كما أنه سلوك أو فعل 

جماعة يتسم بالعدوانية، يصدر عن طرف قد يكون فرداً أو 
أو طبقة اجتماعية أو دولة، بهدف استغالل وإخضاع طرف 
آخر في إطار عالقة غير متكافئة اقتصادياً واجتماعياً 
وسياسياً، مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو 
نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة أو دولة ُأخرى 

 كما أنه استجابة سلوكية تتميز بطبيعة). 1994عبدالوهاب،(
انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة 
والتفكير، فهو ضغط جسمي أو معنوي بقصد السيطرة 

ويصدر العنف عن فرد أو جماعة ). 2006الل،(والتدمير
بهدف إلحاق األذى الجسمي باآلخرين، وقد يخطط للفعل 
الذي يتصف بالعنف، وقد يحدث بطريقة عفوية كنتيجة 

وضاع معينة، وهو مالزم الستخدام القوة لتوافر ظروف وأ
العضوية او القوة المستمدة من المعدات واآلالت 

وهو خرق القيم السائدة المقبولة ). 1987التير،(
  ).290، 1981بيرفيت،(

بأنه كل ) 2006(وعرفه عبدالمجيد المشار إلية في الل،
سلوك فعلي أو قولي يتضمن استخداماً للقوة أو تهديداً 

ها إللحاق األذى والضرر باآلخرين وإتالف باستخدام
ممتلكاتهم، وذلك بطريقة مباشرة لتحقيق أهداف معينة في 

ولغايات هذه الدراسة، فسيعتمد . ظل ثقافة مجتمعية معينة
، الذي عرفه على أنه كل سلوك )2002(تعريف الحداد 

فعلي متعمد يعاقب عليه القانون، يتضمن استخداماً للقوة أو 
باستخدامها إللحاق األذى والضرر بالذات او تهديداً 

  . باآلخرين أو بممتلكاتهم
  :الدراسات السابقة

قام الباحث بمراجعة الدراسات التي اهتمت بموضوع 
العنف، وفيما يأتي بيان بأهم   الدراسات ذات العالقة 

  : والقريبة من موضوع هذه الدراسة
  :الدراسات األردنية

بعنوان عوامل ). 2009(دراسة البداينة وآخرين-1
الخطورة في البئة الجامعية لدى الشباب الجامعي في 

طالباً وطالبة )3702(األردن، والتي اجريت على عينة بلغت
جامعة اردنية، حيث أوضحت الدراسة أن أكثر ) 19(من 

من نصف العينة اشاروا لوجود مشكالت مثل المشاجرات 
 من ثلثي عينة الطالبية والبطالة والفقر، كما أشار أكثر

الدراسة بإعتقادهم بخطورة العنف الطالبي كمشكلة 
اجتماعية، وأشارت األغلبية بوجود العنف في المجتمع 

  .المحلي، وأقل منهم بقليل أشاروا لوجود العنف في أسرهم
). 2009( دراسة أبو قديس، محمود، والشلبي، جمال -2

ة حول مدى مشاركة طالب الجامعات األردنية في الحيا



      هاشم محمد الطويل                                                                                                 ...األسباب االجتماعية واالقتصادية

-6- 

، التي أجرياها على عينة من )االنتخابات النيابية(السياسية 
% 78طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، حيث تبين أن 

منهم عزوا عدم مشاركتهم، لغياب الثقة في العملية 
االنتخابية، وبسبب الحكومة، وسلوكات المرشحين، وأشار 
ما نصف أفراد العينة للعشائرية على أنها سبب للمشكالت، ك

منهم إلى رغبتهم وتفضيلهم لتغيير ُأسلوب % 63.2أشار 
  .االقتراع مستقبالً

التي أجراها على عينة من ). 2005(الشقور  دراسة -3
طلبة جامعة مؤتة، أوضحت الدراسة وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية بين خصائص األسرة والخصائص الديموغرافية 

كال اإلساءة للوالدين، والخصائص الشخصية للطالب واش
  .التي تعرض لها الطلبة في أثناء طفولتهم

حيث بينت النتائج أن ). 1998(  دراسة العزام-4
الشباب يعانون من ارتفاع درجة مظاهر صراع القيم، وأن 
هذه المعاناة واضحة في المجاالتى األسرية واالقتصادية 
والسياسية والدينية، حيث تجلت هذه المظاهر في الحيرة 

  .واالضطراب واالحباط والترددوالقلق 
التي أجراها على ). 1996( دراسة الوريكات، عايد-5

عينة تمثل الشرائح االجتماعية كافة في الكرك من مهندسين، 
وأطباء، وموظفين، وتجار، ومزارعين وطالب، وربات 
ُأسر، وعاطلين عن العمل حول أهم المشكالت التي تواجه 

الت االقتصادية المجتمع األردني، فاحتلت المشك
المرتبة األولى، تلتها ) فقر،بطالة،غالء معيشة،عمالة وافدة(

ضعف الروابط االجتماعية،الحرية، (المشكالت االجتماعية
عزوف عن (، ثم المشكالت العائلية)االنحراف والتسول

، وجاءت بعد )الزواج،غالء المهور،الطالق،التفكك األسري
لمشكالت األخالقية ذلك بقية المشكالت مثل المخدرات وا

والصحية واإلدارية والسكانية، مع تأكيد الباحث، على أنها 
  .ذات أبعاد اجتماعية

  : الدراسات العربية
بعنوان العنف ). 2007( دراسة جميل، أسماء -1

: دراسة لبعض مظاهره في المجتمع العراقي: االجتماعي
ن مدينة بغداد نموذجاً، واقتصرت عينة الدراسة على الراشدي

المستوى (من ثالثة مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة
، أشارت النتائج الى أن العنف )المتدني والمتوسط والراقي

يشيع داخل المجتمع بدرجة عالية، مؤكدة على دور 
وأوصت . األوضاع االقتصادية المتدنية في إشاعة العنف

الباحثة بضرورة تبني مضامين قانونية تنبذ العنف، وتضع 
جزاءات الواضحة على من يمارسها، وأهمية رفع مستوى ال

المهارات التربوية لألسرة، وأهمية حرية إبداء الرأي، 
  .وضرورة رفع المستوى المعاشي للمواطنين

، التي أجراها على )2006( دراسة الخضور، إبراهيم-2
، وخلصت إلى أن )الصين، روسيا، كوبا، اليابان(عدة دول، 

تخلف الواقع : لعنف االجتماعي، أولهاهناك ثالثة أسباب ل
الموضوعي وال سيما في الجانب االقتصادي، الذي يفرز 
عدداً من المشكالت واآلفات االجتماعية التي تؤدي إلى 
ضعف وظيفي يصيب الدولة كجهاز لإلدارة والحكم، 
ويجعلها غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها، 

 كشكل من أشكال الحكم والفعل غياب الديموقراطية: وثانيهما
االجتماعي، الذي يحرم الدولة من اآلليات والتقنيات التي 
تتيحها الديموقراطية للتعامل مع العنف وامتصاصه، 

قمع حرية الفكر واستبعاد المثقفين بوصفهم شريحة : وثالثهما
اجتماعية لها خصوصيتها، والدور االجتماعي المناط بهم، 

األسباب هي التي تعمل على انحراف مشيراً إلى أن هذه 
  .عملية التغير االجتماعي نحو العنف

، )2002( دراسة وطفة، علي، واألحمد، عبدالرحمن -3
التي أشارا فيها إلى أن من أسباب العنف عجز السياسات 
االقتصادية العربية عن حماية اقتصادياتها التقليدية، والعمل 

لدخل بين فئات على تحطيمها، إضافة إلى سوء توزيع ا
المجتمع، مما أدى إلى ترسيخ وتثبيت البنية التقليدية، عندما 
عملت الدولة بممارساتها المبنية على التوازنات والوالءات 
ال الكفاءات، لتعيد بشكل ضمني تأكيد ممارسات التعصب 
عبر ما يسمى توظيف الوظائف الحساسة، أو الوظائف 

  .السياسية
، بعنوان رؤية )1998( دراسة غانم، محمد حسن-4

دراسة : عينة من المثقفين المصريين لظاهرة العنف
سيكولوجية، حيث يرى الباحث أن التعصب والعنف 
واإلرهاب ظاهرة تفرض نفسها في المجتمع المعاصر، وأن 
العنف في مصر ال يعود وال يفسر بعوامل خارجية، بل 

سية، كما يعبر عن الروح الداخلية للحياة االجتماعية والسيا
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أن هناك أثراً للمشكالت االجتماعية في توليد ظاهرة العنف 
االرتفاع في األسعار، والتضخم، والبطالة، وغياب : مثل

باإلضافة إلى أن االستجابة العدائية . الديموقراطية والعدالة
تتزايد لدى األفراد بعدما يشاهدون أفالماً تحتوي على مشاهد 

 افتقار الدور اإلعالمي في عنف وعدوان، مع اإلشارة إلى
  . تنمية الحوار ورفع مستوى الوعي

، بعنوان نحو تفسير )1996( دراسة قناوي، شادية-5
رؤية سوسيولوجية، : آليات العنف في المجتمع المصري

التي أكدت  فيها ضرورة النظر إلى ظاهرة العنف 
ومعالجتها كمشكلة اجتماعية ذات أبعاد متفاعلة على كل من 

ى العالمي واإلقليمي والمحلي، مشيرة إلى أن األسباب المستو
لهذه الظاهرة تتداخل ما بين األبعاد الخاصة بالبنية 
االقتصادية، والبنية السياسية، وبالعملية التعليمية التربوية، 
وبآليات متعلقة بدور وسائل اإلعالم، إضافة لآلليات الخاصة 

  .بدور األسرة
بعنوان رؤية ). 1994( دراسة عبد القوي، سامي -6

دراسة استطالعية، التي : عينة من الشباب لظاهرة اإلرهاب
تبين من خاللها، أن ظاهرة العنف تتمثل في ارتفاع األسعار 
مع العجز الشديد عن تلبية االحتياجات الضرورية للفرد، 
إضافة الى تفشي مشكلة البطالة، التي تهدد النظام االجتماعي 

  .ككل
حول ظاهرة ). 1989(، سعدالدين   دراسة إبراهيم-7

التعصب في المجتمع العربي، حيث أشار إلى أن السلطة في 
المجتمعات العربية لم توفق في خلق االندماج االجتماعي بين 
فئات المجتمع، وعدم قدرتها على خلق نموذج وطني يوحد 
  بين الجماعات الفرعية التي أصبحت تحقق أمنا للفرد الذي

 ظل غياب أمن المجتمع والدولة، فأعضاء ينتمي إليها في
الجماعات الفرعية تمتاز بقوة روابطها، وبدرجة عالية من 

  .اإلنغالق بحيث تقود إلى درجة عالية من النرجسية
  :الدراسات االجنبية

). Darby and Williamson) 1999دراسة  -1
بعنوان العنف والخدمات االجتماعية في ايرلندا الشمالية، 

ان الى أن عنف القائمين على العملية التربوية أشار الباحث
والوسائل المستخدمة فيها في مواجهة االبناء والتالميذ، 
يهدف للتوصل الى الطاعة واالنصياع التام من قبل 

 .المعنفين، بعيداً عن الحوار والنقاش
، حيث Fagan and Wilkinso(1998)دراسة  -2

ي العنف أوضحا أن األسباب الداعية لمشاركة الشباب ف
 تحقيق مكانة اجتماعية، ووضع مالي مستقر، وأن تكمن في

يحسب لهم اآلخرون حساباً، كذلك فرض السيطرة 
االجتماعية، وإكسابهم القوة والنفوذ، وتحقيق العدالة 
االجتماعية بالقوة وبصورة فظة، وتحدي السلطة القائمة، 

  .والتعبير عن حب المغامرة
لدراسة الى أن أشارت ا). Perry) 1995دراسة  -3

عدم تلبية الحاجات النفسية واالجتماعية لألفراد يعتبر من 
  .أهم مصادر الدوافع العدوانية، والميل الى العنف

بعنوان تكيف االطفال ). O`keefa )1991دراسة -4
القادمين المنازل التي فيها عنف، حيث أوضحت الدراسة الى 

 الوالدين أن قلة الحوارات بين األباء واالبناء، وانشغال
ومعايشتهم االحباطات الحياتية اليومية، وكثرة األعباء 
والهموم، له دور واضح في تغييب العقل واالستعاضة عنه 

 .باالحتكام الى العواطف واالنفعاالت الحادة
يالحظ من الدراسات السابقة تركيزها على العوامل 
االجتماعية واالقتصادية المسؤولة عن ظاهرة العنف في 

تمع، وأن الدراسة الحالية، وإن كانت تشارك الدراسات المج
السابقة في تركيزها على ظاهرة العنف، إال أنها تركز على 
العنف المجتمعي في المجتمع األردني، كما أنها تميزت 

، لكون الجامعة قد تكون بيئة )الطلبة الجامعيين(بطبيعة العينة
 تصميم مثيرة للعنف المجتمعي في وقتنا الحاضر، وكذلك

استبانة من إعداد الباحث اعتماداً على ما يستجد من تغيرات 
  .وتبدالت مستجدة في المجتمع األردني

 
  :مشكلة الدراسة

تهدف الدراسة الحالية الى الكشف عن العوامل 
االجتماعية واالقتصادية المؤدية الى شيوع العنف المجتمعي، 

حوظاً في حيث شهد األردن في الفترة االخيرة ازدياداً مل
العنف المجتمعي،حيث بلغ عدد حاالت العنف المجتمعي في 

حاله عنف خالل عامين ) 195( محافظة الكرك وحدها
ونصف فقط، أما حاالت العنف ضد المرأة فقد سجلت 

فقط، كما بلغ مجموع المشاجرات )2009(حالة عام) 2790(
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ولغاية ) 1995(مشاجرة للفترة منذ العام ) 767(الجامعية
،كما أشارت دائرة )2010وكالة األنباء االردنية،)(2007(

االحصاءات العامة الى ارتفاع بنسبة البطالة ما بين العام 
، )أ2009دائرة االحصاءات العامة،)(2009(والعام ) 2008(

 1995لكل ألف عام ) 1.9(كما ارتفعت نسبة الطالق من 
، علماً أن نسب الزواج خالل هذة 2008عام ) 2.2(لتصل 

دائرة (لكل ألف) 10.4(لتصبح) 10.6(فترة إنخفضت منال
األمر الذي أدى الى ضرورة ). ب2009االحصاءات العامة،

دراسة ظاهرة العنف المجتمعي ، وتحديد األسباب والعوامل 
  .االجتماعية واالقتصادية المؤدية الى انتشاره

  :أهمية الدراسة
ل تأتي أهمية الدراسة في محاولتها الكشف عن العوام 

االجتماعية واالقتصادية التي تُسهم في شيوع العنف 
المجتمعي في المجتمع من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، 
ويؤمل من نتائج الدراسة أن تلقى اهتمام العديد من 
المسؤولين في المؤسسات التربوية واالجتماعية ذات العالقة، 
بحيث يتم إدخال برامج اجتماعية تدريبية وتوعوية خالل 
المناهج التعليمية، ووسائل اإلعالم المختلفة لتعريف أفراد 

  .المجتمع بظاهرة العنف المجتمعي 
  :هدف الدراسة

 إلى الكشف عن أسباب شيوع هدفت هذة الدراسة 
ظاهرة العنف المجتمعي في األردن خالل النصف الثاني من 

، ودرجة تأثير عدد من العوامل االجتماعية 2009عام 
  .ي ذلكواالقتصادية ف

  
  :أسئلة الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ما ترتيب العوامل االجتماعية في شيوع : السؤال األول

  العنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين؟
ما ترتيب العوامل االقتصادية في شيوع : السؤال الثاني

  ؟العنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في : السؤال الثالث
: عوامل شيوع العنف المجتمعي تُعزى إلى المتغيرات

الجنس،اإلقليم،مكان السكن،الكلية،دخل االسرة،المعدل 
التراكمي،حجم األسرة،المستوى الدراسي، مستوى تعليم كل 

  من األب واألم من وجهة نظر الطلبة الجامعيين؟
  :سةمحددات الدرا
تقتصر هذه الدراسة على وجهة نظر : محدد مكاني

الطلبة المسجلين في جامعة الحسين بن طالل والمكونة 
طالباً وطالبة، من مختلف ) 7187(كليات، وبواقع) 8(من

محافظات المملكة، وذلك على حسب سجالت وحدة القبول 
علماً بأن جامعة الحسين بن طالل . والتسجيل في الجامعة

  .جامعات الحكومية، وتقع في جنوبي األردن هي إحدى ال
ُأجريت هذه الدراسة في الفترة الممتدة ما : محدد زماني

  وشهر 2009بين شهري تشرين الثاني، وكانون األول 
  .2010كانون الثاني 

  :الطريقة واإلجراءات
  :مجتمع وعينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة الحسين بن 
) 12(ت أداة الدراسة على عينة مكونة من طالل، وزع

اإلجبارية : شعبة دراسية من شعب متطلبات الكلية
واإلختيارية في كليات الجامعة المختلفة، وذلك لضمان تنوع 

الشعبة (العينة، حيث تم استخدام العينة العشوائية العنقودية
، حيث تم اختيار شعبة عشوائياً من )هي وحدة االختيار

لية االختيارية وشعبة أخرى من متطلبات الكلية متطلبات الك
االجبارية في الكليات التي تم اخيارها في عينة الدراسة، 
وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

، وكان )طالب وطالبات( طلبة507، وبواقع 2009-2010
 استبانة، بعد استبعاد غير الصالح منها، 486الصالح للتحليل 

دم جدية المفحوص، ترك فقرات دون إجابة، عدم ع: بسبب
يوضح توزيع عينة ( ) والجدول) تعبئة البيانات الشخصية

  .الدراسة على متغيراتها المستقلة 
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   )1(الجدول 
  توزيع عينة الدراسة على متغيراتها

 النسبة العدد مستويات المتغير  المتغير
  الجنس  42.6 207  ذكور
  57.4 279  اناث
  االقامةمكان   62.3 303  مدينة
  37.7 183  قرية
  الكلية  50.8 247  انسانية
  49.2 239  علمية
  14.4  70  شمال
  29.4 143  وسط

  األقليم

  56.2 273  جنوب
  2.7  13  4أقل من 

4-7  188 38.7  
8-11  230 47.3  

  حجم األسرة

  11.3  55   فأكثر12
  36.4 177  أولى
  31.1 151  ثانية
  18.1  88  ثالثة

  مستوى الدراسة

  14.4  70  رابعة فأكثر
  40.9 199  مستجد
  4.7  23  ضعيف
  17.9  87  مقبول
  25.5 124  جيد

  8.8  43  جيد جداً

  التقدير

  2.1  10  ممتاز
  6.4  31  أمي

  16.3  79  يقرأ ويكتب
  41.4 201  ثانوية فأقل
  13.8  67  دبلوم

 مستوى تعليم األب

  22.2 108 بكالوريوس فأكثر
  15.4  75  أمية

  16.9  82  تقرأ وتكتب
  37.9 184  ثانوية فأقل
  17.9  87  دبلوم

  مستوى تعليم األم

  11.9  58 بكالوريوس فأكثر
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  :أداة الدراسة والصدق والثبات
 بعد الرجوع إلى األدب النظري حول العنف، وما 
تناقلته وسائل االتصال األردنية المختلفة، بخصوص  تنامي 

 العنف المجتمعي في المجتمع األردني خالل النصف ظاهرة
 ، قام الباحث بتطوير أداة لقياس 2009الثاني من العام 

العوامل االجتماعية واالقتصادية المسؤولة عن ظاهرة العنف 
محكمين من حملة الدكتوراة ) 8(المجتمعي، تم عرضها على 

قويم، في علم االجتماع، وعلم النفس، والسياسة، والقياس والت
وطلب اليهم إبداء الرأي حول سالمة الفقرات ومالئمتها 

%) 75(لموضوع الدراسة، تم األخذ بمالحظاتهم التي اتفق 
منهم عليها، تم حساب الثبات من خالل  توزيع األداة على 

طالباً ) 61(عينة استطالعية من طلبة الجامعة مكونة من 
ة والمجال الذي وطالبة، وتم إيجاد معامل االرتباط بين الفقر

تنتمي إليه، حيث تم حذف الفقرات التي يقل معامل االرتباط 
، ثم تم حساب الثبات بطريقة كرونباخ الفا )0.25(لها عن

لألداة ككل، فيما ) 0.91(للفقرات المتبقية، وقد بلغت قيمته

، وأما )0.89) (23عدد فقراته (بلغت للمجال االجتماعي و
فقد بلغت قيمة معامل ) 10اته عدد فقر(المجال االقتصادي و

   ).0.87(الثبات
  :المعالجة االحصائية

  تم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسب اآللي باستخدام 
) 5(كبيرة جداً : ، ثم تم إعطاء األوزان التالية(spss)رزم 

درجات، ) 3(درجات، ومتوسطة ) 4(درجات، وكبيرة 
إلجابة عن أسئلة وقليلة درجتان، وقليلة جداً درجة واحدة، ول

،  T-testالدراسة تم استخدام األوساط الحسابية، واختبار 
  .واختبار التباين األحادي 
  :النتائج ومناقشتها

 لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي 
ما ترتيب العوامل االجتماعية في شيوع العنف : نصه

المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين؟ تم حساب 
المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري ألداء أفراد 

  .الدراسة على كل فقرة
  

  )2( الجدول
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء أفراد الدراسة على فقرات المجال االجتماعي

االنحراف المعياريالمستوىالمتوسط الحسابي  )الفقرة(العامل 
 927. كبيرة 4.36 الواسطة والمحسوبي

 1.022 كبيرة 4.26 التفكك األسري وتمرد األبناء
 1.193  كبيرة 4.14  انتشار الكحول والمخدرات

 1.063 كبيرة 4.13 ضعف الوازع الديني لدى االفراد
 1.131 كبيرة 4.10  الشللية والعشائرية في المدرسة والجامعة

 1.086 كبيرة 4.03 التأثر بالنمط الحضاري الغربي
 1.020 كبيرة 4.01دم التخلص من المجتمع القبليالعصبية وع

 1.199 كبيرة 3.87 تغير القيم والعادات االخالقية والدينية
 997. كبيرة 3.87  وجود فروقات طبقية في المجتمع

 1.041 كبيرة 3.86  نمط الصلحات العشائرية
 1.112 كبيرة 3.83 الشعور بالخوف والقلق واالحباط والعجز

 990. كبيرة 3.80  رد على حل المشكالتعدم قدرة الف
 1.148 كبيرة 3.71 الشعور بالقهر االجتماعي
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االنحراف المعياريالمستوىالمتوسط الحسابي  )الفقرة(العامل 
 1.188 كبيرة 3.71  االختالط بين الجنسين

 1.150 كبيرة 3.70  عدم حل النزاعات جذرياً
 1.180 كبيرة 3.61  العنوسة لدى الفتيات

 1.196 كبيرة 3.56  العمل بالجلوة العشائرية
 1.269 كبيرة 3.53  نسيةالشعور بالحاجة الج
 1.287 كبيرة 3.52  غياب اسس العدالة

 1.082 كبيرة 3.50  انتشار العمل بالقوانين العشائرية
 1.180متوسطة 3.47  الطالق وقانون الخلع

 1.262متوسطة 3.45  ضعف االنتما للوطن لصالح العشيرة
 1.193متوسطة 3.18  انسياق الجماعة وراء الفرد

  
وبعد ترتيب العوامل االجتماعية ) 2( الجدول  يالحظ من

جميعها حسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه من 
األعلى إلى األدنى كسبب للعنف المجتمعي من وجهة نظر 
الطلبة الجامعيين، فإن عامل الواسطة والمحسوبية احتل 

، وهذه )4.36(المرتبة األولى لمتوسط حسابي مقداره 
عديد من الدراسات واالستطالعات التي النتيجة تتوافق مع ال

أجريت في األردن عن مشكلة الفساد في المجتمع، التي أشار 
معظمها لسلبية هذا العامل على مختلف أوجه الحياة 

أما في المرتبة الثانية، فقد جاء . والنشاطات في األردن
عامل التفكك األسري وتمرد األبناء، ولمتوسط حسابي 

 عامل انتشار وتعاطي الكحول ، تاله)4.26(مقداره 
، أما فيما يتعلق )4.14(والمخدرات بمتوسط حسابي بلغ 

بعامل الشللية والعشائرية في المدرسة والجامعة، وهو 
مرتبط بالعملية التعليمية والتنشئة االجتماعية بشكل عام، فقد 
جاء بالمرتبة الخامسة من بين العوامل االجتماعية جميعها 

، ولمتوسط حسابي مرتفع، مقداره عامالً) 23(وعددها
، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات األردنية الحديثة )4.10(

التي ُأجريت للوقوف على أسباب العنف الطالبي في 
المؤسسات التعليمية، الذي قد يكون مؤشراً على ارتباط 
وتداخل موضوع العنف المجتمعي بالعنف الطالبي كمسبب 

ناحية، وكنتيجة واستمرارية للعنف له في بعض األحيان من 
كما يالحظ أن العوامل التي لها . المجتمعي من ناحية ُأخرى

عالقة مباشرة بموضوع العشائرية والقبلية، لم تأت بالمراتب 
األولى من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، كأسباب او مسببات 
للعنف المجتمعي ، األمر الذي قد يفسر بإيجابية دور 

ي المجتمع األردني من وجهة نظر الطلبة، على العشيرة ف
 الرغم من بعض السلبيات، وهذه النتيجة تتناقض مع دراسة

، إلتي اشار الطلبة بها الى الدور )2009(أبو قديس والشلبي
   .السلبي للعشيرة من وجهة نظر الطلبة 

ما ترتيب : " ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه
يوع العنف المجتمعي من وجهة العوامل االقتصادية في ش

؟ تم حساب المتوسطات الحسابية " نظر الطلبة الجامعيين 
واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على كل فقرة من 

  .فقرات المجال 
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  )3( الجدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على فقرات المجال االقتصادي 

االنحراف المعياريالمستوىالمتوسط الحسابي  الفقرة
 905. كبيرة 4.17  البطالة

 916. كبيرة 4.09  فوضى األسواق وعدم استقرار االسعار
 1.049 كبيرة 4.07  ازدياد أعداد الوافدين في االردن

 974. كبيرة 4.05  الفقر
 924. كبيرة 4.00  سيادة القيم المادية في المجتمع

 1.001 كبيرة 3.93اسب وظيفية غير عادلة لدى البعضتحقيق مك
 1.038 كبيرة 3.83  عدم المقدرة على الزواج

 1.155 كبيرة 3.83  تداعيات االزمة المالية العالمية
 1.237 كبيرة 3.58  تحميل الحكومة مسؤولية أحداث البورصة

 1.071 كبيرة 3.54  صعوبة الحصول على مسكن مالئم
  

ول أن مشكلة البطالة احتلت المرتبة  يالحظ من الجد
األولى من بين العوامل االقتصادية التي تسبب العنف 
االجتماعي في المجتمع األردني من وجهة نظر الطلبة 

، تاله عامل )4.17(الجامعيين، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
فوضى األسواق، وعدم إستقرار األسعار ولمتوسط حسابي 

مل الذي احتل المرتبة الثالثة من ، أما العا)4.09(مقداره 
وجهة نظر الطلبة الجامعيين كعامل مسبب للعنف 
االجتماعي، فهو ازدياد أعداد العمالة الوافدة إلى األردن، 
األمر الذي قد يؤكد وجهة نظر الطلبة باعتقادهم أن عامل 
البطالة يحتل المرتبة األولى من مجمل العوامل االقتصادية، 

ذه العوامل االقتصادية الثالثة التي احتلت ومن المالحظ أن ه

المراتب األولى، تؤدي جميعها إلى الفقر الذي احتل المرتبة 
وبالعودة ). 4.05(الرابعة وبمتوسط حسابي مرتفع مقداره 

إلى الجدولين السابقين يتضح أن العامل االقتصادي الذي 
احتل المرتبة األولى، جاء بالمرتبة الثالثة من بين مجمل 
العوامل االجتماعية واالقتصادية، حيث هناك عاملين 
اجتماعيين جاءا بمتوسط حسابي أعلى من أعلى متوسط من 

  . العوامل االقتصادية على الرغم من أهميته
ولمعرفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء 
أفراد الدراسة على كل مجال وللمجالين مجتمعين فقد تم حساب 

  ).4(ر من عدد الفقرات كما هو مبين في الجدولالوسط المتحر

  
  )4(الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على المجال االجتماعي، واالقتصادي، والكلي
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيعدد الفقرات المجال

 55233. 3.9105 10االقتصادي
 54433. 3.7902 23االجتماعي

 49692. 3.8281 33 الكلي
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أن العوامل للمجال االقتصادي ) 4(يالحظ من الجدول
مجتمعة حصلت على متوسط حسابي أعلى مما حصلت عليه 
العوامل االجتماعية مجتمعة، حيث جاء المتوسط الحسابي 

، في حين جاء للعوامل )3.91(للعوامل االقتصادية
مجالين االقتصادي واالجتماعي ، وبلغ لل)3.79(االجتماعية 
ويبدو أن تأثر أفراد المجتمع بالعوامل ). 3.82(مجتمعين

المادية االقتصادية له الدور األكبرفي أنماط سلوكهم، مما 
يكون قد أدى إلى إعتبار العوامل االقتصادية أكثر تأثيراً من 

  .العوامل االجتماعية
د فروق هل يوج: ولإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه
في ) α=0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 الجنس،:عوامل شيوع العنف المجتمعي تبعاً لمتغيرات
 الكلية،دخل األسرة،المعدل التراكمي، مكان السكن، اإلقليم،

حجم األسرة، المستوى الدراسي، مستوى تعليم كل من األب 
و  ، كما ه(T-Test)واألم؟ فقد تم استخدام اختبارات 

  ) .6،5،4(موضح في الجداول 
  
  )5(الجدول 

    للمقارنة بين متغير الجنس على كل مجال، والمجاالت مجتمعة(T-Test)نتائج اختبارات 
مستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنس  المجال

االجتماعي 12.90 20785.00ذكور
 11.99 27988.78اناث

484 3.310.001 

االقتصادي 5.46 20738.07ذكور
 5.44 27939.86اناث

484 3.570.001 

 مجتمعة 16.66 207123.19ذكور
 15.82 279128.66اناث

484 3.690.001 

  
أنه توجد فروق دالة إحصائياً ) 5(يالحظ من الجدول 

اب العنف في أسب )α=0.05( داللةعند مستوى داللة
المجتمعي تُعزى إلى الجنس، ولصالح اإلناث، وقد يفسر ذلك 

لكون الذكور في المجتمع هم األكثر ممارسةً للعنف مقارنة 
  .باإلناث

  
  )6(الجدول

    للمقارنة بين متغير مكان السكن على كل مجال، والمجاالت مجتمعة (T-Test)نتائج اختبارات 
مستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةاالنحراف المعياريسط الحسابيالمتوالعددمكان االقامة  المجال

االجتماعي 12.37 30387.09 مدينة
 12.78 18387.30 قرية

484 0.170.86 

االقتصادي 5.52 30339.20 مدينة
 5.53 18338.93 قرية

484 0.510.60 

  الكلي 16.36 303126.34 مدينة
 16.49 183126.28 يةقر

484 0.0390.96 
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أنه ال توجد فروق دالة احصائياً ) 6(يالحظ من الجدول 
في أسباب العنف المجتمعي ) α=0.05(عند مستوى داللة

   .تُعزى إلى متغير السكن 

  
  )7(الجدول

    للمقارنة بين متغير الكلية على كل مجال، والمجاالت مجتمعة (T-Test)نتائج اختبارات 
مستوى الداللةقيمة تدرجة الحريةاالنحراف المعياري الوسطالعددلياتالك  المجال

االجتماعي 24787.0412.85اإلنسانية
 23987.3112.18العلمية

484 0.240.86 

االقتصادي 24739.235.39اإلنسانية
 23938.975.66العلمية

484 0.510.61 

 الكلي 247126.3116.65اإلنسانية
 239126.3416.16العلمية

484 0.020.98 

  
أنه ال توجد فروق دالة احصائياً ) 7(يالحظ من الجدول

  . في أسباب العنف المجتمعي تعزى لمتغير الكلية
ولمعرفة إن كان هنالك فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

في أسباب شيوع العنف المجتمعي  تبعاً ) α=0.05(داللة
تم استخدام تحليل التباين األحادي، والجدول التالي لإلقليم، 

  .يوضح ذلك) 8(رقم
  
  )8(الجدول

  نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير اإلقليم
مستوى الداللةFقيمةمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين  المجال

 611.543. 95.98 2 191.96 بين المجموعات
   156.99 483 75828.17داخل المجموعات

االجتماعي

    485 76020.13 الكلي
 427.653. 13.06 2 26.12 بين المجموعات
   30.57 483 14769.52داخل المجموعات

االقتصادي

    485 14795.64 الكلي
 643.526. 173.16 2 346.32 بين المجموعات
   269.30 483 130074.65داخل المجموعات

  الكلي

    485 130420.98 الكلي
  

أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ) 8(يالحظ من الجدول
لمتغير اإلقليم، حيث تتكون ) α=0.05(عند مستوى داللة

األقاليم الثالثة في األردن من أربع محافظات لكل إقليم، 

ويكاد قاطنوها جميعاً يتشابهون بالظروف االجتماعية 
هذا ما تؤكده نتائج تحليل التباين واالقتصادية العامة، و

االحادي لمتغيري حجم األسرة ومستوى الدخل، والذين لم 
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  ) . 9،10(الجدولين ذوات األرقام يؤشرا ألية فروق دالة إحصائياً، وكما هو موضح في 
  

  )9(الجدول 
   نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير حجم األسرة

مستوى الداللةFقيمةمتوسط المربعاتدرجة الحريةتمجموع المربعا  مصدر التباين  المجال

 801.493. 125.78 3 377.33 بين المجموعات
   156.93 482 75642.79داخل المجموعات

 االجتماعي

    485 76020.13 الكلي
 436.727. 13.34 3 40.02 بين المجموعات
   30.61 482 14755.62داخل المجموعات

 االقتصادي

    485 14795.64 يالكل
 717.542. 193.13 3 579.40 بين المجموعات
   269.38 482 129841.58داخل المجموعات

المجاالت مجتمعة

    485 130420.98 الكلي
 

  
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ) 9(يالحظ من الجدول

في أسباب العنف المجتمعي ) α=0.05(عند مستوى داللة
  .ير حجم األسرةتُعزى إلى متغ

  
 )10(الجدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي لمتغيرالدخل
مستوى الداللةFقيمة متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين  المجال

 409.803. 64.34 4 257.38 بين المجموعات
   157.51 481 75762.74داخل المجموعات

االجتماعي

    485 76020.13 الكلي
 1.354.249 41.18 4 164.72 بين المجموعات
   30.41 481 14630.92داخل المجموعات

االقتصادي

    485 14795.64 الكلي
 561.691. 151.33 4 605.32 بين المجموعات
   269.88 481 129815.66داخل المجموعات

  الكلي

    485 130420.98  الكلي
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أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ) 10(يالحظ من الجدول
في أسباب العنف المجتمعي ) α=0.05(عند مستوى داللة

  .تُعزى لمتغير دخل األسرة 
ولمعرفة فيما إذا كانت هنالك فروق دالة إحصائياً عند 

في أسباب العنف المجتمعي حسب ) α=0.05(مستوى داللة
اين متغير المستوى الدراسي، فقد تم استخدام تحليل التب

  ).11(األحادي، كما هو موضح في الجدول

  
 )11(الجدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير المستوى الدراسي
مستوى الداللةFقيمةمتوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين  المجال

 2.656.048 412.085 3 1236.255 بين المجموعات
   155.153 482 74783.878عاتداخل المجمو

االجتماعي

    485 76020.134 الكلي
 3.495.016 105.013 3 315.038 بين المجموعات
   30.043 482 14480.610داخل المجموعات

االقتصادي

    485 14795.648 الكلي
 3.463.016 917.184 3 2751.551 بين المجموعات
   264.874 127669.430482داخل المجموعات

  الكلي

    130420.981485 الكلي
  

أنه يوجد أثر لمتغير المستوى ) 11(يالحظ من الجدول
االجتماعي واالقتصادي كالً على : الدراسي على المجالين

حدة، وكذلك على المجالين مجتمعين، ولمعرفة موقع الفروق 

تم استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، كما هو مبين في 
  ).12،13،14 (الجداول

  
   )12(الجدول 

  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على المجال االجتماعي
رابعة فأكثر ثالثة اولى ثانية  المتوسط الحسابي المستوى الدراسي

*3.88  *3.29  85.12  أولى 
 88.41  ثانية    
 87.71  ثالثة    
 89.00  رابعة فأكثر    

  احصائياًالفرق بين المتوسطين دال * 
  
  
  
  



،א א מ   2011، 1العدد ، 4المجلّد א

-17- 

   )13(الجدول 
  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على المجال االقتصادي

رابعة فأكثر ثالثة اولى ثانية  المتوسط الحسابي المستوى الدراسي
*1.99  *1.67  38.13  أولى 

 39.80  ثانية    
 39.05  ثالثة    
 40.12  رابعة فأكثر    

  صائياًالفرق بين المتوسطين دال اح* 
  
   )14(الجدول 

  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على المجالين مجتمعين
رابعة فأكثر ثالثة اولى ثانية  المتوسط الحسابي المستوى الدراسي

*5.82  *4.95  123.30  أولى 
 128.25  ثانية    
 126.87  ثالثة    
 129.12  رابعة فأكثر    

  ائياًالفرق بين المتوسطين دال احص* 
  

أن هناك فروقاً ذات ) 13،12،14(يالحظ من الجداول 
لمتغير المستوى ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة

الدراسي، وذلك بين الطلبة من المستوى الدراسي سنة أولى 
وأقرانهم من المستوى الدراسي في السنة الثانية والرابعة 

ي واالقتصادي االجتماع: فأكثر ولصالحهما، وعلى المجالين
كالً على حده، وعلى المجالين مجتمعين، بمعنى أن الطلبة 
في المرحلة المتأخرة من وجودهم على مقاعد الدراسة 
الجامعية يعتقدون، ويظهرون للعوامل االجتماعية 
واالقتصادية أثراًً، وبتقدير أعلى في تسببها للعنف المجتمعي، 

خاصة إذا عرفنا مقارنة مع الطلبة في المستويات األولى، 
أن الطلبة في مستوى السنة األولى، لم يكن قد مضى على 
التحاقهم بالجامعة سوى شهرين، األمر الذي قد يعني أنهم لم 

يتخلصوا بعد من المفاهيم التربوية التي كانت سائدة في 
المدرسة، مقارنة بالجامعة، وهذا قد يفِسر شيوع العنف 

 من شيوعه في المدارس، الطالبي في الجامعات أكثر بكثير
إضافة لعامل العمر، والخبرة، وتنوع طبيعة المحاضرات 

ويمكن . الجامعية مقابل ما هو موجود ومتاح في المدرسة
اإلشارة إلى تحسن مستوى النضج االجتماعي واألخالقي، إذ 
تطغى على الفرد في مراحل التعليم الجامعي، األخالقيات 

 مصالحة، ويفسرون السلوك القائمة على فهم اآلخر وإدراك
  .األخالقي تبعاً لمبادئ معرفية أكثر رقياً

أما فيما يتعلق بمتغير المعدل التراكمي، فقد تم استخدام 
  ).15(تحليل التباين األحادي،  وكما هو واضح في الجدول 
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  )15(الجدول 
  نتائج تحليل التباين األحادي  لمتغير المعدل التراكمي

مستوى الداللةFقيمة متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات  لتباينمصدر ا  المجال

 2.452.033 378.592 5 1892.959 بين المجموعات
   154.432 480 74127.174داخل المجموعات

 االجتماعي

    485 76020.134 الكلي
 2.880.014 86.185 5 430.924 بين المجموعات

   29.927 480 14364.724وعاتداخل المجم
 االقتصادي

    485 14795.648 الكلي
 3.025.011 796.835 5 3984.175 بين المجموعات
   263.410 126436.807480داخل المجموعات

المجاالت مجتمعة

    130420.981485  الكلي
  

  
بأنه توجد فروق دالة إحصائياً ) 15(يالحظ من الجدول 
 التراكمي، ولمعرفة الفرق الدال تُعزى لمتغير المعدل

إحصائياً، تم استحدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، وكما 
  ).17،16،18(هو مبين في الجداول 

  
  )16(الجدول 

  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على المجال االجتماعي
 الوسط الحسابي  التقدير مستجد ضعيف مقبول  جيد جيد جدا  ممتاز
 85.62  مستجد    2.2*    

*10.02 *7.36 *4.74  83.08 ضعيف   
 88.57  مقبول      
 87.82  جيد      
 90.44 جيد جدا      
 93.10  ممتاز      

  الفرق بين المتوسطين دال احصائياً* 
  

وجود فرق دال إحصائياً بين الطلبة ) 16(يالحظ من الجدول 
سجلوا في الجامعة ، كونهم )مستجد(ممن لم يتضح بعد تقديرهم 

حديثاً على الفصل الدراسي األول، وبين الطلبة الذين تقديرهم 
جيد، ولصالح الطلبة الذين تقديرهم جيد، بمعنى أن الطلبة الذين 
تقديرهم جيد جاءت تصوراتهم لدور هذه العوامل في شيوع 
ظاهرة العنف المجتمعي أعلى من الطلبة الذين لم يتحدد تقديرهم 

، كما تبين وجود فرق دال إحصائياً )مستجدون(عد األكاديمي ب
بين الطلبة الذين تقديرهم ضعيف من جهة والطلبة ذوي التقدير 
جيد، وجيد جداً، وممتاز من جهة ُأخرى، بمعنى أنه كلما ارتفع 
التقدير لدى الطلبة أعطوا دوراً أكبر للعوامل االجتماعية في 

لك اعتماداً على ويمكن أن يفسر ذ. تسببها للعنف المجتمعي
  .الخبرات الواسعة التي يتعرضون لها خالل الحياة الجامعية
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  )17(الجدول 
  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على المجال االقتصادي

 المتوسط الحسابي المعدل التراكمي مستجد ضعيف  مقبول جيد جيد جدا  ممتاز
*4.13    *1.72  38.17  مستجد  
 38.00  ضعيف      4.3*

 39.89  مقبول      
 39.68  جيد      
 39.97  جيد جدا      
 42.30  ممتاز      

  الفرق بين المتوسطين دال احصائياً* 
  

أن موقع الفروق بالنسبة للعوامل ) 17(يتبين من الجدول
االقتصادية جاء بين الطلبة الذين تقديرهم لم يتحدد 

) مقبول(م من جهة والطلبة الذين تقديره) مستجد(بعد
  .من جهة أخرى ولصالح التقدير األعلى) ممتاز(و

  
  )18(الجدول

  نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية على المقياس الكلي 
 المتوسط الحسابي المعدل التراكمي مستجد ضعيف مقبول جيد جيد جدا  ممتاز

*11.53 *6.54  *4.7 *2.79  123.87  مستجد 
*14.32  121.08  ضعيف     9.33*

 128.57  مقبول 4.7*     
 127.50  جيد      
 130.41  جيد جدا      
 135.40  ممتاز      

  الفرق بين المتوسطين دال احصائياً* 
  

يالحظ من الجدول أنه وبشكل عام تزداد تقديرات الطلبة 
لدور العوامل االجتماعية واالقتصادية في العنف المجتمعي 

لطالب، وقد تُفسر هذه النتيجة في بزيادة التقدير األكاديمي ل
ضوء النتائج الموضحة في الجدولين ذوات 

، التي تؤكد على أهمية الخبرات الجامعية )16،17(األرقام

  .في وعي الطلبة بالعوامل المسببة للعنف
وللكشف عن أثر متغيري تعليم كل من األب واألم في 

ألحادي، أسباب العنف المجتمعي، تم استخدام تحليل التباين ا
  ) . 19،20(كما هو مبين في الجدولين 
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  )19 ( الجدول
  نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير تعليم األب

مستوى الداللةFقيمةمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين  المجال

 1.504.200 234.716 4 938.864 بين المجموعات
   156.094 481 75081.270جموعاتداخل الم

االجتماعي

    485 76020.134 الكلي
 1.706.147 51.742 4 206.969 بين المجموعات
   30.330 481 14588.679داخل المجموعات

االقتصادي

    485 14795.648 الكلي
 1.849.118 493.747 4 1974.989 بين المجموعات
   267.039 128445.993481داخل المجموعات

  الكلي

    130420.981485 الكلي
 

  .إحصائياً لمتغير مستوى تعليم األببأنه ال توجد فروق داله ) 19(يالحظ من الجدول
  

  )20(الجدول 
 نتائج تحليل التباين األحادي لمتغير تعليم األم

داللةمستوى الFقيمة متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين  المجال

 1.689.151 263.315 4 1053.261 بين المجموعات
   155.856 481 74966.872داخل المجموعات

االجتماعي

    485 76020.134 الكلي
 700.592. 21.416 4 85.666 بين المجموعات
   30.582 481 14709.982داخل المجموعات

االقتصادي

    485 14795.648 الكلي
 1.088.362 292.232 4 1168.927 مجموعاتبين ال

   268.715 129252.054481داخل المجموعات
  الكلي

    130420.981485 الكلي
  

بأنه ال توجد فروق داله ) 20(يالحظ من الجدول
  .إحصائياً لمتغير مستوى تعليم األم

  :ملخص النتائج
أهم العوامل االجتماعية المسببة للعنف المجتمعي  -1

الواسطة والمحسوبية، : ظر الطلبة الجامعينمن وجهة ن
والتفكك األسري وتمرد األبناء، وانتشار الكحول 

  .والمخدرات، وضعف الوازع الديني
أهم العوامل االقتصادية المسببة للعنف المجتمعي  -2
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البطالة، وفوضى األسواق : من وجهة نظر الطلبة الجامعين
 .ين، والفقروعدم استقرار األسعار، وازدياد أعداد الوافد

المستوى : يوجد أثر دال إحصائياً لمتغيرات -3
الدراسي، والمعدل التراكمي، والجنس على أسباب العنف 

 .المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين 
: ال يوجد أثر دال إحصائياً لبقية متغيرات الدراسة -4

مستوى تعليم كل من األب واألم، ودخل األسرة، وحجمها، 
 . السكن، والكلية واإلقليم، ومكان
  :التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحث يقدم التوصيات 
  :اآلتية

 ضرورة إشراك الشباب، خاصة طلبة الجامعات في -
مختلف المداوالت العلمية والشعبية لموضوع العنف 

  .المجتمعي، واالستماع آلرائهم واألخذ بها
اصة  زيادة الدور التوعوي للمؤسسات التعليمية، خ-

  .الجامعات في توضيح مخاطر العنف المجتمعي
االجتماعية، التي - اجراء المزيد من الدراسات النفسية-

تتطرق للعوامل األخرى التي قد يكون لها دور مؤثر في 
وسائل اإلعالم، ودور الجهات : مثل: العنف المجتمعي

   .الرسمية، وطبيعة القوانين واالنظمة والتشريعات، وغيرها
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Economic and Social Factors of Societal Violence from University Students’ Perspective 
 

Hashem M. Al-Taweel* 

ABSTRACT 
 
This study aims at delineating university students’ opinions concerning the factors of the spread of societal 
violence in the Jordanian society and the impact of certain economic and social factors on the spread of 
this phenomenon. To this end, a questionnaire was purposely developed after evidence of validity and 
reliability was provided. The study sample consists of 486 students from the eight colleges of Al-Hussein 
Bin Talal University, Jordan. The study was conducted during the first semester of the academic year 
2009/2010. 
Findings have uncovered several crucial points concerning the spread of societal violence and the factors 
influencing it. First, mediation and patronage are the most influential factors influencing societal violence. 
Second, unemployment, the increasing number of foreign labor, market anarchy and prices instability are 
among the top factors of societal violence. Third, tribal factors play a minor role in terms of the spread of 
societal violence. Fourth, there are statistically significant differences in  perceptions of societal violence 
factors attributed to the student’s academic level and average on each aspect (social or economic) and on 
both aspects, together. Finally, no statistically significant differences have been reported in terms of gender 
or family income or size and their relationship with societal violence.            

Keywords: Societal Violence, University Students, Jordan. 
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