
 ----------- IJSSR املتخصصةالنوعية للبحوث اجمللة الدولية  ------------

- 07 - 
 (م  7002العدد األول ، مايو ،  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة على العنف الطالبي  أثر مشاهدة
 اجلامعي يف اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال

The impact of watching cartoons in childhood at the university 
student violence in Jordanian universities in the territory of the 

North 
 إعداد

                                          روزانا جورج سايس                               عبي حممد يوسف الز    
 وزارة الرتبية والتعليم        كليات اخلليج للعلوم االدارية واالنسانية

 األردن                                          حفر الباطن    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أثر مشاهدة الرسوم المتحركة في مرحلة الطفولة على العنف الطالبي الجامعيالعنوان:
في الجامعات األردنية في إقليم الشمال

المجلة الدولية للبحوث النوعية المتخصصةالمصدر:

الزعبي، محمد يوسفالمؤلف الرئيسي:

سايس، روزانا جورج نجيب(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

ع1المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2017التاريخ الميالدي:

المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشريةالناشر:

مايوالشهر:

28 - 12الصفحات:

:MD 908861رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearch, HumanIndexقواعد المعلومات:

علم النفس التربوى، الرسوم المتحركة، مرحلة الطفولة، التنشئة االجتماعية، العنفمواضيع:
الطالبي، طالب الجامعات، االردن

https://search.mandumah.com/Record/908861رابط:

© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/908861


 ----------- IJSSR املتخصصةالنوعية للبحوث اجمللة الدولية  ------------

- 07 - 
 (م  7002العدد األول ، مايو ،  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة على العنف الطالبي  أثر مشاهدة
 اجلامعي يف اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال

The impact of watching cartoons in childhood at the university 
student violence in Jordanian universities in the territory of the 

North 
 إعداد

                                          روزانا جورج سايس                               عبي حممد يوسف الز    
 وزارة الرتبية والتعليم        كليات اخلليج للعلوم االدارية واالنسانية

 األردن                                          حفر الباطن    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ----------- IJSSR املتخصصةالنوعية للبحوث اجمللة الدولية  ------------

- 03 - 
 (م  7002العدد األول ، مايو ،  ) 

 

ملتحركة يف مرحلة الطفولة على العنف الطالبي أثر مشاهدة الرسوم ا
 اجلامعي يف اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال

 امللخص
أثر مشاهدة الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب اجلامعي يف اجلامعات األردنية يف إقليم هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن      

الطلبة املسجلني للفصل الدراسي طالبا وطالبة من طلبة اجلامعات احلكومية واخلاصة يف إقليم الشمال من ( 4141)من  تكونت عينة الدراسة. الشمال
 .3142/3141األول من العام الدراسي 

مساتو  مانخف  جاود و أشاارت النتاا إ إىل . مقياس أثر مشااهدة الرساوم املتحركاة علاى العنافو مقياس العنف الطاليب، : استخدم يف الدراسة أداتني    
 (.اللفظي)األبرز هو العنف للعنف اللفظي واجلسدي لد  طلبة اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال؛ إال أن 

العناااف )يف  اااال الدراساااة و ، (اجلااان )تبعاااات ملت ااا  ( العناااف اللفظاااي)كماااا بينااات النتاااا إ عااادم وجاااود فااارو   ات داللاااة إحصاااا ية يف  اااال الدراساااة       
، (الكلياة)تبعاات ملت ا  ( العناف اللفظاي والعناف اجلسادي)إضافة إىل عدم وجود فرو   ات داللة إحصاا ية يف  ااالت الدراساة . حل الذكورلصا( اجلسدي

تبعاات و ،  انإنا ووجود فرو   ات داللة إحصا ية يف أثر مشاهدة الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب اجلامعي تبعات ملت   اجلن  لصاحل
 .ملت   الكلية لصاحل الكلية العلمية

 .األردنيةالجامعات _ العنف الطالبي _ الطفولة _ الرسوم المتحركة : الكلمات المفتاحية

The impact of watching cartoons in childhood at the university student violence in 

Jordanian universities in the territory of the North 

Mohammed Alzoubi  &   Rozana Sayess  

Abstract 

    This study aimed at investigating the effect of watching cartoons in childhood at the university students` violence in 

Jordanian universities in the north territory. The study sample consisted of (1494) students from public and private 

universities in the territory north who enrolled the first academic semester of the year 2013/2014. 

   The tools used in the study were: a measure of student violence, and a measure of the impact of watching animated 

cartoons on violence. Results indicated the presence of a low level of verbal and physical violence at the Jordanian university 

in the territory of the north; however, the most prominent is the verbal violence. 

     The results also showed that there were no statistically significant differences in the verbal violence due to gender 

variable, and in the physical violence in favor of males. In addition, no significant statistical differences in the areas of study 

(verbal violence and physical violence) due to the college variable, and the presence of statistically significant differences in 

the impact of watching cartoons in childhood at the university students` violence due to the gender variable in favor of 

females, and due to the college variable in favor of scientific college. 

 

Key words: cartoons _ childhood _ student violence _ Jordanian universities 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 :المقدمة

يعااد العنااف ماان الظااواهر األك اار سااوعتا والاا  سااارعت يف     
االنتشاااار يف اجلامعاااات األردنياااة الااا  رلااات إىل وقااات قريااا  
م ااااااال لالنوااااابا؛ والرصاااااانة؛ حيااااا   ولااااات اجلامعاااااات إىل 
سااحات للعناف بونواعااخ املختلفاة يعتادي فياااا الطالا  علااى 

علااى لتلكااات ومرافاات جامعتااخ الاا   زمااالعه ومدرساايخ، وحااى
ولااا ال شااه فيااخ أن هااذه . ينااال مناااا علمااخ وأقالقااخ وقيمااخ

الظاااااااهرة جاااااااعت نتيجااااااة  موعااااااة ماااااان العواماااااال كالفوضااااااى 
االجتماعية، والكبت، واحلرمان، واخلوف، والشعور باخلطر، 
والظاااروف االقتصاااادية والسياساااية انيطاااة والتنشااا ة األسااارية، 

عااالم الاا  كاناات ومااا زالاات ماان أك ااار إضااافة إىل وسااا ل انإ
 .العوامل توث ا يف نشوع السلوك العدواين لد  األفراد

 انإنسان عرفاا إنسانية اجتماعية مشكلة العنف ويعد       
 من ختتلف وأشكال بصور ميارس إنخ إ  بدع اخلليقة؛ منذ

 واألعراف، والتقاليد، العادات، آقر باقتالف إىل  تمع
 واألنظمة وانإنسانية، روف االجتماعيةوالظ واألزمنة،
 الواحد اجملتمع يف العنف ووطوتخ شدة وختتلف .السياسية
 وكذله ووعيام وثقافتام، أفراده  ور درجة باقتالف
فيخ، كما  احلياة وأمنا؛ االجتماعية الطبقات باقتالف
 يعد كان فما الزمنية الفرتة باقتالف للعنف النظرة ختتلف
 آقر زمن يف كذله يكون ال قد زمن معني يف عنفات 
 (3114الصرايرة، )

 تكون قد الظاهرة هذه أن إىل الدراسات وأشارت       
 واالقتصادية، االجتماعية، املشكالت مواجاة ناجتة عن

 املخدرات وانتشار والبطالة، بالفقر والسياسية املتعلقة
 عن ناجتة الروحية بونواعاا، كما قد تكون واملشروبات

 وإدارهتا، املؤسسة الرتبوية كسياسة النظام، يف اقليةد عوامل
 والتفاعل التدريسية، اهلي ة وأعواع الطلبة بني التفاعل وكيفية
 ميارس الذي الطال  يشعر ال فقد؛ أنفسام الطلبة بني

 بدور يقوم بونخ وهو يشعر ميارسخ، ألنخ بالذن  العنف
 ملكانة ات لذاتخ، و قيق وإثباتات  حقوقخ، عن دفاعات  رجويل،

( 3112الزيود و احلباشنة، )أقرانخ  بني مرموقة اجتماعية
و  Bierman ،4441( )Wiley( )3112الصاحل، )

Sons ،3114) 

بدراسة حول مستويات  (3114الفقااع، )فقد قام      
امليل إىل العنف والسلوك العدواين لد  طلبة جامعة 

والكلية فيالدلفيا وعالقتاا االرتباطية مبت  ات اجلن  
تومنت . واملستو  التحصيلي وعدد أفراد األسرة ودقلاا

الدراسة األس  النفسية واالجتماعية والفسيولوجية للعنف 
والسلوك العدواين؛ حي  بني الباح  دوافع السلوك 
انإنساين ومصادر الدوافع العدوانية، مث  كر صور العنف 

، و كر أهداف العنف الشخصية عند الشباب، الطاليب
قدم الباح  نتا إ استبانة طبقت على طلبة جامعة و 

فيالدلفيا يف األردن  اكرا أهم السمات ال  تصطبغ هبا 
كما تومنت الدراسة قطوات إصالح ، شخصية الفرد

وبني الباح  صور العنف واألس  النفسية . السلوك
واعتبارها عوامل مؤثرة يف ، واالجتماعية والفسيولوجية للعنف

 .ة إىل العنف والسلوك العدواين عند الطلبةدرجة ميل الطلب

 ال  واألحبا  انإحصا يات والدراسات دلت وقد    
 األمنا؛ انتشار هذه تزايد على املوضوع هذا تناولت

العمرية  الف ة من الشباب شرحية بني وقاصة السلوكية،
 ف ات بني من األك ر تعدادات  الف ة وهي سنة (25-15)

جموعة من الت  ات اجلسمية والعقلية اجملتمع وال  تتصف مب
 من بخ ملا متتاز للمجتمع، انركة الف ة أهنا كما والنفسية،
( Whittington ،4441)والطموح  القوة مظاهر

  (3113طال ، )

العناااف الطااااليب بوناااخ أمناااا؛ ( 3112)ويعااارف احلوامااادة     
سااااالوكية هجومياااااة أو قارياااااة ضاااااد ا قااااارين تشاااااتمل انإياااااذاع 

انإسااااعة النفساااية أو االسااات الل االقتصاااادي أو اجلسااادي او 
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إتاااالف املمتلكاااات الااا  يقاااوم هباااا الطلباااة ضاااد زمالعهااام أو 
 .مدرسيام أو االعتداع على قوانني اجلامعة ولتلكاهتا

 الو ط بونخ استخدام (4442جرادات، )كما يعرفخ         
 مان للقاانون مطاابت غا  أو مشاروع غا  اساتخدامات  القوة أو

 .فرد ما  إرادة على وث الت شونخ

فيعرفخ بونخ مجلة من املمارسات  (3114الصرايرة، )أما      
انإيذا ياااة الااا  ميارسااااا الطلباااة يف املؤسساااات التعليمياااة والااا  
تلحاات الواارر بااالزمالع أو املدرسااني وانإداريااني أو مبمتلكاااهتم 
الشخصاااية أو املرافااات العاماااة هبااادف إياااذاعهم وإحلاااا  الوااارر 

 .تقام منامهبم واالن

 سلوك كل بونخ العنف (3112الشامي، ) ويعر ف      
 التاديد أو القوة استخدام يتومن أو لفظي فعلي

 با قرين، أو بالذات األ   والورر نإحلا  باستخداماا
 هبذا والعنف .أهداف معينة لتحقيت املمتلكات وإتالف
 ض ط على لارسات ينطوي لفظيا أو فعليات  سلوكات  يكون
 السلوك العنيف أن كما خمتلفة، بوسالي  معنوي أو نفسي
أو  علنيات  منظم، غ  أو منظمات  مجاعيات  أو فرديات  يكون قد
اجملتمع  سلوك على قارج هدام سلوك كما أنخ  .سريات 

 أو لخ بزميل األ   نإحلا  الطال  بخ يقوم وتقاليده،
 من السخرية قالل من أو اجلرح، طريت آقر عن بشخص

 ا قرين، إيذاع يف الرغبة عن وهو يكشف الشخص، هذا
 . عليام النفو  وفرض

وبنااع علااى ماا ساابت يعارف الباح ااان العناف اجلااامعي         
بوناااخ كااال لارساااة مؤ ياااة لفظياااا أو بااادنيا أو نفسااايا أو ماديااااا 
تُلَحاااااات بااااااا قرين ماااااان الاااااازمالع واملدرسااااااني أو باملمتلكااااااات 

وإحلااا  الواارر  الشخصااية واجلامعيااة هباادف االيااذاع واالنتقااام
با قرين ويكون هلا تاوث ات سالبية علاى حيااهتم يف  ااالت 

 .خمتلفة أكادميية واجتماعية ومادية

 التصرفات أن (Banadura ،4412)باندورا  وير      
 عملية  ت بل تكونت مورثة، مواقف أو أشياع  رد ليست
 والفوضى البي ية، و الوراثية العوامل من العديد تفاعل
 إىل للوصول النشا؛ اهلادف يصبح تماعية؛ فعندمااالج
 إىل تلقا يات  النشا؛ يتحول مستحيالت، فياا املرغوب ال اية

 احلل أنخ على دا مات  العنف والعدوانية؛ حي  يظار العنف
 ال عندما قص ة، لفرتة ولو لصاحبخ بالنسبة جناعة األك ر
 .أمامخ متاحة أقر  سبل أو منفذ هناك يبقى

الزنااد و أبااا )تصاانيف أشااكال العنااف الطاااليب إىل  وميكاان   
 :(3114أبو عليا، ( )4414بدر، ( )3112بكر، 

ويقسااام إىل : أشاااكال العناااف حسااا  القاااا مني باااخ (4
عنف فردي يصادره الفارد لفظياا أو بادنيا أو مادياا 
جتاه نفسخ أو ا قرين مساببا أ   ماادي أو بادين 
ماااان طالاااا  علااااى آقاااار، وعنااااف مجاااااعي يتواااامن 

 ي تااادم ي جلماعاااة أو لتلكاااات أو سااالوك عشاااوا
 .أشياع، ويكون بدنيا أو نفسيا أو كالمها معا

ويقسااام : أشااكال العناااف حساا  مااان يقااع علااايام (3
إىل عنااااف ضااااد الاااازمالع، وعنااااف ضااااد املدرسااااني، 

 .وعنف ضد املمتلكات
ويقسااام : أشاااكال العناااف حسااا  وساااا لخ وأدواتاااخ (2

إىل عناف معناوي وهااو كال فعال مااؤ  نفسايا كعاادم 
الااارف  مااان قبااال ا قااارين أو انإ الل  االهتماااام أو

أو االسااااااااات الل، أو لفظياااااااااا كالشاااااااااتم واملخاطباااااااااة 
بصااااوت صااااار  والوصااااف بصاااافات سااااي ة مااااع مااااا 
يرافاات  لااه ماان مظاااهر ال واا  والوعيااد، وعنااف 
جساااادي مااااادي كالوااااارب والاااارف  وشااااد الشاااااعر 

 .والع  واخلنت والقتال بالسالح
ا وتتعدد صور العنف الطاليب يف اجلامعات، فمنا    

البسيط الذي ال يتعد  الشتم والصرا ، ومناا الشديد 
وميكن تقسيم أمنا؛ العنف من . الذي يصل إىل حد القتل

 :حي  الوسا ل واألدوات إىل ما يلي
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 :العنف البدني أو الجسدي -أ 

وهو السلوك العنيف املوجخ حنو الذات، أو ا قرين 
نإحدا  األمل واأل   أو املعاناة للشخص ا قر، ومن 

  لة هذا النوع من العنف الورب أو الدفع أو الركلأم
 .(3112الطيار، )

أن العنف  (Shannon, 2006)ويش  شانون 
اجلسدي قد يكون فرديات أو مجاعيات، وهو يتومن مجيع 
السلوكات ال  متارس باستخدام احلركة اجلسدية يف االعتداع 

 .على ا قرين أو األشياع كالورب، والركل، وشد الشعر

 :لعنف اللفظيا -ب 
وهو هتديد ا قرين وإيذاؤهم عن طريت الكالم، 
واأللفاظ البذي ة النابية، واالستازاع والتاكم والسخرية، 
وعادة يسبت العنف اللفظي العنف الفعلي واجلسدي، 
ويكون القصد منخ يف هذه احلالة الكشف عن قدرات، 
وإمكانات ا قرين، قبل انإقدام على توجيخ العنف 

 .(4442اخلريف، )ضدهم اجلسدي 
ويتم ل هذا النوع من العنف أيوا بالقذف بالسوع، 
أو التاديد أو انإكراه، وانإعجاب بالنف ، أو رفع الصوت 
يف املمرات، والصرا  وإعاقة حركة ا قرين أثناع املرور 

 (.3112العرود،)

 (:الداللي أو الرمزي)العنف التسلطي  -ج 

ستخدام طر  ويقصد بخ التمتع باستخدام العنف وا
تعب ية أو رمزية للتعب  عنخ،  د  نتا إ نفسية وعقلية 
واجتماعية لد  املوجخ حنوه العنف، ورمبا ينفذ بطر  غ  
لفظية كاحتقار ا قرين، أو توجيخ انإهانة هلم، كاالمتناع 
عن النظر إىل الشخص الذي ال يكن لخ العداع، أو النظر 

 .(3111آل رشود، ) ه إليخ بطريقة تدل على ازدرا خ و ق

وميكن القول إن مظاهر العنف السابقة ميكن أن 
توقذ شكالت مباشرات يوجخ فيخ العنف إىل موضوع العنف 

األصلي امل   الستجابة العنف، كذات املدرس، أو انإداري، 
أو الطال ، أو شكالت غ  مباشر يوجخ فيخ العنف إىل أحد 

ي   املدرس طالبات يتسم رموز املوضوع األصلي، فم الت عندما 
بالعنف، وال يستطيع هذا الطال  توجيخ عنفخ إىل املدرس 
 اتخ ألي سب  من األسباب؛ يوجخ العنف حين ذ إىل أي 

 .(3112الطيار، )شيع قاص هبذا املدرس 

وللعناااااااف أساااااااابابخ ودوافعاااااااخ، ومعرفااااااااة هاااااااذه األسااااااااباب      
وانإحاطااااة هبااااا يسااااال عمليااااة فااااام الظاااااهرة ووضااااع احللااااول 

و  Wright)املناساااابة للحااااد مناااااا، وقااااد قساااام الباااااح ون 
Fitzpatrick ،3112( ) ،أسااااااااااباب  (3112الشاااااااااااري
 :العنف إىل ما يلي

ال را ز،  على وهي مبنية :النفسية والعوامل األسباب )أوالا 
؛ واالكت اب والقلت، وانإحبا؛، النفسية، والعقد والعواطف،

 وال مامالت  يكون وعندما بانإحبا؛ الطال  يشعر فعندما
 يراد غاية التعليم وبشخصيتخ، ويصبح بخ اهتمامات  جيد

 فقط، العلمية على النواحي الرتكيز ويكون إلياا، الوصول
وعدم  حياة الطال ، يف األقر  النواحي جتاهل ويتم
الشعور  لديخ يولد  له فإن وميولخ، بقدراتخ هتماماال

 وبني خبين  ول عوا ت لوجود واالنفعال والتوتر بال و 
 سواعت  العنف، سلوك لارسة إىل بخ يؤدي لا  قيت أهدافخ؛

 ض وطخ يفرغ  له بون لشعوره  اتخ على ا قرين أو على
الطال ،  انسجام عدم على يدل كما أن القلت. وتوتراتخ
 بخ، يشعر الذي اخلوف حولخ بسب  من مع ارتياحخ وعدم

 الشعور ىلإ بخ التوافت ويؤدي عدم من حالة يف وجيعلخ يعيش
 .العنف لارسة باالكت اب وبالتايل

 كل يف وتتم ل: االجتماعية والعوامل األسباب (ثانياا 
وقد  .السكين وانيط األسرة، من بالفرد الظروف انيطة

 يف ل لة تويت العنف مصادر أن إىل الدراسات أشارت
 ومجاعة انإعالم، ووسا ل انلي، واملدرسة واجملتمع األسرة
 ترتاوح األسرة نطا  ففي ة؛املؤسس بي ة عن فوالت  ،الرفا 
 حد إىل يصل قد العنف الذي بني لألبناع ا باع معاملة
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  ملبدأ طبقات ، و حد التسي  يبلغ قد الذي والتدليل انإرهاب،
 والويت انإحبا؛ والكبت رواس  فإن "العنف يولد العنف"

 قد يف شكل  له بعد لتظار األبناع داقل ترتاكم والقلت
 عنف عن مسؤولون واألهل فالعا لة بخ؛ التنبؤ يصع 
 . وأمناطام السلوكية وقيمام الطالب

تشاد اجملتمعات العربية م ل غ ها من اجملتمعات       
السلوكية  ارتفاعا ملحورا يف انتشار رواهر العنف واألمنا؛

، غ  السوية واجلاحنة نتيجة التطورات والت  ات االجتماعية
واتساع ، وال قافية ال  تشادها، والسياسية، ةواالقتصادي

وامتزاج ال قافات الناجم عن وسا ل ، رقعة النمو احلوري
وقد دلت . االتصال والتكنولوجيا والعوملة واالنفتاح يف العامل

االحصا يات والدراسات واالحبا  ال  تناولت هذا 
املوضوع على تزايد انتشار هذه األمنا؛ السلوكية وقاصة 

سنة؛ وهي  32_42شرحية الشباب من الف ة العمرية  بني
كما أهنا الف ة ، الف ة األك ر تعدادا من بني ف ات اجملتمع

 .انركة للمجتمع ملا متتاز بخ من مظاهر القوة والطموح

ويلع  انإعالم دورات ر يسيات يف العنف فقد أشارت      
يفو  بع  الدراسات أن لوسا ل انإعالم توث  على األبناع 

 Joshua)توث  ا باع، ويش  جوشوم وفيتش 
Meyrowitz ) إىل أن العناصر املتشابكة بطبيعتاا

للمكان قد متزقت عن طريت وسا ل انإعالم االلكرتونية لا 
. قد يساهم يف إنقاص الشعور باهلوية انإقليمية لد  األفراد

وأوضحت بع  الدراسات أن لوسا ل انإعالم توث ها على 
فة؛ حي  يساهم التلفاز دون است ذان يف مسؤولية ال قا

الرتبية والتنش ة لد  األبناع الذين يفولون مشاهدة أفالم 
الرع  وأفالم الكاراتيخ األجنبية؛ حي  أشارت دراسة 

بعنوان توث  األفالم املقدمة يف التلفزيون  (4441إبراهيم، )
إىل  على اجتاه الشباب املصري حنو العنف وال  هدفت

حماولة  ديد توث  العنف املقدم على شاشة التلفزيون على 
الشباب، وكيف ميكن أن يكون العنف التلفزيوين أداة 

اجتاهات عدوانية لد  الشباب، ويعلمام طرقات ( غرس)

واعتمدت . وأسالي  عنيفة للتعامل يف حياهتم الواقعية
الباح ة على عينة قواماا أربعما ة من الشباب، ومت تقسيم 

وأثبتت . لعينة طبقات ملت  ات النوع والسن واملستو  العلميا
نتا إ  ليل مومون االستمارة ال  أعدهتا الباح ة وجود 
عالقة ارتبا؛ بني معدل التعرض للعنف يف األفالم وتفويل 
الشباب النزعة العدوانية يف حل مشاكلام، كما وجدت 

األفالم  الباح ة عالقة ارتبا؛ بني معدل التعرض للعنف يف
وإدراك الواقع االجتماعي املقدم يف التلفزيون إضافة إىل 
وجود عالقة بني ك افة التعرض للعنف يف األفالم ال  
 يعرضاا التلفزيون واالجتاهات العدوانية لد  الشباب

العنف الطاليب يف اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة من )
 .(وجاة نظر الطلبة فياا

رض األطفال الستشراع صنوف السلوك ولعلَّ تع       
االجتماعي السلبية وعلى رأساا العنف يف برامإ التلفزيون 
قاصة تله املستوردة هو أقطر موار املشاهدة الزا دة 
على احلد املفيد، ويشكل التعرض الزا د للعنف كذله 
استجابة املخ للبي ة الطبيعية وانإنسانية انيطة بخ يف 

السلوك العنيف وتوقعخ؛ لا ي ذي اجتاهات التعود على 
التوتر النفسي واالضطراب الوجداين لألطفال، وال يقف 
األمر عند هذه احلدود بل يتعداها إىل التعود على العنف، 

 بل وتسايل اقرتافخ لخ
(www.alajman.ws/vb/showthread.ph

p?t=2181). 

( 4444)هويدا الدر ويف هذا الصدد فإن دراسة      
ارتون التلفزيوين وعالقتخ باجتاه الطفل حنو العنف بعنوان الك

وال  أجرهتا على  (3114أقو ارشيده، )الوارد  كرها يف 
طالبا وطالبة من طلبة املدارس ( 400)عينة عشوا ية قواماا 

االبتدا ية يف حمافظة القاهرة الكرب ، وروعي فياا أن مت ل 
س احلكومية مجيع املستويات االقتصادية واالجتماعية واملدار 

 :واخلاصة تش  اىل عدة نتا إ مناا
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التلفزيون دا مات، ( %31.5)يشاهد  -
 (.%86.5)ويشاهده أحيانات 

( أفالم الرع : )أهم املواد التلفزيونية املفولة -
 %(.2413)بنسبة 

معدل التعرض اليومي بني عينة الدراسة ألفالم  -
، ومن %(3411)أقل من ساعة : الكارتون

، ومن %(4211)من ساعتني ساعة ألقل 
 %(.41)ساعتني ألقل من ثال  ساعات 

وجتدر انإشارة إىل أن أك ر الطر  وأوضحاا ال       
تساهم من قالل مشاهدة العنف يف السلوك العنيف هي 
التقليد أو التعلم االجتماعي، وهناك حصيلة كب ة من 
 الدراسات النفسية ال  تظار أن تعلم الص ار يتم من قالل
التقليد واناكاة، وبالطبع أيوا فإن معظم ا باع يعرفون أن 
األطفال يقلدون مفردات التلفاز ومشاهده يف سن مبكرة، 
ولكن أصحاب وسا ل انإعالم والعاملني علياا مع أهنم ال 
يستطيعون إنكار أن التقليد حيد  يف بع  األحيان؛ 

كون أن يدعون أن ا ثار قليلة وغ  مامة ألن األطفال يدر 
ومن املعروف أن احلواد  ال  ارتك  فياا . التقليد مؤ  هلم

عنف وجرا م ليتة تشبخ ك  ا مشاهد من أفالم سينما ية أو 
برامإ متلفزة، إال أنخ من املعروف أيوا أن أي جرمية هي 
نتيجة لعدة مؤثرات وعوامل تتظافر معا، وألن معظم 

لصع  ربط األطفال غارقون يف ثقافة انإعالم؛ فمن ا
برنامإ معني بناتإ عنف معني؛ حى وإن وجد بع  الشبخ 
بني مشاهد وسا ل انإعالم وتصرفات الحقة تشبخ تله 

ا ثار النفسية للعنف يف )الربامإ، وتعترب بالتايل مصادفة 
 (وسا ل انإعالم على األطفال واملراهقني

ما يشاهده االطفال على التلفاز يعترب ومن هنا فإن      
مام جدات جي  أن حيظى مبتابعة ومراقبة ح ي ة من  أمر

. األهل؛ ألن كل مرحلة عمرية يتناس  معاا برامإ معينة
وتعترب الرسوم املتحركة من أهم الربامإ ال  تشد األطفال، 

وتلفت انتباهام؛ حى أهنم ميكن أن يتسمروا ساعات 
ال  جب  أن ينتبخ " أفالم الكرتون"طويلة وهم يتابعون 

هايل إىل طبيعتاا، ومد  الفا دة ال  ميكن أن تتحقت األ
 . للطفل من قالهلا

االقتصاصيون من مشاهد العنف ال  تشتمل  وحيذر     
علياا م ل تله الربامإ واملسلسالت، وتوث ها على الطفل؛ 

يف تله " الرسالة"مؤكدين أن  له العنف أصبح مب ابة 
على عامل العنف الربامإ، لا يسام يف فتح قيال الطفل 

واجلرمية، ويوقذه بعيدا عن القيم املامة ال  ينب ي أن تزرع 
ويؤكد االقتصاصي يف علم النف  . فيخ قالل فرتة الطفولة

الدكتور حممد الشوبكي أن أفالم الكرتون ال   مل رسالة 
العنف، و اكي قيال األطفال، وتبعدهم عن الواقع ك  ا 

ونفسيتخ وعاطفتخ، كما تؤثر  تؤثر سلبا على عقلية الطفل
على قلقخ وسلوكخ اللذين ميكن أن يت  ا ك  ا مبتابعتخ لتله 

الطفل يف عامل "ويش  إىل أنخ عند املشاهدة فإن . الربامإ
خيترب عاملا "، مؤكدا أنخ بذله "قيايل ال ميكن  قيقخ

أفالم الرسوم )" مشوها، ملي ا بالعنف والسلوكيات اخلاط ة
 (نف غ  مربر يؤثر على سلوك الطفل ونشوتخع: املتحركة

ومشاهدة العنف يف التلفاز أو من قالل أية وسيلة      
وقد أشارت . أقر  تشجِّع األوالد على التصرف العدواين

إحد  الدراسات إىل أن  برامإ الرسوم املتحركة املخصصة 
لألطفال  توي على أعلى نسبة من مشاهد العنف مقارنة 

وقد اتوح من دراسة ُأجريت على . ر بوي برامإ أق
أطفال يف التاسعة من أعمارهم ملعرفة مقدار ش فام 
باألفالم املرعبة أن  الذين كانوا من املولعني مبشاهدة  له 
النوع من األفالم قد أصبحوا بعد عشرة أعوام لَّن يت صفون 

 .(العدوان لد  األطفال)بامليول العدوانية 

عات تناوالت يف الرسوم املتحركة فمن أك ر املوضو        
املوضوعات املتعلقة بالعنف واجلرمية،  له أهنا توفر عنصري 
انإثارة والتشويت الَذْين يومنا جناح الرسوم املتحركة يف سو  
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التوزيع، ومن مث يرفع أرباح القا مني علياا، غ  أن مشاهد 
إال "العنف واجلرمية ال تشد األطفال فحس ، بل ترو عام، 

هنم يعتادون علياا تدرجييات، ومن مث يوقذون يف االستمتاع أ
هبا وتقليدها، ويؤثر  له على نفسياهتم واجتاهاهتم ال  تبدأ 
يف الظاور بوضوح يف سلوكام حى يف سن الطفولة؛ األمر 
الذي يزداد استحوا ات عليام عندما يصبح هلم نفو  يف 

لى تنش ة الرسوم املتحركة وأثرها ع) "األسرة واجملتمع
 (األطفال

وقد أكدت دراسات عديدة أن هناك ارتباطات بني        
العنف التلفزيوين والسلوك العدواين، ومن الالفت للنظر 

الدراسة املختربية، والتجارب : اتفا  ثالثة أسالي  حب ية هي
امليدانية، والدراسة الطبيعية على  ات النتيجة العامة، وهي 

هدة التلفزيون؛ حي  يتوثر اجلنسان الربط بني العدوان ومشا
، وقد عانت اجملتمعات ال ربية من تفشي "بطر  متشاهبة

راهرة العنف، ونقلت وسا ل االعالم وال تزال تنقل أقبار 
احلواد  يف املدارس واجلامعات، والسب  هو مشاهدة 
شيع مشابخ على شاشة التلفزيون، ويف هذا الصدد فإن 

وان دراسة استطالعية حول بعن (3111قطاطبة، )دراسة  
راهرة ش   الطالب داقل حرم جامعة ال موك؛ وال  

طالبا ( 221)أجراها على عينة عشوا ية تكونت من 
سببا تتحمل انإدارات اجلامعية ( 42)وطالبة تش  إىل 

املدركات : سببا مناا، وهي على التوايل( 44)مسؤولية 
ل قافة املعنية وقلة الوعي وا، امل لوطة للعصبية والقبلية

والوساطة ، ودقول احلرم اجلامعي ل   الطلبة، بالدميقراطية
، وانسوبية عند تطبيت األنظمة والقوانني وقرارات اجلامعة

وعدم وضوح مسؤولية رجال األمن اجلامعي داقل احلرم 
وهتاون إدارة اجلامعة يف اختا  القرارات احلازمة حبت ، اجلامعي

واللقاعات املخلة با داب ، ياتاملشاغبني و وي األسبق
والتنش ة االجتماعية املتباينة وعدم ، داقل احلرم اجلامعي

وعدم است الل ، قدرة اجلامعة على صارها يف بوتقة واحدة
وتوث  برامإ ، وقت الطال  يف  و  متطلبات الدراسة

، العنف ال  تب اا الفوا يات على الشباب وحماولة حماكاهتا
با؛ جراع قمع األساتذة للطلبة والت اضي عن والشعور بانإح

والتوثر ، أقذ احلوور وال ياب من قبل أعواع هي ة التدري 
 .باألحدا  الراهنة باملنطقة سياسيا

 :  مشكلة الدراسة وأسئلتها

تشااااد اجملتمعاااات العربياااة ك  هاااا مااان اجملتمعاااات ارتفاعاااا     
لعوامال ملحورا يف انتشار رااهرة العناف نتيجاة للعدياد مان ا

منفاااااردة أو  تمعاااااة م ااااال العوامااااال االقتصاااااادية واالجتماعياااااة 
والتطور التكنولوجي والعوملة واالنفتااح وامتازاج ال قافاات الا  
باتت تنقل كل ماا هاو مساتجد وغريا  عان عاادات وتقالياد 
البي ااة الاا  يعاايش فياااا الطالاا ، وقااد الحااا الباح ااان أثناااع 

هرة العنف لد  الطلبة دراستاما اجلامعية تزايدا يف تفشي را
ماان كافااة املسااتويات الدراسااية، والاا  كااان هلااا تااوث ات ساالبية 
على حياهتم األكادميية واالجتماعية؛ لا دفعاماا للتفكا  يف 
البحاااا  يف هااااذه الظاااااهرة ومااااد  انتشااااارها ومسااااتواها لااااد  

، والبح  يف بع  اجلامعات األردنية يف إقليم الشمالطلبة 
 تفشااااي العنااااف وزيادتااااخ لااااديام يف العواماااال الاااا  سااااامهت يف

حماولة مناما لتقاد  ماا يسااعد اجلااات املساؤولة واملختصاني 
الرتبااويني يف التعاارف علااى املسااببات الر يسااة ونقااا؛ الوااعف 
املؤديااة للعنااف لااد  الطلبااة ووضااع احللااول للحااد مناااا قاادر 
املساااااتطاع للاااااتمكن مااااان اخلاااااروج جبيااااال  واع  م قاااااف، متمياااااز 

لاااذا ساااترتكز . يكاااون ساااندا جملتمعاااخ وأمتاااخ أكادميياااا وأقالقياااا،
 :مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة انإجابة عن األس لة التالية

مااااا مسااااتو  العنااااف الطاااااليب لااااد  طلبااااة : السؤؤؤؤااو األوو
 اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال؟

ما أك ر أنواع العنف استخداما لد  طلباة  :السااو الثاني
م الشااااامال يف ضاااااوع مت اااااا ات اجلامعاااااات األردنياااااة يف إقلااااااي

 الدراسة العنف اللفظي أم العنف اجلسدي؟
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هااال توجااااد فاااارو  يف مسااااتويات العنااااف  :السؤؤؤؤااو الثالؤؤؤؤ 
لاااااد  طلباااااة اجلامعاااااات األردنياااااة يف إقلااااايم الشااااامال تعاااااز  

 ؟(اجلن ، الكلية)ملت  ات الدراسة 

أثار ملشااهدة الرساوم املتحركاة يف هل يوجاد : السااو الرابع
علااى العنااف الطاااليب اجلااامعي يف اجلامعااات  مرحلااة الطفولااة

 ؟األردنية يف إقليم الشمال يف ضوع مت  ات الدراسة

 :أهمية الدراسة

على حد ( عملية)وتطبيقية ( علمية)للدراسة أمهية نظرية     
هلااااذه الدراسااااة ماااان حياااا   األهميؤؤؤؤة النظر ؤؤؤؤةسااااواع إ  تااااربز 

اعتبارهاااااااا إضاااااااافة جديااااااادة للدراساااااااات العربياااااااة كوهناااااااا مااااااان 
لدراسات ال  تبح  يف عالقة مشاهدة الرسوم املتحركاة يف ا

مرحلااة الطفولااة املبكاارة بااالعنف اجلااامعي، لااا يساااعد أعواااع 
التعااارف علاااى مساااتو  العناااف هي اااة التااادري  باجلامعاااة علاااى 

، واملسااعدة  اجلامعات األردنية يف إقلايم الشامالالطاليب يف 
احللااول يف توضاايح أسااباب هااذه الظاااهرة ووضااع املقرتحااات و 

الااا  تسااااهم يف الاااتخلص منااااا واحلاااد مااان انتشاااارها أو حاااى 
 .اقتالعاا من جذورها

ماان حياا  النتااا إ الااا   أهميتهؤؤا التطبيقيؤؤةيف حااني تااربز    
ساايتم التوصاال إلياااا يف لفاات نظاار القااا مني علااى التعلاايم يف 
اململكااااة األردنيااااة اهلاايااااة مبسااااببات راااااهرة العنااااف الطاااااليب 

ا مااان قاااالل بااارامإ التوعياااة الااا  ميكااان والسااابل للتقليااال مناااا
كماااا تشاااكل نتاااا إ هاااذه الدراساااة مااادقالت . تقااادمياا لألهااال

لدراساااات أقااار  للبحااا  يف عوامااال ومت ااا ات أقااار   ات 
 .عالقة يف العنف الطاليب

 :تعر ف المصطلحات

 كاااال لارسااااة مؤ يااااة لفظيااااا أو : العنؤؤؤؤف الطالبؤؤؤؤي
بااااادنيا أو نفسااااايا أو مادياااااا تُلَحااااات باااااا قرين مااااان 

مالع واملدرسااااااااني أو باملمتلكااااااااات الشخصااااااااية الااااااااز 
واجلامعيااة هباادف االيااذاع واالنتقااام وإحلااا  الواارر 

بااا قرين ويكااون هلااا تااوث ات ساالبية علااى حياااهتم 
 .يف  االت خمتلفة أكادميية واجتماعية ومادية

 موعااااة منوعااااة ماااان الااااربامإ  :الرسؤؤؤؤوم المتحركؤؤؤؤة 
واألفاااااااالم واملسلسااااااااالت الكرتونيااااااااة الاااااااا  تعاااااااارض 

 .فال عن طريت التلفازلألط
 املرحلاة العمريااة املمتادة ماان عماار  :مرحلؤة الطفولؤؤة

سنة؛ وال  متتاز بوهنا مرحلة بناع ( 42)سنتني إىل 
االساااااااااتعدادات وتنمياااااااااة القااااااااادرات واالمكانااااااااااات 

ك آثاااااارا اجيابياااااة وروثاااااة وغااااا  املوروثاااااة، والااااا  تااااارت امل
وساالبية علااى حياااة االنسااان الالحقااة فتجعاال منااخ 

متكيفاااا أو غاااا  متكياااف ماااع أساااارتخ  انساااانا ساااويا
 .و تمعخ وبي تخ

 :محددات الدراسة

 :اقتصرت هذه الدراسة على     

  طلباااااااااااة البكاااااااااااالوريوس املساااااااااااجلني يف اجلامعاااااااااااات
احلكومية واخلاصة يف إقليم الشمال للعام الدراسي 

والاا  تتم اال يف كاال ماان جامعااة  3141/ 3142
ة، ال ماااااوك، جامعاااااة العلاااااوم والتكنولوجياااااا األردنيااااا

جامعاااااااة جااااااادارا، جامعاااااااة جااااااار ، جامعاااااااة ارباااااااد 
األهلياااااة، جامعاااااة فيالدلفياااااا، جامعاااااة آل البيااااات، 
جامعة عجلاون الوطنياة، وجامعاة البلقااع التطبيقياة 

 (.إربد، احلصن، وعجلون)
 أبعاد العنف الطاليب املشار إلياا يف أداة الدراسة. 
   تتوقف نتا إ الدراسة على األدوات ال

 اعتمادها من قبل استخدماا الباح ان ومت
انكمني، ومد  دقة إجراعات التطوير والتطبيت 

 .والتصحيح
 الطر قة واإلجراءات

تناااااول هااااذا الفصاااال وصاااافا لعينااااة الدراسااااة واألدوات        
املسااتخدمة فياااا، وكيفيااة بنا اااا والتوكااد ماان صاادقاا وثباهتااا 
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وإجااااااااراعات تطبيقاااااااااا وطريقااااااااة تصااااااااحيحاا، بانإضااااااااافة إىل 
سااااتقلة والتابعااااة واملناجيااااة الاااا  مت اسااااتخداماا، املت اااا ات امل

ووصف الطر  انإحصا ية ال  اساتخدمت لتحليال البياناات 
 .واستخالص النتا إ

 :مجتمع وعينة الدراسة

طالباا وطالباة ( 4141)تكونت عينة الدراساة مان 
ماااان طلبااااة اجلامعااااات احلكوميااااة واخلاصااااة يف إقلاااايم الشاااامال 

م والتكنولوجياا األردنياة، جامعاة ال ماوك، جامعاة العلاو : وهي
جامعااة جاادارا، جامعااة جاار ، جامعااة اربااد األهليااة، جامعااة 
فيالدلفيااااااا، جامعااااااة آل البياااااات، جامعااااااة عجلااااااون الوطنيااااااة، 

؛ مت (إرباااااد، احلصااااان، وعجلاااااون)وجامعاااااة البلقااااااع التطبيقياااااة 
طلباااة البكاااالوريوس اقتياااارهم عشاااوا يا بالطريقاااة املتيسااارة مااان 

كافاااااااة كلياااااااات اجلامعاااااااة   يف هاااااااذه اجلامعاااااااات املساااااااجلني يف
للفصاااااال الدراسااااااي األول ماااااان العااااااام ( انإنسااااااانية والعلميااااااة)

يوضااح توزياع أفااراد ( 4)، واجلادول 3142/3141الدراساي 
 :العينة تبعات للمت  ات الشخصية

 (1)جدوو رقم 
 توز ع عينة الدراسة وفقاا للمتغيرات الشخصية

 النسبة المئو ة العدد الفئة المتغير

 الجنس
 61.. 899 ذكر 
 68.. .60 أنثى

 10060 1181 المجموع

 الكلية
 169. 8.9 إنسانية
 .66. 629 علمية

 10060 1181 المجموع
 

أن عدد الذكور بلغ ( 4)يظار من جدول  -
، بينما بلغ عدد (2214)بنسبة م وية ( 411)

 (.2214)بنسبة م وية ( 212)انإنا  
لية بلغ ويظار من اجلدول أن أبرز تكرار ملت   الك -

للكليات انإنسانية بنسبة م وية ( 421)

، وجاعت بعدها الكليات العلمية بتكرار (2111)
 (. 2212)ونسبة م وية ( 231)بلغ 

 :أدوات الدراسة

اساااتخدم الباح اااان املقيااااس  :مقيؤؤؤال العنؤؤؤف الطالبؤؤؤي .4
والذي يتكون ( 3111)الذي أعدتخ إميان مجال الدين 

العناااف :  ااالني فقاارة مقساامة بالتساااوي إىل( 22)ماان 
، وتاتم (عباارة 41)والعنف البادين ( عبارة 41)اللفظي 

نعام، )انإجابة علياا من قالل اقتيار إحد  إجابتني 
لتحدياااااد ماااااد  انطباااااا  الفقااااارة علاااااى املساااااتجي ؛ ( ال

حي  تعطى االستجابة بنعم درجة واحدة، واالستجابة 
 .بال صفر، علما بون مجيع فقرات املقياس موجبة

اض الدراساااة احلالياااة اعتماااد الباح اااان معااااي  وألغااار      
( 3111)الصااد  وال باااات الااا  توصاالت إلياماااا إمياااان 

يف دراسااااتاا؛ حياااا  تراوحاااات معااااامالت االرتبااااا؛ بااااني 
ومجيعاااااا موجبااااة وتزيااااد قيمتاااااا عاااان ( 1121 -1131)
، لااا عكاا  وجااود درجااة عاليااة ماان االتسااا  (1132)

ت فقاااد  الاااداقلي والصاااد  لفقااارات املقيااااس، أماااا ال باااا
وهاو معامال ( 1111)كانت قيمة معامل كرونباا  ألفاا 

 .ثبات مرتفع

: مقيال أثؤر مشؤاهدا الرسؤوم المتحركؤة علؤى العنؤف .3
والاذي قاماا بتطويرهاا وهو من إعداد وتطاوير البااح ني؛ 

باالسااااااااتفادة ماااااااان األدب النظااااااااري واملقااااااااايي  الاااااااا  مت 
إعاااادادها يف الدراسااااات السااااابقة الاااا  أجرياااات يف  ات 

 .املوضوع
 :صدق االستبانة

 :للتحقت من صد  االستبانة قام الباح ان مبا يلي        

مت عااارض األداة علاااى  موعاااة مااان انكماااني       -
ماان  وي االقتصاااص نإبااداع الاارأي حااول مال مااة 
الفقاارات وكفايتاااا لكاال بعااد، وبااإجراع التعااديالت 

مااان  انكماااني علاااى جااادو  %( 11)الااا  اتفااات 
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اة بصاورهتا الناا ياة اجلااهزة إجراعها  للخاروج بااألد
فقاااارة متبوعاااااة ( 31)والااااا  تكوناااات مااااان  للتطبياااات

أوافااااات وهلاااااا : بسااااالم إجاباااااة ثالثاااااي يوقاااااذ األوزان
ثاااال  درجاااات، وال أوافااات وهلاااا درجتاااني، وحماياااد 

درجاااااات  حوتوقاااااذ درجاااااة واحااااادة، وباااااذله تااااارتاو 
. درجاة( 21 -31)املفحوصني على املقياس باني 
تعااااارف عليااااااا لسااااالم واعتمااااد الباح اااااان األوزان امل

و مت اعتماااااد التاااادريإ التااااايل للحكاااام انإجابااااات، 
 :على درجة تقدير املتوسط احلسايب

درجاااة تقااادير ( فمااا دون 4122)متوسااط حساااايب  -
 .منخفوة

درجة تقدير ( 3122 – 4121)متوسط حسايب   -
 .متوسطة

درجااة تقاادير ( فمااا فااو  3121)متوسااط حسااايب  -
 .مرتفعة

الت االرتبا؛ بني الفقرات كما مت حساب معام          
واألبعاد الذي تنتمي إلياا ودرجة املقياس الكلي؛ حي  مت 

فوك ر بني  0.20األقذ بعني االعتبار معامل االرتبا؛ 
وتراوحت معامالت االرتبا؛ . الفقرة والبعد الذي تنتمي إليخ

لا عك  وجود درجة عالية من ( 1123 -1132)بني 
 .ات املقياساالتسا  الداقلي والصد  لفقر 

وألغاااراض التحقااات مااان ثباااات االساااتبانة قاااام الباح اااان       
طالبااا وطالباة ماان ( 12)بتطبيقااا علاى عينااة اساتطالعية مان 

قاااارج عيناااة الدراسااااة، ومت حسااااب معاماااال ثباااات التجااااان  
الااااااداقلي ماااااان قااااااالل معاماااااال كرونبااااااا  الفااااااا والااااااذي بلااااااغ 

 ؛ وهو مقبول ل ايات الدراسة احلالية(1114)

 

 

 

 

 :اءات الدراسةإجر 

لتحقيت أهاداف الدراساة أجريات الدراساة وفات عادد مان     
 :املراحل

احلصااول علااى بيانااات وأعااداد طلبااة اجلامعااات يف  .4
إقلااايم الشااامال املساااجلني للفصااال الدراساااي األول 

3142 /3141. 
 .اقتيار العينة .3
 .تطبيت أدوات القياس على أفراد عينة الدراسة .2
 .وتقد  التوصيات مجع البيانات و ليلاا إحصا يا .1

 :متغيرات الدراسة

 :كانت املت  ات يف هذه الدراسة كا يت      

 المتغيرات المستقلة: 
وهااااااااو املت اااااااا  املسااااااااتقل األول يف  :الرسااااااااوم املتحركااااااااة (4

الدراسة والذي مت تناولخ من قالل الاربامإ التلفزيونياة 
الااااا  شااااااهدها الطالااااا  يف مرحلاااااة الطفولاااااة والااااا  مت 

ا ماان قااالل بعاا  فقاارات مقياااس قياااس مشاااهدتخ هلاا
 .العنف

وهو املت   املساتقل ال ااين يف الدراساة والاذي : اجلن  (3
 :سيتم تناولخ ضمن ف تني

 ف ة الذكور - أ
 ف ة انإنا  - ب

وهو املت   املساتقل ال الا  يف الدراساة والاذي  الكلية (.
 :سيتم تناولخ ضمن مستويني

 الكليات العلمية: املستو  األول - أ
 يات االنسانيةالكل: املستو  ال اين - ب

 المتغير التابع: 
والذي مت قياسخ مان قاالل  : العنف الطاليب (4

 .مقياس العنف الطاليب الذي تبناه الباح ان
أثاااار مشاااااهدة الرسااااوم املتحركااااة علااااى العنااااف  (3

والاذي مت قياساخ مان قاالل مقيااس : الطاليب
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أثاااار مشاااااهدة الرسااااوم املتحركااااة علااااى العنااااف 
 .الطاليب الذي طوره الباح ان

 :تصميمها/ لدراسةمنهج ا

اتبع الباح ان يف دراستاما املناإ التجرييب يف    
تعد هذه الدراسة من الدراسات الكمية؛ إ  البح ؛ حي  

استخدمت املناإ الوصفي هبدف الكشف عن قدرة 
الرسوم املتحركة، واجلن  )وهي ( تنب ةامل)املت  ات املستقلة 

العنف )وهو ( بخ املتنبو)بالتنبؤ باملت   التابع ( والكلية
 (.الطاليب وأثر مشاهدة الرسوم املتحركة عليخ

 :المعالجات اإلحصائية

مان قاالل  وال ااين الدراساة األول متت انإجابة عن ساؤايل   
 .النس   امل وية والتكرارات

من قالل فتمت االجابة عنخ  ال ال أما السؤال     
 .للكشف عن الفرو  يف مستويات العنف( ch2)حساب 

متت انإجابة عن السؤال الرابع من قالل استخراج  كما
للفقرات ال  تقي  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

مستو  مشاهدة الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة لد  
 تطبيت كما متطلبة اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال،  

للعينات ( Independent Samples Test) ليل 
ة لألداة ككل للكشف عن الفرو  يف أثر مشاهدة املستقل

الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب 
اجلامعي يف اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال يف ضوع 

 .مت  ات الدراسة

 لنتائجا

مؤؤؤا مسؤؤؤتوف العنؤؤؤف الطالبؤؤؤي لؤؤؤدف  لبؤؤؤة : السؤؤؤااو األوو
 الجامعات األردنية في إقليم الشماو؟

لإلجاباااااااة عااااااان هاااااااذا الساااااااؤال مت حسااااااااب التكااااااارارات       
والنس  امل وياة للفقارات الا  تقاي  مساتو  العناف الطااليب 

لد  طلبة اجلامعات األردنية يف إقليم  (اللفظي والجسدي)
 : الشمال، وفيما يلي عرض النتا إ

أن أبااارز تكااارار   (يف املالحااات) (3)يظاااار مااان اجلااادول       
أقول ألفاظ الساخرية علاى "على ال  تنص ( 4)كان للفقرة 

وبنساابة ( 4132)حياا  بلااغ تكاارار انإجابااة نعاام  ؛"زمال ااي
ال "ال  تنص علاى ( 41)، مث جاعت الفقرة (2112)م وية 

حياا  بلاااغ  ؛"يسااتطيع الفااارد الااتحكم بانفعاالتاااخ حنااو زمال اااخ
، بينماااا (2113)وبنسااابخ م وياااة ( 411)تكااارار انإجاباااة نعااام 

لصوت املرتفاع ا"ال  تنص على  (2)جاع أدىن تكرار للفقرة 
حيا  بلاغ  ؛"والصرا  أسالي  مشروعة للتعامل مع ا قرين

 (.2111)ونسبة م وية ( 121( )نعم)تكرار انإجابة 

( نعم) ويظار من اجلدول نفسخ أن  موع انإجابات     
( ال)أما انإجابة  ؛(11111)وبنسبة م وية ( 1231)بل ت 

، (441142) وية وبنسبة م( 43211)فكان  موعاا 
( 121121)للمجموع الكلي ( CH2)وبل ت قيمة 

وكانت الفرو  لصاحل انإجابة  ،(1111)بداللة إحصا ية 
مستو  منخف  للعنف ، وهذا يدل على وجود (ال)

 . اللفظي لد  طلبة اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال

أن أبااارز تكااارار   (يف املالحااات) (2)يظاااار مااان اجلااادول       
أقااوم بواارب ماان يعااارض "الاا  تاانص علااى ( 1)لفقاارة كااان ل
وبنساااابة ( 413)حيااا  بلاااغ تكااارار انإجاباااة نعااام  ؛"كالماااي
ال  تنص علاى ( 34)الفقرة بعدها ، جاعت (2214)م وية 

حيااااا  بلاااااغ تكااااارار  ؛"أرد انإسااااااعة اللفظياااااة بإسااااااعة بدنياااااة"
، بينمااااا جاااااع (2112)وبنساااابخ م ويااااة ( 122)انإجابااااة نعاااام 

إ ا داس زمياااال "الاااا  تاااانص علااااى ( 41) أدىن تكاااارار للفقاااارة
حياا  بلااغ  ؛"علااى قاادمي أو دفعااين أرد علااى  لااه بالواارب

 (.4412)نسبة م وية بو ( 343( )نعم)تكرار انإجابة 

( نعم) ويظار من اجلدول نفسخ أن  موع انإجابات     
أما انإجابة ؛ (414121)وبنسبة م وية ( 44121)بل ت 

ة م وية وبنسب( 34141)فكان  موعاا ( ال)
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للمجموع الكلي ( CH2)، وبل ت قيمة (214121)
وكانت الفرو   ،(1111)بداللة إحصا ية ( 3221132)

مستو  منخف  يدل على وجود  لا، (ال)لصاحل انإجابة 
للعنف اجلسدي لد  طلبة اجلامعات األردنية يف إقليم 

 . الشمال

مؤؤؤا أكثؤؤؤر أنؤؤؤواع العنؤؤؤف اسؤؤؤتخداما لؤؤؤدف : السؤؤؤااو الثؤؤؤاني
لجامعؤؤؤات األردنيؤؤؤة فؤؤؤي إقلؤؤؤيم الشؤؤؤماو فؤؤؤي  ؤؤؤوء  لبؤؤؤة ا

 متغيرات الدراسة العنف اللفظي أم العنف الجسدي؟ 

لإلجاباااة عااان هاااذا الساااؤال مت حسااااب التكااارارات 
والنساااا  امل ويااااة ألباااارز أنااااواع العنااااف اسااااتخداما لااااد  طلبااااة 
اجلامعاااااات األردنياااااة يف إقلااااايم الشااااامال، وفيماااااا يلاااااي عااااارض 

 : النتا إ

 (1)جدوو رقم 

رات والنسب المئو ة ألبرز أنواع العنف استخداما لدف التكرا
  لبة الجامعات األردنية في إقليم الشماو

 العدد نوع العنف
النسبة 
 المئو ة

 6661 929 العنف اللفظي

 960. 6.9 العنف الجسدي

العنف اللفظي )التساوي بين 
 (والجسدي

89 .6. 

 10060 1181 المجموع

أن العنااف األباارز الااذي يااتم  يظااار ماان اجلاادول السااابت     
استخدامخ من قبل طلبة اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال 

ونسااااابة م وياااااة ( 131)بتكااااارار بلاااااغ ( اللفظاااااي)هاااااو العناااااف 
( 221)، جاااع بعااده العنااف اجلساادي بتكاارار بلااغ (2211)

، وأراااارت النتاااا إ أن هنااااك تسااااوي (2111)ونسااابة م وياااة 

ساتخدام العناف اللفظااي عناد بعا  أفااراد عيناة الدراساة بااني ا
 (.   212)ونسبة م وية ( 41)واجلسدي بتكرار بلغ 

 

هؤؤل توجؤؤد فؤؤروق فؤؤي مسؤؤتو ات العنؤؤف : السؤؤااو الثالؤؤ 
لؤؤدف  لبؤؤة الجامعؤؤات األردنيؤؤة فؤؤي إقلؤؤيم الشؤؤماو تعؤؤزف 

 ؟(الجنس، الكلية)لمتغيرات الدراسة 

( ch2)لإلجاباااااة عااااان هاااااذا الساااااؤال مت تطبيااااات اقتباااااار 
 مساااااتويات العناااااف لاااااد  طلباااااة للكشاااااف عااااان الفااااارو   يف

اجلامعااات األردنيااة يف إقلاايم الشاامال تعااز  ملت اا ات الدراسااة 
 :، وفيما يلي عرض النتا إ(اجلن ، الكلية)

 :دراسة الفروق على متغير الجنس -

 :ما يلي (يف املالحت( )2)يظار من اجلدول 

عاااااادم وجااااااود فاااااارو   ات داللااااااة إحصااااااا ية عنااااااد  -
ل الدراسااااااااااة يف  ااااااااااا( 1112)مسااااااااااتو  الداللااااااااااة 

حيااا  مل  ؛(اجلااان )تبعاااات ملت ااا  ( العناااف اللفظاااي)
إىل مستو  الداللة انإحصا ية ( ch2)تصل قيمة 

(1112    .) 
وجااااود فاااارو   ات داللااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتو   -

العنااااااااااف )يف  ااااااااااال الدراسااااااااااة ( 1112)الداللااااااااااة 
ولصاااااحل الااااذكور ( اجلاااان )تبعااااات ملت اااا  ( اجلساااادي

تكااااارار انإناااااا  ، بينماااااا بلاااااغ (411)بتكااااارار بلاااااغ 
( ch2( )14111)حيااا  بل اااات قيمااااة  ؛(212)

 (.    1111)عند مستو  الداللة انإحصا ية 
 :دراسة الفروق على متغير الكلية -

 :ما يلي (يف املالحت( )2)يظار من اجلدول 

عاااااادم وجااااااود فاااااارو   ات داللااااااة إحصااااااا ية عنااااااد  -
يف  اااااااالت الدراساااااااة ( 1112)مسااااااتو  الداللااااااة 

تبعااااات ملت ااااا  ( اجلسااااادي العناااافو العنااااف اللفظاااااي )
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إىل ( ch2)حيااااااااا  مل تصااااااااال قيماااااااااة  ؛(الكلياااااااااة)
 (.    1112)مستو  الداللة انإحصا ية 

هل  وجد أثر لمشاهدا الرسوم المتحركؤة : السااو الرابع
فؤؤؤي مرحلؤؤؤة الطفولؤؤؤة علؤؤؤى العنؤؤؤف الطالبؤؤؤي الجؤؤؤامعي فؤؤؤي 
الجامعات األردنية في إقليم الشؤماو فؤي  ؤوء متغيؤرات 

 الدراسة؟ 

ة عاااااان هااااااذا السااااااؤال مت اسااااااتخراج املتوسااااااطات لإلجاباااااا
احلسااابية واالحنرافاااات املعياريااة للفقااارات الاا  تقاااي  مساااتو  
مشااااااهدة الرساااااوم املتحركاااااة يف مرحلاااااة الطفولاااااة لاااااد  طلباااااة 

 تطبيااات  ليااال كماااا متاجلامعاااات األردنياااة يف إقلااايم الشااامال،  
(Independent Samples Test ) للعينااااات

عاان الفاارو  يف أثاار مشاااهدة املسااتقلة لااألداة ككاال للكشااف 
الرساااااوم املتحركاااااة يف مرحلاااااة الطفولاااااة علاااااى العناااااف الطااااااليب 
اجلااااامعي يف اجلامعااااات األردنيااااة يف إقلاااايم الشاااامال يف ضااااوع 

 : وفيما يلي عرض النتا إ مت  ات الدراسة،

أن املتوسااااطات  (يف املالحاااات) (1)يظااااار ماااان اجلاااادول      
ة الرساااااوم احلساااااابية للفقااااارات الااااا  تقاااااي  مساااااتو  مشااااااهد

املتحركاة يف مرحلاة الطفولاة لاد  طلباة اجلامعاات األردنياة يف 
، وكااان أبرزهااا (3112-3141)إقلاايم الشاامال تراوحاات بااني 

الرسوم املتحركة حمرض أساساي "ال  تنص ( 44)للفقرة رقم 
( 4)وبدرجااة مرتفعااة، مث جاااعت الفقاارة رقاام " لظاااهرة العنااف

اهرة واضاحة يف متجياد العناف والتنااف  را"وال  تانص علاى 
مبتوساااط حساااايب " الرساااوم املتحركاااة الااا  يشااااهدها األطفاااال

وبدرجاااة مرتفعاااة، وجااااع أقااال املتوساااطات احلساااابية ( 3112)
مشااهدة العناف يف وساا ل "ال  تانص علاى ( 2)للفقرة رقم 

مبتوساااط حساااايب " انإعااالم جيعااال الفاارد أك ااار عنفاااا وعدوانيااة
 .بدرجة متوسطةو ( 3141)بلغ 

 :ما يلي (يف املالحت( 1)اجلدول يظار من     

وجااااود فاااارو   ات داللااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتو   -
يف أثاار مشاااهدة الرسااوم املتحركااة ( 1112)الداللااة 

يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب اجلامعي يف 
اجلامعااااات األردنيااااة يف إقلاااايم الشاااامال تبعااااات ملت اااا  

مبتوسااااااط حسااااااايب بلااااااغ  ؛اجلاااااان  لصاااااااحل انإنااااااا 
ا بلاااااغ املتوساااااط احلساااااايب للاااااذكور ، بينمااااا(3123)
( t( )411212)حيااااا  بل ااااات قيماااااة ؛ (3124)

 (.1111)عند مستو  الداللة انإحصا ية 
وجااااود فاااارو   ات داللااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتو   -

يف أثاار مشاااهدة الرسااوم املتحركااة ( 1112)الداللااة 
يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب اجلامعي يف 

الشاااامال تبعااااات ملت اااا  اجلامعااااات األردنيااااة يف إقلاااايم 
مبتوسط حسايب بلاغ  ؛الكلية لصاحل الكلية العلمية

، بينماااا بلاااغ املتوساااط احلساااايب انإنساااانية (3123)
( t( )421224)حيااااا  بل ااااات قيماااااة  ؛(3124)

 (.1111)عند مستو  الداللة انإحصا ية 
 ملخص النتائج

ماااااان قااااااالل عاااااارض نتااااااا إ التحلياااااال انإحصااااااا ي           
الدراسااااة ميكاااان تلخاااايص النتااااا إ علااااى  وانإجابااااة عاااان أساااا لة

 :النحو التايل

مستو  منخف  للعنف اللفظي لد  طلبة وجود  -
 .اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال

مساااتو  ماااانخف  للعناااف اجلسااادي لااااد  وجاااود  -
 .طلبة اجلامعات األردنية يف إقليم الشمال

العناااف األبااارز الاااذي مت اساااتخدامخ مااان قبااال طلباااة  -
إقلااايم الشااامال هاااو العناااف  اجلامعاااات األردنياااة يف

 (.2211)بنسبة م وية ( اللفظي)
عاااااادم وجااااااود فاااااارو   ات داللااااااة إحصااااااا ية عنااااااد  -

يف  ااااااااااال الدراسااااااااااة ( 1112)مسااااااااااتو  الداللااااااااااة 
حيااا  مل  ؛(اجلااان )تبعاااات ملت ااا   (العناااف اللفظاااي)

إىل مستو  الداللة انإحصا ية ( ch2)تصل قيمة 
(1112    .) 
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مسااااتو  وجااااود فاااارو   ات داللااااة إحصااااا ية عنااااد  -
العنااااااااااف )يف  ااااااااااال الدراسااااااااااة ( 1112)الداللااااااااااة 
ولصااااحل الاااذكور ( اجلااان )، تبعاااات ملت ااا  (اجلسااادي

، بينماااااا بلاااااغ تكااااارار انإناااااا  (411)بتكااااارار بلاااااغ 
(212.) 
عاااااادم وجااااااود فاااااارو   ات داللااااااة إحصااااااا ية عنااااااد  -

يف  اااااااالت الدراساااااااة ( 1112)مسااااااتو  الداللااااااة 
تبعااااات ملت ااااا  ( العنااااف اجلساااااديو العنااااف اللفظاااااي )
إىل ( ch2)حيااااااااا  مل تصااااااااال قيماااااااااة  ؛(كلياااااااااةال)

 (.    1112)مستو  الداللة انإحصا ية 
وجااااود فاااارو   ات داللااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتو   -

يف أثاار مشاااهدة الرسااوم املتحركااة ( 1112)الداللااة 
يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب اجلامعي يف 
اجلامعااااات األردنيااااة يف إقلاااايم الشاااامال تبعااااات ملت اااا  

انإناااااااا  مبتوساااااااط حساااااااايب بلاااااااغ  اجلااااااان  لصااااااااحل
(3123.) 
وجااااود فاااارو   ات داللااااة إحصااااا ية عنااااد مسااااتو   -

يف أثاار مشاااهدة الرسااوم املتحركااة ( 1112)الداللااة 
يف مرحلة الطفولة على العنف الطاليب اجلامعي يف 
اجلامعااااات األردنيااااة يف إقلاااايم الشاااامال تبعااااات ملت اااا  
الكلياة لصااحل الكلياة العلمياة مبتوساط حساايب بلاغ 

(3123.) 
وبالتايل أشاارت النتاا إ بشاكل عاام إىل وجاود أثار      

ملشاهدة الرسوم املتحركة يف مرحلة الطفولة على العناف 
الطاااليب اجلااامعي نتيجااة لااتقمص األطفااال لشخصاايات 
الرسوم املتحركة ال  باتت مت ل أمناطا ال تعد وال  صى 
مااان العناااف، ونتيجاااة هلاااذا الاااتقمص فاااإن العناااف أصااابح 

شخصااااااية أبناعنااااااا الطلبااااااة؛ لااااااذله يوصااااااي  جاااااازعا ماااااان
الباح اااان بتشاااديد الرقاباااة علاااى كااال ماااا ياااتم عرضاااخ مااان 
قااالل وسااا ل انإعااالم املختلفااة، للتخفيااف ماان عاارض 
النماااا ج العنيفاااة الااا  تنماااي لاااد  املشااااهد روح العناااف 

وانإجرام، والرتكيز على كل ما هو مفيد ومسلي وينماي 
 .اخلصال انإجيابية يف الشخصية
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