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صخالمل                                                          

بدأت ظاهرة العنف االجتماعي  بالتزايد في اآلونة األخيرة في األردن ،حيث مثلت أحداث الشغب واالعتداءات  بمختلف  
أنواعهاوأشكالها في الجامعات والمدارس والشوارع  وبين العشائر وفي األسر، وعبر وسائل التواصل االجتماعي مثلت 

مكوناته بما فيها  السلم االجتماعي .جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء إشكالية اجتماعية هددت النظام العام للمجتمع ب
على هذه اإلشكالية والتركيز على أهم أسبابها وأنواعها وطرق معالجتها ودور وسائل االعالم في تعزيز هذه الظاهرة  

نموذجا للدراسة.استخدم الباحث  المنهجية الوصفيةالكمية بعينة عشوائية     أربد آخذا مجتمع محافظة  وسبل معالجتها  
كان من األسباب الرئيسة في موضوع  من المحافظة وخرجت بنتائج أهمها : أن العامل االقتصادي والفقر والبطالة  

االعالم في تعزيز   الوطنية وتحكيم القانون، كذلك دور وسائلو العنف ، كذلك الوازع العشائري وضعف العمق المدني  
و والتوعيةإلرساء مجتمع متماسك خاصة بعد التغيرات   مفهوم الحوار الفكري المنطقي العقالني واإلصالح السياسي

 . التي طرأت عليه جراء التغيرات العصرية واألوضاع السياسية 
  الكلمات المفتاحية : العنف االجتماعي ، أثر وسائل اإلعالم ،محافظة إربد.

Abstract . 
The phenomenon of social violence began to increase recently in Jordan, where riots and 
attacks of all kinds in universities, schools, streets, and families, and through social media 
represented a social problem that threatened the public order of society and its 
components, including social peace. This study concentrated on This problem and focus 
on the most important causes, types, methods of treatment and the role of the media in 
promoting this phenomenon, taking the community of Irbid Governorate as a model for 
the study. The researcher used the quantitative descriptive methodology with a random 
sample from the governorate and results: that the economic factor, poverty and 
unemployment were among the main causes in the issue of violence, as well as the tribal 
shyness and the weakness of the civilized civil depth in the dialogue process, which pours 
into the concept of patriotism and law arbitration, as well as the role of the media in 
promoting the concept of Intellectual, logical, rational dialogue, political reform, and 
awareness-raising in order to establish a cohesive, loving and rooted society, as is the 
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historical era, especially after the changes that occurred to it as a result of modern 
changes and political conditions. 
Keyword; Social violence, impact of the media in Jordan, Irbid   governorate. 

 
 مقدمة ثانيا :  

 نذ وجود آدم عليه السالم، تعّد ظاهرة العنف االجتماعي من الظواهر القديمة في المجتمعات والدول، وقد ظهر العنف م
 تتصف بالعالمية  حيث و هي من الظواهر العامة وال تقتصر على دولة أو مجتمع بعينه 

اللفظي والجسدي والتطأول على القانون من    إن من الظواهر المقلقة اليوم ظاهرة ازدياد العنف المجتمعي بكافة أشكاله
وهي    ال يمر يومًا واحدًا اال ونسمع أو نرى أو نقرأ حادث أوجريمة أو عنفف  .أجل تحقيق مصالح شخصية غير مشروعة

 .العنف مرفوض دينيًا واجتماعياً  ظاهرة دخيلة على مجتمعنا ذلك ألن
الدكتورة هيفاء  استاذة علم االجتماع    سلوك متكامل كما تقوللة  مشك ن العنف في االردن "تعدى مرحلة الظاهرة ليصبح  إ 

حيدر، كوننا جزء من مجتمعات العالم وجزء من كل التحديات والمشكاالت التي تواجه مجتمعاتنا، " نحن اليوم احوج 
فئات م تضم  التي  محافظة  مثل  مهمًا  تنوعا  تحوي  التي  تلك  وخاصة  المحلية  المجتمعات  على  الضوء  تنوعة  لتسليط 

ي المحافظة  بكافة اشكاله وهنا ال بد من البحث  في سباب العنف االجتماعي ف .."ومتعددة من كافة مكونات المجتمعات 
متسامحة ومتحابة ذو اخالق عربية  لى وضع الحلول المناسبة خاصة واننا ما ززلنا نتحدث عن مجتمعات   إليصار  

    .لى مجتمعات يغزوها  عادات غريبة من عدم التسامح والتعايش السلميإسالمية متأصلة بدأت تتبدل إ

بحاث  جراء العديد من الدراسات واألإ لى  إاألردني ، دفع    فيوالجامعي بل والمجتمعي    يسري والمدرسن ازدياد العنف األإ
األوا السنوات  في  والندوات  على  لمؤتمرات  للوقوف  وحلواًل(خيرة  وتقيمًا  أسبابًا   ( الظاهرة  هذه   .طبيعة 

عمال العنف االجتماعي  وصور غريبة عن  أ األردني شهدت ظواهر متزايدة من    حالها حال المجتمع    أربد ومحافظة  
الي واقع المجتمع األردني.  فلماذا هذا التغير  وما هي الدوافع واألسباب وكيف نعيد الوضع قبل االنفالت االجتماعي وبالت

عمل قدمت حول العنف الجامعي واالسري   . كما يتضح من أوراقنخسر النظم االجتماعي وهيبة المؤسسات االجتماعية
الوعي  %، وضعف 84و العشائري ، والتي اشارت إلى مفاهيم ومدركات مغلوطة للعصبية والقبلية واإلقليمية وبنسبة  

% وقبل هذا وذاك مسألة البطالة  72بنسبة    بية عند تطبيق األنظمة %،واإلحباط جراء  الواسطة والمحسو 91والثقافة بنسبة  
 والفقر  الذي ترجم لسلوكيان عنيفة  فاقمت من وضع السلم االجتماعي في خطر.  
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 أهمية البحث  ثالثا: 

يعطي  وطرق التعامل معه   نواعه واشكاله  أأربد والتعرف على أسبابه و واقع العنف االجتماعي في  تسليط الضوء على  
هذا إضافة لتمكين  تزايدة في اآلونة األخيرة .    أنوالحد من هذه الظاهرة بعد  باحثين والمعنيين لتوجيه الجهود  الفرصة لل

والتي ظهرت  توجهاتهم تجاهها  ويعبرون عن  الباحثين من التركيز في بحوثهم على النقاط التي يركز عليها المواطنون   
بوية والمدنية  لها وقيام المؤسسات التر   ظث المجتمع على مواجهة هذه الظاهرة والتيقمن نتائج هذه الدراسة ، وبالتالي ح

تطورها  ألن  ة خاصة  وحماية الوطن األردني وهيبة الدول أربد عامة ومحافظة   األردني إلنقاذ المجتمع والحكومية بدورها  
مما ينعكس سلبا على  وانتشارها هي كارثية وخطيرة على المجتمع والدولة واستفحالها يسهم في انهيار مؤسسات الدول  

والتفسخ االجتماعي  .  ي دولة سواء االقتصادية أو االجتماعية بكل انواعها الصحية والتعليمية وغيرهاأجميع مقومات  
 . واحدةخاصة بعد انتشار الجريمة داخل األسرة ال

 هداف البحث  أرابعا : 

   . في محافظة الشمال  التعرف على واقع العنف االجتماعي  -

   . أربد العنف االجتماعي في محافظة  ومظاهر لتعرف على  مفهوم وأسباب ا -

 . العنف المجتمعي  ومرتكزات   أربد التعرف على واقع المجتمع في محافظة  -

 .   أربد مارسة العنف المجتمعي في محافظة التي تدفع الفرد لم العامة والنفسية   التعرف على األسباب  -

 . وأنواع العنف االجتماعي  وطرق المعالجة التعرف على اشكال  -

 . واالستهالكية واالتصالية للعنف االجتماعي العوامل الديمغرافيةالتعرف  -

 . التعرف على العالقة بين وسائل االعالم   والعنف االجتماعي  -

 . التعرف على الطرق والوسائل التي نعالج بها ظاهرة العنف االجتماعي  -

 وفرضياته  أسئلة البحث  -خامسا: 

وفرضيته )العنف االجتماعي  كيف يرى أبناء المحافظة مفهوم  وأسباب ومظاهر العنف االجتماعي في المحافظة  - 1

 . فسية  كما يراها أبناء المحافظة  في المحافظه يعود السباب تربوية واقتصادية واجتماعية ون

) طبيعة التركيبة   فيه   والمرتكزات التي  عززت العنف االجتماعي   أربد  محافظةما هي طبيعة المجتمع في   2

 . ذات عالقة  بطبيعة العنف االجتماعي الحاصل فيها  أربد الديمغرافية للسكان  في محافظة 

  أربد وفرضيته   هناك عالقة بين واقع العنف االجتماعي  في محافظة    أربد ما واقع العنف االجتماعي في محافظة    3

 . وبين  رؤية أبناء المحافظة تجاه الظاهرة
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تتنوع اشكال  وأنواع العنف المجتمعي بالمحافظة  بتنوع أساليب وفرضيته اشكال وأنواع العنف االجتماعي    ما هي   -4
 . وطبيعتها حسب رأي أبناء المحافظة  التفيذ 

عالم دور كبير في التاثير على  وفرضيتها لوسائل االعالقة بين وسائل االعالم   والعنف االجتماعي  هل هناك    -5

 . ( أربد مستوى العنف في محافظة 

كيف نواجه   ظاهرة العنف االجتماعي والحد منه  وفرضيته  مواجهة  العنف االجتماعي يتحقق بإجراءات وحلول   -6

 . من الدولة واالسرة والمدرسة 

  أربدنبذة عن محافظة  : سادسا 
المناطق الشرقية    األردن, وتمتد حدودها لتصل إلى الحدود األردنية السورية، حيث  في أقصى شمال   أربد محافظة    تقع 

هضبة الجوالن، أما من الغرب فتتكون من هضاب متوسطة  بينما تطل األجزاء الشمالية على سهل حوران جزًءًا من
ألردن. بينما تمتد المناطق الجنوبية منها  غور ا  االرتفاع، تنخفض تدريجيًا لتصل إلى ما دون مستوى سطح البحر في

في منطقة المزار الشمالي ذات الجبال العالية.تبرز أهمية المحافظة من خالل موقعها االستراتيجي وريادتها الزراعية  
 الرومانية   –وأهميتها التاريخية واألثرية حيث المواقع األثرية والتاريخية, ونشأت فيها المدن اإلغريقية 

مساحة: ال.  ( نسمة  1,957000: )2019سكان لعام  العدد  .وافر التمازج الثقافي الثالثي )بدوي , ريفي, حضري(تمتاز بت
نسبة السكان من المملكة : .  2شخص / كم  1187.7الكثافة السكانية :  .بلدية  18.عدد البلديات:  2( كم 1571.7)

نسبة الفقر بالمحافظة : .  (%34   ناث:إ.  %13.5ذكور :    .)   17.04 نسبة البطالة في المحافظة :  .  18.57%
جامعات منها ثالثة حكومية حيث يتواجد طلبة من    5تعاني المحافظة من شح الموارد المائية ونقصها وتضم  .  15%

متعددة   ).  جنسيات  للزراعة حوالي  القابلة  األراضي  المحافظة و) 70تشكل    على مستوى %(  13.5%( من مساحة 
ارتفاع حجم  و . على المستويات كافةو تحديات  شكلها اللجوء السوري وعة تحديات منها: وتواجه المحافظة مجمالمملكة.

ارتفاع نسبة  .  %( للمملكة.68%( مقابل )96.8%( للمملكة ومعدل االعالة ) 5.4%( مقابل ) 5.5االسرة بنسبة مئوية ) 
الفقر  . ضعف عملية تشغيل االيدي العاملة . %( على مستوى المملكة14.4%( مقارنة مع )15الفقر في المحافظة )

االكتضاض .  وقلة فرص العمل ونقص المياه الزراعية وتكرار مواسم الجفاف وبالتالي ضعف الزراعة وتراجع فرص عملها
. المدرسية  الصفوف  في  التجارية    الطالبي  الحركة  انخفاض  في  اسهم  الذي  بالمنطقة  المحيطة  السياسية  التقلبات 

 (1) وجود السوريين على منافسة االيدي العاملة المحلية. لعمالة الوافدة ا والخارجية.
  
 

 
 ( /https://moi.gov.jo/AR/Pages، 2021وزارة الداخلية /ممحافظة ارب في سطور ، ) 1
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 األبحاث والدراسات السابقة  : سابعا

المجتمعي -1 والتكنولوجيا )  أربد محافظة    –/االسرة    العنف  للعلوم  األردنية  أربد، 2005)الكلية  في  األسري  العنف    ‘
 ( م//https://alrai.com/article/88757ندوة

يهاطرح خطة خمسية حول أقامت الكلية األردنية للعلوم وللتكنولوجيا ندوة/لدراسة  متخصصة حول العنف االسري ،تم ف
العنف وتحقيق السالمة الجسدية والنفسية والعقلية  ألفراد االسرة .وأشارت  إلى أن  حاالت العنف االسري بلغت حوالي 

%. وبلغت 22% واألطفال  78% . و بلغت نسبة الجناه البالغين  80نسبة األطفال منهم     2910والمجني عليهم    2510
، وبلغت نسبة العنف ضد المرأة داخل 248ثم االغتصاب    290يذاء الجسدي لألطفال   واال  1563قضايا هتك العرض  

% حيث بينت الدراسة ان العنف يوجد في االسر األكثر فقرا بسبب تلبية الحاجات ، وان هناك عالقة بين    41االسر  
مواجهة العنف في االسرة ومن    العنف  وبين العمر والدخل المادي  واألطفال عند ممارسي العنف . ، وأوصت بضرورة

 ثم االنطالق للمجتمع من خالل مواجهة أسباب الفقر  والمستوى الثقافي ، والتمييز بين الذكر واالنثى  والمخدرات والكحول  

الطالبي -2 ،    العنف  اليرموك  جامعة  مع  وبالتعأون  أربد  ثقافة  ندوة 2016مديرية    ، الطالبي  ،العنف 
https://www.addustour.com/articles/39341- 

شريحتين هما األكثر تورطا  وجود  الى      أربد حول العنف الطالبي في محافظة  وتناولت  الدراسات التي قدمت في الندوة  
، وهما الشباب والعشيرة، لكن ذلك جاء بعيدا عن رؤية الشباب، أصحاب المشكلة العنف االجنماعي لدى الطالب  في  

الفاعلين. وبينت أن الشباب الجامعي أنفسهم يرون أن أكبر مصدر للعنف الطالبي هو عدم وجود أخالقيات الحوار في  
دفاع عن »الشرف«، أما أكثر المؤسسات إثارة للعنف وتورطا  الجامعة والمجتمع، وأن أكثر دوافع العنف ومحركاته هو ال

  الطلبة. فيه فهي مؤسسة العشيرة. ويرى الشباب أن أنجع الطرق لمواجهة العنف في الجامعات هي تقوية الوازع الديني عند 
غيبة على مستوى  وأوضحت أن الحوار كآلية حضارية ال يغيب فقط عن مؤسساتنا االجتماعية الكبرى، بل هو لغة ثقافية م

 .العائلة والمدرسة والجامعة، وبغيابه تغيب القيم السياسية االجتماعية الكبرى: الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 - ، ندوة  العنف الطالبي2014جامعةأربداالهلية، .  العنف الطالبي-3

 hgukt-https://www.almadenahnews.com/article/291274 ( 

بينت نتائج الدراسة ما يلي    ،   أربد محافظة    حول العنف الطالبي في  2014االهلية عام    أربد في ندوة عقدة في جامعة  
لوطني وعلى سمعة البلد في الخارج وعلى السياحة واالستثمار وال بد من التصدي لهذه : تأثير  هذه الظاهرة على األمن ا

الظاهرة بكل حزم وإشراك جميع األطراف لوضع الحلول الالزمة لها، وان ظاهرة العنف الجامعي ظاهرة تهدد امن وسالمة 

https://alrai.com/article/88757/محليات/ندوة-حول-العنف-الأسري-في-اربد-تكشف-النقاب-عن-خطة-خمسية-لحماية-الأسرة-من-الاساءة
https://alrai.com/article/88757/محليات/ندوة-حول-العنف-الأسري-في-اربد-تكشف-النقاب-عن-خطة-خمسية-لحماية-الأسرة-من-الاساءة
https://alrai.com/article/88757/محليات/ندوة-حول-العنف-الأسري-في-اربد-تكشف-النقاب-عن-خطة-خمسية-لحماية-الأسرة-من-الاساءة
https://www.almadenahnews.com/article/291274-hgukt
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ي إدارة شؤون حياتهم الطالبية ومصلحة  ة واتزان فعند الطلبة  بثق المجتمع.واوصت الدراسات الى ضرورة  تحكيم العقل
واالبتعاد عن العنف الذي يعتبر عنصرًا طاردًا ومسيئًا للجامعات األردنية ولمؤسسات التعليم العالي وللوطن. ،الوطن  

والتأكد من دقة وصحة المعلومات المنشورة عبر وسائل االعالم وبينت الدراسات إن العنف الجامعي هو امتداد للعنف 
 . % من الجسم الطالبي،1عي، وان عدد الطلبة الذين يشاركون في العنف الجامعي ال يتجأوز المجتم

البريطانية-4 التلفزة  في  ،نجا:   العنف  العلي  التلفزيوني 2009ح  العنف   ، -  
debat/show.art.asp?aihttps://www.ahewar.org/  في دراسة حديثة عن تأثير برامج العنف في التلفزيون على

%  37أن .لدى الجمهور توصل باحثون في جامعة شيفيلد البريطانية ونتائجها السيئة على سلوك األطفال خاصةالعنف 
  21% منها وأن هذه البرامج تحتوي على  19من البرامج التلفزيونية صنفت كبرامج وأفالم العنف وتمثل برامج األطفال 

حاز اهتمام الرأي العام بعد اقدام طفلين على ضرب  وقد  .. مشهد   10000الف عمل عنف منفصل موزعة على حوالي  
شاهد طفل ثالث حتى الموت تاركين جثته بين قضبان السكك الحديدية، وقد ثبت أن الطفلين قد شاهدا فيلمًا به نفس الم

 .عمليًا بعد مشاهدتهماالتي قاما بعد ذلك بتطبيقها 
 : دراسة ظاهرة االنتحار لقطاع المرأة   -5    

 .، االنتحار النسائي في األردن  2018التقرير اإلحصائي السنوي /دائرة اإلحصاءات لعام 
تقول دراسة لجمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن"، إن النساء األكثر إقبااًل على ظاهرة االنتحار، خالل السنوات 

الزيادة المستمرة في  ،إن    والت االمح% من  62من حاالت االنتحار و  %30(، واإلناث يشكلن حوالي  2018- 2012)
حالة خالل عام    142حاالت االنتحار في األردن خالل السنوات الماضية، حيث وصلت حاالت االنتحار التام إلى  

حاالت انتحار تام خالل    605.وتشير الدراسة  إلى وقوع  2017% مقارنة مع عام  9.2وبنسبة ارتفاع بلغت    2018
حالة عام    120، و2015حالة عام    113، و2014حالة انتحار عام    100جل  ( حيث س2018- 2014السنوات )

التابعة   منظمة الصحة العالمية  .وبحسب 2018حالة عام    142، إلى جانب تسجيل  2017حالة عام    130، و 2016
  0.2لغت  ، بنسب ب2016بين الدول العربية في معدالت االنتحار عام    11لهيئة األمم المتحدة، جاء األردن في المرتبة  

ألف نسمة.وبينت الدراسة إن أسباب ذلك يعود إلى ظروف الحجر باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والشعور   100لكل  
  .بالكآبة واإلحباط والخوف من المستقبل
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 لمفاهيم : : اثامنا 
ة   : ِبع ْنف   َعن َف : مصدر. َعاَمَله   اسم.  :فنع  : لغويا  -1  اجتماع  اسم منسوب إلى :َوَقَسأوة .  ِاجتماعيّ ِبِشدَّ

   اسم منسوب  الى اجتماع  ، واجتماع  ، مصدر اجتمع ، واجتمع هو لقاء مجموعة  حول موضوع اجتماعي : :      
 (2)معين يهمهم ويرتبط بهم .

 (3) إنكار اآلخرالعنف المجتمعي ظاهرة سلوكية إيذائية تقوم على إعمال احد مظاهر العنف و  -اصطالحا: -2

  جسدي أو نفسي.ممارسة بعض األعمال بصورة متعمدة تجاه أفراد في المجتمع إلحداث ضرر  -                
والتقاليد    يعرفة العنف المجتمعي بانه سلوك يقوم على االيذاء وعدم االعتراف باالخر وضرب كل االعراف  -

 . (4) والقانون بعرض الحائط لحصول على حقوق أو مصالح شخصية

اللفظي أو  ظاهرة سلوكية في مجتمع محافظة أربد  تقوم على إيذاء االخرين وإنكارهم، باستعمال العنف  :  اجرائيا  -3
 . الجسدي

 . : وسائل االعالم األردني المطبوع واللمرئي والمسموع والتواصل االجتماعي اإلعالم األردني -4
 

 :  طار النظري المحاور التاليةلقد تناول اإلاالطار النظري : : تاسعا 

 :  أسباب العنف  المجتمعي -1-9
إحصائية للبنك   للشباب وغياب العدالة ، من أهم هذه األسباب ، حيث أشارت يمثل الفقر والبطالة وتضائل فرص العمل 

٪من فئة الشباب. قد يصل الشباب الى درجة من اليأس والقنوط   50الدولي بأن البطالة بلغت ارقاما قياسية تصل الى  
  .األرهاب وربما سهولة اإلنقياد للتطرف والعنف وربما 

بإنعدام الروابط   إن العنف المجتمعي يبدأ من األسرة الفقيرة تحديدا وخاصة تلك التي ال تملك ارضيات للتعليم، وتتميز
،  الخاطئة  وعدم وعي الوالدين في توجيه وتعليم األبناء وتصويب اآلراء والتوجهات  األسرية  وتفككها وصراع أعضائها ،

الذي يتولد عنده مثل هذا العنف الذي قد    على الفرد رب وشتم وتحقير يؤثر سلباً  عنف داخل األسرة من ضكذلك فال

 
 قاموس المعاني   -2

 

3 - (."Safety and Children with Disabilities", cdc, Retrieved 2021  
 (  https://jo24.net/article/384632-  2020) بركات النمر العبادي ،-4

 

 

https://jo24.net/article/384632
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.  يبحث عن مكان خارج البيت لينفس فيه عما يجول بخاطره وفكره، فيجب على الوالدين اجتناب أفعال العنف أمام أطفالهم
تؤثر فيه سلبًا، فيبدأ بمقارنة نفسه  الشعور بالنقص لقلة اإلمكانيات المادية واالجتماعية مما    ذلك فقر االسرة قد يولد  ك

باآلخرين باحثًا عن طريق للفت األنظار وحب الظهور، يجب على الوالدين في هذه الحالة تعليم طفلهم مبادئ الرضا 
حباط سواء كان اإلحباط  إلجتماع مرتبط بااإل فس و بحسب علماء النوالعنف  (  5  )والقناعة وعدم مقارنة نفسهم باالخرين

الظروف   النفسيةاإلناشئ عن  أو  الشرق  ف  .جتماعية  منطقة  العنفوسط  الافي  العربي   الثةبث  يرتبط  الصراع  عوامل: 
غياب دور المدرسة من إدارة ومعلمين ومرافق  ومناهج    إن  .سياسيا  سرائيلي: واإلحباطات التي يعانيها المواطن العربياإل

فال بد من  ،  هام في العنف المدرسي واالجتماعيله دورا  موجهة تثقف وتوعي  وترسخ القيم النبيلة واألفكار اإلبداعية
التالي  من مهارات التفكير الصائب في الحفاظ على النفس والمجتمع والوطن  كحزمة تربوية واحدة ، وب  األفراد   تمكين

  ( 6)ضعف  مخرجات التعليم التي  ال تؤمن لهم فرصتهم في الحصول على التعليم الحقيقي والتوجيه المناسب   التخلص من
البنيان المرصوص    اوكان للمساجد دور  في المجتمع، حيث ضعف دور فاعل في غرس القيم واألخالق والحث على 

قراءة    البد من  و  االرشاد والتوجيه والخطاب الديني بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة واهتمامات وأولويات افراد المجتمع 
( القتال والقتلو   كالجهاد    التميز يبن المفردات,لجهاد  التفكيرالمفاهيم الحقيقية ل  آليات صحيحة للنصوص الدينية وخاصة  

وعدم تحريفها لخدمة ايدلوجيات سياسية محددة  . وتلعب المفاهيم الخاطئة لدور العشيرا دورا في  ينسجم مع حقيقتهابما  
والعنف قد يتسبب بالسلوكيات التي تسيء أساسا لمفهوم العشيرة ، فالهبوط بالعشيرة الى التعصب   العنف االجتماعي ،

فراد أف  ال رغم اختنوجه العشيرة الى الدور السلبي من السياسة ،االعمى له دور في مسألة العنف االجتماعي ، حيث  
العنف   يشكل سببا في  الواحدة في توجهاتهم وهذا  ليست   المجتمعيالعشيرة  قبيله  الو ة  عشير التخلى عن  للت  دعوى   فهي 

 .فاالحترام مطلوب وواجب، ولكن بعيدا عن النزق والحمية والجاهلية

وانتشار مظاهر الفساد ، وعلى رأسه    بين الشباب  البطالة االقتصادّية، وضغوِط الحياة اليومّية وانتشارالظروف   .وتلعب   
دورا كبيرا في العنف االجتماعي : فما نالحظه من    .الواسطة والمحسوبية وغياب العدالةاالجتماعية و عدم تكافؤ الفرص 

ضعف قيم المواطنة كذلك فإن    .مواكب الخريجين الذين ال يجدون عمال أو وظيفة قد يكون لها التأثير في هذا العنف
البعض  لدى  الفوضى  وحب  واالستهتار  العبثّية  نحو  والنزعة  العليا  الوطن  مصالح  على  الخاصة  المصالح  ،   وتغليب 

مشكالتهم،  ضعف  و  لحل  المعنية  والجهات  الشباب  بين  الحوار  الذي  و قنوات  االجتماعّي  السالمة التهميش  يزعزع 
ضعف منظومة التشريعات الناظمة لالمن . وهنا فإن  ( 7")، بحيث يغدو العنف  بمثابة "َمخرج  تفريغّي انتقامّي.االجتماعية

 

 . 16(، ص 2002المدى، )دمشق: دار  العنف األسرّي: الجريمة والعنف ضّد المرأة ليلى عبد الوهاب، . 5
 https://wanainstitute.org/sites/default/filesت، ندوة مجتمعاالالعنف المجتمعي وأثره على أمن وسلم  ، 2021)اسراء الشياب ، 6
 273(، ص 1995)مصر: دار النهضة،  فؤاد أبو حطب، علم النفس التربوي  -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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وغالبا ما يتم تجاهل قصور المنظومه القضائيه في هذا الشأن وعدم سرعه التقاضي    . المجتمعي والتراخي في تطبيقها
من حيث  قبول اآلخر والتعددية، والمسؤولية اإلجتماعية ومناهضة    بالذات.نها اقتضاء الحق  أواصدار احكام من ش 

ن تكون أولويه من أولويات الدوله االردنيه،  وأ)هيبة الدولة وسيادة القانون( وهنا فإن فرض  التطرف العنيف والمجتمعي. 
التراخي االمني في ضبط هذه    ولكن يجب عدم  ولكن دونما التعسف في استعمال الحق أو التعدي على حريات االخرين  

، وانخفاض قيمة  وخاصة  لغة الحوار والتواصل  ثقافّية،  العوامَل  وتلعب ال  (8ة) المشاجرات وضعف المنظومه التشريعي
 . لها دور في العنف االجتماعي اآلخر  احترام

جار بالبشر، إلتزمات الخارجية والصراعات ودخول المخدرات وااأل وهنالك عوامل خارجية تدفع بالعنف المجتمعي أهمها   
 (9.(السلم المجتمعي والتي من شأنها تزعزع

تتناول    النفس الى مجموعة عوامل إضافة لما ذكر  النفسي والثقة  ضعف الوازع  ويعزى العنف االجتماعي لدى علماء 
حاد     بالذات، عقلي  اإلنسانية   واضطراب  التفاعالت  في  العقل  تحكيم  وعدم  والتسرع  واالندفاع  باالنفعال  تتميز  التي 

: ي رجعه إلى أسباب نفسّية،  الحسد والحرمانويرتبط بالجانب النفسي    (10  واالجتماعية مما يؤدي للغضب وبالتالي العنف )
وت  االتففالشعور باالختناق والغضب على من هم أفضل منه وضعًا،    وتولد شعورًا وإحساسًا بالحرمان ،    عوامل إدراكّية  و

 أسباب ودوافع سياسية:وهناك  (11 )الفوارق.بالرغبة بالعنف  لتعويض حالة .يشعرواألسر ،  األفراد في مستويات معيشة 
لعبة السياسة وتوضيف األعضاء لصالح اهداف تفرض مناكفةاآلخرين ولصالح أفكار من يتزعم المؤسسات الحزبية أساسها  

األردن في منطقة غير مستقرة  فوجود    ةمشاعر اإلحباط لدى الشباب وضعف المشاركة السياسي ل  هذا إضافة  .والسياسية  
،والسوري والعراقي .ساهم بظاهرة  عملية السالم ومعاناة الشعب الفلسطينيسياسًيا، وتعاظم الهزائم القومية واستمرار جمود  

بيئة المحيطة باالردن بيئة جاذبة للعنف وان ما يمر به  فال.    العنف االجتماعي التي جاءت كحالة تعبير عن اإلحباط
العنف والعنف المضاد, ونعلم المحيط االردني من ثورات وكوارث وقتل وتطرف في االفكار واالفعال يساعد على نشر فكر  

يصعب المهمة ويرفع من مستوى  خاصة محافظة إربد  الجئ ومقيم على األراضي األردنيةي بين  ب ان وجود ثالثة مالين اجن
 - : قد يعزو البعض الزيادة في العنف المجتمعي إلى. )12)ونوع الجرائم, 

 
      https://jo24.net/article/384632  االجتماعي وتراخي منظومة الضبط االجتماعي في االردن، العنف 2020،بركات النمر العبادي -8
 اسراء الشياب مرجع سابق   - 9

 ص  (،2000)القاهرة: المركز القومّي،  العنف في الحياة اليومّية في المجتمع المصري  أحمد زايد، - 10

 88ص (، 2000)دمشق: دار األنوار،  سيكولوجّية العنف والعدوان  عبد الرحمن العيسوي، - 11
 /https://www.gerasanews.com/article، مقال محرر، العنف االجتماعي 2021موقع جراسيا - 12
 ، الهيئة المصرّية، القاهرة1998  ،12مجلة علم النفس، عدد الفروق بين أبناء المتوافقين زواجيًّا وغير المتوافقين في كلّ  من درجة العدوان ومفهوم الذات،" -13

https://jo24.net/article/384632
https://www.gerasanews.com/article/118767L,RU
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فرضية االزدحام السكاني الكثيف الناتج عن تزايد  إضافة  الى  النزعة لدى البعض في العبثّية واالستهتار وحب الفوضى   -
اليومية، واالمتيازات،   على الموارد المتاحة في الحياة  األفراد يرتبط بذلك من توترات، واستفزاز، وتنافس بين   عدد السكان وما

السيارات... المرور، ومواقف  لدى  وحق  االستهالكية  المطالب  ثورة  انتشار  الخ  النمو في مستويات    األفراد .  بالرغم من 
 (13)الفردي واألسري، فؤاد هدية،  الدخل

   :العنف أشكال -9-2
 وجودها بعدة اشكال  أهمها يالحظ  عامة ومحافظة أربد خاصة إن المراقب لهذه الظاهرة في المجتمع األردني

 وتعاطي المخدرات والسطو المسلح والسلب والميول السلبية : الدور األساسي بالنسبة للشباب ما يتعلق بالمال الذي له 
أو اعتداء أشخاص غير معروفين على     ويقسم إلى نوعين :  األفراد ي عّرف بأّنه العنف الموّجه بين   :العنف بين األشخاص-

  .( 14) الضحية مثل االعتداءات التي تحدث في أماكن العمل

مجموعة    كبهبأّنه عنف ترت:ي عّرف    العنف الجماعي( :  (Social Violence Kinds أنواع العنف المجتمعي     -9-3
فقد )15 ) السياسي، واالقتصادي و االجتماعي:العنف        وي قسم إلى  :  األفراد من األشخاص تجاه فرد أو مجموعة من  

مثل العنف بين األزواج أو بين الوالدين تجاه أطفالهم، أو إساءة معاملة المسنين، بين أشخاص بينهم صلة قرابة  يكون  
ثأرية من  النتقامّية أو  الفزعات االشكل  و لدى الشباب في المجتمع التي تجعلهم يمارسون العنف في المنازل ومع األخرين ،  

مكاسب فردية أو جماعية، أو يمكن عّدها فزعة اجتماعية مرتبطة بروابط الدم أو قبل أفراد أو مجموعات للحصول على  
 (16)  .العشائرية أو الفئوية

 للعنف االجتماعي  عدة أنواع أهمها :
وقد برزت آثار العنف  بعدة )17.( نتحاروهو أي عمل يفعله الشخص عمًدا للتسبب بإصابة نفسه، كاإل  : العنف الذاتي -أ

جعلهم أكثر عرضة مما ي  التفكير في االنتحار. القلق. االكتئاب. سلوكيات ت عادي المجتمع.  مظاهر، أبرزها:و   أعراض  
لتبني سلوك عدواني وعنيف مستقباًل. تطوير مشاكل عقلية أثناء مرحلتي الطفولة والمراهقة، وقد ي عانون من بعض 

يؤثر العنف المجتمعي على نمو األطفال  و   النفسية كالقلق، واالكتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة وغيرها.االضطرابات  
إلى عدم إمكانيتهم  يؤدي  األطفال للعنف المجتمعي    الفرد وخاصة  تعرض فالعاطفي واالجتماعي والجسدي والعصبي،  

 
 
14 21/8/2021.cdc, RetrievedSafety and Children with Disabilities",  

     100ص العنف االجتماعي ، القاهرة  دراسة ، (، 2000المركز القومّي،  15

16 .Based Violence (Violence Against Women and Girls)", worldbank, Retrieved 22/8/2021-ender 

17 21/8/2021. Edited.What is community violence?", ujimacommunity, Retrieved  
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سهم باألمن، إّذ قد تؤثر على نمو دماغ الطفل من تطوير عالقات إيجابية ت ساعدهم في استكشاف البيئة وتنمية إحسا
 مما يؤثر الحًقا على صحتهم العقلية. 

: وهو الي يتم بين أناس ال تربطهم عالقة مباشرة  وال يعرفون بعضهم ،     العنف بين اشخاص غير معروفين لبعضهم - ب
 حيث يحصل العنف جراء مواقف مباشرة وغير مبيته  جراء أسباب متعددة . 

أو األقارب أو الجيران واألصدقاء ، : وهي تقوم على خالفات  متنوعة  العنف بين اشخاص ذات عالقة ببعضهم كاالزواج   - ت
   تتحول الى إيذاء جسدي أو عنف لفظي ،  أو تنمر أو غيره

شائر وهو إيذاء يقوم من مجموعة تجاه شخص أو مجموعة . وهذا ما يمثل صراع الشلل أو صراع العالعنف الجماعي :   - ث
  . العصابات  المجتمعي  وأن  أ,  للعنف  العنف    يؤدي  التعرض  جرائم  معدالت  ارتفاع  واالعتداءات ومنها  إلى  السرقات 

% من المراهقين للعنف 55في دراسة إحصائية في الواليات المتحدة األمريكية ظهر تعّرض ما يزيد عن  . )18ة)المتكرر 
سنة، كما أّن    24-10وح أعمارهم بين  االشباب الذين تتر   عنف الثاني في    المجتمعي، ي عّد العنف المجتمعي هو السبب 

% من طالب المدارس الثانوية قد تعرضوا للعنف المجتمعي الذي أّدى في النهاية إلى االشتباك باأليدي، ومن الجدير 32
 ( 19ة)اء المتحضر بالذكر أّن األحياء الفقيرة يتعّرض سكانها للعنف المجتمعي بشكل  أكبر من المدن واألحي

القهر االجتماعي وغياب  و . الذي ال يوجد له سبٌب داخليٌّ عند اإلنسان وإّنما يمارسه استسالًما للمحيط:    واعيالعنف الال - -ج 
% من نساء العالم قد تعرضن للعنف، الجسدي أو 35إّن نسبة  و ).20)الضبط االجتماعي وانتشار مشاهد العنف في العالم

% من النساء قد تعرضن للعنف واالعتداء الجنسي من قبل أشخاص 7الجنسي من قبل أزواجهن، كذلك فإّن  النفسي أو  
لهذا فإن اهم مظاهر العنف االجتماعي   (.21) % من جرائم قتل النساء يرتكبها أزوجهنّ 38ليس لهن عالقة بهم، كما أّن  

 - 4،جنسي  -  3..الخ .  ي ناتج الضغط أو اإلحباط أو فقدان األمل  نفس  -2  ناتج عن الضرب    إيذاء بدني  -1تتمثل بـ:
 ( 22) .و جميعها معاأ   مادي 

محاور    مواجهة العنف االجتماعي يمكن من خالل   أن    بينت الدراسات:  ف حلول مقترحة للحد من ظاهرة العن:    عاشرا
زيادة الوعي الديني واألخالقي   .:  متعددة منها السياسي، والثقافي والتشريعي ، واالقتصادي ، والتربوي    من خالل  

س وتوعية النا  ومظاهره    نواعة واشكالهبأدور األئمة والخطباء بتوضيح نظرة الشرع للعنف  وتفعيل    واالسري   والتربوي 

 
18 encyclopedia, Retrieved 22/8/2021-Social violence", child 

19  .Women and Girls, worldbank, Retrieved 2021. Based Violence Against-"Gender  

   االجتماعي   العنف  https://www.addustour.com/articles/959593، 2017نسيم عنيزات 20
21 Community Violence", sciencedirect, Retrieved 21/8/2021 

 adab.com/article/%-https://al -العنف في التحليل النفسي  –2021وفاء العيسوي  22

https://www.addustour.com/articles/959593العنف
https://www.addustour.com/articles/959593العنف
https://www.addustour.com/articles/959593العنف


 

- 12 - 

على القضاء على    فالعملواالجتماعية والسلوكية وكذلك المادية  العمل على إشباع احتياجات األسرة النفسية  و  .  . (23)
هم  وواجبات  األفراد والتعريف بحقوق    عمال العنف .يحد من العديد من أ   تدني المستوى االقتصادي لألسرة  و البطالة والفقر  

تعزيز الدور اإلعالمي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير  و . (24ت)وضع األنظمة والتشريعا و .والتشريعات المترتبة على ذلك
  االبتعاد عن مشاهدة مناظر مع  ،معقول  وسائل الترفيه السليم والنافع وبحد إيجاد  و   .األعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص 

تعزيز الحريات السياسية لالبتعاد عن حاالت   وتكثيف البحوث والدراسات مع.  نترنت  العنف على القنوات الفضائية واإل
السياسي   وتكوين  الكبت  منه  والحد  التعامل معه  وطرق  واسبابة  بالعنف  التعريف  لتشمل  المناهج  مد وتطوير   ية رسبيئة 

 .وخدمات استشارية للطالب ونشاطات المنهجية  التوعية في وتوفير جو دراسي آمن  من خالل    خالية من العنف  وجامعية  
وخلق تواصل دائم من  (.25)المدني واالحتكام إلى سلطة القانون تأهيل أفراد المجتمع لالنتقال إلى المجتمع هذا إضافة الى 

مساعدتهم في تخطي  ، إّذ يمكنهم التحدث ألطفالهم وتشجيعهم على طرح األسئلة و األهل مع االبناءواستيعاب مشاكلهم  
 عمل ندوات ومؤتمرات عن العنف المجتمعي للتمّكن من ضبطه والتقليل من آثاره.  و وفهم، امخ

 : وسائل اإلعالم في األردنحادي عشر  -

السلوك العنيف  القائم    وتحث على أما االعالم السلبي الذي ترسخ مضامينه الهابطة  أو العنيفة أو الموجهة النوازع العدوانية   
   لتطبيقها  وتعكس داخلهم فيبادر المتلقين الشباب    لما في داخل  ةن ما يراه أو يسمعه أويقرأه  تجربة حقيقيإ. وك  بالفعل داخل الفرد

الفرد  رفع حدة اآلثار النفسية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود الى ارتكاب سلوك عنيف تجاه اآلخرين. ويتوقف سلوك   .1
تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل   ..العنيف )أي استجابته للمشاهدة( على مدى احساسه وشعوره باالحباط والضيق والتوتر

كذلك مساهمة المحتوى الضعيف  في  (  26)  .الفرد. حيث تعمل المشاهدة للعنف أو قراءتها على تعزيز وتدعيم السلوك  
كثر  أشباع الغرائز والحاجات الجسدية  إبعيدة عن ثقافتنا وقيمنا ومستويات تخاطب    اإلعالم  في غرس مفاهيم هابطة  وثقافة 

برامج  خاصة  ،  تعزز التعلم بالمالحظة والتقليد والمحاكاه لوسائل االعالم  مظاهر العنف وتعمقها  ومن المعرفية العقلية   
 ،وضعفضعف مضامين وسائل االعالم الهادفة لمواجهة العنف االجتماعي  بها.إضافة إلى    والتأثر    التلفاز واالطالع  

رفع ، و و التفكير اإلبداعي للشباب   برامج التوعية والتثقيف والحوار الحضاري ،وتنمية روح المبادرة واإليثار و العمل التطوعي

 

23  .Member States in 2020""Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO  

24 .2018 webster.com/dictionary/violence- https://www.merriam 

  https://www.ammonnews.net/article2018د. عمر مقدادي  العنف في المجتمع االردني تعدى كل الحدود 25
 2003د. حلمي سالم: دور وسائل االعالم في التوعية في مجال مكافحة العنف، مجلة العلوم االجتماعية،  26
 .2006اإلطفال والمراهقين، مجلة حيفا لنا ، د.سعادة خليل، اآلثار النفسية للعنف في وسائل اإلعالم على -27

https://web.archive.org/web/20200407044553/http:/www.who.int/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls
https://www.merriam-webster.com/dictionary/violence
https://www.merriam-webster.com/dictionary/violence
https://www.merriam-webster.com/dictionary/violence
https://www.ammonnews.net/article2018
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،وقد مارس اإلعالم األردني وخاصة التواصل االجتماعي دورا في تعزيز التنمر  حدة اآلثار النفسية والعاطفية عند الفرد  
والكراهية  واإلساءة والتنميط السلبي و من خالل االإشاعات أو التنميط المتعمد لغايات االإبتزاز أو تشويه الشخصية وغيرها.  

 : (27) من خالل فرضيتين الدور التوعوي والتثقيفي لهذه الوسائل. وذلك ..بكل انواعه.مما شجع على تنامي  العنف 

اإلعالم واالتجاه السلبي : مراقبة مشددة على محتوى وسائل االعالم  العنيفة  وخاصة اإلساءة للمرأة  او الطفل  او كبار   -أ
 السن  او لالسرة عبر وسائل االعالم  باعتبارها توجهات سلبية  حيث يمكن استخدامها للتوعية اإليجابية لمواجه العنف 

بة الى وضع برامج توعويةواستراتيجية مدروسة  وعلى مستوى الوطن  لمواجهة العنف االتجاه النشط: والتي تتعدى المراق -ب 
 المجتمعي  من خالل: 

استبدال المعلومات الخاطئة حول مفهوم العنف، ومخاطره وآثاره على المجتمع بمعلومات حقيقية ودقيقة وذلك باستخدام   ➢
 .وسائل إعالمية مخصصة لهذه الغاية

 سياسة اتصالية تقوم على عدة مرتكزات أهمها: تبني وتطبيق  ➢
 إعطاء حقائق رقمية عن طبيعة هذه المشكلة وحجمها   ❖
 .خصائص مرتكبيها النفسية واالجتماعية والعمرية والثقافية  ❖
 تحديد من هذه الحملة الجهات المقصودة بالتوعية، ما هي خصائصهم؟   ❖
 .ي يتركها العنف على المجتمع المحلي و الكبير على حد سواءتحديد مدى الضرر أو االثار السلبية الت ❖
 .في مضامينها وتوجهاتها على العناصر االجتماعية والثقافية والنفسية التي تميز مجتمع ما عما سواه  التركيز ❖
التأثير شريطة  بقادة الرأي في المجتمع ليكونوا بمثابة جماعات ضاغطة ومؤثرة في غيرهم. نظرا لدورهم في االستعانة  ❖

 .أن يكونومقتنعين بهذه الحملة
االقناع   ❖ أساليب   يستخدموا  كيف  يعرفوا  أن  منهم  االمر  يستلزم  اذ  المستخدمة.  االعالمية  للرسائل  الدقيق  التصميم 

 (28)المعروفة كالوضوح، والدقة والصحة، والكمال، واللطف ثم االيجاز. 
 
 

 
 

 .د. صالح خليل أبو إصبع، االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة 28
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   إجراءات الدراسة:  ثاني عشر
  المنهج العلمي و الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة. - 1- 21
 عينة الدراسة :   -1- 1- 21
توزعت الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة حسب المستوى المهني ، والمستوى التعليمي والنوع األجتماعي )الجندر(   

فرد ومن    600حيث تمت الدراسةعلى مجتمع األردني/محافظة إربد  كمجتمع للدراسة مثلتها عينة طبقية عشوائية شملت   
موزعة     %(  93( وبنسبة )41جوب  ولم يجب )( مست559حيث استجاب )  مختلف المستويات العلمية  والمهنية   والجندر  

   كما يلي:
 
 الجندر-أ  
 
 
 
 المستوى المهني  -ب   

 النسبة  العدد  أنواع المهن  
 % 22 125 طلبة 

 % 7 42 أساتذة /جامعات ومدارس  
 % 6 35 اعالميين 

 % 20 112 موظفين 
 % 23 128 متقاعدين  

 % 14 81 عاطلين عن العمل  
 % 6 36 ربات منازل 

 . المستوى العلمي -ت 
 النسبة العدد  الفقرة 

 %7 47 الدكتوراه 
 % 11 65 الماجستير 

 % 33 195 البكالوريوس 
 % 25 146 الدبلوم 

 % 24 141 ما دون التوجيهي

 النسبة  العدد  نوع الجندر 
 % 56 340 ذكور 
 % 44 219 أناث 
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وتم     2022إلى شهر كانون أول من عام    21بداية شهر تشرين تشرين ثاني /في حين تناولت الحدود الزمانية  من  

( إلرسال االستبانات والحصول على الردود للعينة التي مثلت محافظة إربد  Google Driveاستخدام تقنيات الكمبيوتر ) 
معطيات البيئات  .حيث تم البحث عن موضوع العنف االجتماعي في المحافظة ودور االعالم في هذه الظاهرة وفق  

نشاط   مثلت  التي  والمؤتمرات  واإلحصاءات  الندوات  عبر  للبحث  .  إضافة  والنفسية  والتربوية  واالقتصادية  السياسية 
 المختصين والجهات المعنية في المملكة األردنية االهاشمية كذلك موقع وزارة الداخلية  /محافظة إربد  وغيرها .   

  
 :المنهج العلمي والطرق األحصائية المتبعة   -2- 1- 21

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي  الكمي لإلجابة على أسئلة الدراسة وتوضيح العالقات بين الفرضيات التي توضح  
المتغير المستقل الموجه )البيئة اإلعالمية واالقتصادية  واالجتماعية والتربوية ، والمتغير التابع  المتمثل بالعنف االجتماعي   

فقرة ( ، مفاهيم       73سؤاأل  و  11زيع األستبانة. وتناولت  االستبيانات التي ضمت ). معتمدًا على عملية المسح بتو 
العنف االجتماعي وأسبابه وانواعه ومضاهره ،وطرق مواجهته في محافظة إربد إضافة  لمدى تأثير وسائل االعالم  الرقمي  

 . األفراد على سلوك العنف عند 
مقاييس االحصائية ، حيث أعتمد  معامل ارتباط بيرسون. واختبار )شيفة( أجريت الدراسة  ضمن أسس البحث العلمي وال 

لبيان  الدالالت  االحصائية لمتغيرين وأكثر  وبالتالي قياس الفروق ذات الداللة األحصائية التي تعود للعوامل الديمغرافية  
ستويات هذه المتغيرات  . ومقياس  ألفراد عينة الدراسة . حيث تم استخدامه في معظم فرضيات الدراسة لإلجابة على م 

.( هي مقياس وجود عالقة، ، أو ضعف وجود  05كرونباخ ألفا بينما تعتبر مستوى الدالالت  الرقمية ألفا )أقل من  
الباحث  .لقياس مستوى الصدق والثبات ، إضافة إلعتماد   T.testالعالقة بين مستويات عينة الدراسة . اضافة لطريقة  

لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته االربع  احصائي  معيار  لسلم ليكرت ك
( على الترتيب، وقد تم اعتماد برنامج  1،  2،  3, ،  4)موافق ‘غير موافق ، محايد وعوامل أخرى( . وهي تمثل رقميًا )

SPSS)  للمعا اضافة   . بمتغيراته  لالستبيان  االحصائي  التحليل  كمقاييس  (إلجراء  األخرى  الحسابية  األحصائية  يير 
 التشتت)النزعة المركزية  وغيرها(. 

 
وعددها ونسبها    األفراد بينت نتائج الدراسة بعد تحليل ودراسة  اختيارات    :  عرض الجداول وتحليل النتائج    -2- 21

 ومتوسطاتها الحسابية واالنحراف المعياري، و الوسائل األحصائية والحسابية كما يلي : 
%  واإلنث 56( والممتعلق بالجندر ، أن نسبة الذكورالمشاركة في البحث كانت 1أوال : تشير نتائج تحليل الجدول رقم )
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الذكور اكثر كثيرا من اإلناث  نظرا لطبيعة تعامل الرجال   %  وهذا يعود  إلى أن طبيعة  العنف  الجسدي يسجل لدى44
 ومسؤولياتهم  والتحديات التي تواجههم .  

(  والمتعلق بالمستوى المهني أن :المتقاعدين  كانوا النسبة األكبر  جلهم  من الذكور  2تشير نتائج تحليل الجدول )ثانيا :  
% من المشاركين في العينة  6وتحت الخمسين  وخاصة من حملة البكالوريوس .  في حين كانت نسبة اإلعالميين   

يتركز تواجدهم في العاصمة   وأن هذه النسبة تمثل مندوبي    جلهم من الذكور  العاملين . على اعتبار أن اإلعالميين
% النها مثلت طلبة أكثر من أربع جامعات ومعاهد متوسطة . في 22هذه الوسائل .  في حين  جاءت نسبة الطلبة  

ن  مليون نسمة . ومثل العاطلي   1.5% باعتبار أن محافظة إربد تضم سبعة ألوية وأكثر من  20حين جاء نسبة الموظفين  
 . % من  أفراد العينة  جلهم من حملة البكالوريوس  اإلناث    14عن العمل  

(والمتعلق بالمستوى المهني : تبين أن  حملة البكالوريوس يمثلون أعلى فئة وبنسبة  3ثالثا : تشير نتائج تحليل الجدول )
ين  لوجود عددكبير من الجامعات % جلهم من اإلناث  العاطالت عن العمل . ويعود ذلك لإلعداد الكبيرة من الخريج 33

% وها يعود الى نسبة  7مليون نسمة . وجاء حملة الدكتوراه اقل  فئة وبنسبة    1.5والمعاهد الجامعة في مجتمع يضم  
% تالهم  ما دون  25حملة الدكتوراه مقارنة بالمستويات األخرى . أما حملة الدبلوم فكانوا في الترتيب الثاني  وبنسبة  

 .  %24سبة  التوجيهي  بن
كيف يرى أبناء المحافظة مفهوم  وأسباب ومظاهر العنف االجتماعي  بوالمتعلق:   رابعا :  : سؤال الدراسة األول وفرضيته   

في المحافظة وفرضيته : )العنف االجتماعي في المحافظه يعود السباب تربوية واقتصادية واجتماعية ونفسية  كما يراها  
 : أبناء المحافظة

 مفهوم العنف االجتماعي :  -أجاء  بالمحاور التالية :والذي 
( والتوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية االنحرافات  المعيارية لمدى رؤية  4,وبالنظر إلى الجدول رقم)

 أبناء محافظة  
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 مفهوم العنف  االجتماعي  في محافظة إربد   ( مجموع التكرارات األحصائية لراي العينة على سؤال4جدول رقم )             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومن خالل تحليل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ، واالنحراف المعياري  إربد لمفهوم العنف االجتماعي بالمحافظة ،  
اللجوء للعنف للحصول على مصالح شخصية نتيجة لشعوره باأللم بسبب ما تعرض له من أذى أو  فقد تبين أن:  فقرة  :  

فقر او  جدا  تهميش  جيد  وبمستوى   , الحسابي(  )المتوسط  التكرارات  من  نسبة  أعلى  على   ليكرت    حصلت   سلم  على 
. (جلهم من الذكور حملة البكالوريوس  العاطلين عن العمل  وهذا يعود للحالة الشعورية 754وبإنحراف معياري  مقداره )

التي سببتها الظروف االقتصادية وشعور العاطلين عن العمل  ونظرة اال×رين لهم  بدون عمل وإنتاجودخل .  .بينما  
( على ادنى متوسط حسابي وبنسبة  عكس حالة من عدم الوعي و السطحية والتفكير المحدود حالة  سلوكية تحصلت الفقرة )

.( جلهم من حملة الماجستير والدكتوراه  والدبلوم  الذكورالكبار سنا . ويعود ذلك كونهم  362%( وانحراف معياري )6)
هو ضرب من الالوعي بينما جاء بالترتيب  نظروا للنتائج  التي ستكون مضرة بكل األحوال ، وبالتالي فارتكابها برأيهم  

(  في حين جاءت  سلوك يقوم على االيذاء وعدم االعتراف باالخر وضرب كل االعراف والتقاليد والقانون الثاني  فقرة :)  
 كبيرًا  ظاهرة سلوكية إيذائية تقوم على إنكار اآلخر، وتلعب العوامل النفسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية دوراً  فقرة :)

مما يشير إلى  .  (  4. ( وكما هو موضح بالجدول رقم  )521%وانحراف معياري ) 16( في الترتيب الثالث بنسبة   فيها
أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات وبعالقة إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأن  مستوى الداللة الفا كان   

, وهذا يتماشى مع نظرية  الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي تعكس مدى تعلق  ( وللمستويات كافة>5, )
   .الناس بالحاجات وإشباعها  كغرائز وبالتالي التوجه إلشباعها  

االنحراف  النسبة%  التكرار  الفقرة  الرقم
 المعياري 

 .658 %35 198 سلوك يقوم على االيذاء وعدم االعتراف باالخر وضرب كل االعراف والتقاليد والقانون  2

 اللجوء للعنف اللحصول على مصالح شخصية نتيجة لشعوره باأللم بسبب ما  1
 تعرض له من أذى أو تهميش او فقر 

231 41% 745. 

 ظاهرة سلوكية إيذائية تقوم على إنكار اآلخر، وتلعب العوامل النفسية 3
 واالقتصادية واالجتماعية والتربوية دورًا كبيرًا فيها 

92 16% 521. 

 .362 %6 38 سلوكية تعكس حالة من عدم الوعي و السطحية والتفكير المحدودحالة   4
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والمتعلق باسباب  العنف االجتماعي وفرضيته يزداد تنوع العنف االجتماعي في محافظة إربد مع زيادة    الثانيالمحور  ب:  
    أسبابه

 ما هي أسباب  العنف  االجتماعي  في محافظة إربد ( مجموع التكرارات األحصائية لرأي العينة على سؤال5جدول رقم )           

 

وزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  المعيارية لمدى رؤية ( والت5وبالنظر إلى الجدول رقم)
واالنحراف   أبناء    ، المئوية  النسب  تحليل  ومن خالل   ، بالمحافظة  االجتماعي  العنف  تنوع   إربد ألسباب  محافظة 

وضغوِط الحياة اليومّية   البطالة والفقر والفراغالظروف االقتصادّية، الحسابية فقد تبين أن فقرة :  المعياري والمتوسطات 

االنحراف  النسبة%  لتكرار   الفقرة  لرقم
 المعياري 

 .  544 2 14 :حاالت نفسية  وعقلية مرضية   11
 . 845 25 141 وضغوِط الحياة اليومّية  البطالة والفقر والفراغالظروف االقتصادّية،  1
 . 812 15 82 والتفريغ  االنتقامي  التهميش االجتماعيّ  2
 . 602 8 45 عوامَل ثقافّية، من قبيل رفض تقّبل الحوار، وانخفاض قيمة احترام اآلخر  6
 . 749 14 76 مشاهدة العنف  وتأثير وسائل االعالم  3
 . 671 6 36 التعصب وغياب لغة العقل والحكمة والتفكير المستقل  7
 . 703 10 56 .الشعور بالظلم جراء الواسطة والمحسوبية وغياب العدالة وتكافؤ الفرص  4
 . 598 3 15 تأثره  بمناطق محيطة غير مستقرة سياسًيا، عظمت من الهزائم القومية  9
كالكرامة والبطولة والديمقراطية  الخلط بالمفاهيم االجتماعيةوالسياسية   8

 والحقوق المدنية
31 5 654 . 

 . 621 9 48 تزايد المطالب االستهالكية وسط تراجع الدخل  الفردي واالسري  5
 . 598 3 15 تنافس األفراد من االزدحام السكاني والتزايد في البقعة الواحدة 10
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. وبمستوى  جيد على مقياس سلم ليكرت . جلهم  845  % وبإنحراف معياري مقداره  25جاءت بالمرتبة األولى بنسبة  
والدبلوم وهذا يعود للحالة االقتصادية الصعبة    من الذكور العاطلين عن العمل  واإلعالميين  ومن حملة البكالوريوس

وكما هو    ب من اشباع تطلعاتهم وطموحاتهم   للشباب في المحافظة والفقر وضعف فرص العمل وبالتالي معانات الشبا
%، وانحراف معياري )  2حاالت نفسية  وعقلية مرضية في المرتبة األخيرة بنسبة  موضح بالجدول  فقد جاءت فقرة : 

الدكتوراه والماجستير والدبلوم ، لقناعتهم ان سبب هذا العنف    وبمستوى جيد على سلم ليكرت  جلهم من حملة   .(544
 يعود لقضايا اقتصادية اجتماعية وليس عقلية أو نفسية . 

: المحور الثالث  وفرضيته : ما هي مظاهر العنف  االجتماعي  وفرضيته ، تتنوع مظاهر العنف االجتماعي     -ت  
الجدول رقم) إلى  المئوية والمتوسطات  6بتغير أسبابه في مجتمع محافظة إربد . وبالنظر  التكراري والنسب  والتوزيع   )

في محافظة إربد  ، ومن خالل تحليل المتوسطات الحسابية   الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر  العنف االجتماعي
جاءت بالمرتبة األولى   تعاطي المخدرات والنسب المئوية ، واالنحراف المعياري والمتوسطات الحسابية فقد تبين أن فقرة :   

ث بهذا . وبمستوى جيد على سلم ليكرت. حيث تشارك  الذكور واإلنا 834%. وانحراف معياري  مقداره   26بنسبة  
االختيار وبنسب متقاربة  جلهم من حملة البكالوريوس المتقاعدين والموظفين   حيث يعاني األهالي من ظاهرة المخدرات  

الميول السلبية لدى  التي يروج لها بطريقة تستغل ضعف الشباب والفراغ الذي يعيشون به .    في حين جاءت فقرة :  
.وبمستوى متوسط على سلم 688ري بلغ% وبانحراف معيا16نسبة  ن العنف بالشباب في المجتمع التي تجعلهم يمارسو 

ليكرت . جلهم من اإلناث  من الموظفات والطالبات  والالتي يعتقدن أن أهم مظاهر العنف هي المخدرات جراء عدد من 
ة اجتماعية مرتبطة  فزعفقد جاءت فقرة :  5الحاالت الالتي يشاهدن في مثل هذه المرحلة العمرية . وحسب الجدول رقم 

فزعات انتقامّية أو ثأرية من قبل أفراد أو مجموعات في المرتبة الثانية  تالها فقرة :بروابط الدم أو العشائرية أو الفئوية،
% وبانحراف معياري  17بالمرتبة الرابعة  بنسبة   السطو المسلح وجاءت فقرة :    للحصول على مكاسب فردية أو جماعية 

 . ط على مقياس سلم ليكرت .  وبمستوى متوس721
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 التكرار األحصائي والنسب  حول مظاهر  العنف االجتماعي في محافظة إربد (  6 )جدول رقم                

 
 

مما يشير إلى أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات وبعالقة إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأن  مستوى  
, وهذا يتماشى مع نظرية الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي  ( وللمستويات كافة>5, الداللة الفا كان  )

تعكس مدى تعلق الناس بالحاجات وإشباعها  كغرائز وبالتالي التوجه إلشباعها   بمختلف المظاهر بما فيها مظاهر 
 عنف ي نظريات تنطلق منها اعمال الالعنف وفق معاير مصدر القوة  أوالضغط البيئي أو الصراع  وه 

: ما هي طبيعة المجتمع في محافظة إربد  والمرتكزات التي عززت العنف  خامسا  : السؤال الثاني  وفرضيته  
االجتماعي فيه  ) طبيعة التركيبة الديمغرافية للسكان  في محافظة إربد ذات عالقة  بطبيعة العنف االجتماعي  

 . الحاصل فيها 
( والتوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع العنف  7وبالنظر إلى الجدول رقم)

مجتمع  يعاني من الفقر والبطالة  وسوء  االجتماعي في محافظة إربد ، ومن خالل تحليل هذه القيم تبين أن فقرة :   
توى متوسط على سلم ليكرت . تشارك بذلك  . وبمس843% وانحراف معياري  19الحال جاء بالمرتبة األولى و بنسبة  

:  ن  أالذكور واإلناث بنسب متقاربة مالت للذكور ومن حملة البكالوريوس والدكتوراه من الموظفين والمتقاعدين ، ويروا  
واقع الفقر والناتج عن البطالة وغياب فرص العمل وخاصة للشباب الذكور الذي يميز مجتمع محافظة إربد ساهم وبشكل 

بنسبة   سريا  ودور العشائر فيه ضعيفأمجتمع متفكك في تعزيز واقع العنف االجتماعي  . بينما جاءت فقرة : رئيس 
. وبمستوى ضعيف  على سلم ليكرت جلهم من اإلناث ومن حملة البكالوريوس والدبلوم 412% وبانحراف معياري  2

لة تفكك   ولم يبق للعشائر دور في خلق حالة  سر المحافظة تعيش بحاأالموظفين ، ويعود ذلك لقناعة الشريحة بأن  
مجتمًعا قبلًيا يعتمد على العشائرية، ولم يتقبل    نجد أن فقرة :  6التوازن بقيمها وهيبتها ودورها.  . وبالنظر للجدول  رقم  

 حراف المعياري ان النسبة% التكرار الفقرة                                         الرقم      

 .834 %26 141 تعاطي المخدرات 1

 .712 %17 98 المسلحالسطو  4
 .688 %16 91 الميول السلبية لدى الشباب في المجتمع التي تجعلهم يمارسون العنف 5

 .745 %19 108 مكاسب فردية أو جماعية لفزعات انتقامّية أو ثأرية من قبل أفراد أو مجموعات  3

 .786 %22  121 فزعة اجتماعية مرتبطة بروابط الدم أو العشائرية أو الفئوية، 2
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للقانون المدني واالحتكام  المجتمع  قواعد  كافة  :  بعد  فقرة  تالها  الثاني  بالترتيب  التشريعات ووعد جاء  فاعلية  ضعف  م 
مجتمع خليط وتعرض بشكل اكثر لهجرات  ديمغرافية محلية ودولية    ثم فقرة :  .مؤسسات وعناصر الضبط االجتماعي

عدم تقبل المجتمع للتحّوالت والتغيرات  . في حين جاءت فقرة :ثم مجتمع يعاني من الكبت السياسي  والخنق الديمقراطي 
ولغة الحوار والتواصل  الواقع الثقافي االجتماعية التي تفرضها طبيعة الحياة العصريةفي الترتيب السادس تالها فقرة : 

العلمي المستوى  مع  تنسجم  :ال  فقرة  جاءت  بينما  الهزائم    .  وتعاظم  سياسًيا،  مستقرة  غير  منطقة  في  تواجودها 
%  3مجتمع ال للوازع  الديني  من سلطة او التزام .بالمرتبة التاسعة  بنسبة  بالترتيب الثامن .حيث جاءت فقرة :  القومية

مما يشير إلى أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات  مستوى ضعيف  على سلم ليكرت.   .( وب476وانحراف معياري )
, وهذا ( وللمستويات كافة>5, وبعالقة إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأن  مستوى الداللة الفا كان  )
لناس بالحاجات وإشباعها  بناءا  يتماشى مع نظرية الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي تعكس مدى تعلق ا

 على واقع الضغط المحيط الذي يعزز الطبيعة البيلوجية العدوانية لألفراد      
 . يعاني مجتمع المحافظة  من العنف  االجتماعي  كونه ي العينة على سؤالأ( لمجموع التكرارات األحصائية لر 7جدول رقم )

 

 االنحراف المعياري  النسبة%  التكرار  الفقرة  الرقم 
 .743 13 72 كثر لهجرات  ديمغرافية محلية ودولية   أ مجتمع خليط وتعرض بشكل  4
 .843 19 106 مجتمع  يعاني من الفقر والبطالة  وسوء الحال   1

 .412 2 12 مجتمع متفكك اسريا  ودور العشائر فيه ضعيف  10
مجتمًعا قبلًيا يعتمد على العشائرية، ولم يتقبل بعد كافة قواعد المجتمع   2

 المدني واالحتكام للقانون 
84 16 812. 

 .772 15 80 .مؤسسات وعناصر الضبط االجتماعيضعف التشريعات ووعدم فاعلية  3
 .542 6 35 الواقع الثقافي  ولغة الحوار والتواصل ال تنسجم مع المستوى العلمي  7
 .587 7 44 التغيرات االجتماعية التي تفرضهاالحياة العصرية تقبل المجتمع للتحّوالت و  عدم 6

 .512 5 30 وتعاظم الهزائم القومية تواجودها في منطقة غير مستقرة سياسًيا،  8
 .711 14 76 مجتمع يعاني من الكبت السياسي  والخنق الديمقراطي  5
 .476  3 19 مجتمع ال للوازع  الديني  من سلطة او التزام   9
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ما واقع ظاهرة العنف االجتماعي في محافظة  إربد وفرضيته   هناك عالقة بين    :  السؤال الثالث  وفرضيته :    سادسا
(  8وبالنظر إلى الجدول رقم)  .واقع العنف االجتماعي  في محافظة إربد وبين  رؤية أبناء المحافظة تجاه الظاهرة  

العنف االجتماعي في محافظة إربد    والتوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع
سلوكيات  صنعتها  تغيرات  ، ومن خالل تحليل واقع ظاهرة العنف االجتماعي  في المحافظة . فقد جاءت فقرة :   

بالمرتبة االولى    مما يعزز العنفديمغرافية واقتصادية  اثرت على قيم واخالقيات وعادات أفراد المجتمعفي المحافظة   
.وبمستوى جيد جدا  على مقياس سلم ليكرت معظمهم من الذكور 745%من أفراد العينة، وانحراف معياري  30وبنسبة  

لقناعة هذه  ذلك  ويعود   ، العمل واإلعالميين  الموظفين والعاطلين عن  والماجستير  والدكتوراه  البكالوريوس  من حملة 
مع  محافظة إربد ظاهرة صنعتها تغيرات ديمغرافية وتعدد الجنسيات التي تعاني  الشريحة  إن العنف االجتماعي في مجت

من العنف الدموي في بالدها والحرمان والهجرة ..الخ الى جانب حالة الفقر التي عمت كل سكان المحافظة وكل ذلك  
ريبة عن مجتمع  متسامح ظاهرة غانعكس على سكان المحافظة وزاد من حالة العنف وتنوعه .   . بينما جاءت فقرة :  

أألخير   بالترتيب  نبيلة  وعادات  متأصلة  اخالق عربية اسالمية  ذو  معياري  15وبنسبة  ومتحاب  وانحراف   %621   .
وبمستوى متوسط  على سلم ليكرت تشارك بهذا الرأي الذكور واإلناث وخاصة من حملة البكالوريوس والدكتوراه الموظفين   

برة وأن المجتمع ما زال يملك القيم النبيلة  ، وأن تزايد العنف ظاهرة زائلة مع تغير بعض وذلك لقناعتهم بأن الظاهرة عا
 ظاهرة تتعدى مرحلة الظاهرة لتصبح سلوك متكامل وسمة من سلوك المجتمعات المعززات سالفة الذكر. . وجاءت فقرة :  

عززه االزدحام والكثافة السكانية ساهمت   :. وجاءت فقرة  ظاهرة  طارئة وستزول   في الترتيب الثاني ، تالها فقرة :  
.(. وبمستوى متوسط على مقياس سلم ليكرت  633% وانحراف معياري )15 بسلوكيات العنف بالترتيب الرابع .بنسبة 

مما يشير إلى أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات وبعالقة إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأن  مستوى  .  
, وهذا يتماشى مع نظرية الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي ( وللمستويات كافة>5, فا كان  )الداللة ال

بالفرد، وخاصة   بالحاجات وإشباعها  ولكن بدرجات مختلفة صنعتها الضغوطات المحيطة  تعكس مدى تعلق الناس 
 منها اعمال العنف. معاير مصدر القوة  أوالضغط البيئي أو الصراع  وهي نظريات تنطلق 
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 ن ظاهرة العنف االجتماعي مجرد أيرى أبناء المحافظة  ( لمجموع التكرارات األحصائية لراي العينة على سؤال8جدول رقم )                
       

 

 

 

 

 

 

 

: ما هي  اشكال وأنواع العنف االجتماعي  تتنوع اشكال  وأنواع العنف المجتمعي بالمحافظة    السؤال الرابع وفرضيته:    بعاسا
 بتنوع أساليب التفيذ وطبيعتها . يتناول هذا السؤال محوران : 

ة  ( والتوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابي 9يتناول اشكال العنف االجتماعي : وبالنظر إلى الجدول رقم)-أ 
واالنحرافات المعيارية ألشكال العنف االجتماعي  في محافظة إربد  ، ومن خالل تحليل اشكال العنف االجتماعي   فقد  

.  وبمستوى جيد جدا على سلم  814% وانحراف معياري  45تبين أن فقرة : الجسدي جاءت بالمرتبة األولى  وبنسبة  
ملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ،ويعود ذلك  لكون وقائع  ليكرت، جلهم من اإلناث الموظفات والمتقاعدات من ح 

العنفالذي يجري في المحافظة يتمثل معظمه باإليذاء الجسدي بالجسد  بينما جاءت فقرة  المادي بالمرتبة األخيرة  وبنسبة  
مرحلة البكالوريوس    . وبمستوى متوسط . ويمثل هذا الراي شريحة الطلبة من الذكور  . في601%وانحراف معياري  15

والتوجيهي ، ويعود ذلك  للقناعة أن معظم الخالفات التي سببت العنف تعود للجوانب المادية . بينما جات فقرة : النفسي  
.   664% وبانحراف معياري )15تالها  فقرة : الجنسي بالترتيب الرابع بنسبة     8بالترتيب الثاني  كما هو مبين بالجدول رقم

على سلم ليكرت . مما يشير إلى أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات وبعالقة إيجابية طردية  تحقق   ويمستوى متوسط
( كان   الفا  الداللة  مستوى  وأن   ،خاصة  السؤال  الحاجات  >5, فرضية  نظرية  مع  يتماشى  وهذا  كافة,  وللمستويات   )

المتوسط  النسبة% التكرار الفقرة  الرقم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 .691  19 107 ظاهرة  طارئة وستزول   3
سلوك  2 من  وسمة  متكامل  سلوك  لتصبح  الظاهرة  مرحلة  تتعدى  ظاهرة 

 المجتمعات
117 21  701. 

ظاهرة غريبة  عن مجتمع  متسامح ومتحاب ذو اخالق عربية اسالمية   5
 متأصلة وعادات نبيلة 

83 15 
 

 621. 

سلوكيات  صنعتها  تغيرات ديمغرافية واقتصادية  اثرت على قيم واخالقيات  1
 مما يعزز العنفوعادات أفراد المجتمع 

171 30  745. 

 ,633  15 86 عززه االزدحام والكثافة السكانية ساهمت بسلوكيات العنف 4
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بالحاجات إلشباعها وفق معاير مصدر القوة  أوالضغط االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي تعكس مدى تعلق الناس  
 البيئي أو الصراع  وهي نظريات تنطلق منها اعمال العنف

 ( لمجموع التكرارات ونسبها   حول سؤال  من من أهم اشكال العنف  االجتماعي في محافظات الشمال هو ؟ 9جدول رقم )              

 
(  10يتناول أنواع العنف االجتماعي وفرضيته  تتغير قوة  العنف االجتماعي بتغير نوعه .وبالنظر إلى الجدول رقم) -ب 

العنف   ألنواع  تحليل  خالل  ومن   ، المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكراري  والتوزيع 
العنف بين اشخاص غير معروفين للضحية جاءت بالمرتبة  األولى االجتماعي  في محافظة إربد   فقد تبين أن افقرة :   

وى جيد جدا على سلم ليكرت ،جلهم من  الذكورومن حملة الدكتوراه  . (، وبمست812% ( وانحراف معياري )38وبنسبة)  
والماجستير والبكالوريوس وجز من الدبلوم  ومن الموظفين والمتقاعدين واإلعالميين ، ويعود ذلك لقناعة العينة  أن  

جراء حاالت    اكثر  أنواع العنف االجتماعي  في المحافظة هو الذي يتم بين اشخاص ال يعرفون بعضهم وبشكل عفوي 
توتر أواختالف أو..الخ  وأن الخالف بين االصحاب أو من تربطهم عالقة ،  قليل جدا. في حين جاءت فقرة :  العنف  

، وبمستوى متوسط  .(630% ( وبانحراف معياري )15بالترتيب األخير  بنسبة )   الذاتي)كاالنتحار ، التشطيب..الخ(
ا دون التوجيهي  الذكور ، ويعود ذلك  لقناعة هذه العينة بأن اكثر  أنواع  على مقياس ليكرت جلهم من طلبة الدبلوم وم

العنف االجتماعي  يتمثل باالنتحار  أو تشويه الجسم بالتشطيب  وهذا موجود وجزء من الحاالت التي يشهدها المجتمع  
أو مجموعةسياسا او    في محافظة إربد . . وجاءت فقرة : العنف الجماعي: ترتكبه مجموعة من األشخاص تجاه فرد 

فقرة    اقتصاديا تالها   . الثاني  ببعظهم  ،بالترتيب  صلة  ذا  األشخاص  بين  معياري  18بنسبة  العنف  وانحراف   %
.(وبمستوى متوسط أيضا على مقياس سلم ليكرت. مما يشير إلى أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات وبعالقة 695)

( وللمستويات كافة, وهذا يتماشى  >5, ن  مستوى الداللة الفا كان  )إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأ

االنحراف   النسبة% التكرار الفقرة  الرقم
 المعياري 

 .814 45 253 الجسدي  1
 .765 32 182 النفسي 2
 .664 15 84 الجنسي 3
 .601 7 40 المادي  4



 

- 25 - 

مع نظرية الحاجات الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي تعكس مدى تعلق الناس بالحاجات وإشباعها  وفق 
 معاير مصدر القوة  أوالضغط البيئي أو الصراع  وهي نظريات تنطلق منها اعمال العنف  

االنحراف   النسبة% التكرار فقرة ال الرقم
 المعياري 

 .630 %15 87  العنف الذاتي)كاالنتحار ، التشطيب..الخ(  4

 .695 %18 103 العنف بين األشخاص ذا صلة ببعظهم  3
 .812 %38 211 العنف بين اشخاص غير معروفين للضحية  1
 .779 %29 158 ترتكبه مجموعة من األشخاص تجاه فرد أو مجموعةسياسا او اقتصاديا  :العنف الجماعي 2

االنحراف   النسبة% التكرار الفقرة  الرقم
 المعياري 

 .732 8 47 رفع حدة اآلثار النفسية والعاطفية عند الفرد 5
. وكإن ما يراه أو يسمعه أويقرأه    تعزيز السلوك العنيف  القائم بالفعل داخل الفرد 4

 لما في داخله.تجربة حقيقي 
74 13 771. 

تعزز التعلم بالمالحظة والتقليد والمحاكاه لوسائل االعالم  مظاهر العنف  6
 وتعمقها 

46 7 571. 

 .814 16 94   ضعف مضامين وسائل االعالم الهادفة لمواجهة العنف االجتماعي   2
تعزز العديد من محتويات وسائل االعالم  المستويات الهابطة من التفكير بعيدا   1

 عن القيم النبيلة والفضيلة 
106 19 846. 

المبادرة واإليثار ضعف برامج التوعية والتثقيف والحوار الحضاري ،وتنمية روح  3
 و التفكير اإلبداعي للشباب و العمل التطوعي

91 16 784. 

عدم مراعات المحتوى اإلعالمي لطبيعة الفرد وتحدياته  أوخلق حوار لمعالجة  7
 فمشاهد العنف تدفع بالمتلقي إلى تقمص دور من يقوم بالعنف  العنف وأسبابه

43 7 562. 

عدم وجود رقابة حقيقية تراعي المحتوى السلبي  المعزز للعنف المجتمعي   8
 واالسري في وسائل االعالم. 

39 7 543, 
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 هم أنواع العنف االجتماعي في محافظة إربدأمن ( 10المحور الثاني جدول  ) 
 ( لعالقة وسائل اإلعالم بالعنف االجتماعي .11جدول رقم )                                                 

 لعالقة وسائل االعالم بالعنف االجتماعي .   11جدول رقم   
 ، ثامنا:    _ وحول سؤال الدراسة )الخامس( :  هل هناك  عالقة بين وسائل االعالم  والعنف االجتماعي وفرضيتها لوسائل االعالم  

( والتوزيع التكراري والنسب المئوية  11دور كبير في التأثير على مستوى العنف في محافظة إربد  وبالنظر إلى الجدول رقم)
الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالقة التعرض لوسائل اإلعالم  والعنف االجتماعي  ، ومن خالل التحليل. فقد  والمتوسطات 

ضيلة  تعزز العديد من محتويات وسائل االعالم  المستويات الهابطة من التفكير بعيدا عن القيم النبيلة والف  تبين أن فقرة :
.(وبمستوى جيد على مقياس ليكرت  . تشارك بها الذكور 846راف معياري )%( ، وبانح 22)  جاءت بالترتيب األول وبنسب 

واإلناث من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الموظفين والمتقاعدين . ويعود ذلك  لدور اإلعالم في تعزيز النوازع 
س مفاهيم هابطة  وثقافة بعيدة عن  العدوانية لدى المتلقين الشباب ، كذلك مساهمة المحتوى الضعيف  في اإلعالم  في غر 

تعزز  شباع الغرائز والحاجات الجسدية اكثر من المعرفية العقلية .   في حين جاءت الفقرة :  إثقافتنا وقيمنا ومستويات تخاطب  
%( وبانحراف 5،جاءت بالترتيب األخير وبنسبة )التعلم بالمالحظة والتقليد والمحاكاه لوسائل االعالم  مظاهر العنف وتعمقها

.( وبمستوى ضعيف  على مقياس سلم ليكرت جلهم من حملة الدكتوراه والماجستير  والبكالوريوس اإلناث، 521معياري )
ويعود ذلك  ألن النساء أكثر مكوثا في المنازل ومشاهدة البرامج اإلعالمية وخاصة التلفاز واالطالع على مستويات وأنواع  

ضعف مضامين  . في حين جاءت فقرة :    بها.  والتأثر    أو المالحظة  عنصر التقليد أو المحاكاة  البرامج والتي من شأنها تعزيز 
االجتماعي    العنف  لمواجهة  الهادفة  االعالم  يليها  وسائل   ، الثاني  والحوار  فقرة:بالترتيب  والتثقيف  التوعية  برامج  ضعف 

تعزيز السلوك العنيف  . ثم جاءت فقرة :  ر اإلبداعي للشباب و التفكيالحضاري ،وتنمية روح المبادرة واإليثار و العمل التطوعي
بالترتيب الرابع  . في حين جاءت فقرة . وكإن ما يراه أو يسمعه أويقرأه  تجربة حقيقي لما في داخله. القائم بالفعل داخل الفرد

مستوى متوسط على سلم ليكرت . .(. وب732% ( وبانحراف معياري )8بنسبة)  رفع حدة اآلثار النفسية والعاطفية عند الفرد  :
مما يشير إلى أن  هناك ارتباط واضح بين الفقرات وبعالقة إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأن  مستوى الداللة  

عدم االستعانة بالمختصين  وقادة الرأي لبيان اثر العنف على األفراد والمجتمع   9
 المحلي والوطني 

35 6 532, 

ضعف قيم التربية المدنية و المنظومة القيمية لدى بعض األفراد والجماعات كقيم   10
 الحوار وتقبل اآلخر والمسؤولية

30 5 521. 
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( وللمستويات كافة, وهذا يتماشى مع نظرية الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  التي تعكس مدى >5, الفا كان  )
ثير  أإضافة إلى الت  األفراد جندة  ألناس بالحاجات وإشباعها ودور االعالم في تعزيز هذه االشباعات وجعلها أولوية في  تعلق ا

 علية وغرس المعلومات  والمواقف  وفق معاير مصدر القوة أوالضغط البيئي أو الصراع وهي 
 .نظريات تنطلق منها اعمال العنف

العنف االجتماعي والحد منه  وفرضيته     السادس  وفرضيتهلإلجابة على السؤال  :    تاسعا  نواجه   ظاهرة  : كيف 
( والتوزيع  12لمدرسة وبالنظر إلى الجدول رقم)مواجهة  العنف االجتماعي يتحقق بإجراءات وحلول من الدولة واالسرة وا

التكراري والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجرات  الكفيلة بمواجهة العنف االجتماعي   ،  
تحسين الواقع االقتصادي ومعالجة موضوع البطالة  ومحاربة الفقر قد جاءت ومن خالل تحليل القيم ، فقد تبين أن فقرة :  

.(وبمستوى جيد  على مقياس ليكرت .حيث غالبتهم من الذكور  745%( وبإنحراف معياري )22بالمرتبة األولى وبنسبة ) 
ومن حملة البكالوريوس والدبلوم والدكتوراه العاملين الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل  ، ويعود ذلك لتفهم أفراد 

سر  بالفقر والبطالة ، وما تسببت به من زيادة العنف واأل  األفراد هذه العينة لحقيقة المشكلةاالقتصادية وانعكاسها على  
االجتماعي كسبب خلق حالة من القلق والخوف والصراع بين أفراده . لهذا فإن معالجة الفقر والبطالة  يعتبر برأي العينة  

في حين جاءت   في أعمالهم بدل الفراغ .األفراد عالجا مهما لظاهرة العنف االجتماعيليس فقط في إيجاد دخل بل واشغال  
عمل ندوات ومؤتمرات عن العنف المجتمعي والتوعية في االسرة  و المدرسة والمؤسسات االجتماعية والمدنية فقرة :  

.(   وبمستوى ضعيف على مقياس سلم ليكرت غالبتهم من  536)%( ، وبإنحراف معياري 4بالترتيب األخير  وبنسبة )
الموظفات والعاطالت عن العمل واالعالميات ، ومصب ذلك هو التعريف    من اإلناث  من حملة البكالوريوس والدبلوم

ثار السلبية المترتبة على هذا العنف ، والعقوبات المترتبة عليه إضافة الى أن االيذاء ال يفرق بين قريب أو بعيد،خاصة  باآل 
التأكيد على الثوابت في حين جاءت فقرة :    العناصر مهمة للحد من الظاهرة  وأنه محرما شرعا فالعينة تعتقد بأن هذه  

والوطنية الدينية  :     والقيم  فقرة  تالها   ، الثاني  القانون  بالترتيب  الحترام  واالعالمية  الوطنية  و  القانونية  التربية  تعزيز 
. يمها إعالميافي جرائم العنف االدتماعي األولوية وتعم   إعطاء االحكام القانون تالها فقرة :  والثقةبالمؤسسات الوطنية ،  

تنظيم  ، تالها فقرة :احترام هيبة العشيرة وقيمها وغرس مبدأ احترام اآلخر وتنبذ الفوضىوفي الترتيب الخامس جاءت فقرة :
، تالها فقرة :اإلصالح السياسي  العادات العشائرية الحميدة لوقف موجات الثأر والجلوة العشائرية وفق منطق عصري 

 توعية ت البرلمانية ذات الغالبية الحزبية. وجاءت فقرة :  وتعزيز الديمقراطيةوالحكوما 
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 عيهم اإلجراءات التي تساعد على الحد من العنف االجتماأ( لنسب التوزيع التكراري لسؤال من 12جدول رقم)

تدعيم مفاهيم األخالق  بالترتيب الثامن تالها فقرة :  لالنتقال إلى المجتمع المدني واالحتكام إلى سلطة القانون،  األفراد 
التربية االتصالية القائمة على لغة الحوار ، والتسامح، واحترام  تعزيز  ، تالها فقرة :  المعامالت، وحسن التعايش الكريمة في

  تعزيز العقد االجتماعي  وإعادة بلورته بالصيغة التكاملية التكافلية . في حين جاء بالترتيب الحادي عشر فقرة :   اآلخر
ناك ارتباط واضح .( وبمستوى ضعيف  على سلم ليكرت . مما يشير إلى أن  ه 570%(  وبإنحراف معياري )5وبنسبة)  

( وللمستويات  >5, بين الفقرات وبعالقة إيجابية طردية  تحقق فرضية السؤال ،خاصة وأن  مستوى الداللة الفا كان  )
كافة, وهذا يتماشى مع نظرية الحاجات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  ومدى اشباعها  للحد من  قواعد العنف القائمة  

 البيئي  على  مصدر القوة ،الضغط 
 ف عمال العنأ و الصراع  وهي ن ظريات تنطلق منها 

االنحراف   النسبة% التكرار الفقرة  الرقم 
 المعياري 

 .598 6 30 لالنتقال إلى المجتمع المدني واالحتكام إلى سلطة القانون،  األفرادتوعية  8
 .628 8 45 تنظيم العادات العشائرية الحميدة لوقف موجات الثأر والجلوة العشائرية وفق منطق عصري، 6
 .631 8 46 احترام هيبة العشيرة وقيمها وغرس مبدأ احترام اآلخر وتنبذ الفوضى 5

ومؤتمرات عن العنف المجتمعي والتوعية في االسرة  و المدرسة والمؤسسات  عمل ندوات   12
 االجتماعية والمدنية

25 4 536. 

 .606 7 35 اإلصالح السياسي وتعزيز الديمقراطيةوالحكومات البرلمانية ذات الغالبية الحزبية  7
 .695 9 50 تعزيز التربية القانونية و الوطنيةواالعالمية الحترام القانون والثقةبالمؤسسات الوطنية   3

 .570 5 28 تعزيز العقد االجتماعي  وإعادة بلورته بالصيغة التكاملية التكافلية 11
 .673 9 47 إعالميا إعطاء االحكام القانونية في جرائم العنف االدتماعي األولوية وتعميمها  4

 .572 5 29 لغة الحوار ، والتسامح، واحترام اآلخر تعزيز التربية االتصالية القائمة على 10
 .598 6 30 المعامالت، وحسن التعايش تدعيم مفاهيم األخالق الكريمة في 9
 .713 12 67 التاكيد على الثوابت والقيم الدينية والوطنية 2
 .745 22 121 تحسين الواقع االقتصادي ومعالجة موضوع البطالة  ومحاربة الفقر .  1
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 :النتائج  خالصة -3- 12
 العينة  الى أن :  أفراد تشير نتائج تحلي عرض النتائج كما رآها 

% جلهم من اإلناث  العاطالت عن العمل . ويعود 33:  حملة البكالوريوس يمثلون أعلى فئة وبنسبة  المستوى التعليمي-
مليون نسمة   1.5لإلعداد الكبيرة من الخريجين  لوجود عدد كبير من الجامعات والمعاهد الجامعة في مجتمع يضم  ذلك 

% وها يعود الى نسبة حملة الدكتوراه مقارنة بالمستويات األخرى . أما  7.في حين جاء حملة الدكتوراه اقل  فئة وبنسبة  
 % 24% تالهم  ما دون التوجيهي  بنسبة 25 حملة الدبلوم فكانوا في الترتيب الثاني  وبنسبة

%  وهذا يعود  إلى أن طبيعة  العنف بأنواعه  44%  واإلناث  56: أن نسبة الذكور المشاركة في البحث كانت  الجندر  -
 يسجل لدى الذكور اكثر كثيرا من اإلناث  نظرا لطبيعة تعامل الرجال ومسؤولياتهم  والتحديات التي تواجههم .  

%. على  6%  .  في حين كانت نسبة اإلعالميين   33لمهني : أن المتقاعدين  كانوا النسبة األكبربنسبة  المستوى ا-
اعتبار أن اإلعالميين يتركز تواجدهم في العاصمة   وأن هذه النسبة تمثل مندوبي هذه الوسائل .  في حين  جاءت نسبة  

% باعتبار  20توسطة . في حين جاء نسبة الموظفين  % النها مثلت طلبة أكثر من أربع جامعات ومعاهد م22الطلبة  
 % من  أفراد العينة    14مليون نسمة . ومثل العاطلين عن العمل  1.5أن محافظة إربد تضم سبعة ألوية وأكثر من  

: أنه سلوك ايذائي  للحصول على مصالح شخصية نتيجة لشعوره  صاحبه باأللم بسبب ما  مفهوم العنف االجتماعي-
(% جلهم من الذكور حملة البكالوريوس  العاطلين  41.حصلت  على  أعلى نسبة)  تعرض له من أذى أو تهميش او فقر

 عن العمل 
ين عن العمل  ونظرة االخرين لهم  .  .بينما  . وهذا يعود للحالة الصعبة  التي سببتها الظروف االقتصادية وشعور العاطل

%( 6( على ادنى ترتيب  وبنسبة )حالة  سلوكية تعكس حالة من عدم الوعي و السطحية والتفكير المحدود حصلت الفقرة )
  جلهم من حملة الماجستير والدكتوراه  والدبلوم  الذكور الكبار سنا . ويعود ذلك كونهم ينظروا لنتائج أي عنف على أنه 

 مضر بكل األحوال ، وبالتالي فارتكابه برأيهم هو ضرب من الالوعي. 
وضغوِط الحياة اليومّية جاءت بالمرتبة األولى  البطالة والفقر والفراغالظروف االقتصادّية، :   أسباب العنف االجتماعي-

الدبلوم .وهذا يعود للحالة % ، جلهم من الذكور العاطلين عن العمل  واإلعالميين  ومن حملة البكالوريوس و 25بنسبة 
االقتصادية الصعبة للشباب في المحافظة والفقر وضعف فرص العمل وبالتالي معاناة الشباب من عدم  اشباع  

%، جلهم من  2حاالت نفسية  وعقلية مرضية في المرتبة األخيرة بنسبة   تطلعاتهم وطموحاتهم  .  بينماد جاءت فقرة : 
لدبلوم ، لقناعتهم ان سبب هذا العنف يعود لقضايا اقتصادية اجتماعية وليس عقلية أو  حملة الدكتوراه والماجستير وا 

 نفسية . 
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% ، جلهم من اإلناث الموظفات 45:  شكل العنف الجسدي  جاء بالمرتبة األولى  وبنسبة    اشكال العنف االجتماعي 
والمتقاعدات من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ،ويعود ذلك  لكون وقائع العنف الذي يجري في المحافظة يتمثل  

%. ويمثل هذا الرأي شريحة الطلبة من  15وبنسبة  معظمه باإليذاء الجسدي .بينما جاءت فقرة  المادي بالمرتبة األخيرة   
الذكور  . في مرحلة البكالوريوس والتوجيهي ، ويعود ذلكلقناعة أفراد العينة : أن معظم الخالفات التي سببت العنف تعود 

 للجوانب المادية .
ن بعضهم وبشكل عفوي جراء العينة  أن اكثر  أنواع العنف االجتماعي  في المحافظة هو الذي يتم بين اشخاص ال يعرفو 

حاالت توتر أواختالف أو..الخ  وأن الخالف بين االصحاب أو من تربطهم عالقة ،  قليل جدا. في حين جاءت فقرة :  
جلهم من طلبة الدبلوم وما دون التوجيهي   % (  15بالترتيب األخير  بنسبة )  العنف الذاتي)كاالنتحار ، التشطيب..الخ(

لقناعة هذه العينة بأن اكثر  أنواع العنف االجتماعي  يتمثل باالنتحار  أو تشويه الجسم بالتشطيب   الذكور ، ويعود ذلك   
 وهذا موجود وجزء من الحاالت التي يشهدها المجتمع في محافظة إربد 

العنف االجتماعي   - بين  :  في محافظة إربد     أنواع  بالمرتبة   أالعنف  األولى  شخاص غير معروفين للضحية جاءت 
الذكورو38وبنسبة)   من   ،جلهم   ) الموظفين    %  ومن  الدبلوم   من  وجز  والبكالوريوس  والماجستير  الدكتوراه  حملة  من 

والمتقاعدين واإلعالميين ، ويعود ذلك لقناعة العينة  أن اكثر  أنواع العنف االجتماعي  في المحافظة هو الذي يتم بين  
صحاب أو من تربطهم  ألاء حاالت توتر أواختالف أو..الخ  وأن الخالف بين ا شخاص ال يعرفون بعضهم وبشكل عفوي جر أ

% (  15بالترتيب األخير  بنسبة )  جدا. في حين جاءت فقرة :  العنف الذاتي)كاالنتحار ، التشطيب..الخ(  ة قليل  ،عالقة  
اكثر  أنواع العنف االجتماعي     جلهم من طلبة الدبلوم وما دون التوجيهي  الذكور ، ويعود ذلك  لقناعة هذه العينة بأن

 يتمثل باالنتحار  أو تشويه الجسم بالتشطيب  وهذا موجود وجزء من الحاالت التي يشهدها المجتمع في محافظة إربد 
تعزز العديد من محتويات وسائل االعالم  المستويات الهابطة من     عالقة وسائل االعالم  بالعنف االجتماعي:    -

. تشارك بها الذكور واإلناث من حملة  %(22يم النبيلة والفضيلة جاءت بالترتيب األول وبنسبة )التفكير بعيدا عن الق
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الموظفين والمتقاعدين . ويعود ذلك  لدور اإلعالم في تعزيز النوازع العدوانية لدى 

في غرس مفاهيم هابطة  وثقافة بعيدة عن ثقافتنا    المتلقين الشباب ، كذلك مساهمة المحتوى الضعيف  في اإلعالم  
تعزز وقيمنا ومستويات تخاطب اشباع الغرائز والحاجات الجسدية اكثر من المعرفية العقلية .   في حين جاءت الفقرة : 

لهم من  %( ج7، بالترتيب األخير وبنسبة )التعلم بالمالحظة والتقليد والمحاكاه لوسائل االعالم  مظاهر العنف وتعمقها
البرامج   ومشاهدة  المنازل  في  مكوثا  أكثر  النساء  ألن  ذلك   ويعود  اإلناث،  والبكالوريوس  والماجستير   الدكتوراه  حملة 
اإلعالمية وخاصة التلفاز واالطالع على مستويات وأنواع البرامج والتي من شأنها تعزيزعنصر التقليد أو المحاكاة  أو 

معالجة الفقر والبطالة  يعتبر  العينة على أن اإلعالم  يجب أن يبحث موضوع    . حيث أكدت   المالحظة والتأثر بها  
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تحسين الواقع   مواجهة العنف االجتماعي :  -  -  ساس في قضايا العنف  االجتماعيافراد العينة أن ذاك هو األبرأي 
.حيث غالبتهم من الذكور  %(  22االقتصادي ومعالجة موضوع البطالة  ومحاربة الفقر جاءت بالمرتبة األولى وبنسبة )

ومن حملة البكالوريوس والدبلوم والدكتوراه العاملين الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل  ، ويعود ذلك لتفهم أفراد 
واألسر  بالفقر والبطالة ، وما تسببت به من زيادة العنف   األفراد كلةاالقتصادية وانعكاسها على  هذه العينة لحقيقة المش

االجتماعي كسبب خلق حالة من القلق والخوف والصراع بين العينة عالجا مهما لظاهرة العنف االجتماعيليس فقط في  
عمل ندوات ومؤتمرات عن العنف المجتمعي  فقرة :    في أعمالهم بدل الفراغ .  في حين جاءت األفراد إيجاد دخل بل واشغال  

غالبتهم من من  %( ،  4والتوعية في االسرة  و المدرسة والمؤسسات االجتماعية والمدنية بالترتيب األخير  وبنسبة ) 
ر  اإلناث  من حملة البكالوريوس والدبلوم  الموظفات والعاطالت عن العمل واالعالميات ، ومصب ذلك هو التعريف باالثا

 السلبية المترتبة على هذا العنف ، والعقوبات المترتبة عليه إضافة الى أن االيذاء ال يفرق بين قريب 
   التوصيات :  وقد خرجت الدراسة بالتوصيات التالية : -ثالث عشر 

 .توعية المجتمع بمختلف الوسائل اإلعالمية بماهية العنف االجتماعي وخطورته ونتائجه والعقوبات على ذلك  -أ
التهميش  -ب  المجتمع من مواجهة حاالت  أفراد  اليومّية  تمكين  الحياة  والقيمي  ومواجهة ضغوِط  الديني  الوازع  وتعزيز 

 .اطنة والمو والمدني  للمواطنين في منظومة العالقات والتواصل 
المخدرات واستغاللضعفالبطالة والفقرو   ،الظروف االقتصادّيةواقع  معالجة  -ت  الذي   .ومحاربة ظاهرة  الشباب والفراغ 

 .  يعيشون به
 وما حملته من مظاهر جديدة   والتغيرات العصرية والظروف الصحية وما طرأ عليها    ضبط تأثيرات العوامل الديمغرافية-ث 

 .أثرت على قيم واخالقيات وعادات أفراد المجتمع في المحافظة  
اجتماعيا ودينيا  وقانونيا  ومحاربته    همرتكب   على  العقوبات   بتغليض   االجتماعي بأنواعه ومظاهره وأشكاله  محاربة العنف  -ج
  المتعلقة به. واالستعجال بالمحاكمات القضائية . 
تبني استراتيجية إعالمية لمواجهة المحتوى الهابط في مضامين وسائل االعالم  وخاصة المجهة لألطفال والشباب  -ح 

   ، وتعزيز مفهوم المواطنة وأسلوب الحوار العقالني. واالرتقاء بالفضيلة  وتعزيز القيم النبيلة
 المراجع:  -رابع عشر 

 ( /https://moi.gov.jo/AR/Pages، 2021)وزارة الداخلية /ممحافظة ارب في سطور ،  -  1
 . قاموس المعاني  -2
3- (."Safety and Children with Disabilities", cdc, Retrieved 2021 . 
 .( https://jo24.net/article/384632- 2020) بركات النمر العبادي ،-4

https://moi.gov.jo/AR/Pages/
https://jo24.net/article/384632
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