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األسباب والتداعيات االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بشغب بعض  
دراسة مق ارنة بين طلبة الجامعة وطالب   - طالب جامعة األزهر

 المدينة الجامعية باألزهر
               [11] 

 (3)ريم أحمد إبراهيم -(2)رعثمان إسماعيل الجزا -(1)المنعم أحمد حاتم عبد

 (4)أبو الجود سليمان محمد
      جامعة االزهر ،كلية التربية( 6، جامعة عين شمس الدراسات والبحوث البيئية معهد( 0
 األزهر الشريف( 4، جامعة حلوان كلية التربية( 3
 

 المستخلص
الدراسة إلى الكشف عن األسباب والتداعيات االجتماعية والفيزيقية المرتبطة  هدفت

كطالب )نة بين طالب جامعة األزهر وكانت الدراسة مقار  ،بشغب بعض طالب جامعة األزهر
 ،(كطالب بيئة سكن جامعى)ة األزهر وطالب المدينة الجامعية لجامع( بيئة سكن غير جامعى
طالب من الطالب المقيدين والمنتظمين بالدراسة بالجامعة للعام ( 411)وشملت عينة الدراسة 

( طالب 611)األزهر  وقسمت العينة بالتساوى بين طالب جامعة ،(6102/  6102)الدراسى 
( طالب 611)وطالب المدينة الجامعية لجامعة األزهر  ،(من غير المقيمين بالسكن الجامعى)
 .(من المقيمين إقامة كاملة بالمدينة الجامعية)

وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية بإستخدام منهج المسح االجتماعى وذلك 
اسة الحالة التحليلية كأداة لجمع البيانات من مجتمع وكذلك در  ،بإستخدام العينة العشوائية

واستعان الباحثون بصحيفة  ،والدراسة المتعمقة للحاالت التى عايشت تلك األحداث ،البحث
االستبيان والمالحظة والمقابلة الشخصية، كما أعتمد الباحثون على بعض األساليب 

 .الت اإلرتباطوالتكررات والنسب ومعامT. testاإلحصائية منها اختبار
أن هناك فروقًا ذات داللًة إحصائية  :وقد خلصت الدراسة لعددًا من النتائج من أبرزها

رأى الطالب عن األسباب والتداعيات االجتماعية  بين أراء الطالب فى مجتمع الدراسة حول
رأى طالب والفيزيقية المرتبطة بالشغب ترجع الى التأخر الدراسى والمعاملة الوالدية السيئة وفى 

وأساليب المعاملة الخاطئة من  ،المدن الجامعية أن سبب الشغب هو تدنى مستوى التعليم
وكذلك الظلم الناتج من بعض السادة أعضاء هيئة التدريس فى  ،العاملين بإدارة الجامعة
والدرجات الضعيفة التى ال يستحقها الطالب بعد جهد وتعب وكد فى  ،تصحيح أوراق االجابة
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 وأن تجمع كل هذه االسباب تسبب فى أحداث الشغب التى ،التعليمية من وجهة نظرهمالمادة 
 .حدثت بالجامعة األزهرية العريقة

أظهرت الدراسة أن هناك العديد من التداعيات الناتجة عن أحداث الشغب التى حدثت 
لمسؤليين وتغيرت معاملة ا ،منها تغير نظرة المجتمع لطالب وخريجى جامعة األزهر ،بالجامعة

وأيضًا تشدد رجال  ،بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة للطالب إلى األسوأ
األمن بالجامعة مع الطالب أثناء الدخول والخروج وداخل الحرم الجامعى مما يجعلهم يشعرون 

 .باإلضطهاد والظلم
ء هيئة التدريس وتوصى الدراسة بعمل ندوات وحوارات بين المسؤليين بالجامعة وأعضا

 .ى تسببت فى أعمال الشغب بالجامعةللتخفيف من هذه األسباب الت
 

 مقدمة
فى قوله تعالى  ،يقسم القرآن الكريم حياة اإلنسان إلى مرحلتين للضعف بينهما مرحلة قوة

اهلل الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة : )فى سورة الروم
فاهلل سبحانه وتعالى ينبه . 24 ،سورة الروم ( ق ما يشاء وهو العليم القدير ضعفآ وشيبة يخل

ن بعد القوة يعود بعد حال من ضعف لقوة ثم م تنقل اإلنسان فى أطوار الخلق حاالً على 
 .ضعيفآ مرة أخرى

على ما تقدم فسوف تقتصر دراستنا الحالية على مرحلة الشباب التى يعيش فيها  اً وتأسيس
ب الجامعات وهى مرحلة القوة والعنفوان وهى تتميز من حيث السمات االجتماعية غالبية طال

والقدرة على تحمل  ،والمرونة فى العالقات االجتماعية  ،والقدرة على التعلم ،والنفسية بالحيوية
المسؤلية ومن الصفات الجسمية لهذه المرحلة فأنها تتميز باكتمال البناء العضوى والوظيفى 

ركة كما تتميز بالقابلية للعطاء واالبتكار والمشا. إلخ... األساسية كالعضالت والغددللمكونات 
 .فى إحداث التغيير فى المجتمع

فى البناء السكانى للمجتمع المصرى حيث تفيد أحدث  اً مهم اً ويمثل الشباب قطاع
السكان  من شريحة% 32البيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أنهم يتجاوزون 

والشباب فى أى أمة هم أساس نهضتها وتقدمها والدرع الذى تزود به فى ظل  ،فى مصر
متغيرات وتطورات العصر المذهلة كالثورتين المعلوماتية والبيولوجية وهم الدليل الذى يمكن 
االعتماد عليه فى التنبؤ بمستقبلها وعلى ذلك فإن مدى ما توجهه األمة لشبابها من رعاية 
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ام إنما هو مقياس أساس تقدمها ونهضتها ليس فى الحاضر فحسب بل وفى المستقبل واهتم
فعلى قدر ما يكون شباب األمة من قوة وكفاءة وخلق وعلم يكون قدر األمة من تقدم . اً يضأ

 .(7ص ،6112 ،سهير عادل العطار ) .وازدهار ورخاء
 

 مشكلة الدراسة
إلى التجديد والتحديث في المجتمع والتى  الشباب الجامعي هم الشريحة التى تسعي دائماً 

تقبل كل ما هو جديد لذا فهم أداة التغيير في المجتمع، إال أن مجتمعنا المصري يتعرض 
لتحوالت وتغييرات سريعة وكثيرة هذه التغييرات تؤثر على سلوك المواطن في المجتمع بصفة 

وفاء هاني الصاوي، . )مهمعامة والشباب بصفة خاصة وعلى إتجاهاتهم وعلى مشاعرهم وقي
طالب ( 41)لعدد  هذا وقد قام الباحثون بإجراء دراسة إستطالعية على ،(263، ص0220

رتباطها باألسباب االجتماعية  بجامعة األزهر قبل تطبيق االستبيان لتحديد مشكلة البحث وا 
من غير طالب من طالب الجامعة ( 61)منهم  والفيزيقية ولمعرفة التداعيات الناتجة عنها

طالب من الطالب المقيمين بالمدينة الجامعية للبنين ( 61)ومن  ،المقيمين بالمدينة الجامعية
وتبين بعد إجراء  ،األماكن التى ستجرى فيها الدراسةمن خالل اإلستبيان وذلك فى  ،باألزهر

 هذه الدراسة االستطالعية أن هناك مشكالت كثيرة وتداعيات كبيرة قد حدثت نتيجة أعمال
مشكلة الدراسة  من هنا تم تحديد،الشغب التى وقعت بجامعة األزهر يجب بحثها ودراستها 

وهى التعرف على األسباب والتداعيات المرتبطة بشغب الطالب فى الجامعات عامة وجامعة 
األزهر خاصة التى تعتبر من أهم الجامعات االسالمية فى العالم ومعقل الوسطية الدينية 

ا وصل الحال ببعض طالبها إلى هذا الحال من حرق وتدمير للمنشأت فلماذ ،المعتدلة
الجامعية والعامة وخروج عن المألوف والمعتاد من طالب يفترض أنهم من الشباب المشبع 
باألفكار الدينية التى تحض على التسامح والحفاظ على القيم والثوابت الدينية التى ترتفع 

لمجتمع فى الفترة الحالية العديد من المشكالت االجتماعية ويعانى ا. باألخالق إلى أعلى عليين
، وهو 6100يناير  62والبيئية الناتجة عن سوء األحوال األمنية للمجتمع والتى أعقبت أحداث 

ما أنعكس بطبيعة الحال على مجتمع الجامعة والذى أدى إلى ظهور بعض المشكالت 
 .امعة األزهر خاصةبالجامعات عامة وج االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بالعنف والشغب
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 أهمية الدراسة

 :تستمد الدراسة أهميتها من عدة عناصر هى
 :األهمية العلمية .أ 
  البحث عن أسباب وتداعيات مشكلة واقعية تعانى منها الجامعات في الوقت الحالي وهى

ن كانت قد انخفضت بفعل األجراءات الحازمة ا لتى مشكلة الشغب والعنف بالجامعات وا 
 .إتخذتها الجامعات

  تحديد أهم التصورات والمقترحات امام متخذى القرار بالنسبة لوجود الحلول الممكنة من
 .عدمه

 :األهمية المجتمعية .ب 
  ختالف معدالتها هى ظاهرة جديرة بالدراسة والبحث لرسم صور واضحة تنوع المشكالت وا 

 .ظاهرة الشغب بالجامعاتالمشكالت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة ب المعالم عن
  المشاكل االجتماعية والفيزيقية وغيرها التى تقابل الطالب فى بيئاتهم الخارجية والتى تؤثر

على سلوكياتهم داخل الجامعات والتى تتسبب فى العنف بين الشباب عامة والشباب 
 .الجامعى خاصة

 تساؤالت الدراسة
 :يتحدد التساؤل الرئيسى للدراسة فى معرفة

 ألسباب والتداعيات االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بشغب بعض طالب جامعة األزهر؟ما ا
 :ويتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية وهى

ما االسباب االجتماعية لشغب بعض طالب جامعة األزهر من وجهة نظر طالب الجامعة  .0
 والمدينة الجامعية األزهرية؟

ب جامعة األزهر من وجهة نظر طالب الجامعة ما االسباب الفيزيقية لشغب بعض طال .6
 والمدينة الجامعية األزهرية؟
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ما التداعيات الناجمة عن شغب بعض طالب جامعة األزهر من وجهة نظر طالب  .3
 الجامعة والمدينة الجامعية األزهرية؟

ما التصور المقترح لمنع هذا الشغب او الحد منه مستقبآل داخل جامعة األزهر وغيرها من  .4
 ؟امعات المصرية عامةالج
 

 فروض الدراسة
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء طالب الجامعة و طالب المدينة الجامعية

 .ألزهرية لهذه االسباب االجتماعيةا
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء طالب الجامعة وطالب المدينة الجامعية

 .األزهرية لهذه االسباب الفيزيقية
  ق ذات داللة إحصائية بين أراء طالب الجامعة و طالب المدينة الجامعية توجد فرو

 .ت الناجمة عن هذا الشغب الذى حدثاألزهرية حول التداعيا
 

 أهداف الدراسة
الكشف عن األسباب والتداعيات االجتماعية والفيزيقية  :يتحدد الهدف الرئيسى للدراسة فى

 .المرتبطة بشغب بعض طالب جامعة األزهر
 :فرع من هذا الهدف عدة أهداف فرعية وهىيت
دراسة األسباب االجتماعية لشغب بعض طالب جامعة األزهر من وجهة نظر طالب  .0

 .الجامعة والمدينة الجامعية
دراسة األسباب الفيزيقية لشغب بعض طالب جامعة األزهر من وجهة نظر طالب الجامعة  .6

 .والمدينة الجامعية
شغب بعض طالب جامعة األزهر من وجهة نظر طالب معرفة التداعيات الناجمة عن  .3

 .الجامعة والمدينة الجامعية
 . او الحد منه داخل جامعة األزهروضع تصور مقترح لمنع هذا الشغب مستقبآل .4
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 مف اهيم الدراسة
 : مفهوم الشغب وارتباطه بمفاهيم العنف والبلطجة والعدوان

 أو  اً ات أو التجمعات أو فردعحالة عنف مؤقت أو فجائى تعترى بعض الجما :الشغب
وتحد للسلطة أو لمندوبيها على  ،على النظام اً وخروج اً بالغ وتمثل إخالالً  ،اً أحيان اً واحد

نحو ما يحدث من تحول تظاهرة سلمية أو إضطراب منظم تصرح به السلطة إلى هياج 
 .(722 ،مرجع سابق  ،فرج عبد القادر ) .وعنف يؤدى إلى االضرار باألرواح والممتلكات

  يرى قاموس علم النفس العنف على أنه السلوك الذي يقصد به إيذاء  :مفهوم العنف
 .شخص ما أو إصابته وتتناسب قوة العدوان تناسبًا طرديًا مع شدة اإلحباط

(The new picriomary of psychology N.Y.،1974،P.5) 
سباب األ: مفهوم األسباب االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بظاهرة الشغب

وهى مجال  ،االجتماعى الذى يعيش فيه اإلنسانهى كل المحيط  والمتغيرات االجتماعية
جزء يرجع للماضى البعيد ويشمل العادات : وتنقسم إلى جزءان أساسيان ،إحتياجاته وتطلعاته

والجزء الثانى يرجع للحاضر ويشمل النظم التشريعية والسياسية ،والتقاليد واألعرف والقيم 
 .(2: 6101، إيمان فوزى مصطفى) .رها من النظم السائدة فى المجتمعلثقافية وغيوا

تنتج ظاهرة الشغب والعنف  :سباب الفيزيقية المرتبطة بموضوع الدراسةمفهوم األ
فالبيئة  ،اً ية او اقتصادية ولكن فيزيقية أيضداخل الجامعات من متغيرات ليست اجتماع

و السكن لها دورها البالغ ألفصل الدراسى أو الجامعة ا المحيطة ببعض الطالب سواء بيئة
 .فى سعى الطالب أو الطالبات للشغب والعدوان داخل الجامعات اً يضأ
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يعرف معجم ويبستر الشباب علي أنه فترة من الحياة تقع ما بين  :مفهوم الشباب عامة
ضج وهي حالة وصفة مرحلة الطفولة ومرحلة النضج أو البلوغ وهي مرحلة مبكرة من النمو والن

 .للتعامل اإلنسانى القوى
طالب الجامعات هم إحدي الفئات الشبابيه، والتي تتميز بفاعليه  :مفهوم الشباب الجامعى

النمو، وهي أكثر تلك الفئات تقدمًا في عديد من النواحي الفكرية والنفسيه ويعتبر الطالب 
لشباب التي توجه إليها الدول بصفة عامة وطالب الجامعات بصفة خاصة من أهم قطاعات ا

هتمامها ، فهم يتميزو  ، والجامعات ن بكل ما لمرحلة الشباب من خصائصمزيدًا من رعايتها وا 
التي يقضي بها الشباب أخطر سنين عمرهم يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة، فهي مسئولة 

سوف يواجهونها ، وعن إعدادهم للحياة التي أقدامهم على طريق المعرفة والبحثعن تثبيت 
عقب تخرجهم من كليات الجامعة ، ومن هنا كانت الجامعة مسئولة عن إتاحة الفرص أمام 

عدادهم للمشاركة الفعالة في صنع القرارات في مجتمعهم س األعلي للشباب المجل) .طالبها وا 
    .(2119ص ،0292والرياضة، 

 

 الدراسات السابقة
المشكالت " :بعنوان (2414)زيد  الفضل أبو دراسة أشرف صبرى أبو .1

 ".االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بغياب الحرس الجامعى
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة  :أهداف الدراسة

 .بإلغاء الحرس الجامعى 
طالب من طالب جامعتى عين شمس ( 611)تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

 .وطوأسي
 .استخدم الباحث منهج المسح االجتماعى باستخدام العينة :منهج الدراسة
استعان الباحث بصحيفة االستبيان والمالحظة والمقابلة الشخصية كأدوات  :أدوات الدراسة

والتكررات  ،T.testكما استخدم الباحث بعض االساليب األحصائية منها اختبار  ،للدراسة
 .والنسب
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صت الدراسة إلى عددآ من النتائج من أبرزها أن هناك فروقآ ذات داللة خل :نتائج الدراسة
احصائية بين أراء الطالب فى مجتمع الدراسة حول تقييم دور الحرس الجامعى وأهم 

 .المشكالت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بغياب الحرس الجامعى 
العنف " :بعنوان (2442)عزه محمد سليمان  - دراسة تهاني محمد عثمان .2

 "لدى الشباب الجامعي
تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة سلوك العنف لدى الشباب الجامعي  :هدف الدراسة

 .بإبعاده المختلفة وكذلك التعرف على الدوافع النفسية واالجتماعية التي تمكن رواده 
الجامعي من عينة  إن الدوافع النفسية أكثر الدوافع المسببة للعنف لدى الشباب :نتائج الدراسة

الدراسة بنسب مختلفة، كما توجد أنماط مختلفة من هذه الدوافع أكثر شيوعًا من األخرى، منها 
 .الدوافع االقتصادية ودوافع إعالمية وتربوية وثقافية

دراسة  البيئة والعنف" :بعنوان( 1994) حاتم عبدا لمنعم –دراسة أحمد العتيق  .3
 "ة السلوك العنيف لدى الشباب المصريلبعض الدالالت البيئية الحتمالي

تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة بعض الدالالت الفيزيقية واالجتماعية  :هدف الدراسة
 . الحتمالية السلوك العنيف لدى عينة من الشباب المصري فى بيئات مختلفة

وى أسفرت عن وجود عالقة ارتباطيه موجبه داله بين انخفاض المست :نتائج الدراسة
 . االقتصادي واحتمالية العنف، فالبيئات المحرومة اقتصاديًا تزيد من احتمالية العنف

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة للتعرف على أهم 
 .العوامل االجتماعية و الفيزيقية المسببه للعنف عند الشباب

ب لوس انجلوس والمجتمع األمريكى شغ: "بعنوان Chang, E. T. (2012):دراسة .4
 .بالواليات المتحدة األمريكية" رىالكو 

لى  :أهداف الدراسة محاولة تحليل هذا الشغب من منظور أخالقى متعدد وذلك بتتبع أسبابه وا 
محاولة دعم الدراسة و . العرقية والطبقية فى إنفجار المدينة المساواةأى مدى ساهمت عدم 
ماذا يعنى  ،يون الكوريون الذين عانوا القدر الكبير من الدمار النفسىبالوثائق ألصوات االمريك

 .ن بالنسبة لالمريكيين الكوريينآلذلك ا
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توصلت الدراسة أن االحوال االجتماعية واالقتصادية واالتجاه االيدولوجى  :نتائج الدراسة
أن تجاهل وبينت الدراسة . م  0226اليمينى كان السبب الرئيسى لشغب لوس انجلوس عام 

المشاكل االجتماعية واالقتصادية وااليدلوجية لالمريكيين الكوريين لفترة طويلة هو ما أدى إلى 
 .تصاعد هذا الشغب وتناميه

 

 اإلجراءات المنهجية
ألنها  تدخل هذه الدراسة فى نطاق الدراسات الوصفية : نوع الدراسة والمنهج المستخدم
 .ة المدروسةأنسب الدراسات مالئمة لطبيعة الظاهر 

 :أدوات جمع البيانات
بالنسبة ألداة اإلستبيان المطبقة على عينة الطالب بجامعة األزهر والمدينة  :استمارة استبيان

 .الجامعية األزهرية للطالب
 : للخطوات األتية اً تم تصميم األداة وفق

رى والدراسات فى ذلك على اإلطار النظ اً قام الباحثون ببناء الصورة األولية لألداة معتمد .0
الجزء األول يشمل البيانات األولية للعينة، والجزء الثانى : السابقة واشتملت على أجزاء

والجزء الثالث يشمل  ،(جتماعية، والمتغيرات الفيزيقيةالمتغيرات اال)يشمل محاور االستمارة 
( 91) شتملت اإلستمارة علىا، وقد (الشغب)ات لهذه الظاهرة المدروسة األسباب والتداعي

 .عبارة فى صورتها األولية
بعد عرض االستمارة على السادة المحكمين من أساتذة علم التربية واالجتماع والبيئة  .6

والخدمة االجتماعية وشيوخ المعاهد والمعلمين، من جامعة عين شمس، وجامعة األزهر، 
تم تقنين  ،وموافقتهم عليها بعد إجراء التعيالت ،وبعض خبراء التعليم باألزهر الشريف

 . استمارة االستبيان وتطبيقها
 :صدق وثبات األداة

حيث قام الباحثون فى اطارمراعاة صدق األداة بعرض االستبيان على عدد : صدق االداة: أوالا 
وقد  ،من االساتذة المحكمين بهدف تقييمها وتوضيح رؤيتهم فى تحقيق األداة ألهداف الدراسة 
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وأقروا  ،ت الموجودة باإلستبيان ترتبط إرتباطآ بموضوع الدراسة قرر السادة المحكمين أن العبارا
 .بصحيتها

قام الباحثون باختبار مبدئى ألداة البحث للتأكد من ثبات األداة على مجموعة  :الثــــبات: ثانياا 
من المبحوثين من بين أفراد العينة االصلية وحرص الباحثون على أن تشمل العينة خصائص 

، ويعنى أن تعطى األداة نفس النتائج إلختبار الثبات اإلحصائى لألداة وذلكمجتمع الدراسة، 
، ويمكن تقديره بإعادة التطبيق أو التجزئة يقها أكثر من مرة تحت نفس الظروفإذا أعيد تطب

طالب وطالبة كعينة ( 41)ن فى صورته النهائية على عدد النصفية، وقد تم تطبيق االستبيا
، وبعد معرفة النتائج تم إيجاد معامل من المجتمع األصلى للدراسةألزهر من طالب جامعة ا

يوم وتم  02اإلرتباط بين الدرجات التى عليها عبارات االستبيان عن طريق إعادة التطبيق بعد 
قام الباحثون  ،حساب معامل االرتباط بين كل من التطبيقين بإستخدام معامل ارتباط بيرسون

 ن للمتغيرين مجتمع الدراسة فى جامعة األزهر فرع مدينة نصربحساب معامل االرتباط بيرسو 
 :       وذلك من خالل ما يلى( ص) ومجتمع الدراسة فى المدينة الجامعية( س)
وبالنسبة لطالب المدينة الجامعية ( 1،72)بالنسبة لطالب جامعة االزهر : المرحلة األولى -

(1،72). 
وبالنسبة لطالب المدينة الجامعية ( 1،73)زهر بالنسبة لطالب جامعة األ: المرحلة الثانية -

(1،72 ). 
وقد أدى ذلك كله  ،ستجابات مطابقة لالستبيان االصلىوكانت الغالبية العظمى من اال

للقواعد  اً لدواعى الثبات والصدق المنهجيين وطبق اً إلى االطمئنان لسالمة أداة البحث وفق
مدى امكانية االعتمادية على نتائج قائمة وبين ذلك  ،العلمية المعمول والمطبقة فى هذا

 . وتم التأكد من ثبات األداة ،تعميم نتائجها على مجتمع الدراسةاالستبيان، ومدى امكانية 
وهى وسيلة هامة لجمع البيانات والمعلومات عن موضوع  :المقابلة الشخصية المتعمقة

هذا وقد تم اإلستعانة  ،مبحوثينحيث المقابلة وجهًا لوجه لسبر أغوار ال ،الدراسة وهو الشغب
محاور كل محور ضم ( 4) سؤااًل عبارة عن عدد( 69)باستمارة للمقابلة المتعمقة تضمنت 

 :راء المبحوثين فىآعددًا من األسئلة عن 
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 ؟يعنى شغب طالب جامعة األزهر خاصةوماذا  ،ما هو الشغب عامة .0
 ؟باب االجتماعية والفيزيقية للشغبما هى األس .6
 تداعيات الناتجة عن هذا الشغب داخل الجامعة وخارجها؟ما هى ال .3
 ؟مبحوثين لمنع هذا الشغب مستقبالً ما هى مقترحات ال .4

 :قد شملت المقابالت الشخصية للدراسة المتعمقة ما يلى
 .خمس من مسئولى التعليم الجامعى والخبراء بالتعليم األزهرى -
كليات التى تم إجراء وذلك من ال، عضاء هيئة التدريس بجامعة األزهرخمس من السادة أ -

 .الدراسة بها
خمس من الطالب للفرقة الثالثة والرابعة من الطالب فى هاتين الفرقتين من الذين عايشوا  -

، فى كل من جامعة األزهر والمدينة 6104/  6103غب فى العام الدراسى أحداث الش
 .الجامعية فرع مدينة نصر بالقاهرة

بعة بجامعة األزهر ور للطالب المقيدين بالفرقتين الثالثة والراخمس من السادة أولياء األم -
 .فرع مدينة نصر

هذا وقد تم عمل صدق وثبات لهذه األداة بنفس  :صدق وثبات أداة المقابلة المتعمقة
وفيها تم  ،ان وبنفس الخطوات المذكور سابقاً اإلجراءات التى تمت بصدق وثبات أداة االستبي

يوم تم عمل  02وبعد  ،تم فيها طرح أسئلة المقابلة على المبحوثيناألولى  ،عمل مقابلتين
ولقد ثيت صدق وثبات هذه  ،موعة للتأكد من صدق وثبات األداةمقابلة أخرى مع نفس المج

األداة من خالل مقارنة اإلجابات فى كل من المفابلة األولى والثانية وكانت قيمة الثبات كما 
 : يلى
وبالنسبة لطالب المدينة الجامعية ( 1،73)ة لطالب جامعة االزهر بالنسب: المقابلة األولى -

(1،79). 
وبالنسبة لطالب المدينة الجامعية ( 1،72)بالنسبة لطالب جامعة األزهر : المقابلة الثانية -

(1،72). 
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والمالحظة إحدى أدوات جمع البيانات من مجتمع  :أداة المالحظة كأدوات لجمع البيانات
البحث حيث إنه عن طريق المالحظة المقصودة وغير المقصودة يمكن جمع بيانات ال يمكن 
جمعها من الطرق األخرى حيث تكون هذه األداة هامة جدًا لجمع بيانات ومعلومات ال يصرح 

أثناء الزيارات التى ( لمعايشةالمالحظة با)وتمت تلك المالحظات من خالل  ،المبحوثون بها
وبعد  ،لمعرفة ما سيتم مالحظته أثناء هذه الزيارات( دليل للمالحظة)تمت بالجامعة وتم عمل 

وتم مالحظة سلوك المبحوثين من طالب  ،إنتهاء كل زيارة كان يتم تسجيل ما تم مالحظته
حظة مبانى الجامعة وما كما تم مال ،الجامعة أثناء إجراء الدراسة والمقابالت المتعمقة معهم

ومالحظة عالقة الطالب بأعضاء هيئات التدريس  ،تحتويه من خدمات ومالعب وأنشطة
ومالحظة عالقة الطالب مع بعضهم البعض داخل أسوار  ،بالجامعة وطريقة التعامل معهم

ة الجامعة وخارجها وذلك أثناء الدراسة الميدانية وتسجيل تلك المالحظات وتدوينها لالستفاد
  .سير نتائج الدراسة ووضع توصياتهامنها فى تف

هذا وقد تم عمل صدق وثبات لهذه األداة بنفس اإلجراءات التى   :صدق وثبات أداة المالحظة
وفيها تم  ،الخطوات المذكور سابقاً تمت بصدق وثبات أداة االستبيان والمقابلة المتعمقة وبنفس 

األولى تم فيها مالحظة ما سيتم مالحظته  ،تينكن التى تمت فيها المالحظة مر زيارة األما
( دليل المالحظة)يوم تم عمل زيارة للمالحظة مرة أخرى من خالل  02وبعد  ،بجامعة األزهر

ولقد ثيت صدق  ،بات األداةالذى تم إعداده بعد زيارة المالحظة األولى للتأكد من صدق وث
 ت فى كل من زيارتى المالحظة األولىوثبات هذه األداة من خالل مقارنة المالحظات التى تم

 :والثانية وكانت كما يلى
وبالنسبة لطالب المدينة ( 1،96)بالنسبة لطالب جامعة االزهر : المالحظة األولى -

 (.1،79)الجامعية 
وبالنسبة لطالب المدينة ( 1،72)بالنسبة لطالب جامعة األزهر : المالحظة الثانية -

 (.1،72)الجامعية 
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، والتكرارات والنسب .testTمنها اختبار  ببعض األساليب اإلحصائية استعان الباحثون
للتعرف على البيانات ذات الداللة االحصائية من خالل استخدام برنامج  ومعامالت اإلرتباط

spss اإلحصائى. 
 

 مجاالت الدراسة
ه ويقصد بالمجال الجغرافي هو النطاق المكاني إلجراء الدراسة وفى هذ :المجال الجغرافي

والمدينة  ،فرعها وكلياتها بمدينة نصربلها جامعة األزهر  الدراسة سوف يكون المجال الجغرافي
 .ةفوهو المكان الذى شهد أحداث العنف الكبيرة والعني ،الجامعية األزهرية للبنين بمدينة نصر

ويقصد بالمجال البشرى هو جمهور الدراسة وهم فئات الطلبة الجامعيين  :المجال البشرى
ى السنوات النهائية وطالب الدراسات العليا ممن عاصروا وجود أحداث العنف التى وقعت ف

 .حيث تمثل هذه الفئة عينة الدراسة ،6103/6104بالجامعة العام الدراسى 
استغرقت الدراسة الميدانية قرابة الثالثة أشهر، ابتداء من شهر يناير  :المجال الزمني

 .نفس العامحتى نهاية شهر مارس من ، و 6102
 

 خصائص عينة الدراسة
 توزيع أفراد العينة :(1)جدول

 %النسبة  التكرار اإلجابة
 % 21 611 (بيئة سكن غير جامعى)طالب جامعة األزهر 

 % 21 611 (بيئة سكن جامعى)طالب المدينة الجامعية األزهرية 
 % 011 411 اإلجمالي

راد العينة اإلجمالية على الجامعة مجتمع إلى توزيع أف( 0)يشير الجدول رقم  :وصف الجدول
مفردة قسمت ( 411)الدراسة وقد شمل مجتمع البحث عينة عشوائية من الطالب مكونة من 

طالب ( 611)طالب جامعة األزهر من غير المقيمين بالمدينة الجامعية األزهرية بواقع : على
طالب بنسبة ( 611) نصر وطالب المدينة الجامعية األزهرية بمدينة ،%(21)بنسبة مئوية 

 .بحيث تمثل هذه العينة قدر اإلمكان مجتمع البحث%( 21)مئوية 
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وقد حاول الباحثون أن تمثل العينة قدر اإلمكان مجتمع البحث من  :تفسير وتحليل الجدول
طالب الفرق النهائية من الذين عاصروا أحداث الشغب التى وقعت بالجامعة العام الدراسى 

 .موضوع الدراسة الحاليةوهى  6103/6104
 

 نتائج الدراسة
 : من خالل وصف وتفسير وتحليل الجداول تم استخراج النتائج التالية

التنشئة االجتماعية ودور األسرة في شغب : إجابات أفراد العينة على التساؤل األول :(2)جدول
 الطالب بجامعة األزهر

 
 

ابق يتضح أن هناك فروقًا ذات الس( 6)من وصف جدول  :وصف وتفسير وتحليل الجدول
وطالب المدينة الجامعية ( بيئة السكن غير الجامعى)داللة إحصائية بين طالب جامعة األزهر

حول األسباب االجتماعية المتسببة فى العنف والشغب حيث تباينت ( بيئة السكن الجامعى)
( شغب طالب الجامعة تلعب األسرة دورًا كبيرًا فى انتشار:)اإلجابات على العبارات التالية
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عمل األم وتواجدها خارج ( )غياب األب فترة طويلة يؤدى إلى العنف والشغب لدى الطالب)
عدم متابعة األسرة داخل أو خارج البيت ألوالدهم يؤدى ( )المنزل فترة طويلة يؤدى إلى الشغب

ق ذات وترجع هذه الفرو  ،(انحراف األب أو األم يؤدى إلى العنف والشغب( )إلى الشغب
أغلبها من مناطق ( بيئة السكن غير الجامعى)الداللة اإلحصائيةإلى أن عينة طالب الجامعة 

حضرية حيث تلعب األسرة دورًا كبيرًا فى انتشار العنف والشغب داخل الجامعات وتسود أغلب 
نشغال األباء واألمهات عن متابعة أبنائهم حيث األب واألم  هذه المجتمعات الحضريةالتفكك وا 

أو قد يكون األب منحرفًا أو األم وقد  وقد يكون األب غائبًا أو مسافراً  ،يعملون أغلب الوقت
تلعب الخلفية الثقافية سواء المعتدلة أو المتطرفة دورًا فى نمو العنف والشغب لدى الطالب 

على عكس طالب المدينة الجامعية الذين يكون أغلبهم من مناطق ريفية متسلحة  ،الجامعى
ات وتقاليد متماسكة ال يوجد بين أفرادها إنحرافات كثيرة كما أن األب واألم يكونون بعاد

 ،متواجدين أغلب األوقات بالمنزل وتكون هناك متابعة مستمرة ألبنائهم والروابط األسرية قوية
لذا سنجد العنف والشغب من الطالب الريفيين أو الذين يسكنون مناطق حضرية من طالب 

 .عية أقل من ذويهم من طالب الجامعة الغير مقيمين بالمدينة الجامعية األزهريةالمدينة الجام
أن هناك أسبابًا اجتماعية مرتبطة بشغب : يتضح من هذا التحليل والتفسير للتساؤل األول

بيئة )وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين طالب الجامعة  ،بعض طالب جامعة األزهر
 .فى هذه األسباب ( بيئة السكن الجامعى)الب المدينة الجامعية وط( السكن غير الجامعى

التداعيات االجتماعية والفيزيقية التى ترتبت على الشغب لطالب جامعة  :التساؤل الثالث
 .األزهر
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التداعيات االجتماعية والفيزيقية العامة التى ترتبت على : إجابات أفراد العينة على :(3)جدول 
 األزهرالشغب لطالب جامعة 

 
 

السابق يتضح أن هناك فروقًا ذات ( 4)من وصف جدول  :وصف وتفسير وتحليل الجدول
وطالب المدينة ( بيئة السكن غير الجامعى) داللة إحصائية بين طالب جامعة األزهر

على التساؤل الثالث حول التداعيات االجتماعية والفيزيقية ( بيئة السكن الجامعى)الجامعية 
فى رأيك أن أحداث العنف والشغب التى )ب بعض الطالب وذلك لإلختيارات الناتجة عن شغ

نظرة المجتمع تغيرت لطالب جامعة ) (مرت على جامعة األزهر تداعياتها سيئة على الجامعة
وقد تكون تلك الفروق اإلحصائية بين  (األزهر نتيجة تداعيات أحداث العنف والشغب بها

معية راجعة إلى أن طالب الجامعة من غير المقيمين طالب الجامعة وطالب المدينة الجا
بالمدينة الجامعية يعيشون وسط مجتمعات حضرية تتناقش وتتبادل األراء حول تلك األحداث 
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كما أن طالب الجامعة من غير المقيمين بالمدينة الجامعية  ،وما نتجت عنه من تداعيات
اء الناس وتعليقاتهم أثناء ذهابهم يجيئون ويذهبون كل يوم إلى الجامعة ويستمعون إلى أر 

ومجيئهم للجامعة ويستشعرون بنبض الشارع ويسمعون لهم وما يبدونه من تعليقات كما أن 
عكس طالب المدينة الجامعية  ،طالب الجامعة يعيشون نبض العاصمة التى بها مقر الجامعة

والمالحقات الكالمية من  الذين يذهبون لبالدهم فى زيارات خاطفة أسبوعية بعيدًا عن التعليقات
ويتضح من هذا التحليل والتفسير . نت الفروق ذات الداللة اإلحصائيةمن هنا كا. البعض 

أن هناك تداعيات اجتماعية وفيزيقية مرتبطة بشغب بعض طالب جامعة : للتساؤل الثالث
( الجامعىبيئة السكن غير )وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين طالب الجامعة  ،األزهر

 .حول هذه التداعيات( لسكن الجامعىبيئة ا)وطالب المدينة الجامعية 
بعض النتائج المستخلصة من اإلستبيان الذى تم تطبيقه على الطالب  :تفسير النتائج

لإلجابة على التساؤالت الثالثة األولى لمعرفة األسباب والتداعيات المرتبطة بشغب بعض 
 ،ب الجامعة من غير ساكنى المدينة الجامعية األزهريةطالب جامعة األزهر لكل من طال

وطالب جامعة األزهر من المقيمين بالمدينة الجامعية األزهرية حيث كانت هذه بعض النتائج 
 -: التى تم إستخالصها من االستبيان

 من  بالنسبة للتساؤل األول عن األسباب االجتماعية لشغب بعض طالب جامعة األزهر
 : الجامعة وطالب المدينة الجامعية كانت اإلجابات كالتالىوجهة نظر طالب 

أظهرت نتائج الدراسة عن واقع الشغب بجامعة األزهر أن نسبة كبيرة من الطالب ال توافق  -
أو أن هذا الشغب كانت درجته عالية أو أن هذا  ،على إنه كان هناك شغب بجامعة األزهر

ف أو أن الطالب قد استخدموا األلفاظ الشغب والعنف الذى وقع بالجامعة إتسم بالعن
 .الخارجة أو النابية ضد الجامعة

أشارت الدراسة أن من أهم األسباب االجتماعية النتشار العنف والشغب من وجهة نظر  -
كما تلعب الخلفية الثقافية  ،والخالفات األسرية ،الطالب األزهرى هو إنحراف األب أو األم

كل هذه العوامل السابقة هو ما يؤدى إلى  ،ب لدى الطالبألسرة الطالب دورًا فى نمو الشغ
 .نمو وتصاعد الشغب لدى الطالب عامة والطالب األزهرى
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أشارت الدراسة إلى أن من بين األسباب االجتماعية التى تؤدى إلى الشغب لدى الطالب  -
نهم يلعبون دورًا كبيرًا فى ذلك ف لدى كما أن التطر  ،هو مصاحبة الطالب لرفقاء السوء وا 

بعض الطالبوتأثر بعض الطالب بالقائد الطالبى ذو اإلتجاهات العنيفة أو المشاغبة 
 .قد يؤديان إلى تصاعد العنف والشغب والقوى الشخصية

بينت نتائج الدراسة الميدانية أن التعامل السئ لبعض العاملين واإلداريين مع الطالب  -
سلوب تعامل بعض أو  ،ة التدريسوغياب التواصل بين الطالب واعضاء هيئ ،بالجامعة

أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع الطالب من األسباب االجتماعية الهامة التى أدت إلى 
 .نمو وتصاعد العنف والشغب بجامعة األزهر

 من وجهة  بالنسبة للتساؤل الثانى عن األسباب الفيزيقية لشغب بعض طالب جامعة األزهر
 : الجامعية كانت اإلجابات كالتالى نظر طالب الجامعة وطالب المدينة

أشارت الدراسة أن من األسباب الفيزيقية للعنف والشغب بجامعة األزهر بالترتيب 
 ،يس الموجودة بأغلب كليات الجامعةالزحام والتكدس وضيق المدرجات وأماكن التدر : كالتالى

 ،لجامعة وخارجهاء المنتشرة داخل اوالضوضا ،وضعف اإلضاءة وعدم وجود اإلنارة الكافية 
 ،ب من غير ساكنى المدينة الجامعيةوبعد الجامعة عن أماكن سكن الطالب بالنسبة للطال

وعدم وجود أو توافر  ،القرى والمدن التى يسكنها الطالبوعدم توافر الخدمات األساسية بأغلب 
هذه األسباب  كل ،أماكن كافية بالجامعة لممارسة األنشطة الثقافية والفنية والعلمية بالجامعة

إذا لم تحل هذه المشكالت  لى تصاعد الشغب والعنف حاليًا ومستقبالً إالفيزيقية قد تؤدى 
حيث يينت الدراسة ( 0224أحمد العتيق وحاتم عبد المنعم )وهذه النتائج تتفق ودراسة  ،الهامة

فق هذه النتيجة وتت ،بين البيئة الفيزيقية بشقيها واحتماالت العنف لدى الشبابي وجود ارتباط قو 
حيث ترى أن اإلنسان قادر على التكيف مع ( نموذج منحنى مستوى التكيف)أيضًا مع نظرية 

ظروف البيئة حتى ولو كانت سلبية عند مستوى معين ولكن اإلثارة المفرطة أو المنخفضة 
 ،اعية نتيجة عدم قدرته على التكيفتؤدى النحراف سلوك االنسان مما يعرضه لمشاكل اجتم

حيث يسعى هذا ( المدخل االيكولوجى)ن النظريات التى تتفق مع هذه النتيجة أيضًا نظرية وم
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المدخل إلى الكشف عن العالقة الممكنة بين ظروف البيئة وطريقة سلوك األفراد فى المنطقة 
 . لبيئة المحيطة ومدى تأثيرها عليهالواحدة والكشف عن صلة الكائن الحى با

 رابع عن التصور المقترح لمنع هذا الشغب أو الحد منه مستقباًل اإلجابة على التساؤل ال
 . داخل جامعة األزهر وغيرها من الجامعات المصرية من خالل توصيات الدراسة التالية

 

 توصيات الدراسة
 العمل لوجود لوائح داخلية لضبط سلوك الطالب داخل الجامعة تكون عادلة وفاعلة. 
 مختلفات كليات الجامعة بعمل بحوث اجتماعية للطالب أن تقوم إدارات رعاية الشباب ب

ذوى اإلتجاهات العنيفة والعدوانية من خالل األبحاث التى من المفترض أن يقوم بها 
أعضاء رعاية الشباب من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين الموجودة بالفعل بتلك 

 .قدر اإلمكاناإلدارات حتى يمكن تجنب وجود مثل هذه النوعية من الطالب ب
 ومواقع التواصل االجتماعى ،العمل على مطالبة الدولة بترشيد وسائل اإلعالم المختلفة، 

ومراقبة األفالم السينمائية التى تحض على العنف واالرهاب لما لهذه الوسائل من تأثير 
بالغ على مستقبل األجيال القادمة حيث أن هذه الوسائل اإلعالمية أصبحت مثل ظل 

أصبح الشباب يستقى منها معلوماته وتوجهاته  ،معه فى كل مكان وفى أى لحظة اإلنسان
من هنا يجب على الدولة أن تتدخل  ،لذا أصبح تأثيرها بالغ األهمية على اإلنسان المصرى

وبكل قوة لترشيد توجهاتها حيث أن تركها على هذا الوضع الحالى سوف ينشأ أجيال ال 
لذا كباحث أناشد الدولة أن تتدخل بكل  ،ية الراسخة بأى شكلتمت للوطنية أو الثقافة المحل

يران)ثقلها كما فعلت بعض الدول  التى تقوم بتنقيح وتمحيص وفلترة لكل ( كالصين وا 
محتويات وسائل التواصل االجتماعى أو عمل مواقع وطنية خاصة بنا بحيث ال يكون 

 .ية للدولة الوطنيةن من توجهات معادك فى هذه الوسائل ما هو موجود اآلهنا
  على إدارة الجامعة العمل على توفير األنشطة العلمية والترفيهية لجموع طالب الجامعة

 .عنف والشغب لدى بعض طالب الجامعةبجميع كليات الجامعة حتى نخفف من ال
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ABSTRACT 

The current study drives at exploring the social and physical 

reasons and consequences associated with students' riot of Al-Azhar 

university، comparing as well the university students (as an example of 

non-resident status students) to resident status students of Al-Azhar 

university. The study sample consists of (400) regular enrolled students 

for the academic year (2015/2016). It is divided equally into (200) 

resident status students and (200) non-resident students. 

The study uses the descriptive (qualitative) method using the social 

survey of random sample. The study is also an analytical case study as a 

tool for collecting data from research population, using also in-depth 

interviews. the study tools are reflected in: questionnaire form, 

observation and personal interviews. The researcher counts on some 

statistical approaches such as: T.Test, frequencies, percentages، and 

coefficient correlations. 
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The study extracts several results as follows: there are significant 

statistical differences between students' points of view (study sample) 

regarding social and physical reasons and consequences for riot caused 

by academic delay and parents' maltreatment. Resident status students 

think that riot is the low-level of education and maltreatment of those in 

charge of the Resident Status of the university. In addition, the injustice 

of some of the teaching staff members and professors in correcting 

students' answer papers, their low scores in exams they don't deserve 

after exerting lots of efforts in their educational subjects as they 

perceive it. All these reasons gathered to create violence or riot in the 

ancient Azhari university. 

The study show that there are several consequences resulted in riot 

has occurred in the university, including change of society's point of 

view to students and graduates of Al-Azhar university and change of 

treatment of those in charge of of the university and the teaching staff 

members and workers to the worst. Security men also play a critical 

role in their exaggerated strictness with students during going in and out 

from the university campus which make them feel aggrieved and 

oppressed. 

The study recommends holding meetings and discourses between 

those in charge of the university and members of the teaching staff for 

alleviating severity of these reasons have caused riot and their 

consequences. 


