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  ملخص
االت         ور ح ي ظه ة ف ة التعلمي ة للبيئ درة التنبؤي ى الق وف عل ى الوق ة إل ذه الدراس دفت ه ه

اختالف  االستقواء لدى طلبة المدارس الخاصة، وا ا ب رات   ختالفه ع المدرسة  متغي ، والجنس،  موق
ة الدراسة من     ). ، غير مختلطة مختلطة( ونوع المدرسة م    ) 15,97(وتكونت عين ة ت ا وطالب طالب

وقد طّور الباحثان أداتين لجمع . تيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية في ضوء متغيرات الدراسةاخ
ى األدب   البيانات إحداهما خاصة بالبيئة التعلمية، والثانية بظاهرة االستقواء، استندا في بنائهما عل

ة   بيةإيجا عالقة ارتباطية وجود ت النتائجوقد أظهر .النظري المتعلق بموضوع الدراسة ذات دالل
توى  د مس ائية عن ة إحص ة وا ) ٠.٠١( الدالل ة التعلمي ين البيئ تقواءب ى   الس ير إل ة تش درة تنبؤي  ق

ة إحصائيا      متوسطة ة دال للبيئة التعلمية يستدل بها على تلك الظاهرة، آما أظهرت عالقة ارتباطي
توى د مس ة عن وع المد) ٠١,٠( الدالل ة والجنس، ون رات المنطق ين آل من متغي رسة وظاهرة ب

وآشفت النتائج عن تباين في القدرة التنبؤية لهذه المتغيرات؛ إذ آانت  .االستقواء بدرجات متفاوتة
اهمة    ة أي مس وع المدرس ر ن ر لمتغي م يظه ين ل ي ح نس، ف ة، وضعيفة للج ر المنطق ة لمتغي عالي

يم االحتياجات   واستنادا إلى تلك النتائج توصي الدراسة بإعادة تخطيط البيئة التعلمي. تنبؤية ة، وتقي
  . ، والتوجه المدروس نحو االختالطللمتعلمين في أوساطهم االجتماعيةالشخصية 

  .خاصةمدارس ، بيئة تعلمية، استقواء :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at investigating the predictive ability at the learning 
environment appearance of bullying at the private schools in Amman, 
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and its difference of the variables of school location, gender and type of 
schools (Co-ed, Segregation). A stratified sample (N=1597) selected 
randomly according to the variables of the study. The researchers 
developed two instruments for data collection: one instrument covers the 
learning environment, and the other deals with bullying depending on the 
related literature. Findings showed positive medium correlation with 
statistical (sig 0,01) between the learning environment and bullying with 
a predictive ability which revealed that phenomenon .Results, also 
revealed a statistical significant Correlation at (sig 0, 01) between all 
variables and bullying phenomenon with some discrepancies Further, 
results showed discrepancies in the predictive ability of these variables: 
in the region variables were high, whereas was weak regarding gender, 
and regarding the variants system results showed nil ability. Accordingly 
the study recommends replanning the learning environment, assessing the 
learner personal needs, and planned advisement towards co-education.  

Keywords: learning environment, bullying, private schools. 
 
  قدمةمال

التي  إلى جملة من التحوالت المفصلية العشرينتعرض العالم اإلنساني منذ أواخر القرن 
 ،العولمة :ومن أهمها ،ستجابة لمتطلباتهامعها واالللتكيف  ورةفرضت على اإلنسان حاجة ضر

 ،والتغيرات المناخية ،،وأزمات المياهلتفجر السكانيوا ،والتحوالت الديمقراطية ،والخصخصة
ة يضغوطات هائلة على المؤسسات التربوية والتعليم هذه التحوالتقد فرضت و. وغير ذلك

موارد بشرية قادرة على دخول سوق المنافسة  قدمة في إعداد لنظم والتقنية المتلألخذ باألسباب وا
   .العالمية في ضوء معايير وقيم اجتماعية متجددة

إذ أنها نتاج  ؛ميةيسي واالجتماعي السائد في المؤسسة التعلطار النفإلا البيئة التعلميةوتشكل 
والعالقات ، علميةدارية والتإلارسات املموما يسود فيها من ا ،البشريةو للموارد المادية

لمين، وعالقات العالقة بين الطلبة والمع ذلك ويتضمن ،المؤسسة تلك االجتماعية التفاعلية في
 .في تلك البيئة ةالمتبعوالقواعد المتصلة بعمليات الضبط والتحكم  ،ابعضالطلبة مع بعضهم 

ات بحيث تضمن النجاح لكل يجابية للذإلرة اظفي أنها تهيئ النالفاعلة البيئة التعلمية  أهميةوتكمن 
لى أن الطالب ال إسات اوتشير الدر .نجازإلالتعلم وا علىمكاناته إوتوفر له الثقة بقدراته و ،متعلم

وتعمل على  ،طاقاته يذـــالتي تغ يراتــبالمثمليئة  له بيئة تعلمية تفراأل إذا توإينمو نموا سليمًا 
  .)٢٠٠٧ قطامي،( العقليةمية قدراته الجسمية والنفسية واالجتماعية ونت
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بالقلق  هملى شعورإتؤدى  للطلبة من االنفعاليألن البيئة التي ال توفر اإخرى فأمن ناحية 
  لى فقدان الثقة بالذات في إوقد يتطور هذا الشعور  ،حباط والتوترإلوالغضب وا

آاديمي ها األيوأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية في بعد ،العالقات االجتماعية باألقران
تجاه بسلوآات عدوانية  هاغريفتاالنفعالية قد يتم  الشحناتن هذه إونتيجة لذلك ف ،والشخصي

لمدراس ناجمة عن التهديد ؛ فكثير من الضغوط النفسية التي يعاني منها الطلبة في اخرينآلا
عّلمية ة التي يتعرضون لها في بيئاتهم التـوالسلوآات العدواني ،والعقاب، والسخرية والتجاهل

)Hyman & Zelikeoff, 1999(.  

 تسبب ستقواء أآثر أشكال العنف رواجًا في المدارس على المستوى العالميالويّعد سلوك ا
 ،)Orpinas & Horne, 2006( يئات التعّلميةـفي العديد من المشكالت لألفراد واألسر والب

ستهدفة ن التعلم بصورته المأذ إ ؛هدافألا قيقتحعائقًا أمام يقف سلوك االستقواء وهذا يعني أن 
للطالب بحمايتهم من العنف  يمن النفسألن يحدث في بيئة تعليمية ال يتوافر فيها اأال يمكن 

 ؛في إدارة عمليات التعلم دائيةيرتبط ذلك بوعي المعلم ومهاراته األآما  ،والقلق والشعور بالتهديد
  .لك العملياتداري لتاإليتأثر سلوك الطلبة االنفعالي بالنمط  إذ

المؤسسات التربوية في بناء الشخصية اإلنسانية  به ونظرا للدور المحوري الذي تضطلع
لمس مواضع القصور، أو فإن تلك المؤسسات مطالبة بإعادة تقييم خططها، واستراتيجياتها لت

التعلم بأجواء عامرة بالدفء، آانت في مدخالتها، أو عملياتها آي تتم عمليات  الخلل سواء
حترام المتبادل، والعمل التعاوني البناء، وحينها يمكن أن تتالشى آثير من مظاهر السلوك واال

لتضع بين يدي مخططي السياسات التربوية، وال وتأتي هذه الدراسة . العدواني لدى المتعلمين
في  فسيمية في بعديها المادي والنسيما في القطاع الخاص اآلثار التي يمكن أن تترآها البيئة التعل

  .في المدارس هور حاالت االستقواء أو انحسارهاظ
  

  مشكلة الدراسة
وتتوافر فيه األدوات  ،تبدو أهمية البيئة التعلمية في أنها المكان الذي تتهيأ فيه الظروف

بتوفير  الإ يتأتىوهذا ال يمكن أن  ،ممارسة نشاطاتهم التفاعلية للمتعلمينوالمعطيات التي تتيح 
بة التي سينجم عنها استجابات تفكيرية واجتماعية تشعر ذيرات النوعية الجامث، والمنةآلجواء األا

، فتتراجع حينها بيده ليكون عنصر بناء العنصر هدموتأخذ  ،هتتقديره لذاو بأهميته الفرد المتعلم
  .ألقرانهم محببو، شكال السلوك العدواني، وينشغل المتعلمون بما هو نافع لهمأ

ضرورة الكشف عن العالقة بين البيئة التعلمية  ينترعى اهتمام الباحثوبناء عليه فقد اس
التنبؤية للبيئة التعلمية في ظهور حاالت االستقواء لدى  القدرةوظاهرة االستقواء بالوقوف على 

ة لها يمثلون مرحلة عمري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة من طلبة شريحة
  .علياخصوصيتها، وهي المرحلة األساسية ال

  



 "......ية في ظهور االستقواء لدى القدرة التنبؤية للبيئة التعلم"ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٩٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  أسئلة الدراسة
  :يناآلتي ينالرئيس ينالسؤالجابة عن إلجاءت هذه الدراسة محاولة ل

لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في  االستقواءالتعلمية في ظهور  بيئةالقدرة التنبؤية للما 
  ؟ في عمان المدارس الخاصة

في وموقع المدرسة ،ة وع المدرسـون، الطالب جنس ألهمية النسبية لكل من متغيراتا ما
  ؟ عمان في ساسية العليا في المدارس الخاصةألظهور حاالت االستقواء لدى طلبة المرحلة ا

  
  أهداف الدراسة

  سعت هذه الدراسة إلى

واالستدالل  ،وظهور االستقواء لدى الطلبة ،تبيان العالقة االرتباطية بين البيئة التعلمية -
على ظهور حاالت  –بمواصفاتها  –البيئة التعلمية  بنتائج الدراسة على األثر الذي تترآه

 .االستقواء أو تالشيها لدى الطلبة

تحديد الفروق في ظهور حاالت االستقواء لدى الطلبة بحسب آل من متغيرات الجنس،  -
  .، وموقع المدرسة)مختلط، غير مختلط(ونوع المدرسة 

  
  أهمية الدراسة

  تيةه الدراسة من االعتبارات اآلتأتي أهمية هذ

إلقاء الضوء على البيئة التعلمية باعتبارها موضوعًا حيويا تتشكل فيه شخصيات المتعلمين،   -
وتتحقق فيها النتاجات المبتغاة من عمليات التعلم، ممايستدعي إعادة النظر بمكوناتها 
وخصائصها، وتأهيلها بصورة تكفل تحقيق تلك النتاجات؛ وال سيما في ظل الثورة التقنية 

 .تسهم في الحد من السلوآات العدوانية بما تقدمه من مثيرات واستراتجيات التي قد

أنها تأتي لتتحرى القدرة التنبؤية للبيئة التعّلمية في مواصفاتها العصرية المفترضة على  -
  .ظهور حاالت االستقواء لدى الطلبة

سيما في أنها تتعرض لمرحلة عمرية لها سمات خاصة في أبعاد الشخصية اإلنسانية، وال  -
 .بعدها االنفعالي الذي قد يفرز مثل تلك السلوآات

أنها تتناول قطاع المدارس الخاصة التي بدأت تنتشر في المجتمع األردني في ضوء  -
التوجهات العالمية نحو الخصخصة، وتطّلع األهل إلى تقديم خدمات تعليمية وتربوية ذات 

ف بين مدارس القطاع العام مستوى رفيع، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهناك اختال
والقطاع الخاص من حيث المناهج اإلضافية وتدريس اللغات، إضافة إلى التوجه نحو 

 .االختالط في بعض من تلك المدارس
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ن ومعلمين رؤية يمكن أنها تقدم للمعنيين في القطاع التعليمي الخاص من مستثمرين وإداريي -
علمية، والبرامج التدريبية، وإعداد أن تنعكس على سياساتهم في تخطيط البيئات الت

 .النشاطات األدائية للحد من هذه الظاهرة
  
  إلطار النظريا

، ميندى المتعلـداع لــمية بيئة التعلم في إذآاء روح االبتكار واإلبتوجهت األنظار إلى أه
ت لمناسبة لتنمية مهاراتوفير األجواء ا، وهذا يتطلب ير أفكار ذات أثر بعيد في حياتهموتطو

  .، وزيادة إنتاجيتهم في تلك العملياتراتيجيات حديثة لتفعيل مشارآاتهم، واستخدام استالمتعلمين

ضمن أطر علمية وتربوية تعد من  المدرسية فإن عملية تخطيط بيئات التعلم ذلكواتفاقًا مع 
 ضرورة تنويع ، وال سيما فيأن يوليها المعلمون جل اهتمامهم المهمات المحورية التي يجب

، مين، وتنوع قدراتهم واستعداداتهماألنماط التعلمية للمتعل ، وبنائها في ضوءالنشاطات التعليمية
والحلول غير النمطية لديهم؛ إذ أن التفاعل االجتماعي بين  ،إضافة إلى تعزيز األفكار الجديدة

يمهم من خالل مية نشطة تتيح لهم فرص التعبير عن أبنيتهم المعرفية ومفاهلالطلبة ثمرة لبيئة تع
ر مناخ تعلمي مناسب يقود إلى يفويتطلب التفاعل النشط تو .اإلدالء بآرائهم وعرض رؤاهم
واستثمارها بأقصى طاقة  ممكنة للوصول إلى أفضل النتائج  ،تضافر جهود األفراد وتنسيقها

أنفـسهم يـحتاج  لبةء والمثمر بين المعـلم والـطلبة وبـين الطفالتفاعل البنا ؛التعليمية بكفاية وفاعلية
  ).١٩٩٨زيتون، (إلـى بـيئة مشجعة على ذلك 

أن البيئة التعلمية تتأثر بمجموعة من العوامل إلى Ritchard (2005) شارد يتويشير ر
نوعية األنشطة التي ، وة بين اإلدارة والمعلمين والطلبةمنها النضج اإلداري والعالقات اإلنساني

، والسيما في المدرسة االبتدائية التي تعد أساسا واإلرشاد يتم ممارستها، وعمليات التوجيه
 .لعمليتي التعليم والتعلم 

 همقول المتعلمين تسعوالتحديات التي تواجه  لمثيراتبا الغنية البيئة التعليمة وهذا يعني أن
ضمن  ًاالحال فإن تفكير الطلبة سيكون موجه وفي هذه، يهملد في تحفيز مستويات التفكير العليا

 رية قد تقودهميينشغلون بعمليات تفك ال بحيث األهداف المخطط لها من قبل المعلمين مسارات
مية مما يساعد في و تصرفات سلبية نحو مكونات البيئة التعّلأ، تجاه أقرانهمعدوانية إلى سلوآات 

اجه فاالهتمام والتحديات التي تو ؛جازنإلوا دوارألعامر بالدفء وتكامل ا تشكيل مناخ تنظيمي
تلقانيا  ًاتأثير وتكامل عناصرها يترك تجديدها والعمل على ،ةيمالتعّلالبيئة في قول المتعلمين ع
واالحترام  ،على التواصل والتعاونعلمين في إطار تنظيمي بنائي قائم تتجويد حياة الم في

   .المتبادل

، ومن التعلمية لى الحاجاتإمنة مراعاة الحاجات النفسية للطالب إضافة آلوتتطلب البيئة ا
، وتقدير إنجازتهم التعلمية مهما إمكاناتهم واستعداداتهم وقدراتهم حفيزوت ،رائهمآذلك احترام 

  .واحترام ذواتهم الشخصية ،آانت
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ومما يشار إليه أن التفاعل بين الطلبة قد يكون إيجابيا تتضح فيه مؤشرات التعاون 
ر االستقواء يكون سلبيا تظهر فيه مظاه، وقد ة والمنافسة الحرة والعمل المنتجوالمشارآ

 ال توفر األمن االنفعالي للطالب تولد لديه ن البيئة التعلمية التيوهذا يعني أ ،والسلوآات العدوانية
ة ، وهذا من شأنه أن يترك تأثيرات سلبيباآلخرين جتماعيةقلق والتوتر واإلحباط في عالقاته االال

جتماعي قدراته على التوافق اال، ودانه الثقة بالذاتعلى درجة ترآيزه وشعوره بالنقص، وفق
وعلى النقيض من ذلك فإنه حينما  .، وتتالشى إنجازاته؛ فتتدنى دافعيته ويقل تفاعلهمةبصورة عا

، ويكون قادرا على مواجهة ت الخارجية تختفيآالمكاف إلى يشعر باألمان الحقيقي فإن حاجاته
من بيئة منسجمة ومتناغمة تفرز نتاجات نوعية  اءكون جزيو، ، وتحمل المسؤوليةالتحديات

   .)٢٠٠٥العبادي، ( جنتالتفكير واإلقادرة على ا

في تخطيط البيئة التعلمية ومكوناتها،  العنصر المحوري وينظر إلى المعلم على أنه
البيئة إذ توصف  ما بينها لتحقيق األهداف المخطط لها؛التي يفترض أن تتآلف فيوتفاعالتها 

الطلبة ف ؛جميع العوامل واألطراف المشترآة فيها هاسهم في تعقيدبأنها عملية معقدة يمية التعلي
والخبرات  ،بما يوجد بينهم من فروقات في القدرات العقلية واالتجاهات والميول واالستعدادات

ية ، إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بطبيعة المادة الدراسعامل حاسم في تشكيل هذه البيئة الثقافية
 ؛وغير ذلك ،ومستوى آفاية الموارد المادية المتاحة ،وأدوات التقنية، والنمط اإلداري السائد

ويرى . ع خصائص البيئة ومكوناتهافالسلوآات التعلمية غالبًا ما تكون حصيلة لتفاعل الفرد م
يب جيستالتي تدفعه إلى أن أو الموجهات أن اإلنسان يوجد في مجال من القوى ) Lewine(لوين 

، آما يشمل ، ويشمل السمات البيئية التى يستجيب لها الفردلها بما يسمى بالمجال الحيوي
  .تفاعل هذه القوىل طبيعي فالسلوك اإلنساني نتاج ؛من حوله،األشخاص واألفكار واألشياء

  .)٢٠٠٧سمارة، (

لبيئة واتساقًا مع ذلك فإن مخططي البيئات التعلمية يواجهون بتساؤل مفاده آيف يمكن ل
، التكيف اإليجابي مع ذاته ومجتمعهالتعلمية أن تكون مكانًا يستطيع المتعلم فيه اآتساب أدوات 

ويكتسب فيها العديد من السلوآات اإليجابية المتوافقة مع الطابع اإلنساني المنتج بصورته 
  الشمولية ؟

هو الجانب : ألولية من جانبين املتكمن في  النظر إلى البيئة التع ولعل االجابة عن ذلك
عاء العملية ، والمختبرات والتجهيزات التي تشكل والذي يتمثل في المباني والمرافق الفيزيقي

الذي يشير إلى المناخ السائد  في المدرسة،  نفسي، أما الثاني فهو الجانب الالتربوية وتفاعالتها
، آما يشمل مقصودة إلى اآتساب خبرات تعلمية فيه من مثيرات واسترايجيات تقود يطرحوما 

، وما يسودها من عالقات بين العناصر البشرية في المدرسة األجواء النفسية واالجتماعية
ويسهم في بناء  وتزيد حماسهم للتعلم الذي قد يتجاوز حدود المدرسة، وتواصل تثير دافعيتهم،

ذلك بقدرة المعلم  فدا هامًا لعمليات التعلم داخل المدرسة،  ويرتبطاالمعرفة النشطة التي تعد ر
دورها في بناء على توفير مثيرات تعلمية محببة تفضي إلى استجابات وخبرات سارة لها 

، وهذا قد يؤدي إلى بناء الضبط الداخلي وااللتزام لدى المتعلمين نتيجة الشخصية اإلنسانية
  .قناعتهم بدورهم المحوري في عمليات التعلم
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ة ذلك إلى حد آبير على م تحقيق ويتوقف ة،   ا يمتلكه المعلم من آفايات مهني ارات أدائي ، ومه
ة وإلم ة العمري ائص المرحل ي بخص رورة ا ام معرف ن  ض ا م ب عليه ا يترت ي ، وم ع ف لتنوي

ة        مفمع أن لكل  ؛االستراتجيات األدائية ة في نجاح العملي درا من األهمي وي ق دخالت النظام الترب
شلها في أي مجتمع من المجتمعات   اح التربية أو فالتربوية إال أن المعلم هو العامل الحاسم في نج

  ).٢٠٠٩، مغربي(

يشار هنا إلى أن للبيئة التعلمية النشطة أثرًا هامًا في تحفيز مستويات التفكير العليا لدى و
وهذا يساعد المربين على بناء جو يغذي التفكير، ويسمو  ،الطلبة، وتقديم فرص متنوعة للتفكير

ئنا تنمية فإذا ما أردنا ألبنا ؛جمتهاستوى استدعاء المعلومات وتربه إلى مستوى أعلى من م
، فعلينا أن نوفر لهم المناخ الديموقراطي والبيئة النفسية التي تترعرع فيها مواهبهم وإبداعاتهم

  .)٢٠٠٣، بهاء الدين. (ع المجاالتـقدراتهم الكامنة في جمي

ين ملية في المدرسة من إداريين ومعبشرومن الجدير ذآره أن الثقافة الشخصية للموارد ال
فراد بالتفاعل تتكون سمات البيئة التعلمية، فحينما يبدأ هؤالء األوطلبة لها تاثير واضح في تشكيل 

، والتي تكون محصلة لعمليات التفاعل بالبيئة االجتماعية للجماعة تنعتبينهم عالقات يمكن أن 
ذ أن للسلوآات الفردية عالقات تبادلية بين البيئة إ ؛فرادالمكونات الخاصة لبيئات هؤالء األبين 

  .المادية والبيئة االجتماعية

تياجات الطلبة التعلمية ي على مدى قدرة المعلم على تلبية احوتتوقف جودة الشق النفس
ي القائم على وتوفير الجو الديمقراط، ، وتشكيل اتجاهات إيجابية نحو المدرسة والتعلموالشخصية

، ويتطلب ذلك من المعلم إعدادًا اجتماعيًا للطلبة يحبب إليهم النظام ضوعيةالعدالة والمو
والتعاون، ويعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، واحترام آراء اآلخرين، ويشعرهم باألمن وحرية 

  .نف واإلرهاب والسلوآات العدوانيةالتعبير، ويؤدي إلى غياب مظاهر  الع

ال ـثرة في نتائج التعلم، والسيما في مجالعوامل المؤي أحد المناخ المدرس يعتبرو
؛ تشكيل تلك االتجاهات لدى الطلبة ؛ إذ أنه يرتبط بمثيرات سارة أو مؤلمة تقود إلىاالتجاهات

بل يتجاوز ذلك إلى المناخ  ؛الجو العام الذي يسود عمليات التعلم، ليس في بعده المادي فقطفهو 
، وبين الطلبة أنفسهم في إطار مة بين المعلم والطلبةاعية القائجتمعن العالقات االالنفسي الناجم 

مناخ المدرسي نتاج ل؛ فا)٢٠٠٩، المرهوبية( .التي تجري في بيئة التعلمالمهمات التعليمية 
لى المشاعر السائدة لدى إ، حيث يشير ينفسطبيعي لمقومات البيئة التعّلمية في بعديها المادي وال

إدراآهم لنوع العالقات القائمة بينهم، ومدى شعورهم  نتيجةن إلداريياآل من الطلبة والمعلمين و
تجاهات نحو المدرسة اوبناء سلوآات و ،لى تعلم فعالإ تدفعهم األمن واالرتياح بصورةب

مناخ الصف الجيد بأنه مناخ  Charles) 2000(يصنف و. )Cohen, 2006( .والعاملين فيها
، والشعور بالمتعة والتفاعل مع أنه يشجع على العمل آما ،يسوده هواء المودة والتقّبل دافئ وسار

أن   John et al)2006( آل من يرىآما . الجميع لوجود مستويات منخفضة من التهديدات
األدوات الداعمة والمثيرات المتنوعة التي يمكن توفيرها في البيئة التعلمية تساهم في بناء مناخ 

، والظواهر السلبية آالغياب نية آاالستقواءر السلوآات العدوامدرسي مريح يحد من مظاه
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من الطلبة عن مدارسهم شهريا خوفًا من التعرض % ٨ففي الواليات المتحدة يتغيب  ؛والتسرب
  .)U.S.A Today , 1992(ارس دـالمم في ــبل أقرانهـللعدوان من ق

وفقًا إلحصاءات الجمعية Bosworth, Espelge, Simon (1999)  آل من آما أشار
المدارس يلتزمون في  من طلبة) ١٦٠.٠٠٠(أن  إلى الوطنية لعلماء النفس المدرسي في أمريكا

أوضحت ، آما ئيرسهم خوفا من أن يمارس عليهم السلوك االستقواالى مدإ، وال يذهبون بيوتهم
ت ساسية العليا والمرحلة الثانوية في والية ميرالند في الوالياألالمرحلة ادراسة أجريت على طلبة 

قد % ٣٣من الطلبة يشعرون بأن البيئة التعليمية ال توفر لهم حاجة األمن، وأن % ٥٠المتحدة أن 
بسب تعرضهم قد تسربوا من المدارس  ٧.٦تعرضوا ألشكال مختلفة من االستقواء، آما أن 

سات المحلية انتشار ابعض الدروعلى المستوى المحلي فقد أآدت . عدوانية من أقرانهم لسلوآات
   .)٢٠٠٨، جرادات، ٢٠٠٩أبوغزال، ( دارس الحكومية األردنيةـالظاهرة في الم هذه

ستقواء في المدارس مشكلة تربوية واجتماعية خطيرة تلقى بظاللها على الوتّعد ظاهرة ا
وقدرتها على الوصول  ،النشاطات والفعاليات التعّليمية مما يؤدي إلى تواضع في أداء المدرسة

نفعالي واالجتماعي للمتعلمين، وإعداد شخصيات الألوان النمو المعرفي وا إلى أهدافها في تحقيق
ويعّرف االستقواء بأنه نشاط شعوري . إيجابية وفعالية إنتاجية مبتغاة متكاملة تتسم بسلوآات

، وخلق الرعب لدى ء وإثارة الخوف من خالل التهـديدمتعمد لألنشطة العدوانية بقصد اإليذا
 ى، ويظهر االستقواء في سلوآات متعددة تؤدي إلى إلحاق األذ)Colorose ,2003(الضــحية 
  .، أو جسديًا آالضربسواء آان نفسيًا آاإلهانة والشتمباآلخرين 

دام االستقواء في ثالثة أشكال هي اللفظي الذي يشير إلى استخ) ٢٠٠٨(يصنف جردات و
خالل إيذاء الضحية بدنيًا،  م من، واالستقواء الجسمي الذي يتألفاظ مشينة أو عبارات تهديد

، وقد يصل إلى نشر الشائعات المغرضة واالتهاماتواالستقواء االجتماعي الذي يتمثل في 
وتشير الدراسات إلى أن االستقواء يظهر لدى . ية التي تّعد أخطر أنواع اإلساءةاإلساءة الجنس

ميل اإلناث إلى االستقواء ت ، فيمالذآور أآثر من اإلناث بصورة عامة، والسيما في شكله البدنيا
  .)Nansel et al , 2010(  .،  ونشر الشائعاتاللفظي

على دور  Atkinson, Hornby (2002(آل من  أما عن أسباب هذا السلوك فقد أآد
بالنسبة لهم  أن السلوك االستقوائي شيء عادي قوينإذ يعتقد بعض األطفال المست ؛عامل الفرديـال

آما ، ما حدث لها ق، أو أن الضحية تستحخرينآليسببونه ل الذي ذىاألآونهم اليدرآون مدى 
والثقافة االجتماعية ذات الطابع  ،لى التنشئة األسرية غير السليمةإتعود األسباب  يمكن أن
  .العدواني

ا    تمونكيوتكمن خطورة هذا السلوك في أن الضحايا  حوادث االستقواء ألسباب متنوعة منه
و أوين في حال إعالم اإلدارة  قية قد يتعرضون لها من قبل الطلبة المستخوفهم من إساءات مستقبل

ا المدرسة في         علمينمال وم به ي يمكن أن تق ذه   الحد من  ، وعدم قناعتهم بنجاعة اإلجراءات الت ه
ق والخوف   ا يصل األمر    الظاهرة، مما يجعلهم رهينة للقل اد   إ، وربم ى اعتق أن هؤالء    ل بعضهم ب

  .)Adair & Moore, 2002(ك ذل رادوان إن أألمهم حاجة اى منحالمستقوين هم األقدر عل
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 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد  )العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سات السابقةاالدر
وأثرها على  ،البيئة التعليمية من حيث مواصفاتها الدراسات التي تناولت موضوع تعددت
وسيقتصر . ، وأشكالهاسبابهاحيث أ تغيرات، وظاهرة االستقواء في المدارس منمبعض ال
فقد  ؛الموضوعين من قريب أو بعيد بينات التي تناولت العالقة عدد من الدراس على انالباحث
لى التحقق من إدراسة هدفت  furlong, chung, Morrison, Bates (1995) آل من أجرى

متعددة للوقوع ضحية االستقواء، وتضمنت الدعم االجتماعي المدرك من قبل  بيئيةمظاهر 
طالب وطالبة ) ٦٠٠(أجريت الدراسة على مدرسة بصورة عامة، وقد الو ،والرفاق ،المعلمين

يا اشارت نتائجها إلى أن لدى الضحأمن المدارس المتوسطة والعليا في والية آاليفورينا، و
مقارنة  متدنيةقدم لهم مال هم للدعم االجتماعيآما جاءت إدراآات إحساسا قليال باالنتماء للمدرسة،

  .بنظرائهم غير الضحايا

بة إلى قياس العالقة بين إدراآات الطل Byer (1999(فت دراسة فقد هد ذاتهوعلى الصعيد 
طالبا ) ١٨٥(من  التي تألفت عينة الدراسة ىلد وانتمائهم له للمناخ االجتماعي في الغرفة الصفية

الدراسة أربعة ت قرغمن طلبة الصف الثامن في والية المسيسبى في الواليات المتحدة، وقد است
 ًاالمالحظة والمقابلة، وأفرزت نتائجها عالقة ارتباطية دالة إحصائيأشهر استخدمت فيها أدوات 

  .آات الطلبة للمناخ النفسي االجتماعي في البيئة التعّلمية وانتمائهم لتلك البيئةابين إدر

عتبار في اللى ثالثة أبعاد يجب أخذها بعين اإ) هـ١٤١٣(وقد أشارت دراسة الشاآري 
 ،وتهيئة المناخ المناسب إلدارة فعالياته ،ظيم الموقف التعلميتن :هي التعليمية فإدارة المواق

من جهة  ينعلمموقد أظهرت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية بين ال .تعلمينمسلوك ال ضبطو
إدراآهم لواقع ممارسة ضبط في  من جهة أخرىالمدارس  ومديري نيالتربوي الموجهينوآل من 

  .مناسب لعمليات التعلم لصالح المعلمين وتهيئة مناخ تعلمي،سلوك المتعلمين

طفال للبيئة التعليمية ألات لى اإلفادة من مدرآاإفقد سعت   Reinisch (2006)أما دراسة
 توقد شمل ،ن جهة وسلوآات األطفال من جهة أخرىموعالقتها بالنمو المعرفي واالجتماعي 

إذ استخدمت أدوات المالحظة  ؛لمتحدةطالبًا من مرحلة التعليم الدنيا في الواليات ا) ٢٥(الدراسة 
ثارها على تعلم الطلبة آو ،راء الطلبة حول مكونات البيئة التعليميةآوالمقابلة والوثائق في جمع 

يجابية، آما إللوآات اـ، وقد أبرزت الدراسة عالقة إيجابية بين البيئة الفاعلة والسموسلوآه
  .عاطفيجتماعي والًا فاعًال في تطور الطفل المعرفي واالردوأظهرت 

دراسة بعنوان مدرآات الطلبة لبيئة التعلم ) ٢٠٠٨(جهة أخرى فقد أجرى العساف  من
طالبًا وطالبة ) ٦٧٧(هم للتعلم، وقد شملت العينة تياآلمنة وعالقتها بتفاعلهم االجتماعي، ودافع

إيجابية  وقد أآدت نتائجها وجود عالقة. من المدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة
دالة إحصائيا بين مدرآات الطلبة لبيئة التعلم اآلمنة وتفاعلهم االجتماعي، آما أفرزت فروقًا ذات 

  .وصالح المدارس الخاصة في مستوى تلك المدرآات  ،داللة إحصائية لصالح اإلناث
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 ياالرتباطية بين ظاهرت العالقةفقد سعى إلى الوقوف على  Townsed (2008( أما
وقد اشتملت العـينة  .والتسرب في المدارس الثانوية في آيب تاون في جنوب أفريقياقواء تاالس

أن االستقواء يشكل  إلى هانتائجأشارت ، ومدرسة) ٢١٤( نمثلويطالبا وطالبة ) ١٤٧٠(على 
سببًا رئيسيًا من أسباب تسرب الطلبة، آما أن المستوى االجتماعي واالقتصادي عامل مؤثر في 

تلك المدارس، ومن جهة أخرى فقد أظهرت الدراسة فروقًا ذات داللة في  ك ظهور هذا السلو
  .اءالح الذآور في ظهور حاالت االستقوإحصائية لص

بدراسة طولية امتدت  Pernille, Mogens, Rikke, Bjorn (2009(آما قام آل من 
للطلبة  للوقوف على أثر المستوى االقتصادي واالجتماعي )٢٠٠٢ – ١٩٩٠(اثنتي عشرة سنة 

والسلوك العدواني  ،االستقواء تمن سن الخامسة عشرة حتى السابعة والعشرين على ظهور حاال
) ٦١٤(وشملت عينة الدراسـة . لدى الطلبة، وانعكاسات تلك السلوآات على إصابتهم باالآتئاب

بين طالبًا من الدول االسكندنافية، وقد أآدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا 
االت ـا زدات حـتوى االقتصادي آلمـالمس ىإذ آلما تدن ؛المستوى االقتصادي وحاالت االستقواء

الطلبة لالآتئاب، ولم تظهر الدراسة أثرًا  هؤالءحتمالية تعرض ااالستقواء لدى الطلبة، آما تزيد 
  .لمتغير الجنس في تلك النتائج

إلى الكشف عن الفروق في ) ٢٠٠٩(المحلي فقد سعت دراسة أبو غزال وعلى الصعيد 
غير (جتماعي المدرك لدى مجموعات االستقواء الم امسـتويات الشعور بالوحـدة والدع

طالبًا وطالبة ) ٩٧٨(وتألفت عينة الدراسة من ). ، مستقوين، ضحايا، مستقوين ضحايامشارآين
أن مستوى الدعم  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى. من المرحلة األساسية العليا في محافظة إربد

االجتماعي لدى الطلبة غير المشارآين قد جاء أعلى من الطلبة المستقوين، لكن النتائج لم تظهر 
  .فروقا دالة إحصائيا في مستوى الدعم االجتماعي المقدم من المعلمين بين مجموعات االستقواء

العالقة ستقصاء اإلى  هدفت فقد Eliot, Cornel, Gregory, Fan (2010(أما دراسة 
واجهة ـالداعم ورغبتهم في طلب المساعدة لم سيالمدر خرتباطية بين إدارك الطلبة للمناالا

وتكونت عينة  ،مدرسة في والية ميتشغن في الواليات المتحدة) ٢٩١(مظاهر االستقواء في 
 لى أنإطالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي، وقد أشارت النتائج ) ٧٣١٨(ن ـالدراسة م

تجاهات إيجابية لطلب المساعدة في ايظهرون  يالطلبة الذين يتلقون دعمًا من الطاقم المدرس
ء، ولم تظهر الدراسة فروقا دالة إحصائيًا بين الذآور واإلناث في هذا وامواجهة حاالت االستق

 أآدت الدراسة على أن لمجهود العاملين في المدرسة أثرًا بينًا في توفير مناخ ااإلطار، آم
  .ديدهمدرسي يقي الطلبة من االستقواء والت

 اللدراسة وهم نسييالرئ بالمتغيرينالتربوي المتعلق  لألدبراض السابق عالحظ من االستيو
بمتغيرات متنوعة آإدارة مواقف  المتغيرين هذينالبيئة التعلمية واالستقواء أنه قد تناول عالقات 

مدرآات المتعلمين للبيئة التعليمية، وأثرها في ، والطلبةوانعكاسها على ضبط سلوآات  ،التعلم
، و المدرسة وعالقتها بحاجة االمن لديهمحاالجتماعي، وتقييم مشاعر الطلبة نومعرفي النموهم 

 .بين البيئة التعلمية وظاهرة االستقواء في المدارس االرتباطية لى العالقةإ حولم يتعرض بوضو
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 مية صفات البيئة التعّلاموبه العالقة من حيث االستدالل لقاء الضوء على هذإلالدراسة  وتأتي هذه
 التنبؤيةف على الدرجة وبالوق ساسية العلياألظهور حاالت االستقواء لدى طلبة المرحلة اعلى 
  .التعلمية في ظهور حاالت االستقواء لدى هذه الفئة من الطلبة للبيئة

 
 التعريفات اإلجرائية

  تضمنت الدراسة المفاهيم اآلتية

القيمة الدالة على السلوك أو األداء الذي يمكن من خالله التنبؤ بقيم متغير : القدرة التنبؤية
ارتباطًا بقيم دالة على متغير أو مجموعة متغيرات تســمى ) المحك( أو مجموعة متغيرات تسمى

ي تمثل ولغايات الدراسة فإن القدرة التنبؤية تعني القيمة الت). ٨، ٢٠٠٢القوابعة،( )المتنبئ(
والعالمات الدالة ) المتنبئ(معامل االرتباط بين العالمات الدالة على مواصفات البيئة التعلمية 

  .ارتباطًا باألوزان القيمية ألداتي الدراسة) المحك(على حاالت االستقواء 

البيئة التعليمية بأنها اإلطار النفسي واالجتماعي ) ٢٠٠٧(يّعرف قطامي : البيئة التعّلمية
ئد في الغرفة الصفية الذي يتم فيه بناء شخصيات المتعلمين، وتطوير عالقاتهم االجتماعية السا

نتيجة لتفاعل الموارد البشرية والمادية في ضوء أنظمة تتصل بعمليات الضبط والتحكم المعمول 
بشرية ولغايات الدراسة فإن البيئة التعلمية هي المكان الذي تتآلف فيه الموارد ال. بها في المدرسة

من إداريين ومعلمين وطلبة باستثمار أمثل لكفاياتهم المهنية، وما يتوافر لديهم من موارد مادية 
  . لتشكيل مناخ تعلمي عامر بالحيوية والتفاعل يستدل على خصائصه بأوزان قيمية ألداة الدراسة

ظي، أو يّعرف االستقواء بأنه سلوك عدواني يتضمن اإليذاء الجسمي، أو اللف: االستقواء
) Bully( اإلذالل بشكل عام، ويتنج عن عدم التـكافؤ في القـوى بين فردين يسـمى األول مستقويا

ولغايات الدارسة يستــدل على هذا المفهوم ). ٩، ٢٠٠٩أبوغزال، ( )victim(واآلخر ضحية 
 بأي سلوك يـمارسه أحد الطلبة ضد زميل أو أآثر،ويوقع به األذى الجسمي أو النفسي يمكن

  . قياسه بأوزان قيمية ألداة الدراسة
  

  اسةمحددات الدر
في ) العاشر الصفوف الثامن،التاسع،(اقتصرت الدراسة على طلبة المرحلة األساسية العليا  -

الخاصة لمحافظة العاصمة في منطقتي عمان الشرقية وعمان الغربية، آما  المدارس
، ولم تتناول الطلبة )الضحايا(اقتصرت على الطلبة الذين يتعرضون ألشكال االستقواء 

  .المستقوين

 .٢٠١٠/٢٠١١تتحدد هذه الدراسة باإلطار الزمني الذي أجريت فيه، وهو العام الدراسي  -
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  متغيرات الدراسة
  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية 

  ).متنبئ(البيئة التعلمية : المتغير المستقل -

 ).متنبئات(موقع المدرسة  جنس الطالب، نوع المدرسة،): المّعدلة(المتغيرات  -

 ). محك(السلوك االستقوائي : المتغير التابع -
  

  جراءاتإلالمنهجية وا
ة في      ة التعّلمي ة للبيئ استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي للوقوف على الدرجة التنبؤي

  :ظهور حاالت االستقواء لدى أفراد عينة الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية

دا  )٦(تم اختيار  - ة ذات مستوى           رسم ة جغرافي ل منطق ي تمث ة الت ان الغربي دارس عم من م
الٍ  ادي ع اديًا       ) ٦(و ،اقتص توى اقتص ل مس ي تمث رقية الت ان الش دارس عم ن م دراس م م
  .خصائص العينة الطبقية العشوائية ا في ضوءنيمتوسطًا أو متد

ذه          - ا في ه ة األساسية العلي ة المرحل ى طلب دارس با  تم إجراء الدراسة عل ألداة   الم الستجابة ل
  . لألداة الخاصة بظاهرة االستقواء وة بالبيئة التعلمية، الخاص

  
  وعينتها مجتمع الدراسة

الخاصة لمحافظة دارس ليا في المطلبة المرحلة األساسية الع آافة تكون مجتمع الدراسة من
بالطريقة  تيارهاد تم اخلعينة الدراسة فق بالنسبةأما  .طالبًا وطالبة )٣١٩٥٨(م ـ، وعددهالعاصمة
ية جغرافالمنطقة ال ة،نوع المدرسالجنس،  :ة وهيائية الطبقية وفق متغيرات الدراسالعشو

  .ع الدراسةمن مجتم% ٥وطالبة يشكلون نسبة  طالبًا) ١٥٩٧(إذ بلغ عددهم  ؛)١الجدول (

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينتها على متغيرات الدراسة: )١(جدول 

متغيرات 
  ةالدراس

  المنطقة الجغرافية  االختالط  الجنس

عمان  غير مختلط  مختلط  إناث  ذآور
  الشرقية

عمان 
  الغربية

  ٢٣٣٤٦  ٨٦١٢  ٢٤٠٦٥  ٧٨٩٣  ١٣٤٨٦  ١٨٥٧٢ مجتمع الدراسة 
  ١١٦٧  ٤٣٠  ١٢٠٣  ٣٩٤  ٦٧٤  ٩٢٨  عينة الدراسة 
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  أداة الدراسة
  :لجمع البيانات  أداتين اناستخدم الباحث

تم بناؤها  فقرة) ٦٧(لفاعلة، وقد تكونت األداة من ئة التعّلمية امواصفات البيقياس  أداة -
الحديثة  في ضوء ومتطلبات البيئة التعليمية األدب النظري المتعلق بالدراسة، إلىا استناد

ونتائج البحوث العلمية في  ،آثورة المعلومات واالتصاالت متغيرات العصرية المستجدةال
 .ى عينة الدراسةلتوظيفها لد التربية وعلم النفس

ا واللفظية واالنفعالية، وقد اعتمد مظاهر السلوك االستقوائي في أبعاده الجسميةقياس  أداة -
؛ إذ تكونت األداة من )٢٠٠٩(حية ألبي غزال ذلك على مقياسي االستقواء والوقوع ض في 

 .فقرة ) ٤٧(
  

  ألداةاصدق 
ة؛ فقد عرضت األداة األولى راسالصدق المنطقي للتحقق من صدق أداتي الد اناعتمد الباحث

وأساليب التدريس في الجامعات األردنية  ،محكما في مجاالت اإلدارة التربوية) ١٢(على 
فقرة موزعة على أربعة أبعاد رئيسة ) ٥٩(تعليم، واستقرت بعد تعديلهاعلى ووزارة التربية وال

؛ إذ تم والتقويم ،ت االجتماعيةتخطيط البيئة التعلمية، وإدارة العمليات التعلمية، والتفاعال: هي
محكمين ) ١٠(آماعرضت األداة الثانية على   .فقرات أخرى) ٣(، وحذف فقرات) ٥(تعديل 

فقرة بعد األخذ بآراء ) ٣٥(تربوي واإلرشاد، واستقرت على متخصصين في علم النفس ال
  .فقرات) ٩(فقرات، وحذف ) ٤(؛ إذ تم إضافة فقرة واحدة، وتعديل المحكمين

  
  بات األداةث

للتحقق من ثبات األداتين، ) Cronbach – Alpha(معادلة آرونباخ ألفا  اناستخدم الباحث
 لألداة الثانية) ٠.٨١(ى،ــلألداة األول) ٠.٨٧(ها؛ إذ بلغ اق الداخلي بين فقرات آل منوبيان االتس

  .، وهما نسبتان مقبولتان ألغراض الدراسة)٢(آما يشير الجدول 

  .ل الثبات لمجاالت أداة البيئة التعلميةمعام: )٢(جدول 

  معامل الثبات  المجاالت
 ٠.٨٨  تخطيط البيئة التعلمية
 ٠.٨٩  إدارة العمليات التعلمية
  ٠.٨٢  التفاعالت االجتماعية

  ٠.٨٩  التقويم
  ٠.٨٧  المعامل الكلي
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راد عينة على أف األداة عيزبتو بنفسيهما الباحثانوبعد إجراء عمليات الصدق والثبات، قام 
 اوقد أعيد له .المسؤولين في تـلك المدارس بالتعاون مع عدد من لإلجابة عن أسئلتها الدراسة

  .تقريبًا% ٨٦أي بنسبة  ١.٥٩٧استبانة من أصل ) ١٣٦٨(
 

  المعالجة اإلحصائية
  :تم معالجة البيانات المستقاة من أداتي الدراسة على النحو اآلتي

إليجاد العالقة بين بيرسون لالرتباط معامل  م استخدامد تـفق ل األولالسؤا عنجابة إلل -
لمعدلة وبين المتغيرات ا ،من جهة وحاالت االستقواء الفاعلة مواصفات البيئة التعّلمية

   .وحاالت االستقواء من جهة أخرى) طقةن، المالجنس، نوع المدرسة(

نحدار الخطي المتعدد لالتحليل التباين  انولإلجابة عن السؤال الثاني فقد استخدم الباحث -
، ومعامالت االنحدار الالمعيارية والمعيارية عامالت االرتباط الخطية المتعددة، ومالمتدرج

إليجاد الدرجة التنبؤية للبيئة التعلمية في ظهور حاالت االستقواء، ولبيان مساهمة آل من 
   .شكال هذه الظاهرةأب، وقدراتها التنبؤية )الجنس،نوع المدرسة، المنطقة(المعدلة  تالمتغيرا

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  : فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا ألسئلتها

ة     االستقواء ما القدرة التنبؤية للبيئة التعلمية في ظهور   : السؤال األول ة المرحل دى طلب ل
  ؟األساسية العليا في المدارس الخاصة 
د ت   ؤال فق ذا الس ن ه ة ع ل ارتب لإلجاب تخراج معام ون م اس ة ) Person(اط بيرس ين البيئ ب

  .يوضح ذلك) ٣(التعلمية والسلوك االستقوائي، والجدول 

  معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين البيئة التعلمية والسلوك االستقوائي: )٣(جدول 

 التعلمية البيئة
 االستقواء

  الداللة اإلحصائية معامل االرتباط ر
٠٠٠ (**) ٠.٣٤٩, 

  ).٠.٠١(ند مستوى الداللة دالة إحصائيا ع**

دول  ن الج ين م ة إيج ) ٣(يتب ة ارتباطي ود عالق ة إحصـوج ة  ـابية دال ة التعلمي ين البيئ ائيا ب
اط     ل االرتب ة معام ت قيم تقوائي؛ إذ بلغ لوك االس ائيًاعند   ، )٠.٣٤٩(والس ة إحص ة دال ي قيم وه

ة    ). ٠.٠١(توى ـمس ة ارتباطي ى عالق ين  ةمتوسط ويالحظ أن هذه القيمة تشير إل ة    ب ة التعلمي البيئ
واصفاتها يمكن أن تكون   يفسر الباحثان هذه العالقة بأن البيئة التعلمية بمكوناتها وماالستقواء، وو

ا         مكانا مناس اه اآلخرين، آم ة اتج ى شكل سلوآات عدواني ة عل با لتفريغ الشحنات االنفعالية للطلب
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لوآا      اطات و س حنات بنش ك الش غ تل ا لتفري ون مكان ن أن تك داف   يمك ع األه ق م ة تتس ت إيجابي
  . التربوية المخطط لها ارتباطا بتلك المواصفات والمكونات

وللوقوف على القدرة التنبؤية للبيئة التعلمية في ظهور االستقواء فقد تم استخدام تحليل 
مبين  هوآما r2والتباين المفسر  ،)٤(المتعدد المتدرج آما هو مبين في الجدول  التباين لالنحدار

  .)٥( الجدول في

  تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد المتدرج: )٤(جدول 

 
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 (a)٠.٠٠٠ ١٨٩.٧٣٣ ٨٠.٤٠٨ ١ ٨٠.٤٠٨  االنحدار
     ,٤٢٤ ١٣٦٦ ٥٧٨.٩٠٣ الباقي
       ١٣٦٧ ٦٥٩.٣١١ الكلي

a البيئة) االنحدارثابت : (المتنبئات.  

 .االستقواء: المتغير التابع

ة   ) ٤(يستدل من الجدول  ة   )٠.٠٥(وجود أثر دال إحصائيًا عند مستوى الدالل ؛ إذ بلغت قيم
ائية ) ١٨٩,٧٣٣(ف  ة إحص ي    )٠.٠٠٠(وبدالل ة ف بية للبيئ اهمة نس ود مس ى وج ير إل ا يش ، مم

   .ظهور االستقواء لدى الطلبة

 .اط الخطية المتعددة ومربعاتها ومقدار تفسيرها وقيم التغيرمعامالت االرتب: )٥(جدول 

الخطأ المعياري في التقدير المعدلة ٢ر ٢ر ر النموذج

٣٤٩ ١,(a) ٥٦١٠٠ ,١٢١ ,١٢٢, 

a البيئة) ثابت االنحدار: (المتنبئات.  

  .االستقواء: المتغير التابع

دول  ين الج ا يب ة فسر) ٥(آم بي للبيئ ر النس ا  أن األث بته م اين المف% ٣٤.٩نس ن التب ر م س
ة        % ٣٥الكلي للمتغير التابع، أي أن ما يقارب من   ى عوامل متعلق ود إل تقواء تع من حاالت االس

فات ا   ي أن مواص ذا يعن ة، وه ة التعلمي اد  بالبيئ ديها الم ي بع ة ف ة التعلمي ن  نفسي واللبيئ م تك ي ل
ات تخطيط     بالمستوى الذي يحد من هذا السلوك العدواني، وربما يعزى ذ لك إلى قصور في عملي

ه    ات التوجي تعلم، وفعالي ات ال ة، وإدارة عملي ك البيئ ة و تل ه البنائي ي مجاالت اد ف ة و اإلرش الوقائي
ة      . والعالجية، وعمليات التقويم في تلك المدارس ادة مساحة الحري ى زي ك إل آما يمكن أن يعود ذل
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ن      ا يمك ين، وم اص للمتعلم اع الخ دارس القط ا م ي تمنحه ب    الت ة أو تغيي ن مرون ا م أن يرافقه
  .للتشريعات الخاصة باالنضباط المدرسي

ا دراسة آل من         ـه  قـوتتف  ي توصلت إليه ائج الت  ,Furlong, Chung ذه النتيجة مع النت
Bates, (1995) Morrison  ودراسة ،Reinisch (2006) ٢٠٠٨(، ودراسة العساف( ،

ة         ين البيئ ة ب ك العالق ل تل ود مث رت وج ي أظه ا     الت ة تبع لوآات العدواني ور الس ة وظه التعلمي
  . لمواصفات تلك البيئة

يم ت       ة، وق دار المعياري امالت االنح ة ومع دار الالمعياري امالت االنح تخدام مع م اس ا ت آم
  ).٦(لة آما هو وارد في الجدول رقم ودالالته اإلحصائية للمتغيرات المستق

ت االنحدار المعيارية وقيم ت ودالالته معامالت االنحدار الالمعيارية ومعامال: )٦(جدول 
 .اإلحصائية للمتغيرات المستقلة

الداللة  قيمة ت المعامالت المعيارية  المعامالت الالمعيارية  
.اإلحصائية B الخطأ المعياري β 

 ,٠٠٠ ٢٠.٤٤٦  ,١٢٥ ٢.٥٤٩ ثابت االنحدار
 ,٠٠٠ ١٣.٧٧٤ ,٣٤٩  ,٠٣٩ ,٥٣٤ البيئة

  .للسلوك االستقوائيالميل : المتغير التابع

 يتبين من الجدول السابق أن للبيئة التعلمية قدرة تنبؤية على الميل لالستقواء؛  إذ بلغت قيمة
β )ة ت ،)٠.٣٤٩ ائية ) ١٣.٧٧٤( وقيم ة إحص ادة أو  ) ٠.٠٠٠(وبدالل ى أن أي زي دل عل ا ي مم

ة   ) ٠.٣٤٩(ره زيادة أو تغيير بمقداتغيير في البيئة بمقدار وحدة معيارية واحدة يقابل وحدة معياري
ور ي ظه ة  ف دى الطلب تقواء ل درة تنب   .االس ة ق ة التعلمي ك أن للبيئ ن ذل ي  ؤويتضح م ة ف ة عالي ي

ك الحاالت    ة    االستدالل على حاالت االستقواء في المدارس؛ إذ يفترض أن تقل تل ا آانت البيئ آلم
دفء و  امرة بال ى تلب ع رات المتنوعة إضافة إل ة، والمثي ات الحميم ة العالق ة االحتياجات التعلمي ي

ة       داء بالحاجات الفسيولوجية، ومرورا بالحاجات االجتماعي يما األمن والحب،     ؛للطلبة ابت وال س
ك     ى تل ة إل وانتهاء بحاجات تقدير اإلنجاز وتحقيق الذات، وعلى النقيض من ذلك فإن افتقرت البيئ

  . والسلوآات العدوانية ،لقلقاالشك والمواصفات فإنها ستفرز تفاعالت اجتماعية تتسم بالخوف و

د       ا من مهمات تع ويالحظ أن هذا االستنتاج ال يجانب المنطق؛ إذ أن المدرسة بما أوآل إليه
ل         ك الشخصية من قب ي لتل د اإلعداد األول الحلقة الثانية من حلقات إعداد الشخصية اإلنسانية؛ فبع

رات  يتوافر لديها من مؤهال األسرة يأتي دور المدرسة التي يعول عليها الشيء الكثير بما ت و خب
ل للحد من          ،في بناء سلوآات مرجوة ان األمث ا أال تكون المك لبية، فكيف له أو تعديل سلوآات س

  .السلوآات العدوانية، وهذا ما يفسر القدرة التنبؤية للبيئة التعلمية على ظهور حاالت االستقواء



 ٨١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القداح، وبشير عربياتمحمد 

 ٢٠١٣، )٤( ٢٧المجلد  )العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان      ى تبي دف إل ذي يه اني ال ؤال الث ن الس ة ع رات    األولإلجاب ن متغي ل م بية لك ة النس همي
ر مختلط   (الجنس، ونوع المدرسة   تلط، غي ؤ بظهور حاالت       ) مخ ة في التنب ة الجغرافي والمنطق

ـ فق درس الخاصة ـية العليا في الم  ـاالستقواء لدى طلبة المرحلة األساس م استخراج مع   ـ امل ـد ت
مدرسة، والجنس، والجدول بين االستقواء وآل من المنطقة، ونوع ال) Person(اط بيرسون ـارتب

  .يوضح ذلك) ٧(

  .معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين المتغيرات المعدلة والميل للسلوك االستقواء): ٧(جدول 

  االســــــــــــــتقواء  المتغيرات المعدلة
  العدد  الداللة االحصائية  معامل االرتباط

  ١٣٦٨  ٠٠٠ (**),٥٢١  المنطقة 
  ١٣٦٨  ٠٠٤ (**),٠٧٨-  نوع المدرسة

  ١٣٦٨  ٠٠٠ (**),٣٥٢  الجنس

  ).٠.٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 

ة دال    السابق يتبين من الجدول ة  ارتباطي د مس   ـوجود عالق ين  ) ٠.٠١(توى ـة إحصائيا عن ب
ة  رات الثالث ن المتغي ل م تقواء وآ ة   ،االس ة بالمرتب ر المنطق د حل متغي ة؛ فق ن بنسب متفاوت ولك

ة    )٠.٥٢١(ت قيمة معامل االرتباط ، إذ بلغولىألا ر الجنس بقيم ا جاء   )٠.٣٥٢(، تاله متغي ، فيم
ة ا   وع المدرسة في المرتب ر ن ة  ألمتغي رة بقيم د  ). ٠.٠٧٨(خي ة فق ر المنطق بة لمتغي اءتفبالنس  ج

ا في    الفروق لصالح منطقة عمان الشرقية، مما يعني زيادة حاالت االستقواء في هذه المنطقة عنه
ان ا  ة عم ةمنطق ا  . لغربي ك ب ل ذل ن تعلي رقية و  ويمك ان الش ي عم ين منطقت ي  لفروق ب ة ف الغربي

ان       ل عم ا تمث ًا فيم اديا عالي توى اقتص ة مس ان الغربي ة عم ل منطق ادي؛ إذ تمث توى االقتص المس
ذا من     ة، ه الشرقية مستوى اقتصاديا متوسطا أو متدنيا قد يفضي إلى سلوآات عدوانية لدى الطلب

ة أخ ن ناحي ة و م ة  ناحي ان الغربي دارس عم ي م ة ومواصفاتها ف ة التعلمي ات البيئ إن مكون رى ف
ان الشرقية    ذي        . تتفوق آثيرا على مثيالتها في عم ذا التفسير مع نتيجة السؤال األول ال ويتفق ه

تقواء  ذه النتيجة     .  أفرز عالقة دالة بين مواصفات البيئة التعلمية و ظهور حاالت االس ا تتفق ه آم
ائج دراسة      ,Pernille, Mogens, Rikke، و دراسة آل من    Townsend (2008)مع نت
Bgorn (2009)        اعي عل ر العامل االقتصادي و العامل االجتم دى     ىفي أث تقواء ل ظهور االس

  .الطلبة؛ إذ آلما تدنى المستوى االقتصادي آلما زادت حاالت االستقواء لديهم

ر   ى ظهور       وفيما يتعلق بنوع المدرسة فقد آانت الفروق لصالح غي ذا يشير إل تلط، وه المخ
ة       دارس المختلط ع الم ة م ة مقارن ر المختلط دارس غي ي الم تقواء ف االت االس ر لح ر . أآث ويفس

ة          ة من الطلب ذه الفئ ة له ة العمري أن خصائص المرحل ي   )١٦-١٤(الباحثان هذه النتيجة ب ا الت عام
ة في     يشعر فيها الفرد باهتمام وميل إلى الجنس اآلخر توجب عليه أن يظهر بأفضل صورة ممكن

ي تشوه          ة الت ى تراجع في السلوآات العدواني ؤدي إل أخالقه وسلوآاته، إضافة إلى مظهره، مما ي
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ي      . هذه الصورة في المدارس المختلطة ي  ) ٢٠٠٧(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العتيب الت
  .   مختلطةأظهرت تأثيرا أقل للضغوطات النفسية على عالقات الطلبة في المدارس ال

اث، ويس         روق لصالح اإلن د جاءت الف ر الجنس  فق ك عل   ـأما بالنسبة لمتغي ى أن ـتدل من ذل
ذآور       دى ال ك الحاالت ل ى تل وق عل ى     . حاالت االستقواء لدى اإلناث تتف ك إل ويمكن أن يعزى ذل

تقبله في ضوء التحوالت االقتصادية والسياسية             ه لمس ذات، ورؤيت ه عن ال طبيعة الفرد في بحث
فينة   ان س ذي يوجه     واالجتماعية في المجتمع؛ إذ مازالت النظرة إلى الرجل على أنه رب األسرة ال

ارها س ي المجتممس ادي   ائدة ف ات دوره القي ى متطلب ت إل ه أن يلتف توجب علي ا يس ي مم ع األردن
ا  إلى مثل تلك السلوآات في بح  -أحيانا-بأدوات أآثر عقالنية وبعد نظر من األنثى التي قد تلجأ  ثه

ا  ه دراسة         . عن ذاته ا توصلت إلي ذه النتيجة مع م ؛ إذ أشارت  Townsend (2008)وتختلف ه
  .  إلى ظهور حاالت االستقواء لدى الذآور بفروق دالة

ان    تخدم الباحث د اس تقواء فق االت االس ور ح ي ظه ة ف رات المعدل ن المتغي ل م ر آ ان أث ولبي
  ) ٨(آما هو موضح في الجدول تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد المتدرج 

  .تحليل التباين لالنحدار الخطي المتعدد المتدرج: )٨(جدول 

مجموع    النموذج
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 (a),٠٠٠ ٥٠٩.٥٢٥ ١٧٩.١٥٥ ١ ١٧٩.١١٥  االنحدار ١
     ,٣٥٢ ١٣٦٦ ٤٨٠.١٩٦ الباقي 
       ١٣٦٧ ٦٥٩.٣١١ الكلي 
 (b),٠٠٠ ٣٤٨.١٥٢ ١١١.٣٥٧ ٢ ٢٢٢.٧١٤  االنحدار ٢
     ,٣٢٠ ١٣٦٥ ٤٣٦.٥٩٧ الباقي 

       ١٣٦٧ ٦٥٩.٣١١ الكلي

a المنطقة) ثابت االنحدار: (المتنبئات.  

b الجنس ،المنطقة )ثابت االنحدار: (المتنبئات. 

 .االستقواء: المتغير التابع

ة     يبين الجدول أعاله وجود أثر دال إح د مستوى الدالل ة ف  )٠.٠٥(صائيًا عن  ؛ إذ بلغت قيم
ائية ) ٥٠٩.٥٢٥( ة إحص وذج األول  ) ٠.٠٠٠( وبدالل ي النم ة(ف اني  ). المنطق وذج الث ي النم وف
مما يشير إلى وجود مساهمة نسبية ). ٠.٠٠٠( وبداللة إحصائية) ٣٤٨.١٥٢( )المنطقة، الجنس(

وع المدرسة       لكل من المنطقة والجنس في ظهور االستقواء، في  ر ن م يظهر مساهمة لمتغي حين ل
حاالت االستقواء استخدم دلة في ظهور ـر المتغيرات المعـبة أثـديد نسـولتح. في مثل تلك الحاالت

  .)٩(جدول المعامالت االربتاط الخطية المتعددة على النحو المبين في الباحثان 
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  .ومقدار تفسيرها وقيم التغيرمعامالت االرتباط الخطية المتعددة ومربعاتها : )٩(جدول 

 ٢ر  ٢ر  ر  النموذج
  المعدلة

الخطأ 
المعياري 

في 
  التقدير

  قيم التغير

التغير 
 ٢في ر

التغير 
في 
  قيمة ف

درجات 
الحرية 
١ 

درجات 
الحرية 
٢  

التغير في 
داللة ف 
  االحصائية

١ 

٥٢
١

,
(a

)
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a المنطقة) ثابت االنحدار: (المتنبئات. 

b الجنس ،المنطقة )ثابت االنحدار: (المتنبئات. 
  

 االستقواء: المتغير التابع
، وأن الجنس فسر   %)٢٧.٢(أن االثر النسبي للمنطقة فسر ما نسبته ) ٩(يتبين من الجدول 

ة     . سر الكلي للمتغير التابع، من التباين المف%)٦.٦(ما نسبته  رات الثالث اين المتغي ا تب ويالحظ هن
أثر      ة، وب ة عالي في مساهمة آل منها في التنبؤ بظهور حاالت االستقواء؛ إذ آانت مساهمة المنطق

ه     ا قيمت ا جاءت مساهمة الجنس          ) ٢٧.٢(نسبي فسر م تقواء، فيم ي لالس اين المفسر الكل من التب
ا ق     أثر نسبي فسر م ه  ضعيفة، وب م تظهر          )٦,٦(يمت ذه الظاهرة، ول ي له اين المفسر الكل من التب

  .النتائج أي مساهمة لمتغير نوع المدرسة

تقواء م  اهرة االس ى أن ظ ك إل ان ذل زو الباحث حنات انفعالي ويع رازات لش ي إّال إف ة ا ه
ي     وإرهاصات ناجمة عن تراآمات وإشكاالت اقتصادية واجتماعية وثقافية تسود في األوساط الت
اتهم     ة احتياج . يعيشها الطلبة فيتم تفريغها في أماآن متعددة منها البيئات التعلمية القاصرة عن تلبي

ود       ببات خاصة تع تقواء الرتباطه بمس ولم يكن متغير الجنس حاسما في تفسير التباين الكلي لالس
ك   إلى طبيعة آل من الذآر واألنثى، في حين لم يسجل متغير نوع المدرسة مساهمة في ال   ؤ بتل تنب

الحاالت ألنه يرتبط بعامل محدد يتمثل في عملية االختالط التي مازالت محدودة لدى قطاع بسيط 
ي     . في المدارس األردنية ة الت رات الثالث ويعزز هذا التفسير حجم العينة التي يمثلها آل من المتغي

 .جاءت متسقة مع قيمة المساهمات النسبية لكل منها 
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امال   تخدام مع م اس ا ت ة  آم دار المعياري امالت االنح ة ومع دار الالمعياري يم ت  ،ت االنح وق
ا في ظهور      ودالالته اإلحصائية لمتغيري المنطقة والجنس بهدف تحديد القدرة التنبؤية لكل منهم

  .)١٠(حاالت االستقواء، آما هو بين في الجدول 

ية وقيم ت ودالالته معامالت االنحدار الالمعيارية ومعامالت االنحدار المعيار: )١٠(جدول 
 .اإلحصائية لمتغيرى المنطقة والجنس

المعامالت   المعامالت الالمعيارية 
الداللة  قيمة ت المعيارية

 β الخطأ المعياري B .اإلحصائية
 ,٠٠٠ ٢٥.٧٧٨  ,٠٨٣ ٢.١٢٧  ثابت االنحدار

 ,٠٠٠ ٢٠.٩٩٦ ,٤٧١ ,٠٣٨ ,٨٠٧ المنطقة
 ,٠٠٠ ١١.٦٧٥ ,٢٦٢ ,٠٣٤ ,٣٩٤ الجنس

 .االستقواء: لمتغير التابعا

ة     يتبين من الجدول أعاله أن للمنطقة قدرة تنبؤية على االستقواء دالة إحصائيًا؛ إذ بلغت قيم
β )ة إحصائية   ) ٢٠.٩٩٦( وقيمة ت) ٠.٤٧١ ر     ) ٠.٠٠٠(وبدالل ادة أو تغيي ى أن أي زي ا يعن مم

ر     ادة أو تغيي ه زي تقواء   وح ) ٠.٤٧١( في المنطقة وحدة معيارية واحدة يقابل ة في االس . دة معياري
درة ت     ة     آما يظهر الجدول أن للجنس ق ة إحصائيًا؛ إذ بلغت قيم ة دال ة ت )٠.٢٦٢( β نبؤي  ، وقيم

ة       ) ٠.٠٠٠(وبداللة إحصائية ) ١١.٦٧٥( رًا في الجنس وحدة معياري ادة أو تغيي مما يعني أن زي
ر    ادة أو تغيي تقواء    ) ٠.٢٦٢(واحدة يقابله زي ة في االس ر     . وحدة معياري ى أن متغي ك إل ويشير ذل

تخدامها؛     ن اس ي يمك ات الت و أفضل المتنبئ ة ه االت    إذالمنطق ؤ بح د للتنب ئ جي ل آمتنب ه يعم أن
ه      دم أي م يق ه ل االسقواء، يليه متغير الجنس، أما نوع المدرسة فال يمكن اعتماده في هذا المجال ألن

ابع  المتغير الت ؤ ب ي التنب اهمة ف ذه النتي. مس ا أن ه ابقة  ويالحظ هن يرات الس ع التفس ل م ة تتكام ج
  .المتعلقة بأثر آل من المتغيرات في ظهور حاالت االستقواء لدى أفراد عينة الدراسة 

  
  التوصيات 

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي 

آي يتشكل فيها مناخ تعلمي  والنفسيإعادة النظر في تخطيط بيئات التعلم في بعديها المادي  .١
يه المتعلمون بالدفء واألريحية واالحترام، وتلبى فيه احتياجاتهم الشخصية آي ال يشعر ف

يعملوا على تلبيتها بأدواتهم الخاصة التي قد تظهر بأشكال عدوانية مؤذية، وعندها يمكن لهم 
ء أن ينطلقوا إلى إعمال عقولهم بعمليات التفكير التي تسعى المدرسة إلى توظيفها في بنا

  .ل واإلنتاجهلة للعمالشخصية المؤ
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تقييم االحتياجات الشخصية للمتعلمين في أوساطهم االجتماعية، والعمل على تلبيتها بالتعاون  .٢
ة، ومشروعات   رامج توعوي ق ب مية عن طري ر الرس مية وغي ع األسر والمؤسسات الرس م
وجيههم           ة نحو اآلخرين، وت دى الطلب ة ل  إنتاجية يمكن أن تساعد في تشكيل اتجاهات إيجابي

  .مل المثمر والسلوك القويمنحو الع

اء     .٣ ي بن ة ف ون أداة فاعل ه ليك ة بتفعيل راءات الكفيل اذ اإلج تالط باتخ و االخ ذر نح ه الح التوج
أثيرا داال في الحد من سلوك           ؛سلوآات المتعلمين وتوجيهها رك ت د ت ذا العامل ق فرغم أن ه
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