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هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة
مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية ،وكذلك التعرف �إىل �أثر متغري م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي وال�صف الدرا�سي على �أبعاد اال�ستقواء لدى �أفراد العينة ،بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن
طبيعة العالقة بني اال�ستقواء والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية .ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س
اال�ستقواء من �إعداد الباحثني ،ومقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية من �إعداد "جون
و دوناهو وكينتل  ،John, Donahue,and Kentle 1991تعريب وتقنني ب�شرى �إ�سماعيل
طالب من طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرب.
( .)2009تك ّونت عينة الدرا�سة من (ٍ )300
�أظهرت النتائج �أن ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى الطالب بلغت ( ،)% 26.3و�أن �أعلى �أنواع
�شيوعا لدى الطالب هو اال�ستقواء الرقمي ،كما بينت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
اال�ستقواء ً
يف درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء اللفظي ،واال�ستقواء اجل�سمي ،واال�ستقواء اللفظي ،واال�ستقواء
الرقمي .وكذلك بينت النتائج وجود ارتباط �سالب دال اح�صائيا بني اال�ستقواء اللفظي واملقبولية
ويقظة ال�ضمري ،وبني اال�ستقواء املادي واملقبولية ويقظة ال�ضمري ،ووجود ارتباط موجب دال بني
اال�ستقواء اجل�سمي واملقبولية ويقظة ال�ضمري والتفتّح ،وبني اال�ستقواء الرقمي واملقبولية ،وبني
ف�سرت ن�سبة ()%2.5
اال�ستقواء املادي والع�صابية .و�أظهرت النتائج �أن �سمة يقظة ال�ضمري ّ
و�سمة التفتح ف�سرت ن�سبة ( )%1.7من التباين يف متغري اال�ستقواء.
الكلمات املفتاحية :اال�ستقواء ،العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،طلبة املرحلة املتو�سطة ،اململكة
العربية ال�سعودية.
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Abstract
This study aimed at identifying the prevalence of bullying behavior among
the students of the intermediate schools in Al-Khobar, Kingdom of Saudi
Arabia. The study also sought to explore the relationship between bullying and
the Big Five Personality Traits. The study used two measures: The Scale of
Bullying, which was developed by the researchers and the Big Five Inventory,
developed by John, Donahue, and Kentle, (1991). The study sample consisted
of (300) students that were randomly selected from intermediate schools in
Al-Khubar, Saudi Arabia. The obtained results indicated that bullying among
students reached 26.3 % and that the most common type of bullying was
cyber bullying. The results also showed statistically significant differences
in verbal bullying, physical bullying, verbal bullying, and cyber bullying.
The results further showed that there was a negative statistically significant
correlation between verbal and physical bullying on the one hand, and between
agreeableness and conscientiousness, on the other hand. Moreover, the results
showed that there was a positive statistically significant correlation between
physical bullying and agreeableness, conscientiousness, and openness as
well as between cyber bullying and agreeableness, and between the physical
bullying and neuroticism. Finally, it was found that conscientiousness
explained (2.5%) and openness explained (1.7%) of the variance in Bullying.
Keywords: bullying, the big five personality traits, intermediate level, Saudi Arabia.
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املقدمة
ُتعد املرحلة املتو�سطة من �أكرث املراحل الدرا�سية �أهمية وذلك من جميع النواحي االجتماعية
والتعليمية والنف�سية ،فهي املرحلة الثانية يف حياة الطالب الدرا�سية ،حيث االلتزام واالن�ضباط
�أكرث �صرامة من املرحلة التي ت�سبقها ،وحيث االختالط بالعديد من الطلبة الذين يتباينون يف
�صفاتهم وخ�صائ�صهم االجتماعية وال�سلوكية .وت�شري الإح�صائيات �أن العنف املدر�سي ميثل
ن�سبة ( )%35.8من جملة امل�شاكل التي يتعر�ض لها طالب وطالبات املدار�س يف ال�سعودية
(ال�صالح .)2006 ،وهناك العديد من �أ�شكال ال�سلوك العنيف التي تربز لدى الأطفال يف
مرحلة الدرا�سة املتو�سطة ،ويعد �سلوك اال�ستقواء من ال�سلوكيات التي تنت�شر لدى بع�ض الأطفال
يف املدار�س ،حيث يقومون ب�إيذاء بع�ضهم البع�ض من خالل جمموعة من ال�سلوكيات ال�سلبية،
مثل تهديد �أقرانهم �أو ال�سخرية منهم� ،أو اال�ستيالء على حقوقهم وممتلكاتهم ،وغريها من
�سلوكيات اال�ستقواء .ولهذه ال�سلوكيات العديد من الآثار ال�سلبية التي تبقى يف ذاكرة الطفل
وت�ؤثر يف �صحته النف�سية على املدى البعيد.
و ُيعد ا�ستقواء طلبة املدار�س ظاهرة متزايدة االنت�شار ،وم�شكلة تربوية واجتماعية و�شخ�صية
بالغة اخلطورة ،ذات نتائج �سلبية على البيئة املدر�سية العامة والنمو املعريف واالنفعايل
واالجتماعي واملكونات ال�شخ�صية للطالب ،وحقه يف التعلم �ضمن بيئة �صفية �آمنة (�أبو غزال،
.)2009
لذا كان البد من االهتمام ببحث العوامل املتعلقة ب�سلوك اال�ستقواء ،وخا�صة تلك املتعلقة
ب�سمات ال�شخ�صية ،بغية فهمه فهما متعمقا مما ي�ساهم يف �إيجاد ال�سبل الكفيلة بالتعامل معه،
حيث تعترب ال�شخ�صية و�سماتها من املحاور املهمة جد ًا يف علم النف�س .وقد عرفها �أحمد عبد
اخلالق ب�أنها �إطار مرجعي وتنظيم هام لفهم ال�سلوك والتنب�ؤ له ،فهي منط �سلوكي مركب
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�أوال :اال�ستقواء

اال�ستقواء من امل�شاكل ال�شائعة واخلطرية يف �أيامنا هذه ،وهي ظاهرة تتزايد يف مدرا�سنا
ب�شكل الفت .وت�ؤكد الأبحاث مدى الآثار ال�سلبية التي تبقى يف ذاكرة الطفل ،وت�ؤثر يف �صحته
النف�سية على املدى البعيد نتيجة تعر�ضه لال�ستقواء .وت�شري الأرقام �إىل تع ّر�ض ن�صف الأطفال
يف مرحلة ما من �سنوات عمرهم الدرا�سية لال�ستقواء ،وغال ًبا ما يخفي الأطفال عن الأهل
واملعلمني معاناتهم ب�سبب �شعورهم باخلجل ،لئال يو�صفون بال�ضعف والتخاذل (مو�سى،
.)2012
�شيوعا يف ال�صفوف املتو�سطة ،ثم
ويبد�أ اال�ستقواء يف ال�صفوف االبتدائية ،لي�صبح �أكرث ً
ملحوظ يف ال�صفوف الثانوية ،وهو َيطال البنني والبنات على حدٍّ �سواء� .أما
ب�شكل
ٍ
يرتاجع ٍ
امل�ستقوون فهم يف الغالب من املتكربين والرنج�سيني الذين يحاولون الهيمنة وفر�ض ال�سيطرة
على ال�ضحايا ال�ضعيفة .ويبحث ه�ؤالء عن �أهداف �سهلة من بني التالمذة الذين لي�ست لديهم
قدرات ظاهرة� ،أو اخلجولني واملنعزلني اجتماع ًيا� ،أو ذوي البنية ال�ضعيفة� ،أو العاطفيني
و�سريعي الت�أ ّثر الذين ي�سهل ا�ستفزازهم (�ضوميط.)2012 ،
ويقع كثري من الأطفال واملراهقني يف املدار�س �ضحايا لال�ستقواء مما ي�ؤثر على �إجنازهم
الأكادميي وحياتهم ب�شكل عام .وي�ش ّكل اال�ستقواء املدر�سي تهديدً ا خط ًريا لي�س فقط لأولئك
املتورطني به ،بل � ً
اهتماما متزايدً ا بهذه
أي�ضا لبيئة املدر�سة بكاملها ،لهذا جند �أن هناك
ً
امل�شكلة بني الباحثني يف بلدان عديدة من العامل� ،سع ًيا منهم �إىل فهمها ومن ثم مكافحتها من
خالل ال�سيا�سات والربامج املختلفة (جرادات.)2008 ،
مدى انت�شار ظاهرة اال�ستقواء

هنالك عامالن ا�سا�سيان جتعل من ال�صعب على الباحثني االتفاق على حتديد ن�سبة النت�شار
ظاهرة اال�ستقواء بني الطلبة ،العامل الأول يتعلق بتحديد فرتة تعر�ض الطلبة لال�ستقواء،
والعامل الآخر فقد �أ�شار �إليه �سميث و �شو ( Smith and Shu (2000حيث ب َّينا ب�أن لال�ستقواء
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وثابت ودائم �إىل حد كبري ،مييز الفرد عن غريه من النا�س ،ويتكون من تنظيم فريد من
الوظائف وال�سمات والأجهزة املتفاعلة مع ًا ،والتي ت�ضم القدرات العقلية والوجدان �أو االنفعال
والإرادة والوظائف الف�سيولوجية ،والتي حتدد طريقة الفرد اخلا�صة يف اال�ستجابة و�أ�سلوبه
الفريد يف التوافق مع نف�سه واالخرين (عبد اخلالق .)1996 ،ومن هنا �سعت الدرا�سة احلالية
اىل الك�شف العالقة بني م�شكلة �سلوك اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية ،لعلها ت�سلط ال�ضوء على
بع�ض اجلوانب التي ميكن اال�ستفادة منها يف التعامل ال�صحيح مع هذه امل�شكلة.
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طبيعة خفية� ،إذ �أن حاالت اال�ستقواء التي حتدث يف معظم املدار�س ي�صعب �إدراكها واكت�شافها
ب�سبب ال�سرية التي حتيط بها.
ويف درا�سة لليند وكريين (� Carroll-Lind and Kerrney (2004أجريت يف نيوزلندا،
ات�ضح �أن حوايل  %63من الطالب قد تعر�ضوا ل�شكل �أو �آخر من ممار�سات اال�ستقواء ،حيث
قال  %50منهم �أنهم تعر�ضوا ل�شكل من �أ�شكال اال�ستقواء خالل العام الدرا�سي ،و %13قالوا
�إنهم تعر�ضوا ل�شكل واحد على الأقل من �أ�شكال اال�ستقواء خالل الأ�سبوع .ويف ت�سعينيات القرن
املا�ضي �أجرى �أولوي�س ( )Olweusدرا�سة م�سحية على �أكرث من ( )140000طال ًبا من طالب
املرحلة املتو�سطة وطالب املدار�س الثانوية يف الرنويج تراوحت �أعمارهم ما بني � 16-8سنة
تبني من نتائجها �أن ن�سبة انت�شار اال�ستقواء بلغت  ،٪15و�أن  ٪ 9من الطالب كانوا �ضحايا
لال�ستقواء ،و  ٪6منهم مار�سوا �شكلاً من �أ�شكال اال�ستقواء (Carroll-Lind & Kerrney,
 .)2004ويف �إيرلندا �أو�ضحت درا�سة مينتون (� )Minton, 2010أن الطالب تعر�ضوا مل�شكالت
اال�ستقواء بن�سبة  %35من طالب املرحلة االبتدائية و( )%36.4من طالب املرحلة املتو�سطة
خالل �آخر ثالثة �شهور.
و�أ�شارت درا�سة �أدام�سكي ورايان ( Adamski and Ryan, (2008التي �أجريت يف والية
�إلينوي بالواليات املتحدة �إىل �أن �أكرث من  ٪ 50من الطالب قد تعر�ضوا حلاالت اال�ستقواء .ويف
درا�سة �أجريت يف بريطانيا ،تو�صل ويتني و�سميث (� Whitney and Smith (1993أن ن�سبة
اال�ستقواء يف املدار�س االبتدائية الربيطانية ت�صل �إىل  ،%25و�أن  %10من هذه احلاالت كانت
مثبتة وموثقة.
وعرب ًيا ك�شفت درا�سة القحطاين (� )2008أن ن�سبة الطالب والطالبات يف املرحلة املتو�سطة
الذين يتعر�ضون لال�ستقواء مرة �أو مرتني خالل الأ�شهر املا�ضية ت�صل �إىل  .%31.5كما ت�شري
بع�ض التقارير �إىل �أن  % 25من املراهقني يتعر�ضون للتنمر يف ال�سعودية وفق درا�سات م�سحية
�أعدها مركز امللك عبد اهلل للأبحاث حول قيا�س �صحة املراهقني يف اململكة .كما ت�شري درا�سة
نفذها برنامج الأمان الأ�سري الوطني �أن  %47من الأطفال يتعر�ضون للتنمر (املنيف.)2016 ،
�أمناط اال�ستقواء Patterns of bullying

اال�ستقواء لي�س ً
منطا واحدً ا� ،إمنا يتخذ عدة �أمناط ميكن �إجمالها فيما يلي:

 .1اال�ستقواء اجل�سدي

:Physical bullying

ينطوي هذا النوع من اال�ستقواء يف الأ�سا�س على ا�ستخدام القوة البدنية .فاال�ستقواء اجل�سدي
هو �أكرث �أنواع اال�ستقواء انت�شا ًرا يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،ويت�ضمن ال�ضرب وال َّر ْكل بالقدم
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 .2اال�ستقواء اللفظي :Verbal bullying

ي�شتمل اال�ستقواء اللفظي على ا�ستخدام الكلمات لتنفيذ عمل من �أعمال اال�ستقواء ،مثل
التهديد والإغاظة والت�سمية ب�أ�سماء �سيئة ،ويف هذا النوع من اال�ستقواء ميار�س املعتدي العديد
من املمار�سات اللفظية ال�سيئة لإزعاج ال�ضحية وتعنيفه و�إغاظته ،وقد يركز الهجوم اللفظي
على مظهر الفرد ،ومنط حياته ،ومنط تفكريه ،ولون جلده (.)Jacobs, 2006
 .3اال�ستقواء غري اللفظي :Non-verbal bullying

قد يكون اال�ستقواء غري اللفظي مبا�ش ًرا �أو غري مبا�شر ،فاال�ستقواء املبا�شر غري اللفظي
ي�صاحب عاد ًة اال�ستقواء اللفظي واجل�سمي ويت�ضمن الإمياءات البذيئة ،والتعابري الوجهية
امل�ؤذية ،ومن جهة �أخرى يت�ضمن اال�ستقواء غري اللفظي وغري املبا�شر التجاهل املتعمد،
واال�ستثناء من الن�شاط (�أبو غزال.)2009 ،
 .4اال�ستقواء العاطفي :Emotional bullying

املعروف � ً
أي�ضا با�سم اال�ستقواء يف العالقة ال�شخ�صية �أو العدوان العالئقي ،ويف هذا التنوع
من اال�ستقواء يركز املعتدي على مهاجمة ال�ضحية على م�ستوى العواطف وامل�شاعر .ويعد
�شيوعا يف العالقات بني الأ�شخا�ص (.)Tracy, 2013
اال�ستقواء العاطفي �أكرث �أنواع اال�ستقواء ً
 .5اال�ستقواء االجتماعي :Social bullying

يق�صد باال�ستقواء االجتماعي الت�أثري يف الآخرين و�إجبارهم على ا�ستبعاد ورف�ض ال�ضحية
اً
معزول اجتماع ًيا ،ويتم ذلك من خالل الإمياءات البذيئة �أو الإق�صاء االجتماعي
ليكون
(.)Green, Collingwood, Ross, 2010
 .6اال�ستقواء اجلن�سي :Sexual bullying

ويتم ّثل يف �سلوك املالم�سة غري اللاّ ئقة �أو امل�ضايقة اجلن�سية بالكالم.

 .7اال�ستقواء الإلكرتوين :E-bullying

هو ال�ضرر املتعمد واملتكرر الذي يلحق بال�ضحية من خالل ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر،
والهواتف املحمولة� ،أو الأجهزة الإلكرتونية الأخرى .كما يت�ضمن اال�ستقواء الإلكرتوين �إر�سال
الر�سائل �أو ال�صور �أو املعلومات با�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية ،ك�أجهزة الكمبيوتر (ر�سائل
الربيد الإلكرتوين والرتا�سل الفوري)� ،أو الهواتف املحمولة عن طريق الر�سائل الن�صية �أو
الربيد ال�صوتي (.)Green, Collingwood, & Ross, 2010
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ّ
والع�ض والدفع ،ويف معظم احلاالت يكون املعتدي هو �أكرب
وا َّللكم بقب�ضة اليد واخل ْنق والق ْر�ص
ج�سم ًيا من ال�ضحية ،وقد يكون املعتدي �ضمن جمموعة من الأفراد (.)Jacobs, 2006
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املا�سة �إىل منوذج و�صفي �أو
َ
وج َد علماء النف�س والباحثون يف جمال ال�شخ�صية احلاجة ّ
ت�صنيف ي�ش ّكل الأبعاد الأ�سا�سية لل�شخ�ص ّية الإن�سان ّية عن طريق جتميع ال�صفات املرتبطة م ًعا،
وت�صنيفها حتت منط �أو ُبعد �أو عامل م�ستقل ميكن تعميمه عرب الأفراد وخمتلف الثقافات.
وجاءت �أبحاث كل من «كاتيل ،جيلفورد� ،آيزنك ،نورمان ،جولدبريج ،جون ،دي َكمان ،كو�ستا
وماكرى ،و زوكرمان» با�ستخدام منهج التحليل العاملي بهدف الو�صول �إىل الأبعاد �أو العوامل
الأ�سا�س ّية لل�شخ�ص ّية ( َكرميان.)2007 ،
املالحظ �إمنا هي خ�صائ�ص
ال�سمات لي�ست جمرد جزء من خيال
ِ
وذكر (�آلبورت) �أن ِّ
متكاملة لل�شخ�صية ،فهي ت�شري �إىل خ�صائ�ص نف�س ّية وع�صب ّية حتدد �سلوك ال�شخ�ص ،و�أن
وحدة ال�شخ�ص لي�ست يف كل �سمة من هذه ال�سمات فقط ،بل �أي�ضا يف تنظيم هذه ال�سمات
وظهورها ككل متكامل .وم ّيز(�آلبورت) بني ثالثة �أنواع من ال�سمات هي ال�سمات الرئي�سة،
وال�سمات املركزية ،وال�سمات الثانوية.
وقام كو�ستا وماكري ( Costa and McCrae (1985بتحليل اختبار �آيزن (،)EPQ
ومقيا�س كاتل لعوامل ال�شخ�صية ال�ستة ع�شر ( ،)16PFوا�ستخرجا ثالثة عوامل كربى
لل�شخ�صية؛ االنب�ساط  Extroversionوالع�صابية  Neuroticismواالنفتاح مقابل االنغالق
على اخلربة  َ .Open vs Closed to Experienceثـم �أ�ضـافا بعـد ذلـك للمقيـا�س املقبوليـة
 Agreeablenessويقظـة الـ�ضمري  ،Consciousnessesوبذلك �أ�صـبح مقيـا�س كو�ســتا
ومــاكري يتكــون مــن خمــ�سة عوامــل مــ�ستقلة هــي :العــ�صابية واالنبــ�ساط واالنفتــاح علــى
اخلبــرة واملقبوليـة ويقظـة الـ�ضمري (يف :عبد اخلالق ،)1996 ،و�سوف يتم تعريفها الحقا يف
هذه الدرا�سة.
ويف منت�صف الثمانينات من القرن املا�ضي بد�أ �إجراء الأبحاث على العوامل اخلم�سة
الكربى ب�شكل متزايد و�أكدت جميعها على متا�سكها وثباتها وا�ستقرارها .وقام جولدبريج عام
( )1992ب�سل�سلة من درا�سات التحليل العاملي لتنقية وتطوير ال�صفات لتمثل جماالت العوامل
اخلم�سة باختيار ما هو منا�سب من ال�صفات لكل عامل من تلك العوامل ب�شكل فريد لو�ضع
املقيا�س املنا�سب له .و�أظهرت هذه املقايي�س ات�ساق ًا داخل ًّيا عال ًيا جدً ا (Farkasa & Orosza,
.)2013
ولقد تناول عدد كبري من الدرا�سات �سلوك اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية واملرتبطة مبو�ضوع
الدرا�سة احلالية فقد هدفت درا�سة �شايتهاور ،هاير ،بيرتمان وجوغرت (Scheithauer,
� )Hayer, Petermann & Jugert, 2006إىل الك�شف عن م�ستوى انت�شار �سلوك اال�ستقواء

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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لدى عينة من الطلبة الأملان يف ال�صفوف من اخلام�س �إىل العا�شر من املدار�س الأملانية� .أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة امل�ستقوين بلغت ( ،)%12.1ون�سبة ال�ضحايا بلغت ( ،)%11.1يف حني
بلغت ن�سبة امل�ستقوين-ال�ضحايا ( .)%2.3فيما يتعلق بال�صفوف َتبينَّ َ من النتائج �أن �أعلى
ن�سب امل�ستقوين كانت يف ال�صفوف املتو�سطة ،و�أعلى ن�سب ال�ضحايا كانت من الطلبة ال�صغار.
وهدفت درا�سة الزبيدي (� )2007إىل التعرف �إىل العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�ص ّية لدى
الطلبة ممار�سي العنف املدر�سي ،ومقارنتها مع الطلبة غري العنيفني ،وتك َّونت عينة الدرا�سة من
( )261طالبًا عنيـفًا و( )642طال ًبا غري عنيف� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة العنيفني
�أميل �إىل الع�صابية من غري العنيفني ،بينما كان الطلبة غري العنيفني �أميل �إىل االنب�ساطية
واالنفتاحية ويقظة ال�ضمري وكانت الفروق دالة �إح�صائ ًيا ،بينما مل تكن هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية ( )0.01=αبني العنيفني وغري العنيفني على عامل االن�سجام.
كما �أجرى دي بريز ( )Du Preez, 2008درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية لدى �ضحايا اال�ستقواء من طلبة املرحلة املتو�سطة يف املدار�س اخلا�صة،
كما حاولت الدرا�سة التعرف �إىل �سمات ال�شخ�صية التي جتعل الطالب �ضحية لال�ستقواء.
�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا ( )0.01=αبني �سلوك ال�ضحية و�سمات
ال�شخ�صية (ﺍﻤﻟﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ،ﻭيقظة ﺍﻟ�ﻀﻤﻴﺭ ،ﻭﺍﻻﻨﺒ�ﺴﺎﻁﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻟﺒﺭﺓ)،
وتبينَّ من نتائج حتليل االنحدار؛ قدرة متغريات �سمات ال�شخ�صية (ﺍﻻﻨﺒ�ﺴﺎﻁﻴﺔ وﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺒﻴﺔ)
على التن ّب�ؤ ب�سلوك ال�ضحية.
تق�صي �سلوك اال�ستقواء لدى طلبة املدار�س الأ�سا�سية
وهدفت درا�سة جرادات (� )2008إىل ّ
من حيث انت�شاره والعوامل املرتبطة به ،وتك ّونت عينة الدرا�سة من (( 656طال ًبا وطالب ًة.
�أظهرت النتائج �أن ( )% 18.9من �أفراد العينة �ص ّنفوا على �أنهم م�ستقوون ،و( )% 10.2على
�أنهم �ضحايا لال�ستقواء ،و( )%1.5على �أنهم م�ستقوون �-ضحايا ،و ( )%69.4على �أنهم
ألقاب �سيئة �أكرث �شكل من �أ�شكال اال�ستقواء ا�ستخدمه امل�ستقوون
حمايدون ،وتبينَّ َ �أن املناداة ب� ٍ
التو�صل �إىل �أن طلبة ال�صفني ال�سابع والثامن وقعوا �ضحايا لال�ستقواء
وتع َّر�ض له ال�ضحايا ،ومت ُّ
�أكرث من طلبة ال�صفني التا�سع والعا�شر.
و�أجرى غو�ستاف�سون ،بري�سون� ،إريك�سون ،نوربريغ ،و�سرتاندبريغ (Gustafsson,
 Persson, Eriksson, Norberg, & Strandberg (2009درا�سة هدفت �إىل التع ّرف �إىل
العالقة بني �سمات ال�شخ�صية واال�ستقواء .تك ّونت عينة الدرا�سة من ( )247فردًا� .أظهرت
النتائج �أن ت�صنيف عينة الدرا�سة ح�سب نتائجهم على مقيا�س اال�ستقواء كانت على النحو
التايل )14( :م�ستقويا� )31( ،ضحية ،و( )202مل يكن م�ستقويا وال �ضحية .كما �أظهرت
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النتائج �أن �ضحايا اال�ستقواء �أحرزوا درجات �أعلى وب�شكل دال �إح�صائ ًّيا على �سمات ال�شخ�صية
الثالث (االنب�ساط ،الع�صابية ،العدوانية) مقارنة بامل�ستقوين والعاديني.
و�أجرت �إ�سماعيل ( )2009درا�سة هدفت �إىل التع ّرف �إىل العالقة بني �ضحايا التنمر
املدر�سي �أو اال�ستقواء وبع�ض املتغريات النف�س ّية .تك ّونت العينة من (ً )48
تلميذا من تالميذ
تو�صلت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة
ال�صف الرابع واخلام�س وال�ساد�س االبتدائيّ .
ودالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى داللة ( )0.01بني �ضحايا التنمر املدر�سي ،واملتغريات مو�ضوع
الدرا�سة (حالة و�سمة القلق ،تقدير الذات املنخف�ض ،الوحدة النف�سية ).
و�أجرى بونتزر ( Pontzer (2010درا�سة ا�ستهدفت التع ّرف �إىل مدى انت�شار �سلوك
اال�ستقواء لدى الطلبة ،والتع ّرف على عالقة �سلوك اال�ستقواء ب�سمات ال�شخ�صية ،و�سمات
الأب ّوة .تك ّونت عينة الدرا�سة من ( )527طال ًبا .تبينَّ َ من نتائج الدرا�سة �أن ( )٪23.7من
عينة الطلبة ُ�ص ِّنفوا على �أنهم م�ستقوون ،و( )%19.9على �أنهم �ضحايا ،و( )٪9.6على �أنهم
م�ستقوون�/ضحايا )%48.78( ،مل يتعر�ضوا ل�سلوك اال�ستقواء .و�أظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية دالة �إح�صائية بني �سلوك اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية.
�أما درا�سة �شيانغ ( Chiangm (2012فقد هدفت �إىل الك�شف عن مدى انت�شار �سلوكيات
اال�ستقواء لدى طلبة املرحلة االبتدائية ،وطببعة العالقة بني �سلوكيات اال�ستقواء و�سمات
ال�شخ�صية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أكرث �سلوكيات اال�ستقواء انت�شا ًرا لدى الطالب كان
ال�سلوك اال�ستقوائي امل�ضاد ،و�أقلها انت�شا ًرا اال�ستقواء اجلن�سي ،واال�ستقواء عرب الإنرتنت.
كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا ( )0.01=αبني انت�شار �سلوكيات
اال�ستقواء لدى الطلبة و�سمات ال�شخ�صية (الع�صابية ،املقبولية ،يقظة ال�ضمري) .كما �أظهرت
نتائج حتليل االنحدار �إمكانية التن ُّب�ؤ ب�سلوكيات اال�ستقواء لدى الطلبة من خالل �سمات
ال�شخ�صية التالية( :االنفتاح على اخلربة ،ويقظة ال�ضمري).
و�أجرى بوتوف�سكايا ولت�سينكو وتكات�شوك (Butovskaya, Lutsenko & Tkachuk
 (2012درا�سة هدفت �إىل حتليل �سلوك اال�ستقواء كظاهرة اجتماعية وثقافية لدى طلبة
املدار�س ،ومعرفة طبيعة العالقة بني �سلوك اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية لدى الطلبة� .أظهرت
�شيوعا هو
النتائج ن�سبة امل�ستقوين بلغت ( )%13من عينة الطلبة ،و�أن �أكرث �أنواع اال�ستقواء ً
اال�ستقواء اللفظي وبن�سبة بلغت ( ،)٪40وجاء بعده اال�ستقواء اجل�سمي واال�ستقواء اجلن�سي،
وبلغت ن�سبة انت�شار كل منهما ( ،)٪20ثم اال�ستقواء االجتماعي ( .)%15و�أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائ ًّيا ( )0.05=αبني �سمات ال�شخ�صية واال�ستقواء ،و�أن �أكرث
�سمات ال�شخ�صية تن ّب�ؤًا ب�سلوكيات اال�ستقواء لدى الطلبة كانت الع�صابية ،واالنطواء ،واملقبولية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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 )Altschuler, Marrocco, Amakawa & Gould, 2013درا�سة هدفت �إىل التع ّرف
على مدى انت�شار �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املدار�س الثانوية الأمريكية ،وعالقة �سلوك
اال�ستقواء بزيادة خماطر الإ�صابة بال�شخ�صية التي متيل �إىل االكتئاب واالنتحار يف امل�ستقبل.
وقد �أظهرت النتائج �أن الطلبة الذي ظهر لديهم �أي �سلوك من �سلوكيات اال�ستقواء الثالث كانوا
�أكرث اكتئا ًبا و�أظهروا �سلوكيات متعلقة باالنتحار بلغت �ضعف الطلبة الذين لديهم �سلوكيات
متعلقة باالنتحار لكنهم مل تظهر لديهم �سلوكيات اال�ستقواء.
وبالن�سبة للعالقة بني اال�ستقواء والتح�صيل الأكادميي فقد �أجرى �سرتوم وتوري�سون
ووينتزل-الر�سن وديب ( )Strom, Thoresen, Wentzel-Larsen & Dyb, 2013درا�سة
هدفت �إىل التع ّرف �إىل الفروق يف التح�صيل الأكادميي بني املراهقني املع َّر ِ�ضني للعنف
واالعتداء اجلن�سي واال�ستقواء .تك َّونت عينة الدرا�سة من ( )3437طال ًبا يف مرحلة ترتاوح
�أعمارهم بني  15و  16عاما ،مت اختيارهم من  56مدر�سة يف �أو�سلو يف الرنويج� .أظهرت النتائج
�أن جميع �أ�شكال اال�ستقواء ارتبطت عك�س ًّيا بالتح�صيل الدرا�سي ،و�أنّ الطالب الذين اظهروا
م�ستويات �أعلى من �سلوك اال�ستقواء كان حت�صيلهم الدرا�سي �أكرث �سو ًءا.
و�أما درا�سة الزهراين ( )2013فقد �سعت �إىل معرفة العالقة االرتباطية بني العدوان
و�سمات ال�شخ�صية لدى الأحداث اجلانحني� .أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية �سالبة دالة
�إح�صائ ًّيا ( )0.01=αبني امليول االجتماعية وتق ُّبل الذات وحت ّمل امل�س�ؤولية وعقالنية ال�سلوك
والعدوان ،وقد �أثبتت الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائ ًّيا ( )0.01=αبني
الدافعية للإجناز وال�سلوك التوكيدي وال�سيطرة والعدوانية والع�صابية والعدوان.
من خالل حتليل الدرا�سات ال�سابقة التي مت عر�ضها يت�ضح �أنها �أجريت لتحقيق �أهداف
متعددة ومتباينة ،فبع�ضها �أجريت بهدف التعرف �إىل م�ستويات انت�شار �سلوك اال�ستقواء،
كدرا�سة �شايتهاور و�آخرون ( )Scheithauer, et al., 2006التي هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى انت�شار �سلوك اال�ستقواء لدى عينة من الطلبة الأملان ،ودرا�سة �سبادي (،)Spade, 2007
ودار�سة بونتزر ( ،)Pontzer, 2010ودرا�سة اجلبوري ( )2012التي هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى �سلوك اال�ستقواء لدى طلبة املرحلة املتو�سطة ،ودرا�سة ت�شيانغ ( )Chiang, 2012التي
هدفت �إىل التعرف على مدى انت�شار �سلوكيات اال�ستقواء لدى طالب املرحلة االبتدائية ،ودرا�سة
بوتوف�سكايا ولت�سينكو وتكات�شوك ( )Butovskaya et al., 2012التي هدفت �إىل حتليل �سلوك
اال�ستقواء لدى طلبة املدار�س ،ودرا�سة كلوميك و�آخرون ( )Klomek et al., 2013التي هدفت
�إىل التعرف على مدى انت�شار �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املدار�س الثانوية الأمريكية.
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وهنالك درا�سات �أجريت للتعرف �إىل عالقة �سلوك اال�ستقواء مبختلف املتغريات ،كالعالقة
بني �سلوك اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية كما هي احلال يف درا�سة دي بريز (،)Du Preez, 2008
والتي �أُجريت للتعرف �إىل �سمات ال�شخ�صية لدى �ضحايا اال�ستقواء من طلبة املرحلة املتو�سطة يف
املدار�س اخلا�صة ،وكذلك يف درا�سة بري�سون و�آخرون ( ،)Gustafsson et al., 2009ودرا�سة
بونتزر ( ،)Pontzer, 2010ودرا�سة ت�شيانغ ( ،)Chiang, 2012ودرا�سة بوتوف�سكايا و�آخرون
( ،)Butovskaya et al., 2012ودرا�سة كلوميك و�آخرون (.)Klomek et al., 2013
كما �أجريت درا�سات �أخرى للتعرف �إىل العالقة بني �سلوك اال�ستقواء واملتغريات الدرا�سية،
كالتح�صيل الدرا�سي وال�صف الدرا�سي كما هي احلال يف درا�سة اجلبوري ( ،)2012ودرا�سة
ت�شيانغ ( ،)Chiang, 2012ودرا�سة القداح وعربيات ( ،)2013ودرا�سة �سرتوم و�آخرون
( .)Strom et al., 2013ولقد �أجريت معظم الدرا�سات ال�سابقة على بيئات �أجنبية ،وقليل
منها �أجريت على بيئة عربية.
وترتبط الدرا�سة احلالية بالدرا�سات ال�سابقة بالعديد من الأوجه منها �أنها تناولت �سلوك
اال�ستقواء لدى الطلبة ،ومنها �أنها تناولت عالقة �سلوك اال�ستقواء ب�سمات ال�شخ�صية .وقد
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من ال ّدرا�سات ال�سابقة من عدة �أوجه من �ضمنها بناء �أدوات
الدرا�سة ،واختيار منهج الدرا�سة ،و�صياغة �أ�سئلتها ،ومناق�شة النتائج ،ولقد ركزت الدرا�سة
احلالية على منوذج العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية على وجه التحديد ،كما �أنها ا�ستهدفت
درا�سة هذه الظاهرة ال�سلوكية يف بيئة مدر�سية يف املجتمع اخلليجي ال�سعودي.
م�شكلة الدرا�سة
لقد حاول بع�ض الباحثني فهم العوامل املرتبطة ب�سلوك اال�ستقواء لدى الطلبة الذين يلج�ؤون
�إىل االعتداء البدين �أو اللفظي �أو االجتماعي �أو الرقمي على الآخرين فبينت �أن هناك عالقة
بني �سلوك اال�ستقواء والعديد من �سمات ال�شخ�صية كعدم القدرة على التعاطف ،والع�صابية،
وال�سيطرة ،والثقة بالنف�س لدى ه�ؤالء على الرغم من مظهر الثقة بالنف�س الزائف الذي
يظهرونه � ،إذ بينت درا�سة �أومور وكريهام (� )O’Moore and Kirham, 2001أن م�شكالت
�سمات ال�شخ�صية كتدين ال�شعور بالثقة بالنف�س اليعاين منه �ضحايا اال�ستقواء فح�سب ،بل �إنها
موجودة لدى الطلبة الذين يلج�ؤون �إىل اال�ستقواء � ً
أي�ضا .وقد عزت هذه الأبحاث نق�ص �سمات
ال�شخ�صية لدى الطلبة امل�ستقوين ارتباطها ببع�ض العوامل املدر�سية كانخفا�ض التح�صيل
الدرا�سي ،مما يجعلهم �أكرث عدوانية ومي ًال �إىل ال�سيطرة على الآخرين للتعوي�ض عن �إح�سا�سهم
الداخلي بالنق�ص.
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وعند مراجعة الدرا�سات التي �أجريت يف البيئة العربية ُيالحظ �أن االهتمام بظاهرة
اال�ستقواء ،وتناوله يف الدرا�سات امليدانية يف تزايد م�ستمر� ،إال �أن الدرا�سات ال�سعودية التي
تناولت اال�ستقواء لدى طلبة املرحلة املتو�سطة قليلة جدً ا ،مثل :درا�سة القحطاين (،)2008
ودرا�سة خوج ( ،)2010وال يوجد �أية درا�سة منها �أُجريت يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية
ال�سعودية .كما �أن اال�ستقواء يتزايد ب�شكل م�ستمر يف املدار�س مما ي�ستوجب زيادة االهتمام بهذه
الظاهرة� .إذ ت�شري بع�ض التقارير �إىل �أن  % 25من املراهقني يتعر�ضون للتنمر يف ال�سعودية وفق
درا�سات م�سحية �أعدها مركز امللك عبد اهلل للأبحاث حول قيا�س �صحة املراهقني يف اململكة.
كما ت�شري درا�سة نفذها برنامج الأمان الأ�سري الوطني �أن  %47من الأطفال يتعر�ضون للتنمر،
مما قد يعر�ض ه�ؤالء الأطفال اىل م�شاكل نف�سية وعاطفية على املدى البعيد ،كما بينت بان
التنمر اجل�سمي �أكرث لدى الذكور منه لدى الإناث ،بينما التنمر اللفظي والنف�سي وااللكرتوين
�أكرث لدى الإناث من الذكور .وخل�صت الدرا�سة �إىل ان ن�سبة التنمر اجل�سمي يف انخفا�ض
ب�سبب �سيا�سات احلماية واليات املعاجلة يف املدار�س (املنيف.)2016 ،
وك�شفت بع�ض الدرا�سات ،مثل درا�سة الزبيدي (� )2007إىل ان هناك �سمات �شخ�صية
معينة يف الأ�شخا�ص الذين مييلون اىل العدوان والتنمر ،فبينت �أن الطلبة العنيفني �أميل �إىل
الع�صابية من غري العنيفني ،بينما كان الطلبة امل�ساملون �أميل �إىل االنب�ساطية واالنفتاحية ويقظة
ال�ضمري ،كما �أظهرت نتائج درا�سة دي بريز ( Du Preez )2008وجود عالقة ارتباطية دالة
�إح�صائ ًيا ( )0.01=αبني �سلوك ال�ضحية و�سمات ال�شخ�صية (ﺍﻤﻟﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ،ﻭيقظة ﺍﻟ�ﻀﻤﻴﺭ،
ﻭﺍﻻﻨﺒ�ﺴﺎﻁﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻟﺒﺭﺓ) .مما ي�سلط ال�ضوء على بعد هام جدير
بالدرا�سة لتف�سري �سلوك اال�ستقواء يف �ضوء �سمات ال�شخ�صية للطلبة.
وهناك مداخل متعددة لدرا�سة �سمات ال�شخ�صية ،ولكن تبنت الدرا�سة احلالية منوذج
العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،الذي �أثبت فعاليته يف عالج العديد من امل�شكالت
ال�سلوكية ،وقد �أ�شار بع�ض الباحثني �أن هذا النموذج قد �أعطانا منظومة وا�سعة من قيا�س
الفروق الفردية على م�ستوى عال من الدقة وامل�صداقية ،و�أنه اكت�شاف �أ�سا�سي وحديث يف
جمال علم نف�س ال�شخ�صية (.)Digman; McCrae & Johon, 1992 1990
ومن خالل عمل الباحث الأول كمر�شد نف�سي مدر�سي وجد كث ًريا من الظواهر العدوانية يف
املجتمع املدر�سي ما بني الطالب ،والتي قد ت�ؤدي �إىل ماال ُيحمد عقباه ،مما حدا بالباحثني �إىل
درا�سة هذه امل�شكلة للتقليل من حدتها ،وجتنب �أ�ضرارها ،وحماية الن�شء اجلديد من خماطرها.
من هذا املنطلق جاءت م�شكلة الدرا�سة احلالية لتتحرى ظاهرة اال�ستقواء وعالقتها بالعوامل
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اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية وبع�ض املتغريات املدر�س ّية لطالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة
اخلرب باململكة العربية ال�سعودية.
�أ�سئلة الدرا�سة
�سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1ما ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرب باململكة
العربية ال�سعودية؟
 .2هل يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية ملتغري م�ستوى التح�صيل الدرا�سي وال�صف الدرا�سي على
�سلوك اال�ستقواء؟
 .3هل هناك ارتباط دال �إح�صائيا بني �أبعاد اال�ستقواء والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية
لدى طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية؟
 .4ما هي املتغريات امل�ستقلة (املتغريات املدر�سية والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية)
القادرة على التنب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى �أفراد عينة الدرا�سة؟
�أهداف الدرا�سة:
حاولت الدرا�سة الك�شف عن ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة
مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية ،والتعرف �إىل �أثر التح�صيل الدرا�سي وال�صف
الدرا�سي على �سلوك اال�ستقواء ،كما �سعت كذلك اىل درا�سة العالقة بني �سلوك اال�ستقواء
والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،والتعرف �إىل �أي املتغريات امل�ستقلة قادرة على التنب�ؤ
ب�سلوك اال�ستقواء.
�أهمية الدرا�سة

الأهمية النظرية

حاولت الدرا�سة احلالية �أن تزود الباحثني ببع�ض املعلومات عن اال�ستقواء وعالقته ببع�ض
املتغريات املدر�سية من جهة وبينه وبني العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية من جهة �أخرى.
الأهمية التطبيقية

ي�أمل الباحثان �أن ت�شجع الدرا�سة املر�شدين النف�سيني والرتبويني على بناء الربامج
الإر�شادية لتعديل �سلوك الطلبة الذين يلج�أون �إىل اال�ستقواء ،وتز ّود الباحثني مبقيا�س
لال�ستقواء لال�ستفادة منه.
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حدود الدرا�سة

م�صطلحات الدرا�سة:
لفالن:
اال�ستقواء :اال�ستقواء �أو التنمر لغوي ًا َت َن َّم َر ت�ش َّب َه بال ِّنمِ ر يف لونه �أو طبعه .ويقال :تن َّمر ٍ
تن َّكر له و�أوعده .و َت َن َّم َر :م َّدد يف َ�صوته عند الوعيد (املعجم الو�سيط).
ويع ّرف اال�ستقواء ب�أنه الن�شاط الذي يحدث عندما يتعر�ض �شخ�ص �أ�ضعف للأذى والرتهيب
�أو اال�ضطهاد من قبل �شخ�ص �أقوى منه .ويف هذا ال�سياق يعرف امل�ستقوي ب�أنه ال�شخ�ص الذي
يخيف �أو ي�ضطهد �أولئك الذين هم �أ�ضعف منه (� .)Jacobs, 2006أما اال�ستقواء املدر�سي
فيعرف ب�أنه “�سلوك عدواين يقوم به تلميذ �أو جمموعة من التالميذ �ضد تلميذ �أو جمموعة من
التالميذ الآخرين بهدف �إظهار ال�سيطرة واال�ستمتاع ب�إيذاء الآخرين والتباهي بالقدرة على
�إحلاق الأذى بهم دون خوف من مواجهة العقاب ،وذلك ب�أ�سلوب يخرق كل القواعد الأخالقية
الإن�سانية ،وكل �ضوابط ال�سلوك احلميد (�أ�شعايري.)2013 ،
و ُيعرف م�صطلح اال�ستقواء �إجرائ ًيا على �أنه �سلوك متعمد ومتكرر �ضد طالب �أو �أكرث
يت�ضمن الإيذاء اجل�سمي �أو اللفظي �أو االجتماعي �أو املادي �أو الرقمي وينتج عن عدم التكاف�ؤ
يف القوى ،ويقا�س يف هذه الدرا�سة بالدرجة على مقيا�س اال�ستقواء امل�ستخدم يف الدرا�سة.
العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية  :The Big Five Personality Traitsيعد منوذج
العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية من �أكرث �سمات ال�شخ�صية انت�شارا يف علم النف�س املعا�صر،
مت و�ضعه من قبل كو�ستا وماكري عام  ،1985ثم �أعادا مراجعته عام  ، 1992ويت�ضمن خم�سة
�أبعاد ت�صف ال�شخ�صية و�صفا دقيقا وقابلة للتطبيق ،ويهدف هذا النموذج �إىل البحث عن
ت�صنيف حمكم ل�سمات ال�شخ�صية ،حيث جرى ا�ستخدامه يف ت�شخي�ص وعالج ا�ضطرابات
ال�شخ�صية ()Costa & McCrae, 1992
والتعريف الإجرائي لكل من هذه الأبعاد يعتمد على الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص
يف املقيا�س امل�ستخدم الذي �أعده جون و دوناهو ،وكينتل (John, Donahue, and )1991
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احلدود الزمنية :مت �إجراء الدرا�سة احلالية يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
2013-2012م.
طالب من طالب
احلدود الب�شرية :مت �إجراء الدرا�سة احلالية على عينة تتكون من (ٍ )300
املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية.
احلدود املكانية :مت �إجراء الدرا�سة احلالية يف املدار�س احلكومية املتو�سطة مبحافظة اخلرب
باململكة العربية ال�سعودية.
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 Kentleبو�صفه �أداةً لقيا�س �سمات ال�شخ�صية ،وقد متت ترجمته �إىل اللغة العربية من قبل
ب�شرى �إ�سماعيل ( ،)2009وهذه الأبعاد هي كالتايل:
 .1القبول ( :Agreeableness (Aيعك�س هذا العامل كيفية التفاعل مع الآخرين ،فالدرجة
املرتفعة تدل على �أن الأفراد يكونون �أهل ثقة ويتميزون بالو ّد والتعاون والإيثار والتعاطف
والتوا�ضع ،ويحرتمون م�شاعر الآخرين وعاداتهم ،بينما تدل الدرجة املنخف�ضة على
العدوانية وعدم التعاون (كاظم.)2001 ،
 .2يقظة ال�ضمري ( :Conscientiousness (Cيعك�س هذا العامل املثابرة والتنظيم لتحقيق
الأهداف املرج ّوة ،فالدرجة املرتفعة تدل على �أن الفرد ّ
منظم وي�ؤ ّدي واجباته با�ستمرار
وب�إخال�ص ،بينما الدرجة املنخف�ضة تدل على �أن الفرد �أق ّل حذ ًرا و�أق ّل تركيزًا �أثناء �أدائه
للمهام املختلفة (كاظم.)2001 ،
 .3االنب�ساطية( :Extraversion (Eيعك�س هذا العامل التف�ضيل للمواقف االجتماعية
والتعامل معها  ،فالدرجة املرتفعة تدل على �أن الأفراد مرتفعي االنب�ساطية يكونون ن�شطني
ويبحثون عن اجلماعة  ،بينما تدل الدرجة املنخف�ضة على االنطواء ،والهدوء ،والتح ّفظ
(يف :عبد اخلالق.)1996 ،
 .4الع�صابية( :Neuroticism (Nيعك�س هذا العامل امليل �إىل الأفكار وامل�شاعر ال�سلب ّية �أو
احلزينة ،فالدرجة املرتفعة تدل على �أن الأفراد يتميزون بالع�صابية فهم �أكرث عر�ضة
لعدم الأمان ،والأحزان ،بينما تدل الدرجة املنخف�ضة على �أن الأفراد يتميزون باال�ستقرار
االنفعايل ،ومرونة �أكرث ،و�أقل عر�ضة للأحـزان وعدم الأمان .وال�سمات املميزة له�ؤالء
الأفـراد هي :القلق ،والغ�ضب ،والعدائية ،واالكتئاب ،وال�شعور بالذات ،واالندفاع  ،وعدم
القدرة على حت ّمل ال�ضغوط (.)Farkasa & Orosza, 2013
 .5االنفتاح على اخلربة ( :Openness to Experience (Oيعك�س هذا العامل الن�ضج العقلي
واالهتمام بالثقافة ،والدرجة املرتفعة تدل على �أن الأفراد خياليون ،ابتكاريون ،يبحثون عن
اهتماما �أق ّل بالفن،
املعلومات ب�أنف�سهم ،بينما تدل الدرجة املنخف�ضة على �أن الأفراد يولونَ
ً
و�أ ّنهم عمل ُّيون يف الطبيعة (يف :دروي�ش.)2006 ،
التح�صيل الدرا�سي :يتحدد التح�صيل الدرا�سي يف الدرا�سة احلالية من خالل التقدير الذي
ح�صل عليه الطالب يف الف�صل الأخري على النحو التايل :بحيث يتم تق�سيم الطالب من حيث
م�ستوى التح�صيل �إىل �أحد امل�ستويات التالية:
• مرتفع التح�صيل الدرا�سي (ممتاز وجيد جدً ا) بدرجة 100- 80
• متو�سط التح�صيل الدرا�سي (جيد) بدرجة 79- 70
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• منخف�ض التح�صيل الدرا�سي (مقبول و�ضعيف) بدرجة �صفر – 69

�أدوات الدرا�سة
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية مقيا�سني هما :مقيا�س اال�ستقواء من بناء الباحثني ،ومقيا�س
العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية �إعداد جون ودوناهو وكينتل (John, Donahue, )1991
 ،and Kentleتعريب وتقنني ب�شرى �إ�سماعيل (.)2009
� اً
أول :مقيا�س اال�ستقواء

بعد القيام ب�إعداد املقيا�س الذي ي�ستند على ح�صيلة جيدة من االطالع على الرتاث الأدبي
والعلمي وكذلك االطالع على كم كبري من الدرا�سات العربية والأجنبية ،وكان الإعداد بنا ًء
على عينة ا�ستطالعية جرت مقابلتها يف �أحد املدار�س املتو�سطة ،حيث جرى �شرح متغيرّ
(اال�ستقواء) لطالب املرحلة ومن ثم توزيع �أ�سئلة مفتوحة ليقوموا بكتابة �أ�شكال اال�ستقواء التي
ميار�سونها �أو يتعر�ضوا لها �أثناء �سريهم الدرا�سي ،وبعد ذلك يجري الفرز لهذه الأ�شكال ح�سب
املحاور التالية( :اال�ستقواء اللفظي اجل�سدي ،اال�ستقواء اجل�سمي ،اال�ستقواء االجتماعي،
اال�ستقواء املادي ،اال�ستقواء الرقمي)  .وقد جرى �إدراج العبارات بعد االطالع على الرتاث
الأدبي والعلمي ومطابقة ا�ستطالع �آراء الطالب ح�سب نوع املحور املالئم لكل �شكل من �أ�شكال
اال�ستقواء ،والبالغ عددها ( )32عبارة.
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منهج الدرا�سة:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي (االرتباطي واملقارن) للتحقق من العالقة بني �سمات
ال�شخ�صية و�أبعاد اال�ستقواء ،وكذلك املنهج التن ُّب�ؤي للتعرف على �إمكانية التن ُّب�ؤ ب�سلوك
اال�ستقواء لدى �أفراد العينة عن طريق متغريات الدرا�سة امل�ستقلة.
جمتمع الدرا�سة:
تك ّون جمتمع الدرا�سة من طالب املرحلة املتو�سطة باملدار�س احلكومية مبحافظة اخلرب يف
العام الدرا�سي (1435- 1434هـ) والبالغ عددهم ( )5009طالب.
عينة الدرا�سة:
طالب من طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرب جرى
تك ّونت عينة الدرا�سة من (ٍ )300
اختيارهم بطريقة ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة ،وا َّلذين ي�ش ّكلون قرابة ( )%6من جمتمع
طالب من كل �صف درا�سي من �صفوف املرحلة املتو�سطة
الدرا�سة ،حيث جرى اختيار (ٍ )100
عاما بانحراف معياري بلغ ( .)1.4وكان حت�صيل
الثالث ،متو�سط �أعمارهم (ً )14.5
ً
متو�سطا ،و( )%18.7كان حت�صيلهم متدن ًيا.
( )%51.3من العينة مرتف ًعا ،و()%30.0
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�صدق وثبات املقيا�س
جرى عر�ض املقيا�س على ( )8من املح ّكمني الأكادمييني وامليدانيني ،وكذلك بع�ض
املخت�صني يف علم النف�س من جامعة البحرين بال�صخري ،وكذلك جامعة الدمام وبع�ض
املخت�صني من مراكز اال�ست�شارات النف�سية ،حيث متت اال�ستفادة من خرباتهم العلمية ،وقد
مت ُط ِلب منهم �إبداء الر�أي يف املقيا�س وحماوره وعباراته بالتف�صيل .وبنا ًء على �آراء املحكمني
جرى تعديل ( )9عبارات على نحو تعديل العبارات التي ب�صيغة املا�ضي ،و�إعادة ال�صياغة
اللغوية لبع�ضها ،وحذف املتكرر ،كما جرى حتديد ُ�س ّلم البدائل املنا�سب.
للتحقق من ال�صدق البنائي ملقيا�س اال�ستقواء عمد الباحثان �إىل تطبيق املقيا�س على عينة
ا�ستطالعية قوامها ( )59طال ًبا من طالب املرحلة املتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية من
جمتمع الدرا�سة ومن خارج عينتها ،ثم قاما بح�ساب قوة العالقة بني درجة كل عبارة املحور
الذي تنتمي �إليه واملقيا�س ككل من خالل ا�ستخدام معامالت ارتباط بري�سون ،على �أن يتم
قبول العبارة �إذا كان معامل االرتباط اخلا�ص بها يزيد عن ( )0.20كما هو مو�ضح على النحو
التايل:
جدول 1
معامالت االت�ساق الداخلي ملقيا�س اال�ستقواء

الرقم

العبارة

1

قمت ب�سب �أحد الطالب ب�ألفاظ بذيئة لأنه مل يعجبني.

2

طردت �أحد الطالب الذي مل يعجبني من جمموعتي.

3

لويت ذراع �أحد الطالب يف مكان ال يتواجد فيه �أحد.
�شتمت �أحد الطالب الذين �أكرههم عن طريق ر�سالة ن�صية �أر�سلتها له يف
(الهاتف اجلوال �أو الوات�س �آب).
تعمدت �إتالف وتخريب �شيء يخ�ص �أحد الطالب لأنه ال يطيعني.
احرتمت دور �أحد الطالب يف الطابور ال�صباحي بالرغم من قدرتي على
�أخذ دوره بالقوة.
اخلا�صة حتى و�إن مل تعجبني مظاهرهم.
حفظت �أ�شياء الطالب
ّ

8

10

�شتمت �أحد الطالب الذي مل يعجبني �سلوكه.
�أر�سلت �صو ًرا خمد�شة للحياء لأحد الطالب عرب و�سيلة من و�سائل
التوا�صل االجتماعي مثل (بالك بريي ،تويرت ،في�س بوك)
اختلقت �أ�سبابا للعراك مع �أحد الطالب الأقل قوة مني لإيذائه.

11

قمت باالعتداء على �أحد الطالب لأخذ نقوده.

4
5
6
7
9

االرتباط مع
املقيا�س

االرتباط مع
املحور
** 0.52

** 0.37
** 0.44

**0.05

**0.58

**0.70

**0.60

**0.74

**0.68

**0.67

0.09

0.23

0.031-

* 0.28

**0.48

**0.65

**0.61

** 0.68

0.21

* 0.29

** 0.54

**0.53
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12

رف�ضت م�صادقة �أحد الطالب الذي ال يعجبني �شكله.
�أكره ت�شويه �سمعة �أحد الطالب عن طريق �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي
مثل (تويرت ،في�س بوك  ،كييك)
حر�صت على ا�ستخدام �ألفاظ الئقة مع �أحد الطالب حتى لو مل يكن
يعجبني.
عمدت �إىل جتاهل �أحد الطالب ب�شكل مق�صود.
قمت بالتقاط �صور لأحد الطالب الذين ال �أحبهم دون علمه ون�شرتها يف
(اليوتيوب �أو الأن�ستغرام)
�أ�صلحت بني الطالب كرهً ا يف امل�شاجرات.

** 0.43

** 0.40

** 0.35

**0.35

* 0.31

* 0.28

** 0.38

** 0.50

**0.53

** 0.57

** 0.35

** 0.43

18

�أعدت �أ�شياء تخ�ص �أحد الطالب رغم �إين ال �أميل �إىل م�صادقتهم.

*0.30

** 0.49

19

قمت ب�شد �شعر �أحد الطالب متعمدً ا م�ضايقته.
ا�ستخدمت و�سائل التوا�صل االجتماعي يف حدود العادات والتقاليد والقيم
الأخالقية.
منعت نف�سي من �إيذاء �أحد الطالب الذي ال يعجبني ت�صرفه.

** 0.51

**0.68

* 0.29

** 0.45

** 0.39

** 0.47

22

خا�صة ب�أحد الطالب بالقوة.
قمت باال�ستيالء على �أ�شياء ّ
قمت بالتعليق ال�ساخر على �أحد الطالب مما جعل الآخرين ي�ضحكون
عليه.
تعمدت م�ضايقة بع�ض الطالب يف مواقع التوا�صل االجتماعي مثل (الفي�س
بوك ،التويرت  ،بالك بريي)
دافعت عن �سمعة �أحد الطالب حتى لو مل �أكن �أحبه.

** 0.50

**0.63

**0.41

** 0.52

**0.56

*0.53

*0.33

**0.55

26

�صفعت �أحد الطالب بيدي لأنه مل ي�سمع كالمي.
تع ّمدت انتقاد �أحد الطالب ب�سبب ح�صوله على درجات �أف�ضل مني يف
االمتحان.
اتهمت �أحد الطالب ب�أفعال مل يفعلها مما جعل الآخرين يكرهونه.

** 0.60

** 0.68

**0.44

**0.51

* 0.32

**0.42

29

مزّقت �أورا ًقا تخ�ص �أحد الطالب لأنه ال يعجبني.

** 0.42

**0.53

30

قمت ب�ضرب �أحد الطالب ب�أداة خطرة مثل :الع�صا �أو الكر�سي �أو القلم.
ا�ستخدمت كلمات ال جترح �شعور �أحد الطالب فيما يخ�ص مظهره �أو
لبا�سه.
قمت بتحري�ض الطالب على �أحدهم لأين ال �أميل �إىل �صحبته.

**0.63

** 0.63

0.06-

0.22

* 0.30

** 0.46

13
14
15
16
17

20
21
23
24
25
27
28

31
32

* االرتباط دال �إح�صائيا عند (.)0.05= α
** االرتباط دال �إح�صائيا عند (.)0.01= α

وقد ُحذفت العبارات رقم ( )6ورقم (“ )7ورقم ( ،)31و�أ�صبح مقيا�س اال�ستقواء يتكون
من ( )29عبارة موزعة على خم�سة حماور كما يلي:
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الرقم

العبارة

االرتباط مع
املقيا�س

االرتباط مع
املحور
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 .1املحور الأول :اال�ستقواء اللفظي :ويتكون من ( )5عبارات.
 .2املحور الثاين :اال�ستقواء اجل�سمي :ويتكون من ( )6عبارات.
 .3املحور الثالث :اال�ستقواء االجتماعي :ويتكون من ( )7عبارات.
 .4املحور الرابع :اال�ستقواء املادي :ويتكون من ( )5عبارات.
 .5املحور اخلام�س :اال�ستقواء الرقمي :ويتكون من ( )6عبارات.
كما جرى التحقق من م�ؤ�شرات معامالت االت�ساق الداخلي ملحاور مقيا�س اال�ستقواء بح�ساب
العالقة بني درجة كل حمور واملقيا�س ككل من خالل ا�ستخدام معامالت ارتباط بري�سون كما
هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول 2
معامالت االت�ساق الداخلي ملحاور مقيا�س اال�ستقواء
الرقم
1
2
3
4
5

املحور
املحور الأول :اال�ستقواء اللفظي
املحور الثاين :اال�ستقواء اجل�سمي
املحور الثالث :اال�ستقواء االجتماعي
املحور الرابع :اال�ستقواء املادي
املحور اخلام�س :اال�ستقواء الرقمي

** االرتباط دال �إح�صائيا عند (.)0.01= α

االرتباط مع املقيا�س
** 0.66
** 0.79
** 0.75
** 0.75
**0.82

بينت نتائج اجلدول ال�سابق � .2أن معامالت ارتباط بري�سون لكل من حماور اال�ستقواء مع
املقيا�س الكلي دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.01= α
كما جرى ح�ساب ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ملقيا�س اال�ستقواء،
حيث بلغت قيمه للمحور الأول ( ،)0.79وللمحور الثاين ( ،)0.83وللمحور الثالث (،)0.86
وللمحور الرابع ( ،)0.81وللمحور اخلام�س ( .)0.75وهي قيم مقبولة.
ت�صحيح مقيا�س اال�ستقواء

ف�صح عنها
جرى اعتماد ثالثة بدائل ال�ستجابات العينة على مقيا�س اال�ستقواء بحيث ُت ِ
�إجابات �أفراد العينة على النحو الآتي :تعطى الدرجات التالية للعبارات ال�سالبة :غال ًبا (،)3
�أحيا ًنا (� ،)2أبدً ا( ،)1ويف حال العبارات املوجبة :يتم ت�صحيح اال�ستجابات كما يلي :غال ًبا
(� ،)1أحيا ًنا (� ،)2أبدً ا( ،)3حيث ت�شري الدرجة العالية �إىل اال�ستقواء.
ثانيا :قائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية

تتميز قائمة العوامل اخلم�سة الكربى ( Big Five Inventory (BFIالتي و�ضعها “جون،
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.)1999

اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لقائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية يف الدرا�سة الأ�صلية:
مت التحقق منه بح�ساب معامل االرتباط بني املفردات والدرجة الكلية للمقيا�س الفرعي
الذي تنتمي �إليه على عينة التقنني ( 50طالبا وطالبة جامعية) ،وكانت قيم معامالت االرتباط
دالة �إح�صائ ًّيا ما عدا ( )18عبارة مت حذفها من القائمة لت�صبح بذلك القائمة النهائية مك ّونة
من  32عبارة.
وا�ستخدمت الباحثة التحليل العاملي للقائمة على العينة الكلية ( 125 ،200ذكو ًرا75 ،
�إنا ًثا) ،وقد �أ�سفرت نتائج التحليل عن ت�ش ّبع اخلم�سة العوامل الكربى املك ّونة للقائمة على
ويف�سر ( )% 46.88من التباين الكلي،
عاملني ،بلغ اجلذر الكامن للعامل الأول(ّ ،)2.36
وت�ش ّب َعت على هذا العامل؛ االنب�ساطية واملقبولية والتفتح والع�صابية (بال�سالب) ،وتراوحت
قيم الت�شبعات بني ( )0.87للتفتح ،و( )0.67-للع�صاب ّية� .أما العامل الثاين فقد بلغ جذره
ويف�سر ( )% 21.08من التباين الكلي ،وت�شبع على هذا العامل فقط بعد
الكامن(ّ ،)1.04
يقظة ال�ضمري.
وجرى تطبيق القائمة مرة ثانية على �أفراد عينة التقنني بعد �أ�سبوعني ،وقد بلغ معامل ثبات
�إعادة االختبار لالنب�ساطية ( ،)0.709وللمقبولية بلغ ( ،)0.755ويقظة ال�ضمري(،)0.692
وكان معامل ثبات �إعادة االختبار للع�صابية (� ،)0.716أما التفتُّح فقد بلغ ( ،)0.65مما
ي�شري �إىل ثبات القائمة.
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لقائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية يف الدرا�سة احلالية:

للتحقق من معامالت االت�ساق الداخلي لقائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ع َمد
الباحثان �إىل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية قوامها ( )59طال ًبا ،ثم قاما بح�ساب قوة العالقة
بني درجة كل عبارة واملقيا�س الفرعي الذي تنتمي �إليه من خالل ا�ستخدام معامالت ارتباط
بري�سون ،و�أظهرت النتائج �أن م�ؤ�شرات �صدق االت�ساق الداخلي كانت دالة �إح�صائ ًّيا عند
م�ستوى داللة (.)0.05≤ α
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دوناهو ،وكينتل ( ”John, Donahue, and Kentle (1991ك�أداة لقيا�س �سمات ال�شخ�صية.
وقد مت ترجمة القائمة �إىل اللغة العربية من قبل �إ�سماعيل ( .)2009ولقد مت عر�ض الأداة على
( )10من �أ�ساتذة علم النف�س وال�صحة النف�سية لتحكيمها .وتتكون القائمة ب�صورتها الأول ّية من
( )44فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد �أو عوامل لل�شخ�صية ،مع مالحظة وجود عالمة (� )Rأمام
�أرقام بع�ض الفقرات ،وهذا ي�شري �إىل �أن ال�سمة عك�سية (Reverse, John & Srivastava,
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كما جرى التحقق من م�ؤ�شرات ثبات قائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية من خالل
تطبيق “معادلة كرونباخ �ألفا” على العينة اال�ستطالعية وبلغت للمحور الأول (،)0.65
وللمحور الثاين ( ،)0.70وللمحور الثالث ( ،)0.57وللمحور الرابع ( ،)0.68وللمحور
اخلام�س (.)0.66
ت�صحيح قائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية

ترتاوح بدائل الإجابة لكل فقرة من فقرات قائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،من
�أق�صى درجات املوافقة (موافق ب�شدة) �إىل �أق�صى درجات عدم املوافقة (غري موافق ب�شدة)،
مرو ًرا باحليادية (غري مت�أكد) يف املنت�صف .ويتم تقدير الإجابة التي تعبرّ عن �أق�صى درجات
ال�سلبية (غري موافق ب�شدة) بدرجة واحدة ،والإجابة التي ُتعبرِّ عن �أق�صى درجات الإيجابية
(املوافقة ب�شدة) بخم�س درجات .والدرجة الكلية لأحد عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى هي
جمموع درجات الفرد يف كل العبارات املك ّونة لهذا العامل.
�إجراءات تطبيق الدرا�سة

مرت �إجراءات تطبيق الدرا�سة باخلطوات التالية:
 ت�صميم مقيا�س اال�ستقواء من خالل اال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة ،وعدد من املقايي�س ذاتالعالقة .واختيار قائمة العوامل اخلم�سة الكربى التي و�ضعها John، Donahue, and
 )Kentle (1991ك�أداة لقيا�س �سمات ال�شخ�ص ّية.
 التَّحقق من م�ؤ�شرات �صدق وثبات �أدوات الدرا�سة. �أخذ موافقة من تطبيق املقيا�س من اجلهات امل�سئولة بوزارة الرتبية والتعليم ،وزيارة املدار�سالتي مت تطبيق الأدوات فيها ،وااللتقاء مع املدراء ،وتو�ضيح الهدف من الدرا�سة.
 توزيع �أدوات الدرا�سة على العينة. جمع اال�ستبيانات وا�ستبعاد غري ال�صاحلة للتحليل الإح�صائي منها و�إدخال البيانات �إىلبرنامج التحليل الإح�صائي للعلوم االجتماعية .SPSS
 حتليل البيانات وعر�ض النتائج ومناق�شتها وتقدمي التو�صيات.نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
تو�ص َلت �إليها ال ّدرا�سة احلال ّية على النحو التايل:
مت ا�ستعرا�ض النتائج التي ّ
نتيجة ال�س�ؤال الأول :ما ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة
اخلرب باململكة العربية ال�سعودية؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جدول 3
ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة
اخلرب باململكة العربية ال�سعودية
ت�صنيف الطالب
م�ستقو
غري م�ستقو
املتغريات
العدد الن�سبة العدد الن�سبة
%32.1 18 %67.9 38
منخف�ض
%25.3 22 %74.7 68
متو�سط
التح�صيل
%24.4 39 %75.6 115
مرتفع
الأول املتو�سط %26.0 26 %74.0 74
ال�صف الثاين املتو�سط %29.0 29 %71.0 71
الثالث املتو�سط %24.0 24 %76.0 76
ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء %26.3 79 %73.7 221

املجموع

قيمة
كا2

العدد الن�سبة
%100 56
1.221 %100 90
%100 154
%100 100
%100 100
0.653
%100 100
%100 300

م�ستوى
الداللة
0.543

0.721

يتبينَّ ُ من اجلدول ال�سابق � .3أن ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة
مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية بلغت ( .)%26.3ويتبينَّ ُ من النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائ ّية يف ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة
مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية تعزى ملتغريات التح�صيل وال�صف .وتظهر نتائج
اجلدول ال�سابق وجود اختالفات يف ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة
باختالف حت�صيل الطالب و�إن كانت هذه الفروق غري دالة �إح�صائ ًّيا ،وكانت �أعلى ن�سبة لدى
منخف�ضي التح�صيل وبلغت ( ،)%32.1وبلغت ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة
املتو�سطة متو�سطي التح�صيل ( ،)%25.3وكانت �أقل ن�سبة لدى مرتفعي التح�صيل وبلغت
(.)%24.4
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للتعرف على ن�سبة �شيوع اال�ستقواء مت ح�ساب التحليل العنقودي للأو�ساط منط  Kباعتباره
احلل الأف�ضل لت�صنيف املتو�سطات .وي�ستخدم التحليل العنقودي للأو�ساط عندما يكون عدد
احلاالت كب ًريا ن�سب ًيا بحيث يزيد عن ( )200حالة ( ،)Coakes & Steed, 1999ثم يجرى
التق�سيم �إىل جمموعات كما تبينَّ َ من مراجعة الدرا�سات ال�سابقة (جرادات.)2008 ،
وبنا ًء على ذلك مت ا�ستخدام التحليل العنقودي للأو�ساط منط  Kلت�صنيف الطالب �إىل
�صنفني :م�ستقوون ،وغري م�ستقوين ،كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
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وفيما يتعلق بن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة باختالف ال�صف
الدرا�سي كانت �أعلى ن�سبة لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط وبلغت ( ،)%29.0وبلغت ن�سبة
�شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب ال�صف الأول املتو�سط ( ،)%26.0وكانت �أقل ن�سبة لدى
طالب الثالث املتو�سط وبلغت ( .)%24.0ولإكمال نتائج ال�س�ؤال الأول جرى ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الطلبة على حماور مقيا�س اال�ستقواء كما هو
مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول 4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملدى �شيوع حماور اال�ستقواء
لدى طالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية
املحور
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي

املتو�سط احل�سابي
1.437
1.738
1.799
1.691
1.993

االنحراف املعياري
0.352
0.255
0.176
0.337
0.246

�شيوعا لدى طالب املرحلة املتو�سطة
يتبينَّ ُ من اجلدول ال�سابق � .4أن �أعلى �أنواع اال�ستقواء ً
مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية هو اال�ستقواء الرقمي مبتو�سط ح�سابي ()1.993
وانحراف معياري ( ،)0.246تاله يف املرتبة الثانية؛ اال�ستقواء االجتماعي مبتو�سط ح�سابي
( )1.799وانحراف معياري ( ،)0.176تاله يف املرتبة الثالثة؛ اال�ستقواء اجل�سمي مبتو�سط
ح�سابي ( )1.738وانحراف معياري ( ،)0.255تاله يف املرتبة الرابعة؛ اال�ستقواء املادي
�شيوعا
مبتو�سط ح�سابي ( )1.691وانحراف معياري ( ،)0.337وكانت �أدنى �أنواع اال�ستقواء ً
لدى طالب املرحلة املتو�سطة هو اال�ستقواء اللفظي مبتو�سط ح�سابي ( )1.437وانحراف
معياري (.)0.352
لقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ن�سبة �شيوع �سلوك اال�ستقواء لدى طالب املرحلة املتو�سطة
مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية بلغت ( ،)%26.3وميكن تف�سري ارتفاع الن�سبة من
�أن الدرا�سات ال�سابقة �أ�شارت �إىل �أن �سلوك اال�ستقواء يكون يف �أعلى م�ستوياته يف املرحلة
املتو�سطة قبل �أن يعاود الهبوط يف املراحل التالية ،فقد ب َّي َنت الدرا�سات �أن اال�ستقواء يبد�أ يف
�شيوعا يف ال�صفوف املتو�سطة ،ثم يرتاجع ب�شكل ملحوظ
ال�صفوف االبتدائية ،لي�صبح �أكرث ً

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف ال�صفوف الثانوية (�ضوميط .)2012 ،كما �أ�شار �سميث و�شو ()Smith and Shu, 2000
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�أن معظم �ضحايا اال�ستقواء يف املدار�س -ذكو ًرا و�إنا ًثا-ممن ترتاوح �أعمارهم بني ()14-10
تو�ص َلت بع�ض الدرا�سات �إىل ن�سب قريبة
�سنة ،وهي تتفق مع �أعمار عينة الدرا�سة احلالية .وقد ّ
وتو�ص َلت درا�سات �أخرى �إىل
من ن�سب الدرا�سة احلالية فيما يتعلق بن�سبة �شيوع اال�ستقواءّ ،
تو�ص َلت درا�سات �إىل ن�سب �أعلى بكث ٍري مما تو�صلت �إليه الدرا�سة احلالية.
ن�سب �أقل ،يف حني ّ
ومن الدرا�سات التي �أظهرت نتائجها �أن ن�سبة �شيوع اال�ستقواء قريبة من نتيجة الدرا�سة
احلالية درا�سة ويتني و�سميث ( Whitney and Smith (1993ودرا�سة بونتزر (Pontzer
 ،(2010ودرا�سة القحطاين (� .)2008أما ال ّدرا�سات التي �أظهرت نتائجها �أن ن�سبة �شيوع
اال�ستقواء �أكرث من نتيجة الدرا�سة احلالية منها درا�سة مينتون ( ،Minton (2010ودرا�سة
�أدام�سكي ورايان ( ، ,Adamski, and Ryan )2008ودرا�سة �أدير و�آخرون (( Adair et al.
 . 2000و�أما الدرا�سات التي �أظهرت نتائجها �أن ن�سبة �شيوع اال�ستقواء �أقل من نتيجة الدرا�سة
احلالية منها درا�سة درا�سة كارول ليند وكريين (،Carroll-Lind and Kerrney (2004
وكذلك � ً
أي�ضا نتيجة درا�سة جرادات ( )2008ودرا�سة �شايتهاور و�آخرون (Scheithauer et
. al. (2006
تو�ص َلت �إليها الدرا�سة احلال ّية من �أن �سلوك اال�ستقواء كان �أكرث
وفيما يتعلق بالنتيجة التي ّ
�شيوعا عند متدين التح�صيل ،فيمكن تف�سري هذه النتيجة من �أن الطالب منخف�ضي التح�صيل
ً
ال ي�ستطيعون �إثبات وجودهم من خالل التح�صيل الدرا�سي ،فيلج�ؤون �إىل �أ�ساليب �أخرى
لتعوي�ض �إخفاقهم الدرا�سي ،لذا ميار�سون �سلوكيات اال�ستقواء لإثبات مكانة لهم بني �أقرانهم.
وقد �أظهرت نتائج درا�سة جرادات (� )2008أن التح�صيل الأكادميي لدى الطلبة غري امل�ستقوين
كان �أعلى مما هو لدى امل�ستقوين .كما �أظهرت نتائج درا�سة �سرتوم و�آخرون (Strom et al.
� (2013أن جميع �أ�شكال اال�ستقواء ارتبطت عك�س ًّيا بالتح�صيل الدرا�سي ،و�أن الطالب ا َّلذين
�أظهروا م�ستويات �أعلى من �سلوك اال�ستقواء كان حت�صيلهم الدرا�سي �أقل.
�شيوعا لدى طالب املرحلة
تو�صلت الدرا�سة احلالية �إىل �أن �أكرث �أنواع اال�ستقواء ً
وقد َّ
املتو�سطة مبحافظة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية هو اال�ستقواء الرقمي ،تاله اال�ستقواء
االجتماعي ،وميكن تف�سري هذه النتيجة من �أن اال�ستقواء الرقمي �سهل املمار�سة فهو ميار�س عن
خا�صة �أن التكنولوجيا احلديثة ممثلة بالإنرتنت �أ�صبحت منت�شرة ومتوفرة يف كل مكان:
بعدّ ،
( يف البيت ،واملدر�سة ،ويف احلا�سوب ال�شخ�صي ،ويف الهاتف) ،مما يجعل الطالب ميار�س
اال�ستقواء الرقمي يف �أي وقت ومن �أي مكان ،كما �أن اال�ستقواء الرقمي يتيح للم�ستقوي �أن
ميار�س اال�ستقواء ب�أ�سماء م�ستعارة دون �أن يك�شف عن هويته احلقيقية ،مما ُي�س ّهل عليه ممار�سة
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هذا النوع من اال�ستقواء ،باعتبارها �أكرث �أنواع اال�ستقواء التي تتيح للم�ستقوي الإفالت من
تو�صلت
العقاب .وقد اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية من نتيجة درا�سة جرادات ( )2008التي ّ
ألقاب �سيئة �أكرث �شكل من �أ�شكال اال�ستقواء ا�ستخدمه امل�ستقوون وتع ّر�ض له
�إىل �أن املناداة ب� ٍ
ال�ضحايا ،وكذلك درا�سة ت�شيانغ ( Chiang (2012التي �أظهرت نتائجها �أن �أكرث �سلوكيات
اال�ستقواء انت�شا ًرا لدى الطالب كان ال�سلوك اال�ستقوائي امل�ضاد ،و�أق ّلها انت�شا ًرا اال�ستقواء عرب
الإنرتنت ،وهي تخالف نتيجة الدرا�سة احلالية .و�أظهرت نتائج درا�سة بوتوف�سكايا ولت�سينكو
وتكات�شوك (� Butovskaya, Lutsenko and Tkachuk (2012أن �أكرث �أنواع اال�ستقواء
�شيوعا هو اال�ستقواء اللفظي وبن�سبة بلغت ( )٪40باعتبارها �أكرث �أنواع اال�ستقواء التي تتيح
ً
للم�ستقوي الإفالت من العقاب.
�شيوعا لدى طالب املرحلة
تو�صلت الدرا�سة احلالية �إىل �أن �أدنى �أنواع اال�ستقواء ً
كما ّ
املتو�سطة هو اال�ستقواء اللفظي ،وميكن تف�سري قلة جلوء الطالب امل�ستقوين �إىل ممار�سة
اال�ستقواء اللفظي ،من �أن هذا النوع من اال�ستقواء يرتك �آثا ًرا نف�سي ًة وا�ضح ًة على ال�ضحية،
بحيث ي�س ّهل �إثبات وقوع االعتداء على ال�ضحية ،والذي بدوره �أن يع ّر�ض امل�ستقوي �إىل امل�ساءلة
والعقاب القانوين �سوا ًء من املدر�سة من خالل تطبيق لوائح االن�ضباط عليه� ،أو حتى خارج
املدر�سة من خالل تقدمي �شكوى ر�سمية عليه ،مما يجعل امل�ستقوين يتجنبون اال�ستقواء اللفظي
ويتحولون �إىل ممار�سة الأنواع الأخرى من اال�ستقواء و�إن كان ت�أثريها املبا�شر �أقل من اال�ستقواء
اللفظي.
نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية ملتغري م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
وال�صف الدرا�سي على �أبعاد مقيا�س �سلوك اال�ستقواء ؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجات العينة على �أبعاد مقيا�س اال�ستقواء ح�سب متغريات م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
وال�صف الدرا�سي كما هو مبني يف اجلدول التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جدول 5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى التح�صيل
الدرا�سي وال�صف الدرا�سي على مقيا�س اال�ستقواء

�أول متو�سط
منخف�ض

ثاين متو�سط
ثالث متو�سط
الكلي
�أول متو�سط

متو�سط

ثاين متو�سط
ثالث متو�سط
الكلي
�أول متو�سط

مرتفع

ثاين متو�سط
ثالث متو�سط
الكلي
�أول متو�سط

الكلي

ثاين متو�سط
ثالث متو�سط
الكلي

املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية

اال�ستقواء اال�ستقواء اال�ستقواء اال�ستقواء
املادي
اللفظي اجل�سمي االجتماعي

اال�ستقواء
الرقمي

املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
االنحراف املعياري

1.913
0.318
1.640
0.340
1.648
0.338
1.721
0.349
1.681
0.318
1.808
0.361
1.655
0.333
1.707
0.337
1.557
0.283
1.757
0.341
1.674
0.341
1.671
0.333
1.660
0.323
1.752
0.346
1.662
0.335
1.691
0.337

1.854
0.278
2.056
0.272
2.007
0.243
1.976
0.269
1.969
0.188
2.007
0.217
1.994
0.304
1.987
0.236
1.947
0.239
1.984
0.243
2.087
0.235
2.003
0.244
1.940
0.229
2.000
0.240
2.040
0.260
1.993
0.246

1.825
0.449
1.467
0.299
1.440
0.294
1.557
0.381
1.541
0.424
1.3192
0.267
1.414
0.316
1.460
0.357
1.311
0.242
1.436
0.347
1.378
0.363
1.381
0.326
1.478
0.397
1.430
0.321
1.404
0.331
1.437
0.352

1.792
0.331
1.656
0.213
1.580
0.216
1.661
0.264
1.703
0.289
1.681
0.208
1.764
0.221
1.717
0.248
1.684
0.258
1.803
0.241
1.841
0.230
1.778
0.250
1.708
0.282
1.752
0.236
1.753
0.246
1.738
0.255

1.857
0.165
1.781
0.208
1.760
0.188
1.793
0.189
1.776
0.173
1.798
0.178
1.798
0.124
1.789
0.159
1.766
0.153
1.836
0.208
1.811
0.162
1.807
0.181
1.784
0.164
1.819
0.201
1.794
0.159
1.799
0.176
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التح�صيل
الدرا�سي

ال�صف
الدرا�سي
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يتبينَّ من اجلدول ال�سابق  5وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى اال�ستقواء
لدى العينة تعزى ملتغريات التح�صيل الدرا�سي وال�صف الدرا�سي ،وللتعرف على داللة الفروق
بني هذه املتو�سطات مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين متعدد املتغريات  MANOVAعلى
�أبعاد مقيا�س اال�ستقواء كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول 6
نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات  MANOVAلأثر متغري م�ستوى
التح�صيل الدرا�سي وال�صف الدرا�سي على �أبعاد �سلوك اال�ستقواء
م�صدر التباين

التح�صيل
الدرا�سي

ال�صف الدرا�سي

اخلط�أ

الكلي

الكلي امل�صحح

�أبعاد �سلوك اال�ستقواء
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي

جمموع
املربعات
1.638
0.468
0.01
0.265
0.048
1.071
0.011
0.01
0.27
0.554
33.149
17.686
8.975
31.495
17.187
656.72
925.44
980.2
892.04
1210.1
36.942
19.483
9.232
33.857
18.098

درجات
احلرية
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
291
291
291
291
291
300
300
300
300
300
299
299
299
299
299

متو�سط
املربعات
0.819
0.234
0.005
0.133
0.024
0.535
0.005
0.005
0.135
0.277
0.114
0.061
0.031
0.108
0.059

قيمة ف
7.188
3.848
0.167
1.225
0.404
4.699
0.087
0.166
1.248
4.688

م�ستوى
الداللة
0.001
0.022
0.01
0.01

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جدول 7
نتائج اختبار �شافيه  Scheffeلداللة الفروق بني املتو�سطات للمقارنات البعدية بالن�سبة
ل�سلوك اال�ستقواء اللفظي لدى �أفراد العينة وفقا ملتغري التح�صيل الدرا�سي
املتو�سطات
1.557
1.460
1.381

* دال �إح�صائيا عند ()0.05

التح�صيل
منخف�ض
متو�سط
مرتفع

منخف�ض

متو�سط

مرتفع

*0.176

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق � 7أن داللة ف املتعلقة ب�سلوك اال�ستقواء اللفظي لدى
طالب املرحلة املتو�سطة تعزى للطلبة منخف�ضي التح�صيل ،حيث كانت متو�سطات درجاتهم
�أعلى وب�شكل دال �إح�صائ ًّيا من متو�سطات درجات الطالب مرتفعي التح�صيل.
جدول 8
نتائج اختبار �شافيه  Scheffeلداللة الفروق بني املتو�سطات يف املقارنات
البعدية بالن�سبة �سلوك اال�ستقواء اجل�سمي وفقا ملتغري التح�صيل الدرا�سي
املتو�سطات
1.661
1.717
1.778

* دال �إح�صائيا عند ()0.05

التح�صيل
متدين
متو�سط
مرتفع

منخف�ض

متو�سط

مرتفع
*0.117

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق � 8أن متو�سطات درجات �سلوك اال�ستقواء اجل�سمي لدى
طالب املرحلة املتو�سطة مرتفعي التح�صيل كانت �أعلى وب�شكل دال �إح�صائ ًّيا من متو�سطات
درجات الطالب منخف�ضي التح�صيل.
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يتبينّ من النتائج يف اجلدول ال�سابق  6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ()0.001=α
يف �سلوك اال�ستقواء اللفظي ،و�سلوك اال�ستقواء اجل�سمي ( )0.01=αتعزى ملتغري التح�صيل
الدرا�سي .كما يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف كل من �سلوك اال�ستقواء اللفظي
والرقمي ( )0.01=αتعزى ملتغري ال�صف الدرا�سي� .أما بالن�سبة لبقية الأبعاد فلم تكن دالة
�إح�صائيا .وللتعرف على م�صادر هذه الداللة مت ا�ستخدام اختبار �شافيه لداللة الفروق بني
املتو�سطات للمقارنات البعدية ،كما هو مو�ضح يف اجلدول  ،7واجلدول  .8بالن�سبة ملتغري
التح�صيل الدرا�سي ،واجلدول  ،9واجلدول  10بالن�سبة ملتغري ال�صف الدرا�سي.
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جدول 9
نتائج اختبار �شافيه  Scheffeلداللة الفروق بني املتو�سطات يف املقارنات البعدية بالن�سبة
ل�سلوك اال�ستقواء اللفظي لدى افراد العينة وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي
املتو�سطات
1.478
1.430
1.404

ال�صف
الأول املتو�سط
الثاين املتو�سط
الثالث املتو�سط

الأول املتو�سط

الثاين املتو�سط

الثالث املتو�سط

*0.074

* دال �إح�صائيا عند ()0.05

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق � .9أن داللة �سلوك اال�ستقواء اللفظي تعزى �إىل طالب
دال �إح�صائ ًّيا من متو�سط
ال�صف الأول املتو�سط ،حيث كانت متو�سطات درجاتهم �أعلى وب�شكل ٍ
درجات طالب ال�صف الثالث املتو�سط.
جدول 10
نتائج اختبار �شافيه  Scheffeلداللة الفروق بني املتو�سطات للمقارنات البعدية بالن�سبة
ل�سلوك اال�ستقواء الرقمي لدى افراد العينة وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي
املتو�سطات
1.940
2.000
2.040

ال�صف
الأول املتو�سط
الثاين املتو�سط
الثالث املتو�سط

الأول املتو�سط

الثاين املتو�سط

الثالث املتو�سط
*()0.10

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق � .10أن داللة �سلوك اال�ستقواء الرقمي تعزى لطالب
دال �إح�صائ ًّيا من
ال�صف الثالث املتو�سط ،حيث كانت متو�سطات درجاتهم �أعلى
ٍ
وب�شكل ٍ
متو�سطات درجات طالب ال�صف الأول املتو�سط.
نتيجة ال�س�ؤال الثالث :هل هناك ارتباط دال �إح�صائ ًّيا بني �أبعاد اال�ستقواء والعوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية لدى �أفراد العينة؟
للتعرف على طبيعة االرتباط بني �أبعاد اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية جرى ا�ستخدام
معامالت ارتباط بري�سون واملو�ضحة يف اجلدول التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جدول 11
قيم معامالت ارتباط بري�سون لالرتباط بني �أبعاد اال�ستقواء
والعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لدى �أفراد العينة
ال َّتف ّتح
0.079**0.259
0.0170.0360.089

* معامل االرتباط دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (** ,)0.05= αمعامل االرتباط دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (.)0.01= α

يتبينّ من نتائج اجلدول ال�سابق  .11وجود ارتباط �سالب دال اح�صائيا بني درجة �شيوع
�سلوك اال�ستقواء اللفظي لدى طالب املرحلة املتو�سطة واملقبولية عند م�ستوى داللة (=α
 ،)0.01ويقظة ال�ضمري عند م�ستوى داللة ( .)0.01 =αوبنا ًء على ذلك يبدو �أنه كلما زاد
م�ستوى �سمات ال�شخ�صية املتعلقة باملقبولية ويقظة ال�ضمري لدى طالب املرحلة املتو�سطة قلت
درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء اللفظي لديهم .يف حني مل تكن هنالك عالقة ارتباطية ذات
داللة �إح�صائية بني درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء اللفظي لدى طالب املرحلة املتو�سطة وعوامل
االنب�ساطية والع�صابية والتفتح.
كما يتبينَّ من نتائج هذا اجلدول وجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صا ِئ ّية بني درجة �شيوع
�سلوك اال�ستقواء اجل�سمي لدى طالب املرحلة املتو�سطة ،واملقبولية عند م�ستوى داللة (=α
 ،)0.05ويقظة ال�ضمري عند م�ستوى داللة ( ،)0.05 =αوالتفتح عند م�ستوى داللة (=α
 .)0.01وبنا ًء على ذلك يبدو �أنه كلما زاد م�ستوى �سمات ال�شخ�صية املتعلقة باملقبولية،
ويقظة ال�ضمري ،والتفتح لدى طالب املرحلة املتو�سطة؛ زادت درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء
اجل�سمي لديهم .يف حني مل يكن هنالك ارتباط موجب ذو داللة �إح�صائية بني درجة �شيوع
�سلوك اال�ستقواء اجل�سمي لدى طالب املرحلة املتو�سطة وعوامل االنب�ساطية والع�صابية.
كما يتبينّ من نتائج اجلدول ال�سابق عدم وجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائ ّية بني
درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء االجتماعي لدى طالب املرحلة املتو�سطة وعوامل االنب�ساطية
واملقبولية ويقظة ال�ضمري والع�صابية والتفتح.
ويتبينَّ من نتائج اجلدول ال�سابق وجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائ ّية بني درجة �شيوع
�سلوك اال�ستقواء املادي لدى طالب املرحلة املتو�سطة ،واملقبولية عند م�ستوى داللة (=α
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�سمات ال�شخ�صية
اال�ستقواء
اال�ستقواء اللفظي
اال�ستقواء اجل�سمي
اال�ستقواء االجتماعي
اال�ستقواء املادي
اال�ستقواء الرقمي

االنب�ساط ّية
0.1030.062
0.0170.028
0.094

املقبول ّية
**0.216*0.121
0.030
**0.174**0.163

يقظة ال�ضمري
**0.295*0.115
0.016**0.2130.030

الع�صاب ّية
0.042
0.008
0.067
*0.134
0.034-
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 ،)0.01ويقظة ال�ضمري عند م�ستوى داللة ( .)0.01 =αوبنا ًء على ذلك يبدو �أنه كلما زاد
م�ستوى �سمات ال�شخ�صية املتعلقة باملقبولية ويقظة ال�ضمري لدى طالب املرحلة املتو�سطة؛
ق َّلت درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء املادي لديهم .ووجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائ ّية
عند م�ستوى داللة ( )0.05 =αبني درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء املادي لدى طالب املرحلة
املتو�سطة والع�صابية ،وبنا ًء على ذلك كلما زاد م�ستوى �سمات ال�شخ�صية املتعلقة بالع�صابية
لدى طالب املرحلة املتو�سطة؛ زادت درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء املادي لديهم .وعدم وجود
ارتباط ذي داللة �إح�صائ ّية بني درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء املادي لدى طالب املرحلة
املتو�سطة واالنب�ساطية والتفتّح.
كما يتبينّ من نتائج اجلدول ال�سابق وجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائ ّية ()0.01 =α
بني درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء الرقمي لدى طالب املرحلة املتو�سطة واملقبولية ،وبنا ًء على
ذلك كلما زاد م�ستوى �سمات ال�شخ�صية املتعلقة باملقبولية لدى طالب املرحلة املتو�سطة؛ زادت
درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء الرقمي لديهم .ويتبينّ عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
�إح�صائ ّية بني درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء الرقمي لدى طالب املرحلة املتو�سطة واالنب�ساطية
ويقظة ال�ضمري والع�صابية والتفتح.
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية وجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائية بني اال�ستقواء
اللفظي واال�ستقواء املادي ،واملقبولية ويقظة ال�ضمري ،وميكن تف�سري هذه النتيجة من �أن
ال�صفات التي يت�سم بها ممار�سو �سلوكيات اال�ستقواء تتخ ّلف عن تلك ال�صفات التي يت�سم
بها ذوي �سمة املقبولية ويقظة ال�ضمري .فقد بني كارين ومريل (� )Carney and Merrellأن
معظم امل�ستقوين من طلبة املدار�س خم ِّربون وي�ستمتعون بال�سيطرة على الآخرين ،كما يتم َّيزون
باملزاج احلاد واالندفاع ،وعدم القدرة على حت ّمل الإحباط وي�صعب عليهم معاجلة املعلومات
االجتماعية ب�شكل واقعي ،ويفتقرون �إىل ال�شعور بالتعاطف مع �ضحاياهم (ورد يف� :أبو غزال،
 .)2009كما يفتقرون �إىل التق ّم�ص االنفعايل ،وال ُيق ُّرون �أبد ًا �أن �ضحاياهم �أ�ضعف (جرادات،
 .)2008وعلى النقي�ض من ذلك تعك�س �سمة املقبولية كيفية التفاعل مع الآخرين ،فالدرجة
املرتفعة تدل على �أن الأفراد يكونون �أهل ثقة ويتميزون بالود والتعاون والإيثار والتعاطف
والتوا�ضع ،ويحرتمون م�شاعر وعادات الآخرين (كاظم .)2001 ،كما يعك�س ال�ضمري احلي
( Conscientiousness(Cاملثابرة والتنظيم لتحقيق الأهداف املرج ّوة ،فالدرجة املرتفعة
تدل على �أن الفرد منظم وي�ؤ ّدى واجباته با�ستمرار وب�إخال�ص (.)Costa & McCrae 1992
وفيما يتعلق بوجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائية بني درجة �شيوع �سلوك اال�ستقواء
املادي والع�صابية لدى طالب املرحلة املتو�سطة فيمكن تف�سري هذه النتيجة من �أن امل�ستقوين
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يت�سمون ب�صفات تت�شابه مع ما حتمله �سمة الع�صابية من �سمات ،فهم يت�صفون بتدين الثقة
بالنف�س ،و�أقل �شعبية بني �أقرانهم ،وغال ًبا ما ُيظهرون م�ستويات منخف�ضة من تقدير الذات،
وحياة �أ�سرية تعي�سة ( .Goldweber, Waasdorp and Bradshaw (2013كما يت�صف
الذين يحملون �سمة الع�صابية بامليل نحو الأفكار وامل�شاعر ال�سلبية �أو احلزينة ،والأفراد الذين
يتميزون بالع�صابية �أكرث عر�ضة لعدم الأمان ،والأحزان ،بينما ّ
تدل الدرجة املنخف�ضة على
�أن الأفراد يتميزون باال�ستقرار االنفعايل ،و�أكرث مرونة ،و�أقل عر�ضه للأحـزان .فال�سمات
املميزة له�ؤالء الأفـراد هي :القلق ،ويظهرون الغ�ضب ،والعدائية ،واالكتئاب ،وال�شعور بالذات،
واالندفاع ،والع�صاب ،وعدم القدرة على حتمل ال�ضغوط (.)Farkasa & Orosza, 2013
�شجع على ممار�سة �سلوك اال�ستقواء كو�سيلة بديلة للتعبري عن النف�س.
وهي �سمات ُت ّ
تو�صلت نتائج درا�سة
وقد اتفقت نتيجة الدرا�سة احلال ّية مع نتائج غالبية الدرا�سات ،حيث ّ
الزبيدي (� )2007إىل �أن الطلبة العنيفني �أميل �إىل الع�صابية من غري العنيفني ،بينما كان الطلبة
غري العنيفني �أميل �إىل االنب�ساطية واالنفتاحية ويقظة ال�ضمري وكانت الفروق دالة �إح�صائ ًّيا.
كما �أظهرت نتائج درا�سة دي بريز ( Du Preez, (2008وجود عالقة ارتباطية دالة
�إح�صائ ًيا بني اال�ستقواء و�سمات ال�شخ�صية (ﺍﻤﻟﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ،ﻭيقظة ﺍﻟ�ﻀﻤﻴﺭ ،ﻭﺍﻻﻨﺒ�ﺴﺎﻁﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻟﺒﺭﺓ) ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائ ًيا بني اال�ستقواء وﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺒﻴﺔ .كما
تو�صلت درا�سة غو�ستاف�سون و�آخرون (� Gustafsson et al. ( 2009إىل وجود ارتباط �سالب
ّ
دال �إح�صائ ًيا بني �سمات ال�شخ�صية الثالث (االنب�ساط ،الع�صابية ،العدوانية) واال�ستقواء،
حيث كانت العالقة �سالبة مع االنب�ساط وموجبة مع الع�صابية والعدوانية .و�أظهرت نتائج
درا�سة بونتزر ( Pontzer (2010وجود ارتباط دال �إح�صائ ًيا بني �سلوك اال�ستقواء و�سمات
ال�شخ�صية .و�أظهرت نتائج درا�سة ت�شيانغ (  Chiang (2012وجود ارتباط دال �إح�صائ ّيا
بني انت�شار �سلوكيات اال�ستقواء لدى الطلبة و�سمات ال�شخ�صية (الع�صابية ،واملقبولية ،ويقظة
ال�ضمري) ،و�أظهرت نتائج درا�سة بوتوف�سكايا واخرون ( )Butovskaya et al, 2012وجود
ارتباط دال بني �سمات ال�شخ�صية واال�ستقواء.
نتيجة ال�س�ؤال الرابع :ما املتغريات امل�ستقلة (املتغريات املدر�سية و�سمات ال�شخ�صية)
القادرة على التن ُّب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى �أفراد عينة الدرا�سة ؟
للتعرف على قدرة املتغريات املدر�سية و�سمات ال�شخ�صية على التنب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى
�أفراد عينة الدرا�سة مت ا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد التدريجي ( ،)Stepwiseويو�ضح
اجلدول التايل نتائج حتليل التباين الأحادي جر» ا�ستخراجها من خالل معادلة حتليل االنحدار
املتعدد التدريجي:
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جدول 12
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي للمتغريات امل�ستقلة القادرة
على التن ُّب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى �أفراد عينة الدرا�سة
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املنبئات

معامل االنحدار

الثابت
يقظة ال�ضمري
التفتح

1.782
0.0410.036

معامل
االرتباط

التباين
املف�سر الرتاكمي

0.159
0.204

0.025
0.042

قيمة ()t

م�ستوى داللة

28.664
3.3562.238

0.000
0.001
0.026

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق � .12أن قيمة ت كانت دالة �إح�صائيا بالن�سبة ل�سمة
يقظة ال�ضمري و�سمة التفتح ،وانهما يف�سران م ًعا ن�سبة ( )4.2%من التباين يف �سلوك اال�ستقواء
لدى الطالب ،حيث تف�سر �سمة يقظة ال�ضمري ن�سبة ( )2.5%من التباين يف �سلوك اال�ستقواء
لدى الطالب ،وكانت �أقوى �سمات ال�شخ�صية تن ّب�ؤًا ب�سلوك اال�ستقواء لدى الطالب� ،أما �سمة
التفتح فتف�سر ن�سبة ( )%1.7من التباين يف �سلوك اال�ستقواء لدى الطالب� .أما باقي �سمات
ال�شخ�صية وهي :االنب�ساطية واملقبولية والع�صابية ،فلم تف�سر ن�سبة ذات داللة �إح�صائ ّية يف
�سلوك اال�ستقواء لدى الطالب.
وبنا ًء على النتائج ال�سابقة مت التو�صل �إىل معادلة التن ُّب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى الطالب
من خالل يقظة ال�ضمري و�سمة التفتح كما يلي� :سلوك اال�ستقواء لدى الطالب = + 1.782
( X 0.041-م�ستوى يقظة ال�ضمري)  X 0.036( +م�ستوى التفتح).
وميكن تف�سري هذه النتيجة من �أن عامل التفتح يعك�س الن�ضج العقلي واالهتمام بالثقافة،
والدرجة املرتفعة تدل على �أن الأفراد خياليون ،ابتكاريون ،يبحثون عن املعلومات ب�أنف�سهم
(دروي�ش .)2006 ،كما �أن الأفراد يف �سمة املقبولية يكونون �أهل ثقة ويتميزون بالود والتعاون
والإيثار والتعاطف والتوا�ضع ،ويحرتمون م�شاعر وعادات الآخرين (كاظم .)2001 ،وقد
تو�ص َلت درا�سة ت�شيانغ (� )Chiang, 2012إىل نتيجة مطابقة لنتيجة الدرا�سة احلالية فقد
َّ
�أظهرت نتائج حتليل االنحدار �إمكانية التن ُّب�ؤ ب�سلوكيات اال�ستقواء لدى الطلبة من خالل �سمات
ال�شخ�صية التالية :االنفتاح على اخلربة ،ويقظة ال�ضمري .يف حني �أظهرت نتائج درا�سة دي
بريز ( )Du Preez, 2008قدرة متغريات �سمات ال�شخ�صية ﺍﻻﻨﺒ�ﺴﺎﻁﻴﺔ وﺍﻟﻌ�ﺼﺎﺒﻴﺔ على
تو�صلت �إىل قدرة �سمتي
التن ُّب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى العينة ،يف حني �أن الدرا�سة احلالية ّ
يقظة ال�ضمري و�سمة التفتح على التن ُّب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء لدى العينة .و�أظهرت نتائج درا�سة
بوتوف�سكايا ولت�سينكو وتكات�شوك ()Butovskaya, Lutsenko and Tkachuk, 2012
�أن �أكرث �سمات ال�شخ�صية تن ُّب�ؤًا ب�سلوكيات اال�ستقواء لدى الطلبة كانت الع�صابية واالنطواء
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تو�صيات الدرا�سة
تو�صلت �إليها الدرا�سة احلال ّية يو�صي الباحثان مبا يلي:
من خالل النتائج التي ّ
 .1عمل الربامج الإر�شادية لطلبة املدار�س من امل�ستقوين و�ضحايا اال�ستقواء على حد �سواء،
بحيث تر ِّكز هذه الربامج على تخفيف ِح َّدة �سلوك اال�ستقواء لدى الفئة الأوىل ،والتدرب
على كيفية مواجهة اال�ستقواء لدى الفئة الثانية.
 .2االهتمام بتوعية الطلبة من خالل الإذاعة املدر�سية وجمال�س الطلبة والآباء ب�ضرورة
الرتكيز على توجيه الطالب نحو االبتعاد عن ممار�سة �سلوكيات اال�ستقواء.
� .3ضرورة تفعيل اجلهات الرقاب ّية وت�أ�سي�س املحاكم الإلكرتونية التي تخت�ص ب�ش�أن اجلرائم
املعلوماتية ،وكل ما يجري على الواقع الف�ضائي .فالعامل الرقمي ال يعي�ش مبعزل عنا ،بل
بتنا نعاي�شه ون�شهد �آثاره علينا بجالء كل يوم.
 .4تقوية جانب ال�شخ�ص ّية املتع ّلق بالطالب الذي �أ�شارت �إليه هذه الدرا�سة والذي من �ش�أنه �أن
يح ّد من �سلوك اال�ستقواء ال�شائع يف كل مدر�سة بالرجوع �إىل نتائج الدرا�سة احلالية.
ُ
الدرا�سات املقرتحة
 �إجراء درا�سة حول �أثر برنامج تدريبي يف تخفي�ض م�ستوى �سلوك اال�ستقواء لدى طلبة املرحلةاملتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية.
 �إجراء درا�سة حول �أثر برنامج تدريبي يف تنمية �أ�ساليب مواجهة �سلوك اال�ستقواء لدى طلبةاملرحلة املتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية.
 �إجراء درا�سات نف�سية دقيقة فيما يخ�ص باال�ستقواء الرقمي وارتباطه الوثيق بالتكنولوجيامن حيث املتغريات املعا�صرة واحلديثة للإ�سهام يف احل ّد من ات�ساع هذه الدائرة يف �أو�ساط
العامل االفرتا�ضي.
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واملقبولية.
كما يت�ضح � ً
أي�ضا من نتائج حتليل االنحدار عدم قدرة املتغريات املدر�سية (التح�صيل
الدرا�سي ،وال�صف الدرا�سي) يف التن ُّب�ؤ ب�سلوك اال�ستقواء ،ومل تف�سر �أي منهما �أي ن�سبة ذات
داللة �إح�صائية يف �سلوك اال�ستقواء لدى الطالب.
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