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 وعالقته الطلبة نظر وجهة من البيت آل جامعة طلبة لدى ستقواءاال

 .تالمتغيرا ببعض
 

       *حممود مقدادي.د                                                                  

                                                                               **صاحل الشرفات. د                                                                                                  
                ***ري اخلوالدهتيس .د.أ                                                              

 الملخص
 نظر وجهة من البيت آل جامعة طلبة لدى ستقواءاال مستوى فعر  ت إلى الدراسة هذه هدفت

 ومكان والكلية، الجنس، لمتغيرات تبعا   االستقواء مستوى في الفروق فتعر   وكذلك الطلبة،
 وجرى فقرة،( 63) على اشتملت ؛استبانة أعدت الدراسة هدف ولتحقيق والمعدل، ،السكن
 نأ النتائج تأبرز و  ،وطالبة طالب( 633) من الدراسة عينة وتكونت ،وثباتها صدقها من التحقق

 ،كافة المجاالت في عامة بصورة منخفضا   كان البيت آل جامعة طلبة لدى ستقواءاال توىمس
 لمتغير تعزى الطلبة استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وبينت

 لصالح ؛السكن مكان ولمتغير العلمية، الكليات لصالح ؛الكلية ولمتغير ،الذكور لصالح ؛الجنس
 .دنىاأل المعدل طلبة لصالح ؛التراكمي المعدل ولمتغير ينة،المد سكان

 
 .البيت آل جامعة الطلبة، ستقواء،اال: المفتاحية الكلمات

 .األردن -كلية العلوم الرتبوية   -آل البيت  جامعة -سم قسم اإلدارة الرتبوية واألصول يف قمشارك  أستاذ *
 .األردن -كلية العلوم الرتبوية   -جامعة آل البيت  - سم قسم اإلدارة الرتبوية واألصوليف ق مشارك أستاذ **
 .األردن -العلوم الرتبوية كلية   -جامعة آل البيت  -قسم اإلدارة الرتبوية واألصول يف قسم  أستاذ ***
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  :الدراسة مقدمة .1
القوانني اخلروج على  :ولعل من أبرزها وم العديد من التحديات والتغريات؛تواجه اجلامعات الي

على  ا  سلبيزمالئهم، وهذا بدوره انعكس  ستقواء الطلبة علىمات، وعدم االكرتاث واملباالة، واوالتعلي
وأصبحت مثل  وبالتايل على حتصيل الطلبة، ومستوى أدائهم داخل اجلامعات،سلوك الطلبة وتصرفاهتم، 

عف من مسؤولياهتا جتاه يح، وتضاعن مسارها الصح فشيئا   هذه التحديات هتدد اجلامعات، وتبعدها شيئا  
ن تؤدي اجلامعات دورها يف تنمية الطلبة، الطلبة األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف كل شيء من أجل أ

وتعمق لديهم قيم املواطنة، وتكسبهم العادات واملهارات واالجتاهات الضرورية اليت تسهم بدورها يف بناء 
 . بة بأنفسهمالوطن ومتاسك ابنائه، وتعزز ثقة الطل

ليم الذي يؤهلهم خلدمة للطلبة ومسؤولة عن إعدادهم اإلعداد الس ومبا أن اجلامعات حاضنة
من اء، تدعو إىل احملبة واألفهي معنية بتأمني بيئة جامعية آمنة خالية من العنف واالستقو  جمتمعاهتم؛

البعد عن مظاهر العنف خر و أي اآلر ثقافة الدميوقراطية اليت تدعو إىل احلوار واحرتام الر والسالم، وتنش
 .واالستقواء

بة واملودة والتعاطف بني الطلبة أنفسهم، والطلبة ومدرسيهم، وتسود يف البيئة اجلامعية اآلمنة احمل
وألسباب متعددة هناك العديد من الطلبة الذين  ات والقوانني والتقاليد اجلامعية،ىل االلتزام بالتعليموتدعو إ

اإليذاء بطريقة مباشرة كاإليذاء : مثل ؛زمالئهم ويتعمدون اإليذاء مبختلف أشكاله يسيئون التعامل مع
نشر اإلشاعات واملزاح  :مثل فظي، وقد حيدث بطريقة غري مباشرة؛أو الل ،أو على املمتلكات ،اجلسدي

وهو  هدف؛املؤذي، واإلقصاء االجتماعي، واإليذاء يف العالقات العامة، وفرض العزلة على الشخص املست
 (.Olweus, 1995)ما يسمى باالستقواء 

مؤشرات التعاون واملشاركة واملنافسة احلرة والعمل املنتج، يف حني  يظهر التفاعل اإلجيايب بني الطلبة
مظاهر االستقواء والسلوكات العدوانية، وهذا يعين أن البيئة التعلمية اليت ال توفر  يظهر التفاعل السليب
ن ة تولد لديهم القلق والتوتر واإلحباط يف عالقاهتم االجتماعية باآلخرين، وهذا ماألمن االنفعايل للطلب

وعلى النقيض من  رهم بالنقص، وفقدان الثقة بالذات،درجة تركيزهم وشعو  شأنه أن يرتك تأثريات سلبية يف
قادرين على  املكافآت اخلارجية ختتفي، ويكونونذلك فإنه حينما يشعر باألمان احلقيقي فإن حاجاهتم إىل 

جزء من بيئة منسجمة ومتناغمة تفرز نتاجات نوعية قادرة  تحديات، وحتمل املسؤولية، ويكونونمواجهة ال
 (.5002 العبادي،)على التفكري واإلنتاج 
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واتل عليهم نبأ ": قال تعاىل القتل؛ منها شكال كثرية من االستقواءار القرآن الكرمي إىل أشوقد أ
قال إمنا يتقبل اهلل من  قتلنكبا قربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر قال ألقر  ابين آدم باحلق إذ 

هم يف صابعتغفر هلم جعلوا أين كلما دعوهتم لوإ": ، واإلعراض عن احلق؛ قال تعاىل(57: املائدة) "املتقني
ويصنع الفلك ": ، والسخرية؛ قال تعاىل(7: نوح) ءاذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا استكبارا

: هود) "ه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرونوكلما مر عليه مأٌل من قوم
وا يها الذين ءامنوا ال تكونوا كالذين ءاذوا موسى فربأه اهلل مما قاليا أ": ، ونشر الشائعات؛ قال تعاىل(38

 . (69 األحزاب،) "وكان عند اهلل وجيها  
إساءة استخدام  بشكل عام بأنه( البلطجة، املشاغبة) "Bullyin"االستقواء ويعرف مفهوم 

القوة، ويع رف االستقواء بأنه سلوك عدواين يتضمن اإليذاء اجلسمي، أو اللفظي، أو اإلذالل بشكل عام، 
، واآلخر ضحية "Bully" ويتنج عن عدم التـكافؤ يف القـوى بني فردين يسـمى األول مستقويا  

"victim" Juvonen, Graham, & shuster, 2003))،  البدايات كان االستقواء ويف
أصبح يتضمن العدوان غري املباشر ، وتطور املفهوم و أنه هجوم مباشر جسدي أو لفظييعرف ب

الذي يتضمن تدمري عالقات الفرد مع األقران، وهو العدوان املوجَّه للعالقات، ، (االجتماعي والنفسي)
 (.Smith, 2004)ير الذايت للفرد ويشتمل تدمري التقد
ىل الوقت اإلنسان على وجه األرض وما زال إ موجود منذ وجود "Bullying"واالستقواء 

 احلاضر ويف مجيع البيئات، فهو حيدث يف العمل، ويف البيت، وميكن أن حيدث يف بيئة املدرسة، وال بد من
لقوى اجلسمية والنفسية بني املستقوي والضحية، عدم التوازن يف ا: هية عناصر يف االستقواء؛ توافر ثالث

 (.Olweus, 1995) والقصد ونية اإليذاء، والتكرار
ويعد االستقواء أحد أشكال التعدي الذي قد يرقى إىل مستوى العنف، فكل عنف حيوي بداخله 

لبدنية استقواء، أما االستقواء فليس بالضرورة أن يؤدي إىل عنف، فاالستقواء يتضمن بعض اجلوانب ا
شكال وبالتايل يعد شكال  من أ ،والنفسية، يف حني أن العنف يقتصر على اجلوانب البدنية يف املقام األول

، كالري،  سوليفان) ا  ن كل عنف عدوان وليس كل عدوان بالضرورة عنفالعدوان، وهلذا ميكن القول إ
 (.5007سوليفان، 

ارسون سلوك وهم الذين مي: فئات؛ املستقوونفراد املشرتكون بسلوك االستقواء يف ثالث ويصنف األ
: واملتفرجون ون للسلوك االستقوائي بشكل متكرر،وهم الذين يتعرض: والضحايا االستقواء على غريهم،

 (.Cowie & Hutson, 2005)وهم الذين يشاهدون ويالحظون سلوك االستقواء 
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الشكل : ؛ منهادة لالستقواءشكاال  عديم ا أشكال التعدي وإساءة استخدام القوة فقد تبني أأ
ويتضمن السخرية  تضمن ما يتلفظ به الفرد ويسيء لآلخرين، واالستقواء االجتماعي؛وي اللفظي؛

تهديد ويتضمن القتل والضرب وال واالشاعات املغرضة ووالتحقري واإلهانة، واالستقواء املادي؛واالستهزاء 
آراء  ويتضمن رفض فكرة و لفكري؛تقواء اواالس واالستيالء على ممتلكات اآلخرين دون وجه حق،

 القضاة،) رائهمعدم السماح لآلخرين بالتعبري عن آجبار على اعتناق فكرة معينة، و اآلخرين، واإل
5005.) 

، وحث املسلمني عليه ورغبهم فيه، فهو مصدر كبريا    سالم موضوع األمن اهتماما  وىل اإلأوقد 
ثارة العداوة والكراهية يف اجملتمع كل السلوكيات اليت تؤدي إىل إاطمئناهنم، وحذر اإلسالم من  استقرارهم و 

 .(5005القضاة، )التجسس واالستهزاء والظن السيء ومن هذه التوجهات حترمي الغيبة والنميمة و 
ن سلوك االستقواء فقد يكو  سرية وغريها،وتتضمن عوامل فردية وأ ؛قواء عديدةسباب االستوأ

ميارس عليه  ن الفرد الذيم به الفرد عندما يشعر بامللل، أو العتقاد بعض األفراد أيقو و شيئا  تصرفا  طائشا  أ
بسلوك  ن من يقوملق أو عدم السعادة أو أىل القاالستقواء يستحق ذلك، وقد يكون االستقواء إشارة إ

نقص املهارات االجتماعية ن خصائص الضحية كاخلجل و االستقواء قد وقع ضحية لالستقواء، كذلك فإ
 (.Atkinson & Hompy, 2002)قد جتعله عرضة لألستقواء  اءصدقوقلة األ

استخدام القوة وإهانة  نشعر الوالدان األبناء أسلوك االستقواء فقد ي   ولألسرة دور يف حدوث
وقد يتعدى موقف  ذي يعزز هذا السلوك السليب لديهم،مر الاآلخرين وإذالهلم أساليب سلوكية مقبولة، األ

دوار املشاركني، وقد الذين يقومون بأدوار مهمة تسمى أ ليشمل املتفرجني، ؛ملستقوي والضحيةاالستقواء ا
 ,0996Salmivalli, Lagerspetz)توصل سامليفايل والقريسبيتز وجبوركوفست واستريمان وكوكيانني 

Bjorkqvist, Osterman & Kaukiainen, ) عند حتليلهم ( 5008، جرادات(الوارد يف
قي على سلوك االستقواء ن كثريا  من الطلبة يقومون بأدوار تبتفرجني يف مواقف االستقواء إىل أت املالسلوك

و مساعدين، وبعضهم ينسحبون من موقف كمعززين أ  فبعضهم يتصرفون بدال  من أن متنع حدوثه،
صمتهم  ستقواء ألنفأولئك يسمحون باستمرار سلوك اال ظاهرون بأهنم ال يرون ماذا حيدث،االستقواء ويت

فهناك من  يعين املوافقة، وهذا اليعين أن كل املتفرجني يعملون بطريقة أو بأخرى على تقوية هذا السلوك؛
 .ن الضحيةيقوم بدور املدافع ع
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م عن احملاظرات، ىل تغيبهدي إستقواء يف اجلامعات نتائج سلبية تنعكس على الطلبة وتؤ ولال
االمر وينسحب الطالب من اجلامعة أو ينعزل أو د يزداد ، ويقل تقدريهم لذاهتم، وقوتنخفض معدالهتم

 .يقدم على االنتحار أو القتل
لعمل على معاجلتها قبل قع على اجلامعة مسؤولية التعامل مع حالت العنف واالستقواء واوت
 ن تسمع من الضحية، وتدين سلوك االستقواء حبق الطلبة املستقوين، وتستنكر سلوكهم وترفضهتفاقمها وأ

الزمة، وتفعل دور اإلرشاد اجلامعي والتوعية من أجل جانب الضحية، وتتخذ العقوبات الإىل قف وت
 .ه يف اجلامعاتشكالالتخلص من مظاهر االستقواء وأ

وتشري الدراسات إىل أن الطالب ال ينمو منوا سليما  إأل إذا توافرت له بيئة تعلمية مليئة باملثــريات 
 (.5007قطامي، )على تنمية قدراته اجلسمية والنفسية واالجتماعية والعقلية  اليت تغـــذي طاقاته، وتعمل

فإن تلك  الرتبوية يف بناء شخصية املتعلم للدور اجلوهري الذي تضطلع به املؤسسات ونظرا  
قصور، أو اخللل سواء يف واسرتاتيجياهتا لتلمس مواضع ال ؤسسات مطالبة بإعادة تقييم خططهاامل

ي تتم عمليات التعلم بأجواء عامرة بالدفء، واالحرتام املتبادل، والعمل التعاوين ياهتا أمدخالهتا أو عمل
وقد  ،(5003القداح وعربيات، ) البناء، وحينها ميكن أن تتالشى مظاهر السلوك العدواين لدى املتعلمني

 .دراسةىل الوقوف على حقيقته لذا جاءت هذه القواء ينتشر يف اجلامعات، وحباجة إأصبح االست
 :الدراسةمشكلة  .2

اجلامعات يف الوقت احلاضر من تغريات سريعة يف اجملاالت كافة، وخباصة ما تشهده  إن ما تشهده
م من مظاهر العنف واالستقواء اليت ميارسها طلبة اجلامعات فتح الباب على مصراعيه أمام الباحثني للقيا

 . تها، وتعرف درجة انتشارها يف اجلامعاتللوقوف على حقيق ةهر بدراسات تكشف عن واقع هذه الظا
. ردنة آل البيت يف األمن هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن واقع االستقواء لدى طلبة جامع

معة ستقواء لدى طلبة جاما مستوى اال: ذه الدراسة بالسؤال الرئيس اآليتوبعبارة أبسط تتمثل مشكلة ه
 ؟آل البيت من وجهة نظر الطلبة

 :راسةالد أهداف .3
معة آل البيت من وجهة نظر ىل تعرف مستوى االستقواء لدى طلبة جاهدفت هذه الدراسة إ

ومكان السكن، واملعدل  ء تبعا ملتغريات اجلنس، والكلية،الفروق يف مستوى االستقواوتعرف ، الطلبة
  .الرتاكمي
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 :أسئلة الدراسة .4
 :جتيب الدراسة عن األسئلة اآلتية

معة آل البيت من وجهة نظر الطلبة على زمالئهم يف جا تقواء الذي ميارسهمستوى االسما . 0. 4
 ؟الطلبة

ـ هل خيتلف مستوى االستقواء الذي ميارسه الطلبة على زمالئهم يف جامعة آل البيت من وجهة  5 .4
 اجلنس، والكلية، ومكان السكن، واملعدل الرتاكمي؟: نظر الطلبة تعزى ملتغريات

معة آل البيت من وجهة الطلبة من قبل زمالئهم يف جا تقواء الذي ميارس علىما مستوى االس. 3. 4
 ؟نظر الطلبة

الطلبة من قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت من  ـ هل خيتلف مستوى االستقواء الذي ميارس على 4 .4
 ؟، ومكان السكن، واملعدل الرتاكمياجلنس، والكلية: وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغريات

 :الدراسة ةأهمي .5
 :األمهية النظرية .0. 2

طلبة ، كما تنبع أمهيتها من أمهية فئة االستقواء الذي ميارستنبع أمهية الدراسة من أمهية موضوع 
 الدراسات اليت أوائل من كوهنايف  ظهر أمهيتها وت، ميارسه الطلبةالذي  مستوى االستقواءمن حيث  اجلامعة
 قاعدة متثل كما ،لواقع االستقواء ميدانيا   تشخيصا   تقدمو  ،امعاتطلبة اجل لدى االستقواءموضوع  تناولت

فادة منها يف معرفة التغريات اليت تطرأ على هذا املوضوع، وتقدم مزيدا  من املعرفة اإل ميكن أولية معلومات
 .عن موضوع االستقواء لدى طلبة اجلامعة

 :األمهية التطبيقية. 5. 2
للقائمني على اجلامعات واملؤسسات الرتبوية للتعامل مع  رجعياتامل إحدى تشكل أن ميكن. 0. 5. 2

 .ووضع الربامج الوقائية والعالجية لسلوك الطلبة ،موضوع االستقواء عند إعداد طلبة اجلامعات
من املؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة اجلامعات األردنية، ووزارة التعليم العايل، ووزارة الرتبية . 5. 5. 2

 .موضوع االستقواء، واملؤسسات املعنية بقطاع الشباب ليتمكنوا من التعامل مع والتعليم
 :حدود الدراسة ومحدداتها. 3

 :اقتصرت حدود هذه الدراسة على اآليت
 .اقتصرت هذه الدراسة على طلبة جامعة آل البيت: حدود بشرية. 0. 6
 .اقتصرت هذه الدراسة على جامعة آل البيت: حدود مكانية. 5. 6
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ول من العام الدراسي ه الدراسة خالل الفصل الدراسي األطبقت هذ: حدود زمانية. 3. 6
5004/5002. 

خدمت لغايات مجع تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة صدق األداة اليت است: حدود منهجية. 4. 6
 .وصدق وموضوعية استجابة أفراد العينة على فقراهتا بيانات الدراسة،

وعالقته ببعض  االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة: حدود موضوعية. 2. 6
 .املتغريات

 :مصطلحات الدراسة. 7
ستخدام الفعل، حبيث يتم توجيه األذى إىل الرغبة يف اإليذاء ويتم التعبري عنها با: االستقواء

دون سبب كرب، يقومون هبذا االعتداء بشخص من شخص آخر أو جمموعة أشخاص يتسمون بقوة أ
 (.Rigby, 2002)ويتكرر هذا التعدي مع قدر كبري من الشعور باالستمتاع 

يوقع به األذى اجلسمي أو بأنه السلوك الذي يـمارسه أحد الطلبة ضد زميله و  :جرائيا  ويعرف إ
 .داة الدراسةويقاس بدرجات قيمية لفقرات أ عكس؛و الالنفسي أ

 :الدراسات السابقة. 8
 ؛حدثدم إىل األقوهي مرتبة من األ ،وضوع االستقواءلدراسات املرتبطة مبجرى تناول عدد من ا

 :يتوذلك على النحو اآل
 ,Bollmer, Milich, Harris & Maras" )بوملر وميليش وهاريس وماراس"أجرى 

( 99)لى عينة تكونت من ع داقة يف ختفيض السلوك االستقوائيدراسة تناولت أمهية ودور الص (2005
طلب منهم عمل صداقات محيمة من  سنة، ةعشر  تراوحت أعمارهم من عشر إىل ثالث ريكا،مطفال  يف أ

ة احلميمة تقلل من حدة السلوك ن الصداقأقراهنم، وكان من نتائج الدراسة أجل محايتهم من استهداف أ
سلوك للقلة األصدقاء، وانعزال الطفل عن اآلخرين، جيعل من الطفل ضحية ألقرانه وعرضة و  االستقوائي،
 .االستقوائي

دراسة بعنوان أشكال سلوك العنف يف املدارس ( 5006ارة الرتبية والتعليم يف األردن، وز )وأجرت 
مدرسة من مدارس وزارة الرتبية ( 588)احلكومية يف األردن، اشتملت الدراسة املسحية على عينة مقدارها 

النمط  لعشوائية الطبقية، وقد توصلت الدراسة إىل أنوالتعليم بأقاليمها الثالثة، ومت اختيار العينة بالطريقة ا
: عنف من طالب لطالب حيث جاء باملرتبة األوىل، ومتثل باألشكال اآلتية األول من العنف املدرسي

استخدام األلفاظ البذيئة، واملشادات اجلماعية بني الطلبة، االعتداء بالضرب على الزمالء، ويليه عنف 
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أثناء احلصة الدراسية، ويف املرتبة الثالثة جاء يف ة الثانية، ومتثل بالشغب والصراخ طالب على معلم يف املرتب
عنف املعلم على الطالب، ومتثل باستخدام األلفاظ غري الالئقة حبق الطالب مثل الشتم والتحقري، وقد 
 أظهرت النتائج وجود اختالف يف مستوى شيوع أشكال سلوك العنف املدرسي يعزى لكل من متغري

املرحلة واجلنس وحجم املدرسة يف العنف املدرسي بني الطلبة، ومل تظهر اختالفات تعزى ملتغري املوقع، 
ركز وكانت نسبة تكرار سلوك العنف يف املدارس الواقعة يف املدن أعلى من املدارس الواقعة يف الريف، وت

حتتوي على املرحلتني األساسية انت نسبة تكرار العنف يف املدارس اليت العنف يف النمط األول، كما ك
، أعلى من املدارس األساسية أو املدارس الثانوية، وكذلك املدارس ذات احلجم الصغري (املشرتكة)والثانوية 

أكثر من املدارس الكبرية واملدارس املتوسطة، كما أن العنف يف مدارس الذكور ( طالب( 200)أقل من )
 :هي ؛طة، وأشارت الدراسة إىل أن األسباب املؤدية لسلوك العنفأعلى من مدارس اإلناث واملدارس املختل

املزاج، و تأثري شلة الرفاق، و ضعف التحصيل الدراسي، و الظروف والعوامل األسرية واملعيشية السيئة، 
 . ضعف العالقة بني املدرسة واألهلو واالستهتار من قبل الطلبة، 

دراسة  (Frisen, Jonsson & Persson, 2007" )فريسن وجونسون وبريسون"جرى وأ
ىل االستقواء، والطرق  االستقواء، ومعرفة سبب تعرض األطفال إىلتعرف األاسباب اليت تودي إىل هدفت إ

 ا  مراهق( 009)على ريت يف والية غوتنربج يف السويد أجوا ستقواء،ساليب اليت ميكن إتباعها لوقف االواأل
من الطلبة مت %( 39)ن وقد بينت الدراسة أ، سنة( 07.0)، مبتوسط عمري (طالبة 70و ا ،طالب 48)

أهنم قاموا باالستقواء على %( 58)اإلستقواء عليهم خالل السنة الدراسية يف بعض األوقات، وقال 
ىل وقت، والسبب الذي يدفع املستقوي إبأهنم كانوا ضحايا ومستقوين بنفس ال%( 03)اآلخرين، وقال 

هو : ستقواءه، ومن أكثر األسباب اليت تسهم يف وقف االيره لذاتالسلوك االستقوائي هو اخنفاض تقد
 .نضج املستقوي، ورفع تقدير الذات للضحية وزيادة ثقته بنفسه

ف العالقة بني فئات تعر  دراسة هدفت إىل يف األردن ( 5009، الصرايرة، قطامي)وأجرى 
دد من املتغريات مثل ظل وجود ع واجلنس والتفاعل بينهما، يف( ضحايا وحمايدينمستقوين و )االستقواء 

وتقدير الذات، واملزاج، والقيادية، والتحصيل الدراسي، بني العالقات األسرية، والعالقات االجتماعية، 
الذات،  ىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرسنة، وتوصلت الدراسة إ( 06-04)عمرالطلبة من 

بينما حصل الطلبة احملايدون لدرجات يف تقدير الذات، دىن افحصل الطلبة من ضحايا االستقواء على أ
ات داللة إحصائية يف كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذ،  على الدرجات مث تالهم فئة املستقوينعلى أ

طلبة املستقوين والضحايا، بينما سرية، حيث بينت النتائج تدين العالقات االسرية لدى الالعالقات األ
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ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف العالقات د احملايدين، كما أا عنظهرت ارتفاعهأ
كشفت  تقوين، كمااالجتماعية، حيث كانت متدنية لدى الطلبة الضحايا، ومرتفعة عند احملايدين واملس

هرت فروق ظقد أما بالنسبة ملتغري القيادية فنتائج الدراسة أن فئة الضحايا أكثر سلبية يف احلالة املزاجية، أ
، وانعدام هذه املهارات القيادية ين وامتالكهم للمهارات القياديةذات داللة إحصائية لصاحل الطلبة املستقو 

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية الضحايا، أما متغري التحصيل الدراسي فقد أعند الطلبة 
 .الطلبة الضحايا على منألصاحل الطلبة املستقوين، فقد كان حتصيلهم الدراسي 

 (Bacchini, Esposito & Affuso, 2009) "باكشيين وسبيسيتو وافسو"جرى وأ
ىل فحص العالقة بني االستقواء املدرسي وجوانب خمتلفة من البيئة احلضرية واملدرسية اليت إدراسة هدفت 

خلطر داخل احلي حساس باالنتماء للمجتمع، والتعرض حلاالت من العنف وااإل: مثل ؛يعيش فيها الطلبة
وتكون جمتمع الدراسة  اورين، وتصورات البيئة املدرسية،ومع اجملاورين، والتصورات حول سالمة احلي واجمل

يطاليا من طلبة الصف السابع والعاشر والثالث بإ" Ercolano" ركوالنويف منطقة أ مشاركا  ( 734)من 
ن الدور تعدد املتغريات، وأظهرت النتائج أم عشر، ومت حتليل نتائج الدراسة باستخدام حتليل التباين

االستقوائي ارتبط بشكل كبري مع تصورات املشاركني لتعرضهم حلاالت من اخلطر والعنف داخل احلي 
 لالستقواء والضحايا يرجحون خربهتم هم مع املدرسني وزمالئهم املمارسنيالذي يعيشون فيه، ومدى عالقت

عيشون فيه، وتصوراهتم سلبية لعالقتهم مع املعلمني، واقرتحت حلاالت من العنف واخلطر للحي الذي ي
ىل اجملتمع واجلريان واحلي الذي يعيش فيه ت اسرتاتيجية تتجاوز غرفة الصف إالدراسة احلاجة لتدخال

 . الطلبة
دراسة  ,Chi-hung & hing-kwan) 5009) "تشاي هنج وهنج كوان"جرى وأ

نج كونج ويف الستقواء املدرسي لدى طلبة املداس الثانوية يف هو ىل اختبار العالقة بني الضغط واإهدفت 
وتكونت عينة الدراسة من  االستقواء داخل البيئة املدرسية، سرتاتيجة مقرتحة ملنعضوء ذلك سيكون هناك إ

، وجرى استخدام أداتني (ناثإ 040، وذكور 500)من طلبة املرحلة الثانوية؛ منهم  طالبا  ( 340)
بالضغط يف  كثر شعورا  ، والثانية لقياس االستقواء، أظهرت نتائج الدراسة أن اإلناث ألضغطوىل لقياس ااأل

األسرة، وتعرضن إىل استقواء اجتماعي أكثر من الذكور، وأظهرت النتائج أن الضغظ الشخصي والضغظ 
 .بني األشخاص عوامل تقود إىل االستقواء، وأن اإلناث لديهم ميل إىل االستقالل عن األسرة

دراسة هــدفت إلــى الكشــف عــن العالقــة بــني الــذكاء االجتمــاعي ( 5000 ،الزعيب(وأجرى 
لـدى الطلبــة العــاديني ( اجلسـدي، واللفظـي، والغضـب، والعدائيـة)والسلوك العدواين بأشكاله األربعة 
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وطالبة من املتفـوقني مـن  طالبا  ( 062)ديني، ووطالبــة مــن العــا طالبــا  ( 068)واملتفــوقني، وشــملت العينــة 
لقياس السلوك العدواين  ا  طلبـة الصـف العاشـر فـي ثـالث منـاطق فـي األردن، واستخدمت الدراسة مقياس

 مقياس لقيـاس الـذكاء االجتمـاعي،، كمـــا تـــم تطـــوير واستخدام (0992)الذي طوره سواملة وحـــداد 
من العـاديني، فـي حـني كـان الطلبـة  أن الطلبـة املتفـوقني كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا  وأظهـرت النتـائج 

وكشفت النتائج عن وجـود عالقـات . من املتفوقني ولفظيا   جسديا   وعدوانا   عدوانيا   العـاديون أكثـر سـلوكا  
ــني الـــذكاء االجتمـــاعي  والســـلوك العـــدواين ككـــل، وشكلي العدوان ارتباطيـــة ســـالبة دالـــة إحصـــائيا بـ

بـــني الـــذكاء  وظهـرت عالقـة ارتباطيـة ســـالبة دالـــة إحصـــائيا   واللفظـي عنـد الطلبـة العـاديني،اجلسدي، 
 .االجتمـــاعي والعـــدوان اللفظـــي عنـــد املتفـــوقني

دراسة هدفت  ( ,5005Klein, cornell & konold) "كلني وكورنل وكنولود"جرى وأ
من ( 3687)وتكونت العينة من  إىل اختبار ارتباط خصائص املناخ املدرسي اإلجيايب باستقواء الطلبة،

ملسح االستقواء املدرسي، وأشارت النتائج إىل أن املناخ  داة الدراسةطلبة املدارس الثانوية، وطبقت أ
 (. االستقواء)يف منع سلوك الطلبة اخلطر   مهما  ن يكون عامال  املدرسي اإلجيايب ميكن أ

 دراسة هدفت إىل تقدمي تصور شامل للنظرة اإلسالمية حنو مقومات( 5005 ،القضاة(جرى وأ
ف تعر  من حيث أشكاله ومناذجه وآثاره، و البيئة املدرسية اآلمنة، والنظرة اإلسالمية حنو سلوك االستقواء 

سة من وجهة نظر املعلمني ومدى انتشار ظاهرة االستقواء يف املدر  البيئة املدرسية اآلمنة مدى توفر مقومات
ساسية العليا واملرحلة الثانوية يف مدارس مجيع املعلمني وطلبة املرحلة األ تكون جمتمع الدراسة من والطلبة،

 معلما  ومعلمة،( 580)طالب وطالبات، و( 802)عينة ممثلة تكونت من حمافظة عجلون، ومت اختيار 
مقومات  لقياس ةالثاني، و وىل لقياس سلوك االستقواءأهداف الدراسة قام الباحث ببناء أداتني، األق ولتحقي

منط سلوك االستقوائي كانت على على نسبة للالبيئة التعليمية اآلمنة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أ
ة متوسطة، مث تاله منط وكانت تقديرات املعلمني والطلبة بدرج( طالب حنو طالب)االستقواء املوجه من 

حصائية عند مستوى ، وظهرت فروق ذات داللة إ(و طالبمعلم حن)، مث منط (من طالب حنو معلم)
صاحل الذكور واملستوى لعلى كافة املتغريات؛  يف مدى انتشار السلوك االستقوائي (α=0.02)الداللة 

اط منوك االستقوائي على كافة األ مدى انتشار السلظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بنيالثانوي، وأ
 .منةومدى توافر مقومات البيئة اآل

دراسة هدفت اىل الوقوف على القدرة التنبؤية للبيئة التعلمية ( 5003القداح وعربيات، )جرى وأ
وع املدرسة يف ظهور حاالت االستقواء لدى طلبة املدارس اخلاصة، وارتباطها مبتغريات املنطقة، واجلنس، ون
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وطالبة مت اختيارهم بالطريقة الطبقية  طالبا  ( 0.297)وتكونت عينة الدراسة من  ،(، غري خمتلطةخمتلطة)
خاصة بالبيئة  :إحدامها ؛وقد طور الباحثان أداتني جلمع البيانات لعشوائية يف ضوء متغريات الدراسة،ا

ة إحصائية بني وجبة ذات داللبظاهرة االستقواء، وقد أفرزت النتائج عالقة ارتباطية م :التعلمية، والثانية
االستقواء، وقدرة تنبؤية للبيئة التعلمية يستدل هبا على تلك الظاهرة، كما أظهرت عالقة البيئة التعلمية و 

بني كل من متغريات املنطقة واجلنس، ونوع املدرسة وظاهرة االستقواء بدرجات  ارتباطية دالة إحصائيا  
القدرة التنبؤية هلذه املتغريات؛ إذ كانت عالية ملتغري املنطقة، وضعيفة متفاوتة، وكشفت النتائج عن تباين يف 

 .للجنس، يف حني مل يظهر ملتغري نوع املدرسة أي مسامهة تنبؤية
حداث االستقواء لدى هدفت إىل تقييم أ دراسة (Yerlikaya, 2014) "يريليكايا"وأجرى 

ومت استخدام طريقة املسح يف هذه  ،ستوى الصفيطلبة املرحلة الثانوية يف ضوء نوع املدرسة واجلنس وامل
من الذكور امللتحقني ( 007)ناث، ومن اإل( 96)، طالبا  ( 530)الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

وأشارت  ،5004-5003ول من العام الدراسي طقة فاتسا برتكيا خالل الفصل األباملرحلة الثانوية يف من
شارت جنس، وبالنسبة لنوع املدرسة فقد أفات لالستقواء تعزى للىل عدم وجود اختالنتائج الدراسة إ

اعية املدارس الصن لالستقواء من املدارس األخرى، وأن طلبة كثر ميال  النتائج إىل أن طلبة الثانوية التجارية أ
لدى  كثر انتشارا  إىل أن االستقواء أ يضا  ، وأشارت أخرىتعرضوا للتخويف واالستقواء أكثر من املدارس األ

 .خرىبة الصف الثاين عشر من الصفوف اآلطل
 :التعقيب على الدراسات السابقة. 0.8

د بعضها يني الطلبة يف املدارس، باإلضافة إىل تأكمجعت الدراسات السابقة على وجود استقواء بأ
ية ويف السابقة يف املنهج وقد استفاد الباحثون من الدراساتأن موضوع االستقواء أصبح يؤرق اجملتمعات، 

يف حني متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات  واملقارنات مع الدراسات السابقة، داة الدراسة،تطوير أ
ات ويف حدود علم السابقة بتناوهلا موضوع االستقواء لدى طلبة اجلامعات، وعالقته بعدد من املتغري 

  .ردنيةملوضوع االستقواء يف اجلامعات األية دراسة الباحثني مل جتر أ
 :منهجية الدراسة وإجراءاتها. 9

ة وتنفيذها، من حيث منهج الدراسة، تضمن هذا اجلزء اإلجراءات اليت تتعلق بتصميم الدراس
دراسة، والتحقق من صدقها وثباهتا، باإلضافة اىل إجراءات وأداة ال وحتديد جمتمع الدراسة، وعينتها،

 .راج النتائجواملعاجلة اإلحصائيـة اليت استخدمت يف استخ الدراسة،
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 :منهج الدراسة. 0. 9
جبمع البيانات عنها  ،حليلي الذي يقوم على وصف الظاهرةاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي الت

املؤثرة فيها باستخدام ىل فهم الظاهرة املدروسة، واملتغريات ط بني مدلوالهتا، للوصول إوتبويبها وحتليلها والرب
 .االستبانة

 :جمتمع الدراسة. 5. 9
 طالبا  ( 06368)وبلغ حجم اجملتمع ة من مجيع طلبة جامعة آل البيت، تكون جمتمع الدراس

 .5002\5004 للعام الدراسي إلحصائيات القبول والتسجيل يف جامعة آل البيت وفقا   (وطالبة
 :عينة الدراسة. 3. 9

بقية العشوائية، جمتمع الدراسة بالطريقة الط اختريت عينة الدراسة من طلبة جامعة آل البيت يف
 ع عينة الدراسة حسب اجلنس، والكلية،توز ( 0)رقم ويبني اجلدول  وطالبة؛ طالبا  ( 300)حيث بلغت 

 .ومكان السكن، واملعدل الرتاكمي
 0جدول 

 ع عينة الدراسة وفق متغريات اجلنس والكلية ومكان السكن واملعدل الرتاكميتوز 
 العدد مستويات املتغري املتغري

 اجلنس
 056 ذكر
 074 أنثى

 78 علمية الكلية
 555 إنسانية

 050 مدينة مكان السكن
 080 قرية

 املعدل الرتاكمي

 30 متوسط
 044 جيد

 96 جدا   جيد 
 30 ممتاز

 :أداة الدراسة .4. 9
تضمنت استخدمت الدراسة االستبانة بوصفها أداة رئيسة لتحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها، و 

االطالع على األدب الرتبوي : اخلطوات اآلتية يف تصميم األداة انة فقرات االستقواء، واختذتاالستب
اجملال  :قواء يف اجملاالت اآلتيةاملتعلق مبوضوع الدراسة، والدراسات السابقة، ووضع قائمة بفقرات االست

( 9)تكون من  املادي؛ واجملال فقرة،( 00)تكون من  فقرات، واجملال االجتماعي؛( 8)؛ تكون من اللفظي
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قرات بصياغتني، وطلب من الطلبة وقد صيغت الف فقرات،( 8)تكون من  ؛، واجملال الفكريفقرات
ول، والثانية على زمالئهم ليجيب عن السؤال األ وىل بلغة االستقواء الذي ميارسه الطلبةاأل: جابة عنهمااإل

الطلبة على ل الثالث، وأعطيت أوزان استجابات ستقواء الذي ميارس على الطلبة ليجيب عن السؤابلغة اال
 . ، وبدرجة قليلة درجة واحدةدرجتني( 2)درجات، وبدرجة متوسطة ( 3)بدرجة كبرية : النحو اآليت

 :صدق أداة الدراسة. 2. 9
يف  حمكمني من أعضاء هيئة التدريس( 7)عرضت االستبانة على عدد من احملكمني بلغ عددهم 

أبدى احملكمون مجلة من املالحظات تتعلق بانتماء الفقرات ردنية، امعة األواجل جامعيت آل البيت،
اثري املنازعات بني "جرى نقل الفقرة و ، وحذف بعضها اآلخر، جاالت، وإعادة صياغة بعض الفقراتللم

إذ وصل عدد " امازح زمالئي الطلبة بعنف"قرة ىل اجملال املادي، وحذف فمن اجملال االجتماعي إ" فئتني
 .أربعة جماالتفقرة، موزعة على ( 36) إىل فقرات يف االستبانة بعد تعديالت احملكمنيال
 :ثبات أداة الدراسة. 6. 9

إذ وزع  ،(test- re test)استخدمت طريقـة االختبـار وإعادة االختبـار  للتحقق من ثبات األداة
 بعد مضي أسبوعني، طبيقها عليهمت با  من خارج عينة الدراسـة، وأعادواطال( 40)الباحثون األداة على 

وبلغت قيمة معامل االرتباط  ات باستخدام معامل ارتباط بريسون،وبعد ذلك جرى احتساب معامل الثب
بطريقة االتساق داة كما مت حساب درجة ثبات األ ،عاليا   وهذا ميثل ثباتا   ؛(95)الكلي ألداة الدراسة 

 .داة الدراسةحسب جماالت أيبني نتائج الثبات ( 5)رقم  واجلدول ؛(0.89)وبلغ  ؛لفاالداخلي كرونباخ أ
 5جدول 

 لفاكرونباخ أقيمة معامل الثبات بطريقـيت االختبـار وإعادة االختبـار وطريقة االتساق الداخلي  
 االتساق الداخلي االعادة عدد الفقرات اجملال رقم اجملال

 0.84 0.82 8 اللفظي 0
 0.82 0.80 00 االجتماعي 5
 0.80 0.89 9 اديامل 3
 0.83 0.90 8 الفكري 4
 0.89 0.95  الدرجة الكلية 

 :متغريات الدراسة. 7. 9
 :ربعة منها مستقلة، ومتغري واحد تابعاشتملت الدراسة على مخسة متغريات؛ أ

 .واملعدل الرتاكمي اجلنس، والكلية، ومكان السكن،: املتغريات املستقلة. 0. 7. 9
 .مستوى االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة: ابعاملتغري الت. 5. 7. 9
 :إجراءات الدراسة. 8. 9
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ستبانات على أفراد بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباهتا، وحتديد عينة الدراسة، وزعت اال
لعدم اكتمال  استبانات( 8)، استبعد منهم استبانات( 308)االستبانات العائدة وبلغ عدد  عينة الدراسة،

استبانة، وجرى ( 300)، وبذلك أصبح عدد االستبانات اليت أدخلت بياناهتا اىل احلاسوب إجاباهتا
 .ق اإلحصائية املناسبةائحتليلها حبسب الطر 

 :املعاجلة اإلحصائية. 9. 9
، (SPSS)ىل احلاسوب، وحللت باستخدام حزمة التحليل اإلحصائي بعد مجع البيانات أدخلت إ

 :ت اإلحصائية وفق الرتتيب اآليتيت املعاجلاوقد أجر 
املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من  استخرجت لإلجابة عن السؤال األول؛
املتوسطات  يضا  من جماالهتا األربعة، ولألداة عامة، واستخرجت أ فقرات أداة الدراسة، ولكل جمال
 .ت كل جمال من جماالت الدراسةاحلسابية، واالحنرافات املعيارية لفقرا

( ت)املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار  استخرجت ؛الثاين ولإلجابة عن السؤال
 املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واستخدمملتغريات اجلنس، والكلية، والسكن، واستخرجت 

اليت تعزى للمعدل داللة الفروق يف مستوى االستقواء حتليل التباين األحادي، واختبار شافيه ملعرفة 
 .الرتاكمي

اعتمد مرتفع ومتوسط ومنخفض، و : ثالثة مستويات ىلإ وصنف مستوى االستقواء لدى الطلبة
، والدرجة املتوسطة (1.66 إىل 0 من)الدرجة املنخفضة  :للمعيار اآليت وفقا   الباحث مستوى االستقواء

 (.3إىل  2.34من )رجة العالية والد ،(2.33 إىل 1.67من )
العتماد معادلة طول  مستويات لالستقواء وفقا   ةوقد جاء هذا املعيار بناء على استخالص ثالث

، والفرق بينهما ميثل مدى (0)درجة يف املقياس  ، وأدىن(3)أعلى درجة يف املقياس  الفئة اليت تعتمد على
 : اآلتية، ومتثل باملعادلة (3)وهو  ؛على عدد الفئات املطلوب الفئة مقسوما  

 0.66( = 3)على عدد املستويات  مقسوما  ( املدى)أدىن درجة  –( املدى)أعلى درجة = طول الفئة 

 3 0.66 = 0-3 = طول الفئة
 - 0من  :وهي ؛وبذلك يضاف طول الفئة إىل الدرجة الدنيا ليمثل احلد األعلى للفئة األوىل

من  :وهي ؛لدرجة العليا للفئة األوىل ليمثل احلد األعلى للفئة الثانية، ويضاف طول الفئة إىل ا1.66
 ؛، ويضاف طول الفئة إىل الدرجة العليا من الفئة الثانية ليمثل احلد األعلى للفئة الثالثة2.33 - 1.67

 .3 - 2.34من  :وهي
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها. 03
 : على النحو اآليتألسئلتها  شتها وفقا  لنتائج الدراسة ومناق يتناول هذا اجلزء عرضا  

معة الطلبة على زمالئهم يف جا ما مستوى االستقواء الذي ميارسه :النتائج املتعلقة بالسؤال األول. 0. 00
 ؟آل البيت من وجهة نظر الطلبة

ارية، والرتبة، ومستوى ملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيلإلجابة عن هذا السؤال؛ استخرجت ا
 :يوضح ذلك( 3) رقم واجلدول الستقواء جملاالت الدراسة؛ا

 3جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل 

 جمال من اجملاالت وعلى اجملاالت ككل مرتبة تنازليا  
 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري بداللة الفقرةاملتوسط احلسايب  عدد الفقرات اجملال رقم اجملال

 منخفض 1 0.58 0.30 8 الفكري 4
 منخفض 2 0.56 0.58 8 اللفظي 0
 منخفض 3 0.50 0.50 00 االجتماعي 5
 منخفض 4 0.04 0.00 9 املادي 3

 منخفض  0.07 0.55  الدرجة الكلية
 3احلد االعلى للمتوسط *      

معة آل الطلبة على زمالئهم يف جا أن مستوى االستقواء الذي ميارسه( 3) يتضح من اجلدول
 احنراف معياري قدرهب( 0.55)إذ بلغ املتوسط احلسايب  ا ،البيت من وجهة نظر الطلبة كان منخفض

الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب قدره فقد جاء جمال االستقواء الفكري يف  :، وفيما يتعلق باجملاالت(0.07)
ستقواء اللفظي يف الرتبة الثانية؛ مبتوسط ، يف حني جاء جمال اال(0.58)قدره  ، واحنراف معياري(0.30)

اء االجتماعي يف الرتبة ، وجاء جمال االستقو (0.50)، واحنراف معياري قدره (1.28)قدره  حسايب
قواء املادي يف توجاء جمال االس ،(0.21) ، واحنراف معياري قدره(1.21)قدره  مبتوسط حسايب الثالثة؛

وقد يعزى السبب إىل أن  ،(0.04)، واحنراف معياري قدره (0.00)الرتبة الرابعة؛ مبتوسط حسايب قدره 
النابعة من الدين ميتلكها أفراد اجملتمع األردين طلبة جامعة آل البيت تضبطهم العادات والتقاليد النبيلة اليت 

ر، وعدم التطاول واالستقواء عليه، قال اهلل ام اآلخاإلسالمي احلنيف الذي كرم اإلنسان وحث على احرت 
أيها الذين آمنوا اليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا  منهم والنساٌء من نساٍء عسى أن  يا: "تعاىل

سم الفسوق بعد اإلميان ومن مل يتب اليكن خريا  منهن والتلمزوا أنفسكم والتنابزوا باأللقاب بئس ا
أو قد يعزى إىل قوة العالقات االجتماعية اليت تربط الطلبة نتيجة لصلة القرابة بينهم  ،"فأولئك هم الظاملون

الطلبة على زمالئهم لذا جاءت نتيجة استقواء  ا  بعضالقاهتم اخلجل واجملاملة واحرتام بعضهم لذلك تسود ع
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استقواء اليت بينت مستوى  (5005)واختلفت النتيجة عن نتيجة دراسة القضاة  بدرجة منخفضة،
 .متوسط

 :وكان ترتيب الفقرات ضمن كل جمال من جماالت الدراسة على النحو اآليت
 :االستقواء الفكري اجملال األول؛. 0. 0. 00

ترتيب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية ( 4)رقم يبني اجلدول 
 .ستقواء على فقرات جمال االستقواء الفكريواالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة ملستوى اال

 4جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 

 فقرات اجملال الفكري وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  
 ى االستقواءمستو  الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 منخفض 0 0.64 1.54 .اختذ قرار عن اآلخرين 34
 منخفض 5 0.57 1.46 .افرض الرأي الشخصي على االخرين 59
 منخفض 3 0.74 1.40 .ارفض األفكار احلديثة 35
 منخفض 4 0.55 1.36 .امنع السماح باختاذ القرار حبرية تامة 32
 منخفض 2 0.48 1.26 .اعرض عن أراء اآلخرين واجتاهلها 30
 منخفض 6 0.43 1.18 .اسخف أراء اآلخرين 36
 منخفض 7 0.40 1.14 .اجرب االخرين على املوافقة على فكرة ما بالتهديد 33
 منخفض 8 0.32 1.12 .امنع االخرين من ابداء ارائهم 30

 منخفض  0.28 1.30 بداللة الفقرة الدرجة الكلية
عة آل الطلبة على زمالئهم يف جام الذي ميارسه اءأن مستوى االستقو ( 4)يتضح من اجلدول 

، (1.30)إذ بلغ املتوسط احلسايب  ال االستقواء الفكري كان منخفضا ؛جملالبيت من وجهة نظر الطلبة 
؛ (34) الفقرة، و (0.24-1.12)وتراوحت املتوسطات احلسابية ما بني  ،(0.28)املعياري  واالحنراف

واحنراف  ؛(0.24)لت على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب مقداره حص" اختذ قرار عن اآلخرين: "وهي
يف الرتبة " أفرض الرأي الشخصي على اآلخرين: "؛ وهي(59)، وجاءت الفقرة (0.64)معياري مقداره 

: ؛ وهي(0)، يف حني جاءت الفقرة (0.27)، واحنراف معياري (0.46)مبتوسط حسايب مقداره  ؛الثانية
، واحنراف معياري (0.05)مبتوسط حسايب قدره  يف الرتبة األخرية؛" ء آرائهمأمنع اآلخرين من إبدا"

 ا  جيد ا  ن يعكسوا مظهر د يعزى ذلك اىل أن الطلبة حياولون من خالل استجاباهتم أوق ،(0.35)مقداره 
ثبات ذلك، السلوكات، ويعملون جاهدين على إ ميارسون مثل هذه هنم الن تعاملهم مع اآلخرين، وأع

صبح الناس يتحدثون عن العنف واالستقواء بني الطلبة، وأ بعدما انتشر يف بعض اجلامعات مظاهر وخباصة
نني والتعليمات بالقوا لديهم اجتاه سليب حنو اجلامعات، أو قد يعزى إىل أن الطلبة يلتزمونذلك وتشكل 

 .اليت تدين من يقوم مبثل هذه السلوكات
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 :لفظياالستقواء ال اجملال الثاين؛. 5. 0. 00
ترتيب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية ( 2)رقم يبني اجلدول 

 .واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة ملستوى االستقواء على فقرات جمال االستقواء اللفظي
 2جدول 

ديرات أفراد عينة الدراسة على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتق
 فقرات اجملال اللفظي وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  

 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 منخفض 0 0.67 1.50 اتنابز بااللقاب 8
 منخفض 5 0.53 1.40 .اقاطع حديث االخرين 3
 منخفض 5 0.53 1.40 .يةأوامر بطريقة استعالئ اصدر 7
 منخفض 5 0.63 1.40 (.اذكر شخص غائب مبا يعيبه ويكرهه) سلوك الغيبة  0
 منخفض 2 0.56 1.28 .امارس املزاح الكالمي اجلارح 6
 منخفض 6 0.38 1.18 .اتلفظ بااللفاظ البذيئة والشتائم املهينة 2
 منخفض 7 0.33 1.08 (.اسعى اىل إثارة الفتنة بني األصدقاء) سلوك النميمة  5
 منخفض 8 0.14 1.02 .افرتي على اآلخرين 4

 منخفض 0.26 1.28 بداللة الفقرة الدرجة الكلية 
الطلبة على زمالئهم يف جامعة آل أن مستوى االستقواء الذي ميارسه ( 2)يتضح من اجلدول 
، (0.58)ملتوسط احلسايب ا ، إذ بلغ اجملال االستقواء اللفظي كان منخفض البيت من وجهة نظر الطلبة

 ؛(8) وأن الفقرة ،(0.20 -0.05)، وتراوحت املتوسطات احلسابية بني (0.56)املعياري  واالحنراف
واحنراف معياري  ،(0.20)حصلت على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب مقداره " اتنابز بااللقاب" :وهي

مبتوسط حسايب  ؛يف الرتبة الثانية" ينأقاطع حديث اآلخر : "؛ وهي(3)، وجاءت الفقرة (0.67)مقداره 
" اآلخرين فرتي علىأ: "؛ وهي(4)، يف حني جاءت الفقرة (0.23)، واحنراف معياري (0.40)مقداره 

 (.0.04)، واحنراف معياري مقداره (0.05)مبتوسط حسايب قدره  يف الرتبة األخرية؛
و ذلك ال يفرضون عليهم شيئا  أزمالئهم لفكر  سبب يف ذلك إىل أن الطلبة حيرتمونرمبا يعود ال

وقد  اآلخرين، م وكل ذلك نتيجة لتمسكهم بالعادات والتقاليد األردنية اليت تفرض عليهم احرتامهنجيربو 
ب اجلامعي اجليد الذي حيرتم زمالءه وال يسخف الظهور مبظهر الطال يعزى السبب إىل أن الطلبة حياولون

مع مستواه الفكري كطالب جامعي، وقد  تناسبسؤولية ما تمعهم بدرجة عالية من امل هم ويتعاملآراء
تعاليم الدين اإلسالمي السمح الذي حيرم التنابز باأللقاب والغيبة والنميمة يعزى ذلك إىل امتثال الطلبة ل

 . واالفرتاء واالستعالء على الناس لذلك امتثل الطلبة وجاءت نتيجة االستقواء منخفضة
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 :االستقواء االجتماعي ؛اجملال الثالث. 3. 0. 00
ترتيب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية ( 6)رقم يبني اجلدول 

 .واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة ملستوى االستقواء على فقرات جمال االستقواء االجتماعي
 6جدول 

ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة 
 فقرات اجملال االجتماعي وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  

 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 منخفض 0 0.76 1.64 .اتفاخر بالعشرية 06
 منخفض 5 0.46 1.22 .نشاط اتعمد إقصاء شخص عن التفاعل واملشاركة باي 03
 منخفض 5 0.46 1.22 .اسخر من اآلخرين 04
 منخفض 5 0.54 1.22 .اتفاخر باملركز االجتماعي 07
 منخفض 2 0.44 1.20 .اتفاخر باملستوى املادي 00
 منخفض 2 0.53 1.20 اجتسس على اآلخرين 02
 منخفض 7 0.46 1.16 .احرض على فرض العزلة االجتماعية على شخص ما 05
 منخفض 7 0.36 1.16 .اعاير اآلخرين بنقاط ضعفهم 09
 منخفض 9 0.44 1.14 .اتعمد يف إذالل اآلخرين 08
 منخفض 00 0.43 1.12 .انشر إشاعات كاذبة متس بعض األشخاص 9

 منخفض 00 0.30 1.10 .اتعمد التحقري واالهانة أمام اآلخرين 00
 منخفض 0.21 1.21 بداللة الفقرة الدرجة الكلية 

الطلبة على زمالئهم يف جامعة آل أن مستوى االستقواء الذي ميارسه ( 6)يتضح من اجلدول 
، (1.21)إذ بلغ املتوسط احلسايب  ل االستقواء االجتماعي كان منخفضا ؛جملا وجهة نظر الطلبةالبيت من 
؛ (16) الفقرة، و (0.64-0.00)حلسابية ما بني تراوحت املتوسطات ا، و (0.21)املعياري  واالحنراف

واحنراف معياري  ،(0.64)مبتوسط حسايب مقداره  حصلت على الرتبة األوىل؛" اتفاخر بالعشرية : "وهي
" ص عن التفاعل واملشاركة باي نشاطتعمد إقصاء شخأ: "؛ وهي(03)، وجاءت الفقرة (0.76)مقداره 

، يف حني جاءت الفقرة (0.46)ي ، واحنراف معيار (0.55)مبتوسط حسايب مقداره  ؛يف الرتبة الثانية
 ،(0.00)مبتوسط حسايب قدره  رية؛يف الرتبة األخ" أتعمد التحقري واإلهانة أمام اآلخرين: "؛ وهي(00)

ىل ما ميتلكه الطلبة من عادات اجتماعية سائدة يف ، وقد يعزى ذلك إ(0.30)قداره واحنراف معياري م
 ين ونشر اإلشاعات الكاذبة وغريها،خر تجسس وإذالل اآلرتم اآلخرين وتبتعد عن الاجملتمع األردين حت

السليمة اليت يتلقاها ىل التنشئة االجتماعية ل هذه السلوكيات، أو إباإلضافة إىل البعد الديين الذي حيرم مث
 .الطلبة يف أسرهم ومدارسهم وجامعاهتم
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 :اجملال الرابع؛ االستقواء املادي. 4. 0. 00
ب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية ترتي( 7)رقم يبني اجلدول 

 .واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة ملستوى االستقواء على فقرات جمال االستقواء املادي
 7جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 فقرات اجملال املادي وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  

 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 منخفض 0 0.46 1.22 خريناجرب شخص ما بالقيام بأعمال عن اآل 52
 منخفض 5 0.41 1.16 .اهدد بالضرب واإليذاء 53
 منخفض 3 0.40 1.14 .اعمل على إشاحة وجهي عن اآلخرين أثناء حديثهم 57
 منخفض 4 0.32 1.12 .اتعمد تلويث البيئة اخلاصة باآلخرين 58
 منخفض 2 0.30 1.10 .اتلف ممتلكات اآلخرين 56
 منخفض 6 0.33 1.08 .لبدين بأشكاله كافةامارس االعتداء ا 55
 منخفض 7 0.23 1.06 .استويل على ممتلكات اآلخرين بالقوة 50
 منخفض 7 0.23 1.06 .اثري املنازعات بني فئتني 54
 منخفض 9 0.00 1.00 .اسرق ممتلكات اآلخرين 50

 منخفض 0.14 1.10 بداللة الفقرة الدرجة الكلية
معة آل الطلبة على زمالئهم يف جا ستوى االستقواء الذي ميارسهأن م( 7)يتضح من اجلدول 

، (0.00)إذ بلغ املتوسط احلسايب  ال االستقواء املادي كان منخفضا ؛جمل البيت من وجهة نظر الطلبة
 ؛(52) وأن الفقرة ،(0.55-0.00)، وتراوحت املتوسطات احلسابية بني (0.04)املعياري  واالحنراف

حصلت على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب " ا على القيام بأعمال عن اآلخرينا  مجرب شخصأ": وهي
أهدد بالضرب : "؛ وهي(53)، وجاءت الفقرة (0.46)واحنراف معياري مقداره  ،(0.55)مقداره 
يف حني جاءت  ،(0.40)، واحنراف معياري (0.06)مبتوسط حسايب مقداره  ؛يف الرتبة الثانية" واإليذاء

 ،(0.00)مبتوسط حسايب قدره  يف الرتبة األخرية؛" أسرق ممتلكات اآلخرين: "وهي؛ (50)فقرة ال
هم إىل مستوى ىل تقدير الطلبة لبعضهم البعض وارتقائ، وقد يعزى ذلك إ(0.00)ي مقداره واحنراف معيار 

كيات واملتمثلة بسلو  ؛واجتماعيا   مل ميارسوا مثل هذه السلوكيات املرفوضة دينيا  طلبة اجلامعات لذلك 
ن القيام مبثل هذه املمتلكات وغريها، وقد يعزى ذلك إىل معرفة الطلبة بأاالعتداء وإثارة املنازعات وسرقة 

 .وا عن القيام مبثل هذه املمارساتالسلوكيات تعرضهم اىل العقوبات واملساءلة لذلك ابتعد
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=  α)ئية عند مستوى الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين. 5. 00
يف مستوى االستقواء الذي ميارسه الطلبة على زمالئهم يف جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة ( 0.05

 ؟، ومكان السكن، واملعدل الرتاكمياجلنس، والكلية: تعزى ملتغريات
 :اجلنس. 0. 5. 00

الستقواء الذي ميارسه طلبة جامعة مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى ا
 T-test)لعينتني مستقلتني ( ت)واستخدم اختبار  ملتغري اجلنس، آل البيت من وجهة نظر الطلبة تبعا  

for independent Sample)يبني ذلك( 8)رقم واجلدول  ؛. 
 8جدول 

 ملتغري اجلنس عا  ملستوى االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت تب" ت"املتوسطات احلسابية واختبار 
 مستوى الداللة قيمة ت احملسوبة درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس اجملال

 0.09 0.54 074 أنثى 0.000 3.500 598 0.35 0.33 056 ذكر اللفظي

 0.55 0.50 074 أنثى 0.033 0.206 598 0.09 0.53 056 ذكر االجتماعي

 0.03 0.08 074 أنثى 0.004 5.864 598 0.02 0.03 056 ذكر املادي

 0.59 0.58 074 أنثى 0.087 0.354 598 0.57 0.33 056 ذكر الفكري
 الكلي

 
 0.007 5.698 598 0.09 0.52 056 ذكر
 0.02 0.50 074 أنثى

      (*α≤0.05) 
 متوسطات املستجيبني ملستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني( 8)يتضح من اجلدول 

: لنيويف اجملاالدرجة الكلية للمجاالت جمتمعة، ملتغري اجلنس يف  االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت تبعا  
مبستوى داللة ( 5.698)احملسوبة، إذ بلغت الدرجة الكلية ( ت)اللفظي، واملادي، استنادا  إىل قيم 

 للمجال املادي( 5.864)، و(0.000)وى داللة مبست يللمجال اللفظ( 3.500)و ،(0.007)
توسطاهتم احلسابية عن ، وكانت الفروق ملصلحة الذكور بدليل ارتفاع م(0.004)مبستوى داللة 

لني ىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجملايف حني يشري اجلدول السابق إ اث،نمتوسطات اإل
ورمبا  ،( =0.05)سوبة، إذ كانت غري دالة عند مستوى احمل( ت)يم ىل قاالجتماعي والفكري استنادا  إ

عن  باملظهر الذي يتناسب مع أنوثتهن، وأكثر بعدا   ورقة وظهورا   ا  ن اإلناث أكثر هدوءعزى ذلك إىل أي
ق فرو  ابينت اللتان( 5005، القضاة؛ 5006، وزارة الرتبية والتعليم)العنف واالستقواء، واتفقت مع دراسيت 

 .ناثا  لصاحل اإلاليت بينت فروق( 5003القداح وعربيات، )واختلفت عن نتيجة دراسة  ر،لصاحل الذكو 
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 :متغري الكلية. 5. 5. 00
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى االستقواء الذي ميارسه طلبة جامعة 

 T-Test)لعينتني مستقلتني ( ت) ، واستخدم اختبارملتغري الكلية آل البيت من وجهة نظر الطلبة تبعا  
for independent Sample)يبني ذلك( 9)رقم واجلدول  ؛. 

 9جدول 
 ملستوى االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت تبعا ملتغري الكلية " ت"املتوسطات احلسابية واختبار 

 مستوى الداللة سوبةقيمة ت احمل درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الكلية اجملال

 0.003 5.489 598 0.30 0.34 78 علمية اللفظي
 0.54 0.56 555 إنسانية

 االجتماعي
 0.55 0.53 78 علمية

 0.50 0.50 555 إنسانية 0.489 0.693 598

 املادي
 0.02 0.07 78 علمية

 0.03 0.07 555 إنسانية 0.000 2.276 598

 0.56 0.57 555 إنسانية 0.000 3.862 598 0.30 0.40 78 علمية الفكري
 الكلي

 
 0.06 0.50 555 إنسانية 0.000 3.605 598 0.09 0.58 78 علمية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املستجيبني ملستوى ( 9)يتضح من اجلدول 
الدرجات الكلية ملتغري الكلية يف  تبعا   االستقواء الذي ميارسه طلبة جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة

، إذ بلغت احملسوبة( ت)استنادا  إىل قيم  ،؛ اللفظي واملادي والفكريوللمجاالت للمجاالت جمتمعة،
مبستوى داللة  للمجال اللفظي( 5.489)، و(0.000)مبستوى داللة  (3.605)للدرجة الكلية 

للمجال الفكري ( 3.862)، و(0.000)مبستوى داللة  جال املاديللم( 2.276)، و(0.003)
احلسابية عن  وكانت الفروق ملصلحة الكليات العلمية بدليل ارتفاع متوسطاهتم، (0.000)مبستوى داللة 

ىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نية، يف حني يشري اجلدول السابق إنسامتوسطات الكليات اإل
، وقد يعزى ( =0.05)إذ كانت غري دالة عند مستوى  سوبةاحمل( ت)تماعي استنادا  إىل قيم اجملال االج

وجود طلبة الكليات العلمية داخل املختربات وبشكل مستمر جيعلهم حيتكون مع زمالئهم  ذلك إىل أن
 .أكثر من طلبة الدراسات اإلنسانية األمر الذي جيعلهم يستقوون أكثر من اآلخرين

 :متغري مكان السكن. 3. 5. 00
توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى االستقواء الذي ميارسه طلبة جامعة مت حساب امل

-T)لعينتني مستقلتني ( ت)، واستخدم اختبار ر الطلبة تبعا ملتغري مكان السكنآل البيت من وجهة نظ
Test for independent Sample)يبني ذلك( 00)رقم واجلدول  ؛. 
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 00جدول 
 ملتغري مكان السكن ملستوى االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت تبعا  " ت"ختبار املتوسطات احلسابية وا

 مستوى الداللة قيمة ت احملسوبة درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد السكن اجملال

 0.009 0.606 598 0.50 0.30 050 مدينة اللفظي
 0.59 0.56 080 قرية

 0.53 0.55 080 قرية 0.434 0.784- 598 0.07 0.50 050 مدينة االجتماعي

 0.00 0.07 080 قرية 0.000 3.999 598 0.07 0.04 050 مدينة املادي

 0.58 0.57 080 قرية 0.007 5.730 598 0.59 0.36 050 مدينة الفكري
 الكلي

 
 0.043 5.037 598 0.02 0.54 050 مدينة
 0.08 0.50 080 قرية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املستجيبني ملستوى ( 00)يتضح من اجلدول 
الدرجات ملتغري مكان السكن يف  آل البيت من وجهة نظر الطلبة تبعا  االستقواء الذي ميارسه طلبة جامعة 

، إذ بلغت للدرجة ةاحملسوب( ت)ادي والفكري، استنادا  إىل قيم وللمجاالت امل الكلية للمجاالت جمتمعة،
، (0.000)مبستوى داللة  للمجال املادي( 3.999)، و(0.043)مبستوى داللة  (5.037)الكلية 

يف  احلسابية عن متوسطات سكان القرية،وكانت الفروق ملصلحة سكان املدينة بدليل ارتفاع متوسطاهتم 
لني اللفظي واالجتماعي اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجملسابق إحني يشري اجلدول ال

ىل ضعف ، وقد يعزى ذلك إ( =0.05)احملسوبة، إذ كانت غري دالة عند مستوى ( ت)استنادا  إىل قيم 
كثر عرضة ملدينة مقارنة بسكان القرية، باإلضافة إىل أن سكان املدينة أالروابط االجتماعية لدى سكان ا

وزارة الرتبية )واتفقت مع نتيجة دراسة  اجملتمعات األخرى،انفتاحا  على ثقافات  كثرأللمؤثرات اخلارجية وا
ن نسبة تكرار سلوك العنف يف املدارس الواقعة يف املدن أعلى من املدارس اليت بينت أ( 5006والتعليم، 

 .الواقعة يف الريف
 :املعدل الرتاكمي. 4. 5. 00

قواء الذي ميارسه طلبة جامعة مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى االست
 .يبني ذلك( 00)رقم واجلدول  ملتغري املعدل الرتاكمي؛ آل البيت من وجهة نظر الطلبة تبعا  
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 00جدول 
ملتغري املعدل  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ملستوى االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت تبعا  

 الرتاكمي 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد كمياملعدل الرتا  اجملال

 اللفظي
 

 

 0.34 0.57 30 ممتاز
 0.58 0.32 044 جدا   جيد 

 0.09 0.50 96 جيد
 0.09 0.02 30 متوسط
 0.56 0.58 300 اجملموع

 
 االجتماعي

 0.59 0.59 30 ممتاز
 0.50 0.52 044 جدا   جيد 

 0.08 0.02 96 جيد
 0.02 0.04 30 متوسط
 0.50 0.50 300 اجملموع

 
 املادي

 

 0.02 0.04 30 ممتاز
 0.02 0.03 044 جدا   جيد 

 0.00 0.06 96 جيد
 0.55 0.00 30 متوسط
 0.04 0.00 300 اجملموع

 
 الفكري

 0.59 0.30 30 ممتاز
 0.57 0.34 044 جدا   جيد 

 0.30 0.30 96 جيد
 0.03 0.05 30 متوسط
 0.58 0.30 300 اجملموع

 الكلي
 

 0.50 0.55 30 ممتاز
 0.08 0.56 044 جدا   جيد 

 0.02 0.08 96 جيد
 0.05 0.03 30 متوسط
 0.07 0.55 300 اجملموع

 إلجابات أفراد عينة الدراسة ق ظاهرية بني املتوسطات احلسابيةوجود فرو ( 00)يظهر من اجلدول 
بني املتوسطات احلسابية ذات داللة إحصائية جرى تطبيق وللتحقق من أن الفروق  املعدل، تبعا  ملتغري

 .يبني نتائج االختبار( 05) رقم واجلدول ؛(One Way ANOVA)حتليل التباين األحادي 
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 05جدول 
 حتليل التباين للفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري املعدل الرتاكمي

 مستوى الداللة احملسوبة( ف)قيمة  متوسط جمموع املربعات ات احلريةدرج جمموع املربعات مصدر التباين اجملال

 اللفظي
 0.000 8.474 0.553 3 1.658 بني اجملموعات

   0.065 296 19.306 داخل اجملموعات
    299 20.964 الكلي

 
 االجتماعي

 0.000 6.459 0.278 3 0.834 بني اجملموعات
   0.043 296 12.742 داخل اجملموعات

    299 13.576 الكلي

 املادي
 0.000 6.669 0.133 3 0.398 بني اجملموعات

   0.020 296 5.885 داخل اجملموعات
    299 6.283 الكلي

 الفكري
 0.002 4.986 0.398 3 1.193 بني اجملموعات

   0.080 296 23.597 داخل اجملموعات
    299 24.789 الكلي

الدرجة 
 الكلية

 

 0.000 7.668 0.224 3 0.671 موعاتبني اجمل
   0.029 296 8.634 داخل اجملموعات

    299 9.305 الكلي
ىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إ( 05)النتائج الواردة يف اجلدول  تشري

(α=0.05) يت ة آل الببني متوسطات إجابات أفراد الدراسة ملستوى االستقواء الذي ميارسه طلبة جامع
احملسوبة، إذ بلغت ( ف)إىل قيم  يف اجملاالت كافة، والدرجة الكلية، استنادا   تبعا  ملتغري املعدل الرتاكمي

( 0.000) ومستوى داللة(  8.474)للدرجة الكلية، و( 0.000) ، ومبستوى داللة(7.668)
( 6.669)ي، وللمجال االجتماع( 0.000)مستوى داللة يساوي و ( 6.429)للمجال اللفظي، و

 للمجال الفكري،( 0.005)ومستوى داللة ( 4.986)، وللمجال املادي( 0.000) ومستوى داللة
ونظرا  لوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد الدراسة ملستوى االستقواء الذي 

، والدرجة الكلية فقد جرى يف اجملاالت كافة يت تبعا  ملتغري املعدل الرتاكميميارسه طلبة جامعة آل الب
 .يبني النتائج(  03)رقم واجلدول  تبار شيفيه ملعرفة عائديه الفروق؛تطبيق اخ
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 03جدول 
 نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية للفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري املعدل الرتاكمي

 اجملال
 املعدل الرتاكمي

 ممتاز ا  جد  جيد جيد  متوسط 
 املتوسط
 0.02 0.50 0.32 0.57 احلسايب

 اللفظي

     0.57 متوسط
 0.204* 0.135*   0.32 جيد 

     0.50 جدا   جيد 
     0.02 ممتاز

 االجتماعي

 
 ممتاز جدا    جيد جيد  متوسط 

 0.04 0.02 0.52 0.59 احلسايب املتوسط
  0.131*   0.59 متوسط
  0.094*   0.52 جيد 

     0.02 جدا   جيد 
     0.04 ممتاز

 املادي

 
 ممتاز جدا    جيد جيد  متوسط 

 1.11 1.06 1.13 1.04 احلسايب املتوسط
     0.04 متوسط
  0.069*   0.03 جيد 

     0.06 جدا   جيد 
     0.00 ممتاز

 
  الفكري

 ممتاز جدا   جيد جيد  متوسط 
 1.12 1.31 1.34 1.30 احلسايب املتوسط

     0.30 متوسط
 0.218*    0.34 جيد 

 0.187*    0.30 جدا   جيد 
     0.05 ممتاز

 الدرجة الكلية
 

 احلسايب املتوسط 
 ممتاز جدا   جيد جيد  متوسط
0.55 0.56 0.08 0.03 

     0.55 متوسط
 0.134* 0.083*   0.56 جيد 

     0.08 جدا   جيد 
     0.03 ممتاز

بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري  إىل أن الفروق( 03)يشري اجلدول 
 :يتعدل الرتاكمي كانت على النحو اآلامل
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جيد عند مقارنتهم مع الطلبة الذين معدالهتم  لذين معدالهتم ضمن فئةلصاحل الطلبة ا. 0. 4. 5. 00
 .اجملال اللفظي واجملاالت الكليةيف  ممتازو  جدا  ضمن فئة جيد 

املتوسط واجليد عند مقارنتهم مع الطلبة الذين   الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئةلصاحل. 5. 4. 5. 00
 . اجملال االجتماعي جدا  معدالهتم ضمن فئة جيد 

معدالهتم جيد عند مقارنتهم مع الطلبة الذين  الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئة لصاحل. 3. 4. 5. 00
 . يف اجملال املادي جدا  ضمن فئة جيد 

عند مقارنتهم مع الطلبة الذين  جدا  جيد وجيد   الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئةلصاحل. 4. 4. 5. 00
 .ضمن فئة ممتاز يف اجملال الفكريمعدالهتم 
إىل ذلك  تهم مع املعدالت األعلى وقد يعزىن النتائج جاءت لصاحل املعدالت األدىن عند مقارنإ

يات االستقواء، ورمبا يعود ممارسة سلوك أن الطلبة أصحاب املعدالت األعلى ليس لديهم وقت يضيعونه يف
 .ىل نضج أصحاب املعدالت األعلى ووعيهم لذلك جاءت نتيجة االستقواء لصاحل املعدالت األدىنأيضا إ

الطلبة من قبل زمالئهم  ي ميارس علىما مستوى االستقواء الذ :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث. 3. 00
 ؟عة آل البيت من وجهة نظر الطلبةيف جام

مستوى استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة و  لإلجابة عن هذا السؤال؛
 .يوضح ذلك( 04) رقم واجلدول االستقواء جملاالت الدراسة؛

 04جدول 
يارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع

 جمال من اجملاالت وعلى اجملاالت ككل مرتبة تنازليا  
 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال رقم اجملال

 منخفض 1 0.48 0.24 اللفظي 1
 منخفض 2 0.42 0.20 االجتماعي 2
 منخفض 3 0.39 0.42 كريالف 4
 منخفض 4 0.43 0.32 املادي 3

 منخفض 0.39 0.46 بداللة الفقرة الدرجة الكلية
 3احلد االعلى للمتوسط *        

الطلبة من قبل زمالئهم يف  أن مستوى االستقواء الذي ميارس على( 04)يتضح من اجلدول 
واحنراف معياري  ،(0.46)بلغ املتوسط احلسايب إذ  من وجهة نظر الطلبة كان منحفضا ؛ جامعة آل البيت

ستقواء اللفظي يف الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب فقد جاء جمال اال ، وفيما يتعلق باجملاالت؛(0.39) قدره
؛ ، يف حني جاء جمال االستقواء االجتماعي يف الرتبة الثانية(0.48)قدره  ، واحنراف معياري(0.24)قدره 

تقواء الفكري يف الرتبة ، وجاء جمال االس(0.42)، واحنراف معياري قدره (0.20)مبتوسط حسايب قدره 
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تقواء املادي يف وجاء جمال االس ،(0.39)، واحنراف معياري قدره (0.42)الثالثة؛ مبتوسط حسايب قدره 
، ورمبا يعود ذلك إىل أن (0.43)، واحنراف معياري قدره (0.32)الرتبة الرابعة؛ مبتوسط حسايب قدره 

و صحوا عن ما يواجههم من استقواء ألن ذلك يعرب عن ضعفهم أمام اآلخرين، أن يفالطلبة ال يفضلون أ
ىل الفضيلة والبعد عن سكهم بالقيم النبيلة اليت تدعو إقد يعزى ارتفاع احلس االخالقي لدى الطلبة ومت

وعي مرتفع انعكس على الرذيلة، لذلك كانت مبثالة احلصانة لدى طلبة جامعة ال البيت وشكلت لديهم 
 .ء مستوى االستقواء بدرجة منخفضةسلوكهم لذا جا

 :وكان ترتيب الفقرات ضمن كل جمال من جماالت الدراسة على النحو اآليت
 :اجملال األول؛ االستقواء اللفظي. 0. 3. 00

 ترتيب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية( 02) رقم يبني اجلدول
الطلبة من قبل زمالئهم يف  واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة حنو مستوى االستقواء الذي ميارس على

 . جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة على فقرات جمال االستقواء اللفظي
 02جدول 

اد عينة الدراسة على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفر 
 فقرات اجملال اللفظي وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  

املتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 مستوى االستقواء الرتبة املعياري

 متوسط 0 0.72 1.72 يقاطع الطلبة حديثي 3
 نخفضم 5 0.82 1.64 (.يذكرين الطلبة وانا غائب مبا يعيبين واكرهه) سلوك الغيبة  0
 منخفض 3 0.71 1.62 (.إثارة الفتنة بيين وبني األصدقاء إىليسعى الطلبة ) سلوك النميمة  5
 منخفض 4 0.67 1.54 .ميارس الطلبة معي املزاح الكالمي اجلارح 6
 منخفض 2 0.70 1.52 ينابزين الطلبة بااللقاب 8
 منخفض 6 0.64 1.46 يفرتي الطلبة علي   4
 منخفض 7 0.69 1.42 .الفاظ بذيئة وشتائم مهينةيتلفظ الطلبة معي  2
 منخفض 7 0.63 1.42 .األوامر بطريقة استعالئية يصدريل الطلبة 7

 منخفض 0.48 1.54 بداللة الفقرة الدرجة الكلية 
زمالئهم يف  على الطلبة من قبل الذي ميارس أن مستوى االستقواء( 02)يتضح من اجلدول 

إذ بلغ املتوسط احلسايب  ؛ا  ستقواء اللفظي كان منخضجملال االر الطلبة عة آل البيت من وجهة نظجام
وأن  ،(0.75 -0.45)، وتراوحت املتوسطات احلسابية بني (0.48)املعياري  ، واالحنراف(0.24)

 ،(0.75)حصلت على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب مقداره " يقاطع الطلبة حديثي: "؛ وهي(3) الفقرة
يذكرين الطلبة وأنا غائب مبا )سلوك الغيبة : "وهي ؛(0)وجاءت الفقرة  ،(0.75)مقداره واحنراف معياري 

يف حني  ،(0.85)، واحنراف معياري (0.64)مبتوسط حسايب مقداره  ؛يف الرتبة الثانية" (يعيبين وأكرهه
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وسط حسايب قدره مبت يف الرتبة األخرية؛" يصدر الطلبة األوامر بطريقة استعالئية: "وهي ؛(7)جاءت الفقرة 
 (.0.63)، واحنراف معياري مقداره (0.45)

 درجة منخفضة ورمبا يعود ذلك إىل أن الطلبةن الطلبة ميارس عليهم االستقواء ببينت النتيجة أ
وجاءت فقرة يقاطع  ويبتعدوا عن السلوكيات املرفوضة، يف التعامل مع زمالئهم يرتقون إىل مستوى عال

ذي ميتلك احلقيقة لذلك ال نه هو الرد يعتقد بأن كل ف، ورمبا ألواء متوسطالطلبة حديثي مبستوى استق
 .اآلخرين حديثهم ليثبت صحة حديثة أو وجهة نظرهىل آخر احلديث لذا يقاطع يتحمل أن يستمع إ

 :االستقواء االجتماعي اجملال الثاين؛. 5. 3. 00
كما يبني املتوسطات احلسابية ترتيب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها،  ( 06) رقم يبني اجلدول

 .واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة على فقرات جمال االستقواء االجتماعي
 06جدول 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء
 تنازليا  فقرات اجملال االجتماعي وعلى اجملال ككل مرتبة 

 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 متوسط 0 0.88 1.98 .يتفاخر الطلبة أمامي بالعشرية 06
 متوسط 5 0.75 1.84 .يتفاخر الطلبة أمامي باملركز االجتماعي 07
 متوسط 3 0.80 1.80 .يتفاخر الطلبة أمامي باملستوى املادي 00
 منخفض 4 0.64 1.52 .عن التفاعل واملشاركة باي نشاط تعمد الطلبة إقصائيي 03
 منخفض 4 0.70 1.52 ينشر الطلبة عين إشاعات كاذبة 9

 منخفض 6 0.75 1.48 علي   يتجسس الطلبة 02
 منخفض 7 0.56 1.40 .يسخر الطلبة مين امام اآلخرين 04
 ضمنخف 8 0.59 1.36 يعايرين الطلبة بنقاط ضعفي 09
 منخفض 8 0.59 1.36 حيرص الطلبة على فرض العزلة االجتماعية علي   05
 منخفض 00 0.46 1.22 .يتعمد الطلبة حتقريي واهانيت أمام اآلخرين 00
 منخفض 00 0.40 1.14 .يتعمد الطلبة يف إذاليل امام اآلخرين 08

 منخفض 0.45 1.51 بداللة الفقرة الدرجة الكلية 
الذي ميارس على الطلبة من قبل زمالئهم يف  أن مستوى االستقواء( 06)يتضح من اجلدول 

إذ بلغ املتوسط احلسايب  ؛ل االستقواء االجتماعي كان منخفضا  جملا معة آل البيت من وجهة نظر الطلبةجا
وأن  ،(0.98-0.04)تراوحت املتوسطات احلسابية بني و ، (0.42)املعياري  ، واالحنراف(0.20)

حصلت على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب مقداره " يتفاخر الطلبة أمامي بالعشرية : "ي؛ وه(06) الفقرة
يتفاخر الطلبة أمامي باملركز : "وهي ؛(07)وجاءت الفقرة  ،(0.88)، واحنراف معياري مقداره (0.98)

 يف حني ،(0.72)واحنراف معياري  ،(0.84)مبتوسط حسايب مقداره  ؛يف الرتبة الثانية" االجتماعي
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مبتوسط حسايب  يف الرتبة األخرية؛" مام اآلخريند الطلبة يف إذاليل أيتعم: "وهي ؛(00)جاءت الفقرة 
 (.0.40) ، واحنراف معياري مقداره(0.04)قدره 

وقد جاء مستوى االستقواء للمجال االجتماعي بدرجة منخفضة وهذا يدل على قوة العالقات 
 متسكهم بالقيم النبيلة اليت حتثهم على حسن التعامل والتصرفل البيت و لبة آاالجتماعية السائدة بني ط

لفقرات اليت حصلت على مستوى استقواء متوسط فهذا مع الزمالء، وعدم السخرية من اآلخرين، أما ا
التفاخر بالعشرية  :ومنها ؛يف اجملتمع لبة باجلوانب املادية يف احلياة اليت أصبحت تظهر جلي ةيفسر بتأثر الط

 .االجتماعي واملستوى املاديركز وامل
 :اجملال الثالث؛ االستقواء الفكري. 3. 3. 00

ترتيب فقرات هذا اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية ( 07)رقم يبني اجلدول 
 .واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة ملستوى االستقواء على فقرات جمال االستقواء الفكري

 07جدول 
توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على امل

 فقرات اجملال الفكري وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  
 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 منخفض 0 0.67 1.54 .يرفض الطلبة افكاري احلديثة 35
 منخفض 5 0.70 1.52 .مينعين الطلبة من اختاذ القرار حبرية تامة 32
 منخفض 3 0.60 1.50 .يعرض الطلبة عن أرائي ويتجاهلوها 30
 منخفض 3 0.70 1.50 مينعين الطلبة من ابداء ارائي 30
 منخفض 3 0.60 1.48 يفرض الطلبة رأيهم الشخصي علي   59
 منخفض 6 0.63 1.44 عين يتخذ الطلبة القرارات 34
 منخفض 7 0.55 1.34 يسخف الطلبة أرائي 36
 منخفض 8 0.56 1.28 .جيربين الطلبة على املوافقة على فكرة ما بالتهديد 33

   0.39 1.45 الدرجة الكلية
الطلبة من قبل زمالئهم يف أن مستوى االستقواء الذي ميارس على ( 07)اجلدول  يتضح من

إذ بلغ املتوسط احلسايب  ؛ا  جملال االستقواء الفكري كان منخفض من وجهة نظر الطلبةمعة آل البيت جا
 الفقرة، و (0.24-0.58)، وتراوحت املتوسطات احلسابية بني (0.39)املعياري  ، واالحنراف(0.42)
على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب مقداره حصلت " يرفض الطلبة أفكاري احلديثة: "؛ وهي(35)
مينعين الطلبة من اختاذ القرار : "وهي ؛(32)وجاءت الفقرة  ،(0.67)واحنراف معياري مقداره  ،(0.24)

يف حني  ،(0.70)، واحنراف معياري (0.25)مبتوسط حسايب مقداره  ؛يف الرتبة الثانية" حبرية تامة 
مبتوسط  بة األخرية؛يف الرت" ى املوافقة على فكرة ما بالتهديدجيربين الطلبة عل: "وهي ؛(33)جاءت الفقرة 
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ىل ظهور الطلبة مبظهر حضاري ، وقد يعزى إ(0.26)، واحنراف معياري مقداره (0.58)حسايب قدره 
 .يتناسب مع مستواهم الفكري الذي جيعلهم يبتعدوا عن كل مظاهر االستقواء وأشكاله

 :واء املادياالستق اجملال الرابع؛. 4. 3. 00
اجملال حسب رتبتها، كما يبني املتوسطات احلسابية  ترتيب فقرات هذا( 08)يبني اجلدول 

 .واالحنرافات املعيارية آلراء أفراد العينة على فقرات جمال االستقواء املادي
 08جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى االستقواء لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 وعلى اجملال ككل مرتبة تنازليا  فقرات جمال االستقواء املادي 

 مستوى االستقواء الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 منخفض 0 0.69 1.58 يثري الطلبة املنازعات بيين وبني االخرين 54
 منخفض 5 0.64 1.48 .يعمل الطلبة على إشاحة وجوههم عين أثناء حديثهم معي 57
 منخفض 3 0.72 1.42 .يث البيئة اخلاصة باآلخرينتلو  يتعمد الطلبة 58
 منخفض 4 0.66 1.40 جيربين الطلبة القيام بأعمال عن اآلخرين 52
 منخفض 2 0.55 1.34 يتلف الطلبة ممتلكايت 56
 منخفض 6 0.60 1.28 .يستويل الطلبة على ممتلكايت بالقوة 50
 منخفض 6 0.56 1.28 يسرق الطلبة ممتلكايت 50
 منخفض 8 0.47 1.24 .بالضرب واإليذاء دين الطلبةيهد 53
االعتداء البدين بأشكاله كافة 55  منخفض 9 0.43 1.18 .ميارس الطلبة علي  

 منخفض  0.43 1.35 الدرجة الكلية 
الطلبة من قبل زمالئهم يف لى أن مستوى االستقواء الذي ميارس ع( 08)يتضح من اجلدول 

إذ بلغ املتوسط احلسايب  ل االستقواء املادي كان منحفضا ،الطلبة جملاجامعة آل البيت من وجهة نظر 
 الفقرة، و (0.28 - 0.08)بني  ، وتراوحت املتوسطات احلسابية(0.43)املعياري  ، واالحنراف(0.32)
حصلت على الرتبة األوىل؛ مبتوسط حسايب " وبني اآلخرين يثري الطلبة املنازعات بيين: "؛ وهي(54)

يعمل الطلبة على : "وهي ؛(57)وجاءت الفقرة  ،(0.69)، واحنراف معياري مقداره (0.28)مقداره 
، واحنراف (0.48)مبتوسط حسايب مقداره  ؛يف الرتبة الثانية" احة وجوههم عين أثناء حديثهم معيإش

" ميارس الطلبة على االعتداء البدين بأشكاله كافة: "وهي ؛(55)يف حني جاءت الفقرة  ،(0.64)معياري 
وقد يعزى ذلك إىل  ،(0.43)، واحنراف معياري مقداره (0.08)مبتوسط حسايب قدره  يف الرتبة األخرية؛

ء خرين ويبتعدون عن اإليذاا  مع زمالئهم اآلجيابيوعي ومعرفة جتعلهم يتصرفون إما ميتلكه الطلبة من 
من العقوبات اليت  كيات خوفا  عن مثل هذه السلو  والعنف واالستقواء، أو قد يعزى إىل أن الطلبة يبتعدون

 . تصدر حبقهم يف حال قيامهم مبثل هذه املظاهر من االستقواء
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هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع. 4. 00
(α=0. 05 )ت من يف مستوى االستقواء الذي ميارس على الطلبة من قبل زمالئهم يف جامعة آل البي

 ؟، ومكان السكن، واملعدل الرتاكمياجلنس، والكلية: وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغريات
 :اجلنس .0. 4. 00

الطلبة من ستوى االستقواء الذي ميارس على مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل
 T-test)لعينتني مستقلتني ( ت)ملتغري اجلنس، واستخدم اختبار  قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت تبعا  

for independent Sample)يبني ذلك( 09)رقم واجلدول  ؛. 
 09جدول 

 ملتغري اجلنس تبعا  ملستوى االستقواء " ت"املتوسطات احلسابية واختبار 
 درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس اجملال

قيمة ت 
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.44 0.48 074 أنثى 0.005 5.245 598 0.25 0.65 056 ذكر فظيالل

 0.43 0.46 074 أنثى 0.036 5.008 598 0.48 0.27 056 ذكر االجتماعي

 0.37 0.30 074 أنثى 0.003 5.495 598 0.49 0.45 056 ذكر املادي

 الفكري
 0.49 0.20 056 ذكر

 0.30 0.40 074 أنثى 0.038 5.086 598

 الكلي
 

 0.46 0.23 056 ذكر
 3400 4414 471 أنثى 0.000 5.280 598

(*α≤0.05) 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املستجيبني ملستوى ( 09)يتضح من اجلدول 

ري ملتغ االستقواء الذي ميارس على الطلبة من قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة تبعا  
، إذ بلغت احملسوبة( ت)الدرجة الكلية للمجاالت جمتمعة، ويف اجملاالت كافة استنادا  إىل قيم  اجلنس يف

مبستوى داللة  للمجال اللفظي( 5.245)، و(0.000)مبستوى داللة  (5.280)للدرجة الكلية 
 اديللمجال امل( 5.495)، و(0.036)مبستوى داللة  للمجال االجتماعي( 5.008)، و(0.005)

وكانت الفروق ، (0.038)للمجال الفكري مبستوى داللة ( 5.086)، و(0.003)مبستوى داللة 
قية وقد تكون هذه النتيجة منط توسطاهتم احلسابية عن متوسطات اإلناث،ملصلحة الذكور بدليل ارتفاع م

اللتان ( 5005ه، ؛ القضا5006وزارة الرتبية والتعليم، ) ألن اإلناث يتصفن باهلدوء، واتفقت مع دراسيت
 .بينتا فروق لصاحل الذكور
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 :متغري الكلية .5. 4. 00
الطلبة من قبل  ملستوى االستقواء الذي ميارس علىمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

 T-Test)لعينتني مستقلتني ( ت)، واستخدم اختبار ملتغري الكلية زمالئهم يف جامعة آل البيت تبعا  
for independent Sample)يبني ذلك( 50)رقم  واجلدول ؛. 

 50جدول 
 ملتغري الكلية  تبعا  ستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت ملستوى اال" ت"املتوسطات احلسابية واختبار 

 مستوى الداللة قيمة ت احملسوبة درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد الكلية اجملال

 0.003 3.055 598 0.47 0.68 78 علمية اللفظي
 0.47 0.49 555 إنسانية

 االجتماعي
 0.49 0.60 78 علمية

 0.43 0.47 555 إنسانية 0.008 5.370 598

 املادي
 0.25 0.23 78 علمية

 0.38 0.59 555 إنسانية 0.000 4.444 598

 0.59 0.37 555 إنسانية 0.000 2.208 598 0.22 0.62 78 علمية الفكري
 الكلي

 
 0.34 0.40 555 إنسانية 0.000 4.090 598 0.48 0.60 78 علمية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املستجيبني ملستوى ( 19)يتضح من اجلدول 
ملتغري  االستقواء الذي ميارس على الطلبة من قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت من وجهة نظر الطلبة تبعا  

، إذ بلغت احملسوبة( ت)استنادا  إىل قيم  ،الدرجات الكلية للمجاالت جمتمعة، وللمجاالت كافةية يف الكل
مبستوى داللة  ال اللفظيللمج( 3.055)، و(0.000)مبستوى داللة  (4.090)للدرجة الكلية 

 للمجال املادي( 4.444)، و(0.008)مبستوى داللة  للمجال االجتماعي( 5.370)، و(0.003)
، وكانت الفروق (0.000)مبستوى داللة  للمجال الفكري( 2.208)، و(0.000)توى داللة مبس

كليات االنسانية، وقد يعزى ملصلحة الكليات العلمية بدليل ارتفاع متوسطاهتم احلسابية عن متوسطات ال
نية مع بعضهم البعض من طلبة التخصصات اإلنسا كثر احتكاكا  ذلك إىل أن طلبة التخصصات العلمية أ

 .حبكم وجودهم يف املختربات لذلك جاءت النتيجة لصاحلهم
 :متغري مكان السكن .3. 4. 00

الطلبة من ى ستقواء الذي ميارس علمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى اال
مستقلتني  لعينتني( ت)، واستخدم اختبار ملتغري مكان السكن قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت تبعا  

(T-Test for independent Sample)يبني ذلك( 50) رقمواجلدول  ؛. 
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 50جدول 
 ملتغري مكان السكن تبعا  معة آل البيت ملستوى االستقواء لدى طلبة جا" ت"املتوسطات احلسابية واختبار 

 مستوى الداللة سوبةقيمة ت احمل درجات احلرية االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد مكان السكن اجملال

 0.002 5.437 598 0.42 0.65 050 مدينة اللفظي
 0.49 0.48 080 قرية

 0.45 0.48 080 قرية 0.556 0.503 598 0.49 0.22 050 مدينة االجتماعي

 0.40 0.30 080 قرية 0.009 5.363 598 0.46 0.45 050 مدينة املادي

 0.45 0.40 080 قرية 0.072 0.0782 598 0.32 0.20 050 مدينة الفكري
 الكلي

 
 0.034 5.030 598 0.39 0.25 050 مدينة
 0.39 0.45 080 قرية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املستجيبني ملستوى ( 50)يتضح من اجلدول 
ملتغري مكان السكن يف  االستقواء الذي ميارس على الطلبة من قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت تبعا  

احملسوبة، إذ ( ت)استنادا  إىل قيم  ،الدرجات الكلية للمجاالت جمتمعة، وللمجاالت اللفظي واملادي
مبستوى داللة  للمجال اللفظي( 5.437)، و(0.034)مبستوى داللة  (5.030)بلغت للدرجة الكلية 

انت الفروق ملصلحة سكان ، وك(0.009)مبستوى داللة  للمجال املادي( 5.363)، و(0.002)
ىل احلسابية عن متوسطات سكان القرية، يف حني يشري اجلدول السابق إاملدينة بدليل ارتفاع متوسطاهتم 

احملسوبة، إذ  ( ت)لني االجتماعي والفكري استنادا  إىل قيم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجملا
ة على القرابة القرية تربطهم روابط متينة مبني ن سكان، أل( =0.05)كانت غري دالة عند مستوى 

واتفقت هذه النتيجة  جاءت النتيجة لصاحل سكان املدينة،ثر من سكان املدينة لذلك والبعد العشائري أك
 (.5006وزارة الرتبية والتعليم، )مع دراسة 

 :املعدل الرتاكمي. 4. 4. 00
الطلبة من  ملستوى االستقواء الذي ميارس علىمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 .يبني ذلك( 55)رقم  واجلدول ملتغري املعدل الرتاكمي؛ قبل زمالئهم يف جامعة آل البيت تبعا  
 
 
 
 
 



 شرفاتال.دو  مقدادي. الخوالده ود. د.أ. ............................................البيت آل جامعة طلبة لدى االستقواء
 

 

 
888 

 55جدول 
ملتغري املعدل  تبعا   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ملستوى االستقواء لدى طلبة جامعة آل البيت

 الرتاكمي
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املعدل الرتاكمي الاجمل

 اللفظي
 

 

 0.22 0.65 30 متوسط
 0.42 0.64 044 جيد
 0.20 0.47 96 جدا  جيد 

 0.05 0.07 30 ممتاز
 0.48 0.24 300 اجملموع

 
 االجتماعي

 0.50 0.42 30 متوسط
 0.44 0.63 044 جيد
 0.23 0.44 96 جدا  جيد 

 0.05 0.50 30 ممتاز
 0.42 0.20 300 اجملموع

 
 املادي

 

 0.50 0.55 30 متوسط
 0.47 0.48 044 جيد
 0.40 0.57 96 جدا  جيد 

 0.57 0.03 30 ممتاز
 0.43 0.32 300 اجملموع

 
 الفكري

 0.03 0.52 30 متوسط
 0.40 0.24 044 جيد
 0.40 0.42 96 جدا  جيد 

 0.55 0.07 30 ممتاز
 0.39 0.42 300 اجملموع

 الكلي
 

 0.50 0.38 30 متوسط
 0.38 0.27 044 جيد
 0.44 0.40 96 جدا  جيد 

 0.02 0.07 30 ممتاز
 0.39 0.46 300 اجملموع

 إلجابات أفراد عينة الدراسة ق ظاهرية بني املتوسطات احلسابيةوجود فرو ( 25)يظهر من اجلدول 
لة إحصائية تبعا  وللتحقق من أن الفروق بني املتوسطات احلسابية ذات دال املعدل الرتاكمي، تبعا  ملتغري

( 53) رقم واجلدول ؛(One Way ANOVA)جرى تطبيق حتليل التباين األحادي  ملتغري املعدل
 .يبني نتائج االختبار
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 يحتليل التباين للفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري املعدل الرتاكم

( ف)قيمة  متوسط جمموع املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين اجملال
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 اللفظي
 0.000 9.656 2.070 3 6.211 بني اجملموعات 

   0.214 296 63.466 داخل اجملموعات
    299 69.677 الكلي

 
 االجتماعي

 0.000 9.704 1.856 3 5.567 بني اجملموعات 
   0.191 296 56.604 داخل اجملموعات

    299 62.171 الكلي

 املادي
 0.000 9.867 1.719 3 5.158 بني اجملموعات 

   0.174 296 51.582 داخل اجملموعات
    299 56.741 الكلي

 الفكري
 0.000 11.211 1.607 3 4.821 بني اجملموعات 

   0.143 296 42.429 داخل اجملموعات
    299 47.250 الكلي

 الدرجة الكلية
 

 0.000 11.560 1.646 3 4.938 بني اجملموعات 
   0.142 296 42.150 داخل اجملموعات

    299 47.089 الكلي
ىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إ( 53)شري النتائج الواردة يف اجلدول ت

(α=0.05) الطلبة من قبل  أفراد الدراسة ملستوى االستقواء الذي ميارس على، بني متوسطات إجابات
إىل قيم  يف اجملاالت كافة، والدرجة الكلية، استنادا   ت تبعا  ملتغري املعدل الرتاكميزمالئهم يف جامعة آل البي

( 9.626)للدرجة الكلية، و( 0.000)مبستوى داللة يساوي ( 00.260)احملسوبة، إذ بلغت ( ف)
( 0.000)مبستوى داللة يساوي ( 9.704)للمجال اللفظي، و( 0.000)اللة يساوي مبستوى د

( 00.500)، وللمجال املادي( 0.000)مبستوى داللة يساوي ( 9.867)للمجال االجتماعي، و
ونظرا  لوجود فروق ذات داللة إحصائية بني  للمجال الفكري،( 0.000)لة يساوي مبستوى دال

الطلبة من قبل  اسة ملستوى االستقواء الذي ميارس على الذي ميارس علىمتوسطات إجابات أفراد الدر 
يف اجملاالت كافة، والدرجة الكلية فقد جرى تطبيق  تبعا  ملتغري املعدل الرتاكمي زمالئهم يف جامعة آل البيت

 .يبني النتائج( 54)رقم اختبار شيفيه ملعرفة عائديه الفروق، واجلدول 
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 54جدول 
 شافيه للمقارنات البعدية للفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري املعدل الرتاكمي نتائج اختبار

بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  ملتغري اىل أن الفروق ( 54)يشري اجلدول 
 :يتاآلت على النحو املعدل الرتاكمي كان

 اجملال
 املعدل الرتاكمي

 ممتاز جدا   جيد جيد  متوسط 
 0.07 0.47 0.64 0.65 احلسايب املتوسط

 اللفظي

 0.450*    0.65 متوسط
 0.470*    0.64 جيد 

 0.301*    0.47 جدا  جيد 
     0.07 ممتاز

 االجتماعي

 
 ممتاز جدا  جيد جيد  متوسط 

 0.50 0.44 0.63 0.42 احلسايب املتوسط
     0.42 متوسط
 0.432* 0.189*   0.63 جيد 

     0.44 جدا  جيد 
     0.50 ممتاز

 املادي

 
 ممتاز جدا  جيد جيد  متوسط 

 1.13 1.27 1.48 1.22 احلسايب املتوسط
     0.55 سطمتو 

 0.352* 0.215*   0.48 جيد 
     0.57 جدا  جيد 

     0.03 ممتاز
 

  الفكري
 ممتاز جدا  جيد جيد  متوسط 

 1.17 1.45 1.54 1.25 احلسايب املتوسط
     0.52 متوسط
 0.371*    0.24 جيد 

 0.278*    0.42 جدا  جيد 
     0.07 ممتاز

 الدرجة الكلية
 

 احلسايب سطاملتو  
 ممتاز جدا  جيد جيد  متوسط
0.38 0.27 0.40 0.07 

     0.38 متوسط
 0.407* 0.170*   0.27 جيد 

     0.40 جدا  جيد 
     0.07 ممتاز
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، عند مقارنتهم مع جدا  واجليد  املتوسط واجليد لصاحل الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئة. 0. 4. 4. 00
 .الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئة ممتاز يف اجملال اللفظي

هتم ذين معدال، عند مقارنتهم مع الطلبة الاجليد لصاحل الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئة. 5. 4. 4. 00
 .واملمتاز يف اجملال االجتماعي جدا  اجليد  ضمن فئة

اجليد، عند مقارنتهم مع الطلبة الذين معدالهتم  لصاحل الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئة. 3. 4. 4. 00
 .وممتاز يف اجملال املادي جدا  يد ضمن فئة ج

عند مقارنتهم مع الطلبة  ،جدا  اجليد واجليد  لصاحل الطلبة الذين معدالهتم ضمن فئة .4. 4. 4. 00
 . الذين معدالهتم ضمن فئة ممتاز يف اجملال الفكري واجملاالت الكلية

عظم وقتهم مصروف ن مدالت األعلى ليس لديهم وقت ألن أصحاب املعوقد يعزى ذلك إىل أ
ت إلضاعته يف مثل هذه املمارسات، ن أصحاب املعدالت األدىن لديهم متسع من الوقللدراسة يف حني أ

 عدوانيا   ن الطلبـة العـاديني أكثـر سـلوكا  ت أاليت بين( 5000الزعيب، )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
 . من الطلبة املتفوقني ولفظيا   جسديا   وعدوانا  

 :التوصيات. 00
 :يف ضوء النتائج نوصي مبا يلي

 .تشجيع الطلبة على التخلص من االستقواء. 0. 00
 .بعدد من الدورات اليت حتثهم على عدم التفاخر باجلاه واملنصب واملالإحلاق الطلبة . 5. 00
 .اسات السلبية ملوضوع االستقواءإىل االنعك احملاضرات اجلامعية التطرق يف .3. 00
 .إجراء دراسات تتناول انعكاسات االستقواء على حتصيل الطلبة أو دافعيتهم. 4. 00
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