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ملخص: 
املناخ  م�ساهمة  عن  الك�سف  اإىل  احلايل  البحث  يهدف 
التنب�ؤ  يف  التعليمي  وامل�ست�ى  اجلن�س،  املغلق،  املفت�ح،  املدر�سي 
البحث  عينة  تتك�ن  الثان�ي  التعليم  تالميذ  لدى  اال�ستق�اء  ب�سل�ك 
االإ�سكالية مت تطبيق  من)250( تلميذا وتلميذة، ولالإجابة عن هذه 
اأداتني: )مقيا�س املناخ املدر�سي، ومقيا�س �سل�ك اال�ستق�اء(، وبعد 
امل�ستقلة  املتغريات  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  املعطيات  حتليل 
ال  التعليمي  وامل�ست�ى  واجلن�س  واملغلق،  املفت�ح  املدر�سي  املناخ 
اأ�سارت  التالميذ، كما  التنب�ؤ بظه�ر �سل�ك اال�ستق�اء لدى  ت�سهم يف 
يف  االإناث  ول�سالح  اجلن�س  باختالف  املدر�سي  املناخ  يختلف  اأنه 
املناخ املفت�ح، وهناك اختالف تبعا للم�ست�ى الدرا�سي وامل�ؤ�س�سة 
يف  اختالفا  هناك  اأن  كما  املغلق.  املدر�سي  املناخ  يف  التعليمية 
اأما  التعليمية،  امل�ؤ�س�سة  لن�ع  تبعا  واللفظي  اجل�سمي  اال�ستق�اء 
مناق�سة هذه  اختالف، ومتت  ي�جد  املتبقية ال  امل�ستقلة  املتغريات 

النتائج يف �س�ء الدرا�سات ذات العالقة بالبحث. 
الكلمات املفتاحية: املناخ املدر�سي املفت�ح، املناخ املدر�سي 

املغلق، �سل�ك اال�ستق�اء.

The relationship between climate school and be-
havior of bullying among students in secondary 

education in Wahran

Abstract: 

The current research aimed to reveal the 
relationship between climate school and behavior of 
bullying among students in secondary education, the 
sample was formed of 250 male and female pupils, in 
order to address this problem the study applied two 
tools: (scale of climate school, and scale of bullying 
behavior. the analysis of data has showed that the 
independent variables of open/closed climate school, 
gender and educational level do not contribute to the 
prediction of bullying behavior among students. The 
results showed also that the type of climate school 
varies according to gender in favor of females in 
the open climate, and the existence of differences 
depending on the educational level and institution 
in the closed climate school. As there is also a 
difference in physical and verbal bullying behavior. 
These findings were discussed in the light of previous 
research in the field.

Key words: climate school, bullying behavior.

مقدمة: 
يعك�س املناخ املدر�سي )Climat school( ال�سائد، طبيعة ون�ع 
من�ساآت  من  واملادية  الب�رشية  العنا�رش  بني  والتفاعالت  العالقات 
وجتهيزات وو�سائل والطريقة التي ت�سري بها، واأ�ساليب العمل املتبعة 

من طرف العاملني فيها، والقائمني عليها على حد �س�اء يف العملية 
جهة  من  ونف�سيتهم  التالميذ  �سل�كات  وعلى  جهة،  من  التعليمية 
التن�سئة  يف  ت�سهم  التي  الثانية  امل�ؤ�س�سة  املدر�سة  ر  تعد  اإذ  ثانية، 
الدرا�سة  يف  ط�ال  �ساعات  فيها  يق�س�ن  التالميذ  الأن  االجتماعية؛ 
والتعلم، وهم يف عالقاتهم بالزمالء يتفاعل�ن اجتماعيا، ن�ف�سيا، 
ومعرفيا مع خ�سائ�س هذه املدر�سة واملناخ ال�سائد فيها، فطبيعتها 
ت�سهم يف ت�سكل اله�ية واالنتماء لديهم، فهي كفيلة باإنتاج وت�ليد 
بني  ترتاوح  التي  والتاأثريات  والت�س�رات  االنطباعات  من  اأن�اع 
والعالقات  التفاعل  باأمناط  عنها  يعرب  والتي  واالإيجابي،  ال�سلبي 
على  وامل�رشفني  فيها،  والعاملني  مدر�سيهم،  وبني  بينهم  ال�سائدة 

اإدارتها مما ي�ؤثر يف اجتاهاتهم و�سل�كهم.
تناولت  التي  والدرا�سات  البح�ث  من  كثري  يف  ا�سُتنتج  »لقد 
الذي  اخلا�س،  الدرا�سي  مناخها  مدر�سة  لكل  اأن  املدر�سي  املناخ 
واأثره  و�سدته،  وفعاليته  مك�ناته،  يف  الأخرى  مدر�سة  من  يختلف 
اأم  تلميذا  كان  �س�اء  امل�ؤ�س�سة  داخل  الفرد  وانفعاالت  �سل�ك  على 
اأيا  املدر�سة  وتعد  �سخ�سيته،  على  ي�ؤثر  وبالتايل  اإداريا،  اأم  اأ�ستاذا 
كان م�ست�اها، من اأهم بيئات التفاعل االجتماعي الأنها تلعب دورا 
فهي  م�ستقبلهم،  وحتديد  تالمذتها،  �سخ�سيات  ت�سكيل  يف  اأ�سا�سيا 
الفعالة  االأداة  لعملها، وهي  واملكملة  االأ�سـرة  بعد  الثانية  امل�ؤ�س�سة 
واالجتاهات  القـيم  وت�سجع  املـقب�لة،  ال�سل�كية  االأمناط  لتعزيز 
النف�سية االإيجابية التي تتما�سى ومعايري املجتمع، وتعدل االأمناط 
ال�ساحلة  بالطاقات  املجتمع  يزود  ما  املقب�لة  غري  ال�سل�كية 

والفعالة«. )با�رشة كمال، 2012: 5(. 
ومن جهة اأخرى اأ�سار )ورد يف �سادق واملع�سادي، 2001( 
اإىل »اأن الباحثني ذكروا باأن هناك اأمناطًا خمتلفة للمناخ املدر�سي 
املفت�ح،  املناخ  وهي:  بها  يعرف  التي  خ�سائ�سه  منها  منط  لكل 
واملناخ  العائلي،  واملناخ  امل�جه،  واملناخ  الذاتية،  االإدارة  ومناخ 
االأب�ي، واملناخ املغلق، ولعّل اأكرث هذه املناخات التي نالت اهتمام 
الدرا�سات املناخ املفت�ح، واملناخ املغلق، فاملناخ املفت�ح ترتفع 
فيه درجات االنتماء والقدوة يف العمل والنزعة االإن�سانية، والرتكيز 
على االإنتاج بينما تنخف�س فيه درجات التباعد واالإعاقة وال�سكلية 
يف العمل، وفيه ترتفع الروح املعن�ية لدى املعلمني ويعمل�ن معًا 
دون �سك�ى، وي�س�د بينهم وبني االإدارة والطلبة التعاون واالحرتام 
حاجات  اإ�سباع  على  املدر�سية  االإدارة  تعمل  اإذ  الق�ية،  والعالقات 
العاملني، مما يزيد التزامهم ب�اجباتهم ال�ظيفية خالفًا ملا ه� عليه 
بالبيئة  والرتبية  النف�س  علماء  اأوىل  فقد  املغلق،  املناخ  يف  احلال 
بناء  يف  ت�ؤثر  التي  البيئات  اأهم  الأنها  خا�سة،  عناية  املدر�سية 
�سخ�سية الطالب وت�افقه واجتاهاته، فالطالب الذي يجد يف بيئته 
يك�ن  والتقدير  باالأمن  وال�سع�ر  النم�  على  ي�ساعده  ما  املدر�سية 
النظر  اأو  والتهديدات  االإحباط  ي�س�دها  كان  اإذا  اأما  معها،  مت�افقًا 
ا�سطرابات  اإىل حدوث  كله  ي�ؤدي هذا  فقد  دونية  نظرة  الطالب  اإىل 
)�سالح  فيها«.  والدرا�سة  مدر�سته  جتاه  �سلبية  واجتاهات  �سل�كية 

هندي،2011: 105 - 107(. 
 مما �سبق ذكره ميكننا الق�ل اإن الباحثني در�س�ا مفه�م املناخ 
اأدواتها،  الدرا�سة،  لن�ع  تبعا  وتف�سريات  عدة  مناحي  من  املدر�سي 
وعيناتها، واأهدافها، وعلى الرغم من تباين التعريفات والتف�سريات 
لهذا امل�سطلح جندها تتفق �سمنيا يف بع�س اخل�سائ�س التي تعد 
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�سائعة يف اأي م�ؤ�س�سة تعليمية، من حيث العالقات االإن�سانية القائمة 
بني اأفرادها من م�سارين، ترب�يني، اأ�ساتذة، معلمني، وتالميذ، ومن 

حيث من�ساآتها وو�سائلها وج�دة الت�سيري فيها.
تّعد ظاهرة اال�ستق�اء يف املدار�س م�سكلة ترب�ية واجتماعية 
مما  التعّليمية  والفعاليات  الن�ساطات  على  بظاللها  تلقى  خطرية 
اأهدافها  اإىل  لل��س�ل  املدر�سة، وقدرتها  اأداء  ت�ا�سع يف  اإىل  ي�ؤدي 
من خالل حتقيق النم� املعريف واالنفعايل واالجتماعي للمتعلمني، 
وفعالية  اإيجابية  ب�سل�كات  تت�سم  متكاملة  �سخ�سيات  واإعداد 
متعمد  �سع�ري  ن�ساط  باأنه  اال�ستق�اء  »ويعّرف  مبتغاة،  اإنتاجية 
لالأن�سطة العدوانية بق�سد االإيذاء، واإثارة اخل�ف من خالل التهديد، 
متعددة  �سل�كات  اال�ستق�اء يف  ويظهر  ال�سحية،  لدى  الرعب  وخلق 
ت�ؤدي اإىل اإحلاق االأذى باالآخرين �س�اء كان نف�سيا كاالإهانة وال�ستم، 

اأو ج�سديا كال�رشب«. 
)اللفظي  هي  اأ�سكال  ثالثة  يف  اال�ستق�اء  جرادات  بني  كما 
الذي ي�سري اإىل ا�ستخدام األفاظ م�سينة اأو عبارات تهديد، واال�ستق�اء 
الذي  االجتماعي  واال�ستق�اء  بدنيًا،  ال�سحية  اإيذاء  وه�  اجل�سمي 
اإىل  ي�سل  وقد  واالتهامات،  املغر�سة  ال�سائعات  ن�رش  يف  يتمثل 
الدرا�سات  وت�سري  االإ�ساءة،  اأن�اع  اأخطر  تّعد  التي  اجلن�سية  االإ�ساءة 
االإناث ب�س�رة عامة،  اأكرث من  الذك�ر  لدى  اال�ستق�اء يظهر  اأن  اإىل 
اللفظي،  اال�ستق�اء  اإىل  االإناث  البدين، فيما متيل  �سكله  وال�سيما يف 

ون�رش ال�سائعات(. )حممد القداح، وب�سري عربيات،2013: 802(. 
 1980( ذكره  ما  ح�سب  متعددة  اأ�سكال  اال�ستق�ائي  لل�سل�ك 
اال�ستق�اء  اأ�سكال  اأكرث  وه�  اجل�سمي  »اال�ستق�اء  وهي   ،Bowker(

ال�رشب،  من  ج�سميًا  ال�سخ�س  يتاأذى  عندما  ويحدث  و�س�حًا، 
والرف�س، والع�س، واللكم، واخلد�س، وال�سفع و�سد ال�سعر اأو اأي �سكل 
من اأ�سكال الهج�م اجل�سمي، اأما اال�ستق�اء غري اجل�سمي وي�سار اإليه 
ويت�سمن  لفظي،  غري  اأو  لفظيًا  يك�ن  فقد  االجتماعي(  )باال�ستق�اء 
االإ�ساعات  ون�رش  امل�سيئة،  التلف�نية  املكاملات  اللفظي  اال�ستق�اء 
املزيفة اأو اخلبيثة، وا�ستخدام اللغة امل�سيئة، وال��سف باألقاب معّينة 
اأو التعليقات m العرقية، والتعليقات القا�سية والتخ�يف  وال�سخرية 
اأو غري مبا�رش،  اللفظي فقد يك�ن مبا�رشا  اال�ستق�اء غري  اأما  العام. 
اللفظي  اال�ستق�اء  عادة  ي�ساحب  اللفظي  غري  املبا�رش  فاال�ستق�اء 
امل�ؤذية،  ال�جهية  والتعابري  البذيئة  االإمياءات  ويت�سمن  واجل�سمي 
املبا�رش  وغري  اللفظي  غري  اال�ستق�اء  يت�سمن  اأخرى  جهة  ومن 
املمتلكات  اإتالف  اأما  الن�ساط،  من  واال�ستثناء  املتعمد  التجاهل 
املمتلكات  واإف�ساد  الكتب،  واإتالف  املالب�س،  متزيق  فيت�سمن 
لال�ستق�اء،  االأخري  ال�سكل  اجلن�سي  اال�ستق�اء  ويعد  و�رشقتها، 
ويت�سمن ا�ستخدام اأ�سماء جن�سية ينادي بها، اأو كلمات جن�سية قذرة 
اأب� غزال،  التهديد باملمار�سة اجلن�سية«.)معاوية  اأو  اأو مل�سًا جن�سيًا 

 .)90  :2009
ورد يف )Olweus,1993(، اأن من الفروق االأ�سا�سية بني �سل�ك 
متكرر،  اال�ستق�اء  اأن   ’‘ االأخرى  العدوانية  وال�سل�كات  اال�ستق�اء 
�سل�كات  ومق�س�د  ومنتظم  متكرر  ب�سكل  ي�جه�ن  فامل�ستقّ�ون 
الب�سيط بال�رشورة عدم  العدوان  ال�سحايا، وال يتطلب  �سلبية اجتاه 
بني  ت�ازن  وج�د  بعدم  اال�ستق�اء  يتميز  حني  يف  الق�ة  يف  ت�ازن 
امل�ستق�ي وال�سحية اإما ج�سميا اأو نف�سيا، ومن ال�سعب عليه مقاومة 
جتاهه  بالعجز  اإح�سا�سا  ال�سحية  يط�ر  لذلك  ونتيجة  امل�ستق�ي 

ويفر�س امل�ستق�ي �سيطرته كما ي�ساء’’)عبد الكرمي جرادات،2008: 
.)109

ثالثة  اال�ستق�اء  ل�سل�ك  اأن  ن�ستخل�س  اأن  اأمكننا  �سبق  مما 
متعمد  �سلبي  �سل�ك  واأنه  متكرر،  عدواين  �سل�ك  اأنه  هي:  مك�نات 
طالب  من  م�جه  �سل�ك  اأنه  والثالث  االأذى،  اإحلاق  غايته  ومق�س�د 

ق�ي نح� طالب �سعيف.

مشكلة البحث:
نتيجة ملا اأفرزته املالحظات امليدانية التي قام بها الباحثان 
يف امل�ؤ�س�سات الرتب�ية يف بع�س املدار�س الثان�ية يف وهران من 
تف�سي بع�س حاالت الع�سيان واال�ستق�اء للنظام الرتب�ي، بل وحتى 
خارج هذه امل�ؤ�س�سات بني التالميذ، وا�ستنادا الإح�سائيات مديرية 
تاأتي  م�ؤ�س�ساتها،  يف  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  هذا  مثل  ب�ج�د  الرتبية 
ب�سل�ك  املدر�سي  املناخ  عالقة  حماولة  يف  احلايل  البحث  اأهمية 
من  ال�سل�ك  بهذا  التنب�ؤ  يف  امل�ساهمة  الع�امل  وتق�سي  اال�ستق�اء، 
ال�سل�ك  ون�ع  املدر�سي،  املناخ  ن�ع  اختالف  على  والتعرف  جهة، 
وامل�ست�ى  وامل�ؤ�س�سة  اجلن�س  متغريات  باختالف  اال�ستق�ائي 

الدرا�سي لدى فئة تالميذ التعليم الثان�ي من جهة ثانية. 

إشكاليات البحث:

)املغلق،  ◄ ببعديه  املدر�سي  للمناخ  التنب�ؤية  القدرة  ما 
اال�ستق�اء  �سل�ك  الدرا�سي، يف ظه�ر  واملفت�ح(، اجلن�س، وامل�ست�ى 

لدى تالميذ املرحلة الثان�ية؟
التعليم  ◄ تالميذ  لدى  املدر�سي  املناخ  ن�ع  يختلف  هل 

الثان�ي باختالف اجلن�س وامل�ؤ�س�سة التعليمية وامل�ست�ى الدرا�سي؟
اجلن�س،  ◄ باختالف  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  ن�ع  يختلف  هل 

امل�ؤ�س�سة التعليمية، وامل�ست�ى الدرا�سي؟ 

أهمية الدراسة:
فيما  والتطبيقي  النظري  بعديها  الدرا�سة يف  اأهمية  تتجلى 

يلي:

من الناحية النظرية:

يقت�سي  ♦ وت�سكلها،  التالميذ  لدى  اله�ية  معامل  حتديد  اإن 
معلمني،  اأو  اأ�رشا  كان�ا  �س�اء  املرب�ن  يطلبه  ما  بني  ت�ازن  اإحداث 
عليها  للتغلب  التالميذ  ه�ؤالء  يعي�سها  التي  وامل�ساكل  اولطم�حات 
خمتلف  لفهم  لديهم،  النم�  مطالب  معرفة  ي�جب  مما  وفهمها، 

�سل�كياتهم وباخل�س��س ال�سل�ك اال�ستق�ائي.
اإجراء البح�ث النف�سية من اأجل التعرف على مدى انت�سار  ♦

مثل هذا ال�سل�ك اال�ستق�ائي، ال�سيما اأن كثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية 
تعاين من هذا ال�سل�ك، ودرا�سة الفروق بني اجلماعات واالأفراد، وكذا 

عالقته ب�سمات ال�سخ�سية.
ال�سل�ك  ♦ خ�سائ�س  لفهم  النظرية  االأدبيات  بع�س  تقدمي 

بالن�سبة  حت�سي�سية  وحما�رشات  وبرامج  خطط  وو�سع  اال�ستق�ائي، 
امل�سئ�لني  وحتى  والت�جيه،  الرتبية  وم�ست�ساري  الرتب�ي،  للطاقم 

عن التخطيط الرتب�ي. 
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مساهمة املناخ املدرسي املفتوح، املغلق، اجلنس،
واملستوى التعليمي في التنبؤ بسلوك االستقواء لدى تالميذ التعليم الثانوي بوهران

عتو بن   أ. عـــدة 
أ. مويلح مختارية
أ. د. ماحي إبراهيم

من الناحية التطبيقية: 

عامة،  ♦ ب�سفة  للعنف  امل�ؤدية  الع�امل  وحتديد  معرفة  اإن 
النف�سي  لالأخ�سائي  بالن�سبة  مهم  خا�سة  ب�سفة  املدر�سة  وداخل 

لقيا�سها وتكميمها، وحماولة �سبطها والتحكم فيها.
طرف  ♦ من  املط�ر  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  مقيا�س  با�ستخدام 

وحتديد  االنت�سار  ن�سبة  تقدير  اأمكن   ،)2009 غزال،  اأب�  )معاوية 
الفئات امل�ستق�ية وال�سحايا من اأجل التدخل وم�اجهة هذا ال�سل�ك، 
وحماولة  انت�ساره،  من  للحد  و�رشيعة  فعالة  خطط  ب��سع  وذلك 

التقليل منه قدر امل�ستطاع بالفهم والبحث والعمل اجلماعي.
وال�سحايا  ♦ للم�ستق�يني  وتدريبية  اإر�سادية  برامج  و�سع 

ب�سل�كهم وتعديله وت�سحيح مدركاتهم  �س�اء، لال�ستب�سار  على حد 
اخلاطئة با�ستخدام مناذج معرفية �سل�كية، وكذا التح�سني والت�س�يب 
من ح�سن كيفية التحدث للذات، واإر�سادهم الأهمية االآخرين يف بناء 

ال�سخ�سية وح�سن ت�افقها.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل:

اأبعاد املناخ املدر�سي واجلن�س وامل�ست�ى  ♦ اإبراز م�ساهمة 
التعليمي يف التنب�ؤ بظه�ر اال�ستق�اء لدى التالميذ.

ال�سل�ك  ♦ ون�ع  املدر�سي،  املناخ  ن�ع  اختالف  مدى  اإبراز 
اال�ستق�ائي باختالف كل من متغريات اجلن�س وامل�ؤ�س�سة التعليمية 

وامل�ست�ى الدرا�سي.

التعاريف اإلجرائية:
واالجتماعي . 1 النف�سي  املناخ  ذلك  وه�  املدر�سي:  املناخ 

اأع�سائها:  والتفاعالت بني  العالقات  املتمثل يف  باملدر�سة  ال�سائد 
يف  املتمثل  املادي  املحيط  وكذا  واإدارة(،  اأ�ساتذة،  )تالميذ، 
التجهيزات املادية، وهو ما يقي�سه مقيا�س املناخ املدر�سي املطبق 

يف هذه الدرا�سة وينق�سم اإىل بعدين:
النف�سي  � املناخ  ذلك  ه�  املفتوح:  املدر�سي  املناخ 

داخل  باالن�سجام  ال�سع�ر  اإىل  بالتالميذ  ي�ؤدي  الذي  واالجتماعي 
ال�سف املدر�سي مع زمالئهم ومع االأ�ساتذة الذي ي�ؤدي بهم اإىل حب 
النف�سية  احلاجات  خمتلف  ويلبي  لها،  باالنتماء  وال�سع�ر  املدر�سة 
بعد  يف  الفرد  عليها  يح�سل  التي  الدرجة  وه�  لهم،  واالجتماعية 
املناخ املدر�سي املفت�ح الذي اأعده )عبد اهلل بن طه ال�سايف،2001(.

النف�سي  � املناخ  ذلك  ه�  املغلق:  املدر�سي  املناخ 
بني  االجتماعي  االن�سجام  انعدام  اإىل  ي�ؤدي  الذي  واالجتماعي 
التالميذ الذي يت�فر على جتهيزات قليلة وم�ساحات قد تك�ن �سيقة، 
وه�  االإدارة،  مع  العالقات  �س�ء  ي�س�ده  و  اأي�سا،  وا�سعة  تك�ن  وقد 
الدرجة التي يح�سل عليها الفرد يف بعد املناخ املدر�سي املغلق الذي 

اأعده )عبد اهلل ال�سايف،2001(.
اأو . 2 النف�سي  اأو  اجل�سمي  االأذى  اإيقاع  اال�ستقواء:  �سلوك 

العاطفي اأو امل�سايقة اأو االإحراج اأو ال�سخرية من قبل طالب م�ستق�ي 
على طالب اآخر اأ�سعف منه، اأو اأ�سغر منه، اأو الأي �سبب من االأ�سباب 
التي يح�سل  الدرجة  ال�سل�ك من خالل  ويقا�س هذا  وب�سكل متكرر، 

عليها يف مقيا�س ال�سل�ك اال�ستق�ائي املط�ر من طرف )معاوية اأب� 
غزال،2009(، وه� يتك�ن من االأ�سكال التالية: 

اإتالف  اجتماعي،  ا�ستق�اء  ج�سدي،  ا�ستق�اء  لفظي،  )ا�ستق�اء 
ممتلكات(، وه� جمم�ع الدرجات املتح�سل عليها من خالل االإجابة 

على فقرات هذه االأبعاد.

حدود الدراسة:
متثلت حدود الدرا�سة احلالية فيما يلي: 

حدود ب�رشية: وتقت�رش هذه الدرا�سة على عينة من تالميذ  �
التعليم الثان�ي. 

حدود مكانية: اأجريت الدرا�سة يف بع�س املدار�س الثان�ية  �
يف وهران. 

العام  � زمانية: يف حدود �سهري مار�س واأفريل من  حدود 
الدرا�سي 2014 - 2015. 

املدر�سي  � املناخ  بني  العالقة  اإبراز  مو�سوعية:  حدود 
و�سل�ك اال�ستق�اء.

الدراسات السابقة:
التي  ال�سابقة  الدرا�سات  من  عدد  وج�د  الباحثان  الحظ 
اأ�سا�سني  �سقني  اإىل  ت�سنيفها  وميكننا  الدرا�سة،  ملتغريات  تطرقت 
هما: درا�سات تطرقت للمناخ املدر�سي يف عالقته مبتغريات ن�عية 
ببع�س  عالقته  يف  لال�ستقواء  تطرقت  اأخرى  ودرا�سات  و�سخ�سية، 

اخل�سائ�س ال�سخ�سية والدميوغرافية وذلك وفقا ملا يلي:

مبتغريات  عالقته  يف  املدرسي  للمناخ  تطرقت  اليت  الدراسات   .1
أخرى منها:

اأ�سارت درا�سة)با�رشة كمال،2012(، بعن�ان املناخ املدر�سي 
عينة  وتك�نت  للمراهق  واالجتماعي  النف�سي  بالت�افق  وعالقته 
الدرا�سة من 287 تلميذا وتلميذة، يف اأربع مت��سطات ؛ اثنتان ريفية 
الباحث  ا�ستخدم  وقد  بلعبا�س،  �سيدي  مدينة  اثنتان ح�رشية يف  و 
املعاجلات  وبعد  العام،  الت�افق  ومقيا�س  املدر�سي  املناخ  مقيا�س 
بني  اإح�سائيا  داال  ارتباطا  هناك  اأن  النتائج  اأ�سفرت  االإح�سائية 
بني  عالقة  ت�جد  وال  العام،  والت�افق  املفت�ح  املدر�سي  املناخ 
املناخ املدر�سي املغلق والت�افق العام، مع فروق دالة اإح�سائيا بني 
االإناث، وكذلك ال  اجلن�سني تبعا للمناخ املدر�سي املفت�ح ول�سالح 
كما  املغلق،  املدر�سي  للمناخ  تبعا  اجلن�سني  بني  دالة  فروق  ت�جد 
ت�جد فروق دالة اإح�سائيا بني منطقة امل�ؤ�س�سة )ريفية، ح�رشية(، 
ت�جد  كما  الريفية،  ول�سالح  املفت�ح  املدر�سي  املناخ  ملتغري  تبعا 

فروق بينهما تبعا ملتغري املناخ املغلق ول�سالح احل�رشية.
خ�سائ�س  حتديد  اإىل  هندي،2011(،  )�سالح  درا�سة  هدفت 
نظر  وجهة  من  االأردن  يف  االأ�سا�سية  املدار�س  يف  املدر�سي  املناخ 
ذلك  وعالقة  العا�رش،  ال�سف  وطلبة  االإ�سالمية،  الرتبية  معلمي 
مبتغريات مديرية الرتبية، وجن�س املدر�سة، وحجمها، وتك�نت عينة 
من  وطالبة  )324(طالبًا  ومن  ومعلمة،  معلمًا   )36( من  الدرا�سة 
ال�سف العا�رش االأ�سا�سي، يت�زع�ن على )18( مدر�سة، مت اختيارها 
بالطريقة الع�س�ائية، ولبل�غ هدف الدرا�سة �سمم الباحث ا�ستبيانه، 
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اخل�سائ�س  عن  النتائج  اأ�سفرت  االإح�سائية  املعاجلات  وبعد 
االإيجابية التي يت�سف بها املناخ املدر�سي من وجهة نظر املعلمني 
والطلبة هي على الرتتيب)اخل�سائ�س املتعلقة بالعالقة بني الطلبة، 
واالإدارة  الطلبة  بني  والعالقة  واملعلمني،  الطلبة  بني  والعالقة 
عن  اأما  املدر�سية،  واالإدارة  املعلمني  بني  والعالقة  املدر�سية، 
اخل�سائ�س ال�سلبية للمناخ فتمثلت يف وج�د م�سكالت مدر�سية، كما 
اأظهرت النتائج اأي�سًا وج�د فروق دالة اإح�سائيًا عند امل�ست�ى نف�سه 
بني مت��سطات تقديرات الطلبة خل�سائ�س مناخ مدار�سهم تعزى اإىل 
اأثر ملتغري حجم  الرتبية، وجن�س املدر�سة، وعدم وج�د  اأثر مديرية 

املدر�سة يف هذه التقديرات.
يف درا�سة لــ)Theodoros & al,2010( التي مت فيها اختبار 
تالميذ  لدى  اال�ستق�اء  ب�سل�ك  املت�س�ر  املدر�سي  املناخ  عالقة 
االنخراط  متغري  اأي�سا  واختبار  عددهم)369(،  البالغ  االأول  الط�ر 
تطبيق  وبعد  و�سيط،  كمتغري  باملخاطر  املحف�فة  ال�سل�كيات  يف 
املناخ  بني  عالقة  وج�د  اإىل  النتائج  ت��سلت  الدرا�سة،  مقايي�س 
املدر�سي و�سل�ك اال�ستق�اء، يف حني كانت ت�س�رات التالميذ �سلبية 
يف  واملتمثل  ال��سيط  املتغري  ارتباط  اأي�سا  تبني  كما  املناخ،  لهذا 
Theodo� 2208  لل�سل�كات املحف�فة باملخاطر ب�سل�ك اال�ستق�اء.)،

 .)ros & al,2010

اأثر  الإبراز   ،)2007 العتيبي،  �سبيب  )حممد  درا�سة  ذهبت   
املدار�س احلك�مية  العاملني يف  املعلمني  اأداء  املدر�سي يف  املناخ 
يف الريا�س، و تك�نت عينة الدرا�سة من 266 معلما من م�ست�يات 
الباحث  طبق  وقد  ثان�ي(،  مت��سط،  )ابتدائي،  خمتلفة  درا�سية 
النتائج  واأ�سفرت  ومع�قاته،  املدر�سي  باملناخ  خا�سة  ا�ستمارة 
العالقات  من  منط  ي�س�ده  املدار�س  يف  ال�سائد  املناخ  طبيعة  اأن 
معتربة  معن�ية  وروح  املعلمني  بني  متبادل  وتعاون  االإن�سانية، 
اإىل حد ما، كما دلت النتائج على درجة مت��سطة من الر�سا اجتاه 
ت�سدد  يف  تتمثل  مع�قات  هناك  اأن  كما  ال�سائد،  املدر�سي  املناخ 
لت�زيع املهام ح�سب  الل�ائح، مع عدم مراعاتها  االإدارة يف تطبيق 
الكفاءات والقدرات ال�سخ�سية للمعلمني، كما ال ت�جد فروق دالة بني 
اأفراد العني تبعا لل�سن وامل�ؤهل العلمي والتخ�س�س الدرا�سي.)حممد 

�سبيب العتيبي،2007: 149(.

2. الدراسات اليت أشارت لسلوك االستقواء نذكر مايلي:
وج�د  اإىل  وديربا،2014(،  )نيكوال�س  من  كل  درا�سة  اأ�سارت 
عالقة ارتباطيه بني �سل�ك اال�ستق�اء واملناخ املدر�سي لدى التالميذ 
من م�ست�يات درا�سية خمتلفة )اأوىل، ثانية، وثالثة( يرتاوح اأعمارهم 
بني 3 - 12�سنة، وبعد املعاجلات االإح�سائية ف�رشت املتغريات ما 
بينت  كما  االنحدار،  حتليل  يف  املف�رش  التباين  من   %  70 ن�سبته 
ال�سحايا  على  اال�ستق�اء  �سل�ك  من  عايل  م�ست�ى  وج�د  النتائج 
امل�ست�يات  يف  منخف�سة  كانت  حني  يف  الثاين،  للم�ست�ى  بالن�سبة 
املدر�سية  البيئة  اأثر  املعيارية  بيتا  قيم  وبينت  االأخرى،  الدرا�سية 
االآمنة يف التنب�ؤ، واأي�سا اأ�سهم عامل اخلطر العايل ل�سل�ك اال�ستق�اء 
التنب�ؤ.  يف  االآمن  املناخ  يف  الكبار  وتدعيم  الدرا�سي  ال�سف  يف 

.)Nicholas & debra, 2014(
التي   ،)2013 عربيات،  وب�سري  قداح،  درا�سة)حممد  يف 
ظه�ر  يف  التعليمية  للبيئة  التنب�ؤية  القدرة  على  لل�ق�ف  هدفت 

حاالت اال�ستق�اء لدى طلبة املدار�س اخلا�سة يف عمان، واختالفها 
املدر�سة)خمتلطة،غري  ون�ع  واجلن�س  املدر�سة  م�قع  باختالف 
الباحثان  ا�ستخدم   ،)1368( من  الدرا�سة  عينة  وتك�نت  خمتلطة(، 
االإح�سائية،  املعاجلات  وبعد  واال�ستق�اء،  املدر�سية  البيئة  مقيا�س 
اأظهرت النتائج وج�د عالقة ارتباطيه بني البيئة التعليمية و�سل�ك 
اإىل قدرة تنب�ؤية مت��سطة يف ظه�ر هذا اال�ستق�اء،  اال�ستق�اء ت�سري 
ون�ع  واجلن�س  املنطقة  متغريات  بني  ارتباطيه  عالقة  ووج�د 
تباين  عن  اأي�سا  الدرا�سة  ك�سفت  كما  اال�ستق�اء،  و�سل�ك  املدر�سة 
املنطقة،  ملتغري  عالية  كانت  اإذ  املتغريات،  لهذه  التنب�ؤية  القدرة 
و�سعيفة للجن�س، يف حني مل يظهر ملتغري ن�ع املدر�سة اأي م�ساهمة 

تنب�ؤية.)حممد قداح، وب�سري عربيات،2013: 795(. 
حاولت درا�سة )حنان اأ�سعد خوج، 2012(، الك�سف عن الع�امل 
ال�ساد�س  ال�سف  لدى تالميذ  املدر�سي  بالتنمر  التنب�ؤ  امل�ساهمة يف 
باملرحلة االبتدائية، وتك�نت العينة من)267( تلمذا وتلميذة، ودلت 
املدر�سي  التنمر  بني  �سالبة  ارتباطيه  عالقة  وج�د  على  النتائج 
ومنخف�سي  مرتفعي  بني  فروق  ووج�د  االجتماعية،  واملهارات 
التنمر املدر�سي يف املهارات االجتماعية ل�سالح منخف�سي التنمر، 
واحل�سا�سية  االنفعايل  وال�سبط  االجتماعي،  ال�سبط  اأ�سهم  كما 
اأ�سعد خ�ج،2012:  التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي.)حنان  االجتماعية يف 

.)188
التعرف  اإىل  غرايبة،2010(،  )مرمي حممد  كما تطرقت درا�سة 
تدريبي  برنامج  واأثر  اال�ستق�ائي،  لل�سل�ك  التعر�س  م�ست�ى  على 
قائم على دعم االأقران يف م�اجهة هذا ال�سل�ك، وا�ستخدمت الباحثة 
مك�نة  والتجريبية  ال�سابطة  املجم�عات  يق�م  جتريبيا  ت�سميما 
اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  مقيا�س  ا�ستخدم  وقد  وطالبة،  طالبا   )31( من 
مبجاالته الثالثة: اللفظي، واالجتماعي واجل�سدي وعلى املمتلكات(، 
وبعد تطبيق الربنامج اأ�سفرت النتائج اأن ن�سبة ال�سحايا قدر ب)4.2 
يليه  ثم  اللفظي،  ه�  اال�ستق�ائي  لل�سل�ك  م�ست�ى  اأعلى  وكان   ،)%
فروق  وج�د  وعدم  االجتماعي،  واأخريا  املمتلكات،  وعلى  اجل�سدي 
والتفاعل  اجلن�س  اأو  املعاجلة  الأثر  تعزي  املجم�عتني  بني  دالة 
بينهما، كما ظهرت فروق يف تقدير الذات بني املجم�عتني ول�سالح 

التجريبية.)مرمي حمم�د غرايبة،2010: 01(.
يف حني هدفت درا�سة)معاوية اأبو غزال، 2009(، اإىل الك�سف 
االجتماعي  والدعم  بال�حدة  ال�سع�ر  م�ست�يات  يف  الفروق  عن 
املدرك لدى جمم�عات اال�ستق�اء)غري م�ساركني، م�ستق�ين، �سحايا، 
م�ستق�ي- �سحايا(، وفيما اإذا كانت هذه الفروق تختلف باختالف 
وتاألفت  بينهما،  التفاعل  اأو  الطالب  جن�س  اأو  اال�ستق�اء  جمم�عات 
اإناثا، و515  )978( طالبًا وطالبة، منهم)463  الدرا�سة من  عينة 
ذك�راً( من ال�سف ال�سابع اإىل ال�سف العا�رش، مت ت�سنيفهم اإىل )837( 
غري م�سارك و )67( �سحية )26 م�ستق�يًا و)48( م�ستق�يًا- �سحية، 
وال�ق�ع �سحية،  اال�ستق�اء  مقايي�س  الدرا�سة  عينة  اأفراد  على  طبق 
نتائج  وك�سفت  املدرك،  االجتماعي  والدعم  بال�حدة،  وال�سع�ر 
كان  ال�سحايا  جمم�عة  لدى  بال�حدة  ال�سع�ر  م�ست�ى  اأن  الدرا�سة 
اأعلى منه لدى جمم�عات غري امل�ساركني، وامل�ستق�ين وامل�ستق�ين 
امل�ستق�ين  جمم�عة  لدى  بال�حدة  ال�سع�ر  م�ست�ى  واأن  ال�سحايا، 
نتائج  تك�سف  ومل  امل�ساركني،  غري  جمم�عة  لدى  منه  اأعلى  كان 
ال�سحايا،  وامل�ستق�ين-  امل�ستق�ين  بني  فروق  وج�د  عن  الدرا�سة 
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فقد  الكلي،  االجتماعي  الدعم  م�ست�ى  بالفروق يف  يتعلق  فيما  اأما 
ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن م�ست�ى الدعم االجتماعي لدى الطلبة غري 
امل�ساركني كان اأعلى منه لدى الطلبة امل�ستق�ين، كما ك�سفت نتائج 
اال�ستق�اء  جمم�عات  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وج�د  عن  الدرا�سة 
امل�ساركني  غري  الطلبة  بني  ال�الدي  االجتماعي  الدعم  م�ست�ى  يف 
اإح�سائيًا  دالة  وفروق  امل�ساركني،  غري  ل�سالح  امل�ستق�ين  والطلبة 
ل�سالح  وال�سحايا  امل�ساركني  غري  بني  الزمالء  دعم  م�ست�ى  يف 
الدعم  م�ست�ى  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  تظهر  ومل  امل�ساركني،  غري 
االجتماعي املقدم من املعلمني بني جمم�عات اال�ستق�اء.)معاوية 

اأب� غزال،2009 :89(.

تعليق عام على الدراسات السابقة:

يالحظ من ا�ستعرا�س االأدب الرتب�ي ال�سابق املتعلق مب��س�ع 
 )2012 كمال،  )با�رشة  درا�سة  اأن  اجلزائرية  البيئة  يف  اال�ستق�اء 
والت�افق  املدر�سي  املناخ  بني  دال  م�جب  ارتباط  وج�د  اأبرزت 
عربية  بيئات  يف  اأما  التالميذ،  فئة  لدى  واالجتماعي  ال�سخ�سي 
العتيبي،2007(،  �سبيب  درا�سة)حممد  اإليه  ذهبت  ما  نذكر  اأخرى 
اإدراك املناخ املدر�سي ومع�قاته لدى  اإىل وج�د تباين وفروق يف 
فئة املعلمني، وال�سيء نف�سه اأ�سارت اإليه اأي�سا درا�سة)�سالح هندي، 
2011( بخ�س��س كيفية اإدراك خ�سائ�س للمناخ املدر�سي املتمثل 
والعك�س  واالإدارة  واملعلمني  الطلبة  بني  االإن�سانية  العالقات  يف 
للمناخ  التنب�ؤية  القدرة  تناولت  فقد  احلالية  الدرا�سة  اأما  �سحيح، 
اأن  يالحظ  كما  التالميذ.  فئة  لدى  اال�ستق�اء  ظه�ر  يف  املدر�سي 
يف  درا�ستنا  مع  مت�افقة  جاءت   ،)Theodoros & al,2010( درا�سة 
ارتباطيه بني املناخ املدر�سي و�سل�ك اال�ستق�اء لكن  وج�د عالقة 
لدى الط�ر االأول فقط، بينما الدرا�سة احلالية اقت�رشت على تالميذ 

التعليم الثان�ي.
اأي�سا من خالل ا�ستعرا�س االأدب الرتب�ي بخ�س��س  يالحظ 
بينت  عربيات(  وب�سري  قداح،  درا�سة)حممد  اأن  اال�ستق�اء  �سل�ك 
التالميذ بدرجة  البيئة املدر�سية يف ظه�ر اال�ستق�اء لدى  م�ساهمة 
 ،)Nicholas & debra, 2014( درا�سة  اأ�سارت  حني  يف  مت��سطة، 
وهذه  التالميذ،  لدى  اال�ستق�اء  �سل�ك  من  عال  م�ست�ى  وج�د  اإىل 
م�ساهمة  اإبراز  يف  احلالية  الدرا�سة  مع  مت�سقة  جاءت  الدرا�سات 
املناخ املدر�سي يف التنب�ؤ بال�سل�ك اال�ستق�ائي، وبناًء على ما تقدم 
العالقة  ال�س�ء على هذه  تلقي  املا�سة الإجراء درا�سة  تظهر احلاجة 
التي ترتاوح  الثان�ي فقط  التعليم  من خالل تخ�سي�س فئة تالميذ 
املناخ  م�ساهمة  مدى  اإبراز  مع  �سنة(،   17  -  14( بني  اأعمارهم 
التعليمي  وامل�ست�ى  واجلن�س  واملفت�ح(  )املغلق  بن�عيه  املدر�سي 

يف التنب�ؤ باملناخ املدر�سي. 

منهج وطريقة إجراء الدراسة:

الدرا�سة  ملعطيات  التحليلي  ال��سفي  املنهج  اإتباع  مت  لقد 
اإح�سائيا، باعتبار انه املنهج املالئم لطبيعة هذه الدرا�سة. 

طريقة اختيار العينة األساسية وخصائصها: 

يتمثل املجتمع الذي اتخذناه جماال ب�رشيا لدرا�ستنا من تالميذ 
التعليم الثان�ي ال�سن�ات )االأوىل، والثانية، والثالثة( واملقدر عددهم 
بـ)2520( تلميذا وتلميذة، من والية وهران والبالغ عددهم )250(، 
%(، وحددت هذه ال�سن�ات بطريقة ق�سدية  اأي ما يقارب )10.08 
بناء على اإح�سائيات مديرية الرتبية، وانت�سار �سل�ك اال�ستق�اء يف 
هذه الثان�يات بالذات من جهة، وبناء على املالحظات واملقابالت 
واملربني  املعلمني  وتر�سيحات  العينة،  اأفراد  مع  اأجريت  التي 
والقائمني على الت�سيري البيداغ�جي يف هذه امل�ؤ�س�سات بالذات من 

جهة ثانية، واجلدول التايل ي��سح خ�سائ�س العينة االأ�سا�سية: 
جدول رقم )01(

يوضح خصائص العينة األساسية

خ�سائ�س 
العينة

املجموعاإناثذكوراجلن�س
101149250

املجموعال�سنة3ال�سنة2ال�سنة1امل�ستوى الدرا�سي
250

20-1821-1619-1417 - 15ال�سن

421275922املجموع: 250

أدوات الدراسة:

مقياس املناخ املدرسي: 

مت ا�ستخدام هذا املقيا�س الذي اأعده )عبد اهلل بن طه ال�سايف، 
2001( لقيا�س اجتاهات تالميذ املرحلة االإعدادية والثان�ية نح� 
بعدين  على  حتت�ى  فقرة   )47( من  تاألف  وقد  املدر�سي،  املناخ 
وهما: )املناخ املفت�ح، واملناخ املغلق(.وي�سحح املقيا�س باإعطاء 
فاأعلى  على)ال(،  لالإجابة  واحدة  ودرجة  )بنعم(،  لالإجابة  درجتني 
درجة للمناخ املفت�ح هي: )32(، واأدانها )16(، اأما املناخ املغلق 
فاأعاله ه�)26( واأدناه ه�)13(، وهذا بعد ما اأفرزته نتائج ال�سدق 

بالن�سبة للفرات املتبقية.

مقياس االستقواء:

يعد مقيا�س اال�ستق�اء ثاين اأداة م�ستخدمة يف جمع البيانات، 
وقد  واملراهقني،  لالأطفال  غزال  اأب�  معاوية  للعربية  وط�ره  واأعده 
)ا�ستق�اء  اأبعاد  اأربعة  على  م�زعة  فقرة   )34( من  املقيا�س  تاألف 
بطريقة  وي�سحح  املمتلكات(،  واإتالف  اجتماعي،  لفظي،  ج�سمي، 

ليكرت: من)5( بدرجة كبرية جدا، اإىل )1( بدرجة قليلة جدا.
ا�ستطالعية ق�امها )25(  االأدوات على عينة  ولقد مت جتريب 

تلميذا وتلميذة �سنة اأوىل من التعليم الثان�ي، فدلت النتائج على:

صدق وثبات أدوات الدراسة:

�سدق وثبات مقيا�س املناخ املدر�سي: والذي ي��سح عالقــــــة 
بري�س�ن(  )معامل  اعتمـــــاد  مت  ولقد  ككل،  باملقيـــا�س  فقرة  كل 
كرومباخ  األفا  طريقتي  ا�ستخدام  مت  كما  االت�ساق،  هذا  لت��سيح 
على  النتائج  اأ�سفرات  حيث  الثبات،  من  للتاأكد  الن�سفية  والتجزئة 

ما يلي : 
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جدول رقم )02(
يوضح صدق وثبات مقياس المناخ المدرسي ن=25

مقيا�س املناخ 
طرق ح�ساب الثبات�سدق البناءاملدر�سي

بالن�سبة للمناخ 
املدر�سي املفت�ح:

تراوح ما بني )0.41 و0.71( 
عند م�ست�ى الداللة 0.01 و0.05، 
ولقد مت حذف 06 فقرات غري دالة 

اإح�سايا

0.82األفا كرومباخ

التجزئة 
0.79الن�سفية

بالن�سبة للمناخ 
املدر�سي املغلق:

تراوح ما بني)0.42 و0.60( عند 
م�ست�ى الداللة 0.01 و0.05، 

ولقد مت حذف 12 فقرة غري دالة 
اإح�سايا

0.77األفا كرومباخ

التجزئة 
0.68الن�سفية

النتيجة النهائية: وعليه احتوى املقيا�س على جمموع )29( فقرة دالة

ت��سيح  اأجل  ومن  اال�ستق�اء:  �سل�ك  مقيا�س  وثبات  �سدق 
من  للتاأكد  لبري�س�ن  ارتباط  معامل  ا�ستخدام  مت  العالقة  هذه 
ال�سدق، اأما الثبات فقد ا�ستخدمنا طريقتي األف كرومباخ والتجزئة 

الن�سفية،فدلت النتائج على ما يلي : 
جدول رقم )03(

يوضح صدق وثبات مقياس سلوك االستقواء ن=25

�سلوك 
طرق ح�ساب الثبات�سدق البناءاال�ستقواء

ا�ستق�اء 
ج�سمي

تراوح ما بني )0.59 و0.77( عند 
م�ست�ى الداللة 0.01، ولقد مت حذف فقرة 

واحدة غري دالة. فالدرجة العليا )40( 
والدنيا )8(

0.84األفا كرومباخ

0.68التجزئة الن�سفية

ا�ستق�اء 
اجتماعي

تراوح ما بني)0.49 و0.86( عند م�ست�ى 
الداللة 0.01 و0.05، ولقد مت حذف فقرة 
واحدة غري دالة اإح�سايا.ترتاوح الدرجات 

بني)50-10(

0.79األفا كرومباخ

0.74التجزئة الن�سفية

ا�ستق�اء 
لفظي

تراوح ما بني )0.49 و0.75( عند 
م�ست�ى الداللة 0.01، و0.05، مل حتذف 

اأي فقرة. ترتاوح الدرجات بني )40-8(

0.78األفا كرومباخ

0.63التجزئة الن�سفية

اإتالف 
ممتلكات

تراوح ما بني )0.73 و0.83( عند 
م�ست�ى الداللة 0.01، مل حتذف اأي فقرة. 

ترتاوح الدرجات بني )30-6(.

0.82األفا كرومباخ

0.69التجزئة الن�سفية

النتيجة النهائية: وعليه احتوى املقيا�س على جمموع )32( فقرة دالة.

االإ�سارة  جتدر  املدر�سي:  املناخ  ملقيا�س  العاملي  ال�سدق 
 )250( ق�امها  عينة  على  العاملي  ال�سدق  تطبيق  مت  اأنه  اإىل  هنا 
الفقرات  اإدخال  االأوىل، حيث مت  اال�ستطالعية  العينة  اأفراد  من غري 
الدالة اإح�سائيا فقط يف التحليل العاملي الذي مت بطريقة املك�نات 
االأ�سا�سية با�ستخدام طريقة فارمياك�س، وميكن اإظهار مالمح نتيجة 
اإعادة  مت  اأنه  اإىل  هنا  ننبه  حيث  التدوير،  بعد  العاملي  التحليل 
التحليل العاملي للمرة الثانية، وذلك طبقا ملحك كاتل الذي يرتكز 
على نقطة االنعطاف، حيث مت ا�ستخراج - يف التحليل العاملي للمرة 
وا�سح مت  ب�سكل  االنعطاف  نقطة  بروز  بعد  لكن  ع�امل   9 االأوىل- 
اإعادة التحليل العاملي ب�سبعة ع�امل فقط كما ه� مبني يف اجلدول 

التايل: 

جدول رقم )04(
يوضح العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير لمقياس المناخ المدرسي ن=250

ت�سمية الت�سبعالرتتيبالعباراتالفقرة
العوامل

21A
ي�سجعنا االأ�ساتذة على نظافة 

10.73املدر�سة

املناخ 
املفت�ح

20A
غالبا ما ي�س�د التعاون بني 

20.65التالميذ يف املدر�سة

19A
اأف�سل مراجعة درو�سي مع جمم�عة 

30.60من الزمالء داخل املدر�سة

14A40.59معظم االأ�ساتذة اأكفاء

23A
اأ�سعر اأن معظم االأ�ساتذة ال 

50.55ي�ستطيع�ن تقدير ظرويف اخلا�سة

6A
اأ�سعر اأنني �سخ�س مهم واأنا بني 

10.73زمالئي باملدر�سة

ال�سع�ر 
بالقيمة 
الذاتية 
والتقدير

9A
اأميل اإىل اال�سرتاك مع بع�س 

20.66زمالئي يف ن�ساط مدر�سي

B17
معظم االأ�ساتذة يتحدث�ن عن 

30.59م�ساكلهم اخلا�سة

A22
عندما ت�اجهني م�سكلة ي�ساعدين 

40.55زمالئي باملدر�سة على حلها

B3
ال اأجد ت�سجيعا من املدر�سة الإظهار 

50.47م�اهــبي وقدراتي اخلا�سة

A12
اأ�سعر باأمانة واإخال�س االأ�ساتذة يف 

10.65العمل املدر�سي

تقدير قيمة 
واإخال�س 
االأ�ساتذة

A5
ي�سجعنا معظم االأ�ساتذة على 

20.55مراجعة درو�سنا

B5
اأ�سعر بني زمالئي باأنني �سخ�س 

30.47غري مرغ�ب فيه

A10
يهتم معظم االأ�ساتذة باإجراء 
40.46م�سابقات علمية بني التالميذ

B21
اأعتقد اأن مكتبة املدر�سة لي�ست 

10.66لها فائدة

فقدان قيمة 
املكتبة

A15
عندما ياأتي تلميذ جديد اأحاول اأنا 

20.65وزمالئي اأن جنعله مرتاحا

B9
مدير امل�ؤ�س�سة مت�سَدد و�سارم جدا 

30.48يف تعامله مع التالميذ

A11
ي�سعدين احل�س�ر اإىل املدر�سة كل 

40.44ي�م

A2
اأف�سل اأن اأك�ن با�ستمرار قريبا من 

10.72زمالئي يف املدر�سة 
ال�سع�ر 

باالنتماء 
االجتماعي

A3 20.59مدر�ستي ممتعة

A7
معظم االأ�ساتذة يف ثان�يتي ميكن 

30.57التحدث معهم يف اأي وقت

B10
اأ�سعر اأن بع�س االأ�ساتذة يتحيزون 

10.73لبع�س التالميذ

املناخ 
املغلق B1120.49ي�سايقني زمالئي باملدر�سة

B6
ي�سدد االأ�ستاذ على ال�اجب املدر�سي 

30.47وال يقتنع باأي مربر
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ت�سمية الت�سبعالرتتيبالعباراتالفقرة
العوامل

B1810.62ال يثق بي معظم االأ�ساتذة
اهتزاز 

ثقة بع�س 
االأ�ساتذة

A8
اأحب مدر�ستي الأن فيها اأ�سياء 

20.54كثرية جتــــــلب االهتمام

B1630.53مدر�ستي مكتظة جدا بالتالميذ

اأن اجلذر الكامن بالن�سبة للعامل  اإىل  كما جتدر االإ�سارة هنا 
 /)% قدرها)10.948  تباين  بن�سبة  قدره)2.956(،  االأول: 
تباين  بن�سبة   )2.578( الكامن  جذره  فكان  الثاين:  العامل  اأما 
جذر  على  الثالث:  العامل  حت�سل  حني  يف   ،)% قدرها)9.548 
قدره)1.838( بن�سبة تباين قدرها)6.808 %(، اأما العامل الرابع 
العامل  عن  اأما   ،)% قدرها)6.632  تباين  بن�سبة  كان)1.791( 
العامل  اأما   ،)% تباين)6.570  بن�سبة  فكان)1.774(  اخلام�س: 
ال�ساد�س:بجذر كامن)1.621( بن�سبة تباين قدرها)6.003 %(، اأما 
العامل ال�سابع واالأخري: فكان )1.438( بن�سبة تباين قدرها)5.326 

%(، يف حني قدرت الن�سبة الرتاكمية الكلية بـ)51.835 %(.
ال�سابق مرتبة ترتيبا تنازليا طبقا  البن�د يف اجلدول  جاءت 
لت�سبعها على العامل اأي من اأعلى ت�سبع اإىل اأدناه، وبذلك ت�سهل ت�سمية 
بالقيمة  وال�سع�ر  املفت�ح،  )املناخ  يف  ح�رشها  مت  حيث  الع�امل 
قيمة  االأ�ساتذة،وفقدان  واإخال�س  قيمة،  وتقدير  الذاتي،  والتقدير 
املكتبة،وال�سع�ر باالنتماء االجتماعي، واملناخ املغلق، واهتزاز ثقة 
بع�س االأ�ساتذة(، علما باأن الع�امل ال�سبعة قد ت�سبعت فقراتها ت�سبعا 
الذي  ه�   )0.40( املقب�ل  الت�سبع  م�ؤ�رش  اأن  اإذ  من)0.30(،  اأعلى 
املف�رشة  الرتاكمية  الن�سبة  قدرت  وقد  احلالية،  الدرا�سة  يف  نعتمده 
للع�امل بـ )51.83 %(، وهي م�ؤ�رش مقب�ل اإح�سائيا يف التحليل 
اأحممد  تيغزة  130؛  غامن،2013:  )حجاج  من  كل  ح�سب  العاملي، 
ب�زيان، 2012: 83(، يف حني قدرت قيمة اختبار كايز ماير اأولكن 
املقيا�س  على �سالحية  دال  م�ؤ�رش  اأي�سا  وه�   ،)0.77( بـ   )KMO(
واحرتامه ل�رشوط التحليل العاملي، حيث جتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن 
فقرتني مل تت�سبعا على اأي عامل وعليه مت حذفها لي�سبح املقيا�س 

يف �سكله النهائي يحت�ى على جمم�ع )27( فقرة فقط.

الصدق العاملي ملقياس سلوك االستقواء: 

مت تطبيق ال�سدق العاملي على عينة ق�امها )250( من غري 
الدالة  الفقرات  اإدخال  مت  االأوىل،حيث  اال�ستطالعية  العينة  اأفراد 
نتيجة  مالمح  اإظهار  وميكن  العاملي،  التحليل  يف  فقط  اإح�سائيا 

التحليل العاملي بعد التدوير، كما ه� مبني يف اجلدول التايل: 
جدول رقم )05(

يوضح العوامل المستخرجة وتشبعاتها بعد التدوير لمقياس سلوك االستقواء ن=250

ت�سمية الت�سبعالرتبةالعباراتف
الع�امل

J9
األقيت اأحد الطلبة على االأر�س وجل�ست 

10.78ف�قه.
ا�ستق�اء 
ج�سمي

J7
�رشبت اأحد الطلبة بقدمي اأو عرقلته 

20.76عندما مر اأمامي.

ت�سمية الت�سبعالرتبةالعباراتف
الع�امل

M5.30.75احتلت على اأحد الطلبة واأخذت نق�ده

ا�ستق�اء 
ج�سمي

J8
وقفت اأمام اأحد الطلبة واأخذت دوره 
بالق�ة يف الطاب�ر ال�سباحي، اأو يف 

اأماكن ال�رشاء.
40.70

M6
رف�ست اإرجاع بع�س االأ�سياء التي 

50.69ا�ستلفتها من اأحد الطلبة

M3
ا�ستخدمت الق�ة اأو التهديد بالق�ة �سد 

اأحد الطلبة الآخذ نق�ده، اأو اأي �سيء 
يخ�سه.

60.636

V6.70.630جعلت اأحد الطلبة اأ�سح�كة اأمام االآخرين

S7
ن�رشت االإ�ساعات واالأكاذيب عن بع�س 

80.630الطلبة.

V8
ك�سفت عمداً االأ�رشار ال�سخ�سية الأحد 

90.62الطلبة

S9.100.594حّر�ست بع�س الطلبة على طالب اآخرين

M2.110.593�رشقت اأ�سياء خا�سة باأحد الطلبة

V7.120.57اأطلقت على اأحد الطلبة األقاب بذيئة

J5.130.55�سفعت اأحد الطلبة بيدي

J3
ل�يت ذراع اأحد الطلبة، اأو ح�رشته يف 

مكان �سيق كزاوية ال�سف مثال اأو حتت 
املقعد.

140.538

S3
اتهمت اأحد الطلبة باأعمال مل يرتكبها 

150.535وجعلت االآخرين يكره�نه.

S6
طردت اأحد الطلبة من املجم�عة التي 

160.529األعب فيها. اأو التي اأك�ن مت�اجداً معها.

M4.170.527اأخفيت عمداً اأ�سياء خا�سة باأحد الطلبة

J4
هاجمت اأحد الطلبة و�رشبته باأدوات مثل 

180.49الع�سا، الكر�سي، القلم.... الخ

V4
اأ�سدرت تعليقات مزعجة عن عالمات اأحد 

10.75الطلبة، اأو قدرته على القراءة اأو الكتابة.

ا�ستق�اء 
لفظي

S4
مل اخرت اأحد الطلبة للعب معي ومع 

20.70اأ�سدقائي.

V2
نظرت اإىل اأحد الطلبة نظرات غا�سبة 

30.67لتخ�يفه اأو تهديده.

V5
اأ�سدرت تعليقات مزعجة عن ال�سمات 

اجل�سمية واملظهر العام لدى اأحد الطلبة 
مثل ط�له ووزنه.... الخ.

40.66

V3.50.65�سببت اأحد الطلبة باألفاظ بذيئة

V1
نظرت اإىل اأحد الطلبة عمداً ب�سخرية 

60.60وا�ستهزاء 

S5
اأ�سعلت الفنت بني الطلبة بت�سجيعهم على 

70.55امل�ساجرات.

M1
قمت عمداً باإتالف وتخريب اأ�سياء تخ�س 

80.52اأحد الطلبة.
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ت�سمية الت�سبعالرتبةالعباراتف
الع�امل

S8.10.74ابتعدت عمداً عن اأحد الطلبة

�ستق�اء 
اجتماعي S11 مل اأ�سغ عمداً اإىل اأحد الطلبة يف اأثناء

20.69حديثه.

S10.30.65قاطعت عمداً احد الطلبة اأثناء حديثه

S110.84رف�ست عمداً رغبة اأحد الطالب ب�سداقتي
الالمباالة 

ورف�س 
ال�سداقة

J2 افتعلت اأ�سبابًا للت�ساجر مع اأحد الطلبة
20.54االأقل ق�ة مني و�رشبته.

J1 قر�ست اأحد الطلبة و�سددت �سعره ُم�سببًا
30.51له االأمل وال�سيق.

يالحظ اأن اجلذر الكامن بالن�سبة للعامل االأول قدره)8.613(، 
بن�سبة تباين قدرها)26.613 %(/، اأما العامل الثاين فكان جذره 
حني  يف   ،)% قدرها)19.137  تباين  الكامن)6.124(بن�سبة 
حت�سل العامل الثالث على جذر كامن قدره )3.502( بن�سبة تباين 

قدرها )10.944 %(، اأما عن العامل الرابع كان جذره )2.755( 
الرتاكمية  الن�سبة  قدرت  وقد   ،)%  8.608( قدرها  تباين  بن�سبة 

الكلية ب)65.60 %(. 

األساليب اإلحصائية يف معاجلة البيانات:

املتقدم:  االإح�ساء  ا�ستخدمنا  الفر�سيات  �سحة  من  وللتاأكد 
حتليل  اأي�سا  ا�ستخدمنا  كما  املتعدد،  االنحدار  حتليل  يف  املتمثل 

.)spss ;20( التباين الثالثي، وذلك با�ستخدام

عرض ومناقشة النتائج:

ي�سهم  ● ال  تن�س  التي  االأوىل:  الفر�سية  ومناق�سة  عر�س 
وامل�ست�ي  واجلن�س،  واملغلق(،  )املفت�ح،  ببعديه  املدر�سي  املناخ 
التعليم  تالميذ  لدى  اال�ستق�اء  �سل�ك  درجات  تباين  يف  الدرا�سي 
الثان�ي، والختبار هذه الفر�سية ا�ستخدمنا حتليل االنحدار املتعدد، 
التعامل مع مت��سطات االأباعد على  اأنه مت  اإىل  وجتدر االإ�سارة هنا 
اعتبار اأنها غري متجان�سة، ومت�ساوية وذلك ت�خيا مل�سداقية اأكرث، 

واأ�سفرت النتائج كما ه� م��سح يف اجلدول االآتي : 
جدول رقم )06(

يوضح ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد 

�سل�ك اال�ستق�اءاملتغري التابع

اإدخال كل املتغرياتالطريقة

م. الداللةقيمة )ف( مت��سط املربعاتجمم�ع املربعاتدرجات احلريةنتيجة حتليل التباين

44266.7841066.696االنحدار

غري دال0.86 245301761.4121231.679اخلطاأ

249306028.196املجم�ع

غري دال0.002معامل ر املعدل0.11معامل ر

امل�ست�ى الدرا�سياجلن�ساملناخ املدر�سي املغلقاملناخ املدر�سي املفت�حاملتغريات امل�ساهمة

Beta 0.0510.0060.0630.062معامل بيتا املعدل

0.760.080.950.95قيمة)ت(

غري دالغري دال غري دال غري دال م�ست�ى الداللة

ومن  التباين،  حتليل  من  اأعاله  اجلدول  خالل  من  يظهر 
م�ساهمة  هناك  لي�ست  اأنه  بيتا  ومعامالت  االرتباط،  معامالت 
اجلن�س،  املغلق،  املناخ  املفت�ح،  )املناخ  امل�ستقلة  للمتغريات 
امل�ست�ى التعليمي( يف التنب�ؤ ب�سل�ك اال�ستق�اء لدى تالميذ التعليم 

الثان�ي. 
ملخ�س  خالل  ومن  االإح�سائي  التحليل  نتائج  اأ�سارت  لقد 
االنحدار املتعدد عدم م�ساهمة املتغريات امل�ستقلة)املناخ املفت�ح، 
�سل�ك  درجات  تباين  يف  الدرا�سي(  امل�ست�ى  واجلن�س  واملغلق، 
بهذا  التنب�ؤ  اإمكانية  تعذر  وبالتايل  التالميذ،  ه�ؤالء  لدى  اال�ستق�اء 

ال�سل�ك اال�ستق�ائي. 
ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �س�ء طبيعة املرحلة الدرا�سية، 

ك�ن الدرا�سة يف املرحلة الثان�ية تتطلب االلتزام بح�س�ر الدرو�س 
ومتابعتها، واجناز امل�ساريع املدر�سية املختلفة واملتعددة، والتقيد 
وب�رشامة  ت�سدد  الأنها  التعليمية،  للم�ؤ�س�سة  الداخلية  بالق�انني 
ال�سيما بع�س الثان�يات املتف�قة التي لها �سيت يف التعليم، ولديها 
م�س�ؤول كفء ي�سعى يف كل االأح�ال للت�فيق بني متطلبات الدرا�سة 
العملية  لنجاح  التالميذ  اأم�ر  اأولياء  ومتطلبات  امل�ؤ�س�سة  وقان�ن 
ه�ؤالء  بها  مير  التي  العمرية  املرحلة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  الرتب�ية.، 
والت�افق  النم�  على  ت�ساعدهم  خا�سة  حاجيات  تتطلب  التالميذ 
فيها بع�س  واإن كانت مرحلة ح�سا�سة يحدث  �س�اء، حتى  على حد 
وامل�ساعدة،  واحلل  التدخل  تتطلب  التي  وامل�سكالت  اال�سطرابات 
خمتلف  وعلى  الدرا�سة،  على  يركزون  رمبا  التالميذ  ه�ؤالء  فنجد 
ال��سائل واحلاجيات التي يحتاج�نها يف مثل هذا ال�سن على الرغم 
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عتو بن   أ. عـــدة 
أ. مويلح مختارية
أ. د. ماحي إبراهيم

الزمالء  طرف  من  اال�ستهزاء  اأو  املعاملة  ل�س�ء  بع�سهم  تعر�س  من 
عندهم  فهي  النم�،  ملرحلة  ل�احق  كلها  فهي  امل�سايقات،  وبع�س 
حتدث ب�سفة رمبا اآلية، اأو اأنها جزء من اإثبات وحتديد اله�ية تبعا 
االإعالم،  وو�سائل  ال�سائدة  والثقافة  والعادات  املعتقدات  الختالف 
ما يف حدود  اإىل حد  النم�  يربر  �سل�ك  �سكل  تتبل�ر يف  كلها  وهي 
املقابالت مع اأفراد العينة احلالية. وقد تف�رش هذه النتيجة من ناحية 
اله�ية  وحتديد  الذات  تاأكيد  لقيمة  التالميذ  اإدراك  �س�ء  يف  اأخرى 
وال�سخ�سية، فبداأت تتحدد لدى التلميذ يف هذه املرحلة م�اطن الق�ة 
وال�سعف، بعد اأن مر بع�سهم باإخفاقات حت�سيلية غري مت�قعة لذلك 
الدرا�سة  يف  وكفاءتهم  اأدائهم  تقييم  يف  دور  العقبات  لهذه  يك�ن 
مب�ست�ى مت��سط اأو اأكرث ح�سب ن�ع ال�سخ�سية والقدرات العقلية التي 
الدافع  بتنمية  ا�ستب�سارهم  بتق�ية  كفيل  وهذا  تلميذ،  كل  ميتلكها 
للتعلم من اأجل النجاح وحتقيق ما ي�سب�ا اإليه كل تلميذ، وما ينتظره 
تبل�ر روح  ي�سهم يف  اأخرى، وهذا  والداه واملجتمع من ناحية  منه 
وتفاوت  جن�سهم،  اختالف  على  التالميذ  بني  والتناف�س  املبادرة، 
م�ست�ياتهم االجتماعية واالقت�سادية يف احليازة على مراتب عالية 
الرتكيز،  اإىل  الدرا�سة  حمل  العينة  اأفراد  دفعت  بالتقدير  وجديرة 
وتنمية هذا الن�ع من االإدراك، واال�ستب�سار مب�اطن ال�سعف، وتق�ية 

اجل�انب االيجابية بغية ال��س�ل ملبتغاهم وحتقيق طم�حاتهم. 
قد تف�رش هذه النتيجة اأي�سا من خالل مدركات التالميذ ل�اقع 
املناخ املدر�سي، ون�ع املناخ ال�سائد فيه، فقد يعده بع�سهم مناخا 
ن�عا  وتطلعاتهم وطم�حاتهم، ومينحهم  يتما�سى  اإذا كان  مفت�حا 
من احلرية، والتعبري يف اإطار قان�ين ال يخل بال�سري احل�سن للم�ؤ�س�سة 
التعليمة مما يخدم اأهدافها واأهداف التالميذ، فن�ع املناخ ي�ؤثر اإما 
�سلبا اأو اإيجابا على من� طم�حاتهم وحتقيق اأهدافهم، ون�ع العالقات 
تدرك  واالحت�اء  واالهتمام  والعناية  بالدفء  تت�سم  التي  االإن�سانية 
ه�ؤالء  من�  حاجيات  مع  ويتما�سى  متفهم،  مفت�ح  مناخ  اأنها  على 
االكتظاظ  وي�س�دها  ب�سيطة،  من�ساآته  كانت  واإن  حتى  التالميذ 
يف  التكن�ل�جي  التط�ر  مع  تتما�سى  ال  قد  اأو  االأق�سام،  بع�س  يف 
العناية  هذه  انعدمت  فاإذا  متاما  منه  العك�س  وعلى  اعتقادهم، 
واالهتمام واالحت�اء وعدم تقدير الظروف اخلا�سة للتالميذ، وما قد 
يتعر�س�ن له من نكبات و�سع�بات فه� ي�لد مدركات �سلبية لديهم، 
وه� ما اأ�سار اإليه )Mayer & & Conner, 2008(، الذي اكت�سف عالقة 
التالميذ  طرف  من  مت�س�ر  ه�  كما  ال�سلبي  املدر�سي  املناخ  بني 
وت�رطهم يف �سل�كات ا�ستق�ائية عدوانية �س�اء كان�ا م�ستق�ين، اأو 
الدرا�سات والبح�ث  اأن  اإىل  واإ�سافة  اأو �سحايا م�ستق�ين،  �سحايا، 
ال�سلبي ي�سهم يف رفع من �سل�كات  اأن املناخ املدر�سي  اإىل  اأ�سارت 

اال�ستق�اء داخلها. 
على اختالف هذه املدركات وتذبذبها بني ال�سلبي وااليجابي 
ح�سب  مدركاتهم  وت�سحيح  انتباههم،  ت�جيه  اأي�سا  عليهم  يبقى 
التزامات  تعليمية وما حتت�يه من  م�ؤ�س�سة  تقت�سيه ظروف كل  ما 
الطاعة  وتعلمهم  ما  ن�عا  حرياتهم  من  حتد  قد  فهي  وتعليمات، 

بال�سيق  �سع�ر  رمبا  لديهم  ت�لد  متعددة  اأ�سكال  يف  وااللتزام 
املدر�سي  املناخ  ويعد  كما  التعلم.  اأجل  من  يجابه�نه  مما 
نتائج  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  اأحد  حبيبة،2009(  ح�سب)املره�بية 
التعلم، وال�سيما يف جمال االجتاهات، اإذ اأنه يرتبط مبثريات �سارة اأو 
م�ؤملة تق�د اإىل ت�سكيل تلك االجتاهات لدى الطلبة، فه� اجل� العام 
التعلم، لي�س يف بعده املادي فقط، بل يتجاوز  الذي ي�س�د عمليات 
القائمة  االجتماعية  العالقات  عن  الناجم  النف�سي  املناخ  اإىل  ذلك 
بني املعلم والطلبة، وبني الطلبة اأنف�سهم يف اإطار املهمات التعليمية 
التي جتري يف بيئة التعلم. فاملناخ املدر�سي نتاج طبيعي ملق�مات 
البيئة التعّلمية يف بعديها املادي والنف�سي، حيث ي�سري اإىل امل�ساعر 
اإدراكهم  نتيجة  واالإداريني  واملعلمني  الطلبة  من  كل  لدى  ال�سائدة 
واالرتياح  باالأمن  �سع�رهم  ومدى  بينهم،  القائمة  العالقات  لن�ع 
نح�  واجتاهات  �سل�كات  وبناء  فعال،  تعلم  اإىل  تدفعهم  ب�س�رة 

املدر�سة والعاملني فيها. 
هذه النتيجة املت��سل اإليها تتعار�س مع درا�سة )حممد قداح، 
بني  ارتباطيه  عالقة  وج�د  اأثبتت  التي  عربيات،2013(،  وب�سري 
اال�ستق�اء،  و�سل�ك  التعليمي  وامل�ست�ى  واجلن�س  املنطقة  متغريات 
بالن�سبة  عالية  كانت  اإذ  املتغريات  لهذه  التنب�ؤية  القدرة  تباين  مع 
للمنطقة، و�سعيفة بالن�سبة للجن�س. ومن جهة اأخرى تتعار�س اأي�سا 
مع درا�سة )الع�ساف،2008( التي تت�سمن البحث يف مدركات الطلبة 
ودافعيتهم  االجتماعي،  بتفاعلهم  وعالقتها  االآمنة  التعلم  لبيئة 
اإح�سائيا  دالة  اإيجابية  عالقة  وج�د  نتائجها  اأكدت  وقد  للتعلم، 
بني مدركات الطلبة لبيئة التعلم االآمنة وتفاعلهم االجتماعي، كما 
اأفرزت فروقًا ذات داللة اإح�سائية ل�سالح االإناث، و�سالح املدار�س 

اخلا�سة يف م�ست�ى تلك املدركات. 
 ،)Gregory, Fan,Cornel,2010( كما تتعار�س اأي�سا مع درا�سة
الطاقم  من  دعمًا  يتلق�ن  الذين  الطلبة  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  وقد 
م�اجهة  يف  امل�ساعدة  لطلب  اإيجابية  اجتاهات  يظهرون  املدر�سي 
اأن ملجه�د العاملني يف  اأكدت الدرا�سة على  حاالت اال�ستق�اء، كما 
املدر�سة اأثراً بينًا يف ت�فري مناخ مدر�سي يقي الطلبة من اال�ستق�اء 
م�ساهمة  لعدم  ال�سفري  الفر�س  نقبل  فاإننا  وعليه  والتهديد. 
املتغريات امل�ستقلة يف التنب�ؤ ل�سل�ك اال�ستق�اء لدى تالميذ التعليم 
الثان�ي،وبالتايل نرف�س فر�س البحث وتك�ن الفر�سية قد حتققت.

تن�س على  ● التي  الثانية:  الفر�سية  نتائج  وتف�سري  عر�س 
اختالف ن�ع املناخ املدر�سي لدى تالميذ التعليم الثان�ي باختالف 
هذه  والختبار  الدرا�سي،  وامل�ست�ى  التعليمية،  وامل�ؤ�س�سة  اجلن�س، 
اأن  الثالثي، حيث ل�حظ من خالل اجلدول  التباين  الفر�سية حتليل 
كان  اجلن�س  ملتغري  بالن�سبة   wilks lambda المبدا  ويلك�س  اختبار 
امل�ؤ�س�سة  ملتغري  بالن�سبة  االأمر  وكذلك  م�ست�ى)0.01(،  عند  داال 
التعليمي  امل�ست�ى  متغري  اأما  نف�سه،  الداللة  م�ست�ى  عند  التعليمية 
Test of Between�Sub� الثاين اجلدول  مايلي  ويف  داال،  يكن   للم 
jects Effects الذي ي��سح داللة الفروق ب�س�رة �رشيحة، اإذ اأ�سفرت 

نتائجه ما يلي: 
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جدول رقم )07(
يوضح نتائج تحليل التباين الثالثي للجنس والمؤسسة والمستوى الدراسي

جمموع درجات احلريةنوع املناخ املدر�سيم�سدر التباين
املربعات

متو�سط 
م.الداللةقيمة)ف(املربعات

اجلن�س
املغلق

1
غري دال0.2110.2112.80

دال عند 1.2581.25814.670.01املفت�ح

امل�ؤ�س�سة التعليمية
املغلق

2
دال عند 1.2460.4155.5160.01

غري دال0.3870.1291.50املفت�ح

امل�ست�ى الدرا�سي
املغلق

3
دال عند 0.6690.3344.440.01

غري دال0.0830.0420.48املفت�ح

اخلطاأ
املغلق

243
18.2910.075

20.8380.086املفت�ح

االإجمايل
املغلق

250
995.430

1751.515املفت�ح

وج�د  التباين،  م�سدر  من  اأعاله  اجلدول  خالل  من  يظهر 
املدر�سي  املناخ  ن�ع  يف  الثان�ي  التعليم  تالميذ  لدى  اختالف 
يف  م�ست�ى)0.01(  عند  ب)14.67(  بقيمة)ف(  للجن�س،  بالن�سبة 
ووج�د  قدره)2.68(،  مبت��سط  االإناث  ول�سالح  املفت�ح  املناخ 
ب)5.51(  بقيمة)ف(  التعليمية،  للم�ؤ�س�سة  بالن�سبة  اأي�سا  اختالف 
عند م�ست�ى)0.01( يف املناخ املغلق ول�سالح الثان�ية الثانية)رقم 
02( مبت��سط قدره)2.049(، ووج�د اأي�سا اختالف بالن�سبة ملتغري 
م�ست�ى)0.01(  عند  قدرها)4.44(  بقيمة)ف(  الدرا�سي  امل�ست�ى 
مبت��سط  النهائي)الثالثة(  امل�ست�ى  ول�سالح  املغلق  املناخ  يف 

قدره)2.042(.
م�سدر  خالل  ومن  االإح�سائية  املعاجلات  نتائج  اأ�سفرت 
باختالف  املدر�سي  املناخ  ن�ع  يف  اختالف  وج�د  عن  التباين 
بحيث  قدره)2.68(،  ح�سابي  مبت��سط  االإناث  ول�سالح  اجلن�س 
يدرك االإناث اأنه مناخ مفت�ح مقارنة بالذك�ر الذين يدرك�نه باأنه 
الدرا�سي  امل�ست�ى  ملتغري  بالن�سبة  اختالف  اأي�سا  وج�د  مع  مغلق، 
مبت��سط  النهائي  الدرا�سي  امل�ست�ى  ول�سالح  املغلق،  املناخ  يف 
ح�سابي قدره)2.042(، مع وج�د اأي�سا اختالف بالن�سبة للم�ؤ�س�سة 
التعليمية يف املناخ املغلق مبت��سط ح�سابي قدره)2.049(، ول�ساح 
باأرقام  الثان�ية  املدار�س  مع  التعامل  مت  ولقد  الثانية  امل�ؤ�س�سة 
اإ�سكاالت  الأي  وتفاديا  امل�ؤ�س�سة،  �سمعة  ت�س�ن  احرتازية  كتدابري 
يف البحث العلمي والتزاما بال�رشية. وقد تف�رش هذه النتيجة اإىل اأن 
يعملن  باأنهن  يف�رش  االإناث  قبل  من  املفت�ح  املناخ  من�ذج  اإدراك 
�سمن فرق عمل وجمم�عات، ولديهن القدرة على التغلب على بع�س 
مما  والر�سا،  ودية  بعالقات  ويتمتعن  امل�سكالت،  وحل  ال�سع�بات 
يك�سبهن �سع�را باالنتماء، واإ�سباع حاجيات نف�سية من حب واأمان، 
وحاجيات اجتماعية من انتماء وعقد �سداقات بينهن قد تدوم رمبا 
ملراحل الحقة من العمر، وعلى العك�س لدى بع�س الذك�ر الذين تك�ن 
بع�س  ي�سدوها  ومتذبذبة  بالربودة  ما  ن�عا  تت�سم  عالقات  لديهم 
ال�رشاعات مما ت�لد لديهم �سع�ر باالإحباط، وتغري بع�س االجتاهات 
اأنهم يف مراحل يقررون فيها االن�سمام اإىل جمم�عات من  ال�سيما 

جهة، واأنهم ال مييل�ن للعمل �سمن جماعات بالقدر الذي تعملن فيه 
االإناث وميتازون  اأكرث �سقاوة من  االإناث وي�ستمتعن به، وهم رمبا 
تنعك�س  التي  اخلاطئة  القرارات  اتخاذ  يف  والت�رشع  باالندفاعية، 
على نف�سيتهم وتفكريهم، هذا يف حدود ما اأفرزته بع�س املالحظات 
على  اأدائهم  نتائج  واأي�سا  الدرا�سة،  حمل  العينة  الأفراد  واملقابالت 

مقيا�س املناخ املدر�سي. 
امل�ست�ى  ل�ساح  الدرا�سي  امل�ست�ى  اختالف  نتائج  تف�رش  قد 
النهائي)�سنة ثالثة( الذين يدرك�ن باأنه مناخ مدر�سي مغلق خالقا 
املرحلة  اأن  اإىل  براأينا  راجع  وهذا  االأخرى،  الدرا�سية  للم�ست�يات 
اأن  النهائية هي مرحلة فا�سلة حتدد م�ستقبل التالميذ على اعتبار 
ترتبط  والأنها  واالإعادة،  الف�سل  وخربات  لنكبات  تعر�س  من  منهم 
اأو  ف�سل  فاأي  امل�ستقبلية،  ال�سخ�سية  مالمح  وتر�سم  بطم�حات 
اإعادة اختبار الف�سل من �ساأنه اأن ينعك�س �سلبا على نف�سية التالميذ، 
واأفكارهم  قراراتهم  وعلى  املدر�سي  املحيط  نح�  ت�س�راتهم  وعلى 
الذي  املدر�سي  املناخ  ونظام  ق�اعد  جند  وقد  اأحيانا،  الالعقالنية 
ال�سيما  حاجياتهم  مع  يتفق  ال  والت�سدد  وال�رشامة  بااللتزام  يت�سم 
االقت�سادية  اال�ستقاللية  تتبل�ر  وفيه  املراهقة  مرحلة  يف  اأنهم 
للمراهق، وحب تاأكيد الذات وال�سع�ر بامل�س�ؤولية االجتماعية، ومنهم 
من يع�ل عليه يف البيت، ومنهم من يريد اإدراك مراتب اأعلى وكل هذا 
وغريه من متغريات اأخرى جتعل من املرحلة النهائية مرحلة ح�سا�سة 
ومرهقة تت�سم بال�سيق واجلدة يف جتاوزها واالنتقال للجامعة على 
غرار زمالئهم الذين ال يزال�ن يختربون املراحل الالحقة من التعلم، 

فقد تختلف ت�س�راتهم واإدراكاتهم وطم�حاتهم تبعا لذلك. 
قد تف�رش نتائج اختالف امل�ؤ�س�سة التعليمية ل�سالح امل�ؤ�س�سة 
رقم)02(، الأن هذه امل�ؤ�س�سة وغريها من امل�ؤ�س�سات االأخرى تعاين 
من م�سكالت تتعلق بالنظام وااللتزام، فكثريا ما تقع فيها مظاهر 
الطاقم  اأو  االأ�ساتذة  على  اأو  الزمالء  على  �س�اء  اال�ستق�اء  �سل�ك 
يف  االأفراد  �سالمة  على  وتهديدا  خطرا  ي�سكل  ما  وه�  االإداري، 
امل�ؤ�س�سة التعليمية. وهذا ي�سمل كل الطاقم التعليمي، وك�ن من�ساآتها 
قدمية وتت��سط �سياج عمراين يت�سم بكرثة احلركة وكرثة امل�سكالت 
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عتو بن   أ. عـــدة 
أ. مويلح مختارية
أ. د. ماحي إبراهيم

انطباع  اأفرادها  لدى  ت�لد  حيث  �سيقة  و�ساحاتها  فيه،  االأمنية 
الدرا�سي على حد  اأدائهم  اأفرادها على  �سل�كيات  انعك�س على  �سيء 
 ،)Espinoza، 2006( س�اء، وه� ما اأ�سارت اإليه درا�سة �سبين�زا�
وحددت اأثر اال�ستق�اء على االأداء املدر�سي، حيث وجد اأن %6 ممن 
اأهم  واأن  اأو معلميهم،  اأقرانهم  اإليهم بدنيا وانفعاليا من قبل  اأ�سيء 
واملناخ  بالنف�س،  )الثقة  كانت:  االأداء  بهذا  املرتبطة  املتغريات 

املدر�سي، والف�سل الدرا�سي(. 
درا�سة  من  كل  مع  تتعار�س  اإليها  املت��سل  النتيجة  هذه 
املديرين  بني  اختالف  وج�د  اإىل  ت��سل  الذي   ،)1990 )الع�سكر، 
واملعلمني يف منط املناخ ال�سائد يف املدر�سة الذي مييل لالنفتاح. 
كما تتعار�س اأي�سا مع درا�سة )مرزا، 1990(، التي ك�سفت نتائجها 
عن وج�د تباين بني املعلمات واملديرات يف اأبعاد املناخ املدر�سي، 
اأي�سا مع  مع وج�د فروق يف متغري ن�ع املدر�سة. كما وتتعار�س 
درا�سة )ح�سني، 1990( التي اأثبتت فروق بني املعلمني واملعلمات 

يف ن�ع املناخ املدر�سي الذي يراه الذك�ر اأكرث انفتاحا من االإناث. 
وعليه فاإن الفر�سية قد حتققت. 

تن�س على  ● التي  الثالثة:  الفر�سية  نتائج  وتف�سري  عر�س 
الثان�ي  التعليم  تالميذ  لدى  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  ن�ع  اختالف 
هنا  الدرا�سي، مت  وامل�ست�ى  التعليمية  وامل�ؤ�س�سة  اجلن�س  باختالف 
العدد،  يف  متجان�سة  غري  لك�نها  االأبعاد  مت��سطات  مع  التعامل 
من  ل�حظ  حيث  الثالثي،  التباين  حتليل  الفر�سية  هذه  والختبار 
بالن�سبة   ’’wilks lambda’’ اأن اختبار ويلك�س المبدا  خالل اجلدول 
ملتغري اجلن�س كان دال عند م�ست�ى )0.01(، اأما بالن�سبة ملتغريي 
مايلي  ويف  داال،  يكن  فلم  التعليمي(  وامل�ست�ى  امل�ؤ�س�سة  )ن�ع 
اجلدول الثاين Test of Between�Subjects Effects، والذي ي��سح 
داللة الفروق ب�س�رة �رشيحة ووا�سحة، حيث اأ�سفرت النتائج على 

مايلي: 

جدول رقم )08(
يوضح نتائج تحليل التباين الثالثي للجنس والمؤسسة والمستوى الدراسي

م.الداللةقيمة)ف(متو�سط املربعاتجمموع املربعاتدرجات احلريةاأبعاد �سلوك اال�ستقواءم�سدر التباين

اجلن�س

ا�ستق�اء ج�سمي

1

غري دال0.0020.0020.002

غري دال2.412.412.27ا�ستق�اء اجتماعي

غري دال4.314.313.17ا�ستق�اء لفظي

غري دال1.241.240.83اإتالف ممتلكات

امل�ست�ى الدرا�سي

ا�ستق�اء ج�سمي

2

غري دال0.2290.1140.082

غري دال1.9610.980.92ا�ستق�اء اجتماعي

غري دال0.4260.2130.15ا�ستق�اء لفظي

غري دال2.6661.3330.89اإتالف ممتلكات

امل�ؤ�س�سة التعليمية

ا�ستق�اء ج�سمي

3

دال عند 11.5633.8542.750.04

غري دال7.1152.3722.23ا�ستق�اء اجتماعي

دال عند 11.4063.802.790.04ا�ستق�اء لفظي

غري دال10.843.6152.43اإتالف ممتلكات

اخلطاأ

ا�ستق�اء ج�سمي

243

340.2981.40

258.4681.06ا�ستق�اء اجتماعي

330.2371.35ا�ستق�اء لفظي

360.8861.48اإتالف ممتلكات

االإجمايل

ا�ستق�اء ج�سمي

250

1783.000

1760.220ا�ستق�اء اجتماعي

1909.250ا�ستق�اء لفظي

1714.972اإتالف ممتلكات

وج�د  التباين،  م�سدر  من  اأعاله  اجلدول  خالل  من  يظهر 
اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  ن�ع  يف  الثان�ي  التعليم  تالميذ  لدى  اختالف 

عند   )2.75( قدرها  بقيمة)ف(  التعليمية،  امل�ؤ�س�سة  لن�ع  بالن�سبة 
اأي�سا يف  اال�ستق�اء اجل�سمي، ووج�د اختالف  )0.04( يف  م�ست�ى 
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م�ست�ى  عند   )2.79( قدرها  بقيمة)ف(  اللفظي  اال�ستق�اء  �سل�ك 
)0.04(، وال ي�جد اختالف يف املتغريات امل�ستقلة االأخرى )اجلن�س، 
الدرا�سي(، كما مت اال�ستعانة بتجان�س االختبار بالن�سبة  وامل�ست�ى 
الأن�اع ال�سل�ك اال�ستق�ائي، والذي مل يكن داال، مما يدل على احرتام 
�رشوط التجان�س، وبغية الك�سف عن داللة هذه الفروق ول�سالح اأي 
دلت  حيث  البعدية،  للمقارنات   )LSD(اختبار ا�ستخدمنا  م�ؤ�س�سة 
بني  اجل�سمي  اال�ستق�اء  �سل�ك  يف  دالة  فروق  وج�د  على  النتائج 
الثان�ية رقم )03( والثان�ية رقم )02( ول�سالح الثان�ية رقم )2( 
مبت��سط ح�سابي قدره )2.81(، ووج�د فروق اأي�سا بني الثان�ية رقم 
)03( والثان�ية رقم)04( ول�سالح الثان�ية رقم)3(مبت��سط ح�سابي 
قدره)2.69(، كما اأفرزت نتائج اختبار)LSD( اأي�سا عن وج�د فروق 
يف �سل�ك اال�ستق�اء اللفظي بني الثان�ية رقم)1( ورقم )2( ورقم )4( 
ووج�د  قدره)2.78(،  ح�سابي  مبت��سط   )1( رقم  الثان�ية  ول�سالح 
فروق بني الثان�ية رقم )3( والثان�ية رقم )3( والثان�ية رقم )4( 

ول�سالح الثان�ية رقم)3( مبت��سط قدره)2.72(.
ن�ع  اختالف  على  االإح�سائية  املعاجلات  نتائج  دلت  لقد 
اأ�سفرت  اإذ  التعليمية،  امل�ؤ�س�سة  باختالف  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك 
ال�سل�ك  ن�ع  يف  الثان�ي  التعليم  تالميذ  لدى  اختالف  وج�د  عن 
قدرها  بقيمة)ف(  التعليمية،  امل�ؤ�س�سة  لن�ع  بالن�سبة  اال�ستق�ائي 
كانت  حيث  اجل�سمي،  اال�ستق�اء  يف   )0.04( م�ست�ى  عند   )2.75(
الفروق يف ن�ع اال�ستق�اء اجل�سمي ل�سالح الثان�ية رقم)2( مبت��سط 
 )3( رقم  الثان�ية  بني  اأي�سا  فروق  ووج�د   ،)2.81( قدره  ح�سابي 
ورقم )4( ول�سالح الثان�ية رقم )3( مبت��سط ح�سابي قدره )2.69(.
 Atkinson &( اإليه اأ�سار  النتيجة يف �س�ء ما  وقد تف�رش هذه 
على  اأحيانا  يف�رش  قد  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  اأن  من   )Homby ;2002

عند  الفرد  به  يق�م  �سيئا  يك�ن  قد  اأو  بب�ساطة،  طائ�س  ت�رشف  اأنه 
اأو  بذلك،  خطاأ  ي�جد  ال  اأنه  يرون  التالميذ  فبع�س  باململ،  ال�سع�ر 
الأنهم ال يفهم�ن اأو ال يعنيهم كم ي�ؤذي �سل�كهم االآخرين، اأو الأنهم 
يعتقدون اأن الفرد الذي ي�ستق�ى عليه ي�ستحق ذلك، وه� �ساأن بع�س 
اأقرانهم،  على  اجل�سمي  اال�ستق�اء  �سل�ك  ي�ستخدم�ن  الذين  التالميذ 
وميتدح�ن  متاما  ذلك  يف  �رشر  ال  اأنه  ويعتقدون  ياأبه�ن،  ال  فهم 
امل�ستق�ين، اإما خ�فا منهم اأو الأنهم بب�ساطة يتلذذون بروؤية العنف 
اجل�سدي ال�سيما من طرف ال�سحايا الذين رمبا اأهان�هم واأ�سعروهم 
اأنه  اأمام اجلن�س االآخر، كما  باخلزي، وجرح�ا م�ساعرهم وكرامتهم 
يف  رمبا  �سعداء  وغري  قلق�ن،  اأنهم  على  االآخر  بع�سهم  لدى  اإ�سارة 
بي�تهم، وغري را�سني عن �سداقاتهم التي تت�سم بالتذبذب يف عقدها 
ال�سخ�سية  التي متيز  اأن بع�س اخل�سائ�س  اإىل ذلك  اأ�سف  وبنائها، 
وهي اخلجل واالنط�اء، ونق�س اأو فقدان بع�س املهارات االجتماعية 
�سحايا  �سمن  �ساحبها  وق�ع  يف  كبري  دور  لها  االأ�سدقاء،  وقلة 

دائرة اال�ستق�اء. 
كما تف�رش اأي�سا النتيجة اأن لالأ�رشة دورا يف حدوث اال�ستق�اء، 
وتخ�يف  الق�ة  ا�ستخدام  اأن  لالأبناء  ال�الدان  ي�سف  ما  فكثريا 
االآخرين وتهديدهم واإهانتهم واإذاللهم، تعد اأ�ساليب �سل�كية مقب�لة 
فهم  ال�ستخدامه  وكنتيجة  لديهم،  ال�سلبي  ال�سل�ك  هذا  يعزز  مما 
باملحبة  تت�سم  اجتماعية  مهارات  تط�ير  يف  عجزهم  عن  يعربون 
ال�ساغطة،  للتعبري عن بع�س امل�اقف  اأو كطرق  واحلماية والر�سا، 
وبع�س امل�سكالت التي ت�سادفهم التي ي�سعب التعامل معها اإال بهذا 

الن�ع من ال�سل�ك اال�ستق�ائي مما قد يدفع به للجن�ح، والع�سيان، 
الذين  التالميذ  ه�ؤالء  �ساأن  وه�  بالالمعيارية،  والتميز  والتمرد، 
يف  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  هذه  يف  اجل�سمي  اال�ستق�اء  ي�ستخدم�ن 
خارجها وداخلها يف كثري من االأحيان مما يتطلب التدخل ال�رشيع 
لهذا  عر�سة  وتالميذها  وعمالها  امل�ؤ�س�سة  يجعل  مما  فيها  للف�سل 

اخلطر الدائم واملتكرر با�ستمرار. 
يف  اأي�سا  اختالف  وج�د  عن  اأي�سا  النتائج  اأ�سفرت  وقد  كما 
م�ست�ى  عند   )2.79( قدرها  بقيمة)ف(  اللفظي  اال�ستق�اء  �سل�ك 
االأخرى  امل�ستقلة  املتغريات  يف  اختالف  ي�جد  وال   ،)0.04(
 )LSD(اختبار نتائج  دلت  حيث  الدرا�سي(،  وامل�ست�ى  )كاجلن�س، 
رقم)1(  الثان�ية  بني  اال�ستق�ائي  ال�سل�ك  هذا  يف  فروق  وج�د  عن 
ح�سابي  مبت��سط   )1( رقم  الثان�ية  ول�سالح   )4( ورقم   )2( ورقم 
رقم  والثان�ية   )3( رقم  الثان�ية  بني  فروق  ووج�د  قدره)2.78(، 
قدره  مبت��سط  رقم)3(  الثان�ية  ول�سالح   )4( رقم  والثان�ية   )3(
العالقات  طبيعة  تخ�س  الأ�سباب  النتيجة  هذه  تف�رش  وقد   .)2.72(
من  بن�ع  تت�سم  التي  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  هذه  داخل  االجتماعية 
يف  التذبذب  فهذا  ثانية،  جهة  من  والالمباالة  جهة،  من  الت�سدد 
الت�سيري، ومعاجلة امل�سكالت، والتحيز جل�انب على ج�انب ي�ؤدي اإىل 

املفا�سلة ويك�رش هيبة امل�ؤ�س�سة ككل. 
امل�ستق�ين  التالميذ  يعامل�ن  اأي�سا  االأ�ساتذة  بع�س  جند  قد 
مبثل �سل�كهم اال�ستق�ائي كرد على اال�ستفزاز، اأو الطي�س، اأو حماولة 
لالحتقار، اإىل حد �سمح يف تبل�ر هذا النمط من ال�سل�ك وا�ستفحال 
الظاهرة، وخروجها عن نطاق ال�سيطرة والتحكم وات�سامها باخلطر. 
وال بد لنا من معرفة وفهم عامل اآخر ال يقل اأهمية يف تف�سري �سل�ك 
الذي  ال�سياق  وه�   ،)Elinoff & al ;2004( ح�سب  اللفظي  اال�ستق�اء 
اأخرى  اإىل  مدر�سة  من  حدوثه  يختلف  الذي  اال�ستق�اء  فيه  يحدث 
كا�ستجابة ل�سغط االأقران، وه� �ساأن التالميذ امل�ستهدفني بالدرا�سة 
احلالية الذين ي�ستخدم�نه تعبريا لهذا ال�سغط، وا�ستجابة لنمط هذه 
ال�سعبية التي يتمتع بها بع�س امل�ستق�ين، اأ�سف اإىل ذلك عامال اآخر 
من  الدعم  ونق�س  االحرتازية،  التدابري  نق�س  وه�  راأينا  يف  مهما 
االإداري  الدعم  اأن  الدرا�سات  بع�س  اأثبتت  وكما  الأنه  االإدارة،  طرف 
وميدهم  جهة،  من  امل�ستق�ين  الطلبة  عن  باأمان  التالميذ  يجعل 
بالدعم االجتماعي والنف�سي كنتيجة مل�اجهة هذا ال�سل�ك يف اأوانه، 
واتخاذ التدابري العقابية الالزمة لردعه من جهة اأخرى، كذلك الدعم 
االجتماعي الذي يتلقاه التالميذ من اأقرانهم كرمز للحماية واالأمان 
اأي�سا حماية التالميذ الذين  والتقدير والتعاطف والدفاع من �ساأنه 

يقع�ن �سحايا هذا اال�ستق�اء. 
قد يك�ن هذا الن�ع من ال�سل�ك اال�ستق�ائي اللفظي تعبريا عن 
نق�س تاأكيد الذات، وال�سك يف القدرات الذاتية نتيجة تتايل �سدمات 
واالجتماعية  النف�سية  احلاجيات  حتقيق  وعدم  الف�سل،  وخربات 
لتنظيم  �س�اء، وكنق�س لال�سرتاتيجيات املعرفية  واملادية على حد 
جتدر  كما  الغ�سب،  على  وال�سيطرة  الذات  وتنظيم  االنفعاالت، 
االإ�سارة هنا اإىل اأن و�سائل االإعالم لها دور يف تفاقم هذه الظاهرة، 
وحماكاة  كتقليد  االآخر  بع�سهم  على  التالميذ  بع�س  ي�ستق�ي  فقد 
اأن  �ساأنه  اأفالم تتميز مب�ساهدات حادة وعنيفة، ما من  ل�سخ�سيات 
يربمج يف العقل الالواعي يف اأدمغة ه�ؤالء امل�ستق�ين الأن اآخر �سيء 
لي�سبح جزءا من  الالواعي  عقله  املرء يربجمه  فيه  ويفكر  ي�ساهده 
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مساهمة املناخ املدرسي املفتوح، املغلق، اجلنس،
واملستوى التعليمي في التنبؤ بسلوك االستقواء لدى تالميذ التعليم الثانوي بوهران

عتو بن   أ. عـــدة 
أ. مويلح مختارية
أ. د. ماحي إبراهيم

العادات  بع�س  وتغري  االجتماعي  احلراك  اأن  كما  الي�مي،  �سل�كه 
واجتماعية  ثقافية  مل�اقف  وتعر�سه  االأعلى،  االأنا  حت�ر  بفعل 

واقت�سادية اأ�سهم اإىل حد ما يف زياد تبل�ر هذا اال�ستق�اء اللفظي. 
الكرمي  )عبد  درا�سة  مع  اإليها  املت��سل  النتيجة  تتعار�س 
�سكل  اأكرث  �سيئة  باألقاٍب  املناداة  اأن  تبني  حيث  جرادات،2008(، 
ال�سحايا،  له  وتعر�س  امل�ستق�ون،  ا�ستخدمه  اال�ستق�اء  اأ�سكال  من 
واأَن الذك�ر ا�ستق�وا على اأقرانهم اأكرث ب�سكل دال اإح�سائيًا مما فعلت 
االإناث،  اأكرث مما وقعت  اأنهم وقع�ا �سحايا لال�ستق�اء  االإناث، كما 
كما وظهرت اأي�سًا فروق بني اجلن�سني يف م�اقع اال�ستق�اء فقد كان 
امل�قع املف�سل االأول لال�ستق�اء بالن�سبة للذك�ر الطريق اإىل البيت، 
بينما كان بالن�سبة لالإناث غرفة ال�سف. كما تتفق جزئيا مع درا�سة 
) ;Ireland and Archer 2004(، التي ت��سلت اإىل اأن ال�سكلني اللفظي 
واجل�سدي لال�ستق�اء كانا قد احتال املركز االأول، واأي�سا تتفق جزئيا 
 )Milovancevic, Radojkovic & Deusic ,2007( مع درا�سة كل من
حيث كانت االأ�سكال االأكرث �سي�عًا من اال�ستق�اء هي مناداة الطفل 
 ،Hitting 31 % وال�رشب ،Calling Name 33 %با�سم( اإعطاء األقاب
Sol�( درا�سة  مع  تتعار�س  حني  يف   ،)Threatening  %21 داالتهدي
لال�ستق�اء  تعر�سن  االإناث  اأن  اأكدت  التي   )Berg & Olweus,2003

اأكرث من الذك�ر.

التوصيات واالقرتاحات:
فاإن  ومناق�ستها،  اإليها  �سل  التو  مت  التي  النتائج  �سوء  يف 

البحث يو�سي باالآتي:
امل�ستق�ين . 1 ت�ستهدف  تدريبية  وبرامج  و�سع  �رشورة 

تدفعهم  التي  )اخلاطئة(  اأفكارهم  وت�سحيح  حم�  اأجل  من   Bullies

لال�ستق�اء، وتزويدهم باملهارات االجتماعية الالزمة، وتعزيز القيم 
االإن�سانية لديهم، مبا ي�سهم بتغيري ن�ع احلديث اإىل الذات. 

ت�عية القائمني على ت�سيري امل�ؤ�س�سات الرتب�ية ب�رشورة . 2
اال�ستق�اء  ل�سحايا  واحلماية  االجتماعي  الدعم  وتقدمي  التدخل، 
لردع  الالزمة  التدابري  اتخاذ  يف  التذبذب  وعدم  واجل�سمي،  اللفظي 

ال�سل�ك اال�ستق�ائي.
واالأ�ساتذة . 3 امل�ظفني  العمل  ظروف  حت�سني  على  العمل 

حلمايتهم من �سل�ك اال�ستق�اء.
ت�عية اأولياء االأم�ر القائمني يف تربية االأبناء، ب�رشورة . 4

امل�ساهمة يف فهم حاجيات و�سل�ك اأبنائهم، والتعاون مع املدر�سة 
لت�طيد عالقة من �ساأنها التقليل من ال�سل�ك اال�ستق�ائي. 

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

والت�كيدي . 1 اال�ستك�سايف  العاملي  تيغزة.)2012(.التحليل  ب�زيان،  اأحممد 
Lisrel.)ط1(. وليزرل   spss حزمة  بت�ظيف  ومنهجيتهما  مفاهيمهما 

االأردن: دار امل�سرية.

حجاج غامن.)2013(.التحليل العاملي نظريا وعمليا يف العل�م االإن�سانية . 2
والرتب�ية.)ط1(.عامل الكتب.القاهرة. 

حنان اأ�سعد خ�ج.)2012(.التنمر املدر�سي وعالقته باملهارات االجتماعية . 3
ال�سع�دية. العربية  باململكة  جدة  مبدينة  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  لدى 

جملة العل�م الرتب�ية والنف�سية.البحرين،13)4(،187 - 218.

االأ�سا�سية يف . 4 �سالح، هندي.)2011(. واقع املناخ املدر�سي يف املدار�س 
العا�رش  ال�سف  وطلبة  االإ�سالمية  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من  االأردن 
وعالقته ببع�س املتغريات.املجلة االأردنية يف العل�م الرتب�ية،7)2(،105 

.123 -

املدار�س . 5 طلبة  لدى  جرادات.)2008(.اال�ستق�اء  الكرمي،  عبد 
العل�م  يف  االأردنية  به.املجلة  املرتبطة  والع�امل  انت�ساره  االأ�سا�سية: 

الرتب�ية،4)2(،109 - 124.

النف�سي . 6 بالت�افق  وعالقته  املدر�سي  با�رشة.)2012(.املناخ  كمال، 
واالجتماعي لدى املراهق.ر�سالة ماج�ستري من�س�رة.جامعة وهران.

حممد �سبيب،العتيبي.)2007(.املناخ املدر�سي ومع�قاته ودوره يف اأداء . 7
من�س�رة. غري  ماج�ستري  بالريا�س.ر�سالة  العام  التعليم  مبراحل  املعلمني 

جامعة نايف العربية للعل�م االأمنية.

يف . 8 التعلمية  للبيئة  التنب�ؤية  عربيات.)2013(.القدرة  وب�سري  قداح،  حممد 
ظه�ر اال�ستق�اء لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية العليا يف املدار�س اخلا�سة 

يف عّمان.جملة جامعة النجاح لالأبحاث،27)4(،795 - 818.
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