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االستقـــــــهاء لــــــــدى طــــــــــــالب الــــــــــسرحمة الـــــــــــــــــــــستهسظة
أ.م.د أمل إسساعيل عايز

الباحثة :حهراء سعدون حدين

كمية التربية /الجامعة السدتشررية

كمية التربية /الجامعة السدتشررية

السمخص
أستيجف البحث الحالي تعخف مدتؾى االستقؾاء لجى طبلب السخحمة الستؾسظة (االول ,
الثالث) ,وتحجد البحث الحالي بظبلب السخحمة الستؾسظة التابعيؽ لسجيخية تخبية الخصافة (االولى
والثانية والثالثة) والكخخ (االولى والثانية والثالثة ) مؽ الحكؾر فقط ولمرفيؽ االول والثالث .وقامت
الباحثة ببشاء مؿياس االستقؾاء ,وتؾصمت الباحثة الى أن طبلب السخحمة الستؾسظة مدتؾى
االستقؾاء لجييؼ متؾسط وىحا يعؾد الى االدارة الجيجة مؽ قبل االدارة السجرسية والسعمسيؽ وتظبيق
الظبلب لبلنغسة والقؾانيؽ وكحلػ دور االسخة في التشذئة الرحيحة وغخس الؿيؼ االخبلؾية
واالجتساعية لجى السخاىق .
The Bullying of Intermediate School Students
Hawraa Saadoon Hussain

Asst. Prof. Dr. Amel Ismael Ayyez

Abstract
This research targeted to know the level of bullying to the middle school
students (first stage-third stage) and this research identifies students of middle
)stage. School affiliated to the directorate of education Rusafa (first, second, third

and alkarkh (first, second, third) for male only and for first and third stage . the
researcher build the measure of bullying ,and concluded that middle school students
have middle avarge of bullying and this is due to good management of
administration of school and teachers and students who applying laws and
regulations as well as the role of the family in the proper upbringing and instilling
moral and social values in teenager.
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الفرل االول
التعريف بالبحث
مذكمة البحث :
لقج شغمت قزية العجوان اإلندان مشح فجخ التاريخ وكانت مؾضؾعًا شغل بال رجال الجيؽ
وعمساء الشفذ واالجتساع وقمسا نجج فيمدؾفًا أو عالسًا في السجاالت السختمفة لؼ ييتؼ بقزية
العجوان ( ممحؼ .) 443 : 4002 ,
ُي ُّ
عج االستقؾاء ( )Bullyingمذكمة ذات ابعاد انفعالية ,واجتساعية  ,وأكاديسية ,وىؾ
عاىخة عامة في العجيج مؽ السجارس في السجتسعات كافة  ,كسا يعج مؽ السغاىخ الخئيدة
لبلضظخابات االنفعالية كاالكتئاب  ,والقمق  ,وتجني تقجيخ الحات ,كسا انو يجمب معو آثا ار سمبية
واضحة عمى ضحاياىؼ (فيمج . )94 : 4002 ,
لحا فبلبج مؽ الؾقؾف عمى ىحه السذكمة الخظيخة والتي تيجد األمؽ السجرسي
( ,) Georgiou,2008:118وتكسؽ مذكمة البحث الخئيدة في نقص السعمؾمات الكاؼية عؽ ىحه
الغاىخة وتحجيج مدتؾيات انتذارىا بيؽ طبلب السجارس الستؾسظة كؾنيا ىحه الغاىخة تبجأ مع
االطفال في مخحمة ما قبل السجرسة  ,وتبمغ ذروتيا في مخحمة السخاىقة االمخ الحي يؤدي الى
صعؾبة تكيف السخاىق وبحثو عؽ ىؾيتو وتظمعو لبلستقبلل وتأكيج الحات  .وتتحجد مذكمة البحث
الحالي في االجابة عؽ تداؤل رئيدي في ضؾء االحجاث والغخوف التي شيجىا السجتسع العخاقي
خبلل الدشؾات األخيخة ىؾ:
ما مدتؾى االستقؾاء لجى الظبلب في السجارس الستؾسظة ؟
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اهسية البحث :
بجأ األىتسام بجراسة سمؾك االستقؾاء والحي يعج شكبلً مؽ اشكال العجوان مشح سبعيشيات
القخن الساضي ,وإزدادت الجراسات ووضعت البخامج الؾقائية والعبلجية لتمػ السذكمة في الغخب,
في حيؽ بقي الجانب العخبي والسحمي متغاضيًا عؽ التخكيد عمى تمػ الغاىخة ,ليحا تأخح
الجراسة الحالية أىسيتيا البالغة في ىحا الدياق ويشتذخ االستقؾاء عشج الحكؾر واإلناث اال انو أكثخ
انتذا ًار عشج الحكؾر  .أذ ان الحكؾر أكثخ ؾيامآ باالعتجاءات الجدسية مؽ اإلناث وىؼ أكثخ عخضة
لمتحؾل الى مدتقؾيؽ وضحايا(قظامي والرخايخة ,) 61 : 4004 ,و يؤكج "كارني وميخل" ان
معغؼ السدتقؾيؽ مؽ طمبة السجارس ذكؾ اًر وإناثاً يذتخكؾن في خرائص عامة رغؼ اختبلفيؼ في
نسط العجوان الحي يدتخجمؾنو  ,فيؼ يسارسؾن عجوانا عمشيا وىؼ مخخبؾن ويدتستعؾن بالديظخة
عمى اآلخخيؽ,كسا يتسيدون بالسداج الحاد واالنجفاع وعجم القجرة عمى تحسل االحباط  ,ويرعب
عمييؼ معالجة السعمؾمات االجتساعية بذكل واقعي  ,إذ يفدخون سمؾك اآلخخيؽ كدمؾك معاد ,
ولجييؼ اتجاىات ايجابية نحؾ العشف وخرؾصا كؾسائل لحل السذكبلت أو لمحرؾل عمى ما
يخيجون()Carney&Merrell,2001:369–370
اكجت دراسة احسج وبخيثؾايت ( ) Ahmed&Braithwaite,2004ان الظمبة السدتقؾيؽ
يتعخضؾن لشسط رعاية والجية متدمظة بالسقارنة مع الظمبة العادييؽ الحيؽ لؼ يذاركؾا في سمؾك
االستقؾاء,

اما

ضحايا

االستقؾاء

فيشتسؾن

الى

اسخ

يدؾدىا

التفكػ

( . )Ahmed&Baithwaite,2004وأكج باورز وآخخون ( )Bowersetal,1994ان السدتقؾون
يخون أسخىؼ تفتقخ الى التساسػ األسخي  ,اما الظمبة الزحايا فقج أشاروا الى انيؼ يشتسؾن الى
اسخ مدتزعفة(  ,)Bowersetal,1994:215-232اعيخت دراسة (الخفاجي )4062,أن
لؤلسخة دو اًر كبي ًاخ في تشسية السيارات االجتساعية او عجم تشسيتيا مؽ خبلل اساليب التشذئة كسا
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ان ليا الجور في تعخض ابشائيا لمتشسخ مؽ خبلل الحساية الدائجة وعجم اعظاء الحخية لؤلبشاء في
االعتساد عمى الشفذ(الخفاجي  ,)636 :4062,ودراسة(محيدؽ )4069,حيث اكجت نتائج
الجراسة عمى وجؾد عبلقة طخدية بيؽ االستقؾاء (التشسخ) واالساءة الؾالجية اذ يدداد سمؾك
االستقؾاء كمسا ازدادت االساءة الؾالجية(محيدؽ .)39 :4069,
وإن ىحه الشتائج شجعت الباحثيؽ خرؾصًا في السيجان السعخفي إلى مديج مؽ البحث خخجؾا
معو بشتائج تفيج بأن القجرات العقمية لحوي االستقؾاء أضعف مسا لجى أقخانيؼ خرؾصًا في قابمية
لمسدتقؾي في
اإلدراك والتفكيخ وىسا العسميتان العقميتان السحؾريتان وراء الدمؾك ,فالحالة الشفدية ُ
حالة الغزب واألنفعال تفقجه اإلجادة في التفكيخ الرحيح وحل السذكبلت(حسيج:4064,
.)491
ومؽ ىشا تكسؽ أىسية البحث في :
. 6أىسية مخحمة السخاىقة والتي تحتاج إلى السديج مؽ االىتسام مؽ التخبؾييؽ والسختريؽ والسجتسع
برؾرة عامة .
 .4يؾفخ البحث الحالي مؿياسآ لمبيئة العخاؾية لمكذف عؽ سمؾك االستقؾاء بسا يزيف اداة
يدتخجىا الباحث العخاقي والسخشج التخبؾي في مخاحل التعميؼ العام .
 .3تدداد أىسية الجراسة كؾنيا تجخي في ضل الغخوف الرعبة التي يسخ بيا بمجنا اليؾم والتي
أدت إلى نذؾء نؾع مؽ الزغؾط واألزمات الشفدية لجى افخاد السجتسع.
أهداف البحث  :يهدف البحث الحالي التعرف عمى  :مدتؾى االستقؾاء لجى طبلب السخحمة
الستؾسظة .
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حدود البحث  :يتحجد البحث الحالي بـ :طبلب السخحمة الستؾسظة لمعام الجراسي 4061/4069
في السجارس الحكؾمية الرباحية في محافغة بغجاد ضسؽ مجيخيات تخبية الكخخ (االولى ,الثانية,
الثالثة ) ,الخصافة (االولى ,الثانية  ,الثالثة).
تحديد السرظمحات:
االستقهاء :Bullyingعرفه كل من بانه :
 -6بانجورا(:)Bandura ,1978
سمؾك يترف بالعجوان والتسخد عمى العادات واألنغسة ,ويخافقو رغبة في العشف والتحجي
لآلخخيؽ ,واألنحياز لمحات ,وروح األنانية مؽ دون اإلكتخاث بحقؾق اآلخخيؽ ومذاعخىؼ,
واإلرتياح بفخض الخأي والتديج عمييؼ (.)Bandura,1978:23
 -4عخفو سميسان والبببلوي( :) 4060
ىؾ اليجؾم مؽ شخص مدتأسج عمى شخص اضعف مشو – لجيو تمحذ بسذاىجة معاناة الزحية
وقج يدبب لمزحية بعض اآلالم (سميسان والبببلوي) 606 : 4060 ,
 -3الحسجاني (: )4064
السدتقؾي عميو بجنيًا
السدتقؾي إراديًا ومتعسجاً إليحاء شخص آخخ ُ
حالة وججانية تحخك الفخد ُ
السدتقؾي عميو يكؾن غيخ قادر
أو نفديًا بػية إثارة الخعب لجيو وإخزاعو لديظختو ,عمسًا أن ُ
عمى الجفاع عؽ نفدو(الحسجاني0)61: 4064,
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التعريف الشظري :
وقج اعتسجت الباحثة تعخيف العالؼ بانجو ار ( )Bandura,1978كتعخيف نغخي لمبحث
بل عؽ إطاره الشغخي في
إيفاء في اإلحاطة بالستغيخ ,ما دعاىا إلى إعتساده فز ً
الحالي ُ
كؾنو ؼيو ً
بشاءه لسؿياس االستقؾاء السجرسي السدتخجم في البحث الحالي.
التعريف اإلجرائي :
ىؾ الجرجة الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب مؽ خبلل أجابتو عمى مؿياس االستقؾاء.
الفرل الثاني :االطار الشظري
مفههم االستقهاء:
حغيت دراسة االستقؾاء باىتسام الباحثيؽ مشح مظمع الدبعيشيات مؽ القخن الدابق عشجما بجأ
دان اولؾيذ ( ) DanAlweusوىؾ باحث نخويجي بجراسة ىحا السؾضؾع ودراسة السذكبلت التي
يتعخض ليا السدتقؾون وضحاياىؼ(الرخايخة .)63 :4002 ,
إن بجاية عيؾر مفيؾم االستقؾاء كان لجى طمبة السجارس فاالستقؾاء أو ما ُيعخف
ب( , Bullyingاألستئداد , Lionshipالعجوان )Violenceكميا مفاـيؼ تجل عمى معشى واحج
وىؾ سيظخة فخد يستمػ القؾة والديظخة عمى اشخاص اخخيؽ يكؾنؾن اقل قؾة مشو( الدغبي:6442,
 .)2وكان يظمق عمى االستقؾاء قجيساً مرظمح الغؾغاء ( )mobbingويقرج بو ىجؾم جساعة
تستمػ القؾة والديظخة عمى جساعة اخخى اضعف مشيا يذيخ الى االستقؾاء الحي يقؾم بو شخص
او مجسؾعة مؽ االشخاص  ,حتى إن معغؼ الباحثيؽ قج ربظؾا بيؽ ىحا الدمؾك والبيئة السجرسية
بؾصفيا السكان السشاسب لشذأة ىحا الدمؾك ,والحي يتختب عميو كثيخ مؽ اآلثار الدمبية الشفدية
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واالجتساعية ,واالنفعالية ,واألكاديسية التي تتخك انعكاساتيا عمى السدتقؾي وضحيتو بسا يحسمو
مؽ عجوان تجاه اآلخخيؽ سؾاء أكان برؾرة جدجية ,أو لفغية ,أو اجتساعية ,أو االلكتخونية
السخفؾضة والغيخ مقبؾلة اجتساعيًا ( .)Olweus,1991:434ويختمف االستقؾاء عؽ الدمؾك
العجواني بثبلثة مغاىخ قؾة السدتقؾي وضعف ضحيتو ,والتكخار إذ إنو مؽ الرعب عمى
الزحية الجفاع عؽ نفديا سؾاء بدبب الزعف الجدجي أو الشفدي أو تفؾق عجد السدتقؾيؽ
ويعتقج أن االستقؾاء قج يذتخك في بعض خرائرو مع خرائص سمؾك
)ُ , )Rigby,2002:6
العجوان ,إالّ أنو مؽ السسكؽ إيجاد بعض الخرائص السسيدة لدمؾك االستقؾاء ىؾ ان القرج مؽ
سمؾك االستقؾاء متعسج ,واليجف مؽ سمؾك االستقؾاء ىؾ الديظخة عمى طفل آخخ مؽ خبلل
العجوان الجدجي أو الذفؾي ,ويقؾم السدتقؾي باالعتجاء عمى اآلخخيؽ بجون وجؾد سبب فعمي بل
فقط الن الزحية ىجف سيل ,واخي اًخ يكؾن السدتقؾي ذا شعبية بيؽ أقخانو أكثخ مؽ األطفال
الحيؽ يترفؾن بالعجائية) .)Rigby,2002:9وتخى كؾلؾروسؾ ( )Colorosoانو البج مؽ تؾافخ
أربعة عشاصخ في سمؾك االستقؾاء بغض الشغخ عؽ الجشذ والعسخ  ,وىي :
.6عجم التؾازن في القؾة  ,فالسدتقؾي إما ان يكؾن اكبخ أو أقؾى أو في وضع أفزل مؽ وضع

الزحية .

.4الشية في اإليحاء فالسدتقؾي يعخف انو يتدبب باأللؼ الشفدي أو الجدجي لمزحية ويجج متعة
في ذلػ .
.3التيجيج بعجوان ٍ
تال وان العجوان الحالي ليذ بالعجوان األخيخ .
. 2دوام الخعب فدبب االستقؾاء ىؾ الغظخسة واالزدراء واالحتقار وليذ الغزب
).2004 : 10
و من السسكن إيجاد بعض الخرائص السسيزة لدمهك االستقهاء :
أ -القرج مؽ سمؾك االستقؾاء متعسج.
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ب -اليجف مؽ سمؾك االستقؾاء ىؾ الديظخة عمى طفل آخخ مؽ خبلل العجوان الجدجي أو

الذفؾي .

ج -يقؾم السدتقؾي باالعتجاء عمى اآلخخيؽ بجون وجؾد سبب فعمي  ,بل فقط الن الزحية ىجف
سيل.

ء -يكؾن السدتقؾي ذا شعبية بيؽ أقخانو أكثخ مؽ األطفال الحيؽ يترفؾن بالعجائية ( Dehaan,

.)1997 :72

تحجى اولؾس( )Olweusالتفكيخ االجتساعي الدائج حؾل ماـية مفيؾم االستقؾاء ىل ىؾ سمؾك
غيخ مقبؾل ام ىؾ سمؾك تظـؾري  ,فخكد ( )Olweusفي دراستو عمى سمؾك التبلميح وقج
استسخ باجخاء البحؾث حؾل االستقؾاء السجرسي لدشؾات عجيجة  ,اذ وضع بخنامج لمحساية مؽ
الدمؾك االستقؾائي وكان ذلػ في عام  , 6440وقج كان البحاثو الجور السيؼ في تغييخ وجية
الشغخ عؽ االستقؾاء في العجيج مؽ االقظار وبحلػ تحؾلت الشغخة الى االستقؾاء مؽ كؾنو جدءا
مؽ التظؾر الى قزية اجتساعية خظيخة ,اذ اقتخح ( )Olweusبان االستقؾاء يحجث فقط عشجما
يكؾن ىشاك عجم اتدان في القؾى بيؽ السعتجي والزحية وىحا االقتخاح القى قبؾال لجى عمساء
الشفذ ) ,) Olweus,2001: 33وكحلػ أشار اولؾيد ( )Olweusإلى ان االستقؾاء يتزسؽ
أربعة عشاصخ أساسية  ,وىي انو سمؾك ىادف بقرج اإليحاء وانو يحرل بذكل متكخر  ,وان
ىشاك عجم تؾازن في القؾى بيؽ طخفي الشداع  ,وان الظخف الزعيف ال يرجر مشو أي رد فعل
لمجفاع عؽ نفدو (.)Roberts, 2006:30
هشاك عامالن نحدد من خاللهسا الدمهك االستقهائي :
العامل االول  :يخكد ىحا العامل عمى مذاعخ الزحية وىؾ االحداس بالغمؼ الحي تذعخ بو
الزحية جخاء مسارسة االستقؾاء عميو مؽ االخخيؽ  ,وقـج اكج ( , )Davisان الغمـؼ ىؾ محؾر
اساسي تقؾم عميو مسارسة ىـحا الدمؾك  ,اذ عخف االستقؾاء بانو عمؼ متكخر جدسياً او نفديًا
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واقــع عمى شخص اقل قؾة مؽ شخص اكبخ قؾة  ,وىؾ مؤشخ كاف لحـجوث االستقؾاء

). (Davis, 2006 :81

العامل الثاني :شعؾر السدتقؾي بالدعادة بعج االنجاز وبسرظمح ( )Olweusالجخح واالزعاج
لمزحية ,وبيحا يزسؽ مفيؾم االستقؾاء السغاىخ االتية لكي يحجث:
.6الخغبة في الحاق االذى .
.4وجؾد فعل ٍ
مؤذ.
.3تكخار نسظي لمدمؾك .
.2االستقؾاء مقرؾد وبشية واعية وليدت عخضية .
.9عجم التؾازن في القؾة بيؽ السدتقؾي والزحية .
. 1يشفح مؽ شخص واحج أو مجسؾعة أشخاص ضج ش خص آخخ أوآخخيؽ .
. 2ىشاك أشكال مختمفة لبلستقؾاء (جدجية  ,لفغية  ,عاطؽية) .
.3ال تقؾم الزحية باستفداز السدتقؾي وحثو عمى العجوان .
.4ال تدتظيع الزحية الجفاع عؽ نفديا .
.60الذعؾر بالستعة والديظخة مؽ قبل السدتقؾي (. )Rigby&slee,2008:38
العهامل التي قد تدهم في اكتداب سمهك االستقهاء لدى االفراد :
 . 6قمة اإلشخاف :عمى األطفال والسخاىقيؽ سؾاء كان في البيت أو في السجرسة .
 .4السكافآت  :بعض اآلباء يدتدمسؾن لدمؾك الظفل البػيض أو الرخاخ عشجما يظمب مشيؼ

شيئًا فيبجأ بالتكديخ والزخب لمحرؾل عمى ما يخيج فيتعمؼ ان يدتخجم ىحا الدمؾك كمسا احتاج

شيئاً فيشسؾ لجيو االستقؾاء .

 .3تقميج الدمؾك العجواني  :وذلػ مؽ خبلل مذاىجتو ألفبلم الكختؾن او األفبلم التي تغيخ فييا
ىحه الدمؾكيات ؼيحاول تظبيقيا عمى اآلخخيؽ مؽ خبلل تسثيل الجور.
 .2أسمؾب التخبية القائؼ عمى العقاب البجني القاسي وغيخ السبلئؼ  :حيث يياجؼ الظفل مؽ ىؾ
اصغخ مشو سشًا ليقجم لو نسؾذجًا لسا يحجث معو في البيت عشجما يزخبو أخؾه األكبخ أو والجه.
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 .9األقخان السؤذون  :كثخة االىانات التي يتمقاىا الظفل مؽ زمبلئو السدتقؾيؽ تؾلج لجيو الذعؾر
بالغزب فيمجأ لبلنزسام إلى مجسؾعتيؼ حتى يتخمص مؽ ىحه االىانات .

 .1تؾقع العجاء  :تتسثل فمدفة السدتقؾي في مقؾلة أفزل وسيمة لمجفاع ىي اليجؾم فيبجؤون

باليجؾم قبل ان يياجسؾا ويفتخضؾن العجاء حيث ال وجؾد لو .

 . 2قمة الزؾابط والقؾانيؽ الرارمة :التي تسشع ىحه الغاىخة في السجارس أو التداىل فييا

).(Dake et. al., 2003: 5
عشاصر الدمهك االستقهائي :

لكي يحجث الدمؾك االستقؾائي ال بج مؽ تؾفخ أربعة عشاصخ اساسية لحجوث ىحا الدمؾك وىي :
.1السدتقهي  :Bullyىؾ شخص او مجسؾعة تدبب االذى والزخر لؤلخخيؽ الحيؽ يجركؾن انيؼ
ضعفاء او ليذ لجييؼ حساية وكحلػ يقؾم باستعسال القؾة بذكل غيخ مبخر واالستستاع بااليحاء
واالستسخار في ايحاء االخخيؽ(.(hawely,2006:34
.2االستقهاء :Bullying
ىؾ سمؾك سمبي او عجواني وىؾ سمدمة مؽ الدمؾكي ات ألتي يسارسيا شخص او مجسؾعة مؽ
االشخاص عمى شخص او مجسؾعة مؽ االشخاص  ,بيجف ايحائيؼ جدسيا ونفديا وذلػ
باالعتساد عمى انعجام التؾازن في القؾى ).)Sullivan,2004: 385
.3الزحية : victim
ىؾ الذخص او الجساعة التي تتعخض لسياجسة السدتقؾي جدسياً  ,لفغياً ونفدياً ,اما دان الؾيذ
( ) Olweusفقج عخف الزحية عمى انو تمسيح تعخض لدمؾكيات سمبية مؽ قبل اشخاص اخخيؽ
يستمكؾن القؾة والديظخة (.)Olweus,1993:59وقج يتعخض البعض لمؾقؾع ضحية لدمؾك
االستقؾاء ألسباب مشيا  :مغيخه الخارجي أو أسمؾبو في الحجيث أو بعض ترخفاتو أو عجم
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تؾافقو مع الس جسؾعة  ,وقج وجج أن عجم اندجام وتؾافق الظفل ضسؽ السجسؾعة ىؾ الدبب
الخئيذ لتعخض الظفل إلساءة أقخانو ,

كسا ان األطفال الحيؽ يعانؾن مؽ قرؾر وضعف في

القجرات أو مخض مدمؽ ىؼ أىجاف سيمة لمسدتقؾيؽ .
أما باقي الزحايا فيؼ غالبًا أطفال ألسخ مديظخة بذكل مفخط ومبالغ في حساية أطفاليا
(. )Sarazen, 2002 : 31
.4الستفرج :bystands
ىؾ الذخص الحي يخاقب حجوث االستقؾاء وال يتجخل ال يقافو والذكل ( )6يؾضح ذلػ.

شكل()6
عشاصخ الدمؾك االستقؾائي ()Smith&Brain,2002:294
نظرية التعمم االجتساعي:
يخى بانجو ار ان الدمؾك متعمؼ مؽ خبلل مبلحغة سمؾك االخخيؽ  ,فاذا تست مبلحغة سمؾك
معيؽ وتؼ تعديد ىحا الدمؾك فان الفخد يدعى الى تقميجه  ,وىحا الخأي لو جحور تاريخية اذ ان
ارسظؾ اكج ان االندان يتعمؼ مؽ خبلل تقميج االخخيؽ كسا في قؾلو" ان االندان اكثخ الكائشات
الحية محاكاة ومؽ خبلل السحاكاة يتعمؼ اول دروسو" (حدؽ  )46 : 4006 ,ويخى اصحاب ىحه
الشغخية الدمؾك العجواني باشكالو كافة ومؽ ضسشو الدمؾك االستقؾائي بانو سمؾك متعمؼ عمى
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االغمب  ,ويعدون ذلػ الى تعمؼ الفخد لمكثيخ مؽ االنساط الدمؾكية عؽ طخيق مذاىجتيا عشج
غيخه ,فاذا عؾقب الظفل عمى الدمؾك السقمج فانو ال يسيل الى تك اخره  ,اما اذا كؾفئ عميو فيديج
عجد مخات تقميجه .ان نغخية التعمؼ االجتساعي نغخية سمؾكية ال تعتسج التعديد اعتسادا كميا وانسا
تخى ان سمؾك الفخد يتذكل بفعل تأثيخ الكبار وخاصة اآلباء ( التسيسي ,) 33 : 4000 ,كسا
أكج (بانجورا) عمى أىسية التعمؼ في تذكيل الدمؾك وتغييخه أيزًا  ,فاإلندان قادر عمى ان يبلحظ
ويفدخ تأثيخ سمؾكو الخاص  ,كسا يتعمؼ مؽ خبلل ما يحرل عميو اآلخخون مؽ اثابات وعقؾبات
عمى ترخفات سمؾكية معيشة  ,وليحا فإنشا نختار العجيج مؽ أنساطشا الدمؾكية ونذكميا وفق
تؾقعاتشا لسكافآت وتجشبًا آلالم محتسمة ,لحلػ كان ىشاك مؽ تشاول االستقؾاء كأحج أشكال العجوان
في ضؾء نغخية (بانجورا) حؾل تعمؼ االستجابة العجوانية مؽ خبلل السعدز البجيل والشسحجة
 Modelingفسؽ السسكؽ تعمؼ االستقؾاء عؽ طخيق نساذج العائمة  ,ونساذج األقخان أو الشساذج
التي تعخضيا وسائل اإلعبلم  ,فاألطفال الحيؽ يخون استقؾاء اآلباء في أسخىؼ فإنيؼ يكؾنؾن
بل مؽ الشساذج التي
أكثخاستقؾاءًا عمى اآلخخيؽ .فاألطفال يبلحغؾن ويتعمسؾن مبلحغة وتعمسًا شام ً
يتعاممؾن معيا  ,لكشيؼ انتقائيؾن ؼيسا يغيخون مؽ سمؾك  ,فيؼ يعبخون بالدمؾك السشاسب
لجشديؼ (. )Bandura, 1986 : 94
ويؤكج (بانجورا) عمى العبلقة الحتسية التفاعمية بيؽ البيئة والفخد في تذكيل الدمؾك ,حيث يخى
إن البيئة تذكل الدمؾك ,والدمؾك بجورة يذكل البيئة ,وإن كمييسا يؤثخ ويتأثخ باآلخخ فاألفخاد
يدتجيبؾن معخؼيًا و إنفعاليًا وسمؾكيًا إلى األحجاث البيئية ,ومؽ خبلل قجراتيؼ السعخؼية يسارسؾن
التحكؼ في سمؾكيؼ الحاتي ,ومؽ خبلل ىحا التحكؼ فأن البيئة تتأثخ وتتذكل حدب نؾعية ىحا
التحكؼ والتفاعل ( )Bandura,1986:39وكسا مؾضح في الذكل اآلتي:
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الدمؾك()Behavior

الفخد ()Person

البيئة ( )Environment
الذكل ()4

العبلقة الستبادلة بيؽ الدمؾك والبيئة والفخد (الحتسية التبادلية ) (.)Bandura,1986:39
بسعشى ان الدمؾك نتاج البيئة وما تحجثو مؽ تغييخات وتأثيخات عشج الفخد ويتحجد سمؾكو بسا
يؾاجو الفخد مؽ تعديد لئلستجابات التي يحاول ان يكخرىا لكي يحرل عمى مديج مؽ التعديد ,
فالدمؾك محكؾم بالبيئة  ,والبيئة جدء مؽ فعل االندان  ,اذ يؤثخ الشاس في خمق بيئة اجتساعية ,
فالؾعيفة الشفدية تزسؽ تفاعبلً متبادالً بيؽ الدمؾك والجانب السعخفي والتأثيخات
البيئية(.)pajares,2002:33
الفرل الثالث
مشهجية البحث واجراءاته :
أوال :مشهجية البحث:
إعتسجت الباحثة السشيج الؾصفي اإلرتباطي الحي تدعى مؽ خبللو تحجيج ووصف الغاىخة
السجروسة ,كسا ىي عميو في الؾاقع دون محاولة التأثيخ عمييا كسا ان استخجام السشيج الؾصفي
قائؼ عمى رصج ما ىؾ مؾجؾد وتحميمو (الدق.)12 :4001,
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ثانيا :مجتسع البحث:
تؼ تحجيج مجتسع البحث ,والحي يتكؾن مؽ طبلب السخحمة الستؾسظة في محافغة بغجاد,

وحدب إحرائيات قدؼ التخظيط التخبؾي في السجيخية العامة لمتخبية في بغجاد ولمعام الجراسي
( ,)4061/4069والبالغ عجدىؼ ( )414322بؾاقع ( )609233السخحمة االولى و()24346

السخحمة الثانية و( ) 32203السخحمة الثالثة ,مؾزعيؽ عمى الخصافة االولى والثانية والثالثة والكخخ
االولى والثانية والثالثة والججول ( )6يؾضح ذلػ.
الججول ( )6مجتسع البحث مؾزع حدب السجيخيات في محافغة بغجاد
السجيخية

االول متؾسط

الثاني متؾسط

الثالث متؾسط

السجسؾع

الخصافة االولى

69324

64392

63062

20221

الخصافة الثانية

43230

40361

46316

20192

الخصافة الثالثة

61499

66041

66324

34443

الكخخ االولى

66601

3231

4624

43446

الكخخ الثانية

64919

69339

62443

94143

الكخخ الثالثة

69009

66096

66901

32914

السجسؾع

609233

24346

32203

414322

ثالثا :عيشة البحث :
لغخض الحرؾل عمى عيشة مبلئسة لمجراسة الحالية استخجمت الظخيقة الظبؿية العذؾائية في
إختيار عيشة البحث الحالي ,ذلػ بدبب سعة حجؼ السجتسع ,حيث أختيخت ( )1مجارس عذؾائيًا
كل مجرسة ليسثل عيشة الجراسة البالغة
مؽ قدؼ تخبية بغجاد  ,ثؼ أختيخ عذؾائياً صف واحج مؽ ّ
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( )200طالب وبشدبة ( ) 0.623وىي عيشة التحميل االحرائي لفقخات السؿياسيؽ وكحلػ عيشة
التظبيق االساسية والججول ( )4يؾضح ذلػ .
الججول ( )4اسساء السجارس والرف وعجد العيشة مؽ كل مجرسة
قدم تربية بغداد

العدد

الرف

 -6متؾسظة دمحم ميجي الجؾاىخي لمبشيؽ ص6/

االول

11

 -4متؾسظة الكسيت لمبشيؽ ص4/

الثالث

11

 -3متؾسظة االدريدي لمبشيؽ ك 4/

االول

11

 -2متؾسظة الستسيديؽ لمبشيؽ ك6/

االول

13

 -9متؾسظة ابؽ الشجيؼ لمبشيؽ ك3/

الثالث

11

 -1متؾسظة االنظبلق لمبشيؽ ص3/

الثالث

13
200

السجسؾع الكمي

رابعا  :أداة البحث:
مقياس االستقهاء
لغخض تحقيق أىجاف البحث الحالي إطمعت الباحثة عمى األدبيات والجراسات الدابقة
الستعمقة بسؾضؾع البحث ,واستشادًا إلى تعخيف االستقؾاء السدتخجم في ىحا البحث ,وىؾ تعخيف
العالؼ بانجورا( ,)6423فقج اعتسجت الباحثة نغخية التعمؼ اإلجتساعي ,وىؾ اإلطار الشغخي
لراحب التعخيف ,والحي إستشجت إليو أيزًا في بشاء أداة البحث االولى مسثمة بسؿياس االستقؾاء,
وقج تؼ وضع عجد مؽ الفقخات لدمؾك االستقؾاء ,بمغ ( )30فقخة ووضع ليا متجرجًا مؽ بجائل
ثبلث لؤلجابة (دائسآ,أحياناً,ناد اًر) ,وىؾ مايسثل مؿياس االستقؾاء برؾرتو االولية قبل العخض
عمى الخبخاء ممحق رقؼ(. )6
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أ  -صياغة الفقرات :
لغخض الحرؾل عمى فقخات السؿياس التي تغظي مفيؾم االستقؾاء بسا يتبلئؼ مع االطار الشغخي
السعتسج في ىحا البحث  ,فقج تؼ االطبلع عمى نغخية التعمؼ االجتساعي لبانجو ار بالتفريل وعمى
االدبيات والجراسات الدابقة ذات الرمة بالسؾضؾع وقج تؼ صياغة( )30فقخة وىؾ السؿياس في
صيغتو االولية والسمحق رقؼ ( ) 4يؾضح ذلػ واعتسجت الباحثة وضع اثشان مؽ البجائل (أ  -ب)
نادر) وتأخح البجائل عشج الترحيح الجرجات
ا
يقابميا ثبلث تجرجات ىي (دائسا ,احيانا,
(6,4,3,2,9,صفخ) اذ يأخح البجيل(أ) الحي يؿيذ االستقؾاء الجرجات()3,2,9ويأخح البجيل (ب)
الجرجات (,6,4صفخ) وقج اعتسجت الباحثة ىحه الظخيقة في ترسيؼ السؿياس وترحيحو لؤلسباب
االتية :
 -6انيا احج الظخق الستبعة في بشاء السقاييذ الشفدية .
 -4سيؾلة الترحيح.
 -3يدسح بأكبخ تبايؽ بيؽ االفخاد (تدسح لمسدتجيب بأن يؤشخ درجة او شجة مذاعخه)
(.) Stanley&Hopkins,1972:289
ب  -صالحية الفقرات:
بعج صياغة فقخات مؿياس االستقؾاء البالغ عجدىا ( )30فقخة عخض السؿياس بريغتو االولية
عمى مجسؾعة مؽ السختريؽ في عمؼ الشفذ التخبؾي والؿياس والتقؾيؼ لسعخفة ارائيؼ حؾل فقخات
السؿياس وبيان مجى صبلحيتيا لتحقيق اىجاف البحث وابجاء ارائيؼ ومبلحغاتيؼ حؾل السؿياس
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وقج حرمت جسيع فقخات السؿياس البالغة ( )30فقخة عمى مؾافقة الخبخاء  %600والبالغ عجدىؼ
( )63خبيخ والججول ( )3يؾضح ذلػ .
الججول ( )3آراء الخبخاء عمى صبلحية فقخات مؿياس االستقؾاء (الرجق الغاىخي)
عدد الفقرات
30

عدد الخبراء
63

السهافقهن
63

الشدبة
%600

ج – اعداد التعميسات :
سعت الباحثة الى ان تكؾن تعميسات االختبار واضحة اذ يسكؽ لمظبلب االجابة عشيا بكل
صخاحة وصجق وذكخت بأنو ال داعي لحكخ االسؼ وان االجابة ال يظمع عمييا احج سؾى الباحثة
وذلػ ليظسئؽ السجيب عمى سخية االجابة .
د -العيشة االستظالعية :
ولمتعخف عمى مجى وضؾح التعميسات ووضؾح الفقخات لغة ومحتؾى ومعخفة الؾقت السدتغخق
لئلجابة ,قامت الباحثة بتظبيق السؿياس عمى عيشة مكؾنة مؽ ( )39طالب مؽ السجارس
الستؾسظة ,وقج تبيؽ لمباحثة أن الفقخات كانت واضحة وكان متؾسط الؾقت السدتغخق لئلجابة قج
بمغ ( )49-40دؾ يقة ,كسا وقج أخفت الباحثة اليجف مؽ تظبيق السؿياس حتى ال يتأثخ السجيب
عشج االجابة.
ه -التحميل االحرائي لمفقرات:
تعج عسمية التحميل اإلحرائي لمفقخات مؽ الخظؾات السيسة في بشاء السقاييذ الشفدية
والتخبؾية ,ألنو يؤشخ مجى تسثيل مزسؾن الفقخة لمدسة التي أعجت لؿياسيا ,فالفقخات التي تتسيد
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بخرائص سيكؾمتخية جيجة تجعل السؿياس أكثخ صجقًا وثباتًا ( ,)Anastasi,1988:192ويعج
أكثخ أىسية مؽ التحميل السشظقي ,ويقرج بالتحميل السشظقي لمفقخات ىؾ مجى إرتباطيا عاىخيًا
بالدسة التي أُعجت لؿياسيا( الكبيدي.)63 :6434,
و-عيشة التحميل االحرائي:
تعج القؾة التسييدية لمفقخات ومعامبلت صجقيا اىؼ الخرائص الديكؾمتخية التي يشبغي التحقق
مشيا في فقخات الذخرية  ,لحا ارتأت الباحثة ان تتحقق مؽ القؾة التسييدية لمفقخات ومعامبلت
ارتباط درجة كل فقخة بالجرجة الكمية لمسؿياس عمى عيشة التحميل االحرائي والبالغة ()200
طالب .
 -1القهة التسيزية لمفقرات :
بعج تظبيق السؿياس عمى أفخاد العيشة والبالغ عجدىؼ ( )200طالب  ,ومؽ ثؼ ترحيح
اإلستسارات رتبت درجات أفخاد العيشة مؽ األعمى إلى األدنى ,وحجدت السجسؾعتان الستظخفتان
بالجرجة الكمية وبشدبة ( )%42مؽ كل مجسؾعة  ,حيث بمغ عجد افخاد كل مجسؾعة مؽ
السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ ( ,)603وباستخجام االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ تبيؽ أن جسيع
الفقخات كانت مسيدة والججول ( ) 2يبيؽ ذلػ.
الججول (  ) 2القؾة التسييدية لفقخات مؿياس االستقؾاء بظخيقة العيشتيؽ الستظخفتيؽ
الفقخات

الستؾسط الحدابي

االنحخاف السعياري

الؿيسة التائية

Items

Mean

Std. Deviation

T-test

-6السجسؾعة العميا

6.639

6.416

9.921

السجسؾعة الجنيا

0.320

0.310

314

عدد ( )22في  03حزيران  2329م2113 -هـ

مجلة نسق
-4السجسؾعة العميا

6.963

6.999

السجسؾعة الجنيا

0.309

6.214

-3السجسؾعة العميا

6.263

6.233

السجسؾعة الجنيا

0.490

0.163

-2السجسؾعة العميا

4.436

6.324

السجسؾعة الجنيا

0.942

6.026

-9السجسؾعة العميا

6.666

6.462

السجسؾعة الجنيا

0.640

0.203

-1السجسؾعة العميا

6.290

6.926

السجسؾعة الجنيا

0.932

0.322

-2السجسؾعة العميا

4.290

6.342

السجسؾعة الجنيا

0.441

0.932

-3السجسؾعة العميا

6.461

6.944

السجسؾعة الجنيا

0.343

6.263

-4السجسؾعة العميا

4.249

6.390

السجسؾعة الجنيا

0.606

0.339

-60السجسؾعة العميا

6.111

6.196

السجسؾعة الجنيا

0.144

6.332

-66السجسؾعة العميا

6.142

6.162

السجسؾعة الجنيا

0.692

0.241

-64السجسؾعة العميا

6.236

6.223
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3.401

3.041

2.611

63.264

9.034

64.223

9.000

4.292

4.300
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السجسؾعة الجنيا

0.033

0.333

-63السجسؾعة العميا

4.012

6.124

السجسؾعة الجنيا

0.403

0.949

-62السجسؾعة العميا

6.239

6.992

السجسؾعة الجنيا

0.639

0.249

-69السجسؾعة العميا

6.320

6.442

السجسؾعة الجنيا

0.606

0.303

-61السجسؾعة العميا

4.309

6.300

السجسؾعة الجنيا

0.623

0.234

-62السجسؾعة العميا

4.436

6.291

السجسؾعة الجنيا

0.666

0.210

-63السجسؾعة العميا

0.220

6.314

السجسؾعة الجنيا

0.032

0.634

-64السجسؾعة العميا

4.099

6.132

السجسؾعة الجنيا

0.921

6.214

-40السجسؾعة العميا

3.324

6.224

السجسؾعة الجنيا

0.692

0.264

-46السجسؾعة العميا

6.111

6.132

السجسؾعة الجنيا

0.022

0.413

-44السجسؾعة العميا

6.063

6.242

السجسؾعة الجنيا

0.044

0.223
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-43السجسؾعة العميا

4.004

6.223

السجسؾعة الجنيا

0.666

0.939

-42السجسؾعة العميا

6.444

6.299

السجسؾعة الجنيا

0.639

0.233

-49السجسؾعة العميا

6.449

6.362

السجسؾعة الجنيا

0.044

0.446

-41السجسؾعة العميا

6.144

6.990

السجسؾعة الجنيا

0.633

0.322

-42السجسؾعة العميا

4.629

6.432

السجسؾعة الجنيا

0.611

0.904

-43السجسؾعة العميا

4.640

6.342

السجسؾعة الجنيا

0.642

0.932

-44السجسؾعة العميا

6.422

6.394

السجسؾعة الجنيا

0.021

0.496

-30السجسؾعة العميا

4.249

4.062

السجسؾعة الجنيا

0.642

0.121

60.234

1.102

60.396

4.296

60.234

60.241

4.302

60.466

*الؿيسة التائية الججولية عشج مدتؾى داللة ()6.41(= )0.09
 -2صدق الفقرة (عالقة الفقرة بالسقياس)
لحداب صجق الفقخات لسؿياس االستقؾاء ,ولعجم وجؾد محػ خارجي إعتسجت الباحثة
الجرجة الكمية لمسؿياس كسحكا لرجق الفقخات ,ألن الجرجة الكمية لمسؿياس أفزل محػ داخمي في
حداب صجق الفقخات عشجما اليتؾفخ محػ خارجي ( ,)Anastasia,1988:210وإعتسجت
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الباحثة معامل إرتباط (بيخسؾن) إليجاد عبلقة كل فقخة والجرجة الكمية لمسؿياس ,والججول ()9
يبيؽ ذلػ إذ كانت جسيع معامبلت اإلرتباط دالة إحرائيًا.
الججول ( )9قؾة الفقخة مؽ خبلل ايجاد عبلقة الفقخة بالجرجة الكمية لمسؿياس
ت

ؾيسة معامل ارتباط

ت

ؾيسة معامل ارتباط الفقخة بالجرجة

ت

الكمية

الفقخة بالجرجة الكمية

ؾيسة معامل ارتباط
الفقخة بالجرجة الكمية
4.523

1

0.334

11

4.554

21

2

0.411

12

4.548

22

3

0.322

13

4.529

23

4.583

4

4.413

14

4.441

24

4.362

5

4.447

15

4.544

25

4.482

6

4.395

16

4.584

26

4.486

7

4.533

17

4.642

27

4.589

3

0.422

18

4.347

28

4.454

4

0.943

19

4.384

29

4.515

60

0.329

24

4.644

34

4.543

4.452

و -الخرائص الديكهمترية لمسقياس :
 -6الردق :
يعج الرجق مؽ الخرائص السيسة التي يجب االىتسام بيا في بشاء االختبارات .ويقرج بو
ؾياس االختبار فعبل وحؿيقة ما وضع لؿياسو (مجيج.)20 :4060 ,
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الردق الظاهري:
إن افزل وسيمة يتؼ مؽ خبلليا التاكج مؽ صبلحية السؿياس ىؾ ان يقؾم عجد مؽ الخبخاء
والسختريؽ بتقجيخ مجى تسثيل فقخات السؿياس لمرفة السخاد ؾياسيا (عؾده والخميمي:6433,
 ,)432ولتحقيق ذلػ قامت الباحثة بعخض فقخات السؿياس الـ( )30عمى ( )63محكسًا مؽ
السختريؽ في العمؾم التخبؾية والشفدية والؿياس والتقؾيؼ ,طالبتا مشيؼ إبجاء آرآءىؼ حؾل تقجيخ
الفقخات في تشاسبيا مع التعخيف الشغخي لستغيخ البحث الخئيدي وىؾ سمؾك االستقؾاء معتسجتا
معيا ار حجد بـ ( )%30لقبؾل الفقخة ,وقج اتفق الخبخاء عمى صبلحية جسيع فقخات السؿياس .
 -2صدق البشاء:
اشار (فخج  )6430,الى ان ارتباط درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسؿياس يعشي ان الفقخة تؿيذ
السفيؾم او الدسة التي تؿيدو الجرجة الكمية  ,والسؿياس الحي تشتخب فقخاتو عمى وفق ىحا السؤشخ
يستمػ صجقآ بشائيآ (فخج  , ) 364 :6430,لحا يسكؽ اعتبار معامبلت ارتباط درجة الفقخة بالجرجة
الكمية لمسؿياس واحجة مؽ مؤشخات صجق السؿياس  ,اذ كانت جسيع فقخات السؿياس بريغتو
الشيائية ذات داللة احرائية  ,كسا اعتسجت الباحثة بعض االفتخاضات الشغخية في بشاء السؿياس
مثل تجانذ الفقخات وتبايؽ االفخاد في درجات االستقؾاء  ,لحا يسكؽ ان تكؾن معامبلت ارتباط
الفقخات بالجرجة الكمية  ,والقج رة التسييدية لمفقخات مؽ مؤشخات صجق بشاء مؿياس البحث الحالي ,
ولسا كانت جسيع معامبلت ارتباط الفقخات بالجرجة الكمية لمسؿياس ذات داللة احرائية وان جسيع
الفقخات ليا القجرة عمى التسييد بيؽ السجيبيؽ فأن السؿياس صادقآ في بشائو مؽ خبلل ىحه
السؤشخات( انغخ الججوالن . )9,2
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 - 3ثبات السقياس :
لمكذف عؽ مؤشخات ثبات السؿياس الحالي اعتسجت الباحثة الظخائق االتية :
أ -طريقة االختبار– واعادة االختبار :
طبقت الباحثة مؿياس االستقؾاء عمى عيشة الثبات البالغة ( )90طالبا مؽ طبلب
السخحمة الستؾسظة ,وبعج مخور ( ) 46يؾم مؽ التظبيق االول ,تؼ حداب معامل االرتباط
(بيخسؾن) بيؽ درجات التظبيقيؽ فكان معامل الثبات ( ,)0.39وىؾ معامل ثبات جيج ,إذ يعج
معامل الثبات مختفعًا إذا بمغ( )0.30ومتؾسظًا إذا تخاوح بيؽ( ,)0.20-0.10ومشخفزًا إذا كان
أقل مؽ ذلػ(مخاد وسميسان  )310 :4004,والججول ( )1يؾضح ذلػ .
ب -معامل الفاكرونباخ :
تبيؽ ىحه السعادلة أن الثبات السحدؾب يسثل معامل التجانذ الجاخمي ,وتعتسج عمى حداب
األرتباطات بيؽ درجات الفقخات ,بحيث إن كل فقخة عبارة عؽ مؿياس متجرج قائؼ بحاتو
(عبلم ,)619 :4000,وقج قامت الباحثة بتؾزيع االختبار عمى عيشة قؾاميا ( )90طالباً وكان
معامل الثبات ( )0.32وىؾ ثبات جيج .والججول ( )1يبيؽ ذلػ.
الججول ()1
ثبات مؿياس االستقؾاء بظخيقتي أعادة االختبار ومعامل الفا كخونباخ
ت
مؿياس االستقؾاء

معامل الفا كرونباخ

إعادة اإلختبار

0.32

0.39
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اء ,أصبح السؿياس بفقخاتو
وبعج إستخخاج الرجق بسؤشخيؽ والثبات بظخيقتيؽ لسؿياس االستقؾ َ
( )30يسثل الريغة الشيائية لو ممحق رقؼ (.)3
ي -الخرائص الهصفية لسقياس االستقهاء :
تؼ حداب الخرائص الؾصؽية لسؿياس االستقؾاء والججول ( ) 2يؾضح ذلػ .
الججول ( )2الخرائص الؾصؽية لسؿياس االستقؾاء
الؿيسة

الخرائص الؾصؽية
الؾسط الحدابي

44.322

الؾسيط

43.000

السشؾال

62.00

االنحخاف السعياري

64.234

التبايؽ

334.33

االلتؾاء

0.904

التفمظح

0.224

السجى

34.00

اعمى درجة

34.00

ادنى درجة

0.00
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الفرل الرابع
عرض الشتائج وتفديرها
التعرف عمى مدتهى سمهك االستقهاء لدى طمبة السرحمة الستهسظة:
لتحقيق ىحا اليجف قامت الباحثة بتظبيق مؿياس االستقؾاء عمى افخاد عيشة البحث البالغ
عجدىؼ ( )200طالب ,وقج اعيخت الشتائج ان متؾسط درجاتيؼ بمغ ( )44.33درجة وبأنحخاف
معياري مقجاره ( ) 64.23درجة,وبعج ذلػ قامت الباحثة بتحؾيل الجرجات الخام التي حرل
عمييا افخاد العيشة عمى مؿياس االستقؾاء الى درجات معيارية وذلػ بظخح الجرجة الكمية الخام
التي يحرل عمييا الظالب مؽ الستؾسط الحدابي لمعيشة الكمية,ثؼ تقديؼ الشاتج عمى االنحخاف
السعياري الكمي ,والججول ( )3يؾضح ذلػ .
الجـ ـ ـ ــجول ( )3الجرجات السعيارية وما يقابميا مؽ درجات خام ألفخاد عيشة البحث
حجؼ

الستؾسط

االنحخاف

مدتؾى

الجرجات

ما

العيشة

الحدابي

السعياري

االستقؾاء

السعيارية

درجات خام

االفخاد

عالي

 6فأكثخ

34-90

26

%62.29

200

44.33

64.233

متؾسط

بيؽ(6و)6-

24-66

493

%12.90

ضعيف

 6-فأقل

60-0

26

%62.29

يقابميا

مؽ

عجد

الشدبة السئؾية

مؽ الججول اعبله يتبيؽ ان ندبة الحيؽ لجييؼ استقؾاء عالي (التي تشحخف بسقجار انحخاف
معياري واحج مؾجب عؽ الستؾسط) تبمغ ( ) 62.29مؽ افخاد عيشة البحث  ,وىحه الشدبة تساثل
الحيؽ لجييؼ استقؾاء بجرجة مشخفزة (التي تشحخف بسقجار انحخاف معياري واحج ساليب عؽ
الستؾسط) اما باقي الشدبة فيي الستؾسط ,مسا يذيخ الى ان ندبة مؽ لجييؼ استقؾاء عالي مساثمة
لشدبة مؽ لجييؼ انخفاض في االستقؾاء.
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وى حه الشتيجة جاءت عمى خبلف دراسة محمية ىي دراسة (الحسجاني  )4064,حيث كان
مدتؾى االستقؾاء لجى عيشة الجراسة واطئ (مشخفض),كسا إختمفت مع دراسة محمية أخخى قام بيا
(حسيج ,) 4064,لؿياس سمؾك االستقؾاء عشج طمبة السخحمة الستؾسظة في مجيشة بعقؾبة مخكد
أنو كان
محافغة ديالى والتي بيشت نتائجيا إلى انتذار الدمؾك االستقؾائي بيؽ أفخاد عيشة البحث و ُ
عاليًا بيشسا في عيشة البحث الحالي مدتؾى االستقؾاء متؾسط وذلػ يعؾد الى الؿيؼ الجيشية
واإلجتساعية التي تدؾد الؾسط اإلجتساعي ,ومتانة العبلقات االجتساعية بذكل عام والسجتسع
العخاقي الحي ال يدسح لغيؾر مثل تمػ الدمؾكيات الغيخ مقبؾلة او ربسا يعؾد الى نؾعية التفاعل
والسذاركة الرؽية التي تؤكج عمييا السؤسدة التعميسية والسبشية عمى التفاعل االيجابي بيؽ
الظالب وزمبلءه مؽ جية وبيشو وبيؽ األدارة والسجرسيؽ مؽ جية اخخى وااللتدام بمقؾانيؽ داخل
السجرسة .
كسا وتخى الباحثة ان البيئة السجرسية وماتؾفخه مؽ نساذج يقتجى بيا وكسا يخاىا السخاىق أنيا
تذكل لو اىسية كبخى في التفاعل والتعامل مع اآلخخيؽ والحيؽ تتؾفخ فييؼ صفاة مخغؾبة يسيل ليا
السخاىقؾن والتي اكج عمييا (بانجورا) في نغخيتو (التعمؼ األجتساعي) ووجؾد السعدزات التي تقؾي
الدمؾك األيجابي والسبشية عمى التفاعل والقبؾل والسذاركو في داخل السؤسدة التعميسية.
االستشتاجات :مؽ خبلل نتائج البحث تسكشت الباحثة مؽ استشتاج ان مدتؾى االستقؾاء متؾسط
لجى طبلب السخحمة الستؾسظة.
التهصيات
االفادة مؽ مؿياس البحث الحالي لتذخيص الظبلب ذوي الدمؾك االستقؾائي والعسل عمى خفض
الدمؾك لجييؼ لتؾفيخ جؾ مجرسي مشاسب .
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