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الخالصة
هدفت هذه الدراسة التعرف عن عالقة بين العدوان
وفاعلية الذات والذكاء الثقافي لدى عينة من الطلبة
األفريقيين والسعوديين بجامعة الملك سعود ،وتكونت
عينة الدراسة من (  )200طالبا ،،وأظهرت نتائج
الدراسة أن هناك عالقة ايجابية بين العدوان وفاعلية
الذات كما أظهر أن هناك عالقة ايجابية بين الذكاء
الثقافي والسلوك العدواني ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث أشار أن فاعلية
الذات والذكاء الثقافي لدى الطلبة األفريقيين أكثر من
السعوديين  ،وأظهر عدم وجود فروق في العدوان
تعزى للجنسية

مقدمة
تمثل الجامعات محورا لالهتمام من قبل جميع المجتمعات البشرية في
ألنها المسؤولة عن اعداد كوادر المجتمع في شتى ميادينه عصرنا الراهن
ومختلف التخصصات العلمية واالنسانية والطبية ،
 .وإذا نظرنا إلى المرحلة العمرية للطلبة الملتحقين بالدراسات في
الجامعات ،نجد أنها تكون في بداية بلوغ الطالب لسن الرشد ،وهذا
يجعله يتصرف بعقالنية معتمدا على نفسه ،وبالتالي فإن أي سلوك يقوم
به هذا الطالب ينبغي أن يكون ناضجا مبنيا على دراسة متعمقة من كافة
المعطيات حتى ينسجم السلوك مع الموقف المعنى { الحربي سند بن
الفي}2014
أما إذا حدث العكس وتفشت السلوكيات العدوانية في داخل البيئات
التعليمية فإن ذلك ينّم عن سوء التوافق لدى الطلبة وبالتالي يتطلب
التقصي والبحث من قبل الباحثين لمحاولة معرفة سببه .
ومع أن الجامعة تعد بيئة غير مناسبة إلفراز العدوان ،إال أنه لوحظ في
السنوات االخيرة بروز أشكال مختلفة من العدوان بين طلبة الجامعات {
الجالد ربا أحمد .}2012
ومن المتغيرات التي من المحتمل أن تكون لها عالقة مع السلوك
العدواني ويؤثر في رفعها أو خفضها هو متغير فاعلية الذات والذكاء
الثقافي ،وقد حظي هذان المفهومان اهتماما البأس به من الباحثين
النفسانيين ,ويالحظ المتتبع لألدبيات المتصلة بمتغير فاعلية الذات
يالحظ مدى ارتباطه بعدد كبير من المتغيرات النفسية واالجتماعية  ،األمر
الذي أعطاه معلما واضحا على أهمية وحيوية هذا المتغير (محمد علي
عودة} 2013
وترتبط فاعلية الذات باالعتقادات التفاؤلية لدى الفرد على قدرته بأنه
يستطيع التعامل مع أشكال مختلفة من الضغوط ،،وقد أشارت بعض
الباحثين أن الذين يتمتعون بمستوى عالية من الكفاءة الذاتية يستجيبون
بشكل أفضل في المواقف الضاغطة من غيرهم{ محمد علي عودة2013
}

منهجية العمل
منهج الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي
والتحليلي لتناسبه مع طبيعة الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة :
تكونت مجتمع الدراسة من الطلبة المنتظمين في جامعة الملك
سعود لعام  2027وتم اخيار  200طالبا عشوائيا من الطلبة
األفريقيين والسعوديين كعينة للدراسة الحالية .
قام الباحث ببناء استبيان متكون من ثالثة أقسام:
القسم األول  :يقيس العدوان والثاني :يقيس فاعلية الذات
والثالث  :يقيس الذكاء الثقافي
أوال :مقياس السلوك العدواني
قام الباحث ببناء مقياس فالسلوك العدوني معتمدا على
الدراسات السابقة ويتناول المقياس العدوان اللفظي والعدوان
الجسدي والعدوان المعنوي
ثانيا :مقياس فاعلية الذات
قام الباحث ببناء مقياس فاعلية الذات اعتمادا على مقياس
محمد علي عودة  )2013والقريشي ( )2014وعجوة
( ..)1993وقسم المقياس الى ثالثة أقسام :
 -1فاعلية الذات العامة :وهي شعور الفرد بقدرته على حل
مشكالته التي تواجهه في الحياة اليومية بنجاح وتفاؤله
االيجابي تجاه ما يقوم بها.
 -2فاعلية الذات االجتماعية :تتضمن شعور الفرد بقدرته على
النجاح في حل مشكالته المتعلق بحياته االجتماعية .
 -3فاعلية الذات األكاديمية :تتضمن شعور الفرد بقدرته على
حل مشكالته المتعلقة بالعملية التعليمية.
وفي ضوء االجراء السابق تم الحصول على  25فقرة.
مقياس الذكاء الثقافي:
قام الباحث ببناء مقياس الذكاء الثقافي اعتمادا على مقياس
مني كاظم ( )2017وعبد الوهاب ( ...)2011وتتكون المقياس
من أربعة أقسام :
 -1البعد ما وراء المعرفي
 -2البعد المعرفي
 -3السلوك
-4الذكاء الثقافي الدافعي
وفي ضوء اإلجراءات السابق تم الحصول على 20فقرة.

النتائج
نتائح السؤال األول :
ما مستوى السلوك العدواني لدى طلبة األفريقيين والسعوديين
بجامعة الملك سعود؟
وقد أظهرت النتائج أن مستوى العدوان لدى األفريقيين
والسعوديين جاء منخفضا.
ما مستوى فاعلية الذات لدى األفريقيين و السعوديين ؟
وقد جاءت النتائج مرتفعا لدى عينة الدراسة .
ما مستوى الذكاء الثقافي لدى األفريقيين و السعوديين ؟
وقد جاءت النتائج متوسطا لدى عينة الدراسة .
هل توجد فروق في العدوان تعزى للجنسية أوالتخصص
الدراسي؟
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى للجنسية أو للتخصص الدراسي.

اإلستنتاج
إن السلوك العدواني لها عالقة بتدني مستوى
التحصيل الدراسي.
إن السلوك العدواني لها آثار جانبية في البيئة
التعليمية
إن فاعلية الذات العالية يخفض السلوك العدواني
لدى الفرد.
إن فاعلية الذات يساعد الطلبة على االنجاز
األكاديمي
إن السلوك العدواني يؤدي الى ضعف المستوى
التحصيلي
إن الذكاء الثقافي العالي يخفض السلوك
العدواني لدى الطالب

هل توجد فروق في فاعلية الذات تعزى للجنسية والتخصص
الدراسي ؟
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنسية
وكانت النتائج في صالح األفريقيين وعدم وجود فروق تعزى
للتخصص .
هل توجد عالقة ارتباطية بين العدوان وفاعلية الذات لدى عينة
الدراسة عند مستوى الداللة؟
أسفرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين العدوان وفاعلية الذات
هل توجد عالقة ارتباطية بين العدوان والذكاء الثقافي لدى عينة
الدراسة؟
أسفرت النتائج وجود عالقة ايجابية بين العدوان والذكاء
الثقافي
هل توجد فروق في الذكاء الثقافي تعزى للجنسية والتخصص
الدراسي ؟
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنسية
وكانت النتائج في صالح األفريقيين وعدم وجود فروق تعزى
للتخصص
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أهداف البحث
 تهدف هذا البحث إلى التعرف عن العالقة بينالعدوان وفاعلية الذات والذكاء الثقافي لدى الطلبة.
 وتهدف إلى التعرف على مدى تأثير فاعلية الذاتوالذكاء الثقافي على خفض أو رفع السلوك العدواني.
 وتهدف أيضا إلى الحيلولة دون تسرب العدوانوخاصة لدى طلبة الجامعة- .
 وتهدف إلى التعرّ ف على آثار العدوان السلبي لدىالطلبة وخاصة على مستوى تحصيله الدراسي.
تهدف إلى التعرف على أشكال ومظاهر العدوان
األكثر انتشارا لدى طلبة الجامعة وعالقتها ببعض
الخصائص النوعية لعينة الدراسة مثل البلد
والتخصص.
تهدف الى مقارنة السلوك العدواني بين الطلبةالسعوديين والطلبة األجانب األفريقيين
 تهدف إلى التعرف على داللة الفروق في العدوان وفاعلية الذات والذكاء الثقافي لدى العينة وفق
متغيرات التخصص والعمر والجنس.

شكر وتقدير
"يتقدم الباحثين بالشكر إلى عمادة
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