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 :الممخص
ىدفت البحث إلي التعرؼ عمي عبلقة السمكؾ الفكضكم بمستكم االنتماء لدل 
عينة مف طالبات المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية في ضكء بعض 

قتصادم المستكل اال –المستكل التعميمي لؤلسرة  -المتغيرات: الفرقة الدراسية 
كُطبقت مقياسي السمكؾ الفكضكم كمقياس  لؤلسرة، كاُستخدـ المنيج الكصفي،
( طالبة بالمرحمة الثانكية، كأكضحت 033االنتماء عمى عينة تككنت مف )

النتائج كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف السمكؾ الفكضكم كسمكؾ االنتماء، كما 
طالبات المرحمة الثانكية تتمثؿ  بينت النتائج أف أكثر السمككيات الفكضكية لدل

في عدـ كجكد كقت محدد لتناكؿ الكجبات المنزلية، كالتأخر عف أتكبيس 
المدرسة، كمخالفة تعميمات النظاـ داخؿ المدرسة، كعدـ االلتزاـ بالزم الرسمي 
أثناء الذىاب إلى المدرسة، كعدـ كجكد كقت محدد لمترفيو، ككضع األدكات 

كما أشارت النتائج إلى أف أكثر السمككيات التي تعبر المدرسية في أم مكاف، 
عف االنتماء لدل طالبات المرحمة الثانكية تتمثؿ في: ضركرة تقميد الثقافات 
الكافدة ألنيا عنكاف التحضر، كالشعكر بالفخر كاالعتزاز باالنتماء الكطني، 

حزاف، كالمشاركة بفاعمية في المناسبات الكطنية، كالمشاركة في األفراح كاأل
كعدـ االنسياؽ كراء األخبار دكف التثبت مف صحتيا، كتطبيؽ القانكف كعدـ 
الخركج عنو، كرفض االستماع ألم أفكار تخالؼ تكجيات المجتمع، كما 
أكضحت النتائج أف ىناؾ فركقا في السمكؾ الفكضكم يعزم الي متغيرات 

ي اتجاه طالبات الفرقة الدراسية، كالمستكل التعميمي، كالمستكل االقتصادم ف
 مالمستكل التعميمي، كاالقتصادالفرقة الثالثة، البلتي اسرىف أعمي في ك 
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Abstract: 

The study aimed at identifying the relation between the 

anarchic behavior and belonging among a sample of 

secondary school students, and identifies the effect of the 

variables of school class, educational level of the family, 

and  economic level of the family. The study used the 

descriptive method, and applied the scale of anarchic 

behavior and the measure of belonging on a sample of 

(300) Secondary stage. The results indicated that the 

most anarchic behavior among secondary school 

students is: absence of fixed time for meals, delaying to 

school bus, violation of the school system's instructions, 

non-compliance with uniform while going to school and 

having no specific time For entertainment, putting school 

tools anywhere. The results also indicated that the most 

common behaviors that reflect the belonging of 

secondary school students can be summed up in the 

following terms: The need to imitate the coming cultures 

because they are the address of urbanization, the sense of 

pride and pride of national belonging, active 

participation in national events, participation in 

weddings and sorrows, No pandering news without 

verifying its validity, applying the law and not break it 

up, refusing to listen to any ideas that contradict the 

orientations of society. The results indicated that the 

female students of the third sect are more anarchic 

behavior, and that the high economic level students are 

more anarchic behavior, and that the students of low 

family educational level (uneducated) are more anarchic 

behavior. The results indicated that there were no 

statistically significant differences in the variables of 

school sect, the economic level of family, and the 

educational level of family. The results also revealed a 

negative correlation between anarchic behavior and 

belonging behavior. 
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 مقدمة:
، مبةتمثؿ تنمية ثقافة االنتماء أحد المتطمبات األساسية لتعزيز االنتماء بالنسبة لمط

بأىمية االنتماء الكطف كتنمية االعتزاز  بةكتتطمب تنمية ثقافة االنتماء، تنمية الكعي لدل الطم
ب. كيمكف كتنمية ثقافة الحكار كتدريبيـ عمى ميارة الحكار كالبعد عف الجدؿ كالتعص ييـ،بو لد

مف تنمية االعتزاز باالنتساب إلى الكطف، ب كذلؾ بةتعزيز ثقافة االنتماء لمكطف لدل الطم
بما يقدمو الكطف ليـ مف حقكؽ كعطاء  لدييـ حساساإلتنمية ك بنعمة المكاطنة،  خبلؿ كعييـ

عمييـ  بما ييـاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كتنمية كعك متميز في كؿ المجاالت التنمكية، 
مف كاجبات تجاه كطنيـ، بحيث يصبح الطالب عضكان فعاالن في المجتمع، قادران عمى أف ينفع 

 نفسو كأسرتو كينفع مجتمعو، بما يحقؽ تكقعات المجتمع منو باعتباره مكاطنا صالحا فيو.
تنمية إرادة المشاركة لدييـ، كالتي تحفزىـ ب بةتعزيز ثقافة االنتماء لدل الطمكيرتبط 

التفاعؿ كالمشاركة في كؿ المجاالت التي تحقؽ تقدـ المجتمع كتسيـ في حؿ مشكبلتو، عمى 
 (031: ـ7302)خطاب، ييـكذلؾ مف خبلؿ تنمية ثقافة المشاركة لد

فدكره السعي إلى تقرير ىذه اليكية كتربية األجياؿ  ؛يمثؿ التعميـ ىكية األمة كثقافتياك 
ذا الجديدة عمييا،  ؛ في أم عصر، فيك أكثر أىمية في عصرنا الحالي كاف ىذا األمر ميماكا 

مّمحة لمزيد مف ارتباط التعميـ بيكية  مما يجعؿ ىناؾ حاجة حيث أصبح العالـ قرية كاحدة،
 األمة، كعمى مؤسسات التربية كالتعميـ أف تؤدل دكرىا في تحقيؽ األمف الفكرم بالمجتمع

 (.7332)حميد، 
كتحقيؽ أىدافو في تربية أبنائو، كيتكقؼ نجاح أنشأ المجتمع المدرسة لخدمتو  فقد  

المدرسة في تحقيؽ ىذه األىداؼ عمى مدل ارتباطيا العضكم بالمجتمع الذم تكجد فيو، 
كاضعة في اعتبارىا خصائص ىذا المجتمع، كمدل طمكحو كتطمعاتو، كما يتكقعو المجتمع 

ة كمرنة بيف المدرسة منيا، كىذا يتطمب مف اإلدارة المدرسية إيجاد قنكات اتصاؿ دائم
كالمجتمع المحمي، مما يتيح لممدرسة القياـ بكاجبيا نحك خدمة ىذا المجتمع، كتربية أبنائو 

 (.030: ـ7302التربية السميمة )خطاب، 
حيث يقع عمى  ؛المدرسة أداة المجتمع إلعداد الطمبة لممكاطنة الصالحة كتعد   

بيف الطمبة كىيئة التدريس كبيف المجتمع  عاتقيا كمؤسسة تربكية إحداث التفاعؿ المطمكب
لمكصكؿ إلى اليدؼ األسمى، كىك إحداث نقمة نكعية في تنمية المجتمع، كيتكامؿ دكر 
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تقكـ المدرسة بيذا الدكر يجب ، كلكي المدرسة مع دكر األسرة في تعزيز االنتماء لدل الطمبة
في أقكاليـ  لمطمبةة حسنة أف يككف القائمكف عمييا منتميف لدينيـ ككطنيـ، كيمثمكف قدك 

 (.7330كأفعاليـ )ناصر، 
الثقة في  يـكتتطمب تنمية ثقافة االنتماء لدل الطمبة قياـ اإلدارة المدرسية بإكساب

 .(20 :7332النفس كتدريبيـ عمي تحمؿ المسؤكلية كعمي كيفية اتخاذ القرار السميـ)الباز، 
 مشكمة الدراسة:

فػي ظػؿ  كذلػؾ كاجػو أزمػةتالتالي االنتماء الػكطني يرل بعض المحمميف أف المكاطنة كب
التحػػديات المختمفػػة التػػي أصػػبحت تفرضػػيا العكلمػػة، مػػف تحريػػر التجػػارة العالميػػة كحريػػة انتقػػاؿ 
األفػػػػػراد كالسػػػػػمع كالخػػػػػدمات عبػػػػػر الحػػػػػدكد السياسػػػػػية لمػػػػػدكؿ، كتنػػػػػامي دكر الشػػػػػركات المتعػػػػػددة 

منيػػا أف االنتمػػاء الػػكطني فػػي ظػػؿ  الجنسػػيات، كأصػػبحت تطػػرح اخف مػػداخؿ جديػػدة لممكاطنػػة،
الدكؿ الديمقراطية سكؼ يعتمد عمي االنتمػاء المػرف كالمنفػتح، كمػا يترتػب عمػي ذلػؾ مػف إعػادة 

 (Castles & Davidson, 2000)التفكير في حقكؽ المكاطنة، في ظؿ تعدد الثقافات
( 7331الجحنػػي،  ؛7331الغامػػدم،  ؛7332)البػػاز،  مثػػؿ الدراسػػاتبعػػض أشػػارت ك 

أفرزتيػػا التغيػػرات االجتماعيػػػة قػػػد  بعػػض المشػػكبلت التػػػي تكاجػػو المجتمعػػات الخميجيػػة أف ىإلػػ
 : ، كالذم يعد مف أىمياكاالقتصادية كالثقافية

 ،الشػػػكارع و  فػػػي المعػػػب الجنػػػكني بالسػػػيارات فػػػيالفػػػراغ لػػػدل الشػػػباب، كظيػػػكر انعكاسػػػات -  
ف المشػاركة فػي المؤسسػات كالسير المفػرط أمػاـ الفضػائيات كاإلنترنػت، كعػزكؼ الشػباب عػ

 الشبابية كالخيرية.
التطػػػػرؼ الػػػػديني، نتيجػػػػة القصػػػػكر فػػػػي فيػػػػـ تعػػػػاليـ اإلسػػػػبلـ كالتػػػػأثر بالتكجيػػػػات الفكريػػػػة  -  

 المنحرفة، كاتخاذ بعض الشباب العنؼ كأسمكب لمحكار كالتغيير كفرض الرأم بالقكة.
يػة كسياسػية مثػؿ اإلرىػاب أك ظيكر أنماط مف الجػرائـ المسػتحدثة، التػي تػرتبط بػدكافع فكر  -  

خبلقيػػة مثػػؿ تيريػػب األفػػبلـ الجنسػػية كالػػدعارة، أك تػػرتبط بػػدكافع اقتصػػادية مثػػؿ األجػػرائـ ال
 جرائـ التجارة اإللكتركنية.

البطالة، حيث يشعر كثير مف الشباب بالقمؽ عمى مستقبميـ كفقػداف الطمػكح كعػدـ الر بػة  -  
ى مشكمة البطالة، مػف الشػعكر بالغربػة كاالنفصػاؿ في االستمرار في الدراسة، كما يترتب عم
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عف المجتمع لعػدـ قيػاـ الفػرد بػأدكاره االجتماعيػة كالكظيفيػة بسػبب عػدـ حصػكلو عمػى عمػؿ 
 مما يؤدم إلى الشعكر بالدكنية كالعدكانية تجاه المجتمع.

مجػاؿ  الغزك الفكرم، الذم يستيدؼ اىتػزاز القػيـ لػدل الشػباب كنشػر المفػاىيـ الغربيػة فػي -  
السمكؾ االجتمػاعي كالػدعكة إلػى االخػتبلط كنشػر اإلباحيػة مػف خػبلؿ الفضػائيات كاإلنترنػت 
ثارة الشبيات حكؿ اإلسبلـ لتشػكيؾ الشػباب فػي اإلسػبلـ كالحضػارة  إلفساد أخبلؽ الشباب كا 

 اإلسبلمية.
بيػات ضعؼ دكر األسرة في التنشئة االجتماعية، نتيجػة  يػاب دكر األب كاالسػتعانة بالمر  -  

كالخادمػػات كبالػػػذات  يػػػر المسػػػممات، كمػػا يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػف مشػػػكبلت تربكيػػػة كنفسػػػية 
 كجنسية.

ضػػػعؼ الػػػدكر التربػػػكم لممؤسسػػػات التعميميػػػة، ك يػػػاب القػػػدكة مػػػف جانػػػب المعمػػػـ، كالمنػػػاخ  -  
المدرسػػي الػػذم يسػػكده سػػكء المعاممػػة مػػف جانػػب المعمػػـ، كأسػػمكب التعمػػيـ الػػذم يشػػعر معػػو 

قػد يػؤدم بيػـ إلػى ك مما يدفعيـ إلػى اليػركب مػف المدرسػة كالتسػرب الدراسػي،  الطمبة بالممؿ
 البحث عما يمؤل الفراغ لدييـ مف خبلؿ االنضماـ إلى جماعات منحرفة سمككيان أك فكريان. 

كقد أشارت إحدل الدراسات التي تناكلت قضية االنحػراؼ الفكػرم إلػى أنػو  إذا لػـ يكػف 
العالـ العربي دكر فيما آؿ إليو كضع الشباب، فبل عذر ليا البتة لمؤسسات التربية كالتعميـ في 

في أف يككف ليذه المؤسسات دكر حاسـ في الكقاية كالعبلج بالنسبة لمشكبلت ىؤالء الشباب . 
 (.777: 7331)الجحني، 

طمبػة كتتخذ المممكة العربية السعكدية مف المدرسة كسيمة لدعـ االنتماء الكطني لػدل ال
لقيمػػة الحقيقيػػة كالكظيفيػػة الميمػػة التػػي تقػػـك بيػػا، كإلدراكيػػا بػػأف المدرسػػة ىػػي المحػػيط إلدراكيػا ا

المبلئػػػـ إلعػػػداد الطمبػػػة لممكاطنػػػة الصػػػالحة، كليقينيػػػا بػػػاألدكار الكبيػػػرة التػػػي تقػػػـك بيػػػا المدرسػػػة 
اية إلعداد النشء إعدادان دينيان كاجتماعيان كثقافيان ككطنيان لمنيكض بيـ، حتى يصؿ الفرد إلى الغ

 (.025 :7332المحققة لبلنتماء الكطني، كالمحققة لمعاني المكاطنة الصالحة. )كزاف، 
كقػػد تكصػػمت إحػػدل الدراسػػات إلػػي كجػػكد قصػػكر لػػدم بعػػض مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة 

المػدارس الثانكيػة، كتركيػز  مبػةفي ممارسػة األسػاليب التربكيػة المناسػبة لتعزيػز المكاطنػة لػدم ط
اليب تقميدية ال تتناسب مع ظركؼ المرحمة الراىنة، باإلضافة إلي عػدـ البعض األخر عمي أس

كضػػكح مفػػاىيـ كسػػمككيات المكاطنػػة لػػدم الطمبػػة، كالحاجػػة إلػػي تػػدريب مػػديرم المػػدارس عمػػي 
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، كمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ (7332أسػػاليب إداريػػة حديثػػة لتعزيػػز المكاطنػػة لػػدم الطمبػػة.)آؿ سػػعد: 
 ابة عمي االسئمة اختية:عرضو يمكف لمبحث الحالي محاكلة االج

  ىػػؿ تكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف السػػمكؾ الفكضػػكم كاالنتمػػاء لػػدل طالبػػات
 المرحمة الثانكية؟

 ما مستكل انتشار السمكؾ الفكضكم لدل طالبات المرحمة الثانكية بمنطقة الرياض ؟ 
 ما مستكل االنتماء لدل طالبات المرحمة الثانكية بمنطقة الرياض؟ 
 د فركؽ في السػمكؾ الفكضػكم لػدل طالبػات المرحمػة الثانكيػة تعػزم إلػي الفرقػة ىؿ تكج

 المستكل االقتصادم لؤلسرة؟ –المستكل التعميمي لؤلسرة  -الدراسية 
  ىؿ تكجد فركؽ  في االنتمػاء لػدل طالبػات المرحمػة الثانكيػة تعػزم إلػي الفرقػة الدراسػية

 لؤلسرة؟ المستكل االقتصادم -المستكل التعميمي لؤلسرة  –
 تتحدد أىداؼ البحث الحالي في النقاط اختية:أهداف البحث: 

  تكضيح العبلقة بيف السمكؾ الفكضكم كاالنتماء لدل طالبػات المرحمػة الثانكيػة بمنطقػة
 الرياض.

  تحديػػػػػد مسػػػػػتكل انتشػػػػػار السػػػػػمكؾ الفكضػػػػػكم لػػػػػدل طالبػػػػػات المرحمػػػػػة الثانكيػػػػػة بمنطقػػػػػة
 الرياض.

 ات المرحمة الثانكية بمنطقة الرياض.بياف مستكل االنتماء لدل طالب 
  التعػػػرؼ عمػػػي الفػػػركؽ فػػػي السػػػمكؾ الفكضػػػكم لػػػدل طالبػػػات المرحمػػػة الثانكيػػػة بمنطقػػػة

الريػػػاض، كالتػػػي يمكػػػف أف تعػػػزم إلػػػي متغيػػػرات  الفرقػػػة الدراسػػػية، كالمسػػػتكل التعميمػػػي 
 لؤلسرة، كالمستكل االقتصادم لؤلسرة.

  طالبػػػػات المرحمػػػػة الثانكيػػػػة بمنطقػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػي الفػػػػركؽ فػػػػي مسػػػػتكم االنتمػػػػاء لػػػػدل
الريػػاض، كالتػػي يمكػػف أف تعػػزم إلػػي متغيػػرات  الفرقػػة الدراسػػية ، كالمسػػتكل التعميمػػي 

 لؤلسرة، المستكل كاالقتصادم لؤلسرة.
 تنطمؽ أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات أىميا ما يمي: :البحثأهمية 
 قضػية االنتمػػاء كىػػي  مػة ميال تتمثػؿ أىميػػة الدراسػة الحاليػػة فػي تناكليػػا إحػدل القضػػايا

 باعتباره أحد المقكمات األساسية لممكاطنة.
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  تمثػؿ ىػػذه الدراسػة اسػػتكماال لمجيػكد التػػي تسػتيدؼ تفعيػػؿ دكر كػؿ مؤسسػػات المجتمػػع
 الحككمية كاألىمية، لتعزيز االنتماء لدل الشباب كتحقيؽ األمف الفكرم لديو.

  مف المجتمع لتعزيػز االنتمػاء لػدييا، فػي يمثؿ الشباب في ىذه المرحمة الفئة المستيدفة
ظػػػؿ محػػػاكالت الغػػػزك الفكػػػرم، كفػػػي ظػػػؿ االتجاىػػػات المنحرفػػػة التػػػي تسػػػتيدؼ ىػػػؤالء 

 الشباب في ىذه الشريحة العمرية. 
 التػي تقػع عمػى قمػة سػمـ ، ك ركػز عمػى طالبػات المرحمػة الثانكيػةكما أف البحث الحػالي ي

 خصائص سيككلكجية معينة. ميمة كليا شريحة العمرية  ىيالتعميـ العاـ ك 
  يمكػػف أف تفيػػد أكليػػاء األمػػكر فػػي التعػػرؼ عمػػى مػػدل انتشػػار السػػمكؾ الفكضػػكم لػػدل

بنػػػاتيف كبالتػػػالي كيفيػػػة مكاجيتػػػو، ككػػػذلؾ فػػػي تعػػػرؼ مسػػػتكل االنتمػػػاء لػػػدييف ككيفيػػػة 
 تدعيمو؟

  يمكػػف أف تفيػػد المسػػئكليف عػػف البػػرامج التكجيييػػة كاإلرشػػادية كالمرشػػديف التربػػكييف فػػي
تعػػرؼ عمػػى مػػدل انتشػػار السػػمكؾ الفكضػػكم لػػدل الطالبػػات كبالتػػالي كضػػع البػػرامج ال

 المبلئمة لمكاجيتو. 
 :البحثمصطمحات 

السمكؾ الذم يتكقعو المجتمع مف  بأنو  (032:ـ 7302 )خطابُيعرفو  مفهوم االنتماء:
ه الطالب، بحيث يككف مكاطنان صالحان، يدرؾ ما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات تجا

   المجتمع، بحيث يككف قادران عمى أداء الدكر المتكقع منو تجاه كطنو كمجتمعو
نمط السمكؾ الذم يظير لدل طالبات   بأنو (02 :7330 )لعثامنةا عرفويُ السموك الفوضوي: 

المرحمة المتكسطة كالثانكية، كترل المرشدات التربكيات أنو  ير مر كب بو، كيمثؿ بكضكح 
 ".ف قبؿ الطالبات، قد يؤدم إلى تشكيش العممية التربكية كالتعميميةسمككا ال تكافقيا م

البحث  متمثمة  بحدكد مكضكعية لمتغيراتتتحدد نتائج البحث الحالي  حدود البحث:
طالبات الثانكية بمنطقة إطار المشاركيف مف في السمكؾ الفكضكم كاالنتماء، كأيضا في 

ق، 0223ؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي التي تـ تطبيقيا الفص ، كباألدكات،الرياض
 كاألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.
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 المفاهيم النظرية والدراسات السابقة:
بداية يتـ استعراض بعض االطر النظرية لمتغيرم البحث ثـ عرضَا لبعض الدراسات 

 .البحث كنتائجو تراءاذات الصمة بيما، كينتيي بصيا ة فركض البحث تمييدا إلج
 :مفهوم السموك الفوضويأوال: 

يعتبر مصطمح السمكؾ الفكضكم أك السمكؾ التخريبي أك المعرقؿ أك المشكش مف 
المصطمحات الحديثة فى مجاؿ الصحة النفسية، كما أنو لـ يكف مستخدمان بشكٍؿ كاسع فى 

كالمتشابية مثؿ العنؼ ىذا المجاؿ بالقدر الذل استخدمت فيو بعض المفاىيـ المتداخمة 
كالعدكاف كالغضب، كقد تناكلت العديد مف الدراسات السمكؾ الفكضكم بالدراسة مع الفئات 
الخاصة كالعادييف كمع فئات عمرية مختمفة، كيتسبب السمكؾ الفكضكم في تشكيو السمككيات 

 3( 2: 7302االجتماعية مف خبلؿ إثارة المشاكؿ كالفكضى )الدسكقي، 
ؾ الفكضكل فى الدليؿ التشخيصى كاإلحصائى الرابع لبلضطرابات كيعرؼ السمك 

بأنو: مجمكعة  (American Psychiatric Association, DSM IV, 1994:78)النفسية 
المكاقؼ االجتماعية، كيتصؼ سمكؾ الشخص  مف االضطرابات التي تسبب الفكضى في

 3الفكضكل بالتمرد كاالعتداء عمى حقكؽ اخخريف
خركج السمكؾ عف السكية التي تعني أف يككف الفرد قادرا عمى التكافؽ يعرؼ بأنو ك 

مع نفسو كأسرتو كأقرانو كبيئتو، كتحديد أىداؼ حياتو كفمسفتيا كالسعي إلى تحقيؽ تمؾ 
السمككيات  إلي أف (0272الطريرم، رجب  ، كأشار(0272األىداؼ. )عطية، خميفة 

األفراد بطريقة مختمفة عف األفراد الذيف في  سمككيات مختمفة يقكـ بيا بعضتعد  الفكضكية 
( 0201)الياجرم ، رمكي مثؿ سنيـ، كبشكؿ ال يتسؽ مع ما ىك محـر مف قبؿ المجتمع.

بأنيا المشكبلت التي تتصؿ بسمككيات  ير مبلئمة لمطالبة داخؿ المدرسة أك خارجيا كالتي 
 .تعد مخالؼ لممعايير السمككية المتعارؼ عمييا داخؿ المجتمع

إلى تزايد أعداد األطفاؿ كالمراىقيف  (Gilmour, et al, 2004:967)كقد أشار 
كما بينت 3الذيف تـ إحالتيـ إلى المراكز كالعيادات النفسية بسبب قياميـ بالسمككيات الفكضكية

إلى أف السمكؾ الفكضكم يتنشر بيف األطفاؿ كالمراىقيف  (Cheney, 2007: 9)دراسة 
 3 %02 -% 07بنسبة تتراكح بيف 
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  أبعاد السموك الفوضوي لدى الطمبة بالمدرسة:
 ( أف أبعاد السمكؾ الفكضكم تتضمف ما يأتي:072: 7305أكضح نعيسة)

اإلثارة كاإلزعاج: كىي عبارة عف الممارسات السمككية التي تتضمف قياـ بعض الطمبة  -
الطمبة  بإثارة أجكاء مف الغضب كالتكتر داخؿ بيئة الصؼ أك المدرسة، سكاء تجاه

 اخخريف أك تجاه البيئة التعميمية في المدرسة.
العدكاف: ىك االستجابة التي تتسـ بتكجيو األذل البدني كالنفسي لآلخريف، كتيدؼ إلى  -

إلحاؽ الضرر بيـ، كالذم يعبر عنو في صكرة فعؿ أك سمكؾ يقكـ بو الطالب 
 كبصكرة كاضحة كظاىرة لمعياف.

مبة بإتبلؼ أك تكسير في مرافؽ المدرسة المتنكعة التخريب: يقصد بو قياـ بعض الط -
مف مقاعد دراسية كنكافذ كأبكاب الصفكؼ كأجيزة الحاسب كالمختبرات، مما ينتج عف 

ضرار في المبنى المدرسي كالمرافؽ التابعة لو.  تمؾ الممارسات مف إحداث تمؼ كا 
نظمة المحددة مخالفة األنظمة كالتعميمات: يقصد بيا قياـ بعض الطمبة بتجاىؿ األ -

ألطر العبلقة بيف محاكر العمؿ المدرسي عف قصد، كتجاكز التعميمات المنظمة 
لمعممية التعميمية مف خبلؿ اإلقداـ عمى بعض السمككيات التي ترمي في معظميا إلى 

 التجاكز المتعمد لكؿ قكاعد الضبط المدرسي.
 مفهوم االنتماء: 

مف أجػؿ الػكطف،  الدؤكبؾ كالعمؿ الجاد : السمك بأنو( االنتماء 7330عرؼ )ناصر: يُ 
( بأنو الحالػة 007: 7330عرفو )كطفة، كيُ  كالتفاعؿ مع أفراد المجتمع مف أجؿ الصالح العاـ.

التػػػي يشػػػكؿ فيػػػو الفػػػرد جػػػزءا مػػػف بنيػػػة اجتماعيػػػة معينػػػة أك جماعػػػة محػػػددة، كيػػػرل أف مفيػػػـك 
عية برمتيا، حيث تتعدل طاقتػو االنتماء يمتمؾ طاقة عممية كاشفة في مستكيات الحياة االجتما

الكشػػػػفية ىػػػػذه حػػػػدكد السياسػػػػة كالػػػػديف إلػػػػى مختمػػػػؼ التخػػػػكـ االجتماعيػػػػة التػػػػي تحػػػػيط بػػػػالكجكد 
 اإلنساني.

( أىميػػة القػػدرة الكشػػفية كالتحميميػػة لمفيػػـك االنتمػػاء بقكلػػو 0: 7335كيؤكػػد )أبػػك زيػػد، 
تػتحكـ فػي عبلئقيػة المجتمػع  يعد االنتماء محكرا مفصميا يكشؼ كثيػرا عػف اخليػة النفسػية التػي 

بأفراده ، كما زاؿ كثيركف ينظركف لبلنتماء عمى أنو يخص الجانب السياسي كتجمياتو في حػيف 
 أنو يتجذر في الجكانب االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كافة. 
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كالمكاطنػػػة: مصػػطمح يشػػير إلػػى الجانػػب السػػمككي المتمثػػؿ فػػي الممارسػػات الحيػػة التػػي 
كػػس حقػػكؽ الفػػػرد ككاجباتػػو تجػػػاه مجتمعػػو ككطنػػو كالتزامػػػو بمبػػادئ المجتمػػػع كقيمػػو كقكانينػػػو تع

 كالمشاركة الفعالة في األنشطة كاألعماؿ التي تستيدؼ رقي الكطف كالمحافظة عمى مكتسباتو.
 صػػفة لممػكاطف باعتبػػاره عضػػكا  بأنيػػا( المكاطنػة 02، 00، 7332كيعػرؼ )آؿ سػػعد، 
جػب تمػػؾ العضػػكية لنظػاـ محػػدد مػػف الحقػكؽ كالكاجبػػات تتحقػػؽ مػػف فػي المجتمػػع، كيخضػػع بمك 

خبلؿ المشاركة الفعالة في كؿ المجاالت التي تسيـ في نيضة المجتمع. كالمكاطنة   العضكية 
الفاعمػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع كالمشػػػػػػاركة بكفػػػػػػاءة فػػػػػػي المجػػػػػػاالت السياسػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة 

ة، كالتعػػاكف مػػع المػػكاطنيف اخخػػريف عمػػي اخػػتبلؼ كاالقتصػػادية، كتحمػػؿ مسػػئكلية ىػػذه المشػػارك
  مياميـ ككظائفيـ كآرائيـ، لمنيكض بالمجتمع كرفعة الكطف  .

كالمكاطنة ترتبط بالحقكؽ كالكاجبات كالميػاـ الخاصػة بكػؿ فػرد فػي المجتمػع، كتقتضػي 
 إعػػػداد األفػػػراد لممشػػػارؾ الفاعمػػػة فػػػي المجتمػػػع. كمػػػف أىػػػـ المحػػػاكر التػػػي يركػػػز عمييػػػا مفيػػػكـ

المكاطنة، ذات طػابع إلي (  20، 7303 )النبراكمكيشير  .(77، 7332 المكاطنة: )آؿ سعد:
تنمػػكم، فيػػي إعػػداد لئلنسػػاف مػػف جميػػع جكانبػػو، كتنميػػة شخصػػيتو بكػػؿ أبعادىػػا ليكػػكف مكاطنػػا 
كاعيػػا كفعػػاال كمسػػئكال فػػي المجتمػػع. كتتطمػػب المكاطنػػة مػػف المؤسسػػات التعميميػػة إعػػداد مػػكاطف 

سياسػػات كطنػػو، كيحػػرص عمػػي الصػػالح العػػاـ، كيشػػارؾ فػػي خدمػػة المجتمػػع  يشػػارؾ فػػي رسػػـ
 ، كما تظير مف خبلؿ:كيؤمف بالحكار كاحتراـ الرأم اخخر

 العضكية في المجتمع، كاالىتماـ بشئكنو، كاالىتماـ بالصالح العاـ.                  -
 التفاعؿ مع اخخريف كالمشاركة الفعالة لمنيكض بالمجتمع.    -
 ء لمكطف كاالنتماء لو، كالتمتع بالحقكؽ كااللتزاـ بالكاجبات. الكال -

 :معالم المنظور اإلسالمي في تحقيق االنتماء لموطن
( إلي بعض النقاط الجكىرية فيما يخص االنتماء لمكطف مف 70: 7332أشار آؿ سعد) 

 المنظكر االسبلمي كىي كما يمي:
الػػػػذم يمكػػػػف مػػػػف خبللػػػػو ممارسػػػػة المنظػػػػكر اإلسػػػػبلمي بمثابػػػػة اإلطػػػػار الصػػػػحيح يعتبػػػػر  -

عمػػػػػػى أسػػػػػػاس تكػػػػػػاممي عنػػػػػػد إشػػػػػػباع الحاجػػػػػػات اإلنسانيػػػػػػػػة  طػػػػػػرؽ الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة
أك ، )ىػػػػػػػػػدؼ كقػػػػػػػػػائي( أك لمكاجيػػػػػػػػػة كحػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػكبلت المجتمعيػػػػػػػػػة )ىػػػػػػػػػدؼ عبلجػػػػػػػػػي(

 لتحسيف الظركؼ المعيشية لمناس اجتماعيان كاقتصاديان )ىدؼ تنمكم(. 
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كازف الػػػػػذم يػػػػػدعك إلػػػػػى تكجيػػػػػو جيػػػػػكد متكازنػػػػػة بمثابػػػػػة االتجػػػػػاه اإلنسػػػػػاني المتػػػػػ كمػػػػػا يعػػػػػد -
تسػػػػػػػتيدؼ تحقيػػػػػػػػؽ أقصػػػػػػػى معػػػػػػػػدالت الرفاىيػػػػػػػػة لئلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػػي صػػػػػػػكرتو كفػػػػػػػػرد أك فػػػػػػػػي 
صػػػػػػػكرتو كعضػػػػػػػك فػػػػػػػي جماعػػػػػػػة، أك عػػػػػػػدة جماعػػػػػػػات أك كمػػػػػػػكاطف يعػػػػػػػيش فػػػػػػػي مجتمػػػػػػػع 

 محمي أك إقميمي أك قكمي أك دكلي. 
ػػػػػػايتضػػػػػػمف ك  -  يأتيػػػػػػو لمعبلقػػػػػػات بػػػػػػيف النػػػػػػاس كىػػػػػػك نظػػػػػػاـ ال انظامػػػػػػان كػػػػػػامبلن كتنظيمػػػػػػ أيضن

نظامػػػػػان إنسػػػػػانيان متكازنػػػػػان يمكػػػػػف تطبيقػػػػػو فػػػػػي أم زمػػػػػاف كمكػػػػػاف كفػػػػػي كػػػػػؿ عػػػػػد الباطػػػػػؿ، كي
المجتمعػػػػػػات بشػػػػػػرط تػػػػػػكافر الظػػػػػػركؼ كاألكضػػػػػػاع المناسػػػػػػبة كالمينيػػػػػػة كالمكاتيػػػػػػة لتطبيػػػػػػؽ 

 ىذا النظاـ. 
خدمػػػػة المجتمػػػػع ل  الػػػػذم تػػػػـ كضػػػػعة كتأسيسػػػػو النظػػػػاـ اإلسػػػػبلميأضػػػػؼ إلػػػػي ذلػػػػؾ  أف  -

نسػػػػػػاف، كلػػػػػػيس محصػػػػػػمة اجتيػػػػػػادات إنسػػػػػػاف، كلكنػػػػػػو مػػػػػػف كتنميتػػػػػػو لػػػػػػيس مػػػػػػف صػػػػػػنع اإل
صػػػػػنع او عػػػػػز كجػػػػػؿ، كالػػػػػذم أبػػػػػدع كػػػػػؿ شػػػػػيء صػػػػػنعو، كالػػػػػذم يعػػػػػرؼ خفايػػػػػا كأسػػػػػرار 
جميػػػػػع مخمكقاتػػػػػو كمػػػػػف بينيػػػػػا اإلنسػػػػػاف الػػػػػذم كرمػػػػػو او عمػػػػػى بػػػػػاقي مخمكقاتػػػػػو، كلكننػػػػػا 

 فقط مدعككف كمطالبكف بدراسة ىذا النظاـ كفيمو كتطبيقو. 
 دراسات سابقة:

إلى التعرؼ عمى دكر القيادات المدرسية في المرحمة الثانكية  (7302اسة العنزم )در ىدفت 
 كذلؾ عمي عينة بمغ قكاميا بمدينة الرياض في تنمية قيمة االنتماء الكطني لدل الطمبة، 

المنيج الكصفي  ـاستخدك ( مف القيادات المدرسية في المرحمة الثانكية بمدينة الرياض، 032)
ف أمنيا النتائج  أىـ داـ االستبانة لجمع المعمكمات كتكصمت الدراسة إلىتـ استخك المسحي

عمى دكر القيادات المدرسية في المرحمة الثانكية بمدينة كبيرة  عينة الدراسة مكافقكف بدرجة
لمطبلب  كأنو ينبغي اتاحة الفرصة  ،الرياض في تنمية قيمة االنتماء الكطني لدل الطمبة

أف عمييـ أكضح لمطبلب  ، كماالتي تخدـ الكطف كالمكاطف لتطكعيةمشاركة في األعماؿ الم
قمة الدعـ المادم المخصص لؤلنشطة كما أفادت النتائج ، الكطفنحك المحافظة عمى  كاجبات

نقص معرفة بعض الطمبة باألفكار ك، البلصفية التي تنمي قيمة االنتماء الكطني بالمدارس
تكعية الطمبة بمخاطر مكاقع  دكر أضؼ إلي ذلؾ، التي تقدميا بعض الجماعات المتطرفة

ا التكاصؿ االجتماعي التي تيدؼ إلى محاربة قيـ االنتماء الكطني لدل الطمبة زيادة ، كأيضن
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الدعـ المادم لممدارس المخصص لؤلنشطة البلصفية التي تنمي قيمة االنتماء الكطني 
 .بالمدارس

رة المدرسية في تنمية ثقافة االنتماء التعرؼ عمى دكر اإلدا (7302دراسة خطاب )حاكلت 
كذلؾ عمي بالمممكة العربية السعكدية،  كتعزيز االنتماء كسمكؾ لدل طبلب التعميـ الثانكم

الستبانة اقاـ الباحث بإعداد كتطبيؽ ك ، استخدـ المنيج الكصفي( فردنا، ك 732عينة قكاميا )
تعزيز ثقافة االنتماء لدل  ا:مف أىم النتائجالمعدة لذلؾ اليدؼ، تكصمت إلي مجمكعة مف 

كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات ، كما الطمبة جاء مرتفعا
مديرم المدارس ك المشرفيف التربكييف تبعا لمتغير الكظيفة كذلؾ لصالح مديرم المدارس 

لمشرفيف التربكييف كجد فركؽ بيف استجابات مديرم المدارس الثانكية كات لـالثانكية، في حيف 
 تبعا لمتغير الخبرة.

إلى تحديد المشكبلت السمككية لدل عينة مف طالبات ( 7300دراسة البكعينيف )كسعت 
المدارس بطالبة  (20)قكاميا  كذلؾ عمي عينة المرحمة المتكسطة في محافظة الخبر،

 يج الكصفيالمنسنة، كاستخدـ (  05_07المتكسطة بمحافظة الخبر كتتراكح أعمارىف مف )
ـ( قياس المشكبلت السمككية. كاختبار 7330مقياس )العثمانية  ، كتـ تطبيؽاالرتباطي المقار

في اختبار االستعداد عف عدـ كجكد لنتائج ا كأسفرتاألكاديمي لممستكل اإلعدادم،  االستعداد
ي األكاديمي بيف متكسطي درجات الطالبات األكثر ارتفاعا كالطالبات األكثر انخفاضا ف

إحصائية بيف درجات  داللة ذات ارتباطيو عبلقة ال تكجد، كما أنو مقياس المشكبلت السمككية
مقياس االستعداد ل كالدرجة الكميةالطالبات في مقياس المشكبلت السمككية بأبعاده المختمفة 

 لدم عينة الدراسة.األكاديمي 
يف أشكاؿ السمكؾ متعرؼ عمى حقيقة الفركؽ بدراسة ل (7307عمي كسميماف )كأجرم  

كتككنت عينة البحث مف  ( سنة،07-00العدكاف )المادم، السمبي، المفظي( لمتبلميذ بأعمار)
كأظيرت أىـ النتائج أف ، ( ـ7307استخدـ مقياس السمكؾ العدكاني)الجبكرم ، ك تمميذنا (733)

ؿ العدكاف أف العدكاف المادم )الجسدم( ىك أكثر أشكاك ، مرتفع سمكؾ عدكاني التبلميذ لدييـ
 انتشارا بيف التبلميذ يميو السمبي ثـ المفظي. 

ق( إلى التعرؼ عمى بعض المشكبلت السمككية لدل 0200دراسة الببلدم )ىدفت 
طالبات المرحمة الثانكية كالمتمثمة في )الغش، التشبو بالرجاؿ ( كمعالجتيا في ضكء التربية 
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كاستخدـ المنيج  ،معممة( 733)بمغ عددىف عمى عينة مف المعممات، كذلؾ اإلسبلمية
أىـ  التحميمي، كقامت الباحثة بإعداد استبانة ليذا الغرض، كأظيرت أىـ النتائج أف  الكصفي

األسباب الشخصية لمغش لدل طالبات المرحمة الثانكية ضعؼ اإلحساس بقيمة العمـ كالر بة 
سباب المدرسية كمف أىـ األ، في الحصكؿ عمى درجات دكف بذؿ جيد، كضعؼ الكازع الديني

التأثر ك ضعؼ الكازع الديني، فيتمثؿ  أسباب التشبو بالرجاؿ، أما لمغش: ازدحاـ قاعة االختبار
 بالبيئة المحيطة بيا مع عدـ كجكد تنشئة صحيحة.

بيف طبلب  العنؼانتشار  مفتحقيؽ لم  (Panayiotis, et al, 2010)دراسةسعت 
أظيرت  ا، كبعد تطبيؽ االدكاتطالبن ( 0225الدراسة) ، كبمغت عينةالمدارس االبتدائية كالثانكية

تشير مقارنات العمر إلى أف األكالد األكبر التبلميذ يمارسكف العنؼ، ك ٪ مف  02 أف النتائج
 عمميات العنؼ.سنا يشارككف بشكؿ أكبر في 

التعرؼ عمى معدؿ انتشار العنؼ بيف   (Panayiotis, et al, 2010)دراسةسعت  
برز المشكبلت السمككية التي تكاجو المدارس أحد أالثانكية بقبرص بكصفو  تبلميذ المدارس

طالب كقد أكدت نتائج  (0225)الثانكية القبرصية، كقد تـ بناء مقياس لمعنؼ تـ تطبيقو عمى 
الدراسة عمى أف كجكد  كأكدت% مف الطمبة يمارسكف سمكؾ العنؼ، 02الدراسة عمى أف 

 ير في تخفيض مستكل العنؼ لدل ىؤالء الطمبة. برامج إرشاديو قد يسيـ بشكؿ كب
التعرؼ عمى كظيفة كؿ مف األسرة كالمدرسة في إلي  (7331دراسة الحكشاف )كىدفت 

براز دكر المؤسسات التعميمية في ك تحصيف األبناء ضد التطرؼ،  تعزيز االنتماء الكطني، كا 
طنية كالتطرؼ كاإلرىاب، تكجيو الطمبة نحك الكسطية كاالعتداؿ، كتكضيح العبلقة بيف الك 

دكر المدرسة في نشر الكعي الديني كالكطني القائـ عمى تعزيز ركح  إليالدراسة  كتكصمت
المكاطنة لدل الطمبة بيدؼ تككيف المكاطف الصالح، كاختيار الييئة التعميمية كاإلدارية التي 

 ز األمف الكطني.تتكافر فييا الكسطية كاالعتداؿ، كتضميف جميع األنشطة كالمناىج ما يعز 
ق( ىدفت الدراسة إلى: تحديد أىـ المشكبلت السمككية التي 0271دراسة السرطاكم )

يمكف أف تساعد في التغمب عمي ىذه المشكبلت. كقد  استراتيجيةيعاني منيا الطمبة ليتـ كضع 
ة: أستخدـ الباحث المنيج الكصفي في دراستو. كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراس

إف مشكمة الكذب تعد مف أكثر المشكبلت السمككية انتشاران ثـ الغش في االمتحانات ثـ القيادة 
 المتيكرة لمسيارات. 
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إلى تحديد أىـ المشكبلت السمككية التي يعاني منيا ( 7331ىدفت دراسة)السرطاكم،
في ىذه الطمبة كالمعممكف كاألخصائيكف االجتماعيكف كالنفسيكف كمدراء المدارس. شارؾ 

معممان كمعممة  (202ك)طالبان كطالبة مف طمبة المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية، ( 0272)الدراسة
( 25)ىذا باإلضافة إلى، أخصائيان نفسيان كاجتماعيان  (57ك)مف معممي كمعممات ىذه المراحؿ، 

كشفت نتائج  ةأداة الدراس، كبعد تطبيؽ مديران كمديرة يمثمكف مختمؼ المناطؽ التعميمية بالدكلة
ظيرت مشكمة الكذب كأكلى المشكبلت ؛ حيث الدراسة عف ترتيب المشكبلت السمككية

% كآخر المشكبلت السمككية 02.2كمشكمة السرقة  ،%( األكثر انتشاران 20.2السمككية )
 كاألقؿ انتشاران كما يركنيا أنفسيـ. 

ة كطالبات المرحمة ( مقارنة المشكبلت المدرسية لطمب0112دراسة إبراىيـ ) كحاكلت 
كالتي ىدفت إلى معرفة أىـ مظاىر المشكبلت  ،الثانكية حاضرم ك ائبي األب )بسبب السفر(

السمككية في المدرسة لدل طالبات مدارس المرحمة الثانكية كالمتكسطة كاستخدمت استبياف 
يا الطمبة لى أف أىـ المشكبلت المدرسية التي يعاني منإالمشكبلت الدراسية. كأشارت النتائج 

 ىي العدكانية كالمشكبلت النفسية كالتمرد كفقد االنتماء لممجتمع.  كالطالبات
التعرؼ عمى بعض االضطرابات السمككية لدل  إلي  (Mundia, 2006)دراسةكسعت 

كقد تبيف مف خبلؿ تطبيؽ مقياس المشكبلت السمككية  ،طبلب المرحمة الثانكية بسكازيبلند
أف السمكؾ العدكاني ىك أكثر االضطرابات السمككية  ا( طالب033)الذم تـ تطبيقو عمى عدد 

أسمكب التعزيز يعتبر مف أكثر األساليب فاعمية في خفض المشكبلت السمككية كأف ، اشيكعن 
 لدل طبلب المرحمة الثانكية بسكازيبلند. 

التكصؿ إلى أنسب األساليب العممية التي يمكف أف  إلي(7335دراسة حسف )كىدفت 
ميا أخصائي الجماعة في طريقة العمؿ مع الجماعات أثناء تدخمو الميني بيدؼ تنمية يستخد

عبلقة ذات داللو إحصائية  كجكداالنتماء لدل طبلب المرحمة الثانكية، كتكصمت الدراسة إلي 
بيف التدخؿ الميني في طريقة العمؿ مع الجماعات باستخداـ المناقشة الجماعية كتنمية 

أف ىناؾ عبلقة دالو إحصائية بيف التدخؿ ك لدم طبلب المرحمة الثانكية، االنتماء لمجماعة 
الميني في طريقة العمؿ مع الجماعات باستخداـ المناقشة الجماعية كتنمية الشعكر بالفخر 

 كاالعتزاز باالنتساب لمجماعة لدم طبلب المرحمة الثانكية. 
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عمى اليكية الثقافية لؤلفراد  تعرؼ عمى تأثير التعميـلم (Naoko, 2002)دراسة  كقامت ب
المختمطيف ثقافيان كعرقيان ككيفية تأثير ىكيتيـ الثقافية عمى دراستيـ، كاستخدمت الدراسة استبانة 

 ،( طالبان مف أصؿ ياباني ك ير ياباني )مختمطك العرؽ(25طبقت عمى عينة مككنة مف )
فحصو بدكف االنعكاس تركيب نتاج اليكية الثقافية ال يمكف  أفكتكصمت الدراسة إلى 

تأثر اليكية الثقافية لمطبلب الذيف ىـ ك لمممارسات اليكمية في مكاف ككقت معيف،  الديناميكي
يؤثر التعميـ سكاء كاف ك مف تراث مختمط جاء مف آباء يابانييف ك ير يابانييف عمى دراستيـ، 
 افية.رسميان أك تعميمان خاصان أك تجارب يحصؿ عمييا الطمبة عمى ىكيتيـ الثق

 في ضكء ما اسفرت عنو نتائج الدراسات السابقة يمكف صيا ة الفركض اختية: 
ال تكجػػػػد عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طالبػػػػات الثانكيػػػػة الفػػػػرض األكؿ: 

 .بمنطقة الرياض عمي مقياسي السمكؾ الفكضكم كاالنتماء
طالبات المرحمة الثانكية بمنطقة  الفرض الثاني: ما مدم مستكل انتشار السمكؾ الفكضكم لدل

 الرياض. 
 الفرض الثالث: ما مدم مستكل االنتماء لدل طالبات المرحمة الثانكية بمنطقة الرياض.

الفرض الرابع: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ الفكضػكم لػدل طالبػات المرحمػة 
 المستكل االقتصادم لؤلسرة. –ؤلسرة المستكل التعميمي ل –الثانكية تعزم إلي الفرقة الدراسية 

الفرض الخامس: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االنتماء لدل طالبات المرحمة الثانكية 
 المستكل االقتصادم لؤلسرة. -المستكل التعميمي لؤلسرة  –تعزم إلي الفرقة الدراسية 

 إجراءات البحث:
 عينة البحث: - أ
( طالبػػة بالمرحمػػة الثانكيػػػة 033حػػث عمػػي ): اقتصػػرت عينػػػة البوصففف عينففة البحففث -0

( كصػػػفا لعينػػػة البحػػػث كفقػػػان لمفرقػػػة الدراسػػػية، كالمسػػػتكم 0بالريػػػاض، كيكضػػػح جػػػدكؿ)
 التعميمي كالمستكم االقتصادم لؤلسرة، كذلؾ كما يمي:

وصف عينة البحث وفق الفرقة الدراسية، والمستوى التعميمي لألسرة، والمستوى (1جدول )
 300= االقتصادي لألسرة ن

 المتغيرات

 المستوى التعميمي لألسرة المستوى االقتصادي لألسرة السنة الدراسية
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 جامعي قبل جامعي أمي منخفض متوسط مرتفع الثالثة الثانية األولى
120 90 90 80 140 80 70 100 130 

 
 البحػػث مقياسػػيالباحػػث  عينػػة المشػػارككف فػػي دراسػػة الخصػػائص السػػيككمترية: َطبػػؽ -2

اؿ مف  طالبة بالمرحمة الثانكية بالرياض بيدؼ التحقؽ ( 033مف ) ككنتت عينةعمي 
 .التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لؤلدكات المستخدمة

 أدوات البحث: - ب
 مقياس السموك الفوضوي: إعداد الباحث -1

تـ إعداد مقياس السمكؾ الفكضكم، كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى األدبيات التربكية كالنفسية 
اؿ، باإلضػػػافة إلػػػى بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة، كقػػػد تكػػػكف المقيػػػاس فػػػي صػػػكرتو فػػػي ىػػػذا المجػػػ

( فقرة، كتتـ االستجابة عمى كؿ فقرة مف خبلؿ 03النيائية بعد عرضو عمى ىيئة التحكيـ مف )
 بإعطػاء ثػػبلث درجػات السػػتجابة المقيػاس مػنخفض(، كيصػػحح -متكسػػط -ميػزاف ثبلثي)مرتفػع

كاحػدة  كدرجػة بػ )متكسط(، العبارة عمى كدرجتاف لبلستجابة )مرتفع(، بػ العبارة عمى المفحكص
( إلػػى 03)مػػنخفض(، كتتػػراكح الػػدرجات عمػػى فقػػرات المقيػػاس مػػف ) بػػػ العبػػارة عمػػى لبلسػػتجابة

( درجة، كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع السمكؾ الفكضكم بينما تدؿ الدرجة المنخفضة 13)
 لخصائص السيككمترية لممقياس.عمى انخفاض السمكؾ الفكضكم، كفيما يمي ا

كىك يعني قدرة المفردة عمي التمييز، حيث تـ ذلؾ بحساب الفركؽ بيف  مؤشر التمييز:
( داللة الفركؽ اإلحصائية بيف اإلرباعي 7درجات اإلرباعيف األعمى كاألدنى، كيكضح جدكؿ )

 األعمى كاإلرباعي األدنى عمى مقياس السمكؾ الفكضكم.
درجات اإلرباعين األعمى األدنى عمى مقياس السموك الفوضوي  الفروق بين(2جدول )

 (100ن=)
 مستوى الداللة قيمة ت االرباع األدنى  االرباع األعمى 

 0.01 34.421 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
85.70 1.94 55.30 2.00 

اللة إحصائية بيف درجات اإلرباعي األعمى ( كجكد فركؽ ذات د7يتضح مف جدكؿ )
كدرجات اإلرباعي األدنى لمقياس السمكؾ الفكضكم، فبمغت قيمة  ت  بييف المتكسطيف 
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(، كىذا يدؿ عمى القدرة التمييزية 0.01(، كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل )34.421)
 لممقياس.

مبلت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ مفػردة تػـ حسػاب معػاثانيًا: االتساق الداخمي لفقفرات المقيفاس: 
( طالبػة مػف 033كالدرجة الكميػة لمقيػاس السػمكؾ الفكضػكم، كذلػؾ بعػد تطبيػؽ المقيػاس عمػى )

( يكضػػح معػػامبلت 0المشػػاركات فػػي دراسػػة الخصػػائص السػػيككمترية ألدكات البحػػث، كجػػدكؿ)
        االرتباط بيف درجة كؿ مفردة كالدرجة الكمية لممقياس عمي النحك التالي:  

 (  011معامالت االرتباط بين المفردة والدرجة الكمية لمقياس السموك الفوضوي ن=)(3جدول )
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.524** 11 0.528** 21 0.559** 
2 0.487** 12 0.632** 22 0.394** 
3 0.632** 13 0.487** 23 0.421** 
4 0.409** 14 .532** 24 0.521** 
5 0.223* 15 0.695** 25 .663** 
6 0.545** 16 0.633** 26 0.228* 
7 0.635** 17 0.702** 27 0.645** 
8 0.231* 18 0.569** 28 0.563** 
9 0.645** 19 0.548** 29 0.558** 
10 0.487** 20 0.433** 30 0.517** 

 (0.05دال عند مستوي) *( 0.01) عند مستوي **
( أف معامبلت االرتباط مفردات مقياس السمكؾ الفكضكم 0النتائج في جدكؿ )تكضح 

(،  3.35(، ككميػػا معػػػامبلت دالػػة إحصػػػائيان عنػػد مسػػػتكل)3.237 -3.770تراكحػػت مػػا بػػػيف )
 لمفردات المقياس.كبذلؾ تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي  (.3.30كمستكم)

تـ حساب معامؿ ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا لككرنباخ حيث ت المقياس: : ثباثالثاً 
 يمكف التي النتائج في الثقة إلى يدعك مما كىك معامؿ مقبكلة احصائيان؛.(، 222بمغ )

 .المقياس استخداـ عند إلييا التكصؿ
ربكية تـ إعداد مقياس االنتماء مف خبلؿ الرجكع إلى األدبيات التمقياس االنتماء:  -2

الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع  بعضكالنفسية المرتبطة بالمجاؿ، كاالطبلع عمى 
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( 03البحث، كتككف المقياس في صكرتو النيائية بعد عرضو عمى السادة المحكميف مف )
منخفض(،  -متكسط -فقرة، كتتـ االستجابة عمى كؿ فقرة مف خبلؿ ميزاف ثبلثي)مرتفع

 )مرتفع(، بػ العبارة عمى المفحكص بإعطاء ثبلث درجات الستجابة المقياس كيصحح
 بػ العبارة عمى كاحدة لبلستجابة كدرجة بػ )متكسط(، العبارة عمى كدرجتاف لبلستجابة

( درجة، كتدؿ 13( إلى )03)منخفض(، كتتراكح الدرجات عمى مفردات المقياس ما بيف )
بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى ضعفو، الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع مستكل االنتماء 

 كفيما يمي الخصائص السيككمترية لممقياس.
كىك يعني قدرة المفردة عمي التمييز، حيث تـ ذلؾ بحساب الفركؽ بيف  مؤشر التمييز:

( داللة الفركؽ اإلحصائية بيف اإلرباعي 2درجات اإلرباعيف األعمى األدنى، كيكضح جدكؿ )
 ى عمى مقياس سمكؾ االنتماء.األعمى كاإلرباعي األدن

 (100الفروق بين درجات اإلرباعين األعمى األدنى عمى مقياس االنتماء ن=)(4جدول )
 مستوى الداللة قيمة ت االرباع األدنى  االرباع األعمى 

 0.01 16.959 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
67.00 4.61 38.60 2.59 

( كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف درجات اإلرباعيف األعمى 2تكضح النتائج في جدكؿ )
(، كىي قيمة دالة إحصائيان عند 16.959كاألدنى لمقياس االنتماء، حيث بمغت قيمة  ت  )

 (، كىذا يدؿ عمى تمتع المقياس بقدرة تمييزية.0.01مستكل )
تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة : : ثانيًا: االتساق الداخمي لفقرات المقياس

( طالبة مف المشاركات 033كالدرجة الكمية لمقياس االنتماء، كذلؾ بعد تطبيؽ المقياس عمى )
( يكضح معامبلت االرتباط بيف 0في دراسة الخصائص السيككمترية ألدكات البحث، كجدكؿ)

 التالي:    درجة كؿ مفردة كالدرجة الكمية لممقياس عمي النحك 
 (  011معامالت االرتباط بين المفردة والدرجة الكمية لمقياس االنتماء ن=)(5جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.632** 11 0.522** 21 0.498** 
2 0.458** 12 0.241* 22 0.522** 
3 0.596** 13 0.656** 23 0.487** 
4 0.574** 14 0.509** 24 0.569** 
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5 0.665** 15 0.633** 25 0.632** 
6 0.514** 16 0.547** 26 0.545** 
7 0.231* 17 0.569** 27 0.224* 
8 0.528** 18 0.587** 28 0.635** 
9 0.497** 19 0.625** 29 0.544** 
10 0.569** 20 0.584** 30 0.597** 

 (0.05دال عند مستوي) *( 0.01) عند مستوي **
( أف معػامبلت االرتبػاط مفػردات مقيػاس االنتمػاء تراكحػت 5النتائج في جدكؿ )تكضح 

(،  3.35(، ككميػػػػػػػا معػػػػػػػامبلت دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيان عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل)3.225 -3.772مػػػػػػػا بػػػػػػػيف )
 لمفردات المقياس.كبذلؾ تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي  (.3.30كمستكم)

ـ حساب معامؿ ثبات المقياس باستخداـ معادلة ألفا لككرنباخ حيث بمغ) تثالثًا: الثبات: 
 التكصؿ يمكف التي النتائج في الثقة إلى يدعك مما كىك معامؿ مقبكلة احصائيان؛(، 3.210

 .المقياس استخداـ عند إلييا
 عرض النتائج ومناقشتها:

لة إحصائية بيف متكسط : كالذم ينص عمي أنو   ال تكجد عبلقة ذات دالاألولالفرض نتيجة 
لمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ درجات طالبات الثانكية عمي مقياسي السمكؾ الفكضكم كاالنتماء  ك 

متكسط درجات الطالبات عمي مقياسي  استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لمعرفة العبلقة بيف
ة بيف السمكؾ السمكؾ الفكضكم كاالنتماء؛ حيث أشارت النتائج إلى كجكد عبلقة ارتباطية سالب

(، كىي قيمة دالة إحصائيان عند 3.207الفكضكم كسمكؾ االنتماء، حيث بمغ معامؿ االرتباط)
 (3.30مستكل )

كالذم ينص عمي أنو  ما مدم مستكل انتشار السمكؾ الفكضكم لدل الثاني: الفرض نتيجة 
التكرارات  طالبات المرحمة الثانكية بمنطقة الرياض  كلمتحقؽ مف ذلؾ قاـ الباحث بحساب

 (:2الفكضكم كما ىك مكضح في جدكؿ)النسب المئكية  لفقرات مقياس السمكؾ 
 (300التكرارات والنسب المئوية لفقرات مقياس السموك الفوضوي ن=)(6جدول )

 المتوسط 2كا منخفضة متوسطة مرتفعة التوافر العبارات

 التكرار 1

 النسبة

4 
1.3% 

176 
58.7% 

120 
40.0% 

153.920 1.61 

 التكرار 2

 النسبة

6 
2.0% 

176 
58.7% 

118 
39.3% 

149.360 1.62 
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 التكرار 3

 النسبة

8 
2.7% 

196 
65.3% 

96 
32.0% 

176.960 1.70 

 التكرار 4

 النسبة

8 
2.7% 

216 
72.0% 

76 
25.3% 

224.960 1.77 

 التكرار 5

 النسبة

8 
2.7% 

170 
56.7% 

122 
40.7% 

138.480 1.62 

 التكرار 6

 النسبة

6 
2.0% 

124 
41.3% 

170 
56.7% 

143.120 1.45 

 التكرار 7

 النسبة

6 
2.0% 

126 
42.0% 

168 
56.0% 

141.360 1.46 

 التكرار 8

 النسبة

6 
2.0% 

164 
54.7% 

130 
43.3% 

138.320 1.58 

 التكرار 9

 النسبة

6 
2.0% 

194 
64.7% 

100 
33.3% 

176.720 1.68 

 التكرار 10

 النسبة

6 
2.0% 

170 
56.7% 

124 
41.3% 

143.120 1.60 

 التكرار 11

 النسبة

16 
5.3% 

172 
57.3% 

112 
37.3% 

123.840 1.68 

 التكرار 12

 النسبة

8 
2.7% 

152 
50.7% 

140 
46.7% 

127.680 1.56 

 التكرار 13

 النسبة

8 
2.7% 

164 
54.7% 

128 
42.7% 

133.440 1.60 

 التكرار 14

 النسبة

6 
2.0% 

154 
51.3% 

140 
46.7% 

133.520 1.55 

 التكرار 15

 النسبة

6 
2.0% 

168 
56.0% 

126 
42.0% 

141.360 1.60 

 التكرار 16

 النسبة

6 
2.0% 

136 
45.3% 

158 
52.7% 

134.960 1.49 

 التكرار 17

 النسبة

8 
2.7% 

137 
45.3% 

156 
52.0% 

128.960 1.50 

 التكرار 18

 النسبة

6 
2.0% 

176 
58.7% 

118 
39.3% 

149.360 1.62 

 التكرار 19

 النسبة

8 
2.7% 

162 
54.0% 

130 
43.3% 

132.080 1.59 

 التكرار 20

 النسبة

4 
1.3% 

168 
56.0% 

128 
42.7% 

146.240 1.58 

 التكرار 21

 النسبة

8 
2.7% 

146 
48.7% 

146 
48.7% 

126.960 1.54 

 التكرار 22

 النسبة

6 
2.0% 

170 
56.7% 

124 
41.3% 

143.120 1.60 

 التكرار 23

 النسبة

4 
1.3% 

186 
62.0% 

110 
36.7% 

167.120 1.64 

 التكرار 24

 النسبة

10 
3.3% 

170 
56.7% 

120 
40.0% 

134.000 1.63 

 1.55 121.520 144 146 10 التكرار 25
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 %48.0 %48.7 %3.3 النسبة
 التكرار 26

 النسبة

10 
3.3% 

182 
60.7% 

108 
36.0% 

148.880 1.67 

 التكرار 27

 النسبة

8 
2.7% 

164 
54.7% 

128 
42.7% 

133.440 1.60 

 ارالتكر  28

 النسبة

6 
2.0% 

170 
56.7% 

124 
41.3% 

143.120 1.60 

 التكرار 29

 النسبة

8 
2.7% 

192 
64.0% 

100 
33.3% 

169.280 1.69 

 التكرار 30

 النسبة

12 
4.0% 

158 
52.7% 

130 
43.3% 

120.080 1.60 

( أف العبارات التالية مف عبارات مقياس السمكؾ 2أكضحت النتائج المبينة في جدكؿ )
 د حصمت عمى أعمى المتكسطات الحسابية:الفكضكم ق
 (1.68ليس لدم كقت محدد لتناكؿ الكجبات الغذائية، بمتكسط حسابي بمغ ) (9عبارة رقم)
 (1.68كثيران ما أتأخر عف أتكبيس المدرسة، بمتكسط حسابي بمغ )( 11عبارة رقم)
 (1.60بمغ ) ال ألتـز بالزم الرسمي أثناء ذىابي لممدرسة، بمتكسط حسابي(15عبارة رقم)
 (1.56أخالؼ تعميمات النظاـ داخؿ المدرسة، بمتكسط حسابي بمغ ) (12عبارة رقم)
 (1.46ليس لدم كقت محدد لمترفيو، بمتكسط حسابي بمغ ) (7عبارة رقم)
 (1.45أضع أدكاتي المدرسية في أكثر مف مكاف، بمتكسط حسابي بمغ )(6عبارة رقم)

نػو  مػا مػدم مسػتكل االنتمػاء لػدل طالبػات المرحمػة كالػذم يػنص عمػي أ :الثالفثنتيجة الففرض 
الثانكيػػػة بمنطقػػػة الريػػػاض : كلمتحقػػػؽ مػػػف ذلػػػؾ قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب التكػػػرارات النسػػػب المئكيػػػة 

 (:2لفقرات مقياس االنتماء كما ىك مكضح في جدكؿ)
 (300ن=) مقياس االنتماءالتكرارات والنسب المئوية لفقرات (7جدول )

 المتوسط 2كا منخفضة متوسطة عةمرتف التوافر العبارات

 التكرار 1

 النسبة

160 

53.3% 

133 

44.3% 

7 

2.3% 

133.380 2.51 

 التكرار 2

 النسبة

88 

29.3% 

203 

67.7% 

9 

3.0% 

190.340 2.26 

 التكرار 3

 النسبة

119 

39.7% 

172 

57.3% 

9 

3.0% 

138.260 2.36 

 التكرار 4

 النسبة

154 

51.3% 

139 

46.3% 

7 

2.3% 

130.860 2.49 

 2.29 147.980 13 185 102 التكرار 5
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 %4.3 %61.7 %34.0 النسبة

 التكرار 6

 النسبة

115 

38.3% 

174 

58.0% 

11 

3.7% 

136.220 2.34 

 التكرار 7

 النسبة

136 

45.3% 

151 

50.3% 

13 

4.3% 

114.660 2.41 

 التكرار 8

 النسبة

87 

29.0% 

196 

65.3% 

17 

5.7% 

162.740 2.23 

 التكرار 9

 النسبة

141 

47.0% 

140 

46.7% 

19 

6.3% 

98.420 2.40 

 التكرار 10

 النسبة

156 

52.0% 

137 

45.7% 

7 

2.3% 

131.540 2.49 

 التكرار 11

 النسبة

92 

30.7% 

201 

67.0% 

7 

2.3% 

189.140 2.28 

 التكرار 12

 النسبة

126 

42.0% 

167 

55.7% 

7 

2.3% 

138.140 2.39 

 التكرار 13

 النسبة

95 

31.7% 

196 

65.3% 

9 

3.0% 

175.220 2.28 

 التكرار 14

 النسبة

92 

30.7% 

195 

65.0% 

13 

4.3% 

166.580 2.26 

 التكرار 15

 النسبة

140 

46.7% 

143 

47.7% 

17 

5.7% 

103.380 2.41 

 التكرار 16

 النسبة

141 

47.0% 

144 

48.0% 

15 

5.0% 

108.420 2.42 

 التكرار 17

 النسبة

77 

25.7% 

210 

70.0% 

13 

4.3% 

201.980 2.21 

 التكرار 18

 النسبة

106 

35.3% 

183 

61.0% 

11 

3.7% 

148.460 2.31 

 التكرار 19

 النسبة

56 

18.7% 

235 

78.3% 

9 

3.0% 

284.420 2.15 

 التكرار 20

 النسبة

119 

39.7% 

172 

57.3% 

9 

3.0% 

138.260 2.36 

 التكرار 21

 النسبة

63 

21.0% 

226 

75.3% 

11 

3.7% 

251.660 2.17 

 التكرار 22

 النسبة

126 

42.0% 

164 

54.7% 

10 

3.3% 

128.270 2.38 

 2.52 133.440 8 128 164 التكرار 23
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 %2.7 %42.7 %54.7 النسبة

 التكرار 24

 النسبة

111 

37.0% 

182 

60.7% 

7 

2.3% 

154.940 2.34 

 التكرار 25

 النسبة

88 

29.3% 

199 

66.3% 

13 

4.3% 

175.140 2.25 

 التكرار 26

 النسبة

120 

40.0% 

167 

55.75 

13 

4.3% 

124.580 2.35 

 التكرار 27

 النسبة

117 

39.0% 

166 

55.3% 

17 

5.7% 

115.340 2.33 

 التكرار 28

 النسبة

78 

26.0% 

208 

69.3% 

14 

4.7% 

195.440 2.21 

 التكرار 29

 النسبة

128 

42.7% 

160 

53.3% 

12 

4.0% 

121.280 2.38 

 التكرار 30

 النسبة

117 

39.0% 

160 

53.3% 

23 

7.7% 

98.180 2.31 

( أف العبارات اختية مف عبارات مقياس السمكؾ 2أكضحت النتائج المبينة في جدكؿ )
 الفكضكم قد حصمت عمى أعمى المتكسطات الحسابية:

أرل ضركرة تقميد الثقافات الكافدة ألنيا عنكاف التحضر، بمتكسط حسابي بمغ (70)عبارة رقم
(2.52) 

 (2.51، بمتكسط حسابي بمغ )ماء الكطنيبالفخر كاالعتزاز كاالنتأشعر (0)عبارة رقم
 (7.21أشارؾ بفاعمية في الفعاليات السياسية، بمتكسط حسابي بمغ )(2)عبارة رقم
 (2.49أشارؾ الصديقات في أفراحيـ كأحزانيـ، بمتكسط حسابي بمغ )(03)عبارة رقم

بمغ  أرفض االنسياؽ كراء األخبار دكف التثبت مف صحتيا، بمتكسط حسابي (16عبارة رقم)
(2.42) 

 (2.41(أطبؽ القانكف كأرفض أم خركج عنو، بمتكسط حسابي بمغ )2) عبارة رقم
أرفض االستماع ألم أفكار تخالؼ تكجيات المجتمع، بمتكسط حسابي بمغ (05)عبارة رقم

(2.41) 

كالذم ينص عمي أنو  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ  :نتيجة الفرض الرابع
طالبات المرحمة الثانكية تعزم إلي الفرقة الدراسية، كالمستكل التعميمي لؤلسرة،  الفكضكم لدل 

كالمستكل االقتصادم لؤلسرة ، كلمتحقؽ مف ذلؾ الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية 
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لدرجات الطالبات عمي مقياس السمكؾ الفكضكم في ضكء متغيرات: الفرقة الدراسية، 
 (:2( كما ىك مكضح بجدكؿ)مستكل االقتصادم لؤلسرةكالمستكل التعميمي لؤلسرة، كال

 السمكؾ الفكضكم في ضكء متغيرات: لدرجات الطالبات عمي مقياس المتكسطات الحسابية
 (300الفرقة الدراسية، والمستوى التعميمي لألسرة، والمستوى االقتصادي لألسرة، ن=)(8جدول )

الفرقة 
الدراسي

 ة

المتوس ن
 ط

االنحرا
ف 

 المعياري

توي المس
االقتصاد

 ي

المتوس ن
 ط

االنحرا
ف 

 المعياري

المستو 
ي 

التعميم
 ي

المتوس ن
 ط

االنحرا
ف 

 المعياري

12 األولى
0 

48.2
6 

48.6 80 مرتفع 1.023
3 

49.2 70 أمي 2.367
0 

3.122 

48.4 90 الثانية
5 

14 متوسط 1.431
0 

47.5
5 

قبل  1.998
 جامعي

10
0 

47.3
2 

3.234 

56.5 90 الثالثة
0 

58.9 80 منخفض 1.235
0 

13 جامعي 1.540
0 

48.0
9 

2.562 

( أف طالبات الفرقة الثانية مف المرحمة الثانكية أكثر سمككان 2يتضح مف جدكؿ )
فكضكيان، كما تبيف أف طالبات الفرقة األكلى ذكات المستكل االقتصادم المرتفع أكثر سمككان 

لى جانب ىذا أشارت النتائج إلى أف الطالبات ذكات المس تكل التعميمي األسرم فكضكيان، كا 
 المنخفض )أمي( أكثر سمككان فكضكيان.

كلمعرفة اثر تفاعؿ متغيرات الفرقة الدراسية، كالمستكل التعميمي لؤلسرة، كالمستكل 
االقتصادم عمي مقياس السمكؾ الفكضكم قاـ الباحث  بإحراء تحميؿ التبايف الثبلثي 

 (:1( كما ىك مكضح في جدكؿ)0×0×0)
( ألثر متغيرات الفرقة الدراسية، والمستوى االقتصادي، 3×3×3التباين الثالثي )تحميل  (9جدول )

 (300والمستوى التعميمي األسري في السموك الفوضوي عمي مقياس السموك الفوضوي ن=)

 مصادر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط  

 المربعات
 قيمة ف

الذاللة 

 اإلحصائية

 الفرقة الذراسية
.7.1312 

 
2 

18155. 

 

31281 

 

.1.. 

 

 المستوى االقتصادي

 

821525 

 

 

2 

2112.2 

 

215.5 

 

.1.8 

 

 المستوى التعليمي

 

571.82 

 
2 

2.1831 

 

21835 

 

.1.. 

 

 غير دالة 1881. 81882 2 .2212المستوى  Xالفرقة الذراسية 
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 االقتصادي

 

   

 المستوى التعليمي Xالفرقة الذراسية 
..12.1 

 
2 

211.2 

 
 غير دالة 1253.

المستوى  Xالمستوى االقتصادي 

 التعليمي

.2127. 

 
2 

71.83 

 
 غير دالة 1773.

المستوى  Xالفرقة الذراسية 

 المستوى التعليمي Xاالقتصادي 

 

 غير دالة 1.82. 12.2. 5 1272..

 الخطأ
21.81558 

 
253 51.5. 

  

  255 ...153.251 المجموع

 ( ما يمي :1يتضح مف الجدكؿ )
 يمة  ؼ  لمعرفة الفركؽ في السمكؾ الفكضكم في ضكء متغير الفرقة الدراسية أف ق

؛ مما يشير إلى كجكد  3.30( كىي قيمة دالة إخصائيا عند مستكل 2.752بمغت )
فكؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ الفكضكم ترجع إلى متغير الفرقة الدراسية ، 

؛ حيث كاف المتكسط الحسابي ليا  كتعزل ىذه الفركؽ لصالح طالبات الفرقة الثالثة
(، كىذا معناه أف طالبات الفرقة الثالثة اكثر 52.53( )2كما يتضح مف جدكؿ )

 سمككا فكضكيا .

  كما يتضح مف الجدكؿ ايضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ الفكضكم
 ، كىي قيمة 7.131ترجع إلى متغير المستكل االقتصادم ؛ حيث كانت قيمة )ؼ( 

، كتعزل ىذه الفركؽ لصالح مجمكعة المستكل  3.35دالة إحصائيا عند مستكل 
( كىذا يكضح تأثير 52.13االقتصادم المرتفع ؛ حيث كاف المتكسط الحسابي ليا )

 المستكل االقتصادم عمى السمكؾ الفكضكم لدل الطالبات .

 لفكضكم كما يتضح مف الجدكؿ ايضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في السمكؾ ا
، كىي  2.521ترجع إلى متغير المستكل التعميمي لؤلسرة ؛ حيث كانت قيمة )ؼ( 

، كتعزل ىذه الفركؽ لصالح مجمكعة المستكل 3.30قيمة دالة إحصائيا عند مستكل
( كىذا يكضح تأثير 21.73التعميمي األمي ؛ حيث كاف المتكسط الحسابي ليا )

 كضكم لدل الطالبات .المستكل التعميمي لؤلسرة عمى السمكؾ الف

  كما يتضح مف الجدكؿ أيضا عدـ كجكد فركؽ في السمكؾ الفكضكم لدل عينة
الدراسة في ضكء التفاعبلت الثنائية أك الثبلثية بيف المتغيرات المستقمة ؛ حيث كانت 
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قيمة )ؼ(  ير دالة إحصائيا مما يشير إلى عدـ كجكد تأثير لمتفاعؿ بيف المتغيرات 
 سمكؾ الفكضكم لدل عينة الدراسة .المستقمة عمى ال

نتيجة الفرض الخامس كالذم ينص عمي أنو  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االنتماء 
لدل طالبات المرحمة الثانكية تعزم إلي الفرقة الدراسية، كالمستكل التعميمي لؤلسرة، كالمستكل 

طات الحسابية لدرجات االقتصادم لؤلسرة ، كلمتحقؽ مف ذلؾ الفرض تـ حساب المتكس
الطالبات عمي مقياس االنتماء في ضكء متغيرات: الفرقة الدراسية، كالمستكل التعميمي لؤلسرة، 

 (:03( كما ىك مكضح بجدكؿ)كالمستكل االقتصادم لؤلسرة
 االنتماء في ضوء متغيرات: لدرجات الطالبات عمي مقياس المتوسطات الحسابية(10جدول )

 (300مستوى التعميمي لألسرة، والمستوى االقتصادي لألسرة، ن=)الفرقة الدراسية، وال
الفرقة 
الدراسي

 ة

المتوس ن
 ط

االنحرا
ف 

 المعياري

المستوي 
االقتصاد

 ي

المتوس ن
 ط

االنحرا
ف 

 المعياري

المستو 
ي 

التعميم
 ي

المتوس ن
 ط

االنحرا
ف 

 المعياري

12 األولى
0 

70.6
1 

70.0 80 مرتفع  1.542
6 

69.2 70 أمي 1.453
7 

1.239 

69.3 90 الثانية 
5 

14 متوسط  2.223
0 

71.1
5 

قبل  2.913
 جامعي

10
0 

71.0
7 

2.413 

70.5 90 الثالثة
3 

68.7 80 منخفض  3.120
2 

13 جامعي 3.065
0 

70.0
6 

2.008 

( أف طالبات الفرقة األكلى كطالبات المستكل االقتصادم 03يتضح مف جدكؿ )
 سرم قبؿ الجامعي أكثر انتماءن.األسرم المتكسط، كطالبات المستكل التعميمي األ

كلمعرفة اثر تفاعؿ متغيرات الفرقة الدراسية، كالمستكل التعميمي لؤلسرة، كالمستكل 
( كما 0×0×0االقتصادم عمي مقياس االنتماء، قاـ الباحث  بإحراء تحميؿ التبايف الثبلثي )

 (:03ىك مكضح في جدكؿ)
الفرقة الدراسية، والمستوى االقتصادي،  ( ألثر متغيرات3×3×3تحميل التباين )(11جدول )

 (300والمستوى التعميمي لألسرة في سموك االنتماء ن=)
درجات  مصادر التباين

 الحرية
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 غير دال 0.814 18.931 2 37.862  2 الفرقة الدراسية
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 المستوى االقتصادي

 
2 73.893 2 43.291 

 
1.861 

 
 غير دال

 المستوى التعميمي
 

2 73.893 2 36.947 
 

1.588 
 

 غير دال

المستوى  Xالفرقة الدراسية 
 االقتصادي

 

 غير دال 1.135 3.136 4 12.543 صفر

المستوى  Xالفرقة الدراسية 
 التعميمي

1 8.575 4 8.575 
 

 غير دال 0.369

 Xالمستوى االقتصادي 
 ميميالمستوى التع

 غير دال 0.109 2.556 4 10.234 صفر

المستوى  Xالفرقة الدراسية 
المسفففففففتوى  Xاالقتصفففففففادي 

 التعميمي
 

 غير دال 0.090 2.101 8 16.809 صفر

   23.268 287 6677.955 287 الخطأ
  299 7612.347 299 المجموع الكمي

تماء في ضكء ( أف قيمة  ؼ  لمعرفة الفركؽ في سمكؾ االن00يتضح مف الجدكؿ )   
، كالتفاعبلت الثنائية  المستكل التعميمي، ك  المستكل االقتصادممتغيرات الفرقة الدراسية ،ك 

 3.021 - 0.005 - 0.522 - 0.220 - 3.202بينيـ أك الثبلثية بمغت عمى الترتيب )
( كىي قيـ  ير دالة إحصائيا ؛ مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات 3.313 - 3.031 -

 ائية في االنتماء ترجع إلى ىذه المتغيرات أك التأثيرات المشتركة بينيا .داللة إحص

 ثانيًا: مناقشة النتائج:
 أكضحت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية سالبة بيف السمكؾ الفكضكم كسمكؾ االنتماء. -
( أف أكثر السمككيات الفكضكية لدل طالبات المرحمة 2بينت النتائج في جدكؿ ) -

يما في عدـ كجكد كقت محدد لتناكؿ الكجبات المنزلية، كالتأخير عف أتكبيس الثانكية تتمخص ف
المدرسة، كمخالفة تعميمات النظاـ داخؿ المدرسة، كعدـ االلتزاـ بالزم الرسمي أثناء الذىاب 

 إلى المدرسة، كعدـ كجكد كقت محدد لمترفيو، ككضع األدكات المدرسة في أم مكاف.
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لى أف أكثر السمككيات التي تعبر عف االنتماء لدل ( إ2أشارت النتائج في جدكؿ ) -
طالبات المرحمة الثانكية، يمكف إيجازىا في العبارات التالية: ضركرة تقميد الثقافات الكافدة ألنيا 
عنكاف التحضر، الشعكر بالفخر كاالعتزاز باالنتماء الكطني، المشاركة بفاعمية في المناسبات 

كاألحزاف، عدـ االنسياؽ كراء األخبار دكف التثبت مف صحتيا، الكطنية، المشاركة في األفراح 
 تطبيؽ القانكف كعدـ الخركج عنو، رفض االستماع ألم أفكار تخالؼ تكجيات المجتمع.

( أف طالبات الفرقة الثالثة أكثر سمككان فكضكيان، كأف 1أظيرت النتائج في جدكؿ ) -
ضكيان، كأف طالبات المستكل التعميمي طالبات المستكل االقتصادم المرتفع أكثر سمككان فك 

 األسرم المنخفض )أمي( أكثر سمككان فكضكيان.

( عف أف طالبات الفرقة األكلى مف المرحمة الثانكية 03أسفرت النتائج في جدكؿ ) -
كطالبات المستكل االقتصادم األسرم المتكسط، كطالبات المستكل التعميمي األسرم قبؿ 

 الجامعي أكثر انتماء.

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لمتغيرات 00النتائج في جدكؿ )أكضحت  -
الفرقة الدراسية، كالمستكل االقتصادم األسرم، كالمستكل التعميمي األسرم، سكاء التبايف 

 األحادم، أك التبايف الثنائي، أك التبايف الثبلثي في سمكؾ االنتماء.
 

ف أف ىذه النتائج نسبيان مع تكصمت إليو كبمراجعة االطار النظرم كالدراسات السابقة تبي
ىػ(، 0200ىػ(، )الببلكم، 0271(، )السرطاكم، 7332(، )إبراىيـ، 7335دراسات )حسف، 
( التي 7302(، )العنزم، 7302(، )خطاب، 7300(، )البكعينيف، 7307)عمي كسميماف، 

شارت كذلؾ أكضحت مدل أىمية انتشار سمكؾ االنتماء الكطني لدل الطمبة بصفة عامة، كأ
 إلى اخثار السمبية لمسمكؾ الفكضكم بصفة عامة كعمى االنتماء الكطني بصفة خاصة.

كمف خبلؿ الرجكع إلى نتائج الدراسات السابقة تبيف أف سبب انتشار بعض 
 –السمككيات الفكضكية لدل بعض طالبات المرحمة الثانكية إنما يعزل لطبيعة المرحمة العمرية 

حيث تتسـ ىذه المرحمة بالخركج عف المعايير المجتمعية، كالرفض لبعض ، -مرحمة المراىقة 
التقاليد المجتمعية، كىي في نفس الكقت تبيف أنو بالر ـ مف طبية المرحمة إال أنيف يتسمف 
باالنتماء الكطني نحك ببلدىف، كىذا إنما يدؿ عمى صبلبة مؤسسات التنشئة االجتماعية كفي 

 مي لدل أبنائيا االنتماء الكطني.لتي تشجع كتنمقدمتيا األسرة كالمدرسة ا
 في ضكء ما أسفرت عنو  نتائج البحث الحالي يكصى الباحث بما يأتي: :توصيات البحث
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  ،عقد ندكات طبلبية لبياف خطكرة السمكؾ الفكضكم عمى حياة الفرد بصفة عامة
 كعمى حياة المجتمع بصفة خاصة.

 نتماء الكطني كأبرز تحدياتو ككيفية عقد لقاءات مع الطالبات لشرح أىمية اال
 مكاجيتيا.

  عرض بعض النماذج التي تتسـ بالسمكؾ الفكضكم كبياف أثرىا السيئ عمى الفرد
 كالمجتمع.

 .عرض بعض نماذج االنتماء كبياف مدل أىميتيا عمى تماسؾ كاستقرار المجتمع 

 

 يمكف عرض بعض االقتراحات لدراسات تالية كما يمي: بحوث مقترحة:
  نامج إرشادم لمحد مف السمككيات الفكضكية لدل عينة طالبات المرحمة الثانكية.بر 
 .برنامج إرشادم لرفع مستكل االنتماء لدل عينة مف الطمبة بالمرحمة الجامعية 

  بعض المتغيرات النفسية كاالجتماعية المسيمة في السمكؾ الفكضكم لدم عينة مف
 المراىقيف.

 قائمة المراجع:
( مقارنة المشكبلت المدرسية لطمبة كطالبات المرحمة الثانكية حاضرم 1998) ة عباس، جميمإبراىيـ .0

 ك ائبي األب ) بسبب السفر (. رسالة ماجستير ، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر.
  www.islamonline.com(. قضية االنتماء كأسطكرة بيكر يداف، 7335أبك زيد، مجدم ) .7

(:   األساليب المتبعة مف قبؿ مديرم المدارس الثانكية لتعزيز المكاطنة 7332آؿ سعد، خالد ناجي ) .0
 لدل الطمبة في المممكة العربية السعكدية. ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الممؾ خالد.

ألجيزة األمنية، الرياض، (: الشراكة المجتمعية بيف مؤسسات المجتمع كا7332الباز، راشد سعد ) .2
 مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية.

( بعض المشكبلت السمككية لدل طالبات المرحمة الثانكية كمعالجتيا في 0200الببلدم، منى سعد ) .5
ضكء التربية اإلسبلمية. رسالة ماجستير، قسـ التربية اإلسبلمية كالمقارنة، كمية التربية، جامعة أـ 

 ة. القرل، مكة المكرم

(: المشكبلت السمككية كعبلقتيا باالستعداد األكاديمي لدل 7300البكعينيف، إيماف صقر شاىيف ) .2
عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة في محافظة الخبر، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الممؾ 

 عبد العزيز.
، مجمة العدؿتيا باإلرىاب ، (:  العكامؿ المسببة لبلنحراؼ الفكرم كعبلق7331الجحني، عمي فايز ) .2

 (، كزارة العدؿ، الرياض.01العدد )

http://www.islamonline.com/
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(:   التدخػؿ الميني في طريقة العمؿ مع الجماعات باستخداـ 7335حسف، تكفيؽ نصحي ) .2
المناقشة الجماعية  لتنمية االنتماء لدل طبلب المرحمة الثانكية  ، رسالة ماجستير،  كمية التربية،  

 جامعة األزىر. 
(: األمف الفكرم في ضكء مقاصد الشريعة، محاضرة ألقاىا في افتتاح 7332ح عبد او )حميد، صال .1

 كرسي األمير نايؼ بف عبد العزيز لدراسات األمف الفكرم، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.
(:  أىمية األسرة كالمدرسة في تحصيف أبنائيا ضد التطرؼ كاإلرىاب 7331الحكشاف، بركة زامؿ ) .03

اء الكطني ، كرقة مقدمة إلى المؤتمر الكطني األكؿ لؤلمف الفكرم، جامعة الممؾ كتعزيز االنتم
 سعكد، الرياض.

(: االنتماء لدل طبلب التعميـ الثانكم بالمممكة العربية السعكدية ك 7302خطاب، محمد محمكد ) .00
 ، أبريؿ.052، كمية التربية، جامعة األزىر، العدد مجمة التربيةدكر اإلدارة المدرسية في تعزيزه، 

القاىرة: دار جكانا لمنشر  .ماضطراب السمكؾ الفكضك  .( 7302) ي، مجدم محمد. الدسكق .07
 .كالتكزيع

المشكبلت السمككية لدل الطمبة في المرحمتيف اإلعدادية  (.7331السرطاكم، عبدالعزيز مصطفي.) .00
، كمية التربية، التربية مجمة كميةة. كالثانكية في المدارس الحككمية بدكلة اإلمارات العربية المتحد

 . 25-01(، 0)72جامعة السمطاف قابكس، 

( القدرات العقمية لدل طبلب المرحمة المتكسطة كالثانكية ، 7332الطريرم، عبد الرحمف سميماف )  .02
 (72العدد ) مجمة عمـ النفس،

اث ، المركز الكطني ألبح0(: الشباب كاالنتماء إلى الكطف، ط7331العبد القادر، بدر عمي ) .05
 الشباب، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.

( مستكل المشكبلت السمككية لدل طمبة المرحمة 7330العثامنة، عبد المطيؼ مصطفى العبد، ) .02
الثانكية في المدارس الحككمية كصعكبات التعامؿ معيا مف كجية نظر المرشديف التربكييف في 

 ميا، جامعة النجاح الكطنية. محافظات شماؿ فمسطيف، رسالة ماجستير، كمية الدراسات الع

(: أشكاؿ السمكؾ العدكاني لمتبلميذ 7307عمي، عكمة سميماف، كسميماف، أحمد جاسـ ) .02
 ، العدد الثاني، المجمد الخامس.جمة عمـك التربية الرياضية( سنة، ـ 07-00بأعمار)

االنتماء  دكر القيادات المدرسية في تنمية قيمة(: 7302العنزم، مشعؿ بف سميماف العدكاني ) .02
 ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.الكطني لدل الطمبة المرحمة الثانكية

(:  التدريب األمني في ضكء التغيرات االجتماعية كالثقافية في 7331الغامدم، سعيد محمد ) .01
، مركز البحكث كالدراسات بكمية الممؾ فيد األمنية، مجمة البحكث األمنيةالمجتمع السعكدم ، 

 (، أ سطس.20لعدد )(، ا02المجمد )
 ، عماف، مكتبة الرائد العممية.المكاطنة(: 7330ناصر، إبراىيـ عبد او ) .73
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، المؤتمر الكطني الثاني لمناىضة التمييز العنصرم(: التعميـ كالمكاطنة، 7303النبراكم، مصطفى ) .70
 مصريكف ضد التمييز العنصرم، القاىرة.

قتو بمستكل االنتماء األسرم كالمدرسي لدل (: السمكؾ الفكضكم كعبل7305نعيسة، ر داء عمي ) .77
، المجمد الثالث مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفسعينة مف طمبة األكؿ الثانكم، 

 عشر، العدد الثالث.
 –مفيكميا  :التربية الكطنية في المممكة العربية السعكدم(: 7332كزاف، سراج محمد عبد العزيز) .70

 ، مكة المكرمة، مكتبة الفكر..تقكيـ أثره –أساليبيا  –أسسيا  –أىميتيا  –أىدافيا 
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