السلوك الفوضوى لدى المراهقين بالمرحلة
المتوسطة بدولة الكويت :دراسة عاملية

إعـداد

د /هذى ملوح عسكر الفضلي
وذسغ وظاعذ عمي الٍفع  -قظي عمي الٍفع
كمية العموً االدتىاعية  -داوعة اللويت

العدد ( )115يوليــو ج(2028 )2

مجلة كلية التربية ببنها

السلوك الفوضوى لدى المراهقين بالمرحلة المتوسطة
بدولة الكويت :دراسة عاملية
إعـداد

د /هذى ملوح عسكر الفضلي

وذسغ وظاعذ عمي الٍفع -قظي عمي الٍفــع
كمية العموً االدتىاعية – داوعة اللويت

مستخلـــــص البحـــــج
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ على البنية العامليػة للسػل ؾ الض ىػ

الضػػر ؽ فػػى السػػل ؾ الض ى ػ
التاس ػ

تعع ػان لن ػ ع ال ػػنس ذ ػ ر – إنػػا،

التعػرؼ علػى

ال ػػد الد ارسػػى السػػاع -

لػػد الم ػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس المت سػػطة بد لػػة الد فػػت لتحالب ػ هػػذ ا هػػداؼ

قامػػت العاح ػػة ببنػػاً مالياس ػنا للسػػل ؾ الض ى ػ

ا ل ػضبف السػاع

تطبيالػػ( علػػى عبنػػة ق ام ػػا  052مػػف طػػمت

التاسػ مػػف ال نسػبف عالمػدارس المت سػطة عمحافظػػة حػ لو بد لػة الد فػت

ععػ ػػد التحالػ ػ ػ م ػ ػػف

ذلػػؾ

ػ ػػدق( عات ػ ػػ( اس ػ ػػتادمت العاح ػ ػػة ا س ػ ػػالبت ا ح ػ ػػا ية العارامترف ػ ػػة م ػ ػ ػ

المت سػ ػػطات ا نح ارفػ ػػات المعيارفػ ػػة ااتعػ ػػار ت

التحلب ػ ػ العػ ػػاملو ا ستدوػ ػػافو الت بػ ػػد

عاسػػتاداـ برنػػام لبػػزراؿ ) (LLSERL 8.8برنػػام أم ػ س " "Amos 4.01للتحال ػ مػػف
فر ض الدراسة ت

لت الدراسة إلى النتا

 -1أف السػػل ؾ الض ى ػ

التالية:

ل ػػد الم ػراهالبف عالمرحل ػػة المت سػػطة بد ل ػػة الد فػػت عع ػػار عػػف عامػ ػ

امف عاـ تنتظـ ح ل( الع ام المواهد ال م،
 -0عػػدـ

ػ د فػػر ؽ دالػػة إح ػا يان فػػى السػػل ؾ الض ى ػ

ال د الدراسى الساع  -التاس

اللمىات املفتاسية :السل ؾ الض ى

تعع ػان لن ػ ع ال ػػنس ذ ػ ر – إنػػا،

لد المراهالبف مف طمت المدارس المت سطة

المراهالة البناً العاملى
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دِ /ذى وموح عظلش الفضمي

مقـــذمـــــــــة:
إف م ػ ػػف أو ػ ػ ػ اؿ الس ػ ػػل ؾ اف تمػػ ػػاعو افنضع ػ ػػالو التػ ػ ػػو ان ػ ػػت ف ت ػ ػ ػزاؿ إل ػ ػػو حػ ػ ػػد مػ ػ ػػا
و ػ ػػا عة عن ػ ػػد مناقو ػ ػػة موػ ػ ػ مت المتعلم ػ ػػبف عماتل ػ ػػد الم ارحػ ػ ػ الد ارس ػ ػػية الس ػ ػػل ؾ الض ىػ ػ ػ

*

النو ػ ػػاا ال از ػ ػػد الالابلي ػ ػػة للتو ػ ػػتت ع ػ ػػدـ ال ع ػ ػػات افنضع ػ ػػالو ه ػ ػػو ا وػػ ػ اؿ الت ػ ػػو بنظ ػ ػػر إلب ػ ػػا
ع ػ ػػاد عل ػ ػػو أن ػ ػػا تم ػ ػ ػ انح ارف ػ ػػات ع ػ ػػف المع ػ ػػاببر العادي ػ ػػة لس ػ ػػل ؾ المتعلم ػ ػػبف ع ػ ػ ػ مػ ػ ػا بترت ػ ػػت

علو ذلؾ مف آ ار ا تماعية انضعالية سالعة
مػػف أد ػػر افىػػطراعات السػػل ية التػػى تظ ػػر فػػى حيػػا الضػػرد

ُيعػػد السػػل ؾ الض ى ػ
ت ػػؤ ر عل ػػى النمػ ػ النضسػ ػػى اف تم ػػاعى المعرف ػػى افامق ػػى

مػػػا ت ػػؤ ر عوػ ػ

معاو ػػر علػ ػػى

الم ػػارات اف تماعي ػػة الت ػػى ت ػػؤد د نار م مػ ػنا ف ػػى مس ػػاعد الض ػػرد عل ػػى تحالبػ ػ التدب ػػد النضس ػػى
اف تماعى س بر الت

آارفف 150 0210

فتع ػػرض المتعلمػ ػػبف ذ

المسػ ػػت يات المرتضعػ ػػة مػ ػػف السػ ػػل ؾ الض ى ػ ػ

اػ ػػمؿ الم ارح ػ ػ

الد ارسػػية الماتلضػػة إلػػى ماػػاطر ماتلضػػة تتم ػ فػػى ظ ػ ر العدبػػد مػػف مو ػ مت الػػتعلـ

موػػاد

سل ية اطبر فى مراح حيات ـ الماتلضة )(Thomas et al., 2008
ممػػا ف رفػػت فيػػ( أف ػ د فػػرد يعػػانى مػػف سػػل ؾ ف ى ػ داا ػ ا سػػر ُيعػػد مػػف أهػػـ
الموػ ػ مت النضس ػػية اف تماعي ػػة الت ػػى ت ا ػػا تل ػػؾ ا س ػػر الض ػػرد المم ػػارس للس ػػل ؾ الض ىػ ػ
يحتاج إلى رعاية اا ة ف

يعانى مف مو مت سػل ية ب ػد مع ػا

ػع عة فػى تديضػ( مػ نضسػ(

م أفراد م تمع(

فػذ ر فلػى آاػرفف ) (Wiley et al., 2010أف السػ ؾ الض ىػ

الػذ يظ ػر دااػ

المنازؿ الذ ععد ذلػؾ بنتالػ للبب ػة المدرسػية يم ػف أف بػؤ ر علػى التضػاعمت اف تماعيػة للمػتعلـ
م المعلمبف ا قراف هذا بؤد بد ر إلى تضاقـ موػاد السػل ؾ التػدمبر لػد المتعلمػبف

التضاع

الت ا

اف تماعى م الزممً

هنػ ػػاؾ العدبػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات التػ ػػو تنا لػ ػػت السػ ػػل ؾ الض ى ػ ػ
السل ية الوا عة لػد ا فػراد العػادببف
* السػػل ؾ الض ى ػ

عاعتعػ ػػار مػ ػػف المظػ ػػاهر

بػر العػادببف فػو ف ػات عمرفػة ماتلضػة يعمػ السػل ؾ

السػػل ؾ التارفبػػى السػػل ؾ التػػدمبر

السػػل ؾ المعط ػ

مترادفة فى هذ الدراسة تر العاح ة أف م طلح السل ؾ الض ى

السػػل ؾ المعرق ػ م ػػطلحات

هػ أدؽ الم ػطلحات السػاعالة أد رهػا

ارتعاطان ف ار الافة الم تم الذ تد ر ح ل( ف ر المض ـ لذا تتبنا العاح ة الحالية
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علػػى إ ػػار الموػػاد

الض ى ػ

م طلح السل ؾ الض ى

الض ىػػى ا مػػر الػػذ يم ػ تو ػ ف ان و ػ اؿ السػػل ؾ اف تمػػاعو

لـ يستادـ عو

اس فػو م ػاؿ ال ػحة النضسػية بػنضس الالػدر الػذ

استادمت في( مضاهيـ م طلحات متواب ة العػد اف الضىػت
تتوػ ػػاع( فػ ػػو الو ػ ػ
3 0212

تاتلػ ػػد فػ ػػو المىػ ػػم ف فػ ػػو ا ػ ػػار المترتعػ ػػة علب ػ ػػا م ػ ػػد الدس ػ ػ قى

ف ػػتـ علػػـ الػػنضس بد ارسػػة السػػل ؾ الض ى ػ
علػػى افػػة

إلػن مػف الم ػطلحات التػو

احػػد المو ػ مت السػػل ية لتا بره ػا ال اىػػح

انػػت الوا ػػية حبػػ ،يعػػد اىػػطرات السػػل ؾ الض ى ػ

مػػف افىػػطراعات الوػػا عة

بػػبف الم ػراهالبف فػػؤ ر هػػذا افىػػطرات سػػلبينا علػػى ا داً ال ػ ظيضو الب ػ مو لػػدب ـ؛ حبػػ ،يع ػ ق ـ
عػف ادتسػات الم ػارات ا ساسػية المزمػة للت افػ مػ البب ػة التػو يعيوػ ف فب ػا (Wang et al.,
)2012

فػػر عػػدد مػػف العػػاح بف أف هػػذا افىػػطرات بػػؤد إلػػى حػػد  ،العدبػػد مػػف المو ػ مت

السػػل ية التػػو تنب ػ بنتػػا

ىػػار فػػو مرحلػػة الروػػد توػػتم علػػى افنح ػراؼ السػػل ؾ التارفبػػو

هػػذا يعنػػى أف الد بػػر مػػف الم ػػاببف عاىػػطرات السػػل ؾ التػػدمبر بتح ل ػ ف إلػػى م ػػرمبف عنػػدما

ي عح ف راودبف )(Barton, 2003; Dorn et al., 2009

مشكلــــــــة الذراســــــــــة:
ب ػػذ ر ػ ػ م ػػف عارن ػػت فب ػػيمرت )2002

Labellart,

& (Barnett

د ه ػػانى

) (Duhaney, 2003أف الد ارسػات الحدب ػػة توػػبر إلػى أف هػػذا افىػػطرات إذا لػـ بػػتـ تواي ػػ(
ب ػػدنا ف ن ػػ( بتحػ ػ ؿ عن ػػد نالط ػػة معبن ػػة إل ػػى س ػػل ؾ مى ػػاد للم تمػ ػ

اىػػطرات السػػل ؾ الض ى ػ

ف ػػو م ار ع ػػة عو ػػاف انتو ػػار

ػػد أف ن ػػد ا ف ػراد الػػذبف يعػػان ف منػػ( لػػدب ـ مو ػ مت تعليميػػة

موتر ة توتم على اىطرات افنتعا م فرا النواا )(ADHD
لمػػا انػػت نسػػعة انتوػػار اىػػطرات السػػل ؾ الض ى ػ

ع عات التعلـ )(LD

تت ازبػػد بػػبف الم ػراهالبف إلػػى انػػت

حػػد  ،العدبػػد مػػف ا ػػار النضسػػية اف تماعيػػة التػػو يسػػبب ا افىػػطرات ا مػػر الػػذ ف بنعضػػو
إ ضالػػ( أ الس ػ ت عليػػ(؛ لػػذلؾ ب ػػت اسػػتاداـ الب ػرام ا روػػادية العم يػػة فػػو سػػبب الحػػد مػػف
أعراض هذا افىطرات لدب ـ عالتالو تحسبف أدا ـ ال ظيضو الب مو تاللبػ ا نمػاا السػل ية
بر المم مة النات ة عف افىطرات م د الدس قى 6 0212
لالػد أ رفػت ععػض الد ارسػات العحػ  ،التػو تنا لػت السػل ؾ الض ىػ

بػ ػػععض المتضب ػ ػرات

مػف حبػ ،عمقتػ(

ػ ػػذلؾ ععػ ػػض الد ارسػ ػػات التػ ػػو تنا لػ ػػت فاعليػ ػػة ععػ ػػض ا سػ ػػالبت العم يػ ػػة
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المسػتادمة فػو اضػض حدتػ( مػف هػذ الد ارسػات :سػنابدر آاػرفف )(Snyder et al., 2002
نػ ر آاػرفف ) (Connor et al., 2004أحمػد أبػ زفػد  0227فب ػا )(Veiga, 2008

يسػػت آاػرفف )(West et al., 2011

ػ ار

آاػػرفف ) (Gray et al., 2012ب ػ يمف

آاػرفف ) (Boylan et al., 2013م ػد الدسػ قى  0212ىػ يحى بػف ىػ يحى أحمػد

أبػػ ػ زف ػ ػػد 0216

سػ ػ ػ اـ أب عيط ػ ػػة آفً الو ػ ػػمابلة  0217حب ػ ػػ ،اعتم ػ ػػدت ععىػ ػ ػ ا عل ػ ػػى

افستبيانات لتالدبر المعلـ ال الػدبف عػراض اىػطرات السػل ؾ التػدمبر

أهملػت هػذ الد ارسػات

التالرفر الذاتو لألطضاؿ أ المراهالبف

تر ػ أهميػػة فحػػص البنػػاً العػػاملى عػػات الاليػػاس إلػػى أن مػػا بػػؤ راف عو ػ

حسػػات الدر ػػة الدليػػة علػػى الماليػػاس

ػػذلؾ عو ػ

معاوػػر فػػى

بػػر معاوػػر فػػى تضسػػبر تل ػؾ الػػدر ات التػػى

نح ػ علب ػػا ععػػد تطبب ػ الماليػػاس اا ػػة تلػػؾ المتعلالػػة عػػالضر ؽ بػػبف الم م عػػات الحاليالػػة أف
ظ ػ ػ ػ ر أسػ ػ ػػالبت أح ػ ػ ػػا ية التحلب ػ ػ ػ العػ ػ ػػاملى الت بػ ػ ػػد CFA
الم م عات Multisample CFA

ظ ر ب

التحلب ػ ػ ػ الت بػ ػ ػػد متعػ ػ ػػدد

دبد مػف البػرام ا ح ػا ية م ػ

)EQS 6.0 (Bentler, 2004) 5.0 (Arbuckle, 2003

AMOS

LISREL 8.5 (Joreskog,

) & Sorbom, 2002تُم ف العاح ،مػف الاليػاـ عا سػالبت ا ح ػا ية المزمػة فاتعػار م ػ هػذ
الض ػػر ض عوػ ػ

أيس ػػر ع ب ػػر مم ػػا س ػػب

ق ػػد سػ ػ

عالضعػ ػ الالي ػػاـ عالد ارس ػػات الت ػػى تتن ػػا ؿ البن ػػاً

العاملى الت بد
الد ارسػػة الحاليػػة تتنػػا ؿ ادتوػػاؼ طبيعػػة البنيػػة العامليػػة للسػػل ؾ الض ى ػ
زالنا فػو حا ػة إلػى التعمػ فػو ف ػـ الع امػ الم نػة لػ(
التو تتطلت ا

حبػػ ،إننػػا ف

مػف هنػا تظ ػر موػ لة الد ارسػة الحاليػة

اعة عف التساؤفت التالية:

 -1مػػا طبيعػػة البنيػػة العامليػػة للسػػل ؾ الض ى ػ

لػػد الم ػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس المت سػػطة

بد لة الد فت؟
 -0ه ػ ت ػػد فػػر ؽ دالػػة إح ػػا ينا فػػى السػػل ؾ الض ى ػ

بػػبف الم ػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس

المت سطة بد لة الد فت تععنا تععنا لن ع ال نس ذ ر – إنا ،؟

 -3ه ػ ت ػػد فػػر ؽ دالػػة إح ػػا ينا فػػى السػػل ؾ الض ى ػ

بػػبف الم ػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس

المت سطة بد لة الد فت تععنا لل د الدراسى الساع  -التاس ؟
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أهـــــذاف الذراســــــــــة:
تتلاص أهداؼ الدراسة الحالية فى التعرؼ على طبيعة البنيػة العامليػة للسػل ؾ الض ىػ
لػػد المػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس المت سػػطة بد لػػة الد فػػت الدوػػد عػػف الضػػر ؽ فػػى السػػل ؾ
الض ى

ببن ـ تععنا لن ع ال نس ذ ر – إنا،

ال د الدراسى الساع  -التاس

أهميــــــة الذراســـــــة:
تتحدد أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي:
 -1أهمية الدود عف البنية العاملية للسل ؾ الض ى عاعتعار متضبػ نار هامػنا حبػُ ،يعػد مػف أد ػر
افىػػطراعات السػػل ية التػػى تظ ػػر فػػى حيػػا الضػػرد تػػؤ ر علػػى النم ػ النضسػػى اف تمػػاعى
المعرفى افامقى
 -0أهميػػػة متضبػ ػػر السػ ػػل ؾ الض ى ػ ػ

حدا ػ ػػة د ارسػ ػػة هػ ػػذا المتضبػ ػػر لػ ػػد الم ػ ػراهالبف مػ ػػف طػ ػػمت

المػػدارس المت س ػػطة بد ل ػػة الد فػػت ال ػػذ يعتب ػػر مػػف الم ىػ ػ عات الحدب ػػة نسػػبيان الت ػػو ل ػػـ

تتطرؽ ل ا أ دراسة

فتية ع

ر معاور  -فو حد د إطمع العاح ة

 -3أهميػة تػ افر ماليػاس  -يىػاؼ إلػى الم تعػػة العربيػة  -لتحدبػد مسػت

السػل ؾ الض ىػ

لػػد

المراهالبف مف طمت المدارس المت سطة بد لة الد فت

مصطلحــــــات الذراســــــة:
 -1الظموك الفوضوى :Disruptive Behavior

ُيعرفػػ( م ػػد الدس ػ قى  8 0212عانػػ( نمػػك متدػػرر مسػػتمر مػػف السػػل ؾ الػػذ ب بػػر
حالػػة مػػف الض ىػػى التارفػػت ازعػػاج ا ا ػرفف اػػرؽ الال اعػػد المعػػاببر اف تماعيػػة عالتػػالو

بؤ ر سلبيان على ت اف الضرد م البب ة اف تماعية المحيطة ع( فتىمف هذا الػنمك م م عػة مػف
السل يات من ا السل ؾ العد انو العناد التحػد

نالػص افنتعػا

افندفاعيػة النوػاا ال از ػد

انت ػػاؾ الال اعػػد افحتيػػاؿ أ السػػرقة تع ػ ؽ هػػذ السػػل يات تاديػػة الضػػرد ل ظا ضػػ( اف تماعيػػة
ا داديمية الم نية عو

أ عآار
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تُعرف( العاح ة إ ار ينا فى الدراسة الحالية عان( الدر ػة الدليػة التػى يح ػ علب ػا المػتعلـ
المعد ل ذ الدراسة
على مالياس السل ؾ الض ى
ُ

 -2املشاِقة :Adolescence

يعرؼ ابر عبد الحمبد عمً الدبف ضافو  70 1993المراهالة عان ا فتر تح ؿ مف

الطض لػة عمػا تتمبػز عػ( مػف اعتماديػة عػدـ نىػ إلػى در ػة نىػ أدبػر الػى اسػتالملية فػو الروػد
تبدأ مرحلة المراهالة عالبل غ ال نسو عالنسعة للبنبف تت ار ح هذ الضتر مػا بػبف العػاـ  00 – 13تالرفعػان
البنات ما ببف العاـ  01 - 10تالر نفعا

 -3البٍاء العاومي :The Factor structure
هػ وػ

مػف أوػ اؿ

ػدؽ البنػاً  Construct validityبػتـ ال

ػ ؿ إليػ( مػف اػمؿ

التحلب ػ العػػاملى  Factor analysisالتحلب ػ العػػاملى أسػػل ت إح ػػا ى يم ػ عػػددنا بب ػ انر مػػف
العمليػ ػػات المعال ػ ػػات الرفاىػ ػػياتية فػ ػػى تحلب ػ ػ افرتعاطػ ػػات بػ ػػبف المتضب ػ ػرات بن ػ ػ د الماليػ ػػاس أ
افاتعػػار

مػػف ػػـ تضسػػبر هػػذ افرتعاطػػات ااتزال ػػا فػػى عػػدد أق ػ مػػف المتضب ػرات تسػػمى الع ام ػ

فؤاد الب ى السبد 0228

فــــــــــروض الذراســــــــــة:

يمكن طرح الفروض التالية للدراسة الحالية:

 -1تت ػ افر بنيػػة عامليػػة للسػػل ؾ الض ى ػ
الد فت مف امؿ م ،ع ام

لػػد الم ػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس المت سػػطة بد لػػة

 -0ف ت د فػر ؽ فػر ؽ دالػة إح ػا يان فػى السػل ؾ الض ىػ تععػان لنػ ع ال ػنس ذ ػ ر – إنػا،
لد المراهالبف مف طمت المدارس المت سطة بد لة الد فت

 -3ف ت ػػد فػػر ؽ فػػر ؽ دالػػة إح ػػا يان فػػى السػػل ؾ الض ى ػ تعع ػنا لل ػػد الد ارسػػى السػػاع –
التاس لد المراهالبف مف طمت المدارس المت سطة بد لة الد فت

الطريقـــــــة واإلجــــــــــراءات:
أوالً :وٍّر الذساطة:
تػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػػتاداـ المػ ػ ػ ػػن

ا سل ت المم ـ
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ثاٌياً :عيٍة الذساطة:
السايكومتر ة :قامػت العاح ػة بتطببػ ماليػاس السػل ؾ الض ىػ

أ) عينة الخصااص

ق ام ا  85طالعنا طالعة مف طمت ال ضبف السػاع
ح لو بد لة الد فت

علػى عبنػة

التاسػ عالمػدارس المت سػطة عمحافظػة

ب) العيناااة اسساساااية :تد ن ػػت عبن ػػة الد ارس ػػة ا ساس ػػية م ػػف  052طالعػ ػنا طالع ػػة م ػػف ط ػػمت
ال ضبف السػاع

التاسػ عالمػدارس المت سػطة عمحافظػة حػ لو بد لػة الد فػت ال ػد ؿ التػالو

ب ىح بيانات العبنة تععنا لمتضبر ن ع ال نس ال د الدراسى
دذوه ( )1بياٌات عيٍة الذساطة األطاطية تبعاً لٍوع اجلٍع والصف الذساطى
املتػري

العذد اللمى

ٌوع اجلٍع

252

االستىاالت

التلشاس

الٍظبة

ركوس

132

%52

إٌاخ

122

%48

الصف الظابع

121

%4884

الصف التاطع

129

%5186

بتىػػح مػػف ػػد ؿ  1أف أد ػػر أف ػراد عبنػػة الد ارسػػة مػػف الػػذ ر بنسػػعة بلضػػت %50

ببنما انت نسػعة ا نػا ،هػى ا قػ بنسػعة بلضػت %28

مػا بتىػح أيىػان أف أد ػر أفػراد عبنػة

الد ارسػػة مػػف طػػمت ال ػػد التاس ػ المت سػػك بنسػػعة بلضػػت  %51 6ببنمػػا انػػت نسػػعة طػػمت
ال د الساع المت سك هى ا ق بنسعة بلضت %28 2

ثالجاً :أداة الذساطة:

لتحالبػ ػ ػ أه ػ ػػداؼ الد ارس ػ ػػة قامػ ػ ػت العاح ػ ػ ػة بتطببػ ػ ػ مالي ػ ػػاس الس ػ ػػل ؾ الض ىػ ػ ػ

إع ػ ػػداد/

العاح ػ ػ ػػة فيمػ ػ ػػا بلػ ػ ػػو ت ى ػ ػ ػيح لاط ػ ػ ػ ات ا ػ ػ ػراًات التحال ػ ػ ػ مػ ػ ػػف الا ػ ػ ػػا ص السػ ػ ػػي مترفة
مف دؽ عات لألدا
مقياس السلوك الفوضوى لدى المراهقين بالمرحلة المتوسطة إعداد /الباحثة:
ب دؼ الماليػاس الحػالو إلػى قيػاس السػل ؾ الض ىػ لػد المػراهالبف مػف طػمت المػدارس
المت س ػػطة بد ل ػػة الد ف ػػت ذل ػػؾ اس ػػتنادان إل ػػى عع ػػض ا دبي ػػات الد ارس ػػات العحػ ػ  ،المال ػػابيس
الساعالة من ا :أماف آاػرفف ) (Aman et al., 2002لبػد الال ػاص  0220إرسػاف آاػرفف
د لسػ و آاػرفف ) (Sukhodolsky et al., 2005حسػف
) (Ersan et al., 2004س
ال ليمى  0212ان آارفف ) (Wang et al., 2012د ن مبى آارفف (Duncombe
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)2013

al.,

 etم ػ ػػد الدس ػ ػ قى  0212م ػ ػػد الدس ػ ػ قى  0215ياسػ ػػبف الال ارلػ ػػة

 0215لبد عمار آارفف  0216س اـ أب عيطة آفً الومابلة 0217
فتد ػ ف الماليػػاس ف ػػو ػ رت( الن ا يػػة م ػػف  32مضػػرد م زعػػة عل ػػى ػػم 3 ،أعع ػػاد
ر يسػػية هػػى ماالضػػة ا نظمػػة التعليمػػات ا ػػار ا زعػػاج العػػد اف التارفػػت م زعػػة ت زفع ػنا
عوػ ا يان أمػػاـ ػ مضػػرد ػم ،اسػػت اعات هػو :دا مػان أحيانػان نػػاد انر تالػدر ب عطػػاً الػػدر ات
 1 0 3المالابلػػة لمسػػت اعات علػػى الترتبػػت الدر ػػة الدليػػة للععػػد هػػو م م ػ ع ععػػارات هػػذا
الععد أ المالياس الضرعو الدر ة الدلية على الماليػاس هػو م مػ ع الػدر ات التػو ح ػ علب ػا
الضػػرد علػػى الععػػارات الم نػػة للماليػػاس أ عمعنػػى آاػػر يسػػتادـ ال مػ ال بػػر فػػو حسػػات الدر ػػة
الدليػػة التػػو ح ػ علب ػػا الضػػرد علػػى ا ععػػاد الضرعيػػة الم نػػة للماليػػاس توػػبر الدر ػػة المرتضعػػة
على المالياس إلى أف الضرد يعانى مف اىطرات السل ؾ الض ى

الع س

حيح

الخصائص السيكومترية للمقياس:
صــــــــدق المقيـــــــاس:
ػبف فػى علػـ
المحكمين :تـ عرض المالياس على عدد مف السػاد المح مػبف المتا
 -1صدق
ّ
الػنضس قػد أ مػ المح مػ ف علػى ػدؽ مىػػم ف الععػارات مػا تػػـ تعػدب ععػض الععػػارات
فو ى ً ت ب ات الساد المح مبف
 -0الصاادق الاناااصي :تػػـ التحالػ مػػف ال ػػدؽ البنػػا و مػػف اػػمؿ إب ػػاد ت ػػانس الماليػػاس Test
 Homogeneityعلػ ػػى مػ ػػاهر اطػ ػػات  136 – 135 0228ذلػ ػػؾ عحسػ ػػات معام ػ ػ
مضرد الدر ة الدلية للععد الػذ تنتمػو إليػ( حسػات معامػ افرتعػاا
افرتعاا ببف در ة
بػبف در ػة ػ ععػد الدر ػة الدليػة للماليػاس ذلػؾ علػى أفػراد العبنػة افسػتطمعية ال ػد لبف
التالببف ب ىحا ذلؾ
دذوه ( )2وعاوالت االستباط بني دسدة كن وفشدة والذسدة اللمية لمبعذ الزي تٍتىي إليْ
خمالفة األٌظىة والتعميىات
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اإلثاسة واإلصعاز

العذواُ والتدشيب

سقي املفشدة

وعاوالت
االستباط

سقي
املفشدة

وعاوالت
االستباط

سقي
املفشدة

وعاوالت
االستباط

1

**2877

2

**2881

3

**2878

4

**2865

5

**2875

6

**2882

7

**2872

8

*2842

9

**2882

12

*2842

11

**2865

12

*2841

13

*2842

14

**2871

15

**2874

العدد ( )115يوليــو ج(2028 )2
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16

*2838

17

**2888

18

**2886

19

**2882

22

**2866

21

**2883

22

**2879

23

**2853

24

**2879

25
28

**2885
**2882

26
29

**2873
**2879

27
32

**2874
**2872

** هذ الاليـ دالة عند مست

* هذ الاليـ دالة عند مست

2 21

2 25

دذوه ( )3وعاوالت االستباط بني دسدة كن بعذ والذسدة اللمية لمىقياغ كلن
سقي البعذ

أبعاد املقياغ

وعاوالت االستباط

1

خمالفة األٌظىة والتعميىات

*2882

2

اإلثاسة واإلصعاز

*2886

3

العذواُ والتدشيب

*2881

* هذ الاليـ دالة عند مست

2 21

ممػػا سػػب بتىػػح مػػف ال ػػد لبف 0

 3أف قػػيـ معػػاممت افرتعػػاا بػػبف در ػػة ػ

مضػػرد الدر ػػة الدليػػة للععػػد الػػذ تنتمػػو إليػػ( أيى ػنا بػػبف در ػػة ػ ععػػد الدر ػػة الدليػػة للماليػػاس
ػ دال ػػة إح ػػا يان عن ػػد مس ػػت فو دفل ػػة  2 25 2 21مم ػػا ب ػػدؿ عل ػػى ت ػػانس المالي ػػاس
عالتالو بتمت بدر ة مناسعة مف ال دؽ ب عل(

الحان لمستاداـ فو الدراسة الحالية

 -3ال دؽ التمزمى المحؾ  :تـ حساع( مػف اػمؿ معامػ افرتعػاا بػبف ماليػاس تالػدبر أعػراض
اىػػطرات السػػل ؾ الض ى ػ
على عبنة التالنبف

لم ػػد الدس ػ قى  0212الماليػػاس الحػػالى مػػف اػػمؿ تطبيال مػػا

اف معام افرتعاا ببن ما  2,81ه معام مرتض

داؿ عند 2,21

ثبــــــــات المقيـــــاس:
 -1طر قااة التئزصااة النصاافية :حبػػ ،تػػـ تالسػػيـ ػ ععػػد فػػو الماليػػاس إلػػى ن ػػضبف أحػػدهما يم ػ
المضػردات الضرديػػة ا اػػر يم ػ المضػػردات الز يػػة لدػ ععػػد علػػى حػػد

عالتػػالو ي ػػعح لدػ

مػػتعلـ در تػػاف لد ػ ععػػد علػػى حػػد إحػػداها تم ػ الػػدر ات الضرديػػة ل ػػذا المػػتعلـ فػػو هػذا الععػػد

ا ار تم الدر ات الز ية ل ذا المتعلـ لنضس الععد ػـ اسػتُادمت در ػات الن ػضبف فػو
حسػ ػػات معام ػ ػ افرتعػ ػػاا ببن مػ ػػا معام ػ ػ ال عػ ػػات الن ػ ػػضو تلػ ػػو ذلػ ػػؾ اسػ ػػتاداـ معادلػ ػػة

سبرماف– ب ار ف لحسات معام

عات افاتعار ل(

ما بتىح مف د ؿ 2
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 -0طر قااااة ألفاااااا كرون ااااااخ :اسػ ػػتُادمت طرفالػ ػػة ألضػ ػػا ر نعػ ػػاخ لحسػ ػػات معام ػ ػ ال عػ ػػات ف انػ ػػت
لػ ػ ػػ(

الالػ ػ ػػيـ المتح ػ ػ ػ علب ػ ػ ػػا مناسػ ػ ػػعة للماليػ ػ ػػاس ت ب ػ ػ ػػز اسػ ػ ػػتادام( لمػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ

م ػ ػ ػػا

بتىح مف د ؿ 2
 -3طر قة التطايق واعاادة التطاياق :تػـ عحسػات عػات الماليػاس عطرفالػة التطببػ
ععػػد  01ب ػ ـ مػػف التطببػ ا ؿ
مناسعة للمالياس

اعػاد التطببػ

ذلػػؾ أف ػراد عبنػػة التالنػػبف ف انػػت الالػػيـ المتح ػ علب ػػا

ما بتىح مف د ؿ  2التالى:
دذوه ( )4قيي وعاوالت ثبات وقياغ الظموك الفوضوى

أبعاد املقياغ
خمالفة األٌظىة والتعميىات
اإلثاسة واإلصعاز
العذواُ والتدشيب

التذضئة الٍصفية
طشيقة إعادة التطبيق
ألفا
وعاون االستباط
كشوٌباخ الجبات الٍصفي طربواُ – بشاوُ
2879
2887
2885

2874
2882
2878

مػػا قام ػت العاح ػة عااتعػػار اعتداليػػة الت زف ػ

2885
2892
2888

2882
2889
2882

ذلػػؾ عػػف طرف ػ حسػػات معػػاملو ا لت ػ اً

التضلطح لدر ات عبنة الدراسة فو الدر ة الدلية لدػ ععػد مػف أععػاد السػل ؾ الض ىػ
النتػػا
فاتعار

أظ ػرت

أف ت زف ػ البيانػػات اعتػػدالو لػػذا قػػات العاح ػػة عاسػػتاداـ ا سػػالبت ا ح ػػا ية العارامترفػػة
حة فر ض الدراسة

نتائج الذراسة وتفسيرها:
ٌ -1تائر الفشض األوه وتفظريِا:
ب ػ ػػنص الض ػ ػػرض ا ؿ عل ػ ػػى أن ػ ػػ( تتااااااوا ر انيااااااة عامليااااااة للساااااالو الفو ااااااو لااااااد
الماااااراهقين مااااان طاااااالب المااااادارس المتوساااااطة ادولاااااة ال و ااااات مااااان خاااااالل اااااالث عوامااااا
فاتعػ ػ ػ ػػار هػ ػ ػ ػػذا الضػ ػ ػ ػػرض تػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػػتاداـ التحلب ػ ػ ػ ػ العػ ػ ػ ػػاملو افستدوػ ػ ػ ػػافو عطرفالػ ػ ػ ػػة الم نػ ػ ػ ػػات
ا ساس ػ ػ ػػية مػ ػ ػ ػ تػػ ػ ػػد فر المح ػ ػ ػػا ر عطرفال ػ ػ ػػة الضارفمػػ ػ ػػادس ل ػ ػ ػػدر ات أفػ ػ ػ ػراد عبنػػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػو

الس ػ ػ ػػل ؾ الت ػ ػ ػػدمبر عالبرن ػ ػ ػػام ا ح ػ ػ ػػا و SPSS
العاملو الت بد ببرنام LISREL 8.50
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انت النتا

ما بلى:
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مجلة كلية التربية ببنها

أ) التحليل العاملي االستكشافي:
أسضرت نتا التحلب العاملو افستدوافو لماليػاس السػل ؾ الض ىػ
اًت النتا

على عام عاـ احد

عػف توػعع ا ميعػان

على النح التالو:

دذوه ( )5وصفوفة االستباط بني العواون امللوٌة لمظموك الفوضوى
خمالفة األٌظىة والتعميىات اإلثاسة واإلصعاز العذواُ والتدشيب

العاون
خمالفة األٌظىة والتعميىات
اإلثاسة واإلصعاز

*2841

العذواُ والتدشيب

*2878

* دالة إح ا ينا عند مست

*2846

2 21

بتىح مف ػد ؿ  5م ػض فة افرتعػاا السػاعالة أف قػيـ معػاممت افرتعػاا بػبف الع امػ
انح رت ببف 2 78 2 21

الم نة للسل ؾ الض ى

2 21

ميع ا دالة عند مست

دذوه (ٌ )6تائر التشمين العاومي االطتلؼايف لمظموك الفوضوى
خمالفة األٌظىة والتعميىات اإلثاسة واإلصعاز العذواُ والتدشيب

العواون
االػرتاكيات

2862

2868

2873

التؼبعات

2851

2861

2879

بتىػػح مػػف ػػد ؿ  6توػػع السػػل ؾ التػػدمبر علػػى عام ػ عػػاـ احػػد انح ػػرت قػػيـ
التوععات ببف  2 51لماافة ا نظمة التعليمات  2 79للعد اف التارفت
ب) نتائج التحليل العاملي التوكيدي:
تػػـ التحال ػ مػػف

ػػدؽ البنػػاً الدػػامف أ التحتػػو لماليػػاس السػػل ؾ الض ى ػ

عاسػػتاداـ

أسػػل ت التحلب ػ العػػاملو الت بػػد  Confirmatory Factor Analysisعػػف طرف ػ ااتعػػار
نم ػ ذج العام ػ الدػػامف العػػاـ لػػد أف ػراد عبنػػة الد ارسػػة ف=  052طالػػت طالعػػة
العام ػ الدػػامف العػػاـ تػػـ افت ػراض أف مي ػ الع ام ػ
الض ى

تنتظـ ح ؿ عام
السلو
الفو و

فػػو نم ػ ذج

ا ععػػاد الضرعيػػة الموػػاهد لماليػػاس السػػل ؾ

امف عاـ احد  One Latent Factorما عالو
0.77

مخالفة اسنظمة والتعليمات

0.73

اإل ارة واإلزعاج

التالو:

22

دِ /ذى وموح عظلش الفضمي

السلوك الفوضوى لدى المراهقين بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت:
دراسة عاملية
0.84

العدوان والتخر ب

ػلن ( ) 1منورز العاون اللاوَ العاً الواسذ لمظموك الفوضوى

قػد حظػى نمػ ذج العامػ الدػامف ال احػد للسػل ؾ الض ىػ
بد

22

ما بتىح مف ال د ؿ التالو:

علػى مؤوػرات حسػف مطاعالػػة

العدد ( )115يوليــو ج(2028 )2

مجلة كلية التربية ببنها

دذوه ( )7وؤػشات سظَ املطابقة لٍىورز العاون اللاوَ الواسذ ملقياغ الظموك الفوضوى
ً
1

اطي املؤػش

قيىة املؤػش

االختباس االسصائي كاX2 2

1863

دسدات احلشية df

2

وظتوى داللة كا

2

املذى املجالي لمىؤػش
أُ تلوُ قيىة كا

2

غري دالة اسصائياً

2884

2

ٌظبة كاX2 / df 2

28342

(صفش) إىل ()5

3

وؤػش سظَ املطابقة GFI

2891

(صفش) إىل ()1

4

وؤػش سظَ املطابقة املصشح AGFI

2896

(صفش) إىل ()1

5

دزس وتوطط وشبعات البواقي RMSR

28238

(صفش) إىل ()281

6

دزس وتوطط خطأ االقرتاب RMSEA

28213

(صفش) إىل ()281

وؤػش الصذق الضائف املتوقع لمٍىورز احلالي

2849

7

ECVI
وؤػش الصذق الضائف املتوقع لمٍىورز املؼبع

2852

8

وؤػش املطابقة املعياسي NFI

2892

(صفش) إىل ()1

9

وؤػش املطابقة املقاسُ CFI

1822

(صفش) إىل ()1

12

وؤػش املطابقة الٍظيب RFI

2881

(صفش) إىل ()1

أُ تلوُ قيىة املؤػش لمٍىورز احلالي
أقن وَ ٌظريتّا لمٍىورز املؼبع

بتىح مف د ؿ  7أف نم ذج العام الدامف ال احد للسل ؾ الض ىػ
قػيـ بػد ل ميػ مؤوػرات حسػػف المطاعالػة حبػػ ،إف قيمػة ػا

0

قػد حظػى علػى

بػػر دالػة اح ػػا ينا

قيمػة مؤوػػر

ال د ؽ ال از د المت ق للنم ذج الحالو نم ذج العامػ الدػامف ال احػد أقػ مػف نظبرت ػا للنمػ ذج
الموػػع

أف قػػيـ عاليػػة المؤو ػرات قعػػت فػػو المػػد الم ػػالو لد ػ مؤوػػر ممػػا بػػدؿ علػػى مطاعالػػة

النم ذج ال بد للبيانات م ى افاتعار عزت عبدالحمبد 371 - 372 0228
ال ػػد ؿ الت ػػالو ب ى ػػح تو ػػععات الع امػ ػ الضرعي ػػة المو ػػاهد ا عع ػػاد الضرعي ػػة عالعامػ ػ
الدامف العاـ السل ؾ الض ى
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دراسة عاملية

دِ /ذى وموح عظلش الفضمي

دذوه ( )8تؼبعات العواون الفشعية املؼاِذة (األبعاد) بالعاون اللاوَ العاً (الظموك الفوضوى)
اخلطأ املعياسي

قيىة

وظتوى

العواون املؼاِذة

لتقذيش التؼبع

(ت)

الذاللة

1

خمالفة األٌظىة والتعميىات

2871

2822

3889

2821

3

اإلثاسة واإلصعاز

2881

2815

5888

2821

3

العذواُ والتدشيب

2878

2812

4876

2821

ً

التؼبع

(أبعاد الظموك الفوضوى)

بتىح مف د ؿ  8أف
 2 21مما بدؿ على

التوععات أ معاممت ال ػدؽ دالػة اح ػا ينا عنػد مسػت

دؽ مي ا ععاد الضرعية لمالياس السل ؾ الض ى

أ أف التحلب ػ العػػاملو الت بػػد قػػدـ دلػػيمن ق ي ػان علػػى
ل ػػذا المالي ػػاس أف الس ػػل ؾ الض ىػ ػ
الضرعية ال م ،للسل ؾ الض ى

عع ػػار ع ػػف عامػ ػ

ػػدؽ البنػػاً التحتػػو أ الدػػامف

ػػامف ع ػػاـ اح ػػد بن ػػتظـ ح ل ػػ( ا عع ػػاد

بذلؾ بتحال فرض الدراسة

يم ػػف تضسػػبر هػػذ النتب ػػة فػػى ى ػ ً

ػ د ع ام ػ مسػػتاللة عػػف طرف ػ التحلب ػ العػػاملو

افستدوػػافو ػػـ التحالػ مػػف هػػذ الع امػ عاسػػتاداـ التحلبػ العػػاملو الت بػػد

الػػذ أسػػضر عػػف

د عام عاـ تت م ح ل( هذ الع ام ؛ أ أن( يم ف الال ؿ عػاف السػل ؾ الض ىػ
حد ما ع

ر مستاللة

يعمػ إلػى

ل ا تس ـ فو عام عاـ احد

ٌ -2تائر الفشض الجاٌى وتفظريِا:
ب ػػنص الض ػػرض ال ػػانى عل ػػى أن ػػ( "ال توئاااد اااروق اااروق دالاااة احصااااصياو ااا السااالو
الفو ااو ت عااو لنااوع الئاانس ذكااور – اناااث) لااد الم اراهقين ماان طااالب الماادارس المتوسااطة
ادولة ال و ت"

للتحال مف

قيمػػة ت للسػػل ؾ الض ى ػ

حة هذا الضرض فالد تـ حسػات المت سػطات افنح ارفػات المعيارفػة
لػػد الم ػراهالبف مػػف طػػمت المػػدارس المت سػػطة بد لػػة الد فػػت مػػف

ال نسبف ما ه م ىح عال د ؿ التالى:
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مجلة كلية التربية ببنها

دذوه ( )9املتوططات واالحنشافات املعياسية وقيىة "ت" لذاللة الفشوق بني وتوططات
دسدات أفشاد العيٍة تبعاً لٍوع اجلٍع (ركوس – إٌاخ) يف الظموك الفوضوى8
ٌوع

الظموك الفوضوى

ُ

ً

ع

ركوس

132

19893

3814

إٌاخ

122

12852

1871

ركوس

132

23892

2859

إٌاخ

122

17845

5856

ركوس

132

22846

1872

إٌاخ

122

13852

2832

ركوس

132

66831

4862

إٌاخ

122

43845

6844

اجلٍع

خمالفة األٌظىة والتعميىات
اإلثاسة واإلصعاز
العذواُ والتدشيب
الذسدة اللمية

قيم ػ ػػة ت ال د لي ػ ػػة عن ػ ػػد مس ػ ػػت

دسدة

قيىة

وظتوى

احلشية

"ت"

الذاللة

248

22892

دالة

248

11893

دالة

248

35811

دالة

248

32841

دالة

 2 21لدفل ػ ػػة الط ػ ػػرفبف = 0 57؛

عن ػ ػػد مس ػ ػػت

 2 25لدفلة الطرفبف = 1 96

ػ د فػػر ؽ دالػػة إح ػػا ينا فػػى السػػل ؾ الض ى ػ
بتىػػح مػػف ػػد ؿ 9
مػػف طػػمت المػػدارس المت سػػطة بد لػػة الد فػػت تر ػ إلػػى لن ػ ع ال ػػنس ذ ػ ر – إنػػا ،ل ػػالح
بػػبف الم ػراهالبف

الػػذ ر حبػػ ،انػػت قيمػػة ت دالػػة عنػػد مسػػت فو 2 21؛  2 25فػػى أععػػاد السػػل ؾ الض ى ػ
در تػػ( الدلي ػػة ل ػػالح ال ػػذ ر مم ػػا يو ػػبر إلػػى أف ال ػػذ ر م ػػف المػ ػراهالبف م ػػف ط ػػمت الم ػػدارس

المت سطة بد لة الد فت باتلض ف عف ا نا ،فو سل

ـ الض ى

نرفض الضرض ال ضر

تتضػ هػذ النتب ػػة مػ نتػا
ت ػ ػػر

فرف ػ ػػدرفؾ )2004

Fredrik,

ببرمػػاف )& Bierman, 2010

 0215التػػو أظ ػػرت
تاتلد هذ النتب ة م نتا
التى أوارت نتا

ما إلى

د ارسػاتُ :ملتبنػ
&

عالتالو نالب الضػرض البػدب

آاػرفف )(Molteno et al., 2001

 (Terhiأحم ػ ػػد أب زف ػ ػػد  0227ل و ػ ػػماف

 (Lochmanآمػػاؿ عبػػدالم لى  0212ر ػػداً نعيسػػة

ػ د فػػر ؽ فػػو السػػل ؾ الض ى ػ

بػػبف ال نسػػبف ل ػػالح الػػذ ر ببنمػػا

دراستو :س اـ أب عيطػة 0225

سػ بر التػ

د فر ؽ ببف الذ ر ا نا ،فى السػل ؾ الض ىػ

آاػرفف 0210

ل ػالح ا نػا،
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السلوك الفوضوى لدى المراهقين بالمرحلة المتوسطة بدولة الكويت:
دراسة عاملية
د ارسػة :سػتب ارت ) (Stewart et al., 2010التػػو

مػا تتنػاقض هػذ النتب ػػة أيىػنا مػ نتػػا
د فر ؽ فو السل ؾ الض ى
أظ رت عدـ

ببف ال نسبف

تػػر العاح ػػة أف أسػػعات ػ د فػػر ؽ دالػػة إح ػػا ينا بػػبف ال نسػػبف الم ػراهالبف مػػف طػػمت
الم ػػدارس المت س ػػطة بد ل ػػة الد ف ػػت ف ػػو الس ػػل ؾ الض ىػ ػ ل ػػالح ال ػػذ ر يم ػػف أف بر ػ ػ إل ػػى

طبيعة بنية الطمت الذ ر ال سمية النضسية اف تماعية التى تاتلد ااتمفنا ليان عف ا نا،
مما بزفد مف حػد
فالذ ر لدي( الال الاو نة العند أما ا نى فلدب ا الىعد النع مة الا

السل ؾ الض ى

ما أف طبيعة الافػة الم تمػ الدػ فتى التػو

لد الذ ر أد ر مما لد ا نا،

ترتت على الذ ر الموار ة الضعلية فػو ا نوػطة المناسػعات اف تماعيػة ال الافيػة تزفػد مػف أوػ اؿ

السل ؾ الض ى لدي( ربما ي ف أيىنا عسبت يات ععض ا عػاً عػف أُسػرهـ فػو فتػرات الػد اـ
العم مما بؤد إلى تمرد ععض ا بناً على التا بر ا ن فتتعػدد لػد الضػرد مظػاهر السػل ؾ
الض ى ػ متالبػػدنا عػػالتض بر السػػلبو الػػذ بػػر أف ماالضػػة ا نظمػػة التعليمػػات ا ػار ا زعػػاج
السل ؾ العد انى التارفت مظ نار للر لة التعاهى

ٌ -3تائر الفشض الجالح وتفظريِا:

ب ػػنص الض ػػرض ال ال ػػ ،عل ػػى أن ػػ( "ال توئاااد اااروق اااروق دالاااة احصااااصي وا ااا السااالو
الفو اااو ت عااا وا للصااا الدراسااا الساااا – التاسااا ) لاااد الماااراهقين مااان طاااالب المااادارس
المتوسااااطة ادولااااة ال و اااات" للتحال ػ ػ مػ ػػف ػ ػػحة هػ ػػذا الضػ ػػرض فالػ ػػد تػ ػػـ حسػ ػػات المت سػ ػػطات
لد المراهالبف مف طػمت المػدارس المت سػطة

افنحرافات المعيارفة قيمة ت للسل ؾ الض ى

بد لة الد فت عال ضبف الدراسببف ما ه م ىح عال د ؿ التالى:

دذوه ( )12املتوططات واالحنشافات املعياسية وقيىة "ت" لذاللة الفشوق بني وتوططات
دسدات أفشاد العيٍة تبعاً لمصف الذساطى (الظابع – التاطع) يف الظموك الفوضوى8
الظموك الفوضوى
خمالفة األٌظىة والتعميىات
اإلثاسة واإلصعاز
العذواُ والتدشيب
الذسدة اللمية
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الصف
الذساطى
الظابع
التاطع
الظابع
التاطع
الظابع
التاطع
الظابع

ُ

ً

ع

121
129
121
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قيم ػػة ت ال د لي ػػة عن ػػد مس ػػت
لدفلة الطرفبف = 1 96

بتىح مف د ؿ 12

129

5833

72851

عن ػػد مس ػػت

 2 21لدفل ػػة الط ػػرفبف = 0 57؛

ػ د فػر ؽ دالػة إح ػا يان فػى السػل ؾ الض ىػ

2 25

بػبف المػراهالبف

م ػػف ط ػػمت الم ػػدارس المت س ػػطة بد ل ػػة الد ف ػػت تر ػػ إل ػػى ال ػػد الد ارس ػػى الس ػػاع – التاسػ ػ
ل ػػالح طػػمت ال ػػد التاس ػ
أععػاد السػػل ؾ الض ىػ

حبػػ ،انػػت قيمػػة ت دالػػة عنػػد مسػػت فو 2 21؛  2 25فػػى

در تػػ( الدليػػة ل ػػالح طػمت ال ػػد التاسػ

ممػػا يوػػبر إلػػى أف طػػمت

ال ػد الد ارسػػى التاسػ عالمػػدارس المت سػػطة بد لػػة الد فػػت باتلضػ ف عػػف أقػران ـ عال ػػد السػػاع
فو سل

ـ الض ى

عالتالو نالب الضرض البدب

نرفض الضرض ال ضر

لػػـ ت ػػد العاح ػػة – فػػى حػػد د إطمع ػػا  -مػػا بؤفػػد أ ُيعػػارض هػػذ النتب ػػة مػػف د ارسػػات
عح  ،ساعالة فيما بتعل عالضر ؽ فى السل ؾ الض ىػ تععػان لل ػد الد ارسػى لػد المػراهالبف مػف
طمت المدارس المت سطة أ عا مرحلة تعليمية أار
ت ػ ػ ػػر العاح ػ ػ ػ ػة أف
السػ ػ ػػاع – التاسػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػ ػ د ف ػ ػ ػػر ؽ دال ػ ػ ػػة إح ػ ػ ػػا ينا ب ػ ػ ػػبف ط ػ ػ ػػمت ال ػ ػ ػػضبف الد ارس ػ ػ ػػببف

عالم ػ ػ ػػدارس المت س ػ ػ ػػطة بد ل ػ ػ ػػة الد فػ ػ ػػت ف ػ ػ ػػو الس ػ ػ ػػل ؾ الض ىػ ػ ػ ػ

ط ػ ػػمت ال ػ ػػد التاسػ ػ ػ ُيع ػ ػػد نتب ػ ػػة معال ل ػ ػػة منطالي ػ ػػة حب ػ ػػ ،تاتل ػ ػػد

ػ ػػضات طال ػ ػػت ال ػ ػػد

السػ ػػاع المت سػ ػػك عػ ػػف الا ػ ػػا ص التػ ػػو بتمبػ ػػز ب ػ ػػا طالػ ػػت ال ػ ػػد التاس ػ ػ
م ػػف حبػػػ ،طبيعػػػة الد ارسػػػة

المػ ػ ػ ػ اد ع ػ ػ ػػددها در ػ ػ ػػة

ػ ػػع بت ا التعمػ ػ ػ فب ػ ػػا فطال ػ ػػت ال ػ ػػد التاسػػ ػ يع ػ ػػيش مرحل ػ ػػة ػ ػػد

ػ ػػععة مالارن ػ ػػة عطال ػ ػػت

ػ ػ ف أنػػػ( مالب ػ ػ علػ ػػى امتحػػػاف هػػػاـ فػ ػػو آاػػػر السػ ػػنة الد ارسػ ػػية

الىضك علي( مف قب ا ه

المت سػ ػػك هػ ػػذا

ػػػذا التعػػػابف فػ ػػو العم ػػر الػ ػػتمؤـ م ػ ػ المنػػػاخ الد ارسػ ػػو أمػ ػػا مػ ػػف

حب ػ ػ ػػ ،طبيع ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػو ت ػ ػ ػػدؿ عل ػ ػ ػػى افا ػ ػ ػػتمؼ ف ػ ػ ػػو محتػ ػ ػ ػ
ال ػػػد السػػػاع

ل ػ ػ ػػالح

عالتػ ػػالو ي ػ ػ ف

المعلمبف أد ر مما ه علي( لد طالت ال د الساع

مػػا تر ػ العاح ػػة هػػذ النتب ػػة أيى ػنا إلػػى التعػػابف فػػو العمػػر بػػبف طالػػت ال ػػد السػػاع
التاس ػ المت سػػك فمػػف المنطالػػو أف طالػػت ال ػػد التاس ػ أدبػػر سػػنان مػػف طالػػت ال ػػد السػػاع
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هػػذا مػػا ب علػػ( أد ػػر حساسػػية لمرحلػػة المراهالػػة التػػى ببػػد

أد ػػر ع ػػبية تػ ت نار ت ػػدر منػػ(

سػل يات ف بتالبل ػا م تمعػ( حبػ ،يمارسػ ف سػل يات بػر مر عػة عضػرض فػرض ذات ػـ فػو
الم تم المدرسى الذ يعيو ف في( تحالب مطالب ـ

توصيات تربوية وبحوث مقترحة:
الدراسة تضسبرها يم ف تالديـ م م عة مف الت

فو ى ً نتا

يات العح  ،ما بلو:

 -1ىر ر التادبد على أهمية عم المرود النضسو فى تال و ا سػعات الضعليػة التػو تالػد الػد
السل ؾ الض ى
بؤد إلى ال

عدـ افنوضاؿ عػا عراض الظػاهر للموػ مت السػل ية عوػ
ؿ إلى الحل ؿ العم ية المناسعة للسل ؾ الض ى

عو

سرف

عػاـ ممػا
فعاؿ
ّ

 -0عمػ ربػك تدامػ بػبف المدرسػة المنػزؿ مػف أ ػ تىػافر ال ػ د المدرسػية ا سػرفة مػف
معلمػبف مروػدبف نضسػببف أ ليػاً أمػ ر فػو التعامػ مػ الحػافت التػو ت ػدر فب ػا سػل يات
ف ى ية

 -3الت

ػػية ععالػػد مػػؤتمر طنػػى م تم ػ مدرسػػى عػػم سػػل ؾ ف ى ػ

لدافػػة الم ارح ػ التعليميػػة

لت ػػامبف مس ػػتالب المتعلم ػػبف تحالبػ ػ أق ػػى ق ػػدر مم ػػف م ػػف افم ػػف النضس ػػى ل ػػدب ـ اا ػػة
عالمرحلة المت سطة
 -2الت س ػ ف ػػو د ارس ػػة الس ػػل ؾ الض ى ػ
بد لة الد فت

ل ػػد عبن ػػات متن ع ػػة مػػف ماتل ػػد الم ارحػ ػ التعليمي ػػة

 -5دراسة الع ام المؤ ر فو السل ؾ الض ى
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المــــــراجـــع
أحمػػد دمحم أب زفػػد  0227السػػل ؾ الض ىػ

عمقتػػ( بػػععض المتضبػرات النضسػػية لػػد عبنػػة مػػف

افطضػػاؿ المتالض ػػبف عالليػ ػنا الال ػػابلبف لل ػػتعلـ ف ػػى المرحل ػػة العمرف ػػة م ػػف  10 – 9س ػػنة
مػػد فعاليػػة التػػدا العم ػػى فػػى اضىػػ( رساااالة دكتاااورا

ليػػة التربيػػة

امع ػػة

حل اف.
ل ػػد تممب ػػذ

آم ػػاؿ دمحم عب ػػدالم لى  0212م ػػد فاعلي ػػة برن ػػام للح ػػد م ػػف الس ػػل ؾ الض ىػ ػ
مرحلة التعليـ ا ساسى مئلة عالم التربية 212 – 223 26 15

ابر عبد الحمبد ابر عمً الػدبف دمحم ضػافو  1993معئام علام الانفس والطاب النفساي
ج 6الالاهر  :دار الن ىة العربية
حسػػف إدرفػػس ال ػػمبلى  0212فاعليػػة برنػػام إروػػاد عالمنػػى انضعػػالى فػػى اضػػض السػػل ؾ
الض ى ػ
دكتورا

لػػد عبنػػة مػػف طػػمت المرحلػػة ال ان يػػة عمنطالػػة ػػازاف التعليميػػة رساااالة
لية التربية

امعة أـ الالر .

ر ػػداً علػػى نعيسػػة  0215السػػل ؾ الض ى ػ
لػػد عبنػػة مػػف طلعػػة ا ؿ ال ػػان

عمقتػػ( عمسػػت

افنتمػػاً ا سػػر

المدرس ػػى

مئلااة اتحاااد الئامعااات العربيااة للتربيااة وعلاام

النفس 152 – 102 3 13
سػ اـ أب عيطػػة  0225الرعايػػة ال الديػػة السػػل ات افنضعاليػػة اف تماعيػػة لػػد
فػػو المػػدارس الح ميػػة عمنطالػػة عمػػاف الدبػػر

الطلعػػة

مئلااة ئامعااة دمشااق 10

058 – 019 1
س ػ اـ أب عيطػػة آفً الوػػمابلة  0217فاعليػػة ا روػػاد ال معػػى المسػػتند إلػػى العػػمج ال ػػدلى
الس ػػل ى ف ػػى اض ػػض افندفاعي ػػة الس ػػل ؾ التارفب ػػى ل ػػد طالع ػػات ال ػػد العاو ػػر

المئلة اسردنية
ُس بر ممد ح الت
الض ىػ

العلوم التربوية 228 – 233 2 13

فؤاد عبد الا الد

ابػراهيـ الزرفالػات  0210العمقػة بػبف مسػت

الم ػارات اف تماعيػة لػد الطلعػة مئلاة كلياة التربياة

السػل ؾ

امعػة بن ػػا 03

182 – 151 1 90
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ى يحى بف دمحم بف ىػ يحى أحمػد دمحم أب زفػد  0216السػل ؾ الض ىػ
ا عاقػػة الض رفػػة المػػدم بف
امعة الزقازف

لػد التممبػذ ذ

بػػر المػػدم بف مئلااة التربيااة الخاصااة

ليػػة التربيػػة

137 – 76 15

عػػزت عبدالحمبػػد حسػػف 0228

اإلحصاااا المتقاادم للعلااوم التربويااة والنفسااية واإلئتماعيااة:

تطايقاات اساتخدام ارناامي ليازرل  LISREL 8.8بن ػا :دار الم ػطضى للطعاعػة
التر مة

علػى مػاهر اطػػات 0228

القيااس والتقااويم ا العلااوم النفساية والتربويااة واالئتماعيااة ا

 7الالاهر  :م تعة افن ل الم رفة
فػؤاد الب ػػى السػػبد  0228علاام الاانفس اإلحصاااص ولياااس العقا ال شاار

الالػػاهر  :دار الض ػػر

العربى
م د دمحم الدس قى  0212الا ا ص السي مترفة لمالياس تالدبر أعػراض اىػطرات السػل ؾ
الض ىػ ػ

ل ػػد ف ػػات عمرف ػػة ماتلض ػػة المئلاااة المصااار ة للدراساااات النفساااية 02

52 – 1 85
م د دمحم الدس قى  0215ا طراب السو الفو و
لبػ ػػد دمحم عمػ ػػار سػ ػػعد رفػ ػػاض البب ػ ػ مى

الالاهر  :دار

انا للنور الت زف

و ػ ػرفف عبػ ػػدال هات أحمػ ػػد  0216فاعليػ ػػة برنػ ػػام

إروػػاد فػػى اض ػػض السػػل ؾ الض ىػ ػ

د ر فػػى تنميػػة المسػ ػ لية اف تماعيػػة ل ػػد

طمت امعة الطا د مئلة اإلرشااد النفسا

مر ػز ا روػاد النضسػى

امعػة عػبف

ومس 50 – 1 28
لبػػد م سػػى الال ػػاص  0220فاعليػػة برنػػام إروػػاد

معػػو فػػو اضػػض السػػل ؾ الض ى ػ

لػ ػػد طلعػ ػػة ال ػ ػػد العاوػ ػػر ا ساسػ ػػو فػ ػػو مدرسػ ػػة ح ػ ػ ار الوػ ػػاملة للبنػ ػػبف رسااااالة
مائستير ال امعة ال اومية ا ردف
ياسبف هانى الالرالة  0215السل ؾ الض ىػ
عم ارات الت ا
العليا
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Disruptive Behavior among adolescents in the middle
stage in the State of Kuwait: a Factorial Structure
study
Summary
The present study aimed at identifying the Factorial Structure of
Disruptive Behavior and identifying differences in Disruptive Behavior
by gender (male and female) and grade 7-9 among adolescents of middle
school students in Kuwait. To achieve these goals, the researcher
constructed a measure of Disruptive Behavior and applied it to a sample
of (250) students of the seventh and ninth grades of both sexes in the
middle schools in Hawalli Governorate in Kuwait after verifying its
validity and stability. The researcher used statistical methods such as
averages and standard deviations, T test, exploratory and empirical
analysis using LLSER 8.8, and Amos 4.01 to verify the hypotheses. The
study found the following results:
1- The Disruptive Behavior of adolescents in the intermediate stage
in Kuwait is a general latent factor around which the three
observed factors are organized.
2- There are no statistically significant differences in Disruptive
Behavior by gender (male and female) and grade (7-9) among
middle school students.
Keywords: Disruptive Behavior - Adolescence - Factorial Structure.
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