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 Hashem84775@yahoo.com:   ال��يد �لك��و�ي للباحث الرئ�س1  

  :امل��ص

%ب امل#ــ" �ـدفت �ــذه ب .ــ- معا�ـد مؤســسة التـد اسـة التعــرف إ7ـ6 تــوجس �تـصال لــدى املتـد ر الد ر ر
تبــاطي، ولتحقيــق أ�ـــداف  اســة املــنDE الوصـــفي � ، واســـتخدمت الد روعالقتــھ بالــسلوك الفوضــو ر ي
اســة تـــم اســـتخدام مقيـــاس تـــوجس �تـــصال امل�ــ�جم، ومقيـــاس الـــسلوك الفوضـــو الـــذي قـــام  يالد ر

اسة من الباحثان بتطو%ره، وتSو اسة امليدانية من رنت عينة الد ب من ) 377(رتSونت عينة الد رمتد
دنيـــــة ال_اشـــــمية عـــــام  a ـــة ـــ" .ـــــ- اململكــ %ب امل#ــ ـــل مـــــن طلبـــــة مؤســـــسة التـــــد ـــة املتمثــ اســ رمجتمـــــع الد ر ر

اســة إ7ــ6 أ�ـــم النتــائج، )2021( ىوجــود مـــستو : روnعــد التحقــق مـــن صــدق aداة وثباijــا توصـــلت الد
جـــود متوســـط .ـــ- تـــوجس �تـــصال  دن، و a -ـــ. %ب امل#ـــ"  pqن .ـــ- معا�ـــد مؤســـسة التـــد ولـــدى املتـــد ر ر ر

دن  a -ب امل#ـ" .ـ% pqن .ـ- معا�ـد مؤسـسة التـد رمستو منخفض .- الـسلوك الفوضـو لـدى املتـد ر ر ي ى
تبــاط بــpن saعــاد الفرعيــة ملقيــاس تــوجس �تـــصال  اســة أن معظــم معــامالت � ركمــا وأظ_ــرت الد ر

ييــــة ملقيــــاس الــــسلوك الفوضــــو واملقيــــاس كSــــل yانــــت ســــالبة ودالــــة واملقيــــاس كSــــل وsaعــــاد الفرع
تبـاط بـpن sعــدي  ُإحـصائيا، مـا عـدا معامـل � ر

ً
؛ إذ بلغــت )�حتيـال والـسرقة، التواصـل مـع {خـر%ن(

و�ـــ- قيمـــة غpـــ� دالــة إحـــصائيا) 0.032(قيمتــھ 
ً

ة إعـــداد .  اســـة بـــضر روqنـــاء ع�ـــ6 النتــائج أوصـــت الد ور
%�يـــة .ـــ- مؤســـسة ا %ب امل#ـــ" ijـــدف لتنميـــة قواعـــد التفكpـــ� العقال�ـــي و�يجـــاnي لـــدى ربرنــامج تد رلتـــد

%�iم ع�ـــ6 أســاليب التفكpــ� �يجابيـــة واملنطقيــة pqن ف�iــا، وذلــك مـــن خــالل تــد راملتــد  وإعــداد بـــرامج .ر
ب كيفية ��تمام بالتواصل من خالل خطوات م�سلسلة ومنظمة %�ية �ع�" بتعليم املتد رتد  .ر

%ب امل#"توجس �ت:  ال>لمات املفتاحية    .يالسلوك الفوضو، رصال، معا�د مؤسسة التد
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ABSTRACT: 

This study aimed to figure out the communication apprehension of the 
trainee in the institutes of the Vocational Training Corporation and its 
relation to the disruptive behavior. The study adopted the correlational, 
descriptive approach. To achieve the objectives of the study, the 
translated version of the communication apprehension scale was used 
in addition to the disruptive behavior scale developed by the 
researcher. The sample of the field study consisted of (377) trainees 
from the study population represented by the students of the 
Vocational Training Corporation in the Hashemite Kingdom of Jordan 
in (2021). After verifying the validity and stability of the tool, the 
study concluded that: a medium level for the communication 
apprehension among the trainees in the institutes of the Vocational 
Training Corporation in Jordan and a low level in the disruptive 
behavior of the trainees at the institutes of the Vocational Training 
Corporation in Jordan. The study also showed that most of the 
correlation coefficients between the sub-dimensions of the 
communication apprehension scale and the scale as a whole and the 
sub-dimensions of the disruptive behavior scale and the scale as a 
whole were negative and statistically significant, except for the 
correlation coefficient between two dimensions (fraud, theft, and 
communication with others) since its value was (0.032), which is not a 
statistically significant value. Based on the results, the study 
recommends the need for setting a training program at the Vocational 
Training Corporation that aims to develop the rules of the rational and 
positive thinking among the trainees through training them on positive 
and logical thinking methods and preparing training programs that 
teach the trainee how to take care of the communication through 
sequential and organized steps. 

Keywords: Communication Apprehension, Vocational Training 
Corporation Institutes, Disruptive Behavior. 
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  :املقدمة

�عت�ـــ� التعلـــيم مـــن الرyـــائز امل_مــــة ال�ـــ" يـــتم �عتمـــاد عل�iـــا .ــــ- ا��تمعـــات مـــن أجـــل بنــــاء 
نمؤســساijا مــن خــالل أعــداد ا��ــر%جpن الــذين يتمتعــو بثقافــة ومعلومــات تمكــ�iم مــن العمــل ع�ــ6 

ــــار الـــــسلبية للنــــــوا�- ــــسpن بلــــــدا�iم وتخليـــــص_ا مــــــن {ثــ .  �قتـــــصادية و�جتماعيــــــة والــــــسياسيةتحـ
لياتھ ع�6 عاتق ا��_ات الرسمية .-  س وا��امعات رك�pة �ذا �عداد الذي تقع مسؤ وو�شSل املدا ر

ة ال��بية والتعليم ا را��Sومات ال�" تمثل_ا و س . ز رأن املت�بع ألنظمة وآليات التعليم ال�" ت�تج_ا املدا
جة وا �ة بإعداد الطلبة ل��صو ع�6 العلوم النظر%ة وا��امعات يجد أن �ذه aنظمة ijتم ب لد ر

  ..- ا��االت ا��تلفة

ون�يجة للضعف ا��اصل .- صفوف ا��ر%جpن من ا��امعات .- مجاالت تطبيق العلوم 
%ب . وك£ـ�ة أعـداد ا��ــر%جpن مـن ا��امعــات تـات ا��_ــات املعنيـة إ�ــشاء مراكـز ijــتم بمجـاالت التــد رأ ر

لتطبيـق العم�ـ- ملـا يـتم تلقيـھ مـن علـوم نظر%ـة .ـ- ا��امعـات النظاميـة تمكـن امل#" املتنوعة، ¤iدف ا
و�ـــدف أخــر يفـــتح ا��ــال أمـــام . املن�ــسبpن فيــھ مـــن اســتخدام �ـــذه العلــوم .ـــ- مجاالijــا الــ¥�يحة

ب م_نيــــة .ــــ- مجــــاالت  ات تــــد رامل�ــــسرpqن وذلــــك بإعطــــا¨iم فــــرص �لتحــــاق بــــاملراكز ال�ــــ" تقــــدم دو ر
ق يحتاج_ا سو العمل، وتخرج املن�سبpن ف�iا من حالة البطالـة وتمكنـھ متنوعة، ثم اك�ساب حرفة

ا م_مـا .ـ- التنميـة �قتـصادية و%حـسن مـن  %ب امل#" دو من ا��ياة الكر%مة، إذ يلعب خر%جوا التد
ً ً

ر ر
دخـل الفــرد وªــساعد ا��ــر%ج ع�ــ6 تطـو%ر ذاتــھ وخ��اتــھ، و%خفــف مــن �ـسبة البطالــة ال�ــ" �عــا�ي م�iــا 

  .لعالممعظم مجتمعات ا

ــــادل كميـــــات  ــــل و�تـــــصال مـــــن أســـــس ا��يـــــاة اليوميـــــة فـــــنحن ن�بـ ـــ� عمليـــــة التواصـ و�عت�ــ
ونوعيـــات  ـــ�مة مـــن البيانــــات واملعلومـــات، فمـــن الــــسؤال عـــن aحـــوال إ7ــــ6 تبـــادل املـــشاعر ونقــــل 
ة ع�6 إنجاز  رaفSار واستعراض aخبار وتناقل وج_ات النظر وتوف�p املعلومات والرقابة، وأن القد

يأمـــا aفــراد مــن ذو التـــوجس �تــصا7- العـــا7- . اف تتوقــف ع�ـــ6 كفــاءة التواصــل بـــpن aفــرادa�ــد
ا موثوقــا  ي��yــو انطباعــا ســ�ئا عنــد {خــر%ن و�ــم أقــل مــصداقية وجاذبيــة، كمــا أ�iــم ل�ــسوا مــصد
ً ً ً ً

ر ن
ijم ع�ــ6 �تــصال بكفــاءة كمــا أن املتــصل ا��يــد ي�ــ�ك ا رللمعلومــات         يــرتبط إيجابــا بقــد

ً
ا  نطباعــ
ً

حسنا لدى {خر%ن 
ً

.( Lin, 2012)  

نكمـــا أن ²aـــ�اص ذو تـــوجس �تـــصال العـــا7- يSـــو لـــد±iم مخـــاوف مـــن إجـــراء عمليـــة  ي
لاتـــصال مـــع {خـــر%ن وا��تمـــع بطر%قـــة تفـــو فكـــرة مـــا يمكـــن ا��ـــصو عليـــھ مـــن مSاســـب .ـــ- حالـــة  ق

تــــائج ومــــشاعر نأجــــراء �تــــصال .ــــ- مواقــــف محــــددة، ان مثــــل �ــــؤالء ²aــــ�اص يتوقعــــو حــــدوث ن
نسلبية من �تصال،  لذا فإ�iم يتجنبو �ذا �تصال بقدر �مSان أو �عانو من مشاعر مختلفة  ن

  .(McCroskey,1977)أو سلوكيات فوضو%ة عندما يج��ون ع�6 إجراء عملية �تصال مع {خر%ن 

ـــــ" شــــــغلت {بــــــاء واملعلمـــــــpن  ــــطرابات الــــــسلوكية ال�ـ يوªعــــــد الــــــسلوك الفوضــــــو مــــــن �ضـــ
قلباحثpن .- علم النفس ملـا �ـس�بھ مـن مـشكالت �عـو التوافـق مـع الب�ئـة، و�ـو أحـد �ضـطرابات وا

ــــار  ـــــا�ي م�iــــــا الــــــصغار والكبــ ــــد ا��ميــــــد، (الــــــسلوكية ال�ــــــ" �عـ %ــــــد وعبــ ، و%أخــــــذ الــــــسلوك )2015زأبــــــو 
عــاج  زالفوضـو أشـSاال متعـددة داخـل املؤسـسة التعليميـة يتج�ــ6 ذلـك .ـ- حـاالت مـن الفوÂـÀÁ و�

ً ي
ªش وال�ــــ" تــــؤثر ســــلبا ع�ــــ6 ا��ــــيط �جتمــــاÃ- وال�ــــشو

ً
ـــpن( ، كمــــا أن �ــــذه ){بــــاء، والــــزمالء، واملعلمـ

aشــــSال يمكــــن أن تحــــدث خلــــال .ــــ- الوظــــائف �جتماعيــــة وyaاديميــــة وامل_نيــــة، و�نــــاك عــــدد مــــن 
ً

املــشكالت ال�ـــ" تنـــدرج تحـــت �ــذه aشـــSال تتـــضمن ال�ـــش�ت وال�ــشاط الزائـــد والعـــدوان والتخر%ـــب 
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عــــاج {خــــر%ن وال�ــــشوªش، والــــشغب وخــــر القواعــــد واملعــــاي�p ال��بو%ــــة و�جتماعيــــة و�غاظــــ قة، وإ ز
  . وامل_نية

أوال
ً

  توجس �تصال: 

دو  نركــز البــاحثو أمثــال yــل نمــن موشــ�p وyــا و ليــث ) (Moshiri & Cardon, 2014ري
(Leath, 2019) 6ـ�أثــر قلــق ي لعــدة عقـود ع�ــ6 التواصـل الــشفو واملكتـوب، وyــان معظـم تركpــ��م ع

ة ع�ــــ6 �تــــصال . وخــــوف الفــــرد مــــن التواصــــل و�تــــصال وع�ــــ6 ســــلوك الفــــرد �تــــصا7- رو�عــــد القــــد
 -Ã6 املستو �جتما�ىأساسا للنجاح .- بناء العالقات أو املشاركة .- ال�شاطات سواء أyان ذلك ع ً

pqن بمـــشار. أو .ـــ- مSـــان العمـــل أو .ـــ- ا��يـــاة اليوميـــة العاديـــة �م رفالتواصـــل �ـــسمح للمتـــد ركة أفSـــا
�م، وqالتــا7- تأســ�س لف_ــم مــش��ك بــpن الطـــرفpن . روانفعــاالijم مــع {خــر%ن وف_ــم انفعــاالijم وأفSــا

ًولكـن sعـض aفـراد يخـافو مـن �تـصال أك£ـ� مـن غpـ��م، سـواء أyـان �ـذا �تـصال شـفو%ا أو مـن  ن
ب العامـــة ، و�ـــذا ا��ـــوف أو التـــوجس مـــن �تـــصال يـــضر با��وانـــ)DeVito,2016(خــالل املالمـــسة 

  .ال�" يقوم عل�iا �تصال وم�iا التعب�p عن الرأي، وتSو%ن الصداقات وغ�p�ا

ل أو اللقــــــــاءات أو التحــــــــدث .ــــــــ-  ــــة كمقــــــــابالت العمــــــــ ـــن املواقــــــــف �جتماعيــــ ـــد مـــــ أن العديـــــ
ناجتماعات عامة ت�س�ب بتوجس �تصال ألن املتحدث �عتقد أنھ سيSو عرضة ل��كـم والتقـو%م 

 ,Machell, Blalockن أو ²aــــ�اص {خــــر%ن الــــذين يتواصــــل مع_ــــمالــــذي يقــــوم بــــھ املــــشا�دو
Kashdan & Yuen, 2016) .( ل وثيـق بالفعاليــة الذاتيــةSــشs ــ6 �تــصال تـرتبط�ة الفـرد ع رإن قــد

د الفعــل الـــذا�ي sعيــدا عـــن أحSـــام {خــر%ن  ة ع�ـــ6 مراقبــة الـــذات وا��كــم الـــذا�ي و ًوالقــد ر  ,Grezر
Valcke, & Roozen, 2014) .(يقـــود إ7ــ6 خ�ــ�ات إيجابيـــة، والرغبــة .ــ- العمـــل فالت ×Øواصــل النــا

%ـادة الفعاليـة الذاتيـة سـة، و زواملما اسـات حـو تـوجس �تـصال و.ـ- . ر لوقـد أجر%ـت العديـد مـن الد ر
لســـياقات مختلفــــة م�iــــا الغرفــــة الـــصفية والتفاعــــل والتSامــــل �جتمــــاÃ- وم�iـــا القبــــو مــــن {خــــر%ن 

ة ع�6 تSو%ن aصدقاء و.- م   ).(Orij & Odom, 2015لجال املقابالت ل��صو ع�6 وظيفة ما روالقد

سـSي  أن أســاس تـوجس �تــصال �ــو ) (McCroskey, 1977وو.ـ- �ــذا الـسياق وجــد ماكر
�ا غpـــ�ه عليـــھ �ا الفـــرد ع�ـــ6 نفـــسھ أو يـــصد رد الفعـــل النفـــÁÝ" لألحSـــام التقييميـــة ال�ـــ" يـــصد ر د . ر رو

 حيث �ستجيب من خالل ا��سم لiÞديدات لالفعل النفÁÝ" �ذا يتحو لدى الفرد لرد فعل جسدي
ات {خـــر%ن حولـــھ يو.ـــ- �ـــذه ال��ظـــة عنـــدما �ـــشعر ا��ـــسم ال�ـــشر بالiÞديـــد مـــن . رالتقيـــيم وتـــصو

ً{خـر%ن، يـصبح aمــر مثpـ�ا لتحــدي ا��ـسم بــpن ا��ـاطر املاديــة وا��ـاطر النفــسية، وqالتـا7- �ــشعر 

  .ردة الفعلالفرد بالقلق وا��وف والتوتر كنوع من �ستجابة أو 

عنــدما ) fight or Flightقاتــل أو ا�ــرب ( وشــبھ تــوجس �تــصال بــردة الفعــل ا��ــسدية 
ة ع�ــa 6داء  ر�ـشعر ��ـسان بخطـر امل_ـددات املاديـة ال�ـ" تحـيط بـھ، فـالقلق والتـوتر يحـد مـن القـد
 لوالتعامـــل ا��يــــد مــــع املوقــــف، و�ــــذا القلــــق والتــــوتر يتحـــو إ7ــــ6 نــــوع مــــن ا��ــــوف مــــن �تــــصال مــــع

  ).(Kearns & Engelhart, 2015{خر%ن sس�ب ا��وف من التقييم الذي يخضع لھ 

ســـSي  وعـــرف ماكر ّMcCroskey, 1977) ( ا��ــــوف أو القلـــق مــــن " تــــوجس �تـــصال بأنـــھ
ســــSي ". �تـــصال ا��قيقــــي أو املتوقــــع مــــع فـــرد أو مجموعــــة مــــن aفــــراد {خـــر%ن ووªعــــد تقر%ــــر ماكر

McCroskey, 1982) ( حــو "Áçـ�èًتـوجس �تــصال حيـث تــضمن أنواعـا مــن تـوجس �تــصال لال

التوجس من ثنائية �تصال، وتوجس �تصال .ـ- ا��موعـات الـصغ�pة، وتـوجس �تـصال .ـ- :  �-



 
توجس االتصال لدى المتدرب في معاهد مؤسسة التدريب المهني 

 وعالقته بالسلوك الفوضوي
  هاشم أحمد شخاتره /أ   
  سامي محسن ختاتنة/ د 
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وجميع_ـــا تقـــ�س مؤشـــرات ا��ـــوف أو القلـــق مـــن التواصـــل مـــع . ا��موعـــات العامـــة أو �جتماعـــات
  .{خر%ن

ــــSي أيــــــضا  ســ  Communicationتــــــوجس �تــــــصال) (McCroskey, 1982وكمــــــا وعــــــرف ماكر
Apprehension) ( ىمــستو مــن ا��ــوف لــدى الفــرد أو القلــق املــصاحب لعمليــة �تــصال ال�ــ" " بأنــھ

ًتجر أو ستجر الحقا مع فرد أو أفراد آخر%ن ي   . ي

%ëـ" وحز%مـة وزوعـرف تـوم ، جـو�ر ، ر  Tom, Johari, Rozaimi & Huzaimah,( 2013) ي
ر الشعو الشك�- ملشاعر التـوتر والقلـق وا��ـوف والعـص�ية وال�ـ�دد ال�ـ" : "توجس �تصال ع�6 أنھ

�ا النظام العصï" ال�شر ن�يجة ا��وف من التواصل مع {خر%ن ييصد   " ر

ىمستو ا��وف أو القلق املتحصل لدى " توجس �تصال بأنھ ) (Bragg, 2017وعرف براج 
  ". �²ص أو مجموعة من �²aاصالفرد ن�يجة ا��وف من موقف اتصا7- حقيقي أو متوقع مع

دو  %ا نو%ؤكد yل من ماير و  ر ة ) (Meyer & Reardon, 2018ر رأن توجس �تصال �و عبـا
ـــن aفـــــراد  ـــpن فـــــرد أو مجموعـــــة مــ عـــــن ا��ـــــوف والتـــــوتر الناñـــــðÁ عـــــن أي نـــــوع مـــــن أنـــــواع �تـــــصال بــ

  ا��يطpن بھ

): Elbashir, Adam, 2019(�نالـك خمـسة أنــواع مـن تـوجس �تــصال، و�ـذه aنــواع �ـ- 
تــوجس الـسياق املعمــم، تــوجس �تــصال مـع فــرد أو أفــراد، تــوجس �تــصال :  تـوجس شــبھ الــسمة

  . املوقفي

أن أســـباب تــــوجس �تــــصال �ــــ- القلــــق وا��óــــل ) (Juhana, 2012كمـــا وأشــــار جو�انــــا 
تSـاب aخطـاء غلـب ولـذلك يمكـن الت. روا�عدام الثقة بالنفس، وكذلك قلة الدافعية، وا��وف من ا

ªس تقلـل القلـق وا��ـوف  pqن بتطبيق اسـ��اتيجيات تـد رع�y 6ل �ذه املشكالت من خالل قيام املد ر
عنـد الطالــب، و�ـ�èعھ ع�ــ6 املـشاركة وا��ــوار، وع�ــ6 املعلـم اســتخدام التغذيـة الراجعــة �يجابيــة 

pqن خلــــق ب�ئــــة �عليميــــة ـــد رsعيــــدا عــــن تــــصيد aخطــــاء أو لــــوم الطالــــب عل�iــــا، كمــــا أن ع�ــــ6 املـ  آمنــــة ً
تSــــاب  ب أنــــھ ال بـــأس مــــن ا ب بالراحــــة للتواصـــل، مــــع التوضـــيح للمتــــد رومنفتحـــة �ــــشعر ف�iـــا املتــــد ر ر

  .aخطاء .- أثناء التعلم والتواصل

ز%ـــادة أو عــــدم انتظـــام .ــــ- ضــــرqات : أن مـــن أ�ــــم aعـــراض املرتبطــــة بتـــوجس �تــــصال �ــــ-
ــــاش، والتـــــوتر، والiÞـــــيج، �عـ � ، رالقلـــــب، والتـــــنفس الـــــسرªع، والتعـــــر ــــن {ثـــــار ق  والدوخـــــة، وغ�p�ـــــا مـ

ة  را��ان�ية السلبية، وغالبا ما يSو القلق مرتبطا با��وف أك£� من التوتر، و%تداخل مع القلق قـد
ً ً

ن
الفرد ع�ـ6 العمـل بنجـاح، ومـع ذلـك فإنـھ يمكـن معرفـة أن القلـق يمكـن أن �ـس�ب �ج_ـاد والعكـس 

  ).McCroskey, Tevan, Mimielli, & Richmond, 2014(بالعكس 

تز  أن ) (Horwitz, 1988ر�ناك مجموعة عوامل مس�بة لتوجس �تـصال فقـد أشـار �ـوا
qما �عود إ7ـ6 أسـباب لغو%ـة تـرتبط باملـصادر مثـل ضـعف ال£ـ�وة اللغو%ـة، وضـعف  رتوجس �تصال 

ة ع�ـــ6 الت�Eئــــة فقــــد أكـــد أن أســــاليب ) (Schreiner, 2011أمـــا شـــاكراي÷� . رالقواعـــد، وعـــدم القــــد
ªس التقلي %�يـــة . ًديـــة يمكـــن أن تـــؤثر ســـلبا ع�ـــa 6داء اللفظـــي للفـــردرالتـــد روأشـــار أن ا��اضـــرة التد

ـــا محاضــــرا .ــــ- الغرفــــة الــــصفية ال �ــــ�èع الفــــرد ع�ــــ6  ب ف�iـ ب حيــــث يSــــو املــــد ًالقائمــــة ع�ــــ6 املــــد ر نر
نالتواصل؛ وqالتا7- فإن الفرد يSو مجرد متلقي للمعلومة وغ�p قـادر ع�ـ6 التفاعـل أو التواصـل مـن 

  .عليق أو ا��وار أو النقاشخالل الت
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  :لقد فسر توجس �تصال عدد من النظر%ات وفيما ي�- عرض أل�م �ذه النظر%ات

صـاحب �ـذه ) Glaser( �عتقد غالسـر Reality Theory )نموذج غالسر(نظر�ة الواقعية 
النظر%ـــة  أن الفـــرد املتكيـــف يركـــز ع�ـــ6 الـــسلوك بـــدال مـــن املـــشاعر، و%ركـــز ع�ـــ6 ا��اضـــر بـــدال مـــن 

ً ً

لية، وأنھ قـادر ع�ـ6 الوصـو إ7ـ6 �سـتقاللية الذاتيـة، وقـادر ع�ـ6 إشـباع  لاملستقبل، و%تحمل املسؤ و
ــــذين يتعرضــــــو  ـــباع حاجــــــاijم أيــــــضا، أن aفــــــراد الــ ـــر%ن إشـــ ـــيح لآلخـــ نحاجاتــــــھ بنفــــــسھ وqأســــــلوب ي�ـــ

ً

دود فعل سلبية و%تعلم رالنتقادات sس�ب أدا¨iم سواء اللفظي أو التفاع�- �جتماÃ-، يتوقعو  نو ن
.ـــ- وقـــت الحـــق تجنـــب مواقـــف �تـــصال الـــشف_ية أو املواقـــف �جتماعيـــة sـــشSل عـــام، والعواقـــب 
ات �جتماعيـــة  رالناتجـــة عـــن التـــوجس �تـــصا7- �ـــ- عاطفيـــة و�عليميـــة واجتماعيـــة يـــؤثر ع�ـــ6 امل_ـــا

مة لألفـراد لتSـو%ن الـصداقات، و%ميـل aفـراد ا��óـولpن إ7ـ6 حـصر طموحـاijم امل_نيـة .ـ- امل_ـ ن زالال
ال�" تتطلـب القليـل مـن التواصـل وذلـك sـس�ب خـوف_م مـن �تـصال املباشـر مـع غpـ��م مـن aفـراد 
من أجل تجنب الفشل الذي قد يحصل ل_م من التواصل، ومـن aسـاليب املتبعـة .ـ- �ـذه النظر%ـة 

شاد باستخدام القراءة لتقليل من توجس �تصال بpن الفرد وpqن aفراد {خر%ن، و�عتمد  ع�6 ر�
  ).Glaser, 1981(استخدام الكتب واملؤلفات ا��تلفة، .- مساعدة الفرد 

أن )  Beck, 1985(ى ير صاحب النظر%ة املعرفة )cognitive Theory(النظر�ة املعرفية 
%ـــــادة �حـــــساس  ن ¤iـــــا aحـــــداث وكيفيـــــة تقييم_ـــــا، و ـــ" يفـــــسر ـــ6 الطر%قـــــة ال�ــ زaفـــــراد �عتمـــــدو ع�ــ و ن

 �عز%ـز الــ¥�ة النفــسية، و%ف�ـ�ض �ــذا النمـوذج بــأن التـوجس مــن بنــاء بالفاعليـة الذاتيــة �ـس_م .ــ-
ـــا أخطــــاء التقيــــيم : رعالقــــات اجتماعيــــة وتواصــــلية مــــع {خــــر%ن �ــــ- نتــــاج مجموعــــة مــــن aمــــو أ�م_ـ

املعر.ــ- للمواقــف �جتماعيــة، توقعــات لنتــائج ســلبية، التقيــيم الــذا�ي الــسلï"، التعبpــ�ات الذاتيــة 
ـــة الراجعــــة الــــسلبيةالــــسلبية، واملعتقــــدات الال ا . عقالنيــــة، �ن�بــــاه �نتقـــــاúي للتغذيـ ـــد بانـــــدو رو%ؤكـ

)bandura, 1986 ( م خوفi±التا7- لدqم توجس من �تصال قلدوا {خر%ن وi±فراد الذين لدa أن
تSاب aخطاء   .روقلق و�ûل وا�عدام الثقة بالنفس، وكذلك قلة الدافعية، وا��وف من ا

 تتمثــل .ـ- نمـوذج الــسب�ية )social cognitive Theory(اعيـة النظر�ـة املعرفيـة �جتم
ا )  Reciprocal causation Theory(املتبادلـة  صـاحب ) Bandura(رو.ـ- �ـذا النمـوذج �عتقـد بانـدو

ـــادات فعاليــــــة الـــــــذات  ـــــة .ــــــ- �عز%ــــــز اعتقـــ ـــــة وقائيـ ـــــاÃ- يــــــؤدي وظيفــ ـــــذه النظر%ــــــة أن الــــــدعم �جتمـ �ـ
نالـــذين يتلقــو باســـتمرار للــدعم �جتمـــاÃ- والتوجيــھ �ـــم �جتماعيــة sـــشSل غpــ� مباشـــر، فــاألفراد 

اijم، ات ع�ــ6 �تــصال مــع غpــ��م مــن aفــراد، و�ــذا يقلــل مــن  رأك£ــ� ثقــة بقــد ة وم_ــا ر ولــد±iم قــد ر
�عرض_م لالضطرابات النفسية الناجمة عن وجود منغصات .- حياijم، و�حساس بفعالية الذات 

�جتماعيــة �عمــل أيــضا كمحـــدد للفــرد، بم
ً

ع�ــÀ إذا yانــت فعاليـــة الــذات �جتماعيــة متدنيــة يـــصبح 
الفرد أك£� تحفظا من الناحية �جتماعية وأقل أتصاال مع aفراد مما يؤدي إ67 التوجس �تصا7-، 

ً ً

ن ع�6 خلق ب�ئات أك£� دعما ألنفس_م من  أما aفراد الذي يمتلSو فعالية ذات عالية، ف_م قادر
ً

و ن
ات �تص   ).Bandura, 1997(ال لد±iم رخالل تحسpن م_ا

 Social sensitivity(نظر�ـــة اabـــساسية �جتماعيـــة و�تجـــاه إ^ـــ[ �\عـــزال الـــذاYي 
theory and the tendency to self-isolation ( ىير إ�شياما)Ishiyama ( ـذه النظر%ـة�صاحب 

جھ عـن ا��óـل، وأن أن ا��ساسية �جتماعية القلقة و�تجاه لال�عزال الذا�ي وقلة �تصال، نات
نمعظــم aفــراد ا��óــولpن يميلــو إ7ــ6 �عتقــاد إ7ـــ6 أن مــشاyل_م فر%ــدة وتجعل_ــم لــد±iم تــوجس مـــن 
�تصال باألفراد {خر%ن، وأنھ ال يوجد ذاتية خاصة باألفراد ا��óولpن، وأن �تجاه الـذا�ي يرجـع 
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اyا ��óل {خر%ن، لSو�iم مفرطي ا yو aفراد ا��óولpن أقل أد
ً

ر ��ساسية تجاه ا��óـل ا��ـاص ن
ــا يــــؤدي إ7ــــ6  ـــم إ7ــــ6 �²ــــصياijم، وqالتــــا7- يقللــــو مــــن ثقــــiÞم بأنفــــس_م ممــ ن¤iــــم، وقــــد ي�ــــسبو �ûل_ـ ن

  ).2003عبد العظيم، (توجس_م من �تصال مع {خر%ن

 صـاحب �ـذه النظر%ـة بـولConditional Anxiety Theory( "ï(نظر�ـة القلـق الـشرطي 
ات  راملطلوqة موجودة ومتوفرة لدى الفرد، ولك�iا تمتنع عن الظ_و .- رتف��ض �ذه النظر%ة أن امل_ا

املواقــف �جتماعيــة �تــصالية sــس�ب اســتجابة القلــق الــشرطي، فــالقلق �ــو ســلوك يتعلمــھ الفــرد 
 �pا يصبح املث�ا��يف، عند �pاملث �pعادي يمكنھ أن يحدث نفس تأث �pأي سلوك آخر، وأن أي مثy

aو مثpـــ�ا للقلـــق عنـــد 
ً

الفـــرد، فـــالقلق الـــشرطي �ـــو اســـتجابة تكيفيـــة ت�ـــتج عـــن التعـــرض املـــستمر ل
تباط_ــــا مــــع  ب منفــــرة .ــــ- املواقـــف �جتماعيــــة، ومــــن خــــالل �ـــذه ا���ــــ�ات املنفــــرة وا رواملتكـــر لتجــــا ر ر
دود فعــل شـــرطية تأخـــذ شـــSل  راملواقــف �جتماعيـــة تـــصبح تلــك املواقـــف مثpـــ�ات تــدفع بـــالفرد إ7ـــ6 

�ا مث�pات منفردة تجنب لتلك املث�pات، في�ت  ,Abate, & Milan(رعد عن املواقف �جتماعية باعتبا
1985.(  

 �ــــس�ند )Sociocultural learning theory(نظر�ــــة الــــتعلم الثقافيــــة �جتماعيــــة 
يالسياق النظر لتوجس �تصال إ67 نظر%ة التعلم الثقافية �جتماعية، صاحب �ذه النظر%ة �و  

، وتؤكـد �ـذه النظر%ـة أن الـتعلم مـن خـالل عمليـات تطو%ر%ـة )1978(سنة ) Vygotsky(فيجو�سSي 
لال يمكن الوصو إل�iا إال عندما يتفاعل aفراد مع آخر%ن .- ب�ئiÞم، وفقا لفيجو�سSي تلعب الب�ئة 
ات  ا حاسما .- تطو%ر عمليات �تصال مع {خر%ن، والدو {خر من خالل �عز%ز امل_ا روا����ة دو ر ر

ً ً

سـة ومراقبــة {خــر%ن وتــر التطو%ر%ـة أنــھ بال�ــسبة لتــوجس مــن املك�ـسبة وتط ىو%ر�ــا مــن خــالل مما ر
ات  ـــة الراجعــــة وصــــقل م_ــــا ســــة والتغذيـ ـــاجو إ7ــــ6 النمذجــــة واملما ر�تــــصال أن aفــــراد لــــد±iم يحتـ ر ن
ر�تــصال، مـــن أجــل تحـــسpن التواصــل بـــpن aفــراد، كمـــا أن العــالج التعرÂـــÁ"، أي التعــرض املتكـــر 

ب جديـــدة مـــع املن�iــــات للمـــساعدة .ـــ- التقليــــل أو للمثpـــ�ات ا��فـــز رة لتــــوجس �تـــصال تSـــو%ن تجــــا
القــضاء ع�ـــ6 ا��ـــوف، وتــوجس �تـــصال �ـــو شـــSل مــن القلـــق، يـــص�ب aفــراد مـــن جميـــع aعمـــار، 
 �pتـــــصاالت مـــــع تـــــوف� �pــــ6 معـــــاي�ـــ��اتيجيات الـــــتعلم ا��ديثـــــة تــــضع املز%ـــــد مـــــن ال��كpـــــ� ع ولكــــن اســ

سة من خالل أساليب    ).Miller, 2011(ل��د من القلق ا��يط باالتصال بpن aفراد راملما

ثانيا
ً

  )Disruptive Behavior(يالسلوك الفوضو : 

ي�عت�ــ� مــصط�× الــسلوك الفوضــو أو الــسلوك التــدم�p أو الــسلوك املعرقــل أو املعطــل  ي
)Disruptive Behavior ( ـذا املف_ـوم�يم ا��ديثة .ـ- مجـال الـ¥�ة النفـسية، و�يتـداخل أحد املفا

ــــت الــــــسلوك  ـــ" تناولــ اســــــات ال�ـــ ـــاك العديــــــد مــــــن الد ـــــف، و�نـــ ـــع الــــــسلوك العــــــدوا�ي وســــــلوك العنـ رمـــ
pqن،  ه مـن املظـا�ر الـسلوكية الـشاúعة لـدى �ـؤالء املتـد رالفوضو .- إطـار الفئـات ا��اصـة باعتبـا ر ي

اسات ال�" تناولتھ مع العاديpن و.- فئات عمر%ة مخت لفة، رغ�p أن �ذا ال يمنع من وجود كم من الد
ة املــشاyل والفوÂـa ÀÁمــر الـذي يمثـل �ــشو±iا ألشـSال الــسلوك  روªعمـل الـسلوك الفوضــو ع�ـ6 إثـا ي
 ،-Ãال الــــسلوك �جتمــــاSا ألشـــi±مـــر الــــذي يمثـــل �ــــشوa ومــــصط�× الـــسلوك الفوضــــو ،-Ãجتمـــا�

ً
ي

يومصط�× السلوك الفوضو لم �ستخدم sشSل واسع .- مجال ال¥�ة النفسية ح�À وقت قر%ب، 
فس القــدر الــذي اســتخدمت فيــھ مفــا�يم ومــصط��ات م�ــشا¤iة yالعــدوان والعــضب مــن وذلــك بــن

  ).2014الدسوý-، (ناملصط��ات ال�" ت�شابھ .- الشSل وتختلف .- املضمو و.- {ثار امل��تبة عل�iا 

يوªعد السلوك الفوضو من أك£� �ضطرابات السلوكية ال�" تظ_ر .- حياة الفـرد وتـؤثر 
 "ÁÝ6 النمو النف�ات �جتماعيـة، ع رو�جتماÃ- واملعر.- وaخالý-، كما تؤثر sشSل مباشر ع�6 امل_ا
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 -Ãو�جتما "ÁÝ6 تحقيق التكيف النف�ا م_ما .- مساعدة الفرد ع ال�" تؤدي إ67 دو
ً ً

التل وا��والدة (ر
%قات،    ).2012روالز

ـــن املــــصط��ات ا��ديثــــة .ــــ- ميــــدان الــــ¥�ة النفـــــسية  يومــــصط�× الــــسلوك الفوضــــو مـ
  .رشاد النفÁÝ"، و�و مف_وم يتداخل .- كث�p من أشSالھ مع السلوك العدوا�ي وسلوك العنفو�

ـــن  ، والكثpــــ� مـ دت الكثpــــ� مــــن التعر%فــــات ا��اصــــة بمف_ــــوم الــــسلوك الفوضــــو يولقــــد و ر
، وقـد اعت�ـ�ت جميـع  لاملصط��ات امل��ادفة ل_ذا املـصط�× كـنقص �نـضباط والـسلوك غpـ� املقبـو

ة ع�ــ6 ضـــبط الــنفس، وال�ــ" ي�ـــتج ع�iــا ســلوyات غpـــ� �ــذه التعر%فــات تـــصب جم ريع_ــا .ــ- عـــدم القــد
 "ÁÝمر%كيــــــة للطــــــب النفــــــa ســــــو%ة ســــــلبية، وقــــــد عرفــــــت ا��معيــــــة)American Psychiatric 

Association, 2013 (APA اتyر الـــــسلو�ــــزء ومظ_ـــــر مـــــن مظـــــا ـــھ جـ ي الـــــسلوك الفوضـــــو ع�ـــــ6 أنــ
ــــل املؤســــــسة التعليميــــــة، و�ــــــ- ـــة لــــــدى الطلبــــــة داخـ ــــل العدوانيــ  اســـــتجابات ســــــلوكية فوضــــــو%ة تتمثــ

ــا الـــدليل ال��èيـــÁç" �حـــصاúي ا��ـــامس  بالـــصراخ، والـــشغب، وإحـــداث بلبلـــة داخـــل الـــصف، أمـ
يع�ـــ6 أن الـــسلوك الفوضـــو بأنـــھ مجموعـــة مـــن �ضـــطرابات ال�ـــ" ) DSM-5 2013(لالضـــطرابات 

ي�شSل نمطا من الفوÀÁÂ .- املواقف �جتماعية، و%�سم سلوك ال�èص الفوضـو بـال
ً

تمرد، ع�ـ6 
  .قأ�شطة وحقو {خر%ن

يفقـد قامــا بتعر%ـف الـسلوك الفوضــو ع�ـ6 أنـھ نمــط ) 2020( أمـا الـديب، وعبــد الو�ـاب 
عــــاج {خــــر%ن، وخــــر  قمتكـــر ومــــستمر مــــن الــــسلوك الــــذي يثpــــ� حالـــة مــــن الفوÂــــÀÁ والتخر%ــــب، وإ ز ر

القواعد واملعاي�p �جتماعية، وqالتا7- يؤثر سلبيا ع�6 توافق الفـرد مـع ال
ً

ب�ئـة  �جتماعيـة ا��يطـة 
بــــھ، و%تــــضمن �ــــذا الــــنمط مجموعــــة مــــن الــــسلوكيات م�iــــا الــــسلوك العــــدوا�ي، والعنــــاد والتحــــدي، 
قونقص �ن�باه، و�ندفاعية، وال�شاط الزائد، وانiÞاك القواعد، و�حتيال أو السرقة، و�عو �ذه 

  .ية sشSل أو بأخرالسلوكيات تأدية الفرد لوظائفھ �جتماعية وyaاديمية وامل_ن

يفقد عرض السلوك الفوضو ع�6 أنھ سلوك يصدر عن الطالب ) 2019( أما الكيال�ي، 
اســـــــية،  ة الـــــــشغب و�عطيـــــــل ا��ـــــــصة الد ـــوانpن وإثـــــــا ريتـــــــضمن مخالفـــــــة aنظمـــــــة والتعليمـــــــات والقــــ ر

  .نوا��ديث دو إذن مسبق وإتالف املمتلSات ا��اصة وممتلSات {خر%ن

ـــا يبديــــھ الطفـــــل مــــن ســـــلوكيات غــــر مالئمـــــة وªــــش�p اضـــــطراب الــــسلوك الفوضـــــ يو إ7ــــ6 مــ
للموقـــف، وªــــشمل ال�ـــشاط الزائــــد، و�ندفاعيــــة، ونقـــص �ن�بــــاه، والعنـــاد املتحــــدي، والالمبــــاالة، 
ة  تبـاك .ـ- الب�ئـة، و�عـو قـد روالـضوضاء، والالاجتماعيـة وتـؤدي �ـذه الـسلوكيات إ7ـ6 الفوÂـÀÁ و� قر

الفـرد ع�ـ6 التوافـق، وتأخـذ شـكال مـستمرا 
ً ً

ا، متعـددا إ7ـ6 حـد مـا يدركـھ و%تـأذى منـھ ا��يطــو  نمكـر
ً ً

ر
) ،-ý2014الدسو.(  

ن  إ67 أن �ناك أشSاال عدة للسلوك ) Deschamps, et.al, 2014(ووªش�p دشام�س وآخر
ً

عدم �متثـال لتعليمـات املعلمـpن، : يالفوضو يمكن تقسيم_ا إ67 ثالثة أقسام و�- ع�6 النحو {�ي
نظر املعلمpن وaقران، والعناد والتحدي، إضافة إ67 املماطلة بـأداء امل_ـام وعدم �ك��اث لوج_ات 

املوyولــة ل_ــم، وفــرض الــذات عــن  طر%ــق املــشاجرات ا��ــسدية مــع aقــران، وصــعوqة بنــاء عالقــات 
ياجتماعيــة، وعــدم اح�ــ�ام aقــران واملعلمــpن، و�ــ- �عــد مــن املمpــ�ات ا��اصــة للطلبــة ذو الــسلوك 

%ï"يالفوضو داخل ا�   .ر�يط املSان التد
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 �pشªكما و)Deschamps, et.al, 2014 ( ،�p6 ضبط الذات وال��ك�ة ع رأيضا إ67 عدم القد
ً

وفـــرط ا��ركــــة داخــــل الغرفـــة الــــصفية، و�ــــذه الـــسلوكيات تــــؤثر sــــشSل مباشـــر ع�ــــ6 ســــ�p ا��ــــصة 
اسية، وتحو دو تأدية امل_ام املطلوqة نالد ل  .ر

عــــاج، ) 2015(ولقـــد و ــــ�ت �ع�ــــسھ                 ة و� زأن أsعــــاد الــــسلوك الفوضــــو تتمثــــل .ــــ- �ثــــا ر ي
 .والعدوان، والتخر%ب، ومخالفة aنظمة والتعليمات

ـــ�ة م�iــــا الـــــسلوك الفوضــــو املرÂـــــÁ"، والـــــسلوك  يو%أخــــذ الـــــسلوك الفوضــــو أشـــــSاال كثpــ ي
ء، والسلوك الفوضو الناتج من الرفاق، والسلوك الفوضو املقصود يالفوضو ال�� ي ي  .ي

ييــد مــن البــاحثpن أن �نــاك مــشكالت ت�ــتج عــن اضــطراب الــسلوك الفوضــو .ــ- ا��وانــب ىيــر العد
ـــا  ـــــذه {ثــــــار ال�ــــــ" ي��ك_ـــ ـــــ- وصــــــف ل_ـ ـــــسلوكية؛ وفيمــــــا ي�ـ �جتماعيــــــة، والعاطفيــــــة، وyaاديميــــــة، والـ

  :ياضطراب السلوك الفوضو .- yل من �ذه ا��وانب

أوال
ً

يذو الـــسلوyات الفوضـــو%ة مـــن أك£ـــ� ا��انـــب �جتمـــاÃ- �عـــد ا��انـــب �جتمـــاÃ- عنـــد الطلبـــة : 
نأ�iم �عانو من ��عزال، وضعف املشاركة .- �aشطة : املشكالت ال�" تواج__م وأ�م_ا

ــــــال  ـــــــؤالء aطفــــ ــــا يمتـــــــــاز �ــ ــــ6 التواصـــــــــل، كمـــــ ijم ع�ـــــ ـــــد ـــ ــــــــة، وعـــــــــدم قـ ــــــــة ا��تلفـ ر�جتماعيـ
ن بمشاعر سلبية تجاه الذات و{خر%ن  رباالنطوائية، وغالبا ما �شعو

ً
)Mathews, et.al, 

2013.(  

ثانيــا
ً

ييتــأثر ا��انــب العــاطفي لــدى الطلبــة ذو الــسلوك الفوضــو : ا��انــب العــاطفي لــدى الطلبــة:  ي
ن  pqن كن�يجة لتلك السلوyات، وªـش�p دنSـوم  وآخـر وبآثار عديدة تظ_ر ع�6 �ؤالء  املتد ر

)Duncombe, Havighurst, Holland, & Frankling, 2012 ( ـا تتمثــل بمــشاعرiإ7ــ6 أ�
ر، وا��رمان، والتوتر العاطفي الزائد، ومشاعر الغـضب، والـشعو با��óـل، وتـد�ي القلق

  .مف_وم الذات

ثالثـــا
ً

ا��انـــب yaـــاديë" تظ_ـــر لـــدى الطلبــــة الفوضـــو%pن صـــعوqات �عليميـــة ناجمـــة عـــن ســــلوyاijم : 
ود  رالفوضــو%ة داخــل الغــرف الــصفية، و%ــر ماديــل و أن ) Madill & Rodkin, 2014(ى

نبــــا مـــا �عــــانو مــــن ��ـــز �عليëــــ" وا ــــ× ي�ـــتج عــــن اســــتجابiÞم ا��دثــــة �ـــؤالء الطلبــــة غال
ً

"ëديد للنظام التعليijعاج و   .زللفوضة .- غرفة الصف وال�" قد �عد مصدر إ

اsعــــا
ً

pqن ذو الــــسلوyات الفوضــــو%ة sــــشSل : ر ـــد يا��انــــب الــــسلوyي يتــــأثر ا��انــــب الــــسلوyي عــــن املتـ ر
ة ع�6 ال��ك�p، و�ش�ت �ن�باه، وا ×، فيمتاز �ؤالء الطلبة sعد �نضباط، وعدم  رالقد

دياد العنف اللفظي  زوالعص�ية الزائدة، والكذب وتحطيم املمتلSات العامة وا��اصة، وا
يوا��ــسدي تجــاه {خـــر%ن، و.ــ- املـــستو%ات املرتفعــة للـــسلوك الفوضــو ي�ـــ�ز لــدى �ـــؤالء 

  ).Kristin,Bratton, kottman , 2014(الطلبة ا��نوح و�نحرافات ا���سية والسرقة 

ب .ـ-  اسـة ا��اليـة �ـس�6 ملعرفـة تـوجس �تـصال لـدى املتـد روqناء ع�ـ6 مـا سـبق فـان الد ر
pqن  ، حيــث �ـــسiÞدف عينــة مـــن املتـــد %ب امل#ـــ" وعالقتــھ بالـــسلوك الفوضـــو رمعا�ــد مؤســـسة التــد ير
%ب امل#ـ" والــذين �عـانو مـن صــعوqات تتعلـق  .ــ- �تـصال تــؤثر  ناملـ��لpن .ـ- معا�ــد مؤسـسة التــد ر

قــد ت�ــ�جم ع�ــ6 شــSل , �ــ6 تSــو%ن صــداقات واتــصال جيــد .ــ- ب�ئــة العمــل امل#ــ" ومــع أفــراد ا��تمــعع
  .سلوكيات غ�p مقبولة بpن أفراد ا��تمع
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 ,munsters؛ 2018إبــــرا�يم، وقاســــم، (ومــــن خــــالل إطــــالع عــــدد مــــن البــــاحثpن أمثــــال 
Kenemans, Schutter, & Matthys  Deschamps,  et.al, 2014-ýـــ6 ) 2014،  ؛ الدســـو�ع

يالنظر%ات املفسرة للسلوك ��ـسا�ي وال سـيما غpـ� الـسو فـإ�iم لـم �ع£ـ�وا ع�ـ6 إطـار نظـر يفـسر  ي
يالـــسلوك الفوضـــو sـــشSل مباشـــر كمـــا يفـــسر العـــدوان أو العنـــف، لـــذا تـــم اعتمـــاد النظر%ـــات ال�ـــ" 

a ــا كنظر%ـات تفــسر الــسلوك الفوضـو وذلــك أن العــدوان �عـد أحــد�عــاد يتفـسر العــدوان واتخاذs
ــــÁç" ا��ـــــامس  د .ـــــ- الـــــدليل ال��èيـ رالرئ�ـــــسية ال�ـــــ" ي�ـــــشSل م�iـــــا الـــــسلوك الفوضـــــو و�ـــــذا مـــــا و ي

  :لالضطرابات السلوكية عن ا��معية aمر%كية للطب النفÁÝ" وفيما ي�- عرض أل�م �ذه النظر%ات

 �stة التحليل النف�%د صاحب النظر%ة الذي أشار أن )psychoanalytic Tteory(نظر و �ش�p فر
قفع الرئ�ــÁÝ" لل�ــشر �ــو إشـــباع حاجــاijم ا��ــسدية وأن �ــذا �aـــسان مخلــو مــن أجــل التمتـــع الــدا

د أن الــدوافع تقــسم إ7ــ6 دافعــpن دافــع التــدم�p و�ــو  وبا��يـاة و�ــذا مــا تدفعــھ إليــھ غرائــزه، و%ــر فــر ى
%ـــــد أن ال_ـــــدف مـــــن الـــــدافع  ، ودافـــــع ا��يـــــاة و�ـــــو دافـــــع ا��ـــــب، كمـــــا و%ـــــر فر ـــو والـــــسلوك الفوضــ ى ي

ي�p حيـــاة ��ــسان، ولـــذا يمكـــن ف_ـــم الــسلوك الفوضـــو ع�ـــ6 أنــھ ســـلوك ينطلـــق مـــن يالفوضــو تـــدم
أيــھ وذكـر أن الــسلوك الفوضــو غر%ــزة ثابتـھ �عمــل مــن أجــل  %ــد  يالـداخل إ7ــ6 ا��ــارج، ثـم عــدل فر ر و
تدم�p الذات إال أ�iا �ذه الرغبة .- التدم�p ال تأخذ ح�p التنفيذ وذلك sس�ب توفر تأث�pات مضادة 

  .غر%زة ا��ياةبواسطة طاقة 

ن يـــر واطـــسو صـــاحب �ـــذه النظر%ـــة أن ا��ـــدد )behavioral Theory( :النظر�ـــة الـــسلوكية ى
يالرئ�ـÁÝ" للـسلوك الفوضـو  يف�ـ�ض أن �ـسبقھ دائمــا إحبـاط، أي أن وجـود �حبـاط وتقـوم نظر%ــة 

نأن الــــسلوك الفوضــــو يSــــو دائمــــا ن�يجـــــة : ي�حبــــاط والــــسلوك الفوضــــو ع�ــــ6 عــــدة مبـــــادئ و�ــــ- ي
ياط وإن �حبــاط يSــو متبوعـا، وإن قــوة الــسلوك الفوضـو املثــار يتوقــف ع�ـ6 كميــة ومقــدار �حبـ ن

ً

ة : �حبــاط الــذي يواجــھ الفــرد و�خــتالف .ــ- مقــدار �حبــاط �عــد داللــة لثالثــة عوامــل �ــ- رقــوة إثــا
ض  جـة التعـا ، د %ادة السلوك الفوضـو ادت شدة �حباط ومن ثم  ر�ستجابة ا��بطة أي yلما  ر ز يز

، وقـــوة الكـــف ألي مــ يع �ســـتجابة ا��بطـــة، تـــراكم �حباطـــات يـــؤدي إ7ـــ6 تفـــاقم الـــسلوك الفوضـــو
 ÀÁـÂة الفو رسلوك فوضو يز%د من مقدار العقاب الذي يمكـن توقعـھ كن�يجـة ل_ـذا الـسلوك، وإثـا ي
ــــل  ل عـــــن �حبـــــاط، وإن حـــــدوث الفعـ ـــسؤ اكـــــھ ع�ـــــ6 أنـــــھ املــ ــــرد الـــــذي يـــــتم إد ـــد الفـ وتSـــــو قو%ـــــة ضــ ر ن

نالفوضـــو يSـــو م ة الفوÂـــÀÁ املثــــار تنفـــ�س بمع�ـــÀ أن العـــدوان ع�ــــ6 ي رتبوعـــا بخفـــض مؤقــــت .ـــ- إثـــا
ÀÁÂة الفو   .رمصدر �حباط يؤدي إ67 تفرªغ الطاقة النفسية و%خفف من إثا

ك ل_ــا العقــل )Cognitive Theory(النظر�ـة املعرفيــة  ر تنطلــق �ـذه النظر%ــة مــن الكيفيـة ال�ــ" يـد
اyي أو ا���p ا��يو لإل�سان والذي يتمثل .- مختلف ��سا�ي وقاúع أحداث معينة .- ا��ال � يد ر

ــا يـــؤدي بــــھ إ7ـــ6 تSــــو%ن  املواقـــف �جتماعيـــة املعاشــــة وا�عSاســـ_ا ع�ــــ6 ا��يـــاة النفــــسية لإل�ـــسان ممــ
اك داخ�ـ- يقـود صـاحبھ إ7ـ6  رمشاعر الغضب والكرا�يـة وكيـف أن مثـل �ـذه املـشاعر تتحـو إ7ـ6 إد ل

ســـة الـــسلوك العـــدوا�ي، أي أن الفكـــر ة الرئ�ـــسية .ـــ- �ـــذه النظر%ـــة �ـــ- أن الفـــرد عنـــدما يواجـــھ رمما
مث�pات جديدة مثل املث�pات العدوانية ال�" �عرض .- التلفاز ع�6 س�يل املثـال فـإن املعلومـات ال�ـ" 
قتـــم تخز%�iــــا .ـــ- الــــذاكرة ت�ــــتظم مـــن خــــالل أطــــراف أو أقطـــاب وأن yــــل طــــر يمثـــل مف_ــــوم منفــــصل 

ات ترابطيـــة .ـــ- العقـــلو%ــرتبط بـــاآلخر وأن �ـــذه املفـــا�يم ت�ـــ�ا و�كـــذا فـــإن . ربط معـــا مـــن خــالل مـــسا
تباطــات معقـــدة تتSـــو مـــن aفSــار الالعقالنيـــة ال�ـــ" تـــدفع إ7ـــ6  نمالحظــة العنـــف يمكـــن أن تحـــدث ا ر
ىaفعــال الفوضــو%ة أي أن املعلومــات ا��ديـــدة ت�ــشط الطــرف aو وaطـــراف aخــر املرتبطــة بـــھ  ل
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تقدم أيضا من خـالل عمليـة �ـسÀë الت�ـشي
ً

ط الواسـع �ن�ـشار، وyلمـا yـان لـدى الفـرد خ�ـ�ة واسـعة 
  ).2007حسpن، ( وأفSار محزنة عن الفوضھ yلما yان أك£� فوضو%ة 

اسة   :رمش>لة الد

ة لز%ــادة �نفــاق عليــھ، �ــشSل ســمة عــالم  %ب امل#ــ" والــدعوات املتكــر رإن ��تمــام بالتــد ر
وا × الداللة حيث أن ت�شئة aجيال ع�6 لاليوم .- مختلف الدو املتقدمة والنامية، و�و ا�تمام 

اد ا��تمع ألبنائھ مواكبة التقدم  روفق متطلبات العصر، أصبحت م_مة م��ة ال بد الوفاء ¤iا إذا أ
%ب امل#ـــ" .ـــ- �ســ_ام .ـــ- �عـــديل sعــض الـــسلوكيات النفـــسة ل_ـــؤالء  ر��ــسا�ي، و%كتمـــل أساســـا التــد

ً

pqن ال�" �شSل عائقا .- الع�ش sسعاد ة مثل توجس �تصال الذي �عت�� مف_وم من املفا�يم راملتد
ال�" نالت ا�تماما كب�pا .- البحوث العلميـة حيـث أن التـوجس مـن �تـصال قـد يـرتبط بقلـة كفـاءة 

ً ً

�تصال الناجمة عن ا��وف أو القلق مما يؤثر ع�6 السلوك ��سا�ي، ومن أ�م �ذه الـسلوكيات 
س .ـــ- يالــسلوك الفوضـــو الـــذي �عـــد مـــن الـــسلوك ريات غpـــ� الـــسو%ة وا��انحـــة وال ســـيما عنـــدما يمـــا

ب ليSو  %ب امل#" ال�" من أ�م أ�داف_ا صقل �²صية املتد ناملؤسسات ال��بو%ة كمؤسسات التد ر ر
ة املؤسـسة �ـو ان�ـشار املـشكالت الـسلوكية  qو إدا رمواطنا صا��ا، وأن من أصعب ما يوج_ھ املد نر

ً ً

اسـة أمpـ� وqوتـھ يال�ـ" �عـد عامـل تحـدي للنظـام ال��بـو و يقـيم ا��تمـع، وقـد توصـلت د  & Amiri(ر
puteh, 2018 ( عـــةn روجــود مـــستو مرتفـــع مـــن التـــوجس �تـــصا7- اللفظـــي ودل ع�ـــ6 ذلـــك وجـــود أ ى

اســـات العليـــا و�ـــ- القـــضايا اللغو%ـــة، : رعوامـــل تـــؤدي إ7ـــ6 التـــوجس اللفظـــي �تـــصا7- عنـــد طلبـــة الد
ض التقديميــــ ات الطلبـــة الــــسلبية، كمــــا وتوصــــلت وونقـــص املعرفــــة، وا��óــــل أثنـــاء العــــر رة، وتــــصو

À�امايدي و%حyماوانجسا وسو اسة دا رد  أن مصدر توجس �تصال  (Drmawangsa, et.al, 2020)ر
   .لدى الطالب �و ا��وف من التقييم السلï" من {خر%ن مما �س�ب ل_م القلق

%ب امل#ـ" .ــ- عـام  عمالــة ق��اجــة سـو العمــل مـن   اسـتجابت1976رأ�ـش�ت مؤسـسة التــد
qـــة وجـــا�زة لالنخـــراط .ـــ- القطـــاع ا��ـــاص، وصـــلت ح�ـــÀ {ن إ7ـــ6  %�يا .ـــ- 35رمـــا�رة ومد ً مع_ـــدا تـــد ر ً

%�يا، وقــد ـ�لت دائــرة �حـصاءات العامــة .ــ- 350مختلـف محافظــات اململكـة وحــوا7-  ر مـشغال تــد
ً

دن .ــ- عــام  a2020(ر ( -ن .ــ- التعلــيم الثــانو امل#ــ" حــوا7pيأن عــدد امللتحقــ)ا وإنــاثذ) 23.181 yــو
ً
. ر

قحيث أن املؤسسة تتطلع إ67 القطاع ا��اص كشر%ك أسا�Á" .- عملية تحديد �حتياجات .- سو 
ب فقد الحظ معاناة sعض الطلبة  %ب امل#" كمد رالعمل، ومن خالل عمل الباحث .- مؤسسة التد ر

%ب امل#ــ" مــن خــالل ان�ــشار sعــض الــسلوكيات غpــ� املرغوqــة ن�يجــة توجــس _م مــن ر.ــ- مؤســسة التــد
pqن  ر�تصال مع الزمالء واملعلمـpن ممـا أدى إ7ـ6 ظ_ـو sعـض الـسلوyات الفوضـو%ة ال�ـ" تواجـھ املتـد ر
ة أج�ــ6 مـن خــالل التعــرف  اســة بـصو رمـن خــالل التفكpـ� .ــ- املـستقبل، ومــن �نـا ت�بلــو مـشSلة الد رر

 6��ب امل�� وعالقتھ بالـسع ب %$ معا"د مؤسسة التد رمستو توجس �تصال لدى املتد ر لوك ى
  .يالفوضو

اسة   :رأسئلة الد

اسة إ67 �جابة عن aسئلة {تية   :ر�س�6 �ذه الد

دن؟ .1 a -. "#ب امل% pqن .- معا�د مؤسسة التد رما مستو توجس �تصال لدى املتد ر ر  ى
دن؟ .2 a -. "#ب امل% pqن .- معا�د مؤسسة التد رما مستو والسلوك الفوضو لدى املتد ر ر ي  ى
%ب امل#"؟ما العالقة بpن توجس � .3 ب .- معا�د التد رتصال والسلوك الفوضو لدى املتد ر  ي
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ــــة ذات داللـــــة : مـــــن خـــــالل الـــــسؤال الثالـــــث يمكـــــن صـــــياغة الفرضـــــية {تيـــــة ال يوجـــــد عالقـ
ب .- ) α≥0.05(ىإحصائية عند مستو الداللة  ربpن توجس �تصال والسلوك الفوضو لدى املتد ي

%ب امل#"   .رمعا�د التد

اسة   :رأ"داف الد

ب .ـــــ- معا�ـــــد �ــــدفت  ـــدى املتــــد اســــة التعـــــرف إ7ــــ6 مـــــستو تـــــوجس �تــــصال لــ ـــذه الد ر�ــ ىر
%ب امل#" وعالقتھ بالسلوك الفوضو يالتد   .ر

اسة   :   رأ"مية الد

، حيـــث ت�نـــاو مـــستو تـــوجس  اســـة مـــن أ�ميـــة املوضـــوع الـــذي ت�نـــاو ىتتمثـــل أ�ميـــة الد ل ل  �تـــصالر
ب .ــ- معا�ــد مؤســسة التــد روعالقتــھ بالــسلوك الفوضــو لــدى املتــد دني a -ر%ب امل#ــ" .ــ ا . ر ولــذلك ملــ

لتـــوجس �تـــصال مـــن أثـــر كبpـــ� .ـــ- ســـلوك aفـــراد وحـــالiÞم النفـــسية والـــ¥�ية ومختلـــف جـــوان�iم 
  .ال�èصية

أوال }"مية النظر�ة
ً

:  

-�اسة أ�ميiÞا النظر%ة من خالل ما ي   :رتك�سب �ذه الد

سـ_ا .1 اسـة مـن  أ�ميـة الفئـة ال�ـ" تد رت�بـع a�ميـة النظر%ـة ل_ـذه الد ن yـو �ـذه الفئـة �عـا�ي مــن ر
 .يتوجس �تصال والسلوك الفوضو

اسة للرqط بي�iما .2 اسة من أ�مية متغ�p الد ركما ت�بع أ�مية �ذه الد  .ير
%ب امل#ـــ" yو�iـــا تقـــوم برفـــد ســـو  .3 اســـة مـــن أ�ميـــة مؤســـسات التـــد قكمـــا ت�بـــع أ�ميـــة �ـــذه الد ر ر

د�ي باحتياجاتھ من العمالة .- مختلف املستو%ات امل_ a ساسيةرالعملa نية. 

ثانيا
ً

  }"مية التطبيقية: 

-�  :وتتمثل فيما ي

�م وتواصل_م مع {خر%ن مما يؤدي : من ناحية الطلبة .1 رتفيد الطلبة .- استقصاء طبيعة أفSا
 .إ67 تحديد سلوكياijم وضبط_ا بالطر%قة ال¥�يحة

اسـة .ـ- تطـو%ر s: من ناحية القائمpن ع�6 املؤسسة .2 عـض ال�ـ�امج ريمكن �ستفادة من �ذه الد
pqن سم اس��اتيجيات طو%لة املدى من أجل الوصو إ67 نخبة من العاملpن املد %�ية و رالتد لر  .ر

.ـــ- عمـــل برنـــامج : مـــن ناحيـــة البـــاحثpن .3 اســـة مـــن خـــالل نتائج_ـــا  ريمكـــن �ســـتفادة مـــن �ـــذه الد
%ب امل#" وnعض املتغ�pات aخر اسات سابقة تحمل مؤسسات التد شادي د ىإ ر ر  .ر

%ب امل#" و��èيع_م ع�6 �نضمام إ67 : رشدينمن ناحية امل .4 رتوجھ الطلبة نحو مؤسسات التد
 .امل_ن بجميع أشSال_ا

%ب امل#ـ" مـن  .5 pqن .ـ- مؤسـسات التـد رمن ناحيـة املعلمـpن التعـرف ع�ـ6 كيفيـة التعامـل مـع املتـد ر
 .الناحية النفسية

ج بتوصيات تاsعة ملؤسسة ال .6 %ب امل#"و�ستفادة من املقاي�س امل��جمة، وا��ر   .رتد
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  :املفا"يم والتعر�فات �جرائية

  ):Disruptive Behavior: (يالسلوك الفوضو

مجموعـــة : "يالــسلوك الفوضــو ع�ـــ6 أنــھ) 2015(عــرف نجيــب، والبيـــومي؛ وعبــد الو�ـــاب 
مــن الـــسلوكيات الــسلبية ال�ـــ" تـــصدر عــن الطالـــب ســـواء تجــاه aخـــر%ن أم تجـــاه ا��تمــع مـــن قبيـــل 

ـــــو  ــــ6 حقـ ة الفوÂــــــÀÁ داخــــــل الب�ئــــــة قالتعــــــدي ع�ــ ــــاد، والتحــــــدي، وإثــــــا ـــل الــــــسرقة، والعنــ رالغpــــــ�، مثـــ
اســية، وإتـــالف املمتلSـــات العامــة وتـــدم�p�ا، وخـــر القواعــد والقـــوانpن املتبعـــة ســواء .ـــ- الب�ئـــة  قالد ر

اسية أم الب�ئة ا��تمعية   .رالد

ا وªعـرف الــسلوك الفوضــو إجرائيــ
ً

ب .ــ- مؤســ: ي ا املتــد جــة ال�ــ" يحــصل عل�iــ ربأنــھ الد سة ر
%ب امل#" .- مقياس السلوك الفوضو يالتد   .ر

  : Communication Apprehension)( توجس �تصال

ىبأنـــھ مـــستو خـــوف أو القلـــق الفـــرد املـــرتبط sعمليـــة  )Elbashir, Adam, 2019 (عــرف
  .اتصال حقيقي أو متوقع مع �²ص أو مجموعة من �²aاص {خر%ن

وªعـــرف تـــوجس �تــــصال إجرائيـــا
ً

جــــ:  ب .ـــ- مؤســــسة ربأنـــھ الد رة ال�ـــ" يحـــصل عل�iــــا املتـــد
%ب امل#" .- مقياس توجس �تصال   .رالتد

اسة   :رحدود ومحددات الد

اسية : اabدود الزمانية اسة .- الفصل الثا�ي للعام الد رتم تطبيق �ذه الد   .2022 / 2021ر

%ب امل#": اabدود امل>انية اسة .- مؤسسات التد رتم تطبيق �ذه الد   .ر

%ب امل#ــ" .ـ- محافظــة  :اabـدود ال�ــشر�ة pqن .ـ- مؤســسات التـد اســة ع�ـ6 املتــد رتـم تطبيــق �ـذه الد ر ر
qد    .را

ىتــــم التعــــرف ع�ــــ6 مــــستو aفSــــار الالعقالنيــــة وتــــوجس �تــــصال وعالقiÞمــــا : اabــــدود املوضــــوعية
%ب امل#" pqن .- معا�د مؤسسة التد ربالسلوك الفوضو لدى املتد ر   .ي

اسة اسـة: رمحددات الد اسـات الـسابقة وqالتـا7- ال يمكـم رتتحدد نتـائج الد ر ا��اليـة بمحـددات الد
ــا للمجتمعــــات ال�ــــ" ت�ــــشابھ  �عمــــيم النتــــائج خــــارج �ــــذ ا��ــــدود، وإنمــــا يمكــــن �ســــتفادة مــــن نتائج_ــ

اسة ا��الية   .رخصائص_ا مع خصائص الد

اسات السابقة   :رالد

ن  ووأجـر كرسـتpن وآخـر اسـة �ـدفت التعـرف إ7ـ6 أثـر ) Kristin, et.al, 2014(ى أسـاليب رد
اســة  رنظر%ـة أدلــر مــن خـالل اللعــب ع�ــ6 خفــض الـسلوك الفوضــو عنــد الطلبـة، وأجر%ــت �ــذه الد ي
س املنطقة ا��نوqية الغرqيـة .ـ- الواليـات املتحـدة aمر%كيـة، وتSونـت عينـة  سة من مدا رع�6 .- مد ر

اسـة مـن  ضـة وح�ــÀ الـصف الثالـث، قــسموا إ7ـ6 مجمـوعتpن ضــابطة) 58(رالد وطفـال مــن أطفـال الر
ً

 
اســـة اســـ�بانة للمالحظـــة املباشـــرة ��مـــع البيانـــات ن قبـــل املعلـــم،  روتجر%�يـــة واســـتخدم .ـــ- �ـــذه الد
ق ذات داللــــة إحــــصائية  ـــود فــــر ووجلــــسات الفيــــديو عــــن طر%ــــق اللعــــب ألدلــــر، وأظ_ــــرت النتــــائج وجـ
يلفعالية تطبيق معا��ة أدلر باللعب ع�6 خفض السلوك الفوضو لدى الطلبـة لـصا�× ا��موعـة 

 .ة ع�6 ا��موعة الضابطةالتجر%�ي
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اسة �ع�سة  جة ان�شار السلوك الفوضو ) 2015(رد اسة التعرف إ67 د ي�دفت �ذه الد ر ر
اســـة املـــنDE الوصـــفي  ، واســـتخدمت الد رلـــدى العينـــة ال��èيـــصية مـــن طلبـــة الـــصف aو الثـــانو ي ل

اســـة تـــم اســـتخدام مقيـــاس الـــسلوك الفوضـــو ومقيـــاس �نتمـــا يالتحلي�ـــ-، ولتحقيـــق أ�ـــداف الد ء ر
اسة ال�" تSونت من  رaسر و�جتماÃ- ��مع البيانات من أفراد عينة الد طالبا وطالبة من ) 276(ي

اسة وجود عالقة  سة محافظة دمشق، وأظ_رت الد رالعينة ال��èيصية من الصف aو  من مد ر ل
ـــة الـــــصف aو  جـــــات العينــــة ال��èيــــصية مــــن طلبـ ـــالبة ذات داللــــة إحــــصائية بــــpن د تباطيــــة سـ لا ر ر

�ــÁ"، وجـــود الثــان جـــاijم ع�ــ6 مقيـــاس �نتمــاء aســـر واملد رو ع�ـــ6 مقيــاس الـــسلوك الفوضــو ود ير ي ي
ق ذات داللــة إحــصائية بــpن إجابــات العينــة ال��èيــصية مــن طلبــة الــصف aو ع�ــ6 مقيــاس  لفــر و
يالـــسلوك الفوضــــو تبعــــا ملتغpـــ� ال��ت�ــــب الــــوالدي لـــصا�× الطلبــــة الــــذين yـــان تــــرتي�iم الــــوالدي بــــpن 

   .أخوijم وحيد

اســـة تـــنج 7ـــ-  اســـة التعـــرف إ7ـــ6 أنـــواع �aـــشطة ) Ting Lie, 2018(رد ر�ـــدفت �ـــذه الد
املطبقــة، وال�ـــ" يمكـــن أن تز%ـــد مـــن كفـــاءة �تــصاالت لـــدى الطلبـــة، وتـــأث�pات اســـ��اتيجيات الـــتعلم 
ال�شطة ع�6 تواصـل الطـالب، وال��كpـ� ع�ـ6 قـضية ف_ـم التـوجس �تـصا7- وعالقتـھ مـع الكفـاءة .ـ- 

ة �تصال، و اسة ع�6 اس��اتيجيات الـتعلم ال�ـشط ع�ـ6 ثـالث أفـراد مـن طـالب دو رطبقت �ذه الد ر
ا مــن جامعــات حSوميــة .ــ- تــايوان، لتطـــو%ر  اســات العليــ ة الد ر�تــصاالت ا��امعيــة واثنــpن مــن إدا ر
ىكفـــاءة التواصـــل لـــدى الطلبـــة مـــع تقليـــل مـــستو مخـــاوف_م مـــن �تـــصال، وتـــم تب�ـــ" اســـ��اتيجيات 

،"ÁÝات �تـصال لـدى الطلبـة، وأظ_ـرت النتـائج أن التثقيف النف ر واسـ��اتيجيات لز%ـادة تطـو%ر م_ـا
مــستو%ات التــوجس �تـــصا7- بــpن �ـــذه الفئــات انخفــضت لعـــد اعتمــاد �ـــذه �ســ��اتيجيات sـــشSل 
كبpـ�، كمـا دلـت النتـائج ع�ـ6 أن اسـ��اتيجيات الـتعلم ال�ـشط املعتمـدة .ـ- �ـذه الفئـات yانـت فعالــة 

%ادة استعداد الطلبة .- التواصلمن حيث تقليل الت   .زوجس �تصا7- عن طر%ق 

اسة أم�p وqوتھ  يد اسة التعـرف إ7ـ6 التـوجس ) Amiri & puteh, 2018(ر ر�دفت �ذه الد
ـــة املـــــنDE الوصـــــفي  اسـ ـــات العليـــــا الــــدوليpن، واســـــتخدمت الد اسـ ر�تــــصا7- اللفظـــــي بــــpن طـــــالب الد ر

اســـة تـــم اســـتخدام مق يـــاس تـــوجس �تـــصال ��مـــع البيانـــات مـــن رالتحلي�ـــ-، ولتحقيـــق أ�ـــداف الد
اســـة ال�ــ" تSونـــت مــن  وتـــم مــن  طالــب مـــن مختلــف ا��امعـــات ا��Sوميــة مـــن ) 25(رأفــراد عينــة الد

ىمال�pيـــا، وأظ_ــــرت النتـــائج وجـــود مــــستو مرتفـــع مـــن التــــوجس �تـــصا7- اللفظـــي عنــــد / رyو�المبـــو
nعة عوامل تؤدي إ67  اسة ع�6 وجود أ رالعينة، ودلت نتائج الد التوجس اللفظي �تصا7- عند طلبة ر

ـــ- اســـــات العليـــــا و�ــ ض التقديميـــــة، : رالد والقـــــضايا اللغو%ـــــة، ونقـــــص املعرفـــــة، وا��óـــــل أثنـــــاء العـــــر
ات الطلبة السلبية   .روتصو

 -�ـــة الفـــــض اسـ اســـــة التعـــــرف إ7ـــــ6 الب�يـــــة العامليـــــة للـــــسلوك ). 2018(رد ر�ـــــدفت �ـــــذه الد
، تبعـــا لنـــوع ا��ــ�س ذyـــو وإنـــاث والــصف الد رالفوضــو را�ـــÁ" الـــساsع والتاســع لـــدى املـــرا�قpن مـــن ي

س املتوسـطة بدولــة الSو%ـت اسـة املــنDE الوصـفي التحلي�ـ-، ولتحقيــق . رطلبـة املـدا رواسـتخدمت الد
، وتطبيقــھ ع�ــ6 عينــة قوام_ــا  اســة تــم اســتخدام مقيــاس الــسلوك الفوضــو يأ�ــداف الد مــن ) 250(ر

س املتوســط ة بمحافظــة حــو7- بدولــة الSو%ــت، رطلبــة الــصفpن الــساsع والتاســع مــن ا���ــسpن باملــدا
ة عن  اسة أن السلوك الفوضو لدى املرا�قpن باملرحلة املتوسطة بدولة الSو%ت عبا روأظ_رت الد ير
ق  اسـة عـدم وجـود فــر وعامـل yـامن عـام ت�ـتظم حولـھ العوامـل املـشا�دة الـثالث، كمـا وأظ_ـرت الد ر

ا�ــÁ" الـــساsع )ثرذyــو وإنــا(يدالــة إحــصائيا .ـــ- الــسلوك الفوضــو تبعـــا لنــوع ا��ـــ�س  ر، والـــصف الد
س املتوسطة  .روالتاسع لدى املرا�قpن من طلبة املدا
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ـــو لطيفــــة  ـــة العتيïــــ"، وأبــ اسـ اســـــة التعــــرف إ7ـــــ6 العالقــــة بـــــpن ) 2019(رد ـــذه الد ـــدفت �ـ ر�ــ
ات �جتماعيــة لـدى طلبــة املرحلـة الثانو%ــة العامـة .ــ- محافظـة الطــائف رالـسلوك الفوضــو وامل_ـا . ي

ق وفقـــا  والكـــشف عـــن الفـــر
ً

ات �جتماعيـــة، و رملتغpـــ� الـــصف .ـــ- yـــل مـــن الـــسلوك الفوضـــو وامل_ـــا ي
اســة تــم اســتخدام مقيـــاس  اســة املــنDE الوصــفي التحلي�ــ-، ولتحقيـــق أ�ــداف الد رواســتخدمت الد ر
اسة ال�" تSونت عينة  ات �جتماعية ��مع البيانات من أفراد عينة الد ، وامل_ا رالسلوك الفوضو ر ي

اسة من  جة السلوك الفوضو لدى طلبة املرحلة طالب ، وأظ_ر) 600(رالد اسة أن د يت نتائج الد ر ر
ق دالـة إحـصائيا عنـد مـستو الداللـة بـpن  ىالثانية .- محافظة الطائف جاء مرتفعـة، مـع وجـود فـر و
يالـــسلوك الفوضــــو بـــpن الطلبــــة .ــــ- الـــصف aو الثــــانو وyـــل مــــن طــــالب الـــصف الثــــا�ي الثــــانو  ي ل ي

يوالثالـث لـصا�× طـالب الــصف aو ثـانو ات �جتماعيـة .ــ- ل جــة متدنيـة .ـ- مقيــاس امل_ـا ر، وجـود د ر
ـــة إحـــــصائية بـــــpن  ــة عكـــــسية ذات داللــ جـــــود عالقـــ ـــدى طـــــالب املرحلـــــة الثانو%ـــــة و وجميـــــع مجاالijـــــا لــ

ات �جتماعية بجميع أsعاده لدى طلبة املرحلة الثانو%ة بالطائف رالسلوك الفوضو وامل_ا  .ي

اســة م_ــدي، وا���pا�ـــي  اســة التعــرف إ7ـــ6 التفكpــ� �يجـــاnي �ــدفت �ـــذه ال). 2019(رد  -رد
اســــة تــــم  ـــق أ�ــــداف الد رالــــسلï" وعالقتــــھ بــــالتوجس مــــن �تــــصال لــــدى طلبــــة ا��امعــــة، ، ولتحقيـ
اســتخدام مقيــاس التفكpــ� �يجــاnي والــسلï"، ومقيــاس تــوجس �تــصال ��مــع البيانــات مــن أفــراد 

ـــة ال�ــــ" تSونــــت مــــن  اسـ ىئج وجــــود مــــستو عــــا7- مــــن طالــــب وطالبــــة، وأظ_ــــرت النتــــا) 200(رعينــــة الد
التفكpـ� الــسلï" والتــوجس �تـصا7- لــدى طلبــة جامعـة املس�نــصر%ة، وأن الطالبــات أك£ـ� مــيال نحــو 

ً

، وأيــضا وجــود مــيال عاليــا لــدى طلبــة التخصــصات  نمــط التفكpــ� �يجــاnي أك£ــ� مــن الطلبــة الــذyو
ً ًً

ر
تباطية العلمية نحو نمط التفك�p �يجاnي أك£� من طلبة التخصصات ��س جود عالقة ا رانية، و و

 . السلï" والتوجس من �تصال لدى طلبة ا��امعة-دالة بpن التفك�p �يجاnي  

ماوانجــسا وســوyامايدي و%ح�ــÀ ىأجــر  ,Drmawangsa, Sukmaayadi & Yehya)ردا
اسـة .ــ- إندون�ـسيا �ـدفت إ7ـ6 الكـشف عـن مــستو تـوجس �تـصال لـدى طـالب الــسنة  (2020 ى د ر

اسـة من�Eيـة مختلطـة . ن يتعلمو اللغة الفر�سية .- ا��امعات �ندون�سيةaو67 الذين راتبعت الد
، كمـا (PRCA-2 )ًطالبا أجابوا عن مقياس توجس �تصال) 57(من خالل عينة قصدية مSونة من 

ا ¤iا .- أثناء �علم اللغة  وتم مقابلة الطالب وطرح أسئلة عل�iم حو خ��ات توجس �تصال ال�" مر ل
ىوقــد أظ_ــرت النتــائج وجــود مــستو متوســط مــن تــوجس �تــصال لــدى الطــالب، وعــدم . سيةالفر�ــ

ق دالــة إحــصائيا .ــ- مــستو تــوجس �تــصال لــدى الطــالب �عــز ملتغpــ� ا��ــ�س ىوجــود فــر ى ً وqي�ــت . و
نتائج املقابالت أن مصدر توجس �تصال لدى الطالب �و ا��وف من التقييم السلï" من {خر%ن 

  .قلقمما �س�ب ل_م ال

اسة   :رمن�� الد

اسة تباطي ملناس�تھ لطبيعة �ذه الد رتم استخدام املنDE الوصفي �   .ر

اسة  :رمجتمع الد

دنيــــة  a ب امل#ــــ" .ـــ- اململكـــة% اســـة مــــن جميـــع الطلبـــة .ــــ- مؤســـسة التـــد ريتSـــو مجتمـــع الد ر ر ن
ب  ب وفقا إلحصائيات املؤسسة) 8367(رال_اشمية والبالغ عدد�م ما يقا متد

ً
  .ر
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اسة   :رعينة الد

اسة حسب املراحل {تية               :رتم اختيار عينة الد

اسة �ستطالعية -1  رعينة الد
اســـــة سيمـــــن أجـــــل التحقـــــق مـــــن ا��ـــــصائص الـــــ رSوم��ية ملقيا�ـــــÁ" تـــــم اســـــتخدام_ا .ـــــ- الد

حيـــث تـــم تطبيــق �ـــذه املقـــاي�س ع�ـــ6 عينـــة اســـتطالعية ) يتــوجس �تـــصال، والـــسلوك الفوضـــو(
اسية م��ية من اسة ومن خارج عينiÞا aصلية رلد ب من ) 45(، ع�6 )امليدانية(ر مجتمع الد رمتد

�م من املؤسسة بالطر%قة املتاحة %ب وتم اختيا رالطلبة .- مؤسسة التد   .ر

اسة امليدانية -2  رعينة الد
اســــة امليدانيـــة مـــن  �م بطر%قــــة عـــشوائية مــــن ) 377(رتSونـــت عينـــة الد ب تـــم اختيـــا رمتــــد ر

ـــة املتمثــــل مــــ اسـ ـــمية عــــام رمجتمــــع الد دنيــــة ال_اشـ a ب امل#ــــ" .ــــ- اململكــــة% رن طلبــــة مؤســــسة التــــد ر
قـم ) 2021( اسة sشSل إلك��و�ـي، وا��ـدو  اسة ع�6 أفراد عينة الد ªع مقياسpن الد رتم تو ر لر ) 1(ز

اسة حسب ا���س، والتخصص، ومستو التحصيل ªع أفراد عينة الد ىيو × تو ر   .ز

قم  را�bدو    )1(ل

اسة حسب �ع أفراد عينة الد رتو   ى ا��bس، والتخصص، ومستو التحصيلز

  ال�سبة املئو�ة  التكرار  ىاملستو  املتغ��
 68.2 257  ذكر
Àس 31.8 120  أن���bا  

 100.0 377  ا��موع
 30.8 116  أقل من ثانو%ة

 47.4 179  ثانو%ة عامة
 8.0 30  دبلوم متوسط

%وس  13.8 52  ق فما فوربSالو
 ىمستو التحصيل

 100.0 377  ا��موع
 11.2 42  �لك��ونيات

 13.8 52  التكييف والتمديدات ال¥�ية
 16.5 62  الك_رqاء

 15.6 59  صيانة مركبات و�ليات
 14.4 54  الصناعات الغذائية

 28.6 108  خدمات

  التخصص

 100.0 377  ا��موع

اسة -3   رأدوات الد
اسة ا��الية تم استخدام املقاي�س {تية   :رلتحقيق الد

اسة، وذلك sعـد من أجل إ اسة وتحقيقا أل�داف_ا، تم ترجمة مقاسpن للد رنجاز م_ام الد ر
ً

اسات السابقة .- �ذا ا��ال، وذلك ع�6 النحو {�ي رالرجوع لألدب النظر والد   :ي
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أوال
ً

  مقياس توجس �تصال: 

تھ aوليــــــة sعــــــد ترجمــــــة  ــــصو ــــاس تــــــوجس �تـــــصال بــ  Frantz, and(رتـــــم تطــــــو%ر مقيــ
Wathen,2005(ـــSوليــــة مــــن ، و%تa تھ رو املقيــــاس بـــصو عــــة ع�ـــ6 ) 24(ن أsعــــاد فرعيــــة ) 3(زفقـــرة مو

وقـــد أدرج أمـــام yـــل فقـــرة مـــن ). املـــشاركة مـــع {خـــر%ن، التعبpـــ� عـــن الـــذات، التواصـــل مـــع {خـــر%ن(
جات حسب أسلوب ليكرت ع�6 النحو {�ي جا من خمس د رالفقرات مقياسا متد ر

ً ً
دائما، غالبا، (:  

ً ً

ا،  أحيانا، ناد
ً ً
اطالقار

ً
.(  

ـــن ا��ــــــصائص  ـــم التحقــــــق مـــ ـــــا تـــ ـــة و�qئiÞـ اســـ ــــدف الد ـــاس ل_ــ ـــــن مناســــــبة املقيـــ روللتحقــــــق مـ
  : السيSوماتر%ة {تية للمقياس

  : صدق مقياس توجس �تصال - 
جـــة يقـــ�س املقيـــاس للغـــرض )Instrument Validity(يقـــصد بـــصدق املقيـــاس  ر إ7ـــ6 أي د

جة توفر aداة بيانـات املصمم من أجلھ، وعليم يمكن �عر%ف صدق أداة جمع البيان رات إ67 أي د
اسة، أي أن الصدق يقصد بھ أن املقياس يق�س ما  اسة من مجتمع الد رذات عالقة بمشSلة الد ر
وضع لقياسھ، أي يق�س السمة أو الظا�رة ال�" وضع لقياس_ا وال يق�س غ�p�ا، وتـم التحقـق مـن 

  : قصدق aداة بالطر {تية

 : ملقياس توجس �تصال)صدق ا�aكم�ن(ي الصدق الظا"ر  -1

تھ aوليـــة ع�ــــ6 مجموعـــة مـــن ا��كمــــpن مـــن ذو �ختـــصاص .ــــ-  يتـــم عـــرض املقيـــاس .ــــ- صـــو ر
شــاد النفـÁÝ" وال��بــو والبـالغ عــدد�م  يمجـال علــم الـنفس و� محكمـpن قــاموا بتحكــيم أدوات ) 10(ر

اسة من حيث ��ة الفقرات لغو%ا ومدى مالئمiÞا لقياس ما وضعت لھ حيـث أظ_ـر ا ًالد ��كمـpن ر
ادت عن  ��ة ومالئمة الفقرات، و من حيث الصياغة اللغو%ة% 80ز�سبة توافق   6�الوضـوح، : ع

ُوالسالمة اللغو%ة، وا��اجة للتعديل، وضوح املع�"، ومدى انتماء الفقرة .- املقياس والبعد، إبداء 

�iا مناسبة، وqناء ع�6 اق��احاijم، تم إجراء �ع ّأية معلومات أو �عديالت ير ً ديالت لغو%ـة .ـ- sعـض  و
فقـــرات وإضــافة فقـــرة ) 5(الفقــرات وإضــافة فقـــرة واحــدة وqالتـــا7- تــم إجـــراء �عــديالت ع�ـــ6 صــياغة 

  . فقرة) 25(ُواحدة ع�6 البعد aخ�p ليصبح عدد فقرات املقياس 

   الداخ�$ ملقياس توجس �تصالالبناءصدق  -2

ªــع �ســ�بانة ع�ــ6 ع ) 45(ينــة اســتطالعية عــدد�ا زتــم التأكــد مــن صــدق البنــاء مــن خــالل تو
تبــاط بــpن yــل فقــرة مـــن  اســة وخــارج العينــة، ومــن ثــم حــساب معــامالت � ب مــن مجتمــع الد رمتــد ر ر

قم  تباط الفقرات مع البعد، وا��دو  رالفقرات مع البعد، وا لر ُ   .يو × ذلك) 2(ُ
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قم  را�bدو    )2(ل

ات مقيــاس تـوجس �تــصا ة مــن عبـا تبــاط بـ�ن �ــل عبـا رمعـامالت � ر ُل والبعـد الــذي ت�ت�ـ� إليــھ ر

جة ال>لية للمقياس   روالد

  التواصل مع  خر�ن  الرقم  التعب�� عن الذات  الرقم  املشاركة مع  خر�ن

تباط مع  تباط مع     :رمعامل � تباط مع     :رمعامل �   الرقم  :رمعامل �

  املقياس ك>ل  ُالبعد  املقياس ك>ل  ُالبعد  املقياس ك>ل  ُالبعد

1  **0.721 0.659** 6  0.696** 0.398* 18 0.675** 0.616** 

2  0.763** 0.658** 7  0.699** 0.306* 19 0.675** 0.562** 

3  **0.710 0.668** 8  0.758**  0.627** 20 0.668** 0.355* 

4  **0.773 0.511**  9  0.533** 0.486* 21 0.668** 0.436* 

5  **0.712 0.651** 10  0.478* 0.339* 22 0.554** *0.446 

    11  0.741** 0.611** 23 0.633** 0.502** 

    12  0.410* 0.327* 24 0.597** 0.482*  

    13 0.758** 0.627** 25 0.602** 0.466* 

    14 0.608** 0.409*     

    15 0.741** 0.611**     

    16 0.646** 0.366*      

    17 0.758** 0.627**     

دالة إحصائيا عند مست*
ً

  ).α≥0.05(ىو الداللة 

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة **
ً

)α≥0.01.(  

  :ما ي�-) 2(لأظ_رت النتائج املو �ة .- ا��دو 

ات  .1 تبــــاط بـــpن عبــــا رأن معـــامالت � ُوالبعـــد كSــــل تراوحـــت مــــا بــــpن ُ¡عـــد املــــشاركة مـــع  خــــر�ن ر

جة الSلي)0.710-0.773( ات والد تباط بpن العبا ر، كما أن معامالت � ر ة للمقياس تراوحت ما ر
وجميع_ا قيم دالة إحصائيا) 0.668-0.511(بpن 

ً
. 

ات  .2 تباط بpن عبا رأن معامالت � - 0.410(ُ والبعد كSل تراوحت ما بpن التعب�� عن الذاتُ¡عد ر
جـــة الSليـــة للمقيـــاس تراوحـــت مـــا بـــpن )0.758 ات والد تبـــاط بـــpن العبـــا ر، كمـــا أن معـــامالت � ر ر

يم دالة إحصائيا وجميع_ا ق) 0.306-0.627(
ً

. 
ات  .3 تبـــاط بـــpن عبـــا رأن معـــامالت � ُوالبعـــد كSـــل تراوحـــت مـــا بـــpن التواصـــل مـــع  خـــر�ن ُ¡عـــد ر

جة الSلية للمقياس تراوحت ما )0.554-0.675( ات والد تباط بpن العبا ر، كما أن معامالت � ر ر
وجميع_ا قيم دالة إحصائيا ) 0.616-0.355(بpن 

ً
.  
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تھ ال�iائية مSو من وqالتا7- أصبح مقياس توجس  ن�تصال بصو عة ع�ـ6 ) 25(ر زفقرة مو
  ). املشاركة مع {خر%ن، التعب�p عن الذات، الواصل مع {خر%ن(saعاد الفرعية 

تبــاط بــpن saعــاد الفرعيــة ملقيــاس تــوجس �تــصال ببعــض_ا  روتــم اســتخراج املعــامالت �
قم  رالبعض، ا��دو    . يو × ذلك) 3(ل

  )3(لجدو 

تباط ب�ن }¡عاد الفرعية ملقياس توجس �تصال ببعض¢ا معامالت   ر �

  ُالبعد
عدد 

  الفقرات
ثبات �عادة 

  نب��سو ر
نباخ ألفا   و�Yساق الداخ�$ كر

 0.73  0.75**  5  املشاركة مع  خر�ن

 0.76 **0.72 12  التعب�� عن الذات

 0.74  0.71**  8  التواصل مع  خر�ن

ىدالة إحصائيا عند مستو *
ً

  ).α≥0.05(الداللة 

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة **
ً

)α≥0.01.(  

قــــم    ريظ_ــــر مــــن  ا��ــــدو  نأن معــــامالت ثبــــات �عــــادة ب�pســــو ملقيــــاس تــــوجس ) 3(ل
ـــا بــــpن  واعت�ـــــ�ت �ــــذه القـــــيم مالئمـــــة ) 0.75-0.71(�تــــصال وأsعـــــاده الفرعيــــة تراوحـــــت مــ

اسـة، كمـا أن معـامالت الثبـات بطر%قـة كر و�ـ- ) 0.76-0.73(ونبـاخ ألفـا رلغايـات �ـذه الد
اسات إ7ـ6 أن معـامالت الثبـات ال�ـ" تSـو  ت الد نقيم مقبولة إحصائيا حيث أشا ر ر

ً
)0.70 (

  .قفما فو �- معامالت جيدة

  ثبات مقياس توجس �تصال

اسة باستخدام طر%قتpن ��ساب الثبات و�-   :رتم التأكد من ثبات أداة الد

 )Test Retest(ثبات �عادة : الطر�قة }و^[  - أ

اسـة وخـارج ) 45(تم تطبيق املقياس ع�6 عينـة اسـتطالعية بلغـت  ب مـن مجتمـع الد رمتـد ر
العينة aساسية، حيث طلب مـ�iم �جابـة ع�ـ6 فقـرات مقيـاس تـوجس �تـصال، ثـم أعيـد تطبيقـھ 
جـات aحـداث  تبـاط ب�pسـو يبـpن د ، وتم حـساب معامـل ا رعل�iم sعد أسبوعpن من التطبيق aو نر ل

  . نتائج الثبات بطر%قة �عادة) 4(لبيقpن، وع�sa 6عاد الثالثة للمقياس، و%و × ا��دو .- التط

نباخ: الطر�قة الثانية  - ب   .وطر�قة ألفا كر

نبـاخ  ولقد تم حساب ثبات أداة عن طر%ق معادلة ألفا كر ّ)Cronbach Alpha ( 6ـ�وذلـك ع
قم  رالطلبة .- العينة �ستطالعية، وا��دو    .يو × النتائج) 4(ل

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

321 

قم  رجدو    )4(ل

نبــــاخ ملقيــــاس تــــوجس �تــــصال مــــع الفقــــرات �يجابيــــة  ومعامــــل الثبــــات بطر%ق�ــــ" �عــــادة وألفــــا كر
  .والسلبية

  ُالبعد
عدد 

  الفقرات
  الفقرات �يجابية

الفقرات 
  السلبية

الثبات 
بطر%قة 
  �عادة

الثبات 
بطر%قة 

ألفا 
نباخ   وكر

 0.73  0.75**  5، 1  4، 3، 2  5  املشاركة مع  خر�ن

  13، 11، 8، 6  12  التعب�� عن الذات
7 ،9 ،10 ،
12 ،14 ،15 ،

16 ،17  
0.72**  0.76 

  8  التواصل مع  خر�ن
19 ،20 ،21 ،22 ،

23 ،24 ،25  
18  **0.71  0.74 

جة ال>لية  رالد
  للمقياس

25      **0.79 0.77 

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة **
ً

)α≥0.01.(  

قــم  ريظ_ــر مــن  ا��ــدو  ن معــامالت ثبــات �عــادة ب�pســو ملقيــاس تــوجس �تــصال أن) 4(ل
نكما بلغت قيمة ثبات �عادة ب�pسو ملقياس توجس ) 0.75-0.71(وأsعاده الفرعية تراوحت ما بpن 

اسـة، كمــا أن معـامالت الثبــات ) 0.79(�تـصال كSـل  رواعت�ــ�ت �ـذه القــيم مالئمـة لغايـات �ــذه الد
نباخ ألفا  نباخ ألفا للمقياس كSل و) 0.76-0.73(وبطر%قة كر وqلغت قيمة معامل الثبات بطر%قة كر

اسات إ67 أن معامالت الثبات ال�" تSو ) 0.77( ت الد نو�- قيم مقبولة إحصائيا حيث أشا ر ر
ً

)0.70 (
  .قفما فو �- معامالت جيدة

  : تطبيق وت§aيح وتفس�� مقياس توجس �تصال

اسة تم �عتماد ع�6 مقيـاس  ليكـرت ا��ما�ـÁ" .ـ- �جابـة عـن aسـئلة رلتحليل البيانات الد
جـــة التاليــة جــة : روذلــك حــسب الد جــة ) 1(رد جــة إطالقـــا، د ر�ع�ـــ� عــن د ر

ً
ا، ) 2( جــة نـــاد �ع�ــ� عـــن د

ً
ر ر

جة  جـة ) 3(رد جة أحيانا، د ر�ع�� عن د ر
ً

جـة ) 4( جـة غالبـا، د ر�ع�ـ� عـن د ر
ً

جـة دائمـا، ) 5( �ع�ـ� عـن د
ً

ر
ىانخفــــاض مــــستو تــــوجس �تــــصال، ولتفــــس�p وتــــم عكــــس التقــــديرات .ــــ- حالــــة �تجــــاه املــــرتبط ب

اسـة ع�ــy 6ـل فقـرة مـن فقــرات املقيـاس وع�ـy 6ــل  راملتوسـطات ا��ـسابية لتقـديرات أفــراد عينـة الد
تـــم تقـــسيم املقيـــاس إ7ـــ6 ثالثـــة مـــستو%ات لالســـتجابة وال�ـــ" اســـتخرجت باملعادلـــة ، sُعـــد مـــن أsعـــاده

  : التالية 

 ) 6�  و%ات عدد املست÷ )  ا��د aد�ى –ا��د aع

)5 – 1 (  ÷3   

4 ÷ 3 = 1.33   



 
توجس االتصال لدى المتدرب في معاهد مؤسسة التدريب المهني 

 وعالقته بالسلوك الفوضوي
  هاشم أحمد شخاتره /أ   
  سامي محسن ختاتنة/ د 

 

 

322 

  :ًوqناء ع�6 ذلك تم تقسيم �ستجابة ع�6 املقياس إ67 ثالثة مستو%ات و�- 

 .ىو�ع�" امتالك مستو منخفض من توجس �تصال) 2.33–1( - 

 .ىو�ع�" امتالك مستو متوسط من توجس �تصال ) 3.67 – 2.34( - 

 .س �تصالىو�ع�" امتالك مستو مرتفع من توج) 5.00 –3.68( - 

ثانيا
ً

  يمقياس السلوك الفوضو: 

ـــن  اســــات yــــل مـ تھ aوليــــة sعــــد الرجــــوع لد رتــــم تطــــو%ر مقيــــاس الــــسلوك الفوضــــو بــــصو ر ي
تھ aولية من ) 2007؛ أبو الرب، 2011التخاينة، ( ر، و%تSو املقياس بصو عة ع�6 ) 48(ن زفقرة مو
ـــة ) 7( ـــــــاد فرعيـــــ ــــــدي، نقــــــــص �ن(أsعـ ــــــد، الـــــــــسلوك العــــــــدوا�ي، العانـــــــــد والتحــ ـــــشاط الزائـــ �بـــــــــاه، ال�ـــ

ا ). �ندفاعيــة، انiÞــاك القواعــد، �حتيــال والــسرقة وقــد أدرج أمــام yــل فقــرة مــن الفقــرات مقياســ
ً

جـات حـسب أسـلوب ليكـرت ع�ـ6 النحـو {�ـي جا مـن خمـس د رمتد ر
ً

ا، :  ( دائمـا، غالبـا، أحيانـا، نـاد
ً ً ً ً
ر

اطالقا
ً

.(  

ـــ ـــــا تـــ ـــة و�qئiÞـ اســـ ــــدف الد ـــاس ل_ــ ـــــن مناســــــبة املقيـــ ـــن ا��ــــــصائص روللتحقــــــق مـ م التحقــــــق مـــ
  : السيSوماتر%ة {تية للمقياس

  :ي صدق مقياس السلوك الفوضو -1
جـــة يقـــ�س املقيـــاس للغـــرض )Instrument Validity(يقـــصد بـــصدق املقيـــاس  ر إ7ـــ6 أي د

جة توفر aداة بيانـات  راملصمم من أجلھ، وعليم يمكن �عر%ف صدق أداة جمع البيانات إ67 أي د
ا اسة، أي أن الصدق يقصد بھ أن املقياس يق�س ما رذات عالقة بمشSلة الد رسة من مجتمع الد

وضع لقياسھ، أي يق�س السمة أو الظا�رة ال�" وضع لقياس_ا وال يق�س غ�p�ا، وتـم التحقـق مـن 
  : قصدق aداة بالطر {تية

 :ي ملقياس السلوك الفوضو)صدق ا�aكم�ن(ي الصدق الظا"ر  -2

تھ aوليـــة  يع�ــــ6 مجموعـــة مـــن ا��كمــــpن مـــن ذو �ختـــصاص .ــــ- رتـــم عـــرض املقيـــاس .ــــ- صـــو
شــاد النفــÁÝ" وال��بــو والبــالغ عــدد�ا  يمجــال علــم الــنفس و� محكمــpن قــاموا بتحكــيم أدوات ) 10(ر

اسة من حيث ��ة الفقرات لغو%ا ومدى مالئمiÞا لقياس ما وضعت لھ حيـث أظ_ـر ا��كمـpن  ًالد ر
ادت عن  ��ة ومالئمة الفقرات% 80ز�سبة توافق   6�الوضـوح، : ، و من حيث الصياغة اللغو%ةع

ُوالسالمة اللغو%ة، وا��اجة للتعديل، وضوح املع�"، ومدى انتماء الفقرة .- املقياس والبعد، إبداء 

�iا مناسبة، وqناء ع�6 اق��احاijم، تم إجراء �عديالت لغو%ـة .ـ- sعـض   ّأية معلومات أو �عديالت ير ً و
  . فقرة) 48(ليصبح عدد فقرات املقياس ) 4(ع�6 صياغة الفقرات وqالتا7- تم إجراء �عديالت 

  يصدق البناء الداخ�$ ملقياس السلوك الفوضو -3

ªــع �ســ�بانة ع�ــ6 عينــة اســتطالعية عــدد�ا  ) 45(زتــم التأكــد مــن صــدق البنــاء مــن خــالل تو
تبــاط بــpن yــل فقــرة مـــن  اســة وخــارج العينــة، ومــن ثــم حــساب معــامالت � ب مــن مجتمــع الد رمتــد ر ر

قم الفقرا تباط الفقرات مع البعد، وا��دو  رت مع البعد، وا لر ُ   .يو × ذلك) 5(ُ
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قم  را�bدو    )5(ل

ات مقياس السلوك الفوضو والبعد الذي ت�ت�� إليھ  ة من عبا تباط ب�ن �ل عبا ُمعامالت � ي ر ر ر
جة ال>لية للمقياس   روالد

  ال�شاط الزائد  نقص �ن©باه  العاند والتحدي  السلوك العدوا\ي

تباط مع  تباط مع :رمعامل � تباط مع :رمعامل � تباط مع :رمعامل � :رمعامل �

الرقم
  

عد
لب

ُا
  

ل
ك>

س 
يا

ملق
ا

  

الرقم
  

عد
لب

ُا
  

ل
ك>

س 
يا

ملق
ا

  
الرقم

  

عد
لب

ُا
  

ل
ك>

س 
يا

ملق
ا

  

الر
قم

  

عد
لب

ُا
  

ل
ك>

س 
يا

ملق
ا

  

1  0.69** 0.65** 11 0.76** 0.66** 21 0.69** 0.56** 27 0.72** 0.64** 

2  0.70** 0.68** 12 0.71** 0.63** 22 0.72** 0.68** 28 0.70** 0.66** 

3  0.69** 0.54** 13 0.63** 0.52** 23 0.68** 0.63** 29 0.77** 0.75** 

4  0.70** 0.64** 14 0.67** 0.65** 24 0.76** 0.69** 30 0.71** 0.69** 

5  0.68** 0.59** 15 0.70** 0.64** 25 0.75** 0.66** 31 0.72** 0.64** 

6  0.70** 0.62** 16 0.75** 0.72** 26 0.78** 0.66** 32 0.76** 0.54** 

7 0.73** 0.66** 17 0.65** 0.53**       

8  0.74** 0.64** 18 0.73** 0.66**       

9  0.68** 0.58** 19 0.71** 0.65**        

10  0.71** 0.65** 20 0.72** 0.67**        

33 0.69** 0.57** 40 0.75** 0.64** 45 0.76** 0.67**       

34 0.72** 0.68** 41 0.70** 0.63** 46 0.73** 0.51**       

35 0.70** 0.65** 42 0.70** 0.65** 47 0.76** 0.69**       

36 0.75** 0.67** 43 0.74** 0.71** 48  0.74** 0.67**       

37 0.78** 0.71** 44 0.78** 0.70**          

38 0.78** 0.66**             

39 0.74** 0.62**             

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة *
ً

)α≥0.05.(  

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة **
ً

)α≥0.01.(  
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  :ما ي�-) 5(لأظ_رت النتائج املو �ة .- ا��دو 

ات  .1 تباط بpن عبا رأن معامالت � -0.68(ُوالبعد كSـل تراوحـت مـا بـpن ُ¡عد السلوك العدوا\ي ر
جــــة الSليــــة للمقيــــاس تراوحــــت مــــا بــــpن )0.74 ات والد تبــــاط بــــpن العبــــا ر، كمــــا أن معــــامالت � ر ر

وجميع_ا قيم دالة إحصائيا) 0.54-0.68(
ً

. 
ات  .2 تبــاط بــpن عبــا رأن معـامالت � -0.63(ُوالبعــد كSــل تراوحــت مــا بــpن ُ¡عــد العانــد والتحــدي ر

جــــ)0.76 ات والد تبــــاط بــــpن العبــــا ر، كمــــا أن معــــامالت � ر ة الSليــــة للمقيــــاس تراوحــــت مــــا بــــpن ر
وجميع_ا قيم دالة إحصائيا) 0.52-0.72(

ً
. 

ات  .3 تبــــاط بـــpن عبــــا رأن معـــامالت � -0.68(ُوالبعــــد كSـــل تراوحــــت مـــا بــــpن ُ¡عـــد نقــــص �ن©بـــاه ر
جــــة الSليــــة للمقيــــاس تراوحــــت مــــا بــــpن )0.78 ات والد تبــــاط بــــpن العبــــا ر، كمــــا أن معــــامالت � ر ر

دالة إحصائياوجميع_ا قيم ) 0.56-0.69(
ً

. 
ات  .4 تبـــاط بـــpن عبــا رأن معــامالت � -0.70(ُوالبعـــد كSـــل تراوحــت مـــا بـــpن ُ¡عـــد ال�ـــشاط الزائــد ر

جــــة الSليــــة للمقيــــاس تراوحــــت مــــا بــــpن )0.77 ات والد تبــــاط بــــpن العبــــا ر، كمــــا أن معــــامالت � ر ر
وجميع_ا قيم دالة إحصائيا) 0.54-0.75(

ً
. 

ات  .5 تباط بpن عبا رأن معامالت � ، )0.78-0.69(ُ والبعـد كSـل تراوحـت مـا بـpن ندفاعيـة�ُ¡عد ر
جة الSلية للمقياس تراوحت ما بpن  ات والد تباط بpن العبا ركما أن معامالت � ر ) 0.71- 0.57(ر

وجميع_ا قيم دالة إحصائيا
ً

. 
ات  .6 تبــاط بــpن عبــا رأن معــامالت � -0.70(ُ والبعــد كSــل تراوحــت مــا بــpن ان»ªــاك القواعــدُ¡عــد ر

جــــة الSليــــة للمقيــــاس تراوحــــت مــــا بــــpن ، كمــــا أن)0.78 ات والد تبــــاط بــــpن العبــــا ر معــــامالت � ر ر
وجميع_ا قيم دالة إحصائيا) 0.63-0.71(

ً
. 

ات  .7 تباط بpن عبا رأن معامالت � -0.72(ُ والبعـد كSـل تراوحـت مـا بـpن �حتيال والسرقةُ¡عد ر
جــــة الSليــــة للمقيــــ)0.76 ات والد تبــــاط بــــpن العبــــا ر، كمــــا أن معــــامالت � ر اس تراوحــــت مــــا بــــpن ر

وجميع_ا قيم دالة إحصائيا) 0.51-0.69(
ً

. 
تھ ال�iائيـة مSــو مـن  نوqالتـا7- أصـبح مقيـاس الــسلوك الفوضـو بـصو عـة ع�ــ6 ) 48(ري زفقـرة مو

الـــسلوك العـــدوا�ي، والعانـــد والتحـــدي، ونقـــص �ن�بـــاه، وال�ـــشاط الزائـــد، :( saعـــاد الفرعيـــة 
  ).ل والسرقةو�ندفاعية، وانiÞاك القواعد، �حتيا

تباط بpن saعاد الفرعية ملقياس  يالسلوك الفوضو ببعض_ا روتم استخراج املعامالت �
قم  رالبعض، ا��دو    . يو × ذلك) 6(ل

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

325 

  )6(لجدو       

تباط ب�ن }¡عاد الفرعية ملقياس السلوك الفوضو ببعض¢ا         يمعامالت �   ر

  ُالبعد

�ي
دوا

لع
ك ا

لو
س

ال
  

الت
 و

ند
عا

ال
ي

حد
  

اه
ن�ب

�
ص 

نق
ئد  

لزا
ط ا

شا
ال�

  

ية
اع

دف
�ن

عد  
وا

لق
ك ا

iÞا
ان

قة  
سر

وال
ل 

تيا
�ح

  

السلوك 
  العدوا�ي

1       

العاند 
  والتحدي

*0.477  1      

     1 **0.726 **0.639  نقص �ن�باه

    1 0.48*  0.563** **0.702  ال�شاط الزائد

   1 **0.69  *0.55  0.674** **0.712  �ندفاعية

Þاك انi
  القواعد

0.622** 0.623** 0.459*  0.633** 0.575** 1  

�حتيال 
  والسرقة

0.71** 0.583** 0.502** 0.591** 0.621** 0.504** 1 

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة *
ً

)α≥0.05.(  

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة **
ً

)α≥0.01.(  

قـــــم  ـــن ا��ــــدو  ريظ_ــــر مـ ـــpن ) 6(ل تبــــاط بـ saعـــــاد الفرعيــــة ملقيــــاس الـــــسلوك رأن معــــامالت �
جـــة الSليــة للمقيــاس تراوحـــت مــا بــpن  رالفوضــو ببعــض_ا والد وجميع_ـــا قــيم دالـــة ) 0.726-0.459(ي

  . إحصائيا

  :يثبات مقياس السلوك الفوضو

اسة باستخدام طر%قتpن ��ساب الثبات و�-   :رتم التأكد من ثبات أداة الد

 )Test Retest(ثبات �عادة : الطر�قة }و^[  - أ

اسـة وخـارج ) 45(تم تطبيق املقياس ع�6 عينـة اسـتطالعية بلغـت  ب مـن مجتمـع الد رمتـد ر
، ثــــم أعيــــد  ـــ6 فقــــرات مقيــــاس الــــسلوك الفوضــــو يالعينــــة aساســــية، حيــــث طلــــب مــــ�iم �جابــــة ع�ـ
جــات  تبـاط ب�pســو يبـpن د ، وتـم حــساب معامـل ا رتطبيقـھ علـ�iم sعــد أسـبوعpن مـن التطبيــق aو نر ل



 
توجس االتصال لدى المتدرب في معاهد مؤسسة التدريب المهني 

 وعالقته بالسلوك الفوضوي
  هاشم أحمد شخاتره /أ   
  سامي محسن ختاتنة/ د 

 

 

326 

نتـائج الثبـات بطر%قــة ) 7(لقـpن، وع�ـsa 6عـاد الثالثــة للمقيـاس، و%و ـ× ا��ـدو aحـداث .ـ- التطبي
  . �عادة

نباخ: الطر�قة الثانية  - ب   .وطر�قة ألفا كر

نبـاخ  ولقد تم حساب ثبات أداة عن طر%ق معادلة ألفا كر ّ)Cronbach Alpha ( 6ـ�وذلـك ع
قم  رالطلبة .- العينة �ستطالعية، وا��دو    .يو × النتائج) 7(ل

قم  رجدو    )7(ل

ـــــع الفقــــــرات  ــــسلوك الفوضــــــو مـ نبــــــاخ ملقيــــــاس الــ ـــــ� �عــــــادة وألفــــــا كر يمعامــــــل الثبــــــات بطر�ق®ـ و
  .�يجابية والسلبية

  ُالبعد
عدد 

  الفقرات
الفقرات 
  �يجابية

الفقرات 
  السلبية

ثبات 
�عادة 

  نب��سو

�Yساق الداخ�$ 
نباخ ألفا   وكر

 0.947 0.510**    10-1  10  السلوك العدوا�ي

 0.900 *0.385  20-11  10  ند والتحديالعا

 0.898  **0.523  26-21  6  نقص �ن�باه

 0.883 0.482*    32-27  6  ال�شاط الزائد

 0.929  **0.610  39-33  7  �ندفاعية

 0.895 0.460*  44-40    5  انiÞاك القواعد

 0.890 0.633**    48-45  4  �حتيال والسرقة

جة ال>لية  رالد
  للمقياس

48      **0.590 0.953 

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة *
ً

)α≥0.05.(  

ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة **
ً

)α≥0.01.(  

قم  ريظ_ر من  ا��دو  يأن معامالت ثبات �عادة ب�pسو ملقياس الـسلوك الفوضـو ) 7(ل ن
ـــا بــــــpن  ـــو ) 0.633-0.385(وأsعـــــاده الفرعيــــــة تراوحــــــت مـــ ـــادة ب�pســـ ــــت قيمــــــة معامــــــل ثبــــــات �عـــ نوqلغـ

اسة، كما أن معامالت الثبات ) 0.590(مقياس كSل لل رواعت��ت �ذه القيم مالئمة لغايات �ذه الد
نباخ ألفا  نبـاخ ألفـا للمقيـاس ) 0.76-0.73(وبطر%قة كر وكما بلغت قيمـة معامـل الثبـات بطر%قـة كر

اسات إ67 أن معامالت الثبات ال�" تS) 0.953(كSل  ت الد رو�- قيم مقبولة إحصائيا حيث أشا ر
ً

نو 
  .قفما فو �- معامالت جيدة) 0.70(

  : يتطبيق وت§aيح وتفس�� مقياس السلوك الفوضو

اسة تم �عتماد ع�6 مقيـاس ليكـرت ا��ما�ـÁ" .ـ- �جابـة عـن aسـئلة  رلتحليل البيانات الد
جـــة التاليــة جــة : روذلــك حــسب الد جــة ) 1(رد جــة إطالقـــا، د ر�ع�ـــ� عــن د ر

ً
ا، ) 2( جــة نـــاد �ع�ــ� عـــن د

ً
ر ر
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جة  جـة �) 3(رد جة أحيانا، د رع�� عن د ر
ً

جـة ) 4( جـة غالبـا، د ر�ع�ـ� عـن د ر
ً

جـة دائمـا، ) 5( �ع�ـ� عـن د
ً

ر
 �pولتفـــس ، يوتــم عكــس التقـــديرات .ــ- حالــة �تجـــاه املــرتبط بانخفــاض مـــستو الــسلوك الفوضــو ى
اسـة ع�ــy 6ـل فقـرة مـن فقــرات املقيـاس وع�ـy 6ــل  راملتوسـطات ا��ـسابية لتقـديرات أفــراد عينـة الد

تـــم تقـــسيم املقيـــاس إ7ـــ6 ثالثـــة مـــستو%ات لالســـتجابة وال�ـــ" اســـتخرجت باملعادلـــة ، ادهsُعـــد مـــن أsعـــ
  : التالية 

 ) 6�  عدد املستو%ات ÷ )  ا��د aد�ى –ا��د aع

)5 – 1 (  ÷3   

4 ÷ 3 = 1.33   

  :ًوqناء ع�6 ذلك تم تقسيم �ستجابة ع�6 املقياس إ67 ثالثة مستو%ات و�- 

ي منخفض من السلوك الفوضوو�ع�" امتالك مستو) 2.33–1( -   .ى

يو�ع�" امتالك مستو متوسط من السلوك الفوضو ) 3.67 – 2.34( -   .ى

يو�ع�" امتالك مستو مرتفع من السلوك الفوضو) 5.00 –3.68( -   .ى

  املعا�bة �حصائية 

م  ــــــر ــــامج الـ ـــا وإدخـــــــال باســـــــتخدام برنـــ اســـــــة وترم�p�ــــ ــــــة الد ــــراد عينـ ــــات أفـــ زsعـــــــد تفرªـــــــغ إجابـــ ر
  :وذلك باستخدام املعا��ات �حصائية التالية) SPSS(جتماعية �حصائية للعلوم �

%ــــة وذلــــك ¤iــــدف : للإلجابــــة عــــن الــــسؤال aو -1 راملتوســــطات ا��ــــسابية و�نحرافــــات املعيا
pqن .ـــ- معا�ــــد  رالتعـــرف ع�ـــ6 مــــستو تـــوجس �تـــصال والــــسلوك الفوضـــو لـــدى املتــــد ي ى

دن a -. "#ب امل% رمؤسسة التد  .ر
%ـــة وذلـــك ¤iـــدف : ثـــا�يلإلجابـــة عـــن الـــسؤال ال -2 راملتوســـطات ا��ـــسابية و�نحرافـــات املعيا

%ب  pqن .ـــ- معا�ـــد مؤســـسة التــــد رالتعـــرف ع�ـــ6 مـــستو الـــسلوك الفوضـــو لــــدى املتـــد ر ي ى
دن a -. "#رامل.  

اســـــة -3 ــــية الد ـــار فرضـ تبـــــاط : رلإلجابـــــة عـــــن الـــــسؤال الثالـــــث واختبــ ــــامالت � رمـــــصفوفة معـ
يpن تـوجس �تـصال والـسلوك الفوضـو نبطر%قة ب�pسو للتعـرف ع�ـ6 طبيعـة العالقـة بـ

دن a -. "#ب امل% pqن .- معا�د مؤسسة التد رلدى املتد ر  .ر

 :عرض النتائج ومناقش»ªا والتوصيات

اسة ال�" �دفت للتعرف إ67 مستو توجس �تصال  ىيتضمن �ذا ا��زء عرضا لنتائج الد ر
ً

%ب امل#" وعالقتھ بالسلوك ا ب .- معا�د مؤسسة التد رلدى املتد ، وذلك وفقا ملـا تناولتـھ ر يلفوضو
  : من أسئلة

pqن .ـ- معا�ـد مؤسـسة :لالنتـائج املتعلقـة بالـسؤال }و ر مـا مـستو تـوجس �تـصال لـدى املتـد ى
دن؟ a -. "#ب امل% رالتد   ر



 
توجس االتصال لدى المتدرب في معاهد مؤسسة التدريب المهني 

 وعالقته بالسلوك الفوضوي
  هاشم أحمد شخاتره /أ   
  سامي محسن ختاتنة/ د 
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تمـــت �جابـــة عــــن �ـــذا الـــسؤال مــــن خـــالل اســـتخراج املتوســــطات ا��ـــسابية و�نحرافــــات 
%ــة لتقـــديرات أفـــراد عينـــة الد راســـة ع�ـــsa 6عـــاد الفرعيـــة ملقيـــاس تـــوجس �تـــصال واملقيـــاس راملعيا

  .يو × ذلك) 8(لكSل، ا��دو 

 )8(لا�bدو 

ـــاد مقيـــــاس  اســــة أ¡عــ �ـــــة لتقـــــديرات أفــــراد عينـــــة الد راملتوســــطات اabـــــسابية و�نحرافــــات املعيا ر
ليا وفقا للمتوسط اabسا³ي توجس �تصال واملقياس ك>ل مرتبة تنا

ً ً
  ز

  ُالبعد  الرقم  الرتبة
ملتوسط ا

  اabسا³ي
�نحراف 

  ياملعيار
  ىاملستو

  متوسط 0.74 3.64  املشاركة مع {خر%ن  1  1

  متوسط 0.75 3.56  التعب�p عن الذات  2  2

  متوسط 0.58 3.29  التواصل مع {خر%ن  3  3

ة الªµائية ك>ل   متوسط 0.56 3.49  رمقياس توجس �تصال بالصو

قم  ريظ_ر من ا��دو  pqن .ـ- معا�ـد مؤسـسة ىأن مستو توجس �) 8(ل رتصال لـدى املتـد
اســة  دن جــاء متوســطا؛ إذ أن املتوســط ا��ــساnي لتقــديرات أفــراد عينــة الد a -ب امل#ــ" .ــ% رالتــد ر ر

ً

ة ال�iائيـــة كSـــل بلـــغ  ىبمـــستو تقيـــيم متوســـط؛ كمـــا ) 3.49(رعـــن مقيـــاس تـــوجس �تـــصال بالـــصو
قــم  ريظ_ـر مــن ا��ــدو  اســة عــن saعــاد أن املتوســطات ا��ــسابية لتقـديرات ) 8(ل رأفــراد عينــة الد

ة ال�iائية تراوحت ما بpن  حيث جاء باملرتبة ) 3.64-3.29(رالفرعية ملقياس توجس �تصال بالصو
ـــع {خــــر%ن " aُو7ــــs 6عــــد  ـــاء ) 3.64(بمتوســــط حــــساnي " املــــشاركة مـ ىومــــستو تقيــــيم متوســــط، وجــ

ىومـــستو تقيـــيم متوســــط، ) 3.56(بمتوســـط حــــساnي " التعبpــــ� عـــن الـــذات " ُباملرتبـــة الثانيـــة sعـــد 
ىومــــستو ) 3.29(بمتوســــط حـــساnي " التواصــــل مـــع {خـــر%ن " ُوجـــاء باملرتبـــة الثالثــــة وaخpـــ�ة sعـــد 

   .تقييم متوسط

اســـة ماوانجــــسا وســــوyامايدي و  (Lin, 2012)راتفقـــت �ــــذه الن�يجـــة مــــع د اســـة دا ر ود ر
Àـ�يح(Drmawangsa, Sukmaayadi & Yehya, 2020) qاسـة  بلـوم و %ـانر ود  ,Blume )رالـدو%ن و

Baldwin & Ryan, 2013)  ى ال�ــ" أظ_ــرت نتائج_ــا أن مــستو تــوجس التواصــل لــدى الطـــالب
اسة أم�p وqوتھ  يمتوسطا، .- حpن أن �ذه الن�يجة اختلفت مع د ر

ً
)Amiri & puteh, 2018 ( "ال�

pqن ىأظ_ــرت وجــود مــستو مرتفــع مــن التــوجس �تــصا7-، و%مكــن تفــس�p �ــذه الن�يجــة بــأن امل رتـــد
ات التواصل ال�"  %ن ع�6 اك�ساب مجموعة من م_ا %ب امل#" قاد اسiÞم .- مؤسسة التد رخالل د ر ر ر

ة ع�ـــ6 التكيـــف مـــع املواقـــف ا��تلفـــة , رتمكـــ�iم مـــن أداء امل_ـــام املطلوqـــة مـــ�iم بدقـــة وnـــسرعة وقـــد
pqن {خر%ن ر¤iدف ايجاد حالة من القبو والتفا�م والتواصل مع املتد   .ل

ـــذه الن ـــ- فيمـــــا يخـــــص �تـــــصال مـــــع وتـــــدل �ــ pqن لـــــد±iم مـــــستو طبي�ــ ى�يجـــــة إ7ـــــ6 أن املتـــــد ر
{خر%ن والتفاعل مع_م، وقد ترجـع �ـذه الن�يجـة إ7ـ6 طبيعـة ا���ـ�ات ذات aثـر �يجـاnي املـرتبط 
pqن ع�6 �تصال الناØ× والفعال  ة املتد ه لتعز%ز قد ربمواقف �تصال والتواصل مما يؤدي بدو ر ر

اســـة مــع {خـــر%ن، و�ــذا ي�ـــ د .ــ- د ر��م مــع مـــا و ادت كفايـــات  (Lin, 2012)ر ز  ال�ــ" أظ_ـــرت أن 
  .التواصل لدى aفراد  يقلل من توجس �تصال
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%ن sـشSل مـا  pqن أن يSونـوا قـاد رو%مكن تفس�p �ـذه الن�يجـة بـأن طبيعـة تتطلـب مـن املتـد ر
pqن آخـر%ن أو مـد رع�6 التفاعل مع �²aاص الذين يتصلو ¤iم، سـواء yـانوا متـد ً رpqن، ممـا يولـد ن

، وªعــز  ة ع�ــ6 بنــاء عالقــات اجتماعيـة ت�ــسم بال�ــسامح والتعــاو ىلـد±iم مــستو مقبــو مــن القـد ن ل رى
ا بـــبعض  pqن قـــد مـــر والباحثـــان عـــدم وصـــو مـــستو تـــوجس �تـــصال ل��ـــد املتـــد�ي إ7ـــ6 أن املتـــد ر ى ل

ات التواصـل اليجـاد حلـو ل_ـا و لالـصعوqات واملـشاyل اليوميـة ال�ـ" تحتـاج السـتخدام م_ـا تحقيــق ر
ات الــــ¥�يحة  ب أن يوظــــف �تــــصال التخــــاذ القــــرا رالنجــــاح .ــــ- ا��يــــاة؛ حيــــث ي�ب�ــــ- ع�ــــ6 املتــــد ر
ب مـــن اســتخدام yـــل مـــن  راملتعلقــة بحياتـــھ، كمــا �عـــز �ـــذه الن�يجــة إ7ـــ6 أن �تـــصال يمكــن املتـــد ى
تـھ ع�ـ6 �بـداع .ـ- سـ�يل تحقيـق a�ـداف وتحقيـق التـواز بـpن منفعـة الفـرد  نمعرفتھ وذyائـھ وقد ر

  .ل�èصية ومنفعة {خر%نا

pqن .ــــ- معا�ـــــد :النتــــائج املتعلقــــة بالــــسؤال الثــــا\ي ـــا مـــــستو الــــسلوك الفوضــــو لــــدى املتــــد ر مـ ي ى
دن؟ a -. "#ب امل% رمؤسسة التد   ر

تمــت �جابـــة عــن �ـــذا الـــسؤال مــن خـــالل اســـتخراج املتوســطات ا��ـــسابية و�نحرافـــات 
اسة ع�sa 6عا %ة لتقديرات أفراد عينة الد راملعيا يد الفرعية ملقياس السلوك الفوضو واملقياس ر

  .يو × ذلك) 9(لكSل، ا��دو 

 )9(لا�bدو 

ـــاد مقيـــــاس  اســــة أ¡عــ �ـــــة لتقـــــديرات أفــــراد عينـــــة الد راملتوســــطات اabـــــسابية و�نحرافــــات املعيا ر
ليا وفقا للمتوسط اabسا³ي السلوك الفوضو واملقياس ك>ل مرتبة تنا

ً ً
ز   ي

  ىاملستو  ي�نحراف املعيار  ا³ياملتوسط اabس  ُالبعد  الرقم  الرتبة

  متوسط 0.82 2.43  انiÞاك القواعد  6  1

  منخفض 0.66 2.22  �حتيال والسرقة  7  2

  منخفض 0.96 2.12  نقص �ن�باه  3  3

  منخفض 0.91 1.97  ال�شاط الزائد  4  4

  منخفض 0.95 1.97  �ندفاعية  5  4

  منخفض 0.85 1.86  العاند والتحدي  2  6

  منخفض 0.74 1.78  دوا�يالسلوك الع  1  7

  منخفض 0.69 2.00   كSليمقياس السلوك الفوضو

قم  ريظ_ر من ا��دو  pqن .- معا�د مؤسسة ) 9(ل رأن مستو السلوك الفوضو لدى املتد ي ى
اسة عن  دن جاء منخفضا؛ إذ أن املتوسط ا��ساnي لتقديرات أفراد عينة الد a -. "#ب امل% رالتد ر ر

ً

قـم ) 2.00( بلـغ يمقياس السلوك الفوضو كSل ربمـستو تقيـيم مـنخفض؛ كمـا يظ_ـر مـن ا��ـدو  ل ى
اسـة عـن saعـاد الفرعيـة ملقيـاس الـسلوك ) 9( رأن املتوسطات ا��سابية لتقديرات أفـراد عينـة الد

بمتوسـط " انiÞـاك القواعـد " ُحيـث جـاء باملرتبـة aو7ـs 6عـد ) 2.43-1.78(يالفوضو تراوحت مـا بـpن 
بمتوسـط " �حتيـال والـسرقة " ُ متوسط، وجـاء باملرتبـة الثانيـة sعـد ىومستو تقييم) 2.43(حساnي 
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ُومـــستو تقيـــيم مـــنخفض، وجـــاء باملرتبـــة الثالثـــة sعـــد ) 2.22(حـــساnي  بمتوســـط " نقـــص �ن�بـــاه " ى
ُومستو تقييم منخفض، وجاء باملرتبة الراsعة sعدي ) 2.12(حساnي  ال�شاط الزائد، �ندفاعية " ى

ــــد ) 1.97(بمتوســــــط حــــــساnي ".  ــــة الــــــسادسة sعــ ـــــاء باملرتبــ ـــيم مــــــنخفض، وجـ ُومــــــستو تقيـــ العانـــــــد " ى
ـــة الــــــساsعة ) 1.86(بمتوســــــط حــــــساnي " والتحـــــدي  ــــاء باملرتبـــ ومــــــستو تقيــــــيم مــــــنخفض، وأخpــــــ�ا جــ

ً
ى

  . ىومستو تقييم منخفض) 1.78(بمتوسط حساnي " السلوك العدوا�ي " ُوaخ�pة sعد 

 -�اسة الفض يل�" أظ_رت أن السلوك الفوضو لدى ا) 2018(راختلفت �ذه الن�يجة مع د
املــــرا�قpن yــــان متوســــطا، 

ً
اســــة العتيïــــ"، وأبــــو لطيفــــة   جــــة ) 2019(رد رال�ــــ" أظ_ــــرت نتائج_ــــا أن د

  .يالسلوك الفوضو جاءت مرتفعة

ب .- الظ_و بمظ_ر الئق أمام {خر%ن،  غبة املتد رو%مكن تفس�p �ذه الن�يجة من خالل  ر ر
pqن .ــ- مؤســس %ب امل#ــ" ضــمن فئــة الــشباب؛ و�ــ- الفئــة ال�ــ" تتمpــ� رخاصـة أن غالبيــة املتــد رة التــد

ة ع�ـــــ6 صــــياغة العالقـــــات �جتماعيــــة aمـــــر الــــذي يـــــنعكس ع�ــــ6 ابتعـــــاد  ربالنــــضوج العق�ـــــ- والقــــد
ب عن السلوكيات الفوضو%ة   .راملتد

pqن قــد �عرضــوا ��موعــة مــن ا���ــ�ات ال�ــ"  ركمــا يفــسر الباحثــان �ــذه الن�يجــة بــأن املتــد
%�ية ومن خالل ما ي�شأ من عالقات اجتماعية بpن ت�شSل ن�يجة  رالحتSاك_م املباشر بالب�ئة التد

ب  غبــــة املتــــد ، ممـــا يــــنعكس ع�ــــ6  %�يــــة مــــن ج_ــــة أخــــر pqن مــــن ج_ــــة وعناصــــر الب�ئـــة التد راملتـــد ر ر ىر
بتجنب السلوكيات غ�p املرغوqة ف�iا مجتمعيا
ً

 .  

اســـة القــــة بــــ�ن تــــوجس �تــــصال مــــا الع: رالنتـــائج املتعلقــــة بالــــسؤال الثالــــث وفرضــــية الد
دن ؟ �ب امل�� %$ } �¹ن %$ معا"د مؤسسة التد روالسلوك الفوضو لدى املتد ر ر   ي

اســـة  بـــ�ن ) α≤0.05(ى ال يوجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو الداللـــة :رفرضـــية الد
�ب امل�� ب %$ معا"د التد رتوجس �تصال والسلوك الفوضو لدى املتد ر   .ي

ا الـسؤال وحقـق مـن �ـ�ة الفرضـية املرتبطـة بـھ مـن خـالل اسـتخراج تمت �جابة عـن �ـذ
تباط بطر%قة ب�pسو  نمصفوفة معامالت � بpن saعـاد الفرعيـة ملقيا�ـPearson Correlation ( "Á(ر

  :وذلك ع�6 النحو {�ي) يتوجس �تصال والسلوك الفوضو(
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قم  را�bدو    )10(ل

تبـــاط بطر�قـــة ب� بـــ�ن }¡عـــاد الفرعيـــة ) Pearson Correlation(ن�ســـو رمــصفوفة معـــامالت �
 �s¾يتوجس �تصال والسلوك الفوضو(ملقيا(  

  توجس �تصال  

  يالسلوك الفوضو

  

ع 
ة م

رك
شا

امل
ن

خر%
}

  

ت
ذا

 ال
ن

 ع
�p

عب
الت

  

ع 
 م

صل
وا

الت
ن

خر%
}

  

ل
صا

�ت
س 

وج
ت

 
Sل

ك
  

تباط  0.392 0.071 0.443 0.309  رمعامل �
  السلوك العدوا�ي

 0.000 0.172 0.000 0.000   �حصائيةالداللة

تباط  0.453 0.118 0.484 0.380  رمعامل �
  العاند والتحدي

 0.000 0.022 0.000 0.000  الداللة �حصائية

تباط  0.575 0.202 0.603 0.445  رمعامل �
  نقص �ن�باه

 0.000 0.000 0.000 0.000  الداللة �حصائية

 0.531 0.171 0.555 0.435  تباطرمعامل �
  ال�شاط الزائد

 0.000 0.001 0.000 0.000  الداللة �حصائية

تباط  0.543 0.173 0.561 0.461  رمعامل �
  �ندفاعية

 0.000 0.001 0.000 0.000  الداللة �حصائية

تباط  0.427 0.345 0.330 0.376  رمعامل �
  انiÞاك القواعد

 0.000 0.000 0.000 0.000  الداللة �حصائية

تباط  0.251 0.032 0.317 0.214  رمعامل �
  �حتيال والسرقة

 0.000 0.538 0.000 0.000  الداللة �حصائية

تباط  0.568 0.182 0.593 0.467  رمعامل �
   كSليالسلوك الفوضو

 0.000 0.000 0.000 0.000  الداللة �حصائية

قـــم  ريظ_ــر مـــن ا��ـــدو  تبـــاط بـــpن saعـــاد الفرعيـــة ملقيـــاس أن معظـــم معـــامالت ) 10(ل ر�
يتـوجس �تــصال واملقيـاس كSــل وsaعـاد الفرعيــة ملقيـاس الــسلوك الفوضـو واملقيــاس كSـل yانــت 

تبــاط بــpن sعــدي  ُدالــة إحــصائيا، مــا عــدا معامــل � ر
ً

؛ إذ )�حتيــال والــسرقة، التواصــل مــع {خــر%ن(
و�- قيمة غ�p دالة إحصائيا) 0.032(بلغت قيمتھ 

ً
.  
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 . مما سبق تقبل الفرضية بالصيغة املث�تة

ن�س، بيكغ_ــــام  اســـة و%�ــــ-، وســـاير، ســــتاين، فـــو راتفقـــت �ــــذه الن�يجـــة مــــع د  ,Wiley(ر
Siperstein, Forness, and Brigham, 2010 ات �جتماعيــة انخفــض اد مــستو امل_ــا ر إ7ــ6 أنــھ  ىز

يمستو السلوك الفوضو نpqن يتمتعـو بمـستو%ات قد �عود الس�ب .- �ذه الن�يجـة إ7ـ6 أن املتـد. ى ر
%ن ع�6 تجنب السلوكيات الفوضو%ة ملا ل_ـا مـن  ؛ مما يجعل_م قاد رعالية من الوÃ- الثقا.- والفكر ي

بأثر سلï" ع�6 مظا�ر السلوك �جتماÃ- ا��يد واملناسب من وج_ـة نظـر�م؛   الـذي يتمتـع رفاملتـد
يات الفوضـــو%ة ومـــا ىبمــستو مـــنخفض مــن تـــوجس �تــصال قـــادر ع�ـــ6 اســ�يعاب ســـلبيات الــسلوك

ســتھ ل_ــذه الــسلوكيات مــن انخفــاض مــشاركة {خــر%ن لــھ .ــ- العمــل  ريمكـن أن يــنعكس كن�يجــة ملما
جة اح��امھ وتقديره .- ا��تمع ا��يط بھ   .رو�aشطة وتقليل د

pqن  جـة امـتالك املتـد روªعود الس�ب .ـ- ذلـك إ7ـ6 أن مـستو تـوجس �تـصال تـؤثر ع�ـ6 د ر ى
ات ال�ـ" تمكـ�iم للم_ـا

ّ
%ن ع�ـ6 الـتحكم معرفـة مـن ر  .ـ- مـشاعر�م روف_ـم {خـر%ن؛ وqالتـا7- ف_ـم قـاد

ة غ�p الئقة اجتماعيا مشاعر�م وكبح وتصرفاijم، السلبية بدو التعب�p ع�iا بصو
ً

ر   . ن

  : التوصيات

-�اسة بما ي   :ربناءا ع�6 ما سبق من نتائج تو�ÀÁ الد

%ب امل#ـــــ" ijـــــدف لتنم .1 %�يـــــة .ـــــ- مؤســـــسة التـــــد رإعــــداد برنـــــامج تد يـــــة قواعـــــد التفكpـــــ� العقال�ـــــي ر
%�iم ع�ــــــ6 أســـــاليب التفكpــــــ� �يجابيــــــة  pqن ف�iــــــا، وذلـــــك مــــــن خــــــالل تـــــد ــــد رو�يجـــــاnي لــــــدى املتـ ر

 .واملنطقية
ب كيفيــــة ��تمــــام بالتواصــــل مــــن خــــالل خطــــوات  .2 %�يــــة �ع�ــــ" بتعلــــيم املتــــد رإعــــداد بــــرامج تد ر

 .م�سلسلة ومنظمة
ات التفك�p املنط .3 ة ال��ك�p ع�6 أساليب م_ا رضر %�يـة املعـدة ور رقي و�يجاnي ضمن ال��امج التد

%ب امل#"  .ر.- مؤسسة التد
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  :املصادر واملراجع

أوال
ً

  املراجع العر¹ية: 

يا����ات الصادمة وعالقiÞا بالسلوك الفوضو لدى عpن من ). 2018(رإبرا�يم عفراء، وقاسم أنو 
اســـات ال��بو%ـــة والن  – 127،  )1(2فــــسية، رطلبـــة املرحلـــة املتوســـطة، ا��لـــة الدوليـــة للد

152.  

%ــــد، أحمــــد دمحم وعبـــد ا��ميــــد، �بــــة جــــابر  : القــــا�رة. ياضـــطراب الــــسلوك الفوضــــو). 2015(زأبـــو 
  .مكتبة aنجلو املصر%ة

ات : ، الر%ـــاضمـــدخل إ^ـــ[ �تـــصال �\ـــسا\ي). 2007(تركـــستا�ي، أحمـــد بـــن ســـيف الـــدين  رم�ـــشو
  .جامعة امللك عبد العز%ز

ـــ_�p وا��والـــــــدة، فـــــــؤا ـــــل، ســــ ــــــرا�يم التــ %قـــــــات، إبـ ــــــة بـــــــpن مـــــــستو الــــــــسلوك ). 2012(رد؛ والز ىالعالقـ
ات �جتماعيـة لـدى الطلبـة رالفوضـو وامل_ـا ،  )92(32، جامعـة ب�iــا، مجلـة �ليـة ال�Àبيـة. ي

151 – 180.  

ا��ــــصائص الــــسيSوم��ية ملقيــــاس تقــــدير أعــــراض اضــــطراب الــــسلوك ). 2014(الدســــوý-، مجــــدي 
اسـات النفــسية، يالفوضـو لـدى فئــات عمر%ـة مختلفـة، ا� -1، )58(24ر�لــة املـصر%ة للد

50.  

فعاليـة برنـامج لتعلـيم امللطـف .ـ- خفـض ). 2020(يالديب، دمحم مصطفى وعبد الو�اب، داليا خpـ� 
 ،"ëــاديya ن للفـشلpي املعرضـúيالـسلوك الفوضـو لـدى تالميــذ الـصف ا��ـامس �بتــدا

اسات النفسية ،    . 50-1، )30 (108را��لة املصر%ة للد

ات �جتماعيـــة .ـــ- خفـــض ). 2003(د العظـــيم، نـــا - عبـــ ب ع�ـــ6 امل_ـــا شـــادي للتـــد رفاعليـــة برنـــامج إ ر ر
  .84-86، )1(4مجلة yلية ال��بية، . ا��óل لدى aطفال

ات �جتماعيــة ) 2019(يالعتيïــ"، مز%ــد ، وأبــو لطيفــة، لــؤ  رعالقــة الــسلوك الفوضــو بــبعض امل_ــا ي
  .43-1، 2، ج)2(35طائف، لدى طالب املرحلة الثانو%ة .- محافظة ال

-�ـــو لـــــدى املــــرا�قpن باملرحلــــة املتوســـــطة بدولــــة الSو%ـــــت). 2018(، �ــــدى الفــــض : يالـــــسلوك الفوضـ
اسة عاملية، مجلة جامعة ب�iا،    .24-1، )115(29رد

شـــــادي .ــــ- ضـــــوء النظر%ـــــة الــــسلوكية .ـــــ- خفـــــض ). 2019(الكيال�ــــي، أســـــعد أمـــــpن  رفاعليــــة برنـــــامج إ
يضــو لـدى عينــة مـن طلبــة املرحلـة aساســية .ـ- مدينــة أم ال�ـشاط الزائــد والـسلوك الفو

ة، جامعـــــة العلـــــوم �ســـــالمية العامليـــــة، عمـــــان،  اه غpـــــ� م�ـــــشو حـــــة دكتـــــو ـــم، أطر رالفحــ ر و
دن aر.  

 الــسلï" وعالقتــھ بــالتوجس مــن �تــصال –التفكpــ� �يجــاnي ). 2019(، دمحم وا���pا�ــيم_ــدي، منــال 
  .105 – 180،  )8(6 والعلوم �جتماعية، لدى طلبة ا��امعة، مجلة الطر%ق لل��بية

ـــر%ن  شـــــادي ��فـــــض ). 2016(نجيــــب، وليـــــد والبيـــــومي، ســـــعد؛ وعبـــــد الو�ــــاب، شــ رفاعليـــــة برنـــــامج إ
لية �جتماعيــة لــدى طــالب جامعــة الطــائف،  ه .ــ- تنميــة املــسؤ والــسلوك الفوضــو ودو ر ي

 ،"ÁÝشاد النف   .52-2، )2(48رمجلة �
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غــــداء  اســــة ميدانيــــة ع�ــــ6 طلبـــــة �غ�ــــ�اب ا). 2017(ر�ع�ــــسھ،  ـــÁÝ"، د رلنفــــÁÝ" وعالقتــــھ بـــــاألمن النفـ
  .158 – 113، )3(38جامعة دمشق القاطنpن باملدينة ا��امعية، مجلة جامعة دمشق، 

ثانيا
ً
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