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المتغيرات االجتماعية والفيزيقية المرتبطة برفض السلطة وعدم  
دراسة مق ارنة بين الذكور واإلناث في بعض المدارس   -الطاعة  
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(3)محمد محمود محمد حسن -(2)مصطفي مرتضى علي محمود -(0)سماح نبيل عباس
 

 جامعة عين شمس، كلية اآلداب (8 عين شمسجامعة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 عالي للخدمة االجتماعية بالقاهرةالمعهد ال (3
 

 المستخلص
يسعى الباحثون من وراء إجراء البحث إلى محاولة تحقيق عدة أهداف وهي التعرف على 
األسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة ودور المتغيرات االجتماعية 

قية في ظهور مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة واآلثار المترتبة على مشكلة عدم والفيزي
الطاعة ورفض السلطة في العملية التعليمية وظهور المشكالت األسرية والمدرسية والتعرف 
على دور كل من المدرسة واآلباء والدور المهني لألخصائي االجتماعي في مواجهة رفض 

تمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بعض قد اعو  .السلطة وعدم الطاعة
األدوات مثل االستبيان عن طريق استمارتين استبيان بجمع المعلومات من الطالب عينة 

نظرية الضغط االجتماعي، نظرية )بأكثر من نظرية  الباحثوناستعان كما  .البحث والخبراء
نظريات تفسير عملية ( ي علم النفس البيئيالمناحي النظرية األساسية ف ،االيكولوجيالنسق 

كانت عينة البحث مجموعة من  .وهذه النظريات تخدم موضوع البحث التنشئة االجتماعية
سنة 0821طالب المرحلة االبتدائية والصف األول اإلعدادي التي تتراوح أعمارهم من 

الخبراء لالستفادة إناث، والجزء الثاني من العينة من % 01ذكور و% 01وانقسمت بالتساوي 
 .بخبراتهم من أساتذة الجامعات وأولياء األمور والمدرسين

قبول المتغير الفيزيقي بالنسبة للذكور في ظهور  2وانتهى البحث بعدد من النتائج وأهمها
مشكلة البحث وجاءت اإلناث بالرفض للمتغير الفيزيقي وذلك بالنسبة للمنزل أو بالبيئة 

أما بالنسبة لإلناث أيًضا  .لدور المتغيرات الفيزيقية بالنسبة للذكورالمدرسية فجاءت بالرفض 
جاء بالرفض، أما بالنسبة للمتغير االجتماعي بالنسبة للذكور جاء بالرفض أما اإلناث جاء 

أما بالنسبة  .أيًضا بالرفض لوجود أثر له في شهور مشكلة البحث وبذلك بالنسبة للمدرسة
للمنزل جاء من جانب الذكور بالقبول وأيًضا باإلناث بالقبول لدور للمتغير االجتماعي بالنسبة 

المتغير االجتماعي وأثره في ظهور مشكلة البحث، أما بالنسبة لدور األسرة واآلباء لمواجهة 
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المشكلة فتأكد من ضرورة استخدام أساليب التنشئة االجتماعية السليمة في التعامل مع األوالد 
االجتماعي جاء في تعاونه مع هيئة التدريس لمواجهة  ألخصائيأما دور ا .داخل المنزل

البد أن تقوم بالتوعية وكانت من أهم توصيات البحث أنه  .مشكلة البحث داخل المدرسة
المبكرة لألبوين بالوسائل السليمة للتنشئة االجتماعية للطفل منذ بداية حمل األم بالطفل ومدى 

البد ، و يق المراكز المتخصصة لرعاية األمومة والطفولةأهميتها في التعامل مع الطفل عن طر 
أن تقوم وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية للمدرسين لتدريبهم على كيفية فهم خصائص كل 
مرحلة عمرية وفهم كيفية التعامل والتفاهم مع كل سن على أساس علمي وتدريبيهم على كيفية 

واجه بالرفض أو الصدام أو بينهم ومن هنا سوف تتولد توجيه األوامر لهؤالء الطالب حتى ال ت
  .مشكلة رفض السلطة على شكل رفض لألوامر والتوجيهات والقواعد المدرسية

 

 مقدمة
مما ال شك فيه أن في اآلونة األخيرة ظهرت مشكلة قوية في المدرسة والمنازل العربية 

صدق على ذلك الصور  والمصرية هي مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة والتمدد ومما
أما نحن في صدد  .األخيرة للثورات العربية فهي أبلغ صورة للتعبير عن التمرد ورفض السلطة

سنة والتي هي في المرحلة  08سنوات إلى سن  1التركيز على المرحلة العمرية من سن 
بوضوح  ولكنها ظهرت( مرحلة التعليم األساسي)التعليمية االبتدائية والصف األول اإلعدادي 

 .بأشكال عدة وأصبحت تهدد استقرار وأمن المجتمع المصري واألسرة المصرية
يرى أصحاب نظرية التحليل النفسي ورائدها فرويد أن السلطة لدية تتركز في مفهوم األنا 

والذي تتكون من خالل خبرات الفرد في عمليات الثواب والعقاب وتمثل  Superegoاألعلى 
من خالل هذا تقيم عالقات بالمحيطين به ويعد هذا  ،ية واألوامر والنواهيالقيم والمعايير الخلق

سلطة داخلية تكون حكمًا وضبطًا لسلوكه بداًل من ما يقومان به الوالدين من نقد وتوجيه وثواب 
وبناًء على ذلك فإن عالقة الفرد بالقوانين والمعايير اإلجتماعية هي  ،وعقاب عن طريق التأنيب

األعلى والتي نشأت من سلطة الوالدين والتي يرى فرويد أن هذه السلطة الوالدية  عالقة باألنا
هي األساس للسلطة فإذا فشل الطفل في إقامة عالقة جيدة بينه وبين والديه فسوف يؤدى به 
إلى نتائج سلبية قد تظل معه مدى الحياة بحيث إذا عجز الطفل عن إجتياز المرحلة األوديبية 

أو ه متعلقًا شاذًا مما قد يعوقه عن الزواج أو يصبح معرضًا للشذوذ سيظل طوال حيات
وخصام دائم ظاهريًا أو باطنيًا مع أبيه أو من يمثلون األب  األنحراف الجنسي أو يظل في كره
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في نظرة أي من بيده السلطة والنفوذ مثل سلطة الرؤساء أو المرشحين أو األساتذة في 
 .(233 31، صـ 8112يم الشرقاوى، اهلل إبراه منى عبد) .المدرسة

كل ذلك يرجع إلى االنفتاح على المجتمع الغربي وثقافاته التي ال تتناسب معنا كمجتمع 
عربي ومصري وينعكس ذلك على المجتمعات العربية والمصرية بعدم االستقرار وعدم التوازن 

منهم أن هذه هي الحرية يظهر التمرد وعدم الطاعة للوالدين وللمدرسة وللمجتمع كله اعتقاًدا 
فظهر عدم الطاعة ورفض السلطة بأشكاله المتعددة مع اآلباء واألمهات من علو الصوت أو 
رفض االنصياع لألوامر أو االحتجاج على كل شيء لمجرد االحتجاج والرفض ومما ال شك 
فيه أنها ظهرت أيًضا في المدرسة بشكل واضح ويترتب برفض السلطة وعدم الطاعة مثل 

لتأخر الدراسي والتخلف الدراسي والهروب وظهرت في األسرة الخالفات األسرية بين الوالدين ا
 .قد تؤدي إلى االنفصال بين الوالدين

 

 مشكلة البحث
ونة األخيرة عانت المدرسة واألسرة العربية والمصرية من مشكلة كانت موجودة فى اآل

ت قدرتها على المجتمع العربى والمصرى على الساحة طول الوقت ولكن فى الفترة األخيرة زاد
كلها مصطلحات لمعنى واحد وهو رفض اى و  ،هى مشكلة التمرد وعدم الطاعة ورفض السلطة

 .فرض على األوالدقواعد مجتمعية أو أسرية ت  
و ه شئ وال يحب ان يسير على قواعد أحاله ال يحب ان يتحكم في ةفاإلنسان بطبيع

اعتبرنا عدم الطاعة ورفض السلطة شئ طبيعى فى مرحلة إذا . ض من حريتهي  ققوانين ت  
كدت ذلك نظرية أريكسون ونظرية أوقد  جديد فى ذلك فهى سمات مرحلة عمريةالمراهقة فال 

 .التحليل النفسى
اإلبتدائية فى التعليم ألن من سمات هذه المرحلة العمريه حسب النظريتين السابقتين ان 

ولة إرضاء الكبار لسماع كالمهم و أوامرهم وعدم المناقشة يتسم الطفل فى هذه المرحله بمحا
 (831ص ، 8108، عالء الدين كافي. )و رفض األوامرأو الجدال أ
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ظهور هذه المشكلة فى هذه المرحلة العمرية إلى األنفتاح على العالم الغربى الذى  ويرجع
 الحالى يتغنى بما الصدر لنا مفهوم الحرية واإلستقاللية بمفهومهما الخاطئ فأصبح الجيل 

 .يتماشى مع ثقافتنا وعاداتنا العربية والمصرية
فالمجتمعات العربية واألسرة المصرية تمارس سلطتها على األوالد منذ الوالدة حتى أن 
يتزوج األبن ويستقل بحياته ويكون له بيت مستقل وهذا فى األسر الجديدة وليس فى األسر 

راعات بين اآلباء واألوالد نسبة للمدرسة فيحدث تدارج وصذات مفهوم األسرة الممتد أما بال
والمدرسين والطالب مما أفزع المجتمع وبدأ يتسائل ما سبب هذه الظاهرة وهى التمرد وعدم 

 .الطاعة ورفض السلطة
الكبير مسموع الكلمة حتى  وعدم توقير الكبير ألن فى مجتمعنا العربى والمصرى يظل

 .الكبير وال يرحم الصغير يوقر يحترم الكبير والال نجد من ر الطفل اما اآلن فوان كب  
ادت مشاكل االسرة المصرية وعدم قدرة األب واألم د تغير المجتمع العربى والمصرى وز لق

هل هذا ألنشغال االب عن أسرته طوال اليوم او لخروج  ؛فى التحكم فى ردود أفعال أوالدهم
نشغالها المستمرة والطويل لساعات طويلة فى أعمال المنزل بعد العمل أم ماذا حدث فى  األم وا 

المجتمع المصرى أن الطفل لم يعد قادر على تحديد هويته وثقافتة فأصبح يقلد الغرب تقليد 
 .أعمى
 

 أسئلة البحث
 ما األسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة عدم الطاعة ورفض السلطة؟ .0

 مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة؟ما دور المتغيرات االجتماعية والفيزيقية في ظهور  .8

ما اآلثار المترتبة على مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة في العملية التعليمية وظهور  .3
 ؟المشكالت األسرية والمدرسية

          ً                                                          ما دور كال  من المدرسة واآلباء في مواجهة مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة؟ .4

 مشكلة ورفض السلطة وعدم الطاعة؟االجتماعي ودور األسرة في مواجهة  ما دور األخصائي .0
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 أهداف البحث
 .التعرف على األسباب التي أدت إلى ظهور مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة .0

التعرف على دور المتغيرات االجتماعية والفيزيقية في ظهور مشكلة رفض السلطة وعدم  .8
 .الطاعة

في العملية التعليمية  التعرف على اآلثار المترتبة على مشكلة عدم الطاعة ورفض السلطة .3
 .وظهر المشكالت األسرية والمدرسية

 .                 ً                                                         التعرف على دور كال  من المدرسة واآلباء في مواجهة مشكلة عدم الطاعة ورفض السلطة .4

التعرف على الدور المهني لألخصائي االجتماعي ودور األسرة في مواجهة مشكلة رفض  .0
 .السلطة وعدم الطاعة

 

 أهمية البحث
 2همية هذه المشكلة في عنصرين مهمينيمكن أن تحدد أ

  لدية والمدرسيةاأهمية الظاهرة وهي رفض السلطة وعدم الطاعة الو. 
  الشريحة التي يتم دراسة الظاهرة عليها هي الطالب في المرحلة االبتدائية واإلعدادية مرحلة

 2التعليم األساسي وبناء على ما سبق تبرز أهمية المشكلة في
وعدم الطاعة الوالدية والمدرسية لم تعد بالظاهرة الجديدة بل إنها  إن ظاهرة رفض السلطة -0

تشيع في المجتمع المصري فقد لوحظ زيادة أحداث العنف والتمرد داخل المنازل والمدارس 
وأن بذلك أصبحت دراسة الظاهرة ضرورية ألن التمرد وعدم الطاعة ورفض السلطة يعيق 

 .عمليات التنمية المجتمعية

تي تقوم بدراستها من أهم المراحل وهي المرحلة االبتدائية واإلعدادية وألن هذه الشريحة ال -8
بنى عليها باقي المراحل فكان البد من دراسة جميع المتغيرات التي                     المرحلة هي التي سي  

 .تؤثر فيها

 .ترجع األهمية لمرور الباحث بالمشكلة -3
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 مصطلحات البحث
تماعية السائدة في المجتمع كل عام له وظائفه هي العوامل االج :االجتماعية المتغيرات

 –وضع المرأة –من حيث بلوغه ألهدافه بكفاءة ومن أمثلة المتغيرات النشاط االقتصادي
 .العدالة االجتماعية –التعليم

وتشمل " الطبيعي والمشيد"متغيرات فيزيقية داخلية بشقيها  :المتغيرات الفيزيقية
 –حالة الفصول العامة –قاعات األنشطة المدرسية –وافذالتهوية والن –اإلضاءة –الضوضاء)

 (.دورات المياه
ني إطاعة المرؤوس للرئيس وتنفيذ يع ،االمتثال والتوافق مع السلطة القائمة يه :الطاعة

 .أوامره وعدم الخروج على القواعد والمعايير المتفق عليها
كثير لمدرسية يؤدي ذلك رفض الطاعة األسرية ورفض القواعد ال: مفهوم القبول والرفض

وأيًضا ( العدوان – العنف المدرسي – التأخر الدراسي)خل المدرسة مثال من المشكالت دا
 .مشكالت األسرة

 

 الدراسات السابقة
 –الفيزيقي المتغير ) 2وهممتغيرات البحث  فيهم تناول في محورينوفيما يلي عرض البحث 

 (.المتغير االجتماعي
 :جتماعياهتم بالمتغير اال محور

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن  (:2102)دراسة نعمات عبد الرحمن عبد الرحيم حسين 
العالقة بين التفرقة فى المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وبين بعض المشكالت السلوكية 

افترضت طبيعة الدراسة الراهنة اإلستعانة بالمنهج  .سنة( 08-2)لدى المرحلة العمرية من 
الرتباطى المقارن وكانت عينة الدراسة طبقت الباحثة فى دراستها على عينة من األطفال فى ا

     ً                                                تلميذا  وتلميذه من الذكور واإلناث والتى تتراوح أعمارهم ( 001)المرحلة االبتدائية بلغ عددها 
 .سنوات 08-2بين 
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ية بين درجة توجد عالقة ارتباطية داللة إحصائ2 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
التفرقة فى المعاملة الوالدية كما يدركهما األبناء وبعض المشكالت السلوكية لديهم فى المرحلة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى درجة .     ً عاما  ( 08-2)العمرية من 
   ً        عاما  لصالح ( 08-2)ة من التفرقة فى المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء فى المرحلة العمري

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فى درجة بعض المشكالت  .الذكور
 .سنة لصالح الذكور 08-2السلوكية لألبناء حتى المرحلة العمرية من 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب المعاملة الوالدية  (:2102)دراسة فتحية مقحوت 
شهادة التعليم المتوسط دراسة ميدانية بثانوية القبة الجديدة للرياضيات،  للمراهقين المتفوقين في

تلميذ وتلميذة وتم حصر العينة في التالميذ ( 038)وكان عدد العينة التي طبقت عليها الدراسة 
في %( 20)                          ً                                             والتلميذات المتفوقين دراسيا  في إمتحان الشهادة اإلعدادية من الحاصلين على 

واستخدمت الباحثة المنهج  واستخدمت الباحثة االستبيان في جمع البياناتالمجموع النهائي، 
 .الوصفي

وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ين التفوق الدراسي وتشجيع األسرة لألبناء ومكافآتهم، 
كما نوجد عالقة بين معاملة الوالدين لألبناء بأسلوب ديمقراطي وبين تفوقهم الدراسي، ووجود 

وق الدراسي لألبناء وبين عدم التسامح معهم في حالة التقصير في أداء عالقة بين التف
واجباتهم المدرسية وفي حالة التقصير أو حصولهم على درجات منخفضة في االمتحانات، 
توجد عالقة بين التفوق الدراسي لألبناء وتعدد أساليب المعاملة الوالدية لألبناء وذلك حسب ما 

 . عد عن استخدام أسلوب واحد في التعامل مع األبناءيقضيه الموقف من عقاب والب
بعنوان ممارسة السلطة الوالدية داخل األسرة وانعكاسها على  (:2103) طالحة هجيرةدراسة 

التوافق النفسي االجتماعي للمراهقين، وهى دراسة ارتباطيه فرقية بين المراهقين الذكور واإلناث 
 .الملحقين بالصف الثاني ثانوي

إلي نتائج أن هناك عالقة ارتباطيه بين ممارسة الوالدية للسلطة المرنة والتوافق ذهبت و 
وهناك عالقة ارتباطيه بين ممارسة الوالدين للسلطة . النفسي االجتماعي للمراهق في األسرة

 . المتشددة والتوافق النفسي االجتماعي للمراهق في األسرة
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 :محور اهتم بالمتغير الفيزيقي
أساليب المعاملة الوالدية كمنبئات باألمن  (:2102) محمود مميس عبد اهلل أيمن دراسة

النفسي واإلحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من تالميذ الحلقة األولي من التعليم األساسي 
والتي وصلت إلي أنه يمكن التنبؤ باألمن النفسي من جانب األب من خالل أساليب الرفض 

بل التسامح والتذبذب في المعاملة مقابل االتساق لإلهمال مقابل مقابل التخيل والقسوة مقا
االهتمام والتفرقة مقابل المساواة وتوقفت النتائج في ضوء ضرورة تجنب الممارسات الخاطئة 

شباع الحاجات لهم في الحب والرعاية واالهتمام  .                                                              في تربية األبناء وا 
البيئية المرتبطة بظهور أشكال  عن المتغيرات (:2100)دراسة مها محمد محمد البشير 

السلوك االنحرافى لدى المراهقين بالمناطق العشوائية والتى تهدف إلى الكشف عن العالقة بين 
المتغيرات البيئية وظهور السلوك اإلنحرافى لدى المراهقين فى المناطق العشوائية عن طريق 

كشف عن العالقة بين المتغيرات التحقيق من األهداف الفرعية بين الوصول إلى نتائج أهمها ال
البيئة الفيزيقية وأشكال السلوك االنحرافى لدى المراهقين فى المناطق العشوائية والكشف عن 
الفروق بين أشكال السلوك االنحرافى فى تقدير الشخصية كى يستكشف عنها مقياس تقدير 

تسول  –سرقة )الثالث                                               ً                الشخصية، ومن أهم النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  بين المجموعات 
فى تحليل أوضاع البيئة التى يتعرضون لها وجود فروق دالة إحصائية بين ( مخدرات –

فى عناصر البيئة الفيزيقية التى يعيشون فيها ( مخدرات –تسول  –سرقة )المجموعات الثالث 
ثير البيئة                      ً                                                     وجود فارق دالة إحصائيا  بين المجموعات الثالثة فى البيئة اإلجتماعية وبتباين تأ

             ً                                            ً                     اإلجتماعية طبقا  لنوع السلوك االنحرافى وجود فروق دالة إحصائيا  بين مجموعات السلوك 
على بعد العداء أو العدوان بعدم وجود فروق دالة بين ( مخدرات –تسول  –سرقة )االنحرافى 

والتى استخدمت عينة مكونة من ( مخدرات –تسول  –سرقة )مجموعات السلوك االنحرافى 
 .من األحداث المنحرفين( 001)

أكدت الدراسة على العالقة بين متغيرات البيئة  (:2101)دراسة إيمان فوزى مصطفى 
اإلجتماعية والفيزيقية وبين إدراك المراهقين إلساءة المعاملة الوالدية دراسة مقارنة بين الجنسين 

نة التى تكونت من والتى استخدمت المنهج الوصفى التحليلى المقارن فى الدراسة على العي
من الطالب والتى كانت نتائجها تحقق الهدف من فروضها وبالتالى الفاعلية فى النوعية  811
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وذلك يوضح األسباب حيث بمجرد معرفة هذه األسباب تكون قد ساهمنا فى الحد من إساءة 
واألبناء  المعاملة الوالدية للمراهقين وساهمنا فى وجود مزج من التفاعل اإليجابي بين اآلباء

وبالتالى محاولة تخفيض العنف فى المجتمع وتقليل الجرائم حيث استخدمت أسلوب ربط 
                   ً                                                                     النتيجة بالسبب وأيضا  توعية األبناء بدور البيئة الهام فى إدراكهن لإلساءة ودورها فى التأثير 

 .عليهم بطبقة عامة فى كل جوانب الحياة
 

 اإلطار النظري
تماعية والمتغيرات الفيزيقية المرتبطة بمشكلة رفض السلطة تناولت دراسة المتغيرات االج

نظرية الضغوط 2 )وعدم الطاعة نقاشات كثيرة من زوايا متعددة ذات خلفيات نظرية مختلفة
ال  حيث يعرف ويلسون الضغوط االجتماعية بأنها تنشأ عندما يواجه الفرد موقًفا( االجتماعية

 .صحيح ينتج عنه نتائج سلبية يستطيع التكيف معه مما يؤدي لسلوك غير
علماء اإلجتماع وعلم  أستخدمهاستخدم هذا المصطلح فى البداية فى العلوم البيولوجية ثم 

الضغوط اإلجتماعية بأنها الحالة التى تتجاوز فيها  Albrechtالنفس فيعرف البريشت 
أوالده إلى مصاريف  احتياجات الفرد المهمة وحدود قدراته وامكانياته فمثاًل الفرد الذى يحتاج

مكانياته ال.... مدارس وعالج المهمة فإن هذا الموقف يمثل  االحتياجاتتسمح هذه  الخ، وا 
 (34، صـ 0221طلعت إبرهيم، ) .ضغطًا على الشخص

الضغوط اإلجتماعية بأنها تنشأ عندما يواجه الفرد موقفًا  Willsonويعرف ويلسون 
فمثاًل . لسلوك غير صحيح ينتج عنه نتائج سلبيه مما يؤدى. يستطيع التكيف معه صعبًا ال

فقد يؤدى هذا إلى سوء اجاباته  اإلجابة استكماليستطيع  صعبًا وال امتحاناً عندما يواجه الفرد 
ورسوبه أو فشله ويالحظ أن التعريفين يذهبان إلى وجود قوى خارجية تمثل عقبة أو مشكلة 

 ,Wilson, Robert, N., 1970) .ياجاتهأمام الشخص تعوق تحقيق أهدافه أو إشباع احت

P.42.) 

مفهوم  األيكولوجيمفهوم النسق أن إلى  االيكولوجيق نسنظرية الوفي هذا الصدد تشير 
من المفاهيم البيولوجية التى  األيكولوجيجديد لتحليل عالقة اإلنسان بالبيئة فيعد مفهوم النسق 

أن كل المجتمعات  ومؤداهالتصورى المبكر  البشرية عند تطوير إطارها اإليكولوجيا استعارتها
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الطبيعية للكائنات الحية التى تعيش وتتفاعل بعضها البعض إرتباطًا وثيقًا ببيئتها ومن ثم يبدو 
من المالئم تصور طرفى العالقة للكائنات الحية وبيئتها المختلفة كما لو كان يشكالن كاًل 

اإليكولوجي، ولقد ذهب تانسلى عالم البيولوجيا  واحدًا ومركبًا وهو ما يشير إليه مفهوم النسق
تعيش فى  البريطانى الذى كان هو أول من أستخدم هذا المصطلح إلى أن الكائنات الحية ال

 .ع زلة فيزيقية أو بيولوجية بل أن هناك تداخاًل واضحًا بين الكائنات الحية وبعضها البعض
  (830، صـ 0223العاطى السيد،  السيد عبد)

بأنه ذلك السياق الكلى الذى ينتج  رفت األيكولوجية النسق اإليكولوجي مارجالفكما ع
تجمع الكائنات الحية فى كل واحد كعناصر متفاعلة سواء كان هذا التفاعل قائمًا بين عن 

ذا  عناصر النسق األفراد أو  اتخذتبعضهما البعض أو بينهم وبين السياق البيئى المنظم، وا 
النسق  باسمبينها من تفاعالت طابعًا إنسانيًا سمى النسق الناتج الكائنات الحية وما 

 (838، صـ 0223السيد عبدالعاطى، ) .البشرى األيكولوجي
ومن وجهة نظر المناحي النظرية األساسية في علم النفس البيئي وجد الباحثون في علم 

دة تناولت النفس البيئي صعوبة في وضع نظرية تطورت النظرية حيث أدمجت نظريات جدي
تحليل المضمون من خالل استخدام وحدات أكثر وأصغر من مواقف الحياة الطبيعية أو 

 .الخاصة
مصغًرا أو تقريبًيا للبيئات المختلفة حيث تم ربط الحقائق بالعالقات  وأخرى قسمت مقياًسا

ص بين الخصائ أدمجتالداخلية لألفراد وبالنماذج الثقافية حيث نجد أن بعض النظريات قد 
يف والتوافق من هذه المناحي البيئية الموضوعية والذاتية والمدركات واالستشارة والشقة والتك

 .(منحى الحد في السلوك وتقيد القسر السلوكي – منحى مستوى التكيف – ى البيئيمنح)
 .(003، ص 8112إنتصار السيد محمد منصور، )

ان مردوده في نظريات تفسير وكانت هناك ارتباط من حيث المتطور االجتماعي والذي ك
عملية التنشئة االجتماعية وكان ذلك من خالل نظرية تشكيل الفرد أو المدرسة السلوكية والتي 
ن  يرى أصحابها أن الطفل يأتي إلى الدنيا ذا طبيعة فطرية غير مشكلة ولكنها قابلة للتشكيل وا 

إنتصار ) .ان والمعلمون وغيرهمعملية التنشئة هي تشكل الطفل وأن الذي يقوم بالتشكيل الوالد
 (003، ص 8112السيد محمد منصور، 
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 اإلجراءات المنهجية للبحث
استخدم الباحثون في معالجة موضوع البحث منهج المسح االجتماعي  :المنهج المستخدم

باستخدام العيشة مستفيًدا من معطيات المنهج الوصفي يرصد وتحليل أبعاد المتغيرين 
 .قي وأثرهم على ظهور مشكلة رفض السلطة وعدم الطاعة لدى عينة البحثاالجتماعي والفيزي

أدوات بحثية محددة ومالئمة تتمثل أساًسا في استمارة  تم تصميم :البحث وتوصيفها ةأدا
تدور حول و االستبيان التي تحتوي على مجموعة من األسئلة والعبارات يجيب المبحوثون عنها 

بدليل المقابلة االسم  وردكما ( 30)األسئلة  لغت عددوباألربعة محاور البحث الرئيسية 
 .اسم المدرسة المرحلة التعليمية( اختياري)

 تضح من قيم معامالت الثبات ألبعاد النظاما :ثبات األداة :البحث ةأداثبات وصدق 

 المتغير)لكل من  (1.344، 1.343)قيم معامل الثبات  بلغتحيث  مرتفعةبالمنزل قيم  القائم

قيم معامالت الثبات على التوالي، كما بلغت ( للمنزل الفيزيقي المتغيرللمنزل،  تماعياالج
 (1.104، 1.332)قيم معامل الثبات  بلغتحيث  مرتفعةقيم  درسةبالم القائم ألبعاد النظام

يتضح من على التوالي، ( للمدرسة الفيزيقي المتغير، للمدرسة االجتماعي المتغير)لكل من 
قيم معامل  بلغتحيث  مقبولةقيم  االستبيانق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد الجدول الساب

على التوالي ( بالمدرسة القائم النظام، بالمنزل القائم النظام)لكل من  (1.321، 1.144)الثبات 
تشير هذه القيم من هي قيمة مرتفعة، و و ( 1.312) االستبيانجمالي إلوكانت قيمة ألفا 
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به االستبيانصالحية  معامالت الثبات إلى  .للتطبيق وا 

الطالب بالمرحلة االبتدائية والصف األول  ىاألول عينتينفي العينة  تتمثل :العينة وحجمها
من مدارس اللغات  334سنة والتي كان قوامها  08-1اإلعدادي وكائن في المرحلة العمرية 

 .ينة نصر وكانت منقسمة مناصفة بين الذكور واإلناثمد -الرسمية لمنطقة النزهة
أولياء  - فرد من أساتذة الجامعة 81من العينة كانت من الخبراء وهم  ةالثاني العينةأما 

 .المدرسين لهذه المرحلة -األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بالمدرسة-األمور
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في المدارس الرسمية للغات  تم إجراء البحث الميداني :ونطاق التطبيق الميداني فترة
 (.م00/0/8102)إلى ( م00/08/8100)بمنطقتين مدينة نصر والنزهة الجديدة من تاريخ 

 

 نتائج البحث

 للمنزل تبًعا لمتغير النوع االجتماعي استجابة عينة الدراسة لعبارات المتغير :(0) جدول

 العبارات
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 

 مئويال
 نعم أحياًنا ال نعم أحياًنا ال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 عن راض أنت هل

 فى التعامل أسلوب
 البيت

2 3 82 84.3 32 12.3 34.4 00 2.1 34 82.1 31 11.2 00.8 
 لك متاح هل

 رأيك عن التعبير
 البيت فى

01 2.3 01 03.2 22 33.4 33.1 00 2.1 80 02.3 23 38.8 01 
 فى النقاش يتم هل

 10.8 44.3 00 44.3 00 00.3 03 12 11.2 31 81.0 31 03 00 بهدوء البيت
 من هو األب هل

 القرارات يتخذ
 بالبيت

1 0.8 32 33 30 10.3 38 2 3 01 42.3 00 44.3 10.8 
 من هى األم هل

 القرارات يتخذ
 بالبيت

80 02.8 13 04.2 30 83 01 00 03.0 33 13.0 83 83.0 12.8 
 القرارات تخاذإ هل

 بالبيت بالمشاركة
 واألم األب بين

2 3.2 81 88.1 21 12.1 34.4 00 2.1 88 02.0 28 30.3 01.4 
 صعوبة تواجه هل
 توجيهات تنفيذ فى

 األب
42 40.3 40 30.3 81 88.1 33.8 04 41.2 40 30.3 81 03.4 41.2 

 صعوبة تواجه هل
 توجيهات تنفيذ فى

 األم
02 00.3 32 33 02 00.3 82.1 08 40.8 42 40.3 00 03 44.4 

 توجيه تقبل هل
 02 11 12 33 32 3 2 21.4 31.0 22 80.3 80 0.3 8 األب

 توجيه تقبل هل
 04 33.2 20 80.3 80 4.3 0 21.2 32.3 21 02.0 88 8.1 3 األم

 توجيه تقبل هل
 32 82.3 33 83 30 44.3 00 43.8 31.4 30 33 32 31.1 48 الكبار األخوة
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 للمنزل تبًعا لمتغير النوع االجتماعي استجابة عينة الدراسة لعبارات المتغير :(0) جدول ابعت

 العبارات
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحياًنا ال نعم أحياًنا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 عيب لك يقال هل
 تصرف أى عن
 تقع حرام أو خطأ

 يهف
4 3.0 00 03 21 23.0 28.2 0 4.3 00 03 20 28.1 01 

 معرفة لديك هل
 أو بالصدق

 القيم؟ أو التقاليد
2 3.2 04 08.8 28 21 32.8 03 00.3 00 2.1 20 32.0 40.8 

 فى تقع عندما هل
 بدنى تعاقب خطأ
 )بالضرب 

13 04.2 34 82.1 02 00.3 82 31 11.2 34 82.1 00 2.1 30.1 
 فى عتق عندما هل

 تعاقب خطأ
 معنوى

 (بالحرمان)
80 80.3 40 32.0 40 32.0 04 30 83 41 34.2 44 32.3 42.1 

 األب يوقع هل
 40.8 80.8 82 31.0 48 32.3 44 01.4 40.3 42 32.0 40 02.0 88 العقاب عليك
 األم توقع هل

 03.1 30.3 31 43 04 80.3 80 04.4 31.0 48 40.8 08 02.8 80 العقاب عليك
 بأنك تشعر هل

 11.2 30.3 31 01.4 02 02.8 80 11.4 40.3 42 43.2 00 01.4 08 مطيع شخص
 التراجع يتم هل
 14.2 81.0 31 03.4 11 01.0 02 43.1 84.3 82 04.2 13 81.2 84 العقاب فى مع
 منك يسخر هل

 34 80.3 80 81.0 31 08.8 11 80.8 04.2 03 80.8 82 11 12 بالمنزل أحد
 من تتطلبه ما هل

 30.1 81 83 13.2 32 08.8 04 11 32.0 40 08.8 11 2.3 01 فوراً  ينفذ األم
 من تتطلبه ما هل

 10.1 30.3 31 00.3 14 03.0 00 11.4 41 41 00.3 02 2.3 01 فوراً  ينفذ األب
 معك يتساهل هل

 03.1 43 04 32.0 40 03.2 01 18 43 04 41.2 43 08.8 04 األب
 معك تتساهل هل

 01.4 41.0 03 32.3 44 00.3 02 11.2 42.3 01 34.2 41 00.0 02 األم
 المتغير إجمالي

 03.8 02.0 للمنزل االجتماعي
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النوع تنوعت للمنزل تبعًا لمتغير  االجتماعي المتغيرعبارات من الجدول السابق لوصف 
 نةعيلكل من ( ال)و( أحياناً )و( نعم)إجابات العينة لمعظم عبارات البعد بين اإلجابات 

 2كالتالي( اإلناث)و( الذكور)
  أعلى موافقة حيث ( فيه تقع حرام أو خطأ تصرف أى عن عيب لك يقال هل)كانت العبارة

، بينما رفضت عينة الذكور (الذكور)لعينة %( 28.2)كانت قيمة المتوسط المرجح المئوي 
 توجيهات ذتنفي فى صعوبة تواجه األب، هل توجيهات تنفيذ فى صعوبة تواجه هل)العبارة 

 بالضرب، هل(بدنى  تعاقب خطأ فى تقع عندما الكبار، هل األخوة توجيه تقبل األم، هل
حيث كانت قيم المتوسط المرجح ( بالمنزل أحد منك يسخر هل، العقاب فى مع التراجع يتم

ك موافقة من عينة الذكور ، وكان هنا(80.8، 43.1، 82، 43.8، 82.1، 33.8)المئوي 
 %(.02.0)للمنزل بمتوسط مرجح مئوي  االجتماعي المتغير إلجمالي

  أعلى موافقة حيث كانت قيمة المتوسط (     ً فورا   ينفذ األم من تتطلبه ما هل)وكانت العبارة
 تواجه هل)بينما رفضت عينة اإلناث العبارة ( اإلناث)لعينة %( 30.1)المرجح المئوي 

 تقبل األم، هل توجيهات تنفيذ فى صعوبة تواجه األب، هل توجيهات تنفيذ فى صعوبة
 خطأ فى تقع عندما القيم، هل أو التقاليد أو بالصدق معرفة لديك الكبار، هل األخوة توجيه
 منك يسخر ، هل(بالحرمان(بدنى  تعاقب خطأ فى تقع عندما ، هل(بالضرب(بدنى  تعاقب
، 40.8، 32، 44.4، 41.2)حيث كانت قيم المتوسط المرجح المئوي ( بالمنزل أحد

 المتغير ك موافقة من عينة اإلناث إلجمالي، وكان هنا(34، 40.8، 42.1، 30.1
 %(.03.8)للمنزل بمتوسط مرجح مئوي  االجتماعي

  على موافقة حيث كانت قيمة المتوسط (     ً فورا   ينفذ األم من تتطلبه ما هل)وكانت العبارة
 تواجه هل)ناث العبارة بينما رفضت عينة اإل( اإلناث)لعينة %( 30.1)المرجح المئوي 

 تقبل األم، هل توجيهات تنفيذ فى صعوبة تواجه األب، هل توجيهات تنفيذ فى صعوبة
 خطأ فى تقع عندما هل القيم؟ أو التقاليد أو بالصدق معرفة لديك الكبار، هل األخوة توجيه
 نكم يسخر هل ؟بالحرمان ً  يا  معنو  تعاقب خطأ فى تقع عندما هل؟ بالضرب   ً يا  بدن تعاقب
، 40.8، 32، 44.4، 41.2)حيث كانت قيم المتوسط المرجح المئوي  ؟بالمنزل أحد
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، وكان هناك موافقة من عينة اإلناث إلجمالي المتغير (34، 40.8، 42.1، 30.1
 %(.03.8)االجتماعي للمنزل بمتوسط مرجح مئوي 

 ر النوعللمنزل تبًعا لمتغي الفيزيقي لمتغيرل استجابة عينة الدراسة :(2) جدول

 العبارات
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحياًنا ال نعم أحياًنا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 فى تسكن هل
 43.8 11.2 31 01.0 02 88.1 81 10.1 14.3 34 03.2 01 80.2 80 هادئ مكان
 تشعر هل

 أو باألدخنة
 الهواء فى األتربة

 بك يطالمح
32 33.0 30 83 41 41 42.8 43 41.2 32 33.2 82 80.8 48.2 

 وسائل تتوافر هل
 الطبيعية التهوية

 فى  النوافذ(
 المنزل

3 1 01 2.3 22 20.8 28.4 0 4.3 4 3.0 011 28.8 40.1 

 وسائل تتوفر هل
 الصناعية التهوية
 أو التكييف)

 فى (المراوح
 المنزل

1 0.8 8 0.3 013 23 21.4 8 0.3 3 8.1 001 20.3 41.4 

 حجرة بالمنزل هل
 82.1 02.0 12 8.1 3 32.3 44 14.4 13.2 32 4.3 0 83.2 38 بك خاصة

 الشمس تدخل هل
 42.8 28.1 20 08.8 04 0.8 1 32.4 21.2 23 2.3 01 2.4 08 المنزل

 يناسبك هل
 الموجود األثاث

 بحجرتك
08 01.4 3 1.0 21 23.0 32.1 2 3.2 1 0.8 011 23 44.2 

 لمنزلك تصل هل
 41.2 20.3 010 0.8 1 3.0 4 20.8 22.1 013 1.0 3 4.3 0 النظيفة المياه

 بالرضا تشعر هل
 42.8 21.0 22 01.4 08 3.0 4 24 21.0 22 01.4 08 3.4 4 منزلك عن
 المتغير إجمالي
 44.8 30.1 للمنزل الفيزيقي

ت تنوع النوعنزل تبعًا لمتغير للم الفيزيقي المتغيرعبارات من الجدول السابق لوصف 
 عينةكل من ل( ال)و( أحياناً )و( نعم)ت اإلجاببين ا لمعظم عبارات البعدإجابات العينة 

 2كالتالي (اإلناث)و( الذكور)
  أعلى  (المنزل فى (المراوح أو التكييف) الصناعية التهوية وسائل تتوفر هل)كانت العبارة

، بينما رفضت (الذكور) عينةل( %21.4) المئوي المتوسط المرجححيث كانت قيمة موافقة 
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حيث كانت قيم  (بك المحيط الهواء فى األتربة أو باألدخنة تشعر هل)عينة الذكور العبارة 
 المتغير ك موافقة من عينة الذكور إلجمالي، وكان هنا(42.8) المتوسط المرجح المئوي

 .(%30.1) بمتوسط مرجح مئوي للمنزل الفيزيقي

 بين  عينة اإلناث العبارات جميعها وتراوحت قيم المتوسط المرجح المئوي بينما رفضت
 للمنزل الفيزيقي المتغير هناك رفض من عينة اإلناث إلجمالي، وكان (42.8 - 82.1)

 .(%03.8) بمتوسط مرجح مئوي

 :بالمدرسة القائم النظام

 لمتغير النوعتبًعا  للمدرسة االجتماعي المتغير استجابة عينة الدراسة :(3) جدول

 
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحياًنا ال نعم أحياًنا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 عن راض أنت هل
 فى التعامل أسلوب

 المدرسة
00 43.2 32 33 88 02.0 38.2 01 42.3 33 38.8 88 02.0 32.4 

 عن التعبير لك متاح هل
 43.8 88.1 81 30.3 40 40.3 42 38.4 81 83 31.4 30 42.1 03 المدرسة فى رأيك

 أنشطة فى تشترك هل
 30.1 33.4 43 81 83 48.1 42 44.2 30.3 40 81.0 31 32.3 44 المدرسة

 المدرس يستخدم هل
 الصوت أسلوب معك

 العالى
88 02.0 33 38.8 01 42.3 02.1 38 83.2 48 31.0 40 30.3 01 

 العقاب معك يستخدم هل
 81.4 2.1 00 03.4 81 33 24 83.8 00.3 02 83.2 38 01.0 10 البدني

 العقاب معك يستخدم هل
 ما من الحرمان) المعنوى

 )تحب
40 30.3 30 31.4 32 33.2 40.8 42 48.1 31 81.0 31 30.3 32.4 

 المدرسة مدير دور هل
 84.4 81 83 01.0 02 13.0 33 30.1 83 30 04.2 03 02.3 13 لك بالنسبة واضح

 38 03.4 11 1.0 3 31.0 48 00.1 03 10 1.0 3 41.2 43 األخصائى تعرف هل
 81.2 44.3 00 3 2 42.3 01 43.1 43.2 00 3.2 2 44.3 00 عمله تعرف هل
 مع تتعامل هل

 34 31.4 30 80.3 80 43.2 00 32.8 33 32 02.0 88 43.2 00 األخصائى
 عمل عن راض أنت هل

 38 41 41 04.2 03 40.8 08 48 33.4 43 01.0 02 41.0 03 األخصائى
 مع تتعامل هل

 حل فى األخصائى
 مشكالتك

11 08.8 80 80.3 31 81.0 34 30 10.8 88 02.0 02 00.3 84.2 
 مطيع أنت هل

 48.2 83.0 83 34.2 41 40.2 42 40.8 30.3 31 83 30 40.2 42 األخصائى لتوجيهات
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 تبًعا لمتغير النوع للمدرسة االجتماعي المتغير عينة الدراسة استجابة :(3) جدولتابع 

 
المتوسط  ذكور

المرجح 
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحياًنا ال نعم أحياًنا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 أداء عن راض أنت هل
 30.1 30.3 40 81.2 84 32.3 01 41.2 30.3 40 03.3 81 43 04 معك األخصائى

 فى األب يتواجد هل
 32 30.3 40 83.0 83 41.2 43 01.2 43.2 00 83.2 38 83.3 82 بالمدرسة مشكالتك

 فى األم تتواجد هل
 41.4 42.1 03 02.0 88 30.3 31 02 42.3 01 82.3 33 88.1 81 بالمدرسة مشكالتك

 يقوم من تطيع هل
 04 30.3 40 41.2 43 83.4 83 03.8 48.1 42 32.0 40 02.3 80 المدرسة فى بتوجيهك

 بينك يقيم مدرسك هل
 41.4 34.2 41 33 32 38.8 33 08 41 41 33 32 83 30 حوار وبينه

 مدرسك يتعامل هل
 42.2 84.3 82 41.2 43 34.2 41 42 32.0 40 81.0 31 34.2 41 )التشجيع( الحافز بمبدأ
 توجيه إلى يلجأ هل

 44.4 83 30 34.2 41 32.3 44 01.2 41.2 43 82.3 33 31.3 30 فقط األوامر
 بينك الحوار يقوم هل

 00.8 31.0 48 33.4 43 81.0 31 04.2 32.0 40 41.2 43 81 83 بهدوء المدرس وبين
 زى ترتدى أنت هل

 بالطريقة المدرسة
 الصحيحة

33 82.3 30 31.4 43 41.2 00.1 33 30.8 30 83 43 41.2 43.1 
 قواعد جميع تتتبع هل

 00.8 84.3 82 43.2 00 83.2 30 01.4 30.3 31 43 04 80.2 80 تخالفها وال المدرسة
 الطابور تحضر هل

 42 30.3 31 31.0 48 38.0 33 43.8 32.3 44 81.0 31 30.3 40 المدرسى
 الحضور فى تنتظم هل

 44.2 31.0 48 31.4 30 33 32 04 41 41 33.4 43 88.1 81 يوم كل المدرسى
 مع مشاكل تواجه هل

 32.2 81 83 38.8 33 43.2 00 34 88.1 81 82.3 33 42.3 01 أصدقائك
 مع مشاكل لك هل

 34 33.2 32 81 83 41.0 03 41.2 31.4 30 83.2 38 40.3 42 المدرسين
 عن راض أنت هل

 فى التعامل أسلوب
 المدرسة

00 43.2 38 83.2 82 84.3 30.8 02 00.3 30 31.4 80 02.3 31.4 
 المتغير إجمالي

 32.4 40.13 مدرسةلل الجتماعيا
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 النوعتبعًا لمتغير  درسةللم االجتماعي المتغيرعبارات من الجدول السابق لوصف 
 عينةكل من ل( ال)و( أحياناً )و( نعم)ت اإلجاببين ا لمعظم عبارات البعدت إجابات العينة تنوع

 2كالتالي (اإلناث)و( الذكور)
  حيث كانت أعلى موافقة  (العالى الصوت وبأسل معك المدرس يستخدم هل)كانت العبارة

، بينما رفضت عينة الذكور معظم (الذكور) عينةل( %02.1) المتوسط المرجح المئويقيمة 
، وكان هناك (42 - 83.8)بين  عبارات المحور وتراوحت قيم المتوسط المرجح المئوي

 مئوي بمتوسط مرجح درسةللم االجتماعي المتغير ليرفض من عينة الذكور إلجما
(40.13%). 

  فى بتوجيهك يقوم من تطيع هل ،تخالفها وال المدرسة قواعد جميع تتتبع هل)العبارتين كانت 

 تيحيث كانت قيمأعلى موافقة  (بهدوء المدرس وبين بينك الحوار يقوم هل، المدرسة
بينما رفضت عينة ( اإلناث) عينةل( %00.8، %04، %00.8) المتوسط المرجح المئوي

، وكان (42.2-81.4)بين  اقي العبارات وتراوحت قيم المتوسط المرجح المئوياإلناث ب
 بمتوسط مرجح مئوي درسةللم الفيزيقي المتغيرهناك رفض من عينة اإلناث إلجمالي 

(32.4%). 
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 تبًعا لمتغير النوع للمدرسة الفيزيقي المتغير استجابة عينة الدراسة:(2) جدول

 العبارات
المتوسط  ذكور

 المرجح
 المئوي

المتوسط  إناث
المرجح 
 المئوي

 نعم أحياًنا ال نعم أحياًنا ال
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 تتوافر هل
 الجيدة اإلضاءة
 الفصل فى

34 82.1 83 81 02 01.4 00.1 41 34.2 00 03 11 08.8 31 
 األثاث يتوافر هل

 81 31.4 30 03 00 01.0 10 31.2 83.0 83 81 83 01.0 10 الفصل فى الجيد
 التهوية تتوافر هل

 30.8 32.3 44 04.2 03 43 04 30.1 83.2 38 80.3 80 01.4 02 الفصل فى الجيدة
 مناسب العدد هل

 34.4 42.3 01 03 00 32.3 44 42 41.0 03 08.8 04 40.3 42 الفصل فى
 تتوافر هل
 الخاصة األدوات
 نشاط بكل

01 42.3 82 80.8 31 81.0 30.1 11 08.8 33 82.3 88 02.0 30.8 
 دورات تتوافر هل

 فى جيدة المياه
 المدرسة

20 28.1 2 3.2 00 2.1 08.4 24 20.3 00 2.1 01 2.3 08.2 
 المياه تتوافر هل

 فى النظيفة
 المدرسة

32 12.3 03 04.2 02 01.0 88 20 33.2 2 3 88 02.0 00.8 
 المدرسة فناء هل

 30.8 08.8 11 3.2 2 41 41 04.4 08.8 11 03.2 01 33.2 32 مناسب
 تقع المدرسة هل
 88.4 31.0 48 1.0 3 03.4 11 31 83 30 00.3 03 10.3 30 مزدحم مكان فى

 المدرسة هل
 محاطة

 بالضوضاء
03 41.0 03 04.2 40 32.0 48.2 43 41.2 84 81.2 44 32.3 31.2 

 المتغير إجمالي
 82.0 31.3 مدرسةلل الفيزيقي

ت تنوع النوعتبعًا لمتغير  درسةللم الفيزيقي المتغيرعبارات من الجدول السابق لوصف 
 عينةكل من ل( ال)و( أحياناً )و( نعم)ت اإلجاببين ا لمعظم عبارات البعدإجابات العينة 

 2كالتالي (اإلناث)و( الذكور)
  أعلى  (مناسب المدرسة فناء هل، الفصل فى الجيدة اإلضاءة تتوفر هل)كانت العبارتين

، (الذكور) عينةل( %04.4، %00.1) المتوسط المرجح المئوي تيانت قيمحيث كموافقة 
بين  بينما رفضت عينة الذكور باقي العبارات وتراوحت قيم المتوسط المرجح المئوي
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 درسةللم الفيزيقي المتغير، وكان هناك رفض من عينة اإلناث إلجمالي (08.4-48.2)
 .(%31.3) بمتوسط مرجح مئوي

  08.2)بين  العبارات جميعها وتراوحت قيم المتوسط المرجح المئويرفضت عينة اإلناث-
بمتوسط  درسةللم الفيزيقي المتغير هناك رفض من عينة اإلناث إلجمالي، وكان (31.2

 .(%82.0) مرجح مئوي
 

 مناقشة نتائج البحث
 والدراسات السابقة والمرجعية، وما انتهى إليه منالباحثون في ضوء األسئلة التي طرحها 

 2نتائج يمكن مناقشتها في المحاور اآلتية
 ر مشكلة عدم الطاعة ورفض السلطة؟ما هي األسباب التي أدت إلى ظهو  :التساؤل األول

تداخلت األسباب 2 األسباب التي تؤدي إلى ظهور مشكلة عدم الطاعة ورفض السلطة
تأثير متبادل وأكد ( الديةالو )كانت السلطة المدرسية أو المنزلية 2 بين المدرسة واألسرة معا منها

على ذلك نظرية النسق اإليكولوجي أن المدرسة نسق متداخل مع نسق المنزل وباقي األنساق 
المؤثرة في اإلنسان مثل نسق النادي ودور العبادة ووسائل اإلعالم وغيرها من أنساق مختلفة 

في تكوين الطفل وأيضا جاءت األسباب مؤكدة أن التنشئة اإلجتماعية أن لها أكبر األثر 
بوسائلها السليمة وغير السليمة وتكوين شخصية الطفل فكان من وسائل التنشئة اإلجتماعية 

 .للمدرسة كمؤسسة إجتماعية مؤثرة في شخصية الطفل كشخص متمرد أو غير مطيع
 الطاعة ورفض السلطة؟ ما هي األسباب التي تؤدي إلى عدم :التساؤل الثاني

الدين ووسائل اإلعالم المختلف في وضوح األمور الدينية  يأتي فشل الوالدين ودور
لألطفال مما يجعلهم ال يدركون ما هو دورهم وما هو واجبهم نحو اآلباء ونحو من هو أكبر 
منهم وهذا التقصير يؤثر كثيرا في ظهور العديد من المشاكل وليس مشكلة رفض السلطة وعدم 

 . الطاعة فقط
 م السلطة في المدرسة؟ما هو مفهو  :التساؤل الثالث

جاءت النتائج كلها على أن السلطة هي أداة فوق الطالب أي أداة لتقويمه وتعديل سلوكه 
المعوج أو منعه من الوقوع في السلوك الخطأ ولم تأتي بأنها اإلدارة لتنفيذ رغبات الطالب 
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شباعها بالطرق التربوية السليمة جاءت كأداة للثواب والعقاب ووضع القواني ن المقيدة لذلك، وا 
المدرس اتخاذ القرار الناجح وهذا يأتي من خالل السلطة الديكتاتورية وليست الديمقراطية ألن 
الديمقراطية تؤدي إلى تعطيل القرار والتسويف هذا هو الجانب السلبي للسلطة ولمفهومها هذا 

وغير قابل النوع من السلطة بالفعل سوف يؤدي إلى تنشئة غير سوية للطفل وطفل متمرد 
للتوجيه ورافض لكل ما هو قادم من أي كبير في السن أو ذو سلطة من وجهة نظر الطفل 
الذي نمارس معه السلطة بهذا الشكل الدكتاتوري الذي ال يسمح للطفل بالتعبير عن هويته من 

 .خالل التعبير عن أفكاره وعن آرائه السلبية واإليجابية
رات الفيزيقية التي تؤدي لمشكلة عدم الطاعة ورفض ما هو دور المتغي :التساؤل الرابع

 السلطة في األسرة؟
النتائج أن المتغيرات الفيزيقية لها دورها في ظهور مشكلة رفض السلطة وعدم  تأثبت

الطاعة طبقا لمناحي النظرية األساسية في علم النفس البيئي منها منحنى العبني البيئي لتفسير 
حنى منظومة العالقات بين البيئة والسلوك ويعتبر من المناحي المفيدة لنا هذا الدور لنا هذا المن

وبصفة خاصة في وصف أوجاعنا تجاه المنبهات الجديدة أو غير المرغوبة منحنى مستوى 
التكيف يرى أصحاب هذا المنحنى أن التنبيه الزائد مثله مثل التنبيه المنخفض تماما فكالهما 

 .واالنفعاالت له تأثيرات ضارة على السلوكيات
ما هو دور المتغيرات الفيزيقية التي تؤدي إلى مشكلة عدم الطاعة  :التساؤل الخامس

  ورفض السلطة؟
وجاءت نتائج استمارة الخبراء عدم توافر أدوات النشاط أو كراسي الجلوس أو لمبات 

وسلوك اإلضاءة أو المعامل المدرسية أو ازدحام الفصول يؤثر سلبيا على الروح المعنوية 
 .عيوب نظام التعليم، الطالب، كثافة الفصل مرتفعة

ما هو دور المتغيرات اإلجتماعية التي تؤدي لمشكلة عدم الطاعة  :التساؤل السادس
 ورفض السلطة في األسرة؟ 

جاءت اإلجابات على التساؤل السادس في استمارات الخبراء مؤكدة ألهمية أساليب 
ي نظريات التنشئة اإلجتماعية التي استخدمتها األسرة كمؤسسة التنشئة السلمية التي تم ذكرها ف
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أسلوب  ؛ومن هذه األساليب االستجابة ألفعال الطفل .سية وأصله في تنفيذ هذه األساليبأسا
 ؛أسلوب اإلستحواذ ؛أسلوب التمركز حول الطفل ؛أسلوب العقاب للطفل ؛التقبيل واالهتمام

 .أسلوب الضبط ؛وجيه الصريح لسلوك الطفلتال ؛عيةاإلجتما اشتراك الطفل في بعض المواقف
ما هو دور المتغيرات اإلجتماعية التي تؤدي لمشكلة عدم الطاعة ورفض  :التساؤل السابع

 السلطة في المدرسة؟ 
أكدت هذه اإلجابات على أن دور المدرس هام جدا كمؤسسة هامة من مؤسسات التنشئة 

بيد المدرس ألنه المتحكم األول واألكثر احتكاك  اإلجتماعية وأن محور دور المدرسة أكثر
بالطالب وأكثر تأثيرا في تكوين شخصيتهم من خالل توجيهات المدرس يستطيع تكوين 
شخصية متمردة رافضة للسلطة المدرسية عن طريق الضغط المادي في صورة دروس أو 

دم المرونة والعنف تفرقة بين الطالب أو استخدام القسوة مع الطالب وع( نفسي)ضغط معنوي 
وذلك يجعل الطالب مصر على رأيه ويرى أن رأي المدرس التفرقة في المعاملة وذلك صور 

 .التمرد ورفض السلطة وعدم الطاعة
 ما هي اآلثار المترتبة على رفض السلطة وعدم الطاعة في األسرة؟  :التساؤل الثامن

رفض السلطة وعدم )كلة وبتحليل النتائج اتضح اآلثار التي تترتب على هذه المش
فقال الخبراء أنها تؤدي إلى تفكيك األسرة وذلك لعدم االتفاق بين األب واألم على ( الطاعة

أسلوب التربية السليمة واختالط األدوار بينهم فيشغل الطفل عدم التوافق بينهم فيظهر رفضه 
 . لهذا الخلط في األدوار بأن يرفض توجهاتهم

ة مشكلة رفض السلطة وعدم لدور المقترح في األسرة لمواجهما هو ا :التساؤل التاسع
 الطاعة؟

بما أن تعد األسرة هي المؤسسة األولى التي تتلقى الطفل بعد الوالدة وهي المؤثر األكبر 
والمستمر من المهد إلى اللحد فتعد من أهم المؤسسات التربوية التي تقوم بدور التنشئة 

 . رها وتقوم به على أكمل وجه وبطرق تربوية سليمةاإلجتماعية فالبد لها أن تخطط دو 
ما هو الدور المقترح في المدرسة لمواجهة مشكلة رفض السلطة وعدم  :التساؤل العاشر

 الطاعة؟ 
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ومن تحليل النتائج رفض السلطة وعدم الطاعة فوجدنا أن اإلجابات جاءت موضحة 
موضح لمفهوم المدرسة الذي ورد  وجاء أيضاً . للدور الفعلي للمدرسة لمواجهة هذه المشكلة

هي المؤسسة التربوية التي تقوم بوظيفة تربوية ونقل الثقافة 2 عن جابر سيد عوض وهو
 .المتطورة وتوفير الظروف المناسبة للنمو

ما هو دور اإلخصائي اإلجتماعي لمواجهة مشكلة رفض الطاعة 2 التساؤل الحادي عشر
 وعدم السلطة؟ 

تنظيم الحياة اإلجتماعية للطالب من خالل جماعات  ويتمثل في 2مويالجانب اإلنشائي والتن
تاحة الفرص الشتراك أكبر عدد من الطالب جسميا ونفسيا واجتماعيا وعقليا  .مدرسية وا 

الظروف  خصائي لدراسة ومعالجةويتمثل في الجهود التي يبذلها األ2 الجانب الوقائي
تهم من أسباب يقاو و  اً ؤثر على الطالب سلبالتي قد تنفعالية واألوضاع اإلجتماعية واإل

 .اإلنحراف ومعاونتهم على التغلب على المشاكل والمصاعب

مجموعة الخدمات والجهود التي يبذلها اإلخصائي لمساعدة  ويتمثل في 2الجانب العالجي
 . الطالب

 

 والمقترحات  التوصيات
لألبوين بالوسائل السليمة  البد أن تقوم بالتوعية المبكرة :أهمهاو توصيات خاصة بالمنزل 

للتنشئة االجتماعية للطفل منذ بداية حمل األم بالطفل ومدى أهميتها في التعامل مع الطفل 
 .عن طريق المراكز المتخصصة لرعاية األمومة والطفولة

البد أن تقوم وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية  :التوصيات الخاصة بالمدرسة وأهمها
م مع يبهم على كيفية فهم خصائص كل مرحلة عمرية وفهم كيفية التعامل والتفاهللمدرسين لتدر 

هم على كيفية توجيه األوامر لهؤالء الطالب حتى ال تواجه كل سن على أساس علمي وتدريب
بينهم ومن هنا سوف تتولد مشكلة رفض السلطة على شكل رفض لألوامر  بالرفض أو الصدام

 .ةوالتوجيهات والقواعد المدرسي
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جًدا  اً كبير  اً دور لها إن وسائل اإلعالم  :التوصيات الخاصة بوسائل اإلعالم وأهمها
في حل هذه المشكلة عن طريق إعداد بعض البرامج الشيقة التي تعرض بطريقة شيقة  اً وهام

 .لتعلم أولياء األمور كيفية أدائها الحوار بين األبوين وبعضهم البعض وبين األبوين واألوالد
البد أن تقوم المؤسسات البيئية بإلقاء  :أهمهاو ت الخاصة بالمؤسسات البيئية التوصيا

الدروس الدينية التي تساعد اآلباء على فهم أوالدهم ومساعدتهم على حل المشكالت التي قد 
 .تواجه كل أسرة

البد أن يعمل في هذه المؤسسات متخصصين  :أهمهاو دور الحصانة القبلية للمدرسة 
 .حل العمرية للطفل ويفهمون االختالف بين كل مرحلة عمرية وأخرىيهتمون بالمرا
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ABSTRACT 

The researchers seek to achieve several aims by implementing this 

research which most important is to identify the reasons leading to the 

emergence of the problem of refusing authority and disobedience and 

the role of the social and physical variables in emergence of such 

problem and its consequences in the educational process; added to that, 

the family and school problems may result. The research also drives at 

identifying the role of parents as well as the occupational role of the 

social worker in meeting refusal of authority and disobedience. This 

study counts on the descriptive-analytical method using some tools such 

as, a two-form questionnaire by collecting data from students and 

experts (study sample). The researcher uses more than one theory 

(theory of social stress – theory of ecological system – basic theoretical 

aspects in environmental psychology – theories of explaining 
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socialization process) these theories serve the topic of the study. The 

research sample consists of primary school students and 1
st
 grade 

preparatory stages whose ages range from 6 - 12 years old, divided into 

(50% males – 50% females). The second part of the sample consists of 

experts of university professors, teachers, and parents to benefit from 

their experiences.  

The research comes to several results, most important are: The 

physical variable is accepted for males in emergence of the problem; 

while females’ results reject the physical variable. Regarding home or 

school environment, the role of the physical variable is rejected for 

males. For females, the physical variable is also rejected while the 

social variable is rejected for males and females. Concerning the social 

variable for home, it is accepted by males and by females, so, the role 

of the social variable is approved for both sexes as affecting the 

research problem. Regarding the role of the family and parents for 

meeting the problem, it is approved there is a need for using proper 

socialization approaches in dealing with children at home. The social 

worker’s role is approved in his cooperation with the teaching staff for 

meeting the research problem at school.  

The most important recommendations are crystallized in that there 

should be early awareness and enlightenment for parents through 

appropriate means of socialization of a child starting since pregnancy 

for its significance in dealing with a child. This can be achieved through 

specialized centers for motherhood and childhood care. Moreover, the 

Ministry of Education should hold training courses for teachers to train 

them how to understand characteristics of each age stage and how to 

deal with such a stage depending upon understanding of needs based on 

a scientific basis; besides train them also how to give orders to students 

in a way avoiding refusal or clash between them so as not to emerge the 

problem of refusing authority in a form of refusing orders, orientations 

and school rules. 


