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المتغيرات االجتماعية والنفسية المرتبطة بظهور سلوكيات بيئية شاذة  
 لدي أطف ال مرحلة التعليم االساسي

 ناث في المدارس الرسمية والخاصةدراسة مق ارنة بين الذكور واإل
 

 (3)محمد عبد الظاهر الطيب -(2)أحمد العتيق -(1)رضوي معوض العريني
( قسم العلوم 2 جامعة عين شمس، لبحوث البيئيةمعهد الدراسات وا( باحثة دراسات عليا 1

كلية التربية جامعة ( 3 جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئيةاإلنسانية البيئية، 
 طنطا

 المستخلص
هدفت هذه الدراسة الي دراسة المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالسلوكيات الشاذ البيئية 

م األساسي )الرسمي(، وكذلك دراسة المتغيرات االجتماعية لدي عينة من تالميذ مدارس التعلي
الرسمي(.  -المرتبطة بالسلوك الشاذ لدي عينة من تالميذ مدارس التعليم األساسي )خاص 

وتفسير العالقة بين نوع التعليم )الرسمي/ خاص( والمتغيرات النفسية واالجتماعية، وتفسير 
السلوك الشاذ. واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي العالقة بين نوع التعليم )الرسمي/ خاص( و 

تلميذا( من مدرسة البارون  60( تلميذا بحيث تم اختيار )120عينة من التالميذ بلغ عددهم )
( 120( تلميذا من مدرسة الشهيد محمد ابو شقرة الرسمية المتميزة بإجمالي )60الخاصة و )

( من 40ارس من المعلمين واإلداريين بإجمالي )تلميذا وتلميذة، وعينة من العاملين بنفس المد
( من مدرسة الشهيد محمد 20)منهم من مدرسة البارون الخاصة، و( 20العاملين بحيث كان )

ابو شقرة الرسمية المتميزة، وعينة من الخبراء من الموجهين والمديرين من المدارس الرسمية 
سة الي أهم النتائج ومنها تم تحقق ( خبيرا، وتوصلت الدرا40والمدارس الخاصة بإجمالي )

صحة الفرض األول والذي ينص على "توجد عالقة ارتباطية بين المتغيرات االجتماعية 
والسلوكيات البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعليم االساسي". وتم تحقق صحة الفرض الثاني 

لسلوكيات البيئية الشاذة لدى والذي ينص على " توجد عالقة ارتباطية بين المتغيرات النفسية وا
تالميذ مرحلة التعليم االساسي". وتبين عدم تحقق الفرض الثالث من فروض الدراسة والذي 
ينص على توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور 

ع التعليم، تم تحقق السلوكيات البيئية الشاذة لدى األطفال مرحلة التعليم األساسي حسب نو 
صحة الفرض البديل حيث أنه ال توجد فروق بين آراء العينة من األطفال والعاملين حسب نوع 
 التعليم )رسمي/ خاص( حول المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالسلوكيات الشاذة لدى األطفال.
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وحدة بمفرده ويوصي البحث: ضرورة المتابعة والتفاعل مع الطفل بشكل مستمر وعدم تركه لل
حتى ال يقدم على مثل تلك السلوكيات. وكذلك عقد دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على 
تنمية السلوك لدي الطفل. وتقديم مناهج دراسية لبعض المقررات واألنشطة لمحو السلوك 
الشاذ. وكذلك ينبغى على المعلمين أن يوضحوا لألطفال أهمية التعاطف وتفهم اآلخرين 

 اس بهم واحترامهم وتقديم العون والمساعدة لهم.واإلحس
  

 أوالً: المقدمة
يشهد العالم اآلن ثورة هائلة في التكنولوجيا والمعلومات والتقدم العلمي بحيث أصبح 
التنافس بين القوي في العالم يرتكز علي القوة االقتصادية والقدرات واإلمكانات العلمية 

فسة والتفوق فيها نحن في حاجة إلي مدرسة جديدة، مدرسة والتكنولوجية، ولمواكبة هذه المنا
بال أسوار، مدرسة متصلة عضويًا بالمجتمع وبما حولها من مؤسسات مرتبطة بحياة األفراد 
ومتصلة بقواعد االنتاج، مدرسة متطورة في أهدافها ومحتواها وأساليبها يشكل التعليم األساسي 

شمل الفترة الحاسمة في حياة األطفال. ولذلك شغلت حجر األساس في بناء النظام التربوي وي
هذه المرحلة الفكر التربوي العالمي خالل العقود الماضية، وأخذ االهتمام بها مساحة واسعة 
من الطرح والبحث في المؤتمرات واللقاءات الدولية واإلقليمية والمحلية. لقد تطورت الرؤية 

صالح للتعليم في بعض الدول النامية الي صيغة حول التعليم األساسي من كونه مجرد حركة إ
تربط بين التعليم غير المدرسي والتعليم االبتدائي وتعليم الكبار في رؤية موسعة تسعي لتلبية 

ومرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل في حياة الفرد، وذلك  .حاجات التعلم األساسية للجميع
عداده لل حياة، كمؤسسة تعليمية مستقلة ويتم القبول بها في باعتبارها مرحلة تكوين الطفل، وا 

ضوء القواعد المنظمة والموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم؛ لكي تتولى التخطيط 
 (.49: 2008واإلشراف والمتابعة والتقويم بهذه المرحلة. )عقيل محمود رفاعي، 

التعليم االبتدائي دون كما تهدف مرحلة التعليم االساسي إلي تنمية كل أطفال في حلقة 
تمييز بين األطفال، بسبب محل الميالد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو 
األصل االجتماعي، أو أي وجه آخر من وجوه التمييز، وذلك من خالل التنمية الشاملة 
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اعية والخلقية والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلية والجسمية والحركية واالنفعالية واالجتم
والدينية على أن يؤخذ في االعتبار الفروق الفردية في القدرات واالستعدادات ومستويات النمو. 

(: الالئحة التنفيذية لقانون الطفل، مجلس الوزراء، جمهورية 2008)رئيس مجلس الوزراء)
 (.114مصر العربية، مادة )

 

 ثانياً: مشكلة البحث
نصف الثاني من القرن الحادي والعشرين مجموعة من لقد شهد المجتمع المصري فى ال

التغيرات السياسية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها من حيث عمقها 
واتجاهاتها ونتائجها والتي أثرت بشكل مباشر على النسق المجتمعي والتعليمي لدى أفراد 

تتمثل هذه التغيرات فى جملة  المجتمع بصفة عامة وعلى األطفال بصفة خاصة حيث
التصورات التى حدثت للواقع المصري خالل تلك الفترة بانتهاج سياسة االنفتاح االقتصادي 
 والتي أفرزت قيمًا جديدة مستحدثة لم تكن موجودة من قبل وسلوكيات متغيرة علي المجتمع.

 (.53: 2003)أحمد مجدى حجازى،
باألساس إلى العنصر البشري بغية تأهيل وتطوير كما إن التربية والتعليم عملية موجهة 

إمكانياته وحشد طاقاته وتعبئتها باتجاه خدمة المجتمع من خالل فاعلية مسؤوليتها في عملية 
التنمية الشاملة، إذ يعتبر النظام التربوي والتعليمي عاماًل أساسيًا وحيويًا في تطوير المجتمع 

ينبغي أن تقوم بها جميع المجتمعات على اختالف  وتقرير مكانته إن من أعظم المهام التى
مستوياتها هي تسليح أبنائها بالمعلومات والقيم واالتجاهات والمهارات الالزمة لهم إلعادة 
التفكير، بل والقدرة على قيادة تغيير أنماط التفكير والسلوكيات الحياتية السائدة في عالقة 

مية القدرات االبداعية لدي اطفالنا في المجتمع، من اإلنسان بالبيئة المحيطة به وهنا تتضح أه
ناحية أخري يعد المعلم من أهم عوامل نجاح برامج القدرات اإلبداعية ألن النتائج المتحققة من 
تطبيق أي برنامج القدرات اإلبداعية تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية التعليم الذي يمارسه المعلم 

ن تنشئة اتجاه إيجابي لإلبداعية عند المعلم حتى يصير داخل الغرف الصفية. لذلك البد م
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مقتنعًا بممارسة هذا السلوك مع تالميذه، الذين يتصل بهم ويتفاعل معهم كل يوم ويؤثر فيهم، 
وبذلك نضمن إلى حد بعيد أن العائد من العملية التعليمية سيكون إيجابيًا في اتجاه المستقبل 

: 2007)عبد الحميد المغربي، سلك السلوك اإلبداعي.األفضل من خالل جيل قادر على أن ي
167.)  

لذا فإن الحاجة الماسة تدعو إلى هذه الدراسة التي تحاول البحث عن أهم معوقات 
استخدام األساليب العلمية في صناعة واتخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة وكيفية التغلب عليها من 

القاهرة. هذا وقد شعرت الباحثة بمشكلة الدراسة  وجهة نظر مديري المدارس الرسمية بمحافظة
من خالل عملها ومتابعاتها الميدانية والمهنية بمدارس التربية والتعليم بمحافظة القاهرة وخاصة 
منطقة المقطم، حيث الحظت الباحثة من تدهور السلوك البيئي لدى االطفال بمرحلة التعليم 

الرسمية أو المدارس الخاصة وبعض المتغيرات  األساسي في تلك المنطقة سواء في المدارس
البيئية التي تمر بها تلك المنطقة والتى تنعكس على عدم المحافظة على بعض السلوكيات 
البيئية مثل المحافظة على الموارد من االستنزاف والمشاركة المجتمعية والمحافظة على البيئة 

  (19الحالي لجائحة فيروس كوروناوالمحافظة علي المدرسة.......الخ وخاصة في الوضع 
COVID الدراسة في التساؤالت التالية(. تتحدد مشكلة: 
 

 ثالثاً: أسئلة البحث
 أسئلة البحث فيما يلي:تتحدد 

 ما المتغيرات االجتماعية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي وعالقتها بالسلوكيات الشاذة؟ -1
 عليم األساسي وعالقتها بالسلوكيات الشاذة؟ما المتغيرات النفسية لدى تالميذ مرحلة الت -2

مااا العالقااة بااين المتغياارات ومسااتوي التعلاايم لاادى تالميااذ مرحلااة التعلاايم األساسااي بالماادارس  -3
 الخاصة بمنطقة المقطم محافظة القاهرة؟
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مااا العالقااة بااين المتغياارات ومسااتوي التعلاايم لاادى تالميااذ مرحلااة التعلاايم األساسااي بالماادارس  -4
دراسااة علااي عينااة ماان منطقااة المقطاام بمحافظااة القاااهرة )مقارنااة بااين  -صااةالحكوميااة والخا

 نوعي المدارس(؟

ما العالقة باين المتغيارات االجتماعياة وحجام األسارة )عادد أفاراد األسارة( لادى تالمياذ مرحلاة  -5
 التعليم األساسي )الحكومي والخاص( بمنطقة المقطم محافظة القاهرة؟.

ية وحجااام األسااارة )عااادد أفاااراد األسااارة( لااادى تالمياااذ مرحلاااة ماااا العالقاااة باااين المتغيااارات النفسااا -6
 التعليم األساسي )الحكومي والخاص( بمنطقة المقطم محافظة القاهرة؟.

 

 رابعاً: أهداف البحث
دراسة المتغيرات االجتماعية المرتبطاة بالسالوك الشااذ لادي عيناة مان تالمياذ مادارس التعلايم  -1

 األساسي )الرسمي(.

جتماعية المرتبطاة بالسالوك الشااذ لادي عيناة مان تالمياذ مادارس التعلايم دراسة المتغيرات اال -2
 األساسي )خاص(.

دراساااة المتغيااارات النفساااية المرتبطاااة بالسااالوك الشااااذ لااادي عيناااة مااان تالمياااذ مااادارس التعلااايم  -3
 األساسي )الرسمي(.

م دراسااة المتغياارات النفسااية المرتبطااة بالساالوك الشاااذ لاادي عينااة ماان تالميااذ ماادارس التعلااي  -4
 األساسي )الرسمي(.

 تفسير العالقة بين نوع التعليم )الرسمي/ خاص( والمتغيرات النفسية واالجتماعية. -5

 تفسير العالقة بين نوع التعليم )الرسمي/ خاص( والسلوك الشاذ. -6
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 خامساً: أهمية البحث
رصد بعض المتغيرات االجتماعية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي المرتبطة بظهور  -1

 كيات بيئية شاذة لدي عينة من تالميذ منطقة المقطم.سلو 
رصاااد بعاااض المتغيااارات النفساااية لااادى تالمياااذ مرحلاااة التعلااايم األساساااي المرتبطاااة بظهاااور  -2

 سلوكيات بيئية شاذة لدي عينة من تالميذ منطقة المقطم.

وبنااااء علاااي نتاااائج البحاااث ياااتم وضاااع تصاااور للحاااد مااان االثاااار السااالبية لااابعض المتغيااارات  -3
ياة والنفسااية المرتبطااة بالساالوك البيئاي الشاااذ لاادي عينااة مان تالميااذ منطقااة المقطاام، االجتماع

كمااااا تقاااادم الدراسااااة برؤيااااة للمحافظااااة علااااى البيئااااة وحمايتهااااا لاااادى تالميااااذ بمرحلااااة التعلاااايم 
 األساسي.

 

 سادساً: فروض البحث
تالميذ  والسلوكيات البيئية الشاذة لدىالمتغيرات االجتماعية توجد عالقة ارتباطية بين  -1

 االساسي.  مرحلة التعليم
والسلوكيات البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة المتغيرات النفسية توجد عالقة ارتباطية بين  -2

 االساسي.  التعليم
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور  -3

 إناث(. –يم حسب الجنس )ذكورالسلوكيات البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعل
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور  -4

 –السلوكيات البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعليم حسب نوع التعليم )مدارس رسمية 
 مدارس خاصة(.

بطة بظهور السلوكيات توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات النفسية المرت -5
 إناث(. –البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعليم حسب الجنس )ذكور
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توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات النفسية المرتبطة بظهور السلوكيات  -6
مدارس  -البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعليم حسب نوع التعليم )مدارس رسمية

 خاصة(.
 

 محددات البحث سابعاً:
 م.2020/2021الفصل الدراسي األول  محددات زمنية:

ادارة المقطاام التعليميااة ماادارس  -تالميااذ مرحلااة التعلاايم األساسااي بالقاااهرة: محددددات بيددرية
تلمياذا(  60( تلميذا بحيث تم اختيار )120عينة من التالميذ بلغ عددهم )رسمية وخاصة علي 

تلميذا من مدرسة الشهيد محمد ابو شقرة الرسمية المتميازة ( 60من مدرسة البارون الخاصة و )
( تلميااذا وتلميااذة، وعينااة ماان العاااملين باانفس الماادارس ماان المعلمااين واإلداريااين 120بإجمااالي )
( مان 20( منهم من مدرسة الباارون الخاصاة، و )20( من العاملين بحيث كان )40بإجمالي )

ميزة، وعينة من الخبراء من الموجهين والماديرين مان مدرسة الشهيد محمد ابو شقرة الرسمية المت
 ( خبيرا.40المدارس الرسمية والمدارس الخاصة بإجمالي )

 تم تطبيق الدراسة بمحافظة القاهرة علي مدارس حي المقطم.  :مكانية محددات
 واستخدمت الدراسة الحالية: المنهج التجريبي.

 

 ثامناً: مف اهيم البحث األساسية.
يرجع لفظ المتغيرات إلى كلمة التغيير الذى يشير إلى أوضاع جديدة يرات: مفهوم المتغ -1

تطرأ على الحياة االجتماعية وما بها من نظم، فالمتغيرات في البيئة االجتماعية تعنى كل 
األثار الناتجة من فعل اإلنسان سواء كانت متغيرات نفسية أو متغيرات مادية أو ثقافية بما 

عاطف ) فاظ على نظمه عن طريق ضبط سلوك افراده.يدفع المجتمع إلى الح
 (.61: 1980غيث،
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بأنها مجموعة الظروف والعوامل سواء االجتماعية أو النفسية أو المحيطة  وتعرفها الباحثة
 بالطفل والتي قد تؤثر علي سلوكه داخل البيئة.  

أن تؤثر  يقصد بالمتغيرات االجتماعية تلك التي يمكن مفهوم المتغيرات االجتماعية: -2
على الفرد بشكل مباشر وتؤدي به إلي اإلصابة بأنواع معينة من األمراض مثل: نمط 

سهير )األسرة، مهنة الوالدين، المستوى التعليمي للوالدين، دخل األسرة، محل اإلقامة. 
 (.104: 2001عادل العطار، 

 –الحالة االجتماعية –المهنة –التعليم –أن المتغيرات االجتماعية تشمل: )السن وترى الباحثة
مدي وعي األفراد بسلوك الشاذة لدي  –المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة –عدد األبناء
 أطفالهم(. 

المتغيرات النفسية بأنها مجموعة العوامل المتداخلة والمتعددة المتصلة وتعرف الباحثة: 
 بالتكوين النفسي للطفل ونقصد بها العوامل المهيئة علي سلوكه.

قاعادة البنااء التاى : البنااء وضاع أساساه، )األساساي( )أساس( فهوم التعليم األساسدي:م -3
الخبرة العلمياة والعملياة التاى ال غناى  والتعليم األساسي: يقوم عليها: أصل كل شىء ومبدؤه

 (.593: 2000المعجم الوجيز،. عنها للناشئ
المرحلة التعليمية التى  م على1981لسنة 139: أطلق القانون رقم ومرحلة التعليم األساسي

سنة إسم مرحلة التعليم األساسي وتنقسم الى حلقتين دراسيتين 15سنوات حتى 6تبدأ من سن 
 هما:

 الحلقة األولى وهى المرحلة االبتدائية ومدة الدراسة بها ست سنوات نظامية.
 .الحلقة الثانية وهى المرحلة اإلعدادية ومدة الدراسة بها ثالث سنوات نظامية

القاهرة، مطبعة وزارة التربية  1981لسنة 139زارة التربية والتعليم: قانون التعليم رقم و )
 م(.1981والتعليم،
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  التعريف اإلجرائي فى الدراسة الحالية:
  تعليم موحد للجميع علاى أسااس أنهام أعضااء فاى مجتماع واحاد تجمعهام أهاداف وطموحاات

 فكر والعمل والتعليم والحياة.مشتركة ويهتم بالربط بين النظرية والتطبيق وال
 تنمية جوانب شخصية الطفل فى إطار متاوازن متكامال ويهادف  يتصف بالشمولية من حيث

إلى سد منابع األمية ورفع معارف الطالب حياث يهادف إلاى التقليال مان نسابة التسارب باين 
كسابهم بعض المهارات الالزمة للحياة والسلوكيات الصحيحة في البيئة.  الطالب وا 

يقصد بالطفل في اللغة: هو الولد حتى البلوغ وهي تحتوى على معنيين فهوم األطفال: م -4
 هما: 

 ويطلق على األفراد من سن الوالدة حتى النضج الجنسي. عام: -
ويطلق على األعمار من فوق سن المهد حتى المراهقة. والواقع أنه ال يوجد معيار  خاص: -

ريًا على هذه الطريقة في التعريف بالطفل فقد ثابت لبيان من يصدق عليه وصف طفل. وج
نصت المادة الثانية من قانون الطفل على أنه، ُيقَصد بالطفل: كل من لم يبلغ ثماني عشرة 
سنة ميالدية كاملة، وهكذا فإن اإلنسان منذ ساعة ميالده وحتى بلوغه الثامنة عشر من 

 (.118: 2001م أنور، )عصا عمره يكون طفاًل، وتسرى عليه أحكام قانون الطفل.
 

 تاسعاً: دراسات سابقة.
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي السلوكيات غير  :(2007دراسة محمد هريدي ) -1

المقبولة من وجهة نظر المعلمين والتى تصدر عن تالميذ الصفوف األولي من المرحلة 
لشائعة بين التالميذ االبتدائية والتي توصلت هذه الدراسة الي ان السلوكيات غير المقبولة ا

تتعلق بالسلوك العدواني الموجهة نحو الذات ونحو الممتلكات ونحو االخرين والتي كان من 
اهم مظاهرها إيذاء الذات عن طريق شد الشعر وخبط الرأس واالندفاع علي االرض حين 
الغب ونحو االخرين باالعتداء عليهم بالسب أو الشتم أو الضرب وكذلك االعتداء علي 

متلكات المدرسة وممتلكات االخرين وأقلها شيوعًا كانت الموجهة نحو المعلم جاءت في م
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الرتبة الثانية هي االنطواء الثانية كمظهر من مظاهر االنسحاب االجتماعي لدي أفراد 
 العينة.

هدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن دور  :(2008دراسة أيجان عبد الهادي) -2
ان أطفال مرحلة التعليم األساسي من الجنسين )الحكومية( المتغيرات االجتماعية في عدو 

وهذه المتغيرات هي أساليب التنشئة االجتماعية للوالدين، العالقات االجتماعية داخل 
األسرة، خروج المرأة للعمل حجم األسرة، المستوي التعليمي للوالدين، نوع الطفل )ذكر أو 

جتماعي والثقافي لألسرة. والوقوف علي أنثى(، الترتيب الميالدي للطفل، المستوي اال
طبيعة الفروق بين األطفال من الجنسين في العدوان طبقا للمتغيرات االجتماعية. وتعتبر 
هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واستخدمت المنهج الوصفي وكان من أهم نتائج 

عية سواء بالنسبة الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين أساليب التنشئة االجتما
 .لآلباء أو األمهات لتالميذ مرحلة التعليم األساسي ودرجات العدوان

هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي العالقة  (Kathryn & Ashley 2008)دراسة  -3
بين السلوك العدواني والتفاعل االجتماعي مع األقران علي عين من تالميذ المرحلة 

( وتوصلت هذه الدراسة الي أهم 245لهذه الدراسة مكونة )االبتدائية وكانت عينة العينة 
النتائج ومنها ان السلوك العدواني له تأثيرًا سلبيًا علي التفاعل االجتماعي بين التالميذ 
سواء كان عدوانًا مباشرًا أو غير مباشرًا وان السلوك العدواني يؤدي الي صعوبة في 

 التكيف االجتماعي داخل بيئة المدرسة.
هدفت الدراسة إلي مدى Adrea (2008 )، تيودور ة تيانغ جين جيندراس -4

االرتباط بين الشريك واإليذاء النفسى والطرق التى ترتكب في إساءة معاملة األطفال 
سنة في والية كارولينا  17وطبقت علي عينة من أمهات األطفال من سن يوم إلي 

أو إساءة للسلوكيات تجاه وسئلت عن احتمال وقوع إهمال  1149الجنوبية علي عدد 
أطفالهم سواء بأنفسهم أو بواسطة شريكها أى زوجها في السنة الماضية. وكان من أهم 
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نتائج الدراسة أن األطفال هم األكثر عرضة لخطر االنحدار من سوء المعاملة عند 
ة الوالدين إيذاء نفسيا للطفل بعضهم البعض واإلساءة النفسية من قبل األم الوحيدة مقارن

 مع أية إساءة والسيطرة علي الطفل.
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي العالقة بين ( Niki & Grotper 2012)دراسة  -5

العدوان بين التالميذ الذكور واإلناث في الصفوف األولي من المرحلة االبتدائية والتكيف 
وصلت هذه ( مفردة، وت350النفسي واالجتماعي وكانت مفردات العينة بهذه الدراسة )

الدراسة الي أهم النتائج ومنها أن الذكور اكثر عدوانية من اإلناث وأن اإلناث كانوا أكثر 
تكيفًا من الذكور كما أشارت أيضًا إلي أن ضعف التكيف لدي الذكور ينتج عنه مشكالت 

 عديدة مثل العدوان واالنطواء والكذب والسلوكيات الشاذة.
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي تأثير  (Juliane & denise 2014)دراسة  -6

السلوك العدواني علي التكيف النفسي واالجتماعي لدي عينتين من التالميذ البرتغاليين 
والبرازيليين من تالميذ المرحلة االبتدائية. وتوصلت هذه الدراسة إلي أن السلوك العدواني 

لي التكيف سواء التالميذ كمشكلة من مشكالت التكيف النفسي واالجتماعي لها تأثير ع
 المعتدين أم التالميذ المتعدي عليهم )الضحايا(.

هدفت هذه الدراسة إلى محاولاة التعارف علاى  (:2018دراسة والء عبدالسالم ) -7
الجوانب النفسية واالجتماعية التي تقف وراء المشاغبين لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي 

األهداف الفرعية وهي تحديد بعض المشكالت النفسية بالمدارس المصرية وذلك من خالل 
واالجتماعية التي يعانى منها التالميذ المشاغبين في مرحله التعليم األساسي وحجم 
انتشارها والعوامل المسببة لها، ومعرفة دور التنشئة األسرية وأثرة علي األطفال المشاغبين 

باب سلوك المشاغبة لديهم هي قضية بمرحلة التعليم األساسي، وتبين من النتائج ان اس
معقدة ومتشابكة وكان من الواضح أن وسائل تربية الطفل غير الفعالة أثرت في إثارة 

 سلوكيات عدائية مختلفة عند األطفال مجتمع الدراسة.
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 التعقيب علي دراسات سابقة:
حية بعض الدراسات السابقة تناولت موضوع السلوكيات البيئية الشاذة لألطفال من نا -1

دراسة محمد هريدي ومنها  نفسية والسلوك العدواني في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة
السلوكيات غير المقبولة من وجهة نظر المعلمين لدي تالميذ المرحلة عن  (2007)

 (.2008دراسة أشجان عبد الهادي)االبتدائية بمملكة البحرين"، وكذلك 
( عن العالقة بين السلوك Kathryn & Ashley 2008دراسة )في حين جاءت  -2

العدواني والتفاعل االجتماعي مع األقران علي عين من تالميذ المرحلة االبتدائية، بينما 
( عن مدى االرتباط بين الشريك واإليذاء 2008) Adreaدراسة تشانغ جين جين ، تيودور 

 النفسى والطرق التى ترتكب في إساءة معاملة األطفال.
( أشارت عن العالقة بين العدوان بين التالميذ Niki & Grotper 2012دراسة ) أما -3

الذكور واإلناث في الصفوف األولي من المرحلة االبتدائية والتكيف النفسي واالجتماعي، 
( عن مدي تأثير السلوك العدواني Juliane & denise 2014في حين جاءت دراسة )

ذ البرتغاليين والبرازيليين من تالميذ علي التكيف النفسي واالجتماعي لدي عينتين من التالمي
( عن الجوانب النفسية 2018المرحلة االبتدائية، في حين جاءت والء عبدالسالم )

واالجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية، هذا وقد اتقفت نتائج الدراسات السابقة في العينة 
منهج والعينة واالساليب وابعض نتائج البحوث في حين تختلف نتائج الدراسة الحالية في ال

هذا وتري الباحثون ان السلوكيات البيئية الشاذة لدي المستخدمة في كل دراسة علي حدة، 
االطفال في مرحلة التعليم األساسي البد من وضع ضوابط ودراسة علمية وذلك من خالل 

 نتائج الدراسات والبحوث العلمية في ذلك.
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 عاشراً: النظريات المرتبطة بالبحث
تقااوم هااذه النظريااة علااى أساااس مشااترك ماان نظريااة األنساااق واإليكولوجيااا لمدددخل اإليكولددوجي: ا

وبنااًء  .البشرية التي ُتْعنى بالتفااعالت المتبادلاة باين العوامال الفيزيقياة المحيطاة والكائناات الحياة
 الوسط البيئدي:عدة جوانب لدراسة المشكلة البيئية وهاى:  (Horstعلى ما تقدم حدد )وهرست 

الااذي تحاادث فيااه المشااكلة )الهااواء، أو الماااء، أو األرض( وُتعااد األنساااق اإليكولوجيااة الطبيعيااة 
وقاد يكاون هاذا الوساط البيئاي محلًياا أو  االمتداد المكداني للوسدط البيئدي: -هي الوسط البيئاي. 

 فقاد تكااون يددكل ظهدور ميددكالت البيئدة: -إقليمًياا أو دولًياا، أو يخاص الكاارة األرضاية برمتهاا. 
-Horst Siebert، 1995:21( هاذه المشاكالت مرتبطاة بمشاكالت اإلنتااج أو االساتهالك.

22( 
 راسة الحالية في الجوانب اآلتية:هذا وتفيد نظرية البيئة الد

 تحديد المشكالت المرتبطة بالسلوكيات الشاذة لدي األطفال.  -1
لدي األطفال بالتعليم  التعرف على المتغيرات االجتماعية والنفسية لظهور السلوكيات الشاذة -2

 األساسي من خالل دراسة شاملة لبيئة االطفال.
يكاااون الهااادف هاااو محاولاااة دراساااة تاااأثير تلاااك المتغيااارات بماااا يباااين ارتباطهاااا بظهاااور بعاااض  -3

السلوكيات البيئية الشاذة لادي األطفاال ماع إمكانياة تحساين تلاك الظاروف لتفاادي عاودة إلاي 
 ذلك مرة أخري.

لمقترحات التي تساعد فاي مواجهاة المشاكالت االجتماعياة والنفساية تفيد في وضع الحلول وا -4
المرتبطاااة بالسااالوكيات البيئياااة الشااااذة لااادي األطفاااال مااان خاااالل منظوماااة بيئياااة شااااملة لكااال 

 .األبعاد والمتغيرات التي يمر بها الطفل في حياته
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 ي عشر: اإلجراءات المنهجية للبحثالحاد
( سانة 11إلاى  6حاث فاي األطفاال باين عمار) تمثال مجتماع البمجتمع وعينة البحد::  (أ)

والعاااملين والخبااراء بماادارس التعلاايم الرساامي والخاااص بحيااث تمثلاات العينااة فااي ثااالث فئااات 
 كما يلي:

تلميااذا( ماان مدرسااة  60تلميااذا بحيااث تاام اختيااار ) (120عينددة مددن التالميددذ بلددغ عددددهم ) -
قرة الرسااامية المتميااازة ( تلمياااذا مااان مدرساااة الشاااهيد محماااد اباااو شااا60الباااارون الخاصاااة و )

 ( تلميذا وتلميذة.120بإجمالي )
( ماان العاااملين 40عينااة ماان العاااملين باانفس الماادارس ماان المعلمااين واإلداريااين بإجمااالي ) -

( ماان مدرسااة الشااهيد محمااد 20( ماانهم ماان مدرسااة البااارون الخاصااة، و )20بحيااث كااان )
 ابو شقرة الرسمية المتميزة.

والمااااديرين ماااان الماااادارس الرساااامية والماااادارس الخاصااااة عينااااة ماااان الخبااااراء ماااان المااااوجهين  -
 ( خبيرا.40بإجمالي )

 أدوات الدراسة الميدانية: -
تم إعداد استبيان التالميذ بالرجوع إلى األدبيات والدراسات التي تناولات  أواًل: استبيان التالميذ:

ياااث تكاااون متغيااارات الدراساااة الحالياااة، والتاااي تااام اساااتخالص بعاااض اإلبعااااد والعباااارات منهاااا، بح
استبيان التالمياذ مان ثالثاة محااور، ومجموعاة مان األبعااد التاي ينادرج تحات كال منهاا مجموعاة 

 من العبارات التي تقيس كل بعد منها، كما يوضحه الجدول التالي:
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محاور وأبعاد استبيان التالميذ حول المتغيرات االجتماعية والنفسية المرتبطة  :(1جدول )
 األطفال بظهور سلوكيات شاذة لدى

 عدد العبارات األبعاد محاور االستبيان
 الخصائص الديموغرافية للعينة المحور األول
 المحور الثاني

المتغيرات االجتماعية المرتبطة 
 بالسلوكيات الشاذة لدي األطفال

 14 الشاذة لدي األطفال االجتماعيةبُعد المشكالت 
 16 بُعد السلوكيات البيئية لدي األطفال

 10 المشاركة البيئية بالمدرسة ُبعد
 المحور الثالث

المتغيرات النفسية المرتبط 
 بالسلوكيات الشاذة لدي األطفال

 14 المتغيرات النفسية لدي األطفال بالمدرسة
المتغيرات النفسية المرتبطة ببيئة السكن لدي 

 األطفال
11 

 عبارة 65 أبعاد 5 إجمالي
تام حسااب الصادق والثباات الساتبيان التالمياذ  تالميدذ:الخصائص السديكومترية السدتبيان ال -أ

يتعلق موضوع صدق االستبيان بأن تقيس االستبانُة ما وِضَعت لقياِسه، ويعد صادق األداة و 
هااو مؤشاارى علااى الباادء فااي تطبيقهااا والتأكااد ماان ثبااات نتائجهااا، لااذا يااأتي حسااابه فااي المرتبااة 

يان المساااتخدم اتبعااات الباحثاااة الطااارق األولاااى، ثااام يلياااه الثباااات. وللتأكاااد مااان صااادق االساااتب
 التالية:

تم حساب صدق االستبيان بطريقتين هما: الصدق الظاهري لالستبيان  صدق االستبيان: -
 او ما يعرف بصدق المحكمين، صدق االتساق الداخلي.

تم عرض االستبيان على مجموعة من أساتذة علم الانفس البيئاي  الصدق الظاهري لالستبيان: (1
ع البيئاي وذلاك للتأكاد مان الصادق الظااهري لاه، وقاد تضامن ذلاك االستفساار عان وعلم االجتماا

ماادى وضااوح العبااارات، وماادى سااالمتها ماان حيااث الصااياغة اللغويااة والعلميااة، وماادى مناساابتها 
( عبااارة، 77)للبعااد الااذي تنتمااي إليااه، وقااد بلااغ عاادد العبااارات المبدئيااة المتضاامنة فااي االسااتبانة 

كماااين ومالحظااااتهم، تااام تعاااديل وضااابط الصاااياغة اللغوياااة لااابعض وفاااي ضاااوِء اقتراحاااات المح
العبااارات، ودمااُج العباااراِت المتشااابهِة والمتداخلااِة، وتاام أيًضااا حااذف بعااض الفقاارات، لكااي تخاارج 

 .( عبارة كما في الجدول السابق65االستبانة في صورتها النهائية )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون رضوي معوض العريني
 

 2020( يناير3جزء )، ولاأل العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

94 

إيجاااد معاماال  تاام حساااب صاادق االتساااق الااداخلي عاان طريااق صدددق االتسدداق الددداخلي: (2
االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وكاذلك ارتباطهاا بالدرجاة الكلياة 

( 0.05 – 0.01لالسااتبيان، والااذي أوضااح أن جميااع عبااارات االسااتبيان دالااة عنااد مسااتوى )
ماان حيااث ارتباطهااا بالبعااد الااذي تنتمااي إليااه، وهااذا مااا يؤكااد صاادق االتساااق الااداخلي لهااا. 
ويوضااااح الجاااادول التااااالي نتااااائج حساااااب معااااامالت االرتباااااط بااااين كاااال عبااااارة ماااان عبااااارات 

 االستبيان والمحور الذي تنتمي له:
 معامل ارتباط بيرسون لعبارات استبيان التالميذ :(2جدول )

رقم 
رقم  ارتباط بيرسون العبارة

رقم  ارتباط بيرسون العبارة
 ارتباط بيرسون العبارة

1 **0.519 23 **0.683 45 **0.688 
2 **0.798 24 **0.668 46 **0.639 
3 **0.834 25 **0.678 47 **0.631 
4 **0.741 26 **0.618 48 **0.639 
5 **0.625 27 **0.653 49 0.386**  
6 **0.474 28 **0.633 50 **0.765 
7 **0.551 29 **0.576 51 **0.451 
8 **0.595 30 **0.595 52 **0.781 
9 **0.760 31 **0.819 53 **0.785 
10 **0.717 32 **0.635 54 **0.768 
11 **0.797 33 **0.532 55 **0.756 
12 **0.739 34 **0.844 56 **0.805 
13 **0.686 35 **0.847 57 **0.574 
14 **0.553 36 **0.716 58 **0.550 
15 **0.335 37 **0.826 59 **0.653 
16 **0.578 38 **0.820 60 **0.474 
17 **0.598 39 **0.725 61 **0.739 
18 **0.561 40 **0.672 62 **0.847 
19 **0.603 41 *0.356 63 **0.725 
20 **0.737 42 **0.664 64 **0.639 
21 **0.699 43 **0.463 65 **0.598 
22 **0.771 44 **0.680   

 0.05مستوى داللة دال إحصائيا عند  *    0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة  **
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( يتبين أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجاة الكلياة للبعاد المنتمياة 2من الجدول )
( وهااي قاايم ارتباااط دالااة 0.05( و )0.01إليااه باسااتبيان التالميااذ جاااءت بقاايم ارتباااط دالااة عنااد )

 ه.إحصائيا مما يدل على صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان مع أبعاد
ويقصُد به: أنه يعطاي المقيااس نفاس النتاائج تقريًباا إذا ُأعياد تطبيقاه علاى ثبات االستبيان:  -

حيااااث تاااام حساااااب ثبااااات  ، نفااااس األشااااخاص فااااي فتاااارتين مختلفتااااين وفااااي نفااااس الظااااروف
بطريقاااة إحصاااائية مااان خاااالل معاااامالت ارتبااااط االتسااااق الاااداخلي  Reliabilityاالساااتبيان 

Internal Consistencyساتخدمت الباحثاة طريقاة ألفاا كرونباا  )، كماا اCronbch's 
alph ):من خالل المعادلة اآلتية 

 
إلاى عادد مفاردات االساتبانة Nإلاى معامال الثباات بطريقاة ألفاا كرونباا ، وتشاير  αحيث تشير 

متوسااط قاايم معااامالت االرتباااط بااين مفااردات االسااتبيان أو المحااور إلااى  `rوتشاايرأو المحااور، و 
verge Inter-Item Correlation  ويحساب مان خاارج قسامة )مجماوع معاامالت االرتبااط

الجدول التالي ويوضح . بين مفردات االستبانة أو المحور/ عدد مفردات االستبانة أو المحور(
 يوضح معامل ثبات ألفا كرونبا  الستبيان التالميذ:

 حساب معامل ألفا كرونبا  لثبات استبيان التالميذ: (3جدول )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ األبعاد ستبيانمحاور اال

 المحور الثاني
المتغيرات االجتماعية 

المرتبطة بالسلوكيات الشاذة 
 لدي األطفال

بُعد المشكالت االجتماعية الشاذة لدي 
 0.751 األطفال

 0.825 بُعد السلوكيات البيئية لدي األطفال
 0.532 ُبعد المشاركة البيئية بالمدرسة

 0.821 ور األول ككلثبات المح
 المحور الثالث

المتغيرات النفسية المرتبط 
 بالسلوكيات الشاذة لدي األطفال

 0.854 المتغيرات النفسية لدي األطفال بالمدرسة
المتغيرات النفسية المرتبطة ببيئة السكن 

 0.749 لدي األطفال
 0.698 ثبات المحور الثاني ككل
 0.819 ثبات استبيان التالميذ ككل
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( أن قيم الثبات الستبيان التالميذ جاءت مرتفعة، حيث جاءت على 3يتبين من الجدول )
( كما جاءت 0.698 – 0.749 – 0.854 – 0.532 – 0.825 – 0.751التوالي )

 ( وهي قسم مرتفع تدل على ثبات االستبيان.0.819لالستبيان ككل بقيمة )
تام إعاداد اساتبيان العااملين باالرجوع إلاى خاصة: ثانيًا: استبيان العاملين بالمدارس الرسمية وال

األدبيااات والدراسااات التااي تناولاات متغياارات الدراسااة الحاليااة والتااي تاام اسااتخالص بعااض اإلبعاااد 
والعبااارات منهااا بحيااث تكااون اسااتبيان العاااملين ماان محااورين ومجموعااة ماان األبعاااد التااي يناادرج 

 د منها كما يوضحه الجدول التالي:تحت كل منها مجموعة من العبارات التي تقيس كل بع
محاور وأبعاد استبيان العاملين حول المتغيرات االجتماعية والنفسية المرتبطة ( 4جدول )

 بظهور سلوكيات شاذة لدى األطفال
 عدد العبارات األبعاد محاور االستبيان
 الخصائص الديموغرافية للعينة المحور األول

 المحور الثاني
المتغيرات 

عية المرتبطة االجتما
بالسلوكيات الشاذة 

 لدي األطفال

المتغيرات االجتماعية ومدي تأثيرها علي سلوكيات 
 10 االطفال

المتغيرات االقتصادية ومدي تأثيرها علي سلوكيات 
 7 األطفال

 9 المتغيرات البيئية ومدي تأثيرها علي سلوكيات األطفال
ثيرها علي المتغيرات العالمية وآليات العولمة ومدي تأ

 7 سلوكيات األطفال
 عبارة 33 أبعاد 4 إجمالي

تاااام حساااااب الصاااادق والثبااااات السااااتبيان  الخصددددائص السدددديكومترية السددددتبيان العدددداملين: -ب
 ، وللتأكد من صدق االستبيان المستخدم اتبعت الباحثة الطرق التالية:العاملين

ظااهري لالساتبيان تم حساب صادق االساتبيان بطاريقتين هماا: الصادق الصدق االستبيان:  -
 او ما يعرف بصدق المحكمين، صدق االتساق الداخلي.

تاام عاارض االسااتبيان علااى مجموعااة ماان أساااتذة علاام الاانفس  الصدددق الظدداهري لالسددتبيان: -
البيئااااي وعلاااام االجتماااااع البيئااااي وذلااااك للتأكااااد ماااان الصاااادق الظاااااهري لااااه وقااااد تضاااامن ذلااااك 

حياث الصاياغة اللغوياة والعلمياة  االستفسار عن مدى وضوح العبارات، ومادى ساالمتها مان
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ومااادى مناسااابتها للبعاااد الاااذي تنتماااي إلياااه، وقاااد بلاااغ عااادد العباااارات المبدئياااة المتضااامنة فاااي 
( عباااارة، وفاااي ضاااوِء اقتراحاااات المحكماااين ومالحظااااتهم، تااام تعاااديل وضااابط 42)االساااتبانة 

تاام أيًضااا حااذف الصاياغة اللغويااة لاابعض العبااارات، ودمااُج العبااراِت المتشااابهِة والمتداخلااِة، و 
( عباااارة كماااا فاااي 33بعاااض الفقااارات، لكاااي يخااارج اساااتبيان العااااملين فاااي صاااورتها النهائياااة )

 .الجدول السابق
تاام حساااب صاادق االتساااق الااداخلي عاان طريااق إيجاااد معاماال  صدددق االتسدداق الددداخلي: -

لكلية االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه وكذلك ارتباطها بالدرجة ا
( 0.05 – 0.01لالستبيان، والذي أوضح أن جمياع عباارات االساتبيان دالاة عناد مساتوى )

ماان حيااث ارتباطهااا بالبعااد الااذي تنتمااي إليااه، وهااذا مااا يؤكااد صاادق االتساااق الااداخلي لهااا. 
ويوضااااح الجاااادول التااااالي نتااااائج حساااااب معااااامالت االرتباااااط بااااين كاااال عبااااارة ماااان عبااااارات 

 تمي له:االستبيان والمحور الذي تن
 معامل ارتباط بيرسون لعبارات استبيان العاملين :(5جدول )

رقم 
رقم  ارتباط بيرسون العبارة

رقم  ارتباط بيرسون العبارة
 ارتباط بيرسون العبارة

1 **0.595 12 **0.622 23 **0.598 
2 **0.768 13 **0.668 24 **0.744 
3 **0.664 14 **0.678 25 **0.801 
4 **0.741 15 **0.551 26 **0.639 
5 **0.631 16 **0.598 27 0.386**  
6 **0.717 17 **0.532 28 **0.765 
7 **0.451 18 **0.771 29 **0.451 
8 **0.532 19 **0.658 30 **0.781 
9 **0.631 20 **0.819 31 **0.532 
10 **0.717 21 **0.635 32 **0.656 
11 **0.797 22 **0.684 33 **0.756 

 0.05دال إحصائيا عند مستوى داللة  *      0.01ا عند مستوى داللة ل إحصائيدا **
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( يتبين أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجاة الكلياة للبعاد المنتمياة 5من الجدول )
( مما يدل على االتساق الداخلي باين 0.01إليه باستبيان التالميذ جاءت بقيم ارتباط دالة عند )

 ابعاد االستبيان وصالحيته للتطبيق.عبارات و 

تاام حساااب ثبااات اسااتبيان العاااملين باسااتخدام معاماال ثبااات ألفااا العدداملين:  اسددتبيانثبددات  -
 كرونبا  والجدول التالي يوضح نتائج حساب ثبات استبيان العاملين:

 حساب معامل ألفا كرونبا  لثبات استبيان العاملين :(6جدول )
دد ع األبعاد محاور االستبيان

 العبارات
 الخصائص الديموغرافية للعينة المحور األول
 المحور الثاني
 المتغيرات

المرتبطة االجتماعية
بالسلوكيات الشاذة 

 لدي األطفال

 0.714 المتغيرات االجتماعية ومدي تأثيرها علي سلوكيات االطفال
 0.701 المتغيرات االقتصادية ومدي تأثيرها علي سلوكيات األطفال

 0.623 غيرات البيئية ومدي تأثيرها علي سلوكيات األطفالالمت
المتغيرات العالمية وآليات العولمة ومدي تأثيرها علي 

 0.669 سلوكيات األطفال
 0.792 ثبات استبيان العاملين ككل

( يتبين أن معامل ثباات ألفاا كرونباا  الساتبيان العااملين جااء بقايم ثباات مرتفعاة 6من الجدول )
( كمااا جاااء معاماال ثبااات 0.669 – 0.623 – 0.701 – 0.714علااى التااوالي ) حيااث جاااءت

 ( وهي قيم مرتفعة وتدل على ثبات استبيان العاملين.0.792االستبيان ككل بقيمة )
تااام اساااتخدام األسااااليب اإلحصاااائية التاااي تتناساااب وطبيعاااة  األسددداليب اإلحصدددائية المسدددتخدمة:

 Statistical Package for Social)وم االجتماعية الدراسة باستخدام الرزمة اإلحصائية للعل
Sciences –SPSS-V.25) :وذلك على النحو التالي 

 استخدام التكرارات والنسب المئوية، لوصف استجابات أفراد العينة على أبعاد االستبيان. -1
اسااتخدام المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة، لتحديااد األهميااة النساابية السااتجابات  -2

 فراد العينة على أبعاد االستبيان.أ
 لثبات االستبيان. (Cronbach's Alpha)استخدام معامل ألفا كرونبا   -3
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( لتحديااااد االتساااااق الااااداخلي للعبااااارات Pearsonاسااااتخدام معاماااال االرتباااااط لااااااااا)بيرسون( ) -4
 لمعرفة صدق االستبيان.

: للتعارف علاى (T-test for independent samples) اختبار التاء للعيناات المساتقلة  -5
 بين المحاور في المتغيرات الثنائية الفئة.داللة الفروق 

 الباحثة مقياس ليكرت الثالثي في محوري الدراسة كما يلي: استخدمتكما  -6
 العاملين( –فئات االستجابة على االستبيان )التالميذ  :(7جدول )

 ال إلى حد ما نعم
3 2 1 

، 2 1-3ي فئة فيتم ذلك من خالل: إيجاد طول المادى   ولتحديد قيمة المتوسط، كونها في أ
( إلاى الحاد األدناى 0.66، وبعاد ذلاك يضااف )0.66  2/3ثم قسمة المادى علاى عادد الفئاات 

 للمقياس فتصبح كالتالي:
 فئات مقياس ليكرت الثالثي :(8جدول )

 درجة التوافر المدى
 ال 1.66إلى  1.00
 إلى حد ما 2.33إلى  1.67
 نعم 3.00إلى  2.34

وفيما يلي التحليل الوصفي الستجابات العينة من التالميذ حاول المتغيارات االجتماعياة والنفساية 
 المرتبطة بظهور سلوكيات بيئية شاذة لدى األطفال.

 

 الثاني عشر: نتائج البحث
بعد عرض الباحثون للتحليل الوصفي الستجابات العينة مان التالمياذ والعااملين بالمادارس 

لدراساة تقاوم فاي هاذا الجازء باالتحقق مان فاروض الدراساة باساتخدام األسااليب اإلحصاائية عينة ا
 سابقة الذكر وذلك على النحو التالي:
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توجددد عالقددة ياانص الفاارض األول ماان فااروض الدراسااة علااى: التحقددق مددن الفددرض األول:  -1
 مرحلدة التعلديموالسلوكيات البيئية الياذة لددى تالميدذ المتغيرات االجتماعية ارتباطية بين 

 Pearsonوللتحقااق ماان الفاارض األول تاام اسااتخدم معاماال ارتباااط بيرسااون )االساسددي. 
correlation coefficient إليجااااد قيماااة االرتبااااط وداللتاااه باااين المتغيااارات االجتماعياااة )

والساالوكيات الشاااذة لاادى األطفااال ماان خااالل مااا يااراه األطفااال أنفسااهم ماان تااأثيرات ومااا يقااره 
مشكالت وسلوكيات تظهر على هؤالء األطفال، والذي يوضح نتائجاه الجادول  العاملون من

 التالي:
والسلوكيات البيئية الشاذة لدى معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرات االجتماعية : (9جدول )

 األطفال بمرحلة التعليم األساسي

 المتغيرات االجتماعية 
 السلوكيات البيئية الياذة لدى األطفال

 0.508 االرتباط معامل
 0.01 مستوى الداللة

( إلاااى أن هنااااك عالقاااة ارتباطياااة دالاااة إحصاااائيا باااين المتغيااارات 9تشاااير نتاااائج الجااادول )
االجتماعية والسالوكيات البيئياة الشااذة لادى األطفاال بمرحلاة التعلايم األساساي بنوعيهاا )الرسامي 

(، وهاي قيماة دالاة 0.00لاة )( بمساتوى دال0.508والخاص( حيث بلغ معامال ارتبااط بيرساون )
(. حيث تعد مرحلة الطفولاة مرحلاة هاماة وحاسامة فاي حيااة الطفال، ففيهاا 0.01إحصائيا عند )

تنمااااو شخصاااايته وتتشااااكل وتباااارز مالمحهااااا فااااي جميااااع جوانبهااااا الجساااامية والعقليااااة والوجدانيااااة 
ه، إذ والخلقيااة، وفااي هااذه المرحلااة يتحاادد بشااكل كبياار ماادى السااواء أو االضااطراب فااي شخصاايت

تعتبار الطفولااة مرحلاة محااددة لماا ساايكون علياه الشااخص فاي بقيااة المراحال. ومشااكالت الطفولااة 
متنوعااااة ومتعااااددة ويجااااب الوقااااوف عليهااااا وعلااااى أساااابابها وطاااارق عالجهااااا حتااااى يسااااتفيد اآلباااااء 
والمربون منها لتقويم سلوك أبنائهم، ولذلك سنستعرض في هذا الملاف أبارز هاذه المشاكالت ماع 

سبابها وطارق التعامال معهاا، وعلياه فقاد تام قباول الفارض األول والاذي يانص عرض مختصر أل
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والسددلوكيات البيئيددة اليدداذة لدددى المتغيددرات االجتماعيددة توجددد عالقددة ارتباطيددة بددين  علااى "
 ". االساسي تالميذ مرحلة التعليم

توجدد عالقدة يانص الفارض الثااني مان فاروض الدراساة علاى: التحقق من الفرض الثاني:  -2
 والسدلوكيات البيئيددة اليداذة لددى تالميدذ مرحلدة التعلدديمالمتغيدرات النفسدية باطيدة بدين ارت

 Pearsonوللتحقااق ماان الفاارض الثاااني تاام اسااتخدم معاماال ارتباااط بيرسااون )االساسددي. 
correlation coefficient إليجاااااد قيمااااة االرتباااااط وداللتااااه بااااين المتغياااارات النفسااااية )
ماان خااالل مااا ياراه األطفااال أنفسااهم مان تااأثيرات ومااا يقااره  والسالوكيات الشاااذة لاادى األطفاال

 العاملون، والذي يوضح نتائجه الجدول التالي:
والسلوكيات البيئية الشاذة لدى معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرات االجتماعية  :(10جدول )

 األطفال بمرحلة التعليم األساسي

 المتغيرات النفسية 
 لدى األطفالالسلوكيات البيئية الياذة 

 0.652 معامل االرتباط
 0.00 مستوى الداللة

( إلى أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين المتغيرات 10تشير نتائج الجدول )
النفسية والسلوكيات البيئية الشاذة لدى األطفال بمرحلة التعليم األساسي بنوعيها )الرسمي 

(، وهي قيمة دالة 0.00( بمستوى داللة )0.652والخاص( حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون )
(  حيث اشارت الدراسات النفسية إلى أنه ال تقل الصحة النفسية لألطفال 0.01إحصائيا عند )

أهمية عن صحتهم البدنية، كما يساعد تمتع األطفال بصحة نفسية جيدة في تطوير قدراتهم 
وًا صحيًا ومتكاماًل، ويحجم لديهم على التعامل والتكيف مع مستجدات الحياة ويتيح لهم نم

السلوكيات الشاذة التي قد يرتكبونها نتيجة لتلك العوامل النفسية التي يعيشون فيها، حيث 
إلى محاولاة التعارف علاى الجوانب النفسية ( 2018هدفت دراسة )والء عبد السالم، 

ساسي بالمدارس المصرية واالجتماعية التي تقف وراء المشاغبين لدى تالميذ مرحلة التعليم األ
وذلك من خالل األهداف الفرعية وهي تحديد بعض المشكالت النفسية واالجتماعية التي يعانى 
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منها التالميذ المشاغبين في مرحله التعليم األساسي وحجم انتشارها والعوامل المسببة لها، 
عليم األساسي، والتعرف ومعرفة دور التنشئة األسرية وأثرة علي األطفال المشاغبين بمرحلة الت

علي الجوانب النفسية واالجتماعية المؤدية إلي سلوك األطفال المشاغبين بمرحلة التعليم 
األساسي، وتبين من النتائج ان اسباب سلوك المشاغبة لديهم هي قضية معقدة ومتشابكة وكان 

ية مختلفة عند من الواضح أن وسائل تربية الطفل غير الفعالة أثرت في إثارة سلوكيات عدائ
توجد عالقة  وعليه فقد تم قبول الفرض الثاني والذي ينص على " األطفال مجتمع الدراسة.

 والسلوكيات البيئية الياذة لدى تالميذ مرحلة التعليمالمتغيرات النفسية ارتباطية بين 
 ".االساسي

وق توجد فر  ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة على:الفرض الثال::  منالتحقق  -3
معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور السلوكيات البيئية 

تعليم  –الياذة لدى األطفال مرحلة التعليم األساسي حسب نوع التعليم )تعليم رسمي
وللتحقق من الفرض الثالث تم إجراء اختبار "ت" لعينتين مستقلتين  خاص(

(test-Independent Samples T ) بين عينة التالميذ من نوعي التعليم والذي يوضح
 نتائجه الجدول التالي:

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين أطفال المدارس الرسمية واطفال المدارس الخاصة :(11جدول )
المتغيرات 
 االجتماعية

نوع 
المتوسط  العدد التعليم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
مستوى  قيمة "ت" الحرية

لداللةا  
الميكالت 
 االجتماعية

 2.518 28.28 60 رسمي

118 

 2.125 28.70 60 خاص 329. 979.

 3.705 33.21 60 رسمي السلوكيات البيئة
 2.907 32.58 60 خاص 300. 1.042

المياركة البيئة 
 بالمدرسة

 2.025 19.36 60 رسمي
 1.845 19.01 60 خاص 324. 989.

المتغيرات 
تماعية ككلاالج  

 4.658 80.30 60 خاص 497. 681. 4.451 80.86 60 رسمي
 (0.05( عند مستوى داللة )1.64(، )0.01( عند مستوى داللة )2.32قيمة ت الجدولية   )



 يئيةمجلة العلوم الب
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون رضوي معوض العريني
 

 2020( يناير3جزء )، ولاأل العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826ولي الترقيم الد

103 

( نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوساطات أطفاال المادارس الرسامية وأطفاال 11يوضح الجدول )
االجتماعياااة المرتبطااة بظهاااور ساالوكيات بيئياااة شاااذة، ومناااه الماادارس الخاصااة حاااول المتغياارات 

( بمساااتوى داللاااة 0.979يتباااين أن بعاااد المشاااكالت االجتماعياااة قاااد جااااء بقيماااة "ت" محساااوبة )
( 1.042( وهااي قيمااة غياار دالااة، كمااا جاااء البعااد الثاااني )الساالوكيات البيئيااة( بقيمااة )0.329)

البعااد الثالاااث )المشاااركة البيئياااة( بقيماااة ( وهااي قيماااة غياار دالاااة، وجااااء 0.300بمسااتوى داللاااة )
( وهاااي قيماااة غيااار دالاااة. وقاااد جااااء الفااارق باااين المتغيااارات 0.324( ومساااتوى داللاااة )0.989)

( وهي قيمة غير دالة، مما يعناي أناه 0.497( ومستوى داللة )0.681االجتماعية ككل بقيمة )
في المتغيارات االجتماعياة ال توجد فروق بين أطفال المدارس الرسمة وأطفال المدارس الخاصة 

المرتبطااة بظهااور ساالوكيات بيئيااة شاااذة لاادى األطفااال بمرحلااة التعلاايم األساسااي. كمااا تاام إجااراء 
نفااس االختبااار بااين عينااة العاااملين ماان نااوعي التعلاايم الرساامي والخاااص والااذي يوضااح نتائجااه 

 الجدول التالي:
مدارس الرسمية والعاملين اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين العاملين بال :(12جدول )

 بالمدارس الخاصة
نوع  المتغيرات االجتماعية

 التعليم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

المتغيرات االجتماعية 
ومدي تأثيرها علي 
 سلوكيات االطفال

رسمي 
20 40.15 1.980 

خاص  0.747 0.325 38
20 40.45 3.619 

 (0.05( عند مستوى داللة )2.02(، )0.01( عند مستوى داللة )2.07قيمة ت الجدولية   )
( أنه ال توجد ايضا فروق بين آراء العينة من العاملين بالمدارس 12ويتبين من الجدول )

الرسمية والخاصة حول المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور سلوكيات شاذة لدى األطفال 
( بينما بلغ 1.980( بانحراف معياري )40.15العينة من المدارس الرسمية ) حيث بلغ متوسط

( وبلغت قيمة "ات" 3.619( بانحراف معياري )40.45متوسط العاملين بالمدراس الخاصة )
وعليه فقد تم رفض الفرض  ( وهي قيمة غير دالة.0.747( بمستوى داللة )0.325المحسوبة )
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توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية في نص على :الثالث من فروض الدراسة والذي ي
المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور السلوكيات البيئية الياذة لدى األطفال مرحلة التعليم 

كما تم قبول الفرض البديل حيث . تعليم خاص( –األساسي حسب نوع التعليم )تعليم رسمي
العاملين حسب نوع التعليم )رسمي/ خاص( أنه ال توجد فروق بين آراء العينة من األطفال و 

 حول المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالسلوكيات الشاذة لدى األطفال.
توجددد فددروق  ياانص الفاارض الرابااع ماان فااروض الدراسااة علااى:الفددرض الرابددع:  مددنالتحقددق  -4

معنوية ذات داللة إحصائية في المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور السلوكيات البيئية 
إنددا:(  –اليدداذة لدددى األطفددال بمرحلددة التعلدديم األساسددي حسددب الجددنس التعلدديم )ذكددور

 Independentوللتحقااق ماان الفاارض الرابااع تااام إجااراء اختبااار "ت" لعينتااين مسااتقلتين )
test-Samples T بااين عينااة التالميااذ ماان الااذكور واإلناااث ككاال والااذي يوضااح نتائجااه )

 الجدول التالي:
الذكور واإلناث بمرحلتي التعليم االساسي " لعينتين مستقلتين بين اختبار "ت: (13جدول )

 الرسمي والخاص ككل
نوع  المتغيرات االجتماعية

 التعليم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 1.446 32.50 ذكور  المشكالت االجتماعية

118 

 2.252 28.47 إناث 0.01 2.695
 3.197 36.52 إناث 0.00 3.551 3.465 33.37 ذكور  السلوكيات البيئة

 1.894 19.01 إناث 0.252 0.985 1.984 19.41 ذكور  المشاركة البيئة بالمدرسة
المتغيرات االجتماعية 

 ككل
 3.815 83.30 ذكور 

 5.004 80.01 إناث 0.00 2.958
 (0.05( عند مستوى داللة )1.64(، )0.01عند مستوى داللة )( 2.32قيمة ت الجدولية   )
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( يتبين أن هناك فروقاا باين الاذكور واإلنااث حاول المتغيارات االجتماعياة 13من الجدول )
المرتبطة بظهور سلوكيات بيئية شااذة لادى األطفاال بمرحلاة التعلايم األساساي، حياث جااء البعاد 

( وهاااي 0.01( ومساااتوى داللاااة )2.695محساااوبة )األول )المشاااكالت االجتماعياااة( بقيماااة "ت" 
قيمااة دالااة لصااالح أفااراد العينااة ماان الااذكور، بينمااا جاااء البعااد الثاااني )الساالوكيات البيئااة( بقيمااة 

( وهي قيمة دالة لصالح افراد العينة من اإلناث، كما لم يظهر 0.00( ومستوى داللة )3.551)
روق باااين الجنساااين حياااث جااااءت قيماااة التااااء البعاااد الثالاااث )المشااااركة البيئاااة بالمدرساااة( أياااة فااا

( وهااااي قيمااااة غياااار دالااااة. وجاااااءت قيمااااة التاااااء للفاااارق بااااين 0.252( بمسااااتوى داللااااة )0.985)
( وهاااي قيماااة دالاااة 0.00( بمساااتوى داللاااة )2.958الجنساااين فاااي المتغيااارات االجتماعياااة ككااال )

جتماعيااة المرتبطااة لصااالح الااذكور، كمااا تاام إجااراء اختبااار "ت" آلراء العينااة حااول المتغياارات اال
بظهاااور سااالوكيات بيئياااة شااااذة باااين الاااذكور فاااي التعلااايم الرسااامي والاااذكور فاااي التعلااايم الخااااص، 

 والجدول التالي يوضح نتائج االختبار.
 الذكور بالتعليم الرسمي والذكور بالتعليم الخاصاختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين  :(14جدول )

المتغيرات 
المتوسط  العدد نوع التعليم االجتماعية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
مستوى  قيمة "ت" الحرية

 الداللة
المشكالت 
 االجتماعية

رسميذكور/  30 27.767 2.5418 

51 

خاصذكور/ 0.010 2.669  23 29.478 1.9741 

السلوكيات 
 البيئة

رسميذكور/  30 33.233 4.1910 
خاصذكور/ 0.733 0.343  23 33.565 2.2729 

المشاركة 
البيئة 
 بالمدرسة

 2.0398 19.333 30 رسميذكور/
خاصذكور/ 0.736 0.340  23 19.522 1.9510 

المتغيرات 
االجتماعية 

 ككل

رسميذكور/  30 80.333 4.0712 
 3.1017 82.565 23 ذكور/خاص 0.033 2.186

 (0.05د مستوى داللة )( عن2.00(، )0.01( عند مستوى داللة )2.62قيمة ت الجدولية   )
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( يتبين أنه أن هناك فروق بين الذكور في المدارس الرسمية والذكور في 14من الجدول )
( 2.66المادارس الخاصاة حاول البعاد األول )المشاكالت االجتماعياة(، حياث بلغات قيماة التاااء )

تظهاار ( وهااي قيمااة دالااة لصااالح الااذكور بالماادراس الخاصااة، بينمااا لاام 0.010بمسااتوى داللااة )
( وهي 0.733( بمستوى داللة )0.343فروقا حول )السلوكيات البيئية( حيث بلغت قيمة التاء )

( 0.340قيمة غير دالة، كما بلغت قيمة التاء للبعد الثالث )المشاركة البيئاة بالمدرساة( بينهماا )
( وهاااااي قيماااااة غيااااار دالاااااة ايضاااااا. وقاااااد بلغااااات قيماااااة التااااااء للمتغيااااارات 0.736بمساااااتوى داللاااااة )

( 2.186جتماعيااة ككاال ياان الااذكور فااي الماادارس الرساامية والااذكور فااي الماادارس الخاصااة )اال
( وهاااي قيماااة دالاااة لصاااالح الاااذكور بالمااادارس الخاصاااة. كماااا تااام إجاااراء 0.033بمساااتوى داللاااة )

اختبار "ت" آلراء العينة حول المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهاور سالوكيات بيئياة شااذة باين 
 م الرسمي واإلناث في التعليم الخاص، والجدول التالي يوضح النتائج.اإلناث في التعلي

اإلناث بالتعليم الرسمي واإلناث بالتعليم اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين  :(15جدول )
 الخاص

المتغيرات 
المتوسط  العدد نوع التعليم االجتماعية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
داللةال  

المشكالت 
 االجتماعية

رسميإناث/  30 28.80 2.426 

65 

 2.096 28.21 37 إناث/ خاص 0.295 1.056
السلوكيات 

 البيئة
 3.113 31.97 37 إناث/ خاص 0.119 1.580 3.220 33.20 30 إناث/ رسمي

المشاركة البيئة 
 بالمدرسة

خاص إناث/ 0.135 1.512 2.044 19.40 30 إناث/ رسمي  37 18.70 1.729 
المتغيرات 
االجتماعية 

 ككل

 4.810 81.40 30 إناث/ رسمي
 4.937 78.89 37 إناث/ خاص 0.051 1.961

 (0.05( عند مستوى داللة )1.99(، )0.01( عند مستوى داللة )2.63قيمة ت الجدولية   )
س الرسمية واإلناث في ( يتبين أنه ال توجد فروق بين اإلناث في المدار 15من الجدول )

( 1.056المدارس الخاصة حول البعد األول )المشكالت االجتماعية( حيث بلغت قيمة التاء )
( وهي قيمة غير دالة، كما لم تظهر فروقا حول )السلوكيات البيئية( حيث 0.295بمستوى داللة )
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بلغت قيمة التاء ( وهي قيمة غير دالة، كما 0.119( بمستوى داللة )1.580بلغت قيمة التاء )
( وهي قيمة غير 0.135( بمستوى داللة )1.512للبعد الثالث )المشاركة البيئة بالمدرسة( بينهما )

دالة إيضًا. وقد بلغت قيمة التاء للمتغيرات االجتماعية ككل ين اإلناث في المدارس الرسمية 
وبناء على ير دالة. ( وهي قيمة غ0.051( بمستوى داللة )1.961واإلناث في المدارس الخاصة )

توجد فروق معنوية ما سبق فقد تم قبول الفرض الرابع من فروض الدراسة والذي ينص على " 
ذات داللة إحصائية في المتغيرات االجتماعية المرتبطة بظهور السلوكيات البيئية الياذة لدى 

 ".إنا:( –األطفال بمرحلة التعليم األساسي حسب الجنس التعليم )ذكور
توجددد  ياانص الفاارض الخااامس ماان فااروض الدراسااة علااى: الفددرض الخددامس: مددن التحقددق -5

فروق معنوية ذات داللدة إحصدائية فدي المتغيدرات النفسدية المرتبطدة بظهدور السدلوكيات 
مددارس  –البيئية الياذة لددى تالميدذ مرحلدة التعلديم حسدب ندوع التعلديم )مددارس رسدمية

مس تاام إجااراء اختبااار "ت" لعينتااين وللتحقااق ماان الفاارض الخااا .مدددارس خاصددة( -تجريبيددة
( بااين عيناة التالميااذ مان نااوعي التعلاايم test-Independent Samples Tمساتقلتين )

 والذي يوضح نتائجه الجدول التالي:
 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين أطفال المدارس الرسمية واطفال المدارس الخاصة :(16جدول )

النفسية المتغيرات  
نوع 

 التعليم
ددالع  

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

المتغيرات النفسية 
لدي األطفال 
 بالمدرسة

 3.790 30.65 60 رسمي

118 

 5.704 29.36 60 خاص 0.149 1.451
المتغيرات النفسية 
المرتبطة ببيئة 

 السكن

 2.464 21.60 60 رسمي
2.671 0.009 

 2.448 22.80 60 خاص
المتغيرات النفسية 

 ككل
 0.993 0.085 5.117 52.25 60 رسمي
 5.657 52.16 60 خاص

 (0.05( عند مستوى داللة )1.64(، )0.01( عند مستوى داللة )2.32قيمة ت الجدولية   )



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرون رضوي معوض العريني
 

 2020( يناير3جزء )، ولاأل العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

108 

( يتبين أنه ال توجد فروق بين تالميذ التعليم الرسمي والخاص حول 16من الجدول )
( بمستوى داللة 1.451رات النفسية لدي األطفال بالمدرسة( حيث بلغت قيمة التاء ))المتغي

( وهي قيمة غير دالة، بينما ظهرت فروق بينهما في )المتغيرات النفسية المرتبطة 0.149)
( وهي قيمة دالة لصالح 0.009( بمستوى داللة )2.671ببيئة السكن( حيث بلغت قيمة التاء )

( بمستوى داللة 0.085ص، وقد جاءت المتغيرات النفسية ككل بقيمة تاء )أطفال التعليم الخا
( وهي قيمة غير دالة، مما يعني أنه ال توجد فروق بين أطفال التعليم الرسمي 0.993)

والخاص في المتغيرات النفسية المرتبطة بظهور سلوكيات بيئية شاذة لدى األطفال بمرحلة 
 ق فقد تم رفض الفرض الخامس من فروض الدراسة.وبناء على ما سب التعليم األساسي.

 الفرض السادس: منالتحقق  -6
توجدددد فدددروق معنويدددة ذات داللدددة  يااانص الفااارض الساااادس مااان فاااروض الدراساااة علاااى:

إحصددائية فددي المتغيددرات النفسددية المرتبطددة بظهددور السددلوكيات البيئيددة اليدداذة لدددى األطفددال 
وللتحقق من الفرض السادس تم  إنا:( –كوربمرحلة التعليم األساسي حسب الجنس التعليم )ذ

( باااين عيناااة test-Independent Samples Tإجاااراء اختباااار "ت" لعينتاااين مساااتقلتين )
 التالميذ من الذكور واإلناث ككل والذي يوضح نتائجه الجدول التالي:

الذكور واإلناث بمرحلتي التعليم االساسي اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين : (17جدول )
 الرسمي والخاص ككل

نوع  المتغيرات االجتماعية
 التعليم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

المتغيرات النفسية لدي 
 األطفال بالمدرسة

 4.246 29.67 ذكور

118 

0.657 0.512 
 5.321 30.26 إناث

المتغيرات النفسية 
 المرتبطة ببيئة السكن

 2.652 22.23 إناث 0.850 0.189 2.364 22.15 ذكور

 المتغيرات النفسية ككل
 5.305 51.83 ذكور

 5.445 52.50 إناث 0.459 0.648
 (0.05( عند مستوى داللة )1.64(، )0.01( عند مستوى داللة )2.32قيمة ت الجدولية   )
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واإلنااث حاول )المتغيارات النفساية ( يتبين أنه ال توجد فاروق باين الاذكور 17من الجدول )
( وهاي قيماة 0.512( بمساتوى داللاة )0.657لدي األطفال بالمدرسة( حياث بلغات قيماة التااء )

غياار دالااة، كمااا لاام تظهاار فااروق بينهمااا فااي )المتغياارات النفسااية المرتبطااة ببيئااة السااكن( حيااث 
وقااااد جاااااءت  ( وهااااي قيمااااة غياااار دالااااة،0.580( بمسااااتوى داللااااة )0.189بلغاااات قيمااااة التاااااء )

( وهي قيمة غير دالة، مما 0.459( بمستوى داللة )0.648المتغيرات النفسية ككل بقيمة تاء )
يعني أنه ال توجد فروق باين الاذكور واإلنااث فاي المتغيارات النفساية المرتبطاة بظهاور سالوكيات 
 بيئياااة شااااذة لااادى األطفاااال بمرحلاااة التعلااايم األساساااي. وبنااااء علاااى سااابق فقاااد تااام رفاااض الفااارض
السااادس ماان فااروض الدراسااة والااذي ياانص علااى "توجااد فااروق معنويااة ذات داللااة إحصااائية فااي 
المتغيااارات النفساااية المرتبطاااة بظهاااور السااالوكيات البيئياااة الشااااذة لااادى األطفاااال بمرحلاااة التعلااايم 

كماا تام قباول الفارض الباديل والاذي يشاير إلاى  إنااث(". –األساسي حسب الجانس التعلايم )ذكاور
معنوياااااة ذات داللاااااة إحصاااااائية فاااااي المتغيااااارات النفساااااية المرتبطاااااة بظهاااااور  عااااادم وجاااااود فاااااروق

 –السلوكيات البيئية الشااذة لادى األطفاال بمرحلاة التعلايم األساساي حساب الجانس التعلايم )ذكاور
 إناث(".

تحليددل اراء الخبددراء حددول المتغيددرات االجتماعيددة والنفسددية المرتبطددة بظهددور سددلوكيات بيئيددة 
أشاااارت آراء الخباااراء إلاااى أن مااان العوامااال رحلدددة التعلددديم األساسدددي: يددداذة لددددى األطفدددال بم

حياااث إن عااادم  األسدددرة:االجتماعياااة المرتبطاااة بظهاااور السااالوكيات الشااااذة لااادى األطفاااال هاااي: 
متابعاااة األساااارة للطفااال ومحاولااااة تعااااديل سااالوكياته فااااي مهااادها يجعلهااااا تأخااااذ حجماااًا وحياااازًا فااااي 

حيث إن دور المعلم يعاد شاريكا لألسارة فاي  علمون:المشخصيته لتبقى سلوكا مستمرا لديه. أما 
 متابعة التالميذ وتعديل سلوكياتهم في الوقت الذي يقضونه في الفصول الدراسية.
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 مناقشة وتفسير نتائج البحث
بعد عرض التحليل االحصائي لبيانات البحث الميداني واختبار الفروض الموضوعة على 

 نتائج الدراسة وتوصلت الي:أساس التحليل، قام الباحثون بتفسير 
المتغيارات االجتماعياة توجاد عالقاة ارتباطياة باين تم قبول الفرض األول والاذي يانص علاى " -

 االساسي". والسلوكيات البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعليم
المتغياارات النفسااية توجااد عالقااة ارتباطيااة بااين  تاام قبااول الفاارض الثاااني والااذي ياانص علااى " -

 "االساسي البيئية الشاذة لدى تالميذ مرحلة التعليم والسلوكيات
تاام رفااض الفاارض الثالااث ماان فااروض الدراسااة والااذي ياانص علااى :توجااد فااروق معنويااة ذات  -

داللااة إحصااائية فااي المتغياارات االجتماعيااة المرتبطااة بظهااور الساالوكيات البيئيااة الشاااذة لاادى 
م قبول الفرض البديل حيث أناه ال األطفال مرحلة التعليم األساسي حسب نوع التعليم، كما ت

توجد فروق بين آراء العينة من األطفال والعاملين حسب نوع التعليم )رسمي/ خااص( حاول 
 المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالسلوكيات الشاذة لدى األطفال.

توجااد فااروق معنويااة ذات تاام قبااول الفاارض الرابااع ماان فااروض الدراسااة والااذي ياانص علااى " -
ة فااي المتغياارات االجتماعيااة المرتبطااة بظهااور الساالوكيات البيئيااة الشاااذة لاادى داللااة إحصااائي

" لصاالح افاراد العيناة إنااث( –األطفال بمرحلة التعليم األساسي حسب الجنس التعلايم )ذكاور
 من الذكور. 

توجاد فاروق معنوياة ذات تم رفض الفرض الخامس من فروض الدراساة والاذي يانص علاى " -
تغيرات النفسية المرتبطة بظهور السلوكيات البيئية الشاذة لدى تالميذ داللة إحصائية في الم

ال توجد فروق معنوية كما تم قبول الفرض البديل وهو أنه مرحلة التعليم حسب نوع التعليم، 
المتغيارات النفساية المرتبطاة بظهاور السالوكيات البيئياة الشااذة لادى ذات داللة إحصائية في 
 مدارس خاصة(". -ب نوع التعليم )مدارس رسميةتالميذ مرحلة التعليم حس

تم رفض الفرض السادس من فاروض الدراساة والاذي يانص علاى "توجاد فاروق معنوياة ذات  -
داللاااة إحصاااائية فاااي المتغيااارات النفساااية المرتبطاااة بظهاااور السااالوكيات البيئياااة الشااااذة لااادى 
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ديل والااذي يشااير األطفاال بمرحلااة التعلايم األساسااي حساب الجاانس، كماا تاام قباول الفاارض البا
إلى عدم وجاود فاروق معنوياة ذات داللاة إحصاائية فاي المتغيارات النفساية المرتبطاة بظهاور 
السااالوكيات البيئياااة الشااااذة لااادى األطفاااال بمرحلاااة التعلااايم األساساااي حساااب الجااانس التعلااايم 

  إناث(". –)ذكور
 توصيات البح::

للوحادة بمفارده حتاى ال يقادم  ضرورة المتابعة والتفاعل مع الطفل بشكل مستمر وعادم تركاه  -1
 على مثل تلك السلوكيات.

 عقد دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على تنمية السلوك لدي الطفل. -2
 تقديم مناهج دراسية لبعض المقررات واألنشطة لمحو السلوك الشاذ. -3
ينبغى على المعلماين أن يوضاحوا لألطفاال أهمياة التعااطف وتفهام اآلخارين واإلحسااس بهام  -4

ترامهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وتوعية الوالدين بأهمية إتاحة الفرصاة لألطفاال ألن واح
 يختاروا ويعبروا بحرية عما يريدون لألثر اإليجابي.
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ABSTRACT 

This study aimed to study the social variables associated with 

abnormal behavior among a sample of students in basic education 

schools (official), as well as to study the social variables associated 

with abnormal behavior in a sample of students in basic education 

schools (private - public). And the explanation of the relationship 

between the type of education (official / private) and the psychological 

and social variables, and the explanation of the relationship between the 

type of education (official / private) and abnormal behavior. The study 

used the experimental curriculum of a sample of (120) pupils, so that 

(60) pupils were selected from Al-Baron Private School and (60) pupils 

from Shaheed Muhammad Abu Shakra Distinguished Official School 

with a total of (120) pupils and a sample of workers in the same schools 
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from Teachers and administrators with a total of (40) employees, so that 

(20) of them were from Al-Baron Private School, (20) from Shaheed 

Muhammad Abu Shakra Distinguished Official School, and a sample of 

mentors and managers from public schools and private schools totaled 

(40) experts. The study reached the most important results, including 

the first hypothesis, which states: "There is a correlation between social 

variables and anomalous environmental behaviors among students of 

the basic education stage." The second hypothesis was accepted, which 

states: "There is a correlation between psychological variables and 

abnormal environmental behaviors among students of the basic 

education stage." The third hypothesis of the study was rejected, which 

states that there are statistically significant significant differences in the 

social variables associated with the emergence of abnormal 

environmental behaviors in children, the stage of basic education 

according to the type of education, and the alternative hypothesis was 

accepted as there are no differences between the opinions of the sample 

of children and workers according to The type of education (formal / 

private) about the social variables associated with abnormal behaviors 

in children. 
 


