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المشكالت األجتماعيه والنفسيه المرتبطه بنقص الحيز الشخصى لدى  
 عينة من األطف ال فى فصول التعليم األساسى

 مجتمع حضرىو   رنه بين مجتمع ريفىدراسة مق ا
 

 (2)دينا جمال زكى -(2)رعامر الشيماء بد -(2)أحمد مصطفى العتيق -(1)ياسمين عاطف نجم
البحوث و  معهد الدراسات( 2، جامعة عين شمس البيئيةالبحوث و  الدراساتطالبة بمعهد  )1

 جامعة عين شمس.، البيئية
 

 المستخلص
النفسية المرتبطه بنقص و  الى التعرف على المشكالت األجتماعيه البحث الحالى هدف

قد تكونت العينه من و  الحيز الشخصى لدى عينه من األطفال فى فصول التعليم األساسى
( مدارس 50( مدارس خاصه )50( طفل فى بيئه ريفيه )100ى )( طفل مقسمين ال200)

 ( مدارس حكوميه50)و ه( مدارس خاص50( طفل فى بيئه حضرية )100)و حكوميه
مقياس العالقات و  مقياس الحيز الشخصى استخدمو  المنهج الوصفى المقارن ونالباحث استخدمو 

لقد توصل البحث و  دير الشخصية لألطفالمقياس تقو  مقياس جودة الحياة األسريةو  االجتماعيه
الى نتائج من أهمها توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية 

الحيز الشخصي( لدى عينة  وبين كل من )عالقة القرابة والصداقة، الدرجة الكلية لمقياس
مقياس تقدير الشخصية وبين الريف، بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين 
اليسار(  –اليمين  –االمام  –كل من )العالقة الرسمية، العالقة بالغرباء، مواجهة من الخلف 

لدى عينة الريف. توجد عالقة إرتباطية بين مقياس تقدير الشخصية وبين كل من )مواجهة من 
شخصي( لدى عينة الحيز ال اليسار، الدرجة الكلية لمقياس –اليمين  –االمام  –الخلف 
بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية وبين ، الحضر،

كل من )عالقة القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، العالقة بالغرباء( لدى عينة الحضر. توجد 
من )عالقة  عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات االجتماعية وبين كل

الحيز الشخصي( لدى عينة الريف،  القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، الدرجة الكلية لمقياس
بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات االجتماعية وبين كل 

ة بين مقياس من )العالقة بالغرباء( لدى عينة الريف. توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائي
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العالقات االجتماعية وبين كل من )عالقة القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، مواجهة من 
  –اليمين  –االمام  –الخلف 

بينما ال توجد عالقة ، الحيز الشخصي( لدى عينة الحضر اليسار، الدرجة الكلية لمقياس
وبين كل من )العالقة بالغرباء(  يةإرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات االجتماع

 ت بمجموعه من التوصيات من أهمها:لدى عينة الحضر.كما أوصت الدراسا
احترام المساحه و  يجب توفير الدرجه المناسبة من الحيز الشخصى فى الفصل الدراسى-1

 الشخصيه للطفل.
ا بالمراحل العمرية قتهعالو  إجراء المزيد من الدراسات التى تتناول حاجات الحيز الشخصى-2

 فى بيئات مختلفه. المختلفه
 عدم قبول أعداد من األطفال أكبر من الحد المسموح به فى المدارس.-3

 
 مقدمة الدراسة

كل مرحله هى امتداد و  التطورو  يمر اإلنسان عبر مسيرة حياته بالعديد من مراحل النمو
المراحل دون وجود عقبات اعترى نمو  للمرحله التى تليها او عندما تمر بالفرد مرحله من هذه

تعد مرحلة الطفوله هكذا بقية المراحل .و نتقل للمرحله التى تليها بسالم و الفرد السليم فيها فإنه ي
أهم مرحلة من مراحل حياة الفرد . فهى تمثل النواه األساسيه التى تحدد على أساسها معالم 

ن و  نظرته إليهاو  اتجاهات الفرد للحياةو  هوميتحدد فيها مفو  شخصية الفرد فى مراحلة الرشد ا 
كلما كانت خبرات و  معالم شخصية الفرد فى مرحلة الرشد تمتد بجورها الى مرحلة الطفولة

يجابية تنتج عنها شخصية سويه تستطيع مواجهة طفوله التى يمر بها الطفل سويه و ال ا 
لكن إذا األجتماعى و النفسى و تحقيق مستوى مالئم من السالم و  صعوبات الحياة بفاعلية

أصبح عرضه لألضطرابات صدمته أختل نموه النفسى و عرض الطفل خاللها لخبرات مؤلمه و ت
المدرسه هما الوحده حياته الالحقه.و تعتبر األسره و  االنحرافات السلوكيه فى مراحلو  النفسيه

ة بدور أساسى فى البناء رسالمدتماعى حيث يقوم كاًل من األسرة و األساسيه فى البناء االج
لقد أظهرت و  ه السويه من ان تتبدل او تتغير.جتماعى للطفل فهم تحافظ على فطرتاالالنفسى و 

بعض الدراسات ان لكل كائن حيزًا شخصيًا خاصًا به يتعامل معه معامله خاصه كأنه إمتداد 
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ختلف من نفس كذلك قد يو  للحيز الفيزيقيه لجسمه وقد يختلف الحيز من شخص الى أخر
المتغيرات الموقفيه المختلفه.و تهتم الدراسه الحاليه بالتركيز و  الشخص تبعًا لمواقف التفاعل
المسافات الشخصيه التى يتبناها الفرد فى مواقف التفاعل و  على ظاهرة الحيز الشخصى

 االجتماعى المتباينه .و فى نفس الوقت تعمل الدراسة على كشف العالقة بين المشكالت
ى لديهم فى فصول التعليم النفسيه لألطفال المرتبطه بنقص الحيز الشخصو  االجنماعيه
 (.1،ص2013)الشيماء بدر، األساسى

 
 مشكلة الدراسه

النفسيه التى يعانى منها و  مشكله الدراسه فى تحديد اهم المشكالت االجتماعيه تتبلور
ام هى أحد المشكالت البيئيه التى يعانى األطفال نتيجة للكثافة الزائده للفصول. فمشكلة األزدح

منها األطفال كذلك فى البيئه السكنية "عدد االفراد" من المظاهر التى ينبغى ان تحظى بأهتمام 
النواحى النفسيه و  الكثافه له عالقه وطيده بلمظاهرو  الباحثين ألن السكن من حيث االتساع

لتالميذ" فالبيئه المدرسيه ايضًا من العوامل بيئة الفصل المزدحم"بعدد او  واالجتماعيه للطفل
 قدراته النفسيهو  قيمهو  األساسيه التى تؤثر فى تكوين شخصية الطفل فهى تؤثر فى سلوكه

األحصاء ان هناك و  العقليه، كما أشار بيان الجهاز المركزى للتعبئه العامهو  االجتماعيهو 
للعام  مراحل التعليم العام ى(من اجمال%54.2)( مليون تلميذ بالمرحله االبتدائيه بنسبة 13.1)

ن مشكالت نفسيه )كاالكتئاب( كما .مما ينتج عن هذه البيئات م(2018/2019الدراسي )
 من االكتئاب يعانون (مليون 300العالميه الى ان اكثر من ) شارات تقديرات منظمة الصحهأ

ايضًا و  (.2015و2005ى)( فى الفتره الواقعه بين عام%18أى بزيادة تجاوزت نسبتها )
المشكالت االجتماعيه )كالتسرب من التعليم ( كما ذكر بيان الجهاز المركزى للتعبئه العامه 

(من اجمالى المقيدين فى المرحله 0.05واألحصاء انه بلغت نسبة التسرب من التعليم )
( لكل %401لألناث ( بينما بلغت فى المرحله االعداديه) %0.4و للذكور %0.5االبتدائية )
( 2015/2016االناث من إجمالى المقيدين بهذه المرحله لعامى )و  الذكورو  من الجمله
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( كما ينتج ايضًع مشكله نقص الحيز الشخصى لدى األطفال حيث ان نقص 2017/2018)
الحيز الشخصى عامل له تـثير سلبى على اإلنسان فمن يتعرض لوطأه الحيز الشخصى يتسم 

 فى التفاعل االجتماعى. سلوكه بنقص الرغبه
 

 فروض الدراسه
تقدير الشخصية و  توجد عالقه ارتباطيه ذات دالله احصائية بين مقياس الحيز الشخصى -1

 الحضر.و  لكل من الريف
العالقات و  توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية بين مقياس الحيز الشخصى -2

 الحضر.و  االجتماعيه لكل من الريف
 

 دراسةأهداف ال
 عرف على تأثير نقص الحيز الشخصى على األطفال نفسياً الت -1
 التعرف على تأثير نقص الحيز الشخصى على األطفال أجتماعياً  -2
الحضر فى تأثير نقص الحيز الشخصى على األطفال و  التعرف على الفرق بين الريف -3

 اجتماعياً و  نفسياً 
 

 أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: اواًل:

قلة البحوث العلمية فى مجال الحيز الشخصى سواء على المستوى العربى او العالمى  -1
توافر الحيز الشخصى على و  أقتناع الباحث بتأثير نقصو  على الرغم من اهمية الموضوع

أجتماعيًا وهنا محاولة للفت األنتباة الى أهمية هذا المجال وتوفير قاعدة من و  الطفل نفسياً 
 المعارف تيسر للباحثين إجراء المزيد من الدراسات.و  المعلومات
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 إغفال الجانب المتعلق بالحيز الشخصى عند تفسير أسباب المشكالت النفسية -2
توافر الحيز الشخصى عامل مهم ضمن مجموعه عوامل مؤثره و  األجتماعية للطفل ونقصو 

 على الطفل.
 س ابتدائى ومدارس إعدادى(.الجهات المستفيدة )وزارة التربية والتعليم /مدار  -3

 ثانيًا:األهمية العلمية:
 الفصل الدراسى.و  توضيح أثر نقص الحيز الشخصى على الطفل فى بيئة المدرسة -1
تأثيره و  الحضر( فى نقص الحيز الشخصى –التعرف على الفروق بين البيئتين )الريف  -2

 على الطفل .
 

 األساسيه  مف اهيم الدراسة
هى ان ال يتعدى احد على المناطق العاطفية بجسم األنسان الذى  الحيز الشخصى: -1

تختلف األبعاد من األنسان ألخر وذلك و  يشعر كل إنسان منا بأنها مساحته الخاصه .
أثار ايضًا العالم )روبرت سومر( الى و  الحالة النفسية .و  بسبب عوامل كثيرة منها الثقافة

يث كان يطلقه البعض على الحيوانات البريه لوجود انه ترجع جذور هذا المفهوم قديمًا ح
حجمه)روبرت سومر ،جامعة و  عمرهو  تختلف هذا بأختالف نوع الحيوانو  مسافات محددة

 (2، ص2017كالفونيا ،
هى مشكلة فى العالقات األنسانيه التى تهدد المجتمع ذاته  اعيه:المشكالت االجتم -2

)سالم السارى ،خضر شرية الرئيسية لكثير من األفرادتهديدًا خطيرًا، او تعوق المطامح الب
 (14،ص2004زكريا ،

هى عبارة عن مشاعر او تصرفات او اضطرابات غير مرغوب  المشكالت النفسية:-3
االحباطات و  فيها من المجتمع تصدر عن طريق مظاهر خارجيه نتيجه للتوترات النفسيه
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 1996قة فى مسار نموه )دوتمام له إعا تشكلو  التى يعانى منها وال يقدر على مواجهتها
 (52ص،

 

 وبحوث سابقةدراسات  
 :النفسيهو  بالمشكالت االجتماعيه دراسات اهتمت

 الكشف عن المشكالت النفسيه (2003دراسة )امنيه الحسينى طه سالمه ,  -1
 C.A.Tاالجتماعيه ألطفال الرعاية البديلة باستخدام اختبار الموضوع لألطفال و 

 ى.االسقاط
التوغل فى جوانب شخصية أطفال الرعاية و  الى االقتراب من او التعمق هدفت هذه الدراسه

التركيز على المشكالت النفسية و  البديله لمعالجة األسباب التى تؤدى للخلل فى شخصيتهم
استخدمت أختبار تفهم الموضوع لألطفال و المتمثلة فى سلوكهم والتى تعبر عن هذا الخلل.

C.A.Tوطبقت استخدام الباحث المنهج الوصفى التحليلى.و  صحيفة بيالك للتحليلو  ،اطىاألسق
 () طفالً 20قوامها ، عينه عمدية منتقاه من أطفال دار الفتح األسالمى للرعاية البديلة على

توصلت الدراسه الى ان و  إناثًا( 10، ذكوراً 10)و سنه (12-6ترواحت أعمارهم ما بين )
لدى األعمار الصغيره و  خدم بنسبه كبيره فى هذه الدور خاصة لدى األناثالعقاب البدنى اليست

. اتسام الحياة فى هذه الدور بالرتابة الناتجه عن الحياة الروتينيه . افتقاد التنوع فى مصادر 
رغبة فى تغييره و  أناثًا( وبين نموذج السلطهو  خاصة لدى كبار السن )ذكوراً و  التسليهو  الترفيه

ى األطفال ذوى السن األكبر المقتربيين من  مرحلة المراهقة . ظهور بعض مظاهر خاصة لد
 العدوان لدى هؤالء األطفال كما أن ظهورها فى اإلناث فاق ظهورها فى الذكور.

بعنوان المشكالت النفسيه الشائعه بين  (2005دراسة )فوزيه احمد عبيد السويدى ,-2
 ه المتحدهاطفال الرياض فى دول االمارات العربي

التعرف على المشكالت النفسيه الشائعه بين اطفال الرياض فى دول  الدراسه الى هذه هدفت
 االمارات العربيه المتحده مع اقتراح االساليب المناسبه لتعديل السلوك.
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 مقياس المشكالت النفسيه.  -االقتصادى.و  مقياس المستوى االجتماعى-) واعتمدت على
 وطبقت على اعتمدت على منهج المسح األجتماعى(و  -المشكل قائمة مالحظة السلوك-

 ولقد سنوات. 6-4( اناث تتراوح اعمارهم بين 20)و ( ذكور60طفل ) 80العينه على 
الى وجود فروق ذات دالله  لصالح الذكور بين متوسطات درجات أطفال  توصلت الدراسة

على مقياس المشكالت النفسيه.  العنادو  الغضبو  الرياض اناث/ذكور فى مشكالت العدوان
-3ووجود فروق احصائيه داله بين متوسطات درجات اطفال الرياض البالغين من العمر )

 وات على قائمة المشكالت النفسيه.( سن5-6(،)4-5(،)4
بعنوان المشكالت االجتماعيه لألطفال فى  (2018, دراسة )حسناء عبد الرحمن -3

 يه فى أحد المناطق بمحافظة القليوبيه(المناطق العشوائيه )دراسه ميدان
تحليل أهم المشكالت التى يعانى منها األطفال فى ضوء المتغيرات  هدفت هذه الدراسه الى

استخدام المنهج التحليلى و  اناتعلى االستبيان كأداه لجمع البي واعتمدتالحرمان و  كالفقر
توصلت الدراسه الى ولقد شوائية.تم أختيارهم بطريقه عو  ( أسرة300طبقت االستماره على )و 

ومن انتشار ظاهرة عمالة األطفال . و  ان يلعب الفقر دورًا رئيسيًا فى الخروج المبكر للعمل
عمالة األطفال هى التسرب من التعليم .و يعانى أهالى المنطقة  أخطر النتائج المترتبة على

عدم نظافة و  ق المبانىتالصو  من الخصائص األيكولوجيه للمنطقة من حيث ضيق الشوارع
 المسكن . 

 :التعليم األساسىو  دراسات تناولت الحيز الشخصى
بعنوان األثار النفسيه السلبيه الناجمه عن الشعور  (2004دراسة )لمياء احمد بكرى , -1

 انتهاك الخصوصيه .و  باالزدحام
دن الجامعيه فى الطالبات من قاطنى المو  الكشف عن الفروق بين الطلبه هدفت الدراسه الى

شدة شعورهم بأنتهاك و  بعض األثار السلبيه التى تترب على مدى ادراكهم لحيزة األزدحام
)صحيفة بيانات  -استخدمت بطارية من االستخبارات تبدا بـــ:و الخصوصيه فى المدن الجامعيه.

زدحام )أستخبار الشعور باال -استخبارين جديدين مصممين فى الدراسة:و  اجتماعيه(و  شخصية
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)اختبار السلوك العدوانى  -بأنتهاك الخصوصيه( . االختبارات المقتبسه: استخبار الشعور –
تضم القائمه مقياسيين و  (1984اختبار القلق لسبيلجر)عبد الخالق، –( 1998)جاد اهلل،

أختبار الغضب)عبدالرحمن،عبد –منفصلين للتقدير الذاتى لقياس حالة القلق، سمة القلق 
قائمة بيك -(2000مقياس الشعور باليأس)عبداهلل، -(1998الحميد ،

استخدمت و  ( (1988اختبار الشعور بالوحده النفسيه )قشقوش ، -(2000لألكتئاب)غريب،
( من 200طالبه )و  ( طالب400اجريت الدراسة على )و الباحثه المنهج الوصفى المقارن.

األشتراك فى البحث من بين الطالب ( من األناث من المتطوعين الذين قابلوا 200)و الذكور
من فرق و  من تخصصات دراسيه متنوعهه المقمين بالمدن الجامعيه التابعه لجامعة القاهر 

المستوى و  ينتمى هؤالء الطلبه ألسر متفاوته من حيث مستوى تعليم الوالديينو  دراسيه متنوعه
اد الطلبه الذين كان لديهم شعور قد تم استبعو  موطن األقامه األصلىو  األجتماعىو  األقتصادى

توصلت و مسبق باألزدحام فى المنزل او ممن كانوا يعانون الشعور باألغتراب عن األهل.
الطالبات فيما يتصل بكل من الشعور و  الدراسه الى وجود فروق داله احصائيًا بين الطلبه

بالمدن الجامعيه  الشعور بأنتهاك الخصوصيه حيث اتضح ان الطالبات المقيماتو  باألزدحام
 اكثر شعورًا بأنتهاك الخصوصيه من الطلبه. و  لكثر شعورًا باألزدحام

كثافة الفصول فى التعليم األساسى  بعنوان (2009, دراسة)لورانس بسطا زكرى -2
 اساليب مواجهتها"و  "المشكله

 بتدائيهالتعرف على الواقع الكثافه الطالبيه داخل مدارس المرحله اال هدفت الدراسه الى
بدائل و  مقترحاتو  المعلمينو  تأثيراتها السلبيه على كل من الطالبو  المشكالت الناتجه عنهاو 

 ثانيه للتالميذو  استخدم الباحث ثالث استبيانات واحده للمعلمينو المواجهه من وجهة نظرهم.
فى وكالء( من تصميم الباحث واستخدم المنهج الوص-نظار–ثالثه للقيادات )مديرين و 
اجريت الدراسه فى خمس محافظات من جمهورية مصر العربيه تمثل المحافظات ذات و .

ذلك طبقًا ألحصاءات و  الكثافه العاليه للفصول الدراسيه وفق متوسط كثافة الفصول للمحافظات
مدرسه  20القيادات فى و  الطالبو  حيث تم أخذ العينه من المعلمين 2005/2006عام 
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توصلت الدراسه الى توجد فروق ذات دالله احصائية بين استجابات و .ابتدائية للمحافظات
توجد و  التالميذ لصالح الفصول المرتفعه الكثافه ذلك مقارنه بتالميذ الفصول منخفضة الكثافة.

مثل الشعور  -فروق ذات دالله احصائية لصالح تالميذ الحضر فيما يتعلق بالمشكالت التاليه:
عدم القدره ع و  وجود مشاحنات بين التالميذو  لسؤال المدرسعدم وجود فرصه و  بالضيق
الرغبه و  الرغبه فى الغياب من المدرسهو  القيام بالغشو  الخصوصيهو  اللجوء للدروسو  التركيز

توجد فروق ذات دالله احصائيه لصالح و  عدم األستفاده من المدرسو  فى خفض كثافة الفصل
، الحصول على متابعه المدرس للواجبات المنزليهت عدم التالميذ الريف فيما يتعلق بمشكال

، الرغبه فى خفض كثافة ت اعلى فى حاله الكثافه المنخفضه، االهتمام بالواجبات المنزليهدرجا
 الفصول.

نوع الشخصية و  بعنوان تأثير الحيز الشخصى (Lawther Megan ,2010)دراسة -3
 على األداء 

استخدم و نوع الشخصية على األداء .و  ر الحيز الشخصىمعرفة تأثي تهدف الدراسه الىو 
اجريت الدراسه على الموظفون الذين يعملون فى و االستبيان.و  الباحث فى هذه الدراسة المقابله

الجزء الشرقى من الواليات المتحده و  تصميم مكتب مفتوح او مغلق للشركات فى الغرب األوسط
السمات عند و  ى تفاعالت مهمه بين المكاتب المفتوحهلم يتم العثور عل توصلت النتائج الىو .

غير حساس و  تشير النتائج ايضًا الى ان تخطيط المكتب قد يكون بعيدًا للغايةو  التنبؤ باألداء
يقترح إجراء مزيد من الدراسه ، عن المتغيرات الظرفيه المحدده التى تدفع النتائج التنظيميه

 النتائج المؤثره.و  تدفع األداء رات البيئيه التىاألوليه التى من شأنها عزل المتغي
الحيز الشخصى عند و  بعنوان القابلية لألشمئزاز (Schwab, Schienie, 2019)دراسة -4

 األطفال.
معرفة مدى أهمية األشمئزاز المرتبط باألمراض لدى األطفال لتنظيم الحيز  هدفت الدراسه الى

اجريت هذه و اعتمد ع المنهج التحليلى .و  القلمو  رقةمقياس الو و  استخدم االستبيانو الشخصى.
 ( فتاه144تكونت من )و  (سنه12-8الدراسة على األطفال الذين يتراواح اعمارهم بين )
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 تم تقييم حجم الحيز الشخصى بأستخدام مقياس الورقه توصلت الدراسه الىو ( فتى.101)و
لحيز الشخصى ألمرأه او رجل فى التجربة القلم فى التجربه األولى او مهمة التوقف عن بعد او 

الثانيه فى كلتا التجربتيين تنبأ باألشمئزاز المتعلق بالموت فقط من حيث حجم الحيز الشخصى 
وفقط اذا كان الشخص الذى يقترب من الذكور ألن الذكور يعانون أكثر من األناث فى أقتحام 

 الحيز الشخصى.
 

 األطار النظرى
 ة:اسالنظريات المفسره للدر 

 النفسيهو  النظريات المفسره للمشكالت األجتماعيه
تؤكد هذه النظريه ان المشكله االجتماعيه هى إفراز بخلل وظيفى فى  النظرية الوظيفية: -1

 ظيفيةو  عندما ال تقوم األنساق بوظائفها يقضى ذلك إلى تخلخالتو  ،النسق األجتماعى
لى ترجاجات فىو   نساق األجتماعيه ناجمه عن التوتراتمقاصد األو  أهدافو  ظائفو  ا 
الضيط األخالقى فى المجتمع فإذا و  االقتصار إلى أليات التنظيمو  جوانب الخلل الهيكليهو 

الجماعت مع ما يقدمه الممجتمع من مكافأت او حوافز و  تتقابل تطلعات األفرادو  لم تتوازن
ع أفراد المجتمع إلى بعض المشكالت تحقيقها قد يدفو  الفجوه بين الرغبهو  ثوابيه فإن الشقه

 األجتماعيهو  المؤسسات األقتصاديهو  األجتماعيه . فالمشكله األجتماعبه تفرزها األنساق
 ،عمق ،المتأزم ثقافياً و  فعند دور كايم المجتمع المتغير اجتماعيًا بسرعه، الثقافيهو 
ضوابطه و  قوة معاييرهيفقد  -:(Normless)هو مجتمع ال معيارى ، المضطرب اقتصادياً و 

ذلك  -تضامنهم األجتماعى :و  يكسر شعورهم الجمعىو  ،االجتماعيه المنظمه لسلوك أفراده
، 2005هو نمط مجتمعى منتج للمشكالت االجتماعيه المتطوره األنواع )أنتونى غدنز ،

283.) 
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عرف كذلك بأسم تو  االستجابهو  يطبق على النظرية السلوكيه اسم المثير النظرية السلوكيه:-2
 كيف يتغير.و  األهتمام الرئيسى للنظريه السلوكيه هو السلوك : كيف يتعلمو  ،)نظرية التعلم(

يرى هذا األتجاه ان االضطراب السلوكى هو سلوك متعلم يتعلمه الفرد من البيئه التى و 
يطها الشاذه إنما يتعلمها من محو  الفرد عندما يتعلم السلوكيات الخاطئهو  يعيش فيها

كما ، تسلسل السلوكيات غير المناسبهو  تشكيلو  النمذجهو  االجتماعى عن طريق التعزيز
غيرها من أهم و  يرى هذا األتجاه بأن المحور او العزل او اإلطفاء او النمذجه االيجابيه

 (.43، 2002أساليب تعديل السلوك )العزه،.
 :النظريات المفسره للحيز الشخصى

يعتبر جون أرشيا رائد هذه النظريه الذى أخذ عاتقه إبراز أهمية  فيزيقيه:نظرية البيئية ال -1
دور البيئه الفيزيقية فى تحقيق توافر حيز شخصى حيث أكد على أن السلوك المطلوب من 

تعنى هنا بالبيئه و  أجل تحقيق توافر حيز شخصى مناسب او الدفاع عنه يحدث فى البيئه.
حديدها فى الواقع مجميع أنماط السلوك البشرى ثم فى الخصائص الفيزيقيه التى يمكن ت

البيئة التى يتم فيها فنحن نتصرف فى األماكن العامه بطريقة مختلفه عن طريقة تصرفنا 
أماكن عملنا او على شاطئ البحر ليس فقط لمجرد العرف األجتماعى  و  فى منازلنا مثالً 

ال يجب على الفرد الو  المتعارف عليه فى كل بيئه تقيديه. ولكن أيضًا بسبب إمكانيات ا 
صفاتها الفيزيقية التى تحدد شكل السلوك فالبيئه الفيزيقية تنظم من مجرى تدفق و  البيئة

ترتيبها فهى تستطيع ان تعمل على و  ذلك اعتمادُا على كيفية تصميمهاو  الحيز الشخصى
السمعيه تشبة و  ةنشر المعلومات او عزلها وجعلها محميه فتخيل ان المعلومات البصري

الحوائط واألبواب تؤثر على تدفق هذا الضوء او هذه و  الماء وكيف ان النوافذو  الضوء
 (.50، 2003، المياه)عالء محمد سرى الدين
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 منهج وإجراءات الدراسه
 المنهج الوصفى المقارن لمالءمته لموضوع البحث ونأستخدم الباحث.منهج الدراسه: -أ

 البيانات الالزمه إلتمام الدراسه.و  دانيه لجمع المعلوماتاسلوب الدراسه الميو 
( 100( طفل موزعه )200تم إجراء الدراسه على عينه مكونه من ) عينة الدراسه: -ب

 ( فى المدارس الحكوميه50)و خاصهفى المدارس ال (50من أطفال الريف مقسمين الى )
( فى المدارس 50)و الخاصه( فى المدارس 50( من أطفال الحضر مقسمين الى )100)و

 الحكوميه.
ضم البحث مجموعه من االدوات وقد تم إعداد بعضها حتى تالءم  ادوات الدراسه: -ج

 تشمل:و  صدقهاو  وذلك بعد التأكد من صحة ثباتها، طبيعة الدراسة
 (ونياس الحيز الشخصى )إعداد /الباحثمق -1
 (ونالقات األجتماعيه )إعداد/ الباحثمقياس الع -2
 مقياس تقدير الشخصيه لألطفال )عداد/ممدوحه سالمه( -3
 سميره محمد شند( –مقياس جودة الحياة األسريه )إعداد / أمانى عبد المقصود  -4
 صدق وثبات االدوات: -هـ
مجموعه من الدراسات  الباحثون على إطلع (:ونمقياس الحيز الشخصى )إعداد الباحث-1

( 1996اصه بالحيز الشخصى لدى دراسة )طارق فوزىالسابقه ومجموعه من المقايس الخ
( وبعد 2004( ودراسة)لمياء بكرى2003والخصوصيه لدى دراسة)عالء سرى الدين

االطالع على هذه المقايس والدراسات السابقه واإلعتماد على اإلطار النظرى تم صياغة 
عداد هذا المقايس وفق دراسة )طارق فوزى  االبعاد المكونه ( وتم تحديد 1996العبارات وا 

المواجهه من  -العالقه بالغرباء -العالقة الرسميه -أبعاد)عالقة القرابه والصداقه 4من 
عبارات وبعد عرض هذا المقياس  10األمام واليمين واليسار( وكل بعد مكون من و  الخلف

عادة  على الساده المحكمين ألختبار صدق المحكمين تم تعديل بعض العبارات وا 
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وتم عرض المقياس على مجموعه من األطفال لإلجابه على عبارات المقياس صياغتها، 
 ال(. –إلى حدًا ما  -االجابه الصحيحه)نعم

 Cronbachالثبات بإستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) بالنسبه لحساب ثبات المقياس:
Alpha:) ( للتحقق من ثبات المقياس استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخCronbach 

Alpha).ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة ، 
 ثبات العبارات ألبعاد مقياس الحيز الشخصي

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 0.671 10 عالقة القرابة والصداقة

 0.569 10 العالقة الرسمية
 0.655 10 العالقة بالغرباء

 0.532 10 اليسار –اليمين  –االمام  –مواجهة من الخلف 
 0.662 40 الحيز الشخصي الدرجة الكلية لمقياس

من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس الحيز الشخصي قيم  تضحا
( وكانت قيمة ألفا للدرجة الكلية للمقياس 0.50جيدة حيث كانت قيم معامل الثبات أعلى من )

 دة( وهي قيمة جي0.662)
 بالنسبه لحساب صدق المقياس:

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الحيز الشخصي مع الدرجة الكلية للمـقـياس 
 الحيز الشخصي الدرجة الكلية لمقياس المتغيرات

 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون
 0.001 0.616 عالقة القرابة والصداقة

 0.001 0.609 العالقة الرسمية
 0.001 0.498 عالقة بالغرباءال

 –اليمين  –االمام  –مواجهة من الخلف 
 0.001 0.285 اليسار

الجدول السابق صدق االتساق الداخلي لمـقـياس الحيز الشخصي وجد أن قيم  ح مناتض
(، وتراوحت قيم معامل اإلرتباط بين 0.05معامل االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 ( لكل وهي قيم تؤكد على صدق المقياس.0.616 - 0.285)
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مجموعه من  الباحثون على إطلع (:ونمقياس العالقات االجتماعيه )إعداد الباحث-2
الدراسات السابقه الخاصه بالعالقات االجتماعيه وبعد االطالع على الدراسات السابقه 

عداد هذا المقايس  وفق دراسة واإلعتماد على اإلطار النظرى تم صياغة العبارات وا 
 -( وتم تحديد االبعاد المكونه من بعدين)عالقة األسرة واألقارب2001)سميحه محمد 
عباره وبعد عرض هذا المقياس على 15الزمالء( وكل بعد مكون من و  عالقة المعلمين

عادة صياغتهاو تم  الساده المحكمين ألختبار صدق المحكمين تم تعديل بعض العبارات وا 
ير المنطبقه على المقياس، وتم عرض المقياس على مجموعه من حذف البعض األخر غ

 كثيرًا(.-أحياناً  -األطفال لإلجابه على عبارات المقياس االجابه الصحيحه)قليالً 
 بالنسبه لحساب ثبات المقياس:

 :ثبات العبارات ألبعاد مقياس العالقات االجتماعية
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.603 10 ارباألسرة واألق
 0.653 10 عالقة المعلمين والزمالء

 0.626 60 العالقات االجتماعية الدرجة الكلية لمقياس
بات لبعدي مقياس العالقات االجتماعية من الجدول السابق أن قيم معامالت الث تضحا

( وكانت قيمة ألفا للدرجة الكلية 0.50قيم جيدة حيث كانت قيم معامل الثبات أعلى من )
 ( وهي قيمة جيدة.0.626للمقياس )

 بالنسبه لحساب صدق المقياس:
 مع الدرجة الكلية للمـقـياس  العالقات االجتماعيةصدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس 

 العالقات االجتماعية الدرجة الكلية لمقياس المتغيرات 
 الداللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون

 0.001 0.829 األسرة واألقارب
 0.001 0.847 عالقة المعلمين والزمالء
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لسابق صدق االتساق الداخلي ألبعاد مـقـياس العالقات االجتماعية وجد الجدول ا تضحا
(، وتراوحت قيم معامل 0.05تباط دالتان إحصائيًا عند مستوى معنوية )أن قيمتا معامل االر 

 ( وهما قيمتان تؤكدان على صدق المقياس.0.847، 0.829اإلرتباط بين )
استبيان تقدير الشخصيه له  لألطفال )إعداد ممدوحه سالمه (: مقياس تقدير الشخصيه-3

أخرى خاصه باألطفال ما بين البالغين و و  صوره خاصه بالكبار تستخدم مع المراخقين
يقوم المستجيب ألى من الصورتين و  السابعه الى الثانيه عشرة، وهى الصورة الحاليه

باإلجابه على العبارات وفقًا لرؤيته لمدى انطباق كل منها عليه،  ويتكون اإلستبيان فى كل 
 صورة من سبعه مقاييس فرعيه تعريفاتها كما يلى:

 بالعداء شعور داخلى بالغضب واإلستياء والعداوه موجه نحو ويقصد  :والعداء العدوان
 الذات اواآلخرين اواألشياء والمواقف.

 :وهى األعتماد النفسى لشخص على أفراد او أخرين ليجد التشجيع اوالطمأنينه  االعتماديه
 او العطف او االرشاد او القرار.

 :اهات واإلدراكات المتعلقه بالذات ويتعلق هذا المقياس الفرعى بالمشاعر واالتج تقييم الذات
امتدادًا على متصل طرفه اإليجابى المشاعر واإلدراكات واالتجاهات االيجابيه نحو الذات 
وطرفه السلبى تلك المشاعر واالدراكات واالتجاهات السلبيه نحوها، وتقييم الذات يقع فى 

 بعدين فرعيين مرتبطين هما:
ميتها ويشير التقدير ÷ته بشكل عام فيما يتعلق بمدى أوهو تقييم الطفل لذا تقدير الذات:-1

اإليجابى للذات الى قبول الفرد لذاته واعجابه بها على ما هى عليه وادراكه لذاته على انه 
شخص ذو قيمه جدير بأحترام اآلخرين. أما التقدير السلبى للذات فيشير الى عدم قبول 

 عند مقارنته لنفسه باآلخرين.الفرد لنفسه، تقليله من شأنها وشعوره بالنقص 
كفايته للقيام بالمهام العاديه ومدى و  وهى مدى تقييم الطفل لكفاءته الكفاية الشخصية:-2

 الوفاء بحاجاته بشكل يرضى عنه.و  قدرته على معالجة المشكالت اليوميه
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 :يقصد به مدى استقرار حالة الطفل المزاجيه ومدى قدرته على و  التجاوب األنفعالى
 اجهة الفشل او المشكالت او مصادر التوتر األخرى بأقل قدر من اإلنزعاج واإلحباط.مو 

 :وهى نظرة الطفل للعالم من حوله والحياة اما على انه مكان طيب آمن غير  النظرة للحياة
 مهدد او منذر او كمكان ملئ باألخطار والتهديد وعدم اليقين.

تتكون الصوره الخاثه باألطفال إلستبيان  الفرعيه:عبارات الإلستبيان وتوزيعها على المقاييس 
عبارة موزعه بالتساوى وبشكل دائرى على السبعه مقاييس فرعية  42تقدير الشخصيه على 
 / عبارات 6عبارات/تقدير الذات6)العدوان  عبارات لكل مقياس فرعى 6السابق تعريفها بواقع 

 / عبارات 6الثبات اإلنفعالى / اراتعب 6 التجاوب اإلنفعالى/ عبارات 6الكفاية الشخصيه
 عبارات(. 6 النظره للحياة

 بالنسبه لحساب ثبات المقياس:
 :ثبات العبارات ألبعاد مقياس تقدير الشخصية

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 0.585 6 العدوان/العداء
 0.569 6 االعتمادية

 0.551 6 التقدير السلبي للذات
 0.581 6 خصيةعدم الكفاية الش

 0.514 6 عدم التجاوب اإلنفعالي
 0.521 6 عدم الثبات اإلنفعالي
 0.583 6 النظرة السلبية للحياة

 0.640 42 تقدير الشخصية الدرجة الكلية لمقياس
من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس تقدير الشخصية قيم  إتضح

( وكانت قيمة ألفا للدرجة الكلية للمقياس 0.50أعلى من ) جيدة حيث كانت قيم معامل الثبات
 ( وهي قيمة جيدة.0.640)



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون ياسمين عاطف نجم

 

 2021، مارس الرابعالمجلد الخمسون، العدد الثالث، الجزء 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

255 

صدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس تقدير الشخصية مع  بالنسبه لحساب صدق المقياس:
 الدرجة الكلية للمـقـياس 

 تقدير الشخصية الدرجة الكلية لمقياس المتغيرات 
 لمعنويةالداللة ا معامل ارتباط بيرسون

 0.001 0.610 العدوان/العداء
 0.001 0.272 االعتمادية

 0.001 0.593 التقدير السلبي للذات
 0.001 0.486 عدم الكفاية الشخصية
 0.001 0.431 عدم التجاوب اإلنفعالي
 0.001 0.452 عدم الثبات اإلنفعالي
 0.001 0.291 النظرة السلبية للحياة

ق االتساق الداخلي لمـقـياس تقدير الشخصية وجد أن قيم الجدول السابق صدمن  إتضح
(، وتراوحت قيم معامل اإلرتباط بين 0.05معامل االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 .( وهي قيم تؤكد على صدق المقياس0.610 - 0.272)
 

 تفسيرهاو   نتائج الدراسه
 لديموجرافية لعينة حضراإلرتباط بين مقياس الحيز الشخصي وبين المتغيرات ا

مستوى تعليم  نوع المدرسة المتغيرات
 االب

مستوى 
 عمل االم عمل االب تعليم االم

 0.070- 0.092- 0.032- 0.002 **0.419- عالقة القرابة والصداقة
 0.027 0.039 0.106- 0.066- *0.224- العالقة الرسمية
 0.076 0.124 0.049 0.096 0.012 العالقة بالغرباء
االمام  –مواجهة من الخلف 

 0.003- 0.142- 0.092- 0.174- 0.093 اليسار –اليمين  –
الحيز  الدرجة الكلية لمقياس
 0.012 0.027- 0.072- 0.047- **0.269- الشخصي

من الجدول السابق لنتائج اإلرتباط بين مقياس الحيز الشخصي والمتغيرات تضح ا
إرتباط عكسي دال إحصائًيا عند مستوى معنوية يوجد الديموجرافية لعينة حضر اآلتي: 

( بين نوع المدرسة وكل من )عالقة القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، الدرجة الكلية 0.05)
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( بين باقي 0.05الحيز الشخصي(.ال يوجد إرتباط دال إحصائًيا عند مستوى معنوية ) لمقياس
 نة حضر.المتغيرات الديموجرافية ومقياس الحيز الشخصي لعي

 :اإلرتباط بين مقياس الحيز الشخصي وبين المتغيرات الديموجرافية لعينة ريف
نوع  المتغيرات

 المدرسة
مستوى تعليم 

 االب
مستوى تعليم 

 عمل االم عمل االب االم
 0.035- 0.103- 0.136 0.102 0.101 عالقة القرابة والصداقة

 0.122 0.053 0.088- 0.033 0.120 العالقة الرسمية
 0.042 0.017- 0.095 0.104 0.010- العالقة بالغرباء
 –مواجهة من الخلف 

 0.032 0.083- 0.027 0.017 0.040- اليسار –اليمين  –االمام 
 الدرجة الكلية لمقياس
 0.078 0.077- 0.101 0.144 0.099 الحيز الشخصي

لمتغيرات من الجدول السابق لنتائج اإلرتباط بين مقياس الحيز الشخصي واإتضح 
( بين 0.05الديموجرافية لعينة ريف اآلتي عدم وجود إرتباط دال إحصائًيا عند مستوى معنوية )

 المتغيرات الديموجرافية ومقياس الحيز الشخصي لعينة ريف.
 اإلرتباط بين مقياس الحيز الشخصي وبين المتغيرات الديموجرافية إلجمالي العينة

نوع  المتغيرات
 المدرسة

مستوى 
 يم االبتعل

مستوى تعليم 
 عمل االم عمل االب االم

 0.085- 0.065- 0.009 0.017 *0.162- عالقة القرابة والصداقة
 0.076 0.049 0.100- 0.019- 0.047- العالقة الرسمية
 0.60 0.055 0.076 0.102 0.002 العالقة بالغرباء

 –االمام  –مواجهة من الخلف 
 0.007 0108- 0.042- 0.091- 0.031 اليسار –اليمين 

الحيز  الدرجة الكلية لمقياس
 0.20 0.029- 0.016- 0.019 0.100- الشخصي

من الجدول السابق لنتائج اإلرتباط بين مقياس الحيز الشخصي والمتغيرات إتضح 
يوجد إرتباط عكسي دال إحصائًيا بين نوع المدرسة الديموجرافية إلجمالي العينة اآلتي: 

الصداقة(.ال يوجد إرتباط دال إحصائًيا بين باقي المتغيرات الديموجرافية و)عالقة القرابة و 
 ومقياس الحيز الشخصي إلجمالي العينة.
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مقياس الحيز الشخصي ومقياس تقدير  الفرض األول:
 الشخصية لكل من الريف والحضر.

 دير الشخصيةالعالقة بين مقياس الحيز الشخصي وبين مقياس تق

 المتغيرات
 اجمالي مقياس تقدير الشخصية

عينة الريف 
 (100)ن=

عينة الحضر 
 (100)ن=

إجمالي العينة 
 (200)ن=

 **0.450 **0.210 **0.359 عالقة القرابة والصداقة
 **0.327 **0.201 **0.230 العالقة الرسمية
 **0.411- **0.221- **0.311- العالقة بالغرباء

 –اليمين  –االمام  –الخلف مواجهة من 
 *0.262 *0.209 *0.198 اليسار
 **0.405 **0.267 **0.274 الحيز الشخصي الدرجة الكلية لمقياس

تبين من الجدول السابق لنتائج العالقة بين الحيز الشخصي وتقدير الشخصية اآلتي: 
كل من )عالقة  توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية وبين

الحيز الشخصي( لدى عينة الريف، عينة الريف، بينما  القرابة والصداقة، الدرجة الكلية لمقياس
ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية وبين كل من 

لدى عينة  اليسار( –اليمين  –االمام  –)العالقة الرسمية، العالقة بالغرباء، مواجهة من الخلف 
الريف.توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية وبين كل من 

الحيز الشخصي( لدى  اليسار، الدرجة الكلية لمقياس –اليمين  –االمام  –)مواجهة من الخلف 
 بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية، عينة الحضر،

وبين كل من )عالقة القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، العالقة بالغرباء( لدى عينة 
الحضر.توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية وبين كل من 

اليسار،  –اليمين  –االمام  –)عالقة القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، مواجهة من الخلف 
الحيز الشخصي( لدى إجمالي العينة، بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات  لية لمقياسالدرجة الك

داللة إحصائية بين مقياس تقدير الشخصية وبين كل من )العالقة بالغرباء( لدى إجمالي 
األسره متشعبه فهو يتجاوز الحيز الشخصى حيث و  يتصف الريف بكبر حجم االسر العينة.
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متداخله ال يوجد بينهم و  العالقة بين االقارب عالقه قويه الحظت ان هناك فى الريف
نظرًا لكثافة العدد و  خصوصيه على عكس الغرباء يوجد تحفظ من جانبهم . بينما الحضر

كما يحدث انتهاك للخصوصيه سواء مع الجيران او االقارب الذين يعيشون بعيدا عن بعضهم.
قياس بعض سمات الشخصيه التي اثرت قامت الباحثه من خالل مقياس تقدير الشخصيه ب

 الحيز الشخصى والتي أظهرت سلوكيات غير سويه كالعدوانو  عليها نقص الخصوصيه
 االكتئاب فبعض االطفال فى الريف يعانون من األكتئاب عن األطفال فى الحضرو  العداءو 
القة حجم كما يؤثر ع بعض األطفال فى الحضر يعانون من العدوان عن األطفال فى الريفو 

الفصل واالزدحام ف الفصول على الطلبه من حيث السلوكيات ودرجة االستيعاب ويتفق ذلك 
( التى هدفت إلى معرفه تأثير االزدحام على درجات Mcain&Garin،1994) مع دراسة

( التى هدفت إلى التعرف على 1994التالميذ فى الفصول المدرسيه ودراسة)محمد حبيش،
النفسجتمعيه المرتبطه بالسوك العدوانى ودراسة) بالنشفورد  بعض عوامل بيئة الفصل

( التى أوضحت ان هناك عالقه بين حجم الفصل والسلوكيات االجتماعيه 2005وآخرون،
( التى اوضحت ان هناك عالقه بين الكثافه الطالبيه 2009للتالميذ ودراسة)لورانس بسطا،

مع دراسة ايضًا ق نتيجه هذا الفرض وتتف داخل المدرسه تؤدى إلى مشكالت نفسيه للطالب
انتهاك و  ( التي هدفت الى معرفة االثار السلبيه الناجمه عن االزدحام2004، لمياء بكرى)

السلوك العدوانى، كما اتفقت ايضًا مع دراسة )عالء محمد و  الخصوصيه كالشعور باالكتئاب
وصية المحققه فى درجة الخصو  ( التى توصلت الى ان اثر البيئة2004سرى الدين ،

االستجابة على ابعاد السمات النفسيه فنجد ان عين اطفال البيئة المنخفضة المفتقدة 
عينة أطفال البيئة المرتفعة الموفره للخصوصيه أكثر و  للخصوصية اكثر اتسامًا بالعدوانية

العالقه  ( في التعرف على2016باالضافه الى اتفاق دراسه )منى الشين ،.اتسامًا باالستقالليه.
ايضًا اتفقت في وجود عالقه و  بعض سمات الشخصيه في عينة الدراسهو  بين الحيز الشخصى

ودراسة)أشرف  انتهاك الحيز الشخصىو  معنويه داله بين سمات الشخصيه
( التى هدفت إلى التعرف على األهمية النسبيه للخصوصيه فى 1999البسطويسى،
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( التي تفسر 1980نظرية )االثاره ، ذا الفرض مع. وتنطبق نتيجة هالتصميمات المعماريه
ظاهرة الحيز الشخصى مشيرين الى ان مستوى األثاره في البيئه هو الذى يحدد المسافه التي 

يتفق معاهم "بل" الذى يرى ان و  يصطنعها باألشخاص عند تفاعلهم في اى موقف اجتماعى
 التي تؤدى بدورها الى حاله من األجهاداألثاره الزائده و  الحيز الشخصى يمنع التنبيه الزائد

يرتبط هذه االستخدامات الوظيفيه الوقائية للحيز و  يحافظ على الخصوصيه لدى الشخصو 
(إلى ان الحيز الشخصى يعتبر منطقه حاجزه 1987كما تنطبق مع نظرية)الحماية ، الشخصى

يدات المعنويه بقدر للجسم يمكن استخدامها من أجل أغراض الحماية وتنطبق هذا على التهد
ما ينطبق على تهديدات األذى الجسدى ،فالحيز الشخصى عندها يمثل منطقة حاجزه تحمى 
المرء من الشعور بالتهديد وكلما أتسع الشعور بالتهديد ،إتسعت المسافه التى يتبناها الشخص 

فراد وعدم بينه وبين الشخص األخر،كما ان للبيئة الفيزيقية دور مهم فى تحقيق الخصوصيه لأل
( الذى اخذت على عاتقها 2003إنتهالك الحيز الشخصى كما تتفق مع نظرية) البيئة الفيزيقية،

إبراز أهمية دور البيئة الفيزيقية فى تحقيق الخصوصيه ،حيث أكد على أن السلوك المطلوب 
مما سبق ثبت صحة الفرض  من أجل تحقيق الخصوصيه والفاع عنها يحدث فى البيئة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مقياس الحيز الشخصي ومقياس تقدير الشخصية األول: 
 لكل من الريف والحضر.
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مقياس الحيز الشخصي ومقياس  الفرض الثانى:
 العالقات االجتماعية لكل من الريف والحضر.

 ات االجتماعيةالعالقة بين مقياس الحيز الشخصي وبين مقياس العالق

 المتغيرات
 اجمالي مقياس العالقات االجتماعية

عينة الريف 
 (100)ن=

عينة الحضر 
 (100)ن=

إجمالي العينة 
 (200)ن=

 **0.542 **0.511 **0.518 عالقة القرابة والصداقة
 *0.255 *0.222 *0.233 العالقة الرسمية
 0.027- 0.013- 0.029- العالقة بالغرباء

 *0.251 *0.219 *0.212 اليسار –اليمين  –االمام  –لخلف مواجهة من ا
 **0.345 **0.337 **0.308 الحيز الشخصي الدرجة الكلية لمقياس

تبين من الجدول السابق لنتائج العالقة بين الحيز الشخصي والعالقات االجتماعية 
تماعية وبين كل توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات االجاآلتي: 

الحيز الشخصي( لدى  من )عالقة القرابة والصداقة، العالقة الرسمية، الدرجة الكلية لمقياس
عينة الريف، بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات 

داللة  االجتماعية وبين كل من )العالقة بالغرباء( لدى عينة الريف.توجد عالقة إرتباطية ذات
إحصائية بين مقياس العالقات االجتماعية وبين كل من )عالقة القرابة والصداقة، العالقة 

الحيز  اليسار، الدرجة الكلية لمقياس –اليمين  –االمام  –الرسمية، مواجهة من الخلف 
الشخصي( لدى عينة الحضر، بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس 

وبين كل من )العالقة بالغرباء( لدى عينة الحضر.توجد عالقة إرتباطية  ات االجتماعيةالعالق
ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات االجتماعية وبين كل من )عالقة القرابة والصداقة، 

الحيز  اليسار، الدرجة الكلية لمقياس –اليمين  –االمام  –العالقة الرسمية، مواجهة من الخلف 
ي( لدى إجمالي العينة ،بينما ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين مقياس الشخص

الحظت ان المجتمع  العالقات االجتماعية وبين كل من )العالقة بالغرباء( لدى إجمالي العينه.
ذات عالقة و  غالبًا ما تكون األسره كبيرة الحجمو  قلة كثافتهو  الريفى بصغر حجمه السكانى
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 تكون متجانسهو  تجاوز حيز المكانو  العالقات االجتماعيه فيه تقوم على القرابهو  ،همتشعب
المكون السكانى فيها عائلى على عكس المجتمع و  مستقره في الغالب ورمعزوله نسبيًا كجماعةو 

كثرة كثافته واألسر غالبًا تكون صغيرة الحجم فالعالقات و  الحضرى بكبر حجمه السكانى
عالقته المحددوه. كما اتفقت دراسة )شويشى و  اقوى من الحضرو  في الريف اكثر االجتماعيه

الممكنه للمحافظه على هذا النسيج دون ان و  ( في الكشف عن العوامل الفعاله2006زهية،
كما اكدت ايضًا ان .الثقافيه من خالل تحديثه بمتطلبات العصرو  يفتقد سماته االجتماعيه
األطفال في غالب و  االبو  بالبساطه في العدد حيث تتكون من االماالسره الحضريه تمتاز 

على عكس االسره الريفيه تمتاز ، تبعًا ذلك ضعفا العالقات نوعًا ما بين االفرادو  األحيان
 األطفال في مكون سكانى واحدو  االمو  االبو  الجدهو  باالعداد األكبر حيث تتكون من الجد

كما اتفقت مع دراسة)عبد الرؤوف  ت اقوى من الحضر نوعًا ماتبعًا لذلك تكون العالقاو 
( ان سبب ظهور المدن الجديده هو زياده اعداد السكان مما يترتب عليه كثير 2003الضبع،

 (R.Red.Field,1998)ودراسة (L.Wirth,2000)من المشكالت االجتماعيه ودراسة
دينه تختلف عن الريف وان اشاروا إلى ان الحياه فى الم (Oscar) Lewis,2000ودراسة

تنطبق و  الملبس والمسكن والعالقات مع اآلخرينو  هناك عادات وتقاليد وقيم تتعلق بالمأكل
( حيث يقسم العالقات االجتماعيه الى 1909، مع نظرية ) كولى ايضاً  نتيجه هذا الفرض

صنف كولى العالقات الثانويه وعلى وفق هذين النوعين  -العالقات االوليه. ب -نوعين أ
تتميز بوجود العالقات المباشره و  -الجماعات االوليه : -الجماعات االجتماعيه الى صنفين أ

 تتميز ايضًا بالحميميةو  تكون طويله البقاء وتصطبغ عالقاتها بالصبغه العائليهو  بين االفراد
 -ب .مع المحلىالمجتو  الجيرهو  خير من يمثل هذه الجماعات العائله وجماعات اللعبو  القوهو 

تنشر هذه العالقات في المجتمعات و  تتميز عالقاتها بالتعاقديه المؤقتهو  -الجماعات الثانويه:
 النقابات بمختلف أنواعهاو  الحديثه حيث تكون العالقات رسميه مثل الجمعيات التعاونيهو  الكبيره

إتاحه الفرص لألفراد لتنمية  لهذا النوع من العالقات أهميتها فيو  غيرهاو  األحزاب السياسيهو 
كما أكدت ايضًا)نظرية .العائليه ولها دور في تنمية الشخصيهو  الثقافيهو  خبراتهم االجتماعيه
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( تعد جزءًا من النطاق األوسع لنظريات التبادل األجتماعى وتعنى 2018، الترابط االجتماعى
الخسائر مع توقعات األفراد و  سبنظريات التبادل االجتماعى بدراسة كيفي تبادل األفراد للمكا

تنشأ هذه النظريه ع فكرة ان الترابط هو المفتاح لجميع و  بشأن العالقات بين األشخاص
تقول هذه و  ان األفراد يتواصلون بعضهم مع البعض ليصبحوا أكثر مقربة ومودهو  العالقات

 هم يحاولون زيادة المكاسبانو  خسائر يجنيها األفراد من اية عالقةو  النظرية بأن هناك مكاسب
( تقوم على فكره اساسيه هى ان الفرد يعيش 2017نظرية)التفاعليه الرمزيه،و  تقليل الخسائرو 

فى عالم من الرموز والمعارف المحيطه به فى كل موقف او تفاعل اجتماعى يتأثر بها،ولكل 
ق الروابط فرد دور خاص ووظيفه خاصة يقوم بها قد تساعد على تماسك األسر عن طري

المتماثله حول الرابطه القرابيه، فالعالقات القرابيه هى عالقات اجتماعيه ديناميكيه و  االجتماعيه
يطرأ عليها التغير وال تحدث عالقة او رابطه إجتماعيه إال بتفاعل أفرادها فالرابطه القرايبه 

.مما سبق ثبت يحصحتضعف عندما ينقص التفاعل والتواصل بين أفراد هدذه الرابطه والعكس 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مقياس العالقات االجتماعية  صحة الفرض الثانى:

 ومقياس جودة الحياة االسرية لكل من الريف والحضر.
 

 

 التوصيات
احترام المساحه و  يجب توفير الدرجه المناسبه من الحيز الشخصى فى الفصل الدراسى-1

 الشخصيه للطفل.
عالقتها بالمراحل العمريه و  يد من الدراسات التى تتناول حاجات الحيز الشخصىإجراء المز -2

 المختلفه .
توعية القائمين على تصميم الفصول المدرسيه بأهمية مراعاة تحقيق توفير حيز شخصى -3

 مناسب لألطفال.
 عدم قبول أعداد من األطفال أكبر من الحد المسموح به.-4
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علم و  التربوىو  كل من الباحثين فى مجال علم النفس البيئي يجب تبنى فكر للتعاون بين-5
القائميين على تصميم المدارس لتقديم نماذج من المدارس يتوافر بها الحيز و  األجتماع

 .النفسيهو  تحقيق احتياجتهم االجتماعيهو  الشخصى المناسب لألطفال
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ABSTRACT 

The present study aimed to identify the social and psychological 

problems associated with the lack of personal space in a sample of 

children in basic education classes. The sample consisted of (200) 

children divided into (100) children in a rural environment (50) private 

schools (50) government schools And (100) children in an urban 

environment (50) private schools and (50) government schools. The 

researcher used the comparative descriptive approach and used the 

personal space scale, the social relations scale, the family life quality 

scale, and the children's personality assessment scale The research has 

reached results, the most important of which is that there is a 

statistically significant correlation relationship between the personality 

assessment scale and between (relationship and friendship relationship, 

the total score of the personal space scale) in the rural sample, while 

there is no statistically significant correlation relationship between the 
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personality assessment scale and all From (formal relationship, 

relationship with strangers, confrontation from back - front - right - left) 

in the countryside sample. There is a correlation relationship between 

the personality assessment scale and each of (facing from the back - 

front - right - left, the total score of the personal space scale) in the 

urban sample, while there is no statistically significant correlation 

between the personality assessment scale and both (relationship 

relationship And friendship, formal relationship, relationship with 

strangers) among the urban sample. . There is a statistically significant 

correlation relationship between the social relations scale and each of 

(relationship and friendship relationship, the formal relationship, the 

total score of the personal space scale) in the rural sample, while there 

is no statistically significant correlation relationship between the social 

relations scale and both (relationship with strangers) I have a rural 

sample. There is a statistically significant correlation relationship 

between the scale of social relations and each of (the relationship of 

kinship and friendship, the formal relationship, confrontation from the 

back - front - right - left, the total score of the personal space scale) in 

the urban sample, while there is no statistically significant correlation 

between A measure of social relations and between each of the 

(relationship with strangers) in the urban sample. The studies also 

recommended a set of recommendations, the most important of which 

are:  

1- An appropriate degree of personal space must be provided in the 

classroom and the child's personal space must be respected. 

2- Conducting more studies that deal with the needs of the personal 

space and its relationship to different age stages in different 

environments. 

3- Failure to accept numbers of children greater than the permissible 

limit in schools. 
 

 


