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اعية  الجتمة االضغوط البيئية وعالقتها بالمهارات الوالدية والمسئولي
 الريف والحضر  يلدى عينة من المراهقين ف

 

 (3)سهير صفوت عبد الجيد -(2)رزق سند ابراهيم -(1)أحمد صالح رضوان
 تربية, جامعةالكلية  (3 , جامعة عين شمسداباآلكلية  (2ادارة المهندسين العسكريين  (1

 عين شمس
 

 المستخلص
ثر الضغوط البيئية على المهارات الوالدية والمسئولية ألى معرفة إهدفت الدراسة 

وقام  .االجتماعية وتطبيق ذلك على عينة من المراهقين الذكور واالناث فى الريف والحضر
 .( عاما  13طفال من طلبة المرحلة االعدادية بعمر ) 60الباحثون باختيار عينة قوامها 

ئية( لباحثون المنهج الوصفى وقاموا بتطبيق المقاييس االتية: )مقياس الضغوط البيواستخدم ا
و)مقياس المهارات الوالدية( و)مقياس المسئولية االجتماعية( على طلبة فى المدارس 

 .الحكومية
 هااتجوقد توصلت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية فى المهارات الوالدية فى 

ذلك عدم وجود ارتباط دال احصائيا بين الضغوط البيئية والمسئولية عينة الريف وك
ثل ل االمعمل ندوات ومحاضرات تساعد الوالدين على تقديم الشكوتقترح الدراسة  .االجتماعية

ماعى ة ونشر الوعى االجتيسرهم فى محاولة لتقليل اثر الضغوط البيئللمسئولية االجتماعية أل
ن خلص مهمية الحفاظ على البيئة وكيفية التأنشر التوعية بو  لفائدةبما يعود على المراهقين با

ى ثر ذلك علأضرار الناتجة عن الضغوط البيئية و الضغوط البيئة وتجنبها مع نشر توعية باأل
 .سرطفال واألأ األ

 
 المقدمة

 تعد الضغوط البيئية من المشاكل البارزة التى تؤثر على جميع افراد المجتمع ولم يكن
الضغوط البيئية بارزا بهذا الشكل فيما مضى نظرا لعدم استنزاف االفراد المواد الخام بهذا تأثير 
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الشكل الى جانب محدودية الصناعات وقد تم دراسة الضغوط البيئية واثارها وعالقتها بعناصر 
مباشر وغير مباشر على تأثير  مناخرى كالمهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية لما لها 

فراد بما يودى الى تغيير وتعديل فى سلوك االفراد داخل المجتمع وبالتالى التاثير على جميع اال
ان اسباب العنف االسرى فى البيئة الحضرية يتمثل فى زيادة االعباء افراد المجتمع 

االقتصادية واساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة والتى تعتمد على الضرب والتوبيخ القل 
الذكور هم المعتدون االساسيون فى حاالت االساءة والعنف االسرى وان النساء  االسباب وان

هم االكثر تعرضا للعنف وان العنف االسرى يتاثر بعدة متغيرات كالتعليم والمهنة والحالة 
 (2018 ،علية محمد عبد المنعم سليمان. )االقتصادية

غير رسمى فى الدعم االسرى وان وجود ارتباط سلبى متوسط القوة بين الدعم الرسمى وال
وان نتيجة الدعم غير الرسمى على الدعم االسرى كانت مرتبطة بانخفاض مستويات الضغط 

الدعم  ن والضغط العام كما انة كلما زاداالبوى على كافة الجوانب وهى عالقة االب باالب
 Rutstein االجتماعى بصفة عامة كلما ادركت االم نفسها انها تستطيع ان تتلقى اقل ضغط.

Sara Yorock (2014) 
لالسرة فى توعية اعضائها بنواحى البيئة المختلفة وكذلك واجبات  دور اساسى هناك

االسرة فى تربية االطفال بما يكفل بيئة نقية وخالية من التلوث الفيزيقى والثقافى واالجتماعى 
ل مكونات البيئة والكشف عن بعض المشاكل الخاصة باالسرة والبيئة ومحاولة حلها وتناو 

ويعتبر ارتباط السكان بالبيئة الجغرافية امر هام للمجتمع ويناقش مشاكل التلوث وانواعة وكذلك 
عليها وكذلك المظاهر  بعض المواضيع االسرية مثل صحة االسرة وتاثير البيئة السياسية

ك لزيادة الوعى همية مشكلة البيئة ومنها كثرة الكتابات الخاصة بهذة المشكلة وذلأالمتعلقة ب
بخطورتها والتاكيد على اختالل االتزان االيكولوجى والتوازن بين االنسان والعناصر االخري من 
عناصر الطبيعة واهتمام المنظمات الرسمية والمحافل الدولية باقامة ندوات ومؤتمرات لتوضيح 
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لث ومنها مصر كل ما يتعلق بفساد البيئة واهتمام الدول الصناعية وبعض دول العالم الثا
 (2008، دراسة طارق احمد) بانشاء وزارات تهتم بشئون البيئة.

 ان دراسة البيئة المشيدة واثرها فى سلوك االطفال دور هام فى المجتمع حيث وجد ان
م لتصمياالعالقة بين البيئة المشيدة والحالة االجتماعية تشكل سلوك االفراد بطريقة تنسجم مع 

فرة ذى يو جد عالقة بين المفاهيم التى تتعلق بالبيئة المشيدة والسلوك الالمعمارى فيها وكذلك و 
ة لنفسياالسلوك المعمارى للبيئة واهم المشكالت النفسية للعيش فى البيئات المشيدة والمشكالت 

 (2014، دراسة محمود حسن)التى يتعرض لها االطفال فى تلك البيئات. 
 

 مشكلة البحث
 على االفراد داخل المجتمعات نظرا فة العوامل التى تؤثراهتمت الدراسات بدراسة كا

ن كبير على االفراد وخاصة الوالديتأثير  لظهور العديد من مسببات الضغوط التى يكون لها
قين الضغوط بالتبعية الى االطفال والمراهقين خاصة وان االطفال والمراههذه  ومن ثم تنتقل

م ومن ثم يكونوا عرضة الكتساب بعض الصفات يكونوا فى مرحلة هم اكثر تعلقا بوالديه
 ر بشكلالعوامل هيا الضغوط البيئية والتى توثهذه  االيجابية والسلبية من والديهم واحد اخطر

دور  لبيئةمباشر فى المهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية للوالدين تجاة اطفالهم اذ تلعب ا
 رض لة من ملوثات اذ وجد ان التلوث يمثل نوعمهم وحيوى فى حياة االفراد وخاصة لما تتع

ن لبى ممن انواع الضغط على االفراد وتعتبر الضغوط مشكلة كبيرة نظرا النتقالها وتاثيرها الس
اثير ن التالوالدين الى االبناء االمر الذى يؤثر بشكل سلبى على قوام المجتمع ومستقبلة نظرا ال

 ين وهم مستقبل المجتمعات. اخر على االطفال والمراهقأو  يعود بشكل
ومن ثم ظهرت العديد من الدراسات التى اهتمت بدراسة الضغوط البيئية وانواعها واثارها 
على حياة االفراد البدنية والنفسية وتتنوع انواع الضغوط البيئية سواء ضغوط طبيعية من جراء 
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ناتجة عن التلوث  الطبيعة ال دخل لالنسان بها كالفيضانات واالعاصير والزالزل وضغوط
تلك الضغوط على االفراد وخاصة الوالدين بشكل تأثير  واهدار الموارد وسوء استخدامها ويعود

مباشر اذ يفقد الوالدين جزء من المهارات التى يتمتعوا بها والتى تكون هامة للغاية اثناء تربية 
سيئة كاالنفعال الصفات صفات هذه  المراهقين كاالنصات والهدوء والعقالنية ويحل محل

هذه  الصفات بالسلب على المراهقين اذ تدريجيا تنتقلهذه  وبالتالى تعود واالندفاع والتوتر
الصفات من الوالدين الى االبناء وتصبح صفة ثابتة فيهم يصعب تغييرها الحقا خاصة مع 

 ومقبول.ى الصفات هيا امر عادهذه  استمرارها لفترات طويلة واقتناع االفراد الحقا ان وجود
بما يحول االطفال الحقا الى افراد غير قادرين  هوعالج هيجب التخلص من ءوليست شى

على تحمل الضغوطات واالزمات االمر الذى يجعل االجيال القادمة تمتلك صفات مثل 
العصبية والعنف واالندفاع من الصغر وقد يتحول البعض منهم الى مرضى نفسيين غير 

تى دراسات على دراسة العالقة بين اساليب التنشئة االجتماعية الاسوياء لذلك ركزت بعض ال
ات لعالقيتبعها الوالدين فى تربية ابنائهم وبعض القيم مثل التعاون والمسئولية االجتماعية وا

 (2015)دينا علم احمد الشربينى، االنسانية والقيادة. 
ة عدوانياثار ذاتية مثل ال افهناك اثار سلبية لتاثير الضغوط البيئية على المراهقين ومنه

ات لمخدر والالمباالة والقلق والضجر واالعياء والتعب واالحباط وهناك اثار سلوكية مثل تناول ا
هنية ذوالمسكرات واالفراط فى االكل والشرب والتدخين والتى تودى الى ارتكاب الحوادث واثار 

جية لتركيز واثار صحية وفسيولو مثل عدم القدرة على اتخاذ قرارات صائبة وعدم القدرة على ا
 .مى الدمثل االم الصدر والظهر واالم القلب والربو واالسهال وزيادة ضغط الدم وزيادة السكر ف

ف والتطرف نوعا من العن هالضغط البيئى احيانا فى نفس صاحبالى جانب ذلك يولد 
ة المسئوليات أيف وطتخفبسوداوية قاتمة امال فى الخروج من ازمتة و  هليإعلى الواقع والنظر 
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)مقبول سيد احمد ه. المآبعض اعبائة و  هويحمل عن هالسيما اذا لم يجد من يقف بجانب هعلي
 (2015فتحى ، 

ين ى تكو وهناك اثار لتاثير المهارات الوالدية السلبية على المراهقين ومنها انها تعمل عل
ية الى جانب ان تسلط شخصية للفرد غير سوية غير قادرة على التكيف مع البيئة الخارج

نفسهم أاالسرة وسيطرتها يكون من نتاجها بروز ابناء خاضعون مستسلمون غير واثقين ب
لى إ يدؤ سر لالبناء وعدم االهتمام بهم يبدرجة كبيرة كما ان رفض األاآلخرين  يعتمدون على

 لبدرى،)إيمان اسماعيل ا. مان والعدوانية والعصبية وسوء التوافقعدم شعور االبناء باأل
2006) 

لغير للمسئولية االجتماعية السلبية على المراهقين ومنها ان الشخص اتأثير  ثارآوهناك 
ع سوى يهدد حياة االفراد والمجتمع ويعمل على شيوع االنانية والسلبية بين افراد المجتم

 من الناس ولذلك فهو يميل الى مساعدة ههو الذى يشعر بالمسئولية نحو غير فالشخص السوى 
و أ المؤسسةأو  وتقديم يد العون لهم فى شتى صورها سواء كانت مسئولية نحو االسرةاآلخرين 

. نحو المجتمع عامةأو  ن يختلط بهمجيران وغيرهم من الناس الذيأو  اصدقائةأو  زمالئة
 (2012)إيناس ماهر الحسينى، 

 

 همية البحثأ
لتى ينة واالتركيز على مرحلة عمرية معالدراسة بهذه  تبرز اهمية االهمية العلمية )النظرية(:

 عن دراسةيكون فيها المراهقين بحاجة الى اشباع احتياجاتهم النفسية واثراء العلوم االنسانية ب
ى هذا الضغوط البيئية على المهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية وقلة الدراسات فتأثير 
 .المجال
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عد بعض المعلومات التى من خاللها يمكن ان تسا محاولة التعرف على االهمية التطبيقية :
 .ين على تخفيف اثر الضغوط البيئيةالمراهقين والوالد

وتتضح اهمية الدراسة الحالية فى محاولة التعرف بطريقة علمية على مشكلة الضغوط 
 .البيئية ومحاولة بلورة اقتراحات لعالج المشكلة فى صورة حلول عاجلة ومستقبلية

 

 اهداف البحث
 ر تأثي التعرف على عالقة الضغوط البيئية بالمهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية ومدى

 ذلك على المراهقين فى الريف والحضر.
  التعرف على مشكلة الضغوط البيئية وتاثيرها على المراهقين فى تحقيق اهدافهم

 ومتطلباتهم. 
  ذلك على المراهقين.تحديد ابرز المشكالت الناتجة عن الضغوط البيئية واثر 
 رف على اساليب المهارات الوالديةالتع. 
 .التعرف على فروق سمات الشخصية للمراهقين فى الريف والحضر 

 

 فروض البحث
ى فتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر  -1

 .درجات المهارات الوالدية فى اتجاة افراد عينة الريف
ى فجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر و  -2

 ضغوط الضوضاء. 
ى فوجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر  -3

 ضغوط الزحام. 
 .اءافراد عينة الحضر فى تلوث الهو وجود فروق جوهرية بين افراد عينة الريف و  -4
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 دراسات سابقة
هدفت الدراسة الى تصميم برنامج يمكن ان يساعد : (2003دراسة احمد مصطفى )

ى الطفل فى تنمية االتجاهات البيئية واالهتمام باستكشاف المنهج االسالمى فى الحفاظ عل
 واجهةمالبيئة وتنميتها ونبذ التبذير واالسراف فى استخدام موارد البيئة وقبول المشاركة فى 

جاة شكالت البيئة الطبيعية ورفض صور تلوث البيئة وتبنت الدراسة عدة جوانب لمكونات االتم
 فاهيمالبيئى منها الجانب المعرفى ممثال فى مساعدة الطفل فى تنمية معلوماتة المرتبطة بالم

فى  الى ممثالبيئية مثل البيئة والسكان والمشكالت البيئية واالخالقيات البيئية والجانب الوجدان
 تنمية بعض الوجدانيات لدى االطفال مثل ان يفهم الطفل مبادى االقتصاد وربطة بالموارد

ضرة الطبيعية وان يهتم باالصغاء للمناقشات المتعلقة بمشكالت البيئة وان يهتم برعاية الخ
واالشجار والجانب السلوكي ممثال فى ان يقتصد الطفل فى االستهالك خاصة فى الماء 

ان و وان يشارك فعليا من خالل برنامج مقترح فى انشطة لرعاية البيئة وتنميتها والكهرباء و 
 يسعى الطفل فى اكتشاف المنهج السليم للتعامل مع البيئة.

 :تعقيب على الدراسة
ة ج جديداستفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى االطالع على برام: االستفادة هاوج

 .دلموار تجاهات البيئية والحفاظ على البيئة والترشيد فى استخدام اتساعد الطفل على تنمية اال
 اهتمت تختلف الدراسة الحالية على الدراسة السابقة فى ان الدراسة السابقة: االختالف هاوج

 .بدراسة جانب واحد فقط وهو االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها
نامج لتعديل السلوك وتنمية تناولت الدراسة فاعلية بر : (2005ايمن حماد ) دراسة

المسئولية االجتماعية نحو البيئة لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسى وهدفت الدراسة الى 
تعديل السلوك السلبى نحو البيئة لالطفال عينة الدراسة وتنمية المسئولية االجتماعية وقد 

انية من التعليم االساسى وتم ( تلميذ من تالميذ الحلقة الث200تكونت عينة الدراسة من )
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استخدام المنهج شبهة التجريبى وتوصلت نتائج الدراسة الى ان البرنامج موضع الدراسة ذا 
 فاعلية فى تعديل السلوك وتنمية المسئولية االجتماعية نحو البيئة لعينة الدراسة. 

 :تعقيب على الدراسة
ة ج جديدة السابقة فى االطالع على براماستفادت الدراسة الحالية من الدراس: االستفادة هاوج

 لتعديل سلوك االطفال نحو البيئة.
ت اهتم تختلف الدراسة الحالية على الدراسة السابقة فى ان الدراسة السابقة :االختالف هاوج

 .بدراسة جانب واحد فقط وهو اعداد برنامج لتعديل سلوك االطفال نحو البيئة
ئها لدراسة الدور االساسي لالسرة فى توعية اعضاتناولت ا: (2008طارق احمد ) دراسة

من  خاليةبنواحى البيئة المختلفة وكذلك واجبات االسرة فى تربية االطفال بما يكفل بيئة نقية و 
 التلوث الفيزيقى والثقافى واالجتماعى والكشف عن بعض المشاكل الخاصة باالسرة والبيئة

مع للمجت ارتباط السكان بالبيئة الجغرافية امر هامومحاولة حلها وتناول مكونات البيئة ويعتبر 
يئة ويناقش مشاكل التلوث وانواعة وكذلك بعض المواضيع االسرية مثل صحة االسرة وتاثير الب

خاصة السياسية عليها وكذلك المظاهر المتعلقة باهمية مشكلة البيئة ومنها كثرة الكتابات ال
زن التواوالتاكيد على اختالل االتزان االيكولوجى و  بهذة المشكلة وذلك لزيادة الوعى بخطورتها

بين االنسان والعناصر االخري من عناصر الطبيعة واهتمام المنظمات الرسمية والمحافل 
اعية الدولية باقامة ندوات ومؤتمرات لتوضيح كل ما يتعلق بفساد البيئة واهتمام الدول الصن

 رات تهتم بشئون البيئة.وبعض دول العالم الثالث ومنها مصر بانشاء وزا
 :تعقيب على الدراسة

شاكل ماستفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى االطالع على بعض االستفادة:  هاوج
ة االسرة والبيئة ومعرفة واجبات االسرة فى تربية االطفال وتوعية اعضائها بنواحى البيئ

 .المختلفة
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 اهتمت لى الدراسة السابقة فى ان الدراسة السابقةتختلف الدراسة الحالية ع: االختالف هاوج
ليب واسا بدراسة البيئة من جانب واحد فقط بينما الدراسة الحالية اهتمت بدراسة الضغوط البيئية

 .المعاملة الوالدية والمسئولية االجتماعية
استخدام تأثير  تهدف الدراسة الى استكشاف: Jackson, Asheka (2012)دراسة 

لمخدرات وهيكل األسرة والظروف البيئية على تعاطي الشباب والجنوح الخطير الوالدين ل
 وقد أظهرت )واالنحراف )أي السلوكيات الجنسية المحفوفة بالمخاطر وضعف األداء التعليمي

شكل األبحاث أن الشباب الذين يتم تربيتهم في منازل مع تعاطي الوالدين للمخدرات معرضون ب
ت اجتماعية غير قادرة على التكيف تشمل الجنوح واالنحراف كبير لخطر ظهور سلوكيا

أي )واإلجرام الى جانب اخر أظهرت التحوالت األسرية مثل التغييرات في تكوين بنية األسرة 
ين لمراهقلاالنفصال( أن لها تأثير ا سلبي ا على التطور السلوكي أو  األسر المفككة بسبب الطالق

 عاطي المخدرات واالنحراف والجنوح الشديد تتأثر بالظروفوقد أظهرت نتائج الدراسة أن ت
 البيئية والمنزلية. 

 :تعقيب على الدراسة
الدين ام الو استخدتأثير  استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى معرفة: االستفادة هاوج

التكيف  للمخدرات والظروف البيئية المحيطة بالشباب واثر ذلك على عدم قدرة الشباب على
 .داخل نطاق المجتمع

ا درات اماستخدام الوالدين للمختأثير  عملت الدراسة السابقة على دراسة جانب: االختالف هاوج
 .راسة الحالية فشملت جوانب متعددةالد

تناولت الدراسة البيئة المشيدة واثرها فى سلوك االطفال : (2014محمود حسن ) دراسة
المشيدة والحالة االجتماعية تشكل سلوك االفراد بطريقة تنسجم  حيث وجد ان العالقة بين البيئة

مع التصميم المعمارى فيها وكذلك وجد عالقة بين المفاهيم التى تتعلق بالبيئة المشيدة والسلوك 
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الذى يوفرة السلوك المعمارى للبيئة واهم المشكالت النفسية للعيش فى البيئات المشيدة 
 ض لها االطفال فى تلك البيئات. والمشكالت النفسية التى يتعر 

 :تعقيب على الدراسة
دة المشي استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى معرفة اثر البيئة: االستفادة هاوج

 على سلوك االطفال وكذلك االطالع على االهداف واهم النتائج واالستفادة منها فى صياغة
 .ستبيانبعض تساؤالت استمارة اال

 اهتمت تختلف الدراسة الحالية على الدراسة السابقة فى ان الدراسة السابقة: ختالفاال هاوج
 بدراسة جانب واحد فقط وهو البيئة المشيدة واثرها على سلوك االطفال.

ين هدفت الدراسة الى اكتشاف العالقة ب: Rutstein. Sara yorock (2014)دراسة 
راسة وقد تكونت عينة الد .طفل مصاب بالذاتوية ضغط الوالدين والدعم االجتماعى اثناء تربية

اصغر مصاب أو  من االمهات المشاركين ممن لديهن طفل فى سن العاشرة 25من عدد 
لدعم باضطراب الذاتوية وقد طلب من االمهات ملى استمارة استبيان يتعلق بالسلوك الذاتوى وا

بى متوسط القوة بين الدعم االسرى وقد توصلت الدراسة الى نتائج اهمها وجود ارتباط سل
الرسمى والغير رسمى فى الدعم االسرى وان نتيجة الدعم غير الرسمى على الدعم االسرى 
كانت مرتبطة بانخفاض مستويات الضغط االبوى على كافة الجوانب وهى عالقة االب باالبن 

ا نفسها انهوالضغط العام كما انة كلما زاد الدعم االجتماعى بصفة عامة كلما ادركت االم 
 تستطيع ان تتلقى اقل ضغط.

 :تعقيب على الدراسة
ن ضغط استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى معرفة العالقة بي: االستفادة هاوج

ا حملهتم بمقدار طفال وعالقة الدعم االجتماعى لألالوالدين والدعم االجتماعى اثناء تربية اال
 .الضغوط
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دعم الدراسة السابقة بدراسة جانب واحد فقط وهو ضغط الوالدين والاهتمت : اوجة االختالف
 .خرى قييم هذا الجانب وبعض الجوانب األاالجتماعى بينما الدراسة الحالية فتقوم بت

نات تناولت الدراسة دور االخالقيات البيئية لدى عي: (2015دراسة اخالص التطاوى )
لة ى مرحلى تحديد اخالقيات البيئة عند االطفال فمتباينة من االطفال بالقاهرة هدفت الدراسة ا

س مقيا الطفولة المتاخرة ومعرفة العالقة بين البيئات المتباينة واالخالقيات البيئية وتقديم
 لالخالقيات البيئية عند االطفال والتعرف على اثر شخصية الطفل على اخالقياتة البيئية

ن ية بيفل وقد توصلت الدراسة الى وجود عالقة قو واعداد نموذج لتنمية االخالقيات البيئية للط
 شخصية الطفل واخالقياتة نحو البيئة. 

 تعقيب على الدراسة:
ند علبيئة استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى معرفة اخالقيات ا: االستفادة هاوج

 .ئيةالقياتة البياالطفال فى مرحلة الطفولة المتاخرة والتعرف على اثر شخصية الطفل على اخ
ينما باهتمت الدراسة السابقة بدراسة جانب واحد فقط وهو اخالقيات البيئة : االختالف هاوج

 .خرى قييم هذا الجانب وبعض الجوانب األالدراسة الحالية فتقوم بت
بسلوك  تناولت الدراسة العوامل االجتماعية والبيئية المرتبطة: (2015دراسة نجالء شحيبر )

ر و العمل الجماعى فى مرحلة التعليم االساسى حيث هدفت الدراسة الى معرفة دو االطفال نح
واثر العوامل االجتماعية والبيئية فى تحديد سلوك االطفال من وجهة العمل الجماعى فى 

فسية والن المراحل العمرية التى تتميز بقابلية النمو فى النواحى الجسمية والعقلية واالجتماعية
 االطفال. والتعليمية لدى

 :تعقيب على الدراسة
ل استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى معرفة اثر العوام: االستفادة هاوج

 .االجتماعية والبيئية فى تحديد سلوك االطفال
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ة العوامل االجتماعي اهتمت الدراسة السابقة بدراسة جانب واحد فقط من: االختالف هاوج
بعض و جانب د سلوك االطفال بينما الدراسة الحالية فتقوم بتقييم هذا الوالبيئية المؤثرة فى تحدي

 الجوانب االخرى.
هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين : (2015دينا علم احمد الشربينى ) دراسة

انماط اساليب التنشئة االجتماعية التى يتبعها الوالدان فى تربية ابنائهم وبعض القيم المتمثلة 
حترام والتعاون والمسئولية االجتماعية والعالقات االنسانية والقيادة لدى طالب المرحلة فى: اال

( طالب تعليم عام 240( مبحوث منقسمة الى )399االعدادية وقد تكونت عينة الدراسة من )
( طالب تعليم ازهرى وتم اختيارهم من طرفى المقارنة فى الريف والحضر وقد تم 159و)

اليب التنشئة االجتماعية كما يدركها االبناء ومقياس القيم االجتماعية استخدام مقياس اس
كادوات الدراسة وقد استخدمت الباحثة منهج المسح االجتماعى للعينة والمنهج المقارن للمقارنة 
بين مجتمعين احدهما ريفى واالخر حضرى وقد بينت الدراسة ان االسلوب الديمقراطى ياخذ 

لى اساليب التنشئة االجتماعية االخرى السائدة فى المجتمع المصرى كما اهمية كبيرة بالقياس ا
يدركها طالب المرحلتين االعدادية والثانوية حيث جاء فى المرتبة االولى يلية اسلوب الحماية 
الزائدة فى المرتبة الثانية ثم االسلوب التسلطى واخيرا اسلوب التذبذب وكذلك ال توجد فروق 

بين اساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها طالب المرحلتين االعدادية  ذات داللة احصائيا
والثانوية وبين متغير محل االقامة )الريف والحضر( وال توجد فروق ذات داللة احصائيا بين 

ية اساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها طالب المرحلتين وبين المتغيرات الديموغرافية االت
لميالدى _ المستوى االقتصادى والتعليمى للوالدين( فى كل من الريف النوع _ الترتيب ا)

والحضر وقد توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات دالة احصائيا بين اساليب التنشئة 
االجتماعية كما يدركها الطالب وبين متغير عدد افراد االسرة بين الريف والحضر لصالح 

نية وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين اساليب المجتمع الحضرى وقد بينت الدراسة الميدا
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التنشئة االجتماعية كما يدركها االبناء وبين مستوى تمسكهم بقيمة المسئولية االجتماعية لدى 
طالب المرحلتين فى كل من الريف والحضر الى جانب وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا 

البناء وقيمة التعاون لدى طالب المرحلتين فى بين اساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها ا
كل من الريف والحضر ووجود عالقة ارتباطية ذات دالة احصائيا بين اساليب التنشئة 
االجتماعية كما يدركها االبناء وقيمة العالقات االنسانية لدى طالب المرحلتين فى كل من 

ليب التنشئة االجتماعية كما الريف والحضر ووجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين اسا
يدركها االبناء وقيمة االحترام لدى طالب المرحلتين فى كل من الريف والحضر الى جانب انة 
ال توجد عالقة دالة احصائيا بين اساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها االبناء وقيمة القيادة 

 فى الريف.
 :تعقيب على الدراسة

شئة ب التندراسة الحالية من الدراسة السابقة فى التعرف على اسالياستفادت ال: االستفادة هجاو 
ة لحماياالجتماعية التى يتبعها الوالدين فى تربية ابنائهم مثل االسلوب الديمقراطى واسلوب ا

 .الزائدة واالسلوب التسلطى واسلوب التذبذب
ما اعية اتنشئة االجتماهتمت الدراسة السابقة بدراسة جانب واحد من اساليب ال: االختالف هاوج

 .الدراسة الحالية فتقوم بتقييم هذا الجانب وبعض الجوانب االخرى 
تناولت الدراسة تعديل وبناء سلوك االطفال وهى محاولة يقوم : (2016دراسة بطرس بطرس )

بها المعلمون واالخصائيون واالهل بهدف تغيير السلوك الظاهرى الذى يصدر عن الطفل فى 
فة وذلك باعطائهم الوسائل التى تمكنهم من التحكم بهذا السلوك بطريقة منهجية المواقف المختل

 هلدى االهل والمجتمع الذى يعيش فيللتاثير على السلوك االنسانى وتحويلة الى ما هو افضل 
الفرد والكساب االطفال المهارات الالزمة للسلوك التوافقى حتى يستطيعون التكيف مع المجتمع 

يجابى ومعالجة السلوكيات غير المناسبة باستخدام اسلوب تعديل السلوك وقد واالهل بشكل ا
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عمل العاملون فى مجال التربية الخاصة وتعديل السلوك على ايجاد وسائل للتعاون بين المنزل 
والمدرسة فالسلوكيات التى يتعلمها الطفل فى المدرسة البد ان يعمم استخدامها على مختلف 

المدرسة حتى يدرك الوالدان به  كان البد من اطالع االسرة على ما تقوم البيئات االخري لذلك
االساليب التى يمكن لالطفال من خاللها اكتساب عملية التعلم ولكى يكون فعاال فان 
استجابات التعامل تحتاج الى تدخل فى السلوك وتعزيزة وتوجيهة نحو اهداف محددة وواضحة 

 وذات اهمية للطفل. 
 :دراسةتعقيب على ال

مها استفادت الدراسة الحالية من السابقة فى معرفة الوسائل التى يستخد: اوجة االستفادة
المعلمون واالخصائيون واالهل فى تعديل السلوك الظاهرى الذى يصدر عن الطفل ومعالجة 

 .السلوكيات الغير مناسبة باستخدام اسلوب تعديل السلوك
اسة بدراسة جانب السلوك ووسائل تعديلة اما الدر  اهتمت الدراسة السابقةاالختالف:  هاوج

 الحالية فتقوم بتقييم هذا الجانب وبعض الجوانب االخرى.
المؤشرات تأثير  هدفت الدراسة الى التركيز على معرفة: (2019ابراهيم احمد محمد نجيب )

 االجتماعية لنوعية الحياة على صحة الطفل فى منطقتين احدهما حضرية واالخرى ريفية
البيئة المحيطة التى تعيش فيها اسرة الطفل على صحتة وقد استخدم الباحث تأثير  ودراسة

( سنة فاكثر بواقع 15( سيدة اعمارهم من )200المنهج الوصفى وبلغت عينة الدراسة )
( سيدة من حى غرب شبرا الخيمة ولديهن اطفال 100( سيدة من قرية ابو الغيط و)100)

وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها ارتفاع المستوى  ( سنوات5عمرهن اقل من )
التعليمى للمبحوثات الحضريات مقارنة بالمبحوثات الريفيات وان نسبة المبحوثات الريفيات 

( من المبحوثات االميات الحضريات وان معظم المبحوثات تسكن فى %11( يقابلها )40%)
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لمساكن جيدة التهوية وانهن يحصلن على المياة من منزل والمطبخ بداخل المسكن واأو  شقة
 مصدر مامون وهو شبكة المياة العامة. 

 :تعقيب على الدراسة
منها  ستفادةاستفادت الدراسة الحالية من السابقة فى االطالع على النتائج واالاالستفادة:  هاوج

اة عية لنوعية الحيالمؤشرات االجتماتأثير  فى وضع بعض عبارات تساؤالت االستبيان ومعرفة
 ه.ير البيئة المحيطة للطفل على صحتعلى صحة االطفال وتاث

لطفل االسابقة بدراسة جانبين فقط من العوامل المؤثرة على  الدراسة اهتمتاوجة االختالف: 
وانب الج انب وبعضوهم المؤشرات االجتماعية والبيئية اما الدراسة الحالية فتقوم بتقييم هذا الج

 خرى.األ
هدفت الدراسة الى الكشف عن الفروق بين : (2020بسمة محمود مصطفى سليم ) اسةدر 

ت الجنسين فى ادراكهم الساليب المعاملة الوالدية والمشكالت السلوكية باختالف المستويا
دائية ( تلميذ وتلميذة من مرحلتى االبت60االجتماعية والثقافية لالسرة على عينة مكونة من )

خدام ( عاما وقد تم است16( الى )12فظة االسكندرية وتتراوح اعمارهم من )واالعدادية فى محا
بعض االدوات مثل مقياس المشكالت السلوكية ومقياس آراء االبناء فى معاملة الوالدين 
واستمارة المستوى االجتماعى الثقافى وكانت نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 

روق فلوالدية وبظهور مشاكل العناد والكذب والخوف وال توجد احصائيا بين اساليب المعاملة ا
ذات داللة احصائية الثر العمر الزمنى على مشكالت الغضب والعناد والعدوان والخوف 
والكذب وتوجد فروق دالة احصائيا الثر المستوى االجتماعى الثقافى السر االطفال ضعاف 

 لمستوى االجتماعى الثقافى المنخفض.السمع بالنسبة لمشكلتى العناد والكذب لصالح ا
 :تعقيب على الدراسة
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اهم داف و استفادت الدراسة الحالية من الدراسة السابقة فى االطالع على االه االستفادة: هاوج
النتائج واالستفادة منها فى صياغة بعض تساؤالت استمارة االستبيان والتعرف على اثر 

 لعنادى المراهقين وعالقة ذلك بظهور بعض المشاكل كااالساليب السلبية للمعاملة الوالدية عل
 .والكذب والخوف

ت اهتم تختلف الدراسة الحالية على الدراسة السابقة فى ان الدراسة السابقة االختالف: هاوج
 بدراسة جانب واحد فقط وهو الفروق بين الجنسين فى ادراكهم الساليب المعاملة الوالدية

 .والمشكالت السلوكية
 

 بر المعرفاإلطا
 مفاهيم البحث:
خارجى من شانة ان يودى الى استجابة أو  تغير داخلىأي  تتمثل فى الضغوط البيئية:

 التلوثأو  انفعالية ومستمرة وبعبارة اخرى تمثل االحداث الخارجية بما فيها ظروف العمل
أو  السفر والصراعات االسرية ضغوطا مثلها فى ذلك مثل االحداث الداخليةأو  البيئى

لستار التغيرات الهرمونية الدورية. )عبد اأو  االرق أو  التغييرات العضوية كاالصابة بالمرض
 ( 1998 م،إبراهي

بعض  سابهمهى تلك االساليب التى يستخدمها الوالدين فى تنشئة ابنائهم واك المهارات الوالدية:
الل سبها االبناء من خاالساليب يكتهذه  القيم الضرورية للتعامل مع المجتمع وهناك بعض من

فقا و سلبية أو  االساليب ايجابيةهذه  المراقبة والتعلم كالصبر واالنصات والتسامح وقد تكون 
 .لطريقة تربية الوالدين البنائهم
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 هتجا فرادب القيام بها من طرف االهى تلك الواجبات وااللتزامات الواج المسئولية االجتماعية:
 هاليدونظم المجتمع المحيط بنا وتقلقيام بااللتزام بقوانين مجتمعهم من خالل ا ههم وتجااسر 

 على اكمل وجة ممكن مع تحملة لكافة نتائج افعالة داخل المجتمع. هوقيام الفرد بوظيفت
لنضج اهى تلك المرحلة التى تبدا بنهاية مرحلة الطفولة وتستمر حتى بداية مرحلة  المراهقة:

ذ ااهقة د المرتبطة بالطفولة لتتالئم اكثر مع مرحلة المر وتتغير فيها بعض عادات وتقاليد الفر 
يعاد تكوين شخصية الفرد فيها بشكل اكثر استقاللية وتختلف عن مرحلة الطفولة من حيث 

 نوعية المشاكل والضغوطات التى يتعرض لها الفرد وطريقة تفكير الفرد فى حلها.
 تعريف المقاييس:

 طبيقةالباحثون استبيان يتكون من عدة اسئلة وتم ت صمم :الضغوط البيئية :المقياس االول
عى من عدة اجابات مقترحة وقد را  هيتعين على المجيب اختيار اجابات من خالل الوالدين حيث

الباحثون على ان يكون السؤال قصير وبسيط وتجنب االسئلة التى قد تؤثر على المجيب 
( فقرة 40ة ويتكون االستبيان من )يتعمد االجابة اجابات خاطئأو  ويرفض االجابة عليها

وزعت على ثالث ابعاد رئيسية اشتمل كل بعد منها على عدد من العبارات. وهى العنصر 
سؤال اما العنصر الثانى وهو ضوضاء  15االول ضغوط ناتجة عن الضوضاء وتكون من 

 ( سؤال واما العنصر الثالث واالخير وهو13ناتجة عن التعرض لالزدحام وتكون من )
االختيارات وقد تم تقسيم  .( سؤال12ضوضاء ناتجة عن التعرض لتلوث الهواء وتكون من )

لهدف اوقد تم اختيار العبارات بدقة لتناسب  (. ابداإ  . احيانا. نادر دائما)فئات وهى  4الى 
ناقشة المرجو من المقياس وتسمح لنا بيانات االستبيان فى التعرف على العينة وتفسير وم

 .راسة من جهة اخرى نتائج الد
يان المهارات الوالدية وتم صمم الباحثون استب :مقياس المهارات الوالدية :المقياس الثانى

فئات  4( سوال تم تقسيمها الى 58من خالل الوالدين وقد تكون االستبيان من ) هتطبيق
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وقد تم اعطاء  (. ابدا  . نادرا  . احيانا  دائما  )لالختيار منها لالجابة على اسئلة المقياس وهى 
 ( لـ أبدا .1( لدائما وتنتهى بـ )4اختيارات االجابة درجات تبدا من )

ئولية صمم الباحثون استبيان لقياس المس: مقياس المسئولية االجتماعية :المقياس الثالث
م الى ( فقرة. وتنقسم االجابة عليه114االجتماعية وتم تطبيقة من خالل المرهقين ويتكون من )

ن مت تبدا وقد تم اعطاء اختيارات االجابة درجا (. ابدا  . نادرا  . احيانا  دائما  )وهى ( فئات 4)
شاكل وقد تناول المقياس الجوانب االجتماعية وبعض الم .( لـ أبدا  1لدائما وتنتهى بـ ) (4)

 االقتصادية فى المجتمع فى محاولة لمعرفة اثر ذلك على افراد المجتمع. 
 

 المفسرةالنظريات  
 النظرية المفسرة للضغوط البيئية: والا أ

عتبر يوضح كوبر اسباب وتاثير الضغوط على الفرد ويذكر كوبر ان بيئة الفرد ي نظرية كوبر:
يشكل خطرا يهدد أو  مصدرا للضغوط مما يودى الى وجود تهديد لحاجة من حاجات الفرد
 فق معستراتيجيات للتواالفرد واهدافة فى الحياة فيشعر بحالة الضغط ويحاول استخدام بعض اال

نها إواستمرار الضغوط لفترات طويلة ف الموقف واذ يرى انة فى حالة زيادة حدة المشكالت
دى الى زيادة القلق ؤ امراض القلب واالمراض العقلية وتدى الى بعض االمراض مثل ؤ ت

 (45ص ،2016)نادية احمد سيد الحلو، واالكتئاب وانخفاض الشعور بالذات. 
 النظرية كونها تركز علىهذه  تى مبررات استخدامأت النظرية مع موضوع البحث:مدى توافق 

 هفى المجتمع من جراء هذ هد واهدافثر حاجات الفر أالضغوط البيئية على الفرد ومدى تتأثير 
 هلحال فش هاوط البيئية والتعايش معها حيث انالضغ هغوط اذ يحاول الفرد التكيف مع هذالض

لضغوط قد تودى الى اصابة الفرد ببعض االمراض الصحية والنفسية وقد اهذه  فى التكيف مع
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النظرية مع الدراسة الحالية كونها تقوم على دراسة هذه  تهدد وجودة فى الحياة ومن ثم تتناسب
 .اثر الضغوط البيئية على المهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية واثر ذلك على المراهقين
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  :مفسرة للمهارات الوالديةالنظرية ال :ثانياا 
لنمو من جوانب النمو عن ا هغير أو  النمو اللغوى عند بياجية ال يختلف النظرية المعرفية:

مر المعرفى فهو يقع فى مراحل نمو متباينة وهذة المراحل ترتبط باستعدادات متمثلة فى الع
فرد ن ان يصل الية الالزمنى فهو يحدد بدايتها على وجهة التقريب كما يحدد المدى الذى يمك

امل عو  4فى التعلم استنادا على ما يواكب كل مرحلة عمرية من تركيبات معرفية كما ان هناك 
وات النمو العصبى والتوازن والخبرات الطبيعية باالدأو  تؤثر فى النمو المعرفى وهى النضج

ما عند فلاللغوى فالطوربط بياجية النمو المعرفى ب .خرينشياء والخبرات االجتماعية مع اآلواال
ور وبذلك نجد ان الطفل لة دعليه  يستطيع تطبيق المدلول اللغوى  إنهيكون مستعدا معرفيا ف

اف ستكشفعال فى تعلم اللغة فهو يتعلم المفردات اللغوية والقواعد كى يعبر عن تعلمة نتيجة اال
فى و حياتة اليومية  طفل فىالنشط للبيئة والخبرات المباشرة والغير مباشرة التى ياخذها ال

رات الخبهذه  تجعلة يلجا الى بعض االنجازات اللغوية التى يعبر بها عناآلخرين  مع هعالقات
 (70: ص2018)إسراء سالمةعلي السيد،  وعن تفاعلة معها.

على  النظرية كونها تركزهذه  تى مبررات استخدامأت: مدى توافق النظرية مع موضوع البحث
ادة فى زيبه  البيئة المحيطةتأثير  ومدى هللفرد والعوامل المؤثرة فيدراسة النمو المعرفى 

 همليتعرض لها الطفل من خاللة تعا المحصلة اللغوية للطفل من خالل الخبرات المختلفة التى
بما يكسبة قدرا من الخبرة تساعدة فى تكوين مصطلحات لغوية وخبرات عملية اآلخرين  مع

ا ية كونهالنظرية مع الدراسة الحالهذه  ومن ثم تتناسببه  تمكنة من التعامل مع البيئة المحيطة
اللغوى والمعرفى  هعليه وعلى نمو  عناصر البيئة المحيطة بالطفلتأثير  تقوم على دراسة

 ه.تسبها الفرد من البيئة المحيطة بالتى يك ومعرفة مقدار الخبرة
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 النظرية المفسرة للمسئولية االجتماعية: :ثالثاا 
ى الفعل الذى يحمل معن هنأعرف ماكس فيبر الفعل االجتماعى ب نظرية الفعل االجتماعى:

 ن االفعالأماعة متضمنا توجة هذا االفتراض بجأو  الفاعل دورا سواء كان فردا هخذ فيأوي
ة هى اساس ما يشكل من بناءات ونظم وجماعات وكذلك يتضمن ان حقيقة الواقع الفردي

ولة االجتماعى تتجلى فى المعانى الى يحملها الفاعلون وان اكتشاف تلك الحقيقة مرتبط بمحا
فعل فهمها بالتاويل واالستنباط وقد صنف فيبر الفعل االجتماعى الى انماط مثالية هى ان ال

أو  ييقع لقصد ما وقد اعطاة تسميات اخرى كالفعل الغائأي  مرتبط بغايةاالجتماعى العقالنى 
ند عان الفاعل يحتكم أي  الوسيلى وان الفعل االجتماعى العقالنى مرتبط بقيمةأو  الذرائعى

لذى اختيارة لمسار الفعل الى قيمة اجتماعية موجهة وهناك الفعل االجتماعى التقليدى وهو ا
ل ليها وهناك الفعإفية تقاليد واعراف وقيم الجماعة التى ينتمى اختبارات الفاعل  هتوجه

االجتماعى الوجدانى وهو الفعل الذى توجهة المشاعر والعواطف وهناك الفعل االجتماعى 
التعبيرى بما يتضمن من تعبير عن حاالت الرضا واالعتبار ويعبر عن الحالة الوجدانية 

ى قى لدو الذى يرتبط بالمعايير والقيم والجانب الخلللفاعل وهناك الفعل االجتماعى القيمى وه
 الجماعة فهو يرتبط بالنظام وينطوى معاة الى درجة ما بالتكامل فى النظام االجتماعى. 

يشمل الحوافز  هجود فاعل ومن تحليل الفعل تجد انويفترض تناول الفعل االجتماعى و 
والبدائل الممكنة لتحقيقها والمستوى  هدراكى ويعنى معرفة الفاعل بغايتويتضمن المستوى اال

مة والوزن المرتبط الوجدانى وهو مؤشر حماسة واهتمامة اما الجانب القيمى فيعبر عن القي
موجهات عليه  الحوافز الثالثة تحرك ذهن الفاعل فيقدم على الفعل فتؤثر هوهذ هبالفعل ونتائج

 سابقة الذكر فالفاعل ليس مطلقا بلمقيدة وهى الجزء الثانى من تحول الفعل اضافة للحوافز ال
الظروف الموضوعية  :وال  أمن مكونين يأتي  قيود هى الموقف االجتماعى وهذا الموقفعليه 

الجانب الذاتى للفاعل وهذان  :ثانيا   ،االجتماعية هيئتوهى ما يحيط بالفاعل من مؤثرات بب
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وقف االجتماعى مع المعايير المكونان يتحدان ويكونان الموقف االجتماعى وعندما يتفاعل الم
 (27)نادية احمد سيد الحلو، ص والقيم الثقافية يتوجهة الفاعل بشكل صحيح ويحقق الغاية.

على  رية كونها تركزالنظهذه  تى مبررات استخدامأت: مدى توافق النظرية مع موضوع البحث
ان ما يشكل االنسالفاعل دورا داخل االسرة وداخل المجتمع وهى اساس  هخذ فيأالفعل الذى ي

من بناءات ونظم وجماعات وان الفعل عادتا ما يكون مرتبط بهدف فقد يكون مرتبط بقيمة 
عل فقد يكون أو  المجتمعأو  قد يكون فعل تقليدى مرتبط بعادات وتقاليد االسرةأو  اجتماعية

م قد يكون فعل قيمى يرتكز على معايير وقيأو  وجدانى يرتكز على عواطف ومشاعر الفرد
ونها كالنظرية مع الدراسة الحالية هذه  المجتمع ومن ثم تتناسبأو  الجماعةأو  واخالق الفرد

 هنمئولية الفعل الصادر تقوم على دراسة الفعل الذى يصدر من الفرد ومقدار تحمل الفرد لمس
 .من ركائز اثناء القيام بالفعلعليه  وما يرتكز هومجتمع هامام اسرت

 

 االجراءات المنهجية
بتطور  ان تقدم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية مرهون  همما ال شك في منهج البحث:

ث البح النتائج واختالفها حسب الباحثين والعلماء ومن هنا كان االهتمام البالغ بتقنية مناهج
العلمى فالدراسة الحالية اخذت مسار المنهج الوصفى والذى يعتبر استقصاء ينصب على 

الظواهر االجتماعية والنفسية والتعليمية كما هي قائمة فى الحاضر بقصد ظاهرة من 
 بينها وبين الظواهر التعليميةأو  تشخصيها وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها

 خرى.نفسية واالجتماعية األوال
 :خصائص العينة المختارة

 ( عاما. 15الى  13ان يتراوح العمر الزمنى من ) -1
 ناث ومن الريف والحضر. بين الذكور واإل ي نة الدراسة بشكل متساو ن تتنوع عيا -2
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 متوسط على االقل. يصلين وان يكونوا على مستوى تعليمان ال يكون والدى الطفل منف -3
 سرة فى المستوى المتوسط. توى االجتماعى واالقتصادى لألان يكون المس -4

 :أسباب اختيار عينة الدراسة
 انية الحصول على نتائج دقيقة بنسبة كبيرة. حداثة سن المراهقين تسهل امك -1
الى  13اغفال العديد من الدراسات السابقة دراسة الفئات الواقعة فى العمر الزمنى ما بين  -2

 عام لصالح الفئات االكبر سنا.  15
يرهم االعتقاد بان المرحلة العمرية لفئة الدراسة هم االكثر تضررا بموضوع الدراسة من غ -3

 ية. من الفئات العمر 
 ان تكون العينة مكونة من الذكور واالناث ومن الريف والحضر حتى يمكن دراسة الفروق  -4

 بين العينتين فى الريف والحضر وفقا لموضوع الدراسة. 
 أدوات البحث:

 قد صممفى هذا االطار ووفقا لطبيعة الدراسة تم استخدام اداة االستبيان و : داة االستبيانأ
قاييس الدراسة حيث تم االستعانة بثالث مهذه  علومات والبيانات فىاالستبيان للوصول الى الم

يضم كل مقياس منها مجموعة من االسئلة التى قصد بها تحقيق مجموعة محددة من االهداف 
  .التى سعت الدراسة الى تحقيقها وتتناول كافة المقاييس البيانات االولية

 ما يلى:دوات المستخدمة فى الدراسة الحالية على ضمت األ
 ( اعداد الباحثون مقياس الضغوط البيئية) 
 )مقياس المهارات الوالدية )اعداد الباحثون 
 (ولية االجتماعية )اعداد الباحثون مقياس المسئ 

اختيرت عينة البحث بالطريقة القصدية وقد قسمت عينة البحث على  عينة البحث:
 مجموعتين:
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 بنها  ي( بمحافظتالمرحلة االعداديةطلبة ر عينة البحث بالطريقة القصدية )تم اختيا
  .والقاهرة

 ( مراهقا من طلبة المرحلة االعدادية تم تقسيمهم 60تم اختيار عينة اشتملت على )لىإ 
( مراهقا من الريف ممثلين 30( مراهقا من الحضر ممثلين لمحافظة القاهرة و)30)

  .( عاما  13لمحافظة بنها بعمر )
 :مجاالت الدراسة

 :اسة الميدانية للعينة من مدرستينتم اجراء الدر  :يالمجال المكان
 .مدرسة انور السادات االعدادية للبنين بمنطقة المرج لعينة الحضر 
 .مدرسة ناصر االعدادية للبنين بمنطقة بنها لعينة الريف 

 مرت الدراسة بعدة مراحل من الفترات الزمنية االتية: :يالمجال الزمان
  الى اربعة اشهر تم فيها جمع االطار النظرى من حيث المرحلة االولى: استغرقت حو

 االطالع على الدراسات السابقة والتى تناولت الدراسة ووضع االطار النظرى الذى فسر
 مشكلة الدراسة والنظريات الموجهة لها. 

  المرحلة الثانية: استغرقت حوالى شهرين واشتملت على اعداد االدوات والتاكد من
 لى عينة الدراسة.صالحيتها للتطبيق ع

 الى 3/11/2018شهرين فى الفترة من  يلثة: تطبيق المقياس واستغرق حوالالمرحلة الثا 
2/1/2019. 

 ا فسيرهتم فيها تفريغ البيانات وتحليل النتائج وت شهرا   يالمرحلة الرابعة: استغرقت حوال
 ووضع مقترحات الدراسة.

 لى:إ تنقسم ( عاما  13( طفال عمر )60): ي المجال البشر 
 ( طفال من الحضر.30( طفال من الريف و)30)
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ج برنام اعتمد الباحثون فى تفريغ البيانات على البرنامج االحصائىساليب االحصائية: األ
 .statistical packsge for social sciencesالحزم االحصائية للعلوم االجتماعية 

سس.ر وتعد خطوة تفريغ وتم التحليل االحصائى باستخدام الحاسب االلى من خالل سح
 تم: همهيدية لتبويب البيانات ومن خاللالبيانات خطوة ت

 اختبار الثبات من خالل معامل الفا كرونباخ الختيار ابعاد المقياس. -1
اختبار صدق االتساق الداخلى من خالل معامل ارتباط بيرسون بين االبعاد الفرعية  -2

 واالجمالى. 
 ن متوسطى الرتب.اختبار مان ويتنى لحساب الفروق بي -3

 :حثون اداة االستبيان المتمثلة فىاستخدم البا :عداد االستبيانإخطوات 
 من اعداد الباحثون(استبيان لمقياس الضغوط البيئية )استمارة  (1
 (بيان لمقياس المهارات الوالدية )من اعداد الباحثون استمارة است (2
 (الباحثون )من اعداد  استمارة استبيان لمقياس المسئولية االجتماعية (3

نموذج يضم مجموعة من االسئلة التى توجة لالفراد بهدف  هنأويعرف االستبيان ب
الحصول على بيانات معينة ويطلق اصطالحا على مجموعة االسئلة التى يوجهها الباحث 

 .لالشخاص كتابة على صحيفة ويطلب منهم االجابة عليها بانفسهم دون ضرورة تواجدة معهم
 (2010 ،)طلعت ابراهيم لطفى

  :تيةت اداة االستبيان على المحاور اآلوشمل
لمؤهل ا -الوظيفة  -الحالة االجتماعية  -السن  -ولية وكانت عن )النوع : البيانات األاوالا 

 .الدراسى(
 .(40الضغوط البيئية بانواعها على المراهقين وكانت عدد االسئلة ) تأثير  : مدىثانياا 
 .(58ى المراهقين وكانت عدد االسئلة )والدية علالمهارات التأثير  : مدىاا ثالث



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ث البيئية كلية الدراسات العليا والبحو 

 وآخرون  أحمد صالح رضوان
 

 2022إبريل ، ولالرابع، الجزء األ العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

26 

 .(114المسئولية االجتماعية على المراهقين وكانت عدد االسئلة )تأثير  : مدىرابعاا 
علم النفس ؛ وعلم االجتماع( فى مجال )وقد تم عرضهم على مجموعة من المحكمين 

 صياغة بعض العبارات الجراء التعديالت المناسبة وبناء على توجيهتهم فقد تم عمل اعادة
وحذف البعض االخر غير المناسب البعاد االستبيان واعادة ترتيب بعض االسئلة لتكون 

 .ةمناسبة الهداف وتساؤالت الدراس
 :دوات الدراسةأثبات وصدق 

فها واهدا استمارة االستبيان )من اعداد الباحثون( بناء على اشكالية الدراسة: ثبات االستبيان
تم  حاليةطالع على الدراسات السابقة واالدبيات النظرية ذات الصلة بالدراسة الوتساؤالتها واال

 .اعداد االستبيان
 :مقياس الضغوط البيئية (أ

 ثبات العبارات لمقياس الضغوط البيئية باستخدام الفا كرونباخ :(1جدول )
 قيمة الفا عدد العبارات المتغيرات

 0,730 15 الضغوط الناتجة عن الضوضاء
 0,895 13 وط الناتجة عن التعرض لالزدحامالضغ

 0,687 12 الضغوط الناتجة عن التعرض لتلوث الهواء
 0,879 40 الدرجة الكلية لمقياس الضغوط البيئية

ويتضح من الجدول السابق ان قيمة معامل الفا لكل من )الضغوط الناتجة عن 
اتجة عن التعرض لتلوث الن الضوضاء والضغوط الناتجة عن التعرض لالزدحام والضغوط

( 0,879( وكانت قيمة معامل الفا للدرجة الكلية )0,687_0,895_0,730( كانت )الهواء
 .لى صالحية عبارات المقياس للتطبيقإشير وهى قيمة مرتفعة ت
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 :صدق االستبيان
 صدق االتساق الداخلى البعاد مقياس الضغوط البيئية :(2جدول )

 معامل االرتباط ابعاد المقياس
 0,809 الضغوط الناتجة عن الضوضاء

 0,635 الضغوط الناتجة عن التعرض لالزدحام
 0,725 الضغوط الناتجة عن التعرض لتلوث الهواء

ومن الجدول السابق صدق االتساق الداخلى لمقياس الضغوط البيئية نجد ان معامل 
لى صدق االتساق الداخ كد علىؤ ( مما ي0,05ارتباط ابعاد المقياس دالة معنويا عند مستوى )

  .البعاد المقياس
 :مقياس المهارات الوالدية (ب

 ثبات العبارات لمقياس المهارات الوالدية باستخدام الفا كرونباخ :(3جدول )
 قيمة الفا عدد العبارات المتغيرات

 0,879 15 الدرجة الكلية لمقياس المهارات الوالدية
لدية فا للدرجة الكلية لمقياس المهارات الواويتضح من الجدول السابق ان قيمة معامل ال

( وهى قيمة مرتفعة تشير الى صالحية عبارات المقياس لالعتماد على نتائجها 0,879هى )
 .للتطبيق
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 :: صدق االستبيانثانياا 
 صدق االتساق الداخلى البعاد مقياس المهارات الوالدية  :(4جدول )

 عامل االرتباطم رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0,935 10 0,326 
2 0,169 11 0,172 
3 0,955 12 0,855 
4 0,758 13 0,944 
5 0,714 14 0,877 
6 0,251 15 0,179 
7 0,322   
8 0,929   
9 0,778   

ويتضح من الجدول السابق ان جميع قيم معامالت االرتباط دالة احصائيا عند مستوى 
لى عكد ؤ بين الدرجة الكلية للمقياس مما يس المهارات الوالدية و ( لعبارات مقيا0,05داللة )

 .صدق االتساق الداخلى لعبارات المقياس
 :ئولية االجتماعيةمقياس المسج( 

 ثبات العبارات لمقياس المسئولية االجتماعية باستخدام الفا كرونباخ :(5جدول )
 قيمة الفا عدد العبارات المتغيرات

 0,935 20 المسئولية االجتماعية الدرجة الكلية لمقياس
ة ويتضح من الجدول السابق ان قيمة الفا للدرجة الكلية لمقياس المسئولية االجتماعي

عليه  ( وهى قيمة مرتفعة تشير الى صالحية عبارات المقياس لالعتماد0,935كانت )
 .للتطبيق
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 :صدق االستبيان
 ئولية االجتماعيةصدق االتساق الداخلى البعاد مقياس المس :(6جدول )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0,645 11 0,771 
2 0,185 12 0,947 
3 0,172 13 0,572 
4 0,790 14 0,693 
5 0,250 15 0,841 
6 0,411 16 0,589 
7 0,601 17 0,133 
8 0,440 18 0,160 
9 0,503 19 0,245 

10 0,639 20 0,367 
ضح من الجدول السابق ان جميع قيم معامالت االرتباط دالة احصائيا عند مستوى ويت
كد ؤ بين الدرجة الكلية للمقياس مما ي( لعبارات مقياس المسئولية االجتماعية و 0,05داللة )

 .على صدق االتساق الداخلى لعبارات المقياس
 

 نتائج البحث
 يف.مهارات الوالدية لصالح عينة الر توجد فروق ذات داللة احصائيا فى ال ول:الفرض األ 

 الفروق بين عينة الريف وعينة الحضر فى المهارات الوالدية :(7جدول )

مستوى  ت قيمة 30=عينة الحضر ن 30=عينة الريف ن المتغير
 ع م ع م الداللة

 0,01 11,42 27,56 184,67 8,49 229,67 الوالدية المهارات
دال احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة  الجدول السابق يوضح وجود فارق 

( وهى دالة احصائيا عند 11,42الحضر فى درجات المهارات الوالدية وقد كانت قيمة ت )
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مما يدل على وجود فروق جوهرية بين مجموعتى الدراسة لصالح افراد عينة  0,01مستوى 
 الريف.

والتى ترى ان البيئة لها  whit ahmed (2013)النتائج مع دراسة هذه  وقد اتفقت
 ب بماثيرات مباشرة وغير مباشرة على اعراض االكتئاب لدى المراهقين وترتبط اعراض االكتئاأت

 اورة. المج فى ذلك العمليات العقلية الفردية والعوامل االجتماعية العائلية والعوامل االجتماعية
ثير أسباب وتأتناولت ة كوبر حيث النتائج مع نظريهذه  وفى ضوء النظريات اتفقت

أو  الضغوط على الفرد وان بيئة الفرد هى مصدر الضغوط لوجود تهديد الحتياجات الفرد
 زادت اذا هجيات للتعامل مع الموقف خاصة وانويحاول الفرد ابتكار استراتي هلحياتأو  هالهداف

 مدة الضغط تودى الى تعرض حياة الفرد للخطر وظهور االمراض. 
ى فاد عينة الحضر وجود فروق دالة احصائيا بين افراد عينة الريف وافر  :رض الثانىالف

فراد عينة الريف مما أثرا بالضوضاء من أكثر تأفراد عينة الحضر أن أضغوط الضوضاء و 
 يدل على وجود فروق جوهرية بينهما. 

 الفروق بين عينة الريف وعينة الحضر فى الضغوط البيئية: (8جدول )

مستوى  ت قيمة 30=عينة الحضر ن 30=ف نعينة الري المتغير
 ع م ع م الداللة

 0,01 14,36 2,23 58,4 12,85 25,67 ضغوط الضوضاء
 0,01 13,96 3,69 51,87 12,0 21,0 ضغوط الزحام
 0,01 12,91 2,73 47,9 10,9 22,33 تلوث الهواء

لريف وافراد عينة ومن الجدول السابق يتبين وجود فارق دال احصائيا بين افراد عينة ا
( وهى دالة احصائيا عند 14,36الحضر فى درجات الضغوط البيئية وقد كانت قيمة ت )

مما يدل على وجود فروق جوهرية بين مجموعتى الدراسة لصالح افراد عينة  0,01مستوى 
الريف ومن الجدول يتبين وجود فارق دال احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر 
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 0,01( وهى دالة احصائيا عند مستوى 13,96درجات ضغوط الزحام وقد كانت قيمة ت )فى 
مما يدل على وجود فروق جوهرية بين مجموعتى الدراسة لصالح افراد عينة الريف ومن 
الجدول يتبين وجود فارق دال احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر فى درجات 

مما يدل  0,01( وهى دالة احصائيا عند مستوى 12,91مة ت )تلوث الهواء وقد كانت قي
 .على وجود فروق جوهرية بين مجموعتى الدراسة لصالح افراد عينة الريف

  وجود فروق دالة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر فى ضغوط
مما يدل  الضوضاء وان افراد عينة الحضر اكثر تاثرا بالضوضاء من افراد عينة الريف

 على وجود فروق جوهرية بينهما.
  وجود فروق دالة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر فى ضغوط الزحام

روق فوان افراد عينة الحضر اكثر تاثرا بالزحام من افراد عينة الريف مما يدل على وجود 
 جوهرية بينهما.

 راد عينة الحضر فى تلوث الهواء وان اف وجود فروق جوهرية بين افراد عينة الريف وافراد
عينة الحضر اكثر تاثرا بتلوث الهواء من افراد عينة الريف مما يدل على وجود فروق 

 .جوهرية داله احصائيا بينهما
  ان افراد عينة الحضر اعلى من افراد عينة الريف فى ضغوط الضوضاء والزحام وتلوث

 الهواء بفارق دال احصائيا.
قة ( التى ترى وجود عال2002 ،يجة مع دراسة )بشرى عبد الهادى ابو ليلةالنتهذه  تتفق

 بين اساليب المعاملة الوالدية وبين جميع مظاهر اضطراب المسلك وتوجد عالقة بين اسلوب
راب المعاملة والعدوان التفاعلي وال توجد عالقة بين اسلوب المعاملة وبين باقي عوامل اضط

عليم تها االبناء ترجع لمستوى ساليب المعاملة الوالدية كما يدركالمسلك وال توجد فروق فى ا
 ب.األ
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النتائج مع نظرية سبيليرجر حيث ترى ان الضغوط تلعب هذه  وفى ضوء النظريات اتفقت
بار دور هام فى االختالفات على مستوى الواقع وفقا الدراك الفرد للضغط مع االخذ فى االعت

لفة ومدى مستوى شدة القلق الناجم عن الضغط ومقدار رد لطبيعة الضغط فى المواقف المخت
 الفعل المناسب للتعامل معة مع طبيعة الظروف الضاغطة المحيطة. 

 توجد فروق دالة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر فىالفرض الثانى: 
ة الريف مما ضغوط الضوضاء وان افراد عينة الحضر اكثر تاثرا بالضوضاء من افراد عين

يف يدل على وجود فروق جوهرية بينهما. وكذلك توجد فروق دالة احصائيا بين افراد عينة الر 
ة د عينوافراد عينة الحضر فى ضغوط الزحام وان افراد عينة الحضر اكثر تاثرا بالزحام من افرا

 ة الريفالريف مما يدل على وجود فروق جوهرية بينهما. وتوجد فروق جوهرية بين افراد عين
د افرا وافراد عينة الحضر فى تلوث الهواء وان افراد عينة الحضر اكثر تاثرا بتلوث الهواء من

ر عينة الريف مما يدل على وجود فروق جوهرية داله احصائيا بينهما. وان افراد عينة الحض
 .اعلى من افراد عينة الريف فى ضغوط الضوضاء والزحام وتلوث الهواء بفارق دال احصائيا  

ى فوجود فروق دالة احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر  :الفرض الثالث
لى عثرا بالزحام من افراد عينة الريف مما يدل أكثر تأضغوط الزحام وان افراد عينة الحضر 

 وجود فروق جوهرية بينهما. 
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 اعيةالفروق بين عينة الريف وعينة الحضر فى المسئولية االجتم :(9جدول )

مستوى  ت قيمة 30=عينة الحضر ن 30=عينة الريف ن المتغير
 ع م ع م الداللة

 0,01 8,65 24,08 293,33 17,09 338,31 المسئولية االجتماعية
نة ومن الجدول السابق يتبين وجود فارق دال احصائيا بين افراد عينة الريف وافراد عي

( وهى دالة احصائيا عند 8,65كانت قيمة ت )الحضر فى درجات المسئولية االجتماعية وقد 
( مما يدل على وجود فروق جوهرية بين مجموعتى الدراسة لصالح افراد عينة 0,01مستوى )

 الريف.
اد ومن الجدول يتبين وجود فارق دال احصائيا فى درجات المسئولية االجتماعية بين افر 

 مما يدل على وجود فروق جوهرية عينة الريف وافراد عينة الحضر لصالح افراد عينة الريف
 ر.بين مجموعتى الدراسة وان عينة الريف اكثر شعورا بالمسئولية االجتماعية من عينة الحض

( التى ترى انة تم اكتشاف Beghaei. Mojdeh, 2005النتيجة مع دراسة )هذه  وتتفق
ى رئيسان الدور ال باء تفسيرات مختلفة لمفهوم المسئولية االجتماعية اذ كانوا يعتقدون ان لآل

ى ف هيسر المدرسة هو تعزيز ما يتم تدر لتعليم المسئولية االجتماعية لالطفال هو دورهم وان دو 
 .المنزل

ف النتائج مع نظرية الفعل االجتماعى التى تتناول الظرو هذه  فى ضوء النظريات اتفقت
 للذاناى للفرد الفاعل الموضوعية وما يحيط بالفاعل من مؤثرات بيئية اجتماعية والجانب الذات

هدف يتحدان ويكونان الموقف االجتماعى الذى يتفاعل مع المعايير والقيم الثقافية ويحقق ال
 بشكل صحيح.
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ث وجود فروق جوهرية بين افراد عينة الريف وافراد عينة الحضر فى تلو  :الفرض الرابع
لى ععينة الريف مما يدل ثرا بتلوث الهواء من افراد أالهواء وان افراد عينة الحضر اكثر ت

 .فروق جوهرية داله احصائيا بينهماوجود 
 العالقة بين المهارات الوالدية والضغوط البيئية: (10جدول )

 معامل التحديد 60ن= معامل االرتباط المتغيرات
 % 6,76 .29 المهارات الوالدية والضغوط البيئية

 ومن الجدول يتبين ما يلى:
بين المهارات الوالدية وبين  0,05دال احصائيا عند مستوى  وجود معامل ارتباط سالب -1

 .الضغوط البيئية مما يدل على انة كلما زادت الضغوط البيئية قلت المهارات الوالدية
على  مما يدل %6,76ان معامل التحديد للعالقة بين المهارات الوالدية والضغوط البيئية   -2

من  %93,24 نأن المهارات الوالدية و م %6,76ان الضغوط البيئية تفسر ما مقدارة 
 خرى غير الضغوط البيئية. أعوامل  هالتباين تفسر 

 حظ وجود معامل ارتباط سالب دال احصائيا بين المهارات الوالدية والضغوط البيئيةلو  -3
 فكلما زادت الضغوط البيئية قلت المهارات الوالدية. 

( التى ترى ان الشباب الذين Jackson Asheka, 2012النتيجة مع دراسة )هذه  وتتفق -4
يتم تربيتهم فى منازل مع تعاطى الوالدين للمخدرات معرضون بشكل كبير لخطر ظهور 

ة سريظهرت التحوالت األأكما  .سلوكيات اجتماعية غير قادرة على التكيف مثل الجنوح
ن قين واسلبى على التطور السلوكى للمراهتأثير  سرة ان لهامثل التغيرات فى تكوين بنية األ

 ثر بالظروف البيئية والمنزلية. أتعاطى المخدرات والجنوح واالنحراف تت
والتى تناولت عدة  1986النتائج مع نموذج موس وشيفر هذه  وفى ضوء النظريات اتفقت -5

عوامل مثل العوامل الديموجرافية والشخصية للفرد متضمنة العمر والجنس والحالة 
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ات الدينية وخبرات الفرد السابقة فى مواجهة االحداث االقتصادية واالجتماعية والمعتقد
وعوامل تتعلق بطبيعة الحدث مثل الظروف الطبيعية كالزلزال والسياسية كالحروب ومدة 

 هحتمالية توقع الفرد للحدث من عدموقوع الحدث ومدى تعرض الفرد للحدث واثارة وا
ومدى تماسك اعية بين االفراد وعوامل تتعلق بالبيئة االجتماعية وتشمل العالقات االجتم

 .هالمجتمع وتعاون افراد
ان افراد عينة الحضر اعلى من افراد عينة الريف فى ضغوط الضوضاء  :الفرض الخامس

 والزحام وتلوث الهواء بفارق دال احصائيا.
 العالقة بين المهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية :(11جدول )

 معامل التحديد 60= ن معامل االرتباط المتغيرات
 % 10,24 .32 والمسئولية االجتماعية المهارات الوالدية

 ومن الجدول يتبين ما يلى:
بين المهارات الوالدية  0,05وجود معامل ارتباط موجب دال احصائيا عند مستوى  -1

جة دت در كلما ازدادت درجة المهارات الوالدية ازدا هئولية االجتماعية مما يدل على انوالمس
 مسئولية االجتماعية. ال

ما م %10,24ان معامل التحديد للعالقة بين المهارات الوالدية والمسئولية االجتماعية  -2
اقى الجتماعية وان بمن المسئولية ا %10,24 هسر ما مقدار يعنى ان المهارات الوالدية تف

 خرى.أعوامل  هالتباين تفسر 
ئولية ارات الوالدية والمسلوحظ وجود معامل ارتباط موجب دال احصائيا بين المه -3

ة سئوليكلما ازدادت درجة المهارات الوالدية ازدادت درجة الم هاالجتماعية مما يدل على ان
  االجتماعية.
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د والتى ترى وجو   (Rutstein. Sara Yorock, 2014)النتائج مع دراسةهذه  وقد اتفقت -4
ة دعم االسرى وان نتيجارتباط سلبى متوسط القوة بين الدعم الرسمى وغير الرسمى فى ال

الدعم غير الرسمى على الدعم الرسمى كانت مرتبطة بانخفاض مستويات الضغط االبوى 
 على الثالث جوانب وهى عالقة االب باالبن والضغط العام.

( والتى تناولت تعديل وبناء سلوك االطفال بهدف 2016وكذلك دراسة بطرس بطرس )
 طفل فى المواقف المختلفة باعطائهم الوسائل التىتغيير السلوك الظاهرى الذى يصدرعن ال

تمكنهم من التحكم بهذة السلوك بطرق منهجية حتى يمكن التكيف مع المجتمع واالهل بشكل 
 ايجابى وكذلك معالجة السلوك غير المناسب. 

النتائج مع نموذج كوكس ومكاى التى ترى ان الضغط هذه  وفى ضوء النظريات اتفقت
سية وهو ظاهرة مدركة فى العمليات النف هدينامى للتفاعل بين الشخص وبيئتلجزء من النظام ا

 مقدار العواقبعليه أو  على التغلب همعرفى للفرد للموقف الضاغط وقدرتومقدار تقييم ال
 المنبثقة عن الفشل فى مواجهة الضغط. 

ينة فراد عوجود فارق دال احصائيا فى درجات المسئولية االجتماعية بين ا :الفرض السادس
الريف وافراد عينة الحضر لصالح افراد عينة الريف مما يدل على وجود فروق جوهرية بين 

 مجموعتى الدراسة وان عينة الريف اكثر شعورا بالمسئولية االجتماعية من عينة الحضر.
 العالقة بين الضغوط البيئية والمسئولية االجتماعية :(12جدول )

 معامل التحديد 60 = ن معامل االرتباط المتغيرات
 % 4,41 .21 الضغوط البيئية المهارات الوالدية
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 :ومن الجدول السابق يتبين
 ن عدم وجود ارتباط دال احصائيا بين الضغوط البيئية والمسئولية االجتماعية ويتبين ا

 %4,41 همما يدل على ان الضغوط البيئية تفسرما مقدار  %4,41معامل تحديد العالقة 
 ن فى درجات المسئولية االجتماعية.من التباي

  .لوحظ عدم وجود ارتباط دال احصائيا بين الضغوط البيئية والمسئولية االجتماعية 
 ثر الى معرفة دور وا ( والتى هدفت2015النتائج مع دراسة نجالء شحيبر )هذه  وقد اتفقت

احل اعى فى المر العوامل االجتماعية والبيئية فى تحديد سلوك االطفال من جهة العمل الجم
فسية العمرية التى تتميز بقابلية النمو فى النواحى الجسمية والعقلية واالجتماعية والن

 والتعليمية لدى االطفال. 
ل والتى تناولت البيئة المشيدة واثرها فى سلوك االطفا 2014وكذلك دراسة محمود حسن 

ة تشكل سلوك االطفال بطريق حيث وجد ان العالقة بين البيئة المشيدة والحالة االجتماعية
 تنسجم مع التصميم المعيارى فيها. 

ثير أسباب وتأر التى تناولت النتائج مع نظرية كوبهذه  وفى ضوء النظريات اتفقت
 تشكلأو  ن بيئة الفرد هى مصدر الضغوط اذ انها تهدد احتياجات الفردأالضغط على الفرد و 

تخدام بعض االستراتيجيات للتوافق مع خطر على حياتة فيشعر بحالة الضغط ويحاول اس
 الموقف. 

 اعية عدم وجود ارتباط دال احصائيا بين الضغوط البيئية والمسئولية االجتمالفرض السادس: 
اوضحت نتائج الدراسة اثر الضغوط البيئية على المهارات الوالدية  مناقشة النتائج:

وكانت فى صالح  ة فى الريف والحضروالمسئولية االجتماعية على المراهقين من عينتى الدراس
 عينة الدراسة من اطفال الريف وبذلك تمت االجابة على التساؤل الرئيسى للدراسة ومعرفة

الضغوط البيئية على المهارات الوالدية وعلى المسئولية االجتماعية ومن ثم على تأثير 
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القة بين الضغوط البيئية المراهقين الحقا واستطاعت االجابة على تساؤالت الدراسة ومعرفة الع
والمهارات الوالدية لدى المراهقين ومعرفة العالقة بين الضغوط البيئية والمسئولية االجتماعية 

لى إئولية االجتماعية لدى المراهقين لدى المراهقين ومعرفة العالقة بين المهارات الوالدية والمس
فى المهارات الوالدية وكذلك  جانب التعرف على الفروق بين المراهقين فى الريف والحضر

معرفة الفروق بين المراهقين فى الريف والحضر فى المسئولية االجتماعية ومعرفة الفروق بين 
 .المراهقين فى الريف والحضر فى الضغوط البيئية

 

 توصيات البحث
 ل االمثل للمسئولية االجتماعيةعمل ندوات ومحاضرات تساعد الوالدين على تقديم الشك 

ثر الضغوط البيئة ونشر الوعى االجتماعى بما يعود على أفى محاولة لتقليل  سرهمأل
 المراهقين بالفائدة. 

 ن والديعمل متابعات نفسية واجتماعية لالطفال فى المدارس للتعرف على مقدار مراعاة ال
 عليهم مقدار اثر الضغوط البيئية ةسرهم ومعرفأ هاطفالهم وتجا هللمسئولية االجتماعية تجا

 اشراكهم فى محاوالت عالج المشكلة والتخلص منها من خالل االستفادة بارائهم.و 
 ع نشر التوعية باهمية الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص من الضغوط البيئة وتجنبها م

 سر.طفال واألثر ذلك على األأرار الناتجة عن الضغوط البيئية و نشر توعية باالض
  معالجتهم الضغوط البيئية و تأثير  د الواقعيين تحتفراماكن وخدمات خاصة باألأتخصيص

 ساليب علمية.أمن الضغوط بطرق حديثة و 
 وتشمل الحفاظ على الموارد وعدم االسراف فى  هعاليمدينهم وت ئسر مبادتعليم األ

حفاظ دى الى تقليل الضغوط البيئية ومن ثم الؤ استغاللها بصور خاطئة بما يأو  استغاللها
 سر.األ هجتماعية والواجبات تجاات االعلى المسئولي
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 ها وضع اولويات للبحوث لزيادة االهتمام بدراسات الضغوط البيئية وافضل الطرق لمواجهت
 وتقديمها للجهات المختصة ليتم بحثها والعمل بها.

 ة نشر احصاءات مستمرة حول مستوى الضغوط البيئية التى يتعرض لها االفراد داخل الدول
 الضغوط مستخدمين االستبيانات.هذه  التراجع فى مواجهةأو  وابراز مقدار التقدم
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ABSTRACT 

Environmental stress is a concept that refers to those physical and 

psychological effects that fall on a person, either for natural causes such 

as disasters, floods and earthquakes, or for reasons due to the 

individual’s depletion of the environment’s resources without taking 

into account the consequences of that, such as pollution, which 

negatively affects the individual, whether in the form of physical 

diseases or nervous and psychological tensions that affect On the 

performance and responsibilities of the individual within the 

community. The current study aimed to know the impact of 

environmental pressures on parenting skills and social responsibility 

and to apply this to a sample of male and female adolescents in rural 

and urban areas. Environmental), (Scale of Parenting Skills) and (Scale 

of Social Responsibility) on students in public schools. 
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The study reached some results, the most important of which was 

the presence of statistically significant differences in parenting skills in 

favor of the rural sample, as well as the absence of a statistically 

significant relationship between environmental stresses and social 

responsibility. The study also came out with a set of recommendations, 

the most important of which are seminars and lectures that help parents 

provide the optimal form of social responsibility for their families and 

psychological and social follow-ups for children in schools to know the 

extent of parents’ consideration of social responsibility towards their 

children and their families and to spread awareness of the importance of 

preserving the environment and how to get rid of environmental 

pressures Avoiding it while spreading awareness of the damages 

resulting from environmental pressures and its impact on children and 

families, and allocating places and services for real individuals under 

the influence of environmental pressures and treating them from 

pressures using modern and scientific methods. 


