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 المستخلص
الجوانب النفسية واالجتماعية المرتبطة باالطفال المشاغبين  دراسةنطالقا من أهمية ا

وخاصة في التعامل مع المشكالت السلوكية لديهم فقد هدفت الدراسة  بمرحلة التعليم االساسي
في ثالث مدارس  التعليم االساسيعند أطفال مرحلة مشاغبة الالى التعرف على أسباب سلوك 

 01 - 6والذين تراوحت أعمارهم ما بين  القاهرة وأخري مدارس خاصةحكومية في محافظة 
سنة؛ ألن هذه المرحلة العمرية من الطفولة هي من أكثر الفئات التي تعاني من مشكالت 

 .عدوانية في السلوك
ال فمقياس سلوك المشاغبة لالطنوعي من خالل استخدام المنهج ال حثوناستخدم البا

طفال يمثلون مختلف المستويات االجتماعية  611علي عينة قوامها  بمرحلة التعليم االساسي
 .نظريات الطفولة والسلوك العدواني واالقتصادية والنوعية من الذكور واالناث وتفسير كل من

اب السلوك العدواني عند األطفال من وجهة هذه الدراسة عملت على تطوير فهم عميق ألسب
، والتي كان لها التفاعل مع البناءات االجتماعيةنظرهم ومن خالل خبراتهم وتجاربهم في 

وفقآ الكبرى والصغرى، ككيانات فاعلة . تأثيرات مختلفة على إثارة السلوك العدواني لديهم
فال حول أسباب السلوك العدواني لنتائج الدراسة، تبين ان وجهات نظر األط ياونشطة اجتماع

ت أثر كان من الواضح أن وسائل تربية الطفل غير الفعالة . لديهم هي قضية معقدة ومتشابكة
 . في إثارة سلوكيات عدائية مختلفة عند األطفال مجتمع الدراسة

 .مقياس المشاغبة: داة المستخدمةاأل
 

 مقدمةال
مستوى الدول أو الباحثين أو العاملين في  بدأ االهتمام العالمي بظاهرة العنف سواء على

المجال السلوكي والتربوي أو على مستوى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في اآلونة 
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األخيرة متزايد وذلك نتيجة لتطور الوعي النفسي واالجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة وضرورة 
وجسديا واجتماعيا لما نفسيا ا سليما توفير المناخ النفسي والتربوي المناسب لنمو األطفال نمو 

تعد مرحلة التعليم االساسي . واضح علي شخصية الطفل في المستقبل أثرلهذه المرحلة من 
مرحلة الكتمال النمو الجسدي والعقلي للطالب لذلك تحتـاج هذه المرحلة إلى معاملة خاصة 

 (اللفظي والفعلي والجسدي)وتكون مظاهر العنف ( مرحلة المراهقة)في هذه المرحلة   للتلميذ
ذات تأثير كبير على المراهق في تكوينه وفي بناء شخصيته كما تهدف الي التعرف علي 

( عشوائيات –مناطق راقية )بعض التغيرات كمجال مكاني للمدارس  هالدور الذي تلعب
قيقة العدوان البشري ح. تعليم االب واالم، المرحلة العمرية ى، مستو واالختالط في المدارس

االنسان منذ االزل والخلق االول من أيام قابيل وهابيل واثارة المتاعب والشغب  هة يعرفحاتم
 (9 - 3، ص 0791 ،أنتوني ستور) .بداية طريق العدوان

االنساني  اعي الرئيسي والدعامة االولي لضبط السلوكمكما أن االسرة هي النسق االجت
 همن خاللها يكتب االنسان انسانيتف هفي حيات االنسان أول درس هواالطار الذي يلتقي في

ويتحول من كائن بيولوجي الي كائن اجتماعي يتعايش في انسجام مع االخرين وفقا للقيم 
 (1، ص0728، سناء خولي. )والمعايير السائدة في محيطة

ير مرغوبة وعنيفة فى بعض سلوك عدوانى يشتمل على أفعال سلبية وغ" المشاغبة"أن 
بمعنى انه ليس مقصورا على فترة  ،نمط سلوكى متكرر عبر الزمن" اغبةالمش"ن ، ااالحيان

 .زمنية معينة
أطفالها سلوك عدواني تتعرض لالنتقاد الشديد من اآلخرين  أحدفاألسرة التي يصدر من 

على أساس أن هذا السلوك مرجعه ضعف التقويم التربوي وانعدام الحزم في التعامل ومن ثم 
عالء الدين ) .ة واضحة في عدم القدرة على السيطرة على مثل هذا السلوكفمسؤولية األسر 

 ( 29ص : 8112فرغلى، 
وترى الباحثة مما سبق ان هناك ارتباط وتداخل شديد بين سلوك المشاغبة والعنف 
والعدوان فى المدارس حيث أنه عند دراسة سلوك المشاغبة من الضرورى أن تدرس معه سلوك 

المدارس وذلك لتداخلهم فى المعنى ولترابطتهم والنهم فى النهاية يسببون  العدوان والعنف فى
مشكلة كبيرة فى المجتمع لذلك تحدثت الباحثة فى هذه الدراسة عن سلوك المشاغبة فى 
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المدارس وكذلك سلوك العدوان وسلوك العنف فى المدارس وعن العوامل المؤدية الى كل منهم 
م وذلك لتوضيح الفرق بينهم واوجه االتفاق بين كال منهم وعن انواعهم وكل كما يتعلق به

 .فى المدارس( المشاغبة –العدوان  –العنف )
 

 مشكلة الدراسة
من االم ، بداية ستدعى وقفة جادة من كل المسئولينيمثل شغب التالميذ ظاهرة خطيرة ت

غير لمناهج الدراسية ، ومرورا باوال وانتهاء بالمؤسسات التعليمية، وصالالهية الى االب الغائب
، حيث ان الشغب فى من المشكالت التى تواجه المدرسة ، فالشغب فى المدارسالمالئمة

المدارس مصدر شكوى مستمرة من التربويين بكل ما يمتلكون من خبرة يحاولون عالج هذه 
، بحاالت الشغهمها اتساع نطاق دائرة أ، لعل يصطدمون بعوائق كثيرة الظاهرة لكنهم كثيرا ما

عبد اهلل ) .ول على المدرس بل واالعتداء عليهففى المدارس قد يصل االمر احيانا الى التطا
 (0776 خرون،آو  ابو لبده

ين التالميذ خاصة ى االنماط السلوكية التى تنتشر بأحدوتعد ظاهرة الشغب فى المدارس 
. بين الطالبات ايضا ر هو انتشارها، االمر الذى يزيد االعجاب واالستغراب اكثالمراهقين منهم

م مع العمليات النمائية وما تفعله المشاغبة فى أى سن تحدث فيه هو التداخل والتصاد
ن بوعى متنامى بأنه جزء من ، يمرو لالطفال طريق ممهد خالل المراهقة، فإذا كان الطبيعية

وبالتالى  ،الى خارج هذا المحيط ، وتستبعدهم وتدفعهم كأفرادمجتمع، اال ان المشاغبة تعزلهم
فمن المهم ان نتعرف على سلوك المشاغبة ونتعلم كيفية التعامل مع هذا السلوك ومن هنا اتت 

 (37ص:  8119، جينى كيث سوليفان، مارى).  اهمية دراسة هذا السلوك
فإذا لم يلق الطفل المعاملة التربوية الحسنة فى المدرسة ويستوعب المناهج المتطورة ،فإن 

، ويخلق شل والتقاعس نحو التحصيل العلمى، ويحل السأم والضيق فى نفسهفحياته يصيبها ال
، ونظرا بة له صورة قائمة للحياة البشريةعالقات عدوانية سواء مع اقرانه ام مع المدرسين بالنس

 (1ص: 8112 ،رحمة جميل عبد اهلل) .لما يصاب به من احباط متكرر
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 تساؤالت الدراسة
جوانب االجتماعية والنفسية وراء الشغب المدرسي عند ال هي ما" :التساؤل الرئيسي
ولإلجابة عن هذا التساؤل الرئيسي ينبغي تناول التساؤالت  "؟االساسيطالب مرحلة التعليم 

 :الفرعية اآلتية
 ؟اسيما دور االعالم في زيادة الشغب أو الحد منه في مرحلة التعليم االس  .0
 ي لدي االطفال بمرحلة التعليم االساسي؟ما دور التنشئة األسرية في الشغب المدرس  .8
 ما دور البيئة المدرسية في الشغب المدرسي لدي تالميذ مرحلة التعليم االساسي؟   .3
 ما دور الجوانب  النفسية علي الشغب المدرسي لدي تالميذ مرحلة التعليم االساسي؟  .2
التعليم  ما دور المستوى االقتصادي لألسرة في الشغب المدرسي لدي تالميذ مرحلة .1

 االساسي؟ 
ما دور الجوانب االجتماعية لألسرة وتأثيرها علي الشغب المدرسي لدي تالميذ مرحلة   .6

 التعليم االساسي؟
رسي لدي تالميذ مرحلة التعليم ما دور المستوى التعليمي لألسرة في الشغب المد  .9

 ساسي؟ األ
 

 أهمية الدراسة
 :همية العلميةاأل
  ا نفسيا واجتماعيا تربويا لم يلق عناية كافية ومازال مستمرا تمثل الظاهرة المدروسة محور

 .ويحتاج الي تنظير من جانب الباحثين
  تهتم الدراسة بمعرفة الجوانب النفسية واالجتماعية والبيئية المرتبطة بسلوك المشاغب لدي

 .تالميذ مرحلة التعليم االساسي
  يمكن أن تؤدي الي التعرف علي تقديم المزيد من االسهامات واالضافات العلمية التي

غبة لدي تالميذ مرحلة التعليم الجوانب النفسية واالجتماعية التي تتعلق بسلوك المشا
 .ساسياأل
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 مكانية تحقيق الدراسة لبعض المعلومات التي تتعلق بسلوك الظاهرة المشاغبة بالمدارس إ
 .تحدد وصفا دقيقا لطبيعة الظاهرة والتي يمكن أن

 :قيةهمية التطبيألا
 وهذا يوجه دي تالميذ مرحلة التعليم االساسيتفيد في امكانية تحديد سلوك المشاغبة ل ،

المرشدين واالخصائيين النفسيين واالجتماعيين الي تصميم برنامج للتخفيف من حدة سلوك 
 .المشاغبة لدي تالميذ تلك المرحلة

 يل التالميذ المشاغبين امكانية مساعدة المختصين بعلم النفس واالجتماع في توجيه وتأه
، مما يساعد علي انجاز دروسهم سبة وااليجابية لمواجهه المشكالتوتوجيه الطرق المنا

 .وانجاز المقررات الدراسية وتوطيد عالقتهم باالخرين من الزمالء والمدرسين
  امكانية االستفادة من نتائج الدراسة من خالل ما يمكن أن تتوصل إليه من نتائج

المساعدة للحد من ظاهرة الشغب في مؤسستنا التربوية وخاصة المدارس وتوصيات في 
 .التابعة للدولة والمدارس الخاصة

 
 أهداف الدراسة

تحديد بعض المشكالت النفسيه واإلجتماعيه التى يعانى منها التالميذ المشاغبين فى  .0
 . مرحله التعليم األساسى وحجم انتشارها والعوامل المسببه لها

 .ة علي االطفال المشاغبين بمرحلة التعليم االساسيأثر التنشئة األسرية و معرفة دور  .8
التعرف علي الجوانب النفسية واالجتماعية المؤدية الي سلوك االطفال المشاغبين بمرحلة  .3

 .التعليم االساسي
دور المستوى االقتصادي لألسرة في سلوك االطفال المشاغبين بمرحلة التعليم  التعرف علي .2

 .االساسي
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 مف اهيم الدراسة
: الشغب .ارة الفتن واالضطرابث               تهييج الشر وا  : عنى الشغب لغوياي: Bullyمفهوم الشغب 
: ويقال. هيج الشر بينهم: شغب القوم، وعليهم، وفيهم، وبهم شغب شغبا. الجلبة والخصام

المعجم ) .حاد عن الطريق: شغب عن الطريق وغيرها. ث فتنة وجلبةأحد: شغب فالن
 (226، ص8112الوسيط، 

يعتبر مصطلح الشغب من ضمن اهم المصطلحات المناقشة فى االوساط واالبعاد 
او الثقافية او حتى ( نفسية)او سيكولوجية ( اجتماعية)المختلفة سواء كانت سوسيولوجية 
 .زيد من دافعية وجود هذه الظاهرةاالقتصادية كمسبب مساهم يخلق وي

لوكى من مظاهر التنفيس االنفعالى واالسقاط هو مظهر س" الشغب"والسلوك العدوانى 
نتيجة لما يعانيه الطفل من ازمات انفعالية جادة يميل بعض التالميذ الى سلوك التخريب نحو 

 (8116، عدنان احمد الفسفوس). االخرين
هو سلوك غير مقبول يتعامل به التلميذ أو الطفل مع : التعريف اإلجرائى لسلوك المشاغبة

، وهذا السلوك إما ان يكون لفظيا دف إيذائهم او ايقاع الضرر عليهمرين بهاآلخر او اآلخ
كالضرب او الركل او تدمير ممتلكاته او ممتلكات )او فعليا ( السب والكالم غير الالئق)

 (.اآلخرين
البيئة المدرسية فهى بيئة خارجية مضمونة بمعنى ان االنسان اقامها : البيئة المدرسية
نة وهى تضم عناصر عديدة مثل االبنية والمرافق المختلفة ووسائل الترفية لتحقيق اهداف معي

 (822، ص 0790ابن منظور . )وغيرها
توافق النفسى والتوافق تعنى الباحثة بالجوانب النفسية ال :التعريف اإلجرائى للمحددات النفسية

ومدى تأثيرها معاملة االب واالم للطالب )، حيث ان التوافق النفسى يتضح من االجتماعى
اما . (مدى رضا الطالب عن حياته –خضوع الطالب لتنفيذ اوامر المعلم  –النفسى عليه 

لجو النفسى الذى يعيش فيه الطالب والذى يتضح فيه من )التوافق االجتماعى فيتضح من 
 العالقة –نفسي او الجسدى تعرض الطالب لاليذاء ال –تفاهم االب واالم والعالقة السوية بينهم 

مشاركة الطالب فى االنشطة  –مدى حب الطالب لمعلميه والصدقائه  –االخوة واالخوات  بين
 .(سرته وارتباطه بهمامدى تقبل وحب الطالب للمدرسة وأل –واالحتفاالت المدرسية 
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د ر )مدرسة هى كلمة مشتقة من جذر ثالثى : تعريف المدرسة لغويا: تعريف المدرسة
وهناك نوعان من ( ة)مفعل( جذع/شكل)، على وزن التعليم ، الذى يتعلق بالتعلم او(س

الموسوعة ) .المدارس ومدرسة خاصة ومدرسة حكومية وهى التى تصرف وتهتم بها الحكومة
 (8116 الحرة ويكيبيديا،

  .مكان الدرس والعلم :المدرسة
برأى  و المفكرين او الباحثين تعتنق مذهبا معينا او تقولأجماعة من الفالسفة  :المدرسة
 ،المعجم الوسيط. )مدارس: الجمعو . و من مدرسة فالن على رايه ومذهبهه: ويقال. مشترك
8112) 

مرحلة التعليم  ) ىمرحلة التعليم االساسي وتشتمل علهي  :مرحلة التعليم االساسي
سنه كما حددتها وزارة التربية والتعليم أنها ( 01 - 6( )مرحلة التعليم االعدادي - االبتدائي

 .قاعدة التي ترتكز علي أعداد الناشئين للمراحل التاليةال
هي أولي المراحل التعليمية بعد دور الحضانة : جرائي لمرحلة التعليم االساسيالتعريف اإل

زامية وتنتهي بالشهادة سنه وهي مرحلة ال 01سنوات الي  6وهي المرحلة السنية لالطفال من 
وك المشاغبة بتلك المرحلة اسة الوصول الي مظاهر سل، وهي المرحلة التي تركز الدر االعدادية

 .السنية
مجموعة من العوامل ذات طابع اجتماعى مثل البيئة واالصدقاء : االجتماعية الجوانب

افراد المجتمع او هى  أحدوالمدرسة والحى وكلها عوامل تسهم فى تكوين الدافع والسلوك لدى 
  .لسائدة فى المجتمعت االجتماعية االتى تنشأ اساسا من العالقا

العوامل التى يتناولها مفهوم  :االجتماعية ويمكننا تعربف المفهوم االجرائي للجوانب
الدراسة اجرائيا وهى دور التنشئة االسرية ودور الرفاق والزمالء داخل المدرسة وخارجها ودور 

 .االجتماعى ودور المستوى التعليميالمستوى االقتصادى لالسرة ودور الوضع 
العدوان هو استجابة انفعالية متعلمة تتحول مع نمو : تعريف سيزر :لجوانب النفسيةا

الطفل وبخاصة في سنته الثانية إلى عدوان وظيفي الرتباطها ارتباطًا شرطيًا بإشباع 
 .الحاجات
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 سابقةالدراسات  ال
 :تناولت سلوك المشاغبه فى المدارسدراسات : المحور االول

بعنوان ظاهرة الشغب فى المدارس االعداديه بمحافظه  :(2005)حافظ هيمان عبدإدراسة 
 .الغربيه وسبل عالجها فى ضوء الفكر االسالمى والفكر التربوى الحديث

لى التعرف على الدوافع التى تودى الى ظاهرة الشغب فى المدارس ة إهدفت الدراس
 .نظر المعلمينعلميه من وجهه ها على العمليه التأثر والسلوكيات المعبرة عن ذلك و 

بمحافظه الغربيه مجتمع  ةالدراس ةعينـوقد تم اختيار . المنهج الوصفى ةاستخدمت الدراس
عشوائيه من معلمى ومعلمات المرحله  عينةتم اختيار ( 08097) ويبلغ عددهم الدراسة

من  %21استجاب منهم ، معلما ومعلمه 911 عينةاالعداديه بمحافظه الغربيه وقد بلغ حجم ال
 .علمين والمعلماتالم

 :شيوع الشغب فى المدارس االعداديهـ من الدوافع التى تودى الى :ةنتائج الدراس
التنشئه الجتماعيه  ،التدليل ،انشغال الوالدين عن التلميذ: االسباب االجتماعيه واالقتصاديه .0

 .قليد لزمالئه وتاثير رفقاء السوءالعقاب البدنى غلبه القيم الروحيه ت، الخاطئه
غياب الحوار ، غياب دور المعلم القدوة،زيادة كثافه الفصول : سباب التربويهاأل .8

 .ئعجز المدرسه عن القيام بوظائفها االساسيه المتمثله فى تربيه وتعليم النش ،الديمقراطى
 ،المسلسالت االجنبيه، عرض االعالم الفكار التى تتالءم مع ثقافتنا: الدوافع االعالميه .3

انتشار القنوات الفضائيه وما تبثه  ،للتحقيقات التى تجرى مع المدرسيننشر وسائل االعالم 
 . من سلوكيات تخالف ثقافتنا وقيمنا االسالميه

عدم اشباع التلميذ لحاجاته ، األسريةالخالفات  بالضغوط النفسيه بسب :الدوافع النفسيه .2
، لشخصيهالملل وضعف ا، المراهقه ةرحلمطبيعه التغيرات التى تحدث فى ، النفسيه

 .الحباط نتيجه عجزة عن اثبات ذاتهالعدوانيه من جانب التلميذ با
غبه بعنوان بعض المتغيرات المرتبطه بسلوك المشا( 2002)دراسة محمد كمال ابو الفتوح

مدى انتشار المشاغبه والسلوكيات التى  ةمعرفل الدراسةهدفت  .ةلدى تالميذ المرحله الثانوي
من تالميذ  ةطالب وطالب 811تمثلت فى : ةالدراس ةعين .متغيراتتتضمنها وعالقتها ببعض ال

 .استخدام الباحث المنهج الوصفى: الدراسةمنهج  .ةالمرحله الثانوي
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ناث غبه فى الذكور مرتفعه عنها فى اإلان نسبه سلوك المشا الدراسةكشفت : الدراسةنتائج 
 .ناثكثر ممارسه للمشاغبه من اإلأذكور ن الأي أ
  .التربيه والتعليم فى سلوك التلميذ االيجابى أثربعنوان ( 2002)اهلل محمد على  عبد ةدراس

سباب المشكالت السلوكيه للتالميذ والتوصل الى حلول وبما ان أ ةمعرفل الدراسةهدفت 
لوك ان تتعامل مع الطالب اصحاب الس ةالمشكالت السلوكيه لدى التالميذ يجب على المدرس

الته تحدد ميوله واهدافه ومشك ةتحليلي ةالطالب العدوانى دراس ةراسد :تىالعدوانى وفق اآل
على اشباع رغبته العدوانيه فى نفاذ طاقته فى  هتشجيع .ةالشخصيه فى المنزل والمدرس

الرياضه البدنيه او تمثيل الروايات الصاخبه والمناسبه الدراسيه الحرة واالكثار من اشتراكه فى 
معلم والطالب اللعدوانى انشاء عالقات طيبه بين ال .ت والكشافهاريع المدرسيه والرحالالمش

 .اتباع النظام والتمسك بالقوانين حيث يدفعه ذلك الى همر أوولى 
االليكسيثميا فى عالقتها بسلوك المشاغبه  بعنوان( 2055)محمد شعبان احمد محمد  ةدراس
 .ممن مراحل تعليميه مختلفه كليه التربيه جامعه الفيو  عينةلدى 

 عينةوسلوك المشاغبه لدى التعرف على العالقه بين االليكسيثيميا  الدراسةهدفت 
، والتعرف على اتجاة الفروق الفرديه بين المراحل التعليميه الثالث فى الليكسيثيميا الدراسة

 - االرتباطيه) الدراسة ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفى :الدراسةمنهج  .وسلوك المشاغبه
ين من ثالث مراحل تعليميه من المراهق عينةمن  الدراسة عينةتتحدد  :ةالدراس عينة .(القارنه
، (اعداد الباحث( )ب.أ)مقياس االليكسيثيميا لدى المراهقين الصورة  :الدراسة أدوات. مختلفه

 ( اعداد الباحث( )ب.أ)مقياس سلوك المشاغبه لدى المراهقين الصورة 
ط درجات د فروق بيبن درجات الذكور ومتوسيوج نه الألى إ الدراسةتوصلت : الدراسةنتائج 

ناث سط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلوجود فروق داله بين متو  ناث فى االليكسيثيميا،اإل
 ةاالعدادي) ةمراحل التعليم الثالثوجود فروق بين  الذكور، ةعينه اغبه فى اتجافى سلوك المش

 .ةالثانوي ةالمرحل هاتجايا فى ثيمفى االليكسي( ةالجامع – ةالثانوي –
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 :درسات تناولت سيكولوجيه العدوان فى المدارس :انىثالمحور ال
التعليم  ةطفال مرحلأبعنوان عدوان  :(2002)حمدأاسة اشجان عبد الهادى السيد در 
 .ةفى ضوء بعض المتغيرات االجتماعي يساساأل

التعليم  ةرحلوان اطفال مالكشف عن دور المتغيرات االجتماعيه فى عد الدراسةهدفت 
عدوان طبقا للمتغيرات والوقوف على طبيعه الفروق بين الجنسين فى ال ساسى من الجنسين،األ

 ةسر السويبناء األأتلميذ وتلميذة من  281حثه اختارت البا :الدراسة عينة. االجتماعيه
 ةسر سويأعه مجمو : ت الباحثه بتقسيمهم الى مجموعتينوقام عينةوالمفككه طبقا لشروط ال

 (.801)سر مفككه ذكور واناث بلغ حجمها أومجموعه ( 801)ناث بلغ حجمها ا  و 
عن وجود عالقه ارتباطيه بين اساليب التنشئه االجتماعيه  الدراسةنتائج  أسفرت :الدراسةنتائج 

 ،بناء من الجنسين فى كال المجموعتينت االجتماعيه والسلوك العدوانى ألالمتغيرا أحدالوالديه ك
 أحدخل االسرة كاعن وجود عالقه ارتباطيه بين العالقات د الدراسةنتائج  أسفرتكما 

 .مجموعتينالمتغيرات االجتماعيه والسلوك العدوانى البناء من الجنسين فى كال ال
درسات تناولت العنف فى المدرسه وهو شكل من اشكال  :المحور الثالث

 :الشغب المدرسى
 .المناخ المدرسى على عنف التالميذ أثر بعنوان ,p.w،Kozi( 5992)كوزىدراسة 

جريت أ :الدراسة عينة .المناخ المدرسى على عنف التالميذ أثرمعرفه ل الدراسةهدفت 
: الدراسة أدوات ،المنهج الوصفى :الدراسةمنهج ، الثانويةتلميذا بالمدارس ( 211)على  الدراسة

  .االستبيان
عن  ةمال العنف الطالبى بالمدارس ناتجلى ان معظم اعع الدراسةظهرت أوقد  :الدراسةنتائج 

ولهذا فقد  ،داخل وخارج المدارس المناخ السيى الذى ينعكس بصورة سلبيه على التالميذ
لتحقيق  ةنشطأوما تتضمنها من برامج و  ةرسيالمد ةبالعمل على تعدلى البيئ الدراسةاوصت 

 .للتالميذ يالسلوك االيجاب
  .بعنوان عنف المدارس من منظور علماء النفس(: 5992)خرونآدراسة ايدين و 
تم  :الدراسة عينة. نف المدارس من منظور علماء النفسلتعرف على عل الدراسةوهدفت 

بالسلوك تلميذا من الذين يعانون من صراعات نفسيه ويتسمون ( 881)على  الدراسةاجراء 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 397 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

 أدوات .ن المنهج الوصفىاستخدام الباحثو  :الدراسةمنهج . العنيف الناشى عن الصراع
قام الباحثون باعداد استبانه مكونه من مجموعه من العبارات تقيس الهدف التى : الدراسة
 .الدراسةوضعته 
كهم العنيف داخل ان الصراعات النفسيه انعكاسا على سلو  الدراسةكدت نتائج ـأ: الدراسةنتائج 

ه لى عالقه نفسيإهم واالفتقار سر أ نف نابع من عدم رضا التالميذ معن العأوخارج المدارس و 
مع  ةبالعمل المدرسى والعالقات الطيب نهم ال يستمتعونأباء باالضافه الى جديدة مع اآل

 .المدرسين
بعنوان عالقه الضغوط النفسيه بسلوك العنف لدى تالميذ (: 5992)دراسة نوجورا 

العنف لدى تالميذ بسلوك  الكشف عن العالقه الضغوط النفسيه الدراسةهدفت  .المدارس
ذ الذين تلميذا بعدة مدارس للتالمي(  381) الدراسة عينةتضمنت : الدراسة عينة. المدارس

 .يعانون من ضغوط نفسيه
اكدت النتائج االرتباط القوى بين الضغوط النفسيهال واالجتماعيه التى تجبر  :الدراسةنتائج 

 .اسيهفى البيئه االجتماعيه والدر  االبناء على سلوك العنف
واالجتماعيه المساهمه فى  األسريةبعنوان عن العوامل (: 5991)دراسة سوزورد وفريدمان

واالجتماعيه المساهمه فى عنف  األسريةالكشف عن العوامل  الدراسةهدفت  .عنف الشباب
على  الدراسةوقد اجريت : الدراسة عينة. ةميذ وتلميذات المدارس الثانويالشباب لبعض تال

  .تلميذا وتلميذة( 911) عينة اشتملت
ان سوء التنشئه والتفكك االسرى من العوامل  الدراسةوقد اوضحت نتائج هذة : الدراسةنتائج 

ولهذا فقد اوصت  ،ممارسه العنف داخل وخارج المدارسالتى تدفع باالبناء الى االنقياد و 
ميذ السلوك السوى هى بما ان المواقف االيجابيه التى تقدمها المدارس نحو تعليم التال الدراسة

 .حل للمشكله
 أحدقدان فبعنوان العنف المدرسى عند االطفال وعالقته ب :(2055)فاطمه كامل محمد ةدراس

 ،عنف المدرسى وفقدان أحد الوالدينبين ال ةالتعرف على العالق الدراسةهدفت و  .الوالدين
 . الوالدين فقدان أحد ةوالجنس وحالحصائيه تبعا لمتغيرات العمر والفروق اإل
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تلميذا وتلميذة فى رياض االطفال والمدارس ( 3816)يشمل مجتمع البحث : الدراسة عينة
 :الدراسةمنهج  .مقياس العنف عند االطفال: الدراسة دواتأ .الكرخ/ االبتدائيه لمدينه بغداد 

 .الوصفى ،المقارن
لدى  الوالدين ويكون أحدتوصلت الى ان العنف عند االطفال له عالقه بفقدان  :الدراسةنتائج 

الذكور اعلى من الذى  ة يكون العنف عندأحدضمن المرحله الو  ،الذكور اعلى منه لدى االناث
من  علىأالوالدين  أحدة يكون العنف لدى االطفال الفاقدين أحدضمن المرحله الو  ،عند االناث

ايد مع تقدم عمر لعنف فى تز ة يكون احداضمن المرحله الو  ،الذى لم يفقدوا أحد الوالدين
 .الطفل

 

 طار النظري للدراسةاإل
إن السمات الشخصية عند األطفال عديدة  :سية واالجتماعية والبيئية للسلوكالمحددات النف

ومتنوعة قد يكون سببها راجع إلى عوامل عديدة قد تكون راجعة إلى عوامل وراثية وقد تكون 
( الخ 111نفسية ـ عوامل اجتماعية  املعو )راجعة إلى عوامل بيئية أو عوامل خارجية مثل 

ولكن ترى الباحثة في . والتي من خاللها تؤثر على شخصية الطفل منذ مرحلة طفولته المبكرة
، العناد، العدوان)دراستها الحالية أنها تأخذ بعض السمات الشخصية عند األطفال مثل 

ولكن لم تكن . ألطفالوتعرضهم بشكل نظري يوضح مدى ظهور هذه السمات عند ا( نطواءاإل
واألفعال التي تدل على بالشكل المرضى الغير سوى بل تأخذهم بتحديد بعض السلوكيات 

لمشاغبة بالسلوك العدوانى والعنف، فإن أما عن عالقة سلوك ا. هذه السمة هلدي هالطفل بأن
على ، فكل عنف يحتوى بداخله ينة من العدوان وبينه وبين العنفة هعالمشاغبة هى جر 

، كما ان المشاغبة تتضمن بعض من الجوانب البدنية او النفسية فى حين ان العنف مشاغبة
 . ول ولكنه قد يؤدى الى اضرار نفسية ناتجة عنهلى الجوانب البدنية فى المقام األيحتوى ع
هو  (Bulling in School)لى مصطلح المشاغبة فى المدارس إشار أول من أو 

بحاث ، ولكن االهتمام باجراء األم0792وكان ذلك فى عام  Olweusدان أولويس النرويجى 
، ففى اً ال منذ وقت قريب جدإالم لم يتم حول سلوك المشاغبة داخل المدارس على مستوى الع

 Dogeدوجى سلوك المشاغبة بين التالميذ هو  ول من تحدث عنأالواليات المتحدة كان 
ى البحوث عن المشاغبة بين االقران فى م ، وفى بريطانيا كانت اول0771وكان ذلك فى عام 
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طالب المدارس بصفة عامة ، فلقد  م ، فسلوك المشاغبة منتشر بين0773المدرسة عام 
ية ويصل الى ذروته فى ن سلوك المشاغبة يزداد فى المرحلة االبتدائأوضحت الدراسات أ

 .والثانوية( المتوسطة)عدادية المرحلة اإل
نه ال توجد أال إدة بالمدارس فى البلدان العربية ة موجو ن مشكلة المشاغبأوعلى الرغم 

ن أ، وحيث فى موضوع المشاغبة –علم الباحثة على حد  –و دراسات عربية أمؤلفات 
المشاغبة ظاهرة خفية ال يمكن اكتشافها بسهولة ولذلك غالبا ما يكون االباء والمعلمون غير 

طفال ، واألضيق الحدودألظاهرة فى هذه ام عن طفالهأين بمشكلة المشاغبة ويتحدثون مع واع
ن يفعلوا ذلك أ، وقد ينتظرون فترة طويلة قبل ورهم ال يخبرون الكبار بمشكالتهمالضحايا بد

والعتقادهم ان ن يقدموا المساعدة أن الكبار يمكن أشعورهم بالخزى ولقلة ثقتههم فى  بسبب
، مارى، جينى كيث سوليفان) .قرانن مضايقات اإلن يعرضهم لمزيد مأتدخل الكبار يمكن 

 (01ص: 8119
نحاء العالم أاسعة االنتشار فى المدارس بجميع مشكلة و  Bullyingتعتبر المشاغبة 

ن يتعلموا فى بيئة أ، فمن حق التالميذ سلبية على المناخ العام للمدرسة ارآثوهى ظاهرة لها 
على ان لكل طفل الحق فى  كده ميثاق االمم المتحدة لحقوق الطفلأ، وهذا ما أمنه دون خوف

، ورغم ان القائمين على ادارة النظام التعليمي التعليم، وان من حق كل طفل ان يكون امنا
، اال ان نسبة كبيرة من تالميذ المدارس يكونون منهآما توفير بيئة مدرسية جيدة و يحاولون دائ

اصات االولى ولقد كانت االهتمامات االه (Peer Bullying)ضحايا مشاغبة االقران 
وشاع استخدام هذا   (Mobbing)بة تتم دراسته تحت مصطلح الصعلكةلمصطلح المشاغ
بمضايقة وايذاء ( مجموعة)خص كثر من شألبلدان االسكندنافية ويعنى قيام المصطلح فى ا

ن أ، فى حين ارسة بعض السلوكيات السلبية عليهخر ايذاءا متكرر وذلك بممأشخص 
يستخدم فى وصف جميع المشكالت التى تقع بين  (Peer Abuse)مصطلح اساءة االقران 
 .ضحية/ شخصين هما مشاغب 

التأثير فى تربية الطفل  والمدرسة هي المؤسسة االجتماعية الثانية بعد البيت من حيث
ن أمهمة وصقل الذهان االطفال ، حيث هميتها لما تقوم به من عملية تربوية أ، وتعود ورعايته
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للتعامل معهم  ة ان تستقبل االطفال فى سن مبرة فتكون بذلك المحطة االولىوظيفتها الطبيعي
، ومراقبة شاملة يمكنها من فى موقع استراتيجى تربوى وتعليمي، مما يضعها بعد االسرة مباشرة

 .اكتشاف قدرات االبناء واكتشاف الميول السلبية وااليجابية فى شخصياتهم
ية الحسنة فى المدرسة ويستوعب المناهج المتطورة ،فإن فإذا لم يلق الطفل المعاملة التربو 

، ويخلق لمى، ويحل السأم والضيق فى نفسهحياته يصيبها الفشل والتقاعس نحو التحصيل الع
ا ، ونظر بة له صورة قائمة للحياة البشريةعالقات عدوانية سواء مع اقرانه ام مع المدرسين بالنس

 (1ص: 8112 ،ميل عبد اهللرحمة ج. )لما يصاب به من احباط متكرر
، وهى ظاهرة فى المدارس فى جميع انحاء العالمتعتبر المشاغبة مشكلة واسعة االنتشار 

، فمن حق التالميذ ان يتعلموا فى بيئة آمنة دون لسلبية على المناخ العام للمدرسةثارها اآلها 
صائيون بذل الشغب فى المدارس من المشكالت التى تواجه المدرسة ويحاول االخ. خوف

مارى كالرى . )جهودهم من اجل التغلب على هذه المشكلة واقتالعها من جذورها فى المدارس
 (8119وآخرون، 

يعد مقتصرا على مدارس فالشغب فى المدارس مصدر شكوى مستمرة من التربويين فلم 
، التربويين بكل ما يمتلكون من دارس الفتيات ايضانما صار حالة يومية داخل ما  التالميذ و 

خبرة يحاولون عالج هذه الظاهرة لكنهم كثيرا ما يصطدمون بعوائق كثيرة ، لعل اهميتها اتساع 
نطاق دائرة حاالت الشغب فى مدارس التالميذ قد يصل االمر احيانا الى التطاول على 

يا او لفظ والعدوان هو سلوك يصدر من شخص تجاه شخص اخر او نحو الذات .المدارس
، يترتب عليه اذى بدنى او نفسى او مادى بدنيا او ايجابيا او سلبيا، مباشرا او غير مباشرا

بصورة متعمدة بالطرف االخر وبهذا فالعدوان اكثر عمومية من العنف فهو يتضمن جانبين 
لفظى وبدنى وكذلك قد يكون ايجابيا او سلبيا ، فى حين ان العنف يقتصر على االعتداء 

 ىومن خالل ما سبق ير ( 03ص  :8119جينى ، كيث سوليفان، مارى. )على االخر دنىالب
أن األسرة هي أساس تشكيل شخصية الطفل وان سمات الوالدين تنعكس على الطفل  الباحثون

ونلقي مزيد من الضوء عن بعض السمات . وتشكل سماته الشخصية كما رآها في والديه
 . الشخصية المحددة في الدراسة
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 الدراسة  أدواتنهج و م
، حيث لمحافظة القاهرة ثالثجراء الدراسة الميدانية بمنطقة التجمع الإتم : المجال المكانى

، ويحدها شماال كم 205128شرقية لنهر النيل بطول تقع محافظة القاهرة على الضفة ال
حيث  .، ومن الشرق محافظة السويس و حلوانرقية وجنوبا وغربا محافظة الجيزةمحافظة الش

 .ساسية على االطفال بمرحلة التعليم األتم تطبيق المقاييس الخاصة بالدراس
 8106/8109الدراسي الثاني لعام  استغرقت هذه الدراسة حوالى الفصل: المجال الزمنى

 :ومرت بالمراحل التالية 8109/8102والفصل الدراسي االول لعام 
من الدراسات السابقة التى تناولت موضوع  والتى تم فيها االطالع على عدد: ولىالمرحلة األ

 .الدراسة ووضع االطار النظرى الذى فسر ظاهرة سلوك الشغب والنظريات الموجهة للدراسة
الخبراء وعمل تقنين للدراسة وعرض المقاييس على المحكمين و  أدواتاعداد : المرحلة الثانية
 .المقاييس( صدق، ثبات)لالختبارات 
 .ات وتحليل النتائج ووضع التوصياتيغ البيانتفر : ةثالثالمرحلة ال

بمنطقة  ( مرحلة التعليم االساسي )تم اختيار عينة عشوائية طبقية  :العينة خصائص
مفردة من االطفال بمرحلة  611حيث تم اختيار عينة اشتملت علي  التجمع الثالث التعليمية،

مفردة موزعة ( 321)عدد الذكور التعليم االساسي بمنطقة التجمع الثالث التعليمية حيث بلغ 
 . مفردة موزعة علي مدارس البنات( 881)، األناث علي مدارس البنين

ان يتراوح عمر الطالب بالمدارس المختارة : تم مراعاة الشروط التالية في اختيار العينة
 تم االلتزام باختيار االطفال المختارين .سنه ويتم استبعاد من هم دون ذلك( 01-6)ما بين 

تم مراعاة الوزن النسبي للذكور  .عداديإلبالصفوف االولي والثانية والثالثة بالتعليم االبتدائي وا
التالميذ المختارون يمثلون مستويات اقتصادية واجتماعية  .ناث في المدارس المختارةواإل

 .وثقافية مختلفة تعكسها اختالف مستويات المدارس المختارة
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 لعام المختارة بمنطقة التجمع الثالث التعليمي بعينة الدراسةمدارس الثانوي ا :(5)جدول

الصف  المدرسة
 االول

الصف 
 الثاني

الصف 
العدد  % االجمالي الثالث

 المختار
 011 256 330 76 001 081 سمير فهمي التجريبية

 011 0056 226 016 011 021 الحرية النموذجية المشتركة
 011 8156 723 321 381 302 عمر بن الخطاب المشتركة
 011 0852 271 021 021 091 جمال عبد الناصر االعدادية

 011 0651 631 881 801 811 (بنات)خالد بن الواليد 
حمزة بن عبد المطلب 
 011 8257 716 306 311 321 االبتدائية المشتركة

 611 - 3220 0893 0821 0822 االجمالي
% 3351 3353 3350 011 011 0156 

 .تعليمي، ادارة المدارس المختارةمنطقة التجمع الثالث ال :المصدر
، وهذا يتفق مع ةسن( 01:  6)مفردات العينة ما بين متوسط اعمار  يتراوح: العمر
بالفصل الدراسى الثاني  ون العينة من طالب الثانوي العامبحيث تك، العينةشروط 
 .8109/8102عام ، والفصل الدراسي االول ل8106/8109
 بمنطقة الدراسة وفقا للنوع من التالميذ ةسن( 01:  6)متوسط اعمار العينة  :(2)جدول

قل من ألي إ 2من البيان
9 

قل ألي إ 9من 
 52من 

لي إ 52من 
االهمية  االجمالي 51

 النسبية
 63533 321 811 081 61 الذكور
 36569 881 011 21 21 األناث
 011 611 311 811 011 االجمالي

 - 011 11 33533 06569 ة النسبيةاالهمي
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 سرة لالطفال من مرحلة التعليم االساسي بمنطقة الدراسةاأل نوع السكن لدى :(3)جدول

 اخري منزل ملك ايجار االجمالي نوع السكن البيان
 881 2 30 011 21 األناث
 321 2 028 71 031 الذكور
 611 08 093 071 881 االجمالي

% 36569 38511 82523 8 011 
 ساسي بمنطقة الدراسةالمستوى التعليمي لرب األسرة ألطفال مرحلة التعليم األ :(4)جدول

 االجمالي فوق العالي عال متوسط ويكتب أيقر  امي التعليمي المستوى
 810 31 031 26 31 1 األناث
 327 37 061 91 11 81 الذكور
 611 67 871 080 71 81 االجمالي

% 2509 01511 81509 27509 00511 011 
معالجة البيانات باستخدام التي تم جمعها بالتحليل االحصائى  :حصائيةساليب اإلاأل

وذلك لحساب المعادالت  ((Spss لى من خالل البرنامج االحصائىباستخدام الحاسب اآل
 : التالية

وكذلك اسئلة ، (التكرار والنسبة المئوية)جدولة البيانات االولية فى صورة جداول تكرارية  -0
 .المرحلة الثانوية بعينة الدراسة الخاص باالنفالت االخالقي الطالب المقياس

حساب معامل ارتباط بيرسون للبيانات الكمية لمعرفة العالقة بين المتغيرات واالستجابة  -8
 .على االختبارات

تبعا  (ناثالذكور واإل)لحساب داللة الفروق بين متوسطين المجموعتين ( ت)جراء اختبار إ -3
 .لمتغيرات الدراسة

 .جراء اختبار الثبات من خالل معامل التجزئة النصفية الختبار ثبات المقياسإ -2
الختبار  Alpha Cronbachsجراء اختبار الثبات من خالل معامل ثبات الفا كرونباخ إ -1

 . ثبات المقياس
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 Reliability Coefficientمعامل الثبات و  قياس الثبات
المحكمين المختصين في علم النفس دد من رض االستبانة على عتم ع: صدق المحكمين
من حيث عبارة  كلوضوح اء وجهة نظرهم إزاء إبدلب المحكمون وقد ط، والصحة النفسية

ن تحديد مدى صدق العبارات ومدى وطلب المحكمالصياغة اللغوية والبساطة والدقة، كما 
تبانة ـون صالحية جميع فقرات االسالسادة المحكمكد وعليه فقد أألجله، عت ـقياس ما وض

فقرة بداًل من ( 61)مع تعديل بعض الفقرات وحذف بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات المقياس 
فقرة بالمقياس األولي، حيث تم تجزئة المقياس الي جانبان هما الجوانب النفسية ( 61)

 .عاد المقياسلعبارات وأب%  79مين والجوانب االجتماعية ، بينما بلغت نسب صدق المحك
للتحقق من ثبات المقياس إلمكانية االعتماد على نتائج المقاييس : حساب ثبات المقياس

، ويوضح الجدول اآلتي (Cronbach Alpha)استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ 
 .معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة

اغبة المتعلق بالجوانب النفسية ثبات العبارات ألبعاد مقياس سلوك المش :(1)جدول
 واالجتماعية

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس المناطق
 15228 31 الجوانب النفسية المدارس التجريبي والخاصة

 15997 31 الجوانب االجتماعية
 15919 31 الجوانب النفسية المدارس الحكومي

 15226 31 الجوانب االجتماعية
 15732 61 إجمالي المقياس 

اتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس سلوك المشاغبة 
المتعلق بالجوانب النفسية واالجتماعية جميعها قيم مرتفعة، حيث بلغت قيم معامل الثبات 

، ألبعاد مقياس سلوك المشاغبة المتعلق (،15732، 15226، 15919، 15997، 15228)
الجوانب النفسية، الجوانب االجتماعية، الجوانب النفسية، )الجتماعية بالجوانب النفسية وا
لمدارس التجريبي والخاصة ومدارس حكومي على التوالي، وكانت قيمة ( الجوانب االجتماعية

وهي ( 15732)ألفا إلجمالي مقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب النفسية واالجتماعية 
مكانية االعتماد  قيمة مرتفعة، وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية العبارات وا 

 .على نتائجها والوثوق بها
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تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية  :صدق االتِّساق الداخلي
للمقياس التي نتجت عن تطبيق المقياس على عينة مبدئية، وقامت الباحثة بحساب صدق 

 :اخلي ومعامل االرتباط المصحح لمقاييس الدراسة كاآلتياالتِّساق الد
صدق االتِّساق الداخلي ألبعاد مقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب النفسية  :(2)جدول

 واالجتماعية

 إجمالي أبعاد مقياس سلوك المشاغبة مناطق الدراسة
 المقياس

معامل االرتباط 
 المصحح

المدارس التجريبي 
 والخاصة

 15110 الداللة المعنوية 15229 )**( 15292 معامل ارتباط بيرسون ب النفسيةالجوان
الجوانب 
 االجتماعية

 )**(15917 معامل ارتباط بيرسون
 15110 الداللة المعنوية 15223

 المدارس الحكومي
 15110 الداللة المعنوية 15997 )**(15626 معامل ارتباط بيرسون الجوانب النفسية
الجوانب 
 االجتماعية

 15110 الداللة المعنوية 15931 )**( 15161 معامل ارتباط بيرسون
من جدول صدق االتِّساق الداخلي السابق ألبعاد مقياس سلوك المشاغبة المتعلق 
بالجوانب النفسية واالجتماعية نجد أن معامل االرتباط بين أبعاد مقياس سلوك المشاغبة 

جمالي أبعاد مقياس ، مما يؤكد (1511)سلوك المشاغبة دالة معنويًّا عند مستوى معنوية  وا 
صدق االتِّساق الداخلي ألبعاد مقياس الشعور بالوحدة النفسية، وبلغت قيم معامل ارتباط 

لكل من ألبعاد مقياس سلوك المشاغبة ( 15161، 15626، 15917، 15292)سون بير 
وانب النفسية، الجوانب االجتماعية، الجوانب الج)المتعلق بالجوانب النفسية واالجتماعية 

خاصة ومدارس حكومي على التوالي، لمدارس التجريبي وال( النفسية، الجوانب االجتماعية
وللمزيد من التحليل قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط المصحح، وبلغت قيم معامل 

اد االنفعالي، تبلد اإلجه)لكل من ( 15931، 15997، 15223، 15229)االرتباط المصحح 
على التوالي، وهي قيم تؤكد صدق ألبعاد مقياس ( المشاعر، انخفاض اإلنجاز الشخصي

 .سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب النفسية واالجتماعية
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 نتائج الدراسة الميدانية
بمدارس  مقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب النفسية واالجتماعية

دول التوزيع التكراري لعبارات مقياس سلوك المشاغبة المتعلق بدراسة ج: تجريبي وخاصة
بالجوانب النفسية لمدارس تجريبي وخاصة والتي تعكس الوضع االقتصادي المرتفع من جدول 

التكرارات والنسب المئوية الجابات عبارات مقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب ( 2)
 ىلإ 0)ة تبين ان عبارات بمدارس التجريبي والخاص النفسية لالطفال بمرحلة التعليم االساسي

بالجدول  حكما هو موض 82، 06ما عدا عبارات % 11كثر من أجابت بال بأقد ( 31
 01511:  0578)، بينما تمثل نعم لالجابات السلبية  وهي نسب تراوحت ما بين المشار اليه

ن جابات بال باكثر موتمثل اال( 31، 87، 89الي 09، 01الي 0)وهي العبارات من %( 
، بينما أجابات نعم تمثل نسبها نسبة سلوك المشاغبة ، وهي تمثل الجانب االيجابي11%
 (. احيانا)بينما جاءت باقي االجابات بالعينة  طفال تجريبي وخاص بعينة الدراسة،لال

التكرارات والنسب المئوية الجابات عبارات مقياس سلوك ( 7)بينما بدراسة من جدول 
اغبة المتعلق بالجوانب االجتماعية لمدارس تجريبي وخاصة والتي تعكس الوضع المش

كما هو % 11قد اجابت بال باكثر من ( 31الي  0)االقتصادي المرتفع تبين ان عبارات 
وهي نسب تراوحت ما بين  بينما تمثل نعم لالجابات السلبية، لجدول المشار اليهموضج با

، %11ن وتمثل االجابات بال باكثر م( 31الي 0)من وهي العبارات %(  02511: 0571)
، بينما أجابات نعم تمثل نسبها نسبة سلوك المشاغبة لالطفال وهي تمثل الجانب االيجابي
 .  الدراسة بمدارس تجريبي وخاص بعينة
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المدارس  التكرارات والنسب لمقياس سلوك المشاغبة الطفال مرحلة التعليم االساسي :(1)جدول
 (الجوانب النفسية) والخاصة التجريبي

 % ال % أحيانا % نعم العبارات م

أجد سعادة في الشخبطه على  0
 97520 891 00596 21 2528 31 الحوائط واالبواب المدرسية

أقوم بعمل حركات مضحكه  8
 11511 881 31511 081 01511 61 فى ظهر المدرس

أقوم بالكتابه بالطباشير علي  3
 97520 891 00596 21 2528 31 يمقاعد الفصل الدراس

 26501 821 7583 31 2568 01 أتكلم  اثناء شرح المدرس 2

زمالئى فى  أدواتأقوم بكسر  1
 92586 891 2591 31 03512 21 المدرسه

اثور واغضب التفه االسباب  6
 26501 821 7583 31 2568 01 مع الزمالء

أجد سعادة فى قطف الزهور  9
 27516 821 6581 81 2567 01 ىوالقائها على االرض

أحاول ايذاء نفسى باستخدام  2
 78536 871 3528 08 3528 08 الحادة دواتاالالت واأل

أتهم زمالئى كذبا حتى  7
 78536 871 3528 08 3528 08 يصيبهم العقاب

أقوم باتالف اى شي ثمين  01
 78536 871 3528 08 3528 08 داخل حجرة الرسم

ثناء شرح اضرب زمالئى ا 00
 26501 821 7583 31 2568 01 الدرس

استمتع بايذاء الحيوانات  08
 78536 871 3528 08 3528 08 االليفه

أحب أن اضايق كل ذى  03
 78571 871 1503 06 0578 6 عاهة بالمدرسه واسخر منه

اجد سعادة عندما ينفر منى  02
 78571 871 1503 06 0578 6 االخرين

ب ال شد أنتهز فرصه اللع 01
 97520 891 00596 21 2528 31 شعر زمالئى بقوة وعنف



 وآخرون والء عبد السالم العبسي
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 (1)جدول تابع 
 % ال % أحيانا % نعم العبارات م
 0506 01 2561 21 72507 201 أبكى عندما أكون بمفردى 06
أشعر بلذة عندما اشاهد أفالم  09

 97520 891 00596 21 2528 31 عنف فى التلفيزيون

ام أحقر من شأن نفسى أم 02
 26501 821 7583 31 2568 01 االخرين

غالبا ما اظهر عيوب زمالئى  07
 26528 821 7522 38 3591 08 أمام االخرين

اقوم بتمزيق مالبس زمالئى  81
 97520 891 00596 21 2528 31 أثناء اللعب

اشعر بالسعادة عندما يحقرنى  80
 26501 821 7583 31 2568 01 االخرين

88 
طارات السيارات أقوم بتفريغ إ

والدراجات بدون سبب واضح 
 لذلك

01 2567 81 6581 821 27516 

أغضب وأقوم بتعوير وجهى  83
 97520 891 00596 21 2528 31 وتقضيم أضافرى

أدفع بصندوق القمامه ليقع ما  82
 97520 891 00596 21 2528 31 فيه على االرض

أشعر بالسعادة عندما يتهمنى  81
 97520 891 00596 21 2528 31 والسوء زمالئى بالغلظه

اقوم باالعتداء على االطفال  86
 97590 891 00596 21 2528 31 االخرين االصغر سنا

أميل الى ايذاء االخرين من  89
 97520 891 00596 21 2528 31 الزمالء

احب اللعب مع زمالئى  82
 1519 1 8589 81 79506 211 بالمدرسة

التالف استخدم االت حادة  87
 26501 821 7583 31 2568 01 شنط زمالئى

 26501 821 7583 31 2568 01 اقوم بأحداث شغب فى المنزل 31
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المدارس  لمقياس سلوك المشاغبة الطفال مرحلة التعليم االساسي( ت)اختبار  :(2)جدول
 (الجوانب النفسية) التجريبي والخاصة

 ال نعم المؤشرات
 8151 9157 المتوسط

 2289521 28293527 ينالتبا
 31 31 عدد المشاهدات
  1 االحتمال  -15771 معامل بيرسون

(df) 87   3562 المحسوبة( ت)قيمة-  
المدارس  لمقياس سلوك المشاغبة الطفال مرحلة التعليم االساسي( ت)اختبار  :(9)جدول

 (الجوانب النفسية) التجريبي والخاصة
 ال أحيانا المؤشرات
 81251 3852 المتوسط
 2289521 397579 التباين

 31 31 عدد المشاهدات
  -06513 المحسوبة( ت)قيمة   87 (df)  1 االحتمال  -15011 معامل بيرسون

طفال سابق تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين األمن الجدول ال: وصف الجدول
طفال بمدارس تجريبي وخاصة بعينة لأل مشاغبة المتعلق بالجوانب النفسيةلمقياس سلوك ال

وذلك ( 1510)ن بر محيث كانت الداللة المعنوية أك لعبارات التي تم الموافقة عليها،الدراسة ل
يما ، وفبين درجات االجابة بنعم وال( 1577)وبلغ معامل ارتباط بيرسون . حصائيايكون داله إ

لة احصائية موجبة بين درجات توجد عالقة ذات دال( حياناأ)يتعلق بالعبارات التي اخذت
، 15677االجابة بنعم لمقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب النفسية وفقا لمقياس بيرسون 

ال توجد عالقة ذات ( بين أحيانا وال)ارات التي اخذت بينما درجات االجابة فيما يتعلق بالعب
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المتعلق بالجوانب النفسية لمقياس سلوك المشاغبة  (أحيانا، ال)حصائية بين درجات داللة ا
 . 15011بيرسون  ساسي بعينة الدراسة وفقا لمقياسلالطفال بمرحلة التعليم اال

يتبين من نتائج الجدول وجود ارتباط قوي وتوافق بين اتجاهات واراء : تفسير وتحليل الجدول
لالطفال  لمقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب النفسيةلالجابات بنعم وال فيما يتعلق 

 .بمرحلة التعليم االساسي لمدارس تجريبي وخاصة بعينة الدراسة
 التكرارات والنسب لمقياس سلوك المشاغبة الطفال مرحلة التعليم االساسي :(50)جدول

 (الجوانب االجتماعية) المدارس التجريبي والخاصة
 % ال % الي حد ما % نعم العبارات م

لنظام اتعمد إشاعه الفوضى واالخالل با 0
 2851 891 157 31 7151 31 فى الفصل

عند الخروج من الفصل أدفع زمالئى  8
 6257 821 859 011 250 31 ليقعوا على االرض

 9752 891 058 21 252 31 أخذ أشياء زمالئى بعنف وقوة 3

أشيع الفوضى والضجيج عند الخروج  2
 2658 821 157 31 256 01 المدرس من الفصل

على االطفال فى الشارع  أعتدى بالضرب 1
 9253 891 157 31 0351 21 بالحجارة

استهزأ بنصائح االخرين وارشادتهم وال  6
 2750 821 156 81 259 01 أعمل بها

أوجه للمدرس اسئلة محرجه أثناء شرح  9
 2658 821 157 31 256 01 الدرس

 9652 862 157 31 0256 10 أتعمد دائما الوصول الى المدرسة متاخرا 2

أميل دائما الى التمرد على قوانيين  7
 2850 891 157 31 751 31 وسلطه المدرسة

 2750 821 156 81 259 01 القى الحجارة على زجاج الفصل 01
 9159 861 050 21 0857 21 أرفض الوقوف فى طابور الصباح 00

أقاطع زمالئى أثناء اجاباتهم على أسئله  08
 9752 891 058 21 252 31 المدرس
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 :(50)جدول تابع 

 % ال % الي حد ما % نعم العبارات م

أقوم بسكب الحبر على المقاعد أثناء  03
 7857 871 151 06 057 6 شرح المدرس للدرس

 9159 861 050 21 0857 21 اتعمد عدم ارتداء الزى المدرسي كامال 02

أضع قدمى فى طريق زمالئى ليقعوا على  01
 9752 891 058 21 252 31 االرض

أقوم باعتداء على ممتلكات زمالئى  06
 9752 891 058 21 252 31 وتحطيمها

أميل إلى التمرد على السلطه الوالدين  09
 9253 861 059 61 256 31 واالدارة المدرسية

 2658 821 157 31 256 01 أتشاجر مع زمالئى النهم ال يحبوننى 02

أقوم بوضع مادة الصقه على مقاعد  07
 2652 821 051 38 359 08 مالء ال تالفهاالز 

أغضب من مدرسي وأقوم بضوضاء  81
 9752 891 058 21 252 31 شديدة أثناء شرح الدرس

 2850 891 157 31 751 31 أهرب من حضور الحصص المدرسية 80

أحرض زمالئى على الخروج من نظام  88
 2750 821 156 81 259 01 وقوانيين المدرسة

 9752 891 058 21 252 31 زيق كراسات وكتب زمالئىأقوم بتم 83

أقوم بمعارضه آراء المدرس بشأن نظام  82
 9752 891 058 21 252 31 المدرسة

 9752 891 058 21 252 31 أقوم بنظافه فناء المدرسه 81
 6757 811 052 11 0652 61 أتعمد القاء القاذورات فى فناء المدرسية 86
 9752 891 058 21 252 31 فى المدرسه أقوم بأحداث الشغب 89
 2157 891 156 81 0358 21 أقوم بالقاء القاذورات فى حديقة المدرسية 82

اترك صانبور المياة بالمدرسه مفتوح بعد  87
 2353 891 058 21 251 01 الشرب

 2658 821 157 31 256 01 أقوم بمقاطعه المدرس اثناء شرح الدرس 31
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المدارس  لمقياس سلوك المشاغبة الطفال مرحلة التعليم االساسي( ت)اختبار  :(55)جدول
 (الجوانب االجتماعية)  التجريبي والخاصة

 ال نعم المؤشرات م
 898523 8253 المتوسط 0

 76561 069537 التباين 8

 31 31 عدد المشاهدات 3

 -15661 معامل بيرسون 2
 1 االحتمال 1 
 6 (df) 87 
 -62581 وبةالمحس( ت)قيمة  9 
 

المدارس  لمقياس سلوك المشاغبة الطفال مرحلة التعليم االساسي( ت)اختبار  :(52)جدول
 (الجوانب االجتماعية) التجريبي والخاصة

 ال الي حد ما المؤشرات م
 898523 36589 المتوسط 0
 76561 831582 التباين 8
 31 31 عدد المشاهدات 3
  -15712 معامل بيرسون 2
  -18519 المحسوبة( ت)قيمة  87  9 (df) 6  1 تمالاالح 1

من الجدول السابق تبين وجود عالقة ذات داللة احصائية موجبة بين االطفال  :وصف الجدول
لمقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب االجتماعية  لالطفال بمدارس تجريبي وخاصة بعينة 

وذلك  (1510)حيث كانت الداللة المعنوية اكبر من  للعبارات التي تم الموافقة عليها،الدراسة 
، وفيما بين درجات االجابة بنعم وال( 15661)وبلغ معامل ارتباط بيرسون . يكون داله احصائيا

ية موجبة بين درجات توجد عالقة ذات داللة احصائ( حد ما إلى) يتعلق بالعبارات التي اخذت
بالجوانب االجتماعية وفقا لمقياس بيرسون  لمقياس سلوك المشاغبة المتعلق االجابة بنعم

كما توجد ( وال حد ما بين الى)، بينما درجات االجابة فيما يتعلق بالعبارات التي اخذت 15712
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لمقياس سلوك المشاغبة المتعلق (  الي حد ما ، ال) عالقة ذات داللة احصائية بين درجات 
 .ساسي بعينة الدراسةبالجوانب االجتماعية  لالطفال بمرحلة التعليم اال

يتبين من نتائج الجدول وجود ارتباط قوي وتوافق بين اتجاهات واراء  :الجدول تفسير وتحليل
لالجابات بنعم وال فيما يتعلق لمقياس سلوك المشاغبة المتعلق بالجوانب االجتماعية  لالطفال 

 .بمرحلة التعليم االساسي لمدارس تجريبي وخاصة بعينة الدراسة
 

 الدراسة  توصيات
  أن انعدام رقابة الوالدين على سلوك أبنائهم، نقص التنشئة االجتماعية، االساءة الجسدية

عند االطفال داخل  مشاغبةسلوك الق سباب أدت الى خلأهمالهم كلها أواللفظية لالطفال و 
 .المجال المدرسي

 ي من الفقرعن رفضهم للقيد الطبق أن السلوك العدواني عند األطفال هو طريقة للتعبير ،
حدد عالقتهم مع المعلمين الذين تعاملوا معهم بدونية وعملوا على تقييد حريتهم داخل  كما

الغرفة الصفية مقارنة مع االطفال الذين ينتمون الى الطبقة االجتماعية المتوسطة والغنية؛ 
 .ناألمر الذي خلق ردود فعل عدائية مختلفة في عالقتهم مع المعلمين واألطفال اآلخري

  السلوك العدواني كان ايضآ تعبيرآ عن تدني التحصيل الدراسي للمبحوثين نتيجة لشعورهم
            ً                                                             باالحباط لعدم   أن السلوك العدواني هو سلوك متعلم، قدرتهم على تحقيق أهدافهم 

 . االكاديمية كباقي الطلبة
  جماعة األطفال يقلدون في سلوكياتهم مايشاهدونه من مشاهد عدوانية داخل أسرهم، ومع

 . الرفاق، ومن خالل وسائل االعالم المرئية
   تفعيل دور الخدمة االجتماعية في رسم السياسات االجتماعية لحماية األطفال من

مسببات ومخاطر السلوك العدواني في عالقتهم مع البناءات االجتماعية المختلفة والعمل 
راء بحوث ودراسات مستقبلية باإلضافة إلى إج. على الوقاية منها، ومعالجتها والحد منها

تستقصي مظاهر وأسباب السلوك العدواني لدى فئات عمرية أخرى غير التي استهدفتها 
 .هذه الدراسة
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 المراج  ع
فى ضوء بعض  عدوان أطفال مرحلة التعليم األساسي: (8002)اشجان عبد الهادى السيد أحمد

 .المتغيرات االجتماعية
 .رس من منظور علماء النفسعنف المدا(: 6991)خرونآايدين و

 . ظاهرة الشغب فى المدارس االعداديه بمحافظه الغربيه وسبل عالجها: ايمان عبدة حافظ
وذلك فى الصفوف من  ،العنف فى مجال المدرسى(: 8101)حمود بن خميس بن حمد النوفلى

 .فى مدارس محافظة مسقط بالسلطنة( ىإل 01)
نحو  الثانويةلمرحله لضبط االسرى باتجاة طالب اعالقه ا(: 8002)سعد ناصر سعد القرينى

 .العنف
 .جتماعيه المساهمه فى عنف الشبابواال األسريةعن العوامل (: 6991)سوزورد وفريدمان

 .فى سلوك التلميذ االيجابىوالتعليم  التربية ثرأ: عبد اهلل محمد على
 .الوالدين أحدان العنف المدرسى عند االطفال وعالقته بقد(: 8066)فاطمه كامل محمد

 .المناخ المدرسى على عنف التالميذ أثر(: 0776)كوزى 
 .ويه لمواجهه العنف المدرسىالمداخل الترب(: 8116)محمد الشامى

من  عينةاالليكسيثميا فى عالقتها بسلوك المشاغبه لدى  (:8100)محمد شعبان احمد محمد
 .مراحل تعليميه مختلفه كليه التربيه جامعه الفيوم

ى تالميذ بعض المتغيرات المرتبطه بسلوك المشاغبه لد(: 8116)د كمال ابو الفتوحمحم
 .الثانويةالمرحله 

 .226، ص8112المعجم الوسيط، 
 .8112، المعجم الوسيط

 .8116،  الموسوعة الحرة ويكيبيديا
 .ك العنف لدى تالميذ المدارسالضغوط النفسيه بسلو  عالقة(: 0776)نوجورا 
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ABSTRACT 

The study aimed at identifying the causes of the behavior of the 

rioters in the children of the basic education level in three public 

schools in Cairo and other private schools, ranging in age from 6 to 15 

years; because this age of childhood is one of the most affected by 

aggressive behavior problems. The researchers used the qualitative 

approach through the use of a measure of the behavior of the rioters for 

basic education in a sample of 600 children representing various social 

and economic levels and the quality of males and females and the 

interpretation of both the theories of childhood and aggressive behavior. 

This study has developed a deep understanding of the causes of 

aggressive behavior in children from their point of view and through 

their experiences and experiences in interacting with social structures, 

which had different effects on provoking their aggressive behavior. In 

their view, the children's views on the causes of their aggressive 

behavior are complex and intertwined. It was clear that the ineffective 

means of raising the child affected the development of different hostile 

behaviors in the children of the study population.  

Recommendations of the study suggest: Aggressive behavior in 

children is a way to express their rejection of class-based poverty. They 

also identified their relationship with teachers who treated them as 

inferior and restricted their freedom within the classroom compared 

with children of the middle and wealthy social classes, creating 
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different hostile reactions In their relationship with teachers and other 

children. Children mimic their behavior in hostile scenes in their 

families, with comrades, and through visual media. Activate the role of 

social service in the formulation of social policies to protect children 

from the causes and risks of aggressive behavior in their relationship 

with different social structures and work on prevention, treatment and 

reduction. In addition to conducting research and future studies to 

investigate the manifestations and causes of aggressive behavior in 

other age groups that were not targeted by this study. 


