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شكال السلوك  أعية واالقتصادية المرتبطة بظهور  المتغيرات االجتما
 طف ال مدارس التعليم االساسىبيئيا أل  يالسو  غير

 دراسة مق ارنة بين بيئات متباينة
          [6] 

 (3)الطيف عبد حمدأ رشاد -(2)حمد كرم الدينأليلى  -(1)تريزة ناجح عدلى
 ،كلية الدراسات العليا للطفولة( 9جامعة عين شمس  ،معهد الدراسات والبحوث البيئية (0

 جامعة حلوان ،كلية الخدمة االجتماعية( 3 جامعة عين شمس
 

 مستخلصال
تعد المدرسة مكانا لتلقي الخبرات والتعلم فحسب بل انها تقوم بدور هام في تشكيل سلوك 

وانماء مهاراتهم وشخصية الطالب كما تلعب دورا عميق االسر في تشكيل عقول الطالب 
وتنمية العالقات االجتماعية فيما بينهم وتنمية السلوك الفردي والجماعي لدي الطلبة وذلك من 
خالل التعليم الصحيح والحرص الدائم للسلوك والقيم لدي التالميذ في كافة سلوكهم وتصرفاتهم 

السوى بيئيا في الدراسة إلى التعرف على اهم مظاهر السلوك غير  ههدفت هذ .داخل المدرسة
صيل النظرى من خالل أذا الهدف اعتمد الباحثون على التولتحقيق ه. مرحلة التعليم االساسى

المنهج االستقرائى من الكتب والمراجع والدراسات العربية واالجنبية لذلك كان الدافع الرئيسى 
ة بالسلوك المرتبطالجراء هذة الدراسة هو ضرورة تغير هذة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

طالب من مدرستان حكومية  011وبلغت عينة الدراسة في المدارس على . غير السوى بيئيا
 من طالب مرحلة التعليم االساسى وتنتمى هذة الدراسة إلى الدراسات الوصفية باستخدام

السلوك غير السوى بيئيا من اعداد الباحثون واستبيان تقدير  استمارة استبيان واستمارة)
المنهج الوصفى المقارن وذلك باستخدام العينة المعتمدة كما و  .(ممدوحة سالمةلالشخصية 

اعتمد الباحثون على بعض االساليب االحصائية في الدراسة اختبار مان ويتنى واختبار الثبات 
 .دراسة مقارنة بين المدارس Alpha Cranach'sمن خالل معامل الفا كرونباخ 
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تنشئة التالميذ منذ مرحلة الطفولة  :صيات وهىهم النتائج والتو أوتوصلت الدراسة إلى 
االهتمام بالجوانب  .على االخالق والقيم والحوار والتواصل االيجابى في المجتمع والبيئة

اد برامج في التربية البيئية وذلك الوجدانية إلى جانب الجوانب المعرفية والمهارية من خالل اعد
الكساب التالميذ سلوكيات ايجابية نحو البيئة وفى نفس الوقت الحد من سلوكياتهم السلبية في 

يجب ربط المدرسة بالمجتمع المحيط بها وبمشكالت البيئة وعليها إن تشارك وتساهم  .البيئة
في مناهج المواد الدراسية  يجب مراعاة زيادة فرص النشاط البيئى .المشكالت هذفي حل ه

 .المختلفة لممارستها داخل المدرسة وخارجها
 

 مقدمة

إلى الفعل الثالثى سلك اى تصرف " Behaviorالسلوك " يرجع االصل اللغوى لمصطلح
احمد زكى )والسلوك يعنى االستجابة الكلية التى يبديها الكائن ازاء المواقف التى يواجهها 

 (442-444م ص ص 0221صديقة يوسف محمود  ،بدوى
 ،مجموعه من الحركات المتنسقة التى تقود إلى وظيفة ما"نه أويعرف السلوك ايضا ب

ابراهيم الدر )ى او معنوى ويظهر من خالل الفعل فتمكن صاحبها من الوصول إلى غاية ماد
 (92م ص  ،0224

فالسلوك  ،هلتفاعل بين الفرد وبيئتالعتبار اوالتعريف العلمى للسلوك يجب إن ياخد بعين ا
" جونستون وبنييكر"وفى هذا االطار يعرف  ،بل البد إن يحدث في بيئة ما ،ال يحدث في فراغ

تجرى حركة  ه، والذى يمكن من خاللالسلوك بانة ذلك الجزء من تفاعل الكائن الحى مع بيئتة
في جانب واحد على االقل من والذى ينتج عنة تغير للقياس  ،هذا الكائن في المكان والزمان

 (91ص ،م0221 ،جمال الخطيب)جوانب البيئة 
والسلوك مصطلح يتصف بالعمومية  ،وهذا يعنى إن السلوك يؤثر في البيئة ويتاثر بها

استجابات الكائن  فهو يشير إلى مجموعة من االفعال والتصرفات التى تظهر في ،والشمولية
 .هالحى تجاة بيئت

والسلوك مصطلح يتصف بالعمومية  ،السلوك يؤثر في البيئة ويتاثر بهاوهذا يعنى إن 
استجابات الكائن  فهو يشير إلى مجموعة من االفعال والتصرفات التى تظهر في ،والشمولية

 .هالحى تجاة بيئت
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 ،وهكذا يتضح إن مفهوم السلوك البيئى يمثل احد مجاالت السلوك البشرى بوجه عام
 .صرفات التى يقوم بها الفرد تجاه بيئتهحيث يشمل االفعال والت

ى فعل او تصرف فردى او أ"نه أب -كما تناولته بعض االدبيات –ى ويعرف السلوك البيئ
 Ngera & Manning) "او حل القضايا والمشكالت البيئيةجماعى موجه مباشرة لعالج 

1997, p.11 ) 

واحد من انماطه هو إلى نمط  -فقط -لكن تعريف السلوك البيئى على النحو يشير
 Environmentally Responsibleيعرف بالسلوك البيئى الصحيح او االيجابي المسئول

Behaviors ) 

 

 مشكلة البحث
 ،اهلل محمد على عبد)دراسة  بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة ومنها

إن المشكالت اسباب المشكالت السلوكية للتالميذ والتوصل إلى الحلول  معرفة (9112
السلوكية والشغب في المدارس ومشكلة الكتابة على الجدران وتقديم الحلول والمقترحات التى 

يسهم هذا االدراك ( 0222 ،محمد يسرى دعبس) دراسة ،تسهم في التغلب على تلك المشكالت
بدور فعال في تشكيل اتجاهاته وتنمية ميولة من خالل االساليب التربوية ويعرف السلوك 

ي استجابة او رد فعل للفرد ال يتضمن االستجابات والحركات الجسمية بل أ"االنساني علي انه 
نه فعل يستجيب له الكائن أب يشتمل علي العبارات اللفظية والخبرات الذاتية وقد يعبر عنه أيضا

  ".او عقلية او هما معا الحي لموقف ما استجابه واضحه للعيان وتكون عضلية
فال فانه يخضع لعدة عوامل قد تختلف عن السلوك العام لالنسان وذلك ما سلوك االطأ

أسرية وقد تأكد من خالل ة تربوية دينية و الن قضية ضبط سلوك الطفل تعتبر قضية أساسي
 ىلي ضبط سلوك االطفال مما يؤثر علالكثير من الدراسات أثر استخدام االساليب االيجابية ع

 ،م0242 :أماني احمد محمود). االطفال بالسلوك المرغوبالروح المعنوية ويؤدي الي قيام 
 (.494ص
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 هداف الدراسةأ
 . ساسىالتعليم األ في مرحلة    ا  بيئي ياهم مظاهر السلوك غير السو  ىالتعرف عل .0
 .   ا  ة بانتشار السلوك غير السوى بيئيالعوامل االقتصادية واالجتماعية المرتبط ىالتعرف عل .9
 .يالمرتبطة بالسلوك غير السو نفسية دراسة المتغيرات ال .3
 .السويالمرتبطة بالسلوك غير  دراسة المتغيرات االجتماعية .4
 ؟تغيرات لمواجهة السلوك غير السوىكيف يمكن مواجهة تلك الم .2
 

 فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات االسوياء في مقياس سلوك االطفال للتعليم  .0
 .وبيئة فقيرةاالساسي في بيئية متوسطة 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات االسوياء في استبيان تقدير الشخصية بيئة  .9
 .متوسطة وبيئة فقيرة

توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات غير االسوياء في مقياس السلوك الطفال  .3
 .التعليم االساسي في بيئة متوسطة وبيئة فقيرة

بين درجات غير االسوياء في استبيان تقدير الشخصية توجد فروق ذات داللة احصائية  .4
 .في بيئية متوسطة وبيئة فقيرة

 
 حدود الدراسة

 .مختلفتين نيتعليم االساسى الحكومية في منطقتن لمرحلة الياقتصرت الدراسة على مدرست
 

 منهجية الدراسة
بشكل علمى ويعد المنهج الوصفى التحليلى من طرق التحليل والتفسبر : المنهج الوصفى

للوصول إلى اغراض محددة او مشكلة اجتماعية او انسانية ويعتمد على دراسة الظاهرة ويهتم 
 .بوصفها وصفا دقيقا
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فهو يقوم على فترات تاريخية او مقارنة بين الجنس والعمر ثم استخالص : المنهج المقارن
 .القوانين التى تفسر الظاهرة

 
 همية الدراسةأ

تعتبر مرحلة التعليم االساسي من اهم مراحل النمو التي يمر بها الطفل  :همية النظريةاأل
مظاهر النمو  ىثارها علآه من تغيرات جذرية وسريعة تنعكس في المدرسة نظرا لم تتصف ب

الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية ويعد النمو النفسي في هذة المرحلة من المظاهر المهمة 
نبا مهما في بناء الشخصية والدراسة الراهنة تحاول اثراء المعرفة في عند الطالب وهو يمثل جا

ضرار اإل هنأسلوك غير السوى بيئيا والذى من شجانب مهم من هذة الجوانب المتعلقة بال
 .بالبيئة

وفقا لنتائج هذة الدراسة يمكن التحكم في السلوك غير السوى الطفال  :همية التطبيقيةاأل
عن طريق برامج ارشادية ودورات تدريبية وايضا التنفيس للسلوك  مرحلة التعليم االساسي

ذلك من اجل تعديل هذا  تحقيق ىة مختلفة تساعد الطالب علالعدواني عن طريق انشط
 .السلوك

 
 مف اهيم الدراسة

انها تشمل كافة االساليب التي يتلقاها الفرد من االسرة : مفهوم المتغيرات االجتماعية
وذلك في  ،اجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميا ونفسيا واجتماعياخاصة الوالدين من 

عمايات االخراج في كافة مواقف الحياة من تحصيل  ىرضاعة والفطام والتدريب علمواقف ال
نها إن أاستجابات سلوكية معينة من ش وتتمثل تلك االساليب التي يتلقاها الفرد،وعمل وترويح

 (014: 9112 ،محمود ابو النيل)الشخصية المتوافقة للفرد  تعمل او ال تعمل عل تنشئة وبناء
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فكلما كان المستوى االقتصادى مناسبا فهذا يكون سببا في : مفهوم المتغيرات االقتصادية
إن يكون االبناء في مستوى اقتصادى مرتفعا وذلك ينعكس بالطبع علي المستوى االبناء 

د مستوى المعيشة علي االبناء وعدد افرادها الدراسي او المدرسي فمن خالل دخل االسرة يتحد
م بعض االختالفات في اتجاهات العائالت من الطبقات  0242 لقد احصى بوسارد. ايضا

 .ثير الوالدينأومدى ت تجاه اطفالهم العليا والوسطى والدنيا
 

 الدراسات السابقة
 المشكالت"بعنوان  :(2212)دراسة بثينة جاسم محمد على حسن علوان بيعي 
هدف الدراسة الي قياس حجم ت ."التربوية والنفسية واالجتماعية لطلبة التعليم في محافظة بابل

عند طلبة وطالبات المدارس في محافظة بابل  المشاكل التربوية والنفسية واالجتماعية
 .مدارس 5طالب وطالبة في  542والمتغيرات المرتبطة بها وتم دراسة 

مام بهذة الشريحة ووضع البرامج الخاصة بالتعاون مع بضرورة االهت :توصيات الدراسة
قطاعات مختلفة كالجامعة والصحة ومنظمات المجتمع المدني وتوصي بضرورة ادخال 

 .المدرسين فيها بدورات تدريبية حول الدعم النفسي واالجتماعى للمراهقين
الدية كما العالقة بين اساليب الو " بعنوان :(2222)دراسة عفاف عبد الفادى دانيال 

على  "يدركها االبناء والمستوى االجتماعى االقتصادى الثقافي لالسرة والترتيب االنجابى لالبناء
 .ن الصف الرابع والخامس االبتدائيتلميذ وتلميذة م 911عينة قوامها 

اثبتت الدراسة إن هناك فروق ذات داللة احصائية بين ادراك التالميذ ذوى  :توصيات الدراسة
المستوى االجتماعى واالقتصادى والثقافي المرتفع الساليب المعاملة الوالدية وبين ادراك 

واالقتصادية والثقافية المنخفضة الساليب المعاملة  التالميذ من ذوي المستويات االجتماعية
 .المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافيةالوالدية لصالح ذوى 

على  ."ثير الوالدين على تنشئة االبناءأمدى ت ةمعرف" بعنوان :(Ellen 2009)دراسة 
  .(04 : 03)م اعمار ابنائهم تتراوح بين أب و أ (024)عينه تكونت من 
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االب واالساليب الوالدين  لوجود ارتباط موجب دال احصائيا عمن هناك أاثبتت الدراسة 
ادراك االباء الطفالهم ال يختلف باختالف  ؛وارتباط سالب بين عمل االم واالساليب الوالدين

 .جنس الطفل في التفاعل معه
السلوكيات غير االجتماعية وعالقتها "بعنوان :(2222خرون آسوبر ال ورج و ) دراسة

ذكرا وانثى من طالب  042 عينه قوامهاعلى  "بالعوامل االسرية وبعض المتغيرات الشخصية
 .المرحلة الثانوية في اسبانيا

مدى تاثير دور االسرة والمتغيرات التى تتفاعل داخلها من عوامل تتعلق  :توصيات الدراسة
لدى  بالتنشئة واخرى بالعالقة بين الوالدين وغيرها من المتغيرات االجتماعية والنفسية والعاطفية

 .على نمو شخصياتهماالبناء مما يؤثر 
 

 االطار النظرى للدراسة
يرجع االصل اللغوى : خرىبمخرجات البيئة األ همفهوم السلوك البيئى وعالقت

إلى الفعل الثالثى سلك اى تصرف والسلوك يعنى االستجابة " Behaviorالسلوك " لمصطلح
صديقة يوسف محمود  ،احمد زكى بدوى)الكلية التى يبديها الكائن ازاء المواقف التى يواجهها 

 (442-444م ص ص 0221
 ،مجموعه من الحركات المتنسقة التى تقود إلى وظيفة ما"ويعرف السلوك ايضا بانه 

ابراهيم الدر ")فتمكن صاحبها من الوصول إلى غاية مادى او معنوى ويظهر من خالل الفعل 
 (92م ص ،0224

فالسلوك  ،هالتفاعل بين الفرد وبيئتالعتبار والتعريف العلمى للسلوك يجب إن ياخد بعين ا
" جونستون وبنييكر"وفى هذا االطار يعرف  ،بل البد إن يحدث في بيئة ما ،ال يحدث في فراغ

تجرى حركة  هوالذى يمكن من خالل ،هزء من تفاعل الكائن الحى مع بيئتذلك الج هنأالسلوك ب
في جانب واحد على االقل من  والذى ينتج عنة تغير للقياس ،هذا الكائن في المكان والزمان

 (91ص ،م0221 ،جمال الخطيب)جوانب البيئة 
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 :يضاأ والتى تتداخل مع السلوك البيئى ،من المصطلحات المرتبطة بجوانب التعلم الوجدانية
ن تؤثر معتقدات أحيث ينبغى  :Environmental Beliefsالمعتقدات البيئية 

البيئة لكن الكثير من االفراد يجدون تعارضا وتناقضا بين االفراد البيئية على سلوكياتهم تجاه 
معتقداتهم عن البيئة وسلوكهم تجاهها فعلى سبيل المثال يعتقد الكثيرون إن المجتمع الحديث 
يستترف موارد الطاقة غير المتجددة ومع ذلك فهم يسلكون بشكل يناقض معتقداتهم تجاه تلك 

ك نوعان من المعتقدات مدون على مصادر اخرى وهناوال هم يعت ،الموارد فال هم يرشدونها
( الذرائعية)والمعتقدات الوسيلية  ،Symbolic Beliefsالمعتقدات الرمزية  :البيئة هما

Instrumental Beliefs،  ن المغتقدات الرمزية تكون اكثر اختصارا من المعتقدات أحيث
لكنها اقل منها ارتباطا بالواقع لذا فان النوع االخير من المعتقدات البيئية يكون اكثر  ،الوسيلية

 ,Tarrant & Cordell, 1997) ثير على السلوك البيئى من النوع االول أفعالية في الت

p.574). 

تلك القيم التى تتداخل مع السلوك البيئى  :Environmental Values القيم البيئية
مستوى متقدما في منظومة الفرد الوجدانية  Personal Valuesحيث تمثل القيم الشخصية 

وموجها لسلوكه يكون اقوي تاثيرا من االتجاهات ومن المفترض إن تكون قيم الفرد البيئية 
إلى  Karpكارب " الطار يشيروفى هذا ا، مؤشرا قويا للتنبؤ بانماط سلوكه البيئى المتوقع

والخيرية  Universalismمجموعه من القيم التى تؤثر على السلوك البيئى منها الكونية 
Benevolence،  ( االنسجام)واالمتثالConformity،  ( االعراف)والتقاليدTradition، 

والمتعه اللذة  ،Achievementواالنجاز  ،Powerوالسلطة النفوذ  ،Securityمن واأل
Hedonism،  واالثارة االستجايةStimulation،  والتوجيه الذاتى(Karp, 1996, Self-

dichuelatione,  p.114 ) 

معرفه  ،تلك المعايير التى ينبغى على الفرد االلتزام بها في عالقته مع بيئته" :الخلق البيئى
 ،شحاتة عبد الخالق" )والتى يتمسك بها كموجهات النماط سلوكه نحو البيئة ،وادراكا وسلوكا
معنى هذا إن القيم البيئية هى التى تحدد مستوى الخلق ( 025م ص 0220 ،السيد سالمة

والحكم  ،هلتنبؤ بسلوك هذا الفرد تجاه بيئتالبيئى لدى الفرد هذا الخلق الذى يمكن من خالله ا
 (  Negara & Manning 1997 p .14) على هذا السلوك



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ية معهد الدراسات والبحوث البيئ

 

 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد
 

109 

إن نظرية السلوك : Theory of planned Behavior نظرية السلوك المخطط
الذى يؤثر مباشرة في بناء " الضبط السلوكى الواعى" واحدا هو االمخطط لم تضف اال متغير 
وتشير النظرية إلى نوع اخر من العوامل الموثرة في القصد  ،القصد المغزى السلوكى للفرد

المهارة : السلوكى وهى عوامل غير مرتبطة بالعاطفة والدافعية لدى الفرد من هذة العوامل
والتوقيت الزمن والمال ومعاونة االخرين مثل هذة العوامل يزيد من فعالية قدرته في  ،الشخصية

 .ن تحت التحكم االرادى لالفراددراسة السلوكيات التى ربما ال تكو 
وتقوم هذه : Theory of Reasoned Action المسبب( الفعل)نظرية الحدث 

 ،النظرية على افتراض إن الفرد لديه المنطق في استخدام المنظم لما هومتاح له من معلومات
لتربية حيث تمكن معلم ا ،وهذا االفتراض يجعل تلك النظرية فعالة في تدريس التربية البيئية

وتشير المتغيرات المشتمل عليها في نموذج  ،البيئية من اتخاذ القرارات المنطقية الالزمة
(T.R.A ) إلى وصف ماذا يحدث في عقول االفراد عندما يسعون للمشاركه في سلوك ما وهذا

يعنى إن نموذج تلك النظرية يعالج القضية االجرائية التى تركتها نظرية الواقع دون حل حيث 
يرتكز هذا النموذج على استخدام مكونات الفرد الداخلية كالمعتقدات واالتجاهات لشرح سلوكه 

 .والتنبؤ به
ربعة عناصر ينبغى التركيز عليها عند دراسة أفان هناك " الحدث المسبب"لنظرية ووفقا 
( الزمن)والتوقيت ، The Contextوالسياق  ،The Target (التصرف)الفعل : السلوك هى

The Time  تمثل محددات لقياس السلوك البيئىهذه العناصر التى. 
 

 االجراءات المنهجية للدراسة
المنهج الوصفى باعتباره انسب المناهج لجمع المعلومات والبيانات لهذا النوع : نوع الدراسة

 .من الدراسات حيث انه يقوم بالوصف الكمى والكيفى للمشكالت المراد دراستها



 وآخرون تريزة ناجح عدلى
 

 110 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

 هاعتمد الباحثون في هذ ،فروضها سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبارفي  :منهج الدراسة
الميدانية لجمع المعلومات والبيانات  الدراسة على المنهج الوصفي التحليلى واسلوب الدراسة

 .الالزمة التمام الدراسة
 :در البياناتامص

مصادر  حيث اتجه الباحثين في معالجة االطار النظرى لدراسة إلى: المصادر الثانوية
البيانات الثانوية والتى تتمثل في الكتب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة والدوريات 

 .واالبحاث والمطالعة في مواقع االنترنت المختلفة ،والمقاالت والتقارير
وذلك من خالل استخدام استبيان  ،وتتمثل في جمع البيانات االولية ميدانيا :المصادر االولية

 .ووزع على العينة لجمع البيانات المطلوبة ،مه خصيصا لهذا الغرضتم تصمي
حيث شملت ادوات  ،في اطار هذة الدراسة استعان الباحثون ببعض االدوات :دوات الدراسةأ

 :الدراسة ما يلى
 تم استخدام استمارة االستبيان كاداةمن ادوات البحث بعد مراعاة  :استمارة االستنبيان

والذى طبق على العينة الرئيسية المكونة من  ،شروط الصدق والثبات والتكامل واالنساق
يث تم تصميم استمارة ح ،من طلبة المدارس ووزعت العينة على مدرستان( 011)مجموع 

عينة البحث من خالل عينة استطالعية  االستبيان واختبارها قبل توزيعهاعلى مفردات
وبعد التاكد من مالئمة قائمة االستبيان تم توزيعها على عينة  ،لمعرفة مدى وضوح االسئلة

 .البحث وتطبيقها
 لطلبة المدارس والذى يوضح مدى السلوك وكيفية  :مقياس السلوك غير السوى بيئيا

 .التعامل
 احدى ادوات جمع البيانات لذلك استعان  تعتبر المقابلة الشخصية :المقابلة الشخصية

  .الكيفية لتدعيم البيانات الكمية الباحثون بدليل المقابلة للحصول على البيانات
 اختبار الثبات من  :(0) جدول. ببعض اساليب المعالجة االحصائية كما استعان الباحثون

صدق االتساق اختبار  :(9) جدول. خالل معامل الفا كرونباخ الختبار ثيات المقياس
 .الداخلى من خالل معامل ارتباط بيرسون
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واستبعاد غير الصالحة منها قام الباحثون بادخال  ،بعد جمع قوائم االستبيان ومراجعتها
اعتمد الباحثون  :وقد استعان الباحثون باالساليب االحصائية االتية ،البيانات الحاسب االلى

في تفريغ البيانات عن طريق البرنامج االحصائى المعروف برنامج الحزم االحصائية للعلوم 
وتم التحليل االحصائى باستخدام  Statistical Package For Sciencesاالجتماعية 

تفريغ  -وتعد هذة الخطوة SPSS V. 23الحاسب االلى من خالل برنامج الحزم االحصائية 
 :خطوة تمهيدية لتبويب البيانات ومن خالل ذلك تم -تالبيانا

لبيانات فى صورة جداول تكرارية من خالل جدولة ا عمل االحصاءات الوصفية للبيانات -0
 .االستبيان السئلة (المئوية والمتوسط المرجع المئوى التكرار والنسب)

 .ستخدام العالقات االرتباطيةالتحليل االحصائى با -9
 .ة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسةاستخدام مان وينتى للفروق بين عينالتحليل االحصائى ب -3
 :صدق وثبات االداة -4

حيث قام الباحثون في اطار مراعاة صدق االداة بغرض االستبيان على عدد من  :داةصدق اآل
وقد قرر  ،االساتذة المحكمين بهدف تقييمها وتوضيح رؤيتها فى تحقيق االداة الهداف الدراسة

واقروا  ،السادة المحكمين إن العبارات الموجودة باالستبيان ترتبط ارتباطا بموضوع الدراسة
 .بصحتها
حيث قام الباحثون باختبار مبدئى الداة البحث للتاكد من ثبات االداة على مجموعة  :الثبات

ينة خصائص من المبحوثين من بين افراد العينة االصلية وحرص الباحثون على إن تشمل الع
 .وذلك الختبار الثبات االحصائى لالداة ،مجتمع الدراسة

 :مجاالت الدراسة
 .طلبة مدارس مرحلة التعليم االساسى :المجال البشرى -
علما بان ( 9104/9102)تم اجراء الدراسة في الترم الدراسى االول لعام  :المجال الزمنى -

الباحثون منذ تسجيل الدراسة يقومون بجمع المادة العلمية وتاصيل المفاهيم والنظريات 
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وهى فترة جمع التراث النظرى للدراسة حتى تقوم على ،والدراسات المرتبطة بموضوع البحث
 .اسس موضوعية

 .(011)محافظة القاهرة في حى الزيتون وحى المطرية على عينة  :المجال المكانى -
 :وصف وتحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية

تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف برنامج  :خصائص عينة الدراسة
وتم  Statistical Package For Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 .SPSS Vالتحليل اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم اإلحصائية

 :ومن خالله تم ،خطوة تمهيدية لتبويب البيانات –تفريغ البيانات –وتعد هذه الخطوة  ،23
الختبار ثبات  Cronbachs Alphaاختبار الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ  .0

 .المقياس
جمالي ختبار صدق اإلا .9                                                             تساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون بين األبعاد وا 

 .المقياس
 .اختبار مان ويتني الالبارمتري للتحقق من صحة الفروض .3
 .إيجاد العالقات اإلرتباطية بمعامل ارتباط بيرسون ألبعاد الدراسة .4

 :اختبار ثبات الفا كرونباخ البعاد المقياس
 الداخلي ألبعاد مقياس السلوكمعامالت االتساق  :(1)جدول 

 معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 **17522 البعد االجتماعي
 **17415 البعد االقتصادى

نجد أن معامل ارتباط أبعاد  السلوكمن جدول صدق االتساق الداخلي السابق لمقياس 
الداخلي مما يؤكد على صدق االتساق  ،(1712)المقياس دالة معنويا  عند مستوى معنوية 

كما بالجدول أعاله وهي ( 17415 ،17522)ألبعاد المقياس وكانت قيم معامل إرتباط بيرسون 
 .قيم تؤكد على صدق المقياس

للتحقق من ثبات المقياس استخدمت الباحثون معادلة ألفا كرونباخ  :ثبات المقياس
(Cronbach Alpha)،  باستخدام هذه ويوضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة

 .المعادلة
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 ثبات العبارات ألبعاد مقياس السلوك :(2)جدول 
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 17292 94 البعد االجتماعي
 17524 95 البعد االقتصادى

 17523 21 إجمالي مقياس اإلدراك البيئي
قيم مقبولة  السلوكيتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس 

وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى  ،(17524، 17292)حيث كانت قيم معامل الثبات 
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به وكانت قيمة ألفا إلجمالي  ،صالحية المقياس للتطبيق وا 

 .وهي قيمة مقبولة( 17523)المقياس 
 :استبيان تقدير الشخصية

قامت الباحثون بإيجاد معامل اإلرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية  :صدق المقياس
 .وفيما يلي عرض لمعامالت االتساق الداخلي ألبعاد المقياس مع الدرجة الكلية ،للمقياس
 تقدير الشخصية معامالت االتساق الداخلي ألبعاد استبيان :(3)جدول 

 معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 **17204 العدوان

 **17254 االعتمادية
 **17223 للذات السلبي التقدير

 *17249 الكفاية عدم
 **17522 االنفعالى التجاوب عدم
 *17214 االنفعالى الثبات عدم

 **17290 للحياة السلبية النظرة
نجد أن معامل  ستبيان تقدير الشخصيةالسابق المن جدول صدق االتساق الداخلي 

مما يؤكد على صدق االتساق  ،(1712)ارتباط أبعاد المقياس دالة معنويا  عند مستوى معنوية 
كما ( 17254،17223)الداخلي ألبعاد المقياس وتراوحت قيم معامل إرتباط بيرسون ما بين 

 .بالجدول أعاله وهي قيم تؤكد على صدق المقياس
ويوضح  ،الباحثون معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات المقياس استخدم :االستبيانثبات 

 .ةالمعادلالجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه 
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 ثبات العبارات ألبعاد استبيان تقدير الشخصية :(4)جدول 
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 17542 5 العدوان
 17552 5 االعتمادية

 17549 5 للذات السلبي التقدير
 17532 5 الكفاية عدم

 17540 5 االنفعالى التجاوب عدم
 17520 5 االنفعالى الثبات عدم

 17521 5 للحياة السلبية النظرة
 17501 49 اجمالى استبيان تقدير الشخصية

الشخصية قيم يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد استبيان تقدير 
وتشير هذه القيم من معامالت  ،(17520، 17532)مقبولة حيث تراوحت قيم معامل الثبات 

مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به وكانت قيمة  ،الثبات إلى صالحية المقياس للتطبيق وا 
 .لةوهي قيمة مقبو ( 17501)ألفا إلجمالي المقياس 

االستجابة لمقياس السلوك واالستجابة على استبيان تقدير العالقة االرتباطية بين  :(2)جدول 
 (أسوياء فقير) الشخصية لألطفال

 تقدير الشخصية لألطفال المتغيرات
 17115 معامل االرتباط مقياس السلوك

 172 الداللة المعنوية
استبيان تقدير و االستجابة لمقياس السلوك من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين 

عدم وجود عالقة ارتباطية عند  يتضح (أسوياء بيئة فقيرة)الدراسة  لعينةالشخصية لألطفال 
بين مقياس السلوك وواستبيان تقدير الشخصية لألطفال ( 1712)اكبر من  مستوى معنوية

 .في البيئة الفقيرة االسوياء
السلوك واالستجابة على استبيان تقدير العالقة االرتباطية بين االستجابة لمقياس  :(6)جدول 

 (أسوياء متوسط) الشخصية لألطفال
 الشخصية لألطفال تقدير المتغيرات

 **17429 معامل االرتباط مقياس السلوك
 17115 الداللة المعنوية

استبيان تقدير و االستجابة لمقياس السلوك من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين 
يتضح وجود عالقة ارتباطية عند  (أسوياء بيئة متوسطة)الدراسة  لعينةالشخصية لألطفال 
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واستبيان تقدير الشخصية لألطفال  بين مقياس السلوك( 1712)اقل من  مستوى معنوية
 .في البيئة المتوسطة االسوياء
العالقة االرتباطية بين االستجابة لمقياس السلوك واالستجابة على استبيان تقدير  :(7)جدول 

 (غير أسوياء فقير) الشخصية لألطفال
 تقدير الشخصية لألطفال المتغيرات

 17142 معامل االرتباط مقياس السلوك
 172 الداللة المعنوية

استبيان تقدير و االستجابة لمقياس السلوك من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين 
عدم وجود عالقة ارتباطية  يتضح (غير أسوياء بيئة فقيرة)الدراسة  لعينةالشخصية لألطفال 
واستبيان تقدير الشخصية لألطفال بين مقياس السلوك ( 1712)من  اكبر عند مستوى معنوية

 .في البيئة الفقيرة غير االسوياء
العالقة االرتباطية بين االستجابة لمقياس السلوك واالستجابة على استبيان تقدير  :(8)جدول 

 (غير أسوياء متوسط) الشخصية لألطفال
 تقدير الشخصية لألطفال المتغيرات

 *17444 معامل االرتباط مقياس السلوك
 1719 الداللة المعنوية

استبيان تقدير و االستجابة لمقياس السلوك من الجدول السابق للعالقة االرتباطية بين 
يتضح وجود عالقة ارتباطية عند  (غير أسوياء بيئة متوسطة)الدراسة  عينةالشخصية لألطفال 

غير  واستبيان تقدير الشخصية لألطفالبين مقياس السلوك ( 1712)اقل من  مستوى معنوية
 .في البيئة المتوسطة االسوياء

 

 النتائج

 :بفروض الدراسة بمقياس السلوكالنتائج المتعلقة 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات االسوياء في مقياس السلوك ": الفرض االول

االطفال لتعليم االساسى في بيئة متوسطة وبيئة فقيرة في مدارس حكومية حيث اشارت النتائج 
المتوسطة كلما ارتفع د فروق في البعد االجتماعى والبعد االقتصادى لصالح البيئة و وجإلى 
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المستوى االقتصادى واالجتماعى كلما ساعد ذلك في خفض سلوك االطفال غير السوى حيث 
في المدارس الحكوميةحيث إن البيئة تساعد على  1،12كانت ارتباطا موجبا عند مستوى دالة 

 .نمو االطفال نمو طبيعيا وخالى من السلوكيات الخاطئة
بين درجات االسوياء في استبيان تقدير الشخصية في بيئة توجد فروق " :الفرض الثانى

 ".متوسطة وبيئة فقيرة
يوجد فروق ذات دالله احصائية بين كال من العدوان في البيئة المتوسطة والبيئة الفقيرة  -

 .تشمل البيئتين هئة المتوسطة ولكنلصالح البي
فقيرة في االعتمادية ولديهم ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين البيئة المتوسطة وبيئة  -

 .التنافس في مستوى واحد ليس لديهم فروق واضحة

لصالح  1،12يوجد فروق ذات داللة احصائية بين بيئة متوسطة وبيئة فقيرة عند مستوى  -
 ىالمتواجدين في بيئة اقتصادية اعلالبيئة الفقيرة في التقدير السلبى للذات حيث إن الطلبة 

 .عن غيرهم من المتواجدين في بيئة اقل يكون لديهم ثقة بانفسهم

يوجد فروق ذات داللة احصائية بين بيئة متوسطة وبيئة فقيرة في عدم الكفاية لصالح البيئة  -
 هفضل دائما وال يكتفى بما عندأللالمتوسطة حيث إن الطفل في بيئة افضل ولكنه يتطلع 

 .دم الكفايةعوبشعر ب

متوسطة وبيئة فقيرة في عدم التجاوب االنفعالى  يوجد فروق ذات داللة احصائية بين بيئة -
 .لصالح البيئة الفقيرة وان الطفل من الصعب إن يظهر مشاعره نحو االخرين

يوجد فروق ذات داللة احصائية بين بيئة متوسطة وبيئة فقيرة في عدم الثبات االنفعالى  -
اضح في لصالح البيئة المتوسطة حيث إن هناك تغير في المشاعر و تذبذب غير و 

 .السلوك

يوجد فروق ذات داللة احصائية بين بيئة متوسطة وبيئة فقيرة في النظرة السلبية لصالح  -
 .البيئة المتوسطة إن الطفل غير راضى عن نفسه وال يشعر بالرضى في حياته او بيئه

توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات غير االسوياء في مقياس ": الفرض الثالث
 ."الطفال التعليم االساسى في بيئة متوسطة وبيئة فقيرةالسلوك 
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بالنسبة للبعد االجتماعى في البيئة المتوسطة وبيئة فقيرة غير اسوياء فكانت النسبة 
االكبر لصالح البيئة المتوسطة في المدارس الحكومية فكلما كان المستوى االجتماعى افضل 

لوك المشاغب اقل وهذا يعنى إن للبيئة تاثيرا والبيئة إلى يتواجد بها الطالب افضل كا ن الس
 .كبير على قدرة التالميذ على توافقهم الشخصى والجتماعى

ال توجد فروق بين بيئة متوسطة وبيئة فقيرة في البعد االقتصادى فالبيئة المتوسطة 
 .والفقيرة لديهم نفس السلوك ونفس االداء في المشاغبة والسلوك غير السوى

 

 توصياتال
برامج ارشادية عالجية لخفض سلوك المشاغبة لدى التالميذ في المدارس الخاصة عمل  .0

 .والحكومية
 .دراسة االسباب المؤدية لسلوك المشاغبة .9
 .دراسة حالةالطالب المشاغبين في المدارس .3
دراسة العالقة بين المستوى االجتماعى واالقتصادى لالسرة وسلوك المشاغبة لدى تالميذ  .4

 .االبتدائيةالمرحلة 
 .خر الدراسى وسلوك المشاغبةأدراسة العالقة بين الت .2

 

 المراجع
فاعلية برنامج لتعديل السلوك وتنمية المسئولية االجتماعية نحو  :يمن عبد العزيز سالمةأ

 .البيئة
اساليب التنشئة الوالدية وعالقتة بادراك االبناء للسلوك الوالدى دراسة مقارنة  :سمير سعد سمير

 .لمعرفة الفروق بين الطلبة والطالبات
مالمح التغير في ديناميات التنشئة االجتماعية دراسة انثروبولوجية في احد  :سيف الدين ياسين

 احياء القاهرة للتعرف على التغيرات المعاصرة التى يشهدها المجتمع
العالقة بين اساليب الوالدية كما يدركها االبناء والمستوى االجتماعى  :عفاف عبد الفادى

 .جابى لالبناء واالقتصادى الثقافى لالسرة والترتيب االن
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 .لدى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة تقويم السلوك البيئى :نجوان حسين طاهر
 .باساليب المعاملة الوالدية السلوك العدوانى وعالقتة :فاطمة مبارك الحميدى

تقييم ادوار االخصائى االجتماعى المدرسى في اكساب الطالب  :وليد عبد المنعم ابراهيم
 .البيئةالسلوك االيجابي نحو 
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ABSTRACT 

School is a place to receive experience and learning, but it plays an 

important role in shaping the minds of students and develops their skills 

and develop social relation among them and develop individual and 

community behavior on demand through the correct education and 

constant attention to behavior and values of students in all their 

behavior and behavior within the school. 
The objective of this study was to identify the most important 

aspects of environmental behavior in the basic education stage in order 

to achieve this goal, the researchers relied on theoretical abreaction 

through the theoretical approach of Arabic and foreign books and 

references. The err fore, the main motive for conducting this study was 

the necessity of changing these soci-in the behavior of the non- 

environmental and the same as the same study in school to 100 students 

from two public school of students of the basic education stage and the 
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study of the descriptive method using comparative descriptive using the 

sample approved as a the researchers provided some statistical methods 

in the study of the Mann Whitney test during test and the stability test 

during the crunch period compared to the school.  

The study reached the most important results: The development of 

children from childhood to ethics, values, dialogue and positive 

communication in society and the environment. Attention to the 

emotional aspects besides the cognitive and skill aspects through the 

preparation of programs in environmental education to give students 

positive behaviors towards the environment. Environmental problem 

and shroud partite in and contribute to solving these problems. Increase 

the opportunities for environmental actvctity in the the curcuma. The 

various subject shrouds be taken into consideration within and outside 

the school. 


