
  :  راسةملخص الدّ 
ّ  "هدفت دراستنا احلالية ملعرفة العالقة بني كل من  ية ريـاض األطفـال وقلق مرب

فولــة وضــوع الطّ ملعاجلــة مراســة جــاءت هاتــه الدّ  كمــا أنّ   " فــلللطّ  ةلوكات العدوانيــّســال
 العقليــة    ، نســان اجلســميةبنـاء حقيقــي لــذات اإل م وساســية لــتعلّ بنــة األالـيت تعتــرب اللّ و 
ســــــات ؤّس ماملعلــــــى هــــــذا املالحــــــظ علــــــى أرض واقعنــــــا  و ، جتماعيــــــةاال فســـــية والنّ   ،
هـذا بوجـود  وبـارز  على رأسها رياض األطفال مـن دور هـام و و ، االجتماعيةشئة نالتّ 

ّ "حديـد  ولتكون علـى وجـه التّ طاقم مسّري  ات سـيكولوجية مـا حتملـه مـن تغـّري  و "يـةالمرب
  .فلعكاستها على شخصية الطّ نّ إ و،ةمنها أو سلبي ةابيإجي اسواء

يغت صـــكمـــا   اؤالتســـالتمجلـــة مـــن يف  راســـة وعلـــى هـــذا متوضـــعت مشـــكلة الدّ 
ّ هدفها م الفرضيات اخلاصة و فـل لوكات العدوانيـة للطّ الّسـ ية وعرفة العالقة بني قلق املرب

شـــــبكة لـــــتكن  أدوات البحـــــث العلمـــــي ومـــــن تبـــــين  بـــــدّ ول إىل ذلـــــك كـــــان الللوصـــــ و
لريـاض أطفـال مدينـة  اسـتطالعيةإجراء دراسة هذا بعد  لعدوانية ولوكات االّس  مالحظة

ّ ذلــك باإل لوكات العدوانيــة والّســ تســجيل أهــمّ  بســكرة أيــن متّ  يــات مباشــرة ســتعانة باملرب
م و ّ  نظرا خلرب عرضـها  ليـة وبكة األوّ إعداد الّشـ متّ  من مثّ  فل وبالطّ  ام أكثر إحتكاكأ

 و ،هائيـة إعداد شـبكة املالحظـة النّ  مع مالحظتهم متّ  متاشيا مني وعلى األساتذة احملكّ 
ـــ ،راســـة يف الدّ  داة تطبيقهـــا كـــآ يف األخـــري متّ  ـــداة الثّ ســـبة لـــآلا بالنّ أمّ ل يف انيـــة فهـــي تتمثّ

ّ د من أنّ التأكّ  أين متّ   سمة/ مقياس قلق حالة    . باتالثّ  دق وز بالّص ه يتمي
ن مـــن أيـــن تتكــوّ   نـــة قصــديةعيّ راســة األساســـية فقــد أجريـــت علــى يف حــني الدّ 

ّ  فئـةفئتـني  ّ  34الـيت قوامهـا  ريـاض أطفـال مدينـة بسـكرة و يـاتمرب  مـن جممــوعهّن  يـةمرب
ّ  41مجـــــايل اإل ـــــة األطفـــــالانيـــــة فهـــــي يف حـــــني الفئـــــة الثّ   ،  يـــــةمرب لوكات الّســـــذووا  فئ

يف  عتمـــاداال قــد متّ  و ،مــن كــال اجلنســني  طفـــال 32جممــوعهم  غين بلــالــذّ  العدوانيــة و
حليــــل الكيفــــي علــــى التّ  عتمــــادباال  حليلــــيالمــــنهج الوصــــفي التّ راســــة علــــى ه الدّ هــــذ



 و  ، كــرارات املرتمجــة إىل نســب مئويــة حصــل عليهــا وكــذا التّ رجات املتّ مــن الــدّ  انطالقــا
  :              ةاليائج التّ راسة على النتّ قد أسفرت الدّ 

-1  ّ  ةلوكات العدوانيـــلّســـا يـــة ريـــاض األطفـــال وتوجـــد عالقـــة بـــني قلـــق حالـــة ملرب
  . فلاجلسدية لدى الطّ 

-2  ّ  ةلوكات العدوانيـــالّســـ يـــة ريـــاض األطفـــال وتوجـــد عالقـــة بـــني قلـــق حالـــة ملرب
  . فلة لدى الطّ يفظاللّ 

-3  ّ  ةلوكات العدوانيــــالّســــ يــــة ريــــاض األطفــــال وتوجــــد عالقــــة بــــني قلــــق مســــة ملرب
  . فلاجلسدية لدى الطّ 

-4  ّ  ةلوكات العدوانيــــالّســــ ريــــاض األطفــــال و يــــةتوجــــد عالقــــة بــــني قلــــق مســــة ملرب
  . فلة لدى الطّ يفظاللّ 

ّ  قلــق " : ل إليهــا هــو أنّ املتوّصــ ةتيجــة العامــالنّ  و    يــة ريــاض األطفــالمرب
مــا كــان هنــاك مبعــىن كلّ   ، " فــللوكات العدوانيــة لــدى الطّ بظهــور الّســعالقــة  لــه

ّ /قلـــق حالـــة كات العدوانيـــة لو مـــا صـــاحبه ظهـــور الّســـيـــات ريـــاض األطفـــال كلّ مســـة ملرب
فظية اجلسدية و   . الّل
 ،وصل إليه من نتائج فهو ينصـب يف جمـال العلـوم اإلنسـانيةالتّ  ما متّ  كلّ   كما أنّ 

ّ ممّ  ّ  اا يستدعي القول أ        . ليس باملطلق سبية وز بالنّ تتمي
 


