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  : ةـمقدم
بلـور تففيهـا ت ، ـا اإلنسـان يف حياتـه حـل الـيت ميـرّ املرا فولـة مـن أهـمّ تعتـرب مرحلـة الطّ 

 ّ ـ و . العوامل احمليطـة و متاشياة ر بشدّ قابلة للتأثّ  اشخصيته أل ّ نوات ة الّسـهـذا مـا يـربز أمهي
خــــالل مــــن  إالّ  ال يــــتم هــــذا ا جعــــل هــــذه املرحلــــة تســــتحق العنايــــة وممـّـــ ، ىلاخلمســــة األوّ 

طــــاقم  مــــن مــــا حتويــــه األطفــــال وعلــــى رأســــها ريــــاض  و االجتماعيــــةنشــــئة لتّ ســــات امؤّس 
ّ  "كر بالــذّ  خنــّص  مشــرف و ا يف شخصــية الطّ  " يــةالمرب فــل هاتــه األخــرية الــيت تــرتك بصــما

ّ  حبكم    . رةـمستم فل بصفة مباشرة والطّ  مع عاملتاشد البالغ الذي يخص الرّ ا الّش أ
 ّ قــد يكــون لديــه  خاصــة اجتماعيــة و انفعاليــةه مــن صــفات نفســية مــا حتويــ يــة وفاملرب

هاتــه  هــو يف فــل والطّ  كمــا أنّ  ، ليبالّســ جيـايب وبشــقيه اإلفــل علــى شخصــية الطّ  نعكـاسا
فظيـة لوكات العدوانيـة اللّ لـتكن الّسـ و . غـري مقبولـةلوكات ظهر لديه مجلة من الّس تاملرحلة 

واجهـــــــة تلـــــــك مل و. أو خارجـــــــه يـــــــاض رّ ميكـــــــن أن تكـــــــون ظـــــــاهرة داخــــــل ال ، اجلســــــدية و
ـأّد  ،فـل للطّ  اعيمـجتاي هو نفسـمـا كـلّ   متـّس  املشكالت الـيت  ه إىل وجـود مجلـة ى هـذا كّل

  .؟  لوكات العدوانيةعن تلك الّس عرفة من املسؤول ملحتتاج إىل إجابة  اليت ساؤالتالتّ من 
اهلــــدف  إذ ، التســــاؤ التّ  هعــــن هــــذاالجابــــة ثابــــة راســــة تعتــــرب مبهــــذه الدّ  نّ إفــــ الــــذ و

ّ  ابطـة بـني كـلّ راسـة هـو البحـث عـن العالقـة الرّ من هاتـه الدّ  األساسي يـة ريـاض مـن قلـق مرب
ـــ و ،ل فـــلوكات العدوانيـــة لـــدى الطّ الّســـ األطفـــال و ّ هـــا هـــذه لّ تة البالغـــة الـــيت حتنظـــرا لألمهي

 يلـحليالمنهج الوصـفي التّ "على  ادمعتاال فقد متّ  اعيمجتاالراسة يف إطارها املرضي الدّ 
 حـو اآليتراسـة علـى النّ علـى هـذا ميكـن تلخـيص حمتـوى الدّ  راسة وطبيعة الدّ  و ياملتماش "
:  

  
حتديـــد  واإلشـــكالية مـــن  كـــلّ   يضـــمّ الـــذي   ايـــة بالفصـــل األولراســـة بدمتوضـــعت الدّ 

ـــ ّ يليهـــا مباشـــرة مجلـــة مـــن  و ، راســـةموضـــوع الدّ  اختيـــار  دوافـــع أهـــداف و راســـة وة الدّ أمهي



ب 

راسـة للدّ  األساسـيةات للمتغـّري  اإلجرائـيعريـف التّ  و ، عليـق عليهـامع التّ  ابقةراسات الّس الدّ 
  . الفرعية راسة مبا فيها العامة ويف األخري عرض فرضيات الدّ  و

   حتتيةإىل فصول  بدوره ماملقّس  راسة وظري للدّ اجلانب النّ على كما حتتوي 
  : هي و
  -ينطوي علىذي ال " قلق المربية "حتت عنوان  : انيالفصل الثّ      
ّ  : الأّو  ق إىل قلــــق لتطــــرّ اذلــــك  إىل إضــــافة ، خصــــيةاخلصــــائص الّش  يــــة وتعريــــف املرب

 ّ ـــا و الــيت األدوار يــة مــع ذكــر أهـــمّ املرب ّ  تقــوم  ف التعـــرّ  و فــلالطّ  يــة وذكــر العالقــة بـــني املرب
 ّ   . يات رياض األطفال باجلزائرعلى واقع مرب

عريــف كــذا التّ  ولــه  رةظريــات املفّســإعطــاء تعريــف للقلــق مــع ذكــر خمتلــف النّ  : ثانيــا
ذكـــر  كمـــا متّ  ، قلـــق حالـــة بـــني قلـــق مســـة و فريـــقاخلـــوف مـــع التّ  علـــى الفـــرق بـــني القلـــق و

  . يف األخري ذكر عالج القلق العوامل املسؤولة عن القلق و راض وعاأل
ــــ ريــــاض ( سمــــدر مــــا قبــــل التّ  بعدوانيــــة أطفــــال " املعنــــون : الــــثا الفصــــل الثّ أمّ
ظريــة لتفســري العدوانيــة مــع املقاربــات النّ  تعريــف العدوانيــة و:  الأّو ن املتضــمّ و  ،) األطفــال

الـيت تقـف  العوامـل نيفات وصق إىل التّ لوكات العدوانية مع التطرّ مناذج الّس  ذكر أشكال و
 مــــع  خيصــــهتش و لوك العــــدواينقيــــاس الّســــذلك لــــلوكات العدوانيــــة ضــــف وراء تلــــك الّســــ

  . فلص عن العدوانية اخلاصة بالطّ إعطاء ملّخ 
ــ مــع  ، رة رحلــة املبّكــاملمــدرس أي طفــل إعطــاء تعريــف لطفــل مــا قبــل التّ  : ثانيــاا أمّ

بــني مفــاهيم  بينــه و مييــزالتّ  إعطــاء مفهــوم ريــاض األطفــال و و .م علّ ق لنظريــات الــتالتطــرّ 
ـــ كمـــا متّ أخـــرى   ختصـــيص احلـــديث عـــن مـــع  اجلزائـــر يـــاض أطفـــالارخيي لر إدراج املـــدخل التّ

    . اجلزائربطفال األري توضيح أهداف رياض يف األخ و ،ياض فل اجلزائري بالرّ الطّ 
  
  



ج 

 ن كـذلكاملتضـمّ  طبيقي الذي حيتوي بـدوره علـى الفصـل الرابـع وهناك اجلانب التّ  و
:  

  : ذلك بتحديد ما يلي و راسة إجراءات الدّ :  الأّو 
ــتــائج مــع معرفــة املــنّ العــرض  ّ  مانيــة والزّ  ق دون أن ننســى احلــدود املكانيــة ونهج املطب

مـــن اهلـــدف مـــع  نة كـــلّ املتضـــمّ  و العيةطســـتاالراســـة ق للدّ كـــذا التطـــرّ  و. راســـةالبشـــرية للدّ 
 ّ ـــايف األخــري  و . كـــذا األدوات و العيةطاالســـتنـــة ذكــر العي  متّ كمـــا   . األهـــداف اخلاصـــة 

شــبكة (راســة وهــي الدّ  أدواتلــى عف التعــرّ ضــف لــذلك  ،راســة األساســية ق إىل الدّ التطــرّ 
حصــائية كــذلك األســاليب اإل مســة و/ قلــق حالــةمقيــاس  لوكات العدوانيــة ومالحظــة الّســ

)spss 13. (  
ة يف ضـوء يـراسـة احلالالدّ  نوصـل إليهـا مـالتّ  الـيت متّ  تـائجمناقشـة النّ  عـرض و : ثانيا

 ىل وى ضـــوء الفرضـــيات األوّ مناقشـــتها علـــ متّ كمـــا   ، مـــا توصـــلنا إليـــه مـــن دراســـات ســـابقة
مـــع إعطــــاء  ، العامـــة ةالفرضـــي لّ ظـــمناقشــــتها يف يف األخـــري  و . ابعـــةالرّ  الثـــة والثّ  انيـــة والثّ 

 العربيــة و(غتـني ص بكلتــا اللّ راســة مبلّخـهـذه الدّ  إدراجضـف لــذلك  . خالصـة هلـذا الفصــل
        .   حقاملال و قائمة املراجع  دون أن ننسى يف األخري اخلامتة و ،) الفرنسية


