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  : راسةإشكالية الدّ  تحديد -1

ــــهنالــــك العديــــد مــــن التغــــّري  عامــــة بصــــفة يت طــــرأت علــــى بنيــــة جمتمعنــــا العــــريب ات اّل
تمـــــع اجلزائـــــري علـــــى وجـــــه اخلصـــــوص مشلـــــت جوانـــــب احليـــــاة ، ةقافيـــــ، الثّ االقتصـــــادية( وا

 ســـنقوم بصــــب نـــا حنـــن ويف هــــذا الّصـــددأنّ  إالّ . )إخل...  ةفســــيالنّ ، االجتماعيـــة، ةالسياســـي
والــــذي  االجتمــــاعياجلانــــب  ، ففيمــــا خيــــّص اعيمــــاالجتفســــي النّ علــــى اجلانــــب  امنــــاماهت

الرمسـي منهـا والغـري (عيـة يتمثل أو يتمحور حول ما يطلـق عليـه مبؤسسـات التنشـئة اإلجتما
 يف لــيّ ودورهــا اجل) إخل... ريــاض األطفــال / مســجد/ مدرســة/ شــارع/ أســرة(:مــن  )رمســي
ســـات مـــن تلـــك املؤّس  ةواحـــد إذ لكـــلّ  اعيـــةماالجتاة يـــحشخصـــية الفـــرد وإعـــداده للبلـــورة 
ــفالور اهلــام و الــدّ  اعيــةماالجت ــعلــى  اعيــةماالجتنشــئة ف أي التّ حيــث تعــرّ  .العّ ّ ا العمليــة أ

ـــ وقــــيم  اهــــاتواجتّ يت يــــتم مــــن خالهلــــا إكســــاب الفــــرد أســــاليب ســــلوكية تتماشــــى ودوافــــع اّل
مـن حيـث  بعـد األسـرة انيـةالثّ ة بـتملر ل ااألطفـال حيتـوعلى هذا جند رياض . وثقافة جمتمع ما

 خاصـــة وحنـــن يف هاتـــه اآلونـــة ،ههلـــدف منـــوّ  فـــللطّ ل رهـــاتوفّ  الـــيتّ  بيـــةوالّرت  اممـــواالهتعايـــة الرّ 
مــــن  ةســــات ريــــاض األطفــــال بشــــكل كبــــري نظــــرا جلملــــمؤّس فيــــه  شــــرتتانأيــــن  ، األخــــرية

املــرأة للعمــل  خــروج( :مــايلي احلصــرات إذ نــذكر منهــا علــى ســبيل املثــال لــيس علــى التغــّري 
 اقحــالت اربــعتالقــايف ألطفــاهلم وكــذا غبــة مــن طــرف الوالــدين لتحســني املســتوى الثّ لرّ اوكــذا 

أو مـا يطلـق عليـه باملوضـة دون  مر والتقـدّ العّصـ ضـرب مـن ضـروب مسـايرةرياض الفل بالطّ 
ـــــات يف الـــــربامج الّرت اآلونـــــة وجـــــود مســــتجدّ هاتـــــه  بط يفســــى وبالّضـــــنأن ن س رّ يت تـــــدبويـــــة اّل
بضــرورة  ة أمــور األطفــالات فرضــت علــى والّ تلــك املتغــّري  كــلّ  ائيــةداالبتفــل يف املرحلــة للطّ 
 مـوجز لريـاض األطفـالو أردنـا إعطـاء تعريـف بسـيط إذا نـا كمـا أنّ   هم يف رياض األطفالدجم

ــــ لفنقــــو  ّ ــــأ ــــتم بالّرت ا تلــــك املرحلــــة اّل جلميــــع  ائيــــةدبتاالابقة للمدرســــة نميــــة الّســــبيــــة والتّ يت 
   ... ). عاليةفاالنفسية، اجلسمية، العقلية، العالئقية، النّ : (فلصية الطّ نواحي شخ
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أطفالنـــا وهـــذا  ةيف تشـــكيل شخصـــيوهـــام بـــارز هلـــا دور ريـــاض األطفـــال  إنّ فـــوعليـــه 
ــ يقابلــه يف حــني مــا  ألشــقاءوا األمّ  مــن األب و يت تشــمل كــلّ بطبيعــة احلــال بعــد األســرة اّل

ّ واملوضــــة الرّ مــــديرة ريــــاض األطفــــال مــــن  ــــفــــات بــــالتنّ املكلّ والعــــامالت يــــات رب . بخظيف والّط
ـــ لاؤ ّســـالو  مباشـــرة  فـــلبالطّ  اواحتكاكـــ صـــاالاّت  كثـــراألمـــن هـــو : ذي يفـــرض نفســـه علينـــااّل

ّ بالقول هي  تناجابإكون ت؟ فمن البديهي أن  ياضداخل الرّ    .يةالمرب
 ّ ة بط احلالــــوســــلوكية وبالّضــــ واجتماعيــــةملــــه مــــن خصــــائص جســــمية ومــــا حتيــــة فاملرب

  سـليب وهـا وممّـ ،خل إ...فـاؤلالتّ و الفـرح  ,نبسـاطكاالايب  جيـا هـو إنه، ممّ وما تتضمّ  عاليةفاالن
تـنعكس ـا اخلاصـة  االنفعاليـةفـاعالت تلـك التّ  كلّ .  القلقو  وترالتّ ،االكتئاب ،اخلوفك

 وقبـل كـلّ . طفـاليـاض االر ب لى شـرحية األطفـال املتواجـدين بشكل مباشر أو غري مباشر ع
ــ"كـــن إعطـــاء تعريــف خمتصـــر ملفهـــوم هــذا مي ّ  فـــلللطّ  ئيســـيإذ هـــي املصـــدر واملنبــع الرّ  "ةاملربي

اجلوانـــــــــــــب  الـــــــــــــذي ميـــــــــــــتص منـــــــــــــه كـــــــــــــلّ  ئيســـــــــــــي والبـــــــــــــارزمـــــــــــــوذج الرّ النّ  هيعتـــــــــــــرب الـــــــــــــذي 
   .إذ هي بذلك تساعده على بلورة شخصيته. عاليةفاالن و االجتماعية,لوكيةالّس ,اخللقية

ّ  وعلى هذا فإنّ   دور األمّ تقـوم بـإذ  ,يـاضالرّ  داخـل اساهلـام واحلّسـور الـدّ  لّ تية حتاملرب
ا يطـرأ ممّـوكـذا  ما تقوم به من سلوكيات وأفعال ل القدوة احلسنة ألطفاهلا وذلك يف كلّ ومتثّ 

ة يـــبلالــذي يطلـــق عليــه غاهـــذا األخــري  فمــثال جنـــد القلــق ،ات ســيكولوجية عليهــا مــن تغـــّري 
العصـــر  هـــذافيـــه حيـــث يســـمى  ي نعـــيشداء العصـــر الـــذ هرين وكـــذا العامـــة علـــى أنـّــاملفّكـــ

تمـع وبكـلّ  أّي  ال يكـاد أن خيلــو إذ . بعصـر القلـق عور فئاتــه مـن هـذا الّشــ فـرد مـن أفــراد ا
ّ  ومبـــا أنّ .  ليبالّســ ّ خــتتكغريهـــا مــن األفـــراد بشــر   يـــاضالرّ يــة مرب  ات ومجلـــة مــن املتغـــّري يف  طب

 جتعلهـــــا عرضـــــة ملثـــــل هـــــذا لـــــّيت وا. إخل... قافيـــــة الثّ  و اديةصـــــاالقت و اعيـــــةماالجتاملشـــــاكل 
فعــل ســليب ملثـــري  رد هــو كــلّ : حــو اآليتميكــن تعريفــه علـــى النّ  والــذي . القلــقعور أي الّشــ

شــكل أن يكــون ب ميكــن القلــق الفــرد يف حــني أنّ  اســتقرار ود أمــن داخلــي أو خــارجي يهــدّ 
   د ودائم وهذا ما ميكن أنأحيانا بشكل مهدّ  بسيط وغري مستمر و
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خصـية مـرتبط بـنمط الّش  قلـق مسـة ثابـت نسـبيا وقلـق مسـة إذ جنـد  حالـة و يطلق عليه بقلق
ة الزمـــحالـــة ليصـــبح قلـــق مســـة م ققلـــر قـــد يتطـــوّ كمـــا    القلـــق بعصـــابلإلنســـان املصـــاب 

  .لإلنسان
عنـد سـاء تزيـد عنهـا النّ  عنـدنسبة القلق  راسات على أنّ دت العديد من الدّ كما أكّ 

قـد يرجـع إىل مجلــة  ا، فهـذ عالقـة باإلصـابة بـالقلق ها يشـري إىل مقولـة اجلـنس لـممّـ ، الرجـال
ا). لوجية والنفسية واالجتماعيةالفيزيو : (من التغريات    .الطارئة على املرأة يف حد ذا
مجلــــة مــــن اآلثــــار والســــلبيات علــــى  فأن خيلــــاألمــــر كــــذلك فهــــذا ميكــــن  كــــانفــــإن  
ـــا لعالئقـــيااملســـتوى  ـــا  خنـــصو . للمربيـــة بينهـــا وبـــني األفـــراد احمليطـــني  بالـــذكر الطفـــل أل

تــذي بــه والــذي ميــتص الطفــل منــه كــل أنــواع بالنســبة لــه أي املربيــة النمــوذج والقــدوة الــيت حي
املباشـر واملسـتمر بينـه وبـني مربيتـه والـيت كمـا  لالحتكـاكالسليب نظرا و اإلجيايب منها  وكالسل

ـا الطفـل يف ا أن الطريقـة اومبـ. ـا املعـوض املباشـر ألم الطفـلأشرنا سـابقا علـى أ لـيت يـرىب 
يمكن أن تكـــون فــوالســلوكي  واالجتمـــاعيالنفســي دور مهـــم يف تكوينــه هلــا ســنواته األوىل 

 انعكـــاسللمربيـــة لـــه ). قلـــق -خـــوف -تـــوتر( االنفعاليـــةاجلوانـــب الســـيكولوجية وبالضـــبط 
وســلوكات الطفــل فقبــل التطــرق بكــل التفاصــيل حــول العالقــة القائمــة بــني  ةشخصــيعلــى 

ارئـــة عليـــه ات الطّ التغـــّري  وأبـــرز وأهـــمّ  يـــاضف علـــى طفـــل الرّ نـــا أن نتعـــرّ بوّد . الطفـــلاملربيـــة و 
ــفولــة املبّكــالطّ حيــث تعــرف مرحلــة  ّ أشــار  إذ مــو اإلنســاينا مرحلــة مــن مراحــل النّ رة علــى أ

ــمــن عمــر الطّ  ىلاألوّ  اخلمــس ســنوات مــو علــى أنّ علمــاء النّ  ل حجــر األســاس يف منــو فــل متثّ
  . اآلتيةنوات الّس  فسية يفالوظائف النّ 

ال يكـــــاد خيلـــــو مـــــن مجلـــــة  جنـــــده يف غالبيـــــة األحيـــــان طفـــــل هاتـــــه املرحلـــــة كمـــــا أنّ 
 وبــــدورها أصــــبحت موجــــودة وظــــاهرة  لوكية والــــيتفســــية منهــــا وكــــذا الّســــالنّ  االضــــطرابات

ّ و  االختصاصهم من أهل ملن فما بالك  ،واضحة ألي فرد   فلزون بني الطّ الذين ميي
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م الظـاهرةفل الالطّ  العادي و  لوكات وعلـى رأسـها الّسـ غري عادي وهذا من خالل سـلوكا
رين والبـاحثني املفّكـ واهتمامـاتدراسـات مـن جممـل  اكبـري  انصـيب بـدورها تنالـالعدوانية إذ 

 كـــلّ   األطفـــال يف غالبيـــةمتـــس  اجتماعيـــةنظـــرا لشـــيوعه بشـــكل واضـــح يف أن يكـــون ظـــاهرة 
ســــاؤالت لــــدى أفــــرز العديــــد مــــن التّ  اممّـــ هــــذاو  ، )رةاملتــــأّخ  -الوســــطى -رةاملبّكــــ(مـــراحلهم 

) فظيـةاللّ / اجلسـدية(لوكات العدوانيـة هو املسؤول عـن تلـك الّسـ من نعرين العلماء واملفكّ 
ضـــرورة  أنّ البـــة الباحثـــة الطّ  تـــرىســـاؤل اإلجابـــة عـــن هـــذا التّ وقبـــل  ؟ ادرة عـــن أطفالنـــاالّصـــ

  ؟  لوك العدواينما هو الّس معرفة 
ظـــــر حـــــول إعطـــــاء مفهـــــوم د هنـــــاك العديـــــد مـــــن وجهـــــات النّ ياق جنـــــيف هـــــذا الّســـــو  

ـــ«) Hilgardلجـــر يه( يف هـــذا الّصـــدد تعريـــف نتبـــىنللعدوانيـــة حيـــث  ّ ام ا نشـــاط هـــدّ بأ
آخــر عــن طريــق بشــخص ه نشــاط يقــوم بــه الفــرد إلحلــاق األذى أو أنـّـ ،نــوع مــن أّي ختــرييب 

: ، ص1997، عيســويال عبــد الرمحــان(. »خريةأو عــن طريــق االســتهزاء والّســ املــادي احلســي
103(  

اآلخــرين علــى  ات ومــا يلحــق األذى علــى الــذّ  كــلّ العدوانيــة هــي   تلوكاالّســ نّ إذا أ
) معنــــوي( يأو مــــا هــــو لفظــــ) خلإ... عر الّشــــ شــــدّ  ، متزيــــق ،ضــــرب(ســــواء كــــان جســــدي 

كــم مــن   ةر مكــرّ ) املاديــة املعنويــة(العدوانيــة  تلوكاالّســ، أي  االســتهزاء ، تمالّشــ ،بكالّســ
ّ  مدّ مرة يف   .نةة زمنية معي

أيـــن خول إىل املدرســـة الـــدّ  ضـــاعة حـــىتّ رة مـــن مرحلـــة الرّ املرحلـــة املبّكـــونظــرا أن طفـــل 
املثــــريات اخلارجيــــة  ســــتقبال كــــلّ ال ةرضــــعجيعلــــه  اممـّـــ مفتــــوح هــــذا يف نســــق فــــلالطّ  يعــــيش

ــــ االجتماعيــــةجبملــــة مــــن املعطيــــات  صــــقلهأيــــن يــــتم  لبيةّســــال كــــذا  و االجيابيــــة يت احمليطــــة واّل
هنالــــك  فيــــه أنّ  ا ال شــــّك وممـّـــ. صقليــــد والــــتقمّ م والتّ الــــتعلّ  و يكتســــبها بواســــطة املالحظــــة

لوكات معظـــم الّســـ راســـات الـــيت تـــربز أنّ علمـــاء الـــذين تنـــاولوا العديـــد مـــن الدّ الالعديـــد مـــن 
   ،ده يف املقابلأو يقلّ  الكبريغري الّص  صيتقمّ علم خاصة عندما العدوانية تشتد بفعل التّ 
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 اكتســـــابإذ يـــــتم  االجتمـــــاعيأهيـــــل بفعـــــل التّ لوكات العدوانيـــــة مـــــن تلـــــك الّســـــقلـــــيص التّ 
م العدوانيـة وعلـى هـذا يعتـرب التّ  مجلـهلدف  االجتماعية املعايرياألطفال   طريقـةو  فاعـلنـزوا

 ّ يــة جعغذيــة الرّ فــل ميكــن حصــرها  يف مصــطلح التّ يــة والطّ االتصــال املباشــر املوجــود بــني املرب
ّ مبعـــىن كـــل فعـــل وقـــول صـــاد ـــيـــة ر عـــن املرب وهـــذا  فـــلوبصـــمات يف شخصـــية الطّ  اف آثـــار خيّل

ـرين الـذين أّكـومـن بـني العلمـاء واملفّكـ ، مطبعا بواسطة املالحظة والـتعلّ  ّ ة املالحظـة دوا أمهي
لوك العـــــدواين الّســـــ علـــــى أنّ  Denny 1984العـــــامل ديــــين  دويؤّكـــــ ، صم و الـــــتقمّ والــــتعلّ 
قافـة من ثـالث مصـادر أساسـية وهـي األسـرة والثّ  فل بواسطة املالحظةمه الطّ ويتعلّ  هيكتسب

    ) 59: ، ص2002. نعيمةجمدي حممد (.  ماذجوالنّ 
ــــهاتــــه األخــــرية أي النّ  ّ  ة داخــــل ريــــاض األطفــــال أو كــــلّ مــــاذج ميكــــن أن تكــــون املربي

ــ ــراســات يف حــني هنــاك العديــد مــن الدّ  .فــلف برتبيــة الطّ شــخص مســؤول ومكّل د ّكــتؤ يت اّل
 ،مالحظــة ســلوك اآلخــرين وكــذلك مــن تقليــدلوك العــدواين مــن ون الّســمــاألطفــال يتعلّ  بــأنّ 

هديـــــد أســـــاليب التّ  كــــذلك مـــــن خـــــاللمـــــون العـــــدوان  األطفـــــال يتعلّ و . والنمــــاذج العدوانيـــــة
  . اشدينرب اليت يستخدمها الكبار الرّ والوعيد أو الّض 

ر مباشـ صـالاّت غالبـا مـا يكـون  علـى فل وهـو يف ريـاض األطفـال الطّ  فإنّ وعلى هذا 
 ّ الســــليب يـــــرتك آثــــاره وبصــــماته علـــــى  وأســـــلوك صــــادر عنهــــا بوجهـــــه اإلجيــــايب  يــــة فــــأّي مبرب

فـل مـن دور هـام قليـد يف هاتـه املرحلـة العمريـة للطّ إذ ال أحد ينكـر مـا للتّ . فلشخصية الطّ 
  .وواضح وفعلي يف تشكيل شخصيته

علــى يــد ت والــيت ظهــر  االجتمــاعيم هنــاك نظريــة الــتعلّ  ا قلنــاه جنــد أنّ وزيــادة علــى مــ
ـــدوراعلـــى رأســـهم  نيلوكيجمموعـــة مـــن الّســـ أصـــحاب  باســـمالـــذين عرفـــوا )Bandura( بن

ة مـاذج والقـدو ور البـارز الـذي تلعبـه املالحظـة وللنّ م وتأكيدهم للـدّ للتعلّ  االجتماعيةظرية النّ 
  تركيزها على اخلطوات  ظرية متّ هاته النّ  كما أنّ . عةوكذا اخلربات املتنوّ  ،
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 ولوك املالحــــظ م بالقــــدوة وهــــي مالحظــــة اآلخــــرين تــــذكر الّســــمليــــة الــــتعلّ األساســــية يف ع
  .ما لوحظ اسرتجاعاجعة وأخري غذية الرّ لوك القدوة يف ضوء التّ تعديل الّس بعدها 

يكتســــــب مجلــــــة مــــــن ة احلــــــال عــــــيطببفــــــل وهــــــو يف ريــــــاض األطفــــــال الطّ  أنّ  حيــــــث
ّ بالــــذّ  لوكات مــــن قبــــل الكبــــار وخنــــّص الّســــ ســــلوكات وخصــــائص  مــــن يــــة ومــــا حتملــــهكر املرب

ّ  انفعالية ـال جنـده حباجـة إىل فالطّ يـاض اخـل الر دزها عن غريهـا مـن األفـراد متي فـل يف هـذا ا
كبــديل للوالــدين،   واالســتمراروام صــفة الــدّ تكــوين عالقــة عاطفيــة مــع أشــخاص يكــون هلــم 

ّ واصــل الــدّ ومــع وجــود االســتمرارية أي التّ  حـــد  يــة والطفــل يفائم واملســـتمر بــني شــخص املرب
الـــذي ينــــتج عنــــه مجلـــة مــــن التغــــريات علــــى تفاعــــل ذاتـــه جنــــد أننــــا ال ميكـــن إنكــــار ذلــــك ال

 سـب شخصـية املربيـةحب يبقـى معلـقشخصية الطفل بكـل أشـكاهلا اإلجيابيـة والسـلبية وهـذا 
ــا العديــد مــن العلمــاء الــذين يؤكــدون علــى أن شخصــية الطفــل  كمــا جنــد أن. يف حــد ذا

رتبيـة الطفـل وتعليمـه كلهـا تـؤدي إىل لالبيئـة احمليطـة نامي مع الديتتكون من خالل التفاعل 
  .بعض العادات السلوكية اكتسابه

 لوكية ميكـــن أن تكـــون إجيابيـــة وميكـــن أن تكـــون ســـلبيةتلـــك العـــادات الّســـ كمـــا أنّ 
ــ ّ ه راجــع إىل منــط فهــذا كّل لوكات وتلــك الّســ انفعاليــةات يــة ومــا حتويــه مــن تغــّري شخصــية املرب

  .ياضادرة عن أطفال الر الّص ) املعنوية/ اديةامل(العدوانية 
حــــول معرفــــة العالقــــة "راســــة والبحــــث دّ للالبــــة الباحثــــة حت رغبــــة الطّ توّضــــلك ولــــذ

ونظـــرا مـــن خـــالل  . " فـــلالصـــادرة عـــن الطّ  ةلوكات العدوانيـــلّســـاالقائمـــة بـــني قلـــق املربيـــة و 
لوكات الّسـ ق املربيـة والبة الباحثـة عـن تلـك العالقـة السـلبية بـني قلـخصي للطّ اإلطالع الّش 
امباشرة  راساتتنل دفل مل العدوانية للطّ   راسـة يف وقـت واحـدي الدّ متـس مبتغـّري  قائمة بذا

راســــة املــــراد أو مــــا يشــــابه نوعــــا مــــن الدّ  ،  علــــى حــــدةمتغــــّري  كــــلّ  تنــــاوليمعظمهــــا  أنّ بــــل 
ل دراسـة حـو : مـثال مـا نبحـث فيـه منهـا عكـسهناك دراسات تـدرس  كما أنّ البحث فيها  

 ّ   .لوكية لألطفال وضة ودورها يف عالج املشكالت الّس ة الرّ مربي
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حيــــث ســــيتم عــــرض هــــذه . " ســــات ريــــاض األطفــــال لواليــــة عنابــــةســــة ميدانيــــة مبؤّس ادر "
هنــاك دراسـات أخـرى تناولــت  كمـا أنّ . ابقةراســات الّسـل يف الدّ فصـيل املفّصـبالتّ  راسـةالدّ 

  . فل وهكذاوانية للطّ لوكات العدألساليب الوالدية وعالقتها بالّس ا
ّ وعلــــى هــــذا تناولــــت الطّ  يــــة وعالقتــــه البــــة الباحثــــة موضــــوع دراســــتها حــــول قلــــق املرب

 دراســــتناإشــــكالية  مــــا مت ذكــــره فــــإنّ  كــــلّ خــــالل  ومــــن  .ريــــاض األطفــــال ،فــــلبعدوانيــــة الطّ 
  :تتجّسد يف الّسؤال التايل 

  فل؟لطّ لدى ا العدوانيةلوكات له عالقة بظهور الّس هل قلق مربية رياض األطفال 
طبعــا ســيتم ســاؤالت الفرعيــة والــيت لــة مــن التّ ل األساســي مجؤ اســنبثــق عــن هــذا التّ وي

  : حو اآليتراسة وهي على النّ اإلجابة عنها وفقا لسري الدّ 
ّ مل هل قلق احلالة 1- لوكات العدوانيـة اجلسـدية رياض األطفال له عالقة بظهـور الّسـية رب

  ؟لدى الطفل
فظيـة لوكات العدوانيـة اللّ ريـاض األطفـال لـه عالقـة بظهـور الّسـة ربيـهل قلق احلالة مل 2-

    ؟فل لدى الطّ 
لوكات العدوانيــــة ريــــاض األطفــــال لــــه عالقــــة بظهــــور الّســــربيــــة ملقلــــق مســــة  أنّ  هــــل 3-

  ؟فل اجلسدية لدى الطّ 
ريــــاض األطفــــال لــــه عالقــــة بظهــــور الســــلوكات العدوانيــــة ربيــــة ملقلــــق مســــة  أنّ  هــــل 4-

  ؟فل فظية لدى الطّ اللّ 
إن مل نقـــل  بتبــّين ســـاؤالت املطروحــة فســـيتم اإلجابــة عنهـــا التّ تلــك  وحتــت ضــوء كـــلّ 

  .حليلي لسري دراستناعلى املنهج الوصفي التّ  االعتماد
  
  
  

ّ :راسةالدّ  ةأهميّ  -2  :قاط اآلتيةة دراستنا يف النّ تكمن أمهي
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دة يف ّســــواملتج واجتمــــاعي نفســــيطــــابع ين أساســــيني هلمــــا تناولــــت دراســــتنا متغــــّري 1- 
ــ اجتماعيــةكظــاهرة نفســية ) حالــة /مســة(القلــق  ّ ــيتمي ا أفــراد هــذا العصــر وعالقتــه بتلــك ز 

  .فظيةلوكات العدوانية اجلسدية واللّ الّس 
ــ 2- ّ ّ  /راســة يف مــا يفــرزه قلــق حالــةة هــذه الدّ تــربز أمهي يــة ريــاض األطفــال وظهــور مســة ملرب

  .فللوكات العدوانية للطّ تلك الّس 
ــــ باعتبــــاركــــذلك  3- ّ ــــ ا متــــّس أ تمــــع أال وهــــم أطفــــال شــــرحية مهمّ ة وأساســــية لبنــــاء ا

  .جمتمع الذين يعتربون حجر أساس أّي . رةاملرحلة املبكّ 
ــ كل واســع علــى مســتوى ترابنــا الــوطيندور ريــاض األطفــال بشــ النتشــارنظــرا  4- يت واّل

  .االجتماعيةنشئة سات التّ ف من ضمن مؤّس بدورها تصنّ 
ـ 5- ـراسـاة الدّ نظـرا لقّل تمـع اجلزائـري فيمـا يتعّل راســة ق مبوضـوع هـذه الدّ ت العلميـة يف ا
ّ  لمثـــ ريـــاض األطفـــاللاإلجيـــايب  ورالـــدّ زت علـــى معظمهـــا رّكـــ جنـــد أنّ   ودور قـــةالـــربامج املطب

 ّ   . ليبالّس  لّدورمع إمهال ا  ... ة، املربي
ايـــة دراســـتنا، مبعــــىن أنّ تــــائج املتوّصـــإذا كانـــت النّ فـــ 6- ّ  ل إليهـــا إجيابيــــة يف  يــــة قلـــق املرب

إذ هــــذا يــــؤدي إىل لفــــت . يــــاضرّ ألطفـــال ال ةلوكات العدوانيــــي إىل ظهــــور الّســــعامـــل يــــؤّد 
مربيــــات يكــــن يف املســــتوى  انتقــــاءواملعنيــــني بــــاألمر علــــى ضــــرورة  االختصــــاصأهــــل  انتبــــاه

ــا يأي وجــود مقــاي. املطلــوب ــمربيــات مــؤّه  انتقــاءس أساســية يــتم  احي و الت مــن مجيــع النّ
ق جبانبهن وباألخص ما    . يكولوجيالّس يتعّل

  
  
  
  
  

 :راسةالدّ  أهداف -3
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ّ  "كســمة حالــة"القلــق  د مــن أنّ أّكـالت 1- يــات ريــاض األطفــال مبدينــة متواجــد لــدى مرب
  .بسكرة
  .ألطفاللفظية لوكات العدوانية املادية اجلسمية واملعنوية اللّ الّس  ف على أهمّ التعرّ  2-
ماديــــة (لوكات العدوانيــــةعوامــــل ظهــــور الّســــقلــــق املربيــــة عامــــل مــــن  ملعرفــــة هــــل أنّ  3-
  . فلللطّ ) معنوية

   : راسةموضوع الدّ  ارياختع فدوا -4
أو  )اتيــةالذّ (داخليــة  اوافع ســواءنا مجلــة مــن الــدّ يددد تتمحــور لــيف هــذا الّصــ حنــن و و

 : حو اآليت سيتم تدوينها على النّ والّيت ). املوضوعية(خارجية 
ـــالبــة الباحثـــة ألمهإدراك الطّ  1- ّ  يـــتم فيهـــا املرحلــة الـــّيت  إذ هـــيرة فولـــة املبّكـــة مرحلــة الطّ ي

ـــ بطـــابع  افـــل ســـواءطبـــع شخصـــية الطّ  ه رجـــل أنـّــ وباعتبـــارطرب ضـــزن أو ســـليب مإجيـــايب متّ
  .املستقبل
لوكات العدوانيـــة البـــة الباحثـــة يف الواقـــع املعـــاش مجلـــة مـــن الّســـكـــذلك مالحظـــة الطّ   2-

األطفـال  كوالئـأأمـور  ي ومعانـات أوليـاء ضف لذلك شـكاو  ياضادرة عن أطفال الر الّص 
  . اليت تبحث عن اإلجابة و ساؤالتأحدث مجلة من التّ  ا ممّ 

ـح الّشـ وتوّضـعدم وجود خطـوط عريضـة تبـّني  3- أن تتـوافر يف شـخص   بـدّ اليت روط اّل
ــــــــ ّ ــــــــبالــــــــذّ  ة ريــــــــاض األطفــــــــال وخنــــــــّص مربي ّ  ماتالّســــــــ واملالمــــــــح و زاتكر اخلصــــــــائص واملمي
ــ ويةالّســيكولوجية الّســ ّ ــة يف هاتــه ، مــثال رغبــة املربي  معرفــة شخصــيتها  املنوطــة إليهــا وة املهمّ
  .كينةوالّس  أو باهلدوء ،قلق والعصبية الصفون بذين يتّ كانت من األشخاص الّ ما  إذا 

  
  
  

ــ 4- ّ الدّ  نعــدامإ نقــل ة إن ملقّل يــة راســات العلميــة الــيت تبحــث عــن العالقــة بــني قلــق املرب
راسـات تبحـث ، إذ جند غالبيـة الدّ  لوكات العدوانيةالّس  وباألخّص ياض الرّ وسلوكات طفل 
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راســـات أغلبيــة الدّ  فــل كمـــا أنّ للطّ  ةلوكات العدوانيـــعــن العالقــة بـــني املعاملــة الوالديـــة والّســ
ـــتم بالـــدّ  الـــيت متّ  ـــالتحصـــل عليهـــا  ّ ق ة ريـــاض األطفـــال فقـــط وعـــدم التطـــرّ ور اإلجيـــايب ملربي

  .ور إن وجدللبحث عن ذلك الدّ  ى بناا أّد ليب ممّ ور الّس للدّ 
رات ســواءا نه مــن مؤّشــمــا تتضــمّ  ابقة وراســات الّســالدّ  علمــا أنّ : ابقةراســات الّســالدّ  -5

ـا حجـر األسـاس ). قدميـة/ معاصـرة/ حديثـة(و زمانية ) أجنبية/ عربية/ حملية(مكانية إذ كو
ض حيتـــاج إىل باحـــث يســـري يف مســـار غـــام دراســـة يقبـــل عليهـــا أّي  املنطلـــق الفعلـــي ألّي  و

ــمــن يــزوّ  اآلنيــة وهــا حنــن مباشــرة نقــوم بعــرض  دراســتهور لينطلــق منــه يف ده ببصــيص مــن النّ
ــــ راســــات وتلــــك الدّ  ّ "يت بــــدورها تــــدرس موضــــوع اّل يــــة األطفــــال وعالقتــــه بعــــدواين قلــــق مرب

راســـات متـــس كـــال فـــيمكن أن تكـــون تلـــك الدّ   -دراســـة ميدانيـــة مبدينـــة بســـكرة-" الطفـــل
  : حو اآليت واحد فقط، واليت يتم إجازها على النّ غّري مت أوين املتغّري 

  :      راسات األجنبيةال الدّ أّو   
   هــاتني يف الحظ فــامل ، 1974عــام  بترو هــا و 1934عــام  داوزدراسـة كــل مــن

 نيراســــــتمــــــن هــــــاتني الدّ  الهــــــدفمين بينهمــــــا أربعــــــني ســــــنة، والفاصــــــل الــــــزّ  راســــــتني أنّ الدّ 
ـنيـة واملتّ مة الزّ  من حيـث املـدّ نياملنفصلت ل يف دراسـة الفـروق صـلتني مـن حيـث اهلـدف واملتمثّ

 داوزفحــــص :  حـــو اآليتالـــيت كانــــت علـــى النّ  لوكات العدوانيـــة والعمريـــة مـــن حيـــث الّســــ
ــــ )شــــهرا 18-25(شــــجار أطفــــال احلضــــانة الــــذين تــــرتاوح أعمــــارهم  1934  ا دراســــة ، أمّ

قبـل املدرسـة الــذين  ئـات أطفـال مـافاعـل داخـل عـدد مـن فحـول التّ  1974عـام  هـاتروب
بتدائيـــة مـــن أعمـــار أطفـــال املدرســـة اإل وفئـــات،  )ســـنوات 4-6( مـــابني أعمـــارهمتـــرتاوح 
هـذه  نتـائجلت ذلك خالل فـرتة عشـرة أسـابيع أيـن توّصـ و ،) سنوات 6-7(بني ماترتاوح 

 : يليما راسة إىلالدّ 
 

العـدوان الوسـيلي  فـإنّ  ، الوسـيلةفل ما قبـل املدرسـة عدوانية الطّ  غم من أنّ على الرّ  1-
  .نة اخلامسةالّس  انية حىتّ نة الثّ من الّس  ينقص بصورة تدرجيية بدءا
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، ضــــف لــــذلك  كرهــــيال بتصــــاعد العــــدوان يســــيلالو العــــدوان  ضــــمحاللايرتافــــق  2-
العــدوان  خنفــاضإذلــك إضــافة إىل  و ،طة فولــة املتوّســالطّ  اهني حــىتّ ّجتــكــال اإل  ارســتمر إ

بــل املدرســة الــذين يبــدون ة كمــا هــو عليــه لـدى أبنــاء مــا قابعالّســ ادســة والّس  ءعنـد أبنــا
-149:ص ص ،1998. أســعد إبــراهيم لميخائيــ(.  كبــريا مــن العــدوان الكرهــي  امقــدار 
148  ( .  
   1976 ( ليســردراســة lesser  :(العالقــة بــني القلــق واســـتجابات  ملعرفــة
البنــات  دائيــة للبنــني وبتراهــا ليســر علــى تالميــذ املرحلــة اإلأيــن أج ،عــدوان حنــو ال األطفــال

وك العـدواين لـدى األطفـال وأيضــا ـلـراسـي يزيـد مـن الّس القلـق الدّ  تـائج أنّ حيـث أظهـرت النّ 
 .) 53 -54 :، ص صب ت.ةباظ يجمليال عبد السميع ـأم(. ديري والرتّد ـوتلوك التّ الّس 

  ليسـر وآخـرون ريكمـا يشـ (1985 lesser and other)  ّيف دراسـة هلـم بـأن 
فولـة تسـاعد يف الطّ  ميقراطيـةالدّ عـدم  فسـية وغوط النّ سـمة بالّضـاملـة الوالديـة املتّ أسلوب املع

: ، ص1997مجــــال زكـــي أبــــو مــــرق، (.  األبنــــاء اء وـلوك العــــدواين لــــدى اآلبـــو الّســــعلـــى منــــ
176( . 
   ّا كلّ  كما أن  john() جـون أكركـدور كـاين ويسـتمان(مـن  هناك دراسة قام 

acher  kar in westeman 1987( بتدائيـة على جمموعة مـن أطفـال املـدارس اإل
) ســنة 6-11(عمــر فظيــة فقــط مــن اللّ  املباشــرة و  تناولــت العدوانيــة و) ســنة 6-11(مــن 

فــــروق بـــــني د أظهــــرت عــــدم وجــــو  باشــــر والغــــري ملوك العــــدواين راســــة للّســــض الدّ ومل تتعــــرّ 
راســة جريــت الدّ أو افع للعــدوان عنــد كــال اجلنســني، أظهــرت الــدّ  ســنوات و 6اجلنســني عنــد 

  االختالف بني أظهرت أنّ  راسية وخل الفصول الدّ اد
  

افع للعــدوان، والعــدوان ولــيس يف الــدّ  ســنة 11لوك العــدواين يف عمــر اجلنســني يف صــور الّســ
لــدى البنـات أعلــى منــه عنــد البنــني والعــدوان املباشـر املــادي عنــد البنــني أعلــى منــه  فظــياللّ 

ــ حصــائياالفــروق دالــة إ و ،عنــد البنــات  لوك العــدواين بــني اجلنســني فوجــدوا اه الّســّجتــا إ، أمّ
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البنـــات ومل  جـــه حنـــو نفـــس اجلـــنس مـــن البنـــني وســـنة يتّ  11لوك العـــدواين يف عمـــر الّســـ أنّ 
 . جه للجنس املخالفيتّ 

   ّء نفـس األطفـال األملـانرة رمسية لنقابـة علمـاهناك مذكّ  كما أن "dpv"  ّنشـرها  مت
ر علـى تربيـة األطفـال خلي المبكّ ر من التّ ة تحذّ رة طبيّ مذكّ "  حتت عنوان نيتاإلنرت عرب 
علـى األطفـال نتيجـة ختلـي عن وجود عواقب نفسية داخلية كارثية دت أين أكّ  "ياتللمربّ 

يف دمــاء  " لكــورتيزولا" رتفــاعإراســة حــول األطبــاء علــى أســاس الدّ  روفّســ. األبــوين عــنهم
أطفــــال احلضــــانات أكثــــر  إذ يبــــدو أنّ  ،حلضــــانات وأســــباب العنــــف يف املــــدارس أطفــــال ا

 .   عرضة من غريهم ملمارسة العنف يف املدارس الحقا
http//www. Asharqulwsat. Cam/details. Asp? Szction = 

4& Baitcle = 451689  & issoueuo= 10623 06/08/200.   
   

  : راسات العربيةثانيا الدّ 
   غوط الوالديــة وعالقتهــا الّضــحــول " 1997 لجمــال زكــي أبــو مــرق"هنـاك دراســة

ـ األهدافمن ضـمن  بتدائية واين لدى أطفال ما قبل املدرسة اإللوك العدو بالّس  يت أشـار اّل
 : إليها من خالل دراسته كاآليت

 لوك العـدواين ألطفــال مـا قبـل املدرســةالّسـ غوط الوالديــة وطبيعـة العالقــة بـني الّضـمعرفـة  -
.  
-  ّ   أطفال   البيئة اليت تسهم يف زيادته لدى العدواين ولوك بة للّس وكذا العوامل املسب

 -البــدين) (ريحفظــي الّصــاللّ (لوك العــدواين بتدائيــة مــع معرفــة درجــة الّســمــا قبــل املدرســة اإل
   م أبناء يف سّن ـذين لديهاألولياء الّ على  نةالعيّ  اشتملتحيث  ،) املادي -اجلسمي

  
ّ ـة حيـجـدّ  رة وة املنـوّ ـدينـاملمن  يف كلّ ) سنوات 3-6(مابني رياض األطفال ة ـنـث بلغـت العي

"  الوالديـة غوطالّضـمقيـاس "فها الباحث هي يت وظّ الّ  لألدواتسبة ا بالنّ أمّ  ،ا فرد 500
ـــ ،" لوك العـــدوانيالّســـمقيـــاس " و راســـة ل إليهـــا مـــن هاتـــه الدّ املتوّصـــ تـــائجللنّ ســـبة ا بالنّ أمّ
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لوك العـــدواين لــــدى والديــــة والّســـال غوطالّضـــبـــني مقياســـي  رتباطيــــهإوجـــود عالقـــة :  يليمـــا
 يعــاين منهــا غوط الوالديــة الــّيت ر األطفــال للّضــهــذا يشــري إىل تــأثّ  أطفــال مــا قبــل املدرســة و

 .الوالدان 
  د علــى يؤّكــ) 1988العظمــاوي (الباحــث  دد أنّ يف هــذا الّصــ كمــا جنــد كــذلك و

ّـــــ غوطالّضـــــ أنّ  ، كمـــــا  لعـــــدواينلوك اي إىل ظهـــــور الّســـــة علـــــى األطفـــــال تـــــؤّد الوالديـــــة القوي
مــه يــه وتدّع فولــة تفرضــه وتغذّ دوافــع العــدوان يف الطّ  بــأنّ   1988ظمــاوي ت نتــائج العأشـار 

. بعــةهــذيب املتّ التّ  بيــة والّرت  أســاليب واهــات جتّ اإل ، غوطالّضــى ســالبيئــة العائليــة دون أن نن
 .)168-172: ، ص1997مجال زكي أبو مرق، (

  مـات ل مـديرات ومعلّ اثـتمل معرفـة مـدى إة بدراسـة حـو كما قامت الباحثـة األردنيـ
هادفـــة يف ضـــوء معـــايري مشـــتقة مـــن  يف مـــدارس األطفـــال بـــاألردن بتطبيـــق بـــرامج فاعلـــة و

 . منوذج مقرتح
راســــة هـــــو تقــــومي فعاليــــة ريـــــاض األطفــــال يف تلبيـــــة مـــــن هاتــــه الدّ  الهــــدف كمــــا أنّ 

ــ ،فـــل مـــو عنــد الطّ حاجــات النّ  ـــفهــي مت راســـةنـــة الدّ عيّ  ا يف مـــا خيــّص أمّ ل مــدارس ريـــاض ثّ
ا بــاألردن اآلتيــة جلمـــع البيانـــات  الوســـائل األدوات وتوظيــف  متّ  كمـــا، األطفــال ومـــديرا

  : وهي كاآليت
  . السنوية هرية والّش  أوراق اخلطط اليومية و -أ

 . فلحية للطّ البطاقة الّص  -ب
 .فللوكية عند الطّ اخلربة الّس  عليمية وتاجات التّ تقومي النّ بطاقة -ج
  . خصيةالت الّش املقاب-د
 
  .ملالحظات الفعليةا -ه
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ـــ راســـة هـــو القيـــام ببنـــاء منـــوذج يلـــيب ل إليهـــا مـــن خـــالل هـــذه الدّ املتوّصـــ تـــائجالنّ ا أمّ
نفعـايل اإل و جتمـاعياإلمـو هم مبـا فيهـا جمـال النّ يسـاير خصـائص منـوّ  حاجات األطفـال و

 )292-301: ، ص ص2001حممد عبد الرحيم عدس، (.  فلاخلاص بالطّ 

  :  يةراسات المحلّ الدّ  ثالثا
  حتـــت عنـــوان   2005نبيـــل عتـــروس هنـــاك دراســـة للباحـــث  و " ّ  وضـــة ويـــة الرّ مرب

ــ و ، " عنابــةألطفــال بواليــة لوكية لدورهــا يف عــالج املشــكالت الّســ ــ هــدفهايت اّل ل يف يتمثّ
ّ  لوكية املوجــــودة داخــــل ريــــاض األطفــــال ومعرفــــة املشــــكالت الّســــ يــــة علــــى مــــدى قــــدرة املرب

ــ احلــدّ عالجهــا و  إذ اشــتملت  ،بويــة الّرت  عليميــة وتّ ا يف العمليــة المنهــا باعتبارهــا عنصــرا مهمّ
ــ ّ  مربيــة41  علــى ةالعينّ  هــذا بتبــّين  و عنابــهريــاض األطفــال املوجــودة يف واليــة  تيــامــن مرب

ـــالوصـــفي التّ  المـــنهج  راســـة مثّ اهرة املعنيـــة بالدّ حليلـــي الـــذي يعـــىن جبمـــع البيانـــات عـــن الّظ
:  اآلتيـــة األدواتعتمـــاد الباحـــث علـــى كمـــا اهـــتم إ  ،تفســـري نتائجهـــا  و ياإحصـــائحتليلهـــا 
ّ  اموجهـــ ن مـــن أربعـــني ســـؤاالســـتبيان املكـــوّ اإل و ،املقابلـــة   نتـــائجيـــات كمـــا أوضـــحت للمرب
 : راسةهاته الدّ 

ّ  % 85.36 أنّ - كمـا بلغـت نسـبة  ،يات تزيد أعمـارهن عـن ثالثـني سـنة من املرب
ــ ّ  علــى أنّ  وهــي نســبة تــدلّ  % 36.58وايت جتــاوزن أربعــني ســنة الّل يــات بلغــن مســتوى املرب

ن نــوع مــن اهلــدوء واإل فســي الــذي يضــفيالنّ  العقلــي و ضــجالنّ مــن  ــعلــى شخصــيا  زان وّت
ــأطفــال هــذه املرحلـة احلّس  عامــل مـع زانـة مــع التّ الرّ  ـاســة اّل معاملــة  ب عنايــة خاصــة ويت تتطّل
 ّ   . زةممي

ّ  مـــن % 92.68 ســـتبيان أنّ كمـــا أوضـــح اإل  -  إحاطــــة يــــات علـــى درايـــة وهلـــّن املرب
ّ  و، وضة وطبيعتهامبشكالت طفل الرّ    .طفل عند العالج ن يراعني خصوصيات كلّ أ
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ّ  ســـتبيان أنّ كمـــا أشـــار اإل  - وضـــة بنســـبة املـــريح لطفـــل الرّ  يـــة حتـــرص علـــى اجلـــوّ املرب
ّ فاعـل بـني الطّ مـن التّ  لق جـوّ خيا هذا ممّ  % 100  % 75.60سـبة يـة إذ بلغـت النفـل واملرب

اشـدة الـيت بيـة الرّ سـاس يف الّرت األ هـي الـّيت  و ، ائدة بينهمـاالّسـ ةيـاحلميمر للعالقـة وهو مؤّشـ
  . )142-164: ، ص ص2005نبيل عرتوس، (.  تؤتى أكلها بعد حني ال حمال

  
  : ابقةراسات الّس عليق العام حول الدّ التّ 

اسـات الّسـابقة ر مـن الدّ سـبق عرضـه  من خـالل مـا:  تعليق عام حول الّدراسات الّسابقة
لـة هنـاك مج جنـد ،متباعـدة  باينـة وعـرب فـرتات زمنيـة مت و ية ـ عربية ـ أجنبيةكانت حملّ   اسواء

  : على النّحو اآليت ستخالصهاإم الّيت يت من املالحظات و
ــ هنــاك -  مــه وّع تد ،رة حلــة الّطفولــة املبّكــيت تؤّكــد بــأّن العدوانيــة يف مر بعــض الّدراســات اّل

 أســاليب الّرتبيــة و و اهــاتجتّ اإل وف لــذلك الّضــغوط ضــ ،حتكمــه البيئــة العائليــة  وتغّذيــه 
بعة و ّ من ضمنها دور املر  التّهذيب املتّ   . يةب

باطيـة سـالبة بـني الّصـحة النّفسـية عـض الّدراسـات إىل وجـود عالقـة إرتري بكما تش -
,  واالجتمــاعيالّشخصــي  تســاعد علــى التّوافــق األســاليب الوالديــة الّســالبة الــّيت ال للفــرد و

ّ للمر  ح مـــاتوضـــي يـــد وم دراســـتنا هلـــدف تأكّع ميكـــن أن يـــد هـــذا مـــا و يـــة مـــن مســـامهة يف ب
  .                              باإلجياب أو الّسلب اية الّطفل سواءشخص صقل

مـا دراسـتنا احلاليــة  م نوعـابعـض الّدراسـات جــاءت نتائجهـا ختـد ف لـذلك فـإنّ ضـ -
تـــا جي يلـــيب حاجـــات األطفـــال ذنـــامج منـــو ل إليهـــا علـــى أّن بنـــاء بر وّصـــئج املتمـــثال تلـــك النّ

هم مبــــاويســــاير خصــــ الّطفــــل وهــــذا اخلــــاص ب نفعــــايلاإل و جتمــــاعياإلفيــــه النّمــــو  ائص منــــوّ
ّ بطبيعة احلال حتت إشراف املر    .                                          ياتب

ــيت - يــّكــد تؤ  يف حــني هنــاك بعــض الّدراســات اّل ّ ة عــن العالقــة اإلجيابيــة بــني قــدرة مرب
   ،تلك املشكالت الّسلوكية مبا فيها العدوانية هلدف التّخفيف منها  رياض األطفال و
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مــا كــان هنــاك نضــ تــائج بأنّــه كّل ــ وي فســن ج عقلــي وإذ أوضــحت النّ ّ للمر  نفعــايلا زاناّت يــة  ب
ما كان    . وضةإجيايب على شخصية طفل الرّ  نعكاساله كّل

ّ حــرص املر  و ّن وعــيكمــا أ - وضــة ب فهــذا خيلــق  ،يــة علــى تــوفري اجلــوّ املــريح داخــل الرّ
ا مــن التّفاعــل اإلجيــايب و ــد  جــوّ ّ ــذ و ،اجلي كالت الّســلوكية كــلّ املشــ  ســتبعادإي يــؤّدي إىل اّل

  . ألطفال هذه املرحلة
ـــــيت حنتاجهـــــا يف  ميـــــة ولّدراســـــات جبملـــــة مـــــن املفـــــاهيم العله اتـــــكمـــــا أفادتنـــــا ها - اّل

فظي  : نا مثالدراست   ....اءالعّدوان اجلسّدي و العد ،العدوان الّل
صــة وخا هجــي للّدراســةســات يف اجلانــب املنك الّدراأيضــا مــن تلــ ســتفادةاإل تومتـّـ -

بعتــــه بعــــض الّدراســــات  يــــف ه ســــيتم توظكمــــا أنـّـــ ،مــــن حيــــث التّحليــــل الكيفــــي الــــذي إّت
  .ناّدراسات الّسابقة يف حتليل و تفسري  فرضيات دراستال

ـــا عملــت علـــى   أّي   من قائمــة املراجــعكمــا أّن تلــك الّدراســـات أصــبحت ضـــ - ّ أ
فع من رص ا الرّ   . انتمائها ويد املراجع من حيث  جّد

  : يلي ه الّدراسة مافي حين يؤخذ على هات 
نــاقض يف نتــائج العدوانيــة  نتشــارإروحــة مــن حيــث مــدى الّدراســات املط وجــود نــوع مــن التّ

فظية  ية واجلسد فظي يكـون مرت فهناك من توّصل إىل أنّ الّل ور فـع بالنّسـبة للـذّكالعدوان الّل
ا مرت ّ   . فعة لدى اإلناثيف حني هناك نتائج تؤّكد العكس على أ

األجنبيــــــة حــــــول موضــــــوع   العربيــــــة و احملليــــــة و اع الّدراســــــات ســــــواءوّ تنــــــ تعــــــّدد و -
ق يف حني جند نقص إن الّسلوكات العدوانية بشكل كبري و ات الّدراسـ نعـدامإ نقل مل معمّ

ّ قلق املر :  ناي دراستغّري الّيت تربط بشكل مباشر بني مت   . وانية للّطفلالّسلوكات العد ية وب
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ـــدا و - ة خل يف العّديـــد مـــن املفـــاهيم اخلاصـــاملالحـــظ كـــذلك أّن هنـــاك نـــوع مـــن التّ
العــّدوان ،شــر العــدوان املبا،العدائية: هــي ل بينهــا ووكات العدوانيــة مــع صــعوبة الفصــبالّســل

فظي  ،املادي    .و العدوان اخلفي  سيليالو وان العد ،العدوان الّل
غم مـــن كـــلّ تلـــك اإلجيابيـــات و ـــ ،فتهـــا الّدراســـات الّســـابقة الّســـلبيات الـــّيت خلّ  بـــالرّ ّ  اإالّ أ

ـــــ لّ لعـــــ و ،منهـــــا  ســـــتفادةإلاتتّضـــــح احلاجـــــة إىل  تـــــربز و ّ ة دراســـــتنا احلاليـــــة حـــــول قلـــــق املربي
ــ يــاض ميكــن أن تضــيف املزيــد مــن األفكــارنيــة طفــل الرّ وعالقتــه بعدوا ق إليهـــا مل يتطــرّ  يتاّل

  .  ن سابقاالباحثو 
  :  راسةرات األساسية للدّ عريف اإلجرائي للمتغيّ التّ  -6

راسـة احلاليـة بوصـفها قلـق البـة الباحثـة القلـق إجرائيـا يف هاتـه الدّ ف الطّ تعـرّ  :القلق -1
يـة اخلاصـة بقلــق رجات الكلّ الل معرفـة جممـوع الـدّ هـذا مـن خــ موجـود فعـال و )مسـة /حالـة(

يــــة اخلاصــــة بقلــــق مســــة مــــع رجات الكلّ وكــــذا معرفــــة الــــدّ  ، رتفاعهــــاإمــــع  هحالــــة علــــى حــــد
 spiel Bergerجرســــبيلرب (للعــــامل  )مســــة /حالــــة(وهــــذا طبعــــا علــــى مقيــــاس  رتفاعهــــاا

1970.(.   
2-  ّ ـــ :يـــةالمرب وري داخـــل ريـــاض احملـــ رف األساســـي وهـــي ذلـــك الفــرد الـــذي يعتـــرب الّط

ـــــ ،األطفـــــال  ّ غـــــري عليميـــــة  التّ و  جتماعيـــــةاإل ،اخلصـــــائص اجلســـــمية ز املربيـــــة بحيـــــث تتمي
  .اجلهات املعنية قبل مسطرة من

تعاملنـا  راسـة متّ يف هاتـه الدّ  حنـن و رة وبط طفل املرحلـة املبّكـونقصد بالّض  :فلالطّ  -3
  . سنوات) 4-5( مابني أطفال  مع
ـــيف هاتـــه الدّ  ةلوكات العدوانيـــف الّســـتعـــرّ  :نيـــةالعدوا لوكاتالّســـ 4-     ّ : اراســـة علـــى أ

 ّ كرار علـى شـبكة املالحظـة القيام بتسجيل التّ  ية املباشرة لسلوكات األطفال ومالحظة املرب
ســلوك عـــدواين جســـدي  أخــذ أكـــرب تكــرار لكـــلّ  مـــن مثّ  البـــة الباحثــة وة مـــن قبــل الطّ املعــدّ 

ّ   هذا وطفل  خاص بكلّ ) معنوي(لفظي  و) مادي(   نةأثناء مواقف معي
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 30-60بني مـــاوخـــالل فـــرتة زمنيـــة تـــرتاوح ) رسقاعـــة الـــدّ  ،نتظـــاراإلقاعـــة  ،لعـــب ،أكـــل( 
  .دقيقة
خــذ يتّ  ضــرر ظــاهر غــري خفــي و املقصــود بــه كــلّ  و : لوك العــدواني المــاديالّســ -5

  . مباشرة و واضحةيكون بطريقة  يف صور هجوم مادي جسدي و
ــ هــو كــلّ  و : فظــيلّ لوك العــدواني الالّســ -6 ــ فظيــة وســتجابات اللّ ق باإلمــا يتعّل يت اّل

هــــذا جبـــرح مشــــاعرهم أو  و ،ألشــــخاص آخـــرين  االجتمـــاعي وفســــي ذاء النّ يـــتـــوحي باإل
  . وخلقيا جتماعياإمله من تعبريات لفظية مرفوضة حيما  م وكلّ التهكّ ، خرية منهمبالّس 
نشـئة ساسـي يف عمليـة التّ ل أتعمل كمكمّ  جتماعيةإسة هي مؤّس  :رياض األطفال -7

مــــو ئيســـي هـــو العمـــل علـــى حتقيـــق النّ هـــدفها الرّ  ، جتماعيـــةاإلنشـــئة ســـات التّ لبـــاقي مؤّس 
  .  واحيفل يف مجيع النّ املتكامل للطّ 

  
   :راسةالدّ  فرضيات-7

عرضـه مـن دراسـات  راسـة، ومـا متّ ساؤالت املطروحة ضمن إشكالية الدّ من خالل التّ 
  :فها حنن نقوم بطرح الفرضيات اآلتية ،ف اإلجرائية عاريسابقة ضف لذلك تلك التّ 

  :  الفرضية العامة
ة لـــدى لوكات العدوانيـــالّســـظهـــور  و توجـــد عالقـــة بـــني قلـــق مربيـــة ريـــاض األطفـــال

  . فلالطّ 
  : الفرعية الفرضيات
-1  ّ  ةلوكات العدوانيـــــالّســـــ يـــــة ريـــــاض األطفـــــال وتوجـــــد عالقـــــة بـــــني قلـــــق حالـــــة ملرب

  . فلاجلسدية لدى الطّ 
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-2   ّ  ةلوكات العدوانيــــالّســــ يــــة ريــــاض األطفــــال وتوجــــد عالقــــة بــــني قلــــق حالــــة ملرب
  . فلة لدى الطّ يفظاللّ 

-3  ّ اجلسـدية  ةلوكات العدوانيـّسـية رياض األطفـال و التوجد عالقة بني قلق مسة ملرب
  . فللدى الطّ 

-4  ّ ة يـفظاللّ  ةلوكات العدوانيـالّسـ يـة ريـاض األطفـال وتوجد عالقـة بـني قلـق مسـة ملرب
  . فللدى الطّ 


