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                                                                                                                             : تمهيد

 أي أو منهـــاج  مـــنهج  مـــن حبـــث علمـــي خيلـــو  أّي  ه ال نـّــفإكمـــا هـــو معلـــوم دائمـــا 
كم شــــرعة لكــــّل جعلنــــا مــــنّ « : تعــــاىل ذلــــك لقولــــه ســــبحانه و و ،واضــــح  وّني طريــــق بــــ
  .)48المائدة (» ومنهاجا

إعـداد حبـث   يف صـدد حنـن و و.  ء مـاخطيط لشياملقصود باملنهج هو التّ  كما أنّ 
 وقيتهــا تن طبعــا جبمــع املعلومــات و هــذا  ، و ريــقنــا نســري علــى ذلــك الطّ علمــي بســيط فإنّ 

ذات  إىل نتــــائج مقــــروءة وحليــــل للوصــــول أخــــريا التّ  ، و القيــــاس مباشــــرة يليهــــا غربلتهــــا مثّ 
منهجيــة واضــحة أي مــا يصــطلح عليــه  مــن الّســري علــى خطــى و بــدّ ه اللــذا فإنـّـ ، و داللــة

  . باملنهجية
  : راسةات الدّ ء إجرا  /الأّو 

 ،بعهــاالـيت يتّ  مـن املنــاهج العلميـة ّني دراسـة منــط معـ  ألّي  نّ إفـبطبيعـة احلــال  : المـنهج 1-
علـى هـذا يعـرّف  املواضـيع و اختالفعلى حسب ون يكتباين املناهج  و فالاخت أي أنّ 

ــإ ،حيح لسلســلة مــن األفكــار العديــدة نظــيم الّصــالتّ  فــّن ": هاملــنهج العلمــي علــى أنـّـ ا مــن مّ
ــنأجــل الكشـــف عــن احلقيقـــة حــني  ــ و ، جـــاهلني اكـــون  هنـــة لآلخـــرين ا مـــن أجــل الرب إمّ

ا عارفنيحيث ن   )99: ص .1999. الذنيباتحممد حممود  -شو حو عمار ب( ". كون 
ــ البيانــات   يتماشــى ومــنهج معــّني  بتبــينالبــة الباحثــة قامــت الطّ  راســة ا يف هاتــه الدّ أمّ

 وقــت، و جهــد و علــى حســب اإلمكانــات املتــوافرة لــديها مــن قــدرات و مجعهــا و الــيت متّ 
 قــائص الــيتالنّ  و هــااحللــول املرجــى حتقيق كــذا علــى حســب األهــداف الــيت تســعى إليهــا و

 جتمـاعيا مرضـي البة الباحثـة موضـوعلك العلمي تناولت الطّ يف هذا املس و.  راد جتاوزهاي
 عدوانيـةال بظهـور عالقتـه و رياض األطفال ربيةمقلق " : هو أال و  راسةيستدعى الدّ  ،

   -رياض األطفال بمدينة بسكرة–  تّمدرسطفل ما قبل ال لدى
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علـى مـنهج مناسـب  ازكـاالرت و دامباالعتالبة الباحثة هلذا املوضوع الطّ  ةت معاجلحيث متّ 
يعتمـــد هـــذا املـــنهج علـــى  أيـــن" حليلـــيالمـــنهج الوصـــفي التّ "هـــو  راســـة أال وطبيعــة الدّ  و

 عنهـا يعـّرب  يهـتم بوصـفها وصـفا دقيقـا و و ، وجد يف الواقعتكما   ةاهر أو الظّ  دراسة الواقع 
ــا أو تعبـريا ك ً ا كيفي ً ــمتعبـري ــ، فـالتّ  اي ــ ، ة بوضـوح خصائصــهااهر عبري الكيفــي يصــف لنـا الّظ ا أمّ

ــالتّ  ـــاهرة أو حجمهــا وي فيعطيهـــا وصــفا رقميـــا يوّضــعبــري الكمّ درجـــات  ح مقـــدار هــذه الّظ
     . واهر املختلفة األخرىمع الظّ  ارتباطها

  :  راسة األساسيةحدود الدّ / 2
ــ : الحــدود المكانيــة 1-2/ ّ تتمثّ ّ نــة املكوّ ل يف العي  األطفــال الــذين ويــات نــة مــن فئــيت املرب

ريـــــاض األطفـــــال  إىل ســـــنوات املنتمـــــني) 4-5(نحصـــــر أعمـــــارهم أي األطفـــــال يف جمـــــال ت
 اعيمــــــجتاالشــــــاط بلــــــغ عــــــددها حســــــب مديريــــــة النّ  الــــــيتّ  ، و املتواجــــــدة مبدينــــــة بســــــكرة

عــــة علـــى مســــتوى روضـــة موّز ) 12( ةعشـــر  اثــــينمبجمـــوع   2008/02/17إلحصـــائيات 
  )01: ( ح يف امللحق رقمهذا ما هو موّض  املدينة و
 بيـــق كـــلّ خالهلــا تط  متّ الـــّيت  ة ، وراســة امليدانيـــة احلّقــالدّ  جنـــد أنّ :  منيـــةالحــدود الّز  2-2/
ـــائي  و ،) مســـة  مقيـــاس قلـــق حالـــة و+ شـــبكة املالحظـــة ( : تـــنياداآلمـــن   هـــيبشـــكل 

  . 2008/05/28إىل غاية  2007/04/03ة من الفرتة املمتدّ 
ّ تكوّ  : الحـــدود البشـــرية 3-2/ ّ :  مـــن فئتـــني نـــة األساســـيةنـــت العي يت الـــالّ  يـــات وفئـــة املرب

ّ  40 : األصــــلي عــــددهّن  ّ  34 عامــــل مــــع التّ  ه متّ أنـّـــ  إالّ  ، يــــةمرب تــــرتاوح  أيــــن،  يــــة فقــــطمرب
ــ ، ســنة )20-51( : أعمــارهن مــا بــني ســبة لفئــة األطفــال العــدوانيني كــان عــددهم ا بالنّ أمّ

  .  واتسن )4-5(بني  أعمارهم  ترتاوح إذ  ،) اإناث ا وذكور ( طفال 32
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ـ ه كـان علينـاراسـة األساسـية فإنّـللدّ ق قبـل التطـرّ  : العيةطسـتاالالّدراسة / 3 ة املـرور مبحّط
  . العيةطاالستراسة الدّ   يف  لةاملتمثّ  أساسية و هامة و

 العيةطاالســتراســة ميكــن حصــر أهــداف الدّ  : االســتطالعيةراســة لهــدف مــن الدّ ا /1-3
  : فيما يلي
ّ (راسـة املـراد دراسـتها علومات حول الدّ مجع أكرب قدر من امل -أ عالقتـه  يـة وقلـق املرب

ــــــــك  و ، )وضــــــــةبعدوانيــــــــة طفــــــــل الرّ  ملعرفــــــــة  اعيمــــــــاالجتشــــــــاط مبديريــــــــة النّ  الصــــــــباالّت ذل
ّ  قة بعـدد دور احلضـانة واإلحصائيات املتعلّ   عـدد األطفـال و يـات ومـا حتويـه مـن عـدد املرب
  . )01( : ح يف امللحق رقمهذا ما هو موّض 

ـــالهـــي  لوكات العدوانيـــة املــراد دراســـتها وتلـــك الّســـ د بـــأنّ لتأّكــا -ب  كانـــت  اإذ بّل
ّ  و، أم ال موجودة    ).02( :أنظر امللحق رقم ، ياتذلك بطرح سؤال مفتوح على املرب
ـــــ أي معرفـــــة اخلصـــــائص الســـــيكومرتية ملقيـــــاس قلـــــق حالـــــة مســـــة -ج ع هـــــل هـــــو يتمتّ

  . بات أم الالثّ  دق وبالّص 
إذ ) فظيــــةاللّ  /ماديــــة(وانيــــة الّســــلوكات العد شــــبكة مالحظــــةالعمــــل علــــى بنــــاء  -د

أبــــرز الّســـــلوكات العدوانيـــــة املتواجـــــدة لــــدى أطفـــــال مـــــا قبـــــل  و اهلــــدف منهـــــا معرفـــــة أهـــــمّ 
ّ  مـــدرس والتّ  هـــذا مـــا توّضـــحه شـــبكة  يـــات املباشـــرة وهـــذا طبعـــا مـــن خـــالل مالحظـــة املرب

  . )03( : أنظر امللحق رقم ، ليةاملالحظة األوّ 
  : العيةطاالست راسةالدّ  نةعيّ  /2-3

    : لىاألّو  العيةطاالستة الفئ /أ
أطفــــال ريــــاض األطفــــال املتواجــــدين مبدينــــة بســــكرة  املباشــــر مبربيــــات و لتصــــااال متّ 

 ّ ـــــ ، )مربيـــــة 40(يـــــات حيـــــث بلـــــغ عـــــدد املرب هـــــم  و طفـــــال) 623(ا األطفـــــال فعـــــددهم أمّ
روضـة  سـتثناءإ مبعـىن متّ  ،روضة  11تعاملنا مع  متّ  هأنّ  إالّ  روضة 12عني بدورهم على موّز 

 ّ   ،على األطفال الذين لديهم سلوكات عدوانية حتوي  ا الواحدة فقط أل
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ا ضـمن مرحلـة ال ضف لذلك فإنّ   د مـن للتأّكـ و ،ضـاعة فحسـب رّ األطفال املتواجدين 
 البـــة الباحثـــةقامـــت الطّ لـــدى األطفـــال ) لفظيـــة/ ماديـــة(لوكات العدوانيـــة وجـــود تلـــك الّســـ

ّ رح سؤال مفتوح علطب لبنـاء شـبكة مالحظـة  هذا و )02( : أنظر امللحق رقم ، ياتى املرب
  . )فظيةاللّ / املادية( العدوانية لوكاتلية خاصة بالّس أوّ 

: إعـــداد( . مســة/ البــة الباحثــة بتطبيــق مقيــاس قلــق حالــةقامــت الطّ  : األدوات/ ب
املقيـاس  ملعرفة هـل أنّ ) 04(:  أنظر امللحق رقم) spielberger" :1970 ""سيلبرجر"

ـ فصـيل يف عنصــر بالتّ  قنـنيسـيتم عـرض نتــائج التّ  و( ، ع باخلصـائص الســيكومرتية أم اليتمتّ
  . )راسة األساسيةالدّ 

  : انيةالثّ  العيةطاالستة فئال /ج 
ّ  د يفتتجّســــ ّ يــــات املرت املرب فعــــة الدّ   -بســــكرة-كــــوين املهــــين العاليــــة تّ صــــات مبركــــز الب

ــي دهّن إذ بلــغ عــد ،ىل األوّ  ّ  29: الكّل   .ســنة) 19-38(مــا بــني إذ تــرتاوح أعمــارهّن  ،يــةمرب
ّ  25التّعامل مع  كما أنّه متّ    . ية فقطمرب

ّ  ريـااخت متّ  و  بينهـا و اكاشـرت مباشـرة نظـرا لوجـود نقـاط  نـة بطريقـة قصـدية وهاتـه العي
 ّ   . )عليمياملستوى التّ / نالّس / اجلنس( :نة األساسية من حيث بني العي

ّ كما تعرّ    : نة القصدية أو املقصودة كما يليف العي
" ّ راســة أو ق أغــراض الدّ حتّقــأســاس أن ا علــى حــر  باختيارهــانــة الــيت يقــوم الباحــث العي
    )170: ، ص2007، صباحهيوسف عبد األمري (. " البحث

ملعرفــــة اخلصــــائص الســــيكومرتية  ،مســــة  / حالــــة : إذ مت تطبيــــق علــــيهن مقيــــاس قلــــق
ّ  ،) باتالثّ / دقالّص (   .  نة األصليةقبل تطبيقه على العي
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  : االستطالعيةراسة نتائج الدّ  /3-3
بــارزين  ين أساســيني وملتغــّري  االســتطالعيةل إليهــا مــن دراســتنا ّصــتــائج املتو ميكــن حصــر النّ 

  :  لني يفاملتمثّ 
  ّي:  لر األّو المتغي ّ  . ةقلق المرب

-  ّ بســـيطة ال تســـتدعي  ضـــحة ومســـة وا/ عبـــارات مقيـــاس قلـــق حالـــة دت بـــأنّ أّكـــ و نـــتبي
  . غيريالتّ  عديل والتّ 
  . )باتالثّ  دق والّص (ع باخلصائص السيكومرتية ه يتمتّ د من املقياس على أنّ التأكّ  -

  ّفلعدوانية الطّ :  انير الثّ المتغي . 
ّ التأكّ  متّ  -   .لوكات العدوانيةالّس   لة يف األطفال ذووااملتمثّ  راسة ونة الدّ د من وجود عي
ا يف الدّ كة مالحظة الّس تصميم شب -   .  راسة األساسيةلوكات العدوانية ليتم العمل 
  : راسة األساسيةالدّ / 4

ّ  و:  راسةنة الدّ عيّ / 1-4 هـي بـدورها حتـوي  راسـة ونة األساسـية للدّ هي بطبيعة احلال العي
ّ  اختيـــــار ، كمـــــا متّ  علـــــى فئتـــــني يـــــات أو األطفـــــال العـــــدوانيني بالطريقـــــة الفئتـــــني ســـــواء املرب

ّ   انتقــاء و اختيــاره يــتم أنـّـ باعتبــار،  أو القصــدية املقصــودة  نــات بشــكل قصــدي أفــراد العي
  .  من طرف الباحثة لتوافر بعض اخلصائص هلؤالء األفراد دون غريهم

 ّ ـــ جنـــد أنّ  : يـــاتفئـــة المرب نـــة هـــي مكوّ  راســـة و األساســـي للدّ ل املتغـــّري هـــذه الفئـــة متثّ
ّ م 34:مـــن العـــدد اإلمجـــايل  أنّ   كمـــا  ،ســـنة  (20-51) : بـــني إذ تـــرتاوح أعمـــارهّن  ،يـــة رب

ّ ا لعــدد ّ ) 41= ن ( :اتيـــملرب ــ ات ونظــرا جلملــة مــن املتغــّري  و.  يــةمرب ارئــة علــى روف الطّ الّظ
 ّ يات )07(يات املرب ّ أثنـاء تطبيـق مقيـاس قلـق  بط بالّضـ مطلقـا و ـّن   الصاالّت  مل يتم ،مرب

  . مسة/ حالة
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ــتع : ينفئــة األطفــال العــدوانيّ  ــتــرب هاتــه الفئــة الّط ــ اين ورف الثّ ّ ة عــن فئــة الــذي ال يقــل أمهي
ـــ ّ ـــالـــيت هـــي كــــذلك مبثابـــة املتغـــّري  ات واملربي مــــوع .  اين يف عنــــوان دراســـتنا الثّ حيـــث بلـــغ ا

ـــ ، )اإناثـــ/اذكـــور (طفـــل مـــن كـــال اجلنســـني )  32= ن (اإلمجـــايل هلاتـــه الفئـــة بــــ  ســـبة ا بالنّ أمّ
  . سنوات )4-5( : ألعمارهم فهي ترتاوح ما بني

بعـض  خـذنتّ علينـا أن  ن البـدّ اهلـدف الوصـول إىل نتـائج علميـة كـ : راسةأدوات الدّ /  5
ـا من ق كمــا أّن اهلـدف مـن تطبيــ  حـث العلمـيهجيـا يف إطــار البالوسـائل العلميـة املعــرتف 

ـا الّدراسـة و األدوات هـو معاجلـة الفـروض الـيت يف هـذا  حنـن و و.  د منهـاأّكـالت جـاءت 
  : توظيفنا لألدوات اآلتية متّ  ددالّص 

تعتــرب شـبكة املالحظـة مـن األدوات الــيت تظهـر فيهـا بصــمات  : شـبكة المالحظـة 1-5/
   املوضوع املراد دراسته معها متاشيا مميصت ه يقوم بإعدادها وأنّ   أي الب الباحث الطّ 

 MARC-ADELARD( : العــــــــامل أن جنــــــــد أنّ يف هــــــــذا الّشــــــــ حنــــــــن و و

TRAMBLAY( ،  فـي "  : م هلدف مجـع املعلومـات بقولـهصمّ عن األدوات اليت ت يعّرب
د القيـام بهـا، لـذا ار دراسة ي خاصة لكّل  داةآ، ينبغي بناء  قنياتتقنية من التّ  إطار كّل 

ــ ــ قنيــة ببنيــة وع هــذه التّ تتمتّ ّ الحصــول علــى المعطيــات  علــىزات تجعلهــا قــادرة ممي
  . " راسةللدّ  الكاملة  رورية والضّ 

: حــو اآليتعلــى النّ  داةاآلمــوجز هلاتــه  ملفيــد ميكــن إعطــاء تعريــف مهــمّ باملختصــر ا و
ياق تقـوم بتسـجيل بعـض يف هـذا الّسـ ، و إّن شبكة املالحظة هي وسيلة أخرى مستعملة

ـــ قيقـــة طاملـــا أنّ لوكات الدّ الّســـ : ، ص2004مـــوريس أجنـــرس، (.  واهراهلـــدف هـــو قيـــاس الّظ
272  (  

 العطباالســــتذلــــك طبعــــا  بكة وم هاتــــه الّشــــراســــة قمنــــا بتصــــمييف هاتــــه الدّ  حنــــن و
ّ  ،امليـــداين  ـــ ، يـــات ريـــاض األطفـــالبطـــرح ســـؤال مفتـــوح ملرب ّ  وصـــاال ّت إ  ن األكثـــرحبكـــم أ

  لوكات الّس  دف تزويدنا مبعلومات حول أهمّ   هذا و ،فل مباشرة بالطّ  ااككاحت
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ليـــة،  ااملالحظـــة تصـــميم شـــبكة  مـــن مثّ  فـــل وادرة عـــن الطّ العدوانيـــة الّصـــ الغــري مقبولـــة و ألوّ
 كاترة وا علــى كوكبــة مــن الـــدّ هعرضــ مــن مثّ  و ،) 03( : ح يف امللحــق رقــمكمــا هــو موّضــ

) 05( :ح يف امللحـق رقـمو موّضــل ما هــمث اصصاالختاألساتذة الذين هم طبعا من أهل 
م  و ، ــــا بعــــني  إذ متّ  .ذلــــك هلــــدف تزويــــدنا مبالحظــــا يف دراســــتنا  و ، اربــــاالعتاألخــــذ 

ىل فحة األوّ بكة مـــثال يف الّصـــقـــاط األساســـية الـــيت تتناوهلـــا هاتـــه الّشـــالنّ  حتديـــد أهـــمّ  متّ  هاتــه
ضـف لـذلك حتديـد املوقـف  ، /سناجلـ/ نالّسـ/ سـماإل/ : قنا إىل العناصر اآلتيـةتطرّ  ، منها

منيـة ة الزّ مـع حتديـد املـدّ ) األكـل/ رسالـدّ / عـباللّ / االنتظـارقاعـة (ت فيه املالحظة الذي متّ 
ـــ ، د /60د 30 : هـــيت أثنائهـــا املالحظـــة هـــل متّـــ الـــيت قـــاط البـــارزة يف النّ  خيـــّص ا فيمـــا أمّ
وانيــــة لوكات العدّ رات الّســـبكة فهـــي حتتــــوي علـــى مؤّشــــمـــن الّشــــ) ةانيــــالثّ (فحة املواليـــة الّصـــ

لّســــلوكات العدوانيــــة اجســــدي وكــــذا /مــــادي مــــا هــــو منهــــا  ،مــــدرس ألطفــــال مــــا قبــــل التّ 
) 09( : املاديــــــة كانــــــت هنــــــاك تســــــعةلوكات العدوانيــــــة ســــــبة للّســــــالنّ بف ،يـــــة املعنويــــــة ظفاللّ 

ــ ،نوعهـــا ت مـــع حتديـــد رامؤّشــ فظيــة فقـــد كانـــت ســـبعة لوكات العدوانيـــة املعنويـــة اللّ ا الّســـأمّ
 حةمــوز احلرفيــة املوّضــتلــك الرّ بمفتــاح خــاص  حتديــد ورقــة متّ اليف آخــر  و ، راتمؤّشــ) 07(
  .) 06(:حق رقم ح يف امللّ موّض  هو كما  ،

 للّسـلوكات العدوانيـة لطفـل مـا قبـاصـميم أي شـبكة مالحظـة اهلدف من هـذا التّ  و
 ، رحية مــن األطفــالاتــه الّشــهلمناســب  علم املدرســي هــو صــعوبة إجيــاد مقيــاس مباشــر والــتّ 

 كـــذا ثـــروة لغويـــة تســـمح بتطبيـــق أّي  أطفـــال هاتـــه املرحلـــة ال ميتلكـــون مهـــارة كتابيـــة و ألنّ 
ـــا  املنهجيـــة و  داةاآلجـــوء إىل هاتـــه اللّ   متّ  ذا علـــى هـــ مقيـــاس مباشـــرة معهـــم و املعـــرتف 

  . )06( : ح يف امللحق رقمموّض هو  ماك.  عامليا
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  :  اإلشارة إليه سابقا يف اجلدول اآليتكما ميكن تلخيص كل ما ّمت 
  . المالحظة  لتصميم شبكة  الموافقة منية ص المراحل الّز ح ملخّ يوضّ :  )04(جدول رقم 

الخطوات 
  بعة لتصميم المتّ 

  بكةالشّ 

 استمارةتوزيع 
ؤال المفتوح الّس 

 ّ   ياتعلى المرب

شبكة  تصميم
  المالحظة

  ليةاألوّ 

  طلب
  موافقة
  ينمالمحكّ 

تصميم شبكة 
  المالحظة

  هائيةالنّ 

طبيق الميداني التّ 
  لشبكة

  المالحظة
منية الّز رة الفت

  المستغرقة
2007/12/20  
2007/12/29 

2008/01/15 
2008/01/20 

2008/02/02 
2008/03/20 

2008/03/22 
2008/03/25  

2008/04/03 
2008/05/12 

   
مسـاعديه  و) spielberger( رسـبيلبرجللعـامل  : )مةالّس / الحالة(مقياس قلق / 2-5
  . 1970:عام 

) R-cattel" (ريمونـد كاتـل"يعتـرب  :اريخية لهذا المقياسالخلفية التّ /  1-2-5
ل من جـاء مبفـاهيم حالـة القلـق و ) spielberger( رسـبيلبرجكمـا قـام .  مسـة القلـق أوّ

  . بتطوير هذين املفهومني
ىل ة األوّ نشـــرها للمـــرّ  متّ  و ، 1964: ســـنة مســـة القلـــق  دأ بنـــاء قائمـــة حالـــة وبـــفقـــد 

ذايت  تقريـرحيـث كانـت الغايـة هـي تطـوير قائمـة "  أ "يغة الّصـ سـم إحتت  ، 1966عام 
ن بنـاء مقيـاس موضـوعي يتضـمّ  ، و حوث العلميةيف الب الستخدامها ،ما  إىل حدّ  خمتصر
ــــا  قــــيستبنــــود  رت نتــــائج قــــد أثـّـــ و . مســــة القلــــق عليمــــات حالــــة والتّ  بــــاختالفهــــي ذا

لت بنـود املقيـاس عـن سبة لواقع القائمة حيث تبـدّ ظري للقلق بالنّ البحوث على املفهوم النّ 
ســم إحتــت  1983 :نقــيح عــاملتنشــر بعــد التّ  ، 1970 : الــيت ظهــرت عــام" س"يغة الّصــ
عــام " س"يغة زمالئـه بتطبيـق الّصـ و) spielberger( رسـبيلبرجكمـا قـام " ي"يغة الّصـ

  ) 347-349: ص ص. 2002بدر حممد األنصاري، (. 1970
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 يــدبنــد علــى  بعــد دراســة ثبــات كــلّ  : ســمة/حالــة  قلــق ف مقيــاسوصــ/ 2-2-5
تـــوي  حي نيســـيامق مســـاعديه إذ صـــيغت تلـــك البنـــود إىل و) spielberger( رســـبيلبرج

كمــا .  اآلخـر يقـيس مسـة القلـق بنـدا إذ أحـدمها يقـيس حالـة القلـق و 20منهـا علـى  كـلّ 
  . )04(:ح يف امللحق رقم هو موّض 

عور بــالقلق ســتوى الّشــميســتخدم هــذا املقيــاس ليشــري إىل  و : حالــة قلــقمقيــاس  /أ
ــعــيشــمل علــى عبــارات متنوّ  و عــالفاالناهنــة مثــل حالــة رّ حظــة اليف اللّ  ّ ا ميكــن ة لدرجــة أ
ــتأن   ذإ ،العبــارات يف مقيــاس قلــق احلالــة  و،  وتراتســتخدم علــى نطــاق واســع لقيــاس التّ

هـذه عبـارة موجبـة،  و" بـاتأنـا أشـعر بالثّ "احلالـة مثـل ر تقيس املستوى املنخفض مـن تـوّت 
 بةهـذه عبـارة سـال و" أنـا أشـعر باإلجهـاد"ر احلالـة مثـل أو تقـيس املسـتوى املرتفـع مـن تـوّت 

، حيــث يطلــب مســتوى حالــة القلــق اعفــرتارجــة املرتفعــة علــى املقيــاس علــى الدّ  تــدلّ  ، و
  . اهنةحظة الرّ حسبما يشعر به يف اللّ من املفحوص أن جييب 

عبــــري عــــن  علـــى هــــذا املقيـــاس التّ يبــــنيإذ يطلــــب مـــن ا  : ســــمة قلــــق مقيـــاس/ ب
ّدد أعــراض ن املواقــف حتــة يف كثــري مــرب تكــرار اخلــ ، حيــث يالحــظ أنّ  شــعورهم بوجــه عــام

مة تشـري إىل مسـتوى أدىن مـن قلـق الّسـ"  رورأشـعر بالّسـ "العبارات مثـل  القلق كسمة و
ـ ، لذلك فهي عبارة موجبـة و  الملـل وبية أشـعر بالعصـ " لهـي مـن قبـ الـيتّ  تالعبـاراا أمّ
 رجــة املرتفعــةالدّ  ، لــذلك فهــي عبــارات ســالبة و فتشــري إىل مســتوى  أعلــى مــن القلــق ،" 

        )  172-173: ص ص. 2000عادل عبد اهللا حممد، (.  مسة القلق اعفرتاتشري إىل 
 و اعيــــةمجتاالن يف صــــورته مســــة يتكــــوّ  مقيــــاس قلــــق كحالـــة و علـــى هــــذا جنــــد أنّ  و

عبـارة خاصـة بـالقلق   20عبـارة خاصـة بـالقلق كحالـة و   20، إذ  عبـارة 40هائية من النّ 
  . كسمة
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ـ : ســمة / حالــةقلــق س بيــق مقيــاطريقــة تط 3-2-5 ّ  ق مقيــاس القلــق كحالــة ويطب
عــــادل عبــــد اهللا حممــــد، (.  لفئــــات عمريــــة خمتلفــــة و ، نيغــــري عــــادي مســــة علــــى العــــاديني و

       )174: ص ص. 2000
ــ ّ ــ مجــاعي و وق بشــكل فــردي أإذ يطب ّ إذ تســتغرق مــن  ،زمنيــة  ةمبــدّ   دةهــي غــري مقي

مــــا ك ،عليمــــي للمفحوصــــني لتّ ذلــــك علــــى حســــب املســــتوى ا ثــــالث إىل مخــــس دقــــائق و
جابــة مبوضــوعية مــن خــالل التحــدث املفحوصــني علــى اإل بغــي علــى الفــاحص أن حيــّث ني

ّ  طمــــأنتهم إىل نتــــائجهم علــــى أنّ  إلــــيهم و صــــاري، نّ بــــدر حممــــد األ(. ةالقائمــــة ســــتبقى ســــري
  )   369: ص. 2002

:  هـــــي و ةجابـــــات األربعـــــإجابـــــة مـــــن اإل اريـــــختإحيـــــث يطلـــــب مـــــن املفحوصـــــني 
) 20إىل 1 (ىل هـــذا يف العبـــارات العشـــرين األوّ  و ، )كثيـــرا/ أحيانـــا/ قلـــيال/ لقـــامط(

ــ ،ـة بقلــق حالـــة اخلاصــ  إىل  21مــن (ة ـمــمة املرقّ بقلــق الّســ ـةابات األربعـــســبة لإلجــا بالنّ أمّ
ا) 40   . )دائما/ غالبا/ قليال/ مطلقا: (حو اآليتتكون على النّ  فإجابا

  : سمة /لق حالةحيح مقياس قطريقة تّص  4-2-5
  :ايلتصحيح العبارات كالتّ :  طريقة تصحيح عبارات قلق حالة -الأّو 
  03  أحيانا -        01مطلقا       -
  04  كثيرا  -        02  قليال -

  :  لبية كاآلتيصحيح في العبارات الّس ولكن تعكس طريقة التّ 
  02  أحيانا -        04مطلقا       -
  01  كثيرا  -        03  قليال -

  ]  20، 19، 16، 15، 11، 10، 8، 5، 2، 1 [ : لبية هيلّس فالعبارات ا
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  : ايلح العبارات كالتّ تصّح :  طريقة تصحيح عبارات قلق سمة -ثانيا
  03  غالبا    -        01مطلقا       -
  04  دائما -        02  أحيانا -

  : الية كاآلتيلكن تعكس في العبارات التّ  و
  02  غالبا -        04  مطلقا      -
  01  دائما -        03  أحيانا -

،  33، 31، 30، 26،27، 21[ : لبية اخلاصــــــة بقلـــــــق مســــــة هـــــــيفالعبــــــارات الّســـــــ
36،39 [.  

ـيف األخـري يـتم حسـاب الدّ  و ّ يــرتاوح  و هواحــد علـى حـد كـلّ   سـنياية للمقرجــة الكلي
، كمــا أنّــه ال يــتم مجـــع  درجــة 80 : هــي أقصــى حــدّ  ، و درجــة 20 : للقلــق  أدىن حــدّ 

ح مســتويات القلــق حســب هــذا املقيــاس ميكــن أن توّضــ  مــن مثّ  و ،عــا م ســنيايدرجـيت املق
  : حو اآليتعلى النّ 

  . درجة 20-40    قلق منخفض
  . درجة 40-60    قلق متوسط 

  . درجة 60-80    د ـقلق شدي
  ) 174: ص ص. 2000عادل عبد اهللا حممد، (

 لـىداللـة ع مسـة ذو/درجة على مقياس قلق حالة 20احلصول على  يعدّ  : مالحظة
      .  وجود القلق لدى األفراد

  : سمة/ س قلق حالة ترجمة بنود مقيا/  5-2-5
مســـة القلـــق مـــن  لقائمـــة حالـــة و" ي"يغة  الّصـــ دامخســـتاب "بـــدر حممـــد األنصـــار"قــام
" ي"مريكيــة يغة األالــيت تقــوم علــى الّصــ ، و 1992ســنة " أحمــد عبــد الخــالق"تعريــف 

  مقياس  ن كلّ مسة القلق يتكوّ  حالة القلق و نت مقياساليت تضمّ  ، 1983لة سنة املعدّ 
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بتطبيـق   ، حيـث قـام أربعـة بـدائل جابة مـن إ باختيارجابة تكون اإل ، و من عشرين بنًدا
ابعـــة الرّ  الثـــة والثّ فـــرقتني طالبـــة مـــن ال 52طالبـــا و  19العربيـــة علـــى  و ةجنليزيـــااليغتني الّصــ

ـــــبقســـــم اللّ  ّ ّ  ، و ســـــكندريةاإلة اآلداب جبامعـــــة غـــــة االجنليزيـــــة بكلي غتان معـــــا يقـــــت الّصـــــطب
يغة العربيـة ، الّصـ تيـبالّرت  نـاوب يف بالتّ  بشكل متعاقب من خالل جلسـة قيـاس واحـدة و

  .هم اآلخرفالعربية مع نص جنليزية ويغة اإلالّص  الب وجنليزية مع نصف الطّ فاإل
مقيــاس مســة  و  0.86إىل   0.81ملقيــاس حالــة القلــق مــن  اطبــرتاالفكــان معامــل 

صـاري،  (.  مرتفعـة هـي ارتباطـات موجبـة و و  0.89إىل   0.78لقلق من ا حممـد بـدر األّن
  )369-368: ص ص. 2002

  : سمة/قلق حالة  مقياس تقنين/  6-2-5
  : ثبات مقياس قلق حالة صدق و -الأّو 

 ـــــ:  دقالّصـــــ ّ يتمتّ  دق حيـــــث بـــــة مـــــن الّصـــــع املقيـــــاس يف صـــــورته العربيـــــة بدرجـــــة طي
خـــرى حتـــت ظـــروف األ ت حتـــت ظـــروف عاديـــة ومـــرّ  الـــيت طبيـــقضـــحت نتـــائج التّ أو 
ــــمتوّســــ اعفــــرتاإىل  ، اباتجســــتاال عــــن  انــــاتحمتاالالب يف ظــــروف ط درجــــات الّط

م   . كور أو اإلناثللذّ   حصائيا سواءإلة روف العادية بفروق دايف الظّ  درجا
  ّــ:  بــاتالث ت يف البيئــة بــابــات يف البيئــة العربيــة قــد تباينــت عــن نتــائج الثّ ا نتــائج الثّ أمّ

طبيــق بــني بــات يف البيئــة األجنبيــة بطريقــة إعــادة التّ األجنبيــة إذ تراوحــت معــامالت الثّ 
 0.53ريقــــة لــــدينا  تراوحــــت يف البيئــــة املصــــرية بــــنفس الطّ نييف حــــ0.92 ، 0.83

 .لإلناث 0.94 و 0.60 بني ألفا كرونباخوبطريقة  ،لإلناث  0.60 كور وللذّ 
  : سمة ثبات مقياس قلق صدق و -ثانيا
  ستخدام حمـك خـارجي حيـث حسـبت إحساب صدق هذا املقياس ب متّ :  دقالّص

 لــــوريلتريح مــــن مقيــــاس القلــــق الّصــــ كــــلّ  بــــني درجــــة املقيــــاس و طارتبــــاالمعــــامالت 
 . وايلالتّ  على   0.70،  0.84فكانت تساوي  ، ابيةللعّص  لتكا ختباروا
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  ّحســابه بطريقــة  ت الــذي متّ بــايتّصــف هــذا املقيــاس بدرجــة مرتفعــة مــن الثّ :  بــاتالث
يف حـــني   ،نـــاث لإل 0.92و كور للـــذّ   0.89:  لت إىلحيـــث توّصـــ ، ألفـــا كرونبـــاخ

 . طبيقالتّ   وايل بطريقة إعادةناث على التّ اإل كور وللذّ  0.56،  0.58كانت 
  )173-174: ص ص . 2000عادل عبد اهللا حممد، (

  :حو اآليت النّ مسة على  ثبات مقياس قلق حالة و حساب صدق و كما متّ 
  ذلـك مـن خـالل  ، و يفخـتالاإل و اريبقـلتادق حسابه من خالل الّص  متّ :  دقالّص

مثـل  ،مسـة  حالـة وقلـق  ة من قائمـة قر فاملت ييساملتبادلة بني املقا طاتارتباالحساب 
ذلـك  خصـية وللّش  نـكز أي سـتخبارااملفـردات مـن  و ، بساطنإلال مقياس العصابية و

 ّ ، فكـان معامــل  نـاثاإل  فـردا مـن  148 وكور ذّ الـ  فـردا مـن  68نـة قوامهـا علـى عي
 رتباطــــانامهــــا  و 0.79 : ملقيــــاس قلــــق مســــة و 0.65: ملقيــــاس قلــــق حالــــة طارتبــــاال

 )125-126 :، ص ص2002صاري، نّ بدر حممد األ. ( موجبان
 رة لنيــل شــهادة املاجســتري يفذكّ ملــيف دراسـة لــه  سخســوخحســان كمـا قــام الباحــث 

ـــر مســـتوى  ": مدرســـي حتـــت عنـــوان  رشـــاد نفســـي وإص املدرســـي ختّصـــ علـــم الـــنّفس أث
ـــنالقلـــق العـــام علـــى دافـــع اإل علـــيم قين عقليـــا بمرحلـــة التّ الب المتفـــوّ جـــاز لـــدى الّط

ـــ ب كور مـــن طـــالّ مـــن الـــذّ  افـــرد 20نـــة مـــن دق علـــى جمموعـــة مكوّ حبســـاب الّصـــ" نوياالثّ
ايت دق الــذّ الّصــحســاب  كمــا متّ  ، )باتنــة(ن تيميــة بــإىل ثــانوي علمــي بثانويــة نة األوّ الّســ

 و ، 0.86 : دقمـــة الّصـــيبـــات فكانـــت قملعامـــل الثّ  بيعـــيلرت مـــن خـــالل حســـاب اجلـــذر ا
  . لة إحصائياا داّ فإ من مثّ  هي مرتفعة و

  . اربختاال ثبات كيفية حساب حصائية وفيما يلي البيانات اإل و
  0.74  اربختاالمعامل ثبات  

 0.86  =    0.74 =      ايتدق الذّ معامل الّص  -
  ) 167-169: حسان سخسوخ، ص ص(
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 ّبعـــد تطبيـــق لصـــيغة واحـــدة  ألفـــا كرونبـــاخ معامـــلحســـابه مـــن خـــالل  متّ  : بـــاتالث
 ّ رمان بسـصـحيح مبعادلـة بعـد التّ  و ،فـردا  168كور قوامهـا نة مـن الـذّ للقائمة على عي

 0.93لــق مبقيــاس مســة الق و 0.90مبقيــاس حالــة القلــق  اطبــاالرتكــان معامــل   بــراون
صاري، (  )126: ص، 2002بدر حممد األّن

 تبـاراخقـام حبسـاب ثبـات  سخسوخ حسانالباحـث  ياق جند أّنّ◌ يف نفس الّس  و
 ّ طبيـق عـادة التّ إ طبيـق ونة املـذكورة سـابقا مـن خـالل طريقـة التّ قلق حالة مسة على نفس العي

اوحــــت الفــــرتة قــــد تر  ، حنرافــــاتاالبطريقــــة  اطبــــرتاالحلســــاب  بيرســــونمعادلــــة  ســــتخداماب
ــالتّ  ل وطبيــق األوّ منيـة بــني التّ الزّ   و ،  0.74:بــاتمــة الثّ يوكانــت ق يعاين ثالثـة أســابطبيــق الثّ

 . اربختاالمرتفعة لثبات  مة موجبة ويهي ق
  : رافاتحناالبطريقة  اطبرتالابات بواسطة حساب ثّ لحساب ا

  : بطريقة االحنرافات فإنّ  االرتباطعويض يف معادلة بالتّ 
    461.7 

  =  ر 
  457.2 × 844.8  
  
  461.7 

  =  ر 
621.48  

  ) 167-169: حسان سخسوخ، ص ص(
  : ةيراسة الحالتقنين المقياس في الدّ  7-2-5/

ســـاب صـــدق حلبعـــة فيـــة املتّ يلة حـــول الكعطـــاء صـــورة مفّصـــإقبـــل  : دقالّصـــ 1-
 دق فتقـولا للّصـجـدّ  اشـائع و اال تعريفـا عامـنـا أن نعطـي أوّ قيـاس يف دراسـتنا احلاليـة فبوّد امل
  . كان يقيس ما وضع لقياسه إذا ا يعترب صادق اربختاال أنّ : 
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دق علـــــى الّصـــــ دنامـــــعتإراســـــة يف هاتـــــه الدّ  دق حنـــــن ود أنـــــواع الّصـــــنظـــــرا لتعـــــدّ  و
  ) .رفيةاملقارنة الطّ (مييزي التّ 

  : رفيةالطّ  المقارنةب يمييز دق التّ بعة لحساب الّص الخطوات المتّ / أ1-
ّ / قيـــــاس قلـــــق حالـــــةا ملنـــــد تطبيقمبجـــــرّ  ّ املتمثّ  نينـــــقنـــــة التّ مســـــة علـــــى عي يـــــات لـــــة يف املرب

 ّ  25 يت كـــان عـــددهنالـــالّ  ة بســـكرة وـن املهـــين العاليــــكويـــصـــات املتواجـــدات مبركـــز التّ املرتب
ــ ّ ّصــمرت ة مربي  . واحــدة مــنهّن  مقيــاس طبــق علــى كــلّ  رجات اخلــام لكــلّ علــى الــدّ  لناحتّصــ ،ة ب

 قلــق قيــاسملكانـت بــدايتنا   حيــث قلـق مســة اس قلــق حالــة وقيــملسـواء  ، نــايحبكــم تبنّ  حنـن و
  : بعني اخلطوات اآلتيةمتّ  حالة

 رفيةالمقارنة الطّ لمقياس قلق حالة بمييزي دق التّ لّص ا :   
ترّ  -1 : دقالّصــــحلســــاب  : قمنــــا مبــــايليمييــــزي لقلــــق حالــــة لتّ ا دقالّصــــيف  ب يــــت

ح يف هـو موّضـ برتتيبهـا تصـاعديا كمـا هنا قمنا  ام ترتيبا تصاعديا أو تنازليا والّدرجات اخل
  : اجلدول اآليت

  نةرجات الخام ألفراد العيّ دّ لصاعدي لرتيب التّ ح التّ يوضّ :  )05(الجدول رقم 
  رجاتمجموع الدّ   األفراد  رجاتمجموع الدّ   األفراد
01 20 1 14 46 

48 
49  
49 
49 
50 

02 28 2 15 
03 32 3 16 
04 36 4 17 
05  37  5  18 
06 41 6 19 
07  41 

41 
42 
43 
45 
45 
46  

20 50  1 
08 21 54  2  
09  22 57  3 
10 23 57 4 
11 24 59 5  
12 25 66 6 
13     
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ّ من إذ  وزيع من املفحوصني من طريف التّ  27%قوم حبساب نانية ا اخلطوة الثّ أمّ  2- ز بني ي

 05( : يف اجلدول رقم ه ح أعالا هو موّض ـكم  6منها  تساوي كلّ   ،فتني ني متطرّ جمموعت
( .  
زي علــى يــميدق التّ البــة الباحثــة حبســاب الّصــبعــد تلــك اخلطــوتني الّســابقتني قامــت الطّ  -3
 ّ ّ  27%الباحثة  البةالطّ  ، حيث أخذت )فردا25 (ن من نة تتكوّ عي نـة من درجات أفـراد عي
رجـات دن مـ 27 %و   التّوزيـع على مقياس القلق حالة من درجات املقيـاس أدىن نينقالتّ 
لفـرق بينهمـا الداللـة " ت" ةحنسب قيمـ مثّ  ، على جمموعتني لّص حتتايل بالتّ  توزيع و علىأ
  . تائجح النّ ايل يوّض اجلدول التّ  و )SPSS. 13(برنامج  استخدامب

  
  مقياس قلق حالةلنيا الدّ  ن قيمة الفروق بين المجموعة العليا ويبيّ  : )06(جدول رقم 

  مقياس
  قلق
  حالة

ط المتوّس   المجموعات
  يالحساب

 ةيمق  االنحراف
  "ت"

  اللةمستوى الدّ 

 7.50 32.33  ياالمجموعة الدنّ 
 5.34  57.16  المجموعة العليا 0.01  0.60

  
 ىعنـــد مســـتو دالـــة إحصـــائيا " ت"قيمـــة   لنـــا أنّ تبـــّني  )06( : الجـــدول رقـــمومـــن خـــالل 

ّ  اعطستإاملقياس ف إذن ، 0.01 : اللةالدّ  موعتأن ميي   .منه فاملقياس صادق ني وز بني ا
 ل يف مقيــاس قلــق يــنفــس مــا ق:  رفيــةبالمقارنــة الطّ  دق التميــزي لقلــق ســمةالّصــ

 . حساب قلق مسة متّ حالة 
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مييـزي دق التّ ل عليها مـن إجـراء حسـاب الّصـحّص تتائج املإذ مباشرة يتم تلخيص النّ 
  : ملقياس قلق مسة يف اجلدول اآليت

  
  نيا في مقياس قلق سمةيا والدّ رق بين المجموعة العلّ فالمة ين قيبيّ  :)07(جدول رقم 

  مقياس
  القلق
  سمــة

  المجموعات
وسط المتّ 

  يالحساب
 فراحاالن

  المعياري
ة قيم

  اللةمستوى الدّ   "ت"

 3.38 36.33  نياالمجموعة الدّ 
 5.12 56.33  ياالمجموعة العلّ   0.01 7.97

    
ــــ" ت"مــــة قي  لنــــا أنّ ّني بــــيت:  )07(فمــــن خــــالل اجلــــدول    ائيا عنــــد مســـــتوى ة إحّصــــداّل

ـــــ و 0.01 : الّداللـــــة مـــــوعتنيالتّ  اعطســـــتاايل املقيـــــاس بالتّ منـــــه املقيـــــاس  ، و مييـــــز بـــــني ا
  . سهيصادق فيما يق

عــــرف نــــا أن نمســــة بوّد /طــــرق ملعرفــــة ثبــــات مقيــــاس قلــــق حالــــة قبــــل التّ  : بــــاتالثّ  2-
ضـمان الحصـول علـى " ه نّـفسـي علـى أيف القيـاس النّ  طبعـاذلك  و ارصختباالثبات فهو 

ة ـأو نفـس المجموعـ علـى نفـس الفـرد  اربـختاالتـائج تقريبـا إذا أعيـد تطبيـق نفس النّ 
  )167: ص ،2007، معمريهبشري (".  من األفراد

البــة بــات قامــت الطّ أجــل حســاب الثّ مــن  : حســاب ثبــات مقيــاس القلــق حالــة/ 1-2
 ومتّ  ، ) SPSS 13(خدام تّ ســـإعـــن طريــق  "ألفــا كرونبـــا "ثبـــا الباحثــة حبســـاب معامــل

مســــــــتوى حصــــــــائيا عنــــــــد إهــــــــو دال  و ، )0.969( هل إىل معامــــــــل ثبــــــــات قــــــــدر وّصــــــــالت
  . باتع بقدر من الثّ ملقياس يتمتّ إّن افايل بالتّ  و  0.01:اللةالدّ 
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مقيـاس قلـق حالـة  سـابقا يف حسابه مثل ما متّ :  حساب ثبات مقياس قلق سمة/ 2-2
هـــو دال إحصـــائيا عنـــد مســـتوى  و ، )0.606( : ات قـــدرهوصـــل إىل معامـــل ثبـــالتّ  إذ متّ 
  . ع بقدر من الثّباتيل املقياس يتمتّ بالتاّ  و ، 0.01 : اللةالدّ 

مســة / ثبــات مقيــاس قلــق حالــة حســاب صــدق و ه قــد متّ لإلشــارة فإنـّـ و:  مالحظــة
حليـــل اإلحصـــائي للعلــــوم فهــــو مـــن ضـــمن بــــرامج التّ   SPSS 13باســـتخدام برنـــامج 

درج أيــن ينــ ، اإلحصــائيةذ بــدوره حيــوي علــى جمموعــة هائلــة مــن االختبــارات إ االجتماعيــة
هــــــذا  ، كمــــــا أنّ  داالســــــتداليل املعّقــــــ اإلحصــــــاءالوصــــــفي البســــــيط إىل  اإلحصــــــاء ضــــــمن

يف ضــوء البيانــات اهلائلــة الــيت  اإلحصــائيةالربنــامج يســاعد الباحــث يف إجــراء االختبــارات 
 اإلحصــائيةالت االختبــارات ات احلســابية ملعــدّ عقيــدل عليهــا الباحــث إضــافة إىل التّ يتحّصــ
  )13-14: ، ص ص2004رضا عبد اهللا أبو سريع، (.  مةاملتقدّ 

  
  : تائجمناقشة النّ  عرض و:  ثانيا
 : تائجعرض النّ 1- 

 ق كــلّ ول عليهــا مــن خــالل تطبيــاحلصــ  متّ تــائج الــيتســنحاول فيمــا يــأيت عــرض خمتلــف النّ  
ّ  ة مســــ /حالــــةمقيــــاس قلــــق :  تــــنياداآلمــــن  لوكات شــــبكة مالحظــــة الّســــ يـــــات وعلــــى املرب

فظية -جلسدية ا(العدوانية  ياض  )الّل   . دينة بسكرةملألطفال الرّ
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مع شبكة مالحظة الّسلوكات  سمة/ مقياس قلق حالة على لمربياتعرض نتائج ا

  : "الوئام"لألطفال رياض  )الّلفظية الجسدية و(العدوانية
  

  سمة/حالة  مقياس قلق على" الوئام"يات رياض مربّ ض نتائج يوّضح عر : )08(رقم جدول 

مستوى  درجات و  ياتالمربّ 
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

  لىية األّو المربّ 
 31 40  الدرجة
  منخفض  متوسط  املستوى

  انيةية الثّ المربّ 
 34 41  الدرجة
  منخفض  متوسط  املستوى

  
  لّسلوكات العدوانية لمالحظة التطبيق شبكة  يوّضح عرض نتائج): 09(جدول رقم 

 "الوئام"ألطفال رياض 

  األطفال
  تكرار السلوكات العدوانية

للسلوكات  %النسبة 
  العدوانية

  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ   الجسدية
  :لفل األّو الطّ 

  د 60:ةالمدّ 
  سنوات 4 :السن

  أنثى: الجنس
  رسالدّ : الموقف

  
13 
 

15 %30.95 36.58 % 
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  فل الثانيالطّ 
  د 60:ةالمدّ 
  سنوات 5:نالّس 

  ذكر: الجنس
  الدرس: الموقف

19 12 %45.23 29.26 % 

  فل الثالثالطّ 
  د 30: ةالمدّ 
  سنوات 4:نالّس 

  أنثى: الجنس
  قاعة االنتظار: الموقف

10 14 %23.80  34.14 % 

 % 100 % 100 41 42  المجموع
  
  "الوئام"لرياض أطفال  9 و 8 : معليق الخاص بالجدولين رقالتّ 

 ّ ّ بدايـة بالنّ  و 9 و 8من اجلدولني  نته نتائج كلّ ما بي ىل ظهـر لـديها يـة األوّ سـبة للمرب
هـو   ط يف حـني ظهـر قلـق مسـة ضـمن املسـتوى املـنخفض وضمن املستوى املتوّس  قلق حالة
ـــ.  اللـــة علـــى وجـــود قلــق حالـــة لـــديهاكــاف للدّ  ّ ا بالنّ أمّ انيـــة ظهـــر لـــديها قلـــق الثّ يــة ســـبة املرب

،  ط باملقابــــل ظهــــر لــــديها قلــــق مســــة يف مســــتواها املــــنخفضوى املتوّســــضــــمن املســــت حالــــة
ـ ،ق حالــة تيجــة دالــة علـى وجــود قلــفكانـت النّ   هــم يــاض الــذينالرّ  ســبة ألطفــال هـذابالنّ  اأمّ

ّ مـا ب ،ل طفـل سبة ألوّ بالنّ  ،ل فط51  من أصل أطفال 3 هم شراف املربيتني وإحتت   نتـهي
ـــــ.  عدوانيـــــة لفظيــــة 36.58% ، يةعدوانيـــــة جســــد  % 30.95  تــــائج أنّ النّ  فـــــل ا الطّ أمّ
ــ ـــ ، فظيــةاللّ  و اجلســـدية ةالعدوانيـــ مـــن كــلّ   اين فقـــد ظهـــرت لديـــهالثّ فقـــد الـــث فـــل الثّ لطّ اا أمّ

  . فظيةاللّ  ةالعدواني نوعا ما من أقلّ ظهرت لديه العدوانية اجلسدية 
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 مـــن مـــا قابلـــه مـــن املـــربيتني و ظهـــور قلـــق حالـــة لـــدى كـــلّ بصـــفة عامـــة  املالحـــظ و

ذلــك يعــود  و ، الريــاض اأطفــال هــذ لــدى يــةفظاللّ  و لوكات العدوانيــة اجلســديةد الّســوجــو 
ّ  إىل أنّ    سواء  ، اجتماعيةظروف  و انفعاليةما حتمله من خصائص نفسية  ة واملربي

لـــيكن  فســية هلـــا ويـــنعكس علــى احلالـــة النّ  اممـّــ  هــذا ويتفاعـــل  إذ الكــلّ  ، مهنيـــة أســرية أو
اهذا  ، ظهور القلق أيـن   ،فـلكر الطّ بالـذّ  خنـّص  و األخري الذي يرتك آثاره على احمليطني 

 ّ إن  و ،إجيـايب  مـا هـو  اضـج الـذي يتلقـى منـه كـلّ النّ  اشـد وخص الرّ ية منـوذج الّشـيعترب املرب
  .  هو سليب د مايقلّ  ه سيمتص وحدث العكس فإنّ 

  
السلوكات  شبكة مالحظة سمة مع/المربيات على مقياس قلق حالة  عرض نتائج

  "الفيصل" العدوانية ألطفال رياض 
  

  مقياس على " الفيصل"مربيات رياض  نتائج ح عرضيوضّ ): 10(رقم جدول 
   ةـسم/قلق حالة 

 ّ   قلق سمة  قلق حالة  مستوى المقياس درجات و  ياتالمرب

 ّ   لىية األّو المرب
 27  45  رجةالدّ 

  منخفض  متوسط  املستوى

 ّ   انيةية الثّ المرب
 28  24  الدرجة

  منخفض  منخفض  املستوى
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  لوكات العدوانيةلّس لمالحظة الشبكة  تطبيق عرض نتائج حيوضّ ): 11(جدول رقم 

  "الفيصل" رياض  ألطفال

  األطفال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ   الجسدية

  : لفل األّو الطّ 
  د 30:ةالمدّ 
  سنوات 5:نالّس 

  ذكر: الجنس
  األكل: الموقف

  
09 
 

14 47.36 % 42.42 % 

  :انيفل الثّ الطّ 
  د 30: ةالمدّ 
  سنوات 5:نالّس 

  ذكر: الجنس
  رسالدّ : الموقف

10 19 52.63 % 57.57 % 

 % 100 % 100 33 19  المجموع
  
  "الفيصل"رياض األطفال  11و  10: عليق الخاص بالجدولين رقم التّ 

                                           11 و 10اجلدولني تائج ما ظهر من خالل ن
ّ بالنّ  -  ط يف حــنيحالــة ضــمن املســتوى املتوّســ قلــق لــديها ىل ظهــريــة األوّ ســبة للمرب
  .ا أكثر ظهور   حالة قلق املالحظ أنّ  املنخفض وضمن املستوى  قلق مسة

ّ أمّ  - قلـق مسـة ضـمن املسـتوى  الـة ومـن قلـق احل كـلّ فقـد ظهـر لـديها  انيـة ية الثّ ا املرب
  اض ـري سبة ألطفـالبالنّ ا أمّ   ، سبة لقلق مسةبالنّ  اكثر ظهور ه كان أاملنخفض غري أنّ 
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 هـــو مـــا كـــلّ   دة يففقــد ظهـــرت العدوانيـــة جمّســـ .فـــال ط 19 لالـــذين هـــم مـــن أصـــالفيصــل 

  . لفظي جسدي و
ـــ مقارنـــة  ة معــّرب  ديةلوكات العدوانيــة اجلســـلّســـا كانــتأيـــن   لفــل األوّ ق بالطّ فيمــا يتعّل

ــ ، فظيــةلّ العدوانيــة اللوكات ّســبال ــأمّ ــق بالطّ ا فيمــا يتعّل لوكات الّســ وجــودفــاملالحظ  اينفــل الثّ
  . فظيةاللّ  والعدوانية اجلسدية 

مــــن قلــــق   ل عليهـــا هــــو وجــــود كـــلّ تــــائج املتحّصــــمــــن تلـــك النّ  استخالصــــه متّ  مـــا و
ظهـور سـلوكات عدوانيـة مـن ا قابلـه مـ و" الفيصـل"لدى املربيتني لرياض أطفال  مسة/ حالة

ـــ ل وفـــل األوّ مـــن الطّ  لـــدى كـــلّ  ةلفظيـــ و ةجســـدي حلـــال يرجـــع إىل هـــذا بطبيعـــة ا و ، اينالثّ
  اجتمـــاعيهـــذا يف نســـق نفســـي  و شـــّك  بـــال واملربيـــة نيالتفاعليـــة بـــني الطفلـــ ةعالقـــتلـــك ال

اصـــل يتو  مونـــه وبطبعـــه فهـــو دائمـــا يبحـــث عـــن أشـــخاص يتفهّ  اجتمـــاعيفمـــادام اإلنســـان 
شــــعوره بعــــدم  ات وفســــي كتحقيــــق الــــذّ ق توافقــــه النّ شخصــــيته ليحّقــــ صــــقلهلــــدف  معهــــم

   ...فض من اآلخرينالرّ 
شبكة مالحظة السلوكات  سمة مع/المربيات على مقياس قلق حالة  عرض نتائج

  "النجاح" العدوانية ألطفال رياض 
  اسمقي على "جاحالنّ "مربيات رياض  ح عرض نتائجيوضّ  : )12(جدول رقم 

  ةـسم/قلق حالة 

 ّ درجات ومستوى   ياتالمرب
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

 ّ  41 40  رجةالدّ   لىية األّو المرب
  متوسط  متوسط  املستوى

 ّ   انيةية الثّ المرب
 40 38  رجةالدّ 

  متوسط  منخفض  املستوى
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لوكات العدوانية لّس لمالحظة الشبكة  ائجنت ح عرضيوضّ  ):13(جدول رقم 

  "جاحلنّ ا"رياض ألطفال 

  األطفال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ   الجسدية

             :لفل األّو الطّ 
  د           60:ة المدّ 
  سنوات       5: ن الّس 

  ذكر: الجنس 
  الّلعب: الموقف 

  
15 
 

26 100 % 100 % 

  
  ":جاحالنّ "لرياض أطفال  13و  12ن رقم التعليق الخاص بالجدولي

بدايـــة باجلـــدول اخلـــاص  ."جـــاحالنّ "لريــاض أطفـــال  13و 12مــا أظهرتـــه نتـــائج اجلـــدولني 
ّ /بقلق حالة    . يتنيمسة لكال املرب

ّ املكانــت درجــة قلــق حالــة لــدى ا  إذ - نفــس  و،  طضــمن املســتوى املتوّســىل يــة األوّ رب
قلــق حالــة اخلــاص  يف حــني جنــد أنّ  ،املســتوى  ضــمن نفــس فهــومســة ســبة لقلــق بالنّ  يءالّشـ
 ّ ـــ ،  ضانيـــة ضـــمن املســـتوى املـــنخفيـــة الثّ باملرب ضـــمن املســـتوى  فهـــو ســـبة لقلـــق مســـةا بالنّ أمّ

  . هور األكثر لقلق مسةالظّ  أين كان ، طاملتوّس 
ــــ - لريــــاض  ةلوكات العدوانيــــللجــــدول اخلــــاص بشــــبكة مالحظــــة الّســــ انتقلنــــاإذا  اأمّ
طفـل هاتـه  لفظيـة لـدى يله مـن سـلوكات عدوانيـة جسـدية وتسـج ا متّ مـ ،"جاحالنّ "أطفال 

  . ياضالرّ 
ّ  الــة مســة لــدى كــلّ ضــح ظهــور قلــق حتّ وبصــفة عامــة ي -  ،بشــكل دال يتني ومــن املــرب

  ة ظاهرة ـمس هوجود اللة على للدّ   بشكل كاف قلق مسة كان أكثر ظهورا   أنّ   غري
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 ّ  مـا و ,لفظية لدى الطفل ضمن هـذا الريـاض يةعدوانية جسدمن ما قابله  ،يتني لدى املرب

ــفــل الطّ  أنّ   مبــا: ميكــن التعقيــب عليــه قولنــا   مــا كــلّ  روف األســرية وحمــيط جبملــة مــن الّظ
ّ  طفــال وعلـى رأســها ريـاض األ نشـئة اإلجتماعيــة وإطــار التّ   يـدخل يف  ،بــة باخلصـوص املري
فهـــذا  ،لبية الّســـ و اإلجيابيــةلــيكن يف ســـلوكياته  فـــل ويـــرتك آثــاره يف شخصـــية الطّ  إذ الكــلّ 

ّ  موذج املقابل ويرجع حسب النّ    . يةبشكل مستمر أي املرب
  

ّ  عرض نتائج لوكات العدوانية شبكة مالحظة الّس  سمة مع/يات على مقياس قلق حالة المرب
  "باسم" ألطفال رياض 

  
ّ  نتائج عرض حيوضّ  ):14(جدول رقم    سمة/مقياس قلق حالة  على "باسم"يات رياض مرب

 ّ   قلق سمة  قلق حالة  درجات ومستوى المقياس  ياتالمرب

 ّ  28 26  رجةالدّ   ية األولىالمرب
  منخفض  منخفض  املستوى

 ّ  60 49  رجةالدّ   ية الثانيةالمرب

  شديد  متوسط  املستوى
  
  
  
  
  



 مناقشة نتائج الدراسةو عرض  ....................................الفصل الرابع 
 

-139- 

  
  شبكة المالحظة للّسلوكات العدوانية تطبيق ائجيوّضح نت): 15(جدول رقم 

  " باسم "رياض  ألطفال

  لاألطفا
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية % اللفظية  الجسدية

  فل األول          الطّ 
  د            60:ةالمدّ 
        سنوات 4:نالّس 

  ذكر: الجنس
  الّلعب: الموقف

  
15 
 

16 48.38 % 42.10 % 

  اني           فل الثّ الطّ 
         د    60:ةالمدّ  
  سنوات       4:نالّس  

  ذكر    : الجنس
  رسالدّ : الموقف

16 22 51.61 % 57.89 % 

 % 100 % 100 38 31  المجموع
  

  : "باسم "أطفاللرياض  15 و 14 رقمالتعليق الخاص بالجدولين 
  : على ما يلي" باسم"مة يف كال اجلدولني لرياض أطفال تائج املقدّ النّ  تدلّ 

ّ  مسة/اص بقلق حالةسبة للجدول اخلبالنّ  ّ  03مـن أصـل  يـاضييت هـذا الرّ لـدى مـرب  ،يـاتمرب
 ّ ضــمن املســـتوى املــنخفض حيـــث كانـــت  ىليـــة األوّ فقــد ظهـــرت درجــة قلـــق حالــة لـــدى املرب
ّ درجة قلق مسة ضمن نفـس املسـتوى بالنّ  يـاض كـان ظهـور ضـمن هـذا الرّ  ةانيـيـة الثّ سـبة للمرب

 ط وضــمن املســتوى املتوّســـقلــق حالـــة  مــن اكثــر ظهـــور ديد أقلــق مســة ضــمن املســـتوى الّشــ
  .ا ظهور   أكثر  هي  اليت
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ـــ لوكات العدوانيـــة لريـــاض أطفـــال ســـبة للجـــدول اخلـــاص بشـــبكة مالحظـــة الّســـا بالنّ أمّ

فظيــــة اخلاصــــة بطفلــــي هاتــــه اللّ  لوكات العدوانيــــة اجلســــدية والّســــ فــــاملالحظ أنّ  ،" باســــم"
ســـبة بـــادي ذي بـــدء النّ  ، اآليتحـــو علـــى النّ  ،طفـــل   60الـــذين هـــم مـــن أصـــل  و يـــاضالرّ 

لوكات العدوانيــة الّسـ أعلــى مـن لفـل األوّ لوكات العدوانيــة اجلسـدية للطّ املئويـة اخلاصـة بالّسـ
فـل لوكات العدوانيـة اجلسـدية للطّ سـبة املئويـة اخلاصـة بالّسـملعرفـة النّ  ناا إذا انتقل، أمّ  فظيةاللّ 
  . فظيةات العدوانية اللّ لوكالّس  منما  نوعا أقلّ اين فاملالحظ أّن العدوانية اجلسدية الثّ 

ّ ملفاملالحظ بصفة عامة لقلق حالة مسة  دال علـى وجـود " باسـم"أطفال يات رياض رب
سـبة ا بالنّ عـهـذا طب رجة هـو قلـق مسـة ويف الدّ  اارتفاع و احاضتلكن من هو أكثر ا ، القلق
 ّ   . لفظية ة جسدية وما يقابلها من سلوكات عدواني انية وية الثّ للمرب

  
ّ  عرض نتائج العدوانية لوكات ة مالحظة الّس سمة مع شبك/على مقياس قلق حالة  ياتالمرب

  "الّسلسبيل"رياض  لألطفا
  

ّ  نتائجعرض ح وضّ ي : )16(ول رقم جدّ    مقياس لسبيل على يات رياض الّس مرب
  سمة /قلق حالة 

درجات ومستوى   ياتالمربّ 
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

  لىية األّو المربّ 
 31 60  رجةلدّ ا

  متوسط  شديد  املستوى

  نيةية الثاّ المربّ 
 34 38  رجةالدّ 

  منخفض  منخفض  املستوى
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  لسلوكات العدوانيةلمالحظة الشبكة نتائج  عرضيوضح ): 17(جدول رقم 
  " السلسبيل " رياض ألطفال

  األطفال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ   الجسدية

  ل           فل األّو الطّ 
  د            60:ةالمدّ 

ســــــــــــــنوات       5: نالّســـــــــــــ
  ذكر: الجنس
  الّلعب: الموقف

  
19 
 

16 51.35 % 55.17 % 

  اني            فل الثّ الطّ 
  د            30 :ةالمدّ 
        سنوات 4:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  الّلعب: الموقف

18 13 48.64 % 44.82 % 

 % 100 % 100 29 37  المجموع
  
  : "لسبيلالّس "أطفال لرياض  17و  16عليق الخاص بالجدولين رقم التّ 

 و ديدسـتوى الّشـضـمن املقلـق حالـة  درجة أنّ  ) 16(: بداية ما أظهره اجلدول رقم 
ّ  طضـمن املسـتوى املتوّسـقلق مسـة كانت درجة  ـ  ، ىليـة األوّ لـدى املرب ّ  خيـّص  ا فيمـاأمّ يـة املرب

ضــمن نفــس كــذا قلــق مســة  ضــمن املســتوى املــنخفض وحالــة  انيــة فقــد ظهــر لــديها قلــقالثّ 
ــــ  ،املســـتوى  جســــدية لفظيــــة  ةمــــن ســـلوكات عدوانيــــ) 17( : قــــمر  ا مــــا أظهـــره اجلــــدولأمّ

  : لسبيل ما يليلطفلي رياض الّس 
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لوكات الّســ ننســبة مــ لّ قــأ لوكات العدوانيــة اجلســديةلّســا كانــت:  لفــل األوّ خبصــوص الطّ 
ــــ ،فظيــــة العدوانيــــة اللّ  ــــالطّ  ا فيمــــا خيــــّص أمّ لوكات العدوانيـــــة فقــــد ظهــــرت الّســــ:  اينفــــل الثّ

قلــق  مــا ميكــن قولــه هنــا أنّ  و ، فظيــةلوكات العدوانيــة اللّ لّســا أعلــى نوعــا مــا مــن اجلســدية
ّ   احالة كان أكثر ظهور  ة فظيـمـا قابلهـا مـن ظهـور سـلوكات عدوانيـة ل يتني ولدى كلتـا املـرب

ّ  أنّ  استخالصــهميكــن  مــا و ، يــاضجســدية لــدى طفلــي هــذا الرّ  و حتمالنــه  مــا يتني  واملــرب
ــ و هــذا يرجــع  ،بشــكله الغــري ثابــت  وجــود قلــق حالــة و مــن روف احمليطــة إىل مجلــة مــن الّظ
لــيكن ظهــور قلــق كحالــة لــدى  يكولوجي ومالــه مــن آثــار ســلبية علــى معاشـهن الّســ و ـّن 
 ّ دون أن ننســى  املســتقبل بــال شــّك  يف  فــليف شخصــية الطّ  ايــرتك آثــار  اممـّـ  هــذا ،يتني املــرب

ّ  العالقة القائمةن أين تكو   ،األخرى  العوامل املساعدة  سـق فـل ضـمن النّ الطّ  يـة وبـني املرب
ّ التّ  الـــديناميكي و عليـــه ســـلوك وارد مــــن  يـــة ســــريّد فـــاعلي فــــأي ســـلوك صـــادر مــــن قبـــل املرب

ـــالطّ  ه يف مرحلـــه ألنـّــ ،خصـــية هلشاشـــة تركيبتـــه الّش  نظـــرا ، لـــهص ملـــن حو املـــتقمّ  د وفـــل املقّل
    . هتشخصيلتشكيل  أساسية ة ومهمّ 

ّ  عرض نتائج  لوكات العدوانيةالّس  شبكة مالحظة   مع  سمة/حالة  مقياس قلق يات علىالمرب
  " ورالنّ  "ألطفال رياض 

ّ  نتائج عرض حوضّ ي): 18(جدول رقم    سمة /حالة  مقياس قلق على" ورالنّ  "يات رياض مرب

 ّ   قلق سمة  قلق حالة  مستوى المقياس درجات و  ياتالمرب

 ّ  63 61  رجةالدّ   لىية األّو المرب
  شديد  شديد  املستوى

 ّ  59 62  رجةالدّ   انيةية الثّ المرب
  متوسط  شديد  املستوى
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  لوكات العدوانيةلّس لمالحظة الشبكة  نتائجعرض ح يوضّ ): 19(جدول رقم 
  "النّور" رياض ألطفال

  ألطفالا
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية %  اللفظية  الجسدية

  ل           فل األّو الطّ 
  د            30:ةالمدّ 
        سنوات 5:نالّس 

  ذكر: الجنس
  الدرس: الموقف

  
19 
 

20 39.58 % 28.57 % 

  اني           فل الثّ الطّ 
  د            60:ةالمدّ 
        سنوات 5:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  الّلعب: الموقف

15 25 31.25 % 35.71 % 

  فل الثالث           الطّ 
  د           60: ةالمدّ 
  سنوات      4: نالّس 

  ذكر : الجنس
+ الــــــــــّدرس : الموقـــــــــف

  األكل

14 25 29.16 % 35.71 % 

 % 100 % 100 70 48  المجموع
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  " ورالنّ  "لرياض أطفال 19 و 18ص بالجدولين رقم عليق الخاالتّ 
ّ ) 18(: ضـــح لنـــا يف اجلـــدول رقـــم مـــا يتّ  ّ  04يتني مـــن أصـــل لكـــال املـــرب درجـــة  أنّ  ،يـــات مرب

ّ لت ضمن املستوي الّش سّج  و قلق مسة قلق حالة   . ىلية األوّ ديد لدى املرب
ــ - ّ ا بالنّ أمّ  اديد أكثــر ظهــور فكــان قلــق حالــة ضــمن املســتوى الّشــ انيــةيــة الثّ ســبة للمرب

  . قلق حالةلتكون الغلبة أين ط ضمن املستوى املتوّس مقارنة بقلق مسة 
  : كان كاآليت  19 : ق بنتائج اجلدول رقما فيما يتعلّ أمّ  -

أعلـــى نوعـــا مـــا    اجلســـديةلوكات العدوانيـــة نســـبة الّســـ ل املالحـــظ أنّ فـــل األوّ ســـبة للطّ فبالنّ 
ــ ،فظيـــة لوكات العدوانيــة اللّ لّســـابنســبة مقارنــة  ـــســـبة للطّ بالنّ  اأمّ لوكات الّســـ فتعتــرباين فــل الثّ
  . فظيةلوكات العدوانية اللّ الّس  مننسبة  أقلّ اجلسدية  ةالعدواني

ـــ هـــي  الـــث ففـــل الثّ فظيـــة لـــدى الطّ لّ ال لوكات العدوانيـــة اجلســـدية وا إذا انتقلنـــا لنســـبة الّســـأمّ
  .  دال  وبشكل معّرب  دة وو كذلك موج

ّ  القلق بشكل دال لـدى كـلّ  ظهور هو بصفة عامةاملالحظ ف مـا قابلـه   و يتنيمـن املـرب
 و ،يــاض فظيـة لـدى أطفـال هاتـه الرّ اللّ  ولوكات العدوانيـة اجلسـدية ظهـور الّسـمـن كـذلك 

ّ الطّ  الـيت تـربطالعالقـة  بـالقول أنّ  ،بشـكل خمتصـر  نشـري و هنا هـي عالقـة تغذيـة  هيتـفـل مبرب
  .  فلمن الطّ  سلوك صادر يقابله سلوك وارد فأّي  ،راجعة 
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ّ  عرض نتائج  لوكات الّس   مالحظة  شبكة مع سمة /يات على مقياس قلق حالة المرب
  " إشتياق "العدوانية ألطفال رياض 

  
ّ  نتائجعرض  ح يوضّ :  )20(جدول رقم    مقياس على" إشتياق "يات رياض مرب

  سمة/حالة  قلق

 ّ مستوى  درجات و  ياتالمرب
  المقياس

  ةقلق سم  قلق حالة

 ّ  26 34  رجةالدّ   لىية األّو المرب

  منخفض  منخفض  املستوى

 ّ  38 41  رجةالدّ   انيةية الثّ المرب

  منخفض  متوسط  املستوى

 ّ  45 41  رجةالدّ   لثةاية الثّ المرب
  متوسط  متوسط  املستوى
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  لوكات العدوانيةلّس لمالحظة الشبكة  نتائج عرض حيوضّ :  )21(جدول رقم 
  " إشتياق " رياض  ألطفال

  

  األطفال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 

  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ  ةالجسدي
  ل           فل األّو الطّ 

             د 30:ةالمدّ 
        سنوات 4:نالّس 

  ذكر: الجنس
  قاعة االنتظار: الموقف

  
8 

 
14 19.51 % 29.16 % 

             اني فل الثّ الطّ 
  د           30: ةالمدّ 
        سنوات 5:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  قاعة االنتظار :الموقف

15 18 36.58 % 37.5 % 

  الث           فل الثّ الطّ 
  د          60: ةالمدّ 

ســــــــــــــــــنوات       4:نالّســــــــــــــــــ 
  ذكر   : الجنس
  قاعة الّلعب: الموقف

18 16 43.90 % 33.33 % 

 % 100 % 100 48 41  المجموع
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  "إشتياق " لرياض أطفال  21 و 20:  مرقعليق الخاص بالجدولين التّ 
 ّ / ايـة اجلـدول اخلـاص بقلـق حالـة البديف 21 و 20 نته نتائج كال مـن اجلـدولنيفيما بي

ّ  فــــاملالحظ أنّ  ،مســــة  بط قلــــق حالــــة ضــــمن املســــتوى بالّضــــ ىل ويــــة األوّ القلــــق اخلــــاص باملرب
ـــ ، كـــذلك  س املســـتوىقلـــق مســـة ضـــمن نفـــ املـــنخفض و قـــة تـــائج املتعلّ نّ الهنـــا إىل توّج  إذاا أمّ

 ّ قلــــق مســــة ضــــمن  ط وضــــمن املســــتوى املتوّســــ درجــــة قلــــق حالــــة انيــــة فنجــــد أنّ يــــة الثّ باملرب
ـيف  و ،املستوى املنخفض  ـفهـي  ق بدرجـة قلـق حالـة مسـةاألخري مـا يتعّل وايل ضـمن علـى التّ

ّ املستوى املتوّس    .  الثةية الثّ ط لدى املرب
ــــــ - لوكات العدوانيــــــة الّســــــ فــــــاملالحظ أنّ ) 21(: انتقلنــــــا إىل اجلــــــدول رقــــــم   إذا ا أمّ

ـ ،فظيـة لوكات العدوانيـة اللّ الّسـ مـن أقلّ ل فل األوّ اجلسدية اخلاصة بالطّ  فـل سـبة للطّ ا بالنّ أمّ
ــ  ،فظيــة لوكات العدوانيــة اللّ لّســا مــع نســبة متقاربــةالعدوانيــة اجلســدية نســبة  اين فنجــد أنّ الثّ
  . فظيةالعدوانية اللّ ب مرتفعة مقارنة نسبة العدوانية اجلسديةفالث فل الثّ الطّ  ا فيما خيّص أمّ 

ّ /نتائج اجلدولني هو وجود قلق  حالةعموما ما أظهرته   يـاض ويـات هاتـه الرّ مسـة ملرب
 نمــا ميكــ و ،" إشــتياق "فظيــة اجلســدية لــدى أطفــال ريــاض مــا يقابلــه تواجــد العدوانيــة اللّ 

  . توضيحه فيما سبق متّ  يء نفسه ماّش تفسريه هو ال
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ّ  عرض نتائج لوكات الّس   مالحظة شبكة   مع  سمة/يات على مقياس قلق حالة المرب
  " األحالم "العدوانية ألطفال رياض 

  
ّ  نتائجعرض ح يوضّ :  )22(جدول رقم    مقياس على"  األحالم " يات رياض مرب

  ةـسم/حالة قلق 

 ّ  درجات ومستوى  ياتالمرب
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

 ّ   لىية األّو المرب
 60 61  رجةالدّ 

  شديد  شديد  املستوى

 ّ   انيةية الثّ المرب
 41 40  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ  36 35  رجةالدّ   الثةية الثّ المرب
  منخفض  منخفض  املستوى

 ّ   ابعةية الرّ المرب
 40  53  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   الخامسة يةالمرب
 60 61  رجةالدّ 

  شديد  شديد  املستوى

 ّ   ية السادسةالمرب
 43 65  رجةالدّ 

  طمتوّس   شديد  املستوى
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  لوكات العدوانيةشبكة المالحظة للّس  تطبيق نتائجعرض  يوضح:  )23(جدول رقم 
  " األحالم "رياض ألطفال 

  الـاألطف
  وانيةلوكات العدللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 

  فظيةاللّ  %  الجسدية % فظيةاللّ  الجسدية
  لفل األوّ الطّ 

  د  60:ةالمدّ 
  سنوات 5:نالّس 

  ذكر: الجنس
  الّلعب: الموقف

  
16 
 

14 29.09 % 25.45 % 

  انيفل الثّ الطّ 
  د 60:ةالمدّ 
  سنوات4  :نالّس 

  ذكر: الجنس
  اللعب: الموقف

8 11 % 14.54  20.75 % 

  الثفل الثّ الطّ 
  د 30: ةالمدّ 
  سنوات   4:نالّس 

  ذكر: الجنس
  الدرس: الموقف

23 13 41.81 %  24.52 % 

  ابعفل الرّ الطّ 
  د30:ةالمدّ 
  سنوات 4:نالّس 

  أنثى: الجنس
  الدرس: الموقف

8  15 14.54 %  28.30 % 

 % 100 % 100 53 55  المجموع
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   " األحالم "لرياض أطفال  23 و 22 : عليق الخاص بالجدولين رقمالتّ 
ّ /ة بتطبيق مقياس قلق حالة تائج اخلاصالنّ  ضحتهأو  فيما    اضـات ريـيمسة ملرب

ّ  علمــا أنّ :مــايلي" األحــالم " ــاملرب مــن  املســحوباجلــدول  الت ضــمنمســّج  هــّن وايت يــات الّل
ّ  04 :صاحل املعنية هوامل ّ  06مع ه تعاملنا أنّ  إالّ  ،01:أنظر امللحق رقم ،ياتمرب   .ياتمرب

ّ بالنّ  مســة كانــت  قلــق ديد يف حــنيضــمن املســتوى الّشــ لــق حالــةدرجــة ق ىليــة األوّ ســبة للمرب
ــــ ،درجتــــه ضــــمن نفــــس املســــتوى ّ ا بالنّ أمّ ضــــح قلــــق حالــــة ضــــمن فيتّ  ،انيــــة يــــة الثّ ســــبة للمرب

ـ ط واملسـتوى املتوّســ ــأ ،قلــق مسـة ضــمن نفــس املسـتوىا أمّ ــمّ ّ باق ا مـا يتعّل  الثــة فكــانيـة الثّ ملرب
ّ  فيمـا خيـّص  و ، املستوى املـنخفض نفس ضمن قلق مسة قلق حالة و  ابعـة فكانـتيـة الرّ املرب

ــ و اللــة علـى قلــق حالــةط للدّ ضـمن املســتوى املتوّسـ ـ ،وايل قلـق مســة علـى التّ  ا فيمــا خيــّص أمّ
 ّ   . وايلعلى التّ  ديدضمن املستوى الّش  ة قلق حالة ومسةية اخلامسة فكانت درجاملرب

ّ  يف األخـــري جنـــد أنّ  و ديد املســـتوى الّشـــضـــمن  ادســـةيـــة الّس قلـــق حالـــة اخلـــاص باملرب
ـ ،ط قلق مسة ضمن املسـتوى املتوّسـا أمّ  اخلـاص بشـبكة ) 23( : ا مـا أظهـره اجلـدول رقـمأمّ

  : حو اآليته على النّ نّ إالعدوانية ألطفال رياض األحالم فلوكات مالحظة الّس 
مرتفعـة مقارنـة بنسـبة لديـه لوكات العدوانية اجلسدية نسبة الّس كانت ل  فل األوّ فالطّ 

 دوانيــــة اجلســــدية منهــــا ولوكات العالّســــ يف حــــني جنــــد أنّ  ، فظيــــةالعدوانيــــة اللّ لوكات لّســــا
ـلـدى الطّ  موجودة فظيةاللّ   الـثفـل الثّ لوكات العدوانيـة لـدى الطّ الّسـ فيمـا خيـّص  ،اين فـل الثّ

 و ، فظيــةلعدوانيـة اللّ قارنـة باجلسـدية ما لوكات العدوانيـةنسـبة الّســ ارتفـاعهـو  فمـا نالحظـه
 فظيـةلعدوانيـة اللّ مـن ا أقـلّ  لديـه لعدوانيـة اجلسـديةا فكانـت  ابـعفـل الرّ إىل الطّ  إذا ما انتقلنـا

.  
  
  
  



 مناقشة نتائج الدراسةو عرض  ....................................الفصل الرابع 
 

-151- 

مســـة لـــدى /مـــن اجلـــدولني هـــو وجـــود قلـــق حالـــة  اســـتنتاجهاألخـــري مـــا ميكـــن  يف و
 ّ  لوكات العدوانيـة اجلسـدية منهـا وتواجد للّسـمن ما قابله كذلك  يات رياض األحالم ومرب
  . األطفال كئألولفظية اللّ 

  
ّ  عرض نتائج  لوكات العدوانيـةشبكة مالحظة الّس  سمة مع/قلق حالة مقياس  يات علىالمرب

  "رةالدّ  دهيد محمالشّ "ألطفال رياض 
  

ّ  نتائجعرض ح وضّ ي:  )24(جدول رقم  مقياس  على" الّشهيد محمد الّدرة" يات رياضمرب
  سمة/قلق حالة 

 ّ مستوى  درجات و  ياتالمرب
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

 ّ   لىية األّو المرب
 43 40  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   انيةية الثّ المرب
 50 60  رجةالدّ 

  طمتوّس   شديد  املستوى

 ّ   الثةية الثّ المرب
 32 51  رجةالدّ 

  منخفض  طمتوّس   املستوى

  
  
  



 مناقشة نتائج الدراسةو عرض  ....................................الفصل الرابع 
 

-152- 

لوكات العدوانية ألطفال لّس لمالحظة الشبكة  نتائج عرض حيوضّ :  )25(جدول رقم 
  "رةدّ د الهيد محمالشّ "

  األطفال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ   الجسدية

  ل           فل األّو الطّ 
  د           30:ةالمدّ 
  سنوات         5:نالّس 

  أنثى: الجنس
  رسالدّ : الموقف

  
10 
 

15 26.31 % 26.31 % 

       اني      فل الثّ الطّ 
  د       30: ةالمدّ 
        سنوات 5:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  الدرس: الموقف

15 26 39.47 % 45.61 % 

  الث          فل الثّ الطّ 
  د           60: ةالمدّ  
ســــــــــــــنوات       4: نّســـــــــــــال

  أنثى   : الجنس
ــــــــــف + الّلعــــــــــب : الموق

  األكل

13 16 34.21 % 28.07 % 

 % 100 % 100 57 38  المجموع
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 رةدّ هيد محمـد الـالّشـ "لريـاض أطفـال  25 و 24 : معليق الخـاص بالجـدولين رقـالتّ 
"  

ّ /ســـــبة لنتـــــائج اجلـــــدول اخلـــــاص بتطبيـــــق مقيـــــاس قلـــــق حالـــــةبالنّ  يـــــات ريـــــاض مســـــة ملرب
ّ النّ ب:  كاآليت  فهي تظهر"  رةدّ هيد محمد الالشّ " مـن  ىل كانـت درجـة كـلّ يـة األوّ سـبة للمرب

ـتوى املتوّسـمن املسـضـقلق مسة  ،قلق حالة  ـأ ، وايلط علـى التّ ّ مّ  انيـة فـاملالحظ أنّ يـة الثّ ا املرب
يف حــــني قلــــق مســــة كــــان ضــــمن  ، ديدقلــــق حالــــة كــــان أكثــــر ظهــــورا ضــــمن املســــتوى الّشــــ

ــ ، طاملســتوى املتوّســ ّ أمّ ط ضــمن املســتوى املتوّســـ اقلــق حالـــة لــديه الثــة فنجــد أنّ يـــة الثّ ا املرب
ـــــ و ،ضـــــمن املســـــتوى املـــــنخفض حـــــني قلـــــق مســـــة يف  اجلـــــدول اخلـــــاص بنتـــــائج  قفيمـــــا يتعّل

ّ ا مـفرة هيد حممـد الـدّ لوكات العدوانية ألطفال رياض الّش بالّس  مـا كاألخـري    نتـائج هـذانتـه بي
  : يلي

 كانــــت فظيــــةاللّ  و ةلوكات العدوانيــــة اجلســــديالّســــ أنّ عليــــه املالحــــظ ل فـــل األوّ الطّ -
ـــالطّ  أنّ يف حـــني  ،واء الّســـ علـــى  لديـــه يـــةظفلوكات العدوانيـــة اللّ نســـبة الّســـكانـــت اين  فـــل الثّ

ــ ، مقارنـــة باجلســدية اارتفاعــأكثــر  لوكات الّســـ الـــث فــاملالحظ أنّ فــل الثّ الطّ  ا فيمـــا خيــّص أمّ
   . فظيةلوكات العدوانية اللّ الّس  ا هي عليهمرتفعة عمّ لديه العدوانية اجلسدية 

ّ  عامـــة مـــن كـــال اجلـــدولني أنّ  ســـتنتاجهامـــا ميكـــن  و يـــات ظهـــور قلـــق حالـــة مســـة ملرب
 لوكات العدوانيــة اجلســدية ومــا قابلــه مــن ظهــور الّســ و " رةهيد محمــد الــدّ الّشــ "ريــاض 

ّ  ةوجـود عالقـعلـى  فهو يـدلّ  ،فظية لألطفال اللّ   همـامن كـال  فـل ألنّ الطّ يـة و وثيقـة بـني املرب
ســلوك ظــاهر  فــل ميــتص كــلّ فالطّ   ،  املباشــر بينهمــا صــالاالّت أيــن يكــون  ،يف جمــال واحــد 

 ّ   . فلعلى مستوى الطّ فة ورائها آثار نفسية خملّ  اجتماعيةيته يف ضوء عالقة على مرب
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ّ  عرض نتائج لوكات الّس  مالحظة   شبكة  مع  سمة/يات على مقياس قلق حالة المرب

  " هورالّز  "ألطفال رياض  العدوانية
  

ّ نتائج عرض ح يوضّ : )26(جدول رقم    سمة/قلق حالة  مقياس على "هورالّز "يات رياض مرب

 ّ مستوى  درجات و  ياتالمرب
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

 ّ   لىية األّو المرب
 42 40  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   انيةية الثّ المرب
 40  45  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   الثةية الثّ المرب
 41 43  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   ابعةية الرّ المرب
 45  48  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   ية الخامسةالمرب
 60 45  رجةالدّ 

  شديد  طمتوّس   املستوى
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  لوكات العدوانيةلّس ل مالحظةالشبكة  تطبيق نتائجعرض ح يوضّ :  )27(جدول رقم 

  " الّزهور " رياض  ألطفال

  األطفــال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 
  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ  الجسدية

  ل          فل األوّ الطّ 
  د       60:ةالمدّ 
  سنوات     5 :نالّس 

  أنثى: الجنس
  الدرس: الموقف

31 13  %25.20 %16.20 

  ني            فل الثاّ الطّ 
  د     30:ةالمدّ 
  سنوات  4:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  الّلعب: الموقف

27  17  %21.95 %22.95 

  الث          الثّ فل الطّ 
  د    60: ةالمدّ 
  سنوات      5:نالّس 

  ذكر   : الجنس
..+ قاعـــــــــة : الموقـــــــــف

  األكل

29  12  %19.07 %13.48 

   :ابعالرّ  فلالطّ 
  د           30:ةالمدّ 
  سنوات      4:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  الّلعب: الموقف

32  23  % 21.05  % 25.84 
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            :خامسفل الالطّ 
  د      30:ةالمدّ 
  سنوات   4:نالّس 

  ذكر    : الجنس
  الّلعب: الموقف

33  24  %21.71  %26.96 

 % 100  % 100  89  152  المجموع
  
  " هورالّز  "رياض أطفال ل 27و  26 : عليق الخاص بالجدولين رقمالتّ 

ـ : مـا يلـي) 26( رقم  تائج اخلاصة جبدولتظهر لنا النّ  ّ املتعّل مـن  يـات اخلمـس ق باملرب
موع ّ ستّ  هو و ي هلّن الكلّ  ا  . )01( : يات أنظر امللحق رقمة مرب
ّ  درجة قلق نّ إ ـا، كـذا قلـق مسـة ط وضـمن املسـتوى املتوّسـ ىلاألوّ يـة حالة لـدى املرب  أمّ

ّ بالنّ  ط علــى ى متوّســضــمن املســتو  قلــق مســة كانــت درجــة قلــق حالــة وفانيــة يــة الثّ ســبة للمرب
ـــ ّ  نّ أكمـــا  ،وايل التّ ضـــمن  قلـــق مســـة مـــن قلـــق حالـــة و كـــلّ  لـــديها لســـّج  الثـــة فقـــديـــة الثّ املرب

ـ طاملستوى املتوّس  ّ  سـبةبالنّ كـذلك  و ،وايل علـى التّ درجتهـا علـى  تكانـ  فقـدابعـة الرّ  ةيـللمرب
  املســتوى علــىكــذلك ضــمن نفــس  وط ضــمن املســتوى املتوّســلة ســّج مقيــاس قلــق حالــة م

ــ ،قلــق مســة مقيــاس  ّ أمّ ــدرجــة قلــق ح يــة اخلامســة فقــد كانــتا املرب وايل الــة قلــق مســة علــى التّ
ـ و ، ديدضـمن املسـتوى الّشـ  و ،) 27(: تــائج اخلاصـة باجلـدول رقــم ق بعـرض النّ فيمــا يتعّل

 اجلســــدية ولوكات العدوانيــــة مــــن الّســــ وجــــود كــــلّ لديــــه نالحــــظ  لفــــل األوّ الطّ  نّ فــــإ بدايــــة
ـــســـبة للطّ يء بالنّ نفـــس الّشـــ و ، فظيـــةاللّ  ت العدوانيـــة لوكاالّســـ يف حـــني جنـــد أنّ  ، اينفـــل الثّ

ــــ ،ة معــــّرب  الــــث ذات معـــــىن وفــــل الثّ اخلاصــــة بالطّ  فـــــاملالحظ اخلــــامس  و ابــــعفـــــل الرّ لطّ ا اأمّ
  . دال  وبشكل معّرب  و فظيةاللّ  لوكات العدوانية اجلسدية والّس  وجود عليهما
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مسـة لـدى /مـن قلـق حالـة  مـن كـال اجلـدولني هـو ظهـور كـلّ  ستخالصهاكن ما مي و
 ّ سـدية اجل العدوانيـة لوكاتّسـال ظهـور مـن قابله كـذلك ما و من جهة هوريات رياض الزّ مرب
ذكــر مــن حتديــد العالقــة  قيــل و أّن مــا العلــم  مــع  ،يــاض فظيــة لــدى أطفــال هــذا الرّ لّ ال و

 ّ  "يــاض ســبة هلاتــه الرّ هــو نفســه بالنّ  كرابقني الــذّ يف ريــاض األطفــال الّســ فــلالطّ  يــة وبــني املرب
  ." هورالّز 

ّ  عرض نتائج لوكات الّس   مالحظة  شبكة  مع  سمة/مقياس قلق حالة  ت علىياالمرب
  " يبانالّز  "العدوانية ألطفال رياض 

  سمة/مقياس قلق حالة  على " يبانالّز "يات رياضمربّ  نتائجعرض  حوضّ ي): 28(جدول رقم 

 ّ درجات ومستوى   ياتالمرب
  المقياس

  قلق سمة  قلق حالة

 ّ   لىية األّو المرب
  23 26  رجةالدّ 

  منخفض  منخفض  وىاملست

 ّ   انيةية الثّ المرب
 25 25  رجةالدّ 

  منخفض  منخفض  املستوى

 ّ   الثةية الثّ المرب
 42 41  رجةالدّ 

  طمتوّس   طمتوّس   املستوى

 ّ   ابعةية الرّ المرب
 55 60  رجةالدّ 

  طمتوّس   شديد  املستوى

  ة الخامسةالمربيّ 
  60 55  رجةالدّ 

  شديد  طمتوّس   املستوى
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  لوكات العدوانية لّس لمالحظة الشبكة  نتائج عرض حضّ يو :  )29(جدول رقم 
  " ـانيبالّز  " رياض ألطفال

  األطفال
  لوكات العدوانيةللّس  %سبة النّ   لوكات العدوانيةتكرار الّس 

  فظيةاللّ  %  الجسدية %  فظيةاللّ  الجسدية
  ل           فل األوّ الطّ 

  د            60:ةالمدّ 
ســـــــــــــــنوات       4: نالّســـــــــــــــ
  نثىأ: الجنس
  أكل+ الّلعب : الموقف

  
29  
 

29  27.88 % 29.29 % 

  اني            فل الثّ الطّ 
  د        30 :ةالمدّ 
  سنوات      5:نالّس 

  أنثى    : الجنس
  الّلعب: الموقف

15  10  %14.42 %10.10 

  الث           فل الثّ الطّ 
  د           60: ةالمدّ 

      ســـــــــــــــنوات 5: نالّســـــــــــــــ
  أنثى : الجنس
  أكل+ الّلعب : الموقف

27  34  %25.96 %34.34 

  ابعفل الرّ الطّ 
  د   30: ةالمدّ 
  سنوات         4: نالّس 

  ذكر  : الجنس
  الّدرس: الموقف

33  26 31.13 % 26.80 % 

 % 100 % 100  99  104  المجموع
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  : " يبان الّز  "لرياض أطفال  29  و 28 عليق الخاص بالجدولين رقمالتّ 
 ّ   )28( :بالنســـبة للجـــدول رقـــم )29( و) 28(ن اجلـــدولني مـــ نتـــه نتـــائج كـــلّ مـــا بي
ــ ّ الــذي ميثّ ــل عــدد املرب مــوع الكّل ّ  06ي الــذي هــو يــات مــن ا ّ اتكن لــدايــة ب ، يــاتمرب يــة ملرب

ــ مســة/ درجــة قلــق حالـة أنّ إذ املالحـظ  ، ىلاألوّ  يف  ،وايل ضــمن املسـتوى املــنخفض علــى التّ
ّ  حـــني جنـــد أنّ   كـــذلك ضـــمن املســـتوى املـــنخفض  انيـــة فهـــيلثّ يـــة ادرجـــة القلـــق اخلاصـــة باملرب

ــ ، )مةالّســ /احلالــة(لكــال نــوعي القلــق  ّ  ا فيمــا خيــّص أمّ قلــق حالــة  نــا جنــد أنّ الثــة فإنّ يــة الثّ املرب
  . طاملستوى املتوّس  نفس على ةمسة ذو درج/

ـــ - ّ أمّ قلـــق حالـــة ضـــمن املســـتوى  نّ أ نـــا جنـــدابعـــة فإنّ يـــة الرّ ا إذا انتقلنـــا بدرجـــة قلـــق املرب
ّ الكمـــا أّن درجـــة  ، طديد يف حـــني قلـــق مســـة ضـــمن املســـتوى املتوّســـالّشـــ يـــة قلـــق لـــدى املرب

  . لقلق مسة ديداملستوى الّش  لدى قلق حالة و طاخلامسة ضمن املستوى املتوّس 
مـن سـلوكات عدوانيـة جسـدية لفظيـة ألطفـال ) 29( : ا مـا أظهـره اجلـدول رقـمأمّ  -

  : ييبان كما يلرياض الزّ 
فظيــــــة يف اللّ  ولوكات العدوانيــــــة اجلســـــدية الّســـــ فــــــاملالحظ أنّ  : لوّ فـــــل األخصـــــوص الطّ فب

ــلطّ ا أنّ كمـا  ،تقـارب  لوكات قـة بالّســسـبة املتعلّ نّ ال الحظ أنّ امليـاض فــاين مـن هاتـه الرّ فـل الثّ
 يف حــني جنــد أنّ  ، فظيـةلوكات العدوانيــة اللّ أعلـى نوعــا مـا مقارنــة بالّسـ  العدوانيـة اجلســدية

لوكات الّســـا هـــي عليـــه ممـّــ قـــلّ أ لوكات العدوانيـــة اجلســـديةالّســـ لديـــه كانـــت الـــثفـــل الثّ الطّ 
فظيــــة اللّ  لوكات العدوانيــــة اجلســــدية ولّســــلســــبة مــــا ميكــــن قولــــه بالنّ  و ، فظيــــةالعدوانيــــة اللّ 
لوكات العدوانيــــة اجلســــدية ذات الّســـ أنّ أي  ،علــــى العكــــس  ابــــع فهـــيفــــل الرّ اخلاصـــة بالطّ 

  . فظيةية اللّ لوكات العدوانمقارنة بالّس  ارتفاع
ـــمـ نّ جنــد أ ، نيصــفه عامـة لكــال اجلـدولبفمـا هــو مالحـظ  / ق جبـدول قلــق حالــةا يتعّل

 ّ رجات مســة بــد دال علــى وجــود القلــق ســواء كــان حالــة و"  يبــانالّز  "يــات ريــاض مســة ملرب
  ة ـعدوانيات ـسلوك من وجود ما يقابلها ا ومتقاربة ال ميكن الفصل بينه
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هـــو وجـــود نـــوع مـــن العالقـــة  استخالصـــهيـــتم  مـــا و ، طفـــالاأل كولئـــأللفظيـــة  جســـدية و
ّ  فـــــل وابطـــــة بـــــني الطّ الرّ   فســـــية وتاركـــــا بطبيعـــــة احلـــــال آثـــــاره النّ  اجتمـــــاعييتـــــه يف نســـــق مرب

ــ ،فـل لوكية علـى مســتوى شـخص الطّ الّسـ ّ إذ متثّ اشـد الــذي خص الرّ سـبة لــه الّشـيـة بالنّ ل املرب
  . سلوك سليب كان أم إجيايب ميتص منه كلّ 

  
  

ّ لالخاص بنتائج ): 30(ول رقم جد  على )راسةنة الدّ عيّ  (يات رياض أطفال مدينة بسكرةمرب
  سمة /مقياس قلق حالة

  
  
  
  
  
  
  
  

  لمستـوىا         
 قلـق

 قلــق سمـة قلــق حالـة

  %سبةالنّ  كرارالتّ   %سبة النّ  كرارالتّ 

 35.29 % 12 26.47 % 09 منخفض
 47.05 %  16 50 % 07  طمتوّس 
 17.64 %  06  23.52 % 08 دـشدي

 100 %  34 100 %  34  المجموع



 مناقشة نتائج الدراسةو عرض  ....................................الفصل الرابع 
 

-161- 

  رياض لوكات العدوانية ألطفاللّس اتائج العامة لشبكة مالحظة النّ ل يمثّ  : )31(جدول رقم 
  )راسةنة الدّ عيّ ( " مدينة بسكرة "

  الجنس  األطفال

  لوكــــات العدوانيــــةالّس 

  **فظيــةاللّ  *الجسديـــة

  %سبة النّ   كرارالتّ   %سبة النّ  كرارالتّ 

 2.55 % 15 2.23 % 13 أنثى 1

 2.04 % 12 3.26 % 19 ذكر 2

 2.38 % 14 1.71 % 10 أنثى 3

 2.38 % 14 1.54 % 9 ذكر 4

 3.24 % 19 1.71 % 10 ذكر 5

 4.43 % 26 2.57 % 15 ذكر 6

 2.73 % 16 2.57 % 15 ذكر 7

 3.73 % 22 2.74 % 16 ذكر 8

 2.73 % 16 3.26 % 19 ذكر 9

 2.21 % 13 3.09 % 18 ذكر 10

 3.41% 20 3.26% 19 ذكر 11

 4.26 % 25 2.57 % 15 ذكر 12

 4.26 % 25 2.40 % 14 ذكر 13

 2.38 % 14 1.37 % 8 ذكر 14

 3.07 % 18 2.57 % 15 ذكر 15

 2.73 % 16 3.09 % 18 ذكر 16

 2.38 % 14 2.74 % 16 ذكر 17

 1.87 % 11 1.37 % 8 ذكر 18
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 2.21 % 13 3.95 % 23 ذكر 19

 2.56 % 15 1.37 % 8 أنثى 20

 2.56 % 15 1.71 % 10 أنثى 21

 4.43 % 26 2.57 % 15 ذكر 22

 2.73 % 16 2.23 % 13 أنثى 23

 2.73 % 16 5.32 % 31 أنثى 24

 2.90% 17 4.63 % 27 ذكر 25

 2.04 % 12 4.98 % 29 ذكر 26

 3.92 % 23 5.49 % 32 ذكر 27

 4.09 % 24 5.67 % 33 ذكر 28

 1.70 % 10 2.57 % 29 أنثى 29

 5.80 % 34 4.63 % 15 أنثى 30

 4.43 % 26 5.67 % 27 أنثى 31

 100 % 586 100 % 33 ذكر 32
 2.55 % 15 2.23 % 582  المجموع

 
  . خلإ....عر ـ الّش  كسري ـ شدّ ـ اخلدش ـ التّ  العّض :  اجلسدية *

فظية * *   .  خلإ...ـ  االستهزاءالّسب ـ الّصراخ ـ  : الّل
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  : رياض أطفال مدينة بسكرة لكّل  32و  31 : رقمعليق الخاص بالجدولين التّ 
 ّ ّ /اخلاصـــة بقلـــق حالـــة ) 31( :رقـــم  نتـــه نتـــائج اجلـــدولمـــا بي يـــات ريـــاض األطفـــال مســـة ملرب

  : ملدينة بسكرة مايلي
فهـي مـا ) ديدالّشـ -طاملتوّسـ -ضاملـنخف(قلـق حالـة ضـمن املسـتويات  فيما خيّص  -
ــ 23.52% و  50% ،  26.47%: نســبته  أيـــن كــان قلـــق حالــة ضـــمن  ، وايلعلـــى التّ

ليليــــه املســــتوى املــــنخفض بنســــبة  ، 50%هــــذا نســــبته  ط أكثــــر ظهــــور واملســــتوى املتوّســــ
اللـة علـى هـو كـايف للدّ  و ، 23.52%ديد بنسـبة يف األخري املستوى الّش  و ، %26.47

ّ وجــود قلــق حا ــ ،يــات لــة لــدى املرب ــأمّ :  اليــةســب التّ ق بقلــق مســة تظهــر لــدينا النّ ا فيمــا يتعّل
 و ،طضـــــــمن املســـــــتوى املتوّســــــــ 47.05% و ، ضـــــــمن املســـــــتوى املـــــــنخفض %35.29
مة ســب بشــكل دال علــى تواجــد قلــق الّســديد فكانــت النّ ضـمن املســتوى الّشــ %17.64

 ّ ـــ يـــات ولـــدى املرب ّ  مـــن قلـــق تســـجيل ظهـــور كـــلّ  ايل متّ بالتّ يـــات صـــدد مســـة حالـــة لـــدى املرب
  . راسةالدّ 

ــــأ -   ـــــا مّ لوكات اخلـــــاص بشـــــبكة مالحظـــــة الّســـــ) 32(: ق باجلـــــدول رقـــــم فيمـــــا يتعّل
فظيــة مرتمجــة اللّ  لوكات العدوانيــة اجلســدية وضــح مــن خــالل نتائجــه ظهــور للّســالعدوانيــة يتّ 

 اجلســـدية و(يـــة لوكات العدوانمـــن شـــكلي الّســـ لكـــلّ   100%رة بــــ ســـبة املئويـــة املقـــدّ يف النّ 
  . يت جاءت  بشكل دالوالّ ) فظيةاللّ 
ّ  32 و 31 : ما ميكن استخالصه من اجلدولني رقـم و يـات وجـود قلـق حالـة مسـة لـدى مرب

فظيــــة اللّ  لوكات العدوانيــــة اجلســــدية وريــــاض أطفــــال مدينــــة بســــكرة يف املقابــــل تظهــــر الّســــ
  . ياضألطفال الرّ 
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  :  الّدراسة فرضياتتائج على ضوء مناقشة النّ 2- 
جــوع إىل فرضــيات دراســتنا ســنقوم مــن نتــائج مــع الرّ  إليــهوصــل التّ  مــن خــالل مــا متّ 

  : حدا  على يةفرض حقق من كلّ بالتّ 
ــ الــيت:  لــىاألّو الفرعيــة  ســبة للفرضــيةبالنّ  1-2- توجــد عالقــة بــين قلــق « : هنّــبأ نّص ت

 ّ أكـد للتّ  و » فـلالطّ لوكات العدوانية الجسدية لـدى الّس  ية رياض األطفال وحالة لمرب
ل عليهـــا مـــن تـــائج املتحّصـــجـــوع مباشـــرة للنّ مـــن الرّ  بـــدّ كـــان ال  يةالفرضـــ هق مـــن هـــذالتحّقـــ و

لوكات العدوانيــة الحظــة الّســممســة ضــف لــذلك شــبكة / خــالل تطبيــق مقيــاس قلــق حالــة
ّ بوجـود دت هاتـه الفرضـية أين جتّس  ،اجلسدية لألطفال  الـذي  يـاض ويـات الرّ قلـق حالـة ملرب

 أنّ  ذلــك نظــرا  راســة ولوكات العدوانيــة لــدى أطفــال الدّ ه بطبيعــة احلــال تلــك الّســيصــاحب
 ّ ل نوعــا ا شــكّ ممـّـشــبه مســتمر مــع األطفــال  خص الــذي لــه اتصــال مباشــر ويــة هــي الّشــاملرب

ـــــــ فاعـــــــل ومـــــــن التّ  فـــــــاعالت هـــــــذا األخـــــــري الـــــــذي يثـــــــري مجلـــــــة مـــــــن التّ  ، ياالنـــــــدماج الكّل
ّ لوكية بــــني املر الّســــ يكولوجية والّســـ ّ  ا أنّ مبــــ وفــــل الطّ  يــــة وب تمــــع املرب يــــة كغريهــــا مــــن أفــــراد ا
عيد تـرتك آثارهـا علـى الّصـالـيت  والعاطفيـة  االقتصـادية و ضة للمشاكل األسـرية منهـا ومعرّ 
عبــري بــردود ه ميكــن التّ كر القلــق كمــا أنـّـبالــذّ  خنــّص  و ،االنفعــايل هلــا  لوكي ولّســا فســي والنّ 

 و فســييد النّ عســلبية علــى الصــ اا خيلــف أثــار تم ممـّـالّشــ و ربالّضــ راخ وأفعــال ســلبية كالّصــ
كمـا كـان   ،ود أفعال عدوانيـة جسـدية لـدى هـذا األخـري ا ينتج عنه ردممّ  ،فل السلوكي للطّ 

 كسـري، التّ  عرالّشـ شـدّ  ، اخلدش العّض  ،رب الّض : ياض مثل طفل الرّ موّضح يف سلوكات 
ّ الة لــدى املـه قوبــل قلــق حــمــع العلــم أنـّـ....  ،  عدوانيــة جســدية  100%نســبته يـــات مــا رب

ـــريـــاض ،  رةهيد حممـــد الـــدّ مثـــل ريـــاض الّشـــ ، يـــاضلـــدى أطفـــال الرّ  ريـــاض الوئـــام  ور، والنّ
ــ كمــا أنّ  ،خل إ... ــتؤّكــ د وهنــاك نظريــات تفنّ ّ فولــة م يف مرحلــة الطّ دور الــتعلّ  ة ود علــى أمهي

 نّ أد بــالــذي أّكــ ،" Bandoura" ا م االجتمــاعي بانــدور ن قــال بنظريــة الــتعلّ ممـّـ و ةر املبّكــ
  م عن طريق ما يتعلّ  لوك العدواين كثري والّس 
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ـم فالطّ  األفـراد ومـني املعلّ  تقليد مناذج عدوانية كاآلبـاء و  ليب حـىتّ فـل لـيس بالّسـاملعجـب 
اشـد وفولة املبكّ يف مراحل الطّ  مـا يصـدر عنـه مـن  يسـتقبل كـلّ  رة فهـو يالحـظ سـلوكات الرّ

فـــل إىل م ليصــل الطّ قليـــد تكــون هنــا عمليــة الــتعلّ خــالل عمليــة التّ مــن  ســتدخلهي وســلوك 
م ترمجـــة املـــتعلّ  فـــلهنـــا يصـــبح ســـلوك الطّ  ســـتدخله مـــن اســـتجابات ســـلوكية وما تقـــدمي كـــلّ 
كمــــا أجريــــت دراســــات عديــــدة علــــى العــــدوان عنــــد األطفــــال  )مــــوذجنّ ال(اشــــد لســــلوك الرّ 

ـــ إضـــافة ،ظريـــة  صـــدق مـــا تـــذهب إليـــه النّ خاصـــة تبـــّني  هنـــاك العديـــد مـــن البحـــوث  ذلكل
  . ق بالعدوانيةخاصة فيما يتعلّ  لألطفال و االجتماعيلوك يف جمال الّس  املعاصرة و

 و  "ابانــدور  "و" البــرت" م االجتمـاعي لصــاحبهادت عليــه نظريـة الــتعلّ أّكـ مــا هـذا
  . ىلاألوّ  الفرعية من الفرضيةسيب النّ  قالتحقّ  بتلك متّ 
توجـد عالقـة بـين قلـق   «: هبأنّـ اليت تـنّص  و:  انيةالثّ  ةالفرعي سبة للفرضيةبالنّ  2-2- 

 ّ مـــن  » فظيــة لــدى األطفــال لوكات العدوانيــة اللّ الّســـ يــة ريــاض األطفــال وحالــة لمرب
ّ ضـح بأنّـل عليهـا اّت تائج املتحّص خالل النّ  يـات حيـث كـان هنـاك ه وجـد قلـق حالـة لـدى املرب

ّ  ذ أنّ فــل إفظيــة لــدى الطّ لوكات العدوانيــة اللّ وجــود للّســ يــة هــي جــزء مــن احملــيط الـــذي املرب
ـا تعـايش قلـق حالـةفـيعـيش فيـه الطّ  مـا يصـدر عنهـا مـن سـلوكات بنـوع مـن  فكـلّ  ، ل وكو

وضــة تعاملهــا مـع أطفــال الرّ  فيمــا خيـّص  ،ســلبية  ذبـذب يــرتاوح بـني اســتجابات إجيابيـة والتّ 
منـه  واب وخلطـأ مـن الّصـا جيعلـه ال يـدرك افل ممّـناقص لدى الطّ هذا ما خيلق نوع من التّ  ،

 ،قلـق داخلـي  ر وجيد صعوبة يف انتقاء ما ميكن تبنيه كسلوك هذا مـا خيلـق لديـه حالـة تـوّت 
ه بـــه عـــدوان لفظـــي إذ يتوّجـــكـــل د  مـــا جيّســـ و ،القهقهـــة  راخ والّصـــ تم و عنهـــا بالّشـــعـــّرب يف

سـبق ذكـره مـا  هذا ما دعمته كـلّ  ،نفيس عن ارتباك داخلي فل إىل اآلخر كنوع من التّ الطّ 
  . ة نسبياانيالثّ الفرعية  قت الفرضيةذا تكون قد حتقّ  راسة ونتائج الدّ 
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وجـــد القلـــق ســـمة ي  « : هبأنـّــ الـــيت تـــنّص  و : الثـــةالثّ الفرعيـــة  ســـبة للفرضـــيةبالنّ 3-2- 
ـــاض األطفـــال ولمربّ  ـــدى الطّ الّســـ يـــة ري ـــة ل ق مـــن هاتـــه للتحّقـــ و » فـــللوكات العدواني

 ةلوكات العدوانيـــمالحظـــة الّســـ ةشـــبك مـــن قلـــق مســـة و كـــلّ   مقيـــاس بنتـــائج االفرضــية اســـتعنّ 
ّ  ،اجلسدية  ـ يعـين  ةكسـم  يـةبداية وجود القلق لدى املرب ّ إلظهـار اسـتجابات  مـيال م أكثـرأ

املثـريات مــن  أفعـاهلم شـبه دائمـة لكـلّ  بشـكل أكثـر ثبـات مـن غـريهم لتصــبح ردود  قلقـة و
 ا ذكرنــــا ســــابقا أنّ مــــســــلوكات األطفــــال فكلّ ر ســــلبا يف ســــم بــــالقلق هــــذا مــــا يــــؤثّ حــــوهلم تتّ 

 ّ يف اكتسـابه لسـلوكات  فـل ونشئة االجتماعيـة للطّ التّ  عملية ل رئيسي يفماعية شخص املرب
 ّ   . يف استجاباته العامة نة ومعي

ّ  إليهـــال تـــائج املتوّصـــالنّ  مبـــا أنّ  و يـــات ريـــاض األطفـــال أظهـــرت وجـــود قلـــق مســـة مرب
ســـلوكات عدوانيـــة جســـدية مـــن قبـــل أطفـــال ه وجـــود راســـة بنســـبة دالـــة مـــا قابلـــبصـــدد الدّ 

ــ ،نســبة دالــة راســة بالدّ  ّ ذلــك كافيــا للقــول بوجــود عالقــة بــني قلــق مســة  و  100% دة مقي
 ّ فــــل هــــذا مــــا كــــان يف ريــــاض ظهــــور ســــلوكات عدوانيــــة جســــدية لــــدى الطّ  يــــة ولــــدى املرب
  .خلإ... ،  ، باسم األحالم

  . نسبيا قتحتقّ  قد الثةالثّ  فرعيةال الفرضية إذ نقول أنّ  :على سبيل املثال 
توجد عالقـة بـين قلـق سـمة  «:  هبأنّ  القائلة:   ابعةالرّ  الفرعية سبة للفرضيةبالنّ 4-2- 

مــن  و » فــلفظيــة لــدى الطّ لوكات العدوانيــة اللّ الّســ يــات ريــاض األطفــال ولــدى مربّ 
إليهــا هــو ظهــور قلــق ل تــائج املتوّصــابعــة مــا أوجدتــه النّ خــالل مــا أظهرتــه نتــائج الفرضــية الرّ 

 ّ هــــذا األخــــري بظهــــور نزعــــة  طأيــــن يــــرتب ، يــــات ريــــاض األطفــــال بشــــكل دالمســــة لــــدى مرب
وصـــف  و ،إخل ... فظـــيهديـــد اللّ التّ  و ،الكـــالم البـــذيء  ،راخ يف الّصـــ دة العنـــف املتجّســـ

عنــدما  ميكــن القـول بأنــه ،اآلخـرين بــالعيوب كتعبـري عــن عــدم الرضـا علــى مـا حيــيط بــه هنـا 
ّ ـحدياشد بالتّ فل سليب مع الرّ اصل الطّ يكون تو    ون ردود أفعال ـية أين يكد مع املرب
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ّ  اسـتجابةفظيـة أيـن تكـون فل ضـمن سـلوكات العدوانيـة اللّ الطّ   ،يـاتلقلـق مسـة اخلـاص باملرب
  . قت نسبياابعة قد حتقّ ميكن القول بأّن الفرضية الفرعية الرّ  هعليو 

  : مناقشة الفرضية العامة3- 
ــ راسـة والفرضــيات الفرعيـة للدّ  ق مـن كـلّ لتحّقــمـن خـالل ا ق مــن ايل كـان التحّقـبالتّ

ّ  "إذ توجد بالفعل  الفرضية العامة لوكات العدوانيـة ظهـور الّسـ يـة وعالقة بين قلق المرب
  .  " ياضألطفال الرّ 

يتماهــا مــع   أيــن ، مــوذج لــهفــل النّ ليــه الطّ إنتمــي اشــد يف احملــيط الــذي يأيــن يبقــى الرّ 
ات خمتلفــة فــل ســلوكيكــون مصــدرا يكتســب منــه الطّ إذ  ، ســتجاباتامــن  كــل مــا يصــدر

لوكات ضــمن قالــب نفســي تأخــذ الّســ و ،تفاعلــه مــع جمريــات البيئــة املختلفــة  قد طرائــدّ حتــ
  .  يف خضم دراستنا هاتهجتماعي معّني إ

مــــون األطفــــال يتعلّ  دت علــــى أنّ راســــات الــــيت أّكــــهنــــاك العديــــد مــــن الدّ  كمــــا أنّ 
مــن  و ، مالحظــة ســلوك اآلخــرين خــالل فظــي مــناجلســدي أو اللّ  ســواءاين لوك العــدو الّســ

 :بــأنّ  Kauffman"  1984 " " كوفمــان" بــه مــا قــال راســاتالدّ  بــهت بــني مــا جــاء
ـــتقليـــد النّ   ، كمـــا وجـــد أنّ  لوك العـــدواينم األطفـــال الّســـمـــاذج العدوانيـــة أحـــد أســـاليب تعّل

رب الــــــيت أو الّضــــــ الوعيــــــد  هديـــــد ومــــــون العــــــدوان مـــــن خــــــالل أســــــاليب التّ األطفـــــال يتعلّ 
 ّ ضـف لـذلك مـا قـال بـه  ،األطفـال  يـات ريـاضيستخدمها الكبار قد يكـون مـن بيـنهم مرب

لوكات ة عوامــل تســاعد علــى تعلــيم الّســـهنالــك عــدّ  : بــأنّ  Denny " 1984" "دينــي"
هو يكتسـبها مـن ثـالث مصـادر  على رأسها العدوان عن طريق املالحظة و غري مقبولة وال

ال أحـد يسـتطيع إنكـار كـون شخصــية  و.  مــاذجالنّ  و ،الثقافـة  و ،األسـرة  : هـي و هامـة
 ّ ّ و  فـل ابطـة بـني الطّ وجـة الرّ ه أثنـاء تلـك العالقـة املزدأي أنّـمـاذج  هـذه النّ  ية أحداملرب يتـه مرب

ّ  فكلّ    فهو بطبيعة ، ليبالّس  ايب وجييه اإلية بشقّ سلوك صادر عن املرب
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 .لعالئقــيا و االجتمــاعيفاعــل فــل يف جــوّ يســوده التّ شخصــية الطّ احلــال يــرتك آثــاره علــى  
لوكي هـذا الّسـ فسـي وفل يف مستواه النّ فات على شخصية الطّ فاعل الذي لديه خملّ هذا التّ 

  أصــــبحت ســــلوك واضــــح وبالّضــــبط يف الّســــلوكات العدوانيــــة الــــيت داألخــــري الــــذي يتجّســــ
  . ص أو غري ذلكمتخّص  ألّي فرد جليّ 

عنـدما  خاصـة ،م بفعـل الـتعلّ  تشـتدّ  العدوانيـة  فهناك من يرى بأنّ رى أخ ةمن جه و
ــي و غري الكبــريص الّصــيــتقمّ  " Bandora" نــدورا بادد كــذلك قــام يف هــذا الّصــ و. ده قّل

 هـذا األخـري الـذي اشـد العـدواينفئـة الرّ  ، و اشـد الوديـعفئة الرّ  :طفال إىل فئتني بتقسيم األ
خالفـا للوديـع الـذي طلـب منـه أن ال  ، غارهـا أمـام الّصـكلير  ه ويتـمدأن يضـرب  منه طلب

العـــدواين مـــن  اشـــدفئـــة الرّ  من أنّ  بعـــد فـــرتة مـــن الـــزّ غار إذ تبـــّني فئـــة الّصـــ ميبـــايل بدميتـــه أمـــا
ميــة الدّ  اهاّجتـ اشـد الوديـع عاف مـا أبدتـه فئـة الرّ ضـألوكات العدوانيـة ار أبـدت مـن الّسـغالّصـ

 عـــن كـــلّ  ي أو لفظـــي صـــادرعـــدواين ســـواء جســـدســـلوك  كـــلّ   ميكـــن القـــول بـــأنّ  ـــذا و .
 دديف هـــذا الّصـــحنـــن  و . اشـــديناألطفـــال هـــي مبثابـــة مـــرآة عاكســـة لســـلوك األشـــخاص الرّ 

ّ  نقول بأنّ  امل ريـاض ـفـل يف عـل معـه الطّ ـاشـد الـذي يتعامـالرّ  اضـج وخص النّ ية هي الّش املرب
  . إجيايب ما هو سليب و كلّ  اميتص منه نال أيـاألطف

مــن خــالل دراســة "  نبيــل عتــروس "ليهــا إل يجــة الــيت توّصــتلنّ فــق مــع اتّ هــذا مــا ي و
ا بعنوان  ّ  "قام   و " لوكية لألطفـالدورها فـي عـالج المشـكالت الّسـ وضة وية الرّ مرب

أيـن هـدفت  عنابـهسـات ريـاض األطفـال لواليـة دراسة ميدانية أجراها الباحث يف مؤّس  هي
ّ  و. يــاض املوجــودة ألطفــال الرّ  لوكيةراســة معرفــة املشــكالت الّســهــذه الدّ  يــة مــدى قــدرة املرب

بويــــة الّرت  عليميـــة ولعمليـــة التّ باعتبارهـــا عنصـــر مهــــم يف ا ، لوكيةاملشـــكالت الّســــ حـــلّ  علـــى
ّ  شتملتاحيث  ّ  41نة على العي ّ مرب   .  يات رياض األطفالية من مرب
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ّ  تلــــــهور األساســــــي الــــــذي حتكانــــــت نتيجــــــة البحــــــث دالــــــة علــــــى الــــــدّ  و   حــــــلّ يــــــات يفاملرب
  . فلقة بالطّ لوكية املتعلّ املشكالت الّس 

ــهــذا مــا يؤّكــ ّ ّ  ة ود علــى أمهي هــذا مــا  و ،إذا مــا كــان يف إطــاره االجيــايب  ،يــة دور املرب
ّ  شــادةلإلالبــة الطّ ة م نتــائج دراســيــدّع  يــة عنصــر فاعــل يف توجيــه ســلوكات أطفــال بكــون املرب

ّ دور املأّن  ه يف دراستنا هاته هـوليقاب ما وياض الرّ  لوكات ليب لـه عالقـة بظهـور الّسـيـة الّسـرب
ـــهنـــاك مـــذكّ  كمـــا أنّ العدوانيـــة لـــدى األطفـــال   ّ  ةعلـــى تربيـــر خلـــي املبّكـــر مـــن التّ ة حتـــذّ رة طبي

 ّ أيـن فس األملـان هـذا حتـت رعايـة نقابـة مـن علمـاء الـنّ  بشكل رمسـي و يات واألطفال للمرب
رة املـذكّ  استشـهدت طفـال كمـااإلشارة على وجود عواقب نفسية داخلية كارثية علـى األ متّ 

 "ر  نســبة هرمــون التــوّت  ارتفــاعأيــن تثبــت  ، غارالّصــ حديثــة علــى األطفــال  ســريريةبدراســة 
منـــه  و ،أهـــاليهم يف رعايـــة  دور احلضـــانة   ء األطفـــال الـــذين يـــرتكهميف دمـــا " كـــورتيزول
ـ مـن العالقـات اإلجتماعيـة و فـل مـادام يعـيش يف جـوّ الطّ  أنّ ب ميكن القول م عليهـا  و يت تقـاّل

وســـــــائل  ،ارع الّشـــــــ ،ريـــــــاض األطفـــــــال  ، أســـــــرة( االجتماعيـــــــةنشـــــــئة ســـــــات التّ مؤّس  كـــــــلّ 
ّ راســـة هـــو معرفـــة ماأّن اهلـــدف مـــن هاتـــه الدّ   إالّ  ، )إخل...األعـــالم  عكاســـاتنايـــة مـــن للمرب

 ل إليهـا مـن مناقشـة الفرضــيات وتــائج املتوّصـعلـى النّ  باالعتمـاد و.  فـلعلـى شخصـية الطّ 
مــن الفرضــية العامــة  ســيبالنّ  قالتحّقــ متّ  فــيمكن القــول أنــه ،ابقة راســات الّســلدّ تلــك ا كــذا
  . راسةللدّ 
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  : خالصة
البــارزة لبلــورة شخصــية  رة مــن املراحــل العمريــة اهلامــة وفولــة املبّكــمرحلــة الطّ  نّ أعلمــا 

ـــا و ـــ مـــا بـــاألخّص  أي فـــرد منّ تغيـــري  إذ كـــلّ  لعالئقـــي ولوكي الّســـ فســـي وق بكيانـــه النّ يتعّل
حنـن  وعـن ذلـك  لاملسـؤو علـى تلـك اجلوانـب يـرتك احمليطـني يتسـاءلون عـن مـن هـو  طارئ

طـرح يف مـا  تسـاؤل جتيـب عـن كـلّ شاملة  عامة و خالصة لنا إىلّص تو  يف هذا الفصل متّ  و
  . سبق

الـذي هـو كـذلك يعتـرب  و ، ل إليـه يف هـذا الفصـل األخـري مـن دراسـتناالتوّصـ متّ ما  و
ــــمبث  ق منهــــاالتحّقــــ راســــة متّ لدّ الفرعيــــة ل فرضــــياتال املالحــــظ أنّ  إذ.  األخــــرية هلــــاة ابــــة احملّط

ّ  إذ وجــد أنّ  ،  نســبيا لوكات العدوانيــة الّســ يــة ريــاض األطفــال وهنــاك عالقــة بــني قلــق مرب
ّ / مــا كـان قلـق حالـة ه كلّ أنّـ  مبعـىن ، لـدى األطفـال يـة مرتفـع بشـكل ملحــوظ مسـة لــدى املرب

إذ مـن البـديهي  ،فظيـة اللّ  لوكات العدوانية اجلسـدية وتلك الّس  ما صاحبه وجوددال كلّ  و
ّ  حالـــة نفســـية ســـلبية كانـــت أم  أن تـــرتجم كـــلّ  هاتـــه  ،يـــة يف شـــكل ســـلوكات إجيابيـــة للمرب

ا يف الّشــ ــلـيكن الطّ  خص املقابــل واألخـرية الــيت تــرتك بصــما ــرف افــل الــذي يعتــرب الّط اين لثّ
ى إنكــــار وجــــود عوامــــل أخــــر  عنســــتطي نــــا الكمــــا أنّ   ،ســــات ريــــاض األطفــــال داخــــل مؤّس 
 ،ارع الّشـــ ، مـــثال األســـرة ، كرابقة الـــذّ لوكات العدوانيـــة الّســـ ظهـــور تلـــك الّســـيفمســـاعدة 

فقــــــاء داخــــــل الرّ  ،وســــــائل اإلعــــــالم  لوكات ميكــــــن إرجــــــاع الّســــــ مبعــــــىن ال ،خل إ... يــــــاضالرّ
ّ /فظيـــة لقلـــق حالـــةاللّ  العدوانيـــة اجلســـدية و م يعمـــنـــا ال ميكـــن التّ أنّ   إالّ  . يـــة فقـــطمســـة  للمرب

ــ تــائج ألنّ لي الكّل  ،ة تــائج نســبيأيــن تبقــى النّ  االجتمــاعيفســي ياق النّ ضــمن الّســ نــاتلــك النّ
ل عليهــا مــن تطبيــق نتــائج جمدولــة متحّصــ علــى عتمــاداإوصــل إىل هاتــه اخلالصــة تّ ال متّ كمــا 

 ّ   .ابقةالّس راسات كذا الدّ  و راسةالدّ  نة تتماشى وأدوات معي
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