
 المـالحـق

   2008/02/17: إحصائيات
ّ + مجموع األطفال+ عدد الحضانات    ياتمجموع المرب

  كرةـة بسـمدين

  إسم الحضانة  قمالرّ 
ستيعاب طـاقـة اإل

  )مجموع األطفال(
رين عـدد المـؤطّ 

  العنوان  )ياتمجموع المربّ (

  العالية ش  04 63  روضة األحالم 01
  العالية ش  03  66  محمد الّدرة 02
  العالية ش  03 51  ئـامالو  03
  العالية ش  04  63  ورالنّ  04
  جنينة بن يعقوب  06 100  يبانالّز   05
  الحوزة  06 90  الّزهور 06
  بني مرة  02 19  الفيصل  07
  حي المجاهدين  02 14  جاحالنّ  08
  حي الدرنوني  03 60  بسام لألطفال  09
  الحوزة  02 17  بعرير 10
  الحوزة  03 46  إشتياق 11
  حي المجاهدين  02 34  الّسلسبيل 12

   40 623 12  المجموع
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 المـالحـق

  يـث العلمـالي والبحـم العــوزارة التعلي

  
  .ة اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعيةكليّ  -
  .قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطوفونيا -
  .جدرّ انية ما بعد التنة الثّ الّس : المستوى الجامعي -
  
  
  

ّ "سيدتي  ؤال باإلجابـة عـن الّسـ ليّضـفدي أن تتبـوّ  ،نظرا إلعدادي مذكرة املاجستري   ":يةالمرب

 ّ   . ال البحث العلميخدمة  هذا و،  موضوعية بكلّ  و اآليت

  

معنويــة  و) جسـدية(ســواء ماديـة ) العدوانيـة(لوكات الغــري مقبولـة الّسـ  هــي أهـمّ  مـا  :ؤالالّسـ

  ؟ فالادرة عن أطفال رياض األطالّص  ) ةظيفلّ ال(

  

  

  

ّ م منـــولك   . االحترام ر وـقديتق الـي فائـ
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 المـالحـق

  يـث العلمـالي والبحـم العــوزارة التعلي

  
  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية -
  .فس وعلوم التربية واالرطوفونياقسم علم النّ  -
  .جدرّ نة الثانية ما بعد التالّس : المستوى الجامعي -
  
  

  . طلب تحكيم شبكة المالحظة :الموضوع

ّ اقلــق " بعنــوان:  ريلــة لنيــل شــهادة املاجســتحنــن طلبــة ويف طــور إعــداد مــذكرة مكمّ  ــة ملرب ــه  و ي عالقت

  .مبدينة بسكرة -رياض األطفال-"  مدرسبعدوانية طفل ما قبل التّ 

ـنتفضـل إىل سـيادتكم احملّرت  اتّ تخدم جمـال البحــث ســكم الــيت طبعـا بكة، ونرجـوا أن تفيــدونا مبالحظـاتّ ه الّشــمــة 

  .العلمي

  اإلمضاء  غير موافق  موافق  ماسم ولقب المحكّ 

        

  
 :األستاذ الدّكتور  إشراف                 :الطالبة

  نـر نصر الديـجاب                              قـاسيمي يـمينـة
  

  :نــة الجـامعيــةالّس 

   2008/2007    
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  مدرسل ما قبل التّ فانية لطلوكات العدوّ لية للّس ظة األوّ شبكة المالح

  
  رقيمالتّ 

  اـرارهــة وتكـوانيدّ ـات العـلوكالّس 
وان المادي العدّ 

  ديــوالجس
 التّكرار  لفظيدوان والّ ـــالع التّكرار

  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

         الّسب            الّضرب  1

         االّستهزاء             البزّق  2

          الّصراخ            كسري التّ   3

         حك بصوتالّض             ) الوخز(القرص 4

         التّشويش            التّمزيق   5

         رفع الصوت             ضالعّ  6

         عدم اإلّصغاء             اخلدش  7

نمـر            ّشد الّشعر 8          التّ

         الّصخرية            التّخريب 9

         الكذب            الرّكل 

         الالّ اعتذار            املمحاة غمّض  
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  مقيــاس حـالـة وسمـة الـقلـق
)S.T.A.I(  

إقـرأ كـل عبـارة . فيما يلي عدد العبـارات الـيت يسـتخدمها األفـراد يف وصـف أنفسـهم :قلـق حـالـة : ة األولىعليمالتّ 
   .يت تشري إىل ما تشعر  به يف هذه اللحظةيف املكان املختار أمام العبارة ال) x(بعناية مع وضع عالمة 

تذكر أن ختتـار اإلجابـة . ليست هناك إجابات صحيحة أو خاطئة، ال تستغرق وقتا طويال يف عبارة واحدة
  .اليت تصف مبا تشعر به يف هذه اللحظة

  دائما  غالبا  أحيانا   مطلقا  اراتـالعب  مـالرق
          أشعر  باهلدوء 01
          أشعر  باألمن 02
          إنين متوتر 03
          إنين نادم 04
          أشعر باالطمئنان  05
          أشعر االضطراب 06
          أنا قلق اآلن ألنين أتوقع حدوث مشاكل وصعوبات  07
          أشعر براحة البال 08
          أشعر بالقلق  09
          أشعر باالرتياح 10
          أشعر بالثقة يف النفس 11
          أشعر بأنين عصيب 12
          إنين شديد النرفزة 13
          أشعر بأنين شديد التوتر 14
          إنين مسرتيح 15
          أشعر بالرضى 16
          إنين مهموم 17
          أشعر بأنين شديد االثارة واحلركة   18
          أشعر بالبهجة 19
          أشعر بالفرح والسرور 20



 المـالحـق
  

إقرأ كل عبارة بعناية مع وضـع . فيما يلي عدد العبارات اليت يستخدمها األفراد يف وصف أنفسهم :الثانيةالتعليمة 
   .يف املكان املختار أمام العبارة اليت تشري إىل ما تشعر  به عامة) x(عالمة 

تـــذكر أن ختتـــار .  ، ال تســـتغرق وقتـــا طـــويال يف عبـــارة واحـــدة ليســـت هنـــاك إجابـــات صـــحيحة أو خاطئـــة
  .اليت تصف مبا تشعر به عامةاإلجابة 

  دائما  غالبا  أحيانا  اـمطلق  العبارات  قمالرّ 
          أشعر  بالسرور 21
          أتعب بسرعة 22
          أشعر وكأنين أبكي 23
          أمتىن لو كنت سعيدا كاآلخرين 24
أفشل يف األشياء ألنين ال أستطيع أن أختذ القرار يف الوقت   25

  املناسب
        

          احةأشعر بالر  26
          أنا هادئ  وال أنفعل بسرعة وإجتماعي  27
          .أشعر بأن الصعوبات مرتاكمة وال أستطيع التغلب عليها 28
          تقلقين بعض األشياء الغري مهمة  29
          أنا سعيد 30
          األشياء الصعبة لأنا مستعد لتحم 31
          تنقصين الثقة بالنفس 32
          أشعر باألمن 33
          أحاول جتنب مواجهة األزمات أو الصعوبات 34
          أشعر بالكآبة 35
          أنا راض  36
          تدور يف ذهين أشياء تافهة تزعجين  37
          يسيطر عليا اليأس كليا 38
          أنا شخص مستقر 39
          وصلت إىل حالة من التوتر قضت على اهتمامايت وهوايايت 40
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  مين شبكـة المـالحظةقـائمـة محكّ     
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  الجامعة المنتمي إليها  رجة العلميةالدّ   ملقب وإسم المحكّ   رقم المحكم

  جامعة بسكرة  أستاذ دكتور  جابر نصر الدين  01

  جامعة ورقلة  أستـاذ دكتـور  قريشي عبد الكريم 02

 جامعة الجزائر  دكتــور  بـوقطاية مـراد 03

 جامعة بسكرة تــوردك  ت نور الدينيتاورير  04

 جامعة بسكرة دكتــور  بـلـوم محمـد 05

 جامعة باتنة دكتــور  جبالي نور الدين  06

 جامعة بسكرة دكتــور  الطـاهر يإبراهيم 07
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  ةـات العدوانيـلوكلّس لة ـهائيالحظة النّ ـة المـشبك

  درسيـم المـعليل التّ ـقبـا ل مـفلطّ ل
  : ةـليات األّو ـيانالب

      )اختياري:    (االسم
  الموقف      :   نالّس 

  :اجلنس
  

       منيةة الّز المدّ     

  

  اتــعليمالتّ 

سـواء كانـت  الصـادرة عـن األطفـال )علـى الغـري(يعرض عليك فيما يـأيت جمموعـة مـن الّسـلوكات العّدوانيــة 

واإلّشارة يف الصفحة  الصادرة عن كل طفل فريجى منك مالحظة تلك الّسلوكات. مادية جسديـة أو معنوية لفظية

  .وبكل موضوعية وذلك طبعا يف سبيل إجناز حبث علمي هادف. املوالية إىل عدد تكرارها

  :مثال نموذجي

  مـقرّ ـال
  
  

دوان المادي ــالع
  ديــوالجس

  )على الغير(

وي ـندوان المعـــالع  
على (فظي واللّ 

  )الغير

  

 5 4 3 2 1  )ل(الّســب  5 4 3 2 1  )ج(الّضــرب   1

                

  

  األكل  رسالدّ   عباللّ   قاعة االنتظار

        

  د60   د 30
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  ةـات العدوانيـلوكهائية لّس الحظة النّ ـة المـشبك
وضة( درسيـم المـعليل التّ ـقبـا ل مـطفلل   )الرّ

  
  رقيمالتّ 

  اـرارهــتك ة وـدوانيـات العـلوكالّس 
وان المادي العدّ 
  ديــلجسوا
  )رـعلى الغي(

وي ـدوان المعنـــالع 5 4 3 2 1
على (واللفظي 
  )رـالغي

1 2 3 4 5 

                

         )ل(الّسب             )ج(الّضرب  1

         )ل(الّصراخ             )ج(البزّق  2

  القرص  3
  )ج(الوخز 

         )ل(القهقهة           

         )ل(التّشويش             )ج(اخلدش  4

         )م(االّستهزاء             )ج(العض   5

         )م(عدم اإلّصغاء             )ج(ّشد الّشعر  6

نمـر             )م(التّكسري  7          )م(التّ

         خريةالّسّ◌             )م(التّمزيق  8

  مضغ األدوات  9
  )م(املدرسية 

         الكذب          

  لفظي  ل      مادي  م
  معنوي  م      جسدي  ج

  .رامـاالحتّ ر و ــقديق التّ ـائـي فـم منّ ــولك
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