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    إىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء                      

يبلغن عندك الكبر    إما إحسانا وبالوالدين إياهتعبدوا ال    أالقضى ربك  و قـال اهلل تعالى "

 ".أحدىما أو كالىما فـال تقـل ليما أف وال تنيرىما وقـل ليما قوال كريما

صالحة    امرأةمن سعت لجعلي    إلىمن ربتني وعلمتني وسيرت الليالي على راحتي،    إلى

 أطال اهلل في عمرىا وحفظيا. أحن أم  إلىفي المجتمع  

موطن األمان    ، إلىمن نزلت منو قطرة عرق سعيا لرزقنا  إلىركيزتي في الحياة،    إلى

درجة في الجنة وأعانو  أطال اهلل عمره ورفعو  أبي الغالي والعزيز" عباس"  إلىوالحنان  

 .في الحياة

و أمي اللذان لو قدمت ليما ما في الدنيا ما وفيتيما حقيما وىما أول نور    أبي إلى

 رأتو عيناي

 وزوجتو،" نصر الدينأخي الوحيد حفظو اهلل "  إلىأروع أفراد عائلتي    إلىأىدي ثمرة  

 .العزيزة وزوجياوالى أختي  
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كتاكيت في عائلتي " عماد    أورع، سعاد ، شيرة زاد( والى    إيمان)  أخواتي إلى

 .الدين ، فـارس ريان"

خالي محمد    ىية " وال" ، وجدتي العزيزة " ضاو جدي الغالي و جدتي الغالية "حليمة  إلى

 .، رضوان " و كل أفراد عائلة " عماير"

أمي العزيزة   إلىوعائلتو الكريمة   ،زوجي الغالي وقرة عينيىذا    بإىداءكما اخص  

، والى  " عبدو "أخي  إلى،  حورية "،  " ماما ، ربيعةكل من  أخواتي إلىوأبي الغالي ،  

 "عائلة  " لورغي، أنفـال "، وكل  إيادكتاكيت في العائلة "    أروع

كل  إلى  صارة ( و  ) أمينة ، ليندة ، أسماء ،   أخواتيكل أحبتي و اعز صديقـات و    إلى

 من أعزه وأقدره في قـلبي وأكن لو مشاعر نبيلة.
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 الشكر والتقدير



  ،في انجاز ىذا العمللشكر هلل عز وجل الذي وفقنا  ا

لقـاء الدعم   األستاذ الفـاضل " عمار الميلود " إلىكما نتوجو باالمتنان والشكر الجزيل  

   .ىذا البحث العلمي  إتماموالتوجيو المنيجي المتواصلين الذي لقيناه منو من أجل  

 إلى مديرة الروضة " بوصوف حياة ".  الخاص  أتقدم بالشكركما  

أساتذة جامعة  من مدى يد العون من القريب أو بعيد وأخص بالذكر    إلىواالعتراف   

عبد الحميد ابن باديس على ما قدموه لي من نصائح وتوجييات طيلة انجاز ىذه  

 ،المذكرة
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 خص:ـمـــمال

 "أنماط التعمق وعالقتها بالمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة " 

 . الدراسة إلى الكشف عن أنماط التعمق وعالقتيا بالمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة ىدفت

تي الروضة بوالي في مربياتت عينتيا دراسة المنيج الوصفي وتمثملقد استخدمت الباحثة في ىذه ال

 .تشرفن عمى   طفال مربية 33، حيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية متكونة من وتيارت مستغانم

"مقياس " وأنماط التعمق" مقياس لجمع معطيات الدراسة، تمثمتا في امن إعدادىاستخدمت الباحثة أداتين 

مختمف أدلة عمى مترية من خالل الوقوف ا السيكو ملك بعد التأكد من خصائصي، وذ"المشكالت السموكية

 الصدق وثبات االتساق الداخمي.

ف مقاييس اإلحصاء الوصفي وبعد المعالجة اإلحصائية لبيانات عينة التالميذ، ومن خالل مختم

 إلى النتائج التالية: ةالباحث تواالستداللي توصم

 .شيوعا لدى أطفال الروضة أكثر األنماط ىونمط التعمق القمق   .1
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 .أطفال الروضة، المربية، المشكالت السموكية ،أنماط التعمق
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ABSTRACT 

"Attachment Styles and their Relationship to Behavioral Problems in 

Kindergarten Children" The study aimed to uncover attachment patterns and 

their relationship to the behavioral problems of kindergarten children. In this 

study, the researcher used the descriptive method. Her sample was represented 

in the nursery schools in the provinces of Mostaganem and Tart, where the 

sample was randomly selected, consisting of 30 nanny supervising a child. The 

researcher used two tools to collect the study data, represented in the 

"Attachment Scale" and "Behavioral Behavior Scale", after ascertaining their 

psychometric characteristics by standing up for various truths and consistency. 

After the statistical processing of the sample data of the students, and through 

various descriptive and indicative statistics, the researcher reached the following 

results:  

     - Attachment Mode Anxiety is the most common pattern among. 

Kindergarten children. 

     - Separation anxiety is one of the most common behavioral problems.  

     - There are statistically significant differences in attachment patterns due to 

the age variable. 

      - There were no statistically significant differences in attachment patterns 

due to the variables of experience and social status.  

       - There is a significant correlation between attachment patterns and 

behavioral problems. 

 key words: 

 Attachmentpatterns; behavioral problems; baby sitter  ;kindergarten children. 
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 دمة:ــــــــــــقم

 

مل تتح تكون عاممة أنمن المجتمع فقد استطاعت  يتجزأال  ءجز  المرأة أنمما ال شك فيو      

لكن ىذا النجاح ، ة أطفاليا واالىتمام بزوجياأم تقوم بتربيالوقت في نفس مسؤولياتيا في مكان عمميا ، و 

 استقرار العائميالزوج مما أثر عمى رية مختمفة انعكست عمى األبناء و لألم العاممة نتجت عنو مشاكل أس

فقدان األمن خفاض االىتمام األمثل باألطفال و انرابط األسري لغياب لغة التواصل والحوار و اىتزاز التو 

ابة حجر الزاوية في تكوين راحمو األولى ىي بمثعالقتيا معو خالل مفتفاعل األم مع طفميا و  ،العاطفي

 إلىاستند ىذا التواصل  إذكما أنيا نقطة انطالق ميمة في تطوير التواصل الكالمي بينيما شخصيتو . 

ىذا  إن، الشميلصوتية والتبادل البصري و ا اإلصداراتو المتنوعة  الوجية كالتعبيرالجسدية  اإلشارات

ت الطفل في السنوات الثالثة األولى من العمر حيث تسدد احتياجا أساسيةاالرتباط يبنى بصفة التفاعل و 

عايتو حيث يقوم بتوفير التالمس والتواصل البصري واالبتسام يقوم بر  أومناألساسية من قبل األم 

شخص جدير  بأنو األحاسيسفيتكون لدى الطفل نموذج ايجابي داخمي من  ،واالرتباط العاطفي االيجابي

األمان لديو حتى يتمكن بالثقة و  اإلحساسيشعر باألمان مما يرسخ الحب، واحتياجاتو مسددة و تمام و باالى

 تنظيم واقعو.و من بناء 

األب أكثر من شخص غير األم و حصول الطفل عمى رعاية واىتمام  أنالنظريات أثبتت الدراسات و قد و   

انطالق لحياة الطفل االجتماعية ىي تعتبر نقطة اآلخرين، و عالقة تعمق مع  إلقامةاد يكون لديو استعد

حديثا االىتمام العمماء قديما و  أوالىاالعالقات الحميمة التي  أشكالارتباطاتو العاطفية، كما تعتبر احد و 

 المكثف.
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العائمة ( ىذا ال يحقق لو  أفراداحد  أو)مربية كانت  أخرطوال مع شخص  عميو فان ترك الطفل لساعاتو 

ال تممك قمب  فإنياتربية في المحضن ميما كانت عمى عمم و   رغباتو كما تحققيا األم بذاتيا ألن المربية

تغيرات في و  أضرارىذا ما نتج عنو ، فتيممو في تربيتو و ال تحرص كما تفعل األماألم فال تصبر و 

نواىي التي يصدرىا و  رعدم االكتراث لألوامعالي و فاالن، التبمد العنفالطفل )كالعدوانية و  سموكيات

 من حرمان بسبب معاناتيم  ( القمقكاالكتئاب و ) ظيور مشاكل نفسية ، و ( الكذب، والخوف، و الوالدين

 عاطفي كبير في طفولتيم المبكرة.

السموكية لدى  بالمشكالتعالقتيا أنماط التعمق و  ،لمذكرة الموسومةفي ىذه ا إبرازهبصدد  ىذا ما نحنو   

 ثالث عمى الدراسة واشتممت القاعدة ألنيا ىي الدراسة إلجراء ىذه مرحمة اخترنا ولقد ،الروضة أطفال

  :فصول

 ثم وحدودىا وأىدافيا الدراسة أىمية ويمييا والفرضيات الدراسة إشكالية ويتضمن:  األولالفصل  -

 الدراسة. لمفاىيم اإلجرائية التعاريف

العوامل المؤثر في  المراحل، ،األنواع يتضمن التعمق من حيث التعريف،الفصل الثاني :  -

 التعمق. ألنماط،النظريات المفسرة التعمق

الروضة بتحديد  أطفالالسموكية لدى  المشكالتتخصص ىذا الفصل لدراسة الفصل الثالث :  -

النظريات  أىممع ذكر األطفال ذوي المشكالت السموكية خصائص و  أبعادىايا، ثم مفيوم

والخوف والكذب قمق االنفصال  بعد ذلك قمت بتحديد ىذه المشكالت و تعريفيا)و  ، المفسرة ليا

-3احد االضطرابات التي يعاني منيا الطفل في فترة الطفولة المبكرة من) باعتبارىم( والعدوانية 

إعطاء ثم  اإلييالمؤدية  األسباب أىمو   ،سنوات(، ثم التحدث عن األنواع المرتبطة بكل مشكمة 5

 أساليب عالجية لنقى األطفال من ىذه المشكالت التي تواجييم.
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الروضة في  أىميةو التعريف بالمربية، ضمن التحدث عن الروضة، تعريفيا و ت الفصل الرابع: -

، الميام التي يتوجب عمى المربية القيام بياحاجات طفل الروضة، و حياة الطفل، ثم تحديد 

 وأىمية المقاءات فيما بينيم. باألولياءالطفل والمربية، وعالقة المربية  والعالقة بين

 فتناولت الدراسة واإلجراءات، الطريقة عن لمحديث خصصتو الباحثة فقد الفصل الخامس: -

 إلىالمشكالت السموكية  أنماط التعمق ومقياس مقياس من كل فييا أخضع التي االستطالعية

 ىذين باستخدام تسمح التي والثبات الصدق أدلة من التأكد خالل من السيكومتري الفحص

 .باطمئنان األساسية الدراسة في المقياسين

 بمختمف ومقارنتيا شتيالمناق السابع الفصل و النتائج عرض تناولت : الذيالفصل السادس -

 بتوصيات سةالدرا ىذه ةالباحث وختم الحالية، سةراالد ترابمتغي المرتبطة السابقة ساتالدرا نتائج

 .وعممية عممية
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 : اإلشكالية .1

مرحمة  أن اعتبرواطفل وتنشئتو االجتماعية و بنمو ال الميتمينعمق اىتمام الكثير من الباحثين و الت أثارلقد 

فردا  جعمواكتمال نموه و لدين دورا ميما في يمعب الوالذا  ،اإلنسانفي حياة  أساسيالطفولة ليا دور 

الحب  إعطاءهفيما يشتركان في  .، و يحقق ذاتو في المستقبلباآلخرينيثق متوازنا نفسيا يثق بنفسو و 

ت الحسية يتم ذلك من خالل سمسة التبادالت التي تنطمق من االثاراية منذ بداية تكوينو في الرحم. و الرعاو 

تقرار تتيح لمطفل النمو النفسي واالجتماعي السميم سالمعاممة المتسمة باال، فالسمعكالممس والنظر و 

 التعامل مع المواقف التي تواجيو. تو عمىاتكوين عالقات مع مقدمي الرعاية و التعمق بيم ليطور قدر و 

يمثل عالقة اجتماعية :  بأنوعن التعمق   Bowlbyفي ىذا السياق تحدث الطبيب النفسي جون بولبي و    

جو عمى ال يرتاح لفراقيا بل يبدي احتجا ،بالحاضن أو بأموعاطفية دائمة مع شخص راشد. فالطفل يتعمق 

رىا من ذلك التي غيو  باألممحاولة التشبث في بالبكاء و يأخذ فقد يشعر بالتعاسة و  ،بأخرى أوذلك بصورة 

مستمر من الخوف الاالضطراب و ىو عدم االرتياح و و  ،يقال عنو قمق االنفصالسموك  أنماطتعكس 

   ن.المحبي األشخاصفقدان 

في مجال تفاعل  أبحاثعدة  أجرت التي  Mary Ainsworthماري اينزورث  برىنت عمى ذلك العالمةو    

 أمياتيممع  األطفالنوعيا لمطريقة التي يتفاعل فييا   متمايزةمتسقة و  أنماطوجود  فأظيرت، طفلو ال األم

مالحظة االختالفات في استجابات  إلى األبحاثىدفت ىذه  ، و الثانية و الثالثة من العمر خالل السنة

 أمياتيمعند عودة و  ،عندما يتركون لوحدىمو  ،أمياتيم ونون معالغريب عندما يكنحو الشخص  األطفال

: أنماط أربعة إلىالتي صنفتيا تعمق و  أنماطليم و بررت ماري ىذا االختالف في ردود الفعل بوجود عدة 

 (11: 2001)سعيد،.المقاوم و النمط الغير المنتظم و النمط التجنبيو النمط  األمنالنمط 
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مقدم الرعاية في التعمق ىو مساىمة كل من الطفل و  أنعمى  أكدوافقد  1111سنة  و فمدمان بابمياأما  

يساىم كل منيما في مقدم الرعاية متبادلة بين الرضيع و  رابطة انفعالية و بأنوفعرفوه  ، نوعية رابطة التعمق

 ( 51:  2011غزال، أبو ) نوعية التعمق.

 متعددة بصراعات يمر والديو مع عالقتو في الطفل أن  K.Horney ىورني كارين ترى جيتيا ومن    

 الحماية والعطف مصدر باعتبارىما عمييما لو الكمي باالعتماد الطفل ورعش أّوليما :دافعين أصميا

 مقاومات من منيما يصيبو ما نتيجة منيما والتحرر عمييما التمّرد في الطفل رغبة وثانييما .واألمان

 ،وعطفيما حّبيما فقدان من لخوفو بالعدوانالصراع  ىذا حل يخاف الطفل فان ذلك ومع .واحباطات

 لالنصياع مياال مسالما شخصا منو يجعل ماعنيما.  االنفصال قمق بذلك ويستشعر العدوان ىذا فيكبت

  (81 :1115يمينية،  ).الحب و العطف من الحرمان من خوفا ودائما االرتباط موضوع اتجاه حياتو طوال

، األسرةفمن خالل انتشار دور الحضانة ومختمف مؤسسات التعميم التحضيري ورعاية األطفال خارج     

التعرف عمى أنماط  إلىالدراسة، شعرت الباحثة بالحاجة  أولمعمل  األسرة أفرادوباقي  األولياءوخروج 

 .سنوات 5و  3 ما بين  التعمق السائدة بتمك المؤسسات لدى األطفال الذين تتراوح أعمارىم

السابقة المرتبطة بالتعمق لدى طفل الروضة تحديدا، أمكن  واألبحاثوبعد االطالع عمى الدراسات    

 :تساؤالت التاليةطرح اللمباحثة 

 ؟بين أطفال الروضة شيوعا كثراأل ما ىي أنماط التعمق  .1

 لدى الطفل ؟ ماىي االضطرابات السموكية السائدة. 2

 الخبرة المينية لممربية؟و  والحالة االجتماعية، ،سنملتعزى أنماط التعمق ىناك فروق في  ىل . 3

 الروضة؟ىل ىناك عالقة بين أنماط التعمق والمشكالت السموكية لدى أطفال . 4
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 تتوقع الباحثة ما يمي: الفرضيات: .2

 الروضة. أطفال شيوعا لدى نماطاألىو أكثر القمق  التعمق نمط .1

 .شيوعا لدى أطفال الروضة مشكمة العدوانية ىي األكثر .2

ة الخبرة المينيو  السن والحالة االجتماعية ىناك فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التعمق حسب .3

 لممربية.

 الروضة. أطفاللدى  السموكية بين أنماط التعمق والمشكالت ارتباطيوىناك عالقة  .4

 التعرف عمى: إلىييدف البحث الحالي  البحث: أهداف.3

 .انتشاراالسائدة لدى أطفال الروضة، وأي منيا األكثر  أنماط التعمق .1

 لدى أطفال الروضة وأكثرىا انتشارا. أنواع المشكالت السموكية .2

الوقوف عمى الفروق المحتممة في تأثير سن المربية وحالتيا االجتماعية إلى جانب خبرتيا المينية  .3

 عمى أنماط التعمق لدى األطفال.

 أطفال الروضة. لدى المشكالت السموكيةالعالقة بين التعمق و  .5

 عمى:تنبع أىمية البحث في تسميط الضوء  أهمية الدراسية:. 4

طريقتيا في ن خالل استجابات األم ألطفاليا و التي تحدد ممقدم الرعاية و ة عالقة الطفل مع طبيع  

الطفل دور ميم خاصة في السنوات الخمس األولى من عمر  فاألمالمساعدة، ىتمام والحماية و التعامل واال

رار تتيح لو فرصة النمو متوازنة تنعم باالستق أسرة، فالطفل الذي ينمو في خضم تنمية شخصيتووحياتو و 

 االجتماعي بشكل سميم.لنفسي و ا
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 يتحدد ىذا البحث من خالل الحدود التالية:  حدود البحث:.5

 أطفال الروضة. ،السموكية التعمق، المشكالتالحدود المفاىمية: أنماط  -

 03/05/2011 إلى 04/02/2011 الحدود الزمنية: الفترة من -     

 والتي:اقتصرت الدراسة عمى  الحدود المكانية:  -     

 . كميا خاصة.، روضة عالم األطفال الصغاراإلرشاد: روضة السالم، روضة براعم مستغانم     

 )حكومية(. رحماني مريم الشييدةروضة  تيارت:      

 :اإلجرائيةالمفاهيم  6

 ة واجتماعية متبادلة يعتبر رابطة عاطفي، و األسريةىو مظير من مظاىر التنشئة  :التعمق أنماط

 الحماية.و  الطمأنينةو  األمن ، وذلك لمحصول عمىآخرين أشخاصمع  أواألم و  بين الطفل

 ية شاذة يقوم بيا الطفل ال تتفق مع معايير السموك ىي انفعاالت سموك سموكية:ال االضطرابات

 السوي المتعارف عميو في البيئة االجتماعية.

 والمحصمة المدرسة قبل ما مرحمة في الطفل بتربية تقوم األطفال رياض في عاممة ىي :المربية 

 مع لمعمل حقيقية رغبة لدييا تكون أن ويجب التربية وعموم النفس عمم في الميسانس شيادة عمى

 .األطفال

 غاية العام السادس،  إلىالثاني ىو طفل مرحمة العمرية الممتدة من نياية العام  الروضة: أطفال

 تعرف بمرحمة الطفولة المبكرة.و 
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 تمهيد: 

حد  إلىبين يقر  يكونوا أنتكوين عالقة و رغبتيم الشديدة في  األطفالمن المظاىر السائدة عن      

 أوضحمقدم التربية من  أو، وتعد عالقة الطفل باألم ليم مكانة معينة اآلخرين األفرادااللتصاق من 

الذي يعتبر  النمط السموكي بالتعمق،و يسمى ىذا  األمثمة التي تتجمى فييا الصيغة الخاصة من العالقة

ينشط سوي االيجابي، و المتعة لمطرفين في جانبيا الواليدوء و  األمنمن االرتباطات القوية التي تجمب 

 عور بغيابو.الشالنفسية والسموكية في حالة افتقاد الشخص و  االضطراباتاالنزعاج و 

 Attachement  :مفهوم التعمقـ 1

 أو صداقة أو معرفة أوأو مودة  حب عالقة اميتربط ردينف بين جدانيةو  حالة ىو األدبي معناه      

 فريدة فيو ظاىرة مياألمو  التعمق أما عمى استمرارىا، الحرصوب المتينة ديةالو  بالمشاعر تتسم ىذه العالقة

 فرح مصدر لالم بالنسبة ألن الحمل يشكل الجنينية ةما قبل المرحم إلى أىميتياتعود  إذ من نوعيا

 ،وىي عالقة بين مجموعة افرادعمى مرحمة النمائية التعمق بمثابة داللة  بريعت"من حيث المعنى سعادة، و و 

: 0202)بيسيسيني، ."مجموعة من الظواىر الخاصة التي تعكس الخصائص المميزة لتمك العالقة عدٌ ي كما

83) 

 وآخر"ارتباط انفعالي عاطفي بين شخص  بأنواتفق المختصين في ميدان النمو النفسي عمى تعريفو       

يتدعم ىذا االرتباط عبر مكاني واحد و  إطارذلك تحت ظروف التواجد في بين الناس وبعضيم البعض و و 

  الزمن.

الب مقدم الرعاية الذي تكون في الغالعالقات الحميمية بين الطفل و  أشكاللتعمق ىو شكل من فا      

مقدم الرعاية في ىذه العالقة و دور كل من الطفل و قد حاول عمماء النفس الكشف عن طبيعة و    األم

المستقبمية في شخصية  وأثارىامع الزمن  األشكالاستمرارية ىذه  ىذه العالقة و مدى أشكالو  تشكيميا،
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الفرح شعور الطفل بالسعادة و  إلىرابطة انفعالية قوية تؤدي  بأنوالتعمق  ويعرف .االجتماعي توافقياالفرد و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 النزعاج عندما ينفصل عنو مقدم الرعاية او  يكون  قريبا من مقدم الرعاية والشعور بالتوترعندما  واألمن

يثارو  عديمؤقتا.)   (072 :0208، ا 

وىو  .طفل – أم العالقة حول األعمال من سمسمة بعد التعمق مفيوم :1958 سنة Bowlby وضع       

 التي واالبتسامة المعانقة،المص، التمسك، ، الصراخ : نجد ميكانيزماتيا بين من فطرية،  صيرورة:" حسبو

 يشمل وأصبح طفل، – أم الثنائية تجاوز المفيوم ىذا حاليا لكن .الرضيع عند مبكرة بصورة كميا تظير

 .اآلخرين المحيط أفراد مع العالقات

 من القرب عن البحث إلى الطفل قبل من "الميل :أنو عمى التعمق Emerson-Schafferوعرف        

 قبل من الحماية بالدفيء و الشعور عن مبكرا يبحث الطفل أن بمعنى "النوع  نفس من آخر عضو

 قدر أكبر منو يتمقى الذي عادة يكون و بو، يتعمق معينا شخصا يختار البداية والحقا في ىذا الراشدين،

 (002: 0222،لوشحي)". والرعاية االىتمام من

الطفل نتيجة لما يكتسبو من  يأتيياالتي  األفعالو تمك أن: "عمى  0231عرفو واترز و داين ي كما     

 (92: 0201، مدوري) ".تولى رعايتو و حضانتوخالل التصاقو بمن ي

 األطفالاالجتماعي عند ظير من مظاىر السموك االنفعالي و نو مأعمى  :فعرفو 0239 إسماعيلأما      

وأكثر أىمية من أقوى فعالية ال توجد عممية أخرى أشد تأثير و  لعمو ، وفي المراحل األولى من العمر

حاضنو و  ،لنمط السموكي في تعمق الطفل بشخصيتمثل ىذا اسبة لمنمو في المراحل المقبمة. و التعمق بالن

    ( 01: 0239) إسماعيل، الشخص ىو األم .خاصة لو كان ىذا  ،األولىيحتل لديو المكانة  الذي 

 واألب كاألم شخص من أكثر من رعاية عمى فييا يحصل ظروف في الطفل نشأ إذا انو كدتأ ساتار لدفا

 الطفل ابتعاد فإن الحالة ىذه وفي ،ىؤالء كل مع تعمق عالقة إلقامة مستعداً  يكون فانو ,واألنداد والجدين

 (4: 0201 ) العبيدي،.معيا اآلمنة عالقتو من يقمل ال منقطعة مراحل في لو بتركيا أمو عن
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 : النظريات المفسرة ألنماط التعمقـ 2

االنفعالي و النفسي و فعال من مظاىر النملتي اكتسبيا التعمق كمظير مؤثر و ا األىميةانطالقا من      

التعمق اىتمام العديد النظريات  أثارفي تكوين شخصية الفرد، ليذا  أساسيةاعتباره قاعدة و  ،واالجتماعي

 ىذه النظريات: أىممن و  نشأتوالتي تناولتو مع اختالف في اتجاىات تفسيره و 

    Psychonalytic theory :النفسينظرية التحميل  1ـ2 

ذلك وفقا ، و أموة البيولوجية عند كل من الصغير و الحاج إلىىذه النظرية جذور التعمق  أرجعت      

تكيف الصغير ولعل ىذا التفاعل الخارجي و  ،الرضاعة إلىالرضيع الفطرية  حاجة عمى أكدالذي  لفرويد

 األخرىنماذج  إلى باإلضافةالفمي عن طريق الرضاعة،  لإلشباعحاجتو و  لتجارب التغذية العممية،

 إشباعوظيور تعمق الصغير الذي ارتبط  إلىكل ىذا يؤدي  ،الفمية المصاحبة لعممية الرضاعة لالستثارة

نماو  الذي بات جوىريا ليس بالنسبة لحياة الصغير وحده فحسب، األمرىو  أموبصدر   األمبالنسبة لحياة  ا 

 (8 :، د.سقاسمنفسيا كذلك.) 

   :التعممنظرية  0ـ0

بالحاضن الرتباطيما عنده بخفض التوتر  أوالطفل يصبح متعمقا انفعاليا باألم  أنترى ىذه النظرية      

عدة مرات بأحداث سارة تقترن لديو  أنلكن بعد و  ،اية مثيرا محايدا بالنسبة لطفميافاألم تكون في البد

زالة كالتغذية و   .يجابية فتصبح مرغوبا فييا لذاتيااأللم، فإنيا تسمب فيما بعد خصائص اا 

مسالة تعمق الطفل بالحاضن ىي في الواقع مسالة  أن ( Harlow 0270)تجارب "ىاري"  أوضحت     

بدراسة نمو عممية   ,0294Scheffer & Emerson"امرسون" تعقيدا، وفي ىذا الصدد قام "شافر" و أكثر

وكان  ،رلموالدة حتى الشير الثامن من العم األولى األسابيعابتداء من  األطفالالتعمق في مجموعة من 

مقياس درجة التعمق في ىذا البحث ىو ردة فعل الطفل في سبعة مواقف مألوفة في االنفصال، كان يترك 
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من ىذه الناحية،  األطفالىناك فروق فردية واضحة بين  أنالطفل وحيدا في الغرفة مثال، ووجد الباحثان 

يختمفون فيما بينيم مثال من حيث العمر الذي بيدا يظير فيو التعمق، و كذلك من حيث  األطفالفكان 

. األشخاصيتعمق بعدد من  األخرالبعض يتعمقون بشخص واحد و  األطفالشدة تعمقيم، كما وجد بعض 

 لبكاء طفميا، وبمقدار التفاعل الذي تبادر األميرتبط بسرعة استجابة  التعمق أنالدراسة  أوضحتكذلك 

وجية نظر حد كبير مع  إلىامرسون وجية نظر تتفق  قدم كل من شافر و األساسعمى ىذا و  ىي بو.

 آخرينبالقرب من  يكونوا أن إلى أوليةمولودون لدييم حاجة  األطفال أنىي ، و بولبي ومع تجارب ىارلو

، ىذه الحاجة ليس ليا شكل واحد محدد يفضمو الطفل عن غيره، بل تظير في عدة المجتمع األفرادمن 

عن الفروق الفردية في شدة  أما ،أخرىمرحمة  إلىمن مرحمة نمائية . و أخر إلىتختمف من طفل  أشكال

نيم من يختمفون فيما بي فاألطفاليتصل بالخصائص التكوينية لمطفل،  األول:أمرين إلىالتعمق فيذه ترجع 

أي  ،العوامل البيئية إلىالثاني يرجع  األمر أما كل منيم، إلييالالستثارة التي يحتاج  األمثلحيث المستوى 

 (039 -077 :0221، إسماعيل األفراد المحيطين أنفسيم.) إلى

 فاألمالتعمق باستخدام مفيوم خفض الدافع الذي اقترحو "ىل"  فسرواالمدرسة السموكية  أما أنصار      

 األمن وجود أل ،) متعممادافع ثانوي  األم(، بعد ذلك يصبح وجود  أوليجوع الطفل )دافع  بإشباعتقوم 

المثيرات التي تتوافق مع  أشكاليتعمم الطفل تفضيل كل  ،لذلك نتيجةل بالراحة والشبع و يقترن بشعور الطف

ما من وجية نظر أ ،الكممات الرقيقةسامات الدافئة و االبتم و ومن ضمنيا العناق المطيف لأل ،اإلطعام

 يثبت من خالل ما يتبع ىذا السموك و  فان سموك التعمق يزداد ( اإلجرائيسكينر )صاحب نظرية التعمم 

عند استخدام  أما ،تشكل رابطة تعمق قوية إلىسيؤدي  ، فان ذلكاإلطراءكالطعام و معززات متنوعة من 

 أبو) .سحب بعض االمتيازات فان النتيجة ستكون خفض سموك التعمق أوالتوبيخ  أوالعقاب 

 (12 :0200،غزال
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 :النظرية التطورية  3ـ2

 رغبة بين التوازن يمثل التعمق أن يوضح وىو التعمق، طبيعة في بحثوا الذين أوائل من بولبي يعد     

 فيو واالطمئنان، باألمان الشعور إلى حاجتو الوقت نفس وفي المحيطة، البيئة واكتشاف المعب في الطفل

 خائف بأنو يشعر حينما إلييا يرجع آمنة قاعدة وجود من يتأكد لم ما األمرين ىذين يفعل أن يستطيع ال

 حاجة أن أيضا ويرى األمان ىذا يمنحو الذي بالشخص الطفل يتعمق ليذا حماية، إلى محتاج أو ميدد أو

 النفسيون، المحممون يرى كما الطعام، بسبب وليست لمطعام، كحاجتو وأساسية ميمة التعمق إلى الطفل

 7-9عمر  من واضحا ذلك ويكون واالىتمام، والعطف الرعاية يمنحو الذي بالشخص الطفل بتعمق ويبدأ

 .(07 :0223، عايديال) أشير

 ثالث: مراحل يف أمو عن انفصالو بعد الطفل سموك Boulby صنف ولقد     

 االحتجاج مرحمة -

 األمل فقدان مرحمة  -

 التعمق تالش مرحمة  -

 أو شيرا30 و أشير02 بين ما أعمارىم تتراوح ألطفال الميدانية المالحظات نتائج عمى استند ولقد     

 األولى المرحمة تبدأو  وطمأنينة أمن عالقة بين تربطيم المواتي أمياتيم عن األولى لممرة يٌنفصمون الذين

 إلى ساعات عدة تدوم أن يٌمكن و الوقت بعض عنو تتأخر أو مباشر انفصال بعد  )جاالحتجا مرحمة(

 مستخدما الستعادتيا الوسائل بكل ثيبح و أمو لفقدانو الشديد ضيقو الطفل خالليايظير   أكثر أو أسبوع

 منو تربيقٌ  من كل ضفير ، االتجاىات كل يف بنفسو يمقيو  و يبكي و يصرخإن طاقاتو، في ما كل

 .األمل فمقد ياتالمرب بإحدى ياناأح يتشبث الطفل بأن  Bowlbyىيرٌ و 

 ا فيتدريجي األمل ديفقم و األ يابلغ القمق يريظٌ  فالطفل األمل، فقدان مرحمةية فيي الثان المرحمة أما     

 منقطع، بشكل أو برتابة يبكي وىو النشطة الحركات بانخفاض المرحمة ىذه يف سموكويتميز  و إيجادىا
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 يزوتتم ةيقعم حداد حالة يبدو فيو  بو، ٌطونيحي ممن متطمباتو وتنذر النشاط وقمة يةاالنطوائ يوٌ عم وتغمب

  .انخفاض إلى تميل الطفل كربة بأن خاطئ ظن إلى عدف مما بيدوء المرحمة ىذه

 فضير  ال فيو حولو، بما الطفل اىتمام مالحظة بمكن  )التعمق تالش مرحمة( الثالثة المرحمة يوف     

 يثير ومما األلعاب وتقبل االبتسام الىو  االجتماع التبادل إلىيميل شيئا فشيئا و  الطعام، يتقبلو المربيات 

بقى بعيدا وي  األم بمشاىدة يكترث ال فالطفل ،يولد التعمق سموك غياب تظيرلزيارتو  األم دعوة أن الدىشة

 (074 :0220قنطار،تعنيو .)  ال عودتيا وكأن بيا االىتمام فاقد ويبدو  قبل من فيايعر  ال كأنوو 

 مراحل التعمق: ـ 3

يمر  بأموتعمق الطفل  أنقد افترض  Bowlby و كان بولبي األمخاصة ينمو تعمق الطفل بالوالدين، و      

 : 0292مراحل  بأربعة

 ( أسابيع 9-:) الوالدة مرحمة ما قبل التعمق 1ـ3

 phase of indiscriminatesociability the مرحمة عدم القدرة عمى التمييز االجتماعي     

preattachment  يستجيب  إذ تتميز ىذه المرحمة بقمة االستجابات المتمايزة الواضحة نحو مقدم الرعاية،و

في ىذه المرحمة بقدرتو عمى  كما يتمتع الرضيع الرضيع لعدد من المثيرات بغض النظر عن مقدميا،

يميز صوت  أنيستطيع في مقدم الرعاية كاالبتسام والتحديق و  ؤثرمن االستجابات المالعديد  إصدار

ال يظير ردود فعل و  ال يمانع عند تركو مع شخص غريب، إذانو ال يظير تفضييا لالم  إالرائحتيا و  األم

 (94ص : 0200غزال، أبو سمبية اتجاىو.)

 شيور( 3-اسابيع 9:)  لتعمقامرحمة تكوين  2ـ3

    Attachement in the making: phase ofعمى التمييز االجتماعي  مرحمة القدرة     

discriminatingsociability  قادر عمى  اآلنتتميز ىذه المرحمة بظيور قدرات جديدة عند الطفل، فيو و
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ويناغي  تمييز بين األشخاص المألوفين. و يستجيب لألم بشكل مختمف عن استجابتو لمشخص الغريب،

 ، ويطور توقعات حولاآلخرينحركاتو تترك أثر عند أفعالو و  أنيكتشف األم، و حضور  يبتسم عندو 

يماءاتو إلشارتواستجابات مقدم الرعاية  الطفل ال يظير عالمات  أن إالعمى الرغم من ىذه التطورات .  و وا 

 (94ص: 0200غزال، أبو) الشكوى عندما ينفصل عن األم.االحتجاج و 

 :ىي سنة( 0-شيور  3) :مرحمة التعمق الواضح 3ـ3

يتزايد  Phaseclear-cutattachment  : proximity-seeking مرحمة البحث عن القرب      

 أنىو  أكثرما نالحظو شموال وذلك اعتبارا من الشير السادس و  أكثريصبح الطفل بشخص محدد و  تعمق

عندما تعود يبتسم الطفل بشكل معمنين عن قمق االنفصال، و  األطفال يصرخون عندما تترك األم الغرفة

 من الفرح. متصايحاىو بين يدي األم يعانقيا تمتقطو وبينما و  أن إلىنمطي يدفعيا 

فل يشعر الط أحيانامن وجية نظر بولبي فان نظام التعمق يعمل في مستويات متعددة لالستثارة، و      

ير األم كقاعدة أمان ينطمق منيا عندما يستخدم الصغبحاجة مكثفة ألن يكون قريبا وممتصقا باألم، و 

قد يعود سعى ليتأكد فتريا من وجود األم و لالستكشاف يكون مستوى نشاطو نسبيا منخفض ألن الطفل ي

يمعب عمى راحتو وعمى مسافة بعيدا  أنيستكشف و  أنفي المناسبات لكنو كمما كبر يستطيع الطفل  إلييا

تستعد لممغادرة فانو  أنياو  إلييام ووجد انو يتعذر لموصول ألقى بنظره ناحية األ إذالكنو رغم ذلك و  عنيا،

يحاول مرة أخرى مغامرة االستكشاف بعيدا عن  أنذلك ليشعر بالراحة قبل و  إليياسوف يسارع بالعودة 

 أمو.

يعمل ىذا النموذج، كيف ىام ىو نموذج الشخص المتعمق بو و في نياية السنة أولى يبرز متغير و      

مكانيةا بيوم فكرة عامة عن االستجابة و الطفل قد يبدأ يبني من خالل تفاعالتو يوم أنيعني بذلك و   ا 

سوف تكون تحبي و  أمي"  إلىخبراتو فالطفل لو انتيت تفاعالتو و  الحصول عمى من يقوم عمى رعايتو.

الم بمزيد من الحماس والشجاعة ". فانو سوف يمضي في استكشاف عإلييادائما موجودة كمما احتجت 
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لمتأكد من وجود األم ألن نظامو في التعمق مازال اقل بكثير  فتريونظرة  إلقاءمع ىذا فسوف يستمر في و 

 (74 :0229كرين ، )يكتمل. أنمن 

  ˸ formation of reciprocalrelationships :) بعد عامين(مرحمة تشكيل العالقات التبادلية 4ـ3

عمر الثانية أو الثالثة يكون الطفل ميتما فقط بحاجاتو الذاتية لتحقيق القرب ممن يقومون قبيل      

في االعتبار بالنسبة لطفل الثانية، تعتبر معرفة الطفل أن  األشخاصعمى رعاية دون أخذ خطط ىؤالء 

فل يريد كمية من الحميب شيئا بال معنى، الن الط إلحضارأباه سوف يذىب لمغرفة المجاورة  أوأمو 

يستطيع و  األعمال، أما الطفل الثالثة فعمى العكس من ذلك لديو بعض التفيم لمثل ىذه أيضاالذىاب معو 

لترك األب يفعل ىذا  استعدادا أكثرأن يتصور سموك األب أثناء وجوده في الغرفة المجاورة فبالتالي يكون 

 (74 :0229،الشيء. )كرين

، فتزداد حصيمتو المغوية عرفيةالمتطور سريع في الجوانب المغوية و  كما في ىذه المرحمة يظير لديو     

بناءا عمى ذلك يتناقض ظيور عالمات و غيابيا، المسؤولة عن حضور األم و  قدرتو عمى فيم العواملو 

   (91 :0200غزال، أبوالتشبث بيا. ) عن األم مثل البكاء و االحتجاج عمى االنفصال 

 : التعمق أنماطـ 4

األفارقة  أطفالمرة في الخمسينات مع جون بولبي لدى  أولالتعمق   Ainsworthدرست اينزورث      

ييدف لقياس  كالسيكيىو أسموب و  Stronge Situationعميو " الموقف الغريب"  أطمقتمنيجي  بأسموب

 شدة 

و يستغرق اقل من نصف  شيرا04-02األم، و يتراوح عمر الطفل بين التعمق ونوعيتو بين الطفل و      

 يتضمن الموقف كالتالي:ساعة و 
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   (071: 0223،وآخرون كفافي ) الموقف الغريب إجراءاتيمثل  :20رقم  لو جد  

 وصف موجز مدة األشخاص الموجودين الحدث

الطفل لغرفة يقدم المالحظ األم و  دقائق 8 المالحظاألم والطفل و   0

 التجريبية ثم يغادر

 

0 

 

 الطفل األم و  

 

 دقائق 8

م عندما يقوم الطفل ال تشارك األ

ذاو  باالستكشاف كانت ىناك  ا 

حاجة تقوم األم بتشجيع الطفل 

 .عمى المعب

 

8 

  الغريباألم والطفل و  

 دقائق 8

األولى  يدخل الغريب في الدقيقة

يتحدث مع األم و  يكون صامتا.و 

في الدقيقة الثانية،ثم يقترب من 

الطفل في الدقيقة الثالثة. بعد 

 ثالث دقائق تخرج األم من الغرفة. 

 

4 

 

 

 الغريب و الطفل   

 

 دقائق او اقل 8

 

حدث االنفصال األول. سموك 

 الطفل. إلىالغريب موجو 

 

1 

 

 األم و الطفل  

حدث لم يشمل األول. تحيى األم  أكثردقائق أو  8

 إجالسوطفميا و تحاول تيدئتو ثم 

 .ليمعب ثم تغادر قائمة "باي"



الفصل الثاني                                                                                 أنماط   التعلق      
 

19 
 

 حدث االنفصال الثاني  دقائق أو أقل 8 الطفل وحده  9

االنفصال الثاني يدخل الغريب  دقائق أو أقل 8 الغريب الطفل و  7

 ويوجو السموك نحو الطفل.

  الطفل األم و  3

 دقائق 8

يشمل الثاني. تدخل األم حدث لم 

تحيى طفميا ثم تحممو بينما و 

 يغادر الغريب.

 

 : أنماط أربعةتميز  أن 0278بناءا عمى ىذه التجارب استطاعت اينزورث سنة 

   Secure :اآلمنالتعمق 1ـ4

التعمق  أصحابقد وصفو من في التجارب و  اشتركوا% الذين 99 األطفالىذا النمط ثمثي  يشمل     

البيئة المحيطة ينطمقون منيا ويكتشفون المعب القريبة منيم و  آمنة، ألنيم يستخدمون أمياتيم كقاعدة اآلمن

 اآلمنذلك، كما أن أطفال أصحاب التعمق  إلىأمياتيم عندما شعرون بالحاجة  إلىبيم. ثم يعودون 

 آمناالرضع المتعمقين بأمياتيم تعمقا  األطفالالمعب. فكل  أثناءيجمسن بالقرب منيم يحبون أمياتيم و 

 (017 :0223الكفافي، ) يظيرون بوضوح اىتماما أكثر باألم من السيدة الغريبة.

لمختمفة، قادرة عمى تقديم ىذا النوع من التعمق تكون األم مستجيبة لرغبات طفميا ممبية لحاجاتو ا في    

المتبادلة بينيما كالمعب  االجتماعيةستثارة العطف بقدر كاف، كما توفر لو فرص االالحب والحنان و 

، ويظير فرحو األمعمى وجود  إلحاحاويكون الطفل اقل  نماال، فتساعد طفميا عمى تنمية التعمق المناغاةو 

 (82: 0202)بيسيسيني،  .إليوترحيبو بيا عندما تعود و 
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 Avoidant :التعمق التجنبي 2ـ4 

شعرون ييتجاىمون األم عند عودتيا و  ألنيم Avoidant children قد سميتيم باألطفال المتجنبونو       

أي  إقامةال يحاولون ، و االرتباط المتجدديمتنعون من االقتراب من أمياتيم لدى بالخوف أقل أثناء الفراق و 

فالطفل ال يبدي استياء عند مغادرة األم الغرفة وال يبدو ميتما عند ،قد يفضل الغريب عن األمبيا و اتصال 

 (harleytherapy.co.uk/counseling/attachment-theory-bowlby.htm) عودة األم.

  Ancions / Resistont: التعمق القمق/ المقاوم 3ـ4

ر، يظيرون تفعيل منظومة تعمق بشكل كبي إلىقد اعتبرتيم اينزورث بأنيم أطفال قمقون يميمون      

يجدون صعوبة في اليدوء بعد فراق األم، و االكتشاف و يظيرون التوتر بعد مستوى ضعيف من المعب و 

م القمق وعديظيرون عالمات الغضب و  إظياراألطفال يظيرون اىتمام باألم مع  ىؤالءاالرتباط المتجدد. 

 (020: 0201مرعي، الراحة اتجاه الغريب. ) 

 كل وعمى جداً  كثيرة الفئة ىذ تحت تندرج التي الحاالت أن الطبيعي ومن :"قائال بولبي يستأنف     

 أمياتيم ترفضيم الذين األطفال إلى ساعات لعدة يصرخ أمو تتركو الذي الطفل من ابتداء , الشدة درجات

 لمتشبث ميالنفصال ، اال لقمق عرضة الطفل يكون األم وتجاوب تواجد في التشكك ىذا بسبب و."تماماً 

 فيو برااالضط يظير ط والذيالنم، وىذا  الخارجي لمعالم استكشافو حيال بالقمق ويشعر باألم ئدزاال

، كما مستمرة بصفة وليس فقط األحيان بعض في ومتعاونة متواجدة األم تكون حين، ويوضح  بوضوح

 مزيجاً  لديو وىو الطفل يشب وىنا.  الطفل في لمتحكم كوسيمة بالترك التيديد أو االنفصال من أيضاً  ينشأ

ا. أحيان الصريحة غير العدوانية مع المتبادلة الحميمة في الرغبة مع والحزن والخوف األمان عدم من

https://www.harleytherapy.co.uk/counselling/attachment-theory-bowlby.htm
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 بمطف السموك طريق عن ربما والديو بحظوة والفوز مفرطة بطريقة هاالنتبا عمى لمحصول يسعى فنجده

 .ومستسمماً  جزاً عا سمبياً  أو،  باإلحباط اإلصابة وسريع وتراومت مندفعاً  يكون ، كماوجاذبية

، مما  القمق التعمق تنمية في الطفل راتإلشا الحساسية والقميمة انفعاليا المغفمة األم تسيم العموم في و

 غريبا شخصاعند لرؤيتو  اليمعو  خوفال ويظير  عامة الكبار في الثقة وعدم الغموض لو يخمق

 (74: 0201، ) مدوري. األولى لممرة

 Disorganzed: التعمق غير منتظم 4ـ4

ظير عمييم الضيق بدرجة ألطفال شديد االلتصاق بأمياتيم ومشغولين بأماكن وجودىا، و ا ىؤالء     

كانوا متناقضين بدرجة ممحوظة في سموكيم نحوىا عند عودتيا، في كبيرة عندما غادرت األم الغرفة و 

 دفعوىا بعيدا عنيم. أخرى لحظةفي و  أحضانيالحظة ارتموا في 

ىي الرغبة و  حرصوا عمى الرغبة في البقاء ممتصقين باألم بحيث نكون في متناول يدىم، أنيمكما      

كبيرة عند مغادرة األم  شعروا بخيبة األمل األطفال ىؤالءبدرجة ممحوظة في الموقف الغريب،  تكثف

-72 :0229ين، ر ) ك الغضب اتجاىيا. إظيارىمحاولوا معاودة االتصال معيا فور رجوعيا رغم الغرفة و 

32) 

 : التعمق سموك في المؤثرة العواملـ 5

، الصغير إشارات عمى األم بيا ترد التي السرعة  :ناثني يرينبمتغ بعيد حد إلى التعمق سموك يتأثر     

 آمنة عالقة لصغيرىا توفر التي األم استجابات وتتميز م.واأل الطفلين ب تقوم التي عممية التفاعل وشدة

صغاء حساسية أكثر فتكون العالقة ىذه مثل توفر ال التي نظريتيا عن ، صغيرىا عن الصادرة لإلشارات وا 

شارات تعابير تتجاىل التي فاألم  ىذه مثل لطفميا توفر ال اإلشارات ليذه متأخرة تستجيبالتي  أو طفميا وا 

القمق  مشاعر نفسو في خمقمما ي منيا ينتظر أن كنيم ما الطفل يعرف ال حيث .اآلمنة العالقة

 .واالضطراب
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 االجتماعي النمو في أساسية ركيزة بةبمثا والطفل األم ينب العالقة اعتبار عمى الباحثون أجمع لقدو       

 اليومية الطفل تجربة من العظمى الغالبية يشمل واألم الطفل التفاعل إن  ل.الطف عند رالمبك واالنفعالي

 أن ويبدو .و االنفراج المعب أو الغذاء كفترات لمطفل بالنسبة جدا ىامة لحظات في التفاعل ىذا ويحدث

  أن يعني ال ذلك أن إال ى.أخر  عالقة أية من أكثر الطفل في ومباشرا كبيرا تأثيرا تؤثر األم مع العالقة

 األب خاصةو  ىامة بتجارب الطفل يزودون آخرون أشخاص فيناك وحدىا الميمة ىي بالطفل األم عالقة

 أو األب حضور مثل والطفل األم دائرة خارج تجري التي األحداث أن إلى اإلشارة وتجدر ب.واألقار 

 ،والطفل األم بين  التفاعل المتبادل خصائص في تؤثر لألم ساعدةالدعم و الم يقدم آخر معيل حضور

 يحدث حيث والبيئة العالقة ىذه يحتوي الذي االنفعاليو  االجتماعي اإلطار بعين االعتبار األخذلذا يجب 

 (44: 0220)قنطار،  .بين الطرفين التفاعل

 الخصائص أن إال أىميم مع يزةبعالقة مم يتمتعون األطفال معظم بأن التعمق نظرية أصحاب رىوي      

 سياق في الطفل تأثير من أىمية أكثر األم تأثير أن يعتبرون، و كبير بشكل تختمف العالقات ليذه األمنية

 التعمق سموك نيتكو  في األىمية من كبيرة درجة عمى وحاجاتو الصغير إلشارات األم فحساسية. التعمق

 ينمي أن من كنوتم لمطفل استجاباتيا في عالية بحساسية تمتعةلموا انفعاليا الجاىزة فاألم ،الصغير عند

 لديو تعزز ليا حاجتو عند والحاضرة، الطفل إلشارات اليقظة مفاأل  Secure Attachement).) آمنا تعمقا

 شخص مشاىدة عند والفزع بالخوف يشعر ال فيو اآلخرين عمى الثقة ىذه يعمم فالطفل، بالكبار الثقة

 تنمية في، الطفل إلشارات بالنسبة الحساسية والقميمة انفعاليا غفمةالم األم تسيم بينما،  األولى لممرة غريب

 رؤيتو عند واليمع الخوف ويظير، عامة الكبار في الثقة وعدم الغموض لديو يخمق امم. عنده القمق التعمق

 .األولى لممرة غريبا-شخصا

 إلى التوقعات ىذه تستند حيث، األىل من الصغير توقعات بخصائص يرتبط اآلمن التعمق فن إن      

 ومعاونييا 0270 (Ainsworth et al ) رثزو ان منيج أظير لقد .معيم اليومي التفاعل خالل من تجربتو
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 في أو البيت في حظلمالوا غريبة وضعية في حظلمالا االنفعالي االجتماعي السموكين ب قويا تشابيا

 التعمق ذي الطفل فأم األم، بسموك كبير حد إلى ترتبط التعمق أمن في الفردية الفروق إن .األسري الوسط

ما،  كمةلمش تعرضو عند ومساندة لو دعما وأكثر الطفل إلشارات استجاباتيا في حساسية أكثر تبدو اآلمن

 أم مع قارنةلمبا الطفل حياة في اندماجا أكثر تكون آخر وبتعبير. وانفعاالتيا عواطفيا عن تعبيرا أكثر أو

 (49 -41 :0220، قنطار ).اآلمن غير التعمق ذي الطفل

 

 :خالصة

أولية تتشكل و تنمو بين الطفل التعمق ىو رابطة عاطفية و اجتماعية  أنما نستخمصو من ىذا الفصل 

تعريفات و  اآلراءقد تعددت مع مقدم الرعاية وذلك لمحصول عمى األمن والطمأنينة والحماية، و  أواألم و 

 .اتجاىاتيابتعدد النظريات المفسرة ليا و  ومراحمو التعمق أنماطحول 
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 تمييد:

عمى خطورتيا في تشكيل ، و اإلنسانالطفولة في حياة  مرحمة أىميةالدراسات النفسية عمى  أكدت     

مع  الصحيح فترة  طويمة لكي يتعمم السموك يأخذ الطفلف ، يواجيو من مشكالت السموكية ماو  شخصياتيم

وخاصة عند دخولو الروضة حيث يواجو العديد من  اغمبيمربيين والم اآلباءالمساعدة والتشجيع من 

في فترة الطفولة حدث عصبية ) قمق االنفصال، الخوف، الكذب، العدوانية( والتي تالمشكالت النفسية و ال

التعرف عمى مفيوم  فالبد قبل التحدث عن ىذه المشكالت البد من. ( سنوات5-3المبكرة بعمر)

 : أبعادىاالمشكالت السموكية و 

 السموكية: تعريف المشكالت-1

مساس بالمعيار  لوالسوي و شاذ عن السموك االجتماعي  أو"أي سموك مختمف  :4791يعرف روس       

 أسوياءبالغين و  أشخاصشديدة بحيث يحكم عميو من قبل والذي يقع بصورة متكررة و  ،االجتماعي لمسموك

 (144: 2009) ياسين، عمل ال يناسب عمر فاعمو. بأنو

غير  أواستجابة الطفل لمبيئة المحيطة بشكل غير مقبول اجتماعيا  بأنو" :4799 فانكاو يعرفو و       

 (144: 2009) ياسين، .بشكل غير مقبول يتكررم السوي، و لو مقاومة لمتعممتوقع و 

تي تصدر غير المرغوبة ال األفعالو المشكالت السموكية ىي جميع التصرفات  :4795تعريف زكي      

ال تتفق مع معايير السموك السوي المتعارف عميو في البيئة االجتماعية التي عن الطفل بصفة متكررة، و 

 (41: 1007، إسماعيلالنفسية.)كس عمى كفاءة الطفل االجتماعية و تنع

انفعاليا عمى فيو األطفال المضطربين سموكيا و  حدد أخر: تعريفا Hewett 4799كما وضع ىيوت      

غير المتوافق في سموكو وفقا لتوقعات المتجمع الذي يعيش ان المضطرب ىو الفاشل اجتماعيا و  أساس

 (49: 1000، عمره. )يحيجانب جنسو و  إلىفيو 
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 :المشكالت السموكية ذوي الطفل سموك أبعاد 2 

 :يأتي ما عمى باالعتماد سموكيا المضطرب الطفل سموك أبعاد تحميل يمكن

  :المعدل1.2 

 المضطرب الطفل بين لمتمييز عميو االعتماد ويمكننا الطفل عند السموك وقوع تامر  عدد يعني     

 يكون بحيث اجتماعيا مقبولة غير وحركات يصدر سموكا قد الفئة ىذه ضمن فالطفل السوي، والطفل

 .األسوياء لألطفال يظير عما أكثر والسموك الحركات ىذه رارتك

  :الشدة2.2 

 الحاجة تنتفي وقت في والحدة بالشدة يتصف سموكيا المضطرب الطفل من الصادر السموك شدة إن     

 أي قوي أو شدة فيو الموقف يتطمب وقت في جدا ضعيف بسموك يقوم قد ، العكس أو السموك ىذا لمثل

 ىذا يشير السموك بقاء وفترة السموك، ذلك أثار الذي المثير طبيعة مع تتناسب ال الشخص فعل ردود أن

 بمالحظة الميتم الفرد يعرف أن يجب وىنا الطفل، عند السموك بيا يقع التي الزمنية الفترة إلى المصطمح

 عن المضطرب الطفل يميز والذي األسوياء األطفال عند تحدث قد السمبي السموك أنواع بعض أن الطفل

 (13: 2015.)نعيمة، السمبي السموك فييا يستمر التي الزمنية الفترة األسوياء غيره

 . السموكية المشكالت ذوي األطفال خصائص3 

 .المضطربين غير كأقرانيم عامة وىيئة بمظير يتمتعون المضطربون األطفال 1-

 .ليا وتقديرىم لدواتيم فيميم مستوي في انخفاض من يعانون ما غالباً  2-

 في حواسيم عمى ويعتمدون النظرية عمى العممية الدروس ويفضمون العامة،  بالحياة االىتمام نقص 3-

 .التمقين من أكثر لمنشاط المستندة التدريس طرق مع أفضل بشكل لمتفاعل ويميمون المعرفة، اكتساب
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 المفظية الميارات ومحدودية الجيد، اإلنصات عمى والقدرة التحصيل مستوي ضعف من المعاناة 4- 

 .والكتابية

 .المربون عنيا يغفل وقدرات بمواىب يتمتعون قد 5- 

 حجرة داخل وغيرىا البديل األم قبل من االىتمام من بمزيد التمتع في يرغبون المضطربين األطفال  6- 

 .غيرىا أو المدرسة أو البيت

 . البيتية أو المدرسية سوء النشاطات في المشاركة عدم  7- 

 .وواقعيم طبيعتيم مع والبيتية و فيةالص األنشطة لمواءمة يحتاجون 8- 

 سيئ شيء الحياة واعتبار اآلخرين مع ايجابية مشاركة في الرغبة وعدم بالحياة االىتمام نقص لدييم 9- 

 عمى االضطرابات تمك تتركو أن يمكن ما وطبيعة السموكية االضطرابات ذوي األطفال ولخصوصية

 (45-41: 1007إسماعيل، ) .البديل األم عند البيتية حياتيم وفي المختمفة، حياتيم مظاىر

 لممشكالت السموكية :  المفسرةرز النظريات أب 4 

 السموك وتقييم وتفسير فيم بيدف وذلك السموكية لممشكالت المفسرة النظريات أىمية تكمن ىنا ومن     

 نياية في تعديميا عمى والعمل ضبطيا إلى وصوالً  حدوثيا المتوقع المشكالت بتمك التنبؤ وكذلك المشكل،

 المطاف.

 :التحميمي االتجاه1.4 

 :اإلنسانية لمطبيعة أساسية مسممات ثالث في فرويد أسسيا التي النفسي التحميل نظرية جوىر ويكمن     

 خالل سموكو في تأثيراً  وأشدىا حياتو سنوات أىم من ىي الفرد حياة من األولي سنوات الخمس أن :أوليا

 .وعدمو السواء حالتي في التالية عمره سنوات

 الدفعات ىذه وتعرف  العام، سموكو ضوئيا في يتحدد التي ىي لمفرد الجنسية الغريزية الدفعات أن :ثانييا

 .الجسدية مطالبو إشباع إلى فرد كل حاجة تعنى بأنو الجنسية يزيةالغر 



ألطفال انروضة انفصم انثانث                                                    انمشكالت انسهوكية  
 

28 
 

 فريد لدى االعتقاد نما قد وكان شعورية، ال محددات تحكمو الفرد سموك من األكبر الجانب أن : ثالثيا

 :ىما العوامل من بمجموعتين يتحدد إنما لمفرد الحالي السموك بأن

 النفسية( )الحتمية اسم المسممة ىذه عمى فرويد وأطمق النفسي، لبنائو الداخمية المكونات بين العالقات

 الدوافع إشباع إلى الحاجة وتوجيو تحكمو سموكو إن حيث تمامًا، مصيره يممك ال فرويد عند فاإلنسان

 . األساسية البيولوجية الغريزية

نما اعتباطًا، أو صدفة يحدث ال السموك أن  .الماضية المرء لخبرات يخضع وا 

 :التحميمية النظر ووجو السموكية المشكالت سباب1.1.4

 من السموكية فاترااالنح تفسير ، ومبادئيا أصولو فرويد وضع التي النفسي التحميل نظرية حاولت     

 بعض أن حيث النفسي، التحميل مبادئ ظل في الحياة من المبكرة الفترات في األطفال تراخب خالل

 في دورىا أداء في تستمر المكبوتة تراالخب ىذه أن إال الالشعور في تكبت السارة غير السابقة تراالخب

 السموكي برااالضط منشأ النفسي التحميل أنصار ويفسر ،رافاتاالنح إلى بالتالي وتؤدى السموك، توجيو

 :ىما مسارين عبر نفسية بوظائف الفرد قيام الختالل نتيجة .الفرد داخل يكمن

 .األولى سنوات الخمس األولى الطفولة مرحمة في مالئم غير تعميم :األول المسار -

: 1007، إسماعيل)األعمى(. و)األنا و)األنا( النفس )اليو( منظمات بين التوازن اختالل :الثاني المسار 

39-39) 

 :السموكي االتجاه2.4 

 ىذا وكان ،(الكالسيكي الروسي الفسيولوجي باكتشاف السموكي االتجاه ىذا بدأ Pavlov ( االشراط       

 .السموكي االتجاه بتأسيس انتيت التجارب من كبير لعدد بداية االكتشاف
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 جون الفضل إليو يرجع الذي والعالم ، التحميمي لالتجاه الوحيد المنافس السموكي االتجاه ىذا ويمثل

 واالىتمام التعمم، نظرية باسم كذلك وتعرف واالستجابة المثير اسم السموكية النظرية عمى ويطمق واطسن

 (39: 1007، إسماعيل) .يتغير وكيف يتعمم كيف : السموك ىو السموكية لمنظرية الرئيسي

 :السموكية النظر وجو من السموكية المشكالت أسباب1.2.4

، فييا يعيش البيئة التي من الفرد يتعممو متعمم سموك ىو السموكي االضطراب أن االتجاه ىذا يرى     

 عالقة ليا مختمفة واستجابات ترامثي من عميو تشمل بما البيئة ابن اإلنسان بأن االتجاه ىذا يعتبر حيث

  من جزءا تصبح حتى الفرد لدى وتتشكل. وغيرىا البيولوجية والنفسية االجتماعية حياتو مجاالت بمختمف

 عن االجتماعي محيطيا من يتعمميا إنما والشاذة الخاطئة السموكيات يتعمم عندما والفرد ، النفسي كيانو

 المحور بأن االتجاه ىذا يرى كما ، المناسبة غير السموكيات وتسمسل وتشكيل النمذجة و التعزيز طريق

 .السموك تعديل أساليب أىم من وغيرىا االيجابية النمذجة أو اإلطفاء أو العزل أو

 السموكية واالنحرافات النفسية باترااالضط أن مفاده تفسير إلى السموكي االتجاه عمماء توصل وقد     

 ارتباطات كون وبالتالي لديو، الدافعية شدة ومن توتره درجة من ليقمل اإلنسان تعمميا عادات إال ىي ما

 كما مرضى، وبشكل خاطئ بشكل حدثت الشرطية االرتباطات تمك لكن الشرطية المنعكسان طريق عن

 لمعمميات وليست البيئية لمظروف ومحصمة نتاج ىو المضطرب السموك أن السموكي االتجاه أصحاب يرى

 ييتم وال السموكية ضراباألع ييتم فيو لذلك النفس عمم في التحميمي االتجاه ذلك يرى كما الداخمية النفسية

 يعتبر لذلكالتحميمي  االتجاه ذلك يرى كما ،غيرىا أو عقد من اإلنسانية األعماق في أو الالشعور فيو بما

 االشراط. أو التعمم قوانين محددة لقوانين وفقا تكتسب متعممة ظاىرة بأنو السموك االتجاه ىذا

 الخصائص عمى السمبية أو يجابيةا آثارىا تترك البيئة ولكن،  اإلنساني السموك أبعاد الوراثة وتحدد

 شاذا  سموك كان سواء متعمم سموك ىو االتجاه ىذا نظر وجيو من السموك أن وبما ، الفرد عند السموكية

 بنتائجيا محكوم والسموك الحالية وظروفو الفرد خبرات ضوء فيتتحدد  ىذه التعمم عممية أن إال ،سوي أو
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 سمبية نتائجو كانت إذا ويضعف اآلخرين وعمى الفرد عمى ايجابية نتائج لو كانت إذا يزداد أنو بمعنى 

 (19-19: 1045)نعيمة ،.حولو من اآلخرين وعمى الفرد عمى

 :ىي الفرضيات وىذه ليا، النظري األساس مكونة السموكية النظرية عمييا ترتكز التي الفرضيات

 .مضطرب وسويا أ السموك كان سواء ومكتسب متعمم اإلنسان سموك معظم -

 السموك أن إال المتعمم العادي السموك عن المبادئ حيث من يختمف ال المتعمم المضطرب السموك -

 .متوافق غير المضطرب

 ارتباط وحدوث إليو، تؤدى التي ترالمخب المتكرر لمتعرض نتيجة الفرد يتعممو المضطرب السموك -

 .المضطرب السموك وبين الخبرات تمك بين شرطي

 .متعممة خاطئة سموكية لعادات تجمع تعتبر النفسية األعراض جممة -

 .تعديمو يمكن المتعمم السموك -

 تمثل اجتماعية، ثانوية جديدة دوافع يكتسب التعمم طريق وعن ،أولية فسيولوجية دوافع ولديو الفرد يولد -

 يحتاج ثم ومن إشباعيا في توافقية غير بأساليب يرتبط سوي غير تعمميا كوني وقد النفسية حاجاتو أىم

 (19-19: 1045)نعيمة ،توافقا. أكثر جديدة تعمم إلي

 الفرد حياة في حساسة جد المبكرة مرحمة الطفولة مرحمة أن :القول إلى نتوصل سبق مما انطالقا     

 مشكالت شكل عمى آنذاك عميو تنعكس قد المرحمة، ىذه في الطفل يعيشيا التي تاالخبر  مختمف أن حيث

فيي تعتبر من أىم المشكالت  (، الخوف، الكذب، العدوانية ) قمق االنفصاليا أىم ، نذكر منسموكية

 . ( سنوات5-3بعمر )في فترة الطفولة   أطفالتصيب  السموكية التي

 قمق االنفصال:  تعريف5 

حد ر نتيجة لمخوف المستمر من فقدان أيظياليم الذي ىو حالة شعور بعدم االرتياح واالضطراب و و     

 (494: 4779بالحاضن.)العناني، األمنر التعمق الغيو  األبوين
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االنفصال  في السموكية فيعرف قمق االضطرابات النفسية و و  لألمراضحسب التصنيف الدولي  أما     

" قمق زائد حول االنفصال  عمى انو   Séparation anxiety disorder of childhoodسن الطفولة 

 ,ICD10 ).(في العائمة آخرين أفراد أو األىلالذين يرتبط الطفل بيم) عادة  األشخاص أوعن المنزل 

1999, p287 ( 

" اضطراب يشتمل عمى قمق مفرط في االستجابة لالنفصال  بأنو: مارسيالعرفتو كل من " لي "و و      

يظير الطفل الخائف من االنفصال سموكيات لتجنب الفرد القائم برعايتو والسيما األم، و  أومن الشخص 

 (19: 1043)عبد الرسول،المواقف المرتبطة باالنفصال من الفرد القائم برعايتو".

(: انو حالة من حاالت القمق المرتبطة بخوف 1005عبد الرحيم) المبديكما عرفو عبد الرحيم عبد      

بقدر كبير من تعمق الطفل بأمو  عمية، أو المحتممة من االنفصال عن األم و ترتبط ىذه الحالةالطفل الف

الشعور بعدم ، مما يسبب معاناة الطفل، و إليياذلك لوجود عالقة اعتماد ذو حاجة قوية وارتباطو بيا، و 

) عبد خاصة في المراحل المبكرة عن عمره.نظرا لخوفو من االنفصال عن أمو و األمن النفسي 

 (19: 1043الرسول،

 اضطراب قمق االنفصال: أسباب1.5 

 التالية: أسباب قمق االنفصال لدى الطفل بالعوامل إجمالو يمكن 

 عوامل نفسية اجتماعية: 1.51.

األطفال الذي لدييم ارتباط عاطفي اشد  إناالعتماد الشديد لمطفل عمى أمو أو من ينوب عنيا، )      

مرور الطفل بخبرات عابرة ارتبطت بأحد أنواع مخاوف  إلى باإلضافةيخافون أكثر من بقية األطفال. 

انتقال الطفل  أو موت شخص مرتبط بو الطفل،ليا الطفل كالخوف من فقدان األم أو النمو التي يتعرض 

 (31: 1043.)عبد الرسول،(و عدم استقرار عالقاتو أخر إلىمكان  من
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 عوامل التعمم:2.1.5 

فخوف األب من المواقف الجديدة ينمى  قمق االنفصال ينتقل من الوالدين لألطفال بشكل مباشر، إن     

القمق بالمبالغة في تحصينيم من  أبنائيميعممون  اآلباءلدى الطفل الخوف من ىذه المواقف، كما أن 

كان الوالدين من النوع الذي يخاف فان االبن قد ينشأ عمى  فإذا)الحماية الزائدة(،  المخاطر المتوقعة

 (13: 1003، عمييخشى االنفصال عن البيت.) خاصة البيئة المدرسية و لجديدة و الخوف من المواقف ا

 عوامل وراثية جينية: 3.1.5 

دراسة كل من ماريسا  أثبتتوىذا ما وراثي الضطراب قمق االنفصال، و  أساسانو من المحتمل وجود      

Marissa الوراثية الخاصة باألم مرتبطة بظيور اضطراب قمق االنفصال لدى لمعوامل البيئية و  إن

 ( .1013األطفال حيث طبقت ىذه الدراسة عمى عينة من األطفال التوأم عددىم)

ق االنفصال في من اضطراب قم " أن األميات الالتي كانوا يعانونأكدت دراسة "سارة" و "بينيو      

 .في مرحمة الطفولة الوسطى لدييم أطفال يعانون من ذلك االضطرابطفولتيم المبكرة و 

ربية الحماية الزائدة من أسباب التو  التدليلأن  إلى( 1009دراسة ليمى محمد عبد الحميد) أشارتكما      

 األساليببيذه  ألنوباضطراب قمق االنفصال  إصابتو إلىالتي تؤدي طئة التي تتبعيا األم مع الطفل و الخا

: 1043) عبد الرسول، المدرسة. إلىيذىب يصبح شخصية أكثر اعتمادية وال يستطيع االنفصال عنيا و 

33) 

 أساليب عالج قمق االنفصال:6 

 حساسو  بذاتو من قبل الوالدين. منح الطفل الحب و الثقة وا 

  بيئة الطفل بحرص كوالدة أخ جديد، أو ذىابو عمى الوالدين توضيح التغيرات الحاصمة في

 لمروضة  وترك المنزل لفترة من الزمن.

  شعارهالعمل عمى تغيير سموكو  بالثقة. وا 
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 .العمل عمى معرفة مشاعر قمق لدى أطفال الروضة 

 .مساعدة الطفل عمى مواجية ما يسبب لو القمق والكفاءة لديو 

 ام األولى ثم زيادة فترات تركو لوحده مع األيام ليصل مرافقة والديو لو خالل أخذه لمروضة في األي

 (51-51: 1040) بيسيسيني،يقضيو بمفرده. يوم دراسي كامل إلى

 Fear الخوف: 7 

متعددة، ويؤثر الخوف عمى  أشكالتجاه خطر حقيقي أو متوىم، ويظير في اىو ردة فعل انفعالي      

 إليو، حيث تعد مشكمة ىي السبب العام الذي ترجع عالقتو باآلخرينية الطفل وعمى أدائو و نمو شخص

 .أغمب المشكالت السموكية عند األطفال

، وتظل كامنة لسنوات عديدة في تعد مرحمة ما قبل المدرسة ىي مرحمة التي تبذر فييا بذور الخوفو    

 شدة في حياتو. إلىما تعرض الفرد  إذاالعقل الالشعوري لمطفل، لتظير بعد ذلك  أعماق

ويعرفو الخميدي بأنو حالة شعورية يصاحبيا انفعال نفسي و بدني بسبب مؤثر خارجي يشعر من        

الدفاع عن  أساليب أىمحيوانات، ويعد الخوف من  أوجديدة  أماكنخاللو الطفل بخطر مثل: الخوف من 

 (474: 4779الذات وحفظ بقائيا ومع تطور نمو الطفل تزداد مثيرات الخوف و تتنوع.) الخميدي، 

 الخوف عند الطفل:  أنواع1.7 

حساس مخاوف حقيقية:1.1.7  من قبل الطفل، يكون ردة فعل لمؤثر خارجي يجعل  ىو شعور وا 

مخاوف  أكثرعادي، ليذا فان خوف يعتبر قعيا أو دفاعيا وىو سموك طبيعي و وا أسموبا إزائوالطفل يتخذ 

حقيقية واقعية يعبر عنيا الطفل بسيولة ووضوح كان يخاف من  أسبابيااألطفال ىي مخاوف محسومة و 

 المدرسة. أوالطبيب 
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نمامبالغ فيو، قىو خوف شاذ و  الخوف الوىمي:2.1.7  شعور  د ال يكون محددا لدى المصاب بو وا 

و في روايات و قصص وىذا النوع بالخوف الوىمي يكون بدون سبب كخوف الطفل من حيوان سمع اسم

 (471-474: 4779.) الخميدي،األطفالبا ما نشاىده لدى الخوف غالمن 

 العوامل التالية: إلىة الخوف ترجع أسباب مشكم المؤدية الى الخوف: األسباب2.7  

 .فقدان األمن األسري 

   اآلخرينتقميد. 

  الكوابيس.األحالم و 

 .الخبرات المؤلمة في حياتو 

   ( 479: 1003،ينابالشي. )مفاجئاقتران مثير الخف مع حدث 

 كيف نقي الطفل من مشكمة الخوف:3.7 

    عمى التعامل مع المثير الخوف. إجبارهاالبتعاد عن عقاب الطفل و 

 .عدم السخرية من الطفل 

 .عدم تخويف الطفل كأسموب عقابي 

   مخاوف الكبار أمام الطفل. إظيارعدم 

  .تدريب الطفل عمى مواجية مصادر خوفو 

   (479: 1003ف. )الشيابي، ابتعاد الطفل عن مثيرات الخو 
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 Lyingالكذب: 8 

مع المبالغة في نقل  ،قول الحقيقة، أو تحريف الكالم أو ابتداع ما يحدث عدم إلىىو تعمد الطفل       

العديد عن  إلىيؤدي  حولو المحيطينمكتسب يكتسبو الطفل من  ما حدث، وىو سموك غير سوي

 المشكالت االجتماعية.

عادةالتكيف  إماكما أن الكذب حالة انفعالية دفاعية تستيدف        توازن النفسي كما في حالة ال وا 

ما، التبرير يتأثر الكذب بعدة عوامل منيا ، و اإليياميلطفولة كما في حالة المعب وسيمة تنفيس لخيال ا وا 

ل المدرسة لديو قب مابالرغم من أن الطفل مرحمة و   الظروف المحيطة بو،ومستوى نضجو، و  عمر الطفل،

أنو قادر  إالسعة من الخيال الذي قد يكون سببا الختالط األمور عميو، وامتزاج الخيال بالحقيقة لديو 

 (41: 1000) زكي، تماما عمى التمييز بين ماىو صادق وماىو كاذب.

 إذامرضيا  وقد يكون عرضا أسبابوأن الكذب يعد عرضا ظاىريا يزول بزوال "فيرى  إبراىيمأما بدر      

 (479: 1003.)الشيابي،"تكرر كذب الطفل وأصبح عادة لديو

 مظاىر سموك الكذب: يأخذ الكذب األشكال الرئيسية التالية:1.8 

زمالئو، ويكون كذبا موجيا من الطفل  أماميكون ناتجا لشعور الطفل بالنقص  الكذب المرضي:1.1.8 

فييم، ويكون الكذب المرضي ناتج عن كون الطفل يعاني من  والتأثيربغرض حبو لمسيطرة عمى زمالئو 

 .األطفالمن  باآلخريننقص أو شعور بعدم التساوي 

ليذا ينبع عنو اتجاه عمى تمفيق حقيقة مشاعره في شكل ادعاء و تمفيق و مباىاة أمام أقرانو من األطفال   

 ولغرض تعظيم نفسو أمام الغير.
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يكون ناتج عن صغر عمر الطفل حيث أنو ال يفرق بين الحقيقة و الخيال،   الكذب الخيالي: 2.1.8

وىو في نفس الوقت يمكن تصنيفو كنوع من أحالم اليقظة عند الطفل والتي تتميز ببروز أماني ورغبات 

 عنيا أو التعبير عنيا مباشرة وبطريقة ممكنة التحقيق. اإلفصاحالطفل الطموحة والتي ال يقدر عن 

والتي تكون  واألسطورةالمربون أن الكذب الخيالي عند الطفل مرتبط بالناحية الخرافية آلباء و ويالحظ ا

 (103-101: 4779بداية تبمورىا عند الطفل مرتبطة بسماعو لمقصص.) الخميدي، 

ىو نوع من الحاالت التي تنتج عند الطفل من جراء االلتباس في فيم حول  :أاللتباسيالكذب 3.1.8 

 ي أنو ال يفرق بين الخيال والواقع. ومن ثم ينتج عنو تداخال في الفيم ويصعب التفريق بينيما.األشياء، أ

نماعند الطفل ليس كذبا مقصودا منو  أاللتباسيوالكذب    لصغر سنو ولقصر مدركاتو العقمية والذىنية  وا 

من مخيمتو وذلك بما يتالئم  اإلضافةاذ يمجأ الطفل لمتعبير عن الحدث بنوع من التضخيم أو الحذف أو 

 (493: 4777ومستواه العقمي والعاطفي وفقا لمدركاتو المحدودة.) مختار، 

 العوامل المسببة لمشكمة الكذب:2.8

 عوامل أسرية:1.2.8 

 .تقميد الطفل لسموك الكذب في تعامل الوالدين 

 .التفكك األسري 

 فيما بينيم. التفرقةوة والحرمان في معاممة األبناء و القس 

 أو التدليل المفرط من الوالدين. اإلىمال 
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 عوامل نفسية:2.2.8 

 .رغبة الطفل في تحقيق مكانة اجتماعية 

 . تضخيم الذات أمام الزمالء 

 رة أو االىتمام والعطف.الرغبة في السيط 

 جوانب النقص. إخفاء 

 .التخمص من مواقف الحرجة واليرب من العقاب 

  اآلخرينتقميد كذب. 

 (479-479: 1003، الشيبانيمشاعر الغيرة. )  إخفاء 

 الكذب: مشكمة الطفل من وقاية  أساليب3.8 

 .االبتعاد عن أسموب العقاب لتعديل سموك الكذب 

  عند الطفل. بالخطأتشجيع االعتراف 

 .توفير القصص والكتب التي تؤكد عمى الممارسة الصادقة 

  والخيال.مساعدة الطفل عمى التفريق بين الحقيقة 

 .عدم التفرقة في معاممة األطفال 

  (499-499: 4777السخرية من سموك الطفل. ) مختار، البعد عن التحقير و 

   Aggressionالعدوانية:9 

إلى إلحاق األذى باآلخرين أو بالذات، ويعبر العدوان عند األطفال عن ىي السموك الذي ييدف      

اضطراب سموكي قد يكون خفيا وقد يأخذ أشكاال مثل: عدم الطاعة، أو المشاجرة ومشكمة العدوانية من 
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)زكي،  .سنوات( 3-1دى الطفل في عمر )المشكالت التي تتطور وتستمر لدى الطفل حيث أنيا تظير ل

1000 :41)  

  :العدواني السموك مظاىر1.9 

 :التالية الرئيسية األشكال العدوان يأخذ

   :الجسدي العدوان1.1.9 

 يتم.العض الشعر شد الضرب، مثل اآلخرين، نحو أو الذات نحو الموجو المؤذي الجسدي سموك ىو     

 العدوان من النوع ىذا ويمر المتنوعة، اليجومية الصيغ من وغيرىا العض أو الضرب بصورة عنو التعبير

طالقو   قدميو ضرب إلى يبدأ فقد المراحل، من عدد عبر  األشخاص رفس إلى يعمد ثم أوال صراخو ا 

  .ضربيا أو عضيا يعمد ثم واألشياء

   :المفظي العدوان2.1.9 

 والسخرية والشتم والتيديد الغضب، فقراي الذي الكالم حدود عند ويقف اآلخرين أو الذات نحو موجو     

شاعتياو   المكروه الشخص عن السيئة األخبار ونقل واالستخفاف الالذعة، والتعابير باأللقاب بزوالتنا  بين ا 

 .الناس

 الرمزي:  العدوان3.1.9 

 العدوان يأخذ وقد .ليم ىانةاال توجيو أو اآلخرين األفراد احتقار عن لفظية غير بطرق التعبير ويشمل   

 :وىما شكمين

 .اآلخرين اعتداءات ردع إلى تيدف التي المؤذية األفعال ويشمل  :االجتماعي العدوان - أ

 اآلخرين. يظمم أو نفسو اإلنسان بيا تظل التي المؤذية األفعال ويشمل ي:الالاجتماع العدوان - ب

 (51-50: 1997 الخميدي،)
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 :العدوانية لدى الطفل أسباب2.9 

  صارمة تحد من حرية الطفل.الرغبة في التخمص من السمطة نتيجة وضع قيود 

  والحرمان واإلحباط باإلخفاقالشعور. 

 .التدليل والحماية الزائدة 

  أخرالغيرة وتفضيل طفل. 

 (100: 1003،بانيالشعور بعدم األمان النفسي والنقص.) الشي 

 كيف نقي الطفل من العدوانية:3.9 

 .تدريب الطفل عمى مواجية المواقف 

 .تنمية ثقة الطفل بنفسو 

 .االبتعاد عن العقاب البدني كأسموب تأديبي 

 .تعزيز وتشجيع السموك الالعدواني لدى الطفل 

 (91-93: 4777) مختار، زل تثير في نفسو االعتزاز والفخر.توفير بيئة  صالحة في المن 

 خالصة:

الدراسة أصبحت الحاجة لتحديد ىذه المشكالت العمرية التي تناولتيا الباحثة في  نظرا ألىمية المرحمة

بو ففي ىذه المرحمة العمرية يكون الطفل شديد التأثر بالمتغيرات المحيطة ضرورية في الوقت الحاضر، 

كقمق االنفصال أثناء ابتعاده عن األم غالبا أو الشخص الذي  التي تصيبووتعتبر المشكالت السموكية 

المشكالت التي تم ذكرىا سابقا فيي سموكات يقوم بيا الطفل ليعبر يمثل لو مصدر األمن، وغيرىا من 

 وذلك لتعمقو الشديد بيم. اآلخرينعن قمقو الشديد ورفضو االبتعاد عن أمو أو األشخاص 
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 تمهيد:

في حياتو خاصة السنوات  اإلنسانالمراحل التي يمر بيا  أىممرحمة الطفولة من  أنمما ال شك فيو      

كان الطفل ينشا في حضن  إذمن عمره، فتربية الطفل سابقا كانت تعتمد عمى تدريب غير مقصود  األولى

معاىد خاصة بالصغار  87في القرن أسستبحيث  األمرفي ىذا  التأملوقد اخذ بعض المفكرين  أمو.

 (956 8858، )الحصري.88ازداد عددىا في القرن و 

أنشأ  حيث األطفال لرياض أبا يعتبر وىو ألماني مربي أول 8741-8611 فروبل فريديريتش      

الروضة  تسمية في إليو الفضل ويرجع األطفال مدارس آخرون مربون وأنشأ  ألمانيا في روضة األطفال

 الطفل روضة أي "Kindergerten" : قائال عالية ربوة عمى صيحة منو ندت عندما )األطفال )بحديقة

 من حرمت قد طفولتو وكانت والمرح واالستمتاع المعب في فكر عندما بو ألمت حيرة عن يعبر بذلك وكان

 يقبمون التي األنشطة من شتى بأنواع الصغار ليستمتع الحديقة ىذه في األطفال يسعد أن فأراد ىذا كل

 (9811 1997الشويخات، عمييا تمقائيا.)

العالم بستيا لونسي  مقدو  ،(8755)في أمريكا و ( 8787)مدارس األطفال في انجمترا كما ظيرت      

اعتمدىا في نظريتو التربوية و كان قد تأثر بأفكار روسو و ولة عمى إنشاء أماكن تتكفل بالطف 8757عام 

 مركز الحتضان اليتامى المحرومين من الوسط العائمي. فانشأ

المسممين فقد جاء التكفل عندىم بالطفولة عن طريق المدارس القرآنية التي كانت عند العرب و  أما     

رعاية الطفولة  إليياالمؤسسة الوحيدة التي استند المسممون  القرآنيةتابعة لممساجد، لم تكن تمك المدارس 

كان الذكور تكوين مسمم حقيقي، و  إلى تتمثل في الكتاتيب التي تيدف أخرىبل ظيرت ىناك مؤسسة 

الكتاتيب بنظام تربوي  امتازت. و يشكمون اغمب المتداولين عمى ىذه المؤسسات يدخمونيا في سن الرابعة
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، مصمح) .المكافآتنظام لحفظ والتكرار و اى تعتمد عمطريقة تمقين الدروس و ت و يحتوى عمى تنظيم الوق

1990 912 ) 

 :تعريف الروضةـ 1

الموضع الذي يجتمع فيو  ىين فعل روض، وىي تعنى األرض ذات الخضرة و م كممة مشتقة  لغة: 1ـ1

"كأن الذين امنوا ل اهلل تعالى روضات، قابستان جميل، جمع روض ورياض و  أوىي الحديقة الماء، و 

 84عمموا الصالحات، فيي في روضة يحبرون".سورة الروم ، اآلية و 

مساعدتيم عمى و  األطفالالمقصود منيا تفتح   Kundergortemألمانيةىي كممة   اصطالحا: 2ـ1

( 5-2تعميميم بين السنة )و  األطفالالتربية من جميع الجوانب الفيزيولوجية، السيكولوجية، تيتم بتربية 

 النشاط.عمى نمو مختمف ممكاتو وتجعل الطفل يحب عممو ويشعر بمتعة العمل و  أيضاتساعد و 

ىي مرحمة تييئ تربوي المالئم لنمو طفل متكامل و الروضة ىي مؤسسة تربوية تعنى بتوفير المناخ ال   

الميارات من خالل ىذه المؤسسة بالمبادئ و  ذلك عن طريق تزويدهل لدخول مرحمة التعميم الرسمي، و الطف

اجتماعيا لالنتقال من مرحمة عميم النظامي، كما تييئو نفسيا و التي تكون لديو االستعداد لمت األساسية

 (918 1990، مصمح.) اآلخرينرحمة التفاعل مع م إلىاالعتماد عمى الذات 

 تعريف مربية الروضة:ـ 2

 وتعمل مباشرة بصفة تعميمية خدمات تقدم والتي األطفال رياض في العاممة المرأة ىي األطفال مربية     

 من ليا المرحمة ىذه في منظما تربويا تأىيال مؤىمة تكون التي والتعميم، التربية مديرية ضمن رسمية بعقود

 تتعامل أن يتمكن حتى المختمفة واىتمامو واحتياجاتو وخصائصو النفس عمم بأصول المعرفة من المرحمة

 والمقدرة والحنان الصبر لدييا يتوافر وأن السميمة الوجية األطفال توجو أن ويمكنيا العمرية المرحمة مع

 (982 الفتاح ) عبد.مداركيم حسب األطفال معاممة عمى
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 همية الروضة في حياة الطفل:أـ 3

 مراحل من يتموىا لما قبمية مرحمة فيي ولذلك الجنين لمرحمة وامتداد تكممة فيي الحياة مستيل ىي .8

 حياة عميو ترتكز الذي األساس تكون ذلك عمى وبناء وبدايتيا، المراحل ىذه أولى ىي باألحرى أو النمو

 .كيال يصير أن إلى الميد من الفرد

 فمرحمة وتطور الميارات، لمتعمم والقابمية المرونة فترة أنيا بمعنى الحساسة، الفترات من فترة ىي .1

 .األكبر العقمي والنمو األكبر النشاط فترة الطفولة

 في سن مبكرة. أموتسمح لمطفل باالنفصال عن . 2

 صغار. األصدقاءتماعية من خالل مخالطة المربية و كتشاف الطفل لمحياة االج. ا3

 بسرعة مع الجو الدراسي. فيتأقممالمدرسة االبتدائية   إلىسيولة انتقال الطفل . 4

 التي تقوم بيا. األنشطةوالبرامج و  األلعابمياراتو من خالل طوير ذكاء الطفل و ت تعمل عمى .5

 روضة:أهداف ال -3

سنوات( ألن ىذه المؤسسة تعمل  4الى 2تحتضن روضة األطفال في فترة حساسة من حياتيم)ما بين  

عمى تقديم برامج تكميمية لمطفل، حيث تعمل عمى تطوير ما تحصل عميو داخل أسرتو، من أجل ىذا 

 تحقيق األىداف المنشودة التالية9 إلى  تسعى

وتنمية االستقاللية لمقبول والرفض،  في جو مالئم، واآلخرينتنمية الشعور بالثقة لدى الطفل  -

 إشعارهوالذىاب والعودة مع تعويده وجود وقت ال يستطيع أن يفعل فيو كل ما يريده، مع تجنب 

 بالخجل.

تي يستطيع بواسطتيا أن يكتشف بيئتو ومحيطو بحيث يقوم بعدة تجارب ناسبة التوفير المواد الم -

 .إثارتوتجمب انتباىو وتعمل عمى 
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يكون لو دور في  إذمن خالل مشاركتو زمالئو نشاطيم،  اآلخرينأن تنمي لمطفل رغبة العيش مع  -

ازدياد ثروتو المغوية  إلى باإلضافةكل نشاط، فيقبل فكرة التعاون،والمشاركة ويبتعد عن األنانية، 

 عن حاجاتو ورغباتو وتوضيح أفكاره وحل مشاكميم. اإلفصاحالتي تساعده عمى 

عديدة يتعمم منيا كيف يعين أن ينمى الطفل تقديره لذاتو، فالروضة تقوم بتزويد الطفل طرق  -

 بنفسو. باألعمالنفسو، تشجعو عمى القيام 

ألنو يمتمك أحاسيس قوية تجعمو بحاجة ألن يعبر تنمية قدرة  تعبير الطفل عن أحاسيسو وشعوره  -

عنيا، وفي نفس الوقت السيطرة عمييا، ىذا عن طريق المربية التي عمييا أن تكتسب ثقتو 

 عما يشعر بو، وما يصادفو من عقبات ومشاكل. اإلفصاحليستطيع 

ثراءلمطفل  اإلبداعيةتنمية الروح  -  عالمو العقمي. وا 

الروضة من أصعب ما  إلىيعتبر االنتقال من البيت  إذاالجتماعي9  التطيفتساعد الطفل عمى  -

يمر بو الطفل في حياتو. فالروضة تكمل األسرة من خالل غرسيا لعادات اجتماعية مقبولة 

غيرىا دات مرغوب فييا كاحترام الغير، و تثبيت عا إلى باإلضافةبتوفير فرص التفاعل مع زمالئو، 

 من العادات.

وانتباىو، وتنمية قدرتو عمى التعبير سواء كانت قدرة لغوية أو  إدراكوقمية بتطوير تنمية القوى الع -

9  1115)زعيمي،تنمية االتجاه العاطفي لذي الطفل. إلى إضافةبالرسم أو بالموسيقى أو التمثيل 

88) 

  :الروضةحاجات طفل  -5 

عقمية ومنيا حاجات نفسية و ة( حاجات عضوية ) جسمي منيا أساسيةلديو حاجات و  يولد الطفل     

شباعو   ىذه الحاجات ضروري لمطفل حتى يكون سوي الشخصية خاليا من المشاكل النفسية.  ا 
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ىذا الشعور يعد من رغباتو يولد لديو شعورا بالقمق و عدم تحقيق حاجاتو و  إشباعالطفل في  فإخفاق     

نفسية اللوجية و و طفل الروضة الفيزيحاجات  أىمليذا يمكن تحديد و  القمق في حياة الطفل. أنواعاشد 

 يمي9 العقمية كماو 

 حاجات بيولوجية:  8.4

لكي  إشباعيا إلىيحتاج يعيش بدونيا و  أنالتي ال يمكن لمفرد  األساسيةو  األوليةتدعى بالحاجات و      

المواد الضرورية التي نمو فالغذاء يمد الجسم بالطاقة و الغذاء لكي ي إلىتستمر حياتو. فالطفل بحاجة 

، فالغذاء في مرحمة أخرى  إلىكميتو تختمف من مرحمة عمرية الطفل. لذا نوعية الغذاء و  إلييايحتاج 

 الرضاعة يختمف عن غذاء الطفل في مرحمة ما قبل المدرسة .

، فيي تعد غذاء والدتو حتى يبمغ السنتين من عمرهالتي تقدم لمطفل من  األغذية أفضلفالرضاعة من 

جاتو النفسية تشبع حاوالحب و  باألمنتوفر لديو الشعور وحنانيا ودفئيا و  أمونفسي لمطفل تشعره بحب 

 .أموبين الرابطة بينو و 

الطفل العادات الضحية  إكساببالنسبة لمغذاء في مرحمة ما قبل المدرسة، فمن الضروري  أما      

ففي سن ما قبل المدرسة من الضروري ان يكتسب النظام. و  الصحيحة والنظافة و االعتماد عمى النفس

 إلىىذا يشبع لديو الحاجة و  أموالطفل العادات الصحيحة في طرق تناول الطعام بشكل مستقل عن 

 (51-958 1181.)بيسيسيني، الشعور بالثقةاالستقاللية و 

 النفسي.ناحية النمو الجسمي و ى الطفل من النوم حاجة ىامة و ضرورية لد إلىكما تعد الحاجة       

سابقة فيي تسيم في نموه الجسمي والعقمي واالنفعالي عن الحاجات ال أىميةالمعب  إلىال تقل الحاجة و 

 واسواستخدام حاالستطالع واالكتشاف و  إلىحاجتو  إشباعالمعرفي ، كما يسيم في و االجتماعي و 

 الستكشاف البيئة المحيطة.
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ء الجماعي في حياة الطفل فيو يساىم في بنا أوالمعب الفردي  دورو  أىميةالعمماء عمى  أكدو       

9 1181معيم.)بيسيسيني، تواصلالو  اآلخرينالقدرة عمى التعاون مع شخصيتو وتعويده عمى المشاركة و 

58-51) 

 االنتماء:  إلى الحاجة 1.4

تعترف و  إليياينتمي  أسرة إلىفيو بحاجة  الوالدين لينمو نموا سميما إلىالطفل بحاجة ماسة  إن     

عمى  األسرةالحاجات التي تحرص  أىماالنتماء من  إلىيحظى باىتمام من حولو، فالحاجة بوجوده و 

يسمكيا الطفل منذ صغره و حتى بقية  أنلدى الطفل لما يترتب عمييا من سموكيات مرغوبة يجب  إشباعيا

دتو من خالل تفاعمو مع الوالدين و مع زيادة عمره منذ وال أسرتو إلىمراحل عمره فالطفل يشعر باالنتماء 

الجيران ثم تتوسع دائرة معارفو  أطفالبالمعب مع  يبدأفي محيطو و  آخرين أشخاصيتعامل الطفل مع 

الفرصة لمعمل  إتاحةمن الضروري و  ،األسرةالجماعة اكبر من  إلىعند ذىابو لمروضة يشعر بانتمائو 

 لدى الطفل يولدفقدان شعور باالنتماء  أماالمشاركة معيم، والتعاون و  األقرانعمى التواصل االيجابي مع 

وجوده و ذلك بالسؤال عنو بشكل  بأىميةالطفل  إشعارفعمى الوالدين والمربية العدوانية، السمبية و و  األنانية

 (952 1181دائم و احساسو بقيمتو و مكانتو.) بيبيسيني ،

 :الطمأنينة إلىالحاجة 2.4

 إلىالغرباء  إزاءالطفل يشعر بالخوف و القمق في مرحمة الطفولة المبكرة و يتدرج من الخوف  إن      

بسبب قمق  األسرةداخل  الطمأنينةو  باألمانفقدان الشعور ، و األخرىقمق االنفصال و المخاوف المرضية 

، لذلك نراه يمجا في البيئة التي يوجد فييا الطمأنينةو الشعور باالستقرار  إلىخوفو ، فيو بحاجة الطفل و 

واالىتمام بو لكي فمنن الميم رعاية الطفل  باألمان. لكي يكون قرب والديو حتى يشعر أمو حضن إلى

ليكون قادرا عمى استكشاف البيئة المحيطة  باألمانشعر وي مصدر تيديد أياتجاه  األمنيشعر بالحماية و 
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تخويفو  أن إالاالستقرار في حياتو  إلىيصبح الطفل  األسرةعوامل ضمن ما لم تتوافر ىذه ال، و بطمأنينة

 (933 8883،العمي عبد ) الخوف وعدم استقرار عواطفو.لمقمق و  يعرضو األقران أو األسرةمن 

 العاطفي: األمن إلىالحاجة  3.4

وىو يجعل الطفل يثق بنفسو  باألمنالشعور  إلىتكمن حاجات النمو االنفعالي لمطفل في الحاجة      

 إلىالحاجة و  الكبار.تفكير ىو عالقاتو مع ا الشعور عمى االنطالق في لعبو و يساعده ىذوبمن حولو و 

غير  بأنوالعكس من ذلك شعور الطفل مرغوب، و  بأنوالطفل  إحساسالتي تتمثل في العطف و الحب و 

 أسرة، ليذا فان إحساس الطفل باألمن يكون في تعايشو ضمن االنكماشاالنعزال و  إلىمرغوب يقود الطفل 

 متحابة مترابطة.

النفسي في الطفولة المبكرة  األمنو الجو العائمي السعيد ىو الذي يخمق شعور بالحب الحياة األسرية و  إن

يؤثر عمى صحتو النفسية جاىات شخصية تعوق النمو العقمي والنفسي واالجتماعي السميم و تنمو فيو ات

الحنان من قبل والديو المذان يشعرانو ستقبل، ففقدان الطفل ليذا الحب و ووجود االضطرابات لديو في الم

ذا ىتنمو شخصيتو المضطربة و و بالبيئة المحيطة ، و  باآلخرينفقدان الثقة  إلىالعاطفي يؤدي  باألمن

 (56-55 11819بيسيسيني،االجتماعي.)النفسي و ي و العقميؤثر بدوره عمى نموه الجسمي و 

 :مهام المربية داخل الروضةـ 6

 ما تمنحو لمطفل من حب و حنان و دفئ وعاطفة. أساسو ذلك عمى  األمتقوم بدور  8

سالمة  الجسمي و العوامل التي تؤثر عمى تقوم بدر حكيمة و ىذا يتطمب منيا معرفة خصائص النمو 1

 صحتيم.

 بأسراالجتماعية المحيطة  بالظروفذلك يتضمن معرفتيا تقوم بدور الحاضنة االجتماعية، و  أن 2

 عمة مواجية متطمبات الحياة. األسرةمدى قدرة و  األطفال
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طرق  أحسنو  األطفالالعوامل التي تؤثر في سموك عمم بخصائص الطفولة و  ىعم مؤىمة و تكون أن 3

 حل مشكالتيم.توجيييم و 

تيتم برعاية  أنالنشاط اليومي في دار الحضانة و  تكون مسؤولة عن تخطيط مختمف جوانب أن 4

 ىذا النشاط. ألداءالحاجات المناسبة و  األدواتتجييز و  األطفال

وفق  إرشادهمحاولة تعطي كل طفل ما يستحق من عناية و ف األطفاللفروق فردية بين  مراعاتيا 5

قريبة منو في ة بحيث تكون ىذا يتطمب منيا معرفة كل فرد معرفة جيدو  ،احتياجاتو كفرد ينمو ويتطور

 مورأذلك لتيسير في دار الحضانة سواء كان وحده وضمن مجموعة و  التواجد معوجميع مواقف نشاطو و 

 (867-9866 1115،و شمبي تربيتو.) قنديلرعايتو و 

 : بالمربية الطفل عالقة -7

 ذات أدوار ليا إن بل لؤلطفالالمعمومات  وتمقين التدريس عمى يقتصر ال الروضة معممة دور إن     

 مرة ألول ومنازليم أمياتيم تركوا أطفال مع التعامل حيث من لالم بديمة فيي متعددة وخصائص وجوه

 :يمي فيما تتمثل ميمتيا فان لذا مألوف غير ومحيط جديدة بيئة في أنفسيم ووجدوا

 .الروضة جو مع التكيف عمى ومساعدتيم األطفال استقبال -8

 . الئق غير بمظير لمروضة جاء إذا الطفل بمظير العناية -1

 .بنفسو الذىاب يتعود حتى لمحمام الطفل اصطحاب -2

  .وحنان ورحمة وتعاطف بحب األطفال مع التعامل -3

 .والتحمل بالصبر التحمي -4

  (9815 1114) اليتيم،.آخر عمى طفل وتفضيل وعدم األطفال بين التعامل في المساواة -5
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 عالقة المربية بأولياء الطفل: -8

 المعممة ىذه وتكون الدراسي اليوم لطوال األطفال مع تقضي واحدة معممة روضة صف لكل عادة     

 بين وتواصل تفاىم ىنا يكون أن الضروري من وليذا ضعفو نقاط وعمى الطفل قدرات اكتشاف عمى قادرة

 .المعممة وىذه األىل

 أو قرابة صمة بيم تربطيم ال الذين األطفال من غيرىم مع أبنائيم يتصرف كيف يعرفون األىل     

 لكن العمر نفس من اآلخرين األطفال إلى قياسا القدرات من الطفل لدى ما يجيمون أنيم كما الجوار

 . نشاطاتيم وتقييم األطفال بين التمييز عمى قادرة وتكون ذلك تعرف المعممة

 المنزل من اكتسبو التي الخبرات ينقل كما المنزل إلى معو وينقميا الروضة من خيرات يكسب الطفل     

 عن باألسرة المعممة اتصال يتم أن ويمكن، والمعمم األىل بين التعاون ضرورة ىنا ومن الروضة عمى

 (851-9847 1116ناصر، ).معيم تعقدىا التي والمقاءات اآلباء إلى ترسميا التي التقارير طرق

  :لآلباء المعلمة تقارير1.8

 ألن الروضات في أحواليم عمى والوقوف أبنائيم بتربية أنفسيم يشغموا أن من اآلباء إلى أحب ليس   

 التي اآلباء إلى الروضات ترسميا التي التقارير وتعتبر المنزل في األسرة لميمة مكممة ميمتيا معممة

 أىم ومن المختمفة األنشطة في سيرتيم عن رضاىن ومبمغ األطفال عن المعممات آراء طياتيا في تحمل

 . والمنزل الروضة بين العالقة تدعيم وسائل

 النواحي عمى أيضا تشمل أن بل األطفال في السمبية النواحي عمى التقارير تشمل أن ينبغي وال    

 عن سارة أبناء تحمل التي المجتمعة فالتقارير الروضة مع الرأي تبادل عمى اآلباء يشجع بما االيجابية

 في والرغبة معيا التقارير بتمقي والترحيب الروضة مع التعاون حب اآلباء في تغرس أن شأنيا من األبناء

 .الروضة لزيارة توجو التي لمدعوات االستجابات
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 :واآلباء المعلمة بين اللقاءات أهمية2.8

 الوعي ونقص آبائيم وبين بينيم القائمة العالقة نوع في يمكن الطفل لدى نمولكا مشاكل من كثيرا     

 لقاءات بعقد مطالبة بذلك والمعممة المراحل من مرحمة كل في النمو بمطالب اآلباء بعض لدى النفسي

 النمو جوانب في مشكالتيم مع التعامل في أبنائيم احتياجات توضيح إلى تيدف التي واألميات لآلباء

 حول والروضة البيت بين التعاون إليجاد المناسبة الصيغ إحدى والمعممات اآلباء بين والمقاءات المتعددة،

 .عام بوجو حياتيم وصعوبات األنشطة في صعوباتيم ولمواجية األطفال لنمو السبل أفضل

 لحل الالزمة التعديالت إحداث يمكن بالمنزل المعممات واتصال بالروضة اآلباء اتصال طريق فعن     

 .آلخر آن من تطرأ التي البسيطة الصعوبات

9 1116ناصر، ).األطفال وأغاني فيو، يسكن الذي الشارع اسم ميالده، تاريخ تعمم عمى مساعدتو  -

847-851) 

 مساعدة في اليومية المياه خبرات استخدام القصص بعض وذكر .81رقم حتى العد عمى مساعدتو  -

 السوق، من حاجاتك عمى العثور عمى المساعدة منو طمب مثل واألماكن شياءؤلل وعيو تنمية عمى الطفل

 .والشكل المون الحجم، حسب األشياء تصنيف منو طمب أو

 بدال الطفل خبرات تنمية في تسيم التي التمفزيون برنامج اختيار وحاول النوم قبل ما قصص استخدام  -

 .لموقت والمضيعة المممة المكررة البرامج من

 .المالحظة قوة وتنمية البرامج اختيار أسموب في والتأثير طفمك مع التعميمية البرامج مشاىدة  -

 .شاىدتيا التي المسمسالت تمثيل عمى الطفل تشجيع  -

 عالقة ليا التي الحديقة أو الحقل إلى أو المكتبة إلى المرحمة ىذه في الطفل اىتمامات متابعة  - 

 .بالموضوع
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 يمكن والتي الكروت تذكر لعبة مثل مثيرة بل ممتعة فقط تكون ال والتي الميالد عيد ألعاب اختيار  -

 (851-9847 1116) ناصر،.متشابية أزواجا يجد أن لمطفل

 

 :خالصة

تعتبر الروضة أىم مؤسسة في تكوين شخصية الطفل لما ليا من تأثير عمى مراحل نموه األولى، فحياة 

دور في جعل الطفل ينخرط في عالقات  والمربية الطفل ال ترتبط كميا باألسرة وحدىا ليذا نجد أن لمروضة

 غيرىا.تعمل عمى تنمية قدراتو العقمية والنفسية والحركية و  إذاجتماعية، 
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 تمهيد :

أنماط التعمق بعدما تطرقنا في الجزء األول إلى مختمف الجوانب النظرية، والتي تم فييا توضيح ماىية     

الميداني، والذي ، سنتطرق اآلن إلى الجزء الثاني من البحث المتمثل في الجانب السموكية  والمشكالت

األول أىم الخطوات المنيجية وطريقة العمل التي اتبعت في إعداد أدوات البحث، واختيار  ويضم في فصم

العينة وجمع المعمومات وتحديد الوسائل اإلحصائية المطبقة في تحميل البيانات والمعطيات والنتائج، وغير 

 الميدانية. ذلك من اإلجراءات العممية الضرورية إلنجاز الدراسة 

  أوال :الدراسة االستطالعية:

قامت الباحثة بالدراسة االستطالعية باعتبارىا خطوة أساسية في  أهداف الدراسة االستطالعية:-1

 البحث، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من األىداف وىي كاآلتي:

 التعرف عمى ميدان الدراسة األساسية.- أ/

 ومترية ألدوات القياس.من صالحية الخصائص السيك التحقق -ب/

 وات البحث قصد تفادي الصعوبات المحتممة عند التطبيقدج/ التجريب األولي أل

 :المجال الجغرافي والزمني لمدراسة االستطالعية-2

 المجال الجغرافي:1.2

( سنوات وذلك من خالل 5-3عمى أطفال الروضة  تتراوح أعمارىم ما بين) ستطالعيةاال اشتممت الدراسة

 .غار، روضة ريماس( بوالية مستغانمروضتين)عالم األطفال الص

 :المجال الزمني -

  12/03/2018إلى  11االستطالعية من  دامت الدراسة

 ومواصفات:االستطالعية الدراسة  عينة .3.1
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يتوزعن عمى  ،بطريقة عشوائية يارىنأختتم  مربيات 10قواميا  عينة عمى االستطالعية الدراسة إجراء تم

ل االجدو موضح في كما ىو والخبرة المينية، ين، مع العمم أنين يخمفن في السن والحالة االجتماعية روضت

 : التالي

 (: توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الروضة2الجدول رقم ) 

 المجموع الكمي ريماسروضة  خنافس الصغارروضة ال الروضة 

 10 5 5 العدد

 %100 %50 %50 %النسبة المئوية 

 .الروضتين في متساويا كان المربيات عدد ( أن02) الجدول رقم من نالحظ

 
 (: توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الروضة01شكل رقم )

 

 

 

 .الستطالعية حسب السنتوزيع عينة الدراسة ا :(3الجدول رقم )
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 المجموع فوق فما 26 25-22 السن    

 10 6 4 العدد    

 % 100 %60 %40 النسبة المئوية ٪

 

 تتراوح أعمارىم  أفراد الدراسة االستطالعية غالبيةأن ( والمخطط أدناه 03رقم )يتضح من الجدول 

عدد المربيات المواتي  تتراوح  قابلت %40% ، فيما نجد نسبة 60فمافوق أي بنسبة  26من 

 سنة. 25-22أعمارىم ما بين 

 
 .االستطالعية حسب السننة الدراسة (:مخطط توزيع عي02شكل رقم )

 

 :االستطالعية لمبحث حسب متغير الحالة االجتماعيةيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة 

 .حالة االجتماعية(: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب ال04جدول رقم)

 المجموع غير متزوجة متزوجة الحالة االجتماعية

 10 07 03 العدد

 % 100 %70 %30 %النسبة المئوية 
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%( 30المتزوجات بنسبة 03) عينة الدراسة االستطالعية ( أن عدد المربيات04يتضح من الجدول رقم)  

مربيات أي بنسبة  4قدره  %( بفارق70بنسبة  اتمربي 07) الغير متزوجات تأقل من عدد المربيا

 يوضحو المخطط التالي:من مجموع أفراد عينة الدراسة ككل، ىذا ما %( 40)

 
 .لحالة االجتماعيةينة الدراسة االستطالعية حسب التوزيع ع مخطط (:03شكل رقم )

 

 :األقدمية عية لمبحث حسبيمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطال

 .األقدمية راسة االستطالعية حسبيوضح توزيع عينة الد (:05رقم)جدول    

   

 األقدمية

 

 سنوات04الى 01من

 

 سنوات فما فوق 04من 

 

 توجد خبرةال 

 

 المجموع

العدد   03 05 02 10 

%30 النسبة المئوية%  50%  20%  100% 
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المربيات  عدد بمغ حيث األقدمية متغير حسب موزعين العينة أفراد ( أن05) الجدول رقم خالل من يتضح

 04من)  سنيم يتراوح والذين ،%30ب قدرت مئوية بنسبة (03)( سنوات4الى1)نم سنيم المواتي تتراوح

% 20 مئوية بنسبة (02)ال توجد لدييم خبرة( ) نوالذي %50قدرت مئوية ( بنسبة05سنوات فما فوق()

 :التالي الشكل يوضحو ما وىذا

 
 .األقدمية راسة االستطالعية حسبلتوزيع عينة الدمخطط (: 04شكل رقم )

 

 الدراسة االستطالعية: أدوات. 2 

 الدراسة في كل من استيان: أداتاتمثمت 

 أنماط التعمق لدى أطفال الروضة. 

 مشاكل السموكية ألطفال الروضةال 

 استبيان أنماط التعمق ألطفال الروضة:. 2.1

( 2013دراسة)ىند عبد الرسول،  ،(2010دراسة )لوشحي فريدة،: عد االطالع عمى الدراسات السابقةب

 عثذرتاب تن دراسة)(، 2001(، دراسة)بروس دنكان بيري،2012دراسة)سداد جواد التميمي،

م أنماط التعمق لألطفال تقداستبيان لتعمق، قامت الباحثة ببناء لتي تناولت أنماط اا(، 2009،الغني
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قامت الباحثة  ىذا  وألجل لالستخدام في الدراسة األساسية،صالحيتو  لممربية بغية التحقق من 

عمى عينة الدراسة االستطالعية في الفترة من التحقق من خصائصو السيكومترية من خالل تمريره ب

  .03/2018/ 12الى 11

 

 الخصائص السيكومترية:. 5

قامت الباحثة بتمرير مجموعة من نسخ المقياس عمى مجموعة من المحكمين  صذق انًحكًٍٛ:.2.5

حدى( من أساتذة عمم النفس 06)  المربيات ذات الخبرة الميدانية الطويمة. وا 

 :أْذاف صذق انًحكًٍٛ.1.5
 التحقق من مدى مناسبة العبارات ومناسبتيا لممستوى النيائي ألفراد العينة. -

 .إليوالذي تنتمي  مدى مناسبة الفقرات لممجال -

 مدى مناسبة التعميمة ألفراد العينة. -

 مدى مناسبة البدائل لمعبارات. -

 مالئمة وكفاية الفقرات لكل بعد.مدى  -

 التالي:( 06)في الجدول  وضحىو مكما  االعتبار،ن مالحظات تم أخذىا بعين و قدم المحكم 

 قبل وبعد التعديلاستبيان أنماط التعمق  عبارات( :06الجدول رقم )

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل

  يرفض التعامل أو المعب أو االعتماد عمى

 في الروضة. اآلخرين

 .ال ينخرط الطفل مع زمالئو في المعب بسرعة 

  تالحظين وجود تناقض في سموك الطفل اتجاه

  اآلخرينفض الطفل التعامل مع ير 

 

  ال يندمج الطفل مع زمالئو في المعب

 بسرعة.
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 أمو.

  ينسجم الطفل في المعب مع أطفال الروضة

 بسيولة.

 ييدأ الطفل عند مالمستو أو اقترابو منك 

 يبكي الطفل عند خروج األم من الروضة بدونو 

  يوجد تناقض في سموك الطفل اتجاه

 أمو.

  ينخرط الطفل في المعب مع أطفال

 الروضة بسيولة

 .ييدأ الطفل عند اقتراب المربية منو 

  يبكي الطفل عندما تتركو األم داخل

 الروضة

 

ضافة أخرى مع  ، وىذا ماىو ترتيب العبارات داخل المقياس إعادةعمما بأنو تم حذف بعض العبارات وا 

 : التالي  مبين في الجدول

 العبارات المحذوفة والمدرجة بعد التحكيم الستبيان أنماط التعمق( : 07الجدول رقم )

 رقم

 بندال

 رقم العبارات التي حذفت

 البند

 إضافتهاالعبارات التي تم 

 

03 

 

 

16 

 

 

يبدي الطفل ردة فعل عنيفة أثناء 

 .انفصالو عن أبيو عند دخولو الروضة

 

عالقتو معك ومع أقرانو داخل الروضة 

 جيدة.

03 

 

06 

 

17 

يبدو الطفل أكثر حيوية ونشاط  -

 .اآلخرينمع األطفال 

يرغب الطفل في بقاء أحد الوالدين  -

 معو داخل الروضة.

يقيم عالقات جيدة مع أقرانو داخل  -

 الروضة.
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ىذا  أصبحبعد تمرير استبيان أنماط التعمق عمى مجموعة من المحكمين، وأخذ مالحظاتيم بعين االعتبار 

 :االستبيان يتشكل من األبعاد والفقرات التالية

 

 

 

 .أطفال الروضةدى تعمق لفقرات استبيان أنماط ال أبعاد و (: توزيع08الجدول رقم)

 تنود                

 األتعاد

      

 ثنودال           

 

 الثنودمجموع 

 07 26-20-9-4-3-2-1 األمنالتعلق 

 06 23-11-9-8-7-5 التعلق المجتنة

 07 25-16-15-14-13-12-6 التعلق القلق

 07 27-24-22-21-19-18-17 التعلق منتظم

 
 ( 09الجدول رقم: )وكانت نتائج التحكيم كما هي  ،مدى وضوح التعميمات المقدمة ألفراد

 موضحة:
 

 التعميمات
 المحكمين  إجابة                           

 غير مناسبة               مناسبة                  
 النسبة% العدد النسبة% العدد
06 100% 00 00% 

 
 مدى مالئمة بدائل األجوبة لمفقرات: .4

 :األتينتائج التحكيم ك.1.4

 بدائل األجوبة لفقرات االستبيان أنماط التعمق  مالئمة: نتائج التحكيم عمى مدى (10رقم) الجدول
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 أحيانا -غالبا -دائما             

 المحكمين إجابة                

 غير مناسبة     مناسبة    

 %النسبة العدد %النسبة العدد

 06  100%  00   100% 

 

 عدد الفقرات في كل بعد: مدى مالئمة.2.4

بعض األساتذة المحكمين بالكفاية ومالئمة عدد الفقرات في كل بعد، أما  إقرار(: يوضح 11الجدول رقم)

 البعض األخر أقروا بعدم الكفاية ومالئمة عدد الفقرات في كل بعد.

 

 البعد        

 إجابة المحكمين                           

 غير كاف            كاف                 

 النسبة   العدد   النسبة   العدد  

 %50 03 %50 03  اآلمنالتعمق    

 %100     00 %100      06 التعمق المجتنب   

 %100    06 %100      00 التعمق القمق  

 %100     00 %100      06 التعمق المنتظم   

 

 صذق االتساق انذاخهٙ:  . 3

 حساب االتساق الداخمي بين الفقرات واألبعاد:

 اآلمرة والبعد األول ) التعمق حساب االتساق الداخمي بين الفق 
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 (:اآلمنمبعد األول) التعمق لاالتساق الداخمي (:12جدول رقم)

)التعمق اآلمن( والدرجة الكمية لو ولاالرتباط بين فقرات البعد األ يتضح من الجدول السابق أن معامل

(  0.56)انحرافيا المعياري ( و 1.90التي متوسطيا الحسابي ) 04ة  رقم لمفقر (0.13-) أدنىتتراوح بين 

 2ا متوسط حسابيو  0.05( وىي دالة عند مستوى 0.69)معامل ارتباطيا يساوي  05الفقرة رقم و 

 .0.78حرافيا المعياري وان

كحد أدنى لالرتباط بين الفقرة و البعد الذي تنتمي إليو فانو ( 0.20بما أن الباحثة حددت درجة القطع)و  

 ( التي معامل 20) الفقرة رقمو   (0.13-)التي معامل إرتباطيا سالب وضعيف  04تقرر حذف الفقرة رقم 

 انزلى

 انثُذ

 

 زجـــــــانفم

انًتٕسػ  انعُٛح

  ٙانحسات

Moyenne 

االَحزاف 

 انًعٛار٘

Ecart-

type 

يعايم 

 االرتثاغ

Corrélation 

de Pearson 

يستٕٖ 

 انذالنح

ٚثذ٘ انطفم ردج فعم أثُاء اَفصانّ  62

 عٍ ٔانذّٚ عُذ دخٕنّ انزٔظح

26 1.26 6.55 6.55 - 

ٚثذٔ انطفم أكثز حٕٛٚح َٔشاغ يع  61

 اٜخزٍٚ

26 1.16 6.51 6.55 - 

ٚظٓز انطفم سعادج كثٛزج نذٖ رؤٚتّ  65

 أحذ ٔانذّٚ عُذ خزٔجّ يٍ انزٔظح

26 1.56 6.55 6.36 - 

ٚكٌٕ انطفم عاللاخ يع األغفال  65

 تصٕرج غثٛعٛح اٜخزٍٚ

26 2.56 6.35 -0.13 - 

ال ُٚشعج انطفم عُذ تزن أيّ نّ داخم  63

 انزٔظح

26 2.56 6.55 6.55 6.63 

ُٚخزغ انطفم فٙ انهعة يع أغفال  20

 انزٔظح تسٕٓنح

26 1 6.55 6.25 - 

ٚشعز  انطفم تانزاحح ٔانطًأَُٛح نذٖ  65

 نعثّ يع سيالئّ داخم انزٔظح

26 1.26 6.35 6.35 - 
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 (.0.19ارتباطيا موجب ضعيف ) 

 )انتعهك انًجتُة(:(:  االتساق انذاخهٙ نهثعذ انثاَٙ 25جذٔل رلى )

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الثاني )التعمق المجتنب( والدرجة الكمية لو 

انحرافيا المعياري و  ( 1.90التي متوسطيا الحسابي ) 23لمفقرة  رقم  (0.28)أدنى قيمة تتراوح بين 

ومتوسط  0.01د مستوىوىي دالة عن(0.79) معامل ارتباطيا يساوي  08فقرة رقم أعمى قيمة لمو  (0.56)

 .(0.98) حرافيا المعياري( وان1.70حسابيا )

 ( االتساق انذاخهٙ ن25جذٔل رلى :):)هثعذ انثانث )انتعهك انمهك 

 

مستوى معامل االنحراف المتوسط  العينة الفقـــــــــــــراترقم 

 الرقم

 البند

المتوسط  العينة اتر ــــــــــــــــالفق                

 الحسابي

Moyenne 

االنحراف 

 المعياري

Ecart-

type 

 معامل االرتباط

Corrélation 

de Pearson 

مستوى 

 الداللة

 ٚظٓز انطفم عذو انشعٕر 63

 تاالرتٛاح نثمائّ لزٚثا يٍ انًزتٛح

26 2.26 6.52 

 

6.52 6.63 

 ٚظٓز انطفم عذو انشعٕر 65

تاالرتٛاح نثمائّ لزٚثا يع األغفال 

 اٜخزٍٚ داخم انزٔظح

26 2.56 

 

6.32 6.35 - 

ٚكٌٕ انطفم أكثز تعهما تانًزتٛح  65

  يٍ األو

26 2.56 6.55 6.55 6.62 

ٚٓذأ انطفم عُذ التزاب انًزتٛح  15

 يُّ

26 2.56 6.35 6.15 - 

عذو يثاالخ انطفم تأيّ نحظح  22

 دخٕنٓا انزٔظح

26 2.56 6.55 6.51 - 
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 الداللة االرتباط المعياري الحسابي البند

يرغب الطفل في بقاء أحد الوالدين معه  65

 داخل الروضة

10 1.80 0.91 0.78 - 

متوترا لمدة قصيرة لفراقه لألم يبقى  21

 األبو 

10 2 0.47 0.39 - 

ال يندمج الطفل مع زمالئه في المعب  25

 بسرعة 

10 1.90 0.73 0.48 - 

ال يشعر الطفل بالطمأنينة والراحة لدى  25

 أشخاص غرباء لمروضةدخول 

10 1.40 0.51 6.52 6.62 

المنزل لحظة  إلىيرغب الطفل بالعودة  23

 ترك أمه له داخل الروضة

10 

 

1.80 

 

0.91 6.55 6.62 

 6.63 6.51 0.69 1.60 10 يصعب تهدئته عند فراقه ألحد الوالدين 25

 6.62 6.52 6.55 1.26 26 يبكي عندما تتركه األم داخل الروضة 13

 

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الثالث )التعمق القمق( والدرجة الكمية لو 

( 0.47)انحرافيا المعياري ( و 2)التي متوسطيا الحسابي  12( لمفقرة  رقم0.39تتراوح بين أدنى قيمة )

متوسط حسابيا و  0.01ستوى ىي دالة عند م( و 0.88)معامل ارتباطيا يساوي  15مفقرة رقم وأعمى قيمة ل

 .(0.91)حرافيا المعياري( وان1.80)

 (االتساق انذاخهٙ 23جذٔل رلى :)هثعذ انزاتع)انتعهك انغٛز يُتظى(:ن 
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رقم 

 البند

المتوسط  العينة رات ــــــــــــــــــــــــالفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

جذٚذج يع ألزاَّ  ٚمٛى انطفم عاللاخ 17

 داخم انزٔظح

10 1.80 0.78 0.47 - 

ٚظٓز انطفم تعهما شذٚذا تأيّ ٔانتصالّ  18

 تٓا رغى ظٕٓر أعزاض انغعة اتجآْا

10 2.10 0.73 0.64 0.05 

 - 0.54 0.48 1.30 10 ٕٚجذ تُالط فٙ سهٕكّ اتجاِ أيّ 19

ٚٓزب انطفم يٍ انًٕالف انتٙ ٚتٕاجذ  21

 فٛٓا انغزتاء

10 1.60 0.84 0.30 - 

تظٓز عهٗ انطفم سهٕكٛاخ عُٛفح نذٖ  24

 تعايهّ يع ألزاَّ رغى حثّ نهعة يعٓى

10 1.70 0.67 0.50 - 

تُتاب انطفم َٕتاخ غعة عُذ عٕدج أيّ  22

 ألخذِ يٍ انزٔظح

10 1.10 0.31 0.28 - 

عاللح يع انغزتاء نكُّ ٚخشٗ  إلايحٚزٚذ  15

 االَفصال عٍ ٔانذّٚ

10 1.80 0.42 0.49 - 

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الرابع )التعمق الغير منتظم( والدرجة الكمية 

انحرافيا المعياري ( و 1.10)التي متوسطيا الحسابي  22رقم( لمفقرة 0.28لو تتراوح بين أدنى قيمة )

متوسط و  0.05( وىي دالة عند مستوى 0.64)معامل ارتباطيا يساوي 18فقرة رقم أعمى قيمة لم( و 0.31)

 (.0.73)حرافيا المعياري( و ان2.10)حسابيا 

 (: االتساق الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمي:16جدول رقم )

االنحراف  متوسط الحسابي األبعاد

 المعياري

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 - 0.49 1.80 10.90 اآلمنتعمق 
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 0.05 0.71 2.02 8.90 تعمق المجتنب

 0.01 0.89 3.59 12.60 تعمق القمق

 - 0.47 2.01 11.40 تعمق الغير منتظم

( 0.49يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى قيمة )

الذي  القمق( وأعمى قيمة لمبعد 1.80( وانحرافو المعياري )10.90الذي متوسطو الحسابي ) اآلمنلمتعمق 

انحرافيا ( و 12.60ومتوسط حسابيا ) 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.89معامل ارتباطو يساوي )

 (.3.59المعياري)

 :االتساق الداخمي ثبات 1.5

هو موضح في الجدول  معادلة ألفا لكرومباخ كماتم حساب معامل الثبات من خالل (: 17جدول رقم )

 :التالي

 كرومباخمعامل ألفا  عدد الفقرات

25 0.75 

ىو و  0.75فقرة مشكمة لمقياس أنماط التعمق (25)لثبات االتساق الداخمي  إنلجدول نالحظ من خالل ا

 ثبات اتساق موجب وقوي.
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 :المشكالت السموكية ألطفال الروضة استبيان .1

(، دراسة )كريمان محمد 2000دراسة )وسيم عمر محمد زكي، : بعد االطالع عمى الدراسات السابقة

التي تناولت أنماط (،2009،إسماعيل(، دراسة )ياسر يوسف 2010بدير(، دراسة )عبد الكريم بكار،

التعمق، قامت الباحثة ببناء مقياس مشكالت السموكية ألطفال الروضة يقدم لممربية بغية التحقق من 

خصائصيا السيكومترية وصالحيتو لالستخدام في الدراسة األساسية، قامت الباحثة بتمريره عمى عينة 

 .03/2018/ 12الى 11الدراسة االستطالعية في الفترة من 

 :التحقق من الصدق 1.1

قامت الباحثة بتمرير مجموعة من نسخ المقياس عمى مجموعة من  صدق المحكمين: 1.1.1

حدى المربيات ذات الخبرة الميدانية الطويمة.05المحكمين )  ( من أساتذة عمم النفس وا 

 قبل وبعد التعديلالمشكالت السموكية استبيان  :(11جدول رقم)

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل 

 .يشكو الصداع أو أي ألم مدعيا المرض 

  يتقمص القصص بعد سماعيا ويدعي حدوثيا

 لو.

 .يتيم زمالئو بتيم كاذبة 

 

 .يدعي المرض ويشكو من األلم 

 عيا ايتقمص بالفعل القصص بعد سم

 ويدعي حدوثيا لو بالفعل.

 .يتيم زمالئو بالكذب 
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 عد تحكيم الستبيان المشكالت السموكيةالعبارات المدرجة ب(: 19رقم )الجدول 

رقم 

 الفقرة

                         

 العبارات التي تم إضافتيا                          

08 

09 

14 

17 

26 

28 

36 

37 

 يبكي الطفل دون انقطاع حتى لحظة استرجاعو من طرف أحد الوالدين. -

 دخولو الروضة.يبكي الطفل لحظة  -

 تزعجو أبسط األشياء. -

 يتبول الإراديا خوفا من الذىاب إلى الحمام بمفرده. -

 يتيم المربية بالضرب كذبا. -

 يتمف ممتمكاتو مثل ) مالبسو، حقيبتو(. -

 يتعمد الصراخ داخل الحجرة. -

 يقوم بضرب نفسو. -
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 وصف أبعاد وفقرات األداة: 1.1

 موزعة عمى أبعاد وىي:فقرة  38اشتممت األداة عمى 

مقاييسو وكية ألطفال الروضة حسب أبعاده و توزيع فقرات استبيان مشكالت السم (:20الجدول رقم)

 الفرعية.

 فقرات                

 األبعاد

      

 الفقرات            

 

 مجموع الفقرات    

 07 7-6-5-4-3-2-1 قمق االنفصال 

 الخوف 

 

8-9-10-12-13-14-15-

16-17 

09 

-23-22-21-20-19-18-11 الكذب 

24-25-26 

10 

-33-32-31-30-29-28-27 العدوانية

34-35-36-37-38 

12 

(  فقرة عمى أنيا تقيس، وتم 26بعد استرجاع االستبيان تم األخذ باقتراحات المحكمين تم قبول )و 

ضافة )03تعديل )  ( فقرات عمة أنيا تقيس.09( فقرات وا 

 طريقة التصحيح: 1.1

 وقدرت المقدمة البدائل حسب العينة أفراد الستجابات ايجابية درجات بإعطاء التصحيح طريقة تمت

  :التالي الشكل عمى التصحيح وسمم األجوبة لبدائل المعطاة األوزان
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 (: أوزان بدائل األجوبة لفقرات استبيان مشكالت السموكية ألطفال الروضة.12الجدول)

 أحيانا       غالبا        دائما         

         03                 02         01 

 

 الخصائص السيكومترية لألداة:.3

 ( 130 : 2007 - معمرية، بشير( لقياسو وضع ما يقيس كان إذا صادقا االختبار يعتبر :الصدق -أ

الباحثة  متقا الصدق ولتقدير األداة في الثقة زيادة عمى داال ذلك كان كمما الصدق مؤشرات تعددت كمما

 .التالية الخطوات بإجراء

 أوال:صدق المحكمين:

( 05بعد تصميم االستبيان في صورتيا األولية تم عرضيا عمى األستاذ المشرف أوال ثم توزيعيا عمى )

مربية ذات خبرة ، حيث طمب من األساتذة والمربية التحكيم كمين عمم النفس بجامعة مستغانم و أساتذة مح

 فيما يخص الجوانب التالية:

  التالي:وكانت نتائج التحكيم ك، المقدمة ألفرادمدى وضوح التعميمات (: 11رقم )الجدول 

 

 التعميمات

 إجابة المحكمين                            

 غير مناسبة               مناسبة                  

 النسبة%     العدد      النسبة%     العدد     

   06       100%        00    00% 

 أن كل األساتذة المحكمين قد أقروا بوضوح التعميمات المرفقة. نالحظ من خالل الجدول
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 :مدى مالئمة بدائل األجوبة لمفقرات 

 :وكانت نتائج التحكيم كما يوضحيا الجدول األتي 

المشكالت ستبيان اة لفقرات بدائل األجوب(: نتائج التحكيم عمى مدى مالئمة 11الجدول رقم)

 السموكية ألطفال الروضة

 

 أحيانا -غالبا -دائما             

 إجابة المحكمين                

 غير مناسبة مناسبة

 النسبة% العدد النسبة% العدد

06 100% 00 100% 

 .األجوبة بدائل بمالئمة أقروا قد المحكمين األساتذة كل أن الجدول خالل من نالحظ
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 صدق االتساق انداخهي:  ثانيا. 

 حساب االتساق انذاخهي بين انفمراث واألبعاد: -

 حساب االتساق انذاخهي بين انفمرة وانبعذ األول )لهك االنفصال(.  -

 هبعد األول) لهك االنفصال(:ن(: االتساق انداخهي 74جدول رلم)

( والدرجة الكمية لو االرتباط بين فقرات البعد األول )قمق االنفصال يتضح من الجدول السابق أن معامل

( وانحرافيا المعياري 2.40التي متوسطيا الحسابي ) 04رقم( لمفقرة  0.53تتراوح بين أدنى قيمة )

 انرلم

 انبند

انمتوسط  انعينة اترــــــــــــانفم             

 انحسابيا

االنحراف 

 انمعياري

معامم 

 االرتباط

 مستوى اندالنة

يتضايق الطفل عند دخولو لمروضة ألول  77

 مرة

77 7.77 7.60 7.60 7.70 

 إلىر عمى دخول احد الوالدين معو صي 77

 الروضة ممسكا بيده

77 7.77 7.76 7.60 7.70 

الطفل عند ابتعاد الوالدين تزداد عصبية  70

عنو حتى ولو كانا في الغرفة المجاورة 

 داخل الروضة

77 7 7.77 7.67 7.77 

يشعر الطفل بالغضب لدى امتناعك عن  74

 تمبية أحد مطالبو

77 7.47 7.07 7.00  

- 

يشعر الطفل بالتوتر عند انفصالو عن  70

 والديو

77 7.47 7.64 7.60 7.77 

خروج احد الوالدين من  يبكى الطفل لحظة 77

 الروضة

77 7.77 7.66 7.66 7.77 

يصعب عمى الطفل االنسجام مع األطفال  76

 اآلخرين

77 7.77 7.64 7.64 7.77 
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 0.01( وىي دالة عند مستوى 0.84معامل ارتباطيا يساوي ) 07( وأعمى قيمة لمفقرة رقم 0.51)

 (.0.84( وانحرافيا المعياري)1.60متوسط حسابيا )و 

 ( االتساق 70جدول رلم :)هبعد انثاني )مشكهة انخوف(:ن 

 

رلم 

 انبند

المتوسط  العينة اتر ـــــــــــــالفق

 الحسابي

االنحراف 

 انمعياري

معامم 

 االرتباط

مستوى 

 اندالنة

يبكي الطفل دون انقطاع حتى لحظة استرجاعو من  76

 طرف الوالدين

11 1..1 7.67 -0.11 - 

 7.77 7.60 7.64 7.67 10 يبكى الطفل لحظة دخولو الروضة 76

 7.77 7.67 7.64 7.67 10 الروضة إلىيخاف و يرفض الدخول  77

 7.77 7.60 7.64 7.07 10 المنزل إلىيبكي كثيرا داخل الروضة طالبا الرجوع  77

 10 ما دخل شخص غريب الروضة إذايرتبك  70

 

7.47 

 

7.76 0.11 - 

 7.70 7.67 7.67 7.67 10 تزعجو ابسط األشياء 74

 7.70 7.67 7.67 7.07 77 عند غمق باب الروضة طالبا فتحوو يصرخ  77

 7.70 7.76 7.76 7.07 77 يتبول الإراديا خوفا من الذىاب إلى الحمام بمفرده 76

 

يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الثاني )الخوف( والدرجة الكمية لو تتراوح 

( 0.82( وانحرافيا المعياري )1.70التي متوسطيا الحسابي )  08( لمفقرة  رقم0.11-بين أدنى قيمة )

متوسط حسابيا و  0.01( وىي دالة عند مستوى 0.91معامل ارتباطيا يساوي ) 10وأعمى قيمة لمفقرة رقم 

 (.0.94( وانحرافيا المعياري)1.70)
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( كحد أدنى لالرتباط بين الفقرة و البعد الذي تنتمي إليو فانو 0.20و بما أن الباحثة حددت درجة القطع)

( التي معامل 13) والفقرة رقم  (0.13-)التي معامل إرتباطيا سالب وضعيف  08ف الفقرة رقم تقرر حذ

 (.0.11ارتباطيا موجب ضعيف )

 (16جدول رقم:)(: نتائج االتساق الداخمي بين الفقرة والبعد الثالث)مشكمة الكذب 

 

رقم 

 البند

المتوسط  العينة ات الفقر 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

  1..1 1..1 1..1 11 يدعي المرض و يشكو من األلم 11

 .1.1 1..1 .1.6 1..1 11 ليست لديو في الواقع ألشياءيدعي امتالكو  11

 .1.1 1.66 6..1 1.11 11 يتظاىر بانو مظموم 11

صص بعد سماعيا ويدعى لقا بالفعل يتقمص 11

 حدوثيا لو بالفعل

11 1..1 1.6. 1.11 - 

المربية طمبت  أنيدعى أشياء من أقرانو و يطمب  11

 منو ذلك

11 1..1 1..1 1.16 1.11 

 - 1.16 1..1 1..1 11 الحمام إلىلحاجة لمذىاب يكثر من ا 11

 .1.1 .1.6 ...1 1 11 يدعى الجوع والعطش 70

 - 1..1 1..1 1.11 11 بالكذب يتيم زمالئو 74

من  العطف واىتمامالحصول عمى المرض بظاىر يت 70

 حولو

11 1 1.11 1.11 - 

  1..1 .1.1 1.61 11 يتيم المربية بالضرب كذبا 77
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يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الثالث )الكذب( والدرجة الكمية لو تتراوح 

( 0.70( وانحرافيا المعياري )1.50التي متوسطيا الحسابي )  22( لمفقرة  رقم0.26بين أدنى قيمة )

و متوسط حسابيا  0.01( وىي دالة عند مستوى 0.86معامل ارتباطيا يساوي )21وأعمى قيمة لمفقرة رقم 

 (.0.52( وانحرافيا المعياري)1.50)

 ( االتساق انداخهي 76انجدول رلم : ) انرابع)مشكهة انعدوانية(:نهبعد 

 

رقم 

 البند

المتوسط  العينة ات ر ـــــــــــــــــــالفق

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 - 0.10- 0.52 1.50 11 يتعدى عمى زمالئو بالضرب أو شد الشعر .1

 .1.1 ...1 1..1 1..1 11 يتمف ممتمكاتو مثل)مالبسو وحقيبتة(  11

 .1.1 1.11 1..1 1..1 11 زمالئو مثل مالبسيم أو حقائبيم أغراضيتمف  11

 .1.1 .1.6 1.61 1..1 11 األنشطة أداءيمنع زمالئو من المعب أو  11

 - 1.11 1..1 1..1 11 زمالئو بالقوة أشياءيستولى عمى  11

عمـــى االنتقـــام بنفســـو حتـــى عنـــدما تعاقـــب صـــر ي 11
 إليو أساءالمربية من 

11 1..1 1..1 1.11 - 

 .1.1 .1.6 1..1 1..1 11 في غفمة منيم اآلخرينيستحوذ عمى لعب  11

 - 0.17- 1..1 1.11 11 يميل الى المعب بعنف 34

 المربية إليويبدي االستيتار عندما تتحدث  .1
 الكتفين...الخ( )بيز

11 1..1 1..1 1..1 1.1. 

 - .1.1 1..1 1..1 11 يتعمد الصراخ داخل الحجرة .1

 - 1.11 1..1 1..1 11 يقوم بضرب نفسو  

 - ...1 1.11 1.11 11 يسبب الكثير من الضوضاء في الروضة 11
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يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين فقرات البعد الرابع )العدوانية( والدرجة الكمية لو تتراوح 

( 0.52( وانحرافيا المعياري )1.50التي متوسطيا الحسابي )  27( لمفقرة  رقم0.10-بين أدنى قيمة )

متوسط حسابيا و  0.01( وىي دالة عند مستوى 0.80معامل ارتباطيا يساوي ) 29وأعمى قيمة لمفقرة رقم 

 (.0.51( وانحرافيا المعياري)1.40)

( كحد أدنى لالرتباط بين الفقرة و البعد الذي تنتمي إليو فانو 0.20و بما أن الباحثة حددت درجة القطع)

( التي معامل 34الفقرة رقم )و   (0.10-)سالب وضعيف  ارتباطياالتي معامل  27ر حذف الفقرة رقم تقر 

 (.0.14( التي معامل ارتباطيا موجب ضعيف )37) الفقرة رقمو  (0.17-)ارتباطيا 

 ( االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية و األبعاد:12جدول رقم:) 

والدرجة الكمية لو تتراوح بين أدنى يتضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين أبعاد أنماط التعمق 

( وأعمى قيمة 2.95( وانحرافيا المعياري )17.50( الذي متوسطو الحسابي )0.08قيمة لمبعد العدوانية )

ومتوسط حسابيا  0.01وى ( وىي دالة عند مست0.88لمبعد قمق االنفصال الذي معامل ارتباطو يساوي )

 (.3.91انحرافيا المعياري)( و 15.30)

 

المشكالت 

 السموكية

المتوسط  العينة

 الحسابي

مستوى  معامل االرتباط االنحراف المعياري

 الداللة

 1.11 1.11 1.11 11..1 11 قمق االنفصال

 1.11 .1.1 .1.. 11.11 11 الخوف

 1.11 1..1 1.11 16.11 11 الكذب

 - 1.11 .1.1 1...1 11 العدوانية
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 االتساق الداخمي:ثبات 

 (: حساب معامم انثباث من خالل معادنت أنفا نكرومباخ كما هى مىضح:92جذول رلم)

 كرومباخ معامل ألفا عدد الفقرات

1. 1.1. 

 

فقرة مشكمة لمقياس المشكالت السموكية  (34)ثبات االتساق الداخمي ل أننالحظ من خالل الجدول 

 و ىو ثبات اتساق موجب وقوي. 0.84

 مما ق،والتطبي لمقياس وصالحيتو االستبيان صدق من التأكد تم( والثبات الصدق( النتائج ىذه خالل ومن
 األساسية الدراسة في باستخدامو ةلمباحث يسمح
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     :األساسية الدراسة. 6

  المعمومات جمع الباحث يستطيع خالليا فمن العممية، البحوث في ميمة خطوة الميدانية الدراسة تعتبر

 :الدراسة  المنهج.  1.6

 الدراسة ظاىرة وتحميل وصف عمى يعتمد الذي التحميمي الوصفي المنيج الدراسة ىذه في الباحثة اتبعت

 .الظواىر بين توجد التي والعالقات الظروف بتحديد ييتم كما وموضوعية بدقة

 :األساسية لمدراسة الزمني و الجغرافي المجال. 7

  :الجغرافي المجال  .1.7

 :الروضات التالية وتحديدا في لمبحث بوالية مستغانم ووالية تيارت األساسية الدراسة أجريت

   روضة السالم 

  اإلرشادروضة براعم  

   روضة عالم األطفال الصغار 

 روضة الشييدة رحماني مريم 

 :الزمني المجال  .2.7

  .03/05/2018غاية  إلى 04/02/2018يوم من الممتدة الفترة في الدراسة ىذه أجريت وقد

 :ومواصفاتها األساسية العينة . 8

 موزعة حسب الجدول التالي: مربية 30 األساسية الدراسة عينة بمغت
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 حسب الروضة (: توزيع عينة األساسية33الجدول رقم )

 الروضة
روضة 

 السالم

 روضة براعم

 اإلرشاد

عالم  روضة

 األطفال الصغار

الشهيدة  روضة

 رحماني مريم

المجموع 

 الكمي

 33 11 34 34 11 العدد

النسبة 

 المئوية%
37% 13% 13% 37% 133% 

( أن أفراد العينة موزعين حسب متغير الروضة، حيث بمغ عدد المربيات في 28نالحظ من خالل الجدول)

%، وعدد 13بنسبة  04%، وعدد المربيات في روضة براعم االرشاد37بنسبة  11روضة السالم 

ني وعدد المربيات في روضة الشييدة رحما %13بنسبة  04المربيات في روضة عالم األطفال الصغار 

 % . والمخطط التالي يوضح ذلك37بنسبة  11مريم 

 

 (: توزيع عينة الدراسة األساسية حسب المؤسسة35شكل رقم )
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 السن حسب األساسية العينة أفراد توزيع :(31) رقم الجدول

 المجموع فما فوق 26 25-22 السن

 33 37 23 العدد

 %133 % 23 %77 النسبة المئوية%

، حيث بمغ عدد المربيات المواتي أن أفراد العينة موزعين حسب متغير السن الجدوليتضح من خالل 

سنة  26%، والذين يتراوح سنيم من )77( بنسبة مئوية قدرت ب 23( سنة )25-22يتراوح سنيم من )

 ، وىذا ما يوضحو المخطط التالي:% 23( بنسبة مئوية قدرت ب 07( )فما فوق

 

 األساسية حسب السن(: توزيع عينة الدراسة 36الشكل)
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 (: توزيع أفراد العينة األساسية حسب الحالة االجتماعية32الجدول رقم)

 مجموع غير متزوجة متزوجة الحالة االجتماعية

 33 22 38 العدد

 %133 %73 %27 النسبة المئوية%

يتضح من خالل الجدول أن أفراد موزعين حسب متغير الحالة االجتماعية، حيث بمغ عدد المربيات 

( بنسبة مئوية 22% وبمغ عدد المربيات الغير متزوجات)27( بنسبة مئوية قدرت ب08المتزوجات )

 %. وىذا ما يوضحو المخطط التالي: 73قدرت ب 

 

 حسب الحالة االجتماعيةاألساسية ( : توزيع عينة الدراسة 37الشكل)

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب األقدمية:33الجدول رقم)

 المجموع ال توجد خبرة فما فوق 34 34-31 األقدمية

 33 32 11 17 العدد

 %133 %6 %37 %57 النسبة المئوية%
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المربيات الذين يتضح من خالل الجدول أن أفراد العينة موزعين حسب متغير األقدمية حيث بمغ عدد 

سنوات 04، و الذين تتراوح سنيم من)%57( بنسبة مئوية قدرت ب17( سنوات)04-01تتراوح سنيم من)

( بنسبة مئوية قدرت ب 02%، وأما الذين ال توجد لدييم خبرة )37( بنسبة مئوية قدرت ب11فما فوق( )

 %، وىذا ما يوضحو المخطط التالي:6

 

 قدميةالستطالعية حسب األ(: توزيع عينة الدراسة ا38رقم) الشكل

 الدراسة األساسية: أدوات. 8

 المراد الظاىرة حول المعمومات لجمع والوسائل األدوات من العديد استخدام عمى عممية دراسة أي تعتمد

 اعتمدت فقد ذال .والبيانات المعمومات جمع في المستخدمة الوسائل أىم من االستبيان ويعتبر دراستيا،

 :ىما أساسيتين أداتين عمى الدراسة

 :وأبعاده ت أنماط التعمقاستبيان استراتيجيا - أ

 (.05وعدد فقراتو) مناآلبعد التعمق  1

 (05بعد نمط المجتنب وعدد فقراتو ) 2
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 (07بعد نمط القمق وعدد فقراتو ) 3

 (07بعد نمط الغير منتظم وعدد فقراتو ) 4

 :وأبعاده استبيان المشكالت السموكية - ب

 (07بعد قمق االنفصال وعدد فقراتو)  -

 (07بعد الخوف وعدد فقراتو)  -

 (10بعد الكذب وعدد فقراتو ) -

 (09بعد العدوانية وعدد فقراتو)  -

  :طريقة التمرير 

 خالل من ، ذلك المربيات عينة عمى "أنماط التعمق والمشكالت السموكية " استبيان بتمرير الباحث قام

 في تسممو يتم أن عمى االستبيان لدى مديرة الروضة بترك أخرى وتارة داخل الروضة، المباشر االلتقاء

 الحق. وقت

  :طريقة التفريغ 

 فيما يتم أن عمى ، spss v.20 برنامج عمى وترميزىا بتفريغيا الباحثة تقام االستيبان، نسخ استرجاع بعد

 :التالي الجدول وفق الدرجات تقدير تم حيث وتحميميا، فحصيا بعد

 المربيات. إلجاباتتقدير الدرجات (: 34الجدول) -

 أحيانا غالبا دائما

33 32 31 
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 :ساسيةاأل الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب(:35جدول رقم )

 في الدراسة الحالية الهدف منو األسموب اإلحصائي

 المتوسط الحسابي

 لوصف معطيات الدراسة وتمثيمها بيانيا

 95الثقة عندحدود 

 الخطأ المعياري لممتوسط

ekhwاالنحراف المعياري 

 النسبة المئوية

 الرسومات البيانية

 (53 يساوي أو من أقل االعتدالية )العينة من لمتأكد Shapiro-Wilk اختبار

 لموقوف عمى اتجاه وشدة االرتباط بين متغيرات البحث. Pearsonمعامل االرتباط 

 العاممي التحميل ذو الثنائي التباين تحميل اختبار
Anova 

 أنماط التعمق درجات في المحتممة الفروق عن لمكشف
 والحالة االجتماعية حسب السن والخبرة

 

  )Signification    ( Sig داللةال  

 

 3.31لموقف عمى داللة الفروق عند مستوى الداللة 

 3.35أو

Leveneالتباين تجانس لحساب اختبار 

ألفا لكرونباخمعامل   لموقوف عمى ثبات االتساق الداخمي 
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 .عرض النتائج: 1

 عرض نتائج مقياس أنماط التعمق:.1.1

 فحص البيانات المفقودة: .1.1.1 

مأل استبيان  عندشاركون  من المربيات يقصد بالبيانات المفقودة االختيارات غير المكتممة التي قدميا  الم

، وعدد %00تقدر ب   المفقودة  Valeurs، حيث كانت نسبة القيم أنماط التعمق والمشكالت السموكية

أي ال يوجد قيم مفقودة .و ىذا ما % variables  00( و نسبة المتغيرات 00) observationsالحاالت 

 يبينو الشكل التالي:

 
) من اعداد الياحثة عمى ضوء -مقياس أنماط التعمق–: الممخص الشامل لمقيم المفقودة (11رقم ) الشكل

 ( spssمخرجات

 

 المتطرفة:و فحص القيم الشاذة . 1.1.1

( يمثل رسم 21، والشكل)متطرفةشاذة  قيم تبين أنو ليس ىناك لمبياناتائية العينة اإلحصفحص بعد 

( وأدنى قيمة 59خارج الشعيرتان، حيث توجد أعمى قيمة )الصندوق، يوضح عدم وجود القيم المتطرفة 
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( الذي يتوسط الصندوق ويقع ضمن حدود الثقة لممتوسط الحسابي 52.5(، كما يظير خط الوسيط )12)

 القوي التطرف ذات القيم توضح التي الرسومية األساليب أحد " الصندوق رسم بأن عمما،(%95عند )

(extreme outliers )المعتدل التطرف ذات ولقيمأ (middle outlies)( "112ص ،1009،مؤيد صالح)  

 
 (spssالباحثة عمى ضوء مخرجات  إعداد)من (:الصندوق لدرجات مقياس أنماط التعمق11الشكل رقم)

 :الوصفية لمقياس أنماط التعمق اإلحصاءات:  (63رقم) الجدول 

 

 انمتوسط انحسبثٌ

 1111 انخطأ انمؼَبرً

 7.14 األػهي حذود انثقخ ػنذ

 11.. األدني

 81.6 االنحزاف انمؼَبرً 7114 انوسَط

 1. أصغز قَمخ .4 أكجز قَمخ

 ..1. انتفهطح 14. االنتواء

 16. انخطأ انمؼَبرً 17. انخطأ انمؼَبرً
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 وحدود ، 2.22 المعياري خطأه ، 52.5 ب يقدر أنماط التعمق اختبار لدرجات الحسابي المتوسط إن

 ىذين بين 52.5 الوسيط قيمة تقع حيث ،األدنى لمحد 19.2 و األعمى لمحد 51.4%: 95 عند لو الثقة

  الصغرى القيمة حين في 59 قيمة وأكبر ،8.06 ب يقدر المعياري االنحراف أن العمم مع الحدين،

 .12تساوي

 :انتوسٍغ اػتذانَخ فحص. 6.1.1 

 ُيستخدم الذيShapiro-wilk اختبار منيا التوزيع، اعتدالية من لمتأكد متعددة إحصائية أساليب ىناك     

 الفرض قبول يتم حيث ("Rovai, Baker, & Plonton, 2013, p. 237 ") 50منأقل   العينة تكون عندما

 (Ho, 2013, p. 57 )" 0.05.من أكبر قيمتو كانت إذا-الطبيعي التوزيع  تتبع البيانات – الصفري

 لمقياس أنماط التعمق:(: فحص اعتدالية 63جدول رقم )

 اختجبر االػتذانَخ

 (Correction de signification de Lilliefors) Shapiro-Wilk 

 Sig انقَمخ االحتمبنَخ  قَمخ االختجبر درجخ انحزٍخ اختجبر أنمبط انتؼهق

.. .1.87 .1..6 

 

تساوي  أنماط التعمقلميفورز لمقياس  بتصحيح Shapiro-Wilk اختبار قيمة أن أعاله، الجدول من يتضح

، وعميو فان البيانات  α 0.05 ≤أكبر من مستوى الداللة  0.19، في حين أن القيمة االحتمالية 0.98

 :تتبع التوزيع الطبيعي ، وىذا ما يؤكده الشكل التالي
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الباحثة عمى ضوء  إعداد) من المنحنى االعتدالي الختبار أنماط التعمق : رسم المدرج التكراري مع (16رقم ) الشكل

 ( spssمخرجات 

 :-مقياس أنماط التعمق-التجانس فحص. 1.1.1

 (: فحص تناجس التباين لدرجات مقياس أنماط التعمق.63رقم) الجدول

 

 انمتغَز   

 نحسبة انتجبنس  Leveneاختجبر نَفن             

 sigانقَمخ االحتمبنَخ  Fقَمخ االختجبر 

 0.61 0.74 أنمبط انتؼهق  

أكبر  0.82، وبما أن القيمة االحتمالية  0.45يظير من خالل الجدول أعاله أن قيمة االختبار ليفن ىي

 ، فيتم قبول الفرض الصفري الذي ينطمق من تجانس تباين العينة. α  0.05 ≤من مستوى الداللة 
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 نمط التعمق األكثر شيوعاالنتائج المتعمقة لعرض . 1

 النمط األكثر شيوعا لدى أطفال الروضة :(63الجدول رقم)

 تزتَت األثؼبد من حَث اننمط االنحزافبد انمؼَبرٍخ انمتوسطبد انحسبثَخ أنمبط انتؼهق

 . .116 ..111 انتؼهق اُمن

 7 1181 .417 انتؼهق انمجتنت

 1 ..1. 11148 انتؼهق انقهق

 1 1171 11178 انتؼهق غَز انمنتظم

أعاله أن أكثر األنماط شيوعا بين أطفال الروضة ىو نمط التعمق القمق حيث نالحظ من خالل الجدول 

المجتنب لتعمق ا أما النمط األقل شيوعا ىو 1.00ياريبانحراف مع 22.58بمغ متوسطو الحسابي 

 فمتوسطوين)االمن، وغير المنتظم( المتبقي ينالنمطو . 2.82بانحراف معياري  4.51متوسطو الحسابي 

 . وىذا ما يوضحو الشكل التالي:(1.52، و2.61)بانحراف معياريو  (22.58و، 22.0)الحسابي

 

 (: أنماط التعمق األكثر شيوعا بين أطفال الروضة11الشكل رقم)
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تعزى لمسن والحالة االجتماعية  مفروق في أنماط التعمقل الثالثي التباينتحميل  (:14الجدول رقم )

 . الخبرةو 

 

 مصذر انتجبٍن

 

 مجموع انمزثؼبد

 

 درجبد انحزٍخ

ddl 

 

 متوسط انمزثؼبد

 

F 

انقَمخ االحتمبنَخ 

sig 

 1.1. .811 .16416 1 .16416 انسن 

 .17. 141. 11144 1 11144 انحبنخ االجتمبػَخ

 .14. 187. 1.1.1 1 6181. انخجزح

 14  478114 األخطبء

 41846 انمجموع

    ( أصغر من مستوى الداللة0.02القيمة االحتمالية لمتغير السن ) أنيتضح من خالل الجدول أعاله 

≥ α .0.0، ( 0.51و  0.50في حين كانت القيمتان االحتماليتان لكل من الخبرة والحالة االجتماعية )

حسب السن، في الوقت لمفروق  إحصائية، وعميو فان ىناك داللة  α 0.05 ≤أكبر من مستوى الداللة

 الخبرة والحالة االجتماعية. إلىبالنظر  إحصائياالذي كانت فيو الفروق في ذلك غير دالة 

 عرض نتائج مقياس المشكالت السموكية: .6

 فحص البيانات المفقودة:. 1.6

استبيان يقصد بالبيانات المفقودة االختيارات غير المكتممة التي قدميا  المشاركون  من المربيات عند مأل 

، وعدد %00تقدر ب   المفقودة  Valeursأنماط التعمق والمشكالت السموكية، حيث كانت نسبة القيم 

و ىذا ما  .أي ال يوجد قيم مفقود% variables  00( و نسبة المتغيرات 00) observationsالحاالت 

 يبينو الشكل التالي:
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الياحثة عمى ضوء  إعداد) من -مقياس المشكالت السموكية–: الممخص الشامل لمقيم المفقودة (11رقم ) الشكل

 ( spssمخرجات

 المتطرفة:و  فحص القيم الشاذة.  1.6

  شاذة متطرفة. قيم ائية لبيانات العينة تبين أنو ليس ىناكالعينة اإلحصفحص بعد 

القيم المتطرفة، بعد ذلك عاودت الباحثة التحميل اإلحصائي لبيانات العينة قصد التأكد من خموىا من و 

( يمثل رسل الصندوق، يوضح عدم وجود القيم المتطرفة خارج الشعيرتان، حيث توجد أعمى 28والشكل)

( الذي يتوسط الصندوق ويقع ضمن حدود 54.5(، كما يظير خط الوسيط )55( وأدنى قيمة )44قيمة )

 القيم توضح التي الرسومية األساليب أحد " الصندوق رسم بأن عمما،(%95الثقة لممتوسط الحسابي عند )

 صالح" )(middle outlies) المعتدل التطرف ذات ولقيمأ( extreme outliers) القوي التطرف ذات

  (112ص ،1009،مؤيد
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 (spss(:الصندوق لدرجات عينة المربيات)من اعدادالباحثة عمى ضوء مخرجات 13الشكل رقم)

 :لمقياس المشكالت السموكية ألطفال الروضة : اإلحصاءات الوصفية(11رقم ) الجدول

 

 انمتوسط انحسبثٌ

 1144 انخطأ انمؼَبرً

 حذود انثقخ ػنذ
 811.4 األػهي

 47146 األدني

 .14. االنحزاف انمؼَبرً .4414 انوسَط

 77 أصغز قَمخ 44 أكجز قَمخ

 0.86- انتفهطح 111. االنتواء

 .16. انخطأ انمؼَبرً 171. انخطأ انمؼَبرً

 وحدود ، 2.45 المعياري خطأه ، 56.18ب يقدر اختبار أنماط التعمق لدرجات الحسابي المتوسط إن

 بين 54.5 الوسيط قيمة تقع حيث األدنى، لمحد 55.46و األعمى لمحد 82.95%: 95 عند لو الثقة

 الصغرى القيمة حين في 44 قيمة وأكبر ، 9.59 ب يقدر المعياري االنحراف أن العمم مع الحدين، ىذين

 .55تساوي 
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 فحص اعتدالية التوزيع: .6.6

 ُيستخدم الذيShapiro-wilk اختبار منيا التوزيع، اعتدالية من لمتأكد متعددة إحصائية أساليب ىناك     

 ("Rovai, Baker, & Plonton, 2013, p. 237 )" 50منأقل   العينة تكون عندما

 لمقياس المشكالت السموكية.: اختبار االعتدالية (11رقم) الجدول

 اختجبر االػتذانَخ

 (Correction de signification de Lilliefors )Shapiro-Wilk 

اختجبر انمشكالد 

 انسهوكَخ

 Sig انقَمخ االحتمبنَخ  قَمخ االختجبر درجخ انحزٍخ

.. .11. .1.1 

لمقياس المشكالت السموكية  لميفورز بتصحيح Shapiro-Wilk اختبار قيمة أن أعاله، الجدول من يتضح

،  α 0.05 ≤أكبر من مستوى الداللة  0.11، في حين أن القيمة االحتمالية 0.10عمى التوالي تساوي 

 :وعميو فان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ، وىذا ما يؤكده الشكل التالي

 

) من إعداد الباحثة عمى ضوء مخرجات لدرجات اختبار المشكالت السموكية : رسم المدرج التكراري (13رقم ) الشكل

spss ) 
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 :-مقياس المشكالت السموكية -فحص التجانس. 1.6

 (: فحص تجانس التباين لدرجات مقياس المشكالت السموكية16الجدول رقم)

 من أكبر0.65 االحتمالية القيمة أن وبما 0.69يظير من خالل الجدول أعاله أن قيمة االختبار ليفن ىي

 .ةالعين تباين تجانس من ينطمق الذي الصفري الفرض قبول فيتم ، α ≤ 0.05الداللة مستوى

 األكثر شيوعا لدى أطفال الروضة السموكيةمشكالت ال(: 11جدول رقم)

 اننسجخ انمئوٍخ االنحزافبد انمؼَبرٍخ انمتوسطبد انحسبثَخ انمشكالد انسهوكَخ
تزتَت األثؼبد من 

 حَث انمشكالد

 1 %1814 .18. ..1.1 قهق االنفصبل

 1 %.1. 146. .1114 انخوف

 . %.1.1 .1414 174. انكذة

 7 %.8.1 ..141 .11. انؼذوانَخ

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكثر المشكالت السموكية ظيورا لدى أطفال الروضة ىي مشكمة قمق 

( أما أقل المشكالت السموكية ظيورا لدى 1.81( وانحراف معياري )21.01االنفصال بمتوسط حسابي )

المشكالت ( أما الباقي 24.11( وانحراف معياري)1.19أطفال الروضة ىي العدوانية بمتوسط حسابي)

السموكية)الخوف، الكذب( فكان استخداميا بدرجة متوسطة حيث انحصر متوسطيا الحسابي بين 

 (، وىذا ما يوضحو الشكل التالي:25.50 - 1.56(. وانحرافيا المعياري )1.55 –21.50)

 

 انمتغَز

 انتجبنس نحسبة  Leveneاختجبر نَفن

 sigانقَمخ االحتمبنَخ  Fقَمخ االختجبر 

 184. 0.69 انمشكالد انسهوكَخ
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 األكثر شيوعا بين أطفال الروضةالمشكالت السموكية (: 13الشكل رقم)

 العالقة بين أنماط التعمق والمشكالت السموكية(: 11الجدول رقم)

 N مؼبمم االرتجبط 
انقَمخ االحتمبنَخ 

sig 

 

Rقيمة )
2

) 

Coefficient de 

Détermination 

مستوى 

 انذالنخ

 أنمبط انتؼهق

 

30 

 

.0.0 

 

.0.0 

 

 

 

0.10 

 

 

.0.0 
انمشكالد 

 انسهوكَخ

بين أنماط التعمق  Sig0.05 = وقيمة 0.12يساوي االرتباط معامل أن أعاله الجدول خالل من نالحظ

أنماط التعمق  بين عالقة توجد وعميو 0.05عند مستوى إحصائياوىي دالة  ،والمشكالت السموكية

في حين أن قيمة معامل  .البحث فرض ونرفض الصفري الفرض نقبل فإننا وبالتالي ة،والمشكالت السموكي

Rالتحديد )
 التالي: الشكل فيكما ىو موضح  0.20( تساوي 2
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 (أنماط التعمق والمشكالت السموكيةلوحة االنتشار لمعالقة بين المتغيرين ) (:13رقم) الشكل

 
أنماط التعمق والمشكالت  بين، %20بنسبة متوسطة  موجبة الشكل السابق وجود عالقة ارتباطيويبّين 

 .إحصائيا، وىي دالة السموكية
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 مناقشة النتائج: .1

 :األولىمناقشة نتائج الفرضية . 1.1

 .سنوات( 5-3)شيوعا لدى أطفال الروضة األنماطىو أكثر نمط التعمق القمق نص الفرضية: 

دلت النتائج المتوصل إلييا إلى تحقق فرض البحث، أي أن األنماط األكثر شيوعا لدى أطفال      

 الروضةأطفال  غالبية أن إلى يشير وىذا ،(66.15 المتوسط الحسابي=) القمقالروضة ىو نمط تعمق 

إلى التعمق بالوالدين ويبدي مقاومة لمشخص أو الموقف الذي يريد أن ينتزعو من أمو، كما  أكثر يميمون

يبدو أن أساليب المعاممة الوالدية تعزز نمط التعمق القمق أكثر من غيره من األنماط، لم لو من صمة وثيقة 

ماط التعمق لدى أن العامل الحاسم في تطور أن (6811)بتكيف الفرد وصحتو النفسية، فقد أكد بولبي 

 تتزايد فإنو ،الطفولة مرحمة نياية من الطفل يقترب عندما أنو يرى كما األطفال ىي نوعية الرعاية الوالدية

وىذا  ،الغريب الموقف في باألمن الشعور عمى والقدرة األم عن المؤقت االنفصال تحمل عمى القدرة ولدي

 اآلمن التعمق بين موجبة ارتباطيو عالقة وجود  إلىتوصمت التي ، (5165)عدناندراسة ما أكدتو 

  .االجتماعي التفاعل ارتفع العينة أفراد لدى اآلمن التعمق داز  كمما يعني ىذا، و االجتماعي والتفاعل

التي توصمت إلي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ، (5161)أما دراسة عواد وريكات وجورج طنوس

 قمق المستقبل.نمط التعمق القمق والتجنبي مع 

يثاردراسة عدي راشد وتناقضت نتائج ىذه الدراسة مع        من نتائجيا التي كان، (5163)منتصر  وا 

الطفل  أنوفسر ذلك  رعايتيم. عمى القائم أو أمياتيمب تجنبي تعمق ييملد الرياض أطفال بعض نأ

عدم حاجتو لألم أثناء وجودىا ألنو اعتاد عمى  إظيارالمتجنب يسعى لالعتماد عمى نفسو رغبة منو في 

 فان موأ يتجنب عندمامن حياتو فتظير لديو سموكيات تعكس ثقتو بنفسو، وىذا يعني أن الطفل  غيابيا

 .باستقاللية التصرف في الحرية عمىو يحصل أن وربما تزدادسو بنف تو ثق
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نمط  نمط التعمق األكثر شيوعا ىوتوصمت إلى أن ( التي 5162)تناقضت مع دراسة محمد رياض  اكم

 التعمق التجنبي. 

 نتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:المناقشة . 5.6

 تنص الفرضية عمى أن مشكمة العدوانية ىي األكثر شيوعا لدى أطفال الروضة.

شيوعا لدى أطفال أكثر المشكالت دلت النتائج المتوصل إلييا إلى تحقق فرض البحث، أي أن       

بالرغم من قمة الدراسات العربية ، (63.13=) متوسطيا الحسابيىي مشكمة قمق االنفصال الروضة

االضطرابات كثيرة الشيوع في مرحمة الطفولة، فمن الطبيعي أن يبدي أنو من  إالمتعمقة بقمق االنفصال ال

لذين يتعمق بيم )في التيديد باالنفصال عن األشخاص ا الطفل درجة من القمق حيال االنفصال الحقيقي أو

ر ( سنوات يعتب1-3لة المبكرة بعمر )أن قمق االنفصال الذي يحدث في فترة الطفو  إال ،مرحمة الرضاعة(

 .التوقعات الطبيعية ألنو خارج ااضطراب

وجود عالقة بين قمق االنفصال إلى توصمت  التي ،(5161) ىاال أمين البسيسيني دراسة،وىذا ما أكدتو  

بصفتيما المؤثر األول عمة شخصية الطفل وصحتو الديو، فالوالدان والتوافق الزواجي لو  لدى طفل الروضة

النفسية بما يقدمانو من حب وحنان وعطف وطمأنينة مستمد من عالقتيما ببعضيما ومدى توافقيما 

 زواجيا.

بين  اىناك فروق أن إلى تتوصمالتي  ،(5111)وسيمة عمر  وتناقض نتائج ىذه الدراسة مع دراسة

 األطفال في كل من المشكالت السموكية الثالث وىي: العدوانية والخوف والكذب.

 مناقشة نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: . 1.1

ذات داللة إحصائية في أنماط التعمق حسب السن والحالة  اىناك فروقأن  الباحثة توقعت الطالبة -

 لممربية.ة الخبرة المينيو  االجتماعية
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توجد فروق ذات  انو  (f=6.29 ; sig=0.01;< a ≤0.05)وصل إليياالنتائج المت من خالل يتضحو      

توجد فروق في أنماط التعمق تعزى لمتغير الحالة  الو لمتغير السن، إحصائية في أنماط التعمق تعزى  داللة

أنه ال  إليالتي توصمت  ،(5118) عبد الغني وىذا ما أكدتو دراسة المينية لممربية، ة االجتماعية والخبر 

تتأثر أنماط التعلق أفراد العينة بأزواجهن بمتغيرات  الدراسة ) العمر، والمستىي التعليمي، والعمل، وعدد 

 سنىات السواج، وعدد األبناء(.

 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:. 1.1

السموكية لدى أطفال ىناك عالقة ارتباطيو بين أنماط التعمق والمشكالت نصت الفرضية عمى أن 

 الروضة.

التي المشكالت السموكية و  المرتبطة بأنماط التعمق (sig=0.04;< a ≤0.05) أظيرت النتائج الحاليةفقد 

عالقة بين أنماط التعمق في ال  إحصائيةداللة  الروضة، عمى أن ىناك  تظير عمى الطفل 

 .أطفال الروضة والمشكالت السموكية لدى

يتعمق بوالديو أو مقدم الرعاية  األولىمراحمو العمرية  خاللوتفسر الباحثة ىذه النتائج  بأن الطفل 

برفضو الذىاب إلى الروضة والبكاء عند فيو ، ، وذلك لشعوره باآلمن والحب واالىتماماتعمقا شديد

وىذا ما ينعكس عميو عمى شكل مشكالت سموكية كالعدوانية وقمق االنفصال التي  مغادرة والديو.

 تعتبر ردة فعل يقوم بيا الطفل لمتعبير عن عدم شعوره باالرتياح عند ابتعاده عنيم. 
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 اتمة:ــــــــــــــــخ    

  االكتشاف، تم بأنماط التعمق والمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة من خالل بحثنا ىذا المتعمق     

ىدافيا وغيرىا من مفيوميا أنواعيا وأ، ت والحقائق حول أنماط التعمقوالتعرف عمى الكثير من المعموما

ظرا أىم المشاكل التي يواجييا الطفل، نمن تعد مشكمة  إذ شكالت السموكيةذلك حول المعمومات، وكالم

 األطفال.لكونيا تمس فئة عمرية ميمة من فئة 

وتنشئتو  الطفل بنمو والميتمين الباحثين من العديد اىتمام مجال في التعمق حيزا كبيرا مفيوم احتل     

 لحياة انطالق نقطة يمثل نوكبيرة، أل أىمية ذو موضوعاً  الطفولة مرحمة في التعمق االجتماعية، ويعد

 الطفل احتياجات سد في عمييا ينوب من أو األم تعدو  ،اآلخرين مع العاطفية وارتباطاتو االجتماعية الطفل

 فييا يتفاعل التي لمطريقة نوعيا ومتمايزة متسقة أنماطا تكوين خالل من وذلك ،يولد التعمق موضوع ىي

فالطفل يتعمق باألم أو مقدم الرعاية بشدة وذلك لشعوره ، البعض بعضيم مع  )طفل -  أم( الطرفان ىذان

 باترااضط شكل عمى عميو عكسىذا ما ينفيو يخاف ويرفض االبتعاد عنيما،االىتمام ن و بالحب وباألما

 لذا وأكثر، أكثر تتعقد أن فيمكن األولى جذورىا ظيور بداية فقي االعتبار بعين تؤخذ لم إن والتي سموكية

 .من طرف المربية حتى أو األسرة طرف من سواء المطموبة الرعاية بكل الطفل يحظى أن البد
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 المقترحات:

من خالل مرور الطالبة الباحثة عبر مختمف محطات البحث الحالي، ومناقشة لمنتائج المتوصل 

 إلييا، أمكنيا اقتراح ما يمي:

إجراءات المزيد من الدراسات والبحوث التي تمقي الضوء عمى االضطرابات السموكية لدى أطفال   -

 الروضة في المراحل العمرية الالحقة والتعرف عمى أثر المتغيرات األخرى فييا.

المشكالت السموكية  مد جسور التواصل بين المنزل والروضة بيدف كشف األسباب الكامنة وراء -

 التي قد تظير عند بعض األطفال والتعاون في محاولة عالجيا.

تصميم برامج إرشادية تستيدف تعديل نمط "التعمق القمق" ليصمح نمطا آمنا وخصوصا لدى   -

 أطفال الروضة.

 .الذات ومفيوم كاالكتئاب أخرى متغيرات مع التعمق أنماط إجراء بحوث ودراسات حول عالقة  -

إجراء دراسات مقارنة لمقياس مستوى أنماط التعمق والمشكالت السموكية عند األطفال الممتحقين  -

 وغير الممتحقين بالروضة.

إجراء دراسات توضح عالقة االضطرابات السموكية بمتغيرات أخرى ) الحرمان العاطفي، ومعاممة  -

 الوالدية، الحرمان األبوي( لدى أطفال الروضة.
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 أنماط التعمق مقياسالصورة األولية ل: (10الممحق رقم )

 التعميمة:

في إطار بحث لتحضير مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر عمم النفس إرشاد وتوجيو و تقويم  أختي المربية :

عالقتيا بالمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة، نضع بين يديك مجموعة تحت عنوان أنماط التعمق و 

 بند فالرجاء إبداء رأيك و اختيار البند الذي ترينو يعبر عن حالة الطفل (77من البنود المتكونة من )

، مع العمم أن إجابتك ستبقى سرية و سوف تستخدم ( أمام االختيار الذي ينطبق عميوxبوضع عالمة)

 البحث العممي فقط، نشكرك عمى تعاونك.ألغراض 

 بيانات العامة: 

 

 فما فوق( -22)                    ( 22-22) السن: 

 
   ة متزوج غير                         جةمتزو  :االجتماعيت الحالت

 

 سنوات   4الى 10الخبرة من                    :    ليست لدي خبرة الخبرة المهنيت

   

 سنوات فما فوق                14الخبرة من 
 

 
 الرقم

                                
 البــــنـــــــــــود                                   

 
 دائما

 
 غالبا

 
 أحيانا

 

     عند دخولو الروضة والديو يبدي الطفل درة فعل أثناء انفصالو عن 1

لدى رأيته ألحد الوالدين عند خروجه من يظهر الطفل سعادة كبيرة  2
 الروضة

    

     يبدو الطفل اكثر حيوية و نشاط مع األطفال اآلخرين 3

     يكون الطفل عالقات مع األطفال اآلخرين بصورة طبيعية 4

     المربيةيظهر على الطفل عدم الشعور باالرتياح لبقائه قريبا من  5

    الوالدين معه داخل الروضةيرغب الطفل في بقاء احد  6

يظهر على الطفل عدم الشعور باالرتياح لبقائه مع األطفال اآلخرين  7
 داخل الروضة

    

     يكون الطفل أكثر تعلقا بالمربية من األم 8

     ال ينزعج الطفل عند ترك أمه له داخل الروضة 9

     يرفض الطفل التعامل مع اآلخرين في الروضة 11

     مه لحظة دخولها للروضة بأعدم مباالت الطفل  11
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     يبقى متوترا لمدة قصيرة بعد فراقه لألم و األب 12

     ال يندمج الطفل مع زمالئه في اللعب بسرعة 13

     ال يشعر بالطمأنينة و الراحة لدى دخول أشخاص غرباء للروضة 14

     له داخل الروضة يرغب طفل بالعودة إلى المنزل لحظة ترك أمه 15

     يصعب تهدئته عند فراقه ألحد الوالدين 16

     يقيم الطفل عالقات جيدة مع أقرانه داخل الروضة 17

يظهر الطفل تعلقا شديدا بأمه و التصاقه بها رغم ظهور أعراض  18
 الغضب اتجاهها

    

     يوجود تناقض في سلوك الطفل اتجاه أمه  19

     في اللعب مع األطفال الروضة بسهولةينخرط طفل  21

     يهرب الطفل من المواقف التي يتواجد فيها الغرباء 21

     تنتاب الطفل نوبات غضب عند عودة أمه ألخذه من الروضة 22

     يهدا الطفل عند اقتراب المربية منه 23

تظهر على الطفل سلوكيات عنيفة لدى تعامله مع أقرانه رغم حبه  24
 للعب معهم

    

     يبكي طفلك عندما تتركه األم داخل الروضة  25

يشعر الطفل بالراحة و الطمأنينة لدى لعبه مع زمالئه داخل  26
 الروضة

    

     يريد إقامة عالقة مع الغرباء لكنه يخشى االنفصال عن والديه 27
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 أنماط التعمق مقياسهائية لالصورة الن:  (10الممحق رقم)

 التعليمة: 

 

في إطار بحث لتحضير مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر عمم النفس إرشاد وتوجيو و تقويم  أختي المربية:

تحت عنوان أنماط التعمق و عالقتيا بالمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة، نضع بين يديك مجموعة 

 رأيك و اختيار البند الذي ترينو يعبر عن حالة الطفلبند فالرجاء إبداء  (74من البنود المتكونة من )

، مع العمم أن إجابتك ستبقى سرية و سوف تستخدم الذي ينطبق عميو ( أمام االختيارxبوضع عالمة)

 .ألغراض البحث العممي فقط، نشكرك عمى تعاونك

 
 البيانات العامة: 

 

 فما فوق(  -22)                    ( 22-22) السن: 

 
   ة متزوج غير                         جةمتزو  :االجتماعيت الحالت

 

 سنوات   4الى 10الخبرة من                    :    ليست لدي خبرة الخبرة المهنيت

   

 سنوات فما فوق                14الخبرة من 
 

 
 الرقم

                                
 البــــنـــــــــــود                                   

 
 دائما

 
 غالبا

 
 أحيانا

 

     عند دخولو الروضة والديو يبدي الطفل درة فعل أثناء انفصالو عن 1

يظهر الطفل سعادة كبيرة لدى رأيته ألحد الوالدين عند خروجه من  2
 الروضة

    

     األطفال اآلخرينيبدو الطفل اكثر حيوية و نشاط مع  3

     المربيةيظهر على الطفل عدم الشعور باالرتياح لبقائه قريبا من  4

    يرغب الطفل في بقاء احد الوالدين معه داخل الروضة 5

يظهر على الطفل عدم الشعور باالرتياح لبقائه مع األطفال اآلخرين  6
 داخل الروضة

    

     من األم يكون الطفل أكثر تعلقا بالمربية 7

     ال ينزعج الطفل عند ترك أمه له داخل الروضة 8

     مه لحظة دخولها للروضة بأعدم مباالت الطفل  9

     يبقى متوترا لمدة قصيرة بعد فراقه لألم و األب 11

     ال يندمج الطفل مع زمالئه في اللعب بسرعة 11
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     أشخاص غرباء للروضةال يشعر بالطمأنينة و الراحة لدى دخول  12

     يرغب طفل بالعودة إلى المنزل لحظة ترك أمه له داخل الروضة 13

     يصعب تهدئته عند فراقه ألحد الوالدين 14

     يقيم الطفل عالقات جيدة مع أقرانه داخل الروضة 15

يظهر الطفل تعلقا شديدا بأمه و التصاقه بها رغم ظهور أعراض  16
 اتجاههاالغضب 

    

     يوجود تناقض في سلوك الطفل اتجاه أمه  17

     يهرب الطفل من المواقف التي يتواجد فيها الغرباء 18

     تنتاب الطفل نوبات غضب عند عودة أمه ألخذه من الروضة 19

     يهدا الطفل عند اقتراب المربية منه 21

مع أقرانه رغم حبه  تظهر على الطفل سلوكيات عنيفة لدى تعامله 21
 للعب معهم

    

     يبكي طفلك عندما تتركه األم داخل الروضة  22

يشعر الطفل بالراحة و الطمأنينة لدى لعبه مع زمالئه داخل  23
 الروضة

    

     يريد إقامة عالقة مع الغرباء لكنه يخشى االنفصال عن والديه 24
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المشكالت السلوكية لمقياسالصورة األولية : (30ّالملحق رقم )  

 التعميمة:
 أختي المربيت:

في إطار بحث لتحضير مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر عمم النفس إرشاد وتوجيو و تقويم تحت عنوان 
أنماط التعمق و عالقتيا بالمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة، نضع بين يديك مجموعة من البنود 

( بند فالرجاء إبداء رأيك و اختيار البند الذي ترينو يعبر عن حالة الطفل بوضع 33من)المتكونة 
إجابتك ستبقى سرية و سوف تستخدم ألغراض  أن، مع العمم ( أمام االختيار الذي ينطبق عميوxعالمة)

 البحث العممي فقط، نشكرك عمى تعاونك.
 البيانات العامة: 

 

 فما فوق( -22)               ( 22-22) السن: 

 
   ة متزوج غير                         جةمتزو  :االجتماعيت الحالت

 

 سنوات   4الى 10الخبرة من                    :    ليست لدي خبرة الخبرة المهنيه

   

 سنوات فمافوق                14الخبرة من 

 

 احيانا غالبا دائما الفقرات الرقم

    الطفل عند دخولو لمروضة ألول مرةيتضايق  1
الروضةة ممسةكا  إلىر عمى دخول احد الوالدين معو صي 7

 بيده
   

تةزداد عصةبية الطفةةل عنةد ابتعةةاد الوالةدين عنةةو حتةى ولةةو  3
 كانا في الغرفة المجاورة داخل الروضة

   

يشةةةعر الطفةةةةل بالغضةةةا لةةةةدى امتناعةةةك عةةةةن تمبيةةةة أحةةةةد  4
 مطالبو

   

    بالتوتر عند انفصالو عن والديويشعر الطفل  5
    يبكى الطفل لحظة خروج احد الوالدين من الروضة 6
    يصعا عمى الطفل االنسجام مع األطفال اآلخرين 7
يبكةةةي الطفةةةل دون انقطةةةاع حتةةةى لحظةةةة اسةةةترجاعو مةةةن  8

 طرف أحد الوالدين
   

    يبكى الطفل لحظة دخولو الروضة  9
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    الروضة إلىيخاف و يرفض الدخول  11
    يدعي المرض و يشكو من األلم 11
    المنزل إلىيبكي كثيرا داخل الروضة طالبا الرجوع  17
    ما دخل شخص غريا الروضة إذايرتبك  13
    تزعجو ابسط األشياء 14
    المعا مع اقرانو داخل الروضة اف منيخ 15
    الروضة طالبا فتحوعند غمق باا و يصرخ  16
    يتبول الإراديا خوفا من الذىاا إلى الحمام بمفرده 17
    ليست لديو في الواقع ألشياءيدعي امتالكو  18
    يتظاىر بانو مظموم 19
صص بعد سماعيا ويدعى حةدوثيا لةو لقا بالفعل يتقمص 71

 بالفعل
 

   

المربيةةةة طمبةةت منةةةو  أنيةةدعى أشةةةياء مةةن أقرانةةةو و يطمةةا  71
 ذلك

   

    الحمام إلىلحاجة لمذىاا يكثر من ا 77
    يدعى الجوع والعطش 73
    بالكذا يتيم زمالئو 74
مةةن  الحصةةول عمةةى العطةةف و اىتمةةامالمرض بةةظةةاىر يت 75

 حولو
   

    يتيم المربية بالضرا كذبا  76
    الشعر أو شد ضيتعدى عمى زمالئو بالضرا أو الع 77

    يتمف ممتمكاتو مثل)مالبسو و حقيبتة(  78
    زمالئو مثل مالبسيم أو حقائبيم أغراضيتمف  79
    األنشطة أداءيمنع زمالئو من المعا أو  31
    زمالئو بالقوة أشياءيستولى عمى  31
عمى االنتقام بنفسو حتى عندما تعاقا المربية مةن صر ي 37

 إليو أساء
   

    في غفمة منيم اآلخرينيستحوذ عمى لعا  33
    المعا بعنف إلىيميل  34
    المربيةةةةةةة) بيةةةةةةز إليةةةةةةويبةةةةةدي االسةةةةةةتيتار عنةةةةةةدما تتحةةةةةدث  35



 المالحق
 

117 
 

 الكتفين...الخ(
    يتعمد الصراخ داخل الحجرة 36
    يقوم بضرا نفسو  37
    يسبا الكثير من الضوضاء في الروضة 38
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 المشكالت السموكية الصورة النهائية لمقياس: (10رقم) الممحق

 التعميمة:
 أختي المربيت:

في إطار بحث لتحضير مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر عمم النفس إرشاد وتوجيو و تقويم تحت عنوان 
أنماط التعمق وعالقتيا بالمشكالت السموكية لدى أطفال الروضة، نضع بين يديك مجموعة من البنود 

( x( بند فالرجاء إبداء رأيك واختيار البند الذي ترينو يعبر عن حالة الطفل بوضع عالمة)33المتكونة من)
إجابتك ستبقى سرية وسوف تستخدم ألغراض البحث  أن، مع العمم  أمام االختيار الذي ينطبق عميو

 العممي فقط، نشكرك عمى تعاونك.
 

 البيانات العامة: 
 

 فما فوق( -22)               ( 22-22) السن: 

 
   ة متزوج غير                         جةمتزو  :االجتماعيت الحالت

 

 سنوات   4الى 10الخبرة من                    :    ليست لدي خبرة الخبرة المهنيه

   

 سنوات فمافوق                14الخبرة من 

 

 احيانا غالبا دائما الفقرات الرقم
    يتضايق الطفل عند دخولو لمروضة ألول مرة 1
الروضةة ممسةكا  إلىر عمى دخول احد الوالدين معو صي 7

 بيده
   

تةزداد عصةبية الطفةةل عنةد ابتعةةاد الوالةدين عنةةو حتةى ولةةو  3
 كانا في الغرفة المجاورة داخل الروضة

   

يشةةةعر الطفةةةةل بالغضةةةا لةةةةدى امتناعةةةك عةةةةن تمبيةةةة أحةةةةد  4
 مطالبو

   

    يشعر الطفل بالتوتر عند انفصالو عن والديو 5
    يبكى الطفل لحظة خروج احد الوالدين من الروضة 6
    يصعا عمى الطفل االنسجام مع األطفال اآلخرين 7
    يبكى الطفل لحظة دخولو الروضة  8
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    الروضة إلىيخاف و يرفض الدخول  9
    يدعي المرض و يشكو من األلم 11
    المنزل إلىيبكي كثيرا داخل الروضة طالبا الرجوع  11
    ما دخل شخص غريا الروضة إذايرتبك  17
    تزعجو ابسط األشياء 13
    عند غمق باا الروضة طالبا فتحوو يصرخ  14
    يتبول الإراديا خوفا من الذىاا إلى الحمام بمفرده 15
    ليست لديو في الواقع ألشياءيدعي امتالكو  16
    يتظاىر بانو مظموم 17
صص بعد سماعيا ويدعى حةدوثيا لةو لقا بالفعل يتقمص 18

 بالفعل
   

المربيةةةة طمبةةت منةةةو  أنيةةدعى أشةةةياء مةةن أقرانةةةو و يطمةةا  19
 ذلك

   

    الحمام إلىلحاجة لمذىاا يكثر من ا 71
    يدعى الجوع والعطش 71
    بالكذا يتيم زمالئو 77
مةةن  الحصةةول عمةةى العطةةف و اىتمةةامالمرض بةةظةةاىر يت 73

 حولو
   

    يتيم المربية بالضرا كذبا  74
    يتمف ممتمكاتو مثل)مالبسو و حقيبتة(  75
    زمالئو مثل مالبسيم أو حقائبيم أغراضيتمف  76
    األنشطة أداءيمنع زمالئو من المعا أو  77
    زمالئو بالقوة أشياءيستولى عمى  78
عمى االنتقام بنفسو حتى عندما تعاقا المربية مةن صر ي 79

 إليو أساء
   

    في غفمة منيم اآلخرينيستحوذ عمى لعا  31
 المربيةةةةةةة) بيةةةةةةز إليةةةةةةويبةةةةةدي االسةةةةةةتيتار عنةةةةةةدما تتحةةةةةدث  31

 الكتفين...الخ(
   

    يقوم بضرا نفسو  37
    يسبا الكثير من الضوضاء في الروضة 33
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 أسماء المحكمين االستمارتين: (10الممحق رقم )

 الرتبة التخصص األستاذ

 أستاذ محاضر )أ( عمم النفس أ.قويدر بن أحمد

 أستاذ محاضر )ب( عمم النفس أ.بمعباس نادية

 أستاذ محاضر )ب( عمم النفس أ.مسكين عبد اهلل

 أستاذ مساعد )أ( عمم النفس أ.عثمان عز الدين

 أستاذة مساعدة )أ( عمم النفس زينبأ.غاني 

 

 لمقياس أنماط التعمق حساب االتساق الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمية: (6الممحق رقم)
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 نتائج حساب ثبات مقياس المشكالت السموكية لدى أطفال الروضة: (7الممحق رقم)

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,844 ,838 34 

 

 الوصفية لمقياس أنماط التعمق اإلحصاءات: (8ممحق رقم)ال
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 : اإلحصاءات الوصفية ألنماط التعمق(9الممحق رقم)
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لمسن والحالة  ) مفروق في أنماط التعمقل الثالثيتحميل التباين ل  SPSSمخرجات: (02الممحق رقم)
 (الخبرةاالجتماعية و 

 

                                                 االحصاءات الوصفية لممشكالت السموكية.: (07الممحق رقم)

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 9,59699 58,3667 77,00 44,00 30 السلوكية المشكالت

 3,63397 13,0333 21,00 7,00 30 فصالقلق االنا مشكل

 3,58878 12,5000 21,00 9,00 30 الخوف مشكل

 3,45164 15,5000 22,00 10,00 30 الكذب مشكل

 3,29402 17,3333 23,00 12,00 30 العدوانية مشكل

N valide (listwise) 30     

 

 المشكالت السموكية العالقة بين أنماط التعمق و    SPSS: مخرجات (08الممحق رقم)
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