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الفصل األول . 1
خمفية الدراسة ومشكمتيا 

 
المقدمة  1.1

 
  يحتؿ مكضكع الطفكلة مركزان ىامان في الدراسات النفسية كالتربكية المعاصرة ،لقد كانت الطفكلة كال تزاؿ 

ميدانان خصيبان لمبحكث كالدراسات النفسية كاالجتماعية طكاؿ مراحؿ نمكىا المستمرة كلكؿ مرحمة مف مراحؿ 
النمك أشكاؿ مختمفة مف السمكؾ بعضيا يعبر عف سمكؾ سكم كبعضيا اآلخر يعبر عف سمكؾ مضطرب 

(. 2002ممحـ، )
 

كقد أدرؾ العديد مف عمماء النفس كعمماء التربية أىمية السنكات الخمس األكلى مف حياة الطفؿ في بناء 
 بتربية الطفؿ خبلؿ ىذه الفترة بشكؿ االعتناءالسمات كالعكامؿ األساسية لشخصيتو، كنّبيكا إلى ضركرة 

أف فركيد أشار نتيجة دراستو لكثير مف  (1998) الرحمفديضمف لو النمك السكم كالمتكازف، كقد ذكر عب
لى أف أسباب االضطرابات النفسية تعكد إلى  الحاالت المرضية إلى أىمية الطريقة التي يربى فييا الطفؿ كا 
لى أف نمك معظـ المعالـ األساسية لشخصية الفرد يكتمؿ في نياية ىذه  السنكات الخمس األكلى مف عمره كا 

. المرحمة مف العمر
 

 كلنا في رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أسكة حسنة في رعاية األطفاؿ كتمبية حاجاتيـ، فمقد حمؿ صمى 
أخرجو  (،كقاؿ نعـ الراكباف ىما كأبكىما خير منيما (كتفيو)اهلل عميو كسمـ الحسف كالحسيف عمى عاتقيو 

ف مما يزيد األمر أىمية أف االضطرابات السمككية كغيرىا عندما تحدث يحتار (1979، حكل)الطَبراني  ، كا 
اآلباء في حمكؿ ليا، كالجميع مف العمماء يقرركف أف ذلؾ ناتج عف إغفاؿ حاجات الطفؿ أك عدـ إشباعيا، 
أك إتباع أسمكب خاطئ مف أساليب التربية كلكي تتحقؽ الصحة النفسية لمطفؿ ال بد مف الكصكؿ بو إلى 

 كالتكازف في سمككو، كالطفؿ حتى االستقرار لو تييئ( Emotional Stability )االنفعاليحالة مف الثبات 
يصؿ إلى الثبات المنشكد يمر بصكرة غير ثابتة مف االستجابات االنفعالية كىي التي تعيدىا المربكف 

ف تطكر االنفعاؿ عند األطفاؿ يرتبط إلى حد بعيد بعممية اإلشباع أك (2004داككد، )بالتقكيـ كالتيذيب  ، كا 
(. 1997شحيمي، )اإلحباط التي تبدأ منذ الطفكلة األكلى 

 
 مف األسرة إلى المدرسة ثـ إلى الحياة االنتقاؿ كيتطمب النمك النفسي السميـ لمطفؿ مراعاة التدرج في عممية 

 المشكمة بشكؿ أسرع سيمت تبأنو كمما اكتشؼ (1999)كأشارت قطامي . (2004داككد، )االجتماعية 
ف المشكبلت الصغيرة إذا لـ تحدد كتحارب كيقضى عمييا في ميدىا، نمت ككبرت كلذلؾ . معالجتيا كا 
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يجب عدـ اإلقبلؿ مف شأنيا ميما تضاءلت بجانب الكبيرة، كالحياة النفسية ليست مف البساطة بحيث يككف 
اضطرابيا راجعان إلى سبب كاحد، كقد تككف األسباب داخمية في اإلنساف، جسمية كنفسية، كقد تككف 

إف الكالديف كاألشخاص الميميف في حياة الطفؿ .(2003زىراف،  )خارجية في البيئة، مادية كاجتماعية 
ىـ الذيف يتخذكف القرارات المبدئية المتعمقة بكجكد أك عدـ كجكد مشكمة بحاجة إلى عبلج  (كالمعمميف مثبلن )
. (2003الخطيب،  )
 

إف الطفؿ في الركضة بأشد الحاجة إلى الحب كالحناف، كتعكيده المشاركة الكجدانية في مكاقؼ الحزف 
كسابوكالفرح   العادات االجتماعية لتكفير بيئة سميمة تنمي األلفة بيف الطفؿ كالركضة، كذلؾ مف خبلؿ كا 

( 1995حكاشيف، )التعرؼ عمى حاجاتيـ كمشاكميـ كتككيف مفيـك ايجابي عف الذات بغرس الثقة بالنفس 
  

كأشار ثابت كآخركف إلى أف البحكث المسحية لؤلمراض النفسية عند األطفاؿ كالمراىقيف شيدت تطكران كبيران 
فتقدـ التصنيؼ لؤلمراض كاستخداـ المقاييس التشخيصية ساىمتا في ذلؾ . خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية

اآلباء )كفي نفس الكقت فإف اختبلؼ األدكات المستخدمة في القياس، كطبيعة مصادر المعمكمات 
مثبلن )أدت إلى معدالت انتشار متباينة ليذه األمراض في بيئات مختمفة  (كالمدرسيف كاألطفاؿ كالكبار

(. Thabet, et al., 2000 )(نجدىا عالية في المناطؽ المحركمة اقتصاديان كاجتماعيان 
 

إلى دراسة لمنظمة الصحة العالمية لؤلمـ المتحدة لمشاكؿ األطفاؿ العاطفية كالسمككية  (2004)تكأشار ثاب
 (رأم المدرسيف) 3.9%ك (رأم اآلباء) 12%المعتمدة عمى تقرير اآلباء كالمدرسيف كجدت نسبة االنتشار 

 لمشاكؿ الصحة النفسية 18% في ككريا ك14.1% ك19.0% في الصيف ك 8.3% ك7%في الياباف، ك
 مف 29.9%بيف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة في ىكنج ككنج، كفي دراسة في اإلمارات العربية المتحدة كجد أف 

األطفاؿ لدييـ مشاكؿ نفسية عمى حسب رأم اآلباء كأطباء الصحة المدرسية، كتتميز صحة األطفاؿ 
النفسية كسمككيـ بعد التعرض ألجكاء الحرب كالنزاع المسمح كاالحتبلؿ ،بظيكر أعراض نفسية معينة، 

 المجتمع، كالقمؽ، كالخكؼ، كالرعشة، كالصراخ ،كالصداع، كشكاكل جمدية فكتشمؿ العصبية، كاالنطكاء ع
(. 2004ثابت ،)أخرل، كالتبكؿ كالتبرز في الفراش كالثياب،كانخفاض في االنجاز المدرسي 

 
إف كثيران مما يعتبر كالعدكاف كالحركة الزائدة كالتحطـ كالبكاء كاضطرابات النكـ قد تعكس لدل كثير مف 
األطفاؿ خصائص المرحمة التي يمركف بيا كمف ثـ فإنو مف غير المبلئـ كصفيا بالشذكذ مع أف ىذه 

(. 1993 كآخركف، إبراىيـ) ألفراد األسرة الذيف يتعاممكف مع األطفاؿ إزعاجاالمشكبلت تسبب 
 1928أكؿ مف أشار إلى االضطرابات السمككية كاالنفعالية في المدارس  (Wickman)كيعتبر كيكماف 

،كمنذ ذلؾ التاريخ بدأت الدراسات كاألبحاث لتحديد حجـ مشكمة االضطرابات االنفعالية كالسمككية 
(Robin & Ballow, 1978)  كىناؾ عدد مف المصادر التي يمكف االعتماد عمييا في عممية الكشؼ



 4 

المعمـ كتقديرات الكالديف كالرفاؽ أك االعتماد عمى ىذه : كالتعرؼ عمى مشكبلت األطفاؿ، كمف أىميا
عتبر المعمـ المصدر األساسي في الكشؼ عف المشكبلت السمككية مك. (Shea, 1978)المصادر جميعيا 

لدل األطفاؿ في عمر المدرسة أك في الطفكلة المبكرة، كأشارت العديد مف الدراسات أف دكر المعمـ في 
(. 1992شحادة ،)تقدير المشكبلت السمككية لدل التبلميذ أكثر مف أىمية دكر اآلباء أك الرفاؽ 

 
ف لمعاممة الكالديف السيئة أثر  عمى تطكر كنمك المشاكؿ السمككية كالعاطفية كما في دراسة ا كبيراكا 

(Barlow, et al., 2005)   كلقد أظيرت العديد مف الدراسات كما أشار بارلك كآخركف، أف البرامج األبكية
-3)القائمة عمى المجمكعة يمكف أف تككف فعالة في تحسيف التكيؼ العاطفي كالسمككي لؤلطفاؿ مف عمر 

. ( سنكات10
 

 كأف الفمسطينيةقع الطفكلة في األراضي ا تـ اإلشارة إلى ك(2005)كفي تقرير لمجياز المركزم لئلحصاء 
مف مجمؿ السكاف، بينما األطفاؿ مف الفئة العمرية % 52.6 سنة يشكمكف ما نسبتو 18األطفاؿ أقؿ مف 

سنكات  ما نسبتو  (7-5)كيشكؿ األطفاؿ في الفئة العمرية مف% 17.5سنكات يشكمكف ما نسبتو  (0-4)
 لؤلطفاؿ في كاالجتماعيةمف مجمكع السكاف، كفي التقرير نفسو بينت نتائج مسح الصحة النفسية % 15.4

سنة يعانكف مف آثار نفسية سمبية تتراكح ما بيف  (17-5)األراضي الفمسطينية أف نسبة األطفاؿ ما بيف 
مكضحة أف أعمى نسبة سجمت لمعاناة األطفاؿ كانت العصبية الزائدة كالصراخ المستمر % %11.5-1.5

، فيما تساكت نسبة المعاناة لكؿ مف الخكؼ مف الكحدة بشكؿ دائـ كالخكؼ مف الظبلـ %11.5بنسبة 
لكؿ منيا، ككذلؾ أظيرت البيانات حجـ المعاناة النفسية التي يعاني منيا األطفاؿ، % 10.8بشكؿ دائـ 

، كتساكت معيا نسبة الذيف يعانكف مف %4.3 المكت  فيحيث بمغت نسبة األطفاؿ الذيف ازداد تفكيرىـ
نكبات بكاء، كأف معاناة األطفاؿ الذككر النفسية كانت أعمى منيا عند اإلناث، مثؿ قضايا العصبية الزائدة 
كالشعكر باليأس كالككابيس كاضطرابات النـك كزيادة التفكير بالمكت كنقصاف األكؿ كالكزف، بينما كانت 

أعمى لدل اإلناث فقط في الخكؼ مف الكحدة كالخكؼ مف الظبلـ، أما اآلثار السمككية فقد أظيرت البيانات 
ثاران سمبية عمى السمكؾ آسنة في األراضي الفمسطينية  (17-5)أف المعاناة النفسية قد أفرزت لدل األطفاؿ 

تبلؼ الممتمكات بمغت  لكؿ منيا، % 5.8كالممارسات، مثؿ إشعاؿ الحرائؽ، كضرب كشتـ اآلخريف كا 
، كما بمغت نسبة %2.2 عف العائمة كاألصدقاء كاالبتعاد كاالنعزاؿ، %3.0كالخكؼ مف الخركج مف المنزؿ 

، كقد بينت النتائج أف المظاىر السمككية كانت أعمى بيف الذككر منيا لدل اإلناث %7.1التعمؽ باألـ 
. باستثناء الخكؼ مف الخركج مف المنزؿ فقد كانت النسبة أعمى بيف اإلناث منيا بيف الذككر

 

 
:  مشكمة الدراسة 2.1
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، كربما تنعكس ىذه كاالنفعاليةيعاني أطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف مجمكعة مف المشكبلت السمككية 
، كليذا فإف معرفة ككشؼ ىذه المشكبلت بيئة الركضةالمشكبلت سمبيان عمى تكيؼ كتفاعؿ األطفاؿ مع 

لقائميف عمى العممية التربكية في مرحمة رياض األطفاؿ كاألميات كبالذات المستكل ؿضركرم بالنسبة 
التمييدم، كقد عممت الباحثة مشرفة تربكية مع معظـ الرياض التابعة التحاد الجمعيات الخيرية لمدة 
سنتيف، كمف خبلؿ تكاجدىا في تمؾ المناطؽ الحظت العديد مف المشكبلت السمككية كاالنفعالية عند 

عدادىـ لممستقبؿ  األطفاؿ كخاصة في مستكل التمييدم كىذه المرحمة ميمة في تنمية شخصية األطفاؿ كا 
كأف العديد مف المعممات كذلؾ األميات ليس لدييف المقدرة عمى التعامؿ مع السمكؾ غير المرغكب فيو، 

 :كعميو قامت ىذه الدراسة بتقصي أىـ المشكبلت عند األطفاؿ كذلؾ حسب األبعاد التالية 
 
 األعراض العاطفية .
 األعراض السموكية .
 زيادة الحركة .
 المشاكل مع األصحاب .
 والتصرف االجتماعي. 

 

كلما كانت األميات كمعممات رياض األطفاؿ مف أكثر الناس معرفة بيذه المشكبلت فإف مشكمة الدراسة 
:  تتمخص في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي

 لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة إلتحاد كاالنفعاليةما أىـ المشكبلت السمككية 
في القدس كضكاحييا؟ الجمعيات الخيرية 

 
:  ىدف الدراسة 3.1
 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض 
.. األطفاؿ مف كجية نظر األميات كالمعممات

 
 
 
 

:  أىمية الدراسة 4.1
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تنبع أىمية الدراسة مف أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة في تنمية الطفؿ كتطكيره جسديان كركحيان كقيميان كفنيان 
كىذه المرحمة تتميز بما يسمى فترات النمك الحاسمة أك المحظات الحاسمة . كجماليان كمعرفيان كغير ذلؾ

(. 2002ممحـ، )الحرجة 
 

كليا أىمية أخرل كىي الدراسة األكلى حسب عمـ الباحثة في منطقة القدس كضكاحييا ألطفاؿ الصؼ 
التمييدم في رياض األطفاؿ كتنبع أىميتيا في مساعدة المعممات كاألميات لمعرفة المشاكؿ السمككية 

. كالنفسية عند األطفاؿ كذلؾ تمييدَا لمكاجية السمكؾ غير المرغكب فيو
 

كالنتائج التي ستسفر عنيا ىذه الدراسة يمكف أف تسيـ في كضع بعض المقترحات كالحمكؿ التي يمكف 
  منيا في اإلرشاد النفسي كاألسرم لعبلج المشاكؿ السمككية كالنفسية لدل األطفاؿ في الركضة،االستفادة

كالمعممة كاألـ الناجحة تحرصاف كؿ الحرص عمى معرفة خصائص كاحتياجات نمك طفؿ الركضة لكي 
دراؾ كفيـ . مرغكب فييااؿ كخاصة السمككيات غير ،تتعامؿ معو عف كعي كا 

 
 كأف حياة الطفؿ كنمكه كمشكبلت تربيتو كانت دائمان مثار اىتماـ الباحثيف كالدارسيف في مختمؼ المجاالت 

كخاصة في مجاؿ التربية كعمـ النفس ، كذلؾ إلدراكيـ بأف العناية باألطفاؿ في مرحمة الطفكلة تككف 
القاعدة الكطيدة التي تقكـ عمييا نشأتيـ السميمة في مراحؿ نكميـ التالية، كأف العناية بالطفكلة في 

مجتمعاتنا العربية اإلسبلمية ما زالت في أمس الحاجة إلى المزيد مف الجيد كالدراسة كذلؾ بالتركيز عمى 
  (2003الجقندم،  )دكر األسرة كالركضة في ىذا المجاؿ ، كتكعيتيما بأساليب تربية األطفاؿ كتنشئتيـ  

 
:  أسئمة الدراسة 5.1
 

:  حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية 
 لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ كما تدركيا كاالنفعاليةما أىـ المشكبلت السمككية - 1

 األميات؟  

 لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ كما تدركيا كاالنفعاليةما أىـ المشكبلت السمككية  -2
 المعممات؟ 

ىؿ يكجد فرؽ بيف كجية نظر كؿ مف األميات كالمعممات لممشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل - 3
أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ ؟     

 
:  فرضيات الدراسة 6.1
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في الدرجة الكمية لممشكبلت السمككية  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
في البعد االجتماعي مف قائمة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
في بعد زيادة الحركة مف قائمة  (α= 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
في بعد األعراض العاطفية مف قائمة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
في بعد المشاكؿ السمككية مف قائمة  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
في بعد مشاكؿ األصحاب مف قائمة  (α= 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
 

 
:  حدود الدراسة 7.1
  
اقتصرت ىذه الدراسة عمى أطفاؿ الصؼ التمييدم في مرحمة الطفكلة المبكرة مف   : البعد البشري .1

(. 1999)مكاليد 
اقتصرت الدراسة عمى أطفاؿ الصؼ التمييدم، رياض األطفاؿ التابعة التحاد : البعد الجغرافي .2

 . الجمعيات الخيرية في منطقة القدس كضكاحييا كبيت لحـ كأريحا كالخميؿ

. 2004/2005الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي : البعد الزمني .3
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الفصل الثاني 
 

أدبيات الدراسة والدراسات السابقة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثاني . 2
 

 (الخمفية النظرية) أدبيات الدراسة 1.2
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 المقدمة 1.1.2
 

تكشؼ الدراسات التي أجريت عمى األطفاؿ خبلؿ فترات نمكىـ أف كؿ طفؿ يتمتع بفردية مميزة عف نفسو، 
كيحاكؿ المعممكف جاىديف تعديؿ . حك منسؽ خبلؿ سنكات ما قبؿ المدرسةفكتستمر في التطكر عمى 

إلتاحة فرصة  ( سنكات 6-4)السمكؾ المضطرب الذم يظير لدل بعض األطفاؿ في مرحمة الركضة 
 يفشمكف في تحقيؽ ىذا اليدؼ، نظران الستخداـ إجراءات ـبيد أف الكثير منو. ظيكر مناخ مناسب لمتعمـ

سمككية غير مناسبة أك غير منظمة، ككذلؾ يكاجو اآلباء كاألميات صعكبة حقيقية في حؿ مشكبلت 
األطفاؿ كتعديؿ السمكؾ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي يسعكف ليا، كذلؾ بسبب اختبلؼ التربية البيتية 

 التربية الصحيحة اءكتأثيراتيا المختمفة عمى األطفاؿ مف ناحية كقمة خبرة اآلباء في مجاؿ تربية األبف
(. 2002ممحـ، )  مف ناحية أخرلالمعافاة

 
لقد قامت الباحثة بمراجعة العديد مف األدبيات التي تناكلت مكضكع رياض األطفاؿ كالطفكلة المبكرة مف 

ففي ىذه الدراسة حاكلت .  عند األطفاؿ في الركضة مف ناحية أخرلكاالنفعاليةناحية كالمشكبلت السمككية 
الباحثة مف تمؾ األدبيات انتقاء ما يناسب دراستيا، بدءن باألدب التربكم المتعمؽ برياض األطفاؿ، كفمسفة 

رياض األطفاؿ، كالتككيف النفسي لمطفؿ كالصحة النفسية لممعممة، كالصفات التي يجب أف تتكفر في 
. المعممة

 
ثـ تناكلت الباحثة األدب التربكم المتعمؽ بمرحمة الطفكلة المبكرة مف ناحية أىميتيا في تنمية شخصية 

الطفؿ، ككذلؾ خصائص كحاجات نمك الطفؿ كالنظريات التي تحدثت كاىتمت باألطفاؿ كمرحمة الطفكلة 
ككذلؾ تـ عرض الدراسات العربية .  أك المشكؿالسيئمؿ المسببة لمسمكؾ االمبكرة، كتـ التطرؽ إلى العك

.  لدل األطفاؿ كما تدركيا األميات كالمعمماتكاالنفعاليةكاألجنبية المتعمقة بالمشاكؿ السمككية 
 

كفي نياية الدراسات السابقة العربية كاألجنبية تـ التعقيب عمييا مف قبؿ الباحثة كتقسيـ الدراسات حسب 
، كدراسات كانت عينتيا األمياتالعينة ككانت تنتمي إلى ثبلث فئات، كىي دراسات كانت عينتيا 

 بيف كاالختبلؼككذلؾ تـ التعرؼ عمى أكجو التشابو . المعممات، كدراسات كانت عينتيا األطفاؿ أنفسيـ
.  ىذه الدراسة كالدراسات األخرل

 
 األدب التربوي المتعمق برياض األطفال 2.1.2

 
:  فمسفة رياض األطفال1.2.1.2
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تنبع فمسفة رياض األطفاؿ مف قيمنا الدينية العربية، لذلؾ فإف الخبرات كاألنشطة التي تقدـ لمطفؿ في 

، كتيدؼ رياض (2002ممحـ، )تو اإليجابية كقيمو الدينية كالخمقية االركضة تحرص عمى تنمية اتجاه
لى تنمية األطفاؿ في الجكانب الجسمية كالحركية   كاالجتماعيةاألطفاؿ إلى إعداد األطفاؿ لممستقبؿ كا 

كسابيـ القيـ كاالنفعالية  لبللتحاؽ اإليجابية بغرض إعدادىـ تربكيان كنفسيان كثقافيان كاالتجاىات كالعقمية، كا 
(.  1994منسي، ) االبتدائيبمرحمة التعميـ 

 
كرياض األطفاؿ تيدؼ أيضان إلى تعميـ األطفاؿ الحياة كالعمؿ معا ، كىي تعمؿ في تكامؿ مع المنزؿ 
كتقدـ لممدرسة ، كتقكـ برامج رياض األطفاؿ عمى أساس فيـ النمك خاصة في مرحمة الطفكلة المبكرة، 
كيجب أف تتكامؿ ىذه البرامج مع برامج النمك في المنزؿ، كقد أظيرت بعض البحكث أف أطفاؿ دكر 

، كليذا فمف (1985زىراف، )الحضانة يتفكقكف عمى سكاىـ ممف لـ يمتحقكا بيا في معظـ نكاحي الشخصية 
المفترض أف يقكـ التعميـ في الرياض عمى أساليب مختمفة عما في المدارس، بحيث يصاغ عمى ىيئة 

صكر كألعاب يشتاؽ إلييا األطفاؿ بفطرتيـ فبل يشعركف أنيا تفرض عمييـ مقررات معرفية يمتحنكف فييا، 
نما يقضكف أكقاتيـ في ليك كلعب مكجييف، بحيث يتـ مف خبلليا التنشئة الخمقية كالدينية كاالجتماعية  كا 

(. 1998عمي، )كالنفسية بدرجة أساسية 
 

كتتجمى أىمية ىذه المرحمة في عالمنا العربي مف ضخامة حجـ ىذه الفئة العمرية في اليـر العمرم لسكاف 
المنطقة العربية، كالذم يتميز باتساع قاعدتو، حيث يمثؿ األطفاؿ الذيف تراكحت أعمارىـ بيف سنة كست 

، كىي نسبة تتطمب بذؿ مزيد مف الجيد (%23)سنكات أكثر مف خمس مجمكع سكاف األقطار العربية 
(. 1989المقاني، )كالعناية التربكية ليـ 

 
 حيث قدرت نسبة األفراد الذيف تقؿ عشرة،كأف أكثر مف نصؼ المجتمع الفمسطيني أطفاؿ دكف سف الثامنة 

مف مجمكع السكاف المقيميف في األراضي % 53.0 بحكالي 2004 سنة في منتصؼ عاـ 18أعمارىـ عف 
سنكات ممتحقيف برياض األطفاؿ في العاـ  (5-4) مميكف طفؿ كربع األطفاؿ 1.954 بكاقع الفمسطينية،
. (2005، الجياز المركزم لئلحصاء) 2004/2005الدراسي 

 
  
كظيفة رياض األطفاؿ ال تحقؽ بشكؿ جيد إال بقدر ما يككف ىناؾ تعاكف كتفاىـ بيف األسرة كالقائميف ك

 إعبلميا بكثير مف مبالعمؿ التربكم في ىذه المؤسسات، فركضة الطفؿ تحتاج إلى معاكنة مف األسرة ؼ
الظركؼ التي تحيط بالطفؿ كمشكبلتو كقدراتو ، ككذلؾ تحتاج األسرة إلى إعبلـ الركضة ليا بما تبلحظو 
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عمى الطفؿ مف إقباؿ أك إحجاـ  مثبلن عف المعب مع زمبلئو ، أك بأية مشكمة قد يتسبب فييا أك تحدث لو 
(. 1998عمي، )
 

كرياض األطفاؿ ىي المؤسسات التربكية التي تمي المنزؿ، كفييا تتـ العمميات التربكية اليادفة كالمباشرة 
كىي قاعدة   (الجسمية كالخمقية كالعقمية كالكجدانية كالحركية  )لتنمية شخصية األطفاؿ مف جميع النكاحي 

رئيسة لمسمـ التعميمي، تميد لو كتجعؿ تكيؼ الطفؿ معو أمرَا عاديان كميسرَا ، كتعمؿ رياض األطفاؿ عمى 
 كتيذب أذكاقيـ الفنية كاألدبية  كتكسع مداركيـ المغكية كاالكتشاؼ كاإلنجاز االبتكارتنمية قدرة الطفؿ عمى 

كالعقمية كتعكدىـ المحادثة بأسمكب شائؽ كجميؿ، فيي تتميز بأنشطة المعب المنظـ ذم القيمة التعميمية 
، كتتيح الفرص أماـ األطفاؿ لمتعبير الذاتي كالتدريب عؿ كيفية العمؿ كالحياة معان في ضكء كاالجتماعية

(. 1998مكسكعة سفير لتربية األبناء، )بيئاتيـ كفي ضكء أدكات كمناىج كبرامج مختارة بعناية 
 

 عمى أىمية إعداد كتييئة  أكدكاالعديد مف الباحثيف في مجاالت الطفكلةإلى أف  (2003)أشارت بيادركلقد 
 لديو، كحثو كاالستكشاؼ االستطبلعالبيئة المناسبة لنمك الطفؿ كأثرىا في استثارة ميكلو كتحريؾ دكافع حب 

جكد مستكيات التعمـ، كأف رياض األطفاؿ مف الممكف أف تحقؽ فركقان كبيرة ألعمى المثابرة كالكصكؿ بو 
كتؤثر تأثيران داالن في مستقبؿ الطفؿ التعميمي في إطار ظركؼ كشركط كأكضاع محددة ، لذا كاف مف الميـ 

 يمـ كؿ مشرؼ عمى تربية األطفاؿ في فترة ما قبؿ المدرسة بالبرامج المبكرة لتربيتيـ، كما ليا مف تأثير فأ
 لمطفؿ كاالجتماعي التربكية عمى تنمية المجاؿ الكجداني  تركز البرامجعمى مستقبؿ نمكىـ كتعمميـ كأف 

عداده لمحياة السكية في المجتمع كالبيئة، مع إشباع حاجاتو لمحب كالعطؼ  بإكسابو السمككيات المناسبة كا 
 . النفسي كاالستقراركالحناف كاألمف 

 
، أف رياض األطفاؿ عالية الجكدة تيتـ بتطكر المغة كاإلدراؾ (دفي ككنؾ) الدراسات حسب رأم أثبتتك

ارة ض عند الطفؿ، بينما رياض األطفاؿ المنخفضة الجكدة ممكف أف تككف فعبلن االجتماعيكالتطكر 
، إذ أف فمسفة رياض األطفاؿ ترل أف شخصية الطفؿ شخصية (Duffy and Wong, 1995)لمطفؿ

متعددة األبعاد كالجكانب كالكجكد رغـ تكامميا كتتجو إلى تنمية الطفؿ كتطكيره جسديان كركحيان كقيميان كفنيان 
كجماليان كمعرفيان ، ألنيا تيدؼ إلى بناء شخصية اإلنساف فردان كاإلنساف جماعة كاإلنساف مكاطنان كعامبلن 
كمنتجان فاعبلن في عريف كطنو عف كعي كدراية، كفمسفة رياض األطفاؿ تؤمف بقيـ العمؿ الكاقعي كأىميتو 

. في تنظيـ حياة اإلنساف الفرد مف بدايتيا مركران بمرحمة رياض األطفاؿ مع التدرج بتحقيؽ ذات الطفؿ
كتؤمف بأىمية خبرات الطفؿ المباشرة كصبلتو بعالـ األشياء المحيطة بو المكاف كالزماف لتصبح بيئتو 

المحيطة معمبلن لتجاربو كأبحاثو فيعمؿ عمى المحافظة عمييا كصيانتيا كحمايتيا مف خبلؿ تكثيؽ العبلقة 
كالتي بعنكاف فمسفة طفؿ  (1994)كفي دراسة عتبة (. 2002ممحـ، )بيف الطفؿ كبيئتو الطبيعية مف حكلو 

 ىدفت الدراسة إلى كضع تصكر مستقبمي لبناء إطار فمسفي ،(تصكر مستقبمي)ما قبؿ المدرسة في مصر 



 12 

 كتكصمت في نتائجيا إلى ، كاستخدمت في دراستيا المنيج الكصفي التاريخي،لتربية طفؿ ما قبؿ المدرسة
أف مرحمة رياض األطفاؿ مرحمة ىامة كضركرية في السمـ التعميمي حتى يتكامؿ كيقـك بدكره في تشكيؿ 

مجاالت النمك األساسية كتؤتي ثمارىا في مستقبمو، كأف مرحمة رياض األطفاؿ تسيـ في التنشئة 
االجتماعية لمطفؿ مف خبلؿ التكامؿ بيف األسرة كالمدرسة، كلذلؾ اىتمت المؤسسات التربكية بيا عف 

.  طريؽ الدراسات كالمشاريع التربكية
 

:  رياض األطفال والتكوين النفسي لمطفل2.2.1.2
 

 التالية لؤلسرة في األىمية عمى صحة الطفؿ النفسية فالركضة ىي االجتماعيةتعد الركضة المؤسسة 
. الكسط الذم ينمك فيو األطفاؿ خارج األسرة كيمضكف فيو أغمب يكميـ

عداده ليؾ مكاطنان صالحان، كف كالركضة ليا رسالة تربكية تيدؼ إلى تككيف الشخصية المتكاممة لمطفؿ كا 
كرعاية نمكه البدني كالذىني كالكجداني كاالجتماعي في آف كاحد، كفي ىذا تمتقي أىداؼ التربية بكسائؿ 

. (1999أحمد، )الصحة النفسية كأساليبيا 
:   رياض األطفاؿ إلىمكتيدؼ الصحة النفسية ؼ

. تييئة عبلقات كظركؼ أكثر مناسبة لمنمك السكم لمطفؿ -
 . لؤلطفاؿكاالجتماعيةمكاجية الحاجات النفسية  -

 . األطفاؿ بما يساير فمسفة الركضة التربكيةاتجاىاتتعديؿ  -

 . السمكؾ كعبلج األطفاؿ المشكميفانحرافاتتصحيح  -

 .االنتماءإشباع حاجة األطفاؿ إلى  -

 .االجتماعي كاالعتبارإشباع حاجة األطفاؿ عمى القبكؿ كالتقدير  -

 .إشباع حاجة األطفاؿ إلى المسؤكلية نحك اآلخريف -

 .االجتماعية كالميارات االجتماعيإكساب األطفاؿ آلداب السمكؾ  -

 .إتاحة الفرص لمتعبير الحر كتحقيؽ الذات -

 (.1999 أحمد،)التمرس عمى القيادة كالتبعية كعمى األساليب الديمقراطية  -

 
كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ التربكية ال بد مف تكفر الصحة النفسية لممعممة كالتي تنعكس بدكرىا عمى صحة 

. األطفاؿ النفسية
 

:    الصحة النفسية لممعممة3.2.1.2
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ىناؾ تأثير لصحة المعممة النفسية عمى الصحة النفسية لؤلطفاؿ، كانعكاس سمكؾ المعممة كاضطراباتيا 
عمى مشاعر األطفاؿ كاتجاىاتيـ كمفاىيميـ في الحياة، فإذا افتقدنا السكاء في المعممات فإننا ال ننتظر 

 كالمعممة ىي التي تتعامؿ أكثر مف أم شخص آخر ف دعائـ الصحة النفسية في أطفالوف أف يغرسفمنو
مف العامميف في الركضة مع األطفاؿ، كال نتكقع منيا أف تعمؿ عمى أف يككف أطفاليا أصحاء نفسيان إذا 

 متسرعة في أحكاميا، متسمطة، غير قادرة عمى عقد –مترددة – عصبية – قمقة –كانت ىي نفسيا متكترة 
صبلت اجتماعية، فإننا نتكقع أف ينعكس أم اضطراب تعاني منو المعممة عمى أطفاليا، أف الصحة 

. النفسية لممعممات كاحدة مف المنطمقات اليامة إلى الصحة النفسية لؤلطفاؿ
 

 كلقد كاف مف المعتقد قديمان أف إلماـ المدرس لمادتو يعتبر كحده كافيان لمحكـ عمى نجاحو في عممو، كلكف 
النظرة الحديثة تؤكد أف كظيفة المدرس أشمؿ مف مجرد تدريس المادة العممية، بؿ إف المدرس اآلف يعتبر 

 أيضان، حيث ميمتو تنسيؽ كتييئة الظركؼ المبلئمة لتنشئة التبلميذ بما يؤدم اجتماعيبمثابة ميندس 
كالكاقع أف الصفات التي تتكقؼ . لنمك المرغكب لكؿ فرد منيـ، كىذا ينطبؽ عمى معممات رياض األطفاؿؿ

 االنفعالي االتزاف نجاح المعممة في ميمتيا ترتبط تمامان بتككيف شخصيتيا بصفة عامة، إذ أف درجة اعميو
أحمد، )كالحالة المزاجية لممعممة ككذلؾ صفاتيا كميكليا كاتجاىاتيا النفسية تنتقؿ آثارىا إلى األطفاؿ 

1999 .)
 المعممة القمقة لكف فالمعممة المتكاممة الشخصية السعيدة في حياتيا تستطيع أف تعمؿ عمى إسعاد أطفاليا، 

غير الراضية عف نفسيا يتعذر عمييا أف تساعد األطفاؿ عمى التكيؼ السميـ في التعامؿ مع الغير، كمف 
 عمى األطفاؿ كتجعؿ تأثيرىا إيجابيان  احترامياالصفات التي يجب أف تتكفر في المعممة التي تؤدم إلى 

: ىي
: الصفات الذاتية المتعمقة بشخصية المعممة كتشمؿ .1
. النكاحي الجسمية التي تتضمف الحيكية كالنشاط كالخمك مف العاىات.أ
.  بالمظير العاـكاالىتماـالقدرة عمى التعبير . ب
. كذلؾ الصفات العقمية كالذكاء كالقدرة عمى التصرؼ. جػ
.  كالصفات الخمقية المرغكبة في العمؿ كالتمسؾ بالمبادئ كالمثؿ العميااالنفعالي االتزاف.د
كتتضمف إلماـ المعممة بالمفاىيـ التربكية الصحيحة كقدرتيا عمى : التككيف الميني كالقدرة عمى التربية .2

. تكصيؿ المعمكمات لؤلطفاؿ كاستعدادىا لتجريب الجديد مف طرؽ التدريس
أثر المعممة في الجك العاـ داخؿ الركضة، كيشمؿ ىذا مدل مشاركة المعممة في نكاحي النشاط داخؿ . 3

الركضة، كما كتشمؿ عبلقات المعممة بمدير الركضة كبزمبلئيا كبأكلياء األمكر مما يجعؿ لكجكدىا بيف 
. أفراد أسرة الركضة أثر مممكس في الجك العاـ

صفات أخرل كىي أف يككف لممعممة ىكاية شخصية تستطيع أف تككف رائدة لؤلطفاؿ فييا، ككذلؾ . 4
مزاكلة النشاط الرياضي كاالجتماعي، كقدرة المعممة عمى حؿ مشكبلت األطفاؿ بما يكسبيـ حبيا  
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(. 1999أحمد، )
 

:  مرحمة الطفولة المبكرة3.1.2
 

 إف الطفكلة المبكرة تمتاز بأىميتيا لنمك األطفاؿ في حاضرىـ كمستقبميـ كىذا األمر يتطمب االىتماـ 
 كتثقيفيـ تربكيان ككضع برامج لمرحمة ما قبؿ المدرسة تضمف نمك شخصية الطفؿ  كاألمياتبتكعية اآلباء

كتكامميا بحيث يصبح عضكان صالحان في مجتمعو، فالطفكلة ىي األساس بالنسبة لحياة الفرد ففييا يتـ بناء 
الشخصية عند الطفؿ مف الناحية الجسمية كالكظيفية، كىي تضع حجر األساس لسمككو المرتقب الذم 

(.  1995حكاشيف، ) البلحقةيساعد الطفؿ عمى التكامؿ السكم لمراحؿ نمكه 
 

كطفؿ ما قبؿ المدرسة يمقى اىتماما كبيران في الكثير مف الدكؿ التي تعرؼ مدل أىمية ىذه الفترة، فنجد 
ففي الدنمارؾ مثبلن، نجد نكعا جديدا . مثبلن أف تعميـ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة جزء مف خطة التعميـ العامة

، كتقاـ الحضانات في كسط الغابات، 1980كىك مشركع بدأ في العاـ  (حضانة الغابة)يطمؽ عميو اسـ 
(. 1999طمعت، )العالـ الخارجي بكتكمف فمسفة ىذا المشركع في ربط الطفؿ بالطبيعة كتعريفو 

 
 : أىمية مرحمة الطفولة المبكرة في تنمية شخصية الطفل1.3.1.2

 
تتميز ىذه المرحمة بسيطرة دكافع جديدة عمى سمكؾ الطفؿ، الدافع إلى حب االستطبلع كالدافع إلى التعمـ  

مف المتفؽ  (2003الريماكم، ) الذات كالدافع إلى المعب كاالبتكار إثباتكالدافع إلى المبادأة كالكفاءة كدافع 
عميو أف البيت ىك البيئة األكلى لمطفؿ، حيث تعتبر األسرة الخمية االجتماعية األكلى الستمرار تعاقب 

إلى األبكيف العصابييف  (فركيد)األجياؿ كال يمكف التقميؿ مف أىمية الخبرات األسرية األكلى، فقد أشار 
يكقظاف فيو االستعداد لمرض العصاب، كاألطفاؿ يركف : ا كيقكؿـالمذيف يفرطاف في رعاية كحماية صغيره

في األسرة صكرة لمستقبميـ الذم يطمحكف إليو، كىي مثميـ األعمى الذم يسعكف إلى تحقيقو، كأف األكالد 
كمف العكامؿ التي تساعد اآلباء عمى (. 1997شحيمي، )يكسبكف سبلمة شخصياتيـ مف شخصية كالدىـ 

بناء شخصية أبناءىـ كمنحيـ الثقة بأنفسيـ، احتراـ إرادتيـ كاالستماع آلرائيـ كاالستجابة لحقكقيـ دكف 
إحراجيـ أك إرغاميـ عمى التنازؿ عف أم شيء حتى يعتادكا التفكير بحرية مشركعة منذ صغرىـ، كاإلدالء 

ف إبآرائيـ دكف خكؼ أك خجؿ، ؼ   كجب تنبيييـ كحثيـ عمى الصكابأخطئكاف أصابكا كجب تشجيعيـ كا 
ما رأيت أحدان كاف أرحـ الناس بالعياؿ مف رسكؿ اهلل ): ككاف أنس رضي اهلل عنو يقكؿ(. 2003 الفندم،)

     (. 1996الّزبيدم، )،(1303)أخرجو البخارم  (صمى اهلل عميو كسمـ 
لقد أظيرت . إف رابطة التعمؽ بيف الطفؿ كأمو تشكؿ األساس لمنمك السكم لشخصية الطفؿ المستقبمية

أبحاث كدراسات كثيرة ساىـ فييا العديد مف العمماء في مجاالت مختمفة كبينت نتائجيا العممية األىمية 
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القصكل لمرحمة الطفكلة باعتبارىا مف أىـ مراحؿ الحياة كأكثرىا خطكرة ألنيا مرحمة تككينية تتحدد فييا 
عمى األثر الكبير الذم تتركو مرحمة الطفكلة  (Fruedفركيد )سمات شخصية اإلنساف كسمككو، لقد أكد 

أما . المبكرة عمى تشكيؿ شخصية الفرد أك تمييد الطريؽ لئلصابة باألمراض النفسية كالعقمية بعد ذلؾ
فقد أكضح أنو بإمكاننا أف نبني شخصية الفرد كنقكييا أك نيدميا قبؿ سف الخامسة فإذا كاف  (كاطسكف)

 كاالجتماعي كالعقمي سميمان في مرحمة الطفكلة األكلى، فإف ذلؾ سكؼ يمتد كيتركز في االنفعالينمك الطفؿ 
شحيمي، )إذا أردنا تيذيب المجتمع فمنيذب الطفؿ : كيقكؿ جكف ديكم. شخصية الطفؿ السكية المنتظرة

1997  .)
 

كيعتبر االىتماـ بالطفكلة مف المعايير اليامة التي يقاس بيا تقدـ المجتمع كتطكره، فإذا أراد المجتمع 
مستقببلن باىران فبل بد أف ييتـ بتنشئة األطفاؿ كرعايتيـ كتشكيؿ شخصيتيـ بطريقة سميمة، كتمثؿ الطفكلة 

كيكضع في مرحمة الطفكلة أساس . (2004حسيف، )حجر الزاكية في بناء شخصية الفرد كتشكيؿ سمككو 
بناء شخصية الفرد ديناميان ككظيفيان ،كيكضع أساس السمكؾ المكتسب الذم يساعد في تكافقو في مراحؿ 

 (. 1985زىراف، )النمك التالية 
 

ف شخصية الطفؿ تبدأ في التككيف منذ المحظات األكلى الميبلدية لذلؾ فيك  عمى أ،(2004) كتحدث داككد
 في المساىمةفي أمس الحاجة إلى الجك العاطفي األسرم الذم يشبع الحاجات األساسية لمطفؿ مف أجؿ 

حداث التكافؽ مع العالـ الذم يعيش فيو كالرعاية التي تكجييا األسرة لمطفؿ ال تقتصر فقط عمى  سعادة كا 
.  بتنمية حكاسو كقدراتو المختمفةاالىتماـإشباع حاجاتو األساسية مف طعاـ كشراب كنكـ ،بؿ ال بد مف 

فاألطفاؿ أحكج ما يككنكف إلى اليد الحانية كالقمب الشفيؽ في حياتيـ المبكرة حتى يشبكا عمى ثقتيـ بمف 
كمشاعر الحب كالكد كالحناف كالعطؼ كالرحمة مشاعر نفسية كعكاطؼ قمبية .حكليـ بعبلقة الكد كالحب

 في نفكس المربيف كبخاصة أقربيـ لمطفؿ كحب الكالديف هلل كلرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ ميجب أف تعتؿ
كمف حياة المصطفى صمى اهلل ،يجعميما يتأسياف بكتاب اهلل كسنة حبيبو المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ 

كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يخطبنا إذ جاء الحسف : فعف عبداهلل بف بريدة عف أبيو قاؿ. عميو كسمـ
كالحسيف عمييما قميصاف أحمراف يمشياف كيعثراف فنزؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف عمى المنبر 

فنظرت إلى ىذيف  (15التغابف، )(إنما أمكالكـ كأكالدكـ فتنة)صدؽ اهلل : فحمميما ككضعيما بيف يديو ثـ قاؿ
.  الصبييف يمشياف كيعثراف فمـ أصبر حتى قطعت حديثي كرفعتيما

، أف الدراسات دلت عمى أنو كمما كاف ضبط سمكؾ الطفؿ كتكجييو قائمان عمى أساس (2004)كأشار داككد 
الحب كالثكاب أدل ذلؾ إلى اكتساب السمكؾ السكم كالسيطرة بطريقة أفضؿ في ضبط سمكؾ الطفؿ كنمك 
مشاعره باإلثـ عندما يقكـ بسمكؾ غير مبلئـ، ككمما قؿ دؼء الكالديف كزاد عقابيما لمطفؿ أدل ذلؾ إلى 

. بطء نمك الضمير لديو
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   كتبرز أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة أيضان في أنيا سنكات تككيف كترسيخ لممفاىيـ االجتماعية، حيث يبدأ 
الطفؿ في التعرؼ عمى نفسو مف خبلؿ عبلقاتو باآلخريف فيـ مرآة لذاتو ففي ىذه المرحمة يككف الطفؿ 

.  باألقارب كالجيرافاتصالو بالركضة أك التحاقوعبلقات اجتماعية باآلخريف خارج محيط األسرة، مف خبلؿ 
 مف المدركات الثقافية قبؿ ست سنكات، كىذا يبرز 80%كترل مارجريت ميد أف الطفؿ يكتسب أكثر مف 

أىمية الركضة كدكرىا في االىتماـ بتزكيد الطفؿ باالتجاىات كالقيـ السائدة في مجتمعو كالنابعة مف ثقافتو، 
كانسجاـ األنظمة كالخبرات التي تقدميا الركضة لمطفؿ، مع كاقع ثقافة مجتمعو الذم يعيش فيو ليصبح 

(. 2002ممحـ، )مكاطنان كعضكان نافعان لذاتو كمجتمعو 
 

إف كثيران مف المشاكؿ التربكية كاألمراض النفسية التي يصاب بيا الفرد في سنكات متأخرة مف حياتو تككف 
كتؤكد الدراسات أف دكر األب يتعاظـ أكثر (. 2004داككد، )نتيجة التربية الخاطئة في حياة الطفؿ األكلى 

 في تنشئة الطفؿ كتطكره، كيرل العالـ المب، أف األب يمعب دكران ىامان في تطكر الطفؿ كنمكه، كمف فأكثر
بيف العكامؿ المؤثرة في سمكؾ األب تجربة األب مع أىمو خاصة مع كالده عمى درجة كبيرة مف األىمية مف 

 معاممة أطفالو كيعامميـ بالقسكة غالبان ما يككف يسيءحيث التأثير في سمككو الخاص كأب، فاألب الذم 
ثر في ؤ إلى أف األب م(2003) الجقندم شيرمبدكره طفبلن قد أسيئت معاممتو مف قبؿ كالده كعكمؿ بقسكة، ك

: سمكؾ الطفؿ بطريقتيف
مباشرة كذلؾ مف خبلؿ تفاعمو المباشر كتجربتو المميزة مع الطفؿ، حيث يمكنو أف يعزز تطكر : األكلى

الطفؿ مف خبلؿ سمككو نحكه، كالطريقة األخرل مف خبلؿ عبلقتو باألـ، فالزكج يمكنو أف يكفر لمزكجة األـ 
 في األبعبلقة األـ بالطفؿ كتككف المدة الزمنية التي يقضييا  دعمان انفعاليان عاطفيان كذلؾ ينعكس عمى

.    ةالبيت عمى درجة كبيرة مف األىمي
 

 : العوامل المسببة لمسموك المشكل عند طفل الروضة2.3.1.2

 
 يفكر اإلنساف في أسباب كغايات الكلد مف إساءة السمكؾ، كنعني بإساءة السمكؾ أال يظير أفمف المفيد 
 لآلخريف، كقد يسيء الكلد السمكؾ أحيانان ألنو يشعر بصعكبات في حياتو كبمشاعر سمبية عف االحتراـ
 ىذا األمر إذا تذكرنا كـ يمر الكلد بأمكر عميو أف يتعمميا كيتكيؼ معيا في السنكات األكلى كيكضحنفسو، 

(. 2001مبيض، )مف حياتو 
إف القكاعد كالمبادئ التي تحكـ تطكر نمك السمكؾ الشاذ ىي نفسيا المبادئ كالقكاعد التي تحكـ تطكر النمك 
السكم، كأف كثيران مف العكامؿ كالظركؼ البيئية كالنفسية التي تحدث عنيا العمماء في نظرياتيـ تككف عكامؿ 

العكامؿ المسببة  (2002) الشاذ لدل الفرد، كلقد قسـ ممحـ أكمرضي ؿمؤثرة في ظيكر نمط السمكؾ ا
: لمسمكؾ المشكؿ عند طفؿ الركضة عمى النحك التالي
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صابات كاالضطراباتكالكراثة، : عوامل بيولوجية  الفيزيكلكجية، كالعكامؿ العضكية مف مرض كتسمـ كا 
 .كعاىات كعيكب كتشكىات جسمية

مثؿ سكء التكيؼ كاإلحباط كالصرع كالقمؽ كالتكيؼ كالمكاقؼ الضاغطة، كعدـ إشباع : عوامل نفسية
 .الحاجات النفسية لمطفؿ

 .مف تاريخية كحضارية كثقافية كجغرافية كتنشئة اجتماعية: عوامل بيئية

اليكمية ليصبح  مثؿ مشاىدة الصغير لمكبير عند ممارسة السمكؾ المشكؿ في تعامبلتو: عوامل أسرية
. فيما بعد النمكذج الذم يحتذل مف قبؿ الطفؿ

 
 الحسف الذم نرغبو، كذلؾ عندما ننتبو باالتجاهكتثبت التجارب النفسية أننا نستطيع صياغة سمكؾ الكلد 

 كالتكقعات غير المبلئمة لمستكل نمك الطفؿ، فبجب عمى الكبار أف يككنكا عمى إحاطة السيئلسمككو 
بمستكيات النمك لؤلطفاؿ في الفصؿ، ككؿ مرحمة مف مراحؿ النمك ليا خصائصيا كاحتياجاتيا، كىذا ما 

كليذا فقد يسيء األطفاؿ التصرؼ ألنو يتكقع فيـ الكثير جدان أك القميؿ جدان مما .  بعدا فيـاسنتطرؽ لو
.  الممؿ لدييـكيؤدم إلى إثارة اإلحباط أ

 يمكف لصحة الطفؿ أف يككف ليا تأثير مؤكد عمى السمكؾ، فمدل األطفاؿ قدرات أقؿ :المشكالت الصحية
 . الكبار في التعامؿ مع سمككيـ عندما يشعركف بالمرضمف

يمكف أف يتأثر سمكؾ الطفؿ بما يأكؿ أك بما ال يأكؿ، فالطفؿ الذم يأتي إلى المدرسة : التغذية السيئة
جائعان بدكف إفطار مثبلن يككف سريع التأثر، كمف المحتمؿ أف يككف قاببلن لمتييج كمتعبان، ككذلؾ الذم ال 

 .يككف غذاؤه متكازنان قد يسيء السمكؾ

يمكف أف يتأثر السمكؾ بمشاكؿ السمع كالبصر، فالطفؿ الذم لديو ضعؼ في النظر قد : النقص الحسي
يظير ككأنو غير كاثؽ مف نفسو أك غير راغب في بذؿ الجيد ككذلؾ الطفؿ الذم ال  يسمع جيدان قد يظير 

 .ككأنو كثير الصخب أك ال يركز انتباىو أك مفرطان في النشاط أك مشكشان عمى اآلخريف 

شاط البناء كالبيجة، فإف برنامج الركضة الجيد عادة ما يككف مفعمان بالعمؿ كاؿ: الحساسية المفرطة لإلثارة
كيزدىر معظـ األطفاؿ في بيئة ذات إثارة مبلئمة، كلكف الضكضاء كمستكل النشاط كالحركة قد تككف 

 . لبعض األطفاؿ أكثر مما يستطيعكف تحممو

ؿ السمكؾ ألف النظاـ الذم تعكد عميو قد تغير كال يفيـ ما ؼكقد يسيء الط: الضغط أم التغيير العائمي
 إلى بيت االنتقاؿ كانفصاؿ أك طبلؽ الكالديف أك نزاع مستمر أك ان  عائميان يحدث، كقد يعني ىذا التغير خبلؼ

 .جديد

 لبلنتظار االصطفاؼ فالدائرة الضيقة كقت قراءة القصص أك ،إف السعة في المكاف ميمة: البيئة المادية
رل مف خ أنكاع أكف يؤدم إلى التدافع أألدخكؿ الحماـ أك أم كقت يككف فيو األطفاؿ مزدحميف يمكف 

 .السمكؾ العدكاني
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 ألف األطفاؿ يجدكف أف مثؿ ىذا السمكؾ كسيمة جيدة لمحصكؿ السيئيحدث العديد مف السمكؾ : االىتمام
 (.1993 ،عيسى) مف الكبار االىتماـعمى 

 

 نظيـ معاممة األطفاؿ، كأف الكالديف غير القادريف عمى تإساءةكلقد ظير أف حجـ األسرة عامؿ يساىـ في 
 عدد مف الباحثيف أف ترتيب الطفؿ حظ، كما الئيفعدد األطفاؿ ال يمكنيـ رعايتيـ باقتدار كيجعميـ مسي

 (. 1995، إسماعيؿ)الميبلدم في األسرة يمعب دكران في األسرة 
 

:  أما خصائص وحاجات نمو الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة3.3.1.2
 
 ،ف النمك ىك سمسمة متتابعة مف التغيرات الجسمية كالفسيكلكجية تيدؼ إلى تحقيؽ النضج، كيعرفو بياجيوإ

أنو سمسمة متصمة مف التغيرات كأف كانت كؿ مرحمة ىي امتدادا لممرحمة السابقة، كتمييدان لممرحمة البلحقة 
. (2005، سميمافعبد السبلـ ك)

ف طبيعة النمك في ىذه المرحمة باإلضافة لمتغيرات السريعة كالمستمرة التي تحدث لمطفؿ تجعمو في حالة  كا 
تغير مستمر كعدـ استقرار، كأحيانان ما يككف التغير مصحكبان ببعض المظاىر السمبية التي تسبب كثيرا مف 

 لذلؾ ارتأت الباحثة لعرض خصائص ،(2000 القذافي،)األرؽ كاالنشغاؿ لدل أكلياء األمكر كالمعممات 
/ العقمي، كاالنفعالي /الحركي، االدراكي /النمك الجسمي )كحاجات نمك الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ  

 لفيـ خصائصو كحاجاتو مف قبؿ أكلياء األمكر كالمعممات في الركضة ،( كالنمك االجتماعي،العاطفي
. كمعرفة التعامؿ مع السمككيات غير مرغكب فييا أك الحد منيا

 
ينمك الطفؿ في ىذه الفترة جسميان بسرعة ممحكظة إذ يصؿ في سنتو : (النمو الحركي)التكوين الجسمي 
مف تككينو الجسمي العاـ، كأف الطفؿ يكتسب معمكماتو عف العالـ الخارجي عف % 40الرابعة إلى حكالي 

 ىذه الحكاس النمك الطبيعي ال بد أف تترؾ لمصغير الحرية التامة كي يمارس نمكطريؽ حكاسو كلكي ت
األشياء كالمكضكعات الخارجية عف طريؽ حكاسو، كفي ىذه المرحمة نجد أف أىـ ما يميزه قدرة الطفؿ عمى 

كالجرم كالقفز كالتسمؽ كىك )النشاط العضمي فيك يجيد في ىذه المرحمة الحركات التي تحتاج إلى قكة 
(. 1997عياد كالحضرم،  )(يجيدىا إجادة تامة 

 
: أما حاجات النمو الجسمي والحركي

ألمراض كالحاجة إلى النـك افيي الحاجة إلى الغذاء الصحي المتكامؿ لتزكيد الجسـ بالطاقة ككقايتو مف 
الكافي كحاجتو إلى اإلخراج كالممبس المناسب لمظركؼ المناخية مع مراعاة البساطة ، كالحاجة إلى 

 ىـ بحاجة إلى الكقاية مف كأيضا،  كاالنطبلؽالمسكف الصحي المزكد بمساحة خالية تشجعيـ عمى المعب 
كمف (.1996لبف، ) كيحتاج الطفؿ إلى تنكع أنشطتو لتبلءـ اىتماماتو ،الحكادث كذلؾ عف طريؽ الرقابة 
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اإلرشادات في دعـ النمك الجسمي كالحركي لمطفؿ، تكفير مكاف آمف كمناسب كخاؿ مف المخاطر ليمعب 
عطاء الطفؿ الفرص الكافية ليمعب كيتحرؾ، كتكفير ألعاب كأدكات تعزز تنمية الميارات  بو الطفؿ، كا 

الحركية لمعضبلت الكبيرة كالدقيقة كتقدير نشاط الطفؿ كلعبو، إلثارة االىتماـ لديو  كتخميصو مف الشعكر 
. (2002، النابمسيالسركر ك)باإلجياد كالتكتر 

 
 :والعقميالنمو اإلدراكي 

يظؿ تفكير الطفؿ تخيميان كليس منطقيان حتى يبمغ سف السادسة، كحتى ذلؾ الكقت ينصرؼ تفكيره إلى 
شباع رغباتو كدكافعو كىذا ىك السبب في أف لعب الطفؿ في ىذه السف يركز عمى المعب  تجنب اآلالـ كا 

عياد )، كيميؿ في ىذه المرحمة إلى كثرة الكبلـ كىك دليؿ عمى نمك قدرتو المغكية اإلييامي
، (2002، السركر كآخركف)تو عمى االنتباه كالتركيز دركمف الخصائص أيضان ازدياد ؽ(. 1997كالحضرم،

 الكعي بأثر خبرات الطفكلة في ىذه المرحمة عمى النعداـكنجد أف النمك العقمي كثيران ما يتخمؼ نتيجة 
، كفي دراسة حديثة عف أثر األلعاب التعميمية عمى تنمية الميارات (1989المقاني، )التنمية العقمية لمطفؿ 

بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية تأثير برنامج  (2006)المعرفية لدل أطفاؿ الرياض، قامت ناصر 
، كارتكزت ةتدريبي في تنمية بعض الميارات المعرفية لدل أطفاؿ الرياض، الميارات العقمية كالحس حركي

الدراسة عمى نظرية بياجية في النمك المعرفي كفمسفة منتسكرم المعرفية في تربية الحكاس، كتكصمت إلى 
أف استخداـ األلعاب التربكية في الرياض مع األطفاؿ يكتسبكف قدرا كبيران مف الميارات الحركية كالحسية 

.  كاالجتماعية كالعقمية
   

: وأما حاجاتو
لى اكتساب الميارات المغكية فمرحمة الطفكلة كاالستكشاؼ كاالستطبلع فيك بحاجة إلى البحث كالتجريب   كا 

الطبيعية كالحضارية ) بحاجة لمتعرؼ عمى البيئة كالمبكرة تعتبر مف أسرع مراحؿ النمك المغكم، كه
لى اإلبداع ـ، كه(كالمساجد كالمصانع كغيرىا ف، بؿ) كاالختراع بحاجة إلى التعمـ عف طريؽ الحكاس كا 

1996 .)
 

 كالعقمي، األغاني كاألناشيد كالتمثيؿ كلعب الخياؿ كتكفير البيئة اإلدراكيكمف العكامؿ المعززة لمنمك 
الطبيعية المحسكسة كالمسمكعة كالمرئية كغيرىا مف العكامؿ التي تشكؿ ذكاء الطفؿ كمف اإلرشادات 

 لمطفؿ، إشراؾ الطفؿ في األنشطة اليكمية كاإلدراكيكالتكصيات التي تساعد في دعـ التطكر كالنمك العقمي 
كالمناسبات التي تساعده عمى إدراؾ مفيـك الكقت كاكتشاؼ المعاني كالعبلقات التي تحدث في ىذه 

عطاؤه الفرص إلعادة سردىا لتطكير قدرتو عمى التذكر،األنشطة جابة أسئمة الطفؿ ، كسرد القصص كا   كا 
 كاحتراـ أداء الطفؿ كاالىتماـ بالفنكف ألنيا تعطي الطفؿ مساحة كبيرة مف ،بإجابات صحيحة كصادقة

(. 2002 النابمسي،السركر ك) أحاسيسو فلمتعبير عالحرية 
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: النمو االنفعالي

 يبمغ أقصاه االنفعالي في ىذه المرحمة كذلؾ الف نشاط الطفؿ االنفعاليةنبلحظ تغيران كبيران في حياة الطفؿ 
 معينة إلى حالة أخرل مضادة ليا، فمف البكاء انفعاليةفي نياية الثالثة، فالطفؿ سرعاف ما ينتقؿ مف حالة 

 الكعي لدل األـ مف انعداـكنجد . إلى الضحؾ كمف الغضب إلى السركر كمف الخكؼ إلى الطمأنينة
 السمبية كيؤثر سمبان االنفعاليةالناحية النفسية لدل األطفاؿ مما يؤدم إلى عدـ حمايتو مف التأثر بحالتيا 

(.  1989المقاني، )عمى سبلمة التككيف النفسي لمطفؿ 
 

الدراسات تشير إلى أف درجة حساسية األميات عند تفاعميف مع أبنائيف قد تؤثر كذكر ككلفجانؾ كجيزال أف 
كنبلحظ أف البنات أكثر  (Wolfgang & Gisela, 1999, p686)سمبا عمى النمك االنفعالي لمطفؿ 

 كما أف لكسائؿ اإلعبلـ أثران في النمك االنفعالي في ىذه المرحمة كخاصة ،منيـ خكفان مف البنيف كأكثر ىدكءن 
 كتظير نكبات الغضب المصحكب باالحتجاج المفظي كتزداد الغيرة كقد تؤدم إلى أساليب ،أفبلـ العنؼ
 (.2005 ،سميمافعبد السبلـ ك)مص اإلصبع كغيرىا : دفاعية مثؿ

 
 : االنفعاليأما بالنسبة لحاجات النمو 

 مع اجتماعيةفيك بحاجة إلى الشعكر باألمف كالطمأنينة مما يمنحو الثقة بالنفس كيدفعو إلى تككيف عبلقات 
، فالطفؿ إذا عاش محبكبان (1992الطايفة، )األطفاؿ اآلخريف، كالحاجة إلى المحبة كالعطؼ كما في دراسة 

 يعامؿ بميف في كأفمف قبؿ اآلخريف فإنو يتعمـ أف يحب كىناؾ الحاجة إلى الثقة في النفس كفي اآلخريف 
(. 1996لبف، ) بحاجة إلى العناية كالرعاية كعدـ إىمالو كغير عنؼ ،كه

لقد ثبت عمميان أف الطفؿ يتأثر بما يحيط بو مف الحنك أك القسكة تأثران عميقان يصاحبو بقية حياتو كعمره ، 
كيشمؿ نكاحيو الصحية كالنفسية ، فالقسكة كالحقد عمى المجتمع تغرس في نفكس األطفاؿ الذيف حرمكا 

أحمد، ) عف نظامو كمعاييره لبلنحراؼحناف الكالديف حتى يشب ىؤالء شاذيف عف المجتمع يميمكف 
1999 .)

 
: النمو االجتماعي
 كاألشخاص مف حكلو ، اء في ىذه المرحمة باتساع عالـ الطفؿ كزيادة كعيو باألشياالجتماعييتصؼ النمك 

 التعبيرية المكتسبة سمككاتولذلؾ تعتبر ىذه المرحمة مف أىـ الفترات التأسيسية لبناء شخصية الفرد كتشكؿ 
.  (2003حكاشيف، )

 

 في السمكؾ الشخصي كاالجتماعي فيك اآلف االستقبلؿ كعدـ االستقبلؿتمثؿ ىذه المرحمة مزيجان مف و
يشعر بأنو شخصية تكاد تككف مستقمة ليا عاداتيا كليا ذاتيا ككجكدىا المستقؿ عف غيرىا، يبدأ الطفؿ في 



 21 

حب الجك االجتماعي، فيك لـ يعد راغبان في المعب في أدكاتو فحسب بؿ أنو يجد ميبلن نحك مشاركة 
 في ىذه المرحمة، ىك نمك الضمير الذم يتضمف االجتماعياآلخريف في لعبيـ، كأىـ ما يتميز بو النمك 

شعكر الطفؿ بما ىك خير أك شر، كفي سف الخامسة تظير الفركؽ بيف البنيف كالبنات في بعض أنماط 
، فالطفؿ الذكر يميؿ إلى الشجاعة كالقكة كالسيطرة، بينما تميؿ األنثى إلى الكقار االجتماعيالسمكؾ 

 االجتماعية كاإلتكالية كالنظاـ كالدقة، كتدؿ الدراسات إلى أف أم أخطاء في التربية كالتنشئة االجتماعي
(. 1999أحمد، ) اجتماعيالمطفؿ كالمتمثمة في الظركؼ غير المناسبة تنتج أطفاالن غير ناضجيف 

 
: وأما حاجات النمو االجتماعي

 بحاجة إلى التقدير كفيك بحاجة إلى التقبؿ كذلؾ عف طريؽ شعكره بحبيـ لو كعطفيـ عميو كرفقيـ بو، كه
شادتيـ بحسف سمككو، كهباالستماعيستمتع دائمان ك ، فواالجتماعي  أيضان بحاجة ك إلى ثناء الكبار عميو كا 

لى   في أداء بعض االستقبلؿإلى النجاح مما يمنحو الثقة بالنفس، كبحاجة إلى الصحبة كمجمكعة الرفاؽ كا 
، كىك بحاجة إلى تأكيد الذات كذلؾ مف خبلؿ أف نثبت في نفس ئواألعماؿ مثؿ ارتداء مبلبسو كتناكؿ غذا

 (.1996لبف، ) مكضع إعجاب الكبار  أنوالطفؿ
كمف خبلؿ عرض ما سبؽ، نجد بأف تحقيؽ كتكفير الحاجات لؤلطفاؿ يعد أمران ضركريان ال سيما أف ذلؾ 

  .(2002عبد اليادم كالصاحب، )يؤدم إلى االتزاف كتشكيؿ السمكؾ لدل الطفؿ بشكؿ إيجابي 
 ( 2.1)كيمكف تكضيح ذلؾ عف طريؽ الشكؿ 

 
 

 
 

 
بيولوجية  نفسية صحية  اجتماعية 

 
  يمثؿ مدل تحقيؽ الحاجات في تكازف الشخصية:2.1شكل 

 
عرض في ىذه الدراسة بعض ت والنظريات التي  تحدثت عن الطفولة المبكرة كثيرة وسنس4.3.1.2

 :النظرية أنيا (2002)النظريات،  ولقد عّرف ممحم 
مجمكعة مف االفتراضات يصغيا صاحب النظرية كتككف ذات صمة بمكضكعيا، يرتبط كؿ فرض باآلخر "

ًن مترابطان يحكم مجمكعة مف القضايا أنيا إطار "( 2002)كقد عرفيا تكفيؽ . "لتشكؿ جميعيا نظامان متناسقَا
فكرم يفسر مجمكعة مف الحقائؽ العممية كيضعيا في نسؽ عممي مترابط كأف النظريات ليست إال درجات 

في حيف كىناؾ نظريات متعددة أصحابيا عمماء نفس كتربكيكف، ، "نستريح لدييا حتى نتقدـ في البحث

تحقيقها الحاجات 
وتوفيرها 
 للطفل

التوازن 
وتشكيل سلوك سوي لدى 

الطفل 
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مجمكعة مف األحكاـ العامة أك الفركض العممية التي تتعمؽ بظاىرة ما مف "( 1998)عرفيا عبد الرحمف 
 . "الظكاىر الطبيعية أك السيككلكجية كيككف قد ثبت صدقيا بالتجريب العممي

 
ارتأت الباحثة إلى عرض بعض النظريات التي تحدثت عف الطفكلة كاىتمت بنمكىا، كمف العمماء التربكييف 

 كبياجيو كآدلر ف كأريكسككفركيدفركبؿ كالغزالي )كالنفسانييف الذيف تحدثكا ككتبكا عف مرحمة الطفكلة المبكرة 
 .(كسيرز

 
: فروبل

المدرسة القائمة عمى غرائز األطفاؿ "  باسـ رياض األطفاؿ، كقد سماىا أكؿ األمر (فروبل)ارتبط اسـ 
كاليدؼ األعمى ". رياض األطفاؿ " ثـ استقر في النياية عمى تسميتيا " كمدرسة التربية النفسية " " الفعالة 

نمك الجسـ كالعقؿ كالركح  فيك يؤمف بأف  عند فركبؿ ىك تحقيؽ النمك الشامؿ الكامؿ المترابط الذم يشمؿ
عياد كالحضرم،  )التربية يجب أف تتكجو إلى اإلنساف ككؿ كتعمؿ عمى تنمية كافة جكانب شخصيتو

 ـ، كمف آرائو أنو كاف يرفض 1842أكؿ مف أسس رياض األطفاؿ كذلؾ في عاـ  (فروبل)يعتبر . (1997
الفكرة التي تنظر إلى األطفاؿ عمى أنيـ بالغكف ليعاممكا كما يعامؿ الكبار، كلذا فيك يعتقد أنيـ في حاجة 

كالفكر اإلسبلمي مف قبؿ  (بستالكزم)إلى الرعاية كالحماية باإلضافة إلى التعميـ كيؤكد فركبؿ ما ذىب إليو 
مف أف الطفؿ مخمكؽ يحتاج إلى التربية كفؽ الفطرة التي خمقيا عميو خالقو كيرل أف اليدؼ األسمى لمتربية 
في مرحمة رياض األطفاؿ ىك إتاحة الفرصة لمطفؿ لينمك نمكان طبيعيان ىادئان، كقد دعا فركبؿ إلى أف يحيا 

لمطفؿ ليتفاعؿ معيا  (فركبؿ)كمف األنشطة التي أعدىا .الطفؿ في بيئة تؤثر فيو كيرغب ىك أف يؤثر فييا 
بحكاسو،النشاط اليدكم كالمعب كاألشغاؿ الفنية كاألغاني كاألناشيد المصاحبة لمعب ،كأشار إلى ضركرة أف 

فرماكم كالمجادم، )يتضمف بعض المعب كالمكاد التي تساعد عمى النمك العضمي باستخداـ الحكاس 
2004  .)

إف السنكات األكلى مف حياة اإلنساف ىي أىـ مرحمة في تشكيؿ شخصيتو فيما بعد، لذلؾ : كيقكؿ فركبؿ
فيي فترة نمك كتعمـ كبناء حقيقي لذات اإلنساف الجسمية كالنفسية كالعقمية كاالجتماعية إف حسنت التنشئة 
ف ساءت كسارت في اتجاه سمبي، فالعكس  فييا كسارت في اتجاىيا اإليجابي أنتجت شخصية سكية، كا 

(. 2002ممحـ، )صحيح 
 

: أبو حامد الغزالي
 بنى الغزالي آراءه التربكية عمى نظرتو إلى النفس اإلنسانية كعمى فيمو لطبيعة الطفؿ كميكلو كقدراتو كيرل 

كالصبي "التبكير في تعكيد الطفؿ الخصاؿ الحميدة، ألف نفسو في بداية حياتو مادة خاـ، كفي ىذا يقكؿ 
أمانو عند كالديو كقمبو الطاىر جكىرة نفسية خالية مف كؿ نقش كصكرة، كىك قابؿ لكؿ ما ينقش عميو 

كالطفؿ بيذا يككف قاببلن لمخير كالشر مما يمقي مسؤكلية كبيرة عمى عاتؽ كؿ " كمائؿ إلى كؿ ما يحاؿ إليو
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كانطبلقان مف ىذه النظرة إلى طبيعة الطفؿ، يرل الغزالي أف عمى المربي أف يصكف . مف يتصدل لتربيتو
عكده التنعـ، كال مالطفؿ عف اآلثاـ، بأف ييذبو كيؤدبو كيعممو محاسف األخبلؽ كيحفظو مف قرناء السكء كال 

 في طمبيا إذا كبر، كيشير الغزالي إلى قضيو نفسية ميمة ق فيضيع عمرالرفاىيةيحبب إليو الزينة كأسباب 
. ((ت.ب) الغزالي،) مزاج البدف عندما يتكامؿ الجسـ كالنفس اعتداؿكىي أف صحة النفس تتحقؽ مف 

 
كفي تربية األكالد يشير الغزالي إلى أىمية التركيح عف طريؽ المعب الذم لو كظائؼ تربكية عمى درجة 

ف منع ، (1998مدككر، )كبيرة مف األىمية منيا يركض جسـ الصغير كيقكيو، كيدخؿ السركر عمى قمبو  كا 
رىاقو إلى التعمـ دائمان، يميت قمبو كيبطؿ ذكاءه كينغص عميو العيش،  كأف يقتصر الصبي مف المعب كا 

نحف معاشر األنبياء أمرنا أف ننزؿ :" ال يبمغو عقمو حيث قاؿ بالمتعمـ عمى قدر فيمو فبل يمقي إليو ما
كمف آراء الغزالي في تربية األطفاؿ، تعكيد . ((ت.ب)الغزالي، )" الناس منازليـ كنكمميـ عمى قدر عقكليـ 

الطفؿ عمى الخشكنة كالتعكد عمى البذؿ كالعطاء، كأىمية المدح كالتعزيز لمطفؿ عمى خمقو كفعمو الحسف 
. (2003الفندم، )أماـ الناس 

 
 : Frued (فرويد)وفي نظرية التحميل النفسي 

 يؤكد فركيد عمى الدكر الياـ لسنكات الطفكلة المبكرة في إرساء الخصائص األساسية لبناء الشخصية كيرل 
 الشخصية يتـ في نياية السنة الخامسة كما يمي ذلؾ مف نمك، فسيستند في إكماؿأف القدر األكبر في 

معظمو عمى صياغة البناء األساسي كقد تكصؿ فركيد ليذا االستنتاج مف خبلؿ خبرتو مع المرضى 
النفسييف، حيث الحظ أف االضطرابات النفسية كاألمراض تعكد جذكرىا إلى السنكات األكلى مف حياة الفرد 

(Hall & Lindzey, 1978) ىك الكبت، كأف سمكؾ اإلنساف يتأثر بطفكلتو االنحراؼ، كأىـ ما يؤدم إلى 
 .(أ-2002السبيعي، )
 
 

(: Erikson )أر يكسون( Psychosocial Theory)أما النظرية النفسية االجتماعية 
 عف مراحؿ عديدة يمر بيا اإلنساف، تبدأ بمرحمة اإلحساس بالثقة مقابؿ عدـ الثقة أر يكسكفلقد تحدث 

كتنتيي بمرحمة اإلحساس بالتكامؿ مقابؿ اإلحساس باليأس، كتأتي مرحمة الطفكلة المبكرة، مرحمة اإلحساس 
 (بالمبادرة) أريكسكفبالمبادرة مقابؿ اإلحساس بالذنب، كىي المرحمة الثالثة مف المراحؿ التي حددىا، كيعني 

أف سمكؾ الطفؿ يتحكؿ مف سمكؾ عشكائي إلى سمكؾ ىادؼ، حيث يبدك متحمسان لتحمؿ مياـ جديدة 
(.  2001مرىج، )
 

كتتسع التفاعبلت االجتماعية لمطفؿ كتزداد قدرتو في مكاجية التحديات االجتماعية المتزايدة كيزداد شعكر 
الطفؿ بالمسؤكلية االجتماعية المتبلكو قدرات لغكية كعقمية كحركية تساعده في التأثير عمى األشخاص 
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كؿ لديو لمصكاب كالخطأ كيتشا كفي ىذه المرحمة يبدأ الضمير بالنمك كيصبح حساس. لحكادث مف حكلو
الشعكر بالذنب كبأنو شخص سيئ خاصة إذا استخدمت أساليب العقاب كالتشدد في التزاـ المعايير 

(. 1992 جامعة القدس المفتكحة،)األخبلقية 
خبلؿ ىذه الفترة فإف األطفاؿ يكسبكف حرية أكبر في استكشاؼ بيئاتيـ كفي األغمب يحاكلكف القياـ 

 (.1999 عدس،)بميمات ال يرضى عنيا أكلياء أمكرىـ 
 

 :Piaget Theory (بياجيو  )النظرية المعرفية 
كقد أمضى بياجيو   ،تعتبر ىذه النظرية في التطكر العقمي مف النظريات المشيكرة كالمؤثرة في عمـ النفس

فترة كبيرة مف حياتو في مبلحظة الطرؽ التي يفكر بيا األطفاؿ ككيفية تناكليـ كحميـ لممشكبلت كاألسباب 
 قسـ بياجيو مراحؿ النمك ،(1992 جامعة القدس المفتكحة،)التي أدت بيـ لمقياـ باالستجابات المختمفة 

 أخرل في إلى كيعتقد أف األطفاؿ يختمفكف في سرعة االنتقاؿ مف مرحمة ،العقمي إلى أربع مراحؿ أساسية
نمكىـ المعرفي، كحدد المرحمة الثانية مف مراحؿ النمك العقمي التي تمت منذ بداية السنة الثالثة كحتى نياية 

السنة السادسة كسماىا مرحمة ما قبؿ العمميات، كمف أىـ خصائص ىذه المرحمة، التمركز حكؿ الذات 
 حالة ذىنية تمتاز بعدـ القدرة عمى التمييز أك التفريؽ بيف الكاقع كالخياؿ كبيف الذات بأنياكتعرؼ 

كالمكضكع كال يعني ىذا أف الطفؿ في ىذه المرحمة أناني، بؿ المقصكد فقط أف يدرؾ العالـ مف خبلؿ 
 فالطفؿ ىنا ال يستطيع أف يضع نفسو مكضع اآلخريف لفيـ كجية ،(2004فرماكم كالمجادم، )منظكره 

 إلثباتنظرىـ، كأيضان مف الخصائص اتساع استخداـ المغة كعدـ قدرة الطفؿ عمى تقديـ البراىيف كاألدلة 
. فكرة أك رأم

 
 
 
 

( Adler) آلفرد آدلر 
يرل آدلر أف الطريقة المثمى التي يجب أف تتبع مع األطفاؿ كخاصة أطفاؿ المرحمة دكف السادسة ىي 
أف نتفيميـ كنعامميـ بإعزاز كتقدير لطفكلتيـ دكف إفراط أك تفريط، كأف احترامنا لمطفؿ ليس مثؿ احتراـ 
نما ىك احتراـ لمقدرات كاإلمكانات التي ينطكم عميو كجكده في المستقبؿ كاآلماؿ التي  الجندم لمضابط كا 

 .تعقد عميو
 

إف الطفؿ في نظر آدلر شديد الشعكر بذاتو، كما لـ يتكفر لو االىتماـ كالتقدير عف طريؽ طبيعي، فإنو 
ال بد أف يفرض نفسو بطريؽ منحرؼ تعكيضي، كالتعكيض إذا تـ كأشبع سيؤدم بالطفؿ إلى التفكؽ، 
أما إذا لـ يشبع النقص فبل يحمد صاحبو، بؿ تراه يعكض عف نقصو بطريؽ شاذة ممتكية، كالقسكة 
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 كيرل آدلر أف ترتيب الطفؿ بيف أخكتو ،(ب-2002 السبيعي،)كالتسمط كالتحكـ عند ضعفاء البنية 
عامؿ ميـ يتدخؿ في تكجيو كتككيف شخصية الطفؿ، كلك أنو بالطبع ليس بالعامؿ الكحيد في ذلؾ، يرل 
أف شخصية كؿ طفؿ تختمؼ حسب ترتيبو في األسرة، ىؿ ىك األكؿ أـ األكسط أـ المتكسط أـ األخير 

كقد رجح آدلر ىذا االختبلؼ إلى الخبرات المتميزة التي يمر بيا كؿ طفؿ بكصفو عضكان في . أـ الكحيد
(. 1999 أحمد،)األسرة 

 
 (Sears . R)اىتم بالنمو الجسمي والتعمم االجتماعي : وأخيرًا روبرت سيرز

اقتنع سيرز بداللة العبلقات بيف الطفؿ كأبكيو في الطفكلة المبكرة كركز عمى المظاىر السمككية 
كىك يرل أف الشخصية يمكف قياسيا مف خبلؿ السمكؾ كمف . الكاضحة في النمك كالتي يمكف قياسيا

خبلؿ التفاعؿ االجتماعي، كىك ينظر إلى النمك باعتباره عممية مستمرة أك أنو سمسمة متصمة مف 
 السابقة، فكؿ لحظة مف حياة الطفؿ التي يقضييا متصبل بكالديو ليا االكتساباتاألحداث تضاؼ إلى 

كشدد سيرز عمى تأثير . بعض التأثير عمى سمككو الحاضر كعمى قدراتو عمى الفعؿ في المستقبؿ
 الكالديف عمى نمك شخصية الطفؿ، فطريقة التربية التي يتبعانيا ىي التي تحدد طبيعة نمك الطفؿ 

(. 2002 ممحـ،)
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الدراسات السابقة 
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الدراسات العربية 
 

الدراسات األجنبية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة 2.2
 

 المقدمة 1.2.2
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة، العربية كاألجنبية، كتـ تقسيـ الدراسات 
.  إلى الدراسات العربية كالدراسات األجنبية

 
:  الدراسات العربية2.2.2
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، دراسة بعنوان مقارنة لألطفال المحرومين وغير المحرومين في القمق وتقدير (2004)أجرت شختور 

، أكردت شختكر في دراستيا مجمكعة مف الدراسات كدراسة جماؿ حمزة التي تناكلت الذات لمفمسطينيين
 الدراسة في تكضيح دكر األسرة كالعبلقة األسرية التي أىميةالتنشئة الكالدية كشعكر األبناء بالفقداف، كتكمف 

 كتشكيؿ شخصيتو، كالدراسة حاكلت اإلجابة عف السؤاؿ لبلبف االجتماعيتؤثر تأثيران كبيرانعمى النمك 
ىؿ تؤدم التنشئة الكالدية غير التربكية إلى نمك شعكر األبناء بالفقداف؟ كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ : التالي

قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس التنشئة الكالدية مف إعداده كمقياس الشعكر بالفقداف، كالذم يشمؿ األبعاد 
  كعدـ التكافؽ االجتماعي مف إعداد الباحث،  باالغترابالشعكر بالفقداف كالشعكر : التالية

تمميذ مقيديف كمنتظميف في الصؼ األكؿ مف المدارس الثانكية العامة لمحافظة  (100)كتككنت العينة مف 
الجيزة، كقسمت إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كأظيرت النتائج أف التنشئة الكالدية السمبية عادة ما تفرز 

 األبناء الذيف يعانكف مف الشعكر بالفقداف كالحرماف ىـ أف سمككية لؤلبناء غير إيجابية، حيث اتضح أنماطا
 التي لـ تأخذ باعتبارىا الحقائؽ التربكية النفسية في التنشئة السميمة لؤلبناء، كما يفسر الكالديةنتاج التنشئة 

الباحث النتيجة كذلؾ بأف األسرة المفككة ال يكجد بيا تكاصؿ إنساني أك حب،  كبالتالي يشعر األبناء بجكع 
عاطفي مما يؤدم إلى اضطرابات كثيرة في شخصية األبناء كمف أىميا ما يتعمؽ بشيكع السمات 

 االكتئابية كالسمكؾ المرضي الذم ينتج في اضطرابات الشخصية المريضة اجتماعيان كالمتمثؿ كاالنفعاالت
 األسرم كشعكر األبناء االضطراببغياب مظاىر الشعكر باإلثـ كانخفاض اعتبار الذات الناتج عف 

. بالحرماف مف الحب كالعطؼ األسرم
 
 
 
 

المشكالت السموكية لدى عينة من  كانت بعنكاف ، دراسة(ىـ1423/ 2003) الحربي في حيف أجرت
 الممتحقين برياض األطفال كما تدركيا األميات في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية وكيفية األطفال

أمان مف أميات األطفاؿ  (243)، شممت عينة الدراسة (دراسة مقارنة بين المدينة والقرية)مواجيتيا 
كاستخدمت في الدراسة مقياسان . الممتحقيف برياض األطفاؿ في مدينة مكة المكرمة كبعض القرل التابعة ليا

 مف إعداد الباحثة، أما االجتماعية، كاستمارة الحالة (محمدعكدة)إعداد " حددم مشكمة طفمؾ بنفسؾ"ىك 
األسمكب اإلحصائي المستخدـ في الدراسة ىك المتكسطات الحسابية كتحميؿ التبايف أحادم االتجاه كالنسب 

 (. t-test)المئكية كاختبار 
 ما المشكبلت السمككية األكثر شيكعان لدل األطفاؿ الممتحقيف برياض األطفاؿ كما :كمف تساؤالت الدراسة

تدركيا األميات في المدينة كالقرية؟ ما األساليب المتبعة مف قبؿ األميات لمكاجية المشكبلت السمككية 
ظيرت مشكمة عدـ القدرة عمى التأجيؿ األكثر شيكعان حيث : ألطفاليف ؟كقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية
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 الزائدة االنفعاليةألطفاؿ القرية، ثـ تمتيا مشكمة % 64.5ألطفاؿ المدينة ك% 67.87كانت نسبتيا 
ألساليب اإليجابية المتبعة مف ا مف ان كقد أظيرت الدراسة عدد. في القرية% 44.75في المدينة ك46.25%

التعزيز، التفاىـ، إشباع الطفؿ بالحب ): قبؿ األميات لمكاجية المشكبلت السمككية مع أطفاليف مثؿ
(.  تخكيؼ الطفؿ كضربو، كمقارنة األطفاؿ باآلخريف)، كاألساليب السمبية مثؿ (كالحناف 

 
نييف في المرحمة األساسية الدنيا خبلؿ مكليدؼ التعرؼ عمى المشكبلت السمككية لدل األطفاؿ الفمسط

بعمؿ دراسة  (2002) سعادة وآخرونانتفاضة األقصى كما يراىا المعممكف كعبلقتيا ببعض المتغيرات قاـ 
 انتفاضةخالل  المشكالت السموكية لدى األطفال في المرحمة األساسية الدنيا بمحافظة نابمسبعنكاف 

الجنس كنكع المؤسسة التعميمية كالمستكل  ) األقصى كما يراىا المعممون وعالقتيا ببعض المتغيرات
 فقرة لقياس 41 مف استبانو، تـ استخداـ االنتفاضةالتعميمي كمكقع المدرسة كمكاف المدرسة مف أحداث 

معممان كمعممة مف المجتمع األصمي في مديرية التربية  (276)المشكبلت السمككية، كتككنت العينة مف 
مف المجتمع األصمي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد العديد مف % 21كالتعميـ بمحافظة نابمس بنسبة 

تدني المستكل التحصيمي، الخكؼ مف صكت الطائرات، : ، مثؿرالمشكبلت السمككية لدل التبلميذ الصغا
كالقمؽ كالعدكانية، ككجكد فركؽ في التعرؼ إلى المشكبلت السمككية تعزل إلى متغير الجنس كلصالح 

 االنتفاضةاإلناث، كمكقع المدرسة كلصالح مدارس المدينة كالمخيـ، كلمتغير مكاف المدرسة مف أحداث 
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لكؿ مف متغير أيضاالقريبة كالمتكسطة القرب كأظيرت النتائج 

.  نكع المدرسة كمتغير المستكل التعميمي الذم يقـك المعممكف بتدريسو
 
 
 
 

( 2001)توفيقكلتحديد العبلقة بيف خصائص شخصية األميات كبيف إدراكيف لمشكبلت األبناء قاـ 
دراكين لممشكالت السموكيةبدراسة كاف عنكانيا  لألبناء في  العالقة بين خصائص شخصية األميات وا 

دراكيف . مرحمة الروضة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف خصائص شخصية األميات كا 
أمان ممف لدييف طفؿ  (52)لمشكبلت األبناء في مرحمة الركضة، كقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينو قكاميا 

 بانحراؼ معيارم قدره 30.5كاحد عمى األقؿ في مرحمة الركضة ككاف متكسط األعمار الزمنية لؤلميات 
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة قائمة المشكبلت السمككية ألطفاؿ الركضة مف إعداده، كاختبار . 1.6

عداد أحمد عبد الخالؽ، كالقائمة العربية لمتفاؤؿ أيزنؾ كالعصابية مف اختبار االنبساط  لمشخصية ترجمة كا 
كالتشاـؤ مف إعداد أحمد عبد الخالؽ، كتـ تطبيؽ ىذه األدكات عمى عينة الدراسة في جمسات فردية، كقد 

أسفرت الدراسة عف عدة نتائج مف أىميا أف مف الخصائص التي ارتبطت إيجابيان بإدراؾ مشكبلت األبناء، 
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التشاؤـ كالعصابية، في حيف ارتبط كؿ مف التفاؤؿ كاالنبساط سمبان بإدراؾ األميات لمشكبلت األبناء، كقد 
. تـ تفسير النتائج في ضكء األدبيات كالدراسات السابقة

 
 لبعض المشكالت السموكية لدى أطفال مرحمة ما قبل المدرسة دراسة (2000)وسيمة زكي كأجرت 
. االندفاع/ المغايرة، التروي /  بمدينة المنيا في ضوء متغيرات الحكم الخمقي ،المسايرة االبتدائية

ككبلن مف متغيرات الحكـ الخمقي، المسايرة  (العدكانية، كالكذب، كالخكؼ)ىدفت الدراسة معرفة العبلقة بيف 
 (مرتفع، منخفض)دراسة الفركؽ بيف األطفاؿ في مستكل الحكـ الخمقي . االندفاع/ المغايرة، التركم / 

دراسة الفرؽ بيف األطفاؿ المسايريف كاألطفاؿ المغايريف في المشكبلت . كالمشكبلت السمككية الثبلث
. دراسة الفركؽ بيف األطفاؿ المتركيف كاألطفاؿ المندفعيف في المشكبلت السمككية الثبلث. السمككية الثبلث

دراسة الفركؽ بيف البنيف كالبنات في المشكبلت السمككية الثبلث، دراسة الفركؽ بيف البنيف كالبنات في كبلن 
أنثى،  (71)ذكران ك  (79)االندفاع، تككنت عينة الدراسة مف / التركم/المغايرة /مف الحكـ الخمقي، المسايرة 

قائمة المشكبلت السمككية : كتمت الدراسة في جميكرية مصر العربية،  ُأستخدـ في الدراسة األدكات التالية
المغايرة االجتماعية لؤلطفاؿ / لؤلطفاؿ كمقياس الحكـ الخمقي لؤلطفاؿ مف إعداد الباحثة، مقياس المسايرة 
كخرجت الدراسة . ( 1991 )مف إعداد الباحثة، اختبار مطابقة األشكاؿ المألكفة مف إعداد فاطمة حسف 

الكذب كالحكـ الخمقي، كالكذب )كبيف  (العدكانية كالمسايرة)تكجد عبلقة إرتباطية سالبة بيف : بالنتائج التالية
، تكجد عبلقة إرتباطية مكجبة بيف الخكؼ كالمسايرة، ال تكجد (الخكؼ كالحكـ الخمقي)كبيف  (كالمسايرة

تكجد فركؽ دالة   (االندفاع/ الخكؼ كالتركم)كبيف  (االندفاع /الكذب كالتركم)عبلقة إرتباطية بيف 
ال . إحصائيان بيف األطفاؿ ذكم الحكـ الخمقي المرتفع كاألطفاؿ ذكم الحكـ الخمقي المنخفض في الكذب

األطفاؿ المتركيف )كال بيف  (األطفاؿ المسايريف كالمغايريف في الخكؼ)تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف 
، تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف البنيف كالبنات (كاألطفاؿ المندفعيف في كؿ مف المشكبلت السمككية الثبلث

في كؿ مف المشكبلت السمككية الثبلث، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف البنيف كالبنات في كؿ مف 
.  االندفاع/ المغايرة، كالتركم / متغيرات، الحكـ الخمقي، كالمسايرة 

 
كلمعرفة طبيعة اآلثار النفسية التي ظيرت عمى الطفؿ نتيجة اإلجراءات اإلسرائيمية منذ بداية انتفاضة 

عمى تنفيذ  (2001)الفمسطيني  عمل الجياز المركزي لإلحصاءاألقصى، بشكؿ أكثر شمكلية كمكضكعية، 
 خبلؿ الفترة ما أثر اإلجراءات اإلسرائيمية عمى واقع الطفل والمرأة واألسرة الفمسطينيةمسح أسرم لدراسة 

سنة أصبحكا  (17-5)مف األطفاؿ في الفئة العمرية مف % 55.4 إلى أف 15/5/2001-11/4بيف 
مف % 27.6أصيبكا بنكبات بكاء، كما أف % 43.6 الكحدة، ك  مفيخافكف% 53.1 مف الظبلـ، ك خافكفم

كتبيف أف األطفاؿ أكثر الفئات تأثران مف الناحية النفسية، كذلؾ . األطفاؿ أصبح لدييـ تفكير زائد بالمكت
بسبب عدـ تطكرىـ النفسي كاإلدراكي كاالجتماعي، إضافة إلى تعرضيـ المباشر لمعنؼ اإلسرائيمي المفرط، 

مف األطفاؿ كانت ليـ تجربة في حكادث سببت ليـ صدمة %90كحسب مختصيف في الصحة النفسية فإف 
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 اإلسرائيمي عمى البناء االحتبلؿفي حياتيـ، كفي األغمب كاف ناتجان عف التأثير الذم سببتو قكات 
 النفسية كالسمككية التي ظيرت عمى األطفاؿ بسبب ممارسة العنؼ االضطرابات لمعائمة، كمف االجتماعي

، كاالكتئابضدىـ بشكؿ مباشر كغير مباشر كالتشتت كعدـ التركيز، كضعؼ الذاكرة كالنسياف كالحزف 
كالحركة الزائدة، كالعنؼ اتجاه اآلخريف، كالتمرد كعدـ الطاعة كمبلزمة الكبار لعدـ الشعكر باألماف، كالتبكؿ 

 مف النكـ بسبب مشاىدة الككابيس، كاضطرابات ىضمية االستيقاظرادم، كاألرؽ،  كالنـك الزائد أك إالبل
 .كعزكؼ عف األكؿ

 
المعممة في دولة  عن المشكالت السموكية لطفل الروضة كما تدركيادراسة ( 1998)وأجرى عبد الرحيم 

، كىي مف الدراسات التي حاكلت تعرؼ نكع كحجـ المشكبلت السمككية لدل أطفاؿ الركضة عمى الكويت
معممة مف معممات الركضة في دكلة الككيت، لتقدير المشكبلت السمككية لدل أطفاؿ  (249)عينة قكاميا 

تقريبان، كقد انتيت الدراسة إلى أف غالبية أفراد العينة اتفقكا عمى  ( سنكات6-3)الركضة في المرحمة العمرية
ىي مشكبلت تتعمؽ بالصحة العامة كمشكبلت النمك : أف نكعية المشكبلت التي يعاني منيا األطفاؿ

 .االنفعالي كالنمك االجتماعيالحركي كمشكبلت النمك المعرفي، كمشكبلت النمك المغكم كالنمك 
 

 ألطفال المستوى التمييدي في رياض األطفال التابعة واالنفعاليةوفي دراسة عن المشكالت السموكية 
 بعمؿ دراسة كاف (1996) الشوارب قامت التطوعي االجتماعيلمراكز صندوق الممكة عمياء لمعمل 

معرفة أكثر مشكبلت األطفاؿ شيكعا في مرحمة ما قبؿ المدرسة كما قامت بكشؼ الفركؽ في : اليدؼ منيا
مدينة،  )درجة شيكع أبعاد ىذه المشكبلت تبعا لمجنس، الترتيب الكالدم، عمؿ األـ، كمنطقة كجكد الركضة 

طفبلن كطفمة مف أطفاؿ مستكل التمييدم في   (150)، تككنت عينة الدراسة مف (قرية ،غكر 
 

استخدمت الباحثة استبانو في جمع المعمكمات ،حيث قامت كؿ . رياض األطفاؿ التابعة لمراكز الصندكؽ
معممة بتعبئة استبانو مف خبلؿ مراقبة األطفاؿ في الشعبة كلمدة أسبكعيف لرصد تكرار مشكبلت األطفاؿ 

كلغايات التحميؿ اإلحصائي استخدمت الباحثة األكساط الحسابية كتحميؿ التبايف . المحددة في االستبانو
األحادم، كأشارت المتكسطات الحسابية إلى أف أكثر المشكبلت تكراران كانت مشكمة اإلكثار مف الحركة 

 داللة إحصائية عمى مداخؿ غرفة الصؼ أما نتائج تحميؿ التبايف فأشارت الباحثة إلى عدـ كجكد أثر ذ
لكؿ مف متغير الجنس كعمؿ األـ كالترتيب الكالدم عمى أبعاد مشكبلت األطفاؿ،  (0.05)مستكل الداللة 

 .في حيف أظيرت أف ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية لمتغير المنطقة عمى أبعاد المشكبلت
 

 بعنوان  المشكالت التكيفية لدى األطفال غير العاديين ذوي األمراض بدراسة( 1994)وقامت الشمايمة 
ىدفت الدراسة .  دراسة مسحية لعينة أردنية (الفشل الكموي والصرع والتالسيميا وسرطان الدم  )المزمنة 

الفشؿ الكمكم كالصرع :  األمراض المزمنة مثؿكم معرفة المشكبلت التكيفية التي تكاجو األطفاؿ ذإلى
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كالتبلسيميا كسرطاف الدـ، كىدفت إلى تحديد مدل مساىمة متغيرات العمر كالجنس كنكع المرض كمتغيرات 
( 80)مستقمة في تفسير التبايف عمى مقياس المشكبلت التكيفية كمتغير تابع كتككنت عينة الدراسة مف 

.  عامان  (13 – 10)ك  (9 – 6)طفؿ مف الجنسيف ضمف الفئات العمرية مف 
 أف أكثر المشكبلت شيكعان إلىكاستخدمت الباحثة مقياسان لممشكبلت التكيفية مف إعدادىا، كأشارت النتائج 

التعمؽ الطفكلي المبالغ باألـ، :  مثؿتكيفيوبيف األطفاؿ أفراد عينة الدراسة ىي التي تعبر عف مشكبلت 
كأشارت النتائج أيضان إلى أنو ال .  السريعكاالنفعاؿ عف األسرة كالغضب االبتعادالقمؽ كالتكتر، الخكؼ مف 

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لممشكبلت التكيفية بيف األطفاؿ ذكم األمراض المزمنة تعزل إلى متغيرات 
 ذات داللة إحصائية ُتعزل إلى ان الجنس كالعمر، أما نكع المرض،  فقد أشارت النتائج إلى أف ىناؾ فركؽ

.  متغير نكع المرض
 

مرحمة الرياض  عن المشكالت الشائعة لدى أطفال بإجراء دراسة (1993) العمران وعبادة كقامكا
، كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى  ضوء بعض المتغيرات األسرية بدولة البحرينفيسنوات  (3-6)

طبيعة كحجـ المشكبلت السمككية لؤلطفاؿ كما يدركيا الكالداف،  كلمتعرؼ عمى الفركؽ بيف الجنسيف 
كدراسة الفركؽ بيف فئات عمرية مختمفة، كأثر بعض المتغيرات كترتيب الميبلد كالعمر الزمني لمكالديف 

 النتائج ىـكمستكل تعميميـ كذلؾ باستخداـ قائمة المشكبلت السمككية لؤلطفاؿ مف إعداد الباحثيف، كمف أ
األنانية : إلييا ىذه الدراسة أف المشكبلت الشائعة لدل أطفاؿ الركضة مرتبة تنازليان كالتالي تكصمت التي

كمشكبلت الغذاء، كالخكؼ كالنشاط الزائد كقمة النظافة الشخصية كالغضب كاالنفعالية،  كعدـ القدرة عمى 
التأجيؿ كعادات اجتماعية غير مرغكبة كالغيرة، كما كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان حيث كاف لمبنيف 

 ككية مع تقدـ األطفاؿ فيؿمتكسطات أعمى مف البنات مف كجية نظر األميات، كتقؿ حجـ المشكبلت الس
. عمر، كما أف مستكل ىذه المشكبلت كاف ينخفض مع ارتفاع المستكل التعميمي لمكالديفاؿ
 

مشكالت رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية  كالتي كانت بعنكاف ،(1992)أما دراسة حالوة 
صممت الباحثة ىذه الدراسة لمعرفة أىـ . في محافظة نابمس ولواء جنين كما تراىا المديرات والمعممات

المشكبلت التي تعرقؿ سير العمؿ في رياض األطفاؿ التابعة التحاد الجمعيات الخيرية في محافظة نابمس 
كلكاء جنيف مف كجيتي نظر المديرات كالمعممات كذلؾ ليتسنى لممسئكليف عف الرياض عبلجيا لتحسيف 

استخدمت الباحثة استبانو تتضمف خمسة أبعاد تغطي كافة . العممية التربكية كالتعميمية في الرياض
المشكبلت التي تكاجو مديرات كمعممات رياض األطفاؿ ككؿ بعد يحتكم عمى عدد مف الفقرات كقد بمغ 

عدد الفقرات في استبانو ثبلثيف فقرة،  كزعت استبانو عمى جميع الرياض التابعة التحاد الجمعيات الخيرية 
 )في محافظة نابمس كلكاء جنيف كبذلؾ بمغ عدد الرياض ستيف ركضة كتشمؿ مائة كأربعيف مديرة كمعممة 

كقد جاءت ىذه الدراسة الختبار الفرضيات . تمثؿ المجتمع األصمي بأكممو  (ستيف مديرة كثمانيف معممة 
 في مشكبلت المعممات مف كجيتي نظر 0.05ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل : التالية
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 في مشكبلت البناية كاألثاث 0.05ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل . المديرات كالمعممات
 في 0.05ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل . كالمكاـز مف كجيتي نظر المديرات كالمعممات

ليس ىناؾ فرؽ ذك . مشكبلت الكسائؿ التعميمية كالتربكية كاإلرشادية مف كجيتي نظر المديرات كالمعممات
ليس ىناؾ .  في مشكبلت األطفاؿ مف كجيتي نظر المديرات كالمعممات0.05داللة إحصائية عند مستكل 

 في مشكبلت الخدمات الصحية مف كجيتي نظر المديرات 0.05فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل 
 في المشكبلت التي تعانييا رياض 0.05ليس ىناؾ فرؽ ذا داللة إحصائية عند مستكل . كالمعممات

كقد أظيرت المعالجات اإلحصائية عدـ صحة . األطفاؿ ككؿ مف كجيتي نظر المديرات كالمعممات
الجدكلية عند مستكل  (2كا)المحسكبة لكؿ منيا أكبر مف  (2كا)الفرضيات الخمس األكلى حيث كانت 

بمعنى  (21.7، 21.9، 86.79، 135، 478.4)المحسكبة عمى التكالي تساكم  (2كا)، حيث كانت 0.05
 بيف رأم كؿ مف المديرات كالمعممات فيما يتعمؽ 0.05 ذك داللة إحصائية عند مستكل ان أف ىناؾ فرؽ

المحسكبة  (2كا)بمشكبلت الدراسة الخمس، في حيف أثبتت النتائج صحة الفرضية السادسة حيث كانت 
ذا ان ، بمعنى أنو ليس ىناؾ فرؽ0.05 عند مستكل 3.84 كتساكم ةالجدكلي (2كا) كىي أقؿ مف0.03تساكم 

 في المشكبلت التي تعانييا رياض األطفاؿ ككؿ مف كجيتي نظر 0.05داللة إحصائية عند مستكل 
. المديرات كالمعممات

 
بمقارنة ألثر الحرمان من الرعاية األسرية عمى نمو وتطور ذكاء وسموك عينة  (1992)وقامت الطايفة 

ىدفت في دراستيا معرفة العبلقة بيف الحرماف كالرعاية  . من األطفال في مرحمة ما قبل السن المدرسي
األسرية كجكانب نمك كتطكر األطفاؿ، كالعبلقة بيف مدة تكاجد األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية 

بالمؤسسة االجتماعية عمى جكانب نمكىـ كتطكرىـ المختمفة، كالعبلقة بيف مؤىؿ المشرفة ككعييا التربكم 
عمى جكانب النمك كالتطكر المختمفة لؤلطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية، أطفاؿ الجمعيات اإليكائية 

 شيران باإلسكندرية، كاألطفاؿ المتمتعيف بالرعاية 82 شيران إلى 24 بالعامرية في عمر SOSكقرية األطفاؿ 
األسرية كالممتحقيف بدكر الحضانة بمدينة اإلسكندرية، كلقد استخدمت الباحثة في الدراسة اإلستبانة 

كالمقاييس اإلنثركبكمترية كتقييـ الميارات التطكرية لمطفؿ كتقدير معامؿ الذكاء لؤلطفاؿ المبحكثيف كتقيـ 
: التطكر االجتماعي االنفعالي، ككضعت الباحثة عدة فركض كتساؤالت لمدراسة كتكصمت إلى النتائج التالية

كجكد اختبلفات شديدة المعنكية بيف عينة األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية كالطبيعييف بالنسبة 
لجميع المقاييس الجسمية، فيما عدا محيط الرأس كانت معنكية فقط، ككجكد اختبلفات بيف إنجاز أطفاؿ 
نجاز األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية أقؿ بدرجة  األسر الطبيعية لمميارات التطكرية المختمفة كا 

شديدة المعنكية مف األطفاؿ الطبيعييف، كبالنسبة لمتطكر االجتماعي االنفعالي كجد أف األطفاؿ المتمتعيف 
بالرعاية األسرية كاف سمككيـ االجتماعي االنفعالي أفضؿ بكثير مف األطفاؿ المحركميف مف الرعاية 

.   األسرية
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خدمة الفرد  مشكالت أطفال الروضة ودوربعنوان دراسة ب، (1987/  ىـ 1406) المييب قامتفي حيف 
.  مطبقة عمى عينة من رياض األطفال بمدينة الرياضاستطالعيةالمقترح حيال بعضيا دراسة 

–4)اليدؼ األساسي مف الدراسة ىك تحديد كدراسة المشكبلت التي تكاجو أطفاؿ الركضة في مرحمة مف   
تككنت عينة وسنكات، كذلؾ بيدؼ التكصؿ إلى دكر مقترح لخدمة الفرد تجاه بعض المشكبلت،  (6

أميات األطفاؿ البلتي  (طفبلن 180)الدراسة مف األطفاؿ برياض األطفاؿ في مدينة الرياض كيبمغ عددىـ 
معممات األطفاؿ في رياض األطفاؿ كقد بمغ عددىف كأمان،  (168)كقع عمييف االختيار كقد بمغ عددىف 

 ممفات – استمارات المقابمة –المقاببلت شبو المقننة : استخدـ في الدراسة األدكات التاليةو. معممة (41)
ىناؾ مشكبلت تكاجو األطفاؿ في سف ما : تكصمت الدراسة إلى النتائج التاليةو.  البحث المكتبي–األطفاؿ 

ال يتحمس ألداء ما يطمب )مشكبلت مدرسية مثؿ، : قبؿ المدرسة مف كجية نظر أمياتيـ كمعمماتيـ كىي
، مشكبلت صحية (الخ...منو مف أعماؿ، يجد صعكبة في فيـ دركسو، الغياب عف الركضة بدكف عذر 

مشكبلت  (الخ... مف تسكس أسنانو، يصاب بالتياب المكزتيفكشييتو ضعيفة لتناكؿ الطعاـ، يشؾ)مثؿ، 
 . (الخ...  بالنظافة الشخصية، ليس لو أصدقاء يميمكف لمعب معواالىتماـعدـ ) مثؿ، اجتماعية

.  (الخ... يميؿ إلى الجمكس بمفردة/ قضـ األظافر / الخجؿ  / اإلصبعمص )مشكبلت نفسية مثؿ، 
 
  المفظية حاولاستجابتينعن ممارسات معممات رياض األطفال في األردن تجاه الطفل كما تعبرعنيا و

ما ممارسات المعممات في رياض األطفاؿ نحك : في دراستو اإلجابة عف األسئمة التالية ،(1986)عبيد
؟  (، كالعقمية كالفكريةكاالنفعالية كاالجتماعيةالحسية الحركية، ): طفؿ الركضة مف النكاحي الثبلث التالية

 لممعممة كالمؤىؿ العممي ليا، كخبرة االجتماعيةالحالة )ىؿ ممارستيف نحك طفؿ الركضة تختمؼ باختبلؼ 
 كتتككف عينة الدراسة مف مائة كثمانيف معممة في رياض األطفاؿ في مجتمع ؟(المعممة في رياض األطفاؿ

مف مجتمع الدراسة الكمي كقد اختيرت العينة  % 34عماف العاصمة كالضكاحي كالزرقاء أم ما نسبتو 
اعتمد الباحث في تحديد الممارسات عمى اإلستبانو النسبة المئكية، كتحميؿ التبايف كأداة . بشكؿ عشكائي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية. قياس
 التي تقكـ بيا المعممات نحك طفؿ كاالنفعالية كاالجتماعيةحكؿ الممارسات الحسيو الحركية  (0.05)

 لممعممة، كالمؤىؿ العممي، كخبرة المعممة في العمؿ االجتماعيةالحالة )الركضة حسب المتغيرات الثبلثة 
حكؿ الممارسات العقمية  (0.05)، ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (في رياض األطفاؿ

كالفكرية التي تقكـ بيا المعممات نحك طفؿ الركضة، حيث أف ىذا الفرؽ جاء نتيجة ألثر كؿ مف متغير 
 لممعممات كخبرتيف في العمؿ في رياض األطفاؿ بينما لـ يكف لمتغير المؤىؿ العممي أم االجتماعيةالحالة 

 .أثرعمى ممارسات المعممات العقمية كالفكرية نحك طفؿ الركضة

 

تطورىا ومشكالتيا وأسسيا  رياض األطفال في الجميورية العراقية، عف (1972)وفي دراسة مردان 
 إلى معرفة المشكبلت الحيكية التي تجابو رياض األطفاؿ دراستو ىدؼ الباحث مف .التربوية والنفسية
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األطفاؿ، كالمعممات كالمناىج كالنشاطات كاألبنية المدرسية كاإلشراؼ التربكم : بالنسبة لكؿ مما يمي
تككنت عينة الدراسة مف خمسمائة كخمس معممات كمديرات كقد بمغ عدد المجيبات عف األسئمة ك. كاإلدارم

استخدـ الباحث في جمع . مف العدد الكمي لممعممات كالمديرات % 62ثبلثمائة كتسعان منيف، أم بنسبة 
 الباحث ستخدمياالمعمكمات استبانة كالمقاببلت كالزيارات كالكثائؽ كالتقارير، أما الكسيمة اإلحصائية التي ا

:  كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث في دراستو ما يمي. في دراستو فكانت النسبة المئكية
عدـ مبلئمة بنايات الركضة إلنجاز نشاطاتيا اليكمية، قمة األلعاب كالمكاد الثقافية كالحاجات الضركرية 

لمركضة، عدـ اختصاص معممات الركضة، كقمة خبرتيف التعميمية في الركضة، مشكبلت األطفاؿ اليكمية 
 كالشراسة كالكذب كالسرقة، نقؿ األطفاؿ مف البيت إلى الركضة كعدـ كصكؿ السيارات في االنقطاعمثؿ 

الكقت المناسب، قمة عدد المشرفات في الركضة، عدـ كجكد رياض األطفاؿ في األحياء الفقيرة، عدـ كجكد 
في الركضة كسكء الحالة الصحية لؤلطفاؿ، التغذية اليكمية كعدـ سيرىا بصكرة منتظمة كجيده،  (ممرضو)

عدـ كجكد مكجيات متخصصات في رياض األطفاؿ لزيارة الركضة مف حيف آلخر، ثـ المشكبلت التي 
تتعمؽ بالكسائؿ التعميمية كالتربكية، كأخيران المشكبلت اإلدارية كعمى رأسيا عدـ تخصيص إجازة زمنية 

. مؤقتة لمعممات الرياض مثمما ىك قائـ في الدكائر الرسمية
 
 
 
 

 
:  الدراسات األجنبية3.2.2

 
، بدراسة بعنوان أعراض الصدمة عند أطفال  (Thabet & Vostanis, 2006)قام ثابت وفوستنس 

كاليدؼ مف الدراسة كاف معرفة العبلقة بيف المعرضيف لصدمة الحرب الروضة في منطقة الحرب، 
 ركضات 10 طفبلن مف 309كالمشاكؿ السمككية كاالنفعالية عند أطفاؿ الرياض، كبمغت عينة الدراسة 

 سنكات، كتـ اختيارىـ مف رياض مختمفة في قطاع غزة،  كاستخدمكا الباحثيف في 6-3أعمارىـ ما بيف 
مقياس الصعكبات كالتحديات كمقياس غزة  (SDQ)كBehavior Checklist ( BCL)الدراسة األدكات 

، كتـ استخداـ متغيرات عديدة منيا الجنس كدخؿ األسرة تلمصحة النفسية، كقاـ الكالديف بتعبئة االستبيانا
، كعدد األخكة في البيت، كخمصت الدراسة بأف (مدينة،قرية،مخيـ )كعمؿ األـ كعمؿ األب كمكاف اإلقامة

كانت الصدمة %16.8ظيرت عندىـ أعراض الصدمة خفيفة، كما نسبتو % 78.5 طفبلن كطفمة بنسبة 237
 مقياس غزة لمصحة النفسية أف ر، كأظو%4.3متكسطة، بينما الصدمة العالية عند األطفاؿ كانت نسبتيا 

أكثر الصدمات لدل األطفاؿ الذيف كانت صدمتيـ شديدة عند مشاىدة قصؼ البيكت % 91.6ما نسبتو 



 35 

لؤلطفاؿ الذيف يشاىدكف قصؼ %27.9كما نسبتو %51.3مف الطائرات لمجيراف كغيرىـ، كبمغت النسبة 
كقد ظير عند األطفاؿ المشاكؿ مع األصحاب كالنشاط الزائد عند األكالد أكثر مف . البيكت مف الدبابات

. البنات
 

، بدراسة بعنوان توتر الوالدين ونوعية الزواج Benzies, et al) ,. 2004)قامت بينزيس وآخرون 
، بحثت الدارسة عبلقة بيئة العائمة في المراحؿ المبكرة  سنوات7والمشاكل السموكية لألطفال في عمر 

، ( أسبكعان مف الحمؿ36-30) أبان 56 أمان ك62كخصائص الطفؿ مع المشاكؿ السمككية لمطفؿ، أكممت 
استخدـ عدة نماذج خبلؿ السنة األكلى مف عمر الطفؿ، كعندما بمغ الطفؿ سبع سنكات طمب مف الكالديف 

سبب ليك بنمكذجان آخران لمعرفة تكرار السمكؾ كأثر السمكؾ كأظير تحميؿ االنحدار اليرمي أف تكتر األبكيف 
 7الطفؿ خبلؿ مرحمة الطفكلة المبكرة، يتنبأ بتكرار المشاكؿ السمككية خبلؿ مرحمة الطفكلة في عمر 

سنكات لؤلميات كأثر ىذه السمككيات عمى األب كاألـ، كتتنبأ نكعية العبلقة الزكجية خبلؿ مرحمة الطفكلة 
المبكرة بتكرار المشاكؿ السمككية التي يتحدث عنيا اآلباء، كتستطيع ممرضات الصحة العامة تقييـ تكتر 

. الكالديف كنكعية الزكاج كتقديـ الدعـ لؤلميات خبلؿ المراحؿ المبكرة مف مرحمة ككف المرء كالدان أك أمان 
 
 
 
 

دات العائمة كالمحددات الفردية لممشاكؿ السمككية ألطفاؿ د كالديمغرافية كمحاالجتماعيةكلفحص المحددات 
، بدراسة بعنوان المحددات (Anselmi, et al., 2004)المدرسة قام أنسممي وآخرون ما قبؿ مرحمة 

 حيث شارؾ  قبل سن دخول المدرسة،نالنفسية واالجتماعية لممشاكل السموكية لدى األطفال البرازيميي
طفبلن، تمت متابعتيـ منذ الكالدة،  (5304) سنكات كأمياتيـ مف بيف 4طفبلن بعمر  (634)في الدراسة 

كخبلؿ زيارات لمبيكت تـ فحص المشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ كعمؿ اختبار لمذكاء ككذلؾ الخمؿ النفسي 
، كأظير تحميؿ االنحدار أف %24لدل األـ، كأظيرت النتائج انتشار المشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ بنسبة 

مف التبايف %28الخمؿ النفسي لدل األـ كالتعميـ كالعمر كعدد األطفاؿ الصغار كنكعية بيئة البيت تفسر 
في المشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ، كأشارت النتائج أيضان إلى تعدد العكامؿ التي تحدد المشاكؿ السمككية 

. لدل األطفاؿ
 

ولتقييم تدخل البرامج المجتمعية بالنسبة لممشاكل السموكية لدى األطفال في مرحمة قبل المدرسة قام 
، بدراسة ىدفت إلى تقييـ مشركع التدخؿ المبكر الذم يركز عمى (Elliot, et al., 2002)إليوت وآخرون 

تحسيف ميارات األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ القراءة كميارات إدارة السمكؾ لدل الكالديف المذيف لدييـ أطفاؿ 
أطفاؿ يتعممكف ميارات صكتية لمرحمة قبؿ :  سنكات، اشتممت الدراسة عمى أربع مجمكعات4في عمر 
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أطفاؿ حضر أىميـ ست جمسات حكؿ ميارات إدارة السمكؾ . القراءة في برنامج عادم قبؿ مرحمة المدرسة
مجمكعة ضابطة، كتـ استخداـ مقاييس قبمية كبعدية لتقييـ كاألطفاؿ الذيف تمقكا كبل التدخميف . لدل الطفؿ

اآلثار عمى التكيؼ السمككي كالتعميمي لدل الطفؿ كتكصمكا في النتائج إلى أف التدخؿ القائـ عمى 
 أدل إلى آثار إيجابية في تقميؿ الخمؿ في السمكؾ لدل األطفاؿ، كقمت مشاكؿ القمؽ في مرحمة ةالمجمكع

ثار عمى ميارات القراءة، كلـ تكف كافية آما بعد المعالجة، كلـ تظير مجمكعة ميارات قبؿ القراءة أية 
كلقد قبمت المجمكعة ىذا التدخؿ كلكف ىناؾ حاجة لجيد . لتؤثر عمى األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿ

. إضافي إلقناع العائبلت بإدخاؿ أطفاليـ في مثؿ ىذه البرامج
 

 وعن المشاكل االنفعالية لدى األطفال الفمسطينيين  الذين يعيشون في منطقة الحرب قام ثابت وآخرون
Thabet, et al., 2002))  ، طفبلن تعرضت 91بدراسة في قطاع غزة، كتـ اختيار عينة مككنة مف 

 طفبلن كعينة ضابطة تعرضكا إلى أنكاع أخرل مف 89بيكتيـ لمقصؼ كاليدـ خبلؿ انتفاضة األقصى ك
 سنة، تـ اختيارىـ مف العائبلت 18-9طفبلن تتراكح أعمارىـ مف 100األحداث، العينة األساسية تككنت مف

 بيتان، كالمساحات التي قصفت 333الذيف عاشكا في المناطؽ التي تعرضت لمقصؼ كليدـ كالبالغ عددىا 
كىدمت البيكت كانت عمى حدكد قطاع غزة كحدكد رفح كخاف يكنس كدير البمح، أما األدكات المستخدمة 

في الدراسة فقد تـ استخداـ مقياس كرب ما بعد الصدمة كمقياس القمؽ عند األطفاؿ المعدؿ كقائمة الخكؼ 
، كلتحميؿ البيانات تـ استخداـ اإلحصاء الكصفي كالنسب المئكية كمربع (Fears Chechlist)لؤلطفاؿ 

أساليب التربية الكالدية كحالة تعميـ : كام لمعرفة الفركؽ بيف مجمكعتيف، كتـ استخداـ متغيرات عديدة مثؿ
األب كاألـ كالحالة كاالقتصادية االجتماعية، كلقد تبيف أف آباء األطفاؿ الذيف لـ يتعرضكا لمقصؼ كانكا 
متعمميف أكثر مف المجمكعة التي تعرضت لمقصؼ، ككاف آباء األطفاؿ الذيف تعرضكا لمقصؼ عاطميف 

عف العمؿ، كأظيرت النتائج أف األطفاؿ الذيف تعرضكا لمقصؼ كىدمت  بيكتيـ ظير لدييـ اضطرابات ما 
%( 58.3)صعكبة في التركيز : بعد الصدمة أعمى مف المجمكعة الضابطة، ككانت أكثر األعراض تكراران 

أما بالنسبة لمشاكؿ القمؽ . (%51.7)كتجنب تذكر الحدث الصادـ بنسبة  (%57.2)كصعكبة في النـك 
فقد ظير القمؽ كاضحان كذك داللة أكثر لصالح األطفاؿ الذيف لـ تتعرض بيكتيـ لمقصؼ، كاألطفاؿ الذيف 
تعرضت بيكتيـ لمقصؼ كاليدـ أحرزكا درجات أكثر في مقياس الخكؼ الكمي بمقارنة النتائج مع أطفاؿ 

. المجمكعة الضابطة
 

، عن المشاكل السموكية لدى األطفال األمريكان ((Vonnie, et al., 2002وفي دراسة  لفوني وآخرون 
، تـ استخداـ الدعـ العاطفي كعامؿ كسيط،   كاستخداـ األفارقة واألمريكان األوروبيين واألطفال األسبان

 550 طفبلن أمريكيان أكركبيان ك1039بيانات تـ جمعيا خبلؿ فترة ست سنكات باستخداـ عينة عدد أفرادىا 
 طفبلن إسبانيان، كتـ استخداـ االستبياف الكطني لمشباب، كتـ تقييـ ىذه الدراسة 4001طفبلن أمريكيان إفريقيان ك

ما إذا كاف الدعـ العاطفي الذم تقدمو األـ يعتبر عامبلن كسيطان لمعبلقة التي تؤدم لممشاكؿ السمككية، 
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 سنكات، خبلؿ أكؿ أربع مراحؿ مف المعمكمات المستخدمة في األعكاـ 5-4كتراكحت أعمار األطفاؿ مف 
، كخبلؿ تمؾ المراحؿ أفادت األميات أنو عند استخداـ الدعـ (1994،1992،1990،1988)التالية 

كعند استخداـ الدعـ المرتفع فإف المشاكؿ . العاطفي المنخفض ظيرت مشاكؿ سمككية عند األطفاؿ
. السمككية تنخفض كتزكؿ، كأظيرت النتائج أف استخداـ ضرب األطفاؿ يزيد في المشاكؿ السمككية

 
 انتشارىا،  بعنوان المشكالت السموكية لدى األطفال، ((Li, et al., 2001دراسة لي وآخرون  كفي

المنتشرة لدل األقميات في لمشاكؿ كىدفت الدراسة إلى فيـ ا.  لدى األقميات في الريف الصينيوارتباطيا
.  ُأمان مف ُأميات األطفاؿ في مقاطعات الريؼ الصيني ( 1222 )تككنت عينة الدراسة مف . الريؼ الصيني

أظيرت الدراسة النتائج وكتككنت أداة الدراسة مف، إستبانة مقننة لؤُلميات كمقاببلت شخصية لؤُلميات، 
مشكبلت % 71.4: )سنكات كىي ( 6-2 )تكجد مشكبلت سمككية منتشرة بيف األطفاؿ في سف : التالية

 % 17مشكبلت في النكـ،  % 29.5عناد،  % 29.9تبكؿ ليمي،  % 36شتـ كسب،  % 48.2مزاجية، 
تكجد اختبلفات كاضحة في المشكبلت السمككية بيف المقاطعات الريفية الصينية تبعان . (مشكبلت في األكؿ

 في ظيكر المشكبلت السمككية لدل األطفاؿ ان  كبيران إف ألسمكب التربية أثركلبلنحدار العرقي لكؿ مقاطعة، 
ف الخبرات الكالدية المحدكدة في تربية األطفاؿ تزيد مف   . ظيكر المشكبلت السمككية لدييفاحتماليةكا 

 
، عن تأثير الصدمة ((Thabet, Abed, Vostanis, 2001وفي دراسة ثابت وعابد وفوستنيس 

 مف اليدؼكاف  .النفسية عمى الصحة النفسية والعقمية لألطفال واألميات الفمسطينيات في قطاع غزة
الدراسة التعرؼ عمى طبيعة الخبرات الصادمة التي تعرض ليا األطفاؿ الفمسطينيكف الذيف يعيشكف في 
مناطؽ الصراع كالنزاع السياسي المستمر، ككذلؾ التعرؼ عمى مدل انتشار اضطراب ما بعد الصدمة، 

 يف مخيـاختيارأما المكاف فقد تـ . كالعبلقة بيف الصحة النفسية كالعقمية لؤلطفاؿ الفمسطينييف كأمياتيـ
 طفبلن فمسطينيان تراكحت 286ة عمى اشتممت العيف.  كقرية في قطاع غزة،لمبلجئيف الفمسطينييف، كمدينة

مقياس :  ككانت األدكات المستعممة في الدراسة. ىؤالء األطفاؿسنة ككذلؾ أميات (9 – 18)أعمارىـ بيف
ستبانة الصحة العامة رغزة لمخبرات الصادمة، كمقياس تأث  ، (لؤلميات) األطفاؿ بالصدمة، كا 

 خبرات صادمة لكؿ طفؿ، كىذه الصدمات إما كنتيجة 4كعند تحميؿ النتائج تبيف أف األطفاؿ تعرضكا لمعدؿ 
 مف خبلؿ مشاىدة كسائؿ ك لمعنؼ، أفمشاىدة بالغيف كىـ يتعرضكؿمباشرة لمعنؼ الممارس ضدىـ أك 

حكالي ثمث األطفاؿ كاف لدييـ ردكد فعؿ نفسية شديدة عف الخبرات الصادمة . األعبلـ كخاصة التمفاز
 األكالد بالرغـ مف أف مف، نتائج مقياس تأثير الحدث الصادـ عمى األطفاؿ كاف أكثر في البنات (%34.4)

 كتبيف أف نتائج مقياس الصحة العامة لؤلـ كاف مرتبطا بدرجة كبيرة ،األكالد قد تعرضكا لخبرات صادمة أكثر
مع درجة تأثر األطفاؿ بالصدمة عمى حسب مقياس تأثير الحدث، يتأثر األطفاؿ بأشكاؿ متعددة في 

 كىذا يتأثر ، كىذا التأثر يظير في راحة باليـ االنفعالية،المناطؽ التي تعاني مف النزاع السياسي كالصراع
 كيجب أف تتدخؿ البرامج العبلجية كاإلرشادية مف خبلؿ المدرسة ،بردكد فعؿ آبائيـ عمى الصدمات النفسية
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 كىذه البرامج يجب أف تكجو كذلؾ إلى األطفاؿ األكثر تضرران باألحداث الصادمة ،كالبيئة المحيطة بالطفؿ
 .حتى نستطيع معالجتيـ

 
كبيدؼ تقدير نسبة انتشار المشاكؿ السمككية كالمشاكؿ العاطفية بيف األطفاؿ الفمسطينييف في قطاع غزة  

بدراسة بعنوان مدى انتشار األمراض النفسية  (,Thabet & Vostsnis 2001)ثابت وفوستانيس قاـ 
 بنت 506ك (47.2%) كلد 453 منيـ ، طفؿ مف قطاع غزة959، حيث تككنت العينة مف في قطاع غزة

 كف سنة،  أكمؿ المدرس8.81 سنة كمتكسط العمر كاف يبمغ 6-12األعمار كانت تتراكح مف  (%52.8)
، كأظيرت النتائج أف الحاالت التي تعدت حد السكاء عمى حسب مقياس (2) ب –لمقياس رتر لممدرسيف

 كما فكؽ كحالة مرضية 9باستخداـ معدؿ نسبة األعراض (45.5% )247رتر لممدرسيف بيف األكالد كانت 
الفركؽ بيف األكالد كالبنات كصمت لداللة إحصائية مميزة . (41.5 )215بينما كانت النسبة بيف البنات 

 مف األطفاؿ قد تعدكا الحد 48%الدراسة أثبتت أف . كىك أف األكالد لدييـ مشاكؿ بدرجات مميزة عف البنات
 كىي مشاكؿ ، عكامؿة التحميؿ العاممي  كجكد ثبلثكقد بيف كما فكؽ عمى حسب رأم المدرسيف، 9الفاصؿ 

.  مشاكؿ انفعالية كالخكؼ مف المدرسة،سمككية كعنؼ ضد المجتمع
 

،بعنوان االضطرابات  (Thabet and Vostanis, 2000)  وفي دراسة طولية أخرى لثابت وفوستنس
 ىذه الدراسة إلى معرفو معدالت االضطرابات النفسية ىدفت .النفسية عن مواقف صادمو عند األطفال

الناتجة عف مكاقؼ صادمو كمشاكؿ الصحة النفسية عند األطفاؿ الذيف تعرضكا لصدمات الحرب بعد سنو، 
 ( سنو7-13) طفؿ تراكحت أعمارىـ بيف 234تـ استخداـ دراسة طكليو في قطاع غزة كشممت الدراسة 

ممف تعرضكا لمحرب، كذلؾ بعد مركر سنة عمى التقييـ المبدئي أثناء عممية السبلـ بيف السمطة الفمسطينية 
سرائيؿ،  أكمؿ األطفاؿ مقياس االضطرابات الناتجة عف مكاقؼ صادمة  بينما أكمؿ  (  PTSD – RI)كا 

، كأكضحت الدراسة أف معدؿ األطفاؿ الذيف أبمغكا عف (ب )ك (أ  )الكالداف كالمدرسكف مقياس رتر 
أعراض متكسطة إلى شديدة مف االضطرابات النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة في الدراسة السابقة قد 

 أعمى مف الحد 20.9% طفؿ أم 49 في الدراسة الحالية،  ككاف تقييـ 10% إلى 40.6%انخفض مف 
 طفؿ أم 74الفاصؿ بالنسبة لمشاكؿ الصحة النفسية عمى مقياس رتر بناء عمى رأم الكالديف، ككذلؾ تقييـ 

تبيف أف مجمكع النقاط في المقاييس الثبلثة . المدرسيف (ب) أعمى مف الحد الفاصؿ عمى مقياس %31.8
كاف تكقع ظيكر االضطرابات النفسية الناتجة عف . قد انخفض بشكؿ ممحكظ خبلؿ فترة السنة المذككرة

مكاقؼ صادمة لدل األطفاؿ معتمدا عمى عدد الخبرات الصادمة التي تعرض ليا الطفؿ عند التقييـ 
األكلي، كتميؿ االضطرابات النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة إلى النقصاف في غياب مكاقؼ صادمة 
جديدة، بالرغـ مف أف نسبة ال بأس بيا مف األطفاؿ تستمر في المعاناة مف المشاكؿ العاطفية كالسمككية، 

كيعتبر تراكـ الخبرات الصادمة عمى مر األياـ مف عكامؿ الخطر المساعدة في استمرارية أعراض 
 .االضطرابات النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة
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 كمف أجؿ تأسيس نمكذج لقياس الصحة النفسية عند األطفاؿ العرب قاـ ثابت كآخركف

Thabet, et al., 2000))  ، مشاكل الصحة النفسية عند األطفال العرب، تطبيقات بدراسة بعنكاف
 ىذه الدراسة لتأسيس نمكذج لقياس الصحة النفسية لمجمكع ىدفت .س التحديات والصعوباتااستعمال مقي

 11،6،3،(16اختير األطفاؿ مف بيف أربعة مجمكعات عمرية ىي .  طفؿ يعيشكف في قطاع غزة228
، النماذج المتعمقة بمقياس التحديات كالصعكبات تـ تعبئتيا بكاسطة اآلباء كالمعمميف كاألطفاؿ المذيف (سنة

 بالنسبة لممقياس المتعمؽ برأم اآلباء كجد متحميؿ العامؿاؿ كأسفرت النتائج عمى أف.  سنة16بمغكا سف 
بعض البنكد لـ يتـ . عكامؿ عامة مشابية لمدراسة في بريطانيا التي قاست صدؽ كثبات ىذا المقياس

تشبعيا بالعكامؿ العامة مثؿ التشتت، كالشعكر بالخكؼ، كالشعكر بالتعاسة، كالسرقة كالتعرض لممشاكسات 
كما أف أعراض المشاكؿ العاطفية تـ حسابيا بطريقة مختمفة عما كجد في الدراسات . مف األطفاؿ اآلخريف

 بالكالديف كااللتصاؽ المختمفة، كالعصبية، اآلالـالسابقة كخاصة في األطفاؿ في سف رياض األطفاؿ مثؿ 
كالقمؽ  باستخداـ نقاط القطع التي تـ تحديدىا في دراسات سابقة فإف مقياس التحديات كالصعكبات لمكالديف 

كلكف ىذه ,أظير كجكد مشاكؿ عاطفية كسمككية في األطفاؿ أكثر مف الدراسات السابقة في بريطانيا 
األشكاؿ الغربية لمشاكؿ الصحة النفسية في األطفاؿ لـ .  سنة16النتيجة كانت أقؿ في األطفاؿ في سف 

 الرئيسي مف االختبلؼ.  لمقياس الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿمتحميؿ العامؿاؿتظير بشكؿ كاضح في 
. الدراسات المسحية الغربية ظيرت في رأم اآلباء لممشاكؿ النفسية عند األطفاؿ في سف رياض األطفاؿ

نتائج مقياس الصعكبات كالتحديات مبشرة جدان لقياس مشاكؿ الصحة النفسية في األطفاؿ المختمفيف ثقافيان 
. عف الغرب

 
، بعنوان االضطرابات النفسية (Thabet and Vostanis, 1999)وفي دراسة ثابت وفوستنيس 

 ىذه الدراسة إلى تقدير معدؿ انتشار االضطرابات تىدؼ. الناتجة عن مواقف صادمة لدى أطفال الحروب
النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمو لدل األطفاؿ الفمسطينييف الذيف تعرضكا لمصدمات النفسية الناتجة عف 

 إلى بحث العبلقة بيف العكامؿ المؤثرة عمى الخبرات الصادمة كبيف االضطرابات تكما ىدؼ. الحرب
. ( سنو6-12) طفبلن تتراكح أعمارىـ بيف 239تككنت عينو البحث مف . النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة

شممت المقاييس مقياس رتر لمكالديف كالمدرسيف، كقائمو غزه لمخبرات الصادمة، ككذلؾ مقياس االضطرابات 
كجكد ردكد فعؿ نفسيو  (72.8%) طفبلن بنسبو 174أكد . النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة لدم األطفاؿ

الحاالت . كجكد ردكد فعؿ نفسيو متكسطو إلى شديدة (41%) طفبلن بنسبو 98ذات شده خفيفة، كما أكد 
، كتطابؽ ىذا مع (26.8%) طفبلن بنسبة 64النفسية لؤلطفاؿ عمى حسب مقياس رتر لمكالديف كانت لدل 

كجكد االضطرابات النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمو في نفس الطفؿ المفحكص، كلكف ىذا التطابؽ لـ 
يكف كاضحان مع الحاالت النفسية المكتشفة مف المدرسيف، كانت ىناؾ عبلقة بيف التعرض لمخبرات 

ىذا يبيف الحاجة لتقكيـ برامج التدخؿ النفسي . الصادمة كردكد الفعؿ النفسية الناتجة عف مكاقؼ صادمة



 40 

لؤلطفاؿ في مناطؽ الحرب كاضعيف في عيف االعتبار النكاحي الثقافية كالتطكرية لمطفؿ، ككذلؾ صفات 
 .المجتمع األخرل

 

بعنوان االرتباط بين األم والمعممة في تقدير   دراسة(Saklofske , et al., 1999) وأجرى سكموفسكي 
 AD-HD(    Attention لدى األطفال الذين يعانون من االنتباه وقمة واالندفاعيةالنشاط الزائد 

Dificet-Hyperactivity Disorder) يرتبط مع كاالندفاعية، تبيف أف تقدير األميات لمنشاط الزائد 
، االنتباه مع تقدير قمة االنسجاـ كمع االجتماعية كالميارات كاالنسحاب، (مف الجسـ) الجسمانيةالمشاكؿ 
 تضمنت آالـ الرأس، التقيؤ كردكد فعؿ الحساسية، كالتياب األذف كالغثياف كمشاكؿ الجسمانيةكالمكاد 
، (االنتباهالنشاط الزائد كاإلندفاعيو كقمة ) الثبلثالفرعيةكمف خبلؿ الدراسة تبيف أف األصناؼ . المعدة

 كأف الشباب الذم يسيطر االجتماعي،تختمؼ عف بعضيا البعض فيما يتعمؽ بالعمر كالجنس كالضرر 
عمييـ النشاط الزائد كاإلندفاعيو ىـ أصغر مف أكلئؾ الذيف يبدكف في الصنؼ المشترؾ أك الصنؼ الذم 

 سنكات، كأف الصنؼ المشترؾ يظير عجزان أكبر ذا أىمية مقارنة مع 4-3، بمعدؿاالنتباهيسيطر عميو قمة 
 .االنتباه قمة ـالشباب الذيف يسيطر عميو

 

    اضطرابات القمق وعالقاتيا بالمشاكل االجتماعية في قطاع غزة قام ثابت وفوستنسكعف  

Vostanis, 1998) &  (Thabetاضطراب القمؽ كاالضطرابات انتشارمعرفة نسبة  بدراسة، ىدفت إلى 
 237بطريقة عشكائية ختيار العينة لقد تـ ا. االجتماعيةالنفسية األخرل عند األطفاؿ كعبلقتيما بالمشاكؿ 

 مدرسة حككمية في قطاع غزة، كلقد أكمؿ 12عامان مف  (13-9)طفبلن فمسطينيان تتراكح أعمارىـ بيف 
 سؤاال 28) بند يجاكب عمييا الطفؿ بنعـ أك ال 37األطفاؿ مقياس القمؽ المعدؿ كىك إستبانة يتككف مف 

كالمعممكف أيضان أكممكا مقياس رتر لممعمميف كىك إستبانة يتككف  ،(منيا تتعمؽ بالقمؽ كتسعة تتعمؽ بالكذب
ينطبؽ عميو، ) سؤاالن تتعمؽ بالمشاكؿ النفسية عند األطفاؿ كيتـ اإلجابة عمى األسئمة بإجابات مثؿ  26مف 

 اضطراب انتشارلقد كجد أف نسبة . (2-0)، كيتـ التقييـ بدرجات مف (ينطبؽ عميو نسبيان، كال ينطبؽ عميو
 مف 43.3%أما المعممكف فقد أفادكا بأف ما نسبتو  (51.5%)القمؽ لدل األطفاؿ في قطاع غزه ىك 

.  كما فكؽ كحالة نفسية9األطفاؿ قد تعدكا حد السكاء في مقياس رتر لممعمميف باستخداـ نقطة القطع 
كجدت الدراسة أف أعراض القمؽ كخاصة اإلدراكات السمبية تزداد مع تقدـ الطفؿ في السف كىي منتشرة 

 المتدنية لعائمة الطفؿ متمثمة في ككف كاالقتصادية االجتماعيةالحالة . بشكؿ كبير بيف الفتيات دكف الفتياف
األب عاطؿ عف العمؿ أك يعمؿ عمبلن بسيطان غير ميني سببان قكيان لظيكر المشاكؿ النفسية بشكؿ عاـ 

 كثيقان بمشاكؿ القمؽ عند ارتباطاكالقمؽ بشكؿ خاص كما أف العيش في المناطؽ المزدحمة بالسكاف يرتبط 
األطفاؿ، ىناؾ تشابو بيف نسبة كطبيعة اضطرابات القمؽ المكجكدة في قطاع غزة كبيف تمؾ المكجكدة في 

 في كبل االستقرار كعدـ االجتماعيةالمجتمعات الغربية، كما تتشابو أيضان العكامؿ التي تعكس المشاكؿ 
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المجتمعيف، أم أنو تكجد عدة أكجو لمتشابو في أعراض المشاكؿ النفسية عمى صعيد كؿ الثقافات عمى 
 .العكس مما كاف معركفان في السابؽ

 
أسباب   العالقة بين األم والطفل وفيمإشباعحول تدكر Sacco & Murray ( 1997 )أما دراسة  

دراكيا مف خبلؿ عينة مككنة مف المشكالت التي تحدث ألبنائين أمان، كقد تـ قياس الحالة  (80)، كا 
دراكيا يرتبط إيجابيان بمقدار  المزاجية لؤلطفاؿ، كأشارت النتائج إلى أف فيـ األميات لمشكبلت أبنائيف كا 

بيف األـ  اإلشباع بيف الطفؿ كاألـ ، كما أف اضطراب الحالة المزاجية لمطفؿ ارتبط بالعبلقة غير المشبعة
. كالطفؿ كعدـ قدرة األـ عمى فيـ أسباب المشكبلت النفسية كالسمككية لدل األبناء

 
، بعنكاف الحرماف المادم كأثره عمى النمك في (Duncan, et al., 1995)دونكن وآخرون كفي دراسة 

ككانت األداة المستخدمة  ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر الحرماف المادم عمى نمك الطفؿ،. الطفكلة المبكرة
كتمت الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية، . جمع المعمكمات مف برنامج صحة كنمك الرضعفي الدراسة 

ىناؾ عبلقة قكية بيف الحرماف المادم لؤلسرة كالنمك اإلدراكي كالسمككي : كأظيرت الدراسة النتائج التالية
أسر ذات دخؿ منخفض كأخرل ذات )لؤلطفاؿ حيث أخذ في االعتبار بعض االختبلفات في نكعية األسر 

إف نسبة .  أما تكقيت الفقر لـ يظير لو أثر،إف لمدة الفقر تأثيران عمى نمك الطفؿ. كتعميـ األـ (دخؿ مرتفع
ذكاء األطفاؿ في سف الخامسة كانت أعمى بالنسبة لؤلطفاؿ الذيف يقيمكف في مناطؽ سكنية ميسكرة الحاؿ، 

ف انتشار الفقر في المنطقة السكنية يزيد مف ظيكر المشاكؿ السمككية بيف أطفاليا  .كا 

 
 كلمعرفة تأثير الخبرات الكالدية عمى سمكؾ الطفؿ قاـ فككس كآخركف

 Fox, et al., 1995))  ،  النمو  عوامل األمومة وعالقتيا بالخبرات الوالدية، توقعاتدراسة بعنكاف
أمان مف األميات صغيرات  (1056)تككنت عينة الدراسة مف  .ومالحظة المشاكل السموكية لدى األطفال

مقياس : ستخدـ في الدراسة المقياسيف التاليافوا. السف، كتمت ىذه الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية
 التي ةإف الخبرات الكالدم :أظيرت الدراسة النتائج التالية و.سمكؾ الكالديف كاالستبياف المسحي لمسمكؾ

تتعمؽ بالتربية كاالنضباط لدل األميات صغيرات السف البلتي لدييف أكثر مف طفؿ كتعيش بمفردىا كدخميا 
 ىؤالء األميات أف أطفاليف تمحدكد كمستكل تحصيميا العممي منخفض تككف محدكدة كأقؿ إيجابية، الحظ

كأشارت الدراسة أنو يكجد أثر سمبي النخفاض الدخؿ إال أف تأثيره ضعيؼ بالنسبة . لدييف مشاكؿ كاضحة
 .الرتفاع المستكل التعميمي

 

 لمضغط نالفمسطينيي كولوجية لألطفاليبعنوان االستجابات الس كانت ،(Baker ,1991)بكر كفي دراسة 
ىدفت الدراسة إلى معرفة  الدكر الفاعؿ الذم لعبو األطفاؿ .  العسكريلالحتاللالبيئي المرافق 

طفبلن   (200) كتأثير ذلؾ عمى الصحة النفسية، كتككنت عينة الدراسة مف االنتفاضة في كفالفمسطيني
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كالذيف تـ اختيارىـ عشكائيان مف عدة مناطؽ ضمف نطاؽ الضفة الغربية، تـ تحديدىـ في كاحدة مف ثبلث 
التقسيـ . طفبلن  (130)، كتـ اختيار العدد النيائي لحجـ العينة إلى ( مدينة، قرية، كمخيـ الجئيف:فئات

البحث تـ إدارتو مف قبؿ جامعيات، . لعينةؿالعددم تـ إعطاؤه حسب الجنس، العمر، كمكاف اإلقامة الدائمة 
مساعدات أبحاث كالمكاتي قمف بجمع المقاببلت في بيكت األطفاؿ، مساعدات األبحاث تـ إعطاؤىف تدريبان، 

مف المكافقة % 90كأكلئؾ المكاتي حصمف عمى . كتـ السماح ليف فقط بجمع البيانات بعد كضع نقاط ليف
كىي تتككف مف أربعة . االستبانة تـ كضعيا خصيصان مف أجؿ ىذه الدراسة . (سمح ليف بعمؿ المقاببلت)

درجة الضرر البيئي، كتقديرىف ك (سكانية)ثبلثة منيا تـ تكجيييا لؤلميات، كمعمكمات ديمغرافية : أقساـ
. لؤلعراض النفسية ألطفاليف فقط، عندما طمب رأم األطفاؿ أنفسيـ، تـ تكجيو األسئمة مباشرة إلييـ

. كمقاييس أخرل( ANOVA)  عف طريؽ استخداـ، إحصائياالبيانات تـ تحميميا 

كتكصمت .طفبلن فمسطينيان يعيشكف داخؿ الخط األخضر  (35)كتـ استخداـ المجمكعة الضابطة مف 
 (نفسية/جسمانية)الدراسة إلى أف األطفاؿ الذيف يعيشكف في الضفة الغربية لدييـ أعراض سيككسكماتية 

ف األطفاؿ  (اضطرابات عقمية)ة ،كأعراض سيككباثكلكجي أعمى، كبشكؿ ممحكظ مف المجمكعة الضابطة، كا 
. في مخيمات البلجئيف أظيركا أنيـ يعانكف أكثر بكثير مف أكلئؾ الذيف يعيشكف في البمدات كالقرل

عمى األطفال الفمسطينيين  لالنتفاضةبعنوان التأثير النفسي ،  كانت ((Bake, 1990 بكركفي دراسة 
 عمى االنتفاضةلنظر إلى تأثير ؿ الدراسة تىدؼ. (دراسة استكشافية )في الضفة الغربية المحتمة وغزة

إنيا دراسة صممت مف أجؿ تقييـ كضع الصحة النفسية لؤلطفاؿ الفمسطينييف . التكافؽ النفسي  لؤلطفاؿ
طفبلن تـ  (796) عينة كبيرة مف األطفاؿ تالذيف يعيشكف في المناطؽ المحتمة خبلؿ االنتفاضة، استخدـ

تـ عمؿ .  العائمة كالعمرـ السكانية، كحجةمكاف اإلقامة، كالكثاؼ: اختيارىـ عشكائيان باستخداـ متغيرات
، جميع البيانات تـ جمعيا في فترة شيريف. االنتفاضةأم سنتيف بعد اندالع  (1989)الدراسة في عاـ 

 مقياس تقدير المشاىد، كىك عف مشاىدات األميات ألطفاليف كاستمارة تحديد :كاألدكات المستخدمة
المشكبلت النفسية كاستمارة الرسـ أإلسقاطي كاختبار تقدير الذات لؤلطفاؿ ،كاختبار التحكـ لؤلطفاؿ 

 عمى إحداث مشاكؿ س اإلقامة، كالعمر، كالجففالمنطقة، كمكا: التحميؿ قصد بو الكشؼ عف أثر كؿ مف
 التغييرات عمى تقدير الذات كالمجمكعة الضابطة بيف إثباتالتحميؿ تـ استخدامو أيضان مف أجؿ . سمككية

( Baker)الضفة الغربية كغزة، كبمعرفة أف العكامؿ التي تحدث مشاكؿ سمككية ىي كثيرة كمتعددة، فإف
يبلحظ أف الدراسة ىي محدكدة،  في أنيا فقط تستخدـ عددان صغيران مف المتغيرات، ىك ما زاؿ يشعر أنيا 

كىك يقترح أف األطفاؿ الذيف يعيشكف في . ال تمفت االنتباه إلى اإلحباط المتزايد كالخكؼ بيف األطفاؿ
المناطؽ المحتمة يكاجيكف مشاكؿ نفسية محدكدة مع أنو ال يكاجو أكضاعان مرضية أكثر حدة مف التي تعد 

طبيعية لدل أم جماعة، كبسبب نقص المجمكعة الضابطة، فانو مف الصعب قياس تأثير االنتفاضة، 
كأشارت النتائج أيضان إلى ارتفاع نسبة . كبسبب عدـ عمؿ دراسة لمكضع مف قبؿ يمكف االستفادة منيا

. الضغط النفسي كدرجة الخكؼ لدل األطفاؿ
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،  الزائد عند األطفالط النشا، فقد كانت حكؿ (Barkley,  et al., 1990)أما دراسة باركمي وآخرون
كيستخمص أف الشككل مف آالـ الرأس كآالـ المعدة كشكاكم المعدة غير الكاضحة تظير عمى أف تككف  

الذيف يكجدكف   (ADHD)كحذر في دراستو مف أف األطفاؿ . أكثر طبيعية بيف األطفاؿ ذكم النشاط الزائد
مع نشاط زائد ىـ في خطر أعمى لمتعرض لسمس البكؿ، الحساسية، التياب األذف الكسطى كالشككل 

كلقد اختبرت الدراسة السمكؾ اإلنسحابي لدل ذكم النشاط الزائد، كأف االنسحاب يمكف . الجسمانية عمكمان 
كالنتائج كشفت أف أكثر مف . أف يككف مظيران مف االكتئاب، كيككف الفرد منعزالن أك منبكذان مف قبؿ أقرانو

قد أبدكا مشاكؿ ذات أىمية في العبلقات االجتماعية مع األطفاؿ  ( ADHD)مف األطفاؿ  (50%)
. اآلخريف
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:  عمى الدراسات السابقةتعميق 4.2.2

 
: مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة تبيف ما يمي

 االختبلؼأف الدراسات السابقة، اتفقت عمى دراسة المشكبلت السمككية كالنفسية كأحد المتغيرات مع 
 .في باقي المتغيرات

 : لـ تخرج مف ككنيا تنتمي إلى ثبلث فئاتمختمفة كلكنياأف العينة في الدراسات السابقة كانت 
 

:  دراسات كانت عينتيا األميات: أوالً 
 

 Sacco)، كدراسة (1993العمراف كعبادة، ) ، كدراسة(1992حبلكة، )، كدراسة (1987المييب، )دراسة 

and Murray, 1997) كدراسة ،(Saklofske, et al., 1999) (2000ثابت كفكستنس ،)، كدراسة ،
كدراسة   (2001تكفيؽ، )، كدراسة (Thabet, et al., 2001)، كدراسة(Li, et al., 2001)كدراسة 

مشاكؿ : ، كأىـ المشكبلت التي تراىا ىذه العينة(Anselmi, et al., 2004)، كدراسة (2003الحربي، )
 بالكالديف، كالقمؽ كااللتصاؽعاطفية كسمككية كاضطرابات نفسية شديدة كمتكسطة، كآالـ مختمفة كعصبية 

كقمة االنتباه كآالـ الرأس كالتقيؤ كالتياب األذف كمشاكؿ المعدة، كالنشاط الزائد كالمزاجية، كشتـ كسب، 
كمشكبلت في األكؿ كالنكـ، كالتشاؤـ، كعدـ القدرة عمى التأجيؿ، كاألنانية ك قمة النظافة الشخصية، 

 .كالغضب كاالنفعاؿ كالغيرة
 

: دراسات كانت عينتيا المعممات: ثانياً 
 

( 1992حبلكة، )، كدراسة (1987المييب، )، كدراسة (1986عبيد، )، كدراسة (1972مرداف، )دراسة 
، كالمشكبلت التي تراىا عينة Thabet and Vostains, 1998))، كدراسة (1998عبد الرحيـ، )دراسة 

مشكبلت في بناية الركضة، كاألثاث كالكسائؿ التعميمية كالخدمات الصحية ، كمشكبلت : ىذه الدراسات ىي
عدـ اختصاص معممات كسكء التغذية، كعدـ مبلئمة البنايات إلنجاز النشاطات اليكمية، كقمة األلعاب، 

قمة الخبرة، كالسرقة، كالشراسة، كاضطرابات القمؽ كالصحة العامة، كاضطرابات في النمك الحركي كالركضة 
 .كالمعرفي كالمغكم كاالجتماعي كاالنفعالي
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: دراسات كانت عينتيا األطفال أنفسيم وىي: ثالثا
 

الطايفة، )، كدراسة ,Baker)1991)، كدراسة (Baker, 1990)، كدراسة (1987المييب، )دراسة 
، (1999ثابت كفكستنس، )، كدراسة (1996الشكارب، )، كدراسة (1994الشمايمة، )، كدراسة (1992
،         (2001/2005الجياز المركزم لئلحصاء، )، كدراسة (2000زكي، )كدراسة 
(. Thabet, 2006)، كدراسة (2002شختكر، )، كدراسة (Thabet and Vostanis, 2001) كدراسة 

مشكبلت مدرسية، كصحية كاجتماعية كنفسية، كمشاكؿ في : كأىـ المشكبلت التي تراىا ىذه العينة ىي
 عند األطفاؿ المحركميف مف الرعاية األسرية كقميمك اإلنجاز، كنسبة الذكاء االنفعالي االجتماعيالتطكر 

 السريع كالعدكانية، كالكذب كاالنفعاؿ، كالغضب األسرة عف االبتعادمتدنية، كالقمؽ كالتكتر كالخكؼ مف 
كردكد فعؿ نفسية شديدة كمتكسطة كخفيفة، كالخكؼ مف الكحدة كالظبلـ، كنكبات بكاء، كتفكير زائد 

 كالحزف، كضعؼ الذاكرة كالنسياف كاالكتئاببالمكت، كالتشتت كعدـ التركيز، كالتمرد، كالحركة الزائدة، 
، كاضطرابات ىضمية، كالنـك الزائد كاألرؽ، كمشاكؿ سمككية كعنؼ ضد المجتمع، البلإرادمكالتبكؿ 

 .كاضطرابات في الشخصية، كشعكر بالفقداف كالحرماف
 

: أما أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
اىتمت ىذه الدراسة بدراسة أىـ المشاكؿ السمككية كاالنفعالية عند األطفاؿ كما تدركيا األميات  .1

 .كالمعممات كالتي تطرقت إلييا الدراسات األخرل

 .ع حداثة دراستياـحداثة معظـ الدراسات التي اطمعت عمييا الباحثة كىذا يتناسب  .2

 .معظـ الدراسات السابقة تحدثت عف الكاقع النفسي لؤلطفاؿ في فمسطيف  .3
 

 :أوجو االختالف بين الدراسة والدراسات السابقة
 كأخذ كجية نظرىف بالنسبة لما يعانيو األطفاؿ كاألمياتتـ تطبيؽ نفس المقياس عمى المعممات  .1

 .في الركضة كالبيت، بينما الدراسات السابقة، تـ استخداـ مقاييس مختمفة لؤلميات كالمعممات

يتضح مف خبلؿ عرض نتائج الدراسات السابقة أف ىناؾ نتائج مختمفة حسب اختبلؼ المتغيرات  .2
 .في عرض مشكبلت األطفاؿ، كربما يعكد السبب إلى اختبلؼ طريقة كؿ دراسة كعينتيا

ىذه الدراسة كانت األكلى مف نكعيا في حدكد عمـ الباحثة، تـ تطبيقيا عمى عينة مف أطفاؿ  .3
 ألطفاؿ الرياض كاالنفعاليةالرياض في مدينة القدس كضكاحييا، كلـ يتـ دراسة المشاكؿ السمككية 

في القدس، كأيضان في الضفة الغربية، إال في منطقة غزة تـ عمؿ دراسات سابقة عف مشاكؿ 
 .األطفاؿ في الرياض
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 عند أطفاؿ المستكل التمييدم في كاالنفعاليةاىتمت ىذه الدراسة لمعرفة أىـ المشاكؿ السمككية  .4
، في حيف تطرقت بعض الدراسات السابقة لدراسة كالمعمماتالركضة مف كجية نظر األميات 

 (.1996الشكارب، )مشكبلت المستكل التمييدم مف كجية نظر المعممات فقط،  كدراسة 

قامت ىذه الدراسة عمى استخراج الدرجات لجميع فقرات المقياس كأبعاده، في حيف لـ تتطرؽ إلى  .5
 . ذلؾ الدراسات السابقة
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إجراءات الدراسة 
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الفصل الثالث . 3
 

: الطريقة واإلجراءات
 

 المقدمة 1.3
 

يتناكؿ ىذا الجزء مف الدراسة كصفان لمنيج الدراسة، كمجتمعيا كعينتيا، باإلضافة إلى األدكات المستخدمة 
جراءات تطبيؽ الدراسة، كمتغيرات الدراسة، ثـ المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات  كا 

. كاستخراج النتائج
 

:  منيج الدراسة2.3
 

، كالمنيج الكصفي يعمؿ عمى مسحي الذم يتبلءـ مع طبيعة الدراسةاتبعت الباحثة المنيج الكصفي اؿ
كصؼ الظاىرة كالكاقع كما ىك، كجمع المعمكمات كالبيانات عنيا، كتصنيؼ ىذه المعمكمات كتنظيميا، 

 كميان بأرقاـ كرسكـ بيانية، ككيفيان بأف يضعيا كيكضح خصائصيا بحيث يؤدم ذلؾ في اكالتعبير عنو
(. 2001عبيدات كآخركف، )الكصكؿ إلى فيـ عبلقات ىذه الظاىرة مع غيرىا مف الظكاىر، 

 
:  مجتمع الدراسة3.3
 

تكّكف مجتمع الدراسة مف جميع أميات كمعممات أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة 
ممحؽ رقـ  ( ركضة40)التحاد الجمعيات الخيرية في القدس كضكاحييا كبيت لحـ كأريحا كالخميؿ، كالبالغة 

 ـ، الفصؿ الثاني مف العاـ نفسو، 2004/2005كذلؾ في العاـ الدراسي  ( ركضة57)مف أصؿ  (4)
غبلؽ الطرؽ فقد تـ التكاصؿ مف ِقبؿ  كنظران لصعكبة الكصكؿ إلى جميع الرياض، بسبب الحكاجز كا 

حيث بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة . كعددىا أربعكف (1.3)االتحاد مع الرياض الكاردة في جدكؿ رقـ 
. معممة (84)أمان ك (1845)

. يكّضح تكزيع مجتمع الدراسة حسب الركضة كعدد األميات كالمعممات  (1.3)كالجدكؿ رقـ 
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مجتمع الدراسة حسب الروضة وعدد األميات وعدد المعممات : 1.3جدول رقم 
 

عدد 
المعممات 

عدد أميات 
اسم الروضة  األطفال  الرقم

عدد 
 المعممات

عدد أميات 
 الرقم اسم الروضة األطفال

 1 األمل الخيرية 32 1 21 الجيب 18 1

 2 االتحاد النسائي 35 2 22 مخيم شعفاط 60 2

 3 عبد اهلل 22 1 23 محمد الدرة 39 2

 4 دار الطفل العربي 108 4 24 بوابة القدس 29 1

 5 دار القرآن 20 1 25 العودة 56 2

 6 جمعية سموان 44 2 26 حزما النموذجية 65 3

 7 أطفال سموان 27 1 27 العروبة 10 1

 8 عين الموزة 70 3 28 فرح ومرح 60 3

 9 بيت دقو 27 2 29 جيل األمل 42 1

 10 السويح 22 1 30 الزىور 34 2

 11 العيزرية النموذجية 84 3 31 صوبا 45 2

 12 أزىار بير نباال 50 2 32 أم عمارة المازنية 50 2

 13 البر بأبناء الشيداء 19 1 33 بناة المستقبل 25 1

 14 بيت إكسا 42 2 34 الجيل الجديد 120 4

 15 المنيل 16 1 35 المئذنة الحمراء 61 2

 16 األميرة بسمة 79 2 36 مخيم العروب 60 2

 17 نيضة أبوديس 27 1 37 دير عمار 94 4

 18 أحد 70 2 38 مخيم عايدة 35 1

 19 الشروق 18 1 39 العيزرية 34 2

 20 اليدى 78 3 40 تكريم قمندية 18 1

84 
 
  المجموع   روضة40 1845
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:  عينة الدراسة4.3
 

تككنت عينة الدراسة مف أميات كمعممات أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة إلتحاد 
، كذلؾ باختيار ( ركضة40) ركضة مف المجتمع األصمي كالبالغ يفالجمعيات الخيرية، كتـ اختيار عشر

كجميع ُشعب مستكل التمييدم في تمؾ الرياض البالغة  (4)الرقـ الزكجي مف جدكؿ الرياض ممحؽ رقـ 
، تـ أخذ العينة  كذلؾ بحساب معدؿ االنتشار أما كطفبلن  (1845)، كألخذ عينة مف المجتمع األصمي (20)

ألم طارئ، حيث بمغت % 3 إضافةكتـ % 12لبلضطرابات النفسية بناءن عمى دراسات سابقة بمعدؿ 
كخمسكف معممة، مف خبلؿ اختيار نصؼ رياض األطفاؿ الكاردة في  ( أما لطفؿ كطفمة360)العينة 

---8-6-4-2)التابعة إلتحاد الجمعيات الخيرية، تـ اختيارىـ حسب األرقاـ الزكجية  (2.3)الجدكؿ رقـ 
 طفبلن كطفمةن مف كؿ ركضة مف ُشعب التمييدم بشكؿ عشكائي كعف 18، كتـ اختيار (40------

، حيث تـ كتابة جميع أسماء األطفاؿ في الُشعبة الكاحدة عمى أكراؽ صغيرة كسحب أسماء (القرعة)طريؽ 
(. 2.3) ذككر جدكؿ رقـ 9 إناث ك9 طفبلن كطفمةن منيـ 18
 

 وعدد الشعب وعدد المعممات عينة الدراسة حسب الروضة والمنطقة وعدد األطفال: 2.3جدول رقم 
 

عدد 
معممات 
 التمييدي

عدد 
شعب 
 التمييدي

عدد 
أطفال 

اسم الروضة  مكان اإلقامة موقع السكن التمييدي

 

 
 الرقم

 

 1 جمعية االتحاد النسائي واد الجوز مدينة 35 2 2

 2 دار الطفل العربي القدس مدينة 108 4 4

 3 فرع المقر/جمعية سموان   العامودرأس مدينة 44 2 3

 4 عين الموزة/جمعية سموان عين الموزة قرية 70 3 4

 5 فرع السويح/جمعية سموان السويح مدينة 22 1 1

 6 جمعية أزىار بيرنباال بير نباال قرية 50 2 2

 7 جمعية بيت إكسا بيت إكسا قرية 42 2 2

 8 مبرة األميرة بسمة الطور قرية 79 2 4

 9 روضة أحد العيسوية قرية 70 2 2

 10 روضة اليدى البمدة القديمة مدينة 78 3 3

 11 أطفال مخيم شعفاط مخيم شعفاط مخيم 60 2 2
 12 بوابة القدس العيزرية قرية 29 1 2
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 13 حزما النموذجية حزما قرية 65 3 3

 14 روضة فرح ومرح الرام قرية 60 3 3

 15 روضة الزىور القدس مدينة 34 2 2

 16 أم عمارة المازنية واد الجوز مدينة 25 2 3

 17 الجيل الجديد أريحا مدينة 120 4 4

 18 روضة مخيم العروب الخميل مخيم 60 2 2

 19 روضة مخيم عايدة بيت لحم مخيم 35 1 1

 20 تكريم قمنديا قمنديا مخيم 18 1 1

  المجموع   1104 74 50

 
فقط طفبلن كطفمة  (18)لكف تـ اختيار  (1104)لقد بمغ مجمكع أطفاؿ العينة في شعب الصؼ التمييدم 

 طفبلن كطفمة 18) كأصبحت عينة الدراسة النيائية ،مف كؿ الشعب في كؿ ركضة مف الرياض العشريف
20كأما ة، كالقرل أيضان ثمانيةكبمغ عدد المدف ثماني. معممة (50) كطفبلن كطفمة أمان ؿ360 ( ركضة ،

 . مخيماتةالمخيمات فكانت أربع
 
: إجراءات الدراسة 5.3 
 

حصمت الباحثة عمى كتاب مكجو مف رئاسة الدائرة في جامعة القدس، إلى المسئكؿ في اتحاد الجمعيات 
الخيرية لتسييؿ ميمة الباحثة في الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ عدد الرياض كاألطفاؿ كالمعممات فييا، 

كتـ الحصكؿ عمى كتاب آخر مف المسئكؿ في اتحاد الجمعيات الخيرية لتسييؿ الميمة في الرياض  
كذلؾ بعد االتصاؿ ىاتفيا بجميع  (2.3)قامت الباحثة بزيارة جميع رياض األطفاؿ الكاردة في جدكؿ كقد 

تـ ك كؿ ركضة في منطقتيا ، كتـ االجتماع مع جميع معممات كمسئكالت الصؼ التمييدم،الرياض
. مف قبؿ األميات كالمعممات (مقياس الصعكبات كالتحديات)تكضيح كيفية استخداـ المقياس 

 
:  أداة الدراسة6.3
 

 ( سنة16-4) لممشاكؿ النفسية، لؤلطفاؿ مف ُعمر  كالتحديات، مقياس الصعكبات استخدمت الباحثة
 أ،4)، ممحؽ رقـ ( فقرة25)، يضـ المقياس (2000 ،ثابت كآخركف)، ترجمة (SDQ)لممعممات كاألميات 

:  كىي كاآلتيان ، ككؿ خمسة بنكد تأخذ ُبعد(ب4
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 : كالفقرات ىي(20، 17 ،9، 4، 1): ، كيتضمف الفقرات التالية مف المقياسالتصرف االجتماعي بعد (1
. يراعي مشاعر األطفاؿ اآلخريف -1
 .المدرسيةيشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات - 4
 .متضايقيفيساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ أم مكركه أك شاىدىـ - 9

. لطيؼ كحنكف مع األطفاؿ األصغر منو - 17
 ( اآلخريفؿ، األطفات، المعمماالكالديف )يتطكع لمساعدة اآلخريف - 20

 
:  كىي كاآلتي(25، 21 ،15، 10، 2: )زيادة الحركة بعد (2
. غير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة -2

. يتمممؿ كعصبي باستمرار- 10
. شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ- 15
. يفكر كثيرا قبؿ التصرؼ في أم أمر مف أمكره اليكمية- 21
 .يتابع أداء كاجباتو كعممو حتى النياية كلديو انتباه جيد- 25

 
 :كفقراتو (24، 16 ،13 ،8، 3: ) األعراض العاطفية أو االنفعاليةبعد (3
.  كالشعكر بالغثياف،يشكك مف صداع ، كجع في المعدة -3
. كثير القمؽ كيبدك ميمكما- 8

. غير سعيد كحزيف كالدمكع في عينيو- 13
. عصبي كممتصؽ باآلخريف في المكاقؼ الجديدة كمف السيؿ أف يفقد ثقتو بنفسو- 16
. لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو- 24
 
 :كفقراتو (22 ،18 ،12 ،7 ،5: )المشاكل السموكيةبعد  (4
. تنتابو نكبات مف فقداف السيطرة عمى أعصابو مع الصراخ كالحركات الغاضبة-5
. ، ىذه الفقرة إيجابية كتقمب عند التصحيحمطيع كيفعؿ ما يطمبو منو البالغكف- 7

. يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف كيعاكسيـ- 12
. مف عادتو الكذب كالغش- 18
 .أك أماكف أخرل يسرؽ مف البيت، الركضة،- 22
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: كفقراتو (23، 19، 14، 11 ،6: )مشاكل األصحاببعد  (5
 .لكحدهكحيد كيميؿ إلى المعب - 6

 .جيدلديو عمى األقؿ صاحب كاحد - 11
 .اآلخريفعمى العمـك محبكب مف األطفاؿ - 14
 منو أك يعاكسو األطفاؿ اآلخركف  ئيستيز- 19
 .سنو اآلخريف في أكثر مف  مف ىـ أكبر منو،يتماشى مع- 23
 

تأخذ نقطة كلكف  (أحيانان )فاإلجابة  (ال، أحيانان، نعـ)كيتـ تصحيح القائمة مف خبلؿ مقياس ثبلثي 
الثانية ة فقراؿ في ة مختمفة، ككؿ ُبعد لو نقاطو الخاصة، كلقد قامت الباحثة بتعديؿ كمـان تأخذ نقاط (نعـ أكال)

عممان بأف البنكد التالية ، (ب4 أ، 4)تـ تعديؿ كممة المدرسة كاستبدلت بكممة الركضة ممحؽ رقـ يف كالعشر
  كيتـ حساب 2=ال ،1=صفر، أحيانان =  نعـ،(25 ،21 ،14 ،11، 7):  البنكد ىي،يتـ قمبيا في التصحيح

 كيتضمف الفقرات التالية ، االجتماعيالتصرؼمجمكع البنكد الكمية لقياس المشاكؿ النفسية بدكف إدراج بعد 
: ، بحيث تككف النتائج حسب النسب التالية(20، 17، 9، 4، 1)مف المقياس 

 
. ، تككف الدرجة منخفضة( فما دكف0.56)
. ، الدرجة متكسطة(0.56-1.20)
. ، الدرجة عالية(فما فكؽ-1.20)
 
تسجيؿ النقاط لفقرات مقياس الصعكبات كالتحديات لؤلميات كلممعممات حسب  (3.3)كيكضح جدكؿ  

. األبعاد
: نقاط الفقرات لمقياس الصعوبات والتحديات لألميات والمعممات حسب األبعاد: 3.3جدول رقم 

: التصرف االجتماعي
 

نعم  أحيانا  ال  البند  رقم الفقرة 
يراعي مشاعر األطفاؿ اآلخريف  0 1 2 1 
يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات المدرسية  0 1 2 4 
يساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ أم مكركه أك شاىدىـ  0 1 2

متضايقيف 
9 

لطيؼ كحنكف مع األطفاؿ األصغر منو  0 1 2 17 
يتطكع لمساعدة اآلخريف  0 1 2 20 
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 :زيادة الحركة 

نعم   أحيانا  ال  البند  رقم الفقرة 
غير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة  0 1 2 2 
يتمممؿ كعصبي باستمرار  0 1 2 10 
شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ  0 1 2 15 
أمر مف أمكره اليكمية  في أم يفكر كثيرا قبؿ التصرؼ 2 1 0 21 
يتابع أداء كاجباتو كعممو حتى النياية كلديو انتباه جيد  2 1 0 25 

: األعراض العاطفية 
نعم  أحيانا  ال  البند  رقم الفقرة 
يشكك مف صداع، كجع في المعدة كالشعكر بالغثياف  0 1 2 3 
كثير القمؽ كيبدك ميمكما  0 1 2 8 
غير سعيد كحزيف كالدمكع في عينيو  0 1 2 13 
عصبي كممتصؽ باآلخريف في المكاقؼ الجديدة كمف  0 1 2

السيؿ أف يفقد ثقتو بنفسو 
16 

لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو  0 1 2 24 
: المشاكل السموكية 

نعم  أحيانا  ال  البند  رقم الفقرة 
تنتابو نكبات مف فقداف السيطرة عمى أعصابو مع الصراخ  0 1 2

كالحركات الغاضبة 
5 

مطيع كيفعؿ ما يطمبو منو البالغكف  2 1 0 7 
يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف كيعاكسيـ  0 1 2 12 
مف عادتو الكذب كالغش  0 1 2 18 
يسرؽ مف البيت، الركضة، أك أماكف أخرل  0 1 2 22 

: مشاكل األصحاب 
نعم  أحيانا  ال  البند  رقم الفقرة 

وحيد ويميل إلى المعب وحده  0 1 2 6 
لديو عمى األقل صاحب واحد جيد  2 1 0 11 
عمى العموم محبوب من األطفال اآلخرين  2 1 0 14 
يستيزئ منو أو يعاكسو األطفال اآلخرون  0 1 2 19 
يتماشى مع من ىم أكبر منو أكثر من اآلخرين في سنو  0 1 2 23 
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:  صدق األداة وثباتيا7.3
 

عمى  (مقياس الصعكبات كالتحديات)لتقدير صدؽ القائمة، قاـ الباحث عبد العزيز ثابت بتطبيؽ المقياس 
 كتـ التأكد مف مصداقية ىذا المقياس ،(2000 ،ثابت)عينة مف أطفاؿ غزة في القرل كالمخيمات كالمدف 

، كلمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لؤلداة (Thabet, et al., 2006)في البيئة الفمسطينية في دراسات الحقة 
ستة  (6)، عرضتيا الباحثة عمى لجنة مف المحكميف بمغ عددىـ باإلضافة لممشرؼ(صدؽ المحكميف)

، (5)أشخاص مف ذكم االختصاص في مجاالت الصحة النفسية كجميعيـ مف حممة الدكتكراه، ممحؽ رقـ 
كبعد استرجاع المقياس مف المحكميف، قامت الباحثة بمراجعة المقياس، كتمت المكافقة مف قبؿ المحكميف 

. (ب4أ، 4)عمى جميع الفقرات كأبعاد الفقرات كلـ يتـ التعديؿ عمييا ممحؽ رقـ
    
:  Reliabilityالثبات

 

:  لممعممات تـ استخداـ طريقة ألفاكركنباخ كالتحديات لحساب ثبات مقياس الصعكبات
 بتقدير ثبات مقياس الصعكبات كالتحديات لممعممات بحساب معامؿ ألفاكركنباخ لفقرات ة الباحثتقاـ

، ألنيا تقيس العبلقات (20، 17، 9، 4، 1)، كذلؾ باستبعاد البنكد (20= عدد الفقرات)المقياس 
(. 0.77)االجتماعية، كقد بمغت قيمة ألفا 

:  كلحساب ثبات مقياس الصعكبات كالتحديات لؤلميات تـ استخداـ طريقة ألفاكركنباخ 
 لؤلميات بحساب معامؿ ألفاكركنباخ لفقرات  كالتحدياتالصعكبات قامت الباحثة بتقدير ثبات مقياس

ألنيا تقيس العبلقات االجتماعية  (20، 17، 9، 4، 1)كذلؾ باستبعاد البنكد  (20= عدد الفقرات)المقياس 
. ، األمر الذم يدؿ عمى درجة جيدة مف الثبات(0.74)كقد بمغت قيمة ألفا 

 
:  متغيرات الدراسة8.3
 

 (األميات كالمعممات)المستجيبكف لمدراسة : المتغيرات المستقمة وتشمل

 
 .المشكبلت السمككية كاالنفعالية: المتغيرات التابعة
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:  التحميل اإلحصائي9.3 
 
استخدمت الباحثة الرـز لمتحقؽ مف نتائج البيانات لممشاكؿ النفسية ألطفاؿ األميات كالمعممات .1

 ،SPSS) )( (Statistical Package for the Social Sciences،اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية
 :لمكصكؿ إلى النتائج حيث تـ استخداـ المعالجات التالية
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لجميع : لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ كالثاني كالثالث تـ استخداـ

كلمتحقؽ مف الفرض األكؿ كحتى السادس تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات . الفقرات كاألبعاد
(. Independent Sample t –test ) ت –المعيارية، اختبار
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 الفصل الرابع. 4

 الدراسة ومناقشتيا نتائج

 المقدمة 1.4
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة المشكبلت السمككية كاالنفعالية ألطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ 
لى معرفة أىـ المشكبلت شيكعان عند أطفاؿ الرياض كما تدركيا  التابعة التحاد الجمعيات الخيرية، كا 

تـ   (الصعكبات كالتحديات لجكدماف)األميات كالمعممات، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس 
إعداده في بريطانيا، كقاـ بترجمتو مجمكعة مف المتخصصيف في مجاؿ التربية كالصحة النفسية، كتـ 

 العزيز ثابت أستاذ الصحة العامة في جامعة دتطبيقو عمى عينو مف أطفاؿ قطاع غزة، مف قبؿ الدكتكر عب
القدس، كتـ التأكد مف صدؽ كثبات المقياس كتطبيؽ إجراءات الدراسة كتحميؿ البيانات إحصائيان بعد 

 نتائج اإلحصاء  ىذا الفصؿ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة،، يتناكؿبإدخاليا جياز الحاسك
الكصفي التي تـ الحصكؿ عمييا بعد تعبئة المقياس مف قبؿ األميات كالمعممات، كرصد البيانات كتنظيميا 

. في جداكؿ كتحميميا كرصد النتائج كمناقشتيا
 

 عرض النتائج 2.4
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة1.2.4
 

ما أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة التحاد 
الجمعيات الخيرية، كما تدركيا األميات؟ 

 
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مشكمة مف 

 .يكضح ذلؾ (1.4)المشكبلت الكاردة في مقياس الصعكبات كالتحديات، كجدكؿ 
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 لفقرات مقياس الصعوبات والتحديات حسب  المعياريةتالحسابية واالنحرافالمتوسطات ا :1.4  رقمجدول
 مرتبة تنازليًا (ألمياتا)إدراك 

  
رقم 
الفقرة 

المتوسط البند 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

عالية  0.75 1.58عمى العموم محبوب من األطفال اآلخرين  14
منخفضة  0.77 1.56يشارك األطفال اآلخرين في األلعاب واألدوات المدرسية  4
عالية  0.76 1.48شارد الذىن والفكر وانتباىو قميل  15
منخفضة  0.81 1.40لطيف وحنون مع األطفال األصغر منو  17
منخفضة  0.75 1.38يراعي مشاعر األطفال اآلخرين  1
منخفضة  0.77 1.37  ( األطفالالمعممات، الوالدين،)يتطوع لمساعدة اآلخرين  20
منخفضة  0.79 1.31يساعد اآلخرين إذا ما حدث ليم أي مكروه أو شاىدىم متضايقين  9
عالية  0.91 1.26لديو عمى األقل صاحب واحد جيد  11
عالية  0.83 1.22غير مستقر في مكان واحد وكثير الحركة  2
متوسطة  0.78 1.20مطيع ويفعل ما يطمبو البالغون  7
متوسطة  0.94 1.04 اآلخرين في سنو ن أكثر م مع من ىم أكبر منو،يتماشى 23
متوسطة  0.77 0.98يفكر كثيرا قبل التصرف في أي أمر من أموره اليومية  21
 متوسطة 0.84 0.81يتابع أداء واجباتو وعممو حتى النياية ولديو انتباه جيد  25
 متوسطة 0.82 0.77لديو مخاوف عديدة وسيل إخافتو  24
 متوسطة 0.76 0.74يتعارك مع األطفال اآلخرين أو يعاكسيم  12
 متوسطة 0.76 0.61 وعصبي باستمرار ،يتمممل 10
 مع الصراخ ،تنتابو نوبات من فقدان السيطرة عمى أعصابو 5

والحركات الغاضبة 
 متوسطة 0.77 0.59

 ومن السيل أن ،عصبي وممتصق باآلخرين في المواقف الجديدة 16
يفقد ثقتو في نفسو  

منخفضة  0.72 0.45

منخفضة  0.67 0.43 منو أو يعاكسو األطفال اآلخرون ئيستيز 19
منخفضة  0.64 0.38من عادتو الكذب والغش  18
منخفضة  0.63 0.34غير سعيد وحزين والدموع في عينيو  13
منخفضة  0.62 0.33كثير القمق ويبدو ميموما  8
منخفضة  0.53 0.26وحيد ويميل لمعب لوحده  6
منخفضة  0.55 0.26 والشعور بالغثيان ،يشكو من الصداع ، وجع في المعدة 3
منخفضة  0.52 0.19يسرق من البيت ، الروضة أو من أماكن أخرى  22

متوسطة  0.32 0.88الدرجة الكمية 
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 بأف أعمى المتكسطات الحسابية لمقياس الصعكبات كالتحديات كانت عمى ،(1.4) مف الجدكؿ يتضح
 ،(0.75)معيارم اؿنحراؼ اال ك(1.58)  الحسابيالعمـك محبكب مف األطفاؿ اآلخريف كبمغ المتكسط

 كانحراؼ معيارم ( 1.48 ) كبمغ المتكسطشارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ كيمييا كالدرجة كانت عالية،
أما أىـ المشاكؿ السمككية كاالنفعالية ألطفاؿ الصؼ التمييدم، كىي شارد الذىف كالفكر كانتباىو ، (0.76)

، ثـ غير (0.91) كانحراؼ معيارم (1.26) كبمغ المتكسط كلديو عمى األقؿ صاحب كاحد جيد، قميؿ 
، يمييا شارد الذىف (0.83)كانحراؼ معيارم  (1.22)مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة، كبمغ المتكسط 

، ثـ لديو مخاكؼ عديدة (0.84)كاالنحراؼ المعيارم  (0.81)كالفكر كانتباىو قميؿ، كبمغ المتكسط الحسابي 
(. 0.82)كانحراؼ معيارم  (0.77)كسيؿ إخافتو، حيث بمغ المتكسط 

 
يسرؽ مف البيت، الركضة أك مف أماكف أخرل كبمغ  ،المشكبلت السمككية كاالنفعالية فكانتأما أقؿ 
 ،، يمييا يشكك مف الصداع، كجع في المعدة كالشعكر بالغثياف(0.52) كانحراؼ معيارم (0.19)المتكسط 

 (0.26) كبمغ المتكسط ،، ثـ كحيد كيميؿ لمعب لكحده(0.55) كانحراؼ معيارم (0.26)كبمغ المتكسط 
 كانحراؼ معيارم (0.33) كبمغ المتكسط ، يمييا كثير القمؽ كيبدك ميمكما،(0.53)كانحراؼ معيارم 

 أما الدرجة الكمية لممشكبلت السمككية كاالنفعالية، كالمتمثمة في فقرات مقياس الصعكبات .(0.62)
(. 0.32)كاالنحراؼ المعيارم  (0.88)كالتحديات فكانت متكسطة، حيث بمغ المتكسط الحسابي 

 
 ألبعاد مقياس المشكبلت السمككية المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  يبيف،(2.4)ؿ رقـ أما الجدك

كنبلحظ أف المتكسط الكمي ألبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات عند ىؤالء . األميات كاالنفعالية كما تدركيا
كمتكسط التصرؼ االجتماعي لدل  ،(0.32) كانحراؼ معيارم (0.88)األطفاؿ حسب رأم األميات بمغ 

 (1.02)في حيف بمغ متكسط زيادة الحركة لدل األطفاؿ ، (0.45) كانحراؼ معيارم (1.48)األطفاؿ بمغ 
انحراؼ معيارم ك  (0.80)، أما مشاكؿ األصحاب بمغ المتكسط الحسابي (0.45)كانحراؼ معيارم 

 كانحراؼ معيارم (0.71) بمغ يةالسمكؾالمشاكؿ  كما أف متكسط األطفاؿ الذيف يعانكف مف (0.41)
 .(0.41 )كانحراؼ معيارم( 0.42) لدل األطفاؿ بمغ عاطفية اؿاألعراض، كأف متكسط (0.39)
 
 
 
 
 

 ألبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات كما المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية :2.4جدول رقم 
 مرتبة تنازليان (األميات)تدركيا 
الدرجة االنحراف المعياري المتوسط البعد الرقم 
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الحسابي 
منخفضة  0.45 1.48التصرف االجتماعي  1
متوسطة  0.45 1.02زيادة الحركة  2
متوسطة  0.41 0.80مشاكل  األصحاب  3
متوسطة  0.39 0.71ية السموكالمشاكل  4
منخفضة  0.41 0.42عاطفية  الاألعراض 5

متوسطة  0.32 0.88ة الكميالدرجة  
 

 االجتماعي بعد التصرف، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات (3.4)أما جدكؿ رقـ 
كما تدركيا األميات، كنبلحظ  مف الجدكؿ، أف فقرة يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات 

، بينما أقؿ المتكسطات الحسابية، (0.77)كانحرافيا المعيارم  (1.56)المدرسية، كاف متكسطيا الحسابي 
كانت لفقرة يساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ أم مكركه أك شاىدىـ متضايقيف، كبمغ المتكسط الحسابي 

كانحرافيا  (1.48)، أما الدرجة الكمية فقد بمغ متكسطيا الحسابي (0.74)كاالنحراؼ معيارم  (1.31)
. أم درجتيا كانت منخفضة (0.45)المعيارم 

 
 كما تدركيا التصرف االجتماعيالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد : 3.4جدول رقم 

األميات مرتبة تنازليان 
المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

يشارك األطفال اآلخرين في األلعاب  4 1
واألدوات المدرسية 

منخفضة  0.77 1.56

منخفضة  0.81 1.41لطيف وحنون مع األطفال األصغر منو  17 2
منخفضة  0.75 1.38يراعي مشاعر األطفال اآلخرين  1 3
منخفضة  0.77 1.37يتطوع لمساعدة اآلخرين  20 4
يساعد اآلخرين إذا ما حدث ليم أي مكروه  9 5

أو شاىدىم متضايقين 
منخفضة  0.74 1.31

منخفضة  0.45 1.48الدرجة الكمية 
 كما بعد زيادة الحركة، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات (4.4)في حيف جدكؿ رقـ 

تدركيا األميات، كنبلحظ مف الجدكؿ، أف فقرة شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ، بمغ متكسطيا الحسابي 
، يمييا غير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة، كبمغ المتكسط (0.76)كاالنحراؼ المعيارم  (1.48)
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، حيث كانت الدرجة عالية، بينما  أقؿ المتكسطات (0.83)كاالنحراؼ المعيارم  (1.22)الحسابي 
كانحرافيا المعيارم  (0.61)الحسابية، كانت فقرة يتمممؿ كعصبي باستمرار، بمغ متكسطيا الحسابي 

، حيث كانت (0.45)كانحرافيا المعيارم  (1.02)، أما الدرجة الكمية، فقد بمغ متكسطيا الحسابي (0.76)
. الدرجة الكمية متكسطة

 
 كما تدركيا األميات زيادة الحركةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد : 4.4جدول رقم 

مرتبة تنازليان  
المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

عالية  0.76 1.48شارد الذىن والفكر وانتباىو قميل  15 1

عالية  0.83 1.22غير مستقر في مكان واحد وكثير الحركة  2 2

يفكر كثيرًا قبل التصرف في أي أمر من  21 3
أموره اليومية 

متوسطة  0.77 0.98

يتابع أداء واجباتو وعممو حتى النياية  25 4
ولديو انتباه جيد 

متوسطة  0.84 0.81

متوسطة  0.76 0.61يتمممل وعصبي باستمرار  10 5

متوسطة  0.45 1.02    الدرجة الكمية 

 
 كما األعراض العاطفية، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (5.4)كيبيف جدكؿ رقـ 

تدركيا األميات، كنبلحظ مف الجدكؿ، أف فقرة لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو، بمغ متكسطيا الحسابي 
حيث الدرجة كانت متكسطة، بينما أقؿ المتكسطات الحسابية بمغت  (0.82)كانحرافيا المعيارم بمغ  (0.77)
ككانت لفقرة يشكك مف صداع، كجع المعدة كالشعكر بالغثياف، أما  (0.55)كانحرافيا المعيارم  (0.26)

  .     أم أف درجتيا كانت منخفضة (0.41)كانحراؼ معيارم  (0.42)الدرجة الكمية فقد بمغ متكسطيا الحسابي 
 

 كما تدركيا األعراض العاطفية المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :5.4جدول رقم 
األميات مرتبة تنازليان 

المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 
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متوسطة  0.82 0.77لديو مخاوف عديدة وسيل إخافتو  24 1
عصبي وممتصق باآلخرين في المواقف  16 2

الجديدة ومن السيل أن يفقد ثقتو بنفسو 
منخفضة  0.72 0.45

منخفضة  0.63 0.34غير سعيد وحزين والدموع في عينيو  13 3
منخفضة  0.62 0.33كثير القمق ويبدو ميمومًا  8 4
يشكو من صداع، وجع في المعدة  3 5

والشعور بالغثيان  
منخفضة  0.55 0.26

منخفضة  0.41 0.42الدرجة الكمية 
 

، يبيف (6.4) فجدكؿ األعراض العاطفية، يبيف نتائج تختمؼ عف نتائج بعد المشاكل السموكيةبينما بعد 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد المشاكؿ السمككية كما تدركيا األميات، كنبلحظ 

كاالنحراؼ  (1.20)مف الجدكؿ أف فقرة مطيع كيفعؿ ما يفعمو منو البالغكف، بمغ متكسطيا الحسابي 
كانحرافيا  (0.74)، بينما يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف كيعاكسيـ، متكسطيا الحسابي بمغ (0.78)المعيارم 
، بينما أقؿ المتكسطات الحسابية كانت يسرؽ مف البيت، الركضة، أك أماكف أخرل، بمغ (0.78)المعيارم 

، أما متكسط الدرجة الكمية لممشاكؿ السمككية بمغ (0.52)كانحرافيا المعيارم  (0.19)متكسطيا الحسابي 
. أم درجتيا كانت متكسطة (0.39)كاالنحراؼ المعيارم  (0.71)
 

 كما تدركيا المشاكل السموكية المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :6.4جدول رقم 
  األميات مرتبة تنازليان    

المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 
متوسطة  0.78 1.20مطيع ويفعل ما يطمبو منو البالغون   7 1
متوسطة  0.76 0.74يتعارك مع األطفال اآلخرين ويعاكسيم  12 2
 أعصابو مع ىتنتابو نوبات من فقدان السيطرة عل 5 3

الصراخ والحركات الغاضبة  
متوسطة  0.77 0.59

منخفضة  0.64 0.38من عادتو الكذب والغش   18 4
منخفضة  0.52 0.19يسرق من البيت، الروضة، أو أماكن أخرى   22 5

متوسطة  0.39 0.71الدرجة الكمية 

 كما مشاكل األصحاب، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (7.4)كالجدكؿ رقـ 
تدركيا األميات، كنبلحظ مف الجدكؿ أف فقرة عمى العمـك محبكب مف األطفاؿ اآلخريف، بمغ متكسطيا 

، في حيف فقرة لديو عمى األقؿ صاحب كاحد جيد، بمغ (0.75)كاالنحراؼ المعيارم  (1.58)الحسابي 
، بينما أقؿ المتكسطات الحسابية كانت لفقرة كحيد (0.91)كاالنحراؼ المعيارم  (1.26)متكسطيا الحسابي 
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( 0.80)، كالدرجة الكمية لمبعد بمغت (0.53)كاالنحراؼ المعيارم  (0.26)كيميؿ إلى المعب لكحده، كبمغت 
(.  0.41)كاالنحراؼ المعيارم 

 
 كما تدركيا األميات مشاكل األصحاب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :7.4جدول 

مرتبة تنازليان 
المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

عالية  0.75 1.58عمى العموم محبوب من األطفال اآلخرين  14 1
عالية  0.91 1.26لديو عمى األقل صاحب واحد جيد  11 2
يتماشى مع من ىم أكبر منو، أكثر من  23 3

اآلخرين في سنو 
متوسطة  0.94 1.04

منخفضة  0.67 0.43يستيزئ منو أو يعاكسو األطفال اآلخرون   19 4
منخفضة  0.53 0.26وحيد ويميل إلى المعب لوحده  6 5

متوسطة  0.41 0.80الدرجة الكمية 
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني2.2.4
 

ما أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة التحاد 
الجمعيات الخيرية كما تدركيا المعممات؟ 

 
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مشكمة مف 

.   يبيف ذلؾ (8.4)المشكبلت الكاردة في مقياس الصعكبات كالتحديات، كجدكؿ رقـ 
 
 
 
 
 

  لفقرات مقياس الصعوبات والتحديات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :8.4 جدول رقم 
 مرتبة تنازليًا (لمعمماتا)حسب إدراك 

 
الدرجة االنحراف المتوسط البند رقم 
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المعياري الحسابي الفقرة 
منخفضة  0.61 1.69يشارك األطفال اآلخرين في األلعاب واألدوات المدرسية   4
عالية  0.65 1.58عمى العموم محبوب من األطفال اآلخرين  14
منخفضة  0.63 1.51يراعي مشاعر األطفال اآلخرين  1
منخفضة  0.73 1.50لطيف وحنون مع األطفال األصغر منو  17
عالية  0.68 1.49شارد الذىن والفكر وانتباىو قميل  15
عالية  0.67 1.48يتعارك مع األطفال اآلخرين ويعاكسيم  12
منخفضة  0.74 1.37األطفال الوالدين ، المعممات ، )يتطوع لمساعدة اآلخرين  20
منخفضة  0.72 1.35حدث ليم أي مكروه أو شاىدىم متضايقين   يساعد اآلخرين إذا ما 9
عالية  0.89 1.30لديو عمى األقل صاحب واحد جيد  11
متوسطة  0.78 1.07يفكر كثيرا قبل التصرف في أي أمر من أموره اليومية   21
 متوسطة 0.78 1.00 اآلخرين في سنو ن أكثر م،ه مع من ىم أكبر منيتماشى 23
 متوسطة 0.83 0.95غير مستقر في مكان واحد وكثير الحركة   2
 متوسطة 0.83 0.94يتابع أداء واجباتو وعممو حتى النياية ولديو انتباه جيد  25
 متوسطة 0.79 0.74لديو مخاوف ومن السيل إخافتو  24
 متوسطة 0.78 0.67مطيع ويفعل ما يطمبو منو البالغون  7
عصبي وممتصق باآلخرين في المواقف الجديدة ومن السيل أن  16

يفقد ثقتو في نفسو 
منخفضة  0.69 0.45

 منخفضة 0.65 0.40وحيد ويميل إلى المعب لوحده  6
 منخفضة 0.63 0.39كثير القمق ويبدو ميموما  8
 منخفضة 0.65 0.39غير سعيد وحزين والدموع في عينيو  13
 منخفضة 0.62 0.35 منو أو يعاكسو األطفال اآلخرون ئيستيز 19
 منخفضة 0.61 0.35يتمممل وعصبي باستمرار  10
تنتابو نوبات من فقدان السيطرة عمى أعصابو مع الصراخ  5

والحركات الغاضبة 
 منخفضة 0.59 0.30

 منخفضة 0.58 0.28من عادتو الكذب والغش  18
 منخفضة 0.56 0.25يشكو من صداع ، وجع في المعدة ، والشعور بالغثيان   3
 منخفضة 0.44 0.16يسرق من البيت ، الروضة ، أو أماكن أخرى  22

متوسطة  0.16 0.88الدرجة الكمية 
 أف أعمى المتكسطات الحسابية لمقياس الصعكبات كالتحديات عمى حسب ،(8.4)نبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

 (1.69) كبمغ المتكسط ، يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات المدرسية،رأم المعممات كانت
 (1.58) كبمغ المتكسط ، كيمييا عمى العمـك محبكب مف األطفاؿ اآلخريف،(0.61)معيارم اؿنحراؼ االك
، أما أىـ المشاكؿ السمككية كاالنفعالية عند األطفاؿ، شارد الذىف كالفكر (0.65)معيارم اؿنحراؼ االك

، يمييا يتعارؾ مع األطفاؿ (0.68)كاالنحراؼ المعيارم  (1.49)كانتباىو قميؿ، حيث بمغ المتكسط الحسابي 
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، كلديو عمى األقؿ (0.67)كاالنحراؼ المعيارم  (1.48)اآلخريف أك يعاكسيـ، حيث بمغ المتكسط الحسابي 
شاكؿ عند  أما أقؿ الـ،(0.89)كاالنحراؼ المعيارم  (1.30)صاحب كاحد جيد كبمغ المتكسط الحسابي 

 كانحراؼ معيارم (0.16) كبمغ المتكسط ، أك مف أماكف أخرل، الركضة، يسرؽ مف البيتاألطفاؿ،
 كانحراؼ (0.25) كبمغ المتكسط ، كجع في المعدة كالشعكر بالغثياف، كيمييا يشكك مف صداع(0.44)

معيارم اؿنحراؼ اال ك(0.28)  الحسابي كبمغ المتكسط، ثـ مف عادتو الكذب كالغش،(0.56)معيارم 
 كبمغ ، يمييا تنتابو نكبات مف فقداف السيطرة عمى أعصابو مع الصراخ كالحركات الغاضبة،(0.58)

كانحرافيا  (0.88)كقد بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية  ،(0.59)معيارم اؿنحراؼ اال ك(0.30)المتكسط 
.  ، حيث كانت الدرجة متكسطة(0.16)المعيارم 

 
 ألبعاد مقياس الصعكبات  يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية،(9.4 ) رقـأما جدكؿ

 أف المتكسط الكمي ألبعاد المقياس عند ىؤالء  مف الجدكؿ،نبلحظ. كالتحديات كما تدركيا المعممات
، كمتكسط التصرؼ االجتماعي لدل (0.16)نحراؼ معيارم كاال (0.88)األطفاؿ حسب رأم المعممات بمغ 

 كانحراؼ (0.96) في حيف بمغ متكسط زيادة الحركة ،(0.45 ) كانحراؼ معيارم(1.49)األطفاؿ بمغ 
، كما (0.31)نحراؼ معيارم االك( 0.93)أما مشاكؿ األصحاب بمغ المتكسط الحسابي  ،(0.32)معيارم 

، (0.30)كانحراؼ معيارم ( 0.57) بمغ يةالسمكؾالمشاكؿ طفاؿ الذيف يعانكف مف لؤل  الحسابيمتكسطاؿأف 
 .(0.43 ) كانحراؼ معيارم(0.45 ) بمغعاطفية اؿعراضكأف متكسط األ

 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات كما :9.4جدول رقم 

تدركيا المعممات مرتبة تنازليان 
المتوسط البعد الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الدرجة 
منخفضة  0.45 1.49التصرف االجتماعي  1
متوسطة  0.32 0.96 زيادة الحركة  2
متوسطة  0.31 0.93مشاكل األصحاب  3
متوسطة  0.30 0.57  يةالسموكالمشاكل  4
منخفضة  0.43 0.45 العاطفية عراضاأل 5

متوسطة  0.16 0.88ة الكمي        الدرجة 

 
 االجتماعي التصرف، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (10.4)كالجدكؿ رقـ 

كما تدركيا المعممات، كنبلحظ مف الجدكؿ أف الطفؿ يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات 
، بينما أقؿ المتكسطات (0.61)كاالنحراؼ المعيارم  (1.69)المدرسية، حيث بمغ المتكسط الحسابي 

( 1.35)الحسابية، أنو يساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ أم مكركه أك شاىدىـ متضايقيف، كبمغ المتكسط 
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كانحرافيا المعيارم  (1.49)، أما الدرجة الكمية فقد بمغ متكسطيا الحسابي (0.72)كانحراؼ معيارم 
.    ، فالدرجة الكمية كانت منخفضة(0.45)

 

 كما تدركيا التصرف االجتماعي المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :10.4جدول رقم 
المعممات مرتبة تنازليان 

المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

يشارك األطفال اآلخرين في األلعاب واألدوات  4 1
المدرسية 

منخفضة  0.61 1.69

منخفضة  0.63 1.51يراعي مشاعر األطفال اآلخرين  1 2

منخفضة  0.73 1.50لطيف وحنون مع األطفال األصغر منو  17 3

منخفضة  0.74 1.37يتطوع لمساعدة اآلخرين  20 4

يساعد اآلخرين إذا ما حدث ليم أي مكروه  9 5
أو شاىدىم متضايقين  

منخفضة  0.72 1.35

منخفضة  0.45 1.49الدرجة الكمية 

 
 كما تدركيا زيادة الحركة، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (11.4)كجدكؿ رقـ 

المعممات، كنبلحظ في الجدكؿ أف أعمى المتكسطات الحسابية كانت لمشكمة شارد الذىف كالفكر كانتباىو 
، في حيف كاف غير مستقر في مكاف (0.68)كاالنحراؼ المعيارم  (1.49)قميؿ، كبمغ المتكسط الحسابي 

، في (0.83)كاالنحراؼ المعيارم  (0.95)كاحد ككثير الحركة، بدرجة متكسطة، كبمغ المتكسط الحسابي 
(. 0.32)كانحراؼ معيارم       (0.96)حيف الدرجة الكمية كانت متكسطة كبمغ المتكسط الحسابي 

 
كما تدركيا المعممات  الحركة ةزياد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :11.4جدول 

مرتبة تنازليان 
المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

عالية  0.68 1.49شارد الذىن والفكر وانتباىو قميل  15 1
متوسطة  0.78 1.07يفكر كثيرا قبل التصرف في أي أمر من  21 2
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أموره اليومية 
متوسطة  0.83 0.95غير مستقر في مكان واحد وكثير الحركة  2 3
يتابع أداء واجباتو وعممو حتى النياية ولديو  25 4

انتباه جيد 
متوسطة  0.82 0.94

منخفضة  0.61 0.35يتمممل وعصبي باستمرار  10 5
متوسطة  0.32 0.96الدرجة الكمية 

 

 كما األعراض العاطفية، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (12.4)أما جدكؿ رقـ 
تدركيا المعممات، كنبلحظ مف الجدكؿ أف لدل األطفاؿ مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو، كبمغ المتكسط الحسابي 

، بينما بمغت أقؿ المتكسطات الحسابية، يشكك الطفؿ مف صداع ككجع (0.79)كاالنحراؼ المعيارم  (0.74)
، أما الدرجة (0.56)كاالنحراؼ المعيارم  (0.25)في المعدة كالشعكر بالغثياف، حيث بمغ المتكسط الحسابي 

كاالنحراؼ المعيارم  (0.45)الكمية لؤلعراض العاطفية فكانت منخفضة، حيث بمغ المتكسط الحسابي 
(0.43             .)

 كما تدركيا األعراض العاطفية المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :12.4جدول رقم 
المعممات مرتبة تنازليان  

رقم الرقم 
الفقرة 

المتوسط البند 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

متوسطة  0.79 0.74لديو مخاوف عديدة وسيل إخافتو  24 1
عصبي وممتصق باآلخرين في المواقف الجديدة  16 2

ومن السيل أن يفق ثقتو بنفسو  
منخفضة  0.69 0.45

منخفضة  0.63 0.39كثير القمق ويبدو ميمومًا  8 3
منخفضة  0.65 0.38غير سعيد وحزين والدموع في عينيو  13 4
يشكو من صداع، وجع في المعدة، والشعور  3 5

بالغثيان  
منخفضة  0.56 0.25

منخفضة  0.43 0.45الدرجة الكمية 
 

، نتائج مغايرة عف نتائج األعراض العاطفية، فالجدكؿ يبيف المتكسطات (13.4)فيما يبيف جدكؿ رقـ 
 كما تدركيا المعممات، كبمغ أعمى بعد المشاكل السموكيةالحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات 

كاالنحراؼ المعيارم          (1.48)المتكسطات، يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف أك يعاكسيـ، فالمتكسط بمغ 
، كظيرت أقؿ المتكسطات الحسابية في مشكمة يسرؽ مف البيت، الركضة، أك أماكف أخرل، كبمغ (0.67)
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، كبمغت الدرجة الكمية لممشاكؿ السمككية متكسطة، بمتكسط (0.44)كاالنحراؼ المعيارم  (0.16)المتكسط 
(. 0.30)كانحراؼ معيارم  (0.57)حسابي 

 
 كما تدركيا المشاكل السموكية المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :13.4جدول رقم 

المعممات مرتبة تنازليان 
المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

عالية  0.67 1.48يتعارك مع األطفال اآلخرين ويعاكسيم  12 1

متوسطة  0.78 0.67مطيع ويفعل ما يطمبو منو البالغون   7 2

تنتابو نوبات من فقدان السيطرة عمى  5 3
أعصابو مع الصراخ والحركات الغاضبة  

منخفضة  0.59 0.30

منخفضة  0.58 0.28من عادتو الكذب والغش  18 4

منخفضة  0.44 0.16يسرق من البيت، الروضة، أو أماكن أخرى    22 5

متوسطة  0.30 0.57الدرجة الكمية 

 
 كما مشاكل األصحاب، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد (14.4)أما جدكؿ رقـ 

تدركيا المعممات، كنبلحظ مف الجدكؿ أف أعمى المتكسطات كانت عمى العمـك محبكب مف األطفاؿ 
، فيما مشكمة لديو عمى األقؿ (0.64)كاالنحراؼ المعيارم  (1.58)اآلخريف، كبمغ المتكسط الحسابي 

، فيما بمغ أقؿ المتكسطات (0.80)كاالنحراؼ المعيارم  (1.30)صاحب كاحد جيد، بمغ المتكسط الحسابي 
كاالنحراؼ المعيارم  (0.35)الحسابية في مشكمة يستيزأ منو أك يعاكسو األطفاؿ اآلخركف، فالمتكسط بمغ 

كاالنحراؼ المعيارم                                  (0.93)، كالدرجة الكمية بمغ متكسطيا الحسابي (0.62)
. ككانت متكسطة (0.31)

 كما تدركيا مشاكل األصحاب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد :14.4جدول رقم 
المعممات مرتبة تنازليا 

المتوسط البند رقم الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الدرجة 

عالية  0.64 1.58عمى العموم محبوب من األطفال اآلخرين   14 1
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عالية  0.89 1.30لديو عمى األقل صاحب واحد جيد  11 2
يتماشى مع من ىم أكبر منو أكثر من  23 3

اآلخرين في سنو 
متوسطة  0.78 1.00

منخفضة  0.65 0.40وحيد ويميل إلى المعب لوحده  6 4
منخفضة  0.62 0.35يستيزئ منو أو يعاكسو األطفال اآلخرون  19 5

متوسطة  0.31 0.93الدرجة الكمية 
 

، أف األطفاؿ في رياض األطفاؿ (14.4)كحتى جدكؿ رقـ  (1.4)يتبيف مف الجداكؿ السابقة مف جدكؿ رقـ 
التابعة التحاد الجمعيات الخيرية مف كجية نظر األميات كالمعممات، ظير لدييـ مشاكؿ سمككية كانفعالية 
بدرجات متكسطة عمى فقرات مقياس الصعكبات كالتحديات، ككذلؾ عمى أبعاد المقياس، فظيرت كجية 
النظر لؤلميات كالمعممات متقاربة، أما األبعاد فقد تبيف أف األطفاؿ يعانكف بدرجة متكسطة في زيادة 
الحركة كالمشاكؿ السمككية كمشاكؿ األصحاب، فيما ظيرت الدرجة منخفضة في التصرؼ االجتماعي 

كاألعراض العاطفية، مما ينبئ بأف مشاكؿ األطفاؿ في تمؾ الرياض يمكف التغمب عمييا، كتعزك الباحثة 
ظيكر مشكبلت زيادة الحركة كالمشاكؿ السمككية كمشاكؿ األصحاب في البيت كالركضة، إلى عدـ تعاكف 
األميات كالمعممات في مساعدة الطفؿ عمى التغمب عمى السمكؾ الغير مرغكب فيو، كأيضا إلى عكامؿ 

، كىي عكامؿ بيكلكجية، كنفسية، كبيئية، كأسرية، (2002)كثيرة مسببة لمسمكؾ السيئ كما لخصيا ممحـ 
كالتغذية السيئة، كعدـ احتراـ رأم الطفؿ كاالىتماـ بو، كىذه ليا دكر كبير في ظيكر مشاكؿ سمككية 

كتعزك الباحثة الدرجة المنخفضة لمشكبلت أطفاؿ الرياض . كانفعالية عند األطفاؿ كخاصة مرحمة الركضة
لؤلعراض العاطفية كاالنفعالية، أف الطفؿ في ىذه المرحمة سرعاف ما ينتقؿ مف حالة انفعالية معينة إلى 

المقاني، )أخرل مضادة ليا، فمف البكاء إلى الضحؾ كمف الغضب إلى السركر كمف الخكؼ إلى الطمأنينة 
أما بالنسبة . ، كما أف لكسائؿ اإلعبلـ أثران في النمك العاطفي في ىذه المرحمة إما سمبان أك ايجابيا(1989

لمتصرؼ االجتماعي فتعزك الباحثة لظيكر الدرجة منخفضة، أف الطفؿ في ىذه المرحمة يحب مساعدة 
اآلخريف كيككف لطيفان كحنكنان مع الكبار كالصغار كخاصة عندما يشاىدىـ متضايقيف، كتدؿ الدراسات إلى 
أف أم أخطاء في التربية كالتنشئة االجتماعية لمطفؿ كالمتمثمة في الظركؼ غير المناسبة تنتج أطفاالن غير 

(. 1999أحمد، )ناضجيف اجتماعيان 
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث3.2.4
 

ىل يوجد فرق بين وجية نظر كل من األميات والمعممات لممشكالت السموكية واالنفعالية لدى أطفال 
المستوى التمييدي في رياض األطفال التابعة التحاد الجمعيات الخيرية؟ 
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مف خبلؿ عرض النتائج السابقة تبيف لنا أف الدرجة الكمية لممشكبلت السمككية كاالنفعالية لفقرات مقياس 
( 0.88)الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿ كما تدركيا األميات، كانت متكسطة حيث بمغ المتكسط الحسابي 

، في حيف تبيف أف الدرجة الكمية لممشكبلت السمككية كاالنفعالية كما تدركيا (0.32)كاالنحراؼ المعيارم 
أما . (0.16)كاالنحراؼ المعيارم  (0.88)المعممات، كانت أيضان متكسطة حيث بمغ متكسطيا الحسابي 

عمى أبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات فقد بمغ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كما تدركيا 
، أما (0.45)كاالنحراؼ المعيارم  (1.48)التصرؼ االجتماعي بمغ المتكسط الحسابي :  كما يمياألميات

، كمشاكؿ األصحاب (0.45)كاالنحراؼ المعيارم  (1.02)زيادة الحركة فقد بمغ المتكسط الحسابي 
، بينما المشكبلت السمككية بمغ متكسطيا الحسابي (0.41)كاالنحراؼ المعيارم  (0.80)متكسطيا الحسابي 

كاالنحراؼ المعيارم  (0.42)، كاألعراض العاطفية متكسطيا بمغ (0.39)كانحرافيا المعيارم  (0.71)
(0.41 .)
 

، فقد بمغ المتكسط الحسابي لبعد  المعمماتأما عمى أبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات كما تدركيا
( 0.96)، في حيف بمغ متكسط زيادة الحركة (0.45)كاالنحراؼ المعيارم  (1.49)التصرؼ االجتماعي 
، في (0.31)كاالنحراؼ المعيارم  (0.93)، كمشاكؿ األصحاب بمغ المتكسط (0.32)كاالنحراؼ المعيارم 

، كاألعراض العاطفية بمغ (0.30)كاالنحراؼ المعيارم  (0.57)حيف بمغ متكسط المشاكؿ السمككية 
(. 0.43)كاالنحراؼ المعيارم  (0.45)متكسطيا الحسابي 

 
لقد كانت كجية نظر كؿ مف األميات كالمعممات لممشكبلت السمككية كاالنفعالية ألطفاؿ المستكل التمييدم 

عمى فقرات كأبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات متقاربة، مما يدؿ عمى أف األميات قمف بتقييـ أطفاليف 
بصدؽ كدكف تحيز، كتبيف أف الدرجة الكمية كانت متكسطة مف كجية نظر األميات كالمعممات، كىذا يدؿ 
عمى أف أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة التحاد الجمعيات الخيرية لـ يظير عمييـ 
مشاكؿ سمككية كانفعالية عالية كال منخفضة، مما يساعد عمى مقدرة األميات كالمعممات عمى خفض 

. السمكؾ الغير مرغكب فيو كخاصة مشكمة زيادة الحركة كالمشاكؿ السمككية كمشاكؿ األصحاب
 
 

:  النتائج المتعمقة بالفرضية األولى4.2.4
 
 لممشكبلت السمككية الدرجة الكميةفي  (α=0.05) مستكل الداللة لال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عؿ 

. كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
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–لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 
كمستكل الداللة لمدرجة الكمية لممشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كالمعممات، كجدكؿ رقـ - ت
لمقياس الصعكبات كالتحديات ( ت)، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار (15.4)

.  عمى الدرجة الكمية لؤلميات كالمعممات
 

لمقياس الصعكبات كالتحديات  (ت) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار :15.4جدول رقم 
.  بيف األميات كالمعمماتالدرجة الكميةعمى 

المتوسط العدد العينة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى قيمة ت درجة الحرية 
الداللة 

 0.92 0.094 388 0.16 0.881 50المعممات 

 0.32 0.883 340األميات 

  
، كىي أكبر مف (0.92)، كمستكل الداللة (0.094)تساكم ( ت)، أف قيمة (15.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

بيف األميات  (α =0.05)، أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (0.05)
كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة المييب . كالمعممات عمى الدرجة الكمية لممشاكؿ السمككية كاالنفعالية لؤلطفاؿ

، حيث أظيرت الدراسة كالتي كانت عينتيا األميات كالمعممات أف ىناؾ مشكبلت تكاجو األطفاؿ (1987)
في سف ما قبؿ المدرسة فكانت كجية النظر لؤلميات كالمعممات متقاربة، كمف بيف المشكبلت، مشكبلت 

مدرسية كأنو ال يتحمس ألداء ما يطمب منو مف أعماؿ، كيجد صعكبة في فيـ دركسو، كالغياب عف 
الركضة مف غير عذر، كليس لو أصدقاء يميمكف لمعب معو، كغيرىا مف المشكبلت، كىذا يدؿ عمى أف 
معظـ أطفاؿ الرياض مشاكميـ السمككية كاالنفعالية في الركضة كالبيت تككف متقاربة مما يساعد عمى 
التعاكف بيف البيت كالركضة لمتغمب عمى السمكؾ الغير مرغكب فيو عند الطفؿ كتخفيضو باألساليب 

.  الصحيحة مف قبؿ األميات كالمعممات
 

       
:   النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية5.2.4
  

 مف التصرف االجتماعي، في بعد (α =0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
. قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 
، يبيف المتكسطات الحسابية (16.4)كجدكؿ رقـ . كمستكل الداللة لبعد التصرؼ االجتماعي (ت)

لمقياس الصعكبات كالتحديات لبعد التصرؼ االجتماعي بيف األميات  (ت)كاالنحرافات المعيارية كاختبار 
.   كالمعممات

    
لمقياس الصعكبات كالتحديات  (ت) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار :16.4جدول رقم 

.  بيف األميات كالمعمماتالتصرف االجتماعيلبعد 
المتوسط العدد العينة 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

مستوى قيمة ت درجة الحرية 
الداللة 

 0.043 2.029 388 0.45 1.488 50المعممات 

 0.57 1.479 340األميات 

 
، كىي أصغر (0.043)، كمستكل الداللة (2.029)تساكم ( ت)، أف قيمة (16.4)يبلحظ مف جدكؿ رقـ 

بيف األميات  (α =0.05)، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (0.05)مف 
كالمعممات، لبعد التصرؼ االجتماعي لمقياس الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿ، ككانت لصالح المعممات 

، حيث أظيرت (1992)لقد اتفقت الدراسة مع دراسة الطايفة . (1.488)حيث بمغ المتكسط الحسابي 
الدراسة أف األطفاؿ المتمتعيف بالرعاية األسرية كاف سمككيـ االجتماعي أفضؿ بكثير مف األطفاؿ 

، أشارت إلى أف التنشئة الكالدية السمبية عادة (2004)المحركميف مف الرعاية األسرية، أما دراسة شختكر 
ما تفرز أنماطان سمككية لؤلبناء غير إيجابية، كأف دكر األسرة تؤثر تأثيرا كبيران عمى النمك االجتماعي لبلبف 

، كدراسة بكر Barkley( 1990)كدراسة باركمي  (1987)كتشكيؿ شخصيتو، كاختمفت دراسة المييب 
(Baker (1991 مع الدراسة الحالية، في أف الدراسات السابقة أظيرت كجكد مشكبلت اجتماعية لدل 

األطفاؿ، في حيف الدراسة الحالية أظيرت مشكبلت بدرجة منخفضة، كعينتيا كانت المعممات كاألطفاؿ، 
كتعزك الباحثة في اختبلؼ دراستيا عف الدراسات السابقة في اختبلؼ العينة، حيث كانت عينة الدراسة 
الحالية معممات كأميات، بينما الدراسات األخرل فعينتيا إما أطفاؿ أك أميات، كأيضا إلى مكاف تطبيؽ 

.          الدراسة، فالتصرفات االجتماعية تختمؼ بيف األطفاؿ حسب البيئة كالتنشئة االجتماعية
 

:  النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة6.2.4
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 مف قائمة زيادة الحركةفي بعد  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة

 
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 

، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات (17.4)كجدكؿ رقـ . كمستكل الداللة لبعد زيادة الحركة (ت)
.   لمقياس الصعكبات كالتحديات لبعد زيادة الحركة بيف األميات كالمعممات (ت)المعيارية كاختبار 

 
لمقياس الصعكبات كالتحديات  (ت) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار :17.4جدول رقم 

.  بيف األميات كالمعممات الحركةةزيادلبعد 
المتوسط العدد العينة 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

مستوى قيمة ت درجة الحرية 
الداللة 

 0.040 2.062 388 0.32 0.964 50المعممات 

 0.45 1.024 340األميات 

 
كىي أصغر  (0.040)كمستكل الداللة  (2.062)تساكم ( ت)، أف قيمة (17.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

بيف األميات  (α=0.05)، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (0.05)مف 
كالمعممات عمى بعد زيادة الحركة لمقياس الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿ، ككانت لصالح األميات، حيث 

، كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الجياز المركزم لئلحصاء (1.024)بمغ المتكسط الحسابي 
، إلى كجكد مشكبلت عديدة عند األطفاؿ منيا، زيادة الحركة كالتشتت كعدـ التركيز، (2001،2005)

، حيث ظير في دراستيا أف أكثر المشكبلت تكراران عند األطفاؿ (1996)كاتفقت أيضا مع دراسة الشكارب 
زيادة الحركة، في حيف كانت عينتيا األطفاؿ كليس المعممات أك األميات، أما دراسة العمراف كعبادة 

، تكصمكا إلى أف أكثر المشكبلت عند األطفاؿ مف Thabet,et al., (2006)، كثابت كآخركف (1993)
،  .Saklofske, et al( 1999)كجية نظر الكالديف النشاط الزائد كالتشتت،أما دراسة سكمكفسكي كآخركف 

قامت دراستيـ عمى تقدير األميات لمنشاط الزائد كاالندفاعية كتقدير قمة االنتباه، كظير بينيما ارتباط، بينما 
اختبرت دراستيـ السمكؾ اإلنسحابي لدل ذكم النشاط  .Barkley,et al (1990)دراسة باركمي كآخركف 

الزائد، كيعتقد أف االنسحاب يمكف أف يككف مظيران مف مظاىر االكتئاب كيترافؽ ذلؾ أف يككف الفرد منبكذان 
أك منعزالن مف قبؿ أقرانو، كتعزك الباحثة أف الفركؽ في زيادة الحركة عند األطفاؿ كاف لصالح األميات، أف 
األميات في البيكت يقيدف حركة األطفاؿ كال يستطيع الطفؿ المعب بحرية داخؿ البيت كخارجو، حتى معظـ 
البيكت في القدس كضكاحييا ليس ليا ساحات خارجية ليقـك الطفؿ بالمعب فييا كيفرغ طاقاتو، مما يساعد 
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ذلؾ في الحد مف النشاط الزائد عندىـ، كأف األميات ال يخصصف كقتان لمشاركة أطفاليف بالمعب داخؿ 
كخارج البيت ككذلؾ اآلباء، كحتى المعممات في الركضة ال يستخدمف نشاطات كافية مثؿ، سرد القصة 

بأساليبيا المتنكعة أك استخداـ الدراما كالتمثيؿ كالمعب بالرمؿ كالماء، كغير ذلؾ مف النشاطات التي تساعد 
 تركيزه كانتباىو كتحصيمو في السنكات لاألطفاؿ عمى خفض زيادة الحركة كالحد مف زيادتيا، ألنيا تؤثر عؿ

.                    البلحقة
 

:  النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة7.2.4
 

مف قائمة األعراض العاطفية في بعد  (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة

 
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 

، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات (18.4)كجدكؿ رقـ . كمستكل الداللة لبعد األعراض العاطفية (ت)
.   لمقياس الصعكبات كالتحديات لبعد األعراض العاطفية بيف األميات كالمعممات (ت)المعيارية كاختبار 

 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار ت لمقياس الصعكبات كالتحديات :18.4جدول رقم 

.  بيف األميات كالمعمماتاألعراض العاطفيةلبعد 
المتوسط العدد العينة 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

مستوى قيمة ت درجة الحرية 
الداللة 

المعممات 
 

50 0.450 0.43 388 10.978 0.001 

 0.41 0.423 340األميات  

 
كىي  (0.001)كمستكل الداللة  (10.978)تساكم ( ت)، أف قيمة (18.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

بيف األميات  (α=0.05)، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (0.05)أصغرمف 
كالمعممات، عمى بعد األعراض العاطفية لمقياس الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿ، ككانت لصالح المعممات 

، كأشارت المعممات إلى كجكد أعراض عاطفية كانفعالية بدرجة (0.450)حيث بمغ المتكسط الحسابي 
، عمى كجكد أعراض عاطفية (1993)خفيفة عند األطفاؿ، كاتفقت الدراسة مع دراسة العمراف كعبادة 

كانفعالية عند األطفاؿ كما يدركيا الكالداف، كما اتفقت مع دراسات ثابت كفكستنس     
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(2000,2001)Thabet &Vostanis   حيث أظيرت دراساتيـ عمى كجكد مشاكؿ عاطفية عند األطفاؿ ،
، في دراستيا أف األطفاؿ يعانكف مف (2003)تتمثؿ بااللتصاؽ بالكالديف كالقمؽ، في حيف أظيرت الحربي 

، (1992)العاطفية كاالنفعالية الزائدة مف كجية نظر األميات، كاختمفت الدراسة الحالية مع دراسة الطايفة
حيث كجدت أف األطفاؿ المتمتعيف بالرعاية األسرية كاف سمككيـ العاطفي أفضؿ بكثير مف األطفاؿ 

المحركميف مف الرعاية األسرية، بينما الدراسة الحالية قامت بدراسة درجة األعراض العاطفية كما تدركيا 
بالرغـ مف أف نتيجة الدراسة لؤلعراض العاطفية كانت لصالح المعممات إال أف الدرجة . األميات كالمعممات

كانت متقاربة بيف المعممات كاألميات، ففي ىذه المرحمة بالذات يتأثر الطفؿ بالحالة االنفعالية لممعممة 
كاألـ، فالعصبية كالقمؽ كاالنفعاالت السمبية عند المعممات ككذلؾ األميات تساعد الطفؿ عمى أف يتأثر 

بتمؾ االنفعاالت سمبان كتظير عميو أعراض عاطفية غير مرغكب فييا، فالطفؿ بحاجة إلى الشعكر باألمف 
كالطمأنينة مما يمنحو الثقة بالنفس كيدفعو إلى تككيف عبلقات اجتماعية مع األطفاؿ اآلخريف، كىك بحاجة 

(.             1992)إلى الحب كالعطؼ، الطايفة 
 

:   النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة8.2.4
 

 مف قائمة المشاكل السموكية، في بعد (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة

 
لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 

، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات (19.4)كجدكؿ رقـ . كمستكل الداللة لبعد المشاكؿ السمككية (ت)
.   األميات كالمعممات بيفالمشاكل السموكية لمقياس الصعكبات كالتحديات لبعد  (ت)المعيارية كاختبار

 
 
 

لمقياس الصعكبات كالتحديات  (ت) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار :19.4جدول رقم 
.  بيف األميات كالمعممات السموكيةلالمشاكلبعد 

المتوسط العدد العينة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى قيمة ت درجة الحرية 
الداللة 

 0.001 5.547 388 0.30 0.578 50المعممات 

 0.39 0.712 340األميات 
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كىي أصغر  (0.001)كمستكل الداللة  (5.547)تساكم ( ت)، أف قيمة (19.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

بيف األميات  (α=0.05)، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (0.05)مف 
كالمعممات عمى بعد المشاكؿ السمككية لمقياس الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿ، ككانت لصالح األميات، 

، حيث أشارت األميات إلى كجكد مشاكؿ سمككية بدرجة متكسطة عند (0.712)كبمغ المتكسط الحسابي 
األطفاؿ ككذلؾ المعممات، لكف األميات ظيرت لدل أطفاليف الدرجة أعمى، كاتفقت الدراسة مع دراسة 

، حيث أشار المسح الذم قاـ بو الجياز إلى كجكد مشاكؿ (2001،2005)الجياز المركزم لئلحصاء 
سمككية عند األطفاؿ تتمخص، بالخكؼ مف الكحدة كالظبلـ، كتفكر دائـ بالمكت، كاتفقت الدراسة مع دراسة 

، كمرداف (2002)، كسعادة كآخريف (1998)كعبد الرحيـ  (2001)، كتكفيؽ (2000)كؿ مف زكي 
  ،(1995)، كفككس كآخريف Duncan, et al., (1995)، كدكنكاف كآخريف (1972)

، كبينزيس كآخريف Anselmi, et al., (2004)، كانسممي كآخريف Li, et al.,(2001)كلي كآخريف 
Benzies, et al., (2004) اتفقت جميع الدراسات عمى كجكد مشاكؿ سمككية عند األطفاؿ، لكف العينة ،

كانت مختمفة في تمؾ الدراسات، فدراسات كانت عينتيا األميات كالبعض منيا كانت العينة معممات، 
كدراسات أخرل العينة كانت األطفاؿ أنفسيـ، كتمخصت المشاكؿ السمككية لؤلطفاؿ، بالخكؼ مف صكت 

 Duncan,etالطائرات كالعدكانية كالكذب كالسرقة عند بعض األطفاؿ، كبعض الدراسات كدراسة دكنكاف 

al.,( 1995 ) أشارت إلى أف انتشار الفقر في المناطؽ السكنية يزيد مف المشاكؿ السمككية، كدراسة ،
، أظيرت أف الخبرات الكالدية كاالنضباط لدل األميات صغيرات السف، ظير عند (1995)فككس كآخريف 

.  أطفاليـ مشاكؿ سمككية كاضحة
 

إف ظيكر مشاكؿ سمككية ألطفاؿ المستكل التمييدم كدرجتيا عند أميات األطفاؿ أعمى مف المعممات، أف 
الطفؿ يقضي معظـ كقتو في البيت مع كالدتو فيك يكتسب العادات كالسمككيات الصحيحة كالسميمة كالشاذة 
بنفس الكقت مف أسرتو كخاصة كالدتو، فاألـ العصبية كالتي تستخدـ الضرب مع أطفاليا كالكذب كالخداع 

كغير ذلؾ مف السمككيات الغير صحيحة، تنشئ أطفاالن سمككيـ سيئ كنشاطيـ زائد كمشاكؿ مع أصدقائيـ، 
حتى المشاكؿ األسرية تؤثر سمبان عمى سمككيات األطفاؿ، كيرل العالـ المب أف األب يمعب دكران ىامان في 

تطكر الطفؿ كنمكه، كمف العكامؿ المؤثرة في سمكؾ األب، تجربة األب مع أىمو خاصة مع كالده عمى درجة 
 أطفالو كيعامميـ ةكبيرة مف األىمية مف حيث التأثير في سمككو الخاص كأب، فاألب الذم يسيء معامؿ

بالقسكة غالبان ما يككف بدكره طفبلن قد أسيئت معاممتو مف قبؿ كالده، كأكد ابف القيـ الجكزية رحمو اهلل عمى 
ىماليـ ليـ كترؾ تعميميـ : " الدكر التربكم لؤلب حيث قاؿ كأكثر األكالد إنما جاء فسادىـ مف قبؿ اآلباء كا 

(.                           2003الجقندم، )"فرائض الديف كسننو 
 

:  النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة9.2.4
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 مف قائمة مشاكل األصحاب، في بعد (α=0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 

. المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
 

لمتحقؽ مف صحة الفرضية قامت الباحثة باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 
، يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات (20.4)كجدكؿ رقـ . كمستكل الداللة لبعد مشاكؿ األصحاب (ت)

.   لمقياس الصعكبات كالتحديات عمى بعد مشاكؿ األصحاب بيف األميات كالمعممات (ت)المعيارية كاختبار 
 

لمقياس الصعكبات كالتحديات  (ت) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار :20.4جدول رقم 
.  بيف األميات كالمعمماتمشاكل األصحابلبعد 

المتوسط العدد العينة 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

مستوى قيمة ت درجة الحرية 
الداللة 

 0.001 8.110 388 0.32 0.938 50المعممات 

 0.41 0.793 340األميات 

 
، كىي أصغر مف (0.001)كمستكل الداللة  (8.110)تساكم ( ت)، أف قيمة (20.4)تبيف مف الجدكؿ رقـ 

، بيف األميات (α=0.05)، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ألؼ (0.05)
كالمعممات عمى بعد مشاكؿ األصحاب لمقياس الصعكبات كالتحديات لؤلطفاؿ، ككانت لصالح المعممات 

 ,Thabet, et al., 2000 ، كلقد اتفقت الدراسة مع دراسة ثابت كآخريف (0.938)كبمغ المتكسط الحسابي 

، فأظيرت الدراسات السابقة إلى كجكد Barkley, et al., (1990)كدراسة باركمي كآخريف  ((2006
مشاكؿ بيف األصحاب عند األكالد أكثر مف البنات، كأيضان التعرض لممشاكسات مف األطفاؿ اآلخريف، كأف 

، أظيرت النتائج أنو ليس لو أصدقاء يمعبكف معو (1987)الطفؿ منبكذ مف قبؿ أقرانو، أما دراسة المييب 
كأشارت الدراسة الحالية إلى أف الدرجة الكمية لمشاكؿ األصحاب مف كجية نظر المعممات أعمى مف كجية 

نظر األميات، أف األطفاؿ يقضكف أكقاتيـ مع أصدقائيـ في الركضة أكثر مف البيت أك حتى يككنكف 
األصدقاء مف خبلؿ تكاجدىـ في الركضة، لكف المعممة ليا الدكر األساسي في تغمب األطفاؿ عمى 
مشاكميـ مع أصدقائيـ مف خبلؿ سرد القصص كالزكايا كالنشاطات المختمفة الذم يفتقده األطفاؿ في 

.      الرياض
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الفصل الخامس . 5
   تمخيص النتائج 

 
:  المقدمة1.5
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كتمخيص ما تمخضت عنو الدراسة الحالية مف إجابات لؤلسئمة كالفرضيات، 
كالتي ىدفت إلى معرفة أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض 

. األطفاؿ التابعة إلتحاد الجمعيات الخيرية مف كجية نظر األميات كالمعممات
 

 تمخيص النتائج 2.5
 

:  نتائج السؤال األول
 

 ما أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ كما تدركيا 
األميات؟ 

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات  الحسابية كاالنحرافات  المعيارية لكؿ مشكمة مف 
. المشكبلت الكاردة في مقياس الصعكبات كالتحديات ككذلؾ ألبعاد المقياس

 
: كظيرت النتائج كما يمي

، يمييا لديو (0.76)كاالنحراؼ المعيارم  (1.48)شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ، بمغ المتكسط الحسابي 
، كالدرجة كانت عالية، (0.91)كانحراؼ معيارم  (1.26)عمى األقؿ صاحب كاحد جيد، بمتكسط حسابي 

، كأيضا (0.83)كانحراؼ معيارم  (1.22)كغير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة، بمتكسط حسابي 
كانحراؼ معيارم  (0.77)الدرجة كانت عالية، كيمييا لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو، بمغ المتكسط 

( 0.74)، كالدرجة ظيرت متكسطة، كيتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف أك يعاكسيـ، بمغ المتكسط (0.82)
كأقؿ المشكبلت كانت يسرؽ مف البيت، الركضة، . ، كالدرجة ظيرت متكسطة(0.76)كاالنحراؼ المعيارم 

، كبمغ المتكسط (0.52)كاالنحراؼ المعيارم  (0.19)أك مف أماكف أخرل، حيث بمغ المتكسط الحسابي 
. ، ككانت الدرجة متكسطة(0.32)كاالنحراؼ المعيارم  (0.88)الحسابي لمدرجة الكمية 

 
أما حسب أبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات مف كجية نظر األميات، فقد بمغ المتكسط الحسابي لبعد 

، أما بعد زيادة الحركة، فقد بمغ المتكسط  (0.45)كاالنحراؼ المعيارم  (1.48)التصرؼ االجتماعي 
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( 0.80)، في حيف بمغ المتكسط الحسابي لمشاكؿ األصحاب (0.45)كانحراؼ معيارم  (1.02)الحسابي 
كاالنحراؼ المعيارم  (0.71)، كالمشكبلت السمككية بمغ متكسطيا الحسابي (0.41)كاالنحراؼ المعيارم 

(. 0.41)كاالنحراؼ المعيارم  (0.42)، في حيف بمغ المتكسط الحسابي لبعد األعراض العاطفية (0.39)
 

 : أما نتائج السؤال الثاني
 

ما أىـ المشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة إلتحاد 
الجمعيات الخيرية، كما تدركيا المعممات؟ 

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مشكمة مف 
. المشكبلت الكاردة في مقياس الصعكبات كالتحديات كذلؾ أبعاد المقياس

 
: كظيرت النتائج كما يمي

كاالنحراؼ المعيارم  (1.49)أىـ المشاكؿ، كانت شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ، بمغ المتكسط الحسابي 
كاالنحراؼ  (1.48)، يمييا يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف أك يعاكسيـ، بمغ المتكسط الحسابي (0.68)

كاالنحراؼ  (1.30)، كلديو عمى األقؿ صاحب كاحد جيد، كبمغ المتكسط الحسابي (0.67)المعيارم 
( 0.95)، يمييا غير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة، بمغ المتكسط الحسابي(0.89)المعيارم 

كاالنحراؼ  (0.94)، كشارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ، بمغ المتكسط الحسابي (0.83)كاالنحراؼ المعيارم 
كاالنحراؼ   (0.74)، كلديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو، بمغ المتكسط الحسابي (0.83)المعيارم 
كأقؿ المشكبلت شيكعان لدل أطفاؿ المستكل التمييدم كانت، يسرؽ مف البيت، . (0.79)المعيارم 
، أما الدرجة الكمية (0.44)كاالنحراؼ المعيارم (0.16) أماكف أخرل كبمغ المتكسط الحسابي كالركضة، أ

كاالنحراؼ المعيارم  (0.88)لممشكبلت لفقرات مقياس الصعكبات كالتحديات،  فقد بمغ المتكسط الحسابي 
(0.16 .)
 

( 1.49) أما أبعاد المقياس مف كجية نظر المعممات، فقد بمغ المتكسط الحسابي لبعد التصرؼ االجتماعي 
، (0.32)كاالنحراؼ المعيارم  (0.96)، كزيادة الحركة، بمغ المتكسط الحسابي (0.45)كاالنحراؼ المعيارم 

، أما المشاكؿ السمككية، (0.31)كاالنحراؼ المعيارم  (0.93)في حيف بمغ  متكسط  مشاكؿ األصحاب 
، كاألعراض العاطفية،  بمغ متكسطيا (0.30)كاالنحراؼ المعيارم  (0.57)بمغ متكسطيا الحسابي 

(. 0.43)كاالنحراؼ  المعيارم  (0.45)الحسابي 
 

: أما نتائج السؤال الثالث
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ىؿ يكجد فرؽ بيف كجية نظر كؿ مف األميات كالمعممات لممشكبلت السمككية كاالنفعالية لدل أطفاؿ  
المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة إلتحاد الجمعيات الخيرية؟ 

لقد تبيف أنو ال يكجد فرؽ بيف كجية نظر كؿ مف األميات كالمعممات لممشكبلت السمككية كاالنفعالية 
ألطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ التابعة إلتحاد الجمعيات الخيرية، حيث بمغت الدرجة 

. متكسطة كما تدركيا األميات كالمعممات
 

: النتائج المتعمقة بالفرضيات
 

 في الدرجة الكمية ،(α=0.05 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة: الفرضية األولى
. لممشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة

، فكانت النتيجة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة (0.92)كمستكل الداللة  (0.094) (ت)حيث بمغت قيمة 
 في الدرجة الكمية لممشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات ، (α=0.05)إحصائية عمى مستكل الداللة 

. كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
 
في البعد ، (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة :الفرضية الثانية 

االجتماعي مف قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في 
، فكانت النتيجة أنو تكجد فركؽ ذات (0.043)كمستكل الداللة  (2.029) (ت)لقد بمغت قيمة .الركضة

في البعد االجتماعي مف قائمة المشكبلت لصالح ، (α=0.05)داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
.  المعممات

 
في بعد زيادة ، (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة : الفرضية الثالثة

. الحركة مف قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
، فكانت النتيجة أنو تكجد فركؽ  ذات داللة (0.040)كمستكل الداللة  (2.062) (ت) لقد بمغت قيمة 

في بعد زيادة الحركة مف قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية، ، (α=0.05)إحصائية عمى مستكل الداللة 
. بيف األميات كالمعممات كانت لصالح األميات

 
في بعد األعراض ، (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة : الفرضية الرابعة

. العاطفية مف قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
، فكانت النتيجة أنو تكجد فركؽ  ذات داللة (0.001)كمستكل الداللة  (10.978) (ت)لقد بمغت قيمة 

في بعد األعراض العاطفية مف قائمة المشكبلت السمككية ، (α=0.05)إحصائية عمى مستكل الداللة 
.  كاالنفعالية بيف األميات كالمعممات لصالح المعممات
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في بعد المشاكؿ ، (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة :الفرضية الخامسة

. السمككية مف قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في الركضة
، فكانت النتيجة أنو تكجد فركؽ  ذات داللة (0.001)كمستكل الداللة  (5.547) (ت)لقد بمغت قيمة 

 في بعد المشاكؿ السمككية مف قائمة المشكبلت السمككية ،(α=0.05)إحصائية عمى مستكل  الداللة 
  .كاالنفعالية بيف األميات كالمعممات لصالح األميات

 
في بعد مشاكؿ ، (α=0.05) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة :الفرضية السادسة

األصحاب مف قائمة المشكبلت السمككية كاالنفعالية بيف األميات كمعممات المستكل التمييدم في 
، فكانت النتيجة أنو تكجد فركؽ ذات (0.001)كمستكل الداللة  (8.110) (ت)لقد بمغت قيمة . الركضة

 في بعد مشاكؿ األصحاب مف قائمة المشكبلت السمككية ،(α=0.05)داللة إحصائية عمى مستكل الداللة 
. كاالنفعالية بيف األميات كالمعممات لصالح المعممات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 التوصيات 3.5
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 :في ضكء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، خمصت الباحثة إلى التكصيات التالية 
 

 ضركرة التعاكف بيف األميات كالمعممات في رياض األطفاؿ لمعمؿ عمى اكتشاؼ مشكبلت -1

 . كمعرفة كيفية مكاجيتياةاألطفاؿ السمككية كاالنفعالية في مرحمة الطفكلة المبكر
 

 مرشدة  نفسية متخصصة  لمرحمة فدعكة المسئكليف في اتحاد الجمعيات الخيرية،  لمعمؿ عمى تعيي - 2
 األطفاؿ كمكاجيتيا دالطفكلة المبكرة كمساعدة المعممات كاألميات كاألطفاؿ عمى معرفة المشكبلت عف

. بشكؿ منطقي كعممي
 
عمؿ دكرات تدريبية في تعديؿ السمكؾ كاإلرشاد النفسي كالتربكم لمعممات كمديرات رياض األطفاؿ - 3

. (نظرية كعممية)التابعة التحاد الجمعيات الخيرية، عمى أف يككف التدريب سنكيا كتككف الدكرات التدريبية 
 
إعادة إجراء الدراسة عمى رياض األطفاؿ في منطقة القدس كاستخداـ متغيرات المستكل التعميمي - 4
 .لمعممة كأساليب التعميـ في الركضةؿ
 
إجراء دراسات أخرل، عف طريؽ استخداـ المبلحظة كمقاييس نفسية أخرل لرياض األطفاؿ نفسيا - 5

 .كذلؾ ألىمية ىذه المرحمة في تنمية المراحؿ القادمة
 
ضركرة تكعية أكلياء األمكر بأىمية  معرفة مشاكؿ األطفاؿ السمككية كاالنفعالية في مرحمة الطفكلة -6

. المبكرة، ككيفية التعامؿ مع كؿ مشكمة
 
نشطة تساعد األطفاؿ عمى تفريغ الكبت كالحد مف المشاكؿ السمككية ألعاب تربكية كزكايا كأتكفير - 7

. عندىـ
 
دعكة المعممات غير المؤىبلت في مجاؿ التربية كعمـ النفس كرياض األطفاؿ، إلى االلتحاؽ بإحدل - 8

. الكميات كالجامعات لمحصكؿ عمى مؤىؿ عممي متخصص
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( 3)ممحق رقم 
 
 

المحتـر ............................../ حضرة الدكتكر المحكـ 
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 

 
تقكـ الباحثة بعمؿ دراسة مف أجؿ تحديد مشكبلت األطفاؿ لمرحمة ما قبؿ المدرسة كذلؾ تمييدان إلعداد 

المشكبلت السمككية كاالنفعالية ألطفاؿ المستكل التمييدم في رياض األطفاؿ  ): أطركحة ماجستير بعنكاف 
كلقد استطاعت الباحثة أف تحصؿ عمى مقياس  . (التابعة التحاد الجمعيات الخيرية في القدس كضكاحييا 

كالمككف مف خمسة كعشريف فقرة تـ تصنيفيا حسب األبعاد  ( SDQ )الصعكبات كالتحديات لجكدماف 
: التالية 
: الميزاف االجتماعي كيتضمف الفقرات التالية  .1

(    20،17،9،4،1 )
: ميزاف زيادة الحركة  .2

( 25،21،10،15،2)الفقرات 
: ميزاف األعراض العاطفية أك االنفعالية .3

( 24،16،13،8،3)الفقرات 
: ميزاف المشاكؿ السمككية  .4

( 22،18،12،7،5)الفقرات 
: ميزاف المشاكؿ مع األصحاب  .5

( 23،19،14،11،6)الفقرات 
 

المرجك منؾ أخي المحكـ، إبداء الرأم في كؿ مف الفقرات التي أدرجت تحت كؿ بعد ضمف السؤاليف 
: التالييف
أماـ الفقرة كتحت الرقـ الذم يبيف  ( x )ما مدل درجة انتماء الفقرة لمبعد ؟ يرجى كضع إشارة  -1

: درجة تقديرؾ حيث تعني
.  عدـ انتماء الفقرة لمبعد 1
.  تنتمي بدرجة ضعيفة 2
.  تنتمي بدرجة متكسطة 3
.  تنتمي بدرجة قكية 4
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ذا كنت ترل أف الفقرة ال تنتمي لمبعد أك لبعد آخر يرجى التكـر بتحديد البعد أك األبعاد التي تنتمي  كا 
. ليا الفقرات

ىؿ الفقرة كاضحة الصياغة ؟  -2
 

 
 
 
 
 
 
 

شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ  
 
 

الباحثة  
سياد خميؿ شعباف 
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كضكح الصياغة مناسبة الفقرة لمبعد الفقرة الرقـ 
مبلحظات ال نعـ مبلحظات  4 3 2 1

البعد        االجتماعي 
        يراعي مشاعر األطفاؿ اآلخريف  1
يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب  4

كاألدكات المدرسية  
        

يساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ أم  9
مكركه أك شاىدىـ متضايقيف 

        

        لطيؼ كحنكف مع األطفاؿ األصغر منو  17
        يتطكع لمساعدة اآلخريف  20

         بعد زيادة الحركة     
غير مستقر في مكاف كاحد ككثير  2

الحركة 
        

        يتمممؿ كعصبي باستمرار  10
        شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ  15
يفكر كثيرا قبؿ التصرؼ في أم أمر  21

مف أمكره اليكمية 
        

يتابع أداء كاجباتو كعممو حتى النياية  25
كلديو انتباه جيد  

        

        األعراض العاطفية 
يشكك مف صداع، كجع في المعدة  3

كالشعكر بالغثياف 
        

        كثير القمؽ كيبدك ميمكما  8
        غير سعيد كحزيف كالدمكع في عينيو   13
عصبي كممتصؽ باآلخريف في المكاقؼ  16

الجديدة كمف السيؿ أف يفقد ثقتو في 
نفسو  

        
        لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو  24
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        المشاكل السموكية 
تنتابو نكبات مف فقداف السيطرة عمى  5

أعصابو مع الصراخ كالحركات 
الغاضبة 

        
        مطيع كيفعؿ ما يطمبو منو البالغكف  7
        يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف كيعاكسيـ  12
        مف عادتو الكذب كالغش  18
يسرؽ مف البيت، الركضة، أك أماكف  22

أخرل 
        

       مشاكل األصحاب 
        كحيد كيميؿ إلى العب كحده  6
        لديو عمى األقؿ صاحب كاحد جيد كاحد   11
عمى العمـك محبكب مف األطفاؿ  14

اآلخريف 
        

يستيزئ منو أك يعاكسو األطفاؿ  19
اآلخركف 

        

يتماشى مع مف ىـ أكبر منو أكثر مف  23
اآلخريف في سنو 

        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( أ4)ممحق رقم 
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. المحترمة/  األخت كالمعممة الفاضمة 

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،، 
االستبانة التي بيف يديؾ، أعدت مف أجؿ أغراض عممية استكماالن لدرجة الماجستير في اإلرشاد النفسي 

المشكبلت السمككية كاالنفعالية عند أطفاؿ المستكل  )كالتربكم، كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى مدل انتشار 
، فالرجاء اإلجابة عمى األسئمة الكاردة في الصفحة بكؿ دقة كمكضكعية (التمييدم في رياض األطفاؿ 

. ،عمما بأف اإلجابة عمى األسئمة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي

 

نعـ أحيانا ال البنكد 
   يراعي مشاعر األطفاؿ اآلخريف - 1
   غير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة - 2
   يشكك مف صداع ،كجع في المعدة ،كالشعكر بالغثياف - 3
   يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات المدرسية - 4
   تنتابو نكبات مف فقداف السيطرة عمى أعصابو مع الصراخ كالحركات الغاضبة - 5
   كحيد كيميؿ إلى المعب كحده - 6
   مطيع كيفعؿ ما يطمبو منو البالغكف - 7
   كثير القمؽ كيبدك ميمكما - 8
   يساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ مكركه أك شاىدىـ متضايقيف  - 9

   يتمممؿ كعصبي باستمرار - 10
   لديو عمى األقؿ صاحب كاحد جيد - 11
   يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف أك يعاكسيـ  -  12
   غير سعيد كحزيف كالدمكع في عينيو - 13
   عمى العمـك محبكب مف األطفاؿ اآلخريف - 14
   شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ - 15

Strengths and Difficulties Questionnaire for completion by Teachers (T4-16)            

 ( سنة 16-4 ) لممعممات –مقياس الصعكبات كالتحديات لممشاكؿ النفسية لؤلطفاؿ 

... عزيزتي المدرسة 
ال،  )أمامؾ مجمكعة مف البنكد التي تصنؼ التصرفات التي يظيرىا بعض األطفاؿ بعد كؿ إجابة ىناؾ ثبلثة أعمدة 

تمامان خبلؿ الستة أشير الماضية، إذا أظير الطفؿ التصرؼ المكصكؼ في االستبانة فنرجك أف تضعي  (أحيانا، نعـ 
إذا أظير الطفؿ تصرؼ، كلكف أقؿ درجة كأقؿ حدكثا ضعي عبلمة صح في " نعـ " عبلمة صح تحت العمكد الثالث 

إذا كاف في اعتقادؾ بأف الطفؿ ال يظير التصرؼ فضعي عبلمة صح " .أحيانا "الخانة المكجكدة تحت العمكد الثاني 
 ."ال " عمى الخانة المكجكدة تحت العمكد األكؿ 
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عصبي كممتصؽ باآلخريف في المكاقؼ الجديدة كمف السيؿ أف يفقد ثقتو في      - 16
نفسو 

   

   لطيؼ كحنكف مع األطفاؿ األصغر منو - 17
   مف عادتو الكذب كالغش - 18
   يستيزئ منو أك يعاكسو األطفاؿ اآلخركف - 19
    (الكالديف ، المعممات ، األطفاؿ اآلخريف  )يتطكع لمساعدة اآلخريف -  20
   يفكر كثيرا قبؿ التصرؼ في أم أمرمف أمكره اليكمية - 21
   يسرؽ مف البيت ، الركضة أك مف أماكف أخرل - 22
   يتماشى مع مف ىـ أكبر منو أكثر مف اآلخريف في سنو -23
   لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو - 24
   يتابع أداء كاجباتو كعممو حتى النياية كلديو انتباه جيد - 25
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الباحثة  
سياد شعباف 
 

 
 
 

 
 
 
 

( ب4)ممحق رقم 
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المحترمة ............... /  السيدة كالدة الطفؿ 

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،، 
االستبانة التي بيف يديؾ، أعدت مف اجؿ أغراض عممية استكماالن لدرجة الماجستير في اإلرشاد النفسي 

المشكبلت السمككية كاالنفعالية عند أطفاؿ المستكل  )كالتربكم كالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى مدل انتشار 
، فالرجاء اإلجابة عمى األسئمة الكاردة في الصفحة بكؿ دقة كمكضكعية، (التمييدم في رياض األطفاؿ 

. عمما بأف اإلجابة عمى األسئمة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي
أرجك بعد تعبئتيا إرجاعيا في مكعد أقصاه أسبكع كتسميميا لمديرة الركضة ،شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ 

 

 

نعـ أحيانا ال البنكد 
   يراعي مشاعر األطفاؿ اآلخريف - 1
   غير مستقر في مكاف كاحد ككثير الحركة - 2
   يشكك مف صداع ،كجع في المعدة ،كالشعكر بالغثياف - 3
   يشارؾ األطفاؿ اآلخريف في األلعاب كاألدكات المدرسية - 4
   تنتابو نكبات مف فقداف السيطرة عمى أعصابو مع الصراخ كالحركات الغاضبة - 5
   كحيد كيميؿ إلى المعب كحده - 6
   مطيع كيفعؿ ما يطمبو منو البالغكف - 7
   كثير القمؽ كيبدك ميمكما -  8
   يساعد اآلخريف إذا ما حدث ليـ مكركه أك شاىدىـ متضايقيف  - 9

   يتمممؿ كعصبي باستمرار - 10
   لديو عمى األقؿ صاحب كاحد جيد - 11
   يتعارؾ مع األطفاؿ اآلخريف أك يعاكسيـ  - 12
   غير سعيد كحزيف، كالدمكع في عينيو - 13
   عمى العمـك محبكب مف األطفاؿ اآلخريف - 14

Strengths and Difficulties Questionnaire for completion by Mothers (T4-16)         
 ( سنة 16-4 ) لؤلميات –مقياس القكة كالصعكبات لممشاكؿ النفسية لؤلطفاؿ 

السيدة كالدة الطفؿ المحترمة 
 )أمامؾ مجمكعة مف البنكد التي تصنؼ التصرفات التي يظيرىا بعض األطفاؿ بعد كؿ إجابة ىناؾ ثبلثة أعمدة      

تمامان خبلؿ الستة أشير الماضية،إذا أظير الطفؿ التصرؼ المكصكؼ في االستبانة فنرجك أف  (ال، أحيانا، نعـ 
إذا أظير الطفؿ تصرؼ كلكف أقؿ درجة كأقؿ حدكثا ضعي عبلمة " نعـ " تضعي عبلمة صح تحت العمكد الثالث 

إذا كاف في اعتقادؾ بأف الطفؿ ال يظير التصرؼ فضعي " .أحيانا "صح في الخانة المكجكدة تحت العمكد الثاني 
 " .ال " عبلمة صح عمى الخانة المكجكدة تحت العمكد األكؿ 
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   شارد الذىف كالفكر كانتباىو قميؿ - 15
عصبي كممتصؽ باآلخريف في المكاقؼ الجديدة كمف السيؿ أف يفقد ثقتو في - 16

نفسو 
   

   لطيؼ مع األطفاؿ األصغر منو - 17
   مف عادتو الكذب كالغش - 18
   يستيزئ منو أك يعاكسو األطفاؿ اآلخركف - 19
    (الكالديف، المعممات، األطفاؿ اآلخريف  )يتطكع لمساعدة اآلخريف - 20
   يفكر كثيرا قبؿ التصرؼ في أم أمر مف أمكره اليكمية - 21
   يسرؽ مف البيت ، الركضة أك مف أماكف أخرل - 22
   يتماشى مع مف ىـ أكبر منو أكثر مف اآلخريف في سنو -23
   لديو مخاكؼ عديدة كسيؿ إخافتو - 24
   يتابع أداء كاجباتو كعممو حتى النياية كلديو انتباه جيد - 25

 
 

 
 
الباحثة  
 سياد شعباف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

( 5)ممحق رقم 
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: أسماء المحكمين لممقياس مرتبة حسب الحروف اليجائية
 

 
الرقـ 

 
االسـ 

 
المؤىؿ العممي 

 
جية العمؿ 

 
1 

 
أحمد أبك طكاحينو . د

 
دكتكراه صحة نفسية 

 
غزة لمصحة النفسية 

 
2 

 
زياد عكض . د

 
دكتكراه صحة نفسية 

 
غزة لمصحة النفسية 

 
3 

 
سمير قكتو . د

 
دكتكراه صحة نفسية 

 
غزة لمصحة النفسية 

 
4 

 
عبد العزيز ثابت . د

 
دكتكراه صحة نفسية 

 
جامعة القدس 

 
5 

 
محمد الحمك . د

 
دكتكراه صحة نفسية 

 
الجامعة اإلسبلمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( 6)ممحق رقم
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 أسماء الرياض حسب المنطقة ونوع السكن وعدد أطفال التمييدي وعدد الشعب والمعممات 

(2004/2005) 

 مجتمع الدراسة

 عدد معممات  عدد شعب  عدد أطفال  الموقع اسم  الرقم

 التمييدي التمييدي التمييدي نوع السكن  مكان اإلقامة  الروضة  

 1 1 32 قرية  العيزرية روضة األمل الخيرية  1

 2 2 35 مدينة  واد الجوز جمعية اإلتحاد النسائي العربي 2

 1 1 22 قرية  سلوان فرع عبد هللا/ جمعية سلوان  3

 4 4 108 مدينة  القدس دار الطفل العربي 4

 1 1 20 مدينة   العامودرأس دار القرآن/ جمعية سلوان  5

 3 2 44 مدينة   العامودرأس فرع المقر/جمعية سلوان  6

 2 1 27 قرية  سلوان أطفال سلوان/جمعية سلوان  7

 4 3 70 قرية  عين اللوزة عين اللوزة /جمعية سلوان  8

 2 2 27 قرية  بيت دقو جمعية بيت دقو 9

 1 1 22 مدينة  السويح فرع السويح/جمعية سلوان  10

 3 3 84 قرية  العيزرية العيزرية النموذجية 11

 2 2 50 قرية  بير نباال جمعية أزهار بيرنباال 12

 1 1 19 مخيم  عقبة جبر/أريحا  البر بأبناء الشهداء 13

 2 2 42 قرية  بيت إكسا جمعية بيت إكسا 14

 1 1 16 قرية  كفر عقب روضة المنهل  15

 4 2 79 قرية  الطور مبرة األميرة بسمة  16

 1 1 27 قرية  أبو ديس نهضة أبوديس 17

 2 2 70 قرية  العيسوية روضة أحد 18

 2 2 18 قرية  العيزرية  روضة الشروق 19

 3 3 78 مدينة  البلدة القديمة روضة الهدى 20

 1 1 18 قرية  الجيب روضة الجيب 21

 2 2 60 مخيم مخيم شعفاط أطفال مخيم شعفاط 22

 2 2 39 قرية  الشيخ سعد الشهيد محمد الدرة 23

 2 1 29 قرية  العيزرية بوابة القدس 24

 2 2 56 قرية  العيزرية روضة العودة 25

 3 3 65 قرية  حزما حزما النموذجية 26

 1 1 10 قرية  أبو ديس روضة العروبة 27

 3 3 60 قرية  الرام روضة فرح ومرح 28

 2 1 42 قرية  العيزرية جيل األمل 29

 2 2 34 مدينة  القدس روضة الزهور 30

 2 2 45 قرية  العيزرية روضة صوبا 31

 3 2 25 مدينة  واد الجوز أم عمارة المازنية 32

 1 1 25 قرية  العيزرية روضة بناة المستقبل 33

 4 4 120 مدينة  أريحا الجيل الجديد 34

 2 2 61 مدينة  حارة السعدية روضة المئذنة الحمراء 35

 2 2 60 مخيم  الخليل روضة مخيم العروب 36

 4 4 94 مخيم  رام هللا روضة مخيم دير عمار 37

 1 1 35 مخيم  بيت لحم روضة مخيم عايدة 38

 2 2 43 قرية  العيزرية قيامة المسيح 39

 1 1 18 مخيم قلنديا تكريم قلنديا 40

 84   74 1845     المجموع   
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فهرس اآليات القرآوية 

 
 

الصفحة السورة رقم اآلية 
14 

 

ب لقمان 

5 

 

د الحج 

31 

 

د الىىر 

15 

 

 16التغابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرس الجداول 
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الصفحة   عنوان الجدول   رقم 

الجدول  
.  مجتمع الدراسة حسب الركضة كعدد األميات كعدد المعممات 49 1.3 

يبيف عينة الدراسة حسب الركضة كالمنطقة كعدد األطفاؿ كعدد الشعب كعدد  50
المعممات 

2.3 

تسجيؿ النقاط لفقرات مقياس الصعكبات كالتحديات لؤلميات كالمعممات حسب  53
األبعاد 

3.3 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الصعكبات كالتحديات  59
مرتبة تنازليان  (األميات)كما تدركيا 

1.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات كما  61
تدركيا األميات مرتبة تنازليان 

2.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد التصرؼ االجتماعي كما  61
تدركيا األميات مرتبة تنازليان 

3.4 

 االمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد زيادة الحركة كما تدركو 62
األميات مرتبة تنازليان 

4.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد األعراض العاطفية كما  63
تدركيا األميات مرتبة تنازليان 

5.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد المشاكؿ السمككية كما  63
تدركيا األميات مرتبة تنازليان 

6.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد مشاكؿ األصحاب كما  64
تدركيا األميات مرتبة تنازليان 

7.4 

65 
 

 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس الصعكبات كالتحديات 
كما تدركيا المعممات مرتبة تنازليان 

 

8.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس الصعكبات كالتحديات  66
كما تدركيا المعممات مرتبة تنازليان 

9.4 
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 فهرس األشكال

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد التصرؼ االجتماعي كما  67
تدركيا المعممات مرتبة تنازليان 

10.4 

68 
 
 
 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد زيادة الحركة كما تدركيا 
 المعممات مرتبة تنازليان 

11.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد األعراض العاطفية كما  68
 مرتبة تنازليان تتدركيا المعمما

12.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد المشاكؿ السمككية كما  69
 مرتبة تنازليان تتدركيا المعمما

13.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات بعد مشاكؿ األصحاب كما  70
تدركيا المعممات مرتبة تنازليان 

14.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار ت لمقياس الصعكبات  72
كالتحديات عمى الدرجة الكمية بيف األميات كالمعممات 

15.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار ت لمقياس الصعكبات  73
كالتحديات لبعد التصرؼ االجتماعي بيف األميات كالمعممات 

16.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كاختبار ت لمقياس الصعكبات  74
كالتحديات لبعد زيادة الحركة بيف األميات كالمعممات 

17.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كاختبار ت لمقياس الصعكبات  75
كالتحديات لبعد األعراض العاطفية بيف األميات كالمعممات 

18.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كاختبار ت لمقياس الصعكبات  77
كالتحديات لبعد المشاكؿ السمككية بيف األميات كالمعممات 

19.4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  كاختبار ت لمقياس الصعكبات  78
كالتحديات لبعد مشاكؿ األصحاب بيف األميات كالمعممات  

20.4 
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الصفحة   الموضوع   رقم الشكل  

. يمثؿ مدل تحقيؽ الحاجات في تكازف الشخصية  21
 

(2.1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرس المالحق 
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الصفحة   عنوان الممحق  رقم الممحق  

كتاب قسـ الدراسات العميا إلى رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في  98
. القدس 

(1 )

. كتاب اتحاد الجمعيات الخيرية لرياض األطفاؿ  99 (2 )

 

كتاب المحكميف  100 (3 )

 

(  1999مقياس الصعكبات كالتحديات لجدماف )أدكات الدراسة  104 ( ب+أ)4

 

أسماء المحكميف لممقياس  108 (5 )

 

أسماء الرياض حسب المنطقة كنكع السكف كعدد األطفاؿ، الصؼ  109
  (مجتمع الدراسة )التمييدم كعدد الشعب كالمعممات 

( 6 )
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الصفحة المبحث الرقـ 

 إجازة الرسالة  
 اإلىداء  
أ اإلقرار  
ب الشكر  
ج التعريفات  
ك الممخص بالعربية  
ح الممخص باالنجميزية  

خمفية الدراسة ومشكمتيا :                  الفصل األول
 2المقدمة  1.1
 5مشكمة الدراسة  2.1
 5ىدؼ الدراسة  3.1
 6أىمية الدراسة  4.1
 6أسئمة الدراسة  5.1
 7فرضيات الدراسة  6.1
 7حدكد الدراسة  7.1

أدبيات الدراسة :                     الفصل الثاني
 9الخمفية النظرية  1.2

 9المقدمة  1.1.2
 10األدب التربكم المتعمؽ برياض األطفاؿ كالصحة النفسية لممعممة كالطفؿ  2.1.2

 10فمسفة رياض األطفاؿ  1.2.1.2
 12رياض األطفاؿ كالتككيف النفسي لمطفؿ  2.2.1.2
 13الصحة النفسية لممعممة  3.2.1.2
 14مرحمة الطفكلة المبكرة  3.1.2

 14أىمية مرحمة الطفكلة المبكرة في تنمية شخصية الطفؿ  1.3.1.2
 16العكامؿ المسببة لمسمكؾ المشكؿ  2.3.1.2

 
 18خصائص كحاجات نمك األطفاؿ  3.3.1.2
 22النظريات التي تحدثت عف الطفكلة المبكرة  4.3.1.2
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 27الدراسات السابقة  2.2
 27المقدمة  1.2.2
 27الدراسات العربية  2.2.2

 35الدراسات األجنبية  3.2.2
 44تعميؽ عمى الدراسات السابقة  4.2.2

إجراءات الدراسة : الفصل الثالث                 
 48المقدمة  1.3
 48منيج الدراسة  2.3
 48مجتمع الدراسة  3.3
 50عينة الدراسة  4.3
 51إجراءات الدراسة  5.3
 51أداة الدراسة  6.3

 55صدؽ األداة كثباتيا  7.3
 55متغيرات الدراسة  8.3
 56التحميؿ اإلحصائي  9.3

نتائج الدراسة ومناقشتيا :                   الفصل الرابع
 58المقدمة  1.4
 58عرض النتائج  2.4

 58النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ  1.2.4
 64النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  2.2.4
 71النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  3.2.4
 72النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى  4.2.4
 73النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية  5.2.4
 74النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة  6.2.4
 75النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة  7.2.4
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 76النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة  8.2.4
 78 السادسة النتائج المتعمقة بالفرضية 9.2.4

تمخيص النتائج كالتكصيات :                   الفصؿ الخامس
 81المقدمة  1.5
 81تمخيص النتائج  2.5
 85التكصيات  3.5

المراجــــع 
 87المراجع العربية 

 94المراجع األجنبية 

 97 المالحـــق 

الفيــارس 
 110فيرس اآليات القرآنية 

 111فيرس الجداكؿ 

 113فيرس األشكاؿ 

 114فيرس المبلحؽ 

 115فيرس المحتكيات 

 

 


