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 والعرفانالشكر 

الذم عممنا قيمة  ، النبي األمي األميفكالصبلة كالسبلـ عمى ، الحمد اهلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات

كبعد ، حيث قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: "مف ال يشكر الناس؛ ال يشكر اهلل"، الشكر لمف ىـ أىؿ الفضؿ

كأف ينفع بيا ، التي أسأؿ اهلل أف يكتب لي أجرىا، أف أتـ اهلل نعمتو عمي إذ أتممت ىذه الدراسة العممية

إال دعاءن  ، كال أىؿ العطاء عطاءىـ ، ما يفي أصحاب الحؽ حقيـال أجد مف الكممات  ، كؿ ذم ىمة

الذم لـ يبخؿ عمي بمعرفة أك سديد  ، فكؿ الشكر كاالمتناف لمدكتكر الفاضؿ/ إياد الحبلؽ ، بظير الغيب

 رأم.

 كأتقدـ بالشكر الخالص لمجنة المناقشة ممثمة بكؿ مف:

 .)مناقشان داخميان(عمر الريماكم الدكتكر الفاضؿ 

 .)مناقشان خارجيان(أميرة الريماكم ةالفاضم ةالدكتكر 

ثرائيا بمبلحظاتيما السديدة ، عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة كالحكـ عمييا عز  –سائبلن اهلل  ، كا 

ـ عمييما مكفكر الصحة كالعافية -كجؿ  كأف يجزييما خير الجزاء. ، أف يدي

عمى ما قدمكه لي كلزمبلئي مف عمـ كمعرفة  القدس جامعةكما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير ألساتذتي في 

 خبلؿ مرحمة الدراسة.

لما كاف إلرشاداتيـ كنصحيـ مف النفع  ،لبلستمارةكما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى السادة المحكميف 

 األميات العامبلت كغير العامبلت في محافظة ضكاحيكالشكر مكصكؿ إلى ، كالفائدة إلثراء الرسالة

  الدراسة مما أتاح لي جمع البيانات بطريقة صحيحة كشفافة. استمارةلتجاكبيـ في تعبئة  القدس
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 الممخص

في  مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالمشكبلت السمككية لمرحمة ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى 

، الدراسة كىي: الجنسكربطيا بمتغيرات ، كذلؾ عف طريؽ اإلجابة عف األسئمة، ضكاحي القدسمديرية 

كقد تككنت ، مينة األـ، الفترة الزمنية التي تقضييا األـ، ترتيب الطفؿ، مكاف السكف، نكع الركضة، العمر

 ضكاحي القدس.األطفاؿ الممتحقيف برياض األطفاؿ في مديرية  أميات ( مف428عينة الدراسة مف )

كتـ فحص  ، لطبيعة مشكمة الدراسة الحالية كأىدافيااتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لمبلءمتيا 

 استبانو المشكبلت السمككية لككنرز.المتغيرات مف خبلؿ 

في مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالمشكبلت السمككية لمرحمة  أف تبيف كمف خبلؿ النتائج

ة السمككية المتمثمة في كما أشارت النتائج إلى أف المشكم ، تكسطةمديرية ضكاحي القدس جاءت بدرجة م

في مديرية ضكاحي القدس عندىـ نشاط زائد حصمت عمى المرتبة  األطفاؿ مف كجية نظر األميات أف 

كبينت الدراسة ، بينما حصمت مشكمة سرقة األشياء مف أقؿ المشكبلت السمككية لدل أطفاؿ ، األكلى

المشكبلت السمككية مف االناث التي أيضان أف فئة الذككر قد حصمكا عمى متكسط حسابي أعمى في 

سنكات( عمى أعمى متكسط  4في حيف حصمت الفئة العمرية )، حصمت عمى متكسط حسابي منخفض

، سنكات بمتكسط حسابي منخفض 5كمف ثـ عمر  ،سنكات بمتكسط حسابي متكسط 3حسابي يميو عمر 

مف ناحية أخرل سكاف ، يةالركضات الخاصة حصمكا عمى أعمى متكسط حسابي كيميو الركضات الحككم

القرية حصمكا عمى أعمى متكسط حسابي كيميو المدينة بمتكسط حسابي متكسط كمف ثـ المخيـ بمتكسط 

يميو الترتيب األخير بمتكسط ، حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي، أما الترتيب األكؿ، حسابي منخفض

ف ل، كمف ثـ الترتيب األكسط بمتكسط حسابي منخفض ،حسابي متكسط  8مفترة الزمنية ألكثر مف كا 

ـ ، كيميو األـي التي ال تعمؿ بمتكسط حسابي متكسط، ساعات حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي كمف ث
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في حيف تبيف أف ربة البيت حصؿ عمى أعمى متكسط  ، ساعات بمتكسط حسابي منخفض 8ألقؿ مف 

لميف الحرفية بمتكسط كا ،كمف ثـ األعماؿ الحرة، كمف ثـ المكظفة بمتكسط حسابي متكسط، حسابي

 حسابي منخفض.

ميات ضركرة التعاكف بيف األي ب أكصت الباحثة، ىذه الدراسة إليياكبناء عمى النتائج التي تكصمت 

كمعرفة  رياض األطفاؿمرحمة في مشكبلت السمككية الطفاؿ لمعمؿ عمى اكتشاؼ كالمعممات في رياض األ

طفاؿ عمى ميات كاألطفاؿ لمساعدة المعممات كاألي األ تعيف مرشد نفسي تربكم في رياض، كيفية مكاجيتيا

عمؿ دكرات تدريبية في تعديؿ السمكؾ ك  ي.مطفاؿ كمكاجيتيا بشكؿ منطقي كعممعرفة المشكبلت عند األ

كتككف الدكرات  يككف التدريب سنكيان  أفعمى ، طفاؿرشاد النفسي كالتربكم لمعممات كمديرات رياض األكاإل

 .ية(التدريبية )نظرية كعمم
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Behavior problems in preschool children from the perspective of the 

mothers in the directorate of education of Jerusalem suburbs .  

Prepared by: Tamara Mosa Bajes Al-Shamali 

Supervisor: Dr. Iyad Al-Halak 

Abstract  

The aim of the study to identify the Behaviour problems in preschool children from the 

perspective of the mothers in the directorate of education of Jerusalem suburbs , and this will be 

through answering the question ,and by making correlations with variable  and they are 

:gender, age ,type of kindergarten, residence , child birth order , mother working hours, and 

job of the mothers.  and the study consists of (428) from the mothers of  children attending 

kindergarten in Jerusalem government.  

    And the study followed the quantitative descriptive methods to adept for the nature of the 

problem of the study and its objective, and the variable were tested through cornerz 

behavioral questioner. 

We see through the results that behavioral problems for pre- school stage for the working and 

non working mother in Jerusalem government, the results was frequency are low, and the 

results also pointed out that the behavioral problems for children of working and non working 

mothers in Jerusalem government have had  high activity it was the most.  and the problem of 

stealing thing in the last. And the study represents also the mean of the boys was relatively 

higher in behavioral problems than girls their mean were lower. and the age range 4 years , 

the highest average  , then the age range 3 years moderate average, and low average for 5 

years old . the private kindergarten they have the highest average range and then it was the 

governmental kindergarten . and on the other hand the people from the village they have had 

the higher and then it was the city with moderate average, and the lowest was the camp and 

then order in the middle with average range . the longest period 8 hours got the highest 

average and then it was the mother that was not working with moderate average and then the 

less than 8 hours with less moderate average range . and it was house hold wife was the 

highest average range .and then the employee with moderate average range and free lancer 

and crafts  worker  with lowest average range . 



 
 

 و 
 

   And base on the result was reached by this study, the researcher recommended with the 

necessity with cooperation between the mothers and teachers in the kindergarten to discover 

the behavioral problems for the children in the stage of pre-school and to find out how to over 

come these problem and appointing and educational psychologist in kindergarten to help the 

mother and teacher to find out about the problem with children and to face it in a logical and 

scientific way and conduct training courses in behavioral modification and social educational 

and consult for the teachers and the principles of kindergarten . and the training should be 

annual , and the courses should be ( theory and practicing ) . 
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 األولالفصل 
__________________________________________________ 

 ةـة الدراســخمفي

 

 :المقدمة

 ،كلى مف حياتيـفييا السنكات األ ييقضإذ ، التي ينشأ فييا الطفؿكلى األ االجتماعيةسرة البيئة األتعد 

 فيي كلذلؾ، الطفؿ القيـ القكيمةككنيا المكاف الذم يتعمـ فيو عف  فضبلن ، المدرسة إلى كحتى انتقاليـ

عدادىـطفاؿ تربية األك ، يةالشخصبذكر الخصب لنمك الحضف االجتماعي  حيث  ان ػػاجتماعي، أخبلقيػػػان  كا 

 (.1978، )زىراف ة السمكؾ االجتماعي القكيـػػػػػممارس يـ فييتتكلى تعميميـ كتكج

ذا ك  حاجاتو  بإشباعقامت ك ، حنانياكشممت الطفؿ برعايتيا ك ، اجتماعيان ك  سرة متكافقة نفسيان كانت األا 

حرـ ك  ، اجتماعيان ك  سرة غير متكافقة نفسيان كانت األ إذاا مٌ أ ،يتمتع بالصحة النفسيةسالطفؿ  فإفٌ ، النفسية

سكء صحتو  إلىذلؾ يؤدم  فإف، تشبع حاجاتو النفسية كاالجتماعيةكلـ ، الطفؿ مف الرعاية كالحناف

مشكبلت  أيةكال تعاني مف ، كاأليلفة كالمحبة ،يسكدىا الكئاـ أيسرفتكجد ، لؤليسر أنماطىناؾ عدة ك ، النفسية

بحكمة  كتككف قادرة عمى الحد مف المشكبلت التي تظير فييا، كتعيش حياة ىادئة، أعضائياسمككية بيف 

 .(2010)عبد اهلل، كتعقؿ

شكبلت سمككية كتعاني مف م، كعدـ االنسحاب، كالتناحر، كالتصدع االنشقاؽيسكدىا  أيسرفي حيف تكجد 

كتككف غير قادرة ، كتعيش حياة متكترة كمضطربة، كالبغضاء، الكراىيةك ، غير مرغكب فييا مثؿ: العداء

طفاليا في أكتترؾ ، لمعمؿ األيـسر تخرج فييا أي كما تكجد ، سيطرة عمى المشكبلت التي تكاجييافي ال
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كعمى الرغـ مف ، قاربك تركيـ لدل األأ، طفاؿك رياض األأ، سكاء في دكر الحضانة، األخريفرعاية 

 آخريقضكف فترة زمنية طكيمة مف النيار في رعاية شخص  األطفاؿ% مف 50يكجد ، الرعاية ليـتكفر 

يتعرضكف لبعض  األطفاؿىؤالء  أفٌ ال شؾ ك ، خارجيا أك، ةسر كاء داخؿ األي سمف غير الكالديف 

ني، )الحمدامر البلحقة سكء التكافؽ الشخصي كاالجتماعيالتي قد يترتب عمييا في مراحؿ الع، المشكبلت

2004). 

ػػػسدراالعديد مػػػف الدراسات منيا  كيتكضح ذلؾ مف خبلؿ ما تكصمت اليو  كدراسة، (1985)شياب أبكة ػ

سكء  إلىتؤدم ، مة الطفكلة يعانكف مف عدة مشكبلتطفاؿ في مرحاأل أف حيث أثبتكا، (1989)سبلمة

 .تكافقيـ

في مرحمة  المشكبلت شيكعان  أكثرالمشكبلت السمككية ىي  ( أفٌ 1998أكضحت دراسة عبد الرحمف )ما ك

في  أبنائيـكلية تربكية كبيرة يتكقؼ عمييا حياة كفي ىذه الحالة يقع عمى الكالديف مسؤ المتأخرة، الطفكلة 

كيف لسمككيـ في ساس الميا السمكؾ القكيـ تككف قد بنت األبنائأسرة التي تغرس في نفكس فاأل ، المستقبؿ

 –بنائياالعاطفي أل ءكالدفي، االجتماعي األمفالتي ال تكفر  األسرةبينما ، كمية كالمستقبميةحياتيـ الي

و اضطراب في الصحة مر الذم يترتب عمياأل، طفاليا يشعركف بالحرمافأ فإف –ـكبخاصة مف قبؿ األي 

 النفسية لدييـ.

الكالدية في المجتمعيف العراقي طفاؿ فاقدم الرعاية األأف  (1994) الطائيك مصطفى أبك كتؤكد دراسة 

 .اجتماعيان ك  ير متكافقيف نفسيان غالميبي ك 

 ، كاالستقرار النفسي ، امبلت يفتقدكف الشعكر بالطمأنينةميات العبناء األي أ أف( 2001نزاد ) أكضحكما 

 .كالركح االجتماعية ، ة بالنفسكالثق
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 فٌ أل، مف كجية نظر األمياتتمقي الضكء عمى المشكبلت السمككية ل، كمف ىنا جاءت الدراسة الحالية

مسؤكلية رعاية  ككف، طفاؿعمى تربية األ ثيره سمبان أىميتو في حاؿ تأبطؿ تى ، ثمينان ة ميما كاف أعمؿ المر 

الذم يجعؿ  األمر، عيةاالجتمايؤثر عمى حياتيـ النفسية ك  كاىماليا ليـ ، ـطفؿ ممقاة عمى عاتؽ األنال

 .ف جية كعمى مجتمعيـ مف جية ثانيةعمى ذاتيـ م ان يشكمكف خطر  طفاالن أمنيـ 

 :مشكمة الدراسة

كربما تنعكس ىذه المشكبلت ، مف مجمكعة مف المشكبلت السمككية رياض األطفاؿفي  أطفاؿيعاني 

ضركرم بالنسبة  ف معرفة ككشؼ ىذه المشكبلتأكليذا ف، طفاؿ في الركضةعمى تكيؼ كتفاعؿ األ سمبيان 

قد ك ، سنكات (5-3ميات بالذات المستكل )طفاؿ كاألي عممية التربكية في مرحمة رياض األلمقائميف عمى ال

 يذهف ، طفاؿاأل رياض في كتربكية نفسية كمرشدة عمميا خبلؿ مف تلمشكبلاىذه الباحثة  الحظت

عدادىـ طفاؿاأل شخصية تنمية في ميمة المرحمة ميات ليس العديد مف المعممات كاألي  كأفٌ  لممستقبؿ كا 

ـ أقامت ىذه الدراسة بتقصي كعميو ، تعامؿ مع السمكؾ غير المرغكب فيولدييف المقدرة عمى ال ى

، كتتمثؿ ضكاحي القدس مديريةفي  مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿلمرحمة  كيةالمشكبلت السمك 

 مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: 

ضواحي  مديريةفي  من وجية نظر األميات  رياض األطفالالمشكالت السموكية لمرحمة مستوى ما 

 ؟القدس
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 وتفرع عنو السؤال التالي: 

ضكاحي  مديريةفي  مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿىؿ تختمؼ المشكبلت السمككية لمرحمة  .1

الركضة، مكاف السكف، ترتيب الطفؿ  ، عمر الطفؿ، نكعالطفؿ متغيرات الدراسة )جنسالقدس باختبلؼ 

 (؟الفترة التي تقضييا االـ في العمؿ، نكع مينة األـ في األسرة،

 :سةاىمية الدر أ

 مياتألي  طفاؿأ لدل المدرسة قبؿ ما لمرحمة السمككية المشكبلت مكضكع لتناكليا ىميتياأ الدراسةب تكتس

في بلت تؤثر عمى نمك الشخصية المشك فأحيث ، القدس ضكاحي محافظة في العامبلت كغير العامبلت

ـ الت لـ ذاإمراحؿ العمرية البلحقة   .دخؿ المبكر لمكقاية منيا كعبلجيايت

 التطبيقية ىميةاأل: 

 األميات.طفاؿ مف كجية نظر لؤل رياض األطفاؿلمرحمة  السمككية المشكبلت درجة قياس -

 لمتغيرات تبعان األميات طفاؿ مف كجية نظر لؤل السمككية المشكبلت بيف اختبلؼ كجكد عف الكشؼ -

 .الدراسة

ممرشديف لقترحات كضع بعض الحمكؿ كالم في تسيـأف  يمكف الدراسة ىذه عنيا ستسفر التي النتائج -

 ساعدكت، طفاؿ مكضع الدراسةؤلسمككية لالمشكبلت ال لحؿ خطط كضعفي  منيا كاالستفادةالنفسييف 

 .جراءات البلزمة لمحد منيااإل التخاذ، السمككية المشكبلت طبيعةالتعرؼ عمى  في ضان أي

 النظرية ىميةاأل: 

تخفيؼ مف المشكبلت السمككية رشادية كعبلجية لمإالباحثيف في كضع برامج  أماـتفتح المجاؿ  -

 .مكضكع الدراسة

ـ أت السمككية عند ر في التعرؼ عمى المشكبلك مكلياء األأتساعد  -  .في التغمب عمييا كمساعدتيـبنائي
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 المدرسة قبؿ ما لمرحمة السمككية المشكبلت مكضكعمتخصصة تتناكؿ بدراسات  المكتبات ثراءإ -

 .طفاؿ مف كجية نظر األميات لؤل

 :ىداف الدراسةأ

 ىداؼ كىي:تحقيؽ مجمكعة مف األ إلىتسعى ىذه الدراسة 

في مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالمشكبلت السمككية لمرحمة مستكل التعرؼ عمى  .1

 ضكاحي محافظة القدس.

في  مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿعمى اختبلؼ المشكبلت السمككية لمرحمة  التعرؼ .2

)جنس الطفؿ، عمر الطفؿ، نكع الركضة، مكاف السكف، ترتيب الطفؿ ضكاحي محافظة القدس باختبلؼ

 .(في األسرة، الفترة التي تقضييا االـ في العمؿ، نكع مينة األـ 

 فرضيات الدراسة

 تسعى الدراسة الى اإلجابة عف الفرضيات اآلتية: 

المشكبلت السمككية لمرحمة ( في α≤.0.0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ).1

 جنس الطفؿ.تعزل لمتغير  في ضكاحي محافظة القدسمف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 

المشكبلت السمككية لمرحمة ( في α≤.0.0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ).2

 تعزل لمتغير عمر الطفؿ. في ضكاحي محافظة القدس مف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 

المشكبلت السمككية لمرحمة ( في α≤.0.0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ).3

 تعزل لمتغير نكع الركضة. في ضكاحي محافظة القدس مف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 
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بلت السمككية لمرحمة المشك( في α≤.0.0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ).4

 تعزل لمتغير مكاف السكف. في ضكاحي محافظة القدس مف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 

المشكبلت السمككية لمرحمة ( في α≤.0.0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ).5

تيب الطفؿ في تعزل لمتغير تر  في ضكاحي محافظة القدس مف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 

 األسرة

المشكبلت السمككية لمرحمة ( في α≤.0.0ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ).6

تعزل لمتغير الفترة التي تقضييا  في ضكاحي محافظة القدس مف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 

 االـ في العمؿ.

المشكبلت السمككية لمرحمة ( في α≤.0.0) ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة.7

 تعزل لمتغير نكع مينة األـ. في ضكاحي محافظة القدس مف كجية نظر األميات رياض األطفاؿ 

 :الدراسة حدود

 :رية ضكاحي القدسيطفاؿ في مداقتصرت ىذه الدراسة عمى رياض األ محدد مكاني. 

 :2016/2017الدراسي طبقت الدراسة في العاـ محدد زماني . 

 :طفاؿ في مدرية ضكاحي القدسرياض األعمى مربيات  اقتصرت الدراسة محدد بشري. 

 المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في ىذه الدراسة. : اقتصرت الدراسة عمىمحدد مفاىيمي 

 كثباتيا كعمى عينة الدراسة ، كدرجة صدقيا، : اقتصرت الدراسة عمى أدكات الدراسةمحدد إجرائي

 كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة. ،كسماتيا
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 :مصطمحات الدراسة

استيجاف البيئة االجتماعية كال  ىي سمكؾ متكرر الحدث غير مرغكب فيو يثير :المشكالت السموكية

كيجدر تغيرىا لتدخمو في كفاءة الطفؿ االجتماعية كالنفسية ، لييا الطفؿإرحمة النمك التي كصؿ تفؽ مع مت

دتو كرفاىيتو كيظير في صكرة كعمى سعا ثار تنعكس عمى قبكؿ الفرد اجتماعيان آ مفكلما ليا ، كبلىما أك

، التدميرك ، الكذبك ، ظاىرة كيمكف مبلحظتيا مثؿ السرقةعراض سمككية متصمة أك عدة أعرض 

 (.2010)الفقييي، كالتشاجر كغيرىا

ىي الفترة الممتدة مف نياية العاـ الثاني كحتى نياية :)مرحمة الطفولة المبكرة( رياض األطفالمرحمة 

لث كالرابع كالخامس مف عمر رحمة الطفؿ عبر العاـ الثامالعاـ الخامس مف ميبلد الطفؿ أم ىي 

 .(1998، عبدالرحمف(الطفؿ

، طبيعيان  "يمعبكف كيمرحكف كينمكف فييا نمكان  طفاؿىي حسب تعريؼ فركبؿ "حديقة لؤل: طفالرياض األ

 .(1998، طفاؿ كتنمك عبلقاتيـ)عميكمؤسسة اجتماعية يتفاعؿ فييا األ

طفؿ قبؿ مرحمة ميمية تقدـ تربية لمكؿ مؤسسة تع( بأنيا 2015كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية ) عرفتياك 

ـ رة التربية كالتعاز نة مف ك اكلة الميز كتحصؿ عمى ترخيص م، عمى األكثرالتعميـ األساسي بسنتيف  مي

ييدم ة التمربعة كمرحمطفاؿ فييا عادة في سف األيككف األك  ة البستافمح: مر تيفمرحم إلىكتقسـ  .العالي

 .عادة في سف الخامسةكيككف األطفاؿ فييا 

( دكارددة األمتع إمراهنيا أم أسرة  )تي تجمع بيف العمؿ خارج المنزؿ كمسئكليات األال المرأة :م العاممةاألأ 

ساسييف في الحياة دكر ربة البيت كدكر المكظفة أكىي تجمع بيف دكريف ، المنزؿكتعدل نشاطيا خارج 

 . (1997، )الجكير
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 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة

 :مقدمة

رياض لمنسؽ خبلؿ سنكات التطكر عمى النحك اكتستمر في ، غيرهعف  بفردية مميزةكؿ طفؿ يتمتع 

طفاؿ في مرحمة كؾ المضطرب الذم يظير لدل بعض األكيحاكؿ المعممكف جاىديف تعديؿ السم، األطفاؿ

، منيـ يفشمكف في تحقيؽ ىذا اليدؼ الكثير أفبيد ، تاحة فرصة مناسبة لمتعمـسنكات( إل4-6الركضة )

ات صعكبة ميكاألي  اآلباءككذلؾ يكاجو ، ك غير منظمةأجراءات سمككية غير مناسبة إ الستخداـ نظران 

ؾ بسبب كذل، ىداؼ التي يسعكف لياجؿ تحقيؽ األأطفاؿ كتعديؿ السمكؾ مف حقيقية في حؿ مشكبلت األ

ناء بتربية األفي مجاؿ  اآلباءطفاؿ مف ناحية كقمة خبرة ثيراتيا المختمفة عمى األأالتربية البيتية كت اختبلؼ

 .(2002، )ممحـ خرلأربية الصحيحة المعافاة مف ناحية الت

 :طفالبرياض األ المتعمق التربوي دباألأواًل: 

 رياض األطفال مفيوم 

المؤسسات التربكية االجتماعية التي يمتحؽ بيا الطفؿ في السنكات الخمس األكلى مف عمره، كتمثؿ  ىي

 .(2..3)بيادر، أكلى البيئات المنظمة كالمراقبة التي يعيشيا الطفؿ خارج بيتو كأسرتو

  



 
 

11 
 

 أىمية رياض األطفال 

مرحمة الطفكلة ىي أكلى المراحؿ التي تبنى فييا شخصية اإلنساف كيعد فييا ليؤدم دكره في الحياة،  فٌ إ

إعداد الطفؿ في ىذه المرحمة يككف سببان في استقامتو كفاعميتو كسمككو السكم، كنجاحو في  فٌ إلذلؾ ف

ذا ما إمو ، كسمبيتو، كفشاعكجاجوتو كبناءه صحيحان، أك يككف سببان في ئالمراحؿ البلحقة إذا ما كانت تنش

شابو مف القصكر كالخمؿ، ففي ىذه المرحمة ييتدم الطفؿ الى مفاتيح الحياة، كدخكؿ أبكابيا، كالتعامؿ مع 

عبد مفرداتيا، لذلؾ فإف رعايتو في ىذه المرحمة تؤسس سبلمة نمكه، كحسف تفاعمو مع محيطو كبيئتو )

 (.0..3، السبلـ

فميمتو تكمف في اكتشاؼ قدرات  ؛دكر الركضة ال ينحصر في ككنو دكر تييئة ( أفٌ 9111 (كيرل عدس

الطفؿ كمكاىبو كممكاتو، كالسماح ليا بالظيكر كنمكىا في جك طميؽ، كبيئة مناسبو، تخمك مف الكبت 

كاإلرىاؽ بؿ تعمؿ عمى اشاعو جك مف الشعكر باألماف كالرضا في نفس الطفؿ كىذا بدكره ييشًعره بتحمؿ 

ية القياـ بتجاربو كيجعمو يتصرؼ عمى سجيتو ليعطي صكرة حقيقيو عف نفسو، كمف خبلؿ مسؤكل

تصرفاتو تقـك المربية بمراقبة سمككياتو لتيقىٌكـ ما أعكج منيا كتثبت صحيحيا سكاء كاف بالفعؿ كالقكؿ،  

 كمف خبلؿ ذلؾ تعمؿ عمى صقؿ شخصية الطفؿ عمى أكمؿ كجو. 

 أىداف رياض االطفال

ال تنشؽ عف الفمسفة التي تتأسس عمييا، كميما تكف الفمسفة التربكية  رياض االطفاؿ يجب أفٍ  أىداؼ فٌ إ

تنمية الشعكر بالذات بىناؾ أىدافان عامة ال تبتعد عنيا التربية، كيمكف إجماليا  التي تتبناىا الركضة فإفٌ 

ما يككف شعكره بذاتو كصؼ الذات كحجر الزاكية في بناء سعادة الطفؿ فعندك كاالعتماد عمى النفس، 

ايجابيان يككف أكثر قدره عمى التمتع بالحيكية كالنشاط كتغمره السعادة كالمرح، فعف طريؽ محاكاة االخريف 

كيؼ يمارس نشاطا معينان، كاذا ما تعمـ ذلؾ تزداد ثقتو بنفسو كشعكره بذاتو، كالعمؿ عمى تنمية شخصيتو 
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المحيطيف حكلو في أكؿ حياتو استطاع بناء عبلقات ذا ما رضي عف عبلقاتو باألشخاص إتدريجيان، 

انسانيو جيدة، كما أف تنمية كجدانًو كاحاسيسو كانفعاالتو تعد ىدفان تسعى الركضة لتحقيقو عف طريؽ 

مما يساعدهي عمى  ،المحبةاألساليب كالبرامج التي تشعرهي بحب اآلخريف  ككدىـ لوي مما يدفعو الى مبادلتيـ 

كالتكافؽ معيا مما يعمؿ عمى تعكيده عمى االتزاف االنفعالي، كالتكيؼ االجتماعي   السائدةفيـ المعايير 

لمتمييز بيف  كتأىيموكالتعامؿ مع اآلخريف، بحيث يتـ تعميموي عمى التعامؿ كالتفاعؿ االجتماعي بيف االفراد 

ة القصص مف أفضؿ فرد كآخر مف خبلؿ المعب مع اآلخريف، كتعد األلعاب كاألنشطة الجماعية كركاي

، كتعرؼ البيئة كاستكشافيا مف خبلؿ تعريؼ المسؤكليةالكسائؿ التي تسيـ في تنمية مياراتًو، كتحمموي 

تساعدهي عمى اكتساب  الطفؿ بالمحيط، كتنمية حب االستكشاؼ لديو؛ لذلؾ يجب عمى معممة الركضة أفٍ 

 (.  2..3بيادر، و بصكرة فعالو كصحيحو )الفضائؿ االجتماعية كاألخبلقية التي تعمؿ عمى تنمية عبلقات

 طفال:رياض األفمسفة 

نشطة التي تقدـ لمطفؿ في ف الخبرات كاألإفلذلؾ ، طفاؿ مف قيمنا الدينية العربيةتنبع فمسفة رياض األ

( كتيدؼ رياض 2002، يجابية كقيمو الدينية كالخمقية )ممحـركضة تحرص عمى تنمية اتجاىاتو اإلال

ي الجكانب الجسمية كالحركية كاالجتماعية طفاؿ فلى تنمية األا  طفاؿ لممستقبؿ ك عداد األإلى إطفاؿ األ

 كثقافيا لبللتحاؽ نفسيان ك  عدادىـ تربكيان إيجابية بغرض كسابيـ القيـ كاالتجاىات اإلا  ك ، كالعقمية كاالنفعالية

ـ   .(1994، )منسي االبتدائيبمرحمة التعمي

ي تكامؿ مع المنزؿ كىي تعمؿ ف، طفاؿ الحياة كالعمؿ معان تعميـ األلى إ ضان أيطفاؿ تيدؼ كرياض األ

، ك خاصة في مرحمة الطفكلة المبكرةساس فيـ النمأطفاؿ عمى رياض األكتقـك برامج ، كتقدـ لممدرسة

طفاؿ دكر أف أظيرت بعض البحكث أكقد ، لبرامج مع برامج النمك في المنزؿف تتكامؿ ىذه اأكيجب 

كليذا  ، (1985، نكاحي الشخصية )زىراف ف سكاىـ ممف لـ يمتحقكا بيا في معظـالحضانة يتفكقكف ع
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بحيث يصاغ عمى  ، ساليب مختمفة عما في المدارسأف يقـك التعميـ في الرياض عمى أفمف المفترض 

ـ مقررات معرفية يمتحنكف نيا تفرض عمييأطفاؿ بفطرتيـ فبل يشعركف لييا األإلعاب يشتاؽ أىيئة صكر 

يتـ مف خبلليا التنشئة الخمقية كالدينية بحيث ، مكجييف لعبكقاتيـ في ليك ك أنما يقضكف ا  ك ، فييا

 .(1998، ساسية )عميأكاالجتماعية كالنفسية بدرجة 

 القائميفسرة ك ال بقدر ما يككف ىناؾ تعاكف كتفاىـ بيف األإؽ بشكؿ جيد طفاؿ ال تحقككظيفة رياض األ

كضة ليا عبلـ الر إسرة في لى معاكنة مف األإفركضة الطفؿ تحتاج ، بالعمؿ التربكم في ىذه المؤسسات

ية مشكمة قد يتسبب فييا أك بأ، عف المعب مع زمبلئو حجاـ مثبلن إك أقباؿ إبما تبلحظ عمى الطفؿ مف 

 .(1998، تحدث لو )عميك 

ميكلو  ةاستثار  ثرىا فيأة البيئة المناسبة لنمك الطفؿ ك تييئعداد ك إىمية أالى ( 2003) رشارت بيادأكلقد 

جكد مستكيات كحثو عمى المثابرة كالكصكؿ بو أل، لديو كاالستكشاؼ االستطبلعكتحريؾ دكافع حب 

لتعميمي الطفؿ افي مستقبؿ  داالن  تأثيرا تؤثران كبيرة ك  ان ف تحقؽ فركقأكف طفاؿ مف الممف رياض األأك ، التعمـ

طفاؿ في ف يمـ كؿ مشرؼ عمى تربية األألذا كاف مف الميـ  ، كضاع محددةأطار ظركؼ كشركط  ك إفي 

كز ف تر أنمكىـ كتعمميـ ك ثير عمى مستقبؿ أكما ليا مف ت ،لتربيتيـ ةالمبكر  بالبرامج رياض األطفاؿفترة 

عالسمككيات المناسبة ك  ولمطفؿ بإكساباالجتماعي تنمية المجاؿ الكجداني ك  ىالتربكية عمالبرامج  داده ا 

 .مف كاالستقرار النفسيشباع حاجاتو لمحب كالعطؼ  كالحناف كاألإمع  ،كالبيئةلمحياة السكية في المجتمع 

بينما رياض ، الطفؿالتطكر االجتماعي عند دراؾ ك عالية الجكدة تيتـ بتطكر المغة كاإلطفاؿ رياض األ فٌ إ

ف أترل طفاؿ فمسفة رياض األ فٌ إذ إ، ضارة لمطفؿ ف تككف فعبلن أطفاؿ المنخفضة الجكدة ممكف األ

تطكيره لى تنمية الطفؿ ك إبعاد كالجكانب كالكجكد رغـ تكامميا كتتجو شخصية متعددة األ شخصية الطفؿ

نساف جماعة كاإل نساف فردان لى بناء شخصية اإلإيا تيدؼ نأل، فيان كمعر  كجماليان  كفنيان  ان يكقيم ركحيان ك  جسديان 
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طفاؿ تؤمف بقيـ العمؿ رياض األكفمسفة ، في عريف كطنو عف كعي كدراية فاعبلن  عامبلن  نساف مكاطنان كاإل

حقؽ طفاؿ مع التدرج بتبمرحمة رياض األ نساف الفرد مف بدايتيا مركران ىميتو في تنظيـ حياة اإلأالكاقعي ك 

الزماف شياء المحيطة بو المكاف ك ف بأىمية خبرات الطفؿ المباشرة كصبلتو بعالـ األتؤمك ، ذات الطفؿ

خبلؿ  بحاثو فيعمؿ عمى المحافظة عمييا كصيانتيا كحمايتيا مفأك اربو لتج لتصبح بيئتو المحيطة معمبلن 

  (.2002، تكثيؽ العبلقة بيف الطفؿ كبيئتو الطبيعية مف حكلو)ممحـ

 :التكوين النفسي لمطفلطفال و رياض األ

لركضة ىي ىمية عمى صحة الطفؿ النفسية فاسرة في األسسة االجتماعية التالية لؤلؤ تعد الركضة الم

الركضة ليا رسالة تربكية تيدؼ ك ، غمب يكميـأطفاؿ خارج االسرة كيمضكف فيو الذم ينمك فيو األ الكسط

كرعاية نمكه البدني كالذىني ، صالحان  عداده ليككف مكاطنان ا  تككيف الشخصية المتكاممة لمطفؿ ك لى إ

ساليبيا كأتربية بكسائؿ الصحة النفسية ىداؼ الأكفي ىذا تمتقي ، حداف ك آكالكجداني كاالجتماعي في 

 .(1999، أحمد)

، كثر مناسبة لمنمك السكم لمطفؿأتييئة عبلقات كظركؼ الى  طفاؿكتيدؼ الصحة النفسية في رياض األ

بما يساير فمسفة الركضة طفاؿ تعديؿ اتجاىات األ، وطفاؿمكاجية الحاجات النفسية كاالجتماعية لؤلك 

، االنتماءلى إطفاؿ حاجة األ إشباع، كذلؾ طفاؿ المشكميفالسمكؾ كعبلج األ تانحرافاتصحيح ، ك التربكية

لى المسؤكلية إطفاؿ اجة األحشباع ا  ، ك طفاؿ عمى القبكؿ كالتقدير كاالعتبار االجتماعياشباع حاجة األك 

تاحة الفرص إ، كأيضا داب السمكؾ االجتماعي كالميارات االجتماعيةطفاؿ آلكساب األا  ، ك خريفنحك اآل

 . (1999، أحمد)ساليب الديمقراطيةالتمرس عمى القيادة كالتبعية كعمى األ، ك لمتعبير الحر كتحقيؽ الذات
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 :المبكرةة الطفولة مرحم

، مف معمكماتو كمياراتو كقيمو كاتجاىاتو ان كثير  فيياالفرد فيك يكتسب  حياة في احؿمر ال ـىأ تعتبر الطفكلة

كدت أمة الطفكلة نتيجة الدراسات التي ىمية مرحأكجاءت ، الناحية االجتماعيةىميتيا مف أكىي مرحمة ليا 

كيرجع االىتماـ ، لمظركؼ البيئية التي عاشيا تبعان  يجابان إك أ ثر مرحمة الطفكلة في شخصية الفرد سمبان أ

يقاس بيا تقدـ المجتمع  التيف مرحمة الطفكلة تعتبر مف المعاير اليامة ألى إبدراسة مرحمة الطفكلة 

ككذلؾ تعتبر  ،مة بكاممياعريضة في المجتمع تمثؿ مستقبؿ األف التبلميذ يشكمكف شريحة كتطكره كأل

كبرل في  ىميةألمطفؿ  (1997، ىـكبر ي ك مطالب التغير االجتماعي )قطامف م دراسة الطفكلة مطمبان 

جو ك أقدـ المجتمع في مضمار الحضارة كمما زاد اىتمامو بتبلميذه كزادت ت ماككم، حياة كؿ المجتمعات

ف سعادة الطفؿ إف ، بصفة عامة كحيكيان  ىامان  مران أنساف ذا كانت سعادة اإلإف، الرعاية التي يقدميا لتبلميذه

حياة  عمى اثارىآك  اك مريرة كقاسية تترؾ بصماتيأؿ مف خبرات سارة ف ما يمقاه الطفىمية خاصة ألأذات 

بالسابؽ كيؤثر  ثر فييا الحاضرأنساف سمسمة متصمة الحمقات يتخرل فحياة اإلفي مراحؿ حياتو األالطفؿ 

 .نطبع عمى شخصية الفرد طكاؿ حياتوف خبرات الطفكلة تأكال شؾ  ، الحاضر بالمستقبؿ

كيخطئ  ، عدادف الطفؿ يككف في مرحمة التككيف كالتشكيؿ كاإلة خاصة كذلؾ ألىميأكلمرحمة الطفكلة 

بؿ البد مف  لية ميكانيكيةآشباع المادم كحسب لحاجات بصكرة لى اإلإف الطفؿ في حاجة أمف يظف 

 (.1998، شكؿىتماـ بالطفؿ )األاقتراف ذلؾ بالعطؼ كالحناف كاال

مر يتطمب االىتماـ فاؿ في حاضرىـ كمستقبميـ كىذا األطلنمك األىميتيا أالطفكلة المبكرة تمتاز بإف 

تضمف نمك شخصية الطفؿ  رياض األطفاؿبرامج لمرحمة  عككض تثقيفيـ تربكيان ميات ك باء كاألي بتكعية اآل

ساس بالنسبة لحياة الفرد ففييا يتـ فالطفكلة ىي األ ، في مجتمعو صالحان  تكامميا بحيث يصبح عضكان ك 
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س لسمككو المرتقب ساكىي تضع حجر األ ،عند الطفؿ مف الناحية الجسمية كالكظيفية بناء الشخصية

 (.1995، سكم لمراحؿ نمكه البلحقة )حكاشيفالذم يساعد الطفؿ عمى التكامؿ ال

 فنجد مثبلن  ، الفترة أىميةالدكؿ التي تعرؼ مدل في الكثير مف  كبيران  يمقى اىتمامان  رياض األطفاؿكطفؿ 

يطمؽ  جديدان  نجد نكعان  ، مثبلن . ففي الدنمارؾ جزء مف خطة التعميـ العامة رياض األطفاؿطفاؿ أ تعميـ فٌ أ

تكمف تقاـ الحضانات في كسط الغابات ك ك ، 1980( كىك مشركع بدأ في العاـ عميو اسـ )حضانة الغابة

 .(1999، المشركع في ربط الطفؿ بالطبيعة كتعريفو بالعالـ الخارجي )طمعتفمسفة ىذا 

 :لة المبكرة في تنمية شخصية الطفلىمية مرحمة الطفو أ

لى التعمـ إب االستطبلع كالدافع ػػلى حإالدافع ، يطرة دكافع جديدة عمى سمكؾ الطفؿالمرحمة بس تتميز ىذه

، لى المعب كاالبتكار )الريماكمإات الذات كالدافع ػػػػػبثإكالكفاءة كدافع كالمبادرة لى المبادأة إكالدافع 

2003.) 

كلى الستمرار سرة الخمية االجتماعية األاألحيث تعتبر ، كلى لمطفؿف البيت ىك البيئة األأالمتفؽ عميو مف 

سرة صكرة طفاؿ يركف في األاألف، كلىسرية األي ىمية الخبرات األأيمكف التقميؿ مف  الجياؿ ك تعاقب األ

باء عمى بناء شخصية (. كمف العكامؿ التي تساعد اآل1997، ليو)شحيميإلمستقبميـ الذم يطمحكف 

ك أاالستجابة لحقكقيـ دكف احراجيـ رائيـ ك آلى إدتيـ كاالستماع راإاحتراـ ، نفسيـأببناءىـ كمنحيـ الثقة أ

رائيـ آدالء بكاإل ، التفكير بحرية مشركعو منذ صغرىـ حتى يعتادكا ءم شيأرغاميـ عمى التنازؿ عف إ

اخطئكا كجب تنبيييـ كحثيـ عمى الصكاب  فٍ ا  صابكا كجب تشجيعيـ ك أف إف، ك خجؿأدكف خكؼ 

مف رسكؿ اهلل رحـ الناس بالعياؿ أكاف  حدان أ رأيت:)ما نس رضي اهلل عنو يقكؿأككاف ، (2003، )الفندم

 (1996، )الزبيدم .(1303اخرجو البخارم )(صمى اهلل عميو كسمـ
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ظيرت ألقد ، ك السكم لشخصية الطفؿ المستقبميةساس لمنممو تشكؿ األأرابطة التعمؽ بيف الطفؿ ك  فٌ إ

ىمية مختمفة كبينت نتائجيـ العممية األدراسات كثيرة ساـى فييا العديد مف العمماء في المجاالت بحاث ك أ

ككينية تتحدد فييا نيا مرحمة تكثرىا خطكرة ألأىـ مراحؿ الحياة ك ألمرحمة الطفكلة باعتبارىا مف القصكل 

تتركو مرحمة الطفكلة ثر الكبير الذم عمى األ(Frued فركيدأكد)لقد ، نساف كسمككوسمات شخصية اإل

ما أ، ؾالعقمية بعد ذلمراض النفسية ك باأل لئلصابةك تمييد الطريؽ أشخصية الفرد  المبكرة عمى تشكيؿ

ذا كاف إك نيدميا قبؿ سف الخامسة فأشخصية الفرد كنقكييا ف نبني أمكاننا إنو بأكضح أفقد  ()كاطسكف

 ف ذلؾ سكؼ يمتد كيتركزإف، كلىرحمة الطفكلة األفي م االجتماعي كالعقمي سميمان نمك الطفؿ االنفعالي ك 

دنا تيذيب المجتمع فمنيذب الطفؿ ر أذا إ (ديكمجكف ). كيقكؿ في شخصية الطفؿ السكية المنتظرة

 .(1997، )شحيمي

راد المجتمع أذا إف، تي يقاس بيا تقدـ المجتمع كتطكرهكيعتبر االىتماـ بالطفكلة مف المعاير اليامة ال

كتمثؿ الطفكلة ، شخصيتيـ بطريقة سميمةتشكيؿ طفاؿ كرعايتيـ ك ف ييتـ بتنشئة األأفبل بد  باىران  مستقببلن 

ساس أ(. كيكضح في مرحمة الطفكلة 2004، شخصية الفرد كتشكيؿ سمككو )حسيف حجر الزاكية في بناء

ي مراحؿ افقو فساس السمكؾ المكتسب الذم يساعد في تك أكيكضح ، كظيفيان ك  يان كبناء شخصية الفرد دينام

 .(1985، النمك التالية )زىراف

كلى الميبلدية لذلؾ حظات األفي التككيف منذ المن  أشخصية الطفؿ تبد أفعمى  ،(2004تحدث داككد)ك 

جؿ المساىمة أساسية لمطفؿ مف سرم الذم يشبع الحاجات األلى الجك العاطفي األإمس الحاجة أيك في ف

سرة لمطفؿ ال تقتصر فقط ييا األالرعاية التي تكجيعيش فيو ك م مع العالـ الذ التكافؽحداث أفي سعادة ك 

ـ بتنمية حكاسو كقدراتو بؿ البد مف االىتما، ساسية مف طعاـ كشراب كنـكشباع حاجاتو األإ عمى

لى اليد الحانية كالقمب الشفيؽ في حياتيـ المبكرة حتى يشبكا عمى إحكج ما يككنكف أطفاؿ فاأل، المختمفة
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كمشاعر الحب كالكد كالحناف كالعطؼ كالرحمة مشاعر نفسية  .بعبلقة الكد كالحببمف حكليـ ثقتيـ 

ف هلل كرسكلو صمى كحب الكالديقربيـ لمطفؿ أف تعتمي في نفكس المربيف كبخاصة أكعكاطؼ قمبية يجب 

الحسف  جاء ذاإـ : كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمبيو قاؿأاهلل عميو كسمـ. فعف عبداهلل بف بريدة عف 

يو كسمـ مف عمى المنبر حمراف يمشياف كيعثراف فنزؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عمأكالحسيف عمييما قميصاف 

 إلىفنظرت  ، (15، التغابف( )والدكم فتنةأموالكم و أنما إ): صدؽ اهللفحمميما ككضعيما بيف يديو ثـ قاؿ

 . رفعتياصبر حتى قطعت حديثي ك أىذيف الصبيف يمشياف كيعثراف فمـ 

ضبط  فضؿ فيألى اكتساب السمكؾ السكم كالسيطرة بطريقة إف الدراسات دلت أ( 2004شار داككد )أك 

ؼء الكالديف كزاد عقابيما ككمما قؿ د ، ثـ عندما يقـك بسمكؾ غير مبلئـسمكؾ الطفؿ كنمك مشاعره باإل

 .لى بطء نمك الضمير لديوإدل ألمطفؿ 

 أيبدحيث ، ككيف كترسيخ لممفاىيـ االجتماعيةنيا سنكات تأفي  يضان أالمبكرة ىمية مرحمة الطفكلة أكتبرز 

يككف الطفؿ  فيـ مرآة لذاتو ففي ىذه المرحمةخرينرؼ عمى نفسو مف خبلؿ عبلقاتو باآلالطفؿ في التع

باألقارب  اتصالوك أمف خبلؿ التحاقو بالركضة  ،سرةخريف خارج نطاؽ األعبلقات اجتماعية باآل

% مف المدركات الثقافية قبؿ ست سنكات 8ف الطفؿ يكتسب أكثر مف أ (مارجريت ميد). كترل كالجيراف

دة في مجتمعو كىذا يبرز أىمية الركضة كدكرىا في االىتماـ بتزكيد الطفؿ باالتجاىات كالقيـ السائ

ذم مع كاقع ثقافة مجتمعو ال الركضة لمطفؿنظمة كالخبرات التي تقدميا كانسجاـ األ كالنابعة مف ثقافتو

 .(2002، مكاطف كعضك نافع لذاتو كمجتمعو )ممحـ يعيش فيو ليصبح

مراض النفسية التي يصاب بيا الفرد في سنكات متأخرة مف حياتو تككف مف المشاكؿ التربكية كاأل ف كثيران إ

 (.2004، كلى)داكدلتربية الخاطئة في حياة الطفؿ األنتيجة ا
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 :الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة خصائص وحاجات نمو

, تحقيؽ النضج, كيعرفو بياجيو إلىالنمك ىك سمسمة متتابعة مف التغيرات الجسمية كالفسيكلكجية تيدؼ  إف

فسمسمة متصمة مف التغييرات  أنو حقة البل رحمةلمم السابقة كتمييدان  كانت كؿ مرحمة ىي امتداد لممرحمة كا 

 (.2005، )عبد السبلـ كسميماف

ضافة لمتغيرات السريعة كالمستمرة التي تحدث لمطفؿ تجعمو في طبيعة النمك في ىذه المرحمة باإل فا  ك 

ببعض المظاىر السمبية التي تسبب  ما يككف التغير مصحكبان  حيانان أك  ،حالة تغير مستمر كعدـ استقرار

 (.2000، مكر كالمعممات )القذافيكلياء األأرؽ كاالنشغاؿ لدل مف األ كثيران 

ذ إبسرعة ممحكظة  الطفؿ في ىذه الفترة جسميان  يتمثؿ في نمك: التكوين الجسمي )النمو الحركي( .1

ف الطفؿ يكتسب معمكماتو عف أمف تككينو الجسمي العاـ, ك  %40لى حكالي إيتصؿ في سنتو الرابعة 

ر الحرية ف تترؾ لمصغيأىذه الحكاس النمك الطبيعي البد  العالـ الخارجي عف طريؽ حكاسو كلكي تنمك

ىـ ما يميز أالمرحمة نجد أف شياء كالمكضكعات الخارجية عف طريؽ حكاسو, كفي ىذه األيمارس التامة 

لى قكة )كالجرم إىذه المرحمة الحركات التي تحتاج الطفؿ عمى النشاط العضمي فيك يجيد في قدرة 

 لىإفيي الحاجة كالحركي ما حاجات النمك الجسميأ(.1979، )الحضرم (جادة تامةإكالتسمؽ كىك يجيدىا 

لى النـك الكافي كحاجتو إمراض كالحاجة كيد الجسـ بالطاقة ككقايتو مف األلتز  الغذاء الصحي المتكامؿ

لى المسكف الصحي إة البساطة, كالحاجة الممبس المناسب لمظركؼ المناخية مع مراعاك خراج لى اإلإ

قاية مف الحكادث كذلؾ لى الك إىـ بحاجة  يضان أك  ،كاالنتقاؿالية تشجعيـ عمى المعب المزكد بمساحة خ

 رشادات في(. كمف اإل1996، )لبف واىتماماتنشطتو لتبلئـ ألى تنكع إكيحتاج الطفؿ  ،عف طريؽ الرقابة

 ،مف المخاطر ليمعب بو الطفؿ مف كمناسب كخاؿو آتكفير مكاف  ،دعـ النمك الجسمي كالحركي لمطفؿ

دكات تعزز تنمية الميارات الحركية أك  ألعابكتكفير  ،يتحرؾعطاء الطفؿ الفرص الكافية ليمعب ك ا  ك 
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جياد تماـ لديو كتخميصو مف الشعكر باإلثارة االىإل ،رة كالدقيقة كتقدير نشاط الطفؿ كلعبولمعضبلت الكبي

 .(2002، كالنابمسي كالتكتر )السركر

حتى يبمغ سف السادسة, كحتى ذلؾ  كليس منطقيان  يظؿ تفكير الطفؿ تخيميان  النمو االدراكي والعقمي: .2

ف لعب الطفؿ في أغباتو كدكافعو كىذا ىك السبب في شباع ر ا  الـ ك لى تجنب اآلإالكقت ينصرؼ تفكيره 

لى كثرة الكبلـ كىك دليؿ عمى نمك قدرتو إكيميؿ في ىذه المرحمة  ىذا السف يركز عمى المعب االييامي

، خركفآ)السركر ك ازدياد قدرتو عمى االنتباه كالتركيز يضان أ(. كمف الخصائص 1997، المغكية )الحضرم

ثر خبرات الطفكلة في ىذه المرحمة أنعداـ الكعي بما يختمؼ نتيجة ال (, كنجد النمك العقمي كثيران 2002

مى تنمية ثر االلعاب التعميمية عأكفي دراسة حديثة عف  ،(1998، التنمية العقمية لمطفؿ )المقاني عمى

لى الكشؼ عف إدراسة ىدفت إجراء ب (2006)قامت ناصر  ،طفاؿ الرياضأة لدل الميارات المعرفي

عقمية الميارات ال) طفاؿ الرياضأنمية بعض الميارات المعرفية لدل ثير برنامج تدريبي في تأفعالية ت

نتسكرم المعرفية في كارتكزت الدراسة عمى نظرية بياجية في النمك المعرفي كفمسفة م ،(كالحس حركية

 كبيران  طفاؿ يكتسبكف قدران لعاب التربكية في الرياض مع األف استخداـ األأ إلىكتكصمت  ،تربية الحكاس

أما حاجات النمك االدراكي كالعقمي فيي بحاجة إلى  .مف الميارات الحركية كالحسية كاالجتماعية كالعقمية

رحمة الطفكلة المبكرة تعتبر ة كملى اكتساب الميارات المغكيا  التجريب كاالستطبلع كاالستكشاؼ ك البحث ك 

ػػ, كىك بحاجسرع مراحؿ النمك المغكمأمف    ، لحضارية كالمساجدة لمتعرؼ عمى البيئة )الطبيعية اػػػػػػ

. (1996، داع كاالختراع )لبفػػػػػػبلى اإلا  لى التعمـ عف طريؽ الحكاس ك إة ػػػػػكىـ بحاج ،كغيرىا( ، المصانعك 

كتكفير البيئة  ،كالتمثيؿ كلعب الخياؿ ،ناشيدغاني كاألاأل، المعززة لمنمك االدراكي كالعقمي كمف العكامؿ

رشادات امؿ التي تشكؿ ذكاء الطفؿ كمف اإلكغيرىا مف العك  ،الطبيعية المحسكسة كالمسمكعة كالمرئية

نشطة في األ شراؾ الطفؿإ ،ك العقمي كاالدراكي لمطفؿكالتكصيات التي تساعد في دعـ التطكر كالنم

ي كالعبلقات التي تحدث في دراؾ مفيـك الكقت كاكتشاؼ المعانإمية كالمناسبات التي تساعده عمى اليك 
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سئمة أجابة ا  سردىا لتطكير قدرتو عمى التذكر ك عادة عطائو الفرص إلا  كسرد القصص ك  ،نشطةىذه األ

ساحة كبيرة نيا تعطي الطفؿ مأل داء الطفؿ كاالىتماـ بالفنكفأكاحتراـ  ،ةجابات صحيحة كصادقإالطفؿ ب

 (.2002، السركر كالنابمسي)حاسيسوأمف الحرية لتعبير عف 

ف نشاط الطفؿ النفعالية في ىذه المرحمة كذلؾ ألطفؿ افي حياة ال كبيران  نبلحظ تغيران  النمو االنفعالي:.3

خرل ألى حالة إف حالة انفعالية معينة فالطفؿ سرعاف ما ينتقؿ م ،قصاه في نياية الثالثةأاالنفعالي يبمغ 

نعداـ اة كنجد نينألى الطمإى السركر كمف الخكؼ لإلى الضحؾ كمف الغضب إفمف البكاء  ،مضادة ليا

ثر بحالتيا االنفعالية السمبية أف التػػػلى عدـ حمايتو مإـ مف الناحية النفسية مما يؤدم الكعي لدل األي 

مف البنيف  كثر خكفان أف البنات كما إ (.1989، التككيف النفسي لمطفؿ )المقائية ػػػػعمى سبلم كيؤثر سمبان 

فبلـ العنؼ أ ةن في النمك االنفعالي كفي ىذه المرحمة خاص ثران أف لكسائؿ االعبلـ أيـ, كما من كثر ىدكءن أك 

 :ة مثؿػػػػساليب دفاعيألى إرة كقد تؤدم ػالمفظي كتزداد الغي كتظير نكبات الغضب المصحكب باالحتجاج

لى إاجة فيك بح حاجات النمك االنفعالي إلىبالنسبة .(2005صبع كغيرىا)عبد السبلـ كسميماف,مص اإل

طفاؿ لى تككيف عبلقات اجتماعية مع األإمما يمنحو الثقة بالنفس كيدفعو  نينةأكالطم مفالشعكر باأل

مف  ذا عاش محبكبان إفالطفؿ ، (1992) الطايفةلى المحبة كالعطؼ كما في دراسة إكالحاجة  ،خريفاآل

امؿ بميف في غير ف يعأخريف ك اآل معلى الثقة بالنفس إحب كىناؾ الحاجة ف يي أنو يتعمـ إخريف فقبؿ اآل

 (.1996، ىمالو )لبفإلى العناية كالرعاية كعدـ إكىك بحاجة  ،عنؼ

، يصاحبو بقية حياتو كعمره عميقان  ثران أك القصكة تأ ثر بما يحيط بو مف الحنيةأالطفؿ يتف أ لقد ثبت عمميان 

طفاؿ الذيف حرمكا األ فالقصكة كالحقد عمى المجتمع تغرس في نفكس ،كيشمؿ نكاحيو الصحية كالنفسية

، حمدأف المجتمع يميمكف لبلنحراؼ عف نظامو كمعاييره )ػػػػػػػاف الكالديف حتى يشب ىؤالء شاذيف عػػػػػػػحن

1999). 



 
 

21 
 

شياء تساع عالـ الطفؿ كزيادة كعيو باألالنمك االجتماعي في ىذه المرحمة بايتصؼ  النمو االجتماعي:.4

ىـ الفترات التأسيسية لبناء شخصية الفرد كتشكؿ أمف  لذلؾ تعتبر ىذه المرحمة، شخاص مف حكلوكاأل

 مف االستقبلؿ كعدـ االستقبلؿ كتمثؿ ىذه المرحمة مزيجان  (.2003، التعبيرية المكتسبة )حكاشيف وسمككيات

نو شخصية تكاد تككف مستقمة ليا عاداتيا كليا ذاتيا أيشعر بف السمكؾ الشخصي كاالجتماعي فيك اآلفي 

في المعب في  فيك لـ يعد راغبان ، يبدأ الطفؿ في حب الجك االجتماعي، غيرىاككجكدىا المستقؿ عف 

و نمك االجتماعي في بىـ ما يتميز أك  ، خريف في لعبيـنحك مشاركة اآل نو يجد ميبلن إدكاتو فحسب بؿ أ

كفي سف الخامسة تظير  ،ك شرأذم يتضمف شعكر الطفؿ بما ىك خير ىك نمك الضمير ال، ىذه المرحمة

لى الشجاعة كالقكة إفالطفؿ الذكر يميؿ ، نماط السمكؾ االجتماعيأبيف البنيف كالبنات في بعض الفركؽ 

م أف ألى إكتدؿ الدراسات  ،الية كالنظاـ كالدقةتماعي كاالتكلى الكقار االجإنثى بينما تميؿ األ، كالسيطرة

غير  طفاالن أالمناسبة تنتج في الظركؼ غير التنشئة االجتماعية لمطفؿ كالمتمثمة اخطاء في التربية ك 

لى تقبؿ كذلؾ عف طريؽ إفيك بحاجة  ما حاجات النمك االجتماعيأك  (.1999، حمدأ) ناضجيف اجتماعيان 

 فيك يستمتع دائمان ، لى التقدير االجتماعيإكىك بحاجة ، كرفقيـ بوشعكره بحبيـ لو كعطفيـ عميو 

ى النجاح مما يمنحو الثقة لإبحاجة  يضان أ كىك، الكبار عميو كاشادتيـ بحسف سمككولى ثناء إباالستماع 

مثؿ ارتداء داء بعض االعماؿ ألى االستقبلؿ في ا  لى الصحبة كمجمكعة الرفقاء ك إكبحاجة ، بالنفس

نو مكضع أثبت في نفس الطفؿ نف أكيد الذات كذلؾ مف خبلؿ ألى تإكىك بحاجة ، كتناكؿ غذائومبلبسيـ 

 (.1996، عجاب الكبار )لبفإ
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 بالمشكالت السموكية: المتعمق التربوي دباألثانيًا: 

 :تعريف المشكمة السموكية

 تتفؽ البيئة االجتماعية كال ستيجافإمتكرر الحدث غير مرغكب فيو يثير المشكمة السمككية ىي سمكؾ 

ك أفاءة الطفؿ االجتماعية كالنفسية جدر تغيرىا لتدخمو في كيك ، لييا الطفؿإمع مرحمة النمك التي كصؿ 

و كرفاىيتو كيظير في الصكرة كعمى سعادت ثار تنعكس عمى قبكؿ الفرد اجتماعيان آكلما ليا مف ، كبلىما

ف مبلحظتيا مثؿ السرقة كالكذب كالتدمير كالتشاجر كراض سمككية متصمة ظاىرة كيمأعك عدة أعرض 

 .(2006، كغيرىا( )الفقييي

البيئة سمكؾ متكرر الحدكث كغير مرغكب فيو كيثير استيجاف  بأنيا( 1984)سبلمة كيعرفيا 

 .االجتماعية

فعاؿ غير المرغكبة التي تصدر عف الطفؿ بصفة جميع التصرفات كاألبأنيا  (1985كيعرفيا زكي )

فاءة التي تنعكس عمى كارؼ عميو في البيئة االجتماعية ك كال تتفؽ مع معايير السمكؾ السرم المتع متكررة

 .الطفؿ االجتماعية كالنفسية

نيـ غير قادريف عمى التكافؽ كالتكيؼ مع المعايير أب كانفعاليان  طفاؿ المضطربيف سمككيان ف األأككدم كيرل 

ثير عمى عبلقاتو أكالت، مستكل الدراسي فيلى التراجع إاالجتماعية الميددة لمسمكؾ المقبكؿ مما يؤدم 

النفسية يعاني مف مشكبلت تتعمؽ بالصراعات  أنوكما ، الشخصية مع المعمميف كالزمبلء في الصؼ

 .(2000 ،ككذلؾ التعمـ االجتماعي )يحيى

عمى  لمداللةحداث استخدمكا مصطمح الجنكح األفقد  (Kracos and Miller)كممير كراككسأما 

طفاؿ األالمشاكؿ السمككية المشابية لمشاكؿ  الكثير مفحداث الجانحيف ؤلف لاالضطرابات السمككية أل
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مف ، يصدرنو )عبارة عف سمكؾ أحداث مف الكاجية القانكنية بؼ جنكح األكقد عر  ، بيف سمككيان المضطر 

رر ػػػػػػػؾ بشكؿ متكذلك معايير مؤسسات اجتماعية خاصة ك أ، ر كقكانيف عامةصغار ينتيككف فيو معاييال

ػػػػجماعك أفراد أ كانكا سكاءد مف قامكا بيذه االنتياكات ػػػػػجراءات قانكنية ضإكخطير بحيث يستمـز  ات ػ

 (2000، كح)القاسـػػػػد كصؼ الحدث بالجنػػػػمعتمدة عنات ع تغير ػربألى إكيشير التعريؼ 

 :مفيوم المشكالت السموكية

يف السمكؾ السكم نو ال يكجد خط فاصؿ بألى إشارة البد مف اإلقبؿ البدء بتعريؼ المشكبلت السمككية 

اختبلؼ  ذلؾ بسببعريؼ جامع مانع لمفيكمي)السكم كالبلسكم( ك يكجد ت ككذلؾ ال كالسمكؾ البلسكم

حياف مشكبلت كصعكبات جمة عند ىذا كيكاجو الباحثكف في كثير مف األ ،ليياإالمعايير التي قد يستند 

باحثكف الصعكبات التي تعترض الف ىذه المشكبلت ك أغير ، ختبلفيااتعريؼ المفاىيـ في دراساتيـ عمى 

كتبينيا حسب المدارس تنجـ الصعكبة عف قمة التعريفات  حيانان أف، ليست الصعكبة في حد ذاتيا

 (.2004، كىذا ما يؤكد عميو )الظاىر ، ىاتاالتجاك 

ة كمف ندرجة متبايكاع متعددة ك أن نما ىيا  ك ، ك درجة كاحدةأ ان كاحد المشاكؿ السمككية ليست نكعان  أفعمى 

برؤيتو الخاصة كبالفعؿ  اف كؿ شخص يعرفيإد تعريؼ يتفؽ عميو المتيمكف حيث يجاإتي صعكبة أىنا ي

عف  ناتجة ليست فالمشكبلت ، ضكء حكؿ ماىية المشكبلت السمككيةلقاء الإعند  ةالباحث توىذا ما كاجي

ىذه المشكبلت  فٌ أغير ، تعريفات كاختبلفياالدد ما ناتجة عف تعنٌ ا  ك  ، قمة بالرغـ مف حداثة المكضكع

تنجـ متاحة الصعكبة عف قمة  حيانان أف، ذاتيا باحثكف ليست الصعكبة في حدالصعكبات التي تعترض الك 

يترتب ل يككف تعدد التعريفات ككثرتيا خر أ أحيانأكفي ، لجدة كحداثة المكضكع التعريفات المتاحة نظران 

التعريفات حد أعريفات كبدرجة يصعب معيا اختيار جكد العديد مف التناقضات كاالختبلفات في التعميو ك 

المشاكؿ السمككية  فٌ أ( عمى 2004، كىذا ما يؤكد عميو )الظاىر، جاىاتكتبينيا حسب المدارس كاالت
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يجاد إتي صعكبة أمتعددة كدرجة متباينة كمف ىنا ي نكاعأما ىي نٌ ا  ك  ، ك درجة كاحدةأ ان كاحد ليست نكعان 

 ةالباحث بالفعؿ ىذا ما كاجيتوو الخاصة ك كؿ شخص يعرفو برؤيت إفتعريؼ يتفؽ عميو المتيمكف حيث 

حداثة  ناتجة عف قمة بالرغـ مفليست فالمشكبلت ، كء حكؿ ماىية المشكبلت السمككيةلقاء الضإعند 

 رجؿك ، الطبيبك ، يا فكؿ يعرؼ حسب اختصاصو )المعمـنما ناتجة عف عدة تعريفات كاختبلفإ، المكضكع

 ،ةالتحميمي، كية)السمك  إليياك المدرسة التي ينتمي أكحسب االتجاه ، (كغيرىـ، خصائي النفسياألك ، القانكف

، الذاتي، النفسي، حصائياإل ، الجتماعيالمحؾ )ا أكككذلؾ حسب المعيار ، البيكفسيكلكجية(، البيئية

سباب عدـ كجكد تعريؼ كاحد متفؽ عميو بشكؿ كأ ذلؾ ظيرت تعريفات كمسميات متعددةل ، (..... الخ

 (31ص ، 2002، )العزةعاـ لممشكبلت السمككية: 

 ة النفسيةحتعريؼ متفؽ عميو لمص عدـ تكافر. 

  طؼاتبايف السمكؾ كالعك. 

 مستخدمةر الفمسفية الاثتنكع االتجاىات النظرية كاأل. 

  خر كمف ثقافة لثقافةزاء السمكؾ المضطرب مف مجتمع آلااختبلؼ كجيات النظر. 

 طربيفضطفاؿ المتبايف الجيات كالمؤسسات التي تصنؼ األ       . 

جرائية إلة حصر تمؾ المشكبلت في تعريفات لى محاك إدل أف تنكع المشكبلت كتباينيا أترل الباحثة  يضان أ

مف خبلؿ كضعيا ضمف  غير مفتكح ض المشكبلت كتصنيفيا بشكؿ مكضكعيدراسة بععد عمى تسا

ميات العامبلت كغير لؤلي  رياض األطفاؿطفاؿ مرحمة ألدل  ثر شيكعان كىا ىي األار بعاد معينة تأ

 . العامبلت
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 :السموك المشكل أبعاد

مريكييف عمى كجكد بعديف لمسمكؾ دد مف الباحثيف األثبتت الدراسات التي قاـ بيا عأ إلى أنو ىريرت أشار

 (Hrert, 1980)كىما التالي:  ، المشكؿ

 نماط السمكؾ التالية:أكىي تمؾ المشكبلت التي تتضمف ، مؿ عمى مشكبلت الشخصيةتكيش :األول البعد

 ،الخجؿك ، الكعي الذاتيك ، النزعة لمتييجك ، كاالنسحاب االجتماعي ،عدـ الثقة بالذاتك ، الشعكر بالنقص

 فٌ أكيرل الباحثكف عمى ، الخمكؿ كاالنعزاؿك ، فرط الحساسيةك ، كعدـ القدرة عمى المرح، بلمباالةالك ، القمؽك 

 .مف كالطمأنينةالبعد يعكد الشعكر بعدـ األ صؿ االنفعالي ليذااأل

نماط كالتي تتضمف األ الظيكر معان  إلىمشكبلت السمكؾ كىي تمؾ المشكبلت التي تميؿ  البعد الثاني:

عدـ ك  ، السمبيةك  ، عدـ السككفك  ، جمب االنتباهك ، الشجارك ، الصخبك ، التفكؾك ، التمرد :السمككية التالية

، الغيرةك  ، خريفعدـ االحتراـ لآلك ، فرط النشاطك  ،نكبات الغضبك ، سرعة االنتشارك ، التخريبك ، االرتباط

 دـ التعاكف.كع ، حرمة المقدساتك 

 :طفال ذوي المشكالت السموكيةاألخصائص 

 .قرانيـ غير المضطربيفأربكف يتمتعكف بمظير كىيئة عامة كطفاؿ المضطاأل .1

ـ ليافي م انخفاضما يعانكف مف  غالبان .2  .ستكل فيميـ لذكاتيـ كتقديرى

لنظرية كيعتمدكف عمى حكاسيـ في الدركس العممية عمى اكيفضمكف ، نقص االىتماـ بالحياة العامة.3

 .كثر مف التمقيفألمنشاط فضؿ مع طرؽ التدريس المستندة أكيميمكف لمتفاعؿ بشكؿ  ، اب المعرفةتسكا

كمحدكدية الميارات المفظية ، نصات الجيدالمعاناة مف ضعؼ مستكل التحصيؿ كالقدرة عمى اإل.4

 .كالكتابية

 .رات يغفؿ عنيا المربكفبمكاىب كقدقد يتمتعكف .5
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لبديؿ كغيرىا   داخؿ ـ امتع بمزيد مف االىتماـ مف قبؿ األي طفاؿ المضطربيف يرغبكف في التترل األ.6

 .ك غيرىاأك المدرسة أحجرة البيت 

 .ك البيتيةأمدرسية ء الاك عدـ مشاركة في النشاطات سك أيمجأكف لمتسرب المدرسي .7

 .كالبيتية مع طبيعتيـ ككاقعيـنشطة الصفية يحتاجكف لمكائمة األ.8

 .ئخريف كاعتبار الحياة شي سييجابية مع اآلإلحياة كعدـ الرغبة في مشاركة ييـ نقص االىتماـ بادل .9

رابات عمى مظاىر ف تتركو االضطأطفاؿ ذكم االضطرابات السمككية كطبيعية ما يمكف كلخصكصية األ

 ىنا ضركرة التركيز عمى خصائصيـ ةفترل الباحث ، ديؿـ البكفي حياتيـ البيتية عند األي ، حياتيـ المختمفة

 .العامة

 :نتشرت في مجال المشكالت السموكيةالتصنيفات التي ا

 التصنيف حسب شدة االضطراب:  .1

 (2002)العزة،  إلى التالي بتصنيؼ المشكبلت السمككيةقاـ ككدم 

 سمككية كيمكف لممعمـ طفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات االضطرابات السمككية البسيطة: كتضـ اال

 .رشاديةدة مف خبلؿ البرامج اإلف يقدـ ليـ المساعأفي المدرسة 

 حتاجكف كي ، نفعاليةاالذيف يعانكف مف المشكبلت طفاؿ الكتضـ األ :االضطرابات السمككية المتكسطة

ـ المختصيخدمات فريؽ التق  .                                المختص لمساعدتيـ ختص في التربيةلى المعمـ الما  ك  ، ي

 :النفسي التربوي التصنيف .2

 :التالي كمف ىذه المجاالت ، مختمفة لمطفؿيعتمد ىذا التصنيؼ عمى كجكد مشاكؿ في مجاالت الحياة ال

 (2002، )العزة
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 خريففرادىا كاآلأسرة كالتفاعؿ مع األ. 

 ثكرات الغضب( الصراخ كغيرىاك  ، مشكبلت في االنفعاؿ )اليياج. 

  يؿ الدراسيالتشتت كتدني مستكل التحصمشكبلت في المدرسة مثؿ اليركب ك. 

 الصحبة السيئة. 

  الذات كالعدكاف منة مثؿ االكتئاب كالقمؽ كالسمكؾ كايذاءآمشكبلت تكيفية غير. 

 خكة بشكؿ متكرر كغير طبيعيمشكبلت الرفاؽ كاأل . 

 عدـ القدرة عمى تككيف صداقات. 

 درة عمى تعمـ ميارات حؿ المشكبلتعدـ الق. 

 .تدني مفيـك الذات 

 (. نسحابية )العزلة كاالنطكاءظيكر المشكبلت اال 

 مشكبلت عدكانية متكررة في سمككو ظيكر. 

 نانية كاالعتماد كالفكضكيةاأل. 

 عدـ تقبؿ التغيير كالتجديد. 

 كجكد صراعات كقمؽ . 

 :لمشكالت السموكيةاتصنيف 

كلى صغيرىـ يتمتع خبلؿ سنكات عمره األكـ يشعر الكالديف بالسعادة عندما يركف  :الزائدالنشاط  .1

لى إما تتحكؿ تمؾ النشاطات  كلكف في المدرسة غالبان ، عمى نحك منقطع النظيربالحركة كالنشاط كالحيكية 

في مرحمة عمرية ما  سكاء فما يككف مقبكالن  طفاؿ المدرسي عمى حدو داء األكأل كلممعمميفزعاج ليـ إسبب 

سباب التي حد األأ كىذا ىك الحاؿ في النشاط الزائد كالذم يعتبر في عالـ المدرسةخرل أيقبؿ في قد ال 

يمكف تيذيبيا في أحسف األحكاؿ لى الياكية كبالتالي فيي تشكؿ مشكمة سمككية إف تؤدم بالطفؿ أيمكف 
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ثاره عمى الطفؿ في آك التقميؿ مف أج مف الجيد كالكقت الكثير لخفضو يحتا سمككيان ك  أك االضطراب

االندفاعية الزائدة كفرط الحركة كفيو يفشؿ الطفؿ في ك االنتباه  مدل فضؿ الظركؼ حيث يتميز بنقصأ

في  خريف خصكصان مكضكع شككل مف اآل وير معيف لفترة مناسبة بدرجة تجعمتكجيو يقظتو نحك مث

فكاره أباه الستقباؿ المعمكمات كفيميا كتشتت الذم يستدعي درجة كافية مف االنتالمكاقؼ التعميمية 

نياء ميامو كال يتمتع بميارات االستماع الجيد كيجد صعكبة في التركيز في إبسيكلة كال يتمكف مف 

نجاز شراؼ مكثؼ إلإلى إمف نقص في مستكل الذكاء كىك بحاجة  يعاني ال أنوالنشاطات الذىنية مع 

ؿ التحرؾ ك يث المستمر مع زمبلئو في الفصؿ كيحالى أسمكب النداء العمني كالحدإاتو ككثير ما يمجأ كاجب

ك الخاص في المكاقؼ المختمفة كيقاطع اآلخريف كيقحـ نفسو أاـ العاـ باستمرار كيسيؿ إخبللو في النظ

 .(2004، الخطيبعياء )الحركة إال عندما يشعر باألكاليكؼ عف  في حياتيـ

التي تتميز بالبداية المبكرة كتتشابؾ بيف مفرط نو مجمكعة مف االضطرابات أكيعرؼ النشاط الزائد عمى 

 .(2003، عكاشةشديد كفقداف القدرة عمى االندماج )في النشاط كقميؿ التيذيب مع عدـ انتباه 

كيظير مف خبللو النشاط غير المبلئـ كغير المكجو ، ك المعقكؿأحركات جسمية تفكؽ الحد الطبيعي  كىك

ممنيجة كقد تككف الصدمات عمى الذم تتسـ فعاليتو بأنيا ىادفة ك بالمقارنة مع سمككيات الطفؿ النشط 

الدماغي كالخمؿ في كيرباء ك الكـر أكاالضطرابات في إفراز الغدد الكراثة يئية ك الرأس كالظركؼ الب

عدـ ك ، كعدـ االستقرار في المكاف، ىـ مظاىرىـ: زيادة الحركةأكمف  طفاؿاأل لظيكره عند سبابان أ، الدماغ

 .(1998، التدخؿ في اآلخريف )ثابتك ، تشتيت الذىفك ، التسارعك ، كالتمممؿ ، كاالستشارة الزائدة، التركيز

، مباشرك غير أمباشر ، ك ضمنيان أ صريحان ، ك ماديان أ ك بدنيان أ سمكؾ يصدره الفرد لفظيان ىك  :العدوان .2

نفسو صاحب ك نقص لمشخص أمادم الك أبدني المى ىذا السمكؾ إلحاؽ األذل يترتب ع، ك سمبيان أ ناشطان 

 (1999 ، )مختار:في التالي شكاؿ السمكؾ العدكانيأكتتمثؿ  السمكؾ أك لآلخريف 
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 .ك المعمكمات بميجة سمبيةأكاف يذكر الطفؿ الكقائع : السب كاالستيزاء -أ 

لمسخرية  خر كتجعمو مكضعان شتـ التي تنتقض مف قيمة الطرؼ اآلالعبارات كالطبلؽ إكىك : التحقير -ب 

 .كالضحؾ

 كالركض بالغرفة أك الخبط عمى األرض بقكة.: الحركاتفزاز بتاالس -ج 

 .لحاؽ األذل بوإل خركمياجمة شخص لآل: السمبية الجسدية -د 

 .ك تدمير أشياء  لآلخريف كتخريبياكى: التنفير -ق 

 .اف الفكرم مف شخص آخر دكف مناقشةذعراء كطمب اإلالتزمت باآل -ك 

نو أل ، لى السبلح الفعاؿإثـ يمجأ  ، كالبكاء لى نكبات الغضبإالطفؿ  أف يمجأمف المتكقع  :العناد .3

، ـث يبدأ الطفؿ في تعميـ سمككو )مختار ، ف التراجع سيككف شيمة ابكية كمييما أك أحداىماأيتكقع 

1999). 

تككف ضركرية لمتطكر الصحي  درجات العناد لمكالديف كتحقيؽ ذات الطفؿبيف بعض  ف التكازف ماأيبدك 

ىناؾ عدة  ، ناتبكالد كالم كقت في األأم سف كفي أف يظير في أطفاؿ يمكف ألكىك العناد في ا، لمطفؿ

 الكالديف كاضح في الثكرة كالعناد.مكاقؼ كالذم يككف فيو دكر 

ك القمؽ في نكع التربية أك التدليؿ أبالذنب  اآلباءعكر الكالديف كالتي تنشأ مف ش القيكد الشديدة مف

اىيـ صحيحة في المعاممة لى حرماف الطفؿ مف الغرض لكي يتعمـ مفإكاالنفتاح الشديد الذم يؤدم 

ػػكالمجتمع. ع ـ إلى أدـ الثبات كالذم يصؿ ػػػػ ف يكافأ الطفؿ لتصرؼ معيف كيعاقب لنفس التصرؼ في اليك

 .(1998، ثابت) التالي

الطفؿ  االنفعاؿ كالغضب ىك إخفاؽإلى التي تؤدم  سبابكمف األ ىك الثكرة ضد السمطة :الغضب .4

دكف سبب  كقد ينفجر الطفؿ غضبان ، نجازه كيحقؽ بو ذاتوإيرغب في ، عماؿيامو بعمؿ مف األقفي 
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 بدالن ، االىتماـسو مركز االنتباه كبؤرة لى جعؿ نفإ نو ييدؼأكف إذا ما دققنا في البحث كجدنا كل، كاضح

ف المظاىر لمتعبير عف لى كثير مإطفؿ كقد يمجأ ال .لمبيت المضاؼ جديدان ك الفرد أمف ذلؾ المكلكد 

 .(1999، )مختارالغضب منيا: 

 فاظ غير مسمكعة.ألب ةمالتمت .1

 االنزكاء. إلىالميؿ  .2

 قظة. يالجنكح عف المستحب ألحبلـ ال .3

 

 (1999، )مختار:تتمثؿ في التالي، طفاؿ بكجو عاـػأأساليب الغضب عند الك 

يجابية حيث يفرغ الطفؿ إاخ أك إتبلؼ األشياء كىي أساليب الصر كيتميز بالثكرة ك : يجابي: إاألول

 .عنيا بصكرة ظاىرة كيعبر ، ة الغضبالغاضب شحن

تعتمد  اساليب سمبية ألنيأك اإلضراب عف الطعاـ كىذه األ كاالنزكاء باالنسحابيتميز : سمبي: الثاني

فيكره الحياة  ،ف يبكح بياأبؿ تظؿ تؤرقو دكف ، يفرغ شحناتو االنفعالية الغاضب الفالطفؿ ، عمى الكبت

 .مراض النفسيةع فريسة لؤلكينسحب مف الكاقع فيق

 :العزلة االجتماعية .5

في التفاعؿ مع  يقضي الطفؿ كقتان  ىي شكؿ متطرؼ مف االضطرابات في العبلقة مع الرفاؽ فعندما ال

التفاعؿ كتعاني )االجتماعية( الصحية ك  ،يجابي كافيإكف النتيجة عدـ حصكلو عمى تفاعؿ اآلخريف تك

معظـ  كحيدان  كالعزلة تعني االنفصاؿ عف اآلخريف كبقاء الشخص منفردان ، مجمكعة كالشعكر كاالنتماءمع 
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كالمشكبلت االنفعالية  مـ كسكء التكيؼبالمشكبلت كصعكبات التع كاسعان  الكقت كالعزؿ مرتبط ارتباطان 

   (1998ثابت، )تطكر سمكؾ منحرؼ إلىمر الذم يؤدم كالسمككية. األ

 :نظرية المفسرة لممشكالت السموكيةاالتجاىات ال أبرز

ك ذلؾ أليذا  نظريان  ان طار إنطمؽ مف مجمكعة مف الفركض مككنة نيا تأف المتمعف في كافة العمكـ يرل إ

عممية كيضعيا في نسؽ عممي فكرم يفسر مجمكعة مف الفركض ال إطاركالنظرية عبارة عف ، العمـ

 التي خرجتك  ، ب البحث العممي الدقيقة المختمفةساليأتمؾ النظريات مف خبلؿ  إلىكيتـ التكصؿ ، مترابط

ىي نياية ف النظرية أ كال يعني ذلؾ، لى الفرضيات التي تبني عميياإمف خبلؿ نتائج التجارب الدقيقة 

حاث بى النظرية تبقى األلإكلكف حتى بعد التكصؿ ، لى النظريةإالعمـ ينتيي بمجرد الكصكؿ ك ، المطاؼ

 (1948، نيا تخضع لمبحث العممي المستمر )ىماـأكد مف صحة فرضيتيا أم أمستمرة لمت

 :: االتجاه التحميميالً أو 

 ، نسانيةاسية لمطبيعة اإلأسثبلث مسممات في سسيا فركيد أجكىر نظرية التحميؿ النفسي التي كيكمف 

 (1998، )الخطيب :كىـ التالي

في سمككو خبلؿ  ثيران أشدىا تأىـ سنكات حياتو ك أكلى مف حياة الفرد ىي مف الخمس سنكات األ أف .1

 .موعدعمره التالية في حالتي السكاء ك  سنكات

كتعرؼ ىذه الدفعات  ، سمككو العاـالتي يتحدد في ضكئيا الدفعات الغريزية الجنسية لمفرد ىي  أف .2

 .شباع مطالبو الجسديةإلى إتعني حاجة كؿ فرد  انيأالعزيزية ب

ف أككاف قد نما االعتقاد لدل فركيد ب ، كؾ الفرد تحكمو محددات ال شعكريةكبر مف سمالجانب األ أف .3

 :يتحدد بمجمكعتيف مف العكامؿ ىما نماإالسمكؾ الحالي لمفرد 
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  مسممة اسـ )الحتمية طمؽ فركيد عمى ىذه الأك ، المككنات الداخمية لبنائو النفسيالعبلقات بيف

 شباعإى إلف سمككو تحكمو كتكجيو الحاجة إحيث ، نساف عند فركيد ال يممؾ مصيره تمامان النفسية( فاإل

 .ساسيةالدكافع الغريزية البيكلكجية األ

 ات المرء الماضيةنما يخضع لخبر ا  ك ، ك اعتباطان أسمكؾ ال يحدث صدفة ال أف. 

تفسير االنحرافات السمككية مف ، كمبادئيا اصكليأالتحميؿ النفسي التي كضع فركيد  حاكلت النظريةك 

ف بعض إحيث  ، ياة في ظؿ مبادئ التحميؿ النفسيطفاؿ في الفترات المبكرة مف الحؿ خبرات األخبل

داء دكرىا في أىذه الخبرات المكبكتة تستمر في  فأال إقة غير السارة تكبت في البلشعكر رات السابالخب

ي االضطرابات كيفسر انصار التحميؿ النفس ، ى االنحرافات السمككيةإلكتؤدم بالتالي  ، تكجيو السمكؾ

 .(2000، طار)يحيىالسمككية في ىذا اإل

منشأ االضطراب السمككي يكمف داخؿ الفرد نتيجة الختبلؿ قياـ  لف فركيد ير أعمى يؤكد الخطيب ىذا ك 

 (207ص ،1998، )الخطيب: فرد بكظائؼ نفسية عبر مساريف ىماال

 (.كلى)الخمس سنكات األ كلىـ غير مبلئـ في مرحمة الطفكلة األكؿ: تعميالمسار األ 

 :(.عمىك)االنا( ك)االنا األتكازنة مف منظمات النفس )اليك( اختبلؿ الحكة الم المسار الثاني 

رية بعضيا التكجيات النظك  المعمميفتجاه عريض يضـ عدد مف التحميؿ اف التجاه ك أكمف الجدير ذكره 

سس عمـ النفس أ( الذم Jungمثؿ كارؿ يكنج )، يخرج عمى مؤسس النظرية كككف لو مدارس خاصة

بعض تبلميذ فركيد مثؿ كاريف  أفكما  ، سس عمـ النفس الفردمأ( الذم Adlerكالفريد ادلر ) ، التحميمي

كاريكسكف طكركا فركيدك ( Sulivan( كىارم ستاؿ سكليفاف )Frommeايرؾ فرـك )( ك Horneyىكرنام )

لفركيدم كيسمكف التحميميف ال يزالكف ينطكف تحت المكاء التحميمي اميف ك نفسيـ تحميأف اعتبركا أفي نظريتو ك 

 .(1990 ،ك الفركيديكف الجدد )كفافيأالجدد 
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 :: االتجاه السموكيثانياً 

كلكجي الركسي لمشرطية ( الفسيPavlovكتشاؼ ايفاف بتركشبافمكؼ )ابدأ ىذا االتجاه السمككي ب

 .سيس االتجاه السمككيأة لعدد كبير مف التجارب انتيت بتككاف ىذا االكتشاؼ بداي ، الكبلسيكية

في  يضان أليو الفضؿ إكالعالـ الذم يرجع  ، التحميميالمنافس الكحيد لبلتجاه كيمثؿ ىذا االتجاه السمككي 

 .(1990، بمكرة ىذا االتجاه ىك )جكف كاطسف( )كفافي

االىتماـ ك  ، ثير كاالستجابة كتعرؼ كذلؾ باسـ )نظرية التعمـ(ىذا كيطمؽ عمى النظرية السمككية اسـ الم

الكقت اىتماـ رئيسي في  في نفسكىذا ، ئيسي لمنظرية السمككية ىك السمكؾ: كيؼ يتعمـ ككيؼ يتغيرالر 

عمية ك تتضمف عممية تعمـ محك األرشاد التي عممية اإل التعمـ ىك محكر نظريات العمـ التي ك ، ادة تعمـا 

 .(1978، ر حكليا النظرية السمككية ) زىرافتدك 

يئة (ىك سمكؾ متعمـ يتعممو الفرد مف البطراب السمككي )المشكبلت السمككيةف االضأيرل ىذا االتجاه و

استجابات ؿ عميو مف مثيرات ك التي يعيش فييا حيث يعتبر ىذا االتجاه بأف االنساف ابف البيئة بما تشم

كتتشكؿ لدل الفرد حتى  النفسية البيكلكجية كغيرىامختمؼ مجاالت حياتو االجتماعية ك مختمفة ليا عبلقة ب

طيا نما يتعمميا مف محيإ كالشاذة عندما يتعمـ السمككيات الخاطئةالفرد ك ، مف كيانو النفسي ءتصبح جز 

كما يرل ىذا االتجاه ، ذجة كتشكيؿ كتسمسؿ السمككيات غير المناسبةالنماالجتماعي عف طريؽ التعزيز ك 

   (2002، ساليب تعديؿ السمكؾ)العزةأا مف ػػػيجابية كغيرىك النمذجة اإلأطفاء ك اإلأزؿ ػػػػػك العأف المحكر أب

السمككية ما ىي النحرافات اف االضطرابات النفسية ك أى تفسير مفاده إلكقد تكصؿ عمماء االتجاه السمككي 

كبالتالي ككف ارتباطات عف  ، رجة تكتره كمف شدة الدافعية لديونساف ليقمؿ مف دال عادات تعمميا اإلإ

كما كيرل  ، بشكؿ مرضيتباطات الشرطية حدثت بشكؿ خاطئ ك طريؽ المنعكساف الشرطية لكف تمؾ االر 
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ليست لمعمميات ركؼ البيئية ك ف السمكؾ المضطرب ىك نتاج كمحصمة لمظأصحاب االتجاه السمككي أ

ـ في عمـ النفس لذلؾ فيك ييتـ باأل النفسية الداخمية كما يرل ذلؾ االتجاه التحميمي عراض السمككية كالييت

لذلؾ ، كما يرل ذلؾ االتجاه التحميمي، غيرىاك أنسانية مف عقد عماؽ اإلك في األأبما فيو البلشعكر 

)القاسـ  لقكانيف محددة )قكانيف التعمـ كاالشراط( نو ظاىرة متعممة تكتسب كفقان أيعتبر ىذا االتجاه السمكؾ ب

 .(2000، كآخركف

عمى الخصائص  ك السمبيةأيجابية ثارىا اإلآكلكف البيئة تترؾ ، بعاد السمكؾ االنسانيأكتحدد الكراثة 

ك أعمـ سكاء كاف شاذا ف السمكؾ مف كجية نظر ىذا االتجاه ىك سمكؾ متأكبما  ، السمككية عند الفرد

 .السمكؾ محكـكك  ، ىذه تتحدل في ضكء خبرات الفرد كظركفو الحالية ف عممية التعمـأال إ ،سكيان 

 :: االتجاه الفسيولوجيثالثاً 

 إلىجع المرض النفسي ار لمفعالية الذىنية ك  مركزيان  الدماغ عضكان ف أكؿ مف اعتبر ألقد كاف )فيتاغكرث( 

االكتئاب.  أكالسكداء ة كاليكس ك مراض النفسيلؾ )ىيبك قراط( الذم صنؼ األتبعو في ذ ، مرض الدماغ

 .عمى المبلحظة السريرية اليكمية مدان تعالصكرة السريرية لكؿ مرض منيا م رسـكاليذياف ك 

مثاؿ )اسكميبيارس( أ ، العممي لييبك قراط أسكندرية عمى الخطكالركمانييف في اإل طباء اليكنانيكفسار األ

لمح )اريطاكيس( في أكميز الكىـ مف اليمكسة ك ، كؿ مف الحظ بيف المرض الحاد كالمزمفألذم يعتبر ا

ـ  ،ديةلمظكاىر النفسية العا لى فكرة اعتبار االضطربات العقمية امتدادان إكؿ نياية القرف الميبلدم األ كل

 عمميان  نو تبنى منيجان أك رسـ صكرتو السريرية غير أ( في عبلج المرض ـ-130200يساىـ )غالف 

كنفسية  ، سباب عضكية كالجركح كالتسمـ الكحكليألى إرجع المرض النفسي ألتشريح الجياز العصبي ك 

 .(2000، خركفآزمات االقتصادية )القاسـ ك كالخكؼ كالصدمات كاأل
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سباب العضكية لممرض النفسي كسرعاف لسريع في القرف الثامف عشر عف األا يالعمم لقد كشؼ التطكر

 ،كعبلجو المرض النفسيفي فيـ  عمميان  كجو النظر العضكية )الفسيكلكجية( التي تشكؿ تطكران  ما برزت

يد فكرة أكفي ت حاسمان  قد لعب دكران  (Krbelan) ف اميؿ كريببلف( أ38ص ، 1986( سعدأكيذكر 

رض ىمية مأم فيو الذ( ك 1963مراض النفسية كذلؾ في كتابو الذم نشره عاـ )سباب العضكية مف األاأل

نفسية اتخذتو التصنيفات لبلضطرابات ال صنيفان تككذلؾ لقد كضع ، الدماغ في تكليد المرض النفسي

ىناؾ ميؿ   ة كافنو خبلؿ العقكد القميمة الماضيألى إ( 1981ىذا كيشير كيرؾ )، ليا ساسان أالحديثة 

ك بيف أ ، سرتوألى التفاعؿ قائـ بيف إاالجتماعي تقكد  ف المشاكؿ السمككية في المحيطأشديد لبلعتقاد ب

خيرة بدأت العكامؿ كفي السنكات األ ، االجتماعية المكجكدة في المجتمع الطفؿ كرفاقو كجيرانو كالجكانب

 االنفعالية .ية ك امؿ مسببة لبلضطرابات السمكككعك  البيكلكجية تأخذ مكانان 

ف ىذا االستعداد أكمع ، طفاؿ يكلدكف كلدييـ االستعداد البيكلكجيف كؿ األأتقدكف بعض المختصيف يع فٌ أ

لى المشاكؿ إصابة باالضطراب أك لى اإلإنو قد يدفع الطفؿ أال إيككف سبب في اضطرابات السمكؾ  قد ال

ة الشديدة أكثر في االضطرابات السمككية كاالنفعاليسباب البيكلكجية كاضحة فاألدلة عمى األ ، السمككية

الجنسية  ف يأثر بالعكامؿأف السمكؾ يمكف ألى إ( 1982، يكارد ككرلنسكيكيضيؼ )ى الشديدة جدان ك 

ف ىناؾ عبلقة بيف جسـ الفرد كسمككو لذلؾ مف أك ، كثر مف عامؿ فيياأك أ ، البيككميائيةكالعصبية ك 

مكاف ما يككف باإل كنادران  نفعالينيا كراء االضطراب السمككي كاالأى العكامؿ البيكلكجية عمى إلينظر 

   (2000، )يحيى االنفعالي ة بيف العامؿ البيكلكجي المحدد كاالضطراب السمككي ك ظيار العبلقة السببيإ

عضاء في أكظائؼ ك ف االضطراب السمككي ىك نتاج كمحصمة لخمؿ في أاالتجاه البيكفسيكلكجي يرل ك 

زيادة في  كألنقص  قد يككف نتاجان  ، ينتج عنو اضطراب في السمكؾ لديو مر الذماأل، نسافسـ اإلج

الحركة الزائدة قد تككف نتاج زيادة مادة الثيرككيسيف ك  ، نسافك غيرىا في جسـ اإلأافرازات الغدد الصماء 
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ر كاضح في دك ليا ف الكراثة أكلكجيا التي ترل ببيىذا االتجاه مرتبط بعمـ الك في الدـ عمى سبيؿ المثاؿ 

في  ( تمعب دكران ف الكركسكمات كالجينات )المكرثاتأكيرل ىذا االتجاه ب، ظيكر االضطراب السمككي

ككذلؾ الحساسية  ، دكر في ذلؾليا ( عمميات النمك )التمثيؿ الغذائيأف كجكد االضطراب السمككي كما 

كسبلمة الحيكاف المنكم كالبكيضة كمشاكؿ  كسير عممية نمك الفرديزة جصباغ كنضج األدكية كااللؤل

دـ كجكد بيئة رحمية كع ، ك مرض الزىرمألمانية مراض كالحصبة األـ الحامؿ ألالرحـ كتعرض األي 

كنقص  التسمـ الكالدممشاكؿ الحمؿ كما قبمو كما بعده ك تعرض لمرض السكرم ك الك ، مناسبة لدييا

تناكليا لممكاد السامة كالرصاص كتناكليا لمحبكب الممنكعة كالتدخيف ك  ، الدةالك عممية  أثناءكسجيف األ

طمئناف عمى كعدـ مراجعتيا لمطبيب كالقياـ بالفحكص البلزمة لبل( Xألشعة )كالكالدة العسرة كتعرضيا 

عاقات لدل ىذا المكلكد إمستكيات معينة عف كجكد بلة ك ؤك سباب قد تككف مسأسبلمة المكلكد كميا 

سباب المؤدية حد األأيمكف اعتباره  ماديان ك  ف حرماف الطفؿ عاطفيان أكما ، سمككيةالعرضو لبلضطرابات كت

، ـ كاختبلؼ دميا عف دـ األـ )العزةلدل األي لى عكامؿ سكء التغذية إضافة لى االضطراب السمككي باإلإ

2002). 

 :: االتجاه البيئيرابعاأ 

تحدث مف العدـ أك مف الطفؿ  المشكبلت السمككية التي تحدث لمطفؿ ال أفيقـك ىذا االتجاه عمى مبدأ 

سبة لمبيئة المحيطة كبالن .ة التفاعؿ الذم يحدث بيف الطفؿ كالبيئة المحيطة بوبؿ ىي تحدث نتيج ، كحده

نما المقصكد ا  ك ، الجغرافي كال المحمى كال العالمي( أنو ال يقصد بالبيئة النطاؽ 1997)بالفرد يرل جبلؿ 

 .الكفاء إلىبيا ذلؾ النتاج الكمى لجميع المؤثرات التي تأثر في الفرد مف الحمؿ 

، السياسيةك  ، الفكريةك ، الجغرافيةك  ،بأنيا جميع المؤثرات االقتصادية ( فيعرؼ البيئة1996)أما الخكرم 

السمككي  حدكث االضطراب . كيقكؿ البيئيكف أفالفرد منذ بدأ حياتو كحتى مماتو ؤثر فيتالتي ، ....الخ

حدكث لسميمة ال تؤدم الى فالبيئة ا ،الفرد مد عمى نكع البيئة التي ينمك بيافراد يعتكاالنفعالي لدل األ
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النظريات النفسية  المختمفة كدراسة السمكؾ االنساني كتطبيقاتيا في ، االضطراب السمككي لدل الطفؿ

 .العالـالطبيعة ك نساف ك الفمسفة النظرية الفردية لئلساس أة عمى مبني تدريس الطفؿ المضطرب سمككيان 

يحتاج لنمط معيف مف البيئات بحيث يتجو كيميؿ لممارسة حياتو العامة بشكؿ  الطفؿ المضطرب سمككيان ك 

 .(Shea,1978)طبيعي 

بالتالي فإف فصؿ عف بيئتو ك فالفرد ال ين ، ط الفرد في البيئة في مفيـك كاحداالتجاه البيئي يميؿ لرب

يتـ التعامؿ مع المشاكؿ بشكؿ فردم ككنتيجة إذا كاف ىناؾ  الالفرد تصبح شائعة لدل المجتمع ك  مشاكؿ

 ، يقكؿ: لقد أساءت لي كالنظاـ البيئي يقدـ لنا نمكذجان  ، ثر بالبيئةأف الفرد سيتإف، لدل المجتمع اضطرابان 

شخص الذم لديو مشاكؿ ال"بأنو  كفميب المضطرب سمككيان  كيعرؼ ىارنجىذا ، سيئ لؾأنا سكؼ أك 

 .(2000، )يحيى المعمميف"شخاص اآلخريف مثؿ الرفاؽ أك اآلباء أك شديدة مع األ

البيئية ف العكامؿ أالبيئة في حياة الفرد كقالكا ىمية أير مف عمماء النفس كالتربية عمى لقد شدد عدد كب

 : التالي ىي ، ؤثر فيوت

جباؿ غير سمكؾ أبناء بناء الأسمكؾ  فمثبلن ، تشكيؿ السمكؾ في مان اى تمعب دكران العوامل الجغرافية:  .1

الطفؿ في  فنمك ، عند جميع األطفاؿ ف النضج كالنمك ليس كاحدان أالشكاطئ كما  بناءأالسيكؿ غير 

ذا كاف حيث أنو إ( 1996، راجح)المناطؽ الحارة غيره في المناطؽ الباردة كالمعتدلة كىذا ما يؤكد عميو

فإف مثؿ ىذا الفرد ، خطار الخارجية فقمـ الجباؿتحميو خكؼ الجماعة مف األرض أيعيش في  الطفؿ

لى إفالفرد سيخرج ، ىميا عمى الكدح كالعمؿ المتكاصؿأتجبر ، رض قاحمةأخر يعيش في آك  سينشأ مغايران 

فأنو  ا اآلخرأمجديدة ك ابش" التي تسكف في غينيا البركح المسالمة كالصداقة كما في قبائؿ " الحياة مبتسمان 

االسكيمك شبو جزيرة نانية كالشدة كما في قبائؿ كاأل كالمبادأةالعتماد عمى النفس ايتسـ بركح التحدم ك 

 .(1996، )خكرمغريف الند 
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فيي التي تبلزمو لفترة ، عمى الطفؿ مف أكثر العكامؿ تأثيران  األسريةتعتبر العكامؿ  :األسرية العوامل .2

كلغتيا ، سرة يتعمـ عادتياأنساف عندما ينشأ كيترعرع في كنؼ فاإل ، و كتؤثر في شخصيتوطكيمة مف حيات

و ساسي في صنع سمكؾ الطفؿ بصبغتكاأل ياألسرة ىي العامؿ األكلأف ( 2000جبؿ ) كقد اعتبر .كقيميا

في التكافؽ  بالغان  تأثيراسرة بالرعاية كالعناية تؤثر األ تتكاله فيو ىكلاالجتماعية ألف سنكات الطفؿ األ

سرة مف خبرات مؤلمة كالناجمة عف عدـ التكافؽ النفسي. ككؿ ما يكتسبو الطفؿ في ىذه األ أكالنفسي 

، اضطرابات في شخصيتو إلىتؤدم بو تبقى معو ىذه الخبرات حتى يكبر ك ساليب خاطئة في التنشئة أ

( فيرل أف في ىذه 1996) مما خكر أ .سكياءمف حالة األمما يككف عرضة لؤلمراض النفسية التي تبعده 

كما ىي  ، التي تدؿ عمى التسامح كالغضب ، رهكأفكا ، كمخاكفو ، رة يتعمـ الطفؿ الكثير مف عقائدهساأل

( 2000)يحيى  كمف ىنا يرل .بيا كتؤثر في مركزه االقتصادم كاالجتماعي فيتأثريتأثر بو المكاف الذم 

مرت عمييـ كقدمت ليـ مف خبلؿ  كالمعايير كالظركؼ التيراء ؾ األطفاؿ يعكس االتجاىات كاآلأف سمك 

كالضغكطات مف أجؿ الحصكؿ عمى سمككيات ، كالحرماف، فعكامؿ معينة مثؿ مشاكؿ الكالديف ، سرةاأل

كبلت يد ستساىـ في المشأكسرة كميا بالتىا مف المكاقؼ التي تحدث داخؿ األ...كغير ناضجة جدان 

كالبحكث أف األسرة التي تغرس في نفكس أطفاليا اتجاىات الحب  كدت الدراساتأكقد  اىذ .السمككية

كذلؾ عمى العكس ، سكياءان  شخاصأىي األسر التي تبني  ،كفي اآلخريفكالتقدير كاالحتراـ كالثقة بالنفس 

س فعدـ الثقة بالنلخكؼ ك الحقد كاة ك يطفاليا اتجاىات سمبية كالكراىمف األسر التي تغرس في نفكس أ

كالعصابييف  كسمككيان  المضطربيف اجتماعيان المنحرفة الجامحة ك فيي تبني الشخصيات ، كفي اآلخريف

 (.1986، كالذىنيف )حسيف

التربية كتعديؿ السمكؾ لعممية التي تقـك بعممية الصقؿ ك المدرسة ىي المؤسسة ا :ةيعوامل المدرسال .3

كفي المدرسة يتفاعؿ التمميذ . سرةكلى في األالتنشئة االجتماعية األعند الطفؿ  سكم الذم اكتسبوالغير 

شخصيتو في كافة  كتنمك ةكثقاف زمبلئو كيتأثر بالمنيج الدراسي في معناه الكاسع عممان ك  معمميومع 
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ـ ساليب دعـ القيثناء تربية التبلميذ كمف ىذه األأساليب نفسية عديدة أكما تستخدـ المدرسة ، جكانبيا

كتقـك بتكجيو األنشطة التربكية المختمفة بحيث تعمؿ ىذه األنشطة عمى  ، االجتماعية السائدة في المجتمع

في التخمص مف  عمى فطاـ الطفؿ انفعاليان  كالعمؿ أيضان  ، عميـ األساليب السمككية المرغكبةتشكيؿ كت

. (2000، )جبؿاألسرة كاستبدليا بنماذج صالحة مف السمكؾ السكم السمككيات التي اكتسبيا الطفؿ مف 

ذا لـ يتـ التعامؿ إيات خاطئة كمشكبلت سمككية كبيرة في بناء سمكك أساسيان  تعد المدرسة عامبلن  كأيضان 

ك يثير مشكبلت النشاط الزائد أفيمكف أف ينطكم الطفؿ عمى نفسو  مع الطفؿ باألسمكب المناسب كالجيد

 .يءك السمكؾ السأ

أال يظير كنعني بإساءة السمكؾ  السمكؾ ساءةإسباب كغايات الكلد مف أنساف في ف يفكر اإلأمف المفيد ك 

ألنو يشعر بصعكبات في حياتو كبمشاعر سمبية عف  كقد يسيء الكلد السمكؾ أحيانان  خريفؤلل احتراـ

ذا تذكرنا كـ يمر الكلد بأمكر عميو أف يتعمميا كيتكيؼ معيا في السنكات إمر نفسو, كيكضح ىذا األ

 (.2001، كلى مف حياتو )مبيضاأل

كالتكقعات غير ء الحسف الذم نرغبو كذلؾ عندما ننتبو لسمككو السي باالتجاه الطفؿسمكؾ  يفكيمكف تحس

طفاؿ في حاطة بمستكيات النمك لؤلإفيجب عمى الكبار أف يككنكا عمى  المبلئمة لمستكل نمك الطفؿ

كليذا  بعد.كىذا ما سنتطرؽ ليا فيما ،  ككؿ مرحمة مف مراحؿ النمك ليا خصائصيا كاحتياجاتيا الفصؿ

حباط أك الممؿ ثارة اإلإلى إيؤدم  مما أك القميؿ جدان  نو يتكقع فيـ الكثير جدان التصرؼ أل الطفؿفقد يسيء 

 :(1993،)عيسىة كما كضحيا كمف ىذه األسباب التالي لديو.

ف يككف ليا تأثير مؤكد عمى السمكؾ, فقدرات أقؿ مف أ: يمكف لصحة الطفؿ المشكالت الصحية .1

 التعامؿ مع سمككيـ عندما يشعركف بالمرض.الكبار في 
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لى إفالطفؿ الذم يأتي  ،بما يأكؿ أك بما ال يأكؿ ثر سمكؾ الطفؿأ: يمكف أف يتالتغذية السيئة .2

, ككذلؾ لمتييج كمتعبان  ف يككف قاببلن أكمف المحتمؿ  ،ثرأيككف سريع الت فطار مثبلن إبدكف  المدرسة جائعان 

 ء السمكؾ.يسي الذم ال يككف غذاؤه متكازنان 

فالطفؿ الذم لديو ضعؼ في النظر  ،ثر السمكؾ بمشاكؿ السمع كالبصرػأف يتأ: يمكف النقص الحسي .3

قد  ك غير راغب في بذؿ الجيد ككذلؾ الطفؿ الذم ال يسمع جيدأنو غير كاثؽ مف نفسو أقد يظير كك

 خريف.عمى اآل ك مشكشان أفي النشاط  ك مفرطان أك ال يركز انتباىو أنو كثير الصخب أيظير كك

بالعمؿ كالنشاط البناء  ف برنامج الركضة الجيد عادة ما يككف مفعمان إ: ثارةالحساسية المفرطة لل  .4

كلكف الضكضاء كمستكل النشاط كالحركة قد  ،ثارة مبلئمةإطفاؿ في بيئة ذات كيزدىر معظـ األ ،كالبيجة

 طفاؿ أكثر ما يستطيعكف تحممو.تككف لبعض األ

ف النظاـ الذم تعكد عميو قد تغير كال يفيـ ما : كقد يسيء الطفؿ السمكؾ ألالعائمي م التغييرأالضغط  .5

لى إك االنتقاؿ أك نزاع مستمر أك طبلؽ الكالديف أ كانفصاؿ عائميان  يحدث. كقد يعني ىذا التغير خبلفان 

 بيت جديد.

ك االصطفاؼ أ ف السعة في المكاف ميمة, فالدائرة الضيقة كقت قراءة القصصإ البيئة المادية: .6

نكاع أك ألى التدافع إف يؤدم أطفاؿ مزدحميف يمكف م كقت يككف فيو األأك ألبلنتظار لدخكؿ الحماـ 

 خرل مف السمكؾ العدكاني.أ

ف مثؿ ىذا السمكؾ كسيمة جيدة أطفاؿ يجدكف ف األ: يحدث العديد مف السمكؾ السيء ألاالىتمام .7

 .لمحصكؿ عمى االىتماـ مف الكبار

ـ أك  ،طفاؿساءة معاممة األإسرة عامؿ يساىـ في حجـ األ فأكلقد ظير  ف الكالديف غير القادريف عمى تنظي

ف ترتيب الطفؿ أكما الحظ عدد مف الباحثيف  ،كيجعميـ مسيئيف باقتدارطفاؿ ال يمكنيـ رعايتيـ عدد األ

 .(1995إسماعيؿ، سرة )في األ سرة يمعب دكران الميبلدم في األ
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 :الطفولة المبكرة نظريات

النظريات، ىذه سنستعرض في ىذه الدراسة بعض النظريات التي تحدثت عف الطفكلة المبكرة كثيرة كلكف 

ضات يصغيا صاحب النظرية كتككف ذات انيا )مجمكعة مف االفتر أالنظرية ب (2002كلقد عرؼ ممحـ )

يحكم مجمكعة مف  مترابطان  متناسقان  خر لتشكؿ جميعيا نظامان صمة بمكضكعيا، يرتبط كؿ فرض باآل

طار فكرم يفسر مجمكعة مف الحقائؽ العممية كيضعيا في إ)بأنيا  (2002القضايا(. كقد عرفيا تكفيؽ)

ال درجات نستريح لدييا حتى نتقدـ بالبحث،  كىناؾ نظريات إف النظريات ليست أنسؽ عممي مترابط ك 

حكاـ )مجمكعة مف األ (1998) د الرحمفعب ا، في حيف عرفي(صحابيا عمماء نفس كتربكيكفأمتعددة 

ك السيككلكجية كيككف قد ثبت أك الفركض العممية التي تتعمؽ بظاىرة ما مف الظكاىر الطبيعية أالعامة 

لى عرض بعض النظريات التي تحدثت عف الطفكلة إارتأت الباحثة  ، حيثصدقيا بالتجريب العممي

، عف مرحمة الطفكلة المبكرة)فركبؿ اككتبك ا فسانييف الذيف تحدثك ف العمماء التربكيكف كالنػػكاىتمت بنمكىا، كم

 كسيرز(.، كادالر،  كبياجيو، كاريكسكف، كفركيد، لغزالياك 

 فروبل:

طفاؿ مر )المدرسة القائمة عمى غرائز األكؿ األأطفاؿ، كقد سماىا ارتبط اسـ فركبؿ باسـ رياض األ

عمى عند طفاؿ كاليدؼ األالنياية عمى تسميتيا رياض األثـ استقر في  الفعالة()كمدرسة التربية النفسية(

ف ػػػأفركبؿ ىك تحقيؽ النمك الشامؿ الكامؿ المترابط الذم يشمؿ نمك الجسـ كالعقؿ كالركح فيك يؤمف ب

 (.1997نساف ككؿ كتعمؿ عمى تنمية كافة جكانب شخصيتو )الحضرم، لى اإلإف تتكجو أالتربية يجب 

رائو كاف يرفض الفكرة التي آـ، كمف 1884طفاؿ كذلؾ في عاـ رياض األ سسأكؿ مف أ يعتبر )فركبؿ(

لى الرعاية إنيـ في حاجة أنيـ بالغكف ليعاممكا كما يعامؿ الكبار، كلذا فيك يعتقد أطفاؿ عمى لى األإتنظر 

ف أسبلمي مف قبؿ مف كالفكر اإل ليو )بستالكزم(إلى التعميـ كيؤكد فركبؿ ما ذىب إضافة كالحماية باإل
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سمى لمتربية في ف اليدؼ األألى التربية كفؽ الفطرة التي خمقيا عميو خالقو كيرل إالطفؿ مخمكؽ يحتاج 

ف يحيا الطفؿ في ألى إكقد دعا فركبؿ  الفرصة لمطفؿ لينمك نمك طبيعيان  إتاحةطفاؿ ىك مرحمة رياض األ

لمطفؿ ليتفاعؿ معيا بحكاسو،  (نشطة التي أعدىا)فركبؿكمف األ ف يؤثر فييا.أبيئة تؤثر فيو كيرغب ىك 

ػػػلى ضإشار أغاني المصاحبة لمعب، ك ة كاألػػػػشغاؿ الفنيالنشاط اليدكم كالمعب كاأل ف يتضمف بعض أركرة ػ

 (2004كالمجادم،  داـ الحكاس )فرماكمػػػػػالمعب كالمكاد التي تساعد عمى النمك باستخ

ىـ مرحمة في تشكيؿ شخصيتو فيما بعد، لذلؾ أنساف ىي كلى مف حياة اإلالسنكات األ أف كيقكؿ فركبؿ

ف حسنت التنشئة إنساف الجسمية كالنفسية كالعقمية كاالجتماعية فيي فترة نمك كتعمـ كبناء حقيقي لذات اإل

ف ساءت كسارت في اتجاه سمبي، فالعكس ا  يجابي انتجت شخصية سكية، ك فييا كسارت في اتجاىيا اإل

 (.2002ممحـ، (صحيح 

لى النفس االنسانية كعمى فيمو لطبيعة الطفؿ إرائو التربكية عمى نظرتو آبنى الغزالي  زالي:حامد الغ أبو

ف نفسو في بداية حياتو مادة خاـ، كميكلو كقدراتو كيرل التبكير في تعكيد الطفؿ الصفات الحميدة،  أل

قش كصكرة، كىك مانة عند كالديو كقمبو الطاىر جكىرة نفسية خالية مف كؿ نأكفي ىذا يقكؿ )كالصبي 

لمخير كالشر مما يمقي  كالطفؿ بيذا يككف قاببلن  ليو(إلى كؿ ما يحاؿ إقابؿ لكؿ ما ينقش عميو كمائؿ 

لى طبيعة الطفؿ، كيرل إمف ىذه النظرة  كانطبلقان . كبيرة عمى عاتؽ كؿ مف يتصدل لتربيتو ةمسؤكلي

خبلؽ كيحفظو كييدبو كيعممو محاسف األف ييذبو أ، باآلثاـف يصكف الطفؿ عمى أعمى المربي  أفالغزالي 

ذا كبر، إسباب الرفاىية فيضيع عمره في طمبيا أك  ليو الزينةإمف قرناء السكء كال يعكده التنعيـ،  كال يحبب 

ف اعتداؿ مزاج البدف عندما ػف صحة النفس تتحقؽ مأة ميمة كىي ػػػػػلى قضية نفسيإكيشير الغزالي 

ـ )الغزالي،   .ت(. ديتكامؿ الجس
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كظائؼ تربكية عمى درجة  ة التركيح عف طريؽ المعب الذم لوي ػػػىميألى إكالد يشير الغزالي كفي تربية األ

ف أ(، ك 1998ىمية منيا يركض جسـ الصغير كيقكيو، كيدخؿ السركر عمى قمبو )مدككر، كبيرة مف األ

ف أكينغص عميو العيش، ك ، يميت قمبو كيبطؿ ذكائو لى التعمـ دائمان إف المعب كارىاقو ممنع الصبي 

ف أمرنا أنبياء أليو ما ال يبمغو عقمو حيث قاؿ: )نحف معاشر إيقتصر بالمتعمـ عمى قدر فيمو فبل يمقي 

طفاؿ،  راء الغزالي في تربية األآكمف  .ت(.د ينزؿ الناس منازليـ كنكمميـ عمى قدر عقكليـ()الغزالي،

ىمية المدح كتعزيز لمطفؿ عمى خمقو أالبذؿ كالعطاء،  ك  عمى ، فالتعكيد بالتاليتعكيد الطفؿ عمى الخشكنة

 (.2003ماـ الناس )الفندم، أكفعمو الحسف 

رساء إعمى الدكر الياـ لسنكات الطفكلة المبكرة في في نظرية التحميؿ النفسي لو يؤكد فركيد  فرويد:

في نياية السنة  كماؿ الشخصية يتـإكبر في ف القدر األأساسية لبناء الشخصية كيرل الخصائص األ

ساسي كقد تكصؿ فركيد ليذا الخامسة كما يمي ذلؾ مف نمكه، فسيستند في معظمو عمى صياغة البناء األ

مراض تعكد ف االضطرابات النفسية كاألأاالستنتاج  مف خبلؿ خبرتو مع المرضى النفسييف حيث الحظ 

لى االنحراؼ إىـ ما يؤدم أ( ك Hall and lindzey, 1978كلى مف حياة الفرد )لى سنكات األإجذكرىا 

 (.2002ثر بطفكلتو )السبيعي، أنساف يتف سمكؾ اإلأىك الكبت ك 

نساف، عف مراحؿ عديدة يمر بيا اإلفي النظرية النفسية االجتماعية لو لقد تحدث اريكسكف  اريكسون:

،  أسحساس بالياإل حساس بالتكامؿ مقابؿحساس بالثقة مقابؿ عدـ الثقة كتنتيي بمرحمة اإلبمرحمة اإل أتبد

حساس بالذنب، كىي المرحمة الثالثة مف حساس بالمبادرة مقابؿ اإلتي مرحمة الطفكلة المبكرة، مرحمة اإلأكت

لى سمكؾ إف سمكؾ الطفؿ يتحكؿ مف سمكؾ عشكائي أريكسكف )بالمبادرة( االمراحؿ التي حددىا، كيعني 

 (. 2001لتحمؿ مياـ جديدة )مرىج،  ىادؼ، حيث يبدك متحمسان 
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كتتسع التفاعبلت االجتماعية لمطفؿ كتزداد قدرتو في مكاجية التحديات االجتماعية المتزايدة كيزداد شعكر 

شخاص ثير عمى األألية االجتماعية المتبلكو قدرات لغكية كعقمية كحركية تساعده في التك الطفؿ بالمسؤ 

كيتشكؿ لديو أ لمصكاب كالخط سان الضمير بالنمك كيصبح حسا أكفي ىذه المرحمة يبد لحكادث مف حكلو.

ساليب العقاب كالتشدد في التزاـ المعايير أذا استخدمت إنو شخص سيء خاصة أالشعكر بالذنب كب

 (. 1992)جامعة القدس المفتكحة،  األخبلقية

غمب يحاكلكف القياـ كبر في استكشاؼ بيئتيـ كفي األأطفاؿ يكسبكف حرية ف األإخبلؿ ىذه الفترة ف

 (. 1999كرىـ)عدس، أمكلياء أيرضى عنيا بميمات ال 

كالمؤثرة في عمـ ، في التطكر العقمي مف النظريات المشيكرة المعرفية لباجيو ةػػػػتعتبر النظري :وبياجي

اؿ ككيفية ػػػػطفف حياتو في مبلحظة الطرؽ التي يفكر بيا األػػفترة كبيرة م (بياجيو)مضى أالنفس، كقد 

المختمفة )جامعة القدس المفتكحة،  باالستجاباتدت بيـ لمقياـ أسباب التي تناكليـ كحميـ لممشكبلت كاأل

1992.) 

 االنتقاؿطفاؿ يختمفكف في سرعة األ أفساسية،  كيعتقد أمراحؿ  إلى أربعي مقسـ بياجيو مراحؿ النمك العق

تمت منذ بداية  خرل في نمكىـ العقمي، كحدد المرحمة الثانية مف مراحؿ النمك العقمي التيألى إمف مرحمة 

ىـ خصائص ىذه أنياية السنة السادسة كسماىا مرحمة ما قبؿ العمميات، كمف  ىالسنة الثالثة كحت

ك التفريؽ بيف الكاقع أعمى التميز  نيا حالة ذىنية تمتاز بعدـ القدرةأالمرحمة التمركز حكؿ الذات كتعرؼ ب

يدرؾ  أفالمرحمة اناني،  بؿ المقصكد فقط  ف الطفؿ في ىذهأكالخياؿ كبيف الذات كالمكضكع كليعني ىذا 

ف يضع نفسو مكضكع أ(، فالطفؿ ىنا ال يستطيع 2004كالماجدم،  العالـ مف خبلؿ منظكره )فرماكم

استخداـ المغة كعدـ قدرة الطفؿ عمى تقديـ  اتساعمف الخصائص  يضان أك ، االخريف لفيـ كجية نظرىـ

 م.أك ر أثبات فكرة دلة إلالبراىيف كاأل
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طفاؿ المرحمة دكف أطفاؿ كخاصة ف تتبع مع األأالطريقة المثمى التي يجب  أف دلرأيرل  الفرد ادلر:

ف احترامنا لمطفؿ ليس ا  ك تفريط،  ك أفراط إكتقدير لطفكلتيـ دكف  بإعزازفيميـ كنعامميـ نف أالسادسة ىي 

كم عميو كجكده في المستقبؿ مكانات التي ينطنما ىك احتراـ لمقدرات كاإلا  مثؿ احتراـ الجندم لمضابط ك 

 ماؿ التي تعقد عميو.كاآل

نو إدلر شديد لشعكر بذاتو، كما لـ يتكفر لو االىتماـ كالتقدير عف طريؽ طبيعي،  فاف الطفؿ في نظر إ

ما ألى التفكؽ، إشبع سيؤدم بالطفؿ أذا تـ ك إف يفرض نفسو بطريؽ منحرؼ تعكيضي،  كالتعكيض أالبد 

ذا لـ يشبع النقص فبل يحمد صاحبو، بؿ تراه يعكض عف نقصو بطريؽ شاذة ممتكية،  كالقصكل إ

خكتو عامؿ إف ترتيب الطفؿ بيف أ (، كيرل ادلر2002كالتسمط كالتحكـ عف ضعفاء البنية )السبيعي، 

ف أنو بالطبع ليس بالعامؿ الكحيد في ذلؾ،  يرل أميـ يتدخؿ في تكجيو كتككيف شخصية الطفؿ كلك 

 أـخير األ أـالمتكسط  أـكسط األ أـكؿ سرة، ىؿ ىك األشخصية كؿ طفؿ تختمؼ حسب ترتيبو باأل

 لى الخبرات المتميزة التي يمر بيا كؿ طفؿ بكصفو عضكان إالكحيد. كقد رجح ادلر ىذا االختبلؼ 

 (.1990حمد، أرة)ػػػػػػػػػػػػػسباأل

بكيو أالعبلقات بيف الطفؿ ك  ضركرةاقتنع بك بالنمك الجسمي كالتعمـ االجتماعي سيرز اىتـ  روبرت سيرز:

 أففي الطفكلة المبكرة كركز عمى المظاىر السمككية الكاضحة في النمك كالتي يمكف قياسيا.كىك يرل 

لى النمك باعتباره إالشخصية يمكف قياسيا مف خبلؿ السمكؾ كمف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي، كىك ينظر 

لى االكتسابات السابقة،  فكؿ لحظة مف حياة إحداث تضاؼ و سمسمة متصمة مف األأنك أمية مستمرة عم

ثير عمى سمككو الحاضر كعمى قدراتو عمى الفعؿ في أبكالديو ليا بعض الت الطفؿ التي يقضييا متصبلن 

لتي يتبعانيا ىي ثير الكالديف عمى نمك شخصية الطفؿ،  فطريقة التربية اأالمستقبؿ. كشدد سيرز عمى ت

 (.2002التي تحدد طبيعة نمك الطفؿ )ممحـ، 
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 الدراسات السابقة

نبية ذات الصمة بمكضكع الدراسة كمتغيراتيا مف خبلؿ جمجمكعة مف الدراسات العربية كاأل يأتيفيما 

 ، دب التربكم كالدراسات السابقةذ مف خبلؿ مراجعة األإ، دب التربكم الخاص بالدراسةمراجعة األ

كما تـ ، جريت الدراسة عميياأكالفئة التي  مدراسةلداة المناسبة الباحثة منو في اختيار األاستفادت 

لسمككية الدراسة المشكبلت ا لذلؾ تناكؿ مكضكع ىذه، حصائي المناسباختيار التحميؿ اإلاالستفادة في 

 . مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿلمرحمة 

 :الدراسات العربيةأواًل: 

كصؼ كتفسير العبلقة بيف الكفاءة االجتماعية كالمشكبلت  إلىالبحث  ىدؼ (2014، :)شعباندراسة

في  رياض األطفاؿكالتعرؼ عمى الفركؽ بيف أطفاؿ ، رياض األطفاؿالسمككية لدل عينة مف أطفاؿ 

االعتماد عمى  كتـ ،المشكبلت السمككية كفقان لمتغيرم النكع كالسف كالتفاعؿ بينيماالكفاءة االجتماعية ك 

الركضة التابعة لجمعية تككف مجتمع البحث مف جميع أطفاؿ ك ، في الدراسة التحميمي المنيج الكصفي

كالبالغ عددىـ  كدكرنس(، كميت غمر، كشربيف، أنصار السنة المحمدية بمصر في مراكز )المنصكرة

الكفاءة االجتماعية  مقياساستخدـ في البحث ك ، تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية طفبلن كطفمة (180)

في اختبار الفرضيات تحميؿ التبايف  كاستخدـ، كمقياس المشكبلت السمككية كىما مف إعداد الباحث

النتائج  كأشارت ، األحادم في اتجاه كاحد كتحميؿ التبايف األحادم ثنائي االتجاه كتحميؿ االنحدار البسيط

يؤثر سمبان في معدؿ المشكبلت السمككية  األطفاؿ رياضأف مستكل الكفاءة االجتماعية لدل طفؿ إلى 

 رياض األطفاؿكالمشكبلت السمككية ، تتأثر بعاممي النكع كالسف رياض األطفاؿكالكفاءة االجتماعية ، لديو

مف زيادة معدالت  رياض األطفاؿكيمكف التنبؤ بانخفاض المشكبلت السمككية  ،تتأثر بعاممي النكع كالسف

 الكفاءة االجتماعية.
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معرفة التفاعؿ االجتماعي ألطفاؿ الرياض مف أبناء  إلىالبحث  ىدؼ (2012، كريمزاوي و عال):دراسة

طفاؿ تككف مجتمع البحث مف جميع أ ،ككما تراىا معممة الركضة األميات العامبلت كغير العامبلت

اختار الباحثاف ، التحميمي العتماد المنيج الكصفي ران طفبلن كطفمة كنظ (5,030الرياض كالبالغ عددىـ )

طفبلن كطفمة مقسمة إلى مجمكعتيف أحداىما مف أبناء األميات العامبلت ( 60)عينة عشكائية مككنة مف 

فراد العينة في المتغيرات ذات أقاـ الباحثاف بالمكافأة بيف ، ل مف أبناء األميات غير العامبلتكاألخر 

سابقة مثؿ ترتيب الطفؿ في كالدراسات ال، متماعي كما كردت في اإلطار النظر العبلقة بالتفاعؿ االج

( كالخاص بقياس 2004، مراد)استخدـ في البحث مقياسك ، كاألـكالتحصيؿ الدراسي لؤلب ، األسرة

ف استخدـ في مدينة المكصؿ كنظران إلى تشابو البيئة أجتماعي ألطفاؿ الرياض كالذم سبؽ التفاعؿ اال

كلمتأكد مف صدؽ األداة أعيد استخرج الصدؽ الظاىرم لو ، يماد لجأ إليو الباحثاف في دراستالعراقية فق

، ي كالتربكم كعمـ النفس االجتماعيأساتذة متخصصيف في اإلرشاد النفس( 4)مف خبلؿ عرضو عمى 

إلعادة استخراج الثبات إذ طبؽ االختبار عمى عينة مف test retest- كاستخدمت طريقة إعادة االختبار

ختبار بعد مركر أسبكعيف عمى التطبيؽ طفبلن كطفمة كبعد إعادة تطبيؽ اإل( 60أطفاؿ الرياض قكاميا )

كلمتحقؽ مف اليدؼ األكؿ ة. درجة ثبات عالي( كىي 0.89)عمى معامؿ ثبات قدره  تـ الحصكؿاألكؿ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة معنكية في مستكل التفاعؿ االجتماعي تعزل "أنو لمبحث كالذم يشير إلى 

لعينتيف مستقمتيف إذ تشير النتائج إلى عدـ  t.testغير عاممة( استخدـ اختبار، )عاممة األـ لمتغير عمؿ

امبلت في مستكل التفاعؿ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف أبناء األميات العامبلت كغير الع

عؿ كتشير نتائج اليدؼ الثاني لمبحث إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة معنكية في التفا، ياالجتماع

إناث( كعمى ، مبلت تعزل إلى متغير النكع )ذككراالجتماعي لؤلطفاؿ أبناء األميات العامبلت كغير العا

كصى الباحثاف بػضركرة تعزيز ركح الصداقة بيف األطفاؿ كذلؾ ألنو ال يكجد شيء أكفؽ نتائج البحث 

كضركرة تكعية األميات ، كثر مف أف يككف لدييـ أصدقاء كثرينمي التفاعؿ االجتماعي بيف األطفاؿ أ
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العامبلت كغير العامبلت بأساليب التنشئة االجتماعية السميمة لمساعدتيف عمىتكجيو أبنائيف الكجية 

جراء المزيد مف الدراسات ، كط التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريفالصحيحة في التعامؿ في شر  عمى كا 

( عمى ميارات التفاعؿ طفؿ في األسرةترتيب الك  ، فقداف احد الكالديفك  ، متغيرات أخرل )االنطكاء

 . االجتماعي

ية ىـ مظاىر المشاكؿ السمككأؼ عمى التعر  إلى ىدفت الدراسة (2008، الصباح وزعول:)دراسة

 كتحديد الفركؽ في المشاكؿ السمككية لدل التبلميذ تبعان ، مياتشرة بيف التبلميذ مف كجية نظر األالمنت

 ، التحميمي كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، لؤلـكالمستكل التعميمي ، كالجنس، كمكاف السكف، لمعمر

ـ ت، ة بيت لحـسر المعتقميف في محافظأميات تبلميذ أمف  أـ( 201تككنت عينة الدراسة مف )ك 

عف طريؽ حساب المتكسطات حصائيان إكتمت معالجة البيانات  ،بطريقة العينة الطبقية العشكائيةاختيارىف 

، (One-WayAnovaكتحميؿ التبايف االحادم )، t.testكاختبار، كاالنحرافات المعيارية، الحسابية

ـ إاستخداـ استبانة خاصة مف  كتـ، كمعامؿ االرتباط بيرسكف، (Tukeyكاختبار تككي ) عداد الباحث كت

المعتقميف سر أجة المشاكؿ السمككية لدل تبلميذ ف در أظيرت النتائج أك ، كد مف صدقيا كثباتياأالت

حيث بمغت قيمة المتكسط  ، ميات كانت متكسطةي محافظة بيت لحـ مف كجية نظر األالفمسطينييف ف

لسمككية تمثمت في ف مظاىر المشاكؿ اأك  ،(3.35الدراسة )اة أدفراد العينة عمى أداء الحسابي أل

كد فركؽ في درجة عف كجكما كشفت الدراسة  ، أقميابينما كاف السمكؾ العدكاني ، اضطرابات الخكؼ

ػػػػػف )لعمر الطفؿ ككانت لصالح التبلميذ ذكم  االضطرابات السمككية تبعان  عمى ( سنة 12-9األعمار مػ

ابات السمككية تعزل لمتغير حصائية في االضطر إفركؽ ذات داللة كلـ تكف ىناؾ  ، الدرجة السمككية

 .ـكمستكل تعميـ األ، سرةكمستكل دخؿ األ، كمكاف السكف، الجنس
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درجة شيكع المشكبلت  عمىالتعرؼ  الدراسة إلىىدفت  (2006، موسى وحامدالعبابدة و : )دراسة

عبلقتيا ك قصى حـ في ظؿ انتفاضة األالسمككية لدل طمبة المرحمة االساسية العميا مف محافظة بيت ل

 طالبان ( 250كتككنت عينة الدراسة مف )، التحميمي كـت استخداـ المنيج الكصفي، ببعض المتغيرات

كقد تكصمت الدراسة ، عداد الباحثيفإكطبؽ عمييـ استبانة مف  ،ساسية العمياكطالبة مف طمبة المرحمة األ

الطمبة كدرجتيا  ف درجة شيكع المشكبلت السمككية كانت مرتفعة لدلأىميا: أنتائج عديدة مف  إلى

لمتغير الجنس  ذات داللة احصائية في درجة شيكع المشكبلت السمككية تبعان  ف ىناؾ فركقان أك ، متباينة

 ساسي في حيف لـ يكف ىناؾ فركؽ تبعان ب لصالح ذكم التعميـ األكالمستكل التعميمي لؤل ،لصالح الذككر

 .ـك المستكل التعميمي لؤلي ألمتدريب الكالدم 

كؿ مف فقرات  إلىىمية النسبية التعرؼ عمى األ إلىىدفت الدراسة  (2005، بو مصطفى:)أدراسة

 ، ة كما يراىا المعممكف كالمعمماتالمشكبلت السمككية الشائعة كمجاالتيا لدل تبلميذ مكضع الدراس

ع الدراسة ك كالتعرؼ عمى كؿ الفركؽ المعنكية في مجاالت المشكبلت السمككية الشائعة لدل تبلميذ مكض

كالتعرؼ عمى الفركؽ المعنكية في مجاالت المشكبلت  ،نثى(أ، ذكرعزل لمتغير النكع االجتماعي )ت

ت كما يراىا المعممكف كالمعممات ميات العامبلت كغير العامبلكية الشائعة لدل كؿ مف تبلميذ األي السمك 

( 106كتككنت عينة الدراسة مف)، التحميمي كتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي، ك الصفكؼ الدراسية(مرب)

، ميات العامبلت( مف تبلميذ األي 36العامبلت منيـ )ميات العامبلت كغير كطفمة مف تبلميذ األي  طفبلن 

 شيكعان األكثر كاستخدـ الباحث استبانة المشكبلت السمككية  ،ميات غير العامبلت( مف تبلميذ األي 124ك)

كثر أف أالدراسة  ظيرتكأ ، عداد الباحثإكغير العامبلت ككانت مف  ميات العامبلتلدل تبلميذ األي 

يقمؽ ، يجرم داخؿ المدرسة)كىي عمى التكالي: ، لدل تبلميذ مكضكع الدراسة المشكبلت السمككية شيكعان 

بيف الجنسيف في مجاالت  تكجد فركؽ دالة احصائيان أنو ظيرت الدراسة أكذلؾ (شاط الزائدالن، راحة زمبلئو

تكجد  أنوكضحت الدراسة أك ، كالمعممات لصالح الذككرلمعممكف المشكبلت السمككية الشائعة كما يراىا ا
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ميات العامبلت كغير العامبلت السمككية الشائعة لدل تبلميذ األي  فركؽ معنكية في مجاالت المشكبلت

 .ميات غير العامبلتعممكف كالمعممات لصالح تبلميذ األي كما يراىا الم

المشكبلت السمككية الشائعة  التعرؼ عمى نكعية إلىىدفت الدراسة (2004، وآخرون الزىراني: )دراسة

كتـ استخداـ المنيج  ،ئية مف كجية نظر مديرم المدارس كالمعمميف كالمرشديفبتداطفاؿ المرحمة اإلألدل 

، ( معمـ صؼ45)، ( مدير مدرسة45منيـ )، ( معممان 135)كبمغت عينة الدراسة ، التحميمي الكصفي

كعدـ استقرار التمميذ في مكانو ، النشاط الحركي الزائد أفظيرت نتائج الدراسة أمرشد طبلبي. ك (45)ك

 .ع الدراسةك طفاؿ مكضألدل  كثر المشكبلت تكراران أ

الرفض الكالدم دراؾ القبكؿ/إالتعرؼ عمى طبيعة عبلقة  إلىىدفت الدراسة  (2004، در: )بـــدراسة

كقد ، ت كالسمكؾ العدكاني لدل التبلميذبيف مفيـك الذالى فحص العبلقة إ يضان أكىدفت ، دكانيبالسمكؾ الع

التي  ككانت العينة، التحميمي كتـ استخداـ المنيج الكصفي، ستعراض الدراسات كالبحكث السابقةتـ ا

كمقياس ككنرز لتقدير سمكؾ الطفؿ ، كمقياس مفيـك الذات، طبقت عمييف استمارة القبكؿ/الرفض الكالدم

 ، حصائيةساليب اإلاستخدمت الباحثة األك ، االبتدائيةتمميذات المرحمة ة مف ( طفم174مككنة مف)

معامؿ االرتباط بيرسكف كاختبار)ت( لمفركؽ بيف ك ، المعيارية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات

دراؾ التبلميذ)البنات( إباطية مكجبة بيف : تكجد عبلقة ارتسفرت الدراسة عف النتائج التاليةأك  ، المتكسطات

ة بيف مفيـك بكتكجد عبلقة ارتباطية سال، دييفـ كالسمكؾ العدكاني لب كاأللمرفض الكالدم مف قبؿ األ

 كتكجد فركؽ دالة في مستكل، االبتدائيةالتبلميذ )البنات( في المرحمة الذات كالسمكؾ العدكاني لدل 

 .ميذ )البنات( كبار السفلسف ككبار السف لصالح التبل( صغار االسمكؾ العدكاني بيف التبلميذ )البنات

ىدفت الدراسة إلى معرفة المشكبلت السمككية المكجكدة لدل عينة مف األطفاؿ  (2003، الحربي:)دراسة

كتـ استخداـ المنيج  ، الممتحقيف برياض األطفاؿ في مدينة مكة المكرمة بالمممكة العربية السعكدية
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 طفاؿ فيطفاؿ الممتحقيف برياض األميات األأي مف  أـي( 243عينة الدراسة ) شممتك ، التحميمي الكصفي

ىك )حددم مشكمة طفمؾ  . كاستخدمت في الدراسة مقياسان مدينة مكة المكرمة كبعض القرل التابعة ليا

حصائي سمكب اإلما األأ، الباحثة إعدادكاستمارة الحالة االجتماعية مف ، (عداد )محمد عكدةمف إ( بنفسؾ

حادم االتجاه كالنسب المئكية كاختبار أطات الحسابية كتحميؿ التبايف تكسالمستخدـ في الدراسة ىك الم

(T-Test) ، كثر شيكعان جيؿ األأظيرت مشكمة عدـ القدرة عمى الت :د خرجت الدراسة بالنتائج التاليةكق 

لية الزائدة ثـ تمتيا مشكمة االنفعا ، طفاؿ القرية% أل64.5دينة كطفاؿ الم% أل67.87حيث كانت نسبتيا 

يجابية المتبعة ليب اإلسامف األ ظيرت الدراسة عددان أكقد ، % في القرية 44.75% في المدينة ك46.25

شباع الطفؿ بالحب إ، التفاىـ، )التعزيز:طفاليف مثؿأت لمكاجية المشكبلت السمككية مع ميامف قبؿ األي 

 . (خريفطفاؿ باآلكمقارنة األ ، السمبية مثؿ )تخكيؼ الطفؿ كضربو ساليبكاأل، (حنافالك 

رؼ عمى المشكبلت السمككية التعإلى ىدفت الدراسة  (2002، وابوزيادة وزاملسعادة : )دراسة

قصى كما يراىا المعممكف كعبلقتيا ببعض ساسية الدنيا خبلؿ انتفاضة األفي المرحمة األ فالفمسطينيي

مكاف المدرسة مف ك ، كمكقع المدرسة، التعميميكالمستكل ، التعميمية المؤسسةكنكع ، المتغيرات )الجنس

لقياس استبانة  كتمثمت أداة الدراسة في، التحميمي كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، (فاضةاالنت أحداث

صمي في مدرية التربية كمعممة مف المجتمع األ ( معممان 276كتككنت العينة مف ) ،المشكبلت السمككية

ظيرت نتائج الدراسة كجكد العديد مف أك  ،صمي% مف المجتمع األ21كالتعميـ بمحافظة نابمس بنسبة 

 ، الخكؼ مف صكت الطائرات ، مثؿ تدني مستكل التحصيمي، غارالمشكبلت السمككية لدل التبلميذ الص

متغير الجنس كلصالح  إلىكية تعزل المشكبلت السمك إلى  ككجكد فركؽ في التعرؼ، كالقمؽ كالعدكانية

حداث االنتفاضة أكلمتغير مكاف المدرسة مف ، سة كلصالح مدارس المدينة كالمخيـكمكقع المدر ، اإلناث

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لكؿ مف  يضان أظيرت النتائج أطة القرب ك المتكسالقريبة ك 

ـ بو المعممكف بتدريسومتغير نكع المدرسة كمتغير المستكل التعميمي ا  .لذم يقك
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ميات عمى العبلقة بيف خصائص شخصية األي  التعرؼ إلىىدفت الدراسة  (2001 ،توفيق) دراسة:

كقد اجريت ىذه ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، بناء في مرحمة الركضةكادراكيف لمشكبلت األ

ككاف متكسط ، ي مرحمة الركضةقؿ فممف لدييف طفؿ كاحد عمى األ أـي( 52الدراسة عمى عينة قكاميا )

ية استخدـ الباحث في ىذه الدراسة قائمة المشكبلت السمككك ، 1.6سنة  30.5ات ميعمار الزمنية لؤلي األ

ار ايزنؾ لمشخصية ترجمة ػػمف اختبالعصابية ختيار االنبساط ك اتـ ك  ، عدادهإف ػػػػػػطفاؿ الركضة مأل

ػػعا  ك  كأظيرت الدراسة النتائج  ، ربية لمتفاؤؿ كالتشاـؤ كالعصابيةكالقائمة الع ،(حمد عبد الخالؽ)أ دادػػػ

كقد تـ تفسير النتائج   ، بناءميات لمشكبلت األدراؾ األي إب االنبساط سمبان ارتبط كؿ مف التفاؤؿ ك التالية: 

 .دبيات كالدراسات السابقةفي ضكء األ

مف  (ككبلن كالخكؼ، كالكذب، معرفة العبلقة بيف )العدكانيةإلى ىدفت الدراسة  (2000، زكي:)دراسة

ي مستكل الحكـ طفاؿ فدراسة الفركؽ بيف األك ، االندفاع/التركم، المغايرة/المسايرة ،متغيرات الحكـ الخمقي

نات في المشكبلت دراسة الفركؽ بيف البنيف كالبك ، كالمشكبلت السمككية الثبلث(منخفض، الخمقي )مرتفع

 ، المغايرة/المسايرة ،مف الحكـ الخمقي البنات في كبلن دراسة الفركؽ بيف البنيف ك ك ، السمككية الثبلث

( 71)ك ( ذكران 79تككنت عينة الدراسة مف )ك ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، االندفاع/التركم

قائمة المشكبلت  :ت التاليةدكااستخدـ في الدراسة األك ، الدراسة في جميكرية مصر العربية تمتك ، نثىأ

لكفة مف أشكاؿ الماختبار مطابقة األك ، عداد الباحثةإطفاؿ مف طفاؿ كمقياس الحكـ الخمقي لؤلالسمككية لؤل

)العدكانية  سالبة بيف ارتباطية: تكجد عبلقة (. كخرجت الدراسة بالنتائج التالية9119، فاطمة حسف)عداد إ

تكجد عبلقة ك ، كبيف)الخكؼ كالحكـ الخمقي((كالكذب كالمسايرة ،الخمقيكالمسايرة( كبيف)الكذب كالحكـ 

االندفاع( كبيف /بيف )الكذب كالتركم ارتباطيةال تكجد عبلقة ك ، مكجبة بيف الخكؼ كالمسايرة ارتباطية

طفاؿ األك فاؿ ذكم الحكـ الخمقي المرتفع طبيف األ حصائيان إتكجد عبلقة دالة ك ( االندفاع/كمالتر )الخكؼ ك 

طفاؿ المساريف المغايريف بيف )األ حصائيان إال تكجد فركؽ دالة ك ، الحكـ الخمقي المنخفض في الكذب كمذ
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تكجد ك  ، (مككية الثبلثطفاؿ المندفعيف في كؿ مف المشكبلت السطفاؿ المتركيف كاألبالخكؼ( كال بيف )األ

 حصائيان إال تكجد فركؽ دالة ، في كؿ المشكبلت السمككية الثبلث البناتبيف البنيف ك  حصائيان إفركؼ دالة 

 االندفاع./كالتركم ، المغايرة/المسايرة، الحكـ الخمقي ، بيف البنيف كالبنات في كؿ مف المتغيرات

 :الدراسات االجنبيةثانيًا: 

أثر النكع ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى  (Thorell and Rydell, 2008): ثوريل ورايدل دراسة

، كالجنس عمى المشكبلت السمككية كعجز الكفاءة االجتماعية لدل عينة مف أطفاؿ الحضانة كالمدرسة

( 60كقسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف األكلى )، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة

كمف ، ( طفبلن عاديان 499كالثانية )، ة لفرط النشاط المصحكب بضعؼ االنتباهفطفبلن مف ذكم الدرجة الخفي

أىـ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا: ال تكجد فركؽ بيف أطفاؿ الحضانة كالمدرسة عمى مقياسي 

كاف الذككر أقؿ في الكفاءة االجتماعية كأعمى في المشكبلت ، المشكبلت السمككية كالكفاءة االجتماعية

 السمككية مقارنةن باإلناث.

يئة العائمة في المراحؿ المبكرة عبلقة بإلى معرفة الدراسة  ىدفت (Benzies, 2004):بنزيس دراسة

كتـ تطبيؽ ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، الطفؿ مع المشاكؿ السمككية لمطفؿخصائص ك 

كعندما بمغ ، كلى مف عمر الطفؿاستخدـ عدة نماذج خبلؿ السنة األك ، أب( 56)ك أـي( 62)الدراسة عمى 

ظير تحميؿ أثر السمكؾ ك ألمعرفة تكرار السمكؾ ك  خران آ الطفؿ عمر سبع سنكات طمب مف الكالديف نمكذجان 

اكؿ يتنبأ بتكرار المش ، حمة الطفكلة المبكرةبكيف بسبب ليك الطفؿ خبلؿ مر ف تكتر األأنحدار اليرمي اإل

ـ تكتر الكالديف كنكعية الزكاج كتستطيع ممرضات الصحة العامة تقيي، اآلباءالسمككية التي يتحدث عنيا 

ـ الدعـ لؤلي   .مان أي ك أ ميات خبلؿ المراحؿ المبكرة مف مرحمة ككف المرء كالدان كتقدي
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 ةكاالجتماعيىدفت الدراسة إلى معرفة المحددات النفسية  (Anselmi el al., 2004):انسيممي دراسة

كاستخدـ في ، في مرحمة قبؿ دخكليـ لممدرسة لممشكبلت السمككية لدل عينة مف األطفاؿ البرزيمييف

مياتيـ مف بيف أي سنكات ك  (4)بعمر  طفبلن ( 634شارؾ في الدراسة )ك  ، الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

كعمؿ تـ فحص المشاكؿ السمككية  خبلؿ زيارات لمبيكت، تمت متابعتيـ منذ الكالدة، ( طفبلن 5,304)

، %24انتشار المشاكؿ السمككية بنسبة  ظيرت النتائجأك ، ـلدل األي  كاء ككذلؾ الخمؿ النفسياختبار لمذ

عدد االطفاؿ الصغار كنكعية بيئة ـ كالتعميـ كالعمر ك ف الخمؿ النفسي لدل األي أظير تحميؿ االنحدار أك 

لى تعدد إ يضان أشارت النتائج أك  ، طفاؿاأل % مف التبايف في المشاكؿ السمككية لدل28البيت تفسر 

 .طفاؿلدل األالعكامؿ التي تحدد المشاكؿ السمككية 

ر الذم يركز عمى تقييـ مشركع التدخؿ المبك إلى ىدفت الدراسة (Elliot at el., 2002) :ايميوت دراسة

طفاؿ أسمكؾ لدل الكالديف المذيف لدييـ دارة الإبؿ القراءة كميارات قطفاؿ في مرحمة ما تحسيف ميارات األ

ربع مجمكعات: أاشتممت الدراسة عمى ك ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، سنكات (4)في عمر 

ر طفاؿ حضكأ، برنامج عادم قبؿ مرحمة المدرسة طفاؿ يتعممكف ميارات صكتية لمرحمة قبؿ القراءة فيأ

مجمكعة مقكا كبل التدخميف ك الذيف ت األطفاؿ، السمكؾ لدل الطفؿدارة إىميـ ست جمسات حكؿ ميارات أ

ـ ، ثار لتكيؼ السمككي كالتعميمي لدل الطفؿـ مقاييس قبمية كبعدية لتقييـ األتـ استخداك ، ضابطة كت

في تقميؿ الخمؿ ثار ايجابية آ إلىدل أالتدخؿ القائـ عمى المجمكعة أف  التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج:

تظير مجمكعة ميارات قبؿ كلـ ، القمؽ في مرحمة ما بعد المعالجة مشاكؿ ةكقم، طفاؿفي السمكؾ لدل األ

كلقد ، طفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿكلـ تكف كافية لتؤثر عمى األ ، ار عمى الميارات القراءةآثية أالقراءة 

طفاليـ في مثؿ ىذه أدخاؿ إقناع العائبلت بضافي إلأ قبمت المجمكعة ىذا التدخؿ كلكف ىناؾ حاجة لجيد

 .رامجالب
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المشاكؿ السمككية إلى التعرؼ عمى دراسة ىدفت ال (Lefone et al., 2002) ليفون وآخرون دراسة

 ، ستخداـ الدعـ العاطفي كعامؿ كسيطتـ اك ، سبافاأل طفاؿركبييف كاألك مريكاف األفارقة كاألمريكاف األاأل

ـ  ؿبيانات تـ جمعيا خبل كاستخدمت، كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي فترة ست سنكات باستخدا

ـ  ، ان سبانيأ( 4,001)ك، فريقيان أ مريكان أ طفبلن ( 550)ك كربيان أ مريكيان أ طفبلن  (1,039أفرادىا)عينة عدد  كت

ـ كاف الدعـ العاطفي الذم تقدمو األي ذا إكتـ تقييـ ىذه الدراسة ما ، لمشباباستخداـ االستبياف الكطني 

، سنكات(5-4) طفاؿ مفألا أعماركتراكحت ، تؤدم لممشاكؿ السمككية بلقة التيلمع كسيطان  كيعتبر عامبلن 

، (1994، 1992، 1990، 1988عكاـ التالية )حؿ مف المعمكمات المستخدمة في األربع مراأكؿ أخبلؿ 

عـ العاطفي المنخفض ظيرت مشاكؿ سمككية دنو عند استخداـ الأميات فادت األي أتمؾ المراحؿ  كخبلؿ

ف أظيرت النتائج أك ، ف المشاكؿ السمككية تنخفض كتزكؿإاستخداـ الدعـ المرتفع فكعند ، طفاؿعند األ

 .طفاؿ يزيد في المشاكؿ السمككيةاستخداـ ضرب األ

 

نتشار إتقدير نسبة  إلى الدراسة ىدفت (Thabet and Faustinis, 2001):ثابت وفايوستينس دراسة

كتـ استخداـ المنيج ، الفمسطينييف في قطاع غزةلتبلميذ المشاكؿ العاطفية بيف االمشكبلت السمككية ك 

( 506ك) ( كلدان 453منيـ )، مف قطاع غزة ( طفبلن 959تككنت عينة الدراسة مف )ك  ، الكصفي التحميمي

 ، (2ب ) – لممعمميف كقد استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة مقياس رتر، سنة(12-6عمارىـ بيف )أتتراكح 

كالد عمى مقياس ريتر لممدرسيف بيف األ الحاالت التي تعدت حد السكاءف أظيرت نتائج الدراسة أحيث 

بينما ، ( كما فكؽ كحالة مرضية9االعراض )معدؿ نسبة  باستخداـ%( 45.5( بنسبة بالغة )247) كانت

، اإلناثعمى مف أكالد لدييـ مشكبلت سمككية األ أيأف ،(%41.5( بنسبة )215ة بيف البنات )كانت النسب

( كما فكؽ عمى حسب رأم 9( مف التبلميذ قد تعدك الحد الفاصؿ )%48ف نسبة )أالنتائج ثبتت أكما 
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 ، ىي مشاكؿ سمككية كعنؼ ضد المجتمعكقد بيف التحميؿ العاممي كجكد ثبلثة عكامؿ ك  ،المعمميف

 .شاكؿ انفعالية كالخكؼ مف المدرسةكم

في المشكبلت السمككية  تحديدإلى الدراسة ىدفت  (Lee et al., 2001)لي واخرون  :دراسة

كتـ استخداـ المنيج الكصفي  ، قميات في الريؼ الصينيالمشاكؿ المنتشرة لدل األكفيـ ، الريفالصيني

، طفاؿ في مقاطعات الريؼ الصينيميات األأي مف  أـي( 1,222تككنت عينة الدراسة مف )، التحميمي

النتائج  الدراسةظيرت أك ، مياتكمقاببلت شخصية لؤلي ميات الدراسة مف استبانة مقننة لؤلي  أداةكتككنت 

مشكبلت  (%71)(سنكات كىي 6-2طفاؿ في سف )منتشرة بيف األ : تكجد مشكبلت سمككيةالتالية

، مشكبلت في النـك( %29.5ك)، عناد( %29.9ك)، بكؿ ليمي(ت%36ك)، سب كشتـ (%48ك)، مزاجية

الريفية  المقاطعاتتكجد اختبلفات كاضحة في المشكبلت السمككية بيف ، األكؿمشكبلت في ( %17ك)

ف أفي المشكبلت السمككية ك  كبيران  ان ثر أسمكب التربية ف ألأك ، لبلنحدار العرقي لكؿ مقاطعة الصينية تبعان 

 .مف ظيكر المشكبلت السمككية لدييفطفاؿ تزيد ت الكالدية المحدكدة في تربية األالخبرا

ىا طفاؿ كمدل تكرار فحص طبيعة المشكبلت لؤلإلى دفت الدراسة  (Gilbert, 1999) جيمبيرتدراسة 

، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، مريكيةحداث األضمف مطالب لمقضاء في رعاية األ

حيث ، طفاؿ االحداثباء كالمعمميف ذكم العبلقة باألميات كاآلنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف األي كتكك 

طفاؿ كقد تـ تقيـي األ، حداثطفاؿ األؤللنماط المشكبلت السمككية أقامكا بتعبئة قائمة تدقيؽ خاصة ب

، جراء الدراسةإـ ال كقت أشقاء أذا كاف لمطفؿ إكفيما ، عات كذلؾ بناء عمى متغيرات الجنسضمف مجمك 

كالمعمميف  كاآلباءميات األي طفاؿ التي تـ تقديميا مف قبؿ البيانات كالمعمكمات الخاصة باأل تحميؿكبعد 

كثر مف المشكبلت السمككية أميات قد قمف بتقديـ معمكمات ف األي أتبيف ، حداثؿ األطفاعبلقة باألالذكم 

كضحت أك ، كالديجاد لممشكبلت السمككية مف األإقؿ أف البنات أكما ظير ، باء كالمعمميفطفاؿ مف اآللؤل
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قؿ أسمككية  ظيركا مشكبلتأشقاء قد أطفاؿ الذككر الذيف ليـ ف األأميات يؤكدف بف األي أالنتائج كذلؾ ب

 شقاء.ألدييـ ليس قرانيـ الذيف أمف 

المشكبلت الدراسة إلى معرفة  ىدفت (Kumpulainen et al.,1998) :كمبيولينين واخرون دراسة

ـ ، معممييـالمبينة مف قبؿ  ( عامان 8-12عراض النفسية لدل التبلميذ مف سف )السمككية كاأل كتـ استخدا

ربع أاستمرت الدراسة  كتمميذة كقد ( تممذان 1,128تككنت عينة الدراسة مف )ك ، المنيج الكصفي التحميمي

كلقد كانت ، التمردك ، النشاط الزائدك ، اؾ ثبلث سمككيات شائعة كىي الممؿف ىنأكبينت النتائج ، سنكات

رفض ك ، كانت التسرب كثرىا حدةن أما أ، المدرسةلى إالبكاء عند الكصكؿ ك ، السرقة شيكعان السمككيات  أقؿ

عراض في معظـ ىذه المشكبلت السمككية كاأل اإلناثالذككر كانكا يفكقكف  أفكما بينت النتائج ، المدرسة

ربع كىي مدة فضت نسبة حدكثيا فترة السنكات األالمشكبلت المتكررة قد انخ أفكما بينت ، النفسية

 .الدراسة

ـ كالطفؿ كفيـ شباع العبلقة بيف األي دفت الدراسة إلى معرفة مدل إ (Sacco, 1997) ساكو دراسة

دراكيا بنائيفسباب المشكبلت التي تحدث ألأ ـ ، كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة، كا  كت

لى إشارت النتائج أك ، طفاؿالحالة المزاجية لؤل كقد تـ قياس، أـي(80عينة مككنة مف ) تطبيؽ الدراسة عمى

ف اضطراب أكما ، ـشباع بيف الطفؿ كاألي اإلبمقدار  يجابيان إدراكيا يرتبط ا  بنائيف ك أميات لمشكبلت فيـ األي 

سباب أـ عمى فيـ فؿ كعدـ قدرة االي ـ كالطمشبعة بيف االي الحالة المزاجية لمطفؿ ارتبط بالعبلقة غير ال

 بناء.مشكبلت النفسية كالسمككية لدل األال
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 السابقة: عمى الدراساتالتعقيب ثالثًا: 

 مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة تبيف ما يمي:

ت مع االختبلؼ في النفسية كأحد المتغيرات عمى دراسة المشكبلت السمككية ك اتفق، ف الدراسات السابقةأ

دراسة ك ، (2003دراسة الحربي)ك ، (2004در)بدراسة ك ، (2008)دراسة زغمكؿ، باقي المتغيرات

ساكك  دراسةك ، (1999دراسة جمبرت)ك ، (2001دراسة لي)ك  ،(2004دراسة بينزس )ك  ، (2001تكفيؽ)

ة كاضطرابات نفسية مشاكؿ عاطفية كسمككي :المشكبلت التي تراىا ىذه العينة ىـأك  ، (1997) كميراؾ

، كالنشاط الزائد، كالقمؽ كقمة االنتباه، بالكالديف كااللتصاؽـ مختمفة كعصبية كاألي ، شديدة كمتكسطة

نانية كالغضب كاأل ، كعدـ القدرة عمى التأجيؿ، كالتشاـؤ، كؿ كالنـككمشكبلت األ ، كشتـ كسب، كالمزاجية

 .كالغيرة كاالنفعاؿ

دراسة سعادة ك ، (2004دراسة عيسى )ك ، (2005مصطفى) أبكدراسة ك ، (2012دراسة الغزاكم)أما 

ت التي تراىا عينة ىذه كالمشكبل، (1998دراسة ثابت )ك ، (1998عبد الرحيـ )كدارسة ، (2002)

كعدـ  ، لعابكقمة األ، نجاز النشاطات اليكميةإل البياناتكعدـ مبلئمة  ، مشكبلت سكء التغذية، الدراسات

 ، كاضطرابات القمؽ كالصحة العامة، الشراسةك ، سرقةلاك ، اختصاص معممات الركضة كقمة الخبرة

 .كاالجتماعي كاالنفعاليلمغكم اضطرابات النمك الحركي كالمعرفي كاك 

دراسة ك ، (1998دراسة عبد الرحمف)ك ، (2000) دراسة زكيك ، (2006)كحامد دراسة عبايدةكدراسة 

 ، (2004سممي )ندراسة أك ، (1994دراسة الخميفي )ك ، (1996الشكارب )كدراسة ، (1997عكدات كنزيو)

ت مشكبل :تراىا ىذه العينة ىيمشكبلت التي ىـ الأك ، (2002دراسة لفكني )ك ، (2002دراسة أليكت)ك 

طفاؿ المحركميف كمشاكؿ في التطكر االجتماعي كاالنفعالي عند األ ،مدرسية كصحية اجتماعية كنفسية

، سرةاد عف األاالبتعالخكؼ مف كالقمؽ كالتكتر ك ، تدنيةكنسبة الذكاء م، نجازسرية كقميمك اإلمف الرعاية األ
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كالخكؼ مف ، فعؿ نفسية كشديدة كمتكسطة كخفيفةكردكد ، الكذبك ، السريع كالعدكانيةاالنفعاؿ كالغضب ك 

، كالحركة الزائدة، كالتمرد، كالتشتت كعدـ التركيز، كتفكير زائد بالمكت، كنكبات البكاء، الكحدة كالظبلـ

، رؽاألكالنـك الزائد ك ، كاضطرابات ىضمية ، رادمف كالتبكؿ الئلالنسياكاالكتئاب كالحزف كضعؼ الذاكرة ك 

 .الحرمافكشعكر بالفقداف ك ، كاضطرابات في الشخصية، كمشاكؿ سمككية كعنؼ ضد المجتمع

  تمثمت أكجو الشبو في النقاط التالية:

 ميات العامبلت كغيرلؤلي  رياض األطفاؿؿ طفاأة بدراسة المشكبلت السمككية عند اىتمت ىذه الدراس .1

 .خرلالدراسات األ ي تطرقت ليا قميؿ مفالتالعامبلت كما تدركيا المعممات ك 

 .ثة كىذا يتناسب مع حداثة دراستياحداثة معظـ الدراسات التي اطمعت عمييا الباح .2

 .طفاؿ في فمسطيفت تحدثت عف المشكبلت السمككية لؤلمعظـ الدراسا .3

 :الدراسات السابقةو  الدراسة الحالية االختالف بين ووجأأما 

بينما  ، طفاؿ في الركضةبالنسبة لما يعانيو األىف ر خذ كجية نظأمقياس عمى المعممات ك تـ تطبيؽ  .1

 .ميات كالمعمماتتـ استخداـ مقاييس مختمفة لؤلي  ، الدراسات السابقة

ؼ المتغيرات في ف ىناؾ نتائج مختمفة حسب اختبلأؿ عرض نتائج الدراسات السابقة مف خبليتضح  .2

 .كعينتيا لى اختبلؼ طريقة كؿ دراسةإكربما يعكد السبب ، طفاؿعرض مشكبلت األ

الرياض  أطفاؿتـ تطبيقيا عمى عينة مف ، عمـ الباحثةعمى حد كلى مف نكعيا راسة كانت األىذه الد .3

ضا في يأك  طفاؿ الرياض في ضكاحي القدس ة ألالمشاكؿ السمككي راسةكـل يـت د، في ضكاحي القدس

ـ عمؿ دراسات سابقة عف مشاكؿ األال في منطقة غزة إ، الضفة الغربية  .الرياض طفاؿ فيت
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كالتي  ، ىدافيا بشكؿ مباشرأتحدث عف مكضكع الدراسة الحالية ك نو ال تكجد دراسة تأمف الممفت ك 

 ، في ضكاحي القدس مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿ كر حكؿ المشكبلت السمككية لمرحمةتتمح

حيث تناكلت بعض  ، طفالياأسرة كعمى المرأة العاممة كتأثيرىا عمى األ نو يكجد العديد مف دراساتأال إ

 .عمى المرأة العاممة كمشاكؿ العمؿالدراسات الضغط النفسي 

 ، كالدكريات المتخصصة ، دب التربكم عف طريؽ المراجععمى تمؾ الدراسات بعد مراجعة األ تـ الحصكؿ

حدث األا كترتيبيا مف يحيث قامت الباحثة بتمخيص ، الماجستير كالدكتكراه كرسائؿ، كالمجبلت المحكمة

 .قدـلى األإ
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 الثالثالفصل 
________________________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة:

، كمف ذلؾ تعريؼ منيج الدراسة ، يا الباحثة في تنفيذ الدراسةتيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن التي اتبع

عداد أداة الدراسة)االستبانة(، كتحديد عينة الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة كالتأكد مف صدقيا  ،كا 

كفيما يمي  ، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، كبياف إجراءات الدراسة ،كثباتيا

 كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة:

لكصفي التحميمي. كيعرؼ بأنو المنيج الباحثة باستخداـ المنيج ا تمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قام

الذم يدرس ظاىرة أك حدثان أك قضية مكجكدة حاليان يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف أسئمة 

، حاكؿ الباحثة مف خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسةتكالتي  .البحث دكف تدخؿ مف الباحثة فييا

كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار  ، آلراء التي تطرح حكلياكبياف العبلقة بيف مككنات كا ،كتحميؿ بياناتيا

كتصنيفيا  ، كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك المشكمة، التي تحدثيا

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.  كتحميميا كا 
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 مجتمع الدراسة:

جميع األميات في ضكاحي القدس، العامبلت كغير العامبلت كالمكاتي لدييف أبناء تألؼ مجتمع الدراسة 

ا إلى مديرية التربية كالتعميـ في ضكاحي ميات في الركضات استنادن كقد بمغ عدد األفي الركضات، 

  .(2000 القدس )

 عينة الدراسة:

، كتـ في ضكاحي القدس طفاؿاألالطفاؿ في رياض ا ياتمف أمٌ  ،اأم   (428اشتممت عينة الدراسة عمى )

 .بطريقة العينة الطبقية العشكائية فٌ اختيارى

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة:

 .الدراسة: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدكؿ 
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 52.3 224 ذكر جنس الطفل

 47.7 204 أنثى

 8.6 37 سنكات 3 عمر الطفل

 34.6 148 سنكات 4

 56.8 243 سنكات 5

 86.4 370 خاصة نوع الروضة

 13.6 58 حككمية

 22.4 96 مدينة مكان السكن

 65.0 278 قرية

 12.6 54 مخيـ

 31.3 134 األكؿ ترتيب الطفل بين األخوة
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 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 44.4 190 األكسط

 24.3 104 األخير

الزمنية التي تقضييا األم  الفترة
 في العمل

 72.0 308 ال تعمؿ

 14.5 62 ساعات 8أقؿ مف 

 10.0 43 ساعات 8

 3.5 15 ساعات 8اكثر مف 

 3.7 16 أعماؿ حره نوع مينة األم

 22.2 95 مكظفة

 72.0 308 ربة بيت

 2.1 9 ميف حرفية

 صدق األداة:

كمف ثـ تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا ، األكليةقامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا 

ـ ك  كتـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.، عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ناحية أخرل ت

 ، لفقرات االستبانة مع الدرجة الكمية لؤلداةالتحقؽ مف صدؽ األداة أيضان بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف 

كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات. 

 ( يبيف ذلؾ:2.3كالجدكؿ التالي )
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( لمصفكفة ارتباط فقرات المشكبلت السمككية لمرحمة Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف ): 2.3جدكؿ 
 عامبلت كغير العامبلت في محافظة ضكاحي القدس.لدل األيميات ال رياض األطفاؿ

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

9 ..646
**

 .0... 92 ..559
**

 .0... 30 ..674
**

 .0... 

3 ..679
**

 .0... 91 ..649
**

 .0... 32 ..687
**

 .0... 

2 ..629
**

 .0... 90 ..548
**

 .0... 32 ..635
**

 .0... 

1 ..656
**

 .0... 92 ..536
**

 .0... 32 ..530
**

 .0... 

0 ..691
**

 .0... 92 ..737
**

 .0... 31 ..650
**

 .0... 

2 ..607
**

 .0... 92 ..690
**

 .0... 2. ..287
**

 .0... 

2 ..537
**

 .0... 91 ..713
**

 .0... 29 ..672
**

 .0... 

2 ..622
**

 .0... 3. ..746
**

 .0... 23 ..489
**

 .0... 

1 ..627
**

 .0... 39 ..762
**

 .0... 22 ..596
**

 .0... 

9. ..617
**

 .0... 33 ..732
**

 .0... 21 ..656
**

 .0... 

99 ..533
**

 .0... 32 ..482
**

 .0... 20 ..727
**

 .0... 

93 ..448
**

 .0... 31 ..524
**

 .0... 22 ..695
**

 .0... 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ثبات الدراسة:

مدراسة ل، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداةت قام

لدل  رياض األطفاؿككانت الدرجة الكمية لممشكبلت السمككية لمرحمة ، حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا

لى تمتع إكىذه النتيجة تشير  ، (0.954العامبلت كغير العامبلت في محافظة ضكاحي القدس )ميات األي 

 داة بثبات يفي بأغراض الدراسة. ىذه األ

 إجراءات الدراسة:

مف أفراد  تكبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانا ،قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة

المستردة الصالحة كالتي  تتبيف لمباحثة أف عدد االستبيانا، العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة

 ( استبانو.132خضعت لمتحميؿ اإلحصائي )
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 المعالجة اإلحصائية:

ان كذلؾ تمييد ، كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامان معينة( تبعد جمع االستبيانا

كقد تمت المعالجة ، إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة

، اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة

كمعامؿ ارتباط ، (one way ANOVA)األحادم تحميؿ التبايف كاختبار  ، (t- testكاختبار )ت( )

كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية  ، (Cronbach Alphaكمعادلة الثبات كركنباخ ألفا ) ، بيرسكف

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 

 

 

  



 
 

66 
 

 الرابعالفصل 
__________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

 مقدمة:

إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك  تالتي تكصم، لنتائج الدراسة تضمف ىذا الفصؿ عرضان 

" كبياف ضواحي القدس مديريةفي من وجية نظر األميات  رياض األطفالالمشكالت السموكية لمرحمة "

كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي ، أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة

تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات 

 درجات متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة. : التالية

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ ..30 منخفضة

 ..20-30.9 متكسطة

 فأعمى 20.9 عالية

 

 نتائج أسئمة الدراسة:

 من وجية نظر األميات  رياض األطفالالمشكالت السموكية لمرحمة ما النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 

 ؟ في مديرية ضواحي القدس

الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات  تعف ىذا السؤاؿ قام لئلجابة

مف كجية  رياض األطفاؿالمشكبلت السمككية لمرحمة  عفاالستبانة التي تعبر  أفراد عينة الدراسة عمى

 . في مديرية ضكاحي القدس نظر األميات 
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الباحثػػة بحسػاب المتكسػطات الحسػػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػػتجابات  تعػف ىػػذا السػؤاؿ قامػ لئلجابػة

مككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػف كجيػة المشػكبلت السػ عػفاالسػتبانة التػي تعبػر  أفػراد عينػة الدراسػة عمػى

 . نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لممشكبلت السمككية لمرحمة ما 1.4جدكؿ )
 قبؿ المدرسة لدل االميات العامبلت كغير العامبلت في محافظة ضكاحي القدس 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.080 2.40 عنده نشاط زائد 6

 متوسطة 1.029 2.30 حساس أكثر مف البلـز 12

 متوسطة 0.974 2.29 سريع االستثارة 7

 متوسطة 1.039 2.27 اندفاعي 8

 متوسطة 1.082 2.22 عنيد 14

 متوسطة 1.028 2.17 يحدث ارعاجان كضكضاء 2

 متوسطة 1.023 2.17 يمح اف تمبى مطالبو في الحاؿ 3

 متوسطة 1.060 2.15 مف السيؿ قيادتو 30

 متوسطة 1.058 2.11 مشاكس 18

 متوسطة 0.970 2.09 يتغير مزاجو بسرعو 19

 متوسطة 0.949 2.06 ينتبو لفترة قصيرة 11

 متوسطة 1.006 2.06 يستغرؽ في احبلـ اليقظة 13

 متوسطة 1.008 2.01 السيؿ بكائو مف 16

 منخفضة 0.936 1.99 سريع االنفعاؿ 26

 منخفضة 0.961 1.95 مع الجنس االخر مف جيمو بمنفردهال سيتمر فترة طكيمو  33
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 منخفضة 0.968 1.93 ليس لديو القدرة عمى االنتباه 10

 منخفضة 0.991 1.91 غير منظـ في لعبو 31

 منخفضة 0.931 1.90 مف الصعب التنبؤ بسمككو 27

 منخفضة 0.958 1.90 غير قادر عمى قيادة فريؽ مف زمبلئو 32

 منخفضة 0.897 1.86 يككف عصبي ألتفو األسباب 1

 منخفضة 0.975 1.86 يضايؽ زمبلئو 17

 منخفضة 0.976 1.85 يعنؼ االخريف 20

 منخفضة 0.878 1.83 يفشؿ في اتماـ االشياء 9

 منخفضة 0.912 1.83 مع طفؿ مف نفس جنسو ال يستمر فترة طكيمو 34

 منخفضة 1.006 1.82 غير مطيع 36

 منخفضة 0.960 1.81 يتدخؿ في أنشطة زمبلئو كيضايقيـ 35

 منخفضة 0.930 1.78 غير مستقر 5

 منخفضة 0.915 1.77 ذكم طباع حاد 25

 منخفضة 0.945 1.76 يتصرؼ بعنؼ مع االشياء 21

 منخفضة 0.925 1.71 تناسقو ضعيؼ 4

 منخفضة 0.843 1.69 يرفض الحديث مع زمبلءه 15

 منخفضة 0.956 1.69 ىداـ كمكلع بالتخريب كالتحطيـ 22

 منخفضة 0.873 1.65 يككف منعزال عف زمبلئو 28

 منخفضة 0.896 1.62 غير مقبكؿ مف زمبلئو 29

 منخفضة 0.742 1.40 يكذب 24

 منخفضة 0.665 1.25 يسرؽ االشياء  23

 منخفضة 0.591 1.919 الدرجة الكمية
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يبلحظ مف الجدكؿ السػابؽ الػذم يعبػر عػف المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػراد 

المشػػػكبلت السػػػمككية لمرحمػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ مػػػف كجيػػػة نظػػػر األميػػػات فػػػي مديريػػػة عينػػة الدراسػػػة عمػػػى 

( كىذا يدؿ عمى 1.591( كانحراؼ معيارم )1.919)الكميةلمدرجة المتكسط الحسابي  أف ضكاحي القدس

 جػاء المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجيػة نظػر األميػات فػي مديريػة ضػكاحي القػدسأف 

 .منخفضةبدرجة 

( فقػػرة جػػػاءت 23( فقػػرة جػػػاءت بدرجػػة متكسػػطة، ك)13)( أف 1.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػػي الجػػدكؿ رقػـػ )

(، كيمييػػا فقػػرة " 2.40عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )"  عنددده نطددائ    ددد الفقػػرة " . كحصػػمتبدرجػة منخفضػػة

عمى أقؿ متكسط حسابي "  يسرق  الطياء(. كحصمت الفقرة " 2.30) `" بمتكسط حسابي حساس أكثر من  لال م

 (.1.40بمتكسط حسابي )"  يكذب(، يمييا الفقرة " 1.25)

 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال 

المشكالت السموكية لمرحمة رياض األطفال من وجية نظر األميات في مديرية ضواحي ختمف تىل 

الطفل وعمر الطفل ونوع الروضة ومكان السكن وترتيب الطفل بين  جنس متغيرات حسب القدس

 ؟األخوة، والفترة الزمنية التي تقضييا األم في العمل، ونوع مينة األم

 مو لمفرضيات التالية:عن ىذا السؤال تم تحوي وللجابة

فــي  (α ≥ 0.05) توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  : "األولـىنتـائج الفرضـية 
 يعـزى المشكالت السموكية لمرحمة رياض األطفال من وجية نظر األميات في مديرية ضـواحي القـدس

 "الطفل جنسلمتغير 
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عينػة الدراسػة  أفرادالمتكسطات الحسابية الستجابة ك نتائج اختبار "ت" حساب ب األكلىحص الفرضية تـ ف

 المشػػػكبلت السػػمككية لمرحمػػػة ريػػاض األطفػػػاؿ مػػف كجيػػػة نظػػر األميػػػات فػػي مديريػػػة ضػػكاحي القػػػدس فػػي

 . جنس الطفؿلمتغير  حسب

اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ  (: نتائج2.4جدكؿ )
 حسب متغير جنس الطفؿ مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

جنس 
 الطفل

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 61237.. 2.0403 224 ذكر
10009 .0... 

 53738.. 1.7858 204 انثى

(، أم 1.111(، كمستكل الداللة )4.551يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية أنو تكجد فركؽ في 

 رفضكبذلؾ تـ ككانت الفركؽ لصالح األطفاؿ الذككر، ، جنس الطفؿتعزل لمتغير  ضكاحي القدس

 الفرضية األكلى. 

فــي  (α ≥ 0.05) توجـد فـروق ذات داللــو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  : "الثانيـةنتـائج الفرضـية 
 يعـزى المشكالت السموكية لمرحمة رياض األطفال من وجية نظر األميات في مديرية ضـواحي القـدس

 "عمر الطفللمتغير 

المشػػكبلت  عمػىعينػة الدراسػة  أفػػرادتـػ حسػػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الثانيػةلفحػص الفرضػية ك 

عمػر لمتغيػر  يعػزل السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية نظػر األميػات فػي مديريػة ضػكاحي القػدس

 . الطفؿ
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المشكبلت السمككية لمرحمة رياض  الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتكسطات (:3.4)جدكؿ 
 يعزل لمتغير عمر الطفؿ  األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عمر الطفل

 52698.. 1.8956 37 سنكات 3

 66934.. 2.0771 148 سنكات 4

 52811.. 1.8262 243 سنكات 5

المشػكبلت السػمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػػف فػي  يػةكجػكد فػركؽ ظاىر  (201)يبلحػظ مػف الجػدكؿ رقـػ 

تػػـػ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽعمػػػر الطفػػؿلمتغيػػر  يعػػزل كجيػػة نظػػر األميػػات فػػي مديريػػػة ضػػكاحي القػػدس

 :(4.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 

المشكبلت السمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػف كجيػة في العينة  أفرادالستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (4.4)ؿجدك 
 عمر الطفؿلمتغير  يعزل نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.616 2.906 2 5.812 بيف المجمكعات

 

..000 

 337.. 425 143.349 داخؿ المجمكعات 

 

 427 149.161 المجمكع

 αمف مستكل الداللة ) أقؿ( كىي 0.000( كمستكل الداللة )8.616يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية ( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في 0.05 ≤

ـ . الثانيةالفرضية  رفضكبذلؾ تـ  عمر الطفؿ،لمتغير  يعزل نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس كت

 يمي: لبياف اتجاه الفركؽ كىي كما  (LSDفحص نتائج اختبار )
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( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب LSD) (: نتائج اختبار5.4الجدكؿ )
 متغير عمر الطفؿ

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 090.. 18149..- سنوات 1 سنكات 3

 499.. 06940.. سنوات 0

 090.. 18149.. سنوات 2 سنكات 4

 000.. *25089.. سنوات 0

 499.. 06940..- سنوات 2 سنكات 5

 000.. *25089..- سنوات 1

 .سنكات 4سنكات لصالح األطفاؿ في عمر  5سنكات ك 4بيف األطفاؿ في عمر ككانت الفركؽ 

فــي  (α ≥ 0.05) توجــد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنــد مسـتوى الداللـةال  : "الثالثـةنتـائج الفرضـية 
 يعـزى األطفال من وجية نظر األميات في مديرية ضـواحي القـدسالمشكالت السموكية لمرحمة رياض 

 " نوع الروضةلمتغير 

عينػة الدراسػة  أفػرادالمتكسطات الحسػابية السػتجابة ك نتائج اختبار "ت" حساب ب الثالثةحص الفرضية تـ ف

 المشػػػكبلت السػػمككية لمرحمػػػة ريػػاض األطفػػػاؿ مػػف كجيػػػة نظػػر األميػػػات فػػي مديريػػػة ضػػكاحي القػػػدس فػػي

 . نكع الركضةلمتغير  حسب

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ 6.4جدكؿ )
 حسب متغير نكع الركضة مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

المتوسط  العدد نوع الروضة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1.111 3.853 0.60750 1.9521 370 خاصة

 0.41860 1.7079 58 حككمية
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(، أم 1.111(، كمستكل الداللة )3.853يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية أنو تكجد فركؽ في 

 رفضكبذلؾ تـ ككانت الفركؽ لصالح الركضات الخاصة، ، نكع الركضةتعزل لمتغير  ضكاحي القدس

 . الثالثةالفرضية 

فــي  (α ≥ 0.05) توجـد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  : "الرابعـةنتـائج الفرضـية 
 يعـزى مديرية ضـواحي القـدسالمشكالت السموكية لمرحمة رياض األطفال من وجية نظر األميات في 

 "مكان السكنلمتغير 

المشػػكبلت  عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتـػ حسػاب المتكسػطات الحسػػابية السػتجابة  الرابعػةلفحػص الفرضػية ك 

مكػاف لمتغيػر  يعػزل السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات فػي مديريػة ضػكاحي القػدس

 . السكف

لممشكبلت السمككية لمرحمة رياض  الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة المتكسطات (:7.4)جدكؿ 
 يعزل لمتغير مكاف السكف األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن

 45873.. 1.7946 96 مدينة

 60781.. 2.0290 278 قرية

 54189.. 1.5741 54 مخيـ

المشػكبلت السػمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػػف فػي  يػةكجػكد فػركؽ ظاىر  (201)يبلحػظ مػف الجػدكؿ رقـػ 

تػـػ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽمكػػاف السػػكفلمتغيػػر  يعػػزل كجيػػة نظػػر األميػػات فػػي مديريػػة ضػػكاحي القػػدس

 :(8.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف (8.4)جدكؿ
 يعزل لمتغير مكاف السكف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 17.374 5.637 2 11.274 بيف المجمكعات

 

..000 

 324.. 425 137.888 داخؿ المجمكعات 

 

 427 149.161 المجمكع

 αمف مستكل الداللة ) أقؿ( كىي 0.000( كمستكل الداللة )17.374يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية ( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في 0.05 ≤

. الرابعةالفرضية  رفضكبذلؾ تـ  ،مكاف السكفلمتغير  يعزل نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

 يمي: لبياف اتجاه الفركؽ كىي كما  (LSDكتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب LSD) (: نتائج اختبار9.4الجدكؿ )
 متغير مكاف السكف

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

23442..- قرية مدينة
*
 ..001 

22049.. مخيـ
*
 ..023 

23442.. مدينة قرية
*
 ..001 

45490.. مخيـ
*
 ..000 

22049..- مدينة مخيـ
*
 ..023 

45490..- قرية
*
 ..000 
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ككانت الفركؽ بيف القرية كالمدينة لصالح القرية كبيف القرية كالمخيـ لصػالح القريػة كبػيف المدينػة كالمخػيـ 
 .المدينة لصالح

فـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عنـد مسـتوى الداللـةال  : "الخامسةنتائج الفرضية 
 يعـزى السموكية لمرحمة رياض األطفال من وجية نظر األميات في مديرية ضـواحي القـدسالمشكالت 

 "ترتيب الطفل بين األخوةلمتغير 

المشػكبلت  عمػىعينة الدراسػة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الخامسةلفحص الفرضية ك 

ترتيب لمتغير  يعزل ضكاحي القدسالسمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية 

 . الطفؿ بيف األخكة

لممشكبلت السمككية لمرحمة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدكؿ 
 يعزل لمتغير ترتيب الطفؿ بيف األخكة رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الطفل بين األخوةترتيب 

 60966.. 1.9494 134 األكؿ

 55579.. 1.8902 190 األكسط

 63127.. 1.9324 104 األخير

المشكبلت السػمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػف في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (9.01)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

، كلمعرفػة داللػػة ترتيػب الطفػؿ بػػيف األخػكةلمتغيػر  يعػػزل ضػكاحي القػدسكجيػة نظػر األميػات فػػي مديريػة 

ـ استخداـ تحميؿ التبايف  الفركؽ  :(11.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم ت
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اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ  : نتائج(11.4)جدكؿ
 يعزل لمتغير ترتيب الطفؿ بيف األخكة مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 ةالدالل

 بين المجموعات
..300 2 ..150 ..429 

 

..652 

 
 350.. 425 148.861 داخل المجموعات

 427 149.161 المجموع 

 αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.652( كمستكل الداللة )0.429يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية المشكبلت تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05 ≤

الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  ،ترتيب الطفؿ بيف األخكةلمتغير  يعزل نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

 . الخامسة

فـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـةال  : "السادسةنتائج الفرضية 
 المشكالت السموكية لمرحمة رياض األطفـال مـن وجيـة نظـر األميـات فـي مديريـة ضـواحي القدسـيعزى

 "الفترة الزمنية التي تقضييا األم في العمللمتغير 

المشػكبلت  عمػىعينػة الدراسػة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  السادسةلفحص الفرضية ك 

الفتػرة لمتغيػر  يعػزل كجية نظر األميػات فػي مديريػة ضػكاحي القػدسالسمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف 

 . الزمنية التي تقضييا األـ في العمؿ
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لممشكبلت السمككية لمرحمة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:12.4)جدكؿ 
 رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير الفترة الزمنية التي تقضييا األـ في العمؿ

الفترة الزمنية التي تقضييا 
 األم في العمل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 61815.. 1.9412 308 ال تعمؿ

 53707.. 1.8522 62 ساعات 8أقؿ مف 

 48218.. 1.8417 43 ساعات 8

 51965.. 1.9611 15 ساعات 8أكثر مف 

المشكبلت السػمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػف في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (9301)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

، األـ فػي العمػؿالفتػرة الزمنيػة التػي تقضػييا لمتغير  يعزل كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

كمػػا يظيػػر فػػػي  (one way ANOVA)األحػػادم تػـػ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف  كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ

 :(13.4رقـ )الجدكؿ 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ (13.4)جدكؿ
 ضكاحي القدس يعزل لمتغير الفترة الزمنية التي تقضييا األـ في العمؿمف كجية نظر األميات في مديرية 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 678.. 237.. 3 712.. بيف المجمكعات

 

..566 

 350.. 424 148.449 داخؿ المجمكعات 

 

 427 149.161 المجمكع

 αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.566( كمستكل الداللة )0.678يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05 ≤
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كبذلؾ  ،األـ في العمؿالفترة الزمنية التي تقضييا لمتغير  يعزل نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس

 . السادسةالفرضية  قبكؿتـ 

فـي  (α ≥ 0.05) توجد فـروق ذات داللـو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  : "السابعةنتائج الفرضية 
 يعـزى المشكالت السموكية لمرحمة رياض األطفال من وجية نظر األميات في مديرية ضـواحي القـدس

 "نوع مينة األملمتغير 

المشػكبلت  عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتـ حساب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  السابعةلفحص الفرضية ك 

نػػكع لمتغيػر  يعػزل السػمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػف كجيػة نظػر األميػػات فػي مديريػة ضػكاحي القػدس

 . مينة األـ

لممشكبلت السمككية لمرحمة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:14.4)جدكؿ 
 رياض األطفاؿ مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير نكع مينة األـ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع مينة األم

 40932.. 1.7986 16 أعماؿ حرة

 53410.. 1.8877 95 مكظفة

 61815.. 1.9412 308 ربة بيت

 45155.. 1.7037 9 ميف حرفية

المشكبلت السػمككية لمرحمػة ريػاض األطفػاؿ مػف في  يةكجكد فركؽ ظاىر  (9101)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

تػـػ  ، كلمعرفػة داللػػة الفػركؽنػكع مينػػة األـلمتغيػػر  يعػزل كجيػة نظػر األميػػات فػي مديريػػة ضػكاحي القػػدس

 :(15.4رقـ )كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم استخداـ تحميؿ التبايف 
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ (15.4)جدكؿ
 مف كجية نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس يعزل لمتغير نكع مينة األـ

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 852.. 298.. 3 894.. بيف المجمكعات

 

..466 

 350.. 424 148.267 داخؿ المجمكعات 

 

 427 149.161 المجمكع

 αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.466( كمستكل الداللة )0.852يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

المشكبلت السمككية لمرحمة رياض األطفاؿ مف كجية تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05 ≤

 . السابعةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  ،نكع مينة األـلمتغير  يعزل نظر األميات في مديرية ضكاحي القدس
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 الخامسالفصل 
__________________________________________________ 

 والتوصياتالنتائج 

 

 مقدمة:

مف كجية نظر  رياض األطفاؿلمرحمة  المشكبلت السمككية أىـكاف الغرض مف الدراسة ىك معرفة 

حيث تناكؿ ىذا الفصؿ عرض كتمخيص ما نتجت عنو الدراسة ، ضكاحي القدس مديريةفي  األميات

 إجابات لؤلسئمة مع اقتراح التكصيات.الحالية مف 

 نتائج أسئمة الدراسة: مناقشة 1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  1.1.5

 ؟ في مديرية ضواحي القدس من وجية نظر األميات  رياض األطفالالمشكالت السموكية لمرحمة ما 

تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

مف كجية نظر  رياض األطفاؿالمشكبلت السمككية لمرحمة  عفالدراسة عمى االستبانة التي تعبر 

كانحراؼ معيارم ( 90191أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)تبيف . في مديرية ضكاحي القدس األميات 

في مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالمشكبلت السمككية لمرحمة ( كىذا يدؿ عمى أف 0019.)

كحصمت الفقرة "عنده نشاط زائد" عمى أعمى متكسط حسابي  ،جاء بدرجة منخفضةمديرية ضكاحي القدس 

(2.40). 
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كؿ ما يقدـ لمطفؿ مف رعاية ك ، التربيةكترل الباحثة أف االميات لدييف تصكرا كاضحا حكؿ اساليب 

مف حقكؽ الطفؿ عمى  حيث تعتبر التربية المبكرة حقان ، كتنشئة كتربية كتعميـ كتنمية مف لحظة الميبلد

يككف االىتماـ بالطفؿ مف خبلؿ تنمية المفاىيـ التي  أم أفٍ ؛ مجتمعو كالمجتمع الدكلي بشكؿ عاـسرتو ك أ

ب كالتسامح كعف طريؽ األنشطة المتنكعة تنمك شخصية تؤىؿ الكتساب الميارات في جك يسكده الح

 عف المشاكؿ السمككية كالنفسية. الطفؿ كما تنمك قدرتو عمى التعبير عف رغباتو بعيدان 

 ، كاألميات يحرصكف عمى تنشئة كتربية أطفاليـ بشكؿ سميـ اآلباءمما يدؿ عمى أف أكلياء األمكر مف 

مستخدميف الطرؽ كاألساليب التربكية التي تشجع أبنائيـ عمى اكتساب الخصاؿ اإليجابية كالسميمة 

كتجعميـ بعيديف كؿ البعد عف اكتساب الخصاؿ السمبية مما يخفض بالتالي نسبة المشكبلت السمككية 

 لدل األطفاؿ.

( التي بينت أف الحركة الزائدة 2004كاتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا الزىراني كآخركف )

بينما اختمفت ىػػػػذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا البنا ، ىي أكثر المشكبلت السمككية لػػػدل األطفاؿ

( التي أظيرت أف الحركة الزائدة تأتى في المرتبة الثانية مف 2006)Kumpulainen et al( ك2005)

كاختمفت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا أبك مصطفى ، اؿبيف المشكبلت السمككية لدل األطف

( التي أكضحت أف النشاط الزائد يأتي في المرتبة الثالثة مف بيف المشكبلت السمككية لدل 2005)

 األطفاؿ
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2.1.5

ضواحي  مديريةفي  من وجية نظر األميات  رياض األطفالختمف المشكالت السموكية لمرحمة تىل 

 الطفل؟ جنس متغير القدس حسب

المشكبلت  عمىعينة الدراسة  أفرادحساب المتكسطات الحسابية الستجابة تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ب

جنس متغير في مديرية ضكاحي القدس حسب مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

أم أنو المتكسط ، (9022كالمتكسط الحسابي لئلناث )، (30.1المتكسط الحسابي لمذككر ) . تبيف أفالطفؿ

 الحسابي لمذككر أعمى منو لئلناث.

عف معاناتيـ بنفس الدرجة عند  أف الذككر ال يعبركف لفظيان كما ترل االميات  كيمكف تفسير ذلؾ كنتيجة

، كالعزلة، تيـ بشكؿ سمككي كالتغيير في العاداتكف إلى التعبير عف انفعاالك كما أف الذككر يمجأ، ناثاإل

 عف المشاعر مف الذككر.  كتعبيران  كثر انفتاحان أنيف ناث ألكالتدخيف عمى عكس اإل، خريفكاالبتعاد عف اآل

ككنيـ يمميكف إلى إظيار ىذه المشاكؿ أماـ الغير كي يمفتكا آراء االميات تجاه الذككر  الباحثة كترجع

ـ البيكلكجية التي تختمؼ عف اإلناث. ، االىتماـ إلييـ  كىذا يعكد إلى بنيتي

ػػػاف ) ػػد )2004كاتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا شعبػػػػ ( كأبػػػك 2006( كمكسى كحامػػػ

Thorell and Rydell(2008 )( ك2000( كزكػػػػػػي)2005( كالبنا )2005مصطفى)

أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل المشكبلت (التي 1998) Kumpulainent et alك

كاختمفت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا سعادة ، السمككية يعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر

( التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل المشكبلت السمككية يعزل 2002كآخركف )

( التي 2008كاختمفت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا زغمكؿ )، اثلمتغير الجنس كلصالح اإلن

 أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل المشكبلت السمككية يعزل لمتغير الجنس.



 
 

83 
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  3.1.5

مديرية في محافظة  ظر األميات من وجية ن رياض األطفالختمف المشكالت السموكية لمرحمة تىل 

 متغير عمر الطفل؟ القدس حسب ضواحي

المشكبلت  عمىعينة الدراسة  أفرادحساب المتكسطات الحسابية الستجابة تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ب

عمر متغير حسب القدس  ديرية ضكاحيفي ممف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

يميو عمر ، حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي( 2.07)سنكات  4المتكسط الحسابي لعمر . تبيف أف الطفؿ

أم أنو المتكسط ، (1.82سنكات بمتكسط حسابي ) 5كمف ـث عمر ، (9021) سنكات بمتكسط حسابي 3

ـ أعمار األطفاؿ  4الحسابي ألعمار األطفاؿ   سنكات. 0سنكات كأخيران أعمار األطفاؿ  3سنكات أعمى ث

لككف األطفاؿ في ، سنكات 1لصالح األعمار ذك، بيف أعمار األطفاؿآراء االميات في  الباحثةكترجع 

ىذا العمر يبدأكف باالختبلط كالتعريؼ عمى األخريف حكليـ كيمجأكف لمتقميد كبالتالي يككف اكتسابيـ 

 لممشاكؿ السمككية أكثر.

كفضكليان.  ، ثرثاران ، كف الطفؿ مميئان بالطاقةسنكات يك 4في عيمر الحظت الباحثة أف الفئة العمرية األكلى 

كاستكشاؼ ما حكلو دكف اعتبارات كبيرة لشركط  ،لدل الطفؿ في ىذا العيمر رغبة قكية الختبار بيئتو

أبرز ما  ، األماف. كتعتبر التقمبات العاطفية مف أىـ سمات ىذه المرحمة التي يعتبر كؿ يـك فييا تحديان 

الطفؿ العاطفي ىك ازدياد الشعكر بػ "األنا" كفي الكقت نفسو الميؿ إلظيار يميز ىذه الفترة في نمك 

كرد الفعؿ المتفجر ، كالغيرة، كالمنافسة، كالسمبية، كالعصياف، كاإلصرار، االستقبللية. إذ يظير العناد

كتمييا فئة عمرية الثانية  مما يخمؽ مشاكبلن كتكتران لمكالديف.، غالبنا بدكف مبرر، كالخكؼ، كالغضب، كالحاد

، كيسعى إلى جمع األجزاء المختمفة )أم األىؿ، ككف الطفؿ في طكر تنمية شخصيتوسنكات  3في عمر 

كالسمطة...( مثؿ قطع األحجية لتككيف شخصيتو الفريدة كالمستقمة. كالكاقع أف ، كالرفض، كاالستقبللية
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ال يجد مبرران لمشاركة ، مثؿ تمدد لذاتو ككيانو. لذا كيعتبرىا الطفؿ، األلعاب تشكؿ جزءان مف ىذه األحجية

سنكات ىك صكرة مصغرة  5في عمر  . بينما يبلحظ أف الفئة العمريةىذه األلعاب مع شخص آخر

يعتبر مقبكال كمتكافقان مع قكاعد حياة ، لمشخص البالغ فإف سمككو االجتماعي كفي ظؿ الظركؼ الطبيعية

 .الجماعي كيتقاسـ ألعابو كأشياءه األخرل مع األطفاؿ اآلخريف إذ يمعب كيتمتع بالمعب، الكبار

( التي أظيرت كجكد 2008( كزغمكؿ )2004كاتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا شعباف )

 فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل المشكبلت السمككية يعزل لمتغير عمر الطفؿ.

 بالسؤال الرابع:مناقشة النتائج المتعمقة   4.1.5

ضواحي  مديريةفي  من وجية نظر األميات  رياض األطفالختمف المشكالت السموكية لمرحمة تىل 

 ؟متغير نوع الروضة القدس حسب

المشكبلت عمى عينة الدراسة  أفرادحساب المتكسطات الحسابية الستجابة تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ب

نكع متغير في مديرية ضكاحي القدس حسب  مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

كيميو  ،( حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي9010المتكسط الحسابي لمركضة الخاصة ) . تبيف أفٌ الركضة

أم أنو المتكسط الحسابي لمركضة الخاصة أعمى منو  ،(.902الركضة الحككمية بمتكسط حسابي )

 لمركضة الحككمية.

ت تحرص عمى استقطاب أكبر ادار كضات الخاصة ذات إالر ذلؾ إلى اعتقاد االميات اف  كترجع الباحثة

كىذا يترتب عميو التعاطي مع  ،كالمحافظة عمى تعميميـ كعدـ تسربيـعدد مف األطفاؿ ليسجمكا لدييا 

ف كاف ذلؾ عمى حساب التربية كالتنشئة السميمة لمطفؿ مما يؤدم إلى اكتساب   األىالي كاألطفاؿ كا 

 األطفاؿ في ىذه الركضات لممشكبلت السمككية.
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كااللتزاـ ، الطبلب في المدارس الخاصة يفرض عمييـ قكانيف شديدة مف عدة نكاحي )كىي النظاـ أف كذلؾ

كتستخدـ أسمكب العقاب في حاؿ عدـ ، اجتماعات ألكلياء األمكر(، التدقيؽ عمى الكاجبات، دكاـبال

كتعتبر المدارس الخاصة لدييا مشكبلت سمككية أكبر ألنيا تيتـ بالمشكبلت ، االلتزاـ بالقكانيف المدرسية

رس الحككمية التي ال في عكس المدا، السمككية كتدقؽ عمى كؿ المشكبلت التي تكاجو الطمبة في المدرسة

 تيتـ في الكثير مف المشكبلت السمككية التي تكاجو الطمبة. 

رياض ىل تختمف المشكالت السموكية لمرحمة  :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 5.1.5

 في مديرية ضواحي القدس حسب متغير مكان السكن؟ من وجية نظر األميات  األطفال

اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى المشكبلت  تـ

في مديرية ضكاحي القدس حسب متغير مكاف مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

ابي يمييا المدينة بمتكسط حس ، (2.02السكف. تبيف أف القرية حصمت عمى أعمى متكسط حسابي )

أم أف المتكسط الحسابي لمقرية أعمى ثـ المدينة ، (1.57كمف ثـ المخيـ بمتكسط حسابي )، (1.79)

 كأخيران المخيـ.

كلصالح سكاف القرل ، أماكف السكفبيف االميات في الرأم فيما يتعمؽ ب كترجع الباحثة ىذا االختبلؼ

كالتكافقية كربما يرجع ىذا إلى عدـ حيث أف أطفاؿ القرل أكثر معاناة مف المشكبلت السمككية 

التي تعمؿ عمى مساعدة اآلخريف  ،بالخدمات األساسية النفسية كاالجتماعية كالصحية كالتعميمية التمتع 

حيث أف القرل تفتقد ألماكف التسمية كالترفيو التي تفرغ الطاقات السمبية ، في التأقمـ في الحياة االجتماعية

أما المدينة التي حصمت عمى نسبة متكسطة  كبلت السمككية.سابيـ لممشمما يعزز اكت، لدل األطفاؿ

في المدينة كتباعد اصكؿ  نظرا لعدد السكاف اليائؿ، تميز المدينة بكثافة سكانية عالية تفكؽ القرلحيث 

السكاف كانشغاليـ في الحياة العممية أدت الى ضعؼ في الركابط االجتماعية مما يتسبب في حدكث 
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بدرجة متكسطة بسبب كثرة الكسائؿ الترفييية في المدينة كالتي يذىب عمييا  تءجانفسية حيث المشاكؿ ال

ت بنسبة منخفضة ألف القرية تعتبر ءا بالنسبة لسكاف المخيـ كالتي جاأغمب األطفاؿ لمعب كالترفيو. أم

الطابع الذم مجتمع صغير يعيش فيو مجمكعة مف العائبلت حيث أف الركابط االجتماعية القكية ىي 

 فنجد التكافؿ كالتعاكف في األفراح كاألتراح.  ، يميز حياة المخيـ

( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات 2008كاختمفت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا زغمكؿ )

 داللة إحصائية في مستكل المشكبلت السمككية يعزل لمتغير مكاف السكف.

رياض ىل تختمف المشكالت السموكية لمرحمة  المتعمقة بالسؤال السادس:مناقشة النتائج   6.1.5

 في مديرية ضواحي القدس حسب متغير ترتيب الطفل بين األخوة؟ األميات  من وجية نظر األطفال

بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى المشكبلت  تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

ترتيب  في مديرية ضكاحي القدس حسب متغير مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

، ( حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي1.94الطفؿ بيف األخكة. تبيف أف المتكسط الحسابي لمترتيب األكؿ )

أم ، (1.89كمف ثـ الترتيب األكسط بمتكسط حسابي )، (1.93األخير بمتكسط حسابي )يميو الترتيب 

الطفؿ الترتيب ـ كمف ث أنو المتكسط الحسابي لمطفؿ الترتيب األكؿ أعمى ثـ لمطفؿ الترتيب األخير

 األكسط.

األبناء تضررا في العممية  ىك أكثر)الترتيب األكؿ(ذلؾ إلى االميات يريف اف الطفؿ كترجع الباحثة 

فيتعامؿ كؿ منيما بحسب ما كرث كما رأل  ،العممية التربكية حيث ضعؼ مستكل األبكيف فيالتربكية 

كمف خبلؿ متابعات كثيرة  ،مف ممارسات في حياتو مع كالديو كبحسب ما تمميو ثقافة األبكيف التربكية

ككيجد أف مشكبلت  ،ر مختمؼ عف باقي األبناءلمعديد مف األبناء ظير أف االبف األكؿ في معظـ األس
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شخصية مثؿ التردد كعدـ القدرة عمى أخذ قرار حاسـ كاالنطكاء كالعصبية الزائدة كضعؼ الثقة بالنفس 

  ء.األكؿ بنسب اكبر مف باقي األبنا تكجد بنسبة عالية في االبف  كالمشاكؿ السمككية

لعدـ كجكد الخبرة التربكية  –ئة أف االبف األكؿ قد يقعكلعؿ أبرز أسباب ىذه السمككيات التربكية الخاط

ىذا إف لـ يقع تحتيما معا  -تحت تأثير كاحد مف نكعيتيف متناقضتيف كخاطئيف مف التربية  –لؤلبكيف 

فيقع االبف األكؿ بيف اإلفراط في التدليؿ بسبب سعادة األبكيف لكجكد ابف ليما فيغدقاف  -بيف األب كاألـ 

كالتصرؼ  ،ـ المبالغ فيو كتمبية كؿ رغباتو ظنا منيما أف ذلؾ ىك األسمكب األمثؿ لمتربيةعميو باالىتما

اآلخر قد يقع االبف األكؿ تحت السيطرة الكاممة مف األبكيف التي ربما تصؿ لمقسكة المفرطة بدعكل 

ف أيضا أف ىذا الرغبة في أف يكبر الصغير ليصير رجبل يعتمد عميو األب أك بنتا تعتمد عمييا األـ كيظنا

كتككف المشكمة األعمؽ إذا كقع الطفؿ بيف تدليؿ مفرط مف جية كقسكة  ،ىك األسمكب األمثؿ لمتربية

مفرطة مف جية أخرل ككبلىما خطأ تربكم كاألخطر إذا اجتمعا مما يتسبب لمطفؿ في المشاكؿ السمككية 

  .كخاصة ضرب اآلخريف كالتمفظ بألفاظ بذيئة

د حصؿ عمى نسبة متكسطة فيك الطفؿ المدٌلؿ يتمتع باستقبللية أكبر مف أشقائو كال يميو الطفؿ األخير فق

 ، يعشؽ المناسبات االجتماعية كالحفبلت الراقصة، يككف مقٌيدان بقكاعدى صارمة بقدرىـ. عندما يكبر

كيتطكر لديو حسٌّ مف األنانية ألنو اعتاد الحصكؿ عمى ما يريده منذ  ، كيسعى ألف يككف محط االىتماـ

 كيسعى لمتبلعب بغيره مف خبلؿ االستفزاز كالضرب لمكصكؿ إلى مبتغاه . ،جٌراء تربيتو المدلمة، الصغر

 ، أما الطفؿ األكسط كالتي يتميز بنسبة منخفضة غالبان ما تككف رعايتو أقٌؿ حٌدة مف شقيقو األكؿ

داف اكتسبا خبرة في كيفية رعاية الطفؿ. كما يؤكد أف رعايتو لف تككف "كاممة" كالتي حظي بيا االبف فالكال

ـ ، ىك أف ىناؾ "منافسة" عمى كقت الكالدىيف. فالكالداف مضطراف لرعاية الكلدىيف معان ، األكؿ ما يعني تقسي

يتيما طكؿ الكقت كما كانت الحاؿ مع كال يتمتع الطفؿ الثاني برعا، الكقت بيف رعاية األكؿ كرعاية الثاني

فتنمك شخصيتو لتصبح أقؿ سعيان إلى  ، الطفؿ األكؿ. أم إف اىتماميما بو ال يككف جٌديان بقدر األكؿ



 
 

88 
 

المثالية كأكثر سعيان إلرضاء الناس مف خبلؿ االىتماـ بما ىك أكبر منو كتمبية رغبات األىؿ دكف تذمر 

 مما يككف شخصية سميمة. 

( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ 2006النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا مكسى كحامد ) كاختمفت ىذه

 ذات داللة إحصائية في مستكل المشكبلت السمككية يعزل لمتغير ترتيب الطفؿ.

رياض ىل تختمف المشكالت السموكية لمرحمة  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السابع:  7.1.5

في مديرية ضواحي القدس حسب متغير الفترة الزمنية التي تقضييا  ألميات من وجية نظر ا األطفال

 األم في العمل؟

تـ اإلجابة عمى السؤاؿ بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى المشكبلت 

في مديرية ضكاحي القدس حسب متغير الفترة مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

 8الزمنية التي تقضييا األـي في العمؿ. تبيف أف المتكسط الحسابي لمفترة الزمنية ألكثر مف 

 ، (1.94كيميو األـي التي ال تعمؿ بمتكسط حسابي )، ( حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي1.96ساعات)

ساعات بمتكسط حسابي  8مييا لفترة ي ، (1.85ساعات بمتكسط حسابي ) 8كمف ثـ ألقؿ مف 

ساعات أعمى ثـ  8(.أم أنو المتكسط الحسابي لمفترة الزمنية التي تمكثيا األـي في العمؿ أكثر مف 1.84)

ساعات كأخيران لمفترة الزمنية التي تمكثيا األيـ في  8لمفترة الزمنية التي تمكثيا األـي في العمؿ ألقؿ مف 

 ساعات.  8العمؿ بكاقع 

مف المجتمع فقد استطاعت أف تككف أـ كعاممة في  الباحثة ىذا االختبلؼ ككف األـ جزء ال يتجزأ  ترجع

لكف مع ىذا  ، كأـ تقـك بتربية أطفاليا كاالىتماـ ككعاممة تتحمؿ مسئكلياتيا في مكاف عمميا، نفس الكقت

مؿ كىذه المشاكؿ النجاح لؤلـ العاممة ظيرت مشاكؿ أسرية مختمفة التي نجمت عف خركج األـ لمع

تنعكس عمى األبناء بشكؿ خاص بسبب إرساؿ األطفاؿ إلى الحضانات أك دكر الرعاية مما يتسبب في 
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ـ  ، اآلخريف عف طريؽ التقميد كالتعمـ الخاطئ يكتسبيا مف األطفاؿ ، خمؽ مشاكؿ سمككية لمطفؿ كيميو األ

لمفراغ القاتؿ كعدـ  المنزؿ ربات تعرض بعض مفالتي ال تعمؿ جاءت بدرجة متكسطة كىذا يعكد 

 بعض األحياف إال أنيا تتمنى الحصكؿ عمى الراحة كاالستمتاع فيبالنفس  الثقةاالستقبلؿ المادم كاىتزاز 

مما تقع بعض مف ضغكطاتيا عمى أطفاليا كالتي تؤثر بشكؿ سمبي عمى األطفاؿ مما يعمؿ عمى تشكيؿ 

ىي األكثر قدرة عمى التنظيـ ألف سنكات  8ؿ ألقؿ مف السمككيات السمبية. أما بالنسبة لؤلـ التي تعم

كعدد معيف مف الساعات إلنجاز مياميا ، طبيعة العمؿ تتطمب منيا كضع مكاعيد محددة خبلؿ اليـك

كبالتالي تصبح حياتيا كحياة أبنائيا أكثر تنظيما مما يؤثر باإليجاب عمى األبناء كالتقميؿ مف  ، الكثيرة

 كذلؾ بسبب كجكد الكقت الكافي لمتنسيؽ ما بيف حياتيا العممية كحياتيا ربة المنزؿ. المشاكؿ السمككية.

كلصالح األميات العامبلت ألكثر ، ترجع الباحثة ىذا االختبلؼ بيف الفترة الزمنية لمككث األـي في العمؿ

اح لمتابعة ساعات لككنيـ معظـ كقتيـ خارج البيت كعند الرجكع إلى البيت ال يككف ىناؾ كقت مت 8مف 

مما يعزز اكتساب المشكبلت ، شؤكف األطفاؿ كاالستماع ليـ كالتأثير في تربيتيـ المكتسبة في الركضات

 السمككية لدل األطفاؿ.

رياض ىؿ تختمؼ المشكبلت السمككية لمرحمة  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثامن:  8.1.5

 في مديرية ضكاحي القدس حسب متغير نكع مينة األـ؟ مف كجية نظر األميات  األطفاؿ

تـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بحساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى المشكبلت 

في مديرية ضكاحي القدس حسب نكع مينة  مف كجية نظر األميات  رياض األطفاؿالسمككية لمرحمة 

يمييا المكظفة ، ( حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي1.94تبيف أف المتكسط الحسابي لربة البيت ) ،األـ

ميف الحرفية بمتكسط يمييا ال، (1.79كمف ثـ األعماؿ الحرة بمتكسط حسابي)، (1.88بمتكسط حسابي)

الحرة  أم أنو المتكسط الحسابي لربة البيت أعمى ثـ لممكظفة ثـ لمف تعمؿ في األعماؿ (1.70حسابي )

 كأخيران لمف تعمؿ في الميف الحرفية.
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ربات  تبلحظ الباحثة ىذا االختبلؼ لصالح ربو البيت كالذم يعكد لعدة أسباب منيا تعرض بعض مف

بعض األحياف إال أنيا تتمنى  فيبالنفس  الثقةلمفراغ القاتؿ كعدـ االستقبلؿ المادم كاىتزاز  المنزؿ

تقع بعض مف ضغكطاتيا عمى أطفاليا كالتي تؤثر بشكؿ سمبي الحصكؿ عمى الراحة كاالستمتاع مما 

عمى األطفاؿ مما يعمؿ عمى تشكيؿ السمككيات السمبية مف ناحية اخرل مككث طفمًؾ الدائـ معًؾ في 

المنزؿ سييفقده كجكد أطفاؿ يمكف أف يختمط بيـ كيتكاصؿ كيتفاعؿ معيـ لييطٌكر مياراتو االجتماعية 

أما بالنسبة لبلـ العاممة ، كما كاف ليفعؿ لك كاف في دار الحضانة، بادؿ األدكاركقدرتو عمى المشاركة كت

مما يكسبيا ميارات بالتعامبلت ، فاف طبيعة حياتيا تجعميا تتعامؿ مع فئات مختمفة مف الشخصيات يكميان 

تربكية مف خبلؿ اكتساب أساليب ، ككؿ ىذا ينصب في تربية األبناء كطريقة التعامؿ معيـ، الشخصية

كلمف تعمؿ في األعماؿ ، كالتي تككف بعضيا غير مناسبة ألطفاليا مما يؤثر سمبيا كلكف بشكؿ بسيط

الحرة كالحرفية فانو أعماليـ تككف بسيطة كسيمة ليس فييا صعكبة كبالتالي تحقؽ اإلنجازات بالعمؿ مما 

كينصب ذلؾ عمى أسرتيا ، ؿيعطي لممرأة حالة مف الرضا النفسي كالسعادة التي تعكد بيا إلى المنز 

 كخاصة في أمكر تربية األطفاؿ. كتحقؽ معيـ السعادة كالنجاح

كلصالح ربة البيت لككف األميات مف ربات البيكت ، ترجع الباحثة ىذا االختبلؼ في نكع مينة األـي

مما  ، سميمةيحرصف عمى االىتماـ الزائد بأطفاليف كىذا عمى حساب االستعانة بأساليب التربية كالتنشئة ال

 يجعؿ األطفاؿ أكثر اكتسابان لممشكبلت السمككية.

( التي أظيرت كجكد فركؽ ذات 2005كاتفقت ىذه النتيجة مع النتائج التي تكصؿ إلييا أبك مصطفى )

 داللة إحصائية في مستكل المشكبلت السمككية يعزل لمتغير نكع مينة األـ.
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 ثانيًا: التوصيات:

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

ضركرة التعاكف بيف األيميات كالمعممات في رياض األطفاؿ لمعمؿ عمى اكتشاؼ المشكبلت السمككية  .1

 كمعرفة كيفية مكاجيتيا. رياض األطفاؿفي مرحمة 

عممات كاأليميات كاألطفاؿ عمى معرفة تعيف مرشد نفسي تربكم في رياض األطفاؿ لمساعدة الم .2

 المشكبلت عند األطفاؿ كمكاجيتيا بشكؿ منطقي كعممي.

، عمؿ دكرات تدريبية في تعديؿ السمكؾ كاإلرشاد النفسي كالتربكم لمعممات كمديرات رياض األطفاؿ .3

 يككف التدريب سنكيان كتككف الدكرات التدريبية )نظرية كعممية(. عمى أفٍ 

راسة عمى رياض األطفاؿ في منطقة ضكاحي القدس كاستخداـ متغيرات المستكل إعادة إجراء الد .4

ـ في الركضة.  التعميمي لممعممة كأساليب التعمي

عف طريؽ استخداـ المبلحظة كمقاييس نفسية أخرل لرياض األطفاؿ نفسيا ، إجراء دراسات أخرل .5

 كذلؾ ألىمية ىذه المرحمة في تنمية المراحؿ القادمة.

 ككيفية التعامؿ معيا.، األىؿ بأىمية معرفة المشكبلت السمككية لدل األطفاؿ ضركرة تكعية .6

تكفير ألعاب تربكية كزكايا كأنشطة تساعد األطفاؿ عمى تفريغ الكبت كالحد مف المشاكؿ السمككية  .7

 عندىـ.

بإحدل الكميات أك  االلتحاؽإلى ، دعكة المعممات غير المؤىبلت في مجاؿ التربية كعمـ النفس .8

  الجامعات لمحصكؿ عمى مؤىؿ عممي متخصص.

تفعيؿ دكر كزارة التربية كالتعميـ العالي في اإلشراؼ كالرقابة عمى رياض األطفاؿ المنتشرة في مختمؼ  .9

 مناطؽ السمطة الفمسطينية.

ـ في رياض األطفاؿ .10 دارة التعمي ـ كا   صياغة استراتيجية كطنية متعمقة بتنظي
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مشكبلت الطفاؿ لمعمؿ عمى اكتشاؼ ميات كالمعممات في رياض األف بيف األي ضركرة التعاك  .11

 كمعرفة كيفية مكاجيتيا. رياض األطفاؿمرحمة في السمككية 

طفاؿ عمى معرفة ميات كاألطفاؿ لمساعدة المعممات كاألي تعيف مرشد نفسي تربكم في رياض األ .12

 ي.مطفاؿ كمكاجيتيا بشكؿ منطقي كعمالمشكبلت عند األ

، طفاؿرشاد النفسي كالتربكم لمعممات كمديرات رياض األدكرات تدريبية في تعديؿ السمكؾ كاإل عمؿ .13

 .كتككف الدكرات التدريبية )نظرية كعممية( يككف التدريب سنكيان  أفعمى 

طفاؿ في منطقة ضكاحي القدس كاستخداـ متغيرات المستكل الدراسة عمى رياض األ إجراءإعادة  .14

ـ في الركضة.سأالتعميمي لممعممة ك   اليب التعمي

طفاؿ نفسيا خرل لرياض األأعف طريؽ استخداـ المبلحظة كمقاييس نفسية ، خرلأدراسات  إجراء .15

 ىمية ىذه المرحمة في تنمية المراحؿ القادمة.كذلؾ أل

 ككيفية التعامؿ معيا.، طفاؿىمية معرفة المشكبلت السمككية لدل األأىؿ بضركرة تكعية األ .16

طفاؿ عمى تفريغ الكبت كالحد مف المشاكؿ السمككية نشطة تساعد األأتربكية كزكايا ك لعاب أتكفير  .17

 عندىـ.

ك أحدل الكميات إلتحاؽ بلى اإلإ، ىبلت في مجاؿ التربية كعمـ النفسؤ دعكة المعممات غير الم .18

 الجامعات لمحصكؿ عمى مؤىؿ عممي متخصص.
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 قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

ردن وارتباطيا بالجنس في األ االبتدائيةمسح المشكالت في مدارس المرحمة  (:1985)، خ.بك شيابأ

مركز البحكث كالتطكير التربكم، جامعة اليرمكؾ، ممخصات ، والمرحمة التعميمية والمنطقة التعميمية

 رسائؿ الماجستير في التربية في جامعة االردنية كجامعة اليرمكؾ، المجمد الرابع.

مجمة الجامعة ( المشكبلت السمككية الشائعة لدل االطفاؿ الفمسطينييف، 2005ابك مصطفى، ف)

 .432-399: (2)14، االسالمية

فاقدي الرعاية الوالدية )دراسة  لألطفالالرعاية االجتماعية (: 1994)، ع.، الطائي، فىفمصط أبك

مركز الخدمات التربكية كالنفسية،  كمية ،  (نفسية اجتماعية ميدانية مقارنة بين المجتمع العراقي والميبي

 .داب بمصراتو،  جامعة التحدماآل

لمكتاب،   اإلسكندريةمركز . 1ط، أساليب تربية الطفل بين النظرية والتطبيق (:1999). ، سأحمد

 .اإلسكندرية

الجامعي،  دار الفكر . 2، طمعاممة الوالدين وأساليبمشكالت الطفل السموكية  (:1995).أ ،إسماعيؿ

 االسكندرية.

أسموب المعاممة الوالدية ومفيوم الذات وعالقة كل منيما بالسموك العدواني لدى ( 2004بدر، ؼ)

 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة الممؾ خالد، السعكدية.عينة من تمميذات المرحمة االبتدائية بجدة

 دار المسيرة، عماف.. 1، طرياض األطفال أطفالبرنامج (: 2003). ، سربياد
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( العبلقة بيف خصائص شخصية االميات كادراكيف لممشكبلت السمككية لؤلبناء في 2001تكفيؽ، ت)

 .157-120(: 8)2مرحمة الركضة، مجمة الطفكلة المبكرة، 

 . القدس.1ط ، عمم النفس التطوري(:1992جامعة القدس المفتكحة )

 مكتبة العبيكاف،  الرياض.. 1ط ، في المنزل وخارجو المرأةعمل : (1995)أ.جكير، 

المشكالت السموكية لدى عينة من االطفال الممتحقين برياض االطفال كما تدركيا ( 2003الحربي، ز)

، رسالة ماجستير  غير منشكرة، جامعة االميات في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية وكيفية مواجيتيا

 اـ القرل، السعكدية.

 دار الفكر، عماف.. 1، طالنظرية، التطبيق، التكنولوجيا -النفسي اإلرشاد(: 2004).حسيف، ط

 .(www.Safhat.150m.com/all.htm)، األطفالثيره عمى تربية أوت األسرواقع  (:2004)، ح. الحمداني

 دار الفكر، عماف.. 2، طتربية الطفلاتجاىات حديثة في  (:1995.)، ـحكاشيف

 دار الفكر، عماف.. 1، طخصائص واحتياجات الطفولة المبكرة (:2003حكاشيف، ـ.)

 .القاىرة ايترؾ لمنشر كالتكزيع، . 1، طالصحة النفسية لمطفل(: 2004داككد، ـ.)

 دار الشركؽ، عماف. . 1، طفي عمم نفس الطفل (:2003الريماكم، ـ.)

 .الرياض، دار السبلـ، مختصر صحيح البخاري(: 1996الزبيدم، أ.)

المحرومين وغير  االبتدائيةالمرحمة  أطفالالمشكالت السموكية التي يعاني منيا (:1985)، ع.زكي

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. .،  مصرجامعة عيف شمس، المحرومين من الرعاية الوالدية

http://www.safhat.150m.com/all.htm
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لدل اطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة االبتدائية بمدينة  ( دراسة لبعض المشكبلت السمككية2000زكي، ك)

المينا في ضكء متغيرات الحكـ الخمقي، المسايرة، المغيرة، التركم، االندفاع، رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، جامعة المينا، مصر.

 .عالـ الكتب، القاىرة. 2ط ، الصحة النفسية والعالج النفسي(:1978)، ح.زىراف

 عالـ الكتب، القاىرة.. 5، طعمم النفس )الطفولة والمراىقة((:1985).زىراف، ع

من وجية  االبتدائيةالمرحمة  أطفالالمشكالت السموكية الشائعة لدى (: 2004)ع، كآخركفالزىراني، 

 ، نظر مديري المدارس والمعممين والمرشدين

 دمشؽ.، دار الفكر،  الصحة النفسية ألطفال الحضانة والروضة(:2002). السبيعي، ع

دار كائؿ، . 1، طوتطورىم حتى سن السادسة دليل نمو األطفال(: 2002، النابمسي، س.)ىػالسركر، 

 .عماف

المشكبلت السمككية لدل األطفاؿ الفمسطينييف في المرحمة  (2002سعادة، ج؛ ابك زيادة، ا؛ زامؿ، ـ)

األساسية الدنيا بمحافظة نابمس خبلؿ انتفاضة األقصى كما يراىا المعممكف كعبلقتيا ببعض المتغيرات، 

  588-547(: 2)16، مجمة جامعة النجاح لألبحاث

البحكث التربكية، جامعة قطر، مركز ،  (:المشكبلت السمككية لمتبلميذ في دكلة قطر1989)، ـ.سبلمة

 .264-217ص

دار الفكر المبناني، . 1، طالنفسي، التربوي، االجتماعي لدى األطفال اإلرشاد (:1997شحيمي، ـ.)

 .بيركت
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( قصكر الكفاءة االجتماعية كالمشكبلت السمككية لدل عينة مف أطفاؿ مرحمة ما قبؿ 2014شعباف، ع)

 .288-242(: 1)4، مجمة العموم التربويةالمدرسة، 

( االضطرابات السمككية لدل أطفاؿ اسر المعتقميف الفمسطينييف في 2008الصباح، س؛ زعكؿ، ؿ)

 949-918(: 3)22، لؤلبحاثمحافظة بيت لحـ مف كجية نظر االميات، مجمة جامعة النجاح 

ذكاء دراسة مقارنة ألثر الحرمان من الرعاية األسرية عمى نمو وتطور و  (:1992الطايفة، ص.)

. )رسالة مصر، اإلسكندريةجامعة ، سموك عينة من األطفال في مرحمة ما قبل السن المدرسيو 

 ماجستير غير منشكرة(.

، العدد الثامف، المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية، مجمة خطكة، رياض األطفالطفل  (:1999طمعت، ع.)

 .15-14ص

 .، عمافلمنشر كالتكزيعكائؿ  . دار 2، طتعديل السموك :(2004)أ.الظاىر، 

المشاكل السموكية لدى  طمبة المرحمة االساسية العميا في ( 2006عبابدة، ت؛ مكسى، ر؛ كحامد، ؿ)

 مشركع تخرج غير منشكر، بيت لحـ، فمسطيف. محافظة بيت لحم وعالقتيا ببعض المتغيرات،

في محافظة الشرقية" في  المتأخرةدراسة مسحية لمشكالت مرحمة الطفولة (: 1998)، ـ.عبد الرحمف

 .كؿ،  دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة، الجزء األكتاب الصحة النفسية

 دار الصفاء لمطباعة كالنشر، عماف.. 1، ططرق دراسة الطفل  (:2005سميـ، أ.)،  عبد السبلـ، ح

دراسات  (93: 1األطفاؿ مف )المناخ األسرم كعبلقتو بتقدير الذات لدل عينة مف  (.3.9).عبداهلل، ؼ
 .11ع  ،13مصر ، مج  - الطفولة

 دار الفكر، عماف.. 2، طعمم النفس التربوي(:1999). عدس، ع
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( التفاعؿ االجتماعي لدل اطفاؿ الرياض مف ابناء االميات العامبلت 2012العزاكم، س؛ كريـ، ك)

 .67-47: 50، مجمة الفتحكغير العامبلت، 

الدار العممية لمنشر . 1ط، طفال ذوي االضطرابات السموكيةالتربية الخاصة لأل: (2002) س.العزة، 

 ،  عماف.كالتكزيع

منشأة . 1ط، سرة ودور الحضانةالطفل وتوجييو في األ إرشاد (:1997عياد، ـ، الحضرم، ؿ.)

 .اإلسكندرية المعارؼ، 

 دار القمـ، بيركت.. 1، طعموم الدين إحياء (:1993عيسى، أ.)

ـ الديف، طإ .ت(:دأ.) الغزالي،  دار القمـ، بيركت.. 1حياء عمك

، مناىج وبرامج وطرق لتدريس رياض األطفال وتطبيقاتيا العممية (:2004فرماكم، ؼ، المجادم، ح.)

 مكتبة الفبلح، الككيت.. 2ط

 دار الرازم، عماف.. 1، طثارىا وثمارىاآو  طوارىاأ اإلسالمتربية الطفل في  (:2003الفندم، ع.)

 .،  عمافدار صفاء لمنشر كالتكزيع. 1ط،  رابات السموكيةطاالض: (2000خركف )آك  ج، القاسـ، 

. 1ط ، ميات(طفال )لممعممات وطالبات التربية العممية واألمرشد المعممة برياض األ (:1996لبف، ع.)

 شركة سفير، القاىرة.

 ، عماف.اإلسبلميالمكتب . 1ط، والدنا من الطفولة وحتى المراىقةأ (:2001المبيض، ـ.)

، التقرير السنكم، سمسمة حصاءاتا  أطفال فمسطين قضايا و  (:2005الفمسطيني ) مركز اإلحصاء

 .حصاءات الطفؿ، راـ اهللإ
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 أكديما انترناشكناؿ، بيركت.. 1ط، أوالدنا من الوالدة حتى المراىقة (:2002).مرىج، ر

 ار الفكر، عماف.. د1، طوالعالجمشكالت طفل الروضة التشخيص  (:2002ممحـ، ـ.)

بداعالروضة  (:1994منسي، ـ.)  سكندرية.دار المعرفة الجامعية، اإل. 1ط، األطفال وا 

 القاىرة.شركة سفير، ، رياض األطفالتعميم (: 1998) األبناءمكسكعة سفير لتربية 

 .القاىرةشركة سفير،  ، طفالرياض األ(:1998مكسكعة سفير لتربية االبناء )

زىراء طيكرم، دار اليادم لمطباعة كالنشر كالتكزيع،   :، ترجمةعمم نفس المرأة:(2001)ش.  ،نزاد

 بيركت.

الكتاب (،  2015-2014) طفاؿات المدارس كرياض األئيحصاكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، إ

 العاـ. اإلحصاء االحصائي التربكم السنكم، االدارة العامة لتخطيط التربكم، 

مسح المشكالت السموكية لطالب المراحل التعميمية الثالث في (: 2004كزارة المعارؼ السعكدية )

 .جريدة الجزيرة ، المناطق التعميمية بمحافظات جدة،  والمدينة المنورة، وعسير، ورياض، والشرقية

 :جنبيةثانيًا: المراجع األ

 Anselmi,L.,et al. (2004) :Psychosocial determinants of behavior problems in Brazilian 

Preschool Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry,45(4), P779-800. 

 Benzies, (2004): Parenting  stress , marital , quality , and child behavior problems at age 7 

years . Public Heaith Nursing, 21(2) p.111. http://www.blackwell-

synergy.com/doi/abs/10.htm,30.10..2005) 

 Elliot, J., Prior, M., Merrigan, C., Ballinger, K. (2002): Evaluation of community 

intervention Programme for preschool behavior problems. Journal of Pediatrics and child 

Health, 38(1) P.41. 



 
 

99 
 

 Gilbert, a Michele, (1999). "Behavioral proplems of children involved in custody 

legislation the byffer effect associated with having siblings master abstract 

international". vol 37, no (4),p 1258. 

 Hall, C., lindzy, G.(1078):Theories of Personality . New York. 

 KumpulainenKirsti And RasanenEliaAnd HenttonnenIrmeli (1980).the persistence of 

Teacher – reported behavioral problems among children aged 8 to 12 European Child and 

Adolescent Psychiatry.4-225,10.  

 Li, Y., Shi, A., Wan, Y.Hotta, M.,Ushijima ,H. (2001):Child behavior problems prevalence 
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 Sacco ,w., Marray , D. (1997) : Mother – child relationship Safaction , the role of 

attributions and trait conception . Journal of Social and Clinical Psychology .16 (1) ,p.24-

42  

 Sklofske, D.H., Schwean, VL.,Burt, K. (1999):Correlates of mother and teacher-ratings of 
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Schools Psychology.15(1), p.43. 
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 األولالممحق 

 السادة المحكمين أسماء

 الجامعة التخصص االسم

 جامعة القدس المفتكحة ارشاد نفسي كتربكم د. كماؿ سبلمة

 جامعة القدس المفتكحة كتربكمارشاد نفسي  د. نادر أبك خمؼ

 جامعة القدس المفتكحة إدارة تربكية د. إسماعيؿ األفندم

 جامعة القدس ارشاد نفسي كتربكم د. عبل حسيف

 جامعة بيرزيت ارشاد نفسي كتربكم د. رفاء الرمحي

 جامعة القدس ارشاد نفسي كتربكم د. عبد اهلل بشارات

 جامعة القدس ارشاد نفسي كتربكم د. عمر ريماكم

 جامعة القدس ارشاد نفسي كتربكم د. نبيؿ عبد اليادم

 جامعة القدس ارشاد نفسي كتربكم د. سيير الصباح

 جامعة القدس ارشاد نفسي كتربكم د. سمير شقير
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 الثانيالممحق 

 االستمارةم التي تم فييا توزيع 2016/2017المدارس في مدرية ضواحي القدس لمعام  أسماء

عدد  الموقع اسم روضة الرقم

 االطفال

عدد 

 العينة

 15 21 العيزرية مشاريع العيزرية االساسية المختمطة 1

 15 19 السكاحرة الشرقية السكاحرة الشرقية االساسية المختمطة 2

 30 60 قمنديا جمعية قمنديا التعاكنية 3

 20 45 قمنديا ركضة االسراء 4

 25 68 الراـ فرح كمرح 5

 15 15 السكاحرة ركضة الكحدة 6

 30 60 ابك ديس الجيؿ الجديد 7

 15 35 العيزرية بكابة القدس 8

 25 40 العيزرية جيؿ االمؿ 9

 15 27 بيت عنانا ركضة بيت عنانا 10

 15 40 حزما ركضة حزما 11

 30 30 العيزرية االنكار النمكذجية 12

 40 40 العيزرية العكدة 13

 30 75 العيزرية النمكذجيةالعيزرية  14

 10 20 العيزرية عالـ الطفؿ 15
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 28 50 العيزرية ركضة انجمز 16

 45 60 العيزرية ركضة الككالة 17

 25 45 ديس أبك مبلؾ الصغير 18
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 : استبانو الدراسةالثالثالممحق 

 

 

 االستبانة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،المحترمة/االخت كالمعممة الفاضمة

 ، ، ، السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

لدرجة الماجستير في االرشاد النفسي  أعدت مف أجؿ أغراض عممية استكماالن ، االستبانة التي بيف يديؾ

من  رياض األطفالالمشكالت السموكية لمرحمة التعرؼ عمى مدل انتشار) إلىكالتربكم كالتي تيدؼ 

سئمة الكاردة في االستبانة جابة عمى األفالرجاء اإل، (القدسضواحي  مديريةفي  وجية نظر األميات 

ـ جابة عمى األف اإلأب عممان ، بكؿ دقة كمكضكعية  ألغراض البحث العممي. إالسئمة لف تستخد

 

 مع الشكر والتقدير

 تمارا الشمالي  الباحثة:
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 ول: البيانات األولية:القسم األ

بجانب ( X) إشارةرجك تعبئة االستبانة عف كؿ طفؿ في الصؼ الذم تشرفيف عميو كذلؾ بكضع أ

 :اإلجابة

 .نثىأ□           ذكر □   : جنس الطفؿ

 سنكات 5 □               سنكات 4 □ات      سنك  3 □   : عمر الطفؿ

 اصة حككمية                                خ  □:   نكع الركضة

 مخيـ       □          مدينة قرية □ السكف: مكاف

 خيراأل □ كسط األ□كؿ األ □ :األخكةترتيب الطفؿ بيف 

 كثر مف ساعات أ□ساعات  8 □ساعات 8 قؿ مفأ  □العمؿ:   الفترة الزمنية التي تقضييا األـ في

 ميف حرفية □    ربة بيت□ة   مكظف□عماؿ حرة     أ□ ـ:نكع مينة األي 
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 :ةجابة عمى فقرات االستبانالثاني: تعميمات اإلالقسم 

المطمكب منؾ قراءة الصفات ، ك خارجوأفيما يمي قائمة مف الصفات تصؼ سمكؾ الطفؿ في الفصؿ 

 كتحديد درجة النشاط التي تصؼ سمكؾ الطفؿ في المدرسة.

 كثيرا غالبا نادرا ابدا الصفات ر.م

     .يككف عصبي ألتفو االسباب 1

     .كضكضاء ازعاجان يحدث  2

     .مطالبو في الحاؿ تمبىيمح اف  3

     .تناسقو ضعيؼ 4

     .غير مستقر 5

     .عنده نشاط زائد 6

     .سريع االستثارة 7

     .اندفاعي 8

     شياء.يفشؿ في اتماـ األ 9

     .ليس لديو القدرة عمى االنتباه 10

     ينتبو لقترة قصيرة. 11

     .مف البلـز أكثرحساس  12

     .اليقظة أحبلـفي  ستغرؽي 13

     .عنيد 14

     مع زمبلءه.يرفض الحديث  15
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 كثيرا غالبا نادرا ابدا الصفات ر.م

     .مف السيؿ بكائو 16

     .يضايؽ زمبلئو 17

     .مشاكس 18

     .يتغير مزاجو بسرعة 19

     .خريفيعنؼ اآل 20

     .شياءيتصرؼ بعنؼ مع األ 21

     .ىداـ كمكلع بالتخريب كالتحطيـ 22

     .شياءيسرؽ األ 23

     .يكذب 24

     .ذكم طباع حاد 25

     .نفعاؿسريع اإل 26

     .مف الصعب التنبؤ بسمككو 27

     .يككف منعزال عف زمبلئو 28

     .غير مقبكؿ مف زمبلئو 29

     .مف السيؿ قيادتو 30

     .غير منظـ في لعبو 31

     .غير قادرعمى قيادة فريؽ مف زمبلئو 32

     .مف جيمو اآلخرال يستمر فترة طكيمة بمفرده مع الجنس  33
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 كثيرا غالبا نادرا ابدا الصفات ر.م

     .ال يستمر فترة طكيمة مع طفؿ مف نفس جنسو 34
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