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االتزان االنفعالي لمعلمات الرياض وعالقته بالقلق لدى طفل الروضة
م .م .ايثار منتصر شعالن

م.د .كلثوم عبد عون
ممخص البحث

ييدؼ البحث الى الكشؼ عف االتزاف االنفعالي لدى معممات الرياض وكذلؾ الكشؼ عف القمؽ لدى اطفاؿ الرياض
ومف ثـ الكشؼ عف العالقة بينيما ,تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة والبالغة()081معممة وطفؿ ,اذ
قامت الباحثتاف بأعداد اداتاف لقياس االتزاف االنفعالي لممعممة واالخر لقياس القمؽ لدى طفؿ الروضة ,واستعممت
بعض الوسائؿ االحصائية منيا(معامؿ ارتباط بيرسوف ,و t-testلعينة واحدة ,و t-testلعينتيف مستقمتيف)
وتوصؿ البحث الى مجموعة مف النتائج  -0اف المعممات لدييف اتزاف انفعالي و -2االطفاؿ ال يوجد لدييـ قمؽ
 -9ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف االتزاف االنفعالي لمعممات الرياض والقمؽ لدى طفؿ الروضة
واقترحت الباحثتاف اجراء دراسة حوؿ عالقة االتزاف االنفعالي بالميارات االنسانية لمديرة الروضة.

مشكمة البحث:
تعد االستجابات االنفعالية لمفرد ىي الجوانب االساسية في تكويف الشخصية واف ىذه االنفعاالت ليا ارتباط وثيؽ
باألفعاؿ السموكية الصادرة مف قبؿ الفرد باألخص ميولو وعاداتو ,فضال عف اثرىا البالغ االىمية عمى صحتو
العقمية وقدرتو عمى مواءمة ذاتو مع المجتمع الذي يعيش فيو ,اف لالنفعاالت اثا ار اجتماعية ونفسية وعصبية
عمى االطفاؿ وانيا تسبب تدىو ار لمصحة النفسية وسوء لمعالقات االجتماعية واالسرية مع مف حوليـ حاض ار
ومستقبال.
اف الشخصية غير المتزنة لمعممة الروضة نتاج لقمة اتزانيا االنفعالي وتوافقيا االجتماعي مع مف حوليا مف
االطفاؿ والبالغيف ,تستثيرىا مثيرات تافية او اية انفعاالت طفمية فتعاني مف وقت ألخر مف نوبة مف القمؽ او
الكدر او الغيظ ذات طابع متسـ بالقسر والتعاسة والضيؽ وعدـ الرضا النفسي عف ذاتيا اوال وعف عمميا ثانيا
فيصبح مف االجدر واالصمح ليا اف تترؾ العمؿ في مجاؿ الطفولة وتنصرؼ لعمؿ اخر.
اف قمة االتزاف االنفعالي يجعؿ المعممة غير اكتراثيو ألمور العمؿ ومجرياتو وغير نشيطو وفعالو في تعامميا مع
االطفاؿ والبالغيف .مف االباء واالميات واعضاء الييئة االدارية ,وتعاني مف الكآبة وسرعة الممؿ في مجارات
االطفاؿ واالشراؼ عمى فعالياتيـ وانشطتيـ والخموؿ والعجز(نفسيا وبدنيا) كمما طالت فترة وجودىا في الروضة.
وبناء عمى ما تقدـ ستظير مشكمة جديدة بمجتمعاتنا وىي قمؽ االطفاؿ حيث اف مفيوـ االطفاؿ عف انفسيـ
ضعيؼ نسبيا ,وىـ غالبا ما يع تمدوف عمى الراشديف وتعبيرىـ عف غضبيـ ال يظيرونو عالنية وىـ اقؿ ذكاء
وانجاز مف االطفاؿ االخريف الف القمؽ يتدخؿ في قدرتيـ عمى اداء العمؿ بكفاءة ,آف القمؽ يمنع الطفؿ مف
التفكير في البدائؿ ويجعؿ الطفؿ مشموال(.العزة.)01 :2112,
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اف القمؽ ال يولد مع االنساف لكف قد يولد مع االنساف استعداد وراثي لالنفعاالت العصبية ,ويبرز ىذا االستعداد اذا
ما تييات لو االسباب البيئية ,أسباب قد تكمف جذورىا في محيط العائمة او المدرسة او العمؿ.
(السباعي ,عبد الرحيـ.)67 :0999,
اف مشاعر الطفؿ نحو االمف دقيقة ورقيقة ,ففي سف الثالثة يظير القمؽ عمى االطفاؿ عمى شكؿ خوؼ مف االذى
الجسدي او فقداف الحب االبوي وكذلؾ مف عدـ قدرتيـ عمى التكيؼ مع االحداث ,وفي الطفولة المبكرة يكوف
مصدر القمؽ عند االطفاؿ مف اخطار خيالية ,ويزداد القمؽ عند االطفاؿ مف سف الثانية وحتى سف السادسة مف
ال عمر ويحدث القمؽ عند االطفاؿ عندما يفكر بخطر حقيقي او خيالي .إذ اف اعراض القمؽ عند االطفاؿ تبدو عمى
شكؿ رجفة او رعشة او بكاء او صراخ او ذىوؿ او قمة االكؿ او العرؽ او الغثياف او صعوبة التنفس او الصداع
او الشقيقة او اضطراب في المعدة .وىذه االعراض تكوف ىي نفسيا حتى لو كاف قمقو حقيقي او غير
حقيقي(.العزة.)07 :2112,
اف مشكمة القمؽ عند االطفاؿ تنتج عف عدـ تحقيؽ لمحاجات النفسية خاصة عدـ الشعور باألمف والذي ينتج عنو
اطفاؿ يفتقدوف الثقة ويشعروف بالقمؽ ,ولمتربية دو ار ىاما في التنشئة السميمة وبث االمف والثقة في نفوس
االطفاؿ وبما اف المعممة ىي الراعية الرئيسية لمعممية التربوية التعميمية ,فعمى عاتقيا يقع العبء االكبر في
تحقيؽ الرسالة التربوية لرياض االطفاؿ ونجاح المعممة في ميماتيا وواجباتيا في ضوء ىذه المرحمة اليامة
والصعبة والحرجة مف حياة الطفؿ يعد نجاحا لرياض االطفاؿ في تحقيؽ أىدافيا لذا فاف استقرار المعممة االنفعالي
يعد مف اولويات نجاح المعممة مع االطفاؿ وبذلؾ تتمخص مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي:
ىؿ لالتزاف االنفعالي لمعممة الروضة عالقة بالقمؽ لدى اطفاؿ الرياض؟

اىمية البحث:
أصبح االىتماـ بدراسة الطفولة مف معايير تقدـ المجتمع  ,ذلؾ ألىمية ىذه المرحمة في مسيرة الفرد  ,وما تتركو
مف أثار ايجابية وسمبية في شخصيتو  ,و تعد السنوات التي سبقت التحاؽ الطفؿ بالمدرسة مرحمة حاسمة في
حياتو  ,إذ إف تنمية ميارات الطفؿ األساسية في سف مبكرة يمكف أف يحسف قدرتو عمى التعمـ  ,وينمي إدراكو
المعرفي واإلنساني في مختمؼ مراحؿ حياتو (العبيدي .)2 :2112,
إذ حظيت تربية األطفاؿ باىتماـ العديد مف المربيف والعمماء عمى مر العصور ,وشيدت التربية في مرحمة
الطفولة المبكرة تطورات متعددة وفقاً لثقافات الشعوب وفمسفاتيا التربوية وتقاليدىا االجتماعية وأوضاعيا
االقتصادية  ,حتى تبمورت إلى نظريات تربوية تؤكد أىمية ىذه المرحمة وخاصة في ىذا القرف الذي أطمقت عميو
الكاتبة السويدية (اليف كآي) عبارة (قرف الطفؿ ) ( الشالجي .)88: 0999 ,
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كثرت الشكوى في اآلونة االخيرة مف القمؽ وسيطرتو عمى االفراد مما جعؿ البعض يسموف ىذا العصر عصر القمؽ
وذلؾ بسبب انتشاره بيف الناس صغا ار وكبارا(.الخالدي.)27 :2119,يعد السموؾ غير المناسب مصدر شكوى
دائمة مف قبؿ معممي االطفاؿ القمقيف حيث يظير ىؤالء االطفاؿ سموكيات قد تكوف غير مالئمة وتشجع االصطداـ
مع المعممة واذا استجابت المعممة لمسموكيات المشكمة بطريقة بناءة فانو مف المرجح اف يتعمـ االطفاؿ سموؾ وقيـ
واساليب جديدة لمتعامؿ وبالتالي يستطيعوف ضبط انفسيـ واذا استجابت المعممة لمسموؾ بطريقة غير فعالة فانو
سيصبح لدى االطفاؿ اراء سمبية حوؿ الروضة ,والتحدي الكبير لممعممة ىنا ىو كيفية ادارة مشاعرىا الخاصة
واتزانيا االنفعالي(.القمش والمعايطة.)919 :2116 ,
اف مفيوـ االتزاف االنفعالي جذب اىتماـ العديد مف الباحثيف والعامميف في مجاؿ عمـ النفس بكؿ فروعو لما ليذا
المفيوـ مف فعالية واثر كبير في ديمومة الحياة واستمرارىا بالشكؿ الذي يضمف تحقيؽ تطورىا نحو
االفضؿ(.عذاب.) 0 :2118,ومف المسمـ بو اف الثورة العممية والتكنموجية ىي الركيزة االساسية في عممية التحوؿ
الثقافي والتكنموجي االمر الذي انعكس عمى جميع جوانب الشخصية وقد وصؼ كثير مف الباحثيف العصر الحالي
بانو عصر الضغوط واالزمات النفسية وتعد المؤسسات التربوية مف اىـ المواقؼ التعميمية نظ ار لمدور الكبير الذي
تؤديو في استثمار الطاقة البشرية اذ تعد المعممة مف اىـ ركائز ىذه المؤسسة(.البطاينة والجوانة.)89 :2118,
وعميو فاف االتزاف االنفعالي صفة ىامة في المعممة الواعية فتظؿ دائما في حالة استقرار نفسي وسموكي و ال
يصدر منيا اي فعؿ او رد فعؿ يترتب عميو فشؿ في العممية التربوية ,ولذا عندما ساؿ احد الصحابة رضواف اهلل
عمييـ رسوؿ اهلل(ص) اف يعضو فقاؿ(ص)والو ال تغضب ال تغضب وفي حديث اخر ليس الشديد بالصرعة انما
الشديد مف تممؾ نفسو ساعة الغضب ,ويشكؿ االتزاف االنفعالي منعطفا جميا في النفس البشرية ولذا نجد لدى
البعض ميارة اتقانو والبعض االخر ال يستطيع اتقانو ,وقد ظير في السنوات االخيرة اسموب ضبط النفس( self
) controlالذي يشير الى المواظبة عمى تنظيـ الفرد لسموكو ووضع قيود عمى السموكيات غير
المرغوبة) ebn-soliman@hot mail.com:1(.وقد اكد برنيارت عمى اىمية االتزاف االنفعالي وعده شرط
مف شروط السعادة والكفاءة في التعامؿ مع البيئة المحيطة بالفرد .وقد اشار الى اف ىناؾ نوعا مف الموازنة بيف
العقؿ واالنفعاؿ ففي حيف يرتفع احدىما ينخفض االخر وكمما كاف الفرد اكثر انفعاال كاف اقؿ كفاءة ,فالعمؿ
االبداعي ين خفض بشكؿ كبير عندما يرتفع التوتر النفسي عند مستوى معيف اذ اف االضطرابات االنفعالية حيف
تحصؿ يستحيؿ معيا العمؿ بتعقؿ وذكاء وكفاءة(.الزبيدي.)00 :0997,اذ يعد االتزاف االنفعالي سمة تساعد
المتعمـ عمى تأدية وظائفو العقمية بنظاـ وتنسيؽ ,وانيا تميد لتغمب العقؿ في السيطرة عمى النزوات وكبح جماح
النفس والحد مف شططيا وىذا ما يساعد المتعمـ عمى اف يكوف مياال الى العمؿ والتفكير النشط واكثر قبوال مف قبؿ
الجماعة واكثر نجاحا في التأثير فييـ ويزيد مف قدرتو عمى اقامة عالقات موفقة ,اما عدـ االتزاف االنفعالي يجعؿ
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المتعمـ يخرج عف حدوده ويشؿ تفكيره مما يؤدي الى ىبوط مستوى ذكاءه ويعطؿ ارادتو(.المميجي)028 :0972,
اف اىـ ما يميز االشخاص الكفوئيف مف الناحية النفسية ليس مقدار ما يواجيونو مف مشكالت ,بؿ ىو طريقة
استجاباتيـ ليذه المشكالت ,ومقدرتيـ عمى مواجية تحدياتيـ دوف ياس ميما كانت الخسائر كبيرة ,بحيث ال
تفقدىـ المشكالت التي يواجيونيا ثقتيـ بأنفسيـ ومقدرتيـ عمى التكيؼ لمواجيتيا ويطمؽ عادة عمى المقدرة عمى
مواجية مشكالت الحياة بكفاءة ,وعدـ فقداف الثقة بالنفس ,وعدـ فقداف االتزاف الوجداني االستغراؽ في المشكالت
اسـ قوة االنا(.) barron,1963;121لقد بينت دراسة  rutterاف نسبة انتشار القمؽ ىي %6,8عند االطفاؿ
وكاف حوالي ثمث ىؤالء االطفاؿ مفرطي القمؽ وقد تظير اوؿ عالمات القمؽ التطوري عند الطفؿ الرضيع بعمر
() 8-7اشير مف العمر حيف يميز الرضيع امو ومف يرعاه بشكؿ دائـ ,ثـ يبدي مظي ار احتراسيا وتبدالت مزاجية
عند حضور اشخاص غرباء عنو او عف محيطو المنزلي ,وىناؾ بعض المشاكؿ ربما تعترض طفمؾ عند التحاقو
بالروضة ,كعدـ الفة الطفؿ لمجو العاـ في الروضة ,و نقصد ىنا عدـ انخراط الطفؿ بسيولة في صفوؼ الجماعة
واف الوسيمة االفضؿ لحؿ مثؿ ىذه المشكمة ىي تعاوف االىؿ في المنزؿ مع المعممات في الروضة ومف تظير
النتائج االيجابية في سموكيات االطفاؿ(.جامعة اـ القرى.)91 :2101,
اف معممة الروضة ىي عصب العممية التربوية التعميمية نظ ار لدورىا الذي تقوـ بو لتحقيؽ الرسالة التربوية
لمروضة التي ترتبط بنمو وتعميـ الطفؿ إلعداده لممرحمة المستقبمية القادمة ,فمف ىنا تنبع اىمية البحث لمكشؼ
عف العالقة بيف االتزاف االنفعالي لمعممة الروضة وعالقتو بالقمؽ لدى اطفاؿ الرياض ,حيث اف اعداد معممة
الروضة يجب اف ال يتوقؼ عمى االعداد الجامعي فحسب وانما يستمر طيمة مدة وجودىا في الخدمة لموقوؼ عمى
كؿ ما ىو جديد لتبادؿ الخبرات مع نظيراتيا مف المعممات في دور الرياض وذلؾ مف اجؿ اعداد جيؿ امف مطمئف
بعيدا عف القمؽ الذي اذا ما تـ تالفيو والحد منو اصبح خط ار ييدد مستقبؿ ابناءنا فيما بعد.

اىداؼ البحث:
_الكشؼ عف االتزاف االنفعالي لدى معممات رياض االطفاؿ.
_ الكشؼ عف القمؽ لدى اطفاؿ الرياض.
_ الكشؼ عف العالقة بيف االتزاف االنفعالي لدى معممات الرياض والقمؽ لدى طفؿ الروضة .

حدود البحث
يتحدد البحث الحالي ب:
-0معممات رياض االطفاؿ في مدينة بغداد لمعاـ الدراسي .2106-2102
-2اطفاؿ الرياض في مدينة بغداد لجانبي الكرخ والرصافة .2106-2102
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تحديد المصطمحات:
اوال :االتزاف االنفعالي عرفو كؿ مف :
جواد(:)2101
ىو حالة مف االستقرار والتوافؽ النفسي تتميز بيا المعممة عند اداء عمميا المتواصؿ في الروضة.
(جواد.)098 :2101,
السبعاوي(:)2117
ىو قدرة الفرد عمى مواجية ظروؼ وا حداث الحياة الضاغطة والميددة والتعامؿ معيا دوف تعرض صحتو النفسية
والجسمية الى االضطراب او المرض المتمثؿ بقدرة الفرد عمى التحكـ في الذات والتعاوف مع المجتمع االنساني
ويتميز بالتفاؤؿ والبشاشة والتحرر مف الشعور باإلثـ والقمؽ واحالـ اليقظة والوحدة وبعض االفكار والمشاعر كما
يميزه كونو يستجيب االستجابة المناسبة في الوقت المناسب ويكوف قاد ار عمى تحمؿ المسؤولية وىو يمتمؾ قوة
الضبط الذاتي والسيطرة الكاممة عمى دوافعو وانفعاالتو ومشاعره والتحكـ بيا وتناوؿ االمور بصبر وتعقؿ ومواجية
المواقؼ الحياتية سواء كانت سعيدة اـ حزينة اـ المفاجئة بنشاط وىدوء االعصاب وحسف السموؾ والتصرؼ
بيدؼ تحقيؽ التوافؽ النفسي واالجتماعي بينو وبيف االخريف(.السبعاوي.)278 :2117,
يونس(:)2118
ىو قدرة الفرد عمى ضبط انفعاالتو والتحكـ بيا وعدـ افراطو في التييج االنفعالي او عدـ االنسياؽ وراء تأثير
االحد اث الخارجية العابرة والطارئة ويصبح عرضة لمتقمب السريع مف حالة الى اخرى وصوال الى التكيؼ الذاتي
واالجتماعي مف دوف اف يكمفو ذلؾ مجيودا نفسيا كبيرا(.يونس.)892 :2118,
المسعودي()2112
ىو احد سمات الوجود البشري االصيؿ الشخص المتزف الذي يتصؼ بالشجاعة في مواجية المستقبؿ وعزمو عمى
اتخاذ الق اررات الميمة ,وقدرتو عمى السيطرة والضبط في تعبيره االصيؿ عف انفعاالتو وامتالكو وجودا اصيال مع
االخريف قائـ عمى الحب الذي ال يمغي الخصوصية وتفرده معيـ(.المسعودي.)97 :2112,
التعريؼ النظري لالتزاف االنفعالي-:
ىو االستقرار النفسي الذي تعيشو معممة الروضة وامكانية سيطرتيا عمى انفعاالتيا في مختمؼ المواقؼ التي
تتعرض ليا في الروضة ( ايجابية كانت اـ سمبية).
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التعريؼ االجرائي -:
الدرجة التي تحصؿ عمييا المعممة مف خالؿ اجابتيا عمى المقياس .
ثانيا :معممة الروضة
عرفتيا العيثاوي()2110
ىي الشخص البديؿ لالـ التي تقضي مع االطفاؿ ألكثر مف خمس ساعات يوميا اثناء تواجدىـ في الروضة
تساعدىـ عمى النمو الشامؿ السميـ جسميا ,اجتماعيا ,انفعاليا ,بأدائيا عدة وظائؼ ارشادية.
(العيثاوي.)286 :2110,
ثالثا :القمؽ
عرفو كؿ مف:
الكحيمي واخروف()2117
ىو حالة مف التوتر الشامؿ الذي ينشا خالؿ صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد وراء التكيؼ(.الكحيمي
واخروف.)062 :2117,
االحمد()2110
ىو حالة انفعالية غير سارة تعود في جزء منيا الى الوراثة لكنيا متعممة في الغالب تترافؽ بالخشية والتوتر
والتناقض ,والخوؼ مف المجيوؿ وعمى المستقبؿ وىذه امور ال مسوغ منيا مف الناحية الموضوعية لكف صاحبيا
يستجيب ليا كما لو انيا تمثؿ خط ار ممحا ,او مواقؼ تصعب مواجيتيا(.االحمد.)008 :2110,
التعريؼ النظري -:
شعور الطفؿ بالتوتر نتيجة انفعاالت نفسية وسموكية تحدث في حياة الطفؿ .
التعريؼ االجرائي -:
الدرجة التي يحصؿ عمييا كؿ طفؿ عف طريؽ اجابة المعممة عف المقياس.
رابعا :طفؿ الروضة
عرفتو وزارة التربية()2112
ىو الطفؿ الذي يقضي في رياض االطفاؿ مف اكمؿ الرابعة مف عمره عند مطمع العاـ الدراسي او مف سيكمميا في
السنة الميالدية  90كانوف االوؿ ومف لـ يتجاوز السادسة مف عمره(.وزارة التربية.)8 :2112,
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الفصؿ الثاني

الخصائص االنفعالية لمعممة الروضة:

اطار نظري ودراسات سابقة

اف الخصائص والسمات االنفعالية التي تتحمى بيا معممة رياض االطفاؿ ذات اىمية كبيرة في ممارساتيا التربوية
مع االطفاؿ ,لما يكوف ليا مف انعكاس واضح عمى تصرفات االطفاؿ في ىذه المرحمة اليامة وعمى عواطفيـ
ومشاعرىـ وقيميـ وليذا فاىـ الصفات التي تتحمى بيا المعممة:
_ اف تتمتع معممة رياض االطفاؿ بدرجة عالية مف االتزاف االنفعالي حتى تستطيع اف تحقؽ لنفسيا التوافؽ
النفسي فتاتي تصرفاتيا طبيعية ال تصنيع فييا وال تكمؼ  ,وعندىا تكوف قادرة عمى اشباع حاجات االطفاؿ العاطفية
ومساعدتيـ عمى التعبير السوي عف انفعاالتيـ كما يجب اف تتسـ بقدرتيا عمى مواجية الضغوط النفسية واالعباء
الزائدة والتي تنشأ مف عدة مصادر منيا :مشاكؿ االطفاؿ المتعددة وعدـ تعاونيـ معيا وعدوانية بعضيـ واىتماـ
اولياء االمور بتعميـ االطفاؿ القراءة والكتابة قبؿ االستعداد ليا ,لذلؾ عمييا االتصاؼ بضبط انفعاالتيـ.
(عبد العاؿ.)99 :2118,
_ اف تكوف محبة لألطفاؿ قادرة عمى العمؿ معيـ بروح العطؼ والصبر ,اذ اف المعممة التي تمؿ بسرعة وتفقد
صبرىا ألقؿ االسباب ال يمكنيا اف تتحمؿ عبئ العمؿ مع عدد كبير مف االطفاؿ في مرحمة حساسة مف نموىـ يوما
بعد يوـ وسنة بعد اخرى.
_ اف تتمتع بالثقة ولدييا مفيوـ ايجابي عف نفسيا تشعر معو بانيا موضع احتراـ االطفاؿ ومحبتيـ وال يكوف ذلؾ
اال مف خالؿ حسف تعامميا معيـ ,فاألطفاؿ يحكموف عمى الكبار خاصة المعممات مف خالؿ ما يفعموف ال ما
يقولوف.
_ اف تقبؿ عمى عمميا مع االطفاؿ بحماس واخالص وتجد فيو تحقيقا لذاتيا وتتمتع بقدر مف المرح وروح الدعابة
والمرونة حتى تكوف قادرة عمى مواجية متطمبات العمؿ والمشكالت التي قد تعترضيا في الروضة ,كما اف المعممة
جيدة ىي شخصية ودودة يمكف التحدث الييا حيث تستمع بشكؿ جيد وتعطي لمطفاؿ دعما دافئا حنونا وقت
الحاجة وتضحؾ مع االطفاؿ دونما سخرية منيـ ,كما انيا تدرؾ جيدا اىمية االمف العاطفي والجسمي لكؿ طفؿ
وتيتـ بخمؽ بيئة مناسبة لمتعمـ(.حساـ,بال.)29 :
_ اال تكوف قاسية في تيذيبيا لسموؾ االطفاؿ واف تحسف اثابة الطفؿ ومدحو عمى ما يأتي مف افعاؿ حسنة.
_ اف تسترشد باستجابات االطفاؿ وتتخذ مف ردود افعاليـ دالئؿ تساعدىا عمى اقامة عالقات جديدة.
_ اف تكوف المعممة عادلة وثابتو عمى مبدا واحد في تعامالتيا مع االطفاؿ فال يجب اف تكوف ىناؾ مجموعة مف
القواعد تطبؽ عمى البعض ومجموعة قواعد اخرى تطبؽ عمى البعض االخر.
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_ اف تكوف اكثر جدية في تنمية صمتيا باألطفاؿ وعالقتيا معيـ بكؿ رقة ولطؼ.
_ اف يكوف لدى معممة رياض االطفاؿ توافؽ نفسي بمعنى اف يكوف لدييا شعور بالرضا عف ىذه المينة واالعتزاز
بيا كما تتق بؿ نظاـ العمؿ بالروضة وتستفيد مف االمكانات المتاحة في انجاز عمميا بكفاءة ,وتحافظ عمى عالقتيا
الطيبة بأطفاليا وزميالتيا ورؤساءىا في العمؿ(.اليتيـ.)67 :2112.,
_ اف تقوـ العالقة بيف المعممة واالطفاؿ عمى اساس مف المحبة بحيث تدفعيا تمؾ الرابطة الى حماية اطفاليا مف
رفقاء السوء ومراعاتيا لعدـ اثارة انفعاالت الغير فييـ واالبتعاد عف االستيزاء بيـ او لوميـ وتوبيخيـ اماـ الغير.
_ تتقبؿ المعممة الوالديف وتتفيـ احتياجاتيما ,وتعرؼ اىدافيما وحرصيا عمى مصمحتو وتربيتو ,فميمة الوالديف
شاقة في ىذه االياـ ومعقدة وتتطمب الكثي ر ,مما يجعؿ المعممة تشعر بثقؿ ميمتيا وخطورتيا ,كما يجعؿ الوالديف
يقدراف ىذا الشعور والفيـ ,مما يشجعيما عمى معالجة مشاكميما بكؿ جراءة ,ودوف خوؼ مف اف يتيما بالعجز,
او يالما عمى التقصير ,وىذا الفيـ المشترؾ لو اثره الفعاؿ في ارساء قواعد متينة إلقامة عالقة طيبة بيف كؿ مف
االباء والمعممات ,واخي ار فاف اتصاليا الدائـ بأسرة الطفؿ واقامة عالقات صداقة معيـ يساعد في تحقيؽ االىداؼ
التربوية المرجوة مف رياض االطفاؿ(.عبد العاؿ.)28 :2118,

النظريات التي فسرت االتزاف االنفعالي
نظرية الضغط البيئي
تمعب نظرية الضغط البيئي دو ار ىاما في عممية االتزاف االنفعالي ,وترجع انماط االستجابة سواء كمية او جزئية
الى الضغط البيئي الذي يقع عمى الفرد واالستجابة المتعممة ليذه العوامؿ وتأثيره عمى ادراؾ الفرد لممثيرات التي
تسبب انفعالو وحكمو عمييا ,واكد واطسف في السموكية عمى اف السموؾ المرضي ىو سموؾ ناتج عف تعمـ الفرد
.في حيف كاف ماسمو يؤكد عمى اف السبب الذي يرجع الفرد فيو الى اف يكوف عصبيا ىي البيئة ,وذلؾ بسبب
الجيؿ والمرض االجتماعي ويصاب باالضطراب وتعاؽ طبيعتو الداخمية ,واكد كاتؿ عمى اف االحباط سبب مباشر
في عدـ االتزاف االنفعالي(.ابراىيـ احمد ابو زيد.)079 :0987,

النظرية الفسيولوجية
تعتبر النظرية الفسيولوجية تعبير عف النمط الذي يعتمد عمى العوامؿ الوراثية ويسمى ىذا النمط بنمط االستعداد
التكويني السابؽ او االستعداد الوراثي ويظير ىذا في شكؿ عامؿ واحد او متعدد العوامؿ فقد يرى ايزنؾ وبريؿ اف
العصابية ا و الثبات االنفعالي تحددىا الوراثة بدرجة كبيرة وال تحددىا البيئة اال بقدر غاية في الضالة ,فال يمكف اف
تتصور سمات الشخصية االنبساطية واالنفعالية مف الممكف اف تظير عمى الشخص دوف وجود اسس فسيولوجية
ليا فقد يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة االستثارة والكؼ السائد في الجياز العصبي المركزي(.جابر عبد الحميد ,محمد
فخر االسالـ,بال.)8 :
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الدراسات التي تناولت االتزاف االنفعالي
دراسة(يونس)2112,
استيدفت الدراسة الكشؼ عف كؿ مستويات االتزاف االنفعالي ومستويات تأكيد الذات وايجاد العالقة بينيما ,عند
عينة مف طمبة الجامعة االردنية ,وبمغت عينة الدراسة( )098طالبا وطالبة وباستعماؿ التحميؿ االحصائي باستعماؿ
معامؿ االرتباط لمكشؼ عف العالقة اظيرت النتائج اف ىناؾ ارتباط داؿ احصائيا بيف مستويات تأكيد الذات
ومستويات االتزاف االنفعالي(.يونس.)79 :2112,
دراسة (رياف)2116,
(الكشؼ عف العالقة بيف اال تزاف االنفعالي وكؿ مف السرعة االدراكية والتفكير االبتكاري لدى طمبة الصؼ الحادي
عشر بمحافظة غزة).
استيدفت الدراسة الكشؼ عف العالقة بيف االتزاف االنفعالي وكؿ مف السرعة االدراكية والتفكير االبتكاري لدى طمبة
الصؼ الحادي عشر بمحافظة غزة.
تكونت عينة البحث مف( ) 291طالب وطالبة مف طمبة الصؼ الحادي عشر بمحافظة غزة وتـ استعماؿ المنيج
الوصفي التحميمي واظيرت النتائج انو ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف االتزاف االنفعالي والسرعة
االدراكية لدى افراد العينة وايضا ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف االتزاف االنفعالي والقدرة عمى التفكير
االبتكاري لدى افراد العينة(.رياف.)260 :2116,
دراسة(جواد)2101,
(الكشؼ عف االتزاف االنفعالي لممعممات وعالقتو بسنوات خدمتيف في رياض االطفاؿ)
استيدفت الدراسة الكشؼ عف االتزاف االنفعالي لممعممات وعالقتو بسنوات خدمتيف في رياض االطفاؿ.
تكونت عينة الدراسة مف( )89معممة تـ اختيارىف عشوائيا وبواقع( )7معممات مف كؿ روضة ,استعممت الباحثة
الوسائؿ االحصائية المتمثمة بمعادلة تحميؿ التبايف االحادي ومعادلة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف غير
متساويتيف بالحجـ وبعد التحقؽ مف صحة الفرضيتيف الصفريتيف ,اظيرت النتائج وجود فروؽ دالة في االتزاف
االنفعالي بيف المعممات تبعا لسنوات خدمتيف في رياض االطفاؿ(.جواد.)082 :2101,

القمؽ:
ظاىرة شائعة لدى االطفاؿ تنمو باعتبارىا مكونا اساسيا مف المكونات االنفعالية في بناء الشخصية ويعد االستقرار
االنفعالي لمطفؿ مف الجوانب االساسية في التربية ,وىو عبارة عف اليدوء والسكينة التي يشعر بيا الطفؿ فتؤدي
الى افضؿ الطرؽ في التعامؿ مع االخريف ,واذا حدث خمؿ انفعالي لمطفؿ في بداية حياتو كاف ذلؾ سببا اساسيا
في التوتر والقمؽ لدى االطفاؿ(.ابو النصر.)82 :2118,
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والقمؽ ىو حالة مف عدـ االرتياح والتوتر الشديد الناتج عف خبرة انفعالية غير سارة يعاني منيا الفرد عندما يشعر
بخوؼ او تيديد دوف اف يعرؼ السبب الواضح ليا(.المعايطة والقمش.)222 :2119,
اف مف يعتبر القمؽ يمثؿ مشكمة مرضية مخطئ وذلؾ الف القمػؽ بحػد ذاتػو حالػة طبيعيػة واحسػاس وشػعور وتفاعػؿ
وقبوؿ تحت ظروؼ معينة واحيانا لمقمؽ وظائؼ حيويػة تسػاعد عمػى نشػاط واف القمػؽ واقػع ال يمكػف الحػد اف ينجػو
منػػػػػػػػو ألنػػػػػػػػو مػػػػػػػػالزـ لمحيػػػػػػػػاة البشػػػػػػػػرية فمكػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػدييـ قمػػػػػػػػؽ لكػػػػػػػػف االخػػػػػػػػتالؼ يكمػػػػػػػػف فػػػػػػػػي درجتػػػػػػػػو.
(غراب,2111,الييتي)26 :0982,
اسباب القمؽ الرئيسية:
_ االفتقار الى االمف\ وىو انعداـ الشعور الداخمي باألمف عند الطفؿ وكذلؾ فاف الشكوؾ تعتبر مصدر خطر.
_ عدـ الثبات \اف عدـ الثبات في معاممة الطفؿ سواء كانت المعممة في الروضة اـ الوالديف في البيت والمذاف
يتصفاف بعدـ الثبات في المعاممة يكوناف سببا اخر في القمؽ عنده.
_ الكماؿ\ المثالية\ وىي توقعات االباء لإلنجازات الكاممة ألطفاليـ وغير الناقصة تشكؿ مصدر مف مصادر القمؽ
عندىـ ,وذلؾ بسبب عدـ استطاعتيـ القياـ بالعمؿ المطموب منيـ بشكؿ تاـ.
_ االىماؿ\ يشعر االطفاؿ بانيـ غير امنيف عندما ال تكوف ىناؾ حدود واضحة ومحددة فيـ يفتقروف الى توجيو
سموكياتيـ(.السباعي وعبد الرحيـ.)89 :0999,
_ النقد\ اف النقد الموجو مف الكبار والراشديف لألطفاؿ يجعميـ يشعروف بالقمؽ والتوتر ,واف التحدث عنيـ وعف
سيرتيـ يقودىـ الى القمؽ الشديد ,خاصة اذا ما عرؼ االطفاؿ اف االخريف يقوموف بعممية نقد ليـ او محاكمتيـ
بطريقة ما.
_ ثقة الكبار الزائدة\ بعض الكبار يثقوف باألطفاؿ كما لو كانوا كبا ار ,غير حاسبيف اف نضج االطفاؿ قبؿ االواف
يكوف سببا في زيادة القمؽ عندىـ.
_تقميد االباء\ غالبا ما يكوف االطفاؿ قمقيف كإبائيـ ,النيـ يراقبوف ابائيـ وىـ يتعامموف مع المواقؼ بكؿ توتر
واىتماـ.
_ االحباط المتزايد\ اف االحباط الكثير يسبب الغضب والقمؽ ,إذ اف االطفاؿ ال يستطيعوف التعبير عف الغضب
بسبب اعتمادىـ عمى الراشديف ,ولذلؾ فانيـ يعانوف مف قمؽ مرتفع ,وينبع االحباط كذلؾ مف شعورىـ بانيـ غير
قادريف عمى الوصوؿ الى اىدافيـ او انيـ لـ يعمموا جيدا في المدرسة ,باإلضافة الى لوـ االطفاؿ وانتقادىـ عمى
تصرفاتيـ الغبية قد يزيد مف االحباط لدييـ(.ابو النصر.)67 :2118,
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النظريات التي تناولت القمؽ

نظرية التحميؿ النفسي
يعد فرويد مف اوائؿ الذيف تناولوا القمؽ وعده نتاج الصراع بيف عناصر الشخصية الثالث(اليو واالنا واالنا االعمى)
ورأى فرويد اف القمؽ ىو شعور غامض غير سار بالخوؼ والتحفز والتوتر مصحوب ببعض االعراض الجسمية
وعمى اف القمؽ يظير في االصؿ كرد فعؿ لحالة خطر( ) crow,1968,31ويميز فرويد بيف ثالثة انواع مف
القمؽ وىي:
القمؽ الموضوعي :ىو الشعور الموضوعي والحقيقي اقرب ما يكوف لمخوؼ االعتيادي اذ يدرؾ الشخص مصدر
الخطر الخارجي في محيطو الخارجي وربما يكوف ىذا الخطر حقيقي وواقعي ومتوقع ومحتمؿ(القريطي:0998,
.) 022ىذا النوع مف القمؽ لو دور بالغ في حياة الفرد والجماعة لما لو مف وظائؼ دافعية وتوجييو ومثؿ ىذا
القمؽ اف ىناؾ مجموعة مف العقبات التي تواجيو في مسيرتو القادمة(راغب.)22 :2119,
القمؽ العصابي  :اف ىذا النوع مف القاؽ يعد مف اكثر واشد انواع القمؽ شدة وانو عرض مرضي ويعوؽ التوافؽ
السوي والسموؾ االعتيادي لمشخص ويكوف مصدره مف داخؿ نفسو وليس مف الخارج فيو قمؽ الشعوري اي
الشخص ال يعي اسبابو ومف ثـ ال يجد مسوغا لو(.راغب.)26 :2119,
القمؽ المعنوي  :يأتي نتيجة حكـ االنا االعمى عندما يخشى الفرد مف تأنيب الضمير عند القياـ باي فعؿ ينافي
القيـ او االعراؼ الدينية او االجتماعية او االسرية ومف شانو خمؽ صراع داخؿ النفس وليس صراعا بيف الشخص
والعالـ الخارجي(.االمارة.) 66 :2112,اما ادلر فيرى اف القمؽ ينشا نتيجة التفاعؿ الديناميكي

بيف الفرد

والمجتمع ويؤكد بانو يمكف لمفرد التغمب عمى القمؽ بتحقيؽ االنتماء الى المجتمع(.موكيالي .)82 :0996,اما
كاردف ىورني فترى اف فرويد ال يولي اىمية ل معوامؿ االجتماعية التي براييا تؤثر في ادراؾ طبيعة القمؽ مف خالؿ
فيـ الظروؼ االجتماعية التي يعيشيا الشخص(.االطمش .)026 :2112,واما فروـ فربط بيف القمؽ والحاجات
االساسية الى االنتماء واالرتباط واليوية والحاجة الى اطار توجييي التي يعدىا فروـ جزء مف طبيعة االنساف
وضرورة لتطوره وارتقاءه ,واف اعاقة اشباع ىذه الحاجات نتيجة الظروؼ السيئة والصراع االجتماعي سيقود الى
القمؽ(.تونسي .) 22 :2112,وعميو فيو ايضا خالؼ فرويد في نوع مف الرغبات المكبوتة داخؿ النفس البشرية
وذىب الى اف الطفؿ حريص عمى استمرار عالقتو بوالديو فيكبت رغباتو التي ال تمقي االستحساف منيا وكمما طوؿ
اظيارىا يشعر بالقمؽ مف اف يفقد حب والديو وعدـ تقبميا لو(.مرسي.)22 :0978,
النظرية السموكية  :يرى السموكيوف اف القمؽ سموؾ متعمـ او ىو استجابة خوؼ اشتراطية مكتسبة مف حيث
تكوينيا ونشاتيا يرى السموكيوف اف القمؽ لو دور مزدوج فيو يمثؿ حاف از ويعد مصدر تعزيز عف طريؽ خفض
القمؽ فمثال يؤدي العقاب الى كؼ السموؾ غير الرغوب فيو وبالتالي يتولد القمؽ كصفة تعزيزية سمبية تؤدي الى

979

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )53

تعديؿ السموؾ(.عثماف .) 22 :2110,ويرى سكنر اف السموؾ اجماال ينتج بدرجة جعمت منيا مثي ار قويا ومستمرا.
واما ولبي فقد وصؼ القمؽ بانو امر مؤلـ وغير سار يؤدي سوء سموؾ الذي يكتسب عف طريؽ
التعمـ(.باترسوف.)829 :0989,
النظرية االجتماعية  :القمؽ عند باندو ار رائد نظرية التعمـ االجتماعي ىو حالة مترقبة مف التخوؼ مف احتماؿ وقوع
حوادث مؤلمة ويعزو ظيور القمؽ الى حدوث متغيرات غير مرغوبة مع وجود استعداد نفسي لظيوره لدى الفرد
نتيجة المفيوـ السمبي لقدراتو لذا فاف القمؽ ورغـ كونو يعبر عف استجابات لمثيرات خارجية لكنو يرتبط بالسمات
الشخصية(العقمية والوجدانية)(تونسي.)276 :2112,
النظرية االنسانية :رأى ماسمو اف ىناؾ عوامؿ نمو لمفرد مكتسبة اكثر مف اف تكوف بيولوجية ويظير تأثير ىذه
العوامؿ عمى الفرد خالؿ عالقاتو الشخصية المتبادلة وتفاعمو مع البيئة التي بدورىا تشكؿ عالـ الخبرة والواقع
لمفرد واف اقوى ىذه العوامؿ ىو عامؿ ميؿ الفرد الى تحقيؽ الذات الذي يوجو سموكو ويحدد سمات
شخصيتو(.عسيري.)91 :2119,
النظرية الوجودية :يرى كيركيكارو اف الفرد ال يمكف اف تتحقؽ لو شخصيتو مالـ يعيش حالة القمؽ(مرسي:0978,
) 06اف االنساف يعيش الماضي في الحاضر مف اجؿ المستقبؿ واذا لـ يجد لنفسو مستقبال فانو يصاب
بالقمؽ(الحنفي )817_818 :0992,ويعتقد سارتر اف االنساف القي بو الى الوجود عمى غير ارادة منو ويمضي
في الحياة بوصفو كائنا مغتربا يكابد القمؽ واغترابو دائـ ال يمكف قيره واف حدة االغتراب والقمؽ تزداد لديو عندما
يعاني مف قير الحرية واالضطياد واستالب الذات(.عبد.)208 :2111,

الدراسات التي تناولت القمؽ
دراسة (حسيف)0989,
القمؽ لدى االطفاؿ الفمسطينييف في قطاع غزة ,دراسة مقارنة بيف المواطنيف والالجئيف ىدفت الدراسة لمعرفة القمؽ
لدى الطفؿ الفمسطيني وكذلؾ مقارنة المستويات المختمفة لمقمؽ لدى االطفاؿ الفمسطينييف ممف يقطنوف مخيمات
الالجئيف وبيف اطفاؿ المواطنيف الذيف يقطنوف قطاع غزة ,وىذه ا لدراسة تمقي الضوء عمى مرحمة الطفولة كمرحمة
ىامة في حياة الفرد كما انيا تمقي الضوء عمى الواقع النفسي لألطفاؿ مف خالؿ ظاىرة القمؽ وذلؾ تبعا لمكيفية
التي يتشكؿ عمييا الواقع النفسي .تكونت عيف الدراسة مف ( )881تمميذا مف الذكور واالناث في المدارس
االبتدائية واست خدـ الباحث اختبار تايمور لمقمؽ ,واختبار الذات ودراسة الحالة وتـ التوصؿ الى اف القمؽ يرتفع لدى
االطفاؿ الفمسطينييف ذكو ار واناثا في المخيمات او المدف وقد فسرت ىذه العالقة في ضوء الواقع االجتماعي
والنفسي العنيؼ الذي يعيشونو(.حسيف.)82 :0989,
دراسة (الجزائري)2117,
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الكشؼ عف طبيعة المناخ االسري لألطفاؿ الذيف يعانوف مف القمؽ مقارنة باألطفاؿ العادييف والكشؼ عف درجة
التماسؾ االسري وتأثير ذلؾ عمى نمو شخصية الطفؿ واساليب الضبط والتنظيـ المتبعة داخؿ االسرة وظيور
اعراض القمؽ لدى االبناء تكونت عينة الدراسة مف()81طفال وطفمة مف االطفاؿ القمقيف الذي يعانوف مف القمؽ
الزائد وقد توصمت الدراسة الى وجود عالقة دالة بيف المناخ االسري بأبعاده المختمفة بما في ذلؾ العالقات االسرية
ومدى ما يتيحو المناخ االسري مف نمو شخصي والتنظيـ والضبط داخؿ االسرة وبيف الشعور بالقمؽ ووجود فروؽ
دالة احص ائيا في المناخ االسري بأبعاده المختمفة بيف االطفاؿ العادييف واالطفاؿ القمقيف لصالح االطفاؿ
العادييف(.الجزائري.)98 :2117,

منيجية البحث واجراءاتو:
أوال .مجتمع البحث
يتكوف مجتمع البحث مف معممات واطفاؿ الرياض في مدينة بغداد تبعا لمديرياتيا الست لمعاـ الدراسي
 2106_2102والبالغ عددىـ( )0820معممة و (  )82228طفال وطفمة ,وكما مبيف في الجدوؿ االتي:
جدوؿ( ) 0
توزيع افراد مجتمع البحث
المديرية

عدد المعممات

عدد االطفاؿ

الكرخ االولى

299

2187

الكرخ الثانية

921

6202

الكرخ الثالثة

092

6980

الرصافة االولى

828

8992

الرصافة الثانية

889

09879

الرصافة الثالثة

099

2810

المجموع الكمي

0820

82228

ثانياً .عينة البحث:
اختارت الباحثتاف عينة مف مجتمع البحث بالطريقة العشوائية البسيطة ,إذ بمغت( )081معممة وطفؿ ومف
مديرياتيا الست والجدوؿ( ) 2يوضح ذلؾ.
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جدوؿ( ) 2

توزيع افراد عينة البحث مف معممات واطفاؿ
المديرية

عدد المعممات

عدد االطفاؿ

الكرخ االولى

21

91

الكرخ الثانية

91

91

الكرخ الثالثة

29

91

الرصافة االولى

91

91

الرصافة الثانية

21

91

الرصافة الثالثة

27

91

المجموع

081

081

أداتا البحث:
مف اجؿ قياس متغيرات البحث وىي االتزاف االنفعالي والقمؽ ,قامت الباحثتاف بأعداد اداة لكؿ متغير وفيما يمي
عرض لتمؾ االدوات:

اوال :االتزاف االنفعالي
اتبعت الباحثتاف الخطوات االتية في اعداد المقياس:
بعد االطالع عمى االطر النظرية واالدبيات والدراسات السابقة التي بحثت متغير االتزاف االنفعالي قامت الباحثتاف
بأعداد فقرات المقياس باالعتماد عمى تمؾ االطر واالدبيات النظرية والدراسات السابقة اذ بمغ عدد الفقرات () 20
فقرة ببدائؿ ( )0/2/9في حيف كانت عدد فقرات مقياس القمؽ ( )28فقرة ببدائؿ (.)0/2/9

صدؽ المقياس
الصدؽ الظاىري:
بعد اف تـ اعداد فق رات مقياس االتزاف االنفعالي لمعممات الرياض ومقياس القمؽ لدى اطفاؿ الرياض ,قامت
الباحثتاف بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف* ,وذلؾ الستخراج الصدؽ الظاىري وقد اعتبرت نسبة()%81
نقطة قطع لموافقة الخبراء عمى قبوؿ فقرات المقياسيف وبيذا االجراء اعيدت صياغة بعض الفق ارت في ضوء
المالحظات التي عرضيا الخبراء.
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التحميؿ االحصائي لمفقرات:
القوة التمييزية لفقرات مقياس االتزاف االنفعالي:
لحساب القوة التمييزية ,قامت الباحثتاف بتطبيؽ االداة عمى عينة مف المعممات بمغت( )081معممة والذيف تـ
اختيارىـ عشوائيا ,وبعد تصحيح االجابات واعطاء الدرجات لكؿ استمارة ورتبت االستمارات تنازليا مف اعمى درجة
الى أوطأ درجة حددت المجموعات العميا والدنيا مف الدرجة الكمية بنسبة  %27فاصبح(.)89
وتـ استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا في درجة كؿ
فقرة مف فقراتيا مف خالؿ مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة( )1,02عند مستوى داللة( )1.12ودرجة
حرية( .)078وجدوؿ( )9يوضح ذلؾ.
*ا.د.امؿ داوود سميـ\ا.د.الطاؼ ياسيف\ا.ـ.د.سميرة عبد الحسيف \ا.ـ.د.ضحى عادؿ\ا.ـ.د.جميمة رحيـ
عبد\ا.ـ.د.عدي راشد\ـ.د.سيؼ محمد\ـ.د.سمر غني
جدوؿ()9
تمييز فقرات مقياس االتزاف االنفعالي
رقـ الفقرة

المجموعة

المجموعة

القيمة التائية

العميا

الدنيا

المحسوبة

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

0

2,9292

1,09990

0,9292

1,67272

9,999

2

2,9088

1,27668

0,8776

1,26998

00,299

9

2,0228

1,81717

0,6999

1,62212

2,890

8

2,9088

1,98981

2,0228

1,29978

8,129

2

2,9796

1,08286

0,9088

1,27089

02,602

6

2,9988

1,28229

2,2827

1,60297

6,982

7

2,7722

1,82027

0,9988

1,68982

7,288

8

2,9088

1,27668

2,1111

1,28116

01,298

9

2,8776

1,99021

0,9988

1,22228

01,061

01

2,8270

1,92922

2,1218

1,29876

8,862

00

2,9988

1,28229

2,0121

1,62162

8,790

02

2,9088

1,27668

0,8776

1,69621

9,722

09

2,7722

1,20199

0,9292

1,71291

6,228
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08

2,8981

1,91288

2,1218

1,69090

8,021

02

9,1111

1,1111

2,9262

1,62289

7,298

06

2,6022

1,27168

0,7929

1,67697

6,827

07

2,9796

1,08286

2,0121

1,62162

9,682

08

2,8182

1,76029

0,8776

1,26998

9,921

09

2,9292

1,09990

2,1806

1,61679

9,602

ويتبيف مف الجدوؿ()9اف جميع فقرات المقياس دالة ومميزة.

صدؽ البناء-:
عالقة درجة الفقرات بالدرجة الكمية لمقياس االتزاف االنفعالي:
اف ارتباط درجة الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس يعني اف الفقرات تقيس المفيوـ نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية
لممقياس( .)allen&yen,1979:125لذا استخدمت الباحثتاف معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف الدرجة
الكمية لممقياس ودرجة كؿ فقرة مف فقراتو .وقد تبيف اف الفقرات جميعيا ذات داللة احصائية عند مستوى ()1,12
وبدرجة حرية( )078والقيمة الجدولية( )1,02والجدوؿ( )8يوضح ذلؾ.
جدوؿ()8
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس االتزاف االنفعالي
رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

0

1,296

2

1,688

9

1,096

8

1,279

2

1,798

6

1,288

7

1,289

8

1,692

9

1,627

01

1,221

00

1,661

02

1,680

09

1,879

988

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )53
08

1,628

02

1,620

06

1,982

07

1,699

08

1,068

09

1,672

الثبات لمقياس االتزاف االنفعالي:
يعد الثبات مف المؤشرات الرئيسية لدقة االداة في مقياس ما اعدت لقياسو ,وقد تـ حساب الثبات بطريقة
الفاكرونباخ حيث اف معامؿ الثبات المحسوب بيذه الطريقة يسمى معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس وىو الثبات
الذي يبيف قوة االرتباط بيف فقرات المقياس(ثورندايؾ وىجيف )78 :0986,وقد بمغ معامؿ الثبات بيذه
الطريقة()1,87وىو معامؿ ثبات جيد.

القوة التمييزية لفقرات مقياس القمؽ:
لحساب القوة التمييزية ,قامت الباحثتاف بتطبيؽ االداة عمى عينة مف االطفاؿ بمغت( )081طفؿ وطفمة والذيف تـ
اختيارىـ عشوائيا ,وبعد تصحيح االجابات واعطاء الدرجات لكؿ استمارة ورتبت االستمارات تنازليا مف اعمى درجة
الى أوطأ درجة حددت المجموعات العميا والدنيا مف الدرجة الكمية بنسبة  %27فاصبح(.)89
وتـ استخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا في درجة كؿ
فقرة مف فقراتيا مف خالؿ مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البالغة( )0,96عند مستوى داللة( )1.12ودرجة
حرية( .)078وجدوؿ( )2يوضح ذلؾ.
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رقـ الفقرة

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
جدوؿ()2
تمييز فقرات مقياس القمؽ

المجموعة

المجموعة

القيمة التائية

العميا

الدنيا

المحسوبة

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

0

2,6022

1,89229

0,7089

1,28116

8.612

2

2,2908

1,29691

0,9878

1,89229

00.270

9

2,6022

1,89229

0,9262

1,87981

09.072

8

2,7722

1,82027

0,9869

1,22282

08.896

2

2,7929

1,81720

0,7089

1,60297

01.296

6

2,8069

1,88028

2,9262

1,62789

8.928

7

2,8270

1,92922

0,8069

1,22792

00.876

8

2,8891

1,60882

0,6792

1,77827

2.892

9

2,2708

1,60297

0,2282

1,86899

02,291

01

2,2012

1,28876

0,6792

1,29008

7,286

00

2,7089

1,21111

0,2916

1,60289

01,882

02

2,7929

1,82221

0,9796

1,78972

6,208

09

2,2916

1,68108

0,8898

1,68988

7,787

08

2,7089

1,28116

0,7722

1,82928

6,678

02

2,2201

1,28282

0,2916

1,21829

9,682

06

2,2012

1,28876

0,2629

1,88617

02,977

07

2,8182

1,68286

0,8286

1,28116

8,067

08

2,7987

1,61869

0,6999

1,28788

8,929

09

2,6290

1,29691

0,9160

1,21889

02,122

21

2,6290

1,29691

0,6792

1,78688

7,072

20

2,2012

1,60622

0,0699

1,97988

09,180

يتبيف مف الجدوؿ()2اف جميع الفقرات دالة ومميزة.
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صدؽ البناء-:
عالقة درجة الفقرات بالدرجة الكمية لمقياس القمؽ:
اف ارتباط درجة الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس يعني اف الفقرات تقيس المفيوـ نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية
لممقياس( .)allen&yen,1979:125لذا استخدمت الباحثتاف معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة بيف الدرجة
الكمية لممقياس ودرجة كؿ فقرة مف فقراتو .وقد تبيف اف الفقرات جميعيا ذات داللة احصائية عند مستوى ()1,12
وبدرجة حرية( )078والقيمة الجدولية( )1,02والجدوؿ( )6يوضح ذلؾ.
جدوؿ()6
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس القمؽ
رقـ الفقرة

معامؿ االرتباط

0

1,619

2

1,692

9

1,699

8

1,709

2

1,627

6

1,982

7

1,620

8

1,888

9

1,688

01

1,872

00

1,682

02

1,867

09

1,296

08

1,217

02

1,608

06

1,669

07

1,620

08

1,628

09

1,718

21

1,202

20

1,696
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الثبات لمقياس القمؽ :
يعد الثبات مف المؤشرات الرئيسية لدقة االداة في قياس ما اعدت لقياسو ,وقد تـ حساب الثبات بطريقة
الفاكرونباخ حيث اف معامؿ الثبات المحسوب بيذه الطريقة يسمى معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس وىو الثبات
الذي يبيف قوة االرتباط بيف فقرات المقياس(ثورندايؾ وىجيف )78 :0986,وقد بمغ معامؿ الثبات بيذه
الطريقة()1.92وىو معامؿ ثبات عاؿ.

الوسائؿ االحصائية:
_ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف.
_االختبار التائي لعينة واحدة.
_معامؿ ارتباط بيرسوف.
_معادلة الفاكرونباخ.
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الفصؿ الرابع

عرض النتائج ومناقشتيا
اوال :الكشؼ عف االتزاف االنفعالي لدى معممات الرياض ولمتحقؽ مف ذلؾ ,استعممت الباحثتاف االختبار التائي
لعينة واحدة وذلؾ بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعينة البحث حيث بمغت القيمة التائية
المحسوبة( )07,709وىي اكبر مف القيمة الجدولية( )0,96عند مستوى داللة( )1,12وبدرجة حرية(.)079
جدوؿ()7
العينة
 081معممة

المتوسط

االنحراؼ

القيمة التائية القيمة

مستوى الداللة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

1,12

86,7000

6,29821

07,709

0,96

داؿ

تشير النتيجة في الجدوؿ( )7الى اف المعممات لدييف اتزاف انفعالي.
ثانيا :الكشؼ عف القمؽ لدى اطفاؿ الرياض ,ولمتحقؽ مف ذلؾ استعممت الباحثتاف االختبار التائي لعينة واحدة
وذلؾ بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعينة البحث حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة()2,968-
وىي اصغر مف القيمة الجدولية( )0,96عند مستوى داللة( )1,12ودرجة حرية(.)079
جدوؿ()8
القيمة التائية لعينة البحث
العينة
081

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي
طفؿ 80,8899

القيمة التائية القيمة

مستوى داللة

المعياري

المحسوبة

الجدولية

1,12

9,27928

2,968

0,96

غير داؿ

وطفمة

-

تشير النتيجة في الجدوؿ( )8الى اف االطفاؿ ال يوجد لدييـ قمؽ.
ثالثا :الكشؼ عف العالقة بيف االتزاف االنفعالي لدى معممات الرياض والقمؽ لدى اطفاؿ الرياض .ولمتحقؽ مف ذلؾ
استعممت الباحثتاف معامؿ ارتباط بيرسوف حيث بمغت(

 )- 1,189والقيمة الجدولية( )1,02عند مستوى

داللة( )1,12ودرجة حرية(.)078
تشير النتيجة الى انو ال توجد ىناؾ عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف االتزاف االنفعالي لمعممات الرياض والقمؽ
لدى اطفاؿ الرياض.
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تفسير النتائج ومناقشتيا :
لقد اظيرت النتائج اف المعممات لدييف اتزاف انفعالي وتفسر الباحثتاف ذلؾ باف معممة الروضة وكما يبدو مف
خالؿ الدراسة قادرة عمى ضبط انفعاالتيا بالرغـ مف صعوبات الحياة وذلؾ بفعؿ الجانب االنساني العالي لدييا
وبالتالي ينعكس ذلؾ ايجابيا عمى استقرار نفسية االطفاؿ وشعورىـ باألماف داخؿ الروضة ,إذ اظيرت النتائج اف
االطفاؿ في ىذه الدراسة كانوا غير قمقيف وىذا امر طبيعي اف اتسمت المعممة باالتزاف فسيكوف الطفؿ غير قمؽ.

االستنتاجات:
.0المعممة متزنة انفعاليا.
.2اطفاؿ الروضة والتمييدي غير قمقيف.
.9ال توجد ىناؾ عالقة بيف االتزاف االنفعالي لممعممة والقمؽ لدى اطفاؿ الرياض.

التوصيات:
_ اىتماـ وزارة التربية بمعممات الرياض كونيف عصب العممية التعميمية والتربوية في الروضة.

المقترحات:
.0اجراء دراسة عف القمؽ لدى اطفاؿ الرياض وربطو بمتغيرات اخرى.
.2اجراء دراسة عف االتزاف االنفعالي لدى مديرات الرياض.
.9اجراء دراسة حوؿ عالقة االتزاف االنفعالي بالميارات االنسانية لمديرة الروضة.
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The relation of kindergartens teachers emotive equanimity with the kindergarten
child's anxiety
Kulthoom abd oun

ethar muntasser

Abstract
The researcher aims to

detect the emotive equanimity in kindergartens

teachers,also to uncover the anxiousness in children of kindergartens,then to
detect the relationship between them,then to choose the simple random way
which is about(180) teachers and children,when the twore searchers made two
tools to measure the emotive equanimity and the anxiety for both teachers and
children,statistical

methods

had

been

used

include:(pearsons

correlation

coefficient,t-test for one sample,t-test for two independent samples are
individuals).the researcher led to multiple results:
1-the teacher has an emotive equanimity.
2-children has no anxiousness.
3-there is no correlation that statistical function between the emotive equanimity
in kindergartens teachers and the anxiousness in the children of kindergartens.
The two researchers suggested to make astudy about the relation between the
emotive equanimity and the humane skills which the headmistress of the
kindergarten have.
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المصادر:
_ ابراىيـ ,احمد ابو زيد,)0987(,سيكولوجية الذات والتوافؽ.
ابو النصر ,مدحت,)2118(,مشكمة اطفاؿ بال ماوى(بحوث ودراسات),الدار العالمية لمنشر والتوزيع._ احمد ,رمضاف,)2110(,عمـ النفس الفسيولوجي ,القاىرة ,مكتبة النيضة المصرية.
_ االطمش ,سناء نعيـ,)2112(,القمؽ مف المستقبؿ وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة المرحمة االعدادية
,رسالة ماجستير ,الجامعة المستنصرية.
_ االمارة ,سعد شريؼ,)2112(,القمؽ وقرحة المعدة ,منتدى الحوار المتمدف االلكتروني.wwwrezgar.com,
_ باترسوف,)0989(,نظريات االرشاد والعالج النفسي ,ترجمة حامد عبد العزة ,القاىرة.
_ بطاينة ,أسامة الجوارنة ,المعتصـ باهلل,)2118(,مستويات االحتراؽ النفسي لدى معممة التربية الخاصة
ومعمماتيا في محافظة اربد وعالقتيا ببعض المتغيرات ,مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس ,المجمد
الثاني ,العدد(.)2
_ تونسي ,عديمة حسف طاىر,)2112(,القمؽ واالكتئاب لدى عينة مف المطمقات وغير المطمقات في مدينة مكة
المكرمة ,رسالة ماجستير ,مقدمة الى كمية التربية جامعة اـ القرى ,مكة المكرمة.
_ ثورندايؾ ,روبرت وىيجف اليزابيث,)0989(,القياس والتقويـ في عمـ النفس والتربية ,ترجمة عبد اهلل زيد
الكيالني وعبد الرحمف عدس ,مركز الكتب مالؾ االردنية ,عماف.
_ جابر عبد الحميد ,محمد فخر االسالـ ,د.ت ,قائمة ايزنؾ الشخصية ,القاىرة ,دار النيضة العربية.
_ جواد ,زينب حميد جواد,)2101(,االتزاف االنفعالي لممعممات وعالقتو بسنوات خدمتيف في رياض االطفاؿ ,بحث
منشور مجمة العموـ النفسية,العدد,07جامعة بغداد.
_ الجزائري ,خمود حسيف,)2117(,قمؽ االطفاؿ والمناخ االسري ,دراسة سعودية مف االنترنت عالـ التطوع
العربي.wwwarabvoluntecring,
_ حساـ ,سمير عمر ابراىيـ ,خصائص معممات رياض االطفاؿ ,مجمة المعمـ ,وزارة التربية والتعميـ ,جميورية
مصر العربية.
_ حسيف ,فضؿ,)0989(,دراسة القمؽ لدى االطفاؿ الفمسطينييف في قطاع غزة ,دراسة مقارنة بيف المواطنيف
والالجئيف ,مجمة عمـ النفس ,الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة.
_ الحنفي ,عبد المنعـ,)0992(,موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي ,بيروت ,دار العودة,ج.2
_ الخالدي ,أديب محمد,)2119(,الصحة النفسية ’عماف ,دار وائؿ,ط.9
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_ راغب ,نبيؿ,)2119(,اخطر مشكالت الشباب ,دار غريب لمطباعة والنشر القاىرة ,راجح احمد
عزت,0982,اصوؿ عمـ النفس ,القاىرة ,دار المعارؼ.
_ رياف ,محمود اسماعيؿ محمد,)2116(,االتزاف االنفعالي وعالقتو بكؿ مف السرعة االدراكية والتفكير االبتكاري
لدى طمبة الصؼ الحادي عشر ,محافظة غزة ,رسالة ماجستير.
_ الزبيدي ,يونس طاىر خميفة,)0997(,جودة القرار وعالقتو باالتزاف االنفعالي وموقع الضبط لدى المعمميف,
كمية اآلداب ,الجامعة المستنصرية ,أطروحة دكتوراه.
_ السبعاوي ,فضيمة عرفات محمد,)2118(,قياس االتزاف االنفعالي لدى طمبة معاىد اعداد المعمميف والمعممات
الذيف تعرضت اسرىـ لحاالت الدىـ والتفتيش واالعتقاؿ مف قبؿ قوات االحتالؿ االمريكي واقرانيـ الذيف لـ يتعرضوا
ليا(دراسة مقارنة),بحث منشور مجمة التربية والعمـ ,المجمد(,)02العدد(,)9جامعة الموصؿ ,كمية التربية قسـ
العموـ التربوية والنفسية.
_ السباعي ,زىير احمد ,عبد الرحيـ ,ادريس,)0999(,القمؽ كيؼ تتخمص منو ,الدار الشامية لمطباعة والنشر.
_ الشالجي ,نزىت رؤوؼ,)0999(,ممؼ ارشادي تقويمي لإلنجاز التعميمي لطفؿ الروضة ,أطروحة دكتوراه غير
منشورة.
_ عبد العاؿ ,أحمد,)2118(,ادارة وتنظيـ مؤسسات رياض االطفاؿ في االلفية الثالثة ,دار كنوز المعرفة ,جدة.
_ عبده ,ابراىيـ,)2111(,عمـ النفس االجتماعي ,القاىرة ,مكتبة الزىراء الشرؽ.
_ عثماف ,فاروؽ السيد,)2110(,القمؽ وادارة الضغوط النفسية ,القاىرة ,دائرة الفكر العربي.
_ عذاب ,نشعة كريـ ,)2118(,الذكاء واالتزاف االنفعالي حولية ابحاث الذكاء ,العدد( )0مجمة محكمة تصدرىا
كمية التربية االساسية ,الجامعة المستنصرية.
_ عسيري ,عبير بنت محمد حسف,)2119(,عالقة تشكؿ ىوية االنا بكؿ مف مفيوـ الذات والتوافؽ النفسي
واالجتماعي والعاـ لدى عينة مف طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ ,رسالة ماجستير مقدمة الى كمية
التربية ,جامعة اـ القرى ,مكة المكرمة.
_ العزة ,سعيد حسني,)2112(,التربية الخاصة لألطفاؿ ذوي االضطرابات السموكية ,الدار العممية الدولية لمنشر
والتوزيع ,ودار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عماف.
_ العبيدي ,بمقيس عبد الحسيف,)2112(,الكفايات التعميمية لمعممة الروضة واثرىا ببعض العمميات العقمية لدى
اطفاؿ الرياض ,رسالة ماجستير غير منشورة.
_ العيثاوي ,امؿ داوود سميـ,)2110(,الوظائؼ االرشادية لمعممة الروضة مف وجية نظر المديرة االب االـ
وعالقتيا بسنوات خدماتيا في الروضة ,جامعة بغداد ,كمية التربية لمبنات.
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غراب ,ىشاـ احمد,)2111(,القمؽ وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة الثانوية العامة بمدارس محافظات غزة,رسالة ماجستير في الصحة النفسية.
_ القريطي ,عبد المطمب اميف,)0989(,في الصحة النفسية ,دار الفكر العربي القاىرة,ط.0
_ القمش ,مصطفى نورى ,المعايطة ,خميؿ عبد الرحمف,)2116(,االضطرابات السموكية واالنفعالية ,عماف ,دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.
_ الكحيمي ,وجداف عبد العزيز ,حماـ فادية كامؿ ,مصطفى ,عمي احمد السيد ,)2117(,الصحة النفسية لمطفؿ
والمراىؽ ,مكتبة الرشد الرياض.
_ مرسي ,كماؿ ابراىيـ,)0978(,القمؽ وعالقتو بالشخصية في مرحمة المراىقة ,دار النيضة العربية.
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