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دور االسرة في تعزيز الصحة النفسية لطفل الروضة
ممخص البحث

تشكل األسرة المبنة األولى في صرح المجتمع فيي النوواة التوي تنب ون منيوي جملوع ال الويت البشورلة ا األمور الوذي

ج ميي بم يبة وحدة لليس المجتمع األسيسلة إذ لقوى بقوتيي ولضو

بضو ايي ا فوا لتصوور موة تطوور فوي المجتموع

دون وجووود رسورة سووملمة متميسووكة د فيلوالوودلن ل ممووون وبشووكل إلجوويبي نحووو سوولر نمووو الطاوول وفوون السووا ا فيووم الووذلن
لكسبين الطال ال قة في ذاتوو ولد ارتوو ا ولشو رانو بقدرتوو اموى السوتقال والاتمويد اموى الوذات مموي لإىول الطاول إلوى
المبيدرة والقلويم بأاميل مختماة دون الش ور بيلخو

واإلحسيس بيلذنب د

إن الجو الذي تشلع فلو ال قة بلن الطال ورفراد رسرتوو ا سوو

لوداوم الجيود التي لقوم بيي الطال لكي لنجز

واجبيت النوموو لويوذه المرحمة د إنوو بم يبة األرض الصمبة التي لبد رن لق

امليي الطال ا إذا كين لو رن لنجح في

تحقلن المستوليت النميئلة المتول ة منو د ب بيرة رخرى لمكن رن نقول إن المواجية بلن الطال وبلئتوا إمي رن تحل
في صيلح الطواول ا واونودئوذ توتوكوون لدلو قة متزالدة فلمن حولو وفلمي حولو ا تسياده امى النمو إلى المستوليت

المتول ة منو ا وامي رن تحل في غلر صيلحو واندئذ لكتسب من ادم ال قة مي ل طل نموهد

ومن اجل الت ر امى دور السرة في ت زلز الصحة الناسلة لمطال ا حددت البيح تلن فئة امرلة من الطايل

وىي فئة اطايل الرليض لدراسة مستوى الصحة الناسلة في مجيللن ميملن ىمي النمو الجتمياي والنا يلي د اذ
ليمت البيح تين بيختلير ( ٓ ) ٙاسرة لج ار الدراسة املييد
اذ تيل

تيل

المجيل الول ( النمو الجتمياي ) والذي تيل

من (  ) ٔٛفقرة ا وال يني ( النمو النا يلي ) والذي

من (  ) ٔٙفقرة ا وب د استخراج م يمل الصدن وال بيت لداة البحث ا طبن امى النة البحث ا ولد اظيرت

نتيئج البحث مي لمي -:

ىنيلك دو ار كبل ار لاسرة في ت زلز الصحة الناسلة لمطال ا ولسلمي بين طال الروضة لتمتع بمستوى كبلر من

النمو الجتمياي والنا يلي مقيرنة مع للمة المتوسط الارضي د
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Abstract
The role of the family in promoting the mental health of the kindergarten child
The family is the first brick in society. It is the nucleus from which all human relations
emerge. This makes it the unit of measurement of the basic society, which strengthens its

strength and weakens its weakness. There can be no development in society without a
cohesive family. Parents work positively towards the child's development process. They are

the ones who give the child confidence in himself and his abilities, and feel independent and
self-reliant, which prepares the child to start and do different jobs without fear and guiltد

The climate of trust between the child and his / her family will support the child's efforts

to fulfill the developmental tasks of this stage. It is the solid ground on which a child must
stand, if he or she succeeds in achieving the expected developmental levels. In other words,
we can say that the confrontation between the child and his environment is either in favor of

the child, and then he has increased confidence in those around him and around him, helping
him to grow to the levels expected of him, or resolving his disadvantage and then gaining
mistrust which impedes his growthد
In order to identify the role of the family in the promotion of mental health of the child,

the researchers identified the age group of children, the Kindergarten to study the level of
mental health in two important areas of social and emotional development. The researchers
selected (60 ) families for the study.

As it corrupted the first field (social growth) which is corrupted (18) items, and the second
(emotional growth) which is corrupted (16) items, after extraction of honesty and reliability
coefficient for scale, according to the research sample, and results showed the following: -

There is a great role for the family in promoting the mental health of the child, especially
since the preschool child enjoys a high level of social and emotional development compared
to the value of the satisfactory average.
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االطار العام لمبحث
مشكمة البحث :

ت وود الطاولووة مرحمووة حيسوومة فووي بنووي شخصوولة اإلنسووين وتكولنيووي بكوول جوانبيووي المختماووة ا وفووي تطووولر للمووو

واب يد تاكلره ورسموب حليتو ا وتإ ر في مقدار نجيحو وفشمو في ك لر من الحيلت في الم ارحول الاحقوة مون حليتوو ا
إذ إن الطال فوي مرحموة موي لبول المدرسوة تكوون لد ارتوو ال قملوة بسولطة ومحودودة وذلوك لن تاكلوره لكوون متمركو اًز حوول

ذاتو ورمزلي ا كمي وانو لظل خليللي وللس منطقليً حتى لبمغ سن السيدسة من ال مور ا وتشويد لد ارتوو الجسوملة وال قملوة
والنا يللة اندمي لدخل المدرسة نموا متزالدا ا ولتسع نطين تاكلره فوي كول المجويلت فوي كول مرحموة امرلوة لمور بيوي

( كرم الدلن ا ٕٗٓٓ ) ٘ :د
كمووي ت وود فت ورة الطاولووة موون اىووم الات ورات فووي تكووولن شخصوولة الطاوول ا اذ ت وود مرحمووة تكووولن وااووداد ترسووم فليووي
مامح شخصلة الطال مستقبا ا وتتشكل فليوي ال ويدات والتجيىويت ا وتنموو الملوول والسوت دادات ا وتتاوتح القودرات
ا وتتكووون الميووي ارت وتكتشو

ا وتتم وول القوولم الروحلووة والتقملوود والنموويط السووموكلة ا وخاليووي لتحوودد مسووير نمووو الطاوول

الجس وومي ا وال قم ووي ا والناس ووي ا والجتم ووياي ا والروح ووي د طبق ووي لم ووي ت وووفره ل ووو البلئ ووة المحلط ووة ل نيصو وره التربول ووة

وال قيفلة والصحلة والجتميالة ( الشيلجي ا ٖ ) ٗٓ : ٜٜٔد

اذ ا ن مرحمووة الطاولووة المبكورة او اموور مووي لبوول المدرسووة ت وود مرحمووة حرجووة فووي حلووية الطاوول ا وذلووك لنووو لبوودا فووي

اكتسوويب التوافوون الصووحلح مووع البلئووة الخيرجلووة خاليووي ا كمووي لتووي ر سووموكو فليووي فلمووي ب وود ا اذ انووو مووي لكتسووب فووي

الطاولة لص ب تغللره ا ولصبح ىو السموب المملز لمسموك والسيس الصومب الوذي سولقيم املوو نموط شخصولتو فوي
المسووتقبل ( ا وزازي ا ٓ ) ٖٚ : ٜٜٔفيلطاوول فووي ىووذه المرحمووة لحتوويج الووى موون لحسوون تنظوولم حليتووو وتيلئووة بلئتووو
لتكووولن الموالو

البلئلووة المملئووة بمصوويدر الخبورة المنظمووة ا وموون اىووم مووي لحتيجووو الطاوول لمحصووول امووى تمووك الخبورات

ا ني مرحمتو الولى في النمو ىي بلئة السرة ( المندلوي ا ) ٗ : ٜٜٔٛد

اذ ت د السرة منظومة اجتميالة لتي ر بيي الطال منذ ولدتو ولبميي ا وفليي لت مم لغوة مجتم وو و قيفتوو ا ايداتوو ا

وللمووو واتجيىيتووو د وىووي البلئووة الىووم التووي تكووون المسووإولة اوون تنشووئة الطاوول ورايلتووو ا اذ لشووبع موون خاليووي حيجيتووو
الميدل ووة والناس وولة والجتميال ووة ا فلشو و ر ب وويلمن والمحب ووة والطمئن ووين ا ولص ووبح اك وور توافق ووي م ووع ناس ووو والخو ورلن د
فيلتنشئة السولة تقتضي م يلشة الطال لوسط اسري سملم بوجود الب والم في جو مشبع بيلحوب وال طو

والموين ا

وان االووة الطاوول بيسورتو ليووي تووي لر كبلوور امووى التطووور النموويئي لمطاوول ( القمووش والموويم ا  ) ٕٙ : ٕٓٓٙا كمووي ان
اخ و ووتال اتو و وزان الم م و ووث الس و ووري ( الب ا الم والبن و ووي ) ل و ووإدي غيلب و ووي لميو و وزات والض و ووطرابيت الناس و وولة لاطا و وويل

( بطرس ا  ) ٖٔ٘ : ٕٓٓٚد
ولضل

( القلسي و النجو

ا ٕٕٔٓ ) بوين مرحموة الطاولوة المبكورة مون اىوم الم ارحول التوي لتولو

امليوي تقودم

او تيخر المجتمع وذلك بحسب مي تقدمو مون خبورات تسويم فوي النموو السوملم لمطاول مون خوال اشوبيع حيجيتوو الناسولة
والجتميالة لكون مي لقدم لو مإ ار بلئلي ميمي وخصوصي من البلئة السرلة ا ليذا اصبح الىتميم بويلنمو الجتموياي
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والنا وويلي والجسوومي وال قمووي لمطاوول ضوورورة ممحووة اكوودتيي ال دلوود موون الد ارسوويت والبحوويث التربولووة ا بوول انيووي مرحمووة
اسيسوولة فووي التووي تميوود لمطاوول لمنمووو بصووورة سووملمة ا وامووتاك شخصوولة متكيممووة فووي المسووتقبل خيللووة موون الم وراض

الناسلة وال قملة ( القلسي والنج

ا ٕٕٔٓ ) ٖ :د

كموي ولشولر ( ابود الواوي ا ٕٕٔٓ ) ان الموراض الناسولة والنا يللوة لمطاول تظيوور بوضووح فوي حليتوو اللوملووة

من خال سموكليتو وتصرفيتو سوا مع اسرتو او ا ني ت يممو موع الخورلن مون ال ارنوو ا اذ ك لو ار موي توإدي المشوكات
الناسوولة التووي ل وويني منيووي الطاوول الووى لليمووو بسووموكليت غلوور مقبولووة اجتميالووي ا وبيلتوويلي ظيووور ب ووض المشووكات
النا يللووة بسووبب اوودم تقبوول الخ ورلن لووو النوويتج موون اوودم فيميووم لمسووموك الصوويدر منووو د ليووذا فشخصوولة الطاوول تكووون

حسووب نوالووة التربلووة والم يممووة التووي لتمقيىووي موون السورة بياتبيرىووي الحيضوونة الولووى لووو ا وىووذا لسوومح بقووول ان السورة
لمكوون ان ت وود موون اىووم ال واموول التووي لمكوون ان تتسووبب فووي اوودم اسووتقرار حيلووة الطاوول الجتميالووة والنا يللووة ا ممووي
لج مو لتخبط ول لش مشكات ناسلة مستمرة ( ابد الاوي ا ٕٕٔٓ  ) ٖ :د

ول وورى ( اب وود ا﵀ ا ٔ ) ٜٜٔب ووين ا وودم الس ووتقرار الجتم ووياي والنا وويلي لمطا وول ا لك ووون حيص وول محص وول

لممشوويكل ال يئملووة ومايسوود التربلووة الس ورلة وموون ووم ت رضووو لي وزات ايطالووة وحرمووين واحبوويط واضووطييد وسووإ م يممووة
وسو فيم وادم تقدلر ا اي ان م رفة الظرو

السيبقة ومدخاتيي المختماة تسياد امى التنبإ بمي لحصول لمطاول بول

وبوويل كس ترشوود الووى مووي لجووب ان لتبووع مووع الطاوول موون سووموك سوووي لحاووظ لووو توازنووو الناسووي ونموووه ال وويطاي والم رفووي
وكذلك اش يره بيلحب والحنين والد

واجتميالي

والحترام والتقودلر الوذي لج موو لنموو نمووا انسوينلي سوملمي جسوملي واقملوي وانا يللوي

( ابد ا﵀ ا ٔ) ٗ : ٜٜٔد

فيلطاول كويئن بشوري تتكوون شخصولتو مون نتويج قويفي واجتموياي ا فيوو بودون اسورة ومجتموع لاقود ادملتوو وللمتووو
النسينلتو والجتميالة د ولذا فوجود الطال ضمن اسرة متكيممة تتمتع بصحة ناسلة سملمة لتمكن مون اكتسويب وت موم
المغ ووة وال وويدات والتقيلل وود والق وولم ا بيلض وويفة ال ووى ص ووقل شخص وولتو ا وتك ووولن وجدان ووو واواطا ووو ( الخمل وودي ووىب ووي ا

) ٕٕ : ٜٜٔٚد

وتشوولر ( لخم و

ا ٕٗٔٓ ) ان مرحمووة الطاولووة المبك ورة ت وود موون اخصووب الم ارحوول التووي تتشووكل امووى اسيسوويي
اموى ىوذه المرحموة مون اموره ا بيلضويفة

شخصلة الارد ا كمي ان نجيح نموو الطاول الجتموياي فوي المسوتقبل لتولو

الى ان الولت الذي لقضلو الطال مع الكبير لقل كممي تقدم فوي ال مور ا ولوزداد فوي ناوس الولوت اتصويلو بيل ارنوو ولجود
المت ة في وجوده م يم وتزداد رغبتو في الستقاللة ان الكبير ( لخم

ا ٕٗٔٓ ) ٔٓ :د

ومن خال مي تم ذكره ا لمكن تمخلص مشكمة البحث بيلسإال التي -:
 -هل تعزز االسرة مستوى الصحة النفسية لمطفل ؟
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اهمية البحث والحاجة اليه :

ت د األسرة المإسسة األولى التي تتولى رايلوة وحضينة الطال ا ولذلك فيلطال ان كيس ألسرتو ولقلم ىذه

األسرة وتبرز رىملة األسرة في امملوة التنوشئة الجتميالة وذلك ألن الاتقيدات وال يدات التي لكتسبيي الارد في
طاولتو تكون نتلجة تق ملد وتمقلن الوالودلن لمطال وىذه الاتقيدات وال يدات والقلم ركلزة لتصرفيتو المستقبملة ا ولقد
اكد اغمب البيح لن في مجيل الطاولة رن اتجيىيت الارد وااتقيداتو تتأ ر بشكل كبلر بأسموب التنشئة د كمي لتوأ ر

الطال ك ل اًر بيل الة بيلوالدلن فيلبلئة التسمطلة ت لن نمو األطايل بشكمو السملم ممي تج مو غلر اجتميالي ( حقي ا
) ٔٛ : ٜٜٔٙد

ان مرحمة الطاولة المبكرة مرحمة ميمة في حلية الطال ا حلث ان نموه فليي لكون سرل ي ا بيلضيفة الى ان ىذه

المرحمة تشيد مجمواة من التغلرات التي تط ار امى الطال كيلتزان والتحكم في امملة الخراج وزليدة الملل الى
الحرلة ا ومحيولة الت ر

امى البلئة المحلطة ا والنمو السرلع في المغة ا واكتسيب مجمواة من المييرات

الجتميالة وب ض المايىلم الجتميالة من السرة ا وكممي كينت ىذه المرحمة سولة وتتمتع بيلستقرار ال يطاي
والناسي مع وجود روافد قيفلة وانيلة وراي لة وحنين ا كممي نمت وتاتحت لكسب المواىب واصبحت شخصلة لولة
في المجتمع ا وبيل كس فين وجود مشيحنيت بلن الزوجلن وتوتر مستمر ومشيكل وصخب وادم استقرار ا وادم
كسب الطال لمحنين وال ط

ا كل ىذا لإ ر سمبي امى الطال فلنمو في بلئة مرلضة ولصبح منحرفي او مشيغبي او

مجرمي او ابئي امى المجتمع ( زىران ا ٕ٘ٓٓ ) ٕٓ :د

لقد بلنت التجيىيت التربولة الم يصرة ضرورة الىتميم بتربلة الطال في مرحموة
مي لبل المدرسةا حلث لورى كيجوين ( ) Kaganرن مرحموة الطاولوة ليوي دور ىويم فوي نموو شخصولة الطاول مون خوال

الخبرات التي لمر بيي والتي لطبقيي ولتايال م يي ر ني الم ب مع ناسو او مع الرانو في ناس امره ( ابود الورحمن ا
) ٔٓ : ٕٜٓٓد

ومن ىذا المنطمون نجود إن امموي الوناس والجتمويع لود ااطووا اىملوة بيلغوة بيوذه بمرحموة موي لبول المدرسولة ا اذ

اكوودوا ان امووى الس ورة رايلووة طاميووي ودامووو بوويلخبرات الميمووة ا بيلضوويفة الووى تيلئووة الطاوول ناسوولي واجتميالووي وتربولووي

وت ململي من اجل اندميجو في المجتمع بصاة ايمة وان األصل رن تقوم تنشئة اجتميالة الصحلحة لمطاول فوي البلوت
و في انيلة رم واالة مدركة بيحتليجيت الطاولة ( لخم

ا ٕٗٔٓ ) ٔٔ :د

لقوود اىووتم دلننووي اإلسووامي بتربلووة الطاوول تربلووة شوويممة متكيممووة م وون جمل ووع جوانووب النمووو  :الدلنلووة ا وال قملووة ا
والجسملة ا والجتميالة ا وذلك من لبل رن لصوبح جنلنويً فوي بطون رموو ا إلوى رن لصول م ارحول متقدموة مون حليتوو ا
واموول امووى إرس ووي لوااوود رسيسوولة توجووو سووموك الطاوول التوجلووو السووملم ا والووذي لضوومن موون خالووو التكل و

مووع ري

مجتم ع ل لش فلو ا وداي الدلن اإلسامي األسرة لتحقلون ذلوك بموي انيوي مركوز الودائرة التوي تحولط بيلطاول ا والمإسسوة
التي تإ ر بشكل مبيشر املو من خال مي لتمقيه اون طرلون والدلو ( المقيطي ا ٕٓ : ٕٓٓٛ
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كمي بلن ا﵀ از وجل في القرآن الكرلم رن الطال لولود وىوو ل ل موم شولئيً ا وذلوك فوي سوورة النحول (ا لوة )ٚٛ

ف ووي لول ووو ت وويلى ج وا﵀ اخ وورجكم م وون بط ووون امي وويتكم ل ت مم ووون ش وولئي وج وول لك ووم الس وومع والبص ووير والفئ وودة ل مك ووم
تشكرون }د صدن ا﵀ ال ظلمد ونستدل من ىذه ا لوة اموى رن األسورة ىوي المربوي األول لمطاول ا وامليوي لقوع ال وب

األكبر في توفلر حيجيتو األسيسلة ا وتنشئتو وضبط سموكو ا وبمي رن الطال لولد صاحة تربولة بلضوي فو ن األجودر
بيألسرة رن تكتب في ىذه الصاحة رجمل الت يبلر ا وترسم امليي رجمل النقوش ؛ للستمتع من لقررىي ولسور مون لنظور
( وطاة ا ٕٗٓٓ  ) ٔٙ :د

إلليي

لذلك ت د امملة التنشئة الجتميالة مون رىووم ال مملويت شوأنيً فوي حلوية الطاول ؛ لن السورة تم وب دو اًر رسيسوليً فوي

تكووولن شخص وولتو وال ووتي إن صوومحت ىووذه الشخصوولة سوويىمت بوودورىي فووي تقوودم المجتمووع ورف ووة شووأنو ا وبووذلك ت نووي
التنشئة الجتميالة بأنيي ال مملة التي لتحول ان طرلقيي الطال من مجرد كويئن بلولووجي إلوى كويئن اجتموياي لصوبح

اضواً في المجتمع الذي ل لش فلو ا ولت مم من خالو القلم ا ولكتسبيي ا ولتشرىي ا ولضولايي إلوى اإلطوير المرج وي
( شرل

لمسموك الخيص بو

ا  ) ٙٚ : ٕٓٓٚد

ورشير ( محمود ا ٕٗٓٓ  ) ٕٔ :إلى رن امملة التنشئة الجتميالة امملة تكلو

الطاول لبلئتوو الجتميالوة

ا وتشكلمو امى صورة مجتم و ا وصليغتو في القيلب

والشكل الذي لرتضلو ا فيي امملة تربلة وت ملم تضطمع الليي األسرة والمربوون ؛ بغلوة ت مولم الطاول المت ويل لمطيلوب

المجتمووع ا والنوودميج فووي قيفتووو ا والخضوووع للتزاميت ووو ا ومج ووي ارة ا خورلن بوجووو اوويم د إن الطاوول لولوود مووزوداً بقوودرة

امى الت مم ا ولكنو ل لولود موزوداً بأنميط السوموك ا فيوذه لت مميوي مون الحلوية الجتميالوة ا كموي رنوو فوي ىوذا المجتموع
الووذي ت وولش فلووو األسورة لسووتطلع الوالوودان رن ل ممووي طاميمووي كلو

لحتوورم ممووك الغلوور موون السوونوات األولووى موون اموره ا

ولكووررون امووى مسوويم و دائم ويً رن ىووذا الشوون لوولس ممكووك إنووو ممووك الجملووع د إن األس ورة تسووتطلع تنشووئة الطاوول تنشووئة
اجتميالة سملمة تقوم امى إشوبيع حيجيتوو ا وت ملمووو وتربلتوو وتقودلر مطيلوب نمووه ونضوج لدرتوو ا ولكون ذلوك لتطموب

توللت و و و و و ويً منيسو و و و و ووب لدرجو و و و و ووة نمو و و و و ووو الطاو و و و و وول ا بحلو و و و و ووث لكو و و و و ووون بوس و و و و و و و القلو و و و و وويم بيو و و و و ووي ا وتحقلقيو و و و و ووي وانجيزىو و و و و ووي
( محمود ا ٕٗٓٓ ) ٕٔ :د

ولضل ( ليسم ا  ) ٜٜٔٛبينو إذا كين الارد ىو المَّبِنة األسيسلة في بني المجتمع ا ف ن األُسرة ىي الخملَّة
خصيئصو األُولى منييا ولنطبع بطيب ييا ولتأ َّر بتربلتيي؛ ليل
الحلَّة في كلينو ا والارد جز من األُسرة ؛ لأخذ
َ
ضيَي ِم ْن َب ْ ٍ
ض ﴾ [آل امران]ٖٗٗ :د وبذلك لنمو نموا اجتميالي وانا يللي سملمي خيللي من كل
ت يلىُ ﴿ :ذِّرَّلةً َب ْ ُ
الضظرابيت الناسلة وال قملة ا وذا شخصلة متكيممة واالة بذاتيي وبيلخرلن ( ليسم ا  ) ٕٖ : ٜٜٔٛد

ولذلك فيلطاولة ىي رىم مراحل النمو الجتمياي والنا يلي لمشخص فيوي الحجر األسيس لتكولن شخصلة

الطال واذا تم بني ه بصورة صحلحة وسملمة نتج انيي شخص م يلي لستطلع مواجية ص وبيت الحلية بكل بيتد اذ

ان من اىم مشيكل الطاولة التي لت رض ليي الطال بسبب التنشئة الجتميالة الخيطئة من السرة ىي الغلرة ا

والكذب ا والخو

ا والنطوا ا وادم الت ازن ال يطاي ا والغضب دددد وغلرىي من المشكات التي تإدي الى ان
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لنمو الطال نموا غلر سملمي ا كمي انو في اغمب الحلين لتم الت يمل مع ىذه المشيكل بطرلقة خيطئوة من لبل

ا بي ا وىذه الم يممة تإ ر سمبليً امى شخصلة الطالا وتظيور نتيئجيوي السمبلة في مراحل متأخرة من امره

( البحلصي ا ٕٕٔٓ ) ٖ :د
وب د:

لذلك فين لمطاولة رىملة بيلغة في تكولن بداليت شخصلة اإلنسينا وميليي من تأ لر في بقلة رليم حليتو ا اذ ت د
رىم مراحل النمو الناسي لمشخص فيي الحجر األسيس لتكولن شخصلة الطال واذا تم بني ه بصورة صحلحة
وسملمة نتج انيي شخص م يلي لستطلع مواجية ص وبيت الحلية بكل بيت (

اكيشة ا ٓ ) ٔٛ : ٜٜٔد

ومن ىذا المنطمن ا س ت البيح تلن لمبحث ان دور السرة في تطور الصحة الناسلة لطال الروضة ا من
خال التصدي لب ض مشيكل الطاولة داخل ب ض السرا محيولتلن الوصول الى مستوى السرة في تنملة الجينب
الجتمياي والنا يلي لمطال د

كمي رات البيح تلن لمة الموضوايت التي تطرلت ليذه المشكمة ا وىذا مي دفع البيح تلن لتنيول ىذا الموضوع

لمخوض فلو ا والت ر امى نتيئجو د
هدف البحث :

لس ى البحث الت ر

والنا يلي )د

امى دور السرة في ت زلز الصحة الناسلة لطال الروضة ا وفقي لممجيل ( الجتمياي

حدود البحث :

لتحدد البحث لجملع السر ممن لدليم اطايل في مرحمة مي لبل دخول المدرسة ل يم (  ) ٕٓٔٛ – ٕٓٔٚم د

تحديد المصطمحات :
اوال – الدور :

ٔ -الدور-:

ا – ارفيي ( خواجو ا ٕ٘ٓٓ ) -:
نمووط السووموك الووذي لتول ووو األخوورون موون شووخص لحتوول مرك و از اجتميالووي م لنووي خووال تايامووو مووع رشووخيص لشووغمون ىووم
ا خرون روضياي اجتميالة رخرى ( خواجو ا ٕ٘ٓٓ  ) ٚٛ :د

ب –ارفيي ( بدوي ا -: ) ٕٓٓٚ

تمووك األف وويل التووي تتقبميووي الجمياووة فووي ضووو مسووتوليت السووموك فووي ال قيفووة السوويئدة واوويدة مووي لكووون لماوورد رك وور موون دور

داخل النظيم الذي لنتمي إللو ( بدوي ا ) ٖٜ٘ : ٕٓٓٚد
ثانيا – االسرة :

ا -ارفيي ( منصور ا : ) ٕٓٓٙ
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ت ر األسرة من النيحلة المغولة كمي ورد في لسين ال رب بم نى  :رسرة الرجل بم نى اشلرتو ورىطو األدنوون ألنوو لتقووى

بيومد واألسورة بم نووى اشولرة الرجوول ورىول بلتووو ا رنيوي الخملووة األسيسولة فووي المجتموع ا تتكووون مون رفوراد توربط بلوونيم صومة الق اربووة
والرحم من رب ورم ورولدا وتسيىم بشكل كبلر في النشيط الجتموياي فوي كول جوانبوو الميدلوة وال قيئدلوة والسليسولة واللتصويدلة

وال قيفلة ( منصور ا )ٔ٘ : ٕٓٓٙد
ب – ارفو ( محوص ا : ) ٕٜٓٓ

ان األسو ورة ى ووي الخمل ووة األول ووى ف ووي جس ووم المجتم ووع ورني ووي النقط ووة األول ووى الت ووي لب وودر مني ووي التط ووور ورني ووي الوس ووط الطبل ووي

الجتمووياي الووذي تراوورع فلووو الاووردا وىووي ت تبوور نظوويم رسيسووي واوويم ل تموود امووى وجودىووي بق وي المجتمووعا فيووي تمووده بيألاضووي

الجووددا وتقوووم بتنشووئتيم وااوودادىم لمقلوويم بووأدوارىم فووي الوونظم األخوورى لممجتمووعا واليمووة رسوور جدلوودة خيصووة بيووما واألس ورة رك وور
الجميايت رىملةا وىي الجمياة األولى التي تستقبل الطاول وتحويفظ املوو خوال سونواتو األولوى لتكوولن شخصولتو ( محووص ا
 ) ٕٖ : ٕٜٓٓد
ثالثا – الصحة النفسية :
ارفيي ( زىران ا -: ) ٜٔٚٛ

بأنيي حيلة مستمرة نسبليً لتص

فليي الارد بينو لكون متوافقيً ناسليً واجتميالي وشخصليً وانا يلليً مع ذاتو ومع بلئتو

المحلطة بو ا ولمتمك الش ور بيلس يدة مع ناسو ومع ا خرلن ا ولصبح ليد اًر امى تحقلن الستقال الذاتي وتنملة لدراتو

حد ممكن ( زىران ا حيمد  ) ٜ :د
وامكينليتو إلى رلصى ّ
ب -ارفيي ( منظمة الصحة ال يلملة ا -: ) ٜٔٚٛ

ىي حيلة من الراحة الناسلة والجسملة والجتميالة وللس فقط ت ني الخمو من األمراض ( بشيرة ا  ) ٕٔ : ٕٓٓٙد

وت ر نظرلي  :بينيي مدى خمو الطال من المراض الجتميالة والنا يللة النيتجة من االتو مع مجتم و سوا في
السرة او الروضة د

وت وور الصووحة الناسوولة اجرائلووي  :بينيووي الدرجووة الكملووة التووي سلحصوول امليووي طاوول الروضووة امووى المقلوويس الم وود ليووذا

الغرض د

ولن البحووث الحوويلي لتضوومن مجوويللن لقلوويس الصووحة الناسوولة لطاوول الروضووة ا لووذا ليمووت البوويح تلن بت رل و

كووا المجوويللن ا

وكيلتي -:
 – -1النمو االجتماعي :

ا -ارفو ( وتلرمين ا ٘٘-: ) ٜٔ

نضج المر و كسبو المييرة و الدلة في الت يمل مع النيس في كل المليدلنا ول لأتي النمو الجتموياي إل بيلت يمول موع

الغلر الذي رسيسو األخذ وال طي ( وتلرمين ا ٘٘) ٚ : ٜٔد
ب -ارفو ( زىران ا ٖ-: ) ٜٔٚ
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القدرة امى التصر في الموالو

الجتميالوةا والت ور اموى الحيلوة الناسولة لمموتكمم والقودرة اموى التوذكر األسومي والوجووه

والقوودرة امووى ماحظووة السووموك اإلنسووينيا والتنبووإ بووو موون ب ووض المظوويىر رو األدلووة البسوولطة وروح الدايبووة والموورح والقوودرة امووى
فيم النكتة والشتراك مع ا خرلن في مرحيم ( زىران ا ٖ) ٕٖٓ : ٜٔٚد

ول ر نظرلي  :بينيي تمك التصرفيت المقبولة من الخرلن والتي تنمو من خال دور السرة في بذرىي لدى الطال د

وار النمو الجتمياي اجرائلي  :بينو الدرجة الكملة التي سلحصل امليي الطال امى مقليس النمو الجتمياي د
 – 2النمو االنفعالي :

ا -ارفو ( الرفياي ا ٕ: ) ٜٔٛ

ى ووو مج م وول ردود الا وول الت ووي ت ووددل بن ووي الا وورد الناس ووي رو س ووموكو للس ووتجلب لش ووروط محلطل ووة مح وودودة رو خبو ورة جدل وودة

(الرفيايا ٕ) ٖٔ: ٜٔٛد

ب -ارفو ( القميز ا -: ) ٕٓٔٚ
وىو الذي لدرس النا يلت المختماة؛ كيلحبا والخو ا والكرها وال دوانا والارحا وغلرىيا والختافيت التي تحدث ليذه
ٍ
ٍ
مرحمة رخرى من حليتو ( القميز ا ) ٘ : ٕٓٔٚد
مرحمة إلى
النا يلت والمشيار ابر نمو الارد وانتقيلو من
ول ر

النمو النا يلي نظرلي بينو مجمواة من الحيسلس والمشيار المختماة التي تنمو لدى الارد بسبب اختاطو مع

البلئة المحلطة بو ا م ل الحب والكره والخو

ددد الخ د

ول ر النمو النا يلي اجرائلي  :بينو الدرجة الكملة التي سلحصل امليي الطال امى مقليس النمو النا يلي د

رابعا – طفل الروضة :
ت رل

( و ازرة التربلة ال راللة ا ٗ: ) ٜٜٔ

ىم اطايل مرحمة مي لبل الندرسة البتدائلة الذلن لكممون الراب ة من امرىم ول لتجيوزون السيدسة من ال مر ا وىم

لنقسمون الى مرحمتلن ىمي ا مرحمة الروضة ومرحمة التميلدي ( و ازرة التربلة ا ٗ) ٖٔ : ٜٜٔد
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االطار النظري لمبحث

ت دد امملة التنشئة الجتميالة التي لتمقيىي األطايل في سن مي لبل دخول المدرسة من لبل ا خرلن كي بي ا الرفينا

الم مملنا وسيئل اإلاامدددالخا ال يمل الرئلسي في بني شخصلة الطال انا يلليً واجتمياليً ا حلث لتطور تدرلجليً (الذكي

النا يلي بد اً ب دراك النا يلت ا م استخداميي لتسيلل التاكلرا م فيم النا يلت ورخل اًر إدارة النا يلت سوا انا يلت

الارد ناسو ا رو انا يلت ا خرلن ا كمي تتملز ىذه الاترة من امر الطال بتطور الذكي الجتمياي لدلو المتم ل في فيم إدارة

ا خرلن والتصر بحكمة في االتو مع رلران و واستم اررلة ىذه ال الة رطول فترة ممكنةا ومن المإشرات الجتميالة األخرى
ا لبول ا خرلن كمي ىم ا والتسيمح م يم ا واإلحسيس بحيجيتيم ورغبيتيم ا ونضج الضملر الجتميايا والصراحة واألمينة

مع الناس وا خرلن ( الرلميوي ا ٕٗٓٓ ) ٗٗٗ :د

ولغمب امى األطايل في ى ذا ال مر حب الت يون والصدالة والم ب د ولكون الطال لد بدر بايم دوره في ال يئمة والحلية

الجتميالة ا كمي لكون الطال في ىذه المرحمة منيفسيً ومحبيً لمظيور والتملزد النتمي لم يئمة والول ليي ا ولتسع ولكبر
واي الطال بيلبلئة الجتميالة واأللاة وكممي كبر زاد انتميإه ليذه البلئة ( ابو وردة ا ) ٙ : ٕٓٔٙد

ول شك رن الصحة الناسلة لألطايل رىم جينب من جوانب التنملة الجتميالة والم رفلة ألى طال ا إذ لحتيج األطايل

إلى رن لكون لدليم حيلة صحلة ناسلة جلدة ا وىنيك ادد من ال وامل التى لمكن رن تإ ر امى الصحة الناسلة لمطال ا
سوا إلجيبلي رو سمبيا منيي توفلر بلئة مملئة بيلحب والرحمة وال قة وال ھم حتى لستطلع رن لبنى نمط حلية منتج ( الداىري ا

وال بلدي ا  ) ٖٙ : ٜٜٜٔد

رسيسي لمي سلكون املو في السنوات ال مرلة الاحقةا ري في مراىقتو وبموغود ولد
وت ّد ايطاة الطال وصحتو الناسلة
ً
رن لن كس امى الارد بطرلقة رو بأخرى لحقًيا سوا واي ىو
رن ّ
كل مي لحدث في الطاولة لمكن ْ
لغلب ان بيل الك لرلن ّ
لعا فيلك لر من المشكات الناسلة رو األزميت ال يطالة ترجع لتجر ٍ
بة سيبقة رو مول غيبرد ولذلك للس من
بذلك رم لم ِ

بأن الوالدلن ُل ّدان األسيس لمي سلنتج انو طاميم ا تاكلره ومشياره وانا يلتو وتايااتو مع ال يلم المحلط ا
الص ب القول ّ
وىمي المرجع األول لصحتو الناسلة وال يطالة ( الخملدي ا ووىبي ا  ) ٜٙ : ٜٜٔٚد
ول د النا يل حيلة تغللر مايجن تشومل الاورد ككول ا دون رن لخوتص بيوي جوز م ولن مون جسومو ا ولوتمكن مون وضو يي

ام ووى ااتب ووير رني ووي حيل ووة وجدانل ووة شو و ورلة ا وم وون الح وويلت الوجدانل ووة الح ووب ا والكو وره ا الح ووزن ا الغض ووب ا السوورورا الغلو ورةا
الخووو دددددا ولصوويحب النا وويل اسووتجيبة فسوولولوجلة ليووي مسووتوى موون الشوودة ا وللوجوود نشوويط رو اموول رو تاكلوور رو ت مووم لماوورد
إل ولكون مصحوبيً بنوع من النا يلت رو المشيار رو األحيسلس ا وكمي لإ ر النموو النا ويلي فوي الجينوب األخالوي ا لوإ ر
كووذلك ف ووي الجينووب الجتم وويايد والنا وويلت تض وول

مت ووة إل ووى خب ورات الا وورد اللوملووة ا فين وويك حوويلت انا يللووة سوويرة كوويلارح

ا كمووي رن ىنوويك موالو

رو الغضووبا والمت ووة ىنووي تكووون بووزوال ىووذه النا وويلتد

والسو يدة فووي ب ووض الموالو

(األحمدا ٕٗٓٓ ) ٕٖٗ :د

تسووتجمب الخووو

كمي ولمكن الرتكين إلى المزالي الشخصلة التيللة كمواصايت وم يللر لتحدلد مدى النضج النا يلي لمطال -:

346

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

ا -السووتقاللة  :ري النضووج ول نووي ذلووك تجوويوز الطاوول الاتموويد امووى الغلوورا وىووي السوومة األسيسوولة فووي الطاولووة إلووى مرحمووة
لستطلع الاتميد امى ذاتو في اتخيذ ل ارراتو وفقيً لمايىلمو وااتبيراتو الخيصة د

ب -الوال لة  :ري القدرة اموى رإلوة ال ويلم رإلوة وال لوة ا والقودرة اموى التاكلور ال قانوي ا والقودرة اموى اسوت مير البلئوة اسوت مي اًر
منتجيً خاليًد

ج -الت يط  :ري الشخص النيضج انا يلليً لشيرك ا خرلن رفراحيم ورتراحيم برغبة ولنياة ا وليدر اموى رن ل طوي مون ناسوو
ألسرتو ورصدليئو ومجتم ود (الولاي آٖٕٓ ) ٖٛٓ :د

منهجية البحث واجراءاته
اوال – مجتمع البحث -:

لقتصوور مجتمووع البحووث امووى جملووع اسوور اطاوويل الروضووة التوويب لن لموودلرتي الكوورخ ( ال ينلووة ) فووي محيفظووة بغووداد ا

والبيلغ اددىم ( ٓ ) ٖٕٜد
ثانيا – عينة البحث -:

تم اختلير ( ٓ ) ٙاسرة من اسر اطايل الرليض بصورة لصدلة ا بوالع ( ٖٓ ) اسرة من اطاويل الوذكور ا و ( ٖٓ) اسورة

من اطايل النيث ا موزالن بيلتسيوي من (  ) ٙرليض ا والجدول ( ٔ) لوضح النة البحث د
جدول ()1
توزيع عينة البحث

المجموع

ادد التاملذ
ت

اسم الروضة

ذكور

انيث

ٔ-

اللحوان

٘

٘

ٓٔ

ٕ-

السام

٘

٘

ٓٔ

ٖ-

السندبيد

٘

٘

ٓٔ

ٗ-

ال ملي

٘

٘

ٓٔ

٘-

البراام

٘

٘

ٓٔ

-ٙ

المصطاى

٘

٘

ٓٔ

ٖٓ

ٖٓ

ٓٙ

المجموع
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ثالثا – اداتا البحث -:

نظو ار ل وودم توووفر اداة لقلوويس الصووحة الناسوولة لطاوول الروضووة فووي مجوويلي البحووث المتضوومنة النمووو الجتمووياي وكووذلك

النا يلي ( محملة او اربلة ) لطايل الرليض ا وادم وجود مقليس مقنن امى البلئة ال راللوة – فوي حودود اموم البيح توين
ا وذلك نتلجة حدا ة الموضوع  -فقد تطمب المر منيمي بني الداة وفقي لمخطوات التلة -:
 -1خطوات بناء المقياس -:

لشلر الن ولن ) ( Allen & Yen , 1979الى ان امملة بني اي مقليس لجب ان لمر بخطوات اسيسلة ىي -:

ا -التخطلط لممقليس د

ب – صليغة فقرات المقليس د
ج -استخراج تمللز الاقرات د
د – استخراج صدن و بيت المقليس )  ( Allen & Yen , 1979 : 118 – 119د
ا– التخطلط لممقليس -:

اجري التخطلط لممقليسلن في ضو مراج ة الدبليت السيبقة التي اشيرت الوى ت زلوز الصوحة الناسولة لمطاول ا والخيصوة

بيلمجيللن ( النمو الجتمياي والنا يلي ) لدى الطايل د

ب  -صليغة فقرات المقليس -:

تووم وضووع فق ورات المقلوويس بحلووث بمووغ اوودد فق ارتووو (ٖٗ ) فق ورة ا بوالووع (  ) ٔٛفق ورة لمنمووو الجتمووياي ا و (  ) ٔٙفق ورة

لمنمو النا يلي ا ومن اجل ااتميد المقليس لمتطبلن ا تم مي لمي -:
 -1طريقة بناء المقياس -:

ااتمد البحوث طرلقوة ( للكورت ) وىوي احودى الطورن المتب وة فوي بنوي المقويللس فوي مجويل اموم الوناس & ( Mehrens

) Lehmann , 1984 : 241ا اذ وضع في بني المقليس اث بدائل ىوي ( لنطبون املوو دائموي ا لنطبون املوو احلينوي ا ل

لنطبن املو ) ا والتي تقيبميي اث اوزان ىي ( ٔ ا ٕ ا ٖ ) د
 -2استخراج الصدق الظاهري-:

وموون اجوول امكينلووة تطبلوون فق ورات المقلوويس امووى النووة البحووث ا ليمووت البيح تووين ب وورض الاق ورات البيلغووة (ٖٗ ) فق ورة امووى

مجمواة من الخب ار بمغ اددىم (ٓٔ ) خبل ار ا وب د ىذه الج ار وجدت البيح تين بين ىنيك اتاين امى ابقوي جملوع الاقورات ا

اذ نيلت الاقرات نسبة ( ٓ ) %ٛفمي فون ا وبذلك تحقن الصدن الظيىري لممقليس د
 -3اعداد تعميمات المقياس-:

رواووي انوود ااووداد الت ملموويت ان تكووون سوويمة ومايومووة وتإكوود ضوورورة اختلووير البوودلل المنيسووب ا حتووى لووتمكن المجلووب موون

الجيبة امليي بسيولة ا اذ ليمت البيح تين ب رض فقرات المقليس امى ابي وامييت الطايل لاجيبة امليي د
 -4تصحيح المقياس-:
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تم تصحلح اجيبة كل اب اوام امى فقرات المقلويس بويلوزان ال ا لوة ( ٔ ا ٕ ا ٖ ) ا وبوذلك بمغوت ااموى درجوة لممقلويس

(ٕٓٔ) ا وادنى درجة ( ٖٗ) ا والمتوسط الارضي () ٙٛد
ج -استخراج تمللز الاقرات -:

لغرض الحصول امى بلينيت لتم بموجبيوي تحملول الاقورة لم رفوة لوتيوي التمللزلوة بيود

لتائم وخصيئص المجتموع المودروس ا واىودا

ااوداد المقلويس بشوكمو النيويئي بموي

البحوث ا ليموت البيح توين بتطبلون اداتوي البحوث اموى النوة البحوث المكونوة مون

(ٓ ) ٙاس ورة ا ولوود ااتموودت البوويح تلن فووي تحملوول الاق ورات اسووموب ال لنت ولن المتطوورفتلن ا وب وود ان صووححت اسووتميرات ال لنووة
البيلغة ( ٓ ) ٙاسوتميرة اموى وفون الوزان الم طوية ا رتبوت الودرجيت تنيزللوي مون ااموى درجوة الوى ادنوى درجوة ا واختلورت نسوبة

ال ( ) % ٕٚال ملي ا وال (  ) %ٕٚالدنلي ا وبذلك تم تحدلد مجمواتلن بيكبر حجم والصى تميلز ممكن.
واملووو ليمووت البيح تووين بيسووتخدام الختبووير التوويئي ل لنتوولن مسووتقمتلن لختبووير الاوورن بوولن متوسووطي درجوويت المجمووواتلن
ال ملوي والوودنلي اموى كوول فقورة موون فقورات المقليسوولن ا ولود تبوولن ان كول الاقورات مملوزة انوود درجوة حرلووة ( ٕٖ) ا و مسوتوى دللووة

(٘ٓآ ) ا والقلمة الجدوللة ( ٕٓإ ) ا والجدول ( ٕ) لوضح ذلك د
جدول (ٕ )

القوة التمللزلة لماقرات
مجال النمو االنفعالي

مجال النمو االجتماعي
رقم الفقرة

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل التمييز

-1

3445

-1

5416

-2

4419

-2

5666

-3

5421

-3

3624

-4

8668

-4

3488

-5

5433

-5

5423

-6

4455

-6

4458

-7

5622

-7

61668

-8

3611

-8

5648

-9

7667

-9

22633

-18

4681

-18

8671

-11

7621

-11

31628

-12

4692

-12

28688

-13

5633

-13

6471
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-14

5634

-14

12671

-15

4658

-15

31628

-16

8612

-16

7667

-17

*8632

-18

4688

د – مإشرات الصدن وال بيت -:
 -1الصدق-:

لشلر مايوم الصدن الى الدلة التي لقولس فليوي الختبوير الغورض الوذي وضوع ىوذا الختبوير مون اجموو ( الظويىر ا ٜٜٜٔ

 ) ٖٖٔ :د ومن اجل استخراج الصدن لممقليس ااتمدت البيح تين امى الصدن البني وكيلتي -:
صدن البني  -:ولقصد بو تحملل درجيت المقليس استنيدا الى البني الناسي لمظيىرة المراد للويس ( Stanley & Hepkins
 ), 1972 : 111ا ولد تحقن ذلك من خال االة درجوة الاقورة بيلدرجوة الكملوة لكول مقلويس ) ( Lindquist , 1951 : 28
ا وفي ضو ىذا المإشرا تم البقي امى الاقرات التي اظيرت م يمات ارتبيط جلدة بيلدرجة الكملوة لممقليسولن ( Anastasi

 ) , 1976 :154ا واد المقليسين صيدللن بنيئلي وفقي ليذا المإشرد

ولد تحقن ىذا النوع من الصدن ا حلنمي است مل م يمل ارتبيط بلرسون لستخراج ال الة الرتبيطلة بلن درجوة كول فقورة
والدرجة الكملة لكل مقليس ا ولد فحصت دللة الرتبيط وتبولن انيوي دالوة انود مسوتوى دللوة (٘ٓ ) ٓ0ا ودرجوة حرلوة ( ٕٖ )
ا وللمة م يمل الرتبيط الجدوللة ( ٕٓ٘آ ) ا وكمي ىو موضح في الجدول (ٖ ) د
جدول (ٖ)

م يمل الرتبيط بلن الاقرة والدرجة الكملة لممجيللن النمو الجتمياي والنمو النا يلي
مجال النمو االنفعالي

مجال النمو االجتماعي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

-1

8429

--1

8472

-2

8458

-2

8446

-3

8426

-3

8448

-4

8464

-4

8443

-5

8452

-5

8428

-6

8469

-6

8463

-7

8437

-7

8464

353

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

-8

8478

-8

8429

-9

8461

-9

8475

-18

8482

-18

8432

-11

8464

-11

8487

-12

8458

-12

8465

-13

8444

-13

8456

-14

8458

-14

8453

-15

8463

-15

8487

-16

8426

-16

8445

-17

8427

-18

8469

 -2الثبات-:
ل ر ال بيت بينوو اتسوين فوي نتويئج المقلويس )( Marshall , 1972 : 104ا ولمكون التحقون مون ذلوك اذا كينوت فقورات

المقلويس تقولس السومة ناسويي ) ( Holt & Irving , 1971 : 60ا ولقود توم اسوتخراج بويت المقليسولن بطرلقوة م يمول الاوي
لاتسين الداخمي ا اذ ت تمود ىوذه الطرلقوة اموى اتسوين ادا الاورد مون فقورة الوى اخورى ( ورنودالك و ىولجن ا  ) ٜٚ : ٜٔٛٙا

ولجل استخراج ال بيت بيذه الطرلقة خض ت استميرات النوة التحملول الحصويئي ( ٓ ) ٙاسوتميرة لم يدلوة الاوي ولود بموغ م يمول
ال بيت لممقليس ( ٘ )ٓ0ٛا وىو م يمل بيت جلد وفقي لمي اشلر اللو في الدراسيت السيبقة د
رابعا – الوسائل االحصائية :

ٔ -م يمل الاي كرونبيح لستخراج ال بيت ()Marshall, 1972: 104د
ٕ -الختبير التيئي ل لنة واحدة (فلركسون ا ٔ)ٕٕٚ :ٜٜٔد

ٖ -الختبير التيئي ل لنتلن مستقمتلن ( ميلرز ا ٓ ) ٖ٘ٙ : ٜٜٔد
ٗ -م يمل ارتبيط بلرسون ( فلركسون ا ٔ ) ٜٛ : ٜٜٔد

353

املؤمتر العلمي السنوي (( يوم الصحة النفسية ))

October 10, 2018

عرض النتائج ومناقشتها
اوال -عرض النتائج -:

(( الت ر امى دور السرة في ت زلز الصحة الناسلة وفقي لمنمو الجتمياي والنا يلي لطال الروضة )) د
ولتحقلن ذلك ا ليمت البيح تلن بيستخراج نتيئج المقليس كيلتي -:

ٔ -الت ر امى مستوى دور السرة في تطور النمو الجتمياي لطال الروضة د
ليمووت البوويح تلن بيسووتخراج متوسووط ال لنووة ودرجووة النحو ار

الم لوويري لممجوويل الول وانوود مقيرنتووو مووع المتوسووط

الارضي بيستخدام الختبير التيئي ل لنة واحدة تبولن ان القلموة التيئلوة المحسووبة البيلغوة ( ٛٙا )ٙاكبور مون القلموة الجدوللوة
والتي تسيوي (ٕٓإ) ا وىذا لوضح ان الارن دال اند مستوى دللة (٘ٓ ) ٓ0ا ودرجوة حرلوة (  ) ٜ٘ا ولصويلح متوسوط
ال لنة ا ممي لظير ان لاسرة دور كبلر في تطور النمو الجتمياي لطال الروضة ا والجدول (ٗ ) لوضح ذلك د
الجدول (ٗ )
نتيئج الختبير التيئي لدللة الارن بلن متوسط ال لنة والمتوسط الارضي لمجيل النمو الجتمياي لطال الروضة
العينة

عدد العينة

اسر اطفال

68

الرياض

متوسط

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

العينة

الفرضي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

42658

36

7633

6686

2682

ٕ -الت ر امى مستوى دور السرة في تطور النمو النا يلي لطال الروضة د
ليمووت البوويح تلن بيسووتخراج متوسووط ال لنووة ودرجووة النحو ار

الم لوويري لممجوويل ال وويني وانوود مقيرنتووو مووع المتوسووط

الارض ووي بيس ووتخدام الختب ووير الت وويئي ل لن ووة واح وودة تب وولن ان القلم ووة التيئل ووة المحس وووبة البيلغ ووة ( ٓٛآٔ) اكب وور م وون القلم ووة

الجدولل ووة والتو ووي تس وويوي (ٕٓإ) ا وىو ووذا لوض و وح ان الا وورن دال انو وود مسو ووتوى دلل ووة (٘ٓ ) ٓ0ا ودرجو ووة حرلوووة (  ) ٜ٘ا
ولصيلح متوسط ال لنة ا ممي لظير ان لاسرة دور كبلر في تطور النمو النا يلي لطاول الروضوة ا والجودول (٘ ) لوضوح

ذلك د

الجدول (٘ )
نتيئج الختبير التيئي لدللة الارن بلن متوسط ال لنة والمتوسط الارضي لمجيل النمو النا يلي لطال الروضة
العينة

عدد العينة

اسر اطفال

68

الرياض

متوسط

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

العينة

الفرضي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

38643

32

4694

18688

2682
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ولمكوون تاسوولر مووي توصوول اللووو البحووث موون نتوويئج ا بووين ل مملووة التنشووئة الجتميالووة التووي لتمقيىووي األطاوويل فووي سوون مووي لبوول

دخول المدرسة من لبول البوي ت ود ال يمول الرئلسوي فوي بنوي شخصولة الطاول انا يللويً واجتميالويً ا حلوث لتطوور تودرلجليً الوذكي
النا وويلي ا كمووي تتملووز ىووذه الات ورة موون اموور الطاوول بتطووور الووذكي الجتمووياي لدلووو المتم وول فووي فيووم إدارة ا خ ورلن والتصوور

بحكموة فووي االتووو مووع رل ارنووو واسووتم اررلة ىووذه ال الووة رطووول فتورة ممكنووة د وىووذا ل نووي ان لاسورة دو ار كبلو ار فووي ت زلووز الصووحة

الناسلة لطال الروضة د
ثانيا – االستنتاجات -:

ىنيلووك دو ار كبل و ار لاس ورة فووي ت زلووز الصووحة الناسوولة لمطاوول ا ولسوولمي بووين طاوول الروضووة لتمتووع بمسووتوى كبلوور موون النمووو

الجتمياي والنا يلي مقيرنة مع للمة المتوسط الارضي د
ثالثا – التوصيات -:

ٔ -نشر الواي ال قيفي لدى النيس بيىملة مرااية النمو الجتمياي والنا يلي لطال الروضة
ٕ -اقوود النوودوات والمووإتمرات ال قيفلووة والجتميالووة الييدفووة الووى تبنووي فك ورة الىتموويم بم ارحوول النمووو ابتوودا ا موون مرحمووة الطاولووة
المبكرة ولحد فترة المراىقة د

ٖ -تدرلب المتزوجلن الجدد امى كلالة تنملة المييرات الجتميالة والنا يللة لدى اطايليم لبل مرحمة النجيب د
رابعا – المقترحات -:

ٔ -اج ار دراسة ممي مة تيد
ٕ -اج ار دراسة تيد

الت ر امى النمو الحركي وال قمي لدى طال الروضة د

الت ر امى االة النمو الجتمياي لطال الروضة بيل الة الزوجلة بلن البي د
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قائمة المصادر -:
ٔ -المصادر العربية -:

 ابو وردة ا رىيم (  : ) ٕٓٔٙخصيئص نمو الطايل ا دار الم ير لمنشر والتوزلع ا مصرد

 األحمدا رمل منصور ( ٕٗٓٓ )  :امم ناس النمو في مرحمة مي لبل المدرسةا منشورات جيم ة دمشن ا دمشن ا سورلي د
 رلولس وتلرمووين ا التربلووة الجتميالووة لألطاويل ا ت ) فوإاد البيووي ( ا ددابوود ال زلوز ال رضووي ا المكتبووة النيضووة المصورلة ا
القيىرة ا مصر ا ٜ٘٘ٔ

 النصيري ا بدر محمد ( ٕٓٓٓ )  :لليس الشخصلة ا دار الحدلث ا القيىرة د
 بدوي ا رحمد زكي (  : ) ٕٓٓٚم جم مصطمحيت ال موم الجتميالةا لبنيند
 بش وويرة ا الم ووين حس ووب الرس ووول (  : ) ٕٓٓٙالص ووحة الناس وولة والتواف وون الجتم ووياي لو وودى الم و وررة المختون ووة وغل وور المختون ووة
واالتيوي بوب ض المتغلورات ا رسيلة ميجستلرا جيم ة رم درمين اإلساملة ا غزة ا فمسطلن.
 بطرسا حيفظ ( :)ٕٓٓٚالمشكات الناسلةا دار المسلرةا امين ا الردن د

 ورندالك وىلجن ( : )ٜٜٔٛالقليس والتقولم في امم الناس والتربلة ا ترجموة ابود ا﵀ الكلانوي وابود الورحمن اودس ا مركوز
الكتب الردني ا امين ا الردن

 حقي ا رلات ( :)ٜٜٔٙسلكولوجلة الطال (امم ناس الطاولة)د مركز اإلسكندرلة لمكتيب – اإلسكندرلة ا مصرد
 الخملدي ا ابد المجلد ؛ ووىبي ا كميل حسن (  : ) ٜٜٔٚالمراض الناسلة وال قملة والضطرابيت السموكلة اند األطايل
ا النيشر  :دار الاكر ال ربي لمنشر والتوزلع ا الطب ة األولى ا بلروت ا لبنين د

 خواجة ا ابد ال زلز ( ٕ٘ٓٓ )  :مبيدئ في التنشئة الجتميالة ا دار الغرب لمنشر والتوزلعا وىراند
 الووداىري ا صوويلح حسوون ؛ وال بلوودي ا نوويظم ىيشووم (  : ) ٜٜٜٔالشخصوولة والصووحة الناسوولة ا النيشوور  :دار الكنوودي لمنشوور
والتوزلع ا الطب ة األولى ا امين ا األردن.

 الرفيايا ن لم (ٕ : ) ٜٔٛالصحة الناسلةا دراسة سلكولوجلة التكل ا ط ٙامطب ة ابن حلينا دمشند
 الرلميوي ا محمد اودةا وآخرون (ٕٗٓٓ )  :امم الناس ال يم ا دار المسلرة لمنشر والتوزلعا اميند

 زىران ا حيمد اب السام ( ٖ : ) ٜٔٚامم الناس النمو الطاولة و المراىقة طٕا ايلم الكتب ا القيىرة د
 زىران ا حيمد ابد السام ( ٕ٘ٓٓ)  :امم الناس النموا ايلم الكتب ا القيىرة ا مصر د
 الشيلجي ا نزىت رإو
 شرل

( ٖ ) ٜٜٔامم الناس الجتمياي ا دار الاكر ال ربي ا طٕ ا القيىرة ا مصر د

ا السلد ابد القيدر د ( : )ٕٓٓٚالتربلة الجتميالوة والدلنلوة في رليض األطايل ا دار المسلرة ا امين ا الردن د

 الظيىر ا زكرلي محمد واخرون ( : ) ٜٜٜٔمبيدئ القليس والتقولم في التربلة ا مكتبة ال قيفة لمنشر والتوزلع ا امين د

 ابد الرحمن ا بن ملصرة (  : ) ٕٜٓٓدور الل يب التربولة الموجية في تنملة الكاي ات الحركلة لطايل الت ملم
التحضلري ا رسيلة ميجستلر ا كملة ال موم الجتميالة الرليضلة ا جيم ة الجزائر د

 ابد الرحمن ا س د ( : ) ٜٜٔٚالقليس الناسي ا طٕ ا ا مكتبة الااح لمنشر والتوزلع ا امين ا الردند
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 ابوود الوواوي ا س و دلة ( ٕٕٔٓ )  :المشووكات الناسوولة والسووموكلة لوودى اطاوويل السوونوات ال ا ووة الولووى البتوودائي واالتيووي
بيلتحصلل الدراسي ا رسيلة ميجستلر ا كملة الداب ا جيم ة مولود م مري ا الجزائر د

 ابد ا﵀ ا اسكر س لد ( ٔ : ) ٜٜٔالمدخل الى امم الناس ا مكتبة النجمو المصرلة ا الطب ة الولى ا القيىرة ا
مصر د

 ازازي ا ازة ابد الجواد ( ٓ : ) ٜٜٔاستخدام السلكودرامي في ااج ب ض المشكات الناسلة لطايل مي لبل المدرسة ا
رسيلة ميجستلر ا جيم ة الن شمس ا م يد الدراسيت ال ملي لمطاولة ا لسم الدراسيت الناسلة والجتميالة د

 اكيشووةا محمووود فتحووي (ٓ :)ٜٜٔتقوودلر الووذات واالتووو بووب ض المتغلو ورات البلئل ووة والشخصوولة لوودى النووة موون رطاوويل مدلنووة
صن ي  -سمسمة الدراسيت ال مملة – الجم لة الكولتلة لتقدم الطاولة ال ربلة -الكولتد
 فلركسووون ا جووورج ا ري (ٔ : )ٜٜٔالتحملوول اإلحصوويئي فووي التربلووة وامووم الووناس ا ترجمووة ددىنووي ال كلمووي ا بغوودادا و ازرة
الت ملم ال يلي والبحث ال ممي ا الجيم ة المستنصرلة ا دار الحكمة لمطبياة والنشر

 فلركسووون ا جووورج ا ري (ٔ : )ٜٜٔالتحملوول اإلحصوويئي فووي التربلووة وام وم الووناس ا ترجمووة ددىنووي ال كلمووي ا بغوودادا و ازرة
الت ملم ال يلي والبحث ال ممي ا الجيم ة المستنصرلة ا دار الحكمة لمطبياة والنشر ا بغداد د
 ليسما رنسي محمد رحمد ( :)ٜٜٔٛرطايل با رسرا مركوز اإلسوكندرلة لمكتويبا اإلسكندرلة
 القميز ا محمد ادنين (  : ) ٕٓٔٚت رل

النمو ا الحوار المتمدن ا ال دد (  ) ٖ٘ٙا الميرات ال ربلة د

 القلسي ا خولة ابد الوىيب ا و النجاي ا افراح احمد ( ٕٕٔٓ )  :المسإوللة الجتميالة لرلويض الطاويل ا مجموة البحووث
التربولة والناسلة ا ال دد ( ٖٓ ) ا جيم ة بغداد ا بغداد د

 كرم الدلن ا للمى ( ٕٗٓٓ )  :خصيئص النمو في مرحمة الطاولة المبكرة ور رىي امى شخصلة الطال ا ورلة امل مقدمة
إلى  :ورشة ال مل األلململة " -نحو استراتلجلة إساملة موحدة لرايلة الطاولة المبكرة"ا المنظمة اإلساملة لمتربلة وال موم
وال قيفة وجم لة الداوة اإلساملة ال يلملةا في دولة الكولت في الاترة من ( ٘ إلى  ) ٛسبتمبر ٕٗٓٓم ا الكولتد

 ميلرز ا ان ( ٓ : ) ٜٜٔامم الناس التجرلبي ا ترجمة خملل ابراىلم البليتي ا بغداد د

 محمود ا اكيشة ابد المنيند (ٕٗٓٓ)  :دور األسرة والمدرسة في التنشوئة الجتميالة اند الطال ا دار اإلخوة ا امين ا
الردن د
 محوص ا سيلر رحمد س لد (  : ) ٕٜٓٓامم الجتميع األسريا دار الاكر ال ربي ا امين ا الردن د

 المقيطي ا ط ولس مشومش د(ٕٓٓٛوو)  :رسويللب التنشووئة الجتميالووة فوي ضوو الخصويئص األسورلة د رسويلة دكتووراه د كملوة
ال موم الجتميالة د جيم ة اإلميم محمد بن س ود اإلساملة ا الرليض د

 ممحم ا سيمي ( ٕٓٓٓ )  :القليس والتقولم في التربلة وامم الناس ا طٕ ا دار المسلرة لمنشر والتوزلع والطبياة ا امين د
 المندلوي ا ليسم (  : ) ٜٜٔٛاصول التربلة الرليضلة في مرحمة الطاولة المبكرة ا مطب ة الت ملم ال يلي ا بغداد

 منصووور ا ابوود المجلوود سوولد (  : ) ٕٓٓٙاألس ورة امووى مشووير القوورن ٕٔا الطب ووة األولووىا دار الاكوور ال ربووي ا امووين ا
الردن د
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 و ازرة التربلة ال يمة لممنيىج والوسيئل الت ململة ا (( الىدا
ٗ ٜٜٔد

التربولوة فوي القطور ال ارلوي )) ا بغوداد ا مطب وة و ازرة التربلوة ا

 وطاووة ا امووي رس و د د( ٕٗٓٓ )  :التربلووة والطاولووة ( تص ووورات اممل ووة واقيئوود نقدلووة ) ا بلووروت  :مجوود المإسسووة الجيم لووة
لمدراسيت والنشرد

 الولايا راضي(ٖٕٓٓ )  :مقدمة في امم الناس ا طٔ ا دار الشرون لمنشر والتوزلعا اميند
 لخم

ا رفلقة ( ٕٗٔٓ )  :دور رليض الطايل في النمو الجتمياي ا مجمة الكيدلملة لمدراسيت الجتميالوة والنسوينلة ا

ال دد ( ٔٔ ) ا الجزائر ا ص ٓٔ – ٘ٔ د
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