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 Abstract : 

The current research aims to identify 

1- Psychological attachment among children of Riyadh. 

2- There are no statistically significant differences in psychological 
attachment among kindergarten children according to the gender 

variable (males and females). 

3- There are no statistically significant differences in the 
attachment of security among kindergarten children according to 

the variable (kindergarten, pre-school). 

Based on the findings of the research, the researcher concluded the 
following: 

1 Psychological attachment is the common characteristics of 

children, and this result indicates that children need tenderness 

and affection from parents, especially (mother), and this was 
confirmed by Koverj’s study (1982) and the importance of dealing 

with children on a moral basis, because dealing with children 

makes The personality of its members is more stable and balanced, 
and it implants in the psyche of the child the conscience and 

morals. 

2 There are no differences between the sexes in the behavior of 
psychological attachment, because children of both sexes need 

attention and psychological care, especially in Iraqi society. 

  3- There are no differences between (kindergarten and preschool) 
in the behavior of psychological attachment, because children of 

both sexes need to modify behaviors and psychological care. 
Key words: Psychological Attachment, Kindergarten Child, 

Children of Riyadh. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.19.29 

1  Researcher, Rusafa Second Directorate of Education, Iraq, albayatipary@gmail.com 

Research Article                  September 2022              Volume: 4              Issue: 5 

Istanbul / Türkiye 
p. 485-502 

Received: 24/07/2022 
Accepted: 15/08/2022 
Published: 01/09/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat  No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

486 

 ضةالتعلق النفسي لدى طفل الرو 
 

 2بريهان كامل حممد  
 

 :امللخص
 يستهدف البحث احلايل التعرف على 

 . الرايض  أطفالالتعلق النفسي لدى  -1
 .(إانث ذكور و )الرايض حسب  متغري اجلنس    أطفالال توجد فروق دالة احصائيا  للتعلق النفسي لدى   -2
 .متهيدي( ،الرايض حسب متغري )روضة أطفاللدى  ناألمال توجد فروق دالة احصائيا لتعلق  -3

   النتائج اليت توصل اليها البحث استنتجت الباحثة ما أييت إىل استنادا
  حباجة طفالأن األ إىل    إىل وتشري هذه النتيجة  ،طفال ـ ان التعلق النفسي هو اخلصائص الشائعة عند األ 1

التعامل   أمهية ( و 1982وهذا ما اكدته دراسة كوفرج )  (األمن وابخلص ) بويمن قبل األ  احلنان والعاطفة   إىل
ثبااتً واتزاانً ويزرع يف نفسية   أكثرها  أفرادجتعل شخصية    بناءالتعامل مع األ  ألن  ،يأخالق  أساس يف    بناءمع األ

                                                                                                    .خالق الطفل الضمري واأل
  إىل  ومن كل اجلنسني  حباجة  طفالاأل ألن ـ ال يوجد فروق بني اجلنسني يف سلوك التعلق النفسي وذلك 2

  االهتمام والرعاية النفسية وخاصة يف اجملتمع العراقي
التع  -3   والتمهيدي( يف سلوك  )الروضة  بني  فروق  يوجد  وذلكال  النفسي  ومن كل   طفالاأل  ألن  لق 

 .تعديل السلوكيات  والرعاية النفسية  إىل اجلنسني  حباجة
 . طفل الروضة ، التعلق النفسي الكلمات املفتاحية: 

 
  : املقدمة

وهي مرحلة منو يف الشخصية من كل جوانبها املختلفة ففيها تتطور قيمة وابعاد   ،إنسانمرحلة مير هبا كل  الطفولة هي  ن  إ
مؤسسة اجتماعية    أول   أبسرته بوصفهاأوالً   وهذا النمو سيكولوجياً مير بعملية التنشئة االجتماعية اليت تبدأ  ،حياته  أسلوبتفكريه و 

سلوكه   أمناطومنها تتشكل  اجتاهاته و    ،واجملال الطبيعي الذي يطور شخصيته من خالهلاية  ساسيتعلم فيها الطفل فهي البنية األ
ين فينتقل للجماعة اليت يتعامل معها اجتاهاته وقيمه لذا ال تقتصر الرتبية احلديثة على تربية الفكر واخللق  خر ه يف التعامل مع األأسلوبو 

 .ته ومميزاته يف شىت جوانب شخصي إنسانتكوين  إىل وامنا تستهدف
لذاته اذ يتوقف على مدى توازن واضطراب طفولته كراشد سليم  نسانالذي يقوم عليه بناء اإل ساسوالطفولة هي احلجر األ

ومالبساهتا ومسؤولية االهل جتاه هذه املرحلة  ها   أحداثبكل    نسانتعكس سلبيات وإجيابيات من مستقبل اإل  مرآةومعاىف  فالطفولة   
سلبية أو  ي الذي يقومان به جتاه الطفل واجيابية هذا الدورساساحلساسة جدا يف حياته شبه كاملة نظر الدور الوالدين اجلوهري واأل

 ( .   104:  1993  ،نصارالرتبوية اليت يعتقد اهنا معه ) سستتوقف على القدر الكبري على سالمة األ
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 : اآليتوخلربة الباحثة املتواضعة وجد ان مشكلة البحث تتحدد يف االجابة عن التساؤل 
 هل يوجد سلوك التعلق النفسي لدى طفل الروضة؟ 

 
 البحث: أمهيةاثنياً: 

أ نشأة صاحلة  على كيفية التعامل مع الطفل على وفق مراحل عمره لكي ينش  (صلى هللا عليه وسلم)ؤكد الرسول حممد  ي
 ( صدق رسول هللا .(ألعب ابنك سبعاً ودربه سبعاً وأخه سبعاً )ويكون سلوكه قومياً وهنجه صاحلاً فقد ورد يف احلديث الشريف )

يتجلى االهتمام ابلطفولة عند العرب املسلمني ابلطفولة عند العرب املسلمني يف حرصهم على توفري البيئة السليمة  اخلالية  
  –   980)وقد دعا ابن سينا    ، اليت تساعدهم على تلبية حاجاهتم مما حيقق النمو السليم يف جوانب حياهتم املختلفة   من التوترات

اهتم  العالمة ابن و وتوجيه كل منهم حبسب ميوهلم واستعداداته    ، من التعليماألوىلبعد مرحلة    طفالمالحظة ميول األ  إىل  (1036
ومجاعة األقران واجملتمع وتعليمهم   ،من خالل العائلة واملدرسة   طفالالتنشئة االجتماعية لألخلدون مؤسس علم االجتماع  بدراسة  

 لوالدهتم وطيلة حياهتم  األوىلتنمية امكانياهتم املعرفية واالجتماعية والعقلية عن طريق تفاعلهم مع اجملتمع احمليط هبم منذ اللحظات  
 (     10: 1960،عزت)ي يساعدهم على فهم اجملتمع الفكر والسلوك الذ أمناطمبا يساعدهم يف تعلم 

  من العمراألوىلالسنوات    أمهية   (freud، Erikson، piagt and seare)يؤكد فرويد واريكسون وبياجيه وسرين  
طفولته  اً جوهرايً للتكيف الالحق للطفل فالتجارب احلياتية اليت خيوضها يف سنوات  أساسه ما حيدث خالل هذه السنوات يعد  ألن

 (  Myers، 1969; 218)تفوق يف اهيتماماً حيققه الطفل من اخلربات للمهام والواجبات اليت يقوم هبا يف سنوات حياته الالحقة  
احتكاكاً مباشراً   سرةحيتك الطفل ابألأو    األوىليف عملية التنشئة االجتماعية للطفل من خالل السنوات    سرةوأييت دور األ

على النمو السوي وتطوير شخصيته عندما تتبع يف تربيته  سرةتساعده األأو  ملستوى االقتصادي واالجتماعي ألسرتهفيتأثر الطفل اب
الرعاية واحلماية الالزمة و   أساليبعلى   بتوفري  تتميز  يف تكوين املعايري اليت   سرةن واالستقرار وكما تساعد األاألمووسائل سليمة 

 .   (1889 -168:  1981،السيد )اجملتمع فهي وسيلة اجملتمع يف احلفاظ على معايريه  الشفافية السائدة يف أمناطتفرضها 
حرمان من ضبط سلوكه وتوجيهم اذ تقوم أو    طفال وختتلف االسر فيما بينها اختالفاً يظهر يف مدى تشجعيها لنمو األ

هلذا االشباع خلرباته االجتماعية والعاطفية     األولبوضعها املصدر    األمإبشباع حاجات الطفل البيولوجية والنفسية عن طريق    سرةاأل
 ( . 229: 1998  ،)الرمياوي

  ، (H. H)هارول    ،(C; Corenz)كونراد ى  أمثالأن االهتمام بظاهرة التعلق شجع الباحثني يف علم النفس املقارن من  
ى فأن  أخر من جهة    ،هذه الظاهرةهم هبدف استكشاف املزيد من املعلومات على  أحباث( على متابعة  R. Hind)روبرت هند  

  . نساينفرويد واريكسون دوراً يف تفسري التعلق اإلومفاهيم التحليل النفسي سواء عند  فكاراأل
 

 :اثلثاً: أهداف البحث
 يستهدف البحث احلايل التعرف على         

 الرايض .  أطفالالتعلق النفسي لدى  -1
 (. إانث ذكور و )الرايض حسب  متغري اجلنس  أطفالال توجد فروق دالة احصائيا  للتعلق النفسي لدى  -2
 متهيدي(.  ،الرايض حسب متغري )روضة أطفالن لدى األمال توجد فروق دالة احصائيا لتعلق  -3
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 : رابعاً: حدود البحث 
 يتحدد البحث احلايل على:

رايض احلكومية يف مدينة بغداد جبانب الرصافة ملديرايهتا ال  أطفال( سنوات  من  6-4بعمر )  انثالذكور واإل   أطفالعينة من  
 ( . 2021  -2020الدراسية )الثالث للعام 

 
 : حتديد املصطلحات : خامساً 

 :التعلق  
 M.Aisworth (1985 :)تعريف اينزورث  -1

ن     بني  ما  شخص  يكوهنا  عاطفية  انفعالية  رابطة  انه  التعلق  معني  أو    فسهعرفت  الوقت    أخرشخص  عرب  تدوم 
(Aisworth،1976; 50 . ) 
   : (1986تعريف امساعيل ) -3

 ( . 151: 1986  ،امساعيل )ية  ساسألشباع حاجاته األ  (األمرغبة الطفل يف احلصول على احلب من القائم برعايته )      
   :( 1988تعريف دسوقي ) -4

يف اشباع انفعاالته    األمومعتمداً اعتمادا كبرياً على    مههو اجنذاب انفعايل بني شخصني حالة كون الطفل منجذاب انفعالياً أل      
 ( . 143: 1988 ،دسوقي)
 : (1997تعريف سليمان و الدربسيت  ) -5

 ( . 115: 1997 ،والدربسيت سليمان) أمهية خاصة تتكون وتنمو تدرجيياً بني الطفل و أول هو عبارة عن عالقة       
 

 التعريف النظري
 من بني التعاريف املطروحة  حدثللتعلق النفسي تبنت الباحثة تعريف سليمان والدربسيت كون األ 

 
 التعرف االجرائي

 . هو الدرجة اليت حيصل عليها الطفل على مقياس التعلق النفسي الذي اعتدته الباحثة 
 

 :الرايض أطفال : اثلثاً 
 ( 2005عرفته وزارة الرتبية ) -

من سيكملها يف السنة  أو    الرابعة من عمره عند مطلع العام الدراسي  أكملمن    طفال)هو الطفل الذي يقبل يف رايض األ
 ( . 8  :2005 ،وزارة الرتبية)ومن مل يتجاوز السادسة من عمره(  (األول/ كانون   31)امليالدية  
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 النظري ودراسات سابقة االطار 
  ،فرويد  0  أمثالمفهوم التعلق حيزاً كثرياً يف جمال اهتمام العديد من الباحثني واملهتمني بنمو الطفل ونشاته االجتماعية    أحتل 

الطفل االجتماعية وارتباطه    ه ميثل نقطة انطالق حلياةألن  مهيةويعد التعلق يف مرحلة الطفولة موضوع شديد األ  ،وغريهم  (بوليب ايثزوث
متناسقة ومتمايزة نوعياً   أمناطومن ينوب عنها يف سد احتياجات الطفل وذلك من خالل تكوين    األمين وتعد  خر العاطفي مع األ

 ( د. مدوري ميينة )الطفل( مع بعضهم البعض  ،لطريقة اليت يتفاعل فيها هذان الطرفان )ام
( الذي يرى ان االجتاهات النظرية املشتقة من التحليل النفسي غري قادرة Bowlby)نب  بول  إىل  يرجع مفهوم التعلق النفسي

حال حتوهلم انتقائيني توجهني يف تصرفاهتم بتنمية تعلق خاص ابلناس ملألوفني يف   طفالعلى ايضاح سلوك التعلق الذي يبدأ لدى األ
احملافظة على بقاء    إىل  مجلة من االنظمة السلوكية اليت هتدف  0عاملهم وميثل هذا حب االتكالية على السواء وهي كما يرى ترجع  

اذ ميارس تعلقهم ابلناس للسعي للتعرف منهم وابالستعانة للوصول على    ،هنا  األمالطفل قريباً من مصدر رعاية وهي على االغلب  
لسنوائية يف هذا السلوك قبل االسيتسام ويشري بعض علماء النفس للنماذج من ا  ،انتباههم واستحساهنم وابلغضب من انفصاهلم عنهم

ا تعمل على جذب االنتباه والتقرب كسلوك تعبريي ال حيدد انتقائيًا  ألهن واملناغاة والتحديف بداية من مرحلة الرضاعة املبكرة وذلك
الدراسات أن هذا ويبدوا من نتائج العديد من   ، اال بعد أن يتعلق الصغار أبشخاص معنيني وان يسحسموا غياب هؤالء وحضورهم

ويرى بوليب انه ميكن االنتقاء من هذه العملية بتنفيس وتنشيط    ،التعلق لدى الرضيع ابلكبار يبدا يف الظهور يف الشهر السادس والثامن
قة رآةغ واملخمتلف االنظمة السلوكية اخلاصة ابلتعلق حىت هناية السنة الثالثة واهنا تتطور وتستمر للمراحل التالية من النمو ومن البلو 

 إىل  السلوكي والعالج النفسي وقد استمدت تفسريات ذلك رشاداالستفادة منها يف عمليات اإل إىل ذلك يرجع أمهية ولعل 
 (  770  -703، 2006 ،حسن ) ساساملربع األ ،رية األممراحل العمر يف حياة الفرد عرب عمليات الفروق والروابط 

 
  التعلق أشكال

التعلق   أمناطمن    أمناطثالثة    إىل  املوقف الغريب  أسلوب  ستخداماب (Mary Aissworth)) سروورثتوصلت ماري اي
 . طالباهتا النمط الرابع إحدىمث اضافت  ألماب

ين املوسومني ابلقلق وهي  خر ( والنطني األ%60-ن يشكل )األمأن التعلق    إىل  ريكية األموقد توصل الباحثون يف الوليات  
( وفيما يلي تبني  %10والتعلق غري املنظم يشكل اقل من )  (%15  –  10)%( والتجنيب يشكل    20-15)وم ويشكل  القلق املقا

 :التعلق أشكال
  العوامل املؤثرة يف التعلق/( التعلق املتناقص )غري املنتظم ن /التعلق التجين/التعلق املقاوم/األمالتعلق 

 . األماحلرمان من  -1
 . نوعية الرعاية   -2
 . (239 -225:  2007 ،ابو غزال)مزاج الطفل  -3
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 :وهنالك عدد من النظرايت اهتمت بدراسة التعلق النفسي ومنها
 :نظرية التحليل النفسي

ألية اضطراابت   سسعلى منو الفرد ومن مث تضع األ  آاثر  يرى فرويد يف نظريته ان االنطباعات املتعلقة بفرتة الطفولة ترتك
 ( . 15 :1995  ،امساعيل)عصبية فيما بعد 

ويعتقد أن ين  خر للتعامل مع األ  أساسهو اشباع حاجاته الفمية وان هذا يكون    مهارتباط الطفل أب  أساساعتقد فرويد أن  
  وهتدف   ID( الذي يقاوم من خالل غرائز اهلو  110:  1988  ،)هانت وهيلنت  أمهالسريع جلوع الطفل جيعله يشعر بعطف    رضاء اإل
 إىل  على الرغم من وجود بعض املواقف اليت ختيب فيها حاالت االشباع الفورية  اليت تؤدي ابلتايل  ،التقبل الفوري من التوتر  إىل

والذي يقوم بتوليد السلوك الذي ميكن ان يقلل مستوى التوتر يف استثناء    ،Egاملواقف تسبب تطور االانه  حصول مشاكل وتلك  
 .   (Klein،1982; 319)ميكن ان ينتج السرور وينسحب االمل  Egومثل هذا السلوك املوجه من خالل االانه  ،مواجهة عقبات

وأن الطفل يتقدم عرب خمتلف املراحل من التطور   ،ز خالل تطور الطفل النفسيوقد بني فرويد أن التعلق هو اظهار للغرائ 
خالل املراحل الفمية والشرجية    األميف البيئة واجتاه هذه الطاقات حنو    شياءاألأو    فأن الطاقات اجلنسية تتوجه حنو خمتلف االشخاص

  األم ( .فالعالقة بني رتة يكون سلوك التعلق يف اوضع حاالته ينتج عنه اشباع للحاجات البدائية يف تلك املناطق ومن خالل هذه الف
النفس اجلنسية   العنصر املركزي يف منو شخصيته وهذا حيدث من خالل املراحل  التعامل    psychosexcialوالطفل هي  وهذا 

 ( . 1995:19   ،إمساعيل)ي يف تطبيع الطفل اجتماعياً ساساليت تعترب العنصر األ سرةحيدث داخل األ
 

 : ظرية التحليل النفسي االجتماعين
H.murray(1938   )تلك التطورات موراي     أصحابان ومن  ن التطورات اجلديدة يف النظرية تؤكد على تعديالت يف األ إ

(  163  -162:  1999  ،السيد)يف تلبية حاجاته النفسية لذى عدها حافزاً اثنوايً    أمهوقد فسر التعلق على انه اعتماد الفرد على 
السلوكية االجيابية  تتحقق نتيجة لوجود عالقة بني الطفل   مناطان منو األ إىل  أشار( فقد 1950)  E.Erikson.  اما اريكسون 

تطوير التعاطف    إىل  ين وابملقابل يؤدي هذا النموخر حلاجات طفلها الرضيع هو القاعدة لنمو الثقة ابلذات وابأل  األموان اشباع    أمهو 
 ( . 34: 1998 ،احلبيبة و مي) ضروري لنمو التعلق الذي يعمل كشرط 

يشبع حاجاته الفمية عن طريق    (املرحلة الفمية) وهي  األوىل( فأن الطفل يف املرحلة  1941)  Frommوطبقاً لرأي فروم  
التعلق يف مرحلة متقدمة من  تطور    أساس يعدها فروم    األموالطفل وأن هذه العالقة الرتابطية بني الطفل و   األمالرعاية التبادلية بني  

 ( . Mussero، 1970; 82)العمر 
  مه فالطفل يتعلق أب  ،أمهاتبع عن قلق الطفل من االنفصال عن    مه( فأنه يعتقد ان التعلق الطفل أب1947اما سوليفان )

 إىل   لوكنا يدفع بعامل احلاجة ان الذي حيصل عليه الطفل والسمة الرئيسية لنظرية سوليفان قائمة على فكرة ان ساألم  أساس على  
 ،Musse، 1970;92(  )Klien)ن من خالل سلوك التعلق االجتماعي النفسي  األمن وهذا يعين انه ميكن احلصول على  األم

1982; 322 . ) 
 

 :نظرية التعلم
له واشباع حاجاته    األماية  رع  إىل  ساسيرجع يف األ  مه( ابنه تقلق الطفل أب1988ت نظرية التعليم الشرطي لبا فلوف )أوضح

اضعافه عن طريق  مكافاة السلوكيات املرغوبة أو    تقوم بدور مهم يف النمو االجتماعي للطفل فهي اليت تعمل على تقوية التعلق   األمف



 Brihan Kamel MUHAMMAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
491 

االشياع   ية شيئا مناألولا حينما تتطلب تلبيه بعض حاجاته  أمهفلحصول على مساعدهتا واهتم  مهفالطفل ليتعلم مبكرا ان يتمسك أب
 (. 145: 1988 ،)هرمز و ابرهيم

الرفع ليرتافقوا مع ا مهاهتم مع حلول االشباع   طفالفسلوكيات التعلق يتم اكساهبا من خالل قوانني االشرتاط  وابقي األ  
طفل ومن مث مقرتنه مع سد حاجات ال  األماهتم لكي نقوم بسد حاجاهتم ومن هذا املنطق تصيح  أمهلديهم ويتعلموا التقرب من  

ان عندما تكون األمصفة الراحة ابلتنبه للطفل ومشاعر االشباع اليت تقرب بتلبية حاجات معينة تعمم على مشاعر    األمتكتسب  
 ( Rathvs، 1988; 403حاضرة) األم

   ،لتعليقات( ملفهوم التعلق فهو ال يفرتض ابن تقليل التوتر هو املسول من تكوين اSkiher،1904وفد اختلف تفسري )
فقي نظام  سكنر فان التعزيز يتميز فقط بتأثريه  على السلوك والتعزيز عند سكنر يقدم اذا ما زاد يف تكرار السلوك املرغوب الذي  

  وجودهم يعترب معزز وابإلضافة  ألن  ينخر من وجهة نظر سكنر يتطور عند ربطه ابلتعزيز .فنحن نستجيب للناس األ  األميسبقه فتعلق  
فان   أمهين حيتمل ان يكونوا من عزو السلوك االجتماعي الذي يدعم التعلق فمثال عندما يعانق الطفل  خر فان الناس األ  ذلك    إىل
للطفل وتعميم السلوكيات    األمحيتمل ان تعزز  ذلك السلوك يزيد من تكرار العناق وابلتايل تقوي استجابة الطفل لالم واستجابة    األم

الناس األ  إىل  العاطفية ميكن ان تؤدي  والتعزيز اإلضايف يعمل بصدد  على تقوية السلوك االجتماعي خر استجابة اجيابية جتاه  ين 
 (. Klein،1982; 323ويرسخ التعليق )

 
 نظرية التعلق االيثولوجية 4  

العامل االنكليزي لويب   قبل  مبقدم واليت تنظر رابطة الطفل الرضيع  Bowby))نظرية مت صياغتها وتطويرها من  االنفعالية 
 طفالالرعاية كاستجابة منطورة تعمل على زايدة فرص بقاء الرضيع اهتم بويل  ابملشكالت واالضطراابت  االنفعالية اليت يواجها األ

 ين وقد عزا بويل ذللكخر يف مؤسسات الرعاية ومالجئ االيتام مثل عدم القدرة عل تشكيل الصداقات و تبادل مشاعر احلب مع األ
تعذر  إىل يف مرحلة الطفولة املبكرة مما شكل قناعات راسخة لدية تشري األملتطوير رابطة تعليقيه مع   طفالدم توفر فرصة لألع إىل

 . األمفهم تطور الطفل دون االهتمام والرتكيز الكبري وبني كل عالقة  الطفل مبقدم الرعاية وخصوصاً 
واليت تركز حول روابط الرضيع االنفعالية مع   ،وجهات النظر قبوالً يف الوقت احلاضر أكثرعترب نظرية التعلق االيثولوجية من ت

ا تزيد من ألهن  وراثية تكمن يف اترخينا التطوري أسسية هلا نسانوفقاً للمنحىن االيثولوجي فإن العديد من سلوكيات اإل ،مقدم الرعاية 
ان النوع التعلق مع مقدم الرعاية   إىل  لى الروابط االنفعالية ونظريته تشريمن طبق هذه الفكرة ع   أول  ويعترب جون بويل  ،فرص بقائنا

ويف نفس الوقت أتثر بويل بدراسات   ،ن وقدرته على تشكيل عالقة مفعمة ابلثقة ألمله تضمينات عميقة وهامة لشعور  الطفل اب
 واليت تنص  األوىللك صاغ بوليب مسلمته  االنطباع  ونتيجة لذأو    ( يف مفهوم االقتفاءKonord Coronr)كوانرد لوركنر   

ى من الكائنات احلية يولدون مزودين مبجموعة من السلوكيات الفطرية خر األ  نواعمثلهم مثل صغار األ  ،الرضع  طفالأن األ  :على
ساك  األملرضاعة و زايدة فرص بقائه مثل سلوك اأي    اليت جتعل الوالدين ابلقرب منهم وابلناس تزيد من فرص محاية الطفل من االخطار

يف تشكيل الرابطة التعليقة ’ فهذه الرابطة   ساسيرى ان الطعام ليس هو األ  ()بوليب  ،والتحديق يف وجهها وعيوهنا  ،واالبتسام هلا  ألماب
احملور الرئيسي   أنواعتتخذ من بقية بقاء من خالل التأمل بوجهة النظر االرتقائية واليت  أعمقهلا جذور بيولوجية ميكن فهمها بشكل 

 (.    277: 2003 ،ابو غزال)للدراسة 
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 الدراسات السابقة  
 E .Motti  (1986 . )دراسة مويل 

 ذوي اتريخ تطوري متغري يف سن ما قبل املدرسة  طفالالسلوك ملعلمي األ أمناط
املختلفني يف اتريخ  طفالوك املعلمني ملا قبل املدرسة حنو األاستخدمت الدراسة التصميم الطويل لدراسة العالقات بني السل

مث تشكيلها    ،( سنوات يف جمموعتني ملا قبل املدرسة 5- 4)( طفالً تراوحت اعمارهم ما بني  30أتلفت عينة الدراسة من )   ،تعلقهم
كانوا اضاً قد صنفوا سابقاً فبينما كانوا    طفالوهؤالء األ  ،ومي السابق جرت مالحظاهتم طوال سنة املدرسةاألمالتعلق    أساسعلى  

وقد مت احذ املفحوصني من قبل اسر حضرية تسودها الثقافة ولديها تواريخ     ، الرضاعة   أشياءم يف  إمهاهلقد اختربوا جتربه ساعة معاملهم  
 من عدم االستقرارية والضيق .

ة ابستعمال برانمج مكشف للمالحظة وكذلك تقييميات املعلمني وقد جرى تقييم ردود افعال املعلمني السلوكية واالنتقالي
  ،التحمل)وقد صنفت ردود افعاهلم السلوكية بواسطة مخسة مقاييس للتقييم وهي    ،على ابعاد خمتلفة  طفالوالرتتيب التدرجيي لأل

لغضب واجريت أي  طة مقاييس للتقييم السلوكياالشتعال( وقد مت تصنيف ردود افعاهلم االنفعالية بواس ،التوترات  ،السيطرة  ،الرتبية 
للمعلمني من حيث   طفالوالرتتيب الذي وضعه األ  ،ما قبل املدرسة  طفالالفيديو  واعدت يف صفوف األ  أشرطة املالحظات من  

 من حيث اعتمادهم وطاعتهم .  طفالصفاهتم االنفعالية واحرتام الذات وحبهم وكرههم للطفل وكذلك ترتيب املعلمني لأل
وقد وجد أن ردود افعال املعلمني السلوكية واالنفعالية حنو كل طفل قد مت التنبؤ هبا بوضوح من خالل نوعية العالقات بني  

لالفرتاض أبن الرتكيز على ردود االفعال السلوكية واالنفعالية    أخروالطفل وهذه النتيجة توفر اسناداً    األمالشخصية املبكرة ما بني  
 ميكن للمرء أن ميسك جبوانب تلك العالقة وأن يفهم أبن تطور الشخصية عن متالزم ومرتابط منطقياً .  ،افألحد االطر 

ت الدراسة ايضاً عدة جوانب من العالقات بني املعلم والطفل من خالل مالحظة ردود افعال املعلمني ومشاعرهم أظهر وقد 
يار ولألثبات املنهجي من خالل استعمال القياسات املستقلة واخلاصة  يف الصفوف اليت تسبق سن املدرسة قابلة للتجريد واالخت

 .   (Motti، 1986; 184 ) طفالالوظيفي السيكولوجي لأل داءالتدرج ملختلف جوانب األأو  بتقييم وتضيق
 

 دراسات فسرت سلوك التعلق النفسي مبعىن التعاطف 
   (: 1975دراسة ليفني وهوفمان )- 

 سنوات  أربعبعمر  طفالألالتعاطف والتعاون عند ا
( من الذكور وهم من الطبقة االقتصادية املتوسطة واستخدم لقياس 42و )   انث ( طفالً من اإل80) تكونت عينة الدراسة من
قصص مصحوبة مبتتبعات ساليدية يسال    أربع( الذي يتكون من  Fishbach،Roe 1978)التعاطف مقياس فيشبغ وروي  

( للتطابق  1)  ،لعدم التطابق  (وتسجل االجابة على مقياس مكون من ثالث درجات هي )صفر  (ف تشعرالطفل بعد كل قصة )كي
هو عبارة   أخرفقد استخدم كاكان ومادسون ومقياس  (Coperation( للتطابق الدقيق اما قياس التعاون )2العام الصحيح و )

( دقيقة لكل طفل 150مدة )   طفاليف رايض األ  طفالمالحظة األ  عن مقدار الوقت الذي يقظيه الطفل يف السلوك التعاوين وقد مت
تعاطفاً من الذكور    أكثرهن    انثت ايضاً أن اإلأظهر ت النتائج عدم وجود ارتباط دال احصائياً بني التعاطف والتعاون كما  أظهر و 
 ( . 39: 1997 ،الصويف)

 
 الفصل الثالث
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 : اتهإجراءمنهجية البحث و 
مجع أوصاف دقيقة وعلمية لظاهرة موضوع   إىل  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف حتقيق أهداف حبثها والذي يهدف

ات بناء مقياس إجراءو  ،ات البحث احلايل من حيث حتديد جمتمع البحث، واختيار عينتهجراءالبحث ويتضمن هذا الفصل عرضاً إل
 :اآليتعن ذكر الوسائل اإلحصائية املستعملة فيه وعلى النحو  فضال ،(البحث )التعلق النفسي لطفل الروضة 

 وال: جمتمع البحث أ
الثانية للعام يف حمافظة بغداد املديرية العامة لرتبية الرصافة     -روضة ومتهيدي    -الرايض    أطفاليتألف جمتمع البحث من  

( روضة حكومية يف املديرايت العامة لرتبية بغداد  166موزعني على ) ،( ذكر وأنثى46933( والبالغ عددهم )2021 – 2020)
   0( يوضح ذلك 1الرصافة واجلدول )

 ( 1اجلدول )                                            
 رايت العامة لرتبية بغداد متهدي( يف املدي ،جمتمع البحث موزع  حسب )روضة 

عدد   املديرية  ت
 الرايض 

 يف الرايض  طفالعدد األ
 احلكومي 

 متهيدي روضة

 انثاإل الذكور انثاإل الذكور 

الكرخ  4
 األوىل

31 1331 1284 1677 1572 

الكرخ  5
 الثانية 

30 1997 1881 2398 2218 

الكرخ  6
 الثالثة

17 1262 1320 1624 1548 

 12632 13479 10172 10650 166 اجملموع  

 
 عينة البحث اثنياً: 

ومت االستعانة   ،الذين اختريوا  بصورة عشوائية بسيطة  ،الرايض   أطفال ( طفالً وطفلة من  120تكونت عينة البحث من )
 ( يوضح ذلك2واجلدول  )  ،مبعلماهتم  لإلجابة على املقياس 

 
 

 (2جدول رقم )
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 الذين مت االستعانة مبعلماهتم  طفالعينة البحث من األ أفرادتوزيع 
 العدد  اسم الروضة ت
 30 االقحوان  1
 20 املروج 2
 30 الزنبق  3
 20 الفارس  4
 20 اجلنائن املعلقة  5
 120 اجملموع  

 
  اثلثاً: أداة البحث

الرايض واستخراج اخلصائص السايكومرتية للمقياس   وكانت عدد  أطفالقامت الباحثة ببناء مقياس )التعلق النفسي لدى 
 . ( فقرة53فقرات املقياس )

 Validityالصدق  رابعا: 
ا االختبار  ه هذا االختبار وقد تتحقق يف هذأجل  الدقة اليت يقيسها االختبار والغرض الذي وضع من  إىل  يشري مفهوم الصدق

 - نوعان من الصدق ومها:
 -: Validity faceالصدق الظاهري 

النوع من  قياسها، وقد حتقق هذا  فقرات األداة للصفة املراد  وهو تقدير عدد من اخلرباء واملختصني يف جمال ملدى متثيل 
. لغرض تقومي  طفال النفس ورايض األ  الصدق من خالل عرض فقرات االختبار على جمموعة من اخلرباء االختصاصني يف الرتبية وعلم

)أيبل( يف ان أفضل وسيلة لتحقق  أشار( .حيث  %85الرايضحيث حصلة على )  أطفالن لدى  األمفقرات االختبار يف مقياس التعلق  
قياسه وهو عرضها على جمموعة من اخلرباء لتقدمي مدى مالئمتها ومتثيلها    أجل  ظاهراي من صدق االداة يف قياس ما وضعت من

 (.       Ebel  1972:408،وقياسها ظاهراي )
   Validity Constructصدق البناء  

البناء   إىل   ويقصد به حتليل درجات االختيار استناداالصدق املستخدم يف السمات االفرتاضية    أنواعيعد صدق البناء من اهم  
يف ضوء مفهوم نفسي معني وهو مبدى الذي ميكن ان يقرر مبوجبه ان االختيار يقيس خاصية معينة  أو    النفسي للظاهرة املراد قياسها

 ه أعاله فلذلك تعد األداة صادقة. نواعات الصدق أبجراءوقد قامت الباحثة إب
 

 رات مقياس مهارات االتصال  القوة التمييزية لفق
ان حجم عينة التمييز   إىل  (1958(. ويشري كوهن )277:  2002  ، ونعين ابلتمييز مدى امكانية قياس الفروق الفردية )عالم

ان احلد االدىن املسموح به    إىل  (Nunnally،1970)بينما تشري    ،لكل فقرة من فقرات املقياس  أفراد(  3جيب ان ال تقل عن )
( وإلجياد القوة التمييزية لفقرات قامت الباحثة بتطبيق Nunnally،1970:215)لكل فقرة من فقرات املقياس    أفراد(  5هو )
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هذا العدد يعطي افضل تباين بني    ألن  وذلك  ،يف مدينة بغداد  أطفال( طفالً وطفلة من  120ها )أفرادعينة بلغ عدد  املقياس على  
( . أذ استخدمت الباحثة االختبار  Herysoon   214:  1963،يف اخلاصية، وبذلك يظهر لنا افضل متييز للفقرات )  فراداأل

( طفالً وطفلة 32( طفالً وطفلة واجملموعة الدنيا البالغة )32موعة العليا البالغة ) للمجموعات املتطرفة الختبار داللة الفرق بني اجمل
العليا و  %27ابستعمال نسبة   الدنيا   %27من اجملموعة  اجملموعة  فقرات املقياس.  -من  فقرة من  التائي    ألن   لكل  قيمة االختبار 

 . ( يوضح ذلك2قم )واجلدول ر  احملسوبة متثل القوة التمييزية للفقرة بني اجملموعتني
 ( 2جدول رقم )                                    

 اجملموعتني املتطرفتني ملقياس التعلق النفسي  سلوبالقوة التميزية أب
القوة   اجملموعة الدنيا  اجملموعة العليا ت

 التمييزية 
 الداللة

 دالة 0،53 7 24 1

 دالة 0.44 16 30 2
 غري دالة 0.09 27 30 3
 دالة 0.47 10 25 4
 دالة 0.44 7 21 5
 دالة 0.41 7 20 6

 دالة 0.50 12 28 7
 دالة 0.59 13 32 8

 دالة 0.59 10 29 9
 غري دالة 0.06 21 23 10

 دالة 0.66 4 25 11
 دالة 0.41 19 32 12

 غري دالة 0 32 32 13
 دالة 0.41 6 19 14

 دالة 0.50 5 21 15
 دالة 0.34 4 15 16

 دالة 0.38 17 29 17
 دالة 0.59 13 32 18
 دالة 0.72 5 28 19

 غري دالة 0.19 19 25 20
 دالة 0.50 16 32 21
 دالة 0.63 9 29 22
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 دالة 0.44 18 32 23
 دالة 0.41 2 15 24

 غريدالة  0.16 27 32 25
 دالة 0.50 10 26 26

 دالة 0.38 6 18 27
 غريدالة  0.06 27 29 28

 دالة 0.63 5 25 28
 دالة 0.84 5 32 30

 
 االتساق الداخلي )عالقة الفقرة ابلدرجة الكلية(

  ،لكل فقرة والدرجة الكلية للمقياس  فرادالعالقة بني درجات األمعياراً حمكياً ميكن االعتماد عليه يف اجياد    سلوبيوفر هذا األ
ان كل فقرة تسري يف املسار  أي    مستوى قياس الفقرة للمفهوم الذي تقيسه الدرجة الكلية للمقياس  إىل  ومعامل االرتباط هنا يشري 

ان الدرجة الكلية للمقياس هي    إىل   (،Anastasi)   ( وتشري انستازي51  :1985نفسه الذي يسري فيه املقياس كلياً )عيسوي،  
( لذا قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي  (Anastasi 1976:206،افضل حمك داخلي عندما ال يتوفر احملك اخلارجي )

 لفقرات مقياس التعلق النفسي 
حسبت الباحثة معامل ارتباط   ،صدق البناء  إىل  وإلجياد العالقة بني درجة الفقرة والدرجة الكلية اليت عن طريقها يتم الوصول

البالغة ) التحليل  لعينة  املقياس والدرجة الكلية  فقرات  فقرة من  (  0،05( طفل وطفلة عند مستوى داللة )120بريسون بني كل 
 يوضح ذلك (3( واجلدول )118ودرجة احلرية )

 ( 3جدول رقم )                                 
 الفقرة ابلدرجة الكلية ملقياس التعلق النفسي عالقة          

 الداللة معامل االرتباط  ت الداللة معامل االرتباط  ت

 دالة 0.236 16 دالة 0.320 1
 دالة 0.316 17 دالة 0.466 2

 دالة 0.188 18 غري دالة 0.179 3
 دالة 0.599 19 دالة 0.294 4

 غري دالة 0.144 20 دالة 0.270 5
 دالة 0.467 21 دالة 0.320 6

 دالة 0.414 22 دالة 0.261 7
 دالة 0.256 23 دالة 0.310 8

 دالة 0.330 24 دالة 0.513 9
 غريدالة  0.154 25 غري دالة 0.108 10
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 دالة 0.292 26 دالة 0.368 11
 دالة 0.340 27 دالة 0.434 12

 غريدالة  0.153 28 غري دالة 0 13
 دالة 0.461 28 دالة 0.384 14

 دالة 0.430 30 دالة 0.348 15

 
التعلق    -: املؤشرات االحصائية للمقياس ملقياس  الوصفية  الباحثة ابستخراج اخلصائص  الرايض،    طفالن  ألاألمقامت 

 ( يوضح ذلك.  4وجدول )
 ( 4جدول )

 الرايض  طفالاملؤشرات االحصائية ملقياس مهارات االتصال أل

مهارات  
 التأقلم

 ت البياانت 

 1 حجم العينة 13.81

14.00
0 

 2 الوسط احلساب 

 3 املتوسط احلساب  13.00

 4 املنوال 4.475

20.03
3 

 5 االحنراف املعياري

 6 التباين 0.021

 7 االلتواء 0.221

0.399
- 

 8 التفلطح

 9 املدى  19.00

 10 اصغر درجة  00، 5

 11 اعلى درجة  24.00
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 الوسائل االحصائية 
 (  spssاستعملت الباحثة الوسائل االحصائية املناسبة يف البحث احلايل ابالستعانة )ابلربانمج 

 
 الفصل الرابع 

 حتليل النتائج ومناقشتها 
يتضمن هذا الفصل عرض النتائج البحث احلايل ومناقشتها يف ضوء أهدافه ومن مث تقدمي عدد االستنتاجات والتوصيات    

 واملقرتحات وفقا لنتائج البحث وتوصلت إليها الباحثة 
 األول اهلدف  

( اعلى 4،446التائية احملسوبة )  ت النتائج ان القيمة أظهر مت استعمال االختبار التائي لعينة واحده لقياس التعلق النفسي و 
لذلك توجد فروق جوهرية وليست انشئة    ، (119( ودرجة حرية ) 0،05( عند مستوى داللة )1،96من القيمة التائية اجلدولية )

  أكرب (  13،816عن الصدفة ولصاحل املتوسط احلسايب ملستوى التعلق النفسي، اذ ظهر ان املتوسط احلسايب هلذا املستوى البالغ ) 
 ( يوضح ذلك. 5( وجدول )12من املتوسط الفرضي ملستوى التعلق النفسي والبالغ )

 ( 5جدول )                               
 القيمة التائية احملسوبة ملقياس مهارة االتصال               

الوسط  االحنراف املتوسط العينة
 الفرضي 

درجة  
 احلرية

 القيمة التائية
 التائية
 

 احملسوبة 

 
 اجلدولية

120 13،816 4،475 12 119 4،446 1،96 
 

 اهلدف الثاين
( اقل من القيمة التائية - 0،122ت النتائج ان القيمة التائية احملسوبة )أظهر مستقلتني، و استعمال االختبار التائي لعينتني  

يف )متهيدي / روضة(    طفالالتوجد فروق احصائية بني األأي    (،118( ودرجة حرية )0،05( عند مستوى داللة )1،96اجلدولية )
 (. 6كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 
 
 
 

 ( 6جدول رقم )                                 
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 القيمة التائية احملسوبة حسب متغري  املرحلة )متهيدي روضة(
درجة   االحنراف املتوسط العينة

 احلرية 
 القيمة التائية

 
التائية 

 احملسوبة  

 
 اجلدولية

 1،96 - 0،122 119 4،175 13،766 60 روضة
 4،792 13،866 60متهيدي

( تساوي  اجلدولية  التائية  داللة )1،96ل*القيمة  مستوى  عند  حرية )0،05(  وبدرجة  دال  119(  فرق  (.ايوجد 
 ( احصائيا حسب متغري املرحلة )الروضة واملتهيدي

 اهلدف الثالث
(  1،96ولية )( ابلقيمة اجلد0،122) ت النتائج ان القيمة التائية احملسوبة أظهر استعمال االختبار التائي لعينتني مستقلتني، و 

ذكور  )( يتبني ان ليس هناك فرق دال احصائيا يف مستوى التعلق النفسي مبتغري اجلنس  118( عند درجة حرية ) 0،05بداللة ) 
 (. 7( كما هو موضح يف اجلدول رقم )إانثو 

 (7جدول رقم )
 (إانث – ذكور )القيمة التائية احملسوبة حسب متغري اجلنس  

ة  درج االحنراف املتوسط العينة
 احلرية

التائية 
 احملسوبة 

 اجلدولية

 1،96 0،122 119 4،792 13،866 60 ذكور
 4،175 13،766     60إانث

التائية اجلدولية تساوي   (.اليوجد فرق دال احصائيا 119( وبدرجة حرية )0،05( عند مستوى داللة )1،96) *القيمة 
 إانث ملتغري اجلنس بني ذكور و 

 
 االستنتاجات: 
 النتائج اليت توصل اليها البحث استنتجت الباحثة ما أييت:                             إىل استنادا

احلنان والعاطفة من  إىل حباجة  طفالأن األ إىل  إىل وتشري هذه النتيجة  ،طفال ـ ان التعلق النفسي هو اخلصائص الشائعة عند األ 1
التعامل مع   ألن  ،يأخالق  أساسيف    بناء التعامل مع األ  أمهية ( و 1982وهذا ما اكدته دراسة كوفرج )  ( األمن وابخلص ) بويقبل األ

 .                                                                                                    خالقلطفل الضمري واألثبااتً واتزاانً ويزرع يف نفسية ا أكثرها فرادأجتعل شخصية  بناءاأل
االهتمام والرعاية النفسية    إىل  ومن كل اجلنسني  حباجة  طفالاأل  ألن  ـ ال يوجد فروق بني اجلنسني يف سلوك التعلق النفسي وذلك  2

 ع العراقي .     وخاصة يف اجملتم
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تعديل   إىل  ومن كل اجلنسني  حباجة   طفالاأل  ألن  ال يوجد فروق بني )الروضة والتمهيدي( يف سلوك التعلق النفسي وذلك  -3  
 السلوكيات  والرعاية النفسية.     

                         
 التوصيات

 ة على ضوء ما اسفر عنه البحث من نتائج: اآلتي التوصيات صاغت الباحثة 
ومع تنمية الوعي االسري املستمد   ،الرتبية السليمة   أمهية   إىل  ات بواسطة وسائل االعالم والربامج االسرية واالجتماعية مهاألـ توعية    1

           .الرتبية السليمة  سسمن األ
والنبذ السيما عندما   مهالالعقاب البدين واإل  أساليبالرتبية اخلاطئة ومنها    أساليبات عن الكثري من  مهاألان تبتعد    -أ  

 يكرر الطفل السلوك غري الرغوب فيه. 
مع اعطاء مزيداً من احلرية للتعبري عن نفسه حىت   ،ب ـ االجابة عن تساؤالت الطفل بطريقة علمية ومناسبة لعمر الطفل

اهلروب من األسئلة سيدفع الطفل ليفتش عنها يف التلفاز ومن مجاعة    ألن  ،نستطيع ان نكتشف مشاكله وعامله اخلاص
 االقران ولألسف هذه الوسائل تصور بصورة دنيئة وعدوانية.                                                                 

 الصحيحة.ات خبصوص الرتبية مهية لألإرشادتوجيه وسائل األعالم لعرض برامج  –2
 

 املقرتحات 
 دراسة مقارنة بني املناطق الشمالية واملناطق اجلنوبية من العراق.  إجراءـــ  1
 تعزيز تنشئه اجتماعية سليمة.                                           أجل من  أكربدراسة حول التعلق النفسي  على فئات عمرية  إجراءـ  2
 املعاملة الوالدية .  ساليبـ عالقة سلوك التعلق النفسي أب 3
 واجملتمع. سرةي لألإرشادـ بناء برانمج  4
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 املصادر العربية -اوالً 
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