
ملخص البحث
تعد مرحلة الطفولة من مراحل النمو المهمة، ألنها تـضع أسـس تكـوين              

أساسمن عمر الطفل تقوم على       األولىكانت السنوات    فإذا. شخصية الفرد مستقبالً  
.النفسية ، فانه سيكون راشداً سليماً معافىوالجسميةسليم من الصحة 

. هم في تكوين شخصية الطفل    لها دور كبير وم    األموفي مقدمتها    األسرةوان  
ـ          األسرةكان جو    فإذا ةيتسم بالحب والدفء والعاطفة، فسوف تتشكل عالقـة تعلقي

آمنة بين الطفل وذويه، وما لهذه العالقة من أثر كبير على مراحل النمو التالية من                
.عمر الطفل
يفتقد لمشاعر األمن والطمأنينة، فقد يؤدي ذلك الـى          األسرةكان جو    إذاأما

فـان ابـرز    . ، ومنها الشعور بـالخوف    األطفالمشاكل سلوكية ونفسية يعاني منها      
ناجمة عن فقدانهم الحنان والثقة بوالديهم، مما ينسحب ذلك علـى            األطفالمخاوف  

ـ ظياآلخرين في المجتمع، ف   االشخاص   مـا يـسمى بـالخوف       األطفـال ر لـدى    ه
.تمع في وقتنا الحاضراالجتماعي، الذي يعد من اكثر المخاوف انتشاراً في المج

هل ،ومن هنا تأتي مشكلة الدراسة بالتساؤل عن الطفل المتعلق بامه تعلقاً آمنا           
.؟لديه الخوف االجتماعي، ام يساعده على التخلص من هذا الخوفهذا يثير 

همية موضوع التعلق والخوف االجتماعي فقـد تناولتـه العديـد مـن             ألو
، وقد اعتمـدت الباحثـة االطـار التكـاملي          الدراسات وفسرته كثير من النظريات    

.للنظريات المختلفة
والخوف  باالم لم تجد الباحثة على حد علمها أي دراسة تناولت التعلق اآلمن          

.الرياض، مما دفع الباحثة اجراء هذه الدراسةأطفالاالجتماعي لدى 
:يليالبحث الى ماسعىوقد 

.اضالريأطفالم لدى قياس التعلق اآلمن باأل-١
:من الفرضياتالتحقق -٢

ذ



بين الذكور واالناث في متغير التعلق اآلمـن   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      -أ
.باالم

الروضة والتمهيدي في متغيـر      أطفال بين إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      -ب
. التعلق اآلمن باالم

.الرياضأطفالقياس الخوف االجتماعي لدى -٣
:فرضياتالتحقق من ال-٤
بين الذكور واالناث فـي متغيـر الخـوف          إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       -أ

.االجتماعي
الروضة والتمهيدي في متغيـر      أطفال بين إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      -ب

. الخوف االجتماعي
.والخوف االجتماعيباألماآلمنتعرف العالقة بين التعلق-٥

الروضـة  (لرياض من الذكور واالناث لمرحلة      ا أطفالاقتصر البحث على    
).٢٠١١-٢٠١٠(مع االستعانة بامهاتهم، للعام الدراسي ،)والتمهيدي

والخـوف   بـاالم  وتحقيقاً الهداف البحث بنت الباحثة مقياسي التعلق اآلمن       
بعد صياغة فقـرات  فالعلمية لبناء المقاييس النفسية، على وفق الخطوات  االجتماعي  

بوسـاطة فقرة، تم التأكد من صـدق المقيـاس         ) ٤٦(قياس التعلق اآلمن وعددها     م
التعديالت،  بعض عرضه على مجموعة من الخبراء، وقد ثبت صالحيته بعد اجراء         

رات عن قيام الباحثة بالتحليل االحصائي للفق     فضالً. فقرة) ٢٧(عدد فقراته    فأصبح
. يع الفقرات مميزة ودالة احـصائياً     حساب القوة التمييزية، وقد تبين ان جم       بوساطة

تم التأكد مـن ثبـات المقيـاس        و.وكذلك ايجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية      
وهذا يدل علـى ان معامـل       ) ٨٣,٠(بطريقة اعادة االختبار، اذ بلغ معامل الثبات        

، ووجد ان معامل الثبات يـساوي       كونباتطبيق معادلة الفاكر  زيادة على   . الثبات جيد 
. وهذا يدل على ثبات جيد) ٨٩,٠(

ر



بعـد صـياغة فقراتـه      من صدق مقياس الخوف االجتماعي       وتثبتت الباحثة 
بعـد   ثبت صالحيته م عرضه على مجموعة من الخبراء، وقد        ثفقرة،   )٤٣(البالغة  

التحليل تمو. فقرة) ٢٩(اجراء بعض التعديالت، فبلغ عدد فقراته بصورته النهائية         
القوة التمييزية، وقد تبين ان جميـع الفقـرات          حساب بوساطةاالحصائي للفقرات 

تـم  و. الفقرة بالدرجـة الكليـة  مميزة ودالة احصائياً، وكذلك تم ايجاد عالقة درجة      
وهـو  ) ٨٨,٠(التأكد من ثبات المقياس بطريقة اعادة االختبار، اذ بلغ معامل الثبات   

، وبلـغ معامـل الثبـات       تطبيق معادلة الفاكرونبـاك    عنفضالًمعامل ثبات جيد،    
.، وهو يشير الى معامل ثبات جيد)٩٦,٠(

الريـاض   أطفـال من   لطف) ٣٠٠(ثم طبق المقياسين على عينة بلغ عددها        
:اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة، وقد توصل البحث الى النتائج االتية

.الرياض بتعلق آمن بامهاتهمأطفاليتمتع -١
التعلق (ر واالناث في متغيري البحث    بين الذكو  حصائيةإال يوجد فرق ذو داللة       -٢

). والخوف االجتماعيباالماآلمن
مرحلة الروضة اكثر تعلقاً آمنا بامهاتهم واكثر خوفاً اجتماعيـاً مـن             أطفالان   -٣

.مرحلة التمهيديأطفال
.لديهم خوف اجتماعيان افراد عينة البحث-٤
لـدى   لتعلق اآلمن باالم والخوف االجتماعي    توجد عالقة ارتباطية موجبة بين ا      -٥

.الرياضأطفال
.ثم تقدمت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات

ز


