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ملخص البحث :
میةأهالعلماء على  أكدوقد  اإلنسانتعتبر مرحلة الطفولة من الفترات الممیزة في حیاة 

والنماذج الجیدة لكي ینشأ هذا الطفل واألمثلةواإلرشاداتعنایة خاصة وتقدیم النصائح إعطائها

النشأة الجیدة .

الریاض أطفالالتعرف على الظواهر السلوكیة الغیر المرغوبة لدى  إلىهدفت الدراسة 

الدراسة تم  أهدافالعالج استخدامًا من وجهة نظر معلمات الریاض . ولتحقیق وسائل وأكثر

) معلمة من معلمات الریاض تم استخدام ٧٠استبیانین . بلغت عینة التطبیق النهائیة ( إعداد

معامل االرتباط بیرسون والوسط المرجح والوزن المئوي في معالجة بیانات البحث .

هي الحركة األطفالعند الظواهر السلوكیة غیر المرغوبةأكثرالنتائج ان أوضحت

وسائلأكثر. وقد كانت أخرىاالتكال على المعلمة ثم الغیرة ثم العناد وظواهر الزائدة ثم 

له وبعدها واإلرشاداالهتمام بالطفل وتوجیه النصح وسیلةاستخدامًا من قبل المعلمات المعالجة

وقد تقدمت الباحثة ببعض التوصیات والمقترحات . سرد القصص المناسبة .وسیلةكانت 

Undesirable Behavioral Patterns of Kindergarten Children
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Abstract:

Childhood is considered a distinguished period in the individual

life , the scientists ascertained the importance of providing advices ,

instructions , examples and good examples to raise the child in a good

manner .
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The study aimed at studying the undesired behavior of kindergarten

children and most common therapy methodologies from the opinion of

the teachers .

To achieve the aims of the study , a questionnaire was made and

the final sample consisted of(70) kindergarten teachers.

Coefficient Pearson , potential mean and weight were used to

handle the data of the research .

The results showed that the most undesired behaviors were over

movement dependence on the teacher , jealousy and stubborn . The most

common therapy methods used were giving attention to the child ,

instructing him and telling the appropriate stories . The researcher made

some recommendations and suggestions.

:لیھإ لحاجةالبحث واھمیة أ
ألمستقبل یقوم على قاعدة مهمة هي ألثقة إن بناء الشخصیة السلیمة لطفل ألیوم وراشد

ألمتبادلة بین الكبار والصغار فاألطفال ینمو لدیهم أإلحساس بالثقة عندما یلمسون ألحب 

ى في عملیة غرس واالهتمام والرعایة حیث یعتبر اهتمام ألكبار ودعمهم للصغار ألعامل أألقو 

ألمفاهیم أألساسیة وتطویرها لدى ألصغار وینمي أحاسیسهم باحترام ألذات وااللتزام بالسلوك 

.لضروریةاأالجتماعي المقبول،كما یعطي ألطفل دفعة قویة في طریق إشباع حاجات ألطفل 

  ) ٩٥،ص١٩٩٤(حسون،

ل حاسمة في تشكیل ولذا فقد أصبح من ألبدیهي اعتبار ألسنوات أألولى من حیاة الطف

ألمالمح األساسیة لشخصیة ألفرد،حیث تؤثر ألطریقة التي یتربى بها الطفل سواًء في البیت أو 

الروضة تأثیرًا هامًا على التكوین النفسي و االجتماعي لدیه و بالتالي على ما یجب إن یقدمه 

  ) ٣٩،ص١٩٧٩،الطفل من فعالیات و نشاطات أثناء تواجده في مواقف معینة (عبد الرزاق 

كما أكد رودولف على أن السنوات ما قبل المدرسة هي الفترة التي تكون المصدر 

األساسي ألصالة التفكیر و المنهج العلمي في حل المشكالت إذا أحسن تربیة األطفال بها. 

  ) ٣٨،ص١٩٩٤ید وحسین،ن(الج

لطفولة أحیانا والطفل عندما یولد الیعرف القیم التي سیخضع لها ولهذا تسمى مرحلة ا

بمرحلة النظام الن الطفل فیها علیه أن یتعلم كیف یسلك السلوك المناسب وان یفهم األسس التي 
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تقوم علیها هذه العملیة حتى ال یكون خضوعه لها خضوعًا ألیا بل خضوعًا محببًا إلى نفسه وكل 

ود الخیر و الشر طفل بحاجة إلى نظام الن النظام یحقق له الشعور بالطمأنینة و یوضح له حد

كما تسمى هذه ألمرحلة فترة ألعمر ألمشكل  .)٢٢٢،ص١٩٧١(السید،.وحدود الحریة و الفوضى

أو عمر ألمتاعب والصعوبات وذلك كنتیجة مباشرة لما یواجهه اآلباء والمربون من مشكالت كثیرة 

خر حتى یصبح في ألتعامل والتفاعل مع أطفال هذه ألمرحلة.وتزداد هذه ألمشكالت عامًا بعد آ

ألسلوك ألمشكل أكثر توقعًا من ألسلوك ألطبیعي،وذلك كلما اقترب ألطفل من نهایة هذه 

لعام لمالمح شخصیته في ألتبلور و ألتمیز والوضوح.ا ألفترة،عندما یبدأ االطار

   )٢٣،ص٢٠٠٢بهادر،(

یة واألسرة قد ال تستطیع وحدها أن تقوم بهذا العبء دون مساعدة المؤسسات التربو 

   )٤٥،ص١٩٨٦(الخضیر،واالجتماعیة مثل دور الحضانة وریاض األطفال.

في  سولعل فكرة إیجاد ریاض األطفال قبل سن التعلیم االبتدائي تعود إلى وقت كومینو 

منتصف القرن السابع عشر ثم جاءت آراء وكتابات جون لوك و روسو و بستالوزي لتؤكد أهمیة 

في  ١٨٣٧یعتبر فروبل مؤسس ألول روضة لألطفال عام ریاض األطفال في تربیة الطفل . و 

ألمانیا ثم قامت مربیات أخریات في أمریكا بتأسیس ریاض لألطفال بعد هذا التاریخ ثم أصبحت 

  . ١٨٧٣ریاض األطفال جزءا من النظام التعلیمي في أمریكا عام 

  )١٧٢ص١٩٨٨إبراهیم وصباح ،(

یرجع إلى اعتبار مدرسة ألطفولة هذه أما سبب تسمیة هذه ألمدارس بریاض أألطفال 

وٕان أهداف  )١٨٥،ص١٩٧٩(حسن،كروضة ینمو فیها أألطفال كما تنمو ألنباتات في ألبساتین

ألتربیة في ریاض أألطفال ال تنفصل عن أهداف ألتربیة بشكل عام ، فإذا كانت ألتربیة تهدف 

ملة فإن الدور التربوي لریاض إلى بناء المواطن الصالح الذي یسهم في بناء وطنه بشخصیه متكا

األطفال یتمثل في :

تنمیة شخصیة الطفل من النواحي الجسمیة و العقلیة والحركیة و اللغویة واالنفعالیة  .١

واالجتماعیة. 

مساعدة الطفل على التعبیر عن نفسه بالرموز الكالمیة .. ٢

مساعدة الطفل على االندماج االجتماعي مع األقران . .٣

(www.almualem.net)ة احترام الحقوق والملكیات الخاصة و العامة .تنمی .٤

ولكي تتمكن ریاض األطفال من تحقیق أهدافها البد من اختیار المعلمة التي یجب أن 

تتصف بمواصفات خاصة حیث یقع على عاتقها العبء األكبر في تحقیق رسالة الروضة 

افة لما سبق فأن أهمیة البحث تتجلى فیما إض،  )٤٤،ص١٩٨٠التربویة و األخالقیة . (عدس ،

یأتي : 
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إن البحث في ریاض األطفال له أهمیة كبرى على اعتبار إن أطفال الریاض هم بناة المستقبل -

وعلیهم تتوقف طبیعة المجتمع القادم .

إن معرفة الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة عند أطفال الریاض یؤدي إلى عالج هذه الظواهر -

في بدایتها حیث بإمكاننا تشكیل سلوك الطفل كما نر ید وبأفضل الطرق. وهي 

إن معرفة الطریقة الجیدة و المثالیة في عالج الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة سینعكس على -

المناهج التربویة في مرحلة ریاض األطفال والمراحل الالحقة 

أھداف البحث :
یهدف البحث الحالي إلى :

عن الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى أطفال الریاض من وجهة نظر معلمات الكشف-

الریاض .

عالج الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى أطفال الریاض استعماال وسائلالكشف عن أكثر-

من قبل معلمات الریاض .

حدود البحث :
صل للعام الدراسي المو مدینةیقتصر البحث الحالي على معلمات الریاض في مركز -

  )٢٠٠٦ـ٢٠٠٥(

تحدید المصطلحات : 
  الظاهرة :* 

(Chaming,1967,p51)بأنها كل ما یحدث و یمكن مالحظ  ١٩٦٧عرفها جابلن -

بأنها تلك األمور التي نراها عن طریق التعلیل المجرد كما هي في  ١٩٧٣وعرفها كود  - 

(Good,1973,p394)الحقیقة. 

السلوك :*

عجم وولمان بأنه مجموع أفعال الكائن العضوي الداخلیة والخارجیة والتفاعل بین ورد في م-

  )١٨،ص١٩٩٠الكائن العضوي وبیئته الفیزیقیة واالجتماعیة (عبد الخالق ،

بأنه كل ما یصدر عن الكائنات الحیة من استجابات أو ردود  ٢٠٠٢عرفه بني جابر وآخرون -

)١٢،ص٢٠٠٢ي جابر وآخرون ،فعل للمثیرات باختالف مصادرها . (بن
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الظاهرة السلوكیة :*

بأنها ما یأتیه الفرد أو الكائن العضوي من نشاط في محیط محفزًا  ١٩٨٤عرفها الجسماني -

  )٢٧،ص١٩٨٤بدوافعه النظریة و البیئیة (الجسماني،

بأنها تشیر إلى الحاالت الشعوریة لدى اإلنسان ویمكن الوصول إلى  ١٩٩٠وعرفها طه  - 

یقتها عن طریق مالحظة سلوكه الظاهري و معرفة حقیقته بما یقود إلى معرفة المشاعر حق

  )٥٣،ص١٩٩٠الداخلیة الكامنة لدى اإلنسان. (طه،

بأنها مجموعة االستجابات التي یقوم بها اإلفراد ویمكن  ١٩٩٧كما عرفها خضیر و خشمان -

  ) ١٩٨،ص١٩٩٧مالحظتها . (خضیر وخشمان،

بأنها اجرائیاً من التعاریف السابقة بتعریف المظاهر السلوكیة غیر المرغوبةممكن االستفادة -

الحاالت الشعوریة التي یمكن مالحظتها عند اإلفراد والتي تكون غیر متفقه مع المعاییر 

السائدة في المجتمع المعین ویمكن قیاسها عند أطفال الروضة من خالل إجابات المعلمات 

  ا الغرض .على االستبیان المعد لهذ

ریاض األطفال : *

وهي مدارس لألطفال الصغار من الذین أكملوا الرابعة من عمرهم وهي مرحلة تسبق المرحلة -

االبتدائیة وتكون مدة الدراسة فیها سنتان تسمى السنة األولى روضة ومخصصة لألطفال 

لألطفال ن مخصصةتكالذین أكملوا الرابعة من عمرهم أما السنة الثانیة فتسمى التمهیدي و 

التربیة . اسة فیها وفق منهج مقرر من وزارةالذین أكملوا الخامسة من عمرهم وتكون الدر 

  )٦٧،ص١٩٧٧(وزارة التربیة ،

:اإلطار النظري
لقد تناولت العدید من النظریات و المدارس السلوك اإلنساني وفي ما یلي بعض من هذه 

النظریات والمدارس النفسیة :

تحلیل النفسي :نظریة ال
یركز فروید على أهمیة الحتمیة البیولوجیة في تشكیل شخصیة اإلنسان وسلوكه ویظهر 

ذلك من خالل :

تركیزه على غریزتي الجنس والعدوان كمحددات أساسیة للسلوك -

تحدید مراحل النمو النفسي ـ الجنسي الخاضعة لقوانین بیولوجیه.-

لشخصیة ألهو ـ األنا ـ األنا األعلى و طبیعتها الشعوریة الحتمیة البیولوجیة لبناءات ا-
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والالشعوریة .

.عى لإلشباع المباشر لهذه الغرائزویساألساسیةألهو یولد الطفل مزودا به و یرتبط بالغرائز *

األنا تنمو األنا خالل مرحلة الرضاعة حیث ینفصل عن ألهو كنتیجة للضغوط التي یفرضها *

ویعمل األنا من الناحیة الوظیفیة كوسیط بین الواقع ورغبات ألهو ،حیث الواقع على الفرد 

یسعى إلى إشباع هذه الرغبات بطریق مشروع اجتماعیا.

األنا األعلى تنمو األنا األعلى في نهایات المرحلة االودیبیة ویتم امتصاص القیم الو الدیة *

على األنا وأیضا هو من جانب حول ما هو مقبول أو غیر مقبول،وتعمل كقوة ضاغطة على أل

عندما یبدي تساهال قي التعامل مع ألهو .

الحتمیة البیولوجیة لعملیة الكبت من اجل تحقیق التكیف .-

www(.حتمیة الصراع البیولوجي - .pdffactory. com(

المدرسة الغرضیة :
ض أي جعلت نادت بأن تكون الدراسات النفسیة توجه اهتمامها إلى الدوافع واإلغرا

محور دراستها إغراض السلوك ، ویمیز مكدوكل السلوك ألغرضي بصفات منها :

االستمراریة :بمعنى إن االستجابة بوجود المنبه والمثیر .-

التنوع والتغیر: أي ال یقف عند وجود العقبات بل یتخطاها ویتغیر ویتنوع حتى یحقق الهدف .-

الحصول على الهدف.االنتهاء :أي أن السلوك ینتهي عند-

  ) ١٦،ص ١٩٨٥التعدیل : إي أن السلوك یعتدل ویتحسن بالتكرار . (یونس ،-

نظریة التعلم االجتماعي :
تؤكد هذه النظریة قدرة األطفال على التعلم عن طریق مراقبة اآلخرین إذ یمكن للطفل أن 

همة معینة ویكرر یكتسب تعلمًا جدیدا عن طریق مراقبة شخص أخر من الكبار وهو یؤدي م

الطفل نموذج السلوك وتؤكد هذه النظریة أیضا تغیر الفرد كنتیجة لتفاعله مع البیئة فدافع الطفل 

إلى زیادة التشابه مع النموذج یتأثر بمكانة النموذج المقلد من ناحیة وبقدرة الطفل ألداء هذه 

لنموذج فال یتغیر. (إبراهیم االستجابة من ناحیة أخرى وكنتیجة لكل ذلك فأن الطفل یتغیر أما ا

  )٢٤ـ٢٣، ص١٩٨٨وصباح ،
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النظریة المعرفیة :
ترى هذه النظریة أن اإلنسان یعمل بنشاط لتمریر المعلومات التي یتلقاها وعلى تحلیلها 

واإلنسان كائن قادر على التفكیر ولدیه إمكانیات  ٠وتفسیرها وتأویلها إلى أشكال معرفیة جدیدة 

قادر على ته ، وانطالقًا من القدرات واإلمكانیات التي یتمیز بها اإلنسان فأنه تسمح له بتوجیه ذا

  ) ٢٢ص، ٢٠٠٢، التي یعیش فیها ویؤثر بها أیضا (بني جابر وآخرون البیئةالتأثیر في

:الدراسات السابقة 
:١٩٨٨دراسة إبراھیم 

، لجامعة لألطفالهدفت الدراسة إلى تقویم بعض المواقف السلوكیة ألطفال دار حضانة ا

فقرة ،وقد استخدم معامل  ٢٩اعتمد البحث على االستبیان كأداة لجمع المعلومات تكون من 

، طفل  )١٠٢االرتباط بیرسون إلیجاد ثبات االستبیان والوزن النسبي بلغ عدد أفراد العینة (

نیة اهتمام توصلت النتائج إلى إن المرتبة األولى كانت فقرة التكیف في دار الحضانة و الثا

  )١٥٣- ١٢١ ،ص١٩٨٨الطفل بالتلفزیون والمرتبة الثالثة انسجامه مع المعلمة (إبراهیم،

١٩٩٧دراسة سعید 
هدفت الدراسة إلى التعرف على المظاهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى أطفال الریاض 

بیان مع مقترحات لتعدیل السلوك غیر المرغوب من وجهة نظر المعلمات ،وقد تم إعداد است

معلمة من ریاض األطفال في الموصل  ٩٠لغرض تحقیق أهداف البحث وبلغت عینة المعلمات 

واستعملت الباحثة معامل ارتباط بیرسون والوزن المئوي عدم االنتباه كوسائل إحصائیة ،وكانت 

وجاء أهم النتائج إن األطفال یبدون من الحركة الفائضة و الغیرة والعناد بالمراتب الثالث األولى 

في البحث عدة مقترحات تساعد في تعدیل سلوك الطفل غیر المرغوب منها امتصاص وتقلیل 

حدة الحركة و النشاط باللعب والعمل المنظم واالبتعاد عن التدخل الشدید بشؤون الطفل 

االعتیادیة مع مراعاة صفة الفردیة و االستقالل لدیه ومواجهة الوالدین والمربین لمشكلة الطفل 

  )٢٣٣_٢٥١ ،ص١٩٩٨ة وحسن تصرف (سعید ،بجرأ

:١٩٩٩دراسة العاني وحسن 
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبیعة المواقف السلوكیة ألطفال الروضة من وجهة 

نظر المعلمات واألمهات فضال عن معرفة اثر متغیر الجنس في درجة ممارسة المواقف 

خدمت استبانه أعدت لهذا الغرض بلغت السلوكیة لهؤالء األطفال لتحقیق أهداف الدراسة است

طفال و طفلة موزعین على تسع روضات استخدمت هذه الدراسة النسبة  ١٤٧عینة الدراسة 

موقفًا  ١٧المئویة معادلة فیشر و مربع كاى لتحلیل النتائج وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك 

ناث تفوقن على الذكور في سلوكیًا سجل أعلى من المتوسط الفرضي للدراسة ،فضًال عن أن اإل

  ) ٢٣ـ١،ص١٩٩٩بعض المواقف (العاني وحسن ،
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اجراءات البحث :
مجتمع ألبحث:.أوالً 

تم ألحصول على إعداد ریاض أألطفال ألموجودة في ألموصل من خالل شعبة ألتخطیط 

ز ) روضة ضمن مرك٢٩ألتربوي في ألمدیریة ألعامة للتربیة في محافظة نینوى وأتضح أن هناك (

) روضة بشكل ٢٩) معلمة موزعة على (١٦٦محافظة نینوى أما مجتمع المعلمات فقد بلغ (

متفاوت .

عینة البحث :.ثانیاً 
%) منه ٤٠اختیار عینة الریاض: بعد أن تم تحدید المجتمع األصلي اختارت الباحثة ( .١

األیمن في) روضه وبشكل عشوائي موزعة في الساحل األیسر و ١١لغرض إجراء البحث أي (

الموصل مدینة

) روضه وجد أن عدد ١١اختیار عینة المعلمات : بعد اختیار عینة الریاض الذي كانت (. ٢

) معلمه بعد استبعاد المدیرة والمعاونة وهذا هو العدد الذي ٧٧المعلمات في هذه الریاض هو (

  ).١تم تطبیق االستبیان علیه وكما موضح في جدول رقم (

  )١جدول (ال

ة الریاض والمعلماتعین

عدد المعلماتاسم الروضةت

٥سیدة النجاة١

٤األمجاد٢

١٤الریاحین٣

١٤النسائم٤

٦النبوغ٥

٦األزاهیر٦

٢البلسم٧

٦الشموع٨

٥الشهد٩

٧األشبال١٠

٨األریج١١

٧٧المجموع
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أداة البحث :.ثالثاً 
بیان للتعرف على الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى اعتمدت الباحثة على أداة االست

عالجها أو التقلیل منها حیث تم إعداد االستبیان وسائلأطفال الریاض وكذلك في التوصل إلى 

وكالتالي :

توجیه سؤالین مفتوحین لبعض معلمات الریاض أحداهما لمعرفة الظواهر السلوكیة غیر  .١

عالج تلك الظواهر استخداما .وسائلر لمعرفة أكثرالمرغوبة لدى أطفال الریاض واألخ

تم صیاغة فقرات االستبیانین باالعتماد على نتائج السؤالین المفتوحین وكذلك األدبیات . ٢

) فقره ١٨السابقة و ارآء ذوي الخبرة في هذا المجال وقد كان عدد فقرات االستبیان األول(

وسائلدى أطفال الریاض أما فیما یخص والذي یخص الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة ل

  وهي  وسائلالعالج فقد كان هناك أربع 

االهتمام بالطفل وتوجیه النصح واإلرشاد له .-

سرد القصص المناسبة للطفل .-

إشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات واأللعاب .-

االتصال بوالدي الطفل الذي لدیه ظاهره سلوكیة غیر مرغوبة .-

صدق وثبات االستبیانین :.اً رابع
تم اعتماد الصدق الظاهري والذي هو مدى قیاس االختبار للغرض الذي وضع من اجله 

) وقد تم ذلك من خالل عرض األداتین على مجموعة ٤٤ص ١٩٨٠آخرون و ظاهریًا (الزوبعي

ن خالل حیث یشیر أیبل إلى انه یمكن التأكد من الصدق الظاهري م)*(من الخبراء والمختصین

المختصین بتقدیر مدى تمثیل الفقرات للصفة المراد قیاسهاقیام عدد من

)،Eble , 1972, p555على جمیع فقرات االستبیان األول أما فیما یخص ) وكان اتفاق الخبراء

أما بالنسبة للثبات والذي .طرق العالج فقد كان هناك بعض التغیرات اللفظیة لبعض الفقرات 

) وقد تم ذلك بطریقة ٢٤٤،ص٢٠٠٠ار یقیس أي شيء یقیسه باتساق (ملحم ،یعني أن االختب

معلمة من نفس إفراد العینة األساسیة بعد مضي  ٢٠إعادة االختبار على عینة مؤلفة من 

أ.م خشمان حسین -)*(

أ.م جاجان جمعة -

أ.م ثابت خضیر -

أ.م احالم ادیب-

م.انور علي -

م.م عائشة ادریس-
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) وهو معامل جید ومقبول حسب ،.٨٣أسبوعین من التطبیق األولي وقد كان معامل الثبات (

.اآلراء العلمیة 

لنھائي :التطبیق ا. خامسا
)معلمة وتم ٧٧تم توزیع كال االستبیانین بالصورة النهائیة على عینة البحث والبالغة (

) إجابات لوجود بعض ٧إجابتهم على االستبیانین وبعدها تم تصحیحاهما إال انه تم استبعاد (

األخطاء فیها وبذلك أصبح عدد العینة الفعلي الذین قاموا باإلجابة بصورة صحیحة 

لمة.)مع٧٠هو(

الوسائل اإلحصائیة :.سادساً 
وسائلالنسبة المئویة لحساب اتفاق الخبراء على صالحیة الفقرات وكذلك في معرفة أفضل -

المعالجة من قبل المعلمات .

معامل ارتباط بیرسون الستخراج الثبات -

الوسط المرجح لكل فقرة من االستبیان األول لمعرفة حدة كل ظاهرة .-

األوللمئوي لكل فقرة من االستبیان الوزن ا - 

نتائج البحث :
البحث وكاالتي : هدفيسیتم عرض النتائج في ضوء

لتحقیق الهدف األول وهو الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى أطفال الریاض من 

وجهة نظر المعلمات تم حساب الوسط المرجح و الوزن المئوي لكل فقرة من فقرات االستبیان 

)یوضح ذلك:٢والجدول (لتحدید درجة ظهورها لدى أطفال الریاض ،
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  )٢جدول (ال

ت االستبیان االولالوسط المرجح والوزن المؤي لفقرا

الظاهرةت
الوسط 

المرجح
ت

الوزن 

المئوي

٤٤,٢١٤,٨١الحركة الزائدة١

١٨,٢٢٨٣,٧٥االتكال على المعلمة٢

٠٧,٢٣٢٣,٦٧الغیرة٣

٠٧,٢٣٢٣,٦٧العناد٤

٩٥,١٤٢٣,٦٥عدم االنتباه٥

٩,١٥٣٣,٦٣اخذ حاجیات األطفال اآلخرین٦

٩,١٥٣٣,٦٣البیت دون علم الوالدینإحضار أشیاء من٧

٨٢,١٦٩٣,٦٠العبث بحاجیات الروضة٨

٨٢,١٦٩٣,٦٠العض٩

٧٧,١٧٠٣,٥٩الصیاح والكالم بصوت مرتفع١٠

٧٧,١٧٠٣,٥٩ضرب األطفال اآلخرین١١

٧٥,١٨٥٦,٥٨إزعاج اآلخرین عن قصد١٢

٧٥,١٨٥٦,٥٨سرعة الغضب١٣

٧,١٩٦٦,٥٦منطقيالكذب غیر ال١٤

٦٨,١١٠١٦,٥٦استعمال المرافق الصحیة بطریقة غیر صحیحة١٥

٦٢,١١١٢٦,٥٤قضم األظافر١٦

٥,١١٢٥٠مص أالصا بع١٧

٤٤,١١٣٠٦,٤٨التأتأة١٨

) االتي :٢نالحظ من النتائج المعروضة في الجدول (

) وهذه النتیجة متفقة مع دراسة ٤,٨١مئوي (أن الحركة الزائدة كانت في المرتبة األولى بوزن -

%) من جمیع ١٠%_ ٥في إحدى دراساته إن( ١٩٨٩،ص) ویبین شیفر١٩٩٨سعید (سعید ،

  )٧،ص١٩٨٩األطفال لدیهم نشاط زائد . (شیفر وهوا رد،

وقد أجمعت )٧٥ ,٨٣كانت ظاهرة االتكال على المعلمة في المرتبة الثانیة بوزن مئوي(-

كال على اآلخرین ینمو ویترعرع في البیت ثم یقل اتكال الطفل على والدیه الدراسات إن االت

ویحول قسمًا منه إلى اآلخرین وخاصة أولئك الذین یحلون محل الوالدین وقد ال یشعر مثل 
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هذا الطفل بالسعادة إال إذا أبدى اآلخرون اهتمامهم به لذا فهو یسعى للحصول على انتباه 

رق الممكنة كطلب المساعدة أو توجیه األسئلة أو االرتداد إلى واهتمام اآلخرین بشتى الط

  )٤٦٢،ص١٩٨٨وصباح ،إبراهیمسلوك الطفولة (

) وتدل الدراسات على إن الغیرة تنشأ ٢٣,٦٧كانت ظاهرة الغیرة في المرتبة الثالثة بوزن مئوي(-

شدیدو االتكال من اإلحباط وكذلك هي مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بالسلوك أالتكالي فاألطفال 

). كما كانت ٤٦٣ـ٤٦٢،ص١٩٨٨وصباح ،إبراهیمیكونون أكثر میال إلى الغیرة الشدیدة (

الشدیدة التي یعانیها الطفل .الغیرةظاهرة العناد في نفس ألمرتبه وقد یكون ذلك نتیجة 

یر ) وتش٢٣,٦٥ (أما في المرتبة الرابعة فقد كانت لظاهرة عدم انتباه األطفال وبوزن مئوي-

الدراسات طفل هذه المرحلة ینتبه لألشیاء التي تهمه أوال ویمكن توزیع انتباهه تارة لهذا المثیر 

وتارة لذاك المثیر وان مدى انتبه الطفل مازال محدودًا فهو ال تلفت انتباهه كل التفاصیل . 

  ).٤٢،ص٢٠٠٢(بهادر،

ل اآلخرین و إحضار أشیاء من أما في المرتبة الخامسة فقد كان لظاهرتي اخذ حاجیات األطفا-

ان الطفل في هذه المرحلة  إلى)، وقد یعود ذلك ٣٣,٦٣البیت دون علم الوالدین وبوزن مئوي (

.السرقةوال یقوم بذلك بقصد اآلخرینال یفرق بین حاجیاته وحاجیات 

  ).٢٢٠، ص١٩٨٣(توم، 

ضة وكذلك العض وبوزن أما في الرتبة السادسة فقد حصل علیها كل من العبث بحاجیات الرو -

  )٦٠ ,٩٣مئوي (

وفي المرتبة السابعة فقد كانت لكل من الصیاح والتكلم بصوت مرتفع و ضرب األطفال -

  )٥٩ ,٠٣اآلخرین وبوزن مئوي (

وقد كان في المرتبة الثامنة كل من إزعاج اآلخرین عن قصد وسرعة الغضب وبوزن مئوي بلغ -

)٥٨ ,٥٦(  

الذات اولصرف أواثباتنتیجة لعدة عوامل مثال الثار یذاءوقد یعود ذلك التخریب واال

تعد الحالةنتیجة للعقاب الشدید ویعتقد بعض متخصصي علم نفس األطفال إن هذه  أو الطاقة

منحى ایذائیا امافي حال تأخذهؤالء إن هذه الحالة ینبغي إن ال  وىطبیعیة في حیاة كل طفل ویر 

القائمي ،انترنیت)بنوع من االضطرابات النفسیة .(اإلصابةحصولها عن عمد فتدل على 

)وتؤكد ٥٦ ,٦٦أما في المرتبة التاسعة فقد كان الكذب غیر المنطقي وبوزن مئوي بلغ (-

الدراسات إن الكذب هو إحدى االستراتیجیات التي یستخدمها الطفل للحفاظ على احترامه 

قوة و الثقة بالنفس وان الكثیر من أكاذیب لذاته إال انه ینبذ هذه أالستراتیجیه عندما یكتسب ال

الطفل سببها نمو التخیل عنده وخاصة فیما بین الرابعة والخامسة من العمر وهي ألتعد 

انترنیت).، ي خیاالت اختلطت بالواقع.(مرتضىأكاذیب بالمعنى الحقیقي للكلمة وٕانما ه



الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى أطفال الریاض

١٩٩

ورة غیر صحیحة وبوزن مئوي أما في المرتبة العاشرة فقد كان استعمال المرافق الصحیة بص-

وقد یفسر ذلك إلى إن الطفل یكون على عجل لمعاودة اللعب أو الن األهل  )٥٦ ,١٦( بلغ

لم یقوموا بتعلیمه بالشكل الصحیح .

  )٥٤ ,٢٦وفي المرتبة الحادي عشر فقد كان قضم األظافر وبوزن مئوي (-

  ).٥٠بوزن مئوي (وفي المرتبة الثانیة عشر فقد كان لظاهرة مص األصابع و -

وقد یلجأ الطفل لقضم األظافر ومص األصابع نتیجة لشعوره بالتوتر أو الخوف أو 

للتعویض عن شعوره بالنقص .

  ).٠٦,٤٨أما في المرتبة األخیرة فقد كانت لظاهرة التأتأه وبوزن مئوي متدني بلغ (-

یاض مما یدعو إلى قلیلة الوجود بین أطفال الر  اهرةوتدل هذه النتائج على أن هذه الظ

وقد یدل ذلك على إن الطفل في هذه المرحلة قد اكتمل جهازه اللغوي وال یلجأ إلى عدم القلق منها.

ظاهرة التأتأه إال لوجود اضطراب ما .

الظواهر لمعالجة استخداما من قبل المعلمات الوسائلوهو أكثر الهدف الثانيلتحقیق و 

المستخدمة المعالجةلوسائلفقد تم حساب الوزن المئويالسلوكیة غیر المرغوبة عند األطفال

)یوضح ذلك :٣والجدول (وسیلةاألربعة لمعرفة مدى استخدام كل

  )٣جدول (ال

وسائل عالج الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة

الوزن المئويترتیبھاعالجھاوسائلالظاھرةت
١٩,٦٥یات المناسبةأشراك الطفل بالنشاطات و الفعالالحركة الزائدة١

٢٣,٢٤االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ 
٣٦,٨االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٤٣,٤سرد القصص المناسبة 
االھتمام بالطفل و توجبھ النصح و اإلرشاد لھ زیادة االتكال على المعلمة٢

ثقتھ بنفسھ
١٦,٦٨

٢٣,١٤ةسرد القصص المناسب
٣١٠أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

٤١,٧االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
١٧,٦٥االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھالعناد٣

٢٢٠سرد القصص المناسبة
٣١٠االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٤٣,٤ت و الفعالیات المناسبةأشراك الطفل بالنشاطا
االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ و بث الغیرة٤

١٤,٦١روح المنافسة و التعاون فیھ

٢٢٠أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة
٣٣,١٤سرد القصص المناسبة

٤٣,٤االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
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الوزن المئويترتیبھاعالجھاوسائلالظاھرةت
١٩,٦٥سرد القصص المناسبةباهعدم االنت٥

٢٩,٢٢أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة
٣٤,١١االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ

٤٩,٢االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
اخذ حاجیات األطفال ٦

اآلخرین
١٦,٥٨سرد القصص المناسبة

٢٢٠و توجیھ النصح و اإلرشاد لھاالھتمام بالطفل
٣٦,١٨االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٤٩,٢أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة
إحضار أشیاء من ٧

البیت دون علم 
الوالدین

١٣,٣٤سرد القصص المناسبة
٢٧,٢٢االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٣١,٧لطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھاالھتمام با
٤٩,٢أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

٨
العبث بحاجیات 

الروضة
االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ و 

١٤,٧١تعمیق شعوره باالنتماء للروضة

٢٦,١٨أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة
٣٦,٨القصص المناسبةسرد 

٤٤,١االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
١٦,٣٨االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھالعض٩

٢٦,٢٨سرد القصص المناسبة
٣١,٢٧أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

٤٧,٥االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
ح و الكالم الصیا١٠

بصوت مرتفع
١٧,٧٥االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ 
٢٣,١٤أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

٣٦,٨سرد القصص المناسبة
٤٤,١االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

ضرب األطفال ١١
اآلخرین 

١٣,٤٤سرد القصص المناسبة
٢٣,٤٤مام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھاالھت

٣١,٧االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
٤٣,٤أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

إزعاج اآلخرین عن ١٢
قصد

االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ و 
١٤,٦١محاولة تعلیمھ السلوك االجتماعي المناسب

٢٧,١٥سرد القصص المناسبة
٣٣,١٤أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

٤٦,٨االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ و عدم سرعة الغضب١٣

١٤,٦١التركیز على نوبات الغضب

٢٢٠المناسبةأشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات
٣٤,١١سرد القصص المناسبة

٤١,٧االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
١٤,٨١سرد القصص المناسبةغیر المنطقيالكذب١٤

٢٣,١٤االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ
٣٩,٢االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٤٠و الفعالیات المناسبةأشراك الطفل بالنشاطات 
استعمال المرافق ١٥

الصحیة بصورة غیر 
صحیحة

١١,٥٧االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ
٢١,٢٧االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٣٤,١١سرد القصص المناسبة
٤٣,٤أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة

١٩,٥٢االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ و فرقضم األظا١٦
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الوزن المئويترتیبھاعالجھاوسائلالظاھرةت
توفیر جو یبعد القلق و التوتر عنھ

٢٦,٣٨أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة
٣١,٧سرد القصص المناسبة

٤٤,١االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
١١,٤٧لیات المناسبةأشراك الطفل بالنشاطات و الفعامص األصابع١٧

٢٤,٢١سرد القصص المناسبة
٣١,١٧االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ

٤٣,١٤االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة
االھتمام بالطفل و توجیھ النصح و اإلرشاد لھ مع التأتأة١٨

عدم التركیز على المشكلة و زیادة ثقتھ بنفسھ
١٤,٦١

٢٣٠أشراك الطفل بالنشاطات و الفعالیات المناسبة
٣٣,٤االتصال بوالدي الطفل لبحث المشكلة

٤٣,٤سرد القصص المناسبة

) االتي : ٣نالحظ من النتائج المعروضة في الجدول (

استخداما من قبل المعلمات هو االهتمام بالطفل وتوجیه النصح المعالجةوسائلإن أكثر-

إلرشاد له فیما یخص الظاهرة السلوكیة غیر المرغوبة الموجودة عنده ،حیث تبین النتائج إن وا

ألغیره ، كل من : (االتكال على ألمعلمه ،العناد معالجةفي  الوسیلةالمعلمات یستخدمن هذه 

العبث بحاجیات ألروضه ،العض ،الصیاح والكالم بصوت مرتفع ، إزعاج اآلخرین ،سرعة ، 

التاتاه) بالدرجة ، یة بصورة غیر صحیحة ،قضم األظافرستعمال المرافق الصحالغضب ، ا

كل من :(الحركة معالجةبالدرجة ألثانیه فيالوسیلةاألولى .كما تستخدم المعلمات هذه

وقد یعود كثرة اخذ حاجیات األطفال اآلخرین ،ضرب األطفال ،الكذب غیر المنطقي).،الزائدة 

قبل المعلمات لسهولتها وإلمكانیة استخدامها في كافة األوقات استخدام هذه الوسیلة من

إضافة إلى أن نتائجها ممكن مالحظتها مباشرة .

ألثانیه في االستخدام فقد كانت سرد القصص المناسبة فقد أظهرت النتائج الوسیلةأما -

البیت كل من :(اخذ حاجیات األطفال اآلخرین ،إحضار أشیاء من معالجةاستخدامها في 

دون علم الوالدین ،عدم االنتباه ، ضرب األطفال اآلخرین ، الكذب غیر المنطقي)بالدرجة 

، كل من (االتكال على ألمعلمه معالجةاألولى . أما استخدامها بالدرجة ألثانیه فقد كان ل

العناد ،العض ، إزعاج اآلخرین عن قصد ، مص األصابع) .

استخدام النشاطات والفعالیات المناسبة ومحاولة إشراك ) إن ٣كما یتبین من الجدول رقم (-

كل من (الحركة الزائدة ، مص األصابع)بالدرجة األولى .أما في لمعالجةالطفل بها فقد كان 

كل من :(ألغیره ، عدم االنتباه ، العبث بحاجیات ألروضه ، لمعالجة الدرجة ألثانیه فقد كان 

غضب ، قضم األظافر ، التاتاه الصیاح والكالم بصوت مرتفع ، سرعة ال

أما أسلوب االتصال بوالدي الطفل فقد كان قلیل االستخدام جدا من قبل المعلمات فلقد تم -
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ظاهرتین وهما :إحضار أشیاء من البیت دون علم معالجةاستخدامها بدرجه ثانویة فقط في

الى صعوبة وقد یعود ذلكالوالدین ،واستعمال المرافق الصحیة بصوره غیر صحیحة .

االتصال بالوالدین .

:التوصیات 
التأكید على معلمات الریاض لتفعیل دورهم التربوي والنفسي في معالجة هذه الظواهر -

الطفل بالفعالیات والنشاطات المناسبة واستغاللها لبث وتعلیم الطفل إشراكالتأكید على -

الصحیحة .السلوكیات

الوالدین للتغلب على مشكالت الطفل .إشراكلدین ومحاولة سد الفجوة بین الروضة والوا-

المقترحات :
بحث لكل ظاهره من الظواهر السلوكیة غیر المرغوبة بشكل مستقل . إجراء-

الظواهر  معالجة في المعالجةدراسات تجریبیة لتوضیح مدى فعالیة كل طریقة من طرق إجراء-

السلوكیة غیر المرغوبة .

المصادر:
تقییم بعض المواقف السلوكیة ألطفال دار حضانة الجامعة ١٩٨٨یوسف حنا ،راهیمإب، ،

.١٠مجلة العلوم التربویة والنفسیة ،عدد 

علم النفس التكویني ،وزارة التعلیم العالي ١٩٨٨یوسف حنا وصباح حنا هرمز ،إبراهیم،

والبحث العلمي ،جامعة الموصل .

مطابع ألمدرسهلما قبأطفالمرجع في برامج تربیة ، ال٢٠٠٢محمد علي سعدیة،بهادر،

الطوبجي، مصر.

للنشر الثقافةعلم النفس ،مكتبة دار  إلى،المدخل  ٢٠٠٢ وآخرونجودت ،بني جابر

والتوزیع والدار العلمیة الدولیة ، عمان .

 أسیا ،ألقاهره ، ، مشكالت األطفال ألیومیه ،ت اسحق رمزي ، دار١٩٨٣توم ،دوكالس

  . ٥ط

علم النفس وتطبیقاته التربویة واالجتماعیة ،مطبعة الخلود ١٩٨٤عبد علي ،الجسماني ،

،بغداد .

دراسة حول بعض المشكالت التي تواجه إدارات ریاض ١٩٩٤مبارك وحسین بدر،الجنید ،

، العدد األول .١٢األطفال بدولة الكویت ،مجلة دراسات ،مجلد 
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سسبین الحاضر و المستقبل ، دار الشروق ،القاهرة ، تربیة الطفل ١٩٧٩فتحیه ،حسن.

السعودیة، دور الكبار في بناء شخصیة الصغار ،مجلة الفیصل  ١٩٩٤تماضر ،حسون ،

  .٢٠٧عدد 

 غیر المرغوبة السلوكیة،بعض الظواهر  ١٩٩٧خضیر ،ثابت محمد وخشمان حسین على

المعلمین ،وزارة التعلیم العالي ، مجلة كلیة  نالتدریسییمن وجهة نظر ألجامعهلدى طلبة 

  .٣، سنة ٩، عدد ألمستنصریهألجامعهوالبحث العلمي ،

المرشد التربوي لمعلمات ریاض األطفال ،مطبعة ألتربیه العربیة ١٩٨٦مسعود ،الخضیر،

.لدول الخلیج ، الریاض

في علم نفس الطفو له ، دار الشروق ،عمان .١٩٩٧محمد عوده ،الریماوي،

االختبارات والمقاییس ،وزارة التعلیم العالي والبحث  ١٩٨٠عبد الجلیل و آخرون الزوبعي،

العلمي ، الموصل .

األسس ألنفسیه للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة ،دار الفكر ١٩٧١فؤاد البهي ،السید ،

، (ب ،ت) .٤العربي ، القاهرة ،ط 

روضه في العراق دوافعه ،طفل أل١٩٩٦عبد الخضر ناصر وأمل صادق محمد ،السواد

ومستلزمات توجیهه وتدریبه ،

ألروضه ومقترحات أطفال، المظاهر السلوكیة غیر المرغوبة لدى ١٩٩٨بتول غزال ،سعید

  .١٠والعلم ،عدد التربیةتعدیلها ،مجلة 

 المساعدة فیها وأسالیب، مشكالت األطفال والمراهقین ١٩٨٩ملیمان  در اوهو  ،شارلز،شیفر

.، عماناألردنیةه داؤد ونزیه حمدي ،منشورات الجامعة ، ت نسیم

نزعة التخریب لدى االطفال٢٠٠٢،القائمي، علي ،

(W.W.W.balagh.com/woman/tefl/tefl/htm)

دراسة مقارنة المواقف السلوكیة للطفل ما بین  ١٩٩٩وجیهة ثابت وحسین الحیارى ،العاني،

  .٦،سنة  ١٦ألجامعه ألمستنصریه ،عددألروضه والبیت ،مجلة كلیة المعلمین ، 

١، ریاض األطفال ، مطبعة عمان ،ط١٩٨٠محمد عبد الرحیم ، عدس.  

الثقافةالطفل في مرحلة ألروضه منشورات وزارة سیكولوجیة، ١٩٧٩مدحت ،عبد الرزاق

والفنون ،العراق .

الجامعیة ،القاهرةألمعرفهعلم النفس ،دار أسس،١٩٩٠احمد ،عبد الخالق.

علم النفس العام ،مطابع التعلیم العالي ١٩٩٠حسین یاسین وامیمه على خان ، طه ،

،جامعة الموصل. 

الكذب عند األطفال ،كلیة التربیة ،جامعة دمشق )٢٠٠١(سلوى ،مرتضى
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(W.W.W.suhuf.net.sa/200jaz/may/30/av.htm)

األردنالتوزیع والطباعة ،، القیاس التربوي دار المسیرة للنشر و ٢٠٠٠سامي محمد ،ملحم.  

٤،دار المعارف ،القاهرة،طاإلنساني،السلوك ١٩٨٥انتصار ،یونس.
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