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 االتصال االسري واثره على السلوك العدوانً على طفل الروضة
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 الممخص:

لدى طفؿ  ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى االتصاؿ االسري واثره عمى السموؾ العدواني    
السموؾ  يف االوؿ يقيس االتصاؿ االسري والثاني لقياس وقد قامت الباحثو ببناء مقياسالروضو 

توزيع مقياس التواصؿ االسري  عمى االطفاؿ ليتـ االجابو عمييا مف قبؿ العدواني عند االطفاؿ وقد تـ 
 يف فقد قامت معممات االطفاؿ باالجابو عميو وقد طبؽ المقياس االىؿ اما مقياس السموؾ العدواني 

فمو ممف يسمكوف السموؾ العدواني باي شكؿ مف االشكاؿ  مف الصؼ التمييدي طفؿ وط( 022)عمى 
 .( رياض حكوميو في قضاء بعقوبو 6) يعيا عمى  ز ( سنوات  فكانت النتيجو تو 6-5بعمر ) أي

نتائج البحث تشير الى وجود اتصاؿ اسري الفراد البحث وكذلؾ تبيف  كانت  وبعد التحميؿ االحصائي 
بيف السموؾ العدواني  عالقة عكسية  سموؾ عدواني لدى طفؿ الروضو فضال عف وجود وجود  

العدواني عند  اي اف بزيادة االتصاؿ االسري يقؿ السموؾواالتصاؿ االسري في االسره العراقيو 
 االطفاؿ 

 الكممات المفتاحية: )االتصال االسري، السموك العدواني، طفل الروضة(.
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Abstracts: 

   The current research aims to identify family communication and its impact 

on aggressive behavior in children. The researcher has built two scales, the 

first measures family communication and the second measures aggressive 

behavior in children. The family communication scale has been distributed to 

children to be answered by parents. As for the aggressive behavior scale, 

parameters kids answer it 

The scale was applied to (200) boys and girls who exhibit aggressive 

behavior in any form from the preparatory class, i.e. at the age of (5-6) years, 
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and the result was distributed to (6) government kindergartens in Baqubah 

district 

After the statistical analysis, the results of the research indicated the existence 

of family contact for the research personnel, as well as the existence of an 

inverse relationship between aggressive behavior and family communication 

in the Iraqi family, meaning that by increasing family contact, aggressive 

behavior in children decreased. 

key words: (Family contact, aggressive behavior, kindergarten child). 

 :مشكمة البحث 
 خاصة واالسرة في محافظة ديالى  عامة  العراقية تعرضت و تتعرض األسر           

الذي  العنؼ التغيرات أورثتيا بعض مظاىر الضغوطات و عمى وجو التحديد لمعديد مف 
العنؼ والعدواف  ربما  ، الف  النييارعدـ االستقرار او   اإلى  بيذه االسرة قد يدفع 

 و التيعقد االخير ال االجتماعية و الثقافية التي خضعت ليا أثناء التحوالت واالرىاب و
ما استحدثتو مف أنماط غربية و غريبة واقع األسر في أحياف كثيرة ل  اثرت كثيرا عمى 

عف مجتمعنا العربي و اإلسالمي، األمر الذي أدى إلى ظيور عديد مف الظواىر 
السمبية و المنحرفة و التي أثرت عمى فاعمية مختمؼ مؤسسات المجتمع و األسرة 

 باعتبارىا أبرز ىذه المؤسسات.
مظاىر التفكؾ واالنحراؼ  و قد صار مف المألوؼ عندنا تحميؿ األسرة جميع       

تضرر منيا أطرافيا األساسية وبالخصوص ي اوؿ مف التي عادة  والعدواف  والضياع
األب واألـ واألبناء. فيي في نظر الكثيريف تشكؿ مصدر كؿ أنواع المشاكؿ والنواقص 

ات التي تصيب أو تحؿ بيؤالء. في حيف أنو نادرا وكؿ أشكاؿ االنحرافات واالضطراب
ال يكمف بالضرورة في األسرة، بؿ  االشكاليات ما يقاؿ بأف السبب الرئيسي لكؿ ىذه 

الفقر والعوز المادي والجيؿ واألمية المحيط بيا والتي مف اىميا  ظروؼ اليعود إلى 
و ما سببتو والتطور التكمنوجي  الحداثة   والفاقة الثقافية أو التنشئة االجتماعية و حتى 

، فضال عف  وتخترقيا يوميا بدوف أدنى مقاومة بيا   مف آثار...إلخ التي تحيط 
تعرض االسرة العراقية لمحروب الطويمة والظروؼ االمنية واالقتصادية الصعبة ، ما 
اضر بنيتيا الى حد كبير وىي اليوـ تعيش في وطف محتؿ يعاني مف دمار مؤسساتو 
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ه كميا ومف اىما االسرة فيي تقع ضمف مجتمع يعاني مف العنؼ بمختمؼ اشكالو وموارد
وعدـ االستقرار وفقداف االمف وىذا كمو يؤثر في سموؾ االباء واالميات وينعكس في 
تصرفاتيـ ، فالقير الذي يعانوف منو قد يدفعيـ الى استخداـ العنؼ البدني في معاممة 

امر بالقوة واالكراه بما يحبس طاقاتيـ ويقيد حرياتيـ االبناء وارغاميـ عمى تنفيذ االو 
  ( 808: 0222ويؤلميـ ويحوؿ دوف فتح امكاناتيـ وسعادتيـ .) بحري ، 

ايجاد الوقت الكافي اىـ اشكاليات التواصؿ االسري في يومنا ىذا ىو عدـ  واف مف     
انشغاؿ اآلباء طيمة اليـو بأعماليـ والتحاقيـ و  لكي تجتمع االسرة مع بعضيا لمحديث

بالمنزؿ في وقت متأخر مف الميؿ وقد أضناىـ التعب ومعاناة المواصالت، بحيث قد ال 
يجد الوالداف في نفسييما االستعداد لسؤاؿ األبناء عف أحواليـ واالنبساط إلييـ في القوؿ 

و يشتد ة لدى األبناء تنمو وولوج عالميـ الخاص بيـ، مما يجعؿ بعض المشاكؿ الطارئ
خطرىا في غياب وعي اآلباء بيا نتيجة ضعؼ التواصؿ األسري أو غيابو في فترات 

 جد حرجة مف حياة األطفاؿ والشباب.
إف الطفولة المضطربة التي تتميز  8982وىذا ما أشارت إليو دراسة ىانسيو وآخروف 

اتيما االنفعالي تعد عامال قويا بالمخاوؼ والعدوانية كنتيجة الضطراب الوالديف وعدـ ثب
ومييئا لحدوث المرض النفسي في الوقت الذي يعد تأثير ىذا العامؿ غير محدد لنوع 
المرض النفسي الحادث وتعد االتجاىات الو الدية غير السوية في التنشئة أكثر 
المؤشرات داللة عمى اضطراب وعدوانية الوالديف ، وكذلؾ عمى اضطراب عالقاتيما 

 ( 089:   8999ياسيف ،   ) طفؿ مع ال
فضال عف اف التقانة الحديثة وما فييا مف وسائؿ لمتواصؿ االجتماعي والقنوات     

، وتحـر األفراد مف االسري  التواصؿكثيرا تعيؽ الفضائية وااللعاب االلكترونية الكثيرة 
عمى وقت اجتماع  النيا  استحوذت  دفئو ومزاياه، و عطاءاتو النفسية والتربوية، 

 مة بذلؾ ومعرق ة الجذابة، مانع اإلى برامجي اتيـ  اىتماموتوجيت  األسرة الشحيح، 
 . لمتواصؿ بيف اآلباء واألبناء
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ويجب ذكر االشكاليات التي تواجو االسره التي غاب عنيا احد االبويف بسبب اليجر او 
االسريو وما لو مف اثر الموت او الطالؽ وما يتسبب ليا مف فقداف توازف المنظومو 

كبير عمى سموؾ االطفاؿ وبشكؿ مباشر فقد اشارت الكثير مف الدراسات واالبحاث الى 
 العالقو الطرديو بيف وجود مثؿ ىذه المشكالت مع السموؾ العدواني عند االطفاؿ 

الى ذلؾ فاف غياب تجمع االسرة عمى وجبات الطعاـ اضعؼ جدا مف  بالضافة  
مف الطرؽ الميمة لتقوية التواصؿ االسري فيما بينيا الف االجتماع عمى وجبات الطعاـ 

واحدة لوجبتيف عمى اقؿ جموس االسرة مع بعضيا البعض عمي مائدة فروابط االسرة 
االىـ في ىذا الشأف ليس ما ف   تقدير لو االثر الكبير في زرع الحب بيف افرادىا

تحضره مف اكؿ و مشروبات، و لكف تواجد االسرة مع بعضيا في المكاف و الزماف و 
تقرب االسرة مف  و   العاطفي و الجسدي واليدؼ مف ذلؾ ىو التواصؿ لو لفترة 

 بعضيا البعض و تعمؽ التواصؿ و الترابط.
داـ الوالديف ألسموب العقاب البدني كما تشير الدراسات عف العالقة بيف استخ     

وشخصية الطفؿ ، فقد وجد ارتباط بيف استخداـ الوالديف ألسموب العقاب أثناء عممية 
التنشئة االجتماعية لمطفؿ وبيف السموؾ العدواني الذي يظير عند الطفؿ سواء داخؿ 

لو بدني او بكؿ اشكااألسرة أو خارجيا فكمما ساءت معاممة الوالديف )استخداـ العقاب ا
( زاد السموؾ العدواني لفظي او نفسي او اىماؿ وتجاىؿ او غيره مف اشكاؿ العنؼ 

إلى أف األطفاؿ ( 8995وىذا ما أشارت إليو دراسة حنكيس وأبونت )،     لدى الطفؿ 
الذيف يعانوف مف المشكالت السموكية تكوف لدييـ خبرات اجتماعية مبكرة مختمفة عف 

األطفاؿ العادييف فالتذبذب في ممارسة التطبيع االجتماعي والقسوة تؤدي تمؾ التي لدى 
إلى نقص الكفاية االجتماعية وعدـ االتساؽ مع أنماط السموؾ االجتماعي السوي وعميو 
فإف البذور األولى لمسموؾ غير االجتماعي لدى األطفاؿ مثؿ ممارسة العنؼ والعدواف 

ا وينمييا عدـ االتساؽ في ممارسة الضبط التي تكوف في البيئة األسرية ويشجعي
األسري والقسوة التي يتعرض ليا األطفاؿ ويشاىدونيا في األسموب العقابي في التربية 
ثـ أف األطفاؿ يعمموف ىذه الممارسة العدوانية مف البيت إلى المدرسة ويمارسيا ضد 
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الدراسة  ة ىذهومف كؿ ما تقدـ انبثقت فكر  )77:   0225جادو،   األطفاؿ اآلخريف )
ألجؿ معرفة عالقة االتصاؿ األسري بالسموؾ العدواني لدى الطفؿ بغية تسميط الضوء 

وذلؾ لتمكيف األسرة مف فيـ واجبيا وأداء رسالتيا   داخؿ أسرنا  عمى طبيعة االتصاؿ
 في بواكير حياتيـ . في عممية التنشئة االجتماعية السميمة لألطفاؿ 

خالؿ مف   العدواني عند االطفاؿ في مرحمة الرياض ه عمى السموؾمدى تأثير  و 
 ما ىو اثر االتصاؿ االسري عمى السموؾ العدواني   اإلجابة عمى اإلشكالية التالية: 

  ؟لدى طفؿ الروضة  
 البحث  أىمية
نابعة مف الفطرة البشرية ، وقد حث االسالـ  قدـ المجتمعات النيا االسرة قديمة     

عمى تكويف االسرة ودعا الناس الى اف يعيشوا في ظالليا ، قاؿ تعالى ) ومف اياتو اف 
 يات  خمؽ لكـ مف انفسكـ ازواجا لتسكنوا الييا وجعؿ بينيـ مودة ورحمة اف في ذلؾ ال

 ( 08الرـو اية )لقـو يتفكروف ( 
وشجعو لما لو مف فائدة كبيرة لمفرد والمجتمع ، لكف نجاح  فقد شرع اهلل تعالى الزواج

ىذه الرابطة يحتاج التكافؤ والقبوؿ بيف الطرفيف وحسف التعامؿ والرفؽ واالحتراـ بيف 
افرادىا ، ورعاية االبناء وحسف تنشئتيـ بموجب اساليب اسرية سميمة يسودىا االمف 

خداـ العنؼ المذموـ الذي يؤدي الى والسالـ والدؼء والمودة والتعاطؼ ويبتعد عف است
 انييار ىذه االسرة 

واف االساءة ليـ واف احتراـ االبناء ورعايتيـ مف اىـ القضايا لنجاح واستمرار االسر 
باي شكؿ كانت سواء االساءة العاطفية او النفسية او االجتماعية او الجسدية وعدـ 

 وحسف معاممتيـ وكتماف اسرارىـ ،  ـاالىتماـ لحاجاتيـ وحقوقيـ كاحتراـ ارائي
عالقة وطيدة بيف انماط االتصاؿ و الرضى عف اف ىناؾ  لقد بينت الدراسات 

   وبيف السموكيات المختمفة الفرادىا    العالقات االسرية
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حتى بينيـ التوحد بيف األفراد والتفاعؿ  لو ىوفي أبيى صوره  االسري  التواصؿ و 
، واف يصبحوا أصحاب لغة واحدة ومفاىيـ موحدة، أو عمى األقؿ مفاىيـ متقاربة

االتصاؿ الفعاؿ احد المؤشرات الميمة لألسرة القوية و الصحية. لقد اثبتت الدراسات اف 
وىو االساس في انماط سموؾ االتصاؿ ىو احد المبنات االساسية لمعالقات االسرية 

سرة يمكف أفراد األسرة مف التعبير عف حاجاتيـ، و . االتصاؿ داخؿ األافرادىا 
رغباتيـ، و انشغاالتيـ لبعضيـ البعض. فاالتصاؿ المفتوح يخمؽ جوا يسمح ألفراد 

ويققؿ  و أيضا عف حبيـ، و إعجابيـ ببعضيـ البعض  تعبير عف اختالفاتيـ،لماآلسرة 
 العدواني   مف السموؾ السمبي الطفاليـ وتحديدا السموؾ 

عقد مجمس أسري كؿ أسبوع، أو حتى كؿ شير  مف أفراد األسرة  تمكف   مما كف    
لمتداوؿ في شؤوف األسرة المادية والمعنوية، ومسح صفحة القموب بشيء مف العتاب 

وبعض المواد التربوية الخفيفة كشرح آية، أو حديث، أو  اليسير، والتسامح، و التغافر
مقطع مف السيرة النبوية الشريفة، أو قراءة ثمف، أو ربع مف القرآف الكريـ، أو سرد قصة 

او مشاىده فمـ اجتماعي ىادؼ او الخروج  ىادفة، أو شيء مف النكات البريئة اليادفة.
بيف افراد  مو يعمؽ التواصؿ والترابط.، كؿ ذلؾ ومثفي رحمو بسيطو في اجواء الطبيعو 

 .."االسره ولو االثر الكبير في تربيو االبناء تربيو ايجابيو بعيده عف التوتر والعنؼ 
 االىمية النظرية لمبحث 

اف االسرة ىي المبنة االساسية في بناء المجتمع وحسف قياميا بدورىا في تنشئة  -8
نة لما فيو خيرىا وخير الطفؿ وتربيتو بموجب اساليب قويمة يشكؿ ضما

 المجتمع .
اف مرحمة الطفولة مرحمة تتركز عمييا مراحؿ النمو االخرى في المستقبؿ وما  -0

 يكتسبو الطفؿ في الصغر يصعب تغييره في الكبر .
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اف موضوع البحث يثير التساؤالت حوؿ حقيقة العنؼ الوالدي كانعكاسات  -2
ي اكساب شخصيتو سمات لمعنؼ المجتمعي وتسببو في قير الطفؿ وارىابو وف

 معينة تؤثر سمبا في توافقو النفسي واالجتماعي في الحاضر والمستقبؿ .
 اف الطفؿ سيصبح شابا في المستقبؿ والشباب ىـ امؿ االمة وطاقاتيا  -7

 اىداف البحث 
 ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى 

 التواصؿ االسري لدى طفؿ الروضة  -8
 السموؾ العدواني لدى طفؿ الروضة  -0
 العالقة بيف االتصاؿ االسري والسموؾ العدواني لدى طفؿ الروضة  -2

 حدود البحث 
  الرياض الحكومية   الصؼ التمييدي ،   يتحدد البحث الحالي بجميع اطفاؿ الرياض  

 في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى  0289-0288لمعاـ الدراسي 
 تحديد المصطمحات 

 االتصاؿ االسري 
الشفوية و   ىو الطريقة التي يتـ مف خالليا تبادؿ المعمومات:   8992عرفو ايبستف 

 (Epstein et al., 1993) غير الشفوية بيف افراد األسرة
القدرة عمي االنتباه لما يفكر و يشعر بو اآلخروف، بعبارة   ىو  8992عرفو كنتر 

االتصاؿ ليس فقط التحدث و لكف أيضا االستماع لما يقولو اآلخروف  ىآخر 
(Epstein, Bishop, Ryan, Miller & ,Keitner, 1993) 
 التعريف النظري لمباحثة  

ىو جميع السموكيات المؤدية إلى وجود عالقة متبادلة بيف الوالديف وأبنائيـ في اآلراء و 
 يما بينيـاألفكار والمشاعر والذي يتسـ بالحوار ف
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 السموك العدواني 
 : ىو القسوة الطاغية والشدة والصرامة والحدة واالكراه والتييج8988عرفو الياس 

التعريؼ النظري لمباحثة : ىو سموؾ االعتداء وااليذاء الذي يعتمده طفؿ الروضة في 
 التعامؿ مع االطفاؿ االخريف .

تمثؿ في السموؾ الذي يتعدى بو الطفؿ عمى اآلخريف ييدؼ إلى إيذائيـ سواء بالقوؿ ٕ 
(   مثؿ ) يقاع الفتنة بينيـ السب والشتـ والكالـ الجارح ووصؼ اآلخريف بصفات سيئة 

   ضد االخريف .أو بالفعؿ باستخداـ الطفؿ ألعضاء جسده 
  النظري االطار 

  اشكال االتصال االسري
تعد األسرة النموذج األمثؿ لمجماعة األولية التي يتفاعؿ  : االتصال األسريأشكال 

الطفؿ مع أعضائيا ، ولمعالقات األسرية اثر كبير في التنشئة االجتماعية ، ومف تمؾ 
 :العالقات تظير إشكاؿ االتصاؿ التالية 

التي تحدده العالقة الزوجية ويقوـ عمى أساس الحقوؽ الزوجية  االتصال بين الوالدين 
 . لكؿ منيما ومسؤولية الزوجيف اتجاه تنشئة األطفاؿ

  تتمثؿ عالقة اآلباء باألبناء في تنشئتيـ اجتماعيا واالتصال بين اآلباء واألبناء 
 بأدوارىـ في المجتمع . 

: يتعمـ الطفؿ مف خالؿ عالقتو مع إخوتو معايير الجماعة  االتصال بين اإلخوة  
 ( 868:  8970محمد،   )     والصواب والخطأ وذلؾ عف طريؽ القدوة والتقميد . 

الحوار: مف اجؿ أف تقوـ العالقة بيف اآلباء  - : العوامل المحددة لمعالقات األسرية
واألبناء عمى أساس سميـ وخمؽ حوار بناء فيما بينيـ نحتاج إلى أف تكوف العالقة بيف 
الزوجيف عمى مبدأ المشاركة بينيما فيما يتعمؽ بشؤوف البيت واألوالد وحرص الزوجيف 

  عمى عدـ تقديـ النقد المباشر لبعضيما أماـ األبناء
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ح : إف الوضوح يعني الفيـ العميؽ لكؿ غرد في األسرة لمفرد األخر وفيـ الوضو   
وطموحو وآالمو وأىدافو التي يسعى إلى تحقيقيا ، كؿ ىذه األمور تؤثر عمى  احتياجاتو

  العالقات األسرية .
: وىو العممية االجتماعية التي تربط بيف أعضاء الجماعة االجتماعية لتحقيؽ  التعاون 

 . األىداؼ المشتركة
: وىو العممية االجتماعية التي يستخدميا بعض أعضاء الجماعة لمحصوؿ التنافس   

عمى مكانة معينة أو التمييز في المعاممة وقد يرجع ىذا في المحيط العائمي إلى عدـ 
بينيـ لمحصوؿ عمى ميزات معينة أو  تنافساعاممة األبناء فيظيروف المساواة في م

 ممارسة سموؾ مضاد وىذا النوع مف التنافس قد يؤدي إلى االنحراؼ والتفكؾ
: وىو العممية االجتماعية التي تختمؼ عف عممية التنافس في أف األخيرة  الصراع   

 مظيرا عدائيا يحؿ الصراعتأخذ عادة مظيرا سمميا حتى إذا ما تغير الوضع وأخذت 
 محؿ التنافس 

: تكوف مف مصادر مختمفة فمنيا الضغوط النفسية والضغوط المالية  الضغوط
واالجتماعية ولذلؾ ليا تأثير عمى نظاـ األسرة وعالقاتيا ومراكز القوى فييا وقد تكوف 

مع  ىذه الضغوط ناتجة عف تربية األبناء أو عف العمؿ وتسعى األسرة جاىدة لمتكيؼ
 ( 50 ،0222العزة، ىذه الضغوط. )

 ينقسم االتصال الي شكمين مختمفين:
ىو عبارة عف تبادؿ معمومات واقعية تمكف األفراد مف  Instrumental  االتصال اآللي

انجاز وظائؼ أسرية مشتركة، مثال كاف يأخذ االب ابنو الي المدرسة او زوجتو لمعمؿ 
 يوميا في نفس الميعاد

يتـ مف خاللو تقاسـ أفراد العائمة مختمؼ المشاعر مف   Affective  العاطفياالتصال 
 حزف و فرح و غيرىا مف المشاعر اليومية التي يتعرض ليا افراد االسرة.
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االتصاؿ   و الجدير بالذكر في ىذا المجاؿ اف االسرة الصحية ىي التي تجمع بيف
تمثؿ صورة لمتواصؿ الجسمي، و  اآللي و العاطفي معا. فالعالقة الزوجية باعتبارىا

القولي، والقمبي، والفكري، وتتأثر ىذه العالقة بكؿ تراجع يطرأ عمى أي تواصؿ مف ىذه 
 األنواع التي ال ينفؾ أحدىا عف باقييا.

أف الكثير مف حاجات أفراد األسرة تتحقؽ مف خالؿ ما يسود بينيا مف تواصؿ شامؿ، 
عور، ويتدخؿ فيو الروح، والجسـ، فيتقوى كؿ وعميؽ يجمع بيف القوؿ، والفعؿ، والش

طرؼ منيما بالطرؼ اآلخر ويتبادؿ معو التأثير؛ مضيفا أنو ثمة وحشة في النفس 
البشرية ال يزيميا إال االنغماس في أجواء األسرة، واستمرار التواصؿ بيف أعضائيا. 

القدرة  ة افتقادفعندما يغيب الفرد عف األسرة يرتفع شوقو إلييا، وتشتاؽ إليو إلى درج
عمى احتماؿ معاناة الغربة والفراؽ، لكف ىذا يحصؿ عمى قدر بموغ التواصؿ مستوى 

 ( 7: 0282) زعموش ، جيد مف القوة و السواء.
 اساليب االتصاؿ االسري:     
 أساليب لالتصاؿ األسري: اربعتـ تحديد      

    االتصاؿ الواضح و المباشر -8
صريح و مباشر لمشخص المعني في االسرة. مثاؿ عمي الرسالة موجية بشكؿ      

االب ابنو عف خيبتو لعدـ قيامو بعمؿ يومي اعتاد القياـ بو بدوف    ذلؾ عندما يصارح 
 اف يذكره احد

     االتصاؿ الواضح و غير المباشر -0
بالرجوع لممثاؿ   الرسالة واضحة غير انيا ليست موجية مباشرة لمشخص المعني.     

د يقوؿ االب"مف االمور المحبطة اف ينسي الناس القياـ بأعماليـ" في ىذه السابؽ ق
 لعدـ انجازه لعمؿ اعتاد القياـ بو الحالة قد ال يفيـ االبف اف االب يتحدث عنو 

   االتصاؿ المقنع و الواضح   -2
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يحدث عندما يكوف محتوي الرسالة غير واضح، غير انو يوجو مباشرة لمشخص      
 المعني داخؿ االسرة. فمثال قد يقوؿ االب البنو"بني كاف الناس مف قبؿ يعمموف اكثر "

    االتصاؿ المقنع و غير الواضح -7
عدـ وضوح محتوي الرسالة و الشخص المعني معا. فمثال قد يقوؿ األب"شباب       

ليـو كسوؿ" . في ىذه الحالة ال نعرؼ لمف يوجو االب الرسالة كما اننا ال نفيـ المغزى ا
منيا. ىذا النوع مف االتصاؿ يخمؽ الكثير مف المشاكؿ داخؿ االسرة كالعداوة ، و 

  الشجار و انعداـ الثقة و غيرىا
   استراتيجيات بناء عالقات اتصال ايجابية داخل األسرة 
األسرية كثيرة وقد يكوف مصدرىا داخمي أ وخارجي ولكي يواجو الزوجاف إف المشكالت  

ذلؾ بنجاح ، البد مف إتباع بعض االستراتيجيات لبناء عالقات واتصاؿ سميـ في 
الجو االنفعالي العائمي : يجب أف يسود  : األسرة ومف بيف تمؾ االستراتيجيات نذكر

    جو آمف ومستقر المنزؿ جو عائمي ىادئ آمف حتى ينشأ الطفؿ في 
        الحب : إف الحب لمطفؿ ىو الغذاء النفسي الذي تنمو وتتضح عميو شخصيتو   

االحتراـ: وىو االحتراـ والتعاوف عمى مشكالت الحياة بحيث يضع كؿ منيما اآلخر في 
 اعتباره دائما

  د عمى نفسو تاحة الفرصة أمامو لالختيار ٕ والمقصود بيا تييئة الطفؿ لالعتمااالحرية : 
المعب : تعتبر ميمة اآلباء في توجيو ألعاب الطفؿ فعالة وذات أثر ألنيا تعمؿ عمى  

   إيجاد التوازف في عواطؼ الطفؿ وأحاسيسو . 
الدؼء والتقبؿ : ويعني مدى تقبؿ الوالديف لطفميما ومدى تحقيؽ الدؼء األسري 

 والعاطفي
السموؾ المقبوؿ مف طرؼ الوالديف يدعـ الثواب والمكافأة : الثواب والمكافأة عمى  

 ويعزز السموؾ
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المستوى االقتصادي واالجتماعي : إف  - : العوامؿ المعطمة لالتصاؿ األسري . 
الدخؿ الذي يتالءـ مع احتياجات األسرة يقمؿ مف احتماالت التفكؾ والصراع . ) حناف 

    201 )   ، 0222العناني ، 
  حجـ األسرة : كؿ ما زاد عدد أفراد األسرة أدى ذلؾ إلى ضعؼ االتصاؿ بيف أفرادىا 

التفرقة بيف األبناء : تؤثر التفرقة عمى عالقة األبناء فيما بينيـ سمبا وبالتالي يضعؼ 
   . االتصاؿ األسري

عؿ مما النبذ واإلىماؿ : ىناؾ مف اآلباء واألميات ينبذوف أطفاليـ سواء بالقوؿ أو بالف 
يترتب عميو افتقارىـ لإلحساس باألمف النفسي ، فتنمو لدييـ العدوانية والرغبة في 

   . االنتقاـ
 السموؾ العدواني 

يعرفو شابميف عمى انو ) العدواف ىجوـ أو فعؿ معادي موجو نحو شخص ما أو شيء 
ويعتبر استجابة لإلحباط ، كما  . ( ما وىو إظيار التفوؽ عمى األشخاص اآلخريف

  يعني الرغبة في االعتداء عمى اآلخريف واالستخفاؼ بيـ أو السخرية منيـ . ) 
  :103)   8997العيسوي ، 

 أنواع السموؾ العدواني
العدواف المفظي : يظير بصورة القوؿ والكالـ المتمثؿ في السب والشتـ ووصؼ  .8

 .اآلخريف بالصفات السيئة أو جمؿ التيديد
عدواف تعبيري أو أشاري : يستخدـ بعض األطفاؿ اإلشارات مثؿ إخراج المساف  .0

 .أو قبضة اليد
 .العدواف العنيؼ بالجسد : يتمثؿ في استخداـ الطفؿ جسده في إيذاء اآلخريف .2
عدواف المنافسة : غالبا ما يكوف السموؾ العدواني حالة عابرة في سموؾ الطفؿ  .7

 .نتيجة المنافسة أثناء المعب
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عدواف المباشر : يقاؿ لمعدواف أنو مباشر لمطفؿ إذا وجيو مباشرة إلى ال .5
الشخص مصدر اإلحباط وذلؾ باستخداـ القوة الجسمية والتعبيرات المفظية 

 .وغيرىا
لعدواف غير المباشر :عندما يفشؿ الطفؿ في توجيو العدواف مباشرة إلى ا .6

يء تربطو مصدره األصمي خوفا مف العقاب فيحولو إلى شخص آخر أو ش
 .صمة بالمصدر

الشربيني ،   .)العدواف الفردي : يوجيو الطفؿ مستيدفا إيذاء شخص معيف   .7
0228   :75.) 

 . العدواف الجماعي: يوجيو مجموعة مف األطفاؿ نحو طفؿ أو أكثر .8
العدواف نحو الذات : إف العدوانية عند األطفاؿ المضطربيف سموكيا قد توجو نحو الذات 

إيذاء النفس مثؿ : تمزيؽ الطفؿ لمالبسو أو كتبو أو لطـ الوجو أو ضرب وتيدؼ إلى 
  . الرأس

 دراسات سابقو 

  الدراســـــــات العربيــــــة 
لدى   بأساليب المعاممة الوالدية  الحمدي بعنواف" السموؾ العدواني و عالقة    دراسة 

 . "االعدادية لدولة قطر  عينة مف طمبة المرحمة
تممػيذا تـ  827  قواميا  بقطر  تكونت عينة الدراسة مف تالميذ المرحمة االبتدائية   

-82اختيػػارىـ بطريقػػة عشوائية ممف ينتموف الى الجنسية القطرية تتراوح أعمارىـ بيف 
مجموعات و فؽ المتغيرات التالية:  7وقد تـ تقسيمػػػػيػـ الى    سنة  85

 ف.باإلضافة إلى الحالة االجتماعية لموالديفالجنس،المستوى التعميمي لألبوي
 : توصمت الدراسة الى ما يمي: نتائج الدراسة
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متغيرات:الجنس ،الحالة االجتماعية ،و   باختالؼ الوالديف معاممة أساليب  اختالؼ-
 المستوى التعميمي لموالديػػػػػف

ى كؿ مف التفاعؿ بيف ىذه المتغيرات يؤدي الى زيادة السموؾ العدواني لد  اف-
التالميذ. حسب الجنس ممف تعرضوا ألساليب معاممة والدية سيئة و التي تتميز 

 .(0227) الدوماني  والدية حسنة  بالتسمط عف غيرىػػػػػـ مف الذيف تمقػػػػػوا أساليب معاممة
   دراسو ىارفي 

زيادة تناولت ىذه الدراسة العالقة بيف ممارسة أساليب التنشئة االجتماعية و نقص أو 
أنساؽ تختمؼ تبعا   7السموؾ العدواني لدى األبنػػػاء حيث قسـ أفراد العينة الى 

يمثؿ النسػػػػؽ األوؿ األفراد الذيف ينشؤوف في مناخ يتسـ   لتنشئتيـ االجتماعية
عمى التسمطية وعدـ التنسيؽ في اتخاذ القرارات و   أما النسؽ الثاني يعتمد  بالتسمطية

أما النسػػػؽ الرابع   ػؽ الثالث المعايشة في ظؿ الحماية المفرطة مف الوالديفيتناوؿ النسػػػػػػ
المحبة و التسامح و ىـ   فييا  توجد  في ظػػػروؼ متوازنة  بتنشئة اجتماعيػػػػػػػػة  يتسـ

  بالعنػػػػػؼ و العػػػػػػػدواف  وال يتسمػػػػػػوف  أكثر اعتمػػادا عمى أنفسيـ
بيف العنؼ و السموؾ العدواني و   في وجود عالقة ارتباطية   مثمت نتائج ىذه الدراسة

 ( 0285) ازياف  المعاممة التسمطية في األسرة
 الفصل الثالث
 مجتمع البحث

مجتمع البحث مف جميع اطفاؿ الرياض في مرحمة التمييدي في مدينة بعقوبة  يتالؼ
( طفؿ وطفمة 0652والبالغ عددىـ ) 0289/ 0288محافظة ديالى لمعاـ الدراسي 

 ( روضة حكومية .88موزعيف عمى )
 عينة البحث 
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( رياض حكومية تـ 6( طفؿ وطفمة موزعيف عمى )022تكونت عينة البحث مف )
يسمكوف الف العينو ىـ االطفاؿ المذيف  لتمثؿ عينة البحث  القصديو  لطريقة اختيارىا با

وجدوؿ (        السموؾ العدواني باي شكؿ مف االشكاؿ وحسب تصنيؼ المعممات 
 ( يبيف ذلؾ .8)

 .عينة البحث موزعة حسب متغير الجنس 
عدد   االناث عدد  اسـ الروضة  ت

  الذكور 
 المجموع 

 62 27 02 بيرز روضة اطفاؿ  8
 22  85 85 روضة الشجرة المباركة  0
 22 86 87  روضة االريج 2
  72 07 86 روضة القداح  7
   72 02 02 روضة السبطيف  6

 022 885 85  موعمج            
 

 مقياس التواصؿ االسري 
فيـو التواصؿ االسري ثـ قامت بعد االطالع عمى االدبيات السابقو حددت الباحثو م

ثـ قامت بعرضيا عمى الساده المختصيف في مجاؿ ببناء الفقرات التي تتفؽ والمفيوـ 
 %822الطفولو المبكره وكانت نسبو االتفاؽ 

 مقياس السموك العدواني 
 بعد مراجعة االدبيات والدراسات السابقة والتي تبحث في السموؾ العدواني عند االطفاؿ 

بتحديد مجاالت السموؾ العدواني عند االطفاؿ وىي العنؼ الجسدي  الباحثوقامت 
بصياغو الفقرات التي  والعنؼ المفظي والعنؼ العاطفي والعنؼ السموكي  ثـ قامت 
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دائما ،  و) تنطبؽ عمي تقيس السموؾ العدواني عند االطفاؿ وحددت ليا ثالثو بدائؿ 
( عمى التوالي 8.0.2 ( وتاخذ الدرجات ) مطمقا وتنطبؽ عمي احيانا ، ال تنطبؽ عمي

واف حصوؿ الطفؿ عمى درجة عالية في المقياس يدؿ عمى ارتفاع مستوى السموؾ 
 .ثـ قامت بعرضو عمى الساده المختصيف بالطفولو المبكره  العدواني لديو 

 قاييس صدق الم
بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء  يف وذلؾ اعتمدت الباحثة الصدؽ الظاىري لممقياس

ومدى مالئمتيا  يما  لمتاكد مف مدى صالحية فقرات  والمختصيف في مجاؿ الطفولة 
 .  %822وقد كانت نسبة اتفاؽ المحكميف  اوضعت مف اجمي التي  االىداؼ 

 الثبات 
حيث قامت بسحب  مقاييس اعتمدت الباحثة طريقة اعادة االختبار لمتاكد مف ثبات ال

عمى  قاييس تـ تطبيؽ الم ثـ  ( طفؿ وطفمة مف افراد العينة بالطريقة العشوائية25)
مرة ثانية ثـ تـ اعتماد  توزيع نفس المقاييس االطفاؿ وبعد مرور مدة اسبوعيف تـ 

 .   لمتحقؽ مف ثبات المقاييس  معامؿ ارتباط بيرسوف 
 التطبيؽ النيائي 
ليتـ توزيع مقياس التواصؿ  عمى جميع الرياض     قاييس بتوزيع المقامت الباحثة 

االسري عمى االطفاؿ والمذيف يسمكوف السموؾ العدواني والطمب منيـ اخذ المقياس الى 
البيت ليتـ االجابو عميو مف قبؿ اال ىؿ  اما مقياس السموؾ العدواني فقد قامت 

ة مدة شير كامؿ لتوزيع االستبانات ثـ وقد احتاجت الباحث  المعممات باالجابو عنو  
 جمعيا .

 الوسائل االحصائية المعتمدة 
واليجاد العالقة بيف التواصؿ  المقياس معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف ثبات  -

 االسري والسموؾ العدواني .
 . المقياس النسبة المئوية لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لفقرات  -
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الفرؽ بيف  داللو االختبار التائي لعينة واحدة الغرض منو التعرؼ عمى  -
 ف االوؿ والثاني .تفي الفرضي لممقياس المتوسط المتحقؽ والمتوسط الفرضي 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتيا 

 اليدف االول 
 التعرؼ عمى التواصؿ االسري لدى اطفاؿ الرياض   

( درجة 75.792( يتضح اف الوسط الحسابي ىو ) 0مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
وقد كاف الوسط الفرضي   ( درجة 87.82واف االنحرؼ المعياري ىو )

( لعينة واحدة الختبار داللة Ttest( درجة باستعماؿ االختبار)62لممقياس ىو )
ولكوف ( 26.78الفرؽ بيف المتوسطيف تبيف اف القيمة التائية المحسوبة ) 

( عند مستوى داللة 8.96 القيمة التائية المحسوبة اكبر مف الجدولية البالغة )
( فيذا يدؿ عمى اف النتيجة ذات قيمة احصائية مما يعني وجود اتصاؿ 2.25)

 اسري لدى افراد العينة .
 (0جدوؿ )

لعينة واحدة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 
 عمى مقياس التواصؿ االسري

نوع 
 العينة 

المتوسط  العدد 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 الجدولية  المحسوبة 

 26.78 87.82 75.792 022 اطفاؿ 
  

8.96 899 2.25  
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 اليدف الثاني 
  

 التعرؼ عمى السموؾ العدواني لدى طفؿ الروضة 
عمى وفؽ مقياس السموؾ ( اف المتوسط الحسابي الفراد العينة 2يوضح الجدوؿ )
( وقد كاف 85.50( درجة واف االنحراؼ المعياري ىو ) 62.862العدواني كاف ) 

( T-test ( درجة وباستعماؿ االختبار التائي ) 76المتوسط الفرضي لممقياس )
نة واحدة الختبار داللة الفرؽ بيف المتوسطيف تبيف اف القيمة التائية المحسوبة كانت لعي
( عند 8.96( وبما اف القيمة التائية المحسوبة اكبر مف الجدولية البالغة )57.87) 

( فاف الفرؽ بيف المتوسطيف ذو داللة احصائية وىذه النتيجة تدؿ 2.25مستوى داللة )
 .ني لدى افراد العينةلسموؾ العدواعمى وجود ا

 (2جدوؿ )
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لعينة واحدة 

 السموؾ العدواني عمى مقياس 
نوع 

 العينة 
المتوسط  العدد 

 الحسابي 
االنحراؼ 
 المعياري 

درجة  القيمة التائية 
 الحرية 

 مستوى الداللة 
 الجدولية  المحسوبة 

 57.87  85.50  62.862 022 اطفاؿ 
  

8.96 899 2.25  

 اليدف الثالث 
 .التعرؼ عمى العالقة بيف االتصاؿ االسري والسموؾ العدواني لدى طفؿ الروضة

( اف معامؿ االرتباط بيف االتصاؿ االسري 7جدوؿ )  بينت النتائج والتي ىي في    
( واف القيمة التائية المحسوبة ىي 2.787والسموؾ العدواني عند االطفاؿ ىو )

( وىذا 2.25) ( عند مستوى داللة 8.69( وىي اعمى مف القيمة الجدولية ) 85.76)
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عدواني عند يدؿ عمى وجود عالقة عكسية اي اف بزيادة االتصاؿ االسري يقؿ السموؾ ال
 ( يبيف ذلؾ 7االطفاؿ وجدوؿ )

القيمة التائية  معامؿ االرتباط  العدد 
 المحسوبة 

 مستوى الداللة  القيمة الجدولية 

022 2.787 85.76 8.69 2.25 
اف االسر التي تتمتع باتصاؿ اسري جيد يقؿ فييا  تبيف  مف خالؿ النتائج السابقة 

تواجو ظروؼ اقتصاديو صعبو او البيت  فاالسرة التي السموؾ العدواني عند االطفاؿ ، 
االسره التي او صغير وال يوجد مساحو خاصو لمطؼ او التي فييا  عدد  مف االطفاؿ 

قاسي في التربية وتفتقر الى الحوار واالىتماـ والحب فيما بيف افرادىا يكوف فييا االب  
مما يجعميـ فاشميف في تكويف  فانيا سوؼ تنتج افراد يتسموف بالعدوانية في سموكيـ ،

 عالقات ايجابية فيما بينيـ وغير قادريف عمى السيطرة عمى غضبيـ او انفعاليـ .
 : أىـ النتائج التي توصمت الييا الدراسة كاآلتي تفسير ويمكف 
أف السموؾ العدواني ىو نتاج البيئة التي ينشأ فييا الطفؿ واف األسرة تساىـ  -8

بيف اآلباء  العوز المادي والتباعد العاطفي في تشكيمو ،واف  عاليو بنسبة 
 . واالبناء يساىـ بدرجة كبيرة في تغذية ىذا السموؾ

أغمب األسر ال تتيح ألطفاليا الفرصة لمتنفيس عف أنفسيـ وذلؾ لغياب  -0
 . االىتماـ بيـ والمعب معيـ واشباع حاجياتيـ االجتماعية والنفسية

او تخمت عف األساليب االسالمية في تنشئتيا  لعديد مف األسر ابتعدتا -2
ألطفاليا والتأدب بأداب االسالـ في معاممتيـ كتقبيميـ ومالعبتيـ 
ومداعبتيـ والمزاح معيـ والتواضع ليـ والنفقة عمييـ واألخذ برأييـ فقد كاف 

 . صمى اهلل عميو وسمـ يفعؿ كؿ ىذا
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 التوصيات 
دور االسرة في بناء االجياؿ المستقبمية وذلؾ مف  بأىميةزيادة وعي االسر  -8

 . داخؿ الرياض  االمور ءلألولياخالؿ االجتماعات الدورية 
السموؾ العدواني دور اكبر في ب يتصفوف عمى اعطاء االطفاؿ المذيف  التأكيد -0

  مف ىذا السموؾ لدييـ . ؿلمتقمي االنشطة والفعاليات 
المزيد مف االجتماعات لذوي االطفاؿ حث ادارات الرياض عمى ضرورة اجراء  -2

 توضح مف خالليا اىميو اتباع انماط التربية السميمة مع االطفاؿ .
تقديـ الدورات التدريبيو لممعممات لمتعرؼ عمى اىميو االىتماـ بالحياه النفسيو  -7

 لالطفاؿ مف خالؿ تقديـ الحب والرعايو واالىتماـ بيـ وعدـ التفرقو بينيـ 
راكز لمتوجيو األسري بحيث يكوف ضمف أىدافيا تبصير ضرورة إنشاء م . -5

الوالديف بالطرؽ التربوية الصحيحة وتعريؼ الذيف يقسوف ويمجأوف منيـ  إلى 
ضنا بأف ىذا األسموب  -استعماؿ األساليب التسمطية في معاممتيـ  ألطفاليـ

خطر ىذا األسموب عمى تشكيؿ سموؾ أبنائيـ فضال  –ىو األمثؿ  لتربيتيـ 
عمى صحة  أطفاليـ  ويؤدي  كونو أسموب تربوي خاطئ سينعكس سمباعف 

بيـ إلى  عدـ التوافؽ النفسي واالجتماعي  وكذا إصابتيـ باالضطرابات 
 النفسية والسموكية

أجؿ توعية  الوالديف  العمؿ عمى عقد دورات تدريبية لممرشديف والمرشدات  مف -6
 بخطورة ظاىرة السموؾ العدواني لدى األطفاؿ

أوٕاذاعتيا في   برامج   ماده اعالنيو   التواصؿ األسري   ؿ ماده جع  -7
 وحصص تمفزيونية الكساب ىذه الميارة لألزواج ..

استحداث لجاف وطنية يديروىا  أخصائيوف  نفسانيوف واجتماعيوف وباحثيف في  -8
 . الجدد منيـ عمـ التربية لنشر الوعي في أوساط األسر خاصة األزواج
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 المقترحات 
اجراء دراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف التواصؿ االسري والسموؾ العدواني لدى  -8

 تالميذ المرحمة االبتدائية 
اجراء دراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف التواصؿ االسري والسموؾ العدواني لدى   -0

طمبة المرحمة المتوسطة كونيا مف اخطر المراحؿ العمرية النيا مرحمة المراىقة 
. 

 ارشاديو تعالج السموؾ العدواني عند االطفاؿ .بناء برامج  -2
المستقبمية  عمى البيئة األسرية بيدؼ  ضرورة تركيز الدراسات والبحوث العممية -7

معرفة جميع العوامؿ واألسباب  التي تكمف وراء تنامي السموؾ العدواني  عند 
 األطفاؿ

5-   
 المراجع

لمطباعة والنشر والتوزيع ، حناف عبد الحميد العناني: الصحة النفسية، دار الفكر  -8
  0222، 8األردف، ط

خالد عز الديف :السموؾ العدواني عند األطفاؿ، دار أسامة لمنشر والتوزيع،  -0
  0228.،8عماف،ط

، التواصؿ االسري وعالقتو بالسموؾ العدواني لدى طمبو المرحمو   ازياف ، جميمو  -2
 رسالو ماجستير غير منشوره ، الجزائر  0285 الثانويو ،

 ( 8972)عمي حسف : عالقة الوالديف بالطفؿ وتأثيرىا في جناح األحداث،،محمد  -7
 ط ،  8 مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ،

5-  . 
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الدوماني سعيد ، فرحاف . السموؾ العدواني وعالقتو ببعض المتغيرات لدى  -6
تالميذ الحمقة األولى  مف التعميـ األساسي  في مدارس محافظة  القنطرة 

 .   رسالة  ماجستير . كمية التربية  جامعة دمشؽ    (0227).
 

تنشئة الطفؿ وسبؿ الوالديف في معاممتو ومواجية  ( 0226زكريا احمد ) ، زكريا  -7
 8 مشكالتو، دار الفكر العربي، القاىرة، د.ط، 

Epstein, N. B. Bishop, D., Ryan, C., Miller, & Keitner, G., 
(1993). The McMaster Model View of Healthy Family 
Functioning. In Froma Walsh (Eds.), Normal Family Processes 

(pp. 138-160). The Guilford Press: New York/London. 
Gottman, J.M. (1994). Why marriages succeed or fail. New 

York: Simon & Schuster. 
Graham, E., & Crossan, C. (1996). Too much to do, too little 

time. Wall Street Journal, March 8, R1-R4. 
Markman, H. J. (1991). Prediction of marital distress: A 5-year 
follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 49, 

760-762. 
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 (8ممحؽ )
 أ. م.د. انوار عبد الوىاب / رياض اطفال / جامعة بغداد-1
 أ. م.د. مروج عادل / رياض اطفال / الجامعة المستنصرية -2
 / جامعة بغدادأ. م.د. رغد شكيب / رياض اطفال -3

 (2ممحق )
 الرياض  ألطفال التواصل االسري مقياس    

  ال   نعم   الفقره  ت
   الطفل يعيش مع االبوين  1
   الطفل لديو عدد من االخوه   2
   الطفل ىو الوحيد في االسره   3
   االسره تسكن في بيت ايجار   4
   االسره تسكن مع العائمو الكبيره   5
   االم عاممو   6
   االسره تمتمك سياره   7
   االب يعمل بعمل ثابت    8
   االب يعمل بوظيفتين في اليوم الواحد   9

   الطفل كثير الحركو في المنزل   11
   الطفل ىو االكبر بين اخوتو   11
   الطفل لديو غرفو خاصو بو   12
   الطفل صحتو جيده    13
   الطفل كثير البكاء   14
   االسره تخرج لمتنزه كل اسبوع   15
   البيت فيو حديقو يمعب بيا الطفل   16
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   االسره فييا مريض بمرض مزمن    17
   الطفل لديو ىوايو واالسره تشجعيا    18
   الطفل ينام مع االم واالب في الغرفو     19
   الطفل يحضر الى الدوام بصحبو احد االبوين   21
   الطفل لو العابو الخاصو  21
   الطفل يواجو صعوبو في التعامل مع اخوتو  22
 

 (3ممحق )
 مقياس السموك العدواني لدى طفل الرياض

تنطبق عميو  الفقره  ت
 دائما 

تنطبق عميو 
 احيانا 

ال تنطبق 
 عميو 

    يظرب باقي االطفال  1
    يكسر العاب الصف  2
    يشتم باقي االطفال  3
    ال يشارك االطفال في المعب  4
    ياكل طعام االطفال  5
    مالبسو مرتبو  6
    يسخر من االطفال  7
    كثير الحركو  8
    ينعزل عن االطفال  9

    كثير التغيب عن الدوام  11
    ال يطبق تعميمات المعممو  11
    ال يتحدث مع االطفال  12
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دائما يحضر الى الروضو وفيو كدمو  13
 من المنزل 

   

    ال ييتم لمواجبات اليوميو  14
    ال يبالي بتانيب المعممو  15
يذكر اشكال العنف التي يتعرض ليا  16

 في المنزل 
   

    يبكي دائما  17
    يقضم اظافره  18
    مريض دائما   19
    ال يدخل الصف  21
 


