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 :مدتخمص ال

 ،الالصفية األنذظةالعالقة بيؽ  ة إلي التعخؼ عميالحالي الجراسة تىجف
، والكذف عؽ وجؾد أو عجـ وجؾد تأثيخ عشج أفخاد الجراسةوالدمؾؾ العجواني لجي عيشة 

والدمؾؾ العجواني ُيعدي إلي التخرص الجراسي ) عمسي  ،الالصفية األنذظةيشة في الع
 األنذظةحزخ (، وكحلػ الكذف عؽ إمكانية تشبؤ  –أدبي ( ومحل اإلقامة ) ريف  –

الجراسة األساسية مؽ ، وتكؾنت عيشة الجراسةالالصفية بالدمؾؾ العجواني لجي عيشة 
مؽ  قشا والبحخ األحسخ، ؾية األزىخية بسحافغتي( طالب مؽ طالب السخحمة الثان 160)

ومقياس الدمؾؾ  ،الالصفية األنذظة، وتؼ تظبيق مقياس سشة(  16إلى  15)سؽ 
ـ السشيج العجواني،  ، وقج أسفخت الشتائج : عؽ وجؾد الجراسةفي  الؾصفيكسا تؼ استخجا

 األنذظةمجاالت متؾسظات درجات الظالب في عالقة ارتباطية دالة إحرائيًا بيؽ 
والدمؾؾ  ،الالصفية )ماعجا السجاؿ الخياضي والسجاؿ الكذفي( والجرجة الكمية ليا

عجـ حجوث تأثيخ لتفاعل محل اإلقامة )ريف/حزخ( (،  0.0. ) عشج مدتؾىالعجواني 
وعمي الدمؾؾ  ،الالصفية األنذظةونؾع التخرص )عمسي/ أدبي( عمي السذاركة في 

ا أمكؽ التؾصل إلي إمكانية التشبؤ بالدمؾؾ العجواني مؽ ، كسالجراسةالعجواني لجي عيشة 
الالصفية، وُيَعج السجاؿ العمسي أكثخ السجاالت التي يسكؽ استخجاميا  األنذظةخالؿ 

 في التشبؤ بالدمؾؾ العجواني، يميو السجاؿ الثقافي.

 الكممات المفتاحية:
 الدمهك العدواني. –الالصفية  األنذظة
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Extra- curricular activities and their relationship to aggressive 
behavior of  Al Azhar secondary stage students. 

Esmat Elabd Ali Abdelsayed 
 

Abstract: 
     The present study aimed at identifying the relationship between 
extra-curricular activities and aggressive behavior among a 
sample study. Disclousing  the presence or absence of effect of 
sample members depending on the specialization (Scientific / 
Literary) and place of residence ( rural / urban), and exploring the 

possibility of extra-curricular activities predict aggressive 
behavior among a sample study. The sample of this study 
consisted of ( 160 ) students from Al Azhar secondary stage 
students from Governorates of Qena and the Red Sea, in age from 
(15 to 16) years, where the Measure of extra-curricular activities 
and the scale of aggressive behavior were applied, It was also used 
descriptive approach in the study. 

The results of study revealed that:  
1) There is a significant statistically correlation between the 

average scores of students in the extra-curricular activities 
fields (except sports field and scout field) and its score, the 
aggressive behavior at level (0.01).  

2) There are no effect of the interaction of the place of residence 
(urban / rural), the specialization (Scientific / Literary) to 
participate in extra-curricular activities and the aggressive 
behavior among a sample study. 

3) The study concluded that the aggressive behavior could be 

predicted through the extra-curricular activities fields , and the 
scientific field followed by the cultural field are the most 
suitable fields that can be used in forecasting the aggressive 
behavior. 

Key Words: Extra-curricular Activities -  Aggressive Behavior 
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 مفههم الدمهك العدواني: -1
 تعريف الدمهك العدواني في قهاميس المغة: -أ     

عػجوانًا بالزػؼ والكدػخ و)ُعػجَوى( بالزػؼ عمسػػُو َوَرَد العػجواف بسعشػى )عػجا عميػو(       
َكتَعػجي واعتػجى وأعػجي وىػؾ معػجود ومعػجيد عميػو والَعػْجَوى الفدػاد )مجػج الػجيؽ الفيػػخوز 

 (.360، 1968آبادي، 
 تعريف الدمهك العدواني من وجهة النغر النفدية: –ب

يؼ لؼ يتفقؾا عجواف، فإن  بالخغؼ مؽ اتفاؽ العمساء عمى اآلثار الدمبية الستختبة عمى ال      
ثػار حؾليػػا عمػى تعخيػػف مؾحػج لػػو، فتعخيػف العػػجواف ال يػداؿ مػػؽ السؾضػؾعات التػػي يُ 

 الججؿ في مجاؿ عمؼ الشفذ.
 إلػي أف   Miller" & "Denver" (1981)"ميممر" ودينفر"ولقج أشار كل مؽ:       

حجيجىا وىي: ىشاؾ خسدة محكات أساسية يتؼ مؽ خالليا تعخيف الدمؾؾ العجواني وت
نسط الدمؾؾ، شجة الدمؾؾ، خرائص السعتجي، نؾايا السعتجي، درجة األلؼ أو التمف 

 (.116، 2000)جساؿ القاسؼ، ماججة عبيج، عساد الدغبي،  الحاصل
 عدواني أسباب الدمهك ال –2

 الباحثيؽ بعض أجسميا وقج العجواني الدمؾؾ إلي تؤدي أف يسكؽ أسباب عجة ىشاؾ      
ج تكػػؾف عؾامػػل داخميػػػة تتعمػػق بالذػػخص العػػػجواني ولعزػػيا األخػػخ يتعمػػػق أنيػػا قػػػ فػػي

  ويتزح ذلػ فيسا يمي: بالعؾامل الخارجية،
 العهامل الداخمية: –أوالا 

 الهراثة: -أ  
تعج الؾراثة أحج أىؼ العؾامل السدببة لمعجواف، ويؤكج ذلػ الجراسات التي أجخيت      

فاؽ عمي الدمؾؾ العجواني بيؽ التؾائؼ الستساثمة أكثخ االت ت أف  جَ جَ عمي التؾائؼ، والتي وَ 
 (.    58، 1999)وفيق صفؾت مختار،   مؽ التؾائؼ غيخ الستساثمة
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 اضظراب وعيفة الدماغ: -ب 
%( مؽ معتادي العجواف الجانحيؽ، 65حيث وجج شحوذ في تخظيط الجماغ لجي )     

األسػػػؾياء وتخظػػيط الػػػجماغ ىشػػػاؾ تذػػابو فػػػي تخظػػيط الػػػجماغ ل طفػػاؿ  كسػػا لػػؾحع أف  
ىؤالء العجوانييؽ الجانحيؽ لجييؼ نقص في نسػؾ  لمعجوانييؽ البالغيؽ، مسا يذيخ إلي أف  

الجيػػػاز العرػػػبي مسػػػا يجعػػػل نذػػػاب الػػػجماغ فيػػػو يذػػػبو األطفػػػاؿ فػػػي تخظػػػيط الػػػجماغ 
 بعض أمػخا  الػجماغ قػج ترػاب بدػمؾؾ عػجواني، وأف   الكيخلائي، ومؽ السعخوؼ أف  

 ألمػػخا  التػػي ترػػيب الجيػػػاز العرػػبي قػػج تبػػخز نفدػػيا كدػػمؾؾ عػػػجوانيعػػجدًا مػػؽ ا
 (.1993،18)محسؾد حسؾدة عبج الخحسؽ، 

 العهامل الخارجية: –ثانياا 
تؾجج مجسؾعة مؽ العؾامل الخارجية التي تديؼ وتتجخل في نذؾء وتكؾيؽ الدمؾؾ      

يخ قؾي ولالغ عمي نسؾ البيئة والغخوؼ االجتساعية واألسخية ليا تأث ف  عجواني، حيث إال
الفخد، وكمسا كانت التشذئة االجتساعية والعؾامل السحيظة بو سميسة ومالئسة الحتياجات 
الفخد كانت شخريتو سؾية، ومؽ بيؽ ىحه العؾامل التي تؤدي إلي اضظخابات سمؾكية 

 :أو عجوانية اآلتي
 األسرة: -أ

سع السرغخ فكل ما يحجث األسخة ىي الخمية األساسية لمسجتسع، أو ىي السجت     
داخل األسخة يشتقل إلي السجتسع، فاألسخة ىي نؾاة السجتسع وىي حمقة الؾصل بيؽ الفخد 
والبيئة االجتساعية السحيظة، والسجرسة األولي التي يتعمؼ فييا الظفل سمؾكياتو، وكيف 

سػع يتكيف مع متظمبات الحياة األسخية والسجتسع، وىي الجدخ الحي يشقل ثقافة السجت
" إلي أف  األسخة ىي الجساعة األولية التي تتسيد Cooly"كهلي إلي الظفل، وقج أشار 

الجساعػة األوليػة التػي ليػا أسػبقية  بعالقات مباشخة وعسيقة ووثيقة بػيؽ أفخادىػا كسػا أف  
التأثيخ عمي الظفل، والظفل السزظخب ىؾ ضحية األسخة السزظخلة وليذ العكذ، 

الفخد عسؾمًا والظفل خرؾصًا ىؾ  الضظخاب وعادة ما يكؾف واألسخة ىي األسبق في ا
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خ مػػؽ خاللػو عػػؽ اضػػظخابيا )طػارؽ زيػػج الؾريكػػات، ِبػػعَ ضػعف حمقػػات األسػػخة التػي تُ أ
2010 ،12.) 

 المدرسة: -ب
ُتَعج ىي الفزاء الثاني لمظفل، وىي عبارة عؽ امتجاد لدمظة األسخة التي يشذأ فييا      

انية أكثخ شجة عمي حياة الظفل لسا فييا مؽ قؾانيؽ وأنغسة الظفل، ولكؽ ىحه الدمظة الث
وضؾابط تفخ  عميو وال مجاؿ لمتداىل، أو تعجي ىحه الزؾابط أو الحجود فيي تزع 
حجود لحخيتو التي كاف يسارسيا داخل األسػخة. وىػحه الزػؾابط والحػجود والقيػؾد تجعػل 

إلػي األسػخة ليجػج مشيػا نافػحة  الظفل مرجومًا بحياة لؼ يألفيا مػؽ قبػل، لػحلػ فإنػو يمجػأ
حيشسػػػػا يتدػػػػمل مشيػػػػا إلػػػػي االنحخافػػػػػات الدػػػػمؾكية ومختمػػػػف االضػػػػظخابات والتػػػػي مشيػػػػػا 

ىػػحه الدػػمؾكيات ترػػػبح متشفدػػًا إلفػػخاغ مكبؾتاتػػػو،  الدػػمؾكيات العجوانيػػة، ولالتػػالي فػػػإف  
 (.139والُسَذّكمة أساسا مؽ القؾانيؽ الرارمة داخل السجرسة )دمحم أيؾب شحيسي، د.ت،

 ومؽ اسباب الدمؾؾ العجواني داخل السجرسة:
 المدرسة كبناية: -
نقص األثاث في األقداـ، كالظاوالت والكخاسي وضيق الفرؾؿ وحذجىا بأكبخ عجد  -

مسكػؽ مػػؽ الظػػالب يدػػيل مػػؽ الدػػمؾؾ العػػجواني ويجعػػل مػػؽ الرػػعب مخا بػػة سػػمؾؾ 
 الظالب.

لظػػػالب فيسػػػا بيػػػشيؼ ولػػػيؽ حجػػػؼ السجرسػػػة حيػػػث كمسػػػا كػػػاف كبيػػػخًا كمسػػػا قػػػل ارتبػػػاب ا -
السجرسػيؽ واإلدارة. فالسجرسػة صػػغيخة الحجػؼ تتسيػػد بعالقػات اجتساعيػػة بػيؽ الظػػالب، 
فيكػؾف الظالػب جػػدءًا مػؽ جساعػات اجتساعيػػة متعػجدة داخػل السجرسػػة ولجيػو صػػجاقات 

، 286، 2007عجيػجة تدػاعج فػي االرتبػاب القػػؾي بالسجرسػة )طػو عبػج العغػيؼ حدػػيؽ، 
290.) 

 المقررات الدراسية:المناهج و  –
السشاىج األكاديسية وطخؽ تعميسيا وتجريديا ال يتشاسب مع مدتؾى وقجرات الظالب  -

وميؾليؼ، وال تخاعي الفخوؽ الفخدية بيؽ الظالب فيعانؾف اإلحباب والسمل مؽ السجرسػة 
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ألنيا ال تالئؼ حاجاتيؼ واىتساماتيؼ وتثيخ في نفؾسػيؼ العجػد والكخاةيػة لمسجرسػة )طػو 
 (.280، 2007العغيؼ حديؽ،  عبج
 بعض النغريات المفدرة لمدمهك العدواني -3

 ": Cognitive theory"  النغرية المعرفية
في دراستيؼ لمعجواف عمي الكيفية التي يجرؾ بيا  ةحيث يخكد أصحاب ىحه الشغخي     

سمؾؾ الفخد، والتي يفكخ بيا السحخ  عمي العجواف، وكحلػ عمي الكيفية التي يفدخ بيا 
 الذخص اآلخخ، والكيفية التي يفدخ بيا السؾقف ككل.

فالدمؾؾ العجواني قج يتؾقف فيسو عمي ما إذا كاف تفديخ السؾقف وسمؾؾ الذخص      
اآلخخ عمي أنو عجواف مقرؾد مؾجو تجاىشا أـ أنو مجخد خظأ غيخ مقرؾد؟ فالعجواف 

تعجيل. ونغخًا لكؾنو يشذػأ نتيجػة ليذ أمخًا حتسيًا، ف نو سمؾؾ ما يداؿ يقبل التغييخ وال
الفخد لجيو القجرة عمي أف يقمل مؽ مدتؾي  لغخوؼ اجتساعية تجفع إلي زيادتو، لحلػ فإف  

 (.17، 1999عجوانيتو وكحلػ يزبط أشكاؿ سمؾكو العجواني)صالح قاسؼ حديؽ، 
الؾججانية الفخ  الخئيدي لمشغخية السعخفية الدمؾكية ىؾ أف  استجاباتشا الدمؾكية و و      

تتػأثخ كثيػخًا بسعارفشػا )أفكارنػػا(، التػي تحػجد الكيفيػة التػػي ندػتقبل بيػا األشػياء ونػػجركيا. 
بسعشي، نحؽ نذعخ بالقمق، أو الغزب، أو الحدف فقط عشجما يكؾف لػجيشا مبػخر لػحلػ 
بسعشي آخخ، ليذ السؾقف في حج ذاتو، ولكؽ مجركاتشا، وتؾقعاتشا، وتفديخاتشا، وىؾ ما 

تقيػػيؼ السعخفػػي( لمسؾقػػف ىػػػي السدػػئؾلة عػػؽ وجػػجانياتشا )ىؾفسػػاف إس جػػػي، ندػػسيو )ال
2012 ،17.) 

  " The theory of frustration - aggressionالعدوان "  -نغرية اإلحباط
  Dollard & Miller"" لدوالرد وميمر

دوالرد وىحه الشغخية أحج فخعي الشغخية الدمؾكية، ومؽ أشيخ عمساء ىحه الشغخية "      
Dollard" ميمـر" ،Miller" دوب" ،Doob" مـهرر" ،Morer" ســيرز" ،Sears"  

الحيؽ أجسعؾا عمي أف  الدمؾؾ العجواني يغيخ نتيجة لإلحباب )ناجي عبج العغيؼ مخشج، 
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(.، واإلحباب عبارة عؽ استثارة انفعالية يسكؽ أف تدػتجعي مػؽ الفػخد عػجة 27، 2006
عمػػي نػؾع االسػتجابات التػػي تعمسيػا الفػخد فػػي  اسػتجابات، مػؽ بيشيػػا العػجواف، واعتسػاداً 

تعاممو مع مؾاقف مؽ القدخ، والزغط السذابية لمؾضع الخاىؽ، وىحه االستجابات يسكؽ 
أف تكػؾف طمػػب السدػاعجة مػػؽ اآلخػخيؽ، أو االندػػحاب مػؽ السؾقػػف، أو محاولػة حػػل 

اـ السذػػػػكمة وتخظييػػػػػا، أو المجػػػػؾء إلػػػػػي الكحػػػػؾؿ والسخػػػػػجرات أو العػػػػجواف، أو اسػػػػػتخج
ميكانيدمات الجفاع األساسية، وىكحا فإف ىحه ىي أكثخ االستجابات التي يحتسل عيؾرىا 
 أكثػخ مػؽ غيخىػا، فػإذا قػاد العػجواف فػي الساضػي ىػحا الفػخد لمػتخمص مػؽ اإلحبػاب فػػإف  

احتساؿ لجؾئو إلي العجواف في السدتقبل سؾؼ يػدداد، والذػيء نفدػو صػحيح بالشدػبة 
 (.211، 2002قظامي، عبج الخحسؽ عجس،  سؾدمح ألي استجابة أخخي )يؾسف

كسا "أف  الفخد عشجما يؾاجو إحباطًا يقف حائالً أماـ إشباع حاجاتو، فإف  ذلػ يؤدي      
إلي التؾتخ، وقج يشجؼ عؽ ازدياد التؾتخ باختالؼ األشخاص والغخوؼ السحبظة فيتخح 

، جيج فيتخاجع متشحياً الذ الفخد أسمؾب االعتجاء والتشحي، وقج يراب الذخص بالخؾؼ
 (.   19حمسي السميجي، د.ت، دمحم ويفذل في التكيف ويعجد عؽ مؾاجية ىحا اإلحباب" )

 ": :Social learning theoryنغرية التعمم االجتماعي " 
حيث تعج ىحه الشغخية ىي الفخع الثاني مؽ الشغخية الدمؾكية ويخي أصحاب ىحه      

أف  الدمؾؾ متعمؼ وأف  األفخاد  "Albert Bandura األبرت باندور الشغخية مؽ خالؿ "
يشتيجؾف سمؾؾ العجواف ألنيؼ تعمسؾا ىحه الدمؾكيات في مخحمػة مػا، وأف  الظفػل يػتعمؼ 
سمؾكًا ججيجًا بسجخد مخاقبتو لظفل أو شػخص أخػخ يسػارس مثػل ىػحا الدػمؾؾ، أو مػؽ 

السحيظػيؽ بػو سػؾاء كػاف  خالؿ تقميجه لدمؾكيات اآلخخيؽ، ويتعمؼ اإلنداف العجواف مؽ
في األسخة أو في السجرسة أو في الحياة اليؾمية أو في وسائل اإلعالـ )دمحم مستاز عبج 

 (.46، 2013القادر، 
 أشكال الدمهك العدواني: -4



                              الدمهك العدواني لدي طالب المرحمة الثانهية االزهرية
 عرمت العبد عمىأ/         د/ أسامة أحمد عظا      مة سيد خظاب      كري أ. د/

 

 

 2017  الثالثون                                                                                                       ينايرالعدد                   

              - 585 - 

العجواف إلي نؾعيؽ ىسا: الدؾي البشاء، والسخضي اليجاـ،  "Freudفرويد" قدؼ "      
 حسيج، وعجواف مخضي. إلي: عجواف "Frommفروم"وقدسو " 

 ولمعجواف أنؾاع أخخي مشيا:
 كعجواف الظفل عشجما يأتي لو أخ صغيخ. العدوان المخبهء: -
 ويشتج مؽ تجخل الؾالجيؽ وحخماف الظفل مؽ تقخيخ ذاتو. ل:ه  ح  العدوان الم   -
ويشذأ مؽ الرخاع بيؽ السذاعخ العجوانية عشج الظفل وليؽ  العدوان التخيمي: -

 . السعاييخ الزابظة
 : حيث يعتسج عمي مبخرات عقمية في مؾقف محجد.العدوان العقالني -
: وىؾ يشظؾي عمي القميل مؽ السبخرات العقمية، ويغمب العدوان غير العقالني -

فيػو مؾقػف انػجفاعي عػاطفي داخمػي يػجفع الفػخد باتجػاه العػجواف مػؽ غيػخ أف 
، 2010لجيؽ، يكؾف تقجيخه لو ولكامل عخوفو تقجيخًا واعيًا واضحا )خالج عد ا

23-24.) 
 مغاهر وخرائص الدمهك العدواني في المدارس: -5

 إحجاث فؾضي في الرف عؽ طخيق الزحػ والكالـ والمعب وعجـ االنتباه. -    
 العشاد والتحجي. -االحتكاؾ بالسعمسيؽ وعجـ احتخاميؼ.  -التيخيج في الرف -    
 وج مؽ قاعة الرف.التجافع الحاد والقؾي بيؽ الظالب أثشاء الخخ  -    
اإليسػػاءات والحخكػػات التػػي يقػػؾـ بيػػا الظػػالب والتػػي تػػبظؽ فػػي داخميػػا سػػػمؾكًا  -    

 عجوانيًا.
 تخخيب أثاث السجرسة ومقاعجىا والججراف والسخافق. -    
 إشيار الدالح األبيض أو التيجيج باستعسالو أو حتى استعسالو. -    
 اخل السجرسة أو خارجيا.استخجاـ السفخقعات الشارية سؾاء د -    
 اإلىساؿ الستعسج لشرائح وتعميسات وألنغسة وقؾانيؽ السجرسة. -    
 عجـ االنتغاـ في السجرسة ومقاطعة السعمؼ أثشاء الذخح. -    
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 استعساؿ األلفاظ البحيئة وإحجاث أصؾات مدعجة في الرف. -    
 االعتجاء عمي الدمالء.       -    
 تفع.التحجث برؾت مخ  –    
 (.    26، 2010الخخوج الستكخر مؽ الرف دوف استئحاف )خالج عد الجيؽ،  -    

 اآلثار الدمبية لمدمهك العدواني عمى الظالب: -6
 ( كاألتي:115-113، 2014) بظرس حافظ بظرسوقج وضحيا      

 في المجال الدمهكي: –أ    
كل انزباطية، عجـ القجرة عجـ السباالة، عربية زائجة، مخاوؼ غيخ مبخرة، مذا       

عمى التخكيد، تذتت االنتباه، الدخقات، الكحب، القياـ بدمؾكيات ضارة، تحظيؼ األثاث 
والسستمكات في السجرسة، عشف كالمي مبالغ فيو، إشعاؿ الشيخاف واستخجاـ السفخقعات 

 الشارية، التشكيل بالحيؾانات.
 في المجال التعميمي: – ب    

السجرسػية، التدػخب مػؽ  األنذػظةالجراسي، عجـ السذاركة في  تجني التحريل       
 السجرسة، التأخخ عؽ الظابؾر الرباحي، الغياب الستكخر عؽ السجرسة.

 في المجال االجتماعي: –ج    
ـ السذاركة في         االجتساعية، التعظيل عمى سيخ  األنذظةالعدلة االجتساعية، عج

 األنذظة.
آلثار الدػمبية لمدػمؾؾ العػجواني ال تتػخؾ جانػب مػؽ جؾانػب يتزح مسا سبق أف  ا     

حياة الظالب إال وتريبو بالخمل والزخر؛ مسا يشعكذ عميو وعمي عالقتو بالسحيظيؽ 
بو سؾاء فػي أسػختو أو فػي مجرسػتو، وىػحا يذػيخ إلػي مػجي خظػؾرة ىػحه الغػاىخة عمػي 

 السجتسع ككل. 
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 كيفية الهقاية من الدمهك العدواني: -7
 مؾقاية مؽ الدمؾؾ العجواني يسكؽ لمسخشج أو الُسَخلي إتباع ما يمي:ل     

شخح وتؾضيح تعميسات الشغاـ السجرسي لمظمبة، وتؾضيح الدمؾؾ السدسؾح  -
بو والدمؾؾ غيخ السدسؾح بو وما يتختب عمي الدمؾؾ غيخ السدسؾح بو مؽ 

 إجخاءات وعقؾلات.
سختمفػػػة واالىتسػػػاـ التخكيػػد عمػػػي خرػػػائص الشسػػػؾ فػػػي السخاحػػػل الجراسػػػية ال -

 بخعايتيا ومتابعتيا.
التعاوف مع أولياء األمؾر لسشع حجوث الدمؾؾ العجواني عؽ طخيق التؾاصل  -

 الجائؼ.
تجشب السسارسات الخاطئة في تخلية األطفاؿ كالحساية الدائجة والتجليل السفخب  -

 أو الشبح.
راسيًا عجـ المجؾء إلي عقاب الظمبة الستأخخيؽ في الحزؾر أو الستأخخيؽ د -

بحخمػانيؼ مػػؽ فػخص الػػتعمؼ، بػػل المجػؾء إلػػي عقػػج اجتساعػات معيػػؼ لسعخفػػة 
 أسباب السذكمة وإيجاد حل ليا.

طػػػػخح مؾاضػػػػيع إرشػػػػادية جساعيػػػػة تتعمػػػػق بأىسيػػػػة الرػػػػجاقة والتعػػػػاوف وعػػػػجـ  -
 اإلضخار باآلخخيؽ.

تقميل الشساذج العجوانية، فالسعمؼ الحي يدعي إلي معالجة تمسيحه مؽ مذػكمة  -
 عميو أف يكؾف ودودًا متدامحًا ال يمجأ إلي العقاب أو الذجة.العجواف 

 تؾضيح شعؾر وإحداس الذخص الحي وقع عميو العجواف لمذخص السعتجي. -
شغل وقت فخاغ الظمبة السيسا العجوانييؽ مشيؼ بسا يتفق مع ميؾليؼ وقجراتيؼ  -

الحخيػخي وسػػسيخ  عسػػخ السحببػة إلػػي نفؾسػيؼ )رافػجة األنذػػظةوتقػجيؼ بعػض 
 (.244، 2011مامي، اال

 :المراجع
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، 2. بطخؽ تجريذ الظمبة السزظخليؽ سمؾكياً وانفعالياً (. 2014بظخس حافع بظخس )
 عساف: دار السديخة لمشذخ.

. عساف: دار االضظخابات الدمؾكية(. 2000جساؿ القاسؼ وماججة عبيج وعساد الدغبي )
 صفاء.

 . َعس اف: دار أسامة لمشذخ.ؿالدمؾؾ العجواني عشج األطفا(. 2010خالج عد الجيؽ )
اإلرشػػػػػاد التخلػػػػؾي والشفدػػػػػي فػػػػػي (. 2011رافػػػػجة عسػػػػػخ الحخيػػػػخي، وسػػػػػسيخ اإلمػػػػامي )

 . َعس اف: دار السديخة.السؤسدات التعميسية
 . صشعاء: مكتبة الجيل الججيج.عمؼ الشفذ السعخفي(. 1999صالح قاسؼ حديؽ )
بط الغزب وتشسية االىتساـ (. أثخ بخنامج إرشادي في ض2010طارؽ زيج الؾريكات )

، كميػػة رسػالة دكتػؾراه االجتسػاعي وخفػض االكتئػاب لػجي األحػجاث الجػانحيؽ. 
 العمؾـ التخلؾية، الجامعة األردنية، عساف.

. اإلسػكشجرية: سيكؾلؾجية العشف العائمي والسجرسػي(. 2007طو عبج العغيؼ حديؽ )
 دار الجامعة الججيجة.

.َعس ػػػػاف: دار معالجتيػػػا طفػػػػل الخوضػػػة وأسػػػػاليبمذػػػكالت (.2007كخيسػػػاف دمحم بػػػػجيخ)
 السديخة.

 . السجمج الخابع،القاىخة: دار الفكخ.القامؾس السحيط(. 1968مجج الجيؽ الفيخوز آبادي )
 . بيخوت: دار الفكخ المبشاني.مذاكل أطفالشا كيف نفيسيادمحم أيؾب شحيسي )د.ت(. 

 وت: دار الشيزة العخلية..  بيخ عمؼ الشفذ السعاصخدمحم حمسي السميجي )د.ت(. 
 . القاىخة: الجار السرخية لمعمؾـ.العشف لجي األطفاؿ(. 2013دمحم مستاز عبج القادر )

، مجمة عمؼ الشفذ(. دراسة تحميمية عؽ العجواف. 1993محسؾد حسؾدة عبج الخحسؽ )
(27 ،)15-20. 

ؽ وذوي تعػجيل الدػػمؾؾ العػجواني ل طفػاؿ العػػاديي(. 2006نػاجي عبػج العغػػيؼ مخشػج )
 . القاىخة: مكتبة زىخاء الذخؽ.دليل اآلباء واألميات االحتياجات الخاصة
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العػػػػالج السعخفػػػي الدػػػمؾكي السعاصػػػػخ الحمػػػؾؿ الشفدػػػػية (. 2012ىؾفسػػػاف إس جػػػي )
)مخاد عمي عيدػي، متػخجؼ(. القػاىخة: دار الفجػخ لسذكالت الرحة العقمية 

 لمشذخ والتؾزيع.
. طفاؿ الدمؾكية األسباب وطػخؽ العػالجمذكالت األ(. 1999وفيق صفؾت مختار )

 القاىخة: دار العمؼ والثقافة.
. َعس ػػاف: دار عمػػؼ الػشفذ العػػاـ(.2002يؾسػف محسػػؾد قظػامي، وعبػػج الػػخحسؽ عػجس)

 الفكخ.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


