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  .بيكغها اإلاجلت حعنى التي اإلاىيىعاث مًى اإلالضم البدث ًىىن  ؤن •
خدمل ، هفؿه الىكذ في ماجمغ ؤو ، مجلت ألي لليكغ كضم ؤو وكغ كض البدث ًىىن  ؤال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ معغويت ؤو ميكىعة مؿاهمخه بإن اهدكاف خاٌ في اإلاؿاولُت

 : على البدث مً ألاولى الهفدت جدخىي  ؤن •

  .البدث عىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .بلحها ًيخمي التي والجامعت العلم

ض -   .للباخث ؤلالىترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبذجم  ولمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بعض اإلافخاخُت اليلماث -

ت الفغوؿُت العغبُت،: الخالُت اللؼاث بةخضي اإلالضمت البدىر جىىن  ؤن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال ؤن • ٌ  واإلاغاحع والغؾىماث ألاقياٌ طلً في بما نفدت (20) على البدث نفداث عضص ًٍؼ  والجضاو

  .واإلاالخم

  ؤن •
َد
  ًىىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللؼٍى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالئ

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم ؤن •   :آلاحي الىدى على وؤحجامِم

 مع الخِ هفـ الهامل وفي ، اإلاتن في (16) الخِ وحجم (Traditional Arabic) الخِ هىع: العغبُت اللؼت -

  .(12) حجم

 مع الخِ هفـ الهامل وفي اإلاتن، في (14) الخِ وحجم ( Times New Roman ) الخِ هىع: ألاحىبُت اللؼت -

  .(10) حجم

ً جىخب -  جطخُم مع لىً الغئِس ي الىو مثل مثلها هلُت16  بذجم للفلغاث والفغعُت الغئِؿُت العىاٍو

  .الخِ

  .نفدت ول نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هظامي بكيل الخىاش ي جىخب ؤن •

فا البدث ناخب ًغفم ؤن •   .والثلافي العلمي ووكاَه بىفؿه مسخهغا حعٍغ

ض عبر إلاكاعهخه الباخث بعؾاٌ عىض •   . بظلً بقعاع عؾالت مباقغة ؾِؿخلبل الالىترووي، البًر
للى مسخهت لجىت كبل مً والخدىُم كغاءةلل للمجلت اإلالضمت ألابدار ول جسًع • ٌ  البدث ٍو  الجهائي اللبى

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخعضًالث الباخث ًجغي  ؤن بعض

   . بلحها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 على عىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاهماث بهُؼت الىتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار  اإلاجلت ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلاىهجُت، اإلاىيٖى
  :الخالُت اليكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت
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 الفهغؽ

 

  الهفدت

9  الافخخاخُت 

11   
ُث
ة غَد ؾْس

ُث
اوّي  ؤ

َد
ػ غْس

َد
ا الف هَد عِم

وْس يِم  وصُث
َد
تِم  ف

ؾَد ضَد
ْس
ى الهَد عِم

ىَّ
َد
ُ

َد
تِم  ج اٍع مَد عْس ي اإلاِم غَد  فِم هْس ت مِم َُد

مِم
َد
ؾال  مدمىص.ص، [م905-641/هـ292 -21] ؤلاِم

. مهغ اللاهغة، ألاػهغ، حامعت/زلف علي الؿُض مدمض

27  ىن  مكاهضة ؾاعاث عضص وجسفٌُ اللهت عواًت على كائم صيبعقا بغهامج فعالُت  حعضًل في الخلفٍؼ

 ؾُضي حامعت/ؤؾماء خلُلم بً .ص  -ؾعُضة حامعت/مهُفى لىدل .ص للُفل، العضواوي الؿلىن

. بلعباؽ،الجؼائغ

49  ت ألاؾغة في اإلاؿً مياهت  هكام .ؤ -ؾىؾُىلىحُت كغاءة  -الغاهىت الاحخماعُت الخؼحراث ظل في الخًٍغ

ج، بغج ؤلابغاهُمي، البكحر مدمض حامعت/ؾبع ٍغ .  الجؼائغ بىعٍغ

63   ت الخىعُت في اإلادلُت ؤلاطاعت صوع . الجؼائغ ،2ؾُُف صباػحن إلاحن مدمض حامعت/خضاصي ولُضة.ؤ اإلاغوٍع

77  ٌم عبض.ؤ وجإزحرها الؼغبي بالؿىصان اإلاؼُلي لإلمام ؤلانالخُت ألاعما ت الكهُض حامعت/فاًؼي  الىٍغ  خمَّ

. الجؼائغ الىاصي، ،لخًغ

91  العالي الخعلُم ؤؾخاط/بىعهب امباعن.ص اإلاؼغبُت، باإلاضعؾت اإلاغحعُاث ونغاع اللُم مىظىمت جدىالث 

. اإلاؼغب اللىُُغة، والخىىًٍ، التربُت إلاهً الجهىي  اإلاغهؼ مؿاعض

103  والعلىم صابآلا باخث،ولُت ؤؾخاط ؤبغػاق، وجهيُفالبكحر جلضًم: زلضون  ابً ملضمت في الهىفُت اإلاهاصع 

. اإلاؼغب الاوؿاهُت،جُىان

115  ت الؿبعت ألاعوان  صًبىن  الباخث Phebe Cramer هغامحر فُبي خؿب الضفاعُت اإلاُياهحزماث لىظٍغ

. الجؼائغ وهغان، حامعت/مدمض

129  الجؼائغ2 كؿىُُىت حامعت/صخمان بً خفُظت.ؤ جىوس ي ومهلر عّخالت مىظىع  في اللاصع عبض ألامحر، .

139  اإلالاماث في بزىىػغافُت كغاءة-اإلاُالصي عكغ الخاؾع اللغن  مً الثاوي الىهف زالٌ ائغي الجؼ اإلاجخمع 

. بىعلي،الكلف،الجؼائغ بً خؿِبت حامعت/ٍػىف مدمض ص.ؤ -العلىاهُت
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فعالُت بغهامج بعقاصي كائم على عواًت اللهت وجسفٌُ عضص ؾاعاث 

ىن في حعضًل الؿلىن العضواوي للُفل  مكاهضة الخلفٍؼ
حامعت ؾُضي بلعباؽ،الجؼائغ /ؾماءؤ بً خلُلم .ص         حامعت ؾعُضة،الجؼائغ       /لىدل مهُفى .ص

 

 

 

 : ملخو

ت بلى الخالي البدث يهضف    مكاَضة ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ٞٗالُت مضي مٗٞغ
ىن  خحن مً الُٗىت ،ج٩ىهذ للُٟل الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ بُت مجمٖى ت ٧ل وج٩ىهذ ويابُت ،ججٍغ  مً مجمٖى

م جغاوخذ ؤَٟا٫ (08) . (ؾىىاث 8-6) بحن ما ؤٖماَع

م ٖبض الٗماًغة بٖضاص مً لؤلَٟا٫ الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ الضعاؾت صمذاؾخش  الظي  ؤلاعقاصي والبرهامج (1997) ال٨ٍغ

:  بلى الىخاثج وجىنلذ الباخثحن بٖضاص مً بعقاصًت حلؿت (16) مً ًخ٩ىن  الٗضواون الؿلى٥ وحٗضًل للخ٣لُل نمم

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض - بُت اإلاجمٖى  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  الخُب٤ُ لهالر الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

 .البٗضي

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال -  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى

ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث جىؾُاثوم  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض - بُت اإلاجمٖى ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ  اإلاجمٖى

ت لرلها الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت بُت اإلاجمٖى  .الخجٍغ

ظا ت ؤٞغاص لضي الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  مً الخ٣لُل في البرهامج هجاح ٖلى ًض٫ َو بُت اإلاجمٖى    .الخجٍغ

 

: ملضمت

ت آزاع مً ٖجها ًترجب وما اإلاغخلت َظٍ ألَمُت وهٓغا الٟغص همى مغاخل ؤَم مً الُٟىلت مغخلت حٗخبر  اإلاٗالم جدضص جغبٍى
اث مً نٝب وؿاهُتؤلا  للصخهُت ألاؾاؾُت  مغخلت ٟٞن للُٟل الؿلُم والىمى الخ٠ُ٨ ًد٤٣ ما ب٩ل الاَخمام البدث ؤولٍى
٩ىن  مىاَبه وجخٟخذ الُٟل ٢ضعاث جىمى الُٟىلت  وؾلى٦ه بالُٟل الاَخمام ؤنبذ و٢ض والدك٨ُل والخىحُه للخإزغ ٢ابال ٍو

 م٘ ًخالءم بما مىه اإلاًُغب وحٗضًل الؿلى٥ َظا ٞهم،و ٦بحر بك٩ل والضاعؾحن الباخثحن اَخمام هالذ التي اإلاىايُ٘ مً
ت بٓهىع  الُٟىلت مغخلت جخمحز ،خُث الخُاة مخُلباث  لضي والخٗلم الىمى ٖملُت ح٤ُٗ التي الؿلى٦ُت اإلاك٨الث مً مجمٖى
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٩ىن  الُٟل مً ًهضع ؾلى٥: " بإجها الؿلى٦ُت باإلاك٩لت ٣ًهضو الُٟل ىب ٚحر الؿلى٥ َظا ٍو  عغي هخاثجه وج٩ىن  مٚغ
خه٠ به، اإلادُُحن لآلزٍغً مغيُت  الخبى٫  في الؿلى٦ُت اإلاك٨الث وجخدضص بالخ٨غاع الؿلى٥ َظا ٍو

 ٦ثحر بحن ٦بحرة بهىعة جىدكغ الؿلى٦ُت اإلاك٨الث ؤن به اإلاؿلم وم1ً"الُٗام الالبعاصي،الٗضوان،الخمغص،ال٨ظب،مك٨الث

ٟا٫ مً .   ٖضواونا٫ الؿلى٥ مك٩لت زانت وبهىعة  اإلاغا٣َحن الكباب و ألَا

:  ؤلاقياٌ َغح - 

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ ٌٗض  م٣بى٫  ٚحر ؾلى٥ ٧ىهه  آلازٍغً م٘ اهضماحهم صون  جدى٫  التي ألاؾاؾُت اإلاك٨الث مً ألَا
ٟا٫ بحن الاًجابن الاحخماعي الخٟاٖل مؿاع في ٣ٖبت ٌك٩ل  احخماُٖا  ٣ٞض ،ولهظا بهم اإلادُُحن ألاٞغاص بحن ؤو بُجهم ُٞما ألَا

 وبعقاصًت ٖالحُت بغامج ج٣ضًم ٍَغ٤ ًٖ الؿلى٧ن اإلاك٩ل َظا مً للخٌٟ خلى٫  بًجاص خى٫  الضعاؾاث مً ٖضًضا٫ ع٦ؼث
بُت وؤزغي   في حُٛحراث جد٤ُ٣ بلى حهضٝ الظي الؿلى٧ن ٧الٗالج  ؾلى٦ه وحٗضًل اإلاجخم٘ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى الُٟل حؿاٖض جضٍع

ا٦ض 2واًجابُت ٞاٖلُت ؤ٦ثر به اإلادُُحن وخُاٍ خُاجه ججٗل الٟغص ؾلى٥  :" ؤهه Dunlap & Pierce (1999) وبحرؽ صوهالب ٍو
ٟا٫ لضي ومضتها الاحخماُٖت الخٟاٖالث مؿخىي  جدؿحن ٍَغ٤ ًٖ الٗضواون الؿلى٥ ٖلى الخٛلب ًم٨ً  وطل٪ الخىخضًحن ألَا

 الٟغص ٢ضعة لخىمُت ًاثاؾتراجُج زال٫ مً وطل٪ الُىمُت الخُاة ؾُا١ في ألاَمُت طاث اإلاهاعاث بدىمُت الاَخمام زال٫ مً

هم الخىانل ٖلى لى اللٛت ،ٞو    3" واإلاجخمُٗت واإلاضعؾُت اإلاجزلُت اإلاىا٠٢ في الاحخماُٖت الخٟاٖالث خضور ،ٖو

 وال٣هو ٖامت والظ٧اء الٗلمي الخ٨ٟحر جىمُت ٖلى حؿاٖض الٗلمي الخُا٫ و٦خب ال٣هو ؤن بلى (وبضوي  ٢ىضًل) ٌكحر خُث 
ت ٖلمُت مىايُ٘ جدىاو٫  التي غ في حؿاَم وجغبٍى ت ال٣ٗلُت الُٟل ٢ضعاث جٍُى  ؤؾالُب ٖلى الخٗٝغ ٖلى ؤًًا وحؿاٖض واللٍٛى

اص ؤحغي  ٦ما. 4الؿلُم الخ٨ٟحر  بٗىىان الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ال٣هت ًٞ ٖلى اٖخمضث صعاؾت (2011) بضوي  اخمض ٍػ

 خُث"  للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ال٣هت ًٞ ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت"

 الٗضواون الؿلى٥ ؤن بالظ٦غ والجضًغ. ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ ٖلى ب٣ضعجه البرهامج ٞاٖلُت جدضصث
 مً ال٨ثحر ؤٖضث طل٪ ٖلى وبىاءا و٢خه مً ٦بحر حؼء ًدخل ٞاللٗب 5ًماعؾها ؤو الُٟل ٌكاَضَا التي ألالٗاب بىٕى ًخإزغ

 في الخٗاوهُت باأللٗاب م٣ترح بغهامج ٞاٖلُت بٗىىان صعاؾت مجها الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في اللٗب ٞٗالُت خى٫  صعاؾاثا٫

ان اإلاضعؾت ٢بل ما ؤَٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل بي اإلاىهج اؾخسضام (2002( اإلاٟتي ؾُٗض مدمض هللا ٖبض لبحٞر  الخجٍغ
اخحن عويت ؤَٟا٫ نم ٧اهذ ،ٞالُٗىت البدث لُبُٗت إلاالثمخه  ممً (2002  -2001) الضعاسخي للٗام اإلاسجلحن  الخمهُضي  الٍغ

م جتراوح ٟلت َٟل  (34) ٖضصَم والبالٜ ؾىىاث (6-5) بحن ما ؤٖماَع   (1997) للٗبُضي الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ واؾخٗمل َو
ٗا٫ اًجابن جإزحر طو اإلا٣ترح البرهامج ؤن ٖلحها ٫اإلاخدو والىخاثج اإلاخ٩املت الخبرة ووخضة اإلا٣ترح الخٗاوهُت ألالٗاب وبغهامج  ٞو

                                                           
٣تلة كلية . لألطفاؿيوائية كتنمية معارفهن عن ا١تشكالت السلوكية البديالت با١تؤسسات اإل لألمهاتالعالقة بُت تطبيق برنامج تدرييب ، أٛتد٤تمد ،ىناء  

 .٘ٓٗ،ص(ٖٕٓٓ).(ٗٔ-ٖٔ)ٕ،.االداب جامعة حلواف
 

 .ٖٔ:ص.ٖٜٜٔ، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب:الكويت .العالج السلوكي للطفل ،تارابراىيم ،عبد الس 
 .ٜٜٛٔ،فعالية برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفاعل االجتماعي ُب خفض السلوؾ العدكاين لدل االطفاؿ التوحديُت ،ٓتش ،امَتة طو 
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ٟا٫ الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل في ت أَل بُت اإلاجمٖى ت ؤَٟا٫ وجٟى١  الخجٍغ بُت اإلاجمٖى  ؤَٟا٫ ٖلى البٗضي الازخباع في الخجٍغ

ت .  الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل في الًابُت اإلاجمٖى

ؼ ٖبض ٞىاػ ٖمغ ٦ضعاؾت ةاإلاسخل٠ الؿلى٥ حٗضًل ؤؾالُب ٖلى اٖخمضث ؤزغي  وصعاؾاث  اؾخسضام ٞاٖلُت "(2003)الٍٗؼ

ؼ ؤؾلىبن ٟا٫ مً ُٖىت لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في والٗؼ٫  الغمؼي  الخٍٗؼ  ٖبض بً هللا ٖبض  وصعاؾت"  ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن ألَا

ؼ ؼ ؤؾلىب اؾخسضام ٞاٖلُت "(2006) الٗؿغج ٞهض بً الٍٗؼ  مخالػمت طوي  لضي الؿلى٦ُت اإلاك٨الث يبِ في الغمؼي  الخٍٗؼ
ت اليؿاثُت الجهًت حمُٗت في صاون  ٟا٫ ٌٗخ٣ض "بالٍغاى الخحًر  آلازٍغً وان ٖضاجن م٩ان ٧له الٗالم ؤن الٗضواهُحن ألَا

ىن  ؿِئىن  ٖضاجن بك٩ل اججاَهم ًخهٞغ ًٟلىن  بهم ًتربهىن  ؤجهم ُٞٗخ٣ضون  آلازٍغً ؾلى٥ جٟؿحر َو  ٖضواهُت خلى٫  ٍو

غح٘  1شخامألا بحن بالٗال٢اث الخانت للمكا٧ل ٟا٫  بحن الٗضواون الؿلى٥ اهدكاع ٍو  و الخٗلم: مجها ؤؾباب ٖضة بلى ألَا
ىون،باٖخباع بالٗى٠ مغجبِ مباقغ ٚحر ؤو ألا٢غان و ٧األَل مباقغ بىمىطج مغجبُت ج٩ىن  ٢ض الخ٣لُض  ْهغ الٗى٠ ؤن الخلٍٟؼ

ىن  الغثِؿُت اإلاىايُ٘ ٦إخض ىن   بالٗى٠ جخمحز  ؤٞالم و بغامج مكاَضة زال٫ مً 2الٗالم في للخلٍٟؼ  ؾلى٧اث ٣ًضم ٞالخلٍٟؼ

٣ضم الُٟل ٢ُم وج٩ىن  ج٣لض ؤن ًم٨ً         3 الٗضواهُت ألاٞٗا٫ بٌٗ ٖلى جدث نىع  ٍو

خم ٨ًدؿب ل٩ن ٦بحر واخخما٫ ٢ابلُت له الٗضواون الؿلى٥" ؤن (2003) ٦باعة ٌكحر  ىن  مً حٗلمه ٍو ى  4" الخلٍٟؼ  ٌؿمى ما َو

ىون بالٗى٠   5ؤهٟؿهم ٖلى ؤو آزٍغً ٖلى مُٗىحن ألٞغاص الىٟسخي ؤو الجؿمي الٗضوان جبحن التي الهىع  في ٣ًضم طيا٫ الخلٍٟؼ

ىن  لبرامج ًخٗغيىن  الظًً ألاٞغاص ؤن"  Gerbner ؤبدار بُيذ و٢ض  ًغون الٗى٠ُ اإلادخىي  طاث البرامج وبالخهىم الخلٍٟؼ
دؿىن  ٖى٠ُ ٖالم اهه ٖلى الٗالم ضم زُغ في ؤجهم ٍو  ؤلاخباٍ هدُجت الٗضواون الؿلى٥ ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما 6" ؤمان ٖو
ُاب  اإلاخمثل الٗاثلي والٗامل  اإلاٗلم ؤو ألاَل َٝغ مً ٣ٖابُت ؤؾالُب اؾخسضام او البِذ في الؿلُىي  الٗىهغ ؤو ألاب ٚو

 الىىم ٞى٣و ٞؿُىلىحُت ٖىامل بلى ًغح٘ ٦ما 7.الٗضواون الؿلى٥ ْهىع  ٖىامل ؤَم بحن مً ألاؾغة صازل التربُت هٓام في
ضم والجٕى ايُت ألالٗاب بٌٗ بمماعؾت للُٟل الؿماح ٖو ت الٍغ   8الًٛب مً هىباث بلى ًضٞٗه اإلاجز٫  زاعج بدٍغ

ت جغي   امت الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ ا في  باهضوعا بٖؼ  مً وبُئخه الٟغص بحن الخٟاٖل ٖلى ع٦ؼث  والتي الٗضواون للؿلى٥ جٟؿحَر
 هماطج للٟغص ج٣ضم الخاعحُت البِئت ؤن في ٨ٞغجه جخلخو احخماُٖت ٖملُت الخٗلم ؤن ألاٞغاص ؾلى٥ ؤهماٍ مالخٓت زال٫

ى (ال٨باع ؾلى٥ ٣ًلض ان صاثما ًداو٫  الهٛحر الُٟل بن مثال ٞىالخٔ)  بخ٣لُضَا الٟغص ٣ًىم التي الؿلى٥ مً ٦ثحرة  َو
اتهم آلازٍغً باججاَاث ًخإزغ احخماعي ٧اثً ؤلاوؿان ؤن ًٟترى  ٍَغ٤ ًٖ ؾلى٦ُت هماطج مجهم ًخٗلمو وؾلى٦هم وجهٞغ

اث ججغبت ؤَمها اإلاجا٫ َظا في ججاعب بٗضة باهضوعا ٢ام و٢ض والخ٣لُض ت:  وهي الخمـ اإلاجمٖى  عحال الخٓذ ألاولى اإلاجمٖى
ت بوؿان بذجم ٦بحرة صمُت ٖلي لُٟٓا و حؿضًا ٌٗخضي  بالهىاء واإلاملىءة اإلاُاٍ مً مهىٖى

                                                           
دار الفكر :القاىرة.طفاؿ ذكم االضطرابات السلوكية على ا١تهارات النمائيةاألتدريب .خليفة عليمد السيد كحسن ،مٌت مح، عبد الرٛتن  

 .ٜٕص.ٖٕٓٓ،العريب
2
 Lacroix, J.-M. (1997). violence et télévision. paris: presses de la sorbonne nouvelle p :41  

3
 berros, J. B. (2008). Mon enfant et la télévision. (P. Couderchon, Trad.) Bruxelles: de boeck.p :59. 
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ت . ؾِىماجن ُٞلم في مهىعة هٟؿها ألاخضار مكاَضة الثاهُت اإلاجمٖى

ت . ٦غجىون ُٞلم في مهىعة هٟؿها ألاخضار مكاَضة الثالثت اإلاجمٖى

ت ت الغابٗت اإلاجمٖى .  ٖضواهُت إلاكاَض جخٗغى لم يابُت مجمٖى

ت . ٖضواون ٚحر مؿاإلاا عحال قاَضث الخامؿت اإلاجمٖى

ٟا٫ ؾلى٥ بدسجُل اإلاالخٓىن  و٢ام إلاالخٔا للىمىطج مكابه وي٘ في َٟل ٧ل وي٘ جم الىماطج ٖغى مً الاهتهاء بٗض  ألَا
اث في ٧ان الظي الٗضواهُت الاؾخجاباث مٗض٫ اؾخسغاج وجم الؼحاج ٖبر ت ًٟى١  ألاولى الثالزت اإلاجمٖى  الغابٗت اإلاجمٖى

ت اث اؾخجاباث مً ا٢ل ٧اهذ اؾخجاباتها الخامؿت واإلاجمٖى ً باهضوعا اؾخيخج الخجغبت زال٫ مً ألازغي  اإلاجمٖى  مهضٍع

: َما الاحخماعي لخٗلم٫

. خُت هماطج:  مباقغ جٟاٖل 

الم وؾاثل:  مباقغ ٚحر جٟاٖل ت ؤلٖا . والغواًاث وال٣هو واإلاغثُت واإلا٣غوءة اإلاؿمٖى

ت بالهىع  ٦ظل٪ بل الخُت بالىماطج ٣ِٞ ًخإزغ ال ٞالُٟل   1.الخي الىمىطج بىُْٟت ج٣ىم وهي والؿِىما الغمٍؼ

  2.الضاُٞٗت-الخ٣لُض-الخٟٔ –الاهدباٍ:  هي الاحخماعي الخٗلم في جخد٨م لُاثٖم 4 َىا٥ ؤنBandura  باهضوعا ًغي 

ت َظٍ ٖلى اٖخماصا ظا الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في الىمظحت ج٣ىُت ٖلى اٖخمضث صعاؾاث ؤ٢ُمذ الىٍٓغ  هخاثج ؤزبدخه ما َو

ٟا٫ ؾلى٥ لخٗضًل بغهامج ٞاٖلُت مضي "(1992) ببغاَُم ٞااص ُٞىلُذ صعاؾت  صاون  بإٖغاى واإلاهابحن ٣ٖلُا ٞحناإلاخسل ألَا
 الضوع  لٗب ٞىُت ٍَغ٤ ًٖ اإلاضعسخي الؿلى٥ يبِ ؤؾالُب ٞاٖلُت مضي "Gill (1988) حُل وصعاؾت"  للخٗلم ال٣ابلحن ٞئت مً

ٟا٫ لضي  الؿالب الظاث مٟهىم حٗضًل في الُٟضًى ومكاَضة والىمظحت " ٣ٖلُا اإلاخسلٟحن ألَا

ىُاث ؤؾالُب مسخل٠ ٖلى اٖخمضث اإلاظ٧ىعة الؿاب٣ت الضعاؾاث ؼ همظحت مً الؿلى٧ن الٗالج ٞو ا وحك٨ُل وحٍٗؼ حَر لى ٚو  ٖو
ٗمل حٗلم بٖاصة ٌٗخبر الظي الؿلى٧ن ؤلاعقاص ٖلى واٖخماصا الؿلى٥ حٗضًل في اللٗب  وحٗضًل الؿلى٦ُت اإلاك٨الث خل ٖلى َو

٣ىم اإلاًُغب الؿلى٥ لى 3 مًُغب ؤو ؾىي  ؾلى٥ا٫ َظا ٧ان ؾىاء مخٗلم ؾلى٥ َى ؾلى٥ ٧ل ؤن ؤؾاؽ ٖلى ٍو  ٖو
ت  الؿلى٥ ان ٨ٞغة مً واهُال٢ا ومباصت ؤؾـ مً به حاءث وما  مباقغة الٛحر الىمظحت ٖلى وجدضًضا الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ

ىهُت بغامج مكاَضة) مباقغة ٚحر هماطج ج٣لُض زال٫ مً زانت مخٗلم ؾلى٥ َى الٗضواون  الؿلى٥ ٧ان ٞةطا (ٖىُٟت جلٍٟؼ
ت في ه٣و ًٖ وهاجج (الٗىُٟت البرامج مكاَضة) مباقغة الٛحر الىمظحت ٍَغ٤ ًٖ وم٣لض مخٗلم الٗضواون  الؿلى٧اث مٗٞغ
ىن  مكاَضة ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ببىاء ٢مىا احخماُٖا اإلا٣بىلت  حٗضًل في الخلٍٟؼ

ٌ   ٞةن ومىه للُٟل الٗضواون الؿلى٥  ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بغهامج ؤزغ ما:َى اإلاُغوح الدؿائ
ىن  مكاَضة : آلاجُت الدؿائالث ٖىه ؟وجخٟٕغ الُٟل لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض َل - بُت اإلاجمٖى  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ
تالم هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  الٗضواون؟ الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض حمٖى

                                                           
 .٘٘-ٗ٘ص ،ٕٓٔٓ، دار اسامة للنشر: عماف.طفاؿاأل السلوؾ العدكاين عند ،خالد ،عزالدين 
 .ٖٙٔص .ٕٕٔٓ،دار الفكر: عماف. ٖط. تعديل كبناء السلوؾ االنساين ،فاركؽ  الركساف، 
 
 .ٓٗٗص.ٕ٘ٓٓ،دار كائل للنشر:عماف.اٟتديثة  كأساليبونظرياتو  اإلرشادمعلم النفس  ،الداىرم ،صاحل حسن 
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ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض َل -   ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  الٗضواون؟ الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث و١ ٞغ جىحض َل - بُت اإلاجمٖى  ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ

ت  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت اإلاجمٖى

: الفغيُاث -2

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض -  بُت اإلاجمٖى  ؤلاعقاصي بغهامجا٫ جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال -   ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ لىٕ البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض -  بُت اإلاجمٖى ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ  اإلاجمٖى

 .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت

:  الهضف -3
خماص زال٫ مً الُٟل، لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في عقاصيب بغهامج ٞٗالُت ًٖ ال٨ك٠ بلى الخالي البدث حهضٝ  ٖلى الٖا

ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً والخٌٟ ال٣هت عواًت . الخلٍٟؼ

:  ألاهمُت -4
خماص زال٫ مً الُٟل، لضي الٗضواون الؿلى٥ لخٗضًل بعقاصي بغهامج بىاء في البدث ؤَمُت جخجلى  ال٣هت عواًت ٖلى الٖا

. ون الخلٟؼي  مكاَضة ؾاٖاث مً والخٌٟ
ٟا٫، ٞئت ٖلى التر٦حز ترة ألَا  مُىله وجخدضص شخهِخه، جخ٩ىن  ٞحها للُٟل باليؿبت خؿاؾت ٞترة ٧ىجها الُٟىلت ٞو

  .واَخماماجه

اع -5 : للضعاؾت الىظغي  ؤلَا

  :العضواوي الؿلىن مفهىم 5-1

 باخث ٩ٞل له خضمى حٍٗغ٠ ؤو اجٟا١ ًىحض ال خُث م٣ٗض ؾلى٥ الٗضوان ل٩ىن  هٓغا الٗضواون الؿلى٥ مٟاَُم جخٗضص

 ٦خابه في W.mcduagal (1908)   مداوالث بلى الٗضوان بمجا٫ لالَخمام ألاولى الجظوع  وحٗىص مُىله و وحهخه مً بلُه ًىٓغ
ِل و بو ٫ ؤزغي  مداوالث جإحن طل٪ بٗض زم الاحخماعي الىٟـ ٖلم في م٣ضمت  في حاءث زم Buss & Berkowitz (1961) بحر٧ٞى

   Johnson  (1972).1 حىوؿىن  و Baron  (1977) باعون و Bandura (1973) وعاباهض صعاؾاث الؿبُٗىاث

ه دا  ماصًا ؤو لُٟٓا  الٟغص ًهضٍع ؾلى٥:" بإهه  buss  (1961) بو ٌٗٞغ  ؤو هاقُا  مباقغ ٚحر ؤو مباقغا يمىُا ؤو نٍغ

. 2" باآلزٍغً ؤو الٗضواون لؿلى٥ا ناخب هٟؿه  بالصخو اإلااصي ؤو البضون ألاطي بلخا١ الؿلى٥ َظا ٖلى ًترجب و ؾلبُا

                                                           
 
 .ٜ٘ص ،ٕٔٓٓ،دار غريب للطباعة: القاىرة.لعدكانية كتركيضهاسيكولوجية ا،العقاد ،عصاـ عبد اللطيف 
اٞتامعة .رسالة ماجستَت .رشادم قائم على فن القصة ُب خفض السلوؾ العدكاين لدل ا١تعاقُت عقليا القابلُت للتعلم إفاعلية برنامج .دأحمبدكم ،زياد  

 .ٖٙص،ٕٔٓٓ.غزة.االسالمية
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ه ُدل  ٌٗٞغ  بنابت ب٣هض ًهضع الظي و لُٟٓا ؤو بضهُا ؤ٧ان ؾىاء الؿلى٥ مً هٕى ؤي:" بإههBerkowitz  (1962) 1 بحر٧ٞى

ه". بإطي ما شخو  وبالخالي ما لصخيء بجالٝ ؤو آزغ  لصخو بًظاء ٖىه ًيخج ؾلى٥ ٧ل َى:"  بإهه  Feshbach 2  ِٞكبار ٌٗٞغ

بي ٞالؿلى٥ "  ألاقُاء هدى اإلاىحه الٗضوان ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َى الخسٍغ

ه بُت هخاثج بخضار بلى حهضٝ ؾلى٥:"  بإهه Bandura  3(1963) بىضوعا ٌٗٞغ  ال٣ىة زال٫ مً الؿُُغة بلى ؤو م٨غوَت ؤو جسٍغ
"  ٖضواون ؤهه احخماُٖا ٌٗٝغ الؿلى٥ َظا و آلازٍغً ٖلى اللُٟٓت ؤو الجؿضًت

: عضواوياٌ الؿلىن ؤقياٌ 5-2

: مجها هظ٦غ ؤق٩ا٫ ٖضة ًإزظ الٗضوان بن

 :الكيل خُث مً العضوان 5-2-1

اثٟه ؤصاء في لئلوؿان ألامثل اإلادغ٥ ٌٗخبر: الاًجابي العضوان 5-2-1-1  ؤًً ما بٗمل ال٣ُام ؤزىاء الًِٛ خالت في مثال ْو
 4.الخى٦ُضي الؿلى٥ ؤو الخى٦ُض ؾما ٖلحها ًُل٤ ؤخُاها و اًجابُت الٗضواهُت ج٩ىن  َىا إلهجاٍػ مدضص ؤحل ًىحض

 تهضًض ٌك٩ل ؤو ألاقُاء  وجسٍغب الخضمحر بلى ٣ًىص ٧ان بطا  ؾلبي ؤهه ٖضواون ؾلى٥ ٖلى ه٣ى٫ : الؿلبي العضوان 5-2-1-2 
 5.الظاث هدى ًىحه ؤو لآلزغ

   6خخ٣اع،الا ،الاؾتهؼاء ،الؿب الدكهحر التهضًض مثل ال٨الم ؤهىإ مسخل٠ ٌكمل:اللفظي العضوان 5-2-1-3

 بضون  ؤو عنانت الخصخى، ٧الٗها، شخيء باؾخسضام آلازغ اججاٍ الجؿضًت ال٣ىة اؾخسضام َى:الجؿضي العضوان 5-2-1-4
 َظا لخلخُو ٚالبا حؿخسضم  ًخظمغ حهاحم، ٣ًاجل، مثل ؤٞٗا٫ ٧اؾخٗما٫ وألاٞٗا٫ الٌٗ الل٨م، الضٞ٘، ٧الًغب، طل٪
    .7 الٗضواهُت مً الىٕى

 اإلامخل٩اث ؾغ٢ت ؤو وخغ١  ج٨ؿحر مثل وبجالٞها آلازٍغً ممخل٩اث جسٍغب به ٣ًهض :اإلامخلياث هدى ًتالعضوان 5-2-1-5
 .ٖلحها والاؾخدىاط

: الؼغى خُث مً العضوان 5-2-2

 ٖلى الاهؼال١ الُٟل حٗمض بطا مثال باآلزٍغً ألاطي ب٣ًإ  مىه والهضٝ  آلازٍغً هدى اإلاىحه الٗضوان ؤي عضائي اججاه 5-2-2-1

  8.لئلًظاء مؿب٣ت هُت ٣ٖض ؤي مىه اهخ٣اما ؤمامه آزغ َٟال ًهضم ٧ن اإلااثل َذالـ

                                                           
 
 .ٕٕٔص.مرجع سابق .ٕٕٔٓ.فاركؽ  الركساف، 
 
 .ٜٓ، مرجع سابق صٕٓٔٓ. ،عزالدينخالد  
 
 .ٜٓمرجع سابق ص.ٕٓٔٓ،خالد ،عزالدين 

4
 Lekeu, R & all )2004).l’agressivité chez les personnes âgées. Bruxelles : Kluwer p :5. 

5
 Lekeu, R & all )2004).p :6. 

 .ٛٙٔ، صٕٙٓٓ.دار الشركؽ: عماف .فاؿطاألاالضطرابات االنفعالية كالسلوكية لدل ، لزغلوؿ ،عبدالرٛتنا  
7
 Tremblay, r., Hartup, w., & Archer, j. (2005). devlopemental origins of aggression. new york: 

the guilford press .p :83.  
 
 .ٕ٘ٔمرجع سابق ص .ٕٕٔٓ .فاركؽ  الركساف،  
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 مً ؤحؼاء خغ١  الغؤؽ، يغب الكٗغ، قض مثل الىٟـ وبًظاء بالظاث الًغع  ب٣ًإ بلى حهضٝ:   الظاث هدى مىحه 5-2-2-2
   1بلخ...الجؿم

. بهم ألاطي ب٣ًإ و آلازٍغً هدى مىحه ٖضوان: هجىمي عضوان 5-2-2-3

. الخُاة ؤحل مً الىٟـ ًٖ الضٞإ صٞاعي: وؾُلي عضوان 5-2-2-4

:  الخىحُه خُث مً العضوان 5-2-3

.  لئلخباٍ ألانلي اإلاهضع هدى الٗضوان جىحُه:  مباقغ عضوان 5-2-3-1

خضاء مثال ألانلي باإلاهضع ٖال٢ت لها ؤزغي  حهت هدى ألاطي جىحُه :اإلاباقغ الؼحر 5-2-3-2  اإلا٣ابل  مالصخ ممخل٩اث ٖلى الٖا
ا وبجالٞها ؤلاخباٍ مىي٘   2 وجضمحَر

: العضواوي الؿلىن ؤؾباب 5-3

:  بُىلىحُت وؤزغي  واحخماُٖت هٟؿُت ؤؾباب للٗضوان

 والخٗهب الؿاصًت الىٟؿُت الهضماث والخٝى ٧الًٛب الكضًضة الاهٟٗاالث ؤلاخباٍ الخغمان:الىفؿُت ألاؾباب 5-3-1
 . ال٣خا٫ وصاٞ٘

ت الٛحر الىالضًت اإلاٗاملت ؤؾالُب مجها الخاَئت الاحخماُٖت الخيكئت الاحخماعُت ألاؾباب  - -   ال٣ؿىة ٧اإلَما٫، ؾٍى

ٌ الٗضواهُت ،البِئت ألاؾغة ًٖ ألاب ،ُٚاب ،ال٣ٗاب  . بالتهضًض والكٗىع  الاحخماعي ،الٞغ
اث ،الٗاَاث  الًٗلُت ،ال٣ىة الظ٧ىعٍت الهغمىهاث اعجٟإ البُىلىحُت ألاؾباب  - -   هٓام ،ايُغاب ،الدكَى

ت الؿُاصة   3.الهمؿٟحًر

اث 5-4 : العضواوي للؿلىن اإلافؿغة الىظٍغ

ت  وألاوكُت الهماء ،الٛضص ،الهغمىهاث الهبُٛاث مثل الخي لل٩اثً البُىلىحُت الٗىامل ٖلى جغ٦ؼ:البُىلىحُت الىظٍغ
 الٗضواون للؿلى٥ مثحرة ج٩ىن  ٢ض التي اإلاش في ال٨هغباثُت

ت ؼي  ؾلى٥ الٗضوان ؤن ٞغوٍض ًغي : الىفس ي الخدلُل هظٍغ  ؤلاوؿان صازل اإلاىحىصة الٗضاثُت الُا٢ت جهٍغ٠ بلى حهضٝ ٍٚغ
جب  ٖلى اٖخضي ؤو ؤلاًظاء ؤو بالًغب ٚحٍر ٖلى اٖخضي بطا بال تهضؤ وال ؤلاقبإ في جلر التي الجيؿُت ٧الُا٢ت جماما بقباٖها ٍو
ٗىص الىٟسخي جىجٍغ ُٞىسٌٟ والخد٣حر باإلَاهت هٟؿه   يالضازل اجؼاهه بلى َو

 الكٗىعٍت ٚحر ،اإلاكاٖغ الاهٟٗالُت ،اإلاكا٧ل الضازلُت الهغاٖاث بلى ًغح٘ الٗضوان ؤن الخضًثت الٟغوٍضًت جغي  خحن في
 .بالى٣و ،الكٗىع  اإلاىاءمت ،ٖضم ألامان ،ٖضم ،الخٝى

ت  ظٍ الٟغص ًىاحهها اخباَاث هدُجت الٗضوان ًدضر:ؤلاخباٍ هظٍغ  الٗضواون الؿلى٥ب ال٣ُام ٖلى بالخدٍغٌ ج٣ىم ألازحرة َو
ىا لئلخباٍ اإلاؿبب اإلاهضع هدى مىحه ٖضواهُت ؾلى٦ُاث بلى ًلجإ الٟغص ًجٗل مما ىضما مباقغ بإهه الٗضوان ًىن٠ َو  ال ٖو

                                                           
ٔ
 .ٕٚٔا١ترجع نفسو ص   

ٕ
 .ٕٗمرجع سابق ص.ٕٓٔٓ. خالد ،عزالدين 

ٖ
 .ٙٗ-ٖٗ:، ص صٖٕٓٓ،عادل الكتب:القاىرة.النفسية االجتماعية األمراض. ٤تمد إجالؿسرم ، 
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 ؤو مباقغة ٖال٢ت له آزغ مهضع هدى الٗضوان جىحُه بلى ًلجإ ،ٞةهه لئلخباٍ ألانلي اإلاهضع هدى الٗضوان جىحُه ًم٨ً
ت  اإلاضًغ ٖلى ٌٗخضي ؤن ٌؿخُُ٘ ال ألهه الُلبت هدى ٖىٟه ًىحه مضًٍغ ٢بل مً ًدبِ الظي إلاٗلم،ٞا ألانلي باإلاهضع عمٍؼ

 . ؤَٟالها ٖلى ج٣ؿى ػوحها ٌٗىٟها التي والؼوحت

ت  :الؿلىهُت الىظٍغ

ؼ اعجبِ بطا مخٗلم ؾلى٥ الٗضواون الؿلى٥ ض ما ٖلى وخهل ألانٛغ ؤزُه ٖلى ألا٦بر ألار اٖخضي ٞةطا بالخٍٗؼ  ٞةن ًٍغ

 ٣ً.1ىي  الٗضواون الؿلى٥ ج٨غاع جما٫اح

ت : الاحخماعي الخعلم هظٍغ

ت َظٍ جٟترى  ٣ت بىٟـ الٗضواون الؿلى٥ ًخٗلمىن  ألاشخام ؤن الىٍٓغ  وؤن ألازغي، الؿلى٥ ؤهماٍ بها ًخٗلمىن  التي الٍُغ
 .باألؾغة جبضؤ َظٍ الخٗلم ٖملُت

ت ألاؾاؾُت الفغيُاث  :الاحخماعي الخعلم لىظٍغ

الم وؾاثل ومً واإلاضعؾت ألاؾغة صازل حٗلمه ًخم الٗضواون الؿلى٥ - .  ؤلٖا

ت ألاٞٗا٫ مً الٗضًض -  هخاثج حُٗى ما ٚالبا والتهظًب التربُت بهضٝ ال٣ٗاب حؿخسضم والتي اإلاٗلمىن  بها ٣ًىم التي ؤو ألابٍى
 .ؾلبُت

 ٖىض الٟغص شخهُت ،حك٩ل اإلاب٨غة الُٟىلت مغخلت في الُٟل بها ًمغ التي والخبراث وألابىاء آلاباء بحن اإلاخباصلت الٗال٢ت -
 .ألاحُا٫ ٖبر ًى٣ل الٗضواون الؿلى٥ ٞةن ،لظل٪ البلٙى

ؿخمغ اإلاب٨غة خُاجه في بظوعٍ جبضؤ ٖضواون ؾلى٥ بلى ًاصي اإلاجز٫  في الُٟل مٗاملت بؾاءة -  ؤنض٢اثه م٘ ٖال٢خه في َو
 .ومضعؾُت والضًه م٘ طل٪ ،وبٗض وبزىجه

: الؿلىن حعضًل 5-4

:  ومباصئه الؿلىن ًلحعض مفهىم 5-4-1

ىب الٛحر الؿلى٥ حٛحر به ٣ًهض ىب ؾلى٥ بلى ُٞه مٚغ سً٘ بالٟغص اإلادُُت الٓغوٝ م٘ ًخالءم ختى ُٞه مٚغ  حٗضًل ،ٍو

ت بلى الؿلى٥ : هي اإلاباصت مً مجمٖى

 ؾلبُت اثجالىذ ٧اهذ ،وبطا مؿخ٣بال الؿلى٥ وج٨غاع خضور اخخما٫ ػاص اًجابُت الىخاثج ٧اهذ ٞةطا هخاثجه جد٨مه الؿلى٥ -
 .مؿخ٣بال خضوزه خّٓى ٢لذ

 .اإلاباقغة للمالخٓت ال٣ابل الؿلى٥ ٖلى التر٦حز -
 .لها ٖغى مجغص ولِـ اإلاك٩لت َى ؤهه ٖلى الؿلى٥ م٘ الخٗامل -

حر اإلا٣بى٫  الؿلى٥ -  .ال٣ىاهحن هٟـ جد٨مه اإلا٣بى٫  ٚو

سً٘ ٖكىاثُا لِـ ؤلاوؿاون الؿلى٥ -  .مُٗىت ل٣ىاهحن ٍو
 . ًبُتججغ مىهجُت الؿلى٥ لخٗضًل -

                                                           
 
 .ٖٓ-ٕٛ، ص ص ٕٚٓٓالوراؽ للنشر ،:عبد الرحيم، العنف ا١تدرسي ،عماف  رشيد أٛتد زيادة 
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 :الؿلىن حعضًل زُىاث 5-4-2

: هي اإلاخخابٗت الخُىاث مً بؿلؿلت الؿلى٥ حٗضًل ًمغ

. اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ جدضًض -
 .بض٢ت اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ حٍٗغ٠ -

 .اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ ٢ُاؽ -

ُُٟا اإلاغجبُت الٗىامل جدضًض -  .اإلاؿتهضٝ بالؿلى٥ ْو
 .الٗالج زُت جهمُم -

 .الٗالج زُت جىُٟظ -
 .الٗالجي هامجالبر ٞٗالُت ج٣ُُم -

ت مٗالجتها بجهاء بٗض ختى صوعٍا الخالت مخابٗت -  .حٛحر مً ٖلحها َغؤ ما إلاٗٞغ

 1.اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ ٖلى َغؤ الظي الخٛحر ج٣ُُم -

: الؿلىن حعضًل ؤؾالُب بعٌ 5-4-3

: الىمظحت 5-4-3-1

 مباقغ الٛحر ؤو اإلاباقغ الىمىطج مالخٓت ٍَغ٤ ًٖ الؿلى٥ حٗضًل في اإلاىهجُت ألاؾالُب مً الخ٣لُض ٍَغ٤ ًٖ الخٗلم ؤو 
 تهُئت م٘ مؿب٣ا اإلاالخٓت ألاٞغاص اؾخجاباث ج٣لُض ٖملُت ؤجها الخ٣ا،ؤي جدضر ٣ٞض ٞىعٍت بالًغوعة ج٩ىن  ال والاؾخجابت

: بلى تهضٝ هي و 2الاؾخجابت َظٍ لخ٣لُض الالػمت الٓغوٝ

اصة - ىب الؿلى٥ ج٨غاع ٍػ . ُٞه اإلاٚغ

ىب الٛحر الؿلى٥ ؤق٩ا٫ ٠٦ -  .اإلاٚغ
 .الؿلى٥ مً حضًضة ؤق٩ا٫ ْهىع  حؿهُل -

ىب الٛحر الؿلى٥ حُٛحر في اإلاُٟضة ألاؾالُب مً حٗض ىب ؾلى٥ بلى ُٞه مٚغ ٟا٫ ٌكاَض ٦إن ُٞه مٚغ  ُٞه ًلٗب ُٞلم ألَا

ٟا٫ ٣ُٞىم ٖضواهُت صون  بؿٗاصة آزغون ؤَٟا٫ خم الىمىطج بخ٣لُض ألَا ؼ ٍو ىا بطا ؾلى٦هم حٍٗؼ ٣ت بىٟـ جهٞغ  3.الٍُغ

: علاباٌ 5-4-3-2

ىب الٛحر الؿلى٥ خضور اخخما٫ إله٣ام ؾُٗض بًجابن خاصر اؾدبٗاص ؤو مالم خاصر ج٣ضًم َى ى ُٞه مٚغ ان َو  هٖى
٣اب مىٟغ ؤو مالم لخاصر الٟغص حٍٗغٌ ٌكمل اًجابن ٣ٖاب ذ خاصر سخب ٌكمل ؾلبي ٖو ىب خضر ؤو ؾُٗض ؤو مٍغ  مٚغ

ىبت الٛحر الاؾخجابت بٗض الٟغص مً ُٞه  : ال٣ٗاب الُبؤؽ بحن ومً اإلاٚغ

                                                           
 .٘ٛٔ-ٖٛٔ، ص ص ٕٛٓٓ.دار صفاء:عماف.ذل تربية الطفلإمدخل . ْترم ،مٌت يوسف كقطيشات ،نازؾ ٔ
 .ٖٕٚ،صٜٜٛٔ،دار الفكر:عماف .التدخل ا١تبكر ُب الًتبية ا٠تاصة ُب الطفولة ا١تبكرة  ،مٌت  ،٠تطيب،ٚتاؿ ك اٟتديدما ٕ
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ىب ٚحر شخيء بخ٣ضًم الٟغص ٌٗا٢ب الخاَئت الاؾخجابت بٗض اإلاىٟغة ألاخضار اؾخسضام -  مالم خضر بخضار ؤو ُٞه مٚغ
. ال٨هغباثُت ،الهضمت ،الخإهِب ٧الخىبُش

ىبت ألاخضار اؾدبٗاص - ب ما سخب زال٫ مً اإلاٚغ ى  الخاَئ الؿلى٥ ٣ٖب ًدبه وما به ًٚغ  ه٣و ٖىه ًيخج ما َو
ىب الٛحر الؿلى٥ .  الاؾخجابت وزمً الخغمان ؤؾالُبه ومً ُٞه مٚغ

  1الصخُذ للؿلى٥ اإلا٨ثٟت اإلاماعؾت ؤي الؼاثض الخصخُذ -

:   الاهُفاء 5-4-3-3

ؼ ج٣ضًم ًٖ الخى٠٢  الاؾخجابت خضور ٖىض الاهدباٍ ًٖ الخى٠٢ مثا٫ الاؾخجابت َظٍ ه٣و وبالخالي الاؾخجابت بٗض الخٍٗؼ
ىب ٚحر ٩ىن  الُبُُٗت البِئت في مىاؾب ٚحر بك٩ل ٢بل مً ٖؼػث ٢ض اهذ٥ والتي ٞحها اإلاٚغ ؼ ٖىض زانت ٞٗاال ٍو  حٍٗؼ

.  اإلاىا٢ٌ الؿلى٥

ؼ 5-4-3-4 ىبت الاؾخجابت ٣ٖب مٗؼػاث ج٣ضًم:الاًجابي الخعٍؼ ىب ؾلى٥ لخثبُذ اإلاٚغ ت ؤو حضًض ُٞه مٚغ  وجإزظ خضوزه ج٣ٍى
ٗمت مجها ؤق٩اال اإلاٗؼػاث  ٢بل ؤَٗمت مً الٟغص ًًٟل ما جدضًض ًجب لظل٪ اإلاؿخسضم الُٗام ٕبىى جخإزغ وهي والخلىي  ألَا

ؼ  واؾخسضام (٧االبدؿامت الىحه ،حٗبحراث الاَخمام ببضاء اإلاضًذ،) الاحخماعي والاؾخدؿان الغاحٗت والخٛظًت الؿلى٥ حٍٗؼ

ِل اخخمالُت ألا٦ثر الؿلى٦ُاث ؼ ٞو ٗخبر 2.الخٍٗؼ ؼ َو  الؿلى٥ زٌٟ في ٞاٖلُت ًؼالخٗؼ ؤؾالُب ؤهج٘ مً الخٟايلي الخٍٗؼ
ؼ زال٫ مً الٗضواون ىب الاحخماُٖت الؿلى٧اث حٍٗؼ ىب الٛحر الاحخماُٖت الؿلى٧اث وججاَل ٞحها اإلاٚغ  3.ٞحها مٚغ

ؼ 5-4-3-5 : الؿلبي الخعٍؼ

ؼ بحن ٞغ١  َىا٥ و الؿلى٥ لخٗضًل الٟٗالت ألاؾالُب مً   اإلاثحر بحن الٗال٢ت ٣ًىي  ٞاألو٫  ال٣ٗاب و الؿلبي الخٍٗؼ
ؼ و الٗال٢ت َظٍ ٠ًًٗ ال٣ٗاب خحن في الاؾخجابتو  خحن في الاؾخجابت خضور بٗض ؤو ٢بل ٣ًضم ان ًم٨ً الؿلبي الخٍٗؼ

. ٣ِٞ الخاَئت الاؾخجابت بٗض ًدضر ال٣ٗاب

ؼ  ت ٖلى ٌٗمل و ؾالمتها ٖلى الخٟاّ و الُىمُت خُاجىا في ٦بحرة ؤَمُت الؿلبي للخٍٗؼ  بطا ةالاؾخجاب و اإلاثحر بحن الٗال٢ت ج٣ٍى

   4اإلاىاؾب الى٢ذ في اؾخسضم ما

فاث : ؤلاحغائُت الخعٍغ

ٓهغ و٢ُاؾه مالخٓخه ًم٨ً احخماُٖا م٣بى٫  ٚحر ؾلى٥ َى:العضواوي الؿلىن غ لٟٓن ؤو بضون ٖضوان نىعة في ٍو  وجخٞى
ت ُٞه  ًدهل التي الضعحت ؤههب احغاثُا ٌٗٝغ ٦ما باإلامخل٩اث ؤو وباآلزٍغً بالظاث ألاطي بلخا١ بلى وحهضٝ والخ٨غاع الاؾخمغاٍع

م لٗبض الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى الٟغص ٖلحها . (1991) الٗماًغة ال٨ٍغ
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  :ؤلاعقاصي البرهامج

ه غان ٌٗٞغ  مباقغة والٛحر اإلاباقغة ؤلاعقاصًت الخضماث لخ٣ضًم ٖلمُت ؤؾـ يىء في ومىٓم مسُِ بغهامج"بإهه(1998) َػ
 
ً
  ٞغصًا

ً
 الىاعي باالزخُاع وال٣ُام الؿىي  الىمى جد٤ُ٣ في مؿاٖضتهم بهضٝ اإلااؾؿت ؤو الجماٖت جًمهم مً لجمُ٘ وحماُٖا

 .1"وزاعحها الجماٖت صازل الىٟسخي الخىا٤ٞ لخد٤ُ٣ اإلاخ٣ٗل

ت ٖلمُت ؤؾـ يىء في ومىٓم مسُِ بغهامج بإهه بحغاثُا ٌٗٝغ ىُاث مباصت بلى ،ٌؿدىض وجغبٍى ت ٞو  ،ًًم الؿلى٦ُت الىٍٓغ
ت ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً والخ٣لُل ال٣هت عواًت ٖلى اإلاٗخمضة ؤلاعقاصًت َتوألاول ؤلاحغاءاث مً مجمٖى  بهضٝ الخلٍٟؼ

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ  . ؾلى٦هم وحٗضًل ألَا

 واإلا٣بى٫  الؿىي  الؿلى٥ ب٦ؿابه ؤحل مً ؾلى٦ُت ؤَضاٝ جخًمً للُٟل جغوي خ٩اًت ًٖ ٖباعة هي:اللهت عواًت
ىب الٛحر الؿلى٥ ومدى احخماُٖا ت حىاهب جخًمً ًٝه مٚغ الحُت وجغوٍدُت وؤزال٢ُت جغبٍى .  واحخماُٖت ٖو

ىن  مكاهضة ؾاعاث عضص جسفٌُ ىهُت البرامج مكاَضة ؾاٖاث مً الخ٣لُل به ٣ًهض:الخلفٍؼ  الٗى٠ُ الُاب٘ طاث الخلٍٟؼ

ًها الُىمن اإلاٗض٫ في والٗضواون . الُٟل لضي مدببت ؤزغي  بإوكُت وحٍٗى

: البدث بحغاءاث -6

بي اإلاىهج اؾخسضم:الضعاؾت مىهج ت باؾخسضام وطل٪ البدث لُبُٗت إلاالثمخه الخجٍغ بُت مجمٖى ت ججٍغ  م٘ يابُت ومجمٖى

. والبٗضي ال٣بلي الخُب٤ُ

: العُىت

م جم َٟل 16 مً البدث ُٖىت جخ٩ىن  ٣ت ازخُاَع  20 مً ؤٖلى الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى صعحتهم ٧اهذ ممً ٢هضًت بٍُغ
م جتراوح صعحت خحن بلى ج٣ؿُمهم جم َٟل 16 ٖضصَم ؾىىاث (8-6) بحن ؤٖماَع  (08) ؤٞغاصَا ٖضص  يابُت بخضاَما مجمٖى

بُت وألازغي  خحن ؤٞغاص مجاوؿت وجمذ (08) ؤٞغاصَا ٖضص ججٍغ . الٗضواون الؿلى٥ وصعحت الٗمغ خُث مً اإلاجمٖى

:  الضعاؾت ؤصواث -7

م ٖبض ألخمض لؤلَٟا٫ الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ -  . (1991) الٗماًغة ال٨ٍغ
ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ال٣اثم ؤلاعقاصي البرهامج -  .للُٟل الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ

 : الضعاؾت مخؼحراث

ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج :اإلاؿخلل اإلاخؼحر  الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ

ٟا٫ لضي  .ألَا

 .الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ زال٫ مً اإلا٣اؽ الٗضواون الؿلى٥ :بعالخا اإلاخؼحر

: ؤلاعقاصي البرهامج
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ضاص الباخثحن ٢ام إل بٗض للبرهامج باإٖل غ والضعاؾاث البرامج ٖلى الَا ت  وألَا  البرامج بىاء جىاولذ التي الؿاب٣ت الىٍٓغ

بُت الٗالحُت  البرهامج اٖخمض  و٢ض الؿلى٧ن اإلاىدجي مباصت و ٞىُاث باؾخسضام وطل٪. اإلاسخلٟت والؿلى٦ُت ؤلاعقاصًت و والخضٍع
ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ ؼ ألَا  وطل٪ ؤلاًجابن والخٍٗؼ

ؼ بهضٝ ىب ٚحر الؿلى٦ُاث مً الخٌٟ و الاًجابُت الؿلى٦ُاث حٍٗؼ خما و٦ظا الٗضواهُت بالخهىم ٞحها اإلاٚغ  ٖلى صالٖا
ت ىب الؿلى٥ الُٟل إل٦ؿاب الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ  ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت زال٫ مً البرهامج جىُٟظ وجم اإلاٚغ

ىن  مكاَضة . الخلٍٟؼ

 :البرهامج ؤهمُت

ٟا٫ َاالء مؿاٖضة في البرهامج ٌؿهم -  مما لضحهم اللٛىي  اإلادهى٫    وػٍاصة آلازٍغً م٘ والخىانل الجُض الخٟاٖل ٖلى ألَا
. الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ بلى يًاص

ىب للؿلى٥ وا٦دؿابه الُٟل حٗلم في ال٣هت عواًت ازغ جدضًض - ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً الخسٌُٟ وصوع  ُٞه اإلاٚغ  الخلٍٟؼ
ىب الٛحر الؿلى٧اث ج٣لُض ًٖ ال٠٨ في ٟا٫ لضي اإلاهاعاث ٞحها مٚغ  . ألَا

م ُٞه اإلاؿتهضٞت الٟئت َبُٗت مً البرهامج ؤَمُت جٓهغ -  .َٟا٫ألا ٞئت َو

 :البرهامج مً الهضف

ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٌٗخمض بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت ٢ُاؽ بلى البرهامج حهضٝ  حٗضًل في الخلٍٟؼ

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ . ألَا

حر بلى حهضٝ ٦ما  جدى٫  و٦ُتالؿل اإلاك٩لت َظٍ باٖخباع ألا٢غان م٘ الخىانل ،وػٍاصة الٗضواون الؿلى٥ لخٌٟ وؾُلت جٞى
ٟا٫ جىانل صون  ً، م٘ والخٟاٖل الجماٖت عوح ،وجىمُت الاحخماُٖت الٗال٢اث جدؿحن البٌٗ،وبالخالي بًٗهم م٘ ألَا  آلازٍغ

ت والخهُلت اللٟٓن اإلاؿخىي  جدؿحن بلى باإلياٞت . ال٣هو عواًت زال٫ مً للُٟل اللٍٛى

:  البرهامج مضة

. باألؾبٕى حلؿاث 4 بىا٢٘ اصًتبعف حلؿت 16 بمجمٕى ؤؾابُ٘ 4  البرهامج ٌؿخٛغ١ 

: البرهامج حلؿاث مًمىن 

ت  ٖكغة الؿخت الجلؿاث جًمىذ ت الهاصٞت ال٣هو مً مجمٖى  عوح جىمُت بلى مجملها في تهضٝ ،والتي واإلاؿلُت والتربٍى
 بُانوث جىيُذ بلى ٌؿعى ال٣هو مًمىن  ،٦ظل٪ والىالضًً وألا٢غان لل٨بحر والخ٣ضًغ الاخترام الجماٖت،الخٗاون،حٗلم

 لُلى والهغنىع،٢هت الىملت ٣٦هت ٖا٢بتها وؾىء ومألها ال٣هت شخهُاث ًٖ الهاصعة الٗضواهُت الؿلى٧اث ٖا٢بت
ا اإلاُُ٘ الخلمُظ والظثب،٢هت حَر ً،الجض وألاوامغ،مؿاٖضة الىالضًً الخٗاون،بَاٖت عوح جىمي التي ال٣هو مً ٚو  آلازٍغ

ض التي ٞحها ٚىباإلاغ الؿلى٧اث مً حملت الُٟل ،وج٨ؿب واإلاثابغة  ،وبالخالي مٗهم حٗامله ،وحؿهل آلازٍغً م٘ جىانله مً جٍؼ
 للؿلى٧اث الؿلبُت الىخاثج جىضر ؤزغي  ٢هو بلى الخىانل،باإلياٞت في ه٣و ًٖ الىاجج الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل

ىبت والٛحر الٗضواهُت . لها مماعؾخه بٗض الُٟل ٖلُه ًخدهل الظي وال٣ٗاب ٞحها مٚغ
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ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً الخ٣لُل ٖلى بغهامجا٫ ٌٗخمض ٦ما  ٖضواهُت مكاَض مدخىاَا ًًم التي البرامج ،وزانت الخلٍٟؼ
ًها بخ٣لُضَا الُٟل ٣ًىم والتي وألاؾلخت، الٗى٠ واؾخسضام  ألانض٢اء م٘ ؤو بالضمى واللٗب ٧الغؾم ؤزغي  بإوكُت وحٍٗى

:  هي ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ في زانالباح اٖخمضَا التي ألاؾالُب ومً للُٟل مدبب وكاٍ مماعؾت ؤو

ؼ ىب بالؿلى٥ ال٣ُام بٗض مباقغة ٌُٗى ٞٗالُت طو ٩ًىن  ول٩ن الاًجابن الخٍٗؼ  ٦المها وؾمإ ألام ٦مؿاٖضة ُٞه اإلاٚغ
ىب الٛحر الؿلى٥ ًٖ الامخىإ خالت وفي بلُه اإلاىحهت ألاوامغ وبَاٖت ٟا٫ بغامج مكاَضة ًٖ ٧االمخىإ ُٞه مٚغ  الٗىُٟت ألَا

ىب الؿلى٥ ؤو ألاصاء في جدؿً ُٞه ًٓهغ الظي الى٢ذ في و٦ظل٪ ٗمت:  اإلاؿخسضمت اإلاٗؼػاث بحن ومً ُٞه اإلاٚغ  والخلىي  ألَا
ت بال٣ُام م٩اٞئخه ؤو والى٣ىص ٧الهضاًا اإلااصًت اإلاٗؼػاث وج٣ضًم والابدؿامت والك٨غ الاؾخدؿان ٧لماث اؾخسضام  بجَز

. لضًه اإلاًٟلت الهىاًاث ومماعؾت

: الىخائج وجدلُل عغى-8

:  ألاولى البدث فغيُت هخائج 8-1

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض بُت اإلاجمٖى  صعحاث ومخىؾُاث البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ

ت هٟـ ؤٞغاص . الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

 (01)  ع٢م والجضو٫  " T- test ث " ازخباع باؾخسضام اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ اللتص خؿاب جم الٟغى َظا صخت مً للخد٤٣

: طل٪ ًىضر

 ٌ ً بحن الفغوق صاللت ًىضر:(01) عكم حضو فاٌ العضواوي الؿلىن حعضًل في والبعضي اللبلي الازخباٍع  اإلاجمىعت أَل
بُت  الخجٍغ

ت  لتالضال مؿخىي  (ث) ٢ُمت اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ  اإلاخىؾِ (ن) اإلاجمٖى

ت بُت اإلاجمٖى  (0.05) ٖىض صالت 3.50 17.91 23.37 8 البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ

ت بُت اإلاجمٖى  6 19 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الخجٍغ

 ؤٞغاص ٖلحها خهل التي الضعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص (01) ع٢م الجضو٫  هخاثج مً ًخطر
ت بُت اإلاجمٖى  ،خُث ال٣بلي ال٣ُاؽ لهالر ،وطل٪ الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى البٗضي وال٣ُاؽ ل٣بليا ال٣ُاؽ في الخجٍغ

ت صعحاث مخىؾِ ؤن بُت اإلاجمٖى ت هٟـ صعحاث مخىؾِ ؤهسٌٟ خحن ،في (23.91)بلٜ ال٣بلي ال٣ُاؽ في الخجٍغ  في اإلاجمٖى

 صاللت مؿخىي  ٖىض(1.89) الجضولُت (ث) ة٢ُم مً ا٦بر وهي (3.50)بلٛذ اإلادؿىبت (ث) ٢ُمت ؤن ،٦ما (19)بلى البٗضي ال٣ُاؽ

ت ت وصعحت (0.05) مٗىٍى ى بخهاثُا صالت وهي (7) خٍغ  ،مما الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ؤلاعقاصي البرهامج ٞاٖلُت ٌٗجي ما َو
. الٟغى َظا صخت جد٤٣ بلى ٌكحر

:  الثاهُت البدث فغيُت هخائج 8-2

ت ؤٞغاص ثصعحا مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى

ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى
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  (02) ع٢م والجضو٫   T– test (ث) ازخباع باؾخسضام اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ صاللت خؿاب جم الٟغى َظا صخت مً وللخد٤٣

  :طل٪ ًىضر

 ٌ ً بحن الفغوق صاللت ًىضر (02) عكم حضو فاٌ العضواوي الؿلىن حعضًل في والبعضي اللبلي الازخباٍع  اإلاجمىعت أَل
 الًابُت

ت  الضاللت مؿخىي  (ث) ٢ُمت اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ  اإلاخىؾِ (ن) اإلاجمٖى

ت  ٖىض صالت ٚحر 0.11 16.43 23.75 8 البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى
(0.05) 

تاإلاج  18 24 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت مٖى

 ٖلحها خهل التي الضعحاث  مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم (02) ع٢م الؿاب٤ الجضو٫  هخاثج مً ًخطر

ت البٗضي وال٣ُاؽ ال٣بلي ال٣ُاؽ مً ٧ل في ألاٞغاص  مؿخىي  ٖىض (0.11) اإلادؿىبت  (ث) ٢ُمت بلٛذ خُث الًابُت للمجمٖى

ت صاللت . بخهاثُا صالت ٚحر وهي(1.89) الجضولُت (ث) مً ا٦بر وهي (0.05) مٗىٍى

 :الثالثت الفغيُت هخائج 8-3

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض بُت اإلاجمٖى ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ  اإلاجمٖى
. الٗضواون لى٥الـ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت

 (03) ع٢م والجضو٫   T– test (ث) ازخباع باؾخسضام اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ صاللت خؿاب جم الٟغى َظا صخت مً وللخد٤٣

: طل٪ ًىضر

 ٌ فاٌ العضواوي الؿلىن حعضًل في البعضي لالزخباع الفغوق صاللت ًىضر(03) عكم حضو بُت اإلاجمىعت أَل  الخجٍغ
 والًابُت

ت  الضاللت مؿخىي  (ث) ٢ُمت اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ  ٍاإلاخىؽ (ن) اإلاجمٖى

ت بُت اإلاجمٖى  (0.05) ٖىض صالت 2.71 6 19 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الخجٍغ

ت  18 24 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص (03) ع٢م الجضو٫  هخاثج مً ًخطر  بُتالخجغي  اإلاجمٖى
ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  لهالر وطل٪ ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى الًابُت اإلاجمٖى

ت ت صعحاث مخىؾِ ؤن خُث الًابُت اإلاجمٖى بُت اإلاجمٖى ت مخىؾِ ًٖ اهسٌٟ ٢ض (19)الخجٍغ  (24)الًابُت اإلاجمٖى

ت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثُا صالت ٢ُمت وهي (2.71) ةاإلادؿىب  (ث) ٢ُمت وبلٛذ ؤلاعقاصي البرهامج جىُٟظ بٗض  (0.05) مٗىٍى
 .الٟغى َظا صخت جد٤٣ بلى ٌكحر مما (2.14) الجضولُت (ث)  مً ا٦بر وهي
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: الىخائج مىاككت-

 زال٫ مً وطل٪ الُٟل لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في ؤلاعقاصي البرهامج ٞٗالُت بلى الخالُت الضعاؾت هخاثج ؤقاعث
ت ؤٞغاص لضي الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  اهسٟاى بُت اإلاجمٖى  هخاثج زال٫ مً ؤي ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الخجٍغ

 ال٣ُاؽ) ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل  الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  م٘ باإلا٣اعهت ؤلاعقاصي البرهامج جهاًت بٗض البٗضي ال٣ُاؽ

ظٍ(ال٣بلي اٖلُت ٦ٟاءة بلى حكحر الىخاثج ،َو  الضعاؾت وهخاثج الٗضواون  الؿلى٥ مؿخىي  زٌٟ في ؤلاعقاصي لبرهامجا ٞو
 ٞئاث لضي الؿلى٥ وحٗضًل الٗضواون الؿلى٥ صعحت زٌٟ جىاولذ التي الضعاؾاث مً الٗضًض هخاثج م٘ جخ٤ٟ الخالُت
ئت الخانت الاخخُاحاث طوي  ٦ٟئاث مخٗضصة ٟا٫ ألاخضار ٞو م الخىخضًحن وألَا حَر ت ٞئاث وم٘  ٚو  ؤَٟا٫ مً  لٟتمسذ ٖمٍغ

ؼ مً اإلاسخلٟت الؿلى٥ حٗضًل ؤؾالُب صوع  ؤزبدذ التي الضعاؾاث جل٪ بحن ومً وقباب ومغا٣َحن حر مباقغة وهمظحت حٍٗؼ  ٚو

 :الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في (وألاٞالم ٧ال٣هو)  مباقغة

ؼ ٖبض ٞىاػ صعاؾت ؼ ؤؾلىبن اؾخسضام ٞاٖلُت جىاولذ التي (2003) الٍٗؼ  الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في والٗؼ٫  الغمؼي  الخٍٗؼ
ٟا٫ مً ُٖىت لضي بي بغهامج ازغ" بٗىىان (2007)  الكهغي  ؾٗض الغخمً ٖبض بً ؾٗض صعاؾت و٦ظل٪ ٣ٖلُا اإلاٗى٢حن ألَا  جضٍع

ٟا٫ مً ُٖىت لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في بالدك٨ُل اللٗب ٖلى ٢اثم  بً مدمض بً ؾٗض وصعاؾت"  ٣ٖلُا اإلاخسلٟحن ألَا
ت اإلاغخلت َالب لضي الٗضواون الؿلى٥ صعحت زٌٟ في هٟسخي بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت بٗىىان (2006) عقىص آ٫ ؾٗض  الثاهٍى

بي بغهامج ٞٗالُت صعاؾت بلى َضٞذ التي (1998) بسل َه ؤمحرة وصعاؾت  زٌٟ في الاحخماعي الخٟاٖل مهاعاث لخىمُت جضٍع
ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ بي بغهامج ٞاٖلُت بٗىىان بدث ةالباخث لىٟـ وصعاؾت الخىخضًحن ألَا  بٌٗ ألصاء م٣ترح جضٍع

ت ألاوكُت  وؤهىع  نالر قٗبان ٖاًضة وصعاؾت"للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لؤلَٟا٫ الاحخماُٖت اإلاهاعاث جىمُت ٖلى اإلاخىٖى
ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ خضة لخٌٟ بعقاصي بغهامج ٞٗالُت"  ٖىىان جدذ (2007) البىا مدمىص  ٣ٖلُا إلاٗا٢حنا ألَا

ت ال٣ضعاث وجىمُت ال٣هت عواًت صوع  ًسو ُٞما الضعاؾت َظٍ هخاثج ؤًًا جخ٤ٟ ٦ما"  للخٗلم ال٣ابلحن  حٗضًل في اللٍٛى
 بٗىىان (2011) الجىضي الباقي ٖبض ؾلُمان الىانغ ٖبض حما٫ صعاؾت الاحخماعي والخٟاٖل الخىانل وػٍاصة الٗضواون الؿلى٥

بي بغهامج ٞٗالُت "  ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن اإلاغا٣َحن لضي الظاث بًظاء ؾلى٥ ٖلى وؤزٍغ للٛت الاحخماعي الاؾخسضام مهاعة جىمُت في جضٍع
اص وصعاؾت  بٟٗالُت اإلاىؾىمت بها ٢ام التي الضعاؾت زال٫ مً ال٣هت لغواًت الٟٗا٫ الضوع  ؤزبدذ التي(2011) بضوي  اخمض ٍػ
 ؾُٗض ؤؾماء وصعاؾت للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لضي ونالٗضوا الؿلى٥ لخٌٟ ال٣هت ًٞ ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج

ؼ ٖبض  الغويت ؤَٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في اإلاخٗضصة ألاوكُت ٖلى ٢اثم بغهامج ٞٗالُت "(2010) اخمض الٍٗؼ

ان صعاؾت مجها الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في اللٗب ؤؾلىب صوع  ؤزبدذ ٖضة صعاؾاث ؤًًا.للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن  بحٞر
 ؤَٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل في الخٗاوهُت باأللٗاب م٣ترح بغهامج ٞٗالُت بٗىىان (2002) اإلاٟتي ؾُٗض مدمض هللا ٖبض

ظا الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ازغ الٟىُت لؤلوكُت ؤن ٦ما اإلاضعؾت ٢بل ما  ؾالمت وصٌ٘ ٞالىخِىا صعاؾت هخاثج ؤزبدخه ما َو

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ جسٌُٟ في الٟىُت ألاوكُت ٞاٖلُت ٖىىان جدذ (2001) الهاٌٜ  الُٟىلت مغخلت في الهم ألَا
 الؿلى٥ صعحاث مً للخ٣لُل ال٣هت ًٞ ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت خى٫  (ٌ 1420) الكىىاون َاهُا وصعاؾت اإلاخإزغة

ٟا٫ مً ُٖىت لضي الاحخماعي والخجل الٗضواون  الىخاثج مً ؤن ٦ما الٍغاى بمضًىت ؾىىاث (6-5) ةالٗمغي  الٟئت مً ألَا
ىن  مكاَضة ؾاٖاث زٌٟ ازغ بلحها اإلاخىنل  زال٫ مً الُٟل ٖلى ازغ مً له إلاا طل٪ الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ
لُه الخ٣لُض ىن  الُٟل حٍٗغٌ ج٣لُل ٞان ٖو  جبث يوالذ والٗى٠ُ الٗضواون الُاب٘ طاث وألاٞالم للبرامج وبالخهىم للخلٍٟؼ
ا والًغب لؤلؾلخت واؾخسضام ٖغا٥ مكاَض حَر  لهظٍ الخٗغى مً ج٣لُل ٞان وبالخالي الٗضواون الؿلى٥ مٓاَغ مً ٚو
ًها اإلاكاَض  ؾلى٦ه حٗضًل في ٦بحر بك٩ل وحؿاَم الٗضواون الؿلى٥ قضة مً جدض للُٟل مُٟضة ؤزغي  بإوكُت وحٍٗى
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ظٍ احخماُٖا م٣بىلت حضًضة ؾلى٧اث وب٦ؿابه ت البدىر مغ٦ؼ ؤحغاَا التي  الضعاؾت م٘ جخ٤ٟ الىخاثج َو  واإلاىاهج التربٍى

ذ بضولت التربُت بىػاعة  وصعاؾت الٗى٠ ؤٞالم ومكاَضة الٗضواون الؿلى٥ بحن اًجابن اعجباٍ وحىص جىنلذ والتي (1998) ال٩ٍى
 ٖاصاث ) ألاخضار لضي لجاهذا الؿلى٥ ا٦دؿاب ٖلى الًٟاثُت ال٣ىىاث بغامج جإزحر" بٗىىان 2005: َُلت اله ٖلي ؾٗض ٖلي

 ٖىض الٗى٠ ْاَغة في الًٟاثُت الضعاما ازغ" ٖىىان جدذ  (2010)  الكبى٫  لىا٠ً ؤزغي  صعاؾت. ( وؤهماَها اإلاكاَضة

ٟا٫   ".ألَا

ٟؿغ خماص بَاع في الىخاثج َظٍ الباخثان ٍو  عواًت ٖلى ٌؿدىض والظي الضعاؾت َظٍ في اإلاؿخسضم ؤلاعقاصي البرهامج ٖلى الٖا
ىن  مكاَضة ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ٢هتا٫  التي ألاؾالُب جىٕى زال٫ مً بلحها الخىنل جم التي الىخاثج جٟؿغ ،٦ما الخلٍٟؼ

ُت ٞىُاث ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج اٖخمض ،٣ٞض ؤلاعقاصًت الجلؿاث بصاعة في ؤلاعقاصي البرهامج اجبٗها  وؾلى٦ُت،ٞمً مٗٞغ

ُت الٟىُاث ؼ واإلاىا٢كت ٧الخىاع اثٞجي البرهامج اٖخمضَا التي اإلاٗٞغ . والخٍٗؼ

ت الصخهُت ؾماث مً الهامت الؿمت يىء في الىدُجت َظٍ الباخثان ًٟؿغ ٦ما ى الؿٍى  صاثما ؾلى٦ه مً ٌٗض٫ الٟغص ؤن َو
ٗض٫ ٌٛحر به،ٞهى جمغ التي الخبراث ٖلى بىاء  اإلاىا٠٢ زام وبك٩ل ، الؿاب٣ت اإلاىا٠٢ مً حٗلمه ما خؿب ؾلى٦ه مً َو
ت له ٠ًًُ به ًمغ مى٠٢ ٩ٞل ، ُٞه ٠٣ً الظي إلاى٠٢با الٗال٢ت طاث  ٖلى ٢اصع ًجٗله مما الجضًضة الخبراث مً مجمٖى

  1:الخالُت اإلاىا٠٢ مىاحهت

ت ؤٞغاص لضي الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  زباث الباخثان ًٟؿغ  جل٣حهم ٖضم هدُجت البٗضي ال٣ُاؽ في الًابُت اإلاجمٖى

ضم للُٟل الؿاب٤ بالك٩ل يألاؾغ الىؾِ ؤلاعقاصي،واؾخمغاع البرهامج  .الىؾِ طل٪ في حٛحر حىاهب ؤي بخضار ٖو

ت ؤًٖاء مؿاٖضة في الىمظحت ٞىُت ؾاَمذ  بال٣بى٫  جدؿم والتي الؿىي  الؿلى٥ هماطج مدا٧اة ٖلى ؤلاعقاصًت اإلاجمٖى
ت ٚحر الؿلى٦ُت الىماطج مً الخسلو ومداولت  ؤو ال٣هت اًت٦غو  ؾلى٧ن لىمىطج  مباقغة الٛحر الىمظحت زال٫ مً الؿٍى

ىا ٦خابن همىطج ىبت الؿلى٦ُاث بىاء في حؿخسضم الىمظحت ؤن بلى" ٣ٖ2ل ٌكحر َو  وجٓهغ الغصًئت الؿلى٦ُاث ،وحٗضًل اإلاٚغ
 ؤو الىٓاٞت ،ؤو الهٟن الاهًباٍ َالبا  وٗلم ؤن ؤعصها ،ٞةطا مضاعؾىا في نىعة ابؿِ في الؿلى٥ لخٗضًل ٦إؾلىب الىمظحت
٣خضي ،ُٞالخٓه له همىطًحا ،ٌٗخبٍر له ومدب مجض، َالب حاهب بلى ه٣له بلى ٖمضها حباثبالىا ال٣ُام ؤو اإلاكاع٦ت  به، ٍو

خٗلم ىبت الؿلى٦ُاث مىه ٍو ". اإلاٚغ

ؼ ٞىُت ؾاٖضث ٦ما ت ؤٞغاص مؿاٖضة ٖلى الخٍٗؼ بُت اإلاجمٖى  للؿلى٦ُاث حٗلمهم ،وػٍاصة ؾلى٦هم يبِ ٖلى الخجٍغ
ؼ ىبت،ٞالخٍٗؼ ت ٞٗالت ؤصاة اإلاٚغ ى والاؾخجابت اإلاثحر بحن الغابُت ال٢تال٘ لخ٣ٍى ض َو  جاصي و٢لخه الؿلى٥ خضور ج٨غاع مً ًٍؼ

ؼ الاؾخجابت بحن ٢هحرا الى٢ذ ٧ان و٧لما الؿلى٥ اهُٟاء بلى ىا 3الاؾخجابت جثبُذ في ٞاٖلُخه ػاصث ٧لما والخٍٗؼ  ًظ٦غ َو

غان ؼ ٞاٖلُت وألا٦ثر ألاًٞل مً ؤهه ٖلى ؤ٦ض Skinner ؾ٨ُجر ؤن َػ  ٖلى ال٣ٗاب مً ؤ٦ثر بةزابخه الصخُذ ٖلُمالذ حٍٗؼ
. 4الصخُذ ٚحر الخٗلم

                                                           
 .ٕ٘،صٖٕٓٓ.الدكرل النشر دار: الرياض.النفسي كاإلرشاد النفسية لصحةا.الدين عالء كفاُب ٔ
 

ٕ
 .ٖٗٔ،ص ٕٕٓٓ، كالتوزيع للنشر دار ا٠ترجيي:ضالريا.كالًتبوم النفسي اإلرشاد.عطا ،٤تمود عقل 
 .ٛٚ، صٜٜٜٔ،دار الثقافة للنشر:عماف.االرشاد كالعالج النفسي نظريات.،سعيد حسٍت كعبد ا٢تادم ،جودت عزتلعزة اٖ
 

ٗ
 .ٗٓٔ، مرجع سابق ص ٕٕٓٓزىراف حامد عبد السالـ،  
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 اإلاالخم

 العضواوي الؿلىن ملُاؽ

ٟا٫ ٖلى الخٗٝغ في اإلاؿاٖضة مى٪ ًغجى الٗضواهُت الؿلى٦ُت ألاهماٍ بٌٗ به م٣ُاؽ اإلاٗلمت/اإلاٗلم ؤدي ًضً٪ بحن    ألَا

٣ت بال٣اثمت باالؾخٗاهت وطل٪ ألاهماٍ َظٍ مثل ًٓهغون الظًً  .اإلاٞغ

 ؤمام (x) ٖالمت بىي٘ وطل٪ الُٟل ٖلى ٖباعة ٧ل با١اهِ مضي جدضص وان بحابخ٪ في ص٣ُ٢ا ج٩ىن  ؤن ًٞل٪ مً خاو٫ 
 .ٖباعة ٧ل ؤمام واخضة ٖالمت مً ؤ٦ثر جً٘ ؤال هغحى ٦ما ٖلُه اهُبا٢ا ألا٦ثر هي ؤجها جغي  التي الخاهت في الٗباعة

غاى حؿخسضم ؾخ٣ضمها التي البُاهاث ؤن ٖلما وخضٍ اله٠ في َٟل ٧ل ج٣ُُم الغحاء خم ٣ِٞ ؤلاعقاص أٚل  ٖلى ةاإلاداٞٔ ٍو

تها . ؾٍغ

 .حٗاوه٨م خؿً ل٨م وك٨غ

 الخسهو                    الجيـ                                     الاؾم

 الضعاؾُت الؿىت                   اإلاضعؾت                                      الؿً
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 ؤخُاها ًدضر ال العبـاعة م
 ًدضر

 ًدضر
 باؾخمغاع

٣ت لآلزٍغً ألاطي ٌؿبب 1    . مباقغة ٚحر بٍُغ

   . آلازٍغً ٖلى ًبه٤ 2

   . آلازٍغً ٣ًغم ؤو ًسمل ؤو ًضٞ٘ 3

   . آطاجهم ؤو آلازٍغً قٗغ ٌكض 4

   . آلازٍغً ٌٌٗ 5

ـ 6    . آلازٍغً ًهٟ٘ ؤو ًًغب ؤو ًٞغ

   . آلازٍغً ٖلى ألاقُاء ًغمن 7

   . آلازٍغً زى٤ ًداو٫  8

   . آلازٍغً يض خاصة ؤقُاء ٌؿخٗمل 9

   . مالبؿه ًمًٜ ؤو ٌكض ؤو ًمؼ١  10

   . ممخل٩اجه ًلىر 11

   . ؤزغي  ممخل٩اث ؤي ؤو ٦خبه ؤو صٞاجٍغ ًمؼ١  12

   . لآلزٍغً ممخل٩اث ؤي ؤو ٦خب ؤو صٞاجغ ًمؼ١  13

   . آلازٍغً مالبـ ًمًٜ ؤو ٌكض ؤو ًمؼ١  14

    آلازٍغً مالبـ ًلىر 15
   . ؤزغي  ٖامت ممخل٩اث ؤي ؤو جبوال٪ اإلاجالث ًمؼ١  16

ت بسكىهت ًخٗامل 17    . ٦ؿٍغ ؤو ألاعى ٖلى عمُه ؤو ٦ًغبه ألازار م٘ مَٟغ

   . الىىاٞظ ٨ًؿغ 18

هغر ًب٩ن 19    . ٍو

ى ب٣ضمُه ألاقُاء ًًغب 20 هُذ ًهغر َو    . ٍو

هُذ ألاعى ٖلى بىٟؿه ًغمن 21 هغر ٍو    . ٍو

   . بٗى٠ ألابىاب ٌٛل٤ ؤو ب٣ضًه ًًغب 22

   . (خضصَا) ؤزغي  بإقُاء ٣ًىم 23
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لت : الىخائج وجفؿحر الخصخُذ ٍَغ

 .٣ٞغة (23) اإلا٣ُاؽ ٣ٞغاث ٖضص -

 :ألاوػان -

 (نٟغ) ؤبضا ًدضر ال. 

 (1) ؤخُاها ًدضر. 

 (2) صاثما ًدضر. 
 .(46-نٟغ) بحن جتراوح للم٣ُاؽ ال٩لُت الضعحت -
 .اهُتالٗضو مً ٖا٫ مؿخىي  ٞى١  ٞما (20)الٗالمت اٖخبرث -
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