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 وتقدير شكر

رب لك الحمد كماا يبغياي يا  ئ مزيد من فضلة ، فيالحمد هلل رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكاف

} الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كبا لبهتدي لوال أن هدانا هللا { وأشهد أن ال  وجهك وعظيم سلطانك، للجال

فلاي  لاي  .أما بعد ،إله إال هللا وحده، وأصلي وأسلم علي من ال نغي بعده سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم 

صاااببين وأهااد  ،أصاادءا  أوفيااا  أن أدعااي رداابدي بزنجاااا هااذا العمااد دون ملاااعدج ماان علمااا  أجااال  ،و

الدضاد بيابكم { ربلاوا فضال ، بذلوا ما في وسعهم من الغد  إلي المبتهي ،وانطالءاً مان ءولاه رعاالي } وال 

رجادوا ماا ركافئوناه باه فاادعوا فزن لام فكافئوه،  وعمالً بقوله صلي هللا عليه وسلم ) من أسدي إليكم معبوفاً 

 والتقديب.جميعاً بالشكب  ( فزنه يطيب لي أن أرقدم إليهمله

ومن ثم فزنه يطيب لاي أن أءادم شاكبي ورقاديبي وعبفااني بالجمياد إلاي الساتا  الدالاد والعاالم 

، لمااا ءدمااه لااي ماان رعايااة وروجيهااا   أحمددمهديددمطهد دد   الجليااد والب الحبااون السااتا  الاادكتور   

 .الصحة والعافية  وإرشادا ،فأسال هللا أن يجزيه عبي خيب جزا ،وأن يديم عليه موفور

سليمانهالخضديطهويظد الشكب يحلق في الفق رقديباً وامتباناً لستا ي الدالد الستا  الدكتور   

فهو بمثابة المعلم الصادق الذي ال يغخد علي طالبه، فله رقديبي وجزاه هللا عبي خيب الجزا   ومًن  الشيخ

 هللا عليه بموفور الصحة والعافية .

 دحمدمهسد مهدحمدمه لد الشاكب والتقاديب الباابعين مان القلاب ل ساتا  الادكتور   كما أرقدم بخالص 

 لموافقته علي مباءشة البساالة رمام أعغا اه الكثيابج ، فأشاكب فياه روالام العاالم الاذي حغااه هللا بعلام مزياب

 وخلق عظيم ، فله رقديبي وجزاه هللا عبي خيب الجزا  ومًن هللا عليه بموفور الصحة والعافية.

الغدال هللاان علاي أن ياوفيهم حقهام  إلاي أباي أرقدم بخالص الشكب والعبفاان إلاي مان يعجاز ال كما

علي ما ءدموه لي من رضحيا  وما رحملوه مان متاعاب حتان ماًن هللا علاي بزرماام وأد هالحبيبةهوأخوات ه

 هذه البسالة ، وجزاهم هللا عبي خيب الجزا  ومًن هللا عليهم بموفور الصحة والعافية .

فيال مان الزلاد          وفي البهاية ال أدعي أنباي ءاد بليال الكماال ، أو عصامل مان الخطاأ ، أو و 

 ، وآخب دعوانا الحمد هلل رب العالمين .فالكمال هلل وحده ،
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  الدراسة مستخلص

 تنميدد   دد  باللعدد  العدد   نظريدد  علدد  قددا   برنددام   اعليدد  مددت  مدد  التحقدد  إلدد  التراسدد  هددت  
( 03) التطبيدد  عيندد  وبلغدد  ،السددم  افضددع األطفددا  لددت  العددتوان  السددلو  ضوخفدد البتكددار ا التفكيددر
 متوسدطا  وكاند  ،كفرالشدي  بمحا ظد  الفكري  التربي  بمتارس االبتتا ي  المرحل  ت ميذ م  وتلميذة ا  تلميذ

 أهددتاف تحقيدد ل المسددتخت  المددن   هددو التجريبدد  شددب  المددن   كددا  ، سددن  ( 21-6) بددي  الزمنيدد  أعمدداره 
 :المعلوما  لجم  التالي  األتوا   الباحث  واستختم التراس ،

 .  االبتكار  للتفكير" تورانس" اختبار -
 . 1332 الصايغ  النتينا إعتات العتوان  السلو  مقياس -
 .الباحث  إعتات/  باللع  الع   نظري  عل  القا   التتريب  البرنام  - 

 : ع  التراس  نتا   وكشف 
 القياسددديي   ددد  التجريبيدد  المجموعددد  أطفددا  ترجدددا  متوسدددط  بددي  إحصدددا ي  تاللدد  ذا  و  دددر  وجددوت -2

 . البعت  القياس ولصالح وأبعاته االبتكار  التفكير مقياس عل  والبعت  القبل 
 القياسديي   د  التجريبي  المجموع  أطفا  ترجا  متوسط  بي  إحصا ي  تالل  ذا  و  ر  وجوت عت  -1

 .وأبعاتهاالبتكار  التفكير مقياس عل  والتتبع  البعت 
 القياسددديي   ددد  التجريبيدد  المجموعددد  أطفددا  ترجدددا  متوسدددط  بددي  إحصدددا ي  تاللدد  ذا  و  دددر  وجددوت -0

 .البعت  القياس ولصالح وأبعاته العتوان  السلو  مقياس عل  والبعت  القبل 
  دددد  التجريبيدددد  المجموعدددد  أطفددددا  ترجددددا  متوسددددط  بددددي  إحصددددا ي  تاللدددد  ذا  و  ددددر  وجددددوت عددددت   -4

 .وأبعاتهالعتوان  السلو  مقياس عل  والتتبع  البعت  القياسيي 
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Abstract  

The study aimed at verifying the effectiveness of a program based on the 

theory of play therapy in the development of creative thinking and reducing 

aggressive behavior in children with hearing impaired. The sample of the study 

was (30) students of primary stage in the schools of intellectual education in 

Kafr El Sheikh Governorate, their ages were Between(6-12 ) years. The 

researcher used quasi- experimental approach to achieve the study objectives. 

Also, the researcher used the following instruments to collect information: 

- Torrance test for creative thinking 

Sixth: the hypotheses of the Study  

In light of the results of the previous studies and the theoretical framework, 

the study hypotheses can be formulated as follows: 

1- There were statistically significant differences between the average 

scores of the children of the experimental group in the tribal and remote 

indices on the scale of innovative thinking and its dimensions and for the 

benefit of telemetry. 

2-  There are no statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the dimensions of the 

dimension and follow the scale of innovative thinking and dimensions. 

3- There are statistically significant differences between the average scores 

of children in the experimental group in the tribal and remote indices on 

the scale of aggressive behavior and dimensions and for the benefit of 

telemetry. 

4- There are no statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the dimensions of the 

dimension and follow the scale of aggressive behavior and dimensions. 
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 مدخل الدراسةالفصل األول :
 مقدمة 
تواجددا ال جت عدد ا  ذ ال  التدد لخ صددة  ددم ال  ددمها ال   ددة  جدد ا ایة ذوى االحتیددتعددر ا        

 ة وقدر یدواج دوم الحیست  م ب    م أفداار،  و دم یخلو  جت ع  م ال جت ع ا  م وجور نسبة ال ی
ال جت ددع  فدد  ا بددورواا ا یددتقلددم  ددم قددرات ا  لدد  الق التدد بوا بنددوأ أو أم ددا  ددم أنددواأ ا   قددة یأصدد

وج دد ا ن ددا  فدد ندد  یم  م دد  صدد حو وجور دد  تب یی ص العدد ر لدد  الوجددا ال قبددوم  ق انددة ب   ددخ
ا  دددم ال عددد  ها التددد  یددد جددد ا الخ صدددة الم یث القدددا  دددذ، ال ذدددة  دددم ذو  االحتیدددال جت عددد ا ح

اختل ا ب ختهف فلس ة مم  جت ع  م ال جت ع ا  فتراجا ال ع  لدة  دع  دذ، ال ذدة  دم اال راا  
قدد  ل بدددرأ تمددد ف  یت ا تحقی ا  والتوجددا  لددد  ا ددد والقسددوة و ح ولدددة الددتخلص  دددن ا  لددد  ا  دد     لدددی

   .یا سو  ع ال اص 
ا یة تعلدیث أصدبحا ق دیدم حیة ال ن  دة لل عد قیدة القدام ال د  م   دا بدرأا الا  یدبرا ف        
ر یددم ال حلدد  والعدد ل    وأصددبحا  ندد ت اتج  دد ا تت اییاة  لدد  ال سددتو یددم تحتددم  م نددا مبیال عدد ق
و یاال تب ا للوقوف  ل  أف م ا س ل ف  اواة أخذ   ال  ا ط  م وا تن ر  بیو   بعر یقوت   

و وفقددد  لندددوأ ا   قددد ا  واخدددتهف ال ددداو  یال هذ دددة للتع  دددم  ع دددا  و ددداواة تندددوأ  دددذ، ا سددد ل
 م أفاار  .یة بیال ار

ث أن دذا ال درااو وو دعا  ید ا حیلم  وتدو یة ال عد قیدو م  ذا ال نطل   ار اال ت د ا با        
تحقدد  ل ددا االسددتقااا  م دد  ت دد فاا ج ددور  التدد   والحقددو  یددم بعددا ال  ایع ا تم ددم لل عدد قیْت ددا 

 (.84: 9111  ی) ل      بر الع     ة    تبق  لری ا  م قرااا.یوتن  تو یل ام یسب ف العل    
وتعتبدددا فذدددة ا   قدددة السددد عیة أحدددرى ال ذددد ا الخ صدددة التددد  ت ایدددر اال ت ددد ا بتدددوفیا الا  یدددة       

ابویدة ل دد  بصددواة  لحو ددة  ولددا یقتصددا ذلددت  لدد  ال عدد قیم سدد عی ل فدد   ااحددم الددتعلا ال راسدد  الت
) بددددددرالع ی  ال ددددددخص و یددددددرام ی دددددد م  احلددددددة  دددددد  قبددددددم ال راسددددددة. فحسددددددو بددددددم ا تددددددر أی دددددد ل ل

 (.0222 الساط و 
؛ سددددعر  بددددر ال عطدددد    9111وقددددر أ بتددددا العریددددر  ددددم الرااسدددد ا )ر دددد   صدددد ر   ح ددددر        
( بوم الط م ال ع   س عی ل لریا القراة  ل  الت میا االبتم ا   م   0229ال بیا  ؛  ای ة 0222

حوم ال او  بیم ا ط  م ال عوقیم س عی ل وا ط  م العد رییم فی د  یتعلد  بد لت میا  آوجرا تع ا 
االبتم ا   وذلت  م خهم أراذ ا  ل  اختب ا "تواانو" للت میا االبتم ا  ال صوا. وقدر یعدور  د  

  اتا نت ذج بعا الرااس ا  م ت و  ال عوقیم س عی ل ف  الت میا االبتم ا   ل  ا ت  ر ا  ل  أ
الخی م لحا  ن ا  م ح سة السد ع ب د  ی مدم أم یمدوم   یداال للت میدا االبتمد ا . وقدر یمدوم ابتمد ا 



3 
 

الط ددم ال عدد   سدد عی ل وسددیلة تعوی ددیة ل دد  یع نیددا  ددم نقددص أو  جدد  حامدد  أو   ددو   وذلددت 
   ویموم االبتم ا  ن  أسلوب ل لتحقی  الط م ال ع   لذاتا.تم اوجیا ط ق ا  ذا الط م  ل  ا ببت

وأم تن یة   د ااا  االبتم ا (  ل  أ  یة الت میا Torrance,1976حیث أ  ا تواانو ) 
م الت میددا االبتمدد ا    ددا فدد  ج یددع جوانددو  الت میددا االبتمدد ا  تبددرو    ددة     ددخص مدد م  واال

م مبا الط ق ا االبتم ایة ی ر   ل  ا طااو ال خصیة.الحی ة    واال
بصد ة  ا ط د ملدرى  االبتمد ا و م العداا السد ب  یت ده أ  یدة  داواة تن یدة الت میدا  

یواج وم ا طااب ا سلومیة م یاة   ن ان اال     ة ولرى ا ط  م ال ع قیم س عی  بص ة خ صة 
ة فع لدة م د  أ بتت د  الرااسد ا ال ختل دة فد  تن یدة أ       د  ا السدلوت العدروان  وأم اللعدو وسدیل

یدد ر   لدد  افددع  سددتوى ال قددة بدد لن و لددری ا و ددم  ددا القددراة  لدد  خ ددا  الددذ الت میددا االبتمدد ا  
 بعا     ا السلوت العروان  لری ا. 

فقددر أمددرا الرااسدد ا أ  یددة اللعددو فدد  تن یددة قددرااا ا ط دد م واسددتعرارات ا  لدد  أسدد و  دد        
تدا   یسدا یدتا فیدا ت دجیع الط دم و م فو فداص التعداا لخبدااا  تعدررة فد   دم  ند   یتیحا  دم

    یجعلا  ل  راجة   لیة  م ال  د اة. و لیدا یعدر اللعدو  دم الخطدواا ا ولد  لهبتمد ا  حیدث 
ی دددجع  لددد  االسدددتج ب ا ال تسدددد ة ب لجدددرة والت دددار وال اوندددة    دددد  یددد ر   لددد  االاتقددد   ب لسددددلوت 

  ل   م تلت الت  تتوفا للط م الذ  تقم أ   ا فاص اللعو واالستم  ف. ا برا   راج ا أ
 (.Saracho, 2002 ؛ 0222)نبویة    یم                                                   

 دم اجدم الحصدوم  لد   ا نسد مالسلومیة التد  ی  اسد    ا ن  طذلت أم اللعو یعر احر  
هلدا  لد  الم یدا  دم ال عد اف وال علو د ا  ویمتسدو الم یدا  دم ال تعة والتسلیة  ویحصم  دم خ

االتج  دد ا االیج بیددة  م دد  أم اللعددو یع ددم  لدد  تن یددة  أواالجت   یددة ال ابددوو فی دد    ال  دد ااا
 ختلددف جوانب دد  الجسدد یة والن سددیة واالجت   یددة والعقلیددة وال عافیددة  فدد وتطددویا  خصددیة الط ددم 

 وبیا  .
بوجدددا  ددد ا  دددع أط ددد م قدددر    ال صددداییم حیدددث مددد نوا یلعبدددوم  أبدددرولعددم اال ت ددد ا ب للعدددو  

 ختل دة   دا   دا أی د   أصدواابمااا صغیاة  م الحج اة والع و أخاى تلت التد  م ندا تصدرا 
 ف    ا   ا   خاال وأاسطو أفهطوممت ب ا مم  م  ف الح  اة الیون نیة القری ة م     ا  ف 
 .وأ ایم  أواب 

الوالیدد ا  فدد  جدد م ایدد ا ا ط دد م  فدد وبلددوا فاوبددم  مددوا یدد    ا   سدد    ام دد  م نددا  
( (Frobelمتدددو فاوبدددم  9481 ددد ا  ف ددد  دددذ، ال احلدددة.  فددد  ال  ددد  هل  سددد  ر ا  ایمیدددةال تحدددرة 

یجدو أم یتعل دوا می یدة اللعدو الصدحیحة  بین د   ا  ایمیدةالوالی ا ال تحدرة  ف ق ذه: أم ا ط  م 
 (. 91: 0221سلوى  بر الب ق  ف  ) ا  یة.ال ع وب  ل  ت یم  ا ل  مم م ا ط  م 
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و مددذا   ددا اال ت دد ا الوا دده بسددیمولوجیة اللعددو  نددذ سددبعین ا القددام الع ددایم حیددث   
تن یددة  فدد   دداا العریددر  ددم ا بحدد ث العل یددة والتابویددة التدد  ا ت ددا برااسددة أ ددا وفع لیددة اللعددو 

قددة بدد لن و   دد  یدد ر   لدد  تن یددة ال  بعددا الخصدد م ا یج بیددة للط ددم  ددم ت میددا ابتمدد ا  و ددم  ددا
 .ا ط  م    ا السلوت العروان  لرى خ ا بعا 

ا طااب ا سدلومیة بصد ة  م الس عیة یع نوم ب مم مبیا  ا   قةذلت أم ا ط  م ذو   
   ة  والسلوت العدروان  ب دمم خد ص. ذلدت أم   د  ا ا تجد ، ذات دا وتجد ،    قد ت ا تلعدو رواا 

بند    فد تلدت الصدواة التد  تد  ا وب دمم  ب  دا  ویم صدواة ذ نیدة  دم ن سدا تمد فد لری ا  ال  ب  ا 
.  م ال عدد   سدد عی ل االجت   یددة ختلددف ال واقددف  فدد سددلوما وارور أفع لددا  فدد  خصددیتا بددم حتدد  

یو  ددم الن حیدة التدد  ی تقددر   لدد اآلخدایمیسدیطا لریددا  ددعوا بد لنقص نتیجددة    قتددا  وأندا أقددم  ددم 
ن   أی دد ل فحسددو   نددر   یاتمددو سددلومی ا یبتغدد   ددم  االجوانددو ا خدداى  ددم  خصددیت بدد ق  فدد واال

 ب لب   ب لعروانیة. ف وااذ   الرف أ  م ذاتا  تلت السلومی ا الت  تتصف 
 عن  ذلت أم ا فاار الذیم یقدراوم أن سد ا سدلبی ل ی تقدروم ال قدة بون سد ا  وقدر یصدرا  دن ا       

ا ومیددر الددذاا. وطبقدد ل لن ایددة الددتعلبط بسددلوت تتصدداف ا  روانیددة ب  دد  ا وأ ددم م  ختل ددة قددر تددات
 م خهم الن ذجة وتقلیر  االجت    الت  تام   ل  روا ال جت ع ف  ت میم السلوت  االجت    

سلوت اآلخایم  فإن   تاى أم ال رف  م قی ا ال ار ب لسلوت العروان   و    رة بند   تقدریا الدذاا 
 (. 1: 9119) اح ر الع  یاة  ایم.  اا ب آلخوال عوا ب لقوة  ولیو  لح   ال

 نندد  نعددین اآلم فدد  ا ل یددة ال  ل ددة والتدد  تتطلددو أم یسدد ا التابویددوم فدد  تن ددذة جیددم   مددا       
یبددر  ال اونددة ب قددة ویتسدد  ه  لدد  حددر  دد    ا  ال و دد  والغ ددوا وأم یمددوم  سددتعرال للتخلدد   ددم 

 اآلخایم.     ا السلوت العروان  الذ  ی  ا سلب ل  ل  ذاتا و ل  
 (.6: 0228)حسیم أبو ای ن و برالحمیا الص ف                                             

والت دد جا  اال تددرا وتقسددا أ ددم م السددلوت العددروان   لدد  قسدد یم: ا وم  دد ر  م ل یددم  لدد        
نددو  و ن دد  وا نتقدد ا وال   مسددة  وقددر یتعددرى ذلددت  لدد  ال دداو وتعددذیو الددن و  والقسددا ال دد ن   ع

ال یددم  لدد  التحددر  ونقددر اآلخددایم وتتبددع أخطدد ذ ا وم دد     وتعمیددا ا جددوا  والت دد یا  وقددر یمددوم 
 (.0229الص بغ  وریع العروام  وج ل  نحو الذاا ویموم برنیل  أو ل  یل   أو نحو الغیا.)ف لنتین  

أصدح و ی یا وب مم وا ه  ل   اواة  متس و تلت ال ذدة  دم ا ط د م  دم  ا  ا ذا  
ا   قة أم تواجا تلت ا  دطااب ا السدلومیة بقدرا ال بد و بدا  دم ال قدة بد لن و  دم خدهم تن یدة 

یدد ر  وب ددمم فعدد م  لدد  السددیطاة  لدد  السددلومی ا العروانیددة  الددذ  ا  ددالددری ا  االبتمدد ا الت میددا 
 یحبونا ویول ونا و و اللعو.   لری ا ولم یتا ذلت  ال  م خهم 
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 مشكلة الدراسة:
ی ددمم الطددهو الصددا فذددة  ددم فذدد ا ال جت ددع التدد  تل   دد   تطلبدد ا خ صددة تختلددف  ددم  

العدد ریوم    ددم العدد رییم  ذلددت أن ددا یواج ددوم  اوفدد  تختلدف جددذای   ددم تلددت التدد  یواج  دد  ن ااقدا أ
ج ذی ل  صرا صعوبة للط دم فد  ت   لدا  دع ال جت دع  أوحیث تعر   ملة الص ا سوا  أم م ملی ل 

    ی  ا  ل  الصواة الت  یمون   ال ار  م ن سا  م خهم  هق ا  تب رلة  ع الذ  یعین فیا 
  ذلدت أم واآلخدایمالذ  ی ر  بتلت ال ذة  ل  تمدویم صدواة  حبطدة تجد ، أن سد ا  ا  ا. اآلخایم

العج  الذ  تسدببا ا   قدة یجعل دا ی دعاوم بد لنقص والرونیدة و درا ال قدة فد  أن سد ا    د  یتبعدا 
 ا مدم  دم )ح  در اس  ویت ه ذلت  م را اآلخایمتج ،  ان ع لیة ا  روانیة وأخاى  صراا سلومی

(  0229  وریدددع الصدددد یغف لنتیندددد  , )  (9116   بددددر ال طلدددو أ ددددیم القایطددد )(   9148  ددداام  
طایقدة لد اأ ال قدة م ند   دو اسدتخراا اللعدو  ا   دم( وبیدا ا. ولعدم الحدم 0291و)ج  م رفىد   

م تن یدددة الت میدددا االبتمددد ا  لدددری ا وخ دددا حدددرة السدددلوت وذلدددت  دددم خدددهبددد لن و لدددرى تلدددت ال ذدددة 
 .العروان 
 رااسة  ذ، ال  ملة  م خهم ا ج بة  ل  التس  الا الت لیة:  ة ف الب ح  اابب و لیا

   ف  لیة بان  ج ترایب  ق ذا  ل  العهج ال وجا ب للعو  ل  تن یة    ااا الت میا االبتم ا   -
 ؟(ا ص لة-ال اونة-و   )الطهقة قیم س عی ل لرى ا ط  م ال ع

للعدو  لد  خ دا بعدا   د  ا السدلوت ال وجدا ب ق ذا  ل  العدهج ترایب  ف  لیة بان  ج     -
العدددددروام نحدددددو -اآلخدددددایم  و ددددد  )العدددددروام نحدددددو لدددددرى ا ط ددددد م ال عددددد قیم سددددد عی ل  العدددددروان 
 ؟العروام نحو ال راسیم(-العروام نحو الذاا-ال  تلم ا

  دد ااا  تددو یا الباندد  ج التددرایب  القدد ذا  لدد  العددهج ال وجددا ب للعددو  لدد  اسددت ااایةرى  دد   دد -
 ؟لرى ا ط  م ال ع قیم س عی ل  العروان بعا     ا السلوت و  الت میا االبتم ا 

 أهداف الدراسة:
 :  إلىتهدف الدراسة الحالية 

ا ط ددد م ال عددد قیم لدددر  و  ددد  ا السدددلوت العدددروان     ددد ااا الت میدددا االبتمددد ا الم دددف  دددم  -9
 .س عی ل 

خ ددا بعددا   دد  ا السددلوت العددروان  لددرى ا ط دد م ال عدد قیم سدد عی ل  ددم خددهم باندد  ج  - -0
 ترایب  ق ذا  ل  العهج ال وجا ب للعو..

تن یدددة بعدددا   ددد ااا الت میدددا االبتمددد ا  لدددر  ا ط ددد م  دددع ف السددد ع  دددم خدددهم بانددد  ج  -3
 للعو .تراییب  ق ذا  ل  العهج ال وجا ب 

 .فع لیة البان  ج ال ستخرا  است ااایةالتحق   م  -8
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 أهمية الدراسة:
بإلقدد   ال ددو   لدد  طبیعددة ال  دد مم التدد  تواجددا فذددة ال عدد قیم سدد عی ل  الح لیددةت ددتا الرااسددة  -9

 اله  ة. ا ا  ریةللوقوف  ل  الطا  ال ن سبة ل واج ة تلت ال  مها  م خهم الباا ج 
 لدد  أ  یددة العددهج ال وجددا ب للعددو فدد  تن یددة   دد ااا الت میددا االبتمدد ا  لددرى  لقدد   ال ددو   -0

 ا ط  م ال ع قیم س عی ل.
 لق   ال دو   لد  أ  یدة العدهج ال وجدا ب للعدو فد  خ دا بعدا   د  ا السدلوت العدروان   -3

 لرى ا ط  م ال ع قیم س عی ل.
یم ب ددمم  دد ا وفذددة ال عدد قیم سدد عی ل ال سدد   ة فدد  الج ددور التدد  تبددذل   الرولددة لا  یددة ال عدد ق -8

 ب مم خ ص.
بتلددت ال ذددة وتقددریا ال سدد  رة  له ت دد ال ددا أن دد ا ال تخصصددیم وال  ت ددیم فدد   ددذا ال جدد م  -1

 ل ا  واالست  رة  م قراات ا ال عطلة.
 ال ع قیم س عی ل.ا  یة قر ت یر نت ذج  ذ، الرااسة البحوث ال ستقبلیة وال  ت ة ب -6

   : أدوات الدراسة
 البان  ج الترایب  الق ذا  ل  ن ایة العهج ال وجا ب للعو /   رار الب ح ة. -
 .  الصواة "و" اختب ا "تواانو" للت میا االبتم ا  -
 ا.0229 قی و السلوت العروان    رار ف لنتین  الص یغ  -

 مصطلحات الدراسة : 
 الفاعلية :  -1

یددا راخلیددة تبعددث فدد  الددن و الع ددم والحامددة  دد  قددوة م ف  و   حددراث تددو یا القددراة  لدد  دد  
ال سددت اة  ددم أجددم تحقیدد  أف ددم النتدد ذج  لدد  ال سددتوى ال ددارى واالجت دد    فدد   طدد ا التصددوا 

 ا سه   الصحیحة 
 البرنامج:  -2

فدد   ددذ، الرااسددة بونددا الباندد  ج ال خطددط وال ددن ا الددذ  یسددتنر  لدد   بدد ر  وفنیدد ا  الباحث  ة هتعرف  
ب للعدددو  والدددذ   دددم  ددد نا الع دددم  لددد  تن یدددة   ددد ااا الت میدددا االبتمددد ا  ن ایدددة العدددهج ال وجدددا 

 وخ ا بعا     ا السلوت العروان  لرى ا ط  م  ع ف الس ع.
  اللعب: -3

حام  ن س   وجا ذو    ااا فنیة أو حامیة  اجت    ن  ط وسلوت  اللعب بأنه: الباحثةتعرف 
یددد ل أو ج   یددد ل  بحیدددث یجدددر فیدددا الط دددم  تعدددة یدددوت  بدددا الط دددم بن سدددا أو بتوجیدددا  دددم اآلخدددایم فار

واال دددب   ل لابب تدددا واال ددداا ل لخبااتدددا   سدددتغهل بدددذلت ط ق تدددا الجسددد یة والحامیدددة والعقلیدددة   عبددداال  دددم 
 .واالمت  فطایقتا  ذ، ب لت میا والع م وا براأ 
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  العالج باللعب:  -4

أحددر أ ددا  ندد  ج  یعددرالددذ  عهجدد  السددلوو ا  ذلددت اللع  ب بأن  ه:الع  الج ب الباحث  ةتع  رف 
راو  لد   جداا اا العدهج ال د عد لج البدیم الط دم و  حداةالعهج الن س  لألط د م  ب  تبد ا،  هقدة 

ویختد ا ا رواا ب د  یتن سدو  دع   دا الط دم وخباتدا وتتن سدو  دع   دملة الط دم وفنی تدا ب للعو 
روم خوف  ا  وسلومی تا هقة آ نة للط م یعبا فی    م     ا، وأفم ا، وخباات توافاب   یس ه ب
 أو ا بة.

  التفكير االبتكاري: -5

یعافددددا بونددددا   لیددددة  راات ال غددددااا والخلددددم فدددد  :  تعري    ف ت    ورانر للتفكي    ر االبتك    اري
ال علو دد ا والعن صددا ال  قددورة  و ددرا ا تسدد   الددذ  یوجددر لددا حددم  ددتعلا   ددا البحددث  ددم رالذددم 

وو ع ال اوا ل م   ذ، ال غااا  واختب ا  م  علو  ا   ف  ال وقف وفی   لر  ال ار و   ااا
جددداا  التعدددریها   واال ددد رة اختبددد ا ال ددداوا    دددا ن دددا النتددد ذج  ال اوا والدددابط بدددیم النتددد ذج   واال

 .(Torrance, 1976وتب رل   .) 
الراجدة الملیدة التدد  یحصدم  لی د  الط ددم التفكي ر االبتك  اري إئرا ي ا بأن  ه :تع رف الباحث  ة 

"تددواانو" للت میددا االبتمدد ا   ف ات دد أ الراجددة یددرم  لدد  ت میددا ابتمدد ا   ال عدد   سدد عی  فدد  اختبدد ا
   ل   وانخ      یرم  ل  ت میا ابتم ا   نخ ا.

 االص لة (. –ال اونة –ویتموم الت میا االبتم ا   م  رة أبع ر    )الطهقة 
  :السلوك العدواني -6

 م.2001تعريف فالنتينا الصايغ للسلوك العدواني 

و:السلوت الذ  یتعر  با الط م  ل  ن سا أو اآلخدایم   نص  ل  أم العروام  والذ  ی
ب رف  یذاذ ا   سدوا  بد لقوم     دم :السدو وال دتا والمدها الجد او  أو بوصدف اآلخدایم بصد  ا 
سددددیذة   أو  یقدددد أ ال تنددددة بیددددن ا  أو ب ل عددددم  ددددم خددددهم  سددددتخراا الط ددددم    دددد   جسددددر،     ددددم 

 :ال او والعا والامم .

الراجددة التدد  یحصددم  لی دد  الط لددو  ددم خددهم  وتع  رف الباحث  ة الس  لوك الع  دواني إئرا ي  ا بأن  ه:
الرااسددة الح لیدة  دم   ددرار ف لنتیند  الصدد یغ  وت العدروان  ال سددتخرا فد اسدتج بتا  لد   قیدد و السدل

 ا.0229
 – العددروام نحددو اآلخدددایم–ویتمددوم السددلوت العددروان   ددم  ددرة أبعدد ر  دد  :)العددروام نحددو الددذاا 

 العروام نحو ال راسیم (. –العروام نحو ال  تلم ا 
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 المعاقين سمعيًا: -7
و دع ف  لصدال ا  دم   ا ا ط  م ال لتحقوم فد   درااوتعرف الباحثة المعاقين سمعيًا بأنهم: 

بم اال ددی   فدد   احلددة الط ولددة الددذیم ال تمددوم ح سددة السدد ع لددری ا ف  لددة ج ذیدد  لهسددت  رة السدد ع 
( ریسددبم  82(  لدد  أقددم  ددم )  32ة الیو یددة   ددم یتددااوو فقددران ا السدد ع  بددیم )  ن دد  فدد  الحیدد 

   ا.90:6طبق ل لقی سا ب  ریو تا وتتااوو أ   ا ا  م 
 حدود الدراسة: 

  قتصدداا  ددذ، الرااسددة  لدد  ا ط دد م ال عدد قیم سدد عی ل فدد   ددرااو ا  ددم للصددا و ددع ف
نت ذج ددددد   ال  لدددددد   جت ع ددددد  ا حصدددددد ذ  ب ح ف دددددة م اال ددددددی  ولدددددذلت ال ی منندددددد  تع دددددیا  السددددد ع

وال جت عدد ا ال    لددة ل دد  فدد  الخصدد ذص  وفدد  حدد م اسددتخراا ن ددو ا رواا التدد  ستسددتخرا فدد  
 تلت الرااسة  وی مم ت صیم  ذ، الحرور م آلت :

وال توسدطة  م ال ع قیم سد عی ل ال ذدة البسدیطة تتموم  ینة الرااسة  م ا ط  الحدود البشرية:  -1
 82 لدد  أقددم  ددم  32 ع( الددذیم تتددااوو راجددة قصددوا السدد ع فددی ا  دد  بددیم ) ددع ف السدد

 ریسبم وال سجلیم ف   رااو ا  م للصا و ع ف الس ع ب ح ف ة م اال ی  
 الحدود الموضوعية : -2
 ب ح ف ة م اال ی .و ع ف الس ع لصا ا  م ل تت  م ف   رااوالحدود المكانية :  -1
ا 0296/0298أرواا الرااسددة فدد  ال تدداة ال  نیددة ال  تددرة  ددم تددا  تطبیدد   الح  دود النمني  ة: -2

 جلسة. 08بواقع  هث جلس ا أسبو یة ب ج  ل   رر الجلس ا 
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 المفاهيم األساسيةالفصل الثاني :
 مفهوم اللعب :

أشىار ابىي فىار   اللغة العربية علىى عى م معىاي  يى  فيعب" تقال كلمة "الل للعب: اللغويالمعنى 
إ ىىى ا ما اللعىىىب و ىىىو معىىىرو   لعىىىب   :والعىىىيي والبىىىاا كلمتىىىاي من مىىىا تت ىىىر  كلمىىىا  "لعىىىب" الىىى  أي إلىىىى 

أ مى ،  وأبىو ال نىيالكثير اللعب، والملعب مكىاي اللعىب واللعبىة اللىوي مىي اللعىب   أبىي ال ىار  : والتلعابة
2791،  211  

اتخذه  بالشيالعب ل ا  :أي  08  ،2792وآخروي،  إبرا ي  مصط ى ذكر  معج  الونيطوفي ال
لعبىى  ب ىى  ال مىىو ،  :اتخىىذه نىىخرية، وعمىىل عمىى   ل يجىى ي عليىىد ن عىىا   ىى  جىى ، ويقىىال :لعبىىة، وفىىي الىى يي

  22  ،1882، مروم م م  م م  على نليمايفي  الماكر الماور  : واأللعبايعب  ب  ، 
مجىىىر   ولىىي  –إنىىد  ياتىىىد  –اللعىىىب ب نىىد أن ىىىا  ال يىىام بالننىىبة للط ىىىل  (Taylor)وتعىىر  تيلىىور

شىىىغال الىىىذا ، فاللعىىىب للط ىىىل كمىىىا التربيىىىة والنتكشىىىا ، والتعبيىىىر عىىىي الىىىذا ،  طريقىىىة لتم ىىىية الوشىىى  واا
   2701 مرعي،توفيق بلقي  و أ م  في     والترويح والعمل للكبار

 (Piaget و ىىأ أننىىد العىىال  ال رننىىي جىىاي بياجيىىد ومىىي وج ىىة نلىىر علىى  الىىن   التكىىويني الىىذي
Jean  ارتباط ىا وثيق ىا  فيع  اللعىب تعبيىر ا عىي نمىو الط ىل، وأ ى  متطلباتىد فكىل نىو  مىي أنىوا  اللعىب يىرتبط

   2707وفائزم م م ،  الجراحكمال في    بمر لة معينة مي مرا ل النمو
 فتىىىرم الط ولىىىة، ب نىىىد تعبيىىىر عىىىي    فيعبىىىر عىىىي اللعىىىب، وبخاصىىىة فىىىيErickson  أمىىىا اريكنىىىوي

يصىعب عليىد  المل ر العقلي للق رم البشىرية، وذلىل ل  ى  خبىرا  ال يىام، إذ يمىر الط ىل فىي نمىوه بخبىرا 
نجى  فىي    والتخطىيط   ىم ا، فيخلىق فىي لعبىد مواشى  نموذجيىة ينىيطر بونىاطت ا علىى الواشىأ بالتجريىب

   1882مر اي، ال يي علي 
ولىذلل  اللعب  اجا   اخلية مل ة تقو  الط ل إلى ال ركة والنشاط، (Geezel) وش  اعتبر جيزل

ألعىاب معينىة ت ىر   طالب ب رورم إعطاا ال ريىة للط ىل، فىي أي يلعىب  نىب ردبتىد  وي أي يكىره علىى
ىىىا، واعتبىىىر أي األط ىىىال يل ىىىروي أن نىىى   بو ىىىوح أكثىىىر مىىىي خىىى ل ألعىىىاب   المشىىىوشة، وأن ىىى  ل  عليىىىد فر  

نمىا يلعبىوي نتيجىة  اجىا يلعبوي ألمر ي ىر  على نجى  فىي    مل ىة ومىرثرم فىي  اخل ى  ي   مىي الخىار ، واا
   1882 مر اي،ال يي علي 

  للعب: نشىاط موجىد أو ديىر موجىد Good  والتعري  الذي يعر د شامو  التربية وتعري  جو 
نىىىىلوك   األط ىىىىال مىىىىي أجىىىىل ت قيىىىىق المتعىىىىة والتنىىىىلية وينىىىىتغلد الكبىىىىار عىىىىا م لينىىىىا   فىىىىي تنميىىىىة  يقىىىىو  بىىىىد

   1881 فر ،عب  اللطي  بي  نيي    وشخصيات   وأبعا  ا المختل ة العقلية والجنمية والوج انية
 ، أي اللعىىب ينىى ل علىىى الط ىىل النىى ما  فىىي عالمىىد  2771 ،عبىى  ال ىىا يفت يىىة م مىى   وتىىر  

 شىيئا مىي ال  ى  ، ويكتنىبإزااهوالعائلي، ف ىو  ىيي يمثىل األ  واألب ين ىذ بخيالىد إلىى موش  مىا  الجتماعي
 ألشوال ما وأفعال ما، وي   ك ي مق رت ما وموا ب ما العليمة  مي وج ة نلره  ش  انتقل  إليد 
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  ، ف ىىىىو يىىىىر  أي اللعىىىىىب يزيىىىى  فىىىىي اكتنىىىىىاب الخبىىىىرا  والم ىىىىىارا  2770 ،عطىىىىىواي نىىىىاي  أمىىىىا 
الب ىى    والمعىىار  لىى   األط ىىال، وينمىىي مىى ارك   ويقىىو  الم  لىىة لىى ي  ، وتصىىقل شخصىىيات   وملكىىا

 والت كير النلي  عن    
ف ىو يىوفر  أي اللعب يمتلل كل خصائص العملية التربوية الكاملة، (Scarff)  وش  اعتبر نكار 

عقليىة  ائلىة، وانغمىا   ، وال تمىا  الشى ي  فيىد خبىرموالخيىالالتركيز ل ترم كبيرم مي الوش ، وينمي المبىا رم 
الشخصىية علىى ن ىو متميىىز  التكىرار بطريقىة عميقىىة، وينمىيان عىالي كامىل، ومىا مىي نشىاط آخىىر يى فأ إلىى 

الكىىامنيي مثىىل اللعىىب، فاللعىىب أكثىىر  مثىىل اللعىىب، كمىىا أنىىد مىىا مىىي نشىىاط آخىىر ينىىت عي كىىل الج ىى  والطاشىىة
 مىىر اي،نجىى  الىى يي علىىي فىىي    وجنىى ه العمليىىا  التربويىىة اكتمىىال، ألنىىد يىىرثر فىىي عقىىل الط ىىل وان عالتىىد

1882   
اللعب يع  مي الطرق ال امة في  رانة وتشخيص وع   مشىك    أيلبا ثة وبص ة عامة تر  ا

و   اللغىىوي والعقلىىي والن عىىالي مىىاألط ىىال، بوصىى د ا ىى  أ ىى  منىىا ن العىى   الن نىىي ل ط ىىال بنىىبب عىى   ن
المنانب بالق ر الذي يمكن   مي التعر  على مشك ت  ، ذلل أند يع  أ ام ع جيىة ن نىية  امىة ل ط ىال 

تناع    على ف   ذوات   والعال  الم يط ب ى ، ممىا يتىيح ل ى   إذيواج وي مشك   نلوكية مختل ة،  الذيي
الوالىى يي، ف ىىو ونىىيلة للت ريىىل الن عىىالي للمشىىاعر  أو إخىىوت   أوع شىىا  اجتماعيىىة جيىى م مىىأ أشىىران    إشامىىة

لع يىى  مىىىي ال ىىىطرابا  ا والن عىىال  التىىىي إذا مىىا شىىى ر ل ىىا التىىىراك  فقىى  تىىىر ي إلىىى نىىىوا التكيىى  و ىىى و 
 م ارا  ذو موجد ن ني  ركي جتماعيا ونلول نشاطالنلوكية لد، وعليد تعر  البا ثة اللعب على أند: 

 متعىة الط ل فيد يج  ب ي  جماعيا ، أو فر يا   اآلخريي مي بتوجيد أو بن ند الط ل بد ي تي  ركية أو فنية
شىباعا   ثىىراا   لردباتىىد واا   ىىذه طريقتىىد عىىي معبىىرا   والعقليىة، وال ركيىىة الجنىىمية طاشاتىىد لبىىذل منىتغ    لخبراتىىد، واا
  كتشا وال واإلب ا  والعمل بالت كير

 أهمية اللعب

اللعىب  يع  اللعب أنلوب  يام الط ل في تواصىلد مىأ مكونىا  البيئىة مىي أفىرا  وما يىا ، ويتطىور
إلىىى خطىىة  ا  ، ثىى  يتطىىورمثىىل بقيىىة ملىىا ر النمىىو، ويعتبىىر اللعىىب فىىي الب ايىىة نشىىاط ا ديىىر موجىىد أو  ىى

والنشىىاط فىىىي  نىىلوكية يمكىىي انىىتغ ل ا لتنميىىة إمكانىىىا  الط ىىل وتطور ىىا ويمكىىي تلخىىيص مىىىا ينميىىد اللعىىب
 شخصية الط ل فيما يلي:

يعبر الط ل عي  تنمية الم ارا  اللغوية التي ت قق التواصل مأ اآلخريي ومأ اللعبة، ف ي أثناا اللعب  2
عىي الغ ىب والقبىول والىرف    ا ثاتىد للعبىد أو ل ط ىال اآلخىريي، فيعبىران عالتد وآرائد مي خى ل م

  1881 بالة، ملي يآمال عب  النميأ    وين ي وي مر، و ذا ال تكال يجعلد يتقي اللغة
نمىىاا  1 شخصىىيتد  كمىىا ينىىاع  اللعىىب فىىي إ ىى ا  ت اعىىل بىىيي ال ىىر  وعناصىىر البيئىىة، لغىىر  تعلىى  ال ىىر  واا

فىىي  -أي ىىا–اللعىىب  ق ىىا مىىأ متطلبىىا  الم ىىيط الىىذي يعىىيس فيىىد، كمىىا ينىىاع ونىىلوكد، وجعلىىد أكثىىر تواف
األط ىىىال، ويعىىى  اللعىىىب أ ام تعبيىىىر  الط ىىىل مىىىي األنانيىىىة، والتمركىىىز  ىىىول الىىىذا  فىىىي ريىىىا  تخلىىىيص
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اللغوية والثقافيىة فيمىا بيىن  ، كمىا أنىد أ ام تواصىل  وتواصل بيي األط ال بغ  النلر عي الخت فا 
  2779الزعبي، ا م  م م     بيي الكبار والصغار

التجريىىب، م اولىىة  يمىىار  الط ىىل كىىل العمليىىا  المعرفيىىة والعقليىىة أثنىىاا اللعىىب، فيقىىو  الط ىىل بعمليىىا   3
ويجىىى   ويبتكىىىر وينت  ىىىر  وخطىىى   تىىىى يصىىىل إلىىىى النتىىىائن، ويتىىىذكر طريقىىىة عمىىىل اللعبىىىة، وتشىىىغيل ا

  1881بالة،  ملي يآمال عب  النميأ    الصور الذ نية التي مر  بخبرتد
أخىر  يقىو  بتقليى   يتيح اللعب للط ل ممارنىة أ وار اجتماعيىة  امىة، مىرم يكىوي شائى  ا لمجموعتىد، ومىرم  2

آمىال عبى  النىميأ مىأ اآلخىريي   ولي ة أو م نة معينة، كما يكتنب الم ارا  الجتماعية في التعامل
  1881، بالد  ملي ي

خى ل الق ىز     جنمد، ويزي  في م اراتد ال ركيىة، مىييتمكي الط ل مي خ ل اللعب أي ينمي ع   1
واألصىىىوا ، ممىىىا يجعىىىل اللعىىىب  والجىىىري، والرنىىى ، كمىىىا ينىىىت ي  مىىىي  وانىىىد المختل ىىىة لمعرفىىىة األشىىىياا

  2779الزعبي، ا م  م م     بالننبة لد متعة
مث : كيى   ،يت رب الط ل مي خ ل اللعب على  بط ان عالتد وكي ية التعبير عن ا ب نلوب منانب  9

وآرااهج كمىىا ي ىىرر اللعىىىب  يعبىىر عىىي القبىىول أو الىىىرف  وال ىىب والكرا يىىةج وكيىىى  يبىى ي وج ىىة نلىىىره
اره ويعطي ال رصة للط ل للتعبير عىي أفكى الط ل مي شيو  وأوامر ونوا ي اآلباا واألم ا  والمشرفيي،

خبىرا  ذا  أ ميىة فىي أ ى  إلىى ذلىل أي الط ىل يكتنىب  مىي أفىرا ، أو  تى لمجر  التقليى  لمىا يىرآه 
اكتناب ا أ يان ا أثناا الج  واللتزا  وت ى  أعىيي الكبىار ومىراشبت  ، كمىا   ياتد أثناا اللعب، يعجز عي

 في اللعب بيي الخا أ والمنيطر أو بيي الم ر  والتلميذ أو الشىرطي واللىص كل ىا أي تناول األ وار
  1881بالد،  ملي يعب  النميأ آمال    تجعل شخصيتد مرنة وتتقبل األ وار الجتماعية

وال ىىىطرابا   وللعىىىب فوائىىى  ع جيىىىة  يىىى  يعىىىالن ال ىىىطرابا  المختل ىىىة فىىىي األط ىىىال، ومن ىىىا القلىىىق  9
أعرا ىى ا شىىك  جنىىمي ا، ومىىي  النيكونىىوماتية أي تلىىل األمىىرا  التىىي تنشىى  مىىي أنىىباب ن نىىية وتتخىىذ

را بىىا  الخلىىق أو النىىلول وفصىىا  ا ىىط ذلىىل النىىمنة و ىىغط الىى   المرت ىىأ والصىى ا  النصىى ي، وكىىذلل
  2770العينوي، عب  ال تاح م م     الشخصية

المتنوعة فىي  يناع  اللعب في التوجيد الم ني، ويكوي ذلل مي خ ل ما يمارند األط ال مي األلعاب  0
األخىىر ، ويتىى ثروي فىىي  المرا ىىل النمائيىىة المتتاليىىة،  يىى  يبىى أ األط ىىال بت  ىىيل بعىى  األعمىىال  وي

  2779 الزعبي،ا م  م م     وال ي  ، وأشارب   ومعارف   وخاصة ممي ي بويذلل ب
   فوائ  اللعب التعليمي فيما يلي:1882جا   منى م م  علي   وأو  
 رور إلى شلبد وجعلد نشيط ا وفعاآل إشبا  ردبة الط ل في اللعب واا خال الن .1

 تونيأ آفاق المعرفة ل   الط ل وزيا م معلوماتد   1
الط ىىىل ل ىىىا  تنميىىىة  ىىىوا  الط ىىىل وع ىىى تد ال شيقىىىة خاصىىىة، والكبيىىىرم بشىىىكل عىىىا ، تبع ىىىا لطريقىىىة تنىىىاول  3

 وتعاملد مع ا 
 تناع  الط ل على اكتناب أنماط النلول الجي م   2
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والم  لىىىة  منىىىاع م الط ىىىل علىىىى اكتنىىىاب األنىىىلوب العلمىىىي فىىىي الت كيىىىر، فيىىىتعل  مىىىي خ ل ىىىا النتبىىىاه  1
خى ل مىا يقىو  بىد مىي عمليىا   والتركيز و شة الم  لىة والنطىق الصى يح، وذلىل مىيوالت كير والت ليل 

 أوجد الشبد والخت   التي يقو  ب ا الط ل  التركيب والت ليل والت ريق والتصني  والمقارنة وبياي
 تنمية الق رم على التركيز والنتباه ل   األط ال   9
 األخطاا مي خ ل اللعب الجماعي، فيص ح تلل يتعر  الط ل إلى خطئد أو أخطاا اآلخريي  9

 اللعببأهمية العالج 
 َطىىىىور أنصىىىىىار النلريىىىىىة المعرفيىىىىىة أنىىىىىاليب   لتتنانىىىىىب مىىىىأ العىىىىى   بال لعىىىىىب، فقىىىىى  أشىىىىىار مىىىىىاكينبو 

Meichenbaum)  والخيال،  إلى أند يمكي تعلي  الط ل النيطرم على الذا  مي خ ل انتخ ا  التصور
نىىلوكية تنىىتخ      أنىىاليب معرفيىىةKnellة لتعىى يل األفكىىار  كمىىا طىىور نىىل   يىى  انىىتخ   ال لعىىب كونىىيل

روايىىة القصىىص المتبىىا ل  النمذجىىة والتعزيىىز، إ ىىافة إلىىى األنىىاليب التىىي انىىتخ م ا جىىار نر  يىى  انىىتخ  
   Knell, 1997  كونيلة للع   

تبى و  ائ  أنانىية ذا وتشير األ بيا  المرتبطة بع   األط ال إلىى أي للعى   بال لعىب ثى   ولى
 م مة في العملية الع جية و ذه الولائ   ي:

والن عىال ،  ، فاألط ال ينتخ موي ال لعب للتعبير عىي األفكىار والعواطى اّللعب نشاط تعبيري طبيعي  -
فىى ي األط ىىال ينىىتخ موي  فال لعىىب ينبثىىق مىىي  يىىام األط ىىال ال اخليىىة ليىىنعك  علىىى عىىالم   الخىىارجي  لىىذا

 الن عالية الن نية ال اخلية  وا عي عواط    وخيال   ومشاكل   وصراعات  ال لعب ليعبر 
الع جيىىىة مىىىأ  مىىىي ال ىىروري أي ي  ىىى  المعىىالن  ىىىذا التواصىىل لتطىىىوير الع شىىة اّللعببب نشببباط تواصبببلي: -

الشىعور بى ي مشىاعره مقبولىة،  الط ل  فعلى المعالن أي يتعاط  مىأ الط ىل وي نىر لىد َلعبىد وينىاع ه علىى
 الن نية، والجتماعية، والبيي شخصية  ط  مي ِشبل المعالن ين ل التغيير في الولائ فالتعا

بىى ي  ىىل الصىىىراعا    يىى  تىىر  النلريىىة النىىىيكو يناميكية اّللعببب وسببيلة لالبببص ا ستبصببار والبببو ي: -
عىىى   األط ىىىال، فاألط ىىىال يكىىىرروي الصىىىراعا   الن عاليىىىة والخبىىىرا  الصىىىا مة يعىىى  ميكانيزمىىىا أنانىىىيا فىىىي

خى ل التي خِبرو ا وعاشو ا، وأي الع ي  مي الخبرا  يىت  التعبيىر عن ىا مىي  النمائية أو األ  ا  الصا مة
   مي نطاق النىيطرم الذاتيىة ال لعب، وأي الط ل يعي  ويكرر خبراتد دير النارم  تى تصبح  ذه الخبرا 

  219 ، 1888نري، إج ل م م   
 األلىى  الن عىىالي النىىاتن عىىي اإلنىىاام مىىي خىى ل األ وا إي ال ىى   مىىي العىى   بال لعىىب  ىىو إزالىىة 

 التعبيريىىىة والخياليىىىة المختل ىىىة، إ ىىىافة إلىىىى أنىىىد ينىىىاع  الط ىىىل فىىىي التعبيىىىر الىىىذاتي، كمىىىا أنىىىد يجعىىىل الط ىىىل
   Kaduson & Schaefer, 2001   ينت  ر ان عالتد المخ ية ويواج  ا

ل لعب أي يعل  الط ىل م ىارا   ياتيىة وطرش ىا  ويمكي للع   با ويناع  الع   بال لعب الط ل على ا
فاألط ال ب اجة إلى المناع م على التوافق مأ بيئىت  ، تلىل الم ىارم التىي ي تقى  ا  ج ي م  للتوافق مأ بيئتد،

 األط ال مما ينمي ل ي   الشعور بالقلق، ومي خ ل الع   بال لعب ينقط الط ل مشاعر التوتر الع ي  مي
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أل اا  أو األلعىىىاب، كىىىذلل يىىىزو  العىىى   بال لعىىىب الط ىىىل بال رصىىىة لكتشىىىا  انىىىتع ا هوالقلىىىق علىىىى الىىى مى 
  Gelolard, 2001  الم ما  

ش رتىد علىى الت اعىل الجتمىاعي والتعبيىر عىي  لت رب على م ارا  اجتماعية مثل التعاوي، وتنميىة
ل ال رصىة للتن ىي  الن عىالي واتخاذ القرار كما يتيح للط  ان عالتد  كما يناع  الط ل على  ل المشك  

أي ل لعب أ مية في التشخيص وال   ، فمي خ ل م  لة المعالن  مما يخ   شعوره بالتوتر والقلق  كما
 ومشىىىاعره وأفكىىىاره، يمكىىىي التوصىىىل إلىىىى ف ىىى  أف ىىىل لطبيعىىىة مشىىىكلة الط ىىىل  لت ىىىاع   الط ىىىل وتعبيراتىىىد

 Green, 2005  
ع جيىىة،  ط ىىال ذوي المشىىك   التكي يىىة، فل لعىىب ولي ىىةوينىىتخ   ال لعىىب ب اعليىىة فىىي معالجىىة األ

الط ىىل وشخصىىيتد  والتىىي تعنىىي انىىتخ ا  نشىىاط ال لعىىب بطريقىىة مخطىىط ل ىىا بغيىىة ت قيىىق تغيىىرا  فىىي نىىلول
نتاجية    Carmichael, 2006  ب ي  تجعل  ياتد أكثر نعا م واا

ب، وش  اشتر ى  بى ي ال لعىب خ ل ال لع   فق  أشار  إلى شيمة وأ مية التواصل Kleinأما كليي   
أيى   الت نىير المباشىر للعمليىا  ال شىعورية  بالننبة للط ل مثىل التى اعي ال ىر بالننىبة للراشى يي كمىا أن ىا

أمىا التجىاه المتمركىز  ىول العميىل، فقى  َطىور م ا يمىد  ىول العى   ، التي يعبر عن ا الط ل خ ل ال لعىب
الموجىىد، الىىذي يركىىز فيىىد    والتىىي انىىتخ م  ال لعىىب ديىىرAxline  ش متىىد إكنىى يي بال لعىىب مىىي خىى ل مىىا

بالتعىىىاط  والىىىت    لق ىىىايا  المعىىىالن علىىىى التواصىىىل مىىىأ الط ىىىل، ويقىىىو  المعىىىالن خىىى ل الجلنىىىا  الع جيىىىة
التجىاه، فى ي علىى المعىالن أي يثىق  الط ل، ونا را  ما يق   ت نيرا  لنلول الط ل و وافعد، وبناا على  ذا

التجاه بمثابة م خل منانب لنتخ ا  ال لعب  لنمو وي فأ باتجاه النمو الذاتي، ويع   ذابق رم الط ل على ا
 أبوجىىى ي،أمجىىى    مختلىىى  التجا ىىىا  النلريىىىة  فىىىي عىىى   األط ىىىال، وبخاصىىىة للمعىىىالجيي المبتىىى ئيي مىىىي

1828   
 القوة العالجية لّلعب
خ   في مناع م األط ال في   أي شوم الع   بال لعب ت تي مي أند ينتChris,1993ذكر كري   

التعبيىر عىي ان عىىالت   والتن ىي  عىىي القلىق والتىىوتر الىذي يعىىانوي منىد، وينىىتطيأ الط ىل مىىي خ لىد إشىىبا  
الع وانيىة والتجا ىا  النىلبية  الكثير مي  اجاتد وردباتد التي ل تت قق في الواشأ، وي ىر  ردباتىد ونزعاتىد

  02، 1821جمال  في، في   عبر عند بال لعب الكامنة ل يد وي ول ا إلى نلول خارجي ي
  فىىي   يثىىد عىىي القيمىىة الن نىىية ل لعىىب، أي ال لعىىب يعتبىىر مىىي 1883ال نىى اوي  علىىي فىىالح ويىىذكر 

 الونىىائل للىىتخلص مىىي الكبىى ، فالط ىىل الىىذي يعجىىز عىىي الىىر  علىىى إ انىىة الكبىىار لىىد يلجىى  إلىىى كبىى  أف ىىل
عىىا م  الىىةمشىىا التىىوازي، كىىذلل  عره، ويشىىعر بىىالتوتر وال ىىطراب، فيلجىى  إلىىى ال لعىىب للىىتخلص مىىي التىىوتر واا

ويعى  ال لعىب أ ام فاعلىة  ف ي ال لعب ونىيلة تعوي ىية للط ىل للقيىا  بنىلوكيا  ل ينىتطيأ أ اا ىا فىي الواشىأ،
ي مشىىك   وردبىىا  يعانيىىد مىى فىىي تشىىخيص مشىىك   الط ىىل الن عاليىىة وصىىراعاتد، ف ىىو مىىرآم تعكىى  مىىا

 وآل  
 القوم الع جية ل لعب بالنقاط التالية:  Shaefe, 2010وش  لخص شاي ر  
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ومشىاعر   بشىكل   يى  يىتمكي األط ىال مىي خى ل ال لعىب مىي التعبيىر عىي أفكىار   التعبير  ن الذات: -
 أف ل مي خ ل أنشطة ال لعب مند في التعبير بالكلما  فقط 

خىىى ل  مىىىي خىىى ل ال لعىىىب يمكىىىي الكشىىى  عىىىي الصىىىراعا  ال شىىىعورية مىىىي الوصبببول  لبببع الالشبببعور: -
 مكانزما  ال فا  اآللية، مثل اإلنقاط، واإل  ل، والتقمص 

والمعرفىة مىي   ي  يمك ي ال لعب الط ل مي تجاوز الىنقص فىي الم ىارا  التعلم المباشر وغير المباشر: -
 خ ل التعل  المباشر ودير المباشر 

طىىى ق أو إكمىىىال مىىىا أعيىىىق عبببالي:التطهيبببر ا نف - نىىىابقا  مىىىي   يىىى  ينىىىمح ال لعىىىب بىىىالتط ير الن عىىىالي واا
 ان عال ، والتن ي  الن عالي مثل: ت جير بالوي، أو لك  كي  م كمة 

متناش ىتيي معىا    يى  ل يمكىي أي يعىيس الط ىل  ىالتيي ان عىاليتيي اإلشراط المضاد للتأثيرات السبلبية: -
 مثل التوتر والنعا م 

اجتماعيىىا    مقبولىىة ونىىلوكيا  يىى  ينىىمح ال لعىىب بت ويىىل الىى وافأ ديىىر المقبولىىة إلىىى أنشىىطة  التسببامي: -
توجيد  ذه المشىاعر والتعبيىر  فالط ل الذي ي رب اآلخريي للتعبير عي مشاعره النلبية، يتمكي مي إعا م

 مقبولة اجتماعيا، مثل التناف  الريا ي  بنلوكيا عن ا 
ورريىة األشىياا مىي  ل لعب ال ور يتمكي األط ال مي تطىوير شى رت   علىى التعىاط فمي خ  التعاطف: -

 منلور اآلخريي 
التعامىل مىأ أمىاني    يشعر األط ىال بىالقوم والنىيطرم خى ل ال لعىب ألن ى  يتمكنىوي مىي السيطرة: –القوة  -

 و اجات   
وفىوري لردبىىات  ،  إر ىىاا بى يلفاألط ىىال يمِكىي أي ي صىلوا مىىي خى ل ال لعىب علىى  التعبوي  بالايبال: -

 يكوي شويا   فالط ل الخائ  يمِكي أي يكوي شجاعا، والط ل ال عي  يمِكي أي
الت ريىىق بىىيي  يتىىيح العىى   بال لعىىب ل ط ىىال شىىراام المرشىىرا  الجتماعيىىة ويمك ىىَن   مىىي ااتبببار الوا:بب : -

 على لعب األ وار وشلب ا  لاألط ا يعاشبالخيال والواشأ، فمي خ ل ال لعب الجتماعي التلا ري 
مثىل الت كيىىر   يى  يىزِو  ال لعىب األط ىال ب ىىرص ديىر م ى و م ل بى ا ، الكفايبة والسبيطرة  لبع الببذات: -

 بالقصص، تشكيل العال  في صن وق الرمل أو الرن  
ويشىىىعر  مىىىي خىىى ل جلنىىىا  العىىى   بال لعىىىب فىىى ي الط ىىىل يقىىىو  الجلنىىىة الع جيىىىة، اإلحسببباا بالبببذات: -

  غط ب    التغير  ، وتتاح ال رصة أمامد ب ي يَكوي ذاتد،  وي خو  أو انتقا  أو تقيي  أوبالقبول
الجتماعية  النلوكيا  مي خ ل توفر بيئة ال لعب اآلمنة، يمكي للط ل الت رب على التدريب السلوكي: -

الجتماعيىىة بانىىتخ ا   النىىلوكيا نمذجىىة  المقبولىىة، كالنىىتجابا  التوكي يىىة بىى ل الع وانيىىة، ويمكىىي للمعىىالن
 ال مى، ولعب ال ور 
 مراحل العالج باللعب

يشىىىىىير لنىىىىى ري  توجىىىى  الع يىىىىى  مىىىىىي النمىىىىىاذ  التىىىىي ت ىىىىىأ مرا ىىىىىل م ىىىىى  م للعىىىى   باللعىىىىىب  يىىىىى  
 Landreth, 1991  بىىيي الط ىىل والمعىىالن، وفىىي  ىىذا  بىى ي مرا ىىل العىى   بال لعىىب تبىىرز كنتيجىىة للت اعىىل
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، ونمىىوذ  (Rogers)بال لعىىب مثىىل نمىىوذ  روجىىرز  مرا ىىل العىى   النىىياق فقىى  ل ىىر  عىى م نمىىاذ  تناولىى 
 ، ونمىىوذ  العىى   متعىى   األبعىىا  لينىىنل وجىىار نر (Norton & Norton, 1997 نورتىىوي ونورتىىوي

 ,2004  Yasenik    وفيمىىىىا يلىىىىي وصىىىى  لنمىىىىوذ  نورتىىىىوي ونىىىىورتي كونىىىىد األكثىىىىر شىىىىمولية مىىىىي النمىىىىاذ
  1828، أبو ج ي أمج في   األخر  
  Norton & Nortonنورتون ونورتون  نموذج
 (Exploratory Stageالمرحلة ا ستكشافية: ) -

ال لعىب، فمىي  ينعى األط ال خ ل  ذه المر لة إلى ت قيق   فيي  مىا: األل ىة، والرتيىاح  اخىل درفىة
ط المر لىىة ل ينخىىر  الممكىىي أي يقىىو  األط ىىال بلمىى  عىى  ب مىىي األلعىىاب والتنقىىل مىىي نشىىاط آلخىىر، وفىىي  ىىذه

يىرتبط ببنىاا الع شىة مىأ المعىالن،  األط ال في لعب متواصل أو في لعب لد مغز   أما ال    الثاني ف ىو
ي  ىىلد الط ىىل ومىىا ل ي  ىىلد  وعلىىى  فتعليقىىا  األط ىىال  ىىول األلعىىاب، تعطىىي المعىىالن ت اصىىيل  ىىول مىىا

 ل األط ىىىال فىىىي  ىىىذه الع جيىىىة  كمىىىا وينىىى المعىىىالن تقبىىىل أي شىىىيا يقولىىىد األط ىىىال فىىىي نىىىبيل بنىىىاا الع شىىىة
ال لعىب، واأللعىاب، والمعىالن ومىي األنىئلة الشىائعة فىي  المر لة ع  ا  مي األنئلة ب    التعر  على درفة

ال لعبىةج وكيى  تنىتخ    ىذه ال لعبىةج  ىل يى تي أط ىال آخىروي   ذا النياق "كي  نلعب ب ذه ال لعبةج ما  ىذه
 إلى  ناج
 (Testing For Protection Stageمرحلة التحقص من الحماية: ) -

لختبىىار صىىبر  بعىى  أي يشىىعر األط ىىال بالرتيىىاح تجىىاه المعىىالن خىى ل مر لىىة النتكشىىا ، فىى ن   ينىىعوي
كىىاي ب مكىىاي المعىىالن  ا  ديىىر مقبولىىة، ليكتشىى وا مىىا إذايوت مىىل وموثوشيىىة المعىىالن،  يىى  يقومىىوي بنىىلوك

ه التصىىىرفا  وي نىىىي ل ىىىذ أي يكىىىوي واعيىىىا  ا  و ي مىىىايت   وتقىىىبل  ، و نىىىا يكىىىوي  ور المعىىىالن تقبىىىل النىىىلوك
 التصر  اتجا د

 (Dependency Stageمرحلة ا  تمادية: ) -
 انىتعارية لل   يق ي معل  األط ال وشت   أثناا العملية الع جية فىي  ىذه المر لىة، إذ يل ىر األط ىال

رلمىة التىي مىروا ب ىا، الصىا مة والم ورمزية، ويشمل لعب   التخيلي على انىتعارا  و لل   ىول األ ى ا 
يشعروي في ا باألل  وال غوط، وخ ل  ذه المر لة  لذا ف   ي عوي المعالن إلى ر لة الش اا بالطريقة التي

 وذا معنى  يكوي لعب األط ال كثي ا ، وان عاليا ،
 Growth Stage)مرحلة النمو: )  -

لتجىىىاوز  و  يطىىىوروي طرشىىىا   ا فىىىةوبعىىى  أي يواجىىىد األط ىىىال آلم ىىى  فىىىي ال لعىىىب الرمىىىزي، فىىى ي األط ىىىال نىىى
شىىىعور    جىىىرا   ، ومىىىي خىىى ل إعىىىا م األط ىىىال لل ىىى   الصىىىا   وخبىىىرم التعامىىىل معىىىد، نىىىو  ينىىىتعي وي

الخبىىىرا  الصىىىا مة  بالطم نينىىىة،  يىىى  يىىىت  إعىىىا م تشىىىكيل خبىىىرا  األط ىىىال الن عاليىىىة، وبالتىىىالي فىىى ي تَىىىذك ر
يصىىل األط ىىال إلىىى نقطىىة  نىى  فىىي النىىابق  وعنىى ماوالمرلمىىة لىىي ينىىبب الِشىى م الن عاليىىة ل ط ىىال التىىي كا

الن عالية، عن  ا يت  الت ىرل ن ىو  مواج ة األ  ا  الصا مة التي   ث  في  يات    وي شعور   بالِش م
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بالىذا ، وعنى ما يتجى   اإل نىا  بالىذا  لى    المر لة ال  قة، ويب أ األط ىال  نىا بتطىوير إ نىا  ج يى 
 والمتعة  إلى أي تشمل ال  ل األط ال تتغير طبيعة ال لعب

 (Termination Stageمرحلة اإلنهاء: )  -
و اعىىا  ل لعىىب،   نىىال م متىىاي ينىىعى المعىىالن إلىىى ت قيق مىىا خىى ل  ىىذه المر لىىة، األولىىى أي يقىىول األط ىىال

 وم توا ا، ولربما يل ىر األط ىال فاألط ال يمكي أي يقولوا ذلل مي خ ل مراجعت   لمرا ل عملية الع  
منىىتو  ان عىىالي أشىىل  ىى م، أمىىا الم مىىة    النىىتجابا  التىىي عاشىىو ا فىىي إ ىى   المرا ىىل النىىابقة مىىأبعىى

مىىرم أخىىر  ش ىىية الثقىىة والتقبىىل، و نىىا ي ىىاول  الثانيىىة ف ىىي أي يقىىول الط ىىل و اعىىا  للمعىىالن،  يىى  تبىىرز  نىىا
 و إل ار أن   تغلبوا على وبالتالي يوجد األط ال َلعب   ن الط ل ت    اإلن اا وع   النتمرار في الع  ،

   31-32، 1822، ع  عب الكري  ال ويايفي   مشك ت   وتوصلوا إلى  لول 
 أساليب العالج بالّلعب

وفاعليتىد، وشى  تنىتخ    ينتن  الع   بال لعب إلى مجموعة مىي األنىاليب الع جيىة والتىي ينىتم  من ىا شوتىد
م ىىارم المعىىالن وخبرتىىد فىىي  الموجىىد، و ىىذا يعتمىى  علىىى ىىذه األنىىاليب فىىي العىى   بال لعىىب الموجىىد أو ديىىر 

 مجال انتخ ا   ذه األناليب  والتي ت  :
أجىل التعىر   وفىي  ىذه األنىاليب يىت  انىتخ ا  القصىص مىي األساليب القائمة  لبع روايبة القصب :  -
 أو تشخيصية  ى مشك   األط ال، وتنتخ   أي ا  أل  ا  ع جية، أو نمائية،عل
 واألشنعىىىىة  الرنىىىى ، ولعىىىىب الىىىى ور، والتشىىىىكيل بىىىىالمعجوي، قائمببببة  لببببع الفنببببون التعبيريببببةاألسبببباليب ال -

 الخ       
أو ع جيىة،  يت  انتخ ا  ال مى المت ركة كونيلة تشخيصية، األساليب القائمة  لع استادام الدمع:  -

  مي خ ل تقمص  ور أ   الشخوص
الب نىىتيكية،  وتشىىمل األلعىىاب : ببن الموضببو اتاألسبباليب القائمببة  لببع اسببتادام األلعبباب المعبببرة   -

الطبيىىب، أو األلعىىاب التىىي تعبِىىر  والتىىي تعبىىر إمىىا عىىي أ وا  تنىىتخ   فىىي ال يىىام كىى  وا  الطىىبخ، أو أ وا 
ونىىائل المواصىى  ، أو التصىىال ، أو  يوانىىا   عىىي أ وار األفىىرا  كالجنىى ي والمىىزار  أو أن ىىا تعبىىر عىىي

 نواا كان  ألي ة أو متو شة 
الشعبية والتراثية،  ي  يت   وتت مي نلنلة مي األلعاب :األساليب القائمة  لع ألعاب التسلية والمرح -

  Kaduson & Schaefer, 2001   تولي  ا لت قيق أ  ا  إرشا ية أو ع جية
جو مي األمي  وم ما كاي التجاه النلري للمرش  فعليد أي ي قق مجموعة مي األ  ا  نذكر من ا: إنشاا

مىىي خىى ل   وف م ىى لاط ىىل مايىىة للط ىىل، مىىي خىى ل النىىتجابة للط ىىل بطريقىىة  افئىىة ومنانىىبة، وتقبىىل األوا
المنىرولية الذاتيىة واتخىاذ  إل ار ال تما  ال قيقي بكلمات   ونىلوكيات   فىي درفىة ال لعىب، وتشىجيأ المرشى 

وكيى ، وتشىجيأ الط ىل  مىاذا نىيلعب القرار مي خ ل إنشاا جىو منىموح فيىد بقىرارا  يتخىذ ا الط ىل  ىول
ال كى  علي ىا  وتزويى  الط ىل ب ىرص لتطىوير  على التعبير عي مشاعره مي خى ل تقبىل  ىذه المشىاعر  وي
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تشىىجيعد علىىى فعىىل األشىىياا بن نىىد، والت كىى  مىىي أنىىد  نلنىىلة مىىي ال ىىبط تجىىاه ذاتىىد واأل ىى ا  مىىي خىى ل
 Norton & Norton, 1997  ي نلا  ال لعب ما أمك ينيطر على الكثير مي األ  ا  والت اع   في

 تفكير ا بتكاريالثانيًا : 
 التفكير ا بتكاريمفهوم 

تعريبف تبورانا للتفكيببر ا بتكباري : يعرفب  بأنبب   مليبة  درا  الثلبرات والالببل فبي المعلومبات والعناصببر 
مبا المفقودة، و دم اإلتساص الذي يوجد لب  حبل مبتعلم ،ثبم البحبد  بن د ئبل ومبياثرات فبي المو:بف وفي

لبدي الفببردمن معلومببات ،ووضب  الفببرو  لمببلء هبذو الثلببرات ،وااتبببار الفرو ،والبربط بببين النتببائ  ، 
جراء التعديالت ، وا  ادة ااتبار الفرو  ، ثم نشر النتائ  وتبادلها .)   .(Torrance, 1976وا 

المعىاق نىمعيا فىي  ال رجىة الكليىة التىي ي صىل علي ىا الط ىلتعرف الباحثة التفكير ا بتكاري  جرائيا بأن  :
اختبار "توران " للت كير البتكاري، فارت ا  ال رجة ي ل علىي ت كيىر ابتكىاري عىالي، وانخ ا ى ا يى ل علىي 

 ت كير ابتكاري منخ   
 الصالة    –المرونة –ويتكوي الت كير البتكاري مي ع م أبعا   ي  الط شة 

 مهارات التفكير ا بتكاري
نمىىا   Guilfordيىىر  "جيل ىىور "   أي القىى رم علىىى الت كيىىر البتكىىاري ل تمثىىل شىى رم وا ىى م من ىىر م، واا

   2770 نشواتي،عب المجي  في    أو الم ارا   ي ش رم مت منة لمجموعة مي الق را 
 "تىوران " عى  ا  مىىي الم ىارا  األنانىية للت كيىر البتكىىاري و ىي: الط شىة، والمرونىة، واألصىىالة، وشى   ى   

 والت اصيل 
 (Fluency:ة )الطال -1

مىي  الط شة ب ن ىا القى رم علىى انىت عاا أكبىر عى   ممكىي ، ,Torrance 1976 يعر  "توران " 
 النتجابا  تجاه مشكلة معينة في فترم زمنية م   م 

 وتعنىىىىي القىىىى رم علىىىىى توليىىىى  عىىىى   كبيىىىىر مىىىىي البىىىى ائل أو المترا فىىىىا  أو األفكىىىىار أو المشىىىىك   أو
تىىذكر  ثيىىر معىىيي والنىىرعة والنىى ولة فىىي توليىى  ا، و ىىي فىىي جو ر ىىا عمليىىةالنىىتعمال  عنىى  النىىتجابة لم

جىىىىرواي،  فت ىىىىي عبىىىى  الىىىىر ميفىىىىي    وانىىىىت عاا اختياريىىىىة لمعلومىىىىا  أو خبىىىىرا  أو م ىىىىا ي  نىىىىبق تعلم ىىىىا
2777   

 وتت ىىىمي تعىىى   األفكىىىار التىىىي يمكىىىي انىىىت عار ا أو النىىىرعة التىىىي يىىىت  ب ىىىا انىىىت عاا انىىىتعمال 
   1882شطامي، ناي ة    اا م   م ونيولة األفكار وت فق ا ون ولة تولي  اومرا فا  وفوائ  ألشي

مشىكلة يت ىح في ىا  وتعتبر الط شىة  ليىل علىى خصىوبة الت كيىر وخاصىة إذا كنىا نتنىاول ش ىية أو
فىىي  النىىتجابا  الب يلىىة مىىي المعلومىىا  المختزنىىة فىىي الىىذاكرم نىىواا كىىاي رل ىىوشلىىة المعلومىىا  فت ىىع  
  31  ،2771 ،الزيا مصط ى ل مع لة انتجابة لموش  ما أو مشكلة ما   فت ي  رفية أو صيصيل 

الط شىة  وتنقن  الط شة إلى أربعة أنوا : ط شة ل لية، وفكريىة، وتعبيريىة، وط شىة التى اعي  أمىا
شىىىروط معينىىىة   الل ليىىىة ف ىىىي القىىى رم علىىىى نىىىرعة إنتىىىا  اكبىىىر عىىى   ممكىىىي مىىىي الكلمىىىا  التىىىي تتىىىوافر في ىىىا
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تنتمىي إلىى نىو  معىيي مىي  ال كرية  ي الق رم على نرعة إنتا  اكبر ع   ممكي مي األفكار التىي والط شة
النىريأ فىي الكلمىا  وصىيادت ا فىي  األفكار في زمي م   ، التعبيرية  ي الق رم علىى التعبيىر عىي الت كيىر
  األوليىىة ذا  عىى   ممكىىي مىىي الو ىى ا عبىىارا  م يىى م، أمىىا ط شىىة التىى اعي ف ىىي القىى رم علىىى إنتىىا  اكبىىر

   2703خليل ميخائيل معو ، الخصائص المعينة   
 لي:يما يف  اأنماطويمكي و أ ت صيل للط شة و 

 ة:يأ. الطال:ة اللفظ
أن ا ش رم ال ر  علىى إنتىا  أكبىر عى   ممكىي مىي الكلمىا  التىي   19 ،1882 ي  يال و زي  عرف ا 

  ا فىىي شىىكل يىىر فىىي إعطىىاا الكلمىىا ، واألل ىىال، وتوليىىعنىىي ذلىىل نىىرعة الت كيو ،   م ىى  مبصىى ا تتصىى  
  م   

 ة:يب. الطال:ة الفكر 
ب ن ىا القى رم علىى إعطىىاا أكبىر عى   ممكىي مىي األفكىار، فىىي   23 ،1889تي  يالنىلفىرا  عرف ىا 

  ا يبصر  النلر عي نو   ذه األفكار أو منتوا ا، أو جوانب الج م ف زمي م   
 ة النرال التالي: يعلى ط شة المعاني، أو الط شة ال كر ومي األمثلة 

 ي  يا م ع   نكاي األر ي بمق ار ال ع ياذكر كل النتائن المترتبة على ز  -
 ي المنانبة لمو و  القصة  يأعط أكبر ع   ممكي مي العناو  -
فت ىي عبى الر مي  نىاعة   20صىبح يو  ليىاكتب أكبر ع   مي النتائن المترتبة علىى م ىاع ة طىول ال -

  91 ، 1881، جرواي
 ج. طال:ة األشكال:

نىىة يطة إلىىى أشىىكال معي  بعىى  اإل ىىافا  البنىىيب ن ىىا تقىى   13  ،1882طىىي  يالطم مىى  عرف ىىا 
    يأ لع   مي األمثلة والتع ية، ول ا الق رم على الرن  النر يقيي رنو   قيلتكو 

 د. طال:ة التدا ي:
 نىة شابلىة للمقارنىة، أيياا والتي تتصى  بخصىائص معيممكي مي األش تطلب انت عاا أكبر ع  ي

إعطىىاا  ا لع شىىا  المعىىاني، مثىىلي ىىا باعتبار ىىا نتاجىىا تباعىى يمكىىي اإلشىىارم إلياألل ىىال ذا  المعنىىى الوا ىى  و 
 ا فة لكلمة  صعب  ر أكبر ع   ممكي مي الكلما  الم

 ة:ير يه. الطال:ة التعب
ة، يىىىىر يعبىىىىارم عىىىىي القىىىى رم علىىىىى إعطىىىىاا صىىىىور تعب ب ن ىىىىا  12  ،1882أبوجىىىىا و  صىىىىالح عرف ىىىىا 

جعل ا م ئمة لبع  ا مثل إعطاا أربعىة  ىرو ، ين ما مما ي  تربط بيفي الكلما  ب  ادة ل فكار يوص
 ب يى ىا بكىل مىي  ىذه األ ىر  بالترتيل أكبر ع   ممكي مي الجمل التىي تبى أ كىل كلمىة فيتشك ديطلب إليو 
  30  ،1823خمي  جمعة ن مة بر و ، في  

شىى رم ال ىىر  علىىى إنتىىا  عىى   كبيىىر مىىي األفكىىار فىىي وشىى  بشىىكل عىىا  و كىىذا نجىى  أي الط شىىة تعنىىي 
  ي  تكمي األ مية  نا لع   النتجابا  ل لتنوع ا  م   ،
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 (Flexibilityالمرونة ) -2
  الىذ ني ويقص  ب ا القى رم علىى تغييىر ال الىة الذ نيىة بتغيىر الموشى ، و ىي عكى  عمليىة الجمىو 

تغيير  التىد الذ نيىة،  والط ل األكثر إب اعا  يكوي بذلل أكثر مرونة، إذ يتمتأ ب رجة عالية مي الق رم على
مىي المعلومىا  ممىا يعطىي إلىى  لكي توافق تعق  الموش  البتكاري  ويتطلب  ذا الىنمط تىوافر مقى ار كبيىر

ى ش رم الط ل على تولي  مجموعة مىي إل الط ل مي تعليما   كما يشير  ذا المل ر مي الت كير البتكاري
  2778شطامي، يون    م لو  النتجابا  تبيي انتعمال  دير م لوفة لشيا 

الط شىىة علىىى الكىى   وي  ىىل  نىىا أي ال تمىىا  ينصىىب علىىى تنىىو  األفكىىار أو النىىتجابا ، بينمىىا يتركىىز فىىي
   لمشكلة معينة  وي الكي  و ي أي ا ع   الم اخل المنتخ مة إلجراا ت نينا  أو  لول

 1976 Torrance,  
   ع م أشكال للمرونة  ي: Guilfordوي    "جيل ور "  

 المرونة التكي ية، وتعني الق رم على التكي  مأ تغير اللرو   -أ
 الت رر مي الجمو ، بمعنى ت ويل اتجاه الت كير  -ب
   إعا م ت نير المعلوما ، بمعنى مراجعة المعطيا  أو بنو  المعلوما - 
فىي    مختل ىة المرونة التلقائية، وتعني الع ويىة فىي تغيىر ال الىة الذ نيىة لل ىر  للقيىا  بعمىل شىي بطريقىة - 

   2777جرواي، فت ي عب  الر مي 
 ىىىي شىىى رم ال ىىىر  علىىىى أي يىىى تي بانىىىتجابا  مختل ىىىة للمشىىىكلة الوا ىىىى م، ب ىىىذا الشىىىكل فالمرونىىىة إذا  

، ول يتى تى  ىذا إل مىي خى ل تىوافر يى تي ب ىل آخىر ج يى المري إذا فشل في  ل ما نرعاي ما  فالشخص
 مي خ ل عملية التعل   وت عيم االكثير مي الخبرا  ل   الشخص والتي يمكي 

 (Originalityاألصالة ) -3
األشىىل  أي ال كىىرم األصىىيلة مىىي النا يىىة اإل صىىائية  ىىي ال كىىرم  ,Torrance 1976 ير "تىىوران " 

 تكرارا  
   ب ن ىىا المقىى رم علىىى اإلتيىىاي ب فكىىار ج يىى م ونىىا رم وم يىى م وديىىر 1881رور  النىىنا يىىة وتعرف ىىا 

 مرتبطة بتكرار أفكار نابقة، و ي إنتا  دير الم لو  وبعي  الم   
ت  ال ك   وتعتبر ال كرم أصيلة إذا كان  ل تكرر أفكار النا  الم يطيي ب ا، وتكوي ج ي م إذا ما

تخ ىىىأ ل فكىىىار    األشىىىخاص اآلخىىىريي، و ىىىي األفكىىىار التىىىي لعلي ىىىا فىىىي  ىىىوا األفكىىىار التىىىي تبىىىرز عنىىى
انىىىىتخ ا  األفكىىىىار  الشىىىىائعة، وتتصىىىى  بىىىىالتميز والشىىىىخص صىىىىا ب الت كيىىىىر األصىىىىيل  ىىىىو الىىىىذي يمىىىىل مىىىىي

مي  ي  النو  والجى م و ىي  المتكررم، وال لول التقلي ية للمشك  ، وتتركز األصالة على أفكار ذا  شيمة
   1882ي، شطامناي ة    الت ر  بال كرم

  إلىىى أي األصىىالة تعتمىى  علىىى شيمىىة األفكىىار ونوعيت ىىا وجىى ت ا،  2778شطىىامي  يونىى  ويشىىير 
 ما يميز ا عىي الط شىة التىي تشىير إلىى كميىة األفكىار التىي يقتر  ىا ال ىر ، كمىا ويىر  أن ىا تتميىز عىي و ذا

 في المرونة  ر أفكاره شخصيا  المرونة بن ور ال ر  مي تكرار ما ي علد اآلخروي، في  يي أند ين ر مي تكرا
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 اخل المجموعىة  ج ي م مت ر م شليلة التكرار ارفكأويت ح مما نبق أي األصالة  ي ش رم ال ر  على إنتا  
 لىول لىبع  المشىك   التىي  إيجا يتمكي مي  إذ، مما ينمح لد بكوند متميزا  بيي أشراند التي ينتمي إلي ا

  ش  تواج    ب نلوب مت ر 
 (Elaborationل )التفاصي -4

الزيىا م أو البنىاا علىى ال كىرم الرئينىية لتصىبح أكثىر  ا  ن ، ب,Torrance 1976 يعرف ا "توران " 
عىىي منىىا ة  جاذبيىىة  و ىىي الوصىىول إلىىى افترا ىىا  تكميليىىة تىىر ي بىى ور ا إلىىى زيىىا م ج يىى م، و ىىي عبىىارم

   1882شطامي، ناي ة   في  ا  ج ي م مما يوج  ل   المتعل الخبرم والوصول إلى تنمي
م ارم الت اصيل متممة للعمل البتكاري وت تا  إلى ج     ،,Torrance 1976 ويعتبر"توران " 

وت نىيي أفكىار    وتركيز طويل، وش  ي شل أصيلو الت كير في إتمىا  عمل ى  لعى   شى رت   علىى النىتمرارية
 د ال كرم واا افة كل ما ت تا  إلي

علىىى فكىىرم وجوانىىب أخىىر  ممىا نىىبق يت ىىح أي الت اصىىيل تعنىىي شىى رم ال ىىر  علىى إ ىىافة ت نىىينا  
،  ىذه الزيىا ا  تعمى  إلىى ب ي  يتناول ال ر  ال كرم البنيطة ث  يقو  ب  افة تكمي   وزيا ا  إلي ىا معينة

 إيجا  و أ ج ي  ونلرم أخر  لل كرم المطرو ة 
 اصائ  التفكير ا بتكاري

ا ذكر ىا  مريى  كمى دصىئاصيمكىي أي نىذكر بع ىا  مىي خ التعري ا  النابقة للت كير البتكىاريمي و 
 ي:    كالتال32  ،1880أنع   ناوي، 

ا  و انىتخ ا  أ  ل مىي خى  ميىج تجىا  نلد الوصول إلى م ت  مي خيمركب  ينشاط عقل تكارأي اإلب  2
  م   ه

  بيالت ر و ة نميالتو ب يالت ر و للتعلي   لشاب بتكارياإل ريك الت  1
  ر م   مع وة أنمعي ئة بيختص تكار ل اإلب  3
 نانىىية لاو  لاصىىي التو األصىىالة و نىىة و المر و شىىة   ىىا الطم ىىا أ يقىىو  عليمكونىىا   تكىىارياإلب ريىىك أي للت  2
    شكملل

تكىاري ر اإلبيىك ص التئاصىبع ىا  مىي خ  29  ،1823  عبى العزيز جىابر زويىر النىلميوي ي  
 :تتمثل في

  عل  معيي وفي م    أيقتصر على  ل تكاراإلب  2
د نىجىزا مو ل ننىاي  با ىا اهل القى را  العقليىة التىي   ذلىل مىي خىو  ياثىور د نىجزا م تكارير اإلبيك الت  1

  بيل الت ر  مكتنب مي خ
   ريك التأنشطة تعلي   ييأنانية في تكو  مركيز  لشكوي ريك برز أنوا  التأعتبر مي ي تكارير اإلبيك الت  3

، اصبائ  Glover .J., Burning, R, 1990, 207) )كبال مبن جلبوفر وبيبرنين   وكذل  ذكبر
 :تتمثل في ر اإلبتكارييأارى للتفك

 نعى ن و الكتشا ، وت فق األفكار، ومعالجة  ذه األفكار  ي -2
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 ي  يا ر نتن  إلى أ لة، وبي -1
 جة  يي النبب، والنتيعك  الع شة بي -3
 ر  يا في الت كية عليا  عقليلت مي عمي -2
 ر عي الن عال ، وال تماما  المتنوعة يب التعبيي تنو  طرق، وأناليبي -1

 تنمية التفكير اإلبتكاري 
ر ا، لذا نج  يتطو و م اراتد لتنمية  والت ريبللتعلي   لاند شاب تكارير اإلبيك ص التئاصُذكر نابقا  أي مي خ

، بمختلى  مرننىات االتي تنعى ل ىا التربيىة  األ  ا  أ  مي  اإلبتكاري ريك ة م ارا  التنميأي مو و  ت
الت كير اإلبتكاري ة نميوعة لتنأناليب متو ق ئطراعي  ة ب ذا الجانبم  مي ال رانا  الم تيالع  ت  ث ق  ف

 : الت كير اإلبتكاريمية نبع ا مي أناليب ت ، 27  ،1880  يو  نامري  أنع  ب فق  ذكر  ل   الط
    المشك ل و   الذ ني صاعية: ك نلوب العمية الجمناليب العلاأل  2
 وطريقة الع شا  الجبرية وطريقة القوائ     ليلقة التية: كطر ير  األناليب ال  1
  لعاب العلمية ة األقوطريقة التقصي والكتشا  وطري تمثيل األ وارقة يية: كطر ماألناليب التعلي  3
ور  ىول م ىتت تنميىة الت كيىر اإلبتكىاريأي ابىرز طىرق   ،117 ،ه2217 مجيى  شىاكر ا تذكر نوني نمبي
بىرز أمىي و ميولىد و فق  اجاتىد و فر ي ل بشك ملتتطلب مي الطالب الع والتية ير  قة اليا الطر مقتيي  يطر 

 ياعمىالج العمىلور  ىول م ىقة الثانية فتتير ا، أما الطر يدو   ئقة القوايطر و ار و قة لعب األ ي ذه الطرق طر 
 مىىلالع بىىرز بىىرامنأمىىي و العمىىل الجمىىاعي انىىب نالجىىو المو ا  و ر  األ يالوا ىى  مىىأ تىىوف  صىىلب ال طىى بىىيي
 :يليما الت كير اإلبتكاري ية نملت ياعمالج
فىىي صىىورم  األلغىىاز   ر  ت تىىوي علىىى مجموعىىة مىىي 29والىىذي يتكىىوي مىىي  تن: نىىالم الت كيىىربرنىىامن   2

 شصص ينعي الط ب ل ل ا  
جوانىىب م ىى  ه  يىىةنمت ىىت  بت   ر   10  تكىىوي البرنىامن مىىيوي: الت كيىىر اإلبتكىىاري تنميىىةل وبرنىامن بىىور   1

 و ي الط شة واألصالة والت اصيل الت كير اإلبتكاري مي م ارا  
مىىي  تكاريىىة ل ىىل المشىىك   تجا ىىا  اإلبلة انميىى ىى   إلىىى تيق:  ب علىىى الخيىىال الخىىيبرنىىامن التىى ر   3

   يعتم  على شصة خيالية خ ل  وار مصور ي ور بيي أربأ شخصيا
  برنىىىامن التىىى ريب علىىىى ال ىىىل البتكىىىاري للمشىىىك  : ينىىىت     ىىىذا البرنىىىامن طىىى ب المر لىىىة الجامعيىىىة 2

  جلنة وي    البرنامن إلى ت ريب الطى ب علىى م ىارا  29  ناعة موزعة على  12ويتكوي مي  
 ال ل البتكاري للمشك   

بل: صىم   ىذا البرنىامن العىال  تىوران  وزم ئىد  يى  يعتمى   ىذا   برنامن الت ريب ل ىل مشىك   المنىتق1
 البرنامن على أنلوب العص  الذ ني 

الت كيىىر تنميىىة م ىىارا  فىىي وممىىا نىىبق يتبىىيي لنىىا  ىىرورم تىىوافر بيئىىة م ئمىىة للطىى ب الىىذيي نردىىب 
  الخاصىىة والىى ورا األنشىىطةل ىى   اخىىل المرننىىا  التربويىىة إلىىى جانىىب ال تمىىا  بتىىوفير بعىى   اإلبتكىىاري



 
 

11 

بالعامليي في  ذه المرننا  بغر  التعر  على  ور   في تن يذ تلىل الطىرق ل ىماي ت يئىة جىو منانىب 
  الت كير اإلبتكاريلعملية تطوير م ارا  

 سمات األطفال المبتكرين
تكىىىريي المب تعتبىىىر معرفىىىة خصىىىائص الط ىىىل المبىىى   ذا  فائىىى م للمعلىىى  مىىىي أجىىىل ت  يىىى  األط ىىىال

يميىل المعلمىوي إلىى  وال يلولة  وي إعاشت ا، وكما يقول "تىوران ": "لتكارية ش رات   اإلبواكتشاف  ، وتنمية 
ديىىر عا يىىة، تتطلىىب  ذلىىل إلىىى مىىا يتصىى  بىىد الط ىىل مىىي خصىىائص يرجىىأالتعامىىل مىىأ الط ىىل المبىى  "، و 

ل فىى ي  ىىذا الط ىىل  تخطيطىىا  وأنشىىطة خاصىىة، ل بىى  مىىي مراعات ىىا، األمىىر الىىذي يعنىىي بىىذل ج ىى  خىىاص، واا
 ينقلب إلى ط ل مشاك ، ي    إلى إشغال المعل  بد ن

 ويمتىىىىىاز الط ىىىىىل المبىىىىى   بالمرونىىىىىة، والنىىىىىتق لية، والمثىىىىىابرم، والعتمىىىىىا  علىىىىىى الىىىىىن  ، والنطىىىىىواا
الن عىىىال ،  والنعزاليىىىة، والمغىىىامرم والت كيىىىر المغىىىامر، وال تمامىىىا  المتنوعىىىة، وتنىىىو  طىىىرق التعبيىىىر عىىىي

ن ىا     واللعىب باألفكىار وق الجمىالي، والىذوق ال نىي، وال كا ىة، واللعىب الم يى ،والن فاعيىة، والتنىاف ، والىذ
  19  ،1881صالح ال ذيلي، 
  م مىىىح الط ىىىل المبتكىىىر ب نىىىد الط ىىىل الىىىذي تل ىىىر ل يىىىد 128 ، 1881  م مىىىو  مىىى   وي ىىى   

ة لمىا يعىر  وأفكىار أصىيل ةديىر م لوفىاإلنشاا والتركيب بطريقة وا  ة، وي تي ب لول ج يى م  انتع ا ا 
ة يال افع ة ميي رجة عالكل  ذا يتطلب مند  مشك  ،  تى ولو كان  تلل ال لول دير ج ي م  عليد مي
 والمثابرم 

  لعى   مىي الخصىائص التىي تميىز الط ىل المبتكىر من ىا 1881عى    م م  عب  الر ي  ويعر  
 المعرفىة، وي ىب الكتابىة، ونىىعةعلىى أشرانىد فىي القىى رم علىى ال ى ي ، كمىا أنىد ينىعى لمزيىى  مىي  أنىد يت ىوق

ل يىىد  الطىى  ، كمىىا ويتميىىز بنىىرعة الب ي ىىة وال ىى  ، ول يىىد القىى رم علىىى التركيىىز و  ىىل النتبىىاه، كمىىا أي
 م ارا  ل ل المشكلة 

   أي مي أ   نما  الط ل المبتكر الن تاح الذ ني، 2778أبو طب  فرا   صا ق وآمال ر  تو 
فىي ال ىبط  مشىك   تتعلىقلد التعبير عي المشاعر، كما أند ش  ت     وروح ال عابة والمرح، والميل إلى

 والنلا  في الم رنة 
  أ ىىى  الصىىى ا  التىىىي يت لىىىى ب ىىىا الط ىىىل المبتكىىىر و ىىىي:  1888الجمىىىال    ر ىىىا منىىىع ويعىىىر  

 الت كيىىر، والنىىتق ل الشخصىىي ب يىى  يكىىوي الط ىىل مت ىىررا  مىىي القيىىو  الجتماعيىىة، كمىىا أنىىد يميىىل مرونىىة
باألخطىاا،  معق  مي األشياا، ويشعر بالنىعا م عنى  ت  يىد ل مىور الصىعبة، كمىا أنىد يت مىل الوشىو ن و ال

   وينخ   ل يد منتو  القلق
الكثيىىرم ل ل ىىا  ويعتبىىر الط ىىل مبتكىىرا  إذا كانىى  ل يىىد القىى رم علىىى ت  يىى  المشىىك  ، واشتىىراح األفكىىار

التىي يصىل إلي ىا  ائنالنتى ونىائل مختل ىة، وي لىلف  ب  أي يكوي ل يد بع  المعار  التي يب ث ا بطىرق و 
  Isenberge, M. H, 1999   ويصل مي خ ل ا ألفكار متع  م
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 ري، االىى صىىالح ويمكىىي  صىىر  ىىذه النىىما  وفىىق مىىا نىىبق مىىي  رانىىا  وكىىذا  رانىىا  كىىل مىىي  
مالل  ، و رانة  22  ،1889النليتي، فرا   ،  119-111  ،1881، إبرا ي عاص   ،  22  ،1880
  ، كما يلي:22  ،1882 نيي، 

 فئا   ا ، أور ة ك فيرم الجتماعية و ي مي أ   نما  الشخص المب  ، وع   المناي  النتق ل2
 طة يل المواش  الصعبة، والمعق م على الن لة، والبني  الردبة العارمة في ت  1
التصلب  ر، وع  يي الت ك  فيا  التي تتصل بالمرونة، والتج ر ز بمجموعة مي الص ا ، والم ايتمي  3

 أي ر في ال
والق رم على   ، وت  ي المج ول،يار على التج ر مة، واإلصيز بمجموعة ص ا  األصالة، والعز يتمي  2

 ر المنطقي يالت ك
 جا   لول منانبة للمشك   التي تواج د ي  العز  على إ1
 ي، وع   الخ و  لنلطت   يطرم على اآلخر ي  ع   فر  الن9
 ال، واتناعد ية، وخصوبة الخيال كر    الط شة9
 ز في العمل وعلى تذكر األشكال، والرموز ية في التركي  الق رم العال0
  م، ونافعة يا  ب نجاز أعمال م ر   انتغ ل وش  ال 7
 ر الموش  ية وفقا لتغير ال الة الذ نييالق رم على تغ  28
 عد اآلخروي ينتطيكتش  المب   في الوش  ما ل ي  22

 تدي ىىىح ممىىىا نىىىبق أي نىىىما  وخصىىىائص الشىىىخص المبىىى   متنوعىىىة و ىىىي التىىىي تشىىىكل شخصىىىتي
 ر اإلب اعي يوتكوي عونا لد في مواج ة المواش ، و ذه النما  تناع  على اإلب ا  والت ك

 التفكير ا بتكاري لدى األطفال المعو:ين سمعياً 
علىى البتكىار تمامىا  كالط ىل أي الط ل المعوق ل يد القى رم    1881ز راي   عب الن    ام  ير 

  ي  ش  يعاني  ذا الط ل مي نوا التوافق مأ ن ند ومأ اآلخريي نتيجىة لمىا يجريىد مىي مقارنىا  العا ي،
شى  ي ىزأ  بيي ن ند واآلخريي، ونتيجة لتعر د ألنوا  مختل ة مي المعاملة ممي ي يطوي بد  فبع  النىا 

أ ىوال ديىر    شى  يعطى  عليىد فيشىعر بال ىع ، وفىيبد مما شى  يثيىر نقمتىد علىى المجتمىأ، وبعى  النىا
شى  يىر ي إلىى  ممىا ،خيالىدالنىا  ن ىو  ىع د ممىا شى  يىر ي إلىى نمىو  نلىرمشليلة ش  ينىتغل الط ىل المعىوق 

 اإلنتا  البتكاري 
ب رجىىة أو  كمىىا أي عىى   تعىىر  الط ىىل المعىىاق نىىمعيا  لمثيىىرا  أو منب ىىا  لغويىىة يمكىىي أي ينىىا  

علىى الم ىىا ي  ذا   العقليىة وشصىور عملياتىىد المعرفيىة، وخاصىة تلىل التىي تعتمى  ىع  ش راتىد  بى خر  فىي
أند يمكي التغلب على العزلىة أو الن صىال عىي  ، ,Lawenfield 1987األبنية المركبة، وير  "لون يل "  

ا  التماثيىل، كمىا تبىيي أي الخبىر  رنى  والتلىويي وصىنأالالبيئة بوانطة التعبير عي الذا ، وذلل عي طريق 
 البتكار ل   الط ل المعاق  ال نية والتعبير عي الذا  بالونائل ال نية المختل ة ش  تنمي
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 (Kramer & Puck , 1976) أي المعىوشيي نىمعيا  يتمتعىوي كمىا أشىار "كراميىر" و"بىول" إل

ي مىى  أنىىد Silver  1977,بالقى رم علىىى البتكىار علىىى الىىرد  مىي مشىىاكل   النىىمعية  ويركى  ذلىىل "نىىل ر"  
مىىىأ نلىىىرائ    خىىى ل  رانىىىاتد المتعىىى  م ل بتكىىىار عنىىى  المعىىىاشيي نىىىمعيا ، ل ىىىل أي المعىىىوشيي نىىىمعيا  تنىىىاووا

 العا ييي بل دالبا  ما ت وشوا علي   في البتكار 
علىى أند ل يمكي اعتبىار الط ىل المعىاق نىمعيا  أشىل شى رم   Johnson , 1975وير  "جوننوي"  

نىمعيا  مىي  يى   عا ي، وأي ا عاا ت وق الط ل العا ي على الط ل المعىاقالت كير البتكاري مي الط ل ال
مي ال رانا  ما أثب  ع    الق رم على الت كير البتكاري ما  و إل ا عاا دير ص يح، وخاصة أي  نال

يخىص القى رم علىى الت كيىر البتكىاري  وجو  فروق ذا   للة إ صائية بيي المعوشيي نمعيا  والعا ييي فيما
 نتخ ا  اختبارا  "توران " با

 ونتائن  رانا  و ,Silve)  1977" مأ نتائن كل مي "نل ر"  Johnson " وتت ق نتائن "جوننوي
 يى  كشى   نتىائن  ىذه ال رانىا  عىي  ،  2770 صى ح شىعباي عرفا  و    2772جع ر   فاطمة أ م 

العىا ييي فىي الط شىة والمرونىة   للىة إ صىائية بىيي األط ىال المعىوشيي نىمعيا ، واألط ىال وجو  فىروق ذا 
 ، ولصالح المعوشيي نمعيا  والت اصيل كم ارا  في الت كير البتكاري واألصالة

وعى   ش رتىد علىى التوافىق مىأ اآلخىىريي، المعىاق نىمعيا  بىالنقص   نىا إ ىذه النتىائن إلىى  نىر تو    
ة تعوي ىىية لتعىىوي  إعاشتىىد البتكىىاري كونىىيل نتيجىىة إل نانىىد ب قىى   انىىة النىىمأ ممىىا ي فعىىد إلىىى النىىلول

 لت قيق ذاتد ب رجة كبيرم ش  تجعلد يت وق على العا ييي  النمعية، ومي ث  ف ي البتكار عن ه يكوي أنلوبا  
  91 ، 1882، عب  ال مي  م م  عينى نامي 

فىىي أ يىىاي  ا  يعتمىى وي علىىى الخيىىالويمكىىي أي نعىىزو  ىىذا الت ىىوق إلىىى أي األط ىىال المعىىوشيي نىىمعي
أونىأ   رمان   مي  انة النمأ بمىا يمكىي أي يكىوي مثيىرا  للت كيىر التباعى ي، ويعطىي   مجىال  كثيرم نتيجة 

 & Williams   للت كيىىىر، خاصىىىة وأي  ىىىرلا األط ىىىال يتعىىىاملوي ب وانىىى   اإل راكيىىىة بصىىىورم أونىىىأ

Derbyshire, 1993   
اللىىرو   ا  علىىى العىىا ي فىىي الت كيىىر البتكىىاري إلىىى أنىىد شىى  تكىىويوربمىىا يرجىىأ ت ىىوق المعىىاق نىىمعي

ن نىية شى  تىرثر   ىغوطا   البيئية الم يطة بد مناع م لد على التعبير عي رأيد ب رية،  وي أي يكوي  نىال
البيئة بما في ا مي معينا  نواا  على نوا توافقد مأ ن ند ومأ مجتمعد الم يط بد، وبالتالي تناع ه  ذه

نىىع     ويجعلىىد يت ىىوق علىىى الط ىىل العىىا ي ارم أو شىىراام الشىى اه، ممىىا يىىر ي إلىىى ل ىىور البتكاريىىةلغىىة اإلشىى
   1888عب  المعطي،  عب  المطلب

مر لىىىة  وتىىىر  البا ثىىىة أي كشىىى  وتنميىىىة القىىى را  البتكاريىىىة لىىى   األط ىىىال المعىىىوشيي نىىىمعيا  فىىىي
مىىي خىى ل تقىى ي   ،بتىى ائي بصىى ة خاصىىةالتربويىىة فىىي مىى ار  التعلىىي  ال دالط ولىىة خاصىىة فىىي أولىىى خطواتىى

لبىرامن الرعايىة الن نىية والتربويىة التىي تقى   ل ى ،  أنشطة متع  م يمارن ا  رلا األط ال تعتبر جزاا  مكمى   
 ذلىل أييعىاني منىد  ىرلا األط ىال مىي مشىك   نىلوكية   كما أن ىا تعتبىر مى خ   للتخ يى  مىي أثىر مىا شى 

مىىي أجىىزاا المىىن ن فىىي النىىنوا  األولىىى  جىىزا  يعىى  ي ال تياجىىا  الخاصىىة لىى   األط ىىال ذو   تنميىىة البتكىىار
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أنشىطة  العمر،  ي  يجب تق ي  الكثير مي ال رص التىي تى فأ  ىرلا األط ىال إلىى البتكىار مىي خى ل مي
 اللعب المختل ة 
عرفيىىة التىى خل النشىىط لت نىىيي الولىىائ  الم شىى   التىىي النىىنوا  األخيىىرم  فىىي النىىائ  ل تجىىاهوذلىىل  عمىىا  

بىى ي المعىىوشيي نىىمعيا  يملكىىوي ن ىى  اإلمكانىىا  العقليىىة التىىي إيمانىىا العقليىىة لىى   المعىىاشيي نىىمعيا ،  را  والقىى
  ا في وش  مبكرانتغ ل  ذه اإلمكانا  إذا ت  ت نين ا وانتثمار  يمتلك ا العا يوي، وب مكان  

 ثالثًا : السلو  العدواني
 مفهوم السلو  العدواني

 م.2001لصايغ للسلو  العدواني تعريف فالنتينا ا
والببذي يببن   لببي أن العببدوان هو:السببلو  الببذي يتعببدي ببب  الطفببل  لببي نفسبب  أو ا اببرين ، بهببدف 
 يذائهم ، سواء ببالقول ، مثبل :السبب والشبتم والكبالم الجبارح ،أو بوصبف ا ابرين بصبفات سبيئة ، أو 

 جسدو ، مثل :الضرب والع  والركل اء  يقاع الفتنة بينهم ،أو بالفعل من االل  ستادام الطفل أل ض
ال رجىىة التىىي ي صىىل علي ىىا الطالىىب مىىي خىى ل انىىتجابتد  وتعببرف الباحثببة السببلو  العببدواني  جرائيببا بأنبب :

   1882على مقيا  النلول الع واني المنتخ   في ال رانة ال الية مي إع ا  فالنتينا الصايل 
العى واي ن ىو  –الع واي ن ىو اآلخىريي – واي ن و الذا  ويتكوي النلول الع واني مي ع م أبعا   ي : الع

 الع واي ن و الم رنيي    –الممتلكا  
 السلو  العدواني  مظاهر

وأنىىلوب  إي ملىىا ر النىىلول العىى واني والتعبيىىر عنىىد تختلىى  بىىاخت   العمىىر، والجىىن ، واإلشامىىة،
 لجتماعي التنشئة األنرية، والثقافة، والو أ الطبقي، والمنتو  الشتصا ي وا

إلىىى أي العىى واي عنىى  األط ىىال فىىي مر لىىة مىىا شبىىل الم رنىىة   389، 2700، ىى   شنىىاوي  وتشىىير 
ال ىىىرب وتىىى مير الممتلكىىىا ، وال جىىىو  الل لىىىي، ومقاومىىىة مىىىا يوجىىىد إليىىىد مىىىي  يت ىىىميوفىىىي أولىىىى مرا ل ىىىا 
ئ ، والصىرا،، بعى  األط ىال يكشى وي عىي العى واي فىي لغىت   كىالتل ل بالنىباب والشىتا طلبا  وأوامر  وأي

بالنيطرم، والت    بما نو  ي علوند ب شىخاص آخىريي، و ىي تعبيىرا  تى ل علىى النىتياا  والك   المتن 
   الراش يي أو اآلباا أو األشراي أو األخوم أو األشليا  مي نلطة

 العدوان من حيد ا تجاو -1
 ةموج ى خىريي، وع وانيىةن و اآل ةالع واي إلى نوعيي؛ ع وانية موج    2792شن  إيلي ناجاي  

  10  ،2772ع ا عبو ، في    ن و الذا ، وتتمثل في ت مير الذا 
   العدوان الموج  نحو ا ارين 

  ولر   و ىىىو أكثىىىر ملىىىا ر العىىى واي و ىىىو ا ، ومىىىي أ ىىى   وافعىىىد الغ ىىىب والكرا يىىىة واإل بىىىاط، ويىىىر 
و ىىىذا  ىىىو الجانىىىب  د إيىىىذاا آخىىىروآخىىىروي  أي النىىىلول العىىى واني  ىىىو ذلىىىل النىىىلول الىىىذي يكىىىوي ال ىىى   منىىى

رشىىا  عبىى    و رانىىة ، 188  ،2772 الزعبىىي،أ مىى       رانىىا  كىىل مىىيالجىىو ري فىىي العىى واي، وشىى  أكىى 
 أي الذكور أكثر انتخ اما  لملا ر الع واي ن و األشياا واألشخاص   99  ،2772مونى، العزيز
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   العدوان الموج  نحو الذات 
ذي يثير الحاجة  لع  قباب البذات، والابوف مبن ردة فعبل المعتبدي  ليب ، :د يكون بسبب الشعور بالذنب ال

فيىىىتقمص شخصىىىيتد، فيوجىىىد ع وانىىىد إلىىىى ن نىىىد بىىى ل  مىىىي الىىىذي اعتىىى   عليىىىد   يانىىىيي منىىىل  م ىىىارب أبىىىو 
  19  ،1881 ، طب

مونىىىى  أي الىىىذكور رشىىىا  عبىىى العزيز و ىىىذا النىىىو  منتشىىىر بىىىيي اإلنىىىا  أكثىىىر مىىىي الىىىذكور، وشىىى  أثبىىى   
العىىى واي أكثىىىر ع وانيىىىة فىىىي ملىىىا ر العىىى واي المختل ىىىة بالمقىىىاري إلىىىى اإلنىىىا  منخ  ىىىا  العىىى واي مرت عىىىي 

ومرت عا  الع واي، فيما ع ا الع واي الموجد ن و الذا ، فانت   لصالح اإلنا  مرت عىا  العى واي   رشىا  
  99  ،2772عب  العزيز مونى، 

اي الموجىد ن ىو الىذا  باعتبىاره جىزاا  مىي دريىزم ولق  فنر فروي  في إطار نلرية الت ليل الن ني الع و 
المىىو  أو ال ىى  ، وذلىىل عنىى ما يبىى أ "األنىىا األعلىىى" فىىي التكىىويي يثبىى  شىى ر كبيىىر مىىي دريىىزم العىى واي  اخىىل 
"األنا"،  ي  يعمل بطريقة تر ي إلى فناا الن  ، فالع واي المكبو  ير ي إلى توجيد الع واي ن ىو الىن   

  22  ،2778، ب   توما في ر في إفناا ال ر     تى ينجح في ن اية األم
إل أي العىى واي علىىى الىىذا  ي خىىذ عىى م صىىور وملىىا ر لىى   األط ىىال من ىىا: تمزيىىق الط ىىل لم بنىىد أو 

 كتبد أو كراناتد، أو لط  الوجد، أو ش  الشعر، أو  رب الرأ  بال ائط أو النرير، أو جرح الجن  
اا مىىىىي الجنىىىى ، أو كي ىىىىا بالنىىىىار أو النىىىىجائر   زكريىىىىا باأللىىىىافر، أو عىىىى  األصىىىىابأ، أو  ىىىىرق أجىىىىز 

  09  ،2772الشربيني، 
   العدوان التحويلي أو المزاح 

عليىد  ير  مونى أي الذكور أكثىر انىتخ اما  لملىا ر العى واي ن ىو األشىياا ون ىو األشىخاص، ويطلىق
اإل بىاط نىواا   ىو مصى رالع واي المزاح، ويقص  بد أند إذا  ال  عقبىا   وي ت قيىق العى واي المباشىر ن

العى واي وانصىب علىى  كاي شخصا  مر وب الجانب كاألب، أو م بوبا  كىاأل ، أو م ترمىا  كصى يق، ت ىول
  ،2772 مونىى،رشىا  عبى  العزيىز    أول "كبس ف اا يلقاه في طريقد، إننىانا  كىاي ،أ   يوانىا  ،أ   جىارا  

99  
 العدوان من حيد الشكل   -2

  لجسدي العدوان المادي ا 
مىىىي  العىىى واي إلىىى عىى واي بىىى ني مثىىل ال جىىو  وال ىىىرر والقىىذ ، ودير ىىا   2708لقىى  صىىن  والنىىي  

  10  ،2772عبو ، عب الغني ص ح ال يي في    الطرق الب نية، وع واي ل لي مثل الت  ي ا  الل لية
ا ي أو الجنى ي  ذا النو  مي الع واي  و النتجابة النلوكية التي ت ى   إلىى إل ىاق األذ  المىويع  
بطريقىىة مباشىىرم، ومىىي ملىىا ره لىى   األط ىىال "شيىىا  الط ىىل ب ىىرب زم ئىىد أو العتىى اا علىىي  ، أو  باألشىىياا
 كتب   وأ وات   الم رنية وشذف   باألشياا التي في ي ه، أو  فع   وشرص   أو ش  شعر   وآذان  ، أو على

  29 ،2773أبونا ية، ص ح في    ع    والبصق علي  
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   العدوان المعنوي اللفظي 

شنىى   ونعنىىي بىىد النىىتجابة الل ليىىة أو الرمزيىىة التىىي ت مىىل اإليىىذاا الن نىىي والجتمىىاعي ل خىىريي، ولقىى 
  تعىذيبي الع واي إلى ع واي ل لي، وع واي رمزي وعى واي نىلبي، وعى واي  19 ، 2709،المغربي نع   

ذاا ن نىىي واجتمىىاعي للخصىى  أو للمجموعىىة، وجىىرح إل أي أمىىال بالىىد تقىىول" أي  ىىذا العىى واي والىىذي فيىىد إيىى
فىىي  كىىل التعبيىىرا  الل ليىىة ديىىر المردوبىىة اجتماعيىىا  وخلقيىىا   مشىىاعر  ، أو الىىت ك  بنىىخرية مىىن  ، ويشىىمل

أي "مىىىي ملىىىا ر العىىى واي لىىى    إلىىىى "الشىىىربيني"ويشىىىير    19  ،1881يانىىىيي منىىىل  م ىىىارب أبو طىىىب، 
بىىالعيوب أو الصىى ا  النىىيئة، وانىىتخ ا   األلقىىاب، ووصىى  اآلخىىريياألط ىىال النىىباب أو الشىىتائ  والمنىىابزم ب

    09  ،2773الشربيني،  زكرياكلما  أو جمل الت  ي "  
 من ناحية النوع  -3

   العدوان السلبي 
 لقىى  اختلىى  الكثيىىر مىىي العلمىىاا  ىىول  ىىذا النىىو  مىىي العىى واي،  ىىل  ىىو كلىىد نىىلبيج أ  أي  نىىال نىىو 

-التعىىاوي–أي العىى واي اإليجىىابي يتمثىىل فىىي  المنافنىىة   19، 2709، نصىىرنىىمي ة  إيجىىابيج، وشىى  رأ  
   الع واي الصريح -المازوشية-النيا يةبينما الع واي النلبي في   التو   ،

يكىوي  إل أي المغربي ير  أي الع واي النلبي:  و ما تقص ه دالبا  عنى ما تت ى   عىي العى واي والىذي
المغربىىىي،  نىىىع   بىىىاآلخريي أو الىىىذا ، ويقصىىى  بىىىد التخريىىىب والتىىى مير نابعىىىا  مىىىي الردبىىىة فىىىي إل ىىىاق األذ 

  اإلشىىبا  وأي العىى واي النىىلبي ي ىى   إلىىى إيىىذاا العىىائق الىىذي ي ىىول أو  ىىال  وي ت قيىىق،  32  ،2709
  21  ،2771النمر، أنع   

صىي القو  لكىي  ىذا العى واي النىلبي بانىتطاعتنا أي ن ولىد إلىى نىلول مقبىول فىي المجتمىأ،  يى  يقىول
المجتمأ، وذلل  يمكي ت ويل ا مي المنالل النيئة إلى المنالل المقبولة في ية"أي مصا ر النزعا  الع وان

اجتمىىاعي صىىالح، وعىىي  عىىي طىىرق و ىىأ الولىى  فىىي بيئىىة اجتماعيىىة ُتعطيىىد التقىى ير واألمىىي، وتىىزو ه بنشىىاط
راعام إنمىاا الشىعور بالمنىرولية م للل ور  وي إنماا ل نانية، ومأ يةطريق إعطاا ال رصة لنزعاتد الع وان

  392  ،2791القوصي، عب العزيز    الجتماعية
   العدوان اإليجابي 

ذاتىد،  تىى  يعتبر  ذا النو  مي الع واي بناا ينعى فيد اإلنناي إلثبا  شخصيتد ووجو ه، بل وت كيى 
يمتىى  مجىىال العىى واي : ل يىى  يقىىو  ا  ال يىىام وانىىتمرار ا ويركىى  ذلىىل فريىى دىى ا العىى واي اإليجىىابي مىىي  ىىرور 

بشخصىىيتد عىىي اآلخىىريي،  لت يئىىة ال ىىر  للتغلىىب علىىى الصىىعاب، ولت كيىى  مكانتىىد  تىىى يصىىبح كائنىىا  متميىىزا  
اإلنناي مىي تروي ىد وتطويعىد  والع واي ب ذا المعنى  رورم مي  رورا  ال يام والبقاا بشرط أي يتمكي

ترا  اإلنناي ال  اري  كما أي  ذا النو  "يمثل ، 32  ،2709فري ، عصا     ل ائ م البشرية ل لت مير ا
والبقىىاا، و ىىذا النىىو  يخلىىو مىىي  فىىي العلىى  وال ىىي والنىىيطرم علىىى الطبيعىىة، وفىىي الىى فا  عىىي األر  والعىىر 

  32  ،2709المغربي، نع  مشاعر البغ  والع اوم واإلث "  
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 ربعة أشكال:أي الع واي ينقن  إلى أ   2773شان ، ونا ر  افل نبيل مي  وش  أك  كل 
 العدوان المادي. -
 العدوان اللفظي. -
 العدوان السلبي. -
 العدوان اإليجابي. -

العىىى واي  ىىىرورم لت قيىىىق نىىىيا م اإلننىىىاي علىىىى األر  ولت قيىىىق   Gibbon جيبىىىوي ولقىىى  أعتبىىىر 
 ي؛اإلنجازا  العليمة  يي شال "أما الى افأ للتغلىب علىى الصىعاب أو لت قيىق النىيطرم علىى العىال  الخىارج

 ف ىىىو أنىىىا  اإلنجىىىازا  البشىىىرية العليمىىىة، كمىىىا يتصىىىل العىىى واي اتصىىىال  مباشىىىرا  بالجىىىذور األنانىىىية للتقىىى  
  ىىذه الطاشىىة لتطىىوير ذا  الطالىىب العىى واني، لىىذا لبىى  مىىي انىىتثمار ، 11  ،2772عبىىو ،  عىى االبشىىري  

 وألينلىىر لىىد، والجتمىىاعي، والتوافىىق الن نىىي واإلنجىىاز األكىىا يمي، وتوجي  ىىا ن ىىو مىىا ي قىىق لىىد النىىتقرار،
 ب ند شاذ ودير مردوب فيد 

 من ناحية الطب النفسي  -4
 )السلو  العدواني المباشر )الظاهر 

الغ ىب أو  و و توشيأ األذ  أو ال رر باآلخريي أو الذا  بشكل صىريح ومباشىر، وشى  يكىوي بنىبب
المىى ر      زميلىىد بالتىى خيي أمىىا ونىىيلة لت قيىىق  ىى   معىىيي، مثىىال ذلىىل: طالىىب فىىي المر لىىة اإلع ا يىىة يىىت

في عقابد،  فيغ ب  ذا الطالب، ويقو  بتشكيل عصابة ل عت اا على  ذا الطالب الذي ات مد وكاي نببا  
المقعى  لينتقىل إلىى  أو ع   را ة طالب في مقع  ما، فيقو  بكنر  ذا المقع  ليتخلص مىي مكانىد ومىي  ىذا

 مكاي آخر أف ل مند 
  ( السلو  غير مباشر)غير الظاهر 

تخيليىة،  علىى الىذا  أو اآلخىريي، أو  ىمنية إنىقاطيدو و نلول ع واني عصابي يعبىر عنىد بطريقىة 
  91 ،بالة، ب   أمال عب النميأ    ويت مي منالل الكره والمخا عة والوشيعة

 ىذه  و ذا الع واي المغطى ش  ت فعىد مشىاعر كرا يىة مكبوتىة انىت  ثت ا مشىاعر صىا مة منىذ الط ولىة،
 المشاعر الصا مة تعلق  ب شخاص أو مواش  تُثير ل يد القلق  ينما تواج د 

الىذرائعي،  يى   ، الذي يبع  عليد الغ ب والعى وايالغ بىوفي الطب الن ني يميزوي بيي الع واي 
آخر لي صل على  الغ ب لي  أص   فيد، والع واي ذريعة ل    يتوخاه، ك ال الط ل الذي يعت ي على

  01 ، 2771،ال ن يالمنع  لعبتد   عب 
 أييت ىح وأشىكال النىلول العى واني،  ملىا رمىي خى ل عىر  تصىورا  البىا ثيي لوتر  البا ثة أنىد 

النىىىلبي أو  العىىى واي يل ىىىر بعىىى م أشىىىكال، فمن ىىىا العىىى واي المىىىا ي أو البىىى ني، والعىىى واي الل لىىىي، والعىىى واي
واألشىىىياا، أو ن ىىىو الىىىذا ،  أو ن ىىىو المىىىا م ، وشىىى  يكىىىوي العىىى واي موجىىىد ن ىىىو األفىىىرا  واآلخىىىريي،ألننىىى ابي

وال قى  وال نىى ،  وكىذلل فى ي العى واي الم ىمر أو الخ ىي يتمثىل فىي العى اوم أو الع ائيىة والغ ىب والكرا يىة
أو بىالعيوي وال ى ، أو باليى يي  وش  يت  التعبير عي الع واي بصىورم جنىمانية تل ىر بىالتعبير بقنىما  الوجىد
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و نىىىال العىىى واي العىىىا ي البنىىىيط والعىىى واي  النىىىباب والىىىت ك  والنكتىىىة والنميمىىىة،والقىىى ميي، أو باللنىىىاي مثىىىل 
 العىى واي الطىىارل والعىى واي الىى ائ  تبعىىا  لعىى   مىىرا  تكىىراره ، وبىىيي عىى واي األنىىوياا والعىى واي  نىىالو العنيىى ، 
 البا ثىةوتىر   تبعا  لطريقىة التعبيىر عنىد والتىي تختلى  بىيي األنىوياا والعصىابييي، كمىا للعصبيييالمر ي 

ينلل ال ر  الع واي لل فا  عىي  ، فق ودير نويةأند لي  بال رورم أي تكوي جميأ أنماط الع واي مر ية 
  مي ال ت ل  األر كما ي    في ت رير الن   والبقاا ور  اللل ، 

 وظيفة العدوان
 لىى الجوانىبنل ل مي تعاري  الع واي، وأشكالد، وملا ره، ل   الع ي  مىي البىا ثيي، أن ىا تميىل إ

ل ىاق األذ  بالىذا  أو إ ىافة  اآلخىريي، النلبية مي  ىذا النىلول، بمعنىى أن ىا تبىرز الجوانىب الت ميريىة، واا
لىد جانىب  إلى ت  ي  تكيى  ال ىر  الجتمىاعي، إل أنىد وجى  بعى  البىا ثيي مىي يىروي أي النىلول العى واني

لت يئىىىة ال ىىىر   "إي مجىىىال العىى واي يمتىىى إيجىىابي، وأي العىىى واي لىىىي  بال ىىرورم مىىى مرا  علىىىى اإلطىى ق،  يىىى  
والعىى واي ب ىىذا  للتغلىىب علىىى الصىىعاب ولت كيىى  مكانتىىد  تىىى يصىىبح كائنىىا  متميىىزا  بشخصىىيتد عىىي اآلخىىريي،

وتطويعىىد ل ائىى م البشىىرية ل  المعنىىى  ىىرورم مىىي  ىىرورا  البقىىاا بشىىرط أي يىىتمكي اإلننىىاي مىىي تروي ىىد
  299  ،2708الني ، فرا     لت مير ا

 يىىى  يقىىىول : "إي الىىى افأ للتغلىىىب علىىىى الصىىىعاب أو  ، 11  ،2772عبىىىو ، عىىى ا لىىىل  ويركىىى  ذ
لت قيق النيطرم على العال  الخارجي،  و أنا  اإلنجازا  البشرية العليمة، كمىا يتصىل العى واي اتصىال  

ق بالجىىذور األنانىىية للتقىى   البشىىري، ولقىى   قىىق اإلننىىاي مكانتىىد فىىي البيئىىة الم يطىىة بىىد عىىي طريىى مباشىىرا  
 نىي   ىذه األر ، ولىول العى واي لنقىر  -ب ىق–الع واني، ولول  ذا النىلول لمىا أصىبح اإلننىاي  نلوكد

 اإلنناي مي ع   ن يق 
   ي  يقول " ل يقتصر العى واي فقىط علىى التخريىب 32  ،2709كما يقص  ذلل  عصا  فري ، 

ي يا ىا،  قيق نىيا تد فىي ال يىام التىيوالت مير، ألي   فد األناني  و مناع م ال ر  على النمو، وعلى ت 
  فىىد  ىىو  وعنىى ما ي ىىال بىىيي ال ىىر  وبىىيي ت قيىىق أ  افىىد، ف نىىد دالبىىا  مىىا يثىىور ويغ ىىب ويعتىى ي؛ كمىىا أي

 انتمرار  يام الكائي ال ي في مواج ة البيئة الخارجية الم يطة بد 
 ولائ  الع واي فيما يلي:  ، 32  ،2709المغربي،  نع ولخص  

 التوترا  الناشئة عي النزو  إلى الع واي بالطرق البناام أو ال  امة خ   القلق و  -
 ال فا     األخطار والت  ي ا  التي ُت     يام اإلنناي وبقااه وذاتد  -
 ال جو  على مصا ر األل  واإل باط التي ت ول  وي إشبا   اجا  اإلنناي المختل ة  -
  المختل ة كال ب وال رية والنتمااال صول مي الخار  على إشبا   اجا  اإلنناي  -
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 تطور مشا ر العدوان  ند الطفل
 األطفبال(  لبع مجمو بة مبن المراحبل يتطبور فيهبا العبدوان لبدى م 2001، ماتار أشار ) وفيص صفوت

 هي:
 العدوان في مرحلة الرضا ة: )من الو دة  لع نهاية العام الثاني( -1
فالط ىل يبى أ  ياتىد و ىو مىزو  بالشىيا القليىل مىي  ،فتىرم نمىو  رجىةتعتبر الننة األولى مي  يام الط ىل  -

 ل شارا  التي تص ر عي ديره مي النا  ومىي الصىعب ت  يى  العمىر الىذي تبى أ النتجابا  الن عالية
 عا  الع وانية في الل ور ل   الط ل النز فيد 

 يثى ي  عىيالر يأ   ي  يب أ ،ولكي على كل  ال يل ر الع واي ل   الط ل بمر لة مبكرم مي النمو -
نىاتن عىي إ بىاط، نقىص   ىيي تل ىر أنىناند، و ىو نىلول شى  يكىوي ديىر مقصىو  أووش  الر ىاعة أمد 

للغ ب كالبكاا أو الصرا، ألند ل ينتطيأ  اللبي وخ ل العا  األول تكوي ل   الر يأ ونائل تعبيرية
 أناليب عقلية مجر م  أي ينتخ   ونائل رمزية مقنعة أو

يغ ىىب مىىي أمىىد  مىىي ن ايىىة عامىىد األول ي ىىاول أي يجىىرب إيىىذاا اآلخىىريي فعنىى ما بط ىىل عنىى ما يقتىىر وال -
تىذكر ط ل ىا ب ن ىا ل ت ىب منىد  ىذا  يج ه ي  ق في ا بنلىرم دريبىة ويشى  شىعر ا واأل  الواعيىة  ىي التىي

ل أو يجىىذب شىىعر ا، ثىى  ل ت عىىل شىىيئا نىىو  أي تلىىو  الط ىى النىىلول علىىى  ىىيي أي أمىىا أخىىر  تىى   ط ل ىىا
 طريقة أعن  بالط ل إلى تكرار فعلتد األولى  تتلا ر بالبكاا فيعو 

 ويمكي تلخيص ملا ر الغ ب عن  الط ل في تلل المر لة على الن و التالي: -
 و رب األذر  واألرجل  منذ المي   و تى اثني عشر ش را: صرا،، وبكاا عالي متبو  بالغ ب *
 الجنمانية  شياا، وأ   ما ينتثير د بد في نشاطاتدفي الني خمنة عشر ش را: يقذ  باأل *
ويى مر األشىياا فىي ديىر  في ثمانية عشر ش را: إن جارا  الغ ب، يصر، ويبكي ويرمي بن ند أر ىا، *

  شص مند أو انتباه 
للتعبيىىر بىىالك   عىىي  فىىي الوا ىى  والعشىىريي شىى را : يشىى  الشىىعر، صىىرا، وبكىىاا  ىىا  يصىىر، ويبكىىي لعجىىزه *

 كثيرا ما تكوي طلبا لتكرار أشياا معينة  ردباتد التي
 العدوان في مرحلة الطفولة المبكرة: )من  امين  لع ست سنوات(  -2

ينىتطيأ    في  ذه المر لة  ىيي يكتشى  الط ىل أنىد  1882 ،ينش  الع واي  نب  وفيق ص و 
ة باإليىىذاا، وعلىىى الجتماعيىى أي يجعىىل اآلخىىريي ينىىايروي ردباتىىد، أي أنىىد ي صىىل علىىى اإلثابىىة مىىي البيئىىة

التىىىي تصىىى ر عىىىي الوالىىى يي ودير ىىىا ويمكىىىي  ذلىىىل تت ىىى   أنىىىوا  األنىىىاليب التىىىي يتعلم ىىىا بنىىىو  النىىىتجابا ،
 في تلل المر لة على الن و التالي: تلخيص ملا ر الع واي وتطوره عن  الط ل

نلىىا  وشىى  ا، ي نىى   فىىي نىىي عىىاميي ي ىىرب الط ىىل ديىىره مىىي األط ىىال ويشىىترل فىىي مجاذبىىة األشىىياا  -
 في ال جو  وال فا  عي ن ند  البي  ول ي مر األشياا، وش  يردب الط ل الع  ك نلوب أولي

فىي نىىي عىىاميي ونصىى : ي ىىاج  ديىره مىىي األط ىىال فىىي العىى واي وتعمى  اإليىىذاا في ىىرب، يىى مر األشىىياا  -
 ط ا الج راي، يخط  األشياا مي اآلخريي  ي مرو 
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  الغ ىب  يى  يى فعوي اآلخىريي وي ىربون  ، كمىا تل ىر لى ي   في ني ث ثة أعوا : تكثر ل ي   نوبا -
 والرتماا على األر ، ويصا ب ذلل بكاا وصرا،  ملا ر أخر  ك رب األر  بالق ميي والق ز

: ش  نج  الط ل يلج  إلى ال تجا  الل لي ب ل مي ال جو  علىى ال ىور واأل ى  مىي  في ني أربعة أعوا -
 ور المتمىر  الىذي ي طى  المكعبىا  الخشىبية  خذ مل ىر اللعىب، فيمثىل الط ىلذلل أي المشاعر الع وانية تت

اللىىىص، ويتمثىىىل العىىى واي الجنىىىماني فىىىي الغ ىىىب وال ىىىرب، ويتمثىىىل  أو يمثىىىل رجىىىل الشىىىرطة الىىىذي يطىىىار 
 في النب والشت   الع واي الك مي

كالت  يىى ا   فىىي نىىي خمنىىة أعىىوا : شىى  ي ىىرب األر  بق ميىىد وينىىب ويلعىىي أي يىى تي ب نىىاليب ك ميىىة -
  أفعل  ذا " مث  بقولد ن  ربل، ويقاو  التوجي ا  المق مة إليد بقولد: " لي

معاملىىة  وي  ىىل أي المر لىىة بىىيي الرابعىىة والنا نىىة  ىىي ال تىىرم التىىي يتعامىىل في ىىا دالبيىىة األط ىىال
نافنىة خ يىة، مثل   مأ ل ىور م طيبة ننبيا مأ آبائ   أو أم ات    ي  تتملك   ردبة جارفة في أي يكونوا

علي ا،  عقى م أو  يىب  والبنىة تتعلىق بوالى  ا و ىي  فالبي يتعلق ب مد عي طريق ال وعي، و ي ما نطلق
الشىعور بالعىى اا ن ىو األ ، لكىىي  ىذا الشىىعور بالمنافنىة الخ يىىة الىىذي  مىا نطلىىق علي ىا  إلكتىىرا  وت نىر عن ىىا

  الولىى  مىىأ أبيىىد، وال تىىام مىىأ أم ىىا  والتو ىى   نىىابنىىبب  ىىاتيي العقىى تيي ينت ىىي بالتو ىى   يكنىىد األبنىىاا ل بىىاا
   يشمل اعتناق شي  النموذ  واتجا اتد

 العدوان في مرحلة الطفولة المتأارة: )من ستة أ وام  لع أثني  شر  ام( -3
الع واني، أي يكوي  ما إي يبلل األط ال النا نة  تى يكونوا ش  تكوي ل ي    مير را   لنلوك  

شىى ر طيىىب مىىي ال ىىبط الىىذاتي التىىي    أفكىىار عىىي الخيىىر والشىىر ف ىى  عىىي اكتنىىابشىى  نشىى   فىىي أذ ىىان 
الط ل في  ذه المر لىة شى  ي مىل فىي أعماشىد شىعورا  إي ،تجعلد ي اول شمأ النواز  التي ي   أن ا خاطئة

ي فعىد إلىى  جىو  م ىا ، ممىا ي مىل الط ىل ف أخىر،اآلخريي إل  ينما ينت زه  بالع اا، ولكند ل يشتبل مأ
 تقا  ب ند إنما ي افأ عي  قوشد وكياند عال ىعل

الخامنىىىة    بعىىى  نىىىيدد ىىىبأي الط ىىىل يكىىى  عىىىي  ثىىىورا      1882وشىىى  وجىىى   وفيىىىق صىىى و  
يتطىىور د ىىبد ب يىى  يصىىبح نتيجىىة عىى واي عىى ائي ولىىي  ن ىىو  ثىى لينىىتعمل األل ىىال الع وانيىىة بىى ل عن ىىا، 

 ني ما شبل الخامنة لال ال بالننبة  األشياا كما  و
 ي تلخيص ملا ر الغ ب عن  الط ل في تلل المر لة على الن و التالي:ويمك

قىىىي بن نىىىد علىىىى األر  يلفقىىى   ،فىىىي نىىىي النا نىىىة: عىىى واي بىىىالل بالجنىىى  والكىىى  ، إن جىىىارا  مىىىي الغ ىىىب
 ي رب وي مر األثا  واألشياا ف

بقولىد مىث : " في ني النابعة: نىلول أشىل ع وانيىة شى  ينشىب بينىد وبىيي أخوتىد الصىغار، يعتىر  بىالك   
  ذا لل  " 

فىىي نىىي الثامنىىة: ينىىتجيب لل جىىو  أو النقىى  ب نانىىية شىى ي م أكثىىر منىىد بالعىى واي، اعتىى اره ينىىذر أي يكىىوي 
 ينب  بالجن  بل معلمد بالك  ،ويت رب مي المنروليا  وش 
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علمىىد م نىا عىى واي فالعىب، ل مفىي نىي التانىىعة: العىرال وال ىىرب شىائأ بىىيي األول  الىذكور ولكىىي فىي صىىور 
  200-201  ،1889، شرفوح البشير  في ل لي ك مي 

 األساليب الو:ائية والعالجية للعدوان 
أي  نىىىال مجموعىىىة طىىىرق وأنىىىاليب يمكىىىي مىىىي   98  ،2771نىىىي، و مرشىىىا  عبىىى  العزيىىىز يىىىر   
 النلول الع واني والت ك  فيد وتت مي ما يلي: خ ل ا  بط

وت ريىىل مىىا   واي ويعنىىي إتا ىىة ال رصىىة أمىىا  األفىىرا  للتن ىىي تىىوفير طىىرق للتن ىىي  الن عىىالي وت ريىىل العىى  -
تصىىىري  الطاشىىىة  لىىى ي   مىىىي ان عىىىال  مىىىي خىىى ل ممارنىىىة األنشىىىطة الريا ىىىية المختل ىىىة وذلىىىل ألن ىىىا تتىىىيح

 الع وانية بطرق مشروعة ومقبولة اجتماعيا  
الجتماعيىىة ديىىىر  تعزيىىز النىىىلوكيا  الجتماعيىىة مىىىي خىى ل تعزيىىىز المردىىوب في ىىىا وتجا ىىل النىىىلوكيا  -
تقى   لىد التعزيىزا  نىواا  مردوب في ا كالنلول الع واني، فعن ما يقو  الط ىل بنىلوكيا  اجتماعيىة مقبولىةال

 كان  ما ية أو اجتماعية 
والعنىى  فىىي  التقليىىل مىىي تعىىري  الط ىىل لنمىىاذ  ع وانيىىة نىىواا كىىاي  اخىىل األنىىرم أو مشىىا  م العىى واي -

   و وابط على البرامن التل زيونية العني ة التل زيوي وذلل مي خ ل و أ شيو 
المواشىى   خلىىق وتىىوفير بيئىىة ديىىر ع وانيىىة ومعرفىىة األنىىباب التىىي تقىى  خلىى  النىىلول العىى واني وتجنىىب -

 المثيرم ل  باط 
رشىىا ية وممىىا ل شىىل فيىىد أي للعىىب أ ميىىة كبيىىرم فىىي  يىىام الط ىىل - ف ىىو  انىىتخ ا  اللعىىب ونىىيلة ع جيىىة واا

 الط ل والكش  عي موا بد ين   في نمو شخصية 
أي  نال مجموعة مي األنىاليب لمواج ىة النىلول العى واني    1828بطر    افل بطر  ير  و 
 مشكلة النلول الع واني ل   طلبة الم ار  ول ب  مىي ت ىافر الج ىو  المشىتركة مىا بىيي األنىرم ولل   مي

 وزعة كما يلي:واإل ارم الم رنية و يئات ا الت رينية والمرش يي  ذه الم ا  م
 :مهام تق  مسئولية تنفيذها  لع  دارات المدارا 

 التعر  على خصائص النمو في كل مر لة عمرية  -
شباع ا بالبرامن المنانبة  -  التعر  على ال اجا  الن نية والجتماعية لكل مر لة واا
شرال الط ب في إع ا  ا  ال تما  -  باألنشطة ال ص ية واا
 ل ننة في التعامل مأ الط ب اعتما  الق وم ا -
 الو  في التعامل مأ الط ب وكلما  التشجيأ  -
 تجنب اإل باط المتكرر للط ل وع   النت زاا بد  -

 :مهام يجب مرا اتها من :بل المعلمين 
 زيا م وعي المعلميي ب   ا  م نت   والتي ت أ الط ل في رأ  القي   -
 نب ومنتو  الط ب ومراعام ال روق ال ر ية شرح ال ر  بشكل مبنط وب نلوب يتنا -
 ف   خصائص ونما  و اجا  كل مر لة عمرية شبل التعامل مأ الط ل  -
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 ع   المزاح مأ الط ب وع   الت خيي أمام    -
 تجنب لو  الط ل الع واني أما  زم اه والت لي بالصبر وال كمة في التعامل معد  -
 متص طاشتد إشرال الط ل الع واني في م ا  ت -
 مراعام ال شة في توزيأ الط ب على ال صول  -
 ع   اللجوا إلى أنلوب طر  الط ل مي ال صل أثناا ال صة  -
    الط ل يعبر عي رأيد بكل  رية وعلمد ا ترا  رأي اآلخريي  -

 :مهام تق  مسئولية تنفيذها  لع األسرة 
والىى ورا  والنىى وا   خىى ل   ىىور الجتماعىىا تنميىىة وتطىىوير الىىوعي التربىىوي علىىى منىىتو  األنىىرم مىىي  -

 التثقي ية 
 زيارم أولياا األمور للم رنة بيي ال ترم واألخر   -
   الن ني والجتماعي إل  ا  التغير اإليجابي  عال رورم تولي   -
 ت ريب الط ل على التخلص مي أوجد القصور التي تنبب الع واي  -
 ت ج  الل لي ي أنلوب العقاب أو الع   اإلنرا  ف -

 السمعية  اإل ا:ة : اً رابع

 مفهوم اإل ا:ة السمعية:
 يىى  تشىىكل األنىىا  لعمليىىة التصىىال  ،فىىي  يىىام اإلننىىاي وبىىارزا    امىىا   تلعىىب  انىىة النىىمأ  ورا  

ممىىىىا يمكنىىىىد مىىىىي التعامىىىىل مىىىىأ  ىىىىذه البيئىىىىة  ،في ىىىىا سبىىىىيي اإلننىىىىاي وبيئتىىىىد الجتماعيىىىىة التىىىىي يعىىىىي والت اعىىىىل
في ا فينقل أفكىاره إلىي   وينىتمأ إلىى أفكىار   وآرائ ى  ممىا ينى   بى ور فاعىل فىي  يواألشخاص الذيي يعيشو 

علىىى ف ىى  البيئىىة الم يطىىة بمىىا تت ىىمند مىىي جوانىىب إيجابيىىة ينت ىىأ ب ىىا  تطىىوير نىىلوكد الجتمىىاعي وينىىاع ه
 ليتجنب ىا ويت اشىى المواشى  التىي شى  تى فأ بىد إلىى مخىاطر وما تت مند كذلل مي جوانىب نىلبية ،ويطور ا

يشىىعر المصىاب بىىالنقص نتيجىة وجىىو ه مىأ اآلخىىريي  ول ىىذا فى ي أي شصىىور فىي  ىىذه ال انىة، تلىل الجوانىب
بالو ىى م ممىىا يىىرثر بشىىكل كبيىىر علىىى كافىىة   وي أي يشىىعر بىى وره فىىي  ىىذا الوجىىو  كمىىا يشىىعر نتيجىىة لىىذلل

لجنىىىمية وال ركيىىىة واللغويىىىة وا الجوانىىىب الشخصىىىية بمىىىا في ىىىا العقليىىىة والن عاليىىىة والجتماعيىىىة واألكا يميىىىة
  ،1828، م مى عىا ل عبى  اه  ؛ و12  ،1887، الر بىي نجمة مر ىوي نىي    للشخص المعاق نمعيا  

297   
  العىوق النىمعي ب ند"مصىطلح 29 ،ه2227 القرشىي أمير إبىرا ي  اللقاني و أ م   نيي ويعر  

فق  ت     ،ج از النمعيالنمعية بنبب وجو  مشكلة في مكاي ما في ال يشير إلى وجو  عجز في الق رم
 ،الونىىطى أو ال اخليىىة أو فىىي العصىىب النىىمعي الموصىىل إلىىى المىىخ  ىىذه المشىىكلة فىىي األذي الخارجيىىة أو

المعت لىىىة إلىىىى أشصىىىى  الىىىة مىىىي العمىىىق والتىىىي يطلىىىق علي ىىىا  وال قىىى اي النىىىمعي شىىى  يتىىىراوح مىىى اه مىىىي ال الىىىة
 الصم "  

 وش  عرف  اللجنة التن يذية ،ا الص  و عا  النمأويقن  ذوو اإلعاشة النمعية إلى فئتيي رئينيتيي  م
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لمرتمر الم يريي العامليي فىي مجىال رعايىة الصى  بالوليىا  المت ى م األمريكيىة األصى  علىى أنىد:  ىو ال ىر  
نىىواا  ،يعىىاني مىىي عجىىز نىىمعي إلىىى  رجىىة ت ىىول  وي اعتمىىا ه علىىى  انىىة النىىمأ فىىي ف ىى  الكىى   الىىذي

ال ىىر  الىىذي يعىىاني مىىي  رجىىة فقىى اي  رفىى   ىىعي  النىىمأ علىىى أنىىد: "وع ،النىىماعا  أو  ون ىىا بانىىتخ ا 
نىواا بانىتخ ا  النىماعا  ، نمعي تجعلد يواجد صعوبة في ف   الك   بالعتما  على  انىة النىمأ فقىط

   19 ،ه2219، أبو عطيةجمعة  مزم إبرا ي  و مج ي عزيز    أو  ون ا
 أسباب اإل ا:ة السمعية:

  و  اإلعاشىة النىمعية بجميىأ أنواع ىا ويمكىي  صىر  ىذه العوامىل  نال ع م عوامل تتنبب في 
 عامليي رئينييي  ما: في
 اثية:ر  وامل و  -1

-18ما بيي تعتبر الوراثة مي األنباب الرئينية ل  و  الصم   ي  تشير اإل صااا  إلى أند 
لصىى ا  ال يويىىة المصىىابيي بالصىىم  ترجىىأ إصىىابت   إلىىى العوامىىل الوراثيىىة نتيجىىة انتقىىال بعىى  امىىي  ٪ 98

خىى ل الكرموزومىىا  ال املىىة ل ىىذه الصىى ا  ك ىىع  الخ يىىا النىىمعية أو العصىىب  وال ىىال  المر ىىية مىىي
   209  ،1828،م م عا ل عب  اه   النمعي 

  وامل بيئية: -2
 ويمكي تقني   ذه العوامل إلى ما يلي:

 :وامل تحدد :بل الو دة وتشمل  
 مي ال مل بال صبة األلمانية إصابة األ  في الش ور األولى  -
 إصابة األ  باألمرا  المع ية مثل الز ري  -
 أخذ بع  العقاشير أو التعر  ألشعة اك  أثناا الش ور األولى مي ال مل  -
  األ  نلبيا   RHو الجنيي إيجابيا   RHفي    األ  والط ل وخاصة عن ما يكوي  RHتعار  عامل  -

 مل: وامل تحدد أثناء الو دة وتش 
 الول م شبل اكتمال النمو  -
 تعر  الط ل ل ختناق أو نقص األكنجيي بنبب مشاكل تعنر الول م  -
 أثناا الول م   الج   انتخ ا  الطبيب ل ل  مثل  -

 :وامل تحدد بعد  ملية الو دة وتشمل  
 إصابة الط ل باللت اب الن ائي  -
  مى القرمزية أو بال صبة وم اع ات ا إصابة الط ل بالت اب الغ م النك ية وال -
 إصابة الط ل بال مى الشوكية التي تصيب العصب النمعي باللت اب وال مور  -
 إصابة الط ل بنزل  البر  الش ي م والت اب اللوزتيي مما يرثر على األذي الونطى  -
 تعر  الط ل لل وا   التي تر ي إلى إصابة مركز النمأ في المخ  -
 ط ل لنما  أصوا  ش ي م الرت ا  ل ترا  طويلة تعر  ال -
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أ م   نيي اللقاني     صم  الشيخوخة إصابة بع  كبار الني بالصم  نتيجة  مور أننجة النمأ  -
   27-29 ،ه2227، وأمير إبرا ي  القرشي

 تصنيفات اإل ا:ة السمعية:
 تصنف اإل ا:ة السمعية  لع  دة معايير نذكر منها ما يلي:

 اإل ا:ة السمعية وفقًا للسن الذي حدثت في  اإل ا:ة: تصنيف -1
 وتصن  اإلعاشة النمعية على  ذا األنا  إلى نوعيي:

 أي شبل تطور اللغة والك   عن  الط ل  ،و و الذي ي    شبل ني الثالثة صمم ما :بل الللة: -
 غىة والكى   وفىي  ىىذهأي بعى  تطىور الل، و ىو الىذي ي ى   بعىى  بلىو  نىي الخامنىة صبمم مبا بعبد الللبة: -

يكوي ش  توفر ل   الط ل مجموعة مي الم ر ا  اللغوية والتي ينتطيأ تنميت ا إذا توفر  لىد البيئىة  ال الة
خصىاونة الم مى  أ مى   المنانبة والت  يل النىمعي والنطقىي فىي معا ى  وبىرامن اإلعاشىة النىمعية   التربوية

  27 ،ه2231 ،دزاليب  ال مي  نعي  كمال ع ؛ وه2232، الخوال مم م  عب  ربد و 
 تصنيف اإل ا:ة السمعية حسب مو:  اإلصابة: -2

 منتويا  و ي: ةوتصن  اإلعاشة النمعية  نب موشأ اإلصابة إلى أربع
وتكىىوي اإلعاشىىة النىىمعية ناتجىىة عىىي خلىىل فىىي األذي الخارجيىىة والونىىطى ممىىا فقببد السببم  التوصببيلي:  -

بيعىىي إلىىى األذي ال اخليىىة وبالتىىالي يىىر ي إلىىى صىىعوبة فىىي وصىىول الموجىىا  الصىىوتية بشىىكل ط ي ىىول  وي
 المنخ  ة  نما  األصوا 

: وتكىىوي اإلعاشىىة النىمعية ناتجىىة عىي خلىىل فىىي األذي ال اخليىة فقىىط ممىىا عصبببيال -فقبد السببم  الحسببي -
وت خل  ال  فق  النمأ الش ي   ، وي وصول الموجا  الصوتية إلى ال ما  وبالتالي ع   ترجمت ا ي ول
  ذا النو    ت 
 -ويجمىىأ  ىىذا النىىو  بىىيي فقىى  النىىمأ التوصىىيلي وفقىى  النىىمأ ال نىىي :(الماببتلط)فقببد السببم  المركببب  -

 ويصعب ع جد ، عصبي
وتكوي اإلعاشة النمعية ناتجىة عىي إصىابة المركىز النىمعي فىي المىخ بخلىل مىا  الفقد السمعي المركزي: -

  عنىى  ا تمييىىز المىىرثرا  النىىمعية أو ت نىىير ا ويصىىعب ،ا ىىطراب فىىي الممىىرا  النىىمعية فىىي المىىخ أو أي
-23 ، 1883 ، ن ىىيعلىىي عبىى  النبىىي م مىى  ؛ 21-28 ،ه2212، عنىىيريخالىى  م مىى  عبىى  الىىر مي  

21   
 تصنيف اإل ا:ة السمعية حسب درجة الفقدان السمعي: -3

 منتويا  على الن و التالي: ة  اإلعاشة النمعية  نب  رجة ال ق  النمعي إلى خمنوتصن
  28-19  يى  تتىراوح فىي  ىذا المنىتو   رجىة ال قى اي النىمعي بىيي اإل ا:ة السمعية البسيطة جبدا:  -

ويعىىاني األشىىخاص الىىذيي يعىىانوي مىىي  ىىذا ال قىى  صىىعوبة فىىي نىىما  الكىى   الخافىى  أو الكىى   عىىي  ، ينىىبل
 بع  
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 ،بلي ينىى  11-22 وتتىىراوح فىىي  ىىذا المنىىتو   رجىىة ال قىى  النىىمعي بىىيي اإل ا:ببة السببمعية البسببيطة:  -
وي  ىل إ ىالت    ،والكى   لاألشخاص الذيي يعانوي مي  ذا ال ق  مي بع  الن رافا  في األل ىا ويعاني
 فصول التربية الخاصة  إلى
 ،بلي ينىى  98-19 وتتىىراوح فىىي  ىىذا المنىىتو   رجىىة ال قىى  النىىمعي بىىيي اإل ا:ببة السببمعية المتوسببطة:  -

 ويواج وي صعوبة كبيرم في ،ا ال ق  مي ا طرابا  ك مية ولغويةويعاني األشخاص الذيي يعانوي مي  ذ
 وش  تكي  صيلت   اللغوية ،ول ينتطيعوي ف   الم ا ثة إل إذا كان  بصو  عالي ،المناششا  الجماعية

 م  و م وي تاجوي إلى فصول التربية الخاصة ومعينا  نمعية 
 ، ينىىيبل  78-92    رجىىة ال قىى  النىىمعي بىىيي وتتىىراوح فىىي  ىىذا المنىىتو اإل ا:ببة السببمعية الشببديدة:  -

األط ىىال الىىذيي يعىىانوي مىىي  ىىذا ال قىى  مىىي ا ىىطرابا  فىىي الكىى   واللغىىة وصىىعوبا  تتعلىىق بنىىما  ويعىىاني 
 وبرامن ت ريب نطقي ونمعي  ،وي تاجوي إلى فصول خاصة ،العالية األصوا 

    ينيبل، ويعتم 78ق  النمعي عي  وتزي  في  ذا المنتو   رجة ال  اإل ا:ة السمعية الشديدة جدا: -

 األشخاص الذيي يعانوي مي  ذا ال ق  على  انة اإلبصار أكثر مي  انة النمأ، وينتخ موي أناليب
التواصىىىل الكلىىىي  للتواصىىىل مىىىأ اآلخىىىريي   –لغىىىة اإلشىىىارم  -التواصىىىل المعروفىىىة للصىىى   الت جىىىي األصىىىبعي

، دزالىينعي  كمال عب  ال ميى   ؛ و10-19ه: 2232خصاونة وم م  عب  ربد الخوال م، ال م م  أ م  
    12ه: 2231

اإلعاشىىة النىىمعية فىىي   مىىا بىىيي  اإلعاشىىةالىىذيي تن صىىر ننىىبة  ل ط ىىالوفىىي  ىىذه ال رانىىة نىىتتعر  البا ثىىة 
   ينىبل والىذيي يعيشىوي فىي 98:22، أي بننىبة فقى  شى ر ا مىا بىيي  اإلعاشىة النىمعية المتونىطةو  البنيطة
 بم افلة ك رالشيخ  عا  النمأ و لص  األمل لم ار  

  2ج ول  
 

 توزيأ الصعوبا  النمعية تبعا  ل رجة ال ق اي والصعوبة واألثر المتوشأ على نما  الك   وف   األصوا 

 ه
  Hallahan & Kauffman, 2003المص ر:  
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 التصنيف التربوي لإل ا:ة السمعية: -4
 تصني  اإلعاشة النمعية وفقا ل ذا التصني  إلى فئتيي:يت  

 و   مي ل ينتطيعوي نما  وف   األصوا  مي  ول   بانتخ ا  أو ب وي انتخ ا  المعينا  الصم: -
 لذلل ل ينتطيعوي اكتناب الم ارا  اللغوية الطبيعية  ،يةالنمع

و   ممي ل ي   جىزا متبقىي مىي نىمع  ، ويمكىن   انىتخ ا  المعينىا  النىمعية لنىما   ضعاف السم :  -
مجى ي عزيىز إبىرا ي   ويمكن   اكتناب بعى  الم ىارا  اللغويىة والكى     ،ما ي يط ب   مي أصوا  وف  

  37 ،ه2219 وجمعة  مزم أبوعطية،
 اصائ  المعو:ين سمعيًا:

إل أي  ذه  ترثر اإلعاشة النمعية على جوانب النمو المختل ة لل ر  المعاق نمعيا  وبطرق مختل ة،
تبرز عن  البع  وشى   الت ثيرا  ش  ل تكوي بال رورم بشكل متناوي عن  جميأ المعاشيي نمعيا ،  ي  ش 

 ل تكوي موجو م أص  عن  البع  اآلخر 
 ى ث   كما وتختل   ذه الملا ر مي فر  إلى آخر باخت    رجة ال ق اي النمعي، والنىي الىذي

ودير ىا مىي العوامىل  فيد اإلعاشة النمعية، وطبيعة الخ ما  والرعاية األنرية والتربويىة التىي تىوفر  لل ىر ،
   1882، يون  القريوتي وعب العزيز الشخص و جميل الصما ي   األخر 

ب نىىد علىىى الىىرد  مىىي وجىىو  الع يىى  مىىي  (Jessen & Beattie 1990,ي" و"بىىاتي"  يويىىر  "جينىى
الب ىىىو   ال رانىىىا  التىىىي تناولىىى  جوانىىىب النمىىىو الن نىىىي والمعرفىىىي واللغىىىوي للمعىىىوشيي نىىىمعيا ، إل أي نتىىىائن

والتعقيى ا  الخاصىة  كان  دير ثابتة ودير  انمة، وذلل بنبب: ال روق فىي طىرق التنىاول بىيي ال رانىا 
المختل ىىىة التىىىي تتىىى ثر باإلعاشىىىة  قيىىي  النمىىىو وطبيعىىىة اإلعاشىىىة النىىىمعية  وفيمىىىا يلىىىي عىىىر  لملىىىا ر النمىىىوبت

 النمعية:
 الاصائ  الللوية: -1

األصىى   يعتبىىر النمىىو اللغىىوي أكثىىر ملىىا ر النمىىو تىى ثرا  باإلعاشىىة النىىمعية، إذ يشىىير مصىىطلح الط ىىل
مباشىر إلىى ص  بالبك ، إذ ير ي الصم  بشكل إلى ارتباط لا رم ال  The Deaf-Mute, Child  األبك 

    1882الروناي، فاروق    وخاصة لذوي اإلعاشة النمعية الش ي م  Muteness   الة البك 
كلمىا كانى   ويعاني المعوشوي نمعيا  مي ت خر وا ح في النمو اللغوي، وتت ح  رجة  ذا التى خر

إعاشىىة نىىمعية منىىذ  فاألط ىىال الىىذيي يعىىانوي مىىي رجىىة اإلعاشىىة النىىمعية أشىى ، كلمىىا  ىى ث  فىىي عمىىر مبكىىر  
عبىى العزيز الشىىخص و القريىىوتي و يونىى  الىىول م يواجىىد نمىىو   اللغىىوي عجىىزا  وا ىى ا  منىىذ الط ولىىة المبكىىرم  

-Sartawi, A. & Al، 1998    ، كمىا ويصىعب علىي   إتقىاي لغىة مجتمعىات  1882، جميىل الصىما ي

Hilawani, Y. & Easterbrooks, S  
نىمعيا   إي  انة النمأ  ي الطريىق األول لنىتقبال المعىاني والتصىورا  الكليىة نجى  أي المعىاشيي

 ,Griffith ،1990  يعانوي مي صعوبا  فيما يتصل بالمعاني الكلية للكلما   فق  أثبت   رانة "جري ي "

P   وايىىة القصىص أي ذوي اإلعاشىة النىىمعية لى ي   أفكىار كاملىىة فىي شصصى  ، ولكىىي التىي اعتمى   علىى ر
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الكاملة مثل: ربط الكلما  بشكل دير ص يح مي  مأ زيا م تعقي  أو طول القصة يز ا  ع   األفكار دير
 بشكل دير ص يح   ي  المعنى، أو الربط بيي ال كرم والتوشأ

الكىى   إلىىى  يي نىىمعيا  علىىى اكتنىىاب اللغىىة وتعلىى   عىى   شىى رم األط ىىال المعىىوشارجىىإومىىي  نىىا يمكىىي 
 العوامل التالية:

عىى   تلقىىي الط ىىل تغذيىىة راجعىىة نىىليمة ومنانىىبة عنىى  نطقىىد بعىى  األصىىوا  فىىي مر لىىة المنادىىام خىى ل  -
 مر لة الط ولة المبكرم 

 بد  ع   تلقي الط ل أي نو  مي التعزيز أو التشجيأ الل لي المنانب مي أفرا  األنرم الم يطيي -
 & Hallahan   ع   إم ا  الط ل بنماذ  لغوية منانبة تناع ه على تقلي  ا وم اكات ا بشكل منانب -

Kauffman, 2003  
 الاصائ  المعرفية: -2

 رانىت ا، وعلىى  تعتبر الق را  العقلية للمعوشيي نمعيا  وا  م مي الجوانىب التىي بىالل البىا ثوي فىي
ع شىىة شويىىة بىىيي  رجىىة   رانىىا ، إل أي معلم ىىا يركىى  أنىىد ل توجىى الىىرد  مىىي التعىىار  فىىي نتىىائن تلىىل ال

"جالو يىىى " عىىىي ذكىىىاا األط ىىىال  اإلعاشىىىة النىىىمعية وننىىىبة الىىىذكاا  وتشىىىير ال رانىىىة التىىىي شامىىى  ب ىىىا جامعىىىة
مىىىي المعىىىوشيي نىىىمعيا  دىىىالبيت   مىىىي    م  وصىىىا  27970والشىىىباي المعىىىوشيي نىىىمعيا  والتىىىي اشىىىتمل  علىىىى  

الىذكاا األ ائيىة ألشىران   مىي النىامعيي،  ذكىائ   األ ائىي ل يقىل عىي متونىط  رجىة الص ، تبيي أي متونىط
   1882، يون  القريوتي وعب العزيز الشخص و جميل الصما ي     2 30  والذي بلل

منىتو    يى م إلىى أيويمكي القول أي اإلعاشة النمعية ل ترثر علىى الىذكاا، فقى  أشىار  ب ىو  ع
العىىا ييي  وأشىىار   ذكىىاا األشىىخاص المعىىوشيي نىىمعيا  كمجموعىىة ل يختلىى  عىىي منىىتو  ذكىىاا األشىىخاص

مىىا لىى  يكىىىي لىى ي   تلىىى    رانىىا  أخىىر  إلىىىى أي المعىىوشيي نىىىمعيا  لىى ي   القابليىىة للىىىتعل  والت كيىىر التجريىىى ي
   1881الخطيب، جمال     مادي مرافق ل عاشة

المعرفيىة عنى   للقى را  وص  االمبكرم والتي انتخ م  الختبارا  الل لية في كما كش   الب و  
النىمأ، لصىالح عىا يي  المعاشيي نمعيا  عي وجىو  فىروق فىي منىتو  الىذكاا بىيي المعىوشيي نىمعيا  وعىا يي

الل ليىىىة ل    ويجىىىب التنويىىد  نىىىا إلىىىى أي  ىىىذه الختبىىىارا   2779 القريطىىىي،عبىىى  المطلىىىب أمىىىيي النىىمأ  
المعىوشيي نىمعيا   التنىلي  بنتائج ىا بشىكل مطلىق ون ىائي،  يى  إن ىا تعتبىر ديىر م ئمىة لقيىا  ذكىاا يمكي

الىىىذكاا تعتمىىى  إلىىىى  ذلىىىل بقولىىىد أي اختبىىىارا    1881الخطيىىىب  جمىىىال لتشىىبع ا بالجانىىىب الل لىىىي  ويركىىى  
ي انىىتخ ا   ىذه الختبىىارا   ونمىا تكييىى  ي إلىى أخطىىاا فىىي شى  يىىر   رجىة كبيىىرم علىى الم ىىارا  اللغويىة، واا

على أند متخلى  عقليىا   و ىذا مىا  تقيي  الق را  العقلية للمعوشيي نمعيا ، فق  يصن  المعوق نمعيا  بالخط 
ال ىىروق فىىي األ اا علىىى اختبىىارا  الىىذكاا بىىيي المعىىوشيي نىىمعيا    ىىيي يعىىزو ( Furth،2793"  أكىى ه "فىىور 

بىارا  الىذكاا للمعىاشيي نىمعيا، وخاصىة الل ليىة فىي تقى ي  تعليمىا  اخت وعا يي النمأ إلى النقص الوا ح
 من ا 
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ب ي األط ىال   Dillon, R. & Snowman, J. and Tzeng,.O ), 1980وير  " ايلوي" وآخروي  
 ع ا  في العمليا  المعرفية التي ترتبط باللغة والم ر ا ، كما ويل روي شصورا   المعوشيي نمعيا  يل روي

 معالجة أكثر عمقا ، مثل الم ا  التي ت تا  إلى تشكيل الم ا ي   التي تتطلب منتويا  في الم ا 
ل يىىد  أي ذكىىاا المعىىاق نىىمعيا  ل يختلىى  عىىي ذكىىاا عىىا ي النىىمأ، وأنىىد شىى  يكىىوييتبىىيي ممىىا نىىبق 

يعنىي وجىىو   تى خر فىي نمىو بعىى  جوانىب ش راتىد العقليىة عىىي معى ل النمىو الطبيعىي ل فىىرا ، إل أي ذلىل ل
نما يعو  إلى النقص الوا ح لما تتعر  لد  ذه ال ئة ميإعاشة عقلية ل ي  ،   خبرا  لغوية وبيئية  واا

 الاصائ  الجسمية والحركية: -3
فكىىىل  ل يختلىى  الط ىىىل المعىىىاق نىىىمعيا  عىىي الط ىىىل العىىىا ي فىىىي الخصىىائص وال اجىىىا  الجنىىىمية،

وال ىىىواا  نىىىو ،من مىىا يمىىىر بىىىن   مرا ىىل النمىىىو التىىىي يمىىر ب ىىىا اآلخىىىر، مىىي  يىىى  النىىىاعا  المنلمىىة مىىىي ال
   1883 ن ي، علي عب النبي    الطلق، والطعا  الجي ، والرعاية الص ية الكاملة

فقىىى   إل أي مىىا أثبتتىىىد ال رانىىىا  ال  يثىىىة  ىىىو أي ال ىىىرق بين مىىا ي ىىى   نتيجىىىة ألثىىىر ال قىىى  النىىىمعي،
ذية الراجعة التغ ت ر  اإلعاشة النمعية شيو ا  على النمو ال ركي ل ي  ، ف   م روموي مي ال صول على

يعتبر متى خرا  شيانىا  مىأ  النمعية، األمر الذي يطور ل ي   أو اعا  جنمية خاطئة، كما أي نمو   ال ركي
  بنىىبب التصىىاق إشىى ام   بىىاألر  األنىىوياا، وذلىىل ألن ىى  ل ينىىمعوي ال ركىىة، وأن ىى  ل يشىىعروي بىىاألمي

   1883الص  ي، عصا   م ي ؛  1882العزم، نعي   نني  
النمعية ممىا  اي النمعي ينطوي عليد  رماي الشخص مي ال صول على التغذية الراجعةإي ال ق 

ال ئة ف و مت خرا  مقارنة  ش  يرثر نلبا  على و عد في ال را  وعلى  ركا  جنمد  أما النمو ال ركي ل ذه
   1881الخطيب، جمال    بالنمو ال ركي ل شخاص دير المعوشيي نمعيا  

 ا جتما ية:الاصائ  النفسية و  -4
وف ىى   تعى  اللغىىة ونىىيلة أنانىىية مىي ونىىائل التصىىال الجتمىىاعي، وت  يىى ا  فىي التعبيىىر عىىي الىىذا 

 ليىى  جوانىىب  اآلخىىريي، كمىىا أن ىىا تعتبىىر ونىىيلة م مىىة مىىي ونىىائل النمىىو العقلىىي والمعرفىىي والن نىىي  ولقىى 
 رانىىة أجريىى  علىىى  ف ىىيالنمىىو الن نىىي والجتمىىاعي لىى   المعىىوشيي نىىمعيا  بنصىىيب وافىىر مىىي ال رانىىا ، 

أي   (Myklebust,1960) "مايكلبن "  ننوا ، وج  28-7  أط ال معوشيي نمعيا  تتراوح أعمار   بيي
 مىىىن   أشىىىل نجا ىىىا  مىىىي النا يىىىة الجتماعيىىىة مقارنىىىة باألط ىىىال العىىىا ييي  وأشىىىار  "ميىىى و"%  28 ىىىوالي  
1980) Meadow,   مشىىىىاعر اآلخىىىىريي، وينىىىىيئوي ف ىىىى  إلىىىىى أي المعىىىىوشيي نىىىىمعيا  كثيىىىىرا  مىىىىا يتجىىىىا لوي

  ،1881 ، ن ىىا  صىىالح ال ىىذيليفىىي    تصىىرفات  ، وأن ىى  يل ىىروي  رجىىة عاليىىة مىىي التمركىىز  ىىول الىىذا 
32  

 أي ل ىىور المشىىك   الن نىىية والتوافقيىىة لىى   المعىىوشيي  ,Morres, D 2001ويىىذكر "مىىوري "  
 الوال يي  إلعاشت  ، وخاصة –يئت   الم يطيي ب   في ب –نمعيا  يكوي نتيجة لكي ية تقبل اآلخريي 
ل  إلىى أي األصى  فىي الط ولىة (,Morethan & Richard 1980ويشىير "مورثىاي" و"ريتشىار "  

فتىىىرم  يشىىعر ب نىىىاي األمومىىىة وعط  ىىىا الىىى افل، ويرجىىأ ذلىىىل إلىىىى عىىى   نىىىماعد صىىو  أمىىىد وترانيم ىىىا خىىى ل
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ف ى  اآلخىريي  مىي اإل بىاط نتيجىة لعى  عنايت ا بد و و فىي   ىانت ا، وي ىي  أي األط ىال الصى  يعىانوي 
نبب رف  شي ما، فىي  ل  ، بنبب افتقا    ونيلة التواصل  اللغة ،  ي  إننا نشرح للط ل العا ي مث   

ألنىىد ل ي  ى  نىىبب الىىرف  أو   ىيي أننىىا ل ن عىل شىىيئا  ل صىى  نىو  أي نجيىىب بىىالرف ، فيشىعر باإل بىىاط
   1883 ن ي،  علي عب  النبيفي    نبب معاشبتد

أنىىد ب عىىل صىىعوبا     1882 يونىى  القريىىوتي وعبىى العزيز الشىىخص و جميىىل الصىىما ي ويىىذكر 
إلشامة ع شا  اجتماعية، ي  ل أي المعوشيي نىمعيا  ي ىاولوي تجنىب مواشى   التصال الل لي ال رورية

 ر يي في مجموعة، ويميلوي إلى مواش  الت اعل التي تت مي فر ا  وا  ا  أو ف الت اعل الجتماعي
يكىوي مىي  و كذا يت ح أي اإلعاشة ت   كثيرا مىي عىال  خبرتىد وت رمىد مىي بعى  المصىا ر التىي

الشىعور بعى   األمىي،  خ ل ا شخصيتد، و ذا مي ش ند أي يجعل نلوكد جام ا ، ويواجد الكثير مي مواشى 
   1882ش ، و ش أ م  ع     ويعيس في فرا  صام  مما يرثر على توافقد الن ني

 ائ  التربوية:الاص -5
المعىىوشيي  تبىى و الع شىىة وا ىى ة بىىيي  رجىىة اإلعاشىىة النىىمعية والت صىىيل األكىىا يمي بالننىىبة ل فىىرا 

مجىىال  القىىراام والريا ىىيا   نىىمعيا ، وأي أكثىىر مجىىال  الت صىىيل األكىىا يمي تىى ثرا  باإلعاشىىة النىىمعية  ىىي
   1888الروناي، فاروق    التي تعتم  أكثر ما تعتم  على النمو اللغوي والم ارا  اللغوية

الن نىي تى ثيرا    ي  يرثر تخل  الط ل  عي  النمأ في التواصل، باإل ىافة إلىى افتقىاره للتوافىق
انىتخ ا  المعىيي النىمعي،  نيئا  على ت صيلد ال رانىي، ويعىزز ذلىل عى   ردبىة معلى   ىعا  النىمأ فىي

مىي الم رنىة الثانويىة ول يىد تخلى   لنىمأورف    للمناع م ال ر ية، والنتيجة ال تميىة أي يتخىر   ىعي  ا
   2772أ م ،  عبلة إنماعيلأ م  و  مصط ى  ني   أكا يمي ش ي 

انخ ىا   إي الت صيل األكا يمي ل فرا  المعوشيي نىمعيا  دالبىا  مىا يكىوي متى نيا ، بىالرد  مىي عى  
 ىع  الت صىيل  ويتنانىب ذكائ   و و األكثر ت ثرا  ب ذه اإلعاشة، لذلل ي تي ت صيل   األكىا يمي  ىعي ا  

فاعليىىىة أنىىىاليب التىىى ري   األكىىا يمي لىىى ي   طر يىىىا  مىىىأ از يىىا  المتطلبىىىا  اللغويىىىة ومنىىىتو  تعقيىى  ا، وعىىى  
الوليىا  المت ى م فىي   Gallaudet College  "  فق  شام  كلية "جالو ي   1882العزم، نعي   نني  

الطىى ب الصىى ، فتبىىىيي أي   يمي الىىذي يبلغىىداألمريكيىىة ب رانىىة  ىى ف  إلىىى ت  يىى  منىىتو  الت صىىيل األكىىا
البتى ائي أو اشىل مىي ذلىل، ووجى  أي    ممي    في ني العشريي كاي منتو  شىراات   بمنىتو  الرابىأ1٪ 
وبالننىىبة للريا ىىىيا  فقىى  ات ىىح أي منىىىتو     فقىىط مىىن   كىىىانوا بمنىىتو  الصىى  الثىىىامي أو أكثىىر،٪ 28 

  فقىىىط مىىىن   كىىىاي بمنىىىتو  أ اا ٪ 28وأي أ اا   ،معلىىى  األشىىىخاص الصىىى  كىىىاي بمنىىىتو  الصىىى  الثىىىامي
   1881الخطيب، جمال األشخاص دير الص   

أنىباب  ولق  أرجأ الم تموي بتربية المعوشيي نمعيا  انخ ا  الت صىيل األكىا يمي لى ي   إلىى عى م
مع ى  أو العىامليي  المنا ن ال رانىية أو طىرق التى ري  أو تى ني ك ىاام م ئمةدير اإلعاشة النمعية، كع   

ج ى  أكبىر، وبىرامن تربويىة  انخ ا  منتو   افعيت   ودير ا مي العوامل  فالمعوشوي نمعيا  ي تاجوي إلىى
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يونىى  القريىىوتي    فىىي الت صىيل أكثىر تركيىىزا  مىي تلىىل المتعلقىىة بالعىا ييي  تىىى يصىلوا إلىىى منىىتو  أف ىل
   1882، وعب العزيز الشخص و جميل الصما ي 

لعىىى   مىىىي الخصىىىائص المرتبطىىىة بالت صىىىيل األكىىىا يمي    1882   م مىىىعىىىا ل عبىىى اه ويعىىىر  
 نمعيا : للمعوشيي

يىىنخ   منىىتو  ت صىىيل   بشىىكل مل ىىول عىىي منىىتو  ت صىىيل أشىىران   العىىا ييي علىىى الىىرد  مىىي عىى    -
 اخت   منتويا  ذكائ   

 يع  الت صيل القرائي مي جانب    و األكثر انخ ا ا ، وذلل نلرا  لقصور   اللغوي   -
 كلما زا   المتطلبا  اللغوية ومنتو  تعق  ا أصبح ش رت   على الت صيل أ ع    -
يرجأ انخ ا  منتو  ت صيل   األكا يمي في المجال  المختل ة إلى ت خر نمو   اللغىوي، وانخ ىا   -

 الت ري  المتبعة  ش رات   اللغوية، وت ني منتو   افعيت  ، وع   م ئمة طرق
 ار والتو يح المنتمر للتعليما ، وم تو  الما م ال رانية  ي تاجوي إلى التكر  -
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 الفصل الثالث :بحوث ودراسات سابقة 
 

 سابقة :بحوث ودراسات أواًل: 
 مع المعاقين سمعيا. دراسات تناولت العالج باللعب -1

 (1111دراسة وفاء عبد الجواد وعزه عبد الفتاح )
هددد الدرا ةرإدددادكادددندراعلدددبدنددد داتندمدددادبةفدددتض دمإددد ا عدراديدددىداددد دا ددد دراإدددد  درايددد  رف داددد  د

لددضدلددايدد  ر برألط ددتادراضيدد سم دإددضيمتب سا دبتإدد ا رعدلفلددطادراديددىدعسإدد ةر مامادلإتإددمادادد درا  دمددادضدد در
إدفاد دعد  إدمضإعدكادندضاضد ن م دد(11-9  دةر  دلنضدتةهعدضد د)دض دضيتبدراإضعدد(دط ال06نمفادرا ةرإاد)

 رإ ا ضلدرا ةرإداد)را بدتةدرادسعتادصراةد ة"دلدصكند ر دنطمداد ض مدتكدراإدد  درايد  رف دضد ددضتبطاد  اةمبماب
راضإدد ا عدادد دا دد دراإددد  دتئمادادبةفددتض د الاددادك،ةددد    ةدددلدرا ةرإددادكاددند ادد  دل ددةدسدكندد ر درابددت، م ب

دلف ن(.\ ر دهفت داة قدا دهسردرأل ةدمةاعدكاندراف عد)سعةددا  دلط تاددراضاض نادرا اةمبمابدبراي  رف 
 ( 2002صفاء عبد العزيز القوشتى )دراسة 

ردهدد الدرا ةرإددادكادد دضيةاددادضدد رداتندمددادبةفددتض دمإدد ا عدراديددىدا ا مددبد،دد "دراإددد  درالفطدد رئ دادد 
(د دضمددسد  دضمددس"دضدد درألط ددتادضدديتبدراإددضعد راددسم د82رألط ددتادضدديتبدراإددضعد.د ع فددلدنمفددادرا ةرإددادضدد د)

(د سدد درإددد ا عدرابت،دداد)دض مددتكدراإدددد  درالفطدد رئ دامط دددتادضدديتبدراإدددضعدبد11-7  ددةر  دلنضددتةهعدبدددم د)
را  دتا دبد رابةفدتض دراض  ددة دد– را بدتةدرادسعتادرمدةدراد اد دراةد ة"د)ل(دبد رإد ضتة"د ، مد دراضإد  ردرالا ضدتن 

اد ا مبدض د، "دراإد  درالفطد رئ دامط دتادضديتبدراإدضعدضد دكند ر درابت، دادبد سد دلاإدةلدرا ةرإدادادة قد
سرلد الاادك،ةتئمادبم دض  إدطد ةادتلدراإدد  درالفطد رئ دامط دتادضديتبدراإدضعداد دراضاض ندادرا اةمبمداد

فا دت درا،دت اداد دراإدد  درالفطد رئ داةدتاسدرا مدتكدرابيد ردا درا متكدرا بد د رابي ردادبةفتض دبد عت درال
رألبيددت ددب درايةددبمابدرألبيددت درا إددم ا امابدرا ،ددةةدضددراضمدد ادرالا ضتنمددااضمددعدلبيددت دراض مددتكدرألةبيدداد)دادد 
بدعضتدلاإةلدرا ةرإاد ا  داة قدسرلد الاادك،ةتئمادنفد دضإد  ردرا الادادضيةاما(د راضاض عدراعد دادض متكرا

بد ساد داد درابيد ر مدتكداض ندادراضدتبطاداد درا إطد ةاتلدراضاض نادرا اةمبمداد ض  إدطد ةادتلدراضبم دض 
بد عدددت درالفا دددت درا،دددت اداددد دراإدددد  دالفطددد رئ د راضاضددد عدراعدددد دادض مدددتكاضمدددعدلبيدددت دض مدددتكدراإدددد  در

 الادادك،ةدتئمادبدعضتدبمفلدرا ةرإادند عد اد  دادة قدسرلدسدراضاض نادرا اةمبمادض دراافإم رالفط رئ داةتا
بدددم درا مدددتكدرابيددد رد را  بيددد داددد دلبيدددت دض مدددتكدراإدددد  درالفطددد رئ د راضاضددد عدراعدددد داددد ردلادددةر دراضاض نددداد

درا اةمبماد.د
د
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د
د

 (Jafari, et al., 2011دراسة )
دل ةدرايالجدبتاديىدا دا  دراضلعاللدراإد عمادض ض دادا درضطةرىدراه الد  ةرإادكاندضيةاا

دراض ، ربد اةطد درا ةرإادض د)رايفت  د  ع فلدنمفا دا  درألط تاب (دط الدبضة،داد10را،ةعاد رافلتطدرازرئ 
دآلةرادراضيدضم د رآلبتاد ميتف  دض درضطةرىدرايفت دراض ، ردراط  ااد ضض دماإة  دضلعاللدإد عماد ا ت

 دستئضادب ةااد،ت "بد  عد  إمعدرألط تادكاندضاض ن م بد اةمبماد لاة دضتبطابد  ض دلدل  رلدرا ةرإادا
   مةدراضيدضم دادضلعاللدراإد عمادا  درألط تابد   ةدلدف تئ درا ةرإاد ا  داة قدسرلد الاادك،ةتئماد
بم دض  إط د ةاتلدراضاض ن م درا اةمبماد راضتبطادا درا متكدرابي رداةتاسدراضاض نادرا اةمبمابدعضتد

دراضا دلاةر  دا  درالف بته د ناز درا،ةعا داةط درضطةرى درفا ت دا  دبتاضتبطابد ا  دض تةفا درا اةمبما ض نا
دض تةفاد درا اةمبما دراضاض نا دلط تا دا   دا  دراضلعاللدراإد عما دكان دبتاديىدل   درايالج داس   بتا تا 

د.بتاضاض نادراضتبطادرا  داعد  دقدبةفتض درايالجدبتاديى
 (2012دراسة منى كمال أمين )

ا درا، دض دبي دضلعاللدرالفضبتطددكاندرا ، قدض دض  دايتامادرايالجدبتاديىدرا ةرإاده ال
بض،تااادراضفمتدرألضادادةعد(دط الدض دراسع ةدض د الضمسدض ةإاد10راإد ع بد  ع فلدنمفادرا ةرإادض د)

دضتبطاد دكاندضاض ن م دك، رهضت د  إمضإع د لاة د اةمبماد) =2=  ع د  ض دلد2( درابةفتض ب دطبقدندمإت )
)رألإتامىددSPSSةفتض درايالجدبتاديىبد  عدرإ ا رعدفاتعدل  رلدرا ةرإادا دض متكدراإد  درا  ض ربدب

راالبتةرض ةمادضفإتدرا بتةدضت د م ف دامز رجدراضإ  دابد را بتةد مدععإ  دامز رجدراضة بطا(بد لإ ةلدف تئ د
درا اةمبماد دراضاض ن م  دلاةر  د ةاتل دة ى دض  إط  دبم  دك،ةتئما د الاا دسرل داة ق د ا   دكان را ةرإا

دا د داة قدسرلد الااد راضتبطا د ا   درا اةمبماب دراضاض نا را متكدرابي ردادإد  درا  ض رداةتاسدلاةر 
ك،ةتئمادبم دض  إط دة ىد ةاتلدلاةر دراضاض نادرا اةمبمادا درا متإم درا بد د رابي ردادإد  درا  ض رد

 دراضاض ناداةتاسدرا متكدرابي ربد ن عد ا  داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم دض  إط دة ىد ةاتلدلاةر
درا اةمبمادا درا متإم درابي رد را  بي دادإد  درا  ض ر.

 لمعاقين سمعيا لدراسات تناولت التفكير اإلبتكاري  -2
  (Loughton ,joan,1988) دراسة جوان لوفتون

دكا  درا ةرإا ده ال دض اا دبم  دراض تةفا درا  ةرلدد  دم ر: دا ط مة دضةضع دضفإ  دضع درا   د ا يدمع
د   د. درالب عتةما دندن د طبم ه د)د82ع د11- ا رد11ط ال دض دبف آ( دلنضتةهع دب  ةر ،ل دإضيمت دراضي سم  ض 
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  ةدلدرا ةرإاددلإتبمعداالادض "درا ةرإادرا فماددراضف اضاد.د0  عد طبمقدهسردراضفإ داض "ددإف رلد.د16_2
دبم دراضاض نادد الد  ا داة قدببتافإبادادضاض نادرا اةمبماراضة فاد رألةتااددا  دضدض كد ا  د ،إكاند:

درألط تادراضيتسم دإضيمتد د يدمع دكاندكضعتفما درا ةرإا دب  لمة دبض د،مادض غمةدراطالسا د راضتبطا درا اةمبما
درالب عتةدض داالادرإلإ ةر مامادرا  د ؤ  دكاند ط مةدرا  ةرلدرالب عتةمادا مإعدض داالادرابمئادراض ةإماد.

 (1191) رخا دراسة رأفت السيد
 فضماددضيةاادض رداتندمادضاض نادض درألفلطادراإت اادسرلدرا  اهدرااتصدا د:انه الدرا ةرإادك

در درا  ةرل دب د)راةإع دراةتضلدالب عتةمه درايام ( را ض ما د  ةق دراةدةتا دا طع دراف،   د را لعما ا  ددب
ض ددت دبف د2 دد ا رد7  ع فلدض ددضاض ناد اةمبما:د عد  إمعدنمفادرا ةرإادكا :دضاض نادض درألط تادراةع.

ض دراةبددبف ت دد2 ا رد د7 ع فلدض د:دضاض نادضتبطابدراةبدراإت كد راإتبعد را تض دض دض ةإادرألضا
  ةدرفكداد  ة"دند د(Torrance Test) رإ ا عدرابت،ادرا بتةد: راإتبعد را تض دض دض ةإادرألضادراإت كد

ن ددرا ةرإا:ف تئ دلإ ةلد(1971بددنب درهللدإدمضت د–)كن ر داؤر دلب د،طىدد"دىصرا  عمةدلالب عتةردصة ةد
درا اةد دراضاض نا الب عتةردبد سا درمبمادند درا بتةد  ةدرفكداد  عمةد ،إ دضدض كدا دضإ  ردل رادلاةر 
دف ماادراابةرلدرا  د يةضلداإتدراضاض نادرا اةمبما.

 (1111) جعفردراسة فاطمة أحمد 
دراةه الد دا ئا درااتفىدرالماتب  درا يةبدندن دكان دندندرا ةرإا د دب  ةر إع دم يدق دامضت د اتةا ع

.درإ ا ضلددضعتفإعدراضفتإىدكمضتفتدبضب لد عتاؤدرا يدمعدا بد  ضيإعدبد إضت إعدرالاةمارالب عتةرمةدرا  ع
(دطتاىدض د06 ع فلدنمفادرا ةرإادض د)د.ض متكد  ةفكداد  عمةدرالب عتة دراة ة"دىد ض متكدرالاةماد

(دإفاد ع فلد17-18را ع م دراضإف د  ةر  دلنضتةهعدض د)أهماد دعد راةعددض دطالىدضةعزدرا ضيتبدراإض
(دض دراةضعدراضع إىدبفإبادا  دإضي د ةاد80)دبراةضعدرا ال  د(دطتاىدض دراةعدس 80رايمفادض د)

د مإبادض دطالىدضةعزدرا ع م دراضإف دبضةةدراا م "د.د26كاند
د ع فلدل  رلدرا ةرإادض د:

 (.1971ةردراة ة"دصىدصد)كن ر داؤر دلب د،طىدبنب رهللدإدمضت دكا بتةد  ةرفكداد  عمةدرالب عت -

 (.1971ستئضادإضتلدرااةمادراضب عة"د)دإم دامةدرهللد -

 هفتد(.دض،ض دكا بتةدراسعتادراد ا د)دنطما -

 كإ ضتة"دكإ بمت دا  بملدبي دراض غمةرلد. -

دراط دبم  دك،ةتئما دسرلد الاا دهفت داة ست دل  دن د: درا ةرإا د)سرلدرإ ةلدف تئ  درابعع الىدراةع
راةضعدرا ال ردبد راضع إىدبد نت م دراإضعد(دا دراطالساد راضة فاد را  تةماللداةتاسدراةعد. الد
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درا ال رد راضع إىد نت م د دس ردراةضع درابعع دبم دراطالىدراةع دك،ةتئما داة قدسرلد الاا   ا 
الىدراةعدرابععد راضع إىدراإضعدا درألةتااد.د عسا دال  ا داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم دراط

دند دكا بتةدرا  عمةد نت م دراإضعدا دإضتلدرالاةماد. دا دل رئإع درابعع دميف د   قدراةع ضضت
رالب عتةردند دل رادنت م دراإضعد. عتفلدرا ة قداةتاسدراةضعدرا ال رد راضع إىدبدبمفضتدضاض ناد

دنت م دراإضعدا دراضإ  ردرأل ف دبتادفإباداد  ةرلدرالب عتةماد.
 (1112)موسىراسة رشاد عبد العزيز د

 دراإضعد.ه الدرا ةرإادكاندبي درا  ةرلدراضيةامادبم دنمفادض دراةعد لاة دض دنت دا را ة قد
د دراضراعلب دبي درا  ةرل دا  درا ة ق ديةامان  د را  ةرل دراسعتا دراةعدرالب عتةما)اتةا درألط تا دا   )

دض دضاض ن م دب،م درا ةرإا د ع فلدنمفا دراضع فاد رايت مم دب دراةع دض درألط تا درأل اندضاض نا اد ض ا
د96ض ) د_ ا 16)ط ال( دد(بف ت06ر دض  إطدلنضتةهع درألط تاددبإفاد18 عت  دض  دضاض نا درا تفما    ضض 

دإفا.د18 عت دض  إطدلنضتةهعدد(بف تد06-رد ا د06ط اد)د(166نت م دراإضعدب راضع فادض د)
كن ر داؤر دلب د،طىدبد نب درهللدإدمضت داد  عمةدرالب عتةرد)د س د ع فلدل  رلدرا ةرإادض د:دكا بتةد  ةرفك

ا بتةدراسعتادرمةدراد ا د)نطمادض،ض دهفتد(د.د1971 د(.د ر 
م ا دل ةد رادك،ةتئمتداض غمةدرإلنتسادراإضيمادندندبي درا  ةرلدد س دلإ ةلدرا ةرإادن دراف تئ درآل ماد:

امادراطالساد   قدنمفادرألط تادرايت مم دا درا  ةرلدرا تبد راضة فاد را  تةماد رألةتااراضيةامادض ادراسعتاد
د د را  تةماب داض غ راضة فا دك،ةتئمت د را دل ة دندندالدم ا  دراإضيما درإلنتسا دمة د رادراطالساب دل ة دم ا  ال

د_ رإلفتا( د)راسع ة دراف ع داض غمة دض ادك،ةتئمت دراضيةاما دبي درا  ةرل د رألةتاادراسعد:ندن د راضة فا تا
دراسع دد را  تةماب دبم  دراطالسا داض غمة دك،ةتئمت د را دل ة د رإلفتام ا  ددة دراسع ةب دض  دنمفا    قداةتاس

بدا د،م د   سلدرإلفتادرايت مم دندندراسع ةدراةعدإلفتادرايت مم دإضيمتدا دراطالساراسع ةدراةعدندندر
د رألةتااد را  تةماد.دباضة فاا در

 (1119)شعبان دراسة عرفات صالح 
درا ةرإ دندندرا  عمةده الدهسه دراسرلد را  ة" دبم د   مة دكاندرا يةبدندندرايالسا بم ددرالب عتةرا

د رايت مم  دراإضع د ضيتب دراإضعدراةع د ضيتب دراةع درألط تا دبم  درا ة ق د الاا دض   د را يةبدندن ب
د.رالب عتةر ة"دندندرا  عمةد رايت مم دا درا 

د الا ع فلدنم دض  درا ةرإا درألد:ضاض نتلد هندفا د)راضاض نا دض  د  ع   دض د16 اند: دط ا )
راضاض نادرا تفماد(دإفابد18-9   ةر  دلنضتةهعدض )دب مإباد06اد،تإادراإضعدا مإعدكا د  ةادفإبدبراةع

د  ع  دض د) دط ادض د16: دكانددبضيتبدراإضعدرألط تا( دراإضعدا مإع  مإباد   ةر  دد96  ةاد،تإا
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بد  ةر  دلنضتةهعدض درايت مم درألط تاط ادض دد(16  ع  دض د)د:راضاض نادرا تا ا(بد18-9ةهعدض )لنضت
د(دإفاد.9-18)

  ا داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم درألط تادراةعد ضيتبدراإضعد رايت مم دا دد-  ةدلدرا ةرإادكا د:
دراطالساد راضة فاد را  ةماللدا درا  ة"دند درا  عمةدرالب عتةرداةتاسدرايت مم د.

 مادبم درألط تادراةعد ضيتبدراإضعد رايت مم دا درألةتااد.ن عد ا  داة قدسرلد الاادك،ةتئ -

  ا دنالسادض ابادبم درا  ة"دند د   مةدراسرلد را  ة"دند درا  عمةدرالب عتةردبم درألط تادراةعد -
  ضيتبدراإضعد رايت مم د.

 سرل.ن عد ا  داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم درألط تادراةعد ضيتبدراإضعد رايت مم دا د   مةدرا -

د  ا داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم درألط تادراةعد رايت مم دا د   مةدراسرلداةتاسدرايت مم د. -
 (1111)محمددراسة دعاء صادق 

كن ر دبةفتض دادفلتطدرا ةرض دامط تادضيتبدراإضعدمإتن دندندةاعدرالب عتةمادد:را ةرإادكانه الد
دا مإ دض عب درا ةرإا دنمفا در16: ع فل دضيتب دض  فتاط ال د ر  دسع ةر داإضع دض  دلنضتةهع د  ةر ،ل د9-0ب

د ةااد.د116-96بد م ةر  دضيتضادسعتئإعدبم دإف رل
د1922نب درايزمزدرالاصدرالس ةت ردرالا ضتن راضإ   درإ ضتة"د: ضفإترإ ا ضلدرا ةرإادل  رلدضا د اد

دب داتطضا داا ر فب دراةاا دةإع د1921ب،ف  را بتة دب درا  عمة د ددرالب عتةررا بتة دبتا،ةعا د،ض ررألايتا
د.1921،إتفم د

بم دل رادراضاض ناددك،ةتئما الااددسرلدت دف تئ دكماتبماد،مادعتفلدهفت داة سد:  ةدلدرا ةرإادكان
بي د طبمقدبةفتض درافلتطدرا ةرض ددرالب عتةرد  عمةدارفكد  ةددرا بتةرا اةمبماد ل رادراضاض نادراضتبطادندند

 .اةتاسدراضاض نادرا اةمبماد

 ( 2000) معطيد المطلب عبد الد عبدراسة سع
دس ةرلد ضؤلةرلدرا  عمةددلده ا دراسرد  اسه ا  ددرالب عتةررا ةرإادكاندرا يةبدندندرافضطدرايتع

د) دفض هع دا  د رابعع درا  عمةد11-9راةع درا  ةرلدب ضؤلةرل دهسه دا  درا ة ق درا يةبدندن دب عسا  دإفا )
د166ادض د ع فلدنمفادرا ةرإرا تض درالب  رئ د(بدةبدرأل اد، ندف ماادرا   عدا درايضةد)ض درادرالب عتةر

درأل اندض ددبطةم ادنل رئماددتة ما ض درإلفتاد ل866بض دراسع ةد866ط ادضفإعد ض دبم دلط تادرا،د ا
دض درإلفتاد.د80ض دراسع ةد80ض دبمفإعددبط الدض دعادةبد ةرإ د06بدب رسعدرألإتإ ضة،دادرا يدمعد

 بتةد  ةرفكداد  عمةدرالب عتةردراة ة"دصدىدصد)كن ر داؤر دلب د،طىدب نب د س د ع فلدل  رلدرا ةرإادض د:كا
ا بتةدراسعتادراضة ةد)ل،ض دزدد(1971رهللدإدمضت د دع دةتاسد(.بد ر 
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ا دراةبدرأل ادد ةرإاسرلد الاادك،ةتئمتدبم دضاض نتلدرادت دل دهفت داة سد:ان  ةدلدرا ةرإادك
ض ضعددرالب عتةرم يدقدبعادس ة"دل دضؤلةدض دس ةرلدرا  عمةدرا تض درالب  رئ دا  دراةعدرابععدامضتدد، ن

دندبرا ةرإا دضؤلةدراضفا ةدرابةةردرا مفتضنضت  ضؤلةدرأللعتادراض عتضداد ل دهفت دس ةرلد ضؤلةرلددب ر
دض درأل ادكاندرا تض   زردرالب عتةراد  عمةد د ةات إت  ا د،تااددب بضي اللد ا دبدض دةبدكاندلاةدبم 

 .  متلدراي دماد ع  درا ة قداةتاسدراضإ   درا ةرإ درألندن ة قدبم دراضإرا

 (2001) الالعبد  الصافيدراسة محمد 
 ع فلدنمفادا  دراةعبددرالب عتةربتا  عمةدد نالس هه الدرا ةرإادكاندضيةاادرا ب اد راةا درا را  د

دض د) دبم د)د06را ةرإا دضت د  ةر  دلنضتةهع د_كفتا( د)سع ة دلةع دطتابت دإفا10_18( دا  ددب  ةر  د(  ةاا
د.د مإباد29_د76راإضعدض د

د(.1927رإ بمت درا ب اد راةا درا ا رداة فةد) ضادضض  ،ادإالضاد- ع فلدل  رلدرا ةرإادض د:د
د(.1971كا بتةد  ةرفكداد  عمةدرالب عتةرد)كن ر داؤر دلب د،طىدب نب درهللدإدمضت د

إ ضتة" د ر  دب د( درابت،ا د)كن ر  درأل اما درابمتفتل دم إبددكإ ضتة" داتمز" د)كن ر  د رإلا ضتنما درالاةما رابمتل
ا بتةدراسعتادراضة ةد)دل،ض دزع دنتب م د(.1926 د(دبد ر 

درإ ا عد  ةرفكداد  عمةدرالب عتة دادة ة"دىد ض متكدرا ب اد راةا درا را  دكن ر درابت،اد
راافإم داد ب ادض ابادبم دك ةر ددرألط تادراةعدض ددرة بتطمههفت دنالساددل د:  ةدلدرا ةرإادكان

د د را  عمة دادبرالب عتةررا را   دراافإم  دض  دراةع درألط تا دك ةر  دبم  دإتابا دكة بتطما دنالسا دةا د هفت 
عضتد  ةدلدهسهدرا ةرإادكاندن عد ا  داة قد راادك،ةتئمادا  درألط تادراةعدد.رالب عتةررا را  د را  عمةد

درا را  دكفتا(-)سع ة داد ب ا دك ةرعإع دا  دال د عسا  دب د راا داة ق دراةعددك،ةتئمت  ا  درألط تا ا  
دا مإعد.درالب عتةررا  عمةددا د)سع ة_كفتا(

 (Candacem & Richard, 2006دراسة كاندس وريتشارد )
دراةدةتادا فضمادرا ةرإاده الد دراض ض دادبةفتنا كاندبمت دل ةدبةفتض دستئعدندندرألنضتادرام  ما

(دط ال دض درألط تادراةعد06مادستعدرابت،ادبأاسدنمفادس رضإتد)بد،تةرلدرإلب رنمادا  درألط تادراةعراضإ
(دطتابت دلةضت بد  عد يةم دلاةر د80 عد  إمضإعدندندضاض ن م دبتا إت ربد اةمبماد ضتبطادس رعدعاد ر، "د)

درا ةةاد د ر  ت،ا دراةدةتا دبةفتنا دراض ض دا درام  ما درألنضتا دندن دستئع دبةفتض  دكان درا اةمبما راضاض نا
إب نت دبضي اد الادادإتلد(دل10اد يبمةدن دضلتنةهعد ن رط إعد   دسم  د.درإ ضةدرابةفتض داض "د)دامط تا
دل ةدسلإب نما دكاند ا   د  ةدلدرا ةرإا دراض ض دادد . دندندرألنضتادرام  ما دادبةفتض درا تئع  الاادك،ةتئما

دراضإ د فضما دا  دسم   د    داد يبمة دامط تا درا ةةا دك ت،ا دراةدةتا درألط تادتةدبةفتنا دا   رلدرإلب رنما



 
 

45 

 فضمادرا  عمةدرالب عتةردنف درألط تادراةعدند درا يةبدا دبد س درإ  ت درابت، ت دض دهسهدرا ةرإتلدراةع
.دسا دأل دراةإعده درا إمدادرا  دمضع دض داالاإتد فضمادضإتةرلدرا  عمةدااد يةضإعدادبةرض درا فمادعتاةإعف م

د.رالب عتةردا  درألط تادراةع
 ((Skupa,2007ة سكوبا دراس

ده الد دراضإتةرلدرا ةرإا دا فضما دراةإع دا  دراض ض دا درا فما دندندرألفلطا دستئع دبةفتض  دل ة دبمت  كا 
د ع فلدض د) دنمفا درابت،ادبأاس د،مادستع دا  درألط تادراةع د عد10رإلب رنما دض درألط تادراةع دط ال  )

د) د س رضإت دبتا إت ردندندضاض ن م د اةمبما دطت12  إمضإع د)( دس رضإت د ضتبطا د يةم د12ابت  د ع دطتابت . )
لاةر دراضاض نادرا اةمبمادكاندبةفتض دستئعدندندرألفلطادرا فمادراض ض دادا دراةإعد ر  ت،ادرا ةصداإعداد يبمةد

د) داض " درابةفتض  د رإ ضة دسم  ب د    د ن رط إع دبد11ن دضلتنةهع دبضي اد الادادإتلدلإب نما دلإب نت  )
دل ةدس   ةدلدرا ةرإادكاند ا دراض ض دادا دراةإعدد    دادبةفتض درا تئعدندندرألفلطادرا فما  الاادك،ةتئما

د.ف ماادك ت،ادرا ةةادادطالىداد يبمةد   دسم  دا د فضمادراضإتةرلدرإلب رنمادا  درألط تادراةع
 (2001دراسة عبد الرحمن بن معتوق الزمزمي )

ا دراضضدعادرايةبمادراإي  مادندندائادراةعد درا بتةد  ةرفكدرالب عتةردرالعاد)ى(دمه الدكاند  ف
د د)ضعا دراضعةضا دضعا دبضفط ا دادضة،دب ضيتبدراإضع دراطتئب( دب درا الاد)ل انبدا " دبة  اإت دراض  إطا ا

بد تا ا(بد سا دض داالادرا يةبدندندرااةتئصدراإمع ض ةماد)راة قدبدرا بتلد(داالا بتةدبي د طبم هد تفما
درا دنمفا دلضدل ةرإاندن د اسا  د)دب درا ةرإا درألضاد861نمفا دبضيته  دراإضع د ضيتب دراةع دض  دطتابت  )

بدب رسعدإفا(د17-18 را ة ادراضد، ادبض رةكدرا يدمعدرايتعدبضفط ادضعادراضعةضادرض  لدلنضتةهعدضتدبم د)
(دطتابت د861م دبدغلد)بد نمفادض دراطالىدرايت م(دطتابت دض دضيتبدراإضع09اةعدبد)(دطتابت دض در110)

درا ةربف كدرا د سا دبإ بدراض تةفاضة،دا د رايضةما داتةادإما دل را دكاندرإ اةرجدضيتممة د  ةدلدرا ةرإا ب
بد مادرا ةاادرااتعدكاند ةااد تئمابتاطالىدراةعد ضيتبدراإضعداعادضة،دادنضةماد اديمفادراعدماد سا دب ،

عضب عةم دض دائادراةعد ضيتبدراإضع س دل ةلدبتن ضت دراض متكدادعلبدن درا ضتاد  فمفهدندندبتس دبد ر 
درا ةبماد راضفتطقد ر  اتادراطتابتلدا درايمفارا د  ع م داافاداتةادا د زرة"  يدمعدإل ةرادراضم ر درا ةب ردب
مات دبةرض در ةدب   دمادض ف ناد.رئفمفتلدا م "دضعد ، مادضتد عد  فمفهدضفسدض "دط مدابد ر 

 (2012دراسة أم سلمى األمين عبد القادر )
اندرا يةبدندنداتندمادبةفتض د اةمب دضإ ف دكاندراديىدا د فضمادرا  عمةدرالب عتةردكدا ةرإاردله ا

دد–ا  درألط تادراةعدبتا،د ادرأل اند راضفإ درا اةمب بد  ع فلدنمفادرا ةرإاددلرإ ا ض دضة،دادرألإتكب
مادرااةط عبدصدإفادض درألط تاداتس ردراإضعدب ال11-7ط ال د ط دابد ةر ،لدلنضتةهعدبم صدد06ض دد ةرإارا
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ض،دمادلعد ةضت بد  عد  إمضإعدكاندضاض ن م :دضاض نادضتبطاد ضاض ناد اةمبمابد رإ ا ضلدرابت، ادا د
د ةد درابمتفتلدبطتسا د را بتةدراضع درابت، اب دسبا دض  دكاندراديىد راضي  درا اةمب دراضإ ف  د رابةفتض  د،تااب إا

د".رئة  ةرفكداد  عمةدرالب عتةردصرأللعتابدراة ة"دىبداط طد   د
   :أهم النتائج التي توصل إليها فهي 

  ا داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم دض  إط د ةاتلدلط تادراضاض نادرا اةمبمادا درا بتةدس ةرلد
درابي ر درا طبمق داةتاس د سا  دراديى دبةفتض  د طبمق د بي  دسبا درالب عتةر درا  عمة دسرلد الاادب داة ق   ا 

دراضا دلط تا د ةاتل دض  إط  دبم  درالب عتةردك،ةتئما درا  عمة درا بتةرل دا  د راضتبطاص دصرا اةمبما ض ن م 
الد  ا داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم دض  إط د ةاتلدرابفم د رابفتلدبد سا داةتاسدراضاض نادرا اةمبما

درالب عتةردرابي ر درا  عمة دا درا بتة دبم دض  إط د ةاتلدرألط تادب دك،ةتئما داة قدسرلد الاا الد  ا 
درا بتةدرا  عمةدرالب عتةردرابي ر.،إىدراإ دا د

 .دراسات تناولت السلوك العدواني لدى المعاقين سمعيا -3
 (1191 ) دراسة أحمد محمد مطر

كاندرا يةبدندندرايالسادبم دراإد  دراي  رف د دبي دراض غمةرلدا درألإة"د راض ةإادرا ةرإاده الد
راف إ دا د ا مبددرا يدمعدرألإتإ د   ةدرإلةلت  الضمسدرا،د ادرا تفمادض ددرألط تادضيتبدراإضعدض دا  

د سةرا"دع ىدراع تبتلدراف إماد.دهضتدرا ض مادراف إ د)راإمع  ةرضت(دراي  ر دبتإ ا رعدطةم  م دكةلت م م د
د دس رضإت دنمفا دندن درا ةرإا دلاةمل دد109 س  درألإتإ  دراةبدرا تإع د الضمس دض  بض،تاااد دضمسر

.دضاض ن م د اةمبمم د ضاض نادضتبطادطب لدندندلاةر د الادضاض نتلد سإضإعدرابت،ادكاندإضتنمدمارإل
بد ض متكدرايالستلدرالا ضتنماد ض متكدر اتهتلددراضيدضم دا   مةدراسر  ددادإد  دراي  رف ض متكدردرايمفا.
درا مادا درا فلئادكن ر دض،ض دنب درهللدل علد.راطالىد ض متكدرال اتهتلدرا دف، د

د ا دن  دراف ماا د لإ ةل دراي  ر  دبم  دإتابا دنالسا دبتا إدطد   د  إع درا   درا ما درا   رال اتهتل
درازرئ " دكة بتطماد را،ضتما دنالسا د رااد  ا   دردإتابا دا   دراي  ر  دبم  درا را م ب دبم  د رايالستل عضتدألبفتا

فا ت دعدرم د ن  ادا ردراضاض ن م درا اةمبملإ ةلدراف تئ دن درفا ت دضفتإىدا دراي  رفمادب ةاادضفتإب
دراي  رفمادا  دراضاض نادراضتبطاد.

 (.2001دراسة فالنتينا وديع الصايغ )
دراي  رف د دراإد   د ي ما دا  درا فما دامفلطا دض  ة  دبةفتض  داتندما دض   دب،ا دكان درا ةرإا ه ال

(دط الد ط دابدض إضادكاندضاض ن م دضتبطاد  اةمبمابدعاد16امط تادراةعدض دادالادنمفدادضع فادض د)
ض متكدراإد  دراي  رفند بةفتض درا ةرإادرأل  رلدرا تامادرإ ا ضلد دد(دط الد ط داب86ادضع فادض )ضاض ن
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د درابت، اب دكن ر  درا فما درألفلطا دبدم داتندما دك،ةتئما داة قدسرلد الاا دندند ا   درا ةرإا د الدف تئ   س 
ادةتاسدراضاض ندادرا اةمبمابدض  إدطد ةاتلدلاةر دراضاض نادرا اةمبماد ض  إطد ةاتلدراضاض ندادرادضتبطاد

 عسا د الدف تئ درا ةرإادندندلهضمادرألفلطادرا فمادا د ا م د، "دراإد  دراي  رف دامط تادراةعدا د
دضة،دادراط  اادراض أاة".

 (2003الحارثي )عواض محمد دراسة 
بد را ة قدكاندضيةاادرايالسادبم دض إ عدراسرلد راإد  دراي  رف دا  دراطالىدراةعرا ةرإادده ال

 ع فلدنمفادبم درا الضمسدا دضيإ درألضابد بةفتضا درألضادبتاةمت دا دض إ عدراسرلبد راإد  دراي  رف .د
دض د دد21را ةرإا دب دلةع درأل  رلدرا تامارإ ا ض دطتابت ض إ عددض متكدراإد  دراي  رفند ض متكدلدرا ةرإا

درابت،اد دراسرلدكن ر  دنالسا دكاند ا   درا ةرإا دف تئ  د راإد  دد بتطماكةد  ةدل دراسرلب دض إ ع دبم  إتابا
راي  رف دا  دطالىدراضيإ بد ن عد ا  داة قدا دض إ عدراسرلد بيتداد بيمادرا ةب ماد)ضيإ بد بةفتضا درألضاد
د بيتد دراي  رف ب دراإد   دا  دراطالىدراةع دبم  داة ق دكاند ا   درا ةرإا د  ةدلدف تئ  د لمضت راضد، م (ب

د. بةفتضا درألضابداةتاسدطالىدبةفتضا درألضادراضد، م داد بيمادرا ةب مادبم دضيإ ب
 (2002دراسة فاطمة مبارك الحميدي )

بد لإتامىدراضيتضدادرا را مادا  دنمفادراي  رف راعلبدن درايالسادبم دراإد  درا ةرإادكانده الد
إدمضاد لفمكددطتاىد طتابادض دض ةإاداؤ د166 ع فلدرايمفادض دض دطدبادراضة،دادرإلن ر مادب  اادسطةبد

دراةت قد ع فلدض د د د06نبتكد اي ة دد06 ا ر درأل  رلدرا تامابف ت  كدراإد  دض متد رإ ا ضلدرا ةرإا
درا ع  ةدةمت درايتإضن دكن ر  دبإ بد.راي  رف ب درابت، ا دكن ر  درإ ا ضلدرإ بمت درايفبدرألإة د ه   س 

درألبفتاد دض  دكانددسمتكدرايفبدراضضتةكداندرألإة" ضاض نادض دراف تئ دعت دض دلهضإت:د  ةدلدرا ةرإا
دمابة  د دراسم  دفاتئةهع دن  دإتابا د را ما دضيتضدا دلإتامى دمابة   داتفىدض  دض  دراي  رف  دراإد   رز مت 

د.لإتامىدضيتضداد را مادض ابا؛د سا دا دبي دلبيت دض متكدراإد  دراي  رف 
 (2001دراسة محمود أحمد فتح الباب )

بدرألط تادضيتبدراإضعدالسادايتامادراسرلدبتاإد  دراي  رف دا  كاندرا يةبدندندندرا ةرإاده ال
ضيتبدراإضعد ع فلدنمفادرا ةرإاددض درألط تادضيتبدراإضعداندض رةكدد را ة قدبم دراسع ةد رإلفتاد

درايضةمادض )د دبتا ئا درالةسما دادةعد ضيتبدراإضعدبض،تااا د18د-9رألضاد درأل  رلدرإ ا ضلد د( را ةرإا
ا دايتامادراسرلد راإد  دراي  رف بدابت،اد دراي  رفندبد ض متكدض إ عدراسرلدكن ر دراإد دض متكدررا تاما:د

   ةدلدرا ةرإادا دف تئاإتدكاند ا  دنالسادإتابادا دايتامادراسرلبد راإد  دراي  رف دف، درآلاةم بد ف، د
 ةاتلدراةعد ضيتبدراضض دعتلبد ف، دراسرلبد ف، دراض ةإم دب  ا  داة قد راادك،ةتئمت دبم دض  إط د



 
 

45 

داة قد راادك، د ا   دراسرلداةتاسدضيتبدراإضعدب دبم دض  إط د ةاتلدراةعراإضعدا دايتاما بدةتئمت 
درآلاةم  ضي دف،  دراي  ر  دا  درتبدراإضع دف،  دراي  ر  د ا  دراسرلب دف،   ا ددباضض دعتلدب ا دراي  ر 

داة قد د ا   د لمضت دراةعب دادإد  دراي  رف دا در اته دراعدما دبم دض  إطتلد ةاتلدرا ةاا دك،ةتئمت  راا
راسع ةد رإلفتادا دراي  ر دف، درآلاةم بد ا دراي  ر دف، دراضض دعتلبد ا درا ةاادراعدمادادإد  دراي  رف د
ا در اتهدراسع ةبد ن عد ا  داة قدبمفإعدا دراي  ر دف، دراسرلبد ا دراي  ر دف، دراض ةإم بد لامةرد ا  د

ضة  ع(دا د ةاادد-ض  إطدد-راضإ  متلدرالا ضتنماد رالس ةت ماد)ضفا  داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم د
راي  ر دف، درآلاةم بد ا د ةاادراي  ر دف، دراضض دعتلبد ا د ةاادراي  ر دف، دراسرلبد ا د ةاادراي  ر د

دف، دراض ةإم بد ا درا ةاادراعدمادا دراإد  دراي  رف .
 (2011دراسة على فرح أحمد فرح )

تاإد  دراي  رف دا ردراطالىدراةعدبضيإ دبدد هنالس درا يةبدندندض إ عدراسرلددكا ادرا ةرإدله ا
(دطتاىدلةعدبتاضيإ دبض مفادرااةط ع.د  ةر  دلنضتةهعدض د21رألضادبتااةط عد  ع فلدنمفادرا ةرإادض د)

  رف .دبي دض متكدض إ عدراسرلدبدض متكدراإد  درايد-(دنتعد رإ ا ضلدرا ةرإادرأل  رلدرا تاما:81د-د11)
درا ي م درابت،اكاةرا دسبا دض  دندمه دضيد ضتلدداللدراالزضا درإ ضتة" دب دراطالىدراةع دند  ام فتإىد طبم ه

رس ةت ماد را ضتنما.د   ةدلدرا ةرإادكاندن "دف تئ د  ض ادا د ا  دنالسادرة بتطدإتابادبم دض إ عدراسرلد
د د درألضادبتااةط ع دبضيإ  دبم د راإد  دراي  رف دا ردراطالىدراةع دك،ةتئما داة قدسرلد الاا د ا   ن ع

راطالىدراةعدا دض إ عدراسرلد بيتدادبمئادرا ةب ما.د  ا  داة قدسرلد الاادك،ةتئمادبم دراطالىدراةعدا د
د.دبمئادرا ةب مادراإد  دراي  رف د بيتدا

 (2012دراسة خيرية إبراهيم الخولي )
دندند ةرإارادله ا دستئع دبةفتض  دايتاما درا يةبدندن دا دا  د، "ددكان درا مف  دراف إ  رإلةلت 

بدن  ر دكلتةرد  يبمةربدن  ر دندندراضض دعتلبدن  ر دف، دب ف راإد  دراي  رف د راض ض ادا :دن  ر د
د) دض  درا ةرإا د  ع فلدنمفا دراةع. درا الضمس درألإتإ دضض د16راسرلدا   درا يدمع دبضة،دا د  دضمس" د دضمسر )

  ةاادا  رفإعدا دراإضعدصدد116د–د96تد فإبادسعتاهعدضتدبم دصدصدنتضد10-د18  ةر  دلنضتةهعدضتدبم د
ضة  يادندندض متكدراإد  دراي  رف دادةع.د  عد  إمضإعدد مإبادصد راسم د،ةد ردندند ةاتلد76لع ةدض د

(د10(د دضمسرد  دضمس"د)ضاض ناد اةمبما(دبض ةإادرألضادادةعدبض مفادراضفة ة"دض،تااادرا سإدمابد د)10كاند)
د  ض دلدل  رلدد دضمسر درالةسما. دبض،تااا درازستزمق دبض مفا دادةع درألضا دبض ةإا دضتبطا( د)ضاض نا   دضمس"

(بد ض متكد1997را ةرإادا دض متكدراضإ   درالا ضتن درالس ةت رد را  تا د)كن ر د،ض ر دض،ض  داضابد
ي  رف داد الضمسدراةعدراإد  دراي  رف دادةعد)كن ر درابت، ا(د بةفتض دكةلت ردف إ د مف داا  دراإد  درا
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د رإ ا ضلدرابت، ادا د ،دمادبمتفتلدرا ةرإادرا بتةرلدضت  درابت، ا(ب  Mann- Whitney م ف دد)كن ر 

Testدد د اع عإ  د را بتة دراة ىدد-ادضاض نتلدراضإ  داب دWilcoxon – Signed Ranks Testكلتة"
د رف إل دكاندد ةرإارادادضاض نتلدراضة بطاب در أعم  دبةفتض  دراف إ درا مف ايتاما ا  دراإد  ددا دإلةلت 
دراي  رف دا  درا الضمسدراةع.

 التعليق على الدراسات السابقة:
 :االتفاق أوجه

دمن حيث الهدف:  دراإد  دا   دض د،ماد فت اإت درا ةرإتلدراإتب ا درا،تاماد ضياع  لتبإلدرا ةرإا
 ةرإاد اتادنب دراا ر د نزهدنب دفإتد ض ل ةدراديىدندندا  دراإد  دراي  رف دراي  رف دا  درألط تادراةعد

إي دب دنب دراة،ض درالإةرد  ةرإاددب(shirin&levien,1997)(بد ةرإادلمةم د امف ردام  د1999را  ت د)
دلضم د)  ةرإادب(8667) د د)8611ضفندعضتا د)ب د(Karrie, L. Swan, 2011 ةرإا ا ةرإتلددبتإلضتااب

 ةرإادبد(1929 ةرإادةلالدةاتدراإم د)تةردا  دراةعد ضفإتد فضمادرا  عمةدرالب عدكضعتفمالاة دللتةلدكاند
درا ت ةد  ةرإادبد((Skupa,2007 ةرإادإع بتد ةرإاد(بد1999 نتادسف مادةت قد) لعدإدضندرألضم دنب 

دد.(8610)
درإ ا رضإدمن حيث األدوات: د ع درا   دام  رل درا ةرإتل دضياع درإ ا رع داتفى درا ةرإاددتكان ا 

دصىصبد ض متكدراإد  دراي  رف دا  دراةع.د ة"راةاد  عمةدرالب عتةرد  ةرفكددرا،تاماد ضفإتدرا بتة
درا اةمب دد:المستخدم من حيث المنهج د لبه درا اةمب  دراضفإ  درإ ا ضلدبي درا ةرإتل  لمضت 

داد أع دض دايتامادرابةرض دراضإ ا ضاد ه دف كدراضفإ دراسردرإ ا ض هدرا ةرإادرا،تاما.
 :االختالفأوجه 

دض د،مادراإ بد ضفإتددالهدف:من حيث  د بي درا ةرإتلدراإتب ا درا،تاما ،مادرا دبدرا ةرإا
ه الدكاندضإتن "درألط تادراضيتسم دإضيمتدض ددراةعدد را  دد(troester,1996 )امضكد ة إ ةصد ةرإادص

د راف إ  درالا ضتن  درافض  دا ، مق دد ضيتبدراإضع درااضتن  دراديى درإ ا رع داالا د  ةرإادرايالا ض  دب
د مف راص دصامف ر دراديىدرااضتن د را ة رد را  دد((Ashley tyndall&  ,1999د د دايتاما ه الدكاند ، م 

ا د ،إم دض إ عدراسرلدا  درألط تابد ا  دراضلعاللدراإد عمادرا رادمادض ادرالفإ،تىد را دقددراضع بب
بدبدرا ة رد رااضتن دراضع ب رالع ئتىبد هفت ده بد ت داد ةرإاد ه دض تةفادايتامادرايالجدبتاديىدراضع 

د درا  ل ند)  ةرإا درايزمز دنب  دراديىد را  ده الدد(8668ة تا دمإ ا ع دبةفتض  دض رداتندما كا دضيةاا
د رمةهتدض درا ةرإتل.دا ا مبد، "دراإد  درالفط رئ دا ردرألط تادضيتبدراإضع
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ا ، مقدله ربد،مادرإ ا ضلدبي درا ةرإتلدراضفإ درا ة  دضفإاتد :المستخدم من حيث المنهج
راعلبدن درا ة قدا دبي درا  ةرلد را  ده الدكاندد(1998ةلت دندندنب درايزمزد)را ةرإاد ضفإتد ةرإاد

د را  ةرلد دراسعتا داتةا د) د رايت مم رالب عتةماراضيةاما دراةع دا  درألط تا د( دل،ض دب دنةاتلدةال   ةرإا
بم ددرالب عتةرراسرلد را  ة"دندندرا  عمةدده الدهسهدرا ةرإادكاندرا يةبدندندرايالسادبم د   مةد(1992)

د رايت مم  د ضيتبدراإضع د دراةع د)ب دضتة   دراله ضتعد (Martin , 2006 ةرإا دكاندضة ة" ه الدرا ةرإا
دض اد دبةةما دبأ  رة دراةع درألط تا دا ز م  دراضتإا درا،تاا دندن د لع  درا فما درألنضتا دندن دراضةعز بتا يدمع

د. زدرإ ا رعدراد  (دنف د ط مةدضضتةإتلدرالف بتهد رالإ ميتىراةضد–رألنضتادرام  مادد–)راة ةد
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

 ي درا ةرإتلدراإتب ادض دلهعدراةعتئزدرايضدمادرا ندرن ض لدندمإتدرابت، اداند ، م د را متةدضلعداد
فإباداإتد ةر تدهتضت د ضة ةر درفمتدراب،ادا ب لدرابت، ادبتاب،اد را ض،مصداندرا ةرإتلدراإتب اد را ند لعادبتا

الب دض درالطالعدندمهدسبادراب لدبتاب،اد هسرداند، دسر هدم اةدادبت، ادراي م دض درا  رئ د را ند  ض ادامضتد
دمدند
بد ة"دضلعدادراب،اد  ، م دلبيت هتد ضاتال إتد.د سا دض داالادرالطالعدرا رإعدندندضتدس دع ىدض د -1

لعدادرا ندرا تة إتدرابت، ادضضتدإمبي داد أعم دن د عةرةدب،ادإبقدكامهدرمةهد  م دراض ةرإتلد لب،تاد
 مادةهدض دةي بتلدس د سعدامإتدرمةهد بتا تاند     درا ةرإتلدراإتب ادكاندرال اتهدراإدمعداب،اد

دا مةدبتا ةرإاد را ض،مصد.
داندراب،اد س د ز  هتد إ طمعدرابت، ادض داالادرا ةرإتلدراإتب اد ، م درأل  رلدرا ند إ ا ضإ -2 ت

بتألاعتةد رإلاةرارلد رالا بتةرلدرا ندمضع دل د إ  م دضفإتداندرا ةرإاددا،ادراضلعاللد   دراةا عد
 أل، د.

 ز م درابت، ادبتاع مةدض دراضةت ةد راضةراعد  ةرإتلدراضتاإ مةد را ع  ةرهدراإتضادادب،ادضضتدم اةد -3
 ندمإتدراع مةدض درااإ د را سلد.

درآلاة  دكرفت -4 دكامإت د  ةا درا ن د راف تئ  د راضإدضتل درا ة ما دبتاضيتةبد را ةرإتل دراب،ا دضلعدا ا
  ز م  دبإتد هسردميفندبتاضة ة"دك ةرادضيد ضت  دراضيةاماد، ادراب،اد لاسد رإياد  ز  دبإتدض د

 لااد ، مقدضإ   دراطض  د.

رإادا م "د اتةادنف د ، م دراضلعداد ي درا ةرإتلدراإتب ادف طادس "داندراب،اد رفطالقدا م دا ةد -5
ألفإتدضبةةرلد ،ا دس مادادب،ادرايدضند بم درا ا "درايدضمادرافتسةاداندراب،ادرايدضند را ندض د

  بد ي درا ةرإادراب، مادراا م "دلأفإتدإ
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د
د

  :فروض الدراسةثانيًا: 
دل درافاةر د رإلطتة درا ةرإتلدراإتب ا دف تئ  دلإ ةلدنفه دضت داة  درا ةرإادا دض ا ضع دةمترا

دعتا تا :
القياسين القبلي والبعدي  فى التجريبيةالمجموعة  أطفالدرجات  متوسطىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -1

دأصالة (. –مرونة  –) طالقة أبعاد اختبار التفكير االبتكاري في 
القياسين البعدي  فى التجريبيةالمجموعة  أطفالدرجات  سطىمتو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -2

 أصالة (. –مرونة  –)طالقة  أبعاد اختبار التفكير االبتكاريفي والتتبعي 
القياسين القبلي والبعدي  فى التجريبيةالمجموعة  أطفالدرجات  متوسطىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -3

 .نحو اآلخرين ( _نحو الممتلكات _نحو المدرسين_حو الذات )نأبعاد مقياس السلوك العدواني في 
القياسين البعدي  فى التجريبيةالمجموعة  أطفالدرجات  متوسطىال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين   -2

دد.( اآلخرين ) نحو الذات_ نحو المدرسين_ نحو الممتلكات_ نحوأبعاد مقياس السلوك العدوانيفي والتتبعي 
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 الفصل الرابع
جراءات الدراسة   منهج وا 

 
ً.ةًمنهجًالدراس:ًًأولاً

 ليك جريهن  دنداجل ااسلسن هلعجهنالدياسن  الاللين  ثر ني منر ،ينيك   لن   شنه  الجرييهن يالئم المنهج  
جهمين  الجكريني  ج المورن  هلللعن) تمجريني مسنجفل  ان الجعيف على اعللي  هيهلم  قلئم على العنال يجم ل ا 
 المعلقير سمعيل   لااطكلتمجرييار جلهعلر  لدى  العدواه وخكض هعض مظلدي السلو   االهجرليي

ي قهلنن  خجهننلءوايجننل جننم ءرننيا  المرموعنن  الواانند    ىايننا اسننجخدمب الهلا نن  الجلننميم الجرييهنن   
مجرينني المسننجفل  ؛ هرينن  جادينند مسننجوى ثاياددننل قهننل ءرننيا  الجريهنن    ننم يطهنن  العلننى المرموعنن  الجرييهينن 

 .خجهلي هعدي؛ هفلد معيا  ث ي الجريه  عليجموهعددل يريى لجم ء

ًثانيا:ًعينةًالدراسةً:

عيهننن  الجطهيننن  ااسلسننني  منننر  خجينننليءجنننم جلميننن ات وجلميننن ك  و    23وقننند جشنننرلب العيهننن  االسنننجطالعي  منننرت 
 . ركي الشيخهمالاظ  اامل لللم وضعلف السمع ااطكلل ضعلف السمع همدايس 

الميال  مر جالمي   جلمي  وجلمي    651يجضح ثر مرجمع الدياس  الاللي  يشمل عدد ت ايا
وعدد  اإلهلا  مر 61  هواقع عدد تهمالاظ  ركيالشيخوضعلف السمع  للماامل لاالهجدائي  همدايس 

  26مر المرجمع االل  للدياس  هواقع عدد تلمهدئي  السجطالعي  اعيه  ال  وجم اخجيلي ال روي  مر 16ت
مرجمع الدياس  ررل السجخياج هعد ثر جم جطهي  مفيلس السلو  العدواه  على   جلمي  وجلمي   مهللك 

يوضح المجوسطلب   3والردول تااطكلل الميجكعير ا  السلو  العدواه  مر الميال  االهجدائي   
واالهاياالب المعيليي  اعملي عيه  الدياس  مر ال روي واإلهلا ايا جياواب ثعملي عيه  الدياس  مل هير 

 .علمل  63-1ت
ً(2جدولًرقمً)

 .ناثمن الذكور وال الدراسة عينة لمعياري لالمتوسط واالنحراف ا

 عدد األفراد (51الناث ن= ) (51الذكور ن= ) العينة / المتغيرات

 03 ع م ع م األطفال ضعاف السمع

555.100 55.0131 558.633 51.3035  

ًثالثا:ًأدواتًالدراسةً:

   .هيهلم  قلئم على هظيي  العالج هلللع) لضعلف السمع تءعداد الهلا  -ث
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  .3666االهجرليي الهسخ  ")" تللجكريي مفيلس جوياهس  -)
  .3666ءعداد اللهجيهل وديع اللليغ تضعلف السمع مفيلس السلو  العدواه  لألطكلل   -ج

ً:ضعافًالسمعًالسلوكًالعدوانيًلدىًاألطفالًمقياسً

ً:ًالهدفًالمقياس

اعللي  هيهلم  قلئم علنى اللعن) ان  جهمين  الجكريني الاللي  ججدف ءلى الرشف عر ثر الدياس   ايا 
مفينننلس  هلسنننجخدام  الهلا ننن بلننن ا قلمننن  لننندى ااطكنننلل ضنننعلف السنننمعاالهجرنننليي وخكنننض السنننلو  العننندواه  

علنننى عيهننن   طهيفننن    هعننند ج3666ءعنننداد اللهجيهنننل ودينننع اللنننليغ ت السنننلو  العننندواه  لننندى ااطكنننلل اللنننم 
  ومننر  ننم معيانن  منندى لنند  المفيننلس و هلجنن  انن  قيننلس مننل الاللينن  لجدرنند مننر ركل جنن  السننيرومجيي الدياسنن  

  عهنلي  موععن  علنى ثهعنلد السنلو  22ايا جضمر المفينلس ان  لنويج  الهجلئين  توضع مر ثرل قيلس   
و    ديرنن  وجم ننل ايجكننل  السننل66فيننلس ليرننليب ال ال نن   هايننا جرننور ثعلننى ديرنن  دنن  تمالعنندواه  وانن  

   وجم ل اهخكلض السلو  العدواه .22العدواه  وثقل دير  د  ت

لفننند هننندثب الهلا ننن  هجاديننند ثدنننم مظنننلدي السنننلو  العننندواه   وانننددب ثهعنننلد السنننلو  العننندواه  ودنننى 
 والعننندوار هانننو  العننندوار هانننو ا خنننيير  والعننندوار هانننو الممجلرنننلب   العننندوار هانننو العننندوار هانننو الننن اب  

 المديسير.

 23-66  وجم  الجعديل وا ف العهليجلر مكيد   25مكيداب المفيلس  وقد هلغ عدد

   ثهعلد السلو  العدواهى 2ردول ت

 العهلياب ااهعلد

  . 25  22   23   36  32   32  33    67   6   7   3يقم ت  العدوار هاو ال اب 

  .   26   37   36  62   65   62  66   5   2  6ت العدوار هاو ا خيير 

  .26  66    62  63   66  2   1ت  العدوار هاو الممجلرلب 

  . 22  31 35  32  36   61    2ت  العهوار هاو المديسير 

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ًصدقًالمقياس:ً

ًًالتساقًالداخليً:ً-أً

 (4جدولً)

كل، حيث وبين مجموع درجات المقياس ك السلوك العدوانيمعامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس 
 .(05)ن=

رقــم 
 العبارة

ارتباط العبارة 
بالدرجة الكلية 

 للمقياس

رقــم 
 العبارة

ارتباط العبارة 
بالدرجة الكلية 

 للمقياس

رقــم 
 العبارة

ارتباط العبارة 
بالدرجة الكلية 

 للمقياس

رقــم 
 العبارة

ارتباط العبارة 
بالدرجة الكلية 

 للمقياس
5 3...3 53 3.885 51 3.051 56 3.110 
5 3..01 55 3.188 53 3.0.1 51 3.115 
0 3..5. 55 3.805 55 3.150 03 3.131 
. 3.185 50 3.063 55 31.5 05 3.153 
1 3.016 5. 3.800 50 3..05 05 3.005 
8 3.166 51 3.806 5. 3.168 00 3.181 
1 3.833 58 3.8.0 51 3.101 0. 3.11. 
6 3..56 51 3.105 58 3.013 01 3.101 
1 3.153 56 3.1.6 51 3.11.  

اعجمدب الدياس  على االجسل  النداخل  للجدرند منر لنالاي  المفينلس اينا جنم اسنل) ايجهنلط رنل 
  مننر ااطكننلل اللننم همنندايس 23تاسننجطالعي  هلرننب مكننيد  تعهننلي   هللديرنن  الرلينن  للمفيننلس  علننى عيهنن  

   2اسلسني   رمنل دنو موضنح هللرندول تهمالاظ  ركي الشيخ خليج العيهن  ااامل لللم وضعلف السمع 
ايننا جننم ءيرننلد معننلمالب االيجهننلط هننير ديرنن  رننل عهننلي  والديرنن  الرلينن  للمفيننلس  وانن  اسننجرلهلب عيهنن  

 الجفهير.
  ثر معلمالب االيجهلط هير رل عهلي  مر عهنلياب مفينلس السنلو  2ويجضح مر الردول السله  ت

  ممل 3.885:  3.0.1وهير مرمو  ديرلب المفيلس ايا جياواب مل هير ت اللم  العدواه  لدى ااطكلل
وعلين  جنم ان ف  23  ويقنم 66يقنم  عهنليجيريدل على ايجهلط رل مكيد  هللدير  الرلي  للمفينلس  هلسنج هل  

 .دلجير  العهليجير
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ً:ًالقدرةًالتميزيةًًً-أً

 (5جدولً)

مقياس أبعاد عكسه تت المعيارية وقيم ت للفروق بين األرباعي األدنى واألرباعي األعلى كما المتوسطات واالنحرافا
  .لدى األطفال ضعاف السمع العدوانيالسلوك 

 قيمة ت    الصدق التمييزي البعد

  األعلى األرباع األدنى   األرباع

 ع م ع م

 اآلخرينالعدوان نحو 
07,41 2,2,0 20,,11 1,92, 4,870 

 العدوان نحو الممتلكات
09,84, 1,671 28,02, 0,7,4 07,6,7 

 العدوان نحو الذات
0,,,11 2,111 22,2,1 0,388 4,870 

 العدوان نحو المدرسين
9,4,1 1,886 03,4,1 1,886 9,12, 

  66 6ثر رمينع ثهعنلد المفينلس دالن  ءالنلئيلت عهند مسنجوى الداللن  ت السنله ويجضح منر الرندول 
ب  لألهعننلد اايهعنن  للمفيننلس قديجنن  علننى الجمييننع هننير ميجكعنن  ومهخكضنن  السننلو  العنندواه  وجوضننح قننيم ت
 .الفدي   الجميعي  للمفيلس ممل يشيي ءلى 

ا ًً:ًثباتًالمقياسًً-ثانيا

 جم الجاف  مر  هلب المفيلس هللطي  الجللي :

ًبطريقتينً:ًالمقياسًوتمًحسابً

ًًً:ًالتجزئةًالنصفيةًً-أ

اامنل لللنم وضنعلف جالمين  مندايس منر  االسنجطالعي عيه  ال اسجرلهلب هير االيجهلط معلمل اسل) جم -
السنننلو  العننندواه  الشنننيخ علنننى العهنننلياب الكيديننن  والعوريننن  لمفينننلس ركي  الميالننن  االهجدائيننن  همالاظننن السنننمع 

 - Spearmanهننياور  ريجمننلر -  هلسننجخدام معننلدلج  سننهييملر 3666ءعننداد اللهجيهننل وديننع اللننليغ ت

Brown & Gutman) 665 6االيجهنلط هنير العهنلياب الكيدين  والعورين  ت بمعنلمال ب   اينا هلرن     
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ممنل يطمنئر   عميجكن   ودنو معلمنل  هنلب 231 6ت رمنل هلنغ معلمنل ال هنلب  ميجكعن ود  معنلمالب ايجهنلط 
 على اسجخدام المفيلس.

ً ًطريقةًإعادةًالتطبيقً:ًً-ب

اامل لللم وضعلف مر جالمي  مدايس   23وايجل جم جطهي  المفيلس على عيه  الجفهير قوامجل ت
قدي  شجي  وجم اسل) معلمل ميجير مججلليير  وهكللل عمه   الميال  االهجدائي  همالاظ  ركيالشيخالسمع 

  ودننو معلمننل ايجهننلط ميجكننع   ممنننل 6.672االيجهننلط هننير الجطهينن  ااول والجطهينن  ال ننله  وهلرنننب قيمجنن  ت
 يواى هجوااي شيوط ال هلب هللهسه  للمفيلس. 

ً:ًالبتكاريًللتفكيرتورانسًمقياسً

ي اللننوي  الشننرلي  جرننلي دننو رننع  مننر مفيننلس جننوايهس للجكرينني اإلهو  وائياليسننم هللنند اسننجخدم اخجهننلي
  ودنو رنع  منر هطليين  شنجيي  منر ءعنداد جنوايهس جرنلي")"   ودو مر ثشنجي المفنلييس العللمين  لفينلس اإله

   وجاجنننننوي علنننننى اللنننننوي  الشنننننرلي  تث  و ت)   واللنننننوي  اللكظيننننن  تث  وت)   وجاجنننننوي 6612  6611ت
   على  ال   ثهشط  د : تجروير اللوي    وجرمل  الخطوط  والدوائي  .اللوي  الشرلي  ت)

ًتقنينًالصورةًالشكليةً"ب"ًعلىًالمجتمعًاألمريكي

ًالثبات

جم ءيرلد  هلج  عر طيي   هلب الجلايح هير ملاح مجميس وآخي مهجدئ على عيه  مروه  مر 
 .رمل ثريي ال هنلب 6.666  عهد مسجوى ت  ايد   ارلهب االيجهلطلب ا  ثهعلد االخجهلي اايهع  دال666ت

  طكنل وطكلن   ان  مرمنوعجير رنلر الكني  هنير ءرنيا  الجطهيفنير ااول 52هطييف  اإلعلد  على عيه  مر ت
  .6.2 -6.5  ثشجي والل على معلمالب ججياوح هير ت2وال له  ت

ثر   6672وللجافنننننن  مننننننر  هننننننلب اخجهننننننلي النننننندوائي  رنننننني انننننن اد ثهننننننو اطنننننن) وعهنننننند ا  سننننننليملر ت
  ورند ثر معنلمالب االيجهنلط الجللين  هنير ملنااير ا هنير قلمنل هجلنايح Yamamoto, 1962يلمنلموجوت

    الميوهننن  6.66  هسنننخ  منننر اخجهنننلي الننندوائي رنننل مهجمنننل مسنننجفل عنننر ا خننني رمنننل يلننن  : الطالقننن  ت12ت
   . 6.62    وثال للل  ت6.66ت

ًالصدقً

فلت ااضل هظيين  وهانوا رلهنب مورنود  ان  اسجخدم جوياهس لد  الماجوي  ووضع اخجهلياج  وا
  .ثمل ا  لد  الجروير الكيض  افد ايجهط المفينلس منع اخجهنلياب ثخنيي ر يني   وعلنى 6611 ل  الوقبت

وجالميننن  مننندايس  لهويننن   وياشننندير  وقننند ثرننندب دننن ك الدياسنننلب  علنننى لننندق   منننر ثطكنننللعيهنننلب مخجلكننن  
 جفديياب المديسير . الجرويه   وا  رله) اللد  الجالعم  اسجخدم ما 
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ًتقنينًالصورةًالشكليةً"ب"ًفيًالدولًالعربيةً

  6672   واننن اد ثهنننو اطننن) وعهننند ا  سنننليملر ت6672قنننلم عهننند ا  سنننليملر واننن اد ثهنننو اطننن) ت
  65-63  هجفهنير اللننوي  الشنرلي  ت)  علننى عيهن  مننر ااطكننلل ان  ملنني ججنياوح ثعمننليدم هننير ت6672

  ل  مع جفديياب المعلمير   ور ل  هللمفليهنلب الطياين    ورلهنب رلجنل دالن  سه  وجم ءيرلد اللد  الجالعم
  ملااير مخجلكير  1  . ولاسل) ديرلب ال هلب جم اسجخدام  هلب الجلايح هير ت6.66عهد مسجوى ت

واف  ايجهلطلب عللي   م هعد  لن  جنم ءعنداد همنل ج للجلنايح  واسنجخدمب منع ائنلب عميين  مجهوعن   وقند 
ثهجل لللا  لالسجخدام مع اااياد مر الاضله   واجى الرلمع   اينا ث هجنب دياسنلججم الالافن  ثردا على 

  ل  .

ًالصورةًالعربيةًمنًمقياسًالدوائر

  ثر د ا االخجهلي ثر ي ااهشط  ايي  وقلهلي  للجفهنير رمنل ثهن  6661جيي آملل للد  وآخيور ت
داد المرننله   ودنن  معننلر ثر نني اسننجفيايات انن  ال فلانن  ياننيي المكاننو  مننر ثارننلي العاوينن   والمهظننوي  واالمجنن

الريهينن ؛ ولنن ل  قلمننب لرهنن  الخهننيا  المرلكنن  مننر قهننل المهظمنن  العيهينن  للجيهينن  وال فلانن  والعلننوم للرشننف عننر 
دول عيهينن   قنن   والميوهنن   واالننلل   انن  ثيهننعالمودننوهير هلسننجخدام  لفيننلس اإلهنندا  هدهعننلدك ال ال نن  تالطال

لعنننيا    واإلمنننلياب العيهيننن  المجاننند    وجنننوهس . وقننند افننن  ديرنننلب لننند  و هنننلب علليننن  دننن  : ملننني  وا
    .26سو،ب اسجخدام  على عيهلب الدياس  ا  الميال  االهجدائي  والميال  اإلعدادي .

ًوصفًالمقياسً

  دقننلئ  ثر ييسننم ثرهنني عنندد مننر 66  دائنني  يطلنن) مننر المكاننو  انن  ت26يجرننور المفيننلس مننر ت
 و ااشرلل واللوي.الموضوعلب ث

ًتعليماتًالمقياس

يفننننلل للمكاننننو  انننن  عشنننني دقننننلئ : "اننننلول ثر جيسننننم ارهنننني عنننندد مننننر الموضننننوعلب ثو اللننننوي 
مسننجخدملت النندوائي المورننود  انن  ثسننكل دنن ك اللننكا  واللننكا  الجللينن  ويرنن) ثر جرننور النندوائي دنن  الرننع  

 ااسلس  مر رل لوي  ثو يسم.

جسننجطيع ثر جضننع عالمننلب انن  و ي لرنن  جرمننل اللننوي    ننم ثضننف خطوطننلت هفلننم اليلننل  للنندوائ
لرنن  جيسنم اللنوي  اننلول ثر وخليرجنل معننلت ان  ثي مرنلر جييند   داخنل الندوائي ثو خليرجنل   ثو انن  داخلجنل

منر اللنوي ثو الموضنوعلب المخجلكن   وضنع  كري ايجل ثاد   وايسم ثرهي عددا ممرنرجكري ا  ثشيل  لم ي
ل لنوي  .  نم ارعنل دن ك اللنوي جارن  قلن  رلملن  م يني  لالدجمنلم   ثر ي مل جسجطيع مر ااارنلي ان  رن

 وثضف اسملت ثو عهواهلت مهلسهلت ثسكل رل لوي  .
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ًإجراءاتًتطبيقًالمقياس

يجنندلف دنن ا المفيننلس مننر لننكاجير جضننم ااولننى هيلهننلب ثسلسنني  عننر الجلمينن   وجعليمننلب جطهينن  
الجلمين  ان  النعمر الماندد . ويفنوم مطهن  المفينلس المفيلس هيهمل جضم ال لهي  االخجهلي الن ي سنيري) عهن  

هللجدرنند مننر رجلهنن  رننل جلمينن  لهيلهلجنن  ااسلسنني   ننم يهنندث المطهنن  انن  قننيا   جعليمننلب الجطهينن  ويطلنن) منننر 
الجالمينن  مجلهعجنن  ث هننل  قننيا   دنن ك الجعليمننلب مننع مياعننل  ثال يفلنن) الجلمينن  اللننكا  ءال ء ا طلنن) مهنن   لنن  . 

اسجكسلي    م  يطل) مر الجالمي  قل) اللكا  ويفيث رل مهجم الجعليملب المهيه   ويري) المطه  على ثي
  دقننلئ  66هنيثس اللنكا  ال لهينن    ويهندث مطهنن  االخجهنلي انن  اسنل) النعمر المسننموح هن  ل رلهنن   ودنو ت

افنننط . ويورننند اننن  هجليننن  اللنننكا  ااولنننى هعنننض المسنننجطيالب هنننداخلجل يمنننوع ودننن ك المسنننجطيالب ججننني  
 ير وال يرج) داخلجل الجالمي  ثي شئ.للملاا

ًطريقةًتصحيحًالختبار

  ورنل هعند لن  طييفن  جلنايح واالنلل جرور االخجهنلي منر  ال ن  ثهعنلد دن  الطالقن   والميوهن   ي
 مخجلك  وايمل يل  شيح مورع لطييف  جلايح رل هعد:   

ًالطالقةًً

للندوائي؛ السنجهعلد منل دنو مجرنيي ير) ميارع  االسجرلهلب قهل الهد  ا  جلنايح اخجهنلي اليسنم ه
مهجنننل   ورننن ل  لجاديننند لنننل  االسنننجرله  هنننللم يي  واسنننجهعلد منننل لنننيس لننن  لنننل  هنننللم يي . ويمرنننر جعيينننف 
االسجرله  الميجهط  هللم يي هدهجل جل  الج  جاجوى على الدائي  ثو جسجخدمجل على هانو منل. وجاسن) ديرن  

 ل االسجرلهلب المريي  ثو ،يي  اب اللل  هللم يي.الطالق  هلاجسل) رميع االسجرلهلب مطيوالت مهج

ًالمرونـةً

جاس) دير  الميوه  هرمع عدد الكئلب الج  جرور ايجل االسجرلهلب   وير) عهد جاديد الكئ  ثر 
هضع ا  االعجهلي اليسم ال ي ثهجر  المكاو   و ل  هاسل) عدد ائلب االسجرلهلب الج  يمرر 

ثريام  –اادواب المديسي   –العدوي  -اادواب المهعلي  -م ل اإلهسلرجلهيف اليسوم الج  ثهجرجل ايجل 
 الخ . وير) ثر يجم الي د ك الكئلب ا  العيه  الرلي  قهل ءعطل  الدير .…سملوي  

ًاألصــالةً

جفدي دير  االلل  على ثسلس هدي  االسجرله    والهدي  دهل جهس) ءلنى االسنجرلهلب الكعلين  الجن  
  انندر ي  جسننلوي ديرنن  االننلل  ايجننل ٪5هنن  الدياسنن  الالسننجرله  الجنن  ججرننيي ههسننه  تظجننيب مننر ثدا  عي

  يسنهد لجنل ديرن  وااند  واالسنجرله  الجن  ججرنيي ٪2.66  ءلنى ت٪2لكيات   وجلن  الجن  ججرنيي ههسنه  منر ت
  ءلننننى ٪3  جسننننهد لجننننل ديرجننننلر   واالسننننجرله  الجنننن  ججرننننيي ههسننننه  مننننر ت٪3.66  ءلننننى ت٪2ههسننننه  مننننر ت
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  ثيهع ديرلب   واالسنجرله  الجن  ٪6.66ءلى ت ٪6   الا ديرلب   واالسجرله  الج  ججريي مر ٪3.66ت
  ديرنلب . دن ا ويرن) ثر ه رند علنى ثهن  يجعنير الني الهسن) المئوين  5  يسهد لجنل ت٪6ججريي ثقل مر ت

وعلنى  لن   لظجوي االسجرله  ضمر ثدا  عيه  الدياسن  قهنل الهند  الكعلن  إلعطنل  ثوعار دن ك االسنجرلهلب 
  يرور لرل مكاو  دير  ا  الطالق   وثخيى ا  الميوه   و لل   ا  االلل  .

 القائم على نظرية العالج باللعب البرنامج 

ًفًالبرنامجً:هد

مظلدي  هعضوخكض  االهجرلييدو هيهلم  ءيشلدي رملع  مر ءعداد الهلا   يجدف ءل  جهمي  الجكريي -
الشننيخ هعنند  اامننل هركنني اسمنندي لف السننمع انن  الميالنن  االهجدائينن  هالسننلو  العنندواه  لنندى عيهنن  مننر ضننع

اليرننننو  واإلطننننال  علننننى ر ينننني مننننر الميارننننع العلمينننن  والدياسننننلب السننننلهف  واسجشننننلياب هعننننض مننننر الخهننننيا  
االعنل)  ججسنم عنل  ثرم وضع هيهلم  قلئم علنى اللعن) منر قهنل الهلا ن  منع مياجالمجخللير ا  المرلل 

ا  اينا جنم اسنجخدام الكهينلب وااهشط  هللهسلط  وهسجول  الجعليم والجهكي  وثر جهلسن) ثعمنلي الكئن  المسنججد
الجندعيم اإليرنله  -ومهجنل تالهم رن  اإلهجرنليي  هب اعلليججل ا  خكض السلو  العدواه  وجهمي  الجكرينيءل  
الوارنن) المهعلنن  –الجر ينن  الميجنند  –الجهكينني –اظنن  الدقيفنن  المال–الجععيننع –الجنندعيم اللكظنن  –لعنن) النندوي –
 ......و،ييدل ....

ًاألهدافًاإلجرائيةً:

 لهيهلم  ثدداف ايعي  ود  :الجدف العلم لوقد اهه   مر  -

 ججيئ  الرو الهكس  المهلس) لجكييغ الهععلب العدواهي  داخل الطكل والمسلعد  على جكييرجل هشرل آمر. -

الهيهلم  وعيلد  معدل المشلير  للطكل ا  مظلدي السلو  االرجملع  داخل رملع  اللع) جعدد ثهشط   -
 العالر  .

 مسلعد  الطكل إليرلد طي  ءيرلهي  للجعلمل هجل مع ا خيير رهدائل للسلو  العدواه  . -

 دهج عيلد  االدجملم هكيدي  و اجي  الطكل مر خالل ممليس  ثهشط  لع) رملعي  جهيع قدياج  ومو   -

مسننلعد  الطكننل علنن  جافينن  االجننعار االهكعننلل  وجدييهنن  علنن  ضننهط اهكعلالجنن  وجوريججننل والجعهينني عهجننل  -
 هطييف  سوي  .

 الفدي  عل  الجيريع والطالق  اللكظي  والايري  . -

 الفدي  عل  ميوه  العمليلب ال دهي . -

 الفدي  عل  الجخيل الريد المير . -
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 السجرلهلب الجلفلئي  .الرد  وااللل  هلءهياع  -

 .لدي الطكل دق  الجكلليل والجعهيي واإلهدا  جهمي   -

 ص  0ملحق 

ًمحتوىًالبرنامجً:ً

ان   يفلد هماجوي الهيهنلم  رنل منل يجهلولن  الهيهنلم  المفجنيح منر خهنياب سنوا  رلهنب معياين  ثو ورداهين -
وجهمين   ملنديجم وجخكينف العدواهين  ضو  مل جم جاديدك مر ثدداف لجافي  الياا  االهكعللي  لألطكنلل اللن

 عر طيي  سيرولوري  اللع) . االهجرلييالجكريي 

جم اخجيلي الماجوي ا  ضو  الجدف اليئيس  واادداف الكيعي  وقد ياعب الهلا ن  ان  اخجينلي الماجنوي  -
 -ا ج  :

جينلي ماجنوي ويفلد ثر يرور للدقل ولن ل  قلمنب الهلا ن  هلخ ثر يرور الماجوي لايال و و ثدمي  : -
 الهيهننلم  هشننرل مهنندئ  وقنند اسننجكلدب الهلا نن  مننر مالاظننججم انن  ء ننيا  اعللينن  الماجننوي وجيجينن) رلسننلج 

واللننا  الهكسنني  هجنندف الولننول ءلنن  اللنند   وجعننديل ماجننواك علنن  مرموعنن  مننر ثسننلج   علننم الننهكس
 الظلديي للهيهلم  .

هلخجينلي الماجنوي جهعنل للجندف اليئيسن  ودنو ول ل  قلمنب الهلا ن  :  ثر يرور الماجوى ميجهط هلادداف -
وخكنض مظنلدي السننلو  العندواه  لندي عيهنن  منر ضنعلف السننمع رن ل  اخجيننلي  االهجرننلييجهمين  الجكريني 

اخجيننلي ماجننوي ثهشننط  اللعنن) المخجلكنن  لجعننديل السننلو  العنندواه  و الماجننوي انن  ضننو  اادننداف الكيعينن  
 . االهجرلييوجهمي  الجكريي 

 قدياب الطكل .يهلم  ثر يال م اله - 

 الجوري  واإليشلد ث هل  جهكي  ماجوي الهيهلم  .ثر يرور دوي الهلا    -

 ثر يواي لألطكلل المرلر المهلس) لجهكي  ماجوي رلسلب  الهيهلم  . -

 ثر يادد وقجل ماددا لرل رلس  جهلس) ماجوي الهيهلم  .   -

 16واقنع  نالا رلسنلب ثسنهوعيل عمنر الرلسنن  رلسن  ه 32ياجنوى الهيهنلم  علنى عندد منر الرلسنلب قنديدل 
 دقيف  . 

 

ً-الفنياتًالمستخدمةً:

الجننندعيم اإليرنننله  للفنننيم والسنننلوريلب الجننن  يسنننع  الهيهنننلم  لجافيفجنننل الجننندعيم هنننوعير :  الجننندعيم اإليرنننله 
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 الجدعيم اللكظ  والجدعيم الملدي .

 ) اي  .مي،و الللجخل  ثو لجعديل ثو لخكض السلو  ،يي :  الجدعيم السله 

 للميارع  عل  السلوريلب المي،وه  و،يي المي،وه  . : الجر ي  الميجد 

جعجمنند الهم رنن  علنن  المالاظنن  اشننخل  آخننيير يفنندمور مسننلل  مي،وهنن  ويننجم ارجسننلهجل مننر :  الهم رنن 
 المجدي) رهو  مر المالرل  والجفليد .

 ثو الجفليد . المفلود دهل جم يل الدوي هللكعل هدال مر المالاظ :  لع) الدوي

دننو العلئنند اإليرننله  النن ي يفنندم للكننيد عفنن) قيلمنن  هزلننداي اسننجرله  معننعع  ءيرلهينن  يعينند :  الجععينع
 جععيع معهوي   .–مر ااجمللي  جريايدل ايمل هعد ت جععيع ملدي 

المفلننود دهننل الرلهنن) الجطهيفنن  لمننل جعلمنن  مننر مجننلياب جوريدينن  انن  الايننل  :  الوارهننلب المهعلينن 
 خليج الهيهلم  .الكعلي  

ً-األنشطةًالمستخدمةًفيًالبرنامجً:

 جهوعب ااهشط  الكهي  ومهجل :-

المرعهننلب لجرملنن  اارننعا  الهلقلنن  اشننرلل  مخجلكنن  مننر  –اسننجخدام الخلمننلب للجشننريل م ننل اللللننلل -
 الهلعل .

 جلم  .اسجخدام ار الجم يل الللمب مسيح ميم  ممل يجيح للطكل الجعهيي عر اهكعلالج  هايي  -

 ثهشط  اليسم والجلويي . -

الدايرن   –الجسنل   -الفكنع  -الرنيي –جهوعب دن ك ااهشنط  الجن  جعجمند علن  المشن   : األلعاب الحركية
 وثدا  هعض اادواي الج  ججطل) الاير  ممل يداع ااطكلل عل  الطلق  وجرديد الهشلط والايوي  .

:ًإجراءاتًالدراسةً: ًرابعاًا

لالطال  علننننى الدياسنننلب السنننلهف   اب العالقننن  هموضننننو  الدياسننن  السنننلو  العنننندواه  قلمنننب الهلا ننن  هننن -6
والجكريي االهجرليي والعالج هلللع) لدى ااطكلل اللنم  ورن ل  ااد) السنيرولور  المجعلن  هموضنو  

 الدياس  الاللي .
  للجدرنند منننر 3666مفيننلس السننلو  العنندواه  لألطكننلل اللننم ءعننداد اللهجيهننل وديننع اللننليغ تاسننجخدام  -3

   23مر ت االسجطالعي عيه  المال مج  لطهيع  وعيه  الدياس  وقد جشرلب 
  علننى المرجمننع 3666جطهينن  مفيننلس السننلو  العنندواه  لألطكننلل اللننم ءعننداد اللهجيهننل وديننع اللننليغ ت -2

يهنن  عال  جلمينن  وجلمينن ك هللميالنن  االهجدائينن  المهدئينن  لننيس مننر ضننمهجل 631االننل  للدياسنن  وعننددك ت
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  جلمينن  وجلمينن ك مننر  وي الننديرلب الميجكعنن  علننى السننلو  العننندواه  26واخجيننلي عنندد تاالسننجطالعي  
 ثه ى  وجم اعجهليك الجطهي  الفهل  للدياس  ا  السلو  العدواه .-مهللك  وا  مجريياب الرهس ت ري

مننر طننيف  ءعنندادكجننم االهجرننليي قهننل هنند  جهكينن  رلسننلب الهيهننلم  النن ي  جكريننيجطهين  مفيننلس جننوياهس لل -2
وعمننر    رلسنن  هواقننع  ننالا رلسننلب ثسننهوعيلت 32الهلا نن  تالمعجمنند علننى اللعنن)  هعنندد رلسننلب قننديدل ت

 نننم جنننم جطهيننن  الفينننلس الهعننندي علنننى عيهننن  الدياسننن  لمفيلسننن  السنننلو  العننندواه  دقيفننن     16 الرلسننن  
 الدياس . جسل البعر  ل رله ليي والجكريي االهجر

 الجطهي  الهعدي لمفيلس  الدياس . -5
 الجطهي  الججهع  لمفيلس  الدياس . -1
جننم رمننع وجلننايح ثدواب الدياسنن  طهفننلت لجعليمننلب واضننعيجل   ننم يلنند الننديرلب انن  رشننوف ورننداول  -7

  .SPSSت اإلاللئي خلل  و ل  جمجيدات لمعللرججل ءاللئيلت هللالس) ا ل  مر خالل اعم  الهيام  
   وجفديم الجوليلب ا  ضو  الهجلئ .اإلطلي الهظيي والدياسلب السلهف جم جاليل الهجلئ  وجكسييدل ا   -2

ً: ًالمستخدمةًاإلحصائيةًاألساليبخامساًا

  اينا قلمنب هاسنل) SPSSت اإلالنلئي اعجمدب الهلا   ا  جاليل الهجلئ  علنى هيهنلم  الانعم 
ير الفهلنن  والهعنندي ورنن ل  الفيلسننير الهعنندي والججهعنن  للمرموعنن  الجرييهينن  انن  رننل مننر الكننيو  هننير الفيلسنن

  للعيهننلب T. testمفينلس السننلو  العنندواه  واخجهننلي جننوياهس للجكرينني االهجرننليي عننر طيينن  اسننل) قيمنن  ت
 الميجهط .

   ملخ  رلسلب الهيهلم  1ردول ت 

 العمر هللدقيف  الكهيلب الجدف العهوار الرلس 
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 جافي  الجعليف-
 والجاكيع

 الججيئ  والجعليف -
 هير الهلا   وثاياد 

 المرموع  .
 ر ) اهجهلك ااطكلل .-
 جاكيع ااطكلل عل  اضوي -

 رلسلب الهيهلم  .

 المالضي -
 والمهلقش  -
 جفديم ال اب -
 الجععيع-
 الوار) المهعل -

 
 
 

 دقيف  16

 
3 
 
 
 

 جدريد الجعليف 
 وها يوح الميح

 الجعليف جكعيل-
 بين األطفال

 والباحثة.

 التفاعل بين الباحثة واألطفال-

  لبث روح
 االك  والا) هيهجم .

 جفديم ال اب .-
 الهم ر  .-
 الجععيع.-
 الوار) المهعل .-

 
 
 
 

 دقيف 16

 العمر هللدقيف  الكهيلب الجدف العهوار الرلس 

  المهلقش  .- خكض السلو  - الججيئ  للهيهلم  2
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 العدواه  المور  
 . لل اب

جهمي  الجكريي االهجرليي عر طيين  سنيرولوري  -
 اللع).

 الاواي.-
 الهم ر  .-
 الوار) المهعل .-

 
 

 دقيف 16

2  
 العدوار اول ال اب 

 عيلد  المشلير  -
 والجعلور هير ااطكلل .

 االعجدا  المور  -
 للرسم .

 لع) الدوي.-
 الوار) المهعل .-
 الاواي .-
 المهلقش  .-
 هم ر  .ال-

 
 

 دقيف  16

جهمينننننننننن  المجننننننننننلياب  5
 السمعي 

 الجفليل مر العدوار اول ال اب -
 جهيع الرد  وااللل  هلالسجرلهلب الجلفلئي  .-
جهمينن  المجننلياب الايرينن  عننر طيينن  الجوالننل -

 السمع  .

 لع) الدوي .-
 الوار) المهعل .-
 الجدعيم .-
 الهم ر  .-

 
 
 

 دقيف 16

1 
 
 
 

هشننلط ايرنن  "لعهنن  
لنننننننننن) العيهننننننننننير ع

"لعهننننننننننننننن  الرننننننننننننننننيي 
 هللروالب .

 خكض السلو  العدواه  جرلك ا خيير .-
 الفدي  عل  جهمي  المجلياب السمعي  .-

 لع) الدوي.-
 الوار) المهعل .-
 الجدعيم .-
 الهم ر  .-

 
 دقيف 16
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السننننننننننننننننننننننننننننننننننلوريلب 
 االيرلهي 

 خكض السلو  العدواه  جرلك ا خيير .-
 اللكظي  .الفدي  عل  الجيريع والطالق  -

 لع) الدوي .-
 الاواي .-
 المهلقش  .-

 
 

 دقيف 16
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 هشلط اه  
 يسم وجلوير 

" موضنننوعلب عنننر 
 العهف " .

 الفدي  عل  اسجخدام الجكلليل .-
 معيا  العدوار الهده  المور  لآلخيير .-

 الجععيع .-
 الهم ر  .-
 الجهكيي .-
 الوار) المهعل  .-

 
 

 دقيف 16

 هشلط اه   6
 وير يسم وجل

" موضنننوعلب عنننر 
 الاي) "

الفننندي  علننن  جهميننن  ويانننع النننيوح المعهويننن  لننندي -
 ااطكلل .

 خكض السلو  العدواه  جرلك ا خيير .-

 المهلقش  .-
 الجهكيي .-
 الهم ر  .-
 الاواي .-

 
 
 

 دقيف  16

 العمر هللدقيف  الكهيلب الجدف العهوار الرلس 

 تجاه اآلخرين . خفض السلوك العدواني- األلعاب الرياضية 66

 يزيد الجدة واألصالة .-

 المناقشة .-

 النمذجة .-

 التعزيز .-

 التدعيم االيجابي.-

 

 

 دقيقة06

66  
 جهمي  يوح الجعلور 

 خكض السلو  العدواه  جرلك ال اب .-
 جهمي  الطالق  .-

 المهلقش  .-
 االيرله . الجدعيم-
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والمشننننننننننننننننننننننننننننننننننننلير  
 االيرلهي  

 الهم ر  .- يعجمد الجكريي االهجرليي عل  الاير  .-
 الجععيع .-
 لع) الدوي .-

 دقيف 16

63  
 جهمي  اإلهدا 

 
 خكض السلو  العدواه  المور  لل اب .-
 الفدي  عل  اسجخدام ثد  الجكلليل .-

 
 جفديم ال اب .-
 الهم ر  .-
 الجر ي  اليرعي  .-
 الجدعيم .-
 الوار) المهعل .-

 
 
 

 دقيف   16

 المالاظ  عل   62
 جلرلب .المم

 خكض العدواهي  هاو -
 الممجلرلب الخلل .

 جهمي  الجكريي المير -
 عهد ااطكلل .

 الجدعيم االيرله .-
 الجهكيي .-
 المهلقش  .-
 المالاظ  .-
 الوار) المهعل  .-

 
 دقيف  16
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المالاظنننننننن  علننننننننن  
 المالهس .

 المالاظ  عل  الممجلرلب الشخلي  .-
 جهيع الرد  وااللل  .-

 يم االيرله  الجدع-
 الجععيع .-
 الهم ر  .-
 لع) الدوي .-
 الوار) المهعل  -

 
 

 دقيف 16

 
65 

 

 
 
 الجدعيم اإليرله -

خكننننض السننننلو  العنننندواه  عننننر طيينننن  جكييننننغ -
 الطلق  العائد  .

 الفدي  عل  ميوه  الجكريي.-

 الجدعيم .-
 المهلقش  .-
 الجر ي  اليرعي  .-
 الهم ر  .-

 
 دقيف  16

لننننننننننننن  العننننننننننننندوار ع 61
ممجلرنننلب ا خنننيير 

. 

 ثر يجره) ااطكلل عل  ممجلرلب ا خيير .-
 الفدي  عل  اسجخدام ثد  الجكلليل .-

 العفل) .-
 الجر ي  الميجد  .-
 الوار) المهعل  -

 
 دقيف  16

 العمر هللدقيف  الكهيلب الجدف العهوار الرلس 
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خكننننننننننل   السننننننننننيق  وا 
 ممجلرلب ا خيير 

شننيوع  للالننول ثر يرجسنن) ااطكننلل طنني  م-
 عل  ااشيل 

 الج  ياجلروهجل .
 الفدي  عل  ميوه  الجكريي الريد -

 
 الجدعيم االيرله  -
 الوار) المهعل  -

 
 
 

 دقيف 16

 
62 

 جخيي) الممجلرلب 
 العلم  .

 خكض السلو  العدواه  المور  -
 للممجلرلب العلم  .

 جهيع الرد  ا  اسجخدام ثد  الجكلليل -

 الجهكيي .-
 يم االيرله  الجدع-
 المهلقش  .-
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 الجر ي  الميجد  .-
 الوار) المهعل  -

 دقيف  16

 
66 

 

 خكض السلو  العدواه  جرلك المديسير .- عمل ثقهع  ملوه   
 الفدي  عل  ميوه  الجكريي .-

 الجدعيم .-
 الجععيع .-
 المهلقش  .-
 الوار) المهعل  .-

 
 
 

 دقيف  16

 
36 

 
 مسيح ميم  

 لعدواه  جرلك المديسير .خكض السلو  ا-
 جهمي  الفدي  على الطالق  اللكظي  والايري  .-

 الجهكيي .-
 الجر ي  الميجد  .-
 الهم ر  .-
 الجدعيم .-

 
 
 

 دقيف  16

 
36 

 الفدي  عل  الجارم 
 وضهط الهكس .

 عدم الججرم والسخيي  -
 عل  المديسير .

 الجكلعل االيرله  مع المديسير .-

 الجدعيم .-
 يي .الجهك-
 الهم ر  .-

 الجر ي  الميجد  .

 
 

 دقيف 16
 

 الفدي  عل  الجارم  33
 وضهط الهكس .

 الفدي  عل  ميوه  العمليلب ال دهي  .-
 الفدي  عل  الجارم ا  عملي  الجهكس .-

 الجدعيم .-
 المهلقش  .-
 الاواي .-
 الهم ر  .-
 الوار) المهعل  -

 
 
 

 دقيف   16

 
32 

 الفدي  عل  جهمي  
 جرليااله

 خكض السلو  العدواه  جرلك ا خيير .-
 الفدي  عل  اسجخدام -

 ثد  الجكلليل .

 الجدعيم .-
 الهم ر  -
 الوار) المهعل  -

 الجععيع .

 
 
 

 دقيف 16

 
32 

 
 الخلجم 

 الجععيع.- شري ااطكلل وجوعيع الجدايل .
 الهم ر  .-

 
 دقيف 16
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ً

ًالخامسالفصلً

ًنتائجًالدراسةًوالتوصيات

ً
 

:ًنتائجًالفروضًومناقشتها.أو ًلًا

ً

:ًتوصياتًالدراسة. ًثانياًا
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ًالفصلًالخامس

ًومناقشتهانتائجًالدراسةً

جهنننلول دننن ا الكلنننل عيضنننلت لهجنننلئ  الدياسننن  الجننن  جنننم الجولنننل ءليجنننل اننن  ضنننو  الكنننيوض الجننن  جنننم 
 يلب الدياس .ليل،ججل  رمل جضمر مهلقش  وجكسيي د ك الهجلئ   ءلى رله) عيض لجول

ً:ًأولا:ًنتائجًالفروضًومناقشتها

 و   اب داللننن  ءالنننلئي  هنننير مجوسنننطى جورننند اننني ينننه  علنننى " والننن ي :ًًولنتاااائجًالفااارضًاأل .1
لجكرينننني لثهعننننلد مفيننننلس انننن  ر الفهلنننن  والهعنننندي الفيلسننننيهننننير  الجرييهينننن المرموعنننن   ثطكننننللديرننننلب 

 االلل   . –الميوه   –ت الطالق  " ليي االهجر
ً(7جدولً)

 داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في أبعاد اختبار التفكير االبتكاري

أبعاد        
التفكير 
 االبتكاري

االنحراف  المتوسط العدد القياس
مستوى  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

 الطالق 
 6.66 2.61 26 قهل 

62.626 6.66 
 6.63 65.66 26 هعدي

 الميوه 
 6.72 2.61 26 قهل 

67.667 6.66 
 6.16 7.31 26 هعدي

 االلل 
 6.12 3.66 26 قهل 

2.612 6.66 
 6.52 2.26 26 هعدي

جير هاسل) الكيو  هلسجخدام اخجهلي تب  لعيهجير ميجهط  الهلا  بوللجاف  مر د ا الكيض قلم
يجضح مر الردول السله  ثر قيم  تب  ا  ثهعلد اخجهلي الجكريي االهجرليي  والردول الجلل  يوضح  ل :

للكيو  هير مجوسط  ديرلب الفيلسير الفهل  والهعدي للمرموع  الجرييهي  ا  ثهعلد الجكريي االهجرليي دال  
 ثي ثه  " ا  ليرج  ل الكيض   للللح الفيلس الهعدي  ود ا يعه  قهو 6.66ءاللئيلت عهد مسجوى ت

جورد ايو   اب دالل  ءاللئي  هير مجوسطلب ديرلب ثطكلل المرموع  الجرييهي  هير الفيلسير الفهل  
 للللح الفيلس الهعدي "و ت طالق  _ميوه  _ثللل      ثهعلد مفيلس الجكريي االهجرلييا  والهعدي 

ا  جهمي   وثدميج  لللع)م على العالج هالفلئالكيض ااول يجضح ث ي الهيهلم  وهجاليل هجلئ  
 الجكريي اإلهجرليي وثهعلدك .
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ثر اللع) وا  اعجفلد رلر هيلري   دو ثسلس رل ااشرلل العليل مر ولعل  ل  يعود ءلى 
العفلي   لج ا اجو يعمل ررسي للميوي مر ال رل  الاير  ءل   رل  العمليلب العليل المعفد  و  ااهشط 
الهمو العفل  عهد ااطكلل  و هل ويسجمي جد ييك اجى عهد  ل اللع) مرله  ايوي  ا ودر ا ياج المريد 
  ول ا ازر علمل  الهكس الماد ير يرمعور عل  ثر اللع)  jean Piaget,1951,110-113الرهلي ت

يعجهي هفط  الهد  للهمو المعيا  لدى الطكل  ودم ييور ثر االسجرشلف وثشرلل الجكريي ااخيى جهمو مر 
عفل  جفسيم مل هير اللع) والعمل ق ميال  الطكول  ال يورد    ااطكلل الجلفلئي   ول ا ازر ا هشطث

  وثهجل جعد الميال  المهلسه  للرشف عر االهجرلي لدى الطكل شييط  ثر يهلل اييج  ا  الجريي) الطكل
 اإلعلق يعلهور جهعلب اهلطلب المجريي  الج  يجعيض لجل وخلل  مر والممليس  ومالول  الجخكيف مر اإل

 لي  قدياج  االهجرليي الاير  واالرجشلف يمرر داع واسج  السمعي   اعر طيي 

الجعيف على العلي    والج  دداب ءلى 3666  ثميم  مامود يسم ودو مل يجك  وهجلئ  دياس  ت
ايا جم اخجيلي  الهيهلم  الجعليم  المفجيح هلسجخدام اللع) على جهمي  الجكريي االهجرليي لطكل اليوض  

طكل مر ثطكلل اليوض  ال لهي  هرلعار ُقسمب ءلى مرموعجير ءادادمل  25عيه  عشوائي  مروه  مر 
العلي  الهيهلم  المفجيح ا  جهمي  الجكريي  جرييهي  وااخيى ضلهط   وقد ثشليب هجلئ  الدياس  ءلى

 .ع  الضلهط االهجرليي لدى ااطكلل و ل  هجكو  المرموع  الجرييهي  على المرمو 

  والج  دداب لمعيا  جد يي هيهلم  3667هجلئ  دياسلب تا اد علميي   ل اباوا  هكس السيل  
اللع) على جهمي  الجكريي االهجرليي اطكلل اليوض  همديه  جعع  واقجليب على ثطكلل الييلض 

م وهمو العمليلب   سهواب. وجوللب ادمي  اللع) ا  ههل  جكريي ااطكلل وعفولج5الارومي  ا  عمي ت
العفلي  العليل رمجلياب الجكريي االهجرليي والمالاظ  والمفليه  والجريي)  وهجلئ  دياس  ءليه  لويعور 

  والج  دداب لمعيا  ث ي ثهوا  اللع) ا  الهمو اإلديار  والجعلم. وثرييب على Eleni Loizon 2005ت
ظ . وجوللب ءلى ثر ااطكلل يهجريور ث هل  مرموع  مر ثطكلل هييطلهيل وجم جرميع الهيلهلب هللمالا

تاللع) الجم يل  والهده  وهلادواب. وثوضاب جد يي العوامل اإلدياري  رللجكلعل االرجملع  والجكريي 
  Efthimios Trevals. Al 2003دياس  ءا يميوس جييكللس وآخيور ت هجلئ االهجرليي  ور ل  رل ب 

  طكل ا  اليوهلر وقيلس جد يي 356والجكريي وُطهفب على ت والج  دداب لمعيا  العالق  هير اللع)
هجلج الاير  على الجكريي ويهط  ل  هللعوامل الهكسي  واالرجملعي   والمعياي .  واإلدياري طالق  وميوه  وا 

وجوللب لورود ايجهلط هير طالق  الاير  وميوهججل واإلهدا  الاير  هلعجهلي الاير  الوسيل  ااولى 
 اليوض  عر ال اب والجعلم والهمو.لجعهيي طكل 
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ديرنلب  ىوال ي يه  على " ال جورد انيو   اب داللن  ءالنلئي  هنير مجوسنط:ًًني.ًنتائجًالفرضًالثا2
–تالطالقن  مفيلس الجكريي االهجرليي " ثهعلد  ا هير الفيلسير الهعدي والججهع   الجرييهي المرموع   ثطكلل

 االلل   . –الميوه  
ً(8جدولً)

 لفروق بين متوسطي درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية في أبعاد اختبار التفكير االبتكاريداللة ا

أبعاد        
التفكير 
 االبتكاري

االنحراف  المتوسط العدد القياس
مستوى  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

 الطالق 
 6.63 65.66 26 هعدي

 ،يي دال  6.652
 6.22 65.61 26 ججهع 

 الميوه 
 6.16 7.31 26 هعدي

 ،يي دال  6.215-
 6.52 7.22 26 ججهع 

 االلل 
 6.52 2.26 26 هعدي

 ،يي دال  6.365-
 6.16 2.22 26 ججهع 

هاسل) الكيو  هلسجخدام اخجهلي تب  لعيهجير ميجهطجير   الهلا  بوللجاف  مر د ا الكيض قلم
يجضح ثر قيم  تب  للكيو  هير   يوضح  ل   ايا 66تي  والردول ا  ثهعلد اخجهلي الجكريي االهجرلي 

دال  ا  ثهعلد الجكريي االهجرليي ،يي  مجوسط  ديرلب الفيلسير الهعدي والججهع  للمرموع  الجرييهي 
ال جورد ايو   اب دالل  ءاللئي  هير  ثي ثه  "ا  ليرج  ءاللئيلت  ود ا يعه  قهول الكيض 

لمرموع  الجرييهي  هير الفيلسير الهعدي والججهع  عل  ثهعلد مفيلس الجكريي مجوسطلب ديرلب ثطكلل ا
 االهجرليي".

ديرننلب    اب داللنن  ءالننلئي  هننير مجوسننطى جورنند اننيو  "والنن ي يننه  علننى :ًالثالاا .ًنتااائجًالفاارض3ً
 تهاننننو" ثهعننننلد مفيننننلس السننننلو  العنننندواه انننن  ثطكننننلل المرموعنننن  الجرييهينننن  هننننير الفيلسننننير الفهلنننن  والهعنننندي 

 ال اب_هاو الممجلرلب_ هاو ا خيير_هاو المديسير  .
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ً(9جدولً)

 داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في أبعاد مقياس السلوك العدواني

أبعاد        
االنحراف  المتوسط العدد القياس السلوك العدواني

مستوى  قيمة "ت" المعياري
 ةالدالل

السلو  العدواه  
 هاو ال اب

 6.16 32.76 26 قهل 
25.625 6.66 

 6.56 67.21 26 هعدي
السلو  العدواه  
 هاو الممجلرلب

 6.62 32.26 26 قهل 
21.635 6.66 

 6.51 67.26 26 هعدي
السلو  العدواه  
 هاو ا خيير

 6.62 33.62 26 قهل 
25.232 6.66 

 6.25 67.66 26 هعدي
و  العدواه  السل

 هاو المديسير
 6.67 32.51 26 قهل 

22.525 6.66 
 6.56 67.21 26 هعدي

هاسل) الكيو  هلسجخدام اخجهلي تب  لعيهجير ميجهطجير   الهلا  بوللجاف  مر د ا الكيض قلم
 ا  ثهعلد مفيلس السلو  العدواه   والردول الجلل  يوضح  ل :

 لكيو  هير مجوسط  ديرلب الفيلسير الفهل  والهعدي يجضح مر الردول السله  ثر قيم  تب  ل

س   للللح الفيل6.66للمرموع  الجرييهي  ا  ثهعلد السلو  العدواه  دال  ءاللئيلت عهد مسجوى ت
 ىجورد ايو   اب دالل  ءاللئي  هير مجوسط ثي ثه  "ا  ليرج  الهعدي  ود ا يعه  قهول الكيض 

 "الفيلسير الفهل  والهعدي عل  ثهعلد مفيلس السلو  العدواه   ديرلب ثطكلل المرموع  الجرييهي  هير

لللع) يمرر ااطكلل مر اسجرشلف عللمجم  ويهمى الكجم العالج ه ولعل  ل  ييرع ءلى ثر
االرجملع  والفدي  على الجكلعل االيرله  والجوالل مع ااخي  الللع) سلو  مجعلم يمرر ااطكلل 

هلللمم اجى ولو  إلعلقججمهظيات  ا خييرقديات رهييات مر الجوالل مع ال ير افدوا  ضعلف السمعوخلل  
رلر رعئيلت  اجم يعلهور مر مخجلف ثهوا  الليا  الداخل  ومعظم ثور  الهف  ايهمل ييور ثقياهجم ودم 

شعويات هللدوهي  وثهجم مخجلكير عر ا   اب العمي يعيشور ايلججم الطهيعي  دور خوف ثو يده  ثو 
ث يدل  دو مل يخل  لديجم سلو  عدواه  يعرس رلا  ثور  الهف  والضروط الج  يفعور جاب ثقياهجم  و 
الجعهيي عر ثارليدم ومشلعيدم ويجيح  ضعلف السمع ايلججم ا لللع) ايرد ااطكلل ه العالج ثمل ا 
الرهلي  ودور خوف ثو قل  جرلك ثي مر ييوهجل دور جدخل ووللي   الكيل  لال المشرالب رمللجم 

؛ الللع) طييف  عالري  يلرد ءليجل الميهور لمسلعدججم على ال المشرالب الج  يعله  مهجل ااطكلل  يدا
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ايويد  رمل يشيي رلالضطياهلب الشخلي  والهكسي  والعفلي  والايري  وافل لمديس  الجاليل الهكس  عهد 
كلل مر خالل الجهكيس ايويد ثيضلت ءر اللع) يسجعمل ردسلو) عالر  ا  اامياض الهكسي  عهد ااط

عر المشلعي وااارلي وااالسيس المرهوج  ا  العفل الهلطه   رمل ءر اللع) وسيل  عالري  اعلل  ا  
جخلي  ااطكلل مر الم  ياب واالهكعلالب واالضطياهلب وإلعلد  الجواعر ءليجم. رمل ثر اللع) يسج لي 

لعائد  والكلئض  لديجم. تمامد مامود لدى ااطكلل مر خالل ااجيلرجم ءلى الجخل  مر الطلق  ا
  22 21م  3662الخوالد   

دداب ءلى الجعيف على والج  م  3662تاميد  عهيد عهد ااميي  ودو مل يجك  وهجلئ  دياس  
يرلد طي  العالج وثسلو) اللع) دو  66-2ااطكلل  وي الهشلط العائد تايط الاير   هعميت سهواب  وا 

اطكلل  وقد ثشليب هجلئرجل ءلى ثر لهيهلم  االعل) جد ييا على ااطكلل  وي مر الطي  الكعلل  لججدئ  ا
الهشلط العائد تايط الاير   وللرهسير الههير والههلب ر ل  ورود ايو  معهوي  هير الههير والههلب 
وللللح الههير ثي ءر الههير ثر ي هشلط اير  عائد تايط اير   مر الههلب وجول  الهلا   الميهير 

 لمعلمير هلسجعملل االعل) لججدئ  ااطكلل  وي الهشلط العائد تايط الاير  .وا

رلمع  ا   ثرييب  والج  Almerasi 2010,الميياس  توا  هكس السيل  ثشليب هجلئ  دياس  
Fresno  لجعيف على اعللي  العالج هلللع) السلور  المعيا  ا  خكض لهرلليكويهيل والج  دداب

  علملت  ايا 66-1ثعملي ت ااطكللوالهشلط العائد والعدواهي  لدى  هجهلكاالثعياض اضطيا) هف  
ثردب هجلئ  الدياس  على اعللي  اللع) ا  خكض مخجلف المشرالب الهكسي  والسلوري  لألطكلل سلهف  

 ال ري.

رل د ا يشيي ءلى اعللي  العالج هلللع) ا  عالج الر يي مر المشرالب الهكسي  وخلل  
  مل ثجسم مهجل هللعدواهي  ثو الجوجي ثو الفل  ثو هف  الركل   وجده  مكجوم ال اب و،ييدل ااطكلل  سوا

الجهكيس عل  مر االضطياهلب  ودو مل ث هجج  العديد مر الدياسلب والهظييلب الج  ثشليب ءلى قدي  اللع) 
ي  هطييف  ججواا  ااهل لدى ااطكلل  ور ل  الفدي  على الجعهيي عر اهكعلالججم العدواه مضلميرعر 

  ودو هكس مل ثردج  هجلئ  دياس   263  3666الاويلر   وطهيع  المرجمع المايط. تعال عهدالرييم
ييلض  طكللاالجعلم هلللع)  ثدمي م  والج  دداب ءلى الجعيف على 3667تعيه) مامد الخكلر   

ي ا  الجفليل مر سلوريلب للع) دوي رهي ثرواهعرلسلججل على جعديل سلورجم ورلهب هجلئرجل  ااطكلل
 السلهي  ومهجل العدوار. ااطكلل

  والج  دداب ءلى 3665ا  اير اخجلكب هجلئ  الدياس  الاللي  وهجلئ  دياس  ترملل دا   
الجعيف على دوي اللع) ي خكض السلو  العدواه  وعيلد  الهمو الرسدي واالهكعلل  واالرجملع  لدى 

والج  ثشليب هجلئرجل ءلى ثر اللع) ليس ل  دوي ا  خكض السلو   الطكل ا  ميال  الطكول  المهري  
العدواه  للطكل ا  ميال  الطكول  المهري   ولعل سه) اخجالف الهجلئ  هير الدياس  الاللي  ود ك الدياس  
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الدياس  الاللي  على عيه  مر  ثييبلجمل الدياسجير  اك  اير  جعيضبييرع ءلى هوعي  ااطكلل الج  
خالف الطكل العلدي ال ي  ل اللم همل يم ل لجم اللع) رودي االدجملم والجهكيس عر اهكعلالججم ااطكلل 

 ججعدد ثملم  الطي  لجكييغ اهكعلالج .

وال ي يه  على " ال جورد ايو   اب دالل  ءاللئي  هير مجوسطلب ديرلب  : رابعال. نتائج الفرض .
تهاو "ثهعلد مفيلس السلو  العدواه  ا  والججهع   ثطكلل المرموع  الجرييهي  هير الفيلسير الهعدي

 هاو ا خيير _هاو المديسير  .ال اب_هاو الممجلرلب_

  66ردول ت
 داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية في أبعاد مقياس السلوك العدواني

أبعاد        
االنحراف  توسطالم العدد القياس السلوك العدواني

مستوى  قيمة "ت" المعياري
 الداللة

السلو  العدواه  
 هاو ال اب

 6.56 67.21 26 هعدي
 ،يي دال  6.663

 6.26 67.21 26 ججهع 
السلو  العدواه  
 هاو الممجلرلب

 6.51 67.26 26 هعدي
 ،يي دال  6.131

 6.56 67.21 26 ججهع 
السلو  العدواه  
 هاو ا خيير

 6.25 67.66 26 هعدي
 ،يي دال  6.226

 6.22 67.62 26 ججهع 
السلو  العدواه  
 هاو المديسير

 6.56 67.21 26 هعدي
 ،يي دال  6.266

 6.56 67.26 26 ججهع 
هاسل) الكيو  هلسجخدام اخجهلي تب  لعيهجير ميجهطجير   الهلا  بوللجاف  مر د ا الكيض قلم

يجضح مر الردول السله  ثر قيم  ايا عدواه   والردول الجلل  يوضح  ل .فيلس السلو  الا  ثهعلد م
والججهع  للمرموع  الجرييهي  ا  ثهعلد السلو  ير مجوسط  ديرلب الفيلسير الهعدي تب  للكيو  ه

ل  ثي ثه  " ال جورد ايو   اب دالا  ليرج  العدواه  ،يي دال  ءاللئيلت  ود ا يعه  قهول الكيض ا
ديرلب ثطكلل المرموع  الجرييهي  هير الفيلسير الهعدي والججهع  عل  ثهعلد  ىءاللئي  هير مجوسط

الرلي   للدير "  ممل يشيي السجمياي العلي  الهيهلم  ا  خكض السلو  العدواه  مفيلس السلو  العدواه 
-و  العدواه  هاو ا خييرالسل-السلو  العدواه  هاو الممجلرلب-السلو  العدواه  هاو ال ابوثهعلدك ت

  .السلو  العدواه  هاو المديسير
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 ثانياا:ًتوصياتًالدراسة:

ان   اب داللن  ءالنلئي   لاجضح مر خالل العنيض السنله  لهجنلئ  الدياسن  الاللين  ثر دهنل  ايوقن
ااطكلل ضعلف السمع ايمنل هنير الفيلسنير لدى  لعدواه الجكريي االهجرليي والسلو  االدير  الرلي  لرل مر 

  ال جورنند اننيو   اب داللنن  ءالننلئي  انن  الديرنن  الرلينن  لرننل مننر الجكرينني االهجرننليي   وثهننالفهلنن  والهعنندي
  وعلنى دن ا ااسنلس  والسنلو  العندواه  لندى ااطكنلل ضنعلف السنمع ايمنل هنير الفيلسنير الهعندي والججهعن 

 :يلب الجللي  لهعض الجو   فدم الهلا ج

ضيوي  جهه  االجرلك المعللي ا  الجعليم عر طيي  اللع) ا  ميال  الطكول  المهرني  لندى ااطكنلل   -6
 ضعلف السمع لجره) السلوريلب العدواهي  والعمل على جهمي  الجكريي االهجرليي لديجم.

لسنمع وجهمين  مجنلياججم لالسنج ملي الريند وضنعلف الللنم  اامل ضيوي  اإلعداد الريد لمعلم  مدايس -3
إلهننندا  الطكنننل وجعلنننيم الجكريننني االهجرنننليي لألطكنننلل وريكيننن  العمنننل علنننى خكنننض السنننلوريلب العدواهيننن  

 وجاويل مسليدل لهكع الطكل والمرجمع.
رنن  االدجمننلم هنن وي اإلعلقننلب السننمعي  ءعالميننلت ووضننع هننيام  جعليمينن  وج فيكينن  خللنن  هجننم جخننلطهجم هل -2

د المرجمننع هريعننلب جيهوينن  وج فيكينن  جعيننهجم علننى اي ثخننيى هجعوينند ا هننل  واامجننلب وثانناإلشننلي   وهننيام  
 جيهي  ثههلئجم والجعلمل معجم.

 البحو ًوالدراساتًالمقترحةً:

 نننم  منننر مهطلننن  جيارميننن  المعياننن  ومالولننن  لجافيننن  ثدنننداف العلنننم اننن  اجنننم وجكسنننيي الظنننوادي ومنننر
 سلب الجللي :ا  الدي اءري   هلا فجيح الجالب الهلرم  عهجل ضهطجل والجارم ا  المشر

 .ث ي الدم  على ااطكلل ضعلف السمع ا  خكض السلوريلب العدواهي  -6

 .ا  خكض العدواهي  لدى اللمقلئم على االعل) االليرجيوهي  العلي  هيهلم  ءيشلدي  -3

 .ااطكلل ضعلف السمع اليسوم المجاير  ا  جهمي  الجكريي االهجرليي لدىالعلي   -2

ً

ً

ً

ً
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ًالمراجعًالعربيةً:ًً-ًأولاً

 الكتب العربية :  - أ

 . ي ھ  الفل  5ج .اللر  مفلييس معرم   (1972) :ثامد الاسير وثهو الكليس ثهى -6

له  على جهمي             هيهلم  هشلط هده  هللمللاه  الموسيفي  واا، جد يي : 2010ءهياديم الخدام ت -6
 يسلل  درجوياك ،ييالمجلياب االرجملعي  والايري  لدى ااطكلل  وي الجواد. 

داي الكيقننلر للهشنني والجوعيننع  عمننلر   ســيكولوجية اللعــب. : 1982ثامنند هلفننيس وجواينن  ميعنن  ت -6
 اايدر.

. يط والههننل  والجهكيننن مهنننلد  اللننم الجخطننن : 6662.ثامنند اسننير اللفنننله  وثمينني ءهنننياديم الفيشنن  ت -6
 الفلدي   عللم الرج).

اعلليننن  اعمنن  جععيعيننن  مروهننن  مننر ال نننوا) و العفنننل) وضننرط ااقنننيار اننن   : 1995ثامنند لنننللح ت -8
  المرلننند . دراســـات تربويـــةجعنننديل السنننلو  العننندواه  لننندى ثطكنننلل منننل قهنننل المديسننن 

 .78العلشي  الرع 

يهلم  للجديي) على المجلياب االرجملعي  ا  خكض  : العلي  ه1991.ثامد عهد الرييم العمليي  ت -0
  رلي  رسالة ماجستير غير منشورةالسلو  العدواه  لدى طله  اللكوف اإلهجدائي   

 الدياسلب العليل  الرلمع  اايدهي  .

مجنننننلياب الجننننندييس لمعلمننننن   وي االاجيلرنننننلب الخللننننن  تالهظييننننن   : 2004ثامننننند عكنننننب قوشنننننم ت -6
 رع الرجل) للهشي.الفلدي : مي  .والجطهي  

م : العالقننن  هنننير العننندوار وهعنننض العوامنننل الهيئيننن  وعالقججنننل هللهضننن         1986ثامننند مامننند مطننني ت -5
  معجنند الدياسننلب العليننل للطكولنن   رلمعنن  يسننلل  ملرسننجيي ،ينني مهشننوي االرجمننلع   
 عير شمس.

 .بيروت، لبنان لعيه  داي الارم   داي الايف ا، اإليشلد الهكس  : 1994ثامد مامد الععه  ت -5
  والهكسننني   مرلننن  الجيهيننن  اللعننن) عهننند ااطكنننلل وثدميجننن  الجيهويننن (: 1997ثامننند مامننند الععهننن  ت -66

  .190-180   ت123  ت26ت
العالقننن  هنننير مشنننلدد  الجلكنننلع والسنننلو  العننندواه  لننندى  : 2003ثامننند مامننند عهننندالجلدي دانننالر ت -66

 لي  الجيهي   الرلمع  اإلسالمي   ،ع .  ر ،يي مهشوي يسلل  ملرسجيي غزة. ثطكلل 

". الجيئنن  الملننيي  العلمنن  للرجننل)  انن  سننيرولوري  العنندوار "دياسنن  هظيينن  : 1995ثسننعد الهمنني ت -66
". الجيئن  سيرولوري  العدوار "دياس  هظيين  : ا  1995ثسعد الهمي ت الفلدي   ملي.

 ي.المليي  العلم  للرجل)  الفلدي   مل

 : ءعننداد هيهننلم  انن  اللعنن) الرمننلع  لجعننديل السننلو  الالجننوااف  لنندى 1997.تثسننعد هلننيف سننعد -66
  رلمعنننن  عننننير شننننمس  معجنننند يسننننلل  ملرسننننجيي ،ينننني مهشننننوي اااننننداا الرننننلهاير  
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 الدياسلب العليل للطكول   قسم الدياسلب الهكسي  واالرجملعي .
ءلى اللع) ان  جهمين  الجكريني  العلي  هيهلم  جرييه  مسجهد  : 2015ثم سلمى اامير عهد الفلدي ت -66

ميالننن  ااسنننلس هواليننن  الخيطنننوم   –ىاالهجرنننليي لننندى ااطكنننلل اللنننم هللالفننن  ااولننن
دياس  جرييهي  همعجد اامل  لجدديل اللم والهرم هدم ديمنلر   مرلن  رلمعن  السنودار 

 .137-133       5السودار  ت –المكجوا  

  وري  الكئننننلب الخللنننن  دياسنننن  انننن  اللنننن  ال ايجوينننن سننننيرول :1999.ءلجننننلم  عهنننند الععيننننع ءمننننلم .ت -68
  الفلدي   داي الرج) .6 . 

   الفلدي     سيرولوري  الكئلب الخلل  دياس  ا  الل  ال ايجوي  :1999ءلجلم  عهدالععيع ءملم ت -60
 داي الرج) .

لملننيي     مرجهنن  ااهرلننو  امفيننلس السننلو  العنندواه  لألطكننلل.آمننلل عهنند السننميع مليانن  هلظنن  . -66
 الفلدي   ملي.

 . م. الفلدي : عللم الرج).علم الهكس العالر  . 2000ءرالل مامد سيي. ت -65

65-  

 . الفلدي : مرجه  ااهرلو المليي .علم الهكس الجيهوي : 1990آملل للد  و ا اد ثهو اط) ت -66

امننننند هنننننر آمنننننلل لنننننلد  وثامننننند الهنننننوه  ورهيائينننننل هشنننننلي  واننننن اد ثهنننننو اطننننن) ومهنننننلي  يهينننننع وم -66
.جوهس   دليل ثسللي) الرشنف عنر المودنوهير ان  الجعلنيم ااسلسن  : 1996الطم .ت

 المهظم  العيهي  لل فلا  والعلوم .
. مرجهننن  ااهرلنننو الهمنننو الهكسننن  لألطكنننلل والمنننيادفير : 2002آمنننلل عهننند السنننميع ملياننن  هلظننن  ت -66

 المليي   الفلدي   ملي.

. المرلنننننن  اايدهينننننن  الجيهوينننننن   العننننننالج هللفلعنننننن) مكجومنننننن  وجطهيفنننننن  : 2010ي تثمرنننننند ثهننننننو رنننننند -66
 .21-19   1ت 1المرلد اايدر    

هيهنننلم  جعليمننن  مفجنننيح هلسنننجخدام اللعننن) وث نننيك اننن  جهميننن  الجكريننني  : 2010ثميمننن  مامنننود يسنننم ت -66
        عننندد13ملننني  مرلننند  – االهجرنننليي اطكنننلل اليوضننن . دياسنننلب الطكولننن 

47  91-114. 
 .،الجيئ  المليي  العلم  للرجل)  اإلسرهديي . العدوار الهشيي : 1975ثهجوه  سجو ت -68
 . هيهلم  مفجيح لجخكيف اد  الفلن  لندى ااطكنلل الملنلهير همنيض 2002ءيملر اسه  الاظ. ت -60

لفنلدي     رلمعن  عنير شنمس  ايسلل  ملرسنجيي ،يني مهشنوي السري هلسجخدام اللع). 
 ملي.

". المرجن) يعلين  المعنوقير سنمعيل وايرينل(:  "2001هدي الندير رمنلل عهندك ومامند السنيد انالو  ت -66
 الرلمع  الاديا  اإلسرهديي .
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  داي الكالح للهشي والجوعيع .مفدم  ا  اإليشلد الهكس  :2000هشيي لللح اليشيدي .ت -65
واليننندس وجلنننوي االهجانننلي وقلننن  المنننوب وافنننل  الكنننيو  اننن  االرجئنننل)م . 2006هشنننيي معمييننن . ت -65

  مرلننن  الشنننهل) اليجكنننل  واهخكنننلض الننن رل  الورنننداه  دياسننن  ميداهيننن  علنننى عيهننن  منننر
 .51-19      4العلوم االرجملعي   العدد 

 . "دياسلب اول العهف"  جيرم  عهدالجلدي عهدالعهف واإلهسلر(: 1990.هالس جوملس ت -66

. يسننلل  سنلو  العندواه  وعالقجن  هنللجواا  الهكسن  لندى طلهن  الرلمعن ال : 2013هوشلشن  سنلمي  ت -66
 رلي  العلوم اإلهسنلهي  واالرجملعين   رلمعن  مولنودى معميين  ، ملرسجيي ،يي مهشوي 

 الرعائي.   

   عمنننلر  داي  المودهننن  واإلهننندا  طننني  الجشنننخي  وثدواجننن  الماسنننوه  :1992جيسنننيي لنننها  .ت -66
 يع  للطهلع   هييوب.اليامر  داي الطلالجهويي.

 . عملر: داي الكري.مفدم  ا  اإلعلق  السمعي  : 2002رملل الخطي) ت -66

الخلننلئ  السننلوري  لألطكننلل المعننوقير سننمعيلت انن   : 1996رمننلل الخطينن) و مهننى الادينندي ت -66
     13  رلمعنن  قطنني  العنندد ت". حوليــة كليــة التربيــةاايدر: "دياسنن  اسننجطالعي 

403-416. 
م . سنيرولوري  اللعن) ودويدنل ان  خكنض السنلو  العندواه  لندى ااطكنلل ان   2015لل دا .ت رم -68

  رلينننن  العلننننوم  اإلهسننننلهي  يسننننلل  ملرسننننجيي ،ينننني مهشننننوي ميالنننن  الطكولنننن  المهرنننني   
 واالرجملعي   رلمع  مولود معميي.

 ع  ،ع .ي. داي الشيو  للهشي والجوع ييس مجلياب الجكريجدي  : 2003رودب اامد سعلد  ت -60
. جيرم  ثامد عهد الععينع سنالم   سيرولوري  الطكول  والشخلي  : 1970رور روهري وآخيور ت -66

 ورلهي عهد الاميد  داي الهجض  العيهي   الفلدي .
 : هيهننلم  مفجننيح لجهمينن  قنندياب الجكرينني االهجرننليي لنندى عيهنن  مننر 2001ريجننلر ثهننو ضننيف يننس ت -65

ملرسنننجيي   . يسنننلل   سنننهواب8-6ط  الننن رل  منننر تثطكنننلل المننندايس االهجدائيننن  مجوسننن
 رلمع  عير شمس  الفلدي   ملي. ،يي مهشوي  

 . عملر  داي المسيي . جعديل وههل  السلو  : 2010الاظ هطيس هطيس ت -65

 الفلدي : عللم الرج). ،5ط، الجوري  واإليشلد الهكس  :1987المد عهد السالم عديار ت -66
 . الفننلدي : عننللم 6. تطعلننم هكننس الهمننو  الطكولنن  والميادفنن  : 2005ار تالمنند عهنند السننالم  عدنني  -66

 الرج).       
مرلننننننننننننن   : اللعنننننننننننن) ودويك اننننننننننننن  ارجسننننننننننننل) المجننننننننننننلياب وجهميججننننننننننننل. 1998اسننننننننننننلر عطننننننننننننوار ت -66

 .(27) (125)الجيهي  

     تدياس  مفليه   ثهعلد السلو  العدواه  لدى شهل) الرلمع   . 6661اسير عل  اليد. ت  -66



 
 

56 

 لم جمي الدول  ال للا   اإليشلد الهكس  ا  عللم مجريي   ميرع اإليشلد الهكس  ا

ث ننني هيهنننلم  ءيشنننلدي مههننن  علنننى     (:  5331وعبـــد الحكـــيم الصـــافي ) اسنننير مامننند ثهنننو يينننل   -66
الجعننننديل السننننلور  المعيانننن  انننن  خكننننض السننننلو  العنننندواه  لنننندى طلهنننن  الميالنننن   

 .2  مرل  ءجالد الرلمعلب العيهي    العدد  ااسلسي  ا  مهطف  ءيهد ا  اايدر
  جد يي العالج هلللع) لألطكلل  وي الهشلط العائد ت ايط (: 2013اميد  عهيد عهد ااميي ت -68

ت رليننن  الجيهيننن    مرلننن  علنننوم الجيهيننن  الييلضننني  سنننهواب  . 10 -8الايرننن    هعمننني ت
 .83-52      1  عدد 6العيا   مرلد  –رلمع  هلهل    -الييلضي  

  عملر: داي  .. اللع) عهد ااطكلل ااسس الهظيي  والجطهيفي  : 2002اهلر العهله  ت -60
 الكري للطهلع  والهشي والجوعيع.

    . نسيرولوري  اللع) لدى ااطكلل العلديير والمعلق  : 2003خللد عهد اليعا  السيد ت -66
 عملر: داي الكري.

االننم هننير اإلعلقنن  واإلياد . تدياسنن  طهينن   هكسنني     : 3662خللنند مامنند عهنند الننيامر عسننييي ت -65
  . الطلئف  مطلهع المشجويي.جيهوي   ارجملعي 

  دياسننننن  مفليهنننن  " داي الكرننننني  قنننندياب وسنننننملب المودننننوهير . 1983.خليننننل ميخلئيننننل معنننننوض.ت  -65
 ملي . –اإلسرهديي   –الرلمع  

ي  قهعننلب الجكرينني السننب انن  جهمينن  مجننلياب ث نني ءسننجياجير  :2013.خمننيس رمعنن  سننالم  هيدننوم ت -86
الجكرينننننني اإلهننننننداع  واجخننننننل  الفننننننياي هللجرهولوريننننننل لنننننندى طلهنننننن  اللننننننف العلشنننننني  

   رلي  الجيهي   الرلمع  اإلسالمي   ،ع .ملرسجيي ،يي مهشوي ااسلس .يسلل  

دواه  اعللينن  هيهننلم  ءيشننلدي هكسنن  ديهنن  انن  خكننض السننلو  العنن  2015خييينن  ءهننياديم الخننول  ت -86
ميرنننننع  - لنننندى الجالمينننن  اللنننننم هميالنننن  الجعلنننننيم ااسلسنننن   مرلنننن  الجيهيننننن  الخللنننن 

   11ملني  ت –المعلومنلب الجيهوين  والهكسني  والهيئين  هرلين  الجيهين  رلمعن  العقنلعي  
    285-309 

 : ث نني ممليسنن  الهشننلط الننديام  علننى جهمينن  الجكرينني االهجرننليي لنندى 1999دعننل  لننلد  مامنند ت -86
  رلمعن  عنير شنمس  الفنلدي   يسلل  ملرسجيي ،يي مهشنوي لل ضعلف السمع. ااطك
 ملي.

 . هيام  جهمي  االهجرلي لدى ااطكلل اللم ا  ميال  الجعليم ااسلس  6626.يثاب السيد يخل. ت -86
   رلمع  المهلوي   المهلوي   ملي.يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي 

هننلب اخجهننلياب جننوياهس للجكرينني اإلهننداع  لننوي  معدلنن   :دالالب لنند  وج1983ياشنند الشننهط  .ت -86
   يسلل  ملرسجيي ،يي مهشنوي للهيئ  اايدهي  االخجهلي اللكظ  واالخجهلي الشرل  تث .

 الرلمع  اايدهي    اايدر .
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. م سسن  مخجنلي  وداي عنللم سيرولوري  الكيو  هنير الرهسنير : 1991يشلد عهد الععيع موسى ت -88
 ي   ملي.المعيا   الفلد

الكنيو  انن  هعننض الفنندياب المعياين  هننير عيهنن  مننر ااطكننلل  . 6663يشنلد عهنند الععيننع موسننى. ت -80
      6ت وثخيى مر علدي  السمع. مرل  ميرع معوقلب الطكول   العدد -اللم
322-259. 

ف   : مننندى العليننن  هيهنننلم  لجهميننن  الجكريننني االهجرنننليي والسنننلو  الجنننواا2000يضنننل مسنننعد الرمنننلل ت -86
   رلمع  عير شمس  الفلدي  ملي.يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي لطكل اليوض . 

  داي الكرننني العيهننن   الفنننلدي   المشنننرالب الهكسننني  عهننند ااطكنننلل : 1994عريينننل ثامننند الشنننيهيه  ت -85
 ملي.

  هيهنننننلم  ءيشنننننلدي قننننلئم علنننننى انننننر الفلننننن  لخكنننننض السنننننلو              يننننن . العل2011لد ثامننننند هننننندوي.تيننننع  -85
  رليننن  يسنننلل  ملرسنننجيي ،يننني مهشنننوي ر للنننجعلم. يلت الفنننلهلينننر عفليعننندواه  لننندى المعنننلقال

 الجيهي  عملد  الدياسلب العليل  ،ع .
  دهنن   اإلمنننلياب داي الرجننل) الرننلمع (، 1س الكعنننلل  طتي : مجننلياب الجنندي 2002دي تينند الجو يننع  -06

   المجاد .يالعيه
  دهن   اإلمنلياب داي الرجنل) الرنلمع ج     يرجشلا  وجهمج  واي : اإلهدا  ملد2004دي تيد الجو يع  -06

   المجاد .يالعيه
 : الجكرينني االهجرننليي لنندى ثطكننلل الاضننله  وعالقجنن  هللمسننجوى 1989عيهنن) يمضننلر ثهننو طللنن) ت -06

   رلمع  عير شمس  الفلدي   ملي.يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي ال فلا  وااسيي. 

  ا ني النجعلم هلللعن) علنى السنلو  العندواه  لندى ثطكنلل اليوضن  : م2007.عيه) مامد الخكلر ت -06
  35-6مرل  ميرع الهاوا الجيهوي  الهكسي    العدد السلدس عشي       

الهجضننننننننننننننننننننننننن   .. الفلدي : داييعلي  المجكوقير والمودوهير والمهدعير : 1999عيه) مامود شفيي ت -06
 العيهي .

  ااطكننلل  وي االاجيلرننلب الخللنن  انن  ميالنن  مننل قهننل  ثلعننل) وثهشننط : 2003سننلي   هيومننلر ت -08
داي الهجضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    . تجيرم  خللد السيد .. الفلدي المديس   خطواب قليل  لألملم

 العيهي .
 العلينن  هيهننلم  رمهيننوجيي انن  جهمينن  الفنندي  علننى   .2004سننلم  عهنند الامينند مامنند عيسننى.ت  -00

   يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي   .الجكريي اإلهجرليي المجه  لدى المعلقير سمعيتل
 الجيهوي   رلمع  الفلدي . الدياسلب معجد

    الجيئ  المليي  ا  سيرولوري  العدوار والعهف. مرل  علم الهكس(: 1987سعد المريه  ت -06
   الفلدي   ملي.1العلم  للرجل)  العدد
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رننليي لنندى اللننم الننهرم  : قنندياب وم شننياب الجكرينني االهج2000سننعد عهنند المطلنن) عهنند المعطنن  ت -05
 يسننلل  درجننوياك ،ينني مهشننوي  مننر جالمينن  الالفنن  ااولننى مننر الجعلننيم ااسلسنن .   

 رلمع  عير شمس  الفلدي   ملي.

  هيهلم  جدييه  قلئم على اللع) هللجشريل ا    :2007سعد هر عهد اليامر سعد الشجيي ت -05
ملرسننننننننننننننجيي  يسلل  فليل  خكض السلو  العدواه  لدى عيه  مر ااطكلل المجخلكير ع

 رلي  الجيهي   رلمع  المل  خللد. ،يي مهشوي   
 : اإلعلق  السمعي  واضنطياهلب الرنالم والهطن  واللرن .   عمنلر: النداي 2001سعيد اسه  العع  ت -66

 العلمي  الدولي  وداي ال فلا .
 عملر  داي المسيي . : جيهي  وجعليم المعوقير سمعيل. 3666سعيد رملل عهد الاميد ،عال  ت  -66

  اإلسننننرهديي : ميرننننع 2. طاللعنننن) انننن  الهظيينننن  والجطهينننن (. 2005.سننننلوى مامنننند عهنننند الهننننلق . ت -66
 اإلسرهديي  للرجل).

،ينني  يسلل  درجوياك : السملب الشخلي  المميع  للعدواهيير وثهسلقجم الفيم . 1986سميا  هلي ت -66
 ملي. رلي  ا دا)  رلمع  عير شمس  الفلدي   ،مهشوي 

 27. مرلن  علنم النهكس  العندد السلو  اإلهسنله  هنير الان) والعندوار : 1993سجيي ثامد رلمل ت -66
  الجيئ  المليي  العلم  للرج)  الفلدي .

  سنيرولوري  هلللفعن). جيرمن  يمنعي النيم  الجيئن  الملنيي  العلمن  للرجنل) : 1974.سوعاهل ميلني ت -68
 الفلدي .

 مرجه  الكالح  دول  اإلملياب العيهي  المجاد . .ااطكلل واللفع) : 2003ت سوسر ءهياديم الجيريب -60
   داي لكل : عملر  اايدر.جهمي  مجلياب الجكريي اإلهداع  الهلقد(: 5336سوسر شلري مريد ت -66
. هظيينننلب علنننم النننهكس والمنننداخل ااسلسننني  لدياسننن  السنننلو  اإلهسنننله  : 1992سنننيد عهننند العنننلل ت -65

   الفلدي .مرجه  يثاب 

هيهنننلم  لجهميننن  الفننندياب االهجرلييننن  لننندي جالميننن  ميالننن  الجعلنننيم ااسلسننن   : 1997شنننلري قهنننديل .ت -65
  دياس  جرييهي  ا  المودوهور ثسللي) ارجشلاجم وسهل يعليججم ا  الجعليم ااسلسن  

    مرج) الجيهي  العيه  لدول الخلي  .166-  71   ت
يسنننلل  . س عسننني الفنننيا   علنننى السنننلو  العننندواه  لننندى المعسنننيير : اهعرنننل2006شنننياوح الهشنننييت -56

 رلي  العلوم االرجملعي   رلمع  الرعائي.، ملرسجيي ،يي مهشوي  

 . اعللينن  هيهننلم  جنندييه  للننديامل اإلهداعينن  انن  جهمينن  الفنندياب اإلهداعينن                      3666.شننييك  العهيننيي. ت -56
يسنننلل  ملرسنننجيي ،يننني ب سنننمعيلت همديهننن  اليينننلض. لننندى عيهننن  منننر الطللهنننلب المعوقنننل

 رلمع  المل  سعود  الييلض  المملر  العيهي  السعودي .، مهشوي 
 : العلينن  هيهننلم  مفجننيح هلللعنن) انن  خكننض انند  السننلو  العنندواه  لنندي 2006.شننيير الملننيي ت -56
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    رلينن  الجيهينن  يسننلل  ملرسننجيي ،ينني مهشننوي ثطكنلل ييننلض ااطكننلل همالاظنن  ،ننع . 
 الهيهلم  المشجي  هير رلمع  ااقلى وعير شمس  ،ع .

  . عملر   اايدر: داي لكل .ي  اإلهدا  والشخليرولوري : س2008لللح الدادييت -56
 : مدى العلي  هيهلم  يسجخدم اللعن) لجخكينف اند  السنلو   3663لكل  عهد الععيع الفوشج  ت  -56

  رلمعن  عنير لرسنجيي ،يني مهشنوي يسنلل  ماالهطوائ  لدى ااطكلل ضعلف السنمع. 
 شمس  الفلدي   ملي.

ههننل  قلئمنن  المشننرالب السننلوري  لنندى ااطكننلل انن  الهيئنن  الكلسننطيهي   :1993.لننالح ثهننو هلدينن  ت -58
   مرل  الجفويم والفيلس الجيهوي  العدد ااول  ،ع   السطير.هفطل  ،ع 

لم  ءيشننلدي انن  جخكيننف انند  السننلو   : منندى العلينن  هيهنن1991لننالح النندير عهنند الرهنن  عهننود ت -50
يسنننلل  ملرسنننجيي ،يننني . العننندواه  لننندى طنننال) الالفننن  ال لهيننن  منننر الجعلنننيم ااسلسننن 

 رلي  الجيهي  هدسوار  رلمع  ثسيوط  ملي.، مهشوي 

 ب.يشير  اإلهدا   الرو   : مهلدئ اإلهدا .2002دار ومامد العدلوه  تيطلي  السو  -56
 . مرجه  ااهرلو المليي   الفلدي .م الهكس العلمثسس عل : 1978طلعب مهلوي ت -55
   داي الكري عملر. . اسجياجيريلب ءداي  الرض) والعدوار : 2007ط  عهد العظيم اسير ت -55
 .  الفلدي : داي اليشلد.اإلعلقلب الاسي  : 2004علدل عهد ا  مامد ت -56
 . الفلدي   داي اليشلد.مفدم  ا  الجيهي  الخلل  : 2010علدل عهد ا  مامد ت -56
 . ااهرلو المليي   الفلدي .هموال : علم هكس 1982علدل عع الدير ااشول ت -56
. الفننننننلدي : مرجهنننننن  ااهرلننننننو موسننننننوع  الجيهينننننن  الخللنننننن  : 1987عننننننلدل عننننننع النننننندير ااشننننننول ت -56

 المليي . 
  يننس العلننوم انن  جهميي السننب ان  جنندي ينن  اسنجخدام قهعننلب الجكريننث نني العل : 2005م تيعللنم ءهننياد -56

ل المعيا  والوع  اللا  ومجلياب اجخل  الفياي لدى طله  اللف الخنلمس يالجال
 .385-311     28  هسودلج  ملي  العددتيمرل  الجيهو  ،االهجدائ 

 : الههي  العلملي  لهعض المجريياب الدااعين  لعيهن  ملنيي  وثخنيى السنطيهي  1996علطف اا،ل ت -58
  رلينن  الجيهينن   رلمعنن  يسننلل  درجننوياك ،ينني مهشننوي إلسننالمي . مننر طننال) الرلمعنن  ا

 العقلعي .
 . هيهننلم  جنندييه  هلسننجخدام الجنندييس الملننري لجهمينن  مجننلياب 2008علئشنن  ثامنند مامنند السننيد.ت  -50

الجننننندييس لننننندى معلمننننن  العلنننننوم همننننندايس المعنننننلقير سنننننمعيلت اننننن  الميالننننن  اإلعداديننننن  
 رلي  الجيهي   رلمع  العقلعي .  يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي المجهي .

الجيهينن  الييلضني  والايرين  لألطكنلل ااسننويل  ومجاندي اإلعلقن  هننير  : 2001عهند الاميند شنيف ت -56
 ميرع الرجل) للهشي  الفلدي   ملي. .الهظيي  والجطهي 
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   جفهننير اخجهننلي جننوايهس للجكرينني االهجرننليي الشننرل ت) 2009عهنند الننيامر هننر معجننو  العمعمنن  ت -55
على الطنال) اللنم وضنعلف السنمع ان  الميالن  المجوسنط  همهطفن  مرن  المريمن  . 

 المملر  العيهي  السعودي . –رلمع  ثم الفيى  – يسلل  درجوياك ،يي مهشوي 
  الهاا العلم  مكجوم  وثدواج  (: 2005عدس وذوقان عبيدات وكابد الحق .)عهد اليامر  -55

 ي.اايدر   داي الكر- عملر وثسلليه  

    الفلدي   ي  مرجه  ااهرلو الملي 1  طتفلج يلك وجطهياإلهدا  قضل(: 2002م تيعهد السجلي ءهياد -666
  ملي.

 : داي الهجض  العيهي . . الفلدي 3الجكو  العفل  واالهجرلي. تط  : 1997عهد السالم عهد الركلي ت -666

  لو  الجريك  والهشلط العائد لدىدياس  لرل مر السم . 1992.عهد الععيع السيد الشخ . ت -666
  هاننا عيهنن  مننر ااطكننلل المعننلقير سننمعيل وعالقججننل هدسننلو) يعلينن  دنن ال  ااطكننلل

مفدم  ءلى الم جمي السهوي الخلمس للطكل المليي  ميرع دياسلب الطكولن   رلمعن   
 عير شمس.

سنننن  لألطكننننلل مشننننيو  ءعننننداد مننننهج  ديا .  3666عهنننند الععيننننع الشننننخ  و عينننندار السننننيطلوي ت  -666
. هندو  االجرلدنلب المعللني  ان   الجعلنيم المعوقير سمعيلت ا  ميالن  منل قهنل المديسن 

 والجدديل المجه  للمعوقير سمعيلت. الييلض: وعاي  المعليف.
الملننيي   الفننلدي       مرجهنن  الهجضنن5ط. ثسننس اللننا  الهكسنني  : 1975عهنند الععيننع الفولنن  ت -666

 ملي.

  . الييلض: هاا ،يي مهشوي : المدخل ءلى اإلعلق  السمعي . 2000  تعهد الركلي الدملط -668
 رلمع  المل  سعود.

  العنننندد مرلنننن  الجيهينننن . سننننيرولوري  اللعنننن) ودويك الجيهنننوي : 1998عهننند الكجننننلح مامنننند العيسنننوي ت -660
     اللرهنن  الوطهينن  الفطيينن  للجيهينن  وال فلانن  والعلننوم    27   السننه  ت124ت 

133-141. 
  . داي المسيي  للهشي جعليم ااطكلل واللكوف ااولي  : 2005عهد اللطيف هر اسير ايج ت -666

 والجوعيع والطهلع   عملر  اايدر.
العدواهينننن  وعالقججننننل هموضننننع الضننننهط وجفننننديي              : 1994عهنننند ا  ءهننننياديم و مامنننند عهنننند الامينننند ت -665

سنننعود اإلسنننالمي  هللمملرننن   الننن اب لننندى عيهننن  منننر طنننال) رلمعننن  اإلمنننلم مامننند هنننر
. مرل  علم الهكس  العدد ال ال ور  الجيئ  المليي  العلم  للرجل)  العيهي   السعودي 

 الفلدي .
هيهننننننلم                     (: 2009عهنننننند ا  الهننننننلاع وعهنننننند ا  الفننننننلطع  ولننننننللح الضننننننهيهلر والرننننننودي  السننننننليم .ت -665

   مديه  المل  عهد الععيع للعلوم والجفهي   الرشف عر المودوهير ويعليججم .الييلض
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 . عملر: داي الكيقلر.علم الهكس الجيهوي : 1998عهد المريد هشواج  ت -666

الفننلدي :   .سننيرولوري   وي االاجيلرننلب الخللنن  وجننيهيججم(: 1996عهنند المطلنن) ثمننير الفييطنن  ت -666
 داي الكري العيه .

 مرجه  مدهول   الفلدي   ملي.  2الط) الهكس . ط موسوع   : 1995عهد المهعم الاهك  ت -666
العلينن  اسننجخدام هعننض مجننلياب هيهننلم  الرننويب لجهمينن     :2013عهنندالععيع رننلهي عوينني السننلم  ت -666

الجكريي على الجاليل الدياس  والجكريي اإلهداع  ا  منلد  الانديا لجالمين   اللنف 
  الجيهين   رلمعن  ثم  الفنيى    رلينرسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةالسلدس االهجدائ . 

 المملر  العيهي  السعودي .

المودوهننور ثاننل  اليعلينن    : 2000عهنند المرينند مهلننوي وسننيد الجننويريي ومامنند عهنند الماسننر .ت -666
   الييلض .  والجدديل هير الواقعير الميرع العيه  العللم 

  1. داي   هنير الرهيين  واإليادين السنلو  اإلهسنله : 2001عهدالمريد مهلوي و عرييل الشنيهيه  ت -668
 الفلدي   ملي.

 . عملر: داي الكري.الجيهي  ا  ييلض ااطكلل : 1990عدهلر عليف مللح ت -660
                             : "جفنننديي الننن اب والفننندي  علنننى الجكريننني واالهجرنننلي لننندى ااطكنننلل                                                       6662عيانننلب لنننالح شنننعهلر ت -666

يسنننننلل  اللنننننم وضنننننعلف السنننننمع منننننر جالميننننن  الميالننننن  االهجدائيننننن " تدياسننننن  مفليهننننن    
 معجد الدياسلب العليل للطكول   رلمع  عير شمس. ،ملرسجيي  ،يي مهشوي 

    هيهلم  ءيشلدي لموارج  العدواهي  لدى الميادفير الرلهاير معجد 1989ععك اسير عر  ت -665
   رلمع  عير شمس.يسلل  درجوياك ،يي مهشوي لب العليل للطكول . الدياس

   جيويضجل. داي الكري  عملر.سيرولوري  العدوار : 2001عللم العفلد ت -665

 . عملر: داي اليلعويي العلمي .اإلعلق  السمعي  : 2003عللم امدي اللكدي ت -666
     وث ي اإليشلدلو  الميادفير العدواهييرالجريياب الهكسي  الميجهط  هس : 1986عللم اييد ت -666

رليننن  الجيهيننن  هسنننودلج  رلمعننن   ، ،يننني مهشنننوي  يسنننلل  درجنننوياكالهكسننن  اننن  جعديلننن . 
 ثسيوط الفلدي     ملي.

العلينن  هيهننلم  ءيشننلدي قننلئم علننى العننالج هلللعنن) انن  جاسننير    :2011عننال عهنندالرييم الاويننلر ت -666
م ال اب والميوه  الهكسني  لندى ااطكنلل  المسنل  مسجوى المجلياب االرجملعي  و مكجو 

  رلين  الدياسنلب العلينل  الرلمعن  اايدهين   يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي ءليجم رسديلت. 
 اايدر.

 : العنندوار لنندى جالمينن  الالفنن  ال لهينن  مننر الجعلننيم ااسلسنن  وعالقجنن  هدسننللي)  1994عننال  عهننود ت -666
  معجننند الدياسنننلب  يسنننلل  ملرسنننجيي ،يننني مهشنننوي ل. الجهشنننئ  االرجملعيننن  رمنننل ينننديروهج
 العليل للطكول  رلمع  عير شمس.

ثرلديمينن  الجيهينن   . الييننلض:الســمعية منندخل ءلننى اإلعلقنن  : 2003علن  عهنند الههنن  مامنند اهكنن  ت -666
 الخلل .
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  العالقنن  هننير مكجننوم النن اب والسننلو  العنندواه  لنندي الطننال) اللننم . 2011علننى اننيح ثامنند اننيح ت -668
رليننن  الجيهيننن  هرلمعننن  ثم ديمننننلر   - همعجننند اامنننل هنننللخيطوم  مرلننن  العلنننوم الجيهويننن 

 .165-98   11السودار  ت –اإلسالمي  

 .سيرولوري  اللفع). مرجه  الكالح  دول  الرويب(: 2003.عل  اللح الجهداوي ت127 -660
لعندواه : "دياسن  مفليهن  هنير   . العالق  هير مكجوم ال اب والسلو  ا2003عواض مامد الالي   ت -666

  رليننن    يسنننلل  ملرسنننجيي ،يننني مهشنننوي معجننند اامنننل هللميالننن  المجوسنننط  هلليينننلض"  
 الدياسلب العليل قسم العلوم االرجملعي   ثرلديمي  هليف للعلوم اامهي .

كية فعالية الّلعب والسيكودراما في خفض الصعوبات االنفعالية والسـلو  : 2005،يي) ثهوعميي  ت -665
  واالجتماعيـــة لـــدى أطفــــال المنسســـات الـــذين تعرضــــوا لصـــدمة التفكـــك األســــري

   رلمع  عملر العيهي .يسلل  درجوياك ،يي مهشوي   سهواب. 6-5هعميت

س المطللعن  يي الهلقد واإلهداع  ءسجياجيري  الجعلم الجعنلوه  ان  جندي يالجكر : 2006ج  تياياس السل -665
 ا  عملر  اايدر.ي) الاد.   عللم الرج يوالهلو  ااده

. مفدمننن  اننن  الجيهيننن  الخللننن .تط سنننيرولوري  ااطكنننلل ،يننني العنننلديير : 2001انننليو  اليوسنننلر ت -666
  .عملر: داي الكري.2

 : داي المعليف.الفلدي سيرولوري  اللع) والجعلم.  : 1998اليو  السيد ع ملر ت -666
  وعالقجننن  هدسنننللي) المعلملننن  الوالديننن . قطننني: السنننلو  العننندواه  . 2004الطمننن  مهنننلي  الاميننندي ت -666

 يهليي. 35  رلمع  قطي العدد مرل  ميرع الهاوا الجيهوي 

 : الفنندي  علننى الجكرينني االهجرننليي وهعننض سننملب الشخلنني  المهجرنني   1991.الطمنن  ثامنند رعكنني ت -666
رلمعننن  المهلنننوي     يسنننلل  ملرسنننجيي ،يننني مهشنننوي  . النننهرم والعنننلديير –لننندى اللنننم 

 هلوي   مليالم
 : العلين  ااهشنط  الكهين  ان  جخكنيض اند  السنلو  العندواه  2001اللهجيهل وديع سالم  اللليغ ت -666

  رلين  يسنلل  ملرسنجيي ،يني مهشنوي لدى ااطكلل اللم ا  ميال  الطكول  المجدخي . 
 الجيهي   الكهي   رلمع  الور.

.. العننننير: داي الرجننننل) مكنننلديم وجطهيفننننلبجعلننننيم الجكرينننني  : 1999.اجاننن  عهنننند الننننيامر رنننيوار ت -668
 الرلمع .

مهشننوي      داي الكرنني  عمننلر  اايدر. 2ر. ط)يــم التفكيتعلــ : 2005اجانن  عهننداليامر رننيوار ت -660
 الرلمع  اايدهي   عملر.

. رلمعنن   ااسننس المعياينن  للجرننوير العفلنن  وجرجيننع المعلومننلب : 1995اجانن  ملننطكى العيننلب ت -666
 الطي) للهشي والجوعيع. المهلوي   داي

    مرلن  الجيهين .  اللعن) عهند ااطكنلل ومعهنلك العلمن  الجيهنوي : 1992.اجاي  مامد عهد الجلدي ت -665
    الدوا   قطي.139-137   ت102   ت21ت
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رســالة مظــا ر العــدوان لــدى األطفــال الفلســطينيين فــي منطقــة غــزة.  : 1985.اضننل ثهننودير ت -665
  رلمع  عنير شنمس  الفنلدي      معجد الدياسلب العليل للطكول ملرسجيي  ،يي مهشوي 

 ملي.
   اخجهلياب جوياهس للجكريي اإلهداع   رياس (: 1973ا اد ثهو اط) وعهد ا  سليملر .ت -666

 .الفلدي    مرجه  ااهرلو المليي . لجعليملبا

هس للجكريننني االهجرنننليي علننن  جفهنننير اخجهنننلياب جنننويا(: 1973.اننن اد ثهنننو اطننن) وعهننند ا  سنننليملر .ت -666
 )   الفلدي   مرجه  ااهرلو المليي .  الهيئ   المليي    اخجهلياب ااشرلل اللوي  ت

 ال لل    داي الكري العيه . علم الهكس االرجملع . الطهع  : 1980ا اد السيد ت -666

الجكرينني االهجرننليي   : العلينن  اسننجخدام هيهننلم  انن  اللعنن) علننى جهمينن 2007انن اد عهنندك العننلميي ت -666
  رلينن  الجيهينن    يسننلل  ملرسننجيي ،ينني مهشننوي لنندى ثطكننلل اليوضنن  همديهنن  جعننع.   

 رلمع  لهعل .

 . عللم الرج)  الفلدي   ملي.اسجياجيريلب جعليم اللر  هييلض ااطكلل : 2004رييملر هديي ت -666
  . مرج) وجطهيفلب جيهوي الطكل واللع) مداخل هظيي   : 1989رملل الرياح والئع  مامد ت -668

 الجيهي  العيه  لدول الخلي   الييلض  المملر  العيهي  السعودي .
    رلمع  الرويب  العدد سيرولوري  العدوار. مرل  العلوم االرجملعي  : 1985رملل ميس  ت -660

 ال له   المرلد ال للا عشي.

العلم  والجاليل اإلاللئ  ان  طي  الهاا  :2000مامد عهد الاكيظ وملطك  اسير هلد .ت -666
 ميرع الرجل) للهشي .المرلالب الجيهوي  والهكسي  والييلضي   

. داي اللننكل  للهشنني والجوعيننع   اإلعلقنن  السننمعي   السننلمعور هنندعيهجم : 2000ملرنند  السننيد عهينند ت -665
 عملر.

 ل.ير  دمش   سوي يدداي عال  ال اإلهدا  ا  ميال  الكلئد  واإلمجل     : 2004ر تيملل  اس -665
 : جنندييس الييلضننيلب للجالمينن  المعننوقير 3665مرنندي ععيننع ءهننياديم ورمعنن  امننع  ثهننو عطينن  ت -686

 سمعيل. الفلدي   عللم الرج).  

   : المدخل ءلى اإلعلق  السمعي . 2010مامد عهد يه  الخوالد  تمامد ثامد الخللوه  و  -686
 داي ااهدلس للهشي والجوعيع. الئل 

الجكريي اإلهداع  :دياسن  مفليهن  هنير الطلهن  السنعوديير والهيرينييير  : 1989.مامد ثميي خلر .ت -686
    مرل  العلوم االرجملعي  .

دالالت صــدق وابــات الصــورة الشــكلية )ب( مــن مقيــاس تــورانس   : 1991مامنند ثمينني خننلر .ت -686
مرلن    بية السـعوديةللتفكير االبتكاري ببعض من المنطقة الغربية من المملكة العر 

 .168-145       1  الهاا ا  الجيهي  وعلم الهكس
   . الفهول/ الياض الوالدي وعالقج  هللجكريي االهجرليي لدى 3666مامد الللا  عهد الال. ت -686
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   رلمع  عير شمس  الفلدي    ملييسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي ااطكلل اللم. 
لننندى عيهننن  منننر العلنننلهيير  ليهننن  لمسنننجوي العدواهيننن  واجرلدجنننلدياسننن  مف : 1985مامننند الطيننن) ت -688

وااسننويل  مننر الرهسننير. الرجننل) السننهوي انن  علننم الننهكس  مرجهنن  ااهرلننو الملننيي    
 الفلدي .

 ي   عملر.ي   داي المس2تط ي اإلهداع .ي  قدياب الجكريجهم : 2004ط  تيمامد الط -680
 .  الفلدي : داي الاديا.ي اللالح : مخجل2000مامد هر ثه  هري الياعي ت -686

 عيه . هييوب: داي العلم للماليير  -قلموس الجيهي  ءهرليعي : 1985مامد عل  الخول  ت -685

 . عمننلر: داي  3. تطييننلض ااطكننلل : 1999مامنند عهنند الننيايم عنندس وعنندهلر عننليف ملننلح ت -685
 الكري للطهلع .

  . عملر: داي الكري.2. تطيلض ااطكللمدخل ءلى ي  : 2005مامد عهد اليايم عدس ت -606

. المرجن)  عالرين  لخكنض مسنجوى السنلو  العندواه  لندى المنيادفيربـرامج  : 2008مامد عملي  ت -606
 الرلمع  الاديا  اإلسرهديي .

   : اللع) الشعه  عهد ااطكلل ودالالج  الجيهوي  ا  ءهمل  2003مامد مامود الخوالد  ت -606
 اي المسيي .. عملر: د.شخليلججم

   ججلم . قيا اب ا  مشرالب الطكول   الرجل) الرلمع  : 1981مامد مهلوي ت -606
 . اعللينن  النن اب وعالقججننل هللسننلو  العنندواه  لنندى الجالمينن   وي  2009مامننود ثامنند اننجح الهننل) ت -606

   رلي  الجيهي   رلمع  العقلعي . يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي اإلعلق  السمعي . 
 .27. مرل  علم الهكس  عدد دراسة تحليلية عن العدوان : 1993مامود امود  ت -608

-11جهمي  الجكريي اإلهنداع  لندى ااطكنلل الميالن  العميين      ت . 2002مامود مداب. ت -600
   المرلد ال له   العدد السلهع  رلمع  قطي.   سه . مرل  الطكول  والجهمي 17

  . السلو  العدواه  ومظلديك لدى الكجيلب الرلمعيلب   دياس    1983ماي  الدير اسير  ت -606
  المرلند ال للنا   جاييني ثامند عهند الخنلل     شلمل  ا  هاوا السلو  والشخلي  

 داي المعليف   الفلدي .
 : اعللين  هيهننلم  للعن) المورنن  ان  عننالج قلنوي هعننض  2004منيو  مامند مامنند علنى سننليملر ت -605

رليننننن  الجيهيننننن   رلمعننننن    ،يسنننننلل  ملرسنننننجييطكنننننلل اليوضننننن . رواهننننن) اإلديا  لننننندى ث
 العقلعي .

  اإلعلقلب الهسيط  الاسي  والهدهي   : 1991ملطكى اسر ثامد و عهل  ءسملعيل ثامد ت -605
 . الفلدي : مطلهع ااديام.والجعلمل معجل

رنلمل . مرلن   جيهي  الفدياب االهجرليي  لندى الطكنل علن  هانو جهنلول ج : 1991.ملطكى عشوي ت -666
   اللرهن  الوطهين  الفطيين  للجيهين  وال فلان   والعلنوم   20   السنه  ت98ت الجيهي   العندد

    141-155. 

ارننم ااسننيي  وعالقجنن  هلالعجملدينن  والعدواهينن  لنندى ااطكننلل  مرلنن     . 1990ممدوانن  سننالم  . ت -666
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 العلم  للرجل)  الفلدي    الجيئ  المليي  علم الهكس  العدد الياهع  السه  الياهع 
. داي المسنيي  للهشني   : الجيهي  الهيئي  ا  الطكولن  المهرني  وجطهيفلججنل2004مهى مامد عل  رلد ت -666

 والجوعيع والطهلع   عملر  اايدر.

   : اعللي  العالج هلللع) ا  الاد مر هعض مشرالب 2014مهى رملل ثمير عهد العلط  ت -666
يسنلل  درجنوياك ،يني ااطكنلل  وي اإلعلقن  العفلين  الهسنيط    االهضهلط السلور  لندى

 رلي  الجيهي   رلمع  هه  سويف.  مهشوي   
  طننويي مجننلياب الجكرينني  اإلهننداع  جطهيفننلب علننى هيهننلم  الرننويبت : 2008م ينند ثسننعد دهننلوي ت -666

 عللم الرج) الاديا: ايهد  اايدر.

 عملر: داي وائل للهشي والجوعيع. ا .. : مفدم  ا  اإلهد2002هلدي  السيوي ت -668
 .. عملر: داي الكري.جعليم الجكريي للميال  ااسلسي  : 2001هليك   قطلم  ت -660
 . جهمينن  السننلو  اإلهننداع  لنندى ثطكننلل المنندايس انن  ميالنن  3666ههوينن  عهنند الععيننع شننلدير. ت -666

درجنننوياك ،يننني   يسنننلل الطكولننن  المجننندخي  منننر خنننالل اللعننن) هلسنننجخدام الرمهينننوجي.   
 رلمع  الفلدي   ملي. مهشوي  

   للدراسـات النفسـية اإلاهنلط والعندوار. المرلن  الملنيي  : 1993ههيل الاظ وهلدي اجا  قلسنم ت -665
 العدد السلدس  مرجه  ااهرلو المليي   الفلدي .

ي وائننل للهشنني . عمننلر: داسننيرولوري  اللعن) وث يدننل انن  جعلننم ااطكنلل : 2004ههينل عهنند الجننلدي ت -665
 والجوعيع.

 : هيهننلم  ءيشننلدي مفجننيح لخكننض السننلو  العنندواه  1993اننلاظ و هننلدي قلسننم ت.ههيننل عهنندالكجلح  -656
مرل  اإليشلد الهكس   رلي  الجيهي   ميرع  . لدى  ااطكلل ا  ضو  هعض المجريياب

 . الفلدي   ملي.177-143اإليشلد الهكس   العدد ااول  
.  مجنلياب ان  اللرن  والجكريني : 2003دي و عهد الععيع ثهو اشي   وخللد هسنهدي تههيل عهد الجل -656

 . عملر: داي المسيي .

مفيننلس عننير شننمس اشننرلل السننلو  العنندواه    : 2001قلسننمتاجانن  ههيننل عهنندالكجلح اننلاظ وهننلدي  -656
 ه  ااهرلو المليي   الفلدي .مرج .لدى ااطكلل

ميالن  الاضنله   سنيرولوري  اللعن) ان  ميالن  الطكولن  المهرني  ت : 2004هرم الدير عل  ميدار ت -656
 وييلض ااطكلل . مرجه  الكالح للهشي والجوعيع  الرويب  دول  الرويب.

   لف السمعاالاجيلرلب الجدييهي  لمعلم  اللم وضع : 2009هرم  ميدور سيف اليره  ت -656
   رلمعن  يسلل  ملرسنجيي ،يني مهشنوي الجلهعير لوعاي  الجيهي  والجعليم هسلطه  عملر. 

 الدول العيهي .
 : العلينننن  هيهننننلم  جنننندييه  مسننننجهد ءلننننى اللعنننن) انننن  جهمينننن  الجكرينننني 2005هجننننلد لننننللح الجنننن يل  ت -658

يهن  ثيدهين . االهجرليي لدى ااطكلل المعلقير سمعيلت ا  ميال  مل قهل المديسن  ان  ع
   رلي  الدياسلب العليل  الرلمع  اايدهي .يسلل  ملرسجيي ،يي مهشوي 
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  مرجهنن  ااهرلننو الملننيي   الفننلدي   2  ط الطكننل  جهشننئج  والرلجنن  : 1988دنندى مامنند قهننلوي ت -650
 ملي.

 . الفلدي : مرجه  ااهرلو المليي .الطكل وييلض ااطكلل : 1993ددى مامد قهلوي ت -656
اعللينن  هيهننلم  لخكننض السننلو  العنندواه  هلسننجخدام  : 6666واننل  عهنند الرننواد وعننع  عهنند الكجننلح ت -655

. مرلننن  علنننم النننهكس. الجيئننن  العلمننن  للرجنننل)  اللعننن) لننندى ااطكنننلل المعنننلقير سنننمعيلت 
 .112- 22       56العدد.ت

العلم    ااسهل) وطي  العالج  داي الب ااطكلل السلوري مشر . 2001مخجلي. تلكوب واي   -655
 وال فلا .

 : العلينن  هيهننلم  مفجننيح لجخكيننف السننلو  العنندواه  لنندى 2002يلسننير مسننلم ماننلي) ثهننو اطنن) ت -656
  رلي   ،يي مهشوي  يسلل  ملرسجييطال) اللف الجلسع ااسلس  همالاظلب ،ع . 

 الجيهي   الرلمع  اإلسالمي    ،ع .
المننننندخل ءلنننننى الجيهيننننن   : 20016يوسنننننف الفيينننننوج  وعهننننندالععيع الشنننننخ  و رمينننننل اللنننننملدي ت -656

  . ده : داي الفلم.2تط .الخلل 
 . عملر: المطلهع اادلي .جكريي ااطكلل: جطويك وطي  جعليم  : 1990يوسف قطلم  ت -656

  خكنننض الفلننن  وخكنننض العليننن  العنننالج هلللفعننن) والجنننديي) الجوريننندي اننن : 2003يوسنننف مفننندداي ت -656
المديرن  لندى ااطكنلل المسنل  ءلنيجم رلمعن   الجعيض ل سل   وجاسير الركل   ال اجي 

مديرنننن  لننننندى الجعنننننيض ل سننننل   وجاسننننير الركنننننل   ال اجينننن  العمننننلر العيهينننن   اايدر.
عمننلر العيهيننن   عمنننلر  يسننلل  ملرسنننجيي ،ينني مهشنننوي لمعننن  ر ااطكننلل المسنننل  ءلننيجم

 اايدر.
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 (0ملحق رقم )

 لألطفال ضعاف السمع مقياس السلوك العدواني

 م2110إعداد فالنتينا الصايغ  في صورته المبدئية
 

 الدرجة العبارة رقم

 ال أحيانا   دائما  

    يشد شعر زمالءه. 0

    يلطم وجهه ويضرب رأسه في الحائط. 2

    يقذف باألشياء في وجه زمالءه. 3

    صائح وإرشادات المدرس.ال يبالي بن 7

    يغيظ زمالءه باإلشارات والحركات القبيحة. ,

    يتعامل بعنف مع األثاث المدرسي.  6

    تتسم ردوده وتصرفاته باالندفاعية. 4

    يشخبط باألقالم واأللوان على المقاعد والمناضد. 8

    يثور ويغضب ألتفه األسباب. 9

    افذه بقوة.يغلق أبواب الفصل ونو 01

    يفتح ُشنط زمالءه ويعبث بمحتوياتها. 00

    يقطف الزهور والنباتات ويلقيها على األرض. 02

    يتعمد إلقاء القاذورات في فناء المدرسة. 03

    يعتدي على زمالءه بيديه ورجليه. 07

    يميل إلتالف حاجات زمالءه. ,0

    رسية.يتمرد على القوانين والنُظم المد 06

    يتصرف بشكل همجي وفوضوي. 04

    يستولي على أشياء زمالءه وممتلكاتهم بالقوة. 08

    يشخبط على حوائط وجدران المدرسة. 09

    يشيع الفوضى والضجيج داخل الفصل. 21

    يتوعد زمالءه بالتهديد واألذى. 20

    يزيل كل ما في وجهه في لحظات الغضب. 22
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 لعبارةا رقم

 

 

 

 الدرجة
 ال أحيانا   دائما  

    يشخبط على حوائط وجدران المدرسة. 09

    يشيع الفوضى والضجيج داخل الفصل. 21

    يتوعد زمالءه بالتهديد واألذى. 20

    يزيل كل ما في وجهه في لحظات الغضب. 22

    يسخر من المدرس ويتهكم علية. 23

    ته.عنيف في أفعاله وسلوكيا 27

    يتهم زمالءه كذبا  حتى يُعاقبوا. ,2

    يحرض زمالءه على الخروج عن النظام المدرسي. 26

    يكسر أقالم ومساطر زمالءه. 24

    يشخبط على يديه وجسمه باألقالم واأللوان. 28

    يحك جلده ويمزقه بأظافره. 29

    يجذب زمالءه بعنف أثناء اللعب. 31

    ور واللوحات من على الجدران.يمزق الص 30

    يقضم أظافره. 32

    يُكثر من الحركة والغضب داخل الفصل. 33

    يتلذذ بإيذاء اآلخرين وعقابهم. 37

    يبدو متوترا  وهائجا . ,3
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 (2) رقم ملحق

 السمع ضعاف لألطفال العدواني السلوك مقياس

 النهائية صورته في
 

 الدرجة العبارة رقم

 ال أحيانا   دائما  

    يشد شعر زمالءه. 0

    يلطم وجهه ويضرب رأسه في الحائط. 2

    يقذف باألشياء في وجه زمالءه. 3

    المدرس. ال يبالي بنصائح وإرشادات 7

    يغيظ زمالءه باإلشارات والحركات القبيحة. ,

    يتعامل بعنف مع األثاث المدرسي.  6
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    يشيع الفوضى والضجيج داخل الفصل. 09

    يتوعد زمالءه بالتهديد واألذى. 21

    يزيل كل ما في وجهه في لحظات الغضب. 20

    يشخبط على حوائط وجدران المدرسة. 22
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 العبارة رقم

 

 

 

 رجةالد
 ال أحيانا   دائما  

    يشيع الفوضى والضجيج داخل الفصل. 09

    يتوعد زمالءه بالتهديد واألذى. 21

    يزيل كل ما في وجهه في لحظات الغضب. 20

    يسخر من المدرس ويتهكم علية. 22

    عنيف في أفعاله وسلوكياته. 23

    يتهم زمالءه كذبا  حتى يُعاقبوا. 27

    رض زمالءه على الخروج عن النظام المدرسي.يح ,2

    يكسر أقالم ومساطر زمالءه. 26

    يشخبط على يديه وجسمه باألقالم واأللوان. 24

    يحك جلده ويمزقه بأظافره. 28

    يجذب زمالءه بعنف أثناء اللعب. 29

    يمزق الصور واللوحات من على الجدران. 31

    الغضب داخل الفصل.يُكثر من الحركة و 30

    يتلذذ بإيذاء اآلخرين وعقابهم. 32

    يبدو متوترا  وهائجا . 33

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

666 

 

 

 

 

ً(3)ًملحق

ً

ً

 .السمعًضعافًمنًعينةًلديًباللعبًالعالجًنظريةًعليًالقائمًالبرنامجً

 الباحاة إعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

665 

 : البرنامج

 الجلسات
 الجلسة األولي

 الجعليف والجاضيي . جافي  -موضوع الجلسة :
 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  : الهدف من الجلسة :

 الججيئ  والجعليف هير الهلا   وثاياد المرموع  .-6
 ر ) اهجهلك ااطكلل .-3
 جاكيع ااطكلل عل  اضوي رلسلب الهيهلم  .-2

 -فنيات الجلسة :
 جفديم ال اب .-
 الجدعيم .-
 الوار) المهعل  .-

 دقيف    . 56ت   لجلسة :زمن ا
 هشلط مجليى  -نشاط مهارى مرفق بالجلسة :

 -الجراءات :
 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-
 جهدث الرلس  هعهلياب الجياي) مر قهل الهلا   لألطكلل .-6
  ل ال جفوم الهلا   هجعييف هكسجل لألطكلل   م جطل) مر رل طكل جعييف هكس  ه ري اسم   -3

 ج  .مديس
رعل ااطكلل يجعياوا عل  هعضجم الهعض تيرعل الطكل تس  يسدل الطكل ت  عر اسم  والل  -2

 ومديسج   م العرس   .
 جفدم الهلا   الالوى والجدايل لألطكلل لجاكيعدم عل  المشلير  ا  الهيهلم  .-2
 العمل ا  الهيهلم  .جفدم الهلا   الجععيعاب والجدعيملب اإليرلهي  لألطكلل لجهعيل ثي مخلوف مر -5
 جشري الهلا   ااطكلل ا  هجلي  الرلس   وجخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم  .-1

 جطل) الهلا   مر ااطكلل جرياي جفديم ثهكسجم للهلاا واقياهجم . -التقويم :
 م .جطل) الهلا   مر ااطكلل ثر يفوم رل طكل هجفديم هكس  ااياد ثسيججم واقليهج -الواجب المنزلي :
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 الجلسة الاانية
 . جمجيدي   -: موضوع الجلسة

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  : -: أ داف الجلسة

 .  جكعيل الجعليف هير ااطكلل والهلا -6

 الجكلعل هير الهلا   وااطكلل لها يوح االك  والا) هيهجم .-3
 -فنيات الجلسة :

 جفديم ال اب .-

 الهم ر  .-

 الجدعيم .-

 الجر ي  اليرعي  .-

 الوار) المهعل  . -
 دقيف    . 56ت  زمن الجلسة :

 -نشاط  يدوي :

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم  الهشلط

 اللع) هكفلعلب

 الللهور 

جدعيم المشلير  
 اإليرلهي  هير ااطكلل

 لعه  للهور

 الكفلعلب

ضع كمية من الصابون -6
 داخل لعبة الفقاعات .

 .لنفخ فيهايقوم األطفال با-5

تخرج الفقاعات من -0
 .اللعبة

 -الجراءات :

 ههدث الرلس  هعهلياب الجياي) مر الهلا   لألطكلل .-6

 جطل) الهلا   مر ااطكلل جفديم ثهكسجم للهلا   ولأللدقل  .-3

 جفدم الهلا   هكسجل لألطكلل مي  ثخيي -2

  جيرع الهلا   على جعييف المشليرير هعضجم الهعض . -2
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 فدم الدعم الالعم لألطكلل وجفوم هجشريعجم عل  المشلير  ا  الرلس  .ج -5

 جاا ااطكلل عل  الاديا مع الهلا   ومع ثقياهجم . -1

 .م الهلا   هميعلد الرلس  الفلدم يجم ءهجل  الرلس  هجفديم الشري لألطكلل عل  مشلير  الهلا   وجخهيد-7

 مل  ااطكلل ا خيير .جسدل الهلا   رل طكل عر ثسم  وثس -: التقويم

 جطل) الهلا   مر ااطكلل جفديم ال اب ثملم المعلمير ا  المديس  . -: الواجب المنزلي

 الجلسة الاالاة

 الججيئ  للهيهلم  . -موضوع الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  : -أ داف الجلسة :

 . الجعيف عل  مكجوم السلو  العدواه  وعالر  -6

 عر طيي  سيرولوري  اللع) . االهجرلييالجعيف عل  الجكريي  -3

 الفدي  عل  ميوه  الجكريي . -2

 عجدا  المور  للرسم .اإل-2

 الجعيف عل  ثرعا  الرسم العلم  . -5

 جفليل اد  الجوجي هير ثاياد المرموع  والهلا   . -1

 ل) .جدريد الالاع عهد ااطكلل للمشلير  ا  ااهشط  واالع -7
 -فنيات الجلسة :

 الجدعيم االيرله  .-

 الجر ي  اليرعي  .-

 الوار) المهعل  .-

 الجععيع .-

 المهلقش  . -
 دقيف    . 56ت زمن الجلسة :

 -نشاط :
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 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

معيا  ثرعا  رسملإلهسلر -6 ثلعل) الهلعل
. 

االعجدا  المور  عل   -3
 الرسم .

لوالب لرسم 
 إلهسلرا

 ا  وجيري) .

جعيض الهلا   عل  ااطكلل لوي -6
 لرسم اإلهسلر .

 جضع لوا  لرل طكل هجل ثرعا  هلقل  -3

ير) عل  ااطكلل وضع رل عضو ا  -2
 مرله  المهلس) .

 -الجراءات :

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-

 جيا) الهلا   هلاطكلل ا  هداي  الرلس  الرديد  . -6

دث الرلس  ها ي ثطكلل المرموع  الجرييهي  وي رد رل ايد اسم   وجيديد ثسم رل ايد عل  لسلر جه -3
 ا خي .

 الجدرد مر ج ريدم اسم الهلا   وج ريك لجم . -2

 جفوم الهلا   هشيح ثدداف الهيهلم  وثدميج  هطييف  هسيط  وهجافي  الدااعي  لدي ااطكلل لجاكيعدم  -2

 لل عر االعل) وااهشط  لديجم .جسدل الهلا   ااطك-5

 جعد الهلا   جلهي  رل ي،هلججم وجخهيدم هدر دهل  ثلعل) وثعملل رديد  سوف هكعلجل .-1

 لألطكلل . االهجرلييجعيف الهلا   السلو  العدواه  والجكريي -7

 عجدا  المور  للرسم .معيا  اإل-2

 الرسم .جوع  الهلا   لوالب اعضل  رسم اإلهسلر لمعيا  ثعضل  -6

 وعل  رل طكل جيري) رل عضو ا  مرله  عل  اللوا  . -66

 جوضح الهلا   وظيك  رل عضو لألطكلل .-66

 جطل) الهلا   مر رل طكل ثر يفوم هجم يل وظيك  رل عضو .-63

 جاا ااطكلل عل  المالاظ  عل  سالم  الرسم .-62

 جخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم  .و جفدم الهلا   الالوى لألطكلل وجشريدم ا  هجلي  الرلس  -62

 جسدلجم عر االعل) وااهشط  الج  يمرر ثر يفوموا هجل مر خالل الهيهلم  . -التقويم :
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جطل) مر رل طكل الجكريي ا  ثاضل الطي  لجم يل هلق  ثعضل  الرسم المخجلك     -الواجب المنزلي :
خهلي الهلا   هجل المي  الفلدم  .  وا 

 الجلسة الرابعة

 العدوار اول ال اب .-: ن الجلسةعنوا

 -مر المجوقع ا  هجلي  رل رلس  ثر يجاف  ا ج  : -: أ داف الجلسة

 العدوار اول ال اب . -6

 الفدي  عل  ميوه  العمليلب ال دهي  . -3

 جهمي  مكجوم  اب ءيرله  .-2

 عيلد  المشلير  والجعلور هير ااطكلل . -2

 عجدا  المور  للرسم .اإل-5

 -لجلسة :فنيات ا

 لع) الدوي .-

 الوارهلب المهعلي  . -

 الاواي .-

 المهلقش  .-

 الهم ر  .-

 الجر ي  الميرعي  .-
 دقيف    . 56ت  زمن الجلسة :

 نشاط قصص )لعب تخيلي ( .

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

 هشلط قلل 

 قل  اياوي والموس .

 .ميوه  الجكريي -6

االعجدا   -6
 . المور  للرسم

 قل  -

 ويوايلب

 مهديل ثهيض

 جفوم الهلا   ههشلط-

 قلل  جخيل  

 ت ثلعل) جخيلي    .
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 هللطو ثهيض

 شل 

 

جفوم الهلا   هسيد -
 قل  لألطكلل 

  تقل  اياوي والموس
. 

 

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

مهعل  السله  وي ه  عل  مر قلم ه  هعد اضوي ااطكلل جيا) الهلا   هجم وجيارع معجم الوار) ال -6
 مر ااطكلل .

 جكجح الرلس  هللعهلياب المشوق  والماكع  للمشلير  ا  الرلس  .-3

 رلوس ااطكلل عل  شرل هلف دائي  وجرلس الهلا   ا  موارجججم .-2

 جسيد الهلا   الفل  لألطكلل .-2

 لهلا   مع ااطكلل ماجوي الفل  .جهلق  ا-5
 (( )) فرفور والموس

 رلر يل مرلر وال يال الرالم ءال ه ري الهه  علي  اللال  السالم ....................-

 رلر ا  ولد ثسم  اياوي .......... دائمل يلع) هلاشيل  واادواب الالد  وال يمجهع عر اسجخدامجل  

الموس يدك وا  ثاد اايلم خيرب اام لشيا  هعض ااشيل  اداضي اياوي الموس ولع) ه   اريح 
ريال رهييا اسدل الدم مر يدك ورلس يهر  ويليخ اجى  رل ب اام وثاضيب ل  الدرجوي ال ي ثعطلك 
افه  هه  وخيط ل  الريح ويهطب المميض  يدك هللشل  وقلل الدرجوي اجى جايم اللع) هللموس وجالاظ 

 عل  رسم  .
 )) وتوتة توتة خلصت الحدوتة (( 

  جهلق  الهلا   مع ااطكلل وج رد لجم عل  ثدمي  عدم اللع) هلاشيل  هججل  مر سيد الفلهعد اإل-1
 الالد  وعدم ءي ا  الرسم ال ي ودههل ا  ءيلك .

جشري الهلا   ااطكلل ا  هجلي  الرلس  وجهاا عر رله) ءيرله  ا  رل طكل الاظج  ث هل  عمل  -7
 ويمرر ثر جفديك اي  .

 م  .جخهي ااطكلل هميعلد الرلس  الفلد-2
 -التقويم :
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 سجكلدججم مر د ك الفل  .ءجسدل الهلا   ااطكلل عر مدى -6

 جسدل الهلا   ااطكلل عر ءمرلهي  سيد الفل  هشرل مخجلي مي  ثخيى .-3
 اشيل  الالد  الج  ج  ي الرسم .ثر يفوم رل طكل همعيا  ا -الواجب المنزلي :

 الجلسة الخامسة

 السمعي  .جهمي  المجلياب  -عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 الجفليل مر العدوار اول ال اب .- -6

 جهيع الرد   وااللل  هلالسجرلهلب السمعي  .- -6

 جهمي  الاواس السمعي  هللجعيف عل  شد  اللوب .- -6

 جهمي  المجلياب الايري  عر طيي  الجوالل السمع  .- -6

 الجخكيف مر اد  الورداهيلب السلله   ت العدوار   .- -8

 الجمييع الهليي - -0

 الفدي  عل  الجكريي الريد والمير لألطكلل عر طيي  اللع) .- -6
 -الفنيات المستخدمة :

 لع) الدوي .-

 الجدعيم .-

 الهم ر  .-

 الوار) المهعل  .-

 المالاظ  الدقيف  .-

 الجععيع .-
 ف    .دقي 56ت  زمن الجلسة :
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 )) اللعب اليهامي ((   -نشاط المهارات السمعية :

 اإلريا اب اادواب الجدف  اسم الهشلط 

ثر يدي  الطكل ورود  اإلديا  السمع  
 اللوب 

 مسرل وثدواب 

 ثخيى

جفوم الهلا   هعمل ثلواب -6
مخجلك  وجطل) مر الطكل ثر 
يميع االواب الج  يسمعجل 
 .م ل ثر يفوم هرل  هل) ثو

 جمعي  وي  .

 ثلواب الطيوي والايواهلب -3

 
 )) لعبة اعرفني من صوتي ((    -المهارات السمعية :

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

ثر يميع الطكل  جمييع اللوب
االواب المخجلك  الج  

 يسمعجل .

 هيطملهلب الي،  .

 وي  مفوي .

– يك -اول -مريوه 
 –يمل  –هفود معدهي  

 ل  ل –علط 

جفوم الهلا   هعمل -6
لعه  تاعياه  مر 

لوج    لجمييع شد  
اللوب واالهجهلك لدى 
ااطكلل عر طيي  

اللع) اإليجلم  
 الجخيل  

جاضي الهلا   -3
عدد مر الهيطملهلب 

 الكلي،  .

جرطيجل هوي  -2
مفوي اجى ال ييي 
 الطكل مل هداخلجل .

جضع ا  رل -2



 
 

660 

هيطملر ثشيل  مخجلك  
 ي   – اول –ت مريوه  

هفود  –علط  –يمل  –
 معدهي     .

هشيط ثر يرور -5
 مر رل هو  ا هلر .

يفوم الطكل هجع -1
الهيطملهلب اجى يرد 
لرل هو  شهي  ل  ا  

 اللوب .

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :--الجراءات :

 ع  للمشلير  ا  الهشلط جيا) الهلا   هلاطكلل  وجكجح الرلس  الجيايهي  هللعهلياب المشوق  والماك-6

 جيارع الوار) المهعل  السله  وج ه  عل  مر قلم ه  مر ااطكلل .-3

 جهدث الهلا   الهشلط هعيض رل جديي) عل  اد  .-2

 جفوم الهلا   هجلايح ااخطل  ءر وردب .-2

ييى ااطكلل مل هداخل جاضي الهلا   عدد مر الهيطملهلب الكلي،  وجرطيجل هوي  اجى ال -5
 .هيطملهلبال

 .ود معدهي   هف –علط  –يمل  –مريوه   – ي   –جفوم هوضع ثشيل  مخجلك  داخل الهيطملهلب ت اول -1

 يشجيط ثر يرور مر رل هو  ا هلر .-7

 يفوم رل طكل هجع الهيطملهلب اجى يرد لرل هيطملر شهي  ل  ا  اللوب .-2

لألخي  جاضي الهلا   الهديل ل  وجسجمي ثمل مر ال يسجطيع مر ااطكلل ثر يرد الهيطملر المشله  -6
 هلللع) .

 جشري الهلا   ااطكلل على مل قلموا ه  .-66

 جخهي ااطكلل هميعلد الرلس  الفلدم   .-66
 جفوم الهلا   همهلقش  ااطكلل اول مل هك وك . -التقويم :
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 ثر ي ري رل طكل ثرهي عدد مر الايواهلب مع  ري ثسمل دم .  -الواجب المنزلي :
 

 الجلسة السادسة

 هشلط اير  لعه  عل) العيهير ولعه  الريي  هللروالب  . -عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف   ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك ا خيير .-6

 الفدي  عل  ميوه  العمليلب ال دهي  .-3

 الهعاعلب العدواهي  داخل الطكل هشرل ثمر .ججيئ  الرو الهكس  المهلس) لجكييغ -2

 الفدي  عل  جهمي  المجلياب السمعي  .-2
 -الفنيات المستخدمة :

 لع) الدوي .-

 الهم ر  .-

 قل) الدوي .-

 الجدعيم .-

 الواجب المنزلي .
 دقيف    . 56ت  زمن الجلسة :

 -المهارات السمعية :

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

ثر يادد الطكل  و  اللوبجاديد ه
االواب الميجكع  

والمهخكض  والسييع  
والهطيئ  واليقيف  

 والرليظ  .

اطل) مر الطكل ثر يفوم  -6 مسرل
هايرلب اس) دير  اللوب 
م ال عهد سمل  لوب ميجكع 

يفوم هددا  ايرلب رسدي  ويلوح 
عهد اهخكلض اللوب ودر ا 

 لهلق  ااهوا  .
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ب يفوم الطكل هددا  ايرل -6
سييع  عهد سمل  موسيف  

سييع  وهطيئ  م ل اليرض ا  
المرلر هسيع  ثو ههط  اس) 

 الموسيف  .

اطل) مر الطكل ثر يفوم  -6
هلللياخ والرهل  هايا يعيد 

 اللوب جدييريل .

جفدم الهلا   مرموع  مر  -6
االواب ويطل) مر الطكل ثر 

ي ري االواب الج  سمعجل 
 هللجديي  .

 
 

 اإلريا اب اادواب جدفال اسم الهشلط

ثر يججهع الطكل ملدي  ججهع اللوب
 اللوب 

 مسرل  –ري  

 وثدواب ثخيي 

ءلداي لوب مل  -6
وثطل) مر الطكل ثر يسيي 
هاو د ا الملدي وا  رل 

 مي  ،ييي االجرلك .

ثطل) مر الطكل ثر  -6
ييم  ري  جلدي لوب 

واطل) مه  ثر يججهع اجرلك 
الري  الج  ييميجل ويسمع 

 جل ههكس  .لوج

قوم بإخفاء مسجل  -3
يصدر صوت في مكان 

يستطيع الطفل الوصول  
إليه وأطلب منه أن يبحث 

 عنه .
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 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

 االسجيعل) 

 السمع  

 

 

ثر يكجم الطكل الفل  
ويري) عل  ااسئل  

 هلرج  الخلل  .

 

قل  
 مجهوع 

 

اقيث قل  عل  مسلمع الطكل وهعد  ل  
ثسدل  عد  ثسئل  عر الفل  م ل مر د  

 الشخليلب ومل د  

دع  يعيددل هلرج  ثاداا الفل  ثو 
 اس) مل اجمجل .

 

 

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

 ثر يادد الطكل اجرلك  جاديد اجرلك اللوب

 اللوب .

ثعط  الطكل ري  لريي   ري  وثدواب ثخيي
وقوم  هجشريل ملدي 
مر  لوب ا  مرلر معير

الريا   م ثطل) مه  ثر 
يفوم هيم  الري  اجرلك 
ملدي اللوب ال ي 

 يسمع  .

قوم هزلداي لوب 
هرميع االجرلدلب وثطل) 

مه  ثر يشيي هيدك ءل  
ملدي اللوب  م ثطل) 

مه  ثر يمش  اجرلك 
 اللوب .

قوم هزلداي االواب  م 
ثطل) مر الطكل ثر ي ري 

االجرلك م ل اللوب 
سلي للدي مر اليمير  الي
 ااملم  الخلف  او  

  جاب . 
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 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط 

ثر يريي الطكل مل  ال اري  السمعي 
 يسمع  .

جلدي الهلا   االواب المجهوع   مسرل
هلسجخدام يددل ثو هددا  معيه   

 وعل  جفليد د ا اللوب.

يسجمع الطكل ءل  ث،هي  ويالول 
 جيديددل .

رل هلف يرلس ااطكلل عل  ش
دائي  وجطل) الهلا   مر رل طكل 

ثر ي ري ثسم  وثسم الشخ  
السله  ودر ا  م جرياي الهشلط مع 

ثسمل  الكوار     م ريي هكس 
الهشلط هايا ي ري رل طكل رلم  
ويفوم الطكل ا خي ه ري الرلم  

ضلا  رلم  عليجل لجروير  ااول  وا 
رمل  مكيد  ودر ا اجى ججرور 

 قل  معهي  .

اطكلل ا  الف  ويجمس يرلس ا
ثول طكل هد ر عميل  رلم  ثو 
رمل  وعل  ااخي ثر يجمس 

لعميل  ال له  ههكس الرلم  ودر ا 
 لهجلي  الدائي  .

ا ري همط معير مر اايقلم ثو 
الرلملب وثطل) مه  ثر يعيد د ا 

 7-1-5-2-2-3-6الهمط م ل ت
.   

 

 -الجراءات :
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 -  :جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي-6

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجيارع معجم الوار) المهعل  السله  .-3

 ج ه  الهلا   عل  مر قلم ه  وجدعم  دعمل ملديل ومعهويل .-2

 جهدث الرلس  هللعهلياب المشوق  والماكع  للمشليرير هلللع) .-2

 جفجيح الهلا   عل  ااطكلل لعه  عل) العيهير ولع) الريي هللرواالب .-5

 الهلا   هللجرجيع للعه  ااول  عل) العيهير . جهدث-1

جيهط الهلا   ثعير طكل مر ااطكلل وجطل) مه  ثر يالول اإلمسل  هدي طكل ثخي مر ااطكلل -7
 ال ير يفكور اول  .

ء ا الول الطكل اإلمسل  هدخي  الر الطكل ال له  دو ال ي يعل) عيهي  ويشجي  الطكل ااول مع -2
 كيي  اول الطكل المعلو) العيهير .هفي  ااطكلل ا  ال

 جدعم الهلا   اادا  معهويل وملديل .-6

 هعد االهججل  مر اللعه  جهدث الهلا   هجرجيع اللعه  ال لهي  .-66

   روالب وجطل) مهجم لهسجل .5جفسم الهلا   ااطكلل ءل  مرموعجير  م ءعطل  رل مرموع  ت-66

 عهد سمل  اللكلي  يهطلفور .-63

الهلا   هعمل همو ج ل ل   م جفوم رل المرموعلب هجفديم اللعه   م جاديد الكلئع ا  رل  جفوم-62
يلهل قهل الرميع و م ءريا  جلكيلب هير الكلئعير لجاديد  مرموع  ودو الطكل ال ي قطع المسلا   دلهل وا 

 ااول عل  ااطكلل رلجم .

 جم ا  المسلهف  .ججم مرلاا  الطكل الكلئع وجدعم رميع ااطكلل عل  ثدائ-62

 ا  هجلي  الرلس  جشري الهلا   ااطكلل وجادد معجم ميعلد الرلس  الفلدم  .-65
 جسدلجم عر مدي اسجكلدججم مر د ك االعل) ومدي اسجمجلعجم هجل .-التقويم :

 لع) د ك االعل) مع ااخو  وااقيار هعد  ل  . -: الواجب المنزلي
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 الجلسة السابعة
 السلوريلب اإليرلهي  .-: عنوان الجلسة

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  اجرلك ا خيير .- -6

 الفدي  عل  الجيريع والطالق  اللكظي  .- -6

 جعديل هعض السلوريلب الريي مي،و) ايجل اجرلك ا خيير .- -6

 وي .جهمي  الخيلل عر طيي  لع) الد- -6

 جهمي  االلل  لدي ااطكلل والجعهيي واإلهدا  .- -8

 ا  لي الهلجر  عر العدوار .- -0

 -فنيات الجلسة :

 لع) الدوي .-

 المهلقش  .-

 الاواي .-

 الجععيع .-

 

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

 لعه  جوقيع 

 

 العفل) 

 ااجيام مشلعي ا خيير .

 اللكظي   الفدي  عل  الجيريع والطالق 

اادواب المجلا  للع) دوي 
 الشخلي  

جفوم الهلا   هججيئ  ااطكلل وياع اليوح 
 المعهوي  لديجم .

جفوم هشيح هعض السلوريلب الريي 
مي،و) ايجل ت الخلطئ    وجامس ااطكلل 

 لعمل مسياي  .

جعط  لرل طكل دوي ا  المسياي  
 لجرسيد الشخلي  

رعل الطكل يم ل دوي ضلهط شيط  
يفوم هللفهض عل  المريمير   والهد ثر و 

يرور الطكل دو الشخ  اإليرله  ا  
 الدوي لمعيا  ال وا) والخطد جرلك ا خيير 



 
 

666 

 الجهكيي .-
 الواجب المنزلي .

 دقيف    . 56ت  ن الجلسة :زم

 نشاط )) اللعب اليهامي التمايلي الخيالي ((

 -: جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي -الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجيارع معجم الوار) المهعل  وج ه  عل  مر قلم ه  . -6

 جكججح الرلس  هللعهلياب المشوق  والماكع  للمشلير  هللرلس  .-3

 يرلس ااطكلل عل  شرل هلف دائي  وجرلس الهلا   ا  موارجججم .-2

 جار  الهلا   الفل  لألطكلل .-2

 ل  .جهلق  الهلا   ماجوى الف-5

 ) لعبة توقيع العقاب (

 ثامد ولد مشل،) ا  المديس  والهيب ثيضل -

 يفوم هضي) عمالئ  ا  المديس  ومجمل ا  ديوس   ويفوم هللسخيي  عل  ا خيير .-

وا  يوم مر اايلم رلر يسيي ا  الشلي  ويا  يال  السو    ورلهوا و رلهوا يلعهور ا  الشلي  وقلموا 
لي  ا  الشلي    ورل  الشيط  لر  يفهض عليجم ومعجم ثامد واججموا ثامد هرسي هرسي عرلج السيلي  الم

 العرلج ليجم معلقهج  عل   ل  .وعيف الخطد ال ي ايجره  .

هعد االهججل  مر سيد الفل  جهلق  الهلا   ااطكلل وج رد لجم عل  ضيوي  ااجيام ا خيير وعدم الجرلم -
 والسخيي  عل  ا خيير .

    ااطكلل ا  هجلي  الرلس  وجهاا عر الرله) اإليرله  ا  رل طكل الاظج  .جشري الهلا-

 جخهي ااطكلل هميعلد الرلس  الفلدم  .-
 -التقويم :

 جسدل ااطكلل عر الرواه) السلهي  المورود  ا  الفل  .-

 جسدل الهلا   ااطكلل دل رلر ثامد عل  لوا) ثو خطند .-
 -الواجب المنزلي :

 طكل هلاجيام ا خيير .ثر يفوم رل -
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 عدم س) ا خيير .-
 الجلسة الاامنة

 يسم وجلوير موضوعلب عر العهف   .هشلط اه  ت -عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  رل رلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  اجرلك ا خيير .- -6

 الفدي  عل  اسجخدام الجكلليل .- -6

 . االهجرليي  الجكريي جهمي- -6

 معيا  المشرالب السلوري  الج  يعله  مهجل الطكل .- -6

 جهمي  اإلهدا  والخيلل عهد ااطكلل .- -8

 معيا  العدوار المور  لآلخيير .- -0
 -الفنيات المستخدمة :-

 الجععيع .

 الهم ر  .

 الجهكيي .
 دقيف    . 56ت  زمن الجلسة :

 -األدوات :

 ثقالم يلل  .-

 قالم ثلوار الوملسجي.ث-

 ثلوار شمع .-

 ثلوار ملئي  .-

 ثويا  يسم .-
 -الجراءات :

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :- -6

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجعهي لجم عر سعلدججل لي يججم .- -6
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 جيارع الوار) السله  وج ه  عل  مر قلم ه  .- -6

 ماكع  للمشلير  ا  الهشلط .جكججح الرلس  هللعهلياب المشوق  وال- -6

 جفوم الهلا   هشيح موضو  عر العدوار والعهف ااسيي .- -8

 جشيح لجم العدوار الهده  اجرلك ا خيير .- -0

 جفوم الهلا   هجوعيع ااويا  و االوار عل  ااطكلل .- -6

 جطل) مهجم يسم عد  موضوعلب عر العدوار .- -5

 وضوعلب الج   جم يسمجل  وجفوم هجععيع ااطكلل رميعل .جهلق  الهلا   ااطكلل ا  الم -5

 جعل  عل  يسوملب ااطكلل .-66

 جا) جطلع درجوي ثو ضلهط ت عل  اس) اخجيلي ااطكلل   لي  ؟ ثو  ي مير ؟  -التقويم :

 جطل) الهلا   مر ااطكلل يسم موضوعلب  ثخيي عر العدوار .-الواجب المنزلي :

 الجلسة التاسعة

 هشلط اه  تيسم وجلوير الاي)   .-جلسة :عنوان ال

 -أ داف الجلسة :

 ثر يرجس) الطكل  اب ءيرله  .- -6

 خكض السلو  العدواه  اجرلك ا خيير .- -6

 ميوه  العمليلب ال دهي  .- -6

 الفدي  عل  جهمي  وياع اليوح المعهوي  لدي ااطكلل .- -6

 ا) الدال  عر الوطر .- -8

 -الفنيات المستخدمة :

 المهلقش  .-

 الجهكيي .-

 الاواي .-

 الهم ر  .-
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 الواجب المنزلي .-
 دقيف    . 56ت  زمن الجلسة :

 -األدوات :

 ثويا  يسم . –ثلوار -

 جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  .-الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل .- -6

 ميارع  الوار) المهعل  مع ااطكلل .- -6

 طكلل وجفوم هجوعيع الالوى عليجم .جععع الهلا   اا- -6

 جفوم الهلا   هسيد قل  عر الاي) .- -6

 جفوم هجوعيع ااويا  واالوار عل  ااطكلل .- -8

 جطل) مهجم يسم موضوعلب عر الاي) .- -0

 جهلق  الهلا   الموضوعلب الج  قلم ااطكلل هيسمجل .- -6

 دل جا) هلد  ؟ لي  ؟ -التقويم :

 جطل) مر ااطكلل جرسيد العدو الطل،  .-: الواجب المنزلي

 الجلسة العاشرة
 االعل) الييلضي  .-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  رل رلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك ا خيير .- -6

 جهيع الرد  وااللل  .- -6

 عدواهي  داخل الطكل هشرل آمر .ججيئ  الرو المهلس) لجكييغ الهعاعلب ال- -6

 مسلعد  الطكل إليرلد طي  ءيرلهي  للجعلمل هجل مع ا خيير .- -6

 عل  الاير  . اإلهجرليييعجمد الجكريي - -8

 جهمي  العضالب الايري  الرهيى .- -0
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 -الفنيات المستخدمة :

 المهلقش  .-

 الجدعيم اإليرله  .-

 الهم ر  .-

 الاواي .-

 الجععيع .-
 دقيف    . 56ت  الجلسة : زمن

 

 نشاط رياضي ) لعب كرة القدم ( .

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

خكض السلو   لعه  ري  الفدم
 العدواه  جرلك 

 ا خيير .

 ري 

 .مالهس ييلضي 

 جا) الهلا   هلاطكلل -6

جفوم هجاكيعدم لالشجيا  ا  الهشلط -3
 الييلض  

عطل  الري  لجمجروير ايي  و جفوم الهلا   ه   ا 
 اجى يجمرهوا مر اللع) 

 

 معينة لحدود الجري لعبة
 

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

الريي لادود 
 معيه  

الجكريي 
  اإلهجرليي

يعجمد عل  
 الاير .

 ثدواب معيه 

لجاديد 
 العالملب

 والادود 

جفوم الهلا   هعمل مسلهف  ريي هير -6
 ااطكلل .

 لهداي  والهجلي  .جادد لجم هفط  ا-3

جامسجم عل  المهلاس  وياع اليوح -2
 المعهوي  لديجم .
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 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجكججح الرلس  هللعهلياب المشوق  والماكع  للمشلير  ا  الهشلط .- -6

 . جيارع الوار) المهعل  السله  وج ه  عل  مر قلم ه - -6

 جفوم الهلا   هججيئ  ااطكلل وجشريعجم لممليس  االعل) الييلضي  وجاهيهجم ايجل .- -6

 جلف  هه ك عر ثدمي  الييلض  واوائد االعل) الييلضي  ت العفل السليم ا  الرسم السليم   .- -6

 جفوم هعمل ايي  لري  الفدم .- -8

 جفوم هعمل مسلهف  لألطكلل الريي لادود معيه  .- -0

 جهلق  مع ااطكلل السلوريلب اللاي  المرجسه  مر الييلض  .- -6

 جفوم هشري ااطكلل عل  جعلوهجم وجاكيعدم .- -5

 ااطكلل هميعلد الرلس  الفلدم  .جخهي - -5
 مل د  االعل) الييلضي  ؟-التقويم :

 ثر يعمل ااطكلل مسلهف  مع ءخواهجم ا  المهعل .-الواجب المنزلي :

 ية عشرالجلسة الحاد

 ح الجعلور والمشلير  اإليرلهي  .جهمي  يو -عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك ال اب .- -6

 جهمي  الطالق  .- -6

 عل  الاير  . اإلهجرليييعجمد الجكريي - -6

 سلهي  .مسلعد  الطكل عل  جكييغ الطلق  ال- -6

 خل  رو يسودك االك  والا) .- -8
 -الفنيات المستخدمة :

 المهلقش  .-

 الجدعيم االيرله  .-

 الهم ر  .-
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 الاواي .-

 الجععيع .-

 لع) الدوي .-

 دقيف   . 56ت  زمن الجلسة :

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 طكلل .جهدث الرلس  هعهلياب الجياي) مر الهلا   لأل-6

 جيارع الهلا   الوار) المهعل  مع ااطكلل .-3

 جفوم هجاكيع ااطكلل وجفديم الالول لجم .-2

 جفوم الهلا   هاا ااطكلل للمشلير  ا  الهشلط .-2

 جفوم هعمل مرموعلب لألطكلل والفيلم هللفكع ا  المرلر وااد يل  ا خي -5

 هعد  ل  يفوم ااطكلل هللو ) .-1

    مع ااطكلل العهلياب اإليرلهي  .جهلق  الهلا-7

 جشري الهلا   ااطكلل عل  اسر اسجرلهججم  وجعلوهجم .-2

 ااطكلل هميعلد الرلس  الفلدم  .جخهي -6
 مل ا جكعل الييلض  ا  الرسم ؟-التقويم :

 جطل) الهلا   مر ااطكلل يسم لوالب عر الييلض  .-الواجب المنزلي :

 الجلسة الاانية عشر

 جهمي  اإلهدا  -لجلسة :عنوان ا

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  المور  لل اب . -6

 الفدي  عل  اسجخدام ثد  الجكلليل .-3

 الجعهيي عر مخلوف الطكل وي،هلج  .-2

 جهمي  الايرلب الدقيف  لألطكلل .-2

  دى ءل  العدواهي  .معيا  الرواه) السلهي  الج  ج-5
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 ي  الفدي  عل  اإلهدا  والخيلل .جهم-1
 -الفنيات المستخدمة :

 جفديم ال اب .-

 الهم ر  .-

 الجدعيم .-

 الجر ي  اليرعي  .-

 مهعل  .الوار) ال-

 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 

 

 نشاط يدوي  ) اللعب بالطين األسواني (

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

 

 اللع) هللمعرور 

 الفدي  عل  اسجخدام -6

 ثد  الجكلليل .

كض السلو  خ-3
 .العدواه  المور  لل اب

 

الطير 
 ااسواه 

ضع المعرور عل  يد الطكل -6
وعلم  ريكي  الضرط عل  المعرور 

 داخل اليد مع جايي  االلهع .

ضع المعرور عل  الطلول  -3
واجي  الطكل يفوم هعمل اهلل 

 هللمعرور .

عل الطكل يعمل ثشرلل ر-2
 للايواهلب والطيوي 

 الفيلم هعمل ثشخل  .-2

 ) مر ااطكلل عمل عيائس مجهوع  .جطل-التقويم :

 جطل) الهلا   مر ااطكلل االلجعام هللفواعد المادد  لمعلمل  مع ا خيير .-الواجب المنزلي :
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 الجلسة الاالاة عشر
 المالاظ  عل  الممجلرلب .-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :- داف الجلسة :أ

 خكض العدواهي  هاو الر يي مر الممجلرلب الخلل  . -6

 الفدي  عل  ميوه  العمليلب ال دهي  .-3

 جهمي  الجكريي المير عهد ااطكلل .-2

 جهمي  الفدي  االهجرليي  ا  الجكريي الاي .-2

   .المالاظ  عل  االعل) الشخلي-5

 ي  االعل) الههلئي  الجيريهي  .خكض السلوريلب العدواهي  عر طي -1

 -الفنيات المستخدمة :

 الجدعيم اإليرله  .-

 الجهكيي .-

 المهلقش  .-

 الاواي .-

 المالاظ  .-

 الوار) المهعل  .-
 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 ئية التركيبية ) لعبة البازل ( .نشاط األلعاب البنا

 اإلريا اب اادواب الجدف شلطاسم اله

 لعه  الجيري) 

 الهلعل 

 

جهمي  الجكريي -6
 الاي.

خكض السلو  -3
 العدواه  .

 ثلعل) جيريهي  

 هسيط  ومعفد 

 للسلوريلب 

 اإليرلهي  .

ثعط  الطكل لعه  جيري) يورد هجل -6
 هعض السلوريلب اإليرلهي  .

 ير) ثر جرور هسيط  .-3

جعدد  هريي هكس الهشلط مع لوي م-2
 ااشرلل وااوامي . 
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 السلوريلب المرجسه  مر الهشلط . مل ثدم-التقويم :
 جطل) الهلا   مر ااطكلل عمل ريوب ملوه  ا  المهعل .-الواجب المنزلي :

 الجلسة الرابعة عشر

 المالاظ  عل  المالهس .-عنوان الجلسة :

 -أ داف الجلسة :

 المالاظ  عل  الممجلرلب الخلل  .-6

 الرد  وااللل  . جهيع-3

 المالاظ  عل  المالهس واادواب الشخلي  .-2

 جهمي  ال ف  هللهكس .-2

 جهمي   اب ايرلهي  .-5
 -فنيات الجلسة :

 الجدعيم اإليرله  .-

 الجععيع .-

 الهم ر  .-

 لع) الدوي .-

 الوار) المهعل  .-
 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 نشاط قصصي  ) لعب تخيلي ( .

 وأصدقاء السوء ""ياسين 

يلسير ولد مهداع ا  جليالج  وال يججم لرالم ثاد ورلر دائمل يع ) ململ وال يسمع رالمجل ورلر دائمل -
يخيج مع ثلاله  لر  يلع) معجم ورلر دائمل ييرع همالهس  ،يي هظيك  و مليله  هللطير وممعق  ممل 

 ل  ولم يججم هجل .ي دي  ل  ءل  مضليف  ملمج  ورلر دائمل يضيع ممجلرلج  الخل
 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجاكعدم هعهلياب مشوق  .-6
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 جيارع الهلا   الوار) المهعل  وج ه  عل  مر قلم ه  .-3

 جشيح لألطكلل ثدمي  المالاظ  عل  المالهس واادواب الشخلي  .-2

 جفوم هسيد الفل  لجم .-2

 ري الهلا   ااطكلل عل  اسر جعلوهجم .جش-5

 جخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم  .-1

 ثدمي  االعجهل  هللمالهس الشخلي  .-التقويم :

 يسم لوي  اطكلل يلعهوا هللاديف  .-الواجب المنزلي :

 الجلسة الخامسة عشر  

 جهمي  الجخيل الريد .-عنوان الجلسة :

 -أ داف الجلسة :

 ل الممجلرلب .خكض العدواهي  او -6

 الفدي  عل  الجيريع الطالق  اللكظي  والايري  .-3

 الفدي  عل  ميوه  الجكريي .-2

 الفدي  عل  الجخيل الريد المير .-2

 غ الطلق  العائد  .خكض السلو  العدواه  عر طيي  جكيي-5
 -الفنيات المستخدمة:

 الجدعيم اإليرله  .-

 المهلقش  .-

 الجر ي  الميجد  .-

   .الهم ر-
 دقيف    . 56ت-زمن الجلسة :
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 نشاط ألعاب بنائية تركيبية

 

 اسم الهشلط

 

 الجدف

 

 اادواب

 

 اإلريا اب

 ثلعل) ههلئي  

 ا  وجيري) 

 المرعهلب 

خكض السلو  
 العدواه 

عر طيي  
 جكييغ 

 الطلق  العائد  

ثلعل) 
 ههلئي  

 مرعهلب 

ثلعل) 
 الجدم 

 والههل  

اكعدم هللعهلياب جيا) الهلا   هلاطكلل وج-6
 المشوق  .

 جضع الهلا   المرعهلب ثملم ااطكلل .-3

هيب  -جطل) مهجم عمل ثشرلل مخجلك  ميهعلب-2
– 

 ثشرلل مجهوع  .

 يسجطيع الطكل ددم وههل  ااشرلل .-2

 

 

 لعبة البساط المجزأ

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

الهسلط 
 المرعث

الفدي  عل  
 الجخيل 

 ميرالريد ال

 ثلعل) 

 ههلئي  

 جيريهي  

 جيا) الهلا   هلاطكلل .-6

 جضع ثملمجم لعه  الهسلط المرعث.-3

 جطل) مهجم عمل ثشرلل مخجلك  .-2

 ،يا  هوم  –جسييا   -سييي –عمل دوال) -2

 لهلدي  رهيي  و،ييدل .

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 جح الرلس  هعهلياب مشوق  وماكع  للمشلير  ا  الهشلط .جيا) الهلا   هلاطكلل وجكج-6

 جيارع الهلا   الوار) المهعل  السله  وج ه  عل  مر قلم ه  .-3
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 جعيض الهلا   الهشلط عل  ااطكلل .-2

 اللع) هللمرعهلب .-2

 اللع) هللهسلط المرعث .-5

 جشري ااطكلل عل  مل قلموا ه  .-1

 . جخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم -7

 جسدل الهلا   ااطكلل عر ااشرلل الج  قلموا هجل .-التقويم :

 جطل) الهلا   مر ااطكلل اللع) هللمرعهلب لعمل ثشرلل مخجلك  .-الواجب المنزلي :

 الجلسة السادسة عشر

 ار الملدي عل  ممجلرلب ا خيير .العدو -عنوان الجلسة :

 -  ا ج  :مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  جافي-أ داف الجلسة :

 ثر يرجس) ااطكلل االجرلدلب السلوري  السليم  للجعلمل مع ممجلرلب ا خيير .-6

 ثر يجره) ااطكلل العدوار عل  ممجلرلب ا خيير .-3

 ثر يجدي) ااطكلل عل  جم يل قل  خيللي  موضوعجل العدوار عل  ممجلرلب ا خيير .-2

 دي  عل  اسجخدام ثد  الجكلليل . الف-2
 -ت المستخدمة :الفنيا

 العفل) " خيوج المعجدي خليج هطل  اللع) " .-

 الجر ي  الميجد  -

 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 شاط قصصي تمايلي " لعب تخيلي " .ن

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل هللعهلياب المشوق  .-6

 عل  وج ه  عل  مر قلم ه  .جيارع الهلا   الوار) المه-3

 جشيح لجم هعض ا دا) والسلوريلب .-2

 جفوم هسيد قل  لألطكلل .-2
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 " القط الشقي مشمش "

رلر يل مرلر وال يال  ءال ه ري الهه  علي  ثاضل اللال  والسالم رلر اي  قط شف  خلل  رلر يخي) 
عل  اايض وال يضعجل ا  السل     رل مرلر ي د) ءلي    ورلر يرج) هللفلم عل  الالئط وييم  الوي 

وا  يوم مر اايلم هعل ءل  اديف  رليك  علو) افد عي  الر يي مر ااعدلي ادخلجل مشم    وثخ  يخي) 
اايض ويفطع ااعدلي وعهدمل يرع  علو) مر الخليج ورد الاديف  قد خيهب ارض) واعر   وقيي ثر 

ي اكي  رهيي  و ،طلدل هوي  الشري ردهجل ثيض  اخجهد يهجفم ممر اعل د ا افد قلم ال علو) المرلي هاك
 علو)  ورل  مشم  ليخي) الاديف  مي  ثخيي اوقع الفط الشف  مشم  ا  الاكي  ورلس يهر  و علو) 

 يضا  علي  ويفول ل  د ا رعا  مر يخي) ثو ال ياسر اسجخدام الهيئ  مر اول  .

لجم يل لجهلقشجم ا  ثدم االسجهجلرلب الفيم  جرجمع الهلا   هلاطكلل هعد االهججل  مر ثدا  ا-5
 -والسلوري  الج  جعلمودل مر الفل  وجفوم الهلا   هجسريل ثارليدم عل  الهاو ا ج  :

 الطكل ااول .....................

 الطكل ال له  .................... ودر ا .

 جهكي الهلا   مر االعجدا  عل  ممجلرلب ا خيير .-1

 للمرعهلب .اللع) ه-7

جخل  الهلا   لرل طكل عدد معير مر المرعهلب وجطل) الهلا   مر رل طكل ثر يجخيل ثي 
ش   ويهك ك هللمرعهلب ومر يعجدي عل  ممجلرلب ا خيير يخيج مر اللعه  ليفف هعيدا للمجل لمد  دقيف  

 وااد  وا  ا لم يجريي د ا السلو  يشجي  ا  اللعه  .

   ممجلرلب ا خيير سلو  ،يي الئ  ارجملعيل وخلفيل .ءر االعجدا  عل-التقويم :

 ضيوي  الجدرد عل  ثر االعجدا  عل  ممجلرلب ا خيير يرعلهل مههو ير هير ا خيير .-الواجب المنزلي :

 الجلسة السابعة عشر

خكل  ممجلرلب ا خيير .-عنوان الجلسة :  السيق  وا 

 -أ داف الجلسة :

   للالول عل  ااشيل  الج  ياجلرور ءليجل .ثر يرجس) ااطكلل طيقل مشيوع-6

 ثر يشعي ااطكلل هددمي  اامله  ا  ايلججم .-3

 لفدي  عل  ميوه  الجكريي الريد .ا-2
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 -الفنية المستخدمة :

 الجدعيم اإليرله -

 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 وروك ثطكلل .–دم  قكلعي  جم ل ور  رل) -األدوات :

 -رلس  وا  اإلريا اب ا جي  :جسيي ال-الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجاكعدم هللعهلياب المشوق  .-6

 جفدم لجم هعض الالوى .-3

 جيارع الوار) المهعل  وج ه  عل  مر قلم ه  .-2

 جيارع عل  هعض الفيم السلوري  الج  جعلمجل ااطكلل  ا  الرلسلب السلهف  .-2

 جسيد الفل   "لع) جخيل  " .-5

 كلب الوفي "" ال

رلر دهل  رل) وا  ل  لدي  اسم  ثامد  ولرر رلر دهل  طكل ثخي سي  مر ثامد لعهج  وخهددل ا  -
اكي  و ،طلدل هللجيا) وعهدمل  د) ثامد للهاا عر لعهج  ولم يرددل رلس يهر    ايآك الرل) اريي 

  وعهدمل يا  ثامد لعهج   وثخ  يهاا عر اللعه  اجى ورددل   مر خالل ججهع  ليائا  اللعه  ومالهسجل
ايح ر ييا وشري رله    ولرر ارد  عهدمل آج  د ا الولد الشيس اامد اسجري) اه  ورد ثامد قد ع ي 
عل  اللعه   وورد ثامد رله  يج) عل  د ا الطكل الشييي   اعيف ثامد ثه  دو ال ي  سي  اللعه  ل ل  

ثر الرل) قد اضح ثميك افلل "لفد رلر الرل) ثر ي  الول ثامد االهجعلد عه    وعلم د ا الطكل الشييي
 ثمله  مه  وهدم عل  مل اعل  واعج ي للديف  " .

 سلو  السيق  للممجلرلب ا خيير .جهلق  الهلا   السلوريلب المرجسه  وجهكي مر -1
 -التقويم :

 لو شكب ولد وا  هيسي  قلم عميل  مل ا جكعل ؟-6

 ع) هجل شوي  دل جدخ دل مر ويائ  ؟لو شكب لعه  عميل  و جييد ثر جل-3

 . يسم لوي  للرل) الوا -الواجب المنزلي :
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 الجلسة الاامنة عشر
 جخيي) الممجلرلب العلم  .-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  المور  للممجلرلب العلم  .-6

 ثسلس المديس  . المالاظ  عل -3

 جهيع الرد  ا  اسجخدام ثد  الجكلليل .-2

 -فنيات الجلسة :

 الجهكيي .-

 الجدعيم اإليرله  .-

 الجر ي  الميجد  .-

 المهلقش  .-
 الواجب المنزلي .-

 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 نشاط مهارى " لعب ابتكاري " .

 اإلريا اب باادوا الجدف اسم الهشلط 

 

 لعه  الهيج

 

خكض السلو  -6
 العدواه  .

 جهمي  الجكريي -3

 . االهجرليي

 

 ثروا) 

 هالسجي  .

 وي  مفوى .

 

جيا) الهلا   هلاطكلل وجاكعدم -6
 هللعهلياب المشوق  .

 جيارع الوار) المهعل  .-3

 جشيح لجم ريكي  عمل هيج هلاروا) .-2

جضع مرموع  مر ااروا) عل  -2
 فوي اايض  م جضع ويق  مر الوي  الم

وهعد  ل  جضع مرموع  ثخيي ودر ا 
 ءل  ثر يجم ههل  الهيج .
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 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-: الجراءات

 جيا) الهلا   هلاطكلل وجاكعدم هللعهلياب المشوق  .-6

 جيارع الوار) المهعل  وج ه  عل  مر قلم ه  .-3

 جشيح لجم هعض السلوريلب اإليرلهي  .-2

 ملم هلاسلس المديس  والمالاظ  علي  مر الجلف .ضيوي  االدج-2

 وهعد  ل  جاكعدم للفيلم هللهشلط ا ج  .-5

 ريكي  عمل هيج هلاروا) الهالسجي  .-1

 قلمب هجشريع مر قلم ه  ههرلح .-7

 جشري ااطكلل عل  اسر جعلوهجم .-2

 جخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم  .-6
 مع ثقياهجم . الفيلم هللهشلط ا  المهعل-التقويم :

 الجلسة التاسعة عشر

 " عمل ثقهع  ملوه  " .-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك المديسير .-6

 الفدي  عل  ميوه  الجكريي .-3

 . االهجرلييجهمي  الجكري -2

 ضيوي  ااجيام المديسير .-2

   مجلياب الجعلور والجهلاس هير اااياد .جهمي-5
 -فنيات الجلسة :

 الجدعيم .-

 الجععيع .-

 المهلقش  .-

 الوار) المهعل  .-
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 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :
 نشاط فني " ألعاب ابتكاريه " .

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط

عمل ثقهع  
 ملوه  

خكض 
 السلو  

العدواه  
 جرلك

 المديسير .

 ثلوار 

ثطهل  
 هالسجي  .

 وي  مفوي 

 مف   

 جيا) الهلا   هلاطكلل .-6

 جاكعدم لعمل هشلط .-3

 جضع ثملم ااطكلل -2

 ااطهل  واالوار والفيلم

 هعمل ثهشط  مخجلك  .

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 الجياي) هلاطكلل وجفدم لجم هعض الالوى .-6

 المهعل  . جيارع الوار)-3

 جاكعدم عل  السلوريلب اإليرلهي  المرجسه  ا  الرلس  السلهف  .-2

 الجدريد عل  ضيوي  ااجيام المديسير .-2

 عمل هشلط اه  " ثقهع  ملوه  " .-5

 جشري ااطكلل عل  اسر جعلوهجم .-1

 جخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم  .-7

 المالاظ  عل  ااجيام المديسير . ثدمي -التقويم :

 عمل ثقهع  ملوه  ا  المهعل .-الواجب المنزلي :

 الجلسة العشرون

 مسيح ميم  .-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك المديسير .-6

 جهمي  الفدي  عل  الطالق  اللكظي  والايري  .-3
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 جهمي  ال ف  هللهكس .-2

 جهمي  الرله) ال فلا  واالرجملع  لدي ااطكلل .-2
 -فنيات الجلسة :

 المهلقش  .-

 الاواي.-

 الجدعيم اإليرله  .-

 الجععيع .-

 الهم ر  .-

 لع) الدوي .-

 الوار) المهعل  .-
 دقيف    . 56ت-زمن الجلسة :

 نشاط ألعاب الحركة والمحاكاة " مسرح ميمي " .

 ريا اباإل اادواب الجدف اسم الهشلط

 مسيح ميم  

" ثهل ثمش  
 عل  الاهل " .

خكض السلو  
 العدواه  

جرلك 
 المديسير .

 ثيضيلب

 " الهالط "

 شيائط ومللفلب 

 ملوه  ثو ثي 

 مواد جظجي 

 .خطوط السيي

جيا) الهلا   هلاطكلل وجاكيعدم -6
 وجهم  اليوح المعهوي  لديجم .

جفوم هعمل هشلط لألطكلل -3
 موضوع  

 عل  الاهل "" ثهل ثمشى 

ي عل  الاهل ويفوم الطكل هللسي-2
 مفلد اع)  السيي  .

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 جفوم الهلا   هججيئ  ااطكلل وجاكيعدم وجهم  اليوح المعهوي  لديجم .-6

 جفوم الهلا   هعمل هشلط لألطكلل موضوع  " ثهل ثمش  عل  الاهل " .-3

 لط : ا  ثي مرلر .مرلر الهش-2
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 المشجيرور : طكل ا  المي  الوااد  .-2

 دقلئ  لرل طكل . 5الوقب المادد : -5

 الجاديد : يجم جاديد خط السيي مسجخدمل الخطوط الطهيعي  المورود  هللمرلر .-1

 ال يروع  للطكل ثر يضع قدم  خليج خط السيي المادد .-7

 مر يخللف  ل  يعيد الجميير مر ااول .-2

 جشري الهلا   ااطكلل عل  اسر الجعلور .-6

 جخهيدم هميعلد الرلس  الفلدم  .-66
 ء ا خيج الطكل عر الخط مل ا يكعل ؟-التقويم :

 عمل الهشلط مع ااقيار هللمهعل .-الواجب المنزلي :

 الجلسة الحادية والعشرون

 والجلسة الاانية والعشرون

 هكس .الفدي  عل  الجارم وضهط ال-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك المديسير .-6

 الفدي  عل  ميوه  العمليلب ال دهي  .-3

 الجكلعل اإليرله  مع المديسير .-2

 عدم الججرم والسخيي  عل  المديسير .-2

 الفدي  عل  الجارم ا  عمليلب الجهكس .-5
 -ات المستخدمة :الفني

 الجدعيم .-

 المهلقش  .-

 الاواي .-

 الهم ر  .-

 الجر ي  الميجد  .-
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 الوار) المهعل  .-
 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :

 جفوم الهلا   هججيئ  ااطكلل والجعفي) عل  الرلس  السلهف  عر طيي  جر ي  الميجد  .-6

 جفديم الجدعيم الملدي لألطكلل م ل الالوى .-3

 جفوم الهلا   هجشريع ااطكلل عل  الفيلم هل ج  " ثلعل) الجهكس وجهمي  اإلديا  " .-2

 الفيلم هللر يي مر الجمييهلب الخلل  هعملي  الجهكس هلسجخدام الهللوهلب العلدي  -2

 الج  يجم هكخجل هللكم .

   الر يي مر المواقف  اب الطلهع الديام  .يمرر جوظيف د ك الهللوهلب ا-5

 .خدك ايشعي هللجوا  ودو يخيج مهجليفوم رل طكل ههكخ الهللوهلب الخلل  ه    م يضعجل عل  -1

 يفوم رل طكل ههكخ الهللوهلب  م يضعجل جطيي ،يي ميهوط  اجهطل  هفو  رلليوخ هكلس ا  الجوا .-7

 عهفجل  م يجيرجل جطيي ا  الجوا  دور ثر جلمس اايض .يفوم ااطكلل ههكخ الهللوهلب ويهطجل مر -2

هكس اللعه  السلهف  هلسجخدام اايدي افط ثو اايرل ثو اليثس ثو اسجخدام الرله) اايمر مر -6
 ثرسلمجم ثو الرله) اايسي .

يجم ضي) الهللوهلب لجوريججل هلاي  ثاد رواه) الريا  هلسجخدام اايدي ثو اايرل دور مالمس  -66
 اايض .

 جيهط الهللوهلب ا  السفف هطييف  جرعلجل جلل لأليض وجلمسجل " هكس اللعه  السلهف  " .-66

يشجي  ا  اللعه  طكالر يكلل هيهجمل خط ميسوم عل  اايض  يضيهلر -هشلط الري  الطلئي  :-63
 الهللوهلب همخجلف ثرعا  رسمجمل عل  طييف  الري  الطلئي  .

يوضع مفعدار ا  ثاد رواه) الريا     م يهدث ااطكلل ا  اسجخدام الهكخ -:هشلط سهل  الهللوهلب -62
وهدور لمسجل هدسي  طييف  ممره  ليضعودل جاب المفعدير " ءيفلف الهكخ يمرر ثر يرور ايا رمل يمرر 

 جهظيم  عر طيي  الهلقي  " .
 عمل ثقهع  ملوه  ا  المهعل .-الواجب المنزلي :
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 نالجلسة الاالاة والعشرو
 جهمي  ال اب اإليرلهي  .-عنوان الجلسة :

 -مر المجوقع ا  هجلي  الرلس  ثر يجاف  ا ج  :-أ داف الجلسة :

 خكض السلو  العدواه  جرلك المديسير .-6

 الفدي  عل  اسجخدام ثد  الجكلليل .-3

 الفدي  عل  جهمي  االهجرلي .-2

 جهمي  ال اب االيرلهي  .-2
 -فنيات الجلسة :

 . الجدعيم-

 الهم ر  .-

 الوار) المهعل  .-

 الجععيع .-

 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 نشاط فني " ألعاب ابتكاريه " .

 اإلريا اب اادواب الجدف اسم الهشلط 

جهمي  ال اب  ثهشط  اهي  
 االيرلهي  

خكض 
السلو  

 العدواه  .

 عل) الي،  

 ق  ولع  

 مف  

 قطع قمل  

 عيايي .

 طكلل وجاكيعدم جيا) الهلا   هلا-6

 هعهلياب مشوق  .

جيارع الوار) المهعل  وج ه  عل  مر -3
 قلم ه  .

 جشيح الهلا   لألطكلل الهشلط .-2

 جضع العل) واادواب إلعلد  -2

 جدويي العل) هدشرلل رديد  .

 -جسيي الرلس  وا  اإلريا اب ا جي  :-الجراءات :
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 جيا) الهلا   هلاطكلل وجاكعدم .-6

 الوار) المهعل  وال هل  عل  مر قلم ه  . ميارع -3

 شيح الهشلط لألطكلل .-2

 هشلط لع) جخيل  " ءعلد  جدويي العل) " .-2

 جشري ااطكلل عل  جعلوهجم .-5

 جخهيدم هميعلد الرلس  السلهف  .-1
 . االهجرلييالفدي  عل  جهمي  الجكريي -التقويم :

 هعض اإليشلداب -الواجب المنزلي :

 ديسير والمالاظ  عل  الممجلرلب .اب وااشخل  اارهي سهل وااجيام المااجيام ال -
 الجلسة الرابعة والعشرون

 الخاتمة

 جوعيع الجدايل . -شري ااطكلل ا  هجلي  الهيهلم  -عنوان الجلسة :

 -الفنيات المستخدمة :

 الجععيع .-

 الهم ر  .-
 دقيف    . 56ت -زمن الجلسة :

 -وا  اإلريا اب ا جي  :جسيي الرلس  -الجراءات :

 جيا) الهلا   هلاطكلل .-6

 جشريدم عل  اشجيارجم هللهيهلم  طول الكجي  السلهف  .-3

 جوع  الهلا   الجدايل عل  ااطكلل .-2

 جللاح الهلا   رل طكل هيدك .-2
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 (4) ملحق

ًالدراسة برنامج علي المحكمين السادة أسماء قائمة

 االسم م

 
 الوظيفة

 التربية كلية – النفسية الصحة أستاذ محمد غازي السعيد/  د.أ 1
 األزهر جامعة

 كلية – التعليمي النفس علم أستاذ الهواري فرغلي جمال/ د.أ 2
 األزهر جامعة التربية

 كلية – التعليمي النفس علم أستاذ إبراهيم رزق رضا/ د.أ 3
 األزهر جامعة التربية

 العزيز عبد رشاد/ د.أ 4
 موسي

  التربية كلية – النفسية الصحة أستاذ
 األزهر جامعة

 عبد شعبان ربيع/ د.أ 5
 العظيم

  التربية كلية – النفسية الصحة أستاذ
 األزهر جامعة

 كلية – التعليمي النفس علم أستاذ ونعبد الدين سيف/ د.أ 6
 األزهر جامعة التربية

 كلية – التعليمي النفس علم أستاذ  مصيلحي الرحمن عبد/ د.أ 7
 األزهر جامعة التربية

 – التعليمي النفس علم مساعد أستاذ محرز السيد فتحي/ د.أ 8
 األزهر جامعة التربية كلية

 – التعليمي النفس علم مساعد أستاذ  سعودي محمد محمد/ د.أ 9
 األزهر جامعة التربية كلية
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:ًالملخصًباللغةًالعربية  أولًا

ًالمقدمة

جلجنعم هجنل المرجمعنلب  الجن اشنيل  المجمن  لرلب الخلل  منر اير مر  وى االاجي  المعلقيجعد يعل
سننججلر هجننل مننر ثاننيادك ومننر يخلننو مرجمننع مننر المرجمعننلب مننر ورننود هسننه  ال يانن  العلنني الاننلل  ء  ال 

لم هنددوايدم ينجفلنل منر قنديججم علنى الف الجن هوا ههنو  ثو ثر ني منر ثهنوا  اإلعلقنلب يل  وقند ثلنيوارجور الاي
ا القب د ك الكئ  مر يهلت ا  ورجلب هظي المرجمعلب ايالكئ  جهل ا  المرجمع  وقديملت للا) ورود د ك

ي مر المعلمالب الج  اخجلكب هلخجالف السك  رل مرجمع مر المرجمعلب  يلرلب الخلل  الر ي وي االاج
اجديرب المعلمل  مع د ك الكئ  مر االعديا  والفسنو  ومالولن  النجخل  منهجم ءلنى اإلشنكل  علنيجم  والجورن  

 ل .ير ااسو يفل لمهدث جرلا  الكي  هيجم جافجيءلى يعل
ر يم المعنلقي  جعلنيا ثلنهاب قضنينر اي  المهظمن  للمعنلقين  الفير ال لمر عشي هندثب اليعلياك  هدا      

وم ينومنل هعند يد قوججنل ينر المالن  والعنللم   وثلنهاب دهنل  اجرلدنلب ججعاييي  على المسجو يجاجل مرله  ره
) المالئمنن  للجعلمننل معجننم  يكننلل انن  االعجهننلي للوقننوف علننى ثاضننل ااسننللجهننلدي هضننيوي  ثخنن  دنن ال  ااط

 ر ثاياددل.ي  هي) وافل لهو  اإلعلقلب  واخجالف الكيو  الكيديوضيوي  جهو  د ك ااسلل
ا ثهشنننننئب المننننندايس ووضنننننعب  ينننننا وجننننندديلجمر  ي  المعنننننلقينننننومنننننر دننننن ا المهطلننننن  عاد االدجمنننننلم هيعل      
جافنن  لجننم االسننجفياي  رمننل جضننلايب رجننود  الجنن ل والافننو  يننر هعننض المعايلقعلب الجنن  ركلننب للمعننيالْجشنني 

  مننل جهفننى لننديجم مننر قنندياب ولننوالت هجننم ءلننى انند االعجمننلد علننى ثهكسننجم يننوجهم جنندديلجمل يالعلمننل  انن  سننه
  .22: 6666ع يتءلجلم  عهد العع    الرلججم. إلشهل 
  الجن  جعايند االدجمنلم هجنوايي اليعلين  الجيهوين  لجنل وجعجهي ائن  اإلعلقن  السنمعي  ثاندى الكئنلب الخللن      

هلوي  ملاوظ   ولم يفجلي  ل  على المعلقير سمعيلت ا  مياانل النجعلم المديسن  ااسن) هنل امجند ثيضنلت 
انن  مالولنن  مننر المسننئولير لجهمينن   الجعليمنن ليشننمل ميالنن  مننل قهننل المديسنن  وانن  مخجلننف رواهنن) العملينن  

  .3666 السيطلويجرلي لديجم.     تعهدالععيع الشخ  وعيدار مخجلف رواه) الجكريي وااله
؛ شننييك  3666؛ سننعد عهند المعطنن   6666افند ث هجننب العديند مننر الدياسنلب تدعننل  لننلد  مامند        

  هدر الطكنل المعنل  سنمعيلت لدين  الفندي  علنى الجكريني االهجرنليي  رمنل ورندب جعنليض انول 3666العهييي 
عنوقير سنمعيلت وااطكنلل العنلديير ايمنل يجعلن  هنللجكريي االهجرنليي  و لن  منر خنالل الكيو  هنير ااطكنلل الم

سمعيلت. وقد يعنود  لن   المعلاييرثدائجم على اخجهلي "جوياهس" للجكريي االهجرليي الملوي وللللح ااطكلل 
جرننليي. وقنند ءلننى اعجمننلددم علننى الخيننلل لايمننلهجم مننر السنن  السننمع همننل يمرننر ثر يرننور م يننيات للجكرينني االه

يرننور اهجرننلي الطكننل المعننل  سننمعيلت وسننيل  جعويضنني  لمننل يعلهينن  مننر هفنن  ثو عرننع ايرنن  ثو عضننوي  
 و ل  هجوري  طلقلب د ا الطكل ءلى اإلهدا   ويرور االهجرلي دهل ثسلوهلت لجافي  الطكل المعل  ل اج .
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جهمي  مجلياب الجكريي  وثر االهجرليي  ءلى ثدمي  الجكريي Torrance, 1965ايا ثشلي جوياهس ت 
ر رهننب  ر الجكرينني االهجرننليي مجننم انن  رميننع رواهنن) الايننل   وا  االهجرننليي جهنندو مجمنن  اي شننخ  رننلر  وا 

 الطلقلب االهجرليي  ي دي ءلى اضطيا) الشخلي .
ومر العيض السنله  يجضنح هوضنوح ثدمين  ضنيوي  جهمين  الجكريني االهجرنليي لندى ااطكنلل هلنك   

يوارجنور اضنطياهلب سنلوري  ر يني  وعرنعات  اهجنملمعلقير سمعيلت هلنك  خللن  هظنيات علم  ولدى ااطكلل ا
ا  الجوالل مع ا خي  ممل ي دي ءلى اهسالهجم وععلججم رهجير  لعندم شنعويدم هنلامر  يجهنع  لن  ظجنوي 
ميرلهيعمنننلب دالعيننن  جظجننني علنننى ديئننن  مظنننلدي السنننلو  العننندواه ؛  لننن  ثر مشنننلعيدم جرنننلك  اججنننم وجرنننلك 

قلججم جلع) دويات مهلشيات لديجم ا  جروير لوي   دهي  عر هكس  جل  اللنوي  الجن  جن  ي وهشنرل مهلشني ءعل
. ءر المعنل  سنمعيلت االرجملعين ا  ههل  شخلنيج  هنل اجنى ان  سنلور  ويدود ثاعللن  ان  مخجلنف المواقنف 

جنن  يكجفننددل ااسنن) لننيس مننر الهلاينن  ال ا خننييريسننيطي لدينن  شننعوي هننللهف  هجيرنن  ءعلقجنن   وثهنن  ثقننل مننر 
همل ثيضلت ا   عهددل ييجرن) سنلوريلب يهجرنى منر ويائجنل الندال  عنر  شخليج الرواه) ااخيى مر  هلق وا 

 اج   جل  السلوريلب الج  ججلف ا  ،للهجل هللعدواهي   معهى  ل  ثر اااياد ال ير يفنديور ثهكسنجم سنلهيلت 
  همظلدي وثشرلل مخجلك  قد جيجهط هسلو  جوريد يكجفدور ال ف  هدهكسجم  وقد يلدي عهجم جليالب عدواهي

منر  االرجمنلع الج  جيرع على دوي المرجمع ا  جشريل السنلو   االرجملع ال اب. وطهفلت لهظيي  الجعليم 
خالل الهم ر  وجفليد سلو  ا خيير  ازهجل جيى ثر الجدف مر قيلم الكيد هللسلو  العدواه  دو ءعلد  ههنل  

  .5: 6666هللفو   وليس ءلال  الضيي هل خيير. ت اامد العمليي   جفديي ال اب والشعوي 
الجيهويننور انن  جهشننئ  ريننل مكرنني يهنندي الميوهنن  ه فنن   ءسننجلموانن  ظننل االكينن  ال لل نن  والجنن  ججطلنن) 

ويجسلمح ءلى اد مل ءعا  الكوضى والرموض وثر يرور مسجعدات للجخل  عر مظلدي السلو  العدواه  ال ي 
 اجنن  وعلننى ا خننيير  وجعننويض هعننض رواهنن) الننهف  لدينن  هرواهنن) ايرلهينن  جسننلعدك انن  ينن  ي سننلهلت علننى 

جلهي  الرلج  اال يرور عهئلت على مرجمع  هل عضوات مهجرلت يسلدم ا  جطنوي مرجمعن  وجفمن . تاسنير ثهنو 
  .1: 3667ييل  وعهدالاريم الللا   

 واالهجفنلموالجشنلري  االعجندا ءلنى وجفسم ثشرلل السلو  العدواه  ءلى قسنمير: ااول منلدي رللمينل 
والمشلرس   وقد يجعدى  ل  ءلنى الضني) وجعن ي) النهكس  والفسنم ال نله  معهنوي ومهجنل المينل ءلنى الجاندي 
وهفنند ا خننيير وججهننع ثخطننلئجم ورشننكجل  وجعرينني اارننوا  والجشننجيي  وقنند يرننور العنندوار مورجتننل هاننو النن اب 

  .3666اللهجيهل الللهغ ووديع سالم   ويرور هدهيتل ثو لكظيتل  ثو هاو الريي.ت
جل  الكئن  منر ااطكنلل منر ثلنال) اإلعلقن   ارجسل)د ا اامي يشيي وهشرل واضح ءلى ضيوي   

السنلوري  هفندي ال هنلس هن  منر ال فن  هنللهكس منر خنالل جهمين  الجكريني  االضطياهلبالسمعي  ثر جوار  جل  
لى السيطي  على السلوريلب العدواهي  لديجم ولنر ينجم  لن  ي دي وهشرل اعلل ء ال ي ااميلديجم  االهجرليي

ياهوهنن  ويدلكوهنن  ودننو اللعنن)؛  لنن  ثر اللعنن) يعنند وسننيل  اعللنن  رمننل ث هجججننل الدياسننلب  شنن ءال مننر خننالل 
ين دي ءلنى يانع مسنجوى ال فن  هنللهكس لنديجم ومنر  نم الفندي  علنى  ال يالمخجلك  ا  جهمي  الجكريي االهجرليي 
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السنلو  العندواه  لنديجم  اينا ثشنليب الدياسنلب ءلنى ثدمين  اللعن) ان  جهمين  قندياب خكض هعض مظلدي 
ااطكلل واسجعداداججم على ثسنلس منل يجيان  منر اني  الجعنيض لخهنياب مجعندد  ان  ظنل مهنلخ ميسني ينجم 
اينن  جشننريع الطكننل ومرلائجنن   ممننل يرعلنن  علننى ديرنن  عللينن  مننر المجننلي . وعلينن  يعنند اللعنن) مننر الخطننواب 

لالهجرلي  ايا يشرع على االسنجرلهلب المجسنم  هللرند  والجكنيد والميوهن   ممنل ين دي ءلنى االيجفنل   ااولى
هللسلو  اإلهنداع  ديرنلب ثعلنى منر جلن  الجن  ججنواي للطكنل الن ي جفنل ثملمن  اني  اللعن) واالسجرشنلف.  

  .Saracho, 2002 ؛ 3666تههوي  شلدير  
منر ارنل الالنول علنى المجعن   اإلهسنلرالجن  يمليسنجل السنلوري   ااهمنلط ل  ثر اللعن) يعند ثاند  

 المجنننليابوالجسنننلي   ويالنننل منننر خاللننن  علنننى الر يننني منننر المعنننليف والمعلومنننلب  ويرجسننن) الر يننني منننر 
االجرلدننلب االيرلهينن   رمننل ثر اللعنن) يعمننل علننى جهمينن  وجطننويي شخلنني   ثواالرجملعينن  المي،ننو) ايجننل  

كسي  واالرجملعي  والعفلي  والمعياي  و،ييدل  ولعل االدجملم هلللع) الطكل ا  مخجلف رواههجل الرسمي  واله
هدا هور  علم مع ثطكلل قدمل  الملييير ايا رلهوا يلعهور هرياب لريي  مر الارلي  والعل) ثخيى جل  

مخجلك    م ظجي ثيضل ا  الاضلي  اليوهلهي  الفديم  رمل ظجي ا  رجلهلب رنل  ثلوابالج  رلهب جلدي 
وهلنوب ايوهنل  رنوييمليينل  ءسنجلملب  رمنل رلهنب وثمييرنل ثويهنل   نم ظجني من خيات ان  وثيسطو طورثاالمر 

 6275علمالت مسلعد ا  د ك الميال . اك  علم  اامييري ا  مرلل ييلض ااطكلل ا  الواليلب المجاد  
وا ريكينن  اللعنن) يرنن) ثر يجعلمنن اامييرينن   قننلئال: ثر ااطكننلل انن  الواليننلب المجانند  (Frobelرجنن) ايوهننل 

  . 65: 3665اليمعي .  تسلوى عهدالهلقى   هلالعل)مججمير  االملراللايا   هيهمل رلر ااطكلل 
ودرننن ا ظجننني االدجمنننلم الواضنننح هسنننيرولوري  اللعننن) مهننن  سنننهعيهلب الفنننير العشنننيير اينننا ظجنننيب   

انن  جهمينن  هعننض الخلننلل  العدينند مننر ااهاننلا العلمينن  والجيهوينن  الجنن  ادجمننب هدياسنن  ث نني واعللينن  اللعنن)
اإليرلهينن  للطكننل مننر جكرينني اهجرننليي ومننر  ننم جهمينن  ال فنن  هننللهكس ممننل ينن دي ءلننى خكننض هعننض المظننلدي 

 السلو  العدواه  لدى ااطكلل.
ًمشكلةًالدراسة

ً

 جاددب مشرل  الدياس  ا  الجسل الب الجللي : 
لندى  إلهجرنليي الجكريني امجنلياب جهمين  علن  هلللعن) المورن  قلئم علنى العنالج جدييه  مل العلي  هيهلم   -

 ؟ االلل    –الميوه   –المعلقير سمعيلت ود  ت الطالق  ااطكلل 
 ويجكي  مر د ا الجسل ل ثسئل  ايعي  مهجل:

عل  خكنض هعنض مظنلدي السنلو  العندواه  هلللع) المور  قلئم على العالج جدييه  مل العلي  هيهلم   -
العننندوار هانننو  –العننندوار هانننو الممجلرنننلب  –ودننن  تالعننندوار هانننو الننن اب المعنننلقير سنننمعيلت لننندى ااطكنننلل 

 ؟ا خيير العدوار هاو المديسير  
علنن  مجننلياب الجكرينني هلللعنن) المورنن  العننالج الجنندييه  الفننلئم علنن  منندي اسننجميايي  جنند يي الهيهننلم   مننل  -

 المعلقير سمعيلت؟  االهجرليي وهعض مظلدي السلو  العدواه  لدي ااطكلل
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:ًأهدافًالدراسةً ًثالثاًا

 دداب الدياس  ءلى جافي  مل يل :
لندى ااطكنلل  جرليي اإلهالرشف عر العلي  هيهلم  قلئم على هظيي  العالج هلللع) ا  جهمي  الجكريي  -6

 السمع. ضعلف
لو  العدواه  الرشف عر العلي  هيهلم  قلئم على هظيي  العالج هلللع) ا  خكض هعض مظلدي الس -3

 السمع. ضعلفلدى ااطكلل 
 الرشف عر اسجميايي  العلي  الهيهلم  خالل اجي  المجلهع . -2

:ًأهميةًالدراسة ًرابعاًا

 : ا ج ججلخ  ثدمي  الهاا ا  
جججم الدياس  الاللي  هزلفل  الضو  على طهيع  المشلرل الج  جوار  ائ  المعلقير سنمعيلت للوقنوف علنى  -6

 الالعم . اإليشلدي ه  لموارج  جل  المشرالب مر خالل الهيام  الطي  المهلس
ءلفننل  الضننو  علننى ثدمينن  العننالج المورنن  هلللعنن) انن  جهمينن  مجننلياب الجكرينني االهجرننليي لنندى ااطكننلل  -3

 المعلقير سمعيلت.
ءلفننل  الضنننو  علنننى ثدميننن  العنننالج المورننن  هلللعننن) انن  خكنننض هعنننض مظنننلدي السنننلو  العننندواه  لننندى  -2

 لل المعلقير سمعيلت.ااطك
المسنننلدم  اننن  الرجنننود الجننن  جهننن لجل الدولننن  ليعليننن  المعنننلقير هشنننرل عنننلم وائننن  المعنننلقير سنننمعيلت هشنننرل  -2

 خل .
هجلننن  الكئننن  وجفنننديم المسنننلعد  لجنننم   لالدجمنننلملكنننب ثهظنننلي المجخللنننير والمججمنننير اننن  دننن ا المرنننلل  -5

 واالسجكلد  مر قدياججم المعطل .
 الدياس  الهاوا المسجفهلي  والمججم  هللمعلقير سمعيلت. قد جكيد هجلئ  د ك -1

ً: ً الدراسةحدودًخامساًا

 جاددب الدياس  الاللي  هلالج :
همالاظنن  وضننعلف السننمع للننم اامننل لمنندايس    علننى ااطكننلل المعننلقير سننمعيلت انن سجفجلنني دنن ك الدياسنن

  والمرجمعنننلب الممل لننن  لجنننل اننن  ركيالشنننيخ ولننن ل  ال يمرههنننل جعمنننيم هجلئرجنننل ءال علنننى مرجمعجنننل اإلالنننلئ
  ويمرر جكليل د ك الاندود الدياس الخللئ   وا  الل اسجخدام هكس اادواب الج  سجسجخدم ا  جل  

 رل ج :
ججرننننور عيهننن  الدياسنننن  مننننر ااطكننننلل المعنننلقير سننننمعيلت الكئنننن  الهسننننيط  والمجوسننننط   الحــــدود البشــــرية:  -5

ديسنهل والمسنرلير  76ءلنى ثقنل منر  26ع انيجم منل هنير تضعلف السنمع  الن ير ججنياوح ديرن  قلنوي السنم
 علمل. 63:1همالاظ  ركيالشيخ ا  الميال  العميي  مل هير وضعلف السمع  للم اامل لا  مدايس 

 همالاظ  ركيالشيخ. وضعلف السمع  للمس اامل لججم ل ا  مداي الحدود المكانية :  -5
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م هواقنع  نالا 3661/3667الكجني  العمهين  الممجند  منر  جطهي  ثدواب الدياسن  ان جم  :الزمنيةالحدود  -0
 رلس . 32رلسلب ثسهوعي  هلرمللى عدد الرلسلب 

 أدوات الدراسة: 

 اخجهلي "جوياهس" للجكريي االهجرليي.   -
 م.3666مفيلس السلو  العدواه  ءعداد اللهجيهل اللليغ  -
 .الهلا  ع) / ءعداد الهيهلم  الجدييه  الفلئم على هظيي  العالج المور  هللل - 
 منهجية الدراسة: -د

الهلا نن  المننهج  شننه  الجرييهنن   ايننا جننم اإلرلهنن  علننى  بسننجخدماوانن  مشننرل  وجسننل الب الدياسنن  
الولننك  المهلسنن) لطهيعنن  الدياسنن  الاللينن   ننم اسننجخياج المجوسننطلب  اإلالننل ثسننئل  الدياسنن  مننر خننالل 

 .تب   واخجهليالمعيليي   واالهاياالبالاسلهي   
جفجض  الجعيف على اعللي  الهيهلم  الفلئم على اللع) ا  جهمي  الجكريي  دياس  ايا ثر طهيع  ال

  وعلي  جم اسجخدام المهج  شه  الجرييه  ضعلف السمع  ااطكللاالهجرليي وخكض السلو  العدواه  لدي 
 هللجلميم ال ي يعجمد على المرموع  الوااد   اب الفيلسيير الفهل . 

ً: ً فروضًالدراسةسادساًا

ا  ضو  مل ثسكيب عه  هجلئ  الدياسنلب السنلهف  واإلطنلي الهظنيي ثمرنر لنيل،  انيوض الدياسن   
 رللجلل :

 
الفيلسنننيير اننن   الجرييهيننن المرموعننن   ثطكنننللديرنننلب   جورننند انننيو   اب داللننن  ءالنننلئي  هنننير مجوسنننط -6

 .االلل   –الميوه   –ود  تالطالق  هجرليي لجكريي االا ثهعلد اخجهليا  الفهل  والهعدي 
 
الفيلسنننيير اننن   الجرييهيننن المرموعننن   ثطكنننللديرنننلب   جورننند انننيو   اب داللننن  ءالنننلئي  هنننير مجوسنننط -3

 .وااللل    –والميوه   –ود  ت الطالق  لجكريي االهجرليي ا ثهعلد اخجهليا  الهعدي والججهع  
الفيلسنننيير اننن   الجرييهيننن المرموعننن   ثطكنننللديرنننلب   وسنننطجورننند انننيو   اب داللننن  ءالنننلئي  هنننير مج -2

العننندوار هانننو  –ودننن  تالعننندوار هانننو الننن اب ثهعنننلد مفينننلس السنننلو  العننندواه  اننن  الفهلننن  والهعننندي 
 .العدوار هاو المديسير  –العدوار هاو ا خيير –الممجلرلب 

الفيلسننيير انن   جرييهينن الالمرموعنن   ثطكننللديرننلب   ال جورنند اننيو   اب داللنن  ءالننلئي  هننير مجوسننط -6
–العدوار هاو الممجلرلب  –ود  تالعدوار هاو ال اب  ثهعلد مفيلس السلو  العدواه الهعدي والججهع  

 العدوار هاو المديسير  .–العدوار هاو ا خيير 
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:ًالنتائجً ًسابعاًا

 رشكب هجلئ  الدياس  الاللي  عر ا ج : 
الفيلسنننيير اننن   الجرييهيننن المرموعننن   ثطكنننللديرنننلب   اللننن  ءالنننلئي  هنننير مجوسنننطجورننند انننيو   اب د -6

 .للللح الفيلس الهعديمفيلس الجكريي االهجرليي  ثهعلد ا الفهل  والهعدي 
الفيلسننيير انن   الجرييهينن المرموعنن   ثطكننللديرننلب   ال جورنند اننيو   اب داللنن  ءالننلئي  هننير مجوسننط -3

 س الجكريي االهجرليي.مفيلثهعلد الهعدي والججهع  على 
الفيلسنننيير اننن   الجرييهيننن المرموعننن   ثطكنننللديرنننلب   جورننند انننيو   اب داللننن  ءالنننلئي  هنننير مجوسنننط -2

 للللح الفيلس الهعدي.ه  مفيلس السلو  العدوا ثهعلد الفهل  والهعدي على
لفيلسنيير اان   الجرييهين المرموعن   ثطكنللديرنلب   ال جورد ايو   اب دالل  ءالنلئي  هنير مجوسنط  -2

 .مفيلس السلو  العدواه  ثهعلد الهعدي والججهع  على
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First: English Summary 

First: introduction 

The care of disabled persons with special needs is one of the 

important things that societies are committed to in the present age. Every 

society has a significant proportion of its members who face life and have 

suffered from one or more types of disabilities that reduce their ability to 

play their roles in Society. In the past, the existence of this category was 

accompanied by different views of the communities where this group of 

people with special needs received many treatments that differed according 

to the philosophy of each society. The treatment with this category graded 

from disdain, cruelty, and the attempt to get rid of them, to compassion and 

direction to take care of them in order to achieve the principle of equality of 

opportunities among the unimpaired. 

At the beginning of the eighteenth century, an organized care for the 

disabledhas begun. The issue of the education of the disabledhas become an 

issue of great importance at the local and international levels. There are 

growing trends one day after another that call for the necessity of taking 

these children into account in order to find the best ways to deal with them, 

and the necessity of diversity of these ways according to the type of 

disabilities, and the individual differences among persons. 

In this context, there is an increase in taking care for the disabled, and 

rehabilitation of them, where schools have been established and legislations 

have been put in place to ensure that the disabled have certain benefits and 

rights that bring stability to them. In addition, the efforts of scientists are 

combined in order to develop their remaining capacities to the extent of 

achieving reliance on themselves to satisfy their needs(Elhami Abdel-Aziz, 

1999: 48). 

The deaf disability category is considered as one of the special 

categories that have remarkable increased attention to provide them with 

educational care, this is not limited to the hearing disability in the school 

stages only, but also it includes the pre-school stage and in all various 

aspects of the learning process as an attempt by officials to develop various 
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aspects of their thinking and creativity (Abdel-Aziz Al-shakhs, Zidan Al-

sartawy, 2000). 

Many studies (Duaa Sadiq Mohamed, 1999; Saad Abdel Muati, 2000; 

Sharifa Al-Zubairi, 2001) have proved that deaf child has the ability to think 

creatively. In addition, they found that there is a contradiction concerning 

differences among deaf children and normal children concerning creative 

thinking through their performance on “Torrance” test for visual creative 

thinking in favor of deaf children. This may be due to their reliance on 

imagination because they are deprived from hearing sense which can be 

stimulus for creative thinking. The creativity of a child with a hearing 

impairment may be a means of compensating for his or her motor or organic 

disability, by directing the child's energies to creativity, and creativity here is 

a way to self- achievement of the disabled child. 

Torrance (1965) indicated the importance of creative thinking and that 

the development of creative thinking skills seems important to anyone, and 

that creative thinking is important in all aspects of life and the suppression of 

creative energies leads to personality disorder. 

The previous presentation makes it clear that it is important to develop 

creative thinking among children in general and children with hearing 

disability in particular because they face many behavioral disorders and 

inability to communicate with one another, resulting in their withdrawal and 

isolation as a result of the feeling of insecurity that they feel. This is 

followed by defense mechanisms in the form of aggressive behavior; as their 

feelings towards themselves and their disabilities play a direct role in the 

formation of a mental image of themselves. This image affects directly the 

construction of their personalities, even in their behaviors and reactions in 

various social situations. The hearing impediment is dominated by a sense of 

inferiority as a result of his disability, and that he is inferior to others not 

only from his disability aspect, but also in other aspects of his personality 

when doing behaviors to seek to defend himself, and those behaviors that are 

often aggressive. This means that persons who estimate themselves 

negatively, lacks self- confidence, and may produce aggressive behaviors in 

various aspects and forms that may be related to the conduct of self-
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assertion. According to the theory of social education, which focuses on the 

role of society in shaping social behavior through modeling and imitating the 

behavior of others, it considers that the goal of an aggressive behavior is to 

rebuild self-esteem and sense of power, and not to harm others(Ahmad Al-

Amayra, 1991: 5). 

In light of the third millennium, which requires the contribution of 

educators to the formation of a thoughtful generation who shows flexibility 

with confidence, tolerates to some extent towards chaos and ambiguity, is 

prepared to abandon the aspects of aggressive behavior which has a negative 

effect on himself and others, and to compensate some of the shortcomings 

with positive aspects that help meet his needs to not be a burden on the 

society, but a productive member who contributes to the development and 

progress of  the society (Hussein Abu Riash and Abdul Hakim Al-Safi, 

2007: 6). 

The aspects of aggressive behavior are divided into two parts: the first 

is physical, such as the tendency to assault, quarrel, revenge, and dispute. 

This may go beyond this to beatings and self- torture. The second part is 

moral, including the tendency to challenge, criticize others, follow their 

mistakes and expose them, and distort the atmosphere and defame. The 

aggression may be self-directed, physically or verbally, or towards others 

(Valentina Al-Sabegh and Wadie Salama, 2001). 

This clearly indicates the need for children with hearing disabilities to 

face these behavioral disorders with some kind of self-confidence through 

the development of their creative thinking, which leads to effective control 

of their aggressive behaviors. This will not be done without a thing they 

love, that is play. Play is an effective means as proved by various studies in 

the development of creative thinking, which leads to raise the level of self-

confidence and then the ability to reduce some aspects of their aggressive 

behavior. Studies have pointed to the importance of play in the development 

of children's abilities and their readiness on the basis of the opportunities of 

exposure to multiple experiences in a comfortable environment in which the 

child is encouraged and rewarded, making him highly skilled. Thus, play is 

considered as one of the first steps of creativity. It encourages responses that 
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are characterized by novelty, uniqueness and flexibility, which leads to a 

higher degree of creative behavior than that of a child with less opportunity 

of play and exploration (Nabawiyah Shaheen, 2000; Saracho, 2002). 

The game is considered as one of the behavioral patterns practiced by 

man in order to have fun and entertainment, and through which man can geta 

lot of knowledge and information, and acquires many of the desired social 

skills, or positive trends. As well, play improves and develops the 

personality of the child in various physical, psychological, social, mental, 

cognitive and other aspects. Perhaps the interest in play was generally 

started with the children of ancient Egyptians where they played with small 

balls of stones and other games that were causing different sounds. Also, 

play was found in in ancient Greek civilization as appeared in the writings of 

Plato and Aristotle. Then, it has been appeared recently in Europe and 

America. The contributions of Maria Kori and Plutte Frobel in the field of 

kindergarten in the United States of America have been a contributing factor 

at this stage. In 1875 Frobel wrote that children in the United States should 

be learnt how to play correctly, while German children were interested in 

symbolic games(Salwa Abdel Baki, 2005: 15). 

Thus the clear interest in the psychology of play has emerged since 

the seventies of the twentieth century, where many scientific and educational 

research has emerged to study the impact and effectiveness of play in the 

development of some of the positive characteristics of the child including 

creative thinking and thus the development of self-confidence which leads to 

reduce some of the aspects of aggressive behavior of children. 

Second; the problem of the study 

The problem of the study was identified in the following questions: 

- What is the effectiveness of a program based on the theory of play therapy 

in the development of creative thinking and reducing some aspects of 

aggressive behavior in children with hearing impaired? 
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Subsequent questions stem from this question, including: 

- What is the effectiveness of a program based on the theory of play 

therapy in the development of creative thinking in children with hearing 

impaired? 

- What is the effectiveness of a program based on the theory of play 

therapy in reducing some manifestations of aggressive behavior in 

children with hearing impaired? 

- Is the effectiveness of a program based on the theory of play therapy in 

the development of creative thinking and reducing some aspects of 

aggressive behavior in children with hearing impaired differs according 

to the sex variable (male / female)? 

- Will the effectiveness of the program continue during the follow-up 

period? 

Third: the Objectives of the study 

The study aimed at achieving the following: 

1. Identifying the effectiveness of a program based on the theory of play 

therapy in the development of creative thinking in children with hearing 

impaired. 

2. Identifying the effectiveness of a program based on the theory of play 

therapy in reducing some aspects of aggressive behavior in children with 

hearing impaired. 

3. Identifying the effectiveness of a program based on the theory of play 

therapy in the development of creative thinking and reducing some 

aspects of aggressive behavior in children with hearing impaired differs 

according to the sex variable (male / female. 

4. Identifying the continuity of the effectiveness of the program during 

follow up period. 

Fourth: The significance of the study 

The significance of the study is outlined as follows: 

1. The present study is concerned with highlighting the nature of the 

problems facing the hearing impaired category to find the appropriate 
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ways to address these problems through the necessary guidance 

programs. 

2. Highlighting the importance of therapy through play in the development 

of creative thinking skills in children with hearing disabilities. 

3. Highlighting the importance of therapy through play in reducing some 

aspects of aggressive behavior in children with hearing impaired. 

4. The contribution to the efforts of the State to care for the disabled in 

general and the category of the hearing impaired in particular. 

5. Drawing the attention of specialists and interested in this area to take care 

of that category and provide assistance to them, and to take advantage of 

their disabled capabilities. 

6. The results of this study may benefit future researches that are interested 

in the hearing impaired. 

Fifth: the Delimitations of the study 

The present study is identified by the following: 

This study will be limited to children with hearing disabilities in some of the 

Deaf schools in Kafr Al-Sheikh governorate.  Therefore, we can generalize 

their results only to their statistical community and communities of similar 

characteristics, and in case of using the same instruments that are used in 

this study. These delimitations can be detailed as follows: 

1- Human delimitations: The sample of the study consists of children 

with hearing impairment, the mild and moderate category (the hearing 

impaired), who have a hearing impairment ranging from 30 to less than 70 

dB and enrolled in the Deaf schools in Kafr Al-Sheikh governorate between 

the ages of 6 to 12 years. 

2- Spatial delimitations: include Deaf education schools in Kafr El-

Sheikh governorate. 

3- Time delimitations: The study instruments will be applied in the 

period from 2016/2017 through 3 weekly sessions with a total of 24 

sessions. 
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The instruments of the Study: 

The study used the following instruments: 

- Preliminary data collection form / prepared by the researcher. 

- Torrance test for creative thinking. 

- Aggressive behavior scale prepared by Valentina El-Sayegh 2001 and 

codified by the researcher. 

- Training program based on the theory of therapy directed through play / 

prepared by the researcher 

D. The methodology of the study: 

According to the problem and the questions of the study, The 

researcher will use quasi experimental approach, as the questions of the 

study will be answered through the descriptive statistics that are suitable for 

the nature of the present study, and then getting means, standard deviations, 

T test, and the variance analysis to determine the differences between means 

scores of the experimental group in creative thinking and aggressive 

behavior of deaf children. 

Sixth: the hypotheses of the Study  

In light of the results of the previous studies and the theoretical framework, 

the study hypotheses can be formulated as follows: 

There are statistically significant differences between the average scores of 

1- children in the experimental group in the tribal and remote indices in 

the dimensions of the test of innovative thinking (fluency - flexibility - 

originality). 

     2- There are statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the dimensions of the 

dimension and follow the dimensions of the test of innovative thinking 

(fluency - flexibility and originality). 

     3 - There are statistically significant differences between the average 

scores of the children of the experimental group in the tribal and the 

remote dimensions in the dimensions of the measure of aggressive 
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behavior (aggression towards self - aggression towards property - 

aggression towards others - aggression towards teachers). 

     4- There are no statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the dimensions of the 

dimension and follow the dimensions of the measure of aggressive 

behavior (aggression towards the self - aggression towards property - 

aggression towards others - aggression towards teachers). 

Seventh: Results and Recommendations 

The results of the present study revealed the following: 

1- There were statistically significant differences between the average 

scores of the children of the experimental group in the tribal and 

remote indices on the scale of innovative thinking and its dimensions 

and for the benefit of telemetry. 

2-  There are no statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the dimensions of the 

dimension and follow the scale of innovative thinking and 

dimensions. 

3- There are statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the tribal and remote 

indices on the scale of aggressive behavior and dimensions and for 

the benefit of telemetry. 

4- There are no statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group in the dimensions of the 

dimension and follow the scale of aggressive behavior and 

dimensions. 

Based on this basis, the researcher makes some of the following 

recommendations: 
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1- According to what the present study has proved including the effectiveness 

of play based program in the development of creative thinking and the 

reduction of some aggressive behavior, the researcher recommends to train 

teachers on how to apply this program, as well as the attention of officials 

for designing activities for the children with hearing disability through 

integrating play in various school activities. 

2- Directing the care of families and those responsible for the education of the 

deaf to the importance of creative thinking in the deaf child as a 

compensatory part of the disability that they are forced to suffer from as a 

result of the disability. 

3- Preparing training courses in the institutes and programs on mastering the 

language of communication "sign language" in order to be able to 

communicate and interact with the deaf. 

4- Giving the children with hearing disabilities the opportunity to integrate with 

normal children through some programs and activities among schools, which 

may reduce the isolation and tension, which lead the deaf to aggressive 

behavior. 
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