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 ملخص

تعر  هلر أ ر يرنامق هرشممادي يسممتند هلر اللعب والفن في خفض السمملوك العدواني الالدراسممة  تهدف

، واسممممممممممممممتخدم المنهق شمممممممممممممم ه التجرييي، من خالل عينة في ييت لحم SOSلدى أطفال قرية األطفال 

طفاًل وطفلة ممن لديهم درجة مرتفعة علر مقياس السمممملوك العدواني، قسممممموا منا ممممفة  (30ضمممممت )

هلر مجموعتين هحداهما تجرييية واألخرى ضممما طة.  ممممم ألغراض الدراسمممة يرنامجًا هرشممماديًا يسمممتند 

( جلسمممممممة 12هلر ا رشممممممماد  اللعب والفن، وطيق علر المجموعة التجرييية، في جلسمممممممات يل  عددها )

وجود فروق ذات داللة ( دقيقة. أظهرت نتائق الدراسمممممممة 75ين أسممممممميوعيًا، مدة كل منها )يواقع جلسمممممممت

قيل و عد  SOSهح مممممائية يين متوسمممممطات الدرجة الكلية للسممممملوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال 

 علر المجموعة التجرييية، وكانت ال عديتطييق اليرنامق ا رشمممادي، وكانت الفروق ل مممالح القياس 

ل مممممممممممالح المجموعة  ال عديالفروق دالة أيضمممممممممممًا يين المجموعتين التجرييية والضممممممممممما طة في القياس 

التجرييية، مما يؤشممممر هلر أ ر اليرنامق ا رشممممادي المطيق في خفض سمممملوك األطفال العدواني، كما 

 ليرنامق ا رشادي. أظهرت النتائق من خالل القياس التت عي استمرارية األ ر ل

  طفال.، قرية األالعدواني، اللعب، الفن، األطفال الكلمات المفتاحية: برنامج إرشادي، السلوك
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Abstract 

The objective of the study was to identify the impact of a training program based on play 

and art in reducing the aggressive behavior among the children of SOS village in 

Bethlehem Governorate. The semi-experimental approach was used working with a 

sample of 30 boys and girls with a high degree of aggressive behavior. Two groups were 

designated, one was the experimental and the other was the control group. A training 

program was developed for the purpose of the study based on the guidance of play and 

art, and applied to the experimental group, in (12) sessions, two sessions a week, each 

was (75) minutes. The results of the study showed that there were statistically significant 

differences between the mean scores of aggressive behavior in the children of SOS village 

before and after the application of the extension program. The differences were in favor 

of the post-measurement of the experimental group. The differences were also between 

the experimental and control groups in the remote measurement in favor of the 

experimental group. The results indicated the impact of the indicative program applied in 

reducing aggressive child behavior. Likewise the results via sequential measurement 

demonstrated the impact of the indicative program. 

 

* Keywords: instructional program, aggressive behavior, play, art, children, SOS 

children's village. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 المقدمة 1.1

ذ لاسمممرة التي حظيت يها منتعّد التنشمممئة االجتماعية ورعاية األيناء من الوظائف األسممماسمممية 

خلل  هذ أنها تلعب دورًا أسممماسممميًا في تشمممكيل سممملوك األطفال، و التالي فالن أي، القدم وحتر يومنا هذا

ن أهم أو تفكك في يناء األسممرة له ا اره السممليية علر نمو وسمملوك أينائها. ويعتير السمملوك العدواني م

طفال هلر ا قامة في مؤسسات وقرى األطفال هذه ا  ار، وفي  عض األحيان يضطر الك ير من األ

ن توفير . وعلر الرغم م، أو فقدانهم للرعاية األسمممممممريةاأليتام في حال فقدانهم ألحد والديهم أو كليهما

 تلك المؤسمممممممسمممممممات الرعاية واالهتمام لهم، هال أن هقامتهم في تلك المؤسمممممممسمممممممات لها العديد من ا  ار

 تماعية والسلوكية لهؤالء األطفال.  السليية علر الجوانب النفسية واالج

هن العدوانية ظاهرة عامة يين ال شمممر، يمارسمممها األشمممخاص  طرق وأسممماليب متنوعة و  مممور 

 مختلفمة م مل التعيير  ماللفو أو العمدوان اليمدني، والعمدوان مظهر سمممممممممممممملوكي يموخمذ طريقمه هلر التعيير

ه من األفراد أو الجماعات أو الفردي أحيانا كسمممممممممممممملوك الشممممممممممممممخص الذي يتجه هلر هلحاق األذى  غير 

األشمياء، وقد يوخذ طريق التعيير الجماعي أحيانًا أخرى علر أنه سملوك جماعي مشمترك ويتجه نحو 

 (.2000هلحاق األذى يجماعات أخرى أو أفراد )الهمشري والجواد، 

 وأول عدوان وقع في حياة ال شممممممممممممممر هو عدوان اين ادم قاييل علر أخيه هاييل، قال تعالر:

 (.30)المائدة:  {طَوََّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُفَ}

فالعدوانية وما تتسمممممممممممم  ه من عنف السممممممممممملوك يختلف الرأي حول كونها فطرية أو متعلمة أو 

تلعب دورًا هامًا في  أنهامكتسمممممممم ة، فالعدوانية انفعال حقيقي قائم في حياتنا ا نسممممممممانية، هضممممممممافة هلر 
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سمممممممائر االنفعاالت األخرى، ومن مظاهر العنف السممممممملوكي االعتداء اللفظي عن ق مممممممد علر الغير، 

لحاق األذى  ممتلكات الغير أو ما  وا يذاء اليدني وغير اليدني للنفس أو المتعمد للنفس أو الغير، وا 

 (.2010يت ل  المرافق العامة والمنشآت ) طرس، 

لعدوان ال ممممممممممريح ويتضمممممممممممن هلحاق الضممممممممممرر واألذى وتتنوع أشممممممممممكال وأنواع العدوان فمنها ا

 ا خرين عن ق مممد وعمد و  مممورة  مممريحة واضمممحة، والعدوان الرمزي ويتضممممن السمممخرية واالزدراء 

والتقليل من شمممممممممممممون وأهمية ا خر. وعلر ذلك يكون العدوان هجومًا  مممممممممممممريحًا علر الذات وا خرين 

 (. 2008)حسين، 

ة مع األطفال هو استخدام اللعب، واللعب ال يشكل هن من أفضل أساليب ا رشاد المستخدم

 عالجًا  قدر ما له من أهمية كوسممميلة لالت مممال والتوا مممل مع الطفل. وللعب  مممورًا متعددة منها أن

يطلب من الطفل أن يلعب  ال مممل مممال، أو الدمر، أو الطين، أو أن يرسمممم. وقد يكون لعب لادوار 

 (.   2002دهم دور األب وا خر دور االين )منسي، التي يشاهدونها في واقعهم، كون يلعب أح

ا رشمممممماد  اللعب هو طريقة تسممممممتخدم في مجال هرشمممممماد األطفال، ويفيد في تعليم الطفل وفي 

تشمممخيص مشمممكالته، وعالب اضمممطرا ه السممملوكي. يقوم ا رشممماد  اللعب علر أسممماس نظريات اللعب، 

 ية اجتماعية اليد أن تش ع، فو  حت مراكزوعلر اعت ار أن اللعب هو مهنة الطفل، وأنه حاجة نفس

ا رشممماد تعد حجرات خا مممة لبرشممماد  اللعب تضمممم أشمممكال متنوعة من اللعب. ويسمممتخدم اللعب في 

التشممممخيص، من خالل المالحظة أ ناء اللعب واخت ارات اللعب ا سممممقاطية، كما يسممممتخدم أيضممممًا في 

شمم اع  تاحة الفر ممة للطفل ضمم و وتوجيه وت ممحيح سمملوك الطفل، ولدعم النمو، وا  حاجات الطفل، وا 

 (.2003للتعيير والتنفيس االنفعالي، ولتحقيق أغراض وقائية )زهران، 

وتعُد األنشممممممطة الفنية لاطفال المتم لة في )الرسممممممم والت مممممموير، والرقص ا يقاعي، والنحت 

نشمممممطة التي والتديير المنزلي، واألشمممممغال الفنية ال مممممل مممممالية، والخشممممميية، وكذلك الموسممممميقر( من األ



4 
 

تشممجع علر االيتكار والتعيير عن الذات، وهي تخفف من حدة التوتر والقلق الناتق عن ا ح اطات، 

وتفيد األطفال أيضمممممممًا في اتجاهاتهم المهنية المقيلة، والتعيير عن هواياتهم، هضمممممممافة هلر مسممممممماعدتهم 

علر هقامة عالقات علر تنمية التذوق الفني لديهم. وتهد  هذه األنشمممممممممممممطة هلر مسممممممممممممماعدة األطفال 

ش اع حاجاتهم ورغ اتهم النفسية )حسين،   (.2004اجتماعية مع  عضهم ال عض، وا 

 
 مشكلة الدراسة 2.1

تعممممّد مرحلممممة الطفولممممة من أهم مراحممممل نمو الفرد، ونظرًا ألهميممممة تلممممك المرحلممممة في تكوين 

 وعالقته  ا خرين،الشمممممخ مممممية، و ما أن عالقة الطفل يوالديه تشمممممكل أهمية  الغة في تنشمممممئته ونموه 

فالنه عندما يفقد الطفل أحد والديه أو كليهما مما يضممممممممممممطره لبقامة في مؤسممممممممممممسممممممممممممات رعاية األيتام، 

وي ممممممم ح من الضمممممممروري القيام يدراسمممممممة أهم المشمممممممكالت التي يعاني منها األطفال في هذه المرحلة، 

ي تحقيق التكيف وبخا مممممة مشمممممكلة السممممملوك العدواني التي تحتاب هلر جهود هرشمممممادية لمسممممماعدتهم ف

ض د هلر اللعب والفن في خفنوالنمو السمممليم. ومن هنا اني قت الفكرة في تطوير يرنامق هرشمممادي يسمممت

 في محافظة ييت لحم. SOSالسلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال 

 وتتمحور مشكلة الدراسة في محاولتها لإلجابة عن السؤال اآلتي:

ل ما أ ر يرنامق هرشادي يستند هلر اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفا

SOS في محافظة ييت لحم؟ 

 وقد إنبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: 

هل توجد فروق ذات داللة هح مممممممممممائية يين متوسمممممممممممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية علر  .1

 مقياس السلوك العدواني قيل و عد تطييق اليرنامق ا رشادي؟ 
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هل توجد فروق ذات داللة هح ممممممممممائية يين متوسممممممممممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية وأفراد  .2

 العدواني  عد تطييق اليرنامق ا رشادي؟المجموعة الضا طة علر مقياس السلوك 

هل توجد فروق ذات داللة هح ممممممممممممممائية يين متوسممممممممممممممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية في  .3

  والتت عي  عد مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي؟  ال عديالقياسين 

 

 فرضيات الدراسة  3.1

 الدراسة الخت ار الفرضيات ا تية: سعت

 الفرضية األولى:

يين متوسممممممممممطات درجات أفراد  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة هح ممممممممممائية عند مسممممممممممتوى داللة 

 المجموعة التجرييية علر مقياس السلوك العدواني قيل و عد تطييق اليرنامق ا رشادي.

 

 الفرضية الثانية:

يين متوسمممممطات درجات السممممملوك  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة هح مممممائية عند مسمممممتوى داللة 

 يين المجموعة التجرييية والمجموعة الضا طة. SOSالعدواني لاطفال في قرية األطفال 

 

 الفرضية الثالثة:

يين متوسمممممممممممطات درجات أفراد  )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة هح مممممممممممائية عند مسمممممممممممتوى داللة 

  ا رشادي.  عد مرور شهر من تطييق اليرنامق المجموعة التجرييية في القياسين ال عدي والتت عي
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 أهداف الدراسة 4.1

 هذه الدراسة هلر تحقيق األهدا  ا تية: تسع

 التعر  هلر أ ر يرنامق هرشادي يستند هلر اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أفراد .1

 .في القياسين القيلي وال عدي المجموعة التجرييية

التعر  هلر الفروق في درجات السمممممممممممممملوك العدواني لدى أفراد المجموعة التجرييية والمجموعة  .2

 الضا طة في القياس ال عدي. 

  عد في القياسمممممممممممين ال عدي والتت عي أفراد المجموعة التجرييية يين درجاتالفروق التعر  هلر  .3

 .مرور شهر من تطييق اليرنامق ا رشادي

 

 أهمية الدراسة 5.1

 ، وحسب ا تي: يتوضيح أهمية الدراسة في جزأين، األول نظري وال اني تطييقيمكن 

 األهمية النظرية 1.5.1

هذه الدراسممة هلر هلقاء المزيد من الضمموء علر شممخ ممية األطفال داخل قرى األطفال  سممعت

SOS اسممة ، و التالي محاولة فهم أسمم اب سمملوكياتهم المختلفة وأهمها السمملوك العدواني، هذ أن هذه الدر

 قد تفيد في هيراز  عض األسممممممم اب التي تؤدي هلر السممممممملوك العدواني، وأ عاده وا اره، وبخا مممممممة لهذه

 الفئة من األطفال التي لها ظروفها التي قد تكون مختلفة عن األطفال ا خرين. 

 األهمية التطبيقية 2.5.1

قد تسممممممممماعد هذه الدراسمممممممممة في توفير يرنامق هرشمممممممممادي يسمممممممممتند هلر اللعب والفن معتمدًا علر 

واسممممممتخدامه في خفض  المعرفية والسمممممملوكية والتحليلية، هسممممممتراتيجيات وفنيات مسممممممتمدة من النظريات

، وقد يفيد اليرنامق المربين والمرشمممدين العاملين في SOSالسممملوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال 
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اطفال، من خالل التعامل مع السمممممممممممملوك العدواني لدى هؤالء ل الرعاية النفسممممممممممممية وا جتماعية مجال

 األطفال، والعمل علر خفض درجة هذا السلوك لديهم. 

 
 مصطلحات الدراسة 6.1

وفيما يلي التعريف يهذه تضمممممممممممنت متغيرات الدراسممممممممممة عددًا من الم ممممممممممطلحات الرئيسممممممممممة، 

 الم طلحات:

 Counseling Programالبرنامج اإلرشادي 

ا رشممممادية الم اشممممرة وغير الم اشممممرة،  يرنامق مخطو ومنظم في ضمممموء أسممممس علمية لتقديم الخدمات"

يهد  مسمممماعدتهم في تحقيق النمو  ،فرديًا وجماعيًا لجميع من تضمممممهم المؤسممممسممممة )كالمدرسممممة م اًل(

يقوم و  ،السوي والقيام  االختيار الواعي المتعقل وتحقيق التوافق النفسي داخل تلك المؤسسة وخارجها

 (. 499: 1998 التخطيو لليرنامق ا رشادي وتنفيذه" )زهران، 

هلر  ي تسممممممممممتندمجموعة من الفنيات واألسمممممممممماليب الت إجرائيًا في هذه الدراســــــة ب نه: ةعرفه الباحثتو 

، يليةالمعرفية والسلوكية والتحل ا رشاد  اللعب والفن و عض نظريات ا رشاد النفسي )هرشاد الطفل(

وتسممممممممممممممتخدم يهد  خفض السمممممممممممممملوك العدواني لدى أطفال المجموعة التجرييية في عدد محدد من 

 الجلسات ا رشادية.

 

 اإلرشاد باللعب:

ألطفال، علر أسممماس أنه يسمممتند هلر أسمممس نفسمممية، وله "طريقة شمممائعة االسمممتخدام في مجال هرشممماد ا

أسممممممممممممممماليب تتفق مع مرحلة النمو التي يمر يها الطفل وتناسمممممممممممممميها، وهو يفيد في تعليم الطفل، وفي 

 (.381: 1998تشخيص مشكالته، وفي عالب اضطرا ه السلوكي" )زهران، 
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 اللعب:

، "هو لغة الطفل الرمزية للتعيير عن الذات فمن خالل تعامله مع اللعب يمكن أن نفهم عنه الك ير

فالطفل يكشمممممف عن نفسمممممه أ ناء اللعب أك ر مما تعير الكلمات، فهو يكشمممممف عن مشممممماعره  النسممممم ة 

 لنفسمه و النسم ة لاشمخاص المهمين في حياته واألحداث التي مرت  ه،  حيث تسمتطيع أن تقول  ون

 (.240: 2004اللعب هو حديث الطفل واللعب هي كلماته" )حسين، 

 

 اإلرشاد بالفن: 

( ا رشمممممممممممممماد  الفن " ونه طريقة  ارزة في عالب االضممممممممممممممطرا ات السمممممممممممممملوكية لدى 2010يعر  ملحم )

األطفال، ويكاد يكون من ال ممممعب معرفة دينامية شممممخ ممممية الطفل دون االسممممتعانة  الرسممممم، فالطفل 

... ، أك ر من تعييره لفظيًا، من خالل مختلف أشممممكال نشمممماطه، لع ه، رسممممومه، حركتهيعير سمممملوكيًا 

 الم".

ا رشممممممماد  الفن علر أنه: "ا رشممممممماد  الترفيه، وا رشممممممماد  العمل، وا رشممممممماد  (Harms)ويعر  هارمز 

 (.329: 2010العام، والحقيقي  الفن" )ملحم، 

 

 السلوك العدواني:

( العدوان علر أنه: "سلوك ي دره الفرد لفظيًا 50 :1999)مختار، " كما ورد لدى Bussيعر   اص "

لر هذا أو يدنيًا أو ماديًا،  مممريحًا أو ضممممنيًا، م اشمممرًا أو غير م اشمممر، ناشمممطًا أو سممملييًا، ويترتب ع

 السلوك هلحاق أذى يدني أو مادي أو نقص للشخص نفسه  احب السلوك، أو لآلخرين".
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 العدواني:التعريف اإلجرائي للسلوك 

ذه يعر  السلوك العدواني هجرائيًا  الدرجة التي سيح ل عليها أي فرد من األطفال المشاركين في ه

 العينة علر مقياس السلوك العدواني المستخدم في الدراسة.

 

 : SOSقرية األطفال 

دولة لدعم األطفال واألسممممممممممر ورعاية األطفال فاقدي ( 130)تعمل في أك ر من  SOSقرى األطفال  "

 الرعاية األسمممممممرية واألطفال الذين هم تحت خطر فقدان الرعاية األسمممممممرية ليكيروا في ييوت من مح ة

حيث توفر لاطفال جو أسري محب طويل المدى  حيث يتمكن كل طفل وشاب من تطوير عالقاته 

ت توسمسالنفس ومواجهة تحديات الحياة في المسمتقيل،  ما يسماعده في ا عتماد علر وقدراته الفردية 

، وكانت أول قرية في منطقة الشمممممممممممممرق األوسمممممممممممممو، وفي ا ونة م1966قرية أطفال ييت لحم في عام 

( أطفال، وهناك 9-7( منزاًل، في كل منزل يوجد من )14يعيشممممممممممممممون في ) ( طفالً 135األخيرة هناك )

 (14) حتر سممممن SOSل في كنف عائالت قرى األطفال ، ينشممممو األطفاأيضممممًا منزل للمدير في القرية

هلر ييوت منف مملة في يرنامق ييوت الشمميي ة،  SOS،  عد ذلك ينتقل الشمم اب والشمما ات من قرى سممنة

                           "وخمممالل ذلمممممممك يمممتممملمممقمممون المممرعمممممممايمممممممة لمممي ممممممممممممممممم مممحممموا قمممممممادريمممن عممملمممر ا عمممتممممممممممماد عممملمممر أنمممفسمممممممممممممممممهمممم

.(SOS Children's Villages, 2016)   

 
 حدود الدراسة ومحدداتها 7.1

 تتحدد نتائق الدراسة وتعميماتها ضمن الحدود ا تية: 

 .SOS: محافظة ييت لحم قرية األطفال الحدود المكانية

 .2017/2018الدراسة في العام الدراسي  ط قت :الحدود الزمانية
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 علر المفاهيم والم طلحات الواردة في الدراسة. هقت رت المحددات المفاهيمية:

 ،في ييت لحم SOSقرية األطفال  المقيمين في طفالاألالدراسمممممممة علر  هقت مممممممرت: الحدود البشـــــرية

 ( سنة.13-9الذين تتراو  أعمارهم ما يين )

 المحددات الخاصة ب دوات الدراسة:

 مقياس السلوك العدواني.  -

 ر اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى األطفال.اليرنامق ا رشادي الذي يستند هل -
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلرشاد باللعب  1.2

 اإلرشاد بالفن 2.2

 السلوك العدواني 3.2

 ةالسابق الدراسات 4.2

 العدوانيالدراسات المرتبطة ب ثر برنامج باللعب والفن في خفض السلوك  1.4.2

 الدراسات المرتبطة باللعب 2.4.2

 الدراسات المرتبطة بالسلوك العدواني 3.4.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري  :أوالً 

 اإلرشاد باللعب  1.2

 مقدمة 1.1.2

ة، هن السممممممملوك العدواني ييدأ في مرحلة الطفولة الم كرة ومن  م يتطور ليوخذ أشمممممممكااًل متعدد

ن كان هناك خالفًا في الرأي حول أسممممممممممم اب السممممممممممملوك العدواني سمممممممممممواًء أكانت دوافع أولية أم قوى  وا 

ي انداخلية، أو أنه سممممملوك مكتسمممممب من الييئة المحيطة  الفرد، هال أن المتفق عليه أن السممممملوك العدو 

لك ييدأ في مرحلة الطفولة ويتطور فيما  عد، لذلك كان اليد من تعديل هذا السمممممممممممممملوك م كرًا، ويتم ذ

للعب يالزالة أسممم ا ه وتعليم األطفال المهارات التوكيدية وتوجيه وتنمية وتقوية شمممخ مممياتهم من خالل ا

 (.  2005الحر الجماعي )عيد هللا، 

 

 تعريف اإلرشاد باللعب 2.1.2

تعريف اللعممب  مماعت مماره عمليممات دينمماميممة تعير عن حمماجممات الفرد هلر االسممممممممممممممتمتمماع يمكن 

شممممممم اع الميل الفطري للنشممممممماط والترويح كما يعير عن ضمممممممرورة ييولوجية في يناء ونمو  ،والسمممممممرور وا 

شمممممخ مممممية الفرد المتكاملة وهو سممممملوك طوعي_ ذاتي، اختياري داخلي الدافع غال ًا أو تعليمي تكيفي 

عر  ارجي الدافع أحيانًا. ويعتير وسمميلة الك ار لكشممف عالم الطفل ووسمميلة الطفل للتيوافق النفس وخ

 علر ذاته وعلر عالمه ويمهد عنده سمممممممممممممميل يناء الذات المتكاملة في ظل ظرو  تزداد تعقيدًا ويزداد

 (.2005معها تكيفًا )الل اييدي وخاليلة، 
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 استخدام اللعب في اإلرشاد 3.1.2

كطريقة هامة لضمممممممم و وتوجيه وتعديل سمممممممملوك الطفل،  ا ضممممممممافة  يلجو المرشممممممممد هلر اللعب

فل، السمممممممممتخدام اللعب لدعم النمو النفسمممممممممي، والعقلي، واالجتماعي، واالنفعالي المتكامل المتوازن للط

ب فهو يقويه جسمممميًا ويزوده  معلومات عامة ومعايير اجتماعية ويضممم و انفعاالته. كما يسمممتخدم اللع

ل حاجاته هلر اللعب نفسممممممممه حين يلعب، وحاجته هلر التملك، وحاجته في هشمممممممم اع حاجات الطفل م 

وحاجته هلر االسممممتقالل حين يلعب في حرية ويعير عن نفسممممه  الطريقة التي يفضمممملها  ،هلر السمممميطرة

و وبدون توجيه من ا خرين. يتيح اللعب فر ممممممممة التعيير والتنفيس االنفعالي عن التوترات التي تنشمممممممم

عن ال ممممراع وا ح اط، ويظهر ذلك عندما يعير الطفل عن مشممممكالته وهو يتعامل مع اللعب )حركة 

فل وحين يكرر مواقف تمس مشمممممممكالته االنفعالية ويعير عن انفعاالته ويفرغها، وقد يجد الطوكالمًا( 

اًل أ ناء لع ه حاًل ل ممراعاته وحتر لمشممكالته. ويسممتخدم اللعب أيضممًا لتحقيق أغراض وقائية وذلك م 

عن طريق تقديم الطفل لخيرة ميالد طفل جديد، حتر يتقي شممممممممممممممر ردود الفعل المعروفة حين يفاجو 

 (. 2004يهذا الميالد )عيد الهادي والعزة، 

 

 مراحل عملية اإلرشاد باللعب 4.1.2

( هلر أهم الخطوات التي يجب علر المرشممممد النفسممممي هت اعها عند قيامه 2010يشممممير ملحم )

  العملية ا رشادية، وهي تتم ل فيما يلي:

 الذي يخضع لبرشاد  اللعب. القة  داقة تتسم  الد ء مع الطفليناء ع 

 .هيجاد جو من األلفة والمح ة والمودة يين المرشد والطفل 

 .تقيل المرشد للطفل كما هو 

 .أن يعمل علر ترسيم مشاعر التسامح في العالقة ا رشادية 
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  اسممممممتعداد المرشممممممد من أجل معرفة المشمممممماعر التي يعير عنها الطفل والقدرة علر عكس تلك

 المشاعر  طريقة تحقق للطفل الت  ر  سلوكه.

 المرشد  قدرة الطفل علر حل مشكالته هذا أتيحت له فر ة لذلك.  قة 

 .عدم توجيه أعمال الطفل أو حدي ه  وية طريقة وا عطاء الطفل الحرية الكاملة في العمل 

 .أن يتم ا رشاد  اللعب تدريجيًا دون التسريع في العملية ا رشادية 

 لية ا رشممممممممادية  طريقة واقعية يتم تحديد السمممممممملوك المشممممممممكل عند الطفل من أجل أن تتم العم

 أك ر، ولجعل الطفل قادر علر هدراك مسؤولياته في العالقة ا رشادية.

 

 دور المرشد النفسي باللعب  5.1.2

 ( هلر أهم أدوار المرشد النفسي  اللعب  ما يلي:2008يشير ملحم )

 هيجاد جو من الحرية يستطيع الطفل من خالله التعيير عن مشاعره يدون خو . .1

مسممممممماعدة الطفل في تركيز مشممممممماعره، وتطويرها من حالة توتر داخلي هلر مشممممممماعر معروفة  .2

 المعاني واالتجاهات.

 الحفاظ علر سرية المعلومات التي يح ل عليها المرشد. .3

يناء عالقة هرشممممممممادية هيجايية امنة تتسممممممممم  الد ء، والود والتقيل حتر يشممممممممعر الطفل  األمن  .4

 والراحة.

 يتناسب مع حالة الطفل وموقفه ا رشادي.توظيف األلعاب  ما  .5

 متا عة الطفل أ ناء اللعب مع األطفال ا خرين في حالة اللعب الجماعي. .6

 حيث يكون للطفل دور فاعل  ،المسممماعدة في هشمممراك الطفل في اللعب مع األطفال ا خرين .7

 في اللعب.
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 توفير األلعاب التي تتوافق والعمل ا رشادي الذي يقوم  ه المرشد. .8

فتح حوار مع الطفل  عد انتهائه من اللعب حول الشمممممخ ممممميات التي تم لها ألعا ه. وتفسمممممير  .9

هجما مات الطفمل وعالقتهما  مالحمالمة االنفعماليمة التي يعماني منهما. وتوضمممممممممممممميح ممدى االختال  

 .(2008 )ملحم، والتشا ه يين سلوك الطفل المشكل وسلوك األطفال العاديين

 
 يمكن للمرشد استخدامها أنواع اللعب التربوي التي 6.1.2

أنواع اللعممممب وفقممممًا للعممممديممممد من المتغيرات ووفقممممًا لمراحممممل نمو وتطور الطفممممل  لقممممد تعممممددت

( هلر أهم هذه التقسمميمات كما 2008وخ ممائ ممه الجسمممية والحركية واالجتماعية، ويشممير أيو أسممعد )

 يلي:

الطفممل  مماللعممب  اللعممب الحر: وهو اللعممب المرن الغير مخطو لممه من قيممل الك ممار، هذ يقوم .1

 يدون ضوا و محددة، وهو نشاط الطفل التلقائي الحر المستقل.

اللعب المنظم: وهنا يكون اللعب ضممممممممممممممن معايير وقوانين وقواعد منظمة، ويشمممممممممممممتمل اللعب  .2

 المنظم علر:

اللعب الجماعي: وفيه يتفاعل طفالن أو أك ر في عمل أنشمممممممممممممطة متشمممممممممممممايهة دون أن  .أ

 قواعد أو نظم.يساعد أحدهما ا خر، و غير 

 اللعب الفردي: وهو الذي يمارسه الطفل  شكل فردي. .ب

 اللعب الخيالي: وهو الذي يعتمد علر خيال الطفل وتخيالته للمواقف.. ب

 د. اللعب التم يلي: حيث يقوم الطفل يتقليد شخ ية معينة.

        .من خالل تقليمممد الطفمممل لوالمممديمممه م اًل في أعممممال المنزل ه. لعمممب المحممماكممماة التقليمممدي

 .(2008)أيو أسعد، 
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 قد يسممتخدم المرشممد النفسممي اللعب  طريقة ا رشمماد السمملوكي كما هو في اإلرشــاد الســلوكي:. 3

حاالت الخوا  )الخو  المرضممممممممممممممي( من حيوانات معينة، هذ يمكن تح ممممممممممممممين الطفل تدريجيًا 

يتعويده علر اللعب يدمر هذه الحيوانات في مواقف امنة سمممممممممممممممارة متدرجة ومتكررة حتر تتكون 

 ، يلي ذلك زيارة لحديقة الحيوان لمشمممممممممماهدة هذه ألفة تسمممممممممماعده علر هزالة الحسمممممممممماسممممممممممية والخو 

 (.2015الحيوانات والطفل في حالة استرخاء دون خو  )أيو أسعد واألزايدة، 

 

 أهمية اللعب 7.1.2

 ( هلر أهمية اللعب، ويمكن تلخيص هذه األهمية فيما يلي:2015يشير قنديل ومحمد )

الحركي، والطول، والوزن، وتناسمممممممممق التطور الحركي والجسمممممممممدي خالل اللعب: يشممممممممممل النمو  .1

العضممممممممممالت الكييرة وال ممممممممممغيرة، والمظهر العام للجسممممممممممم. وخالل مرحلة الطفولة الم كرة، ييدأ 

ال مممممممممغار الركل  القدم، وتحريك الذراعين، وفي وقت الحق يتعلم تسممممممممملق السممممممممماللم، واالتزان، 

عزز العضممممممممالت والدفع والسممممممممحب، وضممممممممم الخرز، وعمل العقد، والعديد من األنشممممممممطة التي ت

الكييرة، والنمو الحركي   مممممممممفة عامة. الرسمممممممممم والتلوين ومحاولة الكتا ة هي األخرى أنشمممممممممطة 

 تعمل علر التناسق يين العين واليد، وتنمية العضالت الدقيقة.

التطور المعرفي خالل اللعب: ويتضممممممممممممن تشمممممممممممكيل مفهوم الذات، ومفاهيم الحجم، الشمممممممممممكل،  .2

مختلفمممة من الكتمممل، والخرز، والعجمممائن، وغيرهممما من مواد واللون. ومن خالل اللعمممب  مممونواع 

، الطييعة، يتعلم األطفال التمييز يين مختلف األشمممممكال، واألحجام، واأللوان، وملمس األشمممممياء

 وهي أساسيات ال غنر عنها عند تعلم أساسيات القراءة والكتا ة.

والوجممداني هقممامممة التطور االجتممماعي والوجممداني خالل اللعممب: ويشمممممممممممممممممل التطور االجتممماعي  .3

العالقات، ووضع ضوا و للسلوك، والمهارات االجتماعية، التي تجعل الفرد مقيواًل في األسرة، 
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والمدرسممة، والمجتمع. وأنشممطة اللعب م ل الغناء، ورواية الق ممص المسممرحية، والدراما، ولعب 

الذين األدوار، وألعاب الدمر، واالشمممممممتراك مع العرائس في مسمممممممرحية، ومسممممممماعدة األشمممممممخاص 

يحركون العرائس، ومسممماعدة ا خرين، والتعيير عما يشمممعرون  ه، كل هذه األلعاب واألنشمممطة 

 يساعد علر التطور االجتماعي والوجداني لاطفال.

التطور اللغوي: األلعاب المختلفة واألحاجي، ومجموعات اللعب التنافسممممممممممممممي، والم اريات كلها  .4

 تعمل علر تطوير النمو اللغوي لدى األطفال.

التعلم عن ال ممممممحة والتغذية خالل اللعب: األلعاب ال سمممممميطة، م ل السمممممملم وال ع ان، واألغاني  .5

ال سممممممميطة ذات القوافي، واألغاني الشمممممممعيية، واأللغاز، تعلم األطفال مفاهيم مرت طة  ال مممممممحة 

 والتغذية. 

ة ( هلر أن اللعب لدى األطفال يم ل دور األب ودور األم ودور األخو 2015ويشمممممممممممير العزة )

واألخوات، وقد يتحد ون عن األسمممرة وعن مشمممكالتها ومن المسممميب لها عندما يمارسمممون اللعب، مما 

 يساعدهم علر فهم مشكالتهم ورسم حلول مناس ة لها.

 

 السمات التي تميز اللعب 8.1.2

 ( هلر أهم السممات التي تميز اللعب، ويمكن تلخي مها فيما2016يشمير الل اييدي والخاليلة )

 يلي:

ال فقدت اللع ة جاذييتها وطييعتها المرحة.اللع .1  ب نشاط حر ال هج ار فيه وا 

يتضممممممممن اللعب علر المتعة والتسممممممملية  النسممممممم ة لمن يقوم  ه فهو ال يؤدي هلر مكاسمممممممب  .2

 مادية، وقد تكون مكاسب رمزية يت ادلها الالعيون.

 ال يوجد له دافع غير االستمتاع. .3
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 اللعب استغالل للطاقة الحركية والذهنية. .4

 يمتاز اللعب  السرعة والخفة. .5

 اللعب حياة، حيث أنه من مطالب النمو وحاجاته وال يمكن االستغناء عنه. .6

 أي أن الطفل يتعلم  اللعب. ،كما جاء في تعريف يياجيه للعب فالنه "عملية تم ل" .7

 وذلك ط قًا لمهارة الالعب وخيراته. ،ال يمكن التنيؤ ينتائق اللعب .8

 أو جماعي. اللعب قد يكون  شكل فردي .9

 الذي يمارس اللعب ال يتعب.  .10

 يخضع اللعب لقوانين وقواعد.  .11

 اللعب مستقل ويجري في حدود زمان ومكان محددين ومتفق عليهما.  .12

 

 دور األلعاب في عملية التشخيص 9.1.2

األلعاب كوسمممممملوب تشممممممخي ممممممي يعتمد علر نظرية التحليل النفسممممممي عند "فرويد"، ويسممممممتخدم 

المشممممممممممكلة عن طريق مالحظة الطفل في أ ناء اللعب، أي أنه يسممممممممممقو اللعب في عملية تشممممممممممخيص 

ح اط وغضممممب وعدوان علر لع ه، كما أنه يسممممقطها علر األشممممخاص ا خرين  انفعاالته من خو  وا 

 (.2015المشاركين معه  اللعب، وذلك خالل القيام  اللعب المشترك )أيو عيطة، 

 دراسة سلوك األطفال من خالل:يمكن ( هلر أنه 2016كما يشير حواشين وحواشين )

 مالحظتهم في أ ناء اللعب، يهد  تشخيص مشكالتهم. .1

الحالة االنفعالية التي يتميز يها الطفل من خالل ت ممممممممممممممرفه مع الدمر واللعب، فهو يعير عن  .2

 مممممراعاته ومشمممممكالته وحاجاته غير المشممممم عة، وذلك يتفاعله مع الموجودات في محيطه، فالن 

 فالنه ال شك يحتضن سلوكًا عدوانيًا. اللعبيدأ يتكسير وتقطيع هذه 
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اكتشممممممممممممممما  دالئل ا يداع وااليتكار لدى األطفال الموهوبين، وهذا يفرض علر القائمين علر  .3

 ترتييهم تومين ما يتناسب ومستوى ذكائهم من وسائل وأدوات، حتر من مناهق وأساليب.

 فال  ق د عملية التشخيص.استخدام اللعب ضمنيًا في االخت ارات النفسية، التي تقدم لاط .4

توظيف اللعب كوسممممميلة لضممممم و وتوجيه سممممملوك الطفل، كونه يعزز من نموه الجسممممممي والعقلي  .5

 واالجتماعي واالنفعالي.

هشمممممممممممممم اع حاجات الطفل المختلفة كتحقيق الذات، وحب التملك وحاجته للسمممممممممممممميطرة أو حاجته  .6

 لالستقالل.

فيس عن انفعاالته وتوتراته الناشممممممممممئة من اللعب يتيح للطفل فر ممممممممممة التعيير عن مكوناته والتن .7

 ال راع وا ح اط، فالطفل يعير عن مشكالته من خالل اللعب.

 

 وظائف اللعب 10.1.2

 ( هلر أهم وظائف اللعب، ويمكن تلخي ها فيما يلي:1987تشير يلقيس ومرعي )

 اللعب وسيلة لتفاعل الفرد مع ييئته. .1

 اللعب يعتير وسيلة لتطور الفرد. .2

 وسيلة للتعلم.اللعب  .3

 اللعب وسيلة الكتساب أنماط سلوكية متعددة. .4

 اللعب وسيلة من أجل تطوير أنماط السلوك. .5

 اللعب يساعد الطفل علر التكيف واالنتماء. .6
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 حجرة اللعب 11.1.2

تخ مممص في مراكز ا رشممماد حجرة أو حجرات ا رشممماد  اللعب، وتضمممم لع ًا متنوعة الحجم 

والشمممممممكل والموضممممممموع، وتم ل األشمممممممخاص واألشمممممممياء المهمة في حياة األطفال التي توجد في مجالهم 

وين غي أن تتوافر في أدوات حجرة اللعب السمممملوكي، وتعتير  م ا ة م يرات مدروسممممة لسمممملوك الطفل. 

من أهمها: أن تكون قادرة علر جذب الطفل وشمممممممممد انت اهه، وغير قايلة للكسمممممممممر،  خ مممممممممائص عدة،

ومن أم لة اللعب واألدوات  ورخي ممممممممممة ال من، وغير مؤذية للطفل، ومتنوعة في أشممممممممممكالها وأنماطها.

الدمر، والعرائس، والحيوانات، والطيور، وال مممممممل مممممممال، وأدوات الرسمممممممم،  التي تحتويها حجرة اللعب:

والجواريف، و عض األدوات األخرى التي يمممولفهممما الطفمممل، م مممل: األرجوحمممة، و عض  الرممممل والمممماء،

، األدوات الموسمممميقية، وتزود حجرة اللعب  الكراسممممي والمناضممممد المناسمممم ة لاطفال )الخطيب والزبادي

2001.) 

 

 النظريات المفسرة للعب 12.1.2

 نظرية الطاقة الزائدة 1.12.1.2

مهمة اللعب األسمممممماسممممممية هي التخلص من  واعتيرا أنوسممممممينسممممممر" هذه النظرية،  قدم "شمممممميلر

 الطاقة الزائدة من الطفل، فالطفل  حاجة هلر أن يمارس العديد من أنشممممطة اللعب من أجل أن يعمل

 ًا علر تقليل الطاقة، فاللعب مهم في مرحلة الطفولة فهو يساعد في التكوين الجسمي والنفسي، وغال

د  من اللعب هو اللعب في هذه المرحلة. ومن الممكن االسمممممممتفادة من هذه النظرية في ما يكون اله

من خالل ممارسممممممة األنشممممممطة المعدة لهم في  ،مسمممممماعدة األطفال مرتفعي النشمممممماط في تفري  طاقاتهم

 (.1995رياض األطفال )ع مان، 
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 نظرية االستجمام أو الراحة من عناء األعمال 2.12.1.2

العلماء علر رأسمممممها الفيلسمممممو  "الزاروس" أن وظيفة اللعب األسممممماسمممممية هي ترى طائفة من 

فالالعب في نظرهم يسممممممممتخدم في ألعا ه طاقات  ؛هراحة العضممممممممالت واألع مممممممماب من عناء األعمال

 عضمملية وع مميية غير الطاقات التي أرهقها العمل، وبذلك يدع للمراكز المرهقة فر ممة للراحة. وهذه

 لعب، وقد عير أ حايها عن الرأي السائد عند عامة الناس، مع تهذييهمهي أقدم نظرية قيلت في ال

 (.2010له، واالستدالل عليه  ومور تدينه من النظريات العلمية )يدير، 

 
 النظرية التلخيصية 3.12.1.2

تنطلق هذه النظرية من افتراض أن اللعب تلخيص للماضممي وأن ا نسممان منذ ميالده وحتر 

ذ ويرية التي مَر يها تطور الحضممممارة ال شممممرية منطالمرور ينفس األدوار الت ميل هلراكتمال نضممممجه ي

ظهور ا نسممممان علر وجه ال سمممميطة هلر ا ن. وأن ما يمارسممممه من ألعاب تسممممت ير هذا ا نسممممان هلر 

 اسممممممممممممممتعادته للغرائز الحيوية التي مر يها عير مراحل التطور التاريخي لبنسمممممممممممممممان، فيمر يها مروراً 

أ ممممممممممحاب هذه النظرية: سممممممممممتانلي هل، وهنري يت، و ورندايك، هذ يقول هؤالء أن تلخي مممممممممميًا. ومن 

يها ا نسمممان والحيوان عندما يلعب يعير   مممورة ال شمممعورية أحيانًا عن غرائزه الفطرية التي يشمممترك ف

مع من سممممم قوه في سممممملم التطور، وكونه يلخص نشممممماط الماضمممممي فيمارس األلعاب والحركات )العزة، 

2007.) 

 
 نظرية اإلعداد للحياة المستقبلية 4.12.1.2

يرى واضع هذه النظرية "كارل غروس" أن اللعب  النس ة للكائن الحي هو ع ارة عن وظيفة 

ييولوجية مهمة، فاللعب يمرن األعضمماء، وبذلك يسممتطيع الطفل أن يسمميطر سمميطرة تامة عليها، ولن 

لكائن الحي لكي يعمل في المسممممممممممتقيل يسممممممممممتعملها اسممممممممممتعمااًل حرًا في المسممممممممممتقيل. فاللعب هذًا هعداد ل
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األعمال الجادة المفيدة، ومن األم لة علر ذلك الطفلة في عامها ال الث تسمممممممتعد  شمممممممكل ال شمممممممعوري 

فالن م مممممممممممممممدر اللعب هو الغرائز  ،لتقوم يدور األم حين تضممممممممممممممع لعيتها وتهدهدها كي تنام. وهكذا

لماء، ومما يدعم هذه النظرية أن اللعب الييولوجية فوكد وجهة النظر الييولوجية هذه العديد من الع

 (. 2010يوخذ شكاًل خا ًا عند كل نوع من أنواع الحيوانات )يني هاني، 

 
 نظرية التحليل النفسي 5.12.1.2

يفترض "فرويد" أن السممملوك ا نسممماني ال يحدث  ال سممميب، وأنه يتوقف علر الحالة النفسمممية 

رات للفرد وهي ا حساس  السرور أو األلم الذي يعقب السلوك. فا نسان عادًة يميل هلر هش اع الخي

ن لقو التي ت عث السرور، ويتجنب هش اع الخيرات التي تؤدي هلر األلم. ولهذا نالحو أن األطفال يخ

 عالمًا من الخيال واألوهام من أجل أن يحققوا ألنفسممممممهم متعة خا ممممممة،  عيدة عن الواقع ومشممممممكالته.

، يلجو الطفل عادًة هلر أشياء ملموسة يضفي عليها عالمه الخاص، لكي يجلب اللذة والسعادة لنفسه

ب نوعًا من اللعكما تخاطب الطفلة دميتها وكونها هنسمممممممممانة حقيقية. وهذا األسممممممممملوب ا يهامي، يم ل 

رافقه يعند "سيجموند فرويد". يفترض "فرويد" أن السلوك ا نساني يقرره مقدار السرور أو األلم الذي 

، أما أو يؤدي هليه، وأن ا نسان عادًة يسعر وراء الخيرات التي ت عث علر السرور والمتعة وتكرارها

الحر  فرويد اللعب الحر يداًل من التداعيالخيرات المؤلمة فهو يتجنيها وييتعد عنها. اسممممممممتخدم أت اع 

الذي كان يسممممممممتخدمه فرويد في عالب األمراض النفسممممممممية لدى األطفال، اعتقد هؤالء أن اللعب الحر 

الذي يقوم علر الخيال، يمكن أن يسممماعد علر تنفيس المشممماعر، واألفكار، واألحاسممميس المكيوتة في 

ت والقلق الذي كان يحس يها الطفل  سممممممممممميب الكيت العقل ال اطن، و التي خفض التوترات واالنفعاال

والحرمان والعجز عن تحقيق الرغ ات. هن اللعب عند "فرويد" يؤدي وظيفة تنفيسممية، حيث يسممهم في 

 (. 2011تخفيف التوتر واالنفعاالت الناجمة عن العجز عن تحقيق األماني والرغ ات ) والحة، 
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 النظرية السلوكية 6.12.1.2

ألوائل ومنهم "واطسممممون" هلر التفسمممميرات القائمة علر أسمممماس الغرائز علر نظر السمممملوكيون ا

ات أنها تفسمممميرات عقيمة، ومن أهم مقوالت النظرية السمممملوكية أن ا نسممممان مزودًا  عدد من االسممممتعداد

السمممممممممملوكية التي تسمممممممممماعده علر التعلم، وتحدث عملية التعلم نتيجة وجود دافع م ير واسممممممممممتجا ة. هن 

فقد  ن اللعب في ضممموء مقوالتهم عن التعزيز والتعلم  المالحظة، والتعميم والتكرار،السممملوكيين يفسمممرو 

يحاول طفل االحتفاظ يتوزان كرة فوق أنفه ألنه تلقر ال ناء علر نشممممممماطات مشمممممممايهة في الماضمممممممي، 

 ميل هلرلذلك فالن فعاًل ما يتم ه ايته وتعزيزه يواسمممممممممطة ال ناء أو غير ذلك من الحوافز التي نتعلمها ي

أن يتكرر حينما توجد  عض الظرو  التي حد ت فيها التعلم األ ممممممممملي، ويمكن أن تعد خيرة الطفل 

  ال ناء عليه  سمممممميب المنافسممممممة وغيرها من الحوافز االجتماعية المتعلمة، مسممممممؤولة عن قدر كيير من

تعزيز فقد أكد علر ال ،أما "سمممممممممممممكنر" .اللعب. ويرى "هل" أن اللعب يقوى يواسمممممممممممممطة الحوافز ال انوية

ة غير والمكافوة غير المنتظمة، هن السممملوك الذي ال يكافو ربما يكون سممملوكًا منقواًل من مكافآت سممما ق

منتظمة، ومن المحتمل أن تنشمممممممممممو  عض أنواع اللعب يهذه الطريقة، فاللعب حين يؤدي هلر هشممممممممممم اع 

المحاكاة في  عض الحاجات أو يرت و يها فسممممممممممممممو  يميل للتكرار. كذلك أكد " اندورا" علر أهمية 

اكتساب السلوك ومن ذلك سلوك اللعب، فال يمكن  وي حال تجاهل دور المحاكاة في اللعب الرمزي 

 (.2017عند األطفال )العناني، 
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 اإلرشاد بالفن 2.2

 مقدمة 1.2.2

يعد الرسمممممم من النشممممماطات األسممممماسمممممية التي تحتل مكانة مهمة في عالم الطفل وفي التعامل 

معه، فليس هناك طفل لم يرسمممم وليس هناك يرامق تربوية أو نفسمممية ال تضمممم الرسمممم يين نشممماطاتها، 

 فالذا لم يتوافر لدى الطفل مواد الرسممممممم من أوراق وتلوين نجده يرسممممممم علر الحائو أو رمال الشمممممماط 

هناك حاجة عند الطفل يعير يها عن ذاته من خاللها، فمن خالل الرسممممممممممممممم يؤكد الطفل ذاته  وكون

ويعير عن حاجاته ورغ اته ومخاوفه واهتماماته، وذلك من خالل الموضمممممممممممممموعات التي يختارها في 

هم يكشف عن عالقات الطفل الوجدانية مع العالم الذي يحيو  ه أو الخو  مرسمه، فالرسم مؤشر 

فالطفل من خالل رسوماته يحاول أن يخفض من مستوى  .ريه في عالقاته  األشياء والناسالذي يعت

ع مويستخدم كوداة تشخي ية هامة  ،القلق والتوتر الداخلي لديه الناجم عن الفشل في هش اع حاجاته

فليس هناك طريقة هرشمممادية تخلو من اسمممتخدام  ،أما علر المسمممتوى ا رشمممادي أو العالجي .األطفال

 (. 2004تلوين والرسم  شكل تلقائي مع األطفال )حسين، ال

من  ويمكن اعت ار الرسممممم عماًل فنيًا تعييريًا يقوم  ه الطفل، وهو يديل عن اللغة، وهو شممممكل

التوا ل غير اللفظي، وهو شكل من أشكال التنفيس، فاألطفال عن طريق الرسم يعكسون مشاعرهم 

وك الرسمممممموم وسمممممميلة ممتازة لفهم العوامل النفسممممممية وراء السممممممل الحقيقية تجاه أنفسممممممهم وا خرين، تعتير

المشممكل،  ا ضممافة هلر أنه من خالل الرسممم الحر الذي يقوم  ه الطفل نسممتطيع أن ن ممل رأسممًا هلر 

شممممممممممممعوره، والتعر  علر مشممممممممممممكالته وما يعانيه، وكذلك التعر  هلر ميوله واتجاهاته ومدى اهتمامه 

يعيش فيها، وعالقته  ا خرين سمممممممممواء في األسمممممممممرة أو الرفاق أو  موضممممممممموعات معينة في الييئة التي 

 (.2010الك ار ) طرس، 
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نغم أو ويميل األطفال  طييعتهم هلر التنظيم وا يقاع الموسمميقي، فتراهم يتمايلون مع هيقاع ال

الشممممممممعر ويهتزون طربًا. ويعد الغناء أول  ممممممممور الفن الذي يواجهه األطفال يين يدي أمهاتهم، ومع 

السمممنين يشمممتركون  قلوبهم وحواسمممهم في الغناء واألناشممميد، وتعد الموسممميقر والرقص والحركات  مرور

 ا يقاعية مهمة جدًا في تعليم الطفل وتطويره، فهذه األنماط تسممممممممممممممماعد علر تنميته جسمممممممممممممممديًا وعقلياً 

ق وعاطفيًا واجتماعيًا، كما يسمممممماعد علر التخلص من الكيت واالنفعاالت الضممممممارة ويسمممممماهم في تحقي

ظهار المواهب وجذب االنت اه وتركيزه، كما يعمل علر حسمممممممممممممن  الذات وتو يق العالقة مع ا خرين وا 

 (. 2017ا  غاء )العناني، 

 ( هلر فوائد اللعب الفني، التي يمكن تلخي ها فيما يلي: 2011ويشير أيو أسعد )

  يداع ويعزز  مممورته نشممماط الطفل الفني يفسمممح للطفل فر مممة التعيير عن مشممماعره  حرية وا 

 ا يجايية عن ذاته.

  تزداد  قة الطفل  قدراته عندما ينجز نشممممممممماطه الفني ويعرضمممممممممه علر اللوحة المخ ممممممممم ممممممممة

 لعرض أعمل األطفال.

 .تنمية التذوق الجمالي 

 ير يمنح اللعب الفني الطفل الفر ة والوسيلة للتعيير عن الذات، ويفسح المجال أمامه للتعي

هيجايية، وقد يكون وسمميلة للكشممف عن مشمماكل كييرة يعاني  عن ذاته وتفري  طاقاته   ممورة

 منها الطفل.
 

 ( أنه يمكن تلخيص فوائد الرسم لدى األطفال فيما يلي:2015وترى الهنيدي )

 .التعيير عن الحاجات والرغ ات والدوافع التي ال يستطيع األطفال التعيير عنها شفهيًا 

 .ال حث عن ال راعات الدفينة في شخ ية الطفل 

 .التعر  هلر مشكالت األطفال السلوكية واالنفعالية 
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  التعر  هلر عالقة الطفل  وشممممخاص معينين ومدى المشمممماعر ا يجايية والسممممليية التي يكنها

 نحوهم.

  التعر  هلر شمممم كة العالقات االجتماعية التي يعيش في ظلها الطفل، واألشممممخاص المؤ رين

 في حياته.

 حيمماة االجتممماعيممة المحيطممة  ممالطفممل، ودالالت اسممممممممممممممتخممدام التعر  هلر األلوان وعالقتهمما  ممال

 األطفال لها في الرسومات.

 والخو . ،والعدوان ،تفري  الشحنات االنفعالية السليية كالغضب 

 .وسيلة للتعيير والتوا ل مع ا خرين 

 .التعر  هلر الحالة التي يعيشها الطفل أ ناء الرسم كالغضب 

 ليها الطفل  عد هخضاعه للعالب.قياس التطورات العالجية التي و ل ه 

 .التعر  هلر جوانب القوة والضعف لدى الطفل 
 

 نظرية فضل الطاقة في تفسير رسوم األطفال  2.2.2

لر حينما يش ع الطفل تتولد لديه طاقة، وهذه الطاقة يسعر لبفادة منها، فجزء منها يذهب ه

ي تليية حاجة الجسممممم العضمممموية، أما  قية الطاقة فاليد لها من مسممممار تسممممتنفذ فيه، فهي كالشممممحنة الت

 ليفرغتحتاب هلر تفري  ولذلك فالن الرسممممممممممم أحد الوسممممممممممائل التي تسممممممممممتنفذ هذه الطاقة يلجو هليه الطفل 

شممممممحنته، ويتخلص من طاقته الزائدة، يداًل من أن يسممممممتنفذها في مجال ضممممممار  ه و المجتمع، ولذلك 

فالن الرسمممممممم مجال حيوي تعويضمممممممي لت مممممممريف الطاقة الزائدة في شممممممميء يهذب النفس، ويعطي اتزانًا 

 (.   2015للشخ ية )الهنيدي، 
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 السلوك العدواني 3.2

يكون  سيب حاجة لديهم، أو ني فالن هذا الت ر  قد عندما يلجو ال عض هلر السلوك العدوا

التخلص من موزق أو لخفض توتر ناتق لديهم  سممممممممممممميب عق ة أو أزمة ت مممممممممممممادفهم، ويكون  من أجل

العدوان موجها نحو سمممميب ا عاقة ويكون الهجوم شممممديدًا علر أطرا  األزمة، وقد ي ممممل األمر هلر 

ستدرون العطف من خالل هذا العدوان ) طرس، العدوان علر الذات ذلك الذي يجعل  عض األفراد ي

2012.) 
 

 تعريف السلوك العدواني 1.3.2

حًا " العدوان علر أنه: "سلوك ي دره الفرد لفظيًا أو يدنيًا أو ماديًا،  ريBussيعر   اص "

أو  أو ضمممنيًا، م اشممرًا أو غير م اشممر، ناشممطًا أو سمملييًا، ويترتب علر هذا السمملوك هلحاق أذى يدني

 (.50 :1999مادي أو نقص للشخص نفسه  احب السلوك، أو لآلخرين" )مختار، 

نه: "ذلك السممممممملوك الذي ينشمممممممو عن حالة عدم مالئمة الخيرات " علر أKelleyويعرفه كيلي "

نتق عنه السا قة للفرد مع الخيرات والحوادث الحالية، فالذا دامت هذه الحالة يتكون لدى الفرد هح اط ت

سمملوكيات عدوانية من شممونها أن تحدث تغيرات في الواقع حتر ت مم ح هذه التغيرات مالئمة للخيرات 

 (.242: 2011ى الفرد" )الحريري وا مامي، والمفاهيم الموجودة لد
 

 أشكال السلوك العدواني 2.3.2

 ( هلر أشكال السلوك العدواني فيما يوتي:2011يشير أيو أسعد )

 العدوان اليدني: جسمي كالضرب واللكم لآلخرين. .1

 العدوان اللفظي: كالشتم وال راخ لآلخرين. .2

 ومطاردة مجرم.عدوان مادي اجتماعي: كالقتال من أجل الوطن  .3
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عدوان مادي غير اجتماعي: كاحتجاز هنسمممممممممممان وقتله واالنتقام من ظالم يوحشمممممممممممية والخروب  .4

 علر المعايير والقيم.

 عدوان الغضب: وهو عدوان ي يره ا ح اط ويوتي  عد الغضب. .5

العدوان الموجه نحو الذات: يوجه الفرد عدوانه نحو ذاته كضمممممممممممربة لنفسمممممممممممه أو امتناعه عن  .6

 كل. النوم أو األ

 العدوان الم اشر: عندما يوجه الشخص العدوان تجاه فرد اخر هو م در ا ح اط. .7

العدوان غير الم اشممممممممر: عندما يفشممممممممل في توجيه العدوان هلر الم ممممممممدر األ مممممممملي، فيحول  .8

 العدوان هلر شخص اخر هو ك ش الفداء لوجود  لة تربطه  الم در األ لي.

 وا هانته. العدوان الرمزي: ويرمز هلر احتقار األخر .9

 العدوان الوسيلي: ويسلك  ه الفرد للو ول هلر أهدا  معينة.  .10

( هلر أهم أشكل السلوك العدواني عند األطفال، ويمكن تلخي ها فيما 2008ويشير شكشك )

 يلي:

 العدوان اللفظي: يتم ل في ال راخ، الشتم، كلمات وجمل تهديد، ا غاظة، ال يا . .1

 ن من الفم، وأحيانًا ال  اق.العدوان التعييري: اندالع اللسا .2

العدوان الجسمممممممممدي: اسمممممممممتخدام القوة الجسمممممممممدية، ركل، ضمممممممممرب  األيدي، اسمممممممممتخدام األظافر  .3

 واألسنان.

لقاؤها،  .4 العدوان العشمممموائي: عدوان م اشممممر ضممممد األشممممياء، هشممممعال الحرائق، تكسممممير أشممممياء وا 

 رميها، الكتا ة علر الجدران.

سممممممه أو كت ه أو يشممممممد شممممممعره، أو يضممممممرب رأسممممممه العدوان نحو الذات: كون يمزق الطفل مال  .5

  الحائو.



29 
 

تال  الممتلكات الخا ة  ا خرين. .6  عدوان التخريب: رغ ة الطفل  التدمير وا 

أ ناء اللعب أو في عدوان الخال  والمنافسمممممة: هو  مممممورة عايرة ومؤقتة نتيجة خال  ينشمممممو  .7

 الحديث أو  الهجر يين األطفال لعدة أيام. هاءتينتهي يالن وهوالمنافسة، 
 

( أنه يمكن تلخيص أهم مظاهر السمممملوك العدواني لدى األطفال، فيما 2011ويوضممممح  كار )

 يلي: 

أو هيذاء شممممممخص  ،العدوان الجسممممممدي: يتم ل هذا العدوان في هيذاء الطفل لجسممممممد طفل اخر .1

لدفع الشمممديد، وقد ي مممل راشمممد، قد يكون  الضمممرب أو خمش الوجه أو العض أو الرفس أو ا

 الستخدام األدوات الحادة أو السال .

العدوان الكالمي: يقت ر العدوان الكالمي علر استخدام اللسان في الشتم والقذ  والو ف  .2

خافة لآلخرين.   األو ا  التي تحمل طا ع ا هانة، وقد يكون  راخ وتهديد ووعيد وا 

فيه  تستخدم فيه اليد وال اللسان، لكن يستخدمالعدوان الرمزي: في ذلك النوع من العدوان ال  .3

النظر، ويظهر في المواقف، وذلك عندما ُيعرض الطفل عن السممممممممممممممالم علر طفل اخر، أو 

التحدث معه أو الجلوس هلر جان ه، أو حين ينظر هليه نظرة احتقار واسممممممممتخفا ، أو يعمل 

االسمممممممتعالء والترفع، علر نقل كالم يسممممممميء هلر ا خرين، وكل ذلك يدافع الشمممممممعور  الكير و 

وهذا النوع من العدوان شممممديد األذى، وا اره قد تكون أشممممد من أذى الضممممرب، ألنه يعير عن 

 شعور  العن رية أو الط قية.

 التخريب: أحيانًا يتجسممممد العدوان في تخريب الطفل لاشممممياء، فهو يكسممممر األواني الزجاجية، .4

ل  ه األمر هلر هيذاء نفسمممممه كضمممممرب وي ع ر كل األشمممممياء التي قامت والدته يترتييها، وي ممممم

 رأسه  الجدار أو  األرض أو  وي شيء أمامه، أو هيذاء  عض الحيوانات األليفة.
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 أسباب السلوك العدواني 3.3.2

 ( أس اب السلوك العدواني فيما يوتي:2009يلخص أيو أسعد )

من الشخ يات  تقليد الطفل لمن يراه م له األعلر وقد يكون من أسرته، أو  ديقه، وقد يكون  .1

 الكرتونية التي يشاهدها ويتعلق يها.

أم  ،أم أ ممممممدقائه ،شممممممعور الطفل  ونه مرفوض وغير مرغوب  ه اجتماعيا، سممممممواًء من أسممممممرته .2

قة لم يتم التعامل معها  طريالتي معلميه، نتيجة ل عض السلوكيات السليية ال ادرة من الطفل 

 سليمة.

 العدواني  اعت اره دفاعًا عن النفس. تشجيع وتعزيز الطفل من قيل أسرته لسلوكه .3

شمممعور الطفل  النقص نتيجة لوجود عيب خلقي في النطق، أو السممممع أو أي عضمممو اخر في  .4

جسمه، أو نتيجة لما يسمعه  شكل متكرر من ا خرين حينما ي فونه   فات سليية كالكسل 

 أو غيرها من األو ا  اليذيئة.

من أحاسيس وعجزه عن التوا ل، ألس اب قد تكون عدم قدرة الطفل عن التعيير عما يداخله  .5

نفسممممممممممممممية كاالنطوائية، أو لغوية كون يتحدث الطفل يلغة مختلفة عن من يتعامل معهم خالل 

 المدرسة. في وجوده 

شعور الطفل  ا ح اط والفشل عندما ال يستطيع هنجاز ما طلب منه من مهام أو توخره فيها،  .6

 مما يجعله يعير عنها  العدوانية.

طاقة قيام األسرة أو المدرسة  كيت الطاقة الكامنة في جسم الطفل، مما يدفعه هلر هفراغ هذه ال .7

   ورة عدوانية علر غيره.

فمالتفكمك األسممممممممممممممري والخالفمات الزوجيمة المسممممممممممممممتمرة، والطالق وتعمدد الزوجمات، والخالفمات 

المسممممممئوليات الوالدية  المسممممممتمرة يين أفراد األسممممممرة وعدم تماسممممممك األسممممممرة،  ا ضممممممافة هلر التنازل عن
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وتسممممممليمها لاطفال، وجهل الوالدين  و ممممممول التربية، ومعاملتهم لايناء  القسمممممموة والتزمت وال ممممممرامة 

واللوم المفرط، وعدم االهتمام  مشممممممماعر األيناء، كل هذا ينتق عنه هحسممممممماس الطفل  الظلم والعدوانية 

وغضيهم ألتفه األس اب و راعهم المستمر  والرغ ة في االنتقام،  ا ضافة هلر الع يية يين الوالدين

الذي يضممممممممممممممع األطفال يين األيوين المتنازعين مما يؤدي هلر خلق ميول عدوانية وتمرد لدى الطفل 

 (.2003)عيد المعطي، 

وقد يرجع العدوان هلر ا ح اط، حيث يرى ال اح ون أن ا ح اط يسممميق أي سممملوك عدواني، 

فالطفل عندما يريد هنجاز هد  معين لديه ويواجه عائقًا يحول دون تحقيق الهد ، يتشممممممممممممممكل لديه 

 ا ح اط الذي يدفعه للسممممممممملوك العدواني، وقد يكون عدوان الطفل نتيجة محاكاته لسممممممممملوك والديه، وقد

ن السيب شعور الطفل  الفشل االجتماعي كالتوخر الدراسي وعدم القيول والرفض االجتماعي من يكو 

 (. 2005والديه أو من معلميه )رمضان، 

فهم  هن الطريقة التي يتعلم يها األطفال السممممملوك العدواني تكون عن طريق القدوة أو التقليد،

 ن فالطفل يتو ر ويقلد ما يحدث حتر أ طاليرون ا خرين يفعلون ذلك وربما يكون هذا في التلفزيو 

ال و الكارتون أو من ا  اء، وعند تعرض الطفل للعدوانية فهذا خير م ال له ليفعل هو أيضممممممًا ذلك يل 

 (.2000يتوقف  عد ذلك عن فعله )الشربيني و ادق، 

 يلي: هلر أهم أس اب السلوك العدواني عند األطفال، ويمكن تلخي ها فيما( 2011ويشير سليم )

يتعلم األطفال ك يرًا من ضممممروب السمممملوك العدواني عن طريق المالحظة واالقتداء  سمممملوك الرفاق  .1

 واألخوة أو الوالدين.

 و التالي يتمرد الطفل علر سلطة األم. ،قد يعود العدوان لغياب األب لفترات طويلة .2

 دوية.م ل الق ائل الي ، عض الييئات تعزز وتمجد العنف وتدعم السلوك العدواني .3
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االضمممممطراب النفسمممممي أو الشمممممعور  النقص، فيلجو الطفل هلر االنتقام أو كسمممممر ما يقع تحت يديه،  .4

  وسلوب ال شعوري، فيشعر  اللَذة النتقامه ممن حوله.

 الشعور  الذنب أو عدم التوفيق في الدراسة. .5

 الشعور  الحرمان وكيت األطفال وعدم هش اع رغ اتهم. .6

في التلفزيون أو من خالل أية وسيلة أخرى تشجع األوالد علر  مشاهدة يرامق ومسلسالت العنف .7

  .الت ر  العدواني
 

 النظريات المفسرة للسلوك العدواني  4.3.2

 نظرية التحليل النفسي 1.4.3.2

يرى "فرويد" مؤسس هذه النظرية، أن العدوان قوة غريزية فطرية في ا نسان تنشو من غريزة 

شممممممممممممممعورية داخل كل فرد في الموت، فافترض فرويد وجود غريزتين الموت التي تعير عن رغ ة ال 

رئيسمممميتين عند ا نسممممان، هما: غريزة الحب أو الجنس وغريزة العدوان، واعتير عدوان ا نسممممان علر 

نفسمممه أو علر غيره ت مممريفًا طييعيًا لطاقة العدوان الداخلية التي تلح في طلب ا شممم اع، وال تهدأ هال 

 الضممممممممممممممرب وا يذاء والقتل، أو اعتدى علر نفسممممممممممممممه  التحقير وا هانة وا يذاء هذا اعتدى علر غيره 

( ودافعهمما الحممب Libidoواالنتحممار. كممما يرى "فرويممد" أن الحيمماة كفمما  يين غريزة الحيمماة )الليييممدو 

والجنس التي تعمممممل من أجممممل الحفمممماظ علر الفرد، وبين غريزة الموت ودافعهمممما العممممدوان والتممممدمير 

التي تحارب دائمًا من أجل تدمير الذات، وتقوم يتوجيه العدوان الم اشمممر خارجًا نحو  واالنتحار وهي

ذا لم ينفذ العدوان نحو موضوع خارب سو  يسترد ضد الكائن نفسه يدافع تدمير  تدمير ا خرين، وا 

الذات. لذلك فهو يعتير العدوان تدميرًا للذات في األ مممل، وقد اتجهت هلر الخارب نحو موضممموعات 

يلة، فالشممممممممممممممخص يقاتل ا خرين وينزع هلر التدمير ألن رغيته في الموت قد عاقتها قوى غرائز يد
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الحياة  ا ضمممافة هلر عق ات أخرى في شمممخ ممميته تت مممدى لغرائز الموت. ويرجع العدوان هلر فشمممل 

 الذات في هحداث توافق مما يؤدي هلر الشممعور  القلق نتيجة التهديد الموجه للذات )األنا( من جانب

الغرائز الموجودة في الهو والتي تتعارض مع األنا األعلر مما يولد  ممممممراعًا نفسمممممميًا، فيلجو الفرد هلر 

 (.1996الحيل الدفاعية أو العدوان في  ورة جنا  )أيو قورة، 
 

 العدوان –نظرية اإلحباط  2.4.3.2

 وأن السممممممملوك يرى "دوالرد" وزمالؤه أن تعرض الفرد لبح اط قد يسمممممممت ير لديه دافع العدوان،

العدواني هو نتيجة حتمية وطييعية لبح اط وأن ا ح اط غال ًا ما يؤدي هلر شممممممممممممممكل من أشممممممممممممممكال 

هذا و  ،العدوان، هن شعور الطفل  الضيق وا عاقة هش اع رغ اته الييولوجية ي ير لديه الشعور  ا ح اط

يؤدي هلر سمممممممممممممملوك عممدواني م ممل تحطيم األواني واأللعمماب، هذ تركز هممذه النظريممة علر وجود دافع 

 (.  2011داخلي للعدوان وهو ا ح اط )سليم، 
 

  االجتماعينظرية التعلم  3.4.3.2

أو ما يعر  أيضمممممممًا  التعلم من  االجتماعييعد "أليرت  اندورا" واضمممممممع أسمممممممس نظرية التعلم 

خالل المالحظة، ويعر  أ مممممحاب هذه النظرية السممممملوك العدواني  ونه سممممملوك متعلم علر األغلب، 

ويعزون ذلك هلر أن الفرد يتعلم الك ير من أنماطه السلوكية عن طريق مشاهدتها عند غيره وخا ًة 

اذب العممدوان عنممد والممديهم لممدى األطفممال، حيممث يتعلمون سمممممممممممممملوك العممدوان عن طريق مالحظممة نممم

ومدرسمميهم وأ ممدقائهم... هلم من النماذب ومن  م يقومون يتقليدها، فالذا عوقب الطفل علر السمملوك 

المقلممد فممالنممه ال يميممل في المرات القممادمممة لتقليممده، أممما هذا كوف  عليممه فيزداد عممدد مرات التقليممد لهممذا 

عن  ال ة عوامل، هي: الم ادرة، والتعزيز،  العدوان. ويعتقد أ مممممحاب هذه النظرية  ون العدوان ينتق

والتعليم عن طريق التقليد. وتشممتمل هذه النظرية علر تحليل المتغيرات ال ال ة ذات العالقة  السمملوك 
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وتقييمها، وهي: الم يرات السممممممممممما قة أي كل ما يحدث قيل السممممممممممملوك من أحداث، والعمليات المعرفية 

يفكر  ه، والم يرات الالحقة أي كل ما يحدث  عد السممملوك. وهي كل ما يدركه الفرد أو يشمممعر  ه أو 

ولقد أكدت النظرية علر تو ير التعلم من خالل النمذجة والقدوة والتي تعني التعلم  المالحظة والتقليد 

 (.2010لنماذب أخرى، في تطور الك ير من السلوكيات منها السلوك العدواني )عز الدين، 
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 ةالسابق الدراسات 4.2

 الدراسات المرتبطة ب ثر برنامج باللعب والفن في خفض السلوك العدواني 1.4.2

 Koolaee & Vazifehdar & Bahariدراســة كواليه وفازيفيدر وباهريه وأكباريه ) هدفت

& Akbari, 2016)  التعر  هلر أ ر العالب  الرسممممم في خفض العدوانية والقلق لدى أطفال مرضممممر

طفل  (30)السرطان. استخدم المنهق ش ه التجرييي ومقياس قيلي و عدي، وتكونت عينة الدراسة من 

في مسممممتشممممفر شممممفا الخاص  األمراض  عاماً  (12-8)م ممممايين  مرض السممممرطان تتراو  أعمارهم يين 

في هيران. قسممممم األطفال  شممممكل عشمممموائي هلر مجموعتين ضمممما طة وتجرييية،  السممممرطانية في األهواز

دقيقة. أظهرت  (60)جلسمممة عالب  الرسمممم، مدة كل جلسمممة  (11)وتعرضمممت المجموعة التجرييية هلر 

وأن للعالب  الرسممممممممممممممم أ ر في خفض  ،ال عديالنتائق أن هناك فروق يين درجات االمتحان القيلي و 

ت السممممملوك العدواني والقلق لدى األطفال الم مممممايين  السمممممرطان. و التالي، فالنه سممممميتم اعت ار التدخال

 العالجية  الفن  طالق المشاعر السليية لدى األطفال الم ايين  السرطان.

 & Jarareh & Mohammadi) دراســــــــة جراريه ومحمدي ونادر وموســــــــييفين وهدفت

Nader & Moosavian, 2016)  التعر  هلر فعمماليممة العالب  مماللعممب الجممماعي في هيممداع األطفممال

ر وض و العدوان في مرحلة ما قيل سن المدرسة. تعتير هذه الدراسة تجرييية حيث تم استخدام اخت ا

قيلي و عدي. وتكون مجتمع الدراسمممممممممممممممة من جميع األطفال في كل مراكز رياض األطفال في مينة 

في حين كان هناك  ، شمممممممكل عشممممممموائي وااختير ، اً طال  (60)ان. اشمممممممتملت عينة الدراسمممممممة علر ديهلور 

ام في المجموعة التجرييية. جمعت الييانات  استخد طال اً  (30و)في المجموعة الضا طة  اً طال  (30)

. وقممد أظهرت النتممائق أن Shahimومقيمماس العممدوانيممة من  ،Torrance's Creativityمقيمماس ا يممداع 

 العالب  اللعب يعزز من هيداع األطفال ويقلل من عدوانهم  شكل كيير.
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التعر  هلر فاعلية يرنامق ا رشممممماد  اللعب في خفض ( 2015هدفت دراســـة الضـــالعين )و 

السممممممملوك الفوضممممممموي لدى طل ة ذوي  مممممممعو ات التعلم في المملكة األردنية الهاشممممممممية. تكونت عينة 

ف  مممم( طالب، وال5التعلم في مدرسممممة مؤتة في ال ممممف الرا ع )الدراسممممة من الطل ة ذوي  ممممعو ات 

هلر  كل فئة  مممممفية منهم عشممممموائياً  ت( طالب، وقسمممممم10( طالب، وال مممممف السمممممادس )5الخامس )

كودوات  مجموعة تجرييية وضمممما طة. أسممممتخدم مقياس السمممملوك الفوضمممموي، وبرنامق هرشممممادي  اللعب

 نامق ا رشممماد  اللعب في خفض السممملوك الفوضممموي . أشمممارت النتائق أن هناك أ رًا لتطييق ير للدراسمممة

لدى الطل ة ذوي  مممممممعو ات التعلم، حيث أن أفراد المجموعة التجرييية كان لديهم مسمممممممتوى منخفض 

من السممممملوك الفوضممممموي مقارنة من الطل ة أعضممممماء المجموعة الضممممما طة،  ا ضمممممافة هلر عدم وجود 

 دي و عد شهرين من المتا عة.فروق يين أعضاء المجموعة التجرييية عند القياس ال ع

ند ونيكاه ) وحمماولممت التعر  هلر أ ر عالب اللعممب  (Zand & Nekah, 2015دراســــــــــة زا

الجماعي في خفض السممممملوك العدواني لدى الطل ة الذكور في المراحل القيل مدرسمممممية. تكون مجتمع 

الدراسمممممة من طالب مدينة مشمممممهد التي تقع في شممممممال شمممممرق هيران. تم التركيز علر مركز واحد من 

 ،سمممةليكونوا عينة الدرا اً طال  (30رياض األطفال من يين مراكز رياض األطفال في المدينة. اختير )

( جلسممممممة 11هلر مجموعة تجرييية ومجموعة ضمممممما طة. تعرضممممممت المجموعة التجرييية هلر ) واوقسممممممم

ب وأظهرت نتائق الدراسممممة وجود أ ر يدرجة كييرة للعال ،واسممممتخدم اخت ار قيلي و عدي ،عالب  اللعب

  اللعب في خفض السلوك العدواني لدى الطل ة الذكور.  

يرنامق هرشادي جمعي قائم علر اللعب في  تق ي فاعلية هلر (2014راسة قرالة )د وسعت

( طفاًل من 32ضممممممممت ) عينة خفض المشممممممماكل السممممممملوكية ألطفال األيتام في مدينة جدة، من خالل

المشمممممماكل السمممممملوكية،  ولتحقيق أهدا  الدراسممممممة، قام ال احث ييناء هسممممممت انة .األطفال األيتام في جدة

وبناء يرنامق هرشمممممممممممممممادي ميني علر اللعب. أظهرت نتائق الدراسمممممممممممممممة أنه ال توجد فروق ذات داللة 
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ا رشمماد  اللعب في خفض المشمماكل  السممتخدامهح ممائية يين المجموعات التجرييية والضمما طة تعزى 

ة خفض المشممممممممممممممماكل السمممممممممممممملوكية لدى األطفال األيتام في القياس القيلي، يينما يوجد فروق في درج

السممممممممممممملوكية يين متوسمممممممممممممطي درجات المجموعة التجرييية والمجموعة الضممممممممممممما طة في القياس ال عدي 

ول الح المجموعة التجرييية، ووجود فروق ذات داللة هح ائية في درجة خفض المشاكل السلوكية 

 نتهاءايين متوسمممممممممممطي درجات المجموعة التجرييية في القياسمممممممممممين ال عدي والتت عي ) عد شمممممممممممهر من 

 اليرنامق(، ول الح المجموعة التجرييية علر القياس التت عي.

 ,Alavinezhad, Mousavi & Sohrabi)دراســـة االفينيزاد وموســـافي وصـــهرابي  هدفتو 

علر غضمممممممممممممممب األطفال العدوانيين واحترامهم لذاتهم من عمر أ ر العالب  الفن  هلرالتعر  ( 2014

 اً طال  (30)حيث أن التوا مممل اللفظي  مممعب علر األطفال العدوانيين. اختير  ،سمممنة (11)هلر  (7)

مجموعة تجرييية ومجموعة ضممممما طة. اسمممممتخدم مقياس احترام الذات  هلر واوقسمممممم،  شمممممكل عشممممموائي

 Cooper Smith (1967) كوبر سممممممممممميث  اسممممممممممتخدام مقياس ،والغضممممممممممب في يداية ونهاية هذه الفترة

أظهرت . Nelson & Finch (2000) لنلسممممون وفينش ومقياس الغضممممب لدى األطفال ،الذات الحترام

هم، نيين، وتحسممين احترام الذات لديوافي الغضممب لدى األطفال العد ملحوظاً  اً نتائق الدراسممة انخفاضمم

 خا ة  النس ة لاطفال.ب، و فاعاًل ومالئماً يكون العالب الفني تدخاًل  يمكن أنو التالي 

اخت ار فاعلية يرنامق هرشممممادي نفسممممي في خفض السمممملوك ( 2012عيســـى )وحاولت دراســـة 

العدواني: دراسمممممممممممة تجرييية ألطفال النازحين  معسمممممممممممكرات محلية الجنينة والية غرب دارفور. تكونت 

رييي ال احث المنهق ش ه التج استخدم( طفاًل يم لون األطفال األك ر عدوانية. 20عينة الدراسة من )

ق مقياس السلوك العدواني، وبرنامق هرشادي نفسي. أظهرت النتائ استخدمللتو ل هلر النتائق، كما 

 أن تطييق يرنامق ا رشمممممماد النفسممممممي المقتر  قد أدى هلر تخفيف أ عاد السمممممملوك العدواني لدى أطفال

 المعسكرات  مدينة الجنينة.
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هلر التحقق من مدى فاعلية اليرنامق المقتر  للتخفيف من  (2009دراســــــة عيا  ) وهدفت

الدراسممة علر قرية األطفال  اقت ممرتالسمملوك العدواني لدى أطفال مؤسممسممات ا يواء في قطاع غزة. 

)SOS( ( 9-13( طفاًل وطفلة، وأعمارهم ما يين )53الذين ييل  عددهم) الذين يعيشون في هذهسنة ، 

( 6( ذكور، و)12عينت الدراسمممممممممممممممة من مجموعة تجرييية واحدة من )القرية  محافظة رفح، وتكونت 

دواني هناث. أظهرت النتائق فروقًا دالة هح ممممممممائيًا يين التطييقين القيلي وال عدي لمقياس السمممممممملوك الع

هلر  وأ عاده وهذا يعني وجود فروق يين التطييقين القيلي وال عدي وأ ر لليرنامق المطيق،  ا ضممممممممممافة

كان كييرًا وكان ذلك واضممممممممممممممحًا من معامل هيتا حيث كان حجم التو ير كيير  عد  أن أ ر اليرنامق

هذا و تطييق اليرنامق وخالل فترة المتا عة، وكان له تو ير هيجايي في حياة أطفال مؤسمممسمممات ا يواء، 

 ما كان واضحًا من نتيجة القياس التت عي  عد فترة شهر من تطييق اليرنامق.

لر فاعلية يرنامق مقتر  لبرشممممممممماد  الفن لتعديل هلتعر  ا( 2008وســــــعت دراســــــة حجاب )

ع السمملوك لدى أطفال الشمموارع، هذ تكونت عينة الدراسممة من أطفال الشمموارع من جمعية قرية األمل فر 

 ( سمممممممممممنة. ولتحقيق أهدا  الدراسمممممممممممة قامت ال اح ة9-12( طفاًل، أعمارهم ما يين )15المقطم، يواقع )

ق أظهرت نتائ. العدواني، وبناء يرنامق هرشمممممماد  الفن لتعديل السمممممملوك العدوانيييناء مقياس السمممممملوك 

الدراسممممممممة وجود فروق يين متوسممممممممو درجات األطفال قيل تعرضممممممممهم لليرنامق و عده ل ممممممممالح القياس 

 ال عدي، مما يشير هلر فاعلية اليرنامق.

خفض حدة  لتعر  هلر فاعلية يرنامق هرشمممممادي فيا (2007وحاولت دراســـة صـــالن والبنا )

السمممملوك العدواني لدى األطفال من ذوي ا عاقة العقلية القايلين للتعلم في محافظة غزة. وقد أجريت 

( طفاًل وطفلة من ذوي ا عاقة العقلية القايلين للتعلم، تتراو  40الدراسمممممممممممممممة علر عينة تكونت من )

شمس للرعاية اليومية، هذ  (،  مركز50-70( سنة، وتتراو  نس ة ذكائهم من )10-12أعمارهم ما يين )

هناث(، ومجموعة ضممممما طة تشممممممل  10ذكور،  10قسمممممموا هلر مجموعتين: مجموعة تجرييية تشممممممل )
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هناث(. أستخدم مقياس السلوك العدواني، ومقياس الذكاء الم ور، وبرنامق هرشادي  10ذكور،  10)

 ممماللعمممب. أظهرت النتمممائق وجود فروق يين متوسممممممممممممممطمممات درجمممات أفراد المجموعمممة التجريييمممة وأفراد 

المجموعة الضا طة  عد تطييق اليرنامق،  ا ضافة هلر وجود فروق يين متوسطات أفراد المجموعة 

و عمد تطييق اليرنمامق، ووجود فروق يين متوسممممممممممممممطمات أفراد المجموعمة التجريييمة في  التجريييمة قيمل

القياسمممممين ال عدي والتت عي، كذلك وجود أ ر كيير لليرنامق المقتر  في خفض حدة السممممملوك العدواني 

 لدى أطفال المجموعة التجرييية.

لوك العدواني مدى فعالية يرنامق هرشادي في تخفيف الس (2000واستقصت دراسة السيد )

( تلميذًا 63 محافظة أسمممممممممممموان. وقد تكونت عينة الدراسممممممممممممة من ) االجتماعيةلدى أطفال دور الرعاية 

ر ( سممممممممممممممنمة، وزعوا هلر مجموعتين: األول11 -6تتراو  أعممارهم مما يين ) االيتمدائيمةوتلميمذة  مالمرحلمة 

ة محافظة أسمممممممممممموان، وال اني( تلميذًا اختيروا من دور الرعاية للينين  33مجموعة من الينين وتضممممممممممممم )

من دور الرعاية للينات  محافظة أسمممممممموان. ولتحقيق  اخترن ( تلميذة 33مجموعة من الينات وتضممممممممم )

أهدا  الدراسمممممممممممممة، قام ال احث ييناء مقياس السممممممممممممملوك العدواني، وبناء يرنامق هرشمممممممممممممادي ميني علر 

ت درجات التالميذ السممممممممممممميكودراما ولعب الدور. أظهرت نتائق الدراسمممممممممممممة وجود فروق يين متوسمممممممممممممطا

 والتلميذات ومتوسطات نفس المجموعتين وذلك قيل تطييق اليرنامق ا رشادي و عده ل الح التطييق

ال عدي، وعدم وجود فروق يين متوسمممممممممممممطات درجات التالميذ والتلميذات في القياس ال عدي والتت عي 

امق ا رشمممممادي يؤدي هلر ومتوسمممممو درجات نفس المجموعتين في القياس التت عي، مما يؤكد أن اليرن

 تحسن ملحوظ في تخفيف العدوان.
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 الدراسات المرتبطة باللعب 2.4.2

التعر  هلر تدخالت ا رشممممماد  اللعب التي يسمممممتخدمها  (1320دراســـة العلي و يث ) هدفت

دراكاتهم حوله، والعوائق التي يواجهونها في  قياس تدخالته. طّور م استخدامالمرشدون المدرسيون، وا 

( 178تدخالت ا رشمممممماد  اللعب في المدرسممممممة األسمممممماسممممممية، وطيق علر عينة الدراسممممممة ال ال  عددها )

ت ختيروا  طريقة عشوائية من المدارس األساسية في مدينتي عمان والزرقاء. أظهر ا ،مرشدًا ومرشدة

ن رشممممممدين الذكور، وأن المرشممممممديلتدخالت ا رشمممممماد  اللعب من الم اسممممممتخداماً النتائق أن ا ناث أك ر 

ية في أك ر هدراكًا ألهمية ا رشاد  اللعب مقارنة  المرشدات، يينما لم تظهر فروق ذات داللة هح ائ

لتدخالت ا رشممممماد  اللعب لها عالقة  حجم المدرسمممممة أو تخص المرشمممممد. وتيين أن أك ر  اسمممممتخدامهم

ان  م لعب الدور،  م الرسم، فالكتا ة، وكهي سرد الق ص،  استخداماً أشكال فنيات ا رشاد  اللعب 

 .استخداماً اللعب  الماء والرمل والنحت األقل 

أ ر العالب  اللعب علر عالقة الوالدين  التعر  هلر( Ray, 2008(دراســـــــــة راي  وحاولت

 وطفالهم، وخفض الضممممغوط من خالل تحسممممين مسممممتوى ال ممممحة النفسممممية لدى األطفال، وقد تكونت 

يرامق العالب  اللعب هلر ( من األطفال، قسممممممممموا هلر مجموعات خضممممممممعت 202عينة الدراسممممممممة من )

ظهرت ( جلسة، هذ كانت األداة المستخدمة في هذه الدراسة أسئلة قيلية وأخرى  عدية، وقد أ74يواقع )

 النتائق أ رًا هيجاييًا ليرنامق العالب  اللعب في خفض التوتر يين الوالدين واألطفال. 

 
 المرتبطة بالسلوك العدوانيالدراسات  3.4.2

التعر  هلر وجهة نظر معلمي المرحلة األسمممممماسممممممية حول  (2012دراســــة الصــــالن ) هدفت

درجة مظاهر وأسممممممم اب السممممممملوك العدواني لدى طل ة المرحلة األسممممممماسمممممممية في المدارس الحكومية في 

عينة  اختيرت. م(2010-2011محافظات شممممممال الضمممممفة الغربية وطرق عالجها من العام الدراسمممممي )
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ط قية عشمممممممممموائية وحددت ال اح ة المديريات التي شممممممممممملتها الدراسممممممممممة،  حيث أجريت الدراسممممممممممة علر 

( 550المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في شممممممممممممال الضمممممممممممفة الغربية، وكان عددهم )

( معلمًا 0572( من مجتمع الدراسممممممممة. وقد تكون مجتمع الدراسممممممممة من )%9.6معلمًا ومعلمة ينسمممممممم ة )

. أظهرت نتائق م(2010-2011ومعلمة وفق هح ائيات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية للعام )

الدراسمممة أن درجة مظاهر السممملوك العدواني لدى طل ة المرحلة األسممماسمممية في المدارس الحكومية في 

(  النسممم ة للدرجة 730.معياري ) وانحرا ( 2.88محافظات شممممال الضمممفة الغربية، قد أتت  متوسمممو )

الكلية ويشمل المجاالت التالية: )السلوك العدواني نحو ا خرين، السلوك العدواني اللفظي والجسدي 

نحو الذات، السمممملوك العدواني الموجه نحو الممتلكات(. وكانت درجة أسمممم اب السمممملوك العدواني لدى 

الضفة الغربية، قد أتت  متوسو  طل ة المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في محافظات شمال

(  النسمممممممم ة للدرجة الكلية للمجاالت، ويشمممممممممل )خ ممممممممائص األسممممممممرة، 0.67معياري ) وانحرا ( 3.23)

 المجال المدرسي الدرجة الكلية للمجاالت(، يينما كانت مرتفعة في مجال الييئة المحيطة.

للتالميذ  وعمار  لر أشكال السلوك العدوانيهلتعر  ل( 2012وسعت دراسة علي وسليمان )

( مدرسممممممة 11، اختيروا  طريقة عشمممممموائية من )( تلميذاً 200( سممممممنة. تكونت عينة ال حث من )11-12)

من السممممممماحل األيسمممممممر في محافظة نينوى من التالميذ ذوي السممممممملوك العدواني، وطيق عليهم مقياس 

 ونهم من ذوي  ( سمممممممممنة11-12السممممممممملوك العدواني. أظهرت نتائق الدراسمممممممممة تميز التالميذ من أعمار )

ين السمممملوك العدواني العالي، وأن العدوان المادي )الجسممممدي( هو أك ر أشممممكال العدوان هنتشممممارًا من ي

 ( سنة، يليه السليي  م اللفظي.11-12أشكال السلوك العدواني لدى التالميذ من أعمار )

السمملوكية والوجدانية لدى األطفال  االضممطرا ات انتشممارمدى ( 1120وتقصت دراسة بالن )

المقيمين في دور األيتام، وكذلك شدتها لديهم حسب متغيرات: الجنس والعمر وسنوات ا قامة ووفاة 

( 270أحد الوالدين أو كليهما، وذلك من وجهة نظر المشرفين عليهم. وقد تكونت عينة الدراسة من )
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 ناث، من محافظات دمشممممممممممممممق وحمص وحلب. ( من ا92( من الذكور و)178طفاًل وطفلة، منهم )

( ع ارة 54السممممممممملوكية والوجدانية لاطفال والمكون من ) االضمممممممممطرا اتوكانت أداة الدراسمممممممممة مقياس 

السممممممممملوكية والوجدانية يين األطفال  االضمممممممممطرا اتموزعة علر سمممممممممتة ينود. أظهرت النتائق هنتشمممممممممار 

 ني.المقيمين في دور األيتام، التي من ضمنها السلوك العدوا

 

التعر  هلر األهمية النسمممممممممميية لمظاهر السمممممممممملوك  (2009دراســــــة أبو مصــــــطفى ) وحاولت

العدواني الشمممممممممممائعة ومجاالته لدى األطفال الفلسمممممممممممطينيين المشمممممممممممكلين سممممممممممملوكيًا، كما يراها المعلمون 

والمعلمات )مربو ال فو  الدراسية(، مع التعر  هلر الفروق المعنوية في مجاالت مظاهر السلوك 

( سمممنة. 9-12( سمممنوات، )6-9، أن ر(، والعمر ما يين )العدواني الشمممائعة تعزى لمتغيري الجنس )ذكر

( طفلة. واسممممممممممممممتخدم 98( طفاًل، و)152( طفاًل وطفلة، منهم: )250وقد تكونت عينة الدراسممممممممممممممة من )

مقياس مظاهر السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين المشكلين سلوكيًا، واخت ار الذكاء 

كية الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين، واستمارة تقدير المستوى الم ور، واست انة المشكالت السلو 

لدى األسممممممرة الفلسممممممطينية. أظهرت نتائق الدراسممممممة أن أك ر مظاهر السمممممملوك  االقت ممممممادياالجتماعي 

العدواني شممممميوعًا لدى أطفال موضمممممع الدراسمممممة، هي: القيام  الكتا ة علر جدران الف مممممل والمدرسمممممة، 

علر أدوات زمالئه  قوة،  واالستيالءالح ة، وال راخ في وجه زمالئه، والقيام  ضرب زمالئه أ ناء 

والقيام  قطف الزهور من حديقة المدرسمممممة.  ا ضمممممافة هلر أن أك ر مجاالت مقياس مظاهر السممممملوك 

العدواني الشممممائعة لدى أطفال موضممممع الدراسممممة، هي: مجال العدوان الموجه نحو ا خرين، يليه علر 

ن الموجه نحو الممتلكات المدرسمممممممممممممية، ومجال العدوان الموجه نحو الذات. كما التوالي: مجال العدوا

أظهرت النتائق أنه ال توجد فروق معنوية يين الجنسمممممين في مجال العدوان الموجه نحو الذات. يينما 
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توجد فروق معنوية يين الجنسممممممممممممين في مجالي: العدوان الموجه نحو األخرين، والعدوان الموجه نحو 

 المدرسية، والدرجة الكلية علر المقياس ل الح الذكور. الممتلكات 

التعر  هلر أهم المشممكالت السمملوكية وأك رها شمميوعًا لدى ( 2009دراسة إسماعيل )وهدفت 

 اختال أطفال مؤسسات ا يواء واألطفال المحرومين من الرعاية األسرية، وأيضًا التعر  هلر مدى 

 تغير فترة الفقدان، ونوعه، وعمر الطفل أ ناء الفقدان،م  اختال تلك المشممممممممممممممكالت لدى المحرومين 

( طفاًل من 133والجنس، ونوع الرعاية المؤسممممممسممممممات، والمسممممممتوى الدراسممممممي. ضمممممممت عينة الدراسممممممة )

ال احث مجموعة من  اسمممتخدم( سمممنة. كما 10-16مؤسمممسمممات ا يواء في قطاع غزة وأعمارهم ما يين )

لدى األطفال  االكتئابالع مممممممممممماب، ومقياس  اخت ارو األدوات، هي: مقياس التحديات وال ممممممممممممعو ات 

CDI أظهرت نتائق الدراسممممممممة أن أك ر المشممممممممكالت التي يعاني منها المحرومين من ييئته األسممممممممرية .

، واألعراض العاطفية"  الدرجة األولر" ومشمممممممممكالت واالكتئابهي: السممممممممملوك السممممممممميء، والع ممممممممماب، 

 أظهرت النتائق وجود فروق دالة هح ممممممممممممممائيا ييناأل ممممممممممممممدقاء، وزيادة الحركة"  الدرجة ال انية". كما 

الذكور وا ناث في زيادة الحركة ل مالح ا ناث من وجهة نظر األمهات اليديالت ومخت مين رعاية 

أي الطفل. كما أن األطفال الذين حرموا من ا  اء  الطالق لديهم مشكالت ك يرة مع أقرانهم حسب ر 

طفال فاقدي ا ائهم  الموت درجة أقل في المشمممممممممممممكالت األم والطفل علر حد سمممممممممممممواء، يينما حقق األ

 السلوكية، وخا ة مع أقرانهم.

التعر  هلر السمممممملوك العدواني لدى الينين والينات من أطفال  (1994وهدفت دراســــة باظه )

طفلة(، ومجموعة من  25. تكونت عينة الدراسمممممممممممة من مجموعة من الينات )االجتماعيةدور الرعاية 

سممنة(. أسممتخدم مقياس السمملوك العدواني. أظهرت النتائق فروق يين  12ن سممن )طفل(، م 25الينين )

مجموعة الينين ومجموعة الينات ل الح مجموعة الينين في الدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني، 

وجود فروق يين متوسممممو درجات الينين ومتوسممممو درجات الينات في مقياس العدوانية هلر  ا ضممممافة 
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الم اشمممرة ل مممالح الينين، ووجود فروق يين المجموعتين في السممملوك العدواني غير الم اشمممر ل مممالح 

 (.االجتماعيةالينين، أي أن الينين أك ر عدوانية من الينات من تلك الفئة )أطفال دور الرعاية 

التعر  هلر العدوانية ( Archer & Westement, 1987دراسة آرتشر ووستمنت ) وسمعت

-6) اللفظية والمادية فقو، وتكونت عينة الدراسممممممممممممة من أطفال المدارس ا يتدائية تتراو  أعمارهم من

( سممممنة. وتو مممملت الدراسممممة هلر عدم وجود فروق يين الجنسممممين في  ممممورة السمممملوك العدواني في 11

ي ، والعدوان الم اشمممممممر الماد( سمممممممنة، وأن العدوان اللفظي لدى الينات أعلر منه عند الينين11عمر )

ة ( سن11عند الينين أعلر منه لدى الينات، كما تو ال هلر أن السلوك العدواني يين الجنسين عند )

 يتجه نحو نفس الجنس من الينين أو الينات ولم يتجه للجنس المخالف. 

أن األطفال اللقطاء المقيمين هقامة  ) ,1981Bodzinsky(دراســــة بوندزنســــكي وأوضممممممحت 

، ويظهر هذا في زيادة واالجتماعييعانون من عدم التكيف النفسمممي  االجتماعيةداخلية  المؤسمممسمممات 

 مستوى النشاط الزائد. وارتفاع  االكتئابمستوى الشعور  وارتفاعدرجة العدوانية 

 
من خالل االطالع علر الدراسمممممات السممممما قة، يالحو فعالية اليرامق ا رشمممممادية القائمة علر 

سة ودراسة عياش، ودراسة السيد، ودرا، اللعب والفن في تعديل سلوك األطفال، ومنها: )دراسة قرالة

 & Jarareh & Mohammadi & Nader ودراسة ،عيسر، ودراسة  الح والينا، ودراسة الضالعين

Moosavian ودراسمممممة ،& Nekah Zand، ودراسمممممة Ray اعتمد معظم ال اح ين في هذه الدراسمممممات ،)

علر المنهق شمممم ه التجرييي، واليرامق ا رشممممادية  اللعب، ومعظمها كانت ناجحة في خفض مسممممتوى 

 Koolaeeدراسة منها: )فالسلوك العدواني لدى األطفال. أما الدراسات التي استخدمت يرامق  الفن، 

& Vazifehdar & Bahari & Akbari ودراسممممة ،Alavinezhad & Mousavi & Sohrabi ،  ودراسممممة

 جميعها ينتائق فاعلية اليرامق المستخدمة.  وخرجت (، حجاب
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وتناولت  عض الدراسات المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من ييئتهم األسرية، 

(، في حين تناولت  عض Bodzinskyودراسة ة  الن، منها: )دراسة هسماعيل، ودراسة  اظة، ودراس

الدراسمممات أهم مظاهر السممملوك العدواني لدى األطفال الفلسمممطينيين، م ل: )دراسمممة ال مممالح، ودراسمممة 

أيو م طفر، ودراسة علي وسليمان(، وتناولت  عض الدراسات هستخدام المرشدين لبرشاد  اللعب 

دراكاتهم حوله، م ل: )دراسمممممة العلي وغيث  (، وتناولت  عض الدراسمممممات األجنيية السممممملوك العدوانيوا 

 (.Archer & Westement)دراسة وأشكاله، ومنها: 

ويتضممممح من الدراسممممات السمممما قة محدودية الدراسممممات الفلسممممطينية في منطقة الضممممفة الغربية، 

علر الرغم من وجود  عض الدراسممممممات في قطاع غزة، التي تناولت اسممممممتخدام ا رشمممممماد  اللعب والفن 

، لذلك سممممممتتناول هذه الدراسممممممة اسممممممتخدام يرنامق SOSفي تعديل سمممممملوك األطفال داخل قرى األطفال 

ة هرشمادي قائم علر اللعب والفن في خفض السملوك العدواني لدى األطفال، وسمتسمتفيد الدراسمة الحالي

 ويرهامن الدراسمممممممممات السممممممممما قة في اختيار العينة، والمنهجية المت عة، واألدوات المسمممممممممتخدمة،  عد تط

 ألغراض الدراسة وبيئتها ومجتمعها.
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 الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

 مقدمة 1.3

يتنمماول هممذا الف مممممممممممممممل الطريقممة وا جراءات التي تتعلق  موضمممممممممممممموع ال حممث، كمنهق ال حممث 

ومجتمعه والعينة التي سممممتخضممممع لليرنامق ا رشممممادي، كما يتناول أدوات الدراسممممة، وعرض هجراءات 

 ال حث وأساليب المعالجة ا ح ائية للتحقق من  حة الفروض.
 

 منهج الدراسة 2.3

 لتحقيق أهدا  الدراسممة وا جا ة عن تسمماؤالتها واخت ار فرضممياتها اسممتخدمت ال اح ة المنهق

 شممم ه التجرييي، وذلك من خالل اسمممتخدام الت مممميم القيلي ال عدي للمجموعتين التجرييية والضممما طة.

ديًا، ويدل  ع  حيث يتم اخت ارهما قيليًا،  م يتم هدخال المتغير المسممممممممتقل عليهما،  م اخت ارهما اخت اراً 

ني، الفارق يين االخت ارين علر األ ر الذي تركه المتغير المسمممتقل علر المجموعة )الشمممريفين والكيال

(. وذلك يتقسممممميم عدد من األفراد في مجموعات يعالق فيها متغير مسمممممتقل أو أك ر، والعن مممممر 2011

ض فيها مجموعات األساس في ال حث التجرييي هو أن ال احث يضع عن ق د الظرو  التي تتعر 

مختلفة لخيرات مختلفة، وقامت ال اح ة وفق ما تقدم يتطييق اليرنامق ا رشمممممممممممممممادي علر المجموعة 

 متنوعة هرشمممممممماديةألنشممممممممطة التجرييية، في حين لم تتعرض المجموعة الضمممممممما طة لليرنامق ذاته، هنما 

 تخلوا من أي من مكونات اليرنامق ا رشادي المطيق. 
 

 مجتمع الدراسة  3.3

الذين تتراو  أعمارهم ما في ييت لحم  SOSتكون مجتمع الدراسممممممممممة من أطفال قرية األطفال 

 ( طفاًل،  عد تعريضهم لمقياس الدراسة القيلي. 52وعددهم ) ( سنة13-9يين )
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 عينة الدراسة 4.3

علر أعلر درجات علر مقياس  ح مممممممملوا( طفاًل وطفلة ممن 30تكونت عينة الدراسممممممممة من )

،  طريقة المزاوجةالسممممممممممممملوك العدواني، وقد وزع أفراد العينة علر المجموعتين الضممممممممممممما طة والتجرييية 

. ويوضممممممح فلة حسمممممممب نسممممممميتهم في مجتمع الدراسمممممممة( طفاًل وط15 حيث ضممممممممت كل مجموعة من )

ذلك للتوضممممممممميح ( خ مممممممممائص عينة الدراسمممممممممة في المجموعتين التجرييية والضممممممممما طة، و 1.3الجدول )

مكانية االستفادة منها في تحليل النتائق الحقًا.  وا 

 (: خصائص العينة الديمو رافية1.3جدول )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
 المجموعة

 50.0 15 ضا طة -

 50.0 15 تجرييية

 الجنس
 50.0 15 ذكر 

 50.0 15 أن ر

 العمر بالسنوات
 3.3 1 10أقل من  -

10-15 29 96.7 

 الصف

- 

 6.7 2 ال الث

 23.3 7 الرا ع

 16.7 5 الخامس

 23.3 7 السادس

 30.0 9 السا ع

 في المؤسسة اإلقامةمدة 

- 
 10.0 3 أقل من سنتين

 30.0 9 سنوات 2-4

 60.0 18 سنوات 4أك ر من 
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 أدوات الدراسة 5.3

ال اح ة  اسممممتخدمتانسممممجامًا مع أهدا  الدراسممممة ولبجا ة عن أسممممئلتها واخت ار فرضممممياتها، 

 األداتين ا تيتين:

 مقياس السلوك العدواني.. 1

 يرنامق هرشادي يستند هلر اللعب والفن. .2

 

 مقياس السلوك العدواني 1.5.3

ا قامت ال اح ة  مراجعة األدب التربوي والدراسمممممات السممممما قة المت ممممملة  الدراسمممممة، وما أتيح له

ا طالع عليه من مقاييس، فاستندت  شكل رئيس هلر مقياس السلوك العدواني المستخدم في دراسة 

(، الذي قام ال احث  التوكد من  مممممممدق المقياس المسمممممممتخدم في دراسمممممممته وأشمممممممار  ون 2009)عياش، 

يمماس يتمتع يممدرجممة عمماليممة من ال ممممممممممممممممدق، وقممام  ممالتحقق من ال  ممات من خالل طريقممة التجزئممة المق

(، كما قام ال احث أيضمممممممممًا  التحقق من   ات التجانس 0.918الن مممممممممفية، فكان معامل ال  ات الكلي )

(، وهذا يدل علر أن المقياس 0.969 اسممممممممممممممتخدام طريقة كرون اخ ألفا، وكان معامل ال  ات الكلي )

 دق ح ة  التحقق من معايير الايدرجة عالية من ال  ات. وألغراض الدراسة الحالية، قامت ال يتمتع 

 وال  ات للمقياس، وحسب ا تي:

 
 صدق المقياس 1.1.5.3

 ال دق الظاهري . 1

( فقرة في مقياس السلوك العدواني المستخدم في دراسة 48استخدمت ا ست انة المكونة من )

(، وعرضممممممممممممت علر عدد من المحكمين من جامعة القدس المفتوحة، وجامعة القدس، 2009)عياش، 

وجامعمة الخليمل، وجامعمة ييمت لحم، هذ طلمب من كل منهم تحكيم فقرات ا سممممممممممممممتييمان وتييمان مدى 
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هنط اقها لتحقيق الهد  الذي وضمممممعت من أجله ومالءمتها ألفراد العينة. وقد اسمممممتفيد من مقترحاتهم 

انة ألغراض الدراسمممممة ومدى  مممممدقها، ومدى وضمممممو  الفقرات وسمممممالمتها لغويًا، حول مالءمة االسمممممت 

وحول شمممممممممول الفقرات للجانب المدروس، وعلر هضممممممممافة التعديالت الالزمة ل عض الكلمات، فعدلت 

االسممممممت انة يناًء علر مالحظاتهم وتوجيهاتهم ومقترحاتهم. وعليه، أ مممممم حت االسممممممت انة في  ممممممورتها 

 ( فقرة، وهذه الفقرات موزعة علر مجاالت السلوك العدواني ال ال ة ا تية:46النهائية مكونة من )

، 34، 30، 24، 21، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1)( فقرة، هي: 14العدوان نحو الذات: وضمممممممممممممم ) .1

37 ،40 ،44.) 

، 31، 27، 25، 22، 17، 14، 11، 8، 6، 5، 2)( فقرة، هي: 19العدوان نحو األخرين: وضمممممممممم ) .2

32 ،35 ،36 ،38 ،41 ،42 ،43، 45 .) 

، 29، 28، 26، 23، 20، 18، 15، 12، 9، 3)( فقرة، هي: 13العدوان نحو المؤسممممسممممة: وضممممم ) .3

33 ،39 ،46.) 
 

 و ممت االستجا ة علر االست انة  طريقة سلم ليكرت الخماسي، وذلك علر النحو ا تي:

 لها خمس درجات  موافق جدًا:

 لها أربع درجات   موافق:

 لها  الث درجات  هلر حٍد ما:

 لها درجتان  غير موافق:

 لها درجة واحدة   غير موافق جدًا:

للتحقق من  مممممممدق االتسممممممماق الداخلي للمقياس، قامت ال اح ة يتطييق مقياس السممممممملوك العدواني . 2

( طفاًل وطفلة من أطفال قرية األطفال 52علر مجتمع الدراسمممممممممة  شمممممممممكل كامل، وهو مكون من )
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SOS ( يوضح معامل ارت اط كل فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة 2.3دول )في ييت لحم. والج

 الكلية للمقياس.

 (2.3الجدول )

سلوك ( لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس الPerson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )

 العدواني مع الدرجة الكلية للمقياس

 الداللة اإلحصائية )ر( قيمة الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
1 .4770 .0000 24 .3750 0.007 

2 .6530 0.000 25 .3640 0.009 

3 .3600 .0050 26 .5070 0.000 

4 .3960 0.004 27 .4770 0000. 

5 .4410 050.0 28 .5310 0.000 

6 .3450 .0840 29 .5550 0.000 

7 .3880 0.000 30 .3230 .0200 

8 .4310 0.002 31 .5510 0000. 

9 .3810 0.035 32 .3450 0.013 

10 .4240 0.002 33 .4360 .0010 

11 .6190 0.000 34 . 3480 .0080 

12 .3300 .0180 35 .4680 .0010 

13 0.359 .0170 36 0.522 .0000 

14 0.432 .0020 37 0.307 .0390 

15 0.377 .0160 38 0.524 .0000 

16 0.337 .0160 39 0.320 .0200 

17 0.678 .0000 40 0.349 .0260 

18 0.616 .0000 41 0.532 .0000 

19 0.329 .0150 42 0.492 .0000 

20 0.475 .0000 43 0.551 .0000 

21 0.348 .0120 44 0.599 .0000 

22 0.341 .0140 45 0.660 .0000 

23 0.365 .0120 46 0.343 .0140 
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( أن قيم ارت اط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس دالة هح ممممممممائيًا 2.3يتضممممممممح من الجدول )

ًا ، مما يشممير هلر االتسمماق الداخلي لفقرات المقياس، وأنها تشممترك مع(α≥0.05(عند مسممتوى الداللة 

 في محافظة ييت لحم. SOSلدى أطفال قرية األطفال السلوك العدواني في قياس 

 
 ثبات المقياس 2.1.5.3

 طريقة االتسمماق الداخلي، و حسمماب معامل كرون اخ  السمملوك العدوانيحسممب ال  ات لمقياس 

 (.3.3(، وكما هو موضح في الجدول )Cronbach Alphaألفا )
 

 (3.3الجدول )

 السلوك العدواني( لثبات مقياس (Cronbach Alphaنتائج معامل كرونباخ ألفا 

 ألفاقيمة  عدد الفقرات عدد الحاالت المجاالت
 0.70 14 51 العدوان نحو الذات

 0.85 19 51 العدوان نحو ا خرين

 0.78 13 51 العدوان نحو المؤسسة

 0.88 46 51 الدرجة الكلية

 
( التحقق من   ات لمجاالت المقياس ال ال ة والمقياس 3.3وتوضممممممممممممممح النتائق في الجدول ) 

عينة الدراسممممممممممممممة الكلية، هذ تراوحت  ( علرCronbach Alphaككل،  حسمممممممممممممماب معامل كرون اخ ألفا )

وبمممذلمممك تتمتع األداة (، 0.88(، وبلغمممت قيممممة ال  مممات للقيممماس الكلي )0.70-0.85للمجممماالت مممما يين )

 يدرجة عالية من ال  ات.
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 معيار التصحين للمقياس 3.1.5.3

لتفسير تقديرات المفحو ين علر فقرات مقياس السلوك العدواني  اليةالمعادلة التاستخدمت 

 ومجاالته، وهي علر النحو ا تي:

وعليممه، يكون معيممار الت ممممممممممممممحيح (، 1.33  ) 3/ 1-5أدنر عالمممة/ عممدد الفئممات(   -)أعلر عالمممة

 (:4.3لمقياس الدراسة،  حسب ما هو موضح في الجدول )

 السلوك العدواني معيار التصحين لمقياس: (4.3) جدول

 المستوى  المتوسط الحسابي المتغير

 السلوك العدواني

 منخفض 2.33أدنر من 

 متوسو  3.66- 2.34من 

 مرتفع 3.67أعلر من 

 

 برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن 2.5.3

 وصف للبرنامج اإلرشادي 1.2.5.3

قامت ال اح ة يالعداد يرنامق هرشممممممادي يسممممممتند هلر اللعب والفن في خفض السمممممملوك العدواني 

 محافظة ييت لحم، وذلك اسمممممممممممتنادًا هلر األدب النظري والدراسمممممممممممات  SOSلدى أطفال قرية األطفال 

يرنامق  التي تناولت فعالية (2008دراسممممة حجاب )المت مممملة  مجموعة من اليرامق ا رشممممادية، م ل: 

 لتالتي تناو ( 2007دراسمة  مالح والينا )، و مقتر  لبرشماد  الفن لتعديل السملوك لدى أطفال الشموارع

م فاعلية يرنامق هرشمممممممممممادي لخفض حدة السممممممممممملوك العدواني لدى األطفال المعاقين عقليا القايلين للتعل

 من السلوك العدواني مقتر  للتخفيف التي تناولت أ ر يرنامق( 2009دراسة عياش )، و  محافظة غزة

 .لدى أطفال مؤسسات ا يواء في قطاع غزة
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 تحكيم البرنامج: 2.2.5.3

يممداء الرأي في  عرض اليرنممامق علر مجموعممة من المحكمين، وذلممك للحكم علر اليرنممامق وا 

عير جلسممممممممممممممماته ا رشمممممممممممممممادية، وأخذ  المالحظات والتوجيهات للمحكمين في  أهدافه ومكوناته وفنياته

 التعديل والتطوير لمكونات اليرنامق كافة. 

 

 محتويات البرنامج: 3.2.5.3

( دقيقة، يواقع جلسممممممممممممتين 75مدة كل منها ) ،( جلسممممممممممممة هرشممممممممممممادية12يحتوي اليرنامق علر )

 أسيوعيًا، وذلك وفقًا لفنيات ا رشاد  اللعب والفن.

 موضوع الجلسة الجلسة

 لقاء تعار  الجلسة األولر

 مفهوم العدوان وأشكاله الجلسة  ال انية

 أشكال العدوان الجلسة ال ال ة

 هدراك حقوق ا خرين الجلسة الرا عة

 تفري  انفعالي الجلسة الخامسة

 التفكير ا يجايي الجلسة السادسة

 واألمانتوكيد الخيرات ا يجايية  الجلسة السا عة

 هدارة النزاعات والمشاكل الجلسة ال امنة

 استراتيجيات الرفض الجلسة التاسعة

 السيطرة علر الغضب الجلسة العاشرة

  طاقة العدوانية الجلسة الحادية عشر

نهاء الجلسة ال انية عشر  تقييم وا 
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 تنفيذ الدراسةخطوات  2.5.34.

 جرت خطوات تنفيذ الدراسة حسب ا تي:

 في ييت لحم لتطييق اليرنامق ا رشادي. SOSاختيار أطفال قرية األطفال  .1

، لتطييق ال حممث علر افراد عينممة ال حممث في المكممان SOSأخممذ موافقممة مممدير قريممة األطفممال  .2

 والزمان.

 ( طفاًل وطفلة.52طيق مقياس السلوك العدواني علر األطفال في القرية وال ال  عددهم ) .3

 لتجرييية الطالعهم علر أهدا  اليرنامق، وعدد الجلسات وأوقاتها.عقد لقاء مع المجموعة ا .4

في جلسمممممممممممممات أ ناء تواجد  10/5/2017هلر  3/4/2017طيق اليرنامق ا رشمممممممممممممادي من تاريم  .5

 األطفال في القرية، وحسب ا تي:

 األربعاء اإلثنين
3/4/2017 5/4/2017 

10/4/2017 12/4/2017 

17/4/2017 19/4/2017 

24/4/2017 26/4/2017 

1/5/2017 3/5/2017 

8/5/2017 10/5/2017 

 

 

 تصميم الدراسة 3.5.3

اسمممممممتخدم الت مممممممميم شممممممم ه التجرييي القائم علر وجود مجموعة تجرييية ومجموعة ضممممممما طة، 

لتق مممممممي فاعلية يرنامق هرشمممممممادي يسمممممممتند هلر اللعب والفن في خفض السممممممملوك العدواني لدى أطفال 

 موطفممال المجموعمة الضممممممممممممممما طممة. وقماممت ال مماح ممة يمالجراء القيمماس القيلي المجموعمة التجريييممة مقممارنمة 

 خت ار الفرضممممميات ال مممممفرية وفحص دالالت الفروق ا ح مممممائية  ،والقياس ال عدي وقياس المتا عة
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يين المجموعتين فيما يتعلق يخفض السممممممملوك العدواني. وكان الت مممممممميم المت ع في الدراسمممممممة حسمممممممب 

 ا تي:

 

             A: O   x1   O   O    

                 B: O   x2   O             

 حيث:

A :  .تم ل المجموعة التجرييية 

B :  .تم ل المجموعة الضا طة 

X1.)اليرنامق ا رشادي )القائم علر اللعب والفن : 

X2 : متنوعة هرشاديةأنشطة. 

O:   .هخت ار األداء القيلي 

O :  .هخت ار األداء ال عدي 

O :  .هخت ار تت عي 

 

 متغيرات الدراسة 4.5.3

 المتغير المستقل: يرنامق ا رشاد الجمعي.

 المتغير التا ع: السلوك العدواني.
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 المعالجات اإلحصائية 5.5.3

 لفحص الفرضيات. SPSSاستخدام الرزمة ا ح ائية للعلوم االجتماعية  .1

 واالنحرافات المعيارية(.األساليب ا ح ائية الو فية )المتوسطات الحسايية،  .2

( لعينتين مسممممممممممممممتقلين لمعرفممممممة الفروق في األداء يين المجموعتين التجريييممممممة tاخت ممممممار ) .3

عدية لعينتين غير مستقلتين لمعرفة الفروق في القياسات القيلية وال  (t)والضا طة، واخت ار 

 والمتا عة للمجموعة التجرييية. 

لفا لتحديد الخ ممممممائص السمممممميكومترية لمقياس معامل االرت اط ييرسممممممون، ومعامل كرون اخ أ .4

 الدراسة. 
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 الفصل الرابع

 

 عرض نتائج الدراسة

 

 نتائج تحليل الفرضية األولى 1.4

 نتائج تحليل الفرضية الثانية 2.4

 نتائج تحليل الفرضية الثالثة 3.4
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

جراءاته الدراسمممممة، وفقاً  هليهاللنتائق التي تو ممممملت  يتناول هذا الف مممممل عرضممممماً  ا، ألهدافها وا 

 خفض في والفن اللعب هلر يستند الذي اليرنامق ا رشادي المطيقتو ير  و حسب فرضياتها واخت ار

من خالل اسمممتجا اتهم علر مقياس السممملوك العدواني. عينة الم حو ين العدواني لدى  األطفال سممملوك

 :الدراسة هليها تو لت التي للنتائق عرضاً  يلي وفيما

 

 :عرض نتائج فحص فرضيات الدراسة

 نتائج تحليل الفرضية األولى 1.4
 

بين متوســــطات  (α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى الفرضــــية األولى: 

البرنــامج درجــات أفراد المجموعــة التجريبيــة على مقيــاس الســـــــــلوك العــدواني قبــل وبعــد تطبيق 

 اإلرشادي.

  

، لعينتين غير مسمممممتقلتين (t-testاسمممممتخدم اخت ار ت )األولر، للتحقق من  مممممحة الفرضمممممية 

 قيل العدواني السمممممملوك مقياس علر التجرييية المجموعة أفراد درجات متوسممممممطات يينلفروق ا لتحديد

 (.1.4وضح في الجدول )م، وذلك كما هو ا رشادي اليرنامق تطييق و عد
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 (1.4جدول )

 قياسم على التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطات بينللفروق ( t-testنتائج اختبار ت )

 اإلرشادي البرنامج تطبيق وبعد قبل العدواني السلوك

 العدد القياس المجال
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 نحو الذاتالعدوان 
 0.59 3.46 15 قيلي

28 13.66 0.00 
 0.20 1.24 15  عدي

العدوان نحو 
 اآلخرين

 0.39 3.82 15 قيلي
28 23.01 0.00 

 0.16 1.28 15  عدي

العدوان نحو 
 المؤسسة

 0.70 3.13 15 قيلي
28 9.65 0.00 

 0.23 1.28 15  عدي

 الدرجة الكلية
 0.47 3.52 15 قيلي

28 17.25 0.00 
 0.16 1.27 15  عدي

 

هلر وجود فروق ذات داللة هح مممممممممممممممائية عند  (1.4)تشممممممممممممممير المعطيات الواردة في الجدول 

و العدواني ومجاالته ال ال ة: )العدوان نح الدرجة الكلية للسممملوك متوسمممطات يين (α≥0.05(المسمممتوى 

 و عد قيل SOS األطفال قرية الذات، والعدوان نحو ا خرين، والعدوان نحو المؤسمممممممسمممممممة( لدى أطفال

وكانت الفروق ل ممممممممممالح القياس ال عدي علر المجموعة التجرييية، مما  ،ا رشممممممممممادي اليرنامق تطييق

العدواني  األطفال سممملوك خفض في والفن اللعب هلر يسمممتند الذي ا رشمممادي اليرنامق يؤشمممر هلر أ ر

   .مقارنة  القياس القيلي علر نفس المجموعة
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 تحليل الفرضية الثانيةنتائج  2.4
 

ســـلوك  في درجة( α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند المســـتوى الفرضـــية الثانية: 

 بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. SOSاألطفال العدواني في قرية األطفال 
 

 لعينتين مسمممتقلتين، لتحديد (t-testاسمممتخدم اخت ار ت ) ال انية،للتحقق من  مممحة الفرضمممية 

يين المجموعة  ،SOS األطفال قرية في العدواني لاطفال درجات السممممممممممملوك متوسمممممممممممطاتلفروق في ا

 (.2.4وضح في الجدول )موذلك كما هو  ،التجرييية والمجموعة الضا طة

 (2.4جدول )

بين  SOS األطفال قرية لألطفال في العدواني السلوكللفروق في درجة ( t-testنتائج اختبار ت )

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي

 المجال
 المجموعة
 )بعدي(

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 العدوان نحو الذات
 0.62 3.96 15 ضا طة

28 15.91 0.00 
 0.20 1.24 15 تجرييية

العدوان نحو 
 اآلخرين

 0.50 4.21 15 ضا طة
28 21.21 0.00 

 0.16 1.28 15 تجرييية

العدوان نحو 
 المؤسسة

 0.62 3.62 15 ضا طة
28 13.67 0.00 

 0.23 1.28 15 تجرييية

 الدرجة الكلية
 0.48 4.00 15 ضا طة

28 20.31 0.00 
 0.16 1.30 15 تجرييية

 

هلر وجود فروق ذات داللة هح مممممممممممممممائية عند  (2.4)تشممممممممممممممير المعطيات الواردة في الجدول 

العدواني ومجاالته ال ال ة: )العدوان نحو  متوسممممطات الدرجة الكلية للسمممملوكفي ( α≥0.05(المسممممتوى 

 تلقوا الذين SOS األطفال قرية الذات، والعدوان نحو ا خرين، والعدوان نحو المؤسممممسممممة( لدى أطفال



62 
 

وقد كانت  ،ا رشمممممممادي اليرنامق هذا يتلقوا لم الذين وأولئك والفن اللعب هلر يسمممممممتند هرشمممممممادياً  يرنامجاً 

( مقايل المجموعة الضممممممممممما طة 1.30الفروق ل مممممممممممالح المجموعة التجرييية )ال عدي(  متوسمممممممممممو قدره )

اليرنامق ( حول فاعلية 1.4وهذا يؤكد ما أشممممممممممممارت هليه نتائق الجدول ) (،4.00)ال عدي(  متوسممممممممممممو )

   .ا رشادي المطيق، وأ ره في خفض السلوك العدواني  مجاالته كافة لدى أطفال القرية

 

 نتائج تحليل الفرضية الثالثة 3.4
 

بين متوســــطات ( α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى الفرضــــية الثالثة: 

 والتتبعي بعد مرور شـــــــــهر من تطبيقدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياســـــــــين البعدي 

 البرنامج اإلرشادي.

 

لعينتين غير مسممممممتقلتين، ( t-testاسممممممتخدم اخت ار ت ) ال ال ة،للتحقق من  ممممممحة الفرضممممممية 

 والتت عي ال عدي القياسممممين في التجرييية المجموعة أفراد درجات متوسممممطاتلفروق في يهد  تحديد ا

 (.3.4وضح في الجدول )م، وذلك كما هو ا رشادي اليرنامق تطييق من شهر مرور  عد
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 (3.4جدول )

 قياسينال في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسطاتللفروق في ( t-testنتائج اختبار ت )

 اإلرشادي البرنامج تطبيق من شهر مرور بعد والتتبعي البعدي

 القياس المجال
 

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 العدوان نحو الذات
 0.20 1.24 15 ال عدي

28 1.61 0.12 
 0.18 1.13 15 التت عي

العدوان نحو 
 اآلخرين

 0.16 1.28 15 ال عدي
28 1.11 0.28 

 0.19 1.20 15 التت عي

العدوان نحو 
 المؤسسة

 0.23 1.28 15 ال عدي
28 1.64 0.11 

 0.17 1.16 15 التت عي

 الدرجة الكلية
 0.16 1.27 15 ال عدي

28 1.67 0.11 
 0.16 1.17 15 التت عي

 

وجود فروق ذات داللة هح مممممائية عند  عدم هلر (3.4)تشمممممير المعطيات الواردة في الجدول 

 والتت عي ال عدي القياسممممين في التجرييية المجموعة أفراد درجات متوسممممطاتفي  (α≥0.05(المسممممتوى 

 ا رشادي،  معنر أن أ ر اليرنامق ا رشادي المطيق قد استمر اليرنامق تطييق من شهر مرور  عد

مع الزمن و عد مرور فترة المتا عة، وهذا مؤشممممممممممممممر نحو فاعلية اليرنامق في خفض درجة السمممممممممممممملوك 

   العدواني لدى األطفال.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.5

 التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

يتناول هذا الف مممممل عرضمممممًا لنتائق الفرضممممميات، ومناقشمممممتها وتفسممممميرها في ضممممموء ما جاء في ا طار 

 النظري والدراسات السا قة.

 تفسير النتائج ومناقشتها 1.5

بين متوســــطات  (α≥0.05(الفرضــــية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــتوى 

 درجــات أفراد المجموعــة التجريبيــة على مقيــاس الســـــــــلوك العــدواني قبــل وبعــد تطبيق البرنــامج

 اإلرشادي.

هلر رفض الفرضممممية ال ممممفرية،  معنر وجود فروق دالة  (t-testأشممممارت النتائق الخت ار ت ) 

هح مممممائيًا يين متوسمممممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية علر مقياس السممممملوك العدواني قيل و عد 

ي ف، هذ أشممارت النتائق ال عديتطييق اليرنامق ا رشممادي، تعزى لليرنامق ا رشممادي ول ممالح القياس 

الته أن سلوك العدوان قد انخفض لدى أفراد المجموعة التجرييية يدرجته الكلية، ومجا ال عديالقياس 

 ال ال ة: العدوان نحو الذات، والعدوان نحو ا خرين، والعدوان نحو المؤسسة.

وهذا يدل علر أن اليرنامق ا رشمممممممممممممادي كان ذا فاعلية في خفض سممممممممممممملوك العدوان لدى أطفال قرية 

علر  ال عديالل التحسممممن الذي لوحو يداللة واضممممحة  عد هجراء القياس ، وذلك من خSOSاألطفال 

أفراد المجموعة التجرييية، مما يشمممممممممير يوضمممممممممو  هلر فاعلية اليرنامق ا رشمممممممممادي المطيق في خفض 

السمممممملوك العدواني لدى األطفال الذين يت ممممممفون يهذا السمممممملوك، ومن خالل ما تضمممممممنه اليرنامق من 

  مناس ة. وسائل وأساليب واستراتيجيات
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، )الضالعين ودراسة ،(2014، )دراسة قرالةوتتفق نتائق هذه الدراسة مع دراسة كل من 

 Zand)، ودراسة  (Jarareh & Mohammadi &  Nader & Moosavian, 2016) ودراسة (،2015

)Nekah, 2015 &، ودراسة )Ray, 2008( ،  دراسة Koolaee & Vazifehdar & Bahari & Akbari,(

هذ (، 2008)حجاب، ودراسة  ،)Alavinezhad & Mousavi & Sohrabi, 2014( ودراسة ،2016(

ك أظهرت نتائق هذه الدراسات في مجملها فاعلية اليرامق التي تستند هلر اللعب والفن في خفض سلو 

وبرامق ت العدوان، و التالي فالن هذه الدراسة تدعم وتؤكد نتائق الدراسات وال حوث التي يينت وجود اليا

لتعديل السلوك  شكل عام والسلوك العدواني علر وجه الخ وص، وتستند هلر اللعب والفن وأهدا  

تراعي الوضع الخاص لهؤالء األطفال، لما لها من دور  ارز في التعامل ياليجايية مع سلوكيات 

قة منظمة األطفال وتعزيز ت رفاتهم نحو األفضل عند استخدام هذه الفنيات واالستراتيجيات  طري

 ومخطو لها.

وتعزو ال مماح ممة هممذه النتيجممة المتم لممة في فمماعليممة اليرنممامق ا رشممممممممممممممممادي المطيق في خفض 

 مجموعة من الفنيات واألسمممممماليب التي تسممممممتند هلرالسمممممملوك العدواني لدى األطفال، هلر احتوائه علر 

فسه  ما يدعم  قته ينهعطاء الطفل الفر ة للتعيير عن نفسه  ا رشاد  اللعب والفن، مما يساعد علر

 ويعزز توافقه النفسممممي واالجتماعي، وقد حر ممممت ال اح ة عند هعداد اليرنامق وتطييقه علر اسممممتخدام

 هذه الفنيات لكي يتم تحقيق أهدا  اليرنامق ا رشادي.

ها اليرنامق تميزت  التنوع مما أكسممب اليرنامق القدرة علر يكما أن األنشممطة التي احتوى عل

تعديل السمممممملوك العدواني لدى األطفال، فاحتوى اليرنامق علر مجموعة من األنشممممممطة المناسمممممم ة لفئة 

األطفال، منها اسممممممممممممتخدام اللعب الجماعي لاطفال خالل الجلسممممممممممممات، م ل: أريد  ممممممممممممديق، واللعب 

.... الم، يهد  وضممع األطفال في ،والكرة  الدائرة يين األطفال التنافسممي كلع ة الكراسممي الموسمميقية،

خيرات حياتية مرحة تجذيهم وتسممممممماعد علر تفاعلهم في جو يسممممممموده التعاون ورو  الجماعة، واحترام 
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ا خرين، مما سممممممماعد علر تدعيم القيم االجتماعية وترسممممممميخها لديهم من خالل تدرييهم علر ضممممممم و 

ذا سمممممماهم في تعزيز التوافق النفسممممممي واالجتماعي لديهم،  ا ضممممممافة هلر االنفعاالت والتحكم فيها، وه

 تعزيز وتدعيم السلوكيات المرغو ة لدى الطفل.

هضمممممافة هلر ذلك، فالن اسمممممتخدام الفن في اليرنامق ا رشمممممادي من خالل الرسمممممم والق مممممص 

خيرات  تدريب الطفل العدواني علر التعيير عن ذاته والمشممممممممممممممماركة فيالهادفة التي تسممممممممممممممماعد علر 

، هي أيضمممممممًا سممممممماهمت في خفض السممممممملوك العدواني لدى األطفال، هذ اعتمدت ال اح ة علر جماعية

الرسممممممممممممم  عطاء األطفال الفر ممممممممممممة للتنفيس عن المشمممممممممممماعر المكيوتة لديهم، وأن يعيروا عن ذواتهم 

واحتياجاتهم، فتعييرات األطفال من خالل الرسممممممممممممممم ترت و  شممممممممممممممكل م اشممممممممممممممر  الظرو  االجتماعية، 

الحاجات مشمممكالت التي يعانون منها. فالرسمممم يسممماعد األطفال في التعيير  شمممكل غير لفظي عن وال

ع خالل حوارهم مع ال اح ة، وم والرغ ات والدوافع التي ال يسمممممممممممممتطيع األطفال التعيير عنها شمممممممممممممفهياً 

 & Koolaee)(، ودراسمممة 2008 عضمممهم ال عض خالل الجلسمممات، وهو ما يتفق مع دراسمممة )حجاب، 

Vazifehdar & Bahari & Akbari, 2016،) ( ودراسممممممممممةAlavinezhad & Mousavi & Sohrabi, 

2014.) 

وقد اسممتخدمت ال اح ة الق ممص المشمموقة التي تسمماعد علر جذب االنت اه وتركيز األطفال، 

)السمممميدة العجوز، ودراجة طه، ومازن وطه يتشمممماجران، ....(، هذ تتميز الق ممممص المسممممتخدمة  :منها

ة لنهايات المفتوحة التي تحقق جو من ا  ارة والتفكير لع ممممممممممممف ذهن األطفال،  تاحفي اليرنامق  ا

الفر ممممممممممممممممة لهم لت ممادل األدوار مع ا خرين ليممدركوا وجهممة نظرهم، و ممالتممالي تعمماطفهم مع ا خرين، 

والتحكم في انفعاالتهم في أ ناء الغضممممب وممارسممممة السمممملوك العدواني، كما أن الق ممممص تعمل علر 

 ل في معرفة نتائق العدوان الذي يقوم  ه علر نفسه وعدوانه نحو ا خرين.مساعدة الطف
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كما أن ال اح ة اسممممممممممممتخدمت النشمممممممممممماط التم يلي مع األطفال، الذي تعزز من خالله األجواء 

الداعمة والعالقات ا يجايية داخل المجموعة، مما يسمممممممممممماعد علر هكسمممممممممممماب الطفل خيرات اجتماعية 

ل مشمممممممممماركة ا خرين في أفكاره، وتقيل النقد من ا خرين، في أجواء والمشمممممممممماركة في الحوار من خال

 يسودها التعاون والمودة، مما يساعده علر التفاعل ا يجايي مع زمالئه.

ن اسمممممتخدام ال اح ة مجموعة من االسمممممتراتيجيات خالل اليرنامق سممممماعد علر تعديل فال ذلكك

ي، والمناقشممممة، واالسممممترخاء، والتعزيز ا يجايالسمممملوك العدواني لدى األطفال، هذ اسممممتخدمت الحوار، 

هن اسمممتخدام تدري ات االسمممترخاء سممماعد علر تدريب األطفال علر االسمممترخاء  والواجب المنزلي، ...

كلما واجهتهم مواقف غضممممممممممب وشممممممممممعروا خاللها  االنفعال، و التالي قدرتهم علر ضمممممممممم و انفعاالتهم 

سممممتخدام الحوار والمناقشممممة حول مواضمممميع الق ممممص والتحكم يها في المواقف المختلفة.  ا ضممممافة ال

ت والرسمممومات وال مممور والتسممماؤالت التي كانت تعرضمممها ال اح ة علر األطفال، و التالي ت ادل الخيرا

 وتعديل مفاهيمهم نحو العدوان، واكتسممممايهم مفاهيم وخيرات هيجايية، سمممماهمت في تعديل سمممملوكياتهم،

لر هيم تلك المفاهيم لدى األطفال ونقل الخيرات الجديدة كما أن الواج ات المنزلية ساعدت علر ترس

 مواقف حياتهم المختلفة.

كما أن عدد الجلسممممات وتوزيعها كان له دور أيضممممًا في خفض السمممملوك العدواني، هذ وزعت 

جلسمممممات اليرنامق يواقع جلسمممممتين أسممممميوعيًا، مما سممممماعد علر هعطاء األطفال فر مممممة أكير الكتسممممماب 

تطييقها وت ييتها وترسممممميخها، كما أنه سممممماهم في هعطاء المرشمممممد فر مممممة أكير السممممملوكيات المرغو ة و 

للتدخل واليناء وضمم و السمملوكيات المشمماهدة. كذلك فالن وجود األطفال  شممكل جماعي قد سمماعد علر 

هيجمماد جو من التعمماون والود، الممذي أ ر  شممممممممممممممكممل كيير في تحقيق أهممدا  اليرنممامق. كممما أن وجود 

وتعلم السمممملوكيات المطلو ة  سممممرعة  ،والحوار ،نامق سمممماعد علر التفاعلاألطفال ضمممممن جلسممممات الير 

 أكير.
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ات ( بين متوسطα≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الثانية: 

عة بين المجموعة التجريبية والمجمو  SOSدرجات الســـــــــلوك العدواني لألطفال في قرية األطفال 

 الضابطة.

رفض الفرضية ال فرية،  معنر أن  ( لعينتين مستقلتين هلرt-testنتائق اخت ار ت )أشارت 

 هناك فروقًا دالة في متوسممممممممممممممطات الدرجة الكلية للسمممممممممممممملوك العدواني ومجاالته ال ال ة: العدوان نحو

ا الذين تلقو  SOSالذات، والعدوان نحو ا خرين، والعدوان نحو المؤسمممممسمممممة، لدى أطفال قرية األطفال 

قد كانت يرنامجًا هرشممممممماديًا يسمممممممتند هلر اللعب والفن وأولئك الذين لم يتلقوا هذا اليرنامق ا رشمممممممادي، و 

هذا أن أطفال المجموعة التجرييية الذين خضممممممممممممممعوا  الفروق ل مممممممممممممممالح المجموعة التجرييية. ويعني

 الضا طة. لليرنامق ا رشادي قد انخفض لديهم مستوى السلوك العدواني مقارنة  وطفال المجموعة 

 وهذا يشممير هلر أن اليرنامق ا رشممادي كان فاعاًل في خفض السمملوك العدواني لدى أطفال المجموعة

التجرييية، وأن السمممممملوك العدواني لدى األطفال  حاجة هلر خضمممممموع الطفل لبرشمممممماد من أجل خفض 

ل مرده هلر هذا السمممملوك قدر المسممممتطاع، هذ كان الفرق في متوسممممطات السمممملوك العدواني لدى األطفا

لعب الفنيات واالسممتراتيجيات واألنشممطة التي تضمممنها اليرنامق ا رشممادي المطيق، الذي اسممتند هلر ال

والفن، وليس هلر مجرد اللقمماء مع األطفممال في جلسممممممممممممممممات متتمما عممة كممما هو الحممال في المجموعممة 

 الضا طة. 
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بين متوســــطات ( α≥0.05(وى الفرضــــية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند المســــت

 والتتبعي بعد مرور شـــــــــهر من تطبيق البعديدرجات أفراد المجموعة التجريبية في القياســـــــــين 

 البرنامج اإلرشادي.

هلر قيول الفرضممية ال ممفرية، التي  ( لعينتين غير مسممتقلتينt-testأشممارت نتائق اخت ار ت )

 تفيد  عدم وجود فروق دالة هح مممممائيًا في متوسمممممطات درجات أفراد المجموعة التجرييية في القياسمممممين

 وهذا عائد هلر فاعلية اليرنامق  عد مرور شممممممممممهر من تطييق اليرنامق ا رشممممممممممادي. ،والتت عي ال عدي

يات وتو يره علر سممملوك ،د المجموعة التجريييةا رشمممادي المطيق وفاعلية فنياته المسمممتخدمة علر أفرا

 األطفال في حياتهم داخل القرية وخارجها.

فمن خالل موضوعات التعيير الق  ية والرسم وفي هطار المناقشات الجماعية يتم تدعيم 

سمماهم  القيم الجمالية واالجتماعية وترسمميخها لدى األطفال، كما أن اعتماد اليرنامق علر اللعب والفن

تي انتظام األطفال والتزامهم  التعليمات خالل الجلسمممممات، مما سممممماعد علر انتقال هذه الخيرات الفي 

 .يتم اكتسايها هلر مواقف الحياة المختلفة التي يعيشونها داخل القرية وخارجها وفي المدرسة

كذلك، فالن ما أظهره أطفال المجموعة التجرييية من اهتمام وحرص علر متا عة وحضمممممممممور 

ا رشمممادية جميعها، والتغير الملموس والواضمممح في سممملوكيات األطفال في أ ناء الجلسمممات  الجلسمممات

رة ا رشمممادية من خالل تعاون وتفاعل األطفال فيما يينهم في األنشمممطة المختلفة، وقدرتهم في السممميط

علر مواقف الغضمممممممب واالنفعال، سمممممممواًء خالل اللعب الجماعي أم الرسمممممممم أم الق مممممممص، حيث كان 

ضح في الرسومات التي قدمها األطفال في الجلسات األولر والجلسات النهائية لليرنامق وا االختال 

في عرض كيفية ت مرفهم في المواقف المختلفة التي تواجههم، وأظهرت الرسمومات مدى التراجع في 

 شممرممارسمممة السممملوكيات العدوانية واسمممتيدالها  سممملوكيات هيجايية خالل المواقف المختلفة، كل ذلك يؤ 

 هلر أن التغيير مرت و  سلوكيات األطفال واستدامتها.
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هذا  ا ضممممافة هلر مالحظة ومتا عة ال اح ة المسممممتمرة لسمممملوكيات األطفال أ ناء الجلسممممات، 

شممممممممممعار الطفل  التقيل والحب غير المشممممممممممروط مما كان له األ ر في زيادة  قته في نفسممممممممممه وتوافقه و  ا 

الطفل الفر مممممة للتعيير عن نفسمممممه، كل هذا سممممماعد  عد ،  ا ضمممممافة هلر هعطاء النفسمممممي واالجتماعي

ل تطييق اليرنامق م اشممممممممممممممرة و عد مرور فترة المتا عة أن يسممممممممممممممتمر أ ر اليرنامق وفعاليته علر األطفا

 المشاركين في المجموعة التجرييية. 
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  التوصيات 2.5

في ضوء نتائق الدراسة يتضح أن هناك أ ر لليرنامق ا رشادي المطيق في خفض السلوك 

للمربين وأوليماء أمور األطفمال العمدواني لدى األطفمال، لذلك يمكن ذكر مجموعة من التو مممممممممممممميمات 

عمل علر خفض درجة السممممممممملوك العدواني التي يمكن أن توالمرشمممممممممدين العاملين في مجال األطفال، 

  ي:. ويمكن هجمال ذلك  ما يلواالجتماعيتحسين درجة توافقهم النفسي الي ا سهام في  الت، و لديهم

في  يسمممممتند هلر اللعب والفن  ما أن نتائق الدراسمممممة أظهرت فاعلية اليرنامق ا رشمممممادي الذيأواًل: 

( وجميع مؤسمممممسمممممات رعاية SOSالسممممملوك العدواني، تو مممممي ال اح ة هدارة قرية األطفال ) خفض

 االستفادة من هذا اليرنامق من خالل تطييقه من قيل المرشدين داخل المؤسسات.األطفال 

العمل علر وضع يرامق تدخل م كرة تهد  هلر تح ين األطفال من المشكالت السلوكية  انيًا: 

 ، وبخا ة السلوكيات العدوانية.والتفكير في وضع حلول لها

مق ا رشمممممممادي المسمممممممتخدم في هذه الدراسمممممممة هجراء دراسمممممممات تجرييية أخرى تسمممممممتخدم اليرنا ال ًا: 

 وتط قه علر فئات أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 المصادر والمراجع
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 المالحق

 

 صورته األوليةفي الدراسة  مقياس :(ملحق )أ

 كتاب تحكيم أدوات الدراسة :ملحق )ب(

 للمقياس والبرنامج اإلرشادي قائمة المحكمين :(تملحق )

 الدراسة بعد التحكيم مقياسالتعديالت التي أجريت على  :(ثملحق )

 صورته النهائية في الدراسة  مقياس :(جملحق )

 ي المطبقبرنامج اإلرشادال :ملحق )ح(

 ب تسهيل مهمة الباحثاكت :(خملحق )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 صورته األوليةفي الدراسة  مقياس :ملحق )أ(
  سم هللا الرحمن الرحيم

 
 جامعة القدس المفتوحة
 كلية الدراسات العليا

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي  –كلية التربية 
 مقياس السلوك العدواني

 همةمإرشادات 
 عزيزي:

يين يديك عدد من الع ارات التي تتعلق يت ممرفاتك العادية اليومية، من الممكن أن تنطيق عليك، أو 
 ال تنطيق عليك.

 (نادراً  –أحيانًا  – البًا وكل ع ارة أمامها  الث خيارات وهي )
 ( أمام الخانة التي تنطيق عليك م ل:xالمطلوب منك أن تضع هشارة )

 . الباً تحت  (x)هذا كانت الع ارة تنطيق عليك غال ا ضع هشارة 
 .أحياناً  تحت (x)هذا كانت الع ارة تنطيق عليك  عض منها ضع هشارة 

 .نادراً تحت  (x)هذا كانت الع ارة ال تنطيق عليك ضع هشارة 
 

 همة:ممالحظات 
 ، المعلومات لن يطلع عليها سوى ال احث.كن مطمئنا تماماً 

 أك ر من خيار للع ارة الواحدة.ال تعطي 
 أجب عن كل الع ارات الواردة.

 المعلومات ألغراض ال حث العلمي.
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 عزيزي: 

 هليك هذا الم ال المحلول ليساعدك في ا جا ة علر الفقرات الالحقة

 نادراً  أحياناً   الباً  العبارة الرقم
   x أحب أن أتشاجر مع زمالئي 1

 x   أرغب في ضرب المدرس 2

  x  أكسر ش اييك المؤسسة 3

 

 بيانات عامة:

 العمر: _____________________ . الجنس:___________.

 ال ف الدراسي: _______________   تاريم ا قامة في المؤسسة:__________ .  

 ال اح ة: سمر   ا          

 نادراً  أحياناً   الباً  العبارة الرقم
    أتمسك يرأيي حتر لو كان خطو 1
    أحب مشاهدة تعذيب األخرين 2
    أحاول أن أخرب أي هحتفال في المؤسسة 3
    أدعو علر نفسي عندما أفشل في تحقيق رغ اتي 4
    أحب مشاهدة منظر هعدام شخص 5
    أضرب أي شخص يشارك في هحتفال المؤسسة 6
    أحاول أن أحقق أهدافي، حتر لو  طريقة غير مقيولة عند الناس 7
    أسخر من زمالئي 8
    أحاول أن أخرب التلفزيون الخاص  المؤسسة 9

    أكره اليوم الذي ولدت فيه 10
    أضرب زميلي عندما أغضب 11
    أحاول أن أخرب التلفون الخاص  المؤسسة 12
    أضرب رأسي في الحائو عند الغضب 13
    أوسم مال س زمالئي  األلوان 14
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 نادراً  أحياناً   الباً  العبارة الرقم
    أكسر أدوات المطيم الخا ة  المؤسسة 15
    أضرب نفسي  ولة حادة عند الغضب 16
    أحرض زمالئي علر ه ارة الفوضر 17
    أكتب علر جدران المؤسسة 18
    أشتم نفسي أمام األخرين عند الغضب 19
    أشعر  السعادة عندما ينز  الدم من زميلي 20
    أمزق المجالت الموجودة علر الجدران 21
    أسخر من نفسي أمام األخرين 22
    أقوم يوخز زميلي من الخلف دون أن يراني 23
    أقطع الزهور في حديقة المؤسسة 24
    أشد شعري عند الغضب 25
    أقوم  ضرب زميلي ألنه يريد أن يشارك في ا حتفال 26
    ألعاب المؤسسةأقوم يتكسير  27
    أشعر يرغ ة شديدة في ا نتقام من نفسي 28
    أستهزئ  الضيو  "الزائرين" 29
    أضرب ال اب  عنف 30
    أتمرد علر القوانين الخا ة  المؤسسة 31
    ألوم نفسي عندما ال أستطيع حل مشكلة 32
    أستمتع في ضرب الحيوانات األليفة كالقطو 33
    أن أعمل مقلب  األم المربية أحاول 34
    ألعب  طريقة عنيفة في ألعاب المؤسسة 35
    أعاقب نفسي عندما أقع في خطو 36
    أمزق مال س زمالئي عندما يشتد الخال  ييننا 37
    أحاول أن أعمل مقلب  المنشو 38
    أعض علر شفتي عندما أنفعل 39
    مني أشعر  سعادة عندما أضرب األ غر 40
    أحاول تخريب أدوات المنزل أ ناء خروب األم 41
    أقوم يتمزيق مال سي عند الغضب 42
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 نادراً  أحياناً   الباً  العبارة الرقم
    أستمتع عندما أزعق زمالئي 43
    أرد علر المشر   وسلوب غير الئق 44
    أسخر من موظفي المؤسسة 45
    األفالم، رغم ما تسي ه لي من ضررأقلد مشاهد العنف في  46
    أ  ق في وجه زميلي عندما أتشاجر معه 47
    أخرب األنشطة التي تقوم يها المؤسسة 48
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 كتاب تحكيم أدوات الدراسة :ملحق )ب(

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 حضرة الدكتور ........................المحترم

 تحية طي ة و عد،

 الموضوع: تحكيم أدوات الدراسة

 

أثر برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك يقوم الطالب يالجراء دراسة  عنوان: "

لدى أطفال قرية األطفال  عدواني  يت لحم SOSال "، وذلممك اسممممممممممممممتكمممااًل لنيممل درجممة في محافظة ب

 ليا في جامعة القدس المفتوحة. الماجستير في ا رشاد النفسي والتربوي من كلية الدراسات الع

ونظرًا لما عر  عنكم من معرفة وسمممعة اطالع في مجال ال حث والمنهجية ال ح ية، فورجو التفضمممل 

يتحكيم فقرات أدوات الدراسممممة المرفقة، وا فادة حول مناسمممم ة كل منها في قياس ما وضممممعت لقياسممممه 

  ياغة وداللة. ضمن ييئة الدراسة ومجتمعها، هضافة هلر وضوحها وسالمتها 

 

 مع  ال  شكري وتقديري                                         

 الطال ة: سمر   ا                                          
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 لمقياس الدراسة والبرنامج اإلرشادي قائمة المحكمين :(تملحق )

 محكمي مقياس السلوك العدواني:

 

 محكمي البرنامج اإلرشادي:

 

 

 

 

 

 الجامعة التي يعمل بها التخصص العلميةالدرجة  اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة خدمة اجتماعية أستاذ مساعد هياد أيو  كر  1
 جامعة القدس المفتوحة            ا رشاد النفسي والتربوي  أستاذ دكتور حسني عوض 2
 جامعة ييت لحم تربية أستاذ مساعد خضر م لح 3
 جامعة القدس المفتوحة علم النفس التربوي                 أستاذ دكتور زياد يركات 4
 جامعة النجا  الوطنية علم نفس تطوري   أستاذ مساعد شادي الك اش 5
 جامعة القدس علم نفس أستاذ مشارك عمر الريماوي  6
 جامعة النجا  الوطنية تربية أستاذ مساعد فاخر الخليلي 7
 جامعة الخليل  علم النفس االجتماعي والعملي أستاذ مساعد لؤي زيدان محمد زعول 8
 ييت لحم SOSقرية األطفال  يناء مؤسسات مدرسة منال محمود الخطيب 9

 الجامعة األمريكية علم نفس عالجي أستاذ مساعد وائل م طفر أيو الحسن 10

 يعمل بهاالجامعة التي  التخصص الدرجة العلمية اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة            ا رشاد النفسي والتربوي  أستاذ دكتور حسني عوض 1
 جامعة القدس علم نفس أستاذ مشارك عمر الريماوي  2
 جامعة النجا  الوطنية علم نفس  أستاذ مساعد فاخر الخليلي 3
 القدس المفتوحةجامعة  ا رشاد النفسي والتربوي   أستاذ مشارك كمال سالمة 4
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 الدراسة بعد التحكيم مقياس(: التعديالت التي أجريت على ثملحق )

 مقياس السلوك العدواني: 

 

 العدد أرقام الفقرات نوع  اإلجراء

 8 2.5.7.14.26.33.38.46 التعديل 

 2 28. 20 الحذف 

 **** ال يوجد هضافة اإلضافة 

 مالحظة: أو ر أغليية المحكمين يتحويل التدريق من  ال ي هلر ليكرت خماسي، فوخذ يتوجيهاتهم.

 

 

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل
 أحب مشاهدة مشاجرات ا خرين أحب مشاهدة تعذيب ا خرين

 التلفزيون أحب مشاهدة يرامق العنف في  أحب مشاهدة منظر هعدام شخص 
أحمماول أن أحقق أهممدافي، حتر لو  طريقممة غير 

 مقيولة عند الناس.
أحمممماول أن أحقق أهممممدافي، حتر لو كممممان ذلممممك 

  طريقة غير مقيولة عند الناس.
 أوسم مال س زمالئي أوسم مال س زمالئي  األلوان

أقوم  ضممممممممممممرب زميلي ألنه يريد أن يشممممممممممممارك في 
 ا حتفال

أن يشممممممممممممارك في أقوم  ضممممممممممممرب زميلي ألنه يريد 
 األنشطة

 أستمتع في ضرب الحيوانات  أستمتع في ضرب الحيوانات األليفة كالقطو.
 أحاول أن أعمل مقلب  المرشد أحاول أن أعمل مقلب  المنشو.

أقلد مشاهد العنف في األفالم، رغم ما تسي ه لي 
 من ضرر.

 أقلد مشاهد العنف في األفالم
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 صورته النهائيةفي الدراسة  مقياس :(جملحق )

 

 جامعة القدس المفتوحة 

 كلية الدراسات العليا    

 برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي 

  سم هللا الرحمن الرحيم

 عزيزي الطفل:

أثر برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك تقوم ال اح ة يالجراء دراسمة  عنوان: "

 ". في محافظة بيت لحم SOSالعدواني لدى أطفال قرية األطفال 

راسة أضع يين يديك هست انة تتكون من مقياس السلوك العدواني لجمع المعلومات ولتحقيق أهدا  الد

الالزمة للدراسة. امل منك تعيئة فقرات هذا المقياس  ما يتوافق مع وجهة نظرك يالهتمام وموضوعية 

حتر يتسممنر تحقيق األهدا  المرجوة من هذه الدراسممة، وا جا ة عن كافة الفقرات دون هسممت ناء، مع 

 رة هلر أن هذه الييانات ستستخدم ألغراض ال حث العلمي لهذه الدراسة فقو. ا شا

 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 ال اح ة: سمر   ا 

 المعلومات والبيانات األولية: -الجزء األول

 أن ر  ❒ذكر                    ❒الجنس:              

 15أك ر من  ❒(        15-10) ❒            10أقل من  ❒العمر  السنوات:     

 ..........  ❒.........          ❒........                 ❒  ال ف:           

 سنوات            4أك ر من  ❒( سنوات   4-2) ❒أقل من سنتين    ❒مدة ا قامة في المؤسسة:   
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 مقياس الدراسة: -الجزء الثاني

المواقف التي  التعامل مع في عادة سمممممتخدمهات التي الطريقة ت مممممف ع ارات المقياس هذا يتضممممممن

في  طريقتك الخا ممممممة علر انط اقها مدى وبيان ع ارة كل تمر  ك، وسمممممملوكك اليومي. يرجر قراءة

 العمود المناسب. في الع ارة ( مقايلXهشارة ) يوضع وذلك التعامل مع هذه المواقف،

ليك هذا الم ال ليساعدك في ا جا ة علر الفقرات ال  الحقة:وا 

 

 الرقم
 

 نص الفقرات
 درجة الموافقة على الفقرة

موافق 
 إلى حٍد ما موافق جداً 

 ير 
 موافق

 ير موافق 
 جداً 

    X  أحب أن أتشاجر مع زمالئي 1

 نص الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

موافق 
إلى حٍد  موافق جداً 

 ير موافق   ير موافق ما
 جداً 

      خطوأتمسك يرأيي حتر لو كان  1
      أحب مشاهدة مشاجرات ا خرين 2
      أحاول أن أخرب أي هحتفال في المؤسسة 3
      أدعو علر نفسي عندما أفشل في تحقيق رغ اتي 4
       أحب مشاهدة يرامق العنف في التلفزيون  5
      أضرب أي شخص يشارك في هحتفال المؤسسة 6

7 
كان ذلك  طريقة  أحاول أن أحقق أهدافي، حتر لو

 غير مقيولة عند الناس
     

      أسخر من زمالئي 8
      أحاول أن أخرب التلفزيون الخاص  المنزل 9

      أكره اليوم الذي ولدت فيه 10
      أضرب زميلي عندما أغضب 11
      أحاول أن أخرب التلفون الخاص  المؤسسة 12
      أضرب رأسي في الحائو عند الغضب 13
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 نص الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

موافق 
 جداً 

إلى حٍد  موافق
 ما

 ير موافق   ير موافق
 جداً 

      أوسم مال س زمالئي  14

      أكسر أدوات المطيم الخا ة  المؤسسة 15

      أضرب نفسي عند الغضب 16

      أحرض زمالئي علر ه ارة الفوضر 17

      المؤسسةأكتب علر جدران  18

      أشتم نفسي أمام ا خرين عند الغضب 19

      أمزق مجالت الحائو الموجودة علر الجدران 20

      أسخر من نفسي أمام ا خرين 21

      أقوم يوخز زميلي من الخلف دون أن يراني 22

      أقطع الزهور في حديقة المؤسسة 23

      أشد شعري عند الغضب 24

25 
أقوم  ضممممممممممممممرب زميلي ألنممه يريممد أن يشمممممممممممممممارك في 

 األنشطة
     

 
      أقوم يتكسير ألعاب المؤسسة 26

       الضيو  "الزائرين" أستهزئ  27

      أضرب ال اب  عنف 28

      أتمرد علر القوانين الخا ة  المؤسسة 29

      ألوم نفسي عندما ال أستطيع حل مشكلة 30

      أستمتع في ضرب الحيوانات  31

      أحاول أن أعمل مقلب  األم المربية 32

      ألعب  طريقة عنيفة في ألعاب المؤسسة 33

      أعاقب نفسي عندما أقع في خطو 34

      أمزق مال س زمالئي عندما يشتد الخال  ييننا 35

      أحاول أن أعمل مقلب  المرشد 36

      عندما أنفعل أعض علر شفتي 37
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 انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

موافق 
 جداً 

إلى حٍد  موافق
 ما

 ير موافق   ير موافق
 جداً 

      أشعر  سعادة عندما أضرب األ غر مني 38

      أحاول تخريب أدوات المنزل أ ناء خروب األم 39
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 ي المطبقاإلرشادبرنامج ال :(حملحق )

 

برنامج إرشادي يستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية 

 في محافظة بيت لحم SOSاألطفال 

 مقدمة

قامت ال اح ة يالعداد يرنامق هرشممممممممممممادي يسممممممممممممتند هلر اللعب والفن والذي يتكون من مجموعة 

، وتسممتخدم مسممتمدة من النظريات المعرفية، والسمملوكية، والتحليلية وا سممتراتيجياتالفنيات واألسمماليب 

 م.في محافظة ييت لح SOSخفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية األطفال يهد  

 أهمية البرنامج

تعد الحاجة هلر هعداد يرنامق هرشادي متخ ص يهد  هلر خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية 

 ذلك لالعت ارات ا تية:أمر ضروري، و  SOSاألطفال 

العمل علر جعل األطفال في قرى األطفال متوافقين وسعداء في القرية التي يعيشون  .1

 فيها، والتي هي جزء من المجتمع من أجل تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لاطفال.

ضرورة العمل علر خفض السلوك العدواني  اعت اره سلوكًا خطيرًا علر الطفل وعلر  .2

 المجتمع ككل.

 ضرورة توعية األطفال  سلوكياتهم العدوانية والعمل علر خفضها. .3
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 البرنامج اإلرشادي المقترح:

يشمل اليرنامق مجموعة من الفنيات واألساليب التي تستند هلر ا رشاد  اللعب والفن، و عض نظريات 

تشمل مجموعة من األهدا   ( جلسة، وكل جلسة12ا رشاد النفسي )هرشاد الطفل(، تضمن اليرنامق )

وا جراءات والفنيات التي تساعد في التخفيف من السلوك العدواني، هضافة هلر الجلسات التمهيدية 

 التي ستركز علر يناء العالقة ا رشادية المهنية.

 تخطيط البرنامج

 :تحتوي عملية تخطيو اليرنامق علر ما يلي

 الهدف العام للبرنامج:

خفض السلوك العدواني لدى أطفال قرية  هلريستند هلر اللعب والفن  ا رشادي الذييهد  اليرنامق 

 .في محافظة ييت لحم SOSاألطفال 

 األهداف الخاصة للبرنامج:

 وتم ل مجموعة أهدا  يتحقق من خاللها الهد  العام لليرنامق، هي:

 التعيير  اللعب والفن.هعطاء الطفل الفر ة للتعيير عن نفسه  ما يدعم  قته ينفسه، من خالل  (1

 التركيز من خالل التعيير الفني علر زيادة وعي أطفال العينة يذواتهم وتوكيدها  ال عدوانية. (2

تدريب الطفل العدواني علر التعيير عن ذاته والمشاركة في خيرات جماعية من خالل التعيير  (3

  اللعب والتعيير الفني  الرسم.

الته والتحكم فيها  ما يحقق له التوازن االنفعالي والتكيف تدريب الطفل العدواني علر ض و انفعا (4

 النفسي واالجتماعي.

 تعزيز وتدعيم السلوكيات المرغو ة لدى الطفل العدواني،  ما يشجعه علر تكرارها وت ييتها. (5



94 
 

كساب األطفال المشاركين السلوكيات ا يجايية، وزيادة القدرة علر تحمل ا ح اط  (6 تنمية وا 

 ال عو ات.ومواجهة 

تدعيم القيم الجمالية واالجتماعية وترسيخها لدى األطفال من خالل موضوعات التعيير  (7

 الق  ية وفي هطار المناقشات  اليرنامق.

حالل يدائل سلوكية مكانها،  (8 تجاهل السلوكيات السليية للطفل وتدري ه علر االمتناع عنها وا 

 المشكالت والمناقشة أ ناء الجلسات.وذلك من خالل مواقف اجتماعية ومن خالل أسلوب حل 

هشعار الطفل  التقيل والحب غير المشروط مما يؤدي هلر  قته في نفسه وتوافقه النفسي  (9

 واالجتماعي.

 

 األسس التي يقوم عليها البرنامج:

( أنممه عنممد ينمماء يرامق ا رشمممممممممممممممماد، فال يممد أن تراعر مجموعممة من 502 :1998يرى زهران )

 ما يلي:األسس، يمكن تلخي ها في

 األسس العامة: -أوال 

قامت ال اح ة  مراعاة مرونة السلوك ا نساني، وميدأ تقيل المسترشد، واستعداد الفرد، وحقه 

 في ا رشاد، وحقه في تقرير م يره، وميدأ استمرار عملية ا رشاد.

 األسس الفلسفية: -ثانياً 

يقوم اليرنامق علر أسس فلسفية، وهي أن السلوك العدواني لدى األطفال يكون لعدة أس اب 

ومنها عدم قدرة الطفل علر التعيير عن احتياجاته ورغ اته وعجزه عن هشممم اعها، وأن سممملوكه متعلم، 

نهما لذلك فاللعب والفن لهما دور  ال  األهمية في تحديد االنفعاالت والسمممممممممممممملوكيات لدى األطفال، وأ

حاجة أسمممممممممماسممممممممممية يجب هشمممممممممم اعها لدى الطفل. هن عدم هشمممممممممم اع تلك الحاجة لدى الطفل يؤدي هلر 



95 
 

انفعمماالت وسمممممممممممممملوكيممات غير مرغو ممة لممدى الطفممل، ولكي يتم تغيير االنفعمماالت والسمممممممممممممملوكيممات غير 

 المرغو ة لدى الطفل يفضل استخدام اللعب والفن في تغييرها. 

ة ا نسانية، وتفسير فلسفة أفراد المجموعة التي تكمن وراء لذلك حر ت ال اح ة علر مراعاة الطييع

 سلوكهم العدواني، ومساعدتهم علر خفض هذا السلوك لديهم.

 األسس االجتماعية: -ثالثاً 

يعتير ا رشاد  اللعب والفن من أفضل الطرق التي تجعل الفرد يشعر  وهميته كعضو في جماعة،  

يستند للعب والفن، لتحقيق توازن معقول، في عالقاته لذلك ستستخدم ال اح ة يرنامق هرشادي 

االجتماعية داخل المجموعة ا رشادية، وخارجها، ويعير عن رأيه  حرية، ويحترم ا خرين )زهران، 

1998.)  

 األسس العصبية والفسيولوجية: -رابعاً 

 ة وهي مراعاة الخ ائص النفسية والجسمية والع يية للمسترشدين، وهو ما حر ت ال اح

و التعاون مع طاقم المؤسممممسممممة وأولياء األمور علر مراعاته، فوخذت  كل االعت ارات وا جراءات التي 

 تراعي هذه الخ ائص.

 األسس النفسية: -خامساً 

الحالة النفسمممية للفرد تؤ ر علر سممملوكه، وا رشممماد  اللعب والفن يتضممممن مسممماعدة الطفل في 

 شممممكل  سمممميو، يسممممتطيع الطفل من خالله فهم السمممميب الذي التفري  والتعيير عن مشمممماعره وانفعاالته 

يقوم عليه سممممممممممممملوكه وانفعاالته، مع ضمممممممممممممرورة مراعاة اليرنامق للفروق الفردية يين األطفال من حيث 

    (.1998)زهران،  قدراتهم وميولهم ومميزاتهم وسماتهم الشخ ية، ومطالب النمو

يًا مع الهد  العام الذي تتطلع هليه، وهو وقد راعت ال اح ة أن يكون الهد  من اليرنامق  متمشمممممممممممممم

 خفض السلوك العدواني لدى األطفال.
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 الفنيات التي يقوم عليها البرنامج:

يقوم اليرنامق ا رشمممادي المطيق في الدراسمممة الحالية علر مجموعة من الفنيات ا رشمممادية،  

 تستند هلر استراتيجيتين رئيستين، هما:

ول االستجا ات التوافقية التي يقوم يها الطفل  مشاركته في األنشطة، استراتيجيات سلوكية: وتتنا .1

مما يؤدي هلر التحكم في دوافع السمممممملوك وتنظيمه في ضمممممموء المعايير االجتماعية، وفي ضمممممموء 

توقعات ا خرين. مع مسمممممممماندة أطفال المجموعة من خالل التعزيز ا يجايي، وتشممممممممجيعهم علر 

 هيداء الرأي في األنشطة.

جيات معرفية: تتضح في الحوار والمناقشة، وتوجيه األسئلة، المحاضرة، النشاط  القرية، استراتي .2

 الواجب، المقارنة.

 

 الوسائل والطرق المستخدمة لتحقيق أهداف البرنامج:

 استخدمت ال اح ة عدة وسائل وأدوات، هي: 

 مقياس السلوك العدواني لاطفال. -

( دقيقة، ويقوم علر استخدام 75هرشادية، مدة كل منها )( جلسة 12يرنامق هرشادي يحتوي علر ) -

 ا رشاد  اللعب والفن، الذي يستخدم فنيات هرشادية مختلفة.

 استخدمت ال اح ة  عض الوسائل المتاحة، م ل: األلوان، وأوراق الرسم، و عض األلعاب.  -

(،  استخدام ا رشاد هرشاد  الفن،  اللعب،  االسترخاء،  استخدام الع ارات ا يجايية )التعزيز -

  المعرفي السلوكي.
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 تنفيذ البرنامج:

( جلسة هرشادية من تاريم 12استغرق تنفيذ اليرنامق ا رشادي ست أساييع، حيث تضمن )

( دقيقة  معدل جلسمممتين أسممميوعيًا، أما 75، هذ كانت مدة كل جلسمممة )10/05/2017حتر  03/04/2017

 . 10/06/2017( أساييع، فحدد موعدها ونفذت يتاريم 5المتا عة فكانت  عد مرور )
 

 مكان تنفيذ البرنامج:

 في محافظة ييت لحم. SOSنفذ اليرنامق ا رشادي في قرية األطفال 

 
 تقييم البرنامج:

 قيم اليرنامق  عدة طرق كما يلي:

 مالحظة األطفال أ ناء ممارستهم ألوجه األنشطة المختلفة. -

للتعر  علر مدى ما تكون لدى األطفال من تحسممممممممممن  السمممممممممملوكيات المناقشممممممممممة وطر  األسممممممممممئلة  -

 العدوانية والتي يسعر اليرنامق لتعديلها.

التقويم القيلي وال عممدي والتت عي، وذلممك يتطييق مقيمماس السمممممممممممممملوك العممدواني قيممل و عممد اليرنممامق  -

 ومالحظة مدى تغيير درجات األطفال علر المقياس عن التطييق القيلي.
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 اإلجرائية للبرنامج:الحدود 

 .SOSمحافظة ييت لحم قرية األطفال : الحدود المكانية

 .2017/2018ستطيق الدراسة في العام الدراسي : الحدود الزمانية

في ييت لحم الذين تتراو  أعمارهم  SOSالدراسة علر أطفال قرية األطفال  اقت رت: الحدود البشرية

 ( سنة.13-9ما يين )

 جلسة هرشادية. 12: عدد الجلسات

 دقيقة. 75: مدة الجلسة

 طفل. 15 عدد األطفال:
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 الجلسة األولى: تعارف

 أهداف الجلسة:

 التعار  يين ال اح ة وأطفال العينة. .1

 توضيح قواعد وأهدا  اليرنامق. .2

 تدعيم العالقة يين أطفال العينة والمرشدة. .3

يداء الرأي  .4   المناقشات.حث األطفال علر التعاون وحضور الجلسات وا 

 

 الفنيات واإلستراتيجيات: 

 الحوار والمناقشة. .1

 التعزيز ا يجايي. .2

 

 كرة، ط اشير، حيل للع ة أريد  ديق. الخامات واألدوات:

 المواد الم اح ة: يدون مواد م اح ة.
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 اإلجراءات: 

تقوم المرشدة يتعريف نفسها ألطفال العينة من خالل نشاط الكرة حيث تشكل المرشدة مع األطفال  .1

دائرة، ومن  م تحمل الكرة ييديها وتطلب منهم أن يقدم كل طفل نفسه لها ولزمالئه وتعر  عن 

نفسها وترسلها ألحد األطفال ليعر  عن نفسه ومن  م يرسلها لطفل اخر داخل المجموعة 

..، وتستفسر المرشدة عن مدى استعدادهم للمشاركة  اليرنامق. تعر  المرشدة األطفال وهكذا.

 اليرنامق وما يهد  له. تؤكد المرشدة علر أهمية التعاون  الجلسات واالتفاق علر مواعيدها، 

وتشير هلر أن  عض الجلسات ستطلب أداء  عض الواج ات كرسم موضوعات لمناقشتها  الجلسة 

 دقيقة. (20)الواج ات هي تطييقًا لما تم تعلمه  الجلسة  مدة زمنية ال تتجاوز  التالية وهذه

تقدم المرشدة نشاط رياضي يهد  هلر تعار  األطفال مع المرشدة ومع الزمالء هي لع ة )أريد  .2

 ديق(. يوضع الحيل علر شكل دائرة تتسع في محيطها الخارجي لجميع أطفال العينة، ورسم 

سم. توضح  (50)األرض  الط اشير ي عد محيطها عن محيو دائرة الحيل دائرة خارجية علر 

المرشدة أن الشخص الذي يقفز من الدائرة الخارجية يجب أن يكون الحيل أمام قدميه و عد أن 

يقفز يهتف  الع ارة التالية: "أنا... يذكر اسمه" أريد  ديقاً يلعب معي،  م يرفع الجزء الذي أمامه 

ديه، وي ادر طفل اخر غلر القفز يين الدائرتين هاتفًا: أنا )يذكر اسمه( سولعب من الحيل  كلتا ي

معك وأريد  ديقًا يلعب معنا.  م يرفع الجزء الذي أمامه من الحيل  كلتا يديه، ويتولر األطفال 

في القفز هاتفين  الع ارة ال انية مع تعديل كلمة معك  معكم هلر أن يرتفع الحيل كله عن األرض 

طفال ممسكين  ه، وال ي قر طفل خارب المجموعة.  م ييدأ األطفال والمرشدة  غناء أغنية واأل

تتفق عليها المجموعة وهم يدورون وممسكين  الحيل محافظون علر شكل الدائرة قدر ا مكان 

 ( دقيقة.25 مدة زمنية )
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التي يجب أن تراعر  توضيح المرشدة لاسس والمعايير التي يقوم عليها اليرنامق واالساسيات .3

من قيل األطفال المشاركين أ ناء الجلسات القادمة، يشارك األطفال في وضع تلك األسس  مدة 

 .( دقيقة15)زمنية 

تقوم المرشدة  شكر األطفال علر حضورهم في الوقت المحدد، والمكان المحدد مجددًا، وتعزيزها  .4

 .( دقيقة15)نهاية اليرنامق  مدة زمنية  لهم وعكس تمنياتها  االستمرار وااللتزام الدائم حتر

 

: تقويم اللع ة: تالحو المرشدة سرعة األطفال في التجاوب وأخذ زمام الم ادرة، ويعد ارتفاع التقويم

 وت األطفال في أداء األغنية مؤشر جيد علر استمتاعهم، وكذلك األمر مطاليتهم يتكرار أداء 

 النشاط.
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 مفهوم العدوان وأشكالهالجلسة الثانية: 

 أهداف الجلسة: 

 التعريف  العدوان وأنواعه وا  ار المترت ة علر الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل مع المعتدين. .1

 أن يتدرب الطفل علر التحكم في العدوان، والتعيير عنه   ورة هيجايية. .2

 السليي هلر حوار هيجايي.أن يتدرب األطفال علر فهم ا خر واحترام االختال  وتحويل الحوار  .3

 أن يستجيب الطفل للمناقشة والمشاركة الجماعية. .4

 أن يكتسب الطفل القدرة علر التعيير  الرسم عن انفعاالته المكيوتة. .5

 

 الفنيات واإلستراتيجيات:

 االسترخاء. .1

 الحوار والمناقشة. .2

 التعزيز ا يجايي. .3

 الواجب المنزلي " الجمعية". .4

 

 .)وعاءان مم  فارة مم جائزة( الونات، ورق للرسم، وألوان فلوماستر،  الخامات واألدوات:

 رسومات ملونة كل رسمه تحتوي علر موقف  ه عدوان علر الغير. :المواد الم اح ة
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 اإلجراءات: 

في اليداية تعمل المرشدة علر مراجعة الجلسة السا قة والتذكير  القواعد التي قام يوضعها األطفال  .1

جراء تمرين هسترخاء لاطفال في يداية الجلسة من خالل توزيع  لاللتزام يها أ ناء الجلسات، وا 

 ( دقيقة.   15 الونات علر األطفال وقيام األطفال ينفخها  مدة زمنية )

األطفال فكرة م سطة عن تعريف العدوان  ونه السلوك الذي يهد  هلر هحداث الضرر وتعطي  .2

النفسي والمادي  ا نسان، أو الكائنات الحية، أو هحداث الضرر النفسي والمادي  األشياء، 

وتعرض خالل المناقشة  عض المواقف الحياتية التي تشمل علر العدوان المادي )كالضرب، 

قذ  الحجارة، ركل... الم(، والعدوان اللفظي )كالتهديد اللفظي، ا هانة،  جذب الشعر أو األذن،

االستخفا ، الشتائم، والسخرية(، والعدوان نحو الذات، والعدوان نحو ممتلكات الغير يتخرييها 

تالفها ويشمل أيضًا علر سرقتها واالستحواذ عليها هما سرًا أو علنًا. تعرض المرشدة علر  وا 

مواقف المرسومة تؤدي للعدوان، م ل: )طفل يكسر لع ة  ديقه، طفل يخطف األطفال  عض ال

الكرة من األطفال، طفل يعذب قطة، طفل يهدم ييتك الذي ينيته من الرمال علر الشاط ، طفل 

يكسر عجلة طفل اخر...(، تطر  المرشدة علر األطفال  عض األسئلة، م ل: كيف يت رفون 

لو كانوا طرفي هذه المواقف؟ ومن يمكن أن تستعين يهم هذا حد ت هزاء هذه المواقف؟ ماذا يفعلون 

هذه المواقف لك؟ ليتعر  علر ردود أفعال األطفال علر م ل هذه المواقف من خالل المناقشة 

( 15الجماعية  يراز المواقف التي تستوجب التحكم في العدوان والتفاهم مع ا خرين  مدة زمنية )

 دقيقة.

ألطفال التعيير  الرسم عن أحد المواقف السا قة، أو التي تعرضوا فيها للعدوان تطلب المرشدة من ا .3

أو اعتدوا هم فيه علر الغير ومناقشتها مع زمالئهم،. تقوم المرشدة  عرض رسوم األطفال واختيار 

 ( دقيقة.15أفضل الرسوم التي تعير عن العدوان  مدة زمنية )
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ختار طفلين وتضع أمامهما ت،  م القريةن فارغين في فناء وعائي رشدةتضع الم لع ة الغزال األسرع: .4

مجموعة أشياء  مجرد سماع ال فارة ينطلق الطفالن  وخذ الشيء واحد في كل مرة ووضعها في 

وتستمر اللع ة هلر أن تنتهي األشياء الموضوعة أمامهم ويعتير  ،الوعاء المخ ص لكل منهما

 .( دقيقة20 مدة زمنية ) وعائه الفائز الذي جمع أكير عدد من األشياء في

 

 التقويم واإلنهاء:

من خالل مالحظة مناقشة األطفال حول ا  ار المترت ة علر العدوان وتقديم الحلول للمواقف 

المطروحة  المناقشة  شكل هيجايي. كما تقوم المرشدة يتسجيل  عض المالحظات في أ ناء أداء 

 عن المواقف المعروضة عليهم أو علر سلوك العدوان؟ النشاط، م ل: السؤال األول: هل عير الرسم

 السؤال ال اني: هل راعر األطفال احترام األدوار في أ ناء المناقشة والمشاركة الجماعية؟

تقيم المرشدة معرض لرسوم األطفال واختيار أفضل الرسوم المعيرة عن المواقف المعروضة عليهم 

 الرمزية لاطفال.أو التي تعرضوا لها وتقديم  عض الهدايا 

 

تطلب المرشدة من األطفال التعيير  الرسم عن أحد المواقف التي مرت عليهم ولم يحسنوا  الواجبات:

الت ر  فيها  سيب سيطرة العدوان عليهم، أو المواقف التي تم فيها االعتداء عليهم مما أشعرهم 

 ( دقائق.10 الظلم،  مدة زمنية )
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 العدوانالجلسة الثالثة: أشكال 

 أهداف الجلسة:

 أن يكتسب الطفل القدرة علر التنفيس وطر  االنفعاالت المكيوتة. .1

 أن ييدي األطفال ارائهم خالل المناقشات. .2

 أن يتقيل الطفل الخسارة في اللعب يرو  رياضية. .3

 أن يجرب األطفال قدرتهم علر التفاعل ا يجايي وسو مجموعة. .4

 

 الفنيات واإلستراتيجيات:

 االسترخاء. .1

 الحوار والمناقشة. .2

 التعزيز ا يجايي. .3

 الواجب المنزلي. .4

 

 للرسم، وألوان فلوماستر، كراسي، مسجل. A4ورق  الخامات واألدوات:

 يدون مواد م اح ة. :المواد الم اح ة
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 اإلجراءات:

ومناقشتهم تيدأ الجلسة يتمرين استرخاء ومن  م مراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب المنزلي،  .1

 ( دقيقة. 15حول الرسوم  مدة زمنية )

تستكمل المرشدة حوارها حول أشكال العدوان المختلفة، م ل: العدوان علر )األطفال ال غار  .2

اللذين يعتدي عليهم األطفال األكير  الضرب وأخذ أشيائهم، الحيوانات التي يقوم  عض األطفال 

والكالب ال غيرة والم اني التي يقوم  عض األطفال يتعذييها وربطهم  الح ال وجرهم كالقطو 

يتكسير نوافذها وتشويه جدرانها، ذوي ا عاقة اللذين يتينر ال عض مضايقتهم  االستهزاء يهم 

وتقليدهم  شكل ساخر، والتعدي علر ممتلكات الغير  وخذها أو هفسادها م ل أخذ كتاب  ديق 

دة زمنية. وتقدم المرشدة ورق رسم وألوان وتطلب من أو الكرة التي يلعب يها األطفال... هلم(  م

كل مجموعة مكونة من خمسة من األطفال أن يرسموا شكل من أشكال العدوان علر الغير م ل 

العدوان علر )األ حاب، الحيوانات، الم اني، ذوي ا عاقة، ممتلكات الغير..(، وتقوم المرشدة 

ا رسموه، وتسولهم عن مفرداتهم  الرسم وعن يتوجيه  عض األسئلة النقاشية لكل مجموعة عم

التعليقات المكتو ة علر رسومهم. توخذ المرشدة من تعييرات األطفال  الرسم مادة الست ارة 

جا ة عليها من األطفال،  مدة زمنية )  ( دقيقة.30االنفعاالت المكيوتة  وسئلة من المرشدة وا 

تضع المربية مجموعة الكراسي في الساحة سيقية، تقدم المرشدة نشاطًا رياضيًا: لع ة الكراسي المو  .3

( كراسي،  م يتم اختيار مجموعة أطفال  حيث يكونوا أك ر من عدد الكراسي، ولنفترض 5وليكن )

الموسيقر و مجرد سماع  وت الموسيقر ييدأ األطفال  الجري  يتشغيل( أطفال،  م تقوم المربية 6)

األطفال علر الكراسي، في قر طفال واحدا يدون حول الكراسي، و مجرد توقف الموسيقر يجلس 

كرسي، فيخرب من اللع ة  م است عاد كرسي من الكراسي الخمسة، ويتم تشغيل الموسيقر مرة أخرى 

ويجري األطفال حول الكراسي هلر أن ينقطع  وت الموسيقر فيجلسون علر الكراسي والذي ال 
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ي قر كرسي وطفالن وتنتهي اللع ة  فوز  أن يجد له كرسيًا  يخرب من اللع ة، وتستمر هكذا هلر

 .( دقيقة20 مدة زمنية ) طفل واحد وهو الذي يجلس علر الكرسي  عد انقطاع  وت الموسيقر

 

يتم عرض رسومات األطفال واختيار أفضل الرسومات المعيرة. تقويم ردود أفعال األطفال  التقويم:

أ ناء اللعب وخا ة التي تحتوي علر عدوان،  م تقوم  مناقشة األطفال حولها لتعديلها من خالل 

ماعة تقييم األطفال أنفسهم لها. وتدعيم االستجا ات ا يجايية كالمر  والتفري  والتفاعل مع رو  الج

 وتعزيزها لدى األطفال.

تطلب المرشدة من كل طفل أن يرسم شكاًل من أشكال العدوان علر الغير، م ل الواجب المنزلي: 

( 10العدوان علر: )األ حاب، الحيوانات، الم اني، ذوي ا عاقة، ممتلكات الغير..(  مدة زمنية )

 دقائق.
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 الجلسة الرابعة: إدراك حقوق اآلخرين

 الجلسة: أهداف

 أن يتدرب األطفال علر خفض التوتر النفسي وال راعات الداخلية. .1

 أن ييدي األطفال ارائهم خالل الحوار. .2

 أن يكتسب الطفل تقيل النقد خالل نقد األعمال. .3

 أن يجرب األطفال قدرتهم علر التفاعل ا يجايي وسو مجموعة الرفاق. .4

 

 : الفنيات واإلستراتيجيات

 االسترخاء. .1

 والمناقشة.الحوار  .2

 التعزيز ا يجايي. .3

 ع ف الذهن. .4

 الواجب المنزلي. .5

 

 للرسم، ألوان فلوماستر، كرة. A4: ورق الخامات واألدوات

 المواد الم اح ة: يدون مواد م اح ة.
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 اإلجراءات:

تيدأ المرشدة يتمرين استرخاء لاطفال ومن  م مراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب المنزلي،   .1

 ( دقيقة.15ومناقشتهم حول الرسوم،  مدة زمنية )

تدير المرشدة الحوار مع األطفال حول موقف شاهدته  الشارع مما ا ار ضيقها وغضيها لما   .2

 خر، أو تجاهها هي، وهذا الموقف تذكره وال شاهدته من ظلم من جانب أحد األفراد تجاه ا

تنساه، وتستطرد مع األطفال المواقف  موقف من عندها قائلة: عندما كنت في م ل عمركم وأنا 

ألعب مع أ حايي الكرة  الشارع كانت أ واتنا تعلو كلما سجل أحد الفريقين جول، ويعلو أك ر 

ما نحن نلعب ون يح ون رخ ظهرت  الشرفة وأك ر كلما أقترب الفريق ا خر من الش كة، وبين

امرأة عجوز، وطليت منا أن نلعب يهدوء. ألنها مريضة وال تستطيع الراحة في هذا الجو المزعق، 

وبينما هي تتكلم هلينا فالذا  وحد األطفال يسخر منها، ويشير هلر اخر فيقلد  وتها المريض 

 تتحمل الوقو ، ولم تجد السيدة العجوز المتهالك، واخر أخذ يقلدها وهي منحنية في شرفتها ال

من سييل هال ال كاء لما أ ايها منا من ضوضاء ومن استهزاء وهي ال تقوى علر مواجهتنا، 

وتت ع ذلك المرشدة  الحديث عن موقفها  ونه رغم أنها كانت أحد هؤالء األطفال. هال أنها وقفت 

 األسئلة التالية ما شعوركم تجاه السيدة تشاهد هذا الموقف دون أن تفعل أي شيء، وتنهي السرد 

العجوز  عد معرفة مشكلتها؟ ما رأيكم في ت ر  ال يية تجاه السيدة المسكينة؟ ما رأيكم في 

موقفي؟  م تتوقف المرشدة وتناقشهم حول هذا الموقف والمواقف التي يذكرونها، وتطلب منهم 

 دقيقة. (20التعيير عن  عض المواقف  شكل تم يلي  مدة زمنية )

تطلب المرشدة من األطفال رسم احد المواقف المعروضة عليهم خالل الحوار، أو التعيير عن  .3

مواقف مما لة من جانيهم. و عد انتهاء األطفال من التعيير تناقشهم حول الرسوم  مدة زمنية 

 ( دقيقة.20)
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لمرشدة فيها يتقسيم تقدم المرشدة نشاطًا رياضيًا ع ارة عن لع ة تحتوي علر كرة  غيرة، تقوم ا .4

العينة هلر فريقين، يقوم كل فريق  عمل دائرة ويتم تناقل الكرة يينهم  سرعة، وعند سماع ال فارة 

يخرب العضو الذي ييده الكرة من الفريق، وتستمر اللع ة حتر ي  ح عدد الفريق واحد فيكون 

ع ة عدة مرات حسب رغ ة يذلك هو الفائز،  م تتنقل المرشدة للفريق ا خر، وهكذا وتستمر الل

 ( دقيقة.15األعضاء،  مدة زمنية )

 

: من خالل مالحظة المرشدة لحوار األطفال حول فكرة االعتداء علر حقوق الغير من خالل التقويم

طر  عدة أسئلة منها: هذا كنت مكاني في الق ة ما الدور الذي يجب فعله حتر ال تشعر  االعتداء 

شعورك تجاه األطفال  الق ة حينما اعتدوا علر السيدة العجوز؟ أذكر  علر حقوق السيدة العجوز؟ ما

أحد المواقف المما لة التي مرت عليك أو سمعتها شعرت فيها  اعتداء فرد علر اخر أو مجموعة 

 أفراد علر فرد ضعيف؟

 

تطلب المرشدة من كل طفل أن يكتب ق ة شعر فيها  االعتداء من فرد علر اخر أو  واجب منزلي:

موعة علر فرد ضعيف، وتقييمه لها، ليعرضها علر  اقي األطفال  الجلسة التالية، وتخيرهم يوجود مج

 ( دقائق.5جائزة ألفضل ق ة،  مدة زمنية )
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 الجلسة الخامسة: تفريغ انفعالي

 أهداف الجلسة: 

 أن يكتسب الطفل خيرات اجتماعية من الييئة التي يعيش فيها. .1

  المشاركة في الحوار حيث يشارك يدمق أفكاره مع الجماعة.أن ي ادر الطفل  .2

 لية تجاه ا خرين.ؤو أن يتدرب الطفل علر التعيير عن ذاته يرفقة ا خرين في جو  المس .3

 

 الفنيات واإلستراتيجيات:

 االسترخاء. .1

 الحوار والمناقشة. .2

 التعزيز ا يجايي. .3

 الواجب المنزلي. .4

 

 للرسم وألوان فلوماستر. A4: ورق الخامات واألدوات

 المواد الم اح ة: يدون مواد م اح ة.
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 اإلجراءات:

تيدأ الجلسة يتمرين استرخاء، ومراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب ومناقشتهم حول  .1

الق ص التي كتيها األطفال وتقيمها واختيار أفضلها وا عطاء  احيها جائزة،  مدة زمنية 

 ( دقيقة.20)

دة نشاطًا فنيًا، وهو هعطاء عنوان معين، م ل: )شخص تح ه، شخص تكرهه، تقدم المرش .2

األ دقاء، القرية، الشرطي، شيء أكرهه..( تعطي األطفال ورق رسم وألوان وتطلب منهم 

التعيير عن أحد الموضوعات المطروحة، و عد انتهاء األطفال من التعيير يتم مناقشتهم حول 

 ( دقيقة.20 مدة زمنية )ما تم التعيير عنه من رسومات، 

تقدم المرشدة نشاط تم يلي حيث تطلب من األطفال أن يتقدم ا نان أو أك ر ليقوموا يتم يل  .3

مشهد  امت لموقف يتفقون عليه معًا حول موضوع العدوان، وعلر  اقي األطفال تفسير 

 ( دقيقة.25الموقف غير اللفظي  شكل لفظي،  مدة زمنية )

 

تدير المرشدة حوار من خالل طر  عدة أسئلة، هي: هل تقيل أن تكون معتدي أم معتدى  التقويم:

عليه؟ ولماذا؟ ما شعورك تجاه األطفال العدوانيين؟ تسجل المرشدة مالحظاتها حول الجلسة عن مدى 

المشاركة في النشاط الجماعي، ومدى استماع األطفال للمرشدة ولزمالئهم، ومدى التزامهم  الدور 

 ناء المناقشة.أ 

 

هعطاء عنوان معين، م ل: )شخص تح ه، شخص تكرهه، األ دقاء، القرية،  الواجب المنزلي:

 ( دقائق.10الشرطي، شيء أكرهه..(، وأن يقوم الطفل يرسمه  مدة زمنية )
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 الجلسة السادسة: التفكير اإليجابي

 أهداف الجلسة: 

 التي تشغلهم. أن يتدرب األطفال علر التعيير عن مشاعرهم وأفكارهم .1

 أن يتكون مفهوم هيجايي عن الذات لدى الطفل من خالل نظرة ا خرين له. .2

 أن يتدرب األطفال علر ممارسة التفكير ا يجايي والتقيل يينهم. .3

 أن تعزز األجواء الداعمة والعالقات ا يجايية في هطار الجماعة. .4

 

 الفنيات واإلستراتيجيات: 

 االسترخاء.  .1

 الحوار والمناقشة. .2

 التعزيز ا يجايي.  .3

 الواجب المنزلي. .4

 

 للرسم وألوان فلوماستر. A4: ورق الخامات واألدوات

 المواد الم اح ة: يدون مواد م اح ة.
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 اإلجراءات: 

( 15تقوم المرشدة يتمرين استرخاء، وتيدأ  مراجعة محتوى الجلسة السا قة والواجب،  مدة زمنية ) .1

 دقيقة.

تقدم نشاطًا فنيًا وهو أرسم نفسك وتعطي ورق رسم وألوان لكل طفل، وتطلب منهم التعيير عن   .2

الموضوع،  م تناقشهم حول ما تم التعيير عنه في الرسوم.  م تقول المرشدة "اليوم سنقوم ينشاط 

 ممتع والفكرة األساسية فيه أن نتذكر األشياء الحسنة والجيدة عن  عضنا ال عض وأن نذكرها

يوضو  علر مسامع الشخص الذي نتحدث عنه. سنتناول الرسوم ليتحدث كل منا عن رسم 

زميله من جانيين هما: أفضل ما يراه في الرسم. وما يتقنه ذلك الزميل حسب معرفته  ه. وتطلب 

منهم أن يتمعنوا  الرسوم، وأن يحاولوا تذكر أفضل شيء عن زمالئهم. وتيدأ المرشدة الحديث 

وذجاً للعينة في حدي هم فتتحدث أوالً عما يعجيها في رسم الطفل الذي تحمل رسمه. حتر تكون نم

 م تتحدث  انيًا عما يتقنه ذلك الطفل م اًل: مهارته في الرسم، خطه، ل اقته، مساعدته لآلخرين، 

 عدم تلفظه  ولفاظ تؤذي الغير،... هلم(.

ذا  اد  ولم يكون دور المرشدة  استمرار توجيه المتحدث لتناول  ا يجاييات والتركيز عليها. وا 

يستطع أحد األطفال التحدث عما يتقنه الطفل ا خر ربما  سيب عدم المعرفة الكافية تطلب هلر ذلك 

الطفل أن يتحدث عن نفسه يتوجيه سؤال  سيو هليه علر النحو التالي: أكيد أنت جيد في أشياء 

ك عنك". وتختتم المرشدة النشاط  فكرة تدور حول أن ك يرة، حد نا عن واحد منها حتر يعر  زمالؤ 

كل واحد منا لديه الك ير من ال فات الممتازة والتي يجب أن ن حث عنها دائمًا ونتذكرها عندما 

 ( دقيقة.30نتعامل مع  عضنا ال عض،  مدة زمنية )
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طفال لع ة الغزال وال ياد حيث يقسم األطفال هلر مجموعتين وعند سماع ا شارة يجري أ .3

المجموعة األولر وهم الغزالن متحاشين همساك ال يادين لهم ويستمر تكرار ذلك،  مدة زمنية 

 ( دقيقة.20)

 

 التقويم: 

 السؤال األول: هل راعر األطفال ا لتزام  الدور أ ناء المناقشة واللعب؟ 

طفال في الحوار السؤال ال اني: هل عير األطفال عن أقرانهم  شكل مقيول ومنظم؟ تشرك المرشدة األ

من خالل األسئلة التالية: هل نتذكر األشياء الحسنة عن  عضنا ال عض؟ أذكر األشياء الحسنة 

 والجيدة يوضو  علر مسامع الشخص الذي نتحدث عنه؟

 

 ( دقائق.10أن يرسم الطفل أي شيء يح ه،  مدة زمنية زمنية ) الواجب المنزلي:
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 الخبرات اإليجابية واألمانت كيد الجلسة السابعة: 

 

 أهداف الجلسة: 

 أن يمارس الطفل  عض المهارات الحوارية كحسن االستماع، والمشاركة  الرأي. .1

أن ينفس عن ما يعتريه من مخاوفه  التعيير عنها  اللغة اللفظية من خالل حواره مع ا خرين،  .2

مخاوفه غير المنطقية ليتخلص و التعيير عنها  اللغة غير اللفظية من خالل الرسم، ليعير عن 

 منها.

 

 :الفنيات واإلستراتيجيات

 االسترخاء.  .1

 الحوار والمناقشة. .2

 التعزيز ا يجايي. .3

 ع ف الذهن. .4

 الواجب المنزلي. .5

 

 : ورق للرسم، ألوان فلوماستر.الخامات واألدوات

 المواد الم اح ة:  ورة لطفل ضاحك، و ورة لطفل  اكي.
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  اإلجراءات:

زلي، ومناقشته مع األطفال،  مدة ومراجعة الواجب المنالمرشدة الجلسة يتمرين استرخاء، تيدأ  .1

 ( دقيقة. 15زمنية )

 توجه مجموعة من األسئلة، هي: .2

 متر تشعر أنك مطمئن،  معنر في أي األوقات تشعر  األمان؟  (1      

 أين تشعر  االطمئنان؟ في أي األماكن؟  (2         

مع من تشعر  األمان؟ تدع المرشدة األطفال يتحد ون  حرية عقب كل سؤال علر أن توجه  (3         

اتجاه الحديث نحو توكيد الخيرات ا يجايية في ا حساس  االطمئنان واألمان من حيث 

األوقات، أو األماكن، أو األشخاص، وعلر أن تؤكد علر أهمية النظام في الحديث وحسن 

 ( دقيقة.15االستماع  مدة زمنية )

 م تعرض المرشدة رسم لطفلين األول ضاحك، وال اني طفل  اكي، وتطلب من األطفال اقترا    .3

مواقف، وأشخاص، وأماكن ت عث علر الطمونينة ويدونها أسفل الطفل الضاحك، وأشياء أخرى 

 ت عث علر القلق، وال كاء يدونها أسفل الطفل ال اكي،  م تطلب من األطفال التعيير في هذا

 ( دقيقة. 15ا طار رسم موقف أضحكك، أو موقف أ كاك  مدة زمنية )

توزع األطفال هلر مجموعات تتعاون كل مجموعة في التعيير عن فكرتها  حيث يكون المجموع  .4

. ويترك (الخو )الكلي للرسومات ع ارة عن مشروع هعالني حول فكرة األمان أو عدم األمان 

مان سواء من حيث التوقيت،  الحرية لاطفال لتنفيذ مواقف درامية تم يلية تعير عن مشاعرهم  ا

أو األماكن، أو األشخاص وعادة ما يكون التعيير الدرامي  ا يماء والحركات أو التقليد أك ر من 

ق ة  طلها طفل  غيرهما من األنماط الدرامية األخرى. ومساعدة األطفال علر توليف " ايتكار"
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تدور حول فكرة التعيير عن األمان، وييدأ األطفال حسب الرغ ة يالضافة ما يرغيون  ه من 

 ( دقيقة.20عنا ر هلر الق ة  مدة زمنية )

 

األسئلة ال الث الواردة ييداية الجلسة هي مؤشرات جيدة للتقويم  حيث يعاد طرحها  شكل  التقويم:

 متنوع.

 

 ( دقائق.10تطلب من األطفال رسم موقف أضحكهم، أو موقف أ كاهم  مدة زمنية ) الواجب المنزلي:
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 الجلسة الثامنة: إدارة النزاعات والمشاكل

 أهداف الجلسة: 

 أن ي ق الطفل  وحاسيسه حتر يت ر  وفقًا لما تقتضيه م لحته، أو سالمته الشخ ية.  .1

 يخواطر مجموعته.أن يتوا ل الطفل مع المشاعر التي تجول  .2

 أن يكتسب الطفل اليقظة تجاه م ادر الخطر أو التهديد. .3

 أن يعير الطفل عن أحاسيسه  الرسم. .4

 

 الفنيات واإلستراتيجيات: 

 االسترخاء. .1

 الحوار والمناقشة. .2

 التعزيز ا يجايي. .3

 الواجب المنزلي. .4

 

 للرسم ألوان فلوماستر. A4: ورق الخامات واألدوات

 يدون مواد م اح ة.المواد الم اح ة: 
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 اإلجراءات: 

 ( دقيقة. 15. تيدأ المرشدة يتمرين استرخاء ومراجعة الواجب، ومناقشته  مدة زمنية )1

كل واحد منا تمر  ه أوقات يشعر فيها أن شيئا ما سيحدث، و عد  . و عدها تيدأ النشاط  قولها أن2

قليل يحدث ذلك الشيء فعال. م ال يقف أحدنا في الساحة يراقب األطفال وهم يلعيون ويتا ع واحدًا 

منهم ينظره ويقلق من أن ذلك الطفل سيقع ويقع الطفل فعال. أن شيء ما في طريقة لع ة قد جعلت 

ذلك. ا ن سوحد كم عن ق ة يقع، ويتمنر لو قام  شيء ما ليمنع حدوث ذلك الشخص يحس  ونه س

مرفوعة هلر  وأكفكم مفتوحة هلر األمام  ووجوهكم أيدأ أريد منكم أن تمدوا أيديكم لكن قيل أن "مازن"

أعلر. و عد أن ينفذوا هذه التعليمات تطلب منهم خفض أيديهم ورؤوسهم وتقول: سنفعل ذلك في كل 

مرة قيل أن ييدأ أحد منكم  سرد ق ته. وتسرد المرشدة الق ة قائلة: مازن طفل م لكم كان يلعب مع 

جارة، وأ ناء ما كانوا أ حا ه. كانوا ستة يلعيون  سعادة ويينون أهرامات جميلة من الرمال والح

ر أنهم ي يحون ويلعيون شاهد مازن أربعة فتيان يسيرون  اتجاههم. ومن طريقة مشيهم وتحركهم شع

هم واالعتداء عليهم. أحس مازن أنه هذا لم يقم هو وأ دقاؤه  شيء فالنيريدون ه ارة المشاكل 

. هذا و ق مازن  شعوره أو أن يقوم الفتيان يتخريب ألعايهم سيتعرضون للمشاكل ربما الضرب،

حساسه ما يرأيكم يجب أن يفعل؟ تدع المرشدة األطفال يتحد ون ويقدمون ت وراتهم حول الموقف.  وا 

وتؤكد علر االستراتيجيات التالية لتوعية األطفال  وساليب تجنب الشجار أو التعرض لاذى: االنتقال 

ن. التوكد من شيوع حالة االهتمام لمكان اخر، االلتفا  حول  عض الك ار الموجودين في المكا

ذا حدث تملمالً  ، أو هذا يدأت الق ص أو األحاديث توخذ منحر اخر،  مدة والمتا عة لدى األطفال وا 

 ( دقيقة.15زمنية )
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. تقول المرشدة أعر  ق ة مشايهة طفل اخر اسمه "طه" لم ي ق  شعوره هل تحيون سماعها؟ في 3

يدأت  المرشدة السرد: طه طفل م لكم وهو يحب ركوب الدراجة،  العادة يجيب األطفال  حماس )نعم(.

وح ل علر دراجة جميلة جدا كان علر عجالتها الخلفية عجلة  غيرة لتمنع سقوطه عنها. وكان 

طه يتدرب كل يوم من أجل أن يتقن حفو توازنه دون أن تحتك العجلة ال غيرة  األرض. الحو والده 

عده  ونه هذا أتقن ذلك واستغنر عن عجلة التوازن فسيدعوه هلر رحلة حماسه للتدريب علر التوازن فو 

للحديقة . وفعال تدرب طه ك يرًا وعندما شعر أنه لم يعد هناك من داع لعجلة التوازن طلب من أخيه 

األكير أن يزيلها عن الدراجة، وقاد الدراجة  مهارة كييرة وأخير والده الذي راق ه  سرور كيير. وذكره 

ده فقال له والده معك حق، هيا ينا هلر الحديقة فر  طه ك يرًا ونزل عن دراجته ودفعها نحو طه يوع

مدخل الييت ألنه كان علر عجل لذهاب هلر الحديقة، لحق طه يوالده وهو ينظر هلر العجلة. كان 

 لديه شعور  ون األمر فيه خطو ما. تتوقف المرشدة عند هذا الحد وتدع األطفال يخمنون الخطو،

وتطلب منهم ذكر مواقف مما لة حد ت معهم وماذا ين غي عمله. مالحظات: في الق ة ال انية قد 

يستنتق األطفال أن الدراجة سرقت، أو أن أحدًا جاء وحطمها، أيًا كان االستنتاب فالتعليق ليس  كلمة 

التمييز يين   ح أو خطو يل يتم التركيز علر تفسير الشعور الداخلي وت مينه وتقديره. كما عليها

( 15األوهام والمخاو  غير العقالنية، وبين األحاسيس الشفافة التي ترد هلر الخاطر،  مدة زمنية )

 دقيقة.

. تطلب المرشدة من األطفال أن يرسم كل منهم موقف تعرض فيه لم در من م ادر الخطر أو 4

وتسوله عن مفرداته  الرسم،  التهديد، وتت ع ذلك يتوجيه  عض األسئلة النقاشية لكل طفل عما رسمه،

 ( دقيقة.20 مدة زمنية )
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 التقويم: 

ينفس  عض األطفال أ ناء النشاط الحواري عن أحداث مروا يها فعاًل أو ييتكرونها. وفي مسولة  .1

االيتكار ين غي أن تشجع المرشدة تخيل األطفال لاحداث التي تعكس تطييقًا للمفاهيم التي 

 استوعيوها في الجلسة.

 ممارسة الطفل  عض المهارات الحوارية كحسن االستماع، والمشاركة  الرأي. .2

 

تطلب المرشدة من األطفال أن يرسم كل منهم موقف تعرض فيه لم در من الواجب المنزلي: 

 .( دقائق10 مدة زمنية )، م ادر الخطر أو التهديد
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 الجلسة التاسعة: استراتيجيات الرفض

 أهداف الجلسة: 

 يمارس أطفال المجموعة تدري ًا في توكيد الذات وا ف ا  عما يريدون. أن .1

 أن يعر  الطفل أن من حقه أن يرفض تعرضه لما هو خطر أو قيام أحد  محاولة هيذائه. .2

 كاستجا ة.أن يتعر  الطفل ويذكر مواقف يتطلب التعامل معها  استخدام الرفض القاطع  .3

 

 الفنيات واالستراتيجيات:

 االسترخاء. .1

 الحوار والمناقشة.  .2

 .التعزيز ا يجايي .3

 ع ف الذهن. .4

 الواجب المنزلي. .5

 

 فلوماستر. ألوانللرسم   A4:  ورق الخامات واألدوات

 م اح ة.يدون مواد  :المصاحبةالمواد 
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 : جراءاتاإل

( 15)يتمرين استرخاء، ومراجعة الجلسة السا قة والواجب،  مدة زمنية  تيدأ المرشدة الجلسة .1

 .دقيقة

  عو ة أن ترفضوا شيئا ما وتقولوا   التمهيد لفكرة الرفض قائلة: هل تشعرون أحياناً  وتقوم .2

ال. ربما تستطيعون تذكر أوقات كان من ال عب أن تقولوا ال حتر لو كنتم ترغيون فعال 

تسول المرشدة ما المواقف أو األمور  فم الً األوقات. ويمكن أن يمر أي منا  م ل تلك  يذلك.

 غي أن هجا اتنا لها ال؟ ندع األطفال يطرحون  حرية مدركاتهم الخا ة لهذه المواقف التي ين

واكتفر  التوجيه المنطقي، والمعقول، وتجنب التشدد. توجه المرشدة األطفال للتفكير 

، ال أستطيع، سوخير الشرطة، م ل: )ال،  أقول المشر ، ال شكراً  ، استجا ات متنوعة للرفض

 .( دقيقة20) مدة زمنية  ريد، ال  أرغب، ال أقيل(أيران، ال ال أحب، سويل  الج

األطفال للتفكير  استجا ات غير لفظية كيدائل للرفض اللفظي كتعييرات الوجه،  توجه المرشدة .3

حركة اليد أو اليدين، االيتعاد عن الشخص أو األشخاص ويطلب من  عض األطفال تم يلها. 

لمفاهيم والمهارات السا قة يتعريضهم لموقف أو مواقف وتساعد المرشدة األطفال علر تطييق ا

...(، وأنني سودعوكم هلر ييتي لتناول .،ال اذنجان، تحيون الجزرتخيلية. تخيلوا أنكم ال 

طعامي  الغذاء وقلت لكم  ونني أعدت لكم أحد األ نا  السا قة. لن أتخلر عن دعوتي وا 

تلك األ نا .   ونكم ال تريدون هذه الدعوة أولكم هذا الطعام هال هذا قمتم يالقناعي فعال 

تطلب المرشدة من األطفال أن يقولوا ال   وت جماعي كاستجا ات لع اراتك "أدعوكم هلر 

ذا لم يكن رفضهم مؤكدا، مدعما  ما فيه “ضفادعالغذاء في ييتي اليوم حيث سوطعمكم  ، وا 

الجسم. يجب أن يشعر األطفال طلب منهم أن يقفوا وي رخوا ال مع استخدام حركة أالكفاية 
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 ونهم يرفضون  كل وجدانهم، ويتم هنهاء النشاط  الجلسة  سرد المرشدة مواقف من القائمة 

 وتطلب من األطفال التعيير عنها  الرسم. ،(؟التالية )ماذا لو ... 

كومة ماذا لو ضايقك أحد الفتيان الك ار في الشارع؟ ماذا لو اقتر  عليك  ديقك هشعال النار في 

 قمامة؟

 ماذا لو قام أحد األطفال يالطالق المسميات عليك؟

ستراتيجيات الرفض  همواقف أخرى ليتمكنوا من تنويع  ايتكارعلر المرشدة تحفيز األطفال علر 

م ل: أخذ شيء من مق ف المدرسة دون دفع  منه. أخذ أداة  ،وتشجعيهم  التعيير عنها  الرسم

 . ( دقيقة30)نية ،  مدة زممدرسية كانت علر األرض

 

 .": أن تمرين "ماذا لو "يخدم كوسيلة فعالة في قياس مدى تحقق هد  الجلسةالتقويم

دخال ما تراه  ما سيقعلر ضوء   عليه.التعديالت  مناس ا منتستطيع المرشدة أن تكرر الجلسة وا 

 

المواقف أو األمور التي تطلب المرشدة من األطفال أن يكتيوا علر ورقة  عض  الواجب المنزلي:

 .( دقائق10)تكون هجا اتهم لها ال،  مدة زمنية ين غي أن 
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 الجلسة العاشرة: السيطرة على الغضب

 أهداف الجلسة:

 أن يتدرب الطفل علر ض و انفعاالته العدوانية  .1

دارة  ونتائجه،أن يقارن الطفل يين سلوك العدوان  .2 وبين سلوك السيطرة علر الردود العدوانية وا 

 الحوار ونتائجه.

 أن يعير الطفل عن ذاته ويف ح عما يريده. .3

 أن يدرك األخطاء كفر ة للتعلم والتغير. .4

 يذائه أو استغالله فيها.      هتم  تعرض لهاأن ينفس من خالل الرسم عن مواقف مكيوتة لديه  .5

 فيدرك وجهة النظر  شكل موضوعي. ،نفسه موضع ا خرينأن ييدي الطفل استعداده لوضع  .6

 

  :الفنيات واالستراتيجيات

 االسترخاء. .1

 يجاييالتعزيز ا  .2

 الع ف الذهني. .3

 الواجب المنزلي. .4

 

 لوان فلوماستر.أللرسم : ورق الخامات واألدوات

 



127 
 

 :اإلجراءات

 مدة  ،والواجب مراجعة محتويات الجلسة السا قةو  يتمرين استرخاء، الجلسة فعالياتتيدأ  .1

 .( دقيقة15)زمنية 

فتح  اب الحوار حول العدوان وكيفية التحكم فيه، وأهم األس اب المؤدية هليه من وجهة   .2

نظرهم، وحول موقف ا خر الذي ك يرًا ما نغفله ألننا  الط ع ننحاز هلر أنفسنا، فننسر أننا 

لعداء. والذي يؤدي في أحيانًا ما نكون السيب األساسي في أخذ الطر  ا خر لموقف ا

ك ير من األحيان هلر عدوانه علينا ألننا من أو لناه هلر ذلك، وتطلب من األطفال  عض 

األم لة التي تكون قد حد ت معهم، وتساعدهم  سرد ق تها التالية: "فتح مازن حقييته ليخرب 

فوجد كراسة كراسة الرسم وعل ة األلوان فقد أوشك مدرس التربية الفنية علر دخول الف ل، 

الرسم، ولم يجد عل ة األلوان فظن أن زميله طه أخذها دون أذنه ليضايقه، فقام علر الفور 

لوان طه الخا ة  ه، ودون أن يخيره  ما يجول في أودون أدنر تفكير منه وانتزع عل ة 

خاطره مما جعل طه يدرك أن مازن يعتدي علر ممتلكاته دون وجه حق، وحاول طه 

أللوان الخا ة  ه فقام مازن يدفعه فوقع علر األرض مما جعل طه يشتد استعادة عل ة ا

غض ه فقام ولطم مازن، فهجم مازن علر الفور علر طه وأخذ يضربه، ويركله، ويجذ ه، 

علر األرض، وفي هذه اللحظة دخل معلم التربية الفنية هلر الف ل فشاهد ما يجري 

رد وتسول األطفال عن الخطو الذي وقع فيه عند هذا الحد تتوقف المرشدة عن الس . الف ل"

كاًل من مازن وطه؟ وتناقش المرشدة األطفال حول تقييمهم لهذا الموقف، وتطلب من 

األطفال أن يقوموا يتم يل الق ة  شكلين: األول كما جاءت الق ة، وال اني لما يجب أن 

 .دقيقة (30) مدة زمنية  يكون عليه ت ر  مازن وطه
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،  مدة األطفال أن يرسموا الق ة، أو موقف مشا ه لها تعرض له الطفل تطلب المرشدة من .3

 .( دقيقة20)زمنية 

 

وأ ناء النشاط  ،يقيم األطفال ما حدث في الق ة من أخطاء سلوكية من  طليها "مازن وطه": التقويم

أو سمعوها أو يقومون  ايتكارها عن العدوان الناتق عن  الحواري ينفسوا عن أحداث مروا يها فعالً 

التسرع وسوء الظن وعدم التروي مما يؤدي هلر ظلم الغير. وفي مسولة االيتكار ين غي أن تشجع 

المرشدة تخيل األطفال للموقف واألحداث التي تعكس تطييقًا للمفاهيم التي استوعيوها مما يدور في 

     جلسة اليرنامق.

 

: تطلب المرشدة من األطفال رسم مواقف حد ت معهم كان التسرع وسوء الظن سي ًا المنزليالواجب 

 .( دقائق10)في ظلمهم للغير،  مدة زمنية 
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 : بطاقة العدوانيةةالجلسة الحادية عشر 

 أهداف الجلسة: 

 عنها.أن يدرك الطفل مشاعره تجاه العدوان ويعير  .1

 سوي.أن يتوا ل الطفل مع ا خرين  شكل  .2

 مقيول.أن يتعلم الطفل هدارة ذاته وسلوكياته  شكل اجتماعي  .3

 أن يدرك األخطاء كفر ة للتعلم والتغير . .4

 أن يفكر األطفال في حلول عملية نافعة في المواقف التي تسيب الغضب. .5

 

 :الفنيات واالستراتيجيات

 االسترخاء. .1

 الحوار والمناقشة.   .2

 يجايي. التعزيز ا  .3

 ع ف الذهن. .4

 المنزلي. الواجب .5

 

 فلوماستر. ألوانللرسم   A4: ورق الخامات واألدوات

 العدوانية. طاقة  :المصاحبةالمواد 
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 : اإلجراءات

 دقيقة. 15يتمرين استرخاء، ومراجعة الواجب المنزلي،  مدة زمنية  الجلسة فعالياتتيدأ  (1

 مدة  من وجهة نظر األطفال العدوانيةيتوزيع  طاقات تو يف  وتقوم المرشدة فيما  عد  (2

 التالية: دقيقة 15زمنية 

 العدوانية                                          

ت ف الكلمات الموجودة خارب المستطيل األعمال واألشياء السيئة التي يمكن أن يفعلها العدواني، 

السطر من اليمين هلر أكتب كل كلمة علر الخو الموجود داخل المستطيل، ورتب الكلمات علر 

"التهديد، ال فع  عنف، توجيه الشتائم، عمل  اليسار ط قًا لمدى خطورتها من وجهة نظرك.

تعييرات سيئة  الوجه، اللكم، ال  ق، الرفس  القدم، القتل، ترأس ا خرين، السيطرة علر ا خرين، 

 ... الم(" ،شد الشعر

 ......................................المضايقة....................................

 التعذيب 

 

 كم من هذه السلوكيات تحدث معك؟ 

هل تستطيع أن تضيف أي سلوكيات عدوانية أخرى؟ أذكرها هل تعتقد أن العدواني يمكن أن 

 يتغير؟

 

 طاقة "العدوانية" تدور فعاليات هذا النشاط حول فتح  اب المناقشة مع األطفال  ما عد هتمام  (3

لبف ا  عن مشاعرهم وتشجيعهم قدر ا مكان للتحدث عن خيراتهم، عن العدوانية 
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والعدواني. وسرد خيراتهم في هذا ا طار فهذه الشخ ية التي ك يرًا ما تعرضوا لها أكير 

ر والغير لفظي في الرسوم يعكس اغير. والتعيير اللفظي في الحو م ال للعدوان والتعدي علر ال

ا طار المعرفي لطفل المؤسسة، واألسئلة الموجودة في ال طاقة والتي تدور حول ح ر  اقي 

مكانية تغير العدواني تساعد في تطوير الحديث   فات العدواني األخرى من وجهة نظرهم، وا 

ر وجهة نظرهم في مدى تعديل السلوك العدواني عن تو يف العدواني وذكرياتهم معه، هل

 . ( دقيقة15 مدة زمنية ) لدى أطفال المؤسسة

، أو شاهد موقف عدوانيةتطلب المرشدة من األطفال أن يرسموا موقف تعرض فيه الطفل لل (4

األسئلة النقاشية لكل  ، أ ر فيه ويحب أن يعير عنه، وتقوم المرشدة يتوجيه  عضعدوانية ه 

وتسوله عن مفرداته  الرسم وعن التعليقات  مه، ولماذا هذا الرسم  الذات،عضو عما رس

 الست ارةالمكتو ة علر رسوم هن وجدت. وتوخذ المرشدة من تعييرات األطفال  الرسم مادة 

جا ة من  االنفعاالت  ( دقيقة.20األطفال،  مدة زمنية )المكيوتة  وسئلة من المرشدة وا 

 

 . األسئلة ال الث  ال طاقة مؤشرات جيدة للتقويم  حيث يعاد طرحها  شكل متنوع التقويم:

 

، أو شاهد عدوانيةتطلب المرشدة من األطفال أن يرسموا موقف تعرض فيه الطفل للالواجب المنزلي: 

 ( دقائق.10 مدة زمنية ) عدوانيةموقف  ه 
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نهاءالجلسة الثانية عشر  : تقييم وا 
 في ييت لحم. SOSقرية األطفال  مكان الجلسة:
 ( دقيقة.90) مدة الجلسة:

 
 أهداف الجلسة: 

 تقييم شفهي لليرنامق. .1

 تطييق القياس ال عدي.  .2

 شكر األطفال علر المشاركة وا لتزام والحضور. .3

 تكليف األطفال  ون يط قوا ما تعلموه أ ناء الجلسات ا رشادية.  .4

 األطفال المشاركين في اليرنامق.احتفال تفريغي وختامي وتوزيع هدايا علر  .5

 
 اإلجراءات:

 ( دقيقة.15تيدأ فعاليات الجلسة  مراجعة الواجب المنزلي ومناقشته،  مدة زمنية ) .1

( 15وتقييم اليرنامق مع األطفال  شكل شفهي من حيث ا يجاييات والسلييات،  مدة زمنية ) .2

 دقيقة.

ومن  م استخدام مقياس السلوك العدواني كتقييم  عدي لاطفال المشاركين في اليرنامق   .3

 ( دقائق.10ا رشادي،  مدة زمنية )

ومن  م شكر األطفال علر مشاركتهم في اليرنامق والتزامهم  متا عة وحضور كافة الجلسات   .4

ريغي وختامي لاطفال تم وتشجيعهم علر تطييق ما تعلموه أ ناء الجلسات، القيام  احتفال تف

خالله توزيع الهدايا علر األطفال  مشاركة المرشدين العاملين مع األطفال داخل القرية  مدة 

 ( دقيقة. 50زمنية )
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 كتاب تسهيل مهمة الباحث :(خملحق )

 

 
 


