
 لجى االيتام المخاهقين ك التفككيه لداضطخاب ال
  نـحيـخ هــارون الـدبيـجي

 مدتخلص البحث
تميػ  رغيؼو  أنهيا إال ,العراقي  السجتسي  مكؾنيا  ميؽ أساسيية ولبشة حيؾيا   االيتام جزءا شريحة عدت    

هيا ا  تأثير وييؾاز  جدييؼ رظرهياع ومغييؼ  اهسيتهيا يكيائ ميا  السعشيية الجها جد مؽ ت لؼاالهسية , 
لؼ تجد الرماية والسداندة والدمؼ السشاسي,, راةية ئي  عيظ الغيرون االمشيية واالقتريادية الريعبة 
التييي  يسييير عهيييا العيييرات, التييي  تديييببر ضغهيييؾر وانتذيييار اميييراض وا يييظراضا  ن ديييية متعيييدد, ومشهيييا 

 اال يظراضا  ميؽاليي  يعيد  (Disruptive Behavior Disorderا يظرا  الديمؾا الت يكي   
 السدتقبمية . السذكال  مؽ ليثير البداية نقظةو  الخظرة الدمؾكية

التيي   -جيياء  أهسييية دراسيية متطييير ا ييظرا  الدييمؾا الت يكيي  لييدا اريتييام ئيي  مسيير السراهقيية    
ئهيؼ عييؽ نياريؽ,  عمزام ة  السعاناة مشد هؤالء ر -تعد مؽ ارظر السراحظ العسرية ئ  حياة ال رد

, وبييؽ وحرميانهؼ ميؽ مظ هسيا وحشانهسيا -معيا  او كميهسيا -ئقدانهؼ احيد واليديهؼ عيؽ أسى وميا  
د  واالجتسام  ئي  مرحمية الجدس  والعقم  والش  ؼمخاض التحؾال  والتطييرا  الت  ترائق نزجه

ل ير االنتبيا   اهيمشيقردو  اال رسالة امراض ا ظرا  الدمؾا الت يك  الت  تشتاعهؼ , وما السراهقة
 .ةرمايالدمؼ و الوإشارة لشا ضأنهؼ ضحاجة إلى  مؽ كؼ ارلؼ الي  يعانؾ مشهؼ تعبيرا  لهؼ و 
لمباحثية  طالي,  الت يكي  الديمؾا ا يظرا  مقيياس امتسادض الباحث قام البحث رهدان وتحقيقا      

( 92  البالطية اروليية ضريطته السقياس ئقرا  ضعرض, وبعد التأكد مؽ ةدت االداة وذلػ  (9002
( 5  ميددهؼ والبيال  اليش س ومميؼ التربيية ئي  السخترييؽ والسحكسييؽ الخبيراء مؽ مجسؾمة ممى ئقرة

 جييرا  ع يتييؼ( 20 و يتييؼ( 20  عؾاقي  ويتيسية يتييؼ( 00  مييؽ تأل ير ميشية مميى تظبيقيه ؼتي , ربيراء
   .العزيزية قزاء ئ الثانؾية  سدارسال مؽ العذؾائية ضالظريقة ارتيارهؼ
 تؾةييييظ السييييرج  الؾسيييي  قييييانؾ  و السئؾييييية  الشدييييبة ضاسييييتعسا  إحرييييائيا البيانييييا  معالجيييية وبعييييد    

وئيييي   ييييؾء هييييي  الشتييييائ  قييييدم الباحييييث مجسييييؾ  مييييؽ التؾةيييييا  مييييدد مييييؽ الشتييييائ  .  إلييييى الباحيييث
 والسقترحا  إلجراء ضحؾث مدتقبمية.

 



 
 

2 

 التعخيف بالبحث: الفرل االول
 : البحث مذكلة
 اال ييظراضا  ( مييؽDisruptive Behavior Disorder  الت يكيي  الدييمؾا ا ييظرا  يعيد     

 ندييبة تبميي  إذ والسيراهقيؽع  ارط ييا  مشيد الحا يير الؾقيير ئي  االنتذييار والؾاسيعة  الخظييرة الديمؾكية
 & Frankel  العييييييالؼ ئيييييي  السييييييراهقيؽ ارط ييييييا  مجسييييييؾ  مييييييؽ( %61-9   انتذييييييار 

Wilson,2004,p.2 ) يريا  ئقيد عالسيرحمتيؽ هياتيؽ ميؽ سيؽ أ  ئي  ميشهؼ اليبعض مشهيا ويعان 
لييييلػ  السذيييجعة الغيييرون تيييؾئر مشيييد مامييياع 60 سيييؽ قبيييظ نسيييؾ  مراحيييظ ميييؽ مرحمييية أ  ئييي  عهيييا
 Nietzel et.al.,1998,p.83أحييد ئقييدا  نتيجيية لمت يييػ ارسييرة ( ومييؽ هييي  الغييرون تعييرض 

    .ان رالهسا أو كميهسا أو الؾالديؽ
ومحبتهسا  الؾالديؽ رماية عظ ئ  يعيذؾ   الييؽ السراهقيؽ أ الى  الدراسا  مؽ اليثير وتذير   

 مؽ السحرمؾ   السراهقؾ   أما اآلرريؽع م  لمتعامظ واستعدادهؼ الذخر  تؾائقهؼ عشسؾ يتر ؾ  
-Khan, 1981, p.p:123  االجتسام  التؾائق  عف مؽ يعانؾ   ئإنهؼ والحشا ع العظف هيا

 أحداث عيؽ وثيقة ةمة هشاا اثبتر أ  ع Dohenwend 6225 دونؾيشد دراسة ئ  ( 125
 عFinkelhor ئيشيمهؾر دراسة عيشر كسا والدمؾكيةع الش دية ضاال ظراضا  واإلةاضة الحياة
 الدمؾا ا ظرا  عهؾر ئ  ارحداث هي  تأثير 6222 مام Green جريؽ ودراسة
 (.Tiet & Moore. et.al.,2001,p.2 الت يك 
 جيزء   تذيكظ ضاتير والتي  العراقي  السجتسي  شيرائ  ميؽواسيعة  شريحة  أةبحؾا اريتام أ  وبسا      
مسميه ئي  مجيا  التربيية ومشغسيا  السجتسي  السيدن   ريال  ميؽ الباحيث الحي  ئقيد .عشيته مؽ حيؾيا  
يظ ليييا , الت يكيي  الدييمؾا ا ييظرا  ممييهؼ ميددا  مييؽ اريتييام يبييدو أ  هيييا  إلييى التعييرن الباحييث ئزَّ

 وجهييية مييؽ االيتييام السييراهقيؽ, ليييدا وشييدته انتذييار  مييدا حيييث ميييؽ الدييمؾا الشييؾ  مييؽ ا ييظراضا 
 :  آالت  الدؤا  مؽ اإلجاضة ئ  الحال  البحث مذكمة عمؾرة يسكؽ ليلػ نغرهؼ.

  ؟ السراهقيؽ االيتام لدا الت يك  الدمؾا ا ظرا  مدتؾا  ما -
 اهمية البحث :

ئيي   ةر يييكب ندييبةظ شييريحة االيتييام, التيي  اةييبحر تذييكَّ  مييؽ أهسييية الحييال  البحييث أهسييية تييأت      
 ارقيييام اليييى ومتخررييييؽ متييياضعيؽ وبحدييي, اميييدادهؼ , حييييث وةيييمر ن ؾسيييه ضعيييدد قياسيييا  العيييرات

 تمسييي أليف 200 اكثير ميؽ وجيؾد"ئقد سجمر مدارس ضطداد وحيدها  الؾقر, ذا  ئ  مخي ة, ومقمقة
 .(9061, وزارة التخظي  العراقية   "يتيؼ
 مميى ال يرد قيدرة ئي  والسؤلسة القاسية الحياة أحداث تأثير الى الدراسا  مؽ اليثير وقد اشار      

 التيي ( Cohen et.al. 2002 كييؾهيؽ ومشهييا دراسيية ع مميهييا لمديييظرة وئقدانييه ع معهييا التعامييظ



 
 

3 

 السراهييق وراةية ال يرد يعيذييها قيد التي  اليؾمييية والزيطؾ  وارزميا  القاسييية ا  الحيياة أكيد  مميى
 الزطيييؾ  مي  التعاميييييظ ئي  وقدرتيييييه الجديسية ارمييييراض تحيييسظ ممى قدرته إ عان ئ  تأثيرها لها
 Cohen et.al.,1993,p131 ). وبؾنديييش  عييير   امييا دراسيية  Bery&Poncin,1982 ) ئقييد

 السعرئيييي  والشسييييؾ الدراسيييي  التحريييييظ ئيييي  تييييأثيرا والستييييأرر السبكيييير اال  لطيييييا  أ    تؾةييييمر إلييييى
ييا علألط ييا  واالن عييال   التيي  اُرسيير أ    إلييى ئتؾةييال( Koziey&Davies,1984 ودائيييز كييؾز   أم 
 التيييييف ميييؽ اقيييظ درجييا  مميييى ئيهيييا االط ييا  حييياز الظيييالت أو السييؾ  ضديييب, اال  غييييا  ربيير 
 ضييا  لييؾح  وقييد واحييدع عييير ئيي  الؾالييديؽ ميي  ماشييؾا الييييؽ ضارط ييا  مقارنيية اليييا  و ييب  الجيييد

 ,Parish, Dostal, and Parish  اال  ئقيدا  حالية ئي  مشخ زية كانير رن ديهؼ تقؾيسياتهؼ
1986, p.231-233). 

 ضدييمؾكياته انحرائييه تزيييد مييؽ ئييرص ع سراهقييةال مرحميية ئيي  اليتيييؼ يؾاجههييا قييد التيي  السذييكال  ا    
 سيييييييييييؾ   غييييييييييير ئييييييييييردا مشييييييييييه تجعييييييييييظ وقييييييييييد عيئتيييييييييييه ئيييييييييي  والدييييييييييائد السييييييييييألؾن مييييييييييؽ وترييييييييييرئاته

 يتعيرض اليي  والزيط  الظسيؾح تحقيق ئ  الس اج  اإلحبا  أ  كسا( Kassin,2001,p.409 ع
 أكثير - مر ية يجعميه والتحقيير لإلهانية يعر  يه أو ارساسيية حاجاتيه إشيبا  ميؽ يحرميه والي  له
 عيشييير كسيييا ( 5عص6221 ع الديييامرائ    الش ديييية السذيييكال  أو الديييمبية لمديييمؾكيا  - غيييير  ميييؽ

 عهييؾر ئيي  ارحييداث هييي  تييأثير6222 مييام Green جييريؽ ودراسيية عFinkelhor ئيشيمهييؾر دراسيية
هيييا الشييؾ  مييؽ  اذ ُةيش ف (.Tiet & Moore. et.al.,2001,p.2 الت يكيي  الدييمؾا ا يظرا 
 مرحميييية ئيييي  تغهييير قييييد التييي  الدييييمؾكية اال ييييظراضا   يييسؽ مييييؽ DSM-IV  قائسييية ئيييي  الديييمؾا
 . (1:  9002طال, ع  السراهقة  الى الظ ؾلة مؽ تدتسر أو ع السراهقة أو الظ ؾلة
 حالية ئي  وانسيا ع ئحدي, ضيه اإلةاضة مشد تتؾقف ال الت يك  الدمؾا ا ظرا  رظؾرة إ        
 أشيد ع حيادة ن ديية وأزميا  الذخريية اليى ا يظراضا  يتظيؾر قيد ع ليه السشاس, العالج تؾائر مدم
 لهيا احتراميه ويقيظ لدا ال رد اليا  قيسة تشخ ض إذ ع مشه رظؾرة وأكثر ن ده اال ظرا  مؽ ئتيا
 Arnold  مشي يية ضدييمؾكيا  تييدميرها ومحاوليية إييييائها الييى والسيييظ تحقيقهييا ئيي  الرغبيية مييدمميي  

et.al.,2003,p.1 ) الحييياال  ضعيييضئييي   عهييييا الشيييؾ  ميييؽ اال يييظرا  السريييا  ال يييرد يتديييؼوقيييد 
( ضييأ  ا ييظرا  Fisher&Kaneوهيييا مييا اكييد    ع ولمجريسيية العييدوان  لمدييمؾا  ضاتخيياذ  الستظرئيية
 Anti-Social Personality لمسجتسييييي  السزيادة الذخريية ضا يظرا  ييرتب  الت يكي  الديمؾا

Disorder  2:  9002 طال, ع واالنحران الجريسة الى ةاحبه يقؾد الي.) 
مييؽ ا   السراهقيةع مرحميية ئي  اإليتيام لييدا الت يكي  الدييمؾا ا يظرا  متطيير دراسيية أهسيية وتيأت    

 تعبيييرا وكيييلػ اليييهؼ االنتبييا  رل يي ضييه يقرييدو   مزييظربة سييمؾكيا  يسارسييؾ    حيييؽ هييؤالء االئييراد,
 ذلييػ ممييى وتأسيدييا .والسديياندة دمييؼ الييى ضحاجيية أنهييؼ لشييا وإشييارة  يعييانؾ  الييي   ارلييؼ كييؼ مييشهؼ مييؽ

  : ضاالت  الحال  البحث أهسية إيجاز يسكؽ



 
 

4 

 ارهسية الشغرية :-أ
تقيييديؼ أطيييار نغييير ا لستطيييير البحيييث  ا يييظرا  الديييمؾا الت يكييي ( ئييي  وقييير نيييدرة البحيييؾث  -6

والدراسييا  التيي  تشاوليير هيييا السؾ ييؾ  ئيي  حييدود ممييؼ الباحييث, مييا سيييطش  مكتبيية الرييحة 
 لؾ جزئيا ئ  التراكؼ اليس  السعرئ  ئ  ممؼ الرحة الش دية.و الش دية ويدد ئراغا 

مؽ شرائ  السجتسي  العراقي  وهيؼ االيتيام ئي  دور  الزؾء ممى  شريحة مهسةالبحث  دم ي -9
ئي  إئيادة أسير اريتيام ضذيكظ رياص والعيامميؽ  نتائجيههؼ والت  مؽ السسكيؽ أ  تديالسراهقة 

 مجا  التشذئة االجتسامية ضذكظ مام.  العامميؽ ئ  ئ  دور االيتام والسربيؽ التربؾييؽ و 
 ارهسية التظبيقية :- 

( يسكيييؽ أ  ليييدا االيتيييام السيييراهقيؽ  يييظرا  الديييمؾا الت يكييي تقيييديؼ أداة أو مقيييياس  اا    -6
يديياهؼ ئيي  تذييخيص ذلييػ الستطييير مشييد االيتييام السييراهقيؽ مييؽ اجييظ اإلئييادة مشييه مييؽ لييد  
الجهييا  السعشييية عرماييية اريتييام والسدييؤوليؽ والعييامميؽ ئيي  الجامعييا  والسرشييديؽ الش دييييؽ 

اليذييف السبكيير لييي  ا ييظرا  الدييمؾا ئيي   ,السييدارسو ئيي  دور اريتييام  والسذييرئيؽ التربييؾييؽ
ى تخظيي  هيييا الغييرون لسدييامدة هييؤالء مميي مييا يهييي لمؾقاييية مشييه قييدر اإلمكييا ع الت يكيي ( 

ئزيييال ميييؽ االئيييادة مشيييه ئييي  و ييي  الخظييي  والبيييرام  السديييتقبمية  الشيييؾ  ميييؽ اال يييظراضا 
مييؽ  لتزيسيؽ مشياه  دراسيية تديامد الظمبية االيتييام مميى البشياء الش دي  الريحي  واليتخمص

 .    السراحبة لها مقدة اليتؼ والدمؾكيا  السزظربة
الحاجيية الساسيية لرماييية اريتييام السييراهقيؽه ال  رديييارتهؼ كبيييرة مييؽ رييال  ئقييدانهؼ لييييويهؼ  -9

وبالتيييييال  رديييييارتهؼ العظيييييف ارعيييييؾ  ئالعيييييد أ  تتيييييؾلى السؤسديييييا  االجتساميييييية والتربؾيييييية 
 يسؽ عيرام  تيدري,  نتيائ  هييا البحيث والعاممؾ  ئيها رماية هي  الذريحة وجيدانيا وإدريا 

السرشييديؽ التربييؾييؽ مميييى أسييالي, مييالج مذيييكال  االيتييام الييييؽ يعيييانؾ  مييؽ  ا يييظرا  
يشييدمجؾا ئييي  لالعييؾدة الييى الحييياة االجتسامييية الظبيعييية  ومدييامدتهؼ ئيي الدييمؾا الت يكيي ( 

 السجتس  ويتستعؾا ضالرحة الش دية ويتؾائقؾا ن ديا  واجتساميا  .  
 : بحثف الهج

  -يهجف البحث الحالي إلى :    
 .االيتام السراهقيؽ لدا ا ظرا  الدمؾا الت يك  التعرن ممى مدتؾا  -
 : البحث حجود
 :يأت  ضسا الحال  البحث يتحدد    
 .وليال الجشديؽ ثانؾية,االيتام السراهقيؽ ئ  السدراس ال:  البذرية الحدود -
 . العزيزيةقزاء  تربية مديرية:  السكانية الحدود -
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 (. 9062 - 9060   الدراس  العام:  الزمانية الحدود -
 .الت يك  الدمؾا ا ظرا :  العمسية الحدود -

 تحجيج المرطلحات:
 وه : ارساسيةرهؼ السرظمحا  الت  تذكظ محاور البحث  ئيسا يم  تحديد    

 : Disruptive Behavior Disorder  التفككي الدلهك اضطخاب - أ
 مييدوا  ضرييؾرة السسارسييا  مييؽ سمدييمة ( :Patterson 1982 )باتخســهن  تعخيــف -6

 نتيجييية الظ يييظ يسارسيييها والتييي  السجتسييي  ئييي  السؾجيييؾدة وارنغسييية القيييؾانيؽ مميييى وتسيييرد
 هيييا ئيي  العييائم  الت امييظ وتييأثير الظ ييظ يرييدر  الييي  الدييمب  لمدييمؾا الؾالييديؽ لتعزيييز

 الديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظرة ئقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا  أو ضاإلهسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  الستسثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييظ الدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمؾا
 . (Oltmanns&Emery,2001,p.561 مميه

 واالن عاليية الُخُمقيية الديمؾكية اال يظراضا  ميؽ مجسؾمة"  ( :0222) يهسف تعخيف -9
 الزيييرر إيقييا  طييياض  مميهييا ويطمييي, السراهقيية أو الظ ؾليية مرحمييية ئيي  ميييادة   تبييدأ والتيي 

 ( . 952عص9000ع يؾسف"   ضاآلرريؽ
 والسيييراهقيؽ ارط يييا  مشيييد يحيييدث سييمؾك  ا يييظرا "  ( :0222) الذـــخبي ي تعخيـــف -3

 االجتسامييية القؾامييد ورييرت  الطييير حقييؾت  ممييى والتعييد   العشيياد مالمييا  تغهيير وئيييه
 ( . 22عص9006ع الذربيش  " اإلناث مؽ أكثر اليكؾر ضه ويرا 

 Mental Health Association )العقليـة للرـحة ويدتذدـتخ رابطـة تعخيـف -2
of Westchester "MHA" 2007: )  أنسييا  يتزييسؽ الدييمؾا ئيي  ا ييظرا 

 ومييييؽ ع سييييؾاء حيييد ممييييى السييييراهقيؽ و ارط يييا  عيييييه ويرييييا  القيييؾانيؽ لخييييرت  سيييمؾكية
 .(:p.1   MHA,2007 اإلناث مؽ أكثر اليكؾر

 ضحثه. مجريا  مؽ ورد ما م  يتظاعق كؾنه(  9000  تعريف يؾسف الباحث ويتبشى
أعيؾ  دو  اريتام ئ  المطية جسي  يتييؼع وهيؾ: الريطير اليي  ميا  :  (Orphansاأليتام )  - ب

(.وقيد حريظ 121-125عص6251أمه ,وتأت  م ردة اليتيؼ ضسعشى االن يراد  اعيؽ مشغيؾرع
 م هؾم اليتيؼ ممى تعري ا  مديدة نيكر مشها االت :

"الظ ظ الي  ئقيد احيد والدييه او كميهسيا ضيالسؾ  "  مبياس :  (2982عباس )تعخيف  -2
 (.2عص6200ع

والدييييييييييه او كميهسيييييييييا " "الظ يييييييييظ اليييييييييي  ئقيييييييييد احيييييييييد :(2982الكيالنـــــــــي وعبـــــــــاس ) -0
 (.93عص6206 الييالن ع
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   الحميؼ سيؾاء اكيا  غشييا ام ئقييراال رد الي  ميا  اعيؾ  قبيظ ا  يبمي "(2981الدحيلي ) -3
 (.2-0عص6202ذكرا ام أنثى " الزحيم  ع

الس هييؾم اإلجرائيي   لميتيؼ( تعريييف وزارة العسييظ والذييؤو  االجتسامييية( : "مييؽ كييا     
وزارة  ئقيدا  أحيد ارعيؾيؽ أو كميهسيا " شة( ويعيان  ميؽمسر  دو  سيؽ  ثسيان  مذيرة سي

وقييييد تبشييييى الباحييييث هيييييا التعريييييف  .(9001ع العسييييظ والذييييؤو  االجتسامييييية العراقييييية
 اإلجرائ  لميتيؼ.

 :(teenage)المخاهقةسن  - ج

 وتبيدأ والذيبا ع الظ ؾلية مرحمية تتؾسي  التي  السرحمة ضأنها: (Barkerعخفها باركخ ) -6
 لييي  يكييائحؾ   السرحميية هييي  ئيي  والسراهقييؾ  . مرحميية الذييبا  ميي  وتشتهيي  البمييؾ  مشييد
 مييؽ ورييروجهؼ ترييرئاتهؼع ئيي  الطراضيية ضعييض ويريياح, ذلييػ الياتيييةع هييؾيتهؼ يجييدوا

 .( (Barker,1999: 9السألؾن
 مرحميييية نحيييؾ ال ديييييؾلؾج  التحيييؾ  ميييؽ ئتييييرة : بأنهـــا(  28:2988)  غيــــث عخفهـــا -9

 ممسيياء ضعييض حييدد كسييا. البمييؾ  مرحميية وبداييية الشزييؾج سييؽ عداييية عيييؽ الشزيي ع وتقيي 
 السراهقيييية نحييييؾ واالتجاهييييا  مذييييرع الثالثيييية أو مذييييرة الثانييييية سييييؽ عييييدايتها ئيييي  الييييش س
 يختمييف لمسراهقيية والديييكؾلؾج  االجتسييام  ارثيير أ  كسييا ضييارتالن الثقائييا ع تختمييف
ا   (. 60:6200 , غيث واالجتسامية الثقائية ارتالن ارنسا  حد, أيز 

 التي  ال تيرة: هي  البحيث هيا ئ  ضالسراهقة السقرؾدسن المخاهقة : اإلجخائي التعخيف 
 والش ديية الجديسية السختم ية حياتيه جؾاني, ئ  سريعة وم اجئة تطيرا  رد ال ئيها تشتا 

   .والعقمية واالجتسامية
 الجراسات الدابقةاإلطار ال ظخي و :  الفرل الثاني
   Disruptive Behavior Disorders (DBD) اضطخاب الدلهك التفككي :

الدييييمؾكية ذا   ا يييظرا  الدييييمؾا الت يكييي  هييييؾ وةيييف شييييامظ لسجسؾمييية مييييؽ اال يييظراضا      
تديييييييييتسر اليييييييييى السراهقييييييييية ع   تحيييييييييدث ئييييييييي  عدايييييييييية مرحمييييييييية الظ ؾلييييييييية و التيييييييييالظييييييييياض  الخيييييييييارج ع 

BNC,2007,P1))  طبقييييا لقييييامؾس ع وMerriam-Webster  ع ئييييإ  كمسييييةDisruptive" "
تذييسظ هييي  الريي ة و الييى حاليية ا ييظرا  "  االنتقييا " " ع وBreak-upهيي  وةييف تعشيي  " ت يييػ 

دائسيية رة روتيشيية و القؾانيؽ أو الشغيام الستبي  ضريؾ و الدمؾكيا  الت  تيدر القؾامد و كظ التررئا  أ
ع والسيييسا  ((Merriam –Webster Dic.,2008,p1سيي  أو ئيي  السشييز  ع ار ئي  الرييف الد
عهييؾر  ئيي  مييرحمتيؽ  احتساليييةتيسييؽ رظؾرتييه ئيي  و  ع ((M.H.A.,2007,p2شهييا ع تمييػ السهسيية م

تسيييزا  ضيييالشسؾ ع إذ  توهسييا الظ ؾليية والسراهقييةمسييريتيؽ مهستيييؽ ممييى ةييعيد الشسييؾ ئيي  حييياة ال ييرد 



 
 

7 

 يطبقيييا ليييالعقميييية ومميييى مديييتؾا الذخريييية ع و مميييى ارةيييعدة الجديييسية والش ديييية و  والتظيييؾر والبشييياء
قييد ال سيييسا ئيي  السراهقيية ضعييض ارئييراد ئيي  كييال السييرحمتيؽ و  ع ئييإ  Forehand 1990ئؾرهانييد 

رجييا ئيي  سييمؾكه مييؽ تقاليييد بدييببه يريب  السراهييق راالت يكيي  ع و  ال ييظرا  الدييمؾايكيؾ  مر يية 
 ((McKenney&Dattilo,2001,p.1 قدرتيه مميى تييؾيؽ اليراد  الخمقي  أمرائه لعدممجتسعه و 

 كثيييييييييييييرة الريييييييييييييراما  ئيهييييييييييييياهييييييييييييييا نتيجييييييييييييية  يييييييييييييعف اإلشيييييييييييييران ارسييييييييييييير  و  ييييييييييييييأت  مجيييييييييييييز و 
Harrington,2002,p.39))  ديتؾيا  يترف هيا الشؾ  مؽ اال ظراضا  عتيأثير  ئي  جسيي  السو
ضريييحته الش دييييية  وانتهييياءليييه  االجتسيييام الديييمؾا و  عيييشس  الذخرييييية الخاةييية ضحيييياة ال يييرد ع عيييدء  

 .  ((Helgeland et.al.,2005, pp.2-8وأسمؾ  حياته 
 سيرةبديؾء العالقية مي  االالطزي, و التيدمير و رد ذو الديمؾا الت يكي  ضالعيدوا  و يترف ال يو  
 , Frankel & Wilson)مييييييدم القييدرة ممييى التؾاةييييييظ ئييييييهاع وال ذييظ الدراسيي  و وارقييرا 

2004,p.1)  أشيييار دونؾئيييا  وDonovan 1998   اليييى أ  سيييسة العيييدوا  البيييارزة مميييى أةيييحا
 ا ظراضا  العيييدوا ( يالت يكيييية عييي اال يييظراضا تيييدئ  البييياحثيؽ اليييى إميييادة تديييسية  الديييمؾا الت يكييي 

Aggression Disorders  يييييمة العيييييدوا  عهييييييا الشيييييؾ  ميييييؽ كؾنهيييييا داللييييية وا يييييحة مميييييى ةو
السذييييامر  اضضانخ ييييتديييؼ ارئيييراد السرييياعؾ  ضيييه و كسيييا ( (Donovan,1998,p.2اال يييظراضا  

راةية ئي  السؾاقيف تريرئاتهؼ ع و لسحيظييؽ عهيؼ و اويدييئؾ  ئهيؼ نؾاييا نحؾ اآلريريؽع  االهتساما و 
ع مسيييا يجعمهيييؼ يتريييرئؾ  ضظريقييية مدوانيييية مييي  مهيييددةع  وي ديييرونها مميييى إنهيييا مدائيييية و الطامزييية

حبييا  ع وبييالظيش بالتحسييظ الزييعيف لإلع و نقييص الذييعؾر ضالييين,ع كسييا يتسيييزو  ضالقدييؾة و آلرييريؽا
 مبكييرةا إقاميية العالقييا  الجشدييية ئيي  سييؽ ا التييدريؽ و سييؾاد السخييدرة و البتعيياط  العقيياقير و والسزاجييية ع و 
يييرتب  ضدييمؾكيا  مؾجهيية نحييؾ اليييا  قييد تييؤد  الييى السييؾ  و كسييا ( . 915ع ص9000 يؾسييف ع

 .  ((Nietzel et.al.,1998, p.87 االندئا اط  اليحؾ  ضإئرا  أو السخاطرة و كتع

 ( 23 - 30:  9002 طال, , حجود تمييدية للدلهك التفككي : 
 : ذا  الظاض  السعاد  لمسجتس  وه هشاا حدود مامة تجتس  مميها جسي  اال ظراضا  الدمؾكية 

   Social Problemsالسذكال  اإلجتسامية  -6
   School Problemsالسذكال  الدراسية  -9
 يذسظ :  ع و  Aggressionالعدوا   -3

   Distructive Behaviorخريب  أو التدمير الدمؾا الت - أ
   Violation on Rules and Laws القؾانيؽ ارنغسة و  انتهاا -  

   Stealingالدرقة   - ج

 . Impulsivity  ،(Oltmanns&Emery ,2001 , p..550)ئامية اإلند -2
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ميؽ هي  الحدود التسييزيية لمديمؾا السزيظر  هي  التي  تسييز ا يظرا  الديمؾا الت يكي  و  
العقميييية ع ئالذيييخص الييي  يتريييف ضالديييمؾا الت يكيي  يعيييان  ميييؽ غييير  ميييؽ اال يييظراضا  الش دييية و 

حييات الزييرر ضالسستميييا  ئيي  الترييرن والعييدوا   وإل االنييدئا مذييكال  ئيي  الدييمؾا ع مييؽ حيييث 
الشذيا  اإلر يات الدراسي  و ة  وارقيرا  و مي  ارسير  االجتسيام مؽ ةيعؾبا  ئي  التؾاةيظ العامة ع و 

 .  ((NIMH,2007,p.1جشد  السبكر ضالسقايدة م  مسر  ال
 ئيسا يأت  وةف لهي  الحدود : و     

 :  االجتماعيةالمذكالت اوال : 
يه أئييار  و هييا عيالسشاخ ارو  لشسؾ شخرية ال رد وةيقظ سيمؾكه و تعد ارسرة      سيمؾكياته دور  يؾج 

( وئيي  96عص9002 مييز  عاالجتسامييية معيشيية تت ييق ميي  السييألؾن والدييائد ئيي  عيئتييه  ضاتجاهييا 
مد ال يييرد مميييى عشييياء شخريييية ع ئالعالقيييا  اإليجاعيييية مييي  الؾاليييديؽ يدييياشخرييييته ارساسييييةتييييؾيؽ 
انير العالقية بيالعكس إذا كع و االجتسيام تحقييق الزيب  مشاس, ليهع و  اجتسام نسؾ سمؾا سميسة و 

  اليدراج   االنحيرانيدئعيه ذليػ اليى ا  ع ئيؤد  الى سؾء تييف ال يرد و الحشسمبية يشقرها الح, و 
لت يكيي  نتيجيية إهسييا  الؾالييديؽ ع والسيييسا مييؽ يشذييأ الدييمؾا اكسييا يسكييؽ ا   .(02-60عص9009ع

اإلساءة الجددية أو الجشديية ليه ع أو العييش ئي  إمظاء العشاية اليائية لم رد ع و مدم جان, ارم ع و 
تييييييؤد   وقييييييد.  ((M.H.A.,2007,p.2 االقتريييييياديةو  االجتساميييييييةمدييييييتؾا متييييييد ا مييييييؽ الحييييييياة 

عير ض السراهيق ال  الزواجية  والظالت دورا  ئ  تالسذكررا كالبظالة ع و اال االجتساميةالسذكال  
 (.923عص9000الش دية  يؾسفعلألزما  الدمؾكية و 

 المذكالت الجراسية : ثانيا : 
ع وشييييرود ت يييييير ( ع ومجييييز مييييؽ  انتبييييا يريييياح, الدييييمؾا الت يكيييي  مذييييكال  دراسييييية   قميييية    

مييييييدم طاميييييية ارواميييييير السدرسييييييية ع السدرسييييييؽ ع و و  الئييييييا  ميييييي  الييييييزمالءرالتؾاةيييييظ الدراسيييييي  ع و 
BNC,2007,p.1))  الهرو  أو الظرد مؽ السدرسة ع ع وNIMH,2007,p.2))  . 

 العجوان : ثالثا : 
ريييريؽ إييييياء اآلمميييى التيييدمير و  المتسييياد يعيييد  الديييمؾا العيييدوان  سيييمؾكا  غيييير سيييؾ  أو مشحرئيييا      

سييمبية  ان عيياال تريياح, الدييمؾا العييدوان  ل غيييا ع و عييدنيا أو قييد يكييؾ  أسييمؾبا   لمتعامييظ معهييؼ ع و 
ركييييظ ع  مخزوميييي  ضالزيييير  أو تيدييييير ارشييييياء أو ال االمتييييداءو وحيييياال  مييييؽ التذييييش  والرييييراخ 

قيد يبيدأ عؾقير مكيا  ع و دوان  عاهرة مألؾئة ئي  كيظ زميا  و الدمؾا العو  (629-626عص9002ع
طزيي, والذييعؾر ضال ذييظ واإلحبييا  مييؽ أ عشؾبييا  مرييحؾبة ضالغالبييا مييا يبييدمبكيير مييؽ حييياة ال ييرد ع و 

 مانيييه لمظي ييظ ميؽ ثيؾا  أو مقيا ميا يقدممى مؾقف الييؾالييديؽ و  استسراريتهتعتسد تحقيق غاية ما ع و 
 ( . 621-622عص6200  العغساو ع
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السبشيييية مميييى ارذا والحرميييا  أثيييرا سييييئا ئييي  التييي  يسييير عهيييا ال يييرد و  السؤلسييية تتيييرا الخبيييرا و      
التييي  يحغيييى عهيييا عاممييية الدييييئة الستدييسة ضالعيييدوا  واإلسييياءة الم غيييية أو الجدييدية و شخريييته ع ئالس

أجيييييييؾاء السشيييييييز  ال ؾ يييييييؾية مميييييييى ال يييييييرد تذيييييييج  مميييييييى عهيييييييؾر العدوانيييييييية لدييييييييه ع كسيييييييا تذيييييييج  
ارقيييرا  لمظ يييظ أو السراهيييق ئييي  و  هيييظهؼ اليييرئض أو الشبيييي ميييؽ االويدييي( 95عص9002ذليييػ مز ع

 .  ((Guerra,2004,p.1يادة الدمؾكيا  العدوانية لديه ز 
 ضالعراا والؾلي  ضالجيدا  ع والشؾبيا  السزاجيية الستقمبية ,دوا ييييعلمالديييمؾكيا  الغاهيرة  سثظتتو  

واإلر يياء كالدييرقة ع ارئعييا  التيي  تعتسييد ممييى اليتسييا  أمييا الدييمؾكيا  غييير الغيياهرة مشييه ئتذييسظ 
يتزييي  أ  العيييدوانييؽ ميييؽ و السييؾاد ع وإشيييعا  الحرائيييق ع  اسيييتعسا والهييرو  ميييؽ السدرسييية ع وسيييؾء 

كؾنيه  –يسثظ العدوا  ( و 91عص9002يؽ يسكؽ تذخيرهؼ عهييؽ البعديؽ مز عالسراهقارط ا  و 
ية ذا  الظييياض  السعيييياد  لمسجتسييي   يؾسييييف الحجيييير ارسييياس ليييييظ اال يييظراضا  الدييييمؾك –سيييمؾكا  

ع  Violenceا كيييييييالعشف وتيييييييدرظ مييييييي  م هيييييييؾم العيييييييدوا  مريييييييظمحا  أرييييييير  (953عص9000ع
تعييييد  مييييؽ أرظيييير السذييييكال  ع والجشييييؾح ع وجسيعهييييا تترييييف ضييييه ع و  Delinquency االنحييييرانو 

 ((Morris,1993,p40السراهقيية هيا ضعييض ارئيراد ئي  سييش  الظ ؾلية و الديمؾكية التي  قييد يريا  ع
والعيراا مي  أميؾام ويغهير عهيئية مخال ية اروامير وكدير االشيياء  2-0تبدأ عؾادر عهيؾر  ضعسير  إذ 

 Hoffmanتريييب  سيييمؾكا  ُمعادييييا   لمسجتسييي  تتظيييؾر ئيسيييا ضعيييد لاليييزمالء وال ذيييظ ئييي  الدراسييية و 

et.al.,1988, p.382))  . 
 :  Distructive Behaviorو التجميخ االتخخيب  -أ

يعييد  التخرييي, مييؽ أسييالي, الدييمؾا السعروئيية ئيي  كييظ مجتسيي  ع حيييث يتدييؼ ضالرغبيية لييدا ال ييرد     
االسيرية ئيي   حتييى السقتشييا مير السستمييا  الخاةية ضيياآلرريؽ والسستمييا  العامية و تييد السخير   ئي 

د الديمؾا يغيظ ئي  حيدو السشز  ع كالسالضس واليت, ع وقد يرتب  ضحالة العشف وقد ال ييرتب  عهيا ع و 
ئييييييراد  ع وهييييييدر إلمكاناتييييييه ومييييييؾارد  رالعاعييييييث غييييييير السدييييييؤو  ع وهييييييؾ عيييييياهرة مؤذييييييية لمسجتسيييييي  و 

التييدمير الييى مذييامر الطزيي, ( وترجيي  أسييبا  التخرييي, و 909-906ع ةييص6200العغسيياو ع  
ارسير  ئيعسييد  االسيتقرارع أو مييدم  حيياةأو الطييرة ع أو ميدم الذيعؾر ضالحيي, أو اإلحدياس ضقديؾة ال

 ( .915ع ص6203  معؾ ض ع ؼ الؾاق  مميهالتعبير مؽ الغماليه ع و  االنتبا ال رد الى جي  
 القهانين : االنظمة و  انتهاك -ب

ممى معيايير اليزمالء "الجسامية" أو  االمتداءالسعمؼ ع أو و االهظ يستاز ضعدم الخزؾ  روامر و      
يختميف الدييمؾا ارنغسية متييرر ورظيير ع و  انتهيااميادة ميا يكيؾ  مسؾميا ع و  االجتسامييةالسعيايير 

مشييد درييؾ  الؾالييديؽ ع و ارميير ممييى مييدم طاميية تبعييا لعسيير السشتهييػ ع ئ يي  عداييية الظ ؾليية يقتريير 
ئيي  مرحميية السراهقيية تييزداد أمييراض ع و  االلتييزاممييدم حييدوث الُسشتهييػ ال ؾ ييى ئيي  الرييف و السدرسية يُ 
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 لدراسييييةمرائيييقة الجييانحيؽ مييؽ زميييالء اليأرييي طيياض  مييدم طاميية الؾالييديؽ والسدرسيية و  شييدة االنتهيياا
  ( .(Oltmanns & Emery, 2001,pp.550-551ممى القؾانيؽ  االمتداءو 

 الدخقة :  -ج
ؾليية ممييى أشييياء  ييئيمة تقتريير ئيي  السراحييظ ارولييى مييؽ الظ و عيياهرة شييائعة ئيي  الظ ؾليية ع       

اليى السشيز  كديرقة ضعيض ارشيياء مشيه  انتقالهيايبدأ مشيد القيسة ع وليؽ رظؾرتها عؾة ها ا ظراضا  
 االنزييسامتشتقييظ الييى أرظيير مراحمهييا مشييد ارشييياء البديييظة الييى الش يديية ع و مييؽ سييرقة  االنتقييا أو 

شدئييا سييمؾكا  التهديييد ضالديالح ع ئتعييد  مديظؾ ممييى السشياز  أو الدييارا  ع و الاليى مرياضا  الدييرقة و 
ديييرقة اليييى ئقيييدا  الذيييعؾر ضارميييا  تعيييؾد أسيييبا  الو ( . 912عص9000 يؾسيييفعُمعادييييا  لمسجتسييي  

قه مييشهؼ ع أو يديير ى مييا يسميييه اآلرييرو  و مميي لالمتييداءالحرمييا  ئتؾلييد لييدا الدييارت دوائيي  دارمييية و 
 يية حتيى مميى الذيخص الديارت تعد مذكمة ن دية ةعبة نغرا لييؾ  أسيباعها مخعدائ  السطامرة ع و 

 ( . 39عص9002 مز  عن ده وتحر كه دو  شعؾر مشه عها
 :  رابعا : االنجفاعية

الذيخص السشيدئ  ضعيدم  يستيازدو  ت ييير ضعؾاقبيه ع و  ,ه  اإلقدام مميى تريرن ميا االندئامية     
ئي  كيؾ  الديمبية   Negativityيختميف ميؽ الديمبية مى الدييظرة مميى سيمؾكه الجيام  ع و قدرته م

هسيا سسيييتا  تسيييييزا  ا يييظراعييييا  الشذييييا  الحركي  ميؽ تتزسؽ العشاد ومدم السذاركة والتعياو  ع و 
   .  (Oltmanns & Emery , 2001,p551)غيرها مؽ اال ظراضا  الدمؾكييية ع 

 الجراسات الدابقة التي ت اولت اضطخاب الدلهك التفككي : 

 تشاولر ا ظرا  الدمؾا الت يك  : ئيسا يأت  ضعض الدراسا  الت   
 اوال : الجراسات العخبية :

سييؾا   -الباحييث ممييؼ حييد ممييى-الحييال  البحييث تطيييرلس تظرقييرمربييية  دراسييا  وجييؾد مييدم      
 الدييمؾا ا ييظرا  ضعشييؾا : (9002,  طاليي, دراسيية محمييية واحييدة وهيي  دراسيية ماجدييتير لمباحثيية 

 مميى التعير ن الدراسية هيدئر, و  ماما  ( 60-63  العسرية ال ئة لدا اليا  عتدمير ومالقته الت يك 
 ميؽ واإلمداديية الستؾسيظة السرحمية طمبة لدا اليا  وتدمير الت يك  الدمؾا ا ظرا  عيؽ العالقة
 طمبييية مييؽ ميشيية ممييى الدراسيية عتظبيييق الباحثيية قاميير ع الدراسيية أهييدان ولتحقيييق واإلنيياث اليييكؾر

 والبييال  مامييا( 60 – 63  عيييؽ يتييراوح وبعسيير ضطييداد محائغيية ئيي  واإلمدادييية الستؾسييظة السييرحمتيؽ
 عيييؽ مؾجبيية طردييية مالقيية هشيياا أ  الشتييائ  أعهيير  وقييد الجشديييؽ كييال مييؽ طاليي,( 000  مييددها

 .العيشة أئراد لدا اليا  وتدمير الت يك  الدمؾا ا ظرا 
 ثانيا : الجراسات االج بية :
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 الدـلهك باضـطخاب اإلصـابة فـي األسخية البيئة تأثيخ ( بع هان :"Rey 2000)ري  دراسة -6
تيييأثير البيئييية ارسيييرية ئييي  اإلةييياضة ضا يييظرا   مميييى التعييير ن الدراسييية هيييدئر " التفككـــي

إذا كانييير هشييياا ئيييروت ئييي  البيئييية ميييا ع كسيييا اسيييتهدئر الدراسييية معرئييية  الديييمؾا الت يكييي 
جييرا تظبيييق الدراسيية ممييى مجسؾميية مييؽ ارط ييا  و , اال ييظرا سييرية لمسريياعيؽ عهيييا ار

رييياعيؽ مجسؾمييية ميييؽ السيييراهقيؽ السئيييد و الشذيييا  الزاو  االنتبيييا السرييياعيؽ ضا يييظرا  مجيييز 
ممييييييى عيانييييييا  الييييييدليظ  ضاالمتسييييييادبا ييييييظرا  التحييييييد  ضا ييييييظرا  الدييييييمؾا التؾاةييييييم  و 

 االقترييياد ع و وجيييد  الدراسييية أ  البيئييية ارسيييرية ذا  اليييدرظ  DSM-IVالتذخيرييي  
السييييشخ ض تييييرتب  ضاإلةيييياضة عهييييي  اال ييييظراضا  ئزييييال مييييؽ ارو ييييا  الديييييئة اررييييرا 

رة مييييمى اليحيؾ  أو السيؾاد السخيدرة أو ميدم زييا االمتسياد كأئرا  الؾالديؽ أو أحدهيييييسا ئيييي  
 .  ((Rey.et.al.,2000,pp.453-457 يؽ الش دانييؽ مشد الزييرورة (السعالج

 الدـلهك اضـطخاب رـين العالقـة ( بع ـهان :"Burt et.al. 2003) زمالئـ دراسـة رـخت و   -9
معرئييية العالقييية عييييؽ ا يييظرا   اسيييتهدئرو  " والطفـــل الهالـــجين رـــين والرـــخاعات التفككـــي
طيييريقتيؽ لمقييييياس  اسيييتعسا جيييرا والظ يييظ ع و  الريييراما  عييييؽ الؾاليييديؽت يكييي  و الديييمؾا ال
الرييييمة عيييييؽ الؾراثيييية ( ع وتأثيرهسييييا ئيييي  ؽ   البيئيييية و العييييامميؽ السذييييتركي أنسييييؾذجأحييييداهسا 
 أنسييؾذجوالثييان  دييمؾا الت يكي  ع اإلةيياضة ضأحييد ا يظراضا  ال احتسالييةو أعشائهسييا الؾاليديؽ و 
ةيمتها ضالريراما  ة و الي  يختبير العالقية عييؽ اال يظراضا  الثالثي Choleskyكؾلدك  

أعهير  ة ميؽ ارحيداث التيؾائؼ مي  أسيرهؼ و الدراسية مميى مجسؾمي  . وأجريير كال ممى حيدو 
مييدا تييأثير ع و  الؾراثييية ئيي  ارسييرةضاال ييظراضا  ضالعؾامييظ البيئييية و  نتائجهييا تييأثر اإلةيياضة
الخالئيا  ميي  يشيية ئي  اإلةيياضة ضاال يظراضا  ع وكيا  لمريراما  و ارسيرة ميؽ الشاحيية الج

  العيييشة % ميؽ مييجسؾ 33اإلةاضة ضاال ظراضا  الثالثية عشديبة  احتساليةالؾالديؽ دور ئ  
 . ((Burt et.al.,2003, p.513السيأرؾذة لميدراسية

 المذــكالت طبيعــة ( بع ــهان : "Nigg & Breslau 2007)بخيدــالودراســة نــي  و   -3
معرئييية طبيعيييية  اسييييتهدئرو  " التفككـــي الدــــلهك باضــــطخاب المرـــارين لألطفــــال الهالجيـــة

السذكال  الؾالدية لألط ا  السرياعيؽ ضا يظرا  الديمؾا الت يكي  ع و وجيد  الدراسية أ  
 Low.Birth.Weightوز  الظ ييييييظ مشييييييد الييييييؾالدة  انخ يييييياضو ع  Smokingالتييييييدريؽ 

 & Niggيتشبيييييييم  ضاحتسيييييييا  تعييييييير ض الظي ييييييييظ ال يييييييظرا  ئييييييي   الديييييييمؾا ع 

Breslan,2007,p.302)) .  
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 م هجية البحث وإجخاءات :  الفرل الثالث
يزييؼ هييييا ال ريييظ تحدييييد السييشه  السديييتعسظ ئييي  البحيييث الحييال  وإجراءاتيييه ميييؽ حييييث تحدييييد      

ئزيييال ميييؽ تحدييييد أهيييؼ الؾسيييائظ اإلحريييائية التييي  اسيييتعسمر ئييي  تحمييييظ  عمجتسعيييه وارتييييار ميشتيييه
 عيانا  الدراسة وممى الشحؾ اآلت :

 (: Research Methodم هجية البحث )  اوال :
ا  دراسية أ  عياهرة أو مذيكمة تتظمي, أوال وقبيظ كيظ شي ء وةي ا لهيي  الغياهرة وتحدييدا كي ييا     

وكسييييا , ليييييا امتسييييد الباحييييث السيييشه  الؾةيييي   الييييي  يدييييعى إليييى تحديييييد الؾ يييي  الحييييال  لمغيييياهرة 
السدروسييةع ومييؽ ثييؼ وةيي ها. وبالشتيجيية ئهييؾ يعتسييد دراسيية الغيياهرة ممييى مييا تؾجييد مميييه ئيي  الؾاقيي  

والهيييييدن مييييؽ تبشيييي  هيييييا الشييييؾ  ميييييؽ  (392ع ص 9000 ا دقيقييييا.  ممحييييؼع ؼ عؾةيييي ها وةييييويهييييت
 6220الدراسييييييا  هييييييؾ التؾةييييييظ إلييييييى ئهييييييؼ أمسييييييق لمغيييييياهرة السدروسيييييية  داود ومبييييييد الييييييرحسؽ ع 

 (.610 –613عص
 ( : Research Populationثانيا : مجتمع البحث )   

( يتييييؼ ويتيسييية  321البيييال  ميييددهؼ   يتييييؾ  مجتسييي  البحيييث الحيييال  ميييؽ السيييراهقيؽ االيتيييام        
نؾييية التاضعيية لسديرييية مييؾزميؽ ممييى السييدارس االمدادييية والثا (6 ( يتيسيية663( يتيييؼ و 932عؾاقيي   

( 6 والجيييدو  (9062-9060ام الدراسيي   لمعيي ( مدرسيية96العزيزييية البييال  ميييددها   تربييية قزيياء
 يؾ   مجتس  البحث. 

 ( يبين مجتمع البحث2ججول )
 العدد البحثمجتس    
 932 (اليكؾر السراهقيؽ االيتام  6
 663 (االناث السراهقيؽ االيتام  9

 321 السجسؾ 
 ( : Sample of Researchثالثا : عي ة البحث ) 

( يتييييؼ ويتيسيية ئييإ  الشديييبة التيي  يسكيييؽ ا   321لسييا كييا  السجتسييي  مؤل ييا  وبسييا ال يزييييد مييؽ       
%( مييؽ ائييراد السجتسيي  تعييد 90%(عحيييث اشييار  مييؾدة ع ئتحيي ( ا  ندييبه  90يعييؾ  مميهييا هيي  

 (. 635ي632ع 6201كائيه اذا كا  السجتس  ةطيرا  ال يتجاوز ضزعة مئا  مؾدةعئتح ع

                                                             
1
 احصاء تربية العزيزية.( (
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سثيظ ت امشاسيبا السييسا أنهي ايتيؼ ويتيسة ميشة لمبحث يعد حجس (00  ارتيار  ليا وجد الباحث أ    
% ميييؽ مجتسييي  البحيييث ع وقيييد ارتيييير  العيشييية ضريييؾرة مذيييؾائية متعيييددة السراحيييظ ميييؽ 93حيييؾال  

 -( مدرسة ممى وئق السراحظ اآلتية:96السدارس االمدادية والثانؾية ئ  قزاء العزيزية اليبالطة  
, وبحديييي, الجييييشس إذ ارتييييير  مدرسييييتا  (9 س ضالظريقيييية العذييييؾائيةتييييؼ ارتيييييار أربيييي  مييييدار  -6

 لإلناث ومدرستا  لميكؾر مؽ مجتس  البحث ارةم . 
 ميؽ كييظ مدرسيية ميؽ السييدارس ارربعيية( طالبييا  وطالبية وبالظريقيية العذييؾائية 90تيؼ ارتيييار   -9

 ( يؾ   ذلػ. 9والجدو   
 ( يبيؽ ائراد ومدارس العيشة9جدو   

 عجد افخاد العي ة عجد االيتام في المجرسة عجد الطالب الكلي اسم المجرسة       ت

 90 93 226 ثانؾية العزيزية لمبشيؽ 6
 90 61 301 امدادية طه االميؽ لمبشيؽ  9
 90 63 320 ثانؾية القظؾن الدانية لمبشا  3
 90 66 911 امدادية العزيزية السهشية لمبشا  2
 00 12 6509 السجسؾ  

 ثالثا : اداة البحث  :
 -ممى وئق الخظؾا  التالية: ةانستباال ضإمداد قام وقد لبحثه أداة  ةاناالستب الباحث استخدم    
لغـــخح تحقيـــف أهـــجاف البحـــث تب ـــى الباحـــث  مقيـــاس) اضـــطخاب الدـــلهك التفككـــي(   - أ

 ( . 0229للباحثة )طالب 
رمييداد االسييتبانة السطمقيية ضريييؾرتها قييام الباحييث ضالتحزييير والتهيييؤ االســتبانة المغلقــة :  -  

االوليييية لطيييرض مر يييه مميييى مجسؾمييية ميييؽ الخبيييراء والستخررييييؽ ئييي  العميييؾم التربؾيييية 
( عييدائظ وهيي  ةييالحة وغييير ةييالحة وتحتيياج 3( ئقييرة ليييظ ئقييرة  90والش دييية. تزييسشر  

 الى تعديظ. 
ص لمتحقيق ميؽ ةيدت االداة تيؼ مر يها مميى محكسييؽ ميؽ ذو  االرتريا صجق االداة : - ج

لمحكيؼ مميى ميدا ئ  كمية التربيية جامعية واسي  والخبرة ئ  ميدا  العمؾم الش دية والتربؾية 
ميه البحييث مشاسيبة كيظ ئقييرة ميؽ حيييث ةيياغتها ومييدا تحقيقهيا لمهيدن الييي  و ي  مييؽ اج

. وقد ارتير  ال قرا  التي  اجسي  مميهيا السحكسييؽ وميدلر ال قيرا  او حاجتها الى التعديظ
التيييي  اقتييييرح السحكسييييؾ  تعييييديمها او امييييادة ةييييياغتها ضعييييد اعييييداء تؾجيهيييياتهؼ ومالحغيييياتهؼ 

                                                             
2
 العشىائية : تم اعطاء لكل مدرسة رقم خاص ووضعها في صندوق وتم تسجيل االرقام بصىرة عشىائية .( (
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 داللية ئياكثر %(00  عشدبة االستبانة ممى السحكسيؽ مؾائقة الباحث  امتسد دوقالسكتؾبة, 
( 90ريؾرتها الجدييدة ئبقيى االسيتبيا  ممييى  ثيؼ ةييطر ئقيرا  االداة ض ,ال قيرة ةيدت مميى

 ئقرة ضريطته الشهائية. 
ضعيييد التأكيييد ميييؽ ةيييدت السقيييياس قيييام الباحيييث عتؾزيييي  االسيييتبانة  تطبيـــف االداة ال هـــائي : - ه

( يتييييؼ ويتيسييية واسيييتسر الباحيييث ضجسييي  00ضرييييطتها الشهائيييية مميييى ميشييية البحيييث البالطييية  
االسييتبانة مييؽ العيشيية مييدة اسييبؾ  واحييد حيييث تييؼ جسيي  البيانييا  مييؽ االسييتبانا  السجسؾميية 

 لسؾزمة ممى العيشة.  ولؼ يؾاجه الباحث أ  ئقدا  الستسارا  االستبانة ا
 االو  لمبييييديظ درجيييية( 3  امظييييى: يييييأت  كسييييا السقييييياس الباحييييث ةييييح  : االداة ترــــحي  - و

 لمبيييديظ واحيييدة درجييية( 6 و( احيانيييا  الثيييان  لمبيييديظ درجييية اثشتيييا  درجتيييا ( 9 و(  دائسيييا 
 .( نادرا  الثالث

 -الهسائل االحرائية :
 .السئؾية الشدبة -6
 6×  3  +  9×  9  +  3×  6  =   السرج  الؾس  -9

                                          
 عخح ال تائ  وتفديخها: الفرل الخابع

ضعييد اسيييترجا  االسيييتبانا  ميييؽ ائييراد العيشييية قيييام الباحيييث عت ريطهيييا ئيي  جيييداو  راةييية ثيييؼ قيييام      
 االيتييام لييدا الت يكيي  الدييمؾا ا ييظرا  ضعييرض نتييائ  التحميييظ وت ديييرها ئيي   ييؾء هييدن البحييث

وقد تؼ استخدام قانؾ    الؾس  السرج ( ئ  اسيتخراج اليؾز  السيرج  لم قيرا . والجيدو  ( السراهقيؽ
 .  ؾ   نتائ  تحميظ استجاضا  العيشة( ي3 

 (3جدو   
الـــــــــــهزن 

 المخج 
التختيب الت ازلي  الفقخات

للفقــخات بحدــب 
 المخج 

تدلدــــــــــــــل 
الفقــــخة فـــــي 

 االستبيان
 8 2  . اآلخرين مع التعاون يُعجبني 0.7

 6 0 . الناس أمام( الشتم) البذيئة الكلمات استعمال في أتردد 0.6

 21 3  . حولي الُمثيرة األشياء نحو بسرعة   أنجذب 0.5

 9 1  . يزعجني عّما االبتعاد أجل من أعمل 0.3

 2 5  . اآلخرين معاملة السبب ويكون أخطئ ما كثيرا   0.2

 1 6 . عليه الحصول أريد ما انتظار في ال أصبر 0.2
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 0 6 .بسرعة   أغضب بأني اآلخرون يصفني 0.2

 02 7 . المدرسة في المفروضة القوانين تُزعجني 2.8

 26 7 .بسهولة   اآلخرون يزعجني ما كثيرا   2.8

 5 7 . المدرسة الى الحضور يُزعجني 2.8

 20 8  . الدم و القتل ُمشاهدة يُخيفُنيال  2.7

 25 8  .األفالم من غيرها من أكثر والجريمة العُنف أفالم ُمشاهدة يُعجبني 2.7

 23 8 . الجسدية قوتي باستخدام الصف في شخصيتي أفرض 2.7

 3 9 . باستمرار البيت من الهرب في بالرغبة أشعر 2.5

 7 9 . أريد ما على الحصول أجل من الكذب أستعمل 2.5

 22 9 يصفني اآلخرون بأني حقود .  2.5

 27 22 . الُزمالء مع الِعراك الى تعّرضتُ  ما كثيرا   2.1

 28 22 . ضربها و الحيوانات تعذيب يريحني 2.3

 29 20 . اآلخرين أشياء أحّطم عندما باالرتياح شعرا 2.0

 22 20 . باآلخرين الجنسي بالتحرش أرغب 2.0

وكييا  وزنهييا (  اآلريريؽ ميي  التعياو   ُيعجبشيي  والتيي  مزيسؾنها( 0احتمتهييا ال قيرة   المختبـة االولــى :
 ,اآلريييريؽ مييي  متعييياو  ل ليييديهؼ الرغبييية واليييدائ اريتيييام  مميييى ا  ال قيييرة ( واكيييد  هيييي 9.1السيييرج   

 لمتعاو  م  االرريؽ. وحبهؼ رغبتهؼ حؾ االيتام  يكشه مس ا ةادقا تعبيرا الشتيجة هي  جاء و 
( الذيتؼ  البييئية اليمسيا  اسيتعسا  ئي  أتيردد مزيسؾنها  والتي ( 1احتمتهيا ال قيرة   المختبة الثانية :

 يتيام السيراهقيؽ يخجميؾ  ميؽاال( واكد  هي  ال قرة ممى ا  9.1وكا  وزنها السرج   . (الشاس أمام
والشاعيية دلييظ  البييئية اليمسيا  اسيتعسا كيائ  ضيأ   السام ولديهؼ الشاس أمام البييئة اليمسا  استعسا 

 .ممى سؾء الخمق
 الُسثييييرة ارشييياء نحيييؾ ضدييرمةا  أنجيييي   مزييسؾنها والتييي  (62احتمتهيييا ال قييرا    المختبــة الثالثـــة  :

السرحميية العسرييية التيي  يسيير ( وُتعييد هييي  ال قييرة طبيعييية ئيي  عييظ 9.5  السييرج  وزنهييا وكييا (  حييؾل 
 مميى يظيرأ ميا الجدييدة ليت هؼ عيئتيه الستيذيان السراهيق تيدئ  عها اليتيؼ وه  مرحمية السراهقية والتي  

 اليييؾ  ئي   ريييوالت ي والتدياؤ  متأميظ, تدئعييه لوجديدية ن دييية طييرا ميؽ ت وادراا ميا يؾاجهييه ,طباميه
 .والحياة والش س

يييا االعتعييياد أجييظ ميييؽ أمسيييظ  مزييسؾنها والتييي  (2احتمتهييا ال قيييرة   المختبـــة الخابعـــة : (  يزمجشييي  مس 
 العسيظ اآلريريؽ مذياركة ئي  الرغبية ومدم واالن راد العزلة إلى السيظا  ( 9.3وكا  وزنها السرج   
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 الش دييية اال ييظراضا  مييؽ هييؾالدييرية والتيييتؼ  واالني يياء نحييؾ السشعييز ع الهيياد  العسييظ إلييى والدييع 
 جانبيييا آريييرو   ضيياحثؾ   ييييرا  حيييؽ ئييي ئييي  مرحميية السراهقييية والتيي  ال تذيييكظ رظيييؾرة كبيييرة  السشتذييرة
 يدياهؼ السيراهقيؽ ليدا التييتؼ ا  وجيد اليي ( Finkenauer  ئانييشاور مثظ هيا الجان, ئ  مذرقا
 وتعزييز اليش س مميى الدييظرة يتظمي, ضارسيرار االحت اظ ا  كسا االهظ مؽ الذعؾر   االستقال  ئ 

  (.Finkenauer,2005: pp. 137–148 لم رد الذخر  الخيار
 الديييب, ويكيييؾ   أرظييي  ميييا كثييييرا    مزيييسؾنها  والتييي  (6احتمتهيييا ال قيييرة رقيييؼ  المختبـــة الخامدـــة : 

 سعامميييةئ سيياضقتها ميي  متراضظيية جيياء  ال قييرة وهيييي  (9.6( وكييا  وزنهييا السييرج    اآلرييريؽ معامميية
 لهؼ تدئعهؼ نحؾ العزلة لتجش, السذاكظ. اآلرريؽ

( وال قييييرة الحريييؾ  أريييييد ميييا انتغيييار ئيييي  أةيييبر ال ( 2احتمتهيييا ال قيييرة رقييييؼ  المختبـــة الدادســــة : 
 ال قرتييا  هاتييا  واكييد  (9.0  السييرج  اسييوزنه وكييا  (ضدييرمةا  أغزيي, ضييأن  اآلرييرو   يريي ش ( 9 

 االيتام السراهقيؽ ال ةبر لديهؼ امام رغباتهؼ ما دئ  االرريؽ لؾة هؼ ضالطز, الدري . ا  ممى
( وال قيييرة السدرسييية ئييي  الس رو ييية القيييؾانيؽ ُتزمجشييي  ( 90احتمتهيييا ال قيييرة رقيييؼ  المختبـــة الدـــابعة: 

( وكييا  السدرسيية الييى الحزييؾر ُيزمجشيي (  5وال قييرة   (ضدييهؾلةا  اآلرييرو   يزمجشيي  مييا كثيييرا   ( 61 
االيتام ميؽ الحزيؾر اليى السدرسية  سب, انزماج ا ممى  ي  ال قرا ( واكد  ه6.0ا السرج   وزنه

 .انزماجهؼ مؽ القؾانيؽ الس رو ة ئ  السدرسة وسهؾلة است زازهؼ مؽ قبظ االرريؽ هؾ نتيجة
 ُيعجبشيي ( 65( وال قييرة  والييدم القتييظ ُمذيياهدة ُيخيُ شيي  ال ( 69احتمتهييا ال قييرة رقييؼ  المختبــة الثام ــة: 

 شخريييت  أئييرض (63  رقييؼ ال قييرةو  (ارئييالم مييؽ غيرهييا مييؽ أكثيير والجريسيية الُعشييف أئييالم ُمذيياهدة
 ا ممييى  ا ال قيير  ( واكييد  هييي 6.1ا السييرج   وكييا  وزنهيي (الجدييدية قييؾت  ضاسييتخدام الرييف ئيي 
القتظ واليدم ويعجيبهؼ مذياهدة ائيالم العشيف والجريسية وي ر يؾ  يتام السراهقيؽ ال يخي هؼ مذاهدة اال

الدييمبية  متؾقعيية وطبيعييية ل ثييارهييي  االئعييا  هيي  نتيجيية  ,شخريييتهؼ ئيي  الرييف ضاسييتخدام القييؾة
 لمبالد.واالمسا  االرهاعية والؾاق  االمش  السترد   االمريك  لمعرات الت  رم ها االحتال 

( وال قييرة ضاسييتسرار البييير مييؽ الهيير  ئيي  ضالرغبيية أشييعر  (3  رقييؼ ال قييرة احتمتهييا :ةالتاســع المختبــة
 ضيييأن  اآلريييرو   يرييي ش   (60( وال قيييرة  أرييييد ميييا مميييى الحريييؾ  أجيييظ ميييؽ الييييي  أسيييتعسظ ( 1 

الرغبيية ئيي  الهييرو   االيتيياملييدا  ا  ممييى ال قييرا  هييي  واكييد ( 6.5 ا السييرج  وكييا  وزنهيي (حقييؾد
 ممى ما يريدو  ,ووة هؼ االررو  ضالحقؾديؽ.تعسمؾ  اليي  لمحرؾ  ديمؽ السشز  و 

ؼ مييؽ انهييا رغئعمييى اليي( 66 - 62 – 60 – 61وهيي :  ال قييرا  االربعيية االريييرة الستبقييية  امييا     
مذيكال   اال انهيا ُتعيد(  6.9و 6.2 يتيراوح عييؽ   وزنهيا السيرج  اكيو  السرات, االرييرة,جاء  ئ  

االيتيام السيراهقيؽ كثييرا  مميى ا  اكيد  هيي  ال قيرا  الؾقؾن مشدها ومعالجتهيا, ئقيد مؽ العد حقيقية
 أشيياء ؼيحظ يت مشيد ضاالرتيياح و  ذيعر وي ما يتعر ؾ  لمعراا م  الزمالء ويريحهؼ تعيي, الحيؾانا 

   .ضاآلرريؽ الجشد  متحرشل ةرغبولديهؼ ميظ و , اآلرريؽ
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 االست تاجات :
 او حر نتائ  هي  الدراسة ما يم  :

لييدا ميشييية  عهيييرقييد و  مامييية حاليية ولييييس شيييوذ حالييية هييؾ الت يكييي الدييمؾا   ييظرا ا  ا -6
ئيي  قزيياء العزيزييية ضذييكظ ريياص  السجتسيي  طبيعيية احييددة , حييددتهم عشدييبةالبحييث الحييال  

 ئزييال ع ضذييكظ مييام العراقييية البيئيية ئيي  تساسييكها ومييدا الستبعيية ارسييرية التشذييئة أسييالي,و 
 أمييييراض انخ يييياض الييييى تذيييييرهييييي  الشتيجييية و , البحييييث ميشيييية ليييدا العسيييير ئيييي  التقييييدم ميييؽ

اذ  ع السجيييا  هيييا ئيي  الديياضقة اردعيييا  هيييلا  ر اشييا مييا وهيييا ,الؾقيير ضسييرور اال ييظرا 
 الظيييي ؾلة مرحييمة ميييؽ ال يرد انتيييقا  مشيد تدريييييجيا ئييييزو  ضيالشسؾ يتيأثر اال يظرا  ا  اكيد 
 (. Leve. et.al.,2005,p.505  السراهييقة مرحمة إلى

وهييييا ميييا اكدتيييه ال قيييرا  االربعييية  االريييريؽ  يييد ميييدوانا يسارسيييؾ   العيشييية أئيييرادضعيييض  أ  -9
 سييسة أعييرز  Aggressive Behavior العييدوان  الدييمؾاوُيعييد  ,(9االريييرة ئيي  جييدو  

 نغريية وئيق الشتيجية هي الباحث   دروي( NAS,2007,p.1  ال ظرا  الدمؾا الت يك 
 ال ييرد أماقيية هييؾ واإلحبييا , اإلحبييا  نتيجيية دائسييا هييؾ العييدوا  أ اذ ( العييدوا – اإلحبييا  

 هيي  ميؽ التعبيير وييتؼ والقميق ضاالسيتياء تتسييز ان عاليية حالية أ  أهدائيه وانجياز تحقيق مؽ
 حييييث الحيييال  البحيييث ميشييية أئيييراد مميييى يشظبيييق وهييييا مدوانييييةع وأمسيييا  ضسسارسيييا  الحالييية
 مييؽ اليثييير ومييؾاجهتهؼ ذويهييؼ ئقييدا  ضعييد قاسييية عييرونو  والحرمييا  السعانيياة إلييى تعر ييؾا

 هييييا, والعامييية الخاةيية حيييياتهؼ ئييي  أهييدان ميييؽ إليييه يتظمعيييؾ   ميييا تعيييق التييي  الرييعؾبا 
 إيقيييا  ئييي  ورغبييية حقييؾقهؼ مميييى والتعيييد  االرييريؽ نحيييؾ مؾجهيييا   إيييياء   ليييديهؼ وليييد   اإلحبييا 
   .  عهؼ الزرر

 أوال  : التهصيات :
 الباحث ضسا يأت  :ؾة  يحث  ؾء الشتائ  الت  تؾةظ إليها البئ      
 اريتييام ضذييريحة االهتسييام زييرورةض االجتساميييةو  التربؾيييةالعمسييية و  السؤسدييا  ممييى التأكيييد -6

 والعسيظ مميى مديتقبمهؼ وتيأميؽ لهيؼ اليريسية الحيياة مدتمزما  تؾئيرل ,العراق  السجتس  ئ 
 السالكيا  ميدادإ ميؽ ريال  ليديهؼ,  الديمؾكية اال يظراضا  شيدة تخ ييفو  ضيالسجتس  دمجهؼ
 السرشيديؽ ميدد زييادةو  والرحة الش ديية, ,ئ  العالج الش د  والستخررة الي ؾءة العمسية
  .اريتام دورالسدارس و  ئ  السؤهميؽ الش دييؽ

  ومؤسديييا ةالتربؾييييالعمسيييية و  سؤسديييا ال ئييي  التربيييؾييؽ السرشيييديؽو  السخترييييؽ يقيييؾم أ  -9
ا يييظرا  الديييمؾا  تتشييياو  التييي  العمسيييية البحيييؾث ميييؽ السزييييد إجراءضيييالرمايييية االجتسيييام  

 االنحيدار ميدم ئ  أمال  له  تقؾيسية مالجية برام و  رظ  و  و  السختم ة ضأضعاد  الت يك 
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 تيييؾائقهؼ ممييىالخظييييرة  هييااتتأثير  لهييا يكيييؾ   قييد التييي  اال ييظرا  درجيية إليييى الدييمؾا عيييلػ
 . واالجتسام  ضذكظ راص وممى السجتس  ضذكظ مام الش د 

 التيي  السذييكال  سعالجييةووزارة العسييظ والذييؤو  االجتسامييية ض التربييية وزارة اهتسييام  ييرورة -3
 واإلمالمي  الثقيائ  نذير اليؾم  ميؽ ريال  اال يظراضا  الشيؾ  ميؽ هيي  مثظ عهؾر تدب ,
 وأولييياء السييدارس ميي  إدارا  نييدوا  لعقييد الش دييية الرييحة ئيي  السختريييؽ ضعييض وتيميييف
لييييدا  ا يييظرا  الديييمؾا الت يكييي  تذيييخيص ممييييى مديييامدتهؼ ضطيييية الظمبييية االيتيييام أميييؾر

تمييييييػ  ضظبيعيييييةان ديييييهؼ  االيتييييييام تؾمييييييةو  ,معالجتيييييه وكي ييييييةأعشيييييائهؼ ئييييي  مراحميييييه السبكييييييرة 
 .اوكي ية التعامظ معه وماهيتها أسباعهاع وتؾ ي  السذكال ع

 أو درسيييا الستؾسيييظة السرحمييية مشييياه  تزيييسيؽ واليتييي, السشييياه  مديريييية التربيييية وزارة مميييى -2
  ممييييى الظمبيييية يدييييامد الش ديييي ه اإلرشيييياد أو الش ديييييةع الرييييحة أو الييييش سع ممييييؼ ئيييي  أكثيييير

 عشيييياء مييييؽ تسكييييشهؼ التيييي  الش دييييية ضالرييييحة والتستيييي  االجتسييييام و  الش ديييي  التؾائييييقتحقيييييق 
 سميسة. جتساميةا مالقا شخريتهؼ وبشاء 

 ثانيا :  المقتخحات  : 
 قترح الباحث إجراء الدراسا  التالية :ياستيساال لمبحث 

 .السعاقيؽ لدا الدمؾا الت يك  حؾ  مدتؾا ا ظرا  دراسة إجراء -6
 .  ضاال ظرا  االةاضة يخص ئيسا اريتام وغير اريتام ارط ا  عيؽ مقايدة إجراء -9
ليدا  ئي  العيراتعاهرة ا ظرا  الدمؾا الت يك  تهدن لسعرئة ندبة انتذار دراسة  إجراء -3

 ئ  السرحمة االعتدائية. ط ا اال
 المرادر 

 العخبية :المرادر 
 ع3ج العاليمييييي ع مبيييييده الذيييييي  تقيييييديؼ ع السحيييييي  العييييير  لديييييا  ع(      مشغيييييؾر أعيييييؽ -

 .          العر  لدا  عيرو ع
 مجمييييس ئيييي  والظ ؾليييية السييييرأة  لجشيييية رئيدييييةلقيييياء ةييييح   ميييي   (9001جريييييدة الرييييباح ,  -

 . 9001/ 61/2 نذرته( زيش, الطرباو   الدكتؾرة  ضطداد محائغة
 الحكسية دار التربيؾ ع البحيث مشياه (:6220 حدييؽ انيؾر اليرحسؽع ومبد حشا مزيز داودع -

 .عضطداد
 ماجديييتير رسيييالة ع االجتسيييام  والزيييب  ارسيييرة( : 9009  حدييييؽ دمحم قاسيييؼ ع اليييدراج  -

 .  العرات ع ضطداد ع ضطداد جامعة ع اآلدا  كمية ع مشذؾرة غير
 .9ال يرع  دار وأدلتهع اإلسالم  ال قه(:6202 وهبه الزحيم ع -
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 و الش دييية اال يظراضا  ضعييض( : 6221  الجبيار مبييد السجييد مبييد مؾاطيف ع الديامرائ  -
 الجامعيييية ع التربييييية كمييييية ع مشذييييؾرة غييييير دكتييييؾرا   أطروحيييية ع الجريسيييية ارتيييييا  ئيييي  أثرهييييا

 .العرات ع ضطداد ع السدتشررية
 الش ديييةع و العقمييية اال ييظراضا  و الذييؾاذ الييش س ممييؼ( : 9005  حديييؽ قاسييؼ ع ةييال  -

 .  العرات ع أربيظ ع الديؽ ةالح جامعة مظبعة ع6 
 ليدا الييا  عتدمير ومالقته الت يك  الدمؾا ا ظرا  (,9002 مهد  رسيس ريؼ ,طال, -

 ,ضطيداد جامعة, اآلدا  كمية , رسالة ماجدتير غير مشذؾرة, ماما  ( 60-63  العسرية ال ئة
 . العرات ع ضطداد

 رسييالة ع اإلمدادييية السرحميية ئيي  الرسييؾ  أسييبا ( : 6209  الحسيييد مبييد كامييظ ع مبيياس -
 .    العرات ع ضطداد ع ضطداد جامعة ع التربية كمية ع مشذؾرة غير ماجدتير

 االعتدائييية السرحميية تالمييية لييدا الدييمؾكية اال ييظراضا ( : 9002  إعييراهيؼ رالييدة ع مييز  -
 ع مشذيييؾرة غييير ماجدييتير رسييالة ع السعتسييديؽ غييير و اليحييؾ  ممييى السعتسييديؽ أعشيياء مييؽ
 .  العرات ع ضطداد ع ضطداد جامعة ع لمبشا  التربية كمية

 ع الذيبا  و ال تيؾة و الظ ؾلية سييكؾلؾجية ميؽ معالؼ( : 6200  كاعؼ إعراهيؼ ع العغساو   -
 .  العرات ع ضطداد ع العامة الثقائية الذؤو   دار  ع6 

 ئيي  العمسيي  البحييث اساسيييا : 6201 ع حديؽ ئتحيي  ع وممييياو   ع سييميسا  احسييد ع ميؾدة -
 مكتبيية ع6  ع لبياناتييه االحرييائ  التحميييظ و ومشاهجييه مشاةيير  االندييانية والعمييؾم التربييية
 . االرد  ع اليرمؾا جامعة ع التربية دار ع والتؾزي  لمشذر السشار

 .الجامعية السعرئة دار ,اإلسكشدرية االجتسا ع ممؼ قامؾس(, 6200 ماطف غيثع -
 االط ييييا  مييييؽ ميشييية ئيييي  اريتييييام عييييؽ ال ييييروت (:6206.  وأرييييرو   زييييد عمبييييده الييالنييي  -

 . 93عص0عالسجمد6االردنيةعالعدد الجامعة دراسا ع مجمة االردنييؽع
    .عيرو  ع لمسالييؽ العمؼ دار ع6  ع الش د  العائمة دليظ( : 9002  أمظ ع مخزوم  -
 ع9  ع(  السراهقييية و الظ ؾلييية   الشسيييؾ سييييكؾلؾجية( : 6203  ميخائييييظ رمييييظ ع معيييؾ ض -

 . مرر ع اإلسكشدرية ع العرب  ال ير دار
 .العراتع ضطداد عجسهؾرية9 رقؼ الثانؾية السدرسة نغام(:6211 التربيةع وزارة -
 ع لمشذير غريي, دار ع مالجهيا و الديمؾكية اال يظراضا ( : 9000  سييد جسعة ع يؾسف -

 .مرر ع القاهرة
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