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فاعليت برنامج قائم على فن امليم )التمثيل 
الصامت( لسيادة نسبت تركيس طفل الروضت 

املصاب باضطراب زيادة احلركت وتشتت 
 االنتباه

 **أسماء فخحي أًىب خظر           **طاىرة حسن عبد هللا ألامين   *      جيهان ماىر طه جىيدي

  

 

اصة وؿبت جغهحز ؾفل الغوغت  _امللخص هضفذ الضعاؾت إلى الىشف نً فانلُت بغهامج كابم نلى فً اإلاُم )الخمثُل الطامذ(نلى ٍػ

اصة اصة الحغهت  اإلاطاب بٍؼ الحغهت وحشدذ الاهدباه. ولخدلُم أهضاف الضعاؾت جم اؾخسضام اؾدباهت مالخكت ملىىت الغؿغاب ٍػ

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه  م مالخكت ألاؾفاٌ إلاضة أؾبىم وامل، وملُاؽ ٍػ وحشدذ الاهدباه ؾبم مً زالٌ مهلمت الفطل نً ؾٍغ

ؿبم كبل بغهامج اإلاُم )الخمثُل الطامذ( لؿفل الغوغت ًؿبم مً زالٌ مخسططحن في التربُت  ونلم الىفـ وعٍاع الاؾفاٌ ٍو

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه، وبغهامج فً اإلاُم الظي ٌهخمض نلى 04وبهضه نلى ألاؾفاٌ الحاضلحن نلى أهثر مً  % نلى ملُاؽ ٍػ

بي بهؼ اإلاىاكف الحُاجُت لؿفل الغوغت وبهؼ ألالغاػ وبهؼ اللطظ اللطحرة. انخمضث الضع  اؾت نلى اإلاىهج شبه الخجٍغ

 وؾفلت في الغوغاث الحيىمُت بؿياوا بهغع بهؼ  04واإلاىهج الىضفي. وكض ؾبم بغهامج فً اإلاُم )الخمثُل الطامذ( نلى 
ً

ؾفال

اإلاىاكف الحُاجُت في بِئت الؿفل وألالغاػ واللطظ الطامخت. وجم نغع بهؼ اإلاىاكف الحُاجُت وألالغاػ واللطظ الطامخت 

اصة الحغهت وحشدذ باؾخسضا م فً اإلاُم )الخمثُل الطامذ( ألؾفاٌ الغوغاث الحيىمُت بالجىف ؾياوا. جم حمو البُاهاث إلالُاؽ ٍػ

الاهدباه لؿفل الغوغت كبل جؿبُم البرهامج وبهضه وؾبلذ البرامج ؤلاخطابُت وجم جدلُل الىخابج. أزبدذ الىخابج وحىص فغوق طاث 

بُت كبل وبهض جؿبُم البرهامج لطالح الازخباع البهضي، مما ًضٌ نلى فانلُت البرهامج اللابم صاللت إخطابُت بحن اإلاجمىنت الخج ٍغ

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه اصة وؿبت جغهحز ؾفل الغوغت اإلاطاب باغؿغاب ٍػ  .نلى فً اإلاُم )الخمثُل الطامذ( لٍؼ

اصة الحغهت وحشدذ ، : الخمثُل الطامذ )اإلاُم(تفخاحيتاملكلماث ال  .جغهحز ؾفل الغوغت ،الاهدباهٍػ
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 جركيز وسبت لسيادة( الصامذ الخمثيل) امليم فن على قائم برهامج فاعليت

 الاهدباو وحشدذ الحركت زيادة باططراب املصاب الروطت طتفل
 املقدمت. 1

جمثل مغخلت الؿفىلت اإلابىغة أهم مغاخل ألاوؿان، ففيها جىمى        

يىن كابل للخأزغ والخىحُه والدشىُل  كضعاث الؿفل وجىطح مىاهبه ٍو

ىدؿب فيها ناصاجه التي  خُث ًغس ى فيها أؾاؽ شخطُت الفغص ٍو

جخطف بالثباث في بُئخه الاحخمانُت، لظلً للُذ مغخلت الؿفىلت نلى 

ام مً اإلاغبحن واإلاؿئىلحن في الضٌو اإلاخلضمت مغ الهطىع نىاًت واهخم

.[1] 

بضأ الؿفل في مغخلت الؿفىلت في اهدؿاب الخىافم مو البِئت          ٍو

الخاعحُت هما جؤزغ هظه اإلاغخلت في ؾلىن الؿفل وول ما ًىدؿبه 

طبذ هى ألاؾلىب اإلامحز  الؿفل في مغخلت الؿفىلت ال ًمىً حغُحره ٍو

هض الخمثُل ا [2]للؿلىن  لطامذ )فً اإلاُم( ؾالح طو خضًً خُث َو

ًمض الؿفل اإلاؤصي باإلاهاعاث الحغهُت الالػمت لىمىه اإلاخيامل خُث ٌهخبر 

الخمثُل الطامذ نباعة نً ألهاب خغهُت هاصفت جابهت لخؿت نللُت. 

ومً هاخُت أزغي ًمض الخمثُل الطامذ )فً اإلاُم( الؿفل اإلاشاهض 

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه بالترهحز الالػم لحل ألالغاػ وؾغص  اإلاطاب بٍؼ

اإلاىاكف الحُاجُت واللطظ الشهحرة فهى ٌهخبر فً مدبب لؤلؾفاٌ ًمخاػ 

 .بشضة حاطبِخه لؤلؾفاٌ

ظهغ إبغاهُم          أهه ًجب أن ًخاح ليل ألاؾفاٌ فغص مىاؾبت  [3]ٍو

إلاماعؾت الحغهت الؿبُهُت الباعنت والجمُلت واإلامخهت، وي ًىمى بخىاػن 

يشأ  نلى خبها والاهخمام بها فالحغهت أؾاؾُت للحُاة وإلاؿالبها ٍو

اإلاخهضصة. فهي جضزل في أي ش يء ًخطل بالىحىص ؤلاوؿاوي. وبضونها ٌهض 

ألاوؿان في خىم اإلاُذ. وبظلً ًيبغي اؾخغالٌ أي فغضت مخاخت لبىاء 

وجأؾِـ إؾاعاث خغهُت حُضة لؤلؾفاٌ بدُث جيىن ملغوهت بالغغا 

ؼ هلظ الحغهت لضي وؤلاشبام والبهجت و  الؿغوع مً أحل حهٍى

ألاوؿان اإلاهاضغ الىؿٌى اإلاترهل لللت اليشاؽ وختى ال جسخفي مخهت 

 .الحغهت الؿبُهُت إلى ألابض

اغت للجمُو         هخبر أؾفاٌ ما كبل اإلاضعؾت هجمانت مؿتهضفت للٍغ َو

اغت للجمُو إلى أؾفاٌ ما كبل اإلاضعؾت هجمانت  خُث جىكغ خغهت الٍغ

طاث أهمُت زاضت طلً النخباعاث جخهلم بحجم اإلاشىالث مؿتهضفت 

التي جدُـ بهظه الفئت مً أبىاء اإلاجخمو فهظه الفئت هي اللانضة ألاولُت 

لبىاء ألاوؿان في أي مجخمو وهي بمثابت ألاؾاؽ إلاا ًليها مً مغاخل. فظا 

أهملذ أو جم ججاهلها فأن الهضًض مً ألاغغاع ؾىف جلحم باإلاغاخل 

 .الخالُت لها

اغت للجمُو إلى ؾفل ما كبل       ت أزغي جىكغ خغهت الٍغ ومً ػاٍو

اإلاضعؾت هجمانت مؿتهضفت في مداولت الؾخهاصة الاهخمام الفؿغي 

للؿفل باللهب والحغهت واليشاؽ البضوي وجىفحر فغص أفػل إلاماعؾت 

اليشاؽ البضوي اإلاىكم وحهله بمثابت أججاه خُاحي عوجُني ًىمي ًخؿبو 

خهىص نلُه  ؿخضمجىه في بيُانهم اإلاهغفُت. هما وأن خغهت ٍو ألاؾفاٌ َو

اغت للجمُو تهضف إلى خماًت الؿفل ما كبل اإلاضعؾت مً مساؾغ  الٍغ

ت والهلمُت اإلاخطلت بالحغهت والىمى والخؿىع.  ؾىء الفهم للجىاهب التربٍى

فهي تهضف إلى جثلُف اإلاؿئىلحن نً الؿفل ؾىاء الىالضًً أو مشغفي 

اع ألاؾفاٌ أو  غحرهم، نً الحغهت والانخباعاث الىمابُت والىقُفُت  ٍع

والىفؿُت اإلاخطلت بها في مداولت لخجىب هؤالء ألاؾفاٌ اإلاساؾغ 

 [3].وألازؿاء 

هاوي بهؼ ألاؾفاٌ مً اغؿغاب هلظ الاهدباه والظي ًخطح           َو

لت  مً زالٌ نضم كضعتهم نلى الترهحز نلى اإلاىبهاث اإلاسخلفت إلاضة ؾٍى

ًجضون ضهىبت في مخابهت الخهلُماث وإنهاء ألانماٌ التي ولظلً فهم 

دؿم هؤالء ألاؾفاٌ باالهضفانُت ولظلً هجضهم ًجُبىن  ًلىمىن بها ٍو

نلى ألاؾئلت كبل اؾخىمالها وصابما ما ًطاخب اغؿغاب هلظ الاهدباه 

وشاؽ خغوي ػابض مما ًضفو هؤالء ألاؾفاٌ إلى الحغهت الهشىابُت في 

  [4].فُه ؾىاء بهضف أو بضون هضف اإلايان الظي ًىحضون 

لظا اكترح البدث بغهامج كابم نلى فً اإلاُم )فً الخمثُل الطامذ(          

أو الخمثُل ؤلاًماةي وهظا الفً ؾىف يهخم ببىاء ألاؾفاٌ الحس ي 

والاصعاوي بالبِئاث اإلاسخلفت ؾىاء الىاكهُت أو الخُالُت مً زالٌ 

ٌ إلى أي مضي ًمىً أن الحىاؽ والخُاٌ ولىً يهخم البدث بالؿؤا

ٌؿاهم فً اإلاُم في جدؿحن الاهدباه لضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب هلظ 

اع الاؾفاٌ  .الاهدباه وفغؽ اليشاؽ في ٍع

 مشكلت الدراست. 2

ت اإلاهمت التي جؤزغ في         اع ألاؾفاٌ مً اإلاؤؾؿاث التربٍى حهض صوع ٍع

ؿُت ناصاث الؿفل الؿلىهُت وأوشؿخه اإلاسخلفت البضهُت والىف

ت اإلاهمت  والاحخمانُت والخللُت لظا ًيبغي أن نهخم بهظه اإلاغخلت الهمٍغ

وبما أن مشاعهت ألاؾفاٌ مو بهػهم البهؼ في نملُت اللهب ٌهخمض 

بطىعة عبِؿُت نلى اللهب الظي ًيىن نلى أشياٌ ألهاب وفهالُاث 

ملترخت ٌشغف نليها اإلاهلمىن صون وحىص هضف مدضص مً جلً ألالهاب 

 نل
ً
ى أن ألالهاب الهشىابُت تهمل اإلاجاٌ الاحخماعي والاهفهالي فػال

والؿلىوي الظي ٌهض أخضي مىمالث اإلاجاٌ اإلاهغفي ولخدلُم طلً 

اكترخذ الباخثاث فً اإلاُم وهى فً اللهب بالخمثُل الطامذ أو 

الخمثُل ؤلاًماةي لبهؼ اإلاىاكف التي جػُف للؿفل الالنب بهؼ 

اصة وؿبت الترهحز لؿفل الغوغت  اإلاهاعاث الحغهُت باإلغافت إلى ٍػ

 .اإلاشاهض اإلاطاب بدشدذ الاهدباه

 أ. أسئلت الدراست

نلى ما جلضم جم جدضًض مشيلت الضعاؾت في الؿؤاٌ  الغبِـ  بىاءً        

الخالي: هل جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت بحن مخىؾؿاث صعحاث 

بُت كبل وبهض جؿبُم بغهامج فً اإلاُم  )الخمثُل أفغاص اإلاجمىنت الخجٍغ

اصة الحغهت وحشدذ  الطامذ( في الخللُل مً أنغاع اغؿغاب ٍػ

 الاهدباه؟

 أىداف الدراستب. 

اصة الحغهت وهلظ الاهدباه لضي ؾفل الغوغت-  .الخهغف نلى اغؿغاب ٍػ

لبهؼ  بىاء بغهامج ملترح مهخمض نلى فً اإلاُم )فً الخمثُل الطامذ( -

 .اإلاىاكف في بِئت ؾفل الغوغت
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( 6-5) وؿبت الترهحز والاهدباه لؿفل الغوغت جطمُم أصاه للُاؽ -

 .ؾىىاث

اصة وؿبت  - الىشف نً فانلُت بغهامج ملترح باؾخسضام فً اإلاُم لٍؼ

اصة الحغهت بدشدذ الاهدباه  .الترهحز لؿفل الغوغت اإلاطاب بٍؼ

 دراستالأىميت ج. 

جطمُم بهؼ البرامج الجضًضة لالهخمام بؿفل الغوغت ووكاًخه مً  -

الؿلىهُت الشاةهت في هظه اإلاغخلت ختى ٌؿخؿُو أن  بهؼ الاغؿغاباث

 نلى ؤلاهجاػ في بُئخه
ً
 كاصعا

ً
ا  ؾٍى

ً
 .ًيىن ؾفال

حهخبر الضعاؾت الحالُت أولى الضعاؾاث التي جلترح فً الخمثُل الطامذ  -

ض مً  )اإلاُم( هفً حضًض ًدخاج إلى جغهحز ألاؾفاٌ اإلاشاهضًً مما ًٍؼ

اصة ال  .حغهت وحشدذ الاهدباهوؿبت جغهحز الؿفل اإلاطاب بٍؼ

م  - حؿهم الضعاؾت في إغافت أؾلىب حضًض مدبب للؿفل نً ؾٍغ

الخمثُل الطامذ لبهؼ اإلاىاكف الحُاجُت في بُئخه وبهؼ ألالغاػ 

وبهؼ اللطظ اللطحرة ولها أفهاٌ مدببه للؿفل وحظابه ومثحرة 

 أو خل اللغؼ
ً
 .لفػٌى الؿفل نلى وضف اإلاشهض لفكُا

ل اإلاؤصي ببهؼ الحغواث وؤلاًماءاث وؤلاشاعاث ًمض البرهامج الؿف -

وحهبحراث الىحه التي جىمي اإلاهاعاث الحغهُت والاهفهالُت والىحضاهُت 

  .وجؿىع مً مهاعاث الخفىحر

مً زالٌ البرهامج ممىً جباصٌ الاصواع بحن الؿفل اإلاشاهض والؿفل  -

 
ً
 .اإلاؤصي للخمثُل الطامذ فبظلً ٌؿخفُض الؿفل ولُا

 الدراستحدود د. 

ؾبم بغهامج فً اإلاُم )الخمثُل الطامذ(نلى مجمىنت مً أؾفاٌ       

( 7-5الجىف جغاوخذ أنماعهم بحن ) –الغوغاث الحيىمُت في ؾياوا 

 .ؾىىاث

 مصطلحاث الدراسته. 

ب هى اإلاداواة، وهى  اإلاُم )الخمثُل الطامذ( :فً اإلاُم مطضع الخهٍغ

اإلاخجىلحن الظًً واهىا  ٌشحر إلى حمانت اإلامثلحن والنبي ألاهغوباث

ٌهغغىن كططهم طاث الحغواث اإلاسخلفت، وألاضىاث التي جللض 

هغف  أضىاث الغحر والتي جؤصي نلى مطاؾب زشبُت في الشىاعم. َو

 بأهه نباعة نً لهبت خغهُت ضامخت حهبر نً مىكف خُاحي أو 
ً
إحغابُا

لغؼ أو كطت مشهىعة باؾخسضام خغواث الجؿض وحهبحراث الىحه 

لت لهب ألاصواعاإلاسخل  .فت ًؤصيها أؾفاٌ الغوغت بؿٍغ

هى زؿت مدضصة وصكُلت حشمل مجمىنت مً ألاوشؿت  :البرهامج

واإلاىاكف والخبراث اإلاترابؿت واإلاخياملت بهضف جىمُت ألافغاص الظًً أنض 

البرهامج مً أحلهم وإهؿابهم مهاعاث مهُىت جدىاؾب مو ؾبُهت الهمل 

 [5].الظي ًلىمىن به 

هغف البر          بأهه مجمىنت مً ألاوشؿت اإلاىخكمت َو
ً
هامج إحغابُا

  واإلاترابؿت نلى شيل حلؿاث إعشاصًت مسؿؿت

  اغؿغاب حشدذ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحغوي الؼابض لضي ألاؾفاٌ

اغؿغاب حشدذ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ  [6]ٌهغف الىىبي          

الحغوي الؼابض بيىهه اغؿغاب ًكهغ في ضىعة ؾلىهُاث مماعؾت 

لت مىخكمت بدشخُطاث ًخطح مً زاللها غُاب أو فلض هلي  بؿٍغ

للترهحز في مىغىناث مهُىت جخؿلب غغوعة الترهحز بدُث ًدؿم هؤالء 

مهاعة أو حهلم ألاؾفاٌ بدالت مً الدشدذ ولظا ال ٌؿخؿُهىن اهدؿاب 

ش يء ما صون الاهدباه أو ال، باإلغافت الحؿامه باليشاؽ الؼابض 

والاهضفانُت ومً زم جخمثل أنغاغه في هلظ الاهدباه واليشاؽ الؼابض، 

هغف حشدذ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض لضي  والاهضفانُت، َو

 بأهه اغؿغاب ًيخج نىه فغؽ الحغهت اإلاصحىب بف
ً
لض الاؾفاٌ إحغابُا

الاهدباه ونضم الترهحز الظي ًيخج نىه كلت الخدطُل الضعاس ي وحهثر 

اع الاؾفاٌ وممىً أن ًؤصي إلى فُما بهض إلى  ؤلاهجاػ في مغخلت ٍع

 .ضهىباث الخهلم

 إلاطار الىظري . 3

 :(الخمثُل الطامذ )اإلاُم

، ًىؿبم نلى ألاصاء اإلاؿغحي ضفت الخمثُل الطامذ أو الباهخىمُم       

خُىما ال ٌؿخهمل اإلامثل مً وؾابل الخهبحر ؾىي الحغهت أو الاًماء 

وهظلً ًيىن الباهخىمُم خُىما ًىفطل ألاصاء الحغوي نً لغت الىالم أو 

ًخمحز ننها خُىما ًطبذ الىالم البشغي ناحؼا أو كاضغا، نً ألاصاء، 

ًدل الخمثُل الطامذ مدله، وحؿانض في طلً نىاضغ الضًيىع اإلااصًت 

[7.[ 

[ بئللاء الػىء نلى جأزحر حهبحراث الجؿم في 8وكام صاهُِل بىفُه ]        

اللغاث ؤلاًمابُت، خُث أن ول ما ًىدؿبه الجؿم مً زبراث، وما 

خدضزىن، هى أؾاؽ ول الحغواث  ٌشترن فُه ول الظًً ًخيلمىن ٍو

ت الجؿضًت، التي جضزل في ول هخاج لغخىا، والتي  والخهبحراث اإلاجاٍػ

لطىع اإلاخهضصة للجؿم، والتي جبلىعث في مجخمهاث جىشف نً ا

ت، مبِىا بان اللغت ؤلاًمابُت ما هي إال مىخجت للطىع بمهني اليلمت،  لغٍى

ناعغا بهؼ الىماطج الللُلت لئلشاعاث ؤلاًمابُت اإلاجغصة، ؤلاشاعاث 

اإلاجغصة جىشف نً جمثُل أو جطىع ًخهلم بالجؿم، ميان )وغو( 

ؤلاشاعاث نلى الطضع، خُث أوضح هُف  ؤلاشاعاث نلى الجبهت، وغو

نها  جىحه  -وغهها )ميانها( نلى الجؿم  -أن هال مً ملاًِـ جيٍى

  -الخهبحر بالىحه  -الحغهت 
ً
شيل الُض )أو الُضًً( ًمىً أن ًدمال بهضا

م الىخابت واإلاجاػ اإلاغؾل والاؾخهاعة  -بالطىع ًغجبـ  بخطىٍغ  -نً ؾٍغ

ت، مً زم مهحن ألحؼاء الجؿم، وخغواث الجؿ ض، وعصوص الفهل الهػٍى

ًمىً اللٌى بان اللغت ؤلاًمابُت ًيىن الجؿم هى ما ًجب أن هغاه، فهى 

ت، خُث أن اإلاجاػاث الجؿماهُت اإلامازلت التي جغجبـ  ماصة ؤلاشاعة اللغٍى

باإلاشاعهت في الخجغبت الجؿماهُت طاتها، جدضر في صازل لغاث ضىجُت 

 .مسخلفت

 :ألالهاب الحغهُت

بطىعة إًجابُت وفهالت في حمُو أحهؼة الحغهُت  ألالهابجؤزغ       

الجؿم، فهي جىمي اللضعة الىقُفُت لؤلحهؼة الضازلُت هجهاػ الخىفـ 

وهظلً جىمي اللضعة الهػلُت والبضهُت، وانخضاٌ اللامت هما حهمل نلى 

 ].9جغكُت اإلاهاعاث الحغهُت اإلاسخلفت ]

لضي ؾفل الغوغت، وحهخبر ألالهاب الحغهُت مً أخب ألالهاب         

خُث هغاه ال ٌؿخلغ له كغاع ؾىاء في كاناث الغوغت أو في ؾاخاتها 

داٌو اؾخغالٌ  ت ٍو لفؼ بدٍُى فُدغن ًضه وعحلُه بؿغوع زم ًجغي ٍو

و  لىص الىمى الجؿمي الحغوي الؿَغ ألاشُاء إلشبام خاحخه في الحغهت، ٍو

ً نػالجه في الدؿلم والتزخلم والخىاػن الجغي ]  ].04إلى جمٍغ

 :زطابظ ألالهاب الحغهُت

 ل ؾفــل هــل ؾفــضعن هــً -0
ً
 ل ًلهب مهه ألالهاب الحغهُت وهأهه امخضاصا
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 له ]
ً
 ].04لظاجه ومؿاهضا

 .جخطف حمُو ألالهاب الحغهُت باإلاهاعاث الاحخمانُت -2

 .جدؿم مىاكف ألالهاب الحغهُت باإلًجابُت بحن ألاؾفاٌ  -0

ص ي مجهىص للخىافـ بحن جضفو الالهاب الحغهُت الؿفل إلى بظٌ أك -0

 ].04ألاصحاب ]

 :الضعاما اإلابخىغة لؿً ما كبل اإلاضعؾت

[ الػىء نلى أخض أهىام اللهب والظي ًمىً أن 02ًللي أبى الخحر ]         

ًماعؾه الؿفل إطا أخؿً الخسؿُـ له وهى الضعاما ؤلابضانُت لؿً ما 

أهىام كبل اإلاضعؾت. خُث ًبحن اإلالاٌ أن الضعاما ؤلابضانُت هىم مً 

 وبشيل زاص زالٌ 
ً
اللهب الظي ًماعؽ بىثرة في مجاٌ التربُت خضًثا

مغخلت ما كبل اإلاضعؾت. هما ٌشغح أهم ما ًمىً أن جدلله الضعاما 

ت الخهبحر  ؤلابضانُت لؤلؾفاٌ مً فىابض ومؼاًا هخىمُت كضعتهم نلى خٍغ

 وػٍاصة زلتهم في أهفؿهم وونيهم بظاتهم باإلغافت إلاا
ً
 وحؿضًا

ً
ا  لغٍى

جدلله للؿفل مً بهجت ومخهت وؾهاصة ومؿانضجه نلى الخهبحر نً 

الاهفهاالث شاعخا للىالضًً واإلاهلمحن حمُو ألاصواث وألاشُاء الالػمت 

 .لللُام بالضعاما اإلابخىغة ؤلابضانُت

[ الػىء نلى لىن مً ألىان الفىىن لم 00هما أللى أبى الخحر ]         

غبُت أال وهى فً الخمثُل ًأزظ خله مً الضعاؾت نلى الؿاخت اله

بمهنى  MIME الطامذ،  والظي ًخفم مو مطؿلح فً الخمثُل ؤلاًماةي

، وإن واهذ pantomime الخهبحراث الطامخت التي جؤصيها خغواث الجؿم

 .هىان ازخالفاث بحن اإلافهىمحن

ظهغ إبغاهُم ]       ب هى 7ٍو [  أن اإلاُم )الخمثُل الطامذ( مطضع الخهٍغ

اإلاداواة، وهى ٌشحر إلى حمانت اإلامثلحن والنبي الاهغوباث اإلاخجىلحن 

الظًً واهىا ٌهغغىن كططهم طاث الحغواث اإلاسخلفت وألاضىاث التي 

جللض أضىاث الغحر والتي جؤصي نلى مطاؾب زشبُت في الشىاعم، أما 

ثُل ؤلاًماةي باهخىمُم فلض اشخم مً مطغ الفغنىهُت مطؿلح الخم

وواهذ الحبىت في الخمثُلُت ؤلاًمابُت جؤصي بخهبحراث اإلامثل الجؿضًت 

 ].00صون اؾخسضام اليلماث ]

ومً أهم الىؾابل التي ًىضل بها الفىان اهؿباناجه إلى الجمهىع          

فُه، هي حؿضه والظي ًجب أن ًيىن لضًه كضعة نالُت نلى الخدىم 

 نلى جفطُل 
ً
ومً هىا ًجب نلى فىان الخمثُل الطامذ أن ًيىن كاصعا

وخضة الحغهت مثل إبغاػ حهبحر الىحه وخغهت الُض وخغهت اللضمحن وهظا 

ال ًخأحى إال بالخمىً والؿُؿغة نلى حمُو أحؼاء الجؿم، ختى ًمىً 

ً حؼء صون ألازغ. ومشهض الخمثُل الطامذ هى نملُت  الخدىم في جدٍغ

ل الفىغة أو الىظ اإلاؿغحي مً صفتي هخاب إلى ضىعة مغبُت أمام جدٍى

الجمهىع، وهي نملُت بث الحُاة والغوح في الفىغة أو الىظ هى نملُت 

جدٌى مً الؿاهً إلى اإلاخدغن بمهنى أزغ ان هىان إناصة بىاء واكو 

حضًض للهمل الفني مً زالٌ الحغهت والتي هي حىهغ الهمل في الخمثُل 

 ].00الطامذ ]

وممثل اإلاُم بشيل زاص هى مغآة للشخطُت، فدغهت اإلامثل صاللت          

للىشف نً ؾبُهت الشخطُت التي ًلىم بها بأبهاصها الثالزت وخغهت 

الجؿم للممثل جىلؿم إلى زالزت أكؿام عبِؿت هي: خغهت حهبحراث 

الىحه لخطىو ؤلاماءة، وخغهت الغأؽ والُضًً، وخغهت الؿاكحن لالهخلاٌ 

ألزغ. وإجلان الحغهت والىعي باإلاػمىن الظي ًجب جىضُله مً ميان 

ب لجمُو أحؼاء الجؿم غغوعة  ش يء مهم إلامثل اإلاُم، لظا فئن الخضٍع

لىعي اإلامثل بما ًغؾله مً إشاعاث وإًماءاث وخغواث وطلً لخلم جُاع 

مهغفي مً الضالالث بِىه وبحن اإلاخفغج. ولهل صعاؾت الخهبحر بالحغهت لضي 

 وكبل ول ش يء مو أؾاؽ مهحن مً التربُت اإلامثل جنهؼ 
ً
بضوعها أوال

جهله ًجُض  البضهُت، نلى الىحه الظي ًىؿب حؿمه اإلاغوهت الخامت ٍو

الخدىم في حمُو خغواجه في مالمذ وحهه واججاهاث عأؾه وخغواث ًضًه 

ت مخخابهت  باث نػٍى وطعانُه وكضمُه وحظنه، وهي حهخبر مغخلت جضٍع

ب  ].05ختى ًجهل ول نػله جلىم بضوعها ] ًلىم بها اإلامثل بالخضٍع

 الهىاضغ الفىُت والخمثُل الطامذ

واإلالطىص بها اؾخسضام الضًيىع، ؤلاهؿؿىاع، اللىام، ؤلاغاءة،        

 ].00الطىث همىمالث للخمثُل الطامذ ]

 Attention Deficit)   اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض

Hyperactivity Disorder) 

اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض نلى أهه مً ًطىف         

الاغؿغاباث الخؿغة في مجاٌ الصحت الىفؿُت إلاا له مً جأزحر هبحر في 

خُاة اإلاطابحن به، وجكهغ مشىالث هظا الاغؿغاب مً زالٌ الخداق 

الؿفل بالغوغت زم اإلاضعؾت الابخضابُت، خُث ًىضف الؿفل بأهه ؾفل 

ً. وأشهغ هظه مشيل ًدؿبب في الهضًض م ً اإلاشىالث لظاجه ولآلزٍغ

اإلاشىالث جخمثل في: هلظ الاهدباه، وضهىبت الخدىم في الحغهت، 

والاهضفانُت، واهسفاع ؤلاهجاػ ألاواصًمي في مغخلت الغوغت وفي اإلاغاخل 

الخهلُمُت الخالُت. وما ؾبم طهغه ًىظع بباكت مً اإلاشىالث وؤلاغغاباث 

ؤالء ألاؾفاٌ. وخٌى حؿمُت هظا الؿلىهُت اإلاؤزغة في مؿخلبل ه

 :الاغؿغاب ًالخل أن ًخيىن مً مطؿلححن هما

وهي الدؿمُت ألاولى التي أؾللتها Attention Deficit  غهف الاهدباه         

ىُت للؿب الىفس ي في نام  وما ًؼاٌ بهؼ  0984الجمهُت ألامٍغ

 .الازخطاضُحن ٌؿخسضمىن جلً الدؿمُت ختى ًىمىا هظا

خُث حغحرث إلى غهف الاهدباه  0990ث في نام والدؿمُت الثاهُت حاء

واليشاؽ الؼابض هدُجت ما جىضلذ له ألابدار الحضًثت خٌى هظا 

 .ؤلاغغاب

شحر ؾِؿالم ]          06َو
ً
[ إلى الخضازل في اؾخسضام اإلاطؿلححن مها

 :للخهبحر نً أخض خاالث زالر مغجبؿت باالغؿغاب وهي

-  
ً
 .غهف الاهدباه مىفغصا

 اليشاؽ الؼابض مىفغص -
ً
 .ا

 .غهف الاهدباه مصحىب باليشاؽ الؼابض -

[ اغؿغاب الاهدباه بأهه مشىالث ؾلىهُت 07وحهغف ؾؿُدت ]       

هدُجت في كطىع في مضي وهىنُت الخدطُل ألاواصًمي وهظلً غهف 

 .اللضعة في الخهامل مو ؤلاكغان

بأهه اغؿغاب ؾلىوي ًكهغ في غهف كضعة  [08] وحهغفه ػوٍض      

الفغص نلى الترهحز لىحىص مؤزغ زاعجي ًثحر اهخمامه لفترة زىاوي كلُلت، مو 

نضم بلاء الفغص زابذ في مياهه أي أهه ًثحر الحغهت بطىعة ملفخت للىكغ 

 .مو ؾغنت الاؾخجابت

هغف الىىبي ]       [ اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الحغوي 6َو

بض لضي ألاؾفاٌ بيىهه اغؿغاب ًكهغ في ضىعة ؾلىهُاث مماعؾت الؼا

لت مىخكمت بدشخُطاث ًخطح مً زاللها غُاب أو فلض هلي  بؿٍغ
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للترهحز في مىغىناث مهُىت جخؿلب غغوعة الترهحز بدُث ًدؿم هؤالء 

ألاؾفاٌ بدالت مً الدشدذ ولظا ال ٌؿخؿُهىن اهدؿاب مهاعة أو حهلم 

ال، باإلغافت الحؿامه باليشاؽ الؼابض ش يء ما صون الاهدباه أو 

والاهضفانُت ومً زم جخمثل أنغاغه في: هلظ الاهدباه واليشاؽ الؼابض، 

 .والاهضفانُت

هغفه الشغبُني ]         [ نلى أهه مجمىنت اغؿغاباث جخطف 09َو

بػهف اللضعة نلى الترهحز، واهجظاب الؿفل ألي مثحر زاعجي ملهُا نً 

خمحز ضاخبه بؿغنت الغػب  اإلاثحر الؿابم في فترة ال جخجاوػ الثىاوي، ٍو

ىحض  والطحً بهمم، والاهجظاب إلى أي ش يء صون جفىحر أو عوٍت، ٍو

هىنان هما اغؿغاب هلظ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض، 

واغؿغاب هلظ الاهدباه غحر اإلاصحىب بيشاؽ ػابض، وكض أؾلم نلى 

أو ػابضي اليشاؽ أو أنغاع الىىم ألاٌو اهفهاٌ ألاؾفاٌ مفغؾي الحغهت 

يىن لضيهم  جلف اإلاش البؿُـ أو اغؿغاب في الجهاػ الهطبي اإلاغهؼي ٍو

أنغاع ؾلىهُت مثل الحغهت اإلافغؾت واللطىع في الاهدباه والاهضفانُت. 

وجلً ألانغاع جمحز ألاؾفاٌ مػؿغبي الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ 

يىن هؤالء ألاؾفاٌ مىغو شيىي ف ي الغوغت أو اإلاجٌز الحغوي الؼابض ٍو

 .أو اإلاضعؾت

الخطابظ الؿلىهُت لؤلؾفاٌ اإلاطابحن باالغؿغاب في مغخلت الؿفىلت 

 :اإلابىغة

جبضو مكاهغ هلظ الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض ًخطف         

بالعجؼ في الاهدباه، ضهىبت في الترهحز، نضم اللضعة نلى إنهاء ألانماٌ 

لحغهت اإلافغؾت صون هضف مدضص، هما التي جىول إلُه نالوة نلى طلً ا

أن هؤالء ألاؾفاٌ ال ًطغىا حُضا إلاا ًلاٌ لهم، هما أنهم ًدؿمىن بهضم 

الضكت في أصائهم، أما مكاهغ الاهضفانُت فهي اهخلاٌ الؿفل مً وشاؽ 

ألزغ، الاهضفام صون جفىحر، ؤلازالٌ بالىكام ومكاهغ اليشاؽ الؼابض 

طاخبه نىاص وجللب جخجلي في هثرة الحغهت وهثرة الخدغ  ن أزىاء الىىم ٍو

اإلاؼاج وؤلاخباؽ واهسفاع ؤلاهجاػ في اإلاضعؾت ونضم جىافم خغهت الهحن 

ؤهض اللاؾعي ] [ نلى أن غهف الظواء واهسفاع مؿخىي 24والُضًً. ٍو

الخدطُل الضعاس ي لضي هظه الفئت مً ألاؾفاٌ باإلالاعهت بالهاصًحن مً 

 .أشهغ مالمذ ؤلاضابت باالغؿغاب

 20ر هخابج صعاؾاث صي والف ]حشحو       
ً
[ إلى أن أهثر ألانغاع وغىخا

 :في مغخلت الؿفىلت اإلابىغة واهذ مخمثلت في

 .غهف الترهحز البطغي  -

ل إلجمام اإلاهام التي جىول إليهم -  .اؾخسضام وكذ ؾٍى

 .الصخب والطجغ والهىاص والخدضي -

[ أن حىصحىوؿىن وحؿُلي أغافىا بهؼ 22وجظهغ الخغشمي ]      

  :ظ الؿلىهُت للمطابحن باالغؿغاب واإلاخمثلت فيالخطاب

 .نضم الؿانت ومسالفت اللىانض واللىابذ اإلاضعؾُت -

 .الىظب -

 .الؿغكت -

 .الشجاع والؿلىن الهضواوي -

شحر الؼاعم ]        [ إلى أن هؤالء ألاؾفاٌ ًخمحزون ببهؼ 20َو

الخطابظ الؿلىهُت زالٌ مغخلت الؿفىلت اإلابىغة والتي ججهلهم 

 :مسخلفحن نً ألاؾفاٌ الهاصًحن منها

 .البياء -

 .الطُاح اإلاؿخمغ واعجفام الطىث -

 .ؾغنت الاؾدثاعة والتهُج الاهفهالي -

هت -  .اليشاؽ الؼابض والحغهت الؿَغ

الحغهت الؼابضة أزىاء  –لىىم اإلاخلؿو ا) مشىالث الىىم اإلاخمثلت في -

 (.البياء الشضًض غحر اإلاؿبب نىض الاؾدُلاف –الىىم 

 .الخىجغ -

وفي غىء ما ؾبم ًمىىىا اللٌى بأن الخطابظ الؿلىهُت لؤلؾفاٌ       

اإلاطابحن باغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض هي زلُـ مً 

اغؿغاباث ؾلىهُت نضًضة حمهذ في ؾُاتها زطابظ ول مً الغػب 

والهضوان وهظا ما ًفؿغ جضازل نُىت الضعاؾت مً خُث وحىص اشتران 

 .ثر مً إغغاب ؾلىوي في الهضًض مً مفغصاث الهُىتبحن أه

 :ؾغق الىكاًت

جىمُت الىفاءة والىجاح فالىلض اإلاؿخمغ وزبراث الفشل جؤصي إلى نضم   -

اؾخمغاع الؿفل في اإلاهماث. فالؿفل الظي ال ٌشهغ بالىفاءة ًخىكف نً 

 .الاهدباه

الؿفىلت اإلابىغة حهلُم الؿفل جغهحز الاهدباه. فترهحز الاهدباه ٌهلم مىظ  -

ؾىىاث ًجب أن ًيىهىا كض حهلمىا هُف  0فمهكم ألاؾفاٌ في نمغ 

ًخدىمىن في اهدباههم )نىضما ًخدضر غليهم شخظ ما أو ًلغأ( ومتى 

 (.ًمىنهم نضم الترهحز )إزىاء اللهب الحغ أو الاؾتراخت

 ].20الاهخمام بصحت ألام والجىحن ] -

 :مؿاع الهالج

أن نالج خاالث فغؽ الحغهت اإلاصحىب [ إلى 09ٌشحر الشغبُني ]       

 :بىلظ ؤلاهدباه ال بض أن ًخػمً

فدظ الؿفل للخأهض مً زلىه مً أي زلل نػىي وهظلً جسؿُـ  -

 .اإلاش الىهغباةي

اؾخسضام نلاكحر ؾبُت مدضصة جدذ أشغاف الؿبِب مثل  -

ً وهى أهجح ألاؾالُب هظا باإلغافت إلى اإلايشؿاث الفهالت،  الضهؿخضٍع

إلى أنها جللل مً الحغهت الؼابضة فأنها جغفو ألاصاء الهللي فباإلغافت 

ض مً كىة الترهحز وهىان بهؼ ألانغاع الجاهبُت والتي جخمثل في:  وجٍؼ

 .الغثُان -الطضام  -فلضان الشهُت  -ألاعق 

ؼ أو  - فدظ خالت الؿفل مً كبل اإلاهالج واؾخسضام أؾالُب الخهٍؼ

ب نلى الخدىم في هفؿه  .الخضٍع

نضة الخهلُمُت بهؼ ألاؾفاٌ ٌهاهىن مً ضهىباث الخهلم فهم اإلاؿا -

 .ٌؿخفُضون مً الحطظ ألاؾبىنُت اإلاسططت لطهىباث الخهلم

مو مغاناة أن بهؼ ألاؾفاٌ جيىن خالتهم ؾفُفت فخخدؿً خالتهم في  -

 .ؾىت02ؾً 

 :الهالج الؿلىوي

اه ٌهض الهالج الؿلىوي أخض الضنابم الىبري لهالج اغؿغاب الاهدب        

اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض خُث ًمىً ألاؾفاٌ مً الؿُؿغة نلى 

ظهغ أخمض وبضع ]أهفؿهم [ أن الضعاؾاث التي كامذ في هظا اإلاجاٌ 25. ٍو

حاءث هخابجها لخؤهض أن الهالج الؿلىوي كض ؾانض في زفؼ مؿخىي 

اصة  الاهضفانُت لضي ألاؾفاٌ اإلاطابحن بهظا الاغؿغاب ونمل نلى ٍػ

 .اإلاغغىب لضعة نلى الخدىم في مهضٌ جىغاع الؿلىن غحر ال
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إلى ألازغ الفهاٌ للهالج الؿلىوي في هظا [ 26] وكض أشاعث خافل       

ؼ ولهب الضوع ٌؿانض  الاغؿغاب خُث أن اؾخسضام فىُاث الخهٍؼ

 .الؿفل نلى الخدىم في الاهضفانُت وغبـ الؿلىن اإلاشيل لضًه

ف         ؼ 27]وهى ما أوضذ به ؾاهضعا ٍع [ نً غغوعة اؾخسضام الخهٍؼ

ؼ أن  ا لهؤالء ألاؾفاٌ، إط أن مً شأن الخهٍؼ ؾىاء أوان ماصًا أو مهىٍى

ًضفو الؿفل لبظٌ الجهض مً أحل مداوالث الخغُحر للحطٌى نلى محزة 

ت وؾـ ألاكغان أو ميافئت ماصًت  .مهىٍى

ونً فانلُت الهالج الؿلىوي باإلالاعهت بالهالج ألاؾغي أوضحذ        

[ مً زالٌ صعاؾت جؿبُلُت كامذ بها إلاهالجت اغؿغاب 28لحُضع ]ا

غهف ؤلاهدباه وفغؽ الحغهت وألامغاع اإلاطاخبت له أن الهالج 

الؿلىوي أهثر فانلُت مً الهالج ألاؾغي إطا ؾبم ول منهما نلى خضي 

 أهثر ولما اكترها الهالححن مها في زؿت واخضة
ً
يىن ألازغ إًجابُا  .ٍو

[ إلى أهمُت الهالج الؿلىوي في 29ضص ٌشحر خافل ]وفي هظا الط       

نالج خاالث اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب باليشاؽ الؼابض خُث ًىغو 

هخمض نلى  بغهامج زاص للؿفل ًىفظ في اإلاضعؾت بالخهاون مو ألاهل َو

ؼاث للخطغفاث الجُضة وهى فهاٌ حضافي خاٌ جؿبُله متزامىا بحن  الخهٍؼ

 .اإلاضعؾت وألاؾغة

 ساث السابقتالدرا. 4

: مدىع الخمثُل الطامذ
ً
 :أوال

لي ]        [ إلى جدلُل مفهىم "اإلاىكف" هأؾاؽ 04هضفذ صعاؾت ٍو

والغغع مً هظه الضعاؾت هى جدضًض الهىاضغ  (MIME) لباهخىماًم

الغبِؿت التي حشيل أؾاؽ اليشاؽ اإلاهغوف باؾم "الخمثُل الطامذ". 

إلاُم واإلافهىم اإلادضوص وافترغذ الضعاؾت أن الاؾخسضام الىاؾو لفً ا

إلافهىم اإلاىكف ًىفغ أهم اإلافاجُذ لفهم الخطابظ الحغهُت لهظا الشيل 

مً أشياٌ الفً، وأن هىان مهىُان مترابؿان للمىكف جم اهدشافهم في 

هظه الضعاؾت وجم جؿبُلهم نلى الهملُاث ؤلابضانُت وهما: أصاء الفىان 

َهغف اإلاىكف نلى وأؾلىبه في فً الخمثُل الطامذ. أخضاهما ًطف و 

أهه خالت نللُت ناؾفُت، وألازغ ٌهغف اإلاىكف نلى أهه خغهت ألحؼاء 

الجؿم، والفطٌى ألاؾاؾُت للضعاؾت جطف اإلاهنى الحلُلي للخمثُل 

الطامذ وهى اإلاداواة. والىشف نً هظا الفً كابم نلى الخهبحر نً 

ىاؾؿت الؿاكت الىفؿُت أو )اإلاىاكف( التي ًىللها فً الخمثُل الطامذ ب

إًماءاث حهبر نً أهىام مً الطفاث ممحزة للكىاهغ التي حؿخىشف 

اإلاىكف. ومً وحهت هكغ هفؿُت جىظ نلى أهه ًخم الخهبحر نً اإلاىكف 

مً زالٌ مىاكف خغهُت وحؿضًت. وجم في هظه الضعاؾت جدلُل أعبو 

أهىام مً الخمثُل الطامذ. ومً هخابج الضعاؾت أن اإلاباصا ؤلابضانُت 

ت هما حؼء ال ًخجؼأ مً حمالُاث الخمثُل الطامذ. وأن وألاؾلىبُ

الجؼء ألاؾاس ي للخمثُل الطامذ هى الخهبحر نً اإلاىكف الظي ًخجؿض 

في ضىع ملمىؾت. وأن جأزحر اإلاؤصي مو الطىع اإلاشاهضة مً زالٌ خالت 

ت وحمالُاث الهملُت ؤلابضانُت. وأن  وشؿت زُالُت زالكت جمحز الهٍى

ماعؽ ؤلاعاصة والؿُؿغة نلى اإلاؤصي ٌؿخسضم الجؿم  هأصاة لفىه ٍو

 .حمُو وؾابل الخهبحر مً أحل وغىح الطىعة للمشاهض

غوي ]       [ إلى الخهغف نلى جأزحر اؾخسضام 00وهضفذ صعاؾت الؿٍى

اللطت الحغهُت نلى جىمُت اللضعاث ؤلاصعاهُت الحـ خغهُت وبهؼ 

ُىت نشىابُت اإلاهاعاث الؿبُهُت ألؾفاٌ صوع الحػاهت. وكض جم ازخُاع ن

 وؾفلت  64مً أؾفاٌ إخضي صوع الحػاهت بمطغ الجضًضة كىامها 
ً
ؾفال

بُت ؾبم نليها بغهامج اللطت  كؿمذ الى مجمىنخحن إخضاهما ججٍغ

الحغهُت للملترح وألازغي غابؿت كامذ باللهب الحغ في الفىاء. وجيىهذ 

أصواث الضعاؾت مً  ملُاؽ صاًخىن للُاؽ اللضعاث الاصعاهُت الحاؽ 

( ؾىىاث، وازخباع اإلاهاعاث الؿبُهُت، وبغهامج اللطت 5: 0) خغهُت مً

الحغهُت وواهذ مضة الخؿبُم نشغة أؾابُو مخطلت بىاكو زالر مغاث 

 
ً
. وأؾفغث نً أن بغهامج اللطت الحغهُت اإلالترح أزغ جأزحرا

َ
أؾبىنُا

 نلى جىمُت اللضعاث ؤلاصعاهُت الحـ خغهُت واإلاهاعاث الؿبُهُت 
ً
إًجابُا

 .ؾفاٌ صوع الحػاهتأل 

[ إلى إقهاع مؼاًا الخمثُل الطامذ 02هما وهضفذ صعاؾت ماث ]      

صازل الفطٌى وهُف وهمل همهغححن وهخهامل صازل الطف، خُث 

باث الخمثُل الطامذ مثل  ٌؿخسضم الؿالب كضعاتهم ؤلابضانُت في جضٍع

أن ًسبئىا أهفؿهم صازل ضىضوق. والباخثت مخسططت في فً الخمثُل 

الطامذ الخللُضي طو الىحه ألابُؼ والحضًث الظي ٌهغع اإلاىاكف 

اإلاسخلفت، وكض نملذ همضعؾت لفً الخمثُل الطامذ الاعججالي في 

أؾابُو بىاكو ًىم واخض في  6اإلاضاعؽ الابخضابُت وؤلانضاصًت إلاضة 

ألاؾبىم، خُث صعبذ ألاؾفاٌ نلى الخمثُل الطامذ وؤلاًماةي الاعججالي، 

هخابج الضعاؾت أن الخمثُل الطامذ نمل نلى جىمُت ووان مً أهم 

اللضعاث ؤلابضانُت لؤلؾفاٌ ولهب ألاؾفاٌ همهغححن ووشغ البهجت 

 .صازل ضفىف الضعاؾت

[ إلى مداولت الخهغف نلى فانلُت بغهامج 0وهضفذ صعاؾت الىجاع ]       

للضعاما الابضانُت لخدؿحن الاهدباه لضي الاؾفاٌ طوي اغؿغاب هلظ 

اع الاؾفاٌ. وجيىهذ الهُىت مً  الاهدباه وفغؽ اليشاؽ اإلالحلحن بٍغ

اع ألاؾفاٌ جغاوخذ أنماعهم مً  224  وؾفلت مً فطٌى ٍع
ً
 6-5ؾفال

بُت للغاث. ولخدلُم  ؾىىاث مً مطغ مً مضاعؽ ابً الىفِـ الخجٍغ

اهضاف الضعاؾت جيىهذ أصواث الضعاؾت مً ملُاؽ اهدباه الاؾفاٌ 

ت مضي الاهدباه، وملُاؽ الغؾم لجىص إهف، وبغهامج  وجىافلهم، وبؿاٍع

الضعاما ؤلابضانُت الظي ٌهخمض نلى الحغهت الضعامُت واوشؿت لهب 

 0، )حلؿخحن اجبام حهلُماث، حلؿت 09الضوع، وجيىن البرهامج مً 

حلؿاث  0حلؿاث جىمُت خىاؽ، حلؿت للترهحز،  0حلؿاث خغهتن

اؾترزاء، الباقي حلؿاث أصاء صوع(. وأشاعث أهم الىخابج إلى جدلم 

الفغع خُث جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت لضي أفغاص اإلاجمىنت 

بُت كبل وبهض جؿبُم البرهامج  .الخجٍغ

[ إلى 00نبض هللا ونبض اإلاجُض ومدمض ]في خحن هضفذ صعاؾت        

الخهغف نلى أزغ اؾخسضام بغهامجي ألالهاب الاؾخىشافُت وألالهاب 

غ بهؼ اإلاهاعاث الحغهُت ألاؾاؾُت لخالمُظ الطف  الحغهُت في جؿٍى

الثاوي الابخضاةي،  واإلالاعهت بحن الىاجج نً اؾخسضام بغهامج ألالهاب 

غ بهؼ اإلاهاعاث الاؾخىشافُت وبغهامج ألالهاب الحغهُ ت في جؿٍى

الحغهُت ألاؾاؾُت لخالمُظ الطف الثاوي الابخضاةي. وجيىهذ الهُىت مً 

 مً جالمُظ الطف الثاوي الابخضاةي جم جلؿُمهم إلى  04
ً
جلمُظا

بِخحن اؾخسضمذ ألاولى بغهامج ألهاب خغهُت والثاهُت  مجمىنخحن ججٍغ

نلى ازخباع  اؾخسضمذ بغهامج ألهاب اؾخىشافُت. وانخمضث الضعاؾت

( 7( وخضة حهلُمُت وإلاضة )00اإلاهاعاث الحغهُت. وهفظ البرهامج ب )

أؾابُو وبىاكو وخضجحن ول أؾبىم. وأشاعث الىخابج إلى جدلُم بغهامجي 
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 في بهؼ اإلاهاعاث 
ً
ألالهاب الاؾخىشافُت وألالهاب الحغهُت جؿىعا

ً اللبلي والبهضي. هما خلم بغه امج الحغهُت ألاؾاؾُت في الازخباٍع

 في بهؼ اإلاهاعاث الحغهُت ألاؾاؾُت نىض 
ً
ألالهاب الاؾخىشافُت جؿىعا

ً اللبلي والبهضي. وخلم بغهامج ألالهاب الحغهُت  اإلالاعهت بحن الازخباٍع

 ً  في بهؼ اإلاهاعاث الحغهُت ألاؾاؾُت نىض اإلالاعهت بحن الازخباٍع
ً
جؿىعا

ازخباعاث  اللبلي والبهضي. هما أشاعث الىخابج إلى وحىص جيافؤ بحن

اإلاهاعاث الحغهُت ألاؾاؾُت بحن البرهامجحن باؾخثىاء جفىق بغهامج 

ألالهاب الاؾخىشافُت نلى بغهامج ألالهاب الحغهُت في الازخباع البهض ي 

 .م24إلاهاعة الجغي 

[ فلض هضفذ إلى مداولت الىشف نً أزغ 00أما صعاؾت  أمحن ]         

مُت اإلاهاعاث الاحخمانُت بغهامج ألالهاب الاحخمانُت والحغهُت في جى

الحغهُت، وبىاء بغهامج ملترح لؤللهاب الحغهُت وألالهاب الاحخمانُت 

وجطمُم أصاة للُاؽ اإلاهاعاث الاحخمانُت والحغهُت لضي أؾفاٌ الغوغت 

( ؾىىاث. وجيىهذ الهُىت مً مجمىنت مً أؾفاٌ الغوغت 6 - 5) بؿً

ث الضعاؾت مً ( ؾىىاث. وجيىهذ أصوا6 - 5) جغاوخذ أنماعهم بحن

ملُاؽ اإلاهاعاث الاحخمانُت صازل الغوغت وملُاؽ اإلاهاعاث الحغهُت 

صازل الغوغت، وأشاعث الىخابج إلى وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت 

بِخحن كبل وبهض جؿبُم البرهامج لطالح اإلاجمىنخحن  للمجمىنخحن الخجٍغ

بِخحن مما ًضٌ نلى فهالُت البرهامج اإلالترح باؾخسضام  الالهاب الخجٍغ

الاحخمانُت والالهاب الحغهُت في جىمُت اإلاهاعاث الاحخمانُت والحغهُت 

 .ألؾفاٌ الغوغت

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه : مدىع اغؿغاب ٍػ
ً
 زاهُا

[ إلى مهغفت فهالُت بغهامج 05هضفذ صعاؾت نِس ى وحمهت ]       

إعشاصي كابم نلى الهالج بالفً لخفؼ اليشاؽ الحغوي الؼابض وجدؿحن 

هدباه لضي الخالمُظ طوي ضهىباث الخهلم. وجيىهذ نُىت الضعاؾت مً الا 

 مً جالمُظ الطف الثالث الابخضاةي اإلالخدلحن ببرامج 20)
ً
( جلمُظا

ضهىباث الخهلم باإلاغخلت الابخضابُت بمضعؾت نبض هللا بً نمغ ومضعؾت 

اع زالٌ الهام الضعاس ي  -0004ؤلامام مدمض بً ؾهىص بمضًىت الٍغ

وجم جؿبُم ملُاؽ اليشاؽ الحغوي الؼابض، وملُاؽ اغؿغاب هـ . 0000

الاهدباه، وازخباع الظواء لغافً، والبرهامج ؤلاعشاصي اإلالترح، وأشاعث 

 بحن مخىؾؿي عجب صعحاث 
ً
الىخابج إلى وحىص فغوق صالت إخطابُا

بُت والػابؿت في الخؿبُم البهضي في ملُاس ي  اإلاجمىنخحن الخجٍغ

بُت، اليشاؽ الحغوي الؼابض و  اغؿغاب الاهدباه في اججاه اإلاجمىنت الخجٍغ

 بحن مخىؾؿي عجب 
ً
هما أشاعث الىخابج إلى وحىص فغوق صالت إخطابُا

بُت في اللُاؾحن اللبلي والبهضي نلى ملُاس ي  صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ

اليشاؽ الحغوي الؼابض واغؿغاب الاهدباه في اججاه اللُاؽ البهضي، مما 

مج ؤلاعشاصي في زفؼ اليشاؽ الحغوي الؼابض ًضٌ نلى فهالُت البرها

وجدؿحن الاهدباه لضي الخالمُظ طوي ضهىباث الخهلم. هما ال جىحض 

بُت في   بحن مخىؾـ عجب صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ
ً
فغوق صالت إخطابُا

اللُاؾحن البهضي واإلاخابهت نلى ملُاس ي اليشاؽ الحغوي الؼابض 

 .فهالُت البرهامجواغؿغاب الاهدباه مما ًضٌ نلى اؾخمغاع 

[ إلى إنضاص بغهامج إعشاصي هفـ 06هما وهضفذ صعاؾت هبض ]        

خغوي لخفؼ اغؿغاباث الاهدباه لضي أؾفاٌ الغوغت اإلاصحىب بفغؽ 

 إلى 
ً
الحغهت والخهغف نلى جأزحر وفانلُت هظا البرهامج هما هضفذ أًػا

 وهى ما ًفُض لالهدشاف ا
ً
إلابىغ إمياهُت الخيبؤ بهظا الاغؿغاب مبىغا

 وؾفلت في عوغت  84لطهىباث الخهلم. جيىهذ نُىت الضعاؾت مً 
ً
ؾفال

مت جغاوخذ أنماعهم ما بحن ) يب بيذ زٍؼ ( ؾىىاث في مضًىت حضة 6-0ٍػ

بُت نلى  في اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت. واشخملذ نُىت الضعاؾت الخجٍغ

( أؾفاٌ ممً خطلىا نلى أنلى الضعحاث نلى اؾخبُان اغؿغاب 8)

ه اإلاصحىب بفغؽ الحغهت. وجيىهذ أصواث الضعاؾت مً اؾخماعة الاهدبا

حشدذ الاهدباه هما ًضعهها الىالضًً، واؾخماعة حشدذ الاهدباه هما 

جضعهها اإلاهلمت، واؾخماعة فغؽ الحغهت هما ًضعهها الىالضًً، واؾخماعة 

فغؽ الحغهت هما ًضعهها اإلاهلمت، وازخباع عؾم الغحل لجىص اهف، 

شاصي. وأشاعث الىخابج إلى وحىص نالكت ؾالبت بحن مؿخىي والبرهامج ؤلاع 

الظواء وصعحاث ألاؾفاٌ نلى اؾخبُان اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب بفغؽ 

( وصعحاث 6-5( )5-0الحغهت. ووحىص نالكت اعجباؾُت صالت بحن الهمغ )

ألاؾفاٌ نلى اؾخبُان اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب بفغؽ الحغهت، 

اخطابُت بحن الجيـ )طوىع وإهار( وصعحاث ووحىص فغوق طاث صاللت 

اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب بفغؽ الحغهت، ووحىص فغوق طاث صاللت 

اخطابُت بحن صعحاث اللُاؽ اللبلي وصعحاث هفـ اإلاجمىنت في 

اللُاؽ البهضي نلى اؾخبُان اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب بفغؽ 

لت إخطابُت الحغهت، هما أشاعث الىخابج إلى نضم وحىص فغوق طاث صال

بحن صعحاث ألاؾفاٌ في اللُاؽ البهضي وصعحاتهم في اللُاؽ الخدبعي 

 .نلى اؾخبُان اغؿغاب الاهدباه اإلاصحىب بفغؽ الحغهت

[ فلض هضفذ إلى كُاؽ فانلُت بغهامج 07أما صعاؾت زلُفت ]        

باؾخسضام ألهاب الىمبُىجغ في نالج ألاؾفاٌ اإلاطابحن بدشدذ الاهدباه 

ت. وجيىهذ الهُىت مً مجمىنت مً أؾفاٌ اإلاغخلت وفغؽ الحغه

الابخضابُت. وأشاعث الىخابج إلى وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت بحن 

صعحاث اللُاؽ اللبلي وصعحاث هفـ اإلاجمىنت في اللُاؽ البهضي نلى 

اؾخبُان زفؼ حشدذ الاهدباه وفغؽ اليشاؽ، هما وأزبدذ الىخابج 

الىمبُىجغ في اؾخبُان زفؼ حشدذ فانلُت بغهامج حهلُمي باؾخسضام 

 .الاهدباه وفغؽ اليشاؽ

[ إلى الخدلم مً مضي فانلُت 26وهضفذ صعاؾت نبض الحافل ]    

م  م أوشؿت مسخلفت نً ؾٍغ اؾخسضام بغهامج الهالج باللهب نً ؾٍغ

حلؿاث نالحُت لخفؼ اليشاؽ الؼابض لضي ألاؾفاٌ، والخهغف نلى 

ىعهم فانلُاث البرهامج، ومهغفت الفغوق بحن الظوىع وؤلاهار بهض خػ

 64إطا واهذ فانلُت البرهامج طو ؾابو اؾخمغاعي. وجيىهذ الهُىت مً 

اع أؾفاٌ ممً خطلىا نلى أنلى الضعحاث في ملُاؽ   وؾفلت بٍغ
ً
ؾفال

 وؾفلت  04اليشاؽ الؼابض جم جلؿمهم إلى 
ً
مً  05مً الظوىع و 05ؾفال

بُت جيىهذ مً    04ؤلاهار، ومجمىنت ججٍغ
ً
مً الظوىع  05وؾفلت  ؾفال

مً ؤلاهار، وأشاعث هخابج الضعاؾت إلى نضم وحىص فغوق طاث  05و

بُت والػابؿت  صاللت إخطابُت بحن مخىؾؿاث صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ

 بحن مخىؾؿاث 
ً
كبل جؿبُم البرهامج، ووحىص فغوق صالت إخطابُا

بُت في اإلالُاؽ  صعحاث اليشاؽ الؼابض لضي أفغاص اإلاجمىنت الخجٍغ

اللبلي وبحن مخىؾؿاث صعحاتهم في اإلالُاؽ البهضي، ونضم وحىص فغوق 

صاله إخطابُت بحن مخىؾؿاث صعحاث اليشاؽ الؼابض لضي أفغاص 

بُت مً الظوىع وؤلاهار في اللُاؽ البهضي، هما  اإلاجمىنت الخجٍغ

وأشاعث الىخابج إلى وحىص  فغوق صالت اخطابُت بحن مخىؾؿاث صعحاث 
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بُت ومخىؾؿاث صعحاث اليشاؽ الؼابض لضي أ فغاص اإلاجمىنت الخجٍغ

 .هكغائهم مً أفغاص اإلاجمىنت الػابؿت في اللُاؽ البهضي

 الخعقيب على الدراساث السابقت

[ في الهُىت واإلاخغحر 0جخفم الضعاؾت الحالُت مو صعاؾت نبض الحلُم ]     

[ 00الخابو ولىنها ازخلفذ ننها في اإلاخغحر اإلاؿخلل. أما صعاؾت  هجم ]

[ فلض هضفذ حمُهها إلى الىشف نً جأزحر ألالهاب 00صعاؾت ػوي ]و 

غ اإلاهاعاث الحغهُت، وهي بظلً جدشابه مو الضعاؾت  الحغهُت في جؿٍى

الحالُت في أن فً اإلاُم ٌشمل ألهاب خغهُت ضامخه جابهت لخؿت نللُت 

اعججالُت، ولىً هظه الضعاؾاث جسخلف مو الضعاؾت الحالُت في الهضف 

ظه الضعاؾاث أصث إلى الىشف نً أزغ ألالهاب الحغهُت في الهام وىن ه

غ اإلاهاعاث الحغهُت، أما الضعاؾت الحالُت فهي جداٌو الىشف نً  جؿٍى

اصة وؿبت الترهحز  .فهالُت فً الخمثُل الطامذ نلى ٍػ

فلض هضفذ إلى الىشف نً أزغ اللطت  [00] أما صعاؾت حلُلت       

وؤلاصعاهُت، وهي بظلً جخىافم مو الحغهُت في جىمُت اإلاهاعاث الحغهُت 

 
ً
الضعاؾت الحالُت في اإلاخغحر اإلاؿخلل وهى اللطت الحغهُت والهُىت أًػا

 .ولىً ازخلفذ ننها في اإلاخغحر الخابو

وجغي الباخثاث أن هظا الفً مشابه لحُاة الؿفل خُث ًؤصي الؿفل 

بهؼ اإلاشاهض للخمثُل الطامذ في خُاجه الُىمُت نىضما ًلهب اللهب 

يهامي بألهابه وبهغوؾخه، فهى فً مدبب ووىمُضي ومىاؾب وفغص ؤلا

 .وبغامج حضًضة لالؾخفاصة منها في نالم الؿفل

أما الضعاؾاث الؿابلت في مدىع فغؽ الحغهت وهلظ الاهدباه:        

[ فلض انخمض نلى بغهامج نالج بالفً في زفؼ وؿبت 05] فضعاؾت ؾُض

[ انخمضث نلى بغهامج 06هبض ]هلظ الاهدباه وػٍاصة الحغهت. وصعاؾت 

إعشاصي هفـ خغوي لخفؼ اغؿغاباث الاهدباه لضي أؾفاٌ الغوغت 

[ فلض انخمضث 26اإلاصحىب بفغؽ الحغهت. أما صعاؾت نبض الحافل ]

نلى بغهامج الهالج باللهب في زفؼ اليشاؽ الؼابض لضي أؾفاٌ ما كبل 

غ الخهلُمُت [ انخمضث نلى ألهاب الىمبُىج07اإلاضعؾت، وصعاؾت زلُفت ]

في زفؼ حشدذ الاهدباه وفغؽ اليشاؽ. وحمُو هظه الضعاؾاث جسخلف 

نً الضعاؾت الحالُت في البرهامج اإلاؿخسضم في الضعاؾت الحالُت خُث جم 

اؾخسضام بغهامج كابم نلى الخمثُل الطامذ ولىنها جىافلذ مو الضعاؾت 

اصة  الحالُت في الهضف الهام وهى جدؿحن وؿبت الترهحز وزفؼ وؿبت ٍػ

 .الحغهت لؤلؾفاٌ

 الطريقت وإلاجراءاث. 5

 مىهج الدراستأ. 

بي         انخمضث الضعاؾت الحالُت نلى اإلاىهج الىضفي وشبه الخجٍغ

خُث أنها جسخبر فانلُت بغهامج فً اإلاُم وهى الخمثُل الطامذ )مخغحر 

اصة الحغهت  اصة وؿبت جغهحز ؾفل الغوغت اإلاطاب بٍؼ مؿخلل( في ٍػ

 .اه )مخغحر جابو( وحهخمض نلى اللُاؽ اللبلي والبهضيوحشدذ الاهدب

 عيىت الدراستب. 

اع ألاؾفاٌ ممً جغاوخذ أنماعهم         جم ازخُاع الهُىت مً مغخلت ٍع

ؾىىاث. وحهض هظه اإلاغخلت هامت باليؿبت لؤلؾفاٌ إط أنهم أهثر  7-5بحن 

 لالؾخفاصة مً البرامج الهالحُت في حهضًل الاغؿغاباث. 
ً
وكض اؾخهضاصا

ؾبلذ اؾخماعة اإلاالخكت نلى أؾفاٌ الغوغت الحيىمُت الغابهت في 

ؾياوا مً كبل مهلمت الفطل خُث وان بئميانها مالخكت ؾلىن الؿفل 

إلاضة أؾبىم، زم ؤلاحابت نلى نباعاث اؾخماعة اإلاالخكت اإلاهضة مً كبل 

 وؾفلت  04الباخثاث. وبىاء نلُه جم ازخُاع الهُىت التي جيىهذ مً 
ً
ؾفال

ت )ف ( مو مغاناة نضم مهاهاة أفغاص الهُىت مً 7-5ي هفـ اإلاغخلت الهمٍغ

 .أي إناكاث ؾىاء حؿمُت أو مغغُت

اصة الحغهت وحشدذ          وجم ازخُاع الهُىت مً ألاؾفاٌ طوي ؾلىن ٍػ

اصة  04الاهدباه ونضصهم   وؾفلت ممً وحض أن وؿبت ؾلىن ٍػ
ً
ؾفال

مجمىم الضعحاث غمً  % فأهثر م04ًالحغهت وحشدذ الاهدباه لضيهم 

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه  .الهُىت اليلُت لؤلؾفاٌ الظًً ٌهاهىن مً ٍػ

 أدواث الدراستج. 

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه مً إنضاص  الىىبي  : ملُاؽ اغؿغاب ٍػ
ً
أوال

[6.[ 

اصة  07جيىن اإلالُاؽ مً           مسططت للُاؽ اغؿغاب ٍػ
ً
بىضا

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه، وهى  يهضف إلى كُاؽ صعحت ؾلىن ٍػ

الحغهت وحشدذ الاهدباه لضي الؿفل كبل البرهامج اإلالترح لفً الخمثُل 

 .الطامذ وبهضه

 
ً
  اإلالُاؽ ضضق: أوال

 :اإلادىمحن ضضق

 مً مجمىنت نلى بهغغه اإلادىمحن ضضق مً الخأهض جم       

 حهضًل وجم ألاؾفاٌ، وعٍاع الؿفل هفـ نلم مجاٌ في اإلاسخطحن

 التي الهباعاث نلى ؤلابلاء جم بدُث اإلادىمىن  نليها اجفم التي الفلغاث

 التي الهباعاث وحهضًل اإلادىمحن، إحمام مً ألاكل نلى% 95 نلى خاػث

 .اإلاىاؾبت غحر الهباعاث وخظف لخهضًل جدخاج

 :اإلالُاؽ زباث: زاهُا

اصة لهباعاث ألاؾاس ي للملُاؽ( هغوهبار ألفا) الثباث مهامل. أ  ٍػ

 :الؿفل لضي الاهدباه وحشدذ الحغهت

 .4.7067 هيل للملُاؽ ألفا كُمت بلغذ وكض

 ( أؾبىم بهض) الازخباع إناصة بأؾلىب اإلالُاؽ زباث خؿاب. ب
ً
 جبها

 :بحرؾىن  اعجباؽ إلاهامل

اصة لؿلىن الاعجباؽ مهامل بلغ خُث         الاهدباه وحشدذ الحغهت ٍػ

 احؿاق نلى ًضٌ مما 4.40 الضاللت مؿخىي  نىض 4.988 الهُىت لضي

 .ؤلاحاباث

الخل  اؾخسضام ًدُذ مما إخطابُا صالت والثباث الطضق مهامالث أن ٍو

 الحالُت الضعاؾت في اإلالُاؽ

 
ً
 (الطامذ الخمثُل) اإلاُم فً بغهامج: زاهُا

 لؿفل مىاؾب الطامذ الخمثُل نلى كابم بغهامج جطمُم جم         

 9) اإلاىكمت الجلؿاث مً  مجمىنت مً البرهامج وجيىن . الغوغت

ٌ  في مىضح هى هما ؾانت هطف الجلؿت ػمً( حلؿاث  :الخالي الجضو
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 1 جدول 

 (الصامذ الخمثيل) امليم فن برهامج جلساث

 أمثلت من الخمثيل الصامذ هىع الخمثيل الصامذ م

 ؾُاعة - نغوؾت - هغة - وىب  - مهللت - هخاب - كلم - مشـ - فلىؽ   0

مداواة ألالغاػ نً ألاشُاء وألاحهؼة وألاصواث التي 

 ٌؿخسضمها الؿفل في خُاجه الُىمُت

 ؾاهضوحش - نطحر - أعػ  - بغجلالت - مىػة - بُػت

ىن    بالي ؾخِشً - بىججاػ - زالحت - مىُف–مغوخت  - جلفٍؼ

غ–لبـ كؿو اإلاالبـ اإلاخىىنت   2  عبـ الجؼمت - أغالق ألاػاٍع

 غؿل ألاؾىان وأحؼاء الجؿم وجمشُـ الشهغ اإلاىاكف الحُاجُت في خُاة الؿفلمداواة 

الجغوح مً  - الخهثر أزىاء اإلاص ي - اللؿو مً الىاع - ؾىب اإلاشغوب - الطالة - الىغىء -  

 أول اإلاطاضت والشُبس ي - الشغب - ألاول–اؾخسضام الؿياهحن 

 كطت الؿىضٍعال مداواة اللطظ اللطحرة والشهحرة 0

 كطت الىعجاث الثالر

 طاث الغصاء ألاخمغ

 اإلاىاكف بهؼ نلى( الطامذ الخمثُل) اإلاُم فً بغهامج وانخمض       

 جمشُـ - أؾىاهه غؿل - مالبؿت لبـ مثل الغوغت لؿفل الحُاجُت

 وبهؼ مالبؿه نلى اإلاشغوباث ؾىب -مهُىت أهىام بأول اللُام - شهغه

 مثل الُىمُت خُاجه في ٌؿخسضمها التي وألاحهؼة ألاصواث نً ألالغاػ

غ – صوالب -بىجاحاػ -زالحت- مالبـ كؿو -كلم – مشـ ىن  -ؾٍغ  -جلفٍؼ

ال مثل الشهحرة اللطحرة اللطظ وبهؼ -ؾخِشً بالي -ؾىضٍع

 .وهىظا الثالر الىعجاث

 :البرهامج أهضاف

 الهامت ألاهضاف

 نلى حهغفه زالٌ مً اإلاؤصي للؿفل ألاؾاؾُت الحغواث جىمُت -0

 .جىمُتها نلى والهمل بالحغهت اإلاغجبؿت اإلافاهُم

 زبرة ػاصث فيلما للؿفل، والىحضاهُت اإلاهغفُت الجىاهب جىمُت -2

 اهدؿاب له ًدُذ مما خىله، التي للبِئت مهغفخه ػاصث الحغهُت الؿفل

 البِئت مو ؤلاًجابي الخفانل زالٌ مً والىحضاهُت اإلاهغفُت الىىاحي

ً مو هظلً خىله  التي ؤلاًجابُت اإلاشاعهت مىاكف زالٌ مً آلازٍغ

 .الطامذ الخمثُل فً نلى كابم بغهامج ٌشملها

 .اإلاؤصي للؿفل الحغوي الخهبحر إلى ألاؾفاٌ خاحاث إشبام -0

ت جىفحر -0   .اإلاؤصي الؿفل حؿم لهػالث الحغوي الىمى خٍغ

 نً الىاججت وؤلاضاباث الدشىهاث مً ألاؾفاٌ أحؿام وكاًت -5

 .ؾلُمت غحر خغهُت لهاصاث مماعؾاتها

 ٌهمل خُث اليؿبي، زباجه عغم ؤلاوؿاوي الؿلىن وحهضًل حغُحر -6

اصة نلى الطامذ الخمثُل نلى اللابم البرهامج  اإلاشاهض الؿفل جغهحز ٍػ

 خُث الطامذ الخمثُل لفً الحغهت وػٍاصة الاهدباه بىلظ اإلاطاب

 .واإلاشاهضة ألاصاء أصواع ألاؾفاٌ جدباصٌ

 :الىفؿُت ألاهضاف

 .لؤلؾفاٌ الفغصًت الفغوق مغاناة -

 مثل البدث مىغىم الؿلىهُت واإلاشىالث الؿلىهُت الخطابظ مغاناة-

 .الترهحز ونضم الاهدباه حشدذ

ت ألاهضاف  :التربٍى

 اإلاغخلت في ألاؾفاٌ للضعاث الطامذ الخمثُل بغهامج حلؿاث مىاؾبت -

ت اع الهمٍغ  .ألاؾفاٌ لٍغ

 الحغهُت واللطظ الحُاجُت واإلاىاكف ألالغاػ مً مجمىنت ازخُاع -

 .وواكهه الؿفل بِئت جخػمنها والتي لؤلؾفاٌ اإلاىاؾبت الشهحرة الطامخت

ؼ اؾخسضام -  بأهمُت إخؿاؾهم وجىمُت لؤلؾفاٌ اإلاىاؾب الخهٍؼ

 .نىه الخهبحر اإلاغاص اإلاىغىم

 الطامذ الخمثُل في الاعججالُت نلى الطامذ الخمثُل بغهامج انخماص -

ؿىع  ًىمي مما   .الخفىحر ومهاعاث الهللي الجاهب مً ٍو

 الجاهب ًىمي مما الىحه لخهبحراث الؿفل اؾخسضام البرهامج ًخػمً -

 .للؿفل الاهفهالي

 .الطامذ الخمثُل بغهامج ألوشؿت ألاؾفاٌ إلهجاػ اليافي الىكذ جىفحر -

 وفؿُىلىحُت نطبُت أهضاف

 الؿفل حؿم للضعاث واللطظ واإلاىاكف ألالغاػ مىاؾبت مغاناة -

 اإلاغخلت جلً في له الهػلي والىمى ونلله

 . الىخائج6

 فغوق جىحض هل: " نلى ًىظ الظي الضعاؾت ؾؤاٌ نً لئلحابت       

بُت اإلاجمىنت أفغاص صعحاث مخىؾؿاث بحن إخطابُت صاللت طاث  الخجٍغ

 مً الخللُل في( الطامذ الخمثُل) اإلاُم فً بغهامج جؿبُم وبهض كبل

اصة اغؿغاب أنغاع   "الاهدباه؟ وحشدذ الحغهت ٍػ

 صعحاث مخىؾؿاث بحن الفغوق لضعاؾت( ث) ازخباع اؾخسضام جم        

اصة اغؿغاب ألنغاع والبهضي اللبلي اللُاؾحن  وحشدذ الحغهت ٍػ

ٌ  في مىضح هى هما الغوغت، لؿفل الاهدباه  :الخالي الجضو

 2 جدول 

 الروطت لطتفل الاهدباو وحشدذ الحركت زيادة اططراب ألعراض والبعدي القبلي القياسين درجاث مخىسطاث بين للتفروق( ث) اخخبار هخائج

 الىديجت الداللت ث  ((t قيمت  الاهحراف املعياري  املخىسط الحسابي عيىت الدراست السلىك

اصة الحغهت وحشدذ الاهدباه  صالت إخطابُت **4.440 8.470 4.76200 2.8906 04كبلي  ٍػ

 4.20800 0.5908 04بهضي 
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ٌ  مً ًالخل        في إخطابُت صالت طاث فغوق وحىص الؿابم الجضو

اصة) مخغحر  الخمثُل فً بغهامج جؿبُم كبل( الاهدباه وحشدذ الحغهت ٍػ

 بمؿخىي ( 8.470) ث كُمت بلغذ خُث البرهامج جؿبُم وبهض الطامذ

 بلغ خُث البهضي الازخباع لطالح وطلً(  4.40) مً أكل صاللت

 اللبلي لالزخباع خؿابي مخىؾـ ملابل( 0.5908) الحؿابي اإلاخىؾـ

 أنغاع مً الخللُل في اإلاُم فً بغهامج فانلُت نلى ًضٌ مما( 2.8906)

اصة اغؿغاب  .الاهدباه وحشدذ الحغهت ٍػ

 الىخائج . مىاقشت7

 الظي( اإلاُم) الطامذ الخمثُل فً نلى اللابم البرهامج زالٌ مً       

 اإلاىاكف لبهؼ مؤصي ؾفل كبل مً ضامذ جمثُل حلؿاث ًلضم

 اللطظ وبهؼ ألالغاػ وبهؼ الؿفل بِئت مً الُىمُت الحُاجُت

ؤصيها اإلاضعبت كبل مً شغخها ًخم اللطحرة م نً ؾفل ٍو  خغواث ؾٍغ

 الاهدباه حهلم اإلاشاهض الؿفل أن ًالخل للىحه، وحهبحراث وإًماءاث

 للخمثُل مؤصي له ػمُل ًؤصًه الظي الطامذ الخمثُل أزىاء والترهحز

 الطامذ الخمثُل أصواع أصاء بحن ألاصواع ألاؾفاٌ جباصٌ خُث. الطامذ

 صعاؾت مو ًخفم وهظا ؤلاخطابُت، الىخابج أهضجه ما وهظا. واإلاشاهضة

 لخدؿحن ؤلابضانُت للضعاما بغهامج فانلُت أزبدذ التي( 2446) الىجاع

 اليشاؽ وفغؽ الاهدباه هلظ اغؿغاب طوي  الاؾفاٌ لضي الاهدباه

اع اإلالحلحن  .الاؾفاٌ بٍغ

  أوضح البرهامج أن إلى الىخابج وأشاعث        
ً
 جغهحز وؿبت في جدؿىا

ٌ  وىهه الطامذ للخمثُل اإلاشاهض الؿفل  واإلاىاكف ألالغاػ ًدل أن ًداو

  واللطظ، الحُاجُت
ً
 إلاىاكف اإلاؤصي للؿفل البرهامج ًلضم وأًػا

 بالخفىحر اإلاغجبؿت الاعججالُت الحغواث مً مجمىنت الطامذ الخمثُل

 الحغهُت اإلاهاعاث جىمى وبالخالي اإلاشهض، لخأصًت والاعججاٌ والابخياع

  للؿفل
ً
 أزىاء الحغواث ًطاخب خُث الاهفهالي الجاهب همى وأًػا

 وؤلاًماءاث وؤلاشاعاث الىحه حهبحراث مً مجمىنت الطامذ الخمثُل

 صعاؾت مو ًخفم ما وهظا. اإلاؿلىبت اإلاشاهض أصاء في الحغهت حؿانض التي

لي  اإلاىكف ٌهغف الطامذ الخمثُل فً أن إلى أشاعث التي( 0985) ٍو

 خغهت أهه نلى اإلاىكف ٌهغف وألازغ ناؾفُت نللُت خالت أهه نلى

 .الجؿم ألحؼاء

 ٌهؿي أن ًجب اإلاُم فً بغهامج حلؿاث زالٌ فمً ألامغ وهظلً        

 وكطحر مدضص وكذ ولها وكطحرة مدضصة مهمت اإلاُم لفً اإلاؤصي الؿفل

 .بالىكذ الالتزام نلى الؿفل حهلُم في ؾانض الظي ألامغ اإلاشهض إلهجاػ

ؼ جم اإلاُم فً بغهامج زالٌ ومً           اإلاشاهض الؿفل حهٍؼ
ً
جُا  جضٍع

 
ً
 الحُاجُت اإلاىاكف لبهؼ الطامذ الخمثُل إلى الاهدباه نىض فمثال

 اإلاؤصي، الؿفل ًؤصيها التي اللطحرة اللطظ أو ألالغاػ أو الُىمُت

 الظي اإلاىكف شغح أو ألالغاػ جلً وخل بالترهحز اإلاشاهض الؿفل ًلىم

جب جمثُله، جم ؼه ًخم أن الفىع  نلى ٍو   حهٍؼ
ً
  ماصًا

ً
ا  ًلخضي ختي ومهىٍى

 ختى واللطظ واإلاىاكف ألالغاػ وخل الترهحز في ألازغون ألاؾفاٌ به

ؼهم ًخم ض وبالخالي ػمُلهم مثل حهٍؼ  اإلاشاهضًً ألاؾفاٌ جغهحز وؿبت جٍؼ

 .الاغؿغاب أنغاع مً والخللُل اإلاُم لفً

         
ً
 الؿفل بئنؿاء اإلاهلمت جلىم اإلاُم فً بغهامج زالٌ فمً أًػا

  اإلاؤصي
ً
  مىكفا

ً
  جغهحزه مً ػاص الظي ألامغ الطامذ للخمثُل مهُىا

ً
 أًػا

ض اإلاؤصي الؿفل أن إلى باإلغافت  ٌؿخسضم وىهه الحغهُت مهاعاجه جٍؼ

ض وؾاكُه وحؿمه ًضه خغواث ٍؼ  إضضاع في شخطِخه وكىة زُاله مً ٍو

 أمام اإلاىكف لشغح مىاؾبت زاضت وإًماءاث إشاعاث إنؿاء  وفي اللغاع

 والاؾخلغاع باألمان ؤلاخؿاؽ اإلاؤصي الؿفل أنؿى الظي ألامغ. ػمالبه

 .بؿهىله اإلاىاكف بخمثُل ًلىم أن ًمىً ختى

 ًؤصي خُث الؿفل لحُاة مشابه الفً هظا أن الباخثاث وجغي        

 ًلهب نىضما الُىمُت خُاجه في الطامذ للخمثُل اإلاشاهض بهؼ الؿفل

 ومىاؾب ووىمُضي مدبب فً فهى وبهغوؾخه بألهابه ؤلايهامي اللهب

 .الؿفل نالم في منها لالؾخفاصة حضًضة وبغامج وفغص

 . الخىصياث8

 اإلاشانغ نً للخهبحر مسخلفت أنماع مو اإلاُم فً اؾخسضام -

 .وألامىُاث وألافياع والاهفهاالث

اصة في اإلاُم فً بغامج اؾخسضام -  والاحخمانُت الحغهُت اإلاهاعاث ٍػ

 .الغوغت لؿفل

 ألؾفاٌ الؿلىهُت اإلاهغفُت البرامج مو اإلاُم فً بغامج صمج إمياهُت -

 .والغوغاث اإلاضاعؽ

 وألاوشؿت الخُالُت واللطظ اللهب مو اإلاُم فً بغامج صمج إمياهُت -

 .واإلاؿابلاث والطحً اإلاسخلفت

 لؿفل أزغي  ؾلبُت ؾلىهُاث حهضًل في اإلاُم فً اؾخسضام إمياهُت -

 .الغوغت

 املراجع

 العربيت املراجعأ. 

همىطج ملترح، الهُئت  –( عوغت ألاؾفاٌ 0994الخؿُب، عشاص ) [1]

ت الهامت للىخاب، اللاهغة: مطغ.  اإلاطٍغ

في نالج  ( اؾخسضام الؿُيىصعاما0994مدمض، نؼة نبض الجىاص ) [2]

بهؼ اإلاشىالث الىفؿُت ألؾفاٌ ما كبل اإلاضعؾت، عؾالت 

 ماحؿخحر غحر ميشىعة، مههض الضعاؾاث الهلُا للؿفىلت، مطغ.

( معجم اإلاطؿلحاث الضعامُت واإلاؿغخُت،  0972إبغاهُم، خماصة ) [3]

 صاع الشهب للصحافت والؿبانت اليشغ، مطغ.

( فانلُت بغهامج للضعاما 2446الىجاع، نبحر نبض الحلُم نبض الباعي ) [4]

ؤلابضانُت لخدؿحن الاهدباه لضي ألاؾفاٌ طوي اغؿغاب هلظ 

اع ألاؾفاٌ، مجلت صعاؾاث  الاهدباه وفغؽ اليشاؽ اإلالحلحن بٍغ

 الؿفىلت، حامهت نحن شمـ.

( مضي فانلُت بغهامج مهض للنهىع 2445كمباػ، عخاب الؿُض ) [5]

 
ً
، عؾالت ماحؿخحر غحر بالىعي الاؾتهالوي لضي اإلاتزوحاث خضًثا

 ميشىعة، ولُت الاكخطاص اإلاجزلي، حامهت اإلاىىفُت، مطغ.

اليشاؽ  –( اغؿغاب ؤلاهدباه )غهف ؤلاهدباه 2446الىىبي، مدمض ) [6]

الاهضفانُت( لضي ألاؾفاٌ طوي الاخخُاحاث الخاضت،  –الؼابض 

ت، اللاهغة: مطغ.  مىخبت النهػت اإلاطٍغ

خلىُت في اإلاؿغح: اللغاث اإلاؿغخُت غحر ( ال0987إبغاهُم، خماصة ) [7]

 الىالمُت، مىخبت ألاهجلى، مطغ.

(، حهبحراث الجؿم 0997بىفُه، صاهُِل، ونبضه، بهجذ نبضالفخاح ) [8]

في اللغاث ؤلاًمابُت، صًىححن، اإلاجلـ الضولي للفلؿفت والهلىم 

ـ.  الاوؿاهُت بباَع

تيـــنبض اإلاىه [9]  الطغحرة،  ( ألالهاب0980، وصٌو ًاؾحن )م، وامل والخىٍغ
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 صاع الىخب للؿبانت واليشغ، حامهت اإلاىضل.        

( ألهاب الؿفل ما 0996خىىعه، أخمض خؿً، وإبغاهُم، شفُم ) [10]

 كبل اإلاضعؾت، مىخبت الفالح لليشغ والخىػَو، بحروث: لبىان.

 ( الضعاما اإلابخىغة لؿً ما كبل اإلاضعؾت،2440أبى الخحر، مدمض ) [12]

 الثالث نشغ.مجلت زؿىة، الهضص 

 اإلامثل حؿض ، مىكو(0995)مدمض،  خامض الحمُض ،نبض الخحر أبى [13]

اث في  والخمثُل. ألازغاج هكٍغ

ت الهغع اإلاؿغحي، جغحمت ص نهاص 0990هلخىن، حىلُان ) [14] ( هكٍغ

ت الهامت للىخاب، مطغ.  ضلُدت، الهُئت اإلاطٍغ

اث جمثُل، اإلاههض الهالي 0986ألالفي، هبُل ) [15] ( مظهغة مىهج هكٍغ

 للفىىن اإلاؿغخُت. حمهىعٍت مطغ الهغبُت.

(: اغؿغاباث كطىع ؤلاهدباه والحغهت اإلافغؾت، 2446) هماٌ ؾالم [16]

زطابطها وأؾبابها، وأؾالُب نالحها، صاع الىخاب الجامعي، 

 ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة.

( اؾخسضام ول مً الهالج الؿلىوي 0997ؾؿُدت، ابدؿام خامض ) [17]

اإلاهغفي والخهلم باإلاالخكت )الىمظحت( في حهضًل بهؼ زطابظ 

مػؿغبي الاهدباه، عؾالت صهخىعاه غحر ميشىعة، ولُت التربُت، 

 حامهت ؾىؿا، مطغ.

ؼ نلى أصاء بهؼ 2442ػوٍض، أماوي الؿُض إبغاهُم ) [18] ( أزغ الخهٍؼ

للغابُت والحؿابُت لظوي اغؿغاباث الاهدباه مً جالمُظ اإلاهام ا

اإلاغخلت الابخضابُت، عؾالت صهخىعاه غحر ميشىعة، ولُت التربُت، 

م.  حامهت الؼكاٍػ

ا ) [19] (: اإلاشىالث الىفؿُت نىض ألاؾفاٌ، الؿبهت 2440الشغبُني، ػهٍغ

 الثاهُت، صاع الفىغ الهغبي. 

الضالالث ؤلاولُيُىُت الزخباع (: 0996اللاؾعي، نبض هللا نلي ) [20]

وهؿلغ لظواء ألاؾفاٌ اإلاهضٌ )الطىعة الؿهىصًت(: لؤلؾفاٌ طوي 

اليشاؽ الؼابض وغهف ؤلاهدباه، مجلت الضعاؾاث الىفؿُت، عابؿت 

ت )عاهمألا  ص ص:  0، الهضص6(، اإلاجلض زطابُحن الىفؿُحن اإلاطٍغ

65- 84. 

ي وألاؾغي (: الهالج التربى 2440الخشغمي، سحغ أخمض ) [22] 

الغؿغاب فغؽ الحغهت وحشدذ ؤلاهدباه، ووالت صاع اإلاطمً 

اع: الؿهىصًت.  للضناًت وؤلانالن. الٍغ

(: اغؿغاب غهف ؤلاهدباه واليشاؽ الؼابض. صاع 2447الؼاعم هاًف ) [23]

 الفىغ لليشغ والخىػَو، نمان: ألاعصن.

ت، الؿلىهُت  ألاؾفاٌ ، مشىالث2402 وامل فاصًت خمام [24] والتربٍى

اع. صاع  الؼهغاء، الٍغ

( اغؿغاب الاهدباه لضي ألاؾفاٌ، 0999أخمض، فابلت مدمض بضع ) [25]

ت، اللاهغة:  أؾبابه وحشخُطه ونالحه، مىخبت النهػت اإلاطٍغ

 مطغ.

( فانلُت الهالج باللهب في زفؼ 2442خافل، مىاٌ أخمض ) [26]

احؿخحر غحر اليشاؽ الؼابض لضي أؾفاٌ ما كبل اإلاضعؾت، عؾالت م

 ميشىعة، ولُت التربُت، حامهت نحن شمـ.

( مهالجت اغؿغاب غهف 2440الحُضع، فاؾمت نبض الغخمً ) [28]

ؤلاهدباه وفغؽ الحغهت وألامغاع اإلاطاخبت في اإلاملىت الهغبُت 

الؿهىصًت، اإلاجلت الصحُت لشغق اإلاخىؾـ، مىكمت الصحت 

 . 995-988ص ص  6، 5الهاإلاُت، اإلاجلض الخاؾو، الهضصان 

( إعشاص ألاؾفاٌ الهاصًحن، الؿبهت الثالثت، 2400بؿغؽ، خافل ) [29]

 صاع اإلاؿحرة لليشغ والخىػَو، نمان: ألاعصن. 

غوي، حلُلت مطؿفى ) [31] ( اللطت الحغهُت وأزغها نلى 0990الؿٍى

جىمُت اللضعاث ؤلاصعاهُت الحـ خغهُت وبهؼ اإلاهاعاث الؿبُهُت 

ت.ألؾفاٌ صوع الحػاهت، مجلت   بدىر جغبٍى

نبض هللا، ؾالٌ هجم، ونبض اإلاجُض، زالض، ومدمض، بحرفان نبض  [33]

( أزغ اؾخسضام بغهامجي ألالهاب الاؾخىشافُت 2446هللا )

غ بهؼ اإلاهاعاث الحغهُت ألاؾاؾُت  وألالهاب الحغهُت في جؿٍى

اغُت،  لخالمُظ الطف الثاوي الابخضاةي، مجلت الغافضًً للهلىم الٍغ

 الهغاق.

( فهالُت بغهامج ملترح باؾخسضام 2447أمحن، إًمان ػوي مدمض ) [34]

ألالهاب الاحخمانُت والالهاب الحغهُت في جىمُت اإلاهاعاث 

ؾىىاث، الجمهُت  6 - 5الاحخمانُت والحغهُت ألؾفاٌ الغوغت 

ت لللغاءة واإلاهغفت، مجلت اللغاءة واإلاهغفت.  اإلاطٍغ

( فهالُت 2404ُض )نِس ى، ٌؿغي ؾُض أخمض، وحمهت، هاضغ ؾ [35]

بغهامج إعشاصي كابم نلى الهالج بالفً لخفؼ اليشاؽ الحغوي 

الؼابض وجدؿحن الاهدباه لضي نُىت مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضابُت 

طوي ضهىباث الخهلم، مجلت البدث في التربُت ونلم الىفـ، ولُت 

 التربُت، حامهت اإلاىُا: مطغ.

غاب غهف الاهدباه ( اغؿ2449هبض، مني مدمض إبغاهُم ) [36]

اإلاصحىب بفغؽ الحغهت بحن أؾفاٌ الغوغت بحن الدشخُظ 

 والخهضًل، مجلت صعاؾاث الؿفىلت، حامهت نحن شمـ، مطغ.

( فانلُت ألهاب الىمبُىجغ الخهلُمُت في 2449زلُفت، أمل هغم، ) [37]

زفؼ حشدذ الاهدباه وفغؽ اليشاؽ لضي ؾفل اإلاضعؾت 

هغبي الغابو، الضولي ألاٌو ليلُت التربُت الابخضابُت، اإلاؤجمغ الهلمي ال

الانخماص ألاواصًمي إلاؤؾؿاث وبغامج الخهلُم الهالي  (الىىنُت، 

(، مطغ. -الىىعي في مطغ والهالم الهغبي   الىاكو واإلاأمٌى

 ب. املراجع الاجىبيت

[21] De - wolfe, Nadine, Harry N., Bawden, D, (1999): Early 

clinical assessment of attention. The Clinical 

Neuropsychologist, Vol.13, 4.pp:458-473. 

 [27] Rief, Sandra.(2005): How to reach and teach children with 

ADD/ ADHD practical techniques, strategies, and 

interventions. San Francisco: Jossey – Bass. 

[30] Wylie, Mary Kathryn (1985) An Analysis Of The Concept Of 

"Attitude" As A Basis For Mime (Pantomime), DAI-A 45/11, 

p. 3240, May.  

[32] Matt, VandeBunte (2002) Mime shows kids how to clown 

around and act up in class ; Students will use their 

creativity in mime exercises such as trapping themselves 

inside a box., The Grand Rapids Press. 

 



187 

 
 

 

THE EFFECTIVENESS OF A PROGRAM 

BASED ON (MIME) ART TO INCREASE THE 

FOCUS RATIO OF KINDERGARTEN 

CHILDREN INFECTED BY ATTENTION 

DEFICIT HYPERACTIVITY 
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ABSTRACT_ This study aims to reveal the effectiveness of a program based on (mime) art to 

increase the focus ratio of kindergarten children Infected by Attention Deficit Hyperactivity. To 

achieve the objectives of the study the following tools were used Questionnaire Note codified for the 

attention deficit –hyperactivity, This contributes in a sample selection, which was 30 children, - 

attention deficit -hyperactivity disorder scale tool. It contributes to measure the degree of attention 

deficit -hyperactivity disorder for kindergarten children before and after the application of( Mime) art 

program.( Mime) art program. we applied (Mime) art program on 30 boys and girls in public 

kindergartens in skaka presenting some life situations , child's stories and puzzles by a silent acting 

By governmental kindergartens children of Al-Jouf Skaka. study used quasi-experimental approach 

and the descriptive approach. Data were collected for attention deficit –hyperactivity disorder scale 

for the kindergarten children before and after applying the program. statistical programs were 

applied, analyzing the results and validate the assumptions and discuss the results and the results 

proved the existence of statistically significant differences between the experimental group differences 

before and after the application of the program for the benefit of post-test shows The effectiveness of a 

program based on (mime) art to increase the focus ratio of kindergarten children Infected by 

Attention Deficit Hyperactivity. 

KEY WORDS: Attention deficit, hyperactivity disorder, (mime) art, Focus ratio. 

 

 

 

 

 

 


