مقدمة
أقدم هذا الكتاب إلى اآلباء و المعلمات فً رٌاض األطفال و الباحثٌن فً
علم نفس الطفل لعلة ٌقدم إلٌهم الطرٌقة التً ٌمكن أن ٌتعاملوا بهاو مع
األطفال ذوي اضطراب نقص األطفال و فرط النشاط فً مرحلة رٌاض
األطفال و قد ٌكون اللبنة التً ٌمكن علٌها بناء العدٌد من البحوث و الرسائل
العلمٌة التً تقدم لهؤالء األطفال أسالٌب التعلم الغٌر تقلٌدٌة و التً تخفض
من المشكالت التً ٌعانً منها هؤالء األطفال سواء فً البٌت أو رٌاض
األطفال و التً تعالج أعراض هذا االضطراب و هً عدم االنتباه و
االندفاعٌة و النشاط الزائد
و قد تم عرض هذا الكتاب فً خمس فصول و ٌتناول الفصل األول نظرة
تارٌخٌة لالضطراب و تطور التعرٌف باالضطراب و التشخٌص و
األسباب
و ٌعرض الفصل الثانً أهم المشكالت المصاحبة لالضطراب و طفل
الروضة و اضطراب نقص االنتباه و فرط النشاط
و ٌقدم الفصل الثالث  -:معلمة رٌاض األطفال و كٌفٌة التعامل مع
اضطراب نقص االنتباه و فرط النشاط و الوالدٌن و كٌفٌة التعامل مع
األطفال ذوي اضطراب نقص االنتباه و فرط النشاط
و الفصل الرابع ٌتناول أهم طرق العالج المستخدمة مع األطفال ذوي
اضطراب نقص االنتباه و فرط النشاط
وأخٌرا ٌعرض الفصل الخامس الدراما اإلبداعٌة وكٌفٌة تطبٌقها مع األطفال
ذوى اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط
وفً النهاٌة أتمنى أن ٌضٌف هذا الكتاب إلى المكتبة العربٌة فكرة عن
الدراما اإلبداعٌة التً تستخدم كطرٌقة من طرق التدرٌس و كإحدى طرق
لعالج المشكالت السلوكٌة فً الدول األجنبٌة و التً تفتقر إلٌها المكتبة
العربٌة و أٌضا أن ٌساعد الباحثٌن على التعرف على هذا االضطراب الذي
قد ٌؤدي إلى العدٌد من المشكالت فً المدرسة االبتدائٌة و حتى الثانوٌة و
محاولة حل هذه المشكالت فً مرحلة مبكرة و هً مرحلة رٌاض األطفال

و اشكر هللا على توفٌقً فً إخراج هذا الكتاب بالشكل المبسط الذي قد
ٌساعد اآلباء و المعلمات فً رٌاض األطفال و الباحثٌن فً علم نفس الطفل
.

المؤلف
عبير عبد الحليم النجار
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الفصل األول

مقدمة:

 -1اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط
تعػهل

االنتبػه هػ إحػد القػدرات العقميػ التػ أعطههػه اهلل سػبحهن

لػذلؾ

لئلنسهف ال يستطيع اإلنسهف أف يػتعمـ شػياه بػد ف أف ينتبػ إليػ

يحػرص المعممػ ف المربػ ف عمػ إثػهرة انتبػه تبلميػذهـ حتػ يمكػنمـ
استيعهب در سمـ فمممه تعممممه.

القرف الكريـ إل أهمي االنتبه ف استيعهب المعم مهت ذلؾ
قد أشهر ا

ف ق ل تعهل (إف ف ذلؾ لذكر لمف كهف ل قمب أ ألق السمع ه
)س رة ؽ  :أي .)73

شميد(

يشير اهلل تعهل ف هذ اآلي إل أف ف ذلؾ عظ لكؿ مف ل عقؿ أ

اسػتمع إلػ هػذا الكػبلـ فممػ هػ حهضػر الػذهف مركػز االنتبػه

ممػه

يسهعد عم تركيز االنتبه يسمؿ عممي التعمـ عرض المعهن المجردة
بطريق مبسط ذلؾ بتمثيممه بأم ر اقعي محس س حت يمكف فمممه
ادراكمػه

القػ ارف الكػريـ إنمػه هػ

القصػص األمثػهؿ فػ

اسػتددممه القػ ارف لتجسػيد المعػهن العقهاديػ لمػدع ة اإلسػبلمي

أسػهليب

تقريبمػه

إل األذههف قهؿ تعهل ( :مثؿ الذيف كفر ا بربمـ أعمهلمـ كرمهد اشتدت

بػ الػريح فػ يػ ـ عهصػؼ ال يقػدر ف ممػه كسػب ا عمػ شػ
الض ػ ػػبلؿ

البعي ػ ػػد)

(سػ ػ ػ رة

(فهدي حمهـ )27 : 3007

2

إبػ ػ ػراهيـ

:

ذلػؾ هػ

أيػ ػ ػ .)84

يعهن بعض األطفهؿ ف مرحم مه قبؿ المدرس مػف عػدـ القػدرة عمػ

التركيز االنتبػه كثػرة الحركػ االندفهعيػ اضػطراب فػ السػم ؾ ممػه

يؤثر عم أداامـ ف الفصؿ عبلقتمـ بهآلدريف.

تشير الدراسهت إل أف نقص االنتبه فػرط النشػهط شػهاعه نسػبيه ًبػيف

أطفهؿ مه قبؿ المدرس يشك أبه هؤال األطفهؿ مف بعض المشكبلت
السػم كي التػ يق مػ ف بمػه مثػؿ عػدـ الطهعػ أل امػر اآلبػه

القمػؽ

الصع بهت ف الن ـ الطعهـ كثرة التعرض لمح ادث العد اني .
)(Mark D., et all, 2000, p. 17
تعهن نسب عهلي قد تصؿ إل  : 00مف تبلميذ التعميـ األسهس بؿ
ربمه التعميـ الثهن ي العهل مف صػع بهت فػ عمميػهت الػتعمـ اكتسػهب
الدبػرة نتيجػ لعػدـ القػدرة عمػ التركيػز االنتبػه

لكػف نسػب التبلميػذ

المصػػهبيف بهضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط مػػف : 80 – 7

هذا االضطراب شهاع بيف الذك ر عف اإلنهث بنسػب ( )8 – 7عمػ

ه ػػذا ال يجػ ػ ز أف نس ػػهرع ب ػػهلحكـ عمػ ػ أي ف ػػرد بأنػ ػ يع ػػهن م ػػف ه ػػذا
االضػ ػػطراب بمجػ ػػرد مػ ػػف أن ػ ػ يعػ ػػهن مػ ػػف صػ ػػع ب التركيػ ػػز االنتبػ ػػه

النشهط الحرك الزااد إال بعد الدراس العممي الكهمم استبعهد األسبهب

األدر .
(عثمهف فراج )831 : 3003
قػد أشػهرت د ارسػ محمدد قاسد التػ أجريػت عمػ أطفػهؿ سػ رييف مػف

عمػر  4 -0سػن ات إلػ

أف أعػراض نقػص االنتبػه
3

فػرط النشػهط

االندفهعيػ تنتشػر بػيف أطفػهؿ مػه قبػؿ المدرسػ الصػف ؼ األ لػ مػف

المدرسػ ػ

(محم ػػد

االبتداايػ ػ .

قهسـ )23 : 3000

كمػه أشػهرت د ارسػ  Simonson 2001إلػ أف أعػراض اضػطراب

نقػص االنتبػه فػرط النشػهط قػد تتشػهبؾ مػع أعػ ارض لػبعض المشػكبلت

السم كي األدر لذا يجب ت د الحذر مف تشديص هػؤال األطفػهؿ.
(Simonson,
2001,
p.
42
)

عمػ

نظرة تاريخية الضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

مػر التػهري ادتمفػت المصػطمحهت التػ

األعراض الت يتصؼ بمه األطفهؿ ذ

النشػهط فقػد كػهف يشػهر إلػ األطفػهؿ ذ

عم ػ

أنمػػـ لػديمـ دمػػؿ مدػ

الدمسينهت الربط بيف الدمؿ المد

تصػؼ ت ضػح أهػـ

اضطراب نقص االنتبه فرط
نقػص االنتبػه فػرط النشػهط

ذلػػؾ فػ

عػػهـ  8503إلػ بداي ػ

االنحراؼ السم ك منطقيه كهف

يسػم عػهـ  8584ب بهايػهت االلتمػهب الػدمهي

تػـ مبلحظػ هػؤال

األطفػهؿ عمػ أنمػـ ذ ي نشػهط حركػ ازاػد ييػر منتبمػيف عػد انييف
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع بهت
لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديمـ
)(Michel, et all, 2000, p. 114
منذ أ ادر الدمسينهت إل منتصؼ الستينهت تط ر إل

مصطمح الدمؿ ال ظيف لمم
لمم

الفرؽ بيف الدمؿ ال ظيف

دمؿ الم أف األ ؿ نهتج عف الدمؿ ال ظيف لمنظهـ
4

تعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ.

العصب المركزي بينمه دمؿ الم فم يتطرؽ إل مجهؿ

أ سع مف اإلعهقهت التعميمي السم كي

قد تـ استبداؿ

مفم ـ الدمؿ ال ظيف لمم ب -4تدريب الوالدين -:
تعتبػر بػرامج تػدريب ال الػديف فػ

كيفيػ التعهمػؿ مػع أطفػهلمـ ذ

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط مف الطرؽ الت تؤد إل تحسف

ف سم ؾ أطفػهلمـ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط تحسػف

فػ

ظيفػ األسػرة نقػص الضػو ط ال الديػ

زيػهدة فػ تقػدير الػذات

ال الػدي تتضػمف هػذ البػرامج زيػهدة المعرفػ الفمػـ الضػطراب نقػص
االنتبه فرط النشهط تعمػيـ ال الػديف أسػهليب التعزيػز اإليجػهب

تعػديؿ

االستجهب استراتيجيهت العقهب.
)(Sandra D., et all,1999, p. 110
قد ضع  8554 Goldsteinدليبل لمسهعدة ال الديف ف التعهمؿ مع

األطفهؿ ذ ي النشهط الزااد نقص االنتبه يمدؼ هذا الدليؿ إل تدريب
ال الػديف عمػ كيفيػ التعهمػؿ مػع أطفػهلمـ ذ

اضػطراب نقػص االنتبػه

فرط النشهط يشمؿ  5استراتيجيهت كهألت -:

 -8تعمػـ مفمػ ـ اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط ذلػؾ بمعرفػ
ال الديف سم ؾ أطفهلمـ المشكبلت النهتج عف االضطراب.

 -3فمـ عدـ الكفه ة مف عدـ الطهع  :أي يجب أف يفػرؽ ال الػداف بػيف
المشهكؿ النهتج مف عدـ الكفه ة المشهكؿ النهتج مف عدـ الطهع .
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 -7أعطػ تعميمػهت ايجهبيػ  :إعطػه تعميمػهت ايجهبيػ عمػه يجػب أف

يفعمػ الطفػؿ بػدال مػف التركيػز عمػ إيقػهؼ بعػض األفعػهؿ أ األعمػهؿ
الت يق ـ بمه الطفؿ.

 -0تقديـ المكهفآت :س ا كهنت مهدي أ اجتمهعي بصف متكررة.

 -1تديػر الم اقػؼ التػ تريػد تعزيزهػه مػع تجههػؿ السػم كيهت التػ
تريدهه.

 -2اسػتدداـ أسػم ب تكمفػ االسػتجهب  Response Costكيفيػ
استدداممه.

 -3الدطػ المنهسػب  :أي معرفػ قػدرات الطفػؿ ذي اضػطراب نقػص
االنتبه فرط النشهط حهجهت كيفي التعهمؿ مع بق انيف ثهبت .

 -4العقػهب المنهسػب :هػ يػؤد إلػ تعػديؿ السػم ؾ النػهتج عػف عػدـ
الطهع .

 -5أبنػ جزيػرة مػف الكفػه ات :أي تحديػد منػهطؽ القػ ة الضػعؼ فػ
الطفػ ػػؿ

حت ػ ػ

(مشيرة الي سف

نسػ ػػتطيع

التنبػ ػػؤ

)22 -21 : 3001

بػ ػػهلدطط

يػتـ تػدريب ال الػديف فػ شػكؿ جمػهع أ فػرد

المسػ ػػتقبمي .

تمتػد مػف 80 – 2

أسهبيع مف أشمر البرامج برنػهمج  Cornnerحيػث يحصػؿ المتػدرب ف

عم  80جمس دبلؿ  83أسب ع إضهف إل  7جمسػهت تعزيزيػ ب اقػع
(كمػهؿ سػهلـ : 3008

جمسػ كػؿ شػمر.
)382
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ت جد برامج لتعديؿ سم ؾ األطفهؿ بهإلضهف إل مشهرك ال الػديف فػ

عبلج أطفهلمـ يتك ف البرنهمج مػف  4جمسػهت احػدة كػؿ أسػب عيف مػع
 1أز اج يقػ ـ مػدرب متدصػص فػ

تعمػيممـ كيفيػ تعمػيـ أطفػهلمـ

ممػهرات سػم كي معرفيػ فػ البيػت تضػـ الجمسػهت مقػدمهت نظريػ
تدريبهت عممي (لعب الد ر).

بعػد كػؿ جمسػ يقػ ـ اآلبػه األطفػهؿ بعمػؿ الممػهـ المطم بػ مػنمـ فػ

قػت محػدد مػف اليػ ـ يػتـ عمػؿ نظػهـ المكهفػآت تكمفػ االسػتجهب

(إعطه الطفؿ ص رة ل ج مبتسػـ لمفعػؿ المنهسػب صػ رة ل جػ حػزيف
لمفعؿ يير المنهسػب فشػم ا فػ اسػتدداـ المممػ المطم بػ ) فػ نمهيػ
الجمسػ ػ ي ػػتـ اس ػػتبداؿ ال جػ ػ
)(Philip Graham , 1998, p. 43

المبتس ػػـ

بمكهف ػػآت

أكب ػػر.

 -أسهليب اإلدارة ال الدي -:

أثبتت أسهليب اإلدارة ال الدي أف لمه فهعميتمه عم مسهعدة ال الديف عم
ضع حد د اضح ثهبتػ

لتحسػيف عبلقػ الطفػؿ ب الديػ

تتضػمف

بػرامج تػدريب ال الػديف منػههج التعهمػؿ مػع سػم كيهت األطفػهؿ المشػكم

بمػدؼ تحسػيف عبلقػ الطفػؿ بهل الػد تركػز األنشػط عمػ تعمػيـ اآلبػه

االنتبه إل السم كيهت اإليجهبي لمطفؿ استدداـ المدح التعزيز لزيهدة

طهعػ الطفػؿ قػد جػد أف تفػهعبلت الطفػؿ مػع ال الػديف طهعػ الطفػؿ

7

زادت فػ األسػر التػ لػديمه أطفػهؿ صػوهر يتمقػ ف بػرامج تػدريب لمػدة

 80أسهبيع.

 برامج التربي ال الدي التك يني -:تتضػمف هػذ البػرامج تحسػيف ممهرسػهت ال الػديف تفػهعممـ مػع الطفػؿ
يمكػف تػدريب ال الػديف فػ شػكؿ جمػهع أ فػرد

تتضػمف حصػ ؿ

اإلكمينيكػ عمػ معم مػهت محػددة عػف سػم ؾ الطفػؿ بهإلضػهف إلػ
مقػهييس معػدالت السػم ؾ أسػهليب المبلحظػ المقهبمػ الشدصػي
يػتعمـ اآلبػه األسػبهب التػ تػؤد إلػ سػ

سػم ؾ طفممػـ يتعممػ ف

األسهليب الفعهل لزيهدة طهع الطفؿ كمه يتـ فحص الضو ط األسػري

يػتعمـ ال الػديف إدارة السػم ؾ التػ تتضػمف التعزيػز العقػهب يتجنػب

ال الػداف ت جيػ النقػد اعطػه أ امػر مبهشػرة لطفممػـ فػ النمهيػ يقػ د

برنػهمج تػدريب ال الػديف إلػ التدطػيط لممهرسػ إدارة سػم ؾ طفممػـ فػ

األمػهكف العهمػ يتضػمف البرنػهمج اجبػهت منزليػ منهقشػ المشػكبلت
الش ػ ػ ػ ػػهاع .
)Anneteater, 1999, p. 351-355
ػ ( رد الفعؿ الحرك الزااد بمرحم الطف ل ) ف الطبع الثهني لجمعي

(Phyllis

الطػب النفسػ األمريكػ لمػدليؿ التشديصػ اإلحصػها لبلضػطرابهت
النفسي عهـ .8524

)(Sandra D. et all, 1999, p. 15
بعػد ذلػؾ انتشػر مفمػ ـ العػرض المسػتقؿ لمنشػهط ال ازاػد بػيف عػهم

8524

 8535ف هذ الفترة أثبتت الدراسهت أف النشهط الزااد يؤثر
8

عمػ نمػ التفكيػر الػذي ينػتج عػف صػع بهت فػ االنتبػه

 8540تػـ إعػهدة تسػمي هػذا االضػط ارب فػ

فػ عػهـ

الػدليؿ التشديصػ

اإلحصها لبلضطرابهت النفسي إل اضطراب نقص االنتبه )(ADD
يمكػف أف يحػدث مػع النشػهط ال ازاػد ) (ADHDأ بػد ف نشػهط ازاػد

) (ADDيتنػه ؿ التشػديص معػهيير إكمينيكيػ هػ عػدد محػدد مػف

األعػراض مػف قهامػ جػههزة مػف أجػؿ التشػديص (أي  4معػهيير فػ

القهام ) يتـ تجميع األطفهؿ الذيف لػديمـ عػدد مػف السػمهت اإلكمينيكيػ
المشػترك

الػدليؿ التشديصػ اإلحصػها هػ دمػج عػدد معػيف مػف

األعػراض مػف كػؿ ثبلثػ تصػنيفهت سػم كي مسػتقم مػف أجػؿ بنػه
االندفهعيػ ػ

تش ػػديص هػ ػ ع ػػدـ االنتب ػػه
)(Johnny, 1993, p. 50

النش ػػهط ال ازا ػػد.

تعريف اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

 -1تعريف بار كمى  -:1981 Berkeleyعرف باركمى

النشػهط ال ازاػد هػ اضػطراب فػ نمػ مػد االنتبػه المنهسػب لمعمػر مػع

زيهدة فػ االندفهعيػ القمػؽ السػم ؾ المػنظـ يظمػر فػ نمهيػ مرحمػ
الممد أ الطف لػ المبكػرة(قبػؿ سػف السهدسػ ) ال يػتـ تصػنيف عمػ أنػ

اضطرابهت ذهني أ حسي أ حركي أ نفسي أ إعهق عقمي .
)(Ved P. Verma, 1995, p. 17
 -1تعريف موسوعة عم النفس -:1994
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اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط هػ اضػطراب ل ظػهاؼ اإلدراؾ

فػ المػ

ينػتج عنػ سػم كيهت شػهذة

اضػطراب فػ السػم ؾ النمػ

يستمر هذا االضطراب بشكؿ مزمف.
)(Raymond Corsini, 1994, p. 101
 -3تعريف فيميب جرىا -:1998 Philip Graham
يتك ف اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط مف ثبلث أن اع رايسي ه

عدـ االنتبه النشهط الزااد االندفهعي
االنتبػه االدتيػهري (االنتبػه إلػ

يتضح عدـ االنتبه ف ضعؼ

مثيػرات مشػتت

تجههػؿ المثيػرات

المتصػم مػع بعضػمه الػبعض) نقػص االنتبػه المركػز (القػدرة عمػ

االنتبه لفترة زمني محددة) يظمر النشهط الزااد ف نشهط حرك حيػث

ال يسػتطيع هػؤال األطفػهؿ الجمػ س بثبػهت أ المعػب بمػد

يتحركػ ف

بشػكؿ ازاػد يػتـ التعبيػر عػف االندفهعيػ فػ نقػص الػتحكـ فػ الم اقػؼ
الت تتطمب انتبه محدد لم قؼ معػيف هػذ األعػراض لػيس بهلضػر رة

ت اجدهه ف نفػس ال قػت بػنفس الدرجػ فمػ تدتمػؼ مػف شػدص إلػ
آدر(Philip Graham, 1998 : p. 20) .
 -4تعريددددددددددف ماريددددددددددان مركجميانددددددددددا
-:1999Mercugliana

يتسػـ اضػط ارب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط بمسػت
ييػر منهسػب لممرحمػ العمريػ مػع جػ د اندفهعيػ

Mariam
مػف عػدـ االنتبػه
نشػهط حركػ ازاػد

الذي يحدث ذلؾ نتيج إعهق ظيفي ال يمكف إرجهع إل اضطراب

آدر ه يبدأ ف مرحم الطف ل حيث إف هذ األعراض تتوير ف الكـ
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قػد يسػتمر إلػ مرحمػ الرشػد
الكيػؼ دػبلؿ م ارحػؿ النمػ
)(Andrew M., et all, 1999, p. 16

.

 -5تعريف ساند ار -:1999 Sander
يعتبػر اضػطراب نقػص االنتبػه

فػرط النشػهط هػ المصػطمح الػذي

تسػتددم الجمعيػ النفسػي األمريكيػ ل صػؼ األطفػهؿ المػراهقيف

البهلويف الذيف يتصف ف بعدـ االنتبػه االندفهعيػ النشػهط ال ازاػد بشػكؿ

عهـ مزمف ييػر منهسػب لم ارحػؿ نمػ هـ.

(Sandra

).D., et all, 1999, p. 5

 -6تعريف جمال الحامد -:1222

يعػرؼ النشػهط الحركػ ال ازاػد بأنػ حركػهت جسػمي تفػ ؽ الحػد المعقػ ؿ

يعرؼ بأن سم ؾ اندفهع مفرط يير مبلاػـ لمم قػؼ لػيس لػ هػدؼ

مبهشر ينم بشػكؿ ييػر مبلاػـ لعمػر الطفػؿ يػؤثر سػمبيه عمػ سػم ك
تحصػيم

يػزداد عنػد الػذك ر أكثػر منػ عػف اإلنػهث كثيػ ار مػه يػؤد

النضج العبلج إل التنهقص ف النشػهط دػبلؿ سػن ات المراهقػ إال أف

اضطراب النشهط الحرك الزااد ضعؼ القدرة عمػ التركيػز قػد يسػتمر
دبلؿ سن ات الرشد عند بعض األشدهص الذيف يمكف تقديـ المعهلجػ
لمـ.
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(جمهؿ الحهمد )83 :3000

 -7تعريف الدليل التشخيصي اإلحصائي األمريكي -:1222
رد فػ

الػدليؿ التشديصػ

اإلحصػها

لبلضػطرابهت العقميػ أف

اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط يعنػ عػدـ القػدرة عمػ االنتبػه

االندفهعيػ النشػهط ال ازاػد هػذ األعػراض تظمػر قبػؿ عمػر  3سػن ات

نتيج لذلؾ ال يستطيع الطفؿ إكمهؿ النشهط بنجهح االنتقهؿ مف نشهط

إل آدر د ف إتمهم

تستمر هذ األعراض لمدة  2شم ر عم األقؿ

تستمر األعراض ف مكهنيف عم األقؿ (البيت – المدرس ) ال يحدث

هذا االضطراب نتيج اإلصهب بأي اضطرابهت نفسي أ عقمي أدر .
(Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder,
)2000, p. 120
 -8تعريف قاموس أكسفورد لعم النفس -:1223

مػف دػبلؿ الػدليؿ التشديصػ اإلحصػها لؤلمػراض النفسػي لمطف لػ

ي جػد مػف  80 -3طفػؿ فػ عمػر المدرسػ ينتشػر بيػنمـ يكػ ف فػ
األ الد أكثػػر مػػف البنػػهت

أع ارضػ عػػدـ االنتبػػه

النشػػهط ال ازاػػد

االندفهعي هذ األعراض تظمر قبؿ عمر  3سن ات تسبب مشكبلت

فػ

المدرسػ أ المنػزؿ يتعػهرض ب ضػ ح مػع االجتمهعيػ

األكػهديم أ األدا الممنػ

األدا

االضػطراب يمكػف أف يظمػر بشػكؿ سػهاد

كعػرض عػدـ االنتبػه العػرض السػهاد النشػهط ال ازاػد االندفهعيػ أ
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األعػراض السػهبق معػه .هػذا لػيس اضػطراب انتبػه كهالعتقػهد السػهبؽ
لكف قص ر ف النم لمنهطؽ ف الم المسا ل عف التحكـ الذات .

تشخيص اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

يمكف تشديص اضطراب نقص االنتبه فرط النشػهط فػ مرحمػ مبكػرة

ف حيهة الطفؿ عهدة ف دبلؿ السػن األ لػ مػف العمػر ربمػه قبػؿ هػذا
العمػر .ألف الحركػ ال ازاػدة يهلبػه مػه تشػك منمػه أممػهت هػؤال األطفػهؿ

منػذ المرحمػ الجنينيػ حيػث تكػ ف حركػهتمـ ازاػدة دادػؿ الػرحـ ييػر

مريحيف أثنه الحمؿ معدؿ حد ث هذا االضػطراب فػ األطفػهؿ هػ 8

 1 :أ الد إلػ البنػهت يمكػف قيػهس هػذا االضػطراب مبلحظتػ عنػدمه
يك ف الطفؿ مستيقظه مبلحظ عبلقت بهآلدريف

قد جد أف أممهت

هػؤال األطفػهؿ ذ ي شدصػي هسػتيري كمػه أف  : 30مػف أبػهامـ كػهن ا

ذ ي نشهط زااد ف طف لتمـ.

كمه أ ضحت الدراسهت أف هؤال األطفهؿ ف مرحم الممد كهن ا كثيري
الصراخ قميم التوذي

كهن ا يقبم ف عم األطعم المحت ي عم م اد

كرب هيدراتيػ بشػكؿ ازاػد أ المػبف زيػهدة فػ العطػش كمػه أنمػـ قمقػيف
لديمـ ن بهت عصبي .

)(Alam Franklin, 1995, p. 8
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السم األ ل الت يجب مبلحظتمه لتشديص األطفهؿ ذ ي اضػطراب

نقص االنتبه فػرط النشػهط أف لػديمـ معػدالت مرتفعػ لمسػم ؾ المشػكؿ
س ا كهف ذلػؾ فػ المدرسػ أ البيػت مػف دػبلؿ تفػهعممـ مػع اآلدػريف

كمه أف األعراض تظمر ف مرحم عمري مبكرة تستمر بشكؿ تدريج

حتػ مرحمػ المراهقػ المتػأدرة كمػه أف لػديمـ مشػكبلت سػم كي تنتشػر
ف الم اقؼ الم اضع المدتمف لديمـ صع ب ف التركيز يتصػرف ف
بهندفهعي ف م اقؼ معين .
)(Michel, et all, 2000, p. 33
يػتـ تشػديص األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط
عندمه ي اجػ هػؤال األطفػهؿ بياػ مدرسػي تتطمػب مػنمـ االلتػزاـ بقػ انيف
الفصػؿ هػؤال األطفػهؿ ييػر منتبمػيف لػديمـ صػع ب فػ الػتحكـ فػ

نشػهطمـ فػ م اقػؼ تسػتدع الجمػ س بثبػهت أ عنػدمه يطمػب مػنمـ

الجم س بمػد فػ الفصػؿ هػـ ييػر قػهدريف عمػ الت قػؼ عػف الحركػ

الكبلـ يير منظميف حركهتمـ عش ااي يحطمػ ف ألعػهبمـ يجمػد ف

أسرهـ مدرسيمـ لكف مف الصعب تمييزهـ عف الطبيعييف أثنه المعب
الحػر عنػدمه تكػ ف القيػ د أقػؿ عمػ سػم ؾ الطفػؿ العديػد مػنمـ لػديمـ

صع ب ف الت افؽ مع الرفهؽ بنه صداقهت يهلبه مه يك ف سم كمـ
عد ان .

)(Geralde, et all, 1998, p. 20

قد أ ضحت دراسهت عديػدة أف األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه
فرط النشهط أكثر نشهطه قمقه عف األطفهؿ الطبيعييف ريػـ أف التػ تر

القمؽ الحرك ربمه يدتمؼ حسب الم قؼ تقترح الدراسهت أف النشػهط
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الزااد يمثؿ مجم ع أعراض مميزة مف مقهييس عدـ االنتبه لد هػؤال

األطفػهؿ لػذا فػإف عمميػ التشػديص تسػتمزـ بهلضػر رة ادتبػهر دقيػؽ

لممشكبلت الثهن ي الت تتبلزـ مع اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط
مػف هػذ المشػكبلت اضػطرابهت النػ ـ عػدـ الت افػؽ الحركػ

الػ ػػتعمـ.
)1993, p. 165
يػتـ تشػديص اضػطراب نقػص االنتبػه

L.,

التػهري المرضػ لمطفػؿ الػذي يشػمؿ شػك

(Johnny

فػرط النشػهط ب اسػط أدػذ

كبلهمػه تفهصػيؿ عػف سػم ؾ الطفػؿ الحركػ
االندفهعيػ فػ تصػرفهت

اعهقػهت

ال الػديف أ المعممػ أ
قدرتػ عمػ

االنتبػه

مػه أصػهب الطفػؿ مػف أمػراض قػد يكػ ف لػ

عبلقػ بمػذا االضػطراب منػذ أف كػهف نطفػ فػ رحػـ أمػ إلػ المحظػ
الحهليػ

بهإلضػهف إلػ األصػ ؿ ال ارثيػ لممػرض مػف دػبلؿ التػهري

األسػر ثػـ يفحػص الطفػؿ جسػمهنيه عصػبيه بمػدؼ اكتشػهؼ الشػذ ذ
الجسػم المصػهحب مػد الت افػؽ الحسػ الحركػ

الكمربػ

تدطػيط الػدمهغ

لمكشػؼ عػف شػذ ذ نشػهط الػدمهغ بهإلضػهف إلػ

الفحػص

النفسػ حيػث يػتـ فحػص ال ظػهاؼ العقميػ لديػ بمػه فيمػه درجػ االنتبػه
مػ ػ ػ ػ ػ ػػد

اإلدراؾ

سػ ػ ػ ػ ػ ػػبلم

(محم د حم دة )303 – 308 : 8550

التفكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر.

جه ف الدليؿ التشديص اإلحصػها لبلضػطرابهت العقميػ المعػهيير

التشديصي لمذا االضطراب كهألت -:
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 -8نمط اضػطراب النشػهط ال ازاػد قصػ ر االنتبػه المصػح ب بتشػتت
االنتبه .

 -3نمط اضطراب النشػهط ال ازاػد قصػ ر االنتبػه المصػح ب بهلنشػهط
المفرط االندفهعي .

 -7نمػط اضػطراب النشػهط ال ازاػد قصػ ر االنتبػه (مشػترؾ 8
.)3

فيمه يم أعراض كػؿ نمػط مػف األنمػهط التصػنيفي الضػطراب النشػهط

ال ازاػد قصػ ر االنتبػه طبقػه لمعػهيير الػدليؿ التشديصػ اإلحصػها
DSM4
أوالً أعد ار

الدنمط األول -:اضدطراب النشداط الزائدد وقصدور االنتبداه

المصحوب بتشتت االنتباه
)(ADHD / Inattentiveness Type
تظمر أعراض بصف مستمرة ف أدر ست أشمر قبؿ العبلج-:
 -8الفشؿ ف االنتبه الشديد لمتفهصيؿ.

 -3صع ب ف االستمهع عندمه يتحدث إلي أحد.
 -7صع ب المتهبع مف دبلؿ التعميمهت.
 -0ضعؼ تنظيـ الممهـ األنشط .

 -1تجنػب الجمػ د المدعمػ تجنػب الممػهـ التػ تتطمػب مجمػ د

عضم

عقم .

 -2سم ل السرحهف ف األنشط الي مي .
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 -3النسػيهف (فقػد أشػيه ضػر ري لمممػهـ األنشػط الي ميػ مثػؿ
المعب األقبلـ).

 -4سم ل االنجػذاب إلػ مثيػرات دهرجيػ بعيػدا عػف الممػهـ التػ يقػ ـ
بمه أي يسمؿ تشتت الفكر مف دبلؿ مثير دهرج .

 -5فترة االنتبه قصيرة.

طبقه لمعهيير الدليؿ التشديص اإلحصها  DSM4يجب أف يظمر

لػد األطفػهؿ الػذيف يعػهن ف النشػهط ال ازاػد قصػ ر االنتبػه  2أعػراض

فقط مف تسع أعراض مميزة لجميع األنمػهط مػع تكػرار السػم ؾ لمػد ال
تزيد عف  2أشمر قبؿ البد ف العبلج.

ثانياً أع ار

النمط الثانى -:اضطراب النشداط الزائدد وقصدور االنتبداه

المصدحوب باالندفاعيدة والنشداط الزائدد (Impulsive Type -
)Hyperactive ADHD
 -8القمؽ.

 -3التمممػؿ (اهتػزاز األرجػؿ أ يرتبػؾ فػ الجمػ س بدجػؿ أ تػ تر

عصب ).

 -7حركػ مفرطػ
الزمف.

عػدـ ال ارحػ

يتػرؾ مكهنػ عنػدمه يجمػس فتػرة مػف

 -0الثرثػرة فػ الحػديث (التحػدث بتمقهايػ ) يصػدر ف أصػ اته محػدثيف

ض ضه .
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 -1التصرؼ بد ف تفكير مقهطع اآلدريف يجر
يير منهسب .

يتسمؽ ف أ قهت

 -2كثرة حركهت الرأس العينيف.
 -3يتسرع ف الم اقؼ الت تتسـ بعدـ ال ض ح.

 -4يهلبػه مػه يجػد صػع ب فػ بدايػ الممػهـ أ المعػب أ أنشػط
الفراغ.

قػت

 -5التسرع ف إجهب األسام قبؿ إتمهممه.

ثالثداً أعد ار

الدنمط المركدب أو المشدتر  -:اضدطراب النشداط الزائدد

وقصور االنتباه المشتر
)(ADHD Combined Type

يشتمؿ عم أعػراض الػنمط األ ؿ الػنمط الثػهن معػه طبقػه لمعػهيير

الدليؿ التشديص اإلحصها  DSM4يجب أف تظمر سػت أعػراض

مػف تسػع أعػراض مميػزة لمػنمط تظمػر هػذ األعػراض قبػؿ سػف سػبع

سن ات تعتبر األعراض مطهبق لممعهيير إذا تكررت عم األقػؿ لمػدة
ار ممػه هػ عميػ عنػد
ست أشمر قبؿ البد فػ العػبلج كهنػت أكثػر تكػر ا
األطفهؿ اآلدريف.

(مشيرة الي سف
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)33 – 30 : 3001

يمكف حصر أهـ دصهاص اضطرابهت قص ر االنتبه النشهط الزااد

فيمه يم -:

 -8عدـ االنتبه )(Inattention
 -3الحرك الزاادة أ المفرط )(Hyperactivity
 -7االندفهع )(Impulsivity
 -0الف ض

عدـ النظهـ )(Disorganization

 -1ضعؼ العبلق مع األقراف )(Poor Peer/Sib Relations
 -2السم ؾ العد ان )(Aggressive Behavior

-3ضػعؼ مفمػ ـ الػذات ) (Poor Self-Conceptضػعؼ تقػدير
الذات )(Poor Self-Esteem

 -4اإلبمهر سم ؾ اإلثهرة.

 -5أحبلـ اليقظ )(Day Dreaming

 -80ضعؼ التآزر )(Poor coordination
 -88مشكبلت الذاكرة )(Memory Problems
 -83اإلصرار اإللحهح )(Persistent

 -87التضهرب عدـ االتسهؽ )(Inconsistency
(كمهؿ سهلـ )33 : 3008

مػف الممػـ مبلحظػ أنػ ال ت جػد أي سػمهت جسػمي محػددة مرتبطػ

بهضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط ريػـ أنػ مػف الممكػف حػد ث
بعض االدتبلفهت الجسمي القميم فمػثبل (إذف مػندفض – فػـ مقػ س)
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هذ االدتبلفهت تظمر بمعدؿ أعم مف األطفهؿ العهدييف كمه أف لد
الجسػػمي

فػ

الح ػ ادث.

ه ػؤال األطفػػهؿ معػػدؿ أعم ػ لئلصػػهب
)(Diagnostic, 2000, p. 112
لك يتـ تشديص األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فػرط النشػهط

يجػب أف تكػ ف التقييمػهت اإلكمينيكيػ متعػددة شػهمم حتػ يػتـ معرفػ

سمهت االضطراب تأثير عمػ البيػت المدرسػ لػذلؾ يجػب تشػديص

هػؤال األطفػهؿ عػف طريػؽ مقػهييس معػدالت السػم ؾ المقػهببلت مػع
اآلبػه

الطفػؿ االدتبػهرات النفسػي العيهديػ
)(Sandra, et all,1999, p. 50

المبلحظػ المبهشػرة.

أ -المقابالت الشخصية-:

تتـ هذ المقػهببلت مػع اآلبػه األطفػهؿ حيػث يػتـ تجميػع معم مػهت عػف
سػم ؾ الطفػؿ الحػهل

اهتمهمهتػ الشدصػي

مػف دػبلؿ التػهري

الطبػ

التنمػ ي لمطفػؿ

التػهري األسػري االجتمػهع النفسػ

التػهري

النفسػ لمطفػؿ عبلقػهت الطفػؿ المدرسػي أهػـ المشػكبلت التػ يعػهن

منمه الطفؿ بداي حد ث هذ المشكبلت المقهبم الشدصي تحدد أهـ
الممهرات المو ي االجتمهعي األسهسي القدرات الحركي درج الت تر

الحرك عدـ االنتبه االندفهعي عدـ الطهع .
)(David C., et all, 1993, p. 102-104
مػف المعػر ؼ أف المقػهببلت تمػنح ثػر ة مػف المعم مػهت التػ تتصػؿ

بهلحهل النفسي االجتمهعي لمطفؿ كمه أنمه تيسر تجميع البيهنهت.
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ب -مقاييس معدالت السمو -:

تعتبػر مقػهييس معػدالت السػم ؾ جػز ال يتجػ أز مػف تقيػيـ األطفػهؿ ذ ي

اضػطراب نقػص االنتبػه

فػرط النشػهط مػف هػذ المقػهييس مقيػهس

مشػكبلت السػم ؾ ذ  887فقػرة هػ مقسػـ حسػب الفاػ العمريػ مػف

 82 – 83 88 -2 1 -7عهـ.

مػف المقػهييس مقيػهس الكفهيػ االجتمهعيػ  CBCLالػذي يقػ ـ بمسػح

عػهـ لعػدـ القػدرة عمػ التكيػؼ االجتمػهع
التكيف

هػ يحتػ

يتضػمف فقػرات لمسػم ؾ

مف المقهييس مقيهس معدالت اآلبه  -المعدؿ)(CPRS-R
عمػ  04فقػرة هػ يدتبػر مشػكبلت السػم ؾ مشػكبلت

التعمـ النشهط الزااد االندفهعي القمؽ المشكبلت النفسجسمي كمه أن
يحت

مقيهس لمنشهط الزااد لؤلطفهؿ مف عمر  1-7سن ات.

يعتبػر اسػتبيهف الم اقػؼ المنزليػ ) (HSQمػف المقػهييس التػ تدتبػر

السػم ؾ المشػكؿ فػ م اقػؼ منزليػ محػددة يحتػ

عمػ  82فقػرة مػف

الم اقػؼ الشػهاع التػ تحػدث فػ المنػزؿ (أثنػه المعػب بمفػرد – أثنػه

الت اجد ف المحهؿ التجهري ) يشير اآلبػه إلػ المشػكبلت التػ ت جػد

فػ كػؿ م قػؼ تتػ ار ح مػه بػيف  5 – 8مػف ظمػ ر المشػكبلت بشػدة أ
بضػعؼ هػذا االسػتبيهف منهسػب لؤلطفػهؿ مػف عمػر  83 -0سػن هػ
يفػرؽ بػػيف األطفػػهؿ ذ ي اضػػطراب نقػػص االنتبػه
الطبيعييف.

فػػرط النشػػهط

تقػدـ مقػهييس المدرسػيف لمعػدالت السػم ؾ معم مػهت ضػر ري حػ ؿ

سم ؾ الطفؿ ف المدرس ف تعهمم مع أقران أعراض اضطراب نقص
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االنتبه فرط النشهط مشكبلت السم كي

ه عبهرة عف قهام فحػص

سػم ؾ الطفػؿ التػ تػد ر حػ ؿ الػتعمـ سػم ؾ الطفػؿ أيضػه مقيػهس
السػم ؾ المشػكؿ يحتػ

عمػ  884فقػرة هػ مقسػـ إلػ األطفػهؿ مػف

أعمهر  82 -83 88 – 2سن .

ي جد أيضه مقيهس معدالت المدرسيف ه عبهرة عف  75فقػرة تحتػ

عم ع امؿ النشهط الزااد عدـ االنتبه المشكبلت السم كي .
يمكػف تشػديص اضػطراب نقػص االنتبػه

فػرط النشػهط عػف طريػؽ

مقػهييس اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط عنػد األطفػهؿ التػ

تحتػ

عمػ فقػرات لتقيػيـ نقػص االنتبػه النشػهط ال ازاػد المشػكبلت

االجتمهعيػ

هػ تسػتددـ لؤلطفػهؿ مػف عمػر  83-1سػن حيػث يػتـ

تمييػػز األطفػػهؿ ذ ي اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط عػػف
الطبيعييف.

)(David C., et all, 1993, P. 122-135
ج -المالحظة المباشرة-:

تبد ب ض ح ف تصميـ ادتبهر اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط

حيػث تعتبػر الفقػرات المك نػ لبلدتبػهر عبػهرة عػف تطبيػؽ لدطػ ات
المبلحظ المبهشرة حيث يتـ تسجيؿ سم ؾ األطفهؿ أثنػه المعػب أ فػ

أثنه العممي التعميمي .

د -االختبارات اإلكمينيكية-:
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مػف هػذ االدتبػهرات قيػهس مػد

االنتبػه  Attention Spanهػ

ادتبػهر العػرض المسػتمر ) (CPTحيػث يتطمػب مػف الطفػؿ مبلحظػ

شهش كمبي تر بينمه يتـ عػرض المثيػرات (حػر ؼ -أرقػهـ) بسػرع يػتـ
ت جيػ الطفػؿ لمضػوط عمػ زر عنػدمه يظمػر مثيػر معػيف أ ز ج مػف

المثيرات ف تتهبع يمكف لمممم أف تنتم مه بػيف  81 -5دقيقػ يػتـ

تسجيؿ إجمهل الستجهبهت (الصحيح – الوير صحيح – المفقػ دة).
)(Sandra D., et all,.1999, p. 50 - 55

أسباب اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

ادتمفت األسبهب الت تؤد إل حد ث اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط
النشهط لكف يمكف عرض أهـ األسبهب فيمه يم :

أ ال -:الع امؿ البي ل جي .

ثهنيه -:الع امؿ النفسي االجتمهعي .

ثهلثه -:الع امؿ البياي .

أوالً -:العوامل البيولوجية
 -1الوراثة-:

لػ حظ أف نسػب  : 80مػف أبػه األطفػهؿ ذ ي النشػهط ال ازاػد هػـ أيضػه

ذ ي نشهط زااد فػ طفػ لتمـ لػذلؾ اعتقػد أف هنػهؾ انتقػهؿ جينػ

ارثػ

لمنشػهط ال ازاػد أكػد جػ د العديػد مػف حػهالت االضػطراب فػ نفػس
األسرة أن ف اإلد ة األشقه أكثر مػف ييػر األشػقه كمػه زادت نسػب
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النشهط الحرك الزااد بيف الت ااـ المتشهبم حيث صػمت إلػ .: 800

(محم د حم دة )300 : 8550

أكػدت أيضػه بعػض الد ارسػهت البحػ ث العمميػ أف هػذا االضػطراب

ينتشػر بػيف أفػراد فػ أسػرة الطفػؿ ذي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط

النشهط كهلعـ أ العم أ الدهؿ أ الدهل أبنهامـ أ األجػداد مػع هػذا

لػـ يصػؿ عممػه ال ارثػ الممتمػ ف بد ارسػ جػذ ر هػذا االضػطراب إلػ

تحديػد دقيػؽ لمكر م سػ مهت الحهممػ لمجػيف المسػبب مبهشػرة لمػذا
فرج )830 : 3003
االضطراب( .عثمهف ا

 -1حدوث خمل في األداء الوظيفي لممخ-:

أكدت بعػض الدارسػهت أف سػبب هػذا االضػطراب هػ دمػؿ ظيفػ فػ
العمميػهت اإلدراكيػ الدهصػ بهالنتبػه التشػتت االندفهعيػ

الزاادة.

(مشيرة الي سف

)32 : 3001

الحركػ

كمػه ت صػمت الدارسػهت الحديثػ إلػ اسػتددامهت تكن ل جيػه إشػعهعي

جديدة تعرؼ بهسـ (PET) Position Emission Tomography
Scanning
(بعػد حقػف مػهدة مشػع ممز جػ بػهلجم ك ز فػ دـ الطفػؿ مسػبقه) إلػ
ج د ادتبلؼ اضح ف األدا ال ظيف لمم

ذلؾ بيف أطفهؿ يعهن ف

مف هذا االضطراب م أطفهؿ عهدييف ال يعهن ف مف هػذا االضػط ارب
فسػر ذلػؾ عمػ أنػ دمػؿ فػ التػ ازف الكيمػها بمػ الطفػؿ المصػهب

يتمثؿ ذلؾ ف نقص إحػد المػ اد الكيميهايػ المعر فػ بأنمػه مػف أهػـ
24

الم صػبلت العصػبي  Neurotansitterالنشػيط بهلجمػهز العصػب

تعرؼ بهسـ  Neuropimephreneنتيج لنقص إفراز هػذا ال صػؿ

العصػب تضػعؼ أ تويػب قػدرة الطفػؿ عمػ التركيػز زيػهدة نشػهط
الحركػ

بهلتػهل تتػأثر القػدرة عمػ االسػتيعهب الػتعمـ قػد ثبػت صػح

هذ النظري بعد نجهح المعهلج بعقهقير طبي تنشط إفػراز الم صػبلت
ػرج
(عثمػهف فػ ا

العصػبي المػذك رة.

)833 : 3003

عهدة مه نجد أف نتهاج الفح صهت العصبي الطبيعي ف األطفهؿ ذ ي

اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط تػدؿ عمػ أف مػ هػؤال األطفػهؿ
يمثؿ شكم بعدـ النضج يهلبي هؤال األطفهؿ ليس لديمـ أي ضرر

بػهلم

الدرسػهت الحديثػ التػ تسػتددـ أسػهليب متقدمػ لمسػح
ا
يهلبيػ

المػ مثػؿ (تحميػؿ مسػح ت مػ جراف بػهلكمبي تر) هػذ األسػهليب لػـ

تكتشػؼ فػر ؽ فػ تكػ يف مػ األطفػهؿ ذ

اضػطراب نقػص االنتبػه

الدرسػهت الحديثػ جػ د دمػؿ
فرط النشهط أقػرانمـ العػهدييف اكتشػفت ا

ظيفػ فسػي ل ج عصػب فػ األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه
فرط النشهط دهص فػ الجػز المتعمػؽ بقشػرة الػدمهغ القشػرة األمهميػ

الت تددـ الفص األمهم .

)(Mark D., 2000, P. 17
كمه أن ت جد نظريتهف متنهقضتهف بهلنسب ل ظػهاؼ الػدمهغ حيػث تفسػر
سػبب االضػطراب بأنػ زيػهدة االسػتثهرة Corticalover Arousal
نقػص االسػتثهرة فػ

لحػه المػ . Corticular Underarousal
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تػذهب بعػض التفسػيرات إلػ أف هػذا االضػطراب هػ نتػهج الحسهسػي

الزاادة لمجمػهز العصػب المركػزي لممنبمػهت الدهرجيػ الدادميػ يتحػدد

هػذا االدػتبلؿ الػ ظيف

فػ

المنطقػ الدمفيػ مػف الػدمهغ األمػهم

) (Forebrainالمعر ف بمنطق الدمهغ المت سػط Diencephalon

التػ تنقػؿ إلػ لحػه المػ ) (Cortexقػد ار كبيػ ار ييػر عػهد
االسػػتثهرة

مػف

هنػػهؾ د ارسػػهت أكػػدت إل ػ أف االضػػطراب نتػػهج االسػػتثهرة

ال ازاػدة لمحػه المػ

هنػهؾ تفسػير أدػر يؤكػد أف نقػص االسػتثهرة فػ

لحػه المػ ) (Cortical Underarousalهػ السػبب األسهسػ فػ

الدرسػهت جػ د عبلقػ
اضطراب نقص االنتبه فرط النشػهط ت ضػح ا

دال بيف النشهط الزااد نشهط الم جهت المديػ البطياػ Slow Brain
 Wave Activityتػذهب إلػ أف اضػطراب نقػص االنتبػه

النشهط يكمف ار نقص ف مست

أكب ػ ػػر

ب ػ ػػيف

العمم ػ ػػه

االستثهرة هذا التفسير يمق تأييدا

الب ػ ػػهحثيف

(تشديص االضطرابهت النفسي

فػرط

فػ ػ ػ

ه ػ ػػذا

المج ػ ػػهؿ.

)305-304 : 3000

الدرسػهت التػ أجريػت عمػ
ف تقرير نشر  Rapaport 8552عػف ا

الم ف المعمد ال طن لمصح العقمي ف ال اليهت المتحػدة األمريكيػ

أشػهر إلػ أف صػور حجػـ القطػهع األمػهم األيمػف مػف الػدمهغ عػدـ

التنهسػؽ فػ نشػهط الكتمػ العصػبي عنػد األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص
االنتبه فرط النشهط مقهرن بهألطفهؿ العهدييف حيث أشهر إل أف الجز
األيمػف عنػد األطفػهؿ العػهدييف يبػد أكبػر مػف الجػز األيسػر أف هػذا
التنهسػؽ ال يظمػر عنػد األطفػهؿ ذ ي النشػهط ال ازاػد أضػهؼ أف نسػب
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السػهاؿ الػدمهي عنػد األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه
النشػ ػػهط

أقػ ػػؿ

مػ ػػف

عنػ ػػد

نسػ ػػبت

(كمهؿ سهلـ .)03 : 3008

األطفػ ػػهؿ

فػرط

العػ ػػهدييف.

ثانياً -:العوامل النفسية واالجتماعية
ت صػؿ  Barkleyإلػ أف اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط ينشػأ

مف أسم ب معهمم ال الديف لمطفؿ مد التفهعؿ بينممه أشهرت بعض
الدراسهت إل أف الفشؿ اإلحبهط عدـ التشجيع اندفهض تقدير الذات
االكتاػهب قػد يكػ ف السػبب فػ سػم ؾ األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص

االنتبػه

فػرط النشػهط أكثػر مػف االضػطراب ذاتػ

الد ارسػهت أف المسػت

كمػه بينػت بعػض

االقتصػهدي االجتمػهع لؤلسػرة يػؤثر فػ ظمػ ر

المشػكبلت السػم كي بينمػه أثبتػت د ارسػهت أدػر أف أعػراض اضػطراب
نقص االنتبه فرط النشهط تك ف اضح بدرج كبيرة ف الطبقهت ذات
المست

االقتصهدي االجتمهع المندفض األسرة المتصدع إلهمهؿ

ال الديف لمطفؿ عدـ رعهيتمـ.
الي سف

(مشػ ػػيرة

)78 – 70 : 3001

كمه أ ضحت بعض النظريهت النفسي أف أعػراض نقػص االنتبػه فػرط
النشهط تظمر مػع األطفػهؿ ذ ي أبػه متسػمطيف أـ عنيػدة ييػر صػب رة
الطفؿ ال يستطيع أف يت افؽ مع مطهلب األـ بهلطهع كممه كهنت األـ
27

سمبي ال تقيـ أي ح ار مػع طفممػه كممػه كػهف الطفػؿ مشػتته ييػر مطيػع

ال يستطيع التعهمؿ مع مطهلب المدرس االنصيهع لق انيف الفصؿ.
(Gerald
C.,
et
all,
1998,
p.
)203
قػد أ ضػح  Quayمػف دػبلؿ نظريهتػ النفسػي ألسػبهب نقػص االنتبػه
فرط النشهط أف كبح السم ؾ يعتمد عم دراس الجمهز العصب لمطفؿ

يفسر ذلؾ بأف عدـ قدرة األطفهؿ ذ ي نقص االنتبه فرط النشهط عم

إتبهع التعميمهت االستجهب أل امر البهلويف يحدث نتيج لمدمؿ بهلقشػرة
الدمهييػ األمهميػ حيػث يتػأثر سػم ؾ الطفػؿ محه لػ كبحػ بػإفراز

هرمػ ف ن رادرينهجيػؾ  Noradenergicيؤكػد  Quayعمػ

أف

األطفهؿ ذ ي نقص االنتبه فرط النشهط يفشم ف ف االستجهب لمعقهب

نتيجػ ػ ألف ل ػػديمـ اس ػػتجهب أق ػػؿ
)(Mark D., et all, 2000, p. 20
ثالثاً -:العوامل البيئية

لئلش ػػهرات

اس ػػتقبهلمه.

أ -التدثثيرات الغذائيدة -:جػد أف األطفػهؿ ذ ي نقػص االنتبػه فػرط

النشػهط لػديمـ نشػهط ازاػد نتيجػ لمحسهسػي الفسػي ل جي لمسهليسػيبلت

(مركبػهت طبيعيػ فػ
الصػنهعي فػ حمػ

األطعم .

الف اكػ

الدضػر ات) أيضػه أللػ اف الطعػهـ

األطفػهؿ كػذلؾ المػ اد الحهفظػ المضػهف لػبعض

ب -تسم الرصاص -:تحت

الدههنهت المنزلي عم مهدة الرصػهص

قػد يأكػؿ األطفػهؿ هػذ الػدههنهت لعػدة شػم ر ممػه يػؤد
28

إلػ تسػمـ

الرصػهص قػد ي جػد الرصػهص فػ أسػنهف األطفػهؿ فػ مجػر دممػـ
جػد أف هػؤال األطفػهؿ لػديمـ تشػتت مػد انتبػه قصػير زيػهدة فػ

النشهط.

مف مصهدر التسمـ بهلرصهص استنشهؽ ر ااػح تحتػ

الص ػ ػ ػ ػ ػػنهع
لمتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ث
نتيجػ ػ ػ ػ ػ ػ
)(G. Ternce Wilson, et all, 1996, p. 55

عمػ رصػهص

الز ارعػ ػ ػ ػ ػ ػ .

ج -تناول العقاقير والتدخين-:

مػف أهػـ األسػبهب البياػ كتنػه ؿ األـ لػبعض العقػهقير الطبيػ أثنػه فتػرة
الحمػؿ د ف استشػهرة الطبيػب كثػرة التػدديف ادمػهف المدػدرات أ
الكح ليهت.

د  -العوامل الوالدية-:

مف أهـ هذ الع امؿ ال الدة المبكرة نتيج اكتمهؿ نم ال ليد أ النقص

الشديد ف

زف الم ل د أ نتيج التعقيدات أثنه ال الدة المتعثرة.

ىد -اإلصابة باألم ار

-:

يمكػف اإلصػهب بهالضػطراب نتيجػ لئلصػهب بإحػد الحميػهت الشػديدة
مثؿ االلتمػهب السػحها  Meningitisأ االلتمػهب الػدمهي الندػهع

Encephatisأ تكرار ن بهت الصرع أ إصهبهت الرأس نتيج حهدث
29

(عثمهف فراج : 3003

أ سق ط فجها .

)847
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الفصل الثاني

أى المشكالت المصاحبة الضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط
يعػهن األطفػهؿ ذ ي اضػطراب االنتبػه فػرط النشػهط مػف العديػد مػف
المشػكبلت السػم كي التػ

تعػيقمـ عمػ

التكيػؼ فػ

يعيش ف في س ا كهف ف بيا المدرس أ بيا المنزؿ.

المجتمػع الػذي

مف أهـ المشكبلت الت يعهنيمه هؤال األطفهؿ ه النبذ األسر حيث

إف األطفهؿ ذ ي اضطراب االنتبه فرط النشهط هػـ أطفػهؿ يعػهن ف مػف

نبػذ أبػهامـ لمػـ بػذلؾ يحػه ؿ الطفػؿ لفػت أنظػهرهـ بسػم كيهت عد انيػ
ينشأ هؤال األطفهؿ ف أسر يير مستقرة عهطفيه.

ريـ أف العديد مػف هػؤال األطفػهؿ لػيس لػديمـ مشػهعر القمػؽ أ الػذنب

تجه سم كمـ فإن ي جد لديمـ صراع بيف قيـ المجتمع قيممـ الذاتي .
تمعػب ال ارثػ د ار ههمػه فػ تشػكيؿ السػم ؾ الشدصػي بهلتحديػد فػ

الفػر ؽ المرتبطػ بػهلجنس فػ العديػد مػف الحػهالت السػم كي

يحػدث

اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط فػ الػذك ر أكثػر مػف اإلنػهث.
)(Samuel Akirk, et all, 1997, p. 203-205
مف أبرز المشكبلت الت تصهحب نقص االنتبه فرط النشهط العد اف
يظمػر بصػ رة اضػح فػ عبلقػهت الطفػؿ بأق ارنػ أيضػه القمػؽ عػدـ

القدرة عم إتبهع التعميمهت ف م اقؼ مدتمف
31

الكذب السرق عجػز

فػ

بنػه صػداقهت عػدـ القػدرة عمػ

االجتمهعيػ

الم اقػؼ

ضػبط سػم كمـ فػ

لػذلؾ نجػد األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط

النشهط ينعزل ف عػف رفػهقمـ يشػعر ف بهلنبػذ االجتمػهع

تظمػر عمػيمـ

أعراض اكتاهب اندفهض ف تقدير الذات احبهط.
)( Sandra D., et all , 1999, p. 122-125
تسػههـ الع امػؿ األسػري الع امػؿ البي ل جيػ فػ ظمػ ر السػم كيهت
العد انيػ لػد األطفػهؿ ذ ي نقػص االنتبػه فػرط النشػهط كمػه يعػهن

هػؤال األطفػهؿ مػف صػع بهت فػ الػتعمـ نتيجػ لػنقص االنتبػه النشػهط
الزااد المشكبلت السم كي .

كمػه يظمػر لػد هػؤال األطفػهؿ مجم عػ مػف االضػطرابهت مثػؿ القمػؽ

بنسػ ػػب . : 31

ذلػ ػػؾ
قمػ ػػؽ االنفصػ ػػهؿ الف بيػ ػػه
ال ازاػ ػػد
)(Stephen P. Hinshaw, 1996, p. 102-105
مػف أهػـ االضػطرابهت المصػهحب لؤلطفػهؿ ذ ي نقػص االنتبػه فػرط

النشػهط االكتاػهب يمكػف أف يسػبب االكتاػهب عػدـ االنتبػه المشػكبلت
الت يسببمه اضطراب نقص االنتبه فرط النشػهط تجعػؿ الطفػؿ مكتابػه

االكتاػهب اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط كبلهمػه يػرتبط بعػدـ

التػ ازف لممحػ الت العصػبي

لػذلؾ األطفػهؿ ذ

نقػص االنتبػه فػرط

النشػهط الػذيف لػـ يػتـ عبلجمػـ يحػدث لمػـ عزلػ اجتمهعيػ

أكهديم مندفض.

تحصػيؿ

ت جػد بعػض األعػراض التػ ت ضػح لنػه جػ د االكتاػهب لػد هػؤال

األطفهؿ-:
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 -إحسهس بهلحزف التشهؤـ.

 الصراخ البكه بد ف سبب اضح. -إحسهس بهلرعب.

 إحسهس بهلفشؿ تدهذؿ اآلدريف. -فقداف الشمي .

 تويرات صع بهت ف الن ـ. -االنسحهب عدـ الت اصؿ.

 فقداف االهتمهـ بهألصدقه أ األنشط .أيضه يصػهحب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط القمػؽ يمكػف رؤيػ بعػض

األعػراض لحهلػ القمػؽ التػ يعػهن منمػه األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص

االنتبه فرط النشهط كمه يم :

 -مش ػػهعر

 -صع ب ف التفكير

الد ؼ العصبي

 -أعراض جسمي كهلعرؽ الزااد عدـ انتظهـ ف ضربهت القمب

 -آالـ المعدة

 -مشهعر العزل

 -ص ػػع ب

-الك ابيس

التركيز

 -الوضب الفجها
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يعتمد عبلج القمؽ لد األطفهؿ ذ ي نقص االنتبه فرط النشهط عمػ

الظر ؼ الفردي يػتـ العػبلج عػف طريػؽ الػد ا مثػؿ Batablockers
يعتمد العبلج عم تعديؿ بيا الطفؿ ليس بهلد ا فقط.

مػف المشػكبلت المصػهحب لػنقص االنتبػه

فػرط النشػهط اضػطراب

ال س اس القمري  OCDه يتمثؿ ف التمسؾ بر تيف طق س لسم ؾ

معيف مف أهـ أعراض -:

 التشػبث بأفكػهر صػ ر د افػع معينػ بػد ف أي سػبباضح.

 القمؽ المستمر مف أف هنػهؾ أشػيه سػيا سػتحدث بسػبب شػمه قهـ ب الفرد أ فشؿ ف عمم .

 الد ؼ مف فقد األشيه . -المثهلي .

يعتبػر اضػطراب المتحػد الجػرئ )  ( OODمػف االضػطرابهت
المصهحب لنقص االنتبه فرط النشهط .المقص د بمذا االضطراب ه

اعتػراض الطفػؿ عمػ إتبػهع ق اعػد الفصػؿ رفضػ ألي نقػهش مػع

اآلدػريف ددػ ؿ الطفػؿ فػ صػراع مػف فتػرة إلػ أدػر مػع اآلبػه
المدرسػيف األصػدقه

األطفػهؿ ذ

هػذا االضػطراب جػز ال يتجػ أز مػف سػم كيهت

اضػطراب نقػص االنتبػه

معهرضه لمطرؼ األدر.
)125-130

فػرط النشػهط يكػ ف الطفػؿ

(Adanwachtel, et all, 1998, p.
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طفل الروضة واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

يقصد بطفؿ الر ض ه الطفؿ ف مرحمػ الطف لػ المبكػرة التػ تمتػد

مػف عمػر  2 -0سػن ات هػ الفتػرة التػ يمتحػؽ بمػه الطفػؿ بريػهض
األطفهؿ.

تسػير نمػ قػدرة التركيػز االنتبػه فػ ثػبلث م ارحػؿ يكتشػؼ القصػ ر
دهصػ بريػهض األطفػهؿ حيػث

فيمػه عنػد التحػهؽ الطفػؿ بهلمدرسػ

يتطمػب ممهرسػ األنشػط التعميميػ فيمػه التحصػيؿ نضػج تمػؾ القػدرة
هذ المراحؿ ه -:

المرحمدة األولدى :هػ تبػدأ فػ أ ادػر الشػمر األ ؿ مػف عمػر الطفػؿ
تتمثؿ ف تركيػز نظػر انتبػه الطفػؿ عمػ شػ

المحيط لمدة ط يم

قد يك ف هذا الش

مثيػر احػد فػ البياػ

الذي يجذب انتبهه تركيز

مصدر ض قريب أ لعب أ صػ ت رتيػب مسػتمر أ زرار أ دبػ س
عم مبلبس

يطمؽ العممه عمػ هػذ الفتػرة مرحمػ التركيػز الدػهص

.Over Exclusive

إذا استمر التركيز عم هذا المصدر ط يبل لـ ينتقؿ الطفػؿ فػ نمػ

إل المرحمػ الثهنيػ فقػد يكػ ف ذلػؾ عبلمػ مبكػرة عمػ أعػراض اال تيػزـ

(الت حد).

المرحمة الثانية :ف هذ المرحم يعرفمه عممه النفس بمرحم التركيز
الشهمؿ أ العهـ  Over Inclusiveينتقؿ نظر انتبه تركيز الطفػؿ
بهلتبػهدؿ بسػرع مػف شػ

أ مثيػر إلػ أدػر أ مػف لعبػ إلػ أدػر

د ف أف يت قؼ ط يبل عم ش

احد لفترة ط يم فإذا مه ت قؼ نم
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القدرة عم التركيػز عمػ هػذ المرحمػ بمعنػ عػدـ انتقهلػ إلػ المرحمػ

التهليػ فػإف ذلػؾ يمكػف أف يعتبػر مؤشػ ار أ ليػه عمػ أف الحهلػ قػد تكػ ف

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط . ADHD

المرحمدة الثالثدة :فيمػه يكػ ف الطفػؿ قػد صػؿ إلػ

مرحمػ القػدرة
أ مثيػر

(بهدتيهر ) عم التنقػؿ مػف االهتمػهـ تركيػز انتبههػ مػف شػ

إل أدر أي قهدر عم التحكـ ف ت جي اهتمهمػ تركيػز إلػ المثيػر

الذي يتطمب الم قؼ شد انتبههػ إليػ

ب صػ ؿ الطفػؿ أثنػه نمػ إلػ

تمؾ المرحم الثهلث يك ف قد صؿ إل مرحم تصبح القدرة عم االنتبه
التركيز بإرادتػ ادتيػهر التػ تعتبػر قػدرة أسهسػي لمنجػهح فػ الد ارسػ

ال ػ ػػتعمـ.

(عثم ػ ػػهف

فػ ػ ػراج – 838 : 3003

)831

ف الطف ل المبكرة تتزايد سمهت النشهط الزااد لمطفؿ يجر الطفؿ ف

كؿ مكهف بعيدا عف ال الديف مف يرعػه يصػبح قهبػؿ لبلسػتثهرة بسػرع
سػم ل

ذلػؾ يػؤد إلػ عػدـ السػيطرة عمػ

سػم ك

االندفهعيػ

يكػ ف الطفػػؿ ذ اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط فػ

هػػذ

شػديد الوضػب سػمبيه يعبػر عػف ذلػؾ بهلصػراخ رمػ أي شػ

عمػ

المرحم دهافه ف الم اقؼ الجديدة الت يمر بمػه عنػد إحبهطػ يصػبح

الشدص الذي يوضب أ أي مكهف د ف تمييز بهلتػهل يسػبب العديػد

مف المشكبلت قد يتسبب ف حد ث بعض الح ادث ل مثؿ القفز مػف
الن افػذ أ الجػري عبػر الطػرؽ بػد ف ت قػؼ لمنظػر بػذلؾ يتصػرؼ
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األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط بعد انيػ مػع

اآلدريف ممه يجعممـ يير محب بيف مف األطفهؿ اآلدريف أ األسرة.

هـ ف الر ض لديمـ نقص ف االنتبه عػدـ صػبر العقػهب ال يكػ ف

ػؤثر ممػه يػؤد إلػ ضػعؼ ثقػتمـ بأنفسػمـ األنهنيػ االهتمػهـ
فعػهال م ا

بهلذات.

)(Alan Franklin, 1995, p. 160-162

تشير عدة دراسهت إل أف اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط شهاع

بػيف أطفػهؿ مػه قبػؿ المدرسػ

مػف أهػـ سػمهت هػؤال األطفػهؿ فػ هػذ

المرحمػ أنمػـ قمقػ ف ال يطيعػ ف أ امػر ال الػديف لػديمـ فضػ ؿ شػديد

لبياػهتمـ بهإلضػهف إلػ
الطعهـ المو .

مشػكبلت فػ

الحركػ

صػع بهت فػ

النػ ـ

)(Michel Hersen, et all, 2000, p. 228
ال يمكػف عػبلج اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط بهلػد ا فقػط
قػد أ ضػحت العديػد مػف الد ارسػهت أف الػد ا فقػط ال يحسػف التحصػيؿ

الد ارسػ إذا لػـ تسػهند بياػ الفصػؿ االحتيهجػهت الدهصػ لمطفػؿ ذي

اضطراب نقص االنتبه فرط النشػهط فػإف معظػـ ف ااػد العػبلج سػ ؼ

تضيع.

)(Alanwachtel, et all, 1998, p.100-101
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معممة ريا

الفصل الثالث

األطفال وكيفية التعامل مع األطفال

ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط.

معمم ريهض األطفهؿ ه بمثهب األـ ف ريهض األطفهؿ

تعتبر مف

أهػـ مصػهدر المعم مػهت التػ تسػهعدنه فػ تشػديص حػهالت األطفػهؿ

ذ ي اضطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط لػذا كػهف عميمػه د ار ههمػه
ف مسهعدة هؤال األطفهؿ عم التكيؼ الت افؽ ف البيا المدرسي .

يحتهج األطفهؿ ذ

اضطراب نقص االنتبػه فػرط النشػهط إلػ

قػت

أط ؿ مف األطفهؿ العهدييف إلنمه العمؿ أ القيػهـ بػأي أنشػط فيجػب
إعطه هؤال األطفهؿ قػت أطػ ؿ إلنمػه أعمػهلمـ مػف الممػـ أف تؤكػد
المعمم عم تقدير الذات لد هؤال األطفهؿ عػدـ إهمػهلمـ أ تػأنيبمـ

أمهـ زمبلامـ ألف األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط
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لديمـ مشكبلت اجتمهعيػ مػع أقػرانمـ .البػد أف يكػ ف هنػهؾ تعػه ف بػيف
ال الديف بيف معمم ريهض األطفػهؿ فػ

ضػع إسػتراتيجي لمتعهمػؿ مػع

األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط.

يجػب عمػ المعممػ تنظػيـ بياػ الفصػؿ (قهعػ النشػهط) حيػث تػنظـ

األركهف بشكؿ يسمؿ عم األطفهؿ تنه ؿ األد ات األلعهب الكتب.

مف الممـ أف يشعر الطفؿ ذي اضطراب نقص االنتبه فػرط النشػهط

بهلمسػا لي عػف أفعهلػ سػ ا كهنػت نشػهط ازاػد أ مجهدلػ أ مقهطعػ
المعممػ

لكػف بطريقػ تسػهعد عمػ التومػب عمػ هػذ األفعػهؿ تقػديـ

اإلسػتراتيجي التػ تسػهعد عمػ الػتدمص منمػه أهػـ مػه يسػتددـ مػع

هؤال األطفهؿ التعزيز االيجهب

ه مف أفضؿ الطرؽ لتشكيؿ السم ؾ

البعد عف النقد العقهب.

مػف هػذ الطػرؽ التػ تسػتددـ التعزيػز االيجػهب لعػب لعبػ معينػ أ

استعهرة كتهب إل المنزؿ أ الجم س قت أكبر عمػ الكمبيػ تر لمطفػؿ
الػذي يقػ ـ بهلسػم كيهت المنهسػب

تسػتطيع المعممػ مسػهعدة الطفػؿ ذي

اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط فػ تحسػيف عبلقتػ بزمبلاػ

ذلػؾ مػف دػبلؿ دمجػ فػ أنشػط جمهعيػ مػع األطفػهؿ العػهدييف أ

أطفهؿ محب بيف.

)(Alanwachtel, et all, 1998, p. 100-105
مف أهـ طرؽ التعهمؿ مع األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فرط
النشهط فػ ريػهض األطفػهؿ ضػع أنشػط تعطػ لمػـ الفرصػ لمتعبيػر

عػف أنفسػمـ تسػهعدهـ عمػ إدراؾ ذاتمػـ اسػتدداـ أسػهليب تدريسػي
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لعػب الػد ر حيػث تركػز المعممػ فيمػه عمػ

منهسػب مثػؿ المنهقشػ

المشهعر االتجهههت.

مف ال سهاؿ الت تسػهعد األطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط

النشهط عم التعمـ بشكؿ مفيد استدداـ أجمزة الكمبي تر ألن يقدـ بشكؿ

مفيد استجهب م ض عي محهيدة لسم ؾ الطفؿ ييػر المنهسػب يسػهعد
الكمبيػ تر هػؤال األطفػهؿ عمػ تركيػز االنتبػه

يمكػف لممعممػ تعمػيـ

األطفػػهؿ ذ ي اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط فػ الممػػهرات

االجتمهعي الت تسهعدهـ عم الت افؽ فػ التعهمػؿ مػع اآلدػريف ذلػؾ

عػف طريػؽ اسػتدداـ أنشػط النمػ ذج هػ تقػديـ السػم ؾ الويػر منهسػب

عف طريؽ نم ذج س ا كػهف عمػ هياػ شػريط فيػدي أ شػريط كهسػيت
أيضه لعب الد ر لمسم كيهت ف م اقؼ الحيهة الطبيعي المنهقش ه

منهقش الطفؿ فيمه أر مف مشههد نقد لمسم ؾ.
)(Samuel Akirk, et all, 1999, p. 432-440
قد قهـ  Mcneilبتصميـ برنهمج يمدؼ لتنظيـ تعديؿ سم ؾ األطفهؿ

ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط دادػؿ يرفػ الصػؼ مػع
تحسػيف األدا األكػهديم بػد ف مشػهكؿ أثبتػت النتػهاج تحسػف فػ
السػم ؾ مػع تعديمػ

الي سف

تنظيمػ عنػد هػؤال األطفػهؿ.

)3001:20

(مشػيرة

ت جد العديد مف الطرؽ التػ تسػهعد المعممػ فػ التعهمػؿ مػع األطفػهؿ

ذ ي اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط ه كمه يم -:

41

 -1اكتشف ما يثير اىتما الطفل:

أفضػؿ طريقػ لمعرفػ مػه يثيػر اهتمػهـ الطفػؿ هػ مبلحظتػ أثنػه

قػت

الفراغ مه ه األشيه الت يفعممه تز د بهلحمػهس اإلثػهرة معرفػ مػه

هػ األنشػط التػ تمػتص طهقهتػ اهتمهمػ انتبههػ بمجػرد اكتشػهفؾ
قدم ل كؿ األشيه الت تسهعد عم زيهدة النشهط الذي يمػتـ بػ

تػـ تجميػػع  801نشػػهط مػػف األنشػط التػ

قػد

يمػػتـ بمػػه األطفػػهؿ ذ ي

اضػطراب نقػػص االنتبػه فػػرط النشػهط منمػه (الػػدرامه – المعػػب –

الم سيق – الديهؿ العمم – التحدث – العرااس المتحرك – الجري).
 -1استخدا خمفية موسيقية لمتركيز والتيدئة:

فػ د ارسػ بجهمعػ عمػ ـ الصػح فػ ب رتبلنػد جػد أف األطفػهؿ ذ ي
اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط يظمػر ف نشػهط حركػ

أقػؿ

عندمه يستمع ف إل م سيق الر ؾ أف اإليقهع الثهبػت المتكػرر يػؤد

إلػ نقػص فػ التػ تر العضػم الػذي يعمػؿ عمػ نقػص فػ النشػهط

الحرك

مف دبلؿ هذ الدراس تعمؿ الم سيق عم مسهعدة األطفهؿ

ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط عمػ

المػد

التركيػز

فيجب أف تجرب مع طفمؾ ذي اضطراب نقص االنتبه فرط النشػهط

تقديـ الم سيق ل ف أيهـ محددة عدـ تقديممه ف أ قهت أدر

قهرف

بػيف سػم ؾ طفمػؾ فػ الحػهلتيف يجػب أف تدتػهري الم سػيق المهداػ

كدمفي سمعي دقيق لبيا الطفؿ المدرسي .
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 -3عم الطفل التخيل المرئي:

ػدر ههمػه يمكػف لؤلطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه
يمثؿ الديهؿ مص ا
ػر
فػرط النشػهط االعتمػهد عميػ لمسػهعدتمـ عمػ الػتعمـ االنتبػه الدب ا

ف اضطراب نقص االنتبه فػرط النشػهط يعترفػ ف أف هػؤال األطفػهؿ

يمتمك ف ديهال دصبه.

قػد قػهـ عممػه الػنفس الترب يػ ف بمسػهعدة األطفػهؿ ذ ي اضػطراب

نقص االنتبه فرط النشهط عم استدداـ التديؿ ك سػيم لمػتحكـ فػ

الػذات قػد أ ضػحت إحػد الد ارسػهت التػ اسػتددمت التديػؿ نقػص
السػم ؾ العػد ان لػديمـ

يمكػف مسػهعدة هػؤال األطفػهؿ عػف طريػؽ

التديؿ ف تشكيؿ ص رهـ العقمي لمسهعدتمـ عم الت افػؽ مػع سػم كمـ
مع أفعهؿ اآلدريف منمه (التمدا االسترده  -االستجهب لمنقد).
 -4قد فرص لمحركة الجسمية:

األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبػه فػرط النشػهط فػ حهجػ داامػ

إلػ الحركػ

حتػ فػ أثنػه الػتعمـ تسػتطيع المعممػ تقػديـ أنشػط

جسمي لمؤال األطفهؿ ف دبلؿ الي ـ الدراس لتنظيـ الطهق لديمـ قد
يك ف تمريف ف

قت الراح مسهعدتمـ يجب أف تك ف أنشط الحركػ

جز منػتظـ مػف الجػد ؿ المدرسػ لمػـ كمػه أنمػـ يمكػف أف يق مػ ا بمعػب
الد ر لبعض الدر س أ تمثيؿ بعض الفقرات ف الدرس.
 -5اكتشف أفضل األوقات لمتعم :
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ت ثر اإليقهعهت البي ل جيػ عمػ األبعػهد الجسػمي المعرفيػ العهطفيػ
لمسػم ؾ اإلنسػهن

ألف هػذ اإليقهعػهت تػ ثر عمػ مػد االنتبػه فمػف

الممكف معرف أفضؿ األ قهت لمطفؿ ذي اضطراب نقص االنتبه فرط
النشهط ف االنتبه المركز القدرة عم حؿ المشكبلت ممهرات الذاكرة

لػذلؾ يجػب عمػ المعممػ

ضػع األنشػط التػ تتطمػب ذاكػرة قصػيرة

المد (محهضرة – الوهز) حؿ المشكبلت (الحسهب – تجهرب العم ـ)

فػ سػهعهت الصػبهح األنشػط المفت حػ مثػؿ (الم سػيق – الفػف –
النشهط الحرك ) ف فترة بعد الظمر.

 -6قدمي أنشطة مثيرة ومتنوعة-:

قهلػت البهحثػ  Syney Zentallبجهمعػ  Purdueأف كػؿ كػهاف حػ
لديػ فػ بياتػ مثيػر قػ

يتجنػب المثيػرات األدػر

فسػ ؼ يسػتجيب الكػهاف الحػ لمػذا المثيػر
بػهلعكس إذا كػهف المثيػر فػ البياػ ضػعيفه

فسػ ؼ يسػتجيب الكػهاف بهلبحػث عػف المثيػر األطفػهؿ ذ ي اضػطراب
نقػص االنتبػه فػرط النشػهط يحتػهج ف إلػ جرعػ أكبػر مػف المثيػرات

البياي عف الشدص العهدي اذا لـ يحصم ا عمي سيحه ل ف دمق بعمؿ
مثيػرهـ الدػهص (النشػهط ال ازاػد) تقتػرح  Zentallأف بياػهت المنػزؿ
المدرسػ لمػؤال األطفػهؿ يجػب أف تكػ ف أمػهكف مثيػرة جديػدة شػيق

لمػتعمـ ليسػت مممػ

متكػررة .فهألطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه

فػػرط النشػػهط يكرهػ ف األنشػػط المتكػػررة انتظػػهر د رهػـ لمنشػػهط

يفضػم ف التجديػد بػذلؾ ينصػح أف نقػدـ لمػـ الم ضػ ع المحػدد بعػدة
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طػرؽ مدتمفػ

مػف أنشػط الػتعمـ الجديػدة (عقػد مجم عػهت منهقشػ –

ر اي القصص – التديؿ المرا – الدرامه اإلبداعي ).

 -7نظمي الطاقة اإلبداعية في الفنون:

إف األطفػػهؿ ذ ي اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط يمتمك ػ ف

كبير مف الطهق اإلبداعي الت لـ تنظـ بشكؿ منهسب قد بينت
مدز نه ا
عدة دراسهت أهمي الفن ف مع هؤال األطفهؿ هنهؾ العديد مف األشػيه
التػ تمكػنمـ مػف تنظػيـ طػهقتمـ مػف دػبلؿ الفنػ ف سػ ا بهلمدرسػ أ

المنزؿ كمه ف عمؿ المسرحيهت – العزؼ عم آالت م سيقي أ الرسـ

أ األعمهؿ الفني اليد ي .
 -8عممي الطفل أساليب التركيز:

يمكػف تنميػ ممػهرة االنتبػه مػف دػبلؿ تمرينػهت التركيػز لؤلطفػهؿ ذ ي
اضطراب نقص االنتبه فػرط النشػهط مػف هػذ الطػرؽ أف نطمػب مػف

األطفهؿ مبلحظ بعض األشيه ف بياهتمـ بدق بعمؽ يمكػف تػدريب

األطفهؿ عم أسهليب التركيز مف  30 – 80دقيق ي ميه.

 -9عممي الطفل ميارات حل المشكالت:
األطفهؿ ذ

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط لديمـ مشكبلت مع

أبػهامـ أ اإلدػ ة أ بهلمدرسػ مػع أقػرانمـ يسػتجيب ف لمػذ المشػكبلت
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(بهالندفهعي – التشتت -النشهط الزااد) عف طريؽ تعميـ هؤال األطفهؿ

حػؿ المشػكبلت يمكننػه تنميػ دطػط لم اجمػ مشػكبلتمـ كيفيػ حممػه

ذلػؾ مػف دػبلؿ الدطػ ات اآلتيػ ( -8مػه هػ مشػكمت ؟  -3كيػؼ

أحممه ؟  -7مه ه دطت ؟  -0كيؼ أتصرؼ ؟)
(Thomas Armstrong, 1995 p: 82-84, 97-100, 104107, 111-114, 115-117, 130-131, 122-129, 162)163, 193-195, 207-259

تدريب معممات ريا

األطفال عمى كيفية التعامل

مع اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

تحتهج معمم ريهض األطفهؿ إل تعمـ استدداـ تددبلت ترب ي معتمدة
تجريبيه لئلقبلؿ مف المشكبلت السم كي األكهديمي النفسي االجتمهعي

فػ حجػرة النشػهط

هنػهؾ عػدد مػف الطػرؽ لتقػديـ تػدريب لممعممػهت

تتضػمف مجػهؿ عمػؿ قبػؿ الددمػ

تك ين

رش عمػؿ أثنػه الددمػ

مػنمج

مف التددبلت الت ربمه تثبت ف اادهه لؤلطفهؿ ذ ي اضطراب

نقص االنتبه فػرط النشػهط فػ فصػ ؿ ريػهض األطفػهؿ هػ التػددبلت
الت تركز عم الصػع بهت السػم كي فػ الفصػؿ أسػهليب االرتقػه فػ
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اسػتراتيجيهت لمتعهمػؿ مػع الصػع بهت

التعهمػؿ بهلتفهعػؿ االجتمػهع
المعرفي المو ي .

 -1أساليب إدارة الفصل-:

مف البرامج الت استددمت أسهليب إدارة الفصؿ برنػهمج المركػز الطبػ

بجهمع مهش ستس ألطفهؿ ريػهض األطفػهؿ ) (UMMCقػد تػـ تنميػ

هذا البرنهمج يحت

أ  -التددبلت السم كي

هذا البرنهمج عم -:

ب  -تدريب الممهرات االجتمهعي
ج  -المنمج األكهديم

أ  -التددخالت السدموكية :يتضػمف هػذا العنصػر مػف البرنػهمج أسػهليب
لتقديـ تعزيز مستمر مبهشر يتـ تشجيع السم كيهت اإليجهبي استدداـ
تكمف ػ االسػػتجهب

يقصػػد بمػػه فقػػداف الطفػػؿ لجػػز مػػف المعػػززات الت ػ

لدي ػ نتيج ػ سػػم ك ييػػر المقب ػ ؿ ه ػ مهسػػيؤد إل ػ تقميػػؿ ا إيقػػهؼ

ذلؾ السم ؾ لمتقميؿ مف السػم كيهت ييػر المريػ ب فيمػه يػتـ اسػتدداـ
أسم ب عزؿ الطفػؿ لفتػرة مػف ال قػت  Time outفػ حهلػ عػدـ طهعػ
الطفػؿ أ العػد اف المتكػرر

تسػتددـ إسػتراتيجي عمػؿ الممػهـ التػ

تتنػه ؿ أف يقػ ـ الطفػؿ بعػدد معػيف مػف الممػهـ مثػؿ األنشػط الكتهبيػ
لمطفؿ الذي يكرر عدـ الطهع يعػ د الطفػؿ لممجم عػ مػرة أدػر بعػد
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أف يػتـ الممػهـ يحصػؿ عمػ تعزيػز ايجػهب عمػ أدا الممػهـ يتمقػ
ال الداف مبلحظهت ي مي تصؼ تط ر طفممـ ف المدرس .

ب  -تدريب الميارات االجتماعية :هػذا العنصػر مػف البرنػهمج يتضػمف
بعػض االسػتراتيجيهت لتنميػ الممػهرات االجتمهعيػ فػ م ضػع الفصػؿ

العهدي مثؿ استدداـ لعب الد ر حؿ المشكبلت ادتيهر سم ؾ منهسب
عرض سم ؾ منهسب ف الم اقؼ االجتمهعي يحدث تعزيز الممهرات

المدرب ف الفصؿ أثنه المعب العهدي أنشط العمؿ.

ج  -المدني األكداديمي :يتضػمف تنميػ الممػهرات مػه قبػؿ األكهديميػ

يكػ ف المػنمج فرديػه يػتـ تعمػيـ األطفػهؿ اسػتدداـ إسػتراتيجيهت حػؿ

المشػكبلت كمػه يػتـ ت جيػ المجم عػ الصػويرة تػتـ األنشػط بشػكؿ

جمػهع لمسػهعدة الطفػؿ عمػ االسػتعداد لممطهلػب األكهديميػ لمصػؼ
األ ؿ االبتداا .
 -1مالحظات البيت والمدرسة-:

جػد  8557 Mccain, Kellyأف مبلحظػهت البيػت المدرسػ

أنقصت بفهعمي مف مشكبلت عدـ االنتبػه التشػتت مسػت يهت النشػهط
لػد الطفػؿ ذي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط الػذي عمػر 1

سػن ات حيػث قهمػت المعممػهت بتقيػيـ سػم ؾ الطفػؿ كػؿ يػ ـ قػهـ اآلبػه
بت صيؿ نتهاج بهلنسب لسم ؾ الفصؿ االيجػهب أ السػمب
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قػد قػهـ هػذا

السػم ؾ مسػت يهت النشػهط فػ

األسػم ب بهلفعػؿ بتحسػيف االنتبػه

الفصؿ.

هنهؾ عدد مف الت جيمهت لمعمم ريػهض األطفػهؿ يجػب أف تتبعمػه فػ

تنظيـ حجرة النشهط ه -:

 -8استددم أرفؼ الكتػب أ ف اصػؿ أثػهث أدػر لفصػؿ حيػز المعػب

عف حيز العمؿ.
 -3قدم

أكمم األنشط بأسم ب دط ة دط ة ذلؾ بعدـ ضع م اد

األنشػط كممػه مػرة احػدة مػثبل (األ راؽ ثػـ األلػ اف ثػـ الدشػب ثػـ

المقصػهت ثػـ الصػمغ) لتقميػؿ المشػتتهت الممكنػ مػع ضػع هػؤال
األطفهؿ بمقهعد قريب مف المعمم .

 -7حمم األنشط الي مي أ قهت االنتقهؿ فمثبل جم س األطفهؿ عم

هيا داارتيف بدال مف داارة احدة استدداـ إشػهرات لبلنتقػهؿ مػف نشػهط
إل أدر مثهؿ (أن ار – أجراس – أينيهت).

 -0ن ع ف المنمج عف طريؽ استدداـ أنشط شيق مرحػ ابداعيػ

(مثهؿ ع اراس متحرك ).
 -1أعطػ

ت جيمهتػؾ ب ضػ ح بشػكؿ فػرد

الت جيمهت الجمهعي ال تنجح مع هؤال األطفهؿ.

ببسػهط حيػػث إف

 -3التفاعل االجتماعي وأساليب مجموعة المعب-:

إف تدريب الممهرات االجتمهعي لؤلطفهؿ ف ريػهض األطفػهؿ ضػر ريه

لكف س ؼ يك ف مف الصعب عم الطفؿ ذي اضطراب نقص االنتبه
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فػرط النشػهط أف يتفػ ؽ فيمػه لػذلؾ فػإف التعزيػز فػ الم اضػع الطبيعيػ

مثػؿ الممعػب حجػرة النشػهط يعتبػر مممػه قػد تػـ تقػديـ برنػهمج لبنػه

ممػهرات اجتمهعيػ فػ

أطفػهؿ مػه قبػؿ المدرسػ

ريػهض األطفػهؿ ل ػ

Goldstein, Mcginnisلؤلطفهؿ ذ ي الميػ ؿ االنط اايػ العد انيػ

لػديمـ مشػكبلت تعمػـ اتصػهؿ سػم ؾ تتضػمف مك نػهت البرنػهمج

( ضػع نمػ ذج – لعػب د ر – تػدريب حركػ – توذيػ راجعػ لمعػرض)
حيث يتعمـ األطفهؿ اإلجهب عم األسام اآلتي -:
 -8لمهذا يجب أف استددـ الممهرة ؟

 -3مع مف يحب أف استددـ الممهرة ؟

 -7مه ه الممهرة الت يجب أف استددممه ؟
 -0أيف يجب أف استددـ الممهرة ؟

 -1مت يجب أف استددـ الممهرة ؟

 -2كيؼ يجب أف استددـ الممهرة ؟
 -3مهذا يجب أف افعؿ إذا لـ تكف الممهرة نهجح ؟

يػتـ إمػداد المعممػهت بأنشػط محػددة لمتعزيػز  00ممػهرة اجتمهعيػ

مدتمف تتضمف بداي ممهرات اجتمهعي مثؿ االستمهع لممهرات متصم

بهلمدرس (أف يسهؿ سؤاؿ إتبػهع الت جيمػهت عػدـ المقهطعػ ) ممػهرات
تكػ يف صػداقهت (المشػهرك – انتظػػهر د ر الفػرد) ممػهرات تنػػه ؿ
المشهعر (معرف مشهعر الفرد) بدااؿ لمعد اف (التعهمؿ مع المضػهيق

أ الوضػػب) تنػه ؿ الضػػو ط (االسػترده ) تتجػ أز الجمسػهت إلػ
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دطػ ات لكػؿ ممػهرة يػتـ تقػديـ أنشػط جمهعيػ أنشػط متصػم لكػؿ
جمس .

 -4تدخالت الكال والمغة والتدخالت المعرفية واألكاديمية- :

األطفػػهؿ الصػػوهر ذ ي اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط لػػديمـ

ت ػػأدر فػ ػ النمػ ػ المعرفػ ػ

الموػ ػ ي تقريب ػػه ثمثػ ػ األطف ػػهؿ ذ ي ت ػػأدر

الكبلـ المو ال اضح لديمـ مشكبلت عدـ االنتبه نشهط زااد يمكف
أف تتحسف المشكبلت السم كي عػف طريػؽ برنػهمج تػددؿ معتمػد عمػ

المو

ب جز لتػدريب اآلبػه

اذا كهنػت مشػكبلت النشػهط ال ازاػد عػدـ

االنتبػػه نتيج ػ لمتػػأدر المو ػ ي فربمػػه تتحسػػف السػػم كيهت عنػػد التػػددؿ

ببرنهمج يعتمد عم المو .
)( Phyllis Anne, 1999, p. 107-110

الوالدان وكيفية التعامل مع األطفال ذوي اضطراب
نقص االنتباه وفرط النشاط

أ ض ػػحت الد ارس ػػهت أف األسػ ػرة التػ ػ بم ػػه طف ػػؿ ذ اض ػػطراب نق ػػص
االنتبه فرط النشهط لديمه فرد احد مف األقهرب يعهن مػف اضػطراب

نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط

كشػػفت إحػػد الد ارسػػهت أف  : 21مػػف

األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط يعهن أحػد أقهربػ

مف نفس االضطراب أيضه قد يعهن بعض أقهرب هؤال األطفهؿ مف
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بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض االضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطرابهت االجتمهعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ النفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي .
)(Mark D. Rapport, 2000, p. 28
كم ػػه بين ػػت إح ػػد الد ارس ػػهت أف أس ػػهليب المعهممػ ػ ال الديػ ػ المس ػػت

االقتصهدي االجتمػهع المػندفض يتنبػأ بمشػكبلت عػد اف نشػهط ازاػد

ف األطفهؿ.
األطفػػهؿ ذ

اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط يػػؤثر ف بشػػكؿ

اضػػح عم ػ سػػم ؾ أبػػهامـ أي أف بعػػض األسػػهليب ال الدي ػ المرتبط ػ

بهضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط قػد تكػ ف نهتجػ عػف تػأثيرات
هػ ػؤال األطفػػهؿ عمػػ

ال ػػديمـ أي أف األطف ػػهؿ ذ ي اض ػػطراب نقػػص

االنتب ػػه ف ػػرط النش ػػهط ال ػػديمـ ي ػػؤثر ف عمػ ػ بعض ػػمـ ال ػػبعض فػ ػ

سم كمـ.

)(G. Terence Wison, 1996, P. 18

يمكػػف تػػدريب ال الػػديف عم ػ اسػػتراتيجيهت التعهمػػؿ مػػع أطفػػهلمـ ذ

اضطراب نقص االنتبه فرط النشػهط ذلػؾ سػ ا فػ أشػكهؿ جمهعيػ

أ فردي ػ ػ

تمتػ ػػد مػ ػػف  80 -2أسػ ػػهبيع معظػ ػػـ هػ ػػذ الب ػ ػرامج تسػ ػػهعد

االستجهب

 Cost responseتعن هذ الطريق (فقػداف الطفػؿ

ال ال ػ ػػديف عمػ ػ ػ اسػ ػ ػػتدداـ أس ػ ػػهليب التعزي ػ ػػز االيجػ ػ ػػهب

منم ػ ػػه تكمف ػ ػ ػ

لجػػز مػػف المعػػز ازت الت ػ لدي ػ نتيج ػ سػػم ك ييػػر المقب ػ ؿ ه ػ مػػه
سػيؤد إلػ تقميػؿ أ إيقػهؼ ذلػؾ السػم ؾ) ال قػت الدػهرج

Time

 outتعن ػ هػػذ الطريق ػ (عػػزؿ الطفػػؿ لػػبعض ال قػػت عػػف ممهرس ػ
نش ػػهط ) م ػػع زي ػػهدة معرفػ ػ ال ال ػػديف الض ػػطراب نق ػػص االنتب ػػه ف ػػرط

النشهط.

51

م ػػف د ػػبلؿ ه ػػذ البػ ػرامج يتحس ػػف ل ػػد ال ال ػػديف طريقػ ػ التعهم ػػؿ م ػػع

أطفهلمـ كمه أف ربػط التعزيػز االيجػهب بهسػتراتيجيهت العقػهب المدتمفػ

مثؿ االستجهب المتكمف يػؤد ذلػؾ إلػ تحسػف كبيػر فػ السػم ؾ عمػه

إذا اسػػتددـ أحػػداهمه.
)1999, p. 50-55
يجػػب عمػ ػ ال الػػديف تػ ػ فير الف ػػرص ألطف ػهلمـ ذ ي اض ػػطراب نقػػص
(Sandra, et all,

االنتبػػه فػػرط النشػػهط مػػف بنػػه عبلقػػهت صػػداق بعيػػدا عػػف رفػػهقمـ فػ

الفصػ ػػؿ الػ ػػذيف يتعػ ػػهمم ف معمػ ػػـ بهلنبػ ػػذ عػ ػػدـ التعػ ػػه ف معمػ ػػـ بسػ ػػبب

مشػػكبلتمـ االجتمهعي ػ

قػػد تكػ ف لمريهض ػ دبػرة مفيػػدة لؤلطفػػهؿ ذ ي

اض ػػطراب نق ػػص االنتب ػػه ف ػػرط النش ػػهط تعتب ػػر الريهضػ ػ الجمهعيػ ػ

المنهخ المنهسب لعمؿ صداقهت لمؤال األطفػهؿ الريهضػ التػ تحتػهج
حرك ػ ػ كثي ػ ػرة أفضػ ػػؿ لؤلطفػ ػػهؿ ذ
النشهط مثؿ ريهض الم ك

اضػ ػػطراب نقػ ػػص االنتبػ ػػه فػ ػػرط

التزحمؽ.

مػ ػػف االسػ ػػتراتيجيهت الت ػ ػ يجػ ػػب أف يراعيمػ ػػه ال الػ ػػداف ف ػ ػ مسػ ػػهعدة

أطفػػهلمـ ذ ي اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط ه ػ ت ػ فير بيا ػ

منزلي ػ منظم ػ جػػدا (تنظػػيـ األد ات – األلعػػهب – تنظػػيـ أ قػػهت النػ ـ
الطع ػػهـ) يج ػػب أف ين ػػهـ الطف ػػؿ ذ اض ػػطراب نق ػػص االنتب ػػه ف ػػرط

النشػػهط فت ػرة منهسػػب لػػيبل ألف أع ػراض اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط

النشػػهط مػػف عػػدـ االنتبػػه االندفهعي ػ النشػػهط ال ازاػػد مرتبط ػ بهلتعػػب
قم سهعهت الن ـ.
)( Alan Wachtel, et all, 1998, P. 212-215
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هنهؾ عدة طرؽ يمكف لم الديف استدداممه مع أطفهلمـ ذ ي اضطراب

نقص االنتبه فرط النشهط مف هذ الطرؽ-:
-1

اكتشاف أسموب التعم الشخصي لمطفل-:

ي ػػتعمـ ك ػػؿ طف ػػؿ م ػػف أطف ػػهؿ اض ػػطراب نق ػػص االنتب ػػه ف ػػرط النش ػػهط

بطريق مدتمف

بهلرج ع إلػ طريػؽ الػذكه ات المتعػددة ل ػ Howard

 Gardnerفػ كتهب ػ إطػػهرات العقػػؿ الػػذي صػػنؼ فيمػػه الػػذكه إلػ 3

– حسػػهب  /منطق ػ – مكػػهن – حرك ػ – م سػػيق –

أن ػ اع (لو ػ

شدص دادم – معرف الذات) كؿ طفؿ لدي قدرة مف هذ القدرات
لكن ػ ػ يدتمػ ػػؼ ف ػ ػ الطريق ػ ػ الت ػ ػ يعبػ ػػر بم ػ ػه عػ ػػف كػ ػػؿ قػ ػػدر أشػ ػػهر

 Gardnerإلػ ػ أف ظمػ ػ ر ه ػػذ الق ػػدرات تب ػػدأ فػ ػ الطف لػ ػ المبكػ ػرة

اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط لػػديمـ نقػػهط قػ ة

األطفػػهؿ ذ

ف ػ تمػػؾ الػػذكه ات دهص ػ الػػذكه الحرك ػ الجسػػم

الػػذكه المكػػهن

فيجب عم ال الديف اكتشهؼ طفممـ اعطها الفرص لتنمي ذكها .
-1

تقدي توجييات بثساليب تجذب االنتباه-:

ت جد أسهليب عديدة لجػذب انتبػه الطفػؿ التػ مػف الممكػف أف تكػ ف
ممتع لكؿ مف اآلبه

جعممػػه حي يػ ػ

األطفهؿ المبدأ األسهس ف هذ األسهليب ه

أشػػهرت  Zentallأف األطف ػػهؿ ذ ي اضػػطراب نقػػص

االنتبػ ػػه فػ ػػرط النشػ ػػهط لػ ػػديمـ تطبيػ ػػؽ محػ ػػد د لمتجديػ ػػد ف ػ ػ اكتسػ ػػهب
معم مػػهت جديػػدة مػػف أهػػـ الطػػرؽ لجػػذب االنتبػػه إعطػػه التعميمػػهت

بهلم سػػيق

أيضػػه التديػػؿ المرا ػ أي أنػػؾ يمكػػف أف تأدػػذ أي رسػػهل
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تتمن ػ نقممػػه لطفمػػؾ ربطمػػه بهلكممػػهت الص ػ ر األفعػػهؿ الجسػػمي أ

اإلشهرات.

 -3تعمي الطفل أساليب استرخاء جسمية-:

مػػف أهػػـ األد ات لحفػػظ الضػػو ط التػ ت اجػ األطفػػهؿ ذ ي اضػػطراب
نقػص االنتبػػه فػرط النشػػهط اسػتدداـ تمرينػػهت اسػترده جسػػمي التػ

يمك ػػف أف يتعمممػ ػػه الطفػ ػػؿ بسػ ػػرع

يسػ ػػتددممه عنػ ػػدمه يقػ ػػع تحػ ػػت أي

ضوط س ا ف المنزؿ أ المدرس

تقدـ هذ التمرينهت راح مبهشرة

مف الت تر العضم

ه إلدػراج الطهقػ ال ازاػدة تعطػ لمطفػؿ طريقػ

لتركيز االنتبه عم شػ

محػدد مػف أمثمػ تمػؾ التػدريبهت (تديػؿ أف

تتحرؾ ف برطمهف مف العسؿ  :تحتهج ألف تتحرؾ ببط جدا).
(Thomas Armstrong, 1995, P. 92)96, 122-129, 132-142
عنػػدمه يك ػ ف اآلبػػه قػػهدريف عم ػ تقػػديـ بيا ػ ذات ألعػػهب منهسػػب مػػع
المس ػ ػػهندة التش ػ ػػجيع ت جيم ػ ػػهت اض ػ ػػح م ػ ػػف ال ال ػ ػػديف مس ػ ػػت يهت

مندفض مف العدا ف مرحم مه قبؿ المدرس فإف المشكبلت

السم كي تقؿ إل الحد األدن .

 -4تدريب الوالدين -:
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تعتبػر بػرامج تػدريب ال الػديف فػ

كيفيػ التعهمػؿ مػع أطفػهلمـ ذ

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط مف الطرؽ الت تؤد إل تحسف
ف سم ؾ أطفػهلمـ ذ ي اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط تحسػف

فػ

ظيفػ األسػرة نقػص الضػو ط ال الديػ

زيػهدة فػ تقػدير الػذات

ال الػدي تتضػمف هػذ البػرامج زيػهدة المعرفػ الفمػـ الضػطراب نقػص
االنتبه فرط النشهط تعمػيـ ال الػديف أسػهليب التعزيػز اإليجػهب

تعػديؿ

االستجهب استراتيجيهت العقهب.
)(Sandra D., et all,1999, p. 110
قد ضع  8554 Goldsteinدليبل لمسهعدة ال الديف ف التعهمؿ مع
األطفهؿ ذ ي النشهط الزااد نقص االنتبه يمدؼ هذا الدليؿ إل تدريب

ال الػديف عمػ كيفيػ التعهمػؿ مػع أطفػهلمـ ذ

اضػطراب نقػص االنتبػه

فرط النشهط يشمؿ  5استراتيجيهت كهألت -:

 -8تعمػـ مفمػ ـ اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط ذلػؾ بمعرفػ
ال الديف سم ؾ أطفهلمـ المشكبلت النهتج عف االضطراب.

 -3فمـ عدـ الكفه ة مف عدـ الطهع  :أي يجب أف يفػرؽ ال الػداف بػيف
المشهكؿ النهتج مف عدـ الكفه ة المشهكؿ النهتج مف عدـ الطهع .

 -7أعطػ تعميمػهت ايجهبيػ  :إعطػه تعميمػهت ايجهبيػ عمػه يجػب أف

يفعمػ الطفػؿ بػدال مػف التركيػز عمػ إيقػهؼ بعػض األفعػهؿ أ األعمػهؿ
الت يق ـ بمه الطفؿ.

 -0تقديـ المكهفآت :س ا كهنت مهدي أ اجتمهعي بصف متكررة.
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 -1تديػر الم اقػؼ التػ تريػد تعزيزهػه مػع تجههػؿ السػم كيهت التػ
تريدهه.

 -2اسػتدداـ أسػم ب تكمفػ االسػتجهب  Response Costكيفيػ
استدداممه.

 -3الدطػ المنهسػب  :أي معرفػ قػدرات الطفػؿ ذي اضػطراب نقػص
االنتبه فرط النشهط حهجهت كيفي التعهمؿ مع بق انيف ثهبت .

 -4العقػهب المنهسػب :هػ يػؤد إلػ تعػديؿ السػم ؾ النػهتج عػف عػدـ
الطهع .

 -5أبنػ جزيػرة مػف الكفػه ات :أي تحديػد منػهطؽ القػ ة الضػعؼ فػ
الطفػ ػػؿ

حت ػ ػ

(مشيرة الي سف

نسػ ػػتطيع

التنبػ ػػؤ

بػ ػػهلدطط

)22 -21 : 3001

 .8يػتـ تػدريب ال الػديف فػ شػكؿ جمػهع أ فػرد

المسػ ػػتقبمي .

تمتػد مػف – 2

 80أسهبيع مف أشمر البرامج برنػهمج  Cornnerحيػث يحصػؿ

المتػػدرب ف عمػ  80جمسػ دػػبلؿ  83أسػػب ع إضػػهف إلػ 7

جمسػ ػ ػػهت

تعزيزي ػ ػ ػ

ب اقػ ػ ػػع جمس ػ ػ ػ

(كمهؿ سهلـ )382 : 3008

كػ ػ ػػؿ

شػ ػ ػػمر.

ت جد برامج لتعديؿ سم ؾ األطفهؿ بهإلضهف إل مشهرك ال الػديف فػ
عبلج أطفهلمـ يتك ف البرنهمج مػف  4جمسػهت احػدة كػؿ أسػب عيف مػع
 1أز اج يقػ ـ مػدرب متدصػص فػ

تعمػيممـ كيفيػ تعمػيـ أطفػهلمـ

ممػهرات سػم كي معرفيػ فػ البيػت تضػـ الجمسػهت مقػدمهت نظريػ
تدريبهت عممي (لعب الد ر).
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بعػد كػؿ جمسػ يقػ ـ اآلبػه األطفػهؿ بعمػؿ الممػهـ المطم بػ مػنمـ فػ

قػت محػدد مػف اليػ ـ يػتـ عمػؿ نظػهـ المكهفػآت تكمفػ االسػتجهب

(إعطه الطفؿ ص رة ل ج مبتسػـ لمفعػؿ المنهسػب صػ رة ل جػ حػزيف
لمفعؿ يير المنهسػب فشػم ا فػ اسػتدداـ المممػ المطم بػ ) فػ نمهيػ
الجمسػ ػ ي ػػتـ اس ػػتبداؿ ال جػ ػ
)(Philip Graham , 1998, p. 43

المبتس ػػـ

بمكهفػ ػآت

أكب ػػر.

 أساليب اإلدارة الوالدية-:أثبتت أسهليب اإلدارة ال الدي أف لمه فهعميتمه عم مسهعدة ال الديف عم
ضع حد د اضح ثهبتػ

لتحسػيف عبلقػ الطفػؿ ب الديػ

تتضػمف

بػرامج تػدريب ال الػديف منػههج التعهمػؿ مػع سػم كيهت األطفػهؿ المشػكم

بمػدؼ تحسػيف عبلقػ الطفػؿ بهل الػد تركػز األنشػط عمػ تعمػيـ اآلبػه

االنتبه إل السم كيهت اإليجهبي لمطفؿ استدداـ المدح التعزيز لزيهدة

طهعػ الطفػؿ قػد جػد أف تفػهعبلت الطفػؿ مػع ال الػديف طهعػ الطفػؿ

زادت فػ األسػر التػ لػديمه أطفػهؿ صػوهر يتمقػ ف بػرامج تػدريب لمػدة

 80أسهبيع.
 -برام التربية الوالدية التكوينية-:

تتضػمف هػذ البػرامج تحسػيف ممهرسػهت ال الػديف تفػهعممـ مػع الطفػؿ
يمكػف تػدريب ال الػديف فػ شػكؿ جمػهع أ فػرد
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تتضػمف حصػ ؿ

اإلكمينيكػ عمػ معم مػهت محػددة عػف سػم ؾ الطفػؿ بهإلضػهف إلػ

مقػهييس معػدالت السػم ؾ أسػهليب المبلحظػ المقهبمػ الشدصػي
يػتعمـ اآلبػه األسػبهب التػ تػؤد إلػ سػ

سػم ؾ طفممػـ يتعممػ ف

األسهليب الفعهل لزيهدة طهع الطفؿ كمه يتـ فحص الضو ط األسػري

يػتعمـ ال الػديف إدارة السػم ؾ التػ تتضػمف التعزيػز العقػهب يتجنػب

ال الػداف ت جيػ النقػد اعطػه أ امػر مبهشػرة لطفممػـ فػ النمهيػ يقػ د
برنػهمج تػدريب ال الػديف إلػ التدطػيط لممهرسػ إدارة سػم ؾ طفممػـ فػ

األمػهكف العهمػ يتضػمف البرنػهمج اجبػهت منزليػ منهقشػ المشػكبلت
الش ػ ػ ػ ػػهاع .
)Anneteater, 1999, p. 351-355
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(Phyllis

الفصل الرابع

عالج اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط
يتضمف العبلج مه يأت :

 -3العبلج السم ك

 -8العبلج الد اا

 -7العبلج المعرف

-1

العالج الدوائي-:

منػ ػ ػػذ أ ااػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػتينهت اسػ ػ ػػتددمت األد ي ػ ػ ػ المنشػ ػ ػػط لؤلطفػ ػ ػػهؿ ذ ي
اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط ألنمػػه تحسػػف مػػف قػػدراتمـ عمػ

التركي ػػز أش ػػهرت نت ػػهاج إح ػػد الد ارس ػػهت إلػ ػ أف مث ػػؿ ه ػػذ األد يػ ػ

تحسف التحصيؿ األكهديم عم المد الط يؿ أ تحسف الحرك .
)(Gerald C. Dowison, 1997, p. 412
يعتمػػد العديػػد مػػف اإلكمينيكيػػيف عمػ ت ظيػػؼ العػػبلج الػػد اا اعتمػػهدا
عمػ ػ أف سػ ػػبب هػ ػػذا االضػ ػػطراب ن ػػهتج عػ ػػف عػ ػػدـ الت ػ ػ ازف الكيميػ ػػها

العص ػ ػػب لمػ ػ ػؤال األطف ػ ػػهؿ ق ػ ػػد اعتم ػ ػػد الع ػ ػػبلج عمػ ػ ػ جػ ػ ػزايف هم ػ ػػه

المنش ػػطهت مض ػػهدات االكتا ػػهب هم ػػه يعم ػػبلف عمػ ػ تقمي ػػؿ أعػ ػراض
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اضػ ػػطراب نقػ ػػص االنتبػ ػػه فػ ػػرط النشػ ػػهط نقػ ػػص ف ػ ػ سػ ػػم ؾ الطفػ ػػؿ

العد ان

مف هذ المنشطهت:

)Methylpheridate (Ritalin
)Pemoline (Cylert
)D-Amphatamine (Dexedrine
بػػهلريـ مػػف فعهليػ المنشػػطهت فإنمػػه ال تكػ ف منهسػػب لػػبعض األطفػػهؿ
ذ ي اضػ ػػطراب نقػ ػػص االنتبػ ػػه فػ ػػرط النشػ ػػهط لػ ػػذلؾ يػ ػػتـ إعطػ ػػهؤهـ

مضهدات االكتاهب مثؿ  Imipramineه تعط مػرتيف أسػب عيه

ألنمه ذات فهعمي أط ؿ مف فهعمي المنشطهت لكػف أثػهر هػذا العػبلج
تق ػػؿ م ػػع م ػػر ر ال ق ػػت ل ػػذلؾ ف ػػإف مض ػػهدات االكتا ػػهب ليس ػػت ال ػػد ا

المنهسب لتحكـ ط يؿ المد الضطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط.
)(Sandra D., et all, 1999, p. 109-110
يتنه ؿ الطفؿ قرصه مرة أ مرتيف فػ اليػ ـ مػف  Ritalinيػؤثر فػ

س ػػم ؾ الطف ػػؿ د ػػبلؿ  01 - 70دقيقػ ػ بع ػػد المض ػػـ ت ػػأثير القػ ػػرص

ال اح ػػد ينتمػ ػ فػ ػ  0س ػػهعهت ب ػػذلؾ يمك ػػف معرفػ ػ ت ػػأثيرات الع ػػبلج
اإليجهبي ف الي ـ األ ؿ يمكف تحديد درج التويير ف سم ؾ الطفؿ

بهستدداـ مبلحظهت المعمم ف الر ض

المنهسب لمطفؿ

بعد ذلؾ يتـ تحديد الجرعػ

تكمف الصع ب هنه ألف الطفؿ ذي اضطراب نقػص

االنتبػه فػرط النشػػهط ال يمكػف االعتمػهد عمػػيمـ لتقػديـ معم مػهت مفيػػدة

بدصػ ص االسػػتجهب لمعػػبلج

لػػذلؾ يػػتـ مبلحظػػهتمـ فػ العيػػهدة بعػػد

أدػػذ جرعػػهت العػػبلج يدضػػع ف لتقيػػيـ معرفػ عصػػب بػػأد ات تقػػيس

العمميهت المعرفي .
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)(Michel Hersen, 2000, p. 434-435
العػػبلج بهلمنشػػطهت يزيػػد مػػف ظػػهاؼ معين ػ ف ػ الم ػ الت ػ تحسػػف
مد االنتبه التحكـ الحرك

يعتقد بعض البػهحثيف أف األطفػهؿ ذ ي

اضػ ػػطراب نقػ ػػص االنتبػ ػػه فػ ػػرط النشػ ػػهط يسػ ػػتجيب ف لؤلد ي ػ ػ بشػ ػػكؿ

مدتمؼ تبعه لطبيع البر فيؿ النفس لديمـ يعتمد تأثير العبلج عم
شػ ػػدة األع ػ ػراض النم ػ ػ العقم ػ ػ

التػ ػػهري الطب ػ ػ

العػ ػػهام لؤلم ػ ػراض

النفسي لمطفؿ األسرة.
)(Gterenc Wilson, et all, 1996, p. 467-469
ألف األد ي لمه أعراض جهنبي مثؿ اضػطرابهت النػ ـ فقػداف الشػمي
نقص النم

الت تر فإننه يمكف أف نستبدلمه بمنبمهت قشرة المػ التػ

تستددممه ف حيهتنػه الي ميػ مثػؿ الشػهي القمػ ة ل جػ د مػهدة الكػهفييف
(محمػ د حمػ دة 8550

الت تنشط قشرة الم .

)303

استجهب األطفهؿ األقؿ مف  1سن ات لؤلد ي المنشط تك ف أقؿ مف

استجهب األطفهؿ الكبهر بهإلضهف إل أف التأثير الجهنب لمذ األد ي
يك ف أكثر لد األطفهؿ الصػوهر لمػذا يفضػؿ أف يؤجػؿ تقػديـ األد يػ

المنشػػط إل ػ مػػه بعػػد سػػف  1سػػن ات أف يػػتـ االعتمػػهد عم ػ أسػػهليب
تعديؿ السم ؾ فقط ف هذ المرحم العمري المبكرة.

يتأثر ادتيهر الطبيب لن ع الد ا بهلتك يف الجسم

العصػب

النفسػ

لمطفػػؿ حيػػث ي ػؤثر هػػذا التك ػ يف عم ػ طبيع ػ اسػػتجهب الطفػػؿ لمػػد ا

لمذا نجد أف بعض األطفػهؿ يحتػهج إلػ ثػبلث جرعػهت مػف الػد ا فػ
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اليػ ػ ـ ال احػػد حتػػ يح ػػدث التحس ػػف فػ ػ الس ػػم ؾ األدا فػ ػ ح ػػيف قػػد
يحتػػهج الػػبعض األدػػر إل ػ جػػرعتيف فقػػط لتحػػدث نفػػس درج ػ التحسػػف

ف السم ؾ األدا

قد يحتػهج بعػض األطفػهؿ إلػ أربػع جرعػهت فػ

الي ـ ال احد اذا كهف الطفؿ يعهن مف االكتاهب فإف الطبيب المعهلج

ق ػػد يدت ػػهر د ا أد ػػر يي ػػر الريت ػػهليف ألف الريت ػػهليف يعم ػػؿ عمػ ػ زي ػػهدة

مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهلقمؽ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ االرتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهح.

(كمهؿ سهلـ ) 801 873 : 3008

ف دراس  3000 Weaverاستددمت نػ عيف مدتمفػيف مػف األد يػ

بنظػػهـ جرعػػهت ثهبت ػ الت ػ تسػػهعد ف ػ دفػػض النشػػهط ال ازاػػد نقػػص
االنتبه لػد األطفػهؿ عمػ عينػ مك نػ مػف  31طفػبل ذ

نقص االنتبه فرط النشهط تـ عبلجمـ بػ:

 -8األد ي المنشط Stimulants
لبلكتاهب Antidepressants

اضػط ارب

 -3األد ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهدة

أظمػػرت تػػأثير هػػذ األد يػ فػ تنظػػيـ دفػػض مظػػههر النشػػهط ال ازاػػد
نقص االنتبه لد األطفهؿ األكبر سنه عػف  1سػن ات زيػهدة االنتبػه

التحكـ ف االندفهعي

دفؼ مف الض ضه

السم ؾ المزعج.

قػػهـ  3000 Eghbalieh, et allبتصػػميـ برنػػهمج لممتهبعػ الطبيػ

ذ

يمدؼ هذا البرنػهمج إلػ متهبعػ نتػهاج العػبلج بهألد يػ لػد األطفػهؿ
اضػػطراب نقػػص االنتبػػه فػػرط النشػػهط أجريػػت عم ػ  17طفػػبل

مػػف عمػػر  3-2سػػن ات قسػػمت العين ػ إل ػ ثػػبلث مجم عػػهت األ ل ػ

 87طف ػ ػ ػ ػػبل تمقػ ػ ػ ػ ػ ا عبلج ػ ػ ػ ػػه بعق ػ ػ ػ ػػهر االمفيت ػ ػ ػ ػػهميف Amphetamine
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المجم ع ػ الضػػهبط عػػددهه ( )83طفػػبل لػػـ تتمػػؽ أي عػػبلج بػػأي

دا

المجم ع ػ الثهلث ػ عػػددهه ( )37طفػػبل تمق ػ ا عبلجػػه متتهبعػػه مػػف

األد ي ػ ػ ػ مػ ػ ػػع عػ ػ ػػبلج سػ ػ ػػم ك

أ ضػ ػ ػػحت النتػ ػ ػػهاج أف المجم ػ ػ ػ عتيف

التجػ ػريبيتيف أظمرت ػػه تحس ػػنه فػ ػ األدا
الضػهبط

اإلنج ػػهز.

الي سف

تنفي ػػذ المم ػػهـ ع ػػف المجم عػ ػ

لػـ تظمػر فػر ؽ بػػيف المجمػ عتيف التجػريبيتيف فػ معػػدالت
(مش ػػيرة

)10-17 :3001

مػػف دػػبلؿ الد ارسػػهت السػػهبق يتضػػح لنػػه أف العػػبلج الػػد اا لػػيس هػ

حد العبلج لؤلطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فػرط النشػهط فمػ

يعتبػػر عػػهمبل مسػػهعدا لدفػػض مظػػههر السػػم ؾ المشػػكؿ النشػػهط ال ازاػػد
لمػ ػؤال األطف ػػهؿ لك ػػف يج ػػب أف تكػ ػ ف هن ػػهؾ دطػ ػ عبلجيػ ػ تتن ػػه ؿ
العبلج الد اا

العبلج السم ك

تدريب ال الديف تعديؿ بياػ لمطفػؿ

ذي اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط.
 -1العالج السموكي-:

مػػف أهػػـ أن ػ اع العػػبلج النفس ػ الت ػ ثبػػت نجهحمػػه مػػع األطفػػهؿ ذ ي

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط العبلج السم ك .

يػ ػػتـ اسػ ػػتدداـ هػ ػػذا العػ ػػبلج دادػ ػػؿ الفص ػ ػ ؿ المدرسػ ػػي حيػ ػػث تك ػ ػ ف

ص ػػع بهت مشػ ػػكبلت األطفػ ػػهؿ ذ ي اضػ ػػط ارب نقػ ػػص االنتبػػػه فػ ػػرط
النشهط اضح جدا التددؿ العبلج يقمؿ مست يهت السػم ؾ المشػكؿ
معدالت النشهط الزااد مف هذ البرامج-:
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-8

مػػدح سػػم ؾ األطفػػهؿ المنهسػػب مثػػؿ االنتبػػه لممعمم ػ

-3

تجههؿ سم ؾ الطفؿ يير المنهسب مثؿ االندفهعي .

حػػؿ

المشكبلت.

-7
-0

ضع ق اعد اضح

مراجعتمه ي ميه.

ضع أهداؼ ي مي مع األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص

االنتبه فرط النشهط كؿ صبهح.

-1

مكهفأة األطفهؿ مف قبؿ اآلبه عند تحقيؽ األطفهؿ

األهداؼ الي مي .

قد تـ استدداـ هذ الدط ات بنجهح مع األطفهؿ ذ ي اضط ارب

نقص االنتبه فرط النشهط الذيف لـ يتـ عبلجمـ بهلد ا .
)(Gterence Wilson, 1999, p. 470
م ػػف أس ػػهليب الع ػػبلج الس ػػم ك اس ػػتدداـ التعزي ػػز الس ػػمب

اإليج ػػهب

ذلؾ عف طريؽ ت ضيح أهـ السم كيهت الت يق ـ بمه الطفؿ كتهبتمه

بعد مبلحظ الطفؿ ثـ يػتـ تعزيػز سػم ؾ الطفػؿ المنهسػب قػد صػمـ
يسم ببرنػهمج المسػت يهت ألف بػ

برنهمج الستنبهط السم ؾ االيجهب

عػػدد مػػف مسػػت يهت المكهفػػأة الم ازيػػه تعػػرؼ لمتبلميػػذ الػػذيف يتصػػرف ف

بشػػكؿ منهسػػب ذلػػؾ ف ػ شػػكؿ  0مسػػت يهت سػػم كي مدتمف ػ

دط ات لتطبيؽ مبهدئ العهمؿ الشرط
-8

هنػػهؾ

استدداـ التعزيز كمه يم -:

تحديػ ػػد السػ ػػم كيهت الت ػ ػ يجػ ػػب توييرهػ ػػه (قفػ ػػز مسػ ػػتمر –

مضهيق اآلدريف – الجري).
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-3

تقديـ أنشط تتطمب مف الطفؿ أف يبقػ جهلسػه (فػ شػكؿ

-7

أداؤ

دط ات).

تعزي ػػز الس ػػم ؾ المقبػ ػ ؿ (جمػ ػ س الطف ػػؿ فػ ػ ه ػػد

لمنشهط).

يػػتـ تشػػكيؿ سػػم ؾ الطفػػؿ بهلفصػػؿ عػػف طريػػؽ ضػػع أهػػداؼ تنظػػيـ

ممهـ بدط ات صويرة

يػتـ تعزيػز الطفػؿ عمػ دطػ

بعػد أف يكمػؿ

الطف ػ ػػؿ المممػ ػ ػ فػ ػ ػ فتػ ػ ػرة مح ػ ػػددة تم ػ ػػدح المعممػ ػ ػ الطف ػ ػػؿ يك ػ ػػهف .
)(Samuel Akirk, et all,1999, p. 112-115
تركيز االنتبػه هػ ممػهرة تتكػ ف مػف  0م ارحػؿ مػف السػم ؾ عػهدة مػه
يكػ ف أي طفػػؿ قػػهدر عمػ أدا كػػؿ مرحمػ منمػػه لكنػ قػػد يعجػػز عػػف

القيػ ػػهـ بمػ ػػه ف ػ ػ ال قػ ػػت المنهسػ ػػب بهلترتيػ ػػب المبلاػ ػػـ هنػ ػػهؾ م ارحػ ػػؿ

لتشكيؿ سم ؾ االنتبه ه :
-8
-3
-7

االستمرار ف الجم س بمد

النظر إليؾ االستجهب لؾ عندمه تنهدي أ تذكر أسم .

النظر إل ش

ال قت المبلاـ.

-0

لدقهاؽ عدة ف

قت محدد.

معيف عندمه تطمب من ذلؾ أي ف

أدا عمؿ أ نشهط معيف لفترة محدد .

(عبد الستهر إبراهيـ آدر ف

)820 – 827 : 8555

نقػبل عػف عدال عبددد البداقي فػ د ارسػػتمه ل ضػع نمػ ذج تعػديؿ السػػم ؾ

لدفػػض النشػػهط ال ازاػػد لػػد األطفػػهؿ بهسػػتدداـ بعػػض أسػػهليب العػػبلج
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السم ك بهستدداـ أسهليب التعزيػز الػتعمـ بػهلنم ذج أف هػذ األسػهليب

دفضػػت المشػػكبلت الد ارسػػي االجتمهعي ػ النفسػػي المرتبط ػ بهلنشػػهط

ال ازاػػد كمػػه اندفضػػت المشػػكبلت الصػػحي النهجم ػ عػػف النشػػهط ال ازاػػد.
(مشيرة الي سف

)30 : 3001

يمكف أف نحصر أسهليب تعديؿ السم ؾ كمه يم :
 -8التدعيـ اإليجهب المفظ لمسم ؾ المنهسب

كذلؾ المهدي ذلؾ

بم ػػنح الطف ػػؿ مجم عػ ػ م ػػف النق ػػهط عن ػػد الت ازمػ ػ بهلتعميم ػػهت تكػ ػ ف

محصػػمتمه النمهاي ػ ال ص ػ ؿ إل ػ عػػدد مػػف النقػػهط تؤهم ػ لمحص ػ ؿ

عم مكهفأة أ هدي أ مشهرك ف رحم .

 -3جد ل ػ الممػػهـ األعمػػهؿ االهتمػػهـ بهإلنجػػهز عمػ م ارحػػؿ مج ػزأة
مػػع التػػدعيـ المكهفػػأة ذلػػؾ بشػػرح المطم ػ ب مػػف الطفػػؿ ل ػ بشػػكؿ

بسػػيط منهسػػب لسػػن اسػػتيعهب

لفظي ػ

االسػػتعهن ب سػػهاؿ شػػرح مسػػهعدة

بص ػري مثػػؿ الص ػ ر عمػػؿ دط ػ ات معين ػ يجػػب عمممػػه

تبعه لجد ؿ معػيف فػ

قػت معػيف يمكػف التعهمػؿ مػع الطفػؿ عػف

طريػؽ ضػع برنػػهمج يػ م

اضػح يجػػب أف يطبقػ بدقػ اإلصػرار

عمػ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ مػػه يسػػم بػ ػ (تكمف ػ االسػػتجهب ) ه ػ إحػػد

فنيػػهت تعػػديؿ السػػم ؾ تعنػ هػػذ الطريقػ (فقػػداف الطفػػؿ لجػػز مػػف

المعز ازت الت لدي نتيج سم ك يير المقب ؿ ه مه سيؤد إل

تقمي ػػؿ أ إيق ػػهؼ ذل ػػؾ الس ػػم ؾ) مث ػػؿ ذل ػػؾ إلو ػػه بع ػػض األلع ػػهب
سحبمه مقهبؿ كؿ تجه ز يق ـ ب الطفؿ دهرج حد د التعميمهت.
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 -7التدريب المتكرر عم القيهـ بنشهطهت تزيد مف التركيز المثػهبرة

مثػػؿ تجميػػع الصػ ر تصػػنيؼ األشػػيه (حسػػب الشػػكؿ – الحجػػـ –

الم ف) ألعهب الفؾ التركيب  ...ييرهه.

 -0العقػ د :يعن ػ بػػذلؾ عقػػد اتفػػهؽ اضػػح مػػع الطفػػؿ عمػ أسػػهس
قيهم ػ بسػػم كيهت معين ػ
السم ؾ اإليجهب

يقهبممػػه ج ػ ااز معين ػ المػػدؼ هنػػه تعزيػػز

تدريب الطفؿ عمي

يمكننه إطهل مدة العقد مػع

ال قػػت يجػػب أف تك ػ ف الج ػ ااز المقدم ػ صػػويرة مبهش ػرة ي قػػع
عمػ هػػذا العقػػد األب االبػػف يمتػػزـ الطرفػػهف بمػػه فيػ

يمكػػف لػػؤلب

أف يق ػ ػػدـ لمطف ػ ػػؿ بع ػ ػػض المفهج ػ ػػآت األد ػ ػػر فػ ػ ػ نمهيػ ػ ػ األس ػ ػػب ع

كهصػػطحهب فػ نزهػ أ رحمػ أ أي عمػػؿ أدػػر محبػػب لمطفػػؿ إذا
التزـ ببن د العقد بشكؿ كهمؿ.

 -1نظ ػػهـ النقطػ ػ  :يعنػ ػ أف يض ػػع األب أ المعممػ ػ ج ػػد ال ي مي ػػه
مقسػػمه إل ػ دهنػػهت مربع ػ صػػويرة أمػػهـ كػػؿ ي ػ ـ ي ضػػع ف ػ هػػذ
المربعهت إشهرة أ نقط عم كؿ عمؿ إيجهب يق ـ ب االبف س ا

إكمهل لعمم أ جم س بشكؿ ههدئ أ مشهركت ألقران ف المعػب

بػػبل مشػػهكؿ ثػػـ تحتسػػب لػ النقػػهط فػ نمهيػ األسػػب ع فػػإذا صػمت
إل عػدد معػيف متفػؽ عميػ مػع الطفػؿ فهنػ يكهفػأ عمػ ذلػؾ مكهفػأة

رمزي

يمكننه إضهف النقط السمبي الت تسجؿ ف نفس الجػد ؿ

عف أي سم ؾ سمب يق ـ ب

كػؿ نقطػ سػمبي تزيػؿ احػدة إيجهبيػ

بهلتهل تجمع النقهط اإليجهبي المتبقي
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يحهسب عميمه.

ض ح المو ايصهؿ الرسهل  :المعن هنػه أف يعػرؼ الطفػؿ مػه

-2

ه ػ مت قػػع من ػ ب ض ػ ح بػػد ف يضػػب عم ػ

الس ػػم ؾ البلا ػػؽ فػ ػ ذل ػػؾ ال ق ػػت المم ػػـ هن ػػه هػ ػ
المػ ػػدؼ لمطفػ ػػؿ تميات ػ ػ لمػ ػػه ينتظػ ػػر من ػ ػ

االلتزاـ ب .
abdousoug
/

/

الػػد أف يػػذكر ل ػ

ضػ ػ ح العب ػػهرة

تشػ ػػجيع عم ػ ػ القيػ ػػهـ

(http://
cf.geocities.com
))concentration.html, (2002

 -3العالج المعرفي -:

مف أن اع العػبلج المعرفػ الػذي اسػتددـ مػع األطفػهؿ ذ ي اضػطراب

نقص االنتبه فرط النشهط تقنيهت تحكػـ الػذات تعزيػز الػذات ت جيػ

تركز هذ البرامج عم المشكبلت األسهسي الضطراب نقػص

الذات

االنتب ػػه فػ ػػرط النش ػػهط الت ػ ػ تتضػ ػػمف ع ػػدـ االنتبػ ػػه – االندفهعي ػ ػ -

النشهط الزااد.

)(Sanrda D., et all, 1999, p. 111

مػػف أسػػهليب تعػػديؿ السػػم ؾ الت ػ تمق ػ تأييػػدا كبي ػ ار إدارة الػػذات
األن اع الت ت ضح أسهليب إدارة الذات ه كمه يم - :

-8

اإلشػ ػراؼ ال ػػذات  :يتطم ػػب م ػػف األطف ػػهؿ ذ ي اض ػػطراب

نقص االنتبه فرط النشهط تحديػد السػم ؾ المشػكؿ يػتـ تسػجيؿ

حد ث .
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-3

تقيػ ػػيـ الػ ػػذات :يتطمػ ػػب ذلػ ػػؾ مػ ػػف الطفػ ػػؿ مقهرن ػ ػ سػ ػػم ك

بػبعض المعػػهيير اصػػدار حكػـ بشػػأف مػػد كفػه ة السػػم ؾ (مػػثبل
هؿ أنه منتب لممعمم ؟ ذلؾ بسؤال عف السم ؾ).

-7

تعزيز الذات :يعنػ أف الطفػؿ يكػهف نفسػ (بتسػجيؿ ذلػؾ

-0

ت جيػ ػ ال ػػذات :يس ػػتطيع الطف ػػؿ ع ػػف طريقػ ػ التح ػػدث إلػ ػ

ف شكؿ نقهط أ نج ـ عم ل ح ).

نفس فيشجع نفس ف حؿ المشكبلت الت ي اجممه.

مف بيف البرامج الت تسهعد األطفهؿ ف تعمـ تحكـ الػذات برنػهمج
فكػػر بصػ ػ ت ع ػ ل
ػهؿ يك ػ ف الطف ػػؿ ال ػػذي لدي ػ مش ػػكم فػ ػ العػػد اف
التفكير ف أربع أسام محددة-:

 -8مه ه مشكمت ؟

 -3كيؼ يمكف

 -7هؿ أتبع دطت ؟

 -0كيؼ طبقت

التحكـ فيمه ؟

الدط ؟

م ػػف األنش ػػط التػ ػ تمػ ػػهرس م ػػع األطف ػػهؿ ذ ي اض ػػطراب نقػػػص

االنتبه فرط النشهط لتنمي

الممهرات االجتمهعي ف عبلق الطفؿ مع أقران مه يم - :
أ– النمذجػ  :حيػث تقػدـ الممػهرة االجتمهعيػ مػف دػبلؿ عػرض نمػ ذج
بشكؿ مبهشر أ سمع أ شريط فيدي (بعرض السم كيهت االجتمهعي

المقب ل ).
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ب – لعب الد ر :يمكف تك يف لعب الد ر بحيث تتهح لمطفؿ مشههدة
السم كيهت االجتمهعي المقب ل بشكؿ تمثيم .

ج  -نقػد المشػمد :هػ المنهقشػ التػ تحػدث بػيف المعممػ مػع األطفػهؿ
بعػد عػرض المشػمد التمثيمػ

بعد نقد .

يمكػف أف يعيػد الطفػؿ المشػمد مػرة أدػر

د -التعميـ :ذلؾ بهستدداـ الطفؿ الممهرة المتعمم ف م اقؼ مدتمف .
)(Samuel Akirk, et all, 1999, p. 440-442
أشػهر  Kendallزمػبلؤ  8551إلػ أف األطفػهؿ ذ ي اضػطراب
نقص االنتبه فرط النشهط لديمـ نقص ف عمؿ اإلشهرات المعم مهت
االجتمهعي التفكير ف الم قؼ التدطيط ل

ال يستطيع الد ا حد

أف يعهلج األطفهؿ ذ ي اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط لكف عف

طريؽ تعميـ هؤال األطفهؿ استراتيجيهت لمتعهمؿ مع النهس الممهـ.
)(Philip Graham, 1998, p. 43
قد أشهرت دراس  Miranda Amajإل فهعمي التحكـ الذات كعبلج
معرفػ

الػذي يتضػمف ت جيػ الػذات قمػؿ البػرامج مػف سػم ؾ األطفػهؿ

العػ ػ ػ ػػد ان .

ذ ي اضػ ػ ػ ػػطراب نقػ ػ ػ ػػص االنتبػ ػ ػ ػػه فػ ػ ػ ػػرط النشػ ػ ػ ػػهط
)(Miranda Amaj, 2000, p. 205
بعػد عػرض طػرؽ العػبلج المدتمفػ لؤلطفػهؿ ذ ي اضػطراب نقػص
االنتبػه فػرط النشػهط ال يمكػف القػ ؿ أف هنػهؾ عبلجػه احػدا منهسػبه

لمؤال األطفهؿ ذلؾ لكثرة الع امؿ المسػبب لمػذا االضػطراب فيجػب أف
نأدذ بعيف االعتبهر المنهخ البيا لمطفػؿ الػذي يعػيش فيػ يػتـ التركيػز
عم الع امؿ الت تسهعد عم زيهدة األعػراض البػد مػف ضػع برنػهمج
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عبلج يتنه ؿ جميع طرؽ العبلج السهبق لتقديـ دط عبلجي يستطيع
الطفؿ االستفهدة منمه بأكبر قدر ممكف.
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الفصل الخامس

الدراما اإلبداعية و تطبيقيا عمى إضطراب نقص االنتباه و فرط
النشاط

يتنػػه ؿ هػػذا الفصػػؿ الػػدرامه اإلبداعي ػ

تعريفهتمػػه نشػػأتمه السػػمهت

العهمػ ػ لم ػػدرامه ك س ػػيم لم ػػتعمـ أهميػ ػ ال ػػدرامه اإلبداعيػ ػ فػ ػ الفص ػػؿ

المدرس ػ ػ ػ

د ر المعمم ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ الػ ػ ػػدرامه اإلبداعي ػ ػ ػ عنهصػ ػ ػػر الػ ػ ػػدرامه

اإلبداعي ػ ػ العػ ػػبلج بهلػ ػػدرامه الػ ػػدرامه مػ ػػع ذ ي االحتيهجػ ػػهت الدهص ػ ػ
الدرامه اإلبداعي اضط ارب نقص االنتبه فرط النشهط.
الدراما اإلبداعية
الػدرامه اإلبداعيػ مػف أهػـ األنشػط التػ تقػدـ لؤلطفػهؿ فػ ريػهض
األطفهؿ ه تمتـ ببنه ادراؾ األطفهؿ الحس

تنم معرف األطفهؿ

ادراكمـ بهلبياهت س ا ال اقعي أ الديهلي مف دػبلؿ الحػ اس الديػهؿ
تمػتـ الػدرامه اإلبداعيػ بهلتفهعػؿ بػيف األطفػهؿ أداامػـ الجمػهع

لمػـ فػرص لعػب الػد ر لمشدصػيهت المتن عػ

تتػيح

تدتمػؼ الػدرامه عػف

المسػرح هنػهؾ دػط فهصػؿ بينممػه فهلػدرامه اإلبداعيػ تعتبػر جػز مػف
المسػرح

تتشػهب الػدرامه اإلبداعيػ المسػرح فػ عنهصػر متعػددة مثػؿ

الشدصػيهت العبلقػهت الدادميػ لمشدصػي

لكػف الػدرامه تركػز عمػ

األنشط الدرامي كأداة ترب ي  .بينمه يركػز المسػرح عمػ الم هبػ الفنيػ
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األدا الػذي ال يسػتطيع أف يتفػ ؽ فيمػه كػؿ الطػبلب الػدرامه يمكنمػه

التكيػؼ مػع كػؿ األعمػهر القػدرات تعطػ لؤلفػراد فرصػ لمتعبيػر عػف

احتيهجهتمـ بحري

)( Bany Winters , Lisa , 1997 : p. 10
تعريفات الدراما اإلبداعية

تعريف دوريس برونينDoris pronin 1987 -:

الػدرامه اإلبداعيػ هػ محصػم لدبػرات األطفػهؿ الفنيػ فػ الم سػيق
األنشػط الحركيػ المعػب الػدرام االجتمػهع

هػ نشػهط اجتمػهع

اقع .

تعريف جانين مويرJanin Moyer 1999 -:

هػ األنشػط الدراميػ التػ تمػد المشػهركيف بدبػرة ذات هػدؼ يقػ ـ
بأداامػه األطفػهؿ مػف عمػر  5 -0سػن ات هػ تتضػمف لعػب د ارمػ
تمثيؿ قصص رحبلت ديهلي ألعهب حركي .

تعريف ريتشارد ديسيRicherd. J Deasy 2002 -:

تشير الدرامه اإلبداعي إلػ األنشػط االرتجهليػ التػ يبتكػر المشػهرك ف

فيمه الم اقؼ الديهلي الشدصيهت الت يتـ ادتيهرهه بد ف مرشد محدد
أ نص م ض ع ب اسط مدرسيف أ مدربيف تشير كمم إبداعي إلػ

قدرة األطفهؿ عم ابتكهر األدا الدرام
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تقديم بتمقهاي

االرتجهؿ ه

مجم عػ مػف المبػهدئ التػ تػؤد إلػ االبتكػهر التعبيػر بطريقػ شػيق
لمطمب لنم هـ المو ي.

)(Janes s.catterall,.2002 : p15
تعريف الباحثة-:

هػ مجم عػ مػف األنشػط ذات الطبيعػ الدراميػ التػ تبػدأ بأنشػط

الحركػ ثػـ االرتجػهؿ أديػ ار لعػب الػد ر هػ تنبثػؽ مػف لعػب األطفػهؿ

اإليمػهم

لكػف بطريقػ مقننػ تحػت قيػهدة معممػ م جػ ألدا األطفػهؿ

تتض ػػمف أنش ػػط لتنميػ ػ الحػ ػ اس االس ػػترده

األطفهؿ عم لعب الد ر.

التركي ػػز التػ ػ تس ػػهعد

تعريف دراما الفصلClassroom Drama -:

تشير إل استدداـ الدرامه ف الفصػؿ المدرسػ كنشػهط نمػ ذج م جػ

عف طريؽ مدرس الفصؿ أ الطبلب أنفسمـ أحيهنه يتعمد بػ المسػهعد
أ متدصص ف الدرامه أ البهحث ف.

تعريف المعب التخيميFantasy play -:

يتضػمف م اقػؼ لؤلطفػهؿ الصػوهر أعمػهرهـ (  1سػن ات) الػذي يمػتـ

بهلقدرة عمػ اإلبػداع ل صػؼ األحػداث الشدصػيهت قصػص األطفػهؿ
الحقيقي .

)(Janes s.Catterall,.2002 : p. 14
نشثة الدراما اإلبداعية
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أ ؿ مف اهتـ بتقديـ الدرامه لؤلطفهؿ  Peter Sladحيث قدـ الدرامه مػع
األطفهؿ عهـ  8573حيث كهف مستشه ار لممعههد الترب ي

ضع فمسف

لتربيػ األطفػهؿ مػف دػبلؿ ممهرسػ الػدرامه فػ المػدارس قػدـ Slad
در س الػدرامه لؤلطفػهؿ ذ ي صػع بهت الػتعمـ االضػطرابهت السػم كي
يػر

 Sladالػدرامه بمعنػ

صػؼ الحيػهة هػ ترمػز إلػ أي نشػهط

تمقػػها نػػهبع مػػف الطفػػؿ نفس ػ مػػف اجػػؿ تفهعم ػ
)(Gavin Botton, 1999 :p. 119
تصػؼ  Sue Jennings 1990لعػب األطفػهؿ عمػ أنػ مكػ ف مػف

ثػبلث م ارحػؿ تنم يػ

مػػع الحيػػهة .

تبػدأ مػف إحسػهس الطف لػ المبكػرة حتػ المعػب

الدرام لؤلطفهؿ الصوهر ه -:
 -1لعب التجسيدEmbodiment play -:

يتضمف لعب التجسيد االستكشهفهت قبؿ المو ي الت يق ـ بمه الرضيع

الصوير لمعهلـ الحس الحهل مف تمطي ال ج بهلطعهـ لمػس ال جػ

بينمه يبدأ الطفؿ الصوير ف الجم س المش عنداذ تتسػع البياػ لديػ
يكبػر العػهلـ الحسػ

تصػنع هػذ الدبػرات المبدايػ لمعػهلـ الحسػ

األسهس إلحسهسنه بهلذات متعتنه بمذا العهلـ.
 -1المعب الرمزيProjective play -:

يبػدأ حػيف يتسػع العػهلـ حيػث يسػتطيع الطفػؿ أف يكتشػؼ األشػيه فػ

بيات ينم نم ا مبهش ار مف دبلؿ االنتقهؿ إل أنشط المعب.
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يبػدأ الطفػؿ فػ استكشػهؼ المعػب األشػيه التػ تحػيط بػ

ينمػ

الدبرات مف دبلؿ استدداـ هذ ال سيم الجديدة هذ هػ بدايػ المعػب

الرمػزي لمطفػؿ عنػدمه يػدرؾ الطفػؿ أل ؿ مػرة أف شػياه احػدا يمكػف أف
يستددم كش

أدر.

 -3لعب الدورRole play -:

يبدأ الطفػؿ فػ المعػب اإليمػهم بهألنشػط عػف طريػؽ لعػب األد ار فػ

هػذ األنشػط يسػتطيع تمثيػؿ الػذات ثػـ يتػدرج مػف دػبلؿ المعػب مػع
األطفػهؿ اآلدػريف المعػب بهألشػيه األدػر

مػف دػبلؿ ذلػؾ يػتعمـ

األطفهؿ اإليمهـ بكػ نمـ أشدهصػه آدػريف لعػب األد ار لؤلطفػهؿ لػيس

تقميػدا فحسػب ألنمػـ ال ي ازلػ ف هػـ أنفسػمـ حيػث يتعػرؼ األطفػهؿ عمػ

هؤال الذيف س ؼ يمعب ف أد ارهـ بػذلؾ يسػتطيع الطفػؿ أف يمعػب د ار
أكثر تعقيدا.

فػ سػف الرابعػ يسػتطيع الطفػؿ أف يػربط بػيف لعػب الػد ر المعػب

اإليمهم لآلدريف ف هذ المرحم يندمج كؿ طفؿ ف د ر لكف ي جد

دػبلؼ بػيف إحسػهس المعػب الجمػهع

المعػب الفػردي

كػذلؾ يػتعمـ

األطفػهؿ ممػهرات الحػ ار بعػض القػ انيف المعقػدة لمتفهعػؿ االجتمػهع

عنداػذ ينمػ لعػػبمـ إلػ لعػػب د ارمػ بكػػؿ تعقيػػد الػػدرامه(Sue .
)Jennings et all, 1994 : p. 31-33
ممه سبؽ يتضح لنه أف الدرامه تنمػ مػع نمػ الطفػؿ مػف جميػع ج انػب
النمػ العقميػ

الحركيػ

االجتمهعيػ
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المو يػ

ال جدانيػ حيػث يمعػب

الطفػؿ المعػب اإليمػهم فػ مرحمػ الطف لػ المبكػرة نتيجػ

صػ ل إلػ

مرحمػ مػف النمػ تمكنػ مػف التفهعػؿ مػع اآلدػريف محػهدثتمـ نمػ
المفػههيـ نتيجػ تفهعمػ مػع البياػ مػف ح لػ

عنػد صػ ؿ الطفػؿ لمػذ

المرحمػ نسػتطيع تقػديـ أنشػط الػدرامه اإلبداعيػ لػ هػ تقنػيف لمعبػ

اإليمػهم تحػت إشػراؼ معممػ م جمػ قهاػد لمعمػؿ الجمػهع

لؤلطفهؿ.

الفػردي

السمات العامة لمدراما كوسيمة لمتعم

 -8تعتبػر الػدرامه أسػم به مػف أسػهليب التعمػيـ حيػث تسػهعد عمػ تقػديـ
المعم مهت األفكهر بشكؿ مدتمؼ لبلتصهؿ.

 -3سػيم إلعطػه األطفػهؿ بعػض السػيطرة عمػ تعمػيممـ بهلتػهل
إعطػهامـ زيػهدة أكبػر لممعرفػ

األفكػهر( يػتـ إعطػه األطفػهؿ الفػرص

الدتيهر المشكبلت الت يحب حممه الق اررات الت يجب اتدهذهه).

 -7سيم إلعطه األطفهؿ م قفه ديهليه حيث يمكنمـ االستجهب دهرج
الفصؿ الدراس العهدي.

 -0تعتبر سيم بديم لم صؼ االتصهؿ حيػث تػربط مػه بػيف معػرفتمـ
المبداي عف العهلـ الدهرج بمه يتعمم الطفؿ بهلفصؿ المدرس .

 -1أسػم ب تعمػـ يسػمح لمطفػؿ المعممػ بهلتفهعػؿ فيمػه بيػنمـ كػأنمـ
متسه ف.

)(David White Brid, 1996 p : 104
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أىمية الدراما اإلبداعية في الفصل المدرسي

 -8تقػدـ الػدرامه اإلبداعيػ أسػم به ضػر ريه لمػتعمـ بهلنسػب لؤلطفػهؿ

فهلطفؿ الصوير ييػر قػهدر عمػ اسػتدداـ التفكيػر المجػرد بسػم ل مثػؿ
البهلغ مف دبلؿ التمثيؿ يعط لؤلطفهؿ دبرة يصبح ف متكػهمميف فيمػه
يصبح ف مندمجيف ف الدبرات الت يمكف أف تظؿ مطب ع ككممهت

عم صفح بيضه .

 -3مف دبلؿ الدرامه اإلبداعيػ يسػتطيع الطفػؿ أف يتظػههر بػأف النػهس
أ األشػيه التػ ي ارهػه شػيق بهلنسػب لػ

يسػتطيع أف يجػرب األد ار

االجتمهعي الصراعهت حؿ المشكبلت ف عممي لعب الد ر يمكف

التعرؼ عم اآلدريف تجرب جز مف حيهتمـ بم اجم مشكبلتمـ.

 -7تعرض الدرامه اإلبداعي أن اعه عديدة مف دبرات االتصهؿ تعتمػد

العبلقهت الشدصي المتدادم لمطفؿ عم قدرت لمتعبيػر عػف نفسػ مػف

دػبلؿ الحركػ المحهدثػ

حيػث يتصػؿ بػهآلدريف كمػه يدػدـ اتصػهل

بتشػكيؿ أفكػهر ذاتيػ الفحػص التنظػيـ مشػهرك األفكػهر مػف دػبلؿ
االتصهؿ يتعمـ الطفؿ فمـ نفس اآلدريف ثقهفتمـ.

 -0تمد الدرامه اإلبداعي دبرة التعمـ ف التعهمؿ االجتمهع

ريػـ أف

األطفهؿ عهدة يمعب ف بهستقبللي إال أف الػدرامه اإلبداعيػ يهلبػه مػه تؤكػد

عم التفهعؿ الجمهع حيث يدطط األطفهؿ معه يشهرك ف ف األفكهر
ينظمػ ف مسػهح لعػبمـ يجربػ ف التفهعػؿ اإلنسػهن فػ تشديصػمـ

يصػبح لؤلنشػط االجتمهعيػ الفعهلػ األ ل يػ العميػه يػتـ عػرض

المكهفآت السم كي الجمهعي لؤلطفهؿ.
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)(Ruthbeall Hining et all , 1974 : p. 4
دور المعممة في الدراما اإلبداعية

يعتبػر الػد ر الػذي تمعبػ المعممػ فػ نمػ الطفػؿ مػف دػبلؿ الػدرامه

اإلبداعيػ هػهـ جػدا فمػف الضػر ري أف تػؤمف بشػدة أف عمميػ الػتعمـ ال

يمكػف فرضػمه مػف دػبلؿ تنفيػذ أسػم ب معػيف لكنمػه يمكػف تنميتمػه مػف

دبلؿ ت سيع دبرة األطفهؿ مف دبلؿ االندمهج النشط المشػهرك لػيس
الفػرض الدػهرج مػف جهنبمػه مػف الضػر ري أف تقػ ـ المعممػ ببنػه

منػهخ متعػهطؼ عبلقػ جيػدة بينمػه بػيف األطفػهؿ حتػ تعمػؿ بتجػهنس

معمـ حت يشعر كؿ طفؿ أنمه صديق جيدة تحب تقدر .
)(Betty Lowndes, 1977 : p. 33
المعممػ الدبيػرة بهلػدرامه عمػؿ المجم عػ هػ التػ تعػرض الػدرامه
بشػكؿ فعػهؿ عميمػه أف تسػهعد مػف يحتػهج إليمػه مػف األطفػهؿ يجػب أف

يكػ ف لػديمه ممػهرة المبلحظػ

التعميػؽ عمػ

تفػهعبلت المجم عػ

تستطيع المعمم مسهعدة أفػراد المجم عػ لبلتصػهؿ بديػهلمـ اإلبػداع

مػف دػبلؿ عمميػ الػدرامه اسػتدداـ هػذا الديػهؿ لتعزيػز إحسػهس الفػرد
بكيهن (Ann Cattanach,1992: p.7) .

مػف أهػـ األد ار التػ تقػ ـ بمػه المعممػ فػ الػدرامه اإلبداعيػ مػه

يم -:

ب -الم جم Conductor

أ -القهادة Leader
Director
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ج -المرشدة

د -المحكم Aubitrator

Consultant

أ-القهادةLeader -:
 -8هػ التػ تنشػأ منهدػه متعهطفػه تحػرؾ الثقػ فػ األطفػهؿ حتػ

يمكػنمـ ممهرسػ استكشػهؼ جػز مػف الدبػرة الشدصػي الحي يػ أثنػه
أنشط تتطمب االستمهع النظر اإلحسهس.

 -3ه الت تق د مف دبلؿ إشراؼ مبهشر يير مبهشػر فمػ يمكنمػه
السػمهح لؤلطفػهؿ لمعمػؿ بحريػ أحيهنػه بػد ف إشػراؼ قريػب اضػح إال

ترقػب لمتأكػد أف كػؿ األطفػهؿ
إنمه داامه تعرؼ مه يحدث ه بهستمرار ا
المندمجيف ف نشهط هـ بهلفعؿ يكتسب ف يستفيد ف مف االندمهج.

 -7ه الت تفمػـ األطفػهؿ بدرجػ كهفيػ لتعػرؼ أي األطفػهؿ سيسػتفيد

مف العمؿ تحت اإلشراؼ القريب لممعمم أ مف سيستفيد بمفرد أ مف
سيستفيد مف دبلؿ العمؿ الجمهع .

 -0هػ التػ تعػرؼ متػ سيسػتفيد األطفػهؿ مػف العمػؿ فػ أنشػط

أسهسي متصم بدال مف االرتجهؿ الدهلص ه التػ تشػعر مػف مػنمـ

عم استعداد لمحرك ف االرتجهالت.

 -1هػ التػ تعػرؼ متػ تت سػع مػف دػبلؿ التعػهطؼ أ المػدح متػ
تقػ د بإشػهرة أ منهقشػ أ اقتػراح ال يمكػف أف يكػ ف هنػهؾ ارتجػهؿ ذ

فهادة بد ف ت جي مبهشر مف المعمم .

ب -الم جم Conductor Director -:
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ه الت تسهعد األطفػهؿ عمػ تطػ ر اكتشػهفهتمـ الشدصػي تسػهعدهـ
عم المقهرن

هذ االكتشهفهت تدهلؼ مه عند اآلدػريف بػذلؾ يمكػنمـ

تشػػكيؿ الم قػػؼ بشػػكؿ معقػػد

اذا اسػػتددمت الشػػفرة ييػػر المو يػ

(إشهرات اليد الح اجب المرف ع اإليمه ات أص ات الفـ) الت تسمح
بنم االرتجػهؿ بػد ف مقهطعػهت اضػح التػ تسػمح لؤلطفػهؿ بهلحركػ

دادؿ دهرج االندمهج ( س ا الحرك أ الدرامه المو ي ).
بمجػرد أف يكػ ف لػد

األطفػهؿ بعػض الفمػـ األسهسػ

السػتدداـ

اإلشهرات يجب أف تدع المعمم األطفهؿ القيػهـ بهلتجػهرب بأنفسػمـ حتػ

يك ن ا قهدة أثنه التمثيؿ الصهمت أ القيهـ بهلرقص اإلبداع

المدؼ

مػف ذلػؾ قػدرة األطفػهؿ فػ النمهيػ عمػ اكتشػهؼ التحقيقػهت البسػيط
المعقدة الت تم الت جيمهت الت يعطيمه طفممـ القهاد.

ج -المرشدةConsultant -:

ه الت تسهعد األطفهؿ عم إيجػهد الحمػ ؿ لمشػهكممـ د نمػه أف تقػ ؿ

لمـ" كيؼ أ لمهذا " مف دبلؿ إجهب أسامتمـ بسؤاؿ أدر مصمـ بشكؿ

يق دهـ إليجهد اإلجهب الستفسهرهـ األصم بأنفسمـ ال يجب أف تسمح
لنفسمه أف تك ف متسمط تعرض مفههيممه لئلجهب عف األطفهؿ.

كمػه يجػب أف تقػه ـ اإليػ ار لتبػيف لؤلطفػهؿ كيػؼ يق مػ ف بهلتمثيػؿ
الصهمت أ التصرؼ ضع الكممهت عم أف اهمـ فتمؾ س ؼ تكػ ف

محبطػ لمػـ بػؿ البػد أف تكػ ف دطػ ة إبداعيػ
يك ف األطفهؿ قهدريف عم التكيؼ.
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فػ هػذ الحهلػ سػ ؼ

كمه يجب قيهدة األطفهؿ عم سػبؽ تحقػيقمـ بمنهقشػ هػذا سػ ؼ يػؤد

بمـ إل رؤي قيم المنهقشهت فم أ ال مصدر لؤلفكهر البسػيط

كمػه

أنمػه نػ ع مػف التقيػيـ السػمؿ الػذي يقػدـ إال أف ذلػؾ سػيبد أنػ ار فمػـ

بعض األطفهؿ األصور سنه فمف الممـ بنه هذ العممي مف المنهقشػ

(التحقيػؽ – المنهقشػ ) مػف البدايػ ألنمػه تبنػ فكػر بت جػ معقػ ؿ إلػ

العمؿ الذي س ؼ يصبح جز ال يتج أز مف ت قع الطفؿ العهدي الندمهج
الػػدرامه .بػػد ف هػػذ المنهقشػػهت بػػيف المعممػ

األطفػػهؿ تصػػبح

االستكشهفهت أكثر قميبل مف امتداد قت المعب أيضه أثنه المنهقشػهت

تكشؼ المعمم شياه مف أفكػهر األطفػهؿ الدادميػ أ نمػ المنطقػ لػديمه
كيؼ أنمـ س ؼ يق م ف بإطبلؽ أنفسمـ لحؿ المشكبلت.

د -المحكم Aubitrator -:

هػ التػ تسػهعد األطفػهؿ عمػ تعمػـ كيفيػ أف يك نػ ا أكثػر اجتمهعيػ
قدرة عم العمؿ معػه فػ أنشػط جمهعيػ

كػذلؾ الشػدص الػذي يقػ ـ

بتصػنيؼ األمزجػ التػ يمكػف أف تنبػع أثنػه المنهقشػهت أ التػدريبهت

سػ ا قبػؿ أ أثنػه أ بعػد الػرقص المبهشػر أ انػدمهج الػدرامه المو يػ

يهلبه مه يصبح األطفهؿ ف يضب أ حسهسي ألحد األسبهب تعتبر

التعميقػهت انػدمهج المشػههد أحيهنػه مشػهرك المشػههد أثنػه التػدريبهت
المو يػ جػز مػف قيمػ العمػؿ االرتجػهل التمقػها

يجػب أف يكػ ف

الم قؼ ح ار بدرج كهفي لمسمهح بذلؾ يسمح لمطفؿ المشهرك أ تػرؾ
االستكشهؼ إذا لـ يمكف لدي المزيد ليق ل لػ كػهف متعبػه تعتبػر قيمػ

العمؿ االرتجهل ه أن شكؿ مف االندمهج الذي ينم
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يتوير أثنه فترة

االستكشػهؼ يهلبػه مػه يمكػف لمجم عػ مػف األطفػهؿ استكشػهؼ فكػرة
ال صػ ؿ إلػ اسػتنتهج ثػـ تقريػر ثػـ عػرض لعػبمـ لؤلطفػهؿ اآلدػريف
الممتمػيف لػيس مػف ييػر الطبيعػ أف يبػدأ المعػب بػنفس الطريقػ لكػ

يتويػػر أثنػػه إعػػهدة التحقيػػؽ.
)1977: p. 24 - 26
لكف الي ـ بعػد تفمػـ العػهلـ لػد ر الػدرامه لػيس فػ جهنبمػه التعميمػ فقػط

(Betty Lowndes,

لكػف فػ الجهنػب العبلجػ أيضػه بعػد ظمػ ر األدصػها النفسػ فػ

المؤسسػهت التعميميػ اقتصػر د ر المعممػ اآلف عمػ القيػهـ بعػدد مػف

األد ار حيػث تسػتطيع المعممػ اكتشػهؼ السػم ؾ المشػكؿ فػ مرحمػ
مبكرة قد تك ف جز مف فريؽ العبلج.

يمكف أف نمدص د ر المعمم الي ـ فيمه يم -:

 -8تصميـ تنظيـ األنشط اإلبداعي .
 -3قيهدة األطفهؿ نح ت جي الذات.

 -7تنظيـ تصميـ مهدة النشهط طبقه لقدرة األطفهؿ عم تنه ؿ متطمبهت
النشػهط مػع األدػذ فػ االعتبػهر شدصػيتمه الدهصػ أسػم ب التػدريس

مشهعر الثق بقدرتمه القيهدي .
)(Ruthbeall Hining, et all, 1974 : p. 8
عناصر الدراما اإلبداعية
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تتك ف الدرامه اإلبداعي مف عدد مػف العنهصػر الرايسػي هػذ العنهصػر

تبن بعضمه عم البعض األدر ه تتط ر لتقدـ لنه ف النمهي درامه
إبداعي متكهمم .

عنهصر الدرامه اإلبداعي ه -:

 -8الحرك اإلبداعي

Creative Movement

 -3االرتجهؿ improvisation
 -7لعب الد ر Role Play
 -1الحركة اإلبداعية-:

تمػد الحركػ اإلبداعيػ األطفػهؿ بفػرص لمتعبيػر استكشػهؼ اسػتجهبتمـ
لممشػهعر الدادميػ رد د أفعػهلمـ لممثيػرات مػف الدػهرج بياػهتمـ المبهشػرة

هـ يستددم ف كػؿ مػف حركػهتمـ التأثيريػ (العهطفػ المثػهرة) حركػهتمـ

التعبيريػ (االسػػتجهب لمشػػع ر) مطمػ ب مػػنمـ عمػػؿ استكشػػهؼ

اسػتجهبتمـ الشدصػي أثنػه ال قػت الػذي يق مػ ف فيػ بتكػ يف حركػهتمـ
أفعهلمـ ايمه اتمـ الدهص .

)(Betty Lowndes, 1977 p : 40
تتنه ؿ تدريبهت الحرك اإلبداعي مه يم -:
 -8النم (ف النهس – الحي انهت – المدم قهت – أشيه أشكهؿ مجردة

مأد ذة مف الحيهة ال اقعي األفبلـ التميفزي ف أفبلـ الكرت ف).
 -3تقميد حركهت النهس.
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 -7الحركػهت المتن عػ (الجمػ س – ال قػ ؼ – النػ ـ – السػق ط)
بأسهليب مدتمف .

 -0تمثيؿ أشكهؿ(عرااس – لعب – حي انهت أليف ).
 -1عمؿ أشكهؿ الجسـ لؤلص ات الفردي الكممهت
ب -أشكهؿ متحرك

أ -أشكهؿ ثهبت

 -2عمؿ أشكهؿ ألجسهـ اآلالت(الثقيم – الدفيف – الكمربهاي ).
 -3ارتػدا األطفػهؿ مبلبػس مضػحك
متحرك لتعكس المشهعر.

عمػؿ أشػكهؿ لمجسػـ ثهبتػ

 -4اسػتدداـ أد ات(أطػ اؽ – كػرات – أحبػهؿ – العػهب) ثػـ يكػرر
األطفهؿ األلعهب بد ف استدداممه.

 -5يقػ ـ األطفػهؿ بعمػؿ صػ ر ثهبتػ لم جػ

األيػدي

يق م ف بعمؿ العديد منمه احد بعد األدر كممه مدتمف .

بعػد التمػريف

 -80يتحػدث األطفػهؿ بهسػتدداـ (أيػديمـ – أقػداممـ – أكتػهفمـ –
أعينمـ).
)( Hendy. L, 1995, p. 15
 األداء الصامت (البانتومي )
تعتبر القدرة عم ت صيؿ المشهعر األفكهر الريبهت االستجهبهت مف

دػبلؿ اتصػهؿ ييػر لوػ ي شػياه مت ارثػه فػ اإلنسػهف األدا الصػهمت

يعمؿ عم تركيز االنتبه لد األطفهؿ بمبلحظ سم ؾ بعضمـ البعض

يؤد األدا الصهمت إل ت جي االنتبه نح الم ض ع الذي يقدم ن .
)(Betty Lowndes, 1977, p. 51
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بعػد التػدريب عمػ الحركػهت اإلبداعيػ المدتمفػ يبػدأ األطفػهؿ ممهرسػ

األدا الصػهمت هػ عبػهرة عػف أدا لػبعض الم اقػؼ بهلحركػ د ف

استدداـ الص ت مف دبلؿ أدا األطفهؿ لمم اقؼ بهلحركهت يترؾ لمـ

حري التعبير ليس هنهؾ ق اعد أ حركهت بعينمه يجب عميمـ أداامه.
يمكف تمديص ف ااد األدا الصهمت فيمه يم -:

 -8إثهرة الديهؿ أعمهؿ الفكر تركيز االنتبه .

 -3الشع ر بهلثق بهلنفس االعتزاز بهألدا اإلبداع .

 -7إتهحػ الفػرص لممشػهرك فػ األدا مػف دػبلؿ التعبيػر الصػهمت
لؤلطفهؿ الذيف ال يجيد ف التعبير بهلص ت.

 -0التنفيس عف المشهعر الحزين الشع ر بهلفرح السر ر.
(حنهف

عبد الحميد ) 817 : 8557

 -1االرتجال -:
يمكف تعريؼ االرتجهؿ بأن منمج فعهؿ لمعمؿ يحتهج كؿ مػف األطفػهؿ
المعممهت الدد ؿ ف عهلـ ديهل حيث يك ن ا قهدريف عم :
 استكشهؼ دبرات لؤلحداث األفكهر. حؿ المشكبلت اتدهذ الق اررات.86

 -امتبلؾ دبرة لمصدر األحداث األفكهر.

أحيهنه كأنفسمـ أحيهنه كأنهس آدريف ف هذا العهلـ الديهل

يتـ تأليؼ

كؿ مف الح ار الفعؿ يير المو ي بيف المشتركيف كممه تط ر الم قػؼ

كمػه هػ الحػهؿ مػع المحهدثػهت األفكػهر العهديػ فػ الحيػهة ال اقعيػ ال
يك ف لػد المجم عػ نػص مكتػ ب مػف قبػؿ الػذي يمكػف تعممػ القػهؤ
تمثيم .

مػف دػبلؿ الم ضػ ع الديػهل يمكػف أف يتضػمف الحػ ار العمػؿ ييػر

المو ي أي ش

تريد المعمم أ األطفهؿ منهقشػت أ استكشػهف

النشػهط معػر ؼ عمػ إنػ ارتجػهؿ مسػتمر
المشتركيف قهدريف عم الحفهظ عمي .

هػذا

هػ سػمؿ مػهداـ كػؿ

مػف الصػعب جػدا الحفػهظ عمػ االرتجػهؿ المسػتمر لفتػرات ط يمػ مػف

الزمف .مه داـ أف األطفهؿ يمكف أف ينفصم ا بسرع مف نشهط الجمهعػ

سػ ا ألنمػـ يشػعر ف أف إسػمهممـ لػـ يعػد مسػم عه أ ألنمػـ أصػبح ا
منػدمجيف فػ عمػؿ القصػ الدهصػ بمػـ الحفػهظ عمػ االرتجػهؿ مػع

مجم عػػهت كبيػ ػرة ج ػػدا ال يمك ػػف أف يكػ ػ ف ش ػػياه س ػػمبل.
)(David White Brid, 1996, p. 107-108
 ارتجال الدراما المغوية-:
تقػ د المعممػ األطفػهؿ تػدريجيه نحػ ارتجػهؿ الػدرامه المو يػ
األطفػهؿ المعممػ فػ

يشػهرؾ

ارتجػهؿ حػ ار القصػ  .لتسػهعد األطفػهؿ عمػ

التدمص مف الدجؿ تشجعمـ عم البد ف العمؿ معه بد ف صراع أ
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شػجهر يتضػمف ذلػؾ إدراؾ الجسػـ اكتشػهؼ الحػ اس أنشػط إلدراؾ
الصػ ت التػ تقػدـ أسػهس لممنهقشػهت كمػه أف فتػرات الحػديث معػه
منهقش القصص الت سمع هه تسهعد ف بداي كبلـ تفكير األطفهؿ

كمػه أف فتػرات الكػبلـ مػع المعممػ تسػهعد األطفػهؿ عمػ االسػتمتهع
بنقػ ػػؿ

بهالتصػ ػػهؿ بػ ػػهآلدريف االسػ ػػتمتهع
)(Bettey Lowndes, 1977, p. 62
ف الطف ل المبكرة يستطيع الطفؿ استكشهؼ األشيه العبلقهت لمعهلـ
الدػهرج

أراامػ ػػـ

بحري ػ ػ .

هػ ال قػت الػذي يمعػب األطفػهؿ فيػ بهلمعػب األشػيه

يستددم ف هذ األشيه لتمثؿ دبراتمـ الطريق الت يمعب بمه الطفؿ

بشػكؿ رمػزي هػ مػف دػبلؿ المعػب الػدرام

الم اقؼ لمتعبير عف عهلممـ .إف تنه ؿ شػ

تػأليؼ القصػص ارتجػهؿ

تديػؿ أنػ يمثػؿ شػياه مػه

أدػر هػ الطريقػ التػ يقػ ـ بمػه األطفػهؿ بتنميػ الفمػـ الرمػزي هػ
الطريق الت يبدأ ف بمه فمـ المو ف الدرامه.

المعب المرتجؿ ه الدط ة التهلي ف عممي تجربػ المعػب الرمػزي فػ

الػدرامه فمػف إدراؾ أجسػهمنه االستكشػهؼ الحسػ لؤلشػيه التػ يمكػف
اسػتدداممه بشػكؿ رمػزي يمكننػه أف نبػدأ فػ تجربػ القصػص المشػههد
االرتجهلي لتكهمؿ تمؾ الدبرات فج هر االرتجهؿ ه التح ؿ هذ هػ

القػ

العظمػ لمػدرامه هػذ القػدرة لتح يػؿ األشػيه

يتطمب عمؿ االرتجهؿ التمقهاي

هػ

عمميػ تسػتدع التركيػز عمػ
)1992, p. 23-24
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تح يػؿ الدبػرات

الفعػؿ(Ann Cattanach, .

 -3لعب الدورRole play -:

يبػدأ األطفػهؿ لعػب الػد ر بأنشػط حيػث يكػ ف الػد ر المػأد ذ هػ د ر
لمتمثيؿ الذات ثـ مف دبلؿ التجهرب لمعب بهلمعب المعب مع األطفهؿ

اآلدػريف يتعممػ ف فػ النمهيػ التظػههر بػأنمـ شػدص مػه أدػر .يػر

Piagatأف هذا لػيس تقميػدا ألف الطفػؿ يفعػؿ مػه هػ أكثػر مػف تقميػد أ

نقؿ سم ؾ اآلدريف بينمه مه يزاؿ هػ نفسػ

بينمػه يػتعمـ األطفػهؿ لعػب

اد ار أشدهص آدريف عنداذ يبػدأ ف فػ إدمػهج أنفسػمـ فػ لعػب الػد ر
مػع أطفػهؿ بػهلويف عنػد سػف الرابعػ يسػتطيع األطفػهؿ تطبيػؽ ربػط
لعب د رهـ بمعب إيمهم لؤلطفهؿ اآلدريف.

يجرب األطفهؿ الصوهر األد ار ف سف مبكرة جدا حيث إف األطفهؿ

لػديمـ حػب اسػتطبلع لمعرفػ مػهذا يعنػ أف تكػ ف ( سػهع البريػد –
شػرط المطػهف – األب – األـ ) فػ الػدرامه يمكػف أف نستكشػؼ

األد ار لتنمي مدز نه مف األد ار االجتمهعي .
)( Ann Cattanach, 1992, p. 31-35
 أنواع مجال لعب الدور-:

ال يجب أف تمثؿ مجهالت لعب الد ر عهدة أمهكف مأل ف أي مكهف أي
قت ممكف فمثبل-:
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 أمهكف تأدذ األطفهؿ إل ال ار ف الزمف مثؿ القبلع – السفف المبحرة–البيػ ت القديمػ لنبػدأ فػ

بهلمهض .

إعطػه األطفػهؿ الصػوهر اإلحسػهس

 -أمهكف قت السفر مثؿ سفين الفضه – آل الزمف.

 أمهكف القصص الديهلي مثؿ سندريبل أ بيت األقزاـ السبع .-أمهكف الديهؿ مثؿ حجرة األحبلـ.

كػؿ هػذ األمػهكف ألركػهف لعػب الػد ر يمكػف أف تنمػ مػف محهدثػ أ
اسػتمهع األطفػهؿ

بهلػدد ؿ فػ المعػب الػدرام بمػذ الطريقػ فػنحف

قهدر ف عم بنه الثق االلتزاـ أيضػه إضػهف األبعػهد التػ ال يسػتطيع
األطفهؿ تحديدهه ألنفسمـ ف نطهؽ هذا العهلـ الديػهل مػف الممػـ أف

الكػػؿ يتفػػؽ عم ػ اتد ػهذ د ر أ
)(White Bread D., 1996, p. 6

المشػػهرك

فػ

نفػػس العمػػؿ.

 تدخل المعممة في لعب الدور لألطفال-:

هنهؾ ادتبلؼ ف الرأي بيف المعممهت بهلنسب لتددممـ ف لعب الد ر
دهصػ فػ الم اقػؼ الديهليػ حيػث يمكػف توييػر القػ

المحركػ مػف

م قػؼ ألدػر مػع اسػتدداـ أشػكهؿ تدريبيػ متعػددة لتح يػؿ التعمػيـ مػف

نمػ ذج محػدد حيػث تكػ ف المعممػ اضػع النمػ ذج لكػف عنػدمه تػددؿ
المعممػ فػ الػد ر يكػ ف الطفػؿ المعممػ متعممػيف يمكػف لممػه العمػؿ

س يه.

)( Lesely Hendy, 1995, p. 14
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يمكػف لممعممػ ادتيػهر األد ار التػ تدتمػؼ قمػيبل عػف د رهػه كمعممػ

تسػمح لمػه بهلحفػهظ عمػ الػتحكـ .مثػهؿ (القهضػ – قهاػد الموػهمرة –

ار ي القص ) مف الممـ معرف أف الدرامه يمكف أف تت قؼ إلعهدة ضع
الق انيف األسهسي إذا احتهج العمؿ إلعهدة تركيز.
)(Andy Jones, et all, 1996, p. 11
العالج بالدراما

يقصػد بهلػدرامه اإلشػهرة إلػ التمثيػؿ االرتجػهل
طبيعي لمسم ؾ اإلنسهن .

تعتبػر الػدرامه فطريػ

كمه نر ف لعب األطفهؿ ينطبؽ هذا عم عبلج األطفهؿ أمه المسرح
فم يشير إل عرض الممثؿ لنص معيف لممشههديف ف مكهف لمعرض
المسرح عم مه يتـ عرض لمتسمي .

يشير العبلج النفس إل مجهؿ مف األسهليب المو ي الم جم بهلفعؿ

لعػبلج المرضػ ذ ي المشػكبلت النفسػي

مشػهبم

االستشػهرة النفسػي عمميػ

ت جػد عبلقػ بػيف الػدرامه المسػرح عمػـ الػنفس

يشػترؾ

األطبه النفسي ف ممػهرس الػدرامه المسػرح فػ أهػداؼ أسػهليب عهمػ

هػ أهػداؼ معرفيػ تمػتـ بهلرؤيػ الفمػـ أهػداؼ جدانيػ تمػتـ بػهلقيـ
المشػهعر أهػداؼ حركيػ نفسػي تمػتـ بصػ رة الجسػـ طبلقػ الحركػ

أهداؼ جمهلي تمتـ بتنمي ت ظيػؼ الصػح تويػر السػم ؾ أ الػ ع
اإلدراؾ.

)(Robert J. Landy, 1996, p. 3
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يتـ استدداـ الدرامه كعبلج مسهعد يمكف استدداممه بعدة طرؽ حيث

يمكػف أف تعمػؿ عمػ
اإلنسهني

تنميػ التعبيػرات العهطفيػ

المعهلج ف بهلدرامه ممتم ف ف المحت

زيػهدة الممػهرات

بهرتجهؿ لعب الد ر

الدرام كمه أف المعهلجيف بهلدرامه مدرب ف عم جذب االنتبه بهستدداـ

حرك الجسـ السم ؾ درج الص ت ه مف أهـ تأثي ارت فػ العػبلج
بهلدرامه.

)(Alice M. Forester, 2000, p. 237
العػبلج بهلػدرامه يستكشػؼ الحيػهة اإلبداعيػ لممرضػ حيػث إنػ يعمػؿ

عمػ إعػهدة العمػؿ لم ارحػؿ الحيػهة تويػرات األفػراد الجمهعػهت .مػف
دبلؿ الديهؿ الذي تبدع ف العبلج بهلدرامه يمكف صؼ عممي الشفه

عمػ أنمػه اسػتعهدة الحيػهة مػف دػبلؿ الفػف عنػدمه نعمػؿ اقعػه دراميػه

تدمػؽ عهلمػه دهصػه بنػه متحػرريف مػف قيػ د العػهلـ الػ اقع مػف قمػؽ

يم ض .لذلؾ نستطيع تنمي معهن جديدة ألنفسنه يير مرتبط بقي د
اقعنه الدهص.

ت جد ثبلث مراحؿ ف درس العبلج بهلدرامه-:

 -8االستثهرة.

 -3المرحم التنم ي .

-7

النمهي .
 -1االستثارةThe Worm Up -:
هػ

قػت األعػداد ضػع الم ضػ عهت التركيػز حيػث إف االسػتثهرة

هػ الممػهرة التػ تعػد المجم عػ لػيس فقػط لمعمػؿ أ كتقػديـ لكػؿ احػد
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لكف أيضه لتقديـ أد ات الدرامه الت سيحتهج ف إليمه فػ الػدرس هػ
مبلحظػ دينهميكيػهت المجم عػ

ال قػت الػذي يسػتطيع الطبيػب فػ

يصبح حسهسه لمم ض عهت المشهعر الت تدمؽ تركي از لمػدرامه يػتـ

تعزيز المجم ع ب اسط الطبيب ف هذ المرحم ( ضع حد د قي د –
السػمهح لممجم عػ بهلمعػب) .مػف هػذ االسػتثهرة تتقػدـ المجم عػ إلػ
المرحػ التهليػ

التػ تتكػ ف المعػب المركػزي لمعمػؿ الػدرام

يجػب

لم ارحػؿ العمميػ أف تتبػع بػد ف انفصػهؿ ذلػؾ ب اسػط الطبيػب الػذي

يستطيع المسهعدة ف الحفهظ عم التركيز ال اضح لكؿ احد.
 -1المرحمة التنموية-:

Development phase

هػ تمػؾ المرحمػ التػ يػتـ فيمػه استكشػهؼ الم ضػ عهت األدا ات

اإلبداعيػ مػف دػبلؿ الػدرامه إذا أثػهرت االسػتثهرة المجم عػ لمنشػهط

ال ػػدرام

عندا ػػذ تص ػػبح ه ػػذ المرحمػ ػ

تعزي ػػز أم ػػهف المجم عػ ػ

امتصهصػه .مػف الممػـ لمطبيػب أف يجػد شػكؿ الػدرامه الػذي يمكػف أف
يحفظ اإلثهرة لممجم ع يمكف أف تك ف الممهرة الفني لمطبيب نهقد .
 -3النياية-:

Closure

هذ المرحم ه الحؿ النمها لمدرامه تقػ ـ المجم عػ بػهلتعبير عنمػه
فػإذا تػـ تحقيػؽ التػ ازف بػيف التكػ يف المثيػر المركػز فػ العمػؿ الػدرام

عنداػذ سػ ؼ تجػرب المجم عػ عمميػ اسػتدداـ الػدرامه لمتعبيػر عػف
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اإلحسػهس يمكػف أف تنتمػ المجم عػ بهلتأمػؿ فػ الدبػرة ككػؿ شػكؿ
النمهي .

)(Sue Jennings, et all, 1994, p. 38
الدراما مع ذوي االحتياجات الخاصة

عنػدمه نقػدـ الػدرامه فػ مجم عػ أ بشػكؿ فػرد فإننػه نسػتددـ أشػكهؿ
الدرامه مثؿ االرتجهؿ القصص األلعهب فنحف ندمؽ عهلـ رمزي حيث

تنتم إعهدة بنه األحداث إل المجم ع أ الفرد مػف دػبلؿ التمثيػؿ
نستطيع أف نعيد تفسير دبراتنه أ دبرات اآلدريف بشكؿ درام .

الدراما كعممية جماعية-:

الػدرامه لمػه سػمهتمه الفرديػ الدهصػ لكػف عنػدمه تشػترؾ مجم عػ فػ

الدرامه يجػب عمينػه أف نتػذكر أف المنهقشػهت التفػهعبلت التػ هػ جػز

مف أي مجم ع يمكف أيضه مبلحظتمه ف مجم عػ الػدرامه تسػتددـ
الدرامه لتنشيط المجم ع ي جد أيضػه الع امػؿ العهطفيػ الدادميػ لكػؿ

لك ػػؿ ف ػػرد لممجم عػ ػ .

النمػ ػ اإلب ػػداع
فػ ػرد فػ ػ المجم عػ ػ
)(Ann Cattanach, 1992, p. 43
يقصػد بػذ ي االحتيهجػهت الدهصػ مػه يسػتطيع مػهال يسػتطيع طفػؿ

معيف عمم نتيج إعهق ف اكتسهب الممهرة الطبيعي النم الطبيع .
يمكػف تقسػيـ درس الػدرامه المقػدـ لؤلطفػهؿ ذ

المراحؿ اآلتي -:

 -8تعريؼ الم ض ع (الفكرة).
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صػع بهت الػتعمـ إلػ

 -3مرحمػ المبػهدرة (جعمػ يبػدأ أ يسػتمر) بنػه األد ار(مػف تكػ ف)
المكهف (أيف تك ف) التركيز (مهذا نفعؿ).

 -7المرحم التشديصي (دمؽ اإليمهـ).

 تعميػؽ اإليمػهف فػ الػدرامه مػف دػبلؿ عػدد متويػر مػفاالستراتيجيهت

 عرض مشكم مشههدة استجهب المجم ع -0مرحم التددؿ (م اجم التمثيؿ).

استكشهؼ مجهؿ تعمـ – العمؿ لمتحدي– حؿ الم قؼ.

هػذا التكػ يف لػدرس الػدرامه أسهسػ فػ ت سػيع ممهرسػ الػدرامه مػع

األطفهؿ ذ

صع بهت التعمـ

لكف يجػب عمػ المعممػ ضػع أسػس عهمػ عنػد تقػديممه لمػدرامه لػذ

صع بهت التعمـ ه مه يم :

 -8كيفي إدمهج األطفهؿ بشكؿ ذي معن مع المهدة المقدم .
 -3كيفي بنه بيا اضح لئليمهـ.

 -7مه ه االستراتيجيهت الت يمكف ت ظيفمه بشػكؿ أكثػر منهسػب مػف
أجؿ احت ا األطفهؿ.

 -0كيفي إقهم مجهؿ لتقديـ القدرات المتن ع بطريق منظم .
 -1كيفي جعؿ األطفهؿ يركز ف ف الممم .
 -2مػه هػ
لؤلطفهؿ.

أفضػؿ طريقػ لمعمػؿ بهلنسػب لنقػهط القػ ة االهتمهمػهت
)(Melanie Peter, 1995, p. 40 - 45
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الدراما اإلبداعية واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

إف األطفهؿ ذ

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط يمتمك ف مدز نه

ضدمه مف الطهق اإلبداعي الت لـ تنظـ بشكؿ منهسب قد أ ضحت
اضػطراب نقػص االنتبػه

عػدة تقػهرير إلػ قيمػ الفنػ ف لػذ

فػرط

النشهط هنهؾ العديػد مػف األشػيه التػ يمكػف أف تسػهعد األطفػهؿ ذ

اضػطراب نقػص االنتبػه فػرط النشػهط مػف تنظػيـ طػهقتمـ مػف دػبلؿ
الفن ف س ا بهلمنزؿ أ المدرس حيث يستطيع المدرس ف إددهؿ الفن ف

ف المنمج بأف يجعم ا األطفهؿ يق م ف بمعب الد ر مف دبلؿ منههجمـ
الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػي .
)Armstrong, 1995, p. 162 - 163

(Thomas

قد قهمت البهحث عبير عبد الحميـ بتطبيػؽ برنػهمج لمػدرامه االبداعيػ

لتحسيف مد االنتبهة لد االطفهؿ ذ ي نقػص االنتبػهة

فػرط النشػهط

قد نجح البرنهمج ف تحسيف مد االنتبهة لد هؤال االطفهؿ

األسداس الذى ت عميو بناء البرنام :

أثنه إطبلع البهحث عم طرؽ عبلج اضطراب نقص االنتبه

النشهط جدت مه يم :
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فرط

 -1األطفهؿ ذ

اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط لديمـ ديهال

جيدا قد أ ضحت نتهاج الدراسهت أف هؤال
مسهعدتمـ عف طريؽ التديؿ بهستدداـ االسترده

 -2األطفهؿ ذ
داام إل

الحرك

اضطراب نقص االنتبه

األطفهؿ يمكف

التمدا .

حهج

فرط النشهط ف

مف المفيد تقديـ أنشط الحرك بشكؿ منتظـ

كمه يمكنمـ لعب الد ر.
 -3األطفهؿ ذ

يير التقميدي

فرط النشهط يميم ف إل

نقص االنتبه

األنشط

يفضم ف التجديد عف األنشط التقميدي  .مف

الطرؽ المدتمف ( المنهقشهت – ر اي القصص – الدرامه اإلبداعي

).

 -4األطفهؿ ذ

فرط النشهط لديمـ ضو ط بياي

نقص االنتبه

س ا مف المنزؿ أ المدرس لذلؾ مف أهـ أد ات دفض الضو ط

تقديـ تمرينهت االسترده إلدراج الطهق الزاادة مف اجؿ إعطه
الطفؿ فرص لبلنتبه .

 -5األطفهؿ ذ
ههام

فرط النشهط لديمـ طهق إبداعي

نقص االنتبه

يمكف استدداـ هذ الطهق اإلبداعي ف الفن ف عم مه.

 -6يمكف تنمي التركيز لد

األطفهؿ ذ

نقص االنتبه

فرط

النشهط عف طريؽ تعميممـ أسهليب التركيز ذلؾ مف دبلؿ

مبلحظ األشيه ف بياتمـ.

 -7أ ضحت نتهاج البح ث استدداـ التعزيز اإليجهب ف المدرس
مع األطفهؿ ذ

نقص االنتبه فرط النشهط.
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 -8مف طرؽ العبلج النفس
نقص االنتبه

الت

استددمت مع األطفهؿ ذ

فرط النشهط تدريبهت االسترده

العبلج النفس

الجمهع الذ يتـ العمؿ ف إطهر مجم ع مف األطفهؿ.

يتضح لنه ممه سبؽ أف الدرامه اإلبداعي كنشهط مف األنشط الت
تقدـ لؤلطفهؿ ف ريهض األطفهؿ الت تعتمد عم الحرك
لعب الد ر يمكف أف تسههـ ف

تحسيف االنتبه لد

االرتجهؿ

األطفهؿ ذ

نقص االنتبه فرط النشهط.

حيث يتضمف البرنهمج جمستيف التبهع التعميمهت دمس جمسهت

تدريبهت حرك

أربع جمسهت استرده

ثبلث جمسهت لتنمي الح اس

جمستيف أدا صهمت أربع جمسهت لعب د ر.

ىدف البرنام :

يمدؼ البرنهمج إل تحسيف االنتبه لؤلطفهؿ ذ

نقص االنتبه

فرط

النشهط.الممحقيف بريهض األطفهؿ ذلؾ مف دبلؿ ممهرس األنشط

المتن ع لتدريب الحرك االرتجهؿ لعب الد ر.
فمسفة البرنام :

تق ـ فمسف البرنهمج عم
النشهط ف

مجم ع

تجميع األطفهؿ ذ

نقص االنتبه

احدة حيث يشهرؾ األطفهؿ ف

القيهـ بأنشط

الدرامه اإلبداعي ف ثنهايهت(0كؿ طفميف معه) تدريبهت جمهعي
تقسيـ األطفهؿ إل

فرط
يتـ

مجم عتيف مجم ع تق ـ بأدا النشهط أدر

نهقدة يتـ تبهدؿ الدرامه بينمـ حيث تق ـ فمسف البرنهمج عم األدا
الجمهع .
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مدة البرنام :

يتك ف البرنهمج مف  30جمس جمهعي لؤلطفهؿ تك ف مدة الجمس

نصؼ سهع ي ميه لمدة  30ي ـ.
استراتيجية تنفيذ البرنام :

 -1يتـ تحديد األطفهؿ ذ

نقص االنتبه النشهط الزااد مف دبلؿ

ادتبهر اضطراب نقص االنتبه فرط النشهط ادتبهر االنتبه .

 -2تقديـ برنهمج الدرامه اإلبداعي .

 -3تطبيؽ ادتبهر االنتبه لد األطفهؿ.
تقوي البرنام :

يتـ تق يـ البرنهمج عف طريؽ ادتبهر االنتبه بعد تطبيؽ البرنهمج
س ؼ يتـ تق يـ كؿ جمس مف دبلؿ أسام المنهقش مع األطفهؿ

البهحثيف.

أى األع ار

التى يقو البرنام بتحسينيا:

نقص االنتباه:

 يهلبه ـ يفشؿ مف االنتبه الشديد لمتفهصيؿ أ يرتكب أدطه مممم
ف أدا أ نشهط يق ـ ب .

 يهلبه مه يجد صع ب ف
المعب.

تركيز االنتبه ف

الممهـ أ أنشط

 يهلبه ال يبد عمي اإلنصهت عندمه ي ج إلي الحديث مبهشرة.
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 يهلبه ال يتبع الت جيمهت يفشؿ ف
ف الفشؿ ف فمـ الت جيمهت ).

إنمه األنشط ( ليس نتيج

 يهلبه ي اج صع ب ف تنظيـ الممهـ األنشط .
 يهلبه يتجنب أف يق ـ بممهـ تتطمب مجم د عقم مركز.

 يهلبه يفقد أشيه ضر ري لمممهـ أ األنشط ( األلعهب – أقبلـ
الرصهص – الكتب – األد ات ).

 يهلبه مه يشتت بسم ل بهلمثيرات العرضي الدديم .
 يهلبه ينس ف األنشط الي مي .

تستمر األعراض السهبق لمدة  2أشمر متتهلي لد األطفهؿ.
احت ت جمسهت البرنهمج عم -:

تدريبهت لمحرك

التمييز بينمه

البطيا

ه عبهرة عف تقميد لحركهت الحي انهت

أيضه تدريبهت لمتمييز بيف الحرك السريع

تعمـ حرك

سهاؿ الم اصبلت

تدريبهت لمح اس البصر

الطي ر

تنه لت أيضه الجمسهت

الص ت ( التميز بيف األص ات المدتمف

) الممس ( التميز بيف األشيه المدتمف ف المممس )

الشـ (التميز

بيف الر ااح المدتمف ) ثـ طبقت البهحث جمسهت لؤلدا الصهمت

(البهنت ميـ)

ه تركيز االنتبه بمبلحظ سم ؾ اآلدريف

تقميد بد ف ص ت

محه ل

لكف بهلحرك فقط كمه تـ تقديـ جمسهت

لبلسترده ثـ انتمت جمسهت البرنهمج بأربع جمسهت لمعب الد ر

ذلؾ مف دبلؿ مشههدة قصص
مف قبؿ األطفهؿ

محه ل تمثيممه

قد تـ تبهدؿ األد ار بيف األطفهؿ
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ارتجهؿ الح ار
منهقشتمـ ف

أحداث القص .

اضددددطراب نقددددص االنتبدددداه وفددددرط النشدددداط والدددددراما
اإلبداعية في ريا

األطفال

111

د/عبير عبد الحمي النجار

استاذ مساعد دراسات الطفولة
جامعة الحدود الشمالية

112

