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الفنية التشكيلية لتخفيف حدة أعراض نقص األدائية برنامج ارشادي بإستخدام الكفايات 

 اإلنتباه وفرط الحركة لدى طفل الروضة

 آيات السيد محمد أبا زيد: الباحثة

 المستخلص

هدف البحث إلى التعرف على الكفايات األدائية الفنية التشكيلية ومدى فاعليتها في تخفيف حدة أعراض 

طفال ، تراوحت ( أ01نقص االنتباه وفرط الحركة لدى طفل الروضة ، وتكونت عينة البحث من )

( سنوات ، واشتمل البحث على األدوات التالية: )اختبار المصفوفات 6-5أعمارهم الزمنية ما بين )

المتباينة "جون رافن" لتحديد نسبة ذكاء األطفال وتحقيق التجانس بينهم ، وقائمة تشخيص اضطراب 

"، البرنامج اإلرشادي نقص االنتباه وفرط الحركة لطفل الروضة "إعداد سهير كامل وبطرس حافظ

"إعداد الباحثة"(، كما استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة لمناسبته لطبيعة 

البحث ، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أطفال 

ستخدا  القياسين القبلي والبعدي الالمجموعة التجريبية ذوي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة في 

الكفايات األدائية الفنية التشكيلية على مقياس اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة في اتجاه القياس 

البعدي ، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات األطفال في المجموعة 

بعد تطبيق البرنامج مباشرة وبعد مرور التجريبية على مقياس اضطراب االنتباه وفرط الحركة 

 شهرين من انتهاء تطبيقه. 

االنتباه  اضطراب نقص –الكفايات األدائية الفنية التشكيلية  –البرنامج الفني الكلمات المفتاحية: 

 (.ADHDوفرط الحركة )

Counseling program for the use of artistic performance competencies 

to reduce the severity of symptoms of attention deficit hyperactivity 

disorder in a kindergarten child 

Abstract: 

The aim of the current research is to identify the artistic performance 

competencies and their effectiveness in reducing the symptoms of ADHD in 

kindergarten children, the research sample consisted of (10) children, their 

ages ranged between (5-6) years, the research included the following tools: 

(John Raven's Matrices Test to determine children's intelligence scores, and 

the list of ADHD diagnoses for kindergarten children "prepared by Sohair 

Kamel and Boutros Hafez", the counseling program "prepared by the 

researcher"), the researcher also used the experimental one-group method for 

its suitability to the nature of the research. The results showed that there were 

statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group children with attention deficit hyperactivity disorder in 

the pre and post measurements to use the artistic performance competencies 

on the scale of attention deficit hyperactivity disorder in the direction of the 
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post-measurement, There were no statistically significant differences 

between the mean scores of the children in the experimental group on the 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Scale immediately after applying 

the program and two months after the end of its application.  

key words: 

Artistic program - Artistic Performance Competencies - Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD). 

 المقدمة:

بدءا ، ليةهت  ممااعر  عن رري  الفننن التاييُفِطَر اإلنسان منذ فجر التاريخ على التعبير عن إنفعاال
من خربااهت  مهتخطيطاهت  البدائية المبيرة على جدران الكهنف حتى إبداعاهت  المعقدة مالمركبة المتجددة 
داخل صاالت العرض بيبريات المدن مالعناصم العالمية مرمرًا بما هترك  اإلنسان من أعمال فنية عبر 

ية مقد نن  كثير من الفالسفة مالعلماء بالقيم التطهيرية مالعالج، عصنرالحضارات المتعاقبة على مر ال
 .يلية في عالج اإلضطرابات النفسيةللفننن حيث إستخدمت الفننن التاي

 
مهى مسيييييييييلة متكاملة ضييييييييمن البرامر الت هيلية مالتربنية في ماسييييييييسييييييييات رعا ة ا رفال  م  

 ية اأبعاد المجسيييمات  ال، م مالتصييينير، كالرسيييم اإلعاقة حيث يتم هتنظيف ا نايييطة الفنية التايييييلية
لتميين الطفل من إظهار ماييييييييياعر  مونفعاالهت  مررا خبراهت  الداخلية من خالل أنايييييييييطة إختيارية أم 

هة.  منجَّ

إختالف مما التسيييليم ب، إلسيييتخدال الكفا ات التايييييلية الفنية ما رفل الرمضييية أهداف متعددة
فييييإنهييييا هتلتقي في مجمنعهييييا حنل مناجهيييية ، ا رفييييال هييييذ  ا هييييداف بييييإختالف إحتييييياجييييات هاالء

اإلضيييييطرابات النفسييييييية مالسييييييلنكية التي هتسييييييببها اإلسيييييياءة الناقعة عليهم ممسيييييياعدهتهم على إسييييييتبدال 
 ممن  م مساعدهتهم على التناف  اإلجتماعي.، الخبرات المالمة بخبرات مثمرة  ات قيمة

ثر من بين ا رفال من الذكنر أك بايل كبير –ينتاير اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الناا  
مقد هتسييييييتمر أعراض هذا االضييييييطرا  حتى سيييييين مرحلة الر ييييييد. مبالتالي  حتاج المعالجنن ، اإلناث

النفسيييييييييينن إلى أن  ينننا ملمين بالفنيات ما سييييييييياليم العالجية للتعامل ما هذا االضيييييييييطرا  مالتي 
يات الرغم من  لك فإن هذ  الفنصييييممت خصيييييصييييًا لتالئم ربيعة ا رفال مهتلبي احتياجاهتهم. معلى 

ما سيياليم العالجية هتفتقر إلى مجند مصييادر علمية هتتضييمن كيبية هتطبيقها. ملذلك  قدل هذا البحث 
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عدد من التدخالت اإلر يييييييييياد ة مالتربنية مالطبية التي من الممين أن هتفيد في التعامل ما مرضييييييييييى 
 من أرفال الرمضة.  –فر  الناا   –اضطرا  نق  االنتبا  

 مشكلة البحث:
بسييييعادة محم مييتسييييم منها  ا ناييييطة الفنيةمن خالل مالحظة الباحثة إن الطفل  قبل على 

ثمار راقة وسييتم  كما إن   مين هتنظيف، الخبرات مالمهارات بايي أ أكثر من الطرا التقليد ة ا خر  
  ( العاييييييييينائية مالفنضييييييييينية من خالل ADHDرفل  م  اضيييييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة   
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كما إنها هتسيييييياعد  فى اكتسييييييا  المهارات التى هتحتاج إلى انتبا  مهتنظيم ، ا ناييييييطة الفنية التاييييييييلية
 الفكار  محل المايالت ميبتكر افكارًا مبذلك  يتسم  عنرًا باالعتزاز مالثقة.

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال التالي:
حدة أعراض  لتخبيف الفنية التاييييليةا دائية الكفا ات  اد  باسييتخدالار يي ما فاعلية برنامر -

 ؟رفل الرمضةد  نق  اإلنتبا  مفر  الحركة ل

 ومن هذا التساؤل الرئيسى تنبثق التساؤالت اآلتية:

ا  مفر  نق  اإلنتب أعراضالفنية التاييييييييييييييييلية المناسييييييييييييييبة لتخبيف حدة ماالكفا ات االدائية  -1
 ؟الحركة لد  رفل الرمضة

حدة أعراض  لتخبيف الفنية التاييليةا دائية الكفا ات  ار اد  باستخدال ما ميننات برنامر -2
 مما فاعليت ؟ رفل الرمضةد  نق  اإلنتبا  مفر  الحركة ل

  على رفل الرمضة؟ الفنية التاييليةا دائية الكفا ات ما هت  ير  -3

 أهداف البحث:
ق  اإلنتبا  ن اضييطرا  لتخبيف حدة الفنية التاييييلةا دائية الكفا ات هتحديد ميننات أبعاد  -0

 مفر  الحركة لد  رفل الرمضة.

دة أعراض لتخبيف ح الفنية التاييييييليةا دائية الكفا ات  ار يييياد  باسييييتخدال هتصييييميم برنامر -2
 .رفل الرمضةد  نق  اإلنتبا  مفر  الحركة ل

ق  اإلنتبا  ن اضيييييطرا  حدة هتخبيفالفنية التايييييييلية م ا دائية الكفا ات هتقدير العالقة بين  -3
 مفر  الحركة لد  رفل الرمضة.

 اضطرا  حدة لتخبيف الفنية التاييلةا دائية الكفا ات  برنامر قائم علىالتحق  من فاعلية  -4
 نق  اإلنتبا  مفر  الحركة لد  رفل الرمضة.

 أهمية البحث:
 ] أ [ األهمية النظرية:

 دائية االكفا ات  اسييييتخدالقلة االبحاث في هذا المجال في حدمد علم الباحثة مالتي هتناملت  -0
  مضة.د  رفل الر لتخبيف حدة أعراض نق  اإلنتبا  مفر  الحركة ل الفنية التاييلية

ا ينضيييييييييييييي  هتعريفات اضييييييييييييييطرا   -2 ، ((ADHDةنق  االنتبا  مفر  الحركهتقيد م إرياًرا نظرييً
 ايييييييليةالفنية التا دائية الكفا ات مكذلك هتنضيييييي  ما ية ، را مالنظريات المفسيييييرة لالضيييييط

  .ماستخداماهتها مو جابياهتها في  تى المجاالت إ ا ُأحسن استخدامها
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الفنييية التاييييييييييييييييلييية في مجيال  م  اإلحييياجييات ا دائييية الكفييا ييات هتنجيي  ا نظيار إلى أهمييية  -3
 الخاصة في مرحلة رياض ا رفال.

 ]ب[ األهمية التطبيقية:
 ليةالفنية التايييييييا دائية الكفا ات  ار ييييياد  باسيييييتخدال لكايييييأ عن أهمية اسيييييتخدال برنامرا -0

 رفل الرمضة.د  لتخبيف حدة أعراض نق  اإلنتبا  مفر  الحركة ل
 هتقد م ما قد  سفر عن  البحث الحالي من نتائر مهتنصيات مالمقترحات الالزمة لتخبيف حدة -2

 لد  رفل الرمضة.(  ADHD نق  اإلنتبا  مفر  الحركة  اضطرا 

 مصطلحات البحث:
هتعرفهييا البياحثية في إرييار البحيث الحييالي بي نهيا   هي  الفنياة التشاااااااااك لياة:األدائياة الكفااااات 

مجمنعة من الفننن المرئية التي هتهتم أسيييياسييييا بإنتاج أعمال فنية هتحتاج هتذمقها إلى الررية البصيييييرية 
المحسيينسيية على إختالف النسييائت المسييتخدمة في إنتاجها فهي ا عمال الفنية التي هتايي ل حيزا من 

ات مالتصييينير التصييييميم مالتركيم مبالتالي  مين قياه أبعادها بنحدالفراغ كالرسيييم مالتلنين مالتنحت 
 قياه الميان  كالمتر مالمتر المربا( .

،  هن خطة محددة دقيقة, هتاييييييييييييمل مجمنعة من ا ناييييييييييييطة مالمناقأ :الفني مفهوم البرنامج
م مهارات موكسييييييييييابهمالخبرات المترابطة مالمتكاملة بهدف هتنمية ا فراد الذين أعد البرنامر من أجلهم, 

ذ أسييييييييلن  التنفي ىمالعقلي ماإلجتماعي مهتاييييييييمل الخطة عل، معينة هتناسييييييييم ربيعة نمنهم الجسييييييييمي
  (.58: 2103،   اسرحمد   .مالمدة الزمنية الالزمة لتطبي  البرنامر، مأدمات التقييم

هتعريف  كما  عرف في المقياه:  مرض  (:(ADHDاضااااااطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة 
 ،مهتسيييييييييتمر لمرحلة المراهقة مالبلنغ، قد هتظهر أعراضييييييييي  الرئيسيييييييييية منذ مراحل الطفنلة المبيرةمزمن 

كما هتظهر بعض ا عراض الجانبية كالصييييييعنبات ، مهتاييييييمل فر  الحركة منق  االنتبا  ماالندفا ية
 مهذ  ا عراض هتاد  إلى صيييييييييييييعنبات في الت قلم ما الحياة في، االكاد مية مالقل  ماالكتئا  مالعناد

المنزل مالايييييييييييارف مالرمضييييييييييية مفي المجتما بصيييييييييييفة عامة إ ا لم يتم التعرف عليها مهتايييييييييييخيصيييييييييييها 
 .(8:  2118 ،بطره حافظم  . سهير كامل معالجها

 اإلطار النظري والدراسات السابتة:
 ينقسم اإلرار النظر  إلى محنرين محامر على النحن التالي:

 :((ADHDاضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة المحور األول: 
 عرف  ب ن  اضيييييييطرا  عصيييييييبي يتجلى في صيييييييعنبة هتركيز االنتبا  على المهال المختلفة في 

ند مبنج، هاالء ا رفال هم أكثر نايييييييييييياًرا مالتسييييييييييييرف بالمقارنة ما أقرانهم، المنزل أم في المدرسيييييييييييية
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 نل بعد ينلما ناييطة ي، صييعنبة في السيييطرة على سييلنكهم هتسييبم هذ  السييلنكيات مايياكل في التعلم
 (Madhuri, 2015: 268)  .مكذلك العالقات الاخصية

لتعريفات التي اهتمت باضيييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  بعض ا من خالل ما سييييييب  من عرض
رحلة أن  إضطرا  نفسي يبدأ في م إستخلصت الباحثة من هتلك التعريفات عدة نقا  أساسية: الحركة

هتجعل الطفل غير قادر على اهتباف ا مامر مهي هتسيييبم نمن ج من هتصيييرفات ، الطفنلة عند اإلنسيييان
أم على السيييطر  على هتصييرفاهت  أم أن  جد صييعنبة بال ة في االنتبا  مفي حالة إلهاء دائم با  ييياء 

 من حنل .
ملقد اسيتفادت الباحثة من الدراسيات السيابقة أن ا نايطة التاييلة الفنية هتساعد رفل الرمضة 

با  مفر  الحركة موخراج ما لد   من راقة زائدة مهتنمي في التخبيف من حدة اضيييييييييييطرا  نق  اإلنت
 مهارات التاييل لد  .

( إلى أن التربية الفنية هتعتبر من العلنل اإلنسيييانية التى 2116حيث  كرت سيييهير كامل هتنني،
هتعني بالتربية عن رري  الفن, ف ناطة التربية الفنية هتساهم فى هتنمية  خصية الطفل مهتعديل سلنك  

 خالل هتكنين االهتجاهات ا  جابية للقيم االجتما ية مالنفسية. المضطر  من 
( أن االنايييييييطة الفنية التي  قنل بها 2106مأكدت دراسييييييية   يييييييمبان حسييييييين م فارمة الزهراء، 

ا رفال إحد  النسييييييييائل التي  جدمن  ماهتهم من خاللها ميعبرمن من خاللها عن مظاهر رفنلتهم، 
لن  حر رلي   سييييييييتطيا من خالل  أن ينطل  بخيال  مالطفل  عبر في فننن  عن  يييييييخصيييييييييت  باسيييييييي

ليت لم على نناحي القصييييينر التى  عاني منها ممن القيند التي هتفرضيييييها غلي  حدمد الزمان مالميان 
 فيقنل ببناء أفكار  مالتعبير عنها.

( ب ن لألنايييييييييييييطة الفنية فاعلية في خفض 2103ماهتفقت الباحثة ما دراسييييييييييييية  اسييييييييييييير حمد ،
 ية  رفال الرمضة. االضطرابات السلنك

األلعاب الفنية التشككليلية ترثر  ي  ( أن أناييطة2104ماهتفقت ما دراسيية  أمل جميل مرسييي، 

 نق  االنتبا  مفر  الناا  الحركى لد  أرفال الرمضة. اضطرابحدة خفض 
تخبيف ل الفنية التايييييييليةا دائية الكفا ات  ار ييييياد  بإسيييييتخدال برنامرلذلك صيييييممت الباحثة 

 .  رفل الرمضةد  حدة أعراض نق  اإلنتبا  مفر  الحركة ل
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 الفنية التشك لية:األدائية المحور الثاني: الكفااات 
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 الرسم

مهن الفن التايييييييييلي الذ   عبر عن المناضييييييييا المختلفة 
مسيييييييييييييتخدمًا ا لنان ما  ييييييييييييييال ما حاسيييييييييييييي  المتباينة، 

مالخطن  التي  ضييعها ميرسييمها بناسييطة الاييما ما قالل 
الرصيييييييياد مالعديد من ا دمات التي هتعين الفنان للتعبير 

 عن  اهت 
 

 

التصوير 
 الزيتي

التصييييييينير الزيتى التصييييييينير الزيتى هن االسيييييييلن  مفهنل 
اليييذ  هتسييييييييييييييتخيييدل فيييي  األلنان الزيتيييية حييييث هتكنن الميييادة 

معلقيية فى مسيييييييييييييييت حييامييل ألحييد الزينت القييابليية  الملننيية
للجفيييياف.أ  أن هييييذا الننف من التصيييييييييييييينير  عتمييييد على 
خناد الزيت كمادة مسيييييييطة الصييييييقة  للنان ,فتمتزج ب  

ميعمييل الزيييت كمييادة ، مهتجأ معيي  عنييد هتعرضيييييييييييييي  للهناء
 رابطة لحبيبات المناد.الملننة بعضها ببعض.

 

التصوير 
 الجداري 

ة الننف النحيد من الرسييم التصيينير  هتعد الصيينرة الجداري 
الذ  جاء بايل  ال ي ا بعاد، كما أن  الفن الذ  أضاء 
عتمة الكهنف منذ قد م الزمان، قبل أن  عرف اإلنسييييييييييان 
الكتييابيية، حيييث زخرت جييدارنهييا بنقنة نقلييت بييدقيية هتيياريخ 
أقدل الحضييييييييييييييارات، ممنها هتعرفنا على الفعاليات المختلفة 

راا، ناييييييييييييييياريييات اجتميييا يييية التي كيييانيييت هُتمييياره، من أف
مجنائز، فمنها هتعرفنا إلى أسيييييييياليم الصيييييييييد البدائية، كما 
أخييذنييا لمحيية عن ا جناء ا سييييييييييييييرييية  نييذا ، كييذلييك كييان 
 .ممازال التصنير الجدار  يلعم دمرًا في هتن ية الاعن 

 

التصوير 
 الضوئي

هنعملية إنتاج صنر فنهتنغرافية بناسطة هت  يرات ضنئية، 
ر، الفنهتنغرافية باستخدال  الت هتصنيحيث هتلتقت الصينر 

التي هتايييييييييب  في هتركيبها العين البايييييييييرية. ف لة التصييييييييينير 
هتسييتقبل ا  ييعة الضيينئية المنعيسيية من المنظر مهتجمعها 
ن خيال  سييييقت على الحسيييياه،  من خالل العدسيييية ك لتكني
 هتتم معالجت   م هتخزين  على مسائت التخزين المختلفة.

 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=auujrKZe&id=1643CE9F3CCE38B34AE0D3AE3488900D9EF7D851&thid=OIP.auujrKZeYN1xoBLu1CbZMAHaI9&mediaurl=https://th.bing.com/th/id/R.6aeba3aca65e60dd71a012eed426d930?rik=Udj3ng2QiDSu0w&riu=http://3.bp.blogspot.com/-SLp3oNFq-6U/VNr6w5kWt7I/AAAAAAAABbU/bwoMqX9tGHw/s1600/hxa82rw4zmau.jpg&ehk=Xs4jerU9BCoQ7j620g0dJpIdgIAvNzcEl4Jp9C789wE=&risl=&pid=ImgRaw&r=0&exph=880&expw=727&q=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85&simid=608023848856062355&FORM=IRPRST&ck=8C27465097E0333C8227406FBDDBFB4B&selectedIndex=30
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Y8dyXWDK&id=DB36D6CFCE94181B743D1F7FE24824AF90A1B0D3&thid=OIP.Y8dyXWDKDYs7sbGRcQrH-wHaKH&mediaurl=https://2img.net/h/www.waraqat.net/2008/07/rasem-balrsas3.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.63c7725d60ca0d8b3bb1b191710ac7fb?rik=07ChkK8kSOJ/Hw&pid=ImgRaw&r=0&exph=683&expw=500&q=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%85&simid=608009469288865483&FORM=IRPRST&ck=4F5631DB2EEF37B736D38CBBA1B03560&selectedIndex=57
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الفسيفساء/ 
 الموزااك

ألنان من الخرز أم ا حجار أم البلنرات الصييييييييييي يرة  هي
مغير  ليك مميا يالأ بعضييييييييييييييها إلى بعض  م يركم في 
حيطان البينت من الداخل ك ن  نقش مصنر، أم  ستخدل 
على ماجهات الصييييييرما من كنائ  أم مسييييييياجد أم معابد 
مغير  ليك من ا مابيد ا  ريية القيد مية مالحديثة مأكثر من 

م هي هتلك القطا الصييي يرة الملننة من يتخذ  أهل الايييال أ
 الرخال أم الخرز أم نحنها.

 
 
 
 
 

 

الطباعات 
 الفنية

هي عمليية إنايييييييييييييياء ا عميال الفنيية عن رري  الطباعة، 
، «لًياأص»عادًة على النرا. هُتعتبر كل رباعة عماًل فنًيا 
 ، ال«انطباف»مُيايييييييييار إليها باييييييييييل صيييييييييحي  على أنها 

العمل ا صييلي، مهذا ما  فالنسييخة هتختلأ عن « نسييخة»
ا في الطبيياعيية المبيرة(.  ينن ال رض من  كييان  يييييييييييييييائعييً
إناييييييييييييياء الصييييييييييييينر المنجندة على معظم المطبنعات هن 
الدراسييات التحضيييرية. هُتعرف المطبنعة التي هتنسييخ عماًل 

 .«الطباعة المعاد إنتاجها»بي -خاصة الرسم-فنًيا  خر 

 
 
 
 

 

 التصميم

ة جما العنياصيييييييييييييير،  مهتجهيز كيل ما هتحتاج إلي  هن عملييي
هذ  العناصييييييييييييير من معالجة، مقياه، مهتعديل، م لك من 
خالل االعتماد على ا فكار، مالخبرات الاخصيية، للقيال 
بيإنتياج  يييييييييييييييء جيديد مممييز، يادي  مهامي  ميلبيي الهدف 
من هتصيميم ، مقد أصيب  التصميم من ا منر الهامية في 

ن المجاالت مقتنيا الحياضيييييييييييييير، حييث ييدخيل في العيديد م
 .الحياهتيية

 
 
 
 
 

 

 خزف

جاءت كلمة الخزف من هتسييييييمية يننانيية هتعني المناد غير 
العضيييييييييييييينية مغير المعدنية التي هتتايييييييييييييييل بفعل الحرارة، 
مالخزف من التطبيقات القد مة التي هتسيييييييييتخدل في البناء، 
باإلضييييافة إلى المناد الزجاجية ماإلسييييمنت، فالخزف مادة 

مهاة بعد مضعها في النار، غير عضينية، هتكنن صيلبة 
 .أما في النضا الطبيعي فتكنن مرنة

 
 
 
 
 
 

 فن الزجاج

هن ننف بسييييييييت من الفن مالذ   حتاج إلى اختيار الخامة 
الجيييدة من الزجيياج ما انتقيياء ا لنان المالئميية للايييييييييييييييييل 
 .المرغن ، للنصنل إلى االبهار المميز من هذا الفن

 
 

 
 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Emona_trgovina_in_obrt_(1)a.jpg
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 فن التر  ب

من ا عمييال  ال ييية ا بعيياد مهن الجما بين هن ننف فني 
عدد من العناصييييييييير البصيييييييييرية من مصيييييييييادر مختلفة في 
صيييييييييييييينر منحيدة، مغيالبيا إليهيال المايييييييييييييياهيد بي ن كيل هتلك 

 العناصر هي جزء من نف  الماهد.
 

 
 
 

 

 فن التجميع

فن مركم من أكثر من عمل فني ما بعضييييييييهم البعض، 
مدرسيييييييييييييية  مهيذا الفن لي  ل  مدرسيييييييييييييية فنية منفردة، مثل

االنطبييا ييية مغيرهييا، ملكنيي  ُبعييد هتييداخييل بين أعمييال فنييية 
 متننعة.
 
 
 

 
 
 
 
 

 العمارة

هن أحُد الفننن الهندسييية القد مة التي َعَرَفها اإلنساُن منُذ 
حاجِتِ  لبناء م مً  ل ، مُيعرُف فن العمارة أ ضًا ب ني  الفنُّ 

يية التي الهندسيييالذ  َيهتمُّ بتطبيِ  مجمنعٍة من التصييياميم 
هتعتمييييُد على رسييييييييييييييِم الهييييييل التخطيِطيي لبنيييياء المبيييياني، 

 .مالمعالم الحضاريية الخاصة بمياٍن أم بمدينٍة ما
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فن الورق 

 بييارة عن مجمنعيية من النمييا ج الفنييية التي هتسييييييييييييييتخييدل 
النرا أم النرا المقن  كنسييييييييييلة فنية أسييييييييياسيييييييييية لتكنين 

أم  ال ي ا بعاد.  عد مجسمات  ات بعد أحاد ،  نائي، 
فن النحييت النرقي ا صييييييييييييييعييم إلهتقييانيي  مالتمين منهألنيي  
 ايييمل مهارات الرسييييم مالتصييييميم ممهارات صيييينا النما ج 

 .ما نما  المعقدة

 
 
 
 
 

تطيا الطفل فمن خالل   سيي،  سيياعد التعبير الفني الطفل على النمن النفسييي ماإلنفعالي السييليم
أم  ،مانفعاالت مختلفة بالرسييييم ب ن  اييييعر الطفل بالفرا مما يرسييييم التعبير عما بداخل  من مايييياعر 

لفة ا خر  مكذلك التعبير عن انفعاالهت  المخت،  اعر بالحم هتجا   خ  فيرسم  بتعبير  الخاد ب 
 راقاهت  الميبنهتة عن رري  مهذا  سيياعد  في أن  فجر، .. مغير  لك(،.الحزن ، الخنف،  كال ضييم
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بالثقة بالنف  ماإلسييييييتقالل الذاهتي مهتقدير الذات لما  قنل ب  من أعمال  مينمي لد   الاييييييعنر، الرسييييييم
 ( Hurlock, E, 2010, 31   فنية بنفس  عندما هتاجع  المعلمة أمهتكافئ  على  لك.

( مالتى هدفتإ لى فاعلية ا نايييطة الفنية فمتنمية Kim,2010مهذا ما أ يييارت إلي  دراسيييةكيم  
( حيث أ ييارت إلى Twig, Danielle,2010دراسيية هتنير مدانيل  م ، اإلسييتقاللية مالمرمنة لألرفال

 مهتقديرالذات لد  ا رفال. ، مالمااركة، أن ا ناطة الفنية ساهمت فى هتحسين مهارات التعامن 

 البحث: فروض
هتحقيًقا  هداف البحث مفي ضييييييييييييينء ماهتم عرضييييييييييييي  في اإلرار النظر  مما انتهت إلي  نتائر 

 فرمض البحث على النحن التالي : الدراسات السابقة أمين صياغة

هتنجد فرما  ات داللة إحصائية بين متنسطات رهتم درجات أرفال الرمضة  م  اضطرا   -0
الفنية  دائية االكفا ات نق  االنتبا  مفر  الحركة في القياسييييييين القبلي مالبعد  السييييييتخدال 

   البعد .بيعلى مقياه اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة في اهتجا  التط التاييلية
ال هتنجد فرما  ات داللة إحصيييييييييييائية بين متنسيييييييييييطات رهتم درجات أرفال الرمضييييييييييية  م   -2

الفنية  دائية االكفا ات اضييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة في القياسييين البعد  مالتتبعى 
 على مقياه اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة. التاييلية

 منهج البحث:
 Semi-Experimental Method لبحث المنهر  ييب  التجريبياسييتخدمت الباحثة في هذا ا

 م لك لمناسبت  لطبيعة البحث.،    المجمنعة الناحدة باستخدال القياسين القبلي مالبعد 

 محددات البحث:
( 01هتتمثل في العينة العمد ة  رفال الحضييييييييييانة المينن  من   الحدود البشاااااارية للبحث: -أ

 ( 6-5  هتتراما أعمارهم بين، ADHD)اإلنتبا  مفر  الحركة أرفال من  م  اضييييييييييييييطرا  نق  
 سننات.
هتم هتطبي  البحث في رمضيييييييييييييية أكاد مية محبي ا رفال الدملية  الحدود المكانية للبحث: -ب
 اكتنبر. الساده منبمحافظة 
هتتمثل الحدمد الزمنية للبحث في النقت الذ  است رقت  الباحثة في إجراء  الحدود الزمنية: -ج
 (.08/02/2120( إلى  3/8/2120اسة الميدانية حيث هتم هتطبي  البرنامر في الفترة الزمنية   الدر 

 :بحثأدوات ال
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 ( هترجمةJohn. Ravenاختبار المصفنفات المتتابعة الملننة لقياه الذكاء لييييييييييييييي  جنن رافن -0
 (.2106 عماد أحمد حسن، 

 إعداد  ) ADHDقائمة هتاييييخي  اضييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة لطفل الرمضيييية   -2
 (.2118سهير كامل، بطره حافظ 

طرا  لتخبيف حدة اضييييييالفنية التاييييييييلية ا دائية االر ييييييادر  باسييييييتخدال الكفا ات البرنامر  -3
  إعداد الباحثة(.) ADHDنق  االنتبا  مفر  الحركة 

 مجتمع وع نة البحث :
 تجانس الع نة من ح ث العمر الزمنى والذ اء:

 االرفال من حيث العمر الزمنى التجان  بين متنسيييييييييطات رهتم درجاتقامت الباحثة با جاد 
 (0كما يتض  فى جدمل   2الذكاء باستخدال اختبار كام 

  (1) جدول
 داللة الفروق ب ن متوسطات رتب درجات االطفال من ح ث العمر الزمنى والذ اء

 11ن = 

 حدود الداللة درجة حرية مستوى الداللة 2كا المتغ رات
1011 1010 

 08.8 20.8 8 غيردالة 1.110 الذكاء
 02.6 06.8 6 غيردالة 0.2 العمر الزمنى بالاهنر

االرفال  ( عدل مجند فرما دالة احصييييائيا بين متنسييييطات رهتم درجات0يتضيييي  من جدمل  
 هتجان  هاالء ا رفال. من حيث العمر الزمنى مالذكاء مما  اير الى
بمتنسييييت  كاء م  3.15 انحراف مميار  قدر م  64.3م لك بمتنسيييت عمر زمنى بالايييهنر قدر  

 5.48انحراف مميار  قدر  م  84.2قدر  
 االنتباة مفر  الحركة لد  أرفال الرمضة نق هتجان  العينة من حيث اضطرا   

 ق ناالرفال من حيث اضطرا   قامت الباحثة با جاد التجان  بين متنسطات رهتم درجات
 (2كما يتض  فى جدمل   2باستخدال اختبار كااالنتباة مفر  الحركة لد  أرفال الرمضة 

  (2) جدول
االنتباة وفرك الحر ة لدى أطفال  نتبداللة الفروق ب ن متوسطات رتب درجات االطفال من ح ث اضطراب 

 الروضة
 11ن = 
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 2كا المتغ رات
مستوى 
 الداللة

درجة 
 حرية

 حدود الداللة
1011 1010 

 08.8 20.8 8 غيردالة 1.110 االنتباة مفر  الحركة نق اضطرا  

االرفال  ( عدل مجند فرما دالة احصييييائيا بين متنسييييطات رهتم درجات2يتضيييي  من جدمل  
متنست  لك بم  هتجان  هاالء ا رفال. االنتبا  مفر  الحركة مما  اير الى نق من حيث اضطرا  

 04.53انحراف مميار  قدر  م  238 قدر 

 )إعداد الباحثة(الفنية التشك لية األدائية البرنامج باستخدام الكفااات 
 محتوى البرنامج : 

  ال ة أ هر مقسمة إلى محنرين. جلسة لمدة ( 51ميتكنن البرنامر من   
هتعارف من  جلسييييييييييييية خاصييييييييييييية با مهات (02مهتتكنن من   أواًل: المحور الخاص باألمهات:
، حركةاالنتبا  مفر  الاضييييطرا  نق  هتبصييييير أمهات  م  م ، مهتكنين عالقة بين الباحثة ما مهات

 م.لد  أرفالهن مبيان أساليم التعامل معه ضطرا االبطبيعة 

جلسيييييييييييييية خاصيييييييييييييية با رفال من هتعارف ( 38مهتتكنن من   ثانًيا: المحور الخاص باألطفال:
أنايييطة لتخبيف حدة الماييييالت السيييلنكية لد  ا رفال  م  م ، مهتكنين عالقة بين الباحثة ما رفال

 .) ADHDاضطرا   

 عرض نتائج البحث ومناقشتها: 
 نتائج الفرض األول ومناقشتها: 
توجد فروق ذات داللة إحصااائية ب ن متوسااطات رتب درجات  ين  الفرض االمل على أن :

أطفال الروضاة ذوي اضاطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة في القياسا ن التبلي والبعدي الستخدام 
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مقياس اضااااااطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة في اتجا   على الفنية التشااااااك ليةاألدائية الكفااات 
 التطب ق البعدي.

  (3) جدول
ى فالفروق ب ن متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ذوى اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة 

 الحر ة. اضطراب نتب االنتبا  وفركمقياس على  الكفااات الفنية التشك ليةستخدام أل القياس ن التبلي والبعدي
 11ن=
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 المتغ رات
 القياس
 -التبلى

 البعدى
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 
Z اتجا   الداللة

 الداللة

 نق  االنتبا 

 الرهتم السالبة
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.812 

دالة عند 
مستن  
1.11 

فى اهتجا  
القياه 
 البعد 

 فر  الناا 

 السالبةالرهتم 
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.812 

دالة عند 
مستن  
1.11 

فى اهتجا  
القياه 
 البعد 

 االندفا ية

 الرهتم السالبة
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.814 

دالة عند 
مستن  
1.11 

فى اهتجا  
القياه 
 البعد 

 الصعنبات االكاد مية

 الرهتم السالبة
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.814 

دالة عند 
مستن  
1.11 

فى اهتجا  
القياه 
 البعد 

 القل 

 الرهتم السالبة
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.8.1 

دالة عند 
مستن  
1.11 

 فى اهتجا 
القياه 
 البعد 

 االكتئا 

 الرهتم السالبة
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.845 

دالة عند 
مستن  
1.11 

فى اهتجا  
القياه 
 البعد 
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 المتغ رات
 القياس
 -التبلى

 البعدى
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 
Z اتجا   الداللة

 الداللة

 العناد

 الرهتم السالبة
 الرهتم المنجبة
الرهتم 
 المتسامية
 اجمالى

11 
- 
- 
11 

5.5 
- 

55 
- 

 
4.812 

دالة عند 
مستن  
1.11 

اهتجا   فى
القياه 
 البعد 

 
 الدرجة الكلية

 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

الرتب 
 المتساوية
 اجمالى

01 
- 
- 
01 

5.5 
- 

55 
- 

 
7.812 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجا  
القياس 
 البعدى

Z  =2002  1011عند مستوى   Z  =10.1  1011عند مستوى 
بين متنسييييييطات رهتم  1.10( مجند فرما دالة احصييييييائيا عند مسييييييتن  3يتضييييي  من جدمل  

اسييييييييييين فى القيدرجات أرفال المجمنعة التجريبية  م   م  اضييييييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة 
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فر  الحركة اضيييطرا  نق  االنتبا  م مقياه على  الفنية التايييييليةا دائية الكفا ات  القبلي مالبعد 
 .لقياه البعد افى اهتجا  

( الفرما بين متنسييييييييطات رهتم درجات أرفال المجمنعة التجريبية  م  0مينضيييييييي   يييييييييل   
الفنية ا دائية  الكفا اتستخدال   فى القياسيين القبلي مالبعد اضيطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة 

 .اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركةمقياه على  التاييلية
 

 

 
 

 

 

 
 
 

  (1) شكل
فى القياس ن التبلي الفروق ب ن متوسطات رتب درجات األطفال ذوى اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة 

 اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة مقياس على  الفنية التشك ليةاألدائية الكفااات ستخدام أل والبعدي
الكفا ات الفنية  دالستخ  البعد م   جاد نسبة التحسن بين القياسين القبلىإكما قامت الباحثة ب

 (4اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة كما يتض  فى جدمل  مقياه على  التاييلية

  (4) جدول
  الفنية التشك ليةاألدائية الكفااات ستخدام ألنسبة التحسن ب ن القياس ن التبلى والبعدى 

 اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة على مقياس 
 نسبة التحسن متوسط القياس البعدى متوسط القياس التبلى المتغ رات
 %36.5 20.81 34.51 نق  االنتبا 
 %38.8 24.61 38.51 فر  الناا 
 %35.6 24.81 38.81 االندفا ية

 %44.8 06.11 28.11 الصعنبات االكاد مية
 %38 08.61 31.11 القل 
 %38.8 08.81 31.81 االكتئا 
 %36.2 22.81 35.61 العناد

 %32 14.001 232011 الدرجة الكلية

 مناقشة نتائج الفرض األول: 
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كانت نتائر الفرض ا مل هتن  على   هتنجد فرما  ات داللة إحصيائية بين متنسيطات رهتم 
درجات أرفال الرمضيييييييية  م  اضييييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة في القياسييييييييين القبلي مالبعد  

ي على مقياه اضييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة ف الفنية التاييييييليةا دائية الكفا ات السييييتخدال 
 اهتجا  التطبي  البعد   .

هترجا الباحثة أن النتائر اإل جابية للفرض ا مل هتكاييييأ عن مد  فاعلية البرنامر المسييييتخدل 
  كلما أن، في التخبيف من حدة أعراض اضييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة لد  أرفال الرمضيييية

في عمر  (ADHDتخصصة لطفل  م  اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة  هتم هتقد م البرامر الم
هذا ما م  مبير كلما كان ل  أ ر إ جابي مكبير في هتنافق  ما أسييييييييييييييرهت  مااخرين مالبيئة المحيطة ب .

مأ ًضا ، ( سننات6-4حاملت الباحثة القيال ب  عن رري  اختيار عينة البحث هتتراما أعمارهم من   
حيث الحظت هتطنر في أرفالهن مأنهم أصييييييييييييبحنا  –عينة البحث  –ات ا رفال ما أكدت علي  أمه

ا مأقييل عنيياًدا م لييك بعييد هتطبي  البرنييامر القييائم على  ا مأقييل انعزاليييً الفنييية  دائييية االكفييا ييات أكثر هتنافقييً
را  لتخبيف حدة ا عراض الرئيسييية الضييط المبير مهنا  الدراسييات التي قامت بالتدخل، التاييييلية
، بد الحليمدراسييية   ب  الل  ع االنتبا  مفر  الحركة   الت لم علي  أم الحد من   ار  السيييلبية (نق  
، ر اهت  مهتحسييييييين عالقت  بالرفاا معالقت  بالكبا هتحسييييييين نظرة الطفل إلي التي أ يييييييارت إلى (2104

ا بعد هتطبي  البرنامر أظهرت النتائر  مالذات االنفعالية بعد هتطبي  البرنامر لتخبيف من حدة امأ ضييييييً
(على مقياه نق  االنتبا  مفر  الحركة ADHDأعراض اضييييييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة  

 .لصال  القياه البعد 
فاعلية برنامر   بعننان :(2106 مها أحمدمالحظت الباحثة أن هذا يتف  ما نتائر دراسيييييييييييية  

فنليية لتنحييد  بمرحليية الطللفن التاييييييييييييييييلي في خفض السييييييييييييييلنكيييات النمطييية التكرارييية لييد  الطفييل ا
مالتي هدفت الدراسيييييية إلى إعداد برنامر فن هتاييييييييلي ب رض التعرف على مد  فاعلية   .المتنسييييييطة

هذا البرنامر القائم على إسييتخدال بعض ا نايييطة الفنية التايييييلية في التخبيف من حدة السيييلنكيات 
 02ة مبلغ عدد أفراد عينة الدراسييي، النمطية التكرارية لد  الطفل التنحد  بمرحلة الطفنلة المتنسيييطة

-51سييييييننات منسييييييبة  كائهم ما بين  8-6زهترامحت اعمارهم بين ، رفل من  م  إضييييييطرا  التنحد
دمات الدراسة مهتمثلت أ، مهتم هتقسيمهم إلى مجمنعتين بالتسام  إحداهما هتجريبية مالثانية ضابطة، 81

برنامر م ، حلة الطفنلة المتنسييييييييييييييطةفي: مقيياه السييييييييييييييلنكييات النمطيية التكرارية للطفل التنحد  بمر 
ل التقدير  ممقياه جيليا، ممقياه سيييييييييتانفنرد بنية للذكاء الصييييييييينرة الرابعة، العالج بالفن التايييييييييييلي

مأسييفرت نتائر الدراسيية عن فاعلية برنامر للفن التاييييلي في ، GARSلتاييخي  إضييطرا  التنحد 
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بين أن مهت، بمرحلة الطفنلة المتنسييييييييييييييطةخفض السييييييييييييييلنكيات النمطية التكرارية لد  الطفل التنحد  
 للبرنامر هت  ير ممتد.

 التعقيم( إسيييييييييييييتفادت الباحثة باإلرار النظر  للدراسييييييييييييية حيث كان مليء بالمعلنمات الهامة 
 مالمراجا التي  مين أن هتفيد الدراسة الحالية.

 ةمما سييييييييييب  يتضيييييييييي  أن البرنامر في البحث الحالي قد لعم دمًرا هاًما في التخبيف من حد 
المايييالت السييلنكية لد  العينة التجريبية كًما مكيًفا مهن ما يتف  ما معظم نتائر الدراسييات السييابقة 
 ،التي أمردهتها الباحثة في البحث الراهن مما ياكد على استجابة المجمنعة التجريبية للبرنامر المقترا

 تيجة ا ناييييييطةم لك ن، مظهنر هتحسيييييين ماضيييييي  في سييييييلنكياهتهم الخاصيييييية التي كانت نحن ااخرين
لكفا ات الذلك فإن اسييييييييييييييتخدال ، االجتميا يية مزييادة التفياعيل اإل جيابي بين أفراد المجمنعية التجريبيية
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  هتعتبر من االستراهتيجيات المهمة لتخبيف حدة اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الفنية التاييليةا دائية 
 .مالحد من   ار  السلبية (ADHDالحركة  

 ومناقشتها: نتائج الفرض الثاني 
ال توجد فروق ذات داللة إحصااااااااائية ب ن متوسااااااااطات رتب ين  الفرض الثاني على أن : 

درجات أطفال الروضاااة ذوي اضاااطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة في القياسااا ن البعدي والتتبعى 
 لعاب اإللكترونية على مقياس اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة.األ الستخدام 

  (0) جدول
متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية ذوى اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ة في الفروق ب ن 

 اضطراب نتب االنتبا  وفرك الحر ةمقياس اإللكترونية على  لعاباأل ستخدام القياس ن البعدي والتتبعى أل

 11ن=
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 المتغيرات
 القياس

 التتبعى -البعدى 
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 
Z 

 الداللة
اتجاه 
 الداللة

 نقص االنتباه

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.851 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

 فرط النشاط

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.8.0 

عند دالة 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

 االندفاعية

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.710 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

الصعوبات 
 االكاديمية

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.902 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

 القلق

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.859 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

 االكتئاب

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.699 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

 العناد

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة
 الرتب المتساوية

 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
0.851 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

فى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

 
 الدرجة الللية

 

 الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

 المتساويةالرتب 
 اجمالى

01 
- 
- 

01 

5.5 
- 

55 
- 

 
2.802 

دالة عند 
مستوى 
1.10 

 ى اتجاه 
القياس 
 التتبعي

Z  =2002  1011عند مستوى   Z  =10.1  1011عند مستوى 
بين متنسييييييطات رهتم  1.10عند مسييييييتن   ( مجند فرما دالة احصييييييائيا5يتضييييي  من جدمل  

 االنتبا  مفر  الحركة في القياسييييين البعد درجات أرفال المجمنعة التجريبية  م  اضييييطرا  نق  
النتبا  مفر  ااضييييييييطرا  نق  مقياه الفنية التاييييييييييلية على ا دائية الكفا ات سييييييييتخدال التتبعى  م 

 .الحركة في اهتجا  التطبي  التتبعي. مما يدل على عدل هتحق  الفرض الثاني

 مناقشة نتائج الفرض الثاني: 

  في ايييييييييييلية الفنية التا دائية الكفا ات هترجا الباحثة هذ  النتائر إلى هت  ير اسيييييييييتخدال
(، ADHDالتخبيف من حييييدة أعراض اضييييييييييييييطرا  نق  االنتبييييا  مفر  الحركيييية  
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ماإلرار النظر  الذ  هتم في ضنئ  هتصميم البرنامر ممراعاة مبدأ الفرما الفرد ة لكل 
كييان لمتييابعيية ا مهييات لتقييدل مهتطنر  رفييل بييالرغم من أن االضييييييييييييييطرا  ماحييد.م كمييا

أرفيالهن أ نياء البرنيامر عياميل التعزيز مالتفعييل لجدم  البرنامر، مكذلك المايييييييييييييياركة 
في جلسييات البرنامر ماسييتيعابهن  همية التعزيز اإل جابي  الفعالة لألسييرة  ا مهات (

  يل جزًءا هاًما في استمرار فعالية البرنامر حتى بعد انتهائ . 

يتض  أن البرنامر في البحث الحالي يتمتا بيفاءة ماستمرارية ا ر  مدمر  ، على ما سب مبناًء 
لد  أرفال العينة التجريبية  (ADHDفي التخبيف من حدة اضييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة 

ا ما نتائر الدراسيييييات السيييييابقة، مهن ما هتعيسييييي  نتائر هذا الفرض ما  عزز  مهن، مهن ما يتف  أ ضيييييً
البرنيامر مالتيدخالت العالجية مالتدريبية في التخبيف من حدة اضييييييييييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  دمر 
 لد  أرفال العينة مالحد من   ار  السلبية.  (ADHD  الحركة

 خالصة نتائج البحث:

( بين متنسيييييييييييييطات رهتم درجات أرفال 1.10مجند فرما دالة إحصيييييييييييييائًيا عند مسيييييييييييييتن    -0
نق  االنتبا  مفر  الحركة في القياسين القبلي مالبعد  المجمنعة التجريبية  م  اضيطرا  

 على مقياه اضيييييييييطرا  نق  االنتبا  مفر  الفنية التايييييييييييليةا دائية الكفا ات السيييييييييتخدال 
 الحركة في اهتجا  القياه البعد .

بين متنسيييييييييييطات رهتم درجات أرفال  (1.10مجند فرما دالة إحصيييييييييييائًيا عند مسيييييييييييتن     -2
ضييييييييييييييطرا  نق  االنتبييا  مفر  الحركيية في القييياسييييييييييييييين البعييد  المجمنعيية التجريبييية  م  ا
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النتبا  على مقياه اضييييطرا  نق  ا الفنية التاييييييليةا دائية الكفا ات مالتتبعى السييييتخدال 
 مفر  الحركة في اهتجا  القياه التتبعي.

 توصيات البحث:

ا رفال  م  من خالل النتائر التي هتنصيييييييييييل إليها البحث ممن خالل التعامل المبا ييييييييييير ما 
فإن الباحثة هتقدل بعض التنصيات التي ربما ، أرفال الرمضة لفترة رنيلة لد  (ADHD  اضيطرا

 هتكنن عننًا ممساعدًا لهاالء ا رفال مأسرهم مالعاملين معهم من المختصين:

ا دائية فا ات الك  االسييتفادة من البرنامر الذ  هتم هتصييميم  في البحث الحالي مأ بت فعاليت  -0
 لد  رفل الرمضة. (ADHDفي البحث لتخبيف حدة اضطرا    (الفنية التاييلية

 المنجهة  رفال الرمضة. فنيةلعا  الا ضرمرة الت كيد على أهمية  -2

لي باعتبار في العمل العالجي مالت هي الفنية التاييليةا دائية الكفا ات الت كيد على استخدال  -3
اللعييم هن المييدخييل الطبيعي للتعييامييل ما ا رفييال عيياميية ما رفييال  م  اضييييييييييييييطرا  نق  

 االنتبا  مفر  الحركة إمتاعهم مو ارهتهم.

 البحوث المتترحة:

في ضيييييييييييييينء ميا انتهيت إليي  نتيائر البحيث الحيالي فإن الباحثة هتقترا اجراء الدراسييييييييييييييات التالية 
 ى النحن التالي:مستقًبال عل

فال  م  تنمية المهارات الحياهتية لد  أرالفنية التايييييلية لا دائية كفا ات لافاعلية اسيييتخدال  -0
 اضطرا  نق  االنتبا  مفر  الحركة.

  أرفال العدمان لد في هتخبيف درجة الفنية التاييييييييييييليةا دائية كفا ات لافاعلية اسييييييييييتخدال  -2
 الرمضة.

فال في هتنمية التذكر السييييمعي مالبصيييير  لد  أركفا ات الفنية التاييييييلية لافاعلية اسييييتخدال  -3
  م  صعنبات التعلم.
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