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البحث: معحخلص  

ت ئلى الخػسف غلى أهمُت اإلاػُىاث الظمػُت في  تهدف هره الّدزاطت الىظٍس

جدظين مظخىي الُلظت الػللُت لدي اإلاخمدزض طػُف الظمؼ وفي هُفُت اطخسدامها 

حظخسدم همػين  أنهالخدلُم حػلم فػاٌ في مسخلف اإلاساخل الخػلُمُت له، وباغخباز 

ىطاةل هللت هىغُت إلاا جىصل ئلُه جؼىز الػلم لخػىٍع الىلص قي خاطت الظمؼ  فهره ال

الظمػُت. وبالخالي طدظاهم في اهدماج اإلاخمدزض في الػملُت  ؤلاغاكتلدظهُل خُاة ذوي 

وبصفت لحظُت لُخصف بالُلظت وبالخالي  أفظلالخػلُمُت وجدازن ما خىله بصفت 

 ...وألاهم صحت فابداعللمخمدزض طػُف الظمؼ، فخفىق،  أفظلمظخىي جدصُل 

 هفظُت حُدة.

 طػف الظمؼ، الُلظت الػللُت، اإلاػُىاث الظمػُت.الظمؼ، ملمات مفحاحية: 
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Abstract: 

 
This theoretical study aims to identify the importance of hearing 

aids in improving the level of mental alertness of the hearing- impaired 

teacher and how to use it to achieve effective learning in the various 

educational stages for him, and considering that it is used as a helper 

to compensate for the deficiency in the sense of hearing. The life of 

people with a hearing impairment. Consequently, it will contribute to 

the school's integration in the educational process and remedy what is 

around him better and instantaneously to be characterized by alertness 

and thus a better level of achievement for the student with a hearing 

impairment, so he excels, creativity ... and most importantly, good 

mental health. 

Keywords: hearing, hearing impairment, mental alertness, hearing 

aids .   

 

 
 مقذمة

حػخبررا الُلظرررت الػللُرررت مرررً اإلاىاطرررُؼ الحدًسرررت فررري غلرررم الرررىفع ئذ حػرررسف غلرررى 

 
ّ
اهير  غلرى أّنها:"اطخدظاز الاهخمام اليامل للخبااث الّتي ججسي في الل

ّ
حظت الّساهىت، أي الت

هؼرفذ  ئذجفظرياها".  أو غليهرا  أخيرام ئصردازدون  ،ألافياز واإلاؼاغس واإلاسيااث والىعي بهرا

ررررً ر ررررد مر ر ررراذ  الػدًر ر ر ر ررررداع وباجسر ر ررررىق، با بر ر ررررُل، الخفر ر ررررً الخدصر ر ررررل مر ر رررا بير ر ر رررراث ازجباػهر ر الدزاطر

وذلً غً  اللساز...وغياها. وحػد الُلظت الػللُت الىعي الخام باللحظت الساهىت هىا وآلان،

رم حخررخيا وررل الحررىاض. لىررً هىرران مجمىغرت مررً   أو لرردمهم زلررل فرري خاطررت  ألافررسادػٍس

شخاص الرًً ٌػاهىن حصء منها. غلى طبُل اإلاساٌ ألا أيوظُفت مػُىت أو ختى ال ًمليىن 

فالؼفرررل طررراغت الظررمؼ  ررري أٌو خاطرررت ًىلرررد بهررا ؤلاوظررران طرررت افدمررً طرررػف الظرررمؼ. 

 ذلً للىله حػالى: ألاصىاث و  الىالدة ًمىىه أن ٌظمؼ
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ر ر ر
ّ
مرررت غلرررى أن  ؤلاخظاطرررراث الصرررىجُت التررري ٌظرررمػها ؤلاوظرررران ئذ جُإه د آلاًرررت الىٍس

مظخىٍاث الىعي الػلُرا وحظراغد فري ًلظخره الػللُرت أخظرً مرً جلرً التري  ئلىبأذهُه جصل 

رم الحرىاض ألا  طرافت غلرى أهمُرت خاطرت الظرمؼ ودوزهرا فري الُلظررت زرسي. ئجصرله غرً ػٍس

الخاصت ومً طمنها أفساد هره الفئت  بسشث اججاهاث التي جىادي بدمج ذوي الاخخُاحاث

فري اإلاجخمررؼ بؼررتى مُادًىرره مسررل اإلاإطظرراث الخػلُمُررت وهرررا اإلاىؼلررم ًلخ رر ي مظرراواتهم 

براففساد الػرادًين وهرى مرا ًظررؼ اإلاخمردزض طرػُف الظرمؼ فرري جدردي إلاجرساث أكساهره مررً 

ُىاث ػاإلاخمدزطين الػادًين ولرلً غلى اإلاخمدزض طػُف الظمؼ ؤلاطخػاهت بما ٌظمى اإلا

رررراغده غلررررى ئ ررررااث الظررررمػُت الظررررمػُت الترررري حظر رررر  طررررخلباٌ اإلاسير ررررت فرررري الػمبؼرررريل أو ر لُر

زىرراء الرردزض بصرفت زاصررت، وجدلُررم حػلرم فػرراٌ وازجلرراء الخػلُمُرت لُيررىن ًلظررا غللُرا أ

 كدزاجه الػللُت بصفت غامت. 

 -شت الحالية: لإلكابة على الخعاؤ  الىسقة البحثيةومط هزا املنألق كاءت هزه    

 طػُف الظمؼ ؟   و ألاصمالفسق بً ما  -

 ؟ أهىاغها أهم ي   ي اإلاػُىاث الظمػُت وما ما -

ما دوز اإلاػُىاث الظمػُت في جدظين مظخىي الُلظت الػللُت  للمخمدزض  -

  طػُف الظمؼ؟ 

 البحث أهذاف-1

في ملخصت  ألاهدافلى جدلُم حملت مً ئىزكت البدسُت وظعى مً زالٌ هره ال     

 :  الىلاغ الخالُت

 .والؼفل طػُف الظمؼ  ألاصمالخػسف غلى الفسق بين الؼفل  -

 .الخػسف غلى ماهُت اإلاػُىاث الظمػُت وأهىاغها  -

ُلظت لدي  - ئبساش الدوز الفػاٌ للمػُىاث الظمػُت في زفؼ وجدظين مظخىي ال

 .اإلاخمدزض طػُف الظمؼ

 : البحث أهمية -1

ي الاخخُاحاث الخاصت بمجمىغت مً ذو  الاهخمامجخجلى أهمُت هرا البدث في     

اإلاخمدزطين وحظلُؽ الظىء غلى دوز اإلاػُىاث الظمػُت في مظاغدتهم زفؼ مظخىٍاث 

الُلظت الػللُت لدمهم لخدظين مسدودهم الػلمي. وؤلاػازة لبػع الىصاةذ اإلاهمت التي 

ذ ٌػد الاهدؼاف اإلابىس لهرا الخلل غلى اهدؼاف الؼفل طػُف الظمؼ ئ ألاهلحظاغد 
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ً وجصوٍد الؼف ل باإلاػُىاث الظمػُت زؼىة حد مهمت في خُاة الؼفل غلى مجمىغت م

ألاصػدة و ي الػمس اللغىي فُىدظب اللغت هؼفل ػبُعي، مػامل الرواء، الاهدماج في 

  .اإلاجخمؼ و الخدصُل الدزاس ي في اإلادزطت

 ئطافتالحالُت مً هخاةج كد ٌظاهم في  ىزكتئطافت ئلى أن ما طدظفس غىه ال   

ٌ هرا اإلاى مػلىماث ح  .  طىع و ئزساء السصُد اإلاػسفي خىلهدًدة خى

 : مفاهي  الىسقة البحثية -3

ً مىظىز  .المنظور السَّمعُ ُحْسُن األذن ابنالسَّْمع: حسب  -    (161ص ،1991،)اب

مَؼ غلى أهه: وهى كىة مىدغت في الػصب اإلافسوغ في مػلس    ػسف الجسحاوي الظ  َو

لت  وصىٌ الهىاء اإلاخىُف بىُفُت الصىث ئلى الصمار الصمار، ًدزن بها ألاصىاث بؼٍس

في كىله الهىاء اإلاخىُف بىُفُت الصىث ئػازة مبهمت ئلى ما ًؼلم غلُه في الػلم الحدًث 

 ( 3)علىان وصالح ،دط،صاطم اإلاىحاث الصىجُت . 

َماع:  أما و دون اهدباه، أ باهدباهمصدز مػين ذن لربرباث صىجُت مً ى اطخلباٌ ألا هالعَّ

   خمد هره الػملُت البظُؼت غلى وظُفت ألاذن البُىلىحُت.ئذ حػ

 ابً زلدون "ئن  الظمؼ 
ُ
  أبى ًلىٌ الػالمت

ْ
خاطت الظمؼ بؼيل ٌػلي اإلالياِث اللظاهُت" ئذ

ياث، 
َ
مت هللا غص  وحل في آًاجه ئذ ئذا ذهس وا   غً باقي اإلال خاطت الَظمؼ هالخظ الىٍس

مت  خاطت البصس في الػدًد ها غلىلدمًأهه  وختى في صفاجه الحظنى مً آلاًاث الىٍس

في ما ًلي بػع آلاًاث التي جأهد هرهس ًلدم طمُؼ غلى بصيا وغياها مً صفاجه الحظنى.

 :ذلً 

ْبَصازهْم " 
َ
َهَب بَظْمػهْم وأ

َ
ر

َ
اَء هللُا ل

َ
ْى ػ

َ
 . ( 12)البقشة: "َول

م ُغْمي " 
ْ
 ( 28)البقشة:" ُصم ُبى

 َطمًُػا َبص
َ
ن

َ
 ( 58النعاء: يَاا ")" ئن  هللا وا

مُُؼ الَبصيْا  ْيء َوُهَى الظ 
َ

له ش 
ْ
مس

َ
َع ه ِْ  .  ( 12الشىسي: " ) <" لَ

وهالخظ أن  هللا طبداهه وحػالى كدم الظمؼ غلى البصس في الػدًد مً آلاًاث وذلً     

لرلً جداٌو الجمػُاث غلى  البالغت  وهىا جخجلى أهمُت خاطت الظمؼمػُىت، لحىمت 

 في الدٌو الػسبُت.ئحبازي  أمس غىد الىالدة   حػل هؼف الظمؼ
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 : إلاعاقة العمعية -

. ألازسي  غاكاث ملازهت با اهدؼازاؤلاغاكت  أهىاعالظمػُت مً أكل  ؤلاغاكتحػد 

ٌ أن وظبت ئهدؼازها جلدز ب ً اللى مى  (275،ص1225)ظعيذ عبذ العضيض،باإلائت.50ٍو

اهه" هى ذلً الشخص الري ( غلى 1552ٌػسف اإلاػاق طمػُا خظب غصام ًىطف ) ئذ 

ال ٌظخؼُؼ الاغخماد غلى خاطت الظمؼ لخػلم اللغت أو الاطخفادة مً بسامج الخػلُم 

اإلاسخلفت اإلالدمت للظامػين، وهى بداحت ئلى أطالُب حػلُمُت حػىطه غً خاطت الظمؼ"  

   (25،ص1226)صمىسي،

   العمعية: إلاعاقةث نيف -4

ػدة فلدان الظمؼ خظب (226_225ص ص،1226،)صمىسيجصىف ؤلاغاكت الظمػُت 

 ًلي: ئلى ما

  دٌظِبل  والشخص في هره الفئت  05 ئلى 50: فلدان طمعي مً املعحىي  ول

مظاغدة زاصت  ئلىمدزطت زاصت، ولىً ًدخاج  أو ًخؼلب صفا زاصا  ال

 طمػُت وهؼلُت. 

 دٌظِبل والشخص وفم هرا  69 ئلى 00: فلدان طمعي مً املعحىي الثاني

ف ً مدزطت زاصت ، هما ًدخاج الى مظاغدة  أو صف زاص  ىوالدخاج الخصُي

 في الىؼم والظمؼ واللغت .

 دٌظِبل الشخص في هرا  99 ئلى 25: فلدان طمعي مً املعحىي الثالث

ف ًدخاج  دخاج الى مظاغدة مدزطت زاصت ،  أو صف زاص  ئلىالخصُي هماً 

 .ألاوادًميوالجاهب في الىؼم والظمؼ واللغت .

 دٌظِبل فما فىق الشخص في هرا  95: فلدان طمعي مً  بعاملعحىي الشا

ف ًدخاج  دخاج الى مظاغدة  أو صف زاص  ئلىالخصُي مدزطت زاصت ، هماً 

 . أًظافي الىؼم والظمؼ واللغت و الجاهب التابىي 

ً  أصمشخص  دٌظِبل هى 65فالشخص الري لدًه عجص ًلدز بأهثا مً  م

غلُه الخػلم في اإلادازض الخاصت  بصف غاديًمىً أن ًخػلم  ال أيالىاخُت الخػلُمُت 

. وأكل مً ذلً هى شخص طػُف طمؼ ًجب غلُه ؤلاطخػاهت باإلاػُىاث بالصم

وطيخػسف في الػىصس اإلاىالي غلى اإلاػُىاث الظمػُت مً احل الخػلم بصف غادي.

 الظمػُت واهىاغها.
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 عاقة العمعية :النشف عط إلا . 2. 4

لىم  زالٌ ػسق اللُاض الظمعيالظمػُت مً  ؤلاغاكتًخم الىؼف غً  ٍو

لخان لرلً:برلً أزصاتي في كُاض اللدزة الظمػُت  ،ص 1226صمىسي ،)وهىان ػٍس

217_218) 

 طشيقة القياط العمعي الذقيق : 

والتي جمسل  "هسجص "ت الظمؼ بىخداث حظمىو غخبدزحت أ ألازصاتيًددد وهىا 

ُاض مً زالٌ  خم هىا الل ذن ليل أ ذنغاث ألا اطم وطؼغددا مً الربرباث الصىجُت ٍو

خػسض اإلابدىر لربرباث جتااوح بين  ً  9555الى  110مىفسدة ٍو هسجص ذاث ػدة جتااوح م

اإلافدىص  الخلاغل ومً زالٌ ذلً ًلسز اإلاسخص مدي وخدة دٌظِب 115صفس الى 

 صىاث ذاث الربرباث والؼدة اإلاخدزحت لل 

 طشيقة اظحقبال النالم وف مه : 

ررررل لن ئ رررري ئالفهررررم الظررررمعي كابر رررازة " الزخللُرررراض  ئذ هالخررررظ فر رررخاهفىزد ػر ر ررراز طر بر

ن هىرران ازخبرراز فسعرري فررري فهررم اليلمرراث واللصررص خُررث  جلررردم للخدصررُل اإلادزسرر ي " أ

مررررً  باالزخُررراز وبػررردها ًلررررىم اإلافدرررىص  للمفدرررىص مجمىغرررت مرررً الفلررررساث الظرررمػُت 

مجمىغت مً البداةل وما ًخماش ى لفهمه إلاا طمػه وجدظب الردزحاث الحرحُدت لخلُرُم 

 لؼفل  . ا

رررا : "و  ر ررررازاث منهر ررراًِع والازخبر ر ررررً اإلالر ررررد مر رررر  هىرررران الػدًر رررران للخمُير بمر رررراض ٍو ملُر

ررررمعي ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررررلً "الظر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررمعي". وهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررم الظر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررررً للفهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررراز بساوناوازلظر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ـــــــشطاوي  "ازخبر ـ ـ ـ ـ ـ ـ )العـ

  (368،ص 1223والعشطاوي ،

هػدم  بؼسغ الخأهد مً ما ًلي الحالت الححُتن ًخم ًجب أ ذهسه ما طبمول 

ض ي غس ُت للمٍسع وجلبله للفدص مً غدمه أو ألىفظوالحالت ا التهاباثوحىد زلل أو 

أو الفدص  الازخباز التي ًجسي فُه ن جيىن الغسفت ٌظبب الفلدان الظمعي اإلاإكذ، وا

ً أن أ  حهصة اللُاض بدالت حُدة.غاشلت للصىث والخأهد م

 :  العمعي لألطفال ال غاس طالقيا

رررا غلررررى فدرررص اإلاىػىظرررراث ألا  ػخمرررد هىر زررررس حػسطررررهم ُؼ  ئولُررررت للؼفرررل السطررررَو

رم مرا ٌػرسف باللُراض للصىاث الػالُت. أما باليظبت لل  ػفاٌ الصغاز فُخم ذلً غً ػٍس
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لدم له وغمت أذن الؼزالٌ اللػب خُث جىطؼ طماغاث غلى أمً  ؼلرب فل ٍو و خُرث ٍو

 مىه فػل غمل مدبب له غىد طماع الصىث. 

مىً لل  باء اللُام بالؼسق الخللُدًت همإػس زغم غدم دكتها في حشخُص ٍو

أو ئصداز  هاطم ةلؼفل هل ٌظخجُب غىد مىاداطػف الظمؼ وذلً مً زالٌ مالخظت ا

زر مخىطؽ اإلاظافت ػٍسم أكت غً او اطخسدام الظاغت الدكأصىاث بجاهبه أم ال. أ

غماض لُاض له بػد ئتها للؼفل اإلاساد اللظماع دكاث الظاغت للؼفل الػادي وملازه

 غُيُه.

 : املعينات العمعية. 1. 4

ً لىجي في حػل ألافساد ذوي ؤلا ى كد طاهم الخؼىز الخىى غاكت الظمػُت م

م جىفيا ما ظاطخػادة بػع و  اةف الظمؼ التي خسم منها الىسياون كدًما. وذًل غً ػٍس

الخازجي مً الػالم  ألاصىاثحظاغد غلى اطخلباٌ  أحهصةٌظمى باإلاػين الظمعي و ي 

أن الشخص ًدخاج ئلى مػين طمعي  الازخبازاثبػد الخأهد مً زالٌ بؼيل أو  . و 

 اإلاػين الظمعي اإلاىاطب مً بين ما ًلي: ازخُاز ًأحي دوز 

  املعينات العمعية الجعمية : 

 ألاوظبجخمي  بالضخامت وظبُا ملازهت مؼ بلُت ألاهىاع مً اإلاػُىاث و ي 

، وحظخسدم في خاالث الظػف الظمعي الػصبي الؼدًد للػفاٌ في طً ما كبل اإلادزطت

والحاد. وجخيىن مً زالر أحصاء حصء منها ًىطؼ دازل ألاذن وطلً جىصُلي وصىدوق 

سبؽ مؼ حرع الفسد.  51مى   في الصىزة زكم  والجهاش  مػالجت ًىطؼ في الجُب اوً 

 لؼفل ٌظخػمل اإلاػين الظمعي الجظمي . 51والصىزة زكم 
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 ( ثىضح املعين العمعي الجعمي.22سق  )صىسة 

 
 ( لأفص يعحخذم املعين العمعي الجعمي .21صىسة سق  )
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 معية خلف  رناملعينات الع:   

صرغيا ًىطرؼ دازرل  بأهبىبمصود  ألاذنو ي غبازة غً حهاش صغيا ًىطؼ زلف      

ررررا . ألاذن ر رررري ألاهثر رررازاو ر ر ر ررررصة  اهدؼر ر ررررا مجهر ر ررررت ومػظمهر ر ررررت والجمالُر ر ررررسا للفػالُر ر ررررخػماال هظر ر واطر

وهرى  للػفراٌلرىة الخلراغ الىرالم. لرِع مىاطرب مىحهت بمػصشاث جخػلم ب ثبمُىسوفىها

 55و ي مى حت هما في الصىزة زكم  ؤلاغاكتبازخالف ػدة  زسي ألا مىاطب ليل الفئاث 

 
  رن( ثىضح املعين العمعي خلف 23سق ) ال ىسة 

 معين ظمعي داخص الارن : 

غبازة غً حهاش ًأزر ػيل فخدت الاذن مما ًللل اخخماٌ طلىػه غىع 

لدم هرا الىىع في خال ت طػف الظمؼ البظُؽ لىنها باهظت الجهاش الري طبم ذهسه  ٍو

 55هما هى مى   في الصىزة زكم  ت هدُجت حػسطها  فساشاث ألاذن.غالسمً وجخلف بظس 

 

 
  رن( ثىضح املعين العمعي داخص 24سق ) صىسة 
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 في مجخمػاجىا اهدؼازاالحدًست لىً هره هُا ألاهثا  ألاهىاعوغياها الىسيا مً 

خدىم الفسد في  الازخُازي بيا ذاث الخىهىان أحهصة خدًست  ألاهىاعئلى جلً طافت ئ  ً ئذ

د زفػها ً الضجُج الري ًصاخب ألا  التادداث التي ًٍس  حهصة ألازسي.فُخسلص م

 اليقظة العقلية:  . 5

جىسفذ الدزاطاث خىٌ الُلظت الػللُت هدُجت اإلاىحت ألازياة لػلم الىفع 

غ الىزُم بالححت الىفظُت والخفىق وؤلابداع وغياها مً اإلاخغيااث ؤلاًجابي هدُجت لالزجبا

فاث الُلظت الػللُت هرهس منها:ف  خػددث حػٍس

غلى أّنها: "خالت مسهت في الػلل (Lager 2002)شنجشمً ػسف الُلظت الػللُت غسفذ    

 ".)عبذوجخمسل في الاهفخاح للجدًد و ي غملُت مً اليؼاغ الخمُي ي البخياز الجدًد

 (.347، ص1223،هللا

الُلظت الػللُت  ي: "خالت هفظُت  أّن  (Martin 1997)ماسثط حهخه ًسي ومط 

 ٌ يىن الاهدباه مظخلسا وخاطسا مً دون اي ازجباغ اطخثىاتي خى  ً خسة جددر غىدما

 (143، ص1223محمىد، آلازاء".)

ف  لت حظدىد الى الػلل  (Mark 2011)ماسكوحاء في حػٍس غلى أّنها: ػٍس

لتهم في الخفىيا والخػامل مؼ زبااتهم.)  ئنمػا، حظاغد الىاض والجظم  خضش ٌغياوا ػٍس

( وحػسف الُلظت الػللُت أًظا غلى أّنها: "اطخدظاز الاهخمام 4،ص1225وعليىي،

واإلاؼاغس واإلاسيااث  ألافياز التاهي  غلى  أياليامل للخبااث التي ججسي في اللحظت الساهىت، 

 (3،ص122 )عبذ الشحمان،جفظياها.  أو غليها  ئخيام ئصدازوالىعي بها دون 

فاث الُلظت الػللُت ئال أّنها لم جسخلف فُما بُنها  غلى السغم مً حػدد حػٍس

هسياا، فأغلبها زهصث غلى جسهي  الاهدباه والىعي باللحظت الساهىت وجلبل ما هى حدًد 

 . أخيام ئصدازلػدم  ئطافت

ت " الى ازةػؤلا ووحب بالظسوزة غىد ذهس الُلظت الػللُت  شنجش لليقظة هظٍس

الُلظت الػللُت حػني اللدزة غلى زلم فئاث حدًدة  أنًسي الهجس  ئذ" العقلية

والاهفخاح غلى وحهاث هظس مسخلفت والظُؼسة غلى  ،واطخلباٌ اإلاػلىماث الجدًدة ،

الُلظت الػللُت  ي اللدزة غلى  أزسي وبػبازة  ،والخأهُد غلى غملُت الىدُجت ،الظُاق 

بدون حداٌ مما ًإدي الى زدود جللاةُت التي كد س للػُاء بؼسق حدًدة ومدزوطت ىظال

ً غلى اجساذ الخُازاث .  حػمل غلى حػلىا كادٍز
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ت أن حمُؼ اللابلُاث مددودة جيىن هدُجت لخلبل في زواع  جفتاض الىظٍس

ً اهه بامياهىا  أظهسثلإلبداغاث اإلاػسفُت الظابلت فوانها. فلد  جدظين هخاةج الهجس وُب

 ً الراهسة بػُدة اإلادي وكصياة اإلادي مً زالٌ اإلاخغيااث الظُاكُت وذلً ًيىن ملدازا م

لت ػػىزٍت  . اإلاػلىماث اإلاػالجت بؼٍس

 مبادئ اليقظة العقلية: . 2.5  

 ألاوؼؼتجسجبؽ الُلظت الػللُت بمبادب طبػت خددها ماي التي جمسل مجمىغت 

ا طخدفص الرهً وجبني اللدزاث الفسدًت وجللل فانه ألافساداهسسغ فيها  ئذاالتي فُما 

، 1221)نىسي،الظغؽ الري زبما ًخػسض له الفسد. وجخمسل هره اإلابادب في ما ًلي:

 (325ص

  ،ًغدم الدظسع في الحىم غلى الىفع  غىد وكىغها.  وألاخدار، وآلازٍس

  ًبصزاغت الصبا بالىفع   .  وآلازٍس

  .الاطخمخاع بجماٌ وخدازت ول لحظت 

  بالىفع واإلاؼاغس الخاصت. السلت 

  أزسي  أػُاءالاهخمام بما هى صحُذ بدٌ الظعي وزاء . 

  ٌ   هما  ي. ألاػُاءكبى

  والخسلي غنها. ألامىز جسن ووظُان 

فػالُخه في جدظين الخػلم والخفىيا  أزبدذ أزسهاأن  ئال زغم بظاػت هره اإلابادب  

ًجب الخىغُت بأهمُتها  لرلً ،الاًجابي وجسفُف الظغؽ واجساذ اللساز لدي ألافساد

 وفػالُتها .

 :املحيقظين عقليا  شخاصخ ائص  .1.5

 ألافسادمجمىغت مً زصاةص    (Kabat –Zinn 1990)خدد واباث وشًٍ 

 ً  (484، ص1227)عبىد و فشانعمغ، بالخالي: ئحمالهااإلاخُلظين غللُا ًمى

ً غيا جل : الالحن  -   .جصيُف أو ىٍم  ي اإلاالخظت غلى اللحظت باللحظت الحاطسة م

 أو حظت الساهىت واإلاىافلت لهما  ي في ال ألاػُاءجفخذ الشخص لسؤٍت وجصسف  القبىل: -

فػالُت في  أهثا حػني فهم الحاطس لُيىن الفسد  أنهااللبىٌ ال حػني الظلبُت، بل 

 الاطخجابت. 

 الظماح للػُاء بالظهىز في وكتها للػُان.  : ال بر -
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ٌ مسة.  هى زؤٍت الش : الانفحاح -  خص للػُاء هما لى اهه ًساها فو

في اللحظت الساهىت وفم مىظىزهم واهفػاالتهم  آلازٍسًفهم مىاكف  :الحعاطف -

 وزدودهم الساهىت. 

الخػاػي في اللحظت الساهىت طمً طُاق الحب والؼفلت دون الاهخمام بالػاةد  : النشم -

 اإلاسدود.   أو

لُلظت الػللُت ولُخمخؼ بسصاةص الجُد ًدخاج فن ًدظم با فاإلاخمدزض 

الشخص الُلظ غللُا غلُه أن ٌخخس ول خىاطه. وذلً با طخػاهت باإلاػين الظمعي 

 ل ول اإلاسيااث الظمػُت بؼيل حُد.لِظخلب ،اإلاىاطب في خالت طػف خاطت الظمؼ

ُلىٌ  وأػسهاوهما طبم  زلدون في هرا الصدد ئن  ابًللهمُت البالغت لهره الحاطت ف

 اإلالياث اللظاهُت. أبى الظمؼ 

 خاثمة 

لم ًمىً جددًه الػجؼىز ن طػف الظمؼ بفظل ًمىىىا اللىٌ أ وفي ألازيا   

ظخؼُؼ الؼفل طػُف الظمؼ أ دلم هخاةج مبهسة هما هالخظ َو ن ًيىن مخمدزطا ًلظا ٍو

ولىً ذلً ال ًمىىه أن ًخدلم ئال باالطخفادة  .الػدًد مً الىماذج الىاجحت منهم

ػٍىع هلص خاطت الظمؼ زسي بخهم الػللُت مً حهت ومً لجهت أاللصىي مً كدزات

معي اإلاىاطب إلاا لحاطت الظمؼ مً أهمُت بالغت في غً ػٍسم الاطخػاهت باإلاػين الظ

في اإلاجخمؼ وفي الخدبس والىعي والُلظت هما وزدث في  والاهدماجاللغت  واهدظابالخػلم 

بخىفيا هره الفئت أفساد غلى اللسآن الىٍسم، ومً هرا اإلاىؼلم ًجب حظلُؽ الظىء 

تاإلاػُىاث الظمػُت ذاث الجىدة اإلاسجفػت باإلاجان أو ختى بمبالغ  الحسص هد غلى إ هو  زمٍص

ٌ الؼدًد غلى الىؼف اإلابىس وزاصت الىؼف بػد الىالدة وفي الػامين  والساوي  ألاو

ً مً جدازن الىطؼ بؼيل أمسلللؼفل فالىؼف ا  .إلابىس ًمى

 قائمة املشاكع:

التاار  ئخُاءداز ، بياوث  ،1غ ،لظان الػسب ،حماٌ الدًً مدمد  ز،مىظى ابً  -

 .(1991 )الػسبي

الللم الاحخماعي وغالكخه بالُلظت  ،مدظً أماٌؼاف ًاطين وغلُىي، زظس، ال -

الرهىُت لدي اليظاء الػساكُاث اللىاحي ٌػؼً في الػساق واللىاحي ٌػؼً في 

ؼاهُا ، مجلت البدىر التابىٍت والىفظُت ،  .1510، 55الػدد بٍس
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جسبىي في جىمُت بػع اللُم غىد  ئزػاديمدي فػالُت بسهامج ،خمُدة ،شمىزي  -

ػدًدة دزاطت ػبه ججٍسبُت بملحم مدزطت اإلاػاكين  ئغاكتاإلاػاكين طمػُا 

 ،الجصاةس،حامػت باجىت،حخماغُت والا  ؤلاوظاهُتولُت الػلىم  ،طمػُا بمظُلت 

1516. 

ص و الظسػا - دان )جألُف الظسػاوي ،غبد الػٍص  ( Linda j & JamesAوي ،ٍش

م التابىي  داز الىخاب الجامعي ،غمان  ، الخلُُم في التابُت الخاصت الخلٍى

،(1515). 

ص - داز السلافت ، ألازدن،غمان  ،ذوي الاخخُاحاث الخاصت ئزػاد ،طػُد غبد الػٍص

 .(1550) ،لليؼس والخىشَؼ

مجلت  ،ت الخدٍزب غليها مهازة الاطخماع وهُفُ: خظً ،خظين و غلىان ،صال   -

 .د.ض 6اإلاجلد  ،1الػدد  ، ؤلاوظاهُتحامػت هسوىن للدزاطاث 

مجلت الاطخاذ،  ،الُلظت الرهىُت لدي ػلبت الجامػت،مهدي  أخالمبد هللا، غ -

 .1515 ،الػدد ،1اإلاجلد

 مصس)،الىحهملُاض الُلظت الػللُت زماس ي ، مدمد الظُد، غبد السخمان  -

 .(1516،داز الىخاب الحدًث

الُلظت الرهىُت وغالكتها  ،طاهدي هصسث ،وفسوظِع  ئطماغُلمد غبىد، اخ -

للبىاث ، حامػت  بالخىظُم الراحي للخػلم لدي ػلبت الجامػت، مجلت ولُت التابُت

 .1512 ،19بغداد، اإلاجلد

اإلاػسفت وغالكتها بالُلظت الرهىُت لدي ػالب  ئلىالحاحت  ،ػالب ئًادمدمىد،  -

 .1515 ،00جلت الفخذ ، الػددم اإلاسخلت اإلاخىطؼت ،

الُلظت الرهىُت في الابداع الخىظُمي ، مجلت  أبػادازس  ،ػه أطماءهىزي ،  -

تالػلىم الاكخصادًت   69الػدد ، 19اإلاجلد ،-الػساق -، بغداد وؤلاداٍز

 .1511 ،116-156الصفداث ،


