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اتجاهات تالميذ المرحمة االبتدائية نحو النشاط 
البدني الرياضي التربوي في ضبط النشاط 

 الحركي الزائد



:  
 

الميم إني أحمدك أطيب الحمد عندك... وأقرب الحمد إلى رضاك وأزكى الحمد وأسألك أن 
قبوال حسنا وأن تجعل فيك رجاؤنا وعميك معتمدا. تقبل أعمالنا  

أىدي مشاعري إلى من غمرتني بالحب والعطف والدتي...                                
رقيقة المشاعر كالمالك رائعة الصورة كالحوريات، طيبة القمب أنت ال سواك            

ي العزيزة.سأعزف أغنية حبك وال ينتيي عزفيا حتى الممات...والدت  

إلى من رعاني طفال صغيرا... وشجعني راشدا وكبيرا...تعجز ذاكرتي أن تجد لو إلى الجميل 
 والدي الكريم الحميم رحمو اهلل وأسكنو فسيح جنانو...أبي العزيز

 ورزقني اهلل برىما... وصحبتيما... ورد من جميل عطائيما

تي وبنات أختيإلى كل إخو   

ورودرييام ...و   

لى  محمد  : لفي العمـــ يزميموا   

لى كل من جمعني بيم القدر فأصبحوا جزءا مني.  وا 

لى األستاذ المشرف: بمقاضي عادل  وا 

لى من وسعتيم ذاكرتي ولم تتسعيم مذكرتي  وا 

 محمد األمين



:  
 

 "وبالوالدين إحسانا" أىدي ىذا العمل إلى من قـال فييمـا عز وجل
 صدق اهلل العظيم

لى  "رضى اهلل من رضى الوالديـن وغضب اهلل من غضب الوالدين"من قـال فييمـا الرسول:  وا 
إلى التي شقت وتعبت من أجل رعايتي وتربيتي إلى تمك الشمعـة التي تحتـــرق لتضيء لــــــــي 

 طــــــــريقي إلى نبـع الحنــان سر الوجـــــدان  أمي .....أمي ......أمي
لى من إلى من شجعنـي عمى   م يبخــل عميـــــا بشيء.....أبيلمــواصمة دراستـي وا 

 وأطال في عمرىما اهلليما حفظـــــ
 إلى الشموع التي ال تنطفئ إخوتي األعزاء

 كبيرىا إلىكل األقارب وأفراد العائمة من صغيرىا  إلى
لى كل   أصدقائي وا 

 ضي عادلابمقالمشرف:  إلى
لى جميع   التربية البدنية والرياضيةمعيد طمبة أساتذة و وا 

لى كل من أحبوني  لى كل من سـاعدني من قريب أو من بعيـــد ولو بكممة طيبـــــــــــة، وا  وا 
 وأحببتيـــم

لى   محمد األمين في العمـــــــــــل : زميميوا 
 محمد

 

 

 



 

:  
 قال اهلل تعالى:

 "فالحمد هلل حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيال الذي كان فضمو وعطاؤه كريما"

ألنو سيل لنا المبتغى وأعاننا عمى إتمام ىذا العمل وذلل لنا الصعاب وىون لنا  نحمده
المتاعب يقال: إن أول العمم الصمت وثانيو االستمتاع وثالثو التحفظ ورابعو العمل وخامسو 

 النشر

 ومن ىناك ال يسعنا إال أن نتقدم بخالص تشكراتنا:

ىذه المذكرة والذي أحاطنا بكل االىتمام  لألستاذ "بمقاضي عادل" الذي تفضل باإلشراف عمى
 فمم يحرمنا وقتو وال جيده حفظو اهلل

د المساعدة وخاصة أساتذة قسم التربية البدنية كما ال يفوتنا تقديم تشكراتنا إلى من مد لنا ي
 والرياضية

 إلى كل من أنار لنا الطريق بتعميماتو وتوجيياتو في ميدان البحث العممي

الى أعضاء المجنة الذين شرفونا بمناقشتيم لمذكرتنا كما نتقدم بالشكر  

 إلى كل أساتذة وعمال وطمبة معيد التربية البدنية والرياضية بمستغانم

.إلى كل من ساىم في انجاز ىذا البحث من قريب أو بعيد  
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 : ملخص البحث

 التربيوي الرياضيي البدني النشاط نحو االبتدائية المرحمة تالميذ اتجاىات :عنوان الدراسة
 .الزائد الحركي النشاط ضبط في ودوره

 االبتيدائي الطيور تالمييذ اتجاىات بينالموجودة  العالقة عمى التعرف إلىتيدف الدراسة 
   .ليم الزائد الحركي والنشاط التربوي الرياضي البدني النشاط نحو

 البيييدني النشييياط نحيييو االتجاىيييات بيييين وطييييدة عالقييية ىنيييا  : ىيييو الفيييرن مييين الدراسييية 
 .االبتدائية المرحمة تالميذ لدى الزائد الحركي النشاط و التربوي الرياضي

أسيييتاذ مييين ابتيييدائيات   06تممييييذ مييين السييينة الدامسييية ابتيييدائي و 06فيييي العينييية: تم ميييت 
 .والية غميزان

حيييوت اتجاىيييات نحيييو النشييياط البيييدني الرياضيييي التربيييوي  اسيييتبيان اة المسيييتددمة ىيييياألد
 الموجو لمتالميذ ومقياس النشاط الحركي الزائد الموجو لألساتذة.

 النشيياط ممارسيية نحييو االبتدائييية المرحميية تالميييذ اتجاىييات طبيعييةأن  ىييوأىييم اسييتنتا  و 
، ولييا دور فعيات الرياضيية بال قافية تشيبعيم يعكيس وىذا إيجابية التربوي الرياضي البدني

 في ضبط النشاط الحركي الزائد لدييم

لتالمييييذ مييين طيييرف األسييياتذة وىيييذا ا تاىييياتجان عييي لكشيييفة ار و ضييير  أىيييم تو يييية كانيييت
كشيف الوالعمت عميى ، لتعزيز االتجاىات اإليجابية والقضاء أو تغيير االتجاىات السمبية

 دتمفةمراحت التعميمية المال يميذ فالحركي الزائد لدى التلت النشاط اياعن مستو 

لتربييييوي، النشيييياط الحركييييي نشيييياط البييييدني الرياضييييي اال االتجاىييييات، الكممييييات المفتاحييييية:
 الزائد، المرحمة االبتدائية.



Résumé de la recherche: 

Titre de l’étude: Attitudes des élèves du primaire envers 
l’activité physique de l’éducation sportive et son rôle dans le 
contrôle de l’activité motrice excessive. 

L’étude vise à identifier la relation entre les attitudes des élèves 
de l’école primaire vis-à-vis de l’activité physique du sport 
éducatif et l’activité motrice excessive. 

 L’hypothèse de l’étude est la suivante: Il existe une forte 
relation entre les tendances en matière d’éducation sportive à 
l’activité physique et l’activité motrice excessive chez les élèves 
du primaire. 

L'échantillon était composé de 60 élèves de cinquième année du 
primaire et de 20  professeurs des écoles primaires de l'état de 
Glizan. 

L'outil utilisé est un questionnaire sur les tendances en matière 
d'activité physique, les sports éducatifs destinés aux élèves et 
une mesure de l'activité motrice excessive dirigée vers les 
enseignants. 

La conclusion la plus importante est que la nature des attitudes 
des élèves de la première phase vis-à-vis de l'activité physique 



est sportive, sportive et éducative, ce qui reflète leur saturation 
de la culture sportive et leur permet de contrôler efficacement 
leur activité motrice excessive. La recommandation la plus 
importante concernait la nécessité de détecter les directives des 
élèves par les enseignants, afin de promouvoir les tendances 
positives et d'éliminer ou de modifier les tendances négatives, et 
de détecter les niveaux d'activité motrice excessive chez les 
élèves à différents stades de formation. Mots clés: tendances, 
activité physique, sports éducatifs, surcharge motrice, école 
primaire. 

Research Summary : 

Title of the study: Attitudes of primary school students towards 
the physical activity of sports education and its role in controlling 
excessive motor activity. 

The study aims to identify the relationship between the attitudes 
of the students of the primary stage towards the physical activity 
of the educational sport and the excessive motor activity. 

 The hypothesis of the study is: There is a strong relationship 
between the trends towards physical activity sports education 
and the excessive motor activity among primary school students. 



The sample consisted of 60 students from the fifth year of 
primary school and 20  professor from the elementary schools of 
the state of Glizan. 

The tool used is a questionnaire on trends towards physical 
activity, educational sports directed at students, and a measure 
of the excessive motor activity directed at teachers. 

The most important conclusion is that the nature of the attitudes 
of students in the primary stage towards physical activity sports 
sports educational positive and this reflects their saturation of 
sports culture, and have an effective role in controlling their 
motor activity excessive 

The most important recommendation was the need to detect the 
directions of students by the teachers and this to promote 
positive trends and eliminate or change negative trends, and 
work to detect levels of excessive motor activity among students 
in different educational stages 

Keywords: trends, physical activity, educational sports, motor 
activity overload, primary school. 
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 . المقدمة:1

تعتبر دراسة االتجاهات من أهم الموضوعات في مجاا  عمام الا ال المعا ارع باعتباار 
أن االتجاهااات مااان أهااام مسرواااات الساااموجع فعااان نروااا اتجااااو الاااارد  ساااو  ااااهر  ماااا أو 
ساادم معااون ومواان أن  ت باا  بسااموو  فومااا بعااد اتجاااو ال اااهر  أو هاا ا الساادم وو ااور فااي 

ب أن لدراسااة االتجاهااات أهموااة وبواار  لا اام الااارد وتوجو اا   corbinهاا ا ال اادد بوااوربون 
 ساااو العمااا  أو ال  اااان الااا ي وتااااا مااال موولااا  والتواااوون ال اااا  ب   اااوت ع وماااا أ  اااا 

 تعتبر عمموة معقد  مرتبنة بسموج الارد وتعول  عور الارد  سو بعض المواقف.

أفاراد وجماعاات وماااهوم  وجمول ال ال وممواون اتجاهاات متعادد  وم تمااة ومت وعاة  ساو
أ واء وموضوعات موجود  فاي البوةاة االجتماعواةع قاد تواون تماج االتجاهاات  وجابواة أو 
سمبوةع وقد توون تعبر عن الالمباال  أو عن االهتمام  سو موضوع مااع ومان ه اا وا ات 
دراسااة االتجاهااات ع  اارا أساسااوا فااي تكوواار السااموج السااالي والت بااي بالسااموج المسااتقبمي 

ماااردع وواا لج ف ااي تمواان الااارد ماان الاادفاع عاان  اتاا ع وماان تسقوااا أهدافاا  االقت ااادوة ل
 واالجتماعوة وتس   ل  التعام  مل المواقف.

وتعتباااار اتجاهااااات التممواااا  ال اسااااوة ماااان بااااون المواضااااول التااااي تساااارج  ااااكف الو واااار ماااان 
ت م والماااد   سااو أسااات  -أي التالمواا -الباااس ون وعمماااء الاا ال والتربوااة لمعرفااة اتجاهااات م

 (10ع  اسة 7102)العمريع  الدراسوة و سو المدرسة.

أ  اانت  وت وع ااا عمااد  عااداد عاادد ت ال  اان ي مااو الترباا يضاارواي ال البااد ن ااا عماا  الو و
الااارد  عااداد متوااامال ومتواي ااا بسواام تاايودو بم تمااف ال بااراتع    تعتباار العاماا  الساساام 
فااي  عاادادا    ااوة الااارد ومعرفااة أبعادهااا ماان  ااال  االستواااج بااا  ر ول اا ا الكاارض 
اهتماات أوجاا  ال  ااان البااد ي التربااوي بمعااداد التممواا   ااسوا و اسااوا واجتماعواااع وهاا ا ماان 
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 ال  ا هداف العامة لمتربوة البد وة والرواضوة من تسساون القادرات السروواة والجساموةع 
المعرفوة وال اسوة الوجدا وة واالجتماعواةع وقاد أواد البااس ون عماد أهمواة ال  اان الباد يع 
سوااام اسااات دموا تعبوااارو عماااد أ ااا  المجاااا  الرةوساااي الم اااتم  عماااد ألاااوان وأ اااوا  وأ ااار 

 سانع وم  م بالر لب5 اعتبر ال  ان البد ي بم يلة   ام رةوساي ت ادر  ال قافة البد وة لإل
 (77ع  اسة 0441)ال وليع  ضمن و  ا   مة الارعوة ا  رىب.

ي ال  اان الرواضاي باالهتماام مان قبا  م تماف العماوم ولعا  أبريهاا عمام الا ال  ولقد س
االجتماااعي ع وماان بااون المواضااول التااي و ااتم ب ااا هاا ا ا  واار موضااوع االتجاهااات التااي 
ل ا ت  ور وبور عمد ممارسة ال  ان الرواضي وعمو  جااء موضاوع بس  اا ها ا فاي دراساة 

)لمااااونع   التربااااوي. الرواضااااي البااااد ي ال  اااانو المرسمااااة االبتداةوااااة  ساااااتجاهاااات تالمواااا  
7101) 

رسمااة ملع ف ااي ااإل سااانسوااا   يفاام مراساا  أهااي هاان مرسمااة الناولااة أ   ااج فوااو ممااا ال 
تواون مرسماة الناولاة  يلبالتااا ع و  تام اا وسامبو  معال اإل سانفو ا    وة   دتب تيال
 تايال االجتماعواة  الت  اةة الومم ا ومن   ب اإل سانسوا    عمو  دال ي تب ا سالي ه

مان  اإل ساانع فام ا مار ان الساموجما أمان  ونن معاما ي اوتساا  فاوبادأ  عاإل ساانا هوتمقا
ع ساااموةع ال اساااوةجلا( استواجاتااا وااال جمأن  بمع ااادع مالرسماااة ب اااو  جواااد أي بسااامل و اهااا

ساااااموة وال اساااااوة جل اااااسة ابالوتمتااااال  م ااااا م ااااابعة ب اااااو  جواااااد ومتاااااواين ف (االجتماعواااااة
ت الماان م ااوالعدوااد   والعقموااةع أمااا   ا ساادم العواال فقااد وواجاا واالجتماعوااة واال اعالوااة
 (61ع  اسة 0447)البسوو يع  .ا عمد سموج النا أ رهتد تم يتالناولة ال

سدى أو ار   االبتداةواةمرسماة  يفاو ا اة  ا نااا  ونت  اووعا وا ت اارا باال اومل و اهاوا 
ت ال ااوملي م ااومة تسااب  لمنااا  العدوااد ماان اهااو ( رواايسلالياةااد أو الااارن اال  ااان )يهاا
ت الساموووة المة ال  اان الياةاد مان أوبار الم اوتعتبار م اوسوام  عت الاتعممباا  اعو ل أو 
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ع االبتداةواااةع سوااام ت ت ااار هااا و الم اااومة باااون أنااااا  المرسماااة ا نااااا التاااي وعاااا ي م  اااا 
تيواد الدراساات ع و فاي سان الروضاة ا ناا عن ا ت ارها بون عدد غور قمو  من  الفض

ع ف ام و ادرون ا نااا أن م ومة ال  ان الياةد تي ر سمبا عمد مع م جوا   ال مو لادى 
و ااااديون فتتاااادهور أسااااوال م ال ااااسوة  الفااااي سروااااات و واااار  عدومااااة الجاااادوىع و  ناقااااات م

 االسااتقراروسااتنوعون  ال لااد ر اار بادون هاادفع و قاا  مان موااان وومضاون أوقااات م فااي الت 
)سااااعدع  .وجااادون وقتاااا لماااتعممع فتااا ق  م اااارات م المعرفواااة التس اااوموة الفاااأو الترووااايع 

 (711ع  اسة 7112

ال  اان السرواي الياةاد لادى التالموا   ااهر   ا ل  ا الموضوع   را الستاسا  ووان ا توار 
ال  ااان البااد ي العالقااة بااون اتجاهااات  سااو  ب ااو  وبواار فااي مدارساا ا سواام روي ااا عمااد 

 ع ول اا ا جاااءت دراساات ا التااي ت اادف الااد  باارايال  ااان السروااي الياةاادو الرواضااي التربااوي 
ال  ان البد ي الرواضي التربوي فاي سواا  التمموا  ودورهاا فاي معب ا الو واة الاعالة التي و
 .  تقمو  موال ضبن   ان  الياةد

لبساام التااي  ااممت عمااد دراساات ا ل اا ا الموضااوع ماان  ااال  التعروااف باولقااد ت اول ااا فااي 
عااارض   اااوالوة البسااام و اااواغة  ااام مقدماااة وا ااات عباااار  عااان تقااادوم وا  اااار  لمموضاااوع 

الارضااااوات و واااار أهموااااة الدراسااااة وال اااادف م  اااااع وواااا لج تعروااااف م اااانمسات البساااام 
 ب ة.وعرض وتسمو  الدراسات السابقة والم ا

 تم قسم ا بس  ا  لد جا بون5

 5 قسم بدورو  لد ف مون5الجانب النظري

 .5 ت اول ا فو  االتجاهات  سو ال  ان البد ي الرواضي التربويالفصل األول
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ال  ااان السروااي الياةااد و  اااة  المرسمااة وتسااد  ا فااي هاا ا الا اا  عاان الفصللل النللان : 
 العمروة ) مرسمة الناولة المت  ر (

 5 استوى عمد ف مون5طبيق الجانب الت

 ام  م  جواة البسام واإلجاراءات المودا واة والتاي تتم ا  فاي ما    البسامع الفصل األول: 
مجتماااال وعو ااااة البساااامع وا دوات المساااات دمة فاااااي بس  ااااا ومجاالتاااا  الب ااااروة واليما واااااة 

 والموا وةع وو لج ا سالو  االس اةوة لمبسم.

الااد عاارض ال تاااة  المتو اا   لو ااا وتسموم ااا  فقااد تنرق ااا فااي هاا ا الا اا  الفصللل النللان :
 وم اق ت ا بالعود  الد اإلنار ال  ري لمبسم.

 م نرس ا ريوت ا في  تاة  البسم من  اال  م اق اة فرضاوات البسام ومقار ت اا بال تااة  
 بموضوعوة وأما ة عمموة مست م ون في ا  ور اقتراسات وتو وات رأو اها م اسبة.
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 المشكمة: .2

بااري مرسمااة فااي سوااا  اإل سااان فو ااا وااتم ب اااء و توااوون أتعتباار مرسمااة الناولااة ماان أهاام و 
   وة الارد  ا ة فتر  الناولة المتوسنة و التي تمتد من العام السادل من الماوالد 

ةوااة فماارور النااا  فااي ا لااد العااام التاساال.    وساامو ا العدوااد ماان الباااس ون بالمرسمااة االبتد
ع وم و متااااواين وااااوفر لاااا  الراسااااة ال اسااااوة و ال ااااسة الجسااااموةهاااا و المرسمااااة ب ااااو  ساااام

أما   ا لم وتما الرعاوة و االهتمام فقاد وواجا  العدواد مان الم اوالت  عاال اعالوة و العقموة
وون ما وتمقاو في ه و المرسمة تبقاد أ اارو  لاد المرسماة الالسقاة    التي تاليم  نوا  سوات

 ااووعا  ا ااة بااون تالمواا  التعمااوم االبتااداةي و  و ماان بااون االضاانرابات ال اسااوة ا و اار
الميواااد عموااا  مااان نااارف الماااربون و العااااممون فاااي السقااا  الترباااوي هاااو اضااانرا  ت اااتت 
اال تباااو و فاارن ال  ااان السروااي لاا ا أ اابم مسنااة اهتمااام العدوااد ماان الباااس ون ممااا دفاال 

مات بسوام سادد مان  الل اا عادد مان   ااة  و سا عب م إلجراء العدواد مان الدراساات
 (73-72ع ال اسات 7112)اليراعع  مموي  لألناا  المضنربون في مرسمة المدرسة.

وعااد ال  ااان الياةااد ماان أو اار الم ااوالت السااموووة ا ت ااارا بااون ا ناااا ع فقااد تو اامت و 
 تاااة  الدراسااات  لااد أن  ساابة هاا و الم ااومة مااا بااون الم ااوالت السااموووة ا  اارى التااي 
وسااو  ا ناااا  بموجب ااا  لااد العوااادات ال اسااوة عوهااي م ااومة سااموووة ونمااا عمو ااا عااد  

و السرواااة الياةاااد ع وونماااا عمو اااا أسوا اااا5 ال مااا  م ااانمسات م ااا 5 السرواااة المارناااةع أ
الااو واي المساادود لمج اااي الع اابيع وقااد  اا ات  رابنااة الناا  ال اسااي ا مروووااة ضاامن 
االضاانرابات التااي ت ااو  ال   ااوة فااي مرسمااة الناولااةع وو  اار هاا ا االضاانرا  فااي 
 ساااموج الناااا  فوااا تي باساااتجابات مت اقضاااةع ووبااادي سرواااات ب وةاااة و وااار  و اااا   وغوااار

 (711ع  اسة 7112)ساعدع  مقبولة. 
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 ن الممارسة الرواضوة م مة لو  فةاات المجتمال وم تماف الاةاات العمرواة و  و اا و 
الاةاااات ال اااكرى سوااام ت بااال المواهااا  وت  ااار اإلباااداعات ع والرعاواااة الرواضاااوة الجواااد  

واع اا ع لوان فاي ها و دون الرواضاوة ب اتد أ ل ات  الاةة تاتم ل م أبوا  ال جاح فاي المواا
مع اام ا ناااا  ماان عااد  م اااو  وعقااد  اسااوة  ال أن م ااومة اإلفااران فااي   يالمرسمااة وعااا

السروة وت تت اال تباو من أو ر ا مراض ال اساوة ا ت اارا فاي ها و المرسماة ع و لعا  أن 
ومة اإلفاران فاي الممارسة الرواضوة أضست  سدى الوساة  العالجواة أو الوقاةواة مان م ا

 السروة.

االتجاهاااات  ساااو  التاااي  اااممت عماااد قسااامونع سوااام و ااام فاااي دراسااات ا  وهااا ا ماااا سااا بو  
ع   اااان السرواااي الياةاااد لااادى التالموااا وضااابن ال باااد ي الرواضاااي الترباااوي والااا يال  اااان ال

ل  ااان البااد ي الرواضااي ا االتجاهااات  سااو  ااا تساامون الضااوء عمااد سب يفاالاا لج ارأتو ااا و 
 امسااااة لمواااا  ساااا ة االلت وقدماااا   ة والاااادور الاااا يوااااسسااااة التعموملمي ا يفااااتاااا  وموأه التربااااوي

روااي الياةااد لاادى سم  ااا ال  ااان ال يموج ااة والتاا واارالتقمواا  ماان الساامووات الك يابتااداةي فاا
 ا ناا .

ر الاا ي دفاال ب ااا لناارح مجموعااة ماان التسااايالت عاان موضااوع الدراسااة ماان م نمااا ا ماا
 السيا  التالي5 ت ور ا المتم مة في

  تجاهات  سو ال  ان البد ي الرواضاي الترباوي و ال  اان بون االعالقة ه  ه اج
 السروي الياةد لدى تالمو  المرسمة االبتداةوة؟

 وومو  ا تسدود م و  البسم في التسايلون التالوون5

 تالمو  الس ة ال امسة ابتداةي  ساو ال  اان الباد ي الرواضاي لاتجاهات  ه  ه اج
 التربوي؟
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  الباد ي الرواضاي الترباوي دور فااي ضابن ال  اان السرواي الياةاد لاادى ها  لم  اان
 تالمو  الس ة ال امسة ابتداةي؟

 . أهداف البحث:3

  البااد ي   اان سااو ال االبتاداةيالتعارف عماد العالقااة باون اتجاهااات تالموا  النااور 
 ال  ان السروي الياةد.و  التربوي الرواضي

  الرواضاااي بال سااابة لتالموااا  السااا ة معرفاااة نبوعاااة االتجاهاااات  ساااو ال  اااان الباااد ي
 .ال امسة ابتداةي

 ضابن ال  اان  يفا الترباوي ضايواالر  الباد ي ال  اان ال ي ومعبا  الو ف عن دور
 .لدى ا ناا  روي الياةدسال

   تسااامون الضاااوء عماااد ال  اااان الباااد ي الرواضاااي الترباااوي وأهموتااا  بال سااابة لتالموااا
 .الياةدالس ة ال امسة ابتداةي في ضبن   ان م السروي 

 . فرضيات البحث:4

 . الفرضية العامة:1.4

  تجاهااااات  سااااو ال  ااااان البااااد ي الرواضااااي التربااااوي و اال بااااونقووااااة  عالقااااةه اااااج
 .ال  ان السروي الياةد لدى تالمو  المرسمة االبتداةوة

 . الفرضيات الفرعية:2.4

 تالموااا  السااا ة ال امساااة ابتاااداةي  ساااو ال  اااان الباااد ي الرواضاااي لاتجاهاااات  ه ااااج
 . التربوي

 في ضبن ال  اان السرواي الياةاد لادى  فعا  لم  ان البد ي الرواضي التربوي دور
 .تالمو  الس ة ال امسة ابتداةي
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 في5 بس  اتومن أهموة  . أهمية البحث:5

  براي ا هموة البالكة لم  ان البد ي الرواضي التربوي وا عواسات  اإلوجابوة عماد 
 في المرسمة االبتداةوة.ال  ان السروي الياةد لمتالمو  

 وااي ر سلا اإلفاارانال  ااان الياةااد أو  دلاا   التناارا الوااة الدراسااة ماان  اامأه ريباات
 . االبتداةيالتعموم مرسمة  يضي فوا  ال  ان الر المن    ووواوة تقمو  م 

 المادارل دا    التربوي البد ي الرواضي   انسمون الضوء عمد مدى أهموة الت
م م اااا م ااا  الماااواد ا  ااارى تساااعد  لاااد ت مواااة وبماااور  ومااااد  تعمومواااة االبتداةواااة 

   اوة الااارد ماان جمواال ال ااواسي السروواة م  ااا وال اسااوة واالجتماعوااةع معتمااد  
فاااي  لاااج عماااد ال  اااان السرواااي الااا ي ومويهاااا والااا ي و  ااا  ماااداو مااان ا   ااانة 

 .البد وة الرواضوة ودعامة  قافوة واجتماعوة
 الباد ي والرواضاي عماد    اانتالمو   سو التوضوم ت  ور االتجاهات االوجابوة لم

 والسروااة الياةااد ماان  ااال  العالقااة بااون هاا و االتجاهااات ال  ااان السروااي الياةااد 
ضابن وما تمعبا  ال  ار  االوجابواة ل ا و المااد  ) التربواة البد واة والرواضاوة ( فاي 

 .التالمو سروة 
  الم ااابون بااارن تماال وهاام ا ناااا  المجاالهتمااام ب ااروسة تعتباار ماان أهاام  ااراةم

 .ال  ان السروي

 . مصطمحات البحث:6

 . االتجاهات:1.6

ة مااارورو وجااام ااااعر  ا اااة تتولاااد لااادى ال ااا    ت وهااا اوإلتجااااالتعريلللف االصلللط ح : 
 ااعر مدراساة موضاوع ماا سوام تت اف ال يفارغباة و عادم أرات عمد  او  رغباة ب لبا

 (041ع  اسة 7114)العتومع . وةهو الوراأ  لسا أوو القبو  أبالرفض 
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عااد   أوجاااو موضااوع تال اسااي الاا ي وتوااون لاادى الااارد ا االسااتعدادو هااالتعريللف ارجرا:لل : 
و أو الارفض أوافقاة ملي فو اا باأالار باداء  و سواساوة مال أمواضول اجتماعوة و اقت اادوة 

 .اود سملا

  :الطفولة المتأخرة . 2.6

هاي المرسماة الساابقة لممراهقاة باتار  ق اور  والتاي وواون فو اا الناا   التعريف االصلط ح :
 07-4مسااتعد لب اااء أولااد مبااادو سواتاا  وهااي أهاام مراساا  اإل سااان والتااي تباادأ ماان ساان 

سااا ة وهاااي تقابااا    اواااة مرسماااة المدرساااة االبتداةواااة ال ال اااة والرابعاااة وال امساااة ابتاااداةيع 
التاسعة  لاد سان ال ا واة ع ار مان العمار وتعرف أوضا ب   ا المرسمة التي تمتد من سن 

وت ت ي ه و المرسمة ببماو  الناا  ود ولا  مرسماة م تمااة و وارا عان ساابقت ا وهاي مرسماة 
 (01ع  اسة 7117)العي ع المراهقة. 

هاي مرسماة مان مراسا  تواوون وب ااء سواا  اإل ساان وتم ا  ها و المرسماة  التعريف ارجرا: :
 من سوا  النا  مرسمة التمدرل في النور االبتداةي.

 . النشاط البدن  الرياض  التربوي:3.6

واااة البد واااة   و اااا ووعاااد ترببواااة عمومااااع والتر و موااادان مااان الهاااالتعريلللف االصلللط ح : 
 دلاااات وم اااارات سروواااة تااايدي  ر  باااب  تيووااادو ال عاااداد الاااارد مااان  ااا فاااي الع  ااارا فعاااا

  دماة الاارد  اساا ل اإلوجابواة لموج اة وال مقااي واالجتمااعيوال اساي  ي ال ماو الباد  توجوا
 (700ع  اسة 7110)فرساتع  .تملجلم   دمة االمن  

بواة ر تال  مااد  هام ا يفاقارر  ملا والرواضوةالبد وة  ا   نةموع مجي هالتعريف ارجرا: : 
واااااة تربعتماااااد لمتااااادرول مااااان قبااااا  ويار  الملمساااااة ابتاااااداةي اا ل ة المسااااا والرواضاااااوةالبد واااااة 
ا اساااتا  التعماااوم  ااابوقاااوم  ورواضاااوةلعاااا  بد واااة أرو اااات و تمنرواااا ع وتواااون عااان الون واااة
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ضااامن التوقوااات   ااايالبد واااةع وفاااا توقوااات يمواااة تربس اااة تسااامد س اااة ال يفااا االبتاااداةي
 .اسبوعوا دقوقة 04مقدر بااا  لمتالمو لمدراسة  عيا سبو 

 . النشاط الحرك  الزا:د:4.6

ال  ااان الياةااد هااو افااران النااا  فااي السروااةع وضااعف التروواايع و  التعريللف االصللط ح :
 (017ع  اسة 7113)بنرلع  "ممارسة سروات ع واةوة و ور  ع وايعا  من سول 

ت ااا عمااد تممواا   سمالوااتم تااي روااات السلموعااة الساامووات أو امجي هاا التعريللف ارجرا:لل :
 عرواااةسلع والاااارن ااال تبااااوع وضاااعف اال دفاعواااة يفاااتم ماااة ملابتاااداةي و امساااة ا لالسااا ة ا

  . اسبةملال ا ووة ا وا عراض

عماااد مقواااال ال  اااان   اةااا  أدال ااا  عمو اااا التمموااا  مااان  اااسو تااايي تماااج الدرجاااة الهاااو 
 . و الدراسةه يعتمد فملسروي الياةدع والا

 الدراسات السابقة والمشابهة:. 7

 الدراسات المتعمقة باالتجاهات:. 1.7

5 دراسااة واا  ماان بكااا م عماار و ااون  ااور الاادون تساات ع ااوان5 باالتجاهااات الدراسللة األوللل 
بجامعاااة  7104ال اساااوة  ساااو ممارساااة التربواااة البد واااة والرواضاااوة ع اااد الماااراهقونب سااا ة 

 مستكا م.

 تم مت م ومة الدراسة في السيا  التالي5

هااا  توجاااد فاااروا  ات داللاااة  س ااااةوة فاااي اتجاهاااات التالموااا  السااا ة الرابعاااة متوسااان  -
 والس ة ال ال ة  ا وي  سو ممارسة التربوة البد وة والرواضوة؟
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ساساي و ال اا وي  ا ونلادى الناور وان ال دف من الدراسة هو دراسة نبوعاة االتجاهاات 
 ممارسة التربوة البد وة والرواضوة.و س 

 أما الارض من الدراسة وان واآلتي5

توجاد فاروا  ات داللااة  س ااةوة فاي اتجاهااات التالموا  السا ة الرابعااة متوسان والساا ة  -
 ال ال ة  ا وي  سو ممارسة التربوة البد وة والرواضوة.

فااي  تممواا  وتممواا   071اعتماد الباساام عمااد الما    الو اااي المقااارنع وعو ااة قادرت   
لقواال  ا ادج تون في الناورون المتوسان وال اا ويع واسات دم مقواال بت اارلي والوة غمويان

  عااد  اااورتأالرواضاااوة و تربوااة البد وااة و الو  ساااجاادد لمواا  مااادارل ال ااا وي االات تهااجاتا
 .ويالد سسن علمسمالعربوة 

ات هاااجتالا يفااف ال اااج ا ااتوأهاام  توجااة تو اا   لو ااا الباساام فااي هاا و الدراسااة هااي ه
 ساااو ممارساااة التربواااة البد واااة  توسااان و الناااور ال اااا ويملموااا  الناااور االاساااوة لااادى التال 

 والرواضوة.

وااة البد وااة و الرواضااوة و ت ااسوم تربس ااة الل ربااوأوااة مهأاعناااء وأهاام تو ااوة وا اات 
ترباااوي  دلااا ترفو اااي مااان دور   جتمااال ساااو  دور الرواضاااة و  قمااالما يفاااةد  ال  ااار  الساااا

 .تعمومي

5 دراساااة الواسااال العماااري تسااات ع اااوان5 بدراساااة االتجاهاااات ال اساااوة  ساااو الدراسلللة النانيلللة
بجامعاااة  7102فاااي الناااور المتوسااانب سااا ة  ممارساااة ال  اااان الباااد ي الرواضاااي الترباااوي

 المسومة.

 تم مت م ومة الدراسة في السيا  التالي5
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ممارساة ال  اان الباد ي االتجاهات لدى تالمو  المرسمة المتوسنة  ساو ما هي نبوعة  -
 الرواضي التربوي؟

لدى تالمو  المرسماة وان ال دف من الدراسة هو التعرف عمد نبوعة االتجاهات ال اسوة 
 المتوسنة  سو ممارسة ال  ان البد ي الرواضي التربوي.

 أما الارض من الدراسة وان واآلتي5

ممارساة ال  اان الباد ي االتجاهات لدى تالمو  المرسمة المتوسنة  سو ت تمف نبوعة  -
 الرواضي التربوي.

تممواا  ممااارل و  60تمموا  ) 17اعتماد الباساام عماد الماا    الو ااايع وعو اة قاادرت   
غواار ممااارل( فااي متوساانات والوااة باار  بااوعرورو ع واساات دم مقوااال بجورالااد وو ااون  60

 ب ال ي ترجم  مسمد سسن العالوي.0413

االتجاهااات ال اسااوة  سااو نبوعااة دراسااة هااي وأهاام  توجااة تو اا   لو ااا الباساام فااي هاا و ال
ممارساااة ال  اااان الباااد ي الرواضاااي الترباااوي  وجابواااة لااادى تالموااا  الناااور المتوسااان وهااا ا 

 وعول ت بع م لم قافة الرواضوة.

وأهاام تو ااوة وا اات ضاارور  توجاا  التالمواا  المرسمااة المتوساانة  سااو االتجاهااات ال اسااوة 
البااد ي الرواضااي  ااال  س ااة التربوااة البد وااة لتسقوااا  وات اام ماان  ااال  ممارسااة ال  ااان 

 والرواضوة.

باالتجاهاات ال اساوة  ساو ممارساة ال  اان  نبع اواووساف سر ااوي رساالة  الدراسة النالنلة:
  "(س ة 03 – 04البد ي لدى تالمو  النور ال ا وي )
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هاادفت الدراساااة  لاااد معرفاااة نبوعاااة اتجاهاااات التالمواا   ساااو ممارساااة ال  اااان الباااد ي فاااي 
ال اااسراء ومقار اااة نبوعاااة أبعااااد االتجاهاااات  ساااو ممارساااة  م اااانا السااااس ع ال ضاااا ع

ال  اان البااد ي لمتالمواا  بااون م ااانا السااس  ع ال ضااا  ع ال ااسراء وواا ا تسدوااد نبوعااة 
معتمدا فاي  لاج عماد  عالتباون في درجات االتجاو  سو ال  ان البد ي بون هات  الم انا

 0441ة البسااام التاااي أ ااا ت بنروقاااة ع اااواةوة المااا    الو ااااي المساااسي وقااادرت عو ااا
ع الساااس  ع ال ضااا  ع ال ااسراء()تممواا   أ  ااد ماان م ااانا م تماااة  644تممواا   واار و 

است دم الباسم مقوال وو ون لالتجاهات  سو ال  ان الباد ي والا ي  ا ع  فاي ا  ا  
 لو اا  جورالد وو ون واعد  ورت  العربوة بمسمد سسن عاالويب واهام ال تااة  التاي تو ا 

  :الباسم

توجاااد فاااروا  ات داللاااة  س ااااةوة التجاهاااات التالموااا  الااا وور  ساااو ممارساااة ال  اااان  -
 . البد ي بون الم انا ال الم الساس  ع ال ضا  ع ال اسراء ل االم تالموا  ال اسراء

توجد فروا  ات داللة  س اةوة في اتجاهات التممو ات اإل ام  ساو ممارساة ال  اان  -
 .نا ال الم الساس  ع ال ضا  ع ال سراء وه ا ل الم   ام الساس البد ي بون الم ا

 الدراسات المتعمقة بالنشاط الحرك  الزا:د:. 2.7

دراساااة وااا  مااان سااامومة سااااوسي و اااباح سااااعد بع اااوان5 ب واقااال م اااومة الدراسلللة األولللل : 
مااان  اااال  تقااادورات  ال  اااان الياةاااد لااادى تالموااا  المرسماااة االبتداةواااة ونبوعاااة التواااا  ب اااا

 بجامعة بسور . 7112ب س ة المعممون

 تم مت م ومة الدراسة في السيا  التالي5

هاا  وااتم التوااا  ب اا و الاةااة فااي ميسسااات ا التربووااة ومااا هااي نبوعااة ال اادمات المقدمااة  -
 ل ا؟
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وان ال دف من الدراسة هو الو ف عن سجم م ومة ال  اان الياةاد لادى تالموا  المرسماة 
 ومعرفة  وعوة التوا  ب  و الاةة في الميسسات التربووة. االبتداةوة

 أما الارض من الدراسة وان واآلتي5

 ارتااع سجم م ومة ال  ان الياةد لدى تالمو  المرسمة االبتداةوة. -

 ال  ان الياةد في المدارل.ال وتم التوا  باةة  -

 ن.لممعممو  المبادرات ال   وة الالتوا  باةة ال  ان الياةد من  وتم  -

ع الناااور االبتاااداةي معمماااي 62الباسااام عماااد المااا    الو اااايع وعو اااة قااادرت  عتماااد ا
  دم الباسم استبوان تقدور سجم ال  ان الياةد.واست

م ومة ال  اان الياةاد رغام ا ت اارها  وأهم  توجة تو    لو ا الباسم في ه و الدراسة هي
مواان أن تاااريو ماان ساامبوات تااي ر الواساال فااي مدارساا ا التربووااةع ورغاام سساسااوت اع ومااا و

عماد المساتوى التس ااومي لمناا   و ال  ااان الياةادع ومااا وموان أن تااي ر عماد المسونااون 
لااام تاااولي هااا ا الجا ااا  قااادرو مااان  (ويار  التربواااة الون واااة)بااا ع و جاااد أن ال وةاااة الو اااوة 

 .ا هموة

القواااام بدراساااات معمقاااة فاااي العدواااد مااان البوةاااات المسمواااة لت ااا و  وأهااام تو اااوة وا ااات 
 . مو الالتم ومة ال  ان الياةد لدى 

دور ال  ااان البااد ي الرواضااي التربااوي فااي دراسااة سااموم سمااادي بع ااوان5 ب 5الدراسللة النانيللة
بجامعااة  7102ب ساا ة مواا  الساا ة ال امسااة ابتااداةياللاادى تةااد اي  ااان السروااي الضاابن ال 
 ورقمة.

 تم مت م ومة الدراسة في السيا  التالي5
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هاا  توجااد فاااروا  ات داللااة  س ااااةوة فااي ال  ااان السرواااي الياةااد باااون تالمواا  السااا ة  -
 ؟ال امسة ابتداةي الممارسون وغور الممارسون لم  ان البد ي الرواضي

ال  اااان الباااد ي الرواضاااي الترباااوي فاااي  واااان ال ااادف مااان الدراساااة هاااو الو اااف عااان دور
السروي الياةد والتعرف عمد الاروا في مقوال ال  ان السروي الياةاد باون  ضبن ال  ان

 الممارسون وغور الممارسون لم  ان البد ي الرواضي.

 أما الارض من الدراسة وان واآلتي5

توجد فروا  ات داللة  س اةوة في ال  ان السروي الياةد بون تالمو  الس ة ال امساة  -
 رسون لم  ان البد ي الرواضي.ابتداةي الممارسون وغور المما

تمموا  مماارل و  11تمموا  )071اعتمد الباسم عمد الما    الو اايع وعو اة قادرت   
غواااار ممااااارل( فااااي ابتااااداةوات مدو ااااة النوباااااتع واساااات دم مقوااااال بوااااو ري لم  ااااان  11

 السروي الياةدب

 لمممارساااة يباجاااودور اوأهااام  توجاااة تو ااا   لو اااا الباسااام فاااي هااا و الدراساااة هاااي ه ااااج 
مواا  ساا ة  امسااة ابتاادةي وماان الياةااد لتبااوي عمااد ال  ااان الر تي الضاااوالر   يال  ااان البااد

 .ا ربعةبعادو أ ال  

ت واالو اف عان مساتو بلقاةمون عمد العمموة التعموموة   أن و تم اجووأهم تو وة هي5 
عما  بارام  دف  اب تمااة ع ملالتعمومواة ا راسا ملا يفامو  السروي الياةد لدى التلال  ان ا

توااوون  ااور   يفاام  تساااعدمع لسرواايال اإلفاارانمواا  الاا ي لاادو م ال ر ااادوة وتوجو وااة الت
مت   اة وةاة با ووتنما   لاج وجاود ل م هتقدور  م ومن  ل اجابوة عن أ اس م وتقبم م وا
 دارللممو  دا   االال اسي لمت  والتوجو اإلر اد يف
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الرواضااي دا اا  الوساان ال  ااان الدراسااة ال ال ااة5 دراسااة مسمااد ويا ااي بع ااوان5 ب ممارسااة 
 7102المدرساااي والساااد مااان اضااانرا  فااارن السرواااة الم اااسو  بااا ق  اال تبااااوب سااا ة 

 بجامعة وهران مجمة الت موة الب روة.

 تم مت م ومة الدراسة في السيا  التالي5

مااااا ماااادى تاااا  ور ممارسااااة الرواضااااة دا اااا  و  ااااار  الوساااان المدرسااااي فااااي السااااد ماااان  -
 ؟ال  ان السروي لدى تالمو  التعموم االبتداةي اضنرابات اال تباو و فرن

معرفاة مادى تا  ور ممارساة الرواضاة دا ا  و  اار  الوسان وان ال دف مان الدراساة هاو 
باااراي ا همواااة   و المدرساااي فاااي الساااد مااان اضااانرابات اال تبااااو و فااارن ال  اااان السرواااي

اضااانرابات الوبوااار  التاااي توتساااب ا الرواضاااة دا ااا  و اااار  الوسااان المدرساااي لمتقموااا  مااان 
 .اال تباو و فرن السروة

 أما الارض من الدراسة وان واآلتي5

تمع  الرواضة دا   و  اار  الوسان المدرساي دور فاي الساد مان الضانرا  اال تبااو  -
 .و فرن ال  ان السروي لدى تالمو  المرسمة االبتداةوة

عو اة ضاابنة و  04) معمام 74اعتمد الباسام عماد الما    التجروبايع وعو اة قادرت   
لقواال  0441ع واسات دم مقواال بواو ريابتداةوات والواة معساور في عو ة تجروبوة(  01

اساتبوان موجا   و ب د  اضنرا  الارن السروي الم سو  بت تت اال تباو لدى ا نااا 
 .لألولواء المجموعة التجروبوة

 5وأهم  توجة تو    لو ا الباسم في ه و الدراسة هي 
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عالقاااة باااون اضااانرا  اال تبااااو و فااارن ال  اااان السرواااي و ممارساااة الرواضاااة و  وجااادت -
 .بالتالي فان لمرواضة دور في السد من االضنرا 

ه اج ارتبان نردي قاوي و بالتاالي فاان ه ااج عالقاة ارتبانوا  قوواة فاي دور ممارساة  -
 .الرواضة في السد من االضنرا 

اال تبااو و فارن ال  اان السرواي لادى ن لمرواضة دور فاي الساد مان اضانرا  ت اتت   -
 تالمو  التعموم االبتداةي

ضااارور   جاااراء الميواااد مااان الدراساااات و ا بساااام لممعرفاااة و اإل اااراء  وأهااام تو اااوة هاااي
مااال   اااسو  الت اااتت فاااي اال تبااااولموضاااوع االضااانرابات المتعمقاااة باااالارن السرواااي الم

ا ون مااان هااا ا المااارض ق اااد التوعواااة المساااتمر  و المتتالواااة لألولوااااء ا نااااا  الااا ون وعااا
 .المتابعة و التوا  المبور ل مع مما وسمم بوضل برام  تتما د و نبوعة االضنرا 

 :والنقد التعميق عم  الدراسات

لمدراساااات الساااابقة لممواضاااول التاااي ل اااا عالقاااة ببس  اااا ساااواء  عرضااا ا وتسموااا  مااان  اااال 
ولاا لج ومواان القااو  أن وا اات سااابقة أو م اااب ة تترواا  لاادو ا فواار  سااو  موضااوع البساام 

 ه و الدراسات استوت عمد عد   قان تتاا مل موضوع بس  ا5

  ااان التعاارف عمااد االتجاهااات  سااو الاتضاام أن مع اام تمااج الدراسااات قااد ساولاات  - 
البد ي الرواضي التربوي وبعض ا و ات عن دور ال  ان الرواضاي عماد ضابن ال  اان 

 السروي الياةد.

 ام الدراساات اعتمادت عماد الما    الو ااي لمالءمتا  من سوم الما    ف جاد أن مع -
 .السالوة معتمد  عمد  ات الم     ابوعة الموضوع ع ول  ا جاءت دراستمل ن
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ماان سواام ا دا  اساات دمت اغماا  الدراسااات مقوااال وو ااون لالتجاهااات  سااو ال  ااان - 
الباااد ي الااا ي وضاااع  فاااي ا  ااا  جورالاااد وو اااون  ااام اعاااد  اااورت  العربواااة مسماااد سسااان 

عمااااد اسااااتبوان سااااو     ااااان السروااااي الياةاااادع ول اااا ا اعتمااااد اوواااا لج مقوااااال ال عااااالوي 
 ال  ان السروي الياةد.  االتجاهات  سو ال  ان البد ي الرواضي و عمد مقوال

اتاقاات مع اام  تاااة  الدراسااات السااابقة عمااد أن االتجاهااات  سااو ممارسااة ا   اانة  -
 .و ل ا عالقة بال  ان السروي الياةد لدى التالمو   الرواضوة اوجابوة

ا تمات أوضا الدراسات السابقة مان سوام  اوع عو اة البسام )الج ساون( فقاد ا اتممت  - 
 عمد ج ل ال وور فقن. اعتمد ا و في دراست اواإل ام عمد الج سون ال وور 

ا تماااات أوضاااا الدراساااات الساااابقة فاااي عو اااة البسااام مااان سوااام المراسااا  الدراساااوة فقاااد  -
عمااد مرسمااة التعمااوم االبتااداةي  اعتمااد ا وفااي دراساات ا التعمااوم ساا امر جمواال ا ااتممت عمااد 

 فقن.

بااون االتجاهااات  سااو ال  ااان أمااا الجدوااد التااي جاااءت باا  الدراسااة السالوااة هااو الااربن  -
االتجاهاات  الياةاد والعالقاة بو  ماا فتنرق اا  لاد البد ي الرواضي التربوي وال  ان السرواي

 ساااو ال  اااان الباااد ي الرواضاااي الترباااوي ودورهاااا فاااي ضااابن ال  اااان السرواااي الياةاااد لااادى 
 تالمو  المرسمة االبتداةوة) تالمو  الس ة ال امسة(.
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 تمهيد:

لكؿ إنساف في ىذا الوجود اتجاىات متعددة توجو سموكو نحو مواقؼ أو قضايا أو ميػف 
معينػػػبل حػػػؿ حتػػػا نحػػػو أءػػػراص أو أءػػػياك أرػػػر ل ويتوقػػػؼ تمسػػػؾ ا فػػػراد حاتجاىػػػاتيـ 

راسػػب دالنفسػيب لمػا مػد  مػا ينمنػوف حػو ويعت دونػػول ومػد  رنيػتيـ الذاتيػبل لػذلؾ أرػذت 
نمػوا متزايػدا رػاؿ الع ػديف ا ريػريف مػف ال ػرف العءػريف لمػا ليػا ال يـ واالتجاىػات تنمػو 

مػػف أىميػػب موازيػػب  ىميػػب اعدراؾ حالتحارىػػا الوجػػو ا رػػر لتءػػكيؿ السػػموؾ الحػػاطف لمفػػرد 
ـ االتجاىػػات الػػذي يػػنعكس لمػػا سػػموكو الظػػاىرل وفػػي ىػػذا الفمػػؿ سػػنتطرؽ إلػػا مفػػاىي

 لرياضي الترحوي.ومكوناتيا ونظرياتيا ولاقتيا حالنءاط الحدني ا
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 أوال: االتجاهات 

 االتجاهات:مفهوم . 1

اه التجػػػل فايرهحاولػػػت تفسػػػ تػػػيريػػػب الظعػػػددة حتعػػػدد التوجيػػػات النت تعريفػػػات متاتجاىػػػال
مالػػػات و لجالنػػػاس و ا اتجػػػاهو الءػػػعور ورد الفعػػػؿ  يػػػرالتفك فػػػيـ منسػػػؽ ظسػػػمون مػػػنأ

ي ىػػاه الرئيسػػيب التجػػمكونػػات اف ىػػذا أ نػػاالحيئػػب و معٌ  فػػيو حػػدث أ االجتماليػػبال ضػػايا 
فػاف  يػورد الفعػؿ و لم لػاالنزالػات ا ثػـل االنفعػاالتءػالر و ملت دات و المعو ا ا فكار

 .كوناتمله اراحط ىذيتءكؿ لندما ًتت التجاها

العمػـو  فػيسػتردمب لمفػاىيـ املمػف أكثػر ا االتجػاهمود فتحي لكاءػب إإف مفيػـو حمير  ف
ميػاديف  يفػسػتردامات الالتعريفػات و اغموضػا ل و ل ػد تعػددت  االجتماليػبو  اعنسانيب

ل و ل ػػػػد تعػػػػددت مفػػػػػاىيـ  االتجػػػػاهيوجػػػػد اتفػػػػاؽ لػػػػاـ لمػػػػا تعريػػػػؼ  ال أنػػػػو اتػػػػح اتءػػػػ
ىػو و  لؿ تعريػؼ يتفػؽ لمػا رامػيب لامػب ل و إف ءػحو اتفػاؽ حػو يػراكحتعػددا  االتجاىات

و  كا ءػراصب ىو ميؿ منيد أو مناىض إزاك موضػوع أو موضػولات معينػ االتجاهإف 
 (119ل مفحب 2002)زكيل . الماديب ا ءياكو  االجتماليبالفئات 

ىػػو حالػػب مػػف االسػػتعداد أو التبىػػن العمػػحي والنفسػػيل تنػػتظـ مػػػف رػػػاؿ رحػػػرة  االتجػػاه
الءػػػػػػرص وتكػػػػػػوف ذات تػػػػػػبثير تػػػػػػوجييي أو دينػػػػػػػاميكي لمػػػػػػا اسػػػػػػػتجاحب الفػػػػػػػرد لجميػػػػػػػػ  

 (129ل مفحب 1996)سويؼل  .الموضػولات والموقؼ التي تستءير ىذه االستجاحب

:االتجاىػػػػات ءػػػػعور أو حالػػػػب اسػػػػتعداد ذىنػػػػيل إيجاحيػػػػب أو إ"Gibsonوف يػػػػا جيحسػػػػرفويع
سػػػمحيبل ومكتسػػػحب و منظمػػػب مػػػف رػػػاؿ الرحػػػرة والتجرحػػػب ممػػػا يحػػػدث تػػػبثيرا محػػػددا فػػػي 

ل مػفحب 1994ل Gibson et autres)استجاحب الفرد نحو الناس وا ءػياك والمواقػؼ. 
114) 
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النػػوري ال مػػش و رميػؿ لحػػد الرحمػػاف المعايطػػب :إالنءػاط الزائػػد ىػػو حركػػب تعريػؼ محمػػد 
جسػػميب مفرطػػبل ححيػػث ال يسػػتطي  الطفػػؿ الػػتحكـ فػػي حركػػب الجسػػـل كمػػا يػػرتحط النءػػاط 
الزائػػد مػػ  تءػػػتت االنتحػػاه ارتحاطػػا وثي ػػػال فوجػػود أحػػدىما معنػػػاه وجػػود ا رػػر ل و يعتحػػػر 

 (29ل مفحب 2007)المعايطبل  إ.النءاط الزائد ىو السحن في تءتت االنتحاه

إلا أف ممطمح فرط النءاط يءير إلا: إ حالػب يكػوف فييػا Ros (1980 ) ويءير روز
الطفػػػؿ نءػػػيطا حدرجػػػب لاليػػػب جػػػدال ومػػػف المفتػػػرض أف مسػػػتو  سػػػموؾ ىػػػذا الطفػػػؿ يفػػػوؽ 

النءاط لف ذلؾ المعيار السػوي المعيار السويل ويتضح أف ما يميز الطفؿ المفرط  في 
لػػيس النءػػاط الزائػػد ح ػػدر مػػا ىػػو نءػػاط يعػػده الكحػػار غيػػر مائػػـ وفػػي غيػػر محمػػو ومثيػػر 

 (50ل مفحب 2003)كامؿل  لم مؽ وازلاج ا رريف إ .

  :أما الحاحثوف االجتماليوف فيتموروا مفيـو االتجاه لما النحو التالي

االتجػػاه يءػػحو رطػػا مسػػت يما يمتػػد حػػيف ن طتػػيف إحػػداىما تمثػػؿ أقمػػا ال حػػوؿ لمموضػػوع 
الػػػذي يػػػرتحط حاالتجػػػاه وا رػػػر  تمثػػػؿ أقمػػػا الػػػرفض ليػػػذا الموضػػػوع والمسػػػافب ال ائمػػػب 
حينيما تن سـ إلا نمفيف لحر ن طب ويتدرج أحد النمفيف ءيئا فءػيئا نحػو ازديػاد ال حػوؿ 

) محمػد الءػناو   .د وينػدرج النمػؼ الثػاني نحػو الػرفضالحيػا 4كمما احتعدنا لػف ن طػب 
 (177ل مفحب 2001وأرروفل 

وحما أف موضوع االتجاىات مف المواضي  اليامب ف د تحاينت حولو العديد مف التعريفػات 
  : إال انو يمكف ال وؿ حاف االتجاه يتميز حالرمائص التاليب

 حالػػب مػػف الميػػؿ واالسػػتعداد أو التييػػن النفسػػي والع مػػي والعمػػحي تضػػمنتيا  نػػوإ
 .الرحرات الساح ب توجو استجاحب الفرد نحو موضوع االتجاه

 تيا.       نو ناتج لف التفالؿ حيف الحيئب الرارجيب ومنثراإ 
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  يكوف فرضا حيف المثير واالستجاحب . 
 يتميز حاالست رار النسحي ل وانو قاحؿ لم ياس . 
 يءمؿ المعت دات وىذه الراميب ىي التي تميزه لف الميوؿ. 
 االتجاىات لحارة لف لاقب حيف الفرد وموضوع االتجاه .  
   متحػػرؾ ل يحػػرؾ سػػموؾ الفػػرد نحػػو ا ءػػياك أو الموضػػولات  كييدينػػاماالتجػػاه

  . التي تنتظـ حولو
   لؾ في ػاـو التيييػر أو التعػديؿ وقػد يكػوف ضػعيفا قويا ويظؿ كػذ االتجاهقد يكوف

 (66ل مفحب 1991)احراىيـل  .يمكف تعديمو وتيييره 

وىذه الرمائص تتفؽ إلػا حػد كحيػر مػ   راك لممػاك الػنفس الػذيف يػروف أف االتجػاه ىػو 
مواقػؼ ل ءػيك  لمميب ذىنيب وتركين ل مي مع ػد يرػص موضػولات جدليػب ) جمالػب ل

مػػا ( حالػػب منتظمػػب ل وميػػؿ مكتسػػن مػػف رػػاؿ التجرحػػب والرحػػرات السػػاح ب ل يترػػذ ءػػكا 
 .(66ل مفحب 2002)كنزةل  .لنو لفظيا أو حركيا ايجاحيا أو سمحيا أو الحياد يعحر

 .عالقة االتجاه ببعض المفاهيم:2

رغػػػـ الت ػػػارن الموجػػػود حػػػيف المفيػػػوميف إال أف ىنػػػاؾ فرقػػػا  :. عالقةةةة االتجةةةاه بةةةال أ 1.2
فػػالرأي لػػيس مرادفػػا لاتجػػاهل حػػؿ ىػػو التعحيػػر نحػػو رأي جػػدلي أو قضػػيب ويءػػمؿ ل حينيمػػا

حينمػػػػا يعحػػػػر االتجػػػػاه لػػػػف  المعمومػػػػات وا راكل ال ػػػػيـل االتجاىػػػػاتل المعت ػػػػداتل والسػػػػموؾ
 .لمضي نحو موضوع ماواالستعداد لد  الفرد لم ياـ حسموؾ ايجاحي أو ا الميؿ

ارتحاطػػا وثي ػػا ل ولكػػف  االتجػػاهؿ و لميػػيػػرتحط مفيػػـو كػػؿ مػػف ا: .عالقةةة االتجةةاه بالميةة 2.2
عػػؿ الءػػرص يححػػث لػػف جاىػػات نفسػػيب تجيػػوؿ اتمال ري معنػػاه ل و تعتحػػفػػأوسػػ   االتجػػاه
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ميػػؿ ل لحػػارة لو ا االتجػػاهأوجػػو نءػػاط أكثػػر مػػف ميػػداف معنػػي ل و مػػ  ذلػػؾ فػػبف كػػؿ مػػف 
 .لءيك ما حطري ب معينب لاستجاحبالفرد  اعستعدادلف ومؼ 

يػػؿل حيػػث ممعنػػاه مػػف مفيػػـو ال يؿ و ألمػػـ فػػمءػػأ االتجػػاهف مفيػػـو أكمػػا يػػر  العممػػاك 
. الحيئػػػػب يحػػػػو موضػػػػولات حعينيػػػػا فػػػػنو  يحعيجػػػػاا انػػػػنجلو احػػػػيػػػػؿ نلمي تمػػػػر مفيػػػػـو ا

 (49ل مفحب 1994)محمودل 

الرياضػػػب ىػػػي وسػػػيمب عفػػػراج المكحوتػػػات ومتػػػنفس لمتمميػػػذ : عالقةةةة االتجةةةاه بال يا ةةةة. 3.2
اليوميػػػب ل فيػػػي تزيػػػؿ جميػػػ   حيػػػث يحػػػاوؿ نسػػػياف جميػػػ  مءػػػاكمول لمرػػػروج مػػػف الػػػروتيف

اتجاىاتو. أما االتجاه فيػو تجسػيد لانتمػاكات التػي يرضػ  ليػا التمميػذ فينػاؾ مػف ينظػر 
نيا وىذا اتجاه موجن ل وىنػاؾ مػف يراىػا لمػا أنيػا إلا الرياضب لما أنيا حتميب الحد م
 .(38ل مفحب 1996)الجاؿل   .مجرد مؿك فراغ وىذا اتجاه سالن

 . أهمية االتجاهات:3

مػػف مسػػالدة لمػػا التكيػػؼ  تتجمػػي أىميػػب دراسػػب االتجاىػػات مػػف رػػاؿ مػػا ت دمػػو لمفػػرد
قحػػوؿ الفػػرد لاتجاىػػات التػػي تعتن يػػا الجمالػػبل فيءػػاركيـ وذلػػؾ لػػف طريػػؽ  لاالجتمػػالي

فييا ومف ثـ يءعر حالتجانس معيـ. واالتجاىات لموما تضػفي لمػا حيػاة الفػرد اليوميػب 
معنػػػػػا وداللػػػػػب وميػػػػػز  حػػػػػيف يتفػػػػػؽ سػػػػػموكو مػػػػػ  اتجاىاتػػػػػو لويءػػػػػح  ىػػػػػذا السػػػػػموؾ تمػػػػػؾ 

واف  والحاجػػػات لمػػػا إءػػػحاع الكثيػػػر مػػػف الػػػد اىػػػاتل إذ تعمػػػؿ االتجاىػػػات النفسػػػيباالتج
النفسيب واالجتماليب ل ومف ىذه الحاجػات الحاجػب إلػا الت ػدير االجتمػالي والحاجػب إلػا 
االنتمػػػاك إلػػػا جمالػػػب معينػػػب والحاجػػػب إلػػػا المءػػػاركب الوجدانيػػػب لوىنػػػا يت حػػػؿ الفػػػرد قػػػيـ 
الجمالػػب ومعاييرىػػال كمػػا تعمػػؿ االتجاىػػات لمػػا تسػػييؿ اسػػتجاحات الفػػرد فػػي المواقػػؼ 

تجاىات رامب نحوىػال فػا يححػث لػف سػموؾ جديػد كػؿ مػرة يواجػو فييػا ىػذا التي لديو ا
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الموقػػػؼ. وتفيػػػد فػػػي كثيػػػر مػػػف الميػػػاديفل ففػػػي الميػػػداف الترحػػػوي تفيػػػد معرفػػػب االتجاىػػػات 
النفسػػيب اعدارة التعميميػػب فػػي معرفػػب اتجاىػػات التاميػػذ نحػػو المراحػػؿ الدراسػػيب المرتمفػػب 

 ييـ لو تضػػػػـ التعمػػػػيـ وأنوالػػػػو وطػػػػرؽـ ومدرسػػػػزمائيػػػػـ والمػػػػواد الدراسػػػػيب وكتػػػػحيونحػػػػو 
 (197ل مفحب 1974)العيسويل  .التدريس

 إف لاتجاىات أىميب واضحب فػي حيػاة الفػردل وذلػؾ مػف رػاؿ قياميػا حالجوانػن التاليػب: 
 (15ل مفحب 2017)العمريل 

 جػاؿ لمػـ الػنفس االجتمػالي نظػرا موضػوع االتجاىػات أىميػب رامػب فػي م يحتؿ
االتجاىػػػػات النفسػػػػيب واالجتماليػػػػب تعتحػػػػر مػػػػف أىػػػػـ النػػػػواتج العمميػػػػب لمتنءػػػػئب ف  

االجتماليػػػػػبل كمػػػػػا تعتحػػػػػر أيضػػػػػا موجيػػػػػات محػػػػػددة ضػػػػػاحطب ومنظمػػػػػب لمسػػػػػموؾ 
 .االجتمالي

 وؿ جاىػدة أف تعػوض يزداد موضوع االتجاىات أىميب في الدوؿ الناميب التي تحا
مػػػا فاتيػػػا مػػػف الت ػػػدـل والػػػذي يحتمػػػؿ أف يػػػزداد تعرضػػػيا لميػػػزات التػػػي تمػػػاحن 

ت تمػػؾ التػػي تمػػين يػػزالمميػػات التييػػر الحضػػاري والرياضػػيل ولعػػؿ أءػػد ىػػذه ال
   .اعيديولوجيب وحمفب رامب ال يـ واالتجاىات

 اىػػات إف االتجاىػػات تعمػػؿ لمػػا تسػػييؿ اسػػتجاحاتنا فػػي المواقػػؼ التػػي لػػدينا اتج
 رامب حيال فا نححث لف سموؾ جديد في كؿ مرة نجاحو في ىذا الموقؼ.

  إف االتجاىػػات النفسػػػيب تفيػػػدنا فػػي معرفػػػب وتفحػػػص مرتمػػؼ المجػػػاالت والميػػػاديف
ففي الميداف الترحوي تفيد اعدارة التعميميب في معرفب اتجاىات طان نحػو المػواد 

 ـ التعميـ والتدريس وغيرىا.الدراسيب المرتمفب ونحو زمائيـ وأساتذتيـ ونظ
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 خصائص االتجاهات:. 4

ىػػو أنػػو مكتسػػنل  ويعػػد ىػػذا جػػزك  مػف المسػػممات المتفػػؽ لمييػػا حءػػبف السػػموؾ اعتجػاىي
مكمػػػا لمتعريفػػػات الرامػػػب حالممػػػطمحل ولػػػـ تنػػػاقش ىػػػذه المسػػػممب وقػػػد سػػػمـ الحػػػاحثوف 
حمحتيا دوف ارتحارىا أو وضعيا موض  االرتحارل وكاف قحوؿ ىػذه المسػممب دور كحيػر 
فػػي توجيػػو الححػػوث فػػي ىػػذا الميػػداف وقػػد دفػػ  قحػػوؿ الحػػاحثوف ليػػذه المسػػممب إلػػا قحػػوؿ 

أرر  وىي أف االتجاىات يمكف تعديميا لف طريؽ التعمػيـل وقػد دفعيػـ ذلػؾ إلػا  مسممب
لمػػؿ كثيػػر مػػف الححػػوث لػػف تيييػػر االتجاىػػات والتػػي سػػيطرت لمػػا ميػػداف لمػػـ الػػنفس 
االجتمالي التجريحي راؿ السنوات الماضيبل كما أد  ىذا االفتراض إلا االىتماـ مػف 

 يـ لما تبثير النظـ االجتماليب لما السموؾ.قحؿ لمماك االجتماع الذيف يتركز اىتمام

وفػػػي الوقػػػت الػػػذي سػػػمـ فيػػػو الحػػػاحثوف حبنػػػو ال يمكػػػف إنكػػػار وجػػػود محػػػددات وراثيػػػب فػػػي 
السػػػػموؾ االتجػػػػاىيل ويءػػػػير إإيزنػػػػؾإ إلػػػػا أف ا فػػػػراد يرتمفػػػػوف لػػػػف حعضػػػػيـ فػػػػي الحعػػػػد 

اس وراثػيل االنحساطي وال احميػب لاءػتراطل وأف ىػذه االرتافػات يحتمػؿ أف يكػوف ليػا أسػ
حاعضافب إلا أنو يءير إلا وجود مظاىر معينب مف االتجاىات التػي تعتمػد لمػا قاحميػب 
الفرد لاءتراؾل كما يءػير إمكجػويرإ إلػا أف قػوة رد الفعػؿ لممواقػؼ االتجاىيػب يمكػف أف 
يكػػوف ليػػا أسػػاس وراثػػيل ويمكػػف أف ن ػػوؿ أنػػو حالنسػػحب لمعػػالـ االجتمػػالي الميػػتـ حالتػػبثير 

لاتجاه لما التمرؼ أو السػموؾ فننػو ال يمكػف تناسػي إمكانيػب وجػود محػددات المست ؿ 
 (121-120ل المفحات 1996)لكاءبل  وراثيب لمسموؾ االتجاىي.

 أنواع االتجاهات: .5

االتجػػػاه العػػػاـ ىػػػو ذلػػػؾ االتجػػػاه الػػػذي يءػػػمؿ كميػػػب الموضػػػوع الػػػذي  . االتجةةةاه العةةةام:1.5
يتناولو ىذا االتجاهل وذلؾ حيض النظر لػف كونػو سػالحا أو موجحػا مثػؿ اتجػاه الفػرد نحػو 
حمد معيف فيو يعحر لػف االتجػاه السػالن نحػو ذلػؾ الحمػد وحػذلؾ يكػوف االتجػاه العػاـ نحػو 
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 واسػػػت رارا مػػػف غيػػػره مػػػف أنػػػواع االتجاىػػػات.ىػػػذا الحمػػػدل ويعتحػػػر ىػػػذا االتجػػػاه أكثػػػر ثحاتػػػا 
 (258ل مفحب 2006)الرحمفل 

فيػػو االتجػػاه الػػذي ينمػػن لمػػا جزئيػػب مػػف الموضػػوع الػػذي يػػدور  . االتجةةاه النةةوع :2.5
حولػػو االتجػػاه مثػػؿ اتجػػاه الفػػرد نحػػو فريػػؽ كػػرة قػػدـ حمػػد معػػيفل حيػػث يعجػػن لمػػا سػػحيؿ 

مون لعػػػن الفريػػػؽ )اتجػػػاه موجػػػن( دوف ح يػػػب جزئيػػػات الموضػػػوع وىػػػو الحمػػػد المثػػػاؿ حبسػػػ
المعيفل وحالتالي فنف سموكو سوؼ يتػبثر حتجاىػو النػولي ىػذ وىػذا النػوع مػف االتجاىػات 
يعتحر أقؿ ثحاتا مف االتجػاه العػاـ فيػو يتاءػا نتيجػب اتجاىػات نوليػب أرػر  تتنػافر فيمػا 

 حينيا وتندي إلا ضعفو.

ىػػو ذلػػؾ االتجػػاه الػػذي يتحنػػاه وينكػػده فػػرد واحػػد مػػف أفػػراد الجمالػػب  الفةة د :. االتجةةاه 3.5
وىػػذا مػػف حيػػث النوليػػب أو الدرجػػبل ومعنػػا أف الفػػرد قػػد يكػػوف لديػػو اتجػػاه رػػاص نحػػو 
مػػدرؾ يكػػوف فػػي حػػنرة اىتمامػػو ىػػول ويسػػما ذلػػؾ اتجاىػػا فرديػػا ويمكػػف أف ناحػػظ ىػػذا 

 االتجاه حيف أفراد ا سرة الواحدة.

ىو ذلؾ االتجاه الذي يءترؾ فيػو لػدد كحيػر مػف ألضػاك الجمالػب  االتجاه الجمع :. 4.5
مثػػؿ اتجػػاه نػػوع رػػاص مػػف أنػػواع الرياضػػات أو نحػػو نجػػـ رياضػػيل لكػػف مػػف الػػوارد اف 

ل 2006)الػػرحمفل  يرتمػػؼ أفػػراد الجمالػػب فػػي اتجاىػػاتيـ ىػػذا مػػف حيػػث الدرجػػب والءػػدة.
 (259مفحب 

ىػػػو ذلػػػؾ االتجػػػاه الػػػذي يسػػػمؾ الفػػػرد حم تضػػػاه فػػػي مواقػػػؼ حياتػػػو  . االتجةةةاه العمنةةة :5.5
اليوميػػب دوف حػػرج أو تحفػػظ وحيػػذا يمكػػف ال ػػوؿ حػػبف مثػػؿ ىػػذا االتجػػاه غالحػػا ولػػيس دائمػػا 
يكػػػػوف متف ػػػػا مػػػػ  معػػػػايير الجمالػػػػب ونظميػػػػا ومػػػػا يسػػػػودىا مػػػػف قػػػػيـ وضػػػػيوط اجتماليػػػػب 

د ضػػػيوط اجتماليػػػب مػػػا مرتمفػػػب وىػػػذا االتجػػػاه  يكػػػوف غالحػػػا متوسػػػط الءػػػدة  نػػػو ال توجػػػ
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ل 2006)الػػػرحمفل  يحػػػاوؿ كحتػػػو وكفػػػو واي افػػػو ومنػػػ  الفػػػرد مػػػف أف يعحػػػر لػػػف سػػػموكو.
 (259مفحب 

: فيػػو ذلػػؾ االتجػػاه الػػذي يحػػرص الفػػرد لمػػا إرفائػػو فػػي قػػراره نفيػػو . االتجةةاه اليةة  6.5
ويميػػؿ فػػي كثيػػر مػػف ا حيػػاف إلػػا إنكػػار ظاىريػػا وال يسػػمؾ حمػػا يمميػػو لميػػو ىػػذا االتجػػاهل 
وغالحا ما يكوف ىػذا االتجػاه غيػر منسػجـ مػ  قػوانيف الجمالػب وألرافيػا ومػا يسػودىا مػف 

 (259ل مفحب 2006)الرحمفل  ضيوط ومعايير. 

 . نظ يات تكوين االتجاهات:6

ل لدراسػػػب جوانػػػن كثيػػػرة ليػػػذا الموضػػػوعل وتمػػػت ا ػػػد تعػػػددت الدراسػػػات حػػػوؿ االتجاىػػػاتل
وفيمػػا يمػػي نظريتػػاف تفسػػراف حمػػورة لامػػب الكثيػػر مػػف المواقػػؼ التػػي تتضػػمف االتجاىػػات 

 .المرتمفب التي يترذىا ا فراد

ىػذا االتجػاه فػي تفسػير االتجاىػات لمػا  امتحنيو ي ـو  الجشطالتية )المع فية( :النظ ية .1.6
التفسير اعدراكي والنظريات المعرفيػب حيػث تنكػد ىاتػو النظريػات أف ا ءػراص يسػعوف 
لطػػاك قيمػػب لحنػػائيـ المعرفػػي فيػػـ يميمػػوف إلػػا تبكيػػد االتسػػاؽ  حطحيعػػتيـ إلػػا التماسػػؾ واق

التػي تتناسػن مػ  ي حػؿ إال االتجاىػات  فيما حػيف معػارفيـ المرتمفػب ممػا يعنػي أف الفػرد ال
ير  أمحان ىذه النظريػب أف سػعي الفػرد الػدائـ لتح يػؽ ىػذا  حنائو المعرفي الكمي ل كما

يمكػػػف لمفػػػرد أف يتحنػػػاه مػػػف  االتسػػػاؽ المعرفػػػي يعتحػػػر دافعػػػا أوليػػػا يتحػػػدد فػػػي ضػػػوئو مػػػا
اتجاىػػات نفسػػيب نحػػو الموضػػولات المرتمفػػب ومػػف أىػػـ ىػػذه النظريػػات ل نظريػػب التنػػافر 

ل مػفحب 1993)درويػشل  يػب.ب التػوازف المعرفػي ونظريػب التطػاحؽ المعرفالمعرفي ونظري
102) 
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أظيػر لػدد مػف الدراسػات التػي تناولػت موضػوع االتجاىػات  : التعة ض لمميية نظ ية. 2.6
أف تعرض الفرد لمثير معيف حمورة متكررة قد يجعمو لػادة يكػوف اسػتجاحب أكثػر إيجاحيػب 

 .إزاك ذلؾ المثير

عػػػيف فػػػي لػػػدد مػػػف : أظيػػػرت أف الفػػػرد قػػػد يتعػػػرض لمثيػػػر منظ يةةةة التنةةةاف  المع فةةة . 3.6
 واقػػػػؼ حمػػػػورة جوىريػػػػب فػػػػنف الفػػػػرد قػػػػد يػػػػتعمـل فػػػػنذا ارتمفػػػػت ىػػػػذه المالمواقػػػػؼ المتحاينػػػػب

ر لمػػػػا أطمػػػػؽ لميػػػػو التنػػػػافر ل ا مػػػػر الػػػػذي يسػػػػفاتجاىػػػػات متعرضػػػػب إزاك نفػػػػس المثيػػػػر
وكمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي سػػائر مواقػػؼ المػػراع التػػي قػػد يتعػػرض ليػػا الفػػرد نجػػده  ل المعرفػػي

لمثيػػػر يحػػػاوؿ ت ميػػػؿ ىػػػذا التنػػػافر المعرفػػػي حتيييػػػر إحػػػد  الفكػػػرتيف المتػػػيف يعتن يمػػػا إزاك ا
ل مػػػػفحب 1994)وتػػػػيجل . يجعميػػػػا تسػػػػير فػػػػي نفػػػػس اتجػػػػاه الفكػػػػرة ا رػػػػر حتػػػػا الواحػػػػد 
326) 

يػػر  أنمػػار ىػػذه النظريػػب ومػػف حيػػنيـ إفرويػػدإ أف اتجاىػػات  . نظ يةةة التيميةة  النفيةة :4.6
الءػػرص تػػنثر فػػي سػػموكو فػػػي الحيػػاة كمػػا أنيػػا تتػػدرؿ حءػػػكؿ فعػػاؿ فػػي تكػػويف اليويػػػب 
)ا نػػا(ل وتءػػير ىػػذه النظريػػب إلػػا منطػػؽ التحميػػؿ النفسػػي فػػي تفسػػير السػػموؾ اعنسػػاني 

وأف الفػػػرد ي مػػػػ  حػػػدواف  دارميػػػػب تحػػػددىا الحاجػػػػات ا ساسػػػيب ضػػػػمف الحنيػػػب الءرمػػػػيبل 
مءػػالر الكراىيػػب ضػػد جمالتػػو ويحمػػور مءػػالر االنتمػػاك ليػػا مػػ  توجيػػو مءػػالر الكراىيػػب 

يػػر  أنػػو يمكػػف التجاىػػات والم ػػت لجمالػػات أرػػر ل وىػػذا مػػا ذىػػن إليػػو إالحػػدريإ الػػذي 
الفػػرد أف تتييػػر فػػي حالػػب دراسػػب ميكانيزمػػات الػػدفاع لديػػو والحمػػوؿ التػػي ت ػػدميال وكػػذلؾ 

مػػف راليػػا يرفػػض الفػػرد مػػف توتراتػػو مػػف رػػاؿ التحميػػؿ النفسػػي الػػذي ا لػػراض التػػي 
يسػعا إلػا تحمػير الفػرد حبسػاس توقعاتػو الممػطنعب ومػا يمػاححيا مػف وجػود اتجاىػػات 

 .(17ل مفحب 2012)مالحيل ال حوؿ أو الرفض. 
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لمميػػب تكػػويف االتجاىػػات وف ػػا لعمميػػب  فسػػر ألحػػوت حانػػدورا . نظ يةةة الةةتعمم االجتمةةاع :5.6
ويم ػػا إجػازة لػػف سػػموكو فمػػف   فعنػػدما ناحػػظ ءرمػا حطري ػػب معنيػػب لحالماحظػػبالػتعمـ 

المحتمػػػؿ جػػػدا أف ي ػػػـو حتكػػػرار ىػػػذا السػػػموؾل أمػػػا إذا اتحػػػ  سػػػموؾ مػػػا حع ػػػان فاالحتمػػػاؿ 
جمالػب المعػن يركز ىذا المنحنا لما دور ا سػرة و  .ا كحر أف ال ي ـو حتكراره أو ت ميده

 .راؿ ما ت دمو مف مواقؼ اجتماليب 1ووسائؿ اعلاـ في تكويف االتجاىات مف 

 (187ل مفحب 2001) محمد الءناو  وأرروفل 

ات نتعمميػػا حػػنفس ويػػر  أمػػحان ىاتػػو النظريػػب أف االتجاىػػ . نظ يةةة الةةتعمم اليةةموكية:6.6
ل ولميػػو فالمحػػادل وال ػػوانيف تعمػػـ العػػادات ومػػور السػػموؾ ا رػػر  حيػػاـ الطري ػػب التػػي يػػت

ل فػالفرد اكتسان وتكويف االتجاىات النفسيبالتي تنطحؽ لما ءيك ما تحدد أيضا كيفيب 
يسػػتطي  اكتسػػان المعمومػػات والمءػػالر حواسػػطب لمميػػات التػػراحط واالقتػػراف حػػيف موضػػوع 

ي أف المحػػدد الرئيسػػي فػػي تكػػويف االتجػػاه مػػا والءػػحنب الوجدانيػػب الممػػاححب لػػو وىػػذا يعنػػ
ىو تمؾ التراحطات والتي يعيءيا الفرد في موضوع االتجاه ل كذلؾ يمكف أف يحدث تعمػـ 

 .(101ل مفحب 1993)درويشل  .االتجاه لف طريؽ لمميتي التدليـ والت ميد

االتجاىػػات يتح ػػؽ مػػف رػػاؿ ت ػػدير أو موازنػػب حػػيف تػػر  أف تكػػويف  نظ يةةة الباعةةث:. 7.6
كػػؿ مػػف السػػمحيات واعيجاحيػػاتل وحػػيف مػػورة التبييػػد والمعارضػػب لجوانػػن أو لموضػػولات 
مرتمفب ثـ االرتيار أحسف الحدائؿ حعد ذلؾل فءعور التمميذ مثا حػبف الحفػؿ ممتػ  وءػيؽ 

لػث لمػا ىػذه الحػاؿ يتحػدد يكوف لديو اتجاه إيجاحي تبييد نحو الحفؿل ووف ا لنظريػب الحا
 االتجاه النيائي لمتمميذ تحعا لم دار التبييد والمعارضب في ىذا الموقؼ.

 ال يمػب )إدواردز(: الػذي يءػير فيػو إلػا أف–ومف أحرز معالـ ىذه النظريب منحنػا التوقػ  
ا ءػػػراص يتحنػػػوف المواقػػػؼ واالتجاىػػػات التػػػي تػػػندي إلػػػا توقػػػ  أكحػػػر احتمػػػاالت ا ثػػػار 
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ويرفضػػوف المواقػػؼ واالتجاىػػات التػػي يمكػػف أف تػػندي إلػػا ا ثػػار السػػمحيب غيػػر الطحيػػبل 
 (205ل مفحب 1993)درويشل  المرغوحب.

 :االتجاهاتوظائف . 7

ا يدافىػحعػض ا نفو  ا ولا بتيانء فيي دواف  مكتسحب ادراكيا ىت التجاىاف اأواق  ال 
داؼ أىػػػؽ لتح يػػػلنفسػػػيا وظػػػائؼ لامػػػب و رامػػػب تسػػػعا  ذتترػػػا يػػػني حتكوينيػػػا و اركاىػػو 
وي الفػػرد و الحيئػػب تػػحذي يوقػػؼ الػػملاتفالميػػا مػػ   يفػػي ديناميكيػػب ىػػجمالػػب و الفػػردل و لا

 .فيي ادراكيب وظيفب و ديناميكيب

 :اهالتجـ وظائؼ اأىو مف  

ر ىواظػال نيلػف معػا ححثوو حمدد ىساف و عنما يكتسن ا يراكث: الوظيفة التنظيمية.1.7
 ممػػاـ ظمػػن ت متعػػددة حءػػكؿلرحػػراو ا التجاىػػاتاه ىػػذ  جمػػعينػػبل تتلما التجاىػػاتحعػػض ا
ىػػذا  فػػيرتمفػػب و يعػػود الفضػػؿ ملاواقػػؼ ملنسػػحيا مػػف ا وو ثحاتػػ واتسػػاؽ سػػموك إلػػايػػندي 

ت التجاىػػػاف انفػػ ىػػذامكتسػػحب و  تجاىػػاتالفػػرد مػػف ا وحممػػيمػػا  الػػإيـ ظػػاـ و التنالنتظػػا
 (87ل مفحب 2000)الداىيل  .وراتحيـ رظمرجعيب لتنطر أو  نيتكسن الفرد معا

انيػػػب لنػػػد الفػػػرد مػػػف اححػػػاط ه ناحيػػػب لدو التجػػػامػػػا يعكػػػس ا يػػػراكث :الوظيفةةةة الدفاعيةةةة.2.7
ف أ الػػإ اعنسػػافحاجػػب نػػا ىػػذا أف المػػراعل ومعحاسػػيس حالفءػػؿ و أو يعكػػس و ألدوافعػػ

ت اتجاىػاتكػويف  الػإدي المػـو و يػن  وكػحش فػداك يم ػي لميػجد يف أ الإو  ورر تمرفاتحي
 .العدائيب و العنمريب

 وو تتػيح لػ وسػموك وات توجػتجاىػالمولػب مػف امجالفػرد  حنػاتي  :وظيفة تيقيق الةاات.3.7
ل كمػػا وي يعػػيش فيػػذمػػ  الػػجتملا يفػػ ومكانتػػو  وويتػػىديػػد تحو  تػػولػػف ذايػػر الفرمػػب لمتعح

ي يػػندي ذمػػر الػػ رتمفػػب الماح ػػوة و نءػػاط و فعاليػػب لممميػػزات  لاسػػتجاحب تجاىاتػػوا وتدفعػػ
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)نحيمػػػب ميرائيػػػؿ مكػػػاري  لػػػذات. يػػػؽ اتح وىػػػو  الأحيػػػاة لا يفػػػؼ الراسػػػي ليػػػد يػػػؽ اتح الػػػإ
 (234ل مفحب 2000و رروفل 

 يانيا: النشاط البدن  ال يا   الت بو :

 :ال يا  النشاط البدن   . تع يف1

ات ىػػمػػب مػػف اتجاماراتل متعيػػالرياضػػي لحػػارة لػػف مجمولػػب مػػف الم إف النءػػاط الحػػدني
حػو ن ةفي تحسػيف نوليػب الحيػا و الفرد دوف سف معيف يوظؼ ما تعمما ييمكف أف يكتسح

مارسػب النءػاط الحػدني و الرياضػي ل حيث أف موومجتمع والمزيد مف تكيؼ الفرد م  حيئت
ا مػل اعيجػاحييتـ التػبثير  وأن الإ الجانن المحي و الحدني ف طا مت تمر المناف  ل ال

اريػػػبل ميالو يػػػب و المعرفيػػػبل الحركيػػػب مب و اجتماليػػػبل الع ي نفسػػػيىػػػو  أالجوانػػػن أرػػػر  
 .امنسػػػػػ ا متكػػػػػام اه الجوانػػػػػن تءػػػػػكؿ ءرمػػػػػيب الفػػػػػرد ءػػػػػامذىػػػػػجمػػػػالي و فنػػػػػي و كػػػػػؿ 

 (32ل مفحب 1996)الروليل 

تعريؼ ''محمد حدراف'': ىو ذلػؾ النءػاط الحركػي الػذي يمارسػو اعنسػاف ممارسػب إيجاحيػب 
بل ل ميػػػبل فػػػردي أو جمػػػالي وف ػػػا ل ػػػوانيف وقوالػػػد محػػػددة ححيػػػث يحػػػدث تيييػػػرات حدنيػػػ

مػػػػػػػػػػف التكيػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػ  أقرانػػػػػػػػػػو والحيئػػػػػػػػػػب المحيطػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػو.                واجتماليػػػػػػػػػػبل نفسػػػػػػػػػػيب تمكنػػػػػػػػػػ
لػداده لػف طريػؽ النءػاط الػذي يمػارس حتوجيػو والنءاط الحدني يعمػؿ لمػا ت رحيػب الفػرد واق

ءػػػػراؼ مػػػػف قحػػػػؿ المرتمػػػػيف والػػػػذي يناسػػػػن مراحػػػػؿ النمػػػػو المرتمفػػػػب وذلػػػػؾ الكتسػػػػان  واق
الميػػػارات الحركيػػػب المرتمفػػػبل وتنميػػػب المياقػػػب الحدنيػػػب وتحسػػػيف المػػػحبل وحػػػذلؾ فالنءػػػاط 

واحي الحدنيػػب والع ميػػب الحػػدني الرياضػػي يسػػعا إلػػا تكػػويف المػػواطف تكوينػػا متزنػػا مػػف النػػ
 (44ل مفحب 1997)سامبل  والنفسيب واالجتماليب ليمحح لضوا منثرا في المجتم .
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الطفؿ ذو النءاط الزائد حبنو: إ الطفؿ الذي Baroff(1974 :) يعرؼ جورج حاروؼ 
في مثؿ سنول وىو يحدي درجب مف السموؾ الحركي تفوؽ السموؾ الحركي لألطفاؿ 

 (87ل مفحب 1999)احراىيـل  طفؿ مت من المزاجل قميؿ الثحات ال ييدأإ.

 :أهمية النشاط البدن  ال يا   الت بو . 2

حجسمو و محتو و لياقتو و ءكمول كما تعػرؼ لحػر ث افتػو  ا زؿمنذ قديـ  اعنسافاىتـ 
الحدنيػب والتػي اترػذت  لألنءػطبالمرتمفب لما المناف  التي تعود لميو مف جراك ممارسػتو 

 لوالرياضػػب لوالتمرينػػات الحدنيػػب والتػػدرين الرياضػػي وا لعػػان أءػػكاؿ اجتماليػػب كالمعػػنل
لػػـ تتوقػػؼ لمػػا  ا نءػػطبمػػف  كاؿا ءػػكمػػا أدرؾ أف المنػػاف  الناتجػػب لػػف ممارسػػب ىػػذه 

نمػػػػا تعػػػػرؼ لمػػػػا  النافعػػػػب ليػػػػا  اعيجاحيػػػػب ا ثػػػػارالجانػػػػن الحػػػػدني المػػػػحي و حسػػػػنل واق
المعرفيػػب والجوانػػن الحركيػػب المياريػػبل و ب والجوانػػن الع ميػػ االجتماليػػبالجوانػن النفسػػيب و 

 اءػػام ياالجوانػػن الجماليػػب الفنيػػب وىػػي جوانػػن فػػي مجمميػػا تءػػكؿ ءرمػػيب الفػػرد تءػػك
فػػي تنظيميػػا فػػي إطػػارات ث افيػػب و  ا نءػػطبل و تمثػػؿ الػػولي حبىميػػب ىػػذه امنسػػ ا متكػػام

و ت ػػػديرهل وكانػػػت الترحيػػػب الحدنيػػػب و الرياضػػػيب ىػػػي  اعنسػػػافترحويػػػبل لحػػػرت لػػػف اىتمػػػاـ 
والتػي اترػذت أءػكاؿ و اتجاىػات تاريريػب  ا نءػطبالتتويج المعامػر لجيػود تنظػيـ ىػذه 

 اعنسػافم امػدىال لكنيػا اتف ػت لمػا أف تجعػؿ مػف سػعادة وث افيب مرتمفب في أطرىا و 
 .ىدفا غالحا و تاريريا

مػا  لإلا أىميب النءاط الحدني لمػا المسػتو  ال ػومي تو لعؿ أقدـ النموص التي أءار 
لمػػػا المػػػواطف أف إوأحػػػو الفمسػػػفب لنػػػدما كتػػػن:  اعغريػػػؽمفكػػػرة  Socrateذكػػػره سػػػ راط 

يمارس التمرينات الحدنيب كمػواطف مػالح يرػدـ ءػعحو و يسػتجين لنػداك الػوطف إذا دلػي 
 اعنسػافإف إفػي رسػالتو إ جماليػات الترحيػب   Schillerرالػدالي إ كمػا ذكػر المنلػؼ ءػيم
أف الترحيػػب الحدنيػػب تمػػدنا  Read يعت ػػد المفكػػر ريػػدو  إل يكػػوف إنسػػانا ف ػػط لنػػدما يمعػػن
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فػػػػػي  لأللعػػػػػانيبسػػػػػؼ لمػػػػػا الوقػػػػػت الػػػػػذي يرمػػػػػص  و ي ػػػػػوؿ إ إنػػػػػو ال رادةاعحتيػػػػػذين 
ويػػذكر وإل حػػؿ لمػػا الن ػػيض فيػػو الوقػػت الوحيػػد الػػذي يمضػػي لمػػا ريػػر وجػػل مدارسػػنا
أف النػاس تمعػن مػف أجػؿ أف يتعػارفوا و  moten Jhon جػوف مػوتف ا لمػانيالمرحػي 
 (41ل مفحب 2001.ل )الرولي أ .أنفسيـ ينءطوا

 . األهداف العامة لمنشاط البدن  ال يا   الت بو :3

ات النظػػاـ ىػػيـ واتجاىداؼ الترحيػػب الحدنيػػب والرياضػػيب تسػػعا إلػػا التعحيػػر لػػف مفػػاىػػإف أ
ي ىػػا و يػػتمامىت االاا وتوضػػيح ووظائفيػػا ومجػػىػػالترحػػوي والعمػػؿ فػػي سػػحيؿ تح يػػؽ إنجاز 

ب مػػالفػػرد المػػالح حطري ػػب متوازنػػبل متكام لػػدادواق داؼ ترحيػػب وتنءػػئب ىػػب مػػ  أىػػتتفػػؽ ححدا
 :داؼ الترحيب الحدنيب والرياضيبىي نذكر حعض أمب وفيما يموءام

 :هداف النشاط البدن  ال يا   الت بو  من النايية البدنية.أ1.3

رات ياقػب الحدنيػب وال ػدمال وؿ إكسػاحامػف رػ لإلنسػافتتمثؿ في تنءػيط الوظػائؼ الحيويػب و 
اليوميػػػػب دوف سػػػػرلب الءػػػػعور حالتعػػػػن أو  وا ال يػػػػاـ حواجحاتػػػػمػػػػالحركيػػػػب التػػػػي تسػػػػالده ل

 يب. مال وةل السرلبل المرونب وال درة العض ومثؿ إكساح اعرىاؽ

دؼ إلػػػا تطػػػػوير قػػػدرات الفػػػرد مػػػف الناحيػػػب الفيزيولوجيػػػػب يػػػفالترحيػػػب الحدنيػػػب والرياضػػػيب ت
 .المستمر م  الطحيعب ووالنفسيب والتحكـ أكثر في الجسـ وتكيف

 :االجتماعيةأهداف النشاط البدن  ال يا   الت بو  من النايية النفيية .2.3

نمػػا  يمتػػد ليءػػمؿ واق  الحػػدني واعلػػدادا النمػػو مػػي تمػػر مفعوليػػا ل فالترحيػػب الحدنيػػب لػػ إف 
ا الطػور دىا ورائىا أف يكوف ممدر مي حريمب ليف لواعداريب يب مالمفات الحدنيب والر

 الل و وفيػ واعحػداعحركب مف أجؿ تسيير تطػوره مل وحد أف تستردـ مححتال الطحيعي لمفرد و 
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ـ ياسػإلذا النءػاط ليػيتح ؽ ذلؾ دوف دراسب وتءريص رمػائص الءرمػيب كموضػوع ل
 .يب النفسيب المرتحطب حالنءاط الحركيميؿ الدقيؽ لمعممفي التح

 ا فػرادقات اون الحياة ولمتحسيف أسا في ىـ الترحيب الحدنيب والرياضيب حمعناىكما تسا 
ا التكيػػؼ مػػ  مػػل ا فػػرادمػػحيحب وقويػػبل وحمسػػالدة  اعنسػػافحالجمالػػات وتجعػػؿ حيػػاة 

 .الجمالب

ؾ ال يادة التػي تجعػؿ مػف مل تا فرادا تنميب طاقات ال يادة حيف مفالترحيب الحدنيب تعمؿ ل 
ا الطفػػػؿ يػػػتػػػي يمػػػحح فيالكريمػػػب المػػػالحب وال وا وتنمػػػي مػػػفاتيػػػالفػػػرد أرػػػا و لونػػػا موج
 .لضوا في جمالب منط ب

والتعػاوف  االنضػحاطي تنمػي روح يػوئػاـ المػدنيل فمفالترحيب الحدنيػب تعتحػر مجػاؿ رمػن ل
ا الترفيػػؼ مػػف التػػوترات التػػي تءػػكؿ مػػوالمسػػنوليب والءػػعور حالواجحػػات المدنيػػب وتعمػػؿ ل

يئػب اجتماليػب حراد ومجمولب واحدة أو حيف المجمولػات تنتمػي إلػا أفؼ حيف اممدر ر
 .واحدة

 :قيةمأهداف النشاط البن  ال يا   الت بو  من النايية الخ.3.3

 ويػػػذ حالتوجيػػػاما رلايػػػب النمػػػو التنافسػػػي لػػػد  التمػػػف النءػػػاط الحػػػدني الرياضػػػي يعمػػػؿ لإ
ب كمػا مػرحممقب وذلؾ فػي ضػوك السػمات النفسػيب لاالر اعحداليبالطاقات  عحرازمي مالس
ا مػميػذ لايـ وتػدرين التمالػروح الرياضػيب والسػموؾ الرياضػي السػا تنميػب مػا تعمؿ ليأن

 االحتػػػػراـا الح ػػػػوؽ والواجحػػػػات وتنميػػػػب مػػػػفات التعػػػػاوف و مػػػػال يػػػػادة والتعحئػػػػب والتعػػػػرؼ ل
ميػذ كجػزك مػف االمتحادؿ وردمب الحيئب المحيطب في ضػؿ نءػر الث افػب الرياضػيب لػد  الت

حالترحيػػػػػب الحدنيػػػػػب والرياضػػػػػيب والمػػػػػفب العامػػػػػب  ػػػػػب مالث افػػػػػب العامػػػػػب وت ػػػػػديـ الرحػػػػػرات المتع
  .ا ساسيبيب وحرامج المواد مالمتناسحب م  ال درات الع 
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 ػي مذين الريػإلػا نءػر الػروح الرياضػيب تءػمؿ الت حاعضػافبفالترحيب الحدنيػب و الرياضػيب 
ظيػػػػاروتكػػػػويف الءرمػػػػيب  مػػػػفات كالءػػػػجالب و المػػػػرامبل التعػػػػاوفل الطالػػػػبل حػػػػن  واق

 (106ل مفحب 1995)حسنيفل  .النظاـ

 :دائيةتيمة االب  ملالت بو  ف  ا  يا     النشاط البدنأهداف ال. 4.3

 ال وميب السميمب لموقايب مف العادات الراطئب. المحيب العادات غرس 

 الطحيعيب لتح يؽ مستو  المياقب الحدنيب والعامب. تنميب المفات الحدنيب والمياريب 

 .اكتسان التوافؽ ا ولي لمميارات الحركيب 

 .اكتسان ال درات الفرديب الرامب وتوجيييا ورلايتيا 

 .ل مػفحب 2004)الكاءػؼل  إءحاع الميوؿ واالحتياجات في إطػار التوجػو السػميـ
13) 

 :النشاط البدن  ال يا   الت بو أنواع . 4

رياضػػيبل كػػاف مػػػف الواجػػن معرفػػػب أف ـ لػػػف نػػواحي النءػػاط والترحيػػػب الكمذا أردنػػا أف نػػتإ
 االسػػػػتعانبدوف  وو ذلػػػػؾ النءػػػػاط الػػػػذي يمارسػػػػىػػػػفػػػػرد وحػػػػده و نػػػػاؾ نءػػػػاط ممارسػػػػب الى

كمػػبل ركػون الريػػؿل الممػػارلبل االم: ذا النءػاطىػػومػػف حػيف أنػػواع  وفػػي تبديتػ حػا رريف
 .تمرينات الجمحازرمي ال رصل  لالسحاحبل ألعان ال و ل رمي الرمحالمحارزة ل

ا حنءػػاط الفػػرؽ و مػػف و مػػا يسػػمىػػالفػػرد دارػػؿ الجمالػػب و  وفيمارسػػ ا رػػروأمػػا النءػػاط 
فػػرؽ التتػػاح  فػػي السػػحاحب و الجػػريل ورياضػػب   لكػػرة اليػػدل كػػرة الطػػائرة لبمكػػرة السػػ وتػػمأمث
  ي.وكيال
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النءػػػػاط وتحعػػػػا  وحسػػػػن أوجػػػػ ولكػػػػف يمكننػػػػا ت سػػػػيم االجتماليػػػػبب ذا الت يػػػػيـ مػػػػف الناحيػػػػىػػػػ
امػب ذا النءػاط فمػف النءػاط مػا يحتػاج إلػا كػرات أو أدوات رىػا يػطري ب التي يندي حمل

 :اييحتاج إلا ذلؾ ومنال ا يو حعض

 فػي جػو وقرانػأالفػرد وحػده أو مػ   وود جسػماني ي ػـو حػيػتحتػاج إلػا مج ال :ألعةا  هادئةة
ذه ىػن مػا تكػوف مػيبل أو إحد  اليرؼ و أغمالدار ا لعانادل و مكاف محدود ك الب ى

  د المحذوؿ طواؿ اليـوجيراحب حعد المل ا لعان

ا مػػف التفامػػيؿ وكثػػرة ال والػػد وتتمثػػؿ فػػي ءػػكؿ موىػػا إلػػا ريرجػػ  حسػػاطتت ة:ألعةةا  بيةةيط
 .ا طفاؿأناءيد وقمص م رونب ححعض الحركات الحسيطب التي تناسن 

ود جسػػماني يتناسػػن يػػارة وتوافػػؽ لضػػمي لمػػحيل ومجيػػتحتػػاج إلػػا م: ألعةةا  المنافيةةة
 .فرديا وجماليا ا فرادا يل يتنافس فيا لعانذه ىونوع 

حػػػػد مػػػػف تػػػػوفير جميػػػػ   ايءػػػػترط تػػػػوفر رمػػػػميف أو متنافسػػػػيف فػػػػإذف حمػػػػا أف المنافسػػػػب 
 .الءروط مف قحؿ أحد المتنافسيف مف أجؿ تح يؽ الفوز

ترحيػب مي لامفحالمدرسب والذي يدلا حالنءاط الوفيما يرص النءاط الرياضي المرتحط  
ال يالترحيػب الحدنيػب ومح ػؽ نفػس أمػدائب لحرنػامج مػالمكم ا جػزاكيعتحػر أحػد  والحدنيبل فننػ

 (209ل مفحب 1971)منمورل  جمالي. ي ونءاطموين سـ حدوره إلا نءاط دار

 خصائص النشاط البدن  ال يا   الت بو :. 5

 : يتميز النءاط الحدني الرياضي حعدة رمائص متنولب منيا

  قػػي كػػؿ متطمحػػات الػػف نءػػاط اجتمػػالي و ىػػو يعحػػر لػػف تالنءػػاط الحػػدني لحػػارة
 . الفرد م  متطمحات المجتم 
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 ا ساسيؿ النءاط الحدني و الرياضي يمعن الحدف و حركاتو الدور ار. 
  فس.تسـ حيا النءاط ىو تدرين ثـ تناممور التي يلأمحح 
   أركػػاف النءػػاط الرياضػػي إلػػا درجػػػب  أىػػـو المنافسػػب الرياضػػيب  التػػدرينيحتػػاج

 لمفرد.ر يسمجيود الكحير لما الحدنيب لينثر ال ا لحاككحيرة مف المتطمحات و 
 تسػػالد الفػػرد يػػدة لديػػدة ومف المػػا مػػزييحتػوي اضػػي يأف النءػػاط الر احػظ كمػا ن

 (195ل مفحب 1996)الرولي أ.ل  .لمػا التكيػؼ

 . دوافع مما ية النشاط البدن  ال يا   الت بو :6

ترتمػػػػؼ دوافػػػػ  ممارسػػػػب النءػػػػاط الحػػػػدني والرياضػػػػي مػػػػف فػػػػرد  رػػػػر فتػػػػزداد لنػػػػد أفػػػػراد 
الفػػروؽ الفرديػػب ال ائمػػبل وىنػػا ل وىػػذا طحيعػػي نتيجػػب روتػػنرفض وت ػػؿ لنػػد الػػحعض ا رػػ

يػػػذىن الػػػدكتور أسػػػامب كامػػػؿ راتػػػن فػػػي قولػػػوإ إف جيػػػود الميتمػػػيف حتحميػػػؿ واقػػػ  النءػػػاط 
)راتػػػنل  :النحػػػو التػػػالي الرياضػػػيل توضػػػح أف ىنػػػاؾ سػػػت فئػػػات أساسػػػيب و ىػػػي لمػػػا

 (43ل مفحب 1990

 التنميب لمياراتو وكفاكاتو. 

 جمالب وتكويف ا مدقاكاالنتسان ل.  

 الحموؿ لما النجاح والت دير.  

 التمريف وتحسيف المياقب الحدنيب. 

إلػػا  إسػػيكولوجيب التػػدرين الرياضػػي : إفػػي كتاحػػو إمحمػػد حسػػف لػػاويإويػػذىن الػػدكتور 
 :المحاءرة لممارسب النءاط الرياضي ونوجزىا في الن اط التاليب ذكر الدواف  غير

  الحدنيب لف طريؽ ممارسب النءاط الرياضيمحاولب اكتسان المياقب. 
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  ممارسػػػػب النءػػػػاط الرياضػػػػي عسػػػػيامو فػػػػي رفػػػػ  مسػػػػتو  قػػػػدرة الفػػػػرد لمػػػػا العمػػػػؿ
 .واعنتاج

   اعحسػػػػاس حضػػػػرورة ممارسػػػػب النءػػػػاط الرياضػػػػيل إذ قػػػػد يجيػػػػن الفػػػػرد حمػػػػا يمػػػػيإ
 .حدأت

  ممارسب النءاط الرياضي  نو كاف مف الضروري لمػي حضػور حمػص الترحيػب
 .نظرا  ف إجحاريب تدرؿ ضمف الجدوؿ الدراسيالرياضيب 

 ضب.الولي حالدور االجتمالي الذي ت ـو حو الريا 

 :ىذه الدواف  فيما يمي سيـ يمكف تو 

 . الدوافع المباش ة لمما ية النشاط البدن  ال يا  :1.6

 اعحساس حالرضا و اعءحاع كنتيجب النءاط الحدني. 
 ميارة الحركات الذاتيب لمفرد المتعب الجماليب حسحن رءاقب وجماؿ و. 
  الءػػعور حاالرتيػػاح كنتيجػػب لمتيمػػن لمػػا التػػدريحات الحدنيػػب التػػي تتميػػز حمػػعوحتيا

 .أو التي تتطمن المزيد مف الءجالب والجرأة و قوة اعرادة
  االءتراؾ فػي المنافسػات )المحاريػات( الرياضػيب التػي تعتحػر ركنػا ىامػا مػف أركػاف

 .مف رحرات انفعاليب متعددة النءاط الرياضي و ما يرتحط
  .الترفيؼ مف حدة التوترات و الضيوط النفسيب الناجمب لف المءاكؿ النفسيب                                                                                                  

 . الدوافع غي  المباش ة لمما ية النشاط البدن  ال يا  :2.6

 اكتسػػػان المػػػحب النفسػػػيب و المياقػػػب الحدنيػػػب لػػػف طريػػػؽ ممارسػػػب النءػػػاط  محاولػػػب
 الحدني الرياضي.
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  ممارسػػب النءػػاط الرياضػػي عسػػيامو فػػي ر فػػ  مسػػتو  قػػدرة الفػػرد لمػػا العمػػؿ و
اعنتاجل ف د يجين الفرد )المراىؽ( حبنو يمػارس النءػاط الرياضػي  نػو يسػيـ فػي 

 إنتاجو في العمؿ.زيادة قدرتو لما أداك لممو و رف  مستو  
  اعحساس حضرورة ممارسػب النءػاط الرياضػي إذ قػد يجيػن التمميػذ )المراىػؽ( حمػا

يمػػػي ''حػػػدأت ممارسػػػب النءػػػاط الرياضػػػي  نػػػو كػػػاف مػػػف الضػػػروري لمػػػي حضػػػور 
حمػػػػص الترحيػػػػب الحدنيػػػػب و الرياضػػػػيب حالمدرسػػػػب  نيػػػػا إجحاريػػػػب و تػػػػدرؿ ضػػػػمف 

 .(85ل مفحب 2013)مالحل الجدوؿ الدراسي. 

 البدنية وال يا ية ف  الم يمة االبتدائية:د س الت بية . 7

ي وؿ إقنديؿإ إـ مناىج الترحيب الرياضيب لممدرسب االحتدائيب تعتحر أسػاس الحنػاك الرياضػي 
لمدولػػبل  ف ىػػذه المرحمػػب ىػػػي أنسػػن فتػػرة لتعمػػيـ الميػػػارات الحركيػػب فكممػػا تعمػػـ التمميػػػذ 
المعحب المناسحب الستعداداتو محكرال كمما كانت الفرمب أكحر في إت انيا والنحوغ فييال كمػا 

ىج المػػػػػرحمتيف اعلداديػػػػػب والثانويػػػػػب ترطػػػػػط حالنسػػػػػحب لمسػػػػػتو  تاميػػػػػذ المدرسػػػػػب أف منػػػػػا
 (64ل مفحب 2008)حسفل االحتدائيب وقدراتيـ ومياراتيـ الحركيب. 

ذا ألنينػػػا حالترحيػػػب الرياضػػػيب فػػػي المرحمػػػب االحتدائيػػػب أمكننػػػا اف نضػػػ  ا سػػػاس السػػػميـ  واق
لما ممارسب النءػاط الرياضػي فػي ح يػب مراحػؿ التعمػيـ فيمػا حعػدل ومنػاىج  لتعويد التمميذ

الترحيب الرياضيب في المرحمب االحتدائيب ءامؿ لجمي  سنوات الدراسب في ىذه المرحمػب وال 
حػػد مػػف ت سػػيـ المنػػاىج العامػػب فػػي المرحمػػب االحتدائيػػب حسػػن الرطػػب العامػػب ليػػذه المرحمػػب 

 وفؽ ما يمي:

 ب الرياضيب. درس الترحي -أ   

 النءاط الدارمي. -ن  
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 (28ل مفحب 2013)حمميل  النءاط الرارجي. -ج  

 خالصة:

نتيجب لما يمر حػو الفػرد مػف رحػرات  دؾ االستعدادات التي يكتسحيا الفر االتجاىات ىي تم
تتحمػػور تػػدريجيا حتػػا تترػػذ مػػورة ثاحتػػب نسػػحيال تػػنثر لمػػا سػػموؾ الفػػرد ولاقتػػو حالنػػاس 
ونظرتػػو لءػػتا نػػواحي الحيػػاة حمػػا فػػػي ذلػػؾ انتماكاتػػو النفسػػيب ل االجتماليػػب ل الث افيػػػب ل 

تمحػػث أف  ىػػذا ويحػػدأ تكػػويف االتجاىػػات لمػػا مػػورة نزالػػات جزئيػػب ل ثػػـ ال .والرياضػػيب
 في ذلؾ ءبف سائر سمات الءرميب . تتبلؼ وتتراحط وتتءكؿ اتجاىات واضحب ءبنيا

يتجمػػا لنػػا المفيػػـو المػػحيح لمنءػػاط الحػػدني الرياضػػي الترحػػوي ومػػد  أىميػػب المػػادة فػػي و 
النظػػاـ الترحػػوي لطػػور االحتػػدائي ومػػد  منافعيػػا فػػي ترحيػػب الطفػػؿ ترحيػػب ءػػاممب ومتكاممػػب 

النفسػػػيل الحدنيػػػب ووليػػػو وكيفيػػب الػػػتحكـ فػػػي انفعاالتػػػول وىػػػذا مػػػا وتوظيػػؼ جميػػػ  طاقاتػػػو 
يجعؿ النءاط الحدني الرياضػي الترحػوي ذلػؾ الجػزك الػذي ال يتجػزأ مػف الترحيػب العامػب ليػا 

 لدو أسس وأىداؼ تساىـ في تنميتيا تحاوؿ الوموؿ إلا تح ي يا.
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 : تمهيد

تعتبر مرحلة الطفولة مف أهـ المراحؿ في حياة اإلنسػاف  ففػي هػذل المرحلػة تنمػو  ػدرا  
ف العنايػة بالطفولػة واتهتمػاـ لػذا فػ هبػ  ويوػوف  ػابت لتػ وير والتو يػ   الطفؿ وتنضػ  موا
" بػ ف 4331المؤورا  التي تساهـ في تقديـ الم تمعا  ويؤود "ويرنز  ب نشطتها مف أهـ

أطفاؿ الم تمعا  المتقدمة يتصفوف بنمو  سمي وعقلي وانفعػالي سػليـ  ومػا أنهػـ أووػر 
تعليمػػػػا وأووػػػػر وقافػػػػة بالمقارنػػػػة مػػػػذ الم تمعػػػػا  اباػػػػرة  لػػػػذلؾ علػػػػ  القػػػػا ميف بالعمليػػػػة 

دا ية العنايػة بػالتاطيط وتصػميـ البػرام  التعليميػة التعليمية التربوية بطفاؿ المرحلة اتبت
والتربويػػة التػػي تشػػمؿ أنػػواع ماتلفػػة مػػف الابػػرا  التػػي تهػػدؼ إلػػ  النمػػو المتوامػػؿ مػػف 

  ميذ النواحي.

ف مف أوور المشوت  شيوعا وانتشارا بيف ابطفاؿ وااصة في المرحلة اتبتدا ية هػي  وا 
فرط الحروة " وهي مشػولة تسػبل للطفػؿ العديػد مػف المشػوت  أولهػا صػعوبا  الػتعلـ  "

باإلضػػػػػافة للمشػػػػػوت  الصػػػػػحية التػػػػػي يسػػػػػببها الطفػػػػػؿ لنفسػػػػػ  نتي ػػػػػة فػػػػػرط فػػػػػي الحروػػػػػة 
ومػػف اػػتؿ هػػذا الفصػػؿ سػػنحاوؿ التطػػرؽ إلػػ  النشػػاط   المصػػحول بالسػػلوؾ اتنػػدفاعي

وذوػػػر اصػػػا ص المرحلػػػة العمريػػػة التػػػي  الحروػػػي الزا ػػػد لػػػدة تتميػػػذ المرحلػػػة اتبتدا يػػػة
 ينتمي إليها الطفؿ.
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 وال: النشاط الحركي الزائدأ

 تعريف النشاط الحركي الزائد: .1

   ػػـ للمو ػػؼ ولػػيس لػػتم يػػرسػػلوؾ انػػدفاعي مفػػرط و  نػػ  بالزا ػػد  الحروػػييعػػرؼ النشػػاط 
  صػػيلتحمػػر الطفػػؿ ويػػؤور سػػلبا علػػ  سػػلوو  و  ػػـ لعتميػػر اشػػر وينمػػو بشػػوؿ  بمدؼ هػػ

 (411  صفحة 2002)اهلل  أوور مف اإلناث.  ويزداد عند الذوور

متنوعػة ورد  راضبػ  صػال لما تعلـمػالو حالػة مرضػية سػلووية تظهػر لػدة الطفػؿ أو هػ
)الػػػػدليمي  . درسػػػػةملا  نػػػػزؿ وداولػػػػلما روػػػػ تلػػػػؼ وتوػػػػوف أووػػػػر وضػػػػوحا عنػػػػد تمافعػػػػؿ 
 (421  صفحة 2003

 وما يعرف  م موعة مف العلماء وابتي4

تعػػرؼ سػػامية إبػػراهيـ النشػػاط الزا ػػد ب نػػػ  اضػػػطرال سػػلووي يتسػػـ بالحروػػة الزا ػػدة  يػػر 
الهادفػػة و يػػر المقبولػػة ا تماعيػػاال وعػػدـ اتنتبػػػال واتندفاعيػػػة  ويوػػوف هػػذا السػػلوؾ متوػػرر 

 (440  صفحة 2002)ابراهيـ س.  . سلوؾ العاديفوشديداال بالمقارنة مذ 

يعرفػ  م ػدأ أحمػػد محمػد عبػػد اهلل ب نػ 4"  ملػة مػػف ابعػراض المتداالػػة فيمػا بينهػػا   و 
سػػتقرار الحروػػي  مػػذ عػػدـ القػػدرة الطفػػؿ بالنشػػاطا  الايػػر الهادفػػة و عػػدـ ات تسػػاـهػػي ا

عل  الترويز و اتنتبال و اتندفاعية في حؿ المشػوت  دوف ترويػز  و هػذا مػا  ػد يػن ـ 
ا تماعيػػة نا حػػة مػػذ تػػدني مسػػػتوة و توػػويف عت ػػا   ؿعنػػ  عػػدـ القػػدرة علػػ  التواصػػ

 (124  صفحة 2002)اهلل ـ.   ".حصيؿ الدراسيتال

ث أعػػػػراض ت  أنػػػػ 4 " إضػػػطرال سػػػػلووي يتميػػػػز بػػػػوعلػػػػ( 4321)ويعرفػػػ  ضػػػػياء منيػػػػر 
والحروػػػة المفرطػػػة  يػػػر الهادفػػػة و يػػػر مقبولػػػة  اتنتبػػػال  وعػػػدـ اتندفاعيػػػةهػػػي  أساسػػػية

الوانويػػة منهػػا4 ضػػعؼ التحصػػيؿ الدراسػػي   ابعػػراضا تماعيػػا تصػػاحل م موعػػة مػػف 
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  ".حتػراـ الػذااوضػعؼ فػي  اتنفعػالي اتتػزافوعػدـ  اإلحباطوضعؼ القدرة عل  تحمؿ 
 (463  صفحة 2004)سليماف  

 . مدى انتشار النشاط الحركي الزائد عند األطفال:2

فتقػػدر ال معيػػة   ابطفػػاؿ  السػػلووية انتشػػارا بػػيف تد النشػػاط الزا ػػد مػػف أووػػر المشػػويعػػ
% 1 -4نسبة فرط النشاط الحروي تػراوح مػف أف( 4321)للطل النفسي سنة  ابمريوية

تضػػمف أطفػػاؿ ريػػاض ت تي سػػف المدرسػػة  حيػػث هػػذل النسػػبة ممػػف هػػـ فػػ ابطفػػاؿمػػف 
 (23  صفحة 2004)ميروولينو   .والراشديفالمراهقيف  تو  ابطفاؿ

  السػػلووية تنسػػبة هػػذل المشػػولة مػػف بػػيف المشػػو فقػػد توصػػل  نتػػا   الدراسػػا  إلػػ  أف 
 .% 10-10بمو بهػػا إلػػ  العيػػادا  النفسػػية تتػػراوح بػػيف  ابطفػػاؿالتػػي يحػػوؿ  اباػػرة

 (21  صفحة 4333)ابراهيـ  

ف بدراسػة هػػذل المشػولة للتعػرؼ علػػ  ح مهػا ومػدة انتشػػارها يو ػد اهػتـ وويػر مػػف البػاحو
  وفي أأ المراحؿ توور  وما إذا واف الذوور أوور معاناة مف النشػاط الزا ػد ابطفاؿبيف 
  وهػػؿ أطفػػاؿ المدينػػة أووػػر عرضػػة لهػػذل المشػػولة أـ أطفػػؿ الريػػؼ   ومػػا إذا اإلنػػاثأـ 

 .وان  هذل المشولة أوور انتشارا بيف العادييف أـ أنها أوور بيف المعو يف

ونستالص مما توصل  إلي  هذل الدراسا  عدد مف الحقا ؽ حػوؿ مشػولة النشػاط الزا ػد 
  4ومدة انتشارل وما يلي

  ابطفاؿالسلووية التي تنتشر بيف  المشوت أف النشاط الزا د مف أهـ.  
  الػػذيف  ابطفػػاؿالػػذيف يعػػانوف مػػف النشػػاط الزا ػػد أعلػػ  مػػف عػػدد  ابطفػػاؿأف عػػدد

 .يعانوف مف أأ مشولة سلووية أارة
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  ابولػ   وأف أطفػاؿ الصػفوؼ اتبتدا يػةالنشاط الزا ػد ينتشػر بػيف أطفػاؿ المرحلػة 
طفػػاؿ الصػػفوؼ بمعانػػاة مػػف هػػذل المشػػولة بالنسػػبة  ابووػػرمػػف هػػذل المرحلػػة هػػـ 

 .ابايرة
  لإلناثتعرضا لهذل المشولة بالنسبة  ابوورأف الذوور هـ. 
  العادييف و ير العادييف ابطفاؿالزا د ينتشر بيف أف النشاط. 

 . أعراض النشاط الحركي الزائد:3

 . األعراض الجسمية:1.3

وضػوحا فػي هػذا  ابووػرذوأ النشاط الزا د مف فرط الحروة وهو العرض  ابطفاؿيعاني 
المػػػدة    ويعػػػرؼ علػػػ  أنػػػ 4 نشػػػاط  سػػػمي وحروػػػي حػػػاد ومسػػػتمر وطويػػػؿ اتضػػػطرال

 .يستطيذ التحوـ بحروا   سم   بػؿ يقضػي أ لػل و تػ  فػي الحروػة المسػتمرةت بحيث 
 (413  صفحة 2000)يحي   

 . األعراض التعميمية:2.3

ذوأ النشػػاط الزا ػػد يعػػانوف مػػف صػػعوبا  فػػي الػػتعلـ   ابطفػػاؿتؤوػػد نتػػا   الدراسػػا  أف  
ت المدرسػية  و يسػتطيعوف إومػاؿ الوا بػا   تالتعليميػة  فهػـ  المشوت ير مف ولديهـ وو

لػػػديهـ  ابطفػػػاؿ هػػػؤتءيروػػػزوف فػػػي ح ػػػرة الدراسػػػة واؿ ينتبهػػػوف لشػػػرح المعلػػػـ  ومعظػػػـ 
نقػػػص فػػػي المهػػػارا  المعرفيػػػة بسػػػبل شػػػرود الػػػذهف ونقػػػص الترويػػػز  ومػػػا أنهػػػـ ي ػػػدوف 

 .لمفػػػػاهيـ المروبػػػػةاسػػػػتيعال معػػػػاني او  واتاتصػػػػارا صػػػػعوبة فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػذ الرمػػػػوز 
 (44  صفحة 4333)ابراهيـ  
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 . األعراض االجتماعية:3.3

يسػػػػتطيعوف ت متػػػػوافقيف ذوأ النشػػػػاط الزا ػػػػد  يػػػػر  ابطفػػػػاؿأوػػػػد  نتػػػػا   الدراسػػػػا  أف  
 ػػػا  طيبػػػة مػػػذ ت  ويصػػػعل علػػػيهـ إ امػػػة عابوامػػػريطيعػػػوف  ت  و اآلاػػػريفالتعامػػػؿ مػػػذ 

  ويمارسػػوف سػػلوويا   يػػر مقبولػػة ا تماعيػػا موػػؿ4 العػػدواف والصػػراخ  اػػوانهـوا زمت هػػـ
  و يػر  ػادريف علػ  اآلاػريفوالش ار والهياج  و د ينسحبوف مف ال ماعػة وينبػذوف مػف 

ؼ فػػػي التطبيػػػذ ع  ويتصػػػؼ معظمهػػػـ بسػػػوء التويػػػؼ وضػػػاإلي ػػػابي ات تمػػػاعيالتفاعػػػؿ 
 (40  صفحة 4333)ابراهيـ   . ات تماعي

لؾ مف اػتؿ المظػاهر المتمولػة فػي السػلوؾ ذسلوؾ فرط الحروة و لة اتنتبال وو يظهر 
  وعػدـ اتمتوػاؿ للتعليمػا   والتحػدث إلػ  الػزمتء  والمشي في  رفة الصؼ  الفوضوأ

ونقػػؿ المقعػػد مػػف موػػاف باػػر أو تاييػػرل  وماػػادرة الصػػؼ دوف اتسػػت ذاف والوتابػػة علػػ  
الحا ط  والت ار  عف موعد الدرس  وهز ال سـ أوناء ال لوس وااذ ممتلوػا  اآلاػريف  
واصدار أصوا   ير مفهومة  والضحؾ بطريقػة  يػر مت مػة واللعػل بممتلوػا  الايػر  

 (42  صفحة 2000)يحي   ة. بعصبيوالاناء والصفير والتملمؿ 

 . األعراض االنفعالية:4.3

يبػػدو الطفػػؿ ذو النشػػاط الزا ػػد يعػػاني مػػف ضػػعؼ القػػدرة علػػ  الترويػػز والقابليػػة العاليػػة  
ينتبػػػ  علػػػ   تيعنػػػي أنػػػ   ت  وضػػػعؼ الموػػػابرة علػػػ  أداء النشػػػاط  هػػػذا اتنتبػػػاللتشػػػت  
 ولوػػػف هنػػػاؾ مػػػؤورا  تػػػؤدأ إلػػػ  تشػػػت  انتباهػػػ  اتنتبػػػال  فالحقيقػػػة أنػػػ  يحػػػاوؿ اإلطػػػتؽ

إلػػػػ  التعليمػػػػا  المطلػػػػول سػػػػماعها  اتنتبػػػػالوتشػػػال  عػػػػف الترويػػػػز فيوػػػػوف مػػػػف الصػػػعل 
  صػفحة 2004)سيسالـ   .  ابداءوفهمها مف أ ؿ العمؿ المطلول  فيووف الفشؿ في 

24) 
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تػػ  ويظهػػر تضػػبط نفسػػ  أو السػػيطرة علػػ  انفعا يبػػدو أيضػػا متهػػورا  يصػػعل عليػػ  ومػػا
ومػػػػا يتسػػػػـ بسػػػػرعة   الاار يػػػػة يسػػػػتطيذ ضػػػػبط اسػػػػت ابات  للمػػػػؤورا  تعليػػػػ  الاضػػػػل  و 

  صػػفحة 4333)ابػػراهيـ   .عػػرض لموا ػػؼ محبطػػة ويسػػهؿ اسػػتوارت الهيػػاج ااصػػة إذا ت
40) 

 تصنيف النشاط الحركي الزائد:. 4

يعتبر النشاط الحروي الزا د مف المشوت  التي يتعرض لهػا التتميػذ فػي مراحػؿ عمريػة 
ماتلفػػػة والتػػػي تظهػػػر فػػػي مرحلػػػة الطفولػػػة وتسػػػتمر إلػػػ  مرحلػػػة المراهقػػػة والرشػػػد  حيػػػث 
ينظػػػر الػػػبعض لاصػػػا ص النشػػػاط الزا ػػػد علػػػ  أنهػػػا أوليػػػة وأاػػػرة وانويػػػة لتفاعلهػػػا مػػػذ 

 .ابحداث البي ية الماتلفة

وبػػػػذلؾ يسػػػػتادـ الباحػػػػث مصػػػػطلا النشػػػػاط الحروػػػػي الزا ػػػػد والػػػػذأ يشػػػػمؿ وػػػػؿ ال وانػػػػل 
الحروية والذهنية وضعؼ اتنتبال واتندفاعية والحروة الزا ػدة ومػا ورد فػي مقيػاس تقػدير 

دة  النشػػػاط الزا ػػػد ويشػػمؿ أربعػػة أبعػػاد هػػي4 )اتندفاعيػػة  ضػػعؼ اتنتبػػال  والحروػػة الزا ػػػ
 (ةالمصاحبوابعػراض الوانويػة 

 :االندفاعية.1.4

بر اتندفاعيػة مػف بػيف الاصػا ص ابوليػة للنشػاط الزا ػد لػدة تتميػػذ مرحلػػة التعلػػيـ تعت 
    سػػػػػووـر وبيرنبػػػػػـو اتندفاعيػػػػػة ) ػػػػد عػػػػرؼ وػػػػؿ مػػػػف 4 ابساسػػػػي  وذوػػػػر عػػػػادؿ عبػػػػد ااهلل 

(Birnbaum & Schowrm 1989  هػي ميػؿ مػف  انػل الطالػل فػػي النشػػاط الزا ػػد
إلػػػ  اتنامػػاس فػػي السػػلوؾ بشػػوؿ متسػػرع و يػػر منػػتظـ  دوف مراعػػاة لتلػػؾ النتػػا   التػػي 
يموػػػف أف تترتػػػل علػػػ  ذلػػػؾ  وعلػػػ  هػػػذا ابسػػػاس يصػػػبا مػػػف ابووػػػر احتمػػػاتال بول ػػػؾ 

فقػػػػد  المػػػػراهقيف ذوأ النشػػػػاط الزا ػػػػد أف ي ػػػػدوا أنفسػػػػهـ فػػػػي مػػػػ زؽ  أو ورطػػػػا  عديػػػػدة 
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يتسػلقوف شػ رة يوػوف مػف الصػػعل النػزوؿ مػػف فو هػا  و ػػد يقومػوف بػال رأ بػيف سػػيارا  
متو فػػة بحوػػاال عػػف وػػرة مفقػػودة  ويته مػػوف علػػ  شػػػاص مػػا بشػػوؿ  ػػاس  ت لػػزـو لػػ  وت 

ذوػػػر عبػػػد ااهلل د طا ػػػؿ منػػػ   ومػػػا أشػػػار عػػػدد مػػػف البػػػاحويف إلػػػ  تعريػػػؼ اتندفاعيػػػة   ػػػػ
أف اتندفاعيػة تتموػؿ فػي  2001)  وأمػف 1998 فريػػؾو  الروتيذ )عرؼ وػؿ مػف بػػارولي

سرعة اتست ابة وعدـ القدرة علػ  ت صػػيلها ووفهػا والػتحوـ فيهػا  وتظهػر اتندفاعيػة فػي 
اإل ػػداـ علػػ  سػػلوويا  اطيػػرة  ومػػف وػػـ التعػػرض لوويػػر مػػف الحػػوادث  و ػػد تظهػػر فػػي 

  صػفحة 2002)الرويتػذ   .شوؿ استع اؿ وعدـ ت ف عنػد منا شػة اآلاػريف فػي الحػديث
34) 

 ضعف االنتباه:. 2.4

وهػػو الااصػػية الوانيػػة للنشػػاط الزا ػػد  ويصػػؼ ع ػػػاج  ػػػانـ ضػػػعؼ اتنتبػػال  أنػػ  يعنػػي 
صػػعوبة مواصػػػلة للمويػػرا  المطلوبػػػة  ومػػػف أعراضػػ  صػػػعوبة الػػػتحوـ فػػي السػػػلوؾ وفػػػي 

معينػػة فػػي الفصػػؿ الدراسػػي  ومػػا ت يسػػتطيذ الوػػؼ الموا ػػؼ التػػي تتطلػػل ال لػػوس لفتػػرة 
عػف الحروة أو التحدث إذا طلل من  ذلؾ  و يػر مهػتـ بوا باتػ  المدرسػية  ويعػػاني مػػف 
صػػػػعوبة تنظيمهػػػا  وعػػػدـ الترويػػػز وضػػػعؼ القػػػدرة علػػػ  اإلنصػػػا   والفشػػػؿ فػػػي إنهػػػػاء 

و يػػر منػػتظـ   ابعمػػاؿ والوا بػػا  التػػي بػػدأها  ومػػا ت يػػدرؾ التفاصػػيؿ ووويػػر اباطػػاء
 (42  صفحة 2001) انـ   .وتميز انتباه  لفترة  صيرة

التلميػذ ضػعيؼ اتنتبػال يتصػؼ أدا ػ  بالفوضػوية واإلهمػاؿ  أف ويشير عبػد ااهلل الرويتػذ 
وتظهر هذل المظاهر في الموا ؼ التي تتطلل اتنتبال والترويز ومعال ة المعلومػا  مػذ 

 (10  صفحة 2002)الرويتذ   .افتقار ال اذبية والوقة في الموا ؼ ال ماعية
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 الحركة الزائدة: . 3.4

تاتلػػؼ الحروػػة الزا ػػدة فػػي حػػدتها ونوعهػػا بػػااتتؼ المرحلػػة العمريػػة بػػيف التتميػػػذ مػػػف 
نشاط واضا إل  تملمؿ  وما يتضػمف هػذا الػنمط بعػدـ التناسػؽ الحروػي والسػلووي  فػػي 
مرحلػػػة المراهقػػة والرشػػد  ويػػرة عبػػد ااهلل الرويتػػذ  ػػد توػػوف أ ػػؿ حػػدة  حيػػػث تت سػػػد فػػػي 

فػػػي البقػػػاء سػػػاوناال فتػػػرة طويلػػػة  مػػػا يػػػؤور علػػػػ  النػػػػواحي  صػػػورة تملمػػػؿ وملػػػؿ وصػػػعوبة
ابواديميػػػػة للتلميػػػذ وذلػػػؾ لعػػػدـ  درتػػػ  علػػػ  الهػػػدوء وسػػػهولة تشػػػت  انتباهػػػ  فػػػي الفصػػػؿ 

 (14  صفحة 2002)الرويتذ   .الدراسي

اتسػت ابا  أف الحروػة الزا دة تظهر مف اػتؿ بعػض ) 2001وذور مصطف  القمش )
المتمولػػػػة فػػػػي الفوضػػػػ  وهػػػػز ال سػػػػـ أونػػػػاء ال لػػػػوس  وعػػػػدـ اتمتوػػػػاؿ للتعليمػػػػا   وأاػػػػذ 
صػػػدار أصػػػوا   يػػػر مقصػػػودة  والضػػػحؾ بطريقػػػػة  يػػػر مناسػػػبة   ممتلوػػػا  اآلاػػػريف  وا 

وأاػػروف  )مصػػطف  القمػػش  .واللعػػل بالممتلوػػا   والانػػاء والصػػفير أو التملمػػؿ بعصػػبية
 (434  صفحة 2001

 األعراض الثانوية:. 4.4

وهػػػػي م موعػػػػة ابعػػػػراض التػػػػي تحػػػػدث عػػػػف ابعػػػػراض ابساسػػػػية السػػػػابقة  ومػػػػا بػػػػيف  
الوصػػػؼ اإلولينيوػػػي للطػػػتل ذوأ النشػػػاط الزا ػػػد و ػػػود السػػػلوؾ العػػػدواني والسػػػلوويا  

 .المضادة للم تمذ

المػراهقيف ذوأ النشػاط الزا ػد  عػادةال مػا يػ توف أف نسبة وبيرة مف  وذور عادؿ عبد ااهلل  
بعيػة  أف وزمت ػ  فػي دراسػتهـ الت Weiss 1971 بسػػلوويا  عدوانيػػة  وومػا و ػد ويػس
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 يا . ػػررف  يػػاـ أبنػػا هف بتلػػؾ السػػلووربػػذ أمهػػا  عينػػة المػػػراهقيف ذوأ النشػػاط المفػػرط 
 (34  صفحة 2002)اهلل ع.  

وما ترة منيرة الشػلي أف التلميػذ ذو النشػاط الزا ػد  يػػر  ػػادر علػ  الػتعلـ بشػوؿ طبيعػي 
واسػػػػتاتؿ إمواناتػػػػ  وطا اتػػػػ   و البػػػػاال مػػػػا يوػػػػوف مصػػػػدر إزعػػػػاج  ولػػػػذلؾ فػػػػ ف ات اهػػػػا  
اآلاػػريف توػػوف سػػلبية حولػػ   مػػا يػػؤور علػػ  توافقػػ  النفسػػي وتويفػػ  ات تمػػػاعي  وهػػػذاف 

 (10  صفحة 2004)الشلي   .عدوانياال  ابمراف  د يوسبان  سلوواال 

 . السمات المميزة لمطفل مفرط الحركة:5

أف السػػػما  المميػػػزة للطفػػػؿ مفػػػرط الحروػػػة ( 4321)أوػػػد  نتػػػا   دراسػػػة عمػػػر شػػػاهيف 
  زيػػػػادة فػػػػي اتنتبػػػػالتتموػػػػؿ فػػػػي السػػػػما  التاليػػػػة4 مػػػػدة انتبػػػػال  صػػػػير  القابليػػػػة لتشػػػػت  

  مػػػزاج اتندفاعيػػػةالحروػػػا   يػػػر المنتظمػػػة والتػػػي يصػػػعل تنظيمهػػػا فػػػي فتػػػرة المراهقػػػة  
 ػػػػػا  تالمهػػػػػارا  الد يقػػػػػة  ضػػػػػعؼ فػػػػػي العمتقلػػػػػل بصػػػػػورة واضػػػػػحة  تػػػػػ ار فػػػػػي نمػػػػػو 

  2004)وامػػػؿ   .مػػػف المهػػػارا   صػػػعوبا  فػػػي القػػػراءة   عػػػدـ إتقػػػاف وويػػػرات تماعيػػػة
   (10صفحة 

 ي4لمميزة لهذل الف ة تتموؿ فيما يلأف السما  ا ابارةوما أود  بعض الدراسا  

 النشاط الحروي الزا د ووورة الحروة في الفصؿ. 
   الحسي والحروي اإلدراؾضعؼ.  
   . تقلل عاطفي 
 صور في ملوة التنسيؽ  .  
  (.اتنتبالضعؼ في الترويز   صر فترة ) اتنتبالاضطرابا  في 
 التصرؼ يسبؽ التفوير( اتندفاع(. 
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  اضطرابا  في التفوير والذاورة. 
 صعوبة تعلـ أشياء معينة . 
  واتستماعاضرابا  في الحديث . 
   .  وامػػػػؿ   أعػػػراض عصػػػبية  يػػػر حاسػػػػمة وتذبػػػذل فػػػي منحنػػػػ  رسػػػـ المػػػ(

 (11-14  الصفحا  2004
 الفوض  وعدـ النظاـ. 
 (اب راف) اآلاريف ا  مذ تضعؼ الع . 
  السلوؾ العدواني.  
  . ضعؼ مفهـو الذا  والوقة بالنفس 
 (46-23  الصفحا  2004)سيسالـ  . اإلوارةوسلوؾ  اإلبهار 

 . أسباب النشاط الحركي الزائد:6

اػػػتؿ اسػػػتعراض الوويػػػر مػػػف الدراسػػػا  ومػػػا وتػػػل عػػػف أسػػػبال اضػػػطرال ضػػػعؼ  مػػػف
غ وتمحػػػور  حػػػوؿ مػػػا هػػػو متعلػػػؽ بالػػػدمااتنتبػػػال والنشػػػاط الزا ػػػد فقػػػد تلاصػػػ   ميعهػػػا 

 4يلي عرض لوؿ سبل مف ابسبال المحتملة اوالوراوة والبي ة والتنش ة ابسرية وفيم

  . األسباب البيولوجية العضوية:1.6

تقػػػػؼ وراء حػػػػدوث موػػػػؿ هػػػػذا  مػػػػف ابسػػػػبال العضػػػػوية المحتملػػػػة التػػػػي  ػػػػدهنػػػػاؾ عػػػػددا  
  و مػف هػذل ابسػبال اإلصػابا  البسػيطة التػي تلحػؽ بالػدماغ أو التشػوها  اتضػطرال

 .الالقية أوناء الوتدة و الرضوض و اإلصابا  التي يتعرض لها ال نيف
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ضػػػطرال وف مػػػف القػػػد ظهػػػر  نتػػػا   الدراسػػػا  أف نسػػػبة  ليلػػػة مػػػف ابطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػان
 .الدما يػػة بة فػػي القشػػرةو تشػػت  اتنتبػػال يعػػانوف مػػف تلػػؼ بسػػيط أو إصػػا النشػػاط الزا ػػد

 (424  صفحة 2006)الز وؿ  

إل  أن  مف الناحية التارياية الطبية ورد الوويػر مػف  2006يشير " هاتهاف و ووفماف" 
أسػػبال اإلصػػابة باضػػطرال ضػػعؼ اتنتبػػال والنشػػاط الزا ػػد اببحػػاث التػػي دلػػ  علػػ  أف 

تعػػػود إلػػػ  و ػػػود تلػػػؼ فػػػي الػػػدماغ  وفػػػي الو ػػػ  الحػػػالي أاػػػذ البػػػاحووف بدراسػػػة  ميػػػذ 
ولوػػػف ت يو ػػػد دليػػػؿ  ػػػاطذ بػػػ ف أسػػػبال هػػػذا  العوامػػػؿ البيولو يػػػة المتعلقػػػة باتضػػػطرال

ؾ وػتث منػاطؽ اتضطرال تعود لو ود الؿ في الدماغ نت  عػف تلػؾ اببحػاث أف هنالػ
بالػػػدماغ لهػػػا عت ػػػة وبيػػػرة باإلصػػػابة باضػػػطرال ضػػػعؼ اتنتبػػػال والنشػػػاط الزا ػػػد وهػػػي4 

 الفص ابمامي للدماغ و اعدة الدماغ والماي .

ومػػػف اػػػتؿ الفحوصػػػا  الطبيػػػة و ػػػد البػػػاحووف أف أح ػػػاـ هػػػذل المنػػػاطؽ الوتوػػػة لػػػدة 
لنشػػػاط الزا ػػػد أصػػػار ابطفػػػاؿ البػػػالايف الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف اضػػػطرال ضػػػعؼ اتنتبػػػال وا

  صػفحة 2001)الػزارع   مقارنة بابفراد العادييف الػذيف ت يعػانوف مػف هػذا اتضػطرال.
20) 

 . العوامل الوراثية:2.6

المؤدية إل  هذا  ابسبالأشار بعض العلماء إل  أف القاعدة الوراوية لفرط النشاط أحد  
ل الحامؿ للمرض عنػد بحظ أف اتحظ ظهورل في التوا ـ . وما يت  حيث ياتضطرال

فػػي أطفالػػ   ميعػػا ولػػيس لنصػػفهـ ومػػا يبػػدو فػػي معظػػـ  اإلصػػابةتوػػوف  بطفػػاؿان ابػػ  
 (10  صفحة 2004)وامؿ  الوراوية .  ابمراض
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ة فػي اضػرال فػرط النشػاط يػوالوراهميػة العوامػؿ وفي دراسة أ ري  عل  التػوا ـ أوػد  أ 
% مػف التػوا ـ  24% إلػ   13مػف  اتضػطرالالحروي وو ػد تماوػؿ فػي تشػايص هػذا 

المتطابقػػػة مقارنػػػة مػػػذ نسػػػبة الولػػػث فقػػػط لػػػدة التػػػوا ـ  يػػػر المتطابقػػػة متشػػػابهة ال ػػػنس  
 (14  صفحة 2004نو  )ميرووليوعل  نحو مماوؿ لنتا   التوا ـ  ير المتطابقة . 

 . األسباب البيئية:3.6

البي يػػػة إوػػػارة وبيػػػرة لل هػػػاز العصػػػبي المروػػػزأ ممػػػا يػػػؤدأ إلػػػ  سػػػلوؾ  ابسػػػبالتسػػػبل  
 :النشاط الزا د ومف هذل العوامؿ

4 إف و ود نسبة عالية مف الرصػاص فػي دـ الطفػؿ يػؤدأ إلػ  التسمم بالرصاص.1.3.6 
   (422  صفحة 2000)يحي    . اتنتبالالنشاط الزا د وع ز 

إلػ  و ػود عالقػة بػيف مسػتوة الرصػاص بالػدـ وبػيف  David ولقد أشػار  دراسػا  دافيػد
 (202  صفحة 2004)اهلل ـ.  عرض أو أوور مف أعراض فرط النشاط الحروي . 

أف  Gold Fein (4314)  ػد أوبتػ  دراسػا  فػايف  ولػدالموواد الحافظوة لمطعوام: . 2.3.6
والمػواد الحافظػة والمنوهػا  تويػر ال هػاز العصػبي المروػزأ  وابلوافالاذا ية  اإلضافا 

 (241  صفحة 2000)يوسؼ   مما تؤدأ إل  زيادة النشاط .

 :واالجتماعيةسباب النفسية ألا. 4.6

أف ( 4324)أظهػػر  نتػػا   العديػػد مػػف الدراسػػا  ومػػف أمولتهػػا دراسػػة عبػػد الر يػػل أحمػػد 
والنفسػػية المحيطػػة بهػػـ  ات تماعيػػةيعػػانوف مػػف النشػػاط الزا ػػد بسػػبل الظػػروؼ  ابطفػػاؿ

والػػػنظـ   ات تماعيػػػةالوالديػػػة السػػػالبة  والصػػػراعا   والمعػػػامت  واإلحبػػػاطموػػػؿ4 القلػػػؽ 
نشػاط  يحظػ بحيػث   (41  صػفحة 4333)ابػراهيـ  والمدرسة .  ابسرةالمتعارضة في 
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فػػي مرحلػػة مػػا  بػػؿ المدرسػػة ومػػا بعػػدها والػػذأ يعمػػؿ علػػ   ات تمػػاعيالطفػػؿ بػػالتعزيز 
 (422  صفحة 2000)يحي   . اتضطرالترسيل هذا 

 

 

 النظريات المفسرة لمنشاط الحركي الزائد:. 7

 . النظرية النفسية:1.7

يػرأ  را د هذل النظرية وتسم  بنظريػة الت هػل الضػاط النفسػي و 4314تبر بيتلهايـ يع 
ميػػػػذ بسػػػػبل أسػػػػاليل تحروػػػػي الزا ػػػػد ينشػػػػد نتي ػػػػة لو ػػػػود القابليػػػػة لػػػػدة التلأف النشػػػػاط ا

 دمػػػمحدة الضػػػاط النفسػػػي لػػػديهـ  وينػػػول يػػػاز  لػػػ تػػػؤدأ إ يط ػػػة التػػػاالا عاملػػػة الوالديػػػةمال
وتقلػػل   دة نشػػاطيػػاز   تػػؤدأ إلػػ يالتػػ ابسػػاليلذل   هػػإلػػ( 2001ف ) حمالسػػيد عبػػد الػػر 

ها  نمػف شػ يالت ديبيػة للتلميػذ التػ دة صػرامتهـيػار الوالػديف وز بصػ ذنفا    فيؤدأ إل مزا 
 .(416  صفحة 2004)رشداف   . لوالدي  و معاندت  دة نشاطياز   تعمؿ عل

 النظرية الجينية:.2.7

  والنػػورابينفريف  وعلػػ يفياايػػض الػػدوب يدل النظريػػة و ػػود عيػػول فػػهػػض أصػػحال ر يفتػػ 
  لمػميػذ بسػبل تعػرض ات  وظهػور النشػاط الزا ػد لػدة الت يفياالنا ؿ للدوب ل يفارتباط ا

  الوحوليػػػة باللمشػػػرو  ابـللمػػػواد السػػػامة والتلػػػوث البي ػػػي وسػػػوء التاذيػػػة وتنػػػاوؿ  ل ػػػيفوا
صػػابة احال تػػرةأونػػاء ف الػػدـ  ينسػػبة السػػور فػػ واترتفػػاعروػػزأ  مي الب هػػاز العصػػلمػػؿ  وا 
 ثؤورة علػػي حػػدو مػػالوالػػديف وأبنػػا هـ مػػف العوامػؿ ال يفبػ ابسػػرأالتفاعػػؿ  تضػػطرالومػا 

الػذيف لػديهـ اسػتعداد مسػبؽ لهػذا اتضػطرال يتعرضػوف  م ػدأ أفالنشاط الزا د  ويؤود 
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لإلصػػػابة بهػػػذا اتضػػػطرال مػػػرة أاػػػرة بعػػػد اإلحػػػداث الحياتيػػػة العنيفػػػة والمسػػػببة للتػػػوتر 
 (22  صفحة 2006)الدسو ي   والصدمة.

 . نظرية التفكك:3.7

ردود  يمبػػالاوف فػػوػػارة زا ػػدة ومفرطػػة أف التتميػػذ الػػذيف لػػديهـ إ 4360يعتقػػد دابروسػػوي 
العميقػػة   ػػا تال العت ػػنيػػة اهحرويػػة  والنفسػػية  والعقليػػة والذلالنسػػبة لل وانػػل ابـ هأفعػػال

ا ػػؿ  والتايػػؿ  ل  واابمػف   ػة إلػػاحلو   وتقػدير الػػذا  وامػػمػف ال واتنزعػػاجحميمػة لوا
النشػػػػػاط الزا ػػػػػد ميػػػػػزة للػػػػػذيف يعػػػػػانوف مػػػػػف ممػػػػػا  التي مػػػػػف العهػػػػػ  و البػػػػػااريف واتهتمػػػػػاـ

 . (411  صفحة 2002)اهلل ـ.   اتنتبالبتشت   صحولمال

 .نظرية التعمم االجتماعي:4.7

أن  يموف للتلميذ اوتسال هػذا السػلوؾ مػف اػتؿ متحظػة الحروػة  4331يرة ووفماف  
نػػػاؾ هأف  1976 يـبيتلهػػػا شػػػيروتقليػػػدل  بينمػػػا ي اباػػػوةو المفرطػػػة لػػػدة أحػػػد الوالػػػديف  أ

فرط بسبل اصػا ص مزا يػة عنػدما يتعرضػوف لضػاوط بي يػة مميذ مهي وف للنشاط التت
 لػ إ   مػا يػؤدأات تماعيػةيػد بيػنهـ والبي ػة  ـ ااصػة صػعوبة التفاعػؿ الهأوور مف  درت

 (22  صفحة 2006)الدسو ي   . ـهور مفهـو ذاتهتد

 . تشخيص النشاط الحركي الزائد:8

حظػػا  عػػف الطفػػؿ مػػف تط الحروػػي عمليػػة تحتػػاج إلػػ   مػػذ مإف تشػػايص فػػرط النشػػا
الوبػػار  حيػػث تظهػػر أعػػراض النشػػاط الزا ػػد فػػي  واإلاػػوةالوالػػديف والمعلمػػيف أو المػػربيف 

  .سلوؾ الطفؿ في المنزؿ والمدرسة
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النفسػػية والعقليػػة فػػي طبعتػػ  الرابعػػة الصػػادر  لتضػػطرابا و ػػد حػػدد الػػدليؿ التشايصػػي 
المحوػػػػػػا  التشايصػػػػػػية لهػػػػػػذا  4331للطػػػػػػل النفسػػػػػػي سػػػػػػنة  ابمريويػػػػػػةعػػػػػػف ال معيػػػػػػة 

 :وهي تتموؿ في اتضطرال

 ابعػراضأعراض مػف  2مذ توافر  اب ؿلمدة ستة شهور عل   اتضطرالظهور  :الأو 
 :ليةالتا

فػػػي فتػػػرة البلػػػوغ يموػػػف أف  )ل بعصػػػبية أو يتقلػػػل فػػػي المقعػػػد تيحػػػرؾ يػػػدال أو ر ػػػ -4 
 (.اتستقرارتنحصر في شعور الشاص بعدـ 

 . ي د صعوبة في ال لوس لمدة طويلة عندما يطلل من  ذلؾ  -2

 . بسهولة ب أ مؤور اار ي انتباه يتشت   -4

 اء اللعلني د صعوبة في انتظار دورل أو -1

  .استوماؿ السؤاؿ بؿ  ابس لةي يل عل   -1 

 . ي د صعوبة في متابعة التعليما  -6

 . معيف شيءي د صعوبة في استمرارل منتبها عل   -1

 . يستطيذ استومالها وسرعاف ما ينتقؿ إلػ  لعبػة أاػرة ت ابلعالعند  يام  ب حد  -2
  . ي د صعوبة في اللعل بهدوء -3

 . يتولـ وويرا -40

  . ف  ة ابارة ابلعالدا ما ويتداؿ في  اآلاريفيقاطذ  -44

 .يبدو أن  ينص  لما يقاؿت  -42
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الضػػػػرورية الماتلفػػػػة سػػػػواء بالمدرسػػػػة أو المنػػػػزؿ موػػػػؿ أدوا   ابشػػػػياءدا مػػػػا يفقػػػػد  -44
 .والوتل ـواب توالدم  اللعل 

 . أحيانا يرتول أحداث اطيرة دوف اعتبار للنتا   المحتملة -41

 .  بؿ سف السابعة ابعراضبداية ظهور هذل  ثانيا: 

)وامػػؿ  ليسػػ  نات ػػة عػف عػػدـ النمػػو الصػػحيا .  ابعػػراضي ػػل أف توػوف هػػذل  ثالثووا: 
 (64-60  الصفحا  2004

 . عالج النشاط الحركي الزائد:9

المؤديػة إليػ  مػف ناحيػة  ومػف  ابسػبالج النشاط الزا ػد تبعػا لتعػدد تتعدد  ات اها  ع
وا بهػذل المشػولة  وفيمػا يلػي ناحية أاػرة تبعػا لتعػدد المتاصصػيف والبػاحويف الػذيف أهتمػ

 :ج النشاط الزا دت ية التي اتبع  في عتعال واتت اها  ابساليلهـ بوصؼ 

 . العالج الطبي:1.9

ج تالعػػالطبيػػة  ويتضػػمف هػػذا النػػوع مػػف  ابوسػػاطج الطبػػي للنشػػاط الزا ػػد فػػي تسػػاد العػػ
الػػػذأ  Methylphenidate 4إعطػػػاء الطفػػػؿ بعػػػض العقػػػا ير المهد ػػػة والمنشػػػطة موػػػؿ

ث فػي اليػـو  للحػد مػف نشػاط  الحروػي تملػ  مػرتيف أو وػ 60-10يعط  ب رعػا  مػف 
يلبػػث أف يعػػود إلػػ  حالتػػ  السػػابقة  ولػػذلؾ ت إيقػػاؼ مؤ ػػ  لحروػػة الطفػػؿ المفػػرط  وهػػو 

بصػػػفة منتظمػػػة لفتػػػرة طويلػػػة  ولوػػػف  ابدويػػػة رعػػػا  متتاليػػػة مػػػف هػػػذل  ابطبػػػاءيصػػػؼ 
الػػػذيف  لألطفػػػاؿ اتنفعاليػػػةالعقليػػػة والعصػػبية  ظهػػر  اوػػػار  انبيػػػة سػػلبية علػػػ  العمليػػػا 

 ابدويػػةؾ التػػي تحسػػن  بهػػذل طويلػػة . ر ػػـ أف أووػػر أشػػواؿ السػػلو اسػػتمروا عليهػػا لفتػػرة 
 (423  صفحة 4321)الح ار  . والترويز اتنتبالهي 
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 . العالج النفسي:2.9

يفيػػػد العػػػتج النفسػػػي فػػػي حػػػؿ المشػػػوت  النفسػػػية التػػػي يعانيهػػػا ابفػػػراد المصػػػابوف بهػػػذا 
اتضطرال  ولووف الفرد المصال بهذا اتضطرال  د يعاني مػف مشػاوت  نفسػية موػؿ 
القلػػؽ واتوت ػػال ومػػا إلػػ  ذلػػؾ فػػ ف دور العػػتج النفسػػي يبػػرز هنػػا  و ػػد يوػػوف الطبيػػل 

  صػفحة 2001)الػزارع  ابهميػة فػي العػتج النفسػي.  النفسي مذ الوالػديف ذو دور بػال 
66) 

 

 ج السموكي:الالع. 3.9

مػػف ابسػػاليل العت يػػة النا حػػة  2001يعتبػػر العػػتج السػػلووي ومػػا يػػذور أحمػػد وبػػدر 
والفعالػػة فػػي عػػتج اضػػطرال ضػػعؼ  لػػ  اتنتبػػال وفػػرط الحروػػة  حيػػث أف هػػذا النمػػوذج 
العت ي السلووي يقـو عل  نظرية التعلـ مف اػتؿ تحديػد سػلوويا  مناسػبة مػف اػتؿ 
الموا ػػؼ التعليميػػة  حيػػث يسػػتادـ هػػذا النمػػوذج العت ػػي أسػػاليل بنػػاء وتعػػديؿ السػػلوؾ 
موػػػؿ التعزيػػػز اإلي ػػػابي  وات تصػػػاد الرمػػػزأ  وتولفػػػة اتسػػػت ابة  واإل صػػػاء و يرهػػػا مػػػف 

 مشولة.استراتي يا  تتناسل وطبيعة ال

ويضػػيؼ ووفمػػاف أف التػػداؿ السػػلووي يتطلػػل معرفػػة تامػػة بػػالفرد المصػػال وسػػلوويات   
ومػػػا أنػػػ  ت بػػػد مػػػف إشػػػراؾ اآلبػػػاء فػػػي هػػػذل العمليػػػة لمػػػا لػػػ  مػػػف أوػػػر إي ػػػابي فػػػي توحيػػػد 

 (11  صفحة 2001)الزارع   استاداـ اإل راءا  بيف المنزؿ والمدرسة.

 العالج المعرفي:.4.9

 ابسػػاليلج المعرفػػي يعتبػػر مػػف تإلػػ  أف العػػMendaglio(4331 ) يشػػير منػػدا ليو 
نتو ػذ مػنهـ   حيث يتيا الفرصة للتحدث معهػـ بصػراحة حػوؿ مػا ابطفاؿ لهؤتءالمفيدة 
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داء وذلػؾ أللػ  التي توا ههـ والسبؿ لحلها  ش اروهـ فػي إعػداد اطػط معينػة توالمشو
 بعػػػض المهػػػارا  المعرفيػػػة وتػػػدريبهـ عليهػػػا فػػػي  ملػػػة مػػػف الموا ػػػؼؿ اوسػػػابهـ تمػػػف اػػػ

 (244  صفحة 2001)محمد  الماتلفة. 

 العالج األسري:. 5.9

يعن  ابفراد المصابوف باضطرال  لة اتنتبال وفرط الحروة مف عػدد مػف اتضػطرابا   
اتندفاعيػػػة والعنػػػاد والعدوانيػػػة و يرهػػػا مػػػف  السػػػلووية المصػػػاحبة لهػػػذا اتضػػػطرال موػػػؿ

  وهػػذل اتضػػطرابا  يػػن ـ عنهػػا اضػػطرال فػػي أشػػواؿ السػػلوؾ الايػػر المقبػػوؿ ا تماعيػػا
)الػزارع   عت ة الفػرد المصػال بػابفراد المحيطػيف بػ  ممػا يػؤور علػ  تويفػ  ات تمػاعي.

 (66  صفحة 2001

 لمرحمة العمرية ) تالميذ المرحمة االبتدائية(:ثانيا: خصائص ا

 الطفولة:مفهوم . 1

علمػػػاء الطفولػػػة وعلػػػػـ الػػػنفس علػػػ  تعريػػػؼ الطفولػػػػة ب نهػػػا "الفتػػػرة التػػػي يقضػػػػيها  ي مػػػذ
اإلنساف في النمو والتر ي حت  يبل  مبل  الراشػديف ويعتمػد علػ  نفسػ  فػي تػدبير شػؤون  

 وت ميف حا يات  ال سدية والنفسية وحماية هذا البقاء".

 (60  صفحة 2001)سليماف خ.  أو هي "المرحلة العمرية مف الميتد إل  البلوغ". 

هي تلػؾ المرحلػة التػي يعتمػد فيهػا الطفػؿ علػ   يػرل فػي تػ ميف متطلباتػ  الحقيقيػة  فومػا 
وانػػ  الم تمعػػا  بدا يػػة بسػػيطة وانػػ  مرحلػػة الطفولػػة  تفهػػـ مػػف ذلػػؾ أف مػػدة الطفولػػة 
تاتلؼ بااتتؼ الم تمذ الذأ ينسل إلي  الطفؿ  فػ ذا وػاف الم تمػذ متحضػرا ف نهػا  ػد 

لولػد باإلعتمػاد علػ  نفسػ  بوسػل رز ػ   والمقصػود مػف مرحلػة ت تنتهي إت عنػدما يبػدأ ا
الطفولة وما يقوؿ محمد تقي فلسفي4 "الفترة التي ت يسػتاني فيهػا الطفػؿ تمػاـ عػف أبويػ  



 الفصل الثاني:                          النشاط الحركي الزائد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 

 
62 

بؿ هو مفتاح إلهامهمػا فيهػا  فمرحلػة الطفولػة مػف أهػـ مراحػؿ التوػويف ونمػو الشاصػية  
ول منػػ  فػػػي الحيػػػاة  ولمػػػا وانػػػ  وهػػي م ػػػاؿ إعػػػداد وتػػػدريل الطفػػؿ للقيػػػاف بػػػدور المطلػػػ

وظيفػػػة اتنسػػػاف هػػػي أوبػػػر وظيفػػػة ودورل فػػػي ابرض هػػػو أوبػػػر وأضػػػاـ دور  ا تضػػػ  
طفولتػػػ  مػػػدة أطػػػوؿ لتحسػػػيف اعػػػدادل وتربيتػػػ  للمسػػػتقبؿ   ومػػػف هنػػػا وانػػػ  حا ػػػة الطفػػػؿ 

 (41  صفحة 4334 )شيبو شديدة لمتزمة أبوي  في هذل المرحلة مف مراحؿ تووين . 

 

 

 تنقسـ مرحلة الطفولة في المرحلة اتبتدا ية إل  مرحلتيف هما4 مرحمة الطفولة:. 2

 سنوات(: 9-6مرحمة الطفولة الوسطى ). 1.2

تسػػم  مرحلػػة العمػػر المدرسػػي وفيهػػا يػػداؿ الطفػػؿ فػػي هػػذل المرحلػػة المدرسػػة اتبتدا يػػة 
وتووف التايػرا  النما يػة فػي  ملتهػا تايػر فػي وتتميز بالنمو ال سمي البطيء المستمر  

 النسل ال سمية أوور منها زيادة في زيادة الح ـ.

 ومن مميزاتها:

 .سرعة اتست ابة للمهارة التعليمية ووورة الحروة 
 .تقارل في مستوة در ة القوة بيف الذوور واإلناث 
 .انافاض وتيرة الترويز و لة التوافؽ 
   ولوف بصورتها المبسطة.القدرة عل  أداء الحروا 
  .ااػػػتتؼ ال نسػػػيف ت يوػػػوف واضػػػحا فػػػي هػػػذل المرحلػػػة واتاػػػتتؼ بينهمػػػا  ليػػػؿ

 (11  صفحة 2002)ع اج  
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 سنة(: 12-11مرحمة الطفولة المتأخرة ). 2.2

 تعتبر هذل المرحلة إعداد للمراهقة وتتميز بما يلي4

 .بطء معدؿ النمو بالنسبة لسرعت  في المراحؿ السابقة والمرحلة التحقة 
 .زيادة التمايز بيف ال نسيف 
 .تعلـ المهارا  التزمة  لشؤوف الحياة 

والطفؿ في هػذل المرحلػة يتسػذ عالمػ  ويبػدأ فػي اوتسػال العديػد مػف المهػارا  فػي  ميػذ 
المعرفيػػػة والحرويػػػة والفنيػػػة  ويبػػػدأ حياتػػػ  ات تماعيػػػة  حيػػػث يػػػرتبط بصػػػدا ا   النػػػواحي

اػػػػارج نطػػػػاؽ ابسػػػػرة ويحػػػػاوؿ دا مػػػػا الت ويػػػػد علػػػػ  اسػػػػتقتل  و دراتػػػػ  علػػػػ  التويػػػػؼ مػػػػذ 
 (13  صفحة 2002)ع اج   ال ماعة.

 سنة(: 12-11)مرحمة الثانية ) الطور الثاني( الطفل   خصائص. 3

 سنوات: 11خصائص طفل . 1.3

 الخصائص البدنية:.1.1.3

سػػنوا   وتنمػػو البنػػا  بشػػوؿ أسػػرع مػػف  40تبػػدأ المراهقػػة لػػدة بعػػض ابطفػػاؿ فػػي سػػف 
ابوتد مف الناحية ال نسية  وهناؾ نمو طولي في الر ليف وزيادة في طوؿ العظػاـ وفػي 

 في القوة في هذا السف.أنس ة العضت  مما يساهـ في الزيادة الوبيرة  

أوتد العشر سنوا  أ وة مف البنا  ذا  السف وأوور مػنهف طػوت ووزنػا  ويػزداد الصػدر 
عرضػػا وتتايػػر شػػوؿ ابضػػتع مػػف الوضػػذ ابفقػػي إلػػ  الوضػػذ الما ػػؿ لػػدة ال نسػػيف  
ومرونػػػة ال سػػػـ مازالػػػ  مسػػػتمرة فػػػي أونػػػاء هػػػذل الفتػػػرة  ويوػػػوف  لػػػل ابوتد أوبػػػر بدر ػػػة 

سػػػنوا    40إلػػػ   3الطفولػػػة إت أنػػػ  ابتػػػداء مػػػف بسػػػيطة مػػػف  لػػػل البنػػػا  طػػػواؿ مرحلػػػة 
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سنة يووف  لل البنا  أوبر  وفػي هػذا السػف يػزداد ح ػـ القفػص  41إل   44حت  سف 
الصػػػػدرأ والػػػػر تيف ويقػػػػؿ تبعػػػػا لػػػػذلؾ معػػػػدؿ التػػػػنفس وهنػػػػاؾ ميػػػػؿ إلػػػػ  نقػػػػص الحػػػػات  

عػػدؿ المرضػػية فػػي هػػذل السػػف  وتتميػػز بالمهػػارة والسػػرعة وتزيػػد وفػػاءة ابداء الحروػػي وم
أداء ابوتد يفوؽ معدؿ أداء البنػا    وتتحسػف حروػة ضػرل الوػرة بدر ػة ملحوظػة عػف 
ذأ  بػؿ  ومػذ الزيػادة الوابتػة التػي حػدو  فػػي ال سػـ و وتػ   فهنػاؾ تحسػنا مسػتمرا تابعػػا 
فػػي المهػػارا  ابساسػػية موػػؿ ال ػػرأ  الووػػل  القػػذؼ  ومػػا أف هنػػاؾ زيػػادة فػػي المهػػارا  

بػػػػدأ ابػػػػف العشػػػػر سػػػػنوا  الترويػػػػز علػػػػ  المهػػػػارا  الحرويػػػػة الااصػػػػة ب لعػػػػال الفػػػػرؽ وي
التاصصػػػية  وتوػػػوف ألعػػػابهـ  عػػػادة تنافسػػػية  وتظهػػػر الر بػػػة فػػػي المشػػػاروة فػػػي ألعػػػال 
الاطرة  وتظهر الفروؽ بيف ال نسيف فالبنا  تظهرف فو ا في المرونة والرشا ة والمهػارة 

التػػي تتضػػمف القػػوة والسػػرعة اليدويػػة بينمػػا يتفػػوؽ ابوتد فػػي حروػػا  العضػػت  الوبيػػرة 
 (21  صفحة 2002)القادر   والتوافؽ.

 الخصائص العقمية االبتكارية:.2.1.3

يستطيذ أطفاؿ سف العاشرة عل  التقويـ والتعبير عف و هة نظرهـ  وتزداد  دراتهـ علػ  
علػ  عملػ  ويبػدأ اتهتمػاـ بمػا هػو التعميـ والتعبيػر وومػا يػزداد الطفػؿ علػ  النقػد فػيحوـ 

سليـ لمنطق   وتنمو لدي  القػدرة علػ  التاطػيط  ويػزداد اتبتوػار حيػث يبػدأ فػي اسػتاداـ 
أنػػواع متعػػددة مػػف المهػػارا  باػػرض اتبتوػػار وتوػػوف لديػػ   ػػدرة علػػ  تقػػديـ بػػدا ؿ ممونػػة 

)فػرج  للحلوؿ الااصة بمشولة ما وتقديـ حروا  مبدعػة  ديػدة فػي تمويػؿ ملاػص فوػرة.
 (401-401  الصفحا  4336ا.  

 الخصائص االجتماعية والميول:. 3.1.3

ن ػػازا  اباػػريف فػػي المهػػارا  الحرويػػة ويسػػتمر  40يميػػؿ الطفػػؿ فػػي سػػف  إلػػ  أفوػػار وا 
التعصػػل لل ماعػػة فػػي هػػذا السػػف سػػواء منظمػػيف أو متنافسػػيف   ويميلػػوف إلػػ  الماػػاطرة 
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ظهار الر بة في المزيد مف اتستقتلية  ويػزداد اتعتمػاد علػيهـ فػي تحمػؿ المسػؤولية   وا 
وهناؾ ميؿ شديد إل  ممارسة ألعػال الفػرؽ ااصػة العنيفػة منهػا  ويوػور الطفػؿ علػ  مػا 
يطلبػػ  مػػف الوبػػار إذ شػػعر ب نػػ  سػػي عل  موضػػذ اسػػتافاؼ مػػف أ رانػػ   ويميػػؿ إلػػ  نقػػد 

لديػ   ويميػؿ إلػ  الم تمػذ المحلػي ويرتػاح إلػ  اإلسػهاـ أسرت  عامػة ويشػؾ فػي حومػة وا
   في بعض أو   نشاط .

 

 

 سنوات: 11خصائص طفل . 2.3

 الخصائص البدنية:.1.2.3

تظهػػػر الفػػػروؽ الفرديػػػة فػػػي معػػػدؿ نمػػػو ابطفػػػاؿ فػػػي هػػػذا السػػػف  وهنػػػاؾ ااتتفػػػا  فػػػي 
سنة أطوؿ مف ابوتد الػذيف   41-44النسل ال سمية بيف ابطراؼ  وتووف البنا  بيف 

سػػػنة فتػػػرة ات تػػػرال السػػػريذ نحػػػو نضػػػ   44لهػػػـ نفػػػس السػػػف عامػػػة  يػػػداؿ ابوتد سػػػف 
تصػػػر فػػػي طػػػواؿ الػػػر ليف  ويصػػػاحل النمػػػو المراهقػػػة  والتػػػي يسػػػبقها نمػػػو انف ػػػارأ ما

السػػريذ السػػابؽ اتسػػاع فػػي عػػرض الفاػػذيف لػػدة البنػػا   بينمػػا يتميػػز ابوتد بزيػػادة فػػي 
عػػرض الوتفػػيف  وهنػػاؾ بدايػػة ملحوظػػة لزيػػادة نمػػو العظػػاـ والعضػػت  لػػدة ابوتد التػػي 

 نسػية  تتصؿ بفترة الزيادة فػي القػوة  ويػزداد وزف البنػا  بسػرعة ويبػدأ ظهػور اصػا ص
 لديهـ وما تصؿ بعض البنا  إل  فترة الطمث.وانوية 

 jansسنوا   و د أشار  ونز  6سنة بالنسبة لسف  44وتتضاعؼ  وة ابوتد في سف 
أف التػػوالي فػػي نمػػو القػػوة يظهػػر أوت فػػي القػػوة المميػػزة و سػػرعة للػػر ليف  يلػػي ذلػػؾ فػػي  

 وأايرا الساعد.العضلة ذا  الرأسيف )في العضد( وعضت  الظهر  



 الفصل الثاني:                          النشاط الحركي الزائد لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 

 
66 

والزيػػادة فػػي نمػػو العضػػت  وزيػػادة الفػػروؽ ال نسػػية فػػي عت ػػة العضػػت  بػػوزف ال سػػـ 
وفػػي نمػػو الترويػػل ال سػػمي لهػػا تػػ وير ملحػػوظ علػػ  ابداء المهػػارأ لػػألوتد والبنػػا  بعػػد 

سنة  وتووف الفروؽ ال نسية أووػر وضػوحا فػي المهػارا  التػي تتضػمف  42أو  44سف 
ذؼ. يوػػوف ابوتد أووػػر مػػف البنػػا  فػػي القػػدرة علػػ  التحمػػؿ  إت أف الووػػل  ال ػػرأ والقػػ

الزيادة في نمو الر ليف تؤدأ إل  النقص في المرونة والتي تصػعل مػف لمػس ابصػابذ 
  4336)فػرج ا.  للقدميف وتميؿ البنا  إل  أف يوف أوور تحومػا فػي اليػديف وابصػابذ. 

 (403صفحة 

 الخصائص العقمية واالبتكارية:.2.2.3

سنة يووف الطفؿ  ادرا عل  التعامؿ بدر ة  يدة مذ ابفوػار المعقػدة ولديػ   44في سف 
مفاهيـ عف العت ا  المتداالة السببية والت ويريػة  ويوػوف تقػويـ ابطفػاؿ لقػدراتهـ الذاتيػة 

المسػػؤولية بدر ػػة وبيػػرة  وتػػزداد أفضػػؿ ممػػا  بػػؿ  وتتحسػػف القػػدرة علػػ  الػػتحوـ والتحمػػؿ 
الابرا  اتبتوارية وهناؾ فروؽ بيف ابوتد والبنا  في هذا الشػ ف  إذ تميػؿ البنػا  إلػ  

 اتستوشاؼ والطموح في اللعل  بينما يفضؿ ابوتد الابرا  المباشرة.

 الخصائص االجتماعية والميول:. 3.2.3

الحرويػة الفرديػة  والػبعض يوػوف لديػ  سنة ميت شديدا إلػ  أداء المهػارا  44يظهر سف 
وعيػػا ذاتػػي أونػػاء تعلػػـ مهػػارا   ديػػدة  وي ػػدوف متعػػة وبيػػرة فػػي مشػػاهدة بعػػض ابلعػػال 
ومتفر يف  وتووف الر بة فػي التػذور سػا دة بػيف تتميػذ هػذا السػف  ووػوف التلميػذ عضػو 

ذ هػذا في ناد أو فريؽ أو عصبة لعل يساعد عل  تحقيؽ هػذل الر بػة وتزيػد ابػرا  تلميػ
السػػف مػػف اتسػػتقتلية فػػي الفوػػر والحروػػة وهنػػاؾ ميػػؿ واضػػا إلػػ  التعػػاوف مػػذ اباػػريف 

سنة  يدا إلػ  ابلعػال  44معرفة شيء مف  درات   ويست يل سف عمليا ويساعدل عل  
المنظمػػة تنظيمػػا عاليػػا  ويوػػوف لػػدة ابطفػػاؿ وػػت مػػف ال نسػػيف العزيمػػة واإلرادة للتمػػريف 
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  صػػػفحة 2002)القػػادر   باػػػرض تحسػػيف  ػػػدراتهـ فػػي اللعػػػل.علػػ  المهػػػارا  الحرويػػة 
23) 

 أهم مميزات طفل سنة خامسة ابتدائي:. 4

 الناحية االجتماعية والنفسية:. 1.4

  البحػػث عػػف تػػوازف مصػػلحت  الذاتيػػة دااػػؿ ابسػػرة واػػارج ابسػػرة مػػذ نمػػو بطػػد
 لعملية التمييز والتوافؽ.

  الضاوطا  الاار ية باإلضافة إل  احترام  للقيـ العا لية. ميؿ إل 
  اتناراط في  ماعة اب راف ومحاولة تنظيـ أفػواج اللعػل واوتسػال  واعػد اللعػل

 ومفهـو الوا با  والحقوؽ.
  حػػػػػل التنػػػػػافس وبدايػػػػػة التمييػػػػػز بػػػػػيف ال نسػػػػػيف والتطلػػػػػذ إلػػػػػ  الصػػػػػورة ال سػػػػػمية

 واتهتماـ بها.

 الناحية المعرفية:. 2.4

   زيادة نمو بعض المفاهيـ ابات ية ووراء  اموس  اللاوأ وما ان  يتشوؽ إلػ
 ابلعال البطولية.

 الناحية الحركية:. 3.4

 .ظهور تحسف عل  مستوة التنسيؽ والتحوـ في الحروا  الطبيعية 
 .بعض الد ة في تنفيذ الحروا  مذ اوتسال سريذ لألليا  الحروية 
  بػػػالترويز لمػػػدة طويلػػػة. ) الوويقػػػة المرفقػػػة طواعيػػػة ال سػػػـ عنػػػد ابداء تسػػػما

 (  40فحةص  ابتدا ي 1لمنهاج التربية البدنية والرياضية السنة 

 مطالب النمو في مرحمة الطفولة المتأخرة:. 5
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إف لوػػؿ مرحلػػة مػػف مراحػػؿ نمػػو الطفػػؿ حتػػ  سػػف الرشػػد والشػػياواة مطالػػل ت بػػد مػػف 
شباعها وأف وؿ الؿ أو عدـ إشباع لمطالل النمػو فػي مرحلػة معينػة يوػوف لػ   تحقيقها وا 

تػػ وير سػػػلبي علػػػ  تحقيػػػؽ مطالػػل النمػػػو التحقػػػة  وتفيػػػدنا معرفػػة مطالػػػل النمػػػو الوسػػػط 
التربوأ مػف إعػداد البػرام  التربويػة المت مػة التػي ي اػذ بهػا المعلمػوف والمربػوف لماتلػؼ 

راحػػؿ النمػػو مطالػػل النمػػو تاتلػػؼ بػػااتتؼ ابطػػوار الدراسػػية  إذ أنػػ  لوػػؿ مرحلػػة مػػف م
المراحؿ  فمطالل الطفولة المتوسطة موت ليس  نفسها مطالػل الطفولػة المتػ ارة  حيػث 
يقوؿ "فؤاد البهي السيد"4  "يظهر وؿ مطلل مف مطالل النمػو فػي المرحلػة التػي تناسػب  

 ػػػد ظهػػػر مػػػف مراحػػػؿ نمػػػو الفػػػرد  وتحقيػػػؽ المطلػػػل يػػػؤدأ إلػػػ  تحقيػػػؽ سػػػعادة الفػػػرد"  و 
مطلػػل النمػػو ومفهػػـو شػػاع اسػػتعمال  فػػي علػػـ نفػػس النمػػو  بعػػد أف أعلنػػ   )هافيوورسػػ  

 (22  صفحة 4331)السيد  (. 4314سنة 

شػػباع  لر باتػػ   وفقػػا لمسػػتويا  وتبػػيف لنػػا مطالػػل النمػػو مػػدة تحقيػػؽ الفػػرد لحا اتػػ   وا 
مػػذ سػػن  وتظهػػر أهميػػة تحقيػػؽ مطالػػل النمػػو فػػي  نضػػ   وتطػػوير ابراتػػ  التػػي تتناسػػل

مػذ ذاتػػ  وم تمعػ   زومػػا  لنػػا  عمليػة التويػػؼ التػي تسػػاعد الفػرد علػػ  اتنػدماج والسػػعادة
سابقا ف ف مطالل النمو تاتلؼ بااتتؼ المرحلػة التػي ينتمػي إليهػا الطفػؿ  وووننػا نهػتـ 

تػػرة ومػػا حػػددها ماتلػػؼ بالمرحلػػة الطفولػػة المتػػ ارة سػػنحاوؿ تحديػػد أهػػـ مطالػػل هػػذل الف
 الباحويف  حيث حدد " فؤاد البهي السيد" وما يلي4

 لمزاولة ابلعال الماتلفة. تعلـ المهارا  الحروية ضرورية 
 .صػػفحة 4331)السػػيد   يوػػوف للفػػرد ات اهػػا عامػػا حػػوؿ نفسػػ  ووػػا ف حػػي ينمػػو  

30) 
 . يتعلـ الفرد ويؼ يصاحل أ ران 
 .يتعلـ الفرد دورل ال نسي في الحياة 
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 .يتعلـ الفرد المهارا  الر يسية للقراءة والوتابة والحسال 
 .توويف الضمير والقيـ الالقية والمعايير السلووية 
   توػػػػويف اتت اهػػػػا  النفسػػػػية المتصػػػػلة بالت معػػػػا  البشػػػػرية الماتلفػػػػة والمنظمػػػػا

 (30  صفحة 4331)السيد   ات تماعية الماتلفة.
 .تعلـ التعايش مذ الرفاؽ 
 .تعلـ اتااذ مو ؼ ذورأ أو أنووأ ا تماعي مناسل 
 .تنمية المهارا  ابساسية في القراءة والوتابة والحسال 
 .تنمية المفاهيـ التزمة للحياة اليومية 
 تقتؿ الشاصي.تنمية الضمير ابات ي وتنمية معيار القيـ التوصؿ لتس 
  . صػػفحة 4322)عا ػػؿ  تنميػػة مو ػػؼ نحػػو ال ماعػػا  ات تماعيػػة والمؤسسػػا  

32) 

وووف الطفؿ في هذل المرحلة يقضي معظـ أو ات  فػي المدرسػة فقػد أوػد بعػض البػاحويف 
عل  بعض المطالل التي  محمد مصطفى زيدان، محمد السيد الشربيني"وعل  رأسهـ "

 يموف للمربي تعزيزها وموؿ ذلؾ4

 مطمب االنتماء لمجماعة:. 1.5

العت ػػا  ات تماعيػػة بػػيف الطفػػؿ ورفقا ػػ  فػػيموف للمربػػي أف يسػػاعد علػػ   نظػػرا إلزديػػاد
توويف ال ماعا  المتينة سواء فػي تدريبػ  لهػـ أو فػي توػويف فػرؽ ابشػباؿ اعتمػادا علػ  

 (242  صفحة 4336)الشربيني  النشاط الذاتي والعمؿ ال ماعي . 

 دور التعمم الجنسي: مطمب. 2.5
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هو يعتبر مف أهـ مطالل التي تحقؽ النمو ات تمػاعي السػوأ للفػرد فػي الم تمػذ وعػدـ 
مراعػػاة هػػذا المطلػػل يػػؤدأ إمػػا للعػػداء بػػيف البنػػيف والبنػػا  لو ػػود نػػوع مػػف العػػداء بػػػيف 
البنػػيف والبنػػا  فػػي هػػذل الفتػػرة  في ػػل علػػ  المربػػي بنشػػر روح التنػػافس الشػػديد بيػػنهـ بػػؿ 

تعويدهـ التعامؿ المتبادؿ والتعاوف...  وهذا ما تؤودل أيضػا " إلػيف وديػذ فػرج" فػي ي ل 
هذل الفتػرة يظهػر لػدة ابطفػاؿ تنػافر  أو اتفػا نحػو ال ػنس اباػر و ػد يصػبا واضػحا 

 (404  صفحة 4336)فرج إ.   ااصة إذا واف هناؾ تش يذ علمي في المدرسة.

 

 خالصة:

ممػػا ت شػػؾ فيػػ  إف مرحلػػة الطفولػػة هػػي أهػػـ المراحػػؿ فػػي حيػػاة اإلنسػػاف  فهػػي المرحلػػة 
التػػي تبنػػ  فيهػػا شاصػػية اإلنسػػاف بوػػؿ معالمهػػا وسػػماتها  بالتػػالي توػػوف مرحلػػة الطفولػػة 
هي ابساس الذأ تبن  علي  حياة اإلنساف ب وملها ومف اتؿ التنشػ ة ات تماعيػة التػي 

 يبدأ في اوتسال نمػط معػيف مػف أنمػاط السػلوؾ   فػ ذا مػر اإلنسػاف مػف يتلقاها اإلنساف 
  )ال سػػػمية  النفسػػػية  هػػػذل المرحلػػػة بشػػػوؿ  يػػػد أأ بسػػػتـ  بمعنػػػ  أف  ميػػػذ احتيا اتػػػ

مشػػػػػبعة بشػػػػػوؿ  يػػػػػد ومتػػػػػوازف فانػػػػػ  يتمتػػػػػذ بالصػػػػػحة ال سػػػػػمية والنفسػػػػػية  (ات تماعيػػػػػة
العوػػس فقػػد يوا ػػ  العديػػد مػػف مشػػوت  أمػػا إذا حػػدث  واتنفعاليػػة وات تماعيػػة والعقليػػة 

 الطفولة التي تمتد أوارها عل  سلوؾ الطفؿ

حدة أوور هذل المشوت  شيوعا وانتشارا بيف ابطفاؿ وااصػة فػي المرحلػة اتبتدا يػة وا
 .هي فرط الحروة وهي مشولة تسبل للطفؿ العديد مف المشوت  أولها صعوبا  التعلـ
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 تمهيد:

 ثن  اأوجه ة لما ث   ملا اإلج قااا ج و الط ق  و هن  لمموع ة امج يف هجية تتمثل منن الإ
عموم     ت وتف   ني ه ت و ملع ام   ج يف   تمثم   ة ملاك   ن ات   تنت ت و ي ته     يم مث    هااثث    هقي م   

 .دم الاث  العمميختنت ئج م يدة دقيقة  ىلإثميمه  لموفول تقي ته  و 

ن    قا لطايع   ة المل   كمة الت   ي يطقثه     اثثن     تت   توجو من     الت ك   د م   ن ف   ثة أو خط     و 
ال قض  ي   الت  ي ق  دمن ه  ف  ي اداي  ة الدقات  ةت الل  يا ال  اي ات  توجو عمين    القي   م ادقات  ة 

إل ى الدقات  ة الن قي ة لن ك ل اث   ن   قي يثت  ت ال ى ت كي د  مي  داني   ميداني ة ا إلض  فة 
م ا لاث    المي  داني عم  ى الا ث    القي   م ا  اع  اإلج  قااا  إاا ك   ن ق   اد لمدقات  ةت ولمقي   

 التي تت هم في ضاط الموضوع وجعمه منهجي  واو قيمة عممية.

تاع  ة ملخط وا  التوض ي  ااج  قااا  الاث   و  ىل إاا ال ف ل التط ق  ه   يف و ق د ث ولن    
 الداةثن ا الدقاتة مع ل ق  أ  هاعمول ملينة االعو تمع الاث  مجثديد تثن ا الدقاتة مع أ
 .اإلثف ئيةة جلع ملو ا ينيداملتتخدمة و اجقااا  التطاي  املا
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 . الدراسة االستطالعية:1

دي د تثل خ داكل جوان و الاث   م ن  إللم مل ىلالو خطوة لا االتتطدعيةالدقاتة  قاتعت
 .  الدقاتة وفي غة فقضي   الاث  عمى ضوئه يقامتغ

  عا  قة ع ن دقات ة عممي ة كل  ية ه نعم ى أ االتتطدعيةالدقاتة  (م ثيو جيديق)ويعقف  
الاث  و ت عن  دم  اا الن  وع م  ن ه   ىل  ج  ة إ ثلل  كمةت وتق  وم املالتع  قف عم  ى ا ىل  ه  دف إت

عموم       أو ملعن    دم  تك    ون ا يت    ا  إليه      أو مل    جدي    دة ل الاث      مث    ل    كمة ملتك    ون ا
ت ف    ثة 2002)زقوات   يت  .ل   كمة قميم   ة وض   عي ةملتثف   ل عميه     ث   ول المع    قف املا

184) 

فك    ن ال ا   د م   ن زي    قة ميداني   ة لغ   ق  التع   قف عم   ى مي   دان الاث    ت ثي     قمن     ازي    قة 
واتف   من  ا   لمعممين ا عتا    قهم عنف  ق م   ن اثثن    وعقض   ن  وي   ت فتيث  ة ااتدائي  ة مدقت  ة 

مجموع    ة م    ن أت    ئمة االت    تاي ن  تممي    ا( 20معمم    ين و  6) عم    ى اع      أف    قاد المجتم    ع
 لمعقفة إاا ك ن  مث وق  تمت الج نو الاي نثن افدد دقاتته.والمقي ت 

 وك ن الهدف من القي م ا لدقاتة االتتطدعية:

 . التوفل إلى أفضل طقيقة إلجقاا الاث 
 تمع الاث جموفهمه  من  التئمةعقفة مدى وضو  م. 
  من طقف العينة االختا قمعقفة مدى الت هم المغوي لانود.  
 االختا ق إلجقاا والنتو يفعقفة الوق  الك م. 
  االختا قللق  مقاثل  النتو التموواختي ق. 
  معقفة الفعوا   التي يمكن مواجهته  ميداني  لت  ديه . 
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 . منهج البحث:2

ثثن  وملكمته المتعمق ة ا التج ه    نث و النل  ط الا دني القي ض ي ن قا لطايعة موضوع ا
اعتمدن  عم ى  ى التدميا في المقثمة االاتدائيةلد التقاوي وعدقته ا لنل ط الثقكي الزائد

الم  نهج الوف   ي ادقات  ة مت  ثية ال  اي يق  وم اتثمي  ل وت ت  يق ال    هقة م  ن خ  دل تثدي  د 
إل  ى   خف ئف  ه  وأاع ده    ووف  ف العدق     الموج  ودة اينهم   ت وال    اه  دف الوف  ول 

هاا المنهج لتم ليه مع هدف الاث  لن ه يع د طقيق ة وفف عممي متك ملت واتتخدمن  
 .ونقطة اداية التعقف عمى الملكد  الميدانية ومدى انتل قه 

المنهج الوف ي ا نه طقيقة م ن ط ق  التثمي ل والت ت يق ال كل عمم ي م ن م م ن ويعقف 
)مثم   دت  معين   ة.أج   ل الوف   ول إل   ى أغ   قا  مث   ددة لوض   عية أو مل   كمة اجتم عي   ة 

 . (136ت ف ثة 1995

قة يغم   و عميه     التثدي   د ه        ن   ي   ع ثق    ئ  واي جمنهج الوف    ي يت   تهدف م   لكم     أن ا
 تي دانملن  ت ا يف أن تكون قد أجقي  دقات    كل ي ة  ت اعدإليه  الا ث وغ لا  م  يمج  

 .قةهالكي  ي لم    عم  ى الوف  ي الكم  ي أو ج الاثثي  ة يت  عد  هن ملا اا الن وع م  نه أي أن 
 (124ت ف ثة 2003)متعدت 

 . مجتمع وعينة البحث:3

نعن   ي امجتم   ع الاث     جمي   ع م    قدا  ال     هقة الت   ي يق   وم ادقات   ته  الا ث    ت وف   ي واق   ع 
الم  ق أن دقات  ة مجتم  ع الاث    الف  مي كم  ه يتطم  و وقت    ط  ويد وجه  دا ل   ق  وتك   ليف 
م دي   ة مقت ع   ةت ويك    ي أن يخت    ق الا ث     عين   ة ممثم   ة لمجتم   ع الدقات   ةت اثي     تثق     

 (220ت ف ثة 2000)ممثمت . أهداف الاث  وتت عد  عمى إنج ز مهمته
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 مدين ةات دائي    ا لمتمدقتين متة ااتدائي اخلميا التنة ادتمع الدقاتة من تمجيتكون  و
 غميزانت وأت تاة الطوق االاتدائي.

تعتا  ق العين  ة أت   ت عم  ل الا ث    وه  ي عا    قة ع  ن مجتم   ع الدقات  ة ال  اي تجم  ع من  ه و 
تعتا    ق ج   زا م   ن الك    لت امعن   ى أن   ه ت     خا مجم    وعة م   ن أف    قاد  وه   ي الميداني   ةالاي ن      
عميه الدقات  ةت ف لعين ة إاا ه  ي ج  زا  عمى أن تك ون ممثمة لممجتم ع الاي تج قي المجتمع

 (191ت ف ثة 2002)زقواتيت  .الفمي المجتمعاد أو نتا ة معين ة من أف ق 

 تمميا التنة الخ متة ااتدائي 60أتت ا التعميم االاتدائي و  20وتمثم  عينة الاث  في 

لنه    اطقيق  ة عل  وائية  وت  م اختي   ق التدمي  ا تممي  ا ف  ي ك  ل مدقت  ة(  30أت   تاة و  10)
ا إلض  فة أن االختا  ق  لكل الت تاة اغ  الن ق عن خف ئفهمتعطي فقص متك فئة 

 .العلوائي هو أاتط طق  االختا ق

 خصائص العينة: -

 .)التدميا( جميع أفقاد العينة اكوق :من حيث الجنس

: تق   ع أف   قاد عين   ة الاث     عم   ى تدمي   ا ال   اي يك   ون ت   نهم منثف   ق ف   ي منننن حينننث السنننن
 المتمدقتين ا لتنة الخ متة ااتدائي. تنة 12إلى  10المقثمة العمقية م  اين 

 . مجاالت البحث:4

تممي ا م ن الت نة الخ مت ة  60ات دائي وفي الط وق االأتت ا  20وتمثل في : . البشري1.4
 .ااتدائي

م     وه غمي   زان مدين   ةف   ي مت   توى اات   دائيتين ت   م إج   قاا ه   اا الاث     عم   ى . المكنننان : 2.4
 ك التي:
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 ااتدائية ويت فتيثة. 
  الثميد ان ا ديتااتدائية عاد. 

 ج ا هاا الاث  عمى فتقتين زمنيتين متت ليتين: . الزمان :3.4

وق      د  20/01/2019إل      ى غ ي      ة   05/10/2018: امت      د  م      ن ل      هقالفتننننننرى ا ولنننننن 
خفف    ه  ا  ال ت  قة لمج ن  و الن   قيت ثي    قمن    فيه    اجم  ع الم   دة التعميمي  ة وت  وفيق 

 المف دق والمقاجع.

ول  قعن  ف  ي  20/05/2019إل  ى اداي  ة  15/02/2019ل  هقامت  د  م  ن الفتننرى النانيننة: 
 العين ة والمقي ت عم ى أف قاد ها  ال تقة ادقاتة ميدانية تم فيه  توزيع اتتم قا  االتتاي ن 
 وتثميل النت ئج المتثفل عميه  ا تتعم ل طق  اثف ئية.

 . أدوات البحث:5

أدوا  مختم   ة ثت  و متغي  قا  الاث    فمق  د اعتم  دن  عم  ى ف  ي اثثن    ه  اا قمن    ا ت  تخدام 
ك ن ثول اتج ه   التدميا التنة الخ متة ااتدائي نثوق النل ط الا دني  تقنية االتتاي ن

ت  م توزيع  ه عم  ى أف  قاد العين  ةت وال    العتا   ق   ت   اال 25 ال  اي تض  من القي ض  ي التقا  وي
اطقثه  ت كم   أن ه يت هل عمين   جم ع من أثتن الطق  لمتثق  من ال قض ي   الت ي قمن   

المعموم    الم  قاد الثف  ول عميه   ت واعتم  دن  ف  ي طقيق  ة االت  تاي ن عم  ى الت  ئمة المغمق  ة 
 .انعم أو ال وهي التي يثدد فيه  الا ث  إج ا ته وتكون اإلج ا   مثددة ا

 :ك التيمث وق قئيتية  5وقد تضمن االتتاي ن 

  اجتم عيةالمثوق الول: النل ط القي ضي كخاقة. 
 المثوق الث ني: النل ط القي ضي لمفثة والمي قة. 
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  : النل ط القي ضي كخاقة جم ليةالمثوق الث ل. 
  :النل ط القي ضي لخ   التوتقالمثوق القااع. 
  :النل ط القي ضي لمت و  القي ضيالمثوق الخ مت. 

وت م اثي  لقثن  لهم كل ت ال عمى ث دى  وتم تقتيم اتتم قا  االتتاي ن عمى التدميا
 تاتيطه لإلج اة عميه اكل موضوعية.

ال  اي يتض  من KCONNERSك  ونقز" ت  تخدمن  أيض    مقي   ت النل   ط الثقك  ي الزائ  د او 
ت ثي   يجي و المعمم ين وأع د ه اا المقي  ت ليق يت النل  ط الزائ د ل دى التدمي ا عا قة 47
 .تقدقيهم لتموك   التدميا وثت

المقي ت عمى الت تاة التعميم اإلات دائي ف ي المدقت تين االات دائيتين الم اكوقان وتم تقتيم 
ت     اق  اثي      يجي    و الت     تاة عم    ى العا     قا  ثت    و تق    ديقاتهم ومدث     تهم لت    موك   

 .التدميا

 قئيتية ك التي: أاع د 4ويتكون المقي ت 

 االندف عية. 
   ضعف االنتا. 
 .الثقكة الم قطة 
  المف ثاةالعقا  الث نوية. 

 ن دقا جدا ن دقا قميد كثيقا اإلج اة
 1 2 3 4 دقجة العا قة الموجاة
 4 3 2 1 دقجة العا قة الت لاة

 بدائل المقياس وفق التدرج الرباع يمنل  -11-جدول رقم
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 . ا سس العممية المستخدمة:6

م    إلى م   إاا ك  ن الا ث   يق يت أو يف ف ا ل ع ل يليق م هوم الفد  : . الصدق1.6
يقيته أو يفن ه تفمقي ت الطول ت عمى ت ايل المث  ل تيق يت اوف    أو أق دام   يود أن

 .(184ت ف ثة 2009)الجوهقيت  ولكنه ال يقيت جقام   أو أقط ال.

وفي اثثن  هاا اتتخدمن  نوعين من الف د  الول ف د  المثكم ين وال   الت     اي نهم 
دك    تقة  03تهمت فقمن     اع   ق  االت   تاي ن عم   ى لجن   ة م   ن المثكم   ين متكون   ة م   نوم   وافق

ملهود له م امت توى عمم ي عم ى مت توى معه د التقاي ة الادني ة والقي ض ية امت تغ نم وه اا 
 ه وئم  ة ال ق  قة لماع  د ال  اي وض  ع  في  دم  دى م و م  ن أج  ل الت ك  د م  ن ف  د  االت  تاي ن

 قا  الت ي أوف ى اه    وقد تم تع ديل ك ل اإلل  مة و وضو  الفي غة المغوية لم ققا دت
 المثكمين.  

وات  تخدمن  الف  د  ال  ااتي ثي    قمن    اليج   د مع م  ل الف  د  ال  ااتي ع  ن طقي    الج  اق 
كم   ه و موض    ا لنت اة لدت تاي ن والمقي  ت التقايع ي لمثا    كم   ه و موض   ا لج دول

 ا لجدول.

االختا   ق الث ا    ه  و " االختا   ق ال  اي يعط  ي نت   ئج متق قا  ة أو ن   ت النت   ئج  .النبننات:2.6
 (117ت ف ثة 2010)الدعيمجت إاا طا  أكثق من مقة في  قوف متم ثمة". 

 20)عم  ى عين  ة الاث    والمقي   ت ف   ي اثثن    ات  تخدمن  الثا     فقمن    اتوزي  ع االت  تاي ن 
وزعن    أيض   ق دقه  أت اوعين واعد فتقة زمنية ( في مدقتة ويت فتيثة أت تاة 6تمميا و 

وقمن     اثت    و مع م   ل االقتا    ط ا   ين ف   ي ن    ت ال    قوف وعم   ى ن    ت العين   ة م   قة أخ   قى 
كم     ه   و موض     ا   قاون  ت   ايقم نلث    ني ا ت   تخدام مع م   ل االقتا    ط لالتطايق   ين الول وا

 ا لجدول.
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  قدا  أو ان ود االختا  ق إل ى نف  ين متك  فئين توي تم وهي تجزئة م نبات التجزئة النصفية:
قدا  اا  القق   م الزوجي  ة ال    ا خ  ا الم   قدا  اا  القق   م ال قدي  ة عم  ى ث  دي توالم   

 .ويطا  النف  ن في ن ت الوق  من أفقاد المجموع تىعمى ثد

 مت   دله   ن خقمن    ا العتم   د ف  ي طقيق  ة ثت   و الثا     عم  ى طقيق  ة التجزئ  ة النف   ية م  
عم ى  الولت وي القت م ثيثي   ك ل نف ف  يف ويعطي لك ل ف قد  ينقي ت نف ملزئة اتج
...( -6-4-2)  قدا  الزوجي ةلمي عمى انوالقتم الث ....( -5-3-1) قدا  ال قدية ملا

 :ةالت لي ةع دلملقي ت اعتمد الا ث  املنف ي ا ينا القتا طوالقي ت مع مل 

 جم لياإلوفم  قيمة مع مل الثا     brown-spermanونقاامع دلة تايقم ن 
كنن  مي هاقاون ومن– ن يقم تتخدام مع دلة تاااعد تفثيثه   (0.69)لممقي ت ككل
 .الت تيةقي ت ااا م  اتتخدم لدقاتة ملعمى ثا   نت ئج ا االطمئن ن

الموض    وعية أن يتف    ف االختا     ق ا لوض    و  ف    ي التعميم       وك    ال  : .الموضننننوعية3.6
يتف   ف االختا   ق اموض   وعية ع لي  ة عن   دم  يعط  ي النت    ئج ن ت   ه  إعط   ا الدقج   ة ثي    
 (102ت ف ثة 2012)تعيدت  مهم  اختمف المقيمون.
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 معامل الصدق معامل نبات االختبار حجم العينة ا بعاد
النل ط الادني كخاقة 

 اجتم عية
 
 
 
 
20 

0.74 0.86 

لمفثة النل ط الادني 
 والمي قة

0.81 0.90 

النل ط الادني كخاقة 
 جم لية

0.88 0.93 

النل ط الادني لخ   
 التوتق

0.94 0.96 

النل ط الادني لمت و  
 القي ضي

0.90 0.94 

يوضننم معننامالت الصنندق والنبننات لالسننتبيان حننول االتجااننات نحننو النشنناط  -12-جنندول رقننم 
 البدن  الرياض  التربوي

 االرتباطمعامل  البعد
 0.828 االندف عية

 0.838 ضعف االنتا  
 0.865 الثقكة الم قطة

 0.814 العقا  الث نوية المف ثاة
 يوضم معامالت الصدق لمقياس النشاط الحرك  الزائد -13-جدول رقم

 ر 
 قبل التعديل

 ر
 المجدولة

 درجة الحرية
 2-ن

 ر
 بعد التعديل

مسنننننننننننننننتو  
 الداللة

  الفقرات الفردية
0.69 

 
0.36 

 
18 

 
0.82 

 
 الفقرات الزوجية 0.05

 يوضم نبات التجزئة النصفية لمقياس النشاط الحرك  الزائد -14-جدول رقم
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 عن  د دقج  ة الثقي  ة( 0.82)المثت  واة ق  دق  و  (ق)أن ( 04) يتض    م  ن الج  دول قق  م
المثت     واة عن     د مت     توى )ق( ف     غق م     ن قيم     ة أ( 0.36و )ق( الت    ي ق     دق  و)( 18)

واهاا يمكن اعتا  ق المقي  ت عم ى ق دق م ن الثا    يمك ن ات تخدامه ف ي ( 0.05)الداللة 
 .الدقاتة الت تية

 . الدراسات االحصائية:7

لك   ي يتت    نى لن      التعمي      والتثمي   ل ع    ن نت     ئج االت    تم قة اف   وقة واض    ثة وت    همة قمن      
ا الت  تع نة ا ت  موو إثف   ئي وه  اا ع  ن طقي    تثوي  ل النت   ئج الت  ي تثف  من  عميه    م  ن 
خ   دل التثمي   ل االت   تم قة ال   ى أقق    م عم   ى ل   كل نت   و مئوي   ةت وه   اا ع   ن طقي     إتا    ع 

 فة و: الق عدة الثدثية المعقو 

         %  100ت                          

  =  xفلن             xع                         

X  . النتاة المئوية  : 

 التكقاقا  (.:  عدد اإلج ا   )عدد ع  

 (34ت ف ثة 1998)التيدت :   عدد أفقاد العينة. س 

( ي  دلن  أوال عم  ى ق  وة العدق  ة ا  ين r": يقم  ز له  اا المع م  ل ). معامننل االرتبنناط سبيرسننون2.8
 . (146ت ف ثة 2006)زينةت متغيقين أو اتج   ها  العدقة موجاة أو ت لاة. 

   =  Rمع مل االقتا ط :

 

 100×ع 

 ت

 مج)ص(× مج)س(  –ص( ×ن مج )س

  [ 2ص(×_ )مج   2[]ن مج ص 2س(×)مج-(2]ن مج)س   
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نت تعمل مع م ل االقتا  ط الات يط وه اا لمعقف ة م دى ثا     معامل االرتباط لسبيرمان:. 3.8
 اإلخا ق وفيغته عمى اللكل الت لي:

 

 

 ثي :

 مع مل االقتا ط الاتيط. ر:

 مقاع ال قو  اين النت ئج الولى والث نية. :2ف

 عدد العينة ن:

كم   قمن   اثت  و الك  ف تقاي ع يت تعمل لمق قن ة ا ين الاع  د الم قاد قي  ت ال  قو  اينهم    
 وفيغته  ك لت لي:

 2التكقاق المتوقع( -مجموع) التكقاق الثقيقي                           

 =                            التكقاق المتوقع2ك 

من أجل المق قنة اين مجموع التكقاقا  المدث ة مع التكقاقا  المتوقعة  2واختقن  ك 
 spssكل هاا ضمن اط ق اقن مج التثميل االثف ئي 

 

 

 

-1=ر  
        2 ف     6    

(1 -2ن)ن      
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 خالصة:

جقااات   ه ن    قا  لطايع   ة مل   كمة اثثن     الث    لي ات   تدعى من     التعقي   ف امنهجي   ة الاث     وا 
الميدانيةت ويمك ن اعتا  ق ه اا ال ف ل م ن ا ين أه م ال ف ول الت ي تض منته  دقات تن  لن ه 
يثت   وي عم   ى أه   م العن ف   ق الت ت   ية الت   ي تض   من الت   يق الثت   ن له   ا  الدقات   ة ومنه     

دق    م  ن الدقات  ة االت  تطدعية الت  ي تعتا  ق يمك  ن الثك  م عم  ى أهمي  ة الدقات  ة وال    انط
ق ع  دة تان  ى عميه    الاث  و  العممي  ة ومنطم    لمنت   ئج الجي  دة إل  ى م  نهج الاث    المن ت  و 
والمدئم والاي من ل نه تثقي  أهداف الاث  وفوال إلى الدقاتة الت تيةت إان يعتا ق 

عوا   وا لت  لي هاا ال فل امث اة الدليل أو المقل د ال اي ت  عدن  عم ى تخط ي ك ل الف 
 الوفول إلى تثقي  أهداف الاث  اتهولة .
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 تحميل نتائج االستبيان نحو االتجاىات لمنشاط البدني الرياضي التربوي:. 1

 المحور األول: النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

 النسبة المئوية التكرار األجوبة األسئمة
تفضللللللل  ممنرسلللللللة األن للللللل ة الرينضلللللللية ىللللللل  -1

الجمنعيللللللة التلللللل  ي للللللتر   ييللللللن علللللل   كبيللللللر ملللللل  
 اال را ؟

 66.66% 04 نعم
 33.33% 04 ال

االتصلللللللللن  االجتمللللللللنع  النلللللللللنت  عللللللللل  ىلللللللل   -0
 ل ؟ ةبممنرست  لمرينضة لو أىمية كبرى بنلنس

 61.66% 33 نعم
 33.33% 03 ال

ى     الم رسة ينبغ  االىتمنم ب رجة كبيلر   -3
بممنرسللة األن لل ة الرينضللية التلل  تت ملل  العملل  

 الجمنع  والتعنو ؟

 34% 03 نعم
 04% 10 ال

ى  أىم ننحيلة تجعمل  تملنرس الرينضلة التل   -0
تسلت ي  مل  للم  ممنرسلت  لمرينضلة أ  تتصل  

 بنلننس؟

 33.33% 33 نعم
 01.66% 03 ال

مللللل  بلللللي  األن للللل ة الرينضلللللية ىللللل  تفضللللل   -3
بصللفة لنصللة األن لل ة التلل  تسللت ي  ممنرسلللتين 

 م  األلري ؟

 33.33% 34 نعم
 16.66% 14 ال

 النسللبة المئويللة الكميللة 
 لممحور األو 

%66.66 

 لنشاط الرياضي كخبرة اجتماعيةلمحور االمئوية يبين النسب  -50-جدول رقم
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال األول المحور األول (51)الشكل البياني رقم

 
 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثاني المحور األول (50)الشكل البياني رقم

 
 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثالث المحور األول (50)الشكل البياني رقم 

 نعم
67% 

 ال
33% 

 نعم
83% 

 ال
17% 

 نعم
80% 

 ال
20% 
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال الرابع المحور األول -50-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الخامس المحور األول -50-الشكل البياني رقم

 تحميل الجدول:

أ  النس  المئوية متفنوتة من بي   م  لم  النتنئ  الموضحة    الج و  نمحظ
يوضح أ   وىذا 66.66%النسبة الكمية لممحور تق ر   و  33.33%إلى  %33.33

ممنرسة األن  ة الرينضية ل ى التمميذ تتيح ليم  رصة االتصن  االجتمنع  وىذا 
 .أ  االتجنىنت التمميذ نحو الن ن  الرينض  كلبر  اجتمنعية إيجنبيةيعن   

 

 نعم
58% 

 ال
42% 

 نعم
83% 

 ال
17% 
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 المحور الثاني: النشاط الرياضي لمصحة والمياقة

 النسبة المئوية التكرار األجوبة األسئمة
ىللللللل   لللللللل   رس التربيللللللللة الرينضللللللللية ينبغلللللللل   -1

 التركيز عمى القيمة الصحية لمرينضة؟
 144% 64 نعم
 44% 44 ال

ىل  اليلل ل الرئيسل  لممنرسللت  الرينضلة ىللو  -0
 اكتسن  الصحة؟

 36.66% 30 نعم
 13.33% 43 ال

ىلل  تفضللل  األن للل ة الرينضللية التللل  تحلللن ظ  -3
 عمى المينقة الب نية؟

 144% 64 نعم
 44% 44 ال

ىل  الصللحة بنلنسللبة لل  ىلل  اللل ا   الرئيسلل   -0
 رسة الرينضة؟منلم

 33.33% 34 نعم
 16.66% 14 ال

ىلل  تعتقلل  أنللو ملل  األىميللة القصللوى ممنرسللة  -3
األن لل ة الرينضللية التلل  ليللن  نئلل   كبللرى بنلنسللبة 

 لمصحة؟

 61.66% 55 نعم
 3.33% 05 ال

نسللبة المئويللة الكميللة ال 
 لممحور الثنن 

%63.66 

 النشاط الرياضي لمصحة والمياقةلنسب المئوية ألسئمة المحور يبين ا -50-جدول رقم
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال األول المحور الثاني -50-رقم الشكل البياني

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثاني المحور الثاني -50-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثالث المحور الثاني -50-الشكل البياني رقم

 نعم
100% 

 ال
0% 

 نعم
87% 

 ال
13% 

 نعم
100% 

 ال
0% 
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 محور الثانييمثل النسب المئوية لمسؤال الرابع ال -50-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الخامس المحور الثاني -15-الشكل البياني رقم

 تحميل الجدول:

أ  النس  المئوية متفنوتة من بي   م  لم  النتنئ  الموضحة    الج و  نمحظ
وىذا من يوضح أ   63.66%النسبة الكمية لممحور تق ر   و  144%إلى  %36.66

ممنرسة األن  ة الرينضية ىو ألج  الصحة وىذا ي   عمى أ   ال ا   األسنس  م  
 إيجنبية الن ن  الرينض  لمصحة والمينقةاالتجنىنت التمميذ نحو 

 نعم
83% 

 ال
17% 

 نعم
92% 

 ال
8% 
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 المحور الثالث: النشاط الرياضي كخبرة جمالية

 النسبة المئوية التكرار األجوبة األسئمة
ىلل  الرينضللة تتلليح الفللرد المتعلل     ظيللنر  -1

 جمن  الحركنت الب رية؟
 63.33% 33 نعم
 36.66% 00 ال

 ت لنى  ى  تحس بسعن   ال ح و  ليلن عنل من -0
 قو  التعبير وجمن  الحركنت الرينضية؟

 64% 36 نعم
 04% 00 ال

الرينضلللللية التللللل  تت مللللل   للللل   ىللللل  األن للللل ة -3
 وجمن  الحركنت تع يين الكثير م  اىتمنم ؟

 33.33% 03 نعم
 01.66% 13 ال

ىلل  األن لل ة الرينضللة التلل  تسللتل م الجسللم  -0
والبنليلللو كوسللليمة لمتعبيلللر مثللل  الحركلللنت التعبيريلللة 

 تعتبرىن م  أحس  أنواع األن  ة؟

 33.33% 34 نعم
 16.66% 14 ال

تسللللت ي  أ  تمضلللل  علللل   سللللنعنت  لللل   ىلللل  -3
التل   الحركلنتأو م نى   بعض حركنت الر نقة 

تتميللللللز بللللللنلتوا ح الجيلللللل  مثلللللل  حركللللللنت الجمبللللللنز 
 والبنلية؟

 36.66% 30 نعم
 13.33% 43 ال

نسللبة المئويللة الكميللة ال 
 لممحور الثنلث

%30.33 

 كخبرة جماليةلنشاط الرياضي لنسب المئوية ألسئمة المحور ايبين ا -50-جدول رقم
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال األول المحور الثالث -11-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثاني المحور الثالث -10-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثالث المحور الثالث -10-الشكل البياني رقم

 نعم
63% 

 ال
37% 

 نعم
60% 

 ال
40% 

 نعم
75% 

 ال
25% 
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال الرابع المحور الثالث -10-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الخامس المحور الثالث -10-الشكل البياني رقم

 تحميل الجدول:

أ  النس  المئوية متفنوتة من بي   م  لم  النتنئ  الموضحة    الج و  نمحظ
ي   عمى أ   وىذا 30.33%النسبة الكمية لممحور تق ر   و  36.66%إلى  %64

الفقرات بنتجنىنت ال مبة نحو ممنرسة األن  ة الرينضية م  جمنليتين وا  بنع التذوح 
 الن ن  الرينض  كلبر  جمنليةمن يوضح أ  االتجنىنت التمميذ نحو  الفن  والجمنل ،

 .إيجنبية

 نعم
83% 

 ال
17% 

 نعم
87% 

 ال
13% 
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 المحور الرابع: النشاط الرياضي لخفض التوتر

 المئويةالنسبة  التكرار األجوبة األسئمة

ال ريلللح  ىللل  الممنرسلللة الرينضلللية ىللل   نلبلللن -1
 وترات النفسة ال  ي  ؟تالوحي   زالة ال

 144% 64 نعم

 44% 44 ال

ىللللللل  ىنلللللللن   لللللللرد كثيلللللللر  تتللللللليح ل نسلللللللن   -0
االسترلنء م  متنع  عممو اليوم  مث  ممنرسة 

 الرينضة ؟

 33% 03 نعم

 03% 13 ال

أحسلللل  ىلللل  الممنرسللللة الرينضللللية تعتبللللر للللل   -3
  رصة لمسترلنء؟

 31.66% 06 نعم

 13.33% 11 ال

ىللل  ت لللعر بلللة  الرينضلللة تعزلللل  تمنملللن عللل   -0
 الم نك  المتع    لمحين  اليومية؟

 34% 03 نعم

 04% 10 ال

ىلل  الممنرسللة الرينضللية تسللت ي  أ  تجعملل   -3
 سعي ا بصور  حقيقية؟

 34% 00 نعم

 34% 13 ال

 النسللبة المئويللة الكميللة 
 لممحور الراب 

%31.33 

 النشاط الرياضي لخفض التوترلنسب المئوية ألسئمة المحور يبين ا -50-جدول رقم
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال األول المحور الرابع -10-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثاني المحور الرابع -10-الشكل البياني رقم

 

 المحور الرابع لثالثيمثل النسب المئوية لمسؤال ا -10-رقمالشكل البياني 

 نعم
100% 

 ال
0% 

 نعم
75% 

 ال
25% 

 نعم
82% 

 ال
18% 
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال الرابع المحور الرابع -10-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الخامس المحور الرابع -05-الشكل البياني رقم

 تحميل الجدول:

أ  النس  المئوية متفنوتة من بي   م  لم  النتنئ  الموضحة    الج و  نمحظ
ي   عمى أ   وىذا 31.33%النسبة الكمية لممحور تق ر   و  144%إلى %34

التمميذ يرو  م  ممنرسة األن  ة الرينضية  نئ   تحقح ليم  رض الترويح 
 الن ن  الرينض  للفض التوترمن يوضح أ  االتجنىنت التمميذ نحو  واالسترلنء
 .إيجنبية

 نعم
80% 

 ال
20% 

 نعم
70% 

 ال
30% 
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 الخامس: النشاط الرياضي لمتفوق الرياضي المحور

 النسبة المئوية التكرار األجوبة األسئمة

ىللل  تسلللت ي  أ  تملللنرس التللل ري  الرينضللل   -1
ال نح يومين إذا كن  ذلل  يع يل   رصلة لمل لو  

 إلى الفرح الرينضية ؟

 144% 64 نعم

 44% 44 ال

ىللللل  تفضللللل  أي ن لللللن  رينضللللل  يلللللز ا   يلللللو  -0
 التنن س  ب رجة كبير ؟ ال نب 

 33.33% 33 نعم

 11.66% 43 ال

ى  تعتق  أ  النجنح  ل  الب لوالت الرينضلية  -3
 يتةسس عمى التضحية وبذ  الجي ؟

 144% 64 نعم

 44% 44 ال

ىلل  ينبغلل  الت للجي  عمللى ممنرسللة األن لل ة  -0
الرينضلللللية التلللللل  يظيللللللر  ييللللللن ال للللللنب  التنن سلللللل  

 بصور  واضحة؟

 66.66% 04 نعم

 33.33% 04 ال

ىلللل  يجلللل  االىتمللللنم بحنلللللة الفللللوز بنلرينضللللة  -3
 ب رجة زائ   ع  الح ؟

 33% 03 نعم

 03% 13 ال

النسللبة المئويللة الكميللة  
 لممحور اللنمس

%33.66 

 نشاط الرياضي لمتفوق الرياضيلنسب المئوية ألسئمة المحور اليبين ا -50-جدول رقم
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 لمحور الخامسألول االنسب المئوية لمسؤال ايمثل  -01-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثاني المحور الخامس -00-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الثالث المحور الخامس -00-الشكل البياني رقم

 نعم
100% 

 ال
0% 

 نعم
88% 

 ال
12% 

 نعم
100% 

 ال
0% 
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 يمثل النسب المئوية لمسؤال الرابع المحور الخامس -00-الشكل البياني رقم

 

 يمثل النسب المئوية لمسؤال الخامس المحور الخامس -00-الشكل البياني رقم

 تحميل الجدول:

أ  النس  المئوية متفنوتة من بي   م  لم  النتنئ  الموضحة    الج و  نمحظ
وىذا من يوضح أ   33.66%النسبة الكمية لممحور تق ر   و  144%  إلى %66.66

التمميذ ييتمو  بممنرسة األن  ة الرينضية م  أج  التفوح الرينض  وق  يرج  
السب  إلى أ  اال ترا     المنن سنت يت م  أ  يتميز الفر  بميزات ب نية وجسمننية 

 .إيجنبية للفض التوتر الن ن  الرينض  لمتفوح الرينض االتجنىنت لنصة 

 

 نعم
67% 

 ال
33% 

 نعم
75% 

 ال
25% 
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  الن ن  الب ن  الرينض  التربوي ى :النسبة المئوية التجنىنت التمميذ نحو 

%31.06 

النسبة المئوية  المحنور
 لممحور

المحلللللللللللور األو : الن لللللللللللن  الرينضللللللللللل  كلبلللللللللللر  
 اجتمنعية

%66.66 

المحلللللللور الثلللللللنن : الن لللللللن  الرينضللللللل  لمصلللللللحة 
 والمينقة

%63.66 

 30.33% المحور الثنلث: الن ن  الرينض  كلبر  جمنلية
 31.33% الراب : الن ن  الرينض  للفض التوتر المحور

المحللللللور اللللللللنمس: الن للللللن  الرينضلللللل  لمتفللللللوح 
 الرينض 

%33.66 

االتجنىنت نحو الن ن  الب ن  الرينض  
 التربوي

%31.06 
 

 يبين النسبة المئوية الكمية لالستبيان -15-جدول رقم

 تحميل الجدول:

مللل  للللم  الجللل و  اللللذي يبلللي  النسلللبة الكميلللة التجنىلللنت التمميلللذ نحلللو الن لللن  البللل ن  
نسلتنت  أ  ىنلن  اتجنىلنت إيجنبيلة ب رجلة  31.06%الرينض  التربلوي والتل  قل رت   

مرتفعة نحو الن ن  الب ن  الرينض  التربوي وىذا م  للم  أجوبلة التمميلذ عملى أسلئمة 
 .االستبين 
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 نتائج مقياس النشاط الحركي الزائد: . تحميل0

 المحور األول : اإلندفاعية

 يجي  ع  األسئمة بسرعة  و  تفكير . : 51الفقرة 

 ( يمثل إجابة التمميذ عن األسئمة بسرعة وبدون تفكير .11الجدول رقم )

% قميم من 34 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال تحميل النتائج:
% 04بنسبة  نن را % و تميين03بنسبة كثيرا تميين  ع  األسئمة بسرعة والتمميذ جي  ي

( 3.0المحسوبة ) 0أ  قيمة كن% و م  لم  النتنئ  نج  43و أليرا نن را ج ا بنسبة 
( و  رجة الحرية 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0أكبر م  كن

(43 .) 

لصنلح قميم و يعزي  معممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال: االستنتاج
 لتمميذ يجيبو  ع  األسئمة بسرعة  و  تفكير قميم.اأ   ن البنحث

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 40 14 43

 النسبة المئوية %43 %04 %34 %03
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية 0كن 3.30
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 ( يمثل إجابة التمميذ عن األسئمة بسرعة وبدون تفكير .00)الشكل رقم 

 يفكر كثيرا    الب ائ  و الحمو  األلرى عن  إتلن  قراراتو .:  50الفقرة 

 ( يمثل تفكير التمميذ في البدائل و الحمول عند إتخاذ قرارتو .10الجدول رقم )

% قميم من 63 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
% 04   الب ائ  و الحمو  األلرى عن  إتلنذ القرارات و تميين نن را بنسبة التمميذ فكر ي

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  43ا ج ا بنسبة نن ر  % و أليرا14و تميين كثيرا بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن13المحسوبة ) 0قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 40 13 40

 النسبة المئوية %43 %04 %63 %14
 المحسوبة 0كن 13
 الج ولية 0كن 3.30
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لصنلح قميم و يعزي  معممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال: االستنتاج
 مقراراتي ذلب ائ  و الحمو  األلرى عن  إتلن   ا قميم و يفكر  التمميذ أ  ن البنحث

 
 ( يمثل تفكير التمميذ في البدائل و الحمول عند إتخاذ قرارتو .00الشكل رقم )

  نلبن من تكو  إستجنبنتو لن ئة . : 50الفقرة 

 ( يمثل إستجابة التالميذ .10الجدول رقم )

% قميم من تكو  34 معممي نمحظ م  لم  أ  نسبة كبير  م  ال :تحمي  النتنئ 
% و أليرا 13% و تميين كثيرا بنسبة 33لن ئة و تميين نن را بنسبة التمميذ  إستجنبنت

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 43 14 43

 النسبة المئوية %44 %33 %34 %13
 المحسوبة 0كن 11.6
 الج ولية 0كن 3.30
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( أكبر 11.6المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44نن را ج ا بنسبة 
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0م  كن

لصنلح قميم و يعزي  معممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال: االستنتاج
 لن ئة . التمميذ بنتمن تكو  إستجنقميم أ   ن البنحث

 
 ( يمثل إستجابة التالميذ .00الشكل رقم )

 يصع  عميو ضب  سموكو    كثير م  المواقل الت  يتعرض لين . : 50الفقرة 

 ( يمثل صعوبة التمميذ في ضبط سموكو .10الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 43 43 43

 النسبة المئوية  %43 %33 %33 %03
 المحسوبة 0كن 0.3
 الج ولية  0كن 3.30
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% نن را و 33 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
ضب  سموكو    المواقل الت  يتعرض لين و تميين كثيرا  ى التمميذقميم من يصع  عم

 0نج  أ  قيمة كن% و م  لم  النتنئ  43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 03بنسبة 
( 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أصغر م  كن0.3المحسوبة )

 (. 43و  رجة الحرية )

 أ  ن و يعزي البنحث معممي و منو ال توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال: االستنتاج
 .لين و    كثير م  المواقل الت  يتعرض مضب  سموكي ى التمميذ قميميصع  عم

 
 ( يمثل صعوبة التمميذ في ضبط سموكو .00الشكل رقم )

 

 

 

 



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
107 

 يحص  عمى حنجنتو ب ريقة سريعة و متيور  . : 50الفقرة 

 حصول التمميذ عمى حاجاتو بطريقة سريعة و متيورة . ( يمثل10الجدول رقم )

% قميم من 34 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال تحميل النتائج:
% و تميين 04عمى حنجنتو ب ريقة سريعة و متيور  و تميين كثيرا بنسبة التمميذ حص  ي

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة 44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 14نن را بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن03.0المحسوبة ) 0كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

لصنلح قميم و يعزي  معممي ج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  الو منو تو : االستنتاج
 .ب ريقة سريعة و متيور  معمى حنجنتيقميم  و يحصمالتمميذ  أ  ن البنحث

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 40 10 40

 النسبة المئوية  %44 %14 %34 %04
 المحسوبة 0كن 03.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 ( يمثل حصول التمميذ عمى حاجاتو بطريقة سريعة و متيورة .05الشكل رقم )

 ينفذ صبره    إنتظنر  وره    األلعن  الجمنعية . : 50الفقرة 

 ( يمثل نفاذ صبر التمميذ أثناء إنتظار دوره في األلعاب الجماعية .10الجدول رقم )

% نن را من 03 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
% و 33نتظر  وره    األلعن  الجمنعية و تميين كثيرا بنسبة ي وو ى التمميذ نفذ صبري

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 13تميين قميم بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن3المحسوبة ) 0قيمة كن

 (. 43رجة الحرية )( و  0.01)

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 46 43 43

 النسبة المئوية  %43 %03 %13 %33
 المحسوبة 0كن 3

 الج ولية  0كن 3.30
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لصنلح نن را و يعزي  لمعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ا: االستنتاج
    األلعن  الجمنعية . م   إنتظنر  ورىم كثيرا ينفذ صبرىالتمميذ  أ  ن البنحث

 
 ( يمثل نفاذ صبر التمميذ أثناء إنتظار دوره في األلعاب الجماعية .01الشكل رقم )

 يصع  عميو التركيز عمى التفنصي  و الكممنت ال قيقة . : 50 الفقرة

 الدقيقة .( يمثل تمقي التمميذ لصعوبات في التركيز عمى التفاصيل و الكممات 10الجدول رقم )

% قميم من 33 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال تحميل النتائج:
التركيز عمى التفنصي  و الكممنت ال قيقة و تميين كثيرا بنسبة  ى التمميذيصع  عم

% و م  لم  النتنئ  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 14% و تميين نن را بنسبة 33

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 40 11 43

 النسبة المئوية  %44 %14 %33 %33
 المحسوبة 0كن 10.3
 الج ولية  0كن 3.30
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( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن10.3وبة )المحس 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

لصنلح قميم و يعزي  لمعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ا: االستنتاج
 التركيز عمى التفنصي  و الكممنت ال قيقة . عمى التمميذ قميم يصع  أ  ن البنحث

 
 ( يمثل تمقي التمميذ لصعوبات في التركيز عمى التفاصيل و الكممات الدقيقة .00الشكل رقم )

 ينتق  م  ن ن  إلى ألر بإستمرار . : 50الفقرة 

 ( يمثل إنتقال التالميذ من نشاط إلى أخر بإستمرار .10الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 44 46 13

 النسبة المئوية  %43 %44 %34 %63
 المحسوبة 0كن 01.0
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
111 

 % كثيرا من63 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
% و تميين نن را ج ا 34م  ن ن  إلى ألر بإستمرار و تميين قميم بنسبة  التمميذ نتق ي

 0ئ  نج  أ  قيمة كن% و م  لم  النتن44% و أليرا نن را بنسبة 43بنسبة 
( 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن01.0المحسوبة )

 (. 43و  رجة الحرية )

لصنلح كثيرا و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 م  ن ن  إلى ألر بإستمرار . التمميذ كثيرا ينتق  أ  ن البنحث

 
 ( يمثل إنتقال التالميذ من نشاط إلى أخر بإستمرار .00الشكل رقم )
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 ير ض إتبنع تعميمنت المعممي  و المعممنت و النظنم الم رس  . : 50الفقرة 

 ( يمثل رفض التمميذ إتباع المعممين و النظام المدرسي .10الجدول رقم )

% قميم من 04 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
% و 34إتبنع تعميمنت المعممي  و النظنم الم رس  و تميين نن را بنسبة  التمميذ ر ضي

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  43% و أليرا كثيرا بنسبة 03تميين نن را ج ا بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى 3.30الج ولية ) 0( أصغر م  كن3.0المحسوبة ) 0قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01 اللة )

 أ  ن و يعزي البنحث معممي منو ال توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و: االستنتاج
 كثيرا.ي  و المعممنت و النظنم الم رس  إتبنع تعميمنت المعمم و  ير ضالتمميذ 

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 43 46 43 41

 النسبة المئوية  %03 %34 %04 %43
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 ( يمثل رفض التمميذ إتباع المعممين و النظام المدرسي .00ل رقم )الشك

      ء واح  لفتر   ويمة    األلعن  الجمنعية. يصع  عميو ا ستمرار : 15الفقرة 

 صعوبة في اإلستمرار في شيء واحد لفترة طويمة في األلعاب الجماعية ال( يمثل 05الجدول رقم )

% كثيرا من 33 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
ا ستمرار      ء واح  لفتر   ويمة    األلعن  الجمنعية و  ى التمميذيصع  عم

% و 13% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04% و تميين قميم بنسبة 34تميين نن را بنسبة 
( 3.30الج ولية ) 0( أصغر م  كن0المحسوبة ) 0م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01و ذل  عن  مستوى  اللة )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 43 46 40 43

 النسبة المئوية  %13 %34 %04 %33
 المحسوبة 0كن 0

 الج ولية  0كن 3.30
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 أ  ن و يعزي البنحث معممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  الال و منو : االستنتاج
ا ستمرار      ء واح  لفتر   ويمة    األلعن   ى التمميذ كثيرايصع  عم
 الجمنعية.

 
( يمثل صعوبة التمميذ في اإلستمرار في شيء واحد لفترة طويمة في األلعاب 00الشكل رقم )

 الجماعية .

 تتميز كتنبتو بكتنبة الس ر  وح اآللر .:  11الفقرة 

 ( يمثل تميز كتابة التمميذ بكتابة السطر فوق األخر.01الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 13 40 43 44

 النسبة المئوية  %63 %04 %13 %44
 المحسوبة 0كن 13.3
 الج ولية  0كن 3.30
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% نن را ج ا من 63 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
% و تميين قميم 04بكتنبة الس ر  وح األلر و تميين نن را بنسبة  ة التمميذتتميز كتنب

 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44% و أليرا كثيرا بنسبة 13بنسبة 
( 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن13.3المحسوبة )

 (. 43و  رجة الحرية )

لصنلح نن را ج ا و  معممي  اللة إحصنئية بي  الو منو توج   روح ذات : االستنتاج
 ننذرا ج ا.بكتنبة الس ر  وح اآللر  ة التمميذتتميز كتنب أ  ن يعزي البنحث

 
 ( يمثل تميز كتابة التمميذ بكتابة السطر فوق األخر.00الشكل رقم )
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 يستعي  بقواني  و نظنم األلعن  . : 10الفقرة 

 ( يمثل إستعانة التالميذ بقوانين و نظام األلعاب .00الجدول رقم )

% قميم من 64 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
% و أليرا نن را 04بقواني  و نظنم األلعن  و تميين نن را و كثيرا بنسبة  التمميذ ستعي ي

( أكبر م  10.6المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44ج ا بنسبة 
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0كن

لصنلح قميم و يعزي  معممي بي  ال و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية: االستنتاج
 .بقواني  و نظنم األلعن  التمميذ قميم يستعي  أ  ن البنحث

 
 ( يمثل إستعانة التالميذ بقوانين و نظام األلعاب00الشكل رقم )

  ج ا نن را نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 40 10 40

 النسبة المئوية  %44 %04 %64 %04
 المحسوبة 0كن 10.6
 الج ولية  0كن 3.30
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 ينظر إلى ب اية الجم  و نينينتين و ييم  الكممنت الت  تتوس  الجم  . : 10الفقرة 

( يمثل نظرة التمميذ إلى بداية الجمل و نيايتيا و إىمالو لمكممات التي تتوسط 00الجدول رقم )
 الجمل .

% كثيرا من 34 معممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م  ال :تحميل النتائج
يم  الكممنت الت  تتوس  الجم  و تميين يإلى ب اية الجم  و نينينتين و  التمميذ نظري

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  13% و أليرا نن را ج ا و نن را بنسبة 04قميم بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى 3.30الج ولية ) 0( أصغر م  كن6.3المحسوبة ) 0قيمة كن
 (. 43جة الحرية )( و  ر 0.01 اللة )

 أ  ن و يعزي البنحث لمعممي و منو ال توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ا: االستنتاج
 .  الجم الكممنت الت  تتوس و إلى ب اية الجم  و نينينتين و ييمم التمميذ كثيرا ينظر

  ج ا نن را نن را قميم كثيرا
 التكرار 43 43 40 14

 النسبة المئوية  %13 %13 %04 %34

 المحسوبة 0كن 6.3

 الج ولية  0كن 3.30
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 بداية الجمل و نيايتيا و إىمالو لمكممات التي تتوسط الجمل . إلى نظرة ال( يمثل 00الشكل رقم )

 المحور الثاني : ضعف اإلنتباه

 يتميز بفتر  إنتبنه قصير  . : 10الفقرة 

 ( يمثل تميز التالميذ بفترة إنتباه قصيرة .00رقم ) الجدول

% كثيرا من 64 المعممي  نمحظ م  لم  الج و  رقم أ  نسبة كبير  م  تحميل النتائج:
% و 43% و تميين كثيرا بنسبة 33قصير  و تميين نن را بنسبة  بفتر  إنتبنه التمميذ يتميز

( 13.3المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44أليرا نن را ج ا بنسبة 

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 41 43 10

 النسبة المئوية  %44 %43 %33 %64
 المحسوبة 0كن 13.3
 الج ولية  0كن 3.30
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( و  رجة الحرية 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0أكبر م  كن
(43 .) 

لصنلح كثيرا و يعزي  المعممي بي  و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية : االستنتاج
 بفتر  إنتبنه قصير  . التمميذ كثيرا يتميز أ  ن البنحث

 
 ( يمثل تميز التالميذ بفترة إنتباه قصيرة .00الشكل رقم )

 يعجز ع  ضب  إنتبنىو و توجييو بصور  مرضية .:  10الفقرة 

 ( يمثل عجز التمميذ عن ضبط إنتباىو و توجييو بصورة مرضية .00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 43 14 43

 النسبة المئوية  %44 %33 %34 %13
 المحسوبة 0كن 11.6
 الج ولية  0كن 3.30
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% قميم من 34 المعممي نمحظ م  لم  الج و  رقم أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
% و 33و توجييو بصور  مرضية و تميين نن را بنسبة  ع  ضب  إنتبنىو التمميذ عجزي

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 13تميين كثيرا بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن11.6المحسوبة ) 0قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 و توجييو بصور  مرضية . مع  ضب  إنتبنىيالتمميذ قميم يعجز  أ  ن البنحث

 
 ( يمثل عجز التمميذ عن ضبط إنتباىو و توجييو بصورة مرضية .05الشكل رقم )
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 يعنن  م  ضعل الق ر  عمى التذكر لممعمومنت السنبقة . : 10الفقرة 

 .( يمثل معاناة التالميذ من ضعف القدرة عمى التذكر لممعمومات السابقة 00الجدول رقم )

% نن را من 03 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
م  ضعل الق ر  عمى التذكر لممعمومنت السنبقة و تميين كثيرا بنسبة  التمميذ عنن ي

% و م  لم  النتنئ  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 03% و تميين قميم بنسبة 34
( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن3.0المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

لصنلح نن را و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 م  ضعل الق ر  عمى التذكر لممعمومنت السنبقة . التمميذ نن را يعنن  أ  ن البنحث

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 46 43   46

 النسبة المئوية  %44 %03 %03 %34
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 ( يمثل معاناة التالميذ من ضعف القدرة عمى التذكر لممعمومات السابقة .01الشكل رقم )

 . ى مثير مح  و ا نتبنه إليصع  عمي : 10الفقرة 

 .صعوبة التمميذ في اإلنتباه إلى مثير محدد  يمثل( 00الجدول رقم )

نن را من % 33 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
% و تميين 33بنسبة  قميمو تميين  يتمقى التمميذ صعوبنت    ا نتبنه إلى مثير مح  

النتنئ  نج  أ  قيمة % و م  لم  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 14كثيرا بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن10.3المحسوبة ) 0كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 11 43 40

 النسبة المئوية  %44 %33 %33 %14
 المحسوبة 0كن 10.3
 الج ولية  0كن 3.30
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و يعزي  نن رالصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج 
 . ى مثير مح  ا نتبنه إل ى التمميذ ننذرايصع  عم أ  ن البنحث

 
 .صعوبة التمميذ في اإلنتباه إلى مثير محدد  ( يمثل00ل رقم )شكال

 األسنسية . ير  و األسنسيةالتمييز بي  المثيرات  ويصع  عمي : 10الفقرة 

 . صعوبة التمميذ في التمييز بين المثيرات األساسية و غير األساسية( يمثل 00الجدول رقم )

% قميم من 34 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  رقم تحميل النتائج:
و تميين نن را  يصع  عميو التمميذ التمييز بي  المثيرات األسنسية و  ير األسنسية

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 43 14 40

 النسبة المئوية  %43 %03 %34 %04
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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% و م  لم  43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 14تميين كثيرا بنسبة % و 03بنسبة 
( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن3.0المحسوبة ) 0النتنئ  نج  أ  قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 األسنسية ير  و األسنسيةالتمييز بي  المثيرات  ى التمميذ قميميصع  عم أ  ن البنحث

 
 . صعوبة التمميذ في التمييز بين المثيرات األساسية و غير األساسية( يمثل 00ل رقم )شكال

 . ثننء ال روس النظريةألنصة       الفص  وىيتميز ب رو  الذ : 10الفقرة 

 . تميز التمميذ بشرود الذىن( يمثل 00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 40 14 43

 النسبة المئوية  %43 %04 %34 %03
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
125 

% قميم من 34 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
بنسبة  كثيراو تميين  التمميذ ذىنو    الفص  و لنصة أثننء ال روس النظريةي ر  
% و م  لم  النتنئ  43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04بنسبة  نن را% و تميين 03

( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن3.0المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : ستنتاجاال
ثننء ال روس ألنصة       الفص  وىب رو  الذالتمميذ قميم يتميز  أ  ن البنحث

 النظرية

 
 . تميز التمميذ بشرود الذىن( يمثل 00ل رقم )شكال
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 . و م مو ىمن  ىعمإنتبنىو يركز  : 05الفقرة 

 . تركيز إنتباه التمميذ عمى ما ىو مطموب( يمثل 05الجدول رقم )

% قميم من 34 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  تحميل النتائج:
بنسبة  نن را% و تميين 04بنسبة  كثيراو تميين  يركز التمميذ إنتبنىو عمى من ىو م مو 

المحسوبة  0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 14
( و  رجة 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن13.6)

 (. 43الحرية )

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 . و م مو ىمن  ىعم إنتبنه التمميذ قميميركز  أ  ن البنحث

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 40 14 43

 النسبة المئوية  %44 %14 %34 %04
 المحسوبة 0كن 13.6
 الج ولية  0كن 3.30
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 . تركيز إنتباه التمميذ عمى ما ىو مطموب( يمثل 00ل رقم )شكال

 و .عن  إص ار التعميمنت إلي ي م  ا عن   : 01الفقرة 

 .طمب التمميذ اإلعادة عند إصدار التعميمات إليو  ( يمثل01الجدول رقم )

من  كثيرا% 34 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
% و تميين 04بنسبة  قميمو تميين  التمميذ ا عن   عن  إص ار التعميمنت إليوي م  
المحسوبة  0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن43و نن را ج ا بنسبة  نن را

( و  رجة 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن00.3)
 (. 43الحرية )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 41 40 10

 النسبة المئوية  %43 %43 %04 %34
 المحسوبة 0كن 00.3
 الج ولية  0كن 3.30
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و يعزي  كثيرالصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 وعن  إص ار التعميمنت إلي ا عن  م  التمميذ كثيرا  ي م   أ  ن البنحث

 
 .طمب التمميذ اإلعادة عند إصدار التعميمات إليو  ( يمثل00ل رقم )شكال

المواقل الج ي    ى   موقل سنبح عم وت بيح من تعمم ويصع  عمي : 00الفقرة 
 لو . ةيالم نب

صعوبة تطبيق ما تعممو التمميذ في موقف سابق عمى المواقف ( يمثل 00الجدول رقم )
 . المشابية لو

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 46 43 46

 النسبة المئوية  %44 %34 %04 %34
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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من % قميم 04 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
و  يصع  عمى التمميذ ت بيح من تعممو    موقل سنبح عمى المواقل الم نبية لو

% و م  لم  النتنئ  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 34بنسبة  و كثيرا تميين نن را
( و ذل  عن  3.30ولية )الج  0ر م  كنصغ( أ3.0المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

 أ  ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي   ال و منو: االستنتاج
المواقل الج ي    ى   موقل سنبح عم ميت بيح من تعمم ى التمميذ قميمميصع  ع

 لو . ةيالم نب

 
صعوبة تطبيق ما تعممو التمميذ في موقف سابق عمى المواقف  المشابية ( يمثل 00ل رقم )شكال

 لو .
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 . الملتصر  األموريعنن  صعوبة التعنم      : 00الفقرة 

 .صعوبة تعامل التمميذ في األمور المختصرة  ( يمثل00رقم )الجدول 

% قميم من 03 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  تحميل النتائج:
% و 34و تميين نن را بنسبة  يعنن  التمميذ م  صعوبة التعنم     األمور الملتصر 

و م  لم  النتنئ  نج  أ  % 43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04تميين كثيرا بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى 3.30الج ولية ) 0ر م  كنصغ( أ6.3المحسوبة ) 0قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01 اللة )

 أ  ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي   ال و منو: االستنتاج
 . الملتصر  األمورصعوبة التعنم      التمميذ قميم م  يعنن 

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 46 46 40

 النسبة المئوية  %43 %34 %03 %04
 المحسوبة 0كن 6.3
 الج ولية  0كن 3.30
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 .صعوبة تعامل التمميذ في األمور المختصرة  ( يمثل00ل رقم )شكال

 األ ينء . عممينت ت بيح  يعنن  صعوبة   : 00الفقرة 

 . صعوبة التمميذ في عمميات تطبيق األشياء( يمثل 00رقم )الجدول 

% قميم من 34المعممي  نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
% و 03و تميين نن را بنسبة  يعنن  التمميذ م  صعوبنت    عممينت ت بيح األ ينء

م  لم  النتنئ  نج  أ  % و 44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 43تميين كثيرا بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن00.0المحسوبة ) 0قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 43 10 41

 النسبة المئوية  %44 %03 %34 %43
 المحسوبة 0كن 00.0
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
132 

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 األ ينء عممينت ت بيح  صعوبة  التمميذ قميم يعنن   أ  ن البنحث

 
 صعوبة التمميذ في عمميات تطبيق األشياء .( يمثل 00ل رقم )شكال

 . الواجبنت كثير  التعقي  نم ويميف      إكمن  ال : 00الفقرة 

 . فشل التمميذ في إكمال الميام و الواجبات كثيرة التعقيد( يمثل 00الجدول رقم )

كثيرا من % 34 المعممي أ  نسبة كبير  م  نمحظ م  لم  الج و   تحميل النتائج:
% و 34بنسبة  قميمو تميين  يف   التمميذ    إكمن  المينم و الواجبنت و كثير  التعقي 

% و م  لم  النتنئ  نج  أ  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04بنسبة  نن راتميين 

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 40 46 14

 النسبة المئوية  %44 %04 %34 %34
 المحسوبة 0كن 14.0
 الج ولية  0كن 3.30
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( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن14.0المحسوبة ) 0قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

و يعزي  كثيرالصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 . الواجبنت كثير  التعقي  نم ويم   إكمن  ال التمميذ كثيرا يف   أ  ن البنحث

 
 . فشل التمميذ في إكمال الميام و الواجبات كثيرة التعقيد( يمثل 05ل رقم )شكال

 المحور الثالث: الحركة المفرطة

 . يقوم بحركنت ع وائية  ير مقبولة : 00 الفقرة

 .قيام التمميذ بحركات عشوائية غير مقبولة  ( يمثل00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 43 43 43

 النسبة المئوية  %44 %03 %04 %33
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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% قميم من 04 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
 نن را% و تميين 33بنسبة  كثيراو تميين  مقبولةيقوم التمميذ بحركنت ع وائية  ير 

 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 03بنسبة 
( 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0ر م  كنصغ( أ3.0المحسوبة )

 (. 43و  رجة الحرية )

 أ  ن و يعزي البنحث المعممي ة بي  توج   روح ذات  اللة إحصنئيال و منو : االستنتاج
 بحركنت ع وائية  ير مقبولةالتمميذ كثيرا يقوم 

 
 .قيام التمميذ بحركات عشوائية غير مقبولة  ( يمثل01ل رقم )شكال
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 و .أثننء جموس ق ميو رجحةو ي وز جسميي : 00الفقرة 

 .قيام التمميذ بيز جسمو و أرجحة قدميو أثناء جموسو  ( يمثل00الجدول رقم )

من  كثيرا% 63 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
نن را ج ا و % و تميين كثيرا 03و تميين نن را بنسبة ييز التمميذ جسمو أثننء جموسو 

 0( أكبر م  كن16.0المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن43بنسبة 
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية )

و يعزي  كثيرالصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 م.يأثننء جموس مق ميي و رجحةو ي م كثيرايجسم التمميذ زيي أ  ن البنحث

 
 .قيام التمميذ بيز جسمو و أرجحة قدميو أثناء جموسو  ( يمثل00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 41 43 13

 النسبة المئوية  %43 %43 %03 %63
 المحسوبة 0كن 16.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 . لر  و  كم  أو مم ى ألإينتق  م  مكن   : 00الفقرة 

 .إنتقال التمميذ من مكان إلى أخر دون كمل أو ممل  ( يمثل00الجدول رقم )

% قملليم مللن 33 المعممللي نمحللظ ملل  لللم  الجلل و  أ  نسللبة كبيللر  ملل   :تحميللل النتللائج
% و تمييللن 04بنسللبة  كثيللراو تمييللن  مملل  ينتقلل  التمميللذ ملل  مكللن  إلللى ألللر  و  كملل  أو

% و ملل  لللم  النتللنئ  نجلل  أ  قيمللة 44% و أليللرا نللن را بنسللبة 43بنسللبة  نللن را جلل ا
( و ذلللل  عنللل  مسلللتوى  الللللة 3.30الج وليلللة ) 0( أكبلللر مللل  كلللن13.0المحسلللوبة ) 0كلللن
 (.  43( و  رجة الحرية )0.01)

لصللنلح قملليم و يعللزي  المعممللي   و منللو توجلل   للروح ذات  اللللة إحصللنئية بللي: االسللتنتاج
 .لر  و  كم  أو مم ى ألإم  مكن   التمميذ قميم ينتق  أ  ن البنحث

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 44 11 43

 النسبة المئوية  %43 %44 %33 %04
 المحسوبة 0كن 13.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 .إنتقال التمميذ من مكان إلى أخر دون كمل أو ممل  ( يمثل00رقم ) الشكل

 . يتجو     القسم م  مقع ه ويلرج  : 00الفقرة 

 .خروج التمميذ من مقعده و يتجول في القسم  ( يمثل00الجدول رقم )

من  نن را% 33 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  رقم تحميل النتائج:
 قميم% و تميين 04بنسبة  كثيراو تميين  القسميلرج التمميذ م  مقع ه و يتجو     

 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن14% و أليرا نن را ج ا بنسبة 13بنسبة 
( و 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن14المحسوبة )

 (. 43 رجة الحرية )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 40 11 43 40

 النسبة المئوية  %14 %33 %13 %04
 المحسوبة 0كن 14
 الج ولية  0كن 3.30
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و يعزي  نن رالصنلح  المعممي  و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي : االستنتاج
 . يتجو     القسم م  مقع ه والتمميذ يلرج و نن را أن ن البنحث

 
 .خروج التمميذ من مقعده و يتجول في القسم  ( يمثل00ل رقم )شكال

م   و   سنحة الم رسة أو عن  لروج وأثننء تجول ويقفز عمى أح  رجمي : 05الفقرة 
 . الفص 

 .قيام التمميذ بالقفز عمى أحد رجميو  ( يمثل05الجدول رقم )

 قميمنن را و % 34 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
و أليرا نن را ج ا بنسبة  التمميذ بنلقفز عمى أح  الرجمي  أثننء تجولو يقوممن  و كثيرا

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 40 46 46 46

 النسبة المئوية  %14 %34 %34 %34
 المحسوبة 0كن 0.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 0ر م  كنصغ( أ0.0المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية )

 أ  ن و يعزي البنحث مي المعمتوج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
م   مي   سنحة الم رسة أو عن  لروج ميأثننء تجول ميعمى أح  رجميالتمميذ يقفز 
 . الفص 

 

 .قيام التمميذ بالقفز عمى أحد رجميو  ( يمثل00ل رقم )شكال

 .  وءيب وأ  يمع  أو يقض  أوقنت  را  وعمييصع   : 01الفقرة 

 .صعوبة لعب التمميذ أو قضاء أوقات فراغو بيدوء  ( يمثل01الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 40 46 46

 النسبة المئوية  %43 %04 %03 %34
 المحسوبة 0كن 6.3
 الج ولية  0كن 3.30
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% قميم من 03 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  رقم تحميل النتائج:
% و 34بنسبة  كثيراو تميين   وءيب وأوقنت  را  نءمع  أو قضال ى التمميذعميصع  
% و م  لم  النتنئ  نج  أ  43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04بنسبة  نن راتميين 

( و ذل  عن  مستوى 3.30الج ولية ) 0ر م  كنصغ( أ6.3المحسوبة ) 0قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01 اللة )

 أ  ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
 .  وءيب ميأوقنت  را  و أو يقض و أ  يمعب ى التمميذعمقميم يصع  

 
 .صعوبة لعب التمميذ أو قضاء أوقات فراغو بيدوء  ( يمثل00ل رقم )شكال
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 و .عن ي حينلو يكو  سموك وعن من يتعرض لمواقل ج ي   تمر عمي : 00الفقرة 

 .سموك التالميذ حيال تعرضو لمواقف جديدة تمر عميو  ( يمثل00الجدول رقم )

من  نن را ج ا% 34 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
بنسبة  قميمو تميين  سموكنت التمميذ عن ية حين  تعرضو لمواقل ج ي   تمر عميوتكو  
% و م  لم  النتنئ  43% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04بنسبة  نن را% و تميين 03

( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0كن( أكبر م  3.0المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

و  نن را ج الصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
و يكو  سموك ولمواقل ج ي   تمر عمي التمميذ عن من يتعرض قميم أ  ن يعزي البنحث
 وعن ي حينل

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 14 40 43 41

 النسبة المئوية  %34 %04 %03 %43
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 .سموك التالميذ حيال تعرضو لمواقف جديدة تمر عميو  ( يمثل00ل رقم )شكال

 . ةيمنء ىن ئن لفتر   و قو البيصع  عمي : 00الفقرة 

 .صعوبة بقاء التمميذ ىادئا لفترة طويمة  ( يمثل00الجدول رقم )

 كثيرا% 03 المعممي نمحظ م  لم  الج و  رقم  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
 نن را% و تميين 04بنسبة  قميمو تميين  ةيملفتر   و  ننء ىن ئقالب ى التمميذصع  عميمن 

 0نج  أ  قيمة كن% و م  لم  النتنئ  44% و أليرا نن را ج ا بنسبة 13بنسبة 
( 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن14.3المحسوبة )

 (. 43و  رجة الحرية )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 43 43 46

 النسبة المئوية  %44 %13 %04 %03
 المحسوبة 0كن 14.3
 الج ولية  0كن 3.30
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و يعزي  كثيرالصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 .ةيملفتر   و  ي نء ىن ئقالب ى التمميذ كثيراصع  عمي أ  ن البنحث

 
 .صعوبة بقاء التمميذ ىادئا لفترة طويمة  ( يمثل00ل رقم )شكال

 ي نكس زممئو    القسم . : 00الفقرة 

 .مشاكسة التمميذ لزمالئو في القسم  ( يمثل00الجدول رقم )

% قميم من 04 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
% و أليرا نن را ج ا 34بنسبة و كثيرا و تميين نن را  ي نكس التمميذ زممئو    القسم

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 46 43 46

 النسبة المئوية  %44 %34 %04 %34
 المحسوبة 0كن 3.0
 الج ولية  0كن 3.30
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 0( أكبر م  كن3.0المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44بنسبة 
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية )

 أ  ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
 .زممئو    القسم التمميذ قميم ي نكس

 
 .مشاكسة التمميذ لزمالئو في القسم  ( يمثل00ل رقم )شكال

 . يص ر أصوات عنلية  ال  حجر  القسم : 00الفقرة 

 .صدور أصوات عالية من قبل التالميذ داخل القسم  ( يمثل00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 11 40 43 40

 النسبة المئوية  %33 %14 %03 %14
 المحسوبة 0كن 14.3
 الج ولية  0كن 3.30
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من  نن را ج ا% 33 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  :تحميل النتائج
% و أليرا نن را 03بنسبة  قميمأصوات عنلية  ال  حجر  القسم و تميين التمميذ ص ر ي

( أكبر 14.3المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن14بنسبة  و كثيرا
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01 اللة )( و ذل  عن  مستوى 3.30الج ولية ) 0م  كن

و  نن را ج الصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 .أصوات عنلية  ال  حجر  القسم التمميذ يص رو نن را ج ا أن ن يعزي البنحث

 
 .صدور أصوات عالية من قبل التالميذ داخل القسم  ( يمثل05ل رقم )شكال

 . جبر عمى الجموسأذا إمكننو    تممم  ي : 00الفقرة 

 .شعور التمميذ بالممل إذا أجبر عمى الجموس  ( يمثل00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 40 43 43 40

 النسبة المئوية  %14 %33 %33 %04
 المحسوبة 0كن 3.6
 الج ولية  0كن 3.30
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نن را و % 33 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
عمى الجموس و تميين كثيرا بنسبة  واجبر أذا إمكننو     ي عر التمميذ بنلمم قميم من 

المحسوبة  0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن14% و أليرا نن را ج ا بنسبة 04
( و  رجة 0.01ن  مستوى  اللة )( و ذل  ع3.30الج ولية ) 0ر م  كنصغ( أ3.6)

 (. 43الحرية )

و أن ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي   ال و منو :االستنتاج
 .جبر عمى الجموسأذا إمكننو    التمميذ تممم  ينن را 

 
 .شعور التمميذ بالممل إذا أجبر عمى الجموس  ( يمثل01ل رقم )شكال
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 : األعراض الثانوية المصاحبة المحور الرابع

 . يفتق  لوجو  أص قنء  ائمو  : 00الفقرة 

 .إفتقاد التمميذ ألصدقاء دائمون  ( يمثل00الجدول رقم )

% قميم من 03 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :النتائجتحميل 
بنسبة و كثيرا % و أليرا نن را ج ا 03و تميين نن را بنسبة  يفتق و  ألص قنء  ائمو 

 0ر م  كنصغ( أ3.3المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن13
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية )

 أ  ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
 . لوجو  أص قنء  ائمو التمميذ قميم  يفتق  

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 43 43 46 43

 النسبة المئوية  %13 %03 %03 %13
 المحسوبة 0كن 0.3
 الج ولية  0كن 3.30
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 إفتقاد التمميذ ألصدقاء دائمون . ( يمثل00ل رقم )شكال

 . السمو  الفوضوي ىلإيمي   : 00الفقرة 

 .ميل التمميذ إلى السموك الفوضوي  ( يمثل00الجدول رقم )

% قميم من 64 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
% و تميين كثيرا بنسبة 04و تميين نن را بنسبة  السمو  الفوضوي ىلإ التمميذ يمي 
المحسوبة  0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن13% و أليرا نن را ج ا بنسبة 13
( و  رجة 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن10)

 (. 43الحرية )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 40 10 43

 النسبة المئوية  %43 %04 %64 %13
 المحسوبة 0كن 10
 الج ولية  0كن 3.30
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لصنلح قميم و يعزي  المعممي حصنئية بي  و منو توج   روح ذات  اللة إ: االستنتاج
 .السمو  الفوضوي ىلإ التمميذ قميم يمي  أ  ن البنحث

 
 .ميل التمميذ إلى السموك الفوضوي  ( يمثل00ل رقم )شكال

 . الم رسية األن  ةالقسم أثننء تة ية بعض    زممئو عنو  م  تير ض ال : 00الفقرة 

 .رفض التمميذ التعاون مع زمالئو في القسم  ( يمثل00الجدول رقم )

من  نن را% 33 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  رقم :تحميل النتائج
و  الم رسية األن  ةالقسم أثننء تة ية بعض    زممئو عنو  م  تالالتمميذ ر ض ي

% و م  لم  النتنئ  13كثيرا بنسبة  أليرا% و 03بنسبة  ج ا و قميم تميين نن را

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 43 43 43 43

 النسبة المئوية  %03 %33 %03 %13
 المحسوبة 0كن 1.6
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
150 

( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن1.6المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

و أن ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
 . الم رسية األن  ةالقسم أثننء تة ية بعض    زممئو عنو  م  تال التمميذ ير ضنن را 

 
 .رفض التمميذ التعاون مع زمالئو في القسم  ( يمثل00ل رقم )شكال

 األوامر . نعة  و ينقة األ بيةصو المنقت : 05الفقرة 

 .نقص التمميذ لمياقة األدبية و طاعة األوامر ( يمثل05الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 02 04 13 01

 النسبة المئوية  %10 %20 %65 %30
 المحسوبة 0كن 13
 الج ولية  0كن 3.30
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من  % قميم65 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  :تحميل النتائج
ين نن را % و تمي20و تميين نن را بنسبة  األوامر نعة  و ينقة األ بيةالم التمميذ دنقت

 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن43بنسبة  كثيرا% و أليرا 14بنسبة  ج ا
( و 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن13المحسوبة )

 (. 43 رجة الحرية )

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 .األوامر نعة  و ينقة األ بيةالم التمميذ  دنقت و قميمأن ن البنحث

 
 .نقص التمميذ لمياقة األدبية و طاعة األوامر ( يمثل00ل رقم )شكال
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 . ل محب قعن  تعرضو لمو  ينو لفظنين ب   ع وان    بسمو يستجي : 01الفقرة 

 .إستجابة التمميذ بسموك عدواني عند تعرضو لموقف محبط  ( يمثل01الجدول رقم )

من  نن را ج ا% 33 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  تحميل النتائج:
 قميمل محب  و تميين قعن  تعرضو لمو   و لفظن  ب   ع وان  بسمو  التمميذ  يستجي

% و م  لم  14% و أليرا نن را ج ا بنسبة 13بنسبة  نن را% و تميين 04بنسبة 
( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن14المحسوبة ) 0النتنئ  نج  أ  قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

و نن را ج ا لصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
عن  تعرضو  ينو لفظنين ب   ع وان  بسمو التمميذ   يستجيو نن را ج ا أن ن يعزي البنحث

 . ل محب قلمو 

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 11 43 40 40

 النسبة المئوية  %33 %13 %04 %14
 المحسوبة 0كن 14
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
153 

 
 إستجابة التمميذ بسموك عدواني عند تعرضو لموقف محبط . ( يمثل00رقم ) لشكال

 .  أللريرتكبو م  اإالذي   الع وان  السمو  ق عوا  ر  يغف  ع  التفكي : 00الفقرة 

 .غفمة التمميذ عن التفكير في عواقب السموك العدواني  ( يمثل00الجدول رقم )

 من نن را ج ا% 03 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
  و تميين أللريرتكبو م  اإالذي   الع وان  السمو  ق عوا  ر  يع  التفكالتمميذ غف  ي

% و م  لم  14بنسبة  قميم% و أليرا 13بنسبة  نن را% و تميين 34بنسبة  كثيرا
( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0ر م  كنصغ( أ6المحسوبة ) 0النتنئ  نج  أ  قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 46 43 40 46

 النسبة المئوية  %03 %13 %14 %34
 المحسوبة 0كن 6

 الج ولية  0كن 3.30
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و أن ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
رتكبو م  إالذي   الع وان  السمو  ق عوا  ر  يع  التفك التمميذ غف ينن را ج ا 

 .  أللريا

 
 .غفمة التمميذ عن التفكير في عواقب السموك العدواني  ( يمثل00ل رقم )شكال

 .  يتص ر لو م  الم رس  الت   األوامرعصي : 00الفقرة 

 .عصيان األوامر التي تصدر لمتمميذ من قبل المدرسين  ( يمثل00الجدول رقم )

% قميم من 03 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  :تحميل النتائج
% و 04  و تميين نن را بنسبة يالم رس قب  تص ر لو م   الت التمميذ لألوامر  عصي

  ج ا نن را نن را قميم كثيرا
 التكرار 43 43 46 44

 النسبة المئوية  %13 %04 %03 %44
 المحسوبة 0كن 3.1
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
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% و م  لم  النتنئ  نج  أ  44بنسبة  كثيرا% و أليرا 13بنسبة  نن را ج اتميين 
( و ذل  عن  مستوى  اللة 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن14.3المحسوبة ) 0قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01)

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : اجاالستنت
 . يتص ر لو م  الم رس  الت األوامر التمميذ قميم  عصي أ  ن البنحث

 
 .عصيان األوامر التي تصدر لمتمميذ من قبل المدرسين  ( يمثل00ل رقم )شكال

 . نفس سنو  م  ىم   بزممئونرنة قالوز  م  نلفنض  إم   ن عني : 00الفقرة 

 .معاناة التمميذ بإنخفاض الوزن مقارنة بزمالئو  ( يمثل00الجدول رقم )

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 10 43 40 41

 النسبة المئوية  %64 %13 %04 %43
 المحسوبة 0كن 10
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
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من  نن را ج ا% 64 المعممي أ  نسبة كبير  م   نمحظ م  لم  الج و  تحميل النتائج:
قميم نفس سنو و تميين   م  ىم   بزممئونرنة قالوز  م  نلفنض  إم  التمميذ  ن عني

% و م  لم  النتنئ  43بنسبة  كثيرا% و أليرا 13بنسبة  نن را% و تميين 04بنسبة 
( و ذل  عن  مستوى 3.30الج ولية ) 0( أكبر م  كن10المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن

 (. 43( و  رجة الحرية )0.01 اللة )

و  نن را ج الصنلح  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
م   بزممئونرنة قالوز  م  نلفنض  إم   التمميذ ن عنيو نن را ج ا أن ن يعزي البنحث

 نفس سنو  ىم  

 
 .معاناة التمميذ بإنخفاض الوزن مقارنة بزمالئو  ( يمثل00رقم ) لشكال

 

 

 



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
 

 
157 

 يوجو إليو .  قتحم  أي نال يث ية الزائ   حيز بنلحسنسميتي : 00الفقرة 

 .تميز التمميذ بالحساسية الزائدة  ( يمثل00الجدول رقم )

من  نن را% 03 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
بنسبة  كثيراو تميين  يوجو إليو  قتحم  أي نال يث ية الزائ   حيبنلحسنسالتمميذ ز ميتي

% و م  لم  النتنئ  43بنسبة  % و أليرا نن را ج ا04بنسبة  قميم% و تميين 34
( و ذل  عن  3.30الج ولية ) 0ر م  كنصغ( أ6.3المحسوبة ) 0نج  أ  قيمة كن
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01مستوى  اللة )

و أن ن و يعزي البنحث المعممي توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  ال و منو : االستنتاج
 يوجو إليو  قتحم  أي نال يث يح ة الزائ  يبنلحسنس التمميذ زميتينن را 

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 41 46 40 46

 النسبة المئوية  %43 %03 %04 %34
 المحسوبة 0كن 6.3
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
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 .تميز التمميذ بالحساسية الزائدة  ( يمثل05ل رقم )شكال

 ( .ممكثر  ك)ز بنلثرثر  ميتي : 00الفقرة 

 .تميز التمميذ بالثرثرة  ( يمثل00رقم ) الجدول

% قميم من 33 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   :تحميل النتائج
% و أليرا نن را 13بنسبة  نن را% و تميين 34بنسبة  كثيرابنلثرثر  و تميين  التمميذ زميتي

( أكبر م  13.0المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44ج ا بنسبة 
 (. 43( و  رجة الحرية )0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0كن

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 التكرار 44 43 11 46

 النسبة المئوية  %44 %13 %33 %34
 المحسوبة 0كن 13.0
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
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لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 .بنلثرثر  التمميذ قميم ز ميتي أ  ن البنحث

 
 .تميز التمميذ بالثرثرة  ( يمثل01ل رقم )شكال

 يب و أنو متقم  المزاج . : 00الفقرة 

 .تقمب مزاج التمميذ  يمثل (00الجدول رقم )

% قميم من 63 المعممي نمحظ م  لم  الج و  أ  نسبة كبير  م   تحميل النتائج:
% و 14% و تميين كثيرا بنسبة 03و تميين نن را بنسبة  يب و التمميذ أنو متقم  المزاج

  نن را ج ا نن را قميم كثيرا
 المعممي  ع   44 43 13 40

 النسبة المئوية  %44 %03 %63 %14
 المحسوبة 0كن 16.6
 الج ولية  0كن 3.30



 الفصل الثاني:                                                              عرض وتحليل النتائج
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 (16.6المحسوبة ) 0% و م  لم  النتنئ  نج  أ  قيمة كن44أليرا نن را ج ا بنسبة 
( و  رجة الحرية 0.01( و ذل  عن  مستوى  اللة )3.30الج ولية ) 0أكبر م  كن

(43 .) 

لصنلح قميم و يعزي  المعممي و منو توج   روح ذات  اللة إحصنئية بي  : االستنتاج
 متقم  المزاج .يب و أ  التمميذ قميم  أ  ن البنحث

 
 .تقمب مزاج التمميذ  ( يمثل00ل رقم )شكال
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 االستنتاجات:

لقد سعينا  نعخ لعدر دتاسعها  أع ن مخ اعكنخ مامنعر نلنماعا الدتاسع ت الهعى اام عت ا ع  
هشعلن  نموععمال ااهل أعع ت انعم الاشعع   ال ععداى التن وعى الهت ععمأ ملنعع  لع  نععخ مأننععا 
فى هيدنر النتما النفت ا لدى الهدنن  ال مت اا هدائى، م لك ل مشف اعخ ااهل أع ت 

الاشعع   ال عععداى التن وعععى لععدى الهدننععع  لمعععمخ أعع ا ا لنعععت نيه عععت منيتفععا نعععدى موعععمح 
 .ا نر ن سم فى و   الاش   الزائد

 :فنخ لدر  نكا  أ ا لتلا   يدة اق   نهنا ا ننمخ إغف له  فقد مص ا  إل 

  مععععمخ الهدننعععع  العععع ممت لععععدنهم اوععععتة ممكععععت داععععا مشععععنملنا اهلعععع ن الاشعععع   ال ععععداى
وعت فعى المكنعت نععخ الاقع   فننع  نلع  نن تسععا التن وعى مأع ا نع  نعدام إلعع  الا

غععتث كق فععا تن وععنا فععى نسسسعع ت ال ععمت اا هععدائى ل الاشعع   ال ععداى التن وععى
 نيعا اهل أع ت  ، مأع ا نع  نك عت مخ لدى الهدنن  ملغتث س مم ت إنل  نعا فعنهم

هدنن  النتن ا اا هدائنا انم نن تسعا الاشع   ال عداى التن وعى الهت عمأ إنل  نعا 
، منهوع   لعك نعخ لعدر اهع ئت ااسعه ن خ يمث هش يهم   لكق فا التن وناا نمأ 

العع نخ ه ععنخ لاعع  مخ الهدننعع  ننن ععمخ منهلهععمخ  دتلععا م نععتة انععم الاشعع   ال ععداى 
 .7102التن وى، مأ ا ن  ممده  الدتاسا الك انا ل ماسع الينتأ 

 سعاا الننع  دهمأننعا م نعتة  هيعمد ا ع   مأهت عوعى الن الت  ىنن تسا الاشع   ال عدال
خ مننععععث  ، ههنكععععر فععععى وعععع   الاشعععع   النتمععععى الزائععععد لععععدنهم ل نسععععا ا هععععدئىال

 قهععع  هل هعععىت الدمهفععع ا ما لعععما  مأهت عععوعععى الن الت  ىادلصمصعععنا الاشععع   ال ععع
 ععععح تمح هلنصععععا  ى تث فععععهنعععع ىالهععععالتن وععععنا تناعععع ت هنالسععععا الاشعععع   ت م نن ت 

الهق نعر نعخ  ىم فعأنن  م هس داله نخالهي مخ منا فسا الس ننا م الفت  اادن ج  
مععععمخ الني ععععم أععععم النشععععتف ، مأعععع ا  مالنوعععع ت اتمعععع ت الزائععععدة نمال ااافيعععع ات
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التئنسععى ا عع  نصععا الهت نععا ال دانععا مالتن وععنا فنععخ لععدر هقدنتاهعع  م اوتهعع  م 
الاشع   ال عداى التن وعى هن ن   لس مم ت م نتمع ت الهدننع  فعننمخ النمعم ا ع  

دى هدننعع  السععاا الل نسععا ا هععدائى مأعع ا مععى الزائععد لععالهت ععمأ نوعع   الاشعع   النت 
مأع ا نع  ممدهع  دتاسعا  م ن نه نخ لا  نعخ لعدر هن ن اع  ل نقنع ث النملع  لةسع ه ة،

 .7102س نم نن دأ 
  ععنخ ااهل أعع ت لععدى الهدننعع  انععم الاشعع   ال ععداى التن وععى  اامنعع اداععاأاعع ك 

الهت مأ م الاشع   النتمعى الزائعد، فم نع  زادت ااهل أع ت انعم نن تسعا ا اشع ا 
دمت فيع ر ل اش   ال داى التن وعى م   له لى ف خ  التن ونا ا ت النتما النفت ا

الل نسععا ا هععدائى، فععى النععد نععخ النتمعع ت الزائععدة ماليشععمائنا لععدى الهدننعع  السععاا 
 .7102مأ ا ن  ممده  دتاسا ننند مزااى 

 مناقشة الفرضيات:

 يعععد نععع  اناععع   يعععتت مهن نعععر الاهععع ئت الهعععى هنصععع ا  ا نهععع  نعععخ لعععدر هن نعععر اسعععهن تة 
النملها لهدنن  الساا الل نسا ا هدائى منقن ث الاش   النتمى الزائد النملع   ااسه ن خ

اقعمم  نق تاعا صعنا أع ن  ،منملا  ه عك الاهع ئت إنصع ئن  ونا س ه ة الهت نا ال دانا مالتن 
 الاه ئت   لفتون ت النقهتنا منا اشهه :

 مقارنة الفرضية العامة بالنتائج:

 هل أع ت انعم الاشع   ال عداى التن وعى اا امنعا  عنخ اداعاأاع ك : الفرضية العامة
 .الهت مأ م الاش   النتمى الزائد لدى هدنن  النتن ا اا هدائنا

اععتت ال ن اعع ت م هنمن هعع  انصعع ئن  نه ععنخ لاعع  مخ الفتوععنا الي نععا اععد هنققععت نععخ   يععد
 .لدر مسئ ا ااسه ن خ ما  تات نقن ث الاش   النتمى الزائد
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هملعععد   اعععا نخه عععنعععخ لعععدر ااسعععه ن خ مالنقنععع ث هنصعععر ا نهععع  لنالاهععع ئت ا درم نعععخ لععع
الل نسععععا ا هععععدائى م الاشعععع   ننعععع  السععععاا د ت هأعععع لاه ععععنخ ا انصعععع ئنا لععععافععععتمح  ات د

ى ه ننع  فع 01 ت دتاسعها  نشع، ننعث النتمى الزائد لعدى هدننع  السعاا الل نسعا ا هعدائى 
مسعععه   فعععى ال عععمت اا هعععدائى، ننعععث هيعععد ااهل أععع ت إنل  نعععا انعععم الاشععع   ال عععداى  71م

 التن وى الهت مأ مله  دمت م نت نخ و   الاش   النتمى الزائد لدى الهدنن 

تسعا نن  ىفع ةت ننوا  التغ ا الم اهنصر ا نه  م اد لن ن الاه ئت اأت نلا  هفسم اد ن م 
ر د، م نهل ع   لعك نعخ لعا هدائىنن  ال مت ادالتن ونا لدى هنا ال دانا م هت نصا ال

نعا مأن ات نا ال دانا م التن وعنا نصعا  هت ، م   اه  ت نصا ال لن دة   تنهن م الم اأا
نععا ال دانععا م هت داف نصعا المأععه ععف له  ننعث دلهععالسعع ئدة ل ا لعما اصعمى نععخ ننععث 

 اا هدائى.ال مت  فى التن ونا

سع ث م ىفنصا هقمم  ا هدائىال مت ا ىف هت نا ال دانا مالتن وناخ نصا المنو دم ن
املعععا نز ننععع  م دهزانعععد لعععدى الهنلتمعععى انلار هسعععهنر الانعععم دنعععخ لععع ا سعععن  ئا ععع  ن ععع د
 أكنتنم هعهعمد للنالهاسعنح  ناهع  نعع ادتاك اننعا ا خننسهم  ا  تافسم م للا ىفالهنمم 
م أهسع  ىهعلت الهنتناع ت ال سعن ا م السعه ا ار  يدننمنا م  لك نخ للا ا لهزةا   

 ن أعر دال دانعا م التن وعنا منع  هقعدم لع نعاهت  هيتنف ال فر ا   نصعا الس ث  ا ىف
 ،الماسععع ل يععب م ال هععم نلعع رلر ال  فعع هفعه  ىهععالالاشعع   ت الهت منععا صعا اليدنععد نععخ نلا

 ىفععة ت نععفت ععا م التغ ععا الم لنا مالنتمععا نمنععانلن ععا نهننععز   لنت  ن اأعع ىفععخ اله ننعع  ممنعع  
تة نعععلعععر هفتنعععن الشعععنا ت ال  امنعععا الم منعععخ  إنلععع  ىم هأ لعععيعععر اهنل ا نععع  أعععال يعععب م 
الاشععع   ال عععداى ، م مععع لك الهدننععع  النن تسعععمخ مالععع نخ نهلهعععمخ انعععم سعععمللا ىفعععالم ناعععا 

التن وعععى الهت عععمأ  دتلعععا ا لنعععا نمعععمخ اشععع  هم النتمعععى أععع دف م إنلععع  ى فيععع ر غنعععت 
 نه   ب.
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  : هدننععع  السعععاا الل نسعععا ا هعععدائى انعععم لاهل أععع ت  أاععع كالفرضيييية الجةئيييية ا  لييي
 . الاش   ال داى التن وى الهت مأ

الل نسعا ا هعدائى انعم همايا  نخ الفتونا ما  أا ك اهل أ ت إنل  نا لدى هدننع  السعاا 
الاشعع   ال ععداى التن وععى الهت ععمأ، مأعع ا نعع  همصعع ا  إلنعع  نععخ  يععد الني للععا ا نصعع ئنا 

ل هدننعععع ، ننععععث مخ الهدننعععع  فععععى نتن ععععا ال ععععمت اا هععععدائى ننن ععععمخ  لدسععععه ن خ النملعععع 
منهلهععمخ  ععدتل ت ا لنععا انعععم نن تسععا ا اشعع ا التن وععنا ليعععدة مغععتات نله فععا ناهععع  

 .اا م الهفمح التن وى مللفت الهمهت ممغتات الهن اناالصنا مال ن 

م خ الهدننعععع  فععععى نتن ععععا ال فملععععا ممكععععت نععععند  شعععع  ال ن لعععع ههم سععععما  االهن انععععا مم 
 .الافسنا مم ال دانا مالصننا اخ  تنح الاش   ال داى التن وى

  نيععا الهععى همصععر فنهعع  ال  نععث إلعع  مخ  مأعع ا نعع  ممدهعع  الدتاسععا السعع  قا لماسععع الينععتأ
ااهل أعع ت الافسععنا انععم نن تسععا الاشعع   ال ععداى التن وععى الهت ععمأ إنل  نععا لععدى هدننعع  

 ال مت النهمس ، إ خ الفتونا اللزئنا ا مل  هنققت.

  :ل اشعع   ال ععداى التن وععى الهت ععمأ دمت فيعع ر فععى وعع   الفرضييية الجةئييية  الةانييية
 ئى.الاش   النتمى الزائد لدى هدنن  الساا الل نسا ا هدا

نلعع  ى ل اشعع   التن وعى الهت ععمأ ا عع  وعع    هماياع  نععخ الفتوععنا مخ أاع ك دمت فيعع ر مال
 ، مأععع ا نععع  همصععع ا  إلنععع  نعععخ  يعععد الني للعععا ا نصععع ئناالنتمعععا النفت عععا لعععدى الهدننععع 

لةس ه ة نخ لدر هماي ههم مملهعا اوعتأم، ننعث  قن ث الاش   النتمى الزائد النمل نل
   ال عععداى التن وعععى الهت عععمأ ا عععت النتمعععا النفت عععا لعععدى ماععع  م نععع  زادت نن تسعععا الاشععع

ننث مص نما الهدنن  نهلا نخ ل نتم ت اليشمائنا غنت النق ملعا ماااهقع ر نعخ  الهدنن ،
نم خ إلع  ملعت دمخ اسعهئ اخ الني عم مالهق نعر نعخ الفموع  دالعر النصعا منعب الهيع مخ 
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الاقععد النملعع  لهععم مهق ععر النهعع م  ععنخ الععزند ، ممصعع نما نهنمنععنخ فععى هصععتف ههم مهق ععر 
، م  لهععع لى نعععخ لعععدر الاهععع ئت النموعععنا فعععى مالمال ععع ت الهعععى هي ععع  نعععخ  عععتف الني عععم

اللععدامر ما شععم ر ال ن انععا الل صععا  نقنعع ث الاشعع   النتمععى الزائععد ننمععخ مخ اقععمر ماعع  
أاعع ك فععتمح  ات دالععا إنصعع ئنا لصعع ل  الهدننعع  النن تسععنخ ل اشعع   ال ععداى التن وععى 

هت عععمأ، ننعععث نوهعععتمخ ماعععر  مكنعععت فعععى ااادف انعععا موعععيف اااه ععع ن مالنتمعععا النفت عععا ال
الهعى  7102سع نم ننع دأمأ ا ن  ممده  الدتاسا الس  قا ل .ما اتات الك امنا النص ن ا

ى وععع نالت  اىل نن تسعععا الاشععع   ال عععد ى  لعععندمت اهمصعععر فنهععع  ال  نعععث إلععع  ماععع  أاععع ك 
 خ ، إا ت يعا يع دن م درلعسعاا ل نسعا ا هعدئى منعخ  ننع دزائعد له مأ ا ع  الاشع   الت هال

 الفتونا اللزئنا الك انا هنققت.

 اقتراحات  ت صيات:

ا عع  وععم  الاهعع ئت الهععى هنصعع ا  ا نهعع  نععخ لععدر أعع ن الدتاسععا منععخ متا  ا سعع ه ة فننعع  
 عععدمت الاشععع   ال عععداى التن وعععى الهت عععمأ فعععى وععع   الاشععع   النتمعععى الزائعععد لعععدى نهي عععح 
 اقهتح ا   الق ئننخ فى أ ا الننداخ ن  ن ى: النتن ا اا هدائناالهدنن  

  لهدننععععع  نعععععخ  عععععتف ا سععععع ه ة مأععععع ا لهيزنعععععز ا ت أععععع هلاخ اععععع لمشعععععفة ات م وعععععت
 .ااهل أ ت ا نل  نا مالقو   مم هغننت ااهل أ ت الس  نا

 مهلصععععن  مسععععه    ادتاج نععع دة الهت نععععا ال دانععععا مالتن وععععنا فععععى ال ععععمت اا هععععدائى
خ  لك سمف نس أم فى زنع دة دافينعا ماهل أع ت اله ننع    نهلص  فى النل ر

كععت م نععت فععى مانععم اااشعع ا التن وععنا اسععنن  فععى نتن ععا ال فملععا، لنعع  لهعع  نععخ 
 .صقر مانت شلصنا الفتد فى النسهق ر
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  خ اهل أعع ت نر مهنسعنب مالمسع ئر النه نعا الهعى هوعنخ هيعدنسع لاسعهين ر معر ا
 . وى الهت مأنانم الاش   الت  نن الهد

 ت الاشعع   ن مشععف اععخ نسععهم   لقعع ئنمخ ا عع  الين نععا الهي نننععا ب مخ نهععهم اللععن
انعر  عتانت هعدف  له فعا ، نلتانعر الهي نننعا انلا ىفعننع  دنتمى الزائد لدى الهلا

همععمنخ  ىفععم ههسعع ادننتمععى ، لال  فععت لننعع  العع أ لععدنهم ادإتشعع دنا مهملنهنععا اله
منه  ععب  لععك ملععمد  لهعع م أهقععدنت  مكععمنععخ  لهعع   نععا اععخ مافسععهم مهقعع  هم لنإصععمتة 

 .داتثالننن  دالر دالافسى ل ه  مالهملن ا تش د ىفنهلصصا نئا  

 فنعف نعخ نعدة الاشع   النتمعى الزائعد م ا   مه  نعح  عتانت هت منعا مهي نننعا ل هل 
القنعع م  دتاسعع ت نينقععا فععى اليدنععد نععخ ال نئعع ت النن نععا لهشععلن  نشععم ا الاشعع   

 . نن دالهالزائد لدى 

  وععتمتة هععمفنت ا نم انعع ت مالنيععدات الن دنععا فععى لننععع النسسسعع ت الهت منععا نععخ
 ععع  اسهشععع تة الهدننععع  مدمات منداعععب تن وعععنا ممعععر نععع  نعععخ شععع ا  مخ نسععع اد ا

ا  لهم ا   الهت مأ. التن وى داىال  نن تسا الاش    مال

 الدتاسعععى للعععدمرى افعععا ال دانعععا مالتن وعععنا نشعععم هت نعععال نصعععا خهصعععنن  فمعععتة م 
 ااسعععهغا   يمكنن   تنقععا اشععمائنا م  هالعععز آلنععا امنننععمهت  هتفنهنععا اليعع ب  هععامم

 هصعنن  فنلعب ا لعتى، الاوتنعا ل نماد  ههس ا  صن هلم  مات، مأ ىف ااه 
وع   النتمعا النفت عا  فعى التن وعى ىاال عد الاشع   اننا  إ تاز م لك قمرال  اأ
 مااأهن م  ه  نخ  تف الناومنا الهت منا.نن  دهل 

  فععععه  النلعععع ر ل هدننعععع  لنن تسععععا الاشعععع   ال ععععداى مالتن وععععى ماععععدم الماععععمف فععععى
 .ملمأهم   دا  آتائهم فى  ا   مهاننا اهل أ ههم الافسنا
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 خالصة عامة:

فى الننن  الندتسى ممااعع الاشع   ال عداى  ا ل صافملمال ال مون سناس ن له مال مفى
التن وععى الهت ععمأ مااأهنعع م  عع  مااهلعع ن انععمن فععى ال ععمت اا هععدائى لي اعع  اه ععتح إلعع  
اليداا النملمدة  نخ اهل أ ت الهدنن  انم نن تسا أ ا الاش   م  نخ الاشع   النتمعى 

 الزائد لدنهم

ا ال دانا ماليق نا ماو نع  نعخ لصنت اأ مأ نوهت نخ نو هت ى التن وى الا لاش   ال دف
  هععععهدافه ، مغ ن أعععع  مسسعععه  مملهعععع نععععا الي نعععا ممععععر، هت ل  منعععا، نمن ععععا ت هلمال الععععاوم النلنععع

منعع  نينععر ا عع  هنسععنخ القععدتات الفمتنععا مالافسععنا لهنصععنر النيعع تف مهندنععد ، نععاهت م ال
 .ااهل أ ت انم نن تسا الاش   التن وى

ا ععع  امهسععع ب النهععع تات النتمنعععا ماهق اهععع  ماليا نعععا مهسعععي  ا اشععع ا التن وعععنا مال دانعععا 
  ل ن اا ال دانا نخ ملعر صعنا مفوعر ماعمام سع نم مننع ة م عمر مممكعت اشع   ،    وع فا 
إلععع  هنصعععنر النيععع تف مهاننعععا ا  يععع د مااهل أععع ت ا نل  نعععا انعععم ا اشععع ا النله فعععا 

 مالهى هيد   لاس ا ل فتد ل ا   نهن  نخ لمااب شلصنه .

اليدنعععععد نعععععخ الي نععععع  ، م  لهععععع ه عععععتح  ىهععععع ت الافسعععععنا نعععععخ الدتاسععععع ت الأعععععل اها  عععععتهيهم 
هم هععه  العع أ  لععلهعع  اأ لها لهعع لهنععع مععر فئععا لندتاسععهه  ففععى ا ىفععه فععا لن ت أععل اها
الاشععع   ال عععداى التن وعععى ن تسعععا ننعععم اننععع  د ت الهأععع اهل ععع لك اتهئناععع  دتاسعععا ، م   ععع

لمااعععب الافسعععنا لعععدنهم لم ا   اشععع ا التن وعععنا هنععع نهم أا  نعععدىتفاععع  هي ىهعععم الالهت عععمأ 
 ، مفععى ا لنععت ننمععخ القععمر مخ لهدننعع  النتن ععا هعع م نععدى هي قهععم أعع ن ا اشعع ا  ن لععها

اا هدائنععا اهل أعع ت إنل  نععا  دتلععا ا لنععا انععم الاشعع   ال ععداى التن وععى الهت ععمأ ملهععع ا 
 ا لنت دمت فى و   الاش   النتمى الزائد لدنهم .
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 مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

 
 

الماستر في النشاط البدني تخرج ضمن متطمبات نيل شهادة المذكرة ل إنجازنافي إطار 
 ˸تحت عنوان الرياضي التربوي المدرسي 

التربوي اتجاهات تالميذ المرحمة االبتدائية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي " 
 ودوره في ضبط النشاط الحركي الزائد"

االتجاهات نحو النشاط البدني الرياضي تتناول  تيال سلمةجموعة من األبمنتقدم اليكم 
ل مدى العميها من خ واإلجابةبدقة  سؤالقراءة كل  من كل تمميذ طموبلمواالتربوي، 

 .ناسبةمال جابةاإلأمام (x) مةالوضع عوذلك ب يكما لدهوجود

 

 وتقبموا منا فالق االحترام والتقدير.

 في األخير نشكركم لتعاونكم معنا.



 األسئمة:

 المحور األول: النشاط الرياضي كخبرة اجتماعية

فضللل ممارسللة األنشللطة الرياضللية الجماعيللة التللي يشللترك فيهللا عللدد كبيللر مللن تهللل  -1
 ؟االفراد

 ال                                                     نعم       

 ك؟ل ةبهمية كبرى بالنسألمرياضة له  كتصال االجتماعي الناتج عن ممارستاالهل  -2

 ال                                                     نعم       

ينبغلللي االهتملللام بدرجلللة كبيلللرة بممارسلللة األنشلللطة الرياضلللية التلللي  مدرسلللةفلللي الهلللل  -3
 ؟والتعاونتتطمب العمل الجماعي 

 ال                                                     نعم       

لمرياضلة  كتطيع ملن خلالل ممارسلتتسلملارس الرياضلة التلي ت كم ناحية تجعمهل أه -4
 ؟تصل بالناستن أ

 ال                                                     نعم       

سللللتطيع تنشللللطة التللللي فضللللل بصللللفة خاصللللة األهللللل تمللللن بللللين األنشللللطة الرياضللللية  -5
 ؟خرينممارستها مع األ

 ال                                                     نعم       

 المحور الثاني: النشاط الرياضي لمصحة والمياقة

 ؟درس التربية الرياضية ينبغي التركيز عمى القيمة الصحية لمرياضة فيهل  -1

 ال                                                     نعم       



 ؟الرياضة هو اكتساب الصحة كالهدف الرليسي لممارستهل  -3

 ال                                                     نعم       

 ؟فضل األنشطة الرياضية التي تحافظ عمى المياقة البدنيةهل ت -4

 ال                                                     نعم       

 ؟رسة الرياضةماهي الدافع الرليسي لم كالصحة بالنسبة لهل  -6

 ال                                                     نعم       

همية القصوى ممارسة األنشطة الرياضية التلي لهلا فاللدة كبلرى نه من األأعتقد ت هل -8
 ؟ بالنسبة لمصحة

 ال                                                     نعم       

 : النشاط الرياضي كخبرة جماليةالمحور الثالث

 ؟البشريةالرياضة تتيح الفرص المتعددة إلظهار جمال الحركات هل  -1

 ال                                                     نعم       

ملللللال الحركلللللات جقلللللوة التعبيلللللر و  شلللللاهدت عنلللللدماا حلللللس بسلللللعادة ال حلللللدود لهلللللهلللللل ت -2
 ؟الرياضية

 ال                                                     نعم       

عطيهللللا الكميللللر مللللن تية التللللي تتطمللللب فللللن وجمللللال الحركللللات األنشللللطة الرياضللللهللللل  -3
 ك؟اهتمام

 ال                                                     نعم       



األنشطة الرياضة التلي تسلتخدم الجسلم كوسليمة لمتعبيلر مملل الحركلات التعبيريلة هل  -4
 ؟نواع األنشطةأحسن أعتبرها من توالباليه 

 ال                                                     نعم       

أو ضللللي عللللدة سللللاعات فللللي مشللللاهدة بعلللل  حركللللات الرشللللاقة تمن أسللللتطيع هللللل ت -5
 ؟التي تتميز بالتوافق الجيد ممل حركات الجمباز والبالية الحركات

 ال                                                     نعم       

 : النشاط الرياضي لخفض التوترالرابع المحور

 ؟وترات النفسة الشديدةتالطريق الوحيد إلزالة ال الممارسة الرياضية هي غالباهل  -1

 ال                                                     نعم       

عممللله اليلللومي مملللل هنلللاك فلللرص كميلللرة تتللليح لانسلللان االسلللترخاء ملللن متاعلللب هلللل  -2
 ؟ممارسة الرياضة 

 ال                                                     نعم       

 

 ؟حسن فرصة لالسترخاءأ كالممارسة الرياضية تعتبر لهل  -3

 ال                                                     نعم       

 ؟تماما عن المشاكل المتعددة لمحياة اليومية كن الرياضة تعزلأشعر بهل ت -4

 ال                                                     نعم       

 ؟سعيدا بصورة حقيقية كن تجعمأممارسة الرياضية تستطيع الهل  -5

 ال                                                     نعم       



 النشاط الرياضي لمتفوق الرياضي: المحور الخامس

فرصلة  كذا كلان ذللك يعطيلإرس التدريب الرياضي الشاق يوميلا ماتن أستطيع هل ت -1
 ؟الفرق الرياضية إلى  لمدخول

 ال                                                     نعم       

 ؟التنافسي بدرجة كبيرة فضل أي نشاط رياضي يزداد فيه الطابعهل ت-2

 ال                                                     نعم       

 ؟ن النجاح في البطوالت الرياضية يتأسس عمى التضحية وبذل الجهدأتقد هل تع -3

 ال                                                     نعم       

ينبغللللي التشللللجيع عمللللى ممارسللللة األنشلللطة الرياضللللية التللللي يظهللللر فيهللللا الطللللابع هلللل  -4
 ؟التنافسي بصورة واضحة

 ال                                                     نعم       

 ؟ االهتمام بحالة الفوز بالرياضة بدرجة زالدة عن الحد يجبهل  -5

 ال                                                     نعم       
 



 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

 
 

النشاط البدني  في الماسترضمن متطمبات نيل شيادة تخرج المذكرة ل نجازناإفي إطار 
 ˸تحت عنوان  الرياضي التربوي المدرسي 

التربوي اتجاهات تالميذ المرحمة االبتدائية نحو ممارسة النشاط البدني الرياضي " 
 ودوره في ضبط النشاط الحركي الزائد"

طموب قراءة لمركي الزائد واحتتناول النشاط ال تيجموعة من العبارات البمنتقدم اليكم 
ا لدى التمميذ إذا كانت موجودة ىل مدى وجودالعمييا من خ واإلجابةكل فقرة بدقة 

 .ناسبةمأمام البديل ال(x) مةالبدرجة ما توجد توضع ع

 والتقدير. منا فائق االحترامقبموا تو 

 في األخير نشكركم لتعاونكم معنا.                                                  



نادرا  نادرا قميال كثيرا الفقرات رقم
 جدا

     المحور األول: االندفاعية 
     عن األسئمة بسرعة دون تفكير يجيب 10
     وعند اتخاد قرارات األخرىيفكر كثيرا في البدائل والحمول  10
     خاطئة وون استجاباتكت غالبا ما 10
من المواقف التي  في كثيرو ضبط سموك ويصعب عمي 10

 اييتعرض ل
    

     ورةيبطريقة سريعة ومت ويحصل عمى حاجات 10
     الجماعية األلعابار دوره في ظينفذ صبره في انت 10
     ممات الدقيقةكالتركيز عمى التفاصيل وال ويصعب عمي 10
     خر باستمرارأ ىلإينتقل من نشاط  10
     يرفض اتباع تعميمات المعممين والمعممات والنظام المدرسي 10
واحد لفترة طويمة في  ءشيفي  االستمرار ويصعب عمي 01

 الجماعية األلعاب
    

     اآلخربكتابة السطر فوق  وتتميز كتابت 00
     األلعابين بقوانين ونظام عيست 00
ممات التي تتوسط كمل اليا ويياياتيبداية الجمل ون ىلإينظر  00

 الجمل
    

     المحور الثاني: ضعف االنتباه 
     ةيتميز بفترة انتباه قصير  00
     بصورة مرضية يووتوجي ىويعجز عن ضبط انتبا 00
     ةقالتذكر لممعمومات الساب ىرة عمقدمن ضعف ال يعاني 00
     ى مثير محددإل االنتباه ويصعب عمي 00



     األساسيةوغير  األساسيةالتمييز بين المثيرات  ويصعب عمي 00
     ن في الفصل وخاصة إثناء الدروس النظريةىيتميز بشرود الذ 00
     و مطموبىما  ىعم انتباىويركز  01
     وعند إصدار التعميمات إلي عادةيطمب اإل 00
المواقف  ىفي موقف سابق عم وتطبيق ما تعمم ويصعب عمي 00

 لو ةيالجديدة المشاب
    

     المختصرة األموريعاني صعوبة التعامل في  00
     األشياءعمميات تطبيق  ييعاني صعوبة ف 00
     ام والواجبات كثيرة التعقيديميفشل في إكمال ال 00
     المحور الثالث: الحركة المفرطة 

     يقوم بحركات عشوائية غير مقبولة 00
     وو يؤرجح قدمية أثناء جموس وز جسميي 00
     خر دون كمل أو مملأ ىلإينتقل من مكان  00
     من مقعده ويتجول في القسميخرج  00
في ساحة المدرسة أو عند  وأثناء تجول ويقفز عمى أحد رجمي 01

 من الفصل وخروج
    

     دوءيب وأن يمعب أو يقضي أوقات فراغ وعمييصعب  00
عادي  ويكون سموك وندما يتعرض لمواقف جديدة تمر عميع 00

 وحيال
    

     ةيماء ىادئا لفترة طو قو البيصعب عمي 00
     يشاكس زمالؤه في القسم 00
     داخل حجرة القسميصدر أصوات عالية  00
 جبر عمى الجموسأذا إمكانو  فيتمممل ي 00

 
    



     ةالمحور الرابع: األعراض الثانوية المصاحب 
     "يفتقد لوجود أصدقاء" دائمون 00
     السموك الفوضوي ىلإيميل  00
القسم أثناء تأدية بعض  يف زمالؤهعاون مع تيرفض ال 00

 المدرسية األنشطة
    

     األوامروطاعة  ةياألدب ياقةصو المنقت 01
ف قعند تعرضو لمو  يو لفظأ نيبد يعدوانك ب بسمو يستجي 00

 محبط
    

الذي ارتكبو  يالعدوان كالسمو  قبالعوا ير فيغفل عن التفكي 00
 نألخريمع ا

    

     نيتصدر لو من المدرس يالت األوامر يعصي 00
نفس  يمن ىم ف بزمالئوارنة قالوزن م يمن انخفاض ف نيعاي 00

 سنو
    

     يوجو إليو دقتحمل أي نال يث ية الزائدة حيز بالحساسميتي 00
     ) مالكثرة ك)ز بالثرثرة ميتي 00
     يبدو أنو متقمب المزاج 00

 



   

 
Tests non paramétriques 
Test du khi-deux 
Fréquences 

 ٌجٌب عن األسئلة بسرعة دون تفكٌر

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 5,0 5,0 10 قٌال

 0, 5,0 5 كثٌرا

Total 20   

 

 غالبا ماتكون استجاباته خاطئة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3, 6,7 7 نادرا

 3,3 6,7 10 قٌال

 3,7- 6,7 3 كثٌرا

Total 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخاد قراراتهٌفكر كثٌرا فً البدائل والحلول األخرى عند ا

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 8,0 5,0 13 قٌال

 3,0- 5,0 2 كثٌرا

Total 20   

 ٌصعب علٌه ضبط سلوكه فً كثٌر من المواقف التً ٌتعرض لها

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 2,0 5,0 7 نادرا

 2,0 5,0 7 قٌال

 0, 5,0 5 كثٌرا

Total 20   

 ٌحصل على حاجاته بطرٌقة سرٌعة ومتهورة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,7- 6,7 2 نادرا

 7,3 6,7 14 قٌال

 2,7- 6,7 4 كثٌرا

Total 20   

 ٌنفذ صبره فً انتظار دوره فً األلعاب الجماعٌة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 4,0 5,0 9 نادرا

 2,0- 5,0 3 قٌال

 2,0 5,0 7 كثٌرا

Total 20   

 عب علٌه التركٌز على التفاصٌل والكلمات الدقٌقةٌص

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,7- 6,7 2 نادرا

 4,3 6,7 11 قٌال

 3, 6,7 7 كثٌرا

Total 20   

 ٌنتقل من نشاط إلىأخر باستمرار

 Effectif observé N théorique Résidus 

 5,7- 6,7 1 نادرا جدا

 7,- 6,7 6 قٌال

 6,3 6,7 13 كثٌرا

Total 20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌرفض اتباع تعلٌمات المعلمٌن والمعلمات والنظام المدرسً

 Effectif observé N théorique Résidus 

 0, 5,0 5 نادرا جدا

 1,0 5,0 6 نادرا

 3,0 5,0 8 قٌال

 4,0- 5,0 1 كثٌرا

Total 20   

 ٌعجز عن ضبط انتباهه وتوجٌهه بصورة مرضٌة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3, 6,7 7 نادرا

 3,3 6,7 10 قٌال

 3,7- 6,7 3 كثٌرا

Total 20   

 تتمٌز كتابته بكتابة السطر فوق اآلخر

 Effectif observé N théorique Résidus 

 6,3 6,7 13 نادرا جدا

 2,7- 6,7 4 نادرا

 3,7- 6,7 3 قٌال

Total 20   
 ستعٌن بقوانٌن ونظاماأللعابٌ

 Effectif observé N théorique 

Rési

dus 

 2,7- 6,7 4 نادرا

 5,3 6,7 12 قٌال

 2,7- 6,7 4 كثٌرا

Total 20   

 ٌتمٌز بفترة انتباه قصٌرة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 5,7- 6,7 1 نادرا

 3, 6,7 7 قٌال

 5,3 6,7 12 كثٌرا

Total 20   

 ٌعانٌمن ضعف القدرة على التذكر للمعلومات السابقة

 Effectif observé N théorique 

Rési

dus 

 2,3 6,7 9 نادرا

 1,7- 6,7 5 قٌال

 7,- 6,7 6 كثٌرا

Total 20   

 ٌنظر إلى بداٌة الجمل ونهاٌاتها وٌهمل الكلمات التً تتوسط الجمل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 2,0- 5,0 3 نادرا جدا

 2,0- 5,0 3 نادرا

 1,0- 5,0 4 قٌال

 5,0 5,0 10 كثٌرا

Total 20   
 ٌصعب علٌهاالستمرار فً شًءواحد لفترة طوٌلة فً األلعاب الجماعٌة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 2,0- 5,0 3 نادرا جدا

 1,0 5,0 6 نادرا

 1,0- 5,0 4 قٌال

 2,0 5,0 7 كثٌرا

Total 20   

 ٌصعب علٌهاالنتباهإلى مثٌر محدد

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,3 6,7 11 نادرا

 3, 6,7 7 قٌال

 4,7- 6,7 2 كثٌرا

Total 20   

 ٌتمٌز بشرود الذهن فً الفصل وخاصة إثناء الدروس النظرٌة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 5,0 5,0 10 قٌال

 0, 5,0 5 كثٌرا

Total 20   

 ٌصعب علٌه التمٌٌز بٌن المثٌرات األساسٌة وغٌر األساسٌة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 0, 5,0 5 نادرا

 5,0 5,0 10 قٌال

 1,0- 5,0 4 كثٌرا

Total 20   



 

 ٌركز انتباههعلى ما هو مطلوب

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,7- 6,7 2 نادرا

 3,3 6,7 10 قٌال

 1,3 6,7 8 كثٌرا

Total 20   

 

 

 ٌعانً صعوبة فً عملٌات تطبٌقاألشٌاء

 Effectif observé N théorique Résidus 

 1,7- 6,7 5 نادرا

 7,3 6,7 14 قٌال

 5,7- 6,7 1 كثٌرا

Total 20   

 

 

 

 للٌنتقل من مكان إلىأخر دون كلل أو م

 Effectif observé N théorique Résidus 

 5,7- 6,7 1 نادرا جدا

 4,3 6,7 11 قٌال

 1,3 6,7 8 كثٌرا

Total 20   

 

 ٌطلب اإلعادة عند إصدار التعلٌمات إلٌه

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 4,0- 5,0 1 درانا

 1,0- 5,0 4 قٌال

 9,0 5,0 14 كثٌرا

Total 20   

ٌصعب علٌه تطبٌق ما تعلمه فً موقف سابق على المواقف الجدٌدة المشابهة 

 له

 Effectif observé N théorique Résidus 

 7,- 6,7 6 نادرا

 1,3 6,7 8 قٌال

 7,- 6,7 6 كثٌرا

Total 20   

 ل فً األمور المختصرةٌعانً صعوبة التعام

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 1,0 5,0 6 نادرا

 4,0 5,0 9 قٌال

 1,0- 5,0 4 كثٌرا

Total 20   

 ٌفشل فً إكمال المهام والواجبات كثٌرة التعقٌد

 Effectif observé N théorique Résidus 

 2,7- 6,7 4 نادرا

 7,- 6,7 6 قٌال

 3,3 6,7 10 كثٌرا

Total 20   

 ٌقوم بحركات عشوائٌة غٌر مقبولة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 1,7- 6,7 5 درانا

 1,3 6,7 8 قٌال

 3, 6,7 7 كثٌرا

Total 20   

 ٌهز جسمه و ٌؤرجح قدمٌة أثناء جلوسه

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 4,0- 5,0 1 نادرا

 0, 5,0 5 قٌال

 8,0 5,0 13 كثٌرا

Total 20   



 

 ٌخرج من مقعده وٌتجول فً القسم

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3,0- 5,0 2 نادرا جدا

 6,0 5,0 11 نادرا

 2,0- 5,0 3 قٌال

 1,0- 5,0 4 كثٌرا

Total 20   

 

 

 

 ٌصعب علٌه البقاء هادئا لفترة طوٌلة

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3,7- 6,7 3 نادرا

 1,3 6,7 8 قٌال

 2,3 6,7 9 كثٌرا

Total 20   

 

 

 

 

 

 

ٌقفز على أحد رجلٌه أثناء تجوله فً ساحة المدرسة أو عند خروجه من 

 الفصل

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3,0- 5,0 2 نادرا جدا

 1,0 5,0 6 نادرا

 1,0 5,0 6 قٌال

 1,0 5,0 6 كثٌرا

Total 20   

 ٌصعبعلٌه أن ٌلعب أو ٌقضً أوقات فراغه بهدوء

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 4,0 5,0 9 قٌال

 1,0 5,0 6 كثٌرا

Total 20   

 عندما ٌتعرض لمواقف جدٌدة تمر علٌه ٌكون سلوكهعادي حٌاله

 Effectif observé N théorique Résidus 

 5,0 5,0 10 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 0, 5,0 5 قٌال

 4,0- 5,0 1 كثٌرا

Total 20   

 ٌشاكس زمالؤه فً القسم

 Effectif observé N théorique 

Résidu

s 

 7,- 6,7 6 نادرا

 1,3 6,7 8 قٌال

 7,- 6,7 6 كثٌرا

Total 20   

 ٌصدر أصوات عالٌة داخل حجرة القسم

 Effectif observé N théorique Résidus 

 6,0 5,0 11 نادرا جدا

 3,0- 5,0 2 نادرا

 0, 5,0 5 قٌال

 3,0- 5,0 2 كثٌرا

Total 20   

 ٌتململ فً مكانه إذا أجبر على الجلوس

 Effectif observé N théorique 

Rési

dus 

 3,0- 5,0 2 نادرا جدا

 2,0 5,0 7 نادرا

 2,0 5,0 7 قٌال

 1,0- 5,0 4 كثٌرا

Total 20   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ٌفتقد لوجود أصدقاء" دائمون

 Effectif observé N théorique Résidus 

 2,0- 5,0 3 نادرا جدا

 0, 5,0 5 نادرا

 4,0 5,0 9 قٌال

 2,0- 5,0 3 كثٌرا

Total 20   

 ٌرفض التعاون مع زمالؤهفً القسم أثناء تأدٌة بعض األنشطة المدرسٌة

 Effectif observé N théorique 

Résid

us 

 0, 5,0 5 نادرا جدا

 2,0 5,0 7 نادرا

 0, 5,0 5 قٌال

 2,0- 5,0 3 كثٌرا

Total 20   
 ٌمٌل إلى السلوك الفوضوي

 Effectif observé N théorique Résidus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 7,0 5,0 12 قٌال

 2,0- 5,0 3 كثٌرا

Total 20   

 ٌستجٌب بسلوك عدوانٌبدنٌأو لفظً عند تعرضه لموقف محبط

 Effectif observé N théorique 

Résid

us 

 6,0 5,0 11 نادرا جدا

 2,0- 5,0 3 نادرا

 1,0- 5,0 4 قٌال

 3,0- 5,0 2 كثٌرا

Total 20   

 تنقصه اللٌاقةاألدبٌة وطاعة األوامر

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3,0- 5,0 2 نادرا جدا

 1,0- 5,0 4 نادرا

 8,0 5,0 13 قٌال

 4,0- 5,0 1 كثٌرا

Total 20   

ٌعصٌاألوامر التً تصدر 

 له من المدرسٌن

 

Effectif 

observé N théorique Résidus 

 3,7- 6,7 3 نادرا جدا

 1,3 6,7 8 نادرا

 2,3 6,7 9 قٌال

Total 
20   

 ) ٌتمٌز بالثرثرة )كثرة كالم

 Effectif observé N théorique Résidus 

 3,7- 6,7 3 نادرا

 4,3 6,7 11 قٌال

 7,- 6,7 6 كثٌرا

Total 20   

 ي نقدٌوجه إلٌهٌتمٌز بالحساسٌة الزائدة حٌث ال ٌتحمل أ

 Effectif observé N théorique 

Rési

dus 

 4,0- 5,0 1 نادرا جدا

 4,0 5,0 9 نادرا

 1,0 5,0 6 قٌال

 1,0- 5,0 4 كثٌرا

Total 20   

 ٌبدو أنه متقلب المزاج

 Effectif observé N théorique 

Résidu

s 

 1,7- 6,7 5 نادرا

 6,3 6,7 13 قٌال

 4,7- 6,7 2 كثٌرا

Total 20   



Tests statistiques 

 

ٌجٌب عن األسئلة 

 بسرعة دون تفكٌر

ٌفكر كثٌرا فً البدائل 

والحلول األخرى عند 

 اتخاد قراراته

غالبا ماتكون استجاباته 

 خاطئة

ٌصعب علٌه ضبط سلوكه فً كثٌر من المواقف 

 التً ٌتعرض لها

Khi-deux 8,400
a

 18,000
a

 3,700
b

 4,800
a

 

ddl 3 3 2 3 

Sig. asymptotique ,038 ,000 ,157 ,187 

 

Tests statistiques 

 

ٌحصل على حاجاته بطرٌقة 

 سرٌعة ومتهورة

ٌنفذ صبره فً انتظار دوره 

 فً األلعاب الجماعٌة

ٌصعب علٌه التركٌز على 

 التفاصٌل والكلمات الدقٌقة

ٌنتقل من نشاط إلىأخر 

 باستمرار

Khi-deux 12,400
b

 8,000
a

 6,100
b

 10,900
b

 

ddl 2 3 2 2 

Sig. asymptotique ,002 ,046 ,047 ,004 

 

Tests statistiques 

 

ٌرفض اتباع تعلٌمات 

المعلمٌن والمعلمات والنظام 

 المدرسً

ٌصعب علٌهاالستمرار فً 

شًءواحد لفترة طوٌلة فً 

 األلعاب الجماعٌة

تتمٌز كتابته بكتابة السطر 

 فوق اآلخر

ٌستعٌن بقوانٌن 

 نظاماأللعابو

Khi-deux 5,200
a

 2,000
a

 9,100
b

 6,400
b

 

ddl 3 3 2 2 

Sig. asymptotique ,158 ,572 ,011 ,041 

 

Tests statistiques 

 

ٌنظر إلى بداٌة الجمل 

ونهاٌاتها وٌهمل الكلمات 

 ٌتمٌز بفترة انتباه قصٌرة التً تتوسط الجمل

ٌعجز عن ضبط انتباهه 

 وتوجٌهه بصورة مرضٌة

ٌمن ضعف القدرة على ٌعان

 التذكر للمعلومات السابقة

Khi-deux 6,800
a

 9,100
b

 3,700
b

 1,300
b

 

ddl 3 2 2 2 

Sig. asymptotique ,079 ,011 ,157 ,522 

 

Tests statistiques 

 

ٌصعب علٌهاالنتباهإلى مثٌر 

 محدد

ٌصعب علٌه التمٌٌز بٌن 

المثٌرات األساسٌة وغٌر 

 األساسٌة

ذهن فً ٌتمٌز بشرود ال

الفصل وخاصة إثناء 

 الدروس النظرٌة

ٌركز انتباههعلى ما هو 

 مطلوب

Khi-deux 6,100
b

 8,400
a

 8,400
a

 5,200
b

 

ddl 2 3 3 2 

Sig. asymptotique ,047 ,038 ,038 ,074 

 
 
 
 
 
 
 



Tests statistiques 

 

 

ٌطلب اإلعادة عند إصدار 

 التعلٌمات إلٌه

ٌصعب علٌه تطبٌق ما تعلمه 

وقف سابق على فً م

 المواقف الجدٌدة المشابهة له

ٌعانً صعوبة التعامل فً 

 األمور المختصرة

ٌعانً صعوبة فً عملٌات 

 تطبٌقاألشٌاء

Khi-deux 22,800
a

 ,400
b

 6,800
a

 13,300
b

 

ddl 3 2 3 2 

Sig. asymptotique ,000 ,819 ,079 ,001 

 

Tests statistiques 

 

ٌفشل فً إكمال المهام 

 بات كثٌرة التعقٌدوالواج

ٌقوم بحركات عشوائٌة غٌر 

 مقبولة

ٌهز جسمه و ٌؤرجح قدمٌة 

 أثناء جلوسه

ٌنتقل من مكان إلىأخر دون 

 كلل أو ملل

Khi-deux 2,800
b

 ,700
b

 19,200
a

 7,900
b

 

ddl 2 2 3 2 

Sig. asymptotique ,247 ,705 ,000 ,019 

 

Tests statistiques 

 

ٌخرج من مقعده وٌتجول 

 القسم فً

ٌقفز على أحد رجلٌه أثناء 

تجوله فً ساحة المدرسة أو 

 عند خروجه من الفصل

ٌصعبعلٌه أن ٌلعب أو 

 ٌقضً أوقات فراغه بهدوء

عندما ٌتعرض لمواقف 

جدٌدة تمر علٌه ٌكون 

 سلوكهعادي حٌاله

Khi-deux 10,000
a

 2,400
a

 6,800
a

 8,400
a

 

ddl 3 3 3 3 

Sig. asymptotique ,019 ,494 ,079 ,038 

 

Tests statistiques 

 

ٌصعب علٌه البقاء هادئا 

 ٌشاكس زمالؤه فً القسم لفترة طوٌلة

ٌصدر أصوات عالٌة داخل 

 حجرة القسم

ٌتململ فً مكانه إذا أجبر 

 على الجلوس

Khi-deux 3,100
b

 ,400
b

 10,800
a

 3,600
a

 

ddl 2 2 3 3 

Sig. asymptotique ,212 ,819 ,013 ,308 

 

Tests statistiques 

 

ٌفتقد لوجود أصدقاء" 

 ٌمٌل إلى السلوك الفوضوي "دائمون

ٌرفض التعاون مع 

زمالؤهفً القسم أثناء تأدٌة 

 بعض األنشطة المدرسٌة

تنقصه اللٌاقةاألدبٌة وطاعة 

 األوامر

Khi-deux 4,800
a

 14,000
a

 1,600
a

 18,000
a

 

ddl 3 3 3 3 

Sig. asymptotique ,187 ,003 ,659 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tests statistiques 

 

ٌستجٌب بسلوك 

عدوانٌبدنٌأو لفظً عند 

 تعرضه لموقف محبط

ٌغفل عن التفكٌر فً 

العواقب السلوك العدوانً 

 الذي ارتكبه مع األخرٌن

ٌعصٌاألوامر التً تصدر له 

 من المدرسٌن

ٌعانً من انخفاض فً 

الوزن مقارنة بزمالئه من 

 هم فً نفس سنه

Khi-deux 10,000
a

 6,000
a

 3,100
b

 14,000
a

 

ddl 3 3 2 3 

Sig. asymptotique ,019 ,112 ,212 ,003 

 

Tests statistiques 

 

ٌتمٌز بالحساسٌة الزائدة حٌث ال 

 ٌبدو أنه متقلب المزاج ) ٌتمٌز بالثرثرة )كثرة كالم ٌتحمل أي نقدٌوجه إلٌه

Khi-deux 6,800
a

 4,900
b

 9,700
b

 

ddl 3 2 2 

Sig. asymptotique ,079 ,086 ,008 

 

a. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une 

cellule est 5,0. 

b. 0 cellules (0,0%) ont des fréquences théoriques inférieures à 5. La fréquence théorique minimum d'une 

cellule est 6,7. 
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