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 أتقدم بشكري 

 إلى 
                                                                                                                        

 في البداية نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا  إلتمام هذا العمل المتواضع
 إنجاز هذا البحث فيكما نتوجه بالشكر الجزيل  إلى كل من ساعدنا 

 التقديرعبارات الشكر و أن نتقدم بأسمى  يشرفناأو من بعيد ، كما  سواء من قريب
 بنصائحه القيمة يبخل عليي لم تال بلكبيش قادةالدكتور المشرف السيد  إلى األستاذ

التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا البحث ، و ال يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر 
على المساعدات التي  و، على صبرهم معنا طوال مدة دراستنا أساتذةإلى كل  والعرفان

 .في بحثنا هذا قدموها لنا

 لحسن خديم
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 :مقدمة

تعترب االضطرابات السلوكية من بني ادلشاكل ادلرضية العويصة يف وقتنا الراىن، و اليت انتشرت بكثرة يف 
أوساط اجملتمعات يف اآلونة األخرية، واليت تشكل عائقا كبري يف احلياة األسرية و االجتماعية والتعليمية 

  .وحىت ادلهنية مع مرور الوقت

ومن بني ىذه االضطرابات السلوكية، اضطراب فرط احلركة ونقص االنتباه أو ما يسمى باضطراب النشاط 
يعد حالة مرضية سلوكية تصيب األطفال يف سن مبكرة من ثالثة إىل مخسة حيث ،الزائد وتشتت االنتباه 

اإلضافة إىل االندفاع، ولتفسري سنوات، ويتمثل أساسا يف احلركة ادلفرطة )الزائدة( ونقص االنتباه والًتكيز، ب
ىذه الظاىرة قام العديد من علماء النفس بدراسة ىذه احلالة قصد التعرف عليها وعلى أسباهبا وانعكاساهتا 
على الفرد نفسو وعلى اجملتمع ككل، بغية إجياد حلول ناجعة تعمل على معاجلتها أو الوقاية من ىذه 

دتو وحدتو، لتجنب ما قد ينجم عنو من ضعف يف االنتباه االضطرابات، أو على األقل التخفيف من ش
وإزعاج اآلخرين ونشر الفوضى، ىذا باإلضافة إىل ظهور عالمات الغضب والتوتر والشعور باإلحباط 

 .واالكتئاب وعدم الثقة بالنفس

صرة وذلك دلا أما النشاط البدين والرياضي فهو يعد احد األشكال الراقية لظاىرة احلركية يف اجملتمعات ادلعا
يوفره لألفراد من فرص للتعبري احلركي عن الذات والتخلص من ادلكبوتات النفسية وتوطيد العالقات 
االجتماعية، أما من اجلانب البدين فهو يكسب اللياقة البدنية احلسنة والقوام السليم باإلضافة إىل الصحة 

عمل ي لنشاط البدين الرياضي  األفراد وكون ااجليدة ناىيك عن الًتفيو الذي يوفره ويعمل على حتقيقو بني
سلتلف اخلربات مثل االنتباه والتنظيم واحًتام الغري واكتساب الثقة واالعتماد على  األطفالعلى تلقني 

 هتموسلوكياالنفس وانتظار اخذ الدور والعمل باالستقاللية مع اجملموعة، وىذا كلو من اجل ضبط تفكري 
 وخلقيا وعقليا وبدنيا. والعمل على تربيتهم نفسيا
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وكون أعراض اضطراب النشاط الزائد وتشتت االنتباه وتظهر غالبا يف ادلؤسسات التعليمية وبصورة كبرية  -
كان مفرطا يف احلركة   إذايف ادلدارس االبتدائية فان ادلعلم حبكم خربتو وجتربتو ديكنو التعرف على التلميذ ما 

 ذلك من خالل متابعة تصرفاتو اليومية داخل وخارج القسم.أم ال، و 

نشاط البدين الرياضي على مفرطي احلركة ، ودلعرفة ذلك لل النفسي ريتأثال إىلوسنتطرق يف حبثنا ىذا  -
 قمنا بإجراء ىذه الدراسة واليت تكونت من بابني، باب نظري وباب تطبيقي وقد اشتمل الدراسة على:

فرضيات مث  أربعوضع  إثرىاومث على  اإلشكاليةوفيو مت تقدمي موضوع البحث مث طرح  الجانب التمهيدي:
ر بعض الدراسات السابقة ووضعنا البحث و أىدافو و أسباب اختياره، كما قمنا بذك أمهية إىلتطرقنا 
 دلصطلحات البحث تعريف

 وتكون الباب النظري من ثالث فصول:

حيث تناولنا فيو موضوع النشاط البدين والرياضي وحصة الًتبية البدنية والرياضية وذكر  :األولالفصل 
 خصائصها وواجباهتما و أمهيتها

يف احلركة وذلك بتعريفو وذكر  اإلفراطالتحدث عن اضطراب  إىلتطرقنا يف ىذا الفصل  الفصل الثاني:
 للعالج من ىذا ادلرض حدوثو و انعكاساتو مع ذكر احللول ادلقًتحة وأسبابأنواعو 

وفيو تكلمنا عن مرحلة الطفولة حيث قمنا بتعريفها وذكر أنواعها وتقسيماهتا وخصائصها  الفصل الثالث:
 ومشاكلها واحللول ادلقًتحة دلعاجلة تلك ادلشاكل

   وقد اشتمل الباب التطبيقي على فصلني مها:

بذكر ادلنهج ادلتبع وتكلمنا على عينة البحث ادلنهجية وذلك  اإلجراءات إىلتطرقنا فيو  الفصل الرابع:
 والزماين والبشري( للدراسة كما حددنا رلالت البحث)ادلكاين  ،اإلحصائيةوقمنا بتحديد األدوات 
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ها وذلك بتفسري كل لقد قمنا يف الفصل بعرض نتائج الدراسة مع تفسريىا ومناقشت الفصل الخامس:
 ذكرنا استنتاجا عاما مع اخلروج بذكر خامتة مث ختمنا حبثنا مبجموعة من االقًتاحات. مث  حدافرضية على 

 اإلشكالية:

حيث العمرية وخصوصا الفئات الصغرى  إن ادلمارسة الرياضية مهمة لكل فئات اجملتمع وسلتلف الفئات
والرعاية الرياضية اجليدة ذلاتو الفئة  تفتح ذلم أبواب النجاح  يف ادليادين  ،تنبع ادلواىب وتظهر اإلبداعات 

الرياضية بشىت أنواعها ، لكن يف ىذه ادلرحلة يعاين معظم األطفال من عدة مشاكل وعقد نفسية إال أن 
لعل أن مشكلة اإلفراط يف احلركة وتشتت االنتباه من أكثر األمراض النفسية انتشارا يف ىذه ادلرحلة ، و 

اإلفراط يف احلركة وعلى ضوء  ئل العالجية أو الوقائية من مشكلةادلمارسة الرياضية أضحت إحدى الوسا
 ىذا ادلنطلق نطرح اإلشكال التايل :

 مفرطي احلركة ؟مستوى االنتباه لدى  يؤثر النشاط البدين الرياضي على  ىل-

 االندفاع لدى مفرطي احلركة؟ما ىو تأثري النشاط البدين على سلوك احلركة ادلفرطة و -

 مفرطي احلركة ؟ ادلهارات االجتماعية لدى ىل يؤثر النشاط البدين الرياضي على-

 األهداف:

 يهدف ىذا البحث توضيح فاعلية ادلمارسة الرياضية وأثرىا على مفرطي احلركة .-

احلركة وبعض ادلستويات اليت تتأثر بشكل  يوضح مدى تأثري النشاط البدين  الرياضي على سلوك مفرطي -
 كبري من جراء ىذا النشاط البدين.

 يف احلركة ومنح اجملال للدراسة ىذة الظاىرة مستقبال اإلفراطيعطي صورة واضحة وشاملة على مشكلة  -
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 الفرضيات:

مشكلة نفسية تستحق  أوواليت نرى من خالذلما ظاىرة  األىدافوتوضيح  لإلشكاليةمن خالل طرحن 
 التالية:مت طرح الفرضيات  إجاباتالدراسة نظرا للتساؤالت اليت تبحث عن 

 الفرضية العامة :

لصاحل العينة  عند شلارسة مفرطي احلركة للنشاط البدين الرياضي إحصائيةذات داللة توجد فروق  -
 التجريبية.

 الفرضيات الجزئية:

مستوى  يف زيادة مفرطي احلركة للنشاط البدين الرياضي شلارسةعند  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة -
 االنتباه.

يف التقليل من حدة  لرياضيمفرطي احلركة للنشاط البدين ا إحصائية عند شلارسةتوجد فروق ذات داللة  -
                                                                        سلوكي احلركة ادلفرطة واالندفاع.

يف تنمية ادلهارات  مفرطي احلركة للنشاط البدين الرياضي ند شلارسةداللة إحصائية ع توجد فروق ذات-
                                                                                                      االجتماعية.

يف التقليل من حدة  داللة إحصائية عند شلارسة مفرطي احلركة للنشاط البدين الرياضي توجد فروق ذات -
 السلوك ادلعارض.

 البحث:مصطلحات 
ىو حركات جسمية تفوق احلد الطبيعي، ويعرف بأنو سلوك اندفاعي مفرط وغري  التعريف االصطالحي:

ىدف مباشر وينمو بشكل غري مالئم لعمر الطفل ويؤثر سلبا على سلوكو مالئم للموقف وليس لو 
  .وحتصيلو
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ونسبة انتشاره لدى  أخرىوىو اضطراب شائع بني األطفال ومعدل انتشاره خيتلف من دراسة إىل  -
 (2002)حامت اجلعافرة،  الذكور مبعدل ثالثة أضعاف عنها لدى اإلناث.

ىو إحدى اجتاىات الثقافة اليت يرجع أساسها إىل زمن  النشاط البدين الرياضي  إن:التعريف االجرائي
 .قدمي, حينما كان اإلنسان البدائي ديارس كثريا منها تلقائيا ضمانا إلشباع حاجاتو

داخلي يشري لونش ويسج: " إىل ألن النشاط الرياضي ديكن أن نعرفو بأنو نشاط باللعب التنافسي, كما 
وخارجي ادلردود أو العائد, يتضمن أفرادا أو فرقا تشًتك يف ادلسابقات وتربز النتائج يف ضوء التفوق يف 

 ".ادلهارة البدين

حركات جسمية تفوق احلد الطبيعي، ويعرف بأنو سلوك اندفاعي يف احلركة وتشتت االنتباه ىو  طااإلفر 
بشكل غري مالئم لعمر الطفل ويؤثر سلبا على  مفرط وغري مالئم للموقف وليس لو ىدف مباشر وينمو

ونسبة  أخرىسلوكو وحتصيلو ، وىو اضطراب شائع بني األطفال ومعدل انتشاره خيتلف من دراسة إىل 
 .انتشاره لدى الذكور مبعدل ثالثة أضعاف عنها لدى اإلناث

النشاط الزائد ىو زيادة  (HALHAN KAUFMAN) 2003 كهوفمانهالهان و  كما عرفو 
 عن احلد ادلطلوب بشكل مستمر وتكون غري مناسبة لعمره الزمين.

حبيث ال  األطفال(: "ىو نشاط جسمي وحركي لدى MILLMAN)1821ميلمان وعرفو أيضا 
 ."يستطيع التحكم حبركاتو  اجلسمية ، بل يقضي اغلب الوقت يف احلركة ادلستمرة 

 الدراسات السابقة :

"أي نشاط بدين رياضي  تحت عنوانيف ملخصو للمداخلة  0202سنة  دراسة الدكتور حكيم حريثي 
 . للغد"

 ؟نشاط بدين خاص على مفرطي احلركة تأثريمدى : البحث إشكالية
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شلارستها للنشاط البدين وفرق بني تصرفات مفرطي  أثناءوجود فرق بني الفئتني  :البحث العامة فرضية 
 .احلركة يف نشاط بدين غري خاص

 .التجرييب  استخدم ادلنهج البحث: نهجم 
 .فكانت يف فئتني من األطفال فئة تعاين من فرط احلركة واألخرى فئة عادية : عينة البحث 

مفرطي احلركة تغريت بتغري النشاط البدين  األطفالتصرفات  أن إىلنتيجة  إىلوتوصل نتيجة البحث:
غري  أخرىي شلارسة النشاط البدين مع فئة شلارسة تشاط غري خاص أ إىلاخلاص الذي كان مطبق عليهم 

 مصابة بفرط احلركة.
"واقع التفاعل االجتماعي مع األفراد لدى أطفال الروضة  بعنوان: 0222الدكتور محمود صديق دراسة 

 .ذو فرط النشاط"
 ؟التفاعل االجتماعي لألفراد لدى أطفال ذوي النشاط الزائد :البحث إشكالية 
 .وجود فنيات تعديل السلوك يف تنمية التفاعل االجتماعي البحث العامة: فرضية 

 .اتبع ادلنهج الوصفي منهج البحث:
استخدم االستبيان الوجو و اختار أطفال الروضة ذوي النشاط الزائد وعامالت الروضة  عينة البحث:

 .لعامالت الروضة
توصل إىل أن أسلوب فنيات تعديل السلوك ادلستخدمة يف تنمية التفاعل االجتماعي مع  نتيجة البحث:

األفراد لدى أطفال الروضة ذوي فرط النشاط الزائد الق صلاحا وفاعلية يف اخلفض من حدة فرط ىذا 
 النشاط.

النقاط  رغم اختالف الدراسات و معظم النقاط إال أننا نشًتك يف بعض:أوجه التشابه بين الدراسات
األخرى حيث اعتمدنا ضلن على ادلنهجني الوصفي والتجرييب والعينة يف حبثنا كانت مقصودة ومتثلت يف 
مفرطي احلركة ، أما النتائج ىناك تأثري ألي أسلوب على مفرطي احلركة سواء كان نشاطا بدنيا رياضيا أو 

 نفسيا اجتماعيا يقلل وحيد من مستوى فرط النشاط الزائد.



 التعريف بالبحث                             الجانب التمهيدي                                     
 

7 
 

مل تسلط الضوء على أمهية النشاط البدن الرياضي يف خفض حدة  لكن ىذه الدراساتراسات :نقد الد
بل االجيايب على مفرطي احلركة   تأثريهفرط احلركة ومل تربز أي نقطة مهمة تتعلق بالنشاط البدين ومدى 

 يها وعلى أمهيتها .حتدثت سطحيا عن ىذه الظاىرة النفسية وأشارت يف نفس الوقت عل
ضلن يف ىذا البحث سلطنا الضوء على ادلمارسة الرياضية ومدى تأثريىا على مفرطي احلركة وأمهية  أما-

الرياضة يف حياة ادلصابني بفرط احلركة وتشتت االنتباه واعتبارىا أحد الوسائل الوقائية والعالجية ذلذه 
فهذه الظاىرة النفسية تتطلب جهدا ماديا وبشريا ومعنويا للحدة منها أو التقليل  ادلشكلة أو احلالة النفسية

بنسبة ما لكي يبقى أطفالنا يف أعلى مستوى لتحقيق الرقي واالزدىار للبالد وتشريفها يف سلتلف 
يف  فراطاإلسلاطر ظاىرة  إلبرازأننا عملنا  إالالتظاىرات الرياضة والثقافية وحىت سياسيا، ورغم زلدوديتها 

كل الدراسات يف   أمامأن نقول ويبقى رلال البحث العلمي مفتوحا  إال وال يسعنااحلركة لدى أطفالنا 
 .ادلستقبل

 خالصة:

التعريف بالبحث من أساسيات كل حبث وكل دراسة فمن خاللو يتضح أو تتبني معامل الدراسة  إن
ث أو أي دراسة ، فكل ادلعلومات فتعترب  مفتاح الدخول ألي حب وقراءهتاوتسهل عملية فحصها 
 إىل وال حيتاجبشكل سلس وسهل  القارئالدراسة تصبح يف متناول  ومعاجلةالضرورية وادلهمة لفحص 

 للبحث يف أي دراسة. تعريفوىذه ىي أمهية وضع  وقراءهتاوقت كبري لتفحصها 
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 :تمهيد 

يلعب النشاط البدين والرياضي دورا أساسيا يف حياتنا ادلعاصرة كمجال من رلاالت الًتبية ادلوجهة ضلو 
والشعورية العقلية  النفسية واالجتماعية والبدنية حتقيق النمو الشامل وادلتكامل للفرد من رتيع النواحي

التدريب الرياضي والعقلية إلعداده كمواطن صاحل ينفع نفسو ورلتمعو ووطنو, وىذا ىو اذلدف ادلشًتك بُت 
 النشاط البدين. و

عناية كبَتة من قبل األفراد واجملتمعات اليت أولتها اىتماما كبَتا  ادلمارسة الرياضيةويف وقتنا احلايل عرفت 
باجلانب ادلادي والنفسي واالجتماعي يف سلتلف ادلراحل  االىتمامما نراه من خالل وىذا ما يظهر جليا في

 التعليمية إىل وضع برامج خاصة تتعلق هبا.

وسيتم التطرق يف ىذا الفصل إىل النشاط البدين الرياضي سواء من حيث أنواعو وخصائصو وأىدافو وأعليتو 
 ية.الرياضية يف ادلؤسسات الًتبو ادلمارسة أو بصيغة 
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 الفصل األول: النشاط البدني الرياضي

 مفهوم النشاط البدني الرياضي:1-1

وىو األكثر تنظيما  اإلنسان،قية للظاىرة احلركية لدى يعترب النشاط البدين الرياضي أحد األشكال الرا
 واألرفع مهارة من األشكال األخرى للنشاط البدين.

َت من فروع ثاألمر الذي ال ػلدث يف ك هور من ادلشاىدينيف رتويتميز النشاط البدين والرياضي حبدوثو 
ن خاللو يستطيع الفرد وػلتوي على مزايا عديدة تساعد الفرد على التكيف مع زليطو ورلتمعو, وم ،احلياة

)عصام عبد اخلالق،  إخراج الكبت الداخلي واالسًتاحة من احلاالت الذىنية غَت طبيعية.بادلمارسة 
ويضيف كوسوال: "أن التنافس مسة أساسية تضفي على النشاط الرياضي طابعا اجتماعيا   (6991

ضروريا, وذلك ألن النشاط الرياضي إنتاج ثقايف للطبيعة التنافسية لإلنسان من حيث أنو كائن اجتماعي 
, ويشَت لونش ويسج: " إىل ألن النشاط الرياضي ؽلكن أن نعرفو بأنو (6991)عصام عبد اخلالق،  ثقايف

نشاط باللعب التنافسي, داخلي وخارجي ادلردود أو العائد, يتضمن أفرادا أو فرقا تشًتك يف ادلسابقات 
 (6999خرون، )زلمدعبد الفتاح عنان وآ وتربز النتائج يف ضوء التفوق يف ادلهارة البدين

أم من جهة أخرى فإن النشاط البدين الرياضي أصبح عنصرا من عناصر التضامن بُت اجملتمعات الرياضية, 
وفرصة لشباب العامل أرتع ليتعارفوا على بعضهم البعض خلدمة اجملتمع, باإلضافة إىل ذلك فهو يساىم يف 

الطبيعية, وحتقيق ذاتو عن طريق الصراع وبذل اجملهود, حتقيق الذات للفرد بإعطائو الفرصة إلثبات صفاتو 
)أمُت أنور اخلويل،  فهو بذلك يعد عامال من عوامل التقدم االجتماعي, ويف بعض األحيان التقدم ادلهٍت.

6991) 
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 دىو وسيلة تربوية تتضمن شلارسات موجهة يتم من خالذلا إشباع حاجات الفر  ط:تعريف النشا 1-2
) زلمد احلمازتي و امُت انور  ودوافعو وذلك من خالل هتيئة ادلواقف اليت يقابلها الفرد يف حياتو اليومية.

 (6991اخلويل، 

كما يعترب آخرون أنو عملية عقلية وسلوكية أو بيولوجية متوقفة على طاقة الكائن احلي, ودتتاز بالتلقائية 
 (6991)ازتد زكي بدوي،  وأكثر منها باالستجابة.

 تعريف النشاط البدني: 1-3

نسان وكذلك عملية التدريب والتنشيط والًتبص يف مقابل الكسل والوىن إلاجملال الكلي حلركة ا يقصد بو
واخلمول, ويف الواقع فإن النشاط البدين مفهومو العريض ىو تعبَت شامل لكل ألوان النشاطات البدنية اليت 

اء تعبَت النشاط البدين نسان واليت يستخدم فيها بدنو بشكل عام, ولقد استخدم بعض العلمإليقوم هبا ا
على اعتبار أنو اجملال الرئيسي ادلشتمل على ألوان وأشكال الثقافة البدنية لإلنسان, ومن بُت ىؤالء يربز 

)عصام عبد  الرسون " الذي اعترب النشاط البدين مبنزلة نظام رئيسي تندرج ضمنو األنظمة الفرعية األخرى.
 (6991اخلالق، 

 تعريف النشاط البدني الرياضي: 4.  1

إن النشاط البدين والرياضي ىو إحدى اجتاىات الثقافة اليت يرجع أساسها إىل زمن قدمي, حينما كان 
نسان البدائي ؽلارس كثَتا منها تلقائيا ضمانا إلشباع حاجاتو األولية, فأقام مسابقات العدو واجلري إلا

والقفز, وغَتىا من النشاطات زلاكيا أجداده ومستفيدا من خلفية الرياضة  والسباحة والرمي وادلصارعة
السابقة, مث أضاف إليو بعض ادلضارب, الشباك ووضع القوانُت واللوائح وأقام من أجلها التدريبات 

اذلامة اليت  االجتماعيةوادلنافسات وعمل جاىدا على تطويرىا االرتقاء هبا حىت أصبحت إحدى الظواىر 
 (6916)علي ػلي ادلنصوري،  يف مصَت األمم وسلوكات األفراد.تؤثر 

اإلنسان البيولوجية صلده حلقات متتابعة من عدة أنشطة غايتها التوفيق بُت الفرد  وإذا نظرنا إىل سلوكات
والبيئة اليت يعيش فيها, فإذا تتبعنا ادلعٌت احلقيقي للنشاط البدين الرياضي صلده نشاط اجتماعي يساىم يف 

ا التدريب االرتقاء بكفاءة الرياضي احلركية والصحية والنفسية ويتحدد بصفة أساسية من عنصرين عل
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وادلنافسة, ويعرف بأنو "كل نشاط بدين يتصف بروح اللعب ؽلارسو الرياضي برغبة وصدق ويتضمن صراعا 
 (6916)علي ػلي ادلنصوري،  يتناسب مع الغَت أو مع الذات وعناصر الطبيعة".

 أنواع النشاط البدني: - 2

 الترويجي:النشاط البدني الرياضي  – 1 – 2

يقصد بالًتويح تلك احلالة االنفعالية اليت تسمح من شعور الفرد بالوجود الطيب يف اجملتمع واحلياة والرضا 
شطة مستقلة لوقت يف أن ويتصف مبشاعر اغلابية كالقبول والنجاح والبهجة وقيمة الذات وصلد الًتويح

 الفراغ حبيث تكون مقبولة اجتماعيا.

وثيقا بالًتويج ولعل أقدم األىداف والنظم االجتماعية ذلا ارتباطا بالرياضة حيث وتتصل الرياضة اتصاال 
وػلية وأنشطة الفراغ يف اجملتمع ادلعاصر قد أن دور ادلؤسسات الًت  BRAYHTBIT جيعتقد رائد النروي

ت يف أصبحت كثَتة وخاصة فيما يتعلق باألنشطة البدنية الرياضية, حيث تتوزع مشاركة األفراد واجلماعا
ضوء االعتبارات ادلختلفة كالسن والرغبة ومستوى ادلهارة وادلوقع اجلغرايف..., واألىم ىم الذي يعمل على 
ختطي ىزة انفصال األجيال تضييق الفجوة بينهم وبالتايل يربط اجملتمع بشبكة من االىتمامات واالتصاالت 

)كمال  م واالتصال داخل اجملتمع الواحد.من خالل األسرة شلا ينتج عنو قدرا كبَتا من التماسك والتفاى
 (6991درويش وأمُت أنور اخلويل، 

الفرصة لالسًتخاء وإزالة التوتر والضغوط والقلق الناتج عن  إتاحةإن ىذا النوع من النشاط يهدف إىل 
باإلضافة إىل حتقيق الذات وظلو الشخصية خاصة عند بداية ادلراىقة وىذا بإتاحة  احلياة ادلتسارعة إيقاع

 (1119)يوسف سعيدي زروقي،  الفرصة لتحقيق وتأكيد الذات وتبادل األدوات وتعلم القيادة النفعية.

 (6991ال درويش وأمُت أنور اخلويل، )كم ؽلكن أن نلخص أىم أىدافو كما يلي:

 احلياة ادلتسارع. إيقاعإتاحة الفرص لالسًتخاء وإزالة كل أنوع التوتر والقلق الناجتة عن 

 تلبية سلتلف احلاجيات الطبيعية خاصة عند ادلراىقُت كالقبول واالنتماء.

 يق الذات وظلو الشخصية ادلتوازنة من رتيع النواحي.حتق
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 الرباعة والقيم الشخصية وتذوقها.تقدير 

 دلهارات االجتماعية السليمة وتوطيد العالقات االجتماعية والنضج االجتماعي.تنمية ا

 الصحة واللياقة البدنية اجليدة.

 البهجة واالستقرار من خالل الفوز النفسي اجلسدي والتوازن االنفعايل.

 النشاط البدني الرياضي النفعي: – 2 – 2

إن ادلفهوم اخلاص بالنشاط البدين الرياضي النفعي ىو تعبَت يقصد بو سلتلف األنشطة الرياضية  يف احلقيقة
النفعية اليت تعود بالفائدة والنفع من الناحية النفسية والعقلية واالجتماعية والبدنية والصحية, مع أن كل 

ىناك أنواع أخرى ىي بدورىا نفعية أنواع النشاط البدين تعترب نفعية كالنشاط الًتوػلي والتنافسي, إال أن 
 وىامة وفيما يلي بعض األنشطة البدنية الرياضية ادلعتمدة:

 التمرينات الصباحية: 2-2-1

والتلفزيونية حيث أهنا ال حتتاج  اإلذاعيةواليت تقدم من خالل الربامج وأقل تكلفة  إنشاءتعترب أكثر الربامج 
دترين( تشتمل  61إىل  61إىل أماكن كبَتة للممارسة أو وقتا طويال إلجرائها, فهي عادة تتكون من )

رتيع عضالت األساسية مستخدمة دترينات ظلطية مبتدئة بالذراعُت والبطن وسلتلف عضالت اجلذع 
يكون ادلنشط فيها زلور رئيسا من خالل شرح قيمة  والرجلُت, مث تتبع بتمرينات التهدئة وىذه التمارين

 دقيقة( يف اليوم. 11وأعلية ىذه التمرينات واليت ال تعدى مدهتا )

 تمارين الراحة والنشاط:  2-2-2

أثناء فًتات الراحة بدال من قضائها يف  اإلنتاجيةىذا النوع من التمارين ؽلارس بُت العمال داخل الوحدات 
ي دتارس بشكل رتاعي أو فردي, وتقدم ىذه التمرينات قبل العمل أحيانا وتكون حالة راحة سلبية, وى

 (6991)أمُت أنور اخلويل،  دقائق(. 61مدهتا أقل من )
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 المسابقات الرياضية المفتوحة: 2-2-3

يؤدي ىذا النوع من ادلسابقات بُت الفرق اذلاوية إىل إتاحة الفرص للمواطنُت وغَت ادلشاركُت يف األندية 
  األكثر شعبيةالرياضية  لالشًتاك االغلايب يف شلارسة األنشطة الرياضية ادلختلفة, ويف ىذا ختتار الرياضة 

ضوء الروح الرياضية العامة للقانون كمحتوى ذلذا الربنامج مع استخدام قواعد بسيطة يف حتكيمها يف 
 قيادات لقيادة ىذه األنشطة. إشرافوحتت 

 تمارين اللياقة من أجل الصحة : 2-2-4

والغرض األساسي دلمارستها ىو اكتساب ’ تقدم ىذه التمارين جملموعة من السكان ويف جتمعات رياضية
لفئة الشباب, أما الفئات األخرى فتقدم يف  اإلناثالصحة, وتقدم يف رلموعات مستقلة, الذكور عن 

دقيقة( دلختلف دتارين  61إىل  61رلموعات سلتلطة تؤدى بشكل منتظم, ويف وقت ثابت ومدهتا )من 
 العضالت الكبَتة كالظهر والبطن.

 المهرجانات الرياضية: 2-2-5

واطنُت هبدف ادلشاركة على تعد ظلوذجا الرتفاع مستوى التنظيم, ويتجل ذلك يف جتمع أعداد غفَتة من ادل
اختالف أعمارىم ورغباهتم ومستوياهتم يف سلتلف أنواع النشاط أو حىت جملرد ادلشاىدة, شلا يؤدي إىل 
ختلص الكثَتين منهم من عامل اخلجل يف ادلشاركة والتفاعل مع األشخاص واجملتمع, كما تعد فرصة لنشر 

رى ؽلكن استغالذلا يف انتقاء وتوجيو ادلوىوبُت الوعي بُت أعداد كبَتة يف وقت واحد, ومن جهة أخ
 (6999)زلمدعبد الفتاح عنان وآخرون،  الرياضيُت للرياضة والبطولة ادلناسبة.

 النشاط البدني الرياضي التنافسي:  2-3

يستخدم تعبَت ادلنافسة استخداما واسعا وعريضا يف األوساط الرياضية, حيث تدل كلمة ادلتنافس أو 
ادلنافس, بدال من كلمة رياضي, كما يستخدم تعبَت ادلنافسة بشكل عام من خالل وصف عملياهتا 

الفرد  ويتحقق عندما يكافح اثنان  أو أكثر يف سبيل شيء ما لتحقيق ىدف معُت وعلى الرغم من أن
وصف للمنافسة الرياضية  SHOUبالتجديد فإنو ػلرم ادلنافس من هنايتها, حيث يقدم لنا  غرضوحقق 
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منافسة بُت فردين ومنافسة بُت فريقُت ومنافسة بُت فرد أو أكثر ROS et HAJروس وهاج نقال عن 
 (6991)أمُت أنور اخلويل،  ضد عناصر الطبيعة.

 إيجابياته:  2-3-1

)أمُت  يتميز النشاط البدين الرياضي النفعي بإغلابيات عديدة نذكر منها عمليات التوافق االجتماعي وىي:
 (6991أنور اخلويل، 

وىو عملية اجتماعية تتبع اذلزؽلة يف ادلنافسة الرياضية وىو قبول نتيجة ادلباراة اليت قامت على  القبول:
 دعائم من إدارة زلاذية وفق قواعد ىذه اللعبة.

يعتمد النشاط البدين الرياضي على التحكم يف تقدير الطرف الفائز ويتم ذلك وفق قواعد  التحكم:
 منضبطة إىل حد كبَت, مؤسسة على مبادئ وقيم كالعدالة والنزاىة.

وتقوم على أساس اجلمع بُت األىداف ادلتصاعدة يف زلاولة خللق جو مالئم بينهم ورغبة منهم  الوساطة:
 ة.يف حل النزاعات ادلوجود

يقدم النشاط البدين الرياضي التنافسي ظروفا ثرية لتحقيق التعاون واكتسابو للممارسُت باعتبارات  التعاون:
وسلوكات التنافس يف آن واحد ويكون  إهنا ذترة التعاوناإلصلازات الرياضية من خالل ادلنافسة يف رلملها 

 ذلك يف الرياضات اجلماعية. 

         سلبياته: 2-3-2

السامية ذلذا النوع من النشاط الرياضي، إال أن ىناك عوامل كثَتة متداخلة ساعلت يف رغم األىداف 
التدريب  اضلراف الرياضة التنافسية عن جوىرىا وانزالقها، إىل أن أصبح البعض من فالسفة الًتبية البدنية و

يطالب بتوقيفها وإعادة النظر يف أىدافها وأسباب  بيار بارلوباوعلماء االجتماع من أمثال الرياضي 
 (6991)أمُت أنور اخلويل،  ىذه ادلواقف وادلطالب لعدة أسباب نذكر منها: إرجاعوجودىا، وؽلكن 
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 شار الفساد والرشوة يف أوساط اإلدارة الرياضية.تان-

 الرياضيُت بغرض حتقيق الفوز.انتشار ظاىرة تعاطي ادلنشطات والغش بُت -

 نفسية واجتماعية على الصعيد القومي. تابعياتظاىرة العنف والعدوان ما ينجم عنها من -

 الضغوط النفسية اليت يعاين منها الرياضيُت بسبب ادلنافسة-

ىدة الكثَت من الناس إىل مستهلكُت سلبيُت للرياضة وذلك باألعراض عن شلارستها واالكتفاء بادلشا حتول
 فقط.

 األزمات النفسية للمشاىَت الرياضيُت عند اطلفاض مستوياهتم األدائية.-

والًتبوية  مسية على حساب الرياضة اجلماىريةال زلدود لرياضة النخبة من طرف اجلهات الر أالدعم -
 .واإلعدادية

 والتعصب للفرق الرياضية احمللية.إثارة مشكل ج- 

 حساب اجلو اخللقي الذي ختلقو.الًتكيز ادلفرط للنتائج على -  

 أهدافه: 2-3-3

 (6991)أمُت أنور اخلويل،  للنشاط البدين الرياضي التنافسي عدة أىداف تتمثل فيما يلي:

 التباىي والتفاخر واالعتزاز القومي.

 قيق نتائج جيدة أثناء ادلنافسة.حت

 اللياقة البدنية ورفع الروح ادلعنوية للفرد.رفع ادلستوى الصحي واحلفاظ على 

 حتقيق التنافس حتت إطار القيم واألخالق السامية. 

 التحلي بالروح الرياضية وتنمية الروح التعاونية بُت األفراد.
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 تكوين شخصية متزنة تقوم باحًتام اخلصم والتنافس بشرف.

 ادلكانة والدور يف الفريق.يق ورفع مفهوم الذات من خالل إحراز النصر وإغلاد حتق

 تنمية الثقة يف النفس من خالل ادلواقف واخلربات االنفعالية ادلتعددة.

 أهمية النشاط البدني: -3

نسان منذ القدم جبسمو ولياقتو وصحتو وشكلو واليت تتحقق عن طريق ادلمارسة، كما أدرك أن إللقد اىتم ا
و تشمل اجلانب البدين أو الصحي فحسب وإظلا دتتد آثارىا ادلنافع الناجتة عن ىذه ادلمارسة اليت تتوقف أ

االغلابية على اجلانب النفسي، االجتماعي، الوجداين، العاطفي ولعل أقدم النصوص اليت أشارت إىل أعلية 
وأبو الفلسفة عندما كتب أن:  اإلغريق، مفكر سقراطالنشاط البدين على ادلستوى القومي ىو ما أدركو 

ؽلارس التمرينات البدنية للحفاظ على لياقتو كمواطن صاحل خلدمة شعبو ويستجيب لنداء  "على ادلواطن أن
 (6991)عصام عبد اخلالق،  اعي"لدالوطن إذا دعا ا

يف رسالتو رتاليات الًتبية، أن اإلنسان يكون إنسانا فقط عندما   SHILLERشيلركما ذكر ادلؤلف 
بيير دي  أن الًتبية البدنية دتدنا بتهذيب اإلدارة، وقد رأى   READريد يلعب، كما يعتقد ادلفكر 

أن الًتبية البدنية قد أعللت كليا ولذلك فهو يؤكد   PIERRE DIE COPERTANنكوبرت
على أهنا أحد ادلكونات األساسية للتعليم الشامل، وكان أول من عرب على أعلية النشاط البدين الرياضي يف 

يف كتاباتو توصيات لًتبية النشء   FRANKLEN فران كليننجامين بالواليات ادلتحدة األمريكية 
 تمرين البدين يف تقوية الدولة وتوطيد أركاهنا".: "مزايا السيل فانيايف 

ويظهر ىذا جليا من موقف الرئاسة األمريكية يف توضيح وإبراز أعلية النشاط البدين الرياضي مثل ما فعل 
، وىذا KENNEDYوكيندي  ROSEVELTزفلتو ور  EISENHOWERأيزنهاور

ن أن الشباب األمريكي أقل لياقة من من خالل تأسيس رللس رئاسي للياقة الشباب، بعدما أثار الباحثو 
 (6991)عصام عبد اخلالق،  أقراهنم األوربيُت.
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، ما أطلق عليو بظاىرة األمريكي الناعم KENNEDYكيندي كما انتقد الرئيس األمريكي 
SOFT AMERICAN  قائال: "إن قدرة األداء البدين ليست رلرد مكون أساسي للجسم

ظلا أيضا أساس النشاط العقلي اخلالق كما ذكر كذلك أن رغبة الفرد يف أن يكون قويا إالصحيح فقط، و 
، كما (6991)عصام عبد اخلالق،  نشيطا ؽلكن حتقيقها فقط وبشكل طبيعي من خالل اجلسم السليم"

تساعد ادلمارسة ادلستمرة ودلنتظمة لألنشطة البدنية الرياضية على تنمية القدرات البدنية وعناصر التنفيذ 
واإلدراك، كما ترمي إىل إدراك أعلية الوقاية  من األمراض ومن اآلفات االجتماعية مثل ادلخدرات والتدخُت 

 ادلضر بالفرد واجملتمع.

علية األنشطة البدين والرياضية تظهر من خالل مايستثمره الفرد من مكتسبات ومن خالل ما سبق صلد أن أ
أىداف تربوية تسعد يف ترقية استثمار اجلانب الثقايف والنفسي  غخالل ادلمارسة اليت دتكن من بلو 

واالجتماعي، وتظهر أعليتو من خالل مساعدتو على التكيف مع رتيع الظروف وادلواقف، كما تنمي 
قدرات االتصال والتوافق بُت الرغبة والعمل من خالل نشاط حركي ذو أبعاد نفسية وعقلية واجتماعية 

)يوسف سعيدي زروقي،   تفعيل ادلعارف واخلربات الفكرية واحلركية واخللقية.منظمة وىادفة ترمي إىل
1119) 

 خصائص النشاط البدني الرياضي: -4

يتميز النشاط البدين الرياضي عن باقي ألوان النشاطات األخرى بكونو يشمل رتيع اجلوانب ادلكونة للفرد 
)أمُت أنور  لوجية أو النفسية أو االجتماعية، وؽلكن حصر أىم خصائصو فيما يلي:سواء من الناحية البيو 

 (1116اخلويل، 

 ىو عبارة عن نشاط اجتماعي، وىو يعرب عن تالقي متطلبات الفرد مع متطلبات اجملتمع.

 ساسي.ألخالل النشاط البدين الرياضي يلعب البدن وحركاتو الدور ا

 صبحت الصور اليت يتحكم هبا النشاط الرياضي ىو التدريب مث التنافس.أ
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عباء األدرجة كبَتة من ادلتطلبات و  و ركان النشاط الرياضيأىم إىل أاج التدريب وادلنافسة الرياضية ػلت
 ه والًتكيز.البدنية ويؤثر اجملهود الكبَت على سَت العمليات النفسية للفرد ألهنا تتطلب درجة عالية من االنتبا

و النجاح والفشل بصورة أثر واضح للفوز واذلزؽلة أنساين الذي لو إلنواع النشاط اأال يوجد أي نوع من 
 هره النشاط الرياضي.يظواضحة ومباشرة مثلها 

مر الذي ال ػلدث يف كثَت من فروع أليتميز النشاط الرياضي باستقطاب رتهور غفَت من ادلشاغبُت ا
مع زليطو ورلتمعو، حىت يستطيع إخراج الكتب الداخلي واالسًتاحة من عدة حاالت  على التكيف .احلياة

 .عالقة يف ذىنو

 أهداف النشاط البدني الرياضي : -5

 هدف التنمية البدنية : 5-1

 أن كادؽلي آخر يستطيعأو نظام أنشطة البدنية الرياضية وال يدعي أي علم ألتتمثل يف كوهنا مقتصرة على ا
يدور يف كتابات  )التنمية البدنية(نسان مبا فيو الطب ، وصلد ىذا اذلدفإلسهام لبدن اإليقدم ذلك ا

)كمال درويش وأمُت  بو حامد الغزالي(أبي بكر الرازي و أ)كابن سينا وابن النفيس و طباء العرب ألا
 (6991أنور اخلويل، 

جهزتو العضوية ادلختلفة أويعمل النشاط البدين الرياضي على تنمية القدرات البدنية وذلك عن طريق تقوية 
ن يكون ىذا النشاط فوق العتبة حىت تستطيع أللجسم ويتم ىذا بفضل النشاط العضلي حيث يستحسن 

 جهزة العضوية ادلختلفة حتقيق كل ادلهارات احلركية.ألبنية ا
مبعٌت صحتو  le corpsول للممارسة الرياضية ىو العناية بالبدن، اجلسد ألا وىكذا يصبح اذلدف

)جسد، عقل( و النفس حسب الثنائية الديكارتية، أن اجلسم لو عالقة بالعقل أومظهره، ومبا 
(DUALISME-CARIS ()CORPS –ESPRIT)  :وادلعرفة عموما تكون بادلثل

 (6991)عادل زلمد،  العقل السليم يف اجلسم السليم.

عراض مالئمة ومهم على أن تكون ألوتتضمن التنمية البدنية والعضوية قيمة بدنية وجسمية مهمة تصلح 
 (6991)عصام عبد اخلالق،  ادلستوى الًتبوي االجتماعي وتتمثل يف:
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 .المرونة() القوة، التحمل ، اللياقة البدنية 

 القوام السليم اخلايل من العيوب.

 الًتكيب اجلسمي السليم ادلتناسق.

 السيطرة على البدانة والتحكم يف وزن اجلسم.

 هدف التنمية الحركية: 5-2

، ويشمل ىدف التنمية احلركية على  اإلنساينوجهوده  أبعاده أىمحد أ اإلنسان إىلتشمل الظاىرة احلركية 
ومن ىذه  (6991)زلمد حسنُت عالوي،  اإلنسانعدد من القيم واخلربات وادلفاىيم اليت تشهد حركة 

ادلفاىيم صلد ادلهارة احلقيقة واليت تنمي الثقة بالذات وتكسب الثقة بالنفس  واحلراك االجتماعي، وصلد 
، وصلد مفهوم  األخرىوالعمليات ادلعرفية  واإلدراكاحلركية واليت ترتبط باحلركة  اإلدراكيةالكفاية  أيضا

)عصام عبد  اجلسم بطرق فعالة ومؤثرة من خالل التكيف ادلستمر. إدارةالطالقة احلركية وقدرتو على 
 (6991اخلالق، 

 هدف التنمية المعرفية: 5-3

 – savoir faire)يهتم اذلدف ادلعريف بتنمية ادلعلومات وادلهارات ادلعرفية كالفهم والتطبيق

moteur)  النشاط البدين إىلوالتحليل والًتكيب والنقد جلوانب معرفية يف جوىرىا رغم انتساهبا 
والصحة الرياضية والوقائية  األمانالتدريب واعتبارات  وأساليبوالرياضي كتاريخ اللعبة والقواعد اخلاصة هبا 

ويف مراحل  األطفالمصادر ادلعرفة ادلدركة خاصة عند  إحدىالنقد وضبط الوزن، حيث تعترب احلركة  وأظلاط
وتساعده على توظيف ادلفاىيم كاحلركة والفراغ وادلسار واالجتاه، واستطاعة احلركة ان تؤثر  األولالنمو 

غَت مباشر مثل القراءة والكتابة واحلساب  أوفة سوى بشكل مباشر عليها يف تعلم ادلواد الدراسية ادلختل
احلركية يف القدرة العامة للتعليم بتأثَت صورة الذات واالرتقاء  اإلدراكيةوغَتىا، وبشكل عام تؤثر الكفاية 

يف  (JEAN PIGET)جون بياجيبالقدرات األساسية كالذاكرة والًتكيز واالنتباه وىذا ما أوضحو
يف مرحلة الطفولة ادلبكرة وقد قدم  وأهناالتنمية العقلية مبا يف ذلك عملية التفكَت  أساسالسلوك احلركي  أن
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تنمية الكفاية الدراسية  إىلاحلركية تؤدي  اإلدراكيةدراسة بان تنمية القدرات (BRASH1967) براش
الم عند بان القدرة على الك (KOLTSOPHA)كولتسوفاوخاصة الفرد،  حيث أفادت حبوث

 (6991)عصام عبد اخلالق،  الطفل ترتبط باحلركة ارتباطا وثيقا.
 هدف التنمية النفسية:  5-4

االنفعالية عن  تعديدا توالبدنية والرياضية من خالل تدريب التلميذ على التحكم يف  األنشطةيظهر دور 
ؽلارس  أنطريق اشًتاكو باأللعاب ادلختلفة فاللعب يكون مبثابة فرصة ساضلة يستطيع الطفل من خالذلا 

)زلمد عادل وكمال الدين زكي،  التحكم يف عواطفو وطرح القلق والشعور بالبقية والتمتع والبهجة.
6911) 

ويف ىذا السن تستعمل النشطة البدنية والرياضية إلشباع الكثَت من احلاجيات النفسية للطفل وادلراىق 
السرور وخالل ىذه احملاولة ػلقق أىداف موضوعية مثل االرتياح والتلقائية وحتقيق الذات وطرح الكبت 

 (6911يوسف،  )ليلى واحلماس عند النجاح والسيطرة على حركاتو.
 أعماقالًتبوي على احلياة االنفصالية للفرد والذي يتغلغل يف  إطارىااحلركية  والبدنية يف  األنشطةوتأثَت 

ودوره يف تشكيل السمات  اإلنسانمستويات السلوك، حيث ال ؽلكن جتاىل ادلغزى الرئيسي جلسم 
الشعور يتضمن عناصر حركية ولقد تعددت ىذه ادلظاىر وتأكدت من  الوجدانية والعاطفية، فقد تبُت ان

)عصام عبد اخلالق،  .(PSYCHOSOMATIQUE)النفسي الجسديخالل ادلخرب
6991) 

اليت تسمح بتحقيق  األنشطةكما يتيح النشاط احلركي الرياضي قدرا يف حتقيق الذات وتأكيدىا من خالل 
 وانسوهن)الذات مبا يتناسق مع قدرات وادلعارف واالىتمامات ، ويظهر ىذا من خالل دراسة

األفراد الذين ذلم اجتاىات إغلابية ضلو أجسامهم يتصفون بارتفاع تقدير الذات كما  إنوجونسون(
وأكدت يف نفسو، إن شعور الفرد بالرضا عن جسمو يرتبط ارتباط وثيقا بثقتو ( ZION)زيونأوضح

)عصام عبد اخلالق،  وجود ارتباط دال بُت اللياقة احلركية وبُت مفهوم الذات. ) أسامة راتب (أطروحة
6991) 

 االجتماعية:هدف التنمية  5-5
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كل مواطن يف تعزيز احملبة    أعماليساىم النشاط البدين الرياضي يف غرس القيم الثقافية واخللقية اليت تواجو 
)زلمد عوض بيسوين وفيصل  كي يتعدى ذاتو يف العمل وتنمية روح االنضباط والسعادة وادلسؤولية

البدنية والرياضية بقراءة ادلناخ االجتماعي ووفرة العمليات  األنشطة، حيث تتسم (6991الشاطي، 
والتفاعالت االجتماعية اليت ػلص من خالذلا ادلمارس على عدد كبَت من القيم واخلربات اليت تنمي 
اجلوانب يف شخصيتو وتساعده على التنشئة االجتماعية والتكيف ، مثلها 

ط البدين الرياضي مثل الروح الرياضية وتقبل القيم االجتماعية للنشا( COKLEY)كوكلي،استعرض
)عصام عبد  ورغم الفروق و التعود على القيادة التبعية واالنضباط الذايت وتنمية الذات ادلفردة. اآلخرين
 (6991اخلالق، 

 (OLSONالصون)وللنشاط البدين والرياضي تأثَتات اغلابية على التكيف االجتماعي ففي دراسة 
النتائج اثر برنامج رياضي على حتسُت ادلهارات احلركية وعلى  أوضحتادلرحلة االبتدائية  أطفالجتربة على 

 (1981)كونرواش ودراسة  (1989)نبيلة منصور أطروحةىذه النتائج  أكدتالتكيف االجتماعي كما 
)عصام عبد اخلالق،  من حتسُت التكيف االجتماعي للتالميذ كنتيجة للممارسة النشاط البدين الرياضي.

6991) 

 هدف التنمية الجمالية والتذوق الحركي: 5-6 

حركية رفيعة ادلستوى حيث  البدنية والرياضية كثَتا ما يرد لفظ رتيل تعبَت عن أداءات األنشطةيف رلال 
ىؤالء الالعبُت  أسلوبولعبو حيث تعد  أداءهذايت متميز يف  أسلوبفنان صاحب  بأنويوصف الالعب 

وادلشاعر والتحكم  اإلحساستؤدي مبهارات ذات قدرات كبَتة من  وأصبحتمرحلة التكتيك ادلوصوف 
فيلسوف اجلمال ريد انو ال يوجد  أوضحتعبَتا عن تذوق حركي رتايل رفيع ادلستوى حيث  واالبتداع

 (6991)عصام عبد اخلالق،  رتباز. أوسباح  أوالعب كرة  أواختالف جوىري بُت مهارة راقص وشاعر 

ادلوضوع ال تدرك يف ذاهتا  أوتذوق رتاليات احلركة عندما يشعر ادلرء باجلمال فإن صفات  أعليةوتكمن 
وإظلا تدرك ادلشاعر الذاتية اليت يبعثها فينا  حضور ىذا ادلوضوع فهو نتاج عوامل انسجام الذي يستشعره 

التقليدية للفنون كالنحت  األشكالاإلدراك احلسي كما ال ؽلكن ادلقارنة بُت القيم اجلمالية للحركة وبُت 
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تتيح فرصا للفرد كي يعرب  أهنامن صميم طبيعتها احلركية ، كما  ليةأص إظلاوالرسم الن قيم رتال الرياضة 
 (6991)عصام عبد اخلالق،  عن نفسو ويستشعر رتاال من ىذا التعبَت

 الفراغ : أوقاتترويحية في  أهداف 5-7

الفراغ ومازالت  أوقاتنشأت هبدف التسلية وادلتعة للًتويح وشغل  أهناالثقافية للرياضة  األصولتشَت 
 (6991)عصام عبد اخلالق،  الًتبية الرياضية. إطارالرائعة يف  أىدافهاالرياضة حتتفظ بذلك كأحد 

الفراغ من اجل  أوقاتالشعوب ألوانا عديدة من النشاط البدين من اجل ادلتعة وشغل  فعرب التاريخ مارست
والرضا والقبول والنجاح واليت  اإلحساسالًتويح الذي تصرف انفعايل الذي يستشعره اإلنسان وينتج من 

الفرصة  وإتاحةسدي بدورىا ذلا تأثَتات اغلابية مثل االستقرار والتوازن واالنفعايل وحتقيق التوازن النفسي اجل
احلفاظ على الصحة  إىلوحتقيق الذات وظلو الشخصية باإلضافة  إغلايبالزالت التوتر وتكوين مفهوم ذات 

الرياضية على اكتساب ادلمارسة كما ال غلب أن تعتمد   (6991)عصام عبد اخلالق،  واللياقة البدنية.
يطلق عليها مهارات مدى احلياة واليت دتكن الفرد من بعد احلركة من دخول معًتك ادلهارات احلركية اليت 

 (6999)زلمدعبد الفتاح عنان وآخرون،  دائمة. رياضي بصفةاحلياة ومزاولة نشاط بدين 

 واجبات النشاط البدني الرياضي: –6

 الواجبات اليت يتميز النشاط البدين الرياضي ما يلي: أىممن 

 .اإلدراكيةتنمية الكفاءة 

 تنمية ادلهارات الذىنية والعقلية.

 النمو االجتماعي.

 ادلختلفة. األنشطةالفراغ مبمارسة  أوقاتالتمتع بالنشاط البدين والًتوغلي واستثمار 

 الفرص للراغبُت للوصول على مرتبة البطولة. وإتاحة إقامة

 حتسُت احلالة الصحية للمواطنُت.

 .اإلنتاجالنمو الكامل من الناحية البدنية وكأساس من اجل زيادة 

 ة البدنية وكأساس للدفاع عن الوطن.يالنمو الكامل للناح
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 (1116)أمُت أنور اخلويل، التقدم بادلؤسسات العالية 

 دور النشاط البدني الرياضي في تنمية الجانب النفسي والجسدي : –7
بُت ستون مسيث دور النشاط البدين والرياضي كوسيلة للتنشئة االجتماعية لألفراد وتطبيعهم اجتماعيا 

مبنزلة التدريب  األخَتمن خالل اللعب حيث يعترب ىذا  اإلنسانيف  اإلرادييتضمن قيمة  تنمية التحكم 
 .إرادياالتحكم  أنظمةعلى 

بالسيادة  احلساساللعب ينمي قابليتو بالتدرج ضلو السيطرة على البيئة احمليطة بو ، ويكسب  أنكما 
وادلكانة من خالل التعلم، فيتوقع نواتج معينة يسببها سلوكو يف اللعب حيث يتجرد بذاتو  وبتحكمو يف 

دلفروضة عليو، حيث إنو إذا اطلرط يف مستوى أعلى من اللعب تتم نفس والقيود ا األساسيسلوكو احلسي 
 "الملعب"عادلو الصغَت عندما ؼلرج من  وأيضااآلليات عندما ترقى لعبة على مستوى ادلنافسة الرياضية، 

 (6991)عصام عبد اخلالق،  على عادلو الكبَت وىو احلياة االجتماعية.

النشاط البدين الرياضي يلعب دورا بارزا يف الصحة النفسية  أنولقد بينت الدراسات السيكولوجية احلديثة 
وعنصرا ىاما يف تكوين الشخصية الناضجة  السوية  كما انو يعاجل الكثَت من االضلرافات النفسية 

رأة والثقة بالنفس والتحمل، الرياضة تريب الطفل على اجل أنوالسلوكية، يعًتض حتقيق التوافق النفسي كما 
وينعدم لديو الشعور بالذات وبذلك تكون  واإلخالصوعند اطلراطو يف فريق رياضي تنمو لديو روح الطاعة 

 (1116)أمُت أنور اخلويل،  التمرينات البدنية عامال فعاال يف تنمية الشعور االنفعايل.

 إىلالنفسية ادلؤدية  األزمات الرياضي رلال لتأكيد الفرد لذاتو واليت تعترب من كما يعترب النشاط البدين
ادلكانة االجتماعية لنفسو ولغَته من خالل اللعب ودور زمالئو ضلوه  إدراكادلشاكل واالضلراف، كما ؽلكنو 

 (1119)ىواري سعيادية،  التأثر بالشخصيات الرياضية الكبَتة وتقليدىا. إىلباإلضافة 

 دور النشاط البدني الرياضي في تطوير الجانب االجتماعي : -9

فرص التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية ادلتبادلة وادلتاحة عرب  أن أرتع علماء اجتماع الرياضة على
الرياضة من خالل مضموهنا كالتدريب وادلنافسة واالنتقال اليت تساعد وبشكل واضح يف خلق القيم 
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 االجتماعية ادلقبولة، واكتساب ادلعايَت االجتماعية ادلتميزة واالىتمام بتشجيع منتخب الدولة ، وادلشاركة يف
 (1116)أمُت أنور اخلويل،  الشعور العام.

واقعنا فإن العمليات االجتماعية من صراع وتنافس وتعاون وتكيف وامتثال ، كلها تزخر  إىلما نظرنا  وإذا
الذي يعتربه الًتبويون فرصا تربوية ثرية من شأهنا  األمربالتفاعالت وادلواقف داخل إطار الفريق الرياضي، 

والشباب على التنشئة االجتماعية الفعالة إن قوانُت وقواعد التنافس وااللتزام  األطفالادلساعدة يف تدريب 
باللوائح والتشريعات الرياضية فضال عن االلتزام بالقوانُت والقيم وادلعايَت اخللقية للرياضة، كالروح الرياضية، 

، األمواللعب النظيف والتنافس الشريف، وىذه كلها ىي نظام تشريعي جملتمع مصغر لنظام اجملتمع 
فالتحكيم وكذا القرار يتم وفق قواعد معينة ومنظمة على حد كبَت ، مؤسسة على أساس مبادئ وقيم  

لرياضي ذلذه القوانُت واألمن والسالمة ، والعدالة والنزاىة واحًتام وتقبل الفرد ا  اإلنسانواحًتام حقوق 
 رلتمع األم. إىليعترب مبثابة قيم تربوية كربى تطلق ما يسمى بأثر التدريب ، من رلتمع الصف 

 

 

 

 

 الخالصة:

لقد مت التطرق يف ىذا الفصل إىل ماىية األنشطة البدنية والرياضية بشىت أبعادىا الًتبوية على سلتلف 
صة الًتبية البدنية والرياضية من جهة وأبعادىا يف ادلدارس مستويات ادلؤسسات التعليمية ادلتمثلة يف ح

الًتبوية وما تعمل على حتقيقو خاصة يف ضل اإلصالحات الًتبوية التعليمية باإلضافة إىل التطرق إىل 
ة خاصة فخصائص وأعلية ودور األنشطة البدنية والرياضية على الفرد بضفة عامة وعلى التلميذ بص

 حلة االبتدائية الذي يعد أساس اجملتمع يف وقتنا الراىن.وبالتحديد تلميذ ادلر 
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حتقيقو خاصة يف ضل اإلصالحات الًتبوية التعليمية باإلضافة إىل التطرق إىل خصائص وأعلية ودور 
األنشطة البدنية والرياضية على الفرد بضفة عامة وعلى التلميذ بصفة خاصة وبالتحديد تلميذ ادلرحلة 

 أساس اجملتمع يف وقتنا الراىن.االبتدائية الذي يعد 
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 تمهيد:

نفسية وعقلية وحركية واليت من بينها فرط  باضطراباتعلمُت من بعض األطفاؿ ادلصابُت يعاين الوالدين وادل
 DIFICITيسمى بالنشاط الزائد وتشتت الذىن ) أو ما االنتباهاحلركة وتشتت 

HEPERACTIVITY DISORDERATTENTION والذي يعد حالة مرضية )
خاصة وىو شائع يف أوساط اجملتمعات، ويصيب األطفاؿ يف مراحل مبكرة من عمرىم ورغم ذلك فإنو 
قليال ما يتم تشخيص لدى األطفاؿ يف مرحلة ما قبل الدراسة أو ادلدرسة، ويعد أيضا حالة خطرة تؤثر 

بو، فنجدىم شاردي الذىن وسريعي االنفعاؿ، سلبيا على ادلصاب نفسو وعائلتو ومدرستو  والبيئة احمليطة 
يعود إىل عدة  االضطرابإضافة إىل احلركة الزائدة والغَت طبيعية واليت ؽلكن مالحظتها بوضوح منهم، وىذا 

أسباب وراثية وبيولوجية واجتماعية ونفسية وحىت اقتصادية، وتزيد نسبة انتشاره عند الذكور أضعاؼ عنها 
 اثآثار السلبية الناصبة عنو أصب  حالة منتشرة وموضوعا جذب اىتماـ الرأي لدى اإلناث، وبالنظر إىل

العاـ والباحثُت قصد تفسَته ومعرفة العوامل ادلسببة لو بغية إغلاد طريقة لعالجو أو على األقل التخفيف من 
 حدتو أو الوقاية منو.
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 في الحركة وتشتت االنتباه: اإلفراطالتطور التاريخي الضطراب  -1

لقد أخذ ىذا ادلوضوع يف السنوات األخَتة اىتماما كثَت من رلاالت الًتبية وعلم النفس وطب األطفاؿ، 
وبعض اثآخرين يرى أنو اضطراب سلوكي،  حبيث أشار بعض العلماء والباحثُت إليو أنو اضطراب عضوي

احلرب  يف قصص األطفاؿ، وبسبب 8181، ووضع وصفا لو عاـ 81وقد بدأت الدراسات يف القرف 
ادلصابُت بادلخ أف ذلم أعراض احلركة ادلفرطة والقصور  األطفاؿالعادلية األوىل انتشر وباء التهاب ادلخ، ووجد 

يب االنتماء ادلصحوب بالنشاط الزائد احلركي، ويف العقود ر الندفاعية ، وىي أعراض سبييز مضطيف االنتباه وا
اىتم الباحثوف بدراسة مستويات ىذا االضطراب مع ربطها بوجود تلف يف ادلخ  02األوىل  من القرف 

 MINIMAL: زملة اخللل البسيط للمخ ) 8492-8482وكانت ادلسميات أكثر انتشارا ما بُت 

BRIAN SYNDROM 8412البسيط ، ويف السنوات األوىل من عاـ ( وأيضا الفعل احلركي 
بدأ ىذا الرأي يتناقص ، وأف اضطراب  عجز االنتباه ادلصحوب بالنشاط الزائد احلركي أو ادلفرط تعترب 

( وبدأ   8491DEUELمظاىر سلوكية ناذبة على درجة عالية من التعقيد بُت خصائص الفرد وبيئتو )
على انو الدليل التشخيصي لالضطرابات العقلية بأنو رد فعل  على أنو اضطراب سلوكي، عرؼ إليوينظر 

( مث حدث تطورا يف تسميتو يف الطبعة الثالثة من الدليل APA 8491حركي مفرط يف مرحلة الطفولة )
وأعطي تعريفا لو موسعا يشمل صبلة من األعراض السلوكية وتسمى  8412التشخيصي ونشرت عاـ 

)طارؽ عبد  (.ATTENTION DIFICIT DISORDERباضطراب عجز االنتباه )
 (0221الرؤوؼ عامر ود.ربيع زلمد، 

 (:ADHD)ماىية اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه  – 2

يسود يف طبائع متعلمي ادلراحل ادلبكرة من دراسة كثرة احلركة واللعب إال أف النشاط إذا زاد عن ادلعدؿ 
، وىذا ما ؽليز النشاط الزائد على النشاط العادي يف  أوليائهمالطبيعي يصب  مشكلة لكل ادلعلمُت وأمور 

َت مالئم وغَت موجو بادلقارنة مع أف األوؿ حركات جسمية تفوؽ احلد الطبيعي أو ادلقبوؿ وتظهر بشكل غ
السلوؾ النشط الذي تتسم فعاليتو بأهنا ىادفة وقيمة كنشاط مرتفعي الذكاء وادليالُت لالكتشاؼ واإلبداع 

 (0221)د.سهيلة زلسن كاظم الفتالوي،  وذوي ادلردود الطيب.
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 مفهوم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:2-1

ىو حركات جسمية تفوؽ احلد الطبيعي، ويعرؼ بأنو سلوؾ اندفاعي مفرط وغَت مالئم للموقف وليس لو 
ىدؼ مباشر وينمو بشكل غَت مالئم لعمر الطفل ويؤثر سلبا على سلوكو وربصيلو ، وىو اضطراب شائع 

عدؿ ثالثة أضعاؼ ونسبة انتشاره لدى الذكور دب أخرىبُت األطفاؿ ومعدؿ انتشاره ؼلتلف من دراسة إىل 
 (0221)حامت اجلعافرة،  عنها لدى اإلناث.

 تعريفو: 2-2

ترتبط احلركة الزائدة  مع  ( :HALHAN KAUFMAN)2003*تعريف ىالهان و كوفمان 
تشتت االنتباه  ارتباطا وثيقا فتواجد أحدعلا معناه تواجد اثآخر ، فهو عدـ القدرة على ادلتابعة والًتكيز 
على ادلهمات ، ويعترب النشاط الزائد السبب الرئيسي يف تشتت االنتباه ، فالنشاط الزائد ىو زيادة عن احلد 

 ناسبة لعمره الزمٍت.ادلطلوب بشكل مستمر وتكوف غَت م

حبيث ال  األطفاؿ"ىو نشاط جسمي وحركي لدى  (:MILLMAN)1891*تعريف ميلمان 
يستطيع التحكم حبركاتو  اجلسمية ، بل يقضي اغلب الوقت يف احلركة ادلستمرة " وغالبا ما تكوف ىذه 

 الدماغ أو أسباب نفسية . إصاباتالظاىرة مصاحبة حلاالت 

يقوؿ بأنو يرتبط تعريف سلوؾ احلركة الزائد بادلشكالت ادلتصلة بضبط  (:ROSS)1891*تعريف روس
على انو خروج من ادلقعد والتحدث دوف أستاذاف والتجوؿ يف  إجرائياالسلوؾ الصفي ويعرؼ ىذا السلوؾ 

 غَت انضباطو. األفعاؿذلك من  إىل... وما اللفظي. واإلزعاجعلى األرض  األشياء الصف وإلقاءغرفة 
 (0229)مصطفى نوري القمش ود.خليل عبد الرضباف ادلعايطة، 

 نواع اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه:أ -3

متعددة لكل منها قواعد التشخيصي  أنواع إىلمع التطور احلاصل يف اجملاؿ النفسي الًتبوي مت تقسيم احلالة 
 (0221)حامت اجلعافرة،  اخلاص هبا :
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 فرط الحركة ) النشاط( :   3-1

لكن يغلب  متفاوتة،اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه موجودة بنسب  أعراضيف ىذه احلالة تكوف 
 احلركة.عليها عالمات فرط 

 قلة االنتباه )ضعف التركيز(: 3-2

 قلة االنتباه  وأعراضاالضطراب موجودة بنسب متفاوتة لكن يغلب عليها عالمات  أعراضتكوف 

 فرط الحركة وتشتت االنتباه:  3-3

 فرط احلركة وتشتت االنتباه  احلالتُت،االضطراب موجودة لكال  أعراضيف ىذه احلالة تكوف 

 أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه: -4

 (0221)حامت اجلعافرة،  األعراض الرئيسية:4-1

 أعراض تشتت االنتباه: 4-1-1

عدـ االنتباه  آو إعلاؿيقـو بعمل أخطاء أو  أوالطفل يفشل دائما يف االنتباه القريب عايل التفاصيل ، 
  األخرىلألنشطة ادلدرسية 

 صعوبة ربمل االنتباه للمهاـ الدقيقة مع قصر فًتة االنتباه لديو 

 زلادثتو ويبدو كأنو ال يسمع مباشرة عندما تكلمو  انثناء اإلنصاتيبدو عليو  ال 

 ادلهاـ . انتهاءمع فشلو يف  واإلرشاداتصعوبة متابعة التوجيهات 

 كتب واألدوات كال  أغراضوادلهاـ وغالبا ما يفقد  أوصعوبة تنظيم ادلوضوعات 

 ب االنشغاؿ بادلهاـ اليت تتطلب جهدا عقليا كالنشاط ادلدرسيذبن

 سهولة التشتت باألشياء اخلارجية .
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 دائم النسياف 

 يظهر عليو القلق واالضطراب والتوتر .

 االنطوائية واخلجل .

 االنسحابية واالبتعاد عن مواجهة اثآخرين .

 حاف(.الظهور دبظهر من يعلم بأحالـ اليقظة )سر 

  دقائق. 82-1بُت فًتة الًتكيز تكوف قصَتة ما  أفإذ  طويلة،صعوبة الًتكيز لفًتة 

 أعراض سلوكية:4-1-2

 شرح الدرس. غاىليستطيع اجللوس لفًتة زمنية زلددة مثل مشاىدة التلفاز ، االستماع ال

 عدـ الًتكيز إلهناء العمل 

ستطيع التحكم يف انفعاالتو فمثال يبكي سريعا ودائما يتشاجر سريعا وغليظ الطباع وجام  يف سلوكو ال ي
 وال يتقبل النقد والتوجيو .

 الوقوؼ بطريقة سليمة. و يستطيع اجللوس ال

 وغلري بسرعة زائدة.  األشياءحركتو زائدة أمثلة : يتخبط يف 

 وؽلسك هبا بعنف . األشياءم ػلط

 يلمسوه. أف آولتعبَت عن رأيو الشخصي وعن عواطفو ويكره أف ػلضنوه يستطيع ا ال

من  األقليستطيع النـو بسهولة يتقلب كثَتا أثناء نومو وأحالمو عبارة عن كوابيس و، ويف حالة األطفاؿ  ال
 سنوات تكوف يده مغلقة ومضمومة بعد االستيقاظ ويكوف متعب وقلق. 3

 ػلبونو.اثآخرين ال  آفػلب وال يثق يف نفسو ويعتقد  ال

 يعتقد انو غلب بذؿ أي رلهود يف أي شيء. ال
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 أعراض االندفاع:  4-1-3

 دائما يندفع باألجوبة قبل اكتماؿ السؤاؿ. 

 دائما غلد صعوبة يف انتظار دوره.

 دائما يقاطع اثآخرين ويتطفل عليهم )يقحم نفسو يف احملادثات واأللعاب(.

 (0221)حامت اجلعافرة،  فيزيائية:أعراض 4 -4-1

 . الناؼمستمرة ، ىرش يف  إفرازاتعلى مستوى األنف صلد الزكاـ ، رش  ، عطس ، 

اثآالـ يف الرأس والظهر والرقبة والعضالت وادلفاصل وىي ليست مًتابطة أين ربدث كلها يف نفس الوقت 
 هبا. اإلحساسومتفاوتة يف 

باالنتفاخ واالمتالء، كرائحة الفم غَت  اإلحساس للقيءعلى مستوى البطن صلد آالـ يف ادلعدة ميل 
 هبا. احلساس، ولكن ال ربدث كلها يف نفس الوقت ومتفاوتة  إسهاؿمستحبة ، الغازات ، 

 التبوؿ كثَتا . إىلأثناء النهار والليل مع احلاجة  أحياناعلى مستوى ادلثانة صلد التبوؿ ال إرادي 

 على مستوى الوجو صلد شحوب اللوف ، دوائر وانتفاضات داكنة ربت العُت .

 والدوار. األذف، طنُت يف  األذفاألذف صلد سهولة ذبمع السوائل خلف صلبة 

 التنفس سريع مع هنجاف .

 ارتفاع طفيف يف درجة احلرارة .

 إىلطفل ثآخر وزبتلف يف الطفل من يـو من  األعراضيكوف شديدي احلساسية للضوء العايل وزبتلف 
 أخرى. إىلآخر ومن ساعة 

 طفل غَت طبيعي. إىلقد تكوف مرتبطة بغذاء الطفل طبيعيا وعند تناوؿ الغذاء ينقلب  األعراضىذه 



 الفصل الثاني                                              اإلفراط في الحركة ونقص االنتباه
 

03 
 

 اضطرابات عجز االنتباه والنشاط الزائد: 4-2

يتالـز ىذا االضطراب باضطرابات انفعالية خاصة بالقلق واالكتئاب  ، كما أف فرط احلركة واالندفاعية 
ضغوط احلياة  إفالعزلة االجتماعية والشعور بالوحدة ، كما  غاىلشلا يؤدي  األقرافرفضهم من  إىلتؤدي 

 تضاعف من أعراض اضطراب االنتباه ادلرتبطة بالقلق واالكتئاب

 رابات النوم :اضط -1-2-1

غلعلهم يشعروف دائما باإلرىاؽ والذي بدوره يؤثر على الكفاءة االنتباىية ويكثر بينهم احلركة والتقلب أثناء 
.  (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  النـو والقلق وكثرة االستيقاظ أثناء النـو

 عدم التوافق االجتماعي: 4-2-2

القواعد اليت ربكم التعامل مع  إلتباعنظرا الف الطفل ادلضطرب يكوف مندفعا وعنيدا أو عدوانيا ، ورفضو 
اثآخرين ، يتسم سلوكو بالتدخل يف أنشطة وحديث اثآخرين ، ويقـو أيضا بإيذائهم دوف مراعاة مشاعرىم 

-2-4                                                  خرين منو ومن شبة يسود الطفل، فيستاء اثآ
 صعوبات التعليم:3

 إىلأو من سطر  أخرى إىليرجع عاما لعدـ قدرهتم على القراءة الشاملة للمادة ادلقروءة ويقفزوف من صبلة 
اضطراب  إىليعانوف من اضطراب اللغة باإلضافة  ألهنمآخر تاركُت بعض السطور أو الفقرات دوف قراءة ، 

يعجزوف عن تقدير ما يدور يف سليلتهم يف صورة منطقية   ألهنمآخر  إىلموضوع  احلديث ، فيقفزوف من
)حسن  متسلسلة ونتيجة لعجز االنتباه فإف  ما يستقبلونو من معلومات تكوف غَت مًتابطة وغَت مفهومة

 (0223مصطفى عبد ادلعطي، 

 (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  التأخر الدراسي: 4-2-4

ويبدو وكأنو ال يسمع احلديث إليو  اإلنصاتضعف القدرة على فهم ادلعلومات بسبب عدـ القدرة على 
 بادلعٌت. ادلعلومات وربطهافتضعف قدرتو على معاجلة 

 على التذكر و استدعاء ادلعلومات الضرورية لفهم ادلقروء وحل ادلسائل فيجيب باخلطأ. ضعف القدرة
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 ينسى أدواتو ادلدرسية وواجباتو واستذكار دروسو فتكوف احملصلة التأخر الدراسي.

 العملية التعليمية . أثناءشرود الذىن 

القدرة على التفكَت فنمط تفكَت الطفل غَت مًتابط غلعلو يستغرؽ يف موضوعات ىامشية بعيدة عن  ضعف
 عملو فتكثر أخطائو.

ذبنب ادلوقف التعليمي كونو ػلتاج جلهد عقلي فتكثر شكواه من الصداع أو أمل البطن وؼلرج من الفصل 
 ويتباطأ يف الرجوع.

وال توجد ىذه األعراض بشكل مطلق أثناء مسار  رأشه 9تستمر ىذه األعراض دلدة ال تقل عن 
االضطرابات ظلوا سائدا أو خصاـ أو اضطراب ذىٍت آخر وال ػلسن تفسَتىا باضطراب عقلي آخر مثل 

)حسن  االضطراب ادلزاجي ، اضطراب القلق أو اضطراب عدـ االجتماعية أو اضطراب الشخصية
 .(0223مصطفى عبد ادلعطي، 

 خصائص مصاحبة: 4-2-5

)حامت  تتوقف مظاىر وحدهتا على حدة االضطراب  ونوعو وادلرحلة العمرية ومن تلك اخلصائص ما يلي:
 (0221اجلعافرة، 

 اطلفاض تقدير الذات.

 اطلفاض عتبة ربمل اإلحباط.

 عدـ ربمل تأجيل ادلطالب .

 الدراسة والعمل.اطلفاض الدافعية يف 

 الصراع يف بيئة ادلدرسة أو بيئة العمل .

 الصراع األسري.
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 ضعف ادلهارات االجتماعية.

 التعليم وترؾ الدراسة . إكماؿعدـ 

اطلفاض يف مستوى القراءة ومادة الرياضيات بسبب قصور الذاكرة العاملة وأف نسبة الذكاء تكوف 
 منخفضة.

 االنتباه:أسباب اضطراب فرط الحركة وتشتت  -5

الزائدة وربديد أسباهبا اليت تشمل عدة عوامل منها الوراثية  األطفاؿحاولت نظريات عديدة تفسَت حركة 
والبيولوجية والنفسية واالجتماعية والبيئية ، واحلركة الزائدة ىي ناتج عدة عوامل تتفاعل فيما بينها وفيها ما 

 يلي عرض لتلك العوامل:

 :GENE TEC FACTORSعوامل وراثية )جينية(  5-1

 تبُت الدراسات وجود عالقة بُت العوامل اجلينية ومستوى النشاط .

 : األولىمن الدرجة  التقاربدراسة  5-1-1

 إىلوتشَت النتائج عموما  اثآباءمن  األبناء إىلالنشاط الزائد اضطراب اسري ينتقل  أفػ حملت ىذه الدراسة 
الذين يعانوف من ىذا النشاط الزائد غالبا ما يكوف قد عانيا من ىذا االضطراب ذاتو  األطفاؿوالداي  أف

القوؿ " بشكل عاـ تأكد الدراسات اليت  إىل األقاربيف الطفولة، وقد خلص جونسوف من ربليلو لدراسة 
االنتقاؿ ىذا طريقة  أما أخر إىلالنشاط الزائد اضطراب اسري ينتقل من جيل  إف األقاربعلى  أجريت

 (. JOHNSON1981النشاط الزائد وراثيا ال تزاؿ غَت معروفة" )

 دراسة التوائم: 5-1-2

العوامل اجلنية  أف إىلحاؿ تشَت تلك الدراسات  آيةػ ىذه الدراسة ادلتعلقة بالنشاط الزائد زلدودة، وعلى 
 متوفرة حاليا لدعم ذلك ال تزاؿ غَت كافية. األدلةقد تؤثر على مستوى نشاط الفرد ولكن 
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 الوالدة: وأثناءقبل  5-1-3

تعرضها  أوبعض العقاقَت الطبية  أوالكحوؿ  أوتناوؿ ادلخدرات  آواحلمل،  أثناءإلشعاع  األـػ كاف تعرض 
يف ذلك  تلف ادلخ، هبا إىل يؤديوغَتىا،  ألديكيالسعاؿ  أواجلدري  أو األدلانيةألمراض معدية كاحلصبة 

، 8444بعض التشوىات والعيوب الطليقة )السيد علي، فائقة بدر، إىلمراكز االنتباه وىذا التلف يؤدي 
 األطفاؿسر أ( كما الحظت بعض الدراسات انتشار اكرب للهستَتيا والعدواف االجتماعي يف 88،82

من  أسرىمطُت يوجد يف ادلفر  األطفاؿ% من 12ذوي االضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد واف نسبة 
)مصطفى نوري القمش  أيضامفرطي احلركة  أبائهم% من 82يعاين من ىذا االضطراب واف نسبة 

 (0229ود.خليل عبد الرضباف ادلعايطة، 

 : ORGANIC FACTORSعوامل عضوية بيولوجية  5-2

فليس كل من  األحيافالنشاط الزائد يرتبط "بتلف دماغي بسيط" يف كثَت من  إفىناؾ اعتقاد سائد مفاده 
لديو تلف دماغي يعاين من نشاط زائد وليس كل من لديو نشاط زائد يعاين من تلف دماغي وذبدر 

ادلصابُت  األطفاؿ أفأوضحت  8498عاـ  SATTERFEILD اىاأجر دراسة  إىلىنا  اإلشارة
 عاديُت. األطفاؿدماغ تفوؽ ادلشَت تلك اليت تظهر عند باالضطراب يظهر يف زبطيط ال

 خلل وظائف المخ :  5-2-1

خلل يف ادلراكز ادلسؤولة عن االنتباه يف ادلخ وعملية االنتباه  إىل( ADHD) أييرجع ىذا االضطراب 
 . األوليةعدد من العمليات  إىلتنقسم 

 التعرؼ على مصدر التنبيو ومركزه يف الفصوص اخللفية للمخ. 

 توجيو احلساس للمنبو ومركزه وسط ادلخ.

 . األؽلنالًتكيز على ادلنبو ومركزه يف الفص اجلبهي 

نظاـ التنشيط الشبكي للمخ يعمل على تنمية القدرات االنتباىية وتوجيو االنتباه ضلو ادلنبو الرئيسي وانتقائو 
نبهات الداخلية وإذا وجد خلل يف أحد ىذه الوظائف فإف ادلعلومة اليت يعاجلها تصب  مشوشة من بُت ادل
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إىل أف الفص اجلبهي  1880نوسباوم وبيجلر وغَت واضحة والذي ينتج عنو اضطراب االنتباه وقد ذىب 
زباذ القرارات، األؽلن ىو ادلسؤوؿ عن ضعف القدرة على الًتكيز واالندفاع، وتأخر االستجابة والًتدد يف ا

وأيضا إذا حدث اختالؿ النظاـ التنشيط الشبكي للمخ فإنو يؤدي إىل االصابة باضطراب عجز االنتباه 
 وظهور البالدة واطلفاض مستوى الوعي.

 من الدالئل على أثر يف ادلخ  يف حدوث اضطراب عجز االنتباه النشاط الزائد ما يلي:

بية للمضطربُت، وجدت اطلفاض يف التمثيل الغذائي جللوكوز ادلخ يف الدراسات التشرػلية والفيزيولوجية العص
  للراشدين الذين كانوا مصابُت بو. PETSONادلادة البيضاء يف الفص الصدغي من خالؿ صور 

لتحديد جوانب الضعف التشرػلية، وجدت دالئل على ظلو شاذ يف  MRIاستخدـ الرنُت ادلغناطيسي 
وانقالب التناسق يف رأس النواة الذيلية أو عدـ التناسق بُت نصفي كرة ادلخ اليمٌت واليسرى  الفص اجلبهي
 للمصابُت.

 عوامل نفسية اجتماعية: 5-3
)مصطفى نوري القمش ود.خليل عبد  من األسباب ادلفسرة الضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد ـ يلي:

 (0229ادلعايطة، الرضباف 

 الشديدة اليت يتعرض ذلا الطفل. واإلحباطاتالضغوط النفسية اذلائلة 

 التعزيز دبعٌت االستجابة للنشاط الزائد للطفل واالنتباه إليو يعمل على زيادتو.

 التعلم بادلالحظة )النمذجة( دبعٌت أف العلماء يعتقدوف أف الطفل يتعلم النشاط الزائد من خالؿ مالحظة
 الوالدين وأفراد األسرة واثآخرين.

 عدم االستقرار داخل األسرة: 5-3-1

ادلستقرة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والنفسية يكوف أطفاذلا عرضة لإلصابة هبذا ادلرض  فاألسرة غَت
مثاؿ: مرض أحد الوالدين أو مات أحدعلا على ادلخدرات أو الطالؽ أو السفر أو الوفاة وسوء االنسجاـ 

 األسري والنزاعات بُت أفراد األسرة والتصدع والظروؼ االقتصادية السيئة.
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 سوء المعاملة الوالدية: 5-3-2

فاألساليب اليت تتسم بالرفض واإلعلاؿ والالمباالة والعقاب البدين أو النفسي الشديد والنبذ وإحساس 
 الطفل بأنو غَت مرغوب فيو واحلرماف العاطفي من الوالدين وما إىل ذلك من أسباب ىذا ادلرض.

من حرماف العاطفي للوالدين أكثر تعرض  كما وجد أف األطفاؿ ادلودوعُت بادلؤسسات الذين يعانوف
 (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  لالضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد عن غَتىم الطبيعيُت.

 خبرة دخول المدرسة: 5-3-3

 بيئة جديدةقد يًتسب اضطراب نقص االنتباه بدخوؿ الطفل للمدرسة ، حيث تكوف البيئة ادلدرسية 
ادلنزلية ، وتكوف السلطة اجلديدة  يف ادلدرسة عبئا جديدا على نفسية  األسريةبالنسبة لو مقارنة بالبيئة 

 تشتت انتباىو ويرسب نقص انتباىو. إىلالطفل شلا يؤدي 

 عوامل بيئية: 5-4

 األمراض المعدية: 5-4-1

أو االلتهاب السحائي أو احلمى القرمزية  فتعرض الطفل ألي عدوى ميكروبية أو فَتوسية كاحلمى الشوكية
ص اجلبهي فلأو احلمة األدلانية ...، ويؤدي إىل إصابة ادلراكز العصبية يف ادلخ ادلسؤولة عن االنتباه خاصة ا

 والفصوص اخللفية للمخ 

 التسمم بالتوكسينات : 5-4-2

باضطراب  اإلصابة ىلإسجلت عدة دراسات أف توكسينات عديدة تفسد األداء الوظيفي للمخ وتؤدي 
 األطفاؿعجز االنتباه والنشاط الزائد، ومن ذلك التسمم دبادة الرصاص اليت تدخل يف طالء ألعاب 

البيئية اليت تناوذلا البحث  التو كسيناتالرصاص وغَتىا، ىذه ادلادة ىي اشبع  أقالـاخلشبية وطالء 
نتباه والنشاط الزائد ، ووجد أيضا أف أف التسمم بالرصاص ؽلكن أف يتسبب يف عدـ اال إىلفباإلضافة 

)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  السلوكيات العدوانية وادلضادة للمجتمع مرتبطة دبستويات عالية يف الدـ.
0223) 
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 الغذاء 5-4-3

األمر ويتمثل يف عدـ ربمل النظاـ الغذائي أو احلساسية من بعض أنواع الغذاء، وشاع ىذا 
(الذي ػلدد أو يلغي تناوؿ اإلضافات الصناعية كمحسنات الطعاـ  FEINGOLD DIETباسم)

الصناعية كالشوكوالتة وقد قامت عدة دراسات إلبطاؿ ىذه الفرضية ، فأظهرت ىذه الدراسات استجابة 
ذلذه األنظمة الغذائية ، كما أثبتت عدة دراسات استهدفت العالقة بُت تناوؿ الطفل  األفرادنشطة لبعض 

ارتفاع مستوى النشاط احلركي لو نتيجة  إىلدلواد سكرية ونشاطو احلركي، فاتض  أف ادلواد السكرية تؤدي 
 (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  زيادة طاقتو.

 ذوي النشاط الحركي الزائد: األطفالالمشاكل التعليمية عند أسباب  5-5

ربصيلهم الدراسي ضعيف،  أفذوي النشاط احلركي الزائد  األطفاؿلقد أثبتت الدراسات أف بعض  
ودبا أف االنتباه لو دور بالغ يف عملية التعليم فمن خصائص النشاط الزائد الضعف الشديد يف الًتكيز لفًتة 
طويلة ، حيث أنو ال يستطيع االنتباه دلهمة ماإال لبضع دقائق ويتشتت ىذا االنتباه بسبب األصوات أو 

و اجلسدي يفتقر للتنظيم، ومن اخلصائص أيضا االندفاع و ىو ادلشاىد اجلانبية عالوة على ذلك فإف نشاط
 أف الطفل يستجيب قبل أف يفكر ويطلق عليهم اسم األطفاؿ الذين توجههم نزواهتم.

ثالث احتماالت ؽلكن أف تكوف سببا يف ادلشاكل التعليمية عند  8499وناقش كل من كوؼ ومارجليس 
 ذوي النشاط الزائد:

مشاكل التعلم وأف مضاعفة النشاط  إىلكحركات الرأس والعينُت تؤدي   ألساسيةااحلركات الزائدة غَت 
 احلركي تؤدي لالضطرابات يف التعليم لعدـ وضوح ادلعلومات اخلاصة اليت تأيت من القنوات البصرية 

ال يستجيبوف ألوؿ  ألهنمقد يكوف لذوي النشاط احلركي الزائد مداخل سلتلفة للمشاكل  فهم مندفعوف 
 بديلة  إجابةة تلوح أمامهم وال يستطيعوف تقدمي بارد

)مصطفى نوري القمش ود.خليل عبد الرضباف  قد يكوف النشاط احلركي أحد أعراض التلف العصيب.
 (0229ادلعايطة، 
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 مسار ومآل اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه: -6

عادة يظهر اضطراب نقص االنتباه يف السن الثالثة  زال ؽلتثل للعالج إال يف ادلدرسة االبتدائية حيث يصل 
أو تظل بعد البلوغ أو زبتفي كثرة احلركة ويظل لدى  األعراضلقمتو بُت الثامنة والعاشرة، وقد زبتفي كل 

ن اضطراب نقص االنتباه )زلمد ضبودة، ادلراىق نقص االنتباه واالندفاعية وىو ما يسمى بالنوع ادلتبقي م
ادلضطربُت من استمروا كذلك يف مرحلة ادلراىقة وقد  األطفاؿثلث ونصف  أف( وتبُت 8448،841

 اتض  ربذيراف ىاماف :

( ويكوف نتيجة سيئة ويبدو ADHDاضطراب اضلراؼ السلوؾ ادلتزامن ىم أحد مضاعفات اضطراب )
 (ادلستمر.ADHDكثَتا على معدؿ أعلى للسلوؾ ادلضاد للمجتمع يف األفراد ذوي اضطراب)   مسؤوؿ

انتشار إساءة استخداـ العقاقَت بُت ادلراىقُت ادلضطربُت ...، وقد يتسق ىذا التزامن ادلرضي ادلتوقع بُت ، 
ات أظهرت أف الدراس إحدىاضطراب اضلراؼ السلوؾ واالضطرابات ادلتعلقة بتعاطي العقاقَت ، ففي 

 عنها لدى اجملموعة الضابطة . أضعاؼادلضطربُت ادلستخدمُت للعقاقَت ذلم معدالت تصل لثالثة  األفراد

إال أف حالة وسجل العمل للراشدين زائدي يف النشاط ىي أقل من الراشدين األسوياء فمعدؿ التوظيف 
زائدي النشاط يكونوف يف خط متزايد  األطفاؿطواؿ وقت الكفاية الذاتية متماثل بينهما ...، إال أف 

 للتعرض الضطرابات ادلزاجية والقلق.

والحظت دراسات النتائج طويلة ادلدى للعالج بادلنبهات)ادلنشطات( أف ادلعاجلُت ادلصابُت أفضل من 
أقراهنم غَت ادلعاجلُت يف نسبة أقل للتعرض حلوادث السيارات وقلة حاالت السرقة بادلدرسة وربقيق 

يف ادلهارات االجتماعية وتقدير الذات ويقلل من النبذ االجتماعي لكن مل تدرس الكفاية  أفضلدراجات 
)حسن مصطفى عبد جرعة ادلنبهات وكم مرة غلب استخدامها لكن ىذا العالج يلقي ارتياحا عاما. 

 (0223ادلعطي، 

 التشخيصية الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه :  تالمحكا-7
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لالضطراب تتضمن ثالثية عدـ االنتباه واالندفاعية والنشاط الزائد ىذا والبد  األساسيةمازالت السمات 
، وىذا شرط مهم الف االضطراب سائد يف حقيقتو، ويف  أكثر أولألعراض أف تكوف موجودة يف موقفُت 

ادلاضي كاف يعمل تعميم التشخيص على أساس ظهور األعراض يف كل من ادلواقف ادلنزلية وادلدرسية ، 
دلدة ستة أشهر على أف تبدأ  األقلفيشًتط أف تظهر على  األعراضوىنا تطرح مشكلة وىي ربديد بداية 

يف سن السادسة وىذا بعد حدث مضادا  األوىل األعراضكن أف ربدث يف سن السابعة، وبالتايل ؽل
بعامل النمو لالضطراب ، فهي ذبعل انتهاء االضطراب عند سن  أقرتاليت  اإلكلينيكيةللمالحظات 

مبكرا عند بداية الطفل  األعراضالسابعة يبدو حتميا، ويكوف االضطراب أقوى بكثَت عندما ؽلكن توثيق 
 (:ADHDناؾ حبوثا متزايدة حوؿ اجملموعة الفرعية لالضطراب وىي)بادلشي ، إال أف ى

ATTENTION DI FICIT HEPERACTIVITY DISORDER 

INATTETIVE TYPE 

يف ىذه اجملموعة قلقا أكثر وشاىدا أكرب على تزامن اضطرابات  األطفاؿ)ظلط عدـ االنتباه(حيث يظهر 
( وردبا نعاسا يف  فاؿاألطذاتية مثل القلق واالكتئاب، كذلك يظهر ىؤالء  سرعة أكرب يف السبات )النـو

بعض األوقات وكذلك مشكلة التعلم أكثر، ويبدو أكرب سنا عند ربويلهم للعيادة وىذا يؤدي إىل فكرة 
مؤداىا أف ىذا العرض اضطرابا فريدا وليس اضطرابا تابعا ونوعا من اضطراب عجز االنتباه والنشاط 

 (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  (.ADHDالزائد)

 

 الضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه: اإلكلينيكيةالمالمح  -9

شاملة البيت والعمل وادلواقف  األماكنعجز االنتباه والنشاط الزائد يف أغلب  مالم  اضطرابتظهر 
االجتماعية ، واف كانت بدرجات متفاوتة، واف كانت األعراض تزداد يف ادلواقف اليت تتطلب انتباىا 

ادلعلم يف الفصل أو ادلذاكرة ، وقد تنقل عالمات االضطراب أو زبتفي عندما  إىلمستمرا كاالستماع 
مباشرة أو يف موقف جديد أو وجها لوجو مع شخص  يكوف الفرد متلقيا تنبيهات متكررة أو ربت سيطرة

 آخر كما يف العيادة
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قبل استكماذلا، كما يقوموف  السائلةباالندفاعية ولذلك صلدىم غليبوف على  األطفاؿويتسم سلوؾ ىؤالء 
ببعض السلوكات اليت تؤذي اثآخرين أو تعرضهم أنفسهم للمخاطر دوف أف يضعوا يف اعتبارىم العواقب 

دلتأتية على مثل ىذه السلوكات كالقفز من أماكن مرتفعة، أو اجلري يف الشارع مزدضبا الوخيمة ا
بالسيارات دوف النظر إىل الطريق ، ويتحركوف بنشاط حركي مفرط وبعشوائية يف ادلكاف الذي يوجدوف 

 (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  فيو.

 في الحركة وتشتت االنتباه: اإلفراطتشخيص اضطراب -8

، باإلضافة  اإلنسافعلى أساس يتقرر مستقبل حياة  إذغلب أف يكوف يف غاية الدقة ألنو أمر لو خطورتو 
 مراعاة احلالة النفسية واجلسمية لو:  إىل

 الفحص الطبي: 8-1

( ويالحظ أف سلوكو العاـ )غريب وبدائي( وقدرتو على نفسو 92نسبة ذكاء الطفل بأقل من ) تحددوي
ضعيفة وزلصولو اللغوي متأخر وغَت واض  وشخصيتو غَتنا ضجة وتوافقو االجتماعي سيئ ويستقص 

 عن وجود تلف يف ادلخ 

 التحصيل األكاديمي والتقدم الدراسي : 9-2

عدـ النجاح يف ادلدرسة ونقص القدرة على التعلم ونقص ادلعلومات ويالحظ فيو نقص نسبة التحصيل و 
 العامة.

 الفحص الطبي والعصبي والمعملي: 8-3

والنمو احلركي  واإلكلينيكيوفيو يفحص النمو اجلسمي العاـ مع مالحظ عالمات الضعف العقلي 
 وأجراءوفحص احلواس واجلهاز العصيب واستقصاء أسباب الضعف العقلي قبل و أثناء وبعد الوالة ، 

الفحوص ادلعملية لألمصاؿ والبوؿ والدـ والسائل النخاعي والشوكي ووظائف الغدد الصماء وعمل 
 النسبية للرأس ورسـو ادلخ.....اخل. األجهزة

 البحث االجتماعي: 4-4
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، ويدرس مستوى نضجو وتوافقو االجتماعي)متأخر وغَت األسريةيأخذ تاريخ واؼ للطفل وحالتو  وفيو
)توفيق صفوت سلتار،  يف سلوكو االجتماعي. اإلشراؼمتوافق( ومدى اعتماده على اثآخرين وحاجتو إىل 

0221) 

 التشخيص الفارق: 8-5

البد من توخي احلذر عند التشخيص ذلذا االضطراب من طرؼ االطفاؿ خاصة من يتحدثوف من بيئات 
 أثرىاصعوبة يف السلوؾ ادلوجو، وكأنو عند درلهم يف بيئات صباعية منظمة يتحقق  إىلغَت مالئمة وتؤدي 
 نتيجة من اثنُت:

يقًتح أف البيئة  ادلنظمة والذيالعالج الذي كاف غَت فعاؿ يف العيادة اخلارجية بدا فعاال يف البيئة  أفإقرار 
 الفوضوية تزيد من األعراض.

صعبا يف سبييزىا عن اضطراب  األمراالضلراؼ السلوكي ذبعل  اعرضاحدة اضطراب العناد والتمرد و 
(ADHD ولتشخيصو  ينبغي سبييزه عن االضطرابات ) اليت تتداخل معو يف أعراضها كاضطراب العناد

)حسن مصطفى عبد ادلعطي،  والتمرد واضطراب السلوؾ ادلنحرؼ وحل حاالت القلق ادلفرط وغَته .
0223) 

)توفيق صفوت سلتار،  و أيضا ادلقارنة بُت الضعف العقلي والتأخر الدراسي واضطرابات الكالـ وغَتىا.
0221) 

 المدة الطبيعية للتركيز: -10

الطبيعي على االنتباه والًتكيز، وىي ادلقدرة ادلؤدية للتعليم والتذكر ومن شبة  اإلنسافزبتلف مدة ومقدرة 
دقائق لكل سنة من العمر ، فالطفل  21 إىل 23زيادة نسبة الذكاء، وتًتاوح فًتة االنتباه للطفل من  إىل

دقيقة كفًتة انتباه متواصلة لكي ينجز العمل ادلوكل لو كحد أقصى ، وبعد ذلك  81يف الروضة ػلتاج 
والثاين، ولكن ىذا ال يعٍت الًتكيز ادلستمر ادلتواصل، ولكن عدـ  األوؿدقيقة يف الصف  02تزيد لتكوف 
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أف فًتة االنتباه عند مشاىدة  إىليقـو بو، ولكن غلب االنتباه  التشويش وفقد التواصل مع العمل الذي
 (0221)حامت اجلعافرة،  التلفاز ال ربتسب عند قياس ادلقدرة على الًتكيز واالنتباه.

 في الحركة وتشتت االنتباه: اإلفراطوسائل العالج المتاحة الضطراب -11

 عالج سيكولوجي: 11-1

 التنظيم الذاتي:11-1-1

بيـو وجود ماف يف  مستو األسلوبويشمل على ادلالحظة الذاتية والتعزيز الرمزي الذايت، وطور ىذا 
 28من خالؿ التحدث للذات واستمرار التدريب) أنفسهمعلى ضبط  األطفاؿالسبعينات لتدريب 

 و أحدث تغيَتات مهمة يف حياهتم أطفاؿساعات( وطبق على طبسة 

 التعزيز الرمزي: 11-1-2

الحقة باألشياء اليت  أوقاتوتتمثل ادلعززات الرمزية يف رموز مادية تعطي للفرد ويستطيع استبداذلا يف 
 يرغب فيها.

 االسترخاء:11-1-3

على االسًتخاء يهدئ الطفل ويقلل من تشتت ذىنو ،  األطفاؿويعتمد على افًتاض مفاده أف تدريب 
 ويتضمن أيضا استخداـ التخيل من أجل مشاىدة تبعث الطفل على الراحة.

 التعاقد السلوكي: 11-1-4

على ربديد السلوؾ ادلتوقع من الطفل وإيضاح ادلكافأة اليت سيحصل عليها بعد  األسلوبويشمل ىذا 
 تأدية ذلك السلوؾ.

 الراجعة: التغذية 11-1-5
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الذي صلم عن سلوكو وتوجو ىذه ادلعلومات للسلوؾ  األثروتتضمن تقدمي معلومات للطفل ، توض  لو 
 (0229)مصطفى نوري القمش ود.خليل عبد الرضباف ادلعايطة،  احلايل وادلستقبلي.

الطفل بعض  إعطاءمن طرؼ براد يل وتتمثل يف  8439بدأ ىذا العالج يف عاـ عالج دوائي: 11-2
،  كسادرينالعقاقَت مثل :ادليثميلفيندات وادلعروؼ باسم ريتالُت، والدكسًتوأمفيتامُت وادلعروؼ باسم  

 (0221)د.سهيلة زلسن كاظم الفتالوي،  البيمولينوالسايلرت. إىلباإلضافة 

 عالج تعليمي)نموذج في تعديل السلوك(: 11-3

 أىلومن عمره يعاين كثرة احلركة وال ينهي مهامو فحاوؿ ادلعلم تعديل سلوكو باالتفاؽ مع  88متعلم يف 
لتجنب التوبيخ والسخرية والعقاب وتعزيز السلوؾ ادلرغوب وذلك بوضع خطة لالتفاؽ التباديل وتقدمي 

 :وحدد كاثآيتافآت للسلوؾ ادلرغوب ادلك

 من واجبات مدرسية. إليوما يوكل  أسباـ

 اجللوس هبدوء يف الفصل.

    أكثر ىدوءا داخل الفصل واف اسبم واجبايت ادلدرسية،  أكوف فأويتمثل االتفاؽ يف )إنٍت أوافق على  
كاف   إذا آما، األسبوعكاف تقدير ادلعلم عٍت اغلابيا خالؿ أسبوع أحصل على نزىة يف عطلة هناية   فإذا

من اثآف فستصحبٍت أسريت يف رحلة خالؿ العطلة الصيفية للمناطق  أشهرتقدير ادلعلم عٍت بعد ثالثة 
يف بلد رلاور أو إلحدى  مدف بلدي اجملاورة( مع مناقشة التحسن وادلؤشر على ذلك ىو  واألثريةالسياحية 

ات وػلصل على مكافأة إذا حصل على الواجبات ادلدرسية مع تسجيل ادلعلم عدة مرات اصلاز الواجب إسباـ
كعقوبة مثال أثناء   اإلشارةمع زلو  أسبوعيف  (0223)حسن مصطفى عبد ادلعطي، عشرة عالمات 

اجلدؿ، ووفقا لذلك يتم تقدمي مدى ربسنو وبعد أربعة أسابيع الحظ ادلعلم اطلفاضا يف سلوكو وبعد ثالثة 
 أشهر أصبحا قادرا على إسباـ واجباتو و أقل حركة وتطورت قدرتو  يف بيئة تشجعو بشكل مستمر.

 (0221)د.سهيلة زلسن كاظم الفتالوي، 

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنُت األحد السبت السلوؾ
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اليًتؾ مقعده بدوف -
 استئذاف

من   ع سَت دروس اليقاط-
 غَت
 استئذاف 
 يكمل واجباتو  -

      

 

 : يوضح نموذج خطة في تعديل النشاط الزائد مبين على نظام التعهدات01جدول رقم

 عالج غذائي: 11-4

و  األساسيةالغذاء ادلتوازف ؽلد اجلسم باالحتياجات  أفاختصاصي التغذية، يروف  األطباءىناؾ بعض 
، احلديد، الفيتامُت ج، الفينيك، األمالح ادلعدنية، ويتم  تتمثل ىذه العناصر الغذائية يف : الكالسيـو

اكاو، مثل : السكر، الك األغذيةالعالج باألغذية من طرؼ خبَت يف العالج الغذائي، مع ضرورة ذبنب 
 الشوكوالتة، ادلياه ادلعدنية اليت ربتوي على مادة الكوال ادلنبهة للمخ.

 عالج نفسي: 11-5

واالكتئاب، ويقدـ ىذا العالج ادلعلومات  واإلحباطػلتاج كل طفل ألنو يكوف عرضو االضطرابات النفسية 
للوالدين عن االضطراب وما يصاحبو من مشاعر وانفعاالت عن حالة الطفل ، كما أنو يساعدعلا على  

)حامت  التكيف يف اجملتمع والبيئة احمليطة. إىلكيفية التعامل معو والتطفيف من حدة نشاطو، إضافة 
 (0221اجلعافرة، 

 عالج أسري: 11-6

أظهرت بعض الدراسات كفاءة ىذا العالج يف ربسُت مهارات ادلواجهة دلشكالت االندفاعية والغضب 
والعناد وغَتىا ، وقد وصف باترسوف برنارلا استخدـ فيو التدعيم االغلايب ليكوف عامال فعاال إلحداث 
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تولية  إىل إضافةتغيَت يف سلوؾ الطفل ويتعلم الولداف التدعيم االغلايب والتجاىل للسلوكيات السلبية، 
االىتماـ وادلساعدة لتخطي ادلراحل احلرجة والدفاع عنهم يف الوقت ادلناسب مع ذبنبو  أسلوب احلماية 

 (0221)حامت اجلعافرة،  الوالدية الزائدة.

 استراتيجيات تدريس مفرطي الحركة ومشتتي االنتباه: -12

 استراتيجيات في الفصل: 12-1

 التعديل يف ترتيب ادلقاعد يف الفصل.

 الدرس. طريقة إلقاء

 الواجبات.

 أساليب االمتحانات.

 إدارة الصف. أسلوب

 توضي  التوقعات وقوانُت ادلدرسة.

 بطريقة واضحة وسهلة . األكادؽلية واألىداؼتصميم ادلهاـ 

 على خطوات صغَتة ووحدات أقل تعقيدا . اإلعماؿئة ذبز 

 دمج التعزيزات لكل خطوة يتمناه الطالب.

 وقت أكثر خاصة عند االمتحانات. إعطاء

 

 استراتيجيات لمساعدة الطالب: 12-2

 وضع مكتب الطالب عند ادلقدمة أو قرب ادلدرس.
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 احلرص على بقاء التواصل البصري.

 استخداـ إشارات لتوضي  نقطة معينة.

 الزائدة أثناء حل ادلسائل وكل ما يلفت انتباىو. واألدواتإزالة الوسائل 

 يف احلقائب عند عدـ استعماذلا . األدواتبإدخاؿ  األمر

 ربديد مكاف لوضع األدوات. 

 التوجيو الشفوي وادلرئي.

 ادلتغَتات أو التنقل من نشاط ثآخر. سبهيد

 لفظ اسم الطالب مث انتظار عدة ثواف مث اسأؿ السؤاؿ بطريقة واضحة وسهلة.عند السؤاؿ 

 تنويع أساليب التدريس بإدخاؿ أنشطة متنوعة.

 ادلستخدمة. األوراؽتعديل أنواع التمارين ادلطلوبة أو حىت لوف 

 علبة المشابك الملونة: 12-3

سبييز الطفل  إىلواحلركية الصغرى كاألصابع وادلهارات اللغوية، اليت هتدؼ  اإلدراكيةتستخدـ لتنمية ادلهارات 
بالنطق مع مشاركتو  األلوافلأللواف والضغط باإلهباـ والسبابة على ادلشبك وعدىا ، والتعبَت عن العد أو 

 اللعب.

 أللوافاويف اخلامات نستعمل علبة احلذاء الكرتوف الصغَتة وسالوتيب معُت مادة صفراء ومشابك 
 إدخاؿ، مث األجزاءادلتعددة، ونتبع الطريقة التالية: قص العلبة بالعرض مع وضع مادة الصقة داخل احد 

 وتركو حىت ينشف ، مث لصق شريط السالوتيب األوؿاجلزء الثاين يف  

مثال: اضبر، ازرؽ، اصفر، اخضر، ووضع كارتونية بالسالوتيب  داخل العلبة مع الضغط ألسفل حىت ال 
 .ألواففك السالوتيب ونقص غطاء العلبة بالعرض مع تغليفها داخال وخارجا بأربعة ين
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 علبة الزجاجة السحرية: 12-4

التوحد وتستعمل مع  غاىلوكذلك تعطي سعادة ذلم باإلضافة  األخرىتناسب الذين يفشلوف يف األلعاب 
داخلها ،  األضواءز البصر على ادلعوقُت عقليا وىدفها ىو شعور الطفل بالوزف الثقيل عند ضبلو وتركي

الزلة كورؽ الشوكوالتة واجلليسرين سبأل ىذه الزجا  وأشياءحيث نستعمل زجاجة بالستكية فارغة 
)طارؽ عبد الرؤوؼ عامر ود.ربيع  ادللونة جللب انتباه الطفل. األشياءللمنتصف للجليسرين ووضع 

 (0221زلمد، 

 الملمس:مخدة 12-5

، واخلامات ادلستعملة ىي األلوافتستخدـ لتنمية اللمس وىدفها التفريق بُت الناعم واخلشن والتعرؼ على 
أزرار وخرز عادي صغَت وقطعة قماش مع حبل معكرونة وليف و أطياؼ وكيس بطاطا )شيبس( وقماش 

ربعة وأيضا اخلرز واحلرير على قطعة قماش م األزرارأبيض وملوف وقطعة أخرى قدؽلة، ويتم ذلك خبياطة 
والليف وكيس البطاطا كل رلموعة على قطعة قماش، وذلك لصنع كيس مث تثبيت اجملموعات  وادلعكروف

على ىذا الكيس ووضع قطعة القماش القدؽلة، داخل كيس القماش مع زبييطو ووضعو داخل القماش 
 الرئيسي.

 األجراس: تعليقو 12-6

لألصوات  واالستماعاجلرس وادلسك باللعاب  باذباهالطفل وىدفها مد ذراع الطفل  انتباهتستخدـ جللب 
 دلصدرىا. وااللتفات

واخلامات ادلستعملة ىي تعليقة ادلالبس وخيط صوؼ وخشخاشة وأجراس حيث يلف اخليط الصويف 
شات على تعليقة الثياب حىت تغلف بشكل كامل مع اختيار لوف زاىي، وترتبط األجراس أو اخلشخا
)طارؽ  خبيط يتدىل من التعليقة من مكاف فوؽ السرير ومكاف شلكن التقاط األجراس بأطراؼ األصابع.

                                                                                                                                                                                                                                                                    (0221عبد الرؤوؼ عامر ود.ربيع زلمد، 
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                                                                                                                 خالصة: 
بعد أف قمنا باستعراض سلتصر للمعلومات اليت ذكرناىا يف حبثنا ىذا والذي ماىو إال قطرة من حبر العلم 

( تبُت لنا ADHDصر عند اضطرار التشتت االنتباه والنشاط الزائد)الواسع فيما ىو موجود يف عادلنا ادلعا
خطورة ىذه ادلشكلة ادلعقدة من خالؿ ما يسببو للمضطرب نفسيا واجتماعيا وبيئيا ومعرفيا من مشاكل 
عديدة وتعقيدات صبة اليت ؽلكن أف تدـو على ادلدى الطويل وتؤثر عليو سلبيا يف حياتو ادلستقبلية اليت 

 ه اجتماعيا ونفسيا وتربويا وحىت عقليا .ربدد مسار 
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 تمهيد:

ربظى اليوم الطفولة باىتمام كبَت مل ربظى بو يف السابق ، فقد قام العلماء والباحثُت يف ىذا اؼبيدان باإلؼبام  
طفال ألطباء ـبتصُت ؼبتابعة اأبكل ما ىبص نواحي الطفولة ن فنرى من اعبانب الصحي كيف مت تأطَت 

من الناحية الثقافية فتلعب اغبضانة واؼبدارس و أيضا النشاطات الًتفيهية أنبية كبَتة يف عملية  أما الصحية،
طفال بعض ألالًتبية البناءة لألطفال من اعبانب الرياضي قبد اؼبساحات واؼبنشآت الرياضية ؼبزاولة ا

 واللهو أكرب من أي وقت مضى للعب ا إىلهنم يف ىذه اؼبرحلة حباجة ألنشطة ؼبا ؽبا من أنبية يف حياهتم ألا
  .عدة مراحل إىلؾبموعة من التحاليل والدراسات حيث صنفت الطفولة  إىلتوصلوا  اإلطارويف ىذا 

 ما يتعلق هبذه اؼبرحلة من خالل التعاريف وخصائص النمو والعوامل اؼبؤثرة فيو. إىلوسنتطرق يف حبثنا ىذا 
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 المدرسة االبتدائية: -1

هنا أ إالوباعًتاف اعبميع) معلمُت، مدراء، مفتشي....( ورغم إهبابياهتا وما قدمتو  ائيةاالبتدن اؼبدرسة إ
خرى خاصة أكاديبية على أتبقى ناقصة وقاصرة يف بعض اجملالت مثل: نقص اؼبعلمُت تفضيل مواد 

 نبلت من طرف اعبهات اؼبعنية.أالرياضية اليت  األنشطة

ومن اؼبعروف عند اعبميع أن التمدرس حق إلزامي لكل من وبمل اعبنسية اعبزائرية وموضوع الساعة وقد 
اد اػبلل وموقعو ، ألهنا ببساطة ىي منا وكبن إهبهنا ذبمع على ضرورة إال أزبتلف فيو التفاسَت والتحاليل 

والدنا ومضمار تبدأ منو أا مهد مستقبل النهر وألهن إىلمنها ، وىي صورة لتصوراتنا واذباىاتنا واؼبتبع يوصل 
 جيال القادمة .ألا

 :االبتدائيمرحلة التعليم -2

ال وىي مرحلة ما قبل الدراسة اليت يعامل فيها كطفل إتعترب ىذه اؼبرحلة حدا فاصال بُت اؼبرحلة السابقة، 
نو ال ينتمي أب بتدائيةاالواؼبرحلة اليت تليها ىي اليت يشب فيها الطفل عن الطوق لذا يشعر طفل اؼبدرسة 

صعوبة التعامل معو  إىلمر الذي يؤدي ألىل عامل من ىم أكرب منو، اإصغر منو سنا، وال أعامل من ىم  إىل
سس العلمية لربنامج ىذه اؼبرحلة لكي يشبع الطفل حاجياتو ويظهر تغيَت ألوؽبذا هبب علينا أن نضع ا

مفاجأ من الناحية اعبسمية يالحظ زيادة يف الطول ومبو العضالت الكبَتة مثل عضالت الرجلُت واليدين 
شد قوة من اؼبرحلة السابقة ويقوم أىل النحافة بسبب الزيادة يف الطول وتصبح العضالت إويبيل اعبسم 

 لعاب أو غَتىا.األل يف ىذه اؼبرحلة بالتقليد يف الطف

على الكبار ، ويبدأ يف اؼبيل  االعتمادهنا تكسبو اؼبهارات اليت تنمي ثقتو بنفسو فيقلل من رغبتو يف أكما 
 يضا ، وحيث تتميز ىذه اؼبرحلة دبميزات بدنية وعقلية ونفسية نذر منها :أىل اللعب اعبماعي والزعامة إ

 قاع سريع.حركات بإيمبو 

 كثرة اغبركة.

 اؽبدف من اغبركة ىو اؼبرح والسرور .

 القدرة على أداء اغبركات بصورهتا اؼببسطة.
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 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية

 وجود فروق فردية كبَتة بُت التالميذ 

 االساسية حركات ال تكون ثابتة وال آلية و ذلك لوجود الكثَت من اغبركات الزائدة باإلضافة اىل اغبركات

 االقًتاب من مستوى درجات القوة بُت الذكور واإلناث

)ليلى يوسف، دون  االختالف يف اعبنسُت ال يكون واضحا يف ىذه اؼبرحلة واالختالف يكون قليال بينهم
 سنة(

 تعريف النمو: -3

ىل غاية واحدة، وىي اكتمال نضج ومدى استمراره تتابعة متماسكة من متغَتات هتدف إالنمو سلسلة م 
فالنمو هبذا اؼبعٌت ال وبدث فجأة وال عشوائيا بل يتطور بانتظام اثر خطوة ن ويفسر يف تطوره ىذا عن 

 وللنمو مظهران رئيسيان ونلخصهما يف : أحباثوصفات عامة ربدد ميدان 

فالفرد  وارتفاع،كوين بُت نتيجة مبو طولو وعرضو النمو التكويٍت ونعٍت بو مبو الفرد يف الشكل والوزن والت
 وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائو اؼبختلفة اػبارجي،ينمو ككل يف مظهره 

 النمو الوظيفي نعٍت بو مبو الوظائف اعبسمية والعقلية واالجتماعية ؼبسايرة تطور الفرد واتساع نطاق بيئتو .

 األمام إىلالتغَتات  إنقيق غرض ضمٍت ىو النضج ومعناه والنمو عبارة عن تغَتات متقدمة متجهة كبو رب
دبحض الصدفة واالتفاق بل تتبع نسقا معينا وزبضع لنظام وخطة واضحة وال  تتابعال  وإهناالوراء  إىلال 

عرض هنائي ىو  إىلتنفصل يف سياقها أية مرحلة عما يليها فجميع اؼبراحل تنظم كل واحدة هتدف 
 إىلعٌت ضرب من التغيَت يطرأ على نشاطو أو وظيفتو أو  قدرتو فينتقل من مرحلة النضج، والنمو هبذا اؼب

 (6552)فؤاد الباىي السيد، رقى أخرى أ

 

 

 :مراحل النمو بشكل عام -4
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يف إن مراحل النمو ال يبكن النظر إليها على أهنا مراحل منفصلة، بل ىي مراحل وحلقات متسلسلة تقود 
النهاية إىل اؽبدف الذي وجدت من أجلو، لذلك فإنو من الصعب سبييز هناية مرحلة عن بداية مرحلة وأن 
الفروق بُت اؼبراحل متتالية ذبمع بُت منتصف كل مرحلة واؼبرحلتُت األخَتتُت السابقة والالحقة كما قسمت 

 حياة الفرد إىل مراحل وىي كما يلي:

 المرحلة األولى: 4-1

حىت مرحلة  اإلخصابتبدأ من اللحظة اليت يلتقي فيها اغبيوان اؼبنوي مع البويضة يف الرحم وحدوث 
 النضج واكتمال الرشد وسبتاز كل مرحلة خبصائصها الفريدة.

 المرحلة الثانية: 4-2

ون تسمى مرحلة اؼبهد وتبدأ من اؼبيالد حىت يصل عمر الطفل سنتُت وىي فًتة ما يسمى بالوليد ويرى آخر 
حاجاتو اعبسمية كالطعام والشراب  اشبعابأهنا قد تصل إىل سن اػبامسة حيث يكون اىتمام الطفل على 

 واللباس أي ؿباولة البقاء واحملافظة على حياتو.

 المرحلة الثالثة: 4-3

ات تشمل مرحلة الطفولة اليت سبر عرب السنة الثالثة والرابعة واػبامسة والطفولة الوسطى اليت سبر بالسنو 
السابعة والثامنة والطفولة اؼبتأخرة اليت سبر خالل السنوات التاسعة والعاشرة والطفولة يف ىذه اؼبرحلة سبر يف 

وتتصف ىذه اؼبرحلة بازدياد النشاط اغبركي لدى الطفل ولذلك  واإلعداديةفًتة اغبضانة واؼبرحلة االبتدائية 
 النشاط اغبركي.فهو يبيل إىل اللعب والصيد والركض وغَتىا من دروب 

 المرحلة الرابعة: 4-4

وتشمل اؼبراحل اؼببكرة اليت سبر عرب السنوات اػبامسة والسادسة والسابعة عشرة واؼبراىقة اؼبتأخرة اليت سبر 
والثانوية والتعليم اعبامعي  اإلعداديةعرب سنوات الثامنة والتاسعة عشرة والعشرون ويبر الشباب باؼبرحلة 

العناد واػبمول الفكري وباؼبيل إىل التقليد والتملك وصبع النقود وغَتىا ويف أواخر وتتصف ىذه اؼبرحلة ب
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ىذه اؼبرحلة ينتقل حب اؼبراىقة إىل اعبنس اآلخر ويزداد ميلو إىل خلق صداقات ويصبح ميلو االجتماعي 
 واضحا ويسعى إىل الزواج وتكوين أسرة.

 المرحلة الخامسة: 4-5

لثانية والعشرين وتنتهي هبضبة العمر وىي سن الدراسات اعبامعية والعمل وىي سن الرشد وسبتد من سن ا
 على تكوين أسرة وتربية األبناء وتعليمهم وىي سن تكوين اؼبؤسسات االجتماعية.

 المرحلة السادسة:  4-6

وىي مرحلة الشيخوخة وسبتد من سن الستُت حىت الوفاة ويف ىذه اؼبرحلة تًتاجع قوى الفرد فيضعف بصره 
ظبعو وقدرتو اغبركية والعقلية حيث يعود الفرد إىل مرحلة الطفولة دبعٌت أنو يعود حباجة إىل أن يقدم لو و 

اآلخرون اػبدمة بعدما كان قويا بصحة جيدة وقد يعود ذلك إىل الضعف الذي ينتاب جسمو أو يسبب 
وتو على اؼبقاومة فتهاصبو األمراض كأمراض القلب والشرايُت واألمراض اؼبزمنة ألن جهازه اؼبناعي تقل ق

 )السعيد حسٍت العزة، دون سنة( األمراض فيصبح حباجة إىل من يعتٍت بو.

 العوامل المؤثرة في النمو: -5

وبالتايل سلوكو ومن ىذه العوامل نشَت إىل ثالثة عوامل ؽبا  اإلنسانىناك عدة عوامل كثَتة تؤثر يف مبو 
 دورىا يف عملية النمو.

 العوامل الوراثية: 5-1

للوراثة دور ىام يف عملية النمو حيث أن وراثة السمات واػبصائص العقلية ألجيال متتالية لعائالت عرف 
 أن ىناك دراسات أخرى قللت من شأن عنها تفوقها العقلي يف كثَت من اجملاالت من إبداع علمي وفٍت إال

والطبيعية وأعلت من شأن البيئة والتعليم يف اكتساب قدرات ـبتلفة على أن أغلب  اؼبزاجيةالوراثة 
الدراسات اغبديثة ذبمع بُت عوامل البيئة يف تفسَت السلوك اإلنساين بصفة عامة سواء يف اعبانب االنفعايل 

 النفسي أو االجتماعي.
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 ل العضوية:العوام 5-2

إذا كانت العوامل الوراثية ؽبا دور يف تشكيل النمو وربديد مساره فإن بيئة الكائن البشري نفسها وما ربتويو 
من أجهزة عضوية وما تقوم بو ىذه األجهزة من وظائف حيوية ؽبا أيضا أثر ىام على شكل النمو ومدى 

 النمو نذكر اعبهاز العصيب واعبهاز الغددي. فعاليتو ومن أىم األجهزة العضوية اليت تؤثر بفعالية على

 العوامل البيئية: 5-3

اؼبقصود بالبيئة ىو ؾبمل العوامل اػبارجية اليت ربيط بالفرد ويتأثر معها ويؤثر فيها وال يبكن للكائن اغبي 
الذي ىبضع ؽبذه العوامل من أول تشكيالتو  اإلنسانيف وسط أو بيئة خاصة بو وينطبق ذلك أيضا على 

وجدناىا كثَتة العوامل سواء كانت مادية اجتماعية معنوية ومن أمثلة العوامل  اإلنسانوإذا نظرنا إىل بيئة 
البيئية اؼبادية )اؼبسكن، اؼبلبس، اغبرارة، الربودة( ومن عوامل البيئة اؼبعنوية قبد )وسائل االتصال واؼبؤثرات 

 (6531)ؿبمد سالمة،  ألخرى من صحف وؾبالت ولتقيات(.الثقافية ا

 سنة: 11إلى  6خصائص النمو عند األطفال من  -6

 خصائص النمو بصفة عامة:  6-1

 النمو الجسمي:  6-1-1

اؼبرحلة التالية ينمو الطفل يف ىذه اؼبرحلة مبوا تدرهبيا وقد ربدث يف هناية ىذه اؼبرحلة قفزات النمو يف 
فيزداد طولو ووزنو واؼبالحظ أن الطفل يف مرحلة األيام األوىل لدخولو الدراسة يبدأ دبرحلة جديدة من حياتو 
فتكسبو زيا خاصا ونظاما معينا ويتعرف على أشخاص جدد ألول مرة فيصبح دائم اغبركة والنشاط فيتعلم 

 )حامد عبد السالم زىدان، دون سنة( مهارات جسمية ضرورية ؼبزاولة النشاط الرياضي.

 

 

 وما يبكن مالحظتو يف ىذه اؼبرحلة:
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ربسن حاسة اللمس باإلضافة إىل ربسن اغبالة العقلية من سن السابعة إىل الثامنة وىي اغباسة اليت تقدر 
بالنسبة للنمو اغبركي فنالحظ أن  وإتقاهناهبا اغبركة واألوضاع يف األطراف واأليدي وفهم ـبتلف األنشطة 

 األوالد يبيلون إىل اللعب اؼبنظم الذي وبتاج إىل تنظيم اغبركات والدقة كالرقص واإليقاع.

 النمو العقلي: 6-1-2

 وبدث النمو العقلي عن الطريق:

 سنوات(. 4إىل 2الذكاء وىو القدرة من اؼبراحل الفطرية العامة فالفتيات يتميزن بذكائهن عن األوالد )

االنتباه وىو أن يبلور الطفل شعوره على شيء يف ؾبالو اإلدراكي وىو الشيء موضع االنتباه والطفل ال 
يبكنو االنتباه إىل ؾبموعة من اؼبوضوعات سواء كانت أشياء خارجية أو ذاتية كاألفكار اليت وبملها إال إذا  

 كان عدد اؼبوضوعات صغَت والعالقة بينهما بسيطة.

و استعادة ما مر يف خربة اؼبرء السابقة ونالحظ أن ذاكرة الطفل يف مبو مستمر من سن السادسة التذكر ى
 إىل ما بعد التاسعة.

 مراحل تفكَت الطفل والذي يبر بثالث مراحل:

 مرحلة العد.

 مرحلة الوصف.

 مرحلة التفسَت.

شيء فهو يتصور اؼبعلم   التصور حيث يفكر الطفل يف االبتدائي بواسطة الصور البصرية أوال وقبل كل
كفيلم متحرك فَتاقبو يف كل ربركاتو وتصرفاتو لذا كان من السهل على اؼبعلم أن يوجو سلوكو أو يصححو 

 (6541)ؿبمد مصطفى زيدان،  عند اػبطأ
 النمو االنفعالي: 6-1-3

تاز الطفل باؽبدوء واالتزان فالطفل ىنا ال يفرح بسرعة وال يغضب بسرعة كما كان من قبل فهو يفكر يب
ويقدر األمور اؼبثَتة للغضب واالنفعال ويقتنع وكذلك يتغَت موضوع الغضب عنده فبدال من االنفعال 
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ألمور اليت تشَت إىل بسبب إشباع اغباجات اؼبادية أو عدم إشباعها حىت تصبح اإلىانة أو اإلخفاق من ا
 (6524)صاحل عبد العزيز عبد الرضبان عبد اجمليد،  انفعالو ونعٍت بذلك األمور اؼبعنوية.

 وىذا االستقرار االنفعايل يعود لعدة عوامل منها:

 اتصال الطفل أو الفرد بشكل واسع مع العامل اػبارجي من صغار وكبار.

 تعبَت الطفل عن انفعاالتو كنتيجة التساع دائرتو االجتماعية.تتحسن طريقة 

يثق الطفل بنفسو يف ىذه اؼبرحلة دبعلوماتو ومهاراتو واليت تتزايد وىو قادر على إشباع حاجاتو ويصبح أكثر 
 )رجاء ؿبمود أبو عالء، دون سنة( .استقالال

 النمو االجتماعي: 6-1-4

الطفل يف ىذه اؼبرحلة إىل االندماج يف ؾبموعة من أقرانو كما يبيل إىل الوالء للمجموعات والتعاون  يبيل
معهم فتنمو فيو روح اؼبنافسة بُت اعبماعات والًتبية البدنية والرياضية خالل أوجو نشاطها العديدة سبنح 

تماء واحًتام الذات واغبب وإذا فرصا شبينة لعملية التكيف وربقيق حاجاتو األساسية كاغباجة إىل االن
ربققت ىذه االحتياجات أصبح متالئما ومتكيفا مع غَته فالطفل يريد اللعب بسبب الدافع الطبيعي 
للنشاط اعبسمي ويبيل األطفال يف ىذه اؼبرحلة إىل متابعة ما هبري يف الرجال كما ىو اغبال بالنسبة 

)ؿبمد  بفرديتو وفردية غَته من الناس. اإلوباءقابلية للسيدات حبيث يعد نفسو ليصبح كبَتا فتظهر لديو 
 (6541مصطفى زيدان، 

 النمو اللغوي: 6-1-5

كالصراخ غَت مقبول اجتماعيا وأن الكالم أسلوب   الطفو يليدرك الطفل يف ىذه اؼبرحلة أن وسائل التعبَت 
مهم يف تكوين العالقات االجتماعية وبذلك قبد الطفل يف ىذه اؼبرحلة وباول ربسُت كالمو ويساعد يف 
ذلك اىتمام اؼبدرسة بتعليم اؼبفردات وتركيب اعبمل لذلك يتميز النمو اللغوي يف ىذه اؼبرحلة بالطالقة 

والقدرة على فهم قواعد اللغة عن طريق االستعمال ومن بُت العوامل اؼبتحكمة يف وبزيادة احملصول اللفظي 
 النمو اللغوي للطفل ما يلي:
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 الذكاء.

 )رجاء ؿبمود أبو عالء، دون سنة( اؼبستوى الثقايف فأطفال األسرة هبدون توجيها أكثر يف تعلم الكالم.

 النمو المعرفي: 6-1-6

حبيث تصبح العمليات العقلية مرنة ويصبح الطفل قادرا على تركيز انتباىو أكثر من جانب للموقف الذي 
 والتصنيفيعنيو ويصبح التفكَت قادرا للمراجعة وىذا ما يعطيو قدرة على أن يتكيف مع مفاىيم األرقام 

اؼبعقدة للموضوعات فيعي التسلسل اؼبنطقي ومفاىيم االنعكاس فقد أصبح الطفل قادرا على ترتيب األرقام 
 وتصنيف األشياء طبقا للتشابو واالختالف بينهما مع القدرة على معرفة ما تتضمنو األنواع من الفروع

 )ؿبمد ضبودة، دون سنة(

 بصفة خاصة: خصائص النمو 6-2

 سرعة االستجابة للمهارات التعليمية. 

 كثرة اغبركة. 

 لبفاض الًتكيز وقلة التوافق.ا  

 وجود فروق فردية كثَتة بُت التالميذ. 

 بإيقاع سريع. غبركاتمبو ا

 االقًتاب يف مستوى درجة القوة بُت الذكور واإلناث.

 القدرة على أداء اغبركات.

 اغبركات ال تكون ثابتة وغَت آلية وذلك لوجود الكثَت من اغبركات الزائدة. 

 (6552)ؿبمد عوض بيسوين وفيصل الشاطي،  األساسيةاغبركات  إىلباإلضافة 

 تكوين اذباىات سليمة كبو الذات.

 تعلم معاملة الزمالء واالنسجام معهم

 (6551)د.سعد جالل،  اعبسمانية الضرورية لأللعاب اؼبختلفةتعلم اؼبهارات 
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الفًتة اؼبثلى للتعلم اغبركي  أهناذروتو وكثَتا ما تعترب  إىلويبكن القول أن النمو اغبركي يف ىاذ السن يصل 
 أخرىاؼبناسب واليت سباثلها مرحلة سنة  بأهنا السنواكتساب اؼبهارات اغبركية ويؤكد الكثَت من العلماء 

" أن الطفل يستطيع يف مات فيفالرياضية كما يعترب"  األنشطةلتخصص الرياضي اؼببكر وذلك يف معظم 
هناية ىذه اؼبرحلة تثبيت كثَت من اؼبهارات اغبركية كاؼبشي والوثب والقفز ، ويزيد النشاط اغبركي باستخدام 

ؿبمد عوض بيسوين ) واألصابعلرجلُت اكرب من العضالت اغبقيقة يف اليدين العضالت الكبَتة يف الظهر وا
 (1996 ,وفيصل الشاطي

 المفتوحة لمرحلة الطور االبتدائي واألنشطةعالقة خصائص النمو بالتطبيقات  -7

 سبع سنوات إلىمن ستة  7-1

 الجانب البدني: 7-1-1

 ىبصص درسا ؼبمارسة النشاط البدين لفًتة نصف ساعة . أن وبب

 .يتاح للطفل فرصة بذل أقصى كمية من اغبركة والنشاط خالل الوقت اؼبخصص للممارسة أن هبب

 ن يف  اغبالة البدنية عن طريق اؼبزيد من التكرار يف الربنامج اؼبقًتح واؼبهارات .ربس

واجبات حركية بسيطة يف حدود قدرات الطفل تتطلب  تضمن برنامج النشاط البدين للطفل تكرار هبب
 التوازن اعبيد.

 .اؼبساعدة للسيطرة والتحكم يف اعبسم األنشطةيتضمن برنامج النشاط البدين للطفل الكثَت من  أن هبب
 (6555)أسامة كامل راتب، 

 الجانب العقلي: 7-1-2

 يراعي مبدأ التنوع والنشاط والوجبات اغبركية 

 يراعي أن تقدم التعليمات بإهباز وبشكل مبسط يسهل فهمو 

  األشياءحدوث  أسبابيشجع برنامج النشاط البدين للطفل على معرفة  أن هبب

 حل اؼبشكالت وتذكَت خَتات التعلم واؼبهارات اليت سبق اكتساهبا
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 الجانب االجتماعي: 7-1-3

 الطفل اللعب دبفرده أو مع زميل آخر.يفضل 

 أو أكثر غَت مفيدا. أطفاليعترب اللعب مع ؾبموعة طبسة 

 تراعي حساسية الطفل يف التفضيل االجتماعي كبو التعامل مع اآلخر

 آخرين من اعبنس اآلخر أطفالقد يسعد الطفل باللعب مع 

 ن يتضمن الربنامج أنشطة مشًتكة بُت البنُت والبناتيبكن أ

)أسامة كامل راتب،  التقدير والتشجيع اػباص بو. إىلالتشجيع كذلك، كما وبتاجون  إىل األطفالاج توب
6555) 

 عشرة سنة إحدى إلىمن ثمانية  7-2

 من الجانب البدني: 7-2-1

دقيقة حبيث ال يقل عن ثالث مرات يف  03و 13زيادة فًتة درس الًتبية البدنية للطفل ليًتاوح ما بُت 
 .األسبوع

 يشارك الطفل مشاركة فعالة خالل وقت الرس أنأنبية 

 يتميز الطفل دبقدرة جديدة على أداء األنشطة اليت تتطلب التوازن والرشاقة واؼبرونة.

اعبسم وقدرات اؼبعاعبة  ألجزاءالتوازن اليت تتطلب وتشَت التحدي للطفل  أنشطةيتضمن برنامج  أنهبب 
بنات(فانو يراعي  -تناسب اعبنسُت )بنُت األنشطةوبالرغم من معظم  واأللعاباعبمباز  أنشطةوخاصة يف 
 البدنية عند ظهور الفروق اعبنسية. األنشطةالتنوع يف 

 من الجانب العقلي: 7-2-2

 .األطفالاح عبميع أنبية توفَت فرص النج

 استخدام أساليب التدريس اليت ربقق النجاح والتشجيع.
 االندماج يف اؼبمارسة باالىتمام واغبماس لفًتة أطول .

 يستطيع الطفل التقدير والتعاطف مع اآلخرين.
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 ؾبموعة صغَتة حىت أربعة زمالء . أويعمل الطفل بشكل جيد مع الزميل 
 ع بُت النواحي البدنية والعقلية.يستمتع الطفل باألنشطة اليت ذبم

 من الجانب االجتماعي: 7-2-3

 من أجل الفوز األطفاليتوقع السلوك العدواين والشجار بُت 

 النظام اليت ربقق اؼبساواة والعدالة أثناء فبارسة النشاط وإجراءاتوضع قواعد  أنبية

 كبَتة للطفل  أنبيةاؼبريب  وإشراف شاداتسبثل إر 

 يؤثر يف الطفل أكثر من الراشدين األصدقاءوتأثَت صباعة  إرضاء

 النشاط أثناءفرق العمل  أو تشكيل ؾبموعاتيراعي ميول الطفل ورغبتو يف 

)أسامة كامل راتب،  مل يرغب يف ذلك. إذاالزمالء  أوعلى العمل مع الزميل  األطفال إجبارعدم 
6555) 

 عشرة سنة : إحدى إلىمظاهر النمو من ست  -8

يف  األولتبدأ ظهور الفروق واؼبالمح ونسب اغبجم اؼبميزة للجنسُت وذلك بوضوح حيث يسمى بالتغَت 
 شكل اعبسم.

 القدرات والسرعة والرشاقة .... حيث يتوقف ذلك النمو على اؼبمارسة اػباصة باألنشطة الرياضية مبو يف
 القدرات  اؼبسؤولة عن تطور تلك

السفلى كالرجل والوثب من  األطرافتطور رئيسي ملحوظ يف اؼبهارات اليت تستخدم فيها عضالت 
 العليا واعبذع  األطرافاؼبهارات اليت تستخدم فيها عضالت 

 اعبيد للوجبات اغبركية  اإلدراكينمي عند ىذه اؼبرحلة االستعداد والقدرة غلى التعلم وخصوصا 

اؼبوتورية الرياضية مع ربسن ملحوظ يف التوافق  األطفالت الزائدة واؼبصاحبة من مهارات يبدأ باختفاء اغبركا
 بُت اؽبُت واليد والرجل 

 تتميز حركات البنُت عن البنات يف خشونتها وعنفها نسبيا 

اعبري الوثب والربط كل منهما   أوتطور ملحوظ يف اؼبهارات اؼبوتورية كتطور اؼبهارات اؼبسك والرمي  
 كمهارات مركبة ذو طابع خاص وفبيز لطفل تلك اؼبرحلة.
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تطور ملحوظ يف عنصر اؼبرونة لكثَت من اؼبفاصل الكبَتة يف اعبسم كمفاصل اغبوض والعمود الفقري مع 
 القصور يف مفاصل الفخذ والكتفُت .

جيد للوجبات اغبركية  إدراكمع  اإلخطار الطفل يف ربسُت إمكانيةاستجابة واضحة وقدرة سريعة على 
 (6553)ؿبمد اغبماضبي وأمُت اػبويل، 

 دراسة خصائص النمو للتالميذ: أهمية -9

دراسة خصائص مراحل النمو يف بناء  أنبيةلقد أدت حبوث وذبارب علم النفس والًتبية على نتائج ىامة يف 
 ه الدراسات تفيد مصممي الربامج يف ؾبال الًتبية الرياضية فيما يلي :الربامج الدراسية فهذ

 آنتتفق درجات صعوبة اؼبهارات اغبركية مع مستوى نضج التالميذ حىت يبكن للعملية التعليمية  أنمراعاة 
 ربقق النجاح اؼبرجو منها .

مراعاة واستعدادات وقدرات التالميذ والعمل على تنميتها ، فالنضج لو دور مهم يف تطوير سرعة ودقة -
ذلك كل من جيلس وجَتسيلد  أوضحاغبركات اليت يقوم هبا الطفل وكذلك يف مبو قوتو العضلية، فقد 

 ة والقوة العضلية.يف الدراسات اليت قاموا هبا ؼبعرفة اثر النضج على السرعة والدق وجنكيزوبينستوك 

ذاتو وبالتايل  إثباتقوى اؼبتعلم ، فذلك وبفزه على  إهناكمراعاة ربدي اؼبهارات لقدرات التالميذ دون  -
 وباول اكتساب اؼبهارة لتحقيق قباح  يزىو بو.

ربط اػبربات حباجات التالميذ وذلك حىت تكون اػبربات اليت يبرون هبا مناسبة ؽبم و تفيدىم يف واقع -
 هتم.حيا

 .يتعارض ذلك مع حاجات اجملتمع أالحاجات التالميذ مع مراعاة  إشباع-
-الكشف عن ميول التالميذ وتنمية اؼبيول اؼبرغوبة فيها والعمل على تثبيت ميول الغَت اؼبرغوب فيها، مع 

 .مراعاة كون ميول غَت ثابتة

 .والثانوية( فتكون ميوؽبم أكثر ثباتا  اإلعداديةاؼبتقدمون يف السن )اؼبرحلة  أما-

 .مراعاة تنويع أوجو النشاط حىت هبد التالميذ الفرصة إلشباع ميوؽبم-

االىتمام بالفروق بُت اؼبمارسُت، فان من الصعب وجود تشابو كامل بُت شخصُت، فلكل منهما شخصية 
 .زبتلف عن اآلخر
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 تفهم دوافع التالميذ والعمل على استشارة دوافعهم.

 .اختيار ألوان النشاط اؼبناسبة للمرحلة السنية للتالميذ

 .اؼبناسبُت للمرحلة السنية للتالميذ واألشرافاختيار طرق التدريس 

 .اختيار الوسائل التعليمية اؼبناسبة لنضج التالميذ

 .اختيار وسائل التقومي اليت تتماشى مع خصائص مبو التالميذ

يذ ويف ضوء مستوى استعدادىم وقدرهتم مع مراعاة توازن يف ضوء احتياجات التالم اؽبدافد حدي
 بُت احتياجات التالميذ واحتياجات اجملتمع. األىداف

ويؤكد على ذلك" جون ديوي وبراميلد" إذ يرى كل منهما أن الفلسفة التقليدية هتتم بالًتاث الثقايف مع 
فة التقدمية هتتم دبيول وقدرات الفرد عدم االىتمام بالفرد من حيث ميوؽبم ميولو واستعداداتو وان الفلس

 على أهنا ىدف يف حد ذاهتا و أوضعا أن ىاتُت الفلسفتُت جانبهما الصواب.

ولقد أوضح جون ديوي أن الفلسفة الًتبوية اليت يبكن  االعتماد عليها ىي تلك اليت تنظر اىل الفرد أنو 
اجهها يف حياتو ليكتسب خربات تربية تساعده يواجو عاؼبا متغَتا وأن عليو أن يتفاعل مع اؼبواقف اليت يو 

 يف ذلك خرباتو السابقة و أن اػبربات اعبديدة اليت يكتسبها تعد أساسا ػبربات مستقبلية يتم اكتساهبا

ومن مث هبب مراعاة الشمول والتكامل يف مبو التالميذ، أي االىتمام دبظاىر وجوانب النمو اؼبختلفة 
الًتبوية البدنية والرياضية وذلك من خالل ربديد أىداف احملتوى اػبربات اؼبربية  تصميم برامجللتالميذ عند 

  . واؼبنافسة ؼبرحلة النمو اليت يصمم برنامج من اجلها لتتفق مع خصائص التالميذ يف مرحلة مبوىم

  :التربية النفسية للطفل في اإلسالم وعلم النفس -11

على اؼبريب مراعاة اغبالة النفسية للطفل ؼبا يًتتب عليها يف مستقبل حياتو واستقراره وتوازنو وكذلك يراعي 
تلبية اغباجات األساسية للطفل حيث يقرر علماء النفس والًتبية أنبية الطفولة وخطرىا. إذ فيها يبدأ 

قسط مناسب من الرعاية ؽبذه  تكوين اؼبواىب واؼبلكات واألخالق الفردية، ومن مث ينصحون بإعطاء
  .اؼبرحلة اػبطَتة اليت يبتد خطرىا عرب حياة اإلنسان كلها
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وباإلضافة إىل ىذا فان الطفولة عجينة لينة فهي أكثر قابلية للتشكيل من غَتىا من اؼبراحل، وىذا ىو ما 
  :يعنيو الشاعر العريب إذ يقول

 " عند الشيبة األدب إن الغصون إذا قومتو اعتدلت         وليس ينفع "

وما كانت ىذه اغبقائق لتغيب عن اإلسالم، فقد أوىل الطفولة بعناية واىتمام ماال قبد لو نظَتة يف دين 
آخر أو يف نظام وضعي مهما كانت تقدميتو و دافعتيو، وتتناثر مظاىر العناية بالطفولة يف اإلسالم بشكل 

دع ظلمة الزحم وستقبل نور اغبياة وذىنو أشبو شيء يدعو حقا إىل اإلعجاب وتقدير ذلك الن الطفل يو 
بصفيحة بيضاء مل ىبط فيها حرف واحد، مث تتواىل عليو صور األشياء من خالل البيئة احمليطة بالطفل 
اؼبتمثلة يف العائلة بشكل أساسي، وىكذا يتكون بطريقة تلقائية جهازه النفسي ليكون ف مستقبل أيامو 

ليو طريقة ما من طرائق التفكَت ولونا ما من ألوان السلوك، ومن الصعب مركزا توجيهو الذي يبلي ع
 .التخلص النهائي من نفوذ ىذه اؼبرحلة والقضاء سباما على أثرىا يف توجو اغبياة

ويويل اإلسالم ىذا الطفل عناية كبَتة منذ أن يبشر األبوان بو وخالل التهنئة بقدومو وحسن اختيار اظبو مث 
واؼبساواة واحملبة ومراعاة انفعاالت ىذه النسبة الربيئة الصافية لينشأ الطفل سويا بعيدا عن العقيقة والعدل 
 العقد النفسية.

وقد شغل العلماء اؼبسلمون ردا طويال يف شرح منهج الًتبية مشتقُت علومهم من القرآن والسنة النبوية 
س باعبانب الظاىري يف السلوك فقط بل الذين عاعبوا موضوعات الًتبية لي األفضلاؼبطهرة، كما اعتربوا 

والصدق والنية، فليس اؼبهم أداء التكاليف والفرائض  اإلخالصعلى اعبانب الباطٍت أيضا والذي يتمثل يف 
)د.عبد الباري ؿبمد  والرياء ىو الشرك األصغر كما ورد عن رسولنا الكرمي رياءبدون نية حسنة فذلك يعترب 

 (1332داوود، 

 

 الطفل والممارسة الرياضية -11

 الرياضة في نمو شخصية الطفل: أهمية 11-1
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الرياضة يف عصرنا اغبديث حاجة فيزيولوجية تتطلبها صحة اإلنسان، حيث يتفق اعبميع  أصبحتلقد  
على أهنا أساسية للنمو اعبسمي السليم، والطفل يف ىذه اؼبرحلة تزداد حاجتو للنشاط اغبركي، ويبثل اللعب 

ومن جهة أخرى  حركات معينة إتقاناحد أىم أىدافو، كما تزداد مهارتو ويساعد خيالو وحبو للتقليد على 
اجملال الرياضي الذي يساعدىم على تكوين  األطفالتلعب نشاطات الفريق الرياضي دورا حاظبا، إذ هبد 

صباعات رياضية زيادة على أهنا تشبع متطلبات مبو الطفل االجتماعية فهي تزوده  أيضا باألسس اؼبهارية 
 واليت تساعده على االستمرار يف العمل ؼبدة أطول.

 األلعابوذلك يف  األطفالبعض  اؼبيول العدوانية والعنف لدى بعض  إشباعرياضة دورا يف وتلعب ال
واؼبنافسات العنيفة مثل اؼبالكمة، وكما تعد الرياضة أيضا ؾباال لإلعالم وباول هبا الطفل التعبَت عن دوافع 

 (6541)ؿبمد حسن عالوي،  ما.

فراغهم للرياضة،  أوقاتاؼبنخرطُت يف النوادي الرياضية كممارسُت ؼبعظم  األطفالويقول مارك دوران" إن 
تقريبا، وىذا ما تفسره الوضعية الراقية اليت ربتلها الرياضة يف حياة  األسبوعحبيث تقدر خبمس ساعات يف 

ياضة البدنية ؾباال لإلعالم، وىي طريقة وباول فيها الطفل التعبَت عن ويف الر  (6543)مارك دوران،  الطفل
البدنية الرياضية واليت ىي من أىم العوامل االجتماعية  اليت  األنشطةدافع مرغوب فيو التعاون عن طريق 

، تؤثر يف حياة الطفل ألن شعوره باالندماج يف اغبياة يساعده عند الكرب أن يعيش يف وسط صباعة منتظمة
بعضهم عن بعض يف مدى  األطفالحيث أن اللعب يساعد الطفل على االتصال باعبميع وزبتلف ظروف 

ىذا التعامل مع اجملتمع، وفبا ال شك فيو يبكننا أن كبصل على نتيجة عالية يف حياة الطفل االجتماعية 
 (6552)عواطف أبو العالء،  اعبماعية. اللعابفإذا حاولنا تدرهبو أثناء مبوه على 

 

 

 األسباب المؤدية للممارسة الرياضية: 11-2

من األوائل الذين اىتموا بأسباب اؼبؤدية للمشاركة عند العيب البيسبول ىو الباحث "سكوبيك" حيث 
هبا اثبت أن العيب البيسبول أتوا يف أول مرة من أجل الًتفيو والتسلية،كما أن ىناك نتائج فباثلة جاء 
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للممارسة الرياضة باحثُت عن  تستخلصا أن األطفال قبل كل شيء أت"ساب" و"ىوبينسًتكر" حيث ا
التسلية واللهو ، مث التعلم واكتساب مهارات حركية وتقنية جديدة ليصبحوا يف لياقة بدنية جيدة، ووبققوا 

 اللعب مع األصدقاء.

 ممارسة الرياضة وىي كالتايل:ويرى " مارك دوران" أن ىناك عدة عوامل تدفع الطفل لل

ثالث اذباىات للممارسة الرياضية يف الفوج كالعمل داخل اعبماعة طلق روح التضامن  يف الفوج  هبمع
 الفريق الرياضي . غاىلالرياضي والرغبة يف االنتماء 

 اكتساب لياقة بدنية جيدة كالبحث عن التمتع بصحة جسمانية جيدة.

 ريب أو اؼبدرب، باإلضافة إىل إرضاء اآلباء واألصدقاء.اغبصول على عالقة جيدة مع اؼب

 (6552)عواطف أبو العالء،  البحث عن التسلية واللهو.
 للممارسة الرياضية: األطفالحاجات  11-3

الرياضية رغم تعددىا  األنشطةعلى فبارسة  األطفاللقد اىتم العديد من الباحثُت بدراسة حاجات 
معرفة  آناليت يبكن ربقيقها عن طريق اؼبمارسة الرياضية، إال  األىدافواختالف درجتها ونظرا لتعدد 

 إشباعها إىلدوافعهم، ومن أىم اغباجات البارزة اليت يسعى الطفل  إثارةىي مفتاح  األطفالاحتياجات 
 باؼبمارسة الرياضية تتمثل يف: 

 واؼبتعة  اإلثارة إىلاغباجة 

 االنتماء واعبماعة  إىلاغباجة 

 الذات " النجاح" إثبات إىلاغباجة 
 
 

 المعلم وعالقته بخصائص ومميزات المرحلة العمرية للفئات الصغرى -12

يتم على مراحل عديدة زبتلف بعضها عن بعض من حيث  وإمبامبو الطفل ال يتم بشكل متساو  إن
اؼبدرب ناجحا يف عملو مع الفريق أو اؼبرحلة  أوخصائصها وفبيزاهتا وظباهتا، لذلك فانو لكي يكون اؼبعلم 
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العمرية اليت يقوم بتعليمها أو تدريبها أن يدرك سباما فبيزات ىذه اؼبرحلة وربتل دراسة النمو انبية كبَتة 
تساعده على معرفتو ؼبختلف اػبصائص اعبسمية والعقلية واالنفعالية لكل  إذمعلم الرياضي، بالنسبة لل

مرحلة من مراحل النمو على قباحو يف هتيئتو ألفضل الظروف والفرص اليت تسمح للنمو بان يبلغ غايتو يف 
 نتعجل. أنالسرعة دون 

 اؼبدرب يف أمرين مهمُت نبا: أووىذا يساعد اؼبعلم 

 اغبركية اؼبالئمة للمرحلة السنية واعبو الًتبوي اؼبناسب لكل مرحلة من اؼبراحل. األنشطةحي إعداد نوا

يتوقع سلوك الطفل يف مرحلة معينة و أن عدم مطالبتو دبستوى من  أناؼبدرب على  أومساعدة اؼبعلم 
 (1331)بن قاصد علي اغباج ؿبمد،  السلوك بقوة قدرتو.

 عن تعليم أو تدريب األطفال: وإرشاداتنصائح  -13

أن يتسلحوا باؼبهارات واػبربات اؼبتعلقة بنمو  األطفالينبغي على اؼبعلمُت أو الدربُت اؼبعنيُت بتدريب 
 وخصائصهم اعبسمية والنفسية. الفسيولوجيةالناشئُت ،وقدرهتم 

ا على مبوىم اعبسمي ونضجهم البيولوجي ينبغي أن يتم تصنيف الناشئُت وتقسيمهم إىل ؾبموعات، بناء
 والكتلة العضلية ونسبة الشحوم لديهم وليس تبعا لعمرىم الزمٍت فقط.

تعديل مدة التدريب أو اؼبنافسة ؽبم يف اعبو اغبار أو اؼبرتفع الرطوبة والعناية القصوى بتعويض السوائل 
 اؼبفقودة من طرف اعبسم.

 ة الكافية بُت كل سبرين و آخر، ومراعاة الفروق الفردية بينهم.الراح وإعطاءمراعاة التدرج يف العمل 

 (1331)د.ىزاع بن ؿبمد اؽبزاع،  التأكيد على التدريب البدين اؼبنتظم والتغذية السليمة.

 

 

 
 خالصة:

 األساسيةفبا سبق لنا ذكره عن دراسة مرحلة الطفولة فإننا قبدىا ضمن أطر ـبتلفة ، حيث تعترب الفًتة  
اليت يبر هبا الشخص عرب حياتو اليت فيها يتبُت تفكَته وشخصيتو وتعلمو وىذا ما جعلها ؿبط أنظار العديد 
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 قدموىا وما أوصوا بو ذباه ىذه البحوث اليت إىلمن علماء النفس سواء مسلمُت أو الغرب وذلك بالنظر 
طر الكفيلة ؽبم من أجل مبوىم ضمن األاؼبرحلة العمرية اليت ينبغي علينا االىتمام هبا وتقدمي العناية 

 واألسس اؼبرجوة لالستفادة منهم يف اغبياة العلمية والعملية مستقبال.
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 تمهيد:

لكل دراسة جانب نظري وجانب تطبيقي ومن خالل ىذا الفصل سنقوم بتقدًن اخلطوات ادلتعلقة باجلانب 
ادليداين وذلك من خالل ذكر ادلنهج وأداة القياس باإلضافة عن التحدث عن الدراسة االستطالعية والتطرق 

واألدوات اإلحصائية ادلستعملة يف ىذا  لتفصيلها باإلضافة إىل اجملتمع البحث وعينة مع ذكر متغريات البحث
 البحث.
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 المنهج المتبع في البحث:-1

دلراد احلصول عليها دلعرفة األثر الفسيولوجي والنفسي للنشاط البدين لدى انطالقا من طبيعة موضوعنا والبيانات ا
عامال فعاال يف اجملتمع، فقد استلزم موضوعنا  واليكونسوية ذو شخصية  متوازننيدا افر أ مجلعله مفرطي احلركة

يف قاموسو علم االجتماع إىل القول بأن دراسة احلالة ىي منهج  FAIRCHI فريتشيمنهج دراسة احلالة 
يف البحث عن طريقو ديكن مجع البيانات ودراستها وىذه احلالة أو الوحدة قد تكون فردا معينا، وذلك كأن 

كان البحث حول أثر األسرة يف جناح، كانت األسرة ىي وحدة الدراسة وقد   يدور البحث حول رلرم، وإذا
تكون وحدة الدراسة مجاعة كجماعة اللعب أو الدراسة أو مجاعة الناصية، وقد تكون نظاما أو ميدانا من 
 ميادين العمل ادلختلفة أو ىيئة أو مؤسسة اجتماعية أو مشروع أو كتاب أو القرية أو رلتمع زللي أو وطن

 (3002)حسني عبد احلميد رشوان،  .معني

أما حنن يف ىذه الدراسة فقد اعتمدنا على ادلنهجني الوصفي والتجرييب ويتمثل األول يف تقدًن استمارة مقياس 
ة درجتو دلعلمي الطور االبتدائي وذلك من أجل حتديد فئة التالميذ الذين تظهر عليهم ىذه األعراض ومعرف

بالنسبة لكل تلميذ، وبعد حتديد ىذه الفئة نقوم بتطبيق الربنامج الرياضي عليهم وعند االنتهاء من ىذا الربنامج 
مرة ثانية بتقدًن نفس ادلقياس وادلتعلق بتالميذ النشاط الزائد وتشتت االنتباه وذلك من أجل معرفة التغريات اليت 

 أدى بالتالميذ إىل تغيري طريقة سلوكهم وتفكريىم وغريىا.طرأت على أولئك التالميذ وإىل أي مدى 

حيث يعًتف ادلنهج الوصفي يف رلال الًتبية والتعليم بأنو: "كل استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر 
التعليمية والنفسية كم ىي قائمة يف احلاضر قصد تشخيصها والكشف عن جوانبها وحتديد العالقات بني 

 (4641)الرويغي والغنام،  بني الظواىر التعليمية أو النفسية أو االجتماعية األخرى".عناصرىا أو بينها و 

أما فيما يتعلق بادلنهج التجرييب فهو: "يعد من أقرب البحوث حلل ادلشكالت بالطريقة العلمية، والتجريب سواء 
آخر، ويعترب زلاولة للتحكم يف مجع ادلتغريات والعوامل األساسية مت يف العمل أو يف قاعات الدراسة أو أي رلال 

 باستثناء متغري واحد، حيث يقوم الباحث بتغيريه هبدف ضبط النتائج وهبدف حتديد قياس تأثريه يف العملية".
 (3004)فهد خليل زايد، 

قبلي لتحديد الفئة  يدانية على ىذه الفئة ارتأينا القيام بقياسوبغية حتقيق أىداف الدراسة وتطبيق الدراسة ادل
ومعرفة درجة انتشار ىذا االضطراب مث أخذ ىذه الفئة وتطبيق الربنامج الرياضي عليها ويف األخري القيام بقياس 
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اضطراب بعدي عليها ومعرفة التأثريات اليت طرأت على ىذه الفئة والقياس يتم عن طريق تقدًن مقياس يف 
 تشتت االنتباه والنشاط الزائد.

 مجتمع وعينة البحث: -2

 مجتمع البحث: 2-1

جتمع البحث الدراسة جلميع مفردات الظاىرة اليت يقوم بدراستها الباحث، ولكن ىل يستطيع الباحث نعين مب
واقع األمر فإن  أن يدرس مجيع أفراد رلتمع البحث؟، وىل ديتلك وقتا كامال لدراسة مجيع أفراد اجملتمع؟، يف

دراسة رلتمع البحث األصلي كلو يتطلب وقتا طويال وجهدا شاقا وتكاليف مادية مرتفعة ويكتفي أن خيتار 
)عبيدات  الباحث عينة مماثلة جملتمع الدراسة حبيث تتحقق أىداف الباحث واليت تساعده على اجناز مهمتو.

 (4665وآخرون، 

ويتمثل رلتمع الدراسة يف حبثنا ىذا حول رلتمعني، األول يف معلمي طور االبتدائي من خالل تقدًن مقياس 
تقدير تشتت االنتباه وفرط احلركة لتحديد ىذه الفئة مث تقدًن نفس ادلقياس بعد تطبيق الربنامج الرياضي دلعرفة 

معلمني، أما اجملتمع الثاين فيتمثل يف التالميذ مدى تأثري ىذا األخري على تلك الفئة ويتمثل عددىم يف عشرة 
 الرتاديية ببلدية وادي ارىيو والية غليزانمفرطي احلركة ويًتاوح عددىم بعشرة تالميذ بادلدرسة االبتدائية 

 عينة البحث: 2-2

من مث الدراسة عليها، و  وإجراءىي عبارة عن رلموعة جزئية من رلتمع الدراسة، يتم اختيارىا بطريقة معينة، 
 (4665)عبيدات وآخرون،  استخدام النتائج وتعميمها على كامل رلتمع الدراسة.

وعينة البحث ىنا قد مت اختيارىا بطريقة مقصودة، "حيث تستخدم ىذه الطريقة يف حالة إذا كان أفراد اجملتمع 
رلتمع ادلهندسني، األطباء، العمال، حيث يعتمد الباحث على األصلي معروفني دتاما مثل طلبة ادلهن التعليمية، 

 (4665)عبيدات وآخرون،  ىذا األسلوب من أجل اختيار عينتو حسب معايري يضعها الباحث لبحثو".

عشرة تالميذ من أصل كما ذكرنا سابقا فقد مت اختيار عينة التالميذ ادلفرطني يف احلركة والذين يًتاوح عددىم ب
ىل أساتذهتم الذين بلغ بادلدرسة االبتدائية والذين يطبق عليهم برنامج النشاط البدين الرياضي، باإلضافة إ 332
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 يف االختبار القبليتشتت االنتباه والنشاط الزائد اضطراب ذلم مقياس  ، والذين قدمنااتذةأس ةعشر  عددىم
 .والبعدي بادلدرسة االبتدائية 

 مجاالت البحث: -3

 المجال المكاني: 3-1

 الرتاديية بوادي ارىيو والية غليزانلقد قمنا بإجراء ىذا البحث بادلدرسة االبتدائية 

 المجال الزماني:  3-2

لقد تراوحت مدة اجلانب النظري من بداية شهر فيفري إىل هناية شهر مارس، أما فيما خيص اجلانب التطبيقي 
 فقد كانت من بداية من شهر أفريل إىل غاية هناية  شهر ماي.

 المجال البشري: 3-3

البتدائية والذي بلغ يشتمل اجلانب البشري يف ىذه الدراسة من رلالني، اجملال األول ويتمثل يف معلمي ادلدرسة ا
 عددىم عشرة معلمني.

 أما اجملال الثاين فيتمثل يف تالميذ ذوي النشاط الزائد وتشتت االنتباه والذي بلغ عددىم عشرة تالميذ.

 متغيرات البحث: -4

 المتغير المستقل: 4-1

)حسن أمحد  ىو العامل الذي يتناولو الباحث بالتغيري للتحقق من عالقتو بادلتغري التابع دلوضوع الدراسة. 
 (3006الشافعي، 

 الرياضي".تغري ادلستقل يف "النشاط البدين ويف ىذا البحث الذي قمنا بإجرائو يتمثل ادل

 المتغير التابع: 4-2

ذلك الذي حياول الباحث أن يفسره، أو ىو العامل أو الظاىرة اليت يسعى الباحث إىل قياسها، ولكي  وىو
 )زلمد مسلم، مرجع سابق( يتمكن من ذلك فالبد لو أن يًتمجها إىل مؤشرات ملموسة.
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 اإلفراط يف احلركة ويتمثل ادلتغري التابع ىنا يف

 المستعملة:األدوات  -5

 المقياس: 5-1

ألطفال والذي قام بإعداده الدكتور كمال سيسامل، حيث للقد قمنا بتطبيق مقياس فرط احلركة وتشتت االنتباه 
 يتناول ىذا ادلقياس أربعة أبعاد:

( وتدل 20يتناول االنتباه وحيتوي على ست عبارات اجيابية وأقصى درجة من ىذا البعد ىي ):البعد األول 
 ( تدل على احتمال وجود قصور يف االنتباه.03م وجود قصور يف االنتباه وأدىن درجة ىي )على عد

يتناول احلركة ادلفرطة واالندفاع وحيتوي على مخسة عبارات سلبية، وأقصى درجة يف ىذا البعد ىي  :البعد الثاين
 وجود احلركة ادلفرطة عدم ( تدل على02( تدل على احتمال وجود احلركة واالندفاع وأدىن درجة ىي )32)

 .واالندفاع

يتناول ادلهارات االجتماعية وحيتوي على سبعة عبارات اجيابية، وأقصى درجة يف ىذا البعد ىي  :البعد الثالث
( تدل على احتمال 04( يدل على احتمال عدم وجود قصور يف ادلهارات االجتماعية، وأدىن درجة ىي )22)

 .وجود قصور يف ادلهارات االجتماعية

( تدل على احتمال 20البعد الرابع يتناول السلوك ادلعارض وستناول ست عبارات سلبية وأقصى درجة ىي )
 ( تدل على احتمال عدم وجود السلوك ادلعارض.03وجود السلوك ادلعارض، وأدىن درجة ىي )

  وقد كانت درجات ادلقياس اخلاص بفرط احلركة وتشتت االنتباه ألطفال ادلدارس كالتايل:

 العبارات السالبة:

  02إذا كان ال يقوم هبذا السلوك على اإلطالق 

   01إذا كان يقوم هبذا السلوك

  02إذا كان يقوم هبذا السلوك بدرجة متوسطة 
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  03إذا كان يقوم هبذا السلوك بدرجة كبرية 

  04جة كبرية جدا ر إذا كان يقوم هبذا السلوك بد

 كالتايل:أما العبارات االجيابية فقد كانت  

  04إذا كان ال يقوم هبذا السلوك على اإلطالق 

  03إذا كان يقوم هبذا السلوك بدرجة قليلة 

  02بدرجة متوسطة  إذا كان يقوم هبذا السلوك

  01إذا كان يقوم هبذا السلوك بدرجة كبرية 

 02 إذا كان يقوم هبذا السلوك بدرجة كبرية جدا 

 المجموع العبارات السلبية العبارات االيجابية األبعاد
 66 -------------- 6-5-4-3-2-1 االنتباه

 65 11-16-9-8-7 ------------- واالندفاع احلركة ادلفرطة

 ادلهارات االجتماعية
12-13-14-15-

16-17-18 
------------- 67 

 ------------- السلوك ادلعارض
19-26-21-22-

23-24 
66 

 ADHD)يوضح العبارات السلبية و االجيابية دلقياس  0)2(جدول رقم 

 األسس العلمية : صدق وثبات الموضوعية 6-1-1

: لكلية للمقياسالقد مت حساب صدق وثبات ادلقياس عن طريق معامل بريسون لكل بعد مع الدرجة 

    الثبات=

   
√الصدق    ، تالثبا       (2666زلمد رضوان، ) نصر الدين          
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=  كرونمباخ ألفا : R معامل االرتباط
   

   
 

 يوضح أبعاد المقياس وداللتها بمعاملي الثبات الصدق (3)قم جدول ر 

0.01 **                                        0.05 * 

 معامل الصدق معامل الثبات رتبا معامل اال األبعاد
 6.935 6.875 0.779  ⃰ ⃰ ⃰ االنتباه

الحركة المفرطة 
 واالندفاع

⃰   60568   6.673 6.826 

 6.898 6.868 0.679**  المهارات االجتماعية

 6.563 6.317 60189 السلوك المعارض

 

 التجربة: 6-2

"إن العلم ىو تطبيق الطريقة العلمية على مشكالت ديكن حلها، وأىم وأقوى  :4633 كوي جان يقول إمك
 تطبيق للطريقة العلمية ىو التجريب".

 وباختصار شديد فالتجريب جيب أن تتوفر فيو:

 : رلموعة جتريبيةرلموعتنيوجود 

 رلموعة ثابتة.

 ادلتغريات التابعة وىي اليت ينبغي أن يشًتك فيها رلموع أفراد اجملموعتني. عنصر حتقيق التجانس أو تثبيت

 ضرورة إجراء اختبار أو يل على اجملموعتني.

 إدخال ادلتغري ادلستقل على العينة التجريبية فقط.

  األخري إجراء التجربة النهائية.يف
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 فة.إعادة التجربة يف نفس الظروف حىت ال تنسب النتائج إىل الصد ديكن

ادلنهج التجرييب فقد قررنا وضع برنامج رياضي حيتوي على رلموعة من األنشطة البدنية والرياضية ختص  وبإتباع
قياس ىاتو بصدد دراسة حالة نفسية ،ومن اجل  ألنناادلرحلة االبتدائية ،حبيث ال يتضمن أية اختبارات بدنية 

لتحديد ىذه الفئة  والدي قدم للمعلمني اختبار مقياس فرط احلركة وتشتت االنتباه القبلي قمنا بإجراءاحلالة 
رلموعة من  علىالذي حيتوي  الربنامج الرياضي  قمنا بتطبيق ومعرفة درجتو بالنسبة لكل تلميذ، وبعدىا

ودلك  لى أولئك ادلعلمنيأعدنا توزيع نفس ادلقياس ع الفئة، مث يف األخري تلك والرياضية علىاألنشطة البدنية 
النامجة على أولئك التالميذ من خالل ممارستهم جملموعة من األنشطة البدنية والرياضية   معرفة التأثرياتبغرض 

، وىنا ال ديكننا أخذ رلموعتني القياس أو االختبار القبلي قياس بعدي لنفس ادلقياس ادلستعمل يفيف صورة 
ة احلالة، حيث يكون فيها أفراد العينة قليل، فنحن قد وجدنا من خالل حبثنا )ضابطة وجتريبية( ألننا بغرض دراس

 على عشرة تالميذ فقط.

 الدراسة االستطالعية: -7

خالل ادلرحلة التمهيدية قمنا بالتقرب من مكان إجراء البحث حيث اتصلنا بإدارة ادلؤسسة االبتدائية  من
لريخصوا لنا إلجراء ىذا البحث حيث تقدمنا إىل مدير ادلؤسسة وعرضنا ىدفنا من االختبار وىو القيام بإجراء 

 حيث علمي ميداين.

صال مع معلمي ادلدرسة االبتدائية وأعطى لنا ادلعلومات اخلاصة وبعد الًتخيص اتصلنا بادلدير الذي ساعدنا باالت
بادلؤسسة من حيث عدد ادلعلمني والتالميذ، يف اخلطوة ادلوالية طلبنا من ادلعلمني ادلوافقة يف مسامهتهم إلجراء 
ىذا البحث العلمي حيث مت قبولو من طرف كل ادلعلمني، فيما خيص مدى مالئمة وسائل البحث لغرض 

سة، حيث سلمنا ادلقياس ذلم إلجابة عليو وحتديد التالميذ الذين تظهر عليهم ىذه األعراض، مث فيما بعد الدرا
قمنا بتطبيق الربنامج والذي يشمل رلموعة من األنشطة البدنية والرياضية ادلقًتحة، وبعد االنتهاء من تطبيق 

منا مرة أخرى بتقدًن ادلقياس لنفس معلمي الربنامج ودلعرفة مدى تأثري ىذه األخرية على أولئك التالميذ ق
 ادلدرسة االبتدائية وذلك بغرض حتديد جوانب التأثري اليت دلسوىا على التالميذ.
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 الهدف من الدراسة االستطالعية: 7-1

دراسة علمية البد وأن تكون ذلا أىداف، ألنو بتحديد األىداف مبكن حتديد الوسائل والطرق اليت جتري  لكل
 بواسطتها، وديكن حتديد أىداف الدراسة ادليدانية أو االستطالعية يف:

 التأكد من صحة الفرضيات بعد حتليل ومناقشة النتائج.

 نتناولو.اخلروج بنتائج عامة حول ادلوضوع ومعرفة ما 

 معاجلة بعض جوانب النقص اليت دلسناىا يف ادلوضوع، وإعطاء بعض االقًتاحات.

 تدعيم الدراسات السابقة وفتح اجملال أمام دراسات أخرى أكثر تعمقا يف الظاىرة.

 األدوات اإلحصائية: -8

عية وقدم مت اعتماد ( احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماSPSSلقد مت حساب األدوات والنتائج عن طريق نظام )
 على القوانني التالية:

  المتوسط الحسابي: 
∑  مج س 

 ن

)√  االنحراف المعياري:  ن )    س مج) 
  (س مج)

ن  (3003)فريد كامل أبو زينة،  (

ت: ت ستيودن
س) 

 
  )

 
ن       

 صعوبات البحث: -9

 قلة الوقت ادلخصص إلجناز ادلذكرة.

 الدراسات السابقة حول ىذا ادلوضوع ما عدا اليت مت ذكرىا. قلة

 الصعوبات ادلادية.
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 خالصة:

الدقيق، والذي  حبث علمي يتميز بالتنظيم دلنهجية البحث وإجراءاتو ادليدانية أمهية كبرية وبالغة لنجاح أي 
يهدف إىل الوصول إىل معلومات ونتائج جديدة، وإن اختيار منهج البحث ادلالئم والذي ىو طريقة إحصائية 
سليمة وعينة مقصودة وكذلك عن طريق تعميم رلاالت البحث كلها واليت تؤدي حتما إىل حتقيق اذلدف 

 وادلبتغى ادلرجو من خالل ىذا البحث.
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 تمهيد :

تفسر وتناقش نتائجها فهذه ادلرحلة مهمة وأساسية حيث تعرض النتائج مع تفسريىا ت اكل البحوث والدراس

 .ومناقشتها مث الوصول من خاللو إىل حلول واقرتاحات إضافة إىل إخراج بعض التوصيات منها

 عرض وتحليل نتائج الدراسة:-1

 اليت تنص على: عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية األولى: 1-1

 يف زيادة مستوى االنتباه.لبدين الرياضي مفرطي احلركة للنشاط ا داللة إحصائية عند شلارسة  د فروق ذاتتوج 

 البعد األول: االنتباه

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ت

 المحسوبة

 ت

الجد 

 ولية

مستوى 

 الداللة

 درجة

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

القياس 

 القبلي
05.51 5.05 

5.60 0.71 1.15 08 
 دال

القياس  إحصائيا

 البعدي
55.71 5.58 

 

 .يالبعدالقبلي و  ديثل الداللة اإلحصائية لبعد االنتباه اخلاص بالقياسنيجدول  :20الجدول رقم 
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وىي أصغر من قيمة  .05.5أن ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي= 15يتبني لنا من خالل اجلدول رقم 

وىي أكرب من قيمة  5.05واالحنراف ادلعياري يف القياس القبلي= 55.71ادلتوسط احلسايب يف القياس البعدي=

وىي أكرب من )ت(  5.60أن )ت( احملسوبة= ، و5.58االحنراف ادلعياري يف القياس البعدي=

وبالتايل وجد  H1ونقبلHOومنو نرفض  08ودرجة احلرية  1.15وذلك عند مستوى الداللة  0.71اجلدولية=

 فروق دالة إحصائية فيما خيص بعد االنتباه.

 

 : منحنى بياني يوضح زيادة مستوى االنتباه بعد ممارسة النشاط البدني الرياضي1الشكل رقم 

 الرياضيةاحملصل عليها نستنتج أن للممارسة  استخالصو من النتائج ديكن مااالستنتاج الخاص ببعد االنتباه: 

مستوى االنتباه لدى مفرطي احلركي زيادة نسبة الرتكيز و  علىوللنشاط البدين الرياضي دور كبري يف احملافظة 

نقص يف التشتت وتركيز البدنية الحظنا تطور يف مستوى االنتباه و  واألنشطةحيث بعد القيام بالتمارين الرياضية 
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قوي بعض الشيء وىذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن للنشاط البدين الرياضي تأثري اجيايب على زيادة 

 مستوى االنتباه لدى مفرطي احلركة.

 واليت تنص على:عرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثانية: 1-0

يف التقليل من حدة  احلركة للنشاط البدين الرياضي  إحصائية عند شلارسة  مفرطيتوجد فروق ذات داللة 

 سلوكي احلركة ادلفرطة واالندفاع.

 البعد الثاني: الحركة المفرطة واالندفاع.

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ت

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 درجة

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

القياس 

 القبلي
00.11 4.14 

5.54 0.71 1.15 08 
 دال

القياس  إحصائيا

 يالبعد
7.91 5.15 

جدول ديثل الداللة اإلحصائية لبعد احلركة ادلفرطة واالندفاع اخلاص بالقياسني القبلي  :20الجدول رقم 

 والبعدي.

وىي أصغر من قيمة  00.11( أن ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي=11لنا من خالل اجلدول رقم ) يتبني

وىي أكرب من قيمة  4.14واالحنراف ادلعياري يف القياس البعدي= 7.91ادلتوسط احلسايب يف القياس البعدي=

وبالتايل H1ونقبل  H0 ومنو نرفض 08ودرجة احلرية  1.15أن )ت( احملسوبة+ ، و5.15االحنراف ادلعياري=

 توجد فروق دالة إحصائية فيما خيص بعد احلركة ادلفرطة واالندفاع. 
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واالندفاع بعد ممارسة  ةالمفرط ةالحرك ييوضح انخفاض مستوى سلوك بياني: منحنى 0الشكل رقم 

 النشاط البدني الرياضي

بعد عرض النتائج وحتليلها نستنتج أن للنشاط  المفرط واالندفاع: ةالحرك ياالستنتاج الخاص ببعد سلوك

البدين الرياضي  أثر اجيايب على التقليل من حدة سلوكي احلركة ادلفرطة واالندفاع حيث من خالل قيام مفرطي 

الرياضية الحظنا نقص يف احلركة البدنية  األنشطةدلختلف  نامج التدرييب ادلقرتح عليهم وإجرائهماحلركة بالرب 

قل لديهم ذلك االندفاع القوي وأصبحوا يعملون بطريقة عادية ومنظمة ويعملون باإلرشادات  ادلفرطة كما

الرياضية ادللقاة عليهم وعليو فالنشاط البدين الرياضي يؤثر اجيابيا على التقليل من احلركة ادلفرطة واالندفاع لدى 

 مفرطي احلركة.
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 : واليت تنص علىعرض وتحليل النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة:  1-0

يف تنمية ادلهارات  داللة إحصائية عند شلارسة  مفرطي احلركة للنشاط البدين الرياضي توجد فروق ذات

 االجتماعية.

 البعد الثالث: المهارات االجتماعية.

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ت

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 درجة

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

القياس 

 القبلي
08.51 4.40 

6.06 0.71 1.15 08 
 دال

القياس  إحصائيا

 البعدي
59.71 1.90 

 

 االجتماعية اخلاص بالقياسني القبلي والبعدي. راتاهادلجدول ديثل الداللة اإلحصائية لبعد  :20الجدول رقم 

وىو أصغر من ادلتوسط  08.51( أن ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي=14لنا من خالل اجلدول رقم ) يتبني

أما يف القياس  4.40ادلعياري يف القياس القبلي= االحنرافأن  و 59.71احلسايب يف القياس البعدي=

ستوى الداللة وذلك عند م 0.71وىي أكرب من )ت( اجلدولية= 6.06=احملسوبةأن )ت(  و 1.90البعدي=

تايل توجد فروق ذات دالة إحصائيا فيما خيص بعد وبال H1 ونقبل H0ومنو نرفض  08ودرجة احلرية  1.15

 ادلهارات االجتماعية.

 

 



 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة                                                        الثاني   الفصل 

 

   78 
 

 
 

ع مستوى تنمية المهارات االجتماعية بعد ممارسة النشاط ا : منحنى بياني يوضح  ارتف 0الشكل رقم 

 البدني الرياضي

 كانوامن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن مفرطي احلركة   المهارات االجتماعية:االستنتاج الخاص ببعد 

كافية دلساعدهتم يف حياهتم سواء يف األسرة أو ادلدرسة لكن بعد تطبيق الربنامج ال يتمتعون مبهارات اجتماعية  

التدرييب عليهم وشلارستهم لألنشطة البدين الرياضية أصبحت لديهم مهارات جديدة كانت صعبة عليهم فبمجرد 

كات البسيطة قيامهم بالتمارين البدنية فكت بعض العقد اليت كانت تربكهم وتصعب عليهم القيام ببعض احلر 

وىذا ما يوصلنا إىل االستنتاج الذي يقول بان للنشاط البدين الرياضي أثر اجيايب يف تنمية ادلهارات االجتماعية 

 بالنسبة دلفرطي احلركة
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داللة إحصائية  توجد فروق ذاتواليت تنص على:الخاصة بالفرضية الرابعة:  النتائجوتحليل  عرض 1-0

 يف التقليل من حدة السلوك ادلعارض. احلركة للنشاط البدين الرياضي عند شلارسة مفرطي

 رضاالبعد الرابع: السلوك المع

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ت

 المحسوبة

 ت

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

 درجة

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

القياس 

 القبلي
09.51 4.49 

1.68 0.71 1.15 08 
 دال

القياس  إحصائيا

 البعدي
00.71 4.65 

 

 جدول ديثل الداللة اإلحصائية لبعد السلوك ادلعارض اخلاص بالقياسني القبلي والبعدي. :20الجدول رقم 

وىي أكرب من ادلتوسط  09.51( أن ادلتوسط احلسايب يف القياس القبلي=15يتبني لنا من خالل اجلدول رقم )

وىي أصغر من  4.49أن قيمة االحنراف ادلعياري يف القياس القبلي= و 00.71احلسايب يف القياس البعدي=

وىي أكرب من )ت(  1.68، وأن )ت( احملسوبة=4.65 القياس البعدي=قيمة االحنراف ادلعياري يف

وبالتايل  H1ونقبل H0ومنو نرفض  08ودرجة احلرية  1.15وذلك عند مستوى الداللة  0.71اجلدولية=

 فيما خيص بعد السلوك ادلعارض.توجد فروق دالة إحصائيا 
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: منحنى بياني يوضح انخفاض مستوى حدة السلوك المعارض بعد ممارسة النشاط  0الشكل رقم 

 البدني الرياضي.

نستنتج من خالل النتائج ادلتوصل ذلا أن شلارسة مفرطي احلركة االستنتاج الخاص ببعد السلوك المعارض: 

البدنية قللت نوعا ما نسبة أو مستوى حدة السلوك ادلعارض لديهم فمن خالل قيامهم بالتمارين  لألنشطة

ىدوءا وحتسن الرياضية والتطبيقات البدنية اختفى السلوك ادلعارض لديهم بشكل ملحوظ حيث أصبحوا أكثر 

ر اجيايب يف التقليل من حدة يف ردة الفعل لديهم وتغريىا اجيابيا وعليو نستنتج أن للنشاط البدين الرياضي أث

 السلوك ادلعارض لدى مفرطي احلركة.
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 مناقشة نتائج الفرضيات: -0

عرض النتائج احملصل عليها من خالل ادلعاجلة اإلحصائية للجداول ادلذكورة سابقا، متكنا من احلصول على  بعد

مضمون تلك البيانات اجملدولة من خالل ما مشلتو تلك النتائج، حيث سنقوم ىنا مبناقشة نتائج فرضيات 

 الدراسة.

 تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى: 0-1

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند شلارسة تالميذ مفرطي  من الفرضية األوىل واليت صيغت كما يلي: نطالقاا

 احلركة للنشاط البدين والرياضي بالطور االبتدائي يف زيادة مستوى االنتباه"

د أظهرت فمن خالل عرضنا للنتائج ادلرتبطة باجلدول وادلخصصة دلعلمي ادلدرسة االبتدائية فإن تلك النتائج ق

فروقا بني القياسي القبلي والبعدي فيما خيص تالميذ مفرطي احلركة وىذا ما يتضح من خالل اجلدول رقم 

( حيث تبني الداللة اإلحصائية للجدول وجود فروق دالة إحصائيا يف القياسني القبلي والبعدي وطلك 15)

 حتققت وىذا ما أظهرتو النتائج فيما يتعلق ببعد االنتباه، وبالتايل نقول أن الفرضية األوىل قد

رباوي حتت زلمد الشامي وعبد الناصر سالمة الشا ما أثبتتو دراسة الدكاترة رضا أمحد األدغم ومجال الدين وىذ

 ريبطمضعنوان "فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات التدريس يف حتصيل تالميذ الصف الرابع ابتدائي 

(ADHD يف اللغة العربية بقسم ادلناىج وطرق التدريس بكلية الرتبية بومياط جبامعة ادلنصورة عام )0999 

النتائج وجود اجيابية وحتسن  أظهرتوقد استخدموا ادلنهجني الوصفي والتجرييب على أولئك التالميذ وقد 

 ملحوظ يف مستوى التحصيل الدراسي واالنتباه.
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 الخاصة بالفرضية الثانية:تفسير ومناقشة النتائج  5-0

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند شلارسة تالميذ مفرطي انطالقا من الفرضية الثانية اليت صيغت كما يلي: 

 واالندفاع". ادلفرطةاحلركة للنشاط البدين والرياضي بالطور االبتدائي يف التقليل من حدة سلوكي احلركة 

فمن دالل عرضنا للنتائج ادلرتبطة باجلدول ادلخصصة دلعلمي ادلدرسة االبتدائية فإن تلك النتائج قد أظهرت فروقا 

( 11بني القياسني القبلي والبعدي فيما خيص تالميذ مفرطي احلركة، وىذا ما يتضح من خالل اجلدول رقم )

ما يتعلق ببعد االنتباه، وبالتايل نقول أن الفرضية حيث تبني دالة إحصائية يف القياسني القبلي والبعدي وذلك في

 الثانية قد حتققت وىذا ما أظهرت النتائج.

يف ملخصو للمداخلة حتت عنوان "أي نشاط بدين  5101وىذا ما أثبتتو دراسة الدكتور حكيم حريثي سنة 

( ADHD)اضطراب رياضي للغد" حيث أوضح النتائج األساسية على فئتني من األطفال، األوىل تعاين من 

يف أنشطة وحصص بدنية والثانية ىم أطفال عاديون يدرسون يف الطور الثالث وىذه الفئة أي األوىل تشارك 

ة تصرفهم اليومي وحركاهتم بصفة عامة يف الطور التعليمي يف كرة السلة واستخراج وجود فرق خاصة ومبالحظ

صرفات وتفكري ىؤالء التالميذ الذين يعنون من بني فئتني أثناء شلارسة نشاط بدين ورياضي مدرسي على ت

 النشاط الزائد وتشتت االنتباه يف حصة الرتبية البدنية والرياضية غري خاصة )كرة السلة(.
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 تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة: 5-0

عند شلارسة تالميذ مفرطي انطالقا من الفرضية الثالثة واليت صيغت كما يلي: "توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 احلركة للنشاط البدين والرياضي بالطور االبتدائي يف تنمية ادلهارات االجتماعية".

فمن خالل عرضنا للنتائج ادلرتبطة باجلدول وادلخصصة دلعلمي ادلدرسة االبتدائية، فإن تلك النتائج قد أظهرت 

مفرطي احلركة، وىذا ما يتضح من خالل اجلدول رقم فروقا بني القياسني القبلي والبعدي فيما خيص تالميذ 

( حيث تبني الداللة اإلحصائية للجدول وجود فروق دالة إحصائية يف القياسني القبلي والبعدي وذلك  14)

 ببعد ادلهارات االجتماعية، وبالتايل نقول أن الفرضية الثالثة قد حتققت وىذا ما أظهرتو النتائج.فيما يتعلق 

بعنوان: "واقع التفاعل االجتماعي مع األفراد لدى  5117تو دراسة الدكتور زلمود صديق وىذا ما أوضح

أطفال الروضة ذو فرط النشاط" حيث أظهرت النتائج فعالية فنيات تعديل السلوك ادلستخدمة يف تنمية التفاعل 

 لنشاط.االجتماعي مع األفراد ولدى أطفال الروضة ذوي فرط النشاط واخلفض من حدة فرط ىذا ا
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 تفسير ومناقشة نتائج الخاصة بالفرضية الرابعة: 0-0

انطالقا من الفرضية الرابعة واليت صيغت كما يلي: توجد فروق ذات داللة إحصائية عن شلارسة تالميذ مفرطي 

 احلركة للنشاط البدين والرياضي بالطور االبتدائي يف التقليل من حدة السلوك ادلعارض.

ائج ادلرتبطة باجلدول وادلخصصة دلعلمي ادلدرسة االبتدائية، فيما خيص تالميذ مفرطي فمن خالل عرضنا للنت

( حيث تبني الداللة اإلحصائية للجدول وجود فروق دالة 15احلركة، وىذا ما يتضح من خالل اجلدول رقم )

ول أن الفرضية الرابعة إحصائية يف القياسني القبلي والبعدي وذلك فيما يتعلق ببعد السلوك ادلعارض، وبالتايل نق

 قد حتققت وىذا ما أظهرتو النتائج.

لإلرشاد النفسي يف  إسرتاتيجيةمناذج حتت عنوان " 5101وىذا ما أثبتتو دراسة الدكتورة لويزة فرشان عام 

اإلرشاد السلوكي غري التقليدي كأسلوب إرشادي لتعديل  إسرتاتيجيةوقد طبق على عينة  "ادلؤسسات الرتبوية

السلوك ادلفرط، وقد أظهرت النتائج فروق يف طبيعة السلوكيات لدى أطفال العينة بعد تقدمي التعزيزات 

 واختالف نسب ىذه التغريات حسب األطفال وىذا ألمهية التعزيزات بالنسبة لكل طفل.
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 الخاتمة:

دراسة ديكن يف تسليط الضوء على معرفة تأثري النشاط البدين والرياضي على تالميذ إن اذلدف العام من ىذه ال

مفرطي احلركة بالطور االبتدائي، وىذا االضطراب الذي يعد مشكلة سلوكية ومرضية ذلا خطورهتا وتعقيداهتا على 

ؤسسات التعليمية شخصية الطفل وما ديكن أن حيث لو على ادلدى الطويل، وىذه األعراض تظهر غالبا يف ادل

واليت تشكل عائقا كبريا يف التحصيل الدراسي والتفاعل واالندماج يف اجملتمع، ومن ىنا يربز دور ادلعلم يف تعليم 

التخفيف من حدة ىذه االضطراب الذين تلقني وضبط سلوك ىذه الفئة والعمل على إجياد حلول للعالج أو 

عهم قدر ادلستطاع للتخلص األطفال والعمل على درلهم وتشجي ءيعانون منو، وذلك من أجل تعليم وتربية ىؤال

 من مشكلتهم ىذه.

شلارسة تالميذ مفرطي احلركة للنشاط البدين والرياضي،  ذه الدراسة أنو ظهرت فروق عندوتبني لنا من خالل ى

 وبالنظر إىل زلدودية الدراسة فإهنا ال تسمح بتعميم النتائج ادلتحصل عليها.

لفت انتباىنا من خالل ىذا البحث ىو الوصول إىل جتريب برامج رياضية خاصة هبذه الفئة من أجل  ما

 عالجها ووقايتها، حيث نفتح اجملال دراسات مستقبلية يف ىذا االقرتاح.

خصوصيتها من أجل درلها يف سلتلف  ومراعاةويف األخري ال يسعنا القول إال أن نويل اىتماما هبذه الفئة 

 ات التعليمية وادلهنية لالستفادة من قدراهتم يف اجلانب االجيايب.ادلؤسس
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 اقتراحات: -

 ليل النتائج واملعطيات النظرية والدراسة امليدانية فإننا نقرتح ما يلي:انطالقا مما توصنا إليه من خالل حت

ندماجهم يف احمليط االجتماعي سواء اتوفري مجيع الظروف املمكن إتاحتها لتالميذ مفرطي احلركة لتسهيل 
 داخل أو خارج املؤسسات التعليمية.

 املعلم للناحية النفسية واالجتماعية والعقلية للطفل ذوي النشاط الزائد ومراعاةاهتمام وتكفل 

 الدعم والتشجيع من طرف اآلباء ألبنائهم بغية إكساهبم الثقة بالنفس.

 االستماع ألهم انشغاالهتم والعمل على حتقيقها لكي يشعروا باألمن والراحة النفسية.

 املسؤولية.منحهم فرص القيادة ليتعودوا على حتمل 

 عدم إخضاع الطفل ملمارسة أي نشاط تعليمي رغما عنه.

 توجه التالميذ مفرطي احلركة ملمارسة النشاط البدين والرياضي.

 التعاون بني املدرسة واملنزل حملاولة التعامل بطريقة علمية سليمة مع األطفال.

 ما يتعلق باالضطراب وأسبابه وخطورته. التوعية يف خمتلف وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة بكل

 مساعدة الطفل مبا يناسب قدراته يف التعليم والتوجيه لسلوكه وعدم تعريضه ألي ضغوط.

 التأكيد على أمهية الرعاية الطبية قبل وأثناء اإلصابة هبذا املرض.

يقية أكثر تطلعا العمل على االرتقاء بطرق وأساليب التدريس للحصص التعليمية وفق برامج نظرية وتطب
ومتاشيا مع متطلبات العصر لتنمية السلوكات النفسية واالجتماعية لضمان مسايرة املعايري والقيم األخالقية 

 وااللتزام هبا.

 ضرورة القيام باملزيد من الدراسات واألحباث على هذا االضطراب ألن الدراسات اليت أجريت عليه قليلة.
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ات الصغرى على بن قاصد علي احلاج حممد ، تقومي برامج إعداد كرة القدم للفئ (10

مستوى مدارس كرة القدم اجلزائرية ، رسالة دكتورة ، معهد الرتبية البدنية والرياضية ، جامعة 
 .2005اجلزائر، 

تشارلز بريكر، أسس الرتبية البدنية والرياضية، ترمجة حسن معوض وكمال عبده، دون  (11
 1964ط، ادلكتبة االجنلو مصرية ، القاىرة، 

 ، دار النشر، دون سنة.4، علم النفس النمو، ط حامد عبد السالم  زىدان (12
حسن مصطفى عبد ادلعطي، اضطرابات النفسية يف الطفولة وادلراىقة اسباب  (13

 .2003، مكتبة القاىرة ، 1التشخيص والعالج، ط
حسين امحد الشافعي وآخرون، مبادئ البحث العلمي يف الرتبية البدنية والرياضية  (14

 .2009وفاء، اإلسكندرية ، ، دار ال1والعلوم اإلنسانية، ط
 .1992، دار الفكر العريب، القاىرة،2د. سعد جالل، الطفولة وادلراىقة،ط (15



، دار الشرق ، 1د. سهيلة حمسن كاظم الفتالوي، تعديل السلوك يف التدريس،ط (16
 .2007عمان ، 

د. طارق عبد الرؤوف عامر و د. ربيع حممد ، تدريب األطفال ذوي االضطرابات  (17
 .2008ن ط، دار البازوري عمان، السلوكية، دو 

، ايرتاك للنشر، 1د. عبد الباري حممد الباري، الرتبية النفسية للطفل، ط (18
 .2006القاىرة،

د. عواطف ابر العالء، الرتبية للشباب ودور الرتبية الرياضية، دون ط، مطبعة النهضة،  (19
 .1996القاىرة،

، دار النفائس 1نسانية ، طد. فهد خليل زيد ، أساسية منهجية البحث يف العلوم اإل (20
 .2007، عمان ، 

د. ىزاع بن حممد ىزاع، التدريب البدين للناشيئني اعتبارات بدنية وفسيولوجية، دون  (21
 .2003ط، االحتاد السعودي للطب الرياضي، 

، 1د.العجيلي عصمان سركز وعياد سعيد امطري، البحث العلمي أليبو وتقنياتو ، ط (22
 .2002،  اجلامعة ادلفتوحة ، طرابلس

د/حامت اجلعفري، االضطرابات احلركية عند األطفال، دون ط، ديوان ادلطبوعات  (23
 .1990اجلامعية، اجلزائر، 

، اجلامعة األردنية  1ذوقان عبيدات و آخرون ، البحث العلمي مفهومو وأساليبو ، ط (24
 ،1998. 
ع، الكويت، رجاء حممود. أبو العالء، علم النفس الرتبوي، دون ط، دار النشر والتوزي (25

 دون سنة.
، دون ط، مطبعة العاين ، بغداد ،  1الروي غي والغنام ، مناىج البحث والرتبية ،ج (26

1974. 
 ، الدار العلمية، دون سنة.1السعيد حسين العزة، سيكولوجية النمو يف الطفولة،ط (27
، دار 1،ط1صاحل عبد العزيز عبد الرمحان عبد اجمليد، الرتبية وطرق التدريس، ج (28

 .1986ادلعارف، القاىرة، 



، دار النهضة 2عادل حممد، الرتبية البدنية للخدمة االجتماعية،ط (29
 .1992العربية،اجلزائر،

، مركز الكتاب، القاىرة، 1عبد احلميد شرف، تكنولوجيا التعليم يف الرتبية الرياضية، ط (30
2000. 

 .1996، دار الكتاب اجلامعية، مصر، 3الرياضي، ط عصام عبد اخلالق، التدريب (31

علي حممد الدريدي، مناىج الرتبية البدنية والرياضية بني النظرية والتطبيق، دون ط، دار  (32
 .1983الفرقان،

 .1971،مدخل للثقافة والرياضة 1،ط1علي حيي ادلنصوري، الثقافة والرياضة،ج (33
 لرياضية، دون ط، كتاب منهجي.غسان الصادق وسامي الصقار، الرتبية البدنية وا (34
الفتاح عنان وعدنان درويش، الرتبية البدنية ادلدرسية دليل العلم والفصل وطالب الرتبية  (35

 .1998العلمية، دون ط، دار الفكر العريب ، القاىرة ،
 .1996، دار الفكر العريب، القاىرة،1فؤاد الباىي السيد، األسس النفسية للنمو،ط (36
يات الرتبية البدنية، دون ط، ادلطبعة اجلامعية، قاسم حسن البصري، نظر  (37

 .1997بغداد،
قاسم حسني البصري، نظريات الرتبية البدنية والرياضية، دون ط، ادلطبعة اجلامعية  (38

 .1997بغداد،
 قائمة ادلذكرات: (39
كمال درويش و أمني أنور اخلويل، أصول الرتويح وأوقات الفراغ، دون ط، دار الفكر  (40

 .1990العريب، القاىرة، 
، ادلكتبة االجنلو مصرية، 2ليلى يوسف ، سكولوجية اللعب والرتبية الرياضية،ط (41

 القاىرة، دون سنة.
، مكتبة اجلل ومغربية، 2ليلى يوسف، سيكولوجيا اللعب والرتبية الرياضية، ط (42

 1962ادلغرب،
ط، حممد احلمامحي وأمني أنور اخلويل، أسس بناء برامج الرتبية البدنية والرياضية، دون  (43

 .1990دار الفكر العريب، القاىرة،



حممد احلمامحي وأمني أنور اخلويل، أسس بناء برامج الرتبية البدنية والرياضية، دون ط،  (44
 .1990دار الفكر العريب، القاىرة، 

 1983، دار ادلعارف، القاىرة، 7حممد حسن عالوي، علم النفس الرتبوي،ط (45
 .1986ادلعارف، مصر،  ، دار6حممد حسن عالوي، علم النفس الرياضي،ط (46
 حممد محودة، الطفولة وادلراىقة، دون ط،  دار النشر، القاىرة، دون سنة. (47
حممد سعيد عزمي، أساليب تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية يف ادلراحل األساسية بني  (48

 .2004النظرية والتطبيق، دون ط، دار الوفاء،
 .1973ب، القاىرة، ، دار حممد يعقو 1حممد سالمة، علم النفس الطفل،ط (49
حممد عادل وكمال الدين زكي، الرتبية البدنية للخدمة االجتماعية، دون ط، دار  (50

 .1965النهضة العربية، القاىرة،
، دار 1حممد عبد الرمحن العسيوي، ادلشكالت السلوكية يف الطفولة وادلراىقة، ط (51

 .2005النهضة العربية، بريوت،

، دار ادلسرية، 2التطوري الطفولة وادلراىقة، طحممد علي صاحل أبو جادو، علم النفس  (52
 .2007عمان، 

حممد عوض بسيوين وفيصل ياسفالشاطي ، نظريات وطرق الرتبية البدنية والرياضية،  (53
 .1992، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2ط
حممد مسلم ، منهجية البحث العلمي ، دليل طالب العلوم االجتماعية واإلنسانية ،  (54

 .2002وىران ،  دون ط،
 1985، دار الشروق، القاىرة، 3حممد مصطفى زيدان، علم النفس الرتبوي،ط (55
 :المراجع باللغة الفرنسية (56
مصطفى نوري القمش وخليل عبد الرمحن ادلعايطة، االضطرابات السلوكية واالنفعالية  (57

 .2007، دار ادلسرية، عمان، 1،ط
 .2005ليم األساسي، وزارة التعليم،مناىج الرتبية البدنية والرياضية، مديرية التع (58
، مركز 2ناىد حممود سعيد وينللي رمزي فهيم، طرق التدريس يف الرتبية الرياضية،ط (59

 .2004الكتاب، القاىرة ، 



ىواري سعايدية، دراسة الصفات النفسية اليت يتميز هبا التالميذ يف النشاط البدين  (60
معهد الرتبية البدنية والرياضية ، جامعة والرياضي وعالقتها بالدافعية ، مذكرة ماجيستري ، 

 .2009الشلف 
الوثيقة ادلرافقة دلناىج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مديرية التعليم األساسي ،  (61

 .2011اللجنة الوطنية للمناىج، دون ط، اجلزائر،
، دار العلم والثقافة، 1وفيق صفوت خمتار، سيكولوجية األطفال ضعاف العقول، ط (62

 .2007اىرة، الق
يوسف حرشاوي، دور الرتبية البدنية والرياضية يف تنمية القدرة على تركيز االنتباه  (63

 وعالقتو بادليل.
يوسف سعيدي زروقي مفهوم الذات العام والبدنية عند تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة  (64

عهد الرتبية والثانوية وعالقتو بكل من نوع وحجم الناشطة البدنية والرياضية، مذكرة ماجيستري، م
 .2009البدنية والرياضية ، جامعة الشلف ، 

 .233،ص1987 ط،باريس، ن وادلمارسة،دو التطبيق والرياضة الطفل: ماركدوران (65
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 مقياس "فرط الحركة وتشتت االنتباه" 

 مقياس "فرط الحركة وتشتت االنتباه" 

Dr. Kamal Ses alem 

 .………:العمر                              .……… :ادلفحوص

 :التاريخالصف:

 :اسم الفاحص ووظيفتو

 التعليمات:.

 أفضلالتالية ديثل درجة السلوك الذي يؤديو ادلفحوص. الرجاء اختار رقم الذي تعتقد انو  األرقامكل رقم من   إن
 وصفا للسلوك ادلفحوص، وضع الرقم ادلناسب يف هناية كل عبارة من عبارات االختبار:

 . اإلطالقكان ال يقوم هبذا السلوك على   إذا.1

 كان يقوم هبذا السلوك بدرجة قليلة.  إذا.2

 وم هبذا السلوك بدرجة متوسطة.كان يق  إذا.3

 كان يقوم هبذا السلوك بدرجة كبرية.  إذا.4

 كان يقوم هبذا السلوك بدرجة كبرية جدا  إذا.5

 الدرجة : االنتباه: أوال
  تذكري  أو إشرافيعمل مستقال دون  .1

  يواظب على أداء ما يطلب منو من واجبات لفرتة كافية .2

  اخلارجيةيكمل الواجبات بقليل من ادلساعدة  .3

  يتبع التوجيهات البسيطة بدقة )اليت تنفذ خبطوة أو خطوتني( .4

  يتبع التوجيهات ادلتتابعة)اليت تنفذ خبطوات متعددة( .5
  أدائو جيد يف الفصل
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 الدرجة ثانيا: الحركة المفرطة واالندفاع
  . مفرط احلركة والنشاط) دائم اخلروج من مقعده(.7

  باستمرار، وديسك مبالبسو(يداه تتحركان متململ) . 8

  عنيفة وال تتناسب مع طبيعة ادلوقف أفعالو. ردود 9

  (اآلخرين. مندفع ) يتصرف أو يتحدث بدون تفكري، ويقاطع حديث 11

  . قلق) يتلوى وغري مستقر يف مقعده، سريع ادللل، يتلفت حولو(11
 

 الدرجة االجتماعية تثالثا: المهارا
  . قادر على التواصل اللفظي بفعالية ووضوح 12

  (اآلخرين. القدرة على التواصل غري اللفظي) ترمجة حركات وتعبريات 13

  . يتبع ادلعايري والقواعد االجتماعية يف ادلناسبات االجتماعية والرياضية14

  . قادر على تكوين صداقات جديدة، واالحتفاظ بالصداقات القددية15

  يتعامل مع ادلواقف اجلديدة بثقة وال يرتدد يف عمل شيء جديد خمتلف. 16

  . يسلك بشكل اجيايب مع زمالئو وأقرانو 17

  . يعرف ما ىو مفروض أن يتبع من تعليمات داخل الفصل 18
 

 الدرجة رابعا: السلوك المعارض
  . حياول توريط اآلخرين، وإيقاعهم يف ادلشاكل19

  السباب. يتشدد ويتشاجر ألقل 21

  . ينتقد وحيرج اآلخرين، وال حيرتم مشاعرىم21

  . يتحدى السلطات، وجيادل عندما يطلب منو أن يعمل شيئا ما22

  . يتلذذ يف إثارة اآلخرين والسخرية منهم23

  النابية، وخييف من حييطون بو( األلفاظخشن وفظ وقاسي ) يطلق . 24
 



  التاريخ ساحة المدرسة  المكان
 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى

 د34 المدة  صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص  وسائل العمل الضرورية

 :حتسٌن خطوات اجلري الهدف اإلجرائي

 ادلالحظات والتوجيهات مدة الراحة ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 
 تسخٌن عام

 تسخٌن خاص 

 :10رقم  التدريبيةاحلالة 
مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح اذلدف 
ادلراد إجنازه ,جري خفيف حول ادللعب مث القيام 
حبركات تسخينية عامة وخاصة من األعلى إىل 

 األسفل .

 
 

 د01
 
 

 
 
 د1

احلضور الدائم ضروري 
اجليد وىذا لإلمحاء 

 لتفادي اإلصابات .
 الرتكيز أثناء العمل . 

المرحلة 
 الرئيسية 

قدرة التالميذ 
على اجلري 

بأقصى سرعة 
 يف مسار اجلري

 : 11 رقم التدريبيةاحلالة 
 متارين السرعة  :1موقف 

كل فوج نقوم بتقسيم القسم إىل أربع أفواج حبيث  
وعند  3يقابل الفوج  2والفوج  1يقابل الفوج  0

 مساع اإلشارة جيري مجيع الفوج بأقصى سرعة .
م يقسم 04ترسم دائرة قطرىا :  2موقف 

التالميذ إىل أربع أفواج وعند مساع اإلشارة يقوم  
كل تلميذ من الفوج باجلري دورة كاملة مث يرجع 

 إىل مكانو والفوج الذي يكمل األول ىو الفائز 
 نفس التقسيم السابق ولكن جيري كل :3موقف 

تلميذ من الفوج يف البداية مث يلمس أحد األفواج 
 يف الدائرة ليقوم مجيع تالميذ الفوج باجلري وراءه .

 
 
 د3
 
 
 
 
 د5
 
 
 
 
 د3

 
 
 د1
 
 
 
 

 د 1321
 
 
 
 

 د 1321

 
اجلري يف ادلسار جلميع 

 الفوج .
 
 
 

إتباع مسار الدائرة أثناء 
اجلري مع العمل يف أفواج 

 منظمة .
 
 

اجلري إتباع ادلسار أثناء 
 مع التنفيذ أثناء اجلري .

المرحلة 
 الختامية 

الرجوع إىل 
 احلالة الطبيعية 

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية 

 إعطاء التوجيهات 
 التحية الرياضية 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام . 

  

  التاريخ ساحة المدرسة  المكان



 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى
 د45 المدة   , كرات اليد  صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص وسائل العمل الضرورية
 التحكم يف خمتلف التنقالت ) اجلري يف خمتلف اإلجتاىات (الهدف اإلجرائي : 

 والتوجيهاتادلالحظات  ت حةا ر ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 
 تسخٌن عام

 تسخٌن خاص 

 :10رقم  التدريبيةاحلالة 
مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح اذلدف 
ادلراد إجنازه ,جري خفيف حول ادللعب مث القيام 
حبركات تسخينية عامة وخاصة من األعلى إىل 

 األسفل .

 
 

 د01

 
 
 د1

 
 
 

ضروري احلضور الدائم 
لإلمحاء اجليد وىذا 

 لتفادي اإلصابات .
 الرتكيز أثناء العمل . 

المرحلة 
 الرئيسية 

القدرة على  
تغيًن إجتاه  

السرعة أثناء 
 اجلري  

 : 11رقم  التدريبيةاحلالة 
 1يقسم التالميذ إىل أربع أفواج  : 1موقف 
إناث . العمل يكون يف مربع طولو  1ذكور و

مرت يوضع ثالث كرات يف الوسط حبيث  11
حياول كل فوج الوصول أوال وذلك من خالل 
اجلري بأقصى سرعة مث الرجوع بأقصى سرعة 

 ممكنة إىل الفوج الذي يكمل األول ىو الفائز .
نفس التقسيم األول , قيام التالميذ  :2موقف 

باجلري بٌن الكرات بأقصى سرعة حبيث حتدد 
م مث الرجوع إىل نقطة 0ادلسافة بٌن الكرات 

 البداية 
اجلري بأقصى سرعة لوضع الكرات  :3موقف

م مث العودة بأقصى سرعة إىل  01على بعد 
الفوج ويلمس يد زميلو وينطلق الثاين حىت هناية 

 القاطرة 

 
 د3
 
 
 
 
 
 د5
 
 
 
 
 د3

 
 د1
 
 
 
 
 

1321 
 د
 
 
 
 

1321 
 د

  
 التحكم يف التنقل  
 
 
  
 
 
 الرتكيز على التنقل  
 
 
 

الرتكيز   على سرعة 
 اإلستجابة يف اجلري 

المرحلة 
 الختامية 

الرجوع إىل 
 احلالة الطبيعية 

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية 

 التحية الرياضية 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام .  

 

  التاريخ ساحة المدرسة  المكان
 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى



 د45 المدة  صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص , كرات اليد   وسائل العمل الضرورية
 تعلم التالميذ سرعة رد الفعل عند اإلشارة الهدف اإلجرائي :

 ادلالحظات والتوجيهات ت الراحة ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 
 تسخٌن عام

 تسخٌن خاص 

 :10رقم   التدريبية احلالة ا
مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح اذلدف 
ادلراد إجنازه ,جري خفيف حول ادللعب مث القيام 

وخاصة من األعلى إىل حبركات تسخينية عامة 
 األسفل .

 
 

 د01

 
 
 د1

 
 

 

احلضور الدائم ضروري 
لإلمحاء اجليد وىذا 

 لتفادي اإلصابات .
 الرتكيز أثناء العمل . 

المرحلة 
 الرئيسية 

القدرة على  
تغيًن السرعة               

اجلري 
 بإنسيابية ودقة   

 : 11رقم  التدريبية احلالة ا
 متارين السرعة . :  1موقف 

تشكيل أربع أفواج حبيث يقوم كل فوج باجلري 
بٌن الشواخص على  شكل رقم  مثانية دلسافة 

 . 2مرت عدد التكرارات  01
مرت مث  04جري التالميذ دلسافة  :2موقف 

الرجوع إىل مكانو ويلمس يد زميلو مث ينطلق 
 الثاين حىت هناية القاطرة .

ري على شكل يقوم التالميذ باجل : 3موقف 
مرت مع  11خط مستقيم  مثىن مثىن دلسافة 

 تغيًن اإلجتاه

 
 
 د 3
 
 
 
 د 5
 
 
 د 3

 
 
 د 1
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 د

 
 
2 
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السرعة يف اجلري  -  

 أثناء األداء .
  
 
 
  
إتباع ادلسار وإحرتام  -

 القوانٌن 
 

    
 
 
 
  

المرحلة 
 الختامية 

الرجوع إىل 
 احلالة الطبيعية 

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية  

 التحية الرياضية 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام .  

 

  التاريخ ساحة المدرسة  المكان
 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى

 د45 المدة  صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص , كرات اليد   وسائل العمل الضرورية



 بنسق التوازن . االحتفاظتعلم التالميذ كيفية القفز مع  الهدف اإلجرائي :

 ادلالحظات والتوجيهات ت الراحة ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 

 حتضًن تقين .  
 :10احلالة التعليمية رقم 

اذلدف مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح 
ادلراد إجنازه , التحية الرياضية ,جري خفيف حول 

ادللعب مث القيام حبركات تسخينية عامة وخاصة 
 من األعلى إىل األسفل .

 
 

 د01

 
 
 د1

 
 
 

احلضور الدائم ضروري 
لإلمحاء اجليد وىذا 

 لتفادي اإلصابات .
 الرتكيز أثناء العمل . 

المرحلة 
 الرئيسية 

وحدات   
 تعليمية مدرلة 

 شرح األمور التنظيمية دلزاولة النشاط .
 

 : 11احلالة التعليمية 
القفز بقدم والنزول على القدم   : 1موقف 

األخرى مع زيادة ادلسافة بٌن اخلطوات تكرارت 
2 . 

القفز على ساق واحدة مث اذلبوط على  :2موقف
مرت 5ساق نفس الساق مع الرتكيز زيادة ادلسافة 

 . 3, تكرارات 
القفز من الثبات لكلتا القدمٌن بصورة  :3موقف 

 .2مرت وعدد احملاوالت  5متكررة دلسافة 
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 د 5
 
 
 د 3
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1321 
 د
 
 

1321 
 د

 
 
 
 
2 
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القيام بأداء التمرين   -  

 بالشكل ادلطلوب .
 
 اإلسرتخاء التام . -
الرتكيز مطلوب وعدم  -

 الغش .
قيام ادلعلم بشرح  -

التمارين ادلربرلة مث القيام 
مبحاولة بالشكل 

ادلطلوب من طرف 
 ادلعلم .

   
المرحلة 
 الختامية

الرجوع إىل    
 احلالة الطبيعية

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية 

 إعطاء التوجيهات 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام  

  التاريخ ساحة المدرسة  المكان
 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى

 د45 المدة    . صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص  وسائل العمل الضرورية

 أجبديات القفز . تعلم التالميذ  الهدف اإلجرائي :

 ادلالحظات والتوجيهات ت راحة ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 
 حتضًن تقين  

 :10احلالة التعليمية رقم 
مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح اذلدف 

 
 

 
 

 
 

احلضور الدائم ضروري 
وىذا  لإلمحاء اجليد



ادلراد إجنازه , التحية الرياضية ,جري خفيف حول    
ادللعب مث القيام حبركات تسخينية عامة وخاصة 

 من األعلى إىل األسفل .

 لتفادي اإلصابات .  د1 د01
 الرتكيز أثناء  األداء  . 

المرحلة 
 الرئيسية 

وحدات  -  
 تعليمية مدرلة   

 : 11احلالة التعليمية 
 :   1موقف 

 صعود ادلدرجات .
, باجلري لصعود  3يقوم التالميذ بشكل أفواج 

 .1ادلدرجات عدد التكرارات 
 : 2موقف 

القفز على مقدمة القدم ) األمشاط ( مع اجلري 
مرت بعد القفز مع الرتكيز على زيادة  04دلسافة  

  2شدة القفز وسرعة اجلري عدد التكرارات 
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 د6
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 الرتكيز على األداء  -  

التمارين بشكل صحيح 
 وادلطلوب .

التصحيح اجلماعي  -
والفردي أثناء أداء 

 التمارين . 
 
 
  
 
 

    
المرحلة 
 الختامية 

الرجوع إىل 
 احلالة الطبيعية 

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية 

 إعطاء التوجيهات 
 التحية الرياضية 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام .  

 

 

  التاريخ ساحة المدرسة  المكان
 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى

 د45 المدة  صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص  .   وسائل العمل الضرورية
  تقنية القفز . تعلم التالميذ  الهدف اإلجرائي :

 ادلالحظات والتوجيهات ت راحة ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 
 حتضًن تقين  

 :10احلالة التعليمية رقم 
مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح اذلدف 

 
 

 
 

 
 

احلضور الدائم ضروري 
وىذا  لإلمحاء اجليد



ادلراد إجنازه , التحية الرياضية ,جري خفيف    
حول ادللعب مث القيام حبركات تسخينية عامة 

 وخاصة من األعلى إىل األسفل .

 لتفادي اإلصابات .  د1 د01
 الرتكيز أثناء  األداء  . 

المرحلة 
 الرئيسية 

القدرة على  
تغيًن إجتاه  

السرعة أثناء 
 اجلري  

 : 11احلالة التعليمية 
 :   1موقف 

اجلري بٌن األقماع يقوم التالميذ باجلري بٌن  
مرت برجل واحدة مث إعادة  5األقماع على بعد 

 التمرين برجل األخرى .
 مشي البط .: 2موقف 

مرت مث القفز  2يقوم التالميذ مبشي البط دلسافة 
 سم . 14على حاجز علوه  

 : 3موقف 
موانع مث الركض دلسافة    2القفز اجلانيب على 

 2مرت بعد القفز عدد التكرارات 04
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قيام ادلعلم   -  

بالوضعية الصحيحة 
 للتمرين  

 
الرتكيز يف أداء التمرين 

 وعدم الغش .
 
التصحيح اجلماعي  -

لكل مترين لألداء 
 بالشكل الصحيح .

  
 
 

    
المرحلة 
 الختامية 

الرجوع إىل 
 احلالة الطبيعية 

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية 

 إعطاء التوجيهات 
 التحية الرياضية 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام .  

 

  التاريخ ساحة المدرسة  المكان
 تحضير تقني الموضوع السنة الرابعة ابتدائي  المستوى

 د45 المدة  صفارة ,ساعة ميقاتية , الشواخص  .   وسائل العمل الضرورية
 احملافظة على اإليقاع أثناء القفز . تعلم التالميذ  الهدف اإلجرائي :

 ادلالحظات والتوجيهات ت الراحة ادلدة  احملتوى والتمارين األىداف ادلراحل
المرحلة 

 التحضيرية
 حتضًن بدين 
 حتضًن تقين  

 :10رقم  تدريبيةاحلالة
مراقبة الغيابات ,البدلة الرياضية ,شرح اذلدف 

 
 

 
 

 
 

احلضور الدائم ضروري 
لإلمحاء اجليد وىذا 



خفيف حول  ادلراد إجنازه , التحية الرياضية ,جري   
ادللعب مث القيام حبركات تسخينية عامة وخاصة 

 من األعلى إىل األسفل .

 لتفادي اإلصابات .  د1 د01
 الرتكيز أثناء  األداء  . 

المرحلة 
 الرئيسية 

القدرة على  
تغيًن إجتاه  

السرعة أثناء 
 اجلري  

 : 11 احلالة التدريبية
 :   1موقف 

مرت , وتكرار  01القفز على الكاحلٌن دلسافة   
 " مرات .2"

 : 2موقف 
قيام التالميذ بالقفز على موانع مبقدمة القدمٌن  

 ) األمشاط ( .
 : 3موقف 

قيام التالميذ بالقفز اجلانيب على موانع  دلسافة   
 " مرات .2مرت تكرار " 5
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الرتكيز اجليد أثناء    -  

 العمل .
 

الرتكيز يف أداء التمرين 
 وعدم الغش .

 
إستغالل فرتة الراحة   -

 من أجل اإلسرتخاء .
 
 

    
المرحلة 
 الختامية 

الرجوع إىل 
 احلالة الطبيعية 

 جري خفيف حول ادللعب 
 الراحة والرجوع إىل احلالة الطبيعية 

 إعطاء التوجيهات 
 التحية الرياضية 

 
 د01

 اإلسرتخاء التام .  

 

 

 





 : ملخص الدراسة
 عنوان الدراسة : التأثير النفسي للنشاط البدني الرياضي على مفرطي الحركة

 
و قد  النشاط البدين  الرياضي على  مفرطي احلركةالنفسي تأثري الالية معرفة لقد تناولت الدراسة احل

على أولئك التالميذ يف زيادة الرياضي  ث متثلت يف تأثري النشاط البدينا املوضوع حيذوضعنا افرتاضات ملعاجلة ى
الرياضي يف التقليل من احلركة املفرطة و االندفاع و الثالثة  ليت تناولت تأثري النشاط البديننسبة االنتباه مث الثانية ا

الرياضي على السلوك يت تناولت تأثري النشاط البدين متحورت حول املهارات االجتماعية و أخريا الفرضية الرابعة ال
و حماولة التقليل منو و ىدا بغية إبراز تلك الفئة و ما متتلكو من قدرات و إمكانات تتمتع هبا  و قد  املعارض

و تشتت االنتباه  اعتمدنا يف ىدا البحث على املنهجني الوصفي و التجرييب األول يتمثل يف مقياس فرط احلركة
رياضية  ق برنامج حيتوي على أنشطة بدنيةا تطبيو بعدىتقدم ملعلمي املدارس االبتدائية من أجل حتديد ىده الفئة 

و بعد انتهاء ىدا الربنامج نقوم بتقدمي نفس املقياس على نفس املعلمني ملعرفة مدى التأثري و التغريات اليت طرأت 

( حلساب testعبارة( وقد مت استعمال قانون )ت42على أولئك التالميذ و تضمن املقياس أربعة أبعاد و )
وق بني القياسني القبلي والبعدي و قد أسفرت النتائج املتحصل عليها على وجود فروق بينهما و من خالل الفر 

اجيايب على تالميذ مفرطي احلركة و مشتيت الرياضي تأثري  يف األخري إىل أن النشاط البدين ىده النتائج نلخص 
طة و االندفاع باإلضافة إىل املهارات االجتماعية و االنتباه و دلك على مستويات عدة منها االنتباه و احلركة املفر 

الرياضي على حتسني و تنمية جوانبها بالنسبة للتلميذ و  و ىده كلها يعمل النشاط البدين  أخريا السلوك املعارض
     .العمل على تنميتو و تربيتو نفسيا و خلقيا و اجتماعيا و عقليا جلعلو فردا سويا يسهل اندماجو يف اجملتمع  

وما علينا اال أن نقول بأن أمهية ممارسة الرياضة يف األطوار األوىل يف الدراسة أو التدريب كبرية حيث حتفظ 
 وتصون األطفال او املواىب من أي مشاكل حتول بينهم وبني النمو الصحي والبدين والنفسي وتدفق االبداع .
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