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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اىدي ىذا العمل ادلتواضع إذل الوالدين الكرديُت حفظهما هللا وأطال يف
عمرمها .
إذل ذالك الوجو الذي دل يفارقٍت طيلة حيايت إذل ذلك القلب احلنون و
الدافئ إذل اليت سهرت على تربييت و ضمدت جراحي قرة عيٍت أمي الغالي ــة
* رقية*
إذل من كان حيًتق كالشمعة ليضيء رل دريب إذل الذي صارع ظروف احلياة
من اجل أن يؤمن رل لقمة العيش إذل الذي دل يبخل عليا يوما بدعمو ادلادي
و ادلعنوي أيب الغارل * معمر*

كممة شكر وتقدير

أول شكر هو هلل رب العالمٌن الذي وفمنا النجاز هذا العمــــــل ونسأله المزٌد من
فضله العظٌم
نتمدم بالشكر الجزٌل إلى األستاذ المشرف الدكتور" غندٌر نور الدٌن "الـــــذي لم
ٌبخل علٌنا بنصائحه السدٌدة و تعامله ذو المٌزة العالٌة وإسهامه المفٌد.
كما نشكر كل من أعاننا على انجاز هذا العمل سواء من لرٌب أو بعٌد
كما نشكر عائلتنا التً تستحك حما الشكر على تشجٌعاتها لنا أثناء طول فترة الدراسة.

ممخص الدراسة :
هتدف الدراسة احلالية إذل الكشف عن الفروق بُت االندفاعية و ضعف النتباه و احلركة ادلفرطة و
األعراض الثانوية ادلصاحبة من خالل قياس النشاط احلركي الزائد ككل لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ،و من
أجل ربقيق أىداف الدراسة و اختبار الفرضيات قمنا إبتباع اخلطوات وادلبادئ والقواعد األساسية للمنهج الوصفي
الذي يتناسب مع دراستنا احلالية  ,معتمدين على مقياس النشاط احلركي الزائد جلمع البياانت  ,ومعاجلتها
ابستخدام رلموعة من األساليب اإلحصائية ادلناسبة  ,وقد توصلنا من خالل ىذه الدراسة إذل وجود فروق ذات
داللة احصائية يف النشاط احلركي الزائد من خالل بعد االندفاعية و ضعف النتباه و احلركة ادلفرطة و األعراض
الثانوية ادلصاحبة .
الكلمات ادلفتاحية  :النشاط البدين الرايضي الًتبوي  ،النشاط احلركي الزائد

Summary:
The present study aims at detecting the differences between the impulse
and the weakness of attention and excessive movement and accompanying
secondary symptoms by measuring the overall motor activity as a whole in the
students of the fifth year primary. In order to achieve the objectives of the study
and the hypothesis test we follow the basic steps and principles and rules of
descriptive In this study, we found that there are statistically significant differences
in the activity of the excess motor through the end of the end Hyperactivity and
accompanying secondary symptoms.
Keywords: physical activity, educational sports, excessive motor activity
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تطبيق)

مقـــــدمة:
تعد الًتبية البدنية جزء من الًتبية العامة أو مظهر من مظاىرىا لكوهنا تعٍت كذلك برعاية اجلسم وصحتو
ومن اىم األسباب اليت ادت بعلماء الًتبية احلديثة إذل االىتمام أيجسام الناشئُت وصحتهم يف كل مرحلة
من مراحل النمو  ،التأكيد على أن العناية بصحة اجلسم وأتدية أجهزة وظائفو تؤثر على شخصية الفرد
 ،فهي تساعد على إعداد ادلوا ذه ادلرحلة ،طن الصاحل ادلتزن بدنيا وعقليا وانعاليا واجتماعيا  ،وخلقيا ،
وجعلو قادرا على االنتاج والقيام بواجبو ضلو رلتمعو وطنو .

1

ادرجة الًتبية البدنية والرايضية يف اجملال ادلدرسي  ،و وجدت نفسها ضمن الربامج الًتبوية  ،واجلزائر
كغربىا من الدول اليت خظت خطوة فعالة يف ىذا اجملال  ،ويف الوقت الذي ترى فيو الكثَت من الدول
طموحات أكثر و أرقى حلصة الًتبية البدنية والرايضية و ال زالت ىذه ادلادة يف منظومتنا الًتبوية ال ربض
ابىتمام كثَت من طرف الطاقم الًتبوي وخاصة يف ادلرحلة االبتدائية اليت تتميز ببدء انطالق الطفل خارج
ادلنزل فيصبح ارضاء أصدقائو أىم يف إرضاء والديو  ،ونظرا لطاقة النشاط اليت يتميز أطفال ىذه ادلرحلة ،
صلد ان الطفل يصرف جل وقتو خارج ادلنزل يف اللعب  ،ويصعب على االسرة وعلى الكبار انتزاعو من
بُت أصدقائو يف اللعب .

2

ويعترب العلماء أن ىذه ادلرحلة يتحسن التوافق العضلي والعصيب لدى الطفل و كذالك اإلحساس ابالتزان
 ،وديكن القول أن النمو احلركي يصل إذل ذروتو  ،كما تعترب اهنا ادلرحلة ادلثلى للتعلم احلركي و إكساب
ادلهارات احلركية .

3

لذالك ارأتينا يف حبثنا تسليط الضوء على الدور الفعال حلصة الًتبية البدنية والرايضية يف ضبط النشاط
الزائد لدى تالميذ السنة اخلمسة ابتدائي ولتحديد جوانب الدراسة قمنا بتوزيع مقياس النشاط احلركي
الزائد اذل ادلعلمُت السنة اخلامسة ابتدائي ببعض ابتدائيات والية _ دائرة الطيبات _  ،وبعد اسًتجاعها
قمنا جبمع وعرض ادلعطيات والنتائج واعطاء التحاليل و التفسَتات ادلمكنة شلا يتوافق مع طبيعة كل
سؤال  ،ومع االخذ بعُت االعتبار الفرضيات ادلقًتحة وكذالك الدراسة النظرية .

1

_بٌوكر تشلرلز :اسس التربٌة البدنٌة  ,ترجمة حسن معوض ( الماهرة  ,مكتبة االنجلو المصرٌة )1964 ,ص . 434
2
 سعد جالل  :الطفولة و المراهمة  ,ط  ,2دار الفكر العربً  ,الماهرة  ,1991 ,ص .1983
 -دمحم مصطفً زٌدان  :علم النفس االجتماعً ,ط  , 1دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ,الجزائر  ,2001 ,ص . 39

1

ويعرف النشاط احلركي الزائد " وىو رلموعة من األعراض األساسية ادلتمثلة يف االندفاعية ،وضعف
االنتباه واحلركة الزائدة واألعراض الثانوية ادلصاحبة اليت يقيسها مقياس تقدير النشاط الزائد

4

ومن ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسة للوقوف على دور النشاط البدين الرايضي الًتبوي يف ضبط النشاط
احلركي الزائد لدى تالميذ سنة خامسة ابتدائي .
وقد مت تناول ادلوضوع من جانبيو النظري والتطبيقي يف أربعة فصول على النحو التارل
الجانب النظري :
الفصل األول  :وخصص دلدخل الدراسة وتضمن ربديد إشكالية الدراسة بتساؤالهتا مث األىداف
ادلرجوة من الدراسة  ،فرضياهتا  ،أمهية البحث  ،والتحديد اإلجرائي دلصطلحات الدراسة مع متغَتات
الدراسة .
الفصل الثاني  :وىو فصل الدراسات السابقة  ،تضمن الدراسات ادلرتبطة ابلدراسة احلالية  ،حيث
حيتوي على عرض وربليل ونقد ذلذه الدراسات .
الجانب التطبيقي :مشل على طرق و منهجية الدراسة حيث تضمن منهج الدراسة االستطالعية ،
العينة وكيفية اختيارىا  ،و أدوات الدراسة  ،حدود الدراسة  ،أساليب التحليل اإلحصائي .
الفصل الرابع  :وتضمن عرض لنتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء االطار النظري للدراسة .

 - 4انيف بن عبد الزارع  ،اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد  .دليل علمي لالابء وادلختصُت  .عمان  ،درا
الفكر ،ط ،2007 ،1ص.166
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مدخل الدراست

الفصل األول
أوال  :إشكالية الدراسة:

تسعى حصة الًتيبة البدنية و الرايضية إذل ربقيق الربانمج الدراسي للًتبية

البدنية الرايضية  ،فاخلطة

الشاملة دلنهاج الًتبية البدنية والرايضية يف ادلدرسة تشمل كل أوجو النشاط اليت يريد األستاذ أن ديارسها
التالميذ يف ىذه ادلدرسة  ،وأن يكتسبوا ادلهارات اليت تتضمنها ىذه األنشطة  ،ابإلضافة إذل ما
يصاحب ذلك من تعليم مباشر  ،وحيدد" أضبد خاطر" أمهية حصة الًتبية البدنية والرايضية  ،يف إكساب
التالميذ القدرات احلركية وينطلقون بكل قواىم لتحقيق حياة أفضل ومستقبل أكثر حظا من غَتىم .

5

و حصة الًتبية البدنية والرايضية تتجلى عند "كمال عبد احلميد" أن حصة الًتبية البدنية والرايضية يف
ادلنهاج ادلدرسي ىي توفَت العديد من اخلربات اليت تعمل على ربقيق ادلطالب يف اجملتمع  ،فيما يتعلق
هبذا البعد ومن الضروري تقوًن التكيف البدين وادلهاري وتطوير ادلعلومات والفهم...

6

شلا ال شك فيو ان مرحلة الطفولة ىي اىم مراحل يف حياة االنسان  ،فهي ادلرحلة اليت تبٌت فيها
شخصية االنسان بكل معادلها ومساهتا  ،وابلتارل تكون مرحلة الطفولة ىي االساس الذي تبٌت عليو حياة
االنسان أبكملها ومن خالل التنشئة االجتماعية اليت يتلقاىا اإلنسان  ،يبدأ يف اكتساب منط معُت من
أمناط السلوك  ،فإذا مر االنسان من ىذه ادلرحلة بشكل جيد أي بسالم  ،دبعٌت أن صبيع احتياجاتة
(اجلسمية  ،النفسية  ،الجتماعية ) مشبعة بشكل جيد ومتوازن فانو يتمتع ابلصحة اجلسمية والنفسية
واالنفعالية واالجتماعية والعقلية  ،أما إذا حدث العكس فقد يواجو العديد من مشكالت الطفولة اليت
سبتد أاثرىا على سلوك الطفل.

7

وإحدى أكثر ىذه ادلشكالت شيوعا وانتشارا بُت األطفال وخاصة يف مرحلة االبتدائية ىي ( النشاط
الزائد أو الفرط احلركي ) وىي مشكلة تسبب للطفل العديد من ادلشكالت أوذلا صعوابت التعلم .
ويف دراستنا ىذا نتاول دور النشاط البدين الرايضي الًتبوي يف ضبط النشاط

احلركي الزائد وأمهيتو يف

ادلوئسسة التعليمة والدور الذي يقدمو النشاط البدين الرايضي الًتبوي لتالميذ سنة اخلامسة ابتدائي يف
التقليل من السلوكات الغَت موجهة واليت منها النشاط احلركي الزائد لدى االطفال .
5

 أحمد خاطر ,المٌاس فً المجال الرٌاضً (ط  ,)1بغداد  1988 ,م  ,ص. 186
 كمال عبد الحمٌد  ,ممدمة التموٌم فً التربٌة البدنٌة (دط) ,الماهرة 1994 ,م  ,ص . 1777
 -خدام عوض البسٌونً ,نظرٌات وطرق التربٌة البدنٌة  ,د ,م ج ,الجزائر  ,ب ط  ,1992 ,ص. 36
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مدخل الدراست

الفصل األول
ومن ىنا نطرح االشكال التارل :

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط احلركي الزائد بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ؟
ومن ىذا التساؤل نطرح التساؤالت اجلزئية التالية :
- 1ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االندفاعية بُت نتائج تالميذ السنة اخلامسة
ابتدائي للممارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي ؟
- 2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد ضعف االنتباه بُت نتائج تالميذ السنة اخلامسة
ابتدائي للممارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي ؟
- 3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد احلركة ادلفرطة بُت نتائج تالميذ السنة اخلامسة
ابتدائي للممارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي ؟
- 4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد األغراض الثانوية ادلصاحبة بُت نتائج تالميذ السنة
اخلامسة ابتدائي للممارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي ؟
ثانيا -أهداف الدراسة  :تتمثل أىداف الدراسة يف :
 الكشف عن دور النشاط الرايضي يف ضبط النشاط احلركي الزائد . هتدف الدراسة إذل التأكد من فاعلية القياس مبقياس النشاط احلركي الزائد. التعرف على الفروق يف مقياس النشاط احلركي الزائد بُت شلارسُت وغَت شلارسُت للنشاط البدينالرايضي الًتبوي  ،من خالل أبعادىا األربعة (االندفاعية  ،الفرط احلركة  ،ضعف االنتباه ،
األعراض الثانوية مصاحبة)
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الفصل األول
ثالثا – الفرضيات:
الفرضية العامة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف النشاط احلركي الزائد بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي.
- 1توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االندفاعية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي.
- 2توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد ضعف االنتباه بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي.
- 3توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد احلركة ادلفرطة بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االعراض الثانوية ادلصاحبة بُت تالميذ السنة اخلامسة
ابتدائي ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي.
رابعا -أهمية الدراسة  :تتجلى امهية الدراسة يف النقاط التالية :
 رباول ىذه الدراسة عن الكشف عن دور النشاط الرايضي الًتبوي يف ضبط النشاط الزائد لدىاألطفال اخلامسة االبتدائي .
 تقييم ادلعلومات ادلتحصل عليها يف اجلانب النظري ابلنزول هبا إذل ادليدان وفق للمنهاج علميمنظم .
 إعطاء صورة عن مدى صالحية األدوات ادلستخدمة يف ىذا البحث ومدى توافقها مع عينةالدراسة .
 تربز أمهية الدراسة من خالل التطرق اذل النشاط الزائد أو االفراط احلركي وكيفية تقليل منو منخالل النشاط الرايضي يف مرحلة االبتدائي .
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مدخل الدراست

الفصل األول
خامسا  -التعريف بمتغيرات الدراسة :
-1تعريف النشاط البدني الرياضي التربوي :

التعريف االصطالحي :
ىو ميدان من الًتبية عموما  ،والًتبية البدنية خصوصا ويعد عنصرا فعاال يف

إعداد الفرد من خالل

تزويده خبربات ومهارات حركية تؤدي إذل توجيو النمو البدين والنفسي واالجتماعي واخللقي للوجهة
االجيابية خلدمة الفرد نفسو من خالل خدمة اجملتمع .

8

التعريف االجرائي  :ىي رلموع األنشطة البدنية والرايضية الفردية واجلماعية ادلقررة يف من ىاج مادة
الًتبية البدنية والرايضية للسنة اخلامسة ابتدائي ادلعتمد للتدريس من قبل وزارة الًتبية الوطنية  ،وتكون عن
طريق سبارينات والعاب بدنية ورايضية يقوم هبا استاذ التعليم

االبتدائي يف حصة تسمى حصة الًتبية

البدنية  ،وفق توقيت زمٍت ضمن التوقيت األسبوعي للدراسة للتالميذ مقدر ب ـ ـ ـ  02ساعة اسبوعيا.
 -2النشاط الحركي الزائد :
التعريف االصطالحي :

النشاط احلركي الزائد :ىو حالة مرضية سلوكية تظهر لدى الطفل أو ادلتعلم ادلصاب أبغراض
متنوعة ورد فعل سلتلف وتكون أكثر وضوحا عند تركو ادلنزل ودخولو ادلدرسة

9

يعرف النشاط احلركي الزائد أبنو سلوك اندفاعي مفرط وغَت مالئم للموقف وليس لو ىدف
مابشر وينمو بشكل غَت مالئم لعمر الطفل ويؤثر سلبا على سلوكه وربصيلو ويزداد عند الذكور
أكثر من االانث

8

ٌ -وسف شكري فرحات  ,المعجم العربً للطالب  ,ط  ,1دار الكتب العلمٌة بٌروت  ,لبنان , 2001 ,ص.236,211

9

 -ناىده الدليمي  ,مفاىيم في التربية الحركية ,جامعة بابل2009,م,ص.125

10

10

 -ميدي,ضيف هللا:اضطراب فرط النشاط و نقص االنتباه عند األطفال و طالب المدارس,رسالة ماجستير  ,كلية التربية,جامعة أم

القرى2002,م  ,ص.155
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الفصل األول

التعريف االجرائي  :ىي رلموعة السلوكات أو احلركات اليت يتم مال حضتها على تلميذ السنة اخلامسة
ابتدائي و ادلتمثلة يف االندفاعية  ،وضعف االنتباه  ،والفرط احلركة  ،واألعراض الثانوية ادلصاحبة.
وىي تلك الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ من خالل أدائو على مقياس النشاط احلركي الزائد ،وادلعتمد
يف ىذه الدراسة .
سابعا :النظريات المفسرة لمنشاط الحركي الزائد:

اختلفت وجهات النظر يف تفسَتىا ألسباب حدوت النشاط احلركي الزائد ومن أىم ىذه
اآلراء ما يلي:
-1النظرية النفسية:

1973رائد ىده النظرية و تسمي بنظرية التأىب الضغط ) (Betleheimيعترب بيتلهاًن النفسي و
يري أن النشاط احلركي الزائد ينشئ نتيجة لوجود القابلية لدى التالميذ بسبب أساليب ادلعاملة الوالدية
اخلاطئة اليت تؤدي إذل زايدة الضغط النفسي لديهم ،وينوه دمحم السيد عبد الرضبن )  ( 70: 2005إذل
ىذه األساليب اليت تؤدي إذل زايدة نشاطو وتقلب مزاجو ،فيؤدي إذل نفاد صرب الوالدين وزايدة صرامتهم
التأديبية للتلميذ اليت من شاهنا تعمل علي زايدة نشاطو و معاندتو لوالديو.

11

-2النظرية الجينية:

يفًتض أصحاب ىده النظرية وجود عيوب يف ايض الدوابيُت والنورابينفرين ،وعلي ارتباط اجلُت الناقل
للدوابيُت ،وظهور النشاط الزائد لدى التالميذ بسبب تعرض ادلخ واجلُت للمواد السامة والتلوث البيئي
وسوء التغذية وتناول األم للمشروابت الكحولية أثناء فًتة احلمل ،وإصابة اجلهاز العصيب ادلركزي،
واالرتفاع نسبة السكر يف الدم كما الضطراب التفاعل األسري بُت الوالدين وأبنائهم من العوامل ادلؤثرة
علي حدوت النشاط الزائد ،ويؤكد رلدي) 133أن الذين لديهم استعداد مسبق ذلدا االضطراب
يتعرضون  -الدسوقي( 112: 2006

لإلصابة هبذا االضطراب مرة أخري بعد اإلحداث احلياتية العنيفة وادلسببة للتوتر والصدمة.12

 - 11عبد هللا الرشدان ,التربية والتنشئة االجتماعية ,عمان :دار وائل للنشر والتوزيع 2003 .,م ,
ص.176
 - 12مجدي الدسوقي ,اضطرابات نقص االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد ,القاىرة :األنجلو
المصرية2006.,

م ,ص.88
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الفصل األول
-3نظرية التفكك:

1960أن التالميذ الدين لديهم إاثرة زائدة أو مفرطة ) (dabrowskiيعتقد دابروسكي
مبالغون يف ردود أفعاذلم ابلنسبة للجوانب احلركية ،والنفسية ،والعقلية والذىنية اذباه العالقات
العميقة واحلميمة واالنزعاج من ادلوت ،وتقدير الذات واحلاجة إذل األمن ،واخلجل ،والتخيل،
واالىتمام ابآلخرين ،وىي من العالمات ادلميزة للذين يعانون من النشاط الزائد ادلصحوب
بتشتت االنتباه.13
-4نظرية المخ األيسر والمخ األيمن:

يرى أصحاب ىذا االذباه أن التالميذ ادلصابُت ابلنشاط احلركي الزائد دييلون إذل
استخدام اجلانب األدين من ادلخ ويكونوا أكثر حركة ،بينما أصحاب ادلخ األيسر يكونوا مفكرين
منطقيُت مسعيًا وبصرًاي ،دبعٌت استخدام حاسة اللمس ضلو األشخاص أو األشياء ،مع تزويده
بكرة مطاطية الستخدامها يف شغل حاسة اللمس داخل الفصل الدراسي ،ردبا يساعد التالميذ
على التقليل من السلوك غَت ادلقبول ،وذلذا يتطلب من الوالدين دلسو من ذراعيو أو كتفيو حىت
ديكنو تشكيل وفهم ادلعلومات بطريقة شيقة واثبتة.14
-5نظرية التعمم االجتماعي:

1995أنو ديكن للتلميذ اكتساب ىذا السلوك من خالل مالحظة )) Kovmanيرى كوفمان
)(Bettelhaimاحلركة ادلفرطة لدى أحد الوالدين ،أو األخوة وتقليده ،بينما يشَت بيتلهاًن
1976أن ىناك تالميذ مهيئون للنشاط ادلفرط بسبب خصائص مزاجية عندما يتعرضون
لضغوط بيئية أكثر من قدرهتم خاصة صعوبة التفاعل اجليد بينهم والبيئة االجتماعية ،ما يؤدي
إذل تدىور مفهوم ذاهتم.15

13

 -ميدي ضيف هللا ,مرجع سبك ذكره ص 155

 - 14عبد هللا
15

-

مجدي

الرشدان  ,مرجع سبك ذكره  ,ص 176

الدسوقي ,مرجع سبك ذكره  ,ص 88
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة والمشابية
 .1عرض الدراسات المشابية
 .2مناقشة الدراسات السابقة

عرض تحليل

الفصل الرابع
ومناقشة النتائج
- 1الدراسات السابقة :

 1-1الدرسات التي تناولت النشاط البدني الرياضيالتربوي :
 *1-1-1الدراسة األولى :وقد قام هبا الطالبات " ددلي رضبة ،لعمراوي خولة ،غناءي
فطيمة،ضبيدي صلوى " يف السنة اجلامعية (  )2009جبامعة قسنطينة .
 عنوان البحث  :دور الرتبية البدنية والرايضية يف التخفيض من االضطراابت النفسية لدىتالميذ الرابعة متوسط ،دراسة ميدانية ببعض إكماليات والية أم البواقي.
 ىدف الدراسة : معرفة احلاالت النفسية السيكولوجية لدى تالميذ الرابعة متوسط. معرفة دور الًتبية البدنية والرايضية يف التخفيض من االضطراابت النفسية لدى تالميذ الرابعة متوسط.زلاولة احلصول على أكثر معرفة فيما يتعلق دبختلف التغَتات اليت تطرأ عند ىذه الفئة من ادلراىقُت.زلاولة الكشف عن الدور الذي يلعبو أستاذ الًتبية البدنية والرايضية يف التخفيض من ىذه االضطراابت -مشكلة الدراسة :

ما ىو دور الًتبية البدنية والرايضية يف التخفيض من بعض االضطراابت النفسية لدى تالميذ الرابعة
متوسط؟
 ررضيات الدراسة :الفرضية العامة  :تلعب الًتبية البدنية والرايضية دورا اجيابيا يف التخفيض من بعض االضطراابت النفسية

لدى تالميذ الرابعة ادلتوسطة .

الفرضيات اجلزرية  :للرتبية البدنية والرايضية دور يف التخفيض من حدة القلق.
وليس للًتبية البدنية والرايضية دور يف التخفيض من حدة القلق.

 إجراءات الدراسة امليدانية : العينة املستعملة  :ىي العينة العشوائية وذلك تعترب من ابسط الطرق العينات. اجملال الرماين :من أول شهر سبتمرب إذل غاية أواخر أفريل ،بينما الدراسة ادليدانية من شهر مارس إذلأفريل.

 -اجملال املكاين  :مشلت الدراسة ادليدانية االكماليات التالية :إكمالية وقاف السبيت (أم البواقي)،

إكمالية بركاين مسعود (عُت البيضاء) ،أكمالية بلعابد عبد(عُت مليلة )،االكمالية اجلديدة (بريش)

 األدوات املستعملة يف الدراسة :ىي االستبيان ابعتباره اصلح الطرق للتوصل والتحقق من اإلشكالية .
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الفصل الرابع
ومناقشة النتائج
 -النتارج املتوصإلليها :

إن الًتبية البدنية والرايضية ذلا دور يف التخفيض من بعض االضطراابت النفسية كالقلق أثناء
حصة الًتبية البدنية والرايضية.
 *2-1-1الدراسة الثانيةدراسة قام هبا شحواج دمحم ،بن السعيد مراد ،جامعة قسنطينة
،2002،ربت عنوان " دور الًتبية البدنية والرايضية يف الضبط االنفعارل لدى تالميذ الثانوية من
 18-15سنة " ،حيث أظهرت النتائج التالية  :إن شلارسة االلعاب واألنشطة الرايضية ادلتعددة
أثناء حصة الًتبية البدنية والرايضية يشعر ابالرتياح النفسي  ،حاالتو االنفعالية جد اجيابية كما
تكون حالتو االنفعالية سلبية نتيجة إخالل ال يناسب سيكولوجية ادلراىق .
 *3-1-1الدراسة الثالثة :قام هبا الطالبان شكران زىَت  ،سدرايت زىَت ، 2002 ،دفعة

قسنطينة بعنوان "اآلاثر النفسية حلصة الًتبية البدنية والرايضية دلرحلة الثانوية دراسة مسة التوتر " ،
وكانت النتائج التالية  :إن طلبة ادلرحلة الثانوية يتميزون ابلتوتر النفسي العارل الشدة أثناء حصة

الًتبية البدنية والرايضية فتأثَتىا معا  ،عليو يكون سلبيا خالل األداء الرايضي إذا دل يواجو كما انو
ليس ىناك دالة إحصائية بُت الذكور وبُت ادلستوايت التعليمية (السنة األوذل  ،الثانية  ،الثالثة)
اثنوي يف مسة التوتر .
 2-1الدراسات التي تناولت النشاط الحركي الزائد
 1-2-1الدراسة االولى :
أساليباملعاملةالوالديةوعالقتهاابلسلوكالعدوانيوالنشاطاحلركيالزاردلدىتالميذالشقالثانيبمرحلةالتعليماأل
ساسيبشعبيةاجلفرةابجلماىَتيةالليبيةحبثمقدمإلىجامعةاخلرطوم ،لنيلدرجةدكتوراىالفلسفةفيعلمالنفس ،

إعدادالطالب ،دمحمالشيخحميدةالشيخ ( جويلية  ،)2010وتكمنأمهيةالبحثفيالنقاطالتالية:
-1
أتتيأمهيةىذاالبحثمنالدورالذيتلعبهأساليبادلعاملةالوالديةوأتثَتىاالكبَتفيظهورالسلوكالعدوانيوالنشاطالزائدلداىلت
الميذفيمرحلةالتعليماألساسي،إلىنتائجبعضالدراساتعلىانتشارالسلوكالعدوانيوالنشاطالزائد،حيثلمتهتمالدراسا
اتلعريب(فيحدودعلمالباحث(بدراسةىذاادلوضوعمنوجهةنظرتالميذالشقالثانيلمرحلةالتعليماألساسي.
كالتالميذفيهذىادلرحلةربديدا .
-2دراسةأساليبادلعاملةالوالديةومايًتتبعليهامنآاثرسلبيةوإجيابيةعلىسلو
ً

-3
اىتمامالباحثينبدراسةالصفوفاألولىمنمرحلةالتعليماألساسيوماسبثلههذىادلرحلةمنتغَتاذبسميةونفسيةوفسيولوجي
ةعنالصفوفاألولىمنالتعليماألساسي.
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الفصل الرابع
ومناقشة النتائج
-4إثراءادلكتبةالعلميةدبثلهذىالدراساتفيمجالًتبيةورعايةاألبناء.
-5ندرةالدراسااتلتيتناولتهذاادلوضوعفياجملتمعاللييب.
 2-2-1الدراسة الثانية:

دراسة شليب (  )2009اليت اقًتحت برانمج تربوي فردي للحفض من حدة صعوابت النتباه مع فرط
احلركة لدى عينة من تالميذ ادلرحلة االبتدائية ،حيث اثبتت النتائج ربسن واضح يف مستوى االنتباه
وفرط احلركي  ،وكذالك زايدة معدالت التالميذ يف مادة اللغة العربية شلا يعكس فعالية الربانمج العالجي
السلوكي يف مستوى التحصيل الدراسي .
وتعترب ىذه الدراسات عينة بسيطة من العديد من الدراسات اليت اىتمت بعالج اضطراب فرط النشاط
احلركي  ،اال ان مايعاب عليها ىو عدم اىتمام دبوضوع عالج ىذا الضطراب عند االطفال االذكياء
اجتماعيا  ،حيث كانت عيناهتا إما من االطفال العاديُت مثل درسة ملكاوي (  ، )2003او درسات
اخرى أقيمت على االطفال الصم مثل دراسة ركزة (  )2012حيث اظهرت نتائجها فعالية كبَتة وأتثَت
إجيايب كبَت لربامج السلوكية يف حفض حدة االضطراب .
ومن انحية اخرى اىتمت ىذه الدراسات جبانب التحصيل الدراسي مثل دراسة شليب (

 )2009اليت

انطلقت من فرضية أن ىذا االخَت يتاثر سلبا ابالغراض الواضحة الضطراب يعٍت ربسُت نتائج التالميذ
الدراسية  ،حيث يعترب فرط النشاط عامل يعيق االنتباه والًتكيز بسبب احلركات العشوائية ادلستمرة ،
وابلتارل يتاثر االدراك والتفكَت السليم الذي تتطلبهادلقرارات الدراسية .
 3-2-1الدراسة الثالثة :دراساتتناولتاالضطرااباتلسلوكيةوالنشاطاحلركيالزارد:
-1دراسةريوالالببالوي ) ( 1988بعنواندراسةحتليليةملشكالاتلسلوكالعدوانيعنداألطفال
(مصر).هتدفالدراسةإلىالتعرفعلىادلشكالاتلتيتشيعبيناألطفادلناجلنسينفيمرحلةالطفولةوادلراىقةوادلبكرة،وطبقتالبا
حثة :قائمةمشكالاتلسلوكعلىعينةمن  510طفلموزعينعلىثالشبجموعات :الطفولةالوسطى( 161 :
)،والطفولةادلتأخرة : ( 176):ومرحلةادلراىقةادلبكرةمن )14 _12 (:سنة ( )179تلميذ ابلصف
(األوالإلعدادي) ،وتوصلت الدراسة اذل :

14

عرض تحليل

الفصل الرابع
ومناقشة النتائج

-1.
أاندلشكالاتلسلوكيةلداىلتالميذفيمرحلةادلراىقينكانتحسبالًتتيب(مشكالاتلدافعية،النشاطالزائد،السلوكالعدوا
ين).
. 2بلغتنسبةمشكالاتلنشاطالزائدفيمرحلةادلراىقة ، %17وبنسبة  %25 %للذكور،و %19
عنداإلانث.
 -3.بلغتنسبةمشكالاتلسلوكالعدواين  %15وكانتعندالذكور ، %19وعنداإلانث%13
 -4.توجدفروقدالةفيادلشكالاتلسلوكيةبينالطفولةوادلراىقة.
. 5تزدادمشكالاتلسلوكالعدوانيوالنشاطالزائدلداىلذكورأكثرمناإلانث
 - 3مناقشة وتحميل الدراسات السابقة :
ويف دراستنا ىذه ضلاول استكمال جوانب النقص يف الدراسات السابقة  ،حيث حلضنا يف حدودعلم
الباحث ،قلة الدراسات واألحباث اليت تطرقت دلوضوع النشاط البدين الرايضي الًتبوي ودوره يف ضبط
النشاط احلركي الزائد  ،وذلذا ضلاول ان تقًتح بعض الربامج و مقاييس على تالميذ اخلامسة ابتدائي الذي
يعانون من النشاط احلركي الزائد  ،حيث كل الدراسات السابقة سامهت يف تنظيم اجلانب النظري
للبحث ،أما يف ما خيص اجلانب التطبيقي فمن خالل حددت ادلنهج ادلتبع و وقمنا ابختيار العينة
وربديدىا  ،و دراسة السابقة بعنوان :
أساليبادلعاملةالوالديةوعالقتهاابلسلوكالعدوانيوالنشاطاحلركيالزائدلدىتالميذالشقالثانيبمرحلةالتعليماألساسيبش
عبيةاجلفرةابجلماىَتيةالليبية ،افدتنا يف ضبط مقياس النشاط احلركي الزائد .

15

الفصل الثالث
طرق ومنيجية الدراسة
 .1منيج البحث
 .2الدراسة االستطالعية
 .3مجتمع الدراسة
 .4عينة الدراسة
 .5أدوات جمع البيانات
 .6الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة
 .7حدود الدراسة
 .8أساليب التحليل اإلحصائي

عرض تحليل

الفصل الرابع
ومناقشة النتائج
 - 1منهج الدراسة:

ادلنهج ىو الطريق الذي يقود الباحث إذل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة رلموعة من القواعد
العلمية

16

ويهتم البحث الوصفي بتصوير ما ىو كائن أي الوضع الراىن أو احلادثة فهو يصف خصائصها ومركباهتا
ويصف العوامل اليت تؤثر عليها و الظروف اليت ربيط هبا وحيدد العالقات االرتباطية بُت متغَتات اليت
تؤثر على تلك الظاىرة .
كما أن ادلنهج الوصفي يستهدف صبيع حقائق وبياانت ظاىرة يغلب عليها التحديد وغالبا ما يلجأ
إليها الباحث  ،بعد أن تكون قد أجريت دراسات كشيفة يف نفس ادليدان  ،أي أن ىذا النوع من
ادلناىج البحثية يساعد على الوصفي الكمي أو الكيفي للظاىرة .

17

حيث أن " التعبَت الكيفي يصف لنا الظاىرة و يوضح خصائصها  ،أما التعبَت الكمي فيعطينا وصفا
رقميا ويوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها و درجات إرتباطها مع الظواىر ادلختلفة االخرى "
" ادلنهج الوصفي ال يتمثل فقط يف صبيع البياانت و ادلعلومات وتبويبها وعرضها بل يشتمل على التحليل
الدقيق ذلذه البياانت وادلعلومات  ،حيث يفسرىا من أجل الوصول للحقائق والتعميمات اليت تساىم يف
تقدًن ادلعرفة اإلنسانية

18

وعلى ىذا األساس فقد إستخدمنا ادلنهج الوصفي التحليل وأبسلوب الدراسة ادليدانية ألنو يناسب
موضوع حبثنا و على ان االجدر ان يصلح ادلنهج التجريب ذلذه الدراسة وسبب ظيق الوقت وعدم وجود
امكانيات مناسبة لدراسة ىذه العينة والعراقيل كثَت ارتئينا لالستخدام ادلنهج الوصفي .

16

 -كمال دمحم المغربً  ,اسالٌب البحث فً العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة  ,ط  , 2عمان دار الثمافة  ,2001 ,ص .78

17

 محً دمحم مسعد  ,كٌفٌة كتابة األبحاث و االعداد للمحاضرات  ,ط , 3االسكندرٌة  ,مصر  ,المكتب العربً الحدٌث ,2003 ,ص124
18
 ربحً مصطفً  ,مناهج وأسالٌب البحث العلمً –النظرٌة والتطبٌك  ,ط  , 1عمان  ,دار الصفاء للنشر والتوزٌع ,2000 ,ص. 112
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الفصل الرابع
ومناقشة النتائج

 -2الدراسة االستطالعية :
تعترب الدراسة االستطالعية اخلطوة األوذل لإلدلام بكل جوانب البحث من خالل ربديد متغَتات الدراسة
وصياغة فرضيات البحث على ضوئها .
ويعرف ( ماثيو جيدير ) الدراسة االستطالعية على أهنا عبارة عن دراسة علمية كشفية  ،هتدف إذل
التعرف على ادلشكلة  ،وتقوم احلاجة إذل ىذا النوع من البحوث  ،عندما تكون ادلشكلة زلل البحث
جديدة دل يسبق إليها أوعندما تكون ادلعلومات أو ادلعارف ادلتحصل عليها حول ادلشكلة قليلة وضعيفة
19

.

وعلى ىذا األساس قمنا إبجراء دراسة استطالعية :
_ اذلدف منها  :هتدف الدراسة االستطالعية إذل صبع البياانت اخلاصة دبوضوع الدراسة ومعلومات عن
العينة والوقوف على التقنية ادلستعملة وعلى نوعية وعدد رلتمع وعينة التطبيق بغية الوصول اذل نتيجة
وىي امكانية التطبيق والقياس .
 -3مجتمع الدراسة :
يعرفو على أنو " رلموعة منتهية أو غَت منتهية من العناصر احملددة مسبقا واليت ترتكز عليها ادلالحظات "
يتكون رلتمع الدراسة من تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلتمدرسُت اببتدائيات مدينة الطيبات دبديرية
الًتبية للوالية ورقلة (  ،)2017_2016والذي بلغ عددىم 1200
وعلى ضوء ىذه ادلعطيات ديكننا ربديد عينة البحث.
 -4عينة الدراسة :

19

 رشٌد زروانً  ,تدرٌبات على منهجٌة البحث فً العلوم االجتماعٌة  ,ط  , 1دون ذكر مدٌنة النشر  ,دار الجامعة للنشر ,2002 ,ص.184

19
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ومناقشة النتائج

ديكن تعريف عينة البحث على أهنا " رلموعة فرعية من عناصر رلتمع حبث معُت "

 -1-4عينة الدراسة االستطالعية :واليت بلغ عددىا  30تلميذ سنة خامسة ابتدائي ومنهم
 15شلارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي و  15غَت شلارسُت .
-2-4عينة الدراسة االساسية :
عينة البحث ىي عينة عشوائية بسيطة  ،حيث تعطي ىذه الطريقة جلميع مفردات اجملتمع نفس الفرصة
يف أن تكونوا من عينة البحث  ،وىذا ما يعطي صيغة ادلوضوعية ألداة الدراسة .
قام الباحث بتوزيع (  )60استبيان على التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي الًتبوي اببتدائية
القدس الشريف ابخلبنة الصحن  ،و( )60استبيان على تالميذ غَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي
الًتبوي اببتدائية اخلبنة عليات من كلى اجلنسُت .
وبذالك يكون الباحث قد صبع ( )120استبيان
وعليو بلغت حجم العينة الدراسة ادلختارة  120تلميذ على مستوى االبتدائيات يف مدينة الطيبات .
الجدول رقم (:)01ديثل بدائل عبارات ادلقياس وفق التدرج الرابعي .
كثَتا

قليال

اندرا

اندرا جدا

االجابة
درجة العبارة ادلوجبة

4

3

2

1

درجة العبارة السالبة

1

2

3

4

 -5أداة الدراسة:

20
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الفصل الرابع
ومناقشة النتائج

بعد اختيار العينة ،نتطرق اآلن إذل األدوات اليت يستخدمها الباحث يف صبع البياانت ،و اإلجابة عن
األسئلة ،وقد زبتار األداة من بُت األدوات ادلتوفرة اليت بناىا ابحثون آخرون ،وقد يضطر إذل بناء األداة
بنفسو ،وإذا وجد الباحث أداة مناسبة جيب أن يتأكد قبل استخدامها أهنا ديكن أن تقيس متغَتاتو
بكفاءة ،كما جيب أن يتأكد أهنا صادقة واثبتة وأهنا قننت على رلتمع مشابو جملتمع حبثو .20
ومن بُت وسائل صبع البياانت صلد:
 االختبارات وادلقاييس. االستبيان وادلقابلة . ادلالحظة وربليل احملتوى .بناء على طبيعة ادلشكلة واذلدف األساسي للدراسة ،وبعد االطالع على العديد من األدوات اليت
استخدمتها الدراسات السابقة لقياس العالقة بُت متغَتات الدراسة ،وقع االختيار على أداة  -ادلقياس
–وىذا دلالءمتها لطبيعة ادلشكلة واتفاق معظم الدراسات عليها وادلقاييس عبارة عن رلموعة ادلثَتات اليت
تقدم للفرد الستثارة استجاابت ،تكون أساسا إلعطاء الفرد درجة رقمية ،واليت تعترب مؤشر للقدر الذي
ديتلكو الفرد من اخلاصية اليت يقيسو االختبار.
•

استخدمنا جلمع بياانت ىذه الدراسة مقياس ضبط النشاط احلركي الزائد لدى تالميذ السنة

اخلامسة ابتدائي
- 6الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة :
•

أ_الصدق:يعد الصدق أحد اخلصائص اذلامة يف احلكم على صالحية ادلقياس  ،وىو أكثر

الصفات اليت جيب أن يتصف هبا ادلقياس ،وىو يعٍت جودة ادلقياس بوصفو أداة لقياس ما وضع لقياسو،
والسمة ادلراد قياسها ويتضمن صدق ادلقياس ما يلي :

20

-رجاء محمود أبو عالم  ,مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية  ,ط , 5الماهرة  :دار النشر للجامعات  , 2006 ,ص156
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أ -1-صدق المحكمين :قمنا بعرض أداة القياس بصورهتا األولية على رلموعة من أعضاء ىيئة
التدريس ابجلامعة وادلختصُت يف الًتبية البدنية و الرايضية ،حيث كان العدد الكلي للمحكمُت )(5
زلكما هبدف الكشف عن مدى صدق فقرات األداة ومالئمتها لقياس ما وضعت لقياسو من حيث :
 مدى مالئمة الفقرة للبعد الذي وضعت فيو. مدى مناسبة العبارة للسمة اليت تقيسها . سالمة و وضوح الصياغة اللغوية للفقرات.ويف ضوء أراء احملكمُت ومالحظتهم اليت أبدوىا أجريت بعض التعديالت ،حيث جرى حذف )(4
عبارات من أصل) (52عبارة وكانت نسبة اتفاق احملكمُت ) ) %50فأكثر على حذفها ،بسبب عدم
توافقها مع ادلحور،أو بكوهنا ربمل معاين متكررة بصيغ سلتلفة ،كما مت تعديل العديد من العبارات بسبب
الصياغة اخلاطئة ذلا،ومن خالل مالحظات احملكمُت فقد مت حذف العبارات اليت أصبع عليها احملكمُت
على حذفها ،وىي كمايلي يف اجلدول التارل :
جدول رقم (2): :يمثل العبارات التي اتفق األساتذة المحكمين عمى حذفه
العبارة احملذوفة

رقم العبارة
07

ليس لديو اأيصدقاء" دائمون"

09

لديو ميوالت اذل السلوكات الغريبة

29

يرفض التعاون اجلميع يف ادلدرسة

34

تنقصو اللياقة االدبية و العلمية
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الفصل الرابع
ومناقشة النتائج

يوضح اجلدول رقم ) (2العبارات اليت حذفت ابتفاق يصل إذل ) ) % 50فأكثر من احملكمُت ،وبذلك
أصبحت األداة تتكون من) (48عبارة ،جرى تطبيق الدراسة االستطالعية عليها وسبت معاجلة البياانت
إحصائيا دلعرفة صدقها ،وىذا بعد تعديل بعض العبارات من حيث الصياغة .
واجلدول التارل يوضح العبارات اليت أعيدت صياغتها:

جدول رقم (3) :يمثل العبارات التي أعيدت صياغتها بناء عمى رأي األساتذة
المحكمين

01

02

06

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

صي ــاغتهـ ــااجلدي ـ ـ ــدة

ينفذ صربه اثناء انتظاره لدوره يف االلعاب

ينفذ صربه يف انتظار دوره يف االلعاب

اجلماعية

اجلماعية

جيد صعوبة يف الًتكيز على التفاصيل والكلمات

يصعب عليو الًتكيز على التفاصيل

الدقيقة

والكلمات الدقيقة

جيد صعوبة يف عمليات تطبيق األشياء

يعاين صعوبة يف عمليات تطبيق األشياء

 -2صدق المقارنة الطرفية  :أو ما يعرف دبقارنة األطراف يف االختبار فقط.
قام الطالب الباحث بًتتيب درجات افرد العينة الستطالعية (  30تلميذا ) ترتيبـا تنازليا من أعلى درجة
إذل أدىن درجـة ،مث قسمـوا إذل رلموعتُت حسب درجاهتـم على االستبيـان

23
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فاجملموعة األوذل تقدر بـ ( )% 33من الذين ربصلوا على درجات مرتفعة على االستبيان .أو الذين
لديهم نشاط بدين زائد جيد  ،أما اجملموعة الثانيـة وتقدر بـ (  )% 33من الذين ربصلوا على درجات
منخفضة على االستبيان ،أي لديهم نشاط بدين عادي مث قام حبساب أداء ىاتُت اجملموعتُت على
االستبيان للحصول على الفرق بُت متوسطي اجملموعتُت
فحصلنا على النتائـج التاليـة :

جدول رقم )4 ( :
يمثل قيم "ت" لداللة الفرق بين الجيد و السيئ لمتالميذ
مؤشرات
إحصارية

ن

م

ت احملسوبة

ع

ت

مستوى الداللة 0.01

اجملدولة

18دح = 2ن = 2 -

املتغريات
الدرجات العليا6.43342 141,5000 10 % 33
الدين1.42984 172,4000 10 %33
الدرجات ا

الثبات: reliability
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14.82

2.84

دال ـ ــة
إحصارياً

عرض تحليل

الفصل الرابع
ومناقشة النتائج

يقصد ابلثبات دقة ادلقياس أو اتساقو فإدا حصل نفس الفرد على نفس الدرجة أو درجة قريبة منها يف
نفس االختيار نفس اجملموعة من االسئلة ادلتكافئة او ادلتماثلة عند تطبيق اكثر من مرة فإننا نصف
االختبار او ادلقياس بدرجة من ثبات
لقدا عتمد الباحث عند احلساب ثبات مقياس الثقة ابلنفس طريقتان مها
طريقة التجزيئة النصفية :واذل من خالذلا مت ذبزئة ادلقياس نصفُت ويعطي لكل فرد يف كل نصف
حيث حيتوي القسم االول على ادلفردات الفردية ) (1-3-5.......والقسم الثاين على ادلفردات الزوجية
) (2-4-6......والقياس معامل الرتباط بُت نصفي ادلقياس اعتمد الباحث ادلعادلتُت التاليتُت:.
ا-معادلة سبيرمان براون-براونsperman-brown
وصلت قيمة معامل الثبات االصبارل للمقياس ككل(  )0.69بعد تصحيحها ابستخدام معادلة سبَتمان
–براون ومنو ديكننا االطمئنان على ثبات نتائج ادلقياس اذا ما استخدم تفيا لدراسة االساسية
ب _معادلة الفاكرونباخ cronnbach- ALPHA
بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل(  ) 0.88وىي قيمة تطمئن على ثبات االداة اذا ما أعيد
استخدامها يف الدراسة األساسية حيث يؤكده (اضبد عبد اخللق  : ) 1996ابنو بوجو عام بيعدم عامل
الثبات الذي يساوي او يزيد عن ) (0.70مقبوال يف ادلقاييس الشخصية)*( 0.01>p
طريقة اعادة التطبيق :حيث مت تطبيق ادلقياس مرتُت بفاصل زمٍت مقداره اسبوعان دبدينة الطيبات
.كانت قيمة االرتباط بُت الدرجات للتالميذ بُت التطبيقُت )(0.90

وىو معامل ثبات مرتفع يدل

على صالحية ادلقاييس للتطبيق
من خالل النتائج احملصل عليها فيحس دبعامل الثبات بتطبيق معامل الفاكرونباخ وسبَتمان _ براون
وطريقة اعادة ادلقاييس اهنا كلها تؤكد على استقرار درجات مقاييس الثقة ابلنفس ومنو تبٌت على صدقو
نظراي.
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عرض تحليل

الفصل الرابع
ومناقشة النتائج

واجلدول أدانه يوضح ذلك يلخص نتيجة طرق ثبات مقياس (درو النشاط البدين الرايضي الًتبوي يف
ضبط النشاط الزائد) :
الجدول رقم(5).
يمثل طرق معامل الثبات مقياس( التجزئة النصفية  ,الفاكرومباخ  ,و إعادة
تطبيق)
ثبات ادلقياس

طرق اثبات
التجزئة النصفية
قيمة
ر-ادلقياس

0.69

الفاكرومباخ
قيمة
-ر-

مستواىلداللة

0.88

دال
عند0.01

اعادة تطبيق
مستوى
الداللة

مستواىلداللة

قيمة
-ر-

دال
عند0.01

 0.90دال
عند
0.01

 -7حدود الدراسة :
اشتمل حبثنا على االبعاد أو احلدود التالية :
 . 1-7الحدود البشرية  :مشلت دراستنا عينة من تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي دبدينة الطيبات
وبلغ عددىم  120تلميذ و تلميذة.
 . 2-7الحدود الزمنية  :أجريت ىذه الدراسة ابتداء من  20جانفي اذل 20افريل  2017خالل
ادلوسم الدراسي 2017 / 2016
 .3-7الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراسة على بعض ابتدائيات مدينة الطيبات بوالية ورقلة .
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عرض تحليل

الفصل الرابع
ومناقشة النتائج
 – 8أساليب التحميل اإلحصائي :
مت اعتماد االساليب االحصائية التالية :
االضلراف ادلعياري
ادلتوسط احلسايب( )T.testلعينتُت مستقليتُتمعامل االرتباط بَتسون :ألفا كرونباخ-برانمج SPSS

و لتحقيق ذلك مت االعتماد على الرزانمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( . SPSS )17.0
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عرض تحليل ومناقشة النتائج
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع
 - 1عرض وتحميل نتائج الدراسة :

 -2 - 1عرض وتحميل نتائج الفرضية الجزئية األولى :
تشَت الفرضية األوذل إذل أنو توجد فروق دالة إحصائيا يف االندفاعية بُت التالميذ ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت .
للتحقق من ىذه الفرضية مت حساب اختبار (ت) لعينتُت مستقلتُت متجانستُت والنتائج يوضحها
اجلدول التارل:
جدول( )06نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين التالميذ الممارسين وغير الممارسين
للنشاط البدني الرياضي في بعد االندفاعية
مجموعات
الممارنة

المتغٌر
المماس
االندفاعٌة ممارسٌن

غٌر ممارسٌن

الفرق بٌن
المتوسطٌن

ن

م

ع

60
60

41.6
24.8

16.8 4.24

درجة
الحرٌة
118

5.78

مستوى
لٌمة
الداللة
"ت"
0.000 18.129
دالة
احصائٌا

يظهر من خالل اجلدول (  )06أن متوسط مستوى االندفاعية عند التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين
الرايضي بلغ (  )41.6ابضلراف معياري (  )4.24بينما بلغ ادلتوسط عند عينة التالميذ غَت ادلمارسُت
للنشاط البدين الرايضي (  )24.8ابضلراف معياري (  ،)5.78وبلغ الفرق بُت ادلتوسطُت (  )16.8وىو
فرق جوىري ولصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي حيث بلغت "ت" القيمة ( )18.129
دبستوى داللة (  )0.000أي أهنا دالة احصائيا وابلتارل توجد فروق بُت متوسطي االندفاعية عند
التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين
الرايضي ؛ بناء على ىذه النتائج ديكن اعتبار أن الفرضية االوذل قد ربققت.
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع
 -2-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الثانية :

تشَت الفرضية الثانية إذل أنو توجد فروق دالة إحصائيا يف ضعف االنتباه بُت التالميذ ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت .
للتحقق من ىذه الفرضية مت حساب اختبار (ت) لعينتُت مستقلتُت متجانستُت والنتائج يوضحها
اجلدول التارل:
جدول( )07نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين التالميذ الممارسين وغير الممارسين
للنشاط البدني الرياضي في مستوي ضعف االنتباه
المتغٌر المماس مجموعات
الممارنة
ضعف االنتباه

ممارسٌن
غٌر ممارسٌن

الفرق
بٌن
المتوسط
ٌن

ن

م

ع

60
60

43.4
23.6

19.8 3.69
3.76

مستوى
الداللة

درجة
الحرٌة

لٌمة
"ت"

118

 0.000 29.0دالة
احصائٌا
4

يظهر من خالل اجلدول (  )07أن متوسط مستوى ضعف االنتباه عند التالميذ ادلمارسُت للنشاط
البدين الرايضي بلغ (  )43.4ابضلراف معياري (  )3.69بينما بلغ ادلتوسط عند عينة التالميذ غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي (  )23.6ابضلراف معياري (  ،)3.76وبلغ الفرق بُت ادلتوسطُت
( )19.8وىو فرق جوىري ولصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي حيث بلغت "ت"
القيمة (  )29.04دبستوى داللة (  )0.000أي أهنا دالة احصائيا وابلتارل توجد فروق بُت متوسطي
ضعف االنتباه عند التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ
ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ؛ بناء على ىذه النتائج ديكن اعتبار أن الفرضية الثانية قد ربققت.
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع
 -3-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الثالثة :

تشَت الفرضية الثالثة إذل أنو توجد فروق دالة إحصائيا يف احلركة ادلفرطة بُت التالميذ ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت .
للتحقق من ىذه الفرضية مت حساب اختبار (ت) لعينتُت مستقلتُت متجانستُت والنتائج يوضحها
اجلدول التارل:
جدول( )08نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين التالميذ الممارسين وغير الممارسين
للنشاط البدني الرياضي في مستوي الحركة المفرطة
ع

م

الفرق
بٌن
المتوسط
ٌن

المتغٌرالمماس

مجموعات
الممارنة

ن

الحركة
المفرطة

ممارسٌن
غٌر ممارسٌن

16 4.72 33.33 60
1.9 17.33 60

مستوى
الداللة

درجة
الحرٌة

لٌمة
"ت"

118

 0.000 24.3دالة
احصائٌا
3

يظهر من خالل اجلدول ( )08أن متوسط مستوى احلركة ادلفرطة عند التالميذ ادلمارسُت للنشاط
البدين الرايضي بلغ (  )33.33ابضلراف معياري ( )4.72بينما بلغ ادلتوسط عند عينة التالميذ غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ( )17.33ابضلراف معياري ( ،)1.9وبلغ الفرق بُت ادلتوسطُت
( )16وىو فرق جوىري ولصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي حيث بلغت "ت" القيمة
( )24.33دبستوى داللة ( )0.000أي أهنا دالة احصائيا وابلتارل توجد فروق بُت متوسطي احلركة
ادلفرطة عند التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط
البدين الرايضي ؛ بناء على ىذه النتائج ديكن اعتبار أن الفرضية الثالثة قد ربققت.
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع
 -4-1عرض وتحميل نتائج الفرضية الرابعة :

تشَت الفرضية الرابعة إذل أنو توجد فروق دالة إحصائيا يف األعراض الثانوية ادلصاحبة بُت التالميذ
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت .
للتحقق من ىذه الفرضية مت حساب اختبار (ت) لعينتُت مستقلتُت متجانستُت والنتائج يوضحها
اجلدول التارل:
جدول( )09نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين التالميذ الممارسين وغير الممارسين
للنشاط البدني الرياضي في مستوي األعراض الثانوية المصاحبة
الفرق
بٌن
المتوسط
ٌن

المتغٌرالمماس

مجموعات
الممارنة

ن

م

ع

االعراض
الثانوٌة
المصاحبة

ممارسٌن
غٌر ممارسٌن

60
60

40.8
20.4

20.4 2.92
2.57

مستوى
الداللة

درجة
الحرٌة

لٌمة
"ت"

118

 0.000 40.5دالة
احصائٌا
4

يظهر من خالل اجلدول ( )09أن متوسط مستوى األعراض الثانوية ادلصاحبة عند التالميذ ادلمارسُت
للنشاط البدين الرايضي بلغ ( )40.8ابضلراف معياري (  )2.92بينما بلغ ادلتوسط عند عينة التالميذ
غَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي (  )20.4ابضلراف معياري ( ،)2.57وبلغ الفرق بُت ادلتوسطُت
( )20.4وىو فرق جوىري ولصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي حيث بلغت "ت"
القيمة ( )40.54دبستوى داللة ( )0.000أي أهنا دالة إحصائيا وابلتارل توجد فروق بُت متوسطي
األعراض الثانوية ادلصاحبة عند التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل
التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ؛ بناء على ىذه النتائج ديكن اعتبار أن الفرضية الرابعة قد
ربققت.
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع
 -5-1عرض وتحميل نتائج الفرضية العامة :

تشَت الفرضية العامة إذل أنو توجد فروق دالة إحصائيا يف النشاط احلركي الزائد بُت التالميذ ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت .
للتحقق من ىذه الفرضية مت حساب اختبار (ت) لعينتُت مستقلتُت متجانستُت والنتائج يوضحها
اجلدول التارل:
جدول( )10نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين التالميذ الممارسين وغير الممارسين
لمنشاط البدني الرياضي في مستوي النشاط الحركي الزائد.
ع

م

الفرق
بٌن
المتوسط
ٌن

المتغٌرالمماس

مجموعات
الممارنة

ن

الدرجة الكلٌة

ممارسٌن

73 13.3 159.1 60

غٌر ممارسٌن

3
9.84 83.13 60

مستوى
الداللة

درجة
الحرٌة

لٌمة
"ت"

118

 0.000 34.1دالة
احصائٌا
6

يظهر من خالل اجلدول ( )10أن متوسط مستوى النشاط احلركي الزائد عند التالميذ ادلمارسُت للنشاط
البدين الرايضي بلغ ( )159.13ابضلراف معياري ( )13.3بينما بلغ ادلتوسط عند عينة التالميذ غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ( )83.13ابضلراف معياري (  ،)9.84وبلغ الفرق بُت ادلتوسطُت
( )73وىو فرق جوىري ولصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي حيث بلغت "ت" القيمة
( )34.16دبستوى داللة ( )0.000أي أهنا دالة إحصائيا وابلتارل توجد فروق بُت متوسطي النشاط
احلركي الزائد عند التالميذ ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت
للنشاط البدين الرايضي ؛ بناء على ىذه النتائج ديكن اعتبار أن الفرضية العامة قد ربققت.
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع
 -1مناقشة وتفسير نتائج الدارسة

 -2-1مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى :
الفرضية اجلزئية األوذل  :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين والرايضي لصالح التالميذ ادلمارسُت يف بعد االندفاعية على مقياس
النشاط احلركي الزائد.
جاءت نتائج الفرضية اجلزئية األوذل إبظهار فروق دالة إحصائيا بُت نتيجة التالميذ ادلمارسُت و غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي حيث يظهرون
اقل بكثَت يف االندفاعية مقارنة بغَت ادلمارسُت وىذا من خالل قيمة ت اليت حسبناىا سابقا  ،أي أن
شلارستهم ألوجو النشاط البدين و الرايضي أكسبتهم عدم التهور حيث أصبحوا يبتعدون عن ادلواقف
احملرجة امام زمالئهم والًتكيز اثناء الدرس واتباع تعليمات ادلعلم وأهنم يفرغون مكبوات توم من نشاط
حركي عادي أو نشاط زائد يف شلارستهم دلختلف األنشطة الرايضية اليت جيدون فيها ادلتنفس من
احلصص النظرية مع األساتذة .
 -2-2مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:
الفرضية اجلزئية الثانية  :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين والرايضي لصالح التالميذ ادلمارسُت يف بعد ضعف االنتباه من مقياس
النشاط احلركي الزائد .
جاءت نتائج الفرضية اجلزئية الثانية إبظهار فروق دالة إحصائيا بُت نتيجة التالميذ ادلمارسُت و غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي حيث يظهرون
اقل بكثَت يف شدة ضعف االنتباه مقارنة بغَت ادلمارسُت وىذا من خالل قيمة ت اليت حسبناىا سابقا ،
أي أن شلارستهم ألوجو النشاط البدين و الرايضي أكسبتهم ضبط االنتباه وتوجيو حيث أصبحوا يركزون
على ماىو مطلوب ويساعدىم على اكمال وجباهتم وكيفية التعامل مع االمور.
 -3-2مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
الفرضية اجلزئية الثالثة :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين والرايضي لصالح التالميذ ادلمارسُت يف بعد احلركة ادلفرطة من مقياس
النشاط احلركي الزائد .
جاءت نتائج الفرضية اجلزئية الثالثة إبظهار فروق دالة إحصائيا بُت نتيجة التالميذ ادلمارسُت و غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي حيث يظهرون
اقل بكثَت يف احلركات ادلفرطة مقارنة بغَت ادلمارسُت وىذا من خالل قيمة ت اليت حسبناىا سابقا  ،أي
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عرض تحليل ومناقشت النتائج

الفصل الرابع

أن شلارستهم ألوجو النشاط البدين و الرايضي أكسبتهم القدرة على التحكم يف التصرفات غَت مقبولة
من خالل معامالهتم مع زمالئهم حيث قالو من التهور و اصدار اصوات العالية واحلركات العشوائية .
 -4-2مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
الفرضية اجلزئية الرابعة  :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت
وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين والرايضي لصالح التالميذ ادلمارسُت يف بعد االعراض الثانوية ادلصاحبة
من مقياس النشاط احلركي الزائد .
جاءت نتائج الفرضية اجلزئية الرابعة إبظهار فروق دالة إحصائيا بُت نتيجة التالميذ ادلمارسُت و غَت
ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي لصاحل التالميذ ادلمارسُت للنشاط البدين و الرايضي حيث يظهرون
اقل بكثَت يف اعراض الثانوية ادلصاحبة مقارنة بغَت ادلمارسُت وىذا من خالل قيمة ت اليت حسبناىا
سابقا  ،أي أن شلارستهم ألوجو النشاط البدين و الرايضي أكسبتهم ضبط ظهور االعراض الثانوية
ادلصاحبة  ،حيث أصبحوا يركزون على ماىو مطلوب،و يقليلون من سلوكات الفوضوية  ،و سلالطتو
لزمالئهم ،وربمل النقد  ،ويساعدىم على اكمال وجباهتم وكيفية التعامل مع االمور.
 -5-2مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة لمبحث:
الفرضية العامة :ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت وغَت
ادلمارسُت للنشاط البدين والرايضي لصالح التالميذ ادلمارسُت يف مقياس النشاط احلركي الزائد.
من خالل مالحظتنا لنتائج اجلدول رقم ( )10صلد أن العينتُت بلغت قيمة ت احملسوبة عند البعد األول .
( )18.129وعند البعد الثاين( )29.04وعند بعد الثالث( ،)24.33وعند بعد الرابع()40.54
بمستوى داللة ()0.000وبذلك الفروق دالة إحصائيا ،حيث أصبحوا التالميذ متجنبُت للحركات
العشوائية غَت مقبولة  ،و انتقال من مكان اذل اخر دون استئذان ادلعلم  ،و تفليل من الفوضوى داخل
القسم و حب التعاون بُت زمالئو  ،و تقليل من سلوكات العدوانية  ،و األاننية يف العمل و اصبحو
متحكمُت يف تصرفاهتم  ،وتقبل النقد ادلوجو اليهم  ،وتقبل ادلهام و الوجبات اليت تعطى من طرف
ادلعلم ،وأصبحوا يركزون على كل ادلثَتات  ،والتميز بينها  ،وعلى ما ىو مطلوب ،و اتباع كل قوانُت
ونظام االلعاب ،وتقبلوه النقد ادلوجة إليو سواء من ادلعلم أو التالميذ  ،حيث ديتاز بكثرة احلركة واجلري
يف ادلنزل وادلدرسة ،كما تظهر لديو صعوبة اجللوس دلدة طويلة وىو دائم التحول من نشاط آلخر وىذا
ما يؤثر على انتباىو وتركيزه يف القسم وىذا ما دلسناه من خالل تطبيقنا دلقياس وىذا من األخالقية يف
حصة الًتبية البدنية والرايضية .
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االستنتاج :
من خالل دراسة النظرية والتطبيقية  ،وبدأ حصر ادلوضوع البحث عن دور النشاط البدين الرايضي
الًتبوي يف التقليل و احلد من ظاىرة سلوكية  ،اال وىيا النشاط احلركي الزائد .
وقمنا إبتباع اخلطوات ادلنهجية الزمة لذالك و بدراسة االستطالعية  ،حيث حددان هبا كل ما يالزم
وحيث وقفنا على ادلنهج واالداة وادلقياس النشاط احلركي الزائد الذي يصلح هبذه الدراسة .
من خالل ربليل النتائج ادلتحصل عليها ومناقشة الفرضيات ادلتعلقة دبوضوع دراستنا تبُت لنا أن ىناك
دور اجيايب للممارسة النشاط البدين الرايضي الًتبوي على النشاط الزائد لتالميذ سنة خامسة ابتدئي ومن
خالل ابعاده االربعة ( االندفاعية  ،وضعف االنتباه  ،واحلركة ادلفرطة  ،واالعراض الثانوية ادلصاحبة )،
حيث ان خصوصية النشاط البدين الرايضي الًتبوي  ،واالجواء وتفاعالت اليت زبلقها شلارسة النشاطات
وسبارينات وااللعاب شبو الرايضية اليت سبارس يف حصة زبلق روح التعاون ومنافسة السليمة و تكافئ يف
االخالق  ،و الفرص اندماج بُت التالميذ و تساىم يف التقليل من االنفعاالت واحلركات الزائدة و
السلوكات الشاذة وادلضطربُت اليت اىتمت سواء من انحية االندفاعية وضعف االنتباه وفرط احلركة
واالعراض الثانوية ادلصاحبة  ،وذلذا ربقق العام من ىذه الدراسة  ،ان للنشاط البدين الرايضي الًتبوي
دور يف ضبط النشاط احلركي الزائد لدى تالميذ سنة خامسة ابتدائي .
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المقترحات و التوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــات :
استنادا دلا أسفرت عليو الدراسة احلالية واليت تستهدف ابلدرجة األوذل جانب من جوانب الشخصية الفرد  ،أال
وىو النشاط احلركي الزائد لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية  ،ودبقارنتها بنتائج الدراسات السابقة  ،فثمة
اقًتاحات ديكن رصدىا على النحو التارل :
 جيب أن يهتم القائمون على العملية التعليمية ابلكشف عن مستوايت النشاط احلركي الزائد لدى التالميذ يفادلراحل التعليمية ادلختلفة  ،هبدف عمل برامج إرشادية وتوجيهية التالميذ الذي لديهم االفراط حركي ،
دلساعدهتم يف تكوين صورة اجيابية عن أنفسهم وتقبلهم ذلا ومن مث تقديرىم ذلا ويتطلب ذلك وجود ىيئة
متخصصة يف اإلرشاد والتوجيو النفسي للتالميذ داخل ادلدارس
 القيام بدراسة لتطوير وتنمية وضبط النشاط احلركي الزائد لدى األبناء عرب ادلراحل التعليمية ادلختلفة . دل تتناول الدراسة احلالية دراسة بعض ادلتغَتات اذلامة واليت جيب دراستها يف اجملتمع اجلزائري مثل دراسةالفروق بُت الذكور واإلانث من حيث ضبط النشاط الزائد ومدى تؤثره ابلنشاط ادلمارس .
 أتثَت التدريب على أتكيد وضبط النشاط الزائد ورفع مستوايتو  ،وكذا االىتمام ابلتالميذ الذين لديهمافراط حركي زائد داخل ادلراكز وكذا ادلؤسسات الًتبوية .
 -تنفيذ برانمج إرشادي تدرييب لدراسة الفروق بُت التالميذ يف ضبط النشاط احلركي الزائد االجيايب لديهم .
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الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :
بعد طرح إشكالية الدراسة اليت تسألنا فيها حول الدور الفعال الذي يلعبو النشاط البدين يف ضبط النشاط
احلركي الزائد لدى تالميذ الطور االبتدائي  ،وبعد صياغة الفرضيات كإجابة مؤقتة للتساؤالت اليت طرحت ،
ولفحص ومعاجلة فرضيات الدراسة قمنا بدراسة ميدانية يف مؤسسات تربوية بوالية " اورقلة " وبضبط" مدينة
الطيبات" وذلك بتطبيق أدوات صبع البياانت  ،وبعد ادلعاجلة اإلحصائية دبعامل برسون و دبعادلة " سيربمان براون
" ومعامل الفاكرونباخ ،واختبار "ت" للفروق وىذا بنظام ( ، )SPSSتوصلنا إذل نتائج تتفق مع نتائج الدراسات
السابقة  ،حيث اتضح لنا
من خالل النتائج ادلتحصل عليها أنو  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد االندفاعية بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي
ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي  ،كما انو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد ضعف االنتباه بُت تالميذ
السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ، .و توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بعد احلركة
ادلفرطة بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي ،كما انو توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف بعد األعراض الثانوية ادلصاحبة بُت تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي ادلمارسُت وغَت ادلمارسُت للنشاط البدين الرايضي

ورغم زلاولتنا يف دراستنا ىذه السيطرة على ادلتغَتات الكثَتة  ،إال أن النتائج ادلتوصل إليها نسبية يف حدود
عينة الدراسة نظرا حلجم العينة واألدوات ادلستعملة  ،حيث دل توفقنا اإلمكاانت والوقت لالعتماد على عينة أوسع
ويف مؤسسات أخرى أكثر تعمقا واتساعا .ومع ذلك علينا أن نعي أن التحكم يف التصرفات وسلوكيات كل
تالميذ سواء ابلسلب واإلجياب يؤثر يف أسلوب حياتو وطريقة تفكَته عملو ومشاعره ضلو اآلخرين  ،ويؤثر يف
صلاحو ومدى إصلازه ألىدافو يف احلياة ،فمع ضبط كل تالميذ لتصرفاتو وحركاتو وتقديره لذاتو تزداد إنتاجيتو
وفاعليتو يف حياتو العملية واالجتماعية.

37

 - 1أضبد خاطر ،القياس يف اجملال الرايضي (ط  ،)1بغداد  1988 ،م .
 - 2أشرف دمحم عبد الغٍت شربت ،برانمج العالج السلوكي لألطفال ذوي النشاط الزارد،
مؤسسة حورسي الدولية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل. 2007،
 - 3السيد سيد أضبد ،اضطراب االنتباه لدى األطفال أسبابو وتشخيصو وعالجو مكتبة
النهضة ،القاىرة ،الطبعة األوذل

 - 4خولة أضبد حيي ،االضطراابت السلوكية واالنفعالية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
األردن ،الطبعة األوذل. 2000،
 - 5خدام عوض البسيوين ،نظرايت وطرق الًتبية البدنية  ،د ،م ج ،اجلزائر  ،ب ط ،
.1992
 - 6رجاء زلمود أبو عالم  ،مناىج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية  ،ط ، 5القاىرة  :دار
النشر للجامعات . 2006 ،
 - 7الرحبي مصطفي  ،مناىج وأساليب البحث العلمي –النظرية والتطبيق  ،ط  ، 1عمان ،
دار الصفاء للنشر والتوزيع .2000،
 - 8رشيد زرواين  ،تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية  ،ط  ، 1دون ذكر
مدينة النشر  ،دار اجلامعة للنشر .2002 ،
 - 9عبد هللا الرشدان ،الًتبية والتنشئة االجتماعية ،عمان :دار وائل للنشر والتوزيع 2003 .،م
.
 - 10عوين معُت شهُت ،متالزمة النشاط الزارد االندراعية وتشتت االنتباه دار الشروق للنشر
والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوذل 2011،
 - 11عال عبد الباقي إبراىيم ،عالج اإلرراط احلركي لدى الطفل ابستخدام برامج تعديل
السلوك ،جامعة عُت الشمس ،بدون طبعة.
 - 12كمال عبد احلميد  ،مقدمة التقوًن يف الًتبية البدنية (دط) ،القاىرة 1994 ،م .
 - 13كمال دمحم ادلغريب  ،اساليب البحث يف العلوم االنسانية واالجتماعية  ،ط  ، 2عمان دار
الثقافة .2001 ،
 - 14مهدي،ضيف هللا:اضطراب فرط النشاط و نقص االنتباه عند األطفال و طالب

ادلدارس،رسالة ماجستَت  ،كلية الًتبية،جامعة أم القرى2002 ،م .
 - 15رلدي الدسوقي ،اضطراابت نقص االنتباه ادلصحوب ابلنشاط الزائد ،القاىرة :األصللو
ادلصرية. 2000،
38

 - 16زلي دمحم مسعد  ،كيفية كتابة األحباث و االعداد للمحاضرات  ،ط ، 3االسكندرية ،
مصر  ،ادلكتب العريب احلديث .2003 ،
 - 17دمحم علي دمحم النويب ،اضطراب االنتباه املصحوب ابلنشاط الزارد ،دار وائل للنشر
والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوذل.2009،

 - 18دمحم علي كامل ،األخصاري النفسي املدرسي وررط النشاط واضطراب االنتباه،مركز
اإلسكندرية للكتاب ،مصر ،بدون طبعة. 2008،
 - 19مارينة مَتكولينو ترصبة عبد العزيز السرطاوي ،اضطراب عجز االنتباه وررط احلركة ،دار
القلم للنشر والتوزيع ،الطبعة األوذل ،بدون سنة. 1999،
 - 20انيل العامسي ،اضطراب النشاط الزارد وعالقتو ببعض املتغريات ،دار البشَتللنشر
والتوزيع ،عمان ،الطبعة األوذل.2001،
 - 21انىده الدليمي  ،مفاىيم يف الًتبية احلركية ،جامعة اببل2009،م.
 - 22يوسف شكري فرحات  ،ادلعجم العريب للطالب  ،ط ،1دار الكتب العلمية بَتوت  ،لبنان
. 2001 ،

39

الملحق رقم 1
مقياس النشاط الحركي الزائد

وزارة

التعلٌم العالً و البحث العلمً
جامعة لاصدي مرباح ورللة
معهد علوم وتمنٌات النشاطات البدنٌة والرٌاضٌة

مقياس النشاط احلركي الزارد "" " G. KCONNERSكونرز"
يف اطار اصلاز مذكرة ادلاسًت حول دور النشاط البدين الرايضي الًتبوي يف ضبط النشاط احلركي الزائد لتالميذ سنة
اخلامسة االبتدائي نتقدم اليكم دبجموعة من العبارات اليت تتناول النشاط احلركي الزائد
وادلطلوب قراءة كل فقرة بدقة واإلجابة عليها من خالل مدى وجودىا لدى التلميذ إذا
كانت موجودة بدرجة ما توجد توضع عالمة ) (xأمام البديل ادلناسبة.

رلم

كثٌرا للٌال نادرا نادرا
جدا

الفمرات

المحور االول " االندفاعية "
01

يجيب عن االسئلة بسرعة دون تفكير

02

يفكر كثي ار في البدائل والحلول األخري عند اتخاد ق ارراتو

03

غالبا ماتتون استجاباتو خاطئة

04

يصعب عليو ضبط سلوكو في كثير من المواقف التي يتعرض ليا

05

يحصل على حاجاتو بطريقة سريعة ومتيورة

06

ينفذ صبره في انتضار دوره في االلعاب الجماعية

07

يصعب عليو التركيز على التفاصيل والتلمات الدقيقة

08

ينتقل من نشاط الي اخر باستمرار

09

يرفض اتباع تعليمات المعلمين والمعلمات والنظام المدرسي

10

يصعب عليو االستمرار في شئ واحد لفترة طويلة في االلعاب الجماعية

11

تتميز كتابتو بكتابة السطر فوق االخر

12

يستيين بقوانين ونظام االلعاب

13

ينظر الي بداية الجمل ونياياتيا وييمل التلمات التي تتوسط الجمل

المحور الثاني "ضعف االنتباه"
14

يتميز بفترة انتباه قصيرة

15

يعجز عن ضبط انتباىو وتوجييو بصورة مرضية
ٌعانى من ضعف المدرة علً التذكر للمعلومات السابمة
يصعب عليو االنتباه الى مثير محدد

18

يصعب عليو التمييز بين الم يثرات األساسية وغير األساسية

19

يتميز بشرود الذىن في الفصل وخاصة إثناء الدروس النظرية

20

يركز إنتباىو علي ما ىو مطلوب

21

يطلب اإلعادة عند إصدار التعليمات إليو

22

يصعب عليو تطبيق ما تعلمو في موقف سابق علي المواقف الجديدة المشابية

23

يعاني صعوبة التعامل في األمور المختصرة

24

يعاني صعوبة فى عمليات تطبيق األشياء

25

يرفض التعرض للميام والواجبات كثيرة التعقيد

26

يفشل في اتمال الميام والواجبات كثيرة التعقيد

16
17

لو

المحور الثالث "الحركة

المفرطة"

27

يقوم بحركات عشوائية غير مقبولة

28

ييز جسمو و يؤرجح قدمية أثناء جلوسو

29

ينتقل من مكان الي اخر دون كلل أو ملل

30

يخرج من مقعده ويتجول في القسم

31

يقفز على أحد رجليو أثناء تجولو في ساحة المدرسة أو عند خروجو من الفصل

32

يصعب عليو أن يلعب أو يقضي أوقات فراغو بيدوء

33

عندما يتعرض لمواقف جديدة تمر عليو يكون سلوكو عادي حيالو
ٌصعب علٌه البماء هادئا لفترة طوٌلة
يشاتس زمالؤهفي القسم

36

يصدر أصوات عالية داخل حجرة القسم
ٌتململ فً مكانه اذا اجبر على الجلوس

34
35

37

المحور الرابع "األعراض الثانوية المصاحبة

38

يفتقد لوجود أصدقاء" دائمون"

39

يميل الي السلوك الفوضوي

42

ٌستجٌب بسلون عدوانً بدنً او لفظً عند تعرضه لمولف محبط

43

ٌغفل عن التفكٌر فً العوالب السلون العدوانً الذي ارتكبه مع االخرٌن

44

ٌعصً االوامر التً تصدر له من المدرسٌن

45

ٌعانً من انخفاض فً الوزن ممارنة بزمالئه من هم فً نفس سنه

46

ٌتمٌز بالحساسٌة الزائدة حٌث ال ٌتحمل أي نمد (لوم) ٌوجه الٌه

 40يرفض التعاون مع زمالؤهفى القسم أثناء تأدية بعض األنشطة المدرسية
 41تنمصه اللٌالة االدبٌة وطاعة االوامر

ٌ 47تمٌز بالثرثرة (كثرة كالم )
ٌ 48بدوا انه متملب المزاج

2 الملحق رقم
لائمة االساتذة المحكمٌن
الدرجت العلميت

التخصص

 ة/اسم االستاذ

دكتوراه
دكتوراه

ًعلم النفس االجتماع
ًعلم النفس المدرس

خالدي ٌمٌنة

استاذ

ًعلم النفس الجتماع

الحاج كادي
الهادي سراٌة

spss  نتائج الدراست االستطالعيت بـ:3الملحق رقم
:صدق المقارنت الطرفيت
Group Statistics
VAR00
002
VAR00001

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

10

141.5000

6.43342

2.03443

2.00

10

172.4000

1.42984

.45216

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

95% Conf

Mean

F
VAR00001

Equal

Sig.
10.556

.004

t

df

Sig. (2-tailed)

Differenc

Std. Error

e

Difference

Lower

14.827

18

.000 30.90000

2.08407

-35.278

14.827

9.887

.000 30.90000

2.08407

-35.550

variances
assumed
Equal
variances not
assumed

VAR00001

:معامل الفا كرومباخ
Case Processing Summary
N

Reliability Statistics
Cases

Cronbach's
Alpha

a

Excluded

N of Items
.883

Valid

Total

48

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

spss  نتائج الدراست االساسيت بـ:4الملحق رقم
: الفروق بين الممارسين و الغير ممارسين
Group Statistics
VAR00
002
VAR00001

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

60

86.1333

9.84536

1.27103

2.00

60

159.1333

13.30154

1.71722

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

F
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

t-test for Equ

Sig.
4.069

t
.046

Df

Sig. (2-tailed)

-34.169-

118

.000

-34.169-

108.722

.000

Mea

Test des échantillons indépendants
Test de Levene sur l'égalité

Test t pour égalité des

des variances
F

Hypothèse de

Sig.

6.379

t

.013

ddl

Sig.

Différence

(bilatéral)

moyenne

18.129

118

.000

16.80000

18.129

108.194

.000

16.80000

29.048

118

.000

19.80000

29.048

117.955

.000

19.80000

24.332

118

.000

16.00000

24.332

77.621

.000

16.00000

40.549

118

.000

20.40000

40.549

116.081

.000

20.40000

variances égales
indifaa
Hypothèse de
variances inégales
Hypothèse de
dispersion

.141

.708

variances égales
Hypothèse de
variances inégales
Hypothèse de

41.171

.000

variances égales

Ifrat

Hypothèse de
variances inégales
Hypothèse de

.363

.548

variances égales
Diff
Hypothèse de
variances inégales

Statistiques de groupe
groupe

N

Moyenne

Ecart type

Moyenne
erreur
standard

1.00

60

159.1333

13.30154

1.71722

2.00

60

86.1333

9.84536

1.27103

total

Test des échantillons indépendants
Test de Levene sur l'égalité

Test t pour égalité des moyenne

des variances
F

Sig.

t

ddl

Sig.

Différence

Différen

(bilatéral)

moyenne

erreur

standa
Hypothèse de

4.069

.046

34.169

118

.000

73.00000

2.13

34.169

108.722

.000

73.00000

2.13

variances égales
total
Hypothèse de
variances inégales

