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  :مقدمـة

م   ن أه د م ي تع ة الت ة الطفول ة مرحل ك ألهمي ل؛ وذل ة الطف رًا بتربي ًا آبي رة اهتمام ة األخي  شهدت اآلون
شكل         المراحل في حياة الفرد حيث أن الخبرات التي ي         ه وتت ؤثر علي مر بها الفرد من خالل هذه المرحلة ت

صـل    ـارات تت شـكيل يخضع العتب ذا الت ة، وه ا المختلف سية لشخصيته بأبعاده الم الرئي ا المع ن خالله م
ذه                    ة ه ا تخضع لنوعي ؤثرات، آم بـذات الطفل من حيـث استعداداته، وحاجاته، وقدراته، واستجاباته للم

ة التي                 المؤثرات التي تحيط بالطفل    ات الثقافي ؤثرات والبيئ اختالف الم ال ب  ودرجتها، ولذا يختلف األطف
ة بحسب  ي آل ثقاف راد ف وع شخصيات األف ا تتن ا، آم وا معه ى أن يتكيف سعون إل ي ي ا والت شون فيه يعي

  . الطرق واألساليب التي تتبع في تنشئة األطفال ورعايتهم 
ي        ة الت سائل المهم ن الم ل م داد الطف سألة إع ه      وإن م ين ب ل المحيط ط ب ربين فق ر الم شغل تفكي ال ت

اء         ين العلم دل ب اش وج ور نق زال مح ضية وال ت ذه الق ت ه د آان ات، وق ل المجتمع ي آ سئولين ف والم
ؤتمرات  دوات والم ر من الن ا الكثي دت له دة، وعق ا الكتب العدي د ألفت فيه ديثًا، وق ديمًا وح رين ق والمفك

  .والدراسات
ا         ة صحيحة                       ومن األمور التي يتفق عليه ى معرف ى عل ل يجب أن يبن داد الطف احثين أن إع ر من الب  آثي

ن     ـبر ع ا تع ـاعية ألنه سية واالجتم اتهم النف ولهم وحاج اتهم ومي صهم واتجاه ث خصائ ن حي واقعهم م ب
ا              وي     -الوضع الداخلي للفرد الذي يتسـم بالتوتر إذا ما نقص شيء م وتر    – حسي أو معن ذا الت زول ه  وي

  .قيق هذا الشيء بمجرد توفير أو تح
   )79 :1993:عمر عبد الرحمن ( 

ا، و                           تم عالجه م ي ا و من ث ا و تحليله م معرفته ي له و لذا اهتم الباحثون بمشكالت لدي األطفال حتى يتثن
ر                    من أهم المشكالت التي يعاني منها أطفال المرحلة االبتدائية هي مشكلة  النشاط الزائد التي تعد من أآث

ا           المشكالت انتشارًا ب   ين أطفال المرحلة االبتدائية؛ مما تسبب للطفل العديد من المشكالت التي تمتد آثاره
  .إلي المراحل العمرية التالية

ل                       ك ألن الطف ل وذل دي الطف و قد تؤثر مشكلة النشاط الزائد علي التحصيل الدراسي والتكيف األسري ل
به ــــــــــــــــــــ                                                ذى النشاط الزائد يسبب آثيرًا من الضوضاء، ويصيب المحيطـين 

ة،       دم الراح ضيق، وع وتر وال بعض الت ين ب ـدقاء أو المعلم ـوة أو األص دين أو اإلخ ـوا الوال ـواًء آان س
ي و              ؤدي إل تعلم        واإلزعاج، وقد تتسبب الحرآة المفرطة في آسر أحد أعضائه، وت جود صعوبات في ال

  .وعدم اتزان انفعالي 
اوي وحسن مصطفى           سئولة عن                 ) 2000(  وأشارت هدى قن ل هي الم اة الطف ة حي أن األسرة في بداي

شارك           ى المدرسة ي ا ذهب إل إذا م سية ف تنشئته االجتماعية وتعليمه أساليب مجتمعه، وإشباع حاجاته النف
شئة االجتم       ة التن ه        المعلمون اآلباء في عملي ة بتفاعل شارآته االجتماعي ل وزادت م ر الطف ا آب ة، وآلم اعي

يلة           ران وس ى سلوآه؛ إذ يصبح هؤالء األق مع اآلخرين تحتل جماعة األقران مرآزًا هامًا في التأثير عل
ه             ذي ترغب اه ال ي االتج ل ف لوك الطف شكيل س اب وت ة أو العق الي اإلثاب ذ، وبالت ل أو النب ار التقب إلظه

  .الجماعة
أننا قد نستطيع أن  نرجع السمات األساسية للسلوك         ) 318 :2000(يوسف جالل ويحيى محمد     وقد ذآر   

راد                 أفراد أسرته واتجاهات هؤالء األف ه ب ى عالقت ه و إل ى من حيات ة األول االجتماعي للفرد إلى المرحل
وي                       ذي يحدد اتجاهات تك ه هو ال اعلهم مع ل وتف راد المحيطين بالطف ن ذات  وأنماط سلوآهم، فسلوك األف

  .الطفل ويصبغ شخصيته ويشكلها
تعلم         ة ال ا نظري د ومنه شاط الزائ وتستند الدراسة الحالية إلى آثير من النظريات التي تفسر اضطراب الن

ل   هير آام رت س ث  ذآ اعي حي سلوآية ) 219: 2001( االجتم ة ال نفس ( أن أصحاب النظري اء ال علم
ة المحيطة        يرون أن جميع أنواع السلوك، هي محصل      ) السلوآيون   ة مكونات البيئة والظروف االجتماعي

  .  بالفرد
  يشير الرقم األول إلي السنة والرقم الثاني إلي رقم الصفحة في المرجع* 



سيرات التي اتجهت         )  69: 1995(    آما ذآر أيضا آال من أحمد عثمان وعفاف محمد           أن بعض التف
وء      ي ض ة ف مة مزاجي صفته س ي ب شاط الحرآ ي الن راط ف اعي لإلف ـلم االجتم ة التع  Social" نظري

Learning Theory "  ويشير آوفمان ، Kauffman:1985:190 ) (  إلى أن الطفل يكتسب هذا
.                                          السلوك من خالل مالحظة السلوك الحرآي المفرط لدى احد الوالدين أو اإلخوة وتقليده 

د توصلوا            )  116 : 2002( ما أشارت آمال عبد السميع      آ سية  ق اء الصحة النف ر من علم ي أن الكثي إل
د            ا بالتقلي سابها وتعليمه تم اآت ة ي صفة االجتماعي ا ال ب عليه ي يغل سلوآية الت طرابات ال ي أن االض إل

ن في البيئة التي يعيش  والمحاآاة من خالل عملية التنشئة االجتماعية وتعلمها من النماذج لألفراد اآلخري    
  .فيها

ا   انى منه ي يع د الت شاط الزائ شكلة الن ا م ن بينه سلوآية وم إن المشكالت ال ة ف ذه النظري ى ه تنادًا إل واس
ة التي                   ر المواتي سية غي األطفال ترجع إلى الظروف البيئية المحيطة بهم، وإلى العوامل االجتماعية والنف

رتبط               مروا بها خالل عملية التنشئة االجتماعية      ية، وعوامل ت ة، وأسرية، ومدرس  سواًء من عوامل ذاتي
  .بجوانب البيئة االجتماعية

راط         ) 68: 1995(  وقد ذآر آال من أحمد عثمان،عفاف محمد         سية لإلف أنه يوجد بعض التفسيرات النف
ايم   ار بيتله ي أش ة، والت مة مزاجي صفته س ي ب شاط الحرآ ي الن ـاًال Bettelheimف اك أطف ى أن هن   إل

دما يتعرضون        رط عن شـاط المف ستجيبون للن م ي ة، وه سبب خصائص مزاجي رط ب شـاط المف ون للن مهيئ
ين                        د ب ى صعوبة التفاعل الجي ة إل ذه الضغوط البيئي لضغـوط بيئية تفوق قدرتهم على التحمل، وترجع ه

 مزاجه   الطفل وبيئته االجتماعية، وقد يؤدى عدم قدرة الطفل على االستجابة بطريقة تتفق مع خصائص              
  .                السلبي إلى شعوره بأنه مشكلة؛ مما يؤدى إلى تدهور مفهومه للذات  

ـاعية        )  Barkley, et. al. ,1992( ويرى بارآلي سـية واجتم ـال من ضـغوط نف ـه األطف أن ما يالقي
انو              ديهم، وتضيف مرآوجلي ـد ل شاط الزائ شكلة الن ـببًا في ظهور م ـنزل يكون س  ) 1998 ,(  في الم

Mercogliano               ر، وعدم التواصل  أن بعض العوامـل االجتماعـية والنفسـية المحيطة بالطفل مثل الفق
  .الوالدي، وغياب األب من أهم أسباب النشاط الزائد لدى األطفال 

ة     ن الرعاي ان م صدد أن ظروف الحرم ذا ال ي ه ت ف ي أجري ات الت ائج بعض الدراس د توصلت نت  وق
شاط                       األسرية، وعدم الت   شكلة الن شار م م أسباب انت ة من أه اة الطبيعي د عن الحي اعي، والبع فاعل االجتم

ًال من                     ذه الدراسات دراسة آ ة ه ال ومن أمثل ين األطف د الرقيب   :                                 الزائد ب عب
ال المالجئ، ودراسة             ) 1990(البحيرى   دى أطف سلوآية ل ة بعض المشكالت ال د  التي هدفت لمعرف  عب

ة من                  ) 1992(العزيز الشخص  دى عين د ل شاط الزائ التي هدفت لدراسة العالقة بين السلوك التكيفي والن
) 1993(األطفال المعوقين سمعيًا وعالقتهما بأسلوب رعاية هؤالء األطفال، ودراسة اشرف عبد القادر             

شاط ال                 ال ذوي  الن سلوك األطف رات المرتبطة ب د، ودراسة حجاج    والتي هدفت لدراسة بعض المتغي زائ
ة وراء اضطراب عجز          ) 2001( غانم   والتي هدفت لدراسة بعض العوامل النفسية واالجتماعية الكامن

  . االنتباه المصحوب بالنشاط الحرآي الزائد لدي تالميذ المرحلة االبتدائية
ـى  شيـر بارآل ـراب   ) Barkley 1998 ,( وي ـر اضط د  تعتب شـاط الزائ شكلـة الن ي أن م عصبـي إل

  .نفسـي يحتـوى علـى مكونـات جينيـة وراثية تتأثر بعوامل بيئية
ة                         ى العوامل البيئي ًا إل د ترجع غالب شاط الزائ ويتضح مما سبق أن آثيرًا من الباحثين يرون أن مشكلة الن

  .والظروف النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها األطفال والتي تحتاج إلى العديد من الدراسات
  
  
  
  
  
  
  
  



  :مشكلة الدراسة
ا                        ة، وآم ة االبتدائي ال المرحل ين أطف شارًا ب سلوآية انت ر المشكالت ال  تعتبر مشكلة النشاط الزائد من أآث
ي                     ؤثر عل أنها من أخطر المشكالت التي تؤثر تأثيرًا آبيرًا علي األطفال من حيث صعوبة انتباههم مما ي

ر         التحصيل الدراسي والتكيف األسري والتي قد يصل تأثير       ضًا آثي سبب أي د ت ة الرشد، وق ي مرحل ا إل ه
ال، دي األطف ن االضطرابات ل سيةم صحة النف ومي لل د الق د أشارت دراسات المعه  National  وق

Institute of Mental Health)(NIM, 2001)   د  أن شاط الزائ شكلة الن م  م ن أه ر م تعتب
ل ن احثين حيث تتمث ا الب تم به ي يجب أن يه سلوآية الت ين المشكالت ال ا ب شكلة م ن % 12 -4سبة الم م

  .األطفال في مرحلة الطفولة 
م      ) 35 :1999(     وقد ذآر آال من السيد على سيد وفائقة محمد      ر من أه د تعتب شاط الزائ أن مشكلة الن

ي                      سبة إل د تصل الن نهم، وق المشكالت السلوآية التي يعانى منها األطفال، وهى من المشكالت الشائعة بي
  .                           أطفال العالم تقريبا من% 10

اقي   د الب ارت عال عب ا أش ذين    ) 9: 1999( آم ال ال سبة األطف صل ن د ت ه ق ي أن تها إل ي دراس ضا ف أي
ا يقرب من              ى م د توصلت          % 6يعانون من هذه المشكلة إل ال في سن الروضة، و ق من مجموع األطف

ا        ) McArdle , et al. 1995( دراسة مـكاردلي و آخرين   راوح م د تت شاط الزائ شار الن سبة انت أن ن
  .1 : 3في المرحلة االبتدائية وقد تصل النسبة بين الذآور واإلناث  % 20 – 3بين 

ال الخطيب                د ذآر جم ة المصرية فق شاط         ) 1992(  أما بالنسبة للبيئ شار الن سبة انت الزائد بين أطفال      أن ن
ي التعرف       في دراسته  )1985( صل عبد العزيز الشخص ، وقد تو %15 -% 5المرحلة االبتدائية تبلغ  التي هدفت إل

ة  ( علي مدي انتشار مشكلة النشاط الزائد بين األطفال في مصر والمقارنة بين انتشار المشكلة في                  القري
ة                    )  ة في البيئ ة االبتدائي الريف وانتشار الظاهرة في المدينة إلي أن نسبة انتشار النشاط الزائد في المرحل
اقين           % 5.7لمصرية تبلغ   ا ين المع اث و ب ر من اإلن ذآور أآث ين ال من عينة الدراسة، وتنتشر المشكلة ب

  .أآثر من العاديين و في المدينة أآثر من الريف
ودة       ال في مصر                  ) 96 : 1998(   و ذآر محمود حم ين األطف د ب شاط الزائ شكلة الن شار م سبة انت أن ن

غ  دير ال  % 6.2تبل ي تق ادًا عل ي  اعتم سبة إل نخفض الن ين وت اليب  %  3.4معلم تخدام األس د اس عن
ة المصرية                       ا في البيئ اإلآلينيكية، مما قد يشير إلي أن مشكلة النشاط الزائد تبلغ نسبة عالية ال يستهان به
ا                   وخاصة في المرحلة االبتدائية مما يدفع الباحثين إلي دراسة تلك المشكلة التي لها بالغ األثر علي أطفالن

.  
ر و  د ذآ انم ق اج غ دول     ) 4 : 2001(  حج ي بعض ال د ف شاط الزائ شار الن سبة انت ته أن ن ي دراس  ف

  : آاآلتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )1(جدول 
  نسب انتشار النشاط الزائد في بعض الدول

  
نسبة الذآور   البلد  نسبة االنتشار  العام  المؤلف المسلسل

  الى االناث
  1-2  مصر  %5.71  1985  عبدالعزيز الشخص  .1
  1-9  مصر  %7.7  1991  صالح الدين الشريف  .2
3.  Angier ( from : Nevid, 

et al., 1997 ) 
  3-9  امريكا  5.3%  1992

4.  Hoghughi , M. 1992  5.2%  2-5  انجلترا  
  1-3  مصر  %20.5  1994  زآريا الشربيني  .5
6.  A.P.A.(from:Davison 

& Neale, 1998 ) 
اآثر لدى   امريكا  5.3%  1994

  الذآور
7.  Halgin& Whitbourne 1997  5.3%  1-2  امريكا  
8.  American Academy 

Pediatric 
اآثر لدى   امريكا  5.3%  1999

  االوالد
اآثر لدى   السعودية  %13.14  1999 عبد المنعم الدردير  .9

  االوالد
10.  Mental  Health 

Foundation 
  1-5  انجلترا   1-0.5%  2000

11.  Mental  Health 
Foundation 

اآثر من   2000
10%  

  1-5  امريكا

12.  Mental  Health 
Foundation 

  1-5  العالم  1-5%  2000

  
  

  : و يتضح من خالل الجدول السابق األتي 
 سنوات فقط مما 9في خالل  % 14.29 أن نسبة النشاط الزائد في مصر ازدادت بنسبة -1

  .يستوجب االهتمام بهذه المشكلة المتزايدة سريعًا
  .و هي نسبة آبيرة جدًا % 13.14 أن نسبة النشاط الزائد في السعودية -2
  . سنوات9في خالل  % 5 أن نسبة النشاط الزائد في أمريكا تزداد بنسبة -3
  . سنوات8في خالل % 4 أن نسبة النشاط الزائد في انجلترا تناقص بنسبة -4

مما سبق يتضح مدي اهتمام الدول المتقدمة بمشكلة النشاط الزائد بصورة أآثر من مصر والدول 
  .ية، مما يجعل من المهم االهتمام بهذه المشكلة حتى ال تتضخم أآثر من ذلكالعرب

فقد أجمعت آثير من الدراسات علي أن من األبعاد أو المظاهر األساسية لمشكلة النشاط الزائد هي 
  .تشتت االنتباه، الحرآة المفرطة واالندفاعية مما يؤثر تأثيرَا سلبيَا علي األطفال ذوي النشاط الزائد 

  ولما آان لمشكلة النشاط الزائد آثير من اآلثار السلبية علي األطفال المصابين بالنشاط الزائد 
  .والمحيطين بهم، فقد تم االهتمام بمشكلة النشاط الزائد واآلثار السلبية الناجمة عنها

أن للنشاط الزائد األثر السلبي  ) 315: 2000( يوسف جالل ويحيى محمد  آما ذآر آال من 
لخطير سواًء على الطفل ذاته، والمتعاملين معه والمحيطين به، وما يواجهـونه مـن ضجـر وضيـق ا

  .وعدم تقبـل، وصعـوبة ترويـض هؤالء األطفال والتوافـق معهم 



أن األطفال ذوي النشاط الزائد يعانون من  )  12 :2003( معصومة احمد إبراهيم   و قد ذآرت 
المنبهات المختلفة لمدة طويلة، آما أن لديهم ضعفًا في القدرة علي التفكير، عدم القدرة علي الترآيز في 

  .آما يتسـمون باالندفاعية والحرآة المفرطة بصورة عشوائية، ويعانون أيضا سؤ التوافق االجتماعي 
 إلى أن ظهور األعراض المصاحبة لمرض  ) 188 : 2003( آمال عبد الحميد           ويشير 

سلوآي تتضح بصورة قوية حين يبدى التلميذ نمطًا متكررًا ومتواصًال من السلوك الشاذ االضطراب ال
الذي ينتج عنه إشاعة الفوضى واالضطراب في سلوك الطالب اآلخرين، والذي يؤدى بدوره إلى إعاقة 

  .مهام األنظمة التعليمية واالجتماعية
ير في الدول المتقـدمة حيـث يوجـد آثير والجدير بالذآر أن مشكلة النشاط الزائد حظيت باهتمام آب

من العيـادات المتخصصة لعـالج المصابين بالنشاط الزائد، آما نجد في المدارس حجرات دراسية 
مجهزه لهؤالء األطفال فضًال عن ذلك يوجد الكثير من الجمعيات األهلية الخاصة بهذا االضطراب ، 

لتعامل معهم وعالجهم بينما في مصر يوجد مثل هؤالء آما أنه يتم تدريب أولياء األمور علي آيفية ا
األطفال ولكن ال يحظون بمثل هذا االهتمام مما يجعل من الضروري االهتمام بهؤالء األطفال ذوي 

   )10: 1999:السيد علي السيد، فائقة محمد .( النشاط الزائد 
  :ومن هنا آان الدافع إلى الدراسة يتمثل في اآلتي 

 تلك الفئة أمرًا مهمًا لمساعدتهم من خالل تحديد بعض العوامل المسهمة في النشاط  أن التعرف على-
  . لديهم                Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)الزائد 

 أن آثير من الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة لم تتبنى نظرية معينة ولم يتم في ضوئها تفسير -
 Attention Deficit / Hyperactivity Disorder التي تسهم في النشاط الزائدالعوامل 

(ADHD)لدي األطفال  .  
 أن آثير من الدراسات التي تناولت النشاط الزائد لم ترجع بالنظر إلى التطورات الحديثة التي أسفرت -

 Attention Deficit / Hyperactivity Disorder عن عدة تصنيفات ألنماط النشاط الزائد
(ADHD) ويعتبر الدليل التشخيصي الرابع لالضطرابات العقلية )DSM4 ( هو المرجع الذي يقدم

تصنيفًا آامًال لالضطرابات العقلية، حيث يحدد مجموعة من األعراض يتطلب ظهورها لنجاح 
  .التشخيص

د لدى أطفال األمر الذي يتطلب دراسة تحليلية لتحديد بعض العوامل المسهمة في النشاط الزائ 
  .المرحلة االبتدائية بمحافظة أسوان 

  

  :تساؤالت الدراسة 
  :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية 

  العوامل األسرية) ما نوع العالقة االرتباطية بين أ -1  
  العوامل الذاتية )                                      ب

  العوامل المدرسية )            ج                          
  العوامل التي ترتبط بجوانب البيئة              )                                       د

                                           االجتماعية والنشاط الزائد لـدى األطفال؟
   ذوى النشاط الزائدالسادس االبتدائي هل هناك فروق دالة إحصائية بين تالميذ الصفين الثالث و-2

  :ذوى النشاط الزائد؟ فيوتلميذات الصفين الثالث والسادس االبتدائي 
  .العوامل األسرية.                                  أ
  .العوامل الذاتية .                                 ب



 .ةالعوامل المدرسي.                                 ج
  .العوامل التي ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية.                                 د

وتالميذ  ذوى النشاط الزائد هل هناك فروق دالة إحصائية بين تالميذ الصف الثالث االبتدائي -3
  :ذوى النشاط الزائد؟ فيالصف السادس االبتدائي 

  .ةالعوامل األسري.                       أ  
  .العوامل الذاتية .                                 ب
 .العوامل المدرسية.                                 ج
  .العوامل التي ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية.                                 د

 القرية ذوى النشاط تالميذالمدينة ذوي النشاط الزائد و هل هناك فروق دالة إحصائية بين تالميذ -4
  : الزائد؟ في

  .العوامل األسرية.                                 أ
  .العوامل الذاتية .                                 ب
 .العوامل المدرسية.                                 ج
  . البيئة االجتماعيةالعوامل التي ترتبط بجوانب.                                 د

  
  :أهمية الدراسة 

  :تحددت أهمية الدراسة فيما يلي 
  

  : األهمية النظرية -
 تتناول هذه الدراسة مشكلة يشيع انتشارها بين أطفال المرحلة االبتدائيـة بنسـب آبيرة وأشـارت -1     

  .إليهـا العديـد مـن الدراسـات وهـى مشكلـة النشـاط الزائـد
   مرحلة الطفولة التي تظهر فيها هذه المشكلة؛ ففيها تتضح إمكانيات الطفل    أهمية-2    

  .  ويتم بناء وتشكيل شخصيته، وتوجيه طاقته الجسمية والذهنية في مسـارها الصحيح
  .تتناول فئة التالميذ التى قد تسبب مشكالت تربوية واجتماعية تقلق األسرة والمدرسة - 3    

  
  :األهمية التطبيقية  •
العوامل : تصميم مقياس العوامل المسهمة في النشاط الزائد، الذي يتضمن أربعة عوامل وهى-1

  األسرية، والذاتية، والمدرسية، والعوامل التي ترتبط بجوانب البيئة 
  .  االجتماعية

ل  تسهم الدراســة الحالية في توضيح العـالقة بين العوامل األسرية، والذاتية، والمدرسية، والعوام-2
  .التي ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية والنشاط الزائد لدى األطفال

   أن معرفة بعض العوامل التي قد تكون مرتبطة بمشكلة النشـاط الزائد في بيئتنا، -3
  . يساهم في مساعدة األطفال لتجنب السلوآيات االجتماعية المنحرفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :أهداف الدراســــة 
  :   هدفت الدراسة إلى

 تحديد بعض العوامل التي تقف وراء سلوك النشاط الزائد لدى األطفال، والتعرف بعض العوامل -1
  :المسهمة التى ترتبط بالجوانب التالية

  .  األسرة-أ
  . الذات-ب
 . المدرسة-ج
  . البيئة االجتماعية -د

  :د معرفة الفروق بين التالميذ والتلميذات في العوامل المسهمة في النشاط الزائ-2
  .  األسرية-أ
  .  الذاتية  -ب
 . المدرسية-ج
  . التي ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية -د

  : معرفة الفروق بين تالميذ الصفين الثالث والسادس في العوامل المسهمة في النشاط الزائد-3
  .  األسرية-أ
  .  الذاتية  -ب
 . المدرسية-ج
  . التي ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية -د

  :معرفة الفروق بين تالميذ الريف والمدينة في العوامل المسهمة في النشاط الزائد -4
  .  األسرية-أ
  .  الذاتية  -ب
 . المدرسية-ج
  . التي ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية -د

 تصميم مقياس لتحديد العوامل األسرية، والذاتية، والمدرسية، والعوامل التي ترتبط بجوانب -5
                     .         والبيئة التشخيصية له  تماعية المعترف بها علميًا للتعرف على أنماطه وأنواعهالبيئة االج

  
  : حدود الدراسة 

   :الحدود البشرية) 1
  : اقتصرت الدراسة الحالية علي 

  :العينة االستطالعية: أوًال
 تالميذ الصفين الثالث تلميذًا وتلميذة من ) 120(تكونت عينة الدراسة االستطالعية من 

( والسادس االبتدائي بمدرستي السلطان أبي العال االبتدائية ومدرسة شجرة الدر االبتدائية وذلك بمقدار
)  بنين وبنات ( تلميذًا من الصف السادس االبتدائي من الجنسين ) 60(تلميذًا من الصـف الثالث و ) 60

 .  
  : العينة األساسية: ثانيًا

صفين             ) 62( راسة األساسية من    تكونت عينة الد   ذ ال د من تالمي تلميذًا وتلميذة ذوي النشاط الزائ
نية            (الثالث والسادس من المرحلة االبتدائية من مدارس المدينة          ة، وس ر حسين االبتدائي د مني مجمع محم

ة             دارس ال  ) طه االبتدائية، وعبد المحسن طاهر رزق االبتدائية، وأسوان تلميذات االبتدائي ة  ومن م ( قري
  .داخل محافظة أسوان ) السالم االبتدائية بالجعافرة، ومجمع أبو الريش االبتدائية 

  



ارات               وقد اختارت الباحثة   ك لالعتب ة وذل ة االبتدائي  تالميذ الصفين الثالث والسادس من المرحل
 :التالية 

ة      -أ   ام بالمرحل ة اإللم ي للباحث ى يتثن ارت    المرحلة االبتدائية تتكون من ست صفوف حت د اخت  فق
 .منتصف المرحلة وهي الصف الثالث وآخر المرحلة وهي الصف السادس 

ق           -ب  ي تطبي ة عل ساعد الباحث ا ي راءة مم ي الق درة عل ديهم الق سادس ل صفين الثالث ال ذ ال  تالمي
  .بصورة جماعية وبتقدير التالميذ ) إعداد الباحثة ( مقيـاس العوامل المسهمة في النشاط الزائد 

  :ود المكانية الحد) 2(
مجمع محمد منير حسـين (مدارس المدينة وهم مدرسـة مدارس الدراسـة منقسـمة إلي فئتين 

ومن ) االبتدائية، وسـنية طـه االبتدائية، وعبد المحسن طاهر رزق االبتدائية، وأسوان تلميذات االبتدائية
  .داخل محافظة أسوان) ش االبتدائيةالسالم االبتدائية بالجعافرة، ومجمع أبو الري( مدارس القرية مدرسة

  :الحدود الزمنية  ) 3(
  .2007 / 11 / 22 إلي 18/11/2007تم تطبق الدراسة الحالية في الفترة من 

  
  :أدوات الدراســـــة 

  :تمت االستعانة باألدوات التالية 
   .)1984إعداد عبد العزيز الشخص(لدى األطفال ) النشاط الزائد .( ز.  مقيـاس ن-1
  ).إعداد الباحثة (  مقياس العوامل المسهمة في النشاط الزائد -2
  

  :إجراءات الدراسة 
  : قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية للتحقق من صحة فروض الدراسة 

وان     -1 ة أس ة بمحافظ دارس ابتدائي دة م ن ع ث م ة البح ار مجموع م اختي ث   ت صفين الثال ذ ال ن تالمي  م
  . وتلميذةتلميذًا62والسادس وآان قوامها

 ) .إعداد عبد العزيز الشخص( تم تطبيق مقياس النشاط الزائد -2
  )إعداد الباحثة( تم تطبيق مقياس العوامل المسهمة في النشاط الزائد  -3
اتهم في آل                              -4 د ودرج شاط الزائ اس الن ي مقي ة عل راد العين ين درجات أف اط ب تم حساب معامل االرتب

ك              عامل من عوامل مقياس العوامل المسهمة       دة وذل ي ح د عل شاط الزائ للتحقق من الفروض        في الن
 ).من األول إلى الرابع 

 ، وداللة الفروق بين)ت ( تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم  -5
ذات   (     أفراد العينة مقسمين     ذ، وتلمي سادس        ( و) تالمي ث، والصف  ال ة      (و) الصف الثال ة، و قري  )مدين

 .حة بقية الفروضمن صللتحقق 
  . مناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها-6
  . فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تقديم المقترحات والتوصيات-7
  

  :منهج الدراسة 
( تم استخدام المنهج الوصفي وذلك ألنه يجمع بين ثالث أنواع من الدراسات وهي       

  ) الدراسات المسحية، والتحليلية، والتطورية 
  : اإلحصائية ساليباأل

  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية 
 . معامالت االرتباط-     
  . التحليل العـاملى-     
  .T.Test"  ت" اختبار-              



     :دراسةمصطلحات ال
  .   تم التوصل إلي التعريفات اإلجرائية من خالل ما تم مناقشته في اإلطار النظري

  :لزائد النشاط ا- أوًال
 :التعريف المعجمي  -1

  .األمر آذا ) َتَنشَّط ( بالفتح فهو َنِشْيُط و ) َنَشاطًا ( الرَُّجُل ِبالكْسِر ) َنِشطََ ( -:ن ش ط 
الثور                " والناَّشَطاِت َنْشطًا   " وقوُله تعالي    رج آ ي ب رج إل َشُط من ب وم َتْن وهو  ) النَّاِشط   (يعني النُُّج

   )660 : 1953: معجم مختار الصحاح .(  إلي أرضالثور الوحشي الذي يخرج من أرض
ال   : قلت  * اهللا خيرا   ) زَاده  ( أيضا و   ) ِزيَادًة  ( النُّمَو و بابه باع و      ) الزَِّياَدُة   ( -:ز ى د     َزْاَد ( يق

ولين، و              )  ي مفع ُد   ( الَشُئ َو َزَادُة َغْيُرُة فهو الزم و متعد إل ادة و        ) الَمِزي زاي الزي ) اده  استرد ( بكسر ال
  .في الحديث الكذب) الِّتِزيُُّد ( السعر أي غال و)َتَزيَُّد ( استقصره، و

   )280 – 279: 1953:معجم مختار الصحاح  ( 
 :التعريف اإلجرائي  -2

ة           ي علي ذي بن و التعريف  ال تها فه ة في دراس التعريف اإلجرائي للنشاط الزائد الذي تتبناه الباحث
ذ        ز الشخص   ي أورده   المقياس المستخدم في الدراسة ال د العزي شكلة     1984 عب شخيص م ة لت  في محاول

انى من                       ذي يع ل ال النشاط الزائد لدى األطفال، حيث يعرف الطفل الذي يعانى من هذه المشكلة بأنه الطف
دة       اه لم ز االنتب ى ترآي درة عل ا وعدم الق ة اجتماعي ر مقبول شاط الحرآي بصورة غي ستوى الن اع م ارتف

نفس             طويلة وقصور القدرة عل     ة " ى ضبط ال ة مع        " االندفاعي ات طيب ة عالق ى إقام درة عل دنى الق وت
  .أقرانه ووالديه ومدرسيه

   : )العوامل المسببة(   العوامل المسهمة:ثانيًا 
    Causalityسببية= يةعلِّ

م   .المبدأ الذي يقرر وجود عالقة بين شيئين أو ظاهرتين متالزمتين إحداهما تلي األخرى     وفي عل
ع حدوث شئ نتيجة لحدوث شئ آخر                النفس ة توق -221 : 2003:حسن شحاتة، زينب النجار       .(  حال
222(  

  :العوامل األسرية:ثالثًا
  .هي المبدأ الذي يقرر وجود عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة والنشاط الزائد

  : تعريف األسرة : رابعًا
ت ماعيل   عرف د إس ميرة احم رة بأن ) 1993(  س ل    األس ي يتفاع ة الت ات األولي م الجماع ا أه ه

و                        ه، وتصرفاته، وتنم شكل عادات شئة، وت م مراحل التن الطفل مع أعضائه، و يتم في ظل هذا التفاعل أه
   .مهاراته

ام،                )2002(   أنور إبراهيم احمد  أما   ل باالهتم ة تحيط الطف  فقد عرف األسرة بأنها جماعة أولي
 للحاجات، و االتكاليه، واالعتماد علي الوالدين، في آثير من األمور            و الرعاية الزائدة، واإلشباع السهل    

.  
  .التعريف اإلجرائي لألسرة 

ستمر                   تقصد الباحثة    شكل م ل ب ا الطف ي التي يتفاعل معه ة األول باألسرة هي المؤسسة االجتماعي
  .ويؤثر في أفرادها ويتأثر بهم ويحصل منها علي إشباع حاجاته المادية والمعنوية 

  :أساليب المعاملة الوالدية : سًاخام

  : المصطلح المعجمي      

ن                   " أساليب من سلب أي      ة أو الف ي الطريق اليب وتعن ا أس ر قهر واألسلوب جمعه انتزعه من غي
  )343: 1980: قاموس المنجد في اللغة العربية( " . في القول أو العمل 



ة بأن     ) 1990(ميسرة طاهر   وعرفت   ا  أساليب المعاملة الوالدي ة          " ه ز معامل ك الطرق التي تمي تل
األبوين ألوالدهم وهي أيضا ردود الفعل الواعية أو غير الواعية التي تميز معاملة األبوين ألوالدهم في             

  ". خالل عمليات التفاعل الدائمة بين الطرفين
ت  وقي وعرف شراح دس ه    )1991( ان ذي يتبع لوب ال ا األس ي أنه ة عل ة الوالدي اليب المعامل أس

ا شئة  اآلب اليب التن ف أس د وتختل ادات والتقالي يم والع ة والق سلوك المختلف واع ال اء أن ساب األبن ء إلآ
ا     ي م ك عل أثير ذل ة وت دين والمهن يم الوال ة وتعل ة االجتماعي ة والطبق اختالف الثقاف ة ب سوف االجتماعي

ال أس  ي سبيل المث ا عل ع ومنه وي المتب رد من خصائص مرتبطة باألسلوب الترب سبه الف ل ( اليب يكت التقب
  ) والرفض واالستحواذ والضبط وعدم االتساق واإلآراه والفردية 

ت  ا عرف د   آم ناء محم راه األب واألم  " ) 1991( س ا ي ا م ي أنه ة عل ة الوالدي اليب المعامل أس
ا يظهر                   ك آم ويتمسكان به من أساليب وطرق مع األبناء فيما يختص بالمذاآرة والتحصيل الدراسي وذل

  ." ألبناء اللفظي عن ذلكفي تقرير ا
ا          ) 1995( مجدي عبد الكريم    وعرف   ة أنه ة الوالدي اليب المعامل دان        " أس راه الوال ا ي ل فيم تتمث

اء             درآها األبن ا ي ك آم ة، وذل ويتمسـكان به من أسـاليب في تعاملهم مع األبناء في مواقف التنشئة المختلف
ل   ( لة الوالدية الذي يتضمن األبعاد التالية       ويعبرون عنها من خالل استجاباتهم علي مقياس المعام         –التقب

  الرفض – االستحواذ –التمرآز حول الذات 
راه    – التغير   – دماج اإليجابي    – اإلآ ل  – االن دواني   – التطف ساق   – الضغط الع ساهل  – عدم االت  – الت

  ).باعد والسلبية الت– االستقالل المتطرف – انسحاب العالقة – تلقين القلق الدائم –تقبل الفردية 
ا   )1998( مي الغرباوي آما   ة التي    " فقد عرفت أساليب المعاملة الوالدية بأنه اليب التربوي األس

ًا من                             لبا أو إيجاب ؤثر في شخصياتهم س ة والتي ت وهم المختلف ر مراحل نم ائهم عب يتبعها الوالدان مع أبن
يومية المختلفة والتي يمكن التعرف عليها من        خالل التفاعل المتبادل بين األبناء والوالدين في المواقف ال        

  ."خالل ادارك األبناء لها
  

  :التعريف اإلجرائي ألساليب المعاملة الوالدية
ائهم          " تقصد الباحثة بأساليب المعاملة الوالدية بأنها        شئة أبن اإلجراءات التي يتبعها الوالدان في تن

  ."ويقبلها أو يرفضها األبناء
  :ة العوامل الذاتي:سادسًا

  .المبدأ الذي يقرر وجود عالقة بين انخفاض مفهوم الذات والنشاط الزائد
  : تعريف مفهوم الذات-سابعًا

ة تعريف  ى الباحث ادل األشول تتبن ه) 1984( ع ذات بأن وم ال تعلم " مفه د وم نظم موح وين م تك
ره تعر               رد ويعتب وره الف ذات يبل ه،      للمدرآات الشعورية والتطورات والتعليمات الخاصة بال سيًا لذات ًا نف يف
ه                      ه ب الواقع واحتكاآ رد ب رات الف ام    آما انه يحدد إنجاز المرء الفعلي ويظهر جزئيًا من خب أثر باألحك ويت

  ".التي يتلقاها ذوي األهمية االنفعالية في حياة الفرد و بتفسيراته الستجابتهم نحوه
  :العوامل المدرسية: ثامنًا

ا    ين أس ة ب ود عالق رر وج ذي يق دأ ال ة   المب ات المادي ة، واإلمكاني دريس الخاطئ رق الت ليب ، ط
  .للمدرسة والنشاط الزائد

  :تعريف المدرسة: تاسعًا
ة تعريف  ى الباحث د تتبن راهيم احم ور إب ا   ) 2002( أن ي أنه ة عل ة "المدرس ضرورة اجتماعي

رة بع    ة األس ا بيئ ن تأديته ة عجزت ع ة وتعليمي ات تربوي باع حاج ات، إلش ا المجتمع أت إليه د لج د تعق
ة                  ل الثقاف ة، ونق م والمعرف الحياة، فأصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة يلقن فيها الطالب العل

  ".من جيل إلي جيل
  
  
  



  :العوامل التي ترتبط بعوامل البيئة االجتماعية : عاشرًا
ؤثر في سلوآه،               المبدأ الذي يقرر وجود عالقة بين        ة ت اعالت اجتماعي  آل ما يحيط بالفرد من تف

  . والنشاط الزائدويؤثر في اآلخرين
  :خطوات الدراسة 

  : قامت الباحثة بإجراء الخطوات التالية للتحقق من صحة فروض الدراسة 
وان     -1 ة أس ة بمحافظ دارس ابتدائي دة م ن ع ث م ة البح ار مجموع م اختي ث   ت صفين الثال ذ ال ن تالمي  م

  .تلميذًا وتلميذة62والسادس، وآان قوامها
 ) .إعداد عبد العزيز الشخص(س النشاط الزائد  تم تطبيق مقيا-2
  )إعداد الباحثة( تم تطبيق مقياس العوامل المسهمة في النشاط الزائد  -6
اتهم في آل                              -7 د ودرج شاط الزائ اس الن ي مقي ة عل راد العين ين درجات أف اط ب تم حساب معامل االرتب

دة و                  ي ح د عل شاط الزائ ك للتحقق من الفروض         عامل من عوامل مقياس العوامل المسهمة في الن ذل
 ).من األول إلى الرابع 

 ، وداللة الفروق بين)ت ( تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيم  -8
سمين       ة مق ذات   (     أفراد العين ذ، وتلمي سادس        ( و) تالمي ث، والصف  ال ة     (و) الصف الثال ة، وقري )  مدين

 .للتحقق من صحة بقية الفروض
  .لنتائج وتحليلها وتفسيرها مناقشة ا-6
  . فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث تقديم المقترحات والتوصيات-7

  :منهج الدراسة 
  .تم استخدام المنهج الوصفي

  
 :األساليب اإلحصائية 

  :تمت معالجة نتائج البحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية 
 .معامالت االرتباط -
  .التحليل العاملى  -
  T.Test"  ت "اختبار  -

  
  :نتائج الدراسة 

  :أسفرت نتائج الدراسة عما يلي 
   بين النشاط الزائد، 0.01 توجد عالقة ارتباطيه موجبة عند مستوي داللة -1

  .العوامل األسرية) أ (                        و
 . العوامل الذاتية) ب                        ( 
 . العوامل المدرسية)ج                            ( 
 .عوامل ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية) د                        ( 

ذ   (وفق متغير الجنس     0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         -2 ذات    –تالمي دى  )  تلمي ل
 .األطفال ذوى النشاط الزائد في العوامل األسرية في اتجاه التالميذ

ذ   ( وفق متغير الجنس                 0.001ة إحصائية عند مستوي      توجد فروق ذات دالل    -3 ذات   –تالمي  تلمي
 .لدى األطفال ذوى النشاط الزائد في العوامل الذاتية في اتجاه التالميذ) 

ر الجنس         -4 ذ  (  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق متغي ذات  –تالمي ال ذوى   )  تلمي دى األطف ل
 .النشاط الزائد في العوامل المدرسية

لدى )  تلميذات   –تالميذ  (  وفق متغير الجنس     0.01 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي         -5
  .األطفال ذوى النشاط الزائد في عوامل ترتبط بجوانب البيئة االجتماعية في اتجاه التالميذ 



ستوي  -6 د م ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ر الصف الدراسي 0.01 توج ق متغي ث (  وف  –الثال
سادس  ذات  ) ال ذ و تلمي اه تالمي ي اتج رية  ف ل األس ي العوام د ف شاط الزائ ال ذوى الن دى األطف ل

 .الصف السادس 
ي       -7 صف الدراس ر ال ق متغي صائية وف ة إح روق ذات دالل د ف ث (  ال توج سادس–الثال دى )  ال ل

 .األطفال ذوى النشاط الزائد في العوامل الذاتية
د مستوي       توجد  فروق  ذات داللة إحصائي        -8 ر الصف الدراسي           0.05ة عن  –الثالث   (  وفق  متغي

ذات                      )  السادس   ذ و تلمي اه تالمي د في العوامل المدرسية في اتج شاط الزائ ال ذوى الن لدى األطف
 .الصف الثالث  

ستوي   -9 د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ي  0.05 توج صف الدراس ر ال ق  متغي ث ( وف  –الثال
سادس  ال ذ)  ال دى األطف ي  ل ة ف ة االجتماعي رتبط بجوانب البيئ ل ت ي عوام د ف شاط الزائ وى الن

 .اتجاه تالميذ و تلميذات الصف الثالث 
د مستوي      -10 ة    0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ر البيئ ة  ( وفق متغي ة  –مدين دى  )  قري ل

 .ريةاألطفال ذوى النشاط الزائد في العوامل األسرية في اتجاه تالميذ وتلميذات الق
د مستوي       -11 ة إحصائية عن روق ذات دالل ة    0.05 توجد ف ر البيئ ة  (وفق متغي ة  –مدين دى )   قري ل

 .األطفال ذوى النشاط الزائد في العوامل الذاتية في اتجاه تالميذ وتلميذات القرية 
ة        0.001 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي          -12 ر البيئ ة   ( وفق متغي ة    –مدين دى  )  قري ل

 .طفال ذوى النشاط الزائد في العوامل المدرسية في اتجاه تالميذ وتلميذات القرية األ
دى  )  قرية   –مدينة  (  وفق متغير البيئة      0.001 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي           - 13 ل

ذ            اه تالمي ي اتج ة ف ة االجتماعي ب البيئ رتبط بجوان ل ت ي عوام د ف شاط الزائ ال ذوى الن األطف
  .القرية وتلميذات 

  
  : القيمة الرتبوية والنفسية والتوصيات

االهتمام باألطفال ذوي النشاط الزائد، وخاصة المرحلة االبتدائية وذلك ألهمية هذه المرحلة في              -1
  .بناء شخصية األطفال 

صور    -2 ك لق ية وذل صول الدراس د داخل الف شاط الزائ ال ذوي الن تيعاب األطف دي اس ام بم االهتم
ة          االنتباه لديهم والت   دريس التقليدي اليب الت ل أس قليل من العوامل المشتتة لالنتباه داخل الفصل مث

 .وخارجه مثل الضوضاء 
ال ذوي              -3 ة التعامل مع األطف تدريب األخصائيين االجتماعين والنفسين داخل المدارس علي آيفي

 .النشاط الزائد ومعرفة أسبابه 
 .لزائد والي آيفية المعاملة معهم إرشاد اآلباء واألمهات لخصائص أبنائهم ذوي النشاط ا -4
ة خصائص           -5 وا من معرف ي يتمكن ادية حت مشارآة اآلباء واألمهات والمعلمين في البرامج اإلرش

 .األطفال ذوي النشاط الزائد بأنفسهم 
ة           -6 ال المرحل ة أطف صفة خاص د وب شاط الزائ ال ذوي الن ن األطف ر ع شف المبك ام بالك االهتم

 .سهولة ونجاح االبتدائية حتى يتسنى عالجهم ب
 .يجب االهتمام بأطفال القرى اجتماعيًا ودراسيًا وتأهيل مدرسيهم تربويا ونفسيًا  -7

   
  
  
  
  
  
  



  : البحوث املقرتحة 
 :في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة اآلتي 

ات ذوي         .1 اء واألمه دي اآلب د ل شاط الزائ ض الن امج لخف ة برن اول فعالي ة تتن راء دراس  إج
اة               النشاط الزائد و ذل    د والمحاآ ق التقلي ك حتى نتجنب إصابة األبناء بالنشاط الزائد عن طري

. 
 .تصميم برنامج لتدريب المعلمين علي التعامل مع ذوي النشاط الزائد .2
 .تصميم برنامج لتدريب اآلباء واألمهات علي التعامل مع ذوي النشاط الزائد من أطفالهم .3
رية   .4 ل أس تخدام عوام ع اس ة م ي أن تجري نفس الدراس ل الت ر العوام ية غي ة ومدرس وذاتي

 .تناولتها الدراسة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : المراجع العربية : أوًال 
ود      -1 د محم اف محم الح وعف ان ص د عثم ة     ) : 1995(أحم ة المرتبط ة والمعرفي ل المزاجي ض العوام بع

ة المصرية ل               راهقين، المجل ال والم دى األطف اه ل سية،    باضطراب قصور االنتب لدراسات النف
   .134 – 65العدد الحادي عشر، ص ص 

ادر  -2 د الق د عب شاط   ) : 1993( أشرف أحم ال ذوي الن سلوك األطف ة ب رات المرتبط بعض المتغي ة ل دراس
   . 118-79الزائد، مجلة آلية التربية ببنها،جامعة الزقازيق، عدد  إبريل، ص ص

در   -3 د ب ة محم د ، فائق يد أحم ى س سيد عل صه اض): 1999(ال بابه وتشخي ال أس دى األطف اه ل طراب االنتب
 .وعالجه، القاهرة، النهضة المصرية

ى   -4 سميع مليج د ال ال عب اديين ) :1002(آم ر الع شخيص غي ات الخاصة (  ت اهرة، )ذوي االحتياج ، الق
  .مكتبة زهراء الشرق 

 .تبة االنجلو المصريةالصحة النفسية والعالج النفسي، القاهرة،   مك) : 2002 (                        -5
د   -6 راهيم أحم ور إب ال     ) : 2002( أن دي األطف ائي ل سلوك االنتم ا بال ة و عالقته ة الوالدي اليب المعامل أس

 .النوبيين، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس 
د دسوقي   -7 شراح محم ين طالب الريف و الحضر في إدراك ال   ) : 1991( ان روق ب ة و الف ة الوالدي معامل

صرية    ة الم اهرة ،  الهيئ نفس، الق م ال ة عل بعض خصائص الشخصية،  مجل ك ب ة ذل عالق
  .96 ، ص 17العامة للكتاب، العدد 

ين ،األردن،                ) : 1992( جمال محمد سعيد الخطيب      -8 اء و المعلم ل اآلب وقين دلي ال المع تعديل سلوك األطف
 .عمان، دار إشراق للنشـر والتوزيع 

ي      حجاج   -9 د عل ة وراء اضطراب عجز                 ) : 2001( غانم أحم ة الكامن سية و االجتماعي بعض العوامل النف
دراسة باستخدام " االنتباه المصحوب بالنشاط الحرآي الزائد لدي تالميذ المرحلة االبتدائية   
 .تحليل المسار،رسالة ماجستير، آلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي 

ا    -10 سية،القاهرة، دار المصرية     ): 2003(رحسن شحاتة، زينب النج ة والنف معجم المصطلحات التربوي
  .222- 221اللبنانية، ص ص 

فاعلية برنامج للتدريب علي بعض المهارات االجتماعية في تخفيف           ) : 2000( خالد سعد سيد محمد      -11
ة             ة   حدة النشاط الزائد لدي أطفال المدرسة االبتدائية بمدينة قنا، رسالة ماجستير، آلي  التربي

 .بقنا، جامعة جنوب الوادي 
 .علم نفس االجتماع، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي للنشر   ) : 2000( خليل ميخائيل  -12
 .علم االجتماع و التربية، القاهرة، دار الفكر العربي ) : 1993( أحمد إسماعيل سميرة  -13
ليمان  -14 د س ناء محم ة المرتبط  ) : 1991(س ة الوالدي اليب المعامل دافع  أس ه ب ي عالقت صيل ف ة  بالتح

سين       ن الجن ة م ة  مختلف ة وثقافي رائح اجتماعي دي ش ي ل صيل الدراس از والتح اإلنج
ة،   دارس االبتدائي  بحوث المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري  وتحديات القرن  الواحدبالم

   .173 ، ص 13والعشرون ، المجلد 
 ة تحليلية لبعض أنماط السلوك دراس ) :  1981( عبد الرقيب أحمد إبراهيم   -15

                  الالسوى عنـد المتخلفيـن عقليًا في معـاهد التربية الفكرية، رسالة 
 .                دآتوراه، آلية التربية، جامعة أسيوط 

ال     ) : 1990(عبد الرقيب أحمد البحيرى      -16 المالجئ، بحوث المؤتمر السنوي     المشكالت السلوآية لدى أطف
   87-70، مرآز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، ص ص 1الث للطفل المصري، المجلدالث

ال ، بحوث       . مقياس ن   ) : 1984(عبد العزيز السيد الشخص      -17 دى األطف د ل ز للتعرف على النشاط الزائ
 1ودراسات في المشاآل السلوآية لألطفال، مجلة آلية التربية، جامعة عين شمس، الجزء      

   .128 – 97، ص ص 7، العدد
ض  ) : 1985(________________  -18 ال وبع ين األطف د ب شاط الزائ شكلة الن م م ة لحج دراس

دد                 ة عين شمس،  الع  333 ، ص ص     9المتغيرات المرتبطة به ، مجلة آلية التربية ، جامع
– 359.   

ن    ) : 1992(_______________  -19 ة م دى عين د ل شاط الزائ ي والن سلوك التكيف ن ال ل م ة لك دراس
 المعوقين سمعيا وعالقتهما بأسلوب رعاية هؤالء األطفال، بحوث المؤتمر السنوي           األطفال

اني ،                    د الث ة عين شمس ، المجل ة ، جامع الخامس للطفل المصري ، مرآز دراسات الطفول
  .1046 – 1023ص ص 



دي   -20 ز المه د العزي د عب ر محم ا   ) : "1998( عبي ة و عالقته شئة الوالدي رات التن بعض متغي ة ل دراس
ال       با د األطف ة        "النغالق النفسي عن د الدراسات والبحوث التربوي ( ، رسالة ماجستير، معه

 . ، جامعة القاهرة ) قسم اإلرشاد النفسي 
دراسة مدي فاعلية بعض فنيات تعديل السلوك في خفض مستوي          ) :" 1995(عال عبد الباقي إبراهيم      -21

وقين    ال المع دي األطف د ل شاط الزائ االن الة دآً"عقلي ين   ، رس ة ع ة، جامع ة التربي وراه، آلي ت
 . شمس

اهرة           ) : 1999 (                      -22 عالج النشاط الزائد لدى األطفال باستخدام برامج تعديل السلوك، الق
 .، الجريس

  .188التدريس لذوى االحتياجات الخاصة، القاهرة ، عالم الكتب ، ص ) : 2003(آمال عبد الحميد  -23
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