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 أثر التنشئة البيئية على األمن النفسى للمصابين  
 باضطراب نقص اإلنتباه وفرط الحركة لدى عينة من األطف ال

 
 (3)سهير صفوت عبد الجيد -(2)رزق سند إبراهيم -(1)شيرين إبراهيم صادق حسن

كلية ( 2 جامعة عين شمس الدراسات العليا للبحوث البيئية،كلية  دراسات عليا،طالبة  (1
 جامعة عين شمس، كلية تربية( 3 جامعة عين شمس، بااآلد

 

 المستخلص
بيئية معرفة العالقة بين أنماط التنشئة ال البحث إلى تحقيق األهداف التالية:يهدف هذا 

معرفة الفروق فى األمن النفسى بين األطفال . راب نقص االنتباه والفرط الحركىواضط
معرفة الفروق بين الذكور  الريف والحضر.المصابين بنقص االنتباه والفرط الحركى فى 

عتمد البحث على المنهج ا  وقد .طراب نقص االنتباه والفرط الحركىواإلناث فى درجة اض
، يئيةالب التنشئة لقياس أداه  تقديممن خالل ، لوصف وتحليل متغيرات الدراسة التحليلي الوصفي

ينة تكونت عو  .الحركى والفرط تباهاألن نقص اضطراب لقياس أداه و ، النفسى األمن لقياس أداه و 
ذكر في الحضر  (15)طفل من الذكور منهم  (30( طفاًل من الجنسين )60الدراسة من )

في الريف  (15)طفلة في الحضر و 15طفل من اإلناث منهم  (30)، ذكر في الريف( 15)و
 .( سنة 12 – 9في مرحلة الطفولة المتأخرة ) 

 فروق دالة إحصائيًا بين أنماط التنشئة البيئية توجد وقد توصل البحث إلى ما يلى:
وق توجد فر  طفال في مرحلة الطفولة المتأخرة.واضطراب نقص االنتباه والفرط الحركي لدي األ

لحركى األمن النفسى بين األطفال المصابين بنقص االنتباه والفرط اب الشعور فى داله إحصائيا
 نماط التنشئة البيئيةدراك االبناء ألأبين  توجد عالقة .لصالح الحضر فى الريف والحضر

نتباه توجد فروق بين الذكور واإلناث في تشتت اال .من النفسي لدي عينة الدراسةاآلالشعور بو 
 ركي لصالح الذكور بالريف والحضر.والفرط الح

 سري لتوفير البيئة الصحيةاأل اإلرشاد وخاصة التثقيفية مجاالبر  قامةإويوصى البحث بـ
 التهاون  وعدم وتهذيبهم األبناء رعاية في األساليب أفضل استخدامو  .هارادفأل نفسي توازن  لتحقيق

عمل برامج  تشتت االنتباه والفرط.إجراء دراسات عديدة علي األطفال ذوي  .تربيتهم في
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نقص االنتباه  نمائية لطفلإرشادية للوالدين والمعلمة لتساعدهم على اكتشاف الصعوبات اإل
 .كيوالفرط الحر 

 – دةوالبرو  الحرارة - والتهوية االضاءة - الغذاء –ئية يلتنشئة الب: االكلمات المفتاحية
 .والنظافة الصحة - الضوضاء

 
 مقدمةال

 جتمعالم مالمح أحد يعد بها هتمامواال، لةبالطفو  العنايةهتمام بالمجتمع من مالمح اال

 قد ذلكل، أخرى  ناحية من والبيئة حيةنا من لألسرة األساسية الثمرة هو الطفل أن حيث، المتقد

 شخصية افيه تبنى التى المراحل أهم هى الطفولة أن على جتماعواال والتربية النفس علماء أجمع

 له ةمالزم قىتب التى والتقاليد للعادات هواكتساب فيها يعيش التى البيئية التنشئة خالل من الطفل

 من تتم هىو  المختلفة عمره مراحل فى الطفل على قاً عمي تأثيراً  لها التنشئة فعملية، حياته طوال

 تؤدى فهى للطفل بالنسبة األولى المدرسة هى ألنها األسرة الوسائط هذه همأ و  متعددة وسائط خالل

 ماعىاالجت والتطبع التنشئة بعملية تقوم التى وهى ذاته لبناء شخصيته صقل فى هاماً  دوراً 

 متحمالً  يكون  وكيف لذاته ينظر كيف فيتعلم تهشخصي عليها تبنى التى باألسس وتزويده

 التى الخبرات أن النفس علماء أكد قد الصدد وبهذا( 2007، مختار صفوت وفيق) للمسئولية

 ىاألجتماع نموه على تؤثر التى العوامل أهم من هى األولى السنوات فى الفرد لها يتعرض
 .والنفسى
 التى بالبيئة الطفل وعى تنمية خالل من طفللل البيئية التنشئة أهمية مدى يتجلى قد لذلك
 فيه يعيش الذى المجتمع وسلوك أنماط مع وتكيفه ودمجة والمهارات بالمعرفة وتزويده فيها يعيش
 للمعايير وكسبه به المكلف االجتماعى للدور وتعلمه المجتمع هذا وتقاليد لعادات حترامهاو 

 ناضج فرد إلى ذاته حول ومتمركز غيره على معتمد طفل من يتحول فبذلك النفسية واألتجاهات

 التى البيئية التنشئة أنماط أن والسيما، (2008، رية أبو أحمد سوزان) للمسئولية ومتحمل
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 باألمن الشعور لديه ويتوافر الجيدة النفسية الصحة تمنحة قد البيئة خالل من الطفل لها يتعرض

 الصحة - الضوضاء - والبرودة الحرارة - ةوالتهوي اإلضاءة - الغذاء) فى تتمثل التى النفسى

 تشمل أخرى  جوانب إلى األمر يتطرق  بل النفسية الصحة على البيئة تأثير يقتصر وال، (والنظافة

 خالد غانم، حسن محمد) الحركى والفرط االنتباه نقص على الواضح ثرهأ سيما وال والتطور، النمو

 .(2011، يالقليوب محمد
 (2018، األصبحى صالح الوارث عبد هبه) :ضاألعرا هذه تتمثل وقد
 ذلك منه يطلب حينما طويلة مدة الجلوس فى صعوبة يجد. 
 لعبة فى دوره ينتظر عندما صعوبة يجد. 
 منه المطلوبة المهام اكمال من اإلنتهاء على القدرة لديه ليس. 
 األخرين بمقاطعة دائما يقوم. 
 استكمالها قبل األسئلة عن باإلجابة يقوم. 
 الكالم كثير. 

 وضح حيث الشخصية لبناء النفسية الحاجات أهم من النفسى باألمن الشعور فإن لذلك
 طرالخ عن والبعد والطمأنينة النفسى باألمن الشعور أهمية ضرورة على نظريته فى ماسلو لنا

 يشعر ال فعندما فيها يعيش التى البيئة من ناتج فهو .الفسيولوجية الحاجات اشباع بمجرد
 .األمان وعدم بالقلق فيها يشعر مهددة بيئة يراها النفسى باألمن

 ركيزالت معهم، والحديث الحوار وتبادل األبناء مع للجلوس الكافى الوقت تحديد من فالبد
 وهالقد وجود المجتمع، وتقاليد عادات واحترام والقيم المبادىء وغرس الصالحة التربية على

 اعتبارهو  النفسى باألمن والشعور بالنفس الثقة ومنحهم همبين فيما المتبادل حترامواال الصالحة
 بوجود واألهتمام لهم، األباء بتقبل وشعورهم ومدحهم األبناء على الثناء التنشئة، عملية محور
 ( .2008، حمزة جمال) سليمة بييئية لتنشئة دافىء أسرى  وجو مناسبة بيئة
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 مشكلة البحث
ومن ، لوغالب سن إلى والدته منذ تستمر فهى نساناال بها يمر التى المراحل ولأ هى الطفولة

 ماأ، وى س نفسى نمو لطفلها تحقق فبذلك سليمة بيئية تنشئة لطفلها توفر التى سرةاأل نأ نجد ثم

 لنفسيةا االضطرابات من الكثير إلى تعرضة قد سليمة بيئية تنشئة لطفلها تمنح ال التى سرةاأل

 (.2005، رانزه السالم عبد )حامد .واالجتماعية
 يتمتع كى حياته فى ضرورى  مطلب نهأل النفسى باألمن الطفل يشعر نأ البد لذلك

 مؤسس وهو(Sigmund freud)  فرويد سيجموند أكد قدو ، ومنتجه متزنه ايجابية بشخصية

 فى لها يتعرض التى والخبرات الطفل حياة فى األولى السنوات أهمية على النفسى التحليل مدرسة

 النفسى باألمن الشعور له توفر لطفلها مشبعة بصورة ةالحنون فاألم األولى، هنمو  مراحل

 رينكا) أكدت كما، نموالطفل فى سيىء ثرأ تترك نهافإ السيئة الخبرات عكس على والطمأنينة،

 لنفسىا نموه مدى يحدد الذى هو نهأل النفسى باألمن الطفل شعور فى األبوين دور على( هورنى

 (.2008، الكافى عبد الفتاح عبد إسماعيل. )سليم غير مأ سليم هل
 ال كى ىالنفس باألمن الشعور ومنحه احتياجاته واشباع بالطفل األهتمام ضرورة من البد لذا
ة زيادة االصاب األخيرة األونه فى حظناأل ألننا، والسلوكية النفسية لالضطرابات يتعرض

 مع هواالنتبا التركيز فى ضعفا عنه ينتج اضطراب وهو الحركى والفرط االنتباه نقص اضطرابب

 هذا ذوى  فالطفل، السابعة سن قبل تالحظأن  ويجب، الحركى الفرط فى ملحوظة زيادة

 نهأل تهتصرفا فى التحكم على القدرة لدية وليس األوامر تباعإ على قادراً  غير يكون  االضطراب

 (.2013 القريطى، المطلب عبد) االنتباه فى بالغة صعوبة يجد
ية لرعا ولذلك يجب علينا اإلهتمام بهذه المشكلة قبل أن تتفاقم واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 مكانية ضبطه.إالمؤثرة فى زيادة هذا االضطراب و هؤالء األطفال لكى نتعرف على العوامل 
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 لة الدراسة فى التساؤالت األتية:تتبلور مشك ا  ذإ
 اب نقص االنتباه والفرط الحركى؟العالقة بين أنماط التنشئة البيئية واضطر  مدى -1
يف ألطفال المصابين بنقص االنتباه والفرط الحركى فى الر لما الفروق فى األمن النفسى  -2

 والحضر؟

 ؟لدراسةمن النفسي لدي عينة اواأل نماط التنشئة البيئيةبناء ألدراك األإالعالقة بين  مدى -3
يف ه والفرط الحركى في الر تباما الفروق بين الذكور واإلناث فى درجة اضطراب نقص االن -4

 ؟والحضر
 

 البحث  أهمية
 :ألهمية النظريةا
 لرغم لدراسات التى اهتمت بدراسة األطفال ذوى نقص االنتباه والفرط الحركى بال استكماال

 قاالتمن اهتمام الباحثين فى العديد من الدول األجنبية بهذا المجال ونشر العديد من الم
 .والكتب العلمية

 تى ى دراسة هذه المرحلة الهامة من حياة الطفل التى تسبق مرحلة المراهقة الالحاجة إل
امل والوقوف على بعض المحددات والعو ، فى حياة النشئ وبناء المجتمعتلعب دورًا حاسمًا 

ا ل لتحديد عالقتها بهذالتى تسهم بشكل إيجابى أو سلبى من حيث التنشئة البيئية للطف
 .االضطراب

  ر توفيو ودورهن البالغ فى عالج وتأهيل هؤالء األطفال  بحالة أطفالهم،تبصير الوالدين
 .فى رعاية أطفالهم القدر الكافى من البيانات والمعلومات التى تساعد أولياء األمور

 ة صالمختص التدخل المبكر لرعاية ومساعدة هؤالء األطفال من خالل التحاقهم بالمراكز
 .لتنمية قدارتهم يمات وبرامجيل عمل تقلتخفيض من حده االضطراب وذلك من خال

  ايجابية عن طريق ممارسة الرياضةاستغالل طاقة هؤالء األطفال بصورة. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  شيرين إبراهيم صادق حسن

 

 2022يناير ، الجزء األول األول، العدد، الحادي والخمسون  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

42 

 ةأن عينة هذه الدراسة تحتاج إلى الرعاية ألنه طفل عاجز عن اكتساب الخبرات المعرفي ،
 .بنقص االنتباه والفرط الحركينظرًا إلصابتة 

 ور والمدارس فضال عن الطفل نفسه.يستفيد من هذا البحث أولياء األم 
 :األهمية التطبيقية

 ديم أداه لقياس التنشئة البيئية.تق 
 تقديم أداه لقياس األمن النفسى. 
 راب نقص األنتباه والفرط الحركىتقديم أداه لقياس اضط. 
 وأيضا الباحثون ، يستفيد من هذا البحث أولياء األمور والمدارس فضال عن الطفل نفسة 

 هذا المجال. األخرين فى

 

 أهداف البحث
 البحث إلى تحقيق األهداف التالية:يهدف هذا 

 .راب نقص االنتباه والفرط الحركىعرف العالقة بين أنماط التنشئة البيئية واضطالت -1
فى  الفروق فى األمن النفسى بين األطفال المصابين بنقص االنتباه والفرط الحركى دراسة -2

 الريف والحضر.
 .راب نقص االنتباه والفرط الحركىلفروق بين الذكور واإلناث فى درجة اضطا دراسة -3
 

 وض البحثفر 
ه نتباتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين أنماط التنشئة البيئية واضطراب نقص اال :الفرض األول
 طفال في مرحلة الطفولة المبكرة.األ لدى والفرط الحركي
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بين األمن النفسى بين األطفال المصاب الشعور فى توجد فروق داله إحصائيا :الفرض الثاني
 . بنقص االنتباه والفرط الحركى فى الريف والحضر

نفسي ن الاالمالشعور ببين ادراك االبناء النماط التنشئة البيئية و  : توجد عالقةالفرض الثالث
 .عينة الدراسة ىدل

نتباه جة اضطراب نقص االبين الذكور واإلناث فى در داله احصائيا فروق توجد  :الفرض الرابع
 .والفرط الحركى في الريف والحضر

 

 سابقةالدراسات ال
 تقنيا، الضوضاء موضوع الدراسة تناولت :(2012)مرسي  سالمة ممدوح دراسة 

 مصادر عن وتحدث بالضوضاء، وعالقتها وحدته ونغمته المسموع الصوت تردد حيث من
 لمعايير 16 والمفاهيمي المنهجي لإلطار المنظمة والتشريعات وأضرارها، الضوضاء
 المناطق في الضوضاء ى لمستو  به المسموح األقصى والحد الضوضاء، وتنظيم الصوت
 البيئة، سالمة أجل من المواطن توعية ضرورة إلى وسعى منها الوقاية وطرق  المختلفة
 ظاالحف قيمة يعرف بشعب إال ذلك يتم ولن عليها، الحفاظ بضرورة التوعية خالل من وذلك
 .والتربية والمسؤولية واالستقامة أساسي، كمبدأ االخالق معنى ويعرف عليها

 الدراسة تناولت :(2014) الدين نجم وياسمين وارتان ارزوروني دراسة سونيا 
 األنسان صحة على المؤثرة البيئية الملوثات إحدى باعتبارها الضوضائي، التلوث مشكلة
 األلتفات يتطلب مما لألطفال، المعرفية القدرة يعل أثارها عن فضال والجسدية، النفسية
 12: 6 بين ما أعمارهم تراوحت طفل 200 الدراسة تناولت بحيث أضرارها، من للحد إليها
 المعرفي النمو علي تؤثر بالبصرة للضوضاء مباحث أربعة الدراسة أثارت حيث، سنة
 مصادر على الباحثتان اووقف الحركة، وفرط االنتباه لنقص أساسياً  سبباً  وتكون  للطفل
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 أساسياً  عنصرا النقل وسائل ضوضاء تمثل والتي البصرة، محافظة في السمعي التلوث
 : اآلتية النتائج إلى وتوصلت المحافظة، في الضوضائي التلوث وأثار فيها،

 البرية نقلها وسائط حيث من البصرة، محافظة في الضوضائي التلوث مصادر تتعدد -
 يندرج حين في جدا، المزعجة إلى المتوسطة ضوضاء ضمن أولهما ندرجت والتي والجوية،
 .المؤلمة ضوضاء ضمن الجوي  النقل

 المستويات تتعدي أنها يالحظ البصرة، محافظة في الضوضائي التلوث مصادر تعدد وفق -
 .العالمية الصحة منظمة معيار حسب للضوضاء المقبولة

 حيث من سواء البصرة، محافظة في طفاللأل صحية أضرار الضوضائي التلوث يسبب -
 نم ابتداء الجسمانية، وأثارها سيكولوجية، سلوكيات من عليها يترتب وما النفسية الصحة
 في والكولسترول السكر نسبة وارتفاع القلب أمراض عن فضالً  أمه رحم في وهو الجنين
 .الدم

 نقص عنه ينتج مما ألطفالل المعرفية المهارات علي سلبية أثار الضوضائي التلوث يسبب -
 . الحركة في وفرط االنتباه في

 التلوث تأثير على التعرف إلى الدراسة تهدف :(2016) تنفير يحيي حنان دراسة 
 في األعدادية شهادة امتحانات تقديم على المقبلين التالميذ لدى التركيز على السمعي
 التركيز على وتأثيره السمعي ثالتلو  ظاهرة على الضوء تسليط تم حيث الجزائرية، المدرسة
 التلوث أضرار من للحد الظاهرة هذه إلى اإللتفات يتطلب مما النهائية، االقسام تالميذ لدي

 هؤالء يحتاجها التي والسكينة الهدوء بضمان إال ذلك يتم ولن الفئة هذه على السمعي
 الدراسي التحصيل أجل من طاقتهم كل واستخراج وأعمالهم دروسهم على للتركيز التالميذ،
 طالب 250: األولى المجموعة مجموعتين إلي الدراسة عينة تقسيم تم أنه حيث، الجيد
 في باالستذكار يقوموا طالب 250: الثانية المجموعة أما الضوضاء في باالستذكار يقوموا
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 في األولي المجموعة من أفضل نتائج الثانية المجموعة سجلت االمتحان أداء وبعد الهدوء
 عن االستذكار عملية أثناء الطالب عزل الباحثة أوصت فقد لذا، الدراسية المواد يعجم

 . لديهم ما أفضل تقديم يستطيعوا حتي الضوضاء

 دور كشف إلى الدراسة هذه هدفت :( 2016) الشجراوي  صالح صباح دراسة 
 وجهة من حائل منطقة في الروضة أطفال لدى البيئي الوعي تنمية في األطفال رياض
 أداة  أما التحليلي، الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة هدف ولتحقيق المعلمات نظر
 على تشتمل البيئي الوعي مستوى  لقياس الباحثة إعداد من استبانة عن عبارة الدراسة
 أداة  وتكونت البيئة، وسالمة أمن الثاني والمجال الشخصية النظافة: االول المجال مجالين،
 الحكومية الرياض معلمات جميع من الدراسة مجتمع وتألف فقرة،( 25) من الدراسة
 وقد، معلمة( 48) من مؤلفة بسيطة عشوائية عينة واختيرت حائل، منطقة في واالهلية
 درجة على حصل الروضة أطفال لدى البيئي الوعي مستوى  أن الدراسة نتائج أظهرت
 معياري  وانحرف( 2.62) لشخصيةا النظافة لمجال الحسابي المتوسط بلغ حيث مرتفعة،

 معياري  وانحرف( 2.50) حسابي متوسط على البيئة وسالمة أمن مجال وحصل.( 263)
 ،.(294) معياري  وانحراف( 2.55) الكلي الحسابي المتوسط بلغ حين في.( 354)

 0.05) داللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق  يوجد ال أنه الدراسة نتائج وأظهرت
 بتوفير الدراسة أوصت وقد، المعلمة ومؤهل خبرة لمتغيري  تعزى  البيئي الوعي ى مستو  في)

 شأنه من ما وكل المعينة والوسائل والصلصال والملصقات واللوحات والحامات األدوات
 العمرية، المرحلة طبيعة مع يتناسب بما الروضة في للطفل البيئي الوعي بمستوى  االرتقاء
 الحيوانات وحدائق المزارع مثل الخارجية للبيئة ميدانية راتوزيا لألطفال رحالت وتنظيم
 وزيادة حياتنا في األشياء أهمية على الطفل ليتعرف والطيور والحيوانات النباتات لرؤية
 هذا بشان البحوث من المزيد اجراء البيئة، تجاه بالمسؤولية وإحساسه لديه البيئي الوعي
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 أنفسهم، الروضة أطفال مالحظة خالل من أو ،األمور أولياء نظر وجهة وأخذ الموضوع
 .ومتعددة مختلفة بيئات على البحوث من المزيد اجراء

 ارتفــاع أســباب علــي التعــرف إلــي الدراســة وتهــدف :( 2019) الخليلةةي فضةة  دراسةةة 
 وأســفرت الســن، كبــار حتــي الطفولــة مــن فــرد 500 لــدي مفــاجئ بشــكل الجســم حــرارة درجــة
 دعـد ترافـق التـي الشـائعة األعـراض أكثـر مـن الشديدة الحرارة درجة ارتفاع أن الدراسة نتائج
 وجـود إلـى تشـير إنهـا حيـث ،مفيـدة تكـون  الحـاالت بعـض وفـي المعديـة، األمراض من كبير
 الحمـى تحـدث ربمـا أو المناعـة، جهـاز ويحفـز منهـا الـتخلص الجسـم يحـاول مرضـية مشكلة
 ووقايـة، عـالج إلـى وتحتـاج البكتيريـة باتوااللتها الفيروسية كالعدوى  المسببات بعض نتيجة
 طريـق عـن عليهـا السـيطرة يمكـن بسـيطة حـاالت في خطيرة بمضاعفات تتسبب أنها خاصة

 الحـادة األنـواع أمـا السـوائل، وشـرب الخفيفـة المالبـس ووضـع المنزل، في األولية اإلسعافات
 بـــالحمى، صالشـــخ شـــعور أن حيـــث، الطبيـــب إلـــى للرجـــوع فتحتـــاج الحمـــى مـــن المزمنـــة أو

 مـن ترتفـع حيـث األعلـى  إلـى المهـاد تحت ما منطقة في الحرارة إعداد يتحول عندما يحدث
 علـى الحفـاظ آليـات مـن مجموعـة تنشـيط إلـى بـدوره ذلـك ويـؤدي مئويـة، درجـة 39 إلى 37

 الشــعور يصــاحبه الحــاالت بعــض وفــي واليــدين، القــدمين فــي بــالبرد اإلحســاس مثــل الحــرارة،
 لكنهـــا المعديـــة، األمـــراض لمعظـــم المصـــاحبة المشـــتركة األعـــراض مـــن تبـــروتع باالرتعـــا ،

 االلتهابــات، تســبب التــي المشــكالت ذلــك فــي بمــا األخــرى، بــالظروف أيضــاً  تــرتبط أن يمكــن
 عينـةم أنـواع جانـب إلى واللقاحات، لألدوية المناعية الفعل وردود الذاتية، المناعة آفات مثل
 .السرطانات من

 دراسة LAYNE WOOD, 2019)): النظافة أن األطفال تعليم الدراسة هدفت 
 على الحفاظ بهدف الطفل بها يقوم التي والعادات السلوكيات من مجموعة الشخصية
 أن األطفال تعليم كذلك األمراض، من اإلصابة وتقليل وحيويته، ورائحته ومظهره صحته
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 والمشروبات والماء غذيةاأل على المحافظة مثل الحياة جوانب من العديد تشمل النظافة
 أيًضا عالقة ولها العقلية، والصحة التمارين وممارسة والنوم والعمل والمالبس األخرى 
 النفايات وإزالة والتهوية والتدفئة المنزل وترتيب والمواد والمناخ التربة مثل العامة بالجوانب
( 250) من الدراسة ةعين وتكونت، منها والوقاية باألمراض اإلصابة عند الطبية والعناية
 النظافة بطرق  لتوعيتهم برنامج وضع وتم الحركي والفرط االنتباه تشتت ذوي  من طفل

 أكثر أصبحوا الدراسة عينة أن النتائج أسفرت البرنامج تطبيق من االنتهاء وبعد الشخصية،
 تنظيف - منتظم بشكل اليدين غسل - يومًيا منتظم بشكل الجسم )غسل على حفاظاً 
 المالبس ارتداء -وتنظيفها  األظافر قص -العطس  أو السعال عند الفم تغطية - ناألسنا
 (.النظيفة

 تعليق على الدراسات السابقة:
  الصوت تردد حيث من الضوضاء بموضوع (2012) مرسي سالمة ممدوح هتمت دراسةا 

 .وحدته وكذلك أضرارها ونغمته المسموع
  التلوث مشكلةب (2014) الدين نجم ينوياسم وارتان ارزوروني هتمت دراسة سونياا 

 النفسية األنسان صحة على المؤثرة البيئية الملوثات إحدي باعتبارها الضوضائي،
 .والجسدية

  التركيز على السمعي التلوث تأثير علي التعرفب( 2016) تنفير يحيي حنان دراسةهتمت ا 
 .المدرسة في األعدادية شهادة امتحانات تقديم على المقبلين ميذالالت لدى

  تنمية في األطفال رياض دور كشفب(  2016) الشجراوي  صالح صباح دراسةهتمت ا 
 .الروضة أطفال لدى البيئي الوعي

  الجســـم حـــرارة درجـــة ارتفـــاع أســـباب علـــي التعرفبـــ( 2019) الخليلـــي فضـــل دراســـةهتمـــت ا 
 .السن كبار حتي الطفولة من مفاجئ بشكل
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  هتمت دراسةا LAYNE WOOD, 2019) )الشخصية النظافة أن األطفال يمبتعل 
 ومظهره صحته على الحفاظ بهدف الطفل بها يقوم التي والعادات السلوكيات من مجموعة
 .وحيويته ورائحته

 

 اإلطار النظرى
 اإلتجاهاتو  والقيم والمعايير السلوك منها الفرد يكتسبالتي  العملية  هى: التنشئة البيئية

 ساليبأ تشمل وهى بالشيخوخة تنتهى أن إلى بالطفولة تبدأ وهى شخصيته بناء على تساعده التى

 . واإلجتماعية النفسية الجوانب من اختاللها وأ الفرد شخصية بناء فى هاماً  دوراً  لها التى التنشئة

 ى كل نشاط تعليمى يتخذ من البيئة التى يعيش فيها الطفل والتى يمارس فيها نشاطهه
للطفل والتى من خاللها يتكون المجال اإلدراكى لدى  والبيئة هى مصدر المعرفة بالنسبة

 الطفل.
ؤيتهم اختلفت تعريفات ومفاهيم األمن النفسى باختالف الباحثين واختالف ر : األمن النفسى

 عن لرضاا خالل من وذلك، وخارجيا داخلياً  النفسية والراحة والطمأنينة بالسعادة الفرد شعور هو

 هو فبالتالى واالجتماعية، والنفسية الفسيولوجية حاجاته اشباع من هل هللا كتبه بما والقناعة نفسه

 .النفسي باألمن للشعور ماسلو مقياس على الحصول فى الفرد بها يشعر التى الدرجة
 ردف كل أمن ،أو الشخص األمن وهو االنفعالية أو النفسية الطمأنينة هو النفسى فاألمن

 الحاجة وترتبط للخطر، معرض وغير مضمونا جاتالحا إشباع فيها يكون  حالة وهو حدة على

 .(2008، زهرانعبد السالم )حامد  البقاء على المحافظة بغريزة وثيقاً  ارتباطاً  األمن إلى
 وفيها المراهقة قبيل تقع التى المبكرة الطفولة مرحلة تلى التى المرحلة هى: الطفولة المتأخرة

 العقلى النمو ويكتمل المهارات من الكثير يهاف ويكتسب، واهتماماته تعامالته دائرة تتوسع
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 أو المتأخرة الثالثة بالطفولة وتسمى نه( س12:  9) من تبدأ وهى لديه، واإلنفعالى والجسمى

 . الكمون  مرحلة
 عامة يعرفها حامد زهران بأنها المرحلة التى تقع قبيل المراهقة وهنا يصبح السلوك بصفة

 .(2005 زهران،عبد السالم )حامد  للمراهقة. أكثر جدية حيث تعتبر مرحلة إعداد
 فهم هاب المصابون  لألطفال كارثة أصبحت التى النمائية االضطرابات أحد هو: نتباهنقص اال 

 األداء ىف خلل إلى يؤدى قد ذلك وكل، واألدراك والتركيز االنتباه فى صعوبات من دائما يعانون 

 مثل طفالباأل ،وعالقتهم بها المكلفين المهام ازانج فى تتمثل التى اليومية حياتهم فى الوظيفى

 . الدراسى واألداء سريةاأل وعالقاتهم سنهم

مجموعة من أنه ، 1994الدليل التشخيصى األحصائى لالضطرابات العقلية  هيعرف
 ،م القدرة على التركيز طويل المدىوعد ،وشرود الذهن ل االنتباه المنخفض،األعراض تشم
مما يترتب عليه حدوث بعض  ،ز عن االنتباه فى تفاصيل األشياءجوالع وكثرة النسيان،

ألتصال وا ،تنفيذ التعليمات وعدم وعدم القدرة على التنظيم ،واإلرتباك وعدم التنظيم ،األخطاء
 البصرى غير مناسب.

تابها كتذهب جمعية األطباء النفسيين األمريكيين فى الطبعة الرابعة لعدد : الفرط الحركى
ه والفرط الحركى يتسم إلى أن نقص االنتبا، (1994حصاء االضطراب العقلى )تشخيص وإ
فال باإلضافة إلى أن األط، (الحركة المفرطة ،االندفاعية، قصور االنتباه: )هى بثالث سمات

ون ذوى الحركة المفرطة يحاولون ايقاع زمالئهم فى المشاكل ويفقدون أعصابهم عندما ال يجد
 طريقهم.

 إلى مجموعة من األعراض الثانوية التى يتسم بها هؤالء األطفال مثلوأشارت المجلة 
 عدم تحمل اإلحباط.  - عدم احترام العادات والتقاليد –ضعف العالقة باألخرين 
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 غير بصورة الحركى النشاط مستوى  ارتفاع من يعانى طفل هو الحركى الفرط ذوى  الطفل

 دفاعيةاإلن ،النفس ضبط على القدرة عدم ويلة،ط لمدة االنتباه تركيز على القدرة عدم مقبولة،
، 2012، الشخصى العزيز عبد) ومدرسيه ووالديه آقرانه مع طيبة عالقات إقامة على القدرة وعدم
  .(103ص 

وأن االطفال ذوى هذا االضطراب يبدون درجات غير مالئمة من االنتباه والدافعية 
. نفسيةحجرة المدرسة تتناسب مع احتياجتهم ال فالتالى البد من توافر التجهيزات الالزمة داخل

 ( 2004، )كريمان بدير
 

 منهج البحث وإجراءاته
 ةموضوع الدراس الظاهرة لوصف التحليلي عتمد البحث على المنهج الوصفييالبحث: منهج 
راسة من الد نتائج يقرب بأنه المنهج هذا بين مكوناتها، ويتسم وبيان العالقة بياناتها وتحليل
 : وذلك على النحو التالى، دقيق الظواهر بشكل وصف من ويمكنها قعالوا
 كل أفراد العينة فى مجال البحث.لى رأى ع: مجموعة أسئلة للتعرف داة االستبيانأ 
 فى مجال البحث.: وتتم من خالل مقابلة بعض المختصين والخبراء المقابلة الشخصية  
 سابقة المرتبطة حول موضوع البحث ث ال: ويتم من خالل الرجوع إلى البحو البحث المكتبي 

 البحث: مجتمع وعينة 
ر قاد المشتركة بمنطقة مصفي مدرسة نبيل الو بتطبيق البحث  ون الباحث قامالبحث: مجتمع 
من  ، وذلك لتحقيق أكبر نسب للمشاركةد عرابي االبتدائية بشبرا الخيمة، مدرسة أحمالجديدة

 ية والعلمية المختلفة.كل الفئات العمرية واالجتماعية والمهن
طفل من الذكور منهم  (30( طفاًل من الجنسين )60تكونت عينة الدراسة من ): البحثعينة 
طفلة في  15م طفل من اإلناث منه (30)، ذكر في الريف( 15)ذكر في الحضر و (15)
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اعتمدت الدراسة و ، ( سنة 12 – 9في مرحلة الطفولة المتأخرة )  في الريف (15)الحضر و
وقسمت عينة الدراسة من حيث ، عينة منتظمة من طالب المدرسة بالمرحلة االبتدائية ىعل

 ى، وقسمت العينة إلعي إلي فئتين متوسط وفوق المتوسطاالقتصادي االجتما ى المستو 
 :النحو التالي ىمجموعتين رئيستين عل

طفل  15، بالحضر 15طفل ) 30وهي مجموعة من الذكور تكونت من  :المجموعة األولي
طفل  15، طفل بالصف الرابع االبتدائي 15عام منهم ) 10.5بمتوسط عمري  بالريف(

 االقتصادي المتوسط والفوق متوسط. ى المستو  ى( موزعين علبالصف الخامس االبتدائي
طفلة  15، بالحضر 15طفلة ) 30وهي مجموعة من اإلناث تكونت من  :المجموعة الثانية

صف طفلة بال 15، طفلة بالصف الرابع االبتدائي 15نهم )عام م 11( بمتوسط عمري بالريف
 .االقتصادي المتوسط والفوق متوسط ى المستو  ىالخامس االبتدائي( موزعين عل

 : باستخدام األدوات اآلتيةون الباحث قام :البحثأدوات 
 .(الباحثون : اختبار التنشئة البيئية إعداد )االختبار األول .أ
، نعلي عبد الرحم، إعداد )حمزه بن خليل مالكي من النفسي: اختبار االاالختبار الثاني .ب

2013 .) 

 .(2017 رانيا القاضي،االنتباه وفرط الحركة إعداد ) : اختبار تشتتاالختبار الثالث .ج
 . (2006 ،عبد العزيز الشخصتماعي االقتصادي لألسرة إعداد )مقياس المستوي االج .د

 :البحثمجال 
رسة مد، درسة نبيل الوقاد المشتركة بمنطقة مصر الجديدةطبقت دراسة في م :المجال المكاني

 .مةأحمد عرابي االبتدائية بشبرا الخي
 . 2020العام من طبقت الدراسة في بداية الفصل الدراسي األول  :المجال الزمني
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 طفل من طالب المرحلة االبتدائية 60اعتمدت الدراسة علي عينة قدرها  :المجال البشري 
التحصيل الدراسي المتوسط وذوي  ى وزع بين الذكور واإلناث ومستو تت بالحضر والريف
ط االقتصادي واالجتماعي المتوس ى والمستو ، (العلوم –ي بعض المواد )الرياضة المتأخرين ف

 .التعليم المتوسط للوالدين ى مستو و ، وفوق المتوسط
األولية تضمن المقياس فى صورته استبيان على ى الحال البحثعتمد يو  :س البحثيمقاي
 –رودة الحرارة والب –اإلضاءة والتهوية  –)الغذاء  :( مكونات وهى5ة موزعاً  على )( عبار 57)

 :وذلك باالعتماد على دراسات اخرى على النحو التالى، (ة والنظافةالصح - الضوضاء
 .(الباحثون إعداد )( عبارات 10مكون من )الغذاء  أوال :
 .(الباحثون إعداد )ة عبار ( 15من )والتهوية  االضاءة ثانيا :
 .(الباحثون إعداد ) ات( عبار 10من )والبرودة  الحرارة ثالثا :
 .(الباحثون إعداد ) ( عبارات8من )الضوضاء  رابعا :
 .(الباحثون إعداد )ة ( عبار 20من )والنظافة  الصحة :خامسا  

اتي وضعت بنود االختبار في شكل العبارات المتدرجة االستجابة التي تعتمد التقدير الذ
ا( غالبا، أحيان، حيث تسمح بوجود عدة استجابات أمام كل عبارة تندرج من )دائما، للمفحوص

فالمطلوب معرفة شدة ونوعية ، وفي تلك العبارات ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة
 .علي عبارات االختبارابة المبحوث استج
 على برنامج قام الباحثون بعمل تحليل لها بإستخدامبعد االنتهاء من جمع البيانات و 
SPSS ، ر إلختباو لتفريغ البيانات وجدولتها وإجراء التحليل اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات

واإلحصاء صحة فروض الدراسة، وتطلب ذلك تطبيق بعض أساليب اإلحصاء الوصفي 
 .التحليلي
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 بعرض الظاهرى  الصدق مراعاة إطار فى الباحثون ام ق: )ألفا كرونباخ( معام  الصدق والثبات
 األداة  تحقيق فى رؤيتهم وتوضيح تقييمه بهدف المحكمين األساتذة من عدد على االستبيان
حيث قامت ، على االستبيان المحكمين مالحظات نالباحثون م استفادت وقد البحث ألهداف
 السادة على اتفاق تحصل لم التى األسئلة استبعاد وتم، بتعديل هذه المالحظاتحثون البا

 والمرتبطة المحكمين السادة التى اقترحها األسئلة من مجموعة إضافة تم كما، المحكمين
 .الدراسة بموضوع جوهريا
صدق المحكمين: حيث عرض المقياس على خمسـة محكمـين مـن أسـاتذة علـم الـنفس  .أ

مـن س األـحة النفسية بآداب وتربية الزقازيق للتعرف على مـدى مالئمـة العبـارات لقيـاوالص
فسي وقد اتفق المحكمون على مالئمة عبارات المقياس لقياس األمن الن، النفسـي لألطفـال

 %. 90بنسبة 
 ينـهالصدق التالزمي: تم التحقق من صـدق المقيـاس مـن خـالل حسـاب معامـل االرتبـاط ب .ب

هـذا وقـد بلغـت قيمـة معامـل ، (2003، عماد مخيمر)وبـين مقياس )األمن النفسي( 
من مر لألوبـين مقياس عماد مخي االرتبـاط بـين إدراك األمـن النفسـي فـي المقيـاس الحـالي

 . 0.89النفسي 
 عينةفي  بيانألسئلة االست (Cronbach Alpha)تم حساب معاملي الصدق والثبات  .ج

سئلة ومدى امكانية االعتماد على هذه اال، وذلك لبحث مدى ثبات اسئلة االستبيان ،الدراسة
 لمحاور االستبيان.قيم معاملي الصدق والثبات لى يوضح والجدول التا. في التحليل
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 معامالت الصدق والثبات(: 1جدول )

 معام  الثبات معام  الصدق ألفاكرونباخ عدد العبارات المقياس م
 0.96 0.958 10 الغذاء 1

 0.81 0.945 15 االضاءة والتهوية 2

 0.89 0.969 10 الحرارة والبرودة 3

 0.93 0.923 8 الضوضاء 4

 0.95 0.930 14 الصحة والنظافة 5

 0.91 0.98 57 المقياس الكلي 6
، من الجدول السابق يتضح أن معامالت الصدق والثبات مقبولة ألسئلة االستبيان ككل

قول وبالتالي يمكن ال، عينة الدراسة( في 0.5عاملى الصدق والثبات تجاوزت )م الن جميع قيم
ل مع وبالتالي يمكن االعتماد عليها في التحلي، أنها معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث

 .عدم استبعاد اي عنصر من عناصر المتغيرات محل الدراسة
 ضمنت مجموعة من العبارات لقياستم تصميم استمارة استقصاء والتي ت: قائمة االستقصاء
ولتصميم هذه االستمارة قام ، المختلفة البحثتجاه متغيرات  البحث عينةاتجاهات أفراد 

صممت  وقد، عديد من الدراسات السابقة في مجال موضوع الدراسةالباإلطالع على الباحثون 
 .بة وزن تجاه حيث كان لكل إجااال ثالثىاالستمارة بطريقة " ليكرت" على مقياس 

 المستخدمة:اإلحصائية  األساليب
 معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات األدوات المستخدمة في الدراسة. .1
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. .2
 .بيرسون معامل ارتباط  .3

 على برنامج بعمل تحليل لها بإستخدامالباحثون قام بعد االنتهاء من جمع البيانات 
SPSS ،لتفريغ البيانات وجدولتها وإجراء التحليل ، علوم االجتماعيةالحزم اإلحصائية لل

ذلك تطبيق  وتطلب، اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات وإلختبار صحة فروض الدراسة
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تحليل االنحدار الخطي عن طريق ، بعض أساليب اإلحصاء الوصفي واإلحصاء التحليلي
متغير مستقل على متغير تابع من  اكثرهو اسلوب احصائي يستخدم الختبار أثر المتعدد : 

 .(t) داروالذي يحتوي على اختبار معامالت االنح OLSواحد بطريقة المربعات الصغرى 
 

 نتائج البحث
قص نب توجد عالقة دالة إحصائيا  بين أنماط التنشئة البيئية واضطرا :الفرض األول

 .ألطفال في مرحلة الطفولة المبكرةا االنتباه والفرط الحركي لدى
قام الباحثون بحساب معامالت االرتباط البسيطة بطريقة وللتحقق من صحة الفرض 

لى والجدول التا، اد نقص االنتباه والفرط الحركيبيرسون بين درجات أفراد العينة علي أبع
 الوصف االحصائي ألنماط التنشئة البيئية واضطراب نقص االنتباه والفرط الحركي .يوضح 
 حصائي للعينةالوصف اال: (2جدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغيرات
 5.42 60.70 60 أنماط التنشئة البيئية

 7.165 41.02 60 نقص االنتباه والفرط الحركي
 معامل االرتباط بين انماط التنشئة البيئية ونقص االنتباه والفرط الحركي: (3جدول )

   التحديدمعام مستوي الداللة معام  االرتباط المتغير
أنماط التنشئة البيئية ونقص االنتباه والفرط 

 %69.3 0.01 0.868 الحركي

ويعني ذلك وجود  0.001السابق أن معامل االرتباط دال عند يتضح من الجدول السابق 
أنها ركي و عالقة ارتباطية جوهرية وحقيقية بين انماط التنشئة البيئية ونقص االنتباه والفرط الح

مما يعني أن أنماط التنشئة سبب في ظهور نقص االنتباه المصحوب بفرط  عالقة موجبة
تباه % من التباين في درجات نقص االن 69.3الحركة مما يعني أن التنشئة البيئية تفسر قيمة 

 الحركي لدي أفراد عينة الدراسة. والفرط
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 لحركياتباه والفرط عالقة أبعاد مقياس التنشئة البيئية بالدرجة الكلية لنقص االن: (4جدول )
 حجم التأثير الداللة معام  االرتباط أبعاد التنشئة البيئية م
 % 3.30 0.5 0.189 الغذاء 1
 % 5.016 0.001 0.224 اإلضاءة والتهوية 2
 % 3.80 0.5 0.194 الحرارة والبرودة 3
 % 12.02 0.001 0.378 الضوضاء 4
 %11.09 0.001 0.305 الصحة والنظافة 5
 % 73.4 0.001 0.899 رجة الكليةالد 6

د أن درجات أفراد العينة في أبعاد مقياس التنشئة البيئية قيتضح من الجدول السابق 
، ويةالتنشئة البيئية في األبعاد )األضاءة ةالته أرتبط أرتباطا داال موجبًا بدرجاتهم علي

، )لغذاء األبعاد ( أما0.001) نظافة( وقد وصل مستوي الداللة إلىالصحة وال، الضوضاء
ي فعاد وقد تبين أن حجم تأثير األب، (0.5) الحرارة والبرودة( فقد وصل مستوى الداللة إلى

نشئة ( وهي كما تبين بالجدول السابق أكثر االبعاد تأثيرا في الت100*  2الدرجة الكلية ) ر
افة ويصل ( يليه بعد الصحة والنظ12.02) و بعد الضوضاء يصل حجم تأثيره إلىالبيئية ه

 ( 3.30لي )وكان أقل تأثير هو بعد الغذاء وقد وصل حجم تأثيره إ، (11.09حجم تأثيره إلي )
 قد تحققت من صحة الفرض أنه توجد عالقة بين التنشئة البيئيةالباحثون وبهذا تكون 

 ادة نقص االنتباه والفرط الحركي.وزي
ل من النفسى بين األطفااألب الشعور فى : توجد فروق داله إحصائياالفرض الثاني

 .المصابين بنقص االنتباه والفرط الحركى فى الريف والحضر
قام الباحثون بحساب المتوسط واالنحراف المعياري لدي وللتحقق من صحة الفرض 

عد وكذلك المتوسط واالنحراف المعياري لكل ب، مجموعتي الريف والحضر في األمن النفسي
ريف االنتباه والفرط الحركى فى الاألطفال المصابين بنقص  ألبعاد مقياس اآلمن النفسي لدى

 ما يلي. وأوضحت النتائج والحضر
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 الوصف االحصائي للعينة(: 5جدول )
 االنحراف المتوسط العدد المتغيرات

 7.033 39.08 30 االمن النفسي ريف
 7.166 41.99 30 االمن النفسي حضر

 مجموعتي الريف والحضر لدى اب داللة الفروق بين قيمة )ت(حس: (6جدول )

 األبعاد الفرعية
 مجموعة الريف مجموعة الحضر

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة قيمة ت
 0.05 1.666 2.65 10.50 2.34 11.88 التقدير اإليجابي للذات
 0.05 1.876 3.056 13.52 3.47 14.80 الشعور بتقبل اآلخرين
 0.05 2.082 2.95 16.87 2.959 17.77 الرضا عن الحياة
 غير دال 0.199 3.09 11.33 3.11 11.66 الطمأنينة النفسية
 0.05 1.998 7.108 40.12 7.14 41.96 الدرجة الكلية

أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند يتضح من الجدول السابق 
ياة عور بتقبل اآلخرين والرضا عن الحالش( في التقدير اإليجابي للذات و 0.05مستوي داللة )

تكون  وبهذا، بينما لم توجد فروق ذات داللة في بعد الطمأنينة النفسية، واآلمن النفسي الكلي
 الشعور فى أنه توجد فروق داله إحصائيا ة الفرض الذي ينص علىتحققت من صحالباحثون 

 الحركى فى الريف والحضراألمن النفسى بين األطفال المصابين بنقص االنتباه والفرط ب
للذات  يالتقدير اإليجابلصالح الحضر حيث أن متوسط المجموعة بالحضر في بعد 

وفي بعد الشعور بتقبل اآلخرين ، (10.50من متوسط المجموعة بالريف ) ( أعلى11.88)
، (13.52من متوسط المجموعة بالريف )  ( أعلى14.80كان متوسط المجموعة بالحضر )

من متوسط المجموعة  أعلى (17.77لـرضا عـن الـحياة سجل مجموعة الحضر )وكـذلك بعد ا
 توجد تالي البينما في بعد الطمأنينة النفسية فكانت المتوسطات متقاربة وبال، (16.87الريف )ب

 .داللة في هذا البعد
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من ألار بالشعو بين ادراك االبناء النماط التنشئة البيئية و  توجد عالقة: الفرض الثالث
 .عينة الدراسة ىلنفسي لدا

قام الباحثون بحساب معامالت االرتباط البسيطة بين درجات وللتحقق من صحة الفرض 
 ىلوالجدول التا ية والدرجة الكلية لألمن النفسي.أفراد العينة في أبعاد ادراك االبناء للتنشئة البيئ

 من النفسي.التنشئة البيئية واأل الوصف االحصائي الدراك االبناء النماطيوضح 
 الوصف االحصائي للعينة: (7جدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المتغيرات
 5.42 58.77 60 ادراك أنماط التنشئة البيئية

 6.99 39.88 60 اآلمن النفسي
م استخدابمن النفسي مل االرتباط بين ادراك األبناء ألنماط التنشئة البيئية واألمعا :(8جدول )

 رتباط بيرسون معامل اال
 معام  التحديد مستوي الداللة معام  االرتباط المتغير

 % 73.33 0.001 0.844 ادراك أنماط التنشئة البيئية واآلمن النفسي
ويعني ذلك وجود عالقة  0.001أن معامل االرتباط دال عند يتضح من الجدول السابق 

عامل ان ممن النفسي وكشئة البيئية واألنماط التنرية وحقيقية بين ادراك األبناء ألارتباطية جوه
 ( مما يعني أن ادراك اآلبناء ألنماط التنشئة البيئية تفسر% 73.33=  100ر* التحديد )
 أفراد العينة. األمن النفسي لدى % من التباين في درجة 73.33قيمة 
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 عالقة أبعاد مقياس التنشئة البيئية بالدرجة الكلية لآلمن النفسي :(9جدول )
 حجم التأثير الداللة معام  االرتباط أبعاد التنشئة البيئية م
 % 11.30 0.01 0.388 الغذاء 1
 % 6.016 0.001 0.299 اإلضاءة والتهوية 2
 % 4.80 0.001 0.213 الحرارة والبرودة 3
 % 11.02 0.001 0.311 الضوضاء 4
 %12.09 0.001 0.422 الصحة والنظافة 5
 % 83.4 0.001 0.911 الدرجة الكلية 6

د أن درجات أفراد العينة في أدراك أنماط التنشئة البيئية قيتضح من الجدول السابق 
د وق، سأرتبطت أرتباطا وثيقًا داال موجبًا بدرجاتهم علي اآلمن النفسي في جميع أبعاد المقيا

 ظافةالصحة والنومن أبرز األبعاد التي لها داللة بعد ، (0.001الداللة إلي ) وصل مستوى 
 وكان أقل تأثيراً  (%12.09) ( وله تأثير كبير يصل إلى0.001ة )دالل وهو دال عند مستوى 

 ( .%4.80من النفسي هو بعد الحرارة والبرودة ويصل حجم تأثيره )في األ
من صحة الفرض أنه توجد عالقة بين أدراك االبناء  واقد تحققالباحثون كون يوبهذا 
 هم باآلمن النفسي.البيئية وشعور  النماط التنشئة
قص نبين الذكور واإلناث فى درجة اضطراب داله احصائيا فروق توجد : الفرض الرابع

 . االنتباه والفرط الحركى في الريف والحضر
وللتحقق من صحة الفرض قام الباحثون بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

النتباه والفرط الحركي في الريف لدي كل من مجموعة الذكور واإلناث في اضطراب نقص ا
والحضر وكذلك المتوسط واالنحراف لكل بعد في مقياس اضطراب نقص االنتباه والفرط 

 عرفة الفروق بين الذكور واإلناث.الحركي واستخراج قيمة )ت( لم
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 الذكور واإلناث ي نقص االنتباه والفرط الحركي لدىالوصف االحصائي للعينة ف :(10جدول )
 االنحراف المتوسط عددال النوع
 8.159 43.97 30 ذكور
 7.108 40.12 30 إناث

 الذكور واإلناث مجموعة اب داللة الفروق بين قيمة )ت( لدىحس: (11جدول )

 األبعاد الفرعية

المجموعة األولي 
 )ذكور بالحضر(

المجموعة الثانية 
 )ذكور بالريف(

المجموعة الثالثة 
 إناث بالحضر

المجموعة الرابعة 
 ناث بالريفإ

 ت
مة
قي

اللة 
الد

 

سط
متو

ال
راف 

نح
اال

سط 
متو

ال
راف 

نح
اال

سط 
متو

ال
راف 

نح
اال

سط 
متو

ال
راف 

نح
اال

 

 0.05 1.969 2.22 10.22 2.34 10.44 3.9 12.33 3.11 12.66 تشتت االنتباه
 0.05 2.082 2.66 12.11 2.77 12.02 3.62 14.22 3.66 14.40 حركة زائدة
االندفاع 
 0.05 1.986 1.971 11.44 1.999 11.88 2.888 16.44 2.959 16.66 والتسرع

االضطرابات 
السلوكية 
 واالنفعالية

11.91 2.11 11.87 2.10 9.99 1.330 9.85 1.222 1.666 0.05 

 0.05 1.133 1.444 8.66 1.777 8.99 1.77 11.78 1.99 11.88 صعوبة التعلم
عدم القدرة 
علي إتمام 

 المهام
17.60 2.888 17.11 2.866 12.11 2.55 12.03 2.44 2.075 0.05 

اضطرابات 
التواص  
 االجتماعي

15.33 3.77 15.11 3.72 10.11 2.65 10.02 2.61 1.867 0.05 

 0.05 1.986 6.81 37.61 6.88 37.66 7.11 41.11 7.18 41.13 الدرجة الكلية

الجدولية عند ر من قيمة )ت( أن قيمة )ت( المحسوبة أكبيتضح من الجدول السابق 
( وهذا يعني أنه توجد فروق بين الذكور واإلناث في تشتت االنتباه والفرط 0.05داللة ) مستوى 

تحققت من صحة الفرض  قدالباحثون وبهذا تكون ، الحركي لصالح الذكور بالريف والحضر
أنه توجد فروق بين الذكور واإلناث في اضطراب نقص االنتباه والفرط  الذي ينص على
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بالريف والحضر حيث أن متوسط الذكور أعلي من متوسط اإلناث ويتضح ذلك في  كيالحر 
( 12.33( والذكور بالريف )12.66تشتت االنتباه حيث كان متوسط الذكور بالحضر )

وفي بعد ، (10.22( واإلناث بالريف )10.44وبالنسبة لإلناث كان متوسط اإلناث بالحضر )
( وبالنسبة 14.22( والذكور بالريف )14.40بالحضر )الحركة الزائدة كان متوسط الذكور 
وفي بعد االندفاع ، (12.11( واإلناث بالريف )12.02ر )لإلناث كان متوسط اإلناث بالحض

( وبالـنسبة لإلنـاث 16.44( والذكور بالريف )16.66والتسرع كان متوسط الذكور بالحضر )
وفي بعد االضطرابات ، (11.44)( واإلناث بالريف 11.88ر )كـان متوسط اإلناث بالحض

( 11.87( والذكور بالريف )11.91السلوكية واالنفعالية كان متوسط الذكور بالحضر )
أما في بعد ، (9.85( واإلناث بالريف )9.99وبالنسبة لإلناث كان متوسط اإلناث بالحضر )
لنسبة ( وبا11.78( والذكور بالريف )11.88صعوبة التعلم كان متوسط الذكور بالحضر )

وفي بعد عدم القدرة ، (8.66( واإلناث بالريف )8.99لإلناث كـان متوسط اإلنـاث بالـحضر )
( وبالنسبة 17.11( والذكور بالريف )17.60إتمام المهام كان متوسط الذكور بالحضر ) على

وفي بعد ، (12.03( واإلناث بالريف )12.11لإلناث كان متوسط اإلناث بالحضر )
( والذكور بالريف 15.33ل االجتماعي كان متوسط الذكور بالحضر )اضطرابات التواص

( واإلناث بالريف 10.11بالحضر )( وبالنسبة لإلناث كان متوسط اإلناث 15.11)
(10.02). 

 

 نتائج البحث ومناقشتها
 :نتائج البحث

 كي ر الح ب نقص االنتباه والفرطتوجد فروق دالة إحصائيًا بين أنماط التنشئة البيئية واضطرا
 .طفال في مرحلة الطفولة المتأخرةاأل لدى
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 تباه األمن النفسى بين األطفال المصابين بنقص االنب الشعور فى توجد فروق داله إحصائيا
 لصالح الحضر. والفرط الحركى فى الريف والحضر

 ينة ع ىمن النفسي لداألالشعور بنماط التنشئة البيئية و بناء ألدراك األابين  توجد عالقة
 .سةالدرا

  يف توجد فروق بين الذكور واإلناث في تشتت االنتباه والفرط الحركي لصالح الذكور بالر
 والحضر.

 موجباً  االد وثيقاً  رتباطاا رتبطا قد البيئية التنشئة أنماط أبعاد في العينة أفراد درجات أن 
 ةالدالل مستوى  وصل وقد( 0.868) الحركي والفرط االنتباه تشتت مقياس على بدرجاتهم
 قصن اضطراب زيادة على تؤثر البيئية التنشئة أنماط أن النتيجة هذه وتعني( 0.001) إلى

 الثقة ةدرج تكون  َثم ومن، المتأخرة الطفولة مرحلة في األطفال لدى الحركي والفرط االنتباه
 .(0.001) الداللة مستوى  ألن %99.99 إلي تصل

 تباه ى بين األطفال المصابين بنقص االناألمن النفسب الشعور فى توجد فروق داله إحصائيا
حيث أن متوسط المجموعة بالحضر ، لصالح الحضر والفرط الحركى فى الريف والحضر

، (10.50من متوسط المجموعة بالريف ) ( أعلى11.88قدير اإليجاب للذات ) في بعد الت
 ( أعلي من14.80وفي بعد الشعور بتقبل اآلخرين كان متوسط المجموعة بالحضر )

حياة سجل مجموعة الحضر وكذلك بعد الرضا عن ال، (13.52متوسط المجموعة بالريف )
 بينما في بعد الطمأنينة النفسية، (16.87من متوسط المجموعة بالريف ) أعلى (17.77)

 الي ال توجد داللة في هذا البعد.فكانت المتوسطات متقاربة وبالت
 موجباً  داال وثيقاً  رتباطاا رتبطتا قد البيئية ئةالتنش أنماط أدراك في العينة أفراد درجات أن 

 إلى الداللة مستوى  وصل وقد، المقياس أبعاد جميع في النفسي مناأل على بدرجاتهم
 مستوى  عند دال وهو والنظافة الصحة بعد داللة لها التي األبعاد أبرز ومن، (0.001)
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 النفسي مناأل في تأثيراً  أقل وكان( %12.09) إلي يصل كبير تأثير وله( 0.001) داللة
 .(%4.80) تأثيره حجم ويصل والبرودة الحرارة بعد هو

 سالمة ممدوح تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة 
 نجم وياسمين وارتان ارزوروني ودراسة سونيا، وأضرارها عن الضوضاء (2012)مرسي
( 2016) تنفير يحيي حنان ودراسة وضائي،الض التلوث الخاصة بمشكلة (2014)الدين

( 2016) الشجراوي  صالح صباح ودراسة، التركيز على السمعي التلوث الخاصة بتأثير
( 2019) الخليلي فضل ودراسة، البيئي الوعي تنمية في األطفال رياض دور بكشف

 اً ر وأخي، لدى األطفال والكبار مفاجئ بشكل الجسم حرارة درجة ارتفاع الخاصة بأسباب
 مجموعةب الشخصية النظافة أن األطفال بتعليم( (LAYNE WOOD, 2019 دراسة

 .الطفل بها يقوم التي والعادات السلوكيات
 التوصيات:

 تحمل عم تناسبت سري لتوفير البيئة الصحية التياأل اإلرشاد وخاصة التثقيفية مجاالبر  قامةإ 

 .هارادفأل نفسي زن توا لتحقيق بطةار تم منسجمة أسرة تكوين في المسؤولية
 حققي بما تربيتهم في التهاون  وعدم وتهذيبهم األبناء رعاية في األساليب أفضل استخدام 

 .لهم مريح سري أ جو وإشاعة لألبناء نفسية سالمة
  باستخدام برامج تشتت االنتباه والفرط الحركيإجراء دراسات عديدة علي األطفال ذوي 

 عرفية لديهم.رات المالمهاتنمية  إلىتسعى  متنوعة
 لعمل برامج إرشادية للوالدين والمعلمة لتساعدهم على اكتشاف الصعوبات النمائية لطف 

 .لطفلا البيئي الصحي لنمو توفير المناختساعدهم على و نقص االنتباه والفرط الحركي 
 لتي وا، لتكوين مناخ أسري سوي التنشئة البيئية رشاد اآلباء واألمهات إلى أفضل أساليب إ

 .د على النمو السوي لألبناء والرفع من مستوى األمن النفسي لديهمتساع
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 لفةمن خالل وسائل اإلعالم المخت تنشئة البيئية الصحيةبث الوعي واالهتمام بأساليب ال. 
  ي نقص االنتباه والفرط الحركتوعية اآلباء واألمهات باألسباب التي تؤدي إلى اضطراب

مما يجعلهم عرضة لالضطرابات النفسية ، بناءومدى تأثيرها على النمو النفسي لأل
 ..المختلفة وخصوصا انخفاض مستوى األمن النفسي لديهموالسلوكية 

 ة الحكومية والخاصة في إقام مصريةات المعإشراك أساتذة علم النفس واالجتماع في الجا
 .الدورات الوقائية والنمائية والعالجية التي تعنى بالشأن األسري والنفسي

  أساليب أفضل مراكز لإلرشاد النفسي واألسري مما يساهم في توعية المجتمع بإنشاء
 . التنشئة البيئية

 اء المس اختيار الوقت المناسب واألوقات المناسبة في الحوار والتواصل مع األبناء مثاًل في
 .أو عند اجتماع العائلة في غرفة الجلوس أو على مائدة الطعام أو قبل النوم

 ة جميع العناصر الغذائي على الغذاء المتوازن الكامل الذي يحتوي  ن إلىإرشاد الوالدي
 .ن مشاكل صحية تؤثر في الطفل ذاتهالالزمة للنمو بالشكل الصحيح بدو 
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ABSTRACT 

This research aims to achieve the following objectives: Knowing 

the relationship between patterns of environmental upbringing and 

attention deficit hyperactivity disorder. Knowing the differences in 

psychological security among children with attention deficit 

hyperactivity disorder in rural and urban areas. Knowing the differences 

between males and females in the degree of attention deficit 

hyperactivity disorder. The research relied on the descriptive analytical 

approach to describe and analyze the variables of the study, by 

providing a tool for measuring environmental upbringing, a tool for 

measuring psychological security, and a tool for measuring attention 

deficit hyperactivity disorder, and the study sample consisted of (60) 

children of both sexes, (30) of whom were males. (15) males in urban 

areas and (15) males in the countryside, (30) children of females, 15 of 

them female in urban areas and (15) in the countryside in the late 

childhood stage (9-12) years. 
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The research found the following: There are statistically significant 

differences between the patterns of environmental upbringing and 

attention deficit hyperactivity disorder in children in late childhood. 

There are statistically significant differences in the feeling of 

psychological security between children with ADHD in rural and urban 

areas in favor of urban areas. There is a relationship between the 

children's awareness of the patterns of environmental upbringing and 

the feeling of psychological security among the study sample. There are 

differences between males and females in the attention deficit and 

hyperactivity in favor of males in rural and urban areas. 

It is recommended to search for: Establishing educational 

programs, especially family counseling, to provide a healthy 

environment to achieve psychological balance for its members. Using 

the best methods in caring for and educating children, and not being 

lenient in their upbringing. Conducting several studies on children with 

attention deficit hyperactivity disorder. Making guidance programs for 

the parents and the teacher to help them discover the developmental 

difficulties of the child with attention deficit hyperactivity disorder. 

Key words: Environmental upbringing - food - lighting and ventilation 

- heat and cold - noise - health and hygiene. 


