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  لتعلما  وصعوبات  العوامل البيئيه والنفسية وعالقتها بفرط الحركة
 ةيليوبدراسه ميدانيه لدي رياض االطف ال بمحافظه الق  -النمائية

                 [9] 
 (4)صفوت عبد الحميد -(3)يهاب محمد عيدإ -(2)وليم يوسفماجي  -(1)نهال صبحي 

 عين شمس ةجامع، البنات ةكلي( 2معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس   (1
 قناه السويس ةجامع ،داباآل ةكلي( 4 جامعة عين شمس ،للطفولة العليا الدراسات معهد( 3

 

 المستخلص
لتنميه جوانب النمو الجسمي  ةساسياالطفال الداعم والركيزه األرياض  ةتعد مرحل

ونظرا الن هؤالء  ,من العمر ةأطفال المرحله المبكر  واالجتماعي والنفسي والمعرفي لدي
ليه أو و العقأ ةون عن غيرهم في خصائصهم الجسمياالطفال يتميزون بطبيعه خاصه ويختلف

تتناسب مع قدراتهم صه وهذا يستدعي تقديم خدمات تربويه وبيئيه خا ,االنفعاليه أو االجتماعيه
وهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين العوامل البيئيه والنفسيه وأطفال  ,وأمكاناتهم

( طفل من 300فرط الحركه وصعوبات التعلم النمائيه وقام الباحثون باختيار عينة قوامها )
وبعد تطبيق المقاييس  ,ختيار العينه بالطريقه العشوائيهاوتم  الذكور واالناث من ثالث مدارس

واستخدم الباحثون المنهج  ,( سنة6-3مفرده في المرحلة العمرية من ) (60اصبح قوامها )
-DSMالمسح النيورولوجي السريع( و) بتطبيق المقاييس اآلتية: )مقياس وا)الوصفي( وقام

IV)ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج كان  ,( و)استمارة أستبيان العوامل البيئيه والنفسيه
الحركه  أحصائيه بين العوامل البيئيه وأطفال فرط داللةمن أهمها وجود عالقة ارتباطية ذات 

أحصائيه بين العوامل النفسيه  داللةرتباطيه ذات اتوجد عالقه  ,وصعوبات التعلم النمائيه
 :الدراسةوتوصي وأطفال فرط الحركه وصعوبات التعلم النمائيه 

  ت مكانياوتوفير إ ,التى يعانى منها االطفال ةالمشتتة التقليل من العوامل البيئيالعمل على
 مناسبة

 ت طفال مع ضرورة إدارة بعض السلوكيارياض األطفال فى الفروق الفردية بين األ ةمراعا
 طفالبشكل جيد وفهم حاجات ورغبات األ

 

 مقدمة
في حياه االنسان حيث يتم فيها وضع االساس  حاسمةالمبكرة مرحلة  تعد مرحلة الطفولة

يكون مرن  كما أن الطفل في هذه المرحلة ,ناء شخصيه تتمتع بصحه نفسية جيدةالراسخ لب
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ين والمعلمين قابل للتغيير والتأثير من قبل االخرين فالطفل نتاج لما يقدم له من قبل الوالد
االجتماعي باالفراد الذين يتفاعل معهم وبالمجتمع ويتأثر الطفل في نموه  ,واألصدقاء واألقارب

سهير كامل,شحاته سليمان الذي يحيا في أطاره وأسرته وتبدو أثار ذلك في سلوكه وأستجابته )
ولما للمجتمع من متطلبات وتكنولوجيا يجب أن يكون طفل اليوم ليس كطفل  ,(62ص2002

والمعلمين قادر علي تحدي  الماضي فيجب أن يكون قادر علي مواجهه ضغوط الوالدين
 الصعاب ومواجهتها حيث أن مرور الطفل بمراحل النمو المختلفه يمكن أن تظهر بعض

وتتطلب من الوالدين التعامل معها بحكمه لكي تمر بسالم  المشكالت السلوكيه أو االنفعالية
يتفاعل دون أن تتعمق جذورها عند الطفل ويصعب عالجها فيما بعد وحتي يستطيع الطفل أن 

بأيجابيه ويكون عالقات أجتماعيه ناجحه يمكن تنميه كفاءته االنفعاليه واالجتماعيه حيث أن 
 (.2014ذلك يعيد للطفل توازنه مع نفسه ومع االخرين )لمياء الغرباوي 

 ه تعدوقد أشار العديد من الباحثين في مجال التربيه وعلم النفس الي أن البيئه الخارجي
علي  يئه الشهيرفقد أكد )برونفنرنر( عالم الب ,يؤثر علي النمو االنساني ا معقدانظامل بيئي

ن كل نظام بيئي يمارس حيث أشار إلي أ ,معقده تؤثر علي نمو الطفل وجود مؤثرات بيئية
 رةوهذا النموذج قد يكون في االس تأثيره بصوره أو أخري علي النمو عبر نموذج بيئي محدد,

 والثقافيه ,كما توصلت لي العناصر االجتماعيةضافه إباإل يطأو الروضه أو المجتمع المح
 ,يهلمعرفاجوانب النمو المختلفه  ةعديد من الدراسات الي وجود تأثير للبيئه الفيزيقيه علي تنمي

 (Stankovic ,2006.)واالجتماعيه للطفل ,والنفسيه
 

 مشكلةالبحث
االطفال المصابين بتشتت االنتباه أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت في هذا الصدد ان 

المصحوب بفرط الحركه وكذلك االطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم يعانون من 
االنطواء والسلبيه وعدم الثقه بالنفس وفقدان االحساس باآلمان وأضطراب الحاله المزاجيه وعدم 

وأنهم يفشلون في التعبير ستجابتهم مع الحدث أو المثير افق ردود أفعالهم االجتماعيه أو اتو 
عن عواطفهم الخاصه مثل الشعور بالسعاده والدهشه والحزن والخوف واالشمئزاز كما أنهم 
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يعانون من تدني تقدير الذات وعدم القدره علي أقامه عالقات أجتماعيه ناجحه مع االخرين 
 (34ص2014كما أنهم غير ناضجين أنفعاليا فأنفعاالتهم تتسم بالتقلب )مجدي الدسوقي 

 وقد أتفق التربويون علي أن مرحله ما قبل المدرسه تعتبر من المراحل االكثر حيويه
في  عاطفيا وجسديا وتربويا للنمو, والطفل ليس عليه الذهاب الي الروضه فقط لمجرد أن يوجد

بيئه تعليميه ,ولكن يجب أن يعد حضور الطفل بمؤسسه رياض االطفال فرصه جيده للعب 
ويه التنم أقرانه في بيئه تتميز بالخصائص التربويه المناسبه والثريه لدعم الجوانبوالتفاعل مع 

 (Kevin &fetting 2006لديه )
لفه وتعد مؤسسات رياض االطفال من أهم المؤثرات البيئيه علي تنميه جوانب النمو المخت

ل تتميز بشك لدي الطفل ,وتنبثق أهميتها مما تقدمه من فرص تربويه تعليميه متعدده ,والتي
لبيئه وقد يرجع هذا الي مواصفات ا ,االسريه لالطفال في هذه المرحلة واضح عما تقدمه البيئه

التربويه في الروضه ,كما تعتبر تلك المؤسسات ذات أهميه كبري علي تنميه وصقل مهارات 
 (1995لزاميا وضروريا )بدر أدي الي اعتبار ألحاق الطفل بها إمما  ,طفل المختلفهال

يمه وبناء علي ما سبق نجد أنه يجب تهيئه البيئه المحيطه بالطفل طبقا للمواصفات السل
خاصه لالطفال الذين يعانون من فرط الحركه وتشتت االنتباه حيث أن في هذه المرحله 

ئه ب تهيالعمريه تنمو دافعيه الطفل نحو التعلم والتعليم أما بصوره سلبيه أو ايجابيه ولذا وج
 لمحيطة بهؤالء األطفال بشكل خاص.ا بيئه الروضه

 أسئله الدراسة:
ركه حصائيا بين العوامل البيئيه وأطفال فرط الحإعالقة ارتباطية ذات دالة  ما مدي وجود-1

 وصعوبات التعلم النمائيه؟
حركه حصائيا بين العوامل النفسيه وأطفال فرط الإارتباطية ذات دالة ما مدي وجود عالقه – 2

 التعلم النمائيه؟وصعوبات 
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 أهمية البحث
 ينطوي هذا البحث على أهمية من الناحية النظرية والعملية التطبيقية: 

 ا( من الناحية النظرية:
 تنبع أهمية هذه الدراسة بمرحلة دراسية هامة وهى مرحله رياض االطفال  -
الحركه  فرط طفالألبيئيه والنفسيه ووجود عالقه مع تناولت الدراسة موضوع العوامل ا -

د ى مزيكأحد الموضوعات البيئيه و النفسية الهامة التى تحتاج إل ةوصعوبات التعلم النمائي
 من الدراسات والبحوث فى الفترة الحالية.

مل روح وهو تأثر هذه العواتستمد الدراسه الحاليه أهميتها أيضا من أهميه الموضوع المط -
 طفال.علي األ

 ب( من الناحية التطبيقية:
محاولة التعرف على بعض المعلومات التى من خالله يمكن أن تساعد االطفال في ما  -

 .خالل اليوم الدراسييواجهونة 
ن تتضح أهمية الدراسة الحالية إيجاد سبل ووسائل تطبيقية تساعد فى حل المشكلة وذلك م -

 .ل التوصل الى قواعد حديثة تربويةأج
مات لدراسات اخري في نفس المجال تفيد في أثرائه بمعلو تعتبر هذه الدراسه بمثابه بدايه  -

 متنوعه تتعلق بأنواع االفكار التي لها عالقه ببعض العوامل المؤثره علي أطفال فرط
 الحركه وصعوبات التعلم النمائيه.

 

 البحثأهداف  
 تفيد هذه الدراسة فى:

طفال فرط الحركه العوامل البيئيه والنفسيه المؤثرة على أ أبعاد .التعرف على بعض1
 وصعوبات التعلم النمائيه.

لم الحركه وصعوبات التع . التعرف على العالقة بينالعوامل البيئيه والنفسيه وأطفال فرط2
 .النمائيه
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بات .التعرف علي الداله االحصائيه بين العوامل البيئه والنفسيه وأطفال فرط الحركه وصعو 3
 التعلم النمائيه.

 

 فروض البحث
 فروض الدراسة في الفروض اآلتية:تتبلور 

احصائيًا بين العوامل البيئيه وأطفال فرط الحركه  داللة .توجد عالقة ارتباطية ذات1
 وصعوبات التعلم النمائيه.

احصائيًا بين العوامل النفسية وأطفال فرط الحركه  داللة. توجد عالقة ارتباطية ذات 2
 وصعوبات التعلم النمائيه.

 

 البحث  منهج
ى استخدمت الدراسة الحالية )المنهج الوصفى( لمالئمته موضوع الدراسة الذى يهدف إل 

كما تحدث فى وضعها الطبيعى وذلك حتى  ,جمع أوصاف كمية وكيفية عن الظاهرة المدروسة
يتم توضيح أسباب المشكلة والنتائج المترتبة عليها إلى جانب إدراك العالقات بين بعض 

 لبيئيهقق من أهداف الدراسة الذى تتمثل فى دراسة العالقة بينالعوامل اوذلك للتح,المتغيرات 
 .بإعتبارهم من أهم فئات المجتمع والنفسيه وأطفال فرط الحركه وصعوبات التعلم النمائيه

 

 دراسات سابقة
من المجتمع  ةالناتج ةبعنوان "تأثير االساء :(2001)خرون آليتل و  ةدراس -1

ن الغضب الذي تم أالي منىاقشه فرض  ةوهدفت الدراس المراهقين "ضب لدي وتعبير الغ
فقد يعبر  التعبير بواسطه المراهقين يمكن أن يكون نابعا من أصابتهم بأذي أو أساءه ما

آلساءه ما قد  ةجساءه من خالل الغضب والذي عاده ما يكون نتيهؤالء المراهقون عن األ
ساءه أعراض األ ةات كقائممن االستفتاء ستخدمت الدراسه مجموعهاتعرضوا لها وقد 

الديموغرافيه وتكونت ة سئلف في المجتمع والعديد من األساءه العنإستفتاء علي او  ,لألطفال
أن متغير عنف  ةلونج الن وقد أظهرت نتائج الدراس( مراهق من مدرسه 75العينه من )
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لغضب وأن أهميه ر عن امن التعبي %36ساءه كان بنسبه لمجتمع وأعراض ما بعد اإلا
ساءه بالنسبه للتعبير عن الغضب تشير الي ان االساءه والتعبير عن الغضب متغيرات اإل

 .مرتبطين
 ةدرساالداء البيئي لمبعنوان "تقييم  (:2003محمد أحمد عبدالقادر ) ةدراس -2

لتعرف االي  وهدفت الدراسه " ةبعاد الوظيفيه واالنسانيعلي األ ساسي وتأثيرهالتعليم األ
 وصلتيه " وقد تعلي النواحي الطبيعيه والتي تتركز في البيئه "الضوئيه, الحراريه, الصوت

مل لي ان عوامل البيئه الضوئيه والحراريه والصوتيه من أهم العواإ ةنتائج هذه الدراس
غير االخري أحداها المؤثره علي الفراغ التعليمي وهي عوامل متشابكه ال يمكن دراسه 

 انختيار االلو االشمس بالمواد العازله للحراره و سقف والحوائط من أشعه ويجب حمايه األ
وافذ ويراعي أن تكون ن، عطاء االحساس بالراحه النفسيهالفاتحه المتقاربه في الدرجات إل

دد الفصول بالمساحه الكافيه آلعطاء الضوء الالزم لآلناره وتوفير التهويه الكافيه لع
 .الطالب بالفصل

 ,الضوضاء في بيئه المدرسه الذاكرهبعنوان " (:2004دراسه ايفا بومان ) -3
لي التعرف علي مدي تاثير التعرض الحاد للضوضاء من إ ةوقد هدفت الدراساالزعاج" 
لدي مجموعه من التالميذ والمعلمين في بيئه  ةارج بيئه المدرسه عي أداء الذاكر داخل وخ

نجاز والتحصيل المدرسه وكذلك التعرف علي أثر الضوضاء الداخليه والخارجيه علي اال
ن الذي شمل موضوعين ضوضاء ستخدمت هذه الدراسه االستنبيااالدراسي للطالب و 

ره وتكونت ختبارات الذاكاه المرور وكما استخدمت كوالضوضاء الناتجه عن حر  ,التحدث
( طالب أعمارهم 96( سنه و)14-13( طالب تتراوح أعمارهم من )96عينه الدراسه من )

( 65-50)( معلم من عمر 48( سنه و)45-35( معلم من عمر )48( سنه و)18-20)
 ,ي الضوضاء الناتج عن حركه المرورالي أن كال من مصدر  ةسنه وأظهرت نتائج الدراس

ن إو  ,تحصيل الدراسي لدي الطالبره كبيره علي االنجاز والوالتحدث بدون داع يؤثران بصو 
تؤثر بشكل أكبر من الضوضاء خارج المدرسه بالنسبه  ةالمدرس ةالضوضاء داخل بيئ

الناتج عن  ن كال من مصدري الضوضاءإو  ,عات التي تحتاج الي قراءه وتركيزللموضو 
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المرور يؤثران بشكل سلبي علي مستوي الذاكره بنفس الدرجه  ةالتحدث بدون داع وحرك
 ة.جميع أعمار العين لدي

راب "التأثيرات المقترحه لمعدالت اضطبعنوان(: 2005دراسه براندي سايمنصن )-4
ت وهدفت الدراسه الي معرفه التاثيرات المقترحه لمعدال نقص االنتباه وفرط النشاط"

اضطرابات نقص االنتباه وفرط النشاط الطفال ما قبل المدرسه وتم تسجيل تفاعالت 
 االطفال في مرحله ما قبل المدرسه داخل الفصل عن طريق الفيديو وتم اختبار االطفال

ت وتم كتابه وصف ذوي نقص االنتباه وفرط النشاط عن طريق مالحظات المعلما
لسلوكيات كل طفل لكل مشكله من مشكالت االنتباه المحتمله او الطبيعيه ,وأظهرت 

ان  النتائج الي تشابك االعراض المقترحه بين االهمال والنشاط الزائد واالندفاعيه حيث
ط معدالت االهمال والنشاط الزائد كانت عاليه مع معدالت اضطراب نقص االنتباه والنشا

 .الزائد
يئه ببعنوان "أثر الضوضاء علي أداء الطالب داخل : (2006دراسه جوي أركوت ) -5

وقد هدفت الدراسه الي تحديد ما اذا كانت للضوضاء الداخليه  الفصول الدراسيه "
بالفصول الناتجه عن تحريك الطالب لمقاعدهم بكثره وتحريكاتهم داخل الفصل أثر علي 

لباحث أسلوب المقارنه بين متوسط درجات أختبارات مستوي أداء الطالب وقد أستخدم ا
الطالب في حاله الصخب والضوضاء ومتوسط درجاتهم في حاله الهدوء وتكونت عينه 

( طالب من طالب الصف الثاني االعدادي في فصليين دراسيين 24الدراسه من )
له منفصلين وقد أظهرت نتائج الدراسه وجود فروق بين متوسط درجات الطالب في حا

فقد بلغ متوسط الدرجات في  ,وسط درجات الطالب في حاله الهدوءالضوضاء وبين مت
كما أوضحت النتائج أن أداء الطالب  ,1,78وفي حاله الهدوء  2,37ضوضاء حاله ال

 .كان أفضل عندما قلت حده الجلبه والضوضاء وتحريك المقاعد داخل الفصل
"الحاجات النفسيه لدي أطفال الروضه بعنوان : (2009دراسه غاده حسن أحمد ) -6

نفسيه وهدفت الدراسه الي التعرف علي درجه أشباع الحاجات ال ذوي صعوبات التعلم "
والتعرف علي الفروق بين االطفال مرتفعي ومنخفضي  ,لالطفال ذوي صعوبات التعلم
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الرجل صعوبات التعلم في درجه أشباع الحاجات النفسيه ,وأستخدمت الدراسه أختبار رسم 
لجودانف هاريس وقائمه صعوبات التعلم النمائيه آلطفال ما قبل المدرسه )أعداد عادل 

( ومقياس الحاجات النفسيه لالطفال ما قبل المدرسه )أعداد أسماء السرسي 2005عبدهللا 
( طفل وطفله من مرحله 40( ,وتكونت عينه الدراسه من )2000وأماني عبد المقصود

طفل وطفله من  20يمها الي مجموعتين االولي تتكون من رياض االطفال وتم تقس
( طفل وطفله من االطفال 20االطفال ذوي صعوبات التعلم والمجموعه الثانيه تتكون من )

العاديين ,وأظهرت نتائج الدراسه أنه يوجد فروق داله أحصائيه بين االطفال عاديين 
لنفسيه لجميع االبعاد واالطفال ذوي صعوبات التعلم في درجه أشباع الحاجات ا

الدرجه الكليه للحاجات النفسيه (لصالح االطفال العاديين -االنتماء-الكفاءه-)االستقالليه
,والتوجد فروق بين متوسطات رتب درجات االطفال مرتفعي ومنخفضي صعوبات التعلم 

 في درجه أشباع الحاجات النفسيه بالنسبه لجميع االبعاد .
تباه علي بعنوان "أثر برنامج لتنميه االن (:2009محمد )براهيم دراسه وفاءعيد إ-7

الي  دراسهوقد هدفت ال صعوبات التعلم لدي تالميذ الحلقه االولي من التعليم االساسي "
في  أثيراالتعرف علي أثر البرنامج التدريبي في تنميه االنتباه بأعتباره من أكثر العوامل ت

بات التعلم وقد أستخدمت بين االنتباه وصعو ظهور صعوبات التعلم فهناك أرتباط عكسي 
د ه أعدامج تنميه االنتباوبرنا ختبار القدره العقليه العامه أعداد )حنفي أمام (الدراسه ا

أناث( من أطفال 20ذكور و 40) ,( طفل وطفله60عينه الدراسه من ) وتكونت ,الباحثه
يه تعليمرس أداره العمرانيه الالصف الرابع االبتدائي ذوي صعوبات تعلم الفهم القرائي بمدا

بمحافظه الجيزه وتم تقسيمهم الي مجموعتين ضابطه وتجريبيه حيث بلغ عدد كل منهما 
طفال, وقد توصلت نتائج الدراسه الي وجود فروق في كل من مستوي االنتباه  (30)

ومهارات الفهم القرائي بين المجموعه التجريبيه والمجموعه الضابطه لصالح مجموعه 
 تجريبيه وذلك بعد تطبيق البرنامج .ال

بعنوان "السلبيات االجتماعيه المسببه  (:2011دراسه كاري هاستينجس ) -8
وقد هدفت الدراسه للتعرف علي السلبيات االجتماعيه المسببه  للغضب لدي المراهقين "

للغضب لدي المراهقين والفروق الجنسيه بينهم وقد أستخدمت هذه الدراسه أستبيان لتقييم 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 221 2019يونيه ، الثانيربعون، الجزء واأل السادس المجلد

ختالفات االستجابه اذلك أسئله البحث بين الجنسين عن الغضب لدي أفراد العينه ,وك
قات المتبادله بين الجنسين وقد والعال ,رش والتاثيرات البيئيه والمدرسيهلحاالت التح

ثيرات البيئيه ,والرفض ستخدمت سته مثيرات للغضب وهي التكيف,وبيئه المدرسه, التأا
 Tستخدام أختبار اوالخالفات العنصريه وقامت ب ,ومراحل النمو والتحرش, ,االجتماعي

وجود فروق ذات داله لمقارنه ردود أفعال أستجابات أفراد العينه وتوصلت الدراسه الي عدم 
( طالب وطالبه من طالب 38أحصائيه بين الذكور واالناث وقد تكونت عينه الدراسه من )

الصف الثامن في مدرسه بجنوب كاليفورنيا وقد أظهرت نتائج الدراسه عن وجود فروق داله 
أحصائيه علي مستوي الغضب بصفه عامه لصالح االناث وهو عكس المتوقع علي الرغم 

الذكور الي العنف والعدوانيه بصوره أكبر من االناث .مما يدل علي أن االناث  من ميل
 أكثر عرضه للمثيرات االجتماعيه السلبيه والتي ترفع مستوي الغضب لديهم.

ياض في ر  ةالمادي ةعوامل البيئبعنوان " (:2012دراسه أتا ودينيز وأكمان ) -9
ي في وهدفت هذه الدراسه أهميه علم النفس البيئ طفال من حيث علم النفس البيئي "األ

 ثيرات البيئه الماديهأكد علي تأتوصلت الي أن علم النفس البيئي  رياض االطفال حيث
ها عتبارها علي أنا ن علي سلوكيات االطفال وانفعاالتهم كما بينت أن رياض االطفال يمك

فاعل لتي تتالتأثير في التعليم ,واوتعتبر واحده من عديد من المؤثرات ذات  ,أنظمه بيئيه
ه الروض واالجتماعيه والثقافيه داخل نطاق ةومنها المؤثرات التربوي ,مع المؤثرات المختلفه

ل والذي يعد مزجا لتفاع ,االعداد للتعليم الفعال بالروضه ,كما أوضحت الدراسه أهميه
ضاءه واإل ,مناخيه الجويهوالظروف ال ,والضوضاء ,متداخله منها القابليه لالستخدامعوامل 

هتمت بها البحوث ا ثار التي بعرض اآل ةهتمت هذه الدراسا وكما  ,ةلوان بالروضواأل
ر وذلك بعرض وجهات النظ ,البيئه الماديه في رياض االطفال المعاصره في مجال تأثيرات

 .لمختلفه في ضوء علم النفس البيئيا
لتنميه بعض المهارات الحياتيه بعنوان "برنامج  (:2014دراسه تيسير فهمي )-10

وهدفت الدراسه الي تنميه بعض  لدي أطفال الروضه ذوي نقص االنتباه وفرط الحركه "
المهارات الحياتيه آلطفال الروضه ذوي نقص االنتباه وفرط الحركه وأعداد برنامج للتحقق 
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حركه نقص االنتباه وفرط المن فاعليه المهارات الحياتيه لدي أطفال الروضه ذوي 
)أعداد سهير كامل  ةراب االنتباه المصحوب بفرط الحركستخدمت الدراسه مقياس أضطاو 

ختبار المصفوفات المتتابعه لرافن وبرنامج اظ( ومقياس المهارات االجتماعيه و وبطرس حاف
لتنميه بعض المهارات الحياتيه لدي أطفال الروضه ذوي نقص االنتباه وفرط الحركه 

 (10( أطفال من أطفال الروضه ذوي نقص االنتباه وفرط )9,وتكونت العينه من )
اب نقص ضطر ابلي والبعدي للبرنامج علي مقياس المجموعه التجريبيه في القياسيين الق

 تجاه القياس البعدي.ااالنتباه وفرط الحركه في 
ة ل دراسالحاليه مثتفقت الدراسات مع أهداف الدراسه ا :التعليق على الدراسات السابقة

التي ركزت علي الضوضاء وأثارها علي  (2006( ودراسه )جوي أركوت 2012)أتا ودينيز
, همعاالتعلي الطالب داخل البيئه المدرسيه وتأثيرات البيئه الماديه علي سلوكيات االطفال وانف

علي الغضب والسلبيات المسببه  زترك( التي 2011ودراسه )كاري  (2001ودراسه )ليتل 
لقادر لي النواحي البيئيه المؤثره كالحراره والضوء مثل دراسه )محمد عبد اوالتعرف ع ,للغضب
( علي التعرف علي مدي تأير التعرض 2004كما أتفقت مع دراسه )أيفا بومان  (,2003

الحاد للضوضاء داخل المدرسه وخارجها علي أدااء الذاكره ,حيث أعتمدت أغلب الدراسات 
يه من حيث ا أختلفت بعض الدراسات مع الدراسه الحالعلي المنهج الوصفي والتجريبي,بينم

ن أ( علي 2003( ودراسه )محمد عبد القادر2012وأتفقت دراسه )أتا  ,عينه الدراسه وأدواتها
 العوامل البيئيه يمكن أن تؤثر في العمليه التعليميه مثل االضاءه والتهويه والضوضاء.

مل انب االطار النظري المتعلق بالعواأفادت هذه الدراسات الدراسه الحاليه في بعض جو 
ار ختيا لمتمثله في محاور الدراسه والذي انعكس عليالنفسيه والبيئية وفي تحديد هذه العوامل ا

همه المقياس حيث قدمت الدراسات السابقة كثيرا من نواحي االفاده في االطار النظري والمسا
 ليها.ي تحليل النتائج التي تم التوصل إف
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 المعرفىاإلطار  
 مف اهيم الدراسة

يئه د في بتعرف بأنها مجموعه الظروف والعوامل التي تحيط بالفر  :ةأواًل: العوامل البيئي
نما تشمل أيضا إر علي الظروف الماديه الملموسه و وتؤثر في سلوكه وتصرفاته ال تقتص

ها وتعرف بأن(. 1990عفر فكار السائده )علي محمد جوالتعليم واأل ةب المعنوي كالثقافالجان
 القهولها ع ةاو خارجي ةفرد سواء كانت تلك العوامل داخليبال ةالظروف والعوامل المحيط ةجمل

 .(1970مباشره أو غير مباشره بالعمل ومدي تأثير هذه العوامل علي الفرد )البصام,
ديسبيل  (70فيه والذي يزيد عن )وهي الصوت الصادر الغير مرغوب  الضوضاء: :ثانياً 

عليه لفظ ضوضاء وذلك لشده الصوت الصادر ويجب مراعاه أن تتعدي درجه شده يطلق 
 (.294,ص1999ديسبيل لتجنب الضوضاء )محمد ارناؤوط 35الصوت عن 

هميه أ و صناعيه ذو سواء كانت أضاءه طبيعيه أ أن توافر اإلضاءه الجيدة ::اإلضاءةثالثاً 
 لتعرفلتحقيق كفاءه العمليه التعليميه حيث أنها تساعد الطالب علي الرؤيه الواضحه وا بالغة

يه مما يساعد علي سير العمليه التعليم ,هيئه أذهانهم للتفاعل مع االحداثعلي االشياء وت
 .وتحقيق أهدافها

له ذا كانت الرؤيه واضحه سهله يسيره, فاالنسان يبذل قليال من الجهد واذا كانت سهفإ
وهجه  فان هذا المستوي من االضاءه  أووتتم بصعوبه نتيجه لضعف أو شده انعكاس الضوء 

يؤدي الي توتر في العضالت وأرهاق االعصاب والي ضعف عام في الجسد وقد تبين أن 
 (42,44ص1979. )حمدي الدويرصابه بطول النظر وقصرهاإلءه أثر لالضا
فيها كثر البيئات ألفه الي فرد المرسه وحجره الدراسه التي يقضي من أ الفصل: بيئة :رابعاً 

من خالل عمليه حسابيه الي ان  1978وقد توصل جيمب  ,الطالب جزءا كبيرا من حياته
الصف االول الي  ساعه من 14000المتوسط الذي يقضيه الطالب في المدرسه حوالي 

و الي مراحل ما قبل المدرسه أذهبون ويستغرق االشخاص الذين ي ,الصف الثاني عشر
وبالتالي فأن االفراد يقضون معظم ساعات يقظتهم في بيئات  أطول من ذلك, الجامعه وقتاً 
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مدرسيه ,وبناء علي ذلك فمن المهم بمكان أن تكون المدرسه مكانا سارا وفعاال وتيسر خبرات 
 (309,ص1998التعلم .)ماك أندرو 

زاله شئ ترافقه رغبة بإ إليو إلي شخص أيتجه  هو شعور بعدم الرضي الغضب: :خامساً 
خاص ال شو أيل فطري يواجه به االنسان أشياء أأسباب عدم الراحه ولذا فأن الغضب م

ول يه فيحاشياء أو يريد أن يحقق أمانأما يريد التخلص من هذه األفهو  .ليها وال يقبلهايستريح إ
دم فأن كل أحساس يتولد لدي االنسان بعن يزيل هذه العوائق والمضايقات التي تقابله لذا أ

 (.11ص ,1994الرضا يثير فيه أنفعال الغضب )صموئيل حبيب 
كما يعرف العدوان بأنه هو الشعور الداخلي بالغضب  السلوك العدواني: :سادساً 

ق لحاره فعل أو سلوك يقصد به إيقاع األذي وإواالستياء والعداوه ويعبر عنه ظاهريا في صو 
ا و بدني كمو الذات ويظه في شكل عدوان لفظي أأو شئ ما كما يوجه نحالضرر بشخص 

 (.37,ص1990تالف االشياء )ممدوحه سالمه يتخذ صوره التدمير وإ
ر ندفاعي مفرط غياميه تفوق الحد المعقول وهو سلوك حركات جس: ةفرط الحرك :سابعاً 

الطفل ويؤثر سلبيا علي مالئم للمواقف وليس له هدف مباشر وينمو بشكل غير مالئم لعمر 
في  ناث وغالبا مما يؤدي العالج الي التناقضإلسلوكه وتحصله ويزداد عند الذكور أكثر من ا

( 2008الجعافره تم نه قد يستمر خالل سنوات الرشد )حاأال إالنشاط خالل سنوات المراهقه 
بيله للتشتت الطفل علي التركيز عند أداء المهام المطلوبه منه والقا ةوهو نقص في قدر 

 لتوقفاباالضافه الي االندفاع عند القيام بأنجاز المهمات والواجبات واالنشطه مما يؤدي الي 
 (.2011عن أكمال ما هو مطلوب منه )حمد الشميري 

ئوله عن ات المسوهي تتعلق بنمو القدرات العقليه والعملي :صعوبات التعلم النمائيه :ثامناً 
وتوافقه الشخصي واالجتماعي والمهني وتشمل صعوبات )االنتباه التوافق الدراسي للطالب 

تعلم ومن المالحظ ان االنتباه هو أولي خطوات ال واالدراك والتفكير والتذكر وحل المشكله (
لي رتب عوبدونه ال يحدث االدراك وما يتيعه من عمليات عقليه مؤداها في النهايه التعلم وما يت

ه نخفاض مستوي التلميذ في المواد الدراسيه المرتبطايات من ضطراب في أحدي تلك العملاإل
 (2017بالقراءه والكتابه وغيرها )عبير عبد الحليم 
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 مةفال جمع لكلمه الروضه بمعني حديقة هي كلطفكلمة رياض األ :رياض االطفال تاسعا:
 سليمةطفل ليحيا حياه سعيده مبنيه علي أسس تربوية تعبر عن المكان الذي يذهب اليه ال

 يتمتع فيها بالبهجه والسرور.
وكل  ل فصل أو فصول ملحقه لمدرسه رسميةوتعد روضه االطفال كل مؤسسه قائمه بذاتها وك

ها شرافوبرامج وزاره التربيه والتعليم إلمؤسسه تقبل االطفال بعد سن الرابعه وتخطط لخطط 
قيق التنميه الشامله االداري والفني وتهدف الي مساعده أطفال ما قبل المدرسه علي تح

عمرو .)والوجدانيه واالجتماعيه والدينيهوالمتكامله لكل طفل في المجاالت الجسميه والعقليه 
 (.31ص ,2002عقيلي 

 

 جراءات المنهجية للبحثاإل 
 تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تقوم على جمع الحقائق: منهج البحث -أ

مات بشأن الظاهرة داللتها وتصل بذلك إلصدار التعميوتحليلها وتفسيرها الستخالص 
 .موضوع الدراسة

ى وقد استخدم الباحث) المنهج الوصفي( وذلك لمالئمته لموضوع الدراسة، الذي يهدف إل
 جمع أوصاف كمية وكيفية عن الظاهرة المدروسة كما تحدث في وضعها الطبيعي.

 سة الراهنة على ما يلي:ضمت األدوات المستخدمة في الدرا :البحث أدوات -ب
 مقياس المسح النيورولوجي السريع . )إعداد وتقنين الدكتور/عبد الوهاب محمد كامل ( -
 DSM-IV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)مقياس -
 . )إعداد الباحثون(ةمقياس العوامل البيئيه والنفسي -
ة بالطريقه العشوائي طفل وطفلة (300)اختيرت عينة التطبيق بالطريقة  عينة البحث:-ج

 من ثالث مدارس بمحافظة القليوبية بمنطقه شبرا الخيمه ثم بعد تطبيق المقاييس أصبح
 ( طفل وطفله من رياض االطفال.60قوامها )
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 :الدراسة مجاالت  -د
اض المدارس الخاصه وتشمل مدرسة ريتم إجراء الدراسة الميدانية ببعض  المكاني: المجال-

حيث تم تطبيق ، الصالحين الخاصه ومدرسه الروضه الخاصه ومدرسه زوسر الخاصه
 المقاييس الخاصة بالمدراس على أطفال منطقه شبرا الخيمه 

 :راحل في الفترات الزمنية اآلتيةمرت الدراسة بعدة م: الزمني لمجالا
ت والتى تم فيها االطالع على عدد من الدراسات السابقة التى تناول المرحلة االولى: -

 .موضوع الدراسة ووضع اإلطار النظرى الذى فسر مشكلة الدارسة والنظريات الموجهة لها
اشتملت على إعداد األدوات وعرض المقاييس على المحكمين وعمل  المرحلة الثانية: -

 تقنين لالختبارات )صدق وثبات( المقياس.
لى إ 2018 /22/9تطبيق المقاييس استغرق التطبيق العملى الفترة من ) مرحلة الثالثة:ال -

20/1/2019.) 
ت تفريغ البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها ووضع توصيات ومقترحا المرحلة الرابعة: -

 الدراسة.
ي ف( مفردة من رياض االطفال 60تتحد مجتمع الدراسة من عينة قوامها ) لمجال البشرى:ا

 ( سنوات.6-3المرحله العمريه من )
 

 ساليب اإلحصائيةاأل
 ة:لدراسة األساليب اإلحصائية اآلتيستخدمت اا

 حساب الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات المقياس.-1
رتباط بيرسون بين األبعاد وإجمالى ااإلتساق الداخلى من خالل معامل  حساب صدق-2

 المقياس.
العالقات اإلرتباطية بمعامل ارتباط بيرسون ألبعاد الدراسة للتحقق من صحة حساب -3

 فروض الدراسة.
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نفسيه امل القد قام الباحثون بإعداد مقياس العو ة: والبيئي ةمقياس العوامل النفسي ثبات وصدق
 بعضوالبيئيه لالطفال الذين يعانون من فرط الحركه وصعوبات التعلم النمائيه باالستعانة ب

و)االضاءه( و)بيئه  الدراسات السابقة ولقد تناول المقياس خمسه أبعاد وهى )الضوضاء(
( عبارة حتى تصبح مجموع 10الفصل( و)الغضب( و)السلوك العدواني( كل بعد يحتوى على )

درجة  ( عبارة بحيث تدلى المعلمون استجابتهم وفقًا وقد أعطى الباحثون 50العبارات المقياس )
 (.1(، )ال =2(، )أحيانًا = 3بة فكانت كاآلتي: )نعم=على كل استجا

باخ للتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحثون معادلة ألفا كرون بالنسبة لحساب الثبات:
(Cronbach Alpha من خالل معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة، يتضح أن )

 معامل البيئيه والنفسيه قيم مقبولة حيث بلغت قيمقيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس العوامل 
الختبار  CronbachsAlphaتم استخدام اختبار ألفا كرونباخ ( . و 0,50الثبات أعلى من )

بار ( نتائج اخت1ثبات بعدي الدراسة لجميع المتغيرات عدا البيانات األولية، ويوضح جدول )
 الثبات:

 للعوامل البيئة ختبار ثبات ألفا كرونباخ ا :(1)جدول رقم
 عدد العبارات معامل ألفا 

 11 0,699 الضوضاء
 10 0,512 اإلضاءة

 10 0,741 بيئة الفصل
 31 0,698 العوامل البيئة

 ( في أسئلة بعدالضوضاء وهي قيمة 0,699من الجدول السابق يتضح ان  قيمة ألفا )
 (.0,5أعلى من )

 ( في أسئلة بعد اإلضاءة وهي 0,512قيمة ألفا )( 0,5قيمة أعلى من.) 
 ( 0,5( في أسئلة بعد بيئة الفصل وهي قيمة أعلى من )0,741قيمة ألفا. ) 
 ( 0,5( في العوامل البيئة هي قيمة أعلى من )0,698قيمة ألفا. ) 
 ألفددا كرونبدداخ أعدداله علددى تمتددع أبعدداد االسددتبيان بمعامددل ثابددت عددال  وبقدددرتها وتدددل مؤشددرات 

 للباحثون تطبيقه على عينة الدراسة.  على تحقيق أغراض الدراسة، ويمكن 
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 ختبار ثبات ألفا كرونباخ  للعوامل النفسيةا :(2جدول رقم )
 عدد العبارات معامل ألفا 

 10 0,712 الغضب 
 10 0,692 السلوك العدوانى
 20 0,785 العوامل النفسية

 ( في أسئلة بعد0,712من الجدول السابق يتضح ان  قيمة ألفا )  الغضب وهي قيمة أعلى
 (.0,5من )

 ( 0,5( في أسئلة بعد السلوك العدوانى وهي قيمة أعلى من )0,692قيمة ألفا.) 
 ( في أسئلة بعد بيئة الفصل وهي قيمة أعلى من 0,741قيمة ألفا )(0,5. ) 
 ( 0,5( في العوامل النفسية هي قيمة أعلى من )0,785قيمة ألفا. ) 
 ألفددا كرونبدداخ أعدداله علددى تمتددع أبعدداد االسددتبيان بمعامددل ثابددت عددال  وبقدددرتها وتدددل مؤشددرات 

 احثون تطبيقه على عينة الدراسة.للبعلى تحقيق أغراض الدراسة، ويمكن 
اخلي فقد قام الباحثون بحساب صدق اإلتساق الدولمزيد من التحليل،  صدق اإلتساق الداخلي:

 :ومعامل االرتباط المصحح لكل بعد من األبعاد بإجمالي المقياس لحساب الصدق كاآلتي
 صدق االتساق الداخلي للعوامل البيئة :(3جدول رقم )

 معامل التصحيح اجمالي المقياس المتغيرات
 الضوضاء

 
 0,001 الداللة المعنوية 0,88 )**(0,800 معامل االرتباط 

 0,001 الداللة المعنوية 0,64 )**(0476 معامل االرتباط  اإلضاءة
 0,001 الداللة المعنوية 0,94 )**(0,894 معامل االرتباط  بيئة الفصل

 0,96 )**(0,922 معامل االرتباط  العوامل البيئة
 0,001 الداللة المعنوية

ضاءة، اإل،  الضوضاء) المعنوية ألبعاد العوامل البيئة الداللةمن الجدول السابق نجد أن 
، 0,476، 0,800رتباط على الترتيب )(، وبلغت معامالت اال0,01أقل من )بينة الفصل( 

( مما يدل علي صدق االتساق الداخلي للمقاييس وهو ما أكده معامالت التصحيح 0,894
اللة البيئة فقد بلغت قيمة الد عن العوامل ( على التوالي اما0,94، 0,64، 0,88التي بلغت )

 ( لذا كان صدق المقاييس مرتفع.0,96( بمعامل تصحيح )0,922)
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 صدق االتساق الداخلي: (4جدول رقم )
 معامل التصحيح اجمالي المقياس المتغيرات

 0,001 الداللة المعنوية 0,95 )**(0,902 معامل االرتباط  الغضب
 0,001 الداللة المعنوية 0,95 )**(0907 معامل االرتباط  السلوك العدوانى
 0,001 الداللة المعنوية 0,93 )**(0,870 معامل االرتباط  العوامل النفسية

لسلوك ا،   لغضبامن الجدول السابق نجد أن الداللة المعنوية ألبعاد العوامل النفسية  )
( مما 0,907، 0,902اإلرتباط على الترتيب )(، وبلغت معامالت 0,01أقل من )( العدوانى

يدل علي صدق االتساق الداخلي للمقاييس وهو ما أكده معامالت التصحيح التي بلغت 
عامل ( بم0,870( على التوالي اما عن العوامل النفسية فقد بلغت قيمة الداللة )0,95، 0,95)

 ( لذا كان صدق المقاييس مرتفع.0,93تصحيح )
 ج

 نتائج البحث
رط فأطفال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين العوامل البيئة و الفرض األول: 

 الحركة وصعوبات التعلم النمائى
بات وصعو يوضح العالقة االرتباطية بين العوامل البيئة وأطفال فرط الحركة : (5جدول رقم )

 التعلم النمائي
 الداللة المعنوية معامل ارتباط 

 0,001 )**(0,759 الضوضاء
 0,01 )*(0,326 اإلضاءة

 0,001 )**(0,581 بيئة الفصل
 0,001 )**(0,791 العوامل البيئية

يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين العوامل 
البيئة وأطفال فرط الحركة وصعوبات التعلم النمائى حيث بلغ معامل االرتباط للعوامل البيئة 

( مما يدل على تأثير العوامل البيئة على األطفال المصابين بفرط الحركة ووصعوبات 0,791)
( ويليه 0,759( بمعامل ارتباط )ائىوكانت اكثر العوامل البيئة تأثيرا ) الضوضاء التعلم النم
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( واقل العوامل البيئة تأثيرا هى ) اإلضاءة( بمعامل 0,581بيئة الفصل ( بمعامل ارتباط بلغ ))
 (.0,326ارتباط )

 :ولمناقشه الفرض األ 
 لتوسط المرجح المئوي عبارةول لأكدت النتائج الخاصة بالضوضاء أنه جاء الترتيب األ 

,  %93,89ثناء الضوضاء وذللك بنسبةرفع صوتى لكي يسمع الطفل الشرح أ لياضطر إ
عدم لوقد جاء في الترتيب األخير للمتوسط المرجح المئوي عبارة يطلب الطفل اعاده الشرح 

 كما أكدت النتائج الخاصه %54,44الضوضاء وذلك بنسبه  قدرته علي االستيعاب لكثره
 افيةضاءة الكوسط المرجح المئوي عباره تعطي اإلنه جاء في الترتيب االول للمتباالضاءة أ

وقد جاء في الترتيب  ,%97,78اإلحساس بالراحه واألمان وذلك بنسبهبالفصل الطفل 
 لد كهربائياالخير للمتوسط المرجع المئوي عباره تتوفر الكهرباء طول الوقت لوجود مو 

جاء في الترتيب االول  أنهكدت النتائج الخاضه ببيئة الفصل وأ. %42,22وذلك بنسبه 
,وقد جاء  %97,22للمتوسط المرجح المئوي عبارة توجد سله مهمالت بالفصل وذلك بنسبه

و افي الترتيب االخير للمتوسط المرجح المئوي عبارة اليوجدبالفصل اي لوحات او زينات 
  33,89وسائل تعليميه وذلك بنسبه

 (بيئه الفصل–االضاءه –)الضوضاء  فرض الحالي أن العوامل البيئيه وهيتضح من الا 
ه حيث لها تأثير واضح علي االطفال الذين يعانون من فرط الحركه وصعوبات تعلم نمائي

ه الزينات نخفاض مستوي االضاءه في بعض المدارس وكثر أن ارتفاع مستوي الضوضاء وا
صوات الصادره باالشياء واألنشطه الغنائيه واألواللوحات داخل الفصل وازدحام الفصول 

رتفاع مستوي تشتت االنتباه لديه ,كما س بالسلب علي أنتباه الطفل فنجد امن حولهم ينعك
ن تشتت أنتباه الطفل والمعلم أن المعلم يضطر الي رفع صوته ليكون مسموعا كما يزيد م

رتونيه في الفصول ينتج . حيث أكد هذا الفرض علي وجود لوحات وزينات ورسوم كمعا
 عنه أحساس الطفل باالزدحام من حوله لكثره المثيرات مما يساعد علي زياده تشتته وأن

قدرته علي  وبالتالي تضعفتعب الطفل وزياده قابليته للتهيج  هذه العوامل تؤدي إلي سرعة
ي عكس ضاءه الغير مناسبه في زياده نشاط الطفل وعدم تركيزه علاالنتباه كما تسهم اإل

كما أن وجود هذه العوامل  ,ي الطفل االحساس بالراحه واالماناالضاءه الكافيه تعط
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المحيطه بالطفل تساهم في أنخفاض مستوي أستمتاع الطفل بالمدرسه وهذا يؤكد علي 
ونظرا النهم أطفال من ذوي صعوبات التعلم  الدور المؤثر لعوامل البيئه المحيطه بالطفل

ا يتشتتون وأن عدم مالئمه المناخ المدرسي لهؤالء االطفال سببا في وفرط الحركه فسريع م
 عدم تكيفهم مع عوامل البيئه المحيطه بهم.

  فنري أن بعض الدراسات السابقه تتفق مع صحه هذا الفرض في أن الضوضاء وبيئه
)محمد أحمد عبد  ةمن العوامل المؤثره علي الفرد فمثال دراس ةضاءالفصل واإل

وسوء التهويه  ةضاءالمؤثره علي التعليم ضعف اإل أن من أهم العوامل (2003القادر
ل, فمان للطواأل ةناره  كافيه فالفصول لتعطي الراحوأرتفاع مستوي الضوضاء وأن تكون اإل

( التي توصلت الي ان الضوضاء داخل بيئه 2004باالضافه الي دراسه )أيفا بومان 
 ر بشكل سلبي علي مستوي الذاكره ,كما توصلتالمدرسه تؤثر أكثر من خارجها وأنها تؤث

( أن اداء الطالب في االصوات الخافته كان أفضل من 2002دراسه )جوي أركوت 
 (2012)أتا ودينيز وأكمان  تؤثر علي التحصيل الدراسي ودراسة االصوات العاليه التي

وء ضالتي أكدت علي تأثير البيئه الماديه في رياض االطفال وأهميه االعداد للتعليم في 
اء كما تتفق مع ما أكدت عليه )وف ,ه واأللوان بالروضهعوامل مداخله كالضوضاء واالضاء

ا فتهاع كثارتفالدراسيه وا( من أن سوء التصميم للمبني المدرسي والفصول 2009أبراهيم 
 رهاق وبالتالي تأثر االنتباه. تسبب اإل

 ل وتنطبق نتيجه الفرض الحالي مع بعض المداخل النظريه التي تناولت تاثير هذه العوام
يه, جتماعيه أو نفسيه أو جسملي الفرد تأثيرات سلبيه قد تكون اعلي االنسان كما تفرض ع

تي ركزت علي الضغوط البيئيه والبيئيه ( ال لي جانب )نظريه الضغوط االجتماعيةا
ل الطفاوأعتبرتها تهدد الفرد وذلك من خالل المثيرات شديدة التأثير, ولهذا يتضح لنا أن ا

لي عفي هذه المرحله يبدو عليهن تشتت االنتباه لكثرة المثيرات من حولهم وهذا ما يؤثر 
رض صحه هذا الف ليسير العمليه التعليمه وعالقتهم باالخرين, ومن النظريات التي تؤكد ع

 دةزدحام والضوضاء واالستثاره معقبين اال )نظريه االستثاره( والتي أوضحت أن العالقة
ط والي زياده النشا الشخصي للطفل يؤدي الي مستويات استثاره عالية كما أن غزو الحيز

 الحركي للطفل.
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فرط  أطفالو النفسية توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين العوامل الفرض الثانى: 
 الحركة وصعوبات التعلم النمائى

وبات وصع يوضح العالقة االرتباطية بين العوامل النفسية وأطفال فرط الحركة(: 6جدول رقم )
 التعلم النمائي

 الداللة المعنوية معامل ارتباط 
 0,001 )**(0,506 الغضب

 0,001 )**(0,732 السلوك العدوانى
 0,001 )**(0,813 العوامل النفسية

يتضح من الجدول السابق انه توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين العوامل 
النفسية وأطفال فرط الحركة وصعوبات التعلم النمائى حيث بلغ معامل االرتباط للعوامل 

رط ( مما يدل على تأثير العوامل النفسية الشديد على األطفال المصابين بف0,813النفسية )
نى( الحركة و وصعوبات التعلم النمائىوكانت اكثر العوامل النفسية تأثيرا ) السلوك العدوا

 (.0,506( ويليه ) الغضب ( بمعامل ارتباط بلغ )0,732بمعامل ارتباط )
 مناقشه الفرض الثاني:

 رة نه جاء في الترتيب االول للمتوسط المرجح المئوي عباإ كدت النتائج الخاصه بالغضبأ
, وقد جاء في %85,56الطفل عند مالمسه احد زمالئه الشيائه"وذلك بنسبه "يغضب 

الترتيب االخير للمتوسط المرجح المئوي عبارة يحبط الطفل لعدم وجود انشطه رياضيه 
. اكدت النتائج الخاصه بالسلوك العدواني انه جاء %61,11داخل المدرسه وذلك بنسبه 

ه ستعابوي عبارة "يقاطعك الطفل اثناء الشرح وعدم افي الترتيب االول للمتوسط المرجح المئ
،وقد جاء في الترتيب االخير للمتوسط المرجح المئوي عبارة %83,33له "وذلك بنسبه 

 %50,5خرج الطفل من الفصل كثيرا دون استئذان وذلك بنسبه 
  طيه بين العوامل النفسيه وأطفال فرط الحركه وجود عالقه ارتبايتضح من هذا الفرض

عوبات التعلم النمائي وتشير هذه النتائج الي وجود عالقه بين أنفعال الطفل داخل وص
ييد, فكلما شعر الطفل باالزدحام ارتفع من مستوي الفصل وكل من الشعور بالتزاحم او التق

طفل  كذلك الحيز الشخصي ومسافه التفاعل بينه وبين أصدقائه وعند تدخل أي ,غضبه
هماله من قبل المعلمه له عالقه بأرتفاع مستوي الغضب د إ أخر في حيزه الشخصي او عن
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عند الطفل وأن المواقف الضاغطه تثير الغضب لدي الطفل ونظرا النهم أطفال يعانون من 
فرط الحركه وصعوبات تعلم نمائيه فأن تقييدهم في مكان محدد قد يزيد من غضبهم وأن 

وتره ,وأنه ينزعج من زياده ساعات وجود طفل أخر بجانبه ومالمسه أشيائه قد يزيد من ت
اليوم الدراسي وأن عدم وجود أنشطه رياضيه يفرغ بها طاقته تزيد من أستثارته وغضبه 
وينتج عنه فوضي فيلجأ المعلم الي عقابه مما يزيد من سلوكه العدواني أتجاه زمالئه 

االنتباه له,كما  وشعوره بالنقص ,كما يلجأ بعض االطفال الي العناد والعدوانيه محاوال جذب
أن نتيجه تعرض االطفال بأذي او أساءه يؤدي من غضبهم ,و أن شعوره بعدم تقدير 
االخرين له وتدني تقديره لذاته أحد أسباب العدوان ,وعدم تكيفه مع أصدقائه داخل الفصل 

 يزيد من سلوكياته العدوانيه ,كما أسفرت النتائج أن ميل الذكور للعدوان أكثر من االناث .
  ( أن الغضب الذي تم التعبير عنه يمكن أن يكون 2001فنجد تأييد دراسه )ليتل وأخرون 

نابعا من أصابتهم بأذي فقد يعبر عنه من خالل الغضب,كما أتفقت دراسه )غاده حسن 
علي أختالف درجه أشباع أطفال ذوي صعوبات التعلم للحاجات النفسيه  (2009

( 2011را باالطفال العاديين ,ودراسه)كاري هاستينجس كاالستقالليه واالنتماء والكفاءه نظ
ات التي توصلت الي تعدد االسباب المؤديه للغضب فمنها التكيف وبيئه المدرسه والتأثير 

( علي أن 2005البيئيه والرفض االجتماعي ,كما أتفقت مع دراسه )براندي سايمنصن 
 يه حيث أن معدالت االهمالاالعراض المقترحه بين االهمال والنشاط الزائد واالندفاع

ا موالنشاط الزائد كانت عاليه مع معدالت أضطراب نقص االنتباه وفرط الحركه في مرحله 
 قبل المدرسه .

  وقد دعمت النتيجه الحاليه بالنظريات المفسره مثل )نظريه العلم االجتماعي( حيث ركزت
كما تهتم  ,لمحيطه بهخرين وتأثيره بالبيئه اعلي أن سلوك الطفل يتشكل بمالحظه اال

بأدراك الفرد للموقف وأساليب مواجهته وقدرته علي تحمل أثاره, وأن الغضب سلوك متعلم 
من المجتمع وتفاعل الفرد بالبيئه فتفرض عليه تعلم السلوك العنيف والعدواني كأي نوع من 

المدرسه أو ء في األسره أو السلوك وانه يكتسبهم بالتعلم والتقليد من البيئه المحيطه سوا
كتشافه ويمكن تعديله وفقا أن السلوك يمكن ا كما أوضحت )النظريه السلوكيه( ,غيرها



 وآخرون  نهال صبحي
 

 234 2019يونيه ، الثانيربعون، الجزء واأل السادس المجلد

 ,يكتسبه الفرد من سلوكيات عدوانيهلقوانين التعلم كما أن السلوك متعلم من البيئه وكل ما 
 علي أن السلوك العدواني دافع من الدوافع كما أتفقت نتائج الفرض مع )النظريه التحليله (

الغريزيه ويحدث الصراع بين االنسان ونفسه وبين معطيات البيئه التي يعيش فيها فعندما 
يريد تحقيق رغبه من رغباته ويري عائق فأنه يحدث صراعات بداخله تؤدي به الي هذا 

 .السلوك العدواني
 

 توصيات البحث
 االطفال.العمل علي التقليل من العوامل البيئية المشتته التي يعاني منها  -1
 توفير أمكانيات مناسبه ومراعاه الفروق الفرديه بين االطفال. -2
 ضروره أدراه بعض السلوكيات بشكل جيد وفهم حاجات ورغبات االطفال. -3
ون توجيه نظر العاملين في المجال التربوي بضروره االهتمام ومعرفهاالطفال الذين يعان -4

 من صعوبات تعلم.
 نفسي لالطفال عن طريق المتابعه داخل الفصل وخارجه .االهتمام بالجانب ال -5
ضروره وعي كل من االخصائي النفسي واالجتماعي والمعلمين علي االثار الناجمه عن  -6

 المتغيرات الفيزيقيه للبيئه المدرسيه علي سلوك الطالب وشخصيته .
درسه والتي العمل علي الحد من مصادر الضوضاء الداخليه والخارجيه المحيطه بالم -7

 أثبتت معظم الدراسات تأثيرها علي الجانب االنفعالي والمعرفي للطالب.
 

 المراجع
ة (: برنامج لتنميه بعض المهارات الحياتيه لدي أطفال الروض2014تيسر فهمي سعيد مراد )

ير منشوره، كلية رياض رساله ماجستير غذوي نقص االنتباه وفرط الحركة، 
 عه القاهره طفال جاماأل

 للنشر والتوزيع ,الطبعه (: اضطرابات الحركه عند االطفال, دراسات2008حاتم الجعافره )
 األولي 
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 الفالحاالطفال، الكويت، مكتبه (: المرجع في رياض 1995سهام بدر )

التطبيق مركز (: تنشئه الطفل وحاجاته بين النظريه و 2002سهير كامل, شحاته سليمان )
 االسكندريه للكتاب 
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 (: صعوبات التعلم والتدخل المبكر في رياض االطفال .2017عبير عبد الحليم )
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ABSTRACT 

The kindergarten stage is the main supporter of the development of 

aspects of physical, social ,psychological and cognitive development in 

children of early childhood .As these children are characterized by a 

special nature and differ from others due to a deviation in their physical 

,mental ,emotional or social characteristics, this requires special 

educational and environmental services their abilities and potentials ,the 

study aimed to identify the relationship between environmental and 

psychological factors and children of hyperactivity and developmental 

learning difficulties .The researchers selected a sample of 300 male and 

female children from three shools. The sample was randomized and 

after applying the measures,it was 60 individuals in the 3:6 age group 

the researchers used the descriptive approach and applied the following 

measures: (rapid neurological survey scale), (DSM-IV) and 

(questionnaire application of environmental and psychological factor). 

The study reached some results,a statistical function between 
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environmental factors ,hyperactivity children and developmental 

learning diffcultes. The study also issued a number of 

recommendations, the factors suffered by children, provide appropriate 

possibilities , and take into account individual differences among 

children in kindergartens with the need and wishes of children . 

 


