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 الممخص

الدراسات اف الطفولة السعيدة ومنها طفولة المرحمة االبتدائية تؤدي الى مسػتقب  اػاهر ونجػاح لالمػة لقد أثبتت 
فػػي حػػيف تعػػرا االطفػػاؿ الػػى اضػػطرااات سػػموكية تػػؤدي بهػػـ الػػى انمػػاط مختمفػػة تتػػرؾ فيمػػا اعػػد اثارهػػا عمػػى 

 مستقبمهـ ومف ثمة عمى مستقب  اوطانهـ.
صغيرة  تتالئـ مع قابميات ومستويات  تالميذ المدارس االبتدائية  ابأللع إلدخاؿومف هنا كانت الحاجة ممحة 

الذيف يتميزوف افرط الحركة يستمد اسسه ، في التعػرؼ تجريبيػا عمػى مػدع فاعميتػه فػي التوجيػه والتخفيػ  مػف 
حػػدة هػػذظ الةػػاهرة او عالجهػػا، وال خػػؾ اف الخطػػوات التػػي تتاػػع فػػي هػػذا الاحػػث والنتػػائ  التػػي يمكػػف التوصػػ  

يهػػػا فػػػي هػػػذظ التجربػػػة تقػػػدما نموذجػػػا متواضػػػعاا قػػػد يسػػػاعد معممػػػي المػػػدارس االبتدائيػػػة فػػػي كيفيػػػة االفػػػادة مػػػف ال
االساليب التدريسية في معالجة اعا الةػواهر السػمبية التػي ترافػع العمميػة التربويػة فػي المدرسػة وفػي مقػدمتها 

حػدة ذات االختاػار القبمػي المجموعػة الوا)ريبػي اأسػموبفرط الحركة او النخاط المفػرط. تػـ اسػتخدـ المػنه  التج
 .لمالئمته طبيعة المخكمة المراد حمها ) والاعدي

 
   لتالميذالعاب صغيرة ، فرط الحركة ،  الكممات المفتاحية :
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The effect of small games to guide hyperactivity of first and second primary students 
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Abstract 

Studies have shown that happy childhood, including primary childhood, leads to a 
brilliant future and success for the nation, while children are exposed to behavior 
disorders that lead them to different patterns that later affect their future, and 
hence the future of their homelands.  

Hence, there is a need to introduce small games to suit the abilities and levels of 
primary school students who are characterized by hyperactivity, based on 
empirically recognizing how effective it is in guiding, mitigating or tackling this 
phenomenon. The steps taken in this research and the results that can be 
achieved in this experiment, progress is a modest model that may help primary 
school teachers in how to benefit from teaching methods in dealing with some of 
the negative phenomena that accompany the educational process in school, 
especially hyper movement  or hyperactivity. The experimental approach was 
used in a method (one group with pre and post-test) to suit the nature of the 
problem to be solved 

Keywords: Small games, hyperactivity , for students  
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 المقدمة : -1
واالساسية في تكويف خخصية الفرد وتحديد معالمها، مف الضروري  تعد مرحمة الطفولة مف المراح  المهمة

سعادهـ  الحرص عند إعداد جميع المواد واألنخطة وتقديمها لألطفاؿ عند هذظ األعمار والعم  عمى إمتاعهـ وا 
دخاؿ البهجة عمى قموبهـ وذلؾ ألف أفض  السب  والطرؽ لتعميـ األطفاؿ خاصة الصغار منهـ هو تعميمهـ  وا 

والمعب هو االستراتيجية األولى واألكثر فاعمية لتعميـ األطفاؿ في سف ما قب   ،ريع المعب واالستمتاععف ط
تاحة الفرصة له لمعب  سعادظ وا  ذا استطعنا إمتاع الطف  وا  المدرسة واالسنوات األولى مف المرحمة االبتدائية. وا 

قيـ واتجاهات وسموكيات، لكف المعب والمرح فإننا نستطيع تعميمه ك  ما نرغب مف معمومات ومفاهيـ و 
المقصود هنا هو المعب الموجه المخطط وليس مجرد الفوضى، اذ يكوف هناؾ هدؼ محدد نسعى لتحقيقه 
وننةـ الموق  التعميمي مف ألعاب وأنخطة عف قصد واألطفاؿ يتعمموف وهـ يمعبوف ويستمتعوف ويتعمموف في 

مكيف األطفاؿ مف المعب الحر والمعب بهدؼ البهجة والمتعة سهولة ويسر، هذا ااإلضافة اطبيعة الحاؿ لت
 واالستمتاع والترفيه والذي قد يكوف هدفا في حد ذاته ومطماا ضروريا ألطفاؿ هذظ المرحمة. 

وعميػػػه فػػػأف تػػػوفير البػػػرام  التربويػػػة لمتالميػػػذ العػػػادييف وغيػػػر العػػػادييف يعػػػد واجاػػػاا مػػػف واجاػػػات المجتمػػػع نحػػػو 
جاح تمؾ البرام  يعتمد الى حد كبيػر عمػى طرائػع واسػاليب واسػتراتيجيات التػدريس، ومػا مجموعة مف ابنائه ون

يترتب مف نوات  وآثار تستطيع اف تسهـ في مستوع الحركة والنخاط الزائد عمى نحو يمكنهـ مف حسف تحقيع 
االلعػاب المخػتركة االهداؼ النفسية والتربوية والتأهيمية المنوطة بهـ، وذلؾ مف خالؿ استخداـ مجموعة مػف  و 

التي تتضمف مجاؿ التفاع  المفةي االجتماعي االنساني بيف الطف  والمعمػـ والطفػ  واقرانػه فػي مواقػ  الحيػاة 
 اليومية  

يسمى افرط الحركة يتصفوف بتختت االنتااظ  الى اف االطفاؿ ذوي النخاط الزائد او ما  (1980)ويخير وليمز 
تطيعوف اكتساب المهارات التي تحتاج الى التركيز واالنتااظ، ويفضموف التنق  واالندفاعية وكثرة الحركة، فال يس

مػػف مكػػاف الػػى اخػػر بػػدوف هػػدؼ واضػػ ، وال يسػػتطيعوف االسػػتقرار او الهػػدوق وهػػـ بػػذلؾ يهػػدروف طاقػػاتهـ فػػي 
 حركات عديمة الجدوع، فتتدهور احوالهـ الصحية

ه فػرط حركػة هػو مختػ  عقميػاا، بػ  عمػى العكػس هنػاؾ فنحف اماـ حالة  ال تعني االضرورة اف الطف  الذي لدي
 اخارة الى اف العديد مف عااقرة العالـ كانوا يعانوف مف هذا االضطراب
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الصػػارمة  لألسػاليبفػاف هػذظ الحالػة  تػرتاط عمػػى االغمػب االضػغوط االنتقاليػة التػي يتعػػرا لهػا الطفػ  نتيجػة 
لػػة قػػػد يةهػػر النخػػػاط المفػػرط كػػػرد فعػػ  لهػػػذظ الضػػػغوط التػػي يتاعهػػػا الوالػػداف فػػػي معػػاممتهـ لػػػه. وفػػي هػػػذظ الحا

ولمغاالة الوالديف في اتااع اساليب قاسية في ضػاط سػموكهـ وتقػويـ نخػاطهـ المفػرط، ومػف المحتمػ  اف تعمػ  
هذظ االسػتجااات السػمبية نحػو الطفػ  مفػرط النخػاط عمػى تػدعيـ العديػد مػف السػموكيات وبخاصػة ذات الطبيعػة 

   والفوضى الخديدة التي تخمقها حركته الزائدة.السمبية كإثارة المخاك
تالميذ المدارس االبتدائية  صغيرة  تتالئـ مع قابميات ومستويات  أللعاب إلدخاؿومف هنا كانت الحاجة ممحة 

الذيف يتميزوف افرط الحركة يستمد اسسه ، في التعرؼ تجريبيا عمى مػدع فاعميتػه فػي التخفيػ  مػف حػدة هػذظ 
الحالة او عالجها، وال خؾ اف الخطوات التي تتاع في هذا الاحث والنتػائ  التػي يمكػف التوصػ  اليهػا فػي هػذظ 

عد معممي المدارس االبتدائية فػي كيفيػة االفػادة مػف االسػاليب التدريسػية التجربة تقدما نموذجا متواضعاا قد يسا
فػػي معالجػػة اعػػا الةػػواهر السػػمبية التػػي ترافػػع العمميػػة التربويػػة فػػي المدرسػػة وفػػي مقػػدمتها فػػرط الحركػػة او 

 النخاط المفرط.
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  : إجراقات الاحث -2

: منه  الاحث 2-1  

 )ختاار القبمي والاعديالمجموعة الواحدة ذات االاأسموب )ستعماؿ المنه  التجريبي تـ ا
 لمالئمته طبيعة المخكمة المراد حمها .

  : مجتمع الاحث وعينته 2-2

( مػف )الػذكور( فقػط فػي المػدارس االبتدائيػة فػي االوؿ والثػانيالمجتمع األصمي لماحث تالميػذ الصػ  )اختم  
 (.2116  -  2115محافةة ااب   لمعاـ الدراسي )

وعمى ذلؾ قاـ الااحث احصر اعداد هذظ المدارس ومواقعها وكذلؾ اعداد معممي ومعممات الصفوؼ المذكورة 
، في حيف 894واعداد تالميذها مف الذكور فقط، إذ بمغ عدد هذظ المدارس ) ( مدرسة ابتدائية لمبنيف والبناتا

 -يانات مف المديرية العامة لتربية ااب  تـ الحصوؿ عمى هذظ الب) ( تمميذاا  6147بمغ أعداد التالميذ فيها )
 (.2116 -2115قسـ اإلحصاق والتخطيط حسب إحصائية عاـ )

 (. 1( مدرسة ابتدائية،  كما في الممحع )28( موزعيف عمى )111واختار الااحث عينة عخوائية بمغ عددها )
 : الاحث أدوات 2-3
 االختاارات والقياس   -
 المصادر والمراجع العربية   -
 االستاانة      -
 (   2ساعة الكترونية نوع كاسيو عدد ) -
 (    1ـ( عدد)111خريط قياس كتاف طوله ) -
 صافرة ،  -
 طااخير.   -
 ( متر  1عصي اطوؿ ) -
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  : قياس فرط الحركة 2-4

اف مف متطماات الاحث وجود أداة لقياس فرط الحركة لدع تالميذ المرحمة االبتدائية واعد اطالع الااحث عمى 
( 2111)الصالحي، اعتمد الااحث المقياس الذي اعدتهعدد مف المقاييس واالختاارات في مجاؿ فرط الحركة 

 االتية: لألساابوهو قائمة المةاهر السموكية وذلؾ 
 مقاييس.بوصفه احدث ال -
 مالقمته لمبيئة العراقية. -
 (.2التالميذ ومرحمتهـ الدراسية في هذا الاحث، كما في الممحع ) ألعمارمناسبته  -
 : صدؽ المقياس 2-4-1

ضها ( فقرة فقد تـ عر 31اعتمد الااحث الصدؽ الةاهري لمتعرؼ عمى صدؽ االداة )القائمة( المكونة مف )
/ جامعة ااب /حيدر عبد الرضا. أ.د، أ.د ياسيف عمواف ،  مر سعيدعا. عمى مجموعة مف المختصيف) أ.د
( في /كمية التربية البدنية وعموـ الرياضةجامعة ميساف/رحيـ حمو. .ـ.دأ ،كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة 

عمـ النفس وطمب منهـ ابداق الرأي في مدع وضوح العاارات وكفايتها في ك  مجاؿ واقتراح أي تعديالت 
%( التفاؽ المحكميف عمى صالحية ك  فقرة مف فقرات القائمة وبهذظ 81عميها. وقد اعتمد الااحث نساة )

( وبذلؾ اصا  عدد فقرات القائمة 1جدوؿ )الالصورة تـ حذؼ وتعدي  اعا الفقرات كما هو مبيف في 
( فقرة في المجاؿ النفسي 12( فقرات في المجاؿ الجسمي والحركي و)8( فقرة منها )31اصورتها النهائية )

 (. 3( فقرات في المجاؿ العقمي والمعرفي. كما هو مبيف في الممحع )11واالجتماعي و)
 (1جدوؿ )ال

 المقياس اعد إجراقات الصدؽ يبيف الفقرات المحذوفة والمعدلة عمى

 الفقرات
المجاؿ 
 الجسمي والحركي

المجاؿ 
 النفسي واالجتماعي

المجاؿ 
 العقمي والمعرفي

  12  الفقرات التي حذفت

 5، 1 الفقرات التي عدلت
1 ،2 ،9   ،
11 

11 
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 : ثاات المقياس 2-4-2
مف اكثر الطرائع استعماالا  ألنها(  Test Retest)ثاات األداة عمى طريقة االعادة  اعتمد الااحث في قياس

( مدارس مف المجتمع االصمي. كما هو مبيف في جدوؿ 6وخيوعاا فقد اعتمد الااحث في تطبيع الثاات عمى )
عمى عينة الثاات أوال ثـ اعادت تطبيقها عميهـ مرة ثانية وذلؾ افاص  زمني  المقياس(. فقد طبع الااحث 2)

 .19/11/2115واالعادة في  4/11/2115االوؿ في  كاف التطبيع.  ( يوماا 15قدرظ )
اف معام   العالقة بيف التطبيع االوؿ والتطبيع الثاني فوجد إليجادمعام  ارتااط بيرسوف  الااحث واستخدـ

( 1 ،91( في المجاؿ الجسمي والحركي و)1769اما االنساة لممجاالت الفرعية فكاف ) (1772ثاات المقياس )
( في المجاؿ العقمي والمعرفي. وهي معامالت ثاات عالية، اذ يخير 1773واالجتماعي و)في المجاؿ النفسي 

( والتي يمكف االعتماد عمى 1793-162( اف افض  معامالت الثاات ما تراوحت بيف )Likertليكرت )
                                                                                         (Ebel, 1972, p244).نتائجها
         

 يبيف عينة الثاات (2جدوؿ )ال

 المدرسة ت
 المعمميف والمعممات

 4 الحديبية  1

 4 الحمة 2

 4 الجواهري  3

 4 صفد 4

 4 الغفراف 5

 4 زيالعز  عمر بف عبد 6

 24 المجموع  
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 : تصحي  المقياس 2-4-3
لتصحي  قائمة المةاهر السموكية اعطيت ثالث درجات لمبدي  االوؿ )كثيراا( ودرجتاف لمبدي  الثاني )احياناا( 

 ( درجة.61السموكية ) ط الحسابي النةري لقائمة المةاهرودرجة واحدة لمبدي  الثالث )نادراا(، وقد بمغ الوس
 :تطبيع المقياس  2-4-4

( وذلؾ 23/12/2115( ولغاية )1/12/2115تطبيع المقياس عمى افراد عينة الاحث لمفترة مف )استغرؽ 
 : االخطوات االتية

اجتمع الااحث امعممي الص  االوؿ والثاني وأوض  لهـ االجااة عمى ك  مجاؿ مف مجاالت االداة  -1
ة الخائعة لدع التالميذ الذيف ( اماـ البدي  المناسب لك  مةهر مف المةاهر السموكي√وذلؾ بوضع اخارة )

 تخرؼ عميهـ.

( درجة أي اف 61قاـ الااحث احساب درجاتهـ ومقارنتها مع المتوسط النةري لممقياس والذي بمغ ) -2
( درجة فما فوؽ يعد 61التمميذ الذي تخير درجته النهائية الى قيمة اكبر مف المتوسط النةري لممقياس أي )

تمميذ الذي تخير درجته النهائية الى قيمة اق  مف المتوسط النةري لممقياس أي تمميذاا مفرط لمحركة، اما ال
 ( درجة فما دوف يعد تمميذُا غير مفرط لمحركة .59)

( تالميذ 11( فقد تـ اختيار المدرسة التي تحوي عمى )2واعتماداا عمى نتائ  التطبيع في الفقرة )
هناؾ مدرستيف فقط هما الزهاوي لمبنيف التي ضمت  واكثرهـ مف ذوي النخاط المفرط لمحركة ، فةهر اف

( تمميذاا مفرط لمحركة، موزعيف عمى 15ومدرسة مهدي الاصير التي ضمت )( تمميذاا مفرط لمحركة ، 14)
( تمميذاا. كما هو مبيف في 29الص  االوؿ والثاني أي بمغ حجـ العينة التي سيتـ تطبيع البرنام  عميها )  

(.3جدوؿ )ال  
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(3وؿ )جدال  

 يبيف إعداد التالميذ الذيف طبع البرنام  عميهـ 

 المدرسة
عدد تالميذ الص  

 االوؿ
عدد تالميذ الص  

 الثاني
 العدد الكمي

 14 6 8 الزهاوي 

 15 5 11 مهدي الاصير

 المجموع
18 11 29 

 

 :فرط الحركة  خفا 2-5

المتاعة في تعدي  سموؾ الطف  او المتعمـ مف خالؿ تعدي  او توجيه سموؾ الطف   هناؾ العديد مف االساليب 
والتي تتركز اعد مف  النخاطات والعمميات التي يناغي القياـ بها لبموغ هدؼ معيف ودور االلعاب هو تنةيـ 

 العالقة بيف اهداؼ الخطة ومخروعاتها وتنفيذها
ووضع الااحث االلعاب الصغيرة  التي قد تكوف قادرة  عمى توجيه فرط الحركة  لدع تالميذ المرحمة االبتدائية 
مكانياتهـ. وقد ارتأع الااحث اف تكوف االلعاب   وجعمه نخاطاا موجهاا وله هدؼ والتي تتناسب مع قابميتهـ وا 

ضال عف التدريب عمى اعا المهارات متنوعة وتختم  عمى انواع مختمفة مف النخاطات والفعاليات ف
 االجتماعية التي تمكف التمميذ المفرط االحركة مف توجيه نخاطه نحو االفض  مف خالؿ 

  (331، ص 2119،  ناهدة عبد زيد الدليمي)                                                                              

 زيادة االنتااظ  -1
 فرط الحركةتقمي   -2
 المخاركة االجتماعية -3
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 لتوجيه النخاط المفرط لمحركة :  لأللعابوفيما يأتي الخطوط االساسية 

ذلؾ امن  التمميذ او المتعمـ مجموعة مف النقاط التدعيـ االيجابي المفةي لمسموؾ المناسب والمادي ايضا و  -
 هدية . مكافئة اوعند التزامه االتعميمات وهذظ النقاط تؤهمه لمحصوؿ عمى 

جدولة المهاـ واالعماؿ والواجاات عف طريع حرماف الطف  عف جزق مف المعززات التي لديه نتيجة سموكه  -
 ذلؾ السموؾ .الغير مقبوؿ وهو ما يؤدي الي تقمي  او ايقاؼ 

جائزة عقد اتفاؽ مع التمميذ عمى اساس قيامه اسموكيات معينة ويقابمها جوائز معينة مث  حصوله عمى  -
 الطعاـ  تناولهجمس اخك  هادئ في اثناق  مادية اذا ما

 يضع اه المعمـ نقطة عف ك  عم  ايجابي يقـو اه التمميذ ويكافئ مكافئة رمزية . يومياوضع جدوؿ  -

( دقيقة كما هو مقرر في ك  درس اكثر مف لعاة صغيرة وك  لعاة كانت لها 45وكاف وقت الدرس) -
( يبيف اسماق االلعاب 4تعميـ التالميذ االلتزاـ االهدوق وااللتزاـ االنةافة والطاعة الممحع )اهداؼ متعددة منها 
 العينة . ألفراد لأللعاب( يبيف انموج لوحدة 5الصغيرة والممحع )

 االختاار القبمي :  2-6

واحدة التي مع المجموعة التجريبية ال 1/12/2115تـ تطبيع اختاار قبمي )قائمة المةاهر السموكية( في 
( تمميذاا، ثـ 29( وعددها )4حصمت عمى درجة اعمى مف المتوسط النةري. كما هو مبيف في الجدوؿ )

تعرضت لممتغير المستق  )االلعاب الصغيرة ( اعدها طبع االختاار الاعدي )قائمة المةاهر السموكية( عمى 
 .المجموعة نفسها
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التالميذ في االختاار القبمييبيف الدرجات التي حص  عميها  (4جدوؿ )ال  

 ت الدرجة ت الدرجة ت
 الدرجة

1 64 12 75 23 84 

2 71 13 65 24 69 

3 62 14 64 25 77 

4 74 15 69 26 67 

5 77 16 67 27 82 

6 84 17 69 28 74 

7 69 18 81 29 66 

8 77 19 71   

9 66 21 66   

11 67 21 67   

11 66 22 71   

 
 : التجربة الرئيسةتطبيع  2-7

استقر الااحث في تطبيع التجربة  عمى المدرستيف المتيف خممهما الاحث لمدة ثمانية أسابيع، منها اربعة 
الواحد في ك   لألسبوعاسابيع لمدرسة الزهاوي  لمبنيف واالخرع لمدرسة مهدي الاصير بواقع ثالث زيارات 

( زيارة لك  مدرسة، عمى وفع نموذج خطة معدة لذلؾ. كما هو مبيف في الممحع 12مف المدرستيف أي )
 1/12/2115(. بدأ الااحث بنفسه مع مساعدة معمـ التربية الرياضية بتطبيع االلعاب الصغيرة  في 6)

  19/1/2116وانتهى مف تطبيقه في 
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 :الوسائ  اإلحصائية  2-8

 احث ااستخداـ الوسائ  االحصائية االتية قاـ الا

 (144، ص 2113)مرواف عبد المجيد إبراهيـ ودمحم جاسـ الياسري ،                                                      

 الوسط الحسابي   -

  االنحراؼ المعياري  -

 معام  ارتااط بيرسوف لحساب الثاات اطريقة اعادة االختاار  -

  الفروؽ بيف االختاار القبمي والاعدي  إليجادلعينتيف مترااطتيف   tاختاار  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    7102    3العـدد         01جملة علوم الرتبية الرياضية       اجمللـد    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 

 

 :ناقختها ومتحميمها و النتائ  عرا  3-1
 (5جدوؿ )ال
 عينة الاحث ألفراد( المحسواة والقيمة الجدولية القبمية والاعدية tيبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )

 االختاار

 
عدد تالميذ 

 العينة
 

 الوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 tقيمة 

 الداللة
 الجدولية المحسواة

االختاار القبمي 
 29 لفرط الحركة 

 

71793 5771 
 معنوي   2715 5795

االختاار الاعدي 
 لفرط الحركة

57731  6796 

 (1715( وتحت مستوع داللة )28)عند درجة حرية  (2715الجدولية تبمغ ) Tقيمة      
( تبيف لنا اف قيمتي الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري قد 5جاق اه الجدوؿ ) عند تسميط الضوق عمى ما
اذ حققت العينة في االختاار )القبمي( لمتغير افرط الحركة    (ااريف )القبمي والاعديجاقت متفاوتة في االخت

( في حيف حققت العينة في االختاار الاعدي وسطا 5771معياري مقدارظ )( وانحراؼ 71793وسطا حسابيا )
( t( ولبياف تأثير االلعاب الصغيرة  تـ استخداـ اختاار )6796( وانحراؼ معياري )57731حسابيا مقدارظ )

 عند (2715اكبر مف الجدولية والاالغة ) (5795( المحسواة والاالغة )t) لمعينات المترااطة اذ جاقت قيمت
يدؿ عمى تأثير االلعاب في التوجيه الصحي  لمتغير فرط  ( وهذا ما 1715ومستوع داللة ) (28درجة حرية )

 الحركة .
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عينة  ألفراد( المحسواة والقيمة الجدولية القبمية والاعدية tيبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (6)الجدوؿ
 الاحث الص  االوؿ

 االختاار
عدد تالميذ 
 الص  االوؿ

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 tقيمة 
 الداللة

 الجدولية المحسواة
االختاار القبمي 
 لفرط الحركة

18 71735 6725 
 معنوي  2711 6793

االختاار الاعدي  
 لفرط الحركة

18 57747 5725 

 (1715( وتحت مستوع داللة )17عند درجة حرية ) (2711الجدولية تبمغ ) Tقيمة    
( 71735نتائ  االختاار القبمي والاعدي لفرط الحركة تالميذ الص  االوؿ اذ بمغت قيمة  الوسط الحسابي )يبيف ( 6الجدوؿ )

(، وهذا 5725واانحراؼ معياري ) (57747( وفي االختاار الاعدي قد بمغت قيمة الوسط الحسابي )6725واانحراؼ معياري )
( المحسواة (t( لمعينات المترااطة ،ومنة بمغت قيمة(tتها االحصائية تـ استخداـ اختاارمعرفة حقيقتها ودالل وألج يوض  فروقا 

( مم  يدؿ عمى معنوية تأثير 1715( ومستوع داللة )17عند درجة حرية ) (2711( وهي اكبر مف الجدولية والاالغة )6793)
 االلعاب الصغيرة.

عينة  ألفراد( المحسواة والقيمة الجدولية القبمية والاعدية tيبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (7وؿ )جدال
 الاحث الص  الثاني 

 االختاار
عدد تالميذ 
 الص  الثاني 

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 tقيمة 
 الداللة

 الجدولية المحسواة
االختاار القبمي 
 لفرط الحركة

11 71788 5778 
 معنوي   2723 4747

االختاار الاعدي 
 لفرط الحركة

11 53722 7769 

 (1715( وتحت مستوع داللة )11عند درجة حرية ) (2 ،23الجدولية تبمغ ) Tقيمة   
( 71788الوسط الحسابي )الميذ الص  الثاني اذ بمغت قيمة نتائ  االختاار القبمي والاعدي لفرط الحركة تيبيف ( 7الجدوؿ )

وهذا  (7769واانحراؼ معياري ) (53722)اعدي قد بمغت قيمة الوسط الحسابي( وفي االختاار ال5778واانحراؼ معياري )
( المحسواة (t( لمعينات المترااطة ،ومنة بمغت قيمة(tمعرفة حقيقتها وداللتها االحصائية تـ استخداـ اختاار  وألج يوض  فروقا 

( مم  يدؿ عمى معنوية تأثير 1715( ومستوع داللة )11( عند درجة حرية )2723) والاالغة( وهي اكبر مف الجدولية 4747)
 االلعاب الصغيرة.
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 : مناقخة النتائ  3-2
الاعدي وافروؽ دالة احصائياا بيف الدرجات  في نتائ  االختاار القبمي و اةهرت نتائ  الاحث  هنالؾ فروؽ 

 ( تاعاا لمص  الدراسي 7جدوؿ )ال)قائمة المةاهر السموكية لفرط الحركة (. كما اخار الى ذلؾ 

 ( تااعاا.7، 6)االوؿ والثاني(. كما اخارت اليه جداوؿ )

لممجموعة التي  ومعنى هذا حدوث انخفاا كبير في النخاط المفرط لديهـ كما يةهر في الوسط الحسابي
 مدةالصغيرة وهذا يدؿ اصورة واضحة عمى تأثير هذظ المجموعة التي خضعت خالؿ  لأللعابتعرضت 

التطبيع الى العاب متنوعة قائمة عمى أسس وماادئ طرائع التدريس الصحيحة  والتي ادت الى خفا 
مف خالؿ االلعاب  الذي طاقه  وتوجيه النخاط الحركي الزائد لهؤالق التالميذ وتعدي  في سموكهـ بوجه عاـ

 الااحث عميهـ.

واذا رجعنا الى االساليب التي استخدمها الااحث في منهجه المذكور نجد انه لـ يقتصر عمى لعاة  واحد وانما 
 وعديدة تتالقـ مع المرحمة العمرية والدراسية التي يمر بها التالميذ . مختمفةتضمنت المعاب 

ليب مختمفة مستمدة مف ماادئ التربية الحركية  وعمـ النفس والاعا منها اف  االلعاب  التي تضمنت اسا
مستمد مف اساليب االرخاد التربوي قد حقع نتائ  افض  بوجه عاـ مف االعتماد عمى لعاة او اسموب واحد. 
وقد يعود سبب ذلؾ ايضا  الى أف االلعاب كانت تحاكي مستواهـ و قد برزت اهميتها في تعميـ الطف  

وؾ االخالقي السميـ وتنميته ، مما يةهر ويؤكد ااف انماط السموؾ مكتسب مف خالؿ التعمـ مف خالؿ السم
او لنماذج االفعاؿ  لألفعاؿالمالحةات او المخاهدة واف ما يكتساه الطف  المالحظ ما هو اال تمثي  رمزي 
اليب مختمفة، وهذا ما عم  اضافة الى ذلؾ اف السموؾ الاخري سموؾ االغ التعقيد ويحتاج تعديمه الى اس

 احثه . بإجراقاتالااحث عمى تحقيقه ووضعه نصب عينه عندما بدأ 

عاـ اف االلعاب الصغيرة حققت بدرجة كبيرة فاعميتها في توجيه التالميذ واالستفادة مف نخاطهـ  واخك 
 المفرط .
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   : والتوصيات االستنتاجات -4
  : اآلتي الااحث يستنت  ومناقختها الدراسة نتائ  ضوق في : االستنتاجات 4-1
أف لأللعػػاب الصػػغيرة تػػأثير مااخػػر فػػي توجيػػه سػػموؾ التالميػػذ مػػف خػػالؿ اسػػتغالؿ فػػرط الحركػػة وتوجيهػػه  -1

 . الصحي االمسار 
حػػدوث انخفػػاا كبيػػر فػػي النخػػاط المفػػرط لمعينػػة التجريبيػػة  يةهػػر فػػي متوسػػط المجموعػػة التػػي تعرضػػت  -2

 االلعاب الصغيرة .
 
 : التوصيات 4-2
 يجب عمى المعمـ اف يخرؾ الطف  الذي يعاني مف فرط الحركة  في االنخطة المختمفة . -1
 تدريب الطف  عمى التفكير قب  االجااة . -2
يجب عمى المعمـ اف يسم  لمتالميذ الذيف لديهـ فرط حركة  االتحرؾ داخ  الص  الدراسػي لمتنفػيس عػف  -3

 اجتماعي مقبوؿ مث  السماح لمطف  امس  السبورة . هذظ الطاقة مف خالؿ قيامه اسموؾ
عدـ عزؿ االطفاؿ الذيف يعانوف مف هذا االضطراب في صفوؼ خاصة بهـ، الف ذلػؾ سػوؼ يػؤدي الػى  -4

 خعورهـ االنقص .
 اجراق دراسة مماثمة لمسموؾ المفرط لدع تالميذ المدارس االبتدائية يخم  جميع الصفوؼ . -5
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 المصادر 
( "اثػر برنػام  ارخػادي فػي تعػدي  سػموؾ االطفػاؿ ذوي النخػاط المفػرط فػي 2111الصالحي، نهمة عبػودي ) -

 المرحمة االبتدائية"، كمية التربية، الجامعة المستنصرية، رسالة ماجستير غير منخورة.
،  1، ط رياضػػػيةالقيػػاس والتقػػويـ فػػػي التربيػػة البدنيػػة والمػػرواف عبػػد المجيػػػد إبػػراهيـ ودمحم جاسػػـ الياسػػػري .  -

  2113عماف : مؤسسة الوراؽ ، 
 2119، 1،جامعة ااب  ، ط   مفاهيـ في التربية الحركية ناهدة عبد زيد الدليمي  :  -

- Ebel, R.L. (1972): "Essential of Educational Measurement", New Jersey: 

Prentice Jall Ltd. 

- Williams, Joyce Woifgong and Stith, Margoric. Middle (1980): "Childhood 

Behaviour and Development", 2nd. ed., London: Collier Macmillan Publishers. 
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يبيف أعداد المعمميف والمعممات وتوزيعهـ عمى المدارس( 1ممحع )  

 المجموع المعممات المعمموف  المدارس ت
 3 2 1 مدرسة المعرفة االبتدائية  1
 4 2 2 مدرسة الحديبية االبتدائية  2
 3 3  االبتدائية  مدرسة مصطفى جواد 3
 4 4  مدرسة مهدي الاصير االبتدائية  4
 4 3 1 مدرسة الحمة االبتدائية  5
 4 2 2 مدرسة الجواهيري االبتدائية  6
 3 3  مدرسة الخاطئ االبتدائية  7
 3 2 1 مدرسة الرسوؿ االبتدائية  8
 4 1 1 مدرسة الزهاوي االبتدائية  9
 4 4  مدرسة االقداـ  االبتدائية  11
 3 3  االبتدائية  مدرسة االقمار 11
 3 2 1 مدرسة صفي الديف الحمي  االبتدائية  12
 4 4  مدرسة صفد االبتدائية  13
 4 4  مدرسة ابف النفيس االبتدائية  14
 4 4  مدرسة الغفراف االبتدائية  15
 4 4  مدرسة الحارث االبتدائية  16
 4 3 1 مدرسة العدنانية االبتدائية  17
 4 3 1 مدرسة راية االسالـ االبتدائية  18
 3 2 1 مدرسة ابي تراب االبتدائية  19
 3 3  مدرسة النسور االبتدائية  21
 3 3  مدرسة العام  االبتدائية  21
 4 4  االبتدائية  عمر بف عبد العزيزمدرسة  22
 4 4  مدرسة دار السالـ االبتدائية  23
 3 3  مدرسة الضفر االبتدائية  24
 4 4  مدرسة االقصى  االبتدائية  25
 3 3  تموز االبتدائية  14مدرسة  26
 3 1 2 مدرسة ابف البيطار االبتدائية  27
 4 4  مدرسة المةرية االبتدائية  28
 111 86 14 المجموع 
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 (2ممحع )

 استبياف أراق الخبراق حوؿ صالحية المةاهر السموكيةـ/ 

 حضرة االستاذ الفاض  . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحتـر

العاب صغيرة لتوجيه فرط الحركة لتالميذ الصفيف االوؿ والثاني االبتدائي تأثيريرـو الااحث اجراق احثة الموسـو    

مف دور فاع ، لذا يضع الااحث بيف ايديكـ قائمة  آلرائكـونةراا لما تتمتعوف اه مف خبرة ومكانة عممية في عمـ النفس ولما 
ذوي النخاط المفرط التي تـ الحصوؿ عميها مف دراسة الصالحي في التعرؼ عمى المةاهر  لألطفاؿالمةاهر السموكية 

 ذوي النخاط المفرط لذا نرجو منكـ ابداق رأيكـ حوؿ:السموكية لتالميذ المرحمة االبتدائية مف 

 مدع صالحية ك  فقرة مف فقرات القائمة في تمثي  مةهر سموكي يمارسه تالميذ المرحمة االبتدائية والتي تعيع تكيفهـ. -1
 مدع كفاية الفقرات في ك  مجاؿ مف مجاالته. -2
 دم  الفقرات في ك  مجاؿ مف مجاالته. -3
 اعا الفقرات اف وجدت. تعدي  صياغة -4
 مدع صالحيتها ضمف المجاؿ. -5
 اقتراح اية مةاهر اخرع. -6

 مػع خالص خكري وتقديري 

                                                                                                         

            الااحث                                                                                                    
 ماهر عبدهللا سمماف. ـ.د                                                                        
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 المجاؿ الجسمي الحركي

 التعدي  غير صالحة الحةص المةاهر السموكية ت
    يستخدـ اعضاق جسمه اخك  مفرط في اثناق تعاممه مع زمالئه 1
    ال يستقر في المكاف المخصص له 2
    حركات جسمه غير منتةمة وغير موزونة 3
    يكتب ويرسـ عمى الجدراف االطااخير 4
    يتسمع االماكف المرتفعة ويقفز مف سياج المدرسة 5
    مف الص  حاؿ سماع صوت الجرس قب  خروج المعمـيخرج  6
    بدوف استئذاف المعمـ آلخريتنق  في الص  مف مح   7
    يبدي اعذارا مختمفة كحجة لمخروج مف الص  8

 المجاؿ النفسي االجتماعي

 التعدي  غير صالحة صالحة المةاهر السموكية ت
    بدوف استئذافيتدخ  في اثناق خرح الدرس ويقاطع المعمـ  1
    يهم  التعميمات واالنةمة المدرسية واوامر المعمـ 2
    يهم  نةافة جسمه وهندامه ولوازمه المدرسية 3
    يستهزئ بزمالئه داخ  الص  وخارجه 4
    ال يمي  تالميذ الص  لعقد صداقة معه 5
    يستخدـ الفاةا بذيئة في تعاممه مع زمالئه 6
    زمالئه دوف استئذاف يعبث احاجيات 7
    يتص  االعدوانية في اثناق تعاممه مع زمالئه 8
    يمارس عادات جمسية غير مرغواة كمص االصاع وقضـ االةافر 9
    كثيراا ما يخكو زمالؤظ منه لممعمـ 11
    يتنق  في الص  لجمب انتااظ المعمـ وزمالئه اليه 11
    لمخروج مف الص يبدي اعذارا مختمفة كحجة  12
    نطقه غير واض  ويرتاؾ في كالمه 13

 المجاؿ العقمي المعرفي

 التعدي  غير صالحة صالحة المةاهر السموكية ت
    يعاني مف تختت االنتااظ في اثناق الدرس 1
    ألخرع ال يستطيع تثبيت ذهنه عمى موضوع واحد وانما ينتق  مف فكرة  2
    وافكار غرياة في اثناق الدرسيسرح في خياالت  3
    يعاني مف صعواة متااعة المعمـ في اثناق القراقة 4
    يصعب عميه فهـ االخياق التي يسمعها 5
    يعصب عميه فهـ االخياق التي يراها 6
    يعاني مف صعواة الربط بيف فقرات الموضوع الواحد 7
    الرياضية الاسيطةيعاني مف صعواة استيعاب المفاهيـ  8
    نطقه غير واض  ويرتاؾ في كالمه مع المعمـ 9
    يواجه المخكالت الاسيطة والمعقدة اأسموب عدواني 11
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(3ممحع )  

 ـ/ قائمة المةاهر السموكية االصيغة النهائية

 أخي المعمـ . . أختي المعممة

 اف تميز بها تالميذ المدارس االبتدائية مف ذوي النخاط المفرط.تتضمف هذظ القائمة مجموعة مف العاارات تمث  مةاهر تحتم  

( اماـ ك  عاارة تحت البدي  يرجى االجااة عف ك  الفقرات التي يتص  بها التمميذ المفرط في نخاطه بوضع عالمة )
 المناسب والذي يمث  مستوع حدتها ودرجة ةهورها حسب تقديرؾ انت اك  دقة وصراحة.

 

 التقػدير واالحتػراـمػع فػائع 

 

 

                        الااحث                                                                                            
  ماهر عبدهللا سمماف . ـ.د                                                                  
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 المجاؿ الجسمي الحركي

 التعدي  غير صالحة صالحة المةاهر السموكية ت
    يحرؾ اعضاق جسمه اخك  مفرط  1
    ال يستقر في المكاف المخصص له 2
    حركات جسمه غير منتةمة وغير موزونة 3
    يكتب ويرسـ عمى الجدراف االطااخير 4
    يتسمع االماكف المرتفعة ويقفز منها 5
    صوت الجرس قب  خروج المعمـيخرج مف الص  حاؿ سماع  6
    بدوف استئذاف المعمـ آلخريتنق  في الص  مف مح   7
    يبدي اعذارا مختمفة كحجة لمخروج مف الص  8

 المجاؿ النفسي االجتماعي

 التعدي  غير صالحة صالحة المةاهر السموكية ت
    يقاطع المعمـ في اثناق خرح الدرس دوف استئذاف 1
    يهم  التعميمات واالنةمة المدرسية  2
    يهم  نةافة جسمه وهندامه ولوازمه المدرسية 3
    يستهزئ بزمالئه داخ  الص  وخارجه 4
    ال يمي  تالميذ الص  لعقد صداقة معه 5
    يستخدـ الفاةا بذيئة في تعاممه مع زمالئه 6
    يعبث احاجيات زمالئه دوف استئذاف 7
    االعدوانية في اثناق تعاممه مع زمالئهيتص   8
    يمارس عادات غير مرغواة كمص االصاع وقضـ االةافر 9
    كثيراا ما يخكو زمالؤظ منه لممعمـ 11
    يقـو احركات لجمب انتااظ المعمـ وزمالئه 11
    واض  ويرتاؾ في كالمه نطقه غير 12

 المجاؿ العقمي المعرفي

 التعدي  غير صالحة صالحة السموكيةالمةاهر  ت
    يعاني مف تختت االنتااظ في اثناق الدرس 1
    ألخرع ال يستطيع تثبيت ذهنه عمى موضوع واحد وانما ينتق  مف فكرة  2
    يسرح في خياالت وافكار غرياة في اثناق الدرس 3
    يعاني مف صعواة متااعة المعمـ في اثناق القراقة 4
    عميه فهـ االخياق التي يسمعهايصعب  5
    يعصب عميه فهـ االخياق التي يراها 6
    يعاني مف صعواة الربط بيف فقرات الموضوع الواحد 7
    يعاني مف صعواة استيعاب المفاهيـ الرياضية الاسيطة 8
    نطقه غير واض  ويرتاؾ في كالمه مع المعمـ 9
    والمعقدة اأسموب عدوانييواجه المخكالت الاسيطة  11
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 االلعاب الصغيرة المستخدمة في توجيه فرط الحركة  (4ممحع )
 سااؽ الركا :  -1
خرع خػد الحب  : تتكوف هذظ المعاة مف مجموعتيف مف التالميذ وحب  طوي  وتخد ك  مجموعة طرؼ الحب  ثـ تحاوؿ المجموعة الثانية منهما خد اال -2

 احدع المجموعتيف المجموعة االخرع الى طرفها تكوف هي الفائزة .الى ناحيتها واذا سحبت 
ساؾ اه المطاردة : هذظ احدع االلعاب التي يمارسها جميع التالميذ فهي عاارة عف تمميذ يجري وعمى ااقي الالعبيف مطاردة التمميذ حتى يتـ االم -3

 وتعاد المعاة عدة مرات . 

ايعاز معيف الى التالميذ مثال رفع الذراعيف جاناا، أو قفز إلى األعمى وهكذا والتالميذ الذيف  بإعطاقلعاة الحركات الرياضية : حيث تقـو المعممة  -4
 يخطئوف يخرجوف مف المعاة إلى اف ياقى آخر تمميذ ويكوف هو الفائز .

ذ ، حيث يق  أحد التالميذ ووجهه الى الحائط وااقي التالميذ يتحركوف كما يخاؤوف وعندما لعاة التجميد : هذظ المعاة تتكوف مف مجموعة مف التالمي -5
ذا يدور التمميذ الى الخم  يجب عمى الااقيف اف يقفوا جميعا متجمديف مف غير حرؾ فاذا تحرؾ احد التالميذ جاق عميه الدور ووق  مواجها لم حائط ، وا 

 هه لمحائط ويتحرؾ االطفاؿ مرة أخرع .لـ يتحرؾ احد التالميذ عاد التمميذ وج
يرمي  لعاة رمي الكرات مف السمة : في هذظ المعاة يقوـ التمميذ برمي كرات مف صفحات المجالت والجرائد او كرات االستيكية صغيرة ثـ يحاوؿ اف -6

 هذظ الكرات داخ  سمة تاعد عنه مسافة .
ايعاز التحرؾ في الساحة حيث يتحرؾ التالميذ احرية في الساحة وعندما تقوؿ ق  يقوـ التالميذ  طاقبإعلعاة التماثي  : في هذظ المعاة تقـو المعممة  -7

 اعم  تمثاؿ ما في أجسامهـ كأف يقـو لجندي مقات  او لراقص االيه او اي خيق بااؿ التمميذ.
 بإعطاقنوف في خك  قطار عمى مجموعتيف وتقوـ المعممة لعاة إخارة المرور : حيث يقـو المعمـ او المعممة بدور خرطي المرور والتالميذ يكو  -8

االخارات اصورة اخارات لمتالميذ ويجب عمى التالميذ اف يطاقوا ما تقوؿ لهـ المعممة اصورة صحيحة ، والفريع الفائز يعّد خاسراا إذا لـ يمتـز بتطبيع 
 صحيحة  والفريع الفائز هو الفريع الذي تكوف لديه اخطاق اق  مف الفريع الخصـ او اآلخر

مجموعة مف الكرات التي وضعتها المعممة  اأكبرمعاة مف مجموعتيف مف التالميذ ، ويجب عمى ك  فريع اف يأتي لعاة جمع الكرات : تتكوف هذظ ال -9
 في اماكف متعددة في مكاف المعب ، وعمى ك  فريع الاحث عف اماكف هذظ الكرات وجمع اكبر عدد في اسرع وقت لكي يفوز الفريع .

التالميذ الااقيف الذيف  اأحدالمعممة عيني أحد التالميذ امندي  ويحاوؿ هذا التمميذ اف يمسؾ  لعاة الرج  االعمى )الغميضة( : حيث تربط -11
ج  االعمى يضحكوف عميه ويمروف حوله ويممسونه ثـ يتراجعوف فاذا استطاع اف يمسؾ تمميذا منهـ يعّد فائزا ويقـو التمميذ الذي تـ امساكه بدور الر 

 وهكذا .
هذظ المعاة مف مجموعة مف التالميذ ، وك  تمميذ يمسؾ بخصر التمميذ الذي امامه الى اف يكونوا خطا مستقيما ، ثـ يبدأ  لعاة القطار : وتتكوف  -11

 القطار .  اأصواتالتالميذ في التحرؾ الى االماـ كقطار طوي  وفي نفس الوقت يطمقوف اصواتا مخابهة 
 يذ الكممات المختمفة عف طريع التمثي  مثال : لعاة التمثي  : في هذظ المعاة تقدـ المعممة لمتالم -12
 حركات السااحة( .  اأداقأنا سااح ماهر )فيقـو التمميذ  -
 المرجحة( .  حركات الجمناستؾ مث  الزحمقة او اأداقأنا العب جمناستؾ )يقوـ التمميذ  -
 أنا طوي  كالنخمة )يق  التمميذ عمى اصااع رجميه ويمد يديه الى االعمى( . -
 …  نا صغير كالفار )يمـ نفسه كي يصغر( وهكذا أ -

 هذظ الكممات  بإحدعصوتها  اأعمىلعاة )بر ، احر ، جو( : حيث ينتخر التالميذ في الساحة ثـ تنادي المعممة  -12
عمى االرا ، واذا قالت  )بر ، احر ، جو( فمو اختارت مثال )بر( حيث يق  التالميذ في اماكنهـ اما اذا قالت )احر( فيجب عمى التالميذ الجموس

 )جو( فيجب اف يتسمع االطفاؿ عمى أي خيق مثال ويرفعوف رجميهـ مف عمى االرا وهكذا الى اف ياقى آخر تمميذ في الص  ويكوف هو الفائز . 
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 الصغيرة  لأللعابأنموذج لوحدة تعميمية  (5ممحع )
 ( دقيقة 41األسبوع األوؿ                                                       الزمف : )

 الص  / االوؿ ابتدائي 

أقساـ الوحدة 
 التعميمية

 اإلخراج المحتوع  الهدؼ الزمف

د 11 إحماق  تهيئة الجسـ  
لممارسة النخاط مف 

الناحية البدنية 
 والنفسية . 

 الركا حوؿ الممعب 

لعاة صغيرة )الركا 
 عكس االتجاظ( . 

يق  التالميذ في خك  انتخار حر في 
وسط الممعب وعند سماع اخارة المعمـ يتـ 

 الركا في عكس اتجاظ االخارة.

د  31 القسـ الرئيسي  تنميػػػة روح التعػػػاوف   
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد 
المجموعػػة الواحػػدة 
  

االستفادة مف المعاة  
ااستخداـ الحركات 

نتيجة   التي يؤديها
التمثي  لتوجيه 

حركات اجسامهـ 
 االصورة الصحيحة

لعاة خػد الحب     

 

 

 

 لعاة التمثي    

 

 

هدايا  بإعطائهـتكريـ المجموعة الفائزة 
اسيطة وتخجيعية احث يكوف لممجوعة 

والتعاوف لمفوز عمى  االندفاعالخاسرة 
  المنافسةالمجوعة 

ينتخروف اصورة منةمة ويتـ التصحي  لك  
واحد أي مراعاظ الفروؽ الفردية وتكريـ واحد 

  مف تالميذ المجموعة 

د  5 الختاـ )التهدئة(  إعادة الجسـ لحالته  
 الطبيعية 

المخي حوؿ  -
 الممعب 

تعميمهف  التنفس  -
 الصحي  

 )خهيع وزفير(

يتحرؾ األطفاؿ االمخي حوؿ الممعب في 
. هيئة قطار  

 اخذ خهيع مع رفع العقبيف عف األرا 

 تكرار هذظ الوحدات التعميمية مرتيف خالؿ األسبوع

 

 

 


