
برنامج ترويحى على خفض النشاط الزائد لالطفال من تأثير 

 سنوات 01 – 6سن 


 محمد محمود محمد النجار

 مقدمة البحث
إف االىتماـ بالطفؿ ورعايتو وحؿ مشكالتو يمثؿ قضية قومية تأتي في مقدمة اىتماـ المؤسسات 

 التربوية والصحية واالجتماعية وغيرىا.
ففية يعبر الفرد عف مشاعره وينمي عقمو ويتفيـ وينتج وتزداد معارفو النشاط الترويحي وقاية لمفرد 

ومعموماتو فتنطمؽ طاقتة ويبتكر وتتعدؿ اتجاىاتة وينمو ميولو فتكتسب الحياه رونقيا وتصبح أكثر بيجة 
وأشراقا فيحقؽ إشباعا لمفرد واالحساس باالنتماء وتنظيمة لوقتو وتحسيف صحتو البدنيو والنفسيو ، ويعد 

لترويح مظيرا مف مظاىر النشاط االنساني في ممارسة االنشطة المختمفة في وقت فراغيـ سواء رياضية أو ا
فنية أوأجتماعية أو ثقافية أو خموية تؤدي الي ثقة الفرد وأعتزازة بنفسو وينمي معارفة ، وبمشاركتة بأنشطة 

 (  44، 44:   02لمجتمع لو . )خدمة وتنمية المجتمع يناؿ أحتراـ ا

الترويح ىو طريقة حياة وأسموب معيشة يتميز بأنو أف  ـ ( :  0222" )  محمد السمنودي يري "و 
تعدد تكسماع الموسيقي أو قراءة كتاب، و  ًئاكما في الرياضات واأللعاب العنيفة أو ىاد اعنيفً  ايحوي نشاطً 

: 81 ) .لآلخريفمرغوب مف فرد ما قد يكوف غير متذوًقا ما ىو فبتعدد اىتمامات األفراد،  أنشطة الترويح
84- 18 ).  

( : فممارسة األنشطة في وقت الفراغ مف أىـ العوامؿ التي تعمؿ م0222" ) عطيات خطابوتذكر " 
عمى االرتقاء بالمستوى الصحي والبدني، تكسب القواـ الجيد، تمنح الفرد السعادة والسرور والمرح واالنفعاالت 

بية السارة وتجعمو قادًرا عمى اإلنتاج. ومف ناحية أخرى فإف ممارسة األنشطة في وقت الفراغ تسيـ في اإليجا
 (.81 -1: 84).إكساب الفرد النمو الشامؿ المتزف 

( : واألنشطة التي يمارسيا م0222" )كمال درويش و محمد الحماحمي و أمين الخوليويشير " 
ا لمترويح واالنسجاـ واستعادة القوي فقط، ولكنيا فترة يمكف في غضونيا الطالب  في وقت الفراغ ال تعتبر وقتً 

تطوير وتنمية الشخصية بصورة متزنة وشاممة. مما دفع بعض الدوؿ كفرنسا إلى تخصيص وزارة لمفراغ 

                                                 
  مدرس بقسم االدارة الرياضية والترويح بكمية التربية الرياضية جامعة بنها 



وتوجيو الشباب والنشئ وتثقيؼ عقوليـ، صقؿ نفوسيـ وتربية أذواقيـ مف خالؿ ممارسة األنشطة المختمفة ) 
82: 28). 

أف الترويح الرياضي يمعب دوًرا فعااًل في تربية التالميذ فيو ( 0222"إبراهيم حسن إبراهيم" )ويرى 
ييتـ بيـ مف الناحية البدنية والنفسية واالجتماعية والعقمية وبالتالي يسيـ في تحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ 

 (2: 8والمتزف لمفرد. )

الظواىر السموكية االضطرابية مف عشرات السنيف حيث عانى  يعد اضطراب النشاط الزائد مف بيفو 
مف ىذا النشاط أولياء األمور والمعمميف واىتـ بو الباحثوف والدارسوف في مختمؼ المياديف حيث الحظوا أف 
الحركة الزائدة لدى األطفاؿ ترتبط بالدرجة األولى بضعؼ االنتباه الذي يعتبر سببًا رئيسيًا لكثير مف حاالت 

% مف األطفاؿ ذوي صعوبات 54وبات التعمـ، خاصة وقد أظيرت إحدى الدراسات في ىذا المجاؿ أف صع
التعمـ مصابوف بالحركة الزائدة، ومف ثـ ينظر إلى ىذا االضطراب عمى أنو ظاىرة سموكية ليا تأثيرىا 

 (0: 9قبمو التعميمي. )المباشر عمى الطالب ومست
مف المعوقات األساسية لعممية التعمـ، فالطفؿ الذي يعاني مف ىذا  ويعد النشاط الزائد وقصور االنتباه

عمى متابعة  االضطراب ال يمكنو االنتباه أو التركيز لكالـ المعممة، فيو طائش ومتيور وغير قادر
 (.0: 00التحصيؿ. )

إلى أف معيار اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  (Ross &Rossروس و روس )ويشير 
ىو مستوى الطفؿ العادي فالطفؿ المضطرب يظير وبشكؿ متسؽ مستوى عاليًا مف النشاط الزائد مع تشتت 
االنتباه في مواقؼ ال يكوف السموؾ الصادر دائما مالئمًا ليا ، وقد عرضت نتائج العديد مف الدراسات إلى أف 

رب يتميز بخصائص منيا: الحركة العصبية، اإلفراط في النشاط الحركي غير الموجو، قصر الطفؿ المضط
لقابمية لشرود مدى االنتباه وعدـ االستجابة لمنظاـ أو التوجيو، الطيش واالندفاع والعدواف البدني مع اآلخريف وا

 (.912 :0الذىف )

إلى أف ىؤالء التالميذ يجدوف صعوبة فى القدرة   Jakobson & Kikas,2007كما تشير دراسة 
عمى إبقاء أفكارىـ بترتيب منطقى وصعوبة تنظيـ وتصنيؼ المعمومات وصعوبة معالجتيا كما أف التالميذ 

المشكالت ، ويتصفوف  حؿذوى إضطرابات اإلنتباه والنشاط الزائد توجد لدييـ صعوبات فى ميارات 



ذاكرة ، باإلضافة إلى صعوبات تنظيمية فى السموؾ والمعمومات .)  بصعوبات فى ترميز المعمومات فى ال
02  :891 ) 

 
 

 :مشكمة البحث
اف النشاط الزائد مف المشكالت التى تؤدى الى عدـ تحقيؽ التفاعؿ الصحيح لؤلطفاؿ مع البيئة 

بالنشاط الزائد المحيطة بيـ , مما يقمؿ مف فرص حصوليـ عمى التعميـ بفاعمية , فاالطفاؿ المميزوف 
اندفاعيوف وكثيروا الحركة , وال يستطيعوف التركيز عمى أمر ما اكثر مف دقائؽ فقط ويشكؿ وجود الطفؿ 
المصاب بيذه الحالةة مشطمة حقيقية لالىؿ وحتى الطفؿ يدرؾ احيانا مشكمتة ولكنو ال يستطبع السيطرة عمى 

 تصرفاتة.
ظيور قصور فى  باف المسمميف ببنيا الحظومف خالؿ عمؿ الباحث كمدرب سباحة بنادى الش

االنتباه مع نشاط مفرط وتسرع لكتير مف االطفاؿ اثناء التدريب وىؤالء االطفاؿ يحتاجوف لتخفيؼ النشاط 
المفرط وقصور االنتباه سواء كانت ىذه االسباب نفسية او اجتماعية فانة يجب عالجيا واالىتماـ والعناية 

 بيذه المشكمة .
تار الباحث الموضوع الحالى الذى ييدؼ لمتعرؼ عمى تاثير برنامج ترويحى عمى خفض وبالتالى اخ

سنوات حيث يمكف االستفادة مف الحركات المفرطة فى استثمارىا فى  82 – 1النشاط الزائد لالطفاؿ مف سف 
دراؾ نشاط حركى اخر مع تحسيف القدرات البدنية التى تساعدة عمى ضبط توازف الجسـ وتساعدة عمى اال

 وتركيز االنتباه.
 : أهمية البحث

فى خفػض النشػاط الحركػى الزائػد المصػحوب بػنقص  برنامج ترويحىإف البحث الحالى قد يسيـ فى تقديـ  -8
 .الطفاؿ االنتباه

 82 – 1الطفػػػاؿ مػػػف سػػػف الػػػدى برنػػػامج ترويحػػػى يعتبػػػر البحػػػث الحػػػالى محاولػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى اسػػػتخداـ  -0
كخطػػوة عمػػى طريػػؽ تقػػويـ بعػػض البػػرامج التربويػػة والرياضػػية المتبعػػة بيػػدؼ العمػػؿ عمػػى دفعيػػا فػػػى  سػػنوات

 االتجاه الصحيح.



 :هدف البحث 
 -يهدف هذا البحث إلى التعرف عمى :

 سنوات 82 – 1برنامج ترويحى عمى خفض النشاط الزائد لالطفاؿ مف سف  تأثير  
 : فروض البحث

فى خفض توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطى القياسيف القبمى والبعدى لعينة البحث التجريبية  -8
 لصالح  القياس البعدى." النشاط الزائد

خفض "توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطى القياسيف القبمى والبعدى لعينة البحث الضابطة فى  -0
 لصالح  القياس البعدى.." النشاط الزائد

خفض "توجد فروؽ إحصائيًا  بيف متوسطى القياسيف البعدييف لعينتى البحث التجريبية والضابطة فى  -2
 لصالح القياس البعدى لعينة البحث التجريبية" النشاط الزائد

 :مصطمحات البحث
 الترويح :

و ظرؼ انفعالي ينتاب بأن David Gray دافيد جراي كمال درويش، أمين الخولي نقال عن يعرفو  
اإلنساف وينتج مف اإلحساس بالوجود في الحياة ومف الرضا وىو يتصؼ بمشاعر كاإلجادة واإلنجاز 
واالنتعاش والقبوؿ والنجاح والقيمة الذاتية والسرور وىو يدعـ الصورة االيجابية لمذات، كما انو يستجيب لمخبرة 

اجعة مف اآلخريف وىو أنشطة مستقمة لمفراغ مقبولة الجمالية وتحقيؽ اإلغراض الشخصية والتغذية الر 
 ( 800: 85) اجتماعية 

 :  Excessive Movement الزائدة الحركة
اضػػطراب عصػػبى يتميػػز بنمػػو غيػػر مػػتالئـ لمميػػارات التػػى تتطمػػب تركيػػز االنتبػػاه ويرافقيػػا انػػدفاع ىػػو 

 (82:  2متيور وحركة مفرطة وعدـ القدرة عمى التركيز ". )
 


