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  إلطفال ما لبم املذرسة انمصة احلزكية عهى خفط انفزط احلزكيتأثري 
 صالمه احمد جمال* أ. د / 

    الفتاح عبد  الضعيد احمدد / ** 

 النكالوى العزيز عبد رضا أحمد/ أ*** 

 ممذمة انبحث:
تهدد الترتية ددحلترة  لددحلارددللةادد الترلدداتذيلترهدد ر لترددم ل حددهيللددللترت دد يلترة دد ي لر دداذي ل
اترتع  يلهالها عحلترة  يلاترلحت ةللاهالعل  دحلةاد الترة،دي لاهداللد الل ح حدللاهد يل هد  ل
ترلجتلعلاتذايه لاذفللتر ايلهداليجدللتر د لاعلد  لترلحدت ةللالديا لت د يلترداذيلاتيت  تدا لل  هتلد يل

ليع  حلترذفللاتا،أتالاتة  قل لاالل ليلة ا لتتة  لع لل اتاللع ريلترلحت ةل.لة
 يلتر هحلترةيك حلاحد  حله لدحلرتة  دقلتاهد تاللارللم(:8998محمد صالح سمك )ا ، يل

كتحدد قلتر دد يلاتعدد  للترحدد اولارددلللدد لهددال ل ددل.للهددللتجعددللترفددي ل عدد  لتاةدد ت لرلدد ل ترليغاةددحلاتت
 تا  هددد للددديلالددد ي للت،دددجعلترذفدددللع دددللترتيك ددد لات اتةددد هلاهلددد ل لددديتيل دددياي  يللدددللة ددد  لترذفدددلل

للللللللللللللللللللللللللللل(ل314:لل11)ل.لللترتع يلحاتالر ه  يل التركة يلترتع  ل ح لاهلل ل للتراح تلللللال ي لتريغةح
لددديلتراحددد تللتر ا دددحلرتاهددد للل يلترتية دددحلترةيك دددحلم(:2182منيييح دحميييد ) زىيييري)ات،ددد يلل

ترلع ال تلاترة  تقلةذي  حل،  حلتعلللع للتية حلتاذف للتية حلهة ةح.لة  لاتلكيلليلا ره ل
اح ح حلر ذفللعديلذي دقلترت   د لاترتلل دل لكلد ل اهد لتعلدللع دلل  د   لترتف عدللليلتال حلترله يتتلت

ت جتل عللاترتك الة يل لديت لترجل عدحلاتالدللترل دحلةد رافزلاتعد  لاةديتتلتراجد  للدللتا تالات  د ل
ل(لل59:لل15)لللليلتاح  ة حلترةيكحلاتالللترتاتلقلترع  للترعهةل.

تر هدحلترةيك دحلهدللتراحد  حلترلةةةدحلر ذفدد للاردلل يللم(:2118وفيا  دو )لماياطح )اتدي لل
هدددمهلترلية دددحلااهددديل ع ،دددايل ةددد تله لا حتا هدددايللاهددد لترعةدددي لاترلفهدددايلاترحددد اولترليغددداقلل دددال
تجتل ع ددد طلةذي  دددال،ددد  حلتا ددداللددديلتالددديلاتراهدددللكلددد ل يتعدددللعاددد لتع ددد يلتاذفددد لللجلاعدددحلتر ددد يل

لت،دج عللدللتريت حللتر ايلر ع  قل لر لاتقل كايل يلع للات جتل ع حلاترا   حلتر  ا حلات تج ه ت
ل(55:ل17ترذفللع للترتع ي.ل)

ل
 - الرياضية التربية كلية - التدريش وطرق المناهج قضم ورئيش الميداني والتدريب التدريش طرق أصتاذ *

 كفرالشيخ جامعة

 كفرالشيخ جامعة - الرياضية التربية كلية - التدريش وطرق المناهج بقضم مدرس **

 كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ التدريش وطرق المناهجبقضم  باحث ***
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 ل للتراح تللترتع  ل حلل يلتر هحلترةيك حلهللللم(:2112دبو )لنجا دحمد )ل   ا ، يل ل
ترتددللتحدد هيلة،ددكللكة دديللددللاعدد ت لترذفددل لاكددمرول،اهدد تالاالدداهلترةيكددلللهددال جدد لل هدد ل دد رتال
ترلا،ا  لة  لتأاملترذفدلللديل ة د يلترذة عدحلردمتلتعتةديتللديل هديللدياالتا قلاة رتد رللت،دك لل

لللللللللللللللللللللللل(لل307:ل2)للع للترالاللللترع   لليلترلج  ت.ل،اه الترذفللاترتأل ي
تأل يلليذلترا، ذلع للترالالترلعيلدللر ذفدلللل يلم(:2111فتحح مصطفح )لزيات )ا ، يل

ل لة يلتراف الاتر،    لات، يلتر يتح تلترتلل جي تللللهمتلتره  لارلل يلهمتلت  ذيتقل كايل
اتركت ةدحلاترتهجتدح للله ةة طلع   لةإ ذيتة تللللترتع يلاترحد او لاةهدفحلا هدحلهدعاة تلتر ديتا 

اتري   دد  ت لات ددذيتة تلترة رددحلترل تج ددحل لاترحدد اولترل،ددكللاتر  ددق لكلدد لتدد ليلت ددذيتة تلا دد ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(ل80:ل10)ت اتة هلاليذلترا، ذلع للل ع  حلترمتكي  لاتاظ يلتحت ة للترلل يتتلاتت يتكه .ل

لية دحللد للةدللترل يحدحللديل هديل يللم(:2112دسيما  عبيد )لايال ), دمل عبيد )لريريم اتدي ل
 ا علل ه لتاحد زلر،اهد تاللت اح يلاهلللية حلتكا ت اليتةللترة   لا كليه لتأل يتطلللللحت ةلل

ا كتحدددقلل هددد لعددد  تتلا الددد ذللحددد اكاللات فدددح لكلددد ل يلكدددلللددد ل تعدددي لرددداللددديلاةددديتتلاع لددد تل
لة رددالع ددللعل  ددحلترتع دد يلاترددتع يللددللترليتةددللاتفدد ع تل  كددايلرهدد ل لدديلع ددللتتج ه تددالترلحددت ة  حلاتت

ل(21:ل3)ل.تاارل
 يللعظددديل اللترعددد ريلتهدددتيلة رذفاردددحلاتتادددمللم(:2112سيييامح محميييد م حيييم) دددي ل   ددد لال

تراحد تللترتددللت دليلرهدد لترالدالترلتك لددللات حددت يتيلتردافزلاتلهدد لرهد لذدديقلترع ديلاترتية ددحلترهددة حل
ترلللدددي .لامردددولايلترذفاردددحللحدددت ةللكدددلل لدددح لاتاذفددد لل جدددقل يل اددد راتلتريع  دددحلتراتجةدددحلات عددد ت ل

ةد ايللهديللدللهداعللحدت ةللة  هدي لر تدأل يلاترتاج داللرهديلتر  د يلحيللةكديلةتدلل تحدالترح  يلليل
اترت،ك ل.لال ل ك تلترةةا لاتر يتح تلترافح حلاترتيةا حلع للاذاي لهمهلترلية حلترعلي حلا هل ته ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل(لللللللللللللللللللللللللللللللل55:ل7)ل.لللةا الت اح يلاتكا يل،اه تالاتة   لتتج ه تاللللترلحت ةل
 ل اهد لةدأيلهد  الاردحلااجهدتلرهد لعا  دحلا هدحلامردول تهتلتلتاليلترلتة ي لةلية حلترذف

هديليجدد للترلحددت ةللاعلدد  لتذايهدد  لرددمتلكدد يل ةدد للدديلت هتلدد يلةت ددولترلية ددحلات جدد  ل حدد ر قلة  لددحل
لجدد اتلتر هددحلترةيك ددحلترل لجددحلةلحددي لترعدديتتزلتدديا لات،ددةعلة جدد تلترذفددللترةيك ددحلاترلعيل ددح ل

تر ف   ددحلكاحدد  حلتيةا ددحلع ج ددحلامرددولرتذددا يلتر دد يتتلترة ا ددحلاترةيك ددحلاترتددللتعلددللع ددللافدد ل
ت،ددتتلت اتةدد هلاترفدديذلترةيكددللاترددتةكيللددللتافعدد  تل ذفدد لللية ددحللدد للةددللترل يحددح لاتعدد لل،ددك حل
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ليل كليلترل،ك تلتات، يتطلة  ل لكيلل ةظته لترذفللل ذيقلت اتة هلترلهةاقلةفيذلترةيكحل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحااتتلل للةللترل يحح.

 مشكهة انبحــــث:
اذفدددد لللية ددددحلتريا ددددحل اللدددد للةددددللترل يحددددحلاجدددد لةعدددد لل يلدددديلادددد للل ةظددددحلترةدددد ةل

ترتهيل تلاتالع للترت   ت حلترفذي حلترتللته يلليلةع لتاذف للة،دكلللجد تل لاهدمتللد ل تحدةقل
 ة  ا طلةةع لتر ييلر ذفللافحال الر  يهلليلتاذف للا يلهاد ولهدعاةحلة ر دحللديل ار د التالدايل

ترتدللتهد يلعديلترت ل دملاغ رةد طلتكدايلهدمهلترحد اك  تلحد ة حللللترت  قلع للترح اك  تلترع،داتت حل
ا يلت،ددتتلت اتةدد هلترلهدد ةقلر فدديذلترةيكددللتر تتدد للاجدددا لعادد لتركل دديللدديلتاذفدد للاتظهدديلهدددمهل
ترحددد ة  تلا هدددحللدددلللية دددحلتريا دددحلل جدددقلترعلدددللع دددلللع رجدددحلترحددد ة  تلترتدددلل لكددديل يلتددد ليل

للللل)لف ه يلترةيكحلالف ه يلترا، ذلالف ه يلترتع ي(.لة رح قلع للةع لترلف ه يلترا هحلة رذفلل
ا   دد طلكددمرولي للعددللترلع لددحلتجدد هلت ددولترتهدديل تل كددايللفدد جالا لتلت ددولترفيهددحلترك ل ددحل
 تا ملتر يتيتتلترلا حةحلرتع  للةع لهمهلترحد اك  تلل  رةد مللد لت جدألر ع د قلترحد ةللة عتةد يهل حديال

 ل ة رفهدد لترةدددظللددللتتةددد التاحدد اقلترلا حددقلتجددد هلترذفددللاع دددللاحدد  حلرتعدد  للترحددد اولاة رتدد رلل
ترج اقلتآلايلاج ل يلترذفلل  فلللللكل يلليلتاة  يلعيلترتهيل تلاترح اك  تلترل ةارحلاد لل

للاتلاللع االلللترة   .
للدددديل ع ددددلل ددددياي لترتدددد اللترلةكدددديللم(2112مصييييطفح رامييييل, ماجييييد  ع ييييل )ا  كدددد لكددددلم

ل(107:14لللهمهلترل،ك ت.لل))ت كت، الاترت،ا  (لرل
لتر هدددح يلعددد ذلهدددمتلتر دددعال تذ دددقل ححددد طلع ل دددحللةا دددحلالدددقلتحدددتا تيللايا دددي لترةددد ةل

لترةيك الع ىلاف لترفيذلترةيكىلاذف للل للةللترل يحح.
محيمد محمود )لبينسي  تر هحلترةيك حلالاه ل يتححلك طلليلاها ول يتح تلتا ارتللا اال

مي ييودي محميييد سيياد ز  ييول  ل(5)م2189حسيين يوسيي  دبييو زيييد  ل(12)م2182عبييد )ل طييي  
ل(.8)م(2121شاىيناز جمال محميد خو)سك ) ل(16)م2189

 أهميـة انبحـــث واحلاجة انيه:
لتيجعل هل حلترةة لاترة جالار الارى:

 تلتيت لةع لترذيقلترة  لحلاترجمتةحللللت ي زللا هجللية حل ذف للتريا ح. -1
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ترا هدددحلة ددد ل اهددديللددديل كلددديلتراحددد تللترلةةةدددحلر ذفددد للة ددد ل يتحدددحلتر هددد لترةيك دددحل -2
 ع ،ايل ةد تله لا حتا هدايللاهد لترحد اولترليغداقلل دالتجتل ع د طلةذي  دال،د  حلتا داللديل

 تاليلاتراهل.
 عدد لترةةدد للة ارددحل عدد ت لذفددللهدد ر لاع دداللعدد للةدد رلجتلعللدديلادد للترتهدد  لرفدديذل -3

قلةعدد لترهددف تلعادد لترذفددللللددل:لترتعدد ايلترةيكدالتر  دديلليغدداقللددلللا،ددألترذفددللاتكتحدد 
 اترتف عللترلحتليللعلترجل عحلات اتة هلة،كلللحتليلاترتيك  لتر تتي.

 عتةيلتاا،ذحلر  هحلترةيك حللل  طلر ةة لترع لللترا لعلترم ل لكيل يلتهت  لةاللع لد تل -4
 رفيذلترةيكلل)تريا ح(لل للةللترل يححلرتع  للترح اولترةيكللر ذف للترم يل ع اايلليلت

 تةح يلترعل  حلترتع  ل حلا     لل ع  ته لاجع ه ل كليلتأل يتطل الا ج ة ح.ل -5
 انبحــــــــث: هذف

ل ه الترةة لارلللاف لترفيذلترةيكللاذف للل للةللترل يححلة حتا تيلتر هالترةيك حل
 ض انبحث :فز
ةدد يلتر  د زلتر ة ددىلاترةعدد  لر لجلاعددحلل0.05اجدا للددياقل ترددحلاةهد ت حعا للحددتا ل  رددحل .1

كلت  ديلتد ةعلراف لترفيذلترةيكىل ذف رل للةللترل يحداللترتجي ة حلره ر لتر   زلترةع  ل
 كلت  يلتجي ةىل-تر هالترةيك ال للترتىلاحتا لتلل

 املصطهحات املستخذمة يف انبحث :
،د ذلةيكدلل عذدللترذفدللا حدتل يلل دالةدقلترت   د لاترلة كد  لا ا حدقلا:للل)ل صو )لحرريو .1

 (للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل7:ل12ل يتتالع للت حت ع قلتر  يللة ،ي.لل)
لجلاعدددحللددديلتاغددديت لترافحددد حلتتللدددلللدددللترلحدددتا لترليتفدددعللددديلترا،ددد ذلل:لفيييرط )لحرريييو .2

ترةيكلللل ل عاقلت حتف  هلات اج   لحديعحلت،دتتلت اتةد هلللد ل ةدالل ايلت رلد يلتركد للل
 (31:ل9ة رلاتلا لاع يلتر  ي لع لل ةذلترافزل الت ا ل ع حللل ل    لترللتر رل.ل)

 انذراسات املزجعية )انسابمة (:
 اوال ً :انذراسات املزجعيه انعزبية :

ةعااتيلةياد لجل ا،دذحلةيك دحلاتدأل يهلع دللةفد لل(:8)2121 شاىيناز جمال محمد خو)سكل -
ترا،دد ذلتر تتددد لاتيك ددد لت اتةددد هلرددد  لترت ل دددملما لهدددعاة تلتردددتع يلةهددد الترتعددديالع دددللتدددأل يل
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ترت ل ددملما لهددعاة تلةيادد لجل ا،ددذحلةيك ددحلع ددللافدد لترا،دد ذلتر تتدد لاتيك دد لت اتةدد هلردد  ل
اك ادددددددددتلتهددددددددديلتراتددددددددد تجللت ل مل30اتيلتحتا تيللترلاهجلترتجي ةللا،لللع ىلع االلترتع ي

تاهددد تلتراتددد تجلاردددلل يلةياددد لجلترتية دددحلترةيك دددحلردددالتدددأل يلا جددد ةللا تلل ةهددد ت  طللدددللافددد ل
افد للاكلد لاجد لتةحديللدللترا، ذلتر تت لاتيك  لت اتة هلرد  لترت ل دملما لهدعاة تلتردتع ي.

 ت ا ل ع حلاترع اتا ح.
ةعادداتيل:لحددي لترعدديتتزلتر ف   ددحلكلدد الللهدد ةقلل(:ل4)م2182ثنييا  جمييال محمييد صييالح  -

رةيادد لجل ا،ددذحلتحتك،دد ل حلةيك ددحل كتحدد قلةعدد لترلهدد يتتلترة  ت ددحلاذفدد لللية ددحللدد للةددلل
ترل يحدددحلاهددد التردددىلترتعددديالع دددلل ايللحدددي لترعددديتتزلتر ف   دددحللكلددد الللهددد ةقلرةياددد لجل
ل ا،ذحلتحتك، ل حلةيك حللدللاكحد قلةعد لترلهد يتتلترة  ت دحلاذفد لللية دحللد للةدللترل يحدح

ذفدددللل هددديلاتددد تجلتر يتحدددحلل اهددد لاهددد تلاردددلل يل30اتحدددتا يلترلددداهجلترتجي ةدددىلاك ادددتلع اتدددال
ةيادد لجلتاا،ددذحلت حتك،دد ل حلترةيك ددحلترلهدد ةقلة حددتا تيلللحددي لترعدديتتزلتر ف   ددحلردداللددياقل

 ت حللةدد يللتاحددذللتر   حدد يلتر ة ددللاترةعدد  لر لجلاعددحلترتجي ة ددحللددللاكحدد قلمتتل  رددحلاةهدد
ترلهدددددد يتتلل-ةعدددددد لترلهدددددد يتتلترة  ت ددددددحلاترتددددددللتلل ددددددتلل لدددددد ل  ددددددلللل)ت عتلدددددد  لع ددددددللترددددددافز

له ي لترح اولترهةل(لاذف لللية حلل للةللترل يححلل  لترةة لره ر لتر  د زلل-ت جتل ع ح
لترةع  .

  -يه:ثانيا انذراسات االجنب
- (19) 2004 Mary:اهدددددددد لتلترددددددددىلاهدددددددداللةعااتيلتر ه لتع يل يازللللترة   ل

ترلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهجللتحتا تيلتر ه للعلتاذف للاتأل يه للللتال حلحل تل،اه  تهيلاتحتا يل
 ،دد يتلتراتدد تجلارددلل يلتحددتا تيللذف حلاك اتلع اتاللاتة  لعليه لالزلحااتتلتراهفل

رددددتع يل ايلترة ددد  لل ددددذلةدددللتع دددديلترلهدددد يتتلتر هددد للددددعلتاذفددد للتجع هدددديل كلددديلتا ددددللرددد زل
 ت جتل ع حلاكمرولترتعيالع للجل للتر  حلر لح ع  لع للتة  قلتال ال.

- (18) 2006 Whalen et al.,:الدذلترة د  لتر ال دحلر ذفد للتردم يل عد اايللديلت دذيتقلل
ذفددد لل دددعالت اتةددد هلترلهددد ةقلر ا،ددد ذلتر تتددد لاترتعددديالع دددللاددداالترع لدددحلتراتر  دددحلةددد يلتا

ترتعيالع للالذلترة   لتر ال دحلر ذفد للتردم يلاه لتلترىللا له تهيلل  ياحلة اذف للترع    ي
 عددد اايللددديلت دددذيتقل دددعالت اتةددد هلترلهددد ةقلر ا،ددد ذلتر تتددد لااددداالترع لدددحلتراتر  دددحلةدددد يل
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(لذفدددلل27)اع ادداللترلدداهجلترتجي ةدددلهددد تهيلل  ياددحلة اذفددد للترعدد    يلاتحدددتا لتلتاذفدد للا ل
 ظهدديتلتراتدد تجللددياقلمتتل  رددحلتةهدد ت حللددلل الدد ذلترة دد  لتر ال ددحلرهدد  التاذفدد لللا لهدد تهي

ل  ياحللة اذف للترع    ي لة  لك اتلر  هيلل، كللح اك حل كليلليلتاذف للترع    يلتلل تل
لةع يللترتيا لات ا ل ع حلاتر جيلاترل للاكلي لترك يلات  ع ذ.ل

 اجزاءات انبحث :  
 انبحث: منهج

ة حدتا تيللجلاعدحلتجي ة دحلاتةدد  لترةةد للترلداهجلترتجي ةدىلرلا حدةتالرذة عدحل  حدتا يلترة ةد
لعيلذي قلتر   زلتر ة للاترةع  .

 جمتمع وعينة انبحث :
ل تالاالحايلللليلتذف للي د  لت ذفد للترلية دالترل ا دالل(150 تلللللجتلعلترةة لليل)

kg2لت ذفددد لللليةدددللترل ا دددالي ددد  لتذفددد لل.kg2ةدددإ تيهل حددداقلترتع  ل دددحلترت ةعدددالرل ي دددحلترتية دددحلل
لاترتع  يلةلة لظحلكفيلتر، خل.

ترهداي  للة د لة  دتللار  لاات يلترة ة لع االلح ة حلع،داتت حلتلل دتللدىلل يحدحلللد ا 
كع ادددالتح حددد الاتددديللkg2ل تدددالذفدددلللللددديلتذفددد للي ددد  لت ذفددد للترلية دددالترل ا دددالل(100ترع ادددحل)

ذفلللله قلةفيذلترةيكالللار تة قلليلترلع ل تلترع ل الا اتتلترةة لل  لل30تحتايتذللاهيل
كع اددحلر يتحددحلت حددتذ ع حللدديللkg2(لذفدد للدديلليةددللترل ا ددالي دد  لتذفدد لل20 اتدد يلترة ةدد ل)

تلددلللديلاحددةالللجتلدعلترةةد لالدديلاد يذلع اتددالتاح حد حلاتديلتحددتةع  لت ذفد للترددم يلةهد اتلع دى
ل%للليلل تلالترت،ا  لرفيذلترةيكالللاترج اللترت رىل ا  لتاه ف طلرع احلترةة 70

 (8جدول )
 )لبحث وعينة مجتمعتوصي  

 م
 العٌنة اإلستطالعٌة العٌنة األساسٌة مجتمع البحث

 % عدد % عدد % عدد

 %0030 01 %01 01 %011 051 مدرسه ممدوح الصرودى

(لل تددالذفددللللار دد لااتدد يل100(ل يلع اددحلترةةدد للدد لة  ددتل)1 ت دد لرادد للدديلترجدد الليلدديل)
ل100ترة ةدد لع ادداللحدد ة حلع،دداتت حلتلل ددتللددىلل يحددحلللدد ا لترهدداي  للة دد لة  ددتلترع اددحل)ل
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ل30هيلكع االتح ح الاتديلتحدتايتذللدا kg2(ل تالذفللللليلتذف للي   لت ذف للترلية الترل ا ال
ذلترةيكددداللار تة دددقللددديلترلعددد ل تلترع ل دددالا اتتلترةةددد لل ددد ل اتددد يلترة ةددد لفددديلذفددللللهددد قلة

كع اددحلر يتحددحلت حددتذ ع حللدديللجتلددعلترةةدد للkg2(لذفدد للدديلليةددللترل ا ددالي دد  لتذفدد لل20)
لاليلا يذلع اتالتاح ح حل

 إعتذانيه انبيانات نعينة انبحث :
 (2جدول )

 و)لذرا  وفرط )لحررو  و)لطول و)لوزنف  )لسن اينة )لبحث لبيانات )لإعتد)ليو 

 
 المتغٌر

وحده 
 القٌاس

 المجموعة قٌد الدراسه )التجرٌبٌة(

 الوسٌط المتوسط
االنحراف 

 المعٌارى
 التفلطح

معامل 
 االلتواء

 -..61 1.1. ..61 21.6 21.6 سنه السن

 6121 - 61.0 .12. 166... 116... سنتٌمتر الطول

 .612 -6161 11.1 6.166 66116 كٌلو جرام الوزن

 .11. 1.6. .12. 611.1. 61116. الدرجه اختبار الذكاء

 6162 - ..61 161. 166.. 1.1.. الدرجة فرط الحركه

(لتيلترلجلاعدددالل ددد لتر يتحدددال)ترتجي ة دددح(لمتتلة  اددد تللعت رددداللدددىل2 ت ددد للددديلترجددد الليلدددي)
ا دد لت اتةدد هلالدديذلترةيكدداللل يلترعلدديلالترذدداللاترددا يلاترددمك االل تلددالترت،ددا  لر  ددذيتقل

 ت رىلل يلة  اد تلتر يتحداللتا دعل(للة3:+3-لع لللتآلرتاتال كايللعت  طلتمتلالعتلل لتالل لة يل)
للترىلت ةه الترة يتلتي لعا للع رجحلترة  ا تل.

 أدوات انبحث :
تا ارددتلتا اتتللد يلترة ةدد لةددإجيتاللحد لر ليتجددعلترع ل ددحلاتر يتحدد تلترحد ة حلاترةةددا للترتددىل

ترلحدددددتا لحللدددددىللية دددددالي ددددد  لت ذفددددد لللاترتدددددىلحددددد ع تلترة ةددددد للدددددىل ات ددددد يلاتة  ددددد لتا اتتل
لترلحتا لاللىلترةة لترة رى.

لال للحيلترة ة لهمهلتا اتتلترىل:
 ددو)ت قياس باض مادالت  )لنمو : .8

 تريجاالترىلت ي خلترل   لات ي قلترحيل ليقل،هيل.ل)لسن: 
 لتريحت ل تيلات ي قلترذالل ليقلحات لتي.:لتحتا تيلجهل)لطول   
 ترل  تيلترذةىللات ي قلترا يلترىلتليقلك  الجيتيل.ل)لوزن: 
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  لرجا تاالال لاات يلترة ة لهمتلت اتة يلر حة قلتات حل:ل)ختبار )لذرا
ل   زلاحةحلترمك الر  لترلتع ل يل.ل-
ل.لر ل حل)ل  لترةة (لية حلترحيلا حقلل-
 تااتة يللللترع   لليلترةةا لاتر يتح تل.لتيلاحتا تيلهمتل-

 قائمو )لتشخيص لفرط )لحررو  .2
 لا حقلرع احلترةة لللللل -
 تيلتحتا تلاللللترع   لليلترةةا لاتر يتح تلل -

 انذراسة اإلستطالعية ألدوات انبحث :
لدددىل ددداالل،دددك حلترةةددد لاترفددديا لاترلددداهجلترلحدددتا يليت لترة ةددد ل ددديايهلتر  ددد يلةدددإجيتال

ترهدددد قلاترلةدددد تلردددد  اتتلترلحددددتا لاللرتعدددديالع ددددىلترادددداتةىلت  تي ددددالاترفا ددددالاترتاظ ل دددداللع لددددلل
لترا هالةأ اتتلترةة لاترتىلتلل تللىل:

 ترت ك لليله ة التا اتتل .1
 تات  يلت ل كيلترلا حةال جيتالتااتة يتتلاتاف ملترةيا لجلترتع  لىلل  لترةة ل. .2
ترتعددديالع دددىلترل،دددك تلاترهدددعاة تلترتدددىللددد لتا،ددد لتلاددد ال جددديتالترتذة دددقلاتت جددد  لترة دددالل .3

 ترلا حةالره ل
 ترت ك لليلحهارالتذة قلت اتة يتتل .4
ترتعددديالع دددىلتحددد اقلاحدددتا تيلت  اتتلا جهددد هلتر  ددد زلاك ف دددحلتحدددج للترة  اددد تلترا هدددحل .5

 ة  اتة يتتل
 تا   ل ح اقلترعلللر لح ع  يل .6
لعددد ل تلترع ل دددحلر اتةددد يلل تلدددالترت،دددا  لر  دددذيتقلا ددد لت اتةددد هلترةهددداللع دددىلتر .7

 اليذلترةيكالللل)لترلة تلاتره قل(
الددددد ل جدددددي لترة ةددددد للعددددد ل تلترهددددد قلاترلةددددد تللر اتةددددد يتتلل ددددد لترةةددددد للدددددىلترفتددددديهللددددديلل

ع ددددىلع اددددال ات دددديتلة رذي  ددددالترع،دددداتت اللدددديلت ذفدددد لللدددديل28/10/2019ةتددددىلل18/10/2019
(ع،ي يللذف لة د لتديلةحد قللع لدللترلةد تل20 يذلع االترةة لتاح ح اللي)لجتلعلترةة لاا

لاتره قلل تلالترت،ا  لرفيذلترةيكالللع ىلتراةالترت رىل:
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 فزط احلزكه صذق )االتساق انذاخهي(:نصذق اختبار لائمه انتشخيص  :أوالً 
)لل د للرةيكدحرفديذلتل يلترة ة للةةح قله قل"لت تح قلتر تا ىل"للة ايلل تلدالترت،دا  ل

لترةة ل(لا ا  لمرولترج ال.
 (2جدول)

 صدق )إلتساق )لد)خ   بين )لابار  و)لمحور وبين )لابار  و)لمجموع )لر   لمحاور
 21ن =  فرط )لحررول محاور قائمو

 محور )فرط الحركة(

 العباره م
 العبارة

 مع المجموع
 العبارة

 مع المحور

 610.6 61010 ٌجد صعوبة فً أن ٌظل جالسا .

 61.21 .61.6 ٌجري فً أي مكان بدون هدف 6

 ...61 610.0 ٌتسلق كل شئ بدون وعً 1

 61.11 61.16 ٌخبط بٌدٌه وقدمٌه أثناء جلوسه علً المقعد .

 ...61 ..610 ٌسبب مشاكل كثٌرة فً الروضة وفً المنزل .

 .61.1 .61.6 ٌجد صعوبة فً ممارسة العابه  بهدوء 2

 61.26 .6100 بدون هدفٌتحدث كثٌرا  1

 .61.6 .6101 ٌفرط فً الخروج من الفصل لقضاء حاجاته 0

 .61.1 .61.6 ٌتحرك بشكل مفرط أثناء النوم .

 610.1 ..611 ٌتصرف بحركة وتسرع كما لو كان ٌحركه ماتور 6.

 1.00=1.12قيمة ر )لجد ولية عند مستوى مانوية
اةهدد ت حلةدد يلترعةدد ي لاترلةددايلاةدد يلترعةدد ي ل(لاجددا لايتةدد ذلمال  رددحل3 ت دد للدديلجدد اللل)

امرولعاد للحدتا للعاا دحلل اتة يرارىله قلت تح قلتر تا لللاترلجلاالترك ىلر لة ايللل ل ، ي
ل.0.05

 (0جدول  )
 ين )لمحور و)لمجموع )لر   لمحاورصدق )إلتساق )لد)خ   ب

 21ن=  )لتشخيص لفرط )لحررة محاور قائمو
 اإلرتباطمعامل  المحاور م

 61.11 فرط الحركه .

 .1.00= 1.12قيمة ر )لجدولية عند مستوى مانوية
(اجددا لايتةدد ذلمال  رددحلاةهدد ت حلةدد يللجلدداالترلةددايلاةدد يلترلجلدداالل4 ت دد للدديلجدد الل)

ل.0.05امرولعا للحتا للعاا حلرفيذلترةيكحللترك ىللة ايلل تلالترت،ا  
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ترت،ا  لر  دذيتقلا د لت اتةد هلالديذلترةيكدالل يلترة ة للةةح قله قللة ايلل تلال
(لاردىلهد قللةد ايلل تلدالترت،دا  لر  دذيتقلا د لت اتةد هل6ل  لترةة لة د ل ،د يلترجد الل)

لاليذلترةيكالكل لهاللا  لليلا لله ق)لترل  ياحلترذيل حل(.
 (2جدول) 

فرط )لحررو لداللة )لفروق بين متوسطح )إلرباع  ) ع   و)إلرباع  ) دن  ف  قائمو )لتشخيص 
 21ن= ارنة )لطرفية ( لدي عينة )لت نينقيد )لبحث  لبيان ماامل )لصدق )صدق )لم 

 م
قائمه 

 التشخٌص

 اإلرباعى االعلى
 .ن=

اإلرباعى األدنى                   
فروق  .ن=

 المتوسطات
 قٌمة

 ت
 6إٌتا

 معامل
 الصدق

 ع± س ع± س

6 
فرط 

 الحركه
..166 11.. 1126 .111 12 .6110 61..1 61.12 

 2.21. = 12قيمة ت )لجدولية عند مستوى مانوية 
.لةددد يل05(لاجدددا للدددياقلمتتل  ردددحلاةهددد ت حلعاددد للحدددتا للعاا دددحل5 ت ددد للددديلجددد الللل)

ترت،دا  لرفديذللع ادحلترت اد يللدىللت  ديلل تلدالتاحذىلت ية عىلتاع ىلالت ية عىلتا اىلرد  ل
ل دد لترةةدد لكلدد ل ت دد لةهدداللت اتةدد يتتلع ددىللددا لتددأل يللاهدد قلع ر ددحللللدد ل ،دد يلارددىللترةيكددح

له قلترل    زل.
 معامم انثبات)اإلرتباط بني انتطبيك األول وانثاني ( :ثانيًا: 

ل دد لترةةدد للدديلادد لللفدديذلترةيكددحلدد يلترة ةدد للةةحدد قللع لددللترلةدد تلر  تلددالترت،ددا  لر
(ل9  د ي(لاترجد الل)10تذة قلترل   زلع للع احلترت اد يللديلاعد   لتذة  دحللدي ل ادي لةفد يقل لادلل)

 اتة هلاليذل ا  للع لللت يتة ذلة يلترتذة قلتااللاترل اللر  تلالترت،ا  لر  ذيتقلا  لت
 ترةيكالل  لترةة ل.ل

 (6جدول )
فرط )لتشخيص ل و)لتطبيق )لثان  لبيان ماامل )لثبات ف  قائمو ماامل )إلرتباط بين )لتطبيق ) ول

 21ن = حررو قيد )لبحث لدى عينة )لت نين)ل

 الذكاءات المتعددة م
 التطبٌق الثانى التطبٌق األول

 اإلرتباط معامل
 ع± س ع± س

 ...61 111.. ..6.1 2162. 16166 فرط الحركه .

 1.00. = 12لية عند مستوى مانوية قيمة ر )لجدو 
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(لاةدا لايتةد ذلمال  ردحلاةهد ت حلةد يلترتذة دقلتااللاترتذة دقلترلد اىلل6 ت  لليلج اللل)
فديذلترةيكدالرد  لع ادحلترت اد يلعاد للحدتا لل تلدالترت،دا  لر)لاع   لتذة قلت اتة ي(للىلللت  يل

ل.للل ل ، يلارىللة تلترل   زل.05لعاا حل
 (7جدول  )

 ماامل )لثبات ل محاور قائمو )لتشخيص لفرط )لحررةماامل دلفا )ررونباخ( لبيان 
21ن=   

 معامل ألفا)كرونباج(

 معامل ألفا)كرونباج( المحاور م

 .6110 فرط الحركه .

(للع للل رفد ل)كيااةد  (لرة د يللع لدللترلةد تلرلةد ايلل تلدالترت،دا  ل7 ت  لليلج اللل)
ترت،ددا  لر  ددذيتقلا دد لت اتةدد هلالدديذلرفدديذلترةيكددالا ت دد ل  رددحللع لددلل رفدد لرلةدد ايلل تلددال

لترةيكا.
 نألنشطة انتعهيمية بانمصه احلزكية :انتنظيم اإلجزائى 

تا،ذاللتع  ل الة حدتا تيلتر هدالترةيك دالاد  لةدتع يللهد يتتلي د  للةتهل يلايل يلترة ةل
رعل  ددالةدد  طللدديلتلkg2ت ذفدد لللل دد لترةةدد للترل ددييلع ددىلتذفدد لللي دد  لت ذفدد للترلية ددالترل ا ددال

ترتع  ل حلترت     حلاهمتللىل االاه ت لترالالرهدمهلترلية دالترحدا حلالد لتديلعدي لهدمهلت ا،دذال
لدديلة دد لت هدد تالات غدديت لات حددزلتر  تلددالع  هدد لاك ف ددالت حدد له لالذدديقلعي دده لر ذفددلللدديل

لا للترليتجعلاتر يتح تلترح ة ال
 االنشطه انتعهيميه املزتبطه بانمصه احلزكيه:

  ليد  من )ل صو )لحرريو(: 
 ليذلترةيكال ذف للل للةللترل يحالهالاف ل

 بتحديد )لغرض من )نشطو  )ل صو )لحرريو وى   : ونوقد قام )لباحث 
 تكتح قلترذفللةع لترله يتتلترةيك الايلغللع للت اتة هل .1
 ت حتلت الة ر عقلات،ة اليغة تهيلاتةت  ج تهيلاترتا للاترةة لات كت، ال .2
 قلترااتةىلترتيةا الرذفللتكتح  .3
 ت ي ةهيلع ىلترة  هلتر ال الترلاظلال .4
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 تكتح قلترذف للترلاتذاالتره رةال .5
 :  وتم ت سيم )لمحتوى د)خل )لوحد)ت و)النشطو   )لتدريسيو  )ل 

 للت تي الالته تالليتةذالة را، ذ)ل  لترةة ( ل تقل(: تكايلليلتعل 7)للجز  تمييدي .1
 اتاف مه . ل  ال(:ل،ي لتر هالترةيك حل30)لجز  رئيس  .2
 ترجحيلر يجاالترىلة رتالترذة ع ح. ل تقل(:لته تالل8)لجز  ختام  .3

 انذراسة األساسية  نهبحث :
 انمياسات انمبهية :

للللللة ددد لتددديلل هددد لل ددد زلاتردددمك ا10/2019/ل29 دددايللدد يلترة ةددد لةدددإجيتالتر   حددد تلتر ة  دددحللدددىل
لل تلالترت،ا  لرفيذلترةيكاللللىلاحتل يتتلتحج للال

 تنفيذ االنشطه انتعهيميه بانمصه احلزكيه :
 ذفد لللل د لتيلتاف ملةيا لجللتر هدالترةيك دحل)ل د لترةةد (للديلاد لللجلاعدحللديلترد يازل

 ةتا لكلل حةاالع دىلالل يح لع للل تيل،هيلااهال12لترةة لعيلترلجلاعحلترتجي ة حلةاتلعل:
ل ل  التةتا لج اللاه لع ىلله يتتلت ذف لللل45ةهت يل ليلكللةهال

 انمياسات انبعذيه :
الد لتلدتلتر   حد تلترةع  دحلع دىلاةدال28/12/2019ل يلترة ة لةإجيتالل  ح تلترةع  حللدىل

لل لتيلاجيتتاللة ر   ح تلتر ة  حلاةافزلتاح اقلترلتةعل.
 ستخذمة فى انبحث :املعاجلة اإلحصائية امل

لل لتيلةح قلترلع رج تلتاةه ت الترت ر ال:
للع لللت يتة ذل. -لترلتاحذلترةح ةىل. -
ل(.tتاتة يل) -لتراح ذلترةح ةىل. -
لت ت لتحكا ي -لتااةيتالترلع  ي ل. -
لاحةالترتةحيل -لترتف ذ ل -
لللع لللتآلرتاتال. -
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 عزض ومنالشه اننتائج :
 عزض اننتائج : :أوالً 

 (8جدول رقم )
وحجم )لتاثير  2يتا)لمتوسط )لحساب  و)إلنحر)  )لمايارى وقيمة)ت( ونسبة )لتحسن وقيمة )

 21ن= ى  ل مجموعة )لتجريبية قيد )لبحثل  ياس  )ل ب   و)لباد بماادلة روىين

 
 االختبار

وحده 
 القٌاس

 الفرق القٌاس البعدى القٌاس القبلى
بٌن 

 المتوسطات

 
قٌمه 

 )ت(

نسبة 
 التحسن

% 

حجم 
التاثٌر 
 لكوهٌن

 
مستوى 

 ع س ع س الدالله

فرط 
 الحركه

 دال 166. .62.16 .6111 6.101 1.2. 161.. ..61 1.1.. درجه

 8.69=1.12قيمو )ت( )لجدوليو عندى مستوى داللو 
ل0.8ع رىل=لللللللل0.5لتاحذل=للللللل0.2ةجيلترت ل يلركاه ي:ل ع ا=ل

ةد يلتر  د زل0.05(لاجدا للدياقل تردحلاةهد ت حلعتد للحدتا ل8 ت د للديلترجد الليلديل)للللل
تر ة ىلللاترةع  للر لجاعحلترتجي ة حلرجل علل تلالترت،ا  لرفيذلترةيكالللرهد ر لتر  د زلترةعد  ل
ة دد لة  ددتلل لددحل)ت(لترلةحدداةحلل لددحلتكةدديلللدديلل لددحل)ت(لترج ار ددحللكلدد لة  ددتلاحددقلترتةحدديل

يلترتددأل يللددىلااتةدد يلل تلددالترت،ددا  لرفدديذلترةيكدداللدد ل%ا يللدد يلةجدد265.04ترلتا ددحلل لددحللدد يه ل
(لاهددىل  رددحلليتفعددحلت،دد يلارددىلترتدد ل يلتراحددةىلر لع رجددحلترتجي ة ددحل0.80ة  ددتلل لددحل ع ددىللدديل)

لترلحتا لحل)تا،ذالتع  ل الة ر هالترةيك ا(لع ىلترلت  يلترت ةعللا يللجةيلتأل يلللا ل.لل
 اننتائج وتفسريها : منالشةثانيًا: 

 االليا لترةة للال لتاهدللتر دالترة ةد للديلاتد تجلةإحدتا تيلتاحد ر قلت ةهد ت حللىل
لترلا حةحلل ت  لل ل  ىل:

ة يلتر   زلل0.05(لاجا للياقل ترحلاةه ت حعا للحتا ل  رحلل8 ت  لليلترج الليليل)ل
تر هدددالاحدددتا لتللترةياددد لجلتر ة دددىلاترةعددد  لر لجلاعدددحلترتجي ة دددحلرهددد ر لتر  ددد زلترةعددد  لللترتدددىل

لكلت  يلتجي ةىلل-ترةيك حل
(لاهدددىل  ردددحل0.80فددديذلترةيكددداللددد لة  دددتلل لدددحل ع دددىللددديل)ل تلدددالترت،دددا  لرترتدددأل يللدددىل

لليتفعحلت، يلارىلترت ل يلتراحةىلر لع رجحلترتجي ة ح
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ة  ل يجعلهمتلترت ل يلت  ج ةىلترىلاحتا تيلتر هالترةيك الكلت  يلتجي ةىللع دىلذفدللللل
كلت  ديلتجي ةدىللد لحد هلتللحد هلحلا ج ة دحللدىلتةحديلل-تريا الاهدمتل عادىل يلتر هدالترةيك دال

لت  ددديتتلترلهددد يتتلرددد  لتذفددد للتريا دددالة ددد لتددديلتة  دددقلتاهددد تالترلا ددداعحلات يت ددد الةددد ا تال
كلت  يلتجي ةىلللد لكد يلردالتكةديلتآللديللدىلاهتلد يلل-ل ي لتر تلع حلتج هلتر هالترةيك اللت ذف للاتتل

ترلع لددد يللةتاف دددمللةتدددا لترةياددد لجلترتع  لدددىلرلددد لرددداللددديلتليكة ددديلع دددىلت ذفددد لللاتة  دددقلترهددد ال
لاتر ي لليلت ا،ذالل

ا  جميال ثني, ل(6)م(2111زيني  محميد عبيد )لمينام )اهمتل تفدقللدعللد ل ،د يلتر دالكد للديل
دحمييد حسيين , ل(3)م(2112دسييما  عبييد )لاييال ), دمييل عبييد )لرييريم ل(4)م(2182محمييد صييالح )

ات دد  يل ا،ددذحلتحتك،دد ل حلةيك ددحلارددللج اددقل حددتا تلاللددلللجدد للترتية ددحلتري   دد حلل(1)م(2181)
رددال ايللعدد لللددلل كتحدد قللة دد ل اددال ة ددقلتر ددي لاترهدد التريت حددلللددلللجدد للترتية ددحلتري   دد ح.

لاتةه للتركل يلليلترلع يالاتع  للترح اولاترله يتتلترة  ت حلر  لترذفل
 يلل(16)م(2189محمييد سيياد )ميولييدى لحاتتف ددتل   دد ل يتحدد تلكدد للدديلكلدد لتتف ددتل يتحدد

لةيتلجلترتية حلترةيك حلت عقل ايتلة ا  للللتكتح قلترذفللترع   لليلترلف ه يلترة  ت ح
 يلل(19)م(2118سيييرجيت ورخييرون )  searight et al يتحددحلت  دد للددعلاتتف ددتلللل

لره لتأل يلت ج ةللع للت  يتولترةيكل.تارع قلترةيك حل
 يلتر هددحلترةيك ددحلهددلل ةدد لتاحدد ر قللم(:2112دبييو )لنجييا دحمييد )الددللهددمتلترهدد  ل ددمكيل

ترتيةا ددحلتره لددحلاترل،ددالحلترتددللتحددتل للترذفددلللددلللية ددحللدد للةددللترل يحددحلاتتفددقللددعلل ارددالترفكي ددحل
ل(109:ل2اترةيك ح.لل)

اةددمرول تة ددقلهددةحلترفددي لترددم ل ددا لع ددللاجددا للددياقلمتتل  رددحل ةهدد ت حلةدد يللتاحددذل
لديذلترةيكدلللللحلل  لترةة للللتحتا تيلتر هحلترةيك حلتر   زلتر ة للاترةع  لر لجلاعحلترتجي ة 

لاذف للل للةللترل يحح.
 االستنتاجات وانتىصيات :

   اوالً اإلستنتاجات :
حدددددتا  تطلتردددددىلترلع رجددددد تل لدددددىل ددددداال هددددد تالترةةددددد لاليا دددددالالدددددىلةددددد ا لع ادددددحلترةةددددد لاتت

لتات ال:ت ةه ت حلال ل ، يتلار الترات تجلتاهللترة رة لترىلت حتات ج تل
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تا،دددذالتر هدددالترةيك دددالمالتددد ل يللعددد لللدددىلتال دددحللهددد يتتلترةيك دددال رذفدددللة رلجلاعدددحل .1
 ترتجي ة حل.

 ة قللتر ه لترةيك اللىلتةح يلالاف لليذلترةيكال ذف للل للةللترل يحال .2
 ثانيًا انتىصيات :

ةلد للىل االل ل حفيتلعاالترات تجلال لتاهللتر الترة ةد للديلاحدتات ج تل اهدىلترة ةد ل
ل  ىل:
تذة ددددقلتا،ددددذالة ر هددددالترةيك دددداللددددىلتدددد ي زلترتية ددددحلتري   دددد حلةلية ددددالي دددد  لت ذفدددد لل .1

 اترهفاالت ارىل
اجيتالترل   لليلتر يتح تلاترةةا لترتجي ة الع ىلتحدتا تيلتر هدالترةيك دالترلدات لترعل  دال .2

 اتراظي اللىللي   لت ذف لللةاجالع يلاترتية التري    الةاجالا  ل
ا .3 تدد ذللهددالترةيك ددال تاددللترعل  ددحلترتع  ل ددحلةي دد  لت ذفدد للاترتية ددحلتري   دد حلتهددل يلاتت

 ةهفحلا هال.
 املزاجع واملصادر

 املزاجع انعزبية:أوالً:  
ل ذفدددد للتكحدددد قللددددللعيتتحدددد حللحددددية حلعدددديا لل ع  ددددح  (م2181) حسن دحمد  .0

للا،ددداي لةةددد لترة تدددح لاةدددالترحددد اك  تلةعددد لتريا دددح
لي ددد  لك  دددحل (ترت حدددعلترحددداا )لترلددد اللترددد ارللترلددد تلي
ل.تر  هي لج لعحلتاذف ل 

 )لييدين عييز دحمييد )لنجييا دبييو  .0
 (م2112)

لترةيكددللترتذددايلع ددللترةيك ددحلتر هدد لتحددتا تيلل ع  ددح 
لترل يحددح للةددلللدد للية ددحلاذفدد للتاا ل ددحلتر دد يلاةعدد 
ليع  ددددددحلليكدددددد لتاال لترلدددددد اا لترلدددددد تليللا،دددددداي لةةددددد 
ل.ترلاهاي لج لعحلترذفارح لاتال ح

 يييييونس, )لرييييريم عبييييد دمييييل  .0
 (م2112) )لاال عبد دسما 

للةدددددلللددددد ل ذفددددد للتكحددددد قللدددددللترعددددديتتزللحدددددي لتحدددددتا تي 
لةةدد لت  ج ة ددح لت جتل ع ددحلترحدد اك  تلةعدد لترل يحددح
ل 47لال 13للدددددددجلترذفاردددددددح ل يتحددددددد تللج دددددددحللا،ددددددداي 
ل.تر  هيه
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 صييييالح محمييييد جمييييال ثنييييا   .4
 (م2182)

ل ا،دذحلرةياد لجللهد ةقلكل اللتر ف   حلترعيتتزللحي  
لترة  ت دددحلترلهددد يتتلةعددد ل كتحددد قلاةيك دددحلتحتك،ددد ل ح
لك  دددحلل جحدددت يليحددد رحلترل يحدددح للةدددلللددد للية دددحلاذفددد ل
ل.ذاذ لج لعح لتري    حلترتية ح

 زيييييييد دبيييييو يوسييييي  حسييييين  .5
 (م2189)

لت ل دملرد  لت ةتكد ي لترتفك ديلع للترةيك حلتر هحلتأل ي 
لل جحدددت ي ليحددد رحلتاح حدددل لترتع ددد يللددديلتااردددللترة  دددح
ل.ةاه لج لعحلتري    ح لترتية حلك  ح

 )لميييينام عبييييد محمييييد زينيييي   .6
 (م2111)

لر دددددتع يلكلددددد اللترذفدددددلللحدددددي ل رعددددد قلتحدددددتا تيلل ع  دددددح :
لل جحددت يليحدد رح"لتريا ددحل هدد تال ددااللددللت جتلدد عل

ل.،لزلع يلج لعح لترةا تلك  ح للا،اي لغ ي
 م حييييييييييم محمييييييييييد سييييييييييامح  .7

 (م2112)
لر ذة عدددددحلترعيةدددددللترفكددددديل تيلتريا دددددح لذفدددددللل،دددددك ت 

ل.اترتا  علاترا،ي
 محمد جمال شاىيناز  .8

 (م2121) خو)سك

لتر تتدد لترا،دد ذلافدد لع ددللاتددأل يهلةيك ددحل ا،ددذحلةيادد لج :
ليحددددد رحلتردددددتع ي لهددددعاة تلت ل دددددملردددد  لت اتةددددد هلاتيك دددد 

ل.ذاذ لج لعحلتري    ح لترتية حلك  حلل جحت ي 
  ز)ل ع ح )لفتاح عبد  .9

 (م2182)

لاترتا  ع لر ا،يلل هيل تيلترتع ي لهعاة تلع ذل رع ق :
ل.ت حكا ي ح

 )لزيات مصطفح فتحح  .01
 (م2111)

ل يتحدددح)لترج لع دددحلترلية دددحلذددد قلرددد  لتردددتع يلهدددعاة ت :
لت ي،دد  لرليكدد لترحدد ةعلتردد ارللترلدد تلي لتة    ددحللحدد ة ح
لااللةي(ل7-5)لليلترفتي  لترافحل

 سمك صالح محمد  .00
 (م8998)

ل.تر  هيهلترعيةل لترفكيل تيلتر  ا ح لر تية حلترت ي زللي :

 عبد )لبينسح محمود محمد  .00
 (م2182) )ل طي 

لتردداعلل كتحدد قلةيك ددحللهدد لة حددتا تيلةيادد لجلتددأل ي 
لحدددااتت (ل6-4)للددديلترل يحدددحللةدددلللددد لاذفددد للترهدددةل
لج لعددددددددحلتري   دددددددد ح لترتية ددددددددحلك  ددددددددحلل جحددددددددت ي ليحدددددددد رح
ل.ترلاهاي 

 )لحي و محمود محمد  .00
 (م2182)

ات ذلتهل ي  ل.6ذلترتع  ل ح لتراح تللاتت
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 رامل, محمد مصطفح  .04
 محمد ع ل ماجده

 (م2112)

لةتةه  هيللةكيلكلاةالتريا حلاذف للترةيكللت  يتو :
لترتية دح لك  دحللج دحلت ةتد تتل لتااللترهداللللتر يتحل
ل.ترلاهاي لج لعحل 19لترع  

 منح ) زىري, دحمد منح  .05
 ىشيمة دبو سامح

 (م2182)

لتااج ددداللكتةدددحلترل يحدددح للةدددلللددد لرذفدددللترةيك دددحلترتية دددح :
ل.تر  هيهلترلهي ح 

 ز  ول ساد محمد مي ودي  .06
 (م2189) محمود

لةيك ددددحلتية ددددحلرةيادددد لجلكلدددد اللتر ف   ددددحلترعدددديتتزللحددددي  :
لاترف دددد تللاتآل تقلترحدددد اك حلترلظدددد هيلةعدددد ل كتحدددد ق
لترتية ددددحلك  ددددحل كتددددايته ليحدددد رحلمها دددد ط لترلعدددد ل يلر ذفدددد ل
ل.ذاذ لج لعحلتري    ح 

 يوس  )لمااطح دبو وفا   .07
 (م2118)

لتال ددحلع ددللترةيك ددحلتر هددحلعددي ل حدد ر قلتحددتا تيل لددي 
ليحدددد رح لتريا ددددحلذفددددللردددد  لترةيك ددددحلترلهدددد يتتلةعدددد 

ل.ترلاهاي لج لعح لترتية حلك  ح للا،اي لغ يلل جحت ي
 ثانيًا: املزاجع اإلجنهيزية:

Movement stories for children ages 

3-6, smith and kram, inc, American, 

Agu, 22. 

: Helen Landalf& 

Pamela Gerke (2007)  

 

18.  

Stories that teach life lesson, earn 

childhood today, vo19, n.2, p36-43. 
: Mary (2004) 19.  

Attention deficit hyperactivity 

disorder: Assessment  and 

management journal of 

familypractice.vol.40.270-279. 

: Searight, H.R., 

Halik, Campell, D.C. 

(2008) 

20.  

ل
ل
ل
ل
ل
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 هددد الترةةددد لتردددىلترتة دددقلللددديلافددد لترفددديذلترةيكدددللاذفددد لللددد للةدددللترل يحدددحللل:ص البح   ثلخ   م
(لت تيهل حداقللkg2ة حتا تيلتر هالترةيك حل تلللللجتلعلترةةد للديلتت ذفد لللد للةدللترل يحدالل)

(لل تددال100ترتع  ل ددحلترت ةعددالرل ي ددحلترتية ددحلاترتع دد يلةلة لظددحلكفدديلتر،دد خلع اددحلترةةدد للدد لة  ددتل)
ت يلترة ة لع االلح ة حلع،اتت حلتلل تللىلل يححلللد ا لترهداي  للة د لة  دتلذفللللار  لاا

كع اددالتح حدد الاتدديل kg2(ل تددالذفددلللللدديلتذفدد للي دد  لت ذفدد للترلية ددالترل ا ددالل100ترع اددحل)ل
ذفلللله قلةفيذلترةيكاللار تة قلليلترلعد ل تلترع ل دالا اتتلترةةد لل د لل30تحتايتذللاهيل
كع اددحلر يتحددحلت حددتذ ع حللدديللkg2ذفدد للدديلليةددللترل ا ددالي دد  لتذفدد للل(20 اتدد يلترة ةدد ل)

لجتلعلترةة لاليلا يذلع اتالتاح ح حلىل اال ه تالترةة لاليا الالىلة ا لع احلترةةد ل
حتا  تطلتردىلترلع رجد تلت ةهد ت حلالد ل ،د يتلار دالتراتد تجلتاهدللترة رةد لترهد يلت ا،دذالتر هدال اتت

لللىلتال دحللهد يتتلترةيك دال رذفدللة رلجلاعدحلترتجي ة دحللاتة دقللتر هد لترةيك المالت ل يللع 
ل.ترةيك الت   لللىلتةح يلالاف لليذلترةيكال ذف للل للةللترل يحا

Abstract 

    The research aims to verify the reduction of hyperkinetic in pre-school 

children by using the kinematics story, The research community is 

represented by pre-school children (kg2), Desuq Educational 

Administration of the Directorate of Education in Kafr El-Sheikh 

Governorate, the research sample has reached (100) one hundred children, 

and the researcher has chosen a random survey sample represented in 

Mamdouh Al-Sourdi School, where the sample reached (100) one hundred 

children from Kindergarten children, the second stage, kg2 as a basic 

sample, 30 children with hyperactivity were extracted from them, and to 

verify the scientific transactions of research tools, the researcher chose (20) 

children from the second stage of kindergarten kg2 as a sample for 

exploratory study from the research community and outside his basic 

sample. 

     In light of the objectives of the research and its hypotheses and within 

the limits of the research sample and based on the statistical treatments and 

what the results indicated, the research concluded that the kinetic story 

activities have an effective effect in developing the movement skills of the 

child in the experimental group. 


