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 طفال ذوى النشاط المفرط األ

  دراما لتحسين أسلوبفاعلية برنامج إرشادى قائم على السيكو

 النشاط المفرط ذوي مع األطفال  األمهات تعامل  

 

 الل حجاج  مسلم ، رباب السيد مشعل ، ريهام ج إسماعيلمهجة محمد 

 ياسمين محمد عبد هللا محمد

 :ملخص

 النشاااا الرفاا ا يذولطفلهااا  األمهااا تحسين أسلوب معاملة  إلى رئيسي البحث بشكل  فيهد

تحديد  التالية: الف عية األهداف تحقيق يستلزم الهدف هذا ولتحقيق من خالل ب نامج إرشادي،

هن بأبعاااد  أافااالالتعاماال ماا     بأسااالي ذوي النشاااا الرفاا ا    األافااال  أمهااا وعااي    مستوى

االهترااام  ة،التسامح والتسلط والقسوة، الرساااواة والتف  اا   والحراية الزائدة،التشجي  والركافأة  )

ة االجتراعياا دراسااة العال ااة بااين بعاال الرت ياا ا   ،التقباال والاا فل والنبااذ  - واإلهرااال

ت تياا  ، نااوا الردرسااة، الف  ااة الدراسااية ،ساان األم ،الطفاال نس ،الطفلة )جنس اال تصاديو

ة، جتراعياا إلاالحالااة  ،  نااوا الرسااكن،  ابيعااة الرسااكن  ،ألساا ةعدد أفاا اد ا  ،الطفل بين اإلخوة

الرستوى التعليرى لكاال ماان األب واألم    ،مهنة األب واألم  ،مساحة الرسكن،  األس يالرو ف  

النشاا الرف ا. ودراسااة الفاا و  فااى مسااتوى تحسااين   ذويلطفلها    األمها وأسالي  معاملة  

 ةاالجتراعياا ا وفقااا لاابعل الرت ياا ا  النشاااا الرفاا  ذويلطفلهااا  األمهااا أساالوب معاملااة 

ذوي  األافااالماا    األمهااا ين اساالوب تعاماال  اإلرشااادى لتحساا   بناااا الب نااامج  ة،اال تصاديو

)عينااة الدراسااة التج يبيااة    األمهااا تنفيذ وتقياايا الب نااامج اإلرشااادى علااى    الرف ا،النشاا  

مسااتوى االسااتجابة  ياس مدى الت ياا  الحاااد  فااى    مختلفة،ا   ووسائل إرشادية    باستخدام

 تطبيااقبعااد نهايااة الب نااامج وذلااة برقارنااة  عينة الدراسااة التج يبيااة وحجااا التااأ ي   ألمها ل

 الب نامج  بل وبعد.

 الرف االنشاا  ذويألبنائها    األمها معاملة   السيكودراما،ب نامج  الدالة : الكلمات

 
 :  المقدمة

 هددإلرألفددحرةةددإلنرون  ددإل ررطهددارولالوةددعرولعال ددأرحدد ررطتعددمرحلة ددطرول   لدد
كبدلرددممرحد رأتحريحمثرفيهإلرلووألولحرررط هإلرولالة ألوررر،فةاإلربعمرررشخصيتهتشكعرر

ثلرفدحرحادإلرؤد ر،رطول   لدرطول دل رفدحرحلة درطتتأثلروتتشكعرشخصةةيثرررر،ولتغيلوتر
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وولتغيدددلرفدددحررولبم ةدددطوررولج ددداإل ةطو تضدددا رولتغيدددلوترر،و دددلرول اددد ولعمؤدددمرحددد ر  ر
 ثلربأىرؤخ عررأيلذورفإ رظه مررول  وةح،ح رر إلةةطفحردمري بلرخ عرررول   ك

وخإلصدددطرح رةصدددعرهدددذوررسددد  تةإلته،ورول  دددعرهرشدددكعرحددد روألشدددكإلير  دددحرشخصدددة
ر(.1:ر2006،ر)لي حرخ يعر.ول   لطفحرحلة طررطولخ عر  حرهيئطرحشإلكعرس  تة

روثإلمرآول شإلطرولا لطرح رولتغيلوترول   تةطرولتحرت بلرروض لوبرتبلرو ع
و شدددكعرحشدددك طرلهدددارول ولدددمؤهارول دددذو رددددمرؤ جدددأرحلدددحرروألط دددإلي  دددحرسددد  كررطسددد بة

هارأط ددإللل حددمرحدد رهددذورول دد  تةإلترحاددإلريعددل ررطخإلطئددرط ددسددإلليلرتل  رأوسددتخمو ر
ولدذورر،ول ولدمؤ رحثإلمهدإلر  دآولتدحرياتدمررررطوال تاإلعةدورررول   دةطل از مرح رولاشكالترر

ؤت دددددارهت ددددل هرفدددددحرت يدددددةارولا ودددددد ررولا دددددلطول شددددإلطرروضددددد لوبر رول  دددددعر ورإفدددد
و  دعرسدهةهرلتعدمؤعرر،خدل    دحروآروال تادإل  تأثيلرس  تهررطوحعلفررطوال تاإلعة

رط  ددددحرولتل اددددرول ددددممنتاددددإلري ت ددددمرروال تاددددإل  لات  بددددإلترولا ددددد ررإلسدددد  تهروف دددد
ر،  ددحرولضددبلروولت لددةارل دد  تهرن ددممرأوري ت ددمرولر،ولتددحرلميددهرطل اعلفددرطوال تاإلعةدد

رهددمو وحدد رثددارؤدد ثلر لددرر  ددحرح موكددهرألر،خددل  آو إللتددإللحري ت ددمرولدد  حرهددمووف رو
رر(89:2000،ر)ول يمرأه رهإلشاروال تاإل  ولا د رر

رىلدددمررإلرسددد  تةإلرشدددإلد رولحدددموثروضددد لوبرولا دددلطيعتبدددلرول شدددإلطره دددإلرر حدددور
إلثروحددددد رو رهدددددذوروتز دددددمر  دددددبطرو تشدددددإلمور  دددددمرولدددددذت مرأك دددددلرحددددد رون دددددروألط دددددإلي

رىؤدددتارتشخةصددهرلدددمرر ددهرالأرحاليحددمثرفددد رولالوةددعرولعال دددطرولابكددلنررضدد لوبرالو
:ر2013،رولاعإلي طخ يعرول اشرورحص  حرف رحلة طرحإلردبعرولاممسطر)رروألط إلي

ر(190

رإلضدددد لوبرولاصددددإلهي ربروألط ددددإليإلترول دددد  تةطرهددددي رضدددد لوبالت تشددددلروور
إلترولغضدلرولشدمؤمروريلهدإلرحد رو   دررتإلال دمفإل روولع دإل روولعموو ةدطررول شإلطرولا دلط
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ول   تةطرفد ررإلترض لوبوال تاإلعةإلرولذورت هارت رررحشكإليرول   كرريلرولا ب يررأ
روألسدددليرولعدددال رفدددإل ر ومرروبددده،رولدددذررطولاحة دددرول  دددعربإللبيئدددط الددددطرروضددد لوبر
ول د  ررولعدال رلهدذوه رتعمؤعرولبيئطرولا زلةطرلذلررول  عرههدم رحالدادطررروألسإلس 

تةفةدطرتعدمؤعرول د  كرولاشدك طرر  دحروألحهإلتر لررهتمم لرو تاررإلترض لوبوالح رر
ر(88ر:2007،رفإلد طرهمم)ر.بإللا زيلميرط  هارف رهيئتهرول بةهةطر

ي دت ة رولتلتيدزررحدم روالفد رحكدإل رحرروالسدت لومفذلررول  دعرالري دت ة رر
شدبإل رول د ميرحد ر دم رونرحلدحصدع  طرولتدذتلروولايدعررححادإلرؤد  يرحلدررهف ر موس

ر،حثدإلمنرولض ضدإل)ر) دال)رفلر د رحتاإلريايدعرحلدررهلتح يقرمغبإلتولتحكارأورولصبلرر
رر(23:ر2002

ح لطرورح حد  ر دموربحيدثرأ رول  دعررول شإلطرولحلت رح ت ىرررةيثرأ 
حإلدددمنرول عددإل رر  ددحسدد و)رفدد ررلفددطرولصدد رأوررومرالري دت ة رأ ريج ددهرههددمو)رأهدد

  دعرأورف رول ةإلمنروت يلورحدإلرؤ صد رول  دعرولدذيريعدإل  رحد رول شدإلطرولا دلطربإلل
ؤدز جهارول شدإلطرولزوددمرروألحهدإلترفدبع رر،ضدب هول يئرأورول  عرولذيرالرياك رر

هارفةعدددإلدب  هاركولاددد رولع دددإلبرؤز دددمرولاشدددك طرسددد )ورتدددذلررفدددأ رحمردددإل رأط دددإلللدددمير
ت ددإلدارولاشددك طركرتاددإلرأ رحشددك طررحلددح ا ددطرؤدد  يرر الري ددت ةرشدد )رح  ددول  ددعر

ولاممسددطروتلهددلرهددذورول شددإلطرولا ددلطرت ددبلرحشددإلكعرل   ددعرسدد و)رفدد رولبيدد رأور
لدددميرولدددذت مررو تشدددإلموولاشدددك طر دددإل نرفددد رولالوةدددعرولعال دددطرولابكدددلنروتز دددمر  دددبطر

ر(ر190-ر189:ر2008ححامرحجيمركر(رأضعإل روال إلثر)ر9-3باعمي)ر

أ رسددد  كرول شدددإلطرولا دددلطرر(157:2008خ لدددطرأةادددمر)وضدددح ركادددإلرأ
لصدد روولاشدد رفدد ررلفددطرورول  ضددحيلهددلرحدد رخدداليرولالددإلهلرولاتا  ددطرب دد  كر

خدلرآرحلدحو  عرولا عمرح رحكإل ررل تع ةاإلت،رروالحت إليولزحال)رو م ررررحلحوولتحمثرر
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 دد رروولتددأخل،رولحددإلدلر  ددحوولاتإلبددطرر،وسددتئذو وحغددإل منرولصدد رهددمو ررو،أورتغييددلر
وإصدددمومرر،خدددل  وهدددزرولج دددارأث دددإل)رولج ددد سروأخدددذرحات ادددإلتروآ،رمس دددمرولدددمرح ر

،رول عدلرباات ادإلترولغيدلور،رريدلرح إلسدبطررطوولضحررب ل  ،ررأص وترريلرح ه حط
روولغ إل)روولص يلروولتا يعربعصبةط.

أ رولع وحددعرول   ددةطررحلددح(ر406:ر2010وأشددإلمتر موسددطرةددإلف رب ددلسر)
طروال تاإلعةددددددول دددددد بةطرووللددددددلو ررطوألسددددددل ح ددددددعرول  ددددددقروونةبددددددإلطروولاعددددددإلحالتر

لدميررضد لوبروالولاتعإلمضطرف روألسلنروولاممسطرت إل مرف رحظهإلمرأ لو رهذور
ر.وألط إلي

ووألسددإلليلرروالتجإلهددإلتررتعتبددلر(13:2006)،رححاددمررحجددمير موسددطحروفدد
لألسدلنرلهدإلر ومرتبيدلرفد رروالدتصدإل يولالتب دطربإللا دت يرررترولاتغيدلوول ولميطرح رر

وثة دإلرهدي ررومتبإلطدإلوددمرأكدمترأ ره دإلكررزودمرلميروأله دإل)حظهإلمرأ لو رول شإلطرول
أ دلو رول شدإلطرولا دلطرولدم ةإلروررطوالدتصإل ير–ررطوال تاإلعةولا تاةطرل  ب طرررروألسلن

ولادد خ  رأك ددلرحدديالرلاعإل بددطرروالدتصددإل يروال تاددإل  أل روألسددلر وترولالتددزر
ورولات سدددددلرأروالدتصدددددإل يروال تادددددإل  أه دددددإلدهار  هدددددإلرحددددد روألسدددددلر وترولالتدددددزر

رولالت  .
بإل)رلألووحلروأسإلليلرولع إلبرح رول  عرروآرروستخمو روتعتبلرولابإللغطرف رر

دمررروتلو ضهررروةت ودهوصع  طرر أوررررو خ إل رررحلحؤل  ررررتذلرر ولتا ة  ر ول   كر
ولت  لروونهاإليروولتذهذبر أور ولجمير ولبيئةطروولحلحإل رو م رونشبإل ر ولضغ طر

رر،ر)خ لطرأةامررر.ض لوبرهذوروالظه مررررحلحوولت لدطرف رحعإلح طرول  عردمرؤ  يرر
ر(ر175:2008
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أكمتر موسط  ,Shafer Sharles, Millman Howard)ررةيثر
وولميررحلح(رر156 :2004 أك لرررروض لوبر ويرررروألط إليررأ ر ولا لطر ول شإلطر

ح رررروستخموحإل ولع إلبر تاإلرروألط إليألسإلليلر ولتحكاررررولعإل ؤي ر هز إل نر ؤتايزو ر
رها.رأط إللول ولميطروولتذهذبرف رحعإلح طرر

 ومرححددد ميروأسإلسددد رفددد رح دددإل منررط رلأل شددد طرول دددةك  موحةتدددإلرةيدددثر
 ,Health center)ر موسدطرأثبتد رح ر،رحعدإلمفهاروددمموتهارت  ةدهر  دحروألط دإلي

روألط دإليأهاةدطرول دةك  موحإلرفد رتعز دزرددممنرررىف رهذورولاجإليرحمر(رر2000:122
طروإيجددإل رفلصددر،وال تاددإل  وولعددإلط حرورر،سددهإلحهإلرفدد ر ادد هارولاعلفدد إونهموعةددطرور

وتح ي رولتعإلو روولت وصعرهي رأفدلو ر،رأفاإلمهاروت  ةهيلر  رحشإل لهاررلهارل تعب
رول  ددع،ول   دد ر)ول ددةك  موحإل(رفدد رفهدداردددمموترو  ددإل مرولتا يددعر.رولبيئددطرولاممسددةط

رلأل وومرهوحاإلمسته،ره   رهوتعز زرث ترر،ول غ  طررهودمموتررهوخةإلل،ررشخصيتهوت اةطرر
ر،)لي دإلر بيدعر.ولتعبيل دطرهو  اد ردمموتدرتادإل   والرهولت ريا  هإلرحاإلرؤز مرح رت إل  

ر.(190ر:2008ر،حص  حرد ةا

هيئددطرح إلسددبطرل تعبيددلررلألفددلو ر هددإلرتدد فلرأحايددزوترول ددةك  موحإلرر عتبددلرحدد ور
ز ددددإل نرولت إل ددددعررحلددددححاددددإلرؤدددد  ير،رووال  عددددإلالتررووألفاددددإلمبحل ددددطر دددد رولاشددددإل لر

 جإلةددإلررأظهددلتررولتدد روألسددإلليلروتعددمرول ددةك  موحإلرحدد ر،روآخددل  حدد رروال تاددإل  
روتحمؤمرولاشإل لرولشخصةطروولتعبيدلر  هدإل،روآخل  لت اةطرحهإلموترولت وصعرح ر

(Blatner, A., 2000: 180)ر

ول ةك  موحإلرر أ ر لميررريحلح ال  ررررتأس  برو جمر خإلصطر بجإل هةطر
ح رول علر لررول شإلطرول  ليرولت  إلد رررروألو هت ت  رف رت يلرح ررررح ررروألط إلي

ررلميهرخةإليربإلل ود روولحقة طربإللخلوفطروح رثاري   رولت تلررولحلت رلا  هإلرتاز رول
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ف ررررحشبإل هإلتعذمررولموخ  رلحإل إلترول  عرولذيرؤررونشبإل كاإلريحمثر   إلرح رر
ف ررررحشبإل هإلولموخ  رلحإل إلترول  عرولذيريعتامررررونشبإل كاإلريحمثر   إلرح رر

ر.رول ود 
أسد  برألس  برول ةك  موحإلرفدحرتح دي ررروألحهإلتررروستخمو و إللتإللحرفإ رر

ول شدددإلطرولا دددلطرددددمريح ددد رحددد رةدددإلالتهارو هدددم رحددد رر ويرهارأط دددإللتعدددإلح هارحددد ر
أحهددإلترسدد  كررسددإلب طرتهددتارهتح ددي رارولا ددلطرو لددلورلعددم رو دد  ر موسددإلتره شددإلط

ول شددددإلطرولا ددددلطرفادددد ره ددددإلر ددددإل)ترفاددددلورولمموسددددطر دددد روسددددتخمو رر ويرروألط ددددإلي
ول شدإلطرر لوبرضدو ويررط دإليلألروألحهدإلترحعإلح دطررأسدإلليلرول ةك  موحإلرف رتعمؤعرر

رر.وألط إليتةفةطرولتعإلحعرح ره ال)رروألحهإلترولا لطروتع ةار

رورولت إلؤيروالت :روح رثارياك رصةإلرطرولاشك طرولبح ةطرف رهذر

 أسلوب  السيكودراما لتحسين  علىقائم    إرشادىماهي فاعلية برنامج  
 المفرط؟ذوي النشاط  األطفالمع  األمهاتتعامل 

 البحث   أهداف
ررألحهإلتروت  يذرهل إلحجرحمشإل ىررررح مو رررحلحمدة ةطررررؤهم رولبحثربص ط

ول شإلطرولا لطرلتح ي رررروألط إلي ؤ تررأسإلليلر وير ز رتح يقررولتعإلحعرهذورولهم ر
رررولتإللةط:ول لعةطرروألهمو 

رررولتإللةط:ول لعةطرروألهمو رهوت ب قرح 
ولا لطرررروألط إليررأحهإلترو  ررررح ت ىرمررؤتحمر -1 ول شإلطر رربأسإلليلر وير

ح رر ولزودمن،)ررإل وبعبأرهاررأط إللولتعإلحعر وولحاإليطر وولاكإلفأنر رولتشجة ر
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وولت لدط، ولا إلوونر وول   ن،ر وولت  لر وونهاإليررولت إلححر رر–رروالهتاإل ر
رررولت بعرووللف روول بذ(

ر)  هرطرروالدتصإل يطروروال تاإلعة موسطرولعالدطرهي ربع رولاتغيلوترر -2
ول لدرر ول  ع،رسررر رول  ع،رس تلتيرر ولمموسةط،ر  رررطوأل ،ر ررلرولاممسط،ر

هي رول   أفلو ررررونخ ن،ررعر ولا ك ،رررر ولا ك ،ر  رطبةعطرررروألسلن، م ر
ولا دوال تاإلعةرررطولحإلل وألبرحررولا ك ،ح إلةطرررروألسلي،رر رط،ر ه طر

حعإلح طرررووأل ، وأسإلليلر ووأل (ر وألبر ح ر لاعر ولتع ةاحر ولا ت ىر
 ول شإلطرولا لط.ر ويرل   هإلرروألحهإلتر

ول لوقرر -3 حعإلح طرر موسطر أس  بر تح ي ر ح ت ىر ل   هإلرررروألحهإلترفحر
 ط.روالدتصإل يرطروروال تاإلعةلاتغيلوترول شإلطرولا لطروف إلرلبع رور وير

والست -4 ح ت ىر فحر ولحإل ثر ولتغيلر حمىر ل ةإلسر  ي طررررألحهإلترجإلبطر
با إلم طر و لرر ولبل إلحجر بعمر هإليطر ولتأثيلر وةجار ولتجل بةطر ولمموسطر

رولبل إلحجردبعرو عم.رت بيق
رتةط:روآررترلال تبإلموتل  رأهاةطرولبحثر:رالبحث  أهمية 

 ( فى مجال خدمة المجتمعالتطبيقية ) األهمية: أوال
و  ررتزو مررر -1 ح رررروألحهإلترت اةطر ولاعإلح طر ررولتأكيمرورهاررأط إللرب ل  طر

ر ويرول شإلطرولا لطررروألط إليول ةك  موحإلرح ررأهاةطر  ح
دإلدارر -2 هل إلحجر ت  يذر ولمموسطرف ر ول ةك  موحإلررر  حروالست إل نرح ر تإلدجر

 ولا لط. ويرول شإلطرروألط إليح ررتروألحهإلتعإلحعررأس  برلتح ي ر
ولاشكالترر -3 أهار ولض )ر  حر ولتحرررروولضغ طإلترحل إل)ر ررتعإل  رول   ةطر

 ول شإلطرولا لطروتةفةطرة هإلرب لقرحهموعةط.رر ويرريوألط إلرأحهإلترح هإلر
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 التخصص(في مجال ) النظرية األهمية :ثانيا
ولا زلحربص طرررروالدتصإل رتعمرحضإلفطر مؤمنرل اكتبطرولعل ةطرفحرحجإليرر -1

ح ومن  وتخصصر ولبح ثرررإلحطر ح ر ممنر خإلصطر بص طر ولا زير
روولمموسإلترولتحرت إلول رهذورولا ض  .

 رهمويطرلبح ثر مؤمنرف رهذورولاجإليرت صةإلتردمرتا رررحلحولت صعرر -2
وودهة ة  ير تا  ر دمر ل   هإلررروألحهإلترحعإلح طررررحشك طررطلا و هررطكاإلر

 ولا لط.ول شإلطرر وير
ررح هإلررري ت يمررروحب  طررطسه رر  اةطررنوحإل رررحمشإل يررهل إلحجررو   ر -3

 ولاجإلي.ررهذورف رولمومس  ر

 حدود الدراسة وتشمل:   ثالثا:
 الحدود البشرية للعينة: 

ح رر(رر39ل اع ارص منر)رروللديلرولبحيليرررلعبمرررإلسرت  لزتارت بيقرحقةر
أسإلسيرر5ررخالي )يرحممسي ر والستاإلموتر وتإل ر م ر بإللاممسطر حع200 ر تار رر)ر(ر

بعمرةص لهار  حر م إلترر100 ر م رتاروستبعإل،رح ردبعرولاع اي رتروالستاإلمو
و عمرحختةإلمروألط إلير وىرول شإلطرولا لطرتار اعرررأدعرح رولات سلرهمم طرتبيلن

 سطرحست العةطرلبع رأحهإلتروألط إليروألك لرفحرونض لوبإلترول   تةطر.ر مو

 عينة الدراسة االستطالعية: 
ولمموسطرر* )ررروالست العةطررتتا  ر ي طر ح رر40ح ر تاررروألحهإلتر(ر ودمر

 .ررول   ي ربإللاممستي ر  ل  طر اميطرح ردبعروألخصإلدييختةإلمهاربو

ر:الشروط اآلتيةؤت وفلرفيهار
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ر ىرل   ع.طلقر  إلبرتتالحهربأ •

رلا إلسبإلترخإلصطربإللاممسط.روألحهإلتر م رةض مربع رح ر •

رحهاإليربع رح هارولالهلرولخإلم حرل   ع. •

 .هارت يليرولاشإلغبطرح رو   رس  تةإلترريلرح تحبطأط إلل •

روغةإلبرحتالمرح رولاممسط.ولمموسحرل   عررتحصيعرولتم حر •

 : عينة الدراسة األساسية 
(رحدددد ر100وألسإلسدددةطرحددد ر)تتادددد  ر ي دددطرولمموسدددطر: األمهةةةةاتعينةةةةة  *

ؤ تاددد  رلا دددت  إلترو تاإلعةدددطروودتصدددإل يطررول شدددإلطرولا دددلطر ويرروألط دددإليرأحهدددإلتر
رزحقةددإلسرتددد  لر و لددرربعدددمرت بيددقررحخت  ددط،رودددمرتدداروختةدددإلمهارب ل  ددطر اميددط

(رحددد رولعي دددطر6)روتددداروسدددتبعإل ر دددم ررطوالسدددت العة  دددحرأط دددإللهاررل  شدددإلطرولا دددلط
روالستبةإل .ر)وألسإلسةطرلعم رحع

  لدراسة التجريبية: عينة ا
ح رررر:األمهاتعينة   ولبل إلحجر  حر ي طر ت  يذر ررو م هاررروألحهإلترتار

ل عي طرر40) ونةصإلد ر ولتح يعر ح ر وأل  حر ولل إل حر ةص  ور  حر وولذؤ ر (ر
ولمموسطروألسإلسةطرر أس لتر  هر لاإلر تبعإلر ولا خ  ر ول  حر لا ت ىر و  تا  ر

ر(.رر40تز ربإللحض مر)وألسإلسةطرهي اإلرول
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   : الدراسة فروض
   فروض الدراسة األساسية (أ

 ولددددددطرحةصددددددإلدةإلرهددددددي رحتغيددددددلوترولا ددددددت ىررومتبإلطةددددددط"ت  ددددددمر الدددددددطر -1
ر-لألسدددلنر)ولا دددت ىرولتع ةاددد رلدددألبرووأل رروالدتصدددإل يورروال تادددإل  

ر-ول  دددعررسددد ر-روأل رسددد ر- دددم رأفدددلو روألسدددلنرر-يرولدددمخعرولشدددهلر
إلرول ولميدطربأبعإل هدرولاعإلح دطروأسدإلليلرر  بطرولتدزوةا(رر-ح إلةطرولا ك رر

ر-وولت لدددددددطررولا ددددددإلوونرر-وول  دددددد نررولت ددددددإلححر-وولحاإليددددددطرر)ولتشددددددجة 
رووللف (.رولت بعر-روونهاإليروالهتاإل 

رإليط دددلألروألحهدددإلتر"ت  دددمرفدددلوقر ولدددطرحةصدددإلدةإلرفدددحرأسدددإلليلرحعإلح دددطر -2
ر"(أ  حر-ول شإلطرولا لطروف إلرل   رول  عر) تلرر وير

ر ويرريط إللألروألحهإلتر"ؤ  مرتبإلؤ ر ويرحةصإلدةإلرفحرأسإلليلرحعإلح طر -3
 ول إلل ط(ر-رول إل ةطر-رول شإلطرولا لطرتبعإلرل  لدطرولمموسةطر)وألولح

رط دددإليلألروألحهدددإلتررحعإلح دددطرأسدددإلليلررفدددحرحةصدددإلدةإلر ولدددطرفدددلوقررؤ  دددمر" -4
ر(تجل بحر-رةك حح)رولاممسطرل   روف إلرولا لطرول شإلطر وير

رط دددإليلألروألحهدددإلتررحعإلح دددطرأسدددإلليلررفدددحرحةصدددإلدةإلر ولدددطرفدددلوقرر"ت  دددمر -5
ر".(حلتبطر-ر  و ط)روألسلنرل   رف إلوررولا لطرول شإلطر وير

ر ويررط إليلألروألحهإلتر"ؤ  مرتبإلؤ ر ويرحةصإلدةإلرفحرأسإلليلرحعإلح طر -6
رزي دحرفدحرشد طرر-ررشد طرح دت  طول شإلطرولا لطروف دإلرل بةعدطرولا دك ر)

 فيال(.ر-رح ت عرح زير- إلد ح
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ر ويررط إليلألروألحهإلتررحعإلح طررأسإلليلرررفحررحةصإلدةإلرر ويررتبإلؤ ررؤ  مر" -7
ر–رةددمؤثررحيجددإلمر-ردددميارحيجددإلم)رولا ددك رل دد  روف ددإلرولا ددلطرول شددإلط
ر(تا ةر

ر ويررط إليلألروألحهإلتررحعإلح طررأسإلليلرررفحررحةصإلدةإلرر ويررتبإلؤ رر"ؤ  مر -8
ر(أمح طر-رح   طر-رحتزو ط)رطوال تاإلعةرل حإللطرتبعإلرولا لطرول شإلط

ر ويررط إليلألروألحهإلتررحعإلح طررأسإلليلرررفحررحةصإلدةإلرر ويررتبإلؤ رر"ؤ  مر -9
ر-رحعدددإلريهةشددد  ررووأل روألبر)روألسدددلىررا دددد ل روف دددإلرولا دددلطرول شدددإلط

رر(وألبررح ريهةشرول  عر-وأل رح ريهةشرول  عر-رح إلفلروألبر
رط ددإليلألروألحهددإلتررحعإلح ددطرأسددإلليلررفددحرحةصددإلدةإلر ويرتبددإلؤ ر"ؤ  ددمر -10

رووأل "ررلألبررولاه  رل ا ت ىرروف إلرولا لطرول شإلطرير ور

 :التجريبية الدراسة فرض (ب
فلوقر وتر اللطرر":رر  حررو  صر حت سلر م إلترت  مر هي ر حةصإلدةطر

ف رررروألحهإلتر ولمموسطر ررولا لطررول شإلطرر ويرررط إليلألررحعإلح ته ررأسإلليلر ي طر
ردبعرو عمرولبل إلحجرونمشإل ي".ررأبعإل وب

   البحثي: االسلوب
 جرائية: إلاإلصطالحية وا  اهيممفال :أوالا 

 :.  النشاط المفرط

ه رأس  برةلتحرو شإلطر ض ىرح لطرف رشدكعرس  د طرإصطالحيا :. 
حدددددد رولحلتددددددإلترولج دددددداةطرول ددددددل عطروولاتتإللةددددددطروضددددددع رول ددددددممنر  ددددددحرولتلتيددددددزر

ر(19:رر2007 الر بمولبإلد كر(وون تبإلن
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)رر هللار حجمىر بمر وأل لو رر483،رر2005و لفهر ح ر بأ هر ا طر (ر
ت إل رول  عربإلل شإلطإلترولغيلرهإل فطرو م رونست لومررحلاتموخ طرفةاإلرهي هارروهحررو

تيزرو م رول ممنر  حرولت وصعروتا   ر الدإلتررولحلتحرح ر م رول ممنر  حرولتلر
  تاإلعةطر إل حطرح رتم حرح ت ىرولتحصيعرولمموس رح

رولا بددد يرولحدددمررحددد رأك دددلرح دددت لنروريدددلرزوددددمنر  دددميطرةلتدددط.:إجرائيةةةا 
 ح  يإلرس  تإلرول  عرلهل ور

كرودددمرتددار ةددإلسرول شددإلطرولا ددلطرلددمىرخددل  وآر  ددحرسدد بةإلرو دد ثلروضددإلمور
(رلعبددموللديلرولبحيددليرودددمرتددارت ضددةحر39  لزر)وألط ددإلير دد رطل ددقرحقةددإلسرتدد

 وشلحرولاقةإلسربأ ووترولبحثر.
  المفرط: النشاط ذوي  األطفال مفهوم

أورولاتهدد منررهدد ر ةددإل رول  ددعرهددبع رولتصددلفإلتروال مفإلعةددطإصةةطالحيا :.
 دددحرولتلتيددزربإلنضدددإلفطرحلدددحرولقةددإل رهدددبع روألفعدددإليروز ددإل نرةلتتدددهرو ددم ردممتدددهر 

 روولتا ادددددعروصدددددع  طرولقةدددددإل ربإلأل شددددد طرولا    دددددطرح دددددطرولعموو ةدددددطروت دددددلنرولادددددال
(6Medleneplus, 2018,رر) 

رسد  تإلرو لهدلرول  دعربدهري د  رةدإل رروةلتدحر  داحر شدإلطرهد رإجرائيةا:.
 .خل  وآر  رس بةإلرو  ثلروألكإل ياحرصي هحتر  حرؤْ ثلروضإلمورح  يإل

ر:اإلرشادى برنامج فاعلية

إلهقرهدددي رولاخل دددإلترهدددحر م دددطرأورحدددمىرولت دددرالفاعليةةةةةإصةةةةطالحيا :.
ربإلألهدمو رول ع ةطرل  لإل روولاخل إلترولالر  طرأورولا ش  نرباع حرح إلم طرول تإلدجر

بأ هدإلرر(2003:10(،رهي ادإلر لفتدطر إل يدطرأهد رولعي دي ر)2001:230)ك ثلرت  ر
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وآثلرولذىرياك رأ رتحمثطرول عإللجطرولتمم  ةطربإل تالمهإلرر إلحالرح ت الرفحرأةمر
رولاتغيلوترولتإلبعط

رتعإلحدددعرأسددد  بررتح دددي رحدددمىر ةدددإلسربأ ددده:.يعلفدددهرهدددذورولبحدددثرررائيةةةاإج
ر.ولا لطرول شإلطر ويروألط إليررح روألحهإلتر

 البرنامج: مفهوم

ع اةددددطرب إل ددددطرأورحجا  ددددهرحدددد روال شدددد طروولااإلمسددددإلترولرإصةةةةطالحيا :.
زح ةددطرححددم نر،روف ددإلررلتخ ددةلروت لددةارهددإل  رححددم ،رو عدد  ررةجددلنرول شددإلطرلاددمن

وهدد رؤ ضددحرسدديلرولعاددعرول و ددلرولقةددإل رههددإلرخدداليرحددمنرر  ددحرولددتع اربإللتح دد ر،
أ شد طرحت   دطررهحعي طر‘رتاإلريعل ربأ طرح لموترفحرفل رحعي رح رولمموسدط،رولد

رر( 2003:74ركلتح يقرأهمو رححم نر)شحإلتط،رول جإلم

رولج و دددلررتحمؤدددمرروتدددذلررحعي دددطرلاهدددإلمنرت صدددي ةطر موسدددطرهددد  إجرائيةةةا :.
 .تحقة هإلرولا   برروألهمو رتح يقرم ههروخ طرتع ةاإلتررتصإلةبهإلروألسإلسةط

 اإلرشاد
هددد رر دددم رحددد رولخدددمحإلترول لإلحةدددطرت دددم رل  دددالبروريدددلهارر:.إصةةةطالحيا

  دطر،ر و رول جد )رحلدحرنك إلههارولاعلفطروولتبصيلرفحروألحد مرووالختةدإلموترولاخت
ر.(ر43:2005وسإلدعرولاب روولضغلر)م ة ر  فعر،ر

 :.إجرائيا
رحلدحرتهم رح تالنرت عةطر ا ةطروه رته ورفهاررول ل رررح إل منرر ا ةطررهح

ريهدةشرولدذيرولاجتاد رووودد ر وتدهرو  هدار   دهرريعل ررلا ررول ل ررروتشجة ررح إل من
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 .ول لوموتررإل رتخوورولالزحطرختةإلموترنورح لو)رفحرحعلفتهرووستخمو رفةه
. :اإلرشادى البرنامج  

هلوحجرحخ  طرت   رههإلرولاشلفطرههم رتزو مرول  عررهحررررإصطالحيا :.
لوتروولاع  حإلتر.رو تار لررح رخاليروأل ش طروولا ود رولتل   طرو ك  رربإللخبر

ركولهم رول هإلد رل بل إلحجره رةعرولاشك طرح رأ عرول ا رول  ةار)رأسإلحطرححا  ر
 .ر(8:رر2003

:.إجرائ ررح لاررر  احرربشكعرروولت لةاررولتخ ةلرر  حرردإلداطررهل إلحجرره يا 
ررلتغيلرررولا لطررول شإلطرر ويرررإليوألط رروألحهإلترررحع  حإلترررلتزو مرررولبإلة طررههإلررت   

 .رحيجإلهةطرحلحررول  بةطرولاعإلح طرأسإلليلر
ر.:السيكودراما برامج

روتددددت خصررولجاددددإل  رول   دددد ررولعددددال رح ددددإلهجرأةددددمررهددددحرر:.إصةةةةطالحيا 

ر ي  ررولحةإلنرح ود رح رتا ي  ررح د ررأ و)ررف ررولاجا  طرر ض ررتطحشإلمرررف ررفالتهإل
رولاشدإلهمؤ رو ع ررولاجا  طر)وأ ضإلررولالشمرررأحإل ررولا لحرر   ررولمومررهذوررهتا يع

روآموددطرو الدإلتهروو  عإلالتهرحشإل لور  ريكش رفإ هرولعل ررهذورخاليرح رروآخل  

ر(.ر74ر:ر2003،)ححامرول  إلس طررباشك تطرولص طرر وتررولا ض  إلتررف 

 إجرائيا :.
رحتخصصددي ردبددعرحدد رولا  هددطرونمشددإل يطروولمموسددإلتررولبددلوحجرت ددررهددحر

رأ اددددإلطرفدددد رتغيددددلرحةددددموثررههددددم رولا ددددلطرشددددإلطول ر ويرروألط ددددإليرأحهددددإلتررل ئددددإلتر
رولبددلوحجرحدد ر ددم ررفدد روتتا ددعربددإلل   رولاجتادد رو  ددحر  دديهاريعدد  ررباددإلرسدد  تةإلتها

ر.   طولرليررولاعإلح طروأسإلليلررول   طرولاعإلح طرأسإلليلررتتاح م
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ر.:راألمهات معاملة أسلوب

 ؤتبعهدإل ولتد  وألسدإلليلرور ولا ودد ور ول دلقر ت در هدحررإصةطالحيا:.
 ولحةدإلن   و دلر   دح وشدتا  ر أ هإلورر .ح ود رولت شئط خالي أه إلدها ح  حهإلتروأل

 2001 ، أه  د   ط عد ر (ول ولميدط ولاعإلح دط أسإلليلر فيهإل تلهل ولت ور ولاخت  ط
ر 121 ):

 :.إجرائيا

رولا يلرت بلررولتحروألسإلليلررتتج لرروولتحررول   طررولتعإلحعرريلرسإللوألررهح
رت  بدد رولددذؤ روألط ددإليرصددطوخإلرولاحة ددي روألشددخإل رر  ددحرول   ددحرولضددغلرحدد 
ر.شخصةإلتهر  حرولتعإلحالتررت ر

 . :إلى األمهات أساليب وقسمت

ررست لومرإللررصإللحطرر   ةطررهيئطررت فيلررهحرر:السوية  المعاملة   أساليب  –أ
رر  ررروولبعمرررولت وز رررح رر إليررب ممررتت اررشخصةإلتررر إل) ورررل   عرر  عإلل نو

 .رولتعصلر

،ررولت إلححر،ررإلفأنوولاكرر)ولتشجة ررول   طررولاعإلح طررأسإلليلرررود ا ر ❖
 (رووالهتاإل رولت بع،رولا إلوونر

  :والمكافأة التشجيع –أ

:.رررررر شخصةطرروألتشجة رره رر  إصطالحيا  ه إل)ر ف ر ولاهاهر سإلليلر
  ي ررأرورول  إل)رحت ررأفا اإلترولتشجة ررررئ طوأله إل)رةت رؤ عا وربحةإلنرهإل دطرح ا

هت مؤلر ولذوتةطرور بقةاتهار يح   ر كر ع تهار فه رر     هاألر ورلألط إليرف رةي هإلر
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و حل ر تمفعهر ور دمموتهر واليجإله ررنت ا ر ول   كر حل ر ور كررحإل ر خ يعر سإلحةطر )ر
2010 :88). 

:.رر ر و)أرر  حررولا لطررول شإلطرر ويرررح رروأله إل)ررتشجة رره   إجرائيا 
ررولاإل يطرررولاكإلفأنررطل قرر  رررربهررولالر برررول   كرر  حررروحكإلفأتهارررترول و بإل

 .رنونمو ررود نربإلل  هرررول  طرلتعز زروحع   ط

  :التسامح –ب

.: ح رررإصطالحيا  ولاتعامر ولتغإلض ر أور ولا ص  ر ولتجإلوزر بهر ر ي صمر
 إل لرأيرح رول ولمؤ ر  رولتصلفإلترورول   كروأشكإليرولتعبيلرولت رتمير   رر

ولخ أر.روح رحلإلهلورد هرولعز رلميرول ولمؤ رورحاإلمسطرولضغلررولا وف هر   رر
اإلطرس  تهإلروح ر تإلدجهرر م ررولخفةفرح ردبعروال رةت ري إلؤلهإلرول  عرف رأ 

 (.ر2003:223كوال ضبإلطرو م رتحاعرولا  ولةهر.)ة  رولجبإلل ر
رر ح ررروأل ررتلهلوررولذيرروولع  رروولت إلهعررول   ررح مومرره :.  إجرائيا

ررتصلفإلتهررروتجإلرروس  تةإلررل لةإلرر  هرروتعبلررولا لطرر شإلطلورر ويرررح ررط  هإل
 .رولخ أرتصحةحرفحرول   رح رروولخإلطئطرح هإلرولصحةحط

 .التقبل: –ج

سدلنرت دإل مرول  دعرأل ل ربأ طرولبيئهروال تاإلعةهرول   ةهرلررإصطالحيا:.
متبددددإلطرولعددددإلط  رهددددي رول  ددددعررورأحددددطرورأسددددلتهرن  ددد رتح يددددقرح إللددددلر ادددد وكرفإل

ح دددإل رورولت دددمؤلرلذوتدددهر و رحسدددلو ريعتبدددلرأسإلسدددإلرل دددالحتهروشدددع موربإللحدددلرورول
 (77:ر2004مركةهرورل ا ورولع   روروال تاإل  ر.ر)رسايلورأةاول   
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رر ح ررروول عحررولا لطررول شإلطرر ويرررط  هإلررلاشكالتررروأل رردب يررإجرائيا:.
 ح هإلررولحمررأورح هإلرولت  يع

ر.:االهتمام -د

ه ددددإلدهاركروهدددد رأرإلترووألحهددددهددددي ررطت إل  ةددددهدددد رولا وددددد رولر:.إصةةةةطالحيا
والتحددددإل رولتاددددإلح حر حدددد رواله ددددإل)ركروحدددد رخصإلدصددددهروالت ددددإل رربإللحددددلروولت ددددإلححر

 ركرتاإلريعتامر  حرولع ال ةدطرورؤد وز رهدي رولصدلوحهرورول دي رفدحرووللوعةهروولع 
ه دددإل)رحددد رحلو دددإلورطبةعدددطرحلوةدددعر اددد هارولاتالة دددطر)رفلةدددإلتروةادددمركرألحعإلح دددطرو
 (ر.ر36:ر 2012

ررلاشكالتررروأل ررت محهرررولذيررهتاإل نرووررولل إليطررح مومرربهرري صمرإجرائيا :.  
رروت فيلررح هإلررولحمرررأوررح هإلرررولت  يعرر ح رروول عحررولا لطرررول شإلطرر ويرررط  هإل

 .ولا إلسلرربإلل ممرول  عروةتةإل إلتر
 .المساواة: -ه

فدد رحعإلح ددطرح وددد رولحةددإلنرولاخت  ددهروررولا ددإلوونرو  صددمررإصةةطالحيا :.
 لدررفد رولاأكدعرورولا دبهرورول  د  رورولخدلو رر م رولت لدهرهي رواله إل)رورؤتضح

طرس  هرودمر ة  ره إل)ربصحهوأل ش طرةت رؤتات ره ال)رل ت زورورولاشإلمتطرف روال
ةتةإل إلتروأله دإل)رهد  هرول دممورور دم رنتتخذرولا إلوونرص مورح روالشبإل رولاإل ير

إل)رشدبإل رول   د رلأله دنيضدإلرددمرتتح دقرولا دإلوونرفد روأتايزرأةمهار  د روالخدلرور
ر(.54ر:ر2010بإللحلرورولح إل رور)رححامرول    ركررح رخاليرشا لها
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رروولل إليطررروولع إل)وتررراعإلح طولررفحررول ل رررتاإلف ررربهرري صمررر:.  إجرائيا
ررح رررولا لطررول شإلطرر ويرررول  عرروخإلصطررس و)ررةمورر  حررروأله إل)ررلجاة رروولت  ةه

ر.روأل ردبعرح رأخ ته

ريصدبحرو إللتدإللحرب د )رول  دعرحعإلح طره رر:سوية  الغير  المعاملة  أساليب
رسدد  تإلري دد مرالرةتددحرولعددإلط حرولتأؤيددمررحلددحرو حإل ددطرو  عإللةددإلرحتددز ررريددلرول  ددع
رسد  طرولغيدلرولاعإلح دطررأسدإلليلرررود دا ر،ررولاجتاد رروضمررر   هررضمرررلفإلوح حرر  ة إل

 ونهاإلي(،روولتذهذبررولت لدطر،وول بذررروللف رر،ول   ن،رولت  ل،رولزودمنر)ولحاإليطرحلح

 .:الزائدة الحماية -أ

 دددتخمحهإلرتولتددد ر سدددإلليلروألسدددل هألولحاإليدددهرولزوددددمورحددد رورحيا :.طالإصةةة
سدتالومركرورإف رش و رول  عربرروألحهإلتركروولذيرؤبمورف رتمخعررحهإلترألبع رو

 شددد تهرأختةدددإلمرنولقةدددإل ربإلل و بدددإلترر ةإلبدددهر  دددهركرو دددم رحتإلةدددهرول لصدددهرل   دددعر
ر(ر.46: 2006) إلهلر صلرولمؤ ركرل تةإلرولهإلشا رك

 ةدددإل روأل ره و بدددإلتروح ددد ولةإلتروأله دددإل)روولخددد  رولزوددددمررهدددح:.  إجرائيةةةا
 رأط إليروألسدلنرأث دإل)رةدموثروولع إليطرولابإللغرفيهإلرب  عرحعي رأوربجاةهتاإل ررنوو

وولقةإل ربأ اإليربإفلوطررو  احرلهربكعرونشبإل إلترل  للررأيرح د رو شكعرح   ر
رور دددد ك يددددلور ةإلبددددطر  ددددهرلتتحدددد يروالحهددددإلترحلددددحرسددددجإل ي ريكب دددد  روالهدددد رو ا عدددد ر

 ولحلتط.

 .: التسلط -ب

حإل رمغبإلتهررأيع  رتحكاروأل رف ر شإلطرول  عرورول د  ررإصطالحيا:.   
ح عهرح رولقةإل رب   كرحعي رلتح يقرمغبإلتهرولت رؤل مهإلرةت رول ررررولت  إلدةطرو
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لزو رول  عربإللقةإل ربإللاهإل رورول و بإلترولت رت  قردمموتهروررحكإل  رحشلو هركرأورر
ؤلوفقر ر ور كر ولع  ررحلرررححكإل ةإلتهر ولضلبررأرستخمو ر )أور ولحلحإل ر ححامرر ور

 (ر39 :ر2009ولا  اإل  ركر

.: رول شإلطررر ويرررول  عررتصلفإلتررر ح ررول ي  ررروأل ررفل ررره ررررإجرائيا 
رووللف رررة  دهررأب لررف رررةتحرررولزودمررروولتحكارروولتشم ررر  ةطرروول ة لنررولا لط
ررح رررش و هررتعرف ررط  ةرول   ررووتخإل رررمغبإلتهررت  يذرررح ررولمودارروولا  ررل  بإلتهررولمودا

ررول  عرررؤلتمؤهإلررولت ررولاالبهررو  عةإلتررروحذوكلتهررو  حطررول  عررأكعررفحررولتشم ر
ررأح مرررح ومنررف ررول   طررلهإلرروأل رروتا  رررلهررمأىررأيررو تبإلمررأورررلغبإلتهلرررحلو إلنرر و ر

 بأكا هإل.ررول  ع

ر.:القسوة -ج

ورول   د رورأحلرورول ه رورول  دمرورولع دإلبرولبدم  رألوهحرر:.  إصطالحيا
ددددمرتاددد رحعإلحالتهدددإلرهت دددررول ل  دددهرحددد ردبدددعروولدددمؤهاررحهدددإلتر رحل عهدددإلرأ روألولتددد

 ددددإل)رب  ددددمو رول  ددددهربددددإلل  هرورولعجددددزروربإلل  دددد نرورول ددددة لنرورلددددذلرريشددددعلروأله
ول ص مرف رح و هطرولا ود رحهادإلرتاد ر م دطرصدع  تهإلروحل د ر لدررأ رول  دعر

 (53- 48: 2010 ريك  رتإلبعإلرالرحتب  إلر)ححامرول    ركأتع  ر
 إجرائيا :.

رأورولج دداحروأللددارحلددحرىحاددإلرؤدد  ررب  دد نرأله ددإلدهاروألحهددإلتررحعإلح ددطرهدد ر
رح ت دد اي ريجع هددارأورولج ددإلحرولالوهةددطرلأله ددإل)ر بروألسدد رهددذورؤ لددمررودددمررول   ددح
رول   ددحرضد لوبرلالروولعلضدطرولد  صررلهداري دبلررحادإلرولع دإلبررحد رخ فدإلرل ولدمؤها

 وول  مو ح
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 . والنبذ: الرفض -د

ولوول رروللف ررإصطالحيا:. يع  رشع مر فةهرربذر بأ هرريلرحلر بر   عر
ولشك يرح ردبعرور ولاشإلكعرحعهرو كلمو ر ؤ يلو ر كروأ هاإلر ح هركرو عتبلو هررررولميهر

رل بإلر  هاإلركرو بتعمو ر  هركروالرؤت بال رأخ إل)ورولب ة هرورؤتا عروللف رف ر
نرول  عررهجلرول  عرأورطل ورأورولت لدهرهي هرو ي روخ تهرف رولاعإلح هركرأورحعإلؤلر

ريلر أ هر ول  عر وحإل ر ول  ير تعامر أور كر والخل  ر بإلالط إلير ح إلم تهر ور ولا تالور
 (ر50:2007ك حلر برفةط.)سإلحةهرل  ر
  .: رؤمفعهإلرررحاإلررولا لطررول شإلطرر ويرررل   هإلرررروأل رررمف ررره إجرائيا 

رروول   ةطرررط تاإلعةنوررةإل إلتهررر إلحشبرررو م ررولالوهةطررتلهلررب ل  طررل تعإلحع
  وولج اةط

 .والتذبذب: ةالتفرق -ه

ه رح جذوبروألحهدإلتررحلدحرأةدمرواله دإل)ر و روالخدل  رو لدررإصطالحا:.  
وألحهددإلترأ   ددهاررهدد ررو  ددمحإلرتجددمرونفدد رهددذوررل  دد  ربعدد رولصدد إلترولا ضدد ه

حتحيددز  رحلدد رأةددمرواله ددإل)رك.رو تلتددلر  دد رشددع مرول  ددعربإللت لدددهرفدد رولاعإلح ددهر
هدد  صروألحددإل رول   دد ركررولعمؤددمرحدد رولاشددإل لرول دد بةهرولتدد رتدد  يرحلدد رولشددع م

يجإلهةهرولموفئطرولت ري تدل رأ رنفإلل  عرالريجمرف رظعرهذورولاعإلح هرولاشإل لرو
سإلسةهروحهاهرفد رتاد   رشدع موربدإلألح ركرأههإلرح ردبعرأحطركروولت رتعتبلررريشعل

وال ركرودمريات اهارولشدع مربإللعدمو)رألكاإلرأ رهذوروالس  برؤ  يرحل رولغيلنرهي رو
ر(.52:  2011كوالخرولا ضعرلميرأحطر)س إل)رةإلحمرتجإلوروالخ رأور
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 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 إجرائيا :.
رفدد ر اةعددإلروأله ددإل)رهددي رولا ددإلوونررو ددم روولتحيددزروولاحإلبددإلنرولت ضدديعرهدد  

 .ولا لطرول شإلطر ويرروألط إليرأحهإلترردبعرح روولع إليطرولل إليط

ر.راإلهمال: -ي

هاددإليرهدد رشددع مرول  ددعربددأ روأل ررتتجإله ددطروالتحإلسددبطرنور:.إصةةطالحا 
ةتةإل دهرحهرهدم ةإلر  دمرأخ إلدطكرو  ةإل كروالرؤهتادإل رباشدإلك هركروإهادإليرم إلؤتدرر  ح

 جإلةددهرفدد رولاممسددهرأورفدد رأ و)روخددلروحدد رثددارل اأكددعرأورولا ددبهرورحع   ددإلر  ددمر
حهدإلترحدد رأط دإللهارأ اإلطدإلرحخت  ددهروأليشدعلو هربأ دهرلددةهرلدهر ةادهر.روتتبدد ربعد ر

وت اإلرتالمرهذورول   كرح رول   كرولالر برفةهرو  إلبرول   كرولالر بر  هر
لغددإلرفدد رتا   ددهروخإلصددهرفدد رولالوةددعروالولدد رحدد رةةددإلنرول  ددعرأثددلر لددررتددأثيلوربإل

 رول  ددعرفدد رهددذورولالة ددهرحدد رحلوةددعر ادد وريعتاددمرح تاددإل ورت ةددإلرأللددررول   دد رو ر
ر(44:رر2010   رورولمتطر.ر)ححامرول    رك

 إجرائيا :.
رول ددددد  كر  دددددحرولا دددددلطرول شدددددإلطر ويررحددددد راله هدددددإلروأل رحثإلبدددددطر دددددم رهددددد 

رحادإلروألسإلسدةطررولحإل دإلترررحشبإل ررو م رروولج ميطررول   ةطررةإل إلتهرروإهاإليررونيجإله 
روأل رلتصلفإلترر تةجطروأل ىرأوربإللضلمرل  عورحصإلبطرحلحرؤ  ى

 البحث: منهج  :ثالثا 
رولاددددد هجرأوالر:.رلا إلسدددددبتهارلهدددددذورولبحدددددثررح هجدددددي رحتبددددد رهدددددذورولبحدددددثر

هدي رولاتغيدلوترروسدطروتح يدعرولعالددإلترةيدثرأ دهري د  ر  دحر مرر:.ولتح ي  ررول ص  
جي هإلروت در،ولبح ةطركوولمموسطرول صفةطرتتضا ر ا رولبةإل إلتر  رظإلهلنرحعي دطرر
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وت لةاهددإلروفددقرتصدد ةفرححددم ركرو لضددهإلرفدد رصدد منر ددموويرحةصددإلدةطرأورمسدد  ر
هةإل ةدددددطرأوره مسدددددطرتاهيدددددمورل صددددد رح دددددعرهدددددذوررولبةإل دددددإلتربا دددددإلؤةهرتعبدددددلر ددددد ر

ر(ر42:ررر2004كرر  حررحهلوهةاخصإلدصهإلروألسإلسةطر)
هد رحد هجرتخضد رفةدهرحجا  دطرووةدمنرتجل بةدطررر:.ولتجل ب ررولا هجررثإل ةإلرر

بعدمرأ رؤدتاروختبإلمهدإلروختبدإلمولردب ةدإلل،رثدارتختبدلرأيضدإللربعدمرولتجل دطرل اتغيلرولا دت عرر
 ددعرأبعددم رحدد روالختبددإلموترولبعميددطرلا إلم ددطر تإلدجهددإلره تددإلدجروالختبددإلموترول ب ةددطرحدد ر

ر(.294:ر2010ولا ت عر)صإللحرولع إل ،ريلرحتغرحعلفطرأثلروي

      البحث:األدوات المستخدمة في  : رابعا
رل اع ا.ر12(ر  خطر39يلرولبحيلىر)لدولرحقةإلسرت  لزرلعبمرر-أ

رول شإلطرولا لطر ويرروألحهإلترلعي طرروالست العةطولمموسطرر-بر

 .ألحهإلترولبةإل إلترولعإلحطرولاعمرلروستاإلمنر-بر

رول شإلطرولا لط.ر ويرل   هإلررهإلترحوألأسإلليلرحعإلح طرروستبةإل ر- 

رروألحهإلترولبل إلحجرونمشإل ىرولاعمرلتح ي رأس  برحعإلح طرر- ر

رولبحث:حرأل ووتروفةاإلرؤ  رشلر

) عينة األطفال ذوى    (2017)الرقيب البحيري    لعبد  زأ: مقياس كونر 
 النشاط المفرط(
ه دمرؤدتارون إلبدطر  يهدإلررر39حقةدإلسرتد  لزرلت دمؤلوترولاع دار  دحرررريحت ير

ت دددمؤلوترأوررأم ددد و دددتارح  دددإل)رت دددمؤلرلادددعره دددمرحددد رخددداليرراعلفدددطرحع دددارول  دددع.ب
ب دممرتبيدلر دمورر،ب دممرتبيدلر،مرححدمو رب دمرر،هحر"لدةهر  دحرونطدالقرروستجإلبإلتر
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(رولاشدكالترBر(رفلطرول شدإلطAح رر39وتشاعرح إلؤةهرررر1,2,3وت جعربإلألمدإل رر
(رFروال تادإل   كر(رول د Eرول د بةطر-(رول  دقرDروال  عدإلل (رونفلوطرCررولا  اةط

ر.وال تبإلوحشك طررG)أةال رولة لطر

روالسددتبةإل  رحد ردبددعرولبإلة ددطرةيددثرأروالسددتبةإل تدارتحمؤددمروألسددئ طر وخددعر
إلترأخدددليرفدددتارتحمؤدددمرأسدددئ طرول شدددإلطرولا دددلطروت ددد ةاروضددد لوب  دددحر دددمنرريحتددد ير

رل اممسي رتارتتإلبطرولبةإل إلتروألولةطرلاعرط عرح عرول  روولعالرروالستاإلموتر

وألسدئ طرولتدحرروختصدإلمو كد  ررحرتخدصرفدلطرولحلتدطسئ طرولتو ع روأل
و  ددد  رولاع ددداررادددي حددد ردبدددعرولاع رولادددع)تار دددور(رA)رتخدددصرفدددلطرولحلتدددطربدددإلللحز

و جدددلرولتأكدددمرحددد رت هدددارولاع ادددي رروول  دددعرو ادددلرروسددداوتتإلبدددطرروالسدددتاإلمنر)بادددع
ر،ةدطوأ ري دلأرولتع ةادإلترددلو)نرووعر، ا   رولت دمؤلرهؤتضا رفهاإلرتإلحالرحإللألسئ طرر
ولقةدددإل رب دددلو)نرولتع ةادددإلتروولب ددد  رولاتضدددا طر  دددحرولا دددممرح ورلدددز روألحدددلررو اكددد 

كمرأ رولاع اردمرأكاعرتعرولب   رولخإلصطربإللاقةدإلسرولتصحةحرولاقةإلسريجلرولتأ
ب دددممرححدددمو رر،(1)رح   دددإلروتع دددحر-ت دددمؤلوترر4و دددتارح  دددإل)رولب ددد  رولاقةدددإلسر

تددداررذلرلددر(4موروتع ددحر)ب ددممرتبيددلر ددر،(3)رب ددممرتبيددلروتع ددح،ر(2)روتع ددح
تجاة رولدمم إلترولخدإل رلألسدئ طروتح   هدإلرحلدحر م دإلترتإلدةدطروف دإلرل جدمويرصد حطر

  دددحرحع ادددحرروسدددتاإلمنر200وددددمرتدددارت ز ددد رر  دددخطرولاع دددار(39زر)تددد  لرر(37)
ر.ولمليعرونمشإل ىرلاقةإلسرت  لزروولجمويرولتإللحرؤ ضحررول ص يروألسإلسةط

ر

ر

ر
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ر(رولمليعرونمشإل ىرت  لز1 موير)
 اإلناث  األطفالعدد  الذكور  لاألطفا عدد الدليل اإلرشادى  مدى لا

 4 6 فو  الرتوسط بدرجة كبي ة جدا  70أعلى من 

 4 5 فو  الرتوسط بدرجة كبي ة  70إلى 66من 

 12 28 فو  الرتوسط  65إلى  61من 

 9 12 فو  الرتوسط بدرجة افيفة  60إلى 56من 

 6 10 متوسط 55إلى 45من 

 10 14 ل من الرتوسط بدرجة افيفة  أ 44إلى 40من 

 13 20 أ ل من الرتوسط  39إلى 35من 

 9 15  ة كبي أ ل من الرتوسط بدرجة 34إلى 30من 

 10 13 أ ل من الرتوسط بدرجة كبي ة جدا  30أ ل من 

  النشاط المفرط ذوي  األمهاتلعينة  االستطالعيةالدراسة  -ب

روستاإلمنر(ر40وللأىر  حر)ررروست ال روستاإلمنتارت بيقر
لرروالستاإلمنررهذورروشتا  ر أسئ طر أسإلليلررررألحهإلتر  حر ل تعل ر  حر

ررألحهإلترح ت حرلررس ويرر17تا  رح ررترر، لطولاول شإلطرررر ويرحعإلح تهإلرح رط  هإلرر
ل   عرر ول   تةطر ولاشكالتر أسإلليول شإلطرررر ويرة ير ولتحررررلرولا لط،ر ولع إلبر

ولتشجة ررررها،أط إللح رررروألحهإلترتتبعهإلرر رروالهتاإل ريلررأسإللرروولاكإلفأن،أسإلليلر
ر.بهبإلل  عروولع إليطر
ولا لطررر ويررروألط إليررألحهإلتررروالست العةطروألسئ طررررؤ  روفةاإلرر ررول شإلطر

رتإللتإللح:رأسئ طرر17ا  رحرتضلتوو

رحإلهحرسبلرولاشكالترول   تةطرووال  عإللةطرولتحرؤ و ههإلرط  ر؟ .1
 ولع إلبرولتحرتتبعي هإلر  محإلريخ ئرط  ر؟رأسإلليلرحإلهحر .2
 ط  ر؟أ يلرولضايلر  مرحعإل بطرهعرتشعل  ربعم روللضإلروت .3
رر؟أط إللولجاإلعةطرح رروأللعإلبرهعرتاإلمسي ربع رح ر .4
روولاتالمنروإلحرأىرحمى؟رلا يلنهعرتضإلي ررأسئ طرط  ررو .5
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أكددإل ربإلل دد لرأوررسدد و)رهحإلحددأرأصددمدإل)وت ددإلم حرهددي رط  ددررو عدد ررهددع .6
 ؟بإلنيجإلبر

روألط دإليح رو هدطر لدلكرولدحرأىرحدمىرتد ثلرح إلم تدررط  درربغيدلنرحد ر .7
ر؟س  تهحر  
رخل؟ح رود رآرههعرتزوم  رط  ررفحرولاممسطروتتإلبعي  .8
 ؟ لرمنرولاممسطر ررح وهعرتهتاحربإللذهإلبرحلحرولاممسطرح ورط ب رح .9
 و صإل دها؟ؤ علرحعهاررولذيروألط إليهعرتختإلمىرل   رر .10
روحإلرإلرؤبمىرول  عرشيئإلرة  إلتشجة ر  محروحكإلفأنرأهعرت  حي ربعاعر .11

 ؟ت  حي رههإلرحلتورنأوولاكإلفولتشجة ررهحرطلقر
ح دددعرشدددلو)ررتخصدددهولتدددحرروألحددد مهدددعرت ددداح رل   دددررحهدددمو)رمويدددطرفدددحر .12

 ؟هووختةإلمرحالب 
 وألودددإلترألووحددلكرفددحرتددعرروول إل ددطبإللخضدد  رط  ددرررهددعرت ددإللبي  .13

 فيهإل؟رلريخض ررأ ولتحرتل مؤ رروألووحلوو تليربع ر
رحمى؟رأيلحرإفلطرولحلتطرلمىرط  ررورروض لوبرهعريضإلي رر .14
 موترولعإلد ةط؟شكالترأث إل)رولز إلهعري بلرلرروه ررح .15
ربهإلرط  ر؟بوتةفرتتعإلح ي رح رولاشكالترولتحري ر .16
ط  ررح رو هر للكروو تلىررهؤ ر  ة مريرتلرولذررول  يره رول ض ررحإل .17

ر؟روألح  طلحربع رح ر
 البيانات العامة. استمارة -ب

إلترولعإلحددددددطرههددددددم رولحصدددددد ير  ددددددحربعدددددد رإل ددددددولبةروسددددددتاإلمنرح ددددددمو رتددددددار
رط.ف رححكإل ةطرتحمؤمرولخصإلدصرولميا  لوفةطرلعي طرولمموسولاع  حإلترولت رت يمر
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 تي:  على اآلواشتملت  األمهاتبالبيانات األولية الخاصة  -أ
ول ك ةط) ول  عرر-ررولبيئطر ول  عررر-رر  هر وأل ررر-ررس ر ول لدطرررر-ررس ر
   رررر-رر م رأفلو روألسلنرر-ررتلتيلرول  عرهي رونخ نرر-رر   رولاممسطرر–ولمموسةطرر
ورر–وألسلنرر ولا ك رر-لا ك ررطبةعطر ولا د رررر-طرروال تاإلعةرولحإللطرررر-رر   ر
ررةاحرلألبرووأل رولتع ررولا ت ىررر-ررحه طروألبرووأل رر-ررح إلةطرولا ك رر-وألسلىرر

ر(.رولمخعرولشهلىرلألسلنر-

ررةضلررر-بررررر.(1)ررم فرر-حلح:رأررcodeت يةاهروإ  إل)وررتاررمحل اإلقامة:    -1
ر.(2)

الطفل  -2 ررح إلثررر-بررررررر.(1)ت مرر ررر-حلحرأررcodeت يةاهروإ  إل)وررتارررر:جنس 
ر.ر(2)

 مدارصحةحر)ةقة ح(.:رسن الطفل -3

رمدارصحةحر)ةقة ح(.:رسن األم -4

الدراسية -5 وإ  إل)وررتتارررر:الفرقة   (،1)  االبتدائياألول    حلحررcode يةاهر
 (3)  االبتدائي(، الثالث 2) االبتدائيالثانى 

ر.(2)  تجريبى -ب .(1)  حكومى -أ :نوع المدرسة -6

رمدارصحةحر)ةقة ح(.ر:ترتيب الطفل بين اإلخوة -7

رمدارصحةحر)ةقة ح(.ر:رعدد أفراد األسرة -8

األسرة -9 وإ  إل)وررتارر:  نوع  أحررcodeت يةاهر رحلتبطرر-بررررر.(1)رر  و طر-لح:ر
ر.ر(2)



 

 

 

 

  

 
 

 

(  345  ) 
 

 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

المسكن: -10 ش طرررر(،1ش طرح ت  طر)  حلحررcodeت يةاهروإ  إل)وررتاررررطبيعة 
ر(ر4فيالر)ر(،3)ر(،رح زيرح ت ع2فحرح زير إلد حر)

المسكن: -11 حيجإلمرررر(،1حيجإلمردميار)  حلحررcode)وررت يةاهروإ  إلتاررررنوع 
ر(ر3(،رتا ةرر)2ةمؤثر)

وإ  إل)وررت يةاررتررة:االجتماعيالحالة   -12 )ررحلحررcodeاهر ر(،ر1حتزو طر
ر(3)ر(،رأمح ط2ح   طر)

األسر  -13 يهةش  رر  حلحررcodeت يةاهروإ  إل)وررتارررر:ي الموقف  ووأل ر وألبر
(،رول  عريهةشرح رر3)رررول  عريهةشرح روأل رر(،2)ررروألبرح إلفلرر(،1حعإلر)
ر(4)روألبر

رمدارصحةحر)ةقة ح(.ر:رمساحة المسكن -14

األب -15 ح ظ رررر(1)رريعاعررالررحلح:ررscoreورروإ  إل)ت يةاهررتارررر:مهنة 
ررحه رةلنررر(4)ررحشلو رخإل رررهلميرر(3)رريعاعربإلل  إل رولخإل ررر(2)ةك ح رر

ر(ر5)ر جإلم(رسبإلك/ر/ححإلح )

ر(ر1)ررأحح  حلحررscoreوإ  إل)وررررتارت  ةاهرر:رالمستوى التعليمى للوالدين -16
و كتلر والهتمودةطرر(2)رري لأر ونرر(3)ررةإلصعر  حر رر(ر4)رريط مو رةإلصعر  حر
ول إلةإلصعر   أوحر ولعإلحطر يعإل لهإلرر   طر ف قررر(5)ررحإلر ح هعر ةإلصعر  حر

رر(ر8) تيلررةإلصعر  حرحإل رر(7)رررةإلصعر  حرح هعر إلحعحرر(6)ررحت سل
 رر.(9)ورةإلصعر  حر تت مور

الشهرى  -17 رر(ر1)رر 1200أدعرح ررررحلحررcodeوإ  إل)وررررتارت  ةاهرر:الدخل 
رر(ر3)ررر3000أدعرح ررررةتحرر2000رر(2)رر2000أدعرح ررررةتحرر1200ح رر
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ح ررةتحرر3000 ح ررررةتحرر4000رر(4)ررر4000ررأدعر رر(ر5)رر5000أدعر
ر.(7)ررفأك لر6000ر(6)ر6000أدعرح ررةتحر5000

 هذا المقياس اتبع الخطوات التالية:  عدادإل

  بناء المقياس: -1

 على الدراسات والبحوث السابقة:   االطالع

ولمموسرروالطال تارر حقى   ح عرروولاتلرإلتروولبح ثرر  حر زينب    )دراسة 
محم2007 خليل،2017بى  النو   د،  ليلى  ودراسة  محاسن   ،2016  ، 
ولخإلصطر  رر  (2015،  الحسين ولاع  حإلتر ت إلول ر حعإلح طررولت ر أسإلليلر
،رأسإلليلرولاعإلح طرولغيلرس  ط(رر–ررأسإلليلرولاعإلح طرول   طباحإلومهإلر)رروألحهإلتر

و مرر ول أول مر وولبح ثر ولمموسإلتر تت إلويرر ر لار تعإلحعرإلب طر أس  بر تح ي ر
ر.شإلطرولا لطول رريرور رهارأط إللح رروألحهإلتر

 تحديد الهدف من المقياس:   -2
ر ويرهاررأط إللح رررروألحهإلترول ةك ر موحإلرلتح ي رأس  برتعإلحعرر موسطرر -أ

 ر.ول شإلطرولا لط

 تإلدجرت بيقرولاقةإلسرف رولتح قرح رصحطرفلو رولبحثررروستخمو  -ب
 .رولمموسط  حر ي طر

 ح ر تإلدجرت بيقرولاقةإلسرف ره إل)رت صة إلتر مؤمن.ررنت إل روالسر -ج

من  يتك  -3 المقياس  إلى    108ون  مقسمة  محاور    خمسةعبارة 
 وهي:  
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رررعبإلمن.(ر25و تا عرف ر) الحماية الزائدةو  التشجيع والمكافأةرالمحور األول:

ر(رعبإلمن.رر27و تا عرف ر)رالتسلط والقسوة و  التسامحالمحور الثاني: 

ر(رعبإلمنر19و تا عرف ر)رالتفرقة و  المساواةث: المحور الثال

ر(رعبإلمن.ر22و تا عرف ر)ر اإلهمالو  الهتماما :بعار المحور ال

ر(رعبإلمن.رر15و تا عرف ر)روالنبذرالرفضو  التقبل :خامسالمحور ال

ولهبإلموترر صةإلرطر مو  ر  مر ولمموسطرررأ ودمر با ض  ر حلتب طر تا  ر
رر إل مو(ررر-ررأةةإل إلرر-رر عاتصعر)وححم نروووضحطروتإل  رون إلبإلتر  حرحقةإلسرح

ررولخإلح ط.و لررف رولاحإلومر

  هما:  بطريقتين قياسه االستبيان تم صدق من قوللتحق
روألسدإلتذنرحد ر خبدطر  دحروالسدتبةإل ر ل ررتاروفةهر:المحتوى  صدق(  1
روالدتصدددإل رربك ةدددطروولا س دددإلتررولا دددزيرح ومنرحجدددإليرفددد رولاتخصصدددي رولاحكادددي 

روالسددتبةإل ر ددل ررتددار،شددا  ربأرول  عةددطرولتل ةددطروت ةددطرولا  فةددط،ر إلحعددطرولا زلدد 
و  اررولصحطرول   ةطرحجإليرف رولاتخصصي رولاحكاي رذنوألسإلتررح رر خبطرر  ح

(ر15)رولاحكادددي ر دددم ررو  دددغبك ةدددطرولتل ةدددطر إلحعدددطرول دددإل وترروال تادددإل  ولددد  هر
روالسددتبةإل رعبددإلموتررحدد رعبددإلمنرتددعرح إلسددبطرحددمير  ددحرولحكددارحدد هاروط ددلررححكددا

رون لوددددد روة دددد رولا هدددد  ر  ددددحره ددددإل)رتقة ددددهرولددددذيرحدددد ملاووروللدة دددد رل هددددم 
رودددددمرروالسددددتبةإل ،رنثددددلو)رأهاةددددطر وتررح تلةددددإلتررأيروإضددددإلفطرموت،ولهبددددإلرصددددةإلرط
رىأهددمررودددمر(ر%100)رحلددح(ر%81.5)رحدد رولاحكاددي رول ددإل نروت ددإلقر  ددبطرتلووةدد ر

ر.ههإلرأخذتررولت رولع اةطرولاالةلإلترربع ررولاحكا  ر



 

 

 مد عبد اهلل حممديامسني حم /ا

(  348  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

ررة إلبرررطل قرر  ررروالستبةإل ررلهبإلموتر  الداخلي  االتساق  حساب  (2
ر.رل اح مرولا ةطر طوولممررولهبإلموتررهي رروالمتبإلطرحعإلحالتر

ر ويررط إليلألروألحهإلترأسإلليلرحعإلح طرروستبةإل عبإلموترصمقرلقةإلسرر
 ول شإلطرولا لط

 استبيانعبارات )بيرسون( لقياس صدق   االرتباط( معامالت 2جدول )
والدرجة الكلية  فرطالنشاط الم ذوي  طفاللل  األمهاتأساليب معاملة 

 لالستبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ر0,01**ر ولطر  مررررررررررر0,05*ر ولطر  مرر

بعدددمرروالسدددتبةإل ولدددموخ حرلدددأل ووترفدددحرت بيدددقرروالت دددإلققربرصدددمرلح دددإل
وولتددحرتدد وفلرروالسددت العةطأ رحدد رأفددلو رولعي ددطرر25ولتعددمؤعرأمو)رولاحكاددي ر  ددحر
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إلسرة ددإلبرولصددمقرحدد رفدديهار  ددهرشددلوطرولعي ددطروألسإلسددةطرو عددمرولت بيددقرتددار ةدد
حرو  ضدرلالسدتبةإل ولا ةدطررخاليرحعإلحعرهيلس  رهي رعبإلموترتعرححد مروولمم دط

ح  بددددطر ولددددطرحةصددددإلدةإلر  ددددمرح ددددت ىر اللددددطررومتبإلطةددددط(رو دددد  ر الدددددطر2)ري ددددمور
هدددي رتدددعرحددد رولهبدددإلموتروولاجاددد  رحدددإلرؤدددمير  دددحرصدددمقرر0,05ر،0,01حع   دددطر
روالسدددتبةإل ع يدددقر  دددحرصدددمقروول ددداإلحرل بدددإلة ي رولترلالسدددتبةإل ولدددموخ حرروالت دددإلق

،رلدموخ  و عمرولتأكمرح رصمقروالستبةإل رح رخاليرصمقرولاحكادي رووالت دإلقرو
ة دددإلبرثبدددإلتروالسدددتبةإل رحددد رخددداليرة دددإلبرحعإلحدددعرأل دددإلرتلو بدددإلخروحعإلحدددعرروتدددا

والستبةإل رولالستبةإل رتكع.روه رحإلرؤ ضحهرأبعإل رح رربعمرولتجزدطرول صفةطرلاعر
ر(.3 موير)

 النشاط المفرط   ذوي   طفال لل   األمهات ليب معاملة  سا أ   استبيان لقياس ثبات 

   األمهاتاليب معاملة أس يان( معامالت الثبات لمحاور الستب3جدول )
 40=ن 

 عدد العبارات  البيان 
الفا    معامل

 كرونباخ 

معامل ارتباط  

 براون  -سيبرمان

معامل ارتباط  

 جتمان 

 0.666 0.748 0.792 25 دةالحماية الزائو التشجيع والمكافأة

 0.750 0.760 0.794 27 والقسوة التسلطو التسامح

 0.801 0.815 0.789 19 التفرقةو المساواة

 0.808 0.820 0.793 22 واإلهمال االهتمام

 0.812 0.817 0.795 15 والنبذ الرفضوالتقبل 

 0.828 0.906 0.815 108 األمهاتاجمالي أساليب معاملة 

السددتبةإل رولدد   ررأل ددإلرتلو بددإلخ ةاددطرحعإلحددعررأ (ر3وير)حدد ر ددمرؤتضددحر
 رتكدددددعرفددددد رةدددددعرولاشدددددكالترولتصددددداةاطربإللا دددددكرونهدددددمو  بإلسدددددتخمو رولت ايدددددلر

(روهدددد ر ةاددددطرتددددمير  ددددحرثبددددإلتروالسددددتبةإل .رتاددددإلره غدددد ر ةاددددطرحعإلحددددعر0.815)
وتعرولقةارر(،0.828(.رأحإلر ةاطرحعإلحعر تاإل رفاإل ر)0.906هلوو ر)-سبيلحإل 

ر .تمير  حرثبإلتروالستبةإلتعمر ةارح ب لطرور
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فاعلية برنامج إرشادى قائم على السيكو درامةا  المعد اإلرشادي  رابعاا: البرنامج
 .النشاط المفرط ذوي لطفلها  األمهاتمعاملة  أسلوب لتحسين

ولبل إلحجرونمشإل يرولا  هررح مو رستبةإل رتارح رولبةإل إلترولا تامنرح روال
وسددتجإلبإلتر ي ددطرل تددإلدجرولتدد روتضددح رحدد رلعي ددطرولمموسددطرولتجل بةددطره ددإل)لر  ددحرو

والطددإلمرر  ددحبددإلالطال رروألسإلسددةطر  ددحروالسددتبةإل رةيددثردإلحدد رولبإلة ددطرولمموسددط
لالست إل نرح هإلرفد رتةفةدطررونمشإل يطولمموسإلترول إلب طرولالتب طربإللبلوحجر لليرورول

ر ويرروألط ددإليرأحهددإلترولا ددإلهالترولشخصددةطرحدد ر،راددهةتصدداةارولبل ددإلحجروتةفةددطرت ي
حددد ررتددد و ههارل صددد مروولاشدددكالترولتددد ة رو ددد ور  دددحل تعدددل رولا دددلطرول شدددإلطر

،رخ ددةلرولبل ددإلحجإلرفدد رتالسددت إل نرح هددرول شددإلطرولا ددلطرضدد لوبرالرجددط تةهارأط ددإلل
،رونمشدددإل يتحمؤدددمرولهدددم رحددد رولبل دددإلحجر،رونمشدددإل يتحمؤدددمرأسدددهره دددإل)رولبل دددإلحجر

ولا تلةدطرو شداع:رتحمؤدمردإلدادطربإللا ضد  إلترررونمشدإل يولتخ ةلرلب إل)رولبل إلحجرر
تحمؤددمرر-مؤدمروأل شدد طروول سدإلدعرولتع ةاةددطرولا دتخم رفدد رولبل دإلحجرحتر-ل بل دإلحجر

.تحمؤدمرخ دطرزح ةدطرل بل دإلحجر-محطرف رولبل دإلحجرولا تخرروول  ةإلتررروالستلوتةجةإلتر
و تضددا رهددذورولبل ددإلحجر شددلر   ددإلترحددمنرتددعر   ددطرسددإل تي رؤددتخ  هارر

 ة دط،روتدار رر60حدمنرتدعرح هادإلرريلنووألخفتلنروستلوةطرفةاإلر مورولج  طرولتاهيميطر
ول شدددإلطرولا دددلطرفدددحرحممسدددتحرر ويرروألط دددإليرأحهدددإلترحددد رر40 دددم رر  دددحت بة دددهر

ر(عبإلسربحلرولتجل بةط،ردةطهتموالوعبإلسربحلر
رولخبدلو)روألسدإلتذنرحد رحجا  دطر  حرر لضهررتا:ررولبل إلحجررصمقررلح إلبر

ر حكدالرو لدرروولا س دإلتررولا دزيررإ ومنولصدحطرول   دةطرورررحجدإليررف ررولاتخصصي 
رلادعرولع اد رىرولاحتد رر،وألهدمو ررصةإلرطررةيثرررح رربل إلحجلوررصالةةطررىحمررر  ح

روإ ددلو)وترر   ددطرتددعرفدد رلا ددتخمحطورةاةددطولتع روول سددإلدعرسددتلوتةجةإلتروالر   ددط،
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روإحكإل ةددطرولبل ددإلحجرصددالةةطر  ددحرولاحكاددي رول ددإل نروت ددقرودددمرر   ددط،رتددعرت يددةا
رريدددددلرولتعدددددمؤالترربعددددد ررح دددددلو)ربعددددمررولمموسدددددطرط ي دددددر  دددددحروت بة دددددهروسددددتخموحه

ر.طولج هل 

 للبرنامج  االرشاديةيوضح المحتوى العلمى الخاص بالوحدات  (4جدول )
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  الحدود المكانية للعينة:  -2

:رحممسدتحرتإلبعدطرتم تطبيق أدوات الدراسة على العينة األساسية فى  -أ
رطةولتع ةاومنرعمرأخذرح وف طرح رون ربرولبحيلنحلحرح ومنرتع ةاةطرووةمنرح رححإلفلطرر

ولتدددحرتدددارت بيدددقرولمموسدددطرروون وموترؤ ضدددحرولادددمومسرر ولتدددإللروولجدددموير4ح حدددقر
 :وألسإلسةطرههإل

 : الدراسة  المعامالت اإلحصائية المستخدمة فى 
بعمرتصحةحروالستبةإل رة لرح تإلحرولتصحةحرولاعمرلاعرأ ونرتارت ل غرر

ووستخمح رالستخلو ر ،ررSPSSهل إلحجرررر  حولبةإل إلترر ولمموسطر بع رررتإلدجر
لاش روألسإلليلرونةصإلدر ول تح قرح رصحطررولعالررةطر ولمموسطر حتغيلوتر هي ر دطر

ولمموسط ومتبإلطررتارررر:فلو ر حعإلحعر خالير ح ر ولموخ  ر والت إلقر صمقر ة إلبر
هي رعبإلموتروالستبةإل روولاجا  رولا  رل اح مرولتإلب رله،رو ي رحجا  ررررهيلس  ر

حعإلحعرررروأيضإلررتلو بإلخررة إلبرحعإلحعرأل إل،رربةإل كعرحح مروولمم طرولا ةطرلالست
والستبةإل ةطررول صفرررولتجزدط ثبإلتر وول  لرررة إلبر،ررلقةإلسر رولائ  طررولتالوموتر

رلاتغيلوتر ولاهةإلم طررر ووال حلوفإلتر ولح إلهةطر ولات س إلتر وة إلبر ولمموسط،ر
هي ربع رولاتغيلوتروستخمو رحعإلحعرومتبإلطرهيلس  رر،ررلاتغيلوترولمموسطرولااةط

شكالترلاةعروف ررررونهمو  ت ايلررإلستخمو رولطروول   ربوالدتصإل يورررطوال تاإلعةر
ررولتبإلؤ رررتح يعرروستخمو ررتا،ررT-Testررت""رروختبإلم،ررولتصاةاةطربإللا ك ربأبعإل و

ف رر،رر"One Way Analysis of Variance"ررررANOVAررووةمررروتجإلوررف 
لاعلفطرحصممرررTukeyررتاروستخمو روختبإلمررحةصإلدةإلةإللطرو   روختال ر ويرر

ررقرهي هإل.ر  رفلور  حرو رررتحرؤ تمرتح يعرولتبإلؤ بإلؤ رهي رولاجا  إلترولولت
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   النتائج ومناقشتها: 
  األساسية:أوالا: وصف خصائص عينة الدراسة 

عينة الدراسة   النشاط المفرط ذوي  األطفال ألمهات( توزيع 5جدول )
 االقتصاديو  االجتماعياألساسية تبعاا لمتغيرات المستوي 

 % العدد  مة البيانات العا % العدد  البيانات العامة 

 ة نوع المدرس الجنس 

 72.3 68 حكومى  0.67 63 ذك  

 27.7 26 تج يبي  33.0 31 أنثي 

 100.0 94 الرجروا  100.0 94 الرجروا 

 ترتيب الطفل بين إخوته  سن الطفل 

 16.0 15 األول 1.1 1 5

 25.5 24 الثانى  8.5 8 6

 31.9 30 الثالث 14.9 14 7

 20.2 19 ال اب   28.7 27 8

 5.3 5 الخامس 35.1 33 9

 1.1 1 لسادس ا 8.5 8 10

 100.0 94 الرجروا  3.2 3 11

  100.0 94 الرجروا 

 الفرقة الدراسية  سن األم 

 10.6 10 أولى 8.5 8 العش ينا  

 40.4 38  انية  60.6 57 الثال ينا  

 48.9 46  الثة  27.7 26 األربعينا  

 100.0 94 ا الرجرو 3.2 3 نا الخرسي

  100.0 94 الرجروا 

 األسرة نوع  ة عدد أفراد األسر

 88.3 83 نووية 20.2 19 4

 11.7 11 م كبة 34.0 32 5

 100.0 94 الرجروا  29.8 28 6

 مساحة المسكن 8.5 8 7

 51.1 48 100أ ل من  6.4 6 8

9 1 1.1 100- 150 33 35.1 

 100.0 94 الرجروا 
 13.8 13 150أكث  من 

 100.0 94 لرجروا ا

 نوع المسكن  مسكن ة ال طبيع

 12.8 12  ديا  إيجار 43.6 41 ة مستقل شقة

 14.9 14 حديث إيجار 14.9 14 عائلى منزل فى  شقة

 72.3 68 ترلية  39.4 37 مستقل  منزل

 100.0 94 الرجروا  2.1 2 فيال

  100.0 94 الرجروا 
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 قف األسرى موال ة االجتماعيحالة 

 2.1 2 أرمل 
  واألم  األب

 معا  يعيشون
4 83.0 

 10.6 10 ف  مسا باأل 8.5 8 مطلق

 89.4 84 متزوج 
 م  يعيش الطفل 

 األم
2 2.1 

 100.0 94 الرجروا 
 م  يعيش الطفل 

 األب
4 4.3 

 100.0 40 الرجروا  

 مهن األم واألب 
 مهنة األم  مهنة األب 

 % العدد  % العدد 

 68.1 64 3.2 3 ال يعرل 

 13.8 13 19.1 18 حكوميموظف 

 10.6 10 23.4 22 الخاصيعرل بالقطاا 

 5.3 5 28.7 27 مش وا خاص  لديه

 2.1 2 25.5 24 نجار   - سباك - محامي) مهن ح ة

 100.0 94 100.0 94 الرجروا 

 المستوي التعليمي لألم واألب 
 األب  األم 

 % العدد  % العدد 

 تعليا منخفل  مستوى

 3.2 3 2.1 2 أمي

 - - 4.3 4 ويكت   يق أ

 2.1 2 4.3 4 ائيةاالبتد علىحاصل 

 5.3 5 2.1 2 ية عداداإل علىحاصل 

 تعليا متوسط  مستوى
الثانوية أو الدبلوم أو   علىحاصل 

 ما يعادلها 
52 55.3 35 37.2 

 تعليا عالي  مستوى

 18.1 17 7.4 7 حاصل على مؤهل فو  متوسط 

 30.9 29 22.3 21 مؤهل جامعي 

 1.1 1 1.1 1 الراجستي   علىحاصل 

 2.1 2 1.1 1   دكتورا حاصل على

 100.0 94 100.0 94 الرجروا 

 % العدد  الدخل الشهري لألسرة  % العدد  الدخل الشهري لألسرة 

 27.7 26 جنيه 5000جنيه حتى أ ل من  4000من  2.1 2 جنيه 1200أ ل من

 8.5 8 ه جني6000 حتى أ ل من 5000من  5.3 5 جنيه  2000جنيه حتى أ ل من 1200من 

 1.1 1 جنيه فأكث   6000 16.0 15 جنيه  3000من   لحتى أ  جنيه  2000من 

 100.0 94 الرجروا  39.4 37 جنيه 4000جنيه حتى أ ل من 3000من

ح ر موي) أ :رر5ؤتضحر وألط إليرر(ر لألحهإلتر ولعلاحر  ي طررررولغإللبةهر
ررإل ر(ر،رهي اإلرت%67ت مرةيثره غ ر  بته ر)ذرولأه إلدهاررررلصإللحررتإل  ررولمموسطرر

ولعي طرر و ت قر لررح ررر(ر،%34)و  غ ر  بتهارررر إلثرونرراررأه إلدهرلصإللحررررث ثر
أ رحعميرح تشإلمرول شإلطرولا لطر  مرولذت مررر2008ولاجيمرأةامر:رر موسطر بمر

باعميرر ون إلثر ح ر لهذوررر9:3أك لر ح تشإلمور وألك لر وألط إلير ه ال)ر س ر وأ ر
وألحهإلتررررو إلل  بهرل  ره ال)رر(رس  وتررر11:5ؤتلووحرح )ررررونض لوبر أط إلير
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و فاإللممو ي طر ولعالرسطر ح ر ؤب غ  ر ول ذؤ ر ألط إللهار ولعي طر ث ثر ح ر أك لر  ر
أك لرح رم  رولعي طرلصإللحرأط إللهارول ذؤ ررررو  ةطرر،(%ر35س  وترو  غ ر  بتهر)ر

)رر8ررؤب غ  ر و  غ ر  بيهار و  غ ر  بتهارررر7ررو  ةطرر،(%28.7س  وتر س  وتر
ل  رر14.9%) بإلل  بطر أحإلر فارر6:10(ر ةيثررس  وتر ووةمنر  غ رهإل  ر  بتهار
)11وررر(8.5) و  غ ر  بتهار وألدعرررر3.2س طر ول  بطر وت  ر ر (ر س  وتررر5%ر

)ر ه غ ر :ر%1.1ةيثر ول   حر ححامر ح ر موسطر وأت قر لرر حعميررر2009(ر أ ر
رس طررر(12:6ح شإلمرحض لوبرول شإلطرولا لطرح رأط إليرولامموسرونهتمودةطرح ر)ر

فاإل  ولمموسةطر وألحهإلترررول لدطر وحإل يرررأط إلير ولمموسطر ح رررري إلمبررر طر
و  يهإلرررر،رر(%48.9ةيثره غ ر  بتهار)رر رولعي طرؤ تا  رحلحرولص رول إللثر ص

ث ثرر ح ر وألحهإلتررأك لر أط إلير ح ر ولمموسطررررولعي طر حلح ي طر ولص ررررؤ تا  ر
ه غ ر  بتهاررررر(ر%40.4)ررول إل حرةيثره غ ر  بتهار و  يهإلرولص روألويرةيثر

 وىرول شإلطرريرر إلتروألط إل ر ي طرأحهإلرتاإلرحتضحرأ رأك لرثالثرأمررر،(10.6%)
و  يهإلرأك لرررر،%(رر60.6ةيثره غ ر  بتهار)ررولا لطرؤ تا  رحلحرس رول الثي إلتر

وتم حرررر،رر(%27.5)ررح رم  رولعي طرلألحهإلترتإل  رل  روألم عي رو  غ ر  بتهر
(رهي اإلرتإل  رأدعر  بطرهحرر%8.5ه غ ر  بطرولعشل  إلتر)ول  لربعمر لررةيثر
بإلل  بطرل   رولاممسطرفاإل ر(رر%3.2ار)ه غ ر  بتهررررس رولخا ي إلترةيثر أحإلر

ولعي ط أم إل ر ثالثر ح ر ولمموسطررررأك لر وألحهإلتر ي طر ولامومسررألط إلير ح ر
( ه غ ر  بتهار ولعي طرألط إليرررر،رر(%72.3ولحك حةطرةيثر م  ر أك لرح ر هي اإلر

وح رةيثرر،(%27.7)ر  بتهارو  غ رروألحهإلتر ي طرولمموسطررل امموسرولتجل بةط
ي  رتلتيبهارول إللثرررروألحهإلتر ي طرولمموسطررط إليررأررث ثرررفاإل ررروألخ نلتيلرهي ررولت

ررط إليروألحهإلتر ي طرولمموسطرأ،رهي اإلرم  رررر(%31.9)وتإل  ر  بتهاررررهي رأخ وتها
ول إل حرر25.5%) تلتيبهار ي  ر م  ررؤ يهإلرررر،(رر%ر25.5)ررو  غ ر  بتها(ر ح ر أدعر
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رر  بتهارغ ررو   رحخ تهارروب رهيوللرولمموسطري  رتلتيبهاررأط إليروألحهإلتر ي طرر ي طرر
رروتم حرول  لرهي رأط إليروألحهإلترةيثره غر  بطروألويرهي رأخ تطررر،(20.2)
  بطرولتلتيلرهي روألخ نررفاإل  ررأحإلرولخإلحهروول إل سرهي رأخ تهارر(رح رر16%)

و إلل  بطرل   روألسلنرررر،(رر%1ولا ت ىرول إل سر)(رور%5.3ولخإلحهر)رررفحرولا ت ىر
ولعلا ولمموسلألررحفأ روألر بةطر ه غ ررررول  و طتإل  رلألسلررطررحهإلتر ي طر ةيثر

( ولالتبط%86.5  بتهار وألسلر وتإل  ر  بطر لعم ررر،(رر%13.8)ررر(ر بإلل  بطر أحإلر
وألسلنرر ولمموسطأفلو ر ولعي طررلعي طر ث ثر ح ر أك لر ه غر م ر أفلو ها)ررف مر (رر5 م ر

سلنررأل رولوأف م رروولتحررررأك لرح رم  رولعي طر(رو  يهإلرر%34ةيثره غ ر  بتهار)ر
) غهررأفلو ررر(6)ررههإل ولتحررهي اإلرر،(رر%29.8 ر  بتهار ولمموسطر ر م رررم  ر ي طر

)رر4)ررأفلو هإلرر ه غ ر  بتهار وألدعر  لر%20.2(ر وتإل  ر ولتحرر(ر  م رررلألسلر
)7)ههإلرررروألفلو ر ه غ ر  بتهار ةيثر وألسلن م رروررر،(رر%8.5(ر ه غ ر8)ررأفلو ر (ر

تاإلروتضحرررر(%1.1)هاررترغ ر  ب(رو  9)ررأفلو روألسلنرر م روررر،(ررر%6.4  بتهار)ر
ولمموسطررأ  ث ثر ي طر ح ر ورررأك لر ح ت  طر ش طر ف ر ررتإل  ر  بتهاري ك   ر
ولمموسطو  يهإلرررر،(رر43.6%) ث ثر ي طر ح ر ح ك هاررأك لر ف ررررطبةعطر ي ك   ر

 ي طرولمموسطرول ذؤ رر(ر،روتإل  ر  بطرر%39.4ةيثره غ ر  بتهار)ررح زيرح ت ع
 بطرروتإل  رول رر،(رر%14.9)رررر غ ر  بتهارهةيثررررد ي طف رح زير إلد حرررري ك   ر
ه غ رروألدعرر ةيثر ول يالر ههإللصإللحر ي ك   ر ول ذؤ ر وألحهإلتر (رررر%2.1)رر  بهر

ي ك   رف رح ك رح ررةيثره غ رررولغإللبةطرولعلاحرلعي طرولمموسطأ رركاإلرتبي رر
ت ك رف رسك ررررح ر ي طرولمموسطرر(ر،رهي اإلرتإل  ر  بطرضئي ط%72.3  بتهار)

،رررر(%12.8دميار)رجإلمرروويرر(14.9ةمؤثر)رررويجإلمر  بطرول ك رف ررفاإل  ررويجإلمرر
ول رر ؤل  ر لرر ولمموسطودمر ح إلةطررررأ ر ي طر ةيثر وح ر ،ر ولل فر سكإل ر ح ر
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ولعي طري ك   رفحرح إلةط أك لرح ر ص ر فإ ر ةيثرررر100أدعرح ررررولا ك ر
( ح إلةطوررر،(رر%51.1ه غ ر  بتهار فحر ي ك   ر ولعي طر ث ثر ح رررر  يهإلر

   رفحرح زير  بطرح رولعي طري كررراإلهي رر،(%35.1) بتهاررغ ر   وررر150:100
ح ررح إلةتط ةيثرررر،(رر%ر13.3)و  غ ر  يتهارررر150ررأك لر ولحإللطرح ر

ولعلاحررون تاإلعةط ولغإللبةطر ولمموسطررفاإل  ر ةيثررررولاتزو   رلصإللحررررلعي طر
ح  قرةيثره غ ر  بتهاررررفحرولحإللطرون تاإلعةطرر(رو  يهإل%89.4ه غ ر  بتهار)ر

وألدعرررر(8.2%) ول  بطر )عررلألمحوتإل  ر ول  بطر ه غ ر و إلل  بطرررر،(%2.1ةيثر
يقةا  ررأط إليروألحهإلتر ي طرولمموسطرتإل رأك لرح رثالثرأم إل ررولا د روألسلىر

وألبرح إلفلرو  غ ررؤ يهإلرر(ر،رر%81.9ةيثره غ ر  بتهار)ررووألحهإلترررح روألبإل)
( ول  عرررر،(رر%10.6ول  بطر وألو  يهإلر ح ر )و  غ ر  برريهةشر ر،ر(رر%4.3بتطر

ول  عرر وألريهةشررو  يهإلر )ر ررح ر وألبر،(رر%2.1و  غ ر  بتطر حه طر حلحر بإلل  بطر
(رأحإلروألحهإلترريلرولعإلحالترر%3.2ووأل رفاإل  ر  بطروألبإل)رولذؤ راليعا   ر)ر

( ه غ ر  بته ر ةيثر ولمموسطر أم إل ر ي طر ثالثر ؤل  رررر68.1ي إلمبر ودمر %(ر
و ت ارولاجتا رولل   رهت لغررررولل فرر لررول رو رحإلري إلمبرح رولعي طرح رسكإل 

رهي اإلرحتجإلهإلترولعاعررر،ولالأورل عاعرولا زل ر
)ر بإللحك حطر يعا   ر ول ذؤ ر وألبإل)ر ه غ رروررر،رر(%ر19.1فاإل  ر  بطر دمر

(روألك لرلميطرحشلو رخإل رر%13.8  بطروألحهإلترول ذؤ ريعا  رربإللحك حطرر)
بإلل  رر،و  غ ر  بتهارر (رر%ر23.4إل ر)إل رولخهي اإلرتإل  ر  بطروألبإل)رولعإلح ي ر

 رأك لرح رر(روتإل %10.6إل رولخإل ر)إلترول ذؤ ريعا  ربإلل  و  غ ر  بطروألحه
(رح ر ي هرولمموسطرلصإللحروآبإل)رول إلدا  ربإللاشإلم  رر%28.7  بطر)م  رولعي طرر

)ررر،ولخإلصطرر ه غ ر  بتهار لمؤهارحشإلم  رخإلصطر والتحر وألحهإلتر رر،ر(رر%5.3أحإلر
يررلصإللحروألحهإلترول إلدا  ربأ اإلررلمموسط(رح ر ي هرو%2.1وتإل  رأدعر  بطر)
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

(ررر%25.5بإل)رولعإلح   ربأ اإليرةلنره غ ر  بتهار)ر بطروآرتإل  رر ررةلنر،رهي اإل
ح روألبإل)رةإلص ي ر  حرح هعررحت سلرةيثرأ  حرررروتإل رأر لرأفلو رولعي طرر،

(رهي اإلره غ ر  بطروألحهإلتروأل  حررر%37.3  بطرفحرولات سلرره غ ر  بتهار)
ي ررألبإل)رووألحهإلترولحإلص ثارتتضإل)يرول  بطرلرر،(رر%55،3)ات سلررفحرولتع ةارول

و ولتع ةاحر )ولا ت ىر ه غ ر  بتهار ةيثر فحرر%4.3لا خ  ر وألبإل)ر أحإلر (ر
ه غ ر  بتهار) ولا خ  ر ولتع ةاحر ولعإللحرر%3.3ولا ت ىر ولتع ةار أحإلرح ت ىر (ر

ف قر تع ةاحر ح ت ىر ولحإلص ي ر  حر وألحهإلتر )ررره غ ر  بطر (رر%7.4ولات سلر
تإلهير ولحإلصالتر  حرر اإلر وألحهإلتر ه غ ررر،(رر%22.3ح هالتر  ةإلر)  ر  بطر

(رهي اإلرتإل  رر18.1ولات سلر)رر  بطروألبإل)رولحإلص ي ر  حرح ت ىرتع ةاحرف قر
و تضحرح ر لررتم حرررر،(رر%30.9  بطروألبإل)رولحإلصالتر  حرح هالتر  ةإلر)

(ررر%1.1صبحر)موورلتر   رولاإل  تيلرأورولمتت ر ي رر  بطروألحهإلترووألبإل)ررولحإلص
تت مونرر(روولمر%1.1لاإل ة تيلر) ر  بطرولحإلص ي ر  حرولألحهإلتررأحإلروألبإل)رفاإل 

ر(ر.ر%2.1وتإل  ر  بتهار)

(رتإل رح ت ىرر%39.4)رركاإلروتضحرأ رأك لرح رث ثرأسلنر ي طرولمموسط
لهإلرح رر ولشهلير أدعرح رررر3000ولمخعر هي اإل4000ةت ر ؤ ةطرح ت ىرررر،ر تإل ر

وتإل ررررر،رر(%27.7ةيثره غ ر  بتطر)رر5000ح ررررت رأدعةررر4000ولمخعرح رر
(رهي اإلرر%16ه غر  بتطر)ردمرررر3000ةت رأدعرح رررر2000ح ت ىرولمخعرح رح رر

وألدعر  لر )رركإل ر هحر وألسلنرر%31  بطر ح ت ىر خعر ولمموسطر ح ر ي طر (ر
ر  ةط(رر1000)أدعرح ررولشهلىر
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أساليب معاملة    استبيانعينة الدراسة على    استجابات وصف    ثانيا:
 النشاط المفرط ذوي لطفلها   األمهات

 لحماية الزائدة او  التشجيع والمكافأة: المحور األول

أساليب  استبيانعينة الدراسة على  استجابات( التوزيع النسبى 6جدول )
 المحور األول  األمهاتمعاملة 

 العبارات  م
 نادرا  أحيانا  نعم

 % عدد % عدد % عدد

 3.2 3 14.9 14 81.9 77 بنفسه هبسمال يابن ي تدى 1

2 
ا البساايطة لنفسااه مثاال أكافئ افلي على عرل األشاايا

 خفيفة  عرل وجبا -ت تي  غ فة )
22 23.4 69 73.4 3 3.2 

3 
مشاااركا   نعندما يكااوأحض  للردرسة لتشجي  افلى  

 فى الرسابقا  واالحتفاال 
70 74.5 7 7.4 17 18.1 

 42.6 40 35.1 33 22.3 21 راعىلحوار الج أسرح لطفلي بأن يكون ا ف فى ا 4

 39.4 37 33.0 31 27.7 26 فسار ومع فةأشج  افلي على االست 5

 5.3 5 1.1 1 93.6 88 الرفيدة  األافالافلي على مشاهدة ب امج  أشج  6

 3.2 3 66.0 62 30.9 29 الرذاك ة أ ناا نفسه على االعتراد على افلى أشج  7

8 
اذ القاا ارا  تخاا ه وابنفساا   التهمشااك  ماا يتعامل افلى  

 الالزمة لحلها
57 60.6 21 22.3 16 17.0 

9 
تو ااف عاان كثاا ة الح كااة بشاا اا ا ل على ابنيأشج   

 الحلوى
17 18.1 50 53.2 27 28.7 

10 
تعجبنااى  أضاا  خطااة لتحسااين الساالوكيا  التااى ال

 داا عكسهاأعلى  ابنيبتشجي  
37 39.4 26 27.7 31 33.0 

11 
ااا   التشااجي   ن أفضاالل الطفاال ماا االبتسامة وتقبياا 

 والركافأة
38 40.4 20 21.3 36 38.3 

12 
لزيااارة األ ااارب إذا أدى أشااياا   جوبااالخ   يأحفز ابن

 حسنة
41 43.6 36 38.3 17 18.1 

13 
 بإعطائااه أكافئااهافلى عندما يبدى شيئا حساانا   أكافئ 

 نقود 
50 53.2 28 29.8 16 17.0 

 27.7 26 20.2 19 52.1 49 سياالأرفل عقاب افلى على السلوك  14

15 
خوفااا   األافااالن  أمن  افلي من اللعاا  ماا  غياا   ماا 

 .عليه
17 18.1 35 37.2 42 44.7 

16 
 باادون كااان  إذا  حتى  افلى  يؤذى  من  كلأ وم برعا بة  

  صد
35 37.2 34 36.2 25 26.6 

 40.4 38 24.5 23 35.1 33 بإبنى طما يحي وكل األم اض من زائد بخوف أشع  17

 55.3 52 24.5 23 20.2 19 الرنزل وخارج داخل شديدة عايةرافلى أرعى  18

 43.6 41 28.7 27 27.7 26 ي إذا تأخ   ليال في الردرسةواذه  لطفلأ لق بشدة  19

20 
أح ص على االارئنان علااى افلااي أ ناااا النااوم ماان 

 آلخ  حين
50 53.2 22 23.4 22 23.4 

21 
 تعاا ضي ال حتااى ا االحتياااا   ماان  الرزيد  بعرلأ وم  

 لألم اض ابني
44 46.8 33 35.1 17 18.1 

22 
ي حتى لااو الرشكال  التي تواجه افل جري بحل    أ وم

 بسيطةكانت 
22 23.4 21 22.3 51 54.3 

23 
 وعنااد نومااة أ ناااا افلي عن نيابة  الواج   بعرل  أ وم

 الردرسية الواجبا ألداا  رفضه
43 45.7 20 21.3 31 33.0 
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 العبارات  م
 نادرا  أحيانا  نعم

 % عدد % عدد % عدد

24 
  ال سااا واأللااوان وك اسااااأللعاااب  أوفاا  لطفلااى

 كي  تفينرى  والقصص الرصورة وكل ما
52 55.3 25 26.6 17 18.1 

25 
يكااون مشاااركا   أحض  للردرسة لتشجي  افلى عندما

 فى الرسابقا  واالحتفاال 
39 41.5 23 24.5 32 34.0 

 ي دددطرروألحهدددإلترحددد ررأ رولغإللبةدددطرولعلادددح األول:يتضةةةح مةةةن المحةةةور 
ر،ولا يددمنروألط دإليحشدإلهمنرهدلوحجرهار  دحرأط دإلليشدجع  رر%93.6رطولمموسدطره  دب

  دحر ادعررهاأط دإلل  رئيكدإلفرةةإل دإلرحدإلأرر%73.4  حرولعي طره  دبطررأك لرح رثوأ رر
وأ رأك دلرر، ادعرو بدإلترخفة دط(ر-ح عر)تلتيدلررلفدطررأل   هاوألشةإل)رولب ة طرر

ر وخعرمنشمؤرط  حرم إليطرحإلرتل ح إل مورر%55.3 ي طرولمموسطره  بطررر ص ح رر
 .لا زيوروخإلم 

 التسلط والقسوةو التسامح  المحور الثاني:

أساليب  استبيانعينة الدراسة على  استجاباتالتوزيع النسبى ( 7جدول )
 المحور الثانى األمهاتمعاملة 

 العبارات  م
 أبدا   أحيانا  نعم

 % عدد % عدد % عدد

1 
ي األمور التي تخصه مثال ش اا  ي رأيه فيبدى افل

 سهمالب
75 79.8 13 13.8 6 6.4 

 4.3 4 64.9 61 30.9 29 أعطى افلي نوا الطعام الذي يحبه 2

 50.0 47 11.7 11 38.3 36 أ ناا اللع   اتسخت مالبسة إذا  أتسامح م  افلي 3

 14.9 14 14.9 14 70.2 66 فى افلى مبدأ التسامح م  اآلخ ين علاأ 4

5 
الو ت   زاد  فت ة اللع  عن  إذا  م  افلي أتسامح

 به الرسروح 
34 36.2 51 54.3 9 9.6 

6 
ن فى و ت النوم  عندما تكوأحقق لطفلى رغباته 

 وال احة الرخصص لي 
54 57.4 23 24.5 17 18.1 

 16.0 15 45.7 43 38.3 36 افلى مبدأ االستئذان والح   علاأ 7

 21.3 20 40.4 38 38.3 36 أتسامح م  افلي إذا أخطأ 8

 26.6 25 35.1 33 38.3 36 التسامح طفلى  صص عنل حكىأ 9

10 
كس  شيئا   إذا ابني  أكث  ح صا على سالمة أكون

 دون  صد 
60 63.8 21 22.3 13 13.8 

 30.9 29 29.8 28 39.4 37 أ وم برعا بة افلى وعدم مسامحته عندما يعاندنى  11

 21.3 20 23.4 22 55.3 52 هأحب   منى شيئا البصدر رح  إذا ال  بنياأ ابل  12

13 
عندما يكون هناك مشكلة م   التدخل  أفضل عدم 

 أ وم بحلها وال هئ اأصدحد أو يابن
25 26.6 34 36.2 35 37.2 

 10.6 10 37.2 35 52.1 49 الذي يلع  معها ويصاد ها  األافالاختار البني  14
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 العبارات  م
 أبدا   أحيانا  نعم

 % عدد % عدد % عدد

 18.1 17 27.7 26 54.3 51  ابأف ض على ابني نوعيه معينة من األلع 15

 53.2 50 29.8 28 17.0 16 أخطأ   أوند إذا عا ي بالض بأعا   افل 16

17 
    مان من الحلوى واللع  م  غي بالح  افليأعا   

 إذا أخطأ 
36 38.3 27 28.7 31 33.0 

18 
إذا ال     الزيارا أرفل بشدة م افقة افلي في 

 مني ذلة
17 18.1 36 38.3 41 43.6 

 27.7 26 52.1 49 20.2 19 وفالضيافلي بجانبي أ ناا وجود  يجلس  أنأرفل  19

20 
 م ي في كل أاال  افلي بالخضوا والطاعة ألوا

   األو ا  بدون منا شة 
22 23.4 44 46.8 28 29.8 

 44.7 42 29.8 28 25.5 24 أح م افلي من تحقيق رغباته والباته مهرا كانت  21

 36.2 34 31.9 30 31.9 30 فيها  هيأخذ رأسية دون  دراال بنياأشت ى مستلزما   22

23 
النشاا الرف ا   ذوي من  يابنأدوا   استبدال رفل أ 

 افظ عليها ليح 
17 18.1 28 29.8 49 52.1 

24 
تضايقه عندما  بألفاظالنشاا الرف ا  ذوي بنياأنادى 

  يضايقنى
34 36.2 42 44.7 18 19.1 

25 
كل   أتولىلذا   يبنأكث  دراية وعلا برا ينف  ا أنا

 ه نوشؤ
40 42.6 27 28.7 27 28.7 

 64.9 61 17.0 16 18.1 17 على وجهه عنرا يخطأ  يبض ب ابن لجأأ 26

27 
بالشر  أو اللس  أو الح   لعدم   ياضط  لرعا بة ابن

 لكالمى  هإااعت
15 16.0 68 72.3 11 11.7 

 ي دطرروألحهدإلترأ رأك لرح رث  حرولعي طرحد ررريتضح من المحور الثانى:
حد مرولتد رتخصدهرح دعرمأيدهرفد روألرربدميؤرريجع د  رط  هدارر%79.8ولمموسطره  دبطرر

أةةإل إلرحإلريض لو رحلحرر%72.3  بطرولعي طرهرروأ رأك لرح رث  ح،ررشلو)رحالب ه
وأ رأك دلر،ر  دمر دم رحطإل دطرأووحدلهابإللشا رأورول   رأورولحدلقرهاررأط إللحعإل بطرر

حلحرضلبرول  عر  حرو ههررؤ ج و رر إل مورحإلر%64.9 ي طرولمموسطرررح ر ص 
ر  محإلريخ أ.
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 والتذبذب التفرقةو  ساواةحور الثالث: المالم

أساليب  استبيانعينة الدراسة على  استجابات( التوزيع النسبى 8جدول )
 المحور الثالث األمهاتمعاملة 

 العبارات  م
 أبدا   أحيانا  نعم

 % عدد % عدد % عدد

1 
أتاب  جلسا  وا   عالج م  ابني مرا يأخااذ الكثياا  

 من و تى
8 8.5 8 8.5 78 83.0 

 31.9 30 62.8 59 5.3 5 بعناية أكث  أمام إخوته نظ ا لظ وفه أحيط افلي 2

3 
يشااع  أخوتااه بااال ي ة ماان هااذا الطفاال بسااب  كثاا ة 

 اهترامي به
45 47.9 23 24.5 26 27.7 

 14.9 14 20.2 19 64.9 61 ئي في العقابأوازن بين أبنا 4

5 
هاااو ساااب  الرفااا ا  النشااااا ذوي افلاااىأرى أن 

 م  أخوتهالرشكال  
20 21.3 25 26.6 49 52.1 

 20.2 19 61.7 58 18.1 17 وتهعند تصارعه م  أخ  ابنيأعا    6

 13.8 13 41.5 39 44.7 42 أساوي بين البنت والولد في الرعاملة 7

 18.1 17 18.1 17 63.8 60 التساوي دون التف يقأكافئ أبنائي ب 8

9 
نشاااا ال ذويأ باال أبنااائى اآلخاا ين أكثاا  ماان افلااى 

 تص فاته يضايقنى ألنها الرف ا نظ 
27 28.7 26 27.7 41 43.6 

 28.7 27 22.3 21 48.9 46 بنائي باالستهزاا من أخيها أمام اآلخ ينأسرح أل 10

11 
 أحاادعناادما ا باال النشاا الرف ا   ذوييتضايق افلى  

 ا ت ب منه. أو أخوته
30 31.9 42 44.7 22 23.4 

 37.2 35 43.6 41 19.1 18 بالكبي  أكث  من اهترامياهتا بالص ي  في األس ة  12

 28.7 27 42.6 40 28.7 27 اصة عنديله معزة خ األول  افلى 13

14 
أهتا إذا تشاج  الطفاال األصاا   واألكباا  أالاا  ماان 

 تنازل حتى لو كان الص ي  غلطانالطفل األكب  أن ي
25 26.6 33 35.1 36 38.3 

 42.6 40 27.7 26 29.8 28 فل الرزعجأح  الطفل الهادئ أكث  من الط 15

 42.6 40 39.4 37 18.1 17 أخوته الرتفو  دون بنياأميل إلى  16

17 
أبقااى افلااى ذوي النشاااا الرفاا ا فااى الرناازل عنااد 

 خ وجي م  أخوته
35 37.2 36 38.3 23 24.5 

 41.5 39 35.1 33 23.4 22 أنفعل على افلي لنشااه الزائد عن أخوته 18

 25.5 24 42.6 40 31.9 30 الذكور هانواإخ  خدمة ابنتى نم أال  19

 ي دطرروألحهدإلترأ رأك لرح رث  حرولعي طرح رررث:حور الثاليتضح من الم
وأ رأك دددلرحددد رث  دددحر،رؤ وز ددد  رهدددي رأه دددإلدهارفدددحرولع دددإلبرر%64.9ولمموسدددطره  دددبطر

بع إليددطرأك ددلرأحددإل رحخ تددهر لددلورريحة دد  رب   هددارحددإلأةةإل ددإلرر%62.8ولعي ددطره  ددبطر
ر   دددإلتررؤتددإلبع  ررحددإل دددإل مورر%62.8حدد رث  دددحر ي ددطرولمموسددطروأ رأك ددلر،رلوفددهلل

 ي ت ز رولا يلرح رودتها.رأل هرهاأط إلل روطلقر ال
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 اإلهمال /االهتمام المحور الرابع:

أساليب  استبيانعينة الدراسة على  استجابات( التوزيع النسبى 9جدول )
 المحور الرابع  األمهاتمعاملة 

 العبارات  م
 أبدا   يانا أح نعم

 % عدد % عدد % ددع

 6.4 6 7.4 7 86.2 81 أصاح  افلي وأع ف عنه كل شيا 1

 5.3 5 66.0 62 28.7 27 بالردرسة ابنيأهتا برع فة تفاصيل يوم  2

3 
النشاا  ذوي  بنياأهتا بتنرية مهارا  أبنائي وخاصة  

 الرف ا
31 33.0 43 45.7 20 21.3 

 12.8 12 20.2 19 67.0 63 أدوا  كل ما يحتاجه من البنيأحض   4

5 
 يذو ألافااالامعلومااا  عاان  وجراا  أهااتا بقاا ااة

 ابنيالتعامل م   أستطي ف ا حتى را الالنشا
32 34.0 48 51.1 14 14.9 

6 
 هياا أوآخااذ ب   ابناايأهتا بعرل الرأكوال  التااى يحبهااا  

 الطهي بل 
44 46.8 29 30.9 21 22.3 

 34.0 32 21.3 20 44.7 42 لرناسبة للجوالرالبس ا بنيا ارتدااأح ص على  7

 19.1 18 24.5 23 56.4 53  ابنيإذا م ض  أهتا بالذهاب إلى الطبي  8

9 
 فسااوف  أخطااأ  إذا  افلااي  وجيااهبت  اهتراااميابدى عدم  

 يكب  عندما ينصلح الحال
20 21.3 46 48.9 28 29.8 

 25.5 24 35.1 33 39.4 37 لكث ة كالمه افلى حديث أتجاهل 10

11 
 إدارة منااي الباات إذا الردرسااة ىإلاا  لااذهاب أتجاهاال

 .ذلة الردرسة
28 29.8 24 25.5 42 44.7 

 25.5 24 54.3 51 20.2 19 افلي وحاجا  رغبا  أتجاهل 12

13 
مشاااكل  هاتع  من تنظيا غ فااة افلااى مرااا يسااب  لاا 

 أ ناا اللع 
36 38.3 27 28.7 31 33.0 

14 
ال ااذاا الرقاادم تكامل العناص  ال ذائية فى أت افل عن  

 النشاا الرف ا ذويطفلى ل
19 20.2 31 33.0 44 46.8 

15 
أمااام افلااى دون جى أو أحد الجي ان م  زو   أتشاج  

 شاع  افلي أ ناا الشجارم اعاة م
34 36.2 28 29.8 32 34.0 

16 
ظ وف افلي الصحية وأال  منااه الااذهاب أتجاهل   

 للردرسة وهو م يل
30 31.9 17 18.1 47 50.0 

17 
ماان الحااواد   رناازل لو ايااة افلاايأهااتا بتااامين ال

 الرنزلية
9 9.6 47 50.0 38 40.4 

18 
بااال د علااى تسااالال  افلااى  اهتراااميباادى عاادم أ

 وأتجاهل وجودة
31 33.0 30 31.9 33 35.1 

19 
 أتعص  كثي ا من ح كة افلى الزائاادة ومشاااكلة وال

 أحاول التعامل معها بجدية
18 19.1 46 48.9 30 31.9 

20 
أ ناااا الح كااة داخاال  كثي ة إلصابا تع ض افلى ي 

 الرنزل
14 14.9 29 30.9 51 54.3 

 41.5 39 12.8 12 45.7 43 بابنى بالدرجة الكافية اهترامياشع  بالذن  لعدم  21

 41.5 39 29.8 28 28.7 27 لدرجة تصل إلى اإلهرال.  ابنيانش ل عن  22

 ي ددطررتروألحهددإللعي ددطرحدد رورأ رأك ددلر صدد ريتضةةح مةةن المحةةور الرابةةع:
وأ ر،رط  هدددال ربيدددلرح ورحدددبإللدددذهإلبرحلدددحرول رؤهتاددد  رر%56.4ولمموسدددطره  دددبطر

ؤتجددددإله   رمغبددددإلتروةإل ددددإلترأةةإل ددددإلرر%54.3 صدددد رولعي ددددطره  ددددبطررأك ددددلرحدددد 
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

ط  هددارتعددل رؤ ددإل مورحددإلرر%54,3 ي ددطرولمموسددطرروأ رأك ددلرحدد ر صدد ،رهاأط ددإلل
 .أث إل)رولحلتطر وخعرولا زيرت يلنرنصإلبإلتر
 والنبذالرفض و  بلالتق  ور الخامس:المح

أساليب   استبياندراسة على عينة ال تاستجابا( التوزيع النسبى 10جدول )
 المحور الخامس األمهاتمعاملة 

 العبارات  م
 أبدا   أحيانا  نعم

 % عدد % عدد % عدد

1 
ياا  أتاب  جلسا  وا   عالج م  ابني مرا يأخااذ الكث

 من و تى
11 11.7 11 11.7 72 76.6 

 19.1 18 72.3 68 8.5 8 عناية أكث  أمام إخوته نظ ا لظ وفهأحيط افلي ب 2

3 
يشااع  أخوتااه بااال ي ة ماان هااذا الطفاال بسااب  كثاا ة 

 اهترامي به
19 20.2 47 50.0 28 29.8 

 27.7 26 50.0 47 22.3 21 أوازن بين أبنائي في العقاب 4

5 
هاااو ساااب  الرفااا ا  النشااااا يذو افلاااىأرى أن 

 أخوته الرشكال  م 
7 7.4 30 31.9 57 60.6 

 44.7 42 24.5 23 30.9 29 عند تصارعه م  أخوته ابنيأعا    6

 60.6 57 22.3 21 17.0 16 أساوي بين البنت والولد في الرعاملة 7

 14.9 14 60.6 57 24.5 23 أكافئ أبنائي بالتساوي دون التف يق 8

9 
 النشاااا ذويئى اآلخاا ين أكثاا  ماان افلااى أ باال أبنااا

 تص فاته يضايقنى نهألالرف ا نظ ا 
17 18.1 48 51.1 29 30.9 

 31.9 30 42.6 40 25.5 24 ي باالستهزاا من أخيها أمام اآلخ ينرح ألبنائأس 10

11 
 أحاادالنشاا الرف ا عناادما ا باال   ذوييتضايق افلى  

 ا ت ب منه. أو أخوته
19 20.2 19 20.2 56 59.6 

 51.1 48 16.0 15 33.0 31 كبي من اهترامي بال اهتا بالص ي  في األس ة أكث  12

 23.4 22 21.3 20 55.3 52 نديزة خاصة عاألول له مع افلى 13

14 
أهتا إذا تشاج  الطفاال األصاا   واألكباا  أالاا  ماان 

 الطفل األكب  أن يتنازل حتى لو كان الص ي  غلطان
50 53.2 25 26.6 19 20.2 

 25.5 24 29.8 28 44.7 42 لرزعجأح  الطفل الهادئ أكث  من الطفل ا 15

ولعي دطرر ر صد حدرأ رأك دلرمن المحةور الخةامس:( 10جدول )يتضح  
،رلدمؤهاط  هداروألوير ورحعدزنرخإلصدطرر%55.3 ي طرولمموسدطره  دبطررروألحهإلترح رر

بع إليطرأك دلرأحدإل ررهاط  ريحة   ررحإلأةةإل إلرر%72.3ولعي طره  بطرررروأ رأك لرث  ح
حإلر إل مورر%76.6ولمموسطرر ي ط رأك لرح رث  حرروأ رأك لرح،ررحخ تهر للورلللوفه

 ط  ها. ر   إلتروطلقر الرؤتإلبع  ر



 

 

 مد عبد اهلل حممديامسني حم /ا

(  366  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

أحك رت  ةار م إلتروالستبةإل رحلحرر: وصف مستويات أفراد العينةا: لثثا
وألدعرتاإلررروولمم طروأل  حطل  طرولاميروولمم طرربإلستخمو ثالثرح ت  إلترر

 :(11ؤتضحرفحر موير)

  األمهاتمعاملة استبيان أسلوب  توزيع عينة الدراسة على (11جدول )
قل درجة والمستويات واألبعاد  ى درجة وأالنشاط المفرط وفقا ألعل ذوي لطفلها 

 الفرعية

 األبعاد 

جة 
در
ل 
أق

جة  
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ى 
عل
أ

 

ى 
مد
ال

ى   
و
ست
م
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ع

 

%
ى   
و
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و
مت

 

دد
ع

 

%
ى   
و
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م

ع 
تف
مر

 

دد
ع

 

%
 

 55 22 66-71 27.5 11 61-65 17.5 7 56-60 15 71 56 الزائدة  والحراية والركافأة التشجي 

 40 16 72-76 45 18 67-71 15 6 62-66 14 76 62 والقسوة  التسلطو التسامح

 37.5 15 51-54 55 22 47-50 7.5 3 44-46 10 54 44 والتف  ة   الرساواة

 42.5 17 62.59 50 20 55-58 7.5 3 52-54 10 62 52 واإلهرال االهترام

 27.5 11 42-43 52.5 21 39-41 20 8 37-38 6 43 37 والنبذ  وال فل التقبل

 15 6 289-300 70 28 276-288 15 6 263-275 37 300 263 والدية إجرالى أسالي  الرعاملة ال

رولتشددجة روولاكإلفددأن(رتإل ددد رر)راألول البعةةةد(رأ :ر11ؤتضددحرحدد ر ددموير)
،ر م ددطر71رحلددحر66ر ةاددطرأ  ددحر م ددط،ر56ر ةاددطروأدددعر م ددط،ر71ر ةاددطرأ  ددح
ر م ددط،ر60رولددحر56رحدد رحدد خ  رر م ددط،رو دد ر65رحلددحر61رحدد رحت سددلرو دد 
ر ةاددطروأدددعر م ددط،ر76ر ةاددطرأ  ددحرتإل دد ررح والتسةةلط(التسةةام)ريالثةةان البعةةدأحددإلر

ر66ررحلددددحر62رحدددد رحدددد خ  ررو دددد ر:تددددإلآت رولا ددددت  إلتررود ددددا رر62رحشددددإلهمن
ر76رولدددحر72رحددد رحلت ددد رو ددد ر م دددط،ر71رحلدددحر67رحددد رحت سدددلرو ددد ر م دددط،

روأدددعر م دط،ر54ر ةاددطرأ  دحرا دإلوونروولت لددط(رتإل دد رول) الثالةةث لبعةةدا  م دط،روفد 
ر44رحد رحد خ  ررو د رتإلآت :رح ت  إلترررل الثطرر رد اررو ذلررر م ط،رر44رر ةاط
رولدحر51رحد رحلت د رو د ر م دط،ر50رحلدحر47رح رحت سلرو  ر م ط،رر46ررحلح
رادط ةروأددعر م دط،ر62ر ةادطرأ  دحروونهادإلي(روالهتادإل )رالرابةع  والبعدرر م ط،رر54
رحلدحر52رحد رحد خ  ررو د ر:تدإلآت رح دت  إلتررل الثدطرد دا ررلرو ذررر م ط،رر52
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

ر62رولدحر59رحد رحلت د رو د ر م دط،ر54رحلحر52رح رحت سلررو  رر م ط،رر54
روأدددعر م ددط،ر43ر ةاددطرأ  ددحر)ولت بددعروولددلف (،رالخةةامس للبعةةد م ددط،رو إلل  ددبطر

ر37رحد رحد خ  ررو د ر:تإلآت رح ت  إلترررل الثطررد ا رررو ذلررر م ط،رر37رر ةاط
رولدحر42رحد رحلت د ر م دط،رو د ر41رحلدحر39رح رحت سلر،رو   م طرر38ررحلح
ول شددإلطرر ويرل   هددإلرروألحهددإلترأسددإلليلرحعإلح ددطر) الكلةةي بياناالسةةترأحددإل م دط،رر43

د ددداررو دددذلرر م دددط،ر263ر ةادددطروأددددعر م دددط،ر300ر ةادددطرأ  دددحرتإل ددد ررولا دددلط(،
ر و ددددر م ددددط،ر275رحلددددحر263رحدددد رحدددد خ  ررو دددد ر:تددددإلآت رح ددددت  إلتررل الثددددط
رط. م ر300رولحر289رح رحلت  ر م ط،رو  ر288رحلحر276رح رحت سل
 : لعينة الدراسة األساسية البحثيةفروض لافي ضوء  النتائج: رابعاا 

 ولدطرحةصدإلدةإلرهدي ررومتبإلطةدطؤ صرول ل روألوير  حرأ دهر"ت  دمر الددطر
لألسدددلنر)ولا دددت ىرولتع ةادددحرلدددألبررووالدتصدددإل يروال تادددإل  حتغيدددلوترولا دددت ىر

ح دإلةطرر-ول  عررس ر-روأل رس ر- م رأفلو روألسلنرررر-ىررولمخعرولشهلررر- ررووأل
وولحاإليدطررول ولميدطربأبعإل هدإلر)ولتشدجة رولاعإلح دطروأسدإلليلرررةا( بطرولتزو رر-ولا ك رر

رووللف (.رولت بعر-روونهاإليروالهتاإل ر-وولت لدطررولا إلوونرر-وول   نررولت إلححر-

 ل  ددطرحالتروالمتبددإلطربحعددإلرحيجددإل رول تح ددقرحدد رصددحطرول ددل روألويرتددار
ويرو  ضددحر ددمررلألسددلنرووالدتصددإل يروال تاددإل  هيلسدد  رهددي رحتغيددلوترولا ددت ىر

ر(ر لر:12)

 

 

 



 

 

 مد عبد اهلل حممديامسني حم /ا

(  368  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

  االجتماعيبين متغيرات المستوى معامالت ارتباط بيرسون    (12) جدول
عدد  -الدخل الشهرى  -للسرة )المستوى التعليمى للب واألم  واالقتصادي
 نسبة التزاحم( -مسكن مساحة ال - لطفلا سن - األم سن -أفراد األسرة 

 .بأبعادها الوالدية المعاملة وأساليب
 المتغيرات 

 تعليم 

 األب 

   تعليم 

 األم 

 الدخل 

 الشهري 

 عدد أفراد 

 األسرة 

 سن

 األم 

 سن

 الطفل 

 مساحة 

 المسكن 
 1ازدحام 

 والركافاااأة التشاااجي 

 والحراية الزائدة
-.259* -268** -.250* -.196 -.046 .344** -.124 .058 

 لتساااالطاو التسااااامح

 والقسوة
-.266** -265** -.183 -.082 .072 .192 -.019 .069 

 *261. 038. *229. 010. *224.- 251.- *261.- 192.- والتف  ة ساواةالر

 181. 060. *255. 098. 113.- 086.- *220.- 149.- واإلهرال االهترام

الااااا فل و التقبااااال

 والنبذ
-.127 -.120 -.150 -.054 .110 .350** .147 .198 

أساااااالي  معاملاااااة 

 والدية
-.285** -321** -.266** -.191 .061 .381** .018 .207* 

ر0,01**ر ولطر  مرررررر0,05*ر ولطر  مر
)ر حتغيلوتر(رر12ؤتضحرح ر موير هي ر ومتبإلطةطر ررولا ت ىرررو   ر الدطر

رلشهلىرورررولمخع/ررووأل ررلألبرررولتع ةاحررولا ت ىر)ررلألسلنررووالدتصإل يرروال تاإل  
(ررولتزوةارر  بط/ررولا ك ررح إلةط/ررول  عررس /رررروأل ررس /رررروألسلنرر رأفلورر م ر/
 ول ولميطررولاعإلح طرأسإلليلررأبعإل رر ع رور

( ح ر موير ؤ (رر7ؤتضحر وألبربإلل  بطرررر: حإلر ت  مر الدطرررر:لتع ةار
ح ررحةصإلدةإل ولهرر وتررررررسإللبطررومتبإلطةط تعر لألبرررهي ر ولتع ةاحر ررولا ت ىر

ولتشجة رر ح ت ىرررو لررروولحاإليطوأس  بر ت  مر الدطررررتاإلرر،0.05 اللهرررر  مر
سإللبطر ولطرر ولت إلححرررر0.01لطرر الررح ت ىر  مررررحةصإلدةإلومتبإلطةطر ح ر تعر هي ر

تع ةاروألبرت اإلردعرأس  برول   نروولحاإليطررومت  ت اإلررررأ هباع حررروول   نروتع ةا
ولخإلطئطررولزودمن وألسإلليلر ح ر موسطررووررر،و ع ر  Roger Kofmanت قر لرر

سإللبطرهي رأسإلليلرولاعإلح طرول ولميطررررومتبإلطةط الدطررةيثرأكمترو   رررر(2008)
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

نررورولا إلوروألبر)ررت  مر الدطرومتبإلطةطرهي رتعرح ررالوررر،ألبرلتع ةاحرلوولا ت ىرو
ولت بعوونهاإليروالهتاإل رررروولت لدط، وتع ةارررر،ر ت  مرررر.وألبرووللف (ر ةي ر ف ر

سإللبطر ولطرر ومتبإلطةطر ح ت ىر اللطررحةصإلدةإل الدطر ح ررر0.01رر  مر تعر ررهي ر
وولحاإليط، وول   ن،ررولتشجة ر ول ولميطررأسإلليلرررولت إلححر رر.روأل وتع ةارررر،ولاعإلح طر

ر.فحرولا زيروألط إليرهحروألك لرتعإلحعرح رروألحهإلترحلحررل  ر لر ور
الرت  ددددمر الدددددطرومتبإلطةدددددطرهددددي رتددددالرحدددد رولت بدددددعرر:تع ددددةاروأل لبإلل  ددددبطر

  ددمررةصددإلدةإلحطر ولددطربةددطرسددإللفدد رةددي رت  ددمر الدددطرومتبإلطر، وولددلف روتع ددةاروأل
فد رةدي رالرعرولشدهليرهي رتعرح رولتشجة روولحاإليطروولمخرر0.05ح ت ىر اللطرر

نروولت لددطرووالهتاددإل رورولا دإلورورت  دمر الددطرومتبإلطةدطرهدي رتدعرحدد رولت دإلححروول  د نر
وونهاددددإليروولت بددددعروولددددلف روولددددمخعرولشددددهليرلألسددددلن،رفددددحرةددددي رت  ددددمر الدددددطر

رأسدددإلليلرهددي رتددعرحدد رر0.01 اللددطر  ددمرح دددت ىررإلدةإلحةصددطر ولددطرلبومتبإلطةددطرسددإل
 مهةةةةا السةةةةبيعىلددددررحدددد ر موسددددطرو خت دددد ر رر،ولاعإلح ددددطرول ولميددددطروولددددمخعرولشددددهلير

  دددحررلألسدددلنلحجدددارولدددمخعرولشدددهلىررحةصدددإلدةإلرطفدددلوقر ولدددر  رو دددفددد ر(ر2000)
تإل د ررحةصدإلدةإلرط.روأ رول لوقرولمولدول   طوريلررررول   طرروألسل طررولت شئطررأسإلليلر
رطأسدإلليلرولت شدئروسدتخمو ولدمخعرفدحرررطألسلرحلت عولذؤ رؤ تا  رررريوألط إللصإللحرر

رر.طول   
هددي رتددعرحدد رولتشددجة ررحةصددإلدةإلالدددطرومتبإلطةددطر ولددطرالرت  ددمر فدد رةددي ر

ولت بدددددعرر،وونهادددددإليوالهتادددددإل رروولا دددددإلوونروولت لددددددط،رولت دددددإلححروول  ددددد ن،روولحاإليدددددط،
ر.وأل سإلليلرولاعإلح طرول ولميطروس رأررووللف ،

  دمرح ددت ىر اللددطررحةصددإلدةإلةدطرسددإللبطر ولدطر دمر الدددطرومتبإلطفد رةددي رت ر
ولاعإلح دطرول ولميدطررأسإلليلررولت بعرووللف ،رولحاإليط،هي رتعرح رولتشجة روررر0.01
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  دمرح دت ىررحةصدإلدةإلف رةدي رت  دمر الددطرومتبإلطةدطرسدإللبطر ولدطروررر،وس رول  ع
 مر الددطرف رةي رالرت ررنروولت لدطروس رول  ع،ورهي رتعرح رولا إلور 0.05ر اللط

 م رول تإلدجر  ررأس لترةطرهي رتعرح رولت إلححروول   نروس رول  عرهي اإلرومتبإلط
هددي رتددعرحدد ر)ولتشددجة روولحاإليددط،رولت ددإلححررحةصددإلدةإل الدددطرومتبإلطةددطر ولددطرو دد  ر

ولاعإلح دطرررأسدإلليلررر،رولت بدعروولدلف ،وونهادإليوول   ن،رولا إلونروولت لدط،روالهتادإل رر
طرومتبإلطةددددطرهددددي رتددددعرحدددد ري رالرت  ددددمر الدددددول ولميددددط(روح ددددإلةطرولا ددددك رفددددحرةدددد

و ي اإلرر،رولت بعرووللف (اإليوونهاإل ر)ولتشجة روولحاإليط،رولت إلححروول   ن،روالهت
هي رتدعرحد رر0.05  مرح ت ىر اللطررحةصإلدةإلت  مر الدطرومتبإلطةطرسإللبطر ولطر

ر.ولاعإلح طرول ولميطرأسإلليلرنروولت لدط،رورولا إلور
صائيا فى أساليب  جد فروق دالة إح"تو   أنه  على  الثانى  الفرض  ينص
 "(أنثى -ل )ذكر لنوع الطفالنشاط المفرط وفقا  ذوي  طفاللل األمهاتمعاملة 

-Tرتداروسدتخمو روختبدإلمرتررحةصدإلدةإلر دإل حول تح قرح رصحطرول ل رول
testرل  د  ر  حر اللطرول دلوقرهدي رولدذت مروون دإلثر ي دطرولمموسدطرفدحرأسدإلليلررر

ر(رؤ ضحر لر:13و موير)رولا لطرول شإلطرير وررط إليلألروألحهإلتررحعإلح ط

جات الذكور واإلناث سابية لدر بين المتوسطات الحفروق  ال داللة (13)جدول 
 المفرط النشاط ذوي  طفاللل األمهات معاملة أساليب فى الدراسة عينة
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

رأ :ر(13)ؤتضحرح ر موير

لدددمم إلتررولح دددإلهةطرهدددي رولات سددد إلتررحةصدددإلدةإل دددم رو ددد  رفدددلوقر ولدددطر
ر-روول  د نرولت إلححر-روولحاإليطررولتشجة )ررأبعإل رررفحررولمموسطرر ي طرروون إلثرررولذت م
رحعإلح ددددطرألسددددإلليلر(روولددددلف ررولت بددددعر-روونهاددددإليروالهتاددددإل ر-ر لدددددطوولترإلوونرولا دددد

ووت  دددد رهددددذورول تددددإلدجرحدددد ر موسددددطر بيددددعرولا ددددلطررول شددددإلطر ويررط ددددإليلألروألحهددددإلتر
 ددم رطر(رةيددثرتددإل رحدد رأهددلزرول تددإلدجرولتددحرأسدد لتر  هددإلرولمموسدد2010 تددلوسر)

 رو  ددت تجرحددو دد  رفددلوقرهددي رولج  ددي رفددحرأسددإلليلرولاعإلح ددطرول ولميددطرولخإلطئددطر
رلم تتحقق صحة الفرض الثانى إحصائيا.أ هر لررر

ينص الفرض الثالث علةى أنةه "يوجةد تبةاين دال إحصةائيا فةى أسةاليب 
 -سةية )األولةى النشاط المفةرط تبعةا للفرقةة الدرا  ذوي   طفاللل  األمهاتمعاملة  
 (الثالثة -الثانية 

تح يدعررتداروسدتخمو رأسد  بررحةصدإلدةإلرر إللدثرول تح قرح رصدحطرول دل رول
رط دددإليلألروألحهدددإلترلا دددت ىرأسدددإلليلرحعإلح دددطررANOVAووةدددمرروتجدددإلوفدددحرتبدددإلؤ رول

 ول إلل ط(ر-ول إل ةطرر-ول شإلطرولا لطرتبعإلرل  لدطرولمموسةطر)وألولحرر وير
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 طفاللل األمهات معاملة ألساليبتحليل التباين في اتجاه واحد  (14)جدول 
 الثة(الث ة لثانيةا ة ألولىا) الدراسية للفرقة تبعا المفرط النشاط ذوي 
 

 

 

 

 

 

 

 يلي:( ما 14)يوضح جدول 
رولاعإلح دطرألسدإلليلرروولحاإليدطررفدحربعدمرولتشدجة ررحةصدإلدةإلرر ويررتبدإلؤ ررو   ر
ر ولدددطر ةادددطروهددد 5.350ر ر ةادددطرتإل ددد ررةيدددثر الدراسةةةية قةةةةللفر رول ولميدددطرتبعدددإللر

ر(2013) ناهةةةد أحمةةةد  موسدددط و خت ددد ر لدددررحددد ،ر0,01ر  دددمرح دددت ىررحةصدددإلدةإل
رلددال رحعإلح ددطروأل روولا ددت ىرولتع ةاددحرأبعددإل رفددحررومتبإلطةددططر الدددرمرت  ددالرةيددثر

ولا ددددت  إلترولتع ةاةددددطررحت سدددد إلتررهددددي رول ددددلوقرر الالتررح ددددت ىرر  ددددحرول تعددددل 
ررPost Hoc Testsوختبإلمربيقت رتارألحهإلترل
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

  األمهات معاملة عينة البحث ألساليب  استجابات( متوسطات 15)جدول 
 الثالثة( ة الثانية ة األولى) الدراسية قةللفر  تبعا المفرط  النشاط ذوي  طفاللل

 والدية  معاملة  إجمالى أساليب  والرفض  التقبل واإلهمال  االهتمام  والحماية  التشجيع الفرقة الدراسية 

  انية 

 أولى

 ثة  ال

52.5000 

52.6000 

55.1304 

44.3947 

44.5000 

45.9130 

27.0000 

27.9000 

29.1739 

216.7895 

219.4000 

225.8913 

 يلي:( ما 15) جدول  يوضح
و   ررر- )ررحةصإلدةإلرر ويررتبإلؤ رر م ر بعمىر  -والقسوة    التسامحفحر
 لدراسيةا  للفرقةرول ولميطرتبعإللررولاعإلح طررألسإلليلروالتفرقة(  المساواة
رتالى تتحقق صحة الفرض الثالث جزئيا.وبال   

 أسةاليب فةى إحصةائيا دالة فروق  يوجد " أنه على الرابع الفرض  ينص
 ة حكةةومى) المدرسةةة لنةةوع وفقةةا المفةةرط النشةةاط ذوي  طفةةاللل اتاألمهةة معاملةةة
 تجريبى(

-Tرتداروسدتخمو روختبدإلمرتررحةصدإلدةإلررلوبد ول تح قرح رصدحطرول دل رول
testرولحك حةددطرل اددمومسرقرهددي رولات سدد إلترولح ددإلهةط  ددحر اللددطرول ددلورل  ددد  رر

رإلطول شدددر ويررط دددإليلألروألحهدددإلتررحعإلح دددطر ي دددطرولمموسدددطرفدددحرأسدددإلليلرروولتجل بةدددط
رولا لطر
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  الحكومية بين المتوسطات الحسابية للمدارسفروق  ال داللة (16)جدول 
  النشاط ذوي  طفاللل األمهات معاملة أساليب فى الدراسة عينة والتجريبية

 المفرط 

 

 

 

 

 

 

 

رأ :ر(16)ؤتضحرح ر موير
رلدمم إلترولادمومسرهةطولح إلرولات س إلتررهي رحةصإلدةإلرر ولطررفلوقرررت  مر -

وول  د نرربعمرولت إلححرفحر0,05ر اللطررح ت ىررر  مرررتجل بةطوولررولحك حةط
ر.ولمموسطربعي طرول ولميطرولاعإلح طرأسإلليلررالستبةإل 

رولح ددإلهةطرهددي رولات سدد إلتررحةصددإلدةطهي اددإلرالرت  ددمرفددلوقر وتر اللددطر -
أبعددددددإل ررحفدددددرولمموسددددددطر ي دددددطروولتجل بةدددددطرولحك حةددددددطرلدددددمم إلترولادددددمومس

رولت بدعر-روونهادإليروالهتادإل ر-روولت لددطرولا دإلوونرر-رروولحاإليدطرر ولتشجة)
رول شددددإلطر ويررط ددددإليلألروألحهددددإلتررحعإلح ددددطرأسددددإلليلررحوولددددلف (روإ اددددإلل

ر(2007وتخت ددد رهدددذورول تدددإلدجرحددد ر موسدددطرسدددحلرولخلشددداحر)رولا دددلط.



 

 

 

 

  

 
 

 

(  375  ) 
 

 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

فدددددحررحةصدددددإلدةإلةيدددددثرأكدددددمتر تدددددإلدجرت دددددررولمموسدددددطرو ددددد  رفدددددلوقر ولدددددطر
 رإلليلرولاعإلح طرول ولميطرتبعإلرل  رألسروألط إليرهإلترأححت س إلتر م إلترر

و  دددت تجرحدد ر لدددررأ ددهرلدددارتتح دددقرر0.05ولاممسددطر  دددمرح ددت ىر اللدددطر
رصحطرول ل روللوب رحةصإلدةإل.

 فةةةى إحصةةةائيا دالةةة فةةةروق  "توجةةد أنةةةه علةةةى الخةةامس الفةةةرض يةةنص
 نوويةة)األسرة    لنوع  وفقا  المفرط  النشاط  ذوي   طفاللل  األمهات  معاملة  أساليب
 ."(مركبة -

رتدداروسددتخمو روختبددإلمرتررحةصددإلدةإل ددقرحدد رصددحطرول ددل رولخددإلحهرول تح
T-testل  ددد  ر  ددحر اللددطرول ددلوقرهددي روألسددلرول  و ددطرووألسددلرولالتبددطر ي ددطرر

(ر17)ولا دلطرو دمويررول شإلطرر ويرررط إليلألرروألحهإلترررحعإلح طررولمموسطرفحرأسإلليلر
رؤ ضحر لر:

 النووية سرابية لدرجات األبين المتوسطات الحسفروق  ال داللة (17)جدول 
 ذوي  طفاللل األمهات معاملة أساليب فى الدراسة عينة المركبة واألسر

 المفرط النشاط
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رأ :ر(17)ؤتضحرح ر موير
رلدددمم إلتررولح دددإلهةطرهدددي رولات سددد إلتررحةصدددإلدةإل دددم رو ددد  رفدددلوقر ولدددطر

ر-روولحاإليدددطرولتشدددجة )فدددحرأبعدددإل ررولمموسدددطر ي دددطرولالتبدددطرووألسدددلرول  و دددطروألسدددل
(روولدددلف ررولت بدددعر-روونهادددإليرتادددإل والهر-وولت لددددطرولا دددإلوونرر-روول  ددد نرولت دددإلحح
ولا ددلطرو  دددت تجرحددد ررول شدددإلطر ويررط دددإليلألروألحهددإلتررحعإلح دددطرأسدددإلليلررالسددتبةإل 

ر لررأ هرلارتتح قرصحطرول ل رولخإلحهرحةصإلدةإل.

أنه "يوجد تباين دال إحصائيا فى أسةاليب رينص الفرض السادس على
شةةقة مسةةكن )النشةةاط المفةةرط وفقةةا لطبيعةةة ال ذوي  طفةةاللل األمهةةاتمعاملةةة 
 .فيال( - مستقل منزل - عائلى لمنز فى شقة - لةمستق

تاروستخمو رأس  برتح يعرررحةصإلدةإلول تح قرح رصحطرول ل رول إل سرر
رط دددإليلألروألحهدددإلترلا دددت ىرأسدددإلليلرحعإلح دددطررANOVAووةدددمرروتجدددإلوولتبدددإلؤ رفدددحر

ر دإلد حرح دزيرفدحرشد طر-ررشد طرح دت  طول شإلطرولا لطرتبعإلرل بةعطرولا ك ر)رر وير
 .(فيالر-رح ت عرزيح ر-
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 طفاللل األمهات معاملة ألساليبحليل التباين في اتجاه واحد ( ت18جدول )
  منزل فى  شقة -شقة مستقلة لطبيعة المسكن ) تبعا المفرط النشاط ذوي 

 فيال(  -مستقل منزل -عائلى
 

 

 

 

 

 

 

 

 يلي:( ما 18)يوضح جدول 
رولت ددإلححر-رولحاإليددطوررفددحربعددمر)ولتشددجة رحةصددإلدةإلر ويرتبددإلؤ ر ددم رو دد  ر

وولدددلف (روإ ادددإللحررولت بدددعر-روونهادددإليروالهتادددإل ر-وولت لددددطررولا دددإلوونرر-وول  ددد نر
رح ددزيرفددحرشدد طر-رح ددت  طرشدد ط)رولا ددك رل بةعددطرول ولميددطرتبعددإللررولاعإلح ددطرأسددإلليلر
ر،1.566،ر1.929ار ر)ةيددددددثره غدددددد ر ددددددةر(الفددددددير-رح ددددددت عرح ددددددزير-ر ددددددإلد ح
يدددددددلرو اةعهدددددددإلرأددددددددعرحددددددد ر ر(ر  دددددددحرولتلت2.188،ر1.976رر،ر1.370،ر1.700

روهدحر دةارريدلر ولدطرحةصدإلدةإل،رو ل د رحلدحرر90رر،رر3ولجمولةطر  دمر م دإلترةل دطرر
ر-رح دت عرح دزير-ر دإلد حرح دزيرفدحرشد طرر-ررشد طرح دت  ططبةعطرولا ك رت  هإلر)
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ول شدددإلطرولا دددلطرر ويرهارأط دددإللحددد ررألحهدددإلتروالرتددد ثلر  دددحرأسدددإلليلرتعإلحدددعررفددديال(
ر اإلريعمرأحلررل زىر وخعروأل .إور

رتالى لم تتحقق صحة الفرض السادس.وبال

 أسةاليب فةى إحصةائيا دال  تبةاين  يوجةدأنه "على  بع  ينص الفرض السا
 قةديم إيجةار) المسةكن لنةوع وفقةا المفةرط النشاط ذوي   طفاللل  األمهات  معاملة
 (تمليك – حديث إيجار -

تداروسدتخمو رأسد  برتح يدعررحةصدإلدةإلررب  دل رول دإل تح قرح رصحطرولول
رط دددإليلألروألحهدددإلترلا دددت ىرأسدددإلليلرحعإلح دددطررANOVAووةدددمررإلووتجدددولتبدددإلؤ رفدددحر

 (تا ةرر–رةمؤثررحيجإلمر-ردميارحيجإلم)رولا ك رول شإلطرولا لطرتبعإلرل   ر وير
 فالطلل األمهات معاملة ألساليبتحليل التباين في اتجاه واحد  (19)جدول 
 ( تمليك  - حديث إيجار - قديم إيجار) المسكن لنوع تبعا المفرط النشاط ذوي 
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 يلي:ما  (19يوضح جدول )
رولا ددددإلوونرر-روولحاإليددددطر)ولتشددددجة فددددحربعددددمررحةصددددإلدةإلر ويرتبددددإلؤ رو دددد  ر -

رول ولميدطرتبعدإللررولاعإلح دطر(روإ ادإللحرأسدإلليلروونهادإليروالهتادإل ر-وولت لدطرر
ر،7.042ر،11.666ر،12.656) رر ةاددطرتإل دد ررةيددثررولا ددك رل دد  

رر.0,001ر مرح ت ىر رحةصإلدةإلر ولطر ةار(ر  حرولت ولحروه 17.471
روولت بددعر-ر ددإلححوولتر)ول  دد نرمىفددحربعددرحةصددإلدةإلر ويرتبددإلؤ ركاددإلرؤ  ددمر -

رتإل ددد ررةيدددثررولا دددك رل ددد  رول ولميدددطرتبعدددإللررولاعإلح دددطروولدددلف (رألسدددإلليلر
رحةصدددإلدةإلر ولدددطر دددةار(ر  دددحرولتددد ولحروهددد 5.065ر،5.504)ر ر ةادددط

رهددددددي رول ددددددلوقرر الالتررح ددددددت ىرر  ددددددحرول تعددددددل ر0,01ر  ددددددمرح ددددددت ىر
ر.Post Hoc Testsوختبإلمرت بيقرتار رولا ك   ررحت س إلتر

  األمهات معاملة عينة البحث ألساليب  اتاستجابمتوسطات   (20) جدول
  –  حديث إيجار -قديم إيجار) المسكن لنوع تبعا المفرط  النشاط ذوي  طفاللل

 تمليك( 
 نوع

 المسكن 

  التشجيع

 والحماية 

القسوة  

 والتسامح 

التفرقة  

 والمساواة 

  االهتمام 

 واإلهمال 

  التقبل

 والرفض 

  معاملة  إجمالى أساليب 

 والدية 

 حديث  إيجار

 ترلية 

  ديا  ارإيج 

52.9231 

53.2361 

59.555 

56.1250 

58.3846 

60.000 

36.8333 

38.5385 

42.4444 

44.6944 

45.5385 

48.2222 

27.6806 

28.6923 

31.2222 

218.5694 

224.0469 

241.4444 

روولحاإليدطرؤتدمم رلتشدجة أ رولات سلرفدحربعدمرور(:20)ؤتضحرح ر مويرر
رحيجإلمرف رولاتا  ط(رر59.555)رةمؤثرحلحررجإلمحيرف ررولاتا  ط(رر52.9231)ررح 

ردميا.



 

 

 مد عبد اهلل حممديامسني حم /ا

(  380  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

رحددددددد روولت ددددددإلححرؤتدددددددمم ركاددددددإلرؤتضدددددددحرأ رولات سدددددددلرفددددددحربعدددددددمرول  ددددددد ن
رحيجدددإلمرفددد رولاتا  دددط(ر60.000)رةدددمؤثرحلدددحرحيجدددإلمرفددد رولاتا  دددط(ر56.1250)

ر.دميا
رولاتا  ط(ر36.8333)رح رتمم فيروولا إلوونررولت لدطرربعمررفحرولات سلرأحإل

ر.دميارحيجإلمرف رولاتا  ط(ر42.4444)رحلحرةمؤثررحيجإلمرف 
رحدددددد رفهدددددد رؤتددددددمم روونهاددددددإليروالهتاددددددإل ربعددددددمررفددددددحرو إلل  ددددددبطرل ات سددددددل

رحيجددإلمرفدد رولاتا  ددط(ر48.2222)رحلددحرةددمؤثررحيجددإلمرفدد رولاتا  ددط(ر44.6944)
ر.دميا

(ر27.6806)رحددد رفهددد رؤتدددمم روولدددلف ررولت بدددعربعدددمررفدددحروتدددذورولات سدددل
ر.ادميرحيجإلمرف ر طولاتا (ر31.2222)رحلحرةمؤثررحيجإلمرف رولاتا  ط

رحددددددد روولميدددددددطرفيتدددددددمم رحعإلح دددددددطرأسدددددددإلليلررح ادددددددإللحرفدددددددحرولات سدددددددلرأحدددددددإل
رفدددد رولاتا  ددددط(ر241.4444)رحلددددحرةددددمؤثررحيجددددإلمرفدددد رولاتا  ددددط(ر218.5694)

ر.دميارحيجإلم

ر.كليا بعوبالتالى تتحقق صحة الفرض السا

 أسةاليب فةى إحصةائيا  دال  تبةاين  "يوجةدعلى أنةه    ثامنينص الفرض ال
 متزوجة) ةاالجتماعي للحالة تبعا المفرط شاطالن ذوي   طفاللل  األمهات  معاملة

 (أرملة ة مطلقة ة
تداروسدتخمو رأسد  برتح يدعررحةصدإلدةإلرول تح قرح رصدحطرول دل رول دإلح 

رط دددإليلألروألحهدددإلترلا دددت ىرأسدددإلليلرحعإلح دددطررANOVAووةدددمرروتجدددإلوولتبدددإلؤ رفدددحر
 أمح ط(ردرح   طردرحتزو ط)رطوال تاإلعةرطرولا لطرتبعإلرل حإللطول شإلر وير
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 طفاللل األمهات معاملة ألساليبتحليل التباين في اتجاه واحد  (21)جدول 
 أرملة(  ة مطلقة ة  متزوجة)  ةاالجتماعي للحالة تبعا المفرط النشاط ذوي 
 

 

 

 

 

 

 

 يلي:ما  (21يوضح جدول )
رولت ددإلححر-روولحاإليددطر)ولتشددجة رفددحربعددمررحةصددإلدةإلر ويرتبددإلؤ ر  ر ددم رو دد

وولدددلف (روإ ادددإللحررولت بدددعر-روونهادددإليروالهتادددإل ر-وولت لددددطررولا دددإلوونرر-وول  ددد نر
ر(أمح ددطر-رح   ددطر-رحتزو ددط)رطوال تاإلعةددرل حإللددطرول ولميددطرتبعددإللررولاعإلح ددطرأسددإلليلر

(رر1.590،ر0.122،ر0.852،رر1.646،ر2.148ر،1.734ةيددددثره غدددد ر ددددةار ر)
لددذلررفهددحر ددةارريددلر ولددطرررر91رر،ر2لةددطر  ددمر م ددإلترةل ددطرر ددةارأدددعرحدد ر رولجموررروهدد ر

فدحر دم رر(2013ناهةد خيةر )ودمروت   ر تدإلدجرهدذورولمموسدطرحد ر موسدطرحةصإلدةإلرر
رطرل زو ط.وال تاإلعةحإللطر تبعإلرلرحةصإلدةإلو   رفلوقر ولطر

رإحصائيُا. مناثوبالتالى لم تتحقق صحة الفرض ال
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 أسةاليب فةى حصةائياإ دال  تبةاين  "يوجةدررأنهررعلى  عساتينص الفرض ال
 واألم األب' األسةرى  للموقف وفقا المفرط النشاط ذوي  طفاللل األمهات  معاملة
 مةةع يعةةي  الطفةةل -األم مةةع يعةةي  الطفةةل - مسةةافر األب - معةةا يعيشةةون 
  (األب

رتداروسدتخمو رأسد  برتح يدعرحةصدإلدةإلررتإلسد ول تح قرح رصحطرول دل رول
رط دددإليلألروألحهدددإلترحعإلح دددطررلا دددت ىرأسدددإلليلررANOVAووةدددمررإلووتجدددولتبدددإلؤ رفدددحر

روألبرر-رحعددددإلريهةشددد  ررووأل ر)وألبرروألسدددلىررول شدددإلطرولا دددلطرتبعدددإلرل ا ددددد ر وير
ر(وألبررح ريهةشرول  عر-وأل رح ريهةشرول  عر-رح إلفل

 طفاللل األمهات معاملة ألساليبتحليل التباين في اتجاه واحد  (22)جدول 
  األب - معا يعيشون  واألم األب) األسرى  للموقف اتبع المفرط نشاطال ذوي 

 (األب  مع يعي  الطفل -األم  مع  يعي  الطفل -  مسافر
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

 يلي:ما  (22يوضح جدول )
رولت ددإلحح-رحاإليددطوولرعددمر)ولتشددجة فددحربرحةصددإلدةإلر ويرتبددإلؤ ر ددم رو دد  ر

وإ ادددإللحرروولدددلف (رولت بدددعر-روونهادددإليروالهتادددإل ر-وولت لددددطررولا دددإلوونرر-وول  ددد نر
روألبرر-رحعدإلريهةش  ررووأل روألبر)رروألسلىرررل ا د ررطرتبعإللرول ولميررولاعإلح طررأسإلليلر
و إللتددإللحرلددارتتح ددقرر(وألبررحدد ريهددةشرول  ددعر-روأل رحدد ريهددةشرول  ددعر-رح ددإلفل

 حةصإلدةإل.رتإلس لصحطرول ل رو

 أسةاليب فةى إحصائيا دال تباين يوجد على أنه "  عاشرينص الفرض ال
 لةةلب المهنةةي وى للمسةةت وفقةةا المفةةرط النشةةاط ذوي  طفةةاللل األمهةةات معاملةةة
 واألم" 

تداروسدتخمو رأسد  برتح يدعرررحةصإلدةإلررعإلشلول تح قرح رصحطرول ل رول
رط دددإليلألروألحهدددإلترح دددطرلا دددت ىرأسدددإلليلرحعإلرANOVAووةدددمرروتجدددإلوولتبدددإلؤ رفدددحر

رح ظدددد ر-ريعاددددعرووأل ر)الرلددددألبررولاه دددد رول شددددإلطرولا ددددلطرتبعددددإلرل ا ددددت ىرر وير
رححدإلح ةدلنر"رحهد ر-رخدإل ررحشدلو رهلميدر-رولخدإل ررربإلل  دإل رريعادعرر-ةك ح رر

  جإلم"(ر-رسبإلكر-
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 طفاللل األمهات معاملة ألساليب( تحليل التباين في اتجاه واحد 23جدول )
حكومي   موظف - يعمل ال) بلل المهني مستوى لل تبعا المفرط النشاط ذوي 
 سباك - محامي" حرة خاص أومهن مشروع هلدي - الخاص بالقطاع يعمل -

 "( نجار -
 

 

 

 

 

 

 

 

 يلي:( ما 23)جدول  يوضح
رولا ددددإلوونرر-وول  دددد نررفددددحربعددددمىر)ولت ددددإلححردةإلحةصددددإلر ويرتبددددإلؤ رو ددد  ر -

رلألبررولاه  رل ا ت ىررول ولميطرتبعإللررولاعإلح طرروولت لدط(روإ اإللحرأسإلليلر
رحشلو رلميهر-رولخإل رربإلل  إل ريعاعر-ةك ح ررح ظ ر-رريعاعررال)

ر ر ةادطرتإل د ررةيدثرر"( جدإلمر-رسبإلكر-ررححإلح "ررةلنررحه ررأوررخإل ر
رحةصدددإلدةإلر ولدددطر دددةار  دددحرولتددد ولحروهددد (ر2.594ر،2.974ر،2.790)

رر.0,05ر  مرح ت ىر
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 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

ر-روولحاإليددددطرولتشددددجة )ربعددددمررفددددحرحةصددددإلدةإلر ويرتبددددإلؤ رؤ  ددددمررالرهي اددددإل -
رتبعددإللررول ولميددطرولاعإلح ددطرألسددإلليلر(روولددلف ررولت بددعر-روونهاددإليروالهتاددإل 
ربإلل  دإل ريعادعر-ةكد ح ررح ظد رر-رريعاعررال)ررلألبرررولاه  ررل ا ت ىر
ر-رسددددبإلكر-رححححددددإل"رةددددلنرحهدددد رأورخددددإل ررحشددددلو رلميددددهر-رولخددددإل ر

رولا ت ىررحت س إلتررهي رول لوقرر الالترررح ت ىررر  حررول تعل رر"( جإلم
ررPost Hoc Testsوختبإلمرت بيقرتارلألبررولاه  

  األمهات معاملة عينة البحث ألساليب  استجابات( متوسطات 24) جدول
 للب  نيالمه للمستوى  تبعا المفرط  النشاط ذوي  طفاللل

 التفرقة والمساواة  لتسامح القسوة وا لألب   المستوى المهنى
  معاملة  إجمالى أساليب 

 والدية 

 الخاص بالقطاا يعرل

  ح  مهن

 خاص  مش وا لديه
 حكومي موظف

 يعرل  ال

54.8182 

57.1667 

57.1852 
57.4444 

61.3333 

36.5455 

38.3333 

36.3704 
39.388 

40.0000 

217.4091 

222.0000 

219.2222 
227.1667 

234.6667 

رر(:24) تضح من جدولي

رولاتا  دط(ر54.8182)رحد روولت دإلححرؤتدمم ررأ رولات سلرفحربعمرول  د ن
ر.يعاعرالرف رولاتا  ط(ر61.3333)رولخإل رحلحربإلل  إل ريعاعرف 

رولاتا  ط(ر36.3704)رح رفيتمم روولا إلوونررولت لدطرربعمررفحرولات سلرأحإل
ر.يعاعرالرف رولاتا  ط(ر40.0000)رخإل رحلحرحشلو رلميهرف 

رحددددددد روولميدددددددطرفيتدددددددمم رحعإلح دددددددطرأسدددددددإلليلررح ادددددددإللحرفدددددددحرولات سدددددددلرأحدددددددإل
(ر234.6667)رحلددددددحرولخددددددإل رربإلل  ددددددإل ريعاددددددعرفدددددد رولاتا  ددددددط(ر217.4091)

 .يعاعرالرف رولاتا  ط
ر.للب(جزئياا )المستوى المهني  عاشروبالتالى تتحقق صحة الفرض ال
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 طفاللل األمهات معاملة ساليبأل( تحليل التباين في اتجاه واحد 25جدول )
  -حكومي  موظف - يعمل  ال) للم المهني للمستوى  تبعا المفرط اطالنش ذوي 
 سباك - محامي" حرة مهن خاص أو مشروع لديه - الخاص بالقطاع  يعمل

 "( نجار -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلي:ما  (25يوضح جدول )
رإلححولت دددر-روولحاإليدددطرولتشدددجة )ربعدددمررفدددحرحةصدددإلدةإلر ويرتبدددإلؤ رمرالرؤ  ددد

وإ ادددإللحرروولدددلف (رولت بدددعر-روونهادددإليروالهتادددإل ر-وولت لددددطررولا دددإلوونرر-وول  ددد نر
ةك ح ررح ظ ر-ريعاعرال)ررلأل ررولاه  ررل ا ت ىرررتبعإللرررول ولميطررولاعإلح طررأسإلليلر

رسدبإلكر-رححدإلح "رةدلنرحهد رأورخدإل ررحشلو رلميهر-رولخإل رربإلل  إل ريعاعرر-
ر"( جإلمر-
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

ولت دإلححروولت د لروول  د ن،رولا دإلوونرررن،وولاكإلفأنروولحاإليدطرولزوددمررر)ولتشجة 
وبالتةالى لةم تتحقةق صةحة روول بذ(ولت بعرووللف ررر–رروونهاإليرروولت لدط،روالهتاإل 

  (للم المهني المستوى )جزئياا   عاشرالفرض ال

 . التجريبية الدراسة فرض ضوء فى : النتائجخامساا 
 : التجريبية ة الدراسةعينخصائص وصف 

لمتغيرات المستوي   تبعاا الدراسة التجريبية   ( توزيع عينة26جدول )
 ( 40)ن= االقتصاديو  االجتماعي

 % العدد  البيانات العامة  % العدد  البيانات العامة 

 نوع المدرسة  الجنس 

 70.0 28 حكومى  70.0 28 ذك  

 30.0 12 تج يبي  30.0 12 أنثي 

 100.0 40 جروا الر 100,0 40 وا الرجر

 األم  سن سن الطفل 

 12.5 5 عش ينا  ال 7.5 3 6

 57.5 23 الثال ينا   20.0 8 7

 25.0 10 األربعينا   45.0 18 8

 5.0 2 الخرسينا  27.5 11 9

 100.0 40 الرجروا  100.0 40 الرجروا 

 ترتيب الطفل بين إخوته  الفرقة الدراسية 

 20.0 8 األول 10.0 4 أولى

 25.0 10 الثانى  47.5 19  انية 

 25.0 10 الثالث 42.5 17  الثة 

 27.5 11 ال اب   100.0 40 الرجروا 

 
 2.5 1 الخامس

 100.0 40 الرجروا 

 نوع األسرة  عدد أفراد األسرة 

 80.0 32 نووية 20.0 8 4

 20.0 8 م كبة 37.5 15 5

 100.0 40 الرجروا  30.0 12 6

 مساحة المسكن 7.5 3 7

 37.5 15 150من أ ل - 5.0 2 8

 52.5 21 200ن أ ل م -150 100.0 40 الرجروا 

 
 10.0 4 200أكث  من 

 100.0 40 الرجروا 
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 نوع المسكن  طبيعة المسكن 

 5.0 2  ديا  إيجار 37.5 15 مستقلة  شقة

 12.5 5 حديث ايجار 20.0 8 عائلى منزل فى  شقة

 82.5 33 ترلية  42.5 17 مستقل  منزل

 100.0 40 لرجروا ا 100.0 40 جروا الر

 األسرى  الموقف  ة االجتماعي  الحالة

 10.0 4 مساف   األب 2.5 1 أرمل 

 5.0 2 الطفل يعيش م  األب  7.5 3 مطلق

 5.0 2 األم  م  يعيش الطفل  90.0 36 متزوج 

 80.0 32 األب واألم يعيشون معا 100.0 40 الرجروا 

 100.0 40 الرجروا  

 ب األم واأل مهن 
 ة األم مهن مهنة األب 

 % العدد  % العدد 

 67.5 27 2.5 1 يعرل  ال

 12.5 5 20.0 8 حكومي موظف

 7.5 3 22.5 9 الخاص بالقطاا يعرل

 10.0 4 32.5 13 خاص  مش وا لديه

 2.5 1 22.5 9   نجار - سباك - محامي) ح ة مهن

 100.0 40 100.0 40 الرجروا 

 المستوي التعليمي لألم واألب 
 األب  م األ

 % العدد  % العدد 

تعليا   مستوى
 منخفل

 - - - - أمي

 2.5 1 - -    أ ويكتيق

 - - - - االبتدائية علىحاصل 

 5.0 2 2.5 1 ية عداداإل علىحاصل 

تعليا   مستوى

 متوسط

الثانوية أو الدبلوم أو   علىحاصل 

 ما يعادلها 
15 37.5 20 50.0 

 تعليا عالي  مستوى

 10.0 4 17.5 7 متوسط  فو  مؤهل على حاصل

 30.0 12 40.0 16 مؤهل جامعي 

 2.5 1 2.5 1 الراجستي   علىحاصل 

 - - - - دكتورا   على حاصل

 100.0 40 100.0 40 الرجروا 

 % العدد  الدخل الشهري لألسرة  % العدد  الدخل الشهري لألسرة 

 - - جنيه 1200من أ ل
 5000حتى أ ل من جنيه 4000من 

 جنيه 
15 37.5 

 7.5 3 جنيه 6000 حتى أ ل من 5000من  2.5 1 جنيه  2000من ى أ لحت جنيه 1200من 

 - - فأكث   جنيه 6000 15.0 6 جنيه  3000من  حتى أ ل جنيه 2000من 

 100.0 40 الرجروا  37.5 15 جنيه 4000حتى أ ل من جنيه 3000من

ح ر موي) أ :رر26ؤتضحر وألط إلير ي طرر(ر لألحهإلتر ولعلاحر ولغإللبةهر
هي اإلرر%70ت مرةيثره غ ر  بته ر)ذرولأه إلدهاررررلصإللحوسطرتإل  ررولممر ررتإل ر(ر،ر

ولعي ط أه إلدهاررررث ثر ،%30)و  غ ر  بتهاررررون إلثرررلصإللحر ح ررر(ر و ت قر لرر
أ رحعميرح تشإلمرول شإلطرولا لطر  مرولذت مررر2008ولاجيمرأةامر:رر موسطر بمر
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برنامج   السيكورشادى  إفاعلية  على  األقائم  تعامل  أسلوب  لتحسين  مع  مهدراما  ات 

 طفال ذوى النشاط المفرط األ

باعميرر ون إلثر ح ر حررر9:3أك لر وألك لر وألط إلير ه ال)ر س ر لهذوروأ ر  تشإلمور
وألحهإلتررررو إلل  بهرل  ره ال)رر(رس  وتررر11:5ؤتلووحرح )ررررض لوبرون أط إلير

ولعالر ح ر ؤب غ  ر ول ذؤ ر ألط إللهار ولعي طر ث ثر ح ر أك لر فاإل ر ولمموسطر رر8 ي طر
أك لرح رم  رولعي طرلصإللحرأط إللهارول ذؤ ررررو  ةطرر،(%ر45س  وترو  غ ر  بتهر)ر

)رر9ررؤب غ  ر و  غ ر  بيهار و  غ ر  بتهاررس  ورر7ررو  ةطرر،(%27.5س  وتر تر
ل  رر20.0%) بإلل  بطر أحإلر فاإل رر6(ر )ررد ي ه ر  بتهررس  وتر ه غ ر (ررر7.5ةيثر

أ رحعميرح شإلمرحض لوبرول شإلطررررر2009وأت قر لررح ر موسطرححامرول   حر:
رس طررر(12:6ولا لطرح رأط إليرولامموسرونهتمودةطرح ر)

فاإل ، ولمموسةطر وألحهإلترررول لدطر وحإل ي طررررأط إلير ح رري إلمرررولمموسطر بر
و  يهإلرررر،رر(%47.5ار)ةيثره غ ر  بتهررر ص رولعي طرؤ تا  رحلحرولص رول إل ح

ث ثرر ح ر وألحهإلترأك لر أط إلير ح ر ولمموسطررررولعي طر حلح ي طر ولص ررررؤ تا  ر
و  يهإلرولص روألويرةيثره غ ر  بتهاررررر(ر%42.5)رررةيثره غ ر  بتهالثررول إل

ط إلير وىرول شإلطرر ي طرأحهإلتروألررح ر ص رتاإلرحتضحرأ رأك لرررر،(10.0%)
و  يهإلرم  رررر،%(رر57.5بتهار)رةيثره غ ر  ررس رول الثي إلترررولا لطرؤ تا  رحلح

ول  لررر،رر(%25.0)ررولعي طرلألحهإلترتإل  رل  روألم عي رو  غ ر  بته وتم حر
(رهي اإلرتإل  رأدعر  بطرهحرس رر%12.5ه غ ر  بطرولعشل  إلتر)ربعمر لررةيثرر

بإلل  بطرل   رولاممسطرفاإل رأك لررر(رأحإل%5.0بتهار)ولخا ي إلترةيثرره غ ر  
ح رولامومسرولحك حةطروألحهإلتر ي طرولمموسطررررألط إليررح رثالثرأم إل رولعي طرر

( ه غ ر  بتهار وألحهإلتررر،رر(%70.0ةيثر ألط إلير ولعي طر م  ر ح ر أك لر هي اإلر
ولتلتيلرروح رةيثرررر،(%30.0)ررر  بتهاو  غ ررررل امموسرولتجل بةطرر ي طرولمموسطر

رروللوب ري  رتلتيبهاررررط إليروألحهإلتر ي طرولمموسطأررأك لرح رم  فاإل رررري روألخ نه



 

 

 مد عبد اهلل حممديامسني حم /ا

(  390  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

ررط إليروألحهإلتر ي طرولمموسطرأ(ر،رهي اإلرم  رر%27.5)وتإل  ر  بتهاررررأخ وتهاهي رر
ول إل ح25.5%) تلتيبهار ي  ر أخ تهارررر(ر هي ر م  ررؤ يهإلرررر،وول إللثر ح ر  ي طررأدعر

وألحهإلتر ي طرر ي  أط إلير حخ تهارررروألويتلتيبهاررررولمموسطر ررو  غ ر  بتهارهي ر
ررهي رأخ تطرولخإلحهر بطرروتم حرول  لرهي رأط إليروألحهإلترةيثره غر ررر،(20.0)
ولعلاحرررل   روألسلنررو إلل  بطرر،رر(2.5%) وألر بةطر ولمموسطررررفأ ر لألحهإلتر ي طر

لألسلرر )ررول  و طكإل  ر ه غ ر  بتهار وألسلرر%80.0ةيثر وتإل  ر  بطر (ر
بإلل  رر،(رر%20.0ولالتبط) وألسلنررأحإلر أفلو ر لعم ر ولمموسطبطر ه غر م رررلعي طر ف مر

أك لرر(رو  يهإلرر%37.0(رةيثره غ ر  بتهار)5) م رأفلو هاررأك لرح رث ثرولعي ط
ر،ر(رر%30.0ه غ ر  بتهار)رررأفلو ررر(6)رررأفلو روألسلنرههإل م رروولتحررررح رم  رولعي ط

ح ررررهي اإل ولتحررم  ر رأدعر ولمموسطر ه غ ر  بررر4)ررررأفلو هإلررر م ري طر تهارر(ر
وألدعر  لر20.0%) وتإل  ر ولتحرر(ر وألفلو ررلألسلر ه غ ر7)ههإلرررر م ر ةيثر (ر

تاإلروتضحررررر،رر(%5.0(ره غ ر  بتهار)8)ررأفلو روألسلن م رروررر،(رر%7.5  بتهار)
رررح زيرح ت عري ك   رف ررطبةعطرح ك هارتإللتإللحأك لرح رث ثر ي طرولمموسطرأ ر

ي ك   رف رررر ي طرولمموسطررأك لرح رث ثريهإلررو  رر،(رر%42.5)ررررورتإل  ر  بتها
سطرر ي طرولممو(ر،روتإل  ر  بطرر%37.5ةيثره غ ر  بتهار)ررش طرح ت  طح زيرر

تاإلررررر،(رر%20.0)ررد ي طرةيثره غ ر  بتهاررف رح زير إلد حررررول ذؤ ري ك   ر
أ رر ر ولمموسطتبي ر لعي طر ولعلاحر ه غ رررولغإللبةطر ي ك   رف رح ك رح ررةيثر

ت ك رف رسك ررررح ر ي طرولمموسطرر  بطرضئي ط(ر،رهي اإلرتإل  رر%82.5  بتهار)
،رررر،(%5.0ميار)وويجإلمردرر(12.5ةمؤثر)ررويجإلمرفاإل  ر  بطرول ك رف رويجإلم

ول رر ؤل  ر لرر ولمموسطودمر ةيثررررأ ر ي طر وح ر ،ر ولل فر سكإل ر ح إلةطررح ر
ولعي طري ك   رفحرح إلةطررولا ك  أك لرح ر ص ر رر200أدعرح رررر150ررفإ ر

ه غ رر )ةيثر ح إلةطرررأك لرر  يهإلوررر،(رر%52.5  بتهار فحر ي ك   ر ولعي طر ررث ثر
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 طفال ذوى النشاط المفرط األ

ح ررح رر ضئي طهي ارر،(%37.5)و  غ ر  بتهارررر150أدعر ولعي طررررإلر  بطر ح ر
ح إلةتطرر ح زير فحر رري ك   ر ح ر ح رررر،(رر%13.3)و  غ ر  يتهارررر200أك لر

ون تاإلعةطةيثرر ولعلاحرررولحإللطر ولغإللبةطر ولمموسطررفاإل  ر رلعي طر لصإللحررر
ح  قررررفحرولحإللطرون تاإلعةطرر(رو  يهإل%90.0 بتهار)ةيثره غ ر رر   رولاتزور

)ر ه غ ر  بتهار وألدعرر%ر7.5ةيثر ول  بطر وتإل  ر ول  بطررةيثررلألمحعرر(ر ه غ ر
أط إليروألحهإلتررتإل رأك لرح رثالثرأم إل ررررولا د روألسلىرو إلل  بطرررر،(2.5%)

ؤ يهإلرر(ر،رر%80.0ةيثره غ ر  بتهار)ررووألحهإلتررريقةا  رح روألبإل) ي طرولمموسطرر
ت إلوترول  بطرهي رول  عريهةشرح ررررورر،(رر%10.0برح إلفلرو  غ رول  بطر)وأل

حه طرربإلل  بطرحلحرر،رر(رر%5.2)ررهارربتو  غ ر  بررح روألوول  عريهةشرح رررر،وأل رر
ووأل ر )ررروألبر اليعا   ر ولذؤ ر وألبإل)ر ريلرر%2.5فاإل  ر  بطر وألحهإلتر أحإلر (ر

%(رودمررر67.5)ريثره غ ر  بته ررولعإلحالتري إلمبرثالثرأم إل ر ي طرولمموسطرةر
ؤل  ر لررول رو رحإلري إلمبرح رولعي طرح رسكإل رولل فرو ت ارولاجتا رولل   رر

رهي اإلرحتجإلهإلترولعاعرررولا زل ر،هت لغرولالأورل عاعر

وردمره غ ر  بطرررر،رر(%01فاإل  ر  بطروألبإل)رول ذؤ ريعا   ربإللحك حطر)ر
بإل)رولعإلح ي رراإلرتإل  ر  بطروألرهي ر،(ر%12.5وألحهإلترول ذؤ ريعا  رربإللحك حطرر)

( ولخإل ر بإلل  إل رر%ر22.5بإلل  إل ر يعا  ر ول ذؤ ر وألحهإلتر و  غ ر  بطر (ر
(رح ر ي هرولمموسطرلصإللحرر%32.5  بطر)رررعي طرولررث ثر(روتإل  رر%7.5ولخإل ر)

ولخإلصط بإللاشإلم  ر ول إلدا  ر لمؤهارحشإلم  رخإلصطرررر،رروآبإل)ر أحإلروألحهإلتروالتحر
(رح ر ي هرولمموسطرلصإللحرر%2.1 رأدعر  بطر)وتإل رر،(رر%10.0ه غ ر  بتهار)

  بطروآبإل)رولعإلح   ربأ اإليرةلنررررتإل  ررروألحهإلترول إلدا  ربأ اإليرةلنر،رهي اإل
)ه غ ر  أفلو رررر،رر(%22.5 بتهار أر لر وألبإل)ررولعي طوتإل ر ةإلص ي ر  حررررح ر
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ةيثررررح هع ولعي طررحت سلر ) ص ر ه غ ر  بطرر%50.0ه غ ر  بتهار هي اإلر (ر
وأل   وررحوألحهإلتر ولتع ةار )فحر لألبإل)رررر،(رر%37.5لات سلر ول  بطر تتضإل)ير ثار

(ر%2.5ووألحهإلترولحإلص ي رولا ت ىرولتع ةاحرولا خ  رةيثره غ ر  بتهار)
ولا خ  ره غ ر  بتهار) ولتع ةاحر ولا ت ىر أحإلرح ت ىرر%5.0أحإلروألبإل)رفحر (ر

ولعإللح ف قرررررولتع ةار تع ةاحر ح ت ىر ولحإلص ي ر  حر وألحهإلتر ه غ ر  بطر
)و تإل  ر  بطرر(رر%40.0لات سلر تع ةاحرر  حرر ي ررولحإلصوألبإل)ررهي اإلر ح ت ىر

التر  ةإلررهي اإلرتإل  ر  بطروألبإل)رولحإلصالتر  حرح ه(ر%10.0)ف قرولات سلرر
ووألبإل)رر،(رر30.9%) وألحهإلتر تم حر  بطر ح ر لرر    رر ي ررولحإلصررو تضحر

ر.(رر%2.5ولاإل  تيلر)ر

(رتإل رح ت ىرر%37.5)ررلمموسطكاإلروتضحرأ رأك لرح رث ثرأسلنر ي طرو
ح ت ىررررت إلوىرحعطرر،رهي اإل4000ةت رأدعرح رررر3000ولمخعرولشهليرلهإلرح رر

وتإل ررررر،رر(%37.5بتطر)رةيثره غ ر  ررر5000ةت رأدعرح رررر4000ولمخعرح رر
(رر%15.0ه غر  بتطر)ررردمرررر3000ةت رأدعرح ررررر2000ح ت ىرولمخعرح رح رر
(رر%7.5تطر)و  غ ر  برر6000ررةتحرأدعرح رر5000ح ررهي اإلرتإل روألدعر  لررر

ر(.%2.5)ررو  غ ر  بتطر2000  ةطرةتحرأدعرح ر1200وح رر،
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 النتائج في ضوء فرض الدراسة التجريبية 
بيةةة علةةةى أنةةةه "توجةةد فةةةروق ذات داللةةةة يةةنص فةةةرض الدراسةةةة التجري
 معةةاملتهن أسةاليبعينةةة الدراسةة فةةي  األمهةاتإحصةائية بةةين متوسةط درجةةات 

قبةةل وبعةةد البرنةةامج اإلرشةةادي لصةةالح  أبعةةادهب المفةةرط نشةةاطال ذوي  طفةةاللل
 االختبار البعدي".

ل ا إلم دطررT-testول تح قرح رصحطرول ل رحةصدإلدةإللرطبدقروختبدإلمرتر
ل  دد  ر  دحر اللدطررPaired Samples T-testلاتلوب دطرهدي رولاجا  دإلترو

ر حعدددإلح تهرأسدددإلليلرر ي دددطرولمموسدددطرفددد روألحهدددإلترول ددلوقرهدددي رحت سددد إلتر م دددإلتر
رتاإلرف رولجمويرولتإلل :رولبل إلحج،دبعرو عمررأبعإل وبرولا لطرول شإلطر ويررط إليلأل

  عينة الدراسة التجريبية قبل وبعد األمهات: داللة الفروق بين (27)جدول 
 أبعادهب المفرط النشاط ذوي  طفاللل معاملتهن أساليب  تطبيق البرنامج في

 المختلفة.
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 ( ما يلي:27يتضح من الجدول )
فلوقر حةصإلررت  مر حت سلر م إلترر وتر اللطر هي ر رر ي طررروألحهإلتردةطر

ر ويرررط إليلألررحعإلح ته ررأسإلليلرررف ررولبل إلحجررت بيقررو عمررردبعررولتجل بةطررولمموسط
ح ت ىر اللطررررطولا لرررول شإلط ولبعميرررر0,001و لرر  مر والختبإلمر لصإللحر

رررولخإل ربإللمموسطرولتجل بةط.وألخيلرو ذلررتح قرصحطرول ل ررل بل إلحج،

ثلروولذىريشيلرثيلر)حل  رحؤتإل(رلاعلفطرةجاروألحعإلحعرولتأررخمو وستوتارر
طررلحرحمىرفإل  ةطرولبل إلحجرو  بطرتأثيلور  حرولاتغيلرولتإلب روه رأسإلليلرولاعإلح ح

رول ولميطرو لرربإللاعإل لطرولتإللةط:

ر
ولجدددمويرولتدددإلل ررولحل دددط،رو  ضدددح م دددإلتررdfرت،حل ددد ر ةادددطررt²ةيدددثر

ر:ونمشإل يل إلحجرؤتإلروةجارتأثيلرولبح ةاطرحل  ر

 اإلرشادي وحجم تأثير البرنامج  إيتا( قيمة مربع 28)جدول 
 المتغير التابع  المستقل  المتغير

درجات  

 الحرية 
 ثر م األ حج مربع إيتا قيمة ت

إرشادى لتحسين فاعلية ب نامج 

لطفلها    األمها أسلوب معاملة  

 النشاا الرف ا  ذوي

 كبي  0.8 -12.469 39 والحراية  التشجي 

 كبي  0.84 -14.362 39 والقسوة لتسامحا

 كبي  0.88 -17.228 39 والتف  ة  الرساواة

 كبي  0.94 -25.210 39 واإلهرال االهترام

 كبي  0.91 -20.274 39 وال فل التقبل

 كبي  0.94 -23.832 39 أسالي  معاملة والدية

ةجددددددارتددددددأثيلرولعإلحددددددعرولا ددددددت عرأ ر(:ر28ؤتضددددددحرحدددددد ر تددددددإلدجر ددددددموير)
ل   هإلررروألحهإلترتح ي رأس  برحعإلح طر)ولعإلحعرولتإلب ررر  ح(ربل إلحجرونمشإل ي)ول

ثره غد رةيدر0.8كبدلرحد رأرحؤتدإلحل د ر(رتبيلر للولرأل ر ةادطررول شإلطرولا لطرر وير
حدددد رولتبددددإلؤ رولا دددد رل اتغيددددلرولتددددإلب رر%39روهددددذورول تةجددددطرتع دددد رأ ر-12.469
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ر(بأبعددإل ورولخاددهرطول شددإلطرولا ددلرر ويرل   هددإلرروألحهددإلترتح ددي رأسدد  برحعإلح ددطر)
رتددددأثيلرةيددددثرتددددإل رةجدددداورر،ولاتغيددددلرولا ددددت عر)ولبل ددددإلحجرونمشددددإل ي(رحلددددحؤل دددد ر

رلددمىرل شددإلطرولا ددلطور ويرل   هددإلرروألحهددإلترتح ددي رأسدد  برحعإلح ددطررفدد رولبل ددإلحج
(رسدددك  لرحؤتدددإل)رلاعإل لدددطروف دددإللررولبعدددميرولقةدددإلسرفددد رولتجل بةدددطرولاجا  دددطروألحهدددإلتر

بل دددإلحجرسدددت تإل رأ رولحادددإلرسدددبقرياكددد رورولا ةدددط،رل مم دددطربإلل  دددبط(ر0.94)رت دددإلوىر
تح ددددي رأسددد  برحعإلح ددددطررفددد رمفدددد رح دددت ىررتبيدددلرتددددأثيلرلدددهه  دددهر ددددإل ررولا تدددلح
رر.ول شإلطرولا لطر ول   هإلرروألحهإلتر

 صيات البحث:  تو 
 يلي: استنادا إلى نتائج البحث نوصى بما 

رتعرح رولتل ةطرولخإلصطرح روزومنرولتل ةطروولتع ةاربضلومنر  مررروهتاإل  -1
فدددددددد رحجددددددددإليرح ومنرولا ددددددددزيررتخصصددددددددي حردبددددددددعرحدددددددد رمم بةددددددددطتر وموتر

ر ويرل   هدددددإلرروألحهدددددإلترتح دددددي رأسددددد  برحعإلح دددددطررههدددددم روولا س دددددإلتر
 ولا لط.ول شإلطر

روولد    ر ح رت قةفرولاجتاد ربإللاع  حدإلترت عيعر ومروسإلدعرون ال -2
فددحرحلة ددطرول   لددطروتةفةددطرولتعإلحددعررط ددإليإلترول دد  تةطرلألضدد لوببإلال

رحعهإل.
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 التعليمات :  
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