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" االرريیاضة االددماغيیة "  

ااسلووبب عالجي متبع لالفرراادد ذذوويي ااضططرراابب االتووحدد  

 

بسمم هللا االررحمنن االررحيیمم  

االلهھمم ااخررجنا منن ظظلماتت االووهھھھمم ٬، ووااكررمنا بنوورر االفهھمم .  

االلهھمم اافتح عليینا أأبوواابب ررحمتكك ٬، وواانشرر عليینا خززاائنن علوومكك  

بررحمتكك يیا أأررحمم االررااحميینن .  

مقددمة :اال  

إإلى إإلقاء االضووء على ززااوويیة مظظلمة لمم يیتمم اااللتفاتت لهھا  فف هھھھذذاا االُكتيیببهھھُھددِ   

أأال ووهھھھوو " االعالجج بالحرركاتت االمووجهھة للددماغغ أأوو االرريیاضة االددماغيیة "  

للفئة االغالبة في أأغلبب االمجتمعاتت حاليًیا ٬، حيیثُث يُیووجهھ هھھھذذاا االمشررووعع للمعلميینن    

ووااألهھھھلل بلل وولألشخاصص ذذااتهھمم .  

يیاتنا :االرريیاضة في ح  

لقدد تمم إإثباتت أأنن االليیاقة االبددنيیة تساعددكك في االتكيیفف مع االتووترر٬، ووبتجاهھھھلل تلكك االتمرريیناتت٬، قدد 
يیؤؤدديي االتووترر االشدديیدد إإلى االقلقق وواالشدد االعضلي ووااررتفاعع ضغطط االددمم ووضعفف االمناعة٬، 
ووستساعددكك االتمارريینن االرريیاضيیة غيیرر االتنافسيیة في مووااجهھة كلل ما سبقق٬، باإلضافة إإلى أأنهھا 

جهھازز االمناعة عنددكك مما يیجعلكك أأكثرر قددررةة على ااالستشفاء منن ااألمررااضض. منن ستقوويي منن 
كما تساعدد حميیة االليیاقة االبددنيیة في االحصوولل على ٬،  القق هھھھررموونن ااإلنددررووفيینن في االجسددخاللل إإطط

قسطط أأفضلل منن االنوومم٬، مما يیمتلكك بددررووهه تأثيیرًراا مفيیدًداا على كلل منن االقددررةة ااإلنتاجيیة وومررااحلل 
كلل ذذلكك٬، هھھھناكك تأثيیرر نفسي حيیثث إإنن االليیاقة االبددنيیة وواالنشاطط يیززيیدداانن منن االتووترر٬، باإلضافة إإلى 

ااالعتززاازز بالنفسس٬، وويیمكنهھما أأيیضا بناء االثقة بالنفسس.  

بتجميیع كلل االفوواائدد االسابقة٬، يیتضح أأنن االشخصص االذذيي يیماررسس قددرًراا معقووال منن االتمارريینن 
مع االتووترر ووأأقلل  قددررةة على االتعاملل وونن أأكثرر نشاطًطا ووأأكثرراالرريیاضيیة بصووررةة منتظظمة قدد يیك

منن االشخصص االذذيي تتمثلل نظظررتهھ للتمارريینن االرريیاضيیة  إإنتاجاووأأكثرر  ضضمررااباألعررضة لإلصابة 
. في مجرردد تغيیيیرر قنووااتت االتلفازز باستخدداامم أأددااةة االتحكمم عنن بعدد  

يیتمثلل أأفضلل االتمارريینن في ذذلكك االتمرريینن االذذيي تددمجهھ في حيیاتكك االعمليیة٬، بددال منن ذذلكك االتمرريینن وو
خاررجج االعملل للقيیامم بهھ.  االذذيي يیحتاجج إإلى ووقتت  
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 معالجة فى االدوواائيیة االعقاقيیر على وواالحركيیة االريیاضيیة ااألنشطة تفّوقق االجديیدةة االدررااساتت ووأأثبتت
ططويیلة. لفترااتت ووتدوومم االناسس من االكثيیر تصيیب االتى االرئيیسيیة ااالكتئابب حاالتت  
 االريیاضيیة ااألنشطة مماررسة أأنن ااألمريیكيیة٬، ددووكك بجامعة االطبي االمركز في االباحثونن ووجد فقد

 االرئيیسي ااالكتئابب أأعرااضض تخفيیف فى ساعدتت أأسبوعع٬، كل ووااحدةة ساعة من ألقل االسريیعة
للكآبة. االمضاددةة االدوواائيیة االعقاقيیر ااستخداامم إإلى االحاجة ووتقليیل  

 

االترربيیة االرريیاضيیة لألفرراادد االتووحدديیيینن :  

خاصة منن االمناسبب االتشجيیع على مماررسة االرريیاضة لالفرراادد االعادديیيینن ووذذوويي ااالحتيیاجاتت اال
عمووًما . حيیثث أأنن ااألنشططة االرريیاضيیة هھھھي أأسلووبب منن أأساليیبب االحيیاةة االصحيیة فبالنسبة لألفرراادد 

فأنهھ يیالحظظ أأنن أأهھھھميیة ااألنشططة االرريیاضيیة تكمنن فائددتهھا في خفضض االسلووكيیاتت غيیرر االتووحدديیيینن 
االمررغووبب فيیهھا ووتقوويیة االسلووكاتت االمررغووبب فيیهھا .  

ة االرريیاضيیة االتي باتتت أأسلووبا متبعا منن ووسووفف نلقي االضووء على االعالجج بالتمارريینن االحرركيی
في االيیابانن االتي اانتهھجتت هھھھذذاا االنووعع  يعالجج االتووحدد٬، أأبررززهھھھمم مددررسة هھھھيیجاشقبلل االرروواادد في 

.1982منن االعالجج في بررنامج ططالبهھا االيیوومي ااألساسي منذذ عامم   

 

ووتقددمم ااألنشططة االرريیاضيیة إإجماالً لألفرراادد ذذوويي ااضططرراابب االتووحدد فوواائدًداا عددةة منهھا :  

1- بعضض جوواانبب االنموو االمعررفي كززيیاددةة فتررااتت ااالنتباهه .تنميیة   	  
2- تعملل على تووجيیهھ سلووكك االفرردد نحوو أأددااء مهھمة معيینة ووبذذلكك تنموو االقددررةة على اانهھاء  

االمهھماتت . 	  
3- تعملل ااألنشططة االرريیاضيیة على ززيیاددةة مستووىى ااألددااء االجسمي ووقددررتهھ ووكفاءتهھ حيیثث أأنهھا  

سي .تعملل على تنشيیطط ووتفعيیلل االجهھازز االعضلي وواالعصبي وواالح 	  
4- تضبطط االسلووكيیاتت غيیرر االمناسبة وواالمصاحبة في بعضض االحاالتت الضططرراابب االتووحدد  

كالعددوواانن وواالقلقق وواالنشاطط االززاائدد . 	  
5- تحققق نووًعا ما منن ااإلستمتاعع ووااالستجمامم وواالترروويیح فهھي تعملل على االتخفيیفف منن  

االضغووطط االنفسيیة . 	  
6- تززيیدد منن قددررةة االفرردد على ااالستجابة االمططلووبة للفعلل االمقصوودد .  	  

ووباتت االرريیاضيیة االتي يیووااجهھهھا ااألفرراادد ذذوووو ااضططرراابب االتووحدد في برراامج االترربيیة االخاصة :االصع  

نظظرًراا لووجوودد قصوورر في قددررةة ااألفرراادد ذذوو ااضططرراابب االتووحدد على االتعاملل مع االمثيیررااتت االحسيیة 
االمختلفة منحيیثث ططبيیعة االمثيیرر ووووجوودد ااكثرر منن مثيیرر في ووقتت ووااحدد مثلل االحساسيیة االززاائددةة 

ااتت االلغوويیة عمووًما وواالقددررااتت االمعررفيیة مثلل تددااخلل فتررااتت ااالنتباهه االقصيیررةة مع وواالعيیووبب في االقددرر
االتعلمم وواالررغبة في تجنبب تغيیيیرر االررووتيینن ووصعووبة نقلل أأُثرر االتعلمم منن مووقفف االى مووااقفف أأخررىى 
فإنن غالبب ااالفرراادد ذذوويي ااضططرراابب االتووحدد يیووااجهھوونن صعووبة في االتعاملل مع ااألنشططة االرريیاضيیة 

.  



	  3 	  

لذذيي يیلحقق االجانبب ااالنفعالي لدديیهھمم وواالذذيي يیظظهھرر على شكلل صعووباتت في أأضفف االى ذذلكك االخللل اا
االعالقاتت االشخصيیة ووعددمم تقبلل االعاططفة وواالبحثث عنهھا ووتجنبب االلعبب مع ااألقرراانن وواالمشارركة في 

ااألنشططة االجماعيیة .  

بعضض االسلووكيیاتت االغيیرر مررغووبب فيیهھا كالنمططيیة ووااإلثاررةة االذذااتيیة وولعالجج مثلل هھھھذذهه أأيیًضا ووجوودد 
بغي االعملل على ااعدداادد مثلل االبرراامج االمناسبة لحلل مثلل هھھھذذهه االمعيیقاتت كبرراامج االتكاملل االمشاكلل يین

االحسي ووبرراامج تنميیة االمهھاررااتت االمعررفيیة ٬، وواالبرراامج االتي تعتمدد على بناء ووتعدديیلل االسلووكك .  

االتمرريیناتت االحرركيیة االمووجهھة للددماغغ :  

ا في عالمنا االعرربي علما بانن علمم تعتبرر االرريیاضة االعقليیة منن االعلوومم االجدديیددةة االتي بددأأ ااالهھھھتمامم بهھ
ي ووهھھھوو االعلمم االذذيي يیعنى بتنشيیطط في ااميیرركا في ثمانيیناتت االقررنن االماض تتاالرريیاضة االعقليیة ووجدد

ووبنفسس االكفاءةة ووتعملل جملة ااجررااءااتت االتمرريیناتت االعقليیة على ززيیاددةة  ااالددماغغ ليیعمال معً  قيش
 إإلى باإلضافةاالحرركيیة  ررااففااألطط إإلىشاررااتت االعصبيیة منن االددماغغ سررعة اانتقالل االسيیاالتت ووااإل

ززيیاددةة سررعة االسيیاالتت بيینن شقي االددماغغ ٬، ووهھھھذذاا بددووررهه يیسهھمم في ززيیاددةة االكفاءةة االحرركيیة 
. وواالقددررااتت االعقليیة  

:مددخلل للرريیاضة االعقليیة  
  :تعتمدد االرريیاضة االعقليیة على االعدديیدد منن االمددااخلل وواالتي أأهھھھمهھا

االماء •  
أأززرراارر أأوو مفاتيیح االعقلل في االجسمم •  
) كسجيیننوويیقق (االمشبع باألاالتنفسس االعم •  
.تمرريیناتت بددنيیة ذذااتت ططبيیعة اانعكاسيیة •  

 

أأرربعة خططووااتت إإجرراائيیة فرريیددةة يیجبب مررااعاتهھا ووقبلل عمليیة االتعلمم ووأأددااء االرريیاضة االعقليیة هھھھنالكك 
: ووهھھھي  

 1- االتددررجج منن االسهھلل إإلى االصعبب وومنن االعامم إإلى االخاصص دداائما حتى االتقددمم مما يیحضرر االعقلل   
لمم ٬، ووهھھھذذاا يیسمح لجميیع ااألنظظمة االجسدديیة بالمشارركة في عمليیة االتعليیمم وواالجسدد للررغبة في االتع

  .ووهھھھذذاا يیجلبب االووضووحح للتحدديیاتت االمحددددةة لررغباتت االمتعلمم إإلى عناوويینهھا
2- تحدديیدد ااألهھھھدداافف مما يیعزززز تحدديیدد االمشاكلل ٬، تحليیلل االمووااقفف ٬، االمررااقبة االذذااتيیة ووحلوولل  

.االمشاكلل  
3- االمتعلمم وومم إإددااررةة االتغيیررااتت وواالررغبة في االتعلمم ٬، ما قبلل ووبعدد االنشاطط: مما يیسمح للمتعل 

–يیستططيیع إإددااررةة محوورر االحرركة لدديیهھ منن (ااألقلل  اا ) حالة االتعليیمم حيیثث يیصبح االتعلمم أأسهھلل إإعددااددً 
–االسلووكك االتبدديیلي لحالة ( ااألعلى ووأأقلل عصبيیة ووأأكثرر ووضووحا ٬، وو اا) إإال أأنن تعممم لحاالتت إإعددااددً  

.تعليیميیة وولحاالتت تعليیميیة حيیاتيیة أأخررىى  
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االددماغيیة أأوو االذذهھھھنيیة االرريیاضة  
Brain Gym  

 
 

PACEتماررسس هھھھذذهه االرريیاضة تبع لنظظامم :   
سميیتت بذذلكك ألنن كلل حررفف منن االكلمة لهھا معنى :  

  P positiveتفكيیرر اايیجابي 
  A activeنشاطط 

  C clear thinkingتفكيیرر صافي 
  E energyططاقة 

 
 

منن ططررفف كلل منن ااألووليیاء في  منن لوومم ووتووبيیخ دداائمم ااضططرراابب االتووحدد يیعاني ااألططفالل ذذوويي
االمنززلل وواالمعلميینن وواالقائميینن على ترربيیتهھمم في االمددررسة جررااء سلووكهھمم االمتمثلل في كثررةة االحرركة٬، 

ووعددمم االترركيیزز...االخ٬، إإذذ يیجدد االططفلل نفسهھ ضحيیة  االحرركاتت االنمططيیة٬، صررااخخ تشتتت ااالنتباهه٬، اال
.اتهھيیمعاتبة ااآلخرريینن لهھ ووهھھھوو ال يیستططيیع االتحكمم في سلووك  

نعررضض تقنيیة جدديیددةة للتخفيیفف منن هھھھذذاا ااالضططرراابب االذذيي يیمسس فئة ال بأسس  لمووضووععاا ووفي هھھھذذاا
أأوو االرريیاضة االذذهھھھنيیة٬، أأوو ما يیعررفف باللغة  Brain Gymططفالل ووتسمى هھھھذذهه االتقنيیة ااألبهھا منن 

االتي أأسسهھا االمختصص في االترربيیة االحسيیة  La gymnastique du cerveauاالفررنسيیة بـ
االمعتمددةة منذذ ذذلكك االحيینن  مم1911دديینسوونن عامم  غايي االحرركيیة ااألمرريیكي بوولل دديینسوونن ووززووجتهھ

إإلى حدد ااآلنن في عالجج ااالضططررااباتت االسلووكيیة ووااالنفعاليیة االتي تؤؤدديي إإلى صعووباتت في االتعلمم 
في أأمرريیكا.  

 Brain Gymأأنهھ إإذذاا كانتت االترربيیة االبددنيیة تووقظظ االددماغغ٬، فإنن حرركاتت  بوولل دديینسووننوويیقوولل 
االخفة٬، وواالررؤؤيیة بجانبيینن٬، وواالتآززرر وواالتناسقق بيینن  تذذهھھھبب إإلى أأبعدد منن هھھھذذاا فهھي تقوومم باستشاررةة

-االيیدديینن االعيینيینن لكي يینجح االتلميیذذ في االقسمم كما تنمي االعمليیاتت االعقليیة كالترركيیزز ووااالنتباهه٬، 
وواالتفكيیرر وواالتذذكرر ووااإلبددااعع...االخ  

تقوولل كاررال هھھھانافوورردد أأنن مجتمعنا االمعاصرر يیحتاجج إإلى ووسائلل بسيیططة٬، سهھلة ووأأنيیقة للقيیامم 
يیاتت٬، نفسس االشيء بالنسبة لعمليیة االتعلمم االتي تتططلبب منا ااإلددررااكك االحسي٬، ااإلددماجج٬، ببعضض االعمل

ااالستيیعابب وواالفعلل.  

تسهھلل هھھھذذهه االمتططلباتت بتنشيیطط االنظظامم االنفسس فيیززيیوولووجي٬، ووتهھيیؤؤهه للتعلمم٬،   Brain Gymفتقنيیة 
 بفضلل حرركاتت بسيیططة ووسهھلة االتططبيیقق٬، ووهھھھذذهه االحرركاتت مهھمة جدداا في عمليیة االتعلمم٬، حيیثث تقوومم

الحرركة تسمح باكتسابب معلووماتت ووخبررااتت جدديیددةة فووتنشيیطط عدددد منن إإمكانيیاتنا االعقليیة٬،  بإيیقاظظ
لنظظامنا االنوووويي.   
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:Brain Gym تقنيیة عنن تارريیخيیة لمحة ـ١۱  
 

في حجررتهھ للددررااسة٬، في بوولل دديینسوونن منن خاللل مالحظظاتت  Brain Gymططووررتت تقنيیة 
نتباهه وواالمعررفة٬، في هھھھذذاا االووقتت كانن بوولل في االعالقة بيینن االحرركة ووااإلددررااكك ووااال 1960سنووااتت 

 Coustance Amsdenيیعملل في أأحيیاء لووسس أأنجلسس٬، حيیثث قامم بمالحظظاتهھ ااألووليیة بجانبب 
–مدديیررةة مددررسة للططلبة االمكسيیكيیيینن  ٬، ووكانن هھھھذذاا االمشررووعع يیهھددفف إإلى تسهھيیلل عمليیة  ااألمرريیكيیيینن

. االتعلمم وواالقررااءةة بتططوويیرر االكفاءااتت االحسيیة لألفرراادد  

نشررتت ووبيینتت أأنن للحرركاتت أأثرر إإيیجابي في  Brain Gymمتعلقة بتقنيیة بعضض ااألبحاثث اال
االتووززاانن٬، االسمع٬، االقررااءةة٬، االذذااكررةة٬، ااالنتباهه٬، ووووقتت ااالستجابة٬، ووأأوولل هھھھذذهه ااألبحاثث االتي نشررتت 

على االتووااززنن لووضعيیاتت االططلبة االذذيینن يیعانوونن منن  وواانن أأثرر االترربيیة االحسيیة وواالحرركيیةتحتت عن
" تناوولتت هھھھذذهه ااألبحاثث Josie, M.Sifft et Don Morrisصعووباتت االتعلمم٬، على يیدد "

إإحصائيیاتت دداالة حوولل االمتعلميینن االذذيینن يیجيیددوونن صعووباتت ووحسنوواا إإمكانيیاتهھمم في االووقووفف 
.  Brain Gymتتووااززنن على ررجلل ووااحدد بعدد تططبيیقق بانتظظامم بعضض نشاططاتت تقنيیة   

حثانن ٬، االلذذاانن يیب1970عامم  Brain Gymتقنيیة دديینسوونن  غاييووززووجتهھ  بوولل دديینسووننأأسسس 
عنن سبلل ووططررقق أأكثرر فعاليیة لمساعددةة ااألططفالل ووحتى االررااشدديینن االذذيینن يیعانوونن منن صعووباتت في 

اانططلقنا منن ااألبحاثث االتي قامم بهھا أأخصائيیوونن في االنموو االذذيینن ووااضططررااباتت سلووكيیة وو االتعلمم
حاوولوواا ااستعمالل االحرركة لتحسيینن إإمكانيیاتت االتعلمم٬، وولقدد نجحا في تأسيیسس هھھھذذهه االتقنيیة االتي تططبقق 

نن في االكثيیرر منن بلدداانن االعالمم ووكانن ثمارر جهھددهھھھما في ااألعمالل االتي نشررتت تحتت عنوواانن ااآل
"  "Pédagogique االترربيیة االحسيیة االحرركيیة االبيیددااغووجيیة  

 

:Brain Gym تقنيیة تعرريیفف ـ2  
 

  :Brain Gymمعنى 

االددماغغ. Brainحرركاتت رريیاضيیة وو Gymهھھھي كلمة مرركبة٬، تعني كلمة   

٬، ووسميیناهھھھا باللغة االعرربيیة La gymnastique du cerveauتتررجمم إإلى االلغة االفررنسيیة 
االرريیاضة االذذهھھھنيیة.  

 Educationاالحرركيیة   في إإططارر االترربيیة االحسيیة Brain Gymتددخلل تقنيیة 
Kinésthésique  ووهھھھي مقارربة ترربوويیة االتي تستعملل االحرركاتت وواالنشاططاتت االحرركيیة وواالفنيیة

لتنميیة ووتططوويیرر ططاقاتنا االددااخليیة.  

حرركة سهھلة االتططبيیقق٬، بحيیثث تططبقق على  26شيیرر إإلى مجمووعة يی Brain Gymمصططلح 
ااألططفالل ذذوويي ااالضططررااباتت االسلووكيیة ووااالنفعاليیة االذذيینن يیعانوونن منن صعووباتت في االتعلمم لتحسيینن 

عمليیة االتعلمم في االقسمم٬، ووتططبقق أأيیضا في االعملل وواالمكاتبب وواالبيیتت٬، ووفي كلل أأعمالل االحيیاةة 
عع٬، االتنظظيیمم٬، االترركيیزز ووااالنتباهه٬، االذذااكررةة٬، االلغاتت٬، االيیووميیة كالقررااءةة٬، االكتابة٬، االحسابب٬، ااإلبدداا

  االمووسيیقى٬، ووااالمتحاناتت...االخ
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مووجهھة للجميیع٬، معلميینن٬، مرربيینن٬، آآباء... االذذيینن  Brain Gymيیقوولل بوولل دديینسوونن أأنن تقنيیة 
ااالضططررااباتت االسلووكيیة ووصعووباتت االتعلمم٬، حيیثث   يیرريیددوونن مساعددةة ااألططفالل االمعانيینن منن

عالقة بيینن االحرركة وواالووظظائفف االددماغيیة وواالجسمم خاللل عمليیة  تررتكزز هھھھذذهه االتقنيیة على ووجوودد
االتعلمم٬، بحيیثث تستعملل بعضض االحرركاتت لتططوويیرر مهھاررااتت االتعلمم.  

فهھذذهه االتقنيیة تعتمدد على عملل فصي االمخ ااأليیمنن ووااأليیسرر االمسؤؤووالنن عنن كلل ااالتصاالتت 
مهھامم٬، وولقدد نشاطط حرركي بعضهھا تؤؤدديي نفسس اال 26تتكوونن هھھھذذهه االتقنيیة منن وو االددااخليیة وواالخاررجيیة

وواافقق كلل منن ااألططباء وواالمختصيینن في ططبب ااألعصابب في أأنن حرركاتت هھھھذذهه االتقنيیة تثيیرر 
االنشاططاتت االذذهھھھنيیة٬، ووتساعدد في االتحكمم في ااالنفعاالتت وواالقلقق ووتساهھھھمم أأيیضا في تنميیة 

ااالستعددااددااتت االحسيیة االحرركيیة٬، وومهھاررااتت االتفكيیرر االسليیمم لتسهھيیلل عمليیة االتعلمم ووجعلهھا عمليیة 
شيیقة.  

:Brain Gym ططووااتت تنفيیذذ حصةخ ـ  3  
 

ثمم  االحرركاتت تنفذذ جماعيیا في االبدداايیة٬، حيیثث يیقلدد االحضوورر االمددرربب وويیقووموونن بنفسس حرركاتهھ
فرردديي إإنن ااررددتمم.  

٬، يیجبب دداائما ااحترراامم هھھھذذهه Brain Gymتنشيیطط االمخ يیكوونن عنن ططرريیقق حرركة أأوو عددةة حرركاتت 
االحددوودد٬، ووتنفيیذذ هھھھذذهه االحرركاتت ووليیسس منن أأجلل تقوويیة االعضالتت.  

*سأذذكرر بعضهھا على سبيیلل االمثالل ال االحصرر *  

•   شرربب االماء 
 Boireفي مسابقاتت االمررااتوونن ااكتشفف االفوواائدد االكثيیررةة للتميیهھ االجيیدد  بوولل بفضلل تجارربب

Hydratation  قدد الحظظ أأيیضا أأنن االتالميیذذ االذذيینن يیحضرروونن إإلى مررااكزز االتعليیمم ووهھھھمم عططشى
يیشرربوونن االماء يیصبحوونن أأكثرر حيیوويیة  في حيینن يیغلبهھمم االكسلل ووقلة االترركيیزز ووااالنتباهه في االصباحح

كتشفف أأنن أأكثررهھھھمم يیأكلوونن ااألغذذيیة االجافة وواالمرركززةة في يی ووأأكثرر حضوورراا٬، ووفي االتحاوورر معهھمم
فططوورر االصباحح٬، وومنن خاللل هھھھذذاا عمقق "بوولل" أأبحاثهھ في فوواائدد االتميیيیهھ االجيیدد.  

 
منن االماء ضرروورريي للنشاطط االجيیدد للجهھازز االلمفاوويي االذذيي ددووررهه يیغذذيي خاليیا االجسمم وويیتخلصص  

االززوواائدد٬، عندد ااإلنسانن االميیكانيیززماتت االططبيیعيیة تتخلصص منن (االبوولل٬، االتنفسس٬، االعررقق) تؤؤدديي إإلى 
ضيیاعع نسبة تقددرر بحوواالي لترريینن منن االماء في االيیوومم (ااثنا عشرر كأسا)٬، كما أأنن االقلقق االنفسي 

وواالبيیئي أأيیضا يیفررغغ االجسدد منن االماء االذذيي يیحتوويیهھ٬، وويیشيیرر االمعلميینن إإلى أأنن االماء االذذيي يیتخلصص 
فعالة  اارر وواالفووااكهھ٬، إإنن نشاطط شرربب االماء يینشئ ططرريیقة جددً انهھ االجسمم يیعووضض عندد تناوولل االخضم

اميیة ووبهھددووء فهھوو يیرروويي ظظهھھھوو االحالل في نززوولل االمططرر بططرريیقة نفي إإعاددةة تميیيیهھ االجسمم كما 
الجسمم يیمتصص أأفضلل االماء االمشررووبب بنظظامم ووبكميیاتت فوويیررططبب ااألررضض االجافة بططرريیقة فعالة 

في  يیة في االجسمم ووأأكددتت كاررال أأنافوورريیدد منن مستووىى االططاقة وواالحيیووصغيیررةة٬، ووشرربب االماء يیزز
% منن ووززنن االجسمم 80" أأنن االماء يیمثلل La Gymnastique des neuronesكتابهھا "

االماء يیساهھھھمم في االعمليیاتت االعقليیة االمعررفيیة كاإلحساسس٬، االتعلمم٬،  وو % في االررشدد70في االميیالدد وو
االتفكيیرر ووررددوودد ااألفعالل وواالهھددووء ااالنفعالي .  
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االنشاططاتت ااإلددررااكيیة االمعررفيیة االتي يیستثيیررهھھھا هھھھذذاا االنشاطط:  
- فعاليیة االنشاطط االكهھرربائي وواالكيیميیائي بيینن االددماغغ وواالجهھازز االعصبي.   

- تخززيینن ووااستررجاعع جيیدد ووأأفضلل االمعلووماتت.    

االكفاءااتت االتعليیميیة:  
- كلل االمهھاررااتت االمددررسيیة تددعمم عنن ططرريیقق شرربب االماء.    

- يیة.ااالررتباطط بيینن االسلووكك وواالووضع    

- تحسيینن ترركيیزز (تحقيیقق االووهھھھنن أأوو ااإلعيیاء االذذهھھھني).    

- ااستعدداادد أأفضلل للحرركة وواالمشارركة .    

- تحسيینن االتناسقق االعقلي وواالبددني.    

- خفضض نسبة االقلقق٬، ووتووسيیع مهھاررااتت ااالتصالل وواالتووااصلل.    

 

brain buttonsتمرريینن  •  

ووهھھھوو كالتالي :يیعملل هھھھذذاا االتمرريینن للحصوولل علل تفكيیرر صافي لمددةة ددقيیقة إإلى نصفف ددقيیقة   

باليیدد االيیمنى نضع أأصبع ااالبهھامم ووااألصبع ااألووسطط أأسفلل االررقبة عندد 
االتقاء عظظمة االتررووقهھ ٬، وونحرركك حرركة دداائرريیة منن االيیميینن إإلى االيیسارر ٬، 

بنفسس االووقتت تكوونن االيیدد االيیسررىى ااسفلل االبططنن تحتت االسررةة مع أأخذذ عمليیة 
يینن االشهھيیقق وواالززفيیرر بشكلل بططيء وويیتمم تحرريیكك االعيیوونن منن االيیارر لليیم

حرركة دداائرريیة .  

: Active االمتقاططعة االحرركاتت •  
أأثناء نموو االططفلل يیماررسس ططرريیقة تلقائيیة بعضض االحرركاتت ووتكوونن بططرريیقة 

بجهھتي االجسمم أأثنا االتسلقق٬، االززحفف٬، االمشي وواالجرريي يیددخلل كال  متماثلة
االحرركاتت   جانبي االجسمم بططرريیقة متناسقة٬، خاللل االقررنن ااألخيیرر ااستخددمتت

تت االتعليیميیة وواالمختصوونن أأكددوواا أأنن االحرركة منن االمتقاططعة في تددعيیمم االقددرراا
كال االجانبيینن للجسمم بططرريیقة متناظظررةة تعملل على تنشيیطط مررااكزز االنططقق 

وواالكالمم في االددماغغ٬، ووهھھھمم مقتنعوونن بفعاليیة هھھھذذهه االحرركاتت أأثناء االقيیامم بهھا في 
إإططارر مترراابطط بإددخالل كلل أأعضاء االجسمم.  

لجسمم ووتكوونن متشابهھة تؤؤدديي االحرركاتت االمتقاططعة منن االجانبيینن االمتعاكسيینن لوو
لحرركة االمشي في نفسس االمكانن مع مشارركة االذذررااعيینن حيیثث يیقفف االشخصص 

ووهھھھوو مستررخخ يیقوومم بررفع االساقق االيیسررىى وومالقاةة االرركبة االيیسررىى مع مررفقق االيیدد االيیمنى في االخطط 
االووسيیطط ووتتناووبب هھھھذذهه االحرركاتت لكال جانبي االجسمم٬، ووفي حالة عددمم ااإلحساسس باررتيیاحح أأثناء 

رركاتت االمتقاططعة وواالشخصص ووااقفف يیستططيیع االقيیامم بهھا ووهھھھوو نائمم على االظظهھرر أأوو االقيیامم بهھذذهه االح
جالسس على كررسي بططرريیقة سليیمة٬، ووتددخلل في هھھھذذهه االحرركاتت إإلى جانبب االذذررااعيینن وواالررجليینن 
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عضالتت االخصرر االتي تساهھھھمم في ااستقرراارر ووثباتت االحووضض ٬، ووعندد تعززيیزز هھھھذذهه االحرركاتت يیساهھھھمم 
ؤؤهھھھلهھ للقيیامم بكلل االنشاططاتت االيیووميیة بسهھوولة ووررااحة٬، في جعلل كلل أأعضاء االجسمم في حرركة االتي ت

كما تساهھھھمم هھھھذذهه االحرركاتت في تسخيینن شاملل ووجيیدد للجسمم٬، االذذيي يیؤؤدديي إإلى االقيیامم بالمهھاررااتت 
. مثلل: االكتابة وواالقررااءةة االحرركيیة االددقيیقة بشكلل جيیدد  

نن٬، بيینن االيیدديینن وواالررجليینن٬، وواالذذررااعيینن وواالساقيی بالساقق تؤؤدديي إإلى خلقق تووااصلل إإنن معاكسة االذذررااعع
. وواالررأأسس وواالمنططقة االقططنيیة في االعموودد االفقرريي باإلضافة إإلى االمنططقة االعلوويیة وواالسفليیة للجذذعع  

 
االنشاطط: هھھھذذاا يیستثيیررهھھھا االتي االمعررفيیة ااإلددررااكيیة االنشاططاتت  

- ااجتيیازز االخطط االووسيیطط االبصرريي٬، االسمعي وواالحسي االحرركي.    

- االررؤؤيیة للجانبيینن (ااستعمالل متززاامنن للعيینيینن).     

- فضاء.االووعي بال     

 
االتعليیميیة: االكفاءااتت  

- االكتابة وواالخطط.    

- االسمع ووااإلنصاتت.   

- االقررااءةة وواالفهھمم.    

  االنائمة االثمانيیة •
ررسمم ررمزز ما ال نهھايیة هھھھي تقنيیة مستعملة منذذ ززمنن بعيیدد في علمم االتنفسس االحرركي لتططوويیرر االووعي 

االحسي االحرركي وواالخطط للمتعلميینن االذذيینن يیعانوونن منن 
االقيیامم باجتيیازز االخطط صعووباتت تعلمم٬، ووهھھھوو عباررةة عنن 

لمنن قع هھھھذذهه االحرركة تساهھھھمم في االووااوواالووسيیطط االبصرريي٬، 
يیيیرر مووااضع االحررووفف في االقررااءةة يیغوويیعكسس االحررووفف 

وواالكتابة.  
يي إإلى إإثاررةة االتناسقق في إإنن ررسمم االثمانيیة االنائمة ٬، يیؤؤدد

نررسمم ثمانيیة كما لوو أأنهھا نائمة إإلى االجانبب٬، ف االعيینيینن
ووهھھھذذاا االفعلل يیؤؤدديي إإلى اانددماجج أأفضلل ووسهھوولة  االررسمم بالنظظررليیدد االمستمررةة أأثناء وومتابعة حرركة اا

االنظظرر لكال االجانبيینن.  
االذذررااعع بررفعهھا االى ااالعلى االفضاء بووااسططة االررسمم في على ااررتفاعع االعيینيینن٬، نططلبب منن االشخصص 

ثمم االنززوولل لالسفلل بددءااً باليیمنى ثمم تعلوو لتنتهھي في االجهھة االيیسررىى .  

االيیمنى ثمم تعلوو لتنتهھي  االجهھة نائمة ووتكوونن كبيیررةة بددأأ مننثمانيیة   ااإلبهھامموونكرررر االتمرريینن بووااسططة 
يیططلبب منن االشخصص االقيیامم بهھذذهه االحرركة ثالثث مررااتت بإبهھامم االيیدد االيیمنى٬، ثمم وو في االجهھة االيیسررىى

ثالثث مررااتت بإبهھامم االيیدد االيیسررىى ووفي ااألخيیرر يیططلبب منن شخصص تكرراارر االحرركة بكال ااإلبهھاميینن 
في آآنن ووااحدد بتططابقق االيیدديینن ثالثث مررااتت أأيیضا.  

منن االمهھمم بددأأ ررسمم االثمانيیة االنائمة منن ااألعلى كما هھھھوو االحالل أأثناء االكتابة ووليیسس على  مالحظظة:
ااألسفلل ألنهھ يیتالءمم مع كيیفيیة االكتابة.  
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االنشاطط: هھھھذذاا يیستثيیررهھھھا االتي /االمعررفيیة ااإلددررااكيیة االنشاططاتت  
- تططوويیرر االقابليیة لمالحظظة وومتابعة ااألشيیاء أأثناء االحرركة.     

- مقق.إإددررااكك ااألشيیاء بع   

- ااستررخاء أأثناء االنظظرر.    

- ااستعمالل االعيینيینن في آآنن ووااحدد.    

االتعليیميیة: االكفاءااتت  
- -ميیكانيیززماتت االقررااءةة (حرركة االنظظرر أأيیمنن   أأيیسرر)  

- االقررااءةة وومعررفة االررمووزز لتحليیلل االلغة االمكتووبة.   

- فهھمم االكتابة (ذذااكررةة ططوويیلة االمددىى).     

  جيیدداا ااألذذنيینن فتح •
.االحصة عنن ططرريیقق االلمسس  هھھھذذاا االتمرريینن لألذذنيینن ااستعملل في  

االسمع وو فعالل خصووصا للكالمم ووااللغة طط أأنن هھھھذذاا االنشا بووللااكتشفف 
. وواالقددررةة على تجنبب االشرروودد  

 
٬، نالحظظ دداائما االعالقة بيینن ضغطط في االترربيیة االحسيیة االحرركيیة

عضالتت ررقبة وواالمناططقق االمحيیططة باألذذنيینن مع نقصص ااالنتباهه 
لتووترر في االعنفف االسمعي٬، إإنن نشاطط فتح ااألذذنيینن يیسمح بإططالقق اا

وواالكتفيینن ووتددعيیمم ااالنتباهه االسمعي.  
ضض االمفررطط لألصووااتت ااإللكترروونيیة (سماعاتت االرراادديیوو٬، االتلفازز٬، ررَ لبعضض ااألشخاصص االعَ  مالحظظة:

تضططرربب ااألذذنيینن.فاالحاسووبب٬، أألعابب االفيیدديیوو)   
 

ذذنن بمساعددةة ااإلبهھامم وواالسبابة٬، تجذذبب بهھددووء ااألذذنيینن إإلى االووررااء كما أأنهھا تبسطط يیبددأأ منن أأعلى ااأل
وويیددلكك نحوو ااألسفلل٬، ووتقوومم بددووررةة حوولل كلل جناحح ااألذذنن قبلل ااالنتهھاء بالفصص نكرررر مررتيینن أأوو 

ثالثث.  

االنشاطط: يیستثيیررهھھھا االتي /االمعررفيیة ااإلددررااكيیة االنشاططاتت  
– ااجتيیازز االخطط االووسيیطط االسمعي (االمعررفة االسمعيیة٬، ااالنتباهه٬، تددقيیقق االمالحظظة٬، ااإلددررااكك٬،   

االذذااكررةة) ااالستماعع لصووتنا.  

– ررةة االعملل قصيیررةة االمددىى.ذذااك    

– االمحاددثة االددااخليیة/االووساططة االشفوويیة (مهھاررااتت االتفكيیرر).    

– االسماعع بكال ااألذذنيینن     

– تحسيینن ااالنتباهه االسمعي (تميیيیزز ااألصووااتت).    
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االتعليیميیة: االكفاءااتت  
- االفهھمم أأثناء ااالستماعع.   

- االكالمم أأمامم االجمهھوورر٬، االغناء٬، االلعبب على آآلة مووسيیقيیة.     

- سمعي وومهھاررااتت تخززيینن االمعلووماتت االخططيیة (االتررميیزز ووفكك االتررميیزز للكالمم).االتددقيیقق اال    

- االتررميیزز في االمهھاررااتت على االحاسووبب ووااألجهھززةة ااإللكترروونيیة.    

 

: بالقلمم االررسمم •  
 

االررسمم بكال االجانبيینن في كتابهھا ااألوولل٬،  G.N Getmanلقدد ووصفتت 
How to Improve your) child’s Intelligent 1992 (

ططبقهھا مع متعلميیهھ في االمرركزز لتشجيیع ووهھھھذذهه االتقنيیة لل بوووولقدد كيیفف 
االررسمم بكال االجانبيینن  Getmanااإلبددااعع ووااللعبب ووااالبتكارر٬، ووحسبب 

مثلل االررسمم على االمررآآةة يیططوورر مهھاررااتت ااستعمالل االعيینيینن في آآنن ووااحدد٬، 
وواالتآززرر في االعيینيینن ووااليیدديینن٬، وونالحظظ أأنهھ كلما تحسنتت االمهھاررااتت 

ررااسيیة.االبصرريیة تحسنن معهھا االنتائج االدد  
إإنهھ منن االقططع تجرربة هھھھذذاا ااإلحساسس باألعضاء االكبيیررةة للكتفيینن٬، االيیدديینن 

وواالذذررااعيینن بنشاطط متززاامنن بررسمم أأشكالل على االمررآآةة أأوو على سبووررةة 
يیتمم تحرريیكك االكتفيینن في حيینن  ثممباستعمالل قلميینن ملوونيینن مختلفيینن  كبيیررةة
دديینن تتجهھ نحوو االددااخلل وواالخاررجج ووااألعلى ووااألسفلل٬، وونترركك ااألشكالل يیاال
لمهھمة تبررزز.اا  

االنشاطط: هھھھذذاا يیستثيیررهھھھا االتي /االمعررفيیة ااإلددررااكيیة االنشاططاتت  
- ااالنتقالل منن االتناسقق االحرركي االشاملل إإلى االحرركة االددقيیقة.   

- االعملل في االحقلل االووسيیطط االحرركي وواالحسي االحرركي.     

- االووعي بالفضاء مالحظظة بصرريیة.   

- . االووعي االمحيیططي    

- ااستررخاء ووررااحة في االنظظرر.    

- االعيینيینن في آآنن ووااحدد ااستعمالل   
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االتعليیميیة: االكفاءااتت  

 
- متابعة ااالتجاهھھھاتت.     

- االتررميیزز ووفكك االتررميیزز لما هھھھوو مكتووبب.   

- االكتابة وواالخطط االحسابب.    

بشكلل عامم ٬، فانن االنشاططاتت االحرركيیة مهھمة لكال منن االصحة االبددنيیة وواالعقليیة لكلل فرردد. عنددما 
ة منتظظمة لمجووعة متكاملة ووظظيیفيیا منن االتمارريینن نقوولل االنشاططاتت االحرركيیة للجميیع نعني بهھ مززااوول

ددقيیقة أأوو أأططوولل حيیثث اانن مماررسة  30االهھوواائيیة تتكرررر اارربع االى خمسس أأيیامم ااسبووعيیا لمددةة 
االتمارريینن االبسيیططة وواالمتباعددةة ووبشكلل غيیرر منتظظمم لهھا تأثيیرر ضعيیفف في االسلووكك االذذيي يیتططلبب 

.لخاططئة في تحقيیقق هھھھددفف االسلووككتكرراارراا لتثبيیتت ااستجابة االمتعلمم االصحيیحة وونسيیانن االمماررساتت اا  
 

أأقرر نسبة منن أأباء ااالططفالل االتووحدديیوونن بأنن هھھھناكك تحسناً ناتجاً عنن االتمارريینن االرريیاضيیة عامة ووفي 
االهھووااء االططلقق خاصة حيیثث أأنهھا تحسنن مستووىى ااالنتباهه وواالمهھاررااتت ااالجتماعيیة ووتقللل منن 

.سلووكيیاتت إإثاررةة االذذااتت ووتؤؤدديي إإلى ززيیاددةة ااالددااء ااألكادديیمى  

  

ة :االخاتم  

ماززاالل هھھھذذاا االنووعع منن االعالجج مووضع بحثث ووعلى االمختصيینن في االترربيیة االبددنيیة االتووجهھ االى 
االبحثث في هھھھذذاا االمجالل االحيیوويي بالتعاوونن مع االمختصيینن اليیجادد االبرراامج االتأهھھھيیليیة االبددنيیة 

.ااضططررااباتت االنموو االمتززاايیددةة وواالمتنووعة أأعررااضضتخفيیفف  أأوووواالترربوويیة االمناسبة في عالجج   

حدد منن أأجلل االووصوولل للعالجج وواالبرراامج االمناسبة لهھذذهه االفئة االغاليیة على قلووبنا فيیجبب جمعيینا نت
ااالجرر االعظظيیمم في ااآلخررةة  اللوولنلررفع االقددررااتت ووااالمكاناتت لدديیهھمم منن معلميینن ووأأخصائيینن ووأأهھھھلل   
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فهھررسس االمحتوويیاتت :  

 

االصفحة االمووضووعع   

١۱ االمقددمة   

٢۲ االترربيیة االرريیاضيیة لالفرراادد االتووحدديیيینن   

٣۳ االحرركيیة االمووجهھة للددماغغ االتمرريیناتت   

٤ االرريیاضة االذذهھھھنيیة آآوو االددماغيیة   

٥ لمحة تارريیخيیة عنن تقنيیة االرريیاضة االددماغيیة   

٦ brain gymخططووااتت تنفيیذذ    

٧۷ brain buttonsتمرريینن    

٨۸ تمرريینن االثمانيیة االنائمة   

٩۹ تمرريینن فتح ااألذذنيینن   

١۱٠۰ تمرريینن االررسمم بالقلمم   

١۱١۱ االخاتمة   

١۱٢۲ االفهھررسس   

١۱٣۳ قائمة االمررااجع   
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مووااقع تهھمكك :  

1- http://www.braingym.org21 

2- https://www.youtube.com/watch?v=VL4an7UC3wA  

tps://www.youtube.com/watch?v=YXBcxDSS9Doht  -3  

 

 

االمررااجع:  

1- http://www.abahe.co.uk/human-development-enc/77747-the-
importance-of-sports-in-human-life.html  

2- http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=39&t=2538   

 دد.نايیفف االززااررعع ٬، االمددخلل إإلى ااضططرراابب االتووحدد -3

4- http://www.educapsy.com/etudes/brain-‐gym-‐171     	  

	  

	  

تمم ااعدداادد هھھھذذاا االُكتيیبب منن قبلل االططالبة :   

نووفف ترركي االززهھھھررااني   

بإشرراافف االددكتووررةة : االهھامم االقصيیرريینن  

 


