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  مقدمھ

من بین االضطرابات النفسیة  ADHDفرط الحركة /یعد اضطراب تشتت االنتباه               
ضطراب سلوكي عصبي یتصف بمستویات غیر ایعتبر  األكثر شیوعا  لدى األطفال، حیث   

من % 7-3لزائد ، ویؤثر ھذا االضطراب في نتباھیھ ، واالندفاعیة ،والنشاط االئمة من الالم

 9:2الى  3:1یتراوح بین بمعدل  الذكور و اإلناثاألطفال في سن المدرسة ، وینتشر بین 

(National Institute of Mental Health ,2010) .  

الى اختالالت في   neurobiological studiesالنیوروبیولوجیة  وتشیر الدراسات   

وانخفاض مستویات عامل التغذیة العصبیة   neurotransmittersالموصالت العصبیة 
brain-derived neurotrophic factor (BDNF)  وانخفاض تدفق الدم الى مناطق القشرة

، مما یؤدي الى ضعف الوظائف  cerebral prefrontal regionsقبل الجبھیة للدماغ 
  فرط الحركة  /التنفیذیة لدى األطفال ذوي تشتت االنتباه 

(Hynd, Semrud-Clikeman, Lorys, Novey, & Eliopulos, 1990).  

ام الباحثین والمربین والقائمین على تربیة الطفل محط اھتم مثل ھذا االضطرابأصبح     
،نتیجة لآلثار السلبیة التي یحدثھا في الطفل على المستوى االجتماعي واالنفعالي والمعرفي 

والصحي نتیجة لالفراط  في الحركة المصحوب  (Birnbaum et al.,2005)واألسري 
الطفل یضع نفسھ في الكثیر من بالسلوك االندفاعي باالضافة الى نقص االنتباه مما یجعل 

  ).2008حافظ بطرس ،(المواقف الصعبة او الخطرة دون تفكیر 

سلوكیة ، ال، الدوائیة برامج عالجیة عدیدة لمواجھة ھذا االضطراب تتنوع بین وتستخدم      
ھذا للعالج األعراض األساسیة یمثل الطریقة األكثر شیوعا  المنشطة فالعالج بالعقاقیر

من ھؤالء األطفال ال % 42، ولكن تشیر بعض نتائج الدراسات أن حوالي االضطراب 

، كما أشارت نتائج (Barabaz&Barabaz,2000,Brown,2005) یستجیبون لھذه األدویة
  احدى الدراسات أن المشكالت السلوكیة تزداد حدتھا عند بعض األطفال الذین یتناولون ھذه 

غالبا ما تكون خفیفة  جانبیة  تأثیرات  دویة وتسبب ھذه األ،  (Brown,2005)األدویة

من  (lerner&wigal,2008)،وقصیرة األجل  وتستجیب لتعدیل مقدار الجرعات والتوقیت 

وآالم   reduced appetiteوفقدان الشھیة ،insomnia األرق ھذه التأثیرات 
عصبیة ال، tics الالارادیةتشنجات ال، ، weight lossوفقدان الوزن   abdominal painالبطن

jitteriness  والصداع ،headache  (Wolraich,Mcguinn,&Doffing,2007 as         
cited in lerner&wigal,2008 )  ،بعض األطفال   معدل نمو بطء.(Zachor et 



al.,2006,Spencer,Biederman,&Wilens,1998)    ، .  وأشارت دراسة(Biederman 
et al.,2008)  أن األطفال ذوي اضطرابADHD   أكثر عرضة لمشاكل تعاطى المخدرات لما

  .لھذه األدویة المنشطة من تأثیرات بیولوجیة ینتج عنھا تعلق بدني بھا 

باالضافة ،ADHDونظرا للتأثیرات السلبیة لھذه األدویة المنشطة على األطفال ذوي اضطراب 
 الىالملحة  ظھرت الحاجة  لعالج السلوكيالى أن ھذه الطرق تعتبر طرق تقلیدیة بجانب ا

لتحسین االنتباه وتقلیل االندفاعیة والحركة الزائدة مثل   طرق عالجیة فعالة البحث عن
واحدة من ھذه الطرق  ،  والتدخالت متعددة الحواس واألنشطة الحركیة الموسیقى والیوجا  

في األطفال ، والمنازل  ایةدور رعالمدارس ، و على نطاق واسع فيالفعالة التي استخدمت 
– researchedمع الممارسات المستندة الى البحث  شى اوالتي تتم دولة 80أكثر من  based 

practices     لتحسین األداءات السلوكیة واألكادیمیة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة :

   Brain Gymریاضة الدماغ 

Hyatt,2007;Stephenson,2009;Spaulding,Mostert,&Beam,2010)(.  

وھي ریاضة الدماغ اسنراتیجیة تدخل تھدف الى دمج حركات الجسم مع الذھن والتعلم ،تعد 
تنسیق بین أدمغتھم  احداث عبارة عن سلسلة من التمرینات المصممة لمساعدة المتعلمین على 

لدماغ األیمن واألیسر، ھدف أیضَا الى احداث توازن بین نصفي اتبشكل متكامل ، و وأجسامھم
،زیادة   norapenipheren والنورابینفرین   dopamineوتحسین معدل تدفق الدوبامین 

   cerebral cortexتدفق الدم الى القشرة الجبھیة 

 (Pagel ,2012 as cited in Brain Gym International,2010).  

لتحسین االنتباه، والذاكرة،  1980عام  Paul &Gail Dennisonتم تصمیمھا بواسطة و  
الطالب المعرضین لخطر و،  للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة  والمھارات األكادیمیة 

ھذه االستراتیجیة من علوم متداخلة  اشتقت، (Brain Gym International ,2008)الرسوب 

 opticalالبیولوجیا التطوریة، البیولوجیا العصبیة،التربیة، العالج الضوئي متنوعة مثل 
therapy  العالج المھني والجسمي ،physical &occupational therapy .  

وتنظیم  دماغالھذا یعني أن ھذه االستراتیجیة تھدف الي احداث تغیرات مادیة في بنیة 
من خالل الحركة التي تھدف الى التكامل   ADHDالطفل ذي اضطراب  لدى ة الدماغفسیولوجی

التقلیل من فرط الحركة واالندفاعیة  دي الى تحسن االنتباه وبین الجسم والدماغ مما یؤ
(Wolf,2009)  حدةھذه االستراتیجیة في تخفیف  الى فاعلیةدراسات قلیلة  أشارت نتائج ، وقد 

، دراسة ( Gapin,2009)مثل دراسة   ADHDاألعراض السلوكیة  لدى األطفال ذوي

(Nixon,2008) دراسة،(Baker,2005).  وأشارت نتائج دراسات

(Epema,2010,Nussbaum,2010,Bovee,2011,Wimpy,2011,Flatin,2012)  الى
 اتحدوث تحسن في االتجاه نحو التعلم ، وتحسن في المھارات القرائیة ، وتحسن في السلوكی

،  المرغوبة مثل االمتثال للمعلم ، وضبط النفس ، واالنتھاء من المھام خالل الوقت المتاح



خفیف من السلوكیات غیر المرغوبة مثل الخروج المتكرر من المقعد ، الھیاج ، والت
  .التذمر،الضجر 

ذوي تشتت االنتباه وفرط الحركة  ومن ناحیة اخري اتفقت العدید من الدراسات أن األطفال 
 نیة ،اللیاقة البد ى، وانخفاض في مستو poor motor skillsیظھرون مھارات حركیة ضعیفة 

(Harvey&Ried,2005 ;Holtkamp et al.,2004) .  

لذا مما تقدم یحاول الباحث استقصاء فاعلیة استراتیجیة ریاضة الدماغ في تخفیف حدة 
لدى األطفال ذوي تشتت االنتباه ) الالنتباھیة ، االندفاعیة، فرط الحركة ( األعراض السلوكیة 

  .فرط الحركة  وتحسین بعض الوظائف التنفیذیة  لدیھم /

  :مشكلة البحث 

  : سبق تتبلور مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئیس التالي في ضوء ما    

الالنتباھیة ، ( ما فاعلیة استراتیجیة ریاضة الدماغ في تخفیف حدة األعراض السلوكیة      
 /وتحسین بعض الوظائف التنفیذیة لدى األطفال ذوي  تشتت االنتباه) االندفاعیة، فرط الحركة 

  فرط الحركة ؟

  :ویتفرع من ھذا التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة التالیة 

فروق بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في ال ما-1
استراتیجیة نتیجة تطبیق )  الالنتباھیة ، االندفاعیة، فرط الحركة(األعراض السلوكیة 

ریاضة الدماغ ؟
ما الفروق بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في الوظائف -2

نتیجة تطبیق استراتیجیة ریاضة ) الذاكرة العاملة ، سرعة المعالجة (المقاسھ التنفیذیة 
الدماغ ؟

ما الفروق بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة في األعراض السلوكیة -3
بعد تطبیق االستراتیجیة (في القیاس البعدي ) دفاعیة، فرط الحركةالالنتباھیة ، االن(

؟)بشھرینبعد تطبیق االستراتیجیة (والقیاس التتبعي ) مباشرة
ما الفروق بین متوسطات درجات طالب المجموعة التجریبیة في الوظائف التنفیذیة -4

ستراتیجیة بعد تطبیق اال(في القیاس البعدي ) الذاكرة العاملة ، سرعة المعالجة (
؟)بعد تطبیق االستراتیجیة بشھرین(والقیاس التتبعي ) مباشرة

  :فروض الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في متوسطات درجات األعراض السلوكیة -1
بین طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة )الالنتباھیة ، االندفاعیة، فرط الحركة(

.دماغ نتیجة تطبیق استراتیجیة ریاضة ال



ال توجد فروق ذات داللة احصائیة في متوسطات درجات الوظائف التنفیذیة المقاسھ -2
بین طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة نتیجة ) الذاكرة العاملة، سرعة المعالجة(

.تطبیق استراتیجیة ریاضة الدماغ 
، االندفاعیة، الالنتباھیة (ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  في األعراض السلوكیة -3

.بین طالب المجموعة التجریبیة بین القیاسین البعدي والتتبعي) فرط الحركة
الذاكرة العاملة ، (ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  في الوظائف التنفیذیة المقاسھ -4

.بین طالب المجموعة التجریبیة بین القیاسین البعدي والتتبعي) سرعة المعالجة 

  :أھداف الدراسة

  :تھدف الدراسة الحالیة الى 

لدى األطفال ) الالنتباھیة ، االندفاعیة، فرط الحركة(تخفیف حدة األعراض السلوكیة -1
.فرط الحركة  /ذوي  تشتت االنتباه

األطفال ذوي  لدى ) سرعة المعالجة  –الذاكرة العاملة ( تحسین بعض الوظائف التنفیذیة -2
.فرط الحركة  /تشتت االنتباه

األعراض السلوكیة الكشف عن فاعلیة استراتیجیة ریاضة الدماغ في تخفیف حدة -3
.فرط الحركة  /لدى األطفال ذوي  تشتت االنتباه) الالنتباھیة ، االندفاعیة، فرط الحركة(

( الكشف عن فاعلیة استراتیجیة ریاضة الدماغ في تحسین بعض الوظائف التنفیذیة -4
.فرط الحركة  /األطفال ذوي  تشتت االنتباهلدى ) جة سرعة المعال –الذاكرة العاملة 

  :أھمیة الدراسة

  :تأتي أھمیة ھذه الدراسة من عدة اعتبارات    

االبتدائي ، وذلك للكشف  تالمیذ الصفین  الرابع والخامس  تتناول ھذه الدراسة عینة من-1
.المبكر عنھم  حتى یكون ھذا التدخل العالجي مفیدَا بالنسبة لھم 

تسفر عنھ ھذه الدراسة من نتائج قد یسھم بفاعلیة في تخطیط مواقف تعلیمیة وعالجیة ما -2
المسؤولین في التغلب على أعراض ھذا االضطراب  والتقلیل من  تساعد المعلمین و

.نتائجھ السلبیة
توجھ ھذه الدراسة أنظار القائمین على العملیة التعلیمیة الى ضرورة االھتمام بوجود  -3

نتائج البحث العلمي مثل ریاضة الدماغ یتم یة منظمة وھادفة مستندة الى أنشطة ریاض
.ممارستھا مع الطالب ذوي االضطرابات السلوكیة 

ندرة الدراسات العربیة التي تناولت ممارسة ریاضة الدماغ وأثرھا على األطفال ذوي -4
ADHD .

ر ایجابیَا في سیؤث ADHDالتخفیف من حدة األعراض السلوكیة لألطفال ذوي اضطراب -5
زیادة الوقت المستغرق  نتیجةداخل حجرة الدراسة  األداء األكادیمي للطالب العادیین

،حیث أن ظھور السلوكیات غیر  (Marzano,2003)لتعلیم المھارات األكادیمیة 

.یؤثر في انتباه الطالب العادیین ADHDمن قبل الطفل ذي اضطراب المالئمة 



  :مصطلحات الدراسة 

  Brain Gymدماغ ریاضة ال

التي تعزز وتحسن من عملیة تعلم كل الدماغ، سلسلة من الحركات البسیطة والممتعة  -     
وھي نظام لتقویة المتعلمین عن طریق استخدام أنشطة حركیة تھدف الى استخالص الطاقات 

  .(Dennison & Dennison, 1994))الكامنة وجعلھا متاحة بسھولة 

سلسلة من ا لحركات البسیطة المستخدمة لدمج وتضمین كل مناطق الدماغ من أجل   -  
  .(Brain Gym International ,2011)تحسین وتعزیز التعلم 

  .اجرائیَا تعریفَا   (Brain Gym International ,2011)ویتبنى الباحث تعریف    

  ADHDفرط الحركة /اضطراب تشتت االنتباه

الجمعیة  –الطبعة الرابعة  –یعرف الدلیل االحصائي و التشخیصي لالضطرابات العقلیة  
أحد : على أنھ  ADHDاضطراب (DSM-IV,1994,85)األمریكیة للطب النفسي  

االضطرابات التي تتسم بوجود نمط مستمر من عدم االنتباه المصاحب باالندفاعیة وفرط 
بصورة أكبر واكثر مقارنة بما یالحظ بصورة أساسیة  والذي یتكرر حدوثھ "معیارأ"النشاط 

لدى األفراد في أحد مستویات النمو التي یمكن المقارنة بھ ، وعادة ما یظھر ھذا االضطراب 
ولكن " المدرسة والمنزل ومع األقران"في موقفین أو أكثر  " معیار ب "قبل سن السابعة  

في األداء الوظیفي المھني أو عف دال ، مع وجود ض"معیار ج "یتفاوت من حیث الدرجة  
  ".معیار د" األكادیمي أو االجتماعي 

فرط /ویتبنى الباحث تعریف الدلیل التشخیصي تعریفَا اجرائیَا الضطراب تشتت االنتباه 
  .الحركة

 كونرزوتتحد درجة األعراض السلوكیة لھذا االضطراب من  خالل الدرجة على مقیاس    
  .وھو المقیاس المستخدم في ھذه الدراسة )  رة المختصرة الصو(لتقدیر المعلمین 

 ADHDتناول الباحث في االطار النظري للدراسة آلیات اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة 
mechanisms   والتي شملت العوامل النیوروبیولوجیة  ودور الوظائف التنفیذیة والعالقة بین

ثم تناول الباحث استراتیجیات التعلم  ADHDابممارسة التمرینات الریاضیة وآلیات اضطر

  .وإستراتیجیة ریاضة الدماغ Brain Compatible Learningالمتناغمة مع الدماغ 

تلمیذا في الصفوف الرابع والخامس االبتدائي والذین تم  )26(تكونت عینة الدراسة من  
تشخیصھم من قبل فریق طبي في مستشفى األطفال المركزي بمدینة عرعر وفي ضوء معاییر 

على أنھم یعانون من اضطراب ) الطبعة  الرابعة( الدلیل التشخیصي لالضطرابات العقلیة 
ADHD  من النوع الجمعيcombined type سنةَ  ، )11 -10(مارھم بین ، تراوحت أع

  .) 1.50(وانحراف معیاري  (10.61)بمتوسط عمري 



، ADHDالضطراب ) الصورة المختصرة (استخدم الباحث مقیاس كونرز لتقدیر المعلمین  
من (من اعداد الباحث ، واختبار سرعة المعالجة ) المدى الرقمي (واختبار الذاكرة العاملة 

شملت  یاضة الدماغ والتي تضمنت  ستة أنواع من التمرینات، وتمرینات ر) اعداد الباحث
thinking caps, arm activation, neck rolls, belly breathing, hook ups, and 

cross crawl.  

الالنتباھیة ، االندفاعیة، ((تم تطبیق مقیاس كونرز لتقدیر المعلمین لقیاس األعراض السلوكیة 
تطبیق مقیاس الذاكرة العاملة ، ومقیاس سرعة المعالجة ، و ADHDالضطراب ) فرط الحركة

لقیاس الوظائف التنفیذیة قبل تطبیق استراتیجیة ریاضة الدماغ ، ثم استغرق تطبیق االستراتیجیة 
دقیقة یومیَا  ، ثم تم تطبیق أدوات الدراسة بعد تطبیق )30(أسبوعَا  بمعدل )12(حوالي 

  .س المتغیرات التابعة كقیاس تتبعياالستراتیجیة ، وبعد مرور شھر تم قیا

  :أشارت نتائج الدراسة الى 

وجود فروق ذات داللة احصائیة في متوسطات درجات األعراض السلوكیة -5
بین طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة )الالنتباھیة ، االندفاعیة، فرط الحركة(

.یةنتیجة تطبیق استراتیجیة ریاضة الدماغ لصالح المجموعة التجریب
وجود فروق ذات داللة احصائیة في متوسطات درجات الوظائف التنفیذیة المقاسھ  -6

بین طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة نتیجة ) الذاكرة العاملة، سرعة المعالجة(
.تطبیق استراتیجیة ریاضة الدماغ لصالح المجموعة التجریبیة

الالنتباھیة ، االندفاعیة، (لوكیة ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  في األعراض الس-7
.بین طالب المجموعة التجریبیة بین القیاسین البعدي والتتبعي) فرط الحركة

الذاكرة العاملة ، (ال توجد فروق ذات داللة احصائیة  في الوظائف التنفیذیة المقاسھ -8
.بین طالب المجموعة التجریبیة بین القیاسین البعدي والتتبعي) سرعة المعالجة 

  .تم تفسیر النتائج في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة 

  


