حممد سيد سليمان :أثر العالج باحلركة يف ختفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط احلركة...

أثر العالج بالحركة في تخفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه المصحوب بفرط الحركة وتحسين سرعة المعالجة
لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية
محمد سيد سعيد سليمان
كلية الرتبية واآلداب -جامعة احلدود الشمالية

قدم للنشر 8331/3/92هـ  -وقبل 8331 /6/ 83هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن أثر التمارين البدنية املتمثلة يف الرياضة الذهنية من خالل التدريب احلركي يف التخفيف من شدة
أعراض اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة (الالنتباهية ،فرط احلركة ،االندفاعية) ،ويف حتسني سرعة املعاجلة لدى األطفال ذوي اضطراب تشتت
االنتباه وفرط احلركة ،تكونت عينة الدراسة من ( )93طالباً يف الصفوف الدراسية من الثاين وحىت السادس االبتدائي ،مت تقسيمهم إىل عينتني :جتريبية
( )89طالباً ،وضابطة ( )88طالبًا ،استخدم الباحث ثالث أدوات للدراسة مشلت :قائمة التعرف على اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة  ،مقياس
اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة ،اختبارات سرعة املعاجلة ،حركات الرياضة الذهنية .استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ،أشارت نتائج الدراسة
إىل  :وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بُعد تشتت االنتباه لصاحل اجملموعة التجريبية ،عدم وجود فروق
دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بُعدي الفرط احلركي واالندفاعية  ،وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف بعد تشتت االنتباه والدرجة الكلية لصاحل التطبيق البعدي ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف أبعاد فرط احلركة واالندفاعية ،وأشارت إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية
لصاحل التطبيق البعدي.
الكلمات المفتاحية  :النشاط البدين ،سرعة معاجلة املعلومات ،تشتت االنتباه ،فرط احلركة ،االندفاعية.
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 neurotransmitter systemsمثل النورابنفرين ()NE
والدوبامني ( )DAواملرتبطة بالكاتيكوالمني املرتبط بالدوائر
العصبية مبنطقة القشرة حتت اجلبهية .fronto-subcortical
ورغم ذلك فإن ما يقرب من  % 31من األطفال ال
تستجيب للعالج الدوائي ،أو غري قادرين على حتمل اآلثار
اجلانبية املصاحبة له مثل األرق وفقدان الشهية وتأخر النمو
والصداع وآالم البطن وفقدان الوزن والتشنجات الالإرادية

المقدمة
يعد اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط احلركة
شيوعا لدى
 ADHDمن بني االضطرابات النفسية األكثر ً
األطفال ،إذ يعد اضطراباً سلوكياً عصبياً يتصف مبستويات
غري مالئمة من الالنتباهية واالندفاعية والنشاط الزائد ،ويؤثر
هذا االضطراب يف  %5-3من األطفال يف سن املدرسة،
وينتشر بني اإلناث و الذكور مبعدل يرتاوح بني  3:8اىل 2:9
).(American Academy of Pediatrics ,2011
وأصبح مثل هذا االضطراب حمط اهتمام الباحثني واملربني
والقائمني على تربية الطفل ،نظراً لآلثار السلبية اليت حيدثها
يف الطفل على املستوى االجتماعي واالنفعايل واملعريف
والصحي واألسري )،(Birnbaum,Kessler&lowe,2005
وهذه اآلثار السلبية ناجتة عن اإلفراط يف احلركة املصحوب
بالسلوك االندفاعي ،باإلضافة إىل نقص االنتباه مما يؤدي إىل
التعرض لكثري من املواقف الصعبة أو اخلطرة دون تفكري،
فضالً عما يسببه هذا االضطراب من عبء ي
مايل لألنظمة
املدرسية واألسرية والصحية احلكومية ،إذ يتطلب مواجهة
السلوكيات املزعجة الناجتة عنه ،زيادة احلاجة إىل تقدمي
خدمات تعليمية خمتلفة ،مثل الربامج الرتبوية الفردية واإلرشاد
والتقومي الرتبوي.
وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل أن التكلفة
املالية الطبية السنوية لألطفال ذوي هذا االضطراب أعلى من
(Guevera, Lozano,
مثيلتها لدى األطفال العاديني
Gephart, 2001; Swensen,
Marynchenko, Greenberg

(Connor,2006;Wigal,Emmerson,Gehricke&Galassetti,201
3; Clavenna & Bonati, 2014).

وأشارت دراسة

Monuteaux,

(Biederman,

)Spencer,Wilens& Faraone,2009

أن األطفال ذوي اضطراب  ADHDأكثر عرضة ملشاكل
تعاطي املخدرات ملا هلذه األدوية املنشطة من تأثريات
بيولوجية ينتج عنها تعلق بدين هبا ،عالوة على أن فوائد هذه
األدوية احملفزة  Stimulant medicationال متتد ملدى زمين
طويل
(Hnshaw&Arnold,2015;Vysniauske,Verburgh,O-

) ،osterlaan&Molendijk,2016كما أن فعاليته حمدودة
(Chronis,
للدواء
النشطة
اإلدارة
بفرتة

)Jones&Raggi,2006;Pelham&Fabiano,2008

وتعد التدخالت السلوكية مثل برامج التدريب السلوكي
للوالدين ،واإلدارة السلوكية للطالب يف الصف من املداخل
املستندة إىل أدلة جتريبية ( ،Pelham&Fabiano,2008ورغم
أهنا تتسبب يف حدوث ي
تقدم يف بعض اجملاالت احملددة واليت
ال يصلح هلا العالج الدوائي إال أن هذا التقدم يعب استمراره
بعد انتهاء فرتة التدخل السلوكي )،(Chronis,et al., 2006
أكثر من ذلك التدخالت السلوكية صعبة نسبياً يف التنفيذ
ومكلفة من حيث النفقات املالية والزمنية ،كما أهنا قد تكون
أقل فعالية من األدوية )(MTA Cooperative Group,1999
وتشكل عبئاً ثقيالً على القائمني على تنفيذها كاملعلمني
والوالدين ،كما تتطلب التزاماً طويل األمد للحفاظ على
مستويات عالية من الدقة والشدة

& Wickizer, Mell
Birnbaum, Secnik,

) .&Claxton,2003
وتستخدم برامج عالجية عديدة تتنوع بني الدوائية
والسلوكية لعالج هذا االضطراب .إذ ميثل العالج باألدوية
شيوعا لعالج األعراض األساسية هلذا
املنشطة الطريقة األكثر ً
االضطراب ،فهذه األدوية الفعالة ختفف أعراض االضطراب
عن طريق تأثريها يف أنظمة موصالت عصبية خاصة specific
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(Chronis,Fabiano,Gnagy,Wymbs,Burrows-

التعرف على أثر ممارسة التمارين البدنية املستندة إىل الرياضة
الذهنية عن طريق التدريب احلركي يف التخفيف من تشتت
االنتباه وفرط احلركة وحتسني األداء التعليمي لدى أطفال
( )89-1سنة ،وتوصلت إىل وجود أثر دال ملمارسة التمارين
الرياضية يف التخفيف من أعراض تشتت االنتباه وفرط
احلركة وحتسني األداء التعليمي لدى عينة الدراسة.
أما دراسة الشريفني وفرح ( )9189واليت هدفت إىل
الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي قائم على التمارين
البدنية املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل التدريب
احلركي يف خفض مستوى اضطراب نقص االنتباه املصحوب
بالنشاط احلركي الزائد ،فقد أشارت نتائجها إىل أن مستوى
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد
لدى أفراد اجملموعة التجريبية كان أقل بشكل دال إحصائياً
مما لدى أفراد اجملموعة الضابطة.
وهدفت دراسة )(Medina,Netto& Muszkat,2009
إىل الكشف عن أثر التمارين البدنية عالية الشدة (اجلري ملدة
 31دقيقة بسرعة) يف االنتباه املتواصل لدى األطفال الذكور
ذوي اضطراب  ،ADHDوأشارت نتائجها إىل وجود زيادة
دالة يف االنتباه املتواصل بعد ممارسة النشاط البدين.
وكشفت دراسة ) (Baker,2005عن أثر بعض التمارين
البدنية املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل التدريب
احلركي يف تقليل سلوكيات اضطراب  ADHDلدى ()91
طالباً بالصفني األول والثاين االبتدائي من ذوي االضطراب،
إذ أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة بني اجملموعتني
التجريبية على مقياس كونرز لتقديرات املعلمني عن اضطراب
 ADHDلصاحل اجملموعة التجريبية.
يف حني هدفت دراسة )(Gapin,Labban& Etnier, 2011
إىل الكشف عن العالقة بني النشاط البدين وأعراض
اضطراب  ،ADHDوتوصلت إىل حدوث حتسن يف االنتباه
ونقص يف األعراض الدالة على فرط احلركة /االندفاعية لدى
األطفال ذوي هذا االضطراب.

). MacLean & Pelham, 2001
وإذا أخذنا يف االعتبار الطبيعة املزمنة ،ونسبة االنتشار
هلذا االضطراب ،وقيود وسلبيات العالجات التقليدية؛ فإن
احلاجة تظهر إىل مدخل ميكن استخدامه كمدخل بديل أو
مساعد للعالجات احلالية .وتربز ممارسة الرياضة البدنية
كمدخل واعد ،إذ إن نتائج الدراسات املتنوعة السلوكية
واملعرفية العصبية  neurocognitiveوالفسيولوجية والتصوير
العصيب  neuroimagingتشري إىل أن ممارسة التمارين البدنية
ال حتسن فقط أعراض اضطراب  ADHDولكن متتد إىل
اآلليات الفسيولوجية األساسية ورمبا تؤدي إىل تغيري مسار
تطور الدماغ ).(Berwid & Halperin, 2012
وقد أشار &(Chang, Hung, Huang, Hatfield
) ،Hung,2014إىل أن ممارسة التمارين البدنية هلا تأثريات
مماثلة كتلك الناجتة عن العالج الدوائي ،وهذا ما أكده
) Cooper(1973من أن ممارسة التمارين البدنية يزيد من
تركيزات املوصالت العصبية للكاتيكول أمني واملتمثلة يف
النورابنفرين ) (NEوالدوبامني ) ،(DAوهذا ما توصلت إليه
دراسة )Tantillo, Kesick, Hynd & Dishman, (2002
واليت استخدمت مقاييس غري مباشرة (معدالت طرفة العني
العفوية واستجابة طرفة العني املفاجأة الصوتية) لتقييم
االستجابة املنشطة واحملررة للدوبامني dopaminergic
 responseوالناجتة عن ممارسة ذوي اضطراب ADHD
للتمارين البدنية  ،إذ أشارت إىل زيادة مستويات الدوبامني
عقب ممارسة التمارين البدنية.
وهدفت دراسة ) (Bergum,2013إىل تقليل سلوكيات
أعراض الالنتباهية وفرط احلركة لدى ( )78طالباً من طالب
الصف الرابع االبتدائي عن طريق استخدام التمارين البدنية
املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل التدريب احلركي،
وتوصلت إىل وجود أثر ملمارسة التمارين البدنية يف حتسني
الالنتباهية فقط ،يف حني هدفت دراسة عيسى ( )9189إىل
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سرعة املعاجلة العالية تؤدي إىل األداء املرتفع يف الوظائف
املخية األساسية ،وختلق عمليات معرفية عالية مثل اإلبداع.
كما أوضح ) (Neubauer&Fink,2005أن سرعة املعاجلة
والذكاء السيال واإلبداع ترتبط فيما بينها ارتباطاً داالً
ومرتفعاً.
لذلك مما تقدم فإن البحث احلايل يهدف إىل حتسني
سرعة املعاجلة لدى ذوي اضطراب  .ADHDوقد تعددت
التدخالت العالجية لتحسني سرعة املعاجلة لدى األطفال
ذوي هذا االضطراب .ويأيت العالج الدوائي يف مقدمة هذه
التدخالت ملا له من تأثري إجيايب يف حتسني بعض الوظائف
التنفيذية مثل الذاكرة العاملة وكف االستجابة وسرعة معاجلة
املعلومات ،غري أن هذا التأثري رغم فعاليته ال يستمر تأثريه
ملدى زمين طويل

مما سبق يتضح أن ممارسة التمارين البدنية مبختلف
أشكاهلا يُعد ذا جدوى لألطفال ذوي اضطراب ،ADHD
فضالً عن املزايا األخرى هلذه التمارين واملتمثلة يف إمكان
دمج هذه التمارين البدنية يف روتني الطفل اليومي للطفل
بسهولة حىت يف حالة استخدام برامج التدخل األخرى (مثل:
العالج الدوائي أو العالج املعريف السلوكي)،كما أن ممارستها
حتد من تفاقم بعض املشاكل الصحية مثل الوزن الزائد
والسمنة واليت تعد شائعة لدى هؤالء األطفال .(Cortese et
) ،al., 2008وتؤدي ممارستها أيضاً إىل حتسني الوظائف
االنفعالية واالجتماعية ،يضاف إىل ذلك تأثريها اإلجيايب يف
الوظائف املعرفية
(Ahn&Feweda,2011;Biddle&Asare,2011;Dunn&Wei

)-ntraub,2008
وتُعد سرعة املعاجلة واحدة من الوظائف التنفيذية،
واليت تشري نتائج العديد من الدراسات إىل قصورها لدى
األطفال ذوي اضطراب  ،ADHDإذ يعانون من بطء يف
سرعة معاجلة املعلومات عند مقارنتهم بأقراهنم من العاديني

(Hinshaw&Arnold,2015;Vysniausk,Verburgh,Oos

).terl-aan&Molendijk,2016
وأشارت بعض الدراسات األجنبية إىل فعالية ممارسة
التمارين البدنية يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية لدى
األطفال ذوي هذا االضطراب .فقد هدفت دراسة &(Gapin
) Etnier,2010إىل الكشف عن العالقة بني ممارسة التمارين
الرياضية والوظائف التنفيذية لدى ذوي  ،ADHDوأشارت
النتائج إىل أن النشاط البدين املتوسط والعايل الشدة (املشي
ملدة  87دقيقة ،املشي ملدة  31دقيقة بسرعة) يُعد منبئاً قوياً
باألداء على مهمة برج  Londonواليت تقيس القدرة على
التخطيط .وكشفت دراسة ) (Tette,2003عن أثر التمارين
البدنية يف الوظائف التنفيذية لدى ( )91طالباً من ذوي
اضطراب  ،ADHDإذ توصلت إىل أن طالب اجملموعة
التجريبية أظهروا حتسناً داالً يف الوظائف التنفيذية ،كما
توصلت دراسة

& (Sergeant, 1988; Kaufman, 1994; Calhoun
Mayes,
;2005
;Rucklidge,2006
Shanahan,
Pennington, Yerys, Scott, Boada, Willcutt, et
& al.,2006; Mayes& Calhoun, 2007a; Mayes
Calhoun, 2007b; Jacobson, Ryan, Martin, Ewen,
Mostofsky, Denckla & Mahone, 2011; Karalunas,
Huang - Pollock & Nigg, 2012; Nikolas & Nigg,
)2013

كما تلعب سرعة املعاجلة دوراً مهماً يف التنبؤ باألداء يف
العديد من املهام املعرفية ،إذ أشارت نتائج الدراسات إىل
ارتباط سرعة املعاجلة بزيادة سعة الذاكرة العاملة ،وحتسني
مهارات االستدالل الرياضي ،وزيادة دقة حل املسائل
احلسابية واللفظية
(Fry&Hale,1996;Kail&Hall,1999;Kail&&Ferr-

(Vysniauske, Verburgh, Oosterlaan & Molendijk,

)،er,2007
واملهارات القرائية مثل الطالقة القرائية والفهم
القرائي ) .(Benson,2007وقد أوضح ) (Deary,2001أن

)،2016
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الذهنية من خالل احلركة النسجامها مع الروتني املدرسي
اليومي إذ ميكن دجمها يف متارين طابور الصباح ملدة تصل إىل
 91دقيقة.

إىل وجود أثر دال ملمارسة التمارين البدنية يف الوظائف
التنفيذية واملهارات احلركية لذوي اضطراب  ،ADHDإذ
بلغت قيمة حجم األثر ) ،(0.627وأكدت دراسة
)(Gawrilow,Stadler,langguth,Nau-mann&Boeck,2016

مشكلة البحث

إىل حدوث حتسن دال يف بعض الوظائف التنفيذية (كف
االستجابة) لدى ذوي اضطراب  ADHDنتيجة ممارسة
التمارين البدنية متوسطة ومرتفعة الشدة .وهدفت دراسة
) (Ziereis&Jansen,2015إىل الكشف عن أثر ممارسة
التمارين البدنية يف حتسني األداء املعريف (الذاكرة العاملة،
األداء احلركي) لدى ( )33طفالً من ذوي اضطراب
 ،ADHDإذ أشارت النتائج إىل حدوث تأثري إجيايب يف
األداء املعريف نتيجة ممارسة التمارين البدنية لفرتة طويلة.
وأظهرت دراسة

أشارت أدبيات البحث إىل التأثريات السلبية الضطراب
تشتت االنتباه/فرط احلركة يف خمتلف النواحي األكادميية،
واملادية(Birnbaum et ،
االجتماعية ،السلوكية،
)،al.,2005;Guevera et al.,2001;Swensen et al.,2003
مما استوجب من الباحثني التصدي هلذه املشكلة .وقد
أدى ذلك إىل ظهور مداخل عالجية عديدة تنوعت بني
العالج الدوائي والسلوكي  ،وقد أشارت نتائج العديد من
الدراسات إىل اآلثار السلبية الناجتة عن استخدام العالج
الدوائي يف عالج هذا االضطراب (Conner,2006;Wigal et

(Piepmeier,Shih,Whedon, Williams, Davis,
)Henning ,Park,Calkins&Etnier,2015

حدوث حتسن يف سرعة املعاجلة وكف االستجابة لدى
( )39مراهقاً من ذوي اضطراب  ADHDنتيجة ممارسة
التمارين البدنية ملدة قصرية ،يف حني مل حيدث أي حتس ين يف
التخطيط .وتوصلت دراسة

al.,2013;Clavenna&Bonati,2014;Biederman
et
al.,2009;Hinshaw&Arnold,2015;Vysniauske,et
al.,2016;Chronis,et al.,2006;Pelham&Fabiano,

)، 2008كما أشارت نتائج العديد من الدراسات إىل
مساوىء التدخالت السلوكية كمدخل عالجي هلذا
(Chronis et al.,2006;MTA Cooperative
االضطراب
).Group,1999;Chronis et al.,2001
لذا ظهرت احلاجة إىل مدخل عالجي يتفادى اآلثار
السلبية الناجتة عن استخدام املداخل الدوائية والسلوكية،
ومن هنا برز مدخل ممارسة التمارين البدنية كمدخل واعد،
إذ إن نتائج الدراسات املتنوعة املصادر تشري إىل أن ممارسة
التمارين البدنية ال حتسن فقط أعراض اضطراب ADHD
ولكنها متتد إىل اآلليات الفسيولوجية األساسية ،ورمبا تؤدي
إىل تغيري مسار تطور الدماغ ).(Berwid & Halperin, 2012
وقد أشارت نتائج معظم الدراسات السابقة اليت تناولت
أثر التمارين الرياضية يف ختفيف أعراض تشتت االنتباه وفرط
احلركة إىل فعالية هذا املدخل (Chang et al.,2014;Tantillo

)(Verret,Guay,Berthiaume,Gardiner& Béliveau,2012

إىل حدوث حتسن يف مستوى معاجلة املعلومات لدى
()98طفالً من ذوي اضطراب  ADHDنتيجة برنامج حركي
ملمارسة التمارين البدنية متوسطة وعالية الشدة ملدة ()81
أسابيع.
مما سبق يتضح للباحث فعالية ممارسة التمارين
البدنية يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية مثل سرعة املعاجلة
لدى ذوي اضطراب  ADHDمما ميثل دعماً ومربراً إلجراء
هذا البحث احلايل.
وقد تنوعت التمارين البدنية املستخدمة يف الدراسات
التدخلية لألطفال ذوي هذا االضطراب بني املشي ،واجلري،
والقفز ،والرقص ،واليوجا ،والرياضة الذهنية عن طريق
التدريب احلركي ،ويستند البحث احلايل إىل متارين الرياضة

et al.,2002;Bergum,2013;Essa,2012;Alsherfeen&Far-
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et

al.,2009;Baker,2005;Gapin

h,2012;Medina,et

هل توجد فروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف األعراض السلوكية (الالنتباهية،
االندفاعية ،فرط احلركة) والدرجة الكلية ،يف القياس البعدي
نتيجة تطبيق العالج باحلركة ،بعد عزل أثر القياس القبلي
وأخذ درجات القياسني القبلي والبعدي معاً يف االعتبار من
خالل املتوسطات املعدلة.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبارات
سرعة املعاجلة (مقارنة لفظية ،مقارنة عددية ،مقارنة مكانية،
مسح بصري) والدرجة الكلية ،يف التطبيق البعدي بعد عزل
أثر القياس القبلي؟
هل توجد فروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة
التجريبية يف األعراض السلوكية (الالنتباهية ،االندفاعية ،فرط
احلركة) والدرجة الكلية ،يف القياسني القبلي والبعدي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف
اختبارات سرعة املعاجلة (املقارنة اللفظية ،املقارنة العددية،
املقارنة املكانية ،املسح البصري) والدرجة الكلية ،لصاحل
التطبيق البعدي"؟

)،al.,2011
باإلضافة إىل ميزات هذه التمارين واملتمثلة يف إمكان
دجمها بسهولة يف الروتني اليومي للطفل ،وحىت يف حالة
استخدام برامج التدخل األخرى (مثل :العالج الدوائي أو
العالج املعريف السلوكي)،كما أن ممارستها حتد من تفاقم
بعض املشاكل الصحية مثل الوزن الزائد والسمنة واليت تعد
شائعة لدى هؤالء األطفال ) ،(Cortese et al., 2008وتؤدي
ممارستها أيضاً إىل حتسني الوظائف االنفعالية واالجتماعية،
باإلضافة إىل تأثريه اإلجيايب يف الوظائف املعرفية

(Ahn&Feweda,2011;Biddle&Asare,2011;Dunn&Wei

)-ntraub,2008
وهو ما شجع الباحث إىل تبين هذا املدخل للكشف عن
أثره يف التصدي هلذا االضطراب ،ونظراً لقصور الوظائف
التنفيذية لدى ذوي هذا االضطراب فقد أشارت نتائج
العديد من الدراسات اليت استخدمت مدخل ممارسة التمارين
البدنية يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية لدى ذوي هذا
فعاليته
إىل
االضطراب
et
et
et

(Gapin&Etnier,2010;Tette,2003;Vysniauske
al.,2016;Gawrilow
al.,2016;Ziereis&Jansen,2015;Piepmeier

) .al.,2015;Verret et al.,2012ولذا تأيت حماولة الباحث يف
هذا البحث الستقصاء أثر ممارسة التمارين الرياضية يف
ختفيف حدة األعراض السلوكية (الالنتباهية ،االندفاعية ،فرط
احلركة) لدى األطفال ذوي تشتت االنتباه /فرط احلركة
وحتسني سرعة املعاجلة لديهم.
وميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس اآليت:

أهداف الدراسة
هتدف الدراسة احلالية إىل:
الكشف عن أثر العالج باحلركة يف ختفيف حدة أعراض
تشتت االنتباه وفرط احلركة لدى األطفال من ذوي هذا
االضطراب.
الكشف عن أثر العالج باحلركة يف حتسني سرعة املعاجلة
لدى األطفال ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة.

ما أثر العالج بالحركة في تخفيف حدة األعراض السلوكية

(الالنتباهية ،االندفاعية ،فرط الحركة) ،وتحسين سرعة المعالجة
لدى األطفال ذوي تشتت االنتباه /فرط الحركة؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية
اآلتية:
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أهمية الدراسة

احلدود املكانية :إحدى املدارس االبتدائية الواقعة يف مدينة
عرعر مشال اململكة العربية السعودية.
احلدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي
9183/9183م.

تأيت أمهية هذه الدراسة من عدة اعتبارات:
 -8تتناول هذه الدراسة عينة من تالميذ الصفوف من الثاين
إىل السادس االبتدائي ،وذلك للكشف املبكر عنهم حىت
مفيدا بالنسبة هلم ،إذ إن تأخر
يكون هذا التدخل العالجي ً
التدخل ملواجهة هذا االضطراب يؤدي إىل زيادة حدة
األعراض املصاحبة ،وزيادة آثارها السلبية على كل املستويات
االجتماعية واالنفعالية واألكادميية ،مما يؤدي إىل استمرار
هذه األعراض يف مراحل النمو الالحقة.
 -9أن ما تسفر عنه هذه الدراسة من نتائج ،قد يسهم
بفاعلية يف ختطيط مواقف تعليمية وعالجية ،تساعد املعلمني
واملسؤولني يف التغلب على أعراض هذا االضطراب والتقليل
من نتائجه السلبية.
 -3أهنا توجه أنظار القائمني على العملية التعليمية إىل
ضرورة االهتمام بوجود أنشطة رياضية منظمة وهادفة،
مستندة إىل نتائج البحث العلمي يتم ممارستها مع الطالب
ذوي االضطرابات السلوكية.
 -3ندرة الدراسات العربية اليت تناولت ممارسة التمارين
الرياضية وأثرها على األطفال ذوي .ADHD
 -7أن التخفيف من حدة األعراض السلوكية لألطفال ذوي
اضطراب  ADHDسيؤثر إجيابيًا يف األداء األكادميي
للطالب العاديني داخل حجرة الدراسة نتيجة زيادة الوقت
املستغرق لتعليم املهارات األكادميية ) ،(Marzano,2003إذ
إن ظهور السلوكيات غري املالئمة من قبل األطفال ذوي
االضطراب  ADHDيؤثر يف انتباه الطالب العاديني.

مصطلحات الدراسة
العالج بالحركة :تعين ممارسة بعض التمارين البدنية املستندة
إىل الرياضة الذهنية من خالل التدريب احلركي واليت متثل
سلسلة من احلركات البسيطة املستخدمة لدمج وتضمني كل
مناطق الدماغ من أجل تنشيطها.
اضطراب تشتت االنتباه/فرط الحركة  :ADHDوفقاً
للدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية الطبعة
الرابعة  8223فإن اضطراب تشتت االنتباه و/أو فرط احلركة
هي ":منط دائم لقصور يف االنتباه و/أو فرط احلركة ،يوجد
لدى بعض األطفال ،يكون أكثر تكراراً وتواتراً وحدة عما
يالحظ لدى األفراد العاديني من أقراهنم يف نفس مستوى
النمو".
ويعرف الباحث هذا االضطراب تعريفاً إجرائياً على أنه
الدرجة اليت يتم رصدها تبعاً جلملة األعراض اليت يتم
مالحظتها على تالميذ الصفوف من الثاين إىل السادس
االبتدائي واملتمثلة يف تشتت االنتباه وقلة الرتكيز ،والنشاط
اجلسمي غري اهلادف ،وزيادة االندفاعية.
سرعة المعالجة  :Processing speedيعرفه الباحث بأنه

سرعة إمتام الشخص للوظائف األساسية مثل التعرف على
أحد األشياء أو التفرقة البسيطة بني شيئني ،ويستدل على
سرعة املعاجلة من الوقت الذي يستغرقه الفرد يف معاجلة
املعلومات.
ويعرفه الباحث إجرائياً بأنه الدرجة اليت حيصل عليها
الطالب يف االختبارات املعدة هلذا الغرض.

محددات الدراسة
تتكون حدود البحث من:
احلدود البشرية :الطالب ذوو اضطراب تشتت االنتباه وفرط
احلركة يف الصفوف من الثاين إىل السادس االبتدائي.
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اإلطار النظري

باستخدام تقنية التصوير الوظيفي بالرنني املغناطيسي
إىل التأثري اإلجيايب لتمرينات اآليروبيك يف منع تدهور املعرفة
لدى عينه من كبار السن.
 -3وظيفة الكاتيكوالمني :Catecholamine function
أشارت نتائج بعض الدراسات أن النشاط البدين يزيد من
نشاط الدوبامني والنورابنفرين يف الوصالت العصبية للجهاز
العصيب املركزي مما حيسن التوصيل العصيب بني اخلاليا عرب
الوصالت .وقد أيدت نتائج إحدى الدراسات عن اضطراب
 ADHDحدوث زيادة يف نشاط الدوبامني بعد ممارسة
التمارين البدنية ،واليت استخدمت مقاييس غري مباشرة
(معدالت طرفة العني العفوية واستجابة طرفة العني املفاجأة
الصوتية) لتقييم االستجابة املنشطة واحملررة للدوبامني
 dopaminergic responseوالناجتة عن ممارسة ذوي
اضطراب  ADHDالتمارين الرياضية (Tantillo et al.,
fMRI

النشاط البدين احلركي واضطراب تشتت االنتباه وفرط
احلركة :أثبتت الدراسات أن النشاط البدين له تأثري إجيايب يف
الكثري من العوامل املعرفية والبيولوجية والعصبية املضطربة لدى
ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة عن طريق:
 -8عامل التغذية العصيب brain derived neurotrophic
) :factor (BDNFحيرر النشاط احلركي  BDNFوالذي حيسن
املعرفة عن طريق زيادة التواصل العصيب وحتفيز منو اخلاليا
الدماغية اجلديدة ،وقد أشارت نتائج الدراسات أن مستويات
هذا العامل العصيب تقل مع نقص النشاط البدين ،يف حني
أن ممارسة النشاط البدين يزيد يف فاعلية هذا العامل يف
اجلهاز العصيب املركزي ،وترتبط هذه الزيادة بكمية التمارين،
كما أن زيادة هذا العامل العصيب مرتبط بتحسن األداء يف
املهام املعرفية

).2002

(Cotman & Berchtold, 2002; Neeper, Gomez)Pinilla, Choi & Cotman, 1996

الرياضة الذهنية عن طريق احلركة
تعد احلركة وسيلة فعالة ومفيدة لألطفال ذوي اضطراب
تشتت االنتباه وفرط احلركة للتخلص من الطاقة الزائدة
وحتسني االنتباه ،ومع تزايد االهتمام داخل املدارس باألداء
األكادميي يزداد القول بضرورة زيادة الوقت املستغرق يف
الدراسة وتقليل وقت ممارسة األنشطة البدنية ،مما يرتتب عليه
فقد الطالب ذوي اضطراب  ADHDالفرصة الخنراط
أدمغتهم وأجسامهم يف األنشطة البدنية ،ومن مث تأثر مدى
انتباههم ،واخنفاض معدل استبقاء املعلومات ،وزيادة مظاهر
السلوك السليب ).(Baker,2005
ويُعد برنامج الرياضة الذهنية عن طريق التدريب احلركي
أحد برامج احلركة املفيدة  ،وهو مصطلح يشري إىل جمموعة
من ( )96حركة سهلة التطبيق ،إذ ترتكز على وجود عالقة
بني احلركة والوظائف الدماغية واجلسم يف أثناء عملية التعلم،
حبيث تستعمل بعض احلركات لتطوير مهارات التعلم .فهذه
التقنية تعتمد على عمل نصفي الدماغ األمين واأليسر
Brain gym

 -9تركيب ووظائف القشرة املخية
 :Functionأشارت نتائج الدراسات اليت أجريت على
احليوانات أن النشاط البدين املكثف ينتج عنه زيادة يف معدل
تدفق الدم (Endres, Gertz, Lindauer, Katchanov,
Cerebral Structure and

Schultze,Schrock, et al., 2003; Swain, Harris,
)Dutka, Morris, Theien, et al., 2003

،Wiener,

واحملافظة على األوعية الدموية املخية
) ،(Neeper et al., 1996وزيادة يف األوعية الدموية اجلديدة
cerebral vasculature

(Black, Isaacs, Anderson, Alcantra & Greenough,

) ،1990وزيادة تكوين اخلاليا العصبية

(Van-

) ،Praag,Christie,Sejnowski & Gage, 1999مما ميكن
الدماغ من العمل بكفاءة.
كما تؤكد األدلة املستقاة من نتائج الدراسات البشرية
التأثري اإلجيايب للنشاط البدين يف الرتكيب البنائي والوظيفي
(Colcombe,
للقشرة املخية ،فقد أشارت نتائج دراسة
)Erickson, Raz, Webb,Cohen,McAuley, et al.,2003
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فقد توصلت دراسة بريجوم ( )Bergum,2013إىل وجود أثر
ملمارسة التمارين البدنية املستندة إىل هذا النوع من احلركات
يف حتسني الالنتباهيه فقط ،يف حني توصلت نتائج دراسة
عيسى ( )9189إىل وجود أثر دال ملمارسة هذه التمارين
البدنية يف التخفيف من أعراض تشتت االنتباه وفرط احلركة
وحتسني األداء التعليمي لدى عينة الدراسة.
وأشارت نتائج دراسة الشريفني وفرح ( )9189إىل أن
مستوى اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي
الزائد لدى أفراد اجملموعة التجريبية واليت استخدمت هذه
احلركات البدنية كان أقل بشكل دال إحصائياً مما لدى أفراد
اجملموعة الضابطة .وكشفت دراسة باكر ) )Baker,2005عن
أثر بعض التمارين البدنية املستندة إىل الرياضة الذهنية عن
طريق التدريب احلركي يف تقليل سلوكيات اضطراب
 ADHDلدى ( )91طالباً بالصفني األول والثاين االبتدائي
من ذوي االضطراب ،إذ أشارت نتائجها إىل وجود فروق
دالة بني اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقياس كونرز
لتقديرات املعلمني عن اضطراب  ADHDلصاحل اجملموعة
التجريبية.

املسؤولني عن كل االتصاالت الداخلية واخلارجية ،وهي تثري
النشاطات الذهنية ،وتساعد يف التحكم يف االنفعاالت
أيضا يف تنمية االستعدادات احلسية احلركية،
والقلق ،وتساهم ً
ومهارات التفكري السليم؛ لتسهيل عملية التعلم وجعلها
عملية شيقة )(Medina, Netto& Muszkat,2009
حركات الرياضة الذهنية :هناك ثالثة أنواع هلذه احلركات
تتمثل يف :
• حركات البعد الوسطcentral dimension :
يشري ( )Dennison &Dennison,2010إىل أن هذا النوع
من احلركات يرتبط بالقدرة على تناسق املناطق يف أعلى
الدماغ (القشرة املخية  )cortexواملناطق يف قاع الدماغ
(جذع الدماغ) .يرتبط التعلم املرتبط هبذا البعد باإلحساس
واملعىن  ،a sense of meaningfulnessانعدام القدرة على
التعبري عن االنفعاالت .هذا النوع من احلركات مت تصميمه
هبدف حدوث اسرتخاء لنظام اجلسم  /الدماغ ،وإعداد
املتعلم لتجهيز املعلومات بدون عبء انفعايل سليب.
• حركات البعد التجانيب laterality dimension
يشري هذا البعد إىل التكامل بني جانيب أو نصفي
الدماغ ،والقدرة على عبور خط املنتصف املركزي للجسم
والعمل يف منتصف اجملاالت البصرية ،السمعية ،احلركية.
صممت حركات هذا البعد للمساعدة يف حتفيز جانيب
الدماغ والتكامل بينها.
• حركات البعد البؤري focal dimension
يشري هذا البعد إىل القدرة على التنسيق بني املناطق
األمامية واخللفية للدماغ ،وينشأ هذا النوع من القدرات
بواسطة انتباهنا املركز  focalوارتباطها بعضالتنا ،وهي ترتبط
بالفهم أي القدرة على استخالص املعىن والتعبري عن
صممت حركات هذا البعد هبدف
التفاصيل يف النص .وقد ُ
حترير اجلسم من التوتر وزيادة القدرة على الرتكيز.
وقد تناولت العديد من الدراسات أثر هذا النوع من
احلركات لدى ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة،

فروض الدراسة
من خالل ما مت عرضه يف مقدمة البحث ومشكلته
وأهدافه وأدبياته؛ بأن مدخل التمارين البدنية يلعب دوراً
مهماً وفعاالً يف ختفيف حدة األعراض السلوكية الضطراب
تشتت االنتباه/فرط احلركة ،ويف حتسني العديد من الوظائف
التنفيذية ،وهذا ما أثبتته نتائج الدراسات السابقة ،لذا
صيغت فروض البحث موجهة على النحو اآليت:
 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف أبعاد األعراض السلوكية
(الالنتباهية ،االندفاعية ،فرط احلركة) والدرجة الكلية ،يف
القياس البعدي – بعد عزل أثر القياس القبلي -لصاحل
اجملموعة التجريبية.
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العينة وقياس متغريات البحث ،وللتغلب على مهددات
الصدق اخلارجي استخدم الباحث اختبار حتليل التغاير
 ANCOVAوذلك لعزل التفاعل احملتمل بني القياس القبلي
واملعاجلة التجريبية ، ،وكذلك مت توزيع أفراد عينة البحث على
اجملموعتني التجريبية والضابطة توزيعاً عادالً لكل زوج متقارب
يف درجات القياس القبلي ملتغري نسبة الذكاء والذاكرة العاملة
وهو من املتغريات الدخيلة اليت ميكن أن تؤثر يف املتغريات
التابعة جبانب املتغري املستقل؛ إذ مت وضع أحد أفراد كل زوج
متقارب يف الدرجات يف اجملموعة التجريبية واآلخر يف
اجملموعة الضابطة مما يساعد على حتديد أثر املتغري املستقل
يف املتغري التابع بشكل أكثر دقة (أبو عالم .)9113،

-9توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبارات سرعة
املعاجلة (مقارنة لفظية ،مقارنة عددية ،مقارنة مكانية ،مسح
بصري) والدرجة الكلية ،يف التطبيق البعدي -بعد عزل أثر
القياس القبلي-لصاحل اجملموعة التجريبية.
-3توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ،يف أبعاد
األعراض السلوكية (الالنتباهية ،االندفاعية ،فرط احلركة)
والدرجة الكلية.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات
سرعة املعاجلة (املقارنة اللفظية ،املقارنة العددية ،املقارنة
املكانية ،املسح البصري) والدرجة الكلية ،لصاحل التطبيق
البعدي.

المشاركون

بلغ عدد املشاركني ( )93طالباً ،إذ مت اختيارهم بطريقة
قصدية من الصفوف االبتدائية الثاين والثالث والرابع واخلامس
والسادس ،من إحدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر مبنطقة
احلدود الشمالية باململكة العربية السعودية ،والذين مت
تشخيصهم على أهنم يعانون من اضطراب تشتت االنتباه
والنشاط احلركي الزائد .وقد مر تشخيص هؤالء الطالب
باملراحل اآلتية:

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة
استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب الذي يهدف إىل
حبث أثر متغري جترييب (املتغري املستقل) وهو العالج باحلركة
(ممارسة التمارين الرياضية) يف متغري تابع أو أكثر والذي
يتمثل يف األعراض السلوكية الضطراب تشتت االنتباه/فرط
احلركة وسرعة معاجلة املعلومات ،كما استخدم الباحث
التصميم القائم على وجود جمموعتني جتريبية وضابطة وقياس
بعدي للفرضني األول والثاين ،وتصميم اجملموعة الواحدة
ذات االختبار القبلي واالختبار البعدي للفرضني الثالث
والرابع ،وللتغلب على مهددات الصدق الداخلي استخدم
الباحث جمموعة ضابطة من نفس العمر والظروف البيئية ومت
التأكد من عدم وجود فروق ذات داللة بينها وبني اجملموعة
التجريبية يف نسبة الذكاء والذاكرة العاملة ومتغريات البحث
األساسية يف القياس القبلي باستخدام اختبار "ت" جملموعتني
مستقلتني ،كما أنه استخدم أدوات قياس مقننة يف تشخيص

المرحلة األولى :وتشمل:

 -8الفرز واملسح األويل من قبل املعلمني يف املدرسة بناء
على قائمة التعرف على اضطراب ضعف االنتباه والنشاط
الزائد واليت مت تصميمها حسب الدليل التشخيصي
واإلحصائي الرابع ( ،)DSM-IV-TRويشرتط يف ذلك:
مالحظة الطفل ملدة  6شهور متتالية ،بعد عمر  5سنوات،
تدين األداء األكادميي ،املالحظة يف بيئتني خمتلفتني وذلك
وفق الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع (DSM-IV-
).TR
 -9الفرز واملسح األويل من قبل الوالدين بناء على فرز
املعلمني يف ضوء قائمة التعرف على اضطراب ضعف االنتباه
والنشاط الزائد ،فقد مت إرسال القائمة إىل الوالدين للتأكد

56

حممد سيد سليمان :أثر العالج باحلركة يف ختفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط احلركة...

من اإلحالة والفرز ،ومت ذلك وفق شروط التشخيص إذ
يشرتط يف ذلك  :املالحظة يف بيئتني خمتلفتني .يتم إحالة
الطالب إىل املرحلة التالية يف حالة اتفاق الوالدين واملعلم يف
االستجابة على أداة الفرز.
أسفرت املرحلة األوىل عن إحالة  92طالباً بالصفوف
من الثاين إىل السادس االبتدائي إىل املرحلة التالية (ن=.)92

المرحلة الثالثة :يتم إحالة الطالب احملالني من قبل الطبيب

النفسي املختص إىل أخصائي أعصاب للتأكد من
التشخيص ،فيقوم بإجراء فحص يسمى  TOVAوهو فحص
حموسب يعتمد على حساب زمن رد الفعل reaction time
كدالة لسرعة معاجلة املعلومات ،إذ إن األشخاص الذين
لديهم بطء يف زمن رد الفعل تزداد لديهم احتمالية عالية
بأهنم يعانون من اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة.
وأسفرت هذه املرحلة عن استبعاد طالبني ،ومن مث أصبح
عدد أفراد العينة  93طالباً (ن=.)93
مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني :جتريبية (ن=،)89
وضابطة (ن= ،)88ومت التحقق من التكافؤ بني اجملموعتني يف
القياس القبلي ألبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة
وسرعة املعاجلة وجدول ( )8يوضح نتيجة التطبيق:

المرحلة الثانية :يتم إحالة الطالب الذين مت فرزهم إىل
طبيب نفسي خمتص ،لكي يتم التأكد من أهنم يعانون من
االضطراب اعتماداً على دليل التشخيص النفسي DSM-
 IV-TRوأسفرت هذه املرحلة عن استبعاد  3طالب من
احملالني من الفرز األويل ومن مث أصبح عدد أفراد العينة 97
طالباً (ن=.)97

جدول 1
التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي ألبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة واختبارات سرعة المعالجة
باستخدام اختبار مان ويتني
البعد

المجموعة

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

تشتت االنتباه

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

89

12.12

145.50

88

11.86

130.50

89

12.92

155

88

11

121

89

11.62

139.50

88

12.41

136.50

89

11.29

135.50

88

12.77

140.50

89

12.58

151

88

11.36

125

89

11.25

135

88

12.82

141

89

12.96

155.50

88

10.95

120.50

فرط احلركة
االندفاعية
سرعة املعاجلة
مقارنة لفظية
سرعة املعاجلة
مقارنة عددية
سرعة املعاجلة
مقارنة مكانية
سرعة املعاجلة
مسح بصري

أدوات الدراسة

Z
0.093
0.678

ل
0.928
0.498

0.278

0.781

0.524

0.600

0.432
0.558
0.708

0.666
0.577
0.479

 -1قائمة التعرف على اضطراب ضعف االنتباه

استخدم الباحث األدوات اآلتية:

والنشاط الزائد :إعداد/جريسات ()7002
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(91

وبعد النشاط الزائد ( 91مفردة) ،وبُعد االندفاعية
مفردة) ،ولكل مفردة ( )3استجابات يعطى درجة ()8
لالستجابة نادراً ،والدرجة ( )9لالستجابة أحياناً  ،والدرجة
( )3لالستجابة غالباً.

مت إعداد قائمة التعرف على اضطراب تشتت االنتباه
والنشاط الزائد يف ضوء احملكات التشخيصية الواردة يف
الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،الطبعة
الرابعة املنقحة ).(DSM-IV-TR,2000
وهتدف القائمة إىل الفرز والتعرف السريع على أفراد
العينة ممن مت ترشيحهم من قبل املعلمني يف املدرسة حمل
الدراسة ،وتضمنت القائمة ( )91فقرة موزعة على ثالثة
أبعاد ،هي :ضعف االنتباه ( 2مفردات) ،النشاط الزائد
(5مفردات) ،االندفاعية ( 3مفردات) ،إذ جييب عنها املعلم
باإلجابة (نعم) وتأخذ درجة واحدة إذا كان السلوك ينطبق
على الطفل ،واإلجابة (ال) وتأخذ درجة (صفر) إذا كان
السلوك ال ينطبق على الطفل ،وتبلغ الدرجة الكلية للمقياس
( )91درجة ،والطالب الذي يعاين من اضطراب تشتت
االنتباه والنشاط الزائد من النوع  ADHD-Cهو الطالب
الذي ترتاوح درجاته ما بني ( )91-89درجة.

صدق المقياس :مت التحقق من صدق املقياس عن طريق:



صدق المحتوى :إذ مت عرض املقياس على جمموعة من

احملكمني وعددهم ( ،)81وقد اقرتح احملكمون إجراء بعض
التعديالت على حمتوى املقياس يف الصياغة اللغوية للفقرات
وارتباطها بأبعاد املقياس ،وبناء على هذه التعديالت مت
تعديل بعض الفقرات ،إذ وصلت نسبة املوافقة على املقياس
بني احملكمني إىل (.)%11


الصدق التالزمي :مت التحقق من دالالت الصدق

التالزمي للمقياس عن طريق إجياد معامالت االرتباط بني
املقياس احلايل و مقياس تشتت االنتباه والنشاط الزائد املطور
املعرب (محيدي ،)9181 ،وقد مت تطبيق املقياسني على عينة
مكونة من ( )61طالباً من الذكور ،مت اختيارهم عشوائياً يف
إحدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر ،وقد أشارت النتائج
إىل أن معامل االرتباط ما بني الدرجة الكلية للمقياسني
بلغت (.)0.76

صدق القائمة :استخدمت ُمعدة القائمة طريقة صدق
احملتوى للتحقق من صدق القائمة ،وذلك بعرضها على
( )81من احملكمني يف جمال الرتبية اخلاصة وعلم النفس
والصحة النفسية؛ للتأكد من الصياغة اللغوية للفقرات
ومالءمتها لألبعاد الثالثة املشتملة عليها القائمة  ،وقد بلغت
نسبة االتفاق بني احملكمني ( ،)%29وبذلك أصبحت
الصورة النهائية للقائمة تشتمل على ( 91مفردة ).

ثبات المقياس :مت التحقق من ثبات املقياس من خالل
التطبيق على عينة مكونة من ( )61طالباً من الذكور ،مت
اختيارهم عشوائياً يف إحدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر،
من خالل الطرق اآلتية:

ثبات القائمة  :قامت الباحثة بالتحقق من ثبات القائمة
بطريقة إعادة التطبيق بعد فاصل زمين قدره (أسبوعان)  ،ومت
استخراج معامل االرتباط بني التطبيقني إذ بلغ معامل الثبات
الكلي (.)0.75

 -8معامل ألفا – كرونباخ :إذ بلغ معامل ثبات ألفا
امال (.)0.843
للمقياس ك ً

-3اختبارات سرعة المعالجة :إعداد /عبد احلافظ()9111

 -7مقياس اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد

استخدمت الباحثة أربعة اختبارات لقياس سرعة املعاجلة هي:
اختبار املقارنة اللفظية – اختبار املقارنة العددية – اختبار
املقارنة املكانية – اختبار املسح البصري .
 اختبار املقارنة اللفظية :اشتمل هذا االختبار على ()61
مفردة ،كل مفردة حتتوي على زوجني من الكلمات اليت

إعداد /الجريسات ()7002

يهدف املقياس إىل حتديد اخلصائص املتعلقة باضطراب
تشتت االنتباه والنشاط الزائد  ،وحيتوي على ( )67مفردة
موزعة على ثالثة أبعاد :بُعد ضعف االنتباه ( 97مفردة )،
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حوله ،ويشكل املثري املطلوب (Qكلية لالختبار درجة حوايل
 %81من كل املثريات املتضمنة يف االختبار ،يستغرق زمن
تطبيق االختبار ( )31ثانية ،تبلغ الدرجة الكلية لالختبار
عدد املثريات املستهدف حتديدها والبالغة ( )78أثناء وقت
االختبار.

تكون متماثلة أحياناً وخمتلفة أحياناً (مثال :مجال -كمال،
سعيد – سعيد) ،ويطلب من الطالب كتابة عالمة (صح)
إذا كان زوج الكلمات متماثالً  ،وكتابة عالمة (خطأ) إذا
كان زوج الكلمات خمتلفاً ،يستغرق تطبيق االختبار دقيقتني
بواقع ثانيتني لكل مفردة ،تعطى كل استجابة صحيحة ()8
درجة واحدة ،وكل استجابة خطأ (صفر) ،ومن مث تبلغ
الدرجة الكلية للمقياس ( )61درجة .
 اختبار املقارنة العددية :اشتمل هذا االختبار على ()61
مفردة ،كل مفردة حتتوي على زوجني من األعداد اليت تكون
متماثلة أحياناً وخمتلفة أحياناً (مثال-512 ،367-367 :
 ،)521ويطلب من الطالب كتابة عالمة( صح) إذا كان
زوج األعداد متماثالً ،وكتابة عالمة (خطأ) إذا كان زوج
األعداد خمتلفاً ،يستغرق تطبيق االختبار دقيقتني بواقع ثانيتني
لكل مفردة ،تعطى كل استجابة صحيحة ( )8درجة واحدة،
وكل استجابة خطأ (صفر) ،ومن مث تبلغ الدرجة الكلية
للمقياس ( )61درجة .
 اختبار املقارنة املكانية :اشتمل هذا االختبار على ()91
مفردة ،كل مفردة حتتوي على زوجني من أمناط النقاط
املوضوعة داخل مربع يفصلها شرطة صغرية ،يف كل مربع
عدد النقاط املرتبة ترتاوح بني  9و 3نقاط ،يقع االختبار يف
صفحتني  ،يف الصفحة األوىل يزداد عدد املربعات من  8إىل
 7مربعات بالرتتيب ،ويف الصفحة الثانية ترتيب املربعات مت
عشوائياً  ،ويطلب من الطالب كتابة عالمة( صح) إذا كان
زوج املربعات متماثالً ،وكتابة عالمة (خطأ) إذا كان زوج
املربعات خمتلفاً ،يستغرق تطبيق االختبار دقيقة واحدة بواقع
ثالث ثو يان لكل مفردة ،تعطى كل استجابة صحيحة ()8
درجة واحدة ،وكل استجابة خطأ (صفر) ،ومن مث تبلغ
الدرجة الكلية للمقياس ( )91درجة .
 اختبار املسح البصري  :االختبار عبارة عن  85سطراً من
حريف  O ،Qكل سطر به  92حرفاً ما بني احلرفني املشار
هلما ،يطلب من الطالب البحث عن حرف  Qووضع دائرة

الصدق :مت الكشف عن صدق اختبارات سرعة املعاجلة عن
طريق الصدق العاملي بإجراء التحليل العاملي ملعامالت
االرتباط بني مفردات االختبارات على عينة بلغت ()881
من الطالب هبدف حتديد عوامل االختبار باستخدام طريقة
Hotteling's Principal
املكونات األساسية "هلوتلنج"
 ،Componentsومت تدوير العوامل باستخدام أسلوب
 Varimaxالذي قدمه كايزر  Kaisrللتدوير املتعامد وفقاً
لربنامج  SPSSهبدف إجياد معامالت الصدق العاملي
لالختبارات ،وقد أسفرت نتائج التحليل عن وجود عاملني
لسرعة املعاجلة:
العامل األول :سرعة الفحص جبذر كامن ) (42.457ونسبة
تباين مفسر ) ،(7.076العامل الثاين :سرعة التعرف جبذر
كامن ) (21.506ونسبة تباين مفسر ) ،(3.584ويفسر هذان
العامالن نسبة ) (10.66%من التباين الكلي ،وقد اعتمد
الباحث على تشبع  0.40وجذر كامن أكرب من أو يساوي
الواحد الصحيح ،واجلدول اآليت يوضح العوامل ومتوسطات
تشبعاهتا.

جدول 7
يوضح معامالت الصدق العاملي لعوامل اختبار سرعة المعالجة
مسمى العامل

متوسط التشبعات

سرعة الفحص
سرعة التعرف

0.546
0.674

الثبات :مت التحقق من ثبات االختبارات عن طريق إعادة
التطبيق بفاصل زمين أسبوعني ،وقد بلغت قيم معامل ثبات
اختبار املقارنة اللفظية( ،(0.86ومعامل ثبات اختبار املقارنة
العددية) ،)0.75ومعامل ثبات اختبار املقارنة املكانية
( ،)0.61ومعامل ثبات اختبار املسح البصري (.)0.84
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-3حركات الرياضة الذهنية :Brain gym movements
مشلت متارين الرياضة الذهنية ستة متارين هي:

تبدل اليد ونقوم بنفس التمارين ،وتشمل النشاطات

اإلدراكية/المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:

thinking

 االنتقال من التناسق احلركي الشامل إىل التناسق احلركيالدقيق ،العمل يف احلقل الوسط البصري/اللمسي/احلسي
احلركي ،اسرتخاء يف أثناء عملية الرتكيز ،مدة أطول لالنتباه
لألعمال الكتابية ،الرتكيز على بؤرة بدون إرهاق ،حتسني
التناسق بني العينني ،وسهولة استعمال اليدين يف تشغيل
األجهزة أو استعمال اآلالت املوسيقية.

caps, arm activation, neck rolls, belly breathing, hook

 ،ups, and cross crawlsوقد مت اختيار هذه التمارين الستة
حتديداً من بني ( )96حركة متثل حركات رياضة الدماغ
لسببني :األول توصية مؤسس هذه احلركات
األعصاب
وعاملة
)(Dennison&Dennison,1994
) Hannaford(2005بأن هذه احلركات والتمارين فعالة يف
حتسني مدى االنتباه ،الذاكرة ،وزيادة سلوكيات االنتباه
وتقليل سلوكيات فرط احلركة ،الثاين :مت استخدام هذه
التمارين يف دراسات مماثلة )(Baker,2005;Bergum,2013
ويوضح الباحث هذه التمارين بالتفصيل على النحو اآليت:

 -3التنفس البطني

وصف التمرين :للبدء جيب وضع اليدين على البطن ،الذقن
للداخل واألضلع تسرتخي ،يستخرج اهلواء والرئتني بزفري
هادئ ،كما لو أنه نفخ يف ريشة لتطري أمامنا ،يف كل زفري
نقم بإدخال بطن كما لو أننا نقرهبا للعمود الفقري ،مث
نستنشق اهلواء بشكل كبري وطويل ،ومنأل الرئتني نقوم بتكرار
الفعل وتعلو اليد أثناء الشهيق ،وهتبط يف أثناء الزفري ينحين
الظهر قليال إىل الوراء كي يدخل اهلواء بعمق يف الرئتني ،نعيد
أخريا نضع اليدين على كال اجلانبني
العملية ثالث مرات و ً
على مستوى األضلع ونضغط هبدوء حىت الزفري مث نستنشق
اهلواء كي تعلو األضلع اجلانية تلقائيًا ،نعيد العملية عدة

-1
وصف التمرين :مبساعدة اإلهبام والسبابة ،جتذب هبدوء
Thinking Caps

األذنني إىل الوراء كما وتبسطها من أعلى األذن ويدلك حنو
األسفل ،وتقوم بدورة حول كل جناح األذن قبل االنتهاء
بالفص نكرر مرتني أو ثالثًا ،وتشمل النشاطات اإلدراكية
/المعرفية التي يستثيرها النشاط :اجتياز اخلط الوسيط
السمعي (املعرفة السمعية ،االنتباه ،تدقيق املالحظة ،اإلدراك،
الذاكرة) االستماع لصوتنا ،ذاكرة العمل قصرية املدى،
احملادثة الداخلية/الوساطة الشفوية (مهارات التفكري) ،حتسني
االنتباه السمعي (متييز األصوات).
 -7تنشيط الذراعين

Belly Breathing

مرات مث يعود للتنفس بطريقة عادية ،النشاطات اإلدراكية

المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:
النشاط يف اخلط الوسيط احلركي ،جسم وعقل أكثر اسرتخاء
لرتكيز واستذكار أفضل ،الرتكيز واالنتباه.

Arm Activation

وصف التمرين :يف حالة اجللوس أو الوقوف ،تكون الرجالن

 -4دحرجة الرقبة

على استقامة واحدة ،يرفع الذراع فوق الرأس على استقامة
وباليد األخرى منسك الذراع من اجلهة اليت تالمس األذن،
مث نتنفس هبدوء وذلك بلم الشفتني على شكل دائري لكي
ننشط العضالت بشكل متسا يو ،وجيذب اليد املرفوعة باليد
املعاكسة هلا إىل جانبها ،نعيد الكرة ثالث مرات ،مع زفري يف
كل مرة ونعد حىت مثانية ،التنشيط يؤدي يف أربع اجتاهات:
حنو الرأس ،حنو األمام ،حنو اخللف وبإبعاد الذراع عن الرأس،

Neck Rolls

وصف التمرين :يف وضعية وقوف أو جلوس ،نعتدل ،الظهر
مستقيم ،الكتفان مسرتخاة ،والرجالن على استقامة ،نتنفس
بعمق مث نقوم بزفري باسرتخاء الكتفني ونرتك الرأس مييل إىل
األمام ،الذقن للداخل ،نقوم بدحرجة الرأس هبدوء من جهة
أخرى مع التنفس هبدوء ،الذقن يتدحرج مقابل الصدر على
شكل نصف دائري لينتهي مباشرة حتت خط الكتف،
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إجراءات الدراسة

النشاطات اإلدراكية/المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:

السمع الداخلي يف أثناء الكالم ،عالج مسعي ولساين
(مهارات االنتباه ،املعرفة ،التمييز ،الذاكرة) ،التنسيق بني
املهارات البصرية والسمعية ،التمييز واملسح البصري،
االستقرار االنفعايل والرتكيز .

سارت إجراءات الدراسة على النحو اآليت:
 احلصول على كتاب تسهيل مهمة باحث من عمادةالبحث العلمي يف اجلامعة ،موجه إىل إدارة التعليم مبنطقة
احلدود الشمالية بالتطبيق من أجل احلصول على البيانات
الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة.
 مت اختيار إحدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر بطريقةعشوائية .زيارة املدرسة املختارة واالجتماع باملعلمني وإدارة
املدرسة ،وإلقاء حماضرة عن اضطراب تشتت االنتباه وفرط
احلركة تناول فيها الباحث التعريف – التشخيص (شروط
التشخيص ،معايري التشخيص)  -الطرق العالجية
املستخدمة ،وذلك هبدف توعية املعلمني الذين سيقومون
باإلحالة األولية والفرز املبدئي.
 مت إعداد خطاب موجه ألولياء أمور الطالب منالصفوف الثاين وحىت السادس وذلك للموافقة على مشاركة
الطالب يف البحث امليداين.
 تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية ميثلهاطالب إحدى املدارس االبتدائية ،هبدف استخراج معامالت
الصدق والثبات.
 تدريب املعلمني يف املدرسة حمل الدراسة األساسية علىتطبيق أدوات الدراسة.
 تدريب معلم الرتبية البدنية يف املدرسة على حركاتالرياضة الذهنية من خالل االطالع على دليل مصور
ومشاهدة الفيديو التعليمي املوضح للحركات.
 حتديد عينة الدراسة األساسية (ن= )93بعد تطبيقأدوات الدراسة ،إذ مت تقسيمهم إىل جمموعتني :جتريبية
(ن= ،)89وضابطة (ن=.)88
 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة على اجملموعتني:التجريبية والضابطة.
 تطبيق حركات الرياضة الذهنية على طالب اجملموعةالتجريبية على النحو اآليت:

-5
وصف التمرين :للبدء يعرب كاحل القدم اليسرى فوق كاحل
Hook Ups

القدم اليمىن ،مث يعرب معصم اليد اليسرى فوق معصم اليد
اليمىن ،يتم تشابك أصابع اليدين ولفهما ناحية اجلسم مث
يضع الفرد لسانه يف سقف فمه خلف أسنانه األمامية ،مث
ومسرتخ ،يتم إعادة
يقوم الفرد بأخذ نفس بطيء ،وعميق،
ي
التمرين عدة مرات ،وخيتم التمرين بعودة القدمني والذراعني
لوضعهما الطبيعي مع مالمسة أصابع اليدين لبعضهما ملدة
دقيقة واحدة مع االستمرار يف التنفس العميق ،النشاطات
اإلدراكية المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط :تكامل

وظائف نصفي الدماغ األمين واأليسر ،ينشط اجلهاز
الدهليزي  vestibular systemواجلهاز الشبكي reticular
 systemوهذا يزيد من تركيز وانتباه املتعلم ،حتسني مهارات
االستدالل وتقليل الضغط وزيادة االستعداد للتعلم.
 -6الحركات المتقاطعة

Cross Crawl

وصف التمرين :تؤدى احلركات املتقاطعة من اجلانبني
املتعاكسني للجسم ،وتكون متشاهبة حلركة املشي يف نفس
مسرتخ
املكان مع مشاركة الذراعني ،إذ يقف الشخص وهو
ي
مبالقاة الركبة اليسرى مع مرفق اليد اليمىن يف اخلط الوسيط،
وتتناوب هذه احلركات لكال جانيب اجلسم.
النشاطات اإلدراكية المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:
اجتياز اخلط الوسيط البصري ،السمعي واحلسي احلركي،
الرؤية للجانبني (استعمال متزامن للعينني) ،الوعي املكاين،
حتفيز النظام الدهليزي  vestibular systemوالفصوص
األمامية ،توليد وتقوية الرتابطات العصبية بني نصفي الدماغ
عرب اجلسم اجلاسئ ،حتسني مهارات التفكري العليا.
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متوسطات درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي
لكل من اجملموعة التجريبية والضابطة بعد التأكد من الشروط
الالزمة الختبار "ت".
كما مت حساب حجم التأثري وحساب نسبة التباين املفسر
من املتغري التابع اليت ترجع ألثر املتغري املستقل عن طريق قيمة
مربع إيتا  Eta Squaredيف حاليت اختبار حتليل التغاير
 ،ANCOVAاختبار "ت" باستخدام احلاسب اآليل ،وقد
استخدم الباحث حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
) (SPSS-v16يف حتليل نتائج البحث.

 يتم مجع الطالب بغرفة الرتبية البدنية يومياً.
 بدأ التدريب واملمارسة الساعة السابعة والنصف صباحاً
ملدة  91دقيقة.
 استغرق التطبيق ( )1أسابيع كاملة بداية من
 9183/3/9وحىت .9183/7/ 91
 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة على اجملموعتني:التجريبية والضابطة.
 حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق التطبيقالقبلي والبعدي باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة
والوصول إىل نتائج الدراسة .
 مناقشة وتفسري النتائج يف ضوء اإلطار النظريوالدراسات السابقة.

النتائج
اختبار الفرض األول :ينص الفرض األول على " :توجد

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف أبعاد اضطراب تشتت االنتباه
وفرط احلركة (تشتت االنتباه ،فرط احلركة ،االندفاعية)
والدرجة الكلية يف التطبيق البعدي بعد عزل أثر القياس
القبلي لصاحل اجملموعة التجريبية".
والختبار صحة الفرض األول مت إجراء حتليل التباين
املصاحب (حتليل التغاير)  ،ANCOVAوحساب
املتوسطات واألخطاء املعيارية املعدلة لدرجات طالب
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على أبعاد
اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة والدرجة الكلية
للمقياس وذلك بعد األخذ يف االعتبار القياس القبلي متغري
مصاحب .ويوضح جدول ( )3ذلك

المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة البحث ،والتحقق من الفروض قام
الباحث بإدخال البيانات يف برنامج SPSS(Version,
) ،16.00استخدم الباحث حتليل التباين املصاحب (حتليل
التغاير) ) Analysis of Covariance (ANCOVAوذلك بعد
توافر شروط إجراءه ،لقياس الفروق بني متوسطي درجات
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
وذلك بعد األخذ يف االعتبار القياس القبلي كمتغري
مصاحب ،ويرجع استخدام الباحث هلذا األسلوب إىل ضبط
أي فروق بني اجملموعتني على التطبيق القبلي ،حىت وإن
كانت فروق طفيفة .ومت استخدام اختبار "ت" للعينات
املرتبطة  Paired Sample T Testلقياس الفروق بني

جدول 3
المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس القبلي
البعد

المجموعة

المتوسط المعدل

الخطأ المعياري المعدل

تشتت االنتباه

التجريبية

33.40

4.83

الضابطة

49.81

5.03

التجريبية
الضابطة

32.89

2.50

32.46

2.61

فرط احلركة
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البعد

المجموعة

المتوسط المعدل

الخطأ المعياري المعدل

االندفاعية

التجريبية
الضابطة

32.25

2.28

34.63

2.38

الدرجة الكلية

التجريبية
الضابطة

99.03

7.48

116.72

7.80

دالة إحصائياً مت استخدام حتليل التباين املصاحب
 .ANCOVAوجدول ( )3يوضح نتائج حتليل التباين
املصاحب لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني
بعد ضبط القياس القبلي.

يتبني من جدول ( )3وجود فرق بني املتوسطات املعدلة
لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على أبعاد
اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة والدرجة الكلية ،لصاحل
اجملموعة التجريبية .وللتحقق من أن الفروق بني املتوسطات

جدول 4
نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط
الحركة بعد ضبط التطبيق القبلي
األبعاد

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة

تشتت االنتباه

2232.59

3

744.197

2.699

0.075

1269.327

1

1269.327

4.604

*0.045

5238.019

19

275.685

7470.609

99

فرط احلركة

االندفاعية

الدرجة الكلية

النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ
اجملموع املعدل
النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ
اجملموع املعدل
النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ
اجملموع املعدل
النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ

2093.584

3

697.861

1.052

0.393

56.739

1

56.739

0.086

0.773

12604.069

19

663.372

اجملموع املعدل

14697.652

99

275.056

3

91.248

1.248

0.321

180.767

1

180.767

2.461

0.133

1395.379

19

73.441

1670.435

99

774.293

3

258.098

4.145

*0.02

50.693

1

50.693

0.814

0.378

1183.185

19

62.273

1957.478

99

وهذه النتيجة تدل على وجود أثر للتمارين البدنية يف حتسني
عرض تشتت االنتباه ،وعدم وجود أثر هلا يف أبعاد فرط
احلركة واالندفاعية والدرجة الكلية.

يتضح من جدول ( )3وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بعد
تشتت االنتباه )) (F=4.604(0.04لصاحل اجملموعة التجريبية.
كما أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة على كل
من :بعد فرط احلركة )) ،(F=2.461(0.133وبعد االندفاعية
)) ،(F=0.814(0.378والدرجة الكلية )).(F=0.086(0.773

اختبار الفرض الثاني :ينص الفرض الثاين على :توجد
فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبارات سرعة املعاجلة
(مقارنة لفظية ،مقارنة عددية ،مقارنة مكانية ،مسح بصري)

55

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 75الرياض (رمضان 8331هـ /يونيو )9185

واألخطاء املعيارية املعدلة لدرجات طالب اجملموعتني
التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على اختبارات سرعة
املعاجلة والدرجة الكلية ،وذلك بعد األخذ يف االعتبار القياس
القبلي كمتغري مصاحب .ويوضح جدول ( )7ذلك.

والدرجة الكلية ،يف التطبيق البعدي بعد عزل أثر القياس
القبلي ،لصاحل اجملموعة التجريبية.
والختبار صحة الفرض الثاين مت إجراء حتليل التباين
املصاحب (حتليل التغاير) ،ANCOVAوحساب املتوسطات

جدول 5
المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس القبلي
البعد
مقارنة لفظية
مقارنة عددية
مقارنة مكانية
مسح بصري
الدرجة الكلية

المجموعة

المتوسط المعدل

الخطأ المعياري المعدل

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

32.75

1.17

21.17

1.23

24.49

0.93

19.17

0.98

17.62

0.33

13.74

0.35

47.29

1.57

35.79

1.64

122.22

2.73

89.89

2.85

وجدول ( )6يوضح نتائج حتليل التباين املصاحب لداللة
الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني بعد ضبط القياس
القبلي.

يتبني من جدول ( )7وجود فروق بني املتوسطات املعدلة
لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على
اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية .وللتحقق من أن
الفروق بني املتوسطات دالة إحصائياً مت استخدام حتليل
التباين املصاحب.

جدول 6
نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبارات سرعة المعالجة
األبعاد

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

F

الداللة

مقارنة لفظية

النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ

2776.37

3

925.47

57.53

0.001

70.683

1

70.683

4.387

0.05

305.628

19

16.086

اجملموع املعدل

3082.000

99

مقارنة عددية

مقارنة مكانية

النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ

1197.575

3

399.258

38.258

0.001

52.615

1

52.615

5.043

0.04

198.251

19

10.434

اجملموع املعدل

1395.826

99

النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ

96.614

3

32.205

24.187

0.001

35.733

1

35.733

26.837

0.001

25.299

19

1.332
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مسح بصري

الدرجة الكلية

اجملموع املعدل

121.913

99

النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ

1325.007

3

441.699

15.185

0.001

247.641

1

247.641

8.514

0.02

552.646

19

29.087

اجملموع املعدل

1877.652

99

النموذج املعدل
األثر التجرييب
اخلطأ

14046.678

3

4682.225

52.448

0.001

363.373

1

363.373

4.070

0.05

1696.193

19

89.273

اجملموع املعدل

15742.870

22

اختبار الفرض الثالث  :ينص الفرض الثالث على" :توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف أبعاد اضطراب
تشتت االنتباه وفرط احلركة (تشتت االنتباه ،فرط احلركة،
االندفاعية) والدرجة الكلية ،لصاحل التطبيق البعدي".
والختبار صحة الفرض الثالث مت استخدام اختبار
ويلكوكسون إلشارة الرتب للمجموعات املرتبطة

يتضح من جدول ( :)6وجود فروق دالة إحصائياً بني
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة على كل
من :اختباراملقارنة اللفظية ( ،))F=4.387(0.05واختبار
املقارنة العددية ( ،))F=5.043(0.04واختبار املقارنة املكانية)
البصري
املسح
واختبار
(،)F=26.837(0.001
( ،))F=8.514(0.02والدرجة الكلية ( ))F=4.07(0.05وبذلك
يتم قبول الفرض الثاين .وهذه النتيجة تدل على وجود أثر
للتمارين البدنية يف حتسني سرعة املعاجلة.

ويوضح جدول ( )5النتائج.

جدول 2
نتائج اختبار ولكوكسون وقيمة ( )Zوداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على أبعاد
اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلية.

البعد

اتجاه الرتب

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

Z

ل

تشتت االنتباه

الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة

81

7.05

70.50

2.474

*0.013

9

3.75

7.50

2

6.78

61

3

5.67

17

2

6.89

62

3

5.33

16

2

5.56

50

8

5

5

فرط الحركة
االندفاعية
الدرجة الكلية

أشارت النتائج إىل وجود ي
فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى) )0.01بني متوسطات رتب درجات طالب اجملموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي على بُعد تشتت
االنتباه ( (2.474والدرجة الكلية ( ،)2.293وهذه النتيجة
تدل على أن للتمارين البدنية أثراً إجيابياً على حتسني االنتباه

1.726
1.805
2.293

0.084
0.071
*0.022

والدرجة الكلية ،لدى الطالب ذوي اضطراب تشتت االنتباه
وفرط احلركة املشاركني يف الربنامج.
كما أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني
متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي
والبعدي على أبعاد فرط احلركة ( ،)1.726واالندفاعية
( ،)1.805وهي قيم مجيعها غري دالة إحصائياً مما يشري إىل
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املعاجلة (املقارنة اللفظية ،املقارنة العددية ،املقارنة املكانية،
املسح البصري) والدرجة الكلية ،لصاحل التطبيق البعدي".
والختبار صحة الفرض الرابع مت استخدام اختبار
ويلكوكسون إلشارة الرتب للمجموعات املرتبطة ويوضح
جدول ( )8النتائج.

عدم وجود حتسن يف سلوكيات فرط احلركة واالندفاعية بني
التطبيقني القبلي والبعدي .
اختبار الفرض الرابع :ينص الفرض الرابع على" :توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة
التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات سرعة

جدول 8
نتائج اختبار ولكوكسون وقيمة ( )Zوداللتها للفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على
اختبارات سرعة المعالجة والدرجة الكلية
البعد

اتجاه الرتب

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

Z

ل

المقارنة اللفظية

الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة
الرتب السالبة
الرتب املوجبة

صفر
89
9
81
صفر
89
صفر
88
صفر
89

صفر
6.50
1.50
7.50
صفر
6.50
صفر
6
صفر
6.50

صفر
78
3
75
صفر
78
صفر
66
صفر
78

3.062

0.002

2.828

0.005

3.065

0.002

2.941

0.003

3.061

0.002

المقارنة العددية
المقارنة المكانية
المسح البصري
الدرجة الكلية

أشارت النتائج إىل وجود ي
فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات رتب طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني
القبلي والبعدي على اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية،
فقد بلغت قيمة " )3.169( "Zالختبار املقارنة اللفظية،
و( )9.191الختبار املقارنة العددية ،و( )3.167الختبار
املقارنة املكانية ،و( )9.238الختبار املسح البصري،
و( )3.168للدرجة الكلية ،وهي قيم مجيعها دالة .وهذه
النتيجة تدل على أن لتمارين حركات الدماغ أثراً إجيابياً على
حتسني سرعة املعاجلة لدى الطالب ذوي اضطراب تشتت
االنتباه وفرط احلركة املشاركني يف الربنامج احلركي.

أوالً :أثر تمارين الرياضة الذهنية في تحسين اضطراب
تشتت االنتباه وفرط الحركة.

أشارت نتائج الفرض األول إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية
والضابطة يف بُعد تشتت االنتباه والدرجة الكلية ،كما أشارت
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف أبعاد (فرط
احلركة ،االندفاعية) بعد عزل أثر القياس القبلي .كما أشارت
نتائج الفرض الثالث إىل أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية
بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية يف
التطبيقني القبلي والبعدي على بُعد تشتت االنتباه والدرجة
الكلية لصاحل التطبيق البعدي ،كما أشارت إىل عدم وجود
فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية
والضابطة يف التطبيقني القبلي والبعدي على أبعاد فرط
احلركة ،واالندفاعية مما يشري إىل عدم وجود حتسن يف

المناقشة:
هدف البحث احلايل إىل التعرف على التأثري الذي ميكن أن
حتدثه التمارين البدنية يف حتسني أعراض اضطراب تشتت
االنتباه وفرط احلركة وسرعة معاجلة املعلومات.
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سلوكيات فرط احلركة واالندفاعية .مما يدل على وجود أثر
هلذه التمارين البدنية يف حتسني االنتباه وعدم وجود أثر يف
حتسني فرط احلركة واالندفاعية ويعزو الباحث هذه النتيجة
إىل األسباب اآلتية:
 كفاية مدة ممارسة حركات الرياضة الذهنية إلحداث أثر
دال بني اجملموعتني ،إذ أشارت نتائج دراسة فرميان
) (Freeman,2000أن ممارسة حركات رياضة الدماغ ملدة 87
دقيقة ي
كاف لتحسني أداء الطالب ذوي اضطراب .ADHD
 متارين Thinking Caps, Arm Activation, Belly
 Breathingوالذي يؤدي ممارستها إىل حتسني االنتباه والرتكيز
كانت متثل التمرينات األوىل يف سلسلة احلركات املمارسة،
ومن مث توافرت عناصر احلماسة والدافعية يف أثناء املمارسة مما
أثر إجيابياً يف إحداث حتسن يف سلوكيات االنتباهية ،وهذا
يتفق مع ما أشار إليه ( Dennison (1994من أن استخدام
الرياضة الذهنية تساعد الطالب يف حتسن قدرهتم على
االنتباه ،إذ مت تصميم هذه االسرتاتيجية من خالل استخدام
حركات معينة تعرب خط منتصف اجلسم Crossing Body
 Midlineمما يزيد من قدرة الطالب على بؤرة الرتكيز لديهم
وتقليل مستويات الالنتباهية.
 اللياقة البدنية املنخفضة وتدين األداء املهاري احلركي لدى
هذه الفئة من الطالب على عكس ما هو شائع من تصور
خاطئ مفاده أن األطفال ذوي هذا االضطراب يظهرون
نشاطاً بدنياً أكرب لتوفر النشاط الزائد لديهم ،حيث أشارت
نتائج بعض الدراسات أن هذه الفئة من الطالب يعانون من
لياقة بدنية منخفضة ومشكالت يف املهارات احلركية حىت يف
حالة تناول األدوية احملفزة Stimulated Medications
Ter-

Mbekou,

Grizenko,

Reid,

 ،(1976;Harvey&Reid,1997) ومن مث هذه اإلعاقات
الوظيفية  Functional Impairmentsأدت هبؤالء األطفال
إىل أن يكونوا أقل نشاطاً مما أثر يف حتسن سلوكيات فرط
احلركة واالندفاعية.
 وقت تطبيق الدراسة امليدانية ،إذ مت تطبيق التدريب بداية
أبريل وحىت هناية مايو ملدة  1أسابيع كاملة ،هذه املدة متثل
هناية العام ومييل فيها الطالب إىل الفوضوية والالمباالة
بسبب العطلة الصيفية املتوقعة ومن مث يزداد فيها النشاط
البدين املتمثل يف اجلري واملشي واللعب وتزداد حدة فرط
احلركة مما يقلل من ظهور أثر التدريب يف هذا البعد.
 تأثر تقييمات املعلمني لألعراض السلوكية جبودة
العالقات مع الطالب ،إذ أشارت أدبيات البحث أن
املعلمني الذين لديهم عالقات جيدة مع طالهبم يقدمون
تقييما إجيابيًا أكثر من الذين لديهم عالقات سلبية مع
ً
طالهبم ،ونتيجة لذلك فإن التقييم قد يتأثر يف ضوء هذه
العالقات.
 قد يكون لنمط التعلم املفضل للطالب أث ـر يف
ممارستهم ،إذ أشارت نتائج دراسة والكري )(Walker,2008
أن منط التعلم املفضل يؤثر يف أداء حركات الرياضة الذهنية،
فالطالب من ذوي النمط احلركي Kinesthetic Learners
يشعرون مبستويات استمتاع ومحاس ألداء احلركات أكثر من
الطالب ذوي أمناط التعلم السمعية والبصرية ،مما يؤثر يف
رغبة الطالب يف إظهار أداء أفضل .وقد تبني للباحث بعد
املقابالت اليت أجراها مع معلمي طالب اجملموعة التجريبية
أن ( )88طالباً من هذه اجملموعة أمناط تعلمهم املفضلة
احدا
ترتاوح ما بني السمعية والبصرية ،يف حني أن طالبًا و ً
منط تعلمه حركي.
وختتلف نتيجة عدم وجود أثر للتمارين البدنية املتمثلة يف
الرياضة الذهنية عن طريق احلركة يف حتسني سلوكيات اإلفراط
احلركي واالندفاعية مع نتيجة دراسة قابني

(Harvey,

) ،Stepanian&Joober,2007كما أشارت نتائج بعض
الدراسات أن مستويات اللياقة البدنية لدى هؤالء األطفال
ذوي هذا االضطراب أقل من أقراهنم العاديني (Ballard,
1977; Boileau,Ballard,Sprague,Sleator&Massey,
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األكسجني يف الدماغ ،وهذا يؤدي إىل زيادة قدرته يف معاجلة
املعلومات.
 قد تكون متارين الرياضة الذهنية سامهت يف ختفيف
الضغط النفسي عن طريق التمارين وزيادة التحمل العقلي
 mental enduranceمما ساعد يف شعور الطالب
باالسرتخاء ،ومن مث زيادة فعالية الدماغ يف جتهيز املعلومات.
 يستند األداء يف مقاييس سرعة املعاجلة املستخدمة يف
الدراسة بدرجة كبرية على االنتباه البصري ،ونظراً ملا أشارت
إليه نتيجة الفرض الثالث من حتسن االنتباه يف التطبيق
البعدي ،فإن هذا يؤدي إىل حتسن األداء على سرعة املعاجلة،
كما أن متارين الرياضة الذهنية زادت من قدرة الدماغ على
كشف احلركة بصرياً  ،detect motion visuallyوتتسم حركة
العني بسالسة عند االنتقال من مثري إىل مثري يف أثناء
القراءة ،ومن مث أدت هذه احلركات إىل زيادة النشاط
الدماغي يف اجلزء من النظام الذي يتحكم يف حركة العني،
فاحلركة البصرية يتم التحكم فيها بواسطة جمموعة خاصة من
اخلاليا العصبية البصرية يطلق عليها نظام magocellular
ئيسا يف التحكم يف االنتباه
 systemهذا النظام يلعب دوراً ر ً
البصري ).(Stein,2003

) ،(Gapin, et al, 2011إال أهنا تتفق نتيجة وجود أثر
للتمارين البدنية املتمثلة يف الرياضة الذهنية من خالل احلركة
يف حتسني االنتباه مع نتائج دراسات كل من
(Bergum,2013; Ahmed&Mohamed,2011; Medina et
)al.,2010;Baker,2005

 ،عيسى9189،؛ الشريفني ،فرح،

.)9189
ثانياً :أثر حركات رياضة الدماغ في تحسين سرعة معالجة
المعلومات

أشارت نتائج الفرض الثاين إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة
الضابطة يف اختبارات سرعة املعاجلة (مقارنة لفظية ،مقارنة
عددية ،مقارنة مكانية ،مسح بصري) والدرجة الكلية يف
التطبيق البعدي .وأشارت نتائج الفرض الرابع إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي على
اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية ويعزو الباحث ذلك
لألسباب اآلتية:
 حركات الرياضة الذهنية و َلدت لدى الطالب سلوًكا
حلظيًا بالنجاح  ،behavioral momentumإذ طلب منهم
أداء مهام بسيطة (احلركات) واليت يتسم درجة النجاح يف
أدائها باالرتفاع ،ويعقب ممارسة هذه احلركات ملدة ()1
أسابيع ،إكمال مهام اختبارات سرعة املعاجلة واليت احتمالية
النجاح يف أدائها أقل ،ومن مث فإن اإلرادة العالية للمحاولة
بسبب النجاح السابق يف أداء احلركات زاد من احتمالية
النجاح يف أداء مهام سرعة املعاجلة.
 ساعدت متارين الرياضة الذهنية يف تنشيط جانيب الدماغ
األمين واأليسر بصورة متزامنة ،مما أدى إىل زيادة كفاءة
معاجلة املعلومات اللفظية (واليت يتم جتهيزها يف النصف
األيسر) ،واملعلومات غري اللفظية (واليت يتم جتهيزها يف
النصف األمين) ،كما أن ممارسة هذه احلركات ينتج عنها
زيادة تدفق الدم  blood flowإىل الدماغ مما يزيد من كمية

التوصيات
تقدم نتائج هذا البحث توصيات أساسية تشمل ما يأيت:
 تدريب املعلمني على تضمني التمارين البدنية املتمثلة
يف متارين الرياضة الذهنية عن طريق احلركة داخل حجرات
الدراسة ،كأن يقوم املعلم لدقائق معدودة يف بداية احلصة
بتدريب الطالب على ممارسة متارين Thinking Caps, Arm
 Activation, Belly Breathingلتحسني االنتباه ،وخالل
الفرتات الزمنية بني احلصص الدراسية على مدار اليوم
الدراسي يتم ممارسة باقي حركات الرياضة الذهنية من أجل
زيادة السلوكيات الالزمة إلمتام املهام on-tasks behaviors
وتقليل السلوكيات املعطلة إلمتام املهام .off-tasks behaviors
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جريسات ،رائدة عيسى الياس ( .)9115بناء مقياس لتشخيص اضطراب
ضعف االنتباه والنشاط الزائد ،والتحقق من فاعليته لدى الطلبه
العاديني وذوي صعوبات التعلم واإلعاقة العقلية  ،وحاالت التوحد.

 تضمني هذه التمارين الرياضية ضمن متارين طابور
الصباح املدرسي.
 إعادة هذه الدراسة على عينة أكرب يف احلجم ،إذ إن
حجم العينة الكبري يقلل من اخلطأ املعياري ،مما قد يؤثر يف
النتائج ،ومن مث زيادة درجة املوثوقية وتعميم النتائج.
 إعادة هذه الدراسة مع إطالة مدة الربنامج ملدة تزيد عن
 1أسابيع .
 إعادة تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول،
إذ إن إجراء الدراسة منذ بداية العام الدراسي سيؤدي إىل
تغيري نظرة الطالب للتمارين البدنية على أهنا جزء من
روتينهم الطبيعي املمارس ،مما يقلل من مستوى االرتباك
والتشويش والتغري الذي رمبا يؤثر يف نتائج الدراسة.
 الدراسات املستقبلية ميكنها تضمني اإلناث ذوات
اضطراب  ، ADHDملعرفة ما إذا كانت نتائج هذه الدراسة
ميكن تعميمها على اإلناث أيضاً أم ال.
 على الرغم من استحالة الوصول إىل املوضوعية التامة يف
التقييم يف أثناء املالحظة وتسجيل السلوك ،يوصي الباحث
بإعادة الدراسة احلالية باستخدام طرف ثالث يالحظ سلوك
األطفال ويقيم أداءهم على مقاييس الدراسة ،ومن مث فإن
األفكار واآلراء املسبقة للمعلمني وعالقاهتم بالطالب
املشاركني ال تتداخل مع املوضوعية يف التقييم.
 يوصي الباحث بضرورة إنشاء هيئات خاصة بوزارة
الصحة يناط هبا عملية تقييم حاالت األطفال ذوي
احلاجات اخلاصة واليت تتم إحالتهم بناء على تقارير املعلمني
والوالدين حىت يتم توفري اخلدمات املناسبة هلم.

رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عمان العربية  ،عمان  ،األردن.
محيدي ،مؤيد عبد اهلادي ( .)9181تشخيص اضطراب قصور االنتباه

واحلركة الزائدة لدى أطفال املرحلة االبتدائية بدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف ضوء بعض املتغريات .رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة

عمان العربية  ،عمان ،األردن.
عبد احلافظ ،منال حلمي ( .)9111العمر وعالقته بالذكاء املتدفق والذاكرة
العاملة وسرعة املعاجلة .رسالة دكتوراه غري منشورة  ،جامعة أسيوط ،
مصر.
عيسى ،صافية قاسي ( .)9189الرياضة الذهنية (من خالل التدريب احلركي)

والتخفيف من اضطراب نقص االنتباه املصحوب بفرط النشاط لدى
األطفال( )89-1سنة .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة اجلزائر ،9اجلزائر.

Abd-Alhafez,M.,H.(2008). Age and its relationship to
liquid intelligence, working memory,and processing
speed(in
arabic).Unpublished
Ph.Dissertation,Faculty
of
Education,Assuit
University,Egypt.
Abo-Alam,R.(2004).
Methodological
research
in
educational and psychological sciences(in arabic).
Cairo, Universities publishing.
Ahmed, G. M., & Mohamed, S. (2011). Effect of regular
aerobic exercises on behavioral, cognitive and
psychological response in patients with attention
deficit-hyperactivity disorder. Life Science Journal,
8(2), 366-371.
Ahn, S., & Feweda, A. L. (2011). A meta-analysis of the
relationship between children’s physical activity and
mental health. Journal of Pediatric Psychology, 36,
385-397. doi:10.1093/ jpepsy/jsq107
Alsherefen,A.,&Farah,A.(2012).
Effectiveness
of
counseling program based on brain gym in reducing
symptoms of attention deficit hyperactivity
disorder(in arabic). Journal of Human and Social
Science,23,129-176.
American academy of pediatrics .(2011). ADHD: clinical
practice guideline for the diagnosis, evaluation, and
treatment of attention – deficit / hyperactivity
disorderin
children
and
adolescents.pediatrics,128,1007-1022.
Baker, T. C. (2005). The use of mini-exercise breaks in the
classroom management of ADHD-type behaviors.
(Unpublished Doctoral Dissertation) Capella
University, Minneapolis, MN.
Ballard, J.E. (1977). The effects of methylphenidate
during rest, exercise, and recovery upon the
circulatory responses of hyperactive children.
Microform Publications.
Barabaz, A., & Barabaz, M. (2000). Training ADHD with
hypnosis and neurotherapy. Child Study Journal,30
(1), 25-44.

المراجع
أبو عالم ،رجاء حممود ( .)9113مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية،
القاهرة :دار النشر للجامعات.
الشريفني ،أمحد و فرح ،عدنان ( .)9189فاعلية برنامج إرشادي مستند إىل
رياضة الدماغ يف خفض اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط
الزائد  ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .856-892 ،93 ،

55

)9185  يونيو/هـ8331  – الرياض (رمضان75 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد
Chronis, A. M., Fabiano, G. A., Gnagy, E. M., Wymbs,
B., Burrows- MacLean, L., & Pelham, W. E. (2001).
Comprehensive,
sustained
behavioural
and
pharmacological treatment for ADHD: A case study.
Cognitive and Behavioural Practice, 8, 346-359.
Chronis, A. M., Jones, H. A., & Raggi, V. L. (2006).
Evidencebased psychosocial treatments for children
and adolescents with attention-deficit/hyperactivity
disorder. Clinical Psychology Review, 26, 486-502.
Clavenna, A., & Bonati, M. (2014). Safety of medicines
used for ADHD in children: A review of published
prospective clinical trials. Archives of Diseases in
Childhood, 99, 866-872.
Colcombe, S. J., Erickson, K. I., Raz, N., Webb, A. G.,
Cohen, N. J., McAuley, E., et al. (2003). Aerobic
fitness reduces brain tissue loss in aging humans.
The Journals of Gerontology. Series A, Biological
Sciences and Medical Sciences, 58(2), 176-180.
Connor, D. F. (2006). Stimulants. In Barkley, R. A. (Ed
Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook
for diagnosis and treatment (3rd ed., pp. 608-648).
New York, NY.: Guilford Press
Cooper, C. J. (1973). Anatomical and physiological
mechanisms of arousal, with special reference to the
effects of exercise. Ergonomics, 16(5), 601-609.
doi:10.1080/00140137308924551
Cortese, S., Angriman, M., Maffeis, C., Isnard, P.,
Konofal, E., Lecendreux, M., Purper-Ouakil, D.,
Vincenzi, B ,.Bernardina, B. D., Mouren, M. C.
(2008) Attention deficit/hyperactivity disorder
(ADHD) and obesity :a systematic review of the
literature. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 48(6), 524–537
Cotman, C., & Berchtold, N. (2002). Exercise: A
behavioral intervention to enhance brain health and
plasticity. Trends in Neuroscience, 25(6), 295-301.
Deary, I. J. (2001a). Intelligence: A very short
introduction. Oxford: Oxford University Press
(Translated into Arabic [2005], Hebrew[2006],
Hungarian[2003], Japanese [2004], Korean [2005],
Polish [2012], Portuguese [2006]Romanian [2008],
and Spanish [2004]).
Dennison, P. & Dennison, G. (1994). Brain Gym
Teacher’s Edition (2nd ed.). Ventura, Ca.: EduKinesthetics, Inc.
Dennison,P.&Dennison,G.(2010) Brain Gym : le
mouvement clé de l’apprentissage, édition le souffle
d’or,2éme édition, France.
Dunn, A. L., & Weintraub, P. (2008). Exercise in the
prevention and treatment of adolescent depression:
A promising but little researched intervention.
American Journal of Lifestyle Medicine, 2, 1-12.
doi:10.1177/1559827608323225
Endres, M., Gertz, K., Lindauer, U., Katchanov, J.,
Schultze, J., Schrock, H., et al. (2003). Mechanisms
of stroke protection by physical activity. Annals of
Neurology, 54(5), 582-590.
Ferris, L., Williams, J., & Shen, C. (2007). The effect of
acute exercise on serum brainderived neurotrophic
factor levels and cognitive function. Medicine and
Science in Sports & Exercise, 39(4), 728-734.
Fry, A. F., & Hale, S. (2000). Relationships among
processing speed, working memory, and fluid
intelligence in children. Biological psychology,

Benson, N. (2007). Cattell-Horn-Carroll cognitive abilities
and
reading
achievement.
Journal
of
Psychoeducational Assessment, 26, 27-41.
Bergum,T.E. (2013). The effectiveness of movement to
reduce hyperactivity and promote attention behavior
of native americans. (Unpublished Doctoral
Dissertation) Capella University, Minneapolis, MN.
Berwid, O. G., & Halperin, J. M. (2012). Emerging
support for a role of exercise in attentiondeficit/hyperactivity disorder intervention planning.
Current Psychiatry Reports, 14,
543-551.
Biederman, J., Faraone, S., V., & Monuteaux, M., C., et al.
(2003).
Growth
deficits
and
attentiondeficit/hyperactivity disorder revisited: impact of
gender, development and treatment. Pediatrics, 111,
1010–16.
Biddle, S. J. H., & Asare, M. (2011). Physical activity and
mental health in children and adolescents: A review
of reviews. British Journal of Sports Medicine, 45,
886-895.doi:10.1136/886 bjsports-2011-090185
Biederman, J., Monuteaux, M. C., Spencer, T., Wilens, T.
E., & Faraone, S. V. (2009). Do stimulants protect
against psychiatric disorders in youth with ADHD?
A 10-year follow-up study. Pediatrics, 124(1), 7176.
Birnbaum,H.G.,Kessler,R.C.,lowe,S.W.(2005).Costs
of
attention deficit –hyperactivity disorder(ADHD) in
the US : excess cost of persons with ADHD and
their family members in 2000.Curr Med Res Opin
,21,195-205.
Birnbaum, H. G., Ben Hamadi, R., Greenberg, P.,
Cremieux, P. Y., & Secnik, K.(2004).Incidence and
costs of accidents among attentiondeficit/
hyperactivity disorder patients. Journal of
Adolescent Health, 35(4), 341- 349.
Black, J. E., Isaacs, K. R., Anderson, B. J., Alcantara, A.
A.,& Greenough,W.,T. (1990).Learning causes
synaptogenesis, whereas motor activity causes
angiogenesis, incerebellar cortex of adult rats.
Proceedings of the National Academy of Sciences of
the U S A, 87(14), 5568-5572.
Boileau, R. A., Ballard, J. E., Sprague, R. L., Sleator, E.
K., & Massey, B. H. (1976). Effect of
methylphenidate on cardiorespiratory responses in
hyperactive children. Research Quarterly for
Exercise and Sport, 47(4), 590-596.
Brown, M. B. (2005). Diagnosis and Practice, 36, 37639.
Calhoun, S. L., & Mayes, S. D. (2005). Processing speed
in children with clinical disorders. Psychology in the
Schools, 42, 333-343.
Chang, Y. K., Hung, C. L., Huang, C. J., Hatfield, B. D.,
& Hung, T. M. (2014). Effects of an aquatic exercise
program on inhibitory control in children with
ADHD: a preliminary study. Archives of Clinical
Neuropsychology, 29, 217-223.
Cepeda, N. J., Blackwell, K. A, & Munakata, Y. (2013).
Speed isn’t everything: Complex processing speed
measures mask individual differences and
developmental changes in executive control.
Developmental Science, 16 (2), 269–286.
doi:10.1111/desc.12024

55

... أثر العالج باحلركة يف ختفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط احلركة:حممد سيد سليمان
Jacobson, L. A, Ryan, M., Martin, R. B., Ewen, J.,
Mostofsky, S. H., Denckla, M. B., & Mahone, E. M.
(2011). Working memory influences processing
speed and reading fluency in ADHD. Child
Neuropsychology,17(3),209–224.
doi:10.1080/09297049.2010.532204
Jreisat,R.,E.(2007). Constructing a Scale For Diagnosing
Attention Deficit Hyperactivity Disorders and
Ascertaining
its
efficacy
For
Normal
Students,Learning Disabled, Mentally Retarded, and
Autistic
Students(in
arabic).Unpublished
Ph.Dissertation,Amman Arab University for
Graduated Studies,Amman,Jordan.
Kail, R., & Hall, L. K. (1999). Processing speed, naming
speed, and reading. DevelopmentalPsychology,
30(6), 949-954. doi:10.1037/0012-1649.30.949
Kali, R. V. & Ferrer, E. (2007). “Processing speed in
childhood and adolescence: Longitudinal models for
examining
developmental
change”.
Child
Development 78(6): 1760 – 1770.
Karalunas, S. L., Huang-Pollock, C. L., & Nigg, J. T.
(2012). Decomposing attentiondeficit/ hyperactivity
disorder (ADHD)-related effects in response speed
and variability. Neuropsychology, 26(6), 684–94.
doi:10.1037/a0029936
Kaufman, A. S. (1994). Intelligent Testing with the WISCIII. New York: John Wiley &Sons, Inc.
Lerner, M., & Wigal, T. (2008). Long-term safety of
stimulant medications used to treat children with
ADHD. Journal of Psychosocial Nursing and
Mental Health Services, 46, 38-48.
Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating
research into action Alexandria, VA: ASCD
Mayes, S. D., & Calhoun, S. L. (2007a). Learning,
attention, writing and processing speed in typical
children and children with ADHD, autism, anxiety,
depression and oppositional-defiant disorder. Child
Neuropsychology, 13, 469-493.
Mayes, S. D., & Calhoun, S. L. (2007b). WISC-IV and
WISC-III in ADHD. School Psychology Quarterly,
22, 234-249.
Medina,J.A., L.B. Netto,L.B., M. Muszkat,M.K.(2009).
Exercise impact on sustained attention of ADHD
children, methylphenidate effects. .Atten. Defic.
Hyperact. Disord., 2, 49–58.
MTA Cooperative Group. (1999). 14-month randomized
clinical trial of treatment strategies for attention
deficit hyperactivity disorder. Archives of General
Psychiatry, 56, 1073-1086.
Neeper, S. A., Gomez-Pinilla, F., Choi, J., & Cotman, C.
(1995). Exercise and brain neurotrophins. Nature,
373(6510), 109.
Neeper, S., Gomez-Pinilla, F., Choi, J., & Cotman, C.
(1996). Physical activity increases mRNA for brainderived neurotrophic factor and nerve growth in rat
brain. Brain Research, 726, 49-56.
Neubauer,A.,C.,&Fink,A. (2005). Basic information
processing and the psychophysiology of intelligence.
In R. J. Sternberg & J. E Pretz (Eds.), Cognition and
intelligence: Identifying the mechanisms of the mind
(pp. 68–87). New York: Cambridge University
Press.

54(1-3), 1–34. doi:10.1016/S0301- 0511(00)00051X.
Fry, A. F., & Hale, S. (1996). Processing speed, working
memory, and fluid intelligence: Evidence for a
developmental cascade. Psychological Science, 7(4),
237–241. doi:10.1111/j.1467-9280.1996.tb00366.x
Gapin, J.I., Labban, J.D.,& Etnier, J.L. (2011). The effects
of physical activity on attention deficit hyperactivity
disorder symptoms: The evidence. Preventive
Medicine,
52(Suppl.),
S70-S74.doi:
10.1016/j.ypmed.2011.01.022
Gapin,J.I& Etnier,J.L. (2010). The relationship between
physical activity and executive function performance
in children with attention deficit hyperactivity
disorder. Psychol, 32, pp. 753–763.
Gawrilow, Stadler, Langguth, Naumann, & Boeck.(2016).
Physical Activity, Affect, and Cognition in Children
With Symptoms of ADHD. Journal of Attention
Disorders 2016, Vol. 20(2) 151– 162 DOI:
10.1177/1087054713493318
Gold, S. M., Schulz, K. H., Hartmann, S., Mladek, M.,
Lang, U. E., Hellweg, R., et al. (2003). Basal serum
levels and reactivity of nerve growth factor and
brain-derived neurotrophic factor to standardized
acute exercise in multiple sclerosis and controls.
Journal of Neuroimmunology, 138(1-2), 99-105.
Guevara, J., Lozano, P., Wickizer, T., Mell, L., & Gephart,
H. (2001). Utilization and cost of health care
services
for
children
with
attentiondeficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 108(1), 7178.
Hannaford, C. (2005). Smart moves: why learning is not
all in your head(2nd ed.). Salt Lake City.UT:Great
River Books.
Harvey, W. J., Reid, G., Grizenko, N., Mbekou, V., TerStepanian, M., & Joober, R. (2007). Fundamental
movement skills and children with attention-deficit
hyperactivity disorder: Peer comparisons and
stimulant effects. Journal of Abnormal Child
Psychology, 35(5), 871.
Harvey, W., & Reid, G. (1997). Motor performance of
children
with
attention-deficit
hyperactivity
disorder: A preliminary investigation. Adapted
Physical Activity Quarterly, 14, 189-202.
Hinshaw, S. P., & Arnold, L. E. (2015). Attention-deficit
hyperactivity disorder, multimodal treatment, and
longitudinal outcome: Evidence, paradox, and
challenge. Wiley Interdisciplinary Reviews:
Cognitive Science, 6, 39-52.
Homidi,M.,A.(2010).Diagnosis of attention deficit
hyperactivity disorder among elementary school
children in United Arab Emirates according to some
variables.unpublished
Ph.Ddissertation,Arab
Amman University,Jordan
Hyatt, K.J. (2007). Brain Gym®: Building stronger brains
or wishful thinking? Remedial and Special
Education, 28(2), 117-124.
Issa,S.,Q.(2012).Brain gym and reducing of attention
deficit hyperactivity disorder of children(812)years(in
Arabic).Unpublished
Master
Theses,Faculty
of
Human
and
Social
Sciences,Algiere University 2,Algiere.

51

)9185  يونيو/هـ8331  – الرياض (رمضان75 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد
Swensen, A. R., Birnbaum, H. G., Secnik, K.,
Marynchenko, M., Greenberg, P., &Claxton, A.
(2003). Attention-deficit/hyperactivity disorder:
Increased costs for patients and their families.
Journal of the American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 42(12), 1415-1423.
Tantillo, M., Kesick, C.M., Hynd, G.W., & Dishman, R.K.
(2002). The effects of exercise on children with
attention-deficit hyperactivity disorder. Medicine
and Science in Sports & Exercise, 34(2), 203-212.

Nikolas, M. A, & Nigg, J. T. (2013). Neuropsychological
performance and attention-deficit hyperactivity
disorder
subtypes
and
symptom
dimensions.Neuropsychology, 27(1), 107– 20.
doi:10.1037/a0030685
Pelham, W. E., Jr., & Fabiano, G. A. (2008). Evidencebased psychosocial treatments for attentiondeficit/hyperactivity disorder.Journal of Clinical
Child & Adolescent Psychology, 37, 184-214.
Piepmeier,A,Shih,C.,Whedon,M,Williams,L.,Davis,M.,
Henning,M., et al. (2015). The effect of acute
exercise on cognitive performance in children with
and without ADHD. Journal of Sport and Health
Science, 4, 97-104.
Pontifex, M.,B., Saliba, B.,J., Raine, L. B., Picchietti, D.
L., &Hillman, C. H. (2013). Exercise improves
behavioural,
neurocognitive,
and
scholastic
performance
in
children
with
attentiondeficit/hyperactivity disorder. The Journal of
Pediatrics, 162, 543-551.
Rucklidge,J.,J.(2006).
Gender
differences
in
neuropsychological functioning of New Zealand
adolescents with and without Attention Deficit
Hyperactivity Disorder. International Journal of
Disability, Development and Education, 53, 47-66.
Salthouse,T.A.(2000). Aging and measures of processing
speed. Biological Psychology, 54(1), 35-54.
doi:10.1016/S0301-0511(00)00052-1
Sattler,J.,M.(2008). Assessment of children: Cognitive
foundations (5th Ed.). San Diego, CA: Jerome M
Sattler Publisher Inc.
Sergeant, J. (1988). Functional deficits in attentional
deficit disorder? Attention deficit disorder. Vol. 3:
New research in attention, treatment, and
psychopharmacology (pp. 1-19). Elmsford, NY:
Pergamon Press.
Shanahan, M. A., Pennington, B. F., Yerys, B. E., Scott,
A., Boada, R., Willcutt, E. G., et al. (2006).
Processing
speed
deficits
in
Attention
Deficit/Hyperactivity
Disorder
and
reading
disability. Journal of Abnormal Child Psychology,
34, 585-602.
Spaulding, L.S., Mostert, M.P., Beam, A.P. (2010). Is
Brain Gym® an effective educational intervention?
Exceptionality, 18, 18-30.
Spencer, T., Biederman, J., & Wilens, T. (1998). Growth
deficits in children with attention deficit
hyperactivity disorder. Pediatrics, 102, 501-506.
Stein,J.(2003).Visual
motion
sensitivity
and
reading.Neuropsychologia,41,1785-1793.
Stephenson, J. (2009). Best Practices? Advice provided to
teachers about the use of Brain Gym® in Australian
schools. Australian Journal of Education, 53(2),
109-124.
Swain, R. A., Harris, A. B., Wiener, E. C., Dutka, M. V.,
Morris, H. D., Theien, B. E., et al. (2003). volume in
primary motor cortex of the rat. Neuroscience,
117(4), 1037-1046.

Tette, J. (2003). The effects of exercise on executive
functioning in primary school aged children.
Retrieved September, 2006 from,
http://www.acalogic.com/executive_function_study.htm
Van -Praag, H., Christie, B. R., Sejnowski, T. J., & Gage,
F. H. (1999). Running enhances neurogenesis,
learning, and long-term potentiation in mice.
Proceedings of the National Academy of Sciences of
the U S A, 96(23), 13427-13431.
Verret, C., Guay, M. C., Berthiaume, C., Gardiner, P., &
Beliveau, L. (2012). A physical activity program
improves behaviour and cognitive functions in
children with ADHD: An exploratory study. Journal
of Attention Disorders, 16, 71-80.
Vysniauske,R.,Verburgh,L.,Oosterlaan,J.,&
Molendijk,M.(2016). The Effects of Physical
Exercise on Functional Outcomes in the Treatment
of ADHD: A Meta-Analysis. Journal of Attention
Disorders,20(3),1-11.
Walker,L.Y.(2008). Effects of a classroom-based
contralateral movement program on grade 3
students' numeracy and reading scores. Walden
University. ProQuestDissertations and Theses.
Freeman, C. K. (2001). The effect of Brain Gym on
reading abilities. Brain Gym Journal, 15(1 & 2), 11.
Wendt,M.B.(2001). The effect of an activity program
designed with intense physical exercise on the
behavior of attention-deficit hyperactivity disorder
(ADHD)
children.
(Unpublished
Doctoral
Dissertation)
State
University
of
New
York,Buffalo,NY.
Wigal, S. B., Emmerson, N., Gehricke, J. G., &
Galassetti,P.(2013).
Exercise:Applications
to
childhood ADHD. Journal of Attention Disorders,
17, 279-290.
Wilson LJ, Jennings JN.(1996). Parents’ acceptability of
alternative
treatments
for
attention-deficit
hyperactivity disorder. J Atten Disord ,1:114-21.
Wolraich, M.L., McGuinn, L., & Doffing, M.
( 2007). Treatment of attention deficit hyperactivity
disorder in children and adolescents: Safety
considerations. Drug Safety, 30(1), 17-26.
Ziereis,S., & Jansen,P.(2015). Effects of physical activity
on executive function and motor performance in
children
with
ADHD.
Research
in
DevelopmentalDisabilities,38,181–191

.
.

55

... أثر العالج باحلركة يف ختفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه املصحوب بفرط احلركة:حممد سيد سليمان

The effects of Movement therapy in reducing the Severity of ADHD Symptoms and Enhancing Processing Speed of
Elementary Children with ADHD
Mohammad Sayed Said Soliman
Special Education Department, Faculty of Education and Arts, Northern Border University
Submitted 10-10-2016 and Accepted on 01-10-2017

Abstract: The present study aimed to determine the effect of physical activity through brain gym in decreasing the severity
of ADHD symptoms, and in enhancing information processing speed . The study participants, included (23) students from
second grade to sixth grades, divided into two groups: experimental group (12) students,and control group(11)students. The
instruments of the study included :identification checklist of ADHD symptoms, ADHD scale, information processing speed
tests,and brain gym exercises . the researcher used quasi experimental design .The results showed that :there are significant
differences between the means scores of experimental group and control group in attention symptom in favor to experimental
group and there are not significant differences between the means scores of experimental group and control group in both
hyperactivity and impulsivity symptoms and total score. There are significant differences between the means scores of
experimental group and control group in information processing speed tests and total score in favor to experimental group.
There are a significant differences between the means scores of pre-and post-tests for the experimental group in inattention
symptom and total score,but there are not significant differences between the means scores of pre-and post-tests for the
experimental group in hyperactivity and impulsivity. The results indicated also there are significant differences between the
means scores of pre-and post-tests for the experimental group in all tests of information processing speed and total score ,in
favor to post- test.
Keywords: physical activity; information processing speed; attention deficit hyperactivity disorder.
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