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

 

15 

 
 
 
 

في تخفيف شدة أعراض اضطراب تشتت االنتباه المصحوب بفرط الحركة وتحسين سرعة المعالجة    العالج بالحركةأثر 
 لدى األطفال بالمرحلة االبتدائية

 
 محمد سيد سعيد سليمان 

  جامعة احلدود الشمالية -كلية الرتبية واآلداب

 هـ8331/ 6/ 83 وقبل - هـ92/3/8331 قدم للنشر

 
الرياضة الذهنية من خالل التدريب احلركي يف التخفيف من شدة  يفمثلة تالتمارين البدنية امل هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن أثر :لصالمستخ

ت (، ويف حتسني سرعة املعاجلة لدى األطفال ذوي اضطراب تشت، فرط احلركة، االندفاعيةأعراض اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة )الالنتباهية
جتريبية  من الثاين وحىت السادس االبتدائي، مت تقسيمهم إىل عينتني: الدراسية الصفوفيف طالبًا  (93االنتباه وفرط احلركة، تكونت عينة الدراسة من )

، مقياس  احلركةا، استخدم الباحث ثالث أدوات للدراسة مشلت: قائمة التعرف على اضطراب تشتت االنتباه وفرط ( طالبً 88( طالباً، وضابطة )89)
ج الدراسة ، أشارت نتائاملنهج شبه التجرييب. استخدم الباحث الذهنية الرياضة اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة، اختبارات سرعة املعاجلة، حركات 

عدم وجود فروق  ،اجملموعة التجريبية نتباه لصاحلبُعد تشتت االبني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  احصائيً إإىل : وجود فروق دالة 
حصائياً بني متوسطي درجات إوجود فروق دالة  عدي الفرط احلركي واالندفاعية ،موعتني التجريبية والضابطة يف بُ بني متوسطي درجات اجمل احصائيً إدالة 

فروق ذات داللة ، كما أشارت النتائج إىل وجود عة التجريبيةلصاحل اجملمو  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلية
، وعدم عديإحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف بعد تشتت االنتباه والدرجة الكلية لصاحل التطبيق الب

وأشارت إىل  يف أبعاد فرط احلركة واالندفاعية،  التطبيقني القبلي والبعديفروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يفوجود 
لية فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات سرعة املعاجلة  والدرجة الك وجود

 .لصاحل التطبيق البعدي
 
 االندفاعية. ، فرط احلركة،معاجلة املعلومات، تشتت االنتباهلبدين، سرعة : النشاط ا مفتاحيةالكلمات ال
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  المقدمة

فرط احلركة املصحوب بيعد اضطراب تشتت االنتباه 
ADHD  ا  لدى األكثر شيوعً من بني االضطرابات النفسية

يتصف مبستويات  اً عصبي اً سلوكي اً اضطراب د  يع إذاألطفال، 
واالندفاعية والنشاط الزائد، ويؤثر  ةنتباهيالالغري مالئمة من 

% من األطفال يف سن املدرسة، 5-3هذا االضطراب يف 
 2:9اىل  3:8وينتشر بني اإلناث و الذكور مبعدل يرتاوح بني 

(American Academy of Pediatrics ,2011). 
أصبح مثل هذا االضطراب حمط اهتمام الباحثني واملربني و 

لآلثار السلبية اليت حيدثها  نظراً  ،الطفل والقائمني على تربية
يف الطفل على املستوى االجتماعي واالنفعايل واملعريف 

 ،(Birnbaum,Kessler&lowe,2005)والصحي واألسري 
يف احلركة املصحوب   عن اإلفراط ةاجتنالسلبية  اآلثار وهذه

إىل يؤدي ىل نقص االنتباه مما إ باإلضافة ،بالسلوك االندفاعي
و اخلطرة دون تفكري، ألكثري من املواقف الصعبة  ضالتعر 

لألنظمة  مايلي  من عبءاالضطراب  عما يسببه هذا فضاًل 
مواجهة  يتطلب إذ، املدرسية واألسرية والصحية احلكومية

زيادة احلاجة إىل تقدمي  ،السلوكيات املزعجة الناجتة عنه
رشاد اإلو  مثل الربامج الرتبوية الفردية ،فةخدمات تعليمية خمتل

 . والتقومي الرتبوي
أن التكلفة إىل أشارت نتائج العديد من الدراسات  وقد

املالية الطبية السنوية لألطفال ذوي هذا االضطراب أعلى من 
 ,Guevera, Lozano)مثيلتها لدى األطفال العاديني 

Wickizer, Mell & Gephart, 2001; Swensen, 
Birnbaum, Secnik, Marynchenko, Greenberg 

&Claxton,2003 )  . 
تتنوع بني الدوائية تستخدم برامج عالجية عديدة و 

 باألدويةالعالج ميثل  إذ .هذا االضطراب لعالجالسلوكية و 
ا لعالج األعراض األساسية هلذا املنشطة الطريقة األكثر شيوعً 

فهذه األدوية الفعالة ختفف أعراض االضطراب  االضطراب،
 specificمة موصالت عصبية خاصة تأثريها يف أنظ عن طريق

neurotransmitter systems ( مثل النورابنفرينNE )
مني املرتبط بالدوائر الواملرتبطة  بالكاتيكو  (DAوالدوبامني )

  .fronto-subcorticalالقشرة حتت اجلبهية العصبية مبنطقة 
من األطفال ال  % 31ورغم ذلك فإن ما يقرب من 

أو غري قادرين على حتمل اآلثار  ،تستجيب للعالج الدوائي
اجلانبية املصاحبة له مثل األرق وفقدان الشهية وتأخر النمو 

 التشنجات الالإراديةو وفقدان الوزن  والصداع وآالم البطن
(Connor,2006;Wigal,Emmerson,Gehricke&Galassetti,201
3; Clavenna & Bonati, 2014). 

 ,Biederman, Monuteaux) وأشارت دراسة
Spencer,Wilens& Faraone,2009)   

أكثر عرضة ملشاكل   ADHDأن األطفال ذوي اضطراب    
املخدرات ملا هلذه األدوية املنشطة من تأثريات  يتعاط

بيولوجية ينتج عنها تعلق بدين هبا، عالوة على أن فوائد هذه 
ال متتد ملدى زمين  Stimulant medicationاألدوية احملفزة 

 طويل
(Hnshaw&Arnold,2015;Vysniauske,Verburgh,O-

osterlaan&Molendijk,2016) ،   كما أن فعاليته حمدودة
 ,Chronis)فرتة اإلدارة النشطة للدواءب

Jones&Raggi,2006;Pelham&Fabiano,2008) 
برامج التدريب السلوكي  التدخالت السلوكية مثلد  وتع
من  املداخل ة للطالب يف الصف ، واإلدارة السلوكيللوالدين

، ورغم Pelham&Fabiano,2008) جتريبية ستندة إىل أدلةامل
يف بعض اجملاالت احملددة واليت  تتسبب يف حدوث تقدمي أهنا 

استمراره ج الدوائي إال أن هذا التقدم يعب ال يصلح هلا العال
، (Chronis,et al., 2006)السلوكي فرتة التدخل  بعد انتهاء 

لسلوكية صعبة نسبيًا يف التنفيذ أكثر من ذلك التدخالت ا
ومكلفة من حيث النفقات املالية والزمنية، كما أهنا قد تكون 

 (MTA Cooperative Group,1999)أقل فعالية من األدوية 
تشكل عبئًا ثقياًل على القائمني على تنفيذها كاملعلمني و 

ى طويل األمد للحفاظ عل اً والوالدين، كما تتطلب التزام
  ية من الدقة والشدةمستويات عال
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(Chronis,Fabiano,Gnagy,Wymbs,Burrows- 

MacLean & Pelham, 2001) . 
ونسبة االنتشار  ،يف االعتبار الطبيعة املزمنة وإذا أخذنا
فإن سلبيات العالجات التقليدية؛ و وقيود  ،هلذا االضطراب

إىل مدخل ميكن استخدامه كمدخل بديل أو  تظهراحلاجة 
تربز ممارسة الرياضة البدنية  و  .احلاليةمساعد للعالجات 

إن نتائج الدراسات املتنوعة السلوكية  إذكمدخل واعد، 
والتصوير  والفسيولوجية  neurocognitiveواملعرفية العصبية

 البدنيةتشري إىل أن ممارسة التمارين  neuroimaging العصيب 
ولكن متتد إىل  ADHDال حتسن فقط أعراض اضطراب 

ؤدي إىل تغيري مسار تسيولوجية األساسية ورمبا اآلليات الف
 .(Berwid & Halperin, 2012)تطور الدماغ 

 &Chang, Hung, Huang, Hatfield) رأشاوقد 

Hung,2014)،  هلا  تأثريات البدنية إىل أن ممارسة  التمارين
مماثلة كتلك الناجتة عن العالج الدوائي، وهذا ما أكده  

Cooper(1973) يزيد من  البدنية ارسة التمارين من أن مم
 تركيزات املوصالت العصبية للكاتيكول أمني  واملتمثلة يف

، وهذا ما توصلت إليه (DA) والدوبامني (NE)النورابنفرين 
 Tantillo, Kesick,  Hynd & Dishman, (2002)دراسة 

دالت طرفة العني عمقاييس غري مباشرة )م واليت استخدمت 
طرفة العني املفاجأة الصوتية( لتقييم استجابة العفوية و 

 dopaminergic االستجابة املنشطة واحملررة للدوبامني

response  والناجتة عن ممارسة ذوي اضطراب ADHD 
الدوبامني  مستويات أشارت إىل زيادة  إذ،  البدنيةلتمارين ل

  .البدنيةعقب ممارسة التمارين 
وكيات تقليل سل إىل (Bergum,2013) وهدفت دراسة

من طالب  اً ( طالب78وفرط احلركة لدى ) ةأعراض الالنتباهي
 البدنيةالتمارين استخدام  عن طريقالصف الرابع االبتدائي 

، التدريب احلركياملستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل 
سني يف حت  البدنيةملمارسة التمارين وجود أثر إىل وتوصلت 
إىل  (9189عيسى )ة دراس هدفتيف حني فقط،  ةالالنتباهي

املستندة إىل الرياضة  البدنيةممارسة التمارين التعرف على أثر 
يف التخفيف من تشتت  ياحلركالتدريب  عن طريقالذهنية 

االنتباه وفرط احلركة وحتسني األداء التعليمي لدى أطفال 
ملمارسة التمارين إىل وجود أثر دال وتوصلت  ،( سنة1-89)

ف من أعراض تشتت االنتباه وفرط يف التخفي  الرياضية 
  .احلركة وحتسني األداء التعليمي لدى عينة الدراسة

إىل واليت هدفت ( 9189) فرحو  دراسة الشريفنيأما 
تمارين الالكشف عن فاعلية برنامج إرشادي قائم على 

التدريب املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل  البدنية
االنتباه املصحوب  خفض مستوى اضطراب نقص يفي احلرك

أن مستوى إىل  هاأشارت نتائجفقد  بالنشاط احلركي الزائد، 
اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط احلركي الزائد 
لدى أفراد اجملموعة التجريبية كان أقل بشكل دال إحصائياً 

 .مما لدى أفراد اجملموعة الضابطة
 (Medina,Netto& Muszkat,2009)  اسةوهدفت در  

الشدة )اجلري ملدة  ةعاليالبدنية التمارين  الكشف عن أثر إىل
دقيقة بسرعة( يف االنتباه املتواصل لدى األطفال الذكور  31

إىل وجود زيادة  نتائجهاأشارت و ،  ADHDذوي اضطراب
 .دالة يف االنتباه املتواصل بعد ممارسة النشاط البدين

 بعض التمارينعن أثر  (Baker,2005)دراسة  وكشفت 
 التدريب املستندة إىل الرياضة الذهنية من خالل البدنية

( 91لدى )ADHD ضطراب ايف تقليل سلوكيات  ياحلرك
طالبًا بالصفني األول والثاين االبتدائي من ذوي االضطراب، 

إىل وجود فروق دالة بني اجملموعتني  الدراسة أشارت نتائج إذ
 عن اضطراب التجريبية على مقياس كونرز لتقديرات املعلمني

ADHD   .لصاحل اجملموعة التجريبية 
 (Gapin,Labban& Etnier, 2011)يف حني هدفت دراسة 

إىل الكشف عن العالقة بني النشاط البدين وأعراض 
حدوث حتسن يف االنتباه  ، وتوصلت إىل ADHDاضطراب 

االندفاعية لدى  ونقص يف األعراض الدالة على فرط احلركة/
  .الضطراباألطفال ذوي هذا ا
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مبختلف  البدنية التمارينممارسة  أن مما سبق يتضح
، ADHDأشكاهلا يُعد ذا جدوى لألطفال ذوي اضطراب 

 إمكان واملتمثلة يف املزايا األخرى هلذه التمارينعن  فضالً 
اليومي للطفل الطفل يف روتني  البدنيةالتمارين  هذهدمج 

خرى )مثل: بسهولة حىت يف حالة استخدام برامج التدخل األ
 ممارستها  ،كما أنالعالج الدوائي أو العالج املعريف السلوكي(

املشاكل الصحية مثل الوزن الزائد من تفاقم  بعض  حتد 
 Cortese et).  شائعة لدى هؤالء األطفال د  والسمنة واليت تع

al.,  2008)،  إىل حتسني الوظائف  تها أيضاً تؤدي ممارسو
جيايب يف اإلضاف إىل ذلك تأثريها ي ،ماعيةاالنفعالية واالجت
 الوظائف املعرفية

 

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

ntraub,2008)- 
 ،الوظائف التنفيذية واحدة من سرعة  املعاجلة   عد  وتُ 

 لدى قصورها إىل  اليت تشري نتائج العديد من الدراساتو 
 يعانون من بطء يف إذ  ،ADHDاألطفال ذوي اضطراب 

 سرعة معاجلة املعلومات عند مقارنتهم بأقراهنم من العاديني
 (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)   

مًا يف التنبؤ باألداء يف همتلعب سرعة املعاجلة دورًا كما 
أشارت نتائج الدراسات إىل  إذ ،العديد من املهام املعرفية

وحتسني  سعة الذاكرة العاملة، ارتباط سرعة املعاجلة بزيادة
 لوزيادة دقة حل املسائ ،مهارات االستدالل الرياضي

  واللفظية حلسابيةا
(Fry&Hale,1996;Kail&Hall,1999;Kail&&Ferr- 

er,2007)، 
واملهارات القرائية مثل الطالقة القرائية والفهم 

أن (Deary,2001) وقد أوضح  . (Benson,2007)القرائي

رتفع يف الوظائف امل داءاألالعالية تؤدي إىل  سرعة املعاجلة
 .املخية األساسية، وختلق عمليات معرفية عالية مثل اإلبداع

أن سرعة املعاجلة  (Neubauer&Fink,2005)أوضح كما 
دااًل والذكاء السيال واإلبداع ترتبط فيما بينها ارتباطًا 

 .ومرتفعاً 
سني حتإىل  يهدف  البحث احلايل فإن مما تقدم لذلك 

. وقد تعددت ADHDسرعة املعاجلة لدى ذوي اضطراب 
التدخالت العالجية لتحسني سرعة املعاجلة لدى األطفال 

يف مقدمة هذه العالج الدوائي  ويأيت  .ذوي هذا االضطراب
حتسني بعض  الوظائف جيايب يف إتأثري من له التدخالت ملا 
ة معاجلة الذاكرة العاملة وكف االستجابة وسرع التنفيذية مثل
تأثريه ال يستمر  رغم فعاليته  أن هذا التأثري غرياملعلومات، 

 زمين طويل  ملدى
(Hinshaw&Arnold,2015;Vysniausk,Verburgh,Oos

terl-aan&Molendijk,2016) . 
إىل فعالية ممارسة  األجنبية أشارت بعض الدراساتو  

يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية لدى  البدنيةالتمارين 
 &Gapin)دراسة  هدفت فقد .ذوي هذا االضطراب طفالاأل

Etnier,2010)  ممارسة التمارين إىل الكشف عن العالقة بني
أشارت و ، ADHDوالوظائف التنفيذية لدى ذوي  الرياضية

)املشي  الشدةلعايل النتائج إىل أن النشاط البدين املتوسط وا
 اً قوي اً منبئ عد  يُ ( دقيقة بسرعة 31، املشي ملدة دقيقة 87ملدة 

اليت تقيس القدرة على و  Londonباألداء على مهمة برج 
عن أثر التمارين  (Tette,2003)دراسة  وكشفت التخطيط.

( طالبًا من ذوي 91البدنية يف الوظائف التنفيذية لدى )
إىل أن طالب اجملموعة  توصلت إذ، ADHDاضطراب 
 ، كماذيةسنًا دااًل يف الوظائف التنفيحتوا أظهر التجريبية 

 دراسة توصلت
 (Vysniauske, Verburgh, Oosterlaan & Molendijk, 

2016)،  



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

 

11 

إىل وجود أثر دال ملمارسة التمارين البدنية يف الوظائف 
 إذ، ADHDالتنفيذية واملهارات احلركية لذوي اضطراب 

 دراسة  وأكدت ،(0.627)بلغت قيمة حجم األثر 
(Gawrilow,Stadler,langguth,Nau-mann&Boeck,2016) 

دال يف بعض الوظائف التنفيذية )كف  حدوث حتسنإىل 
نتيجة ممارسة   ADHDلدى ذوي اضطراب  (االستجابة
دراسة  وهدفت .البدنية متوسطة ومرتفعة الشدة التمارين 

(Ziereis&Jansen,2015)  إىل الكشف عن أثر ممارسة
، املة)الذاكرة العالتمارين البدنية يف حتسني األداء املعريف 

( طفاًل من ذوي اضطراب 33لدى ) األداء احلركي(
ADHD ،جيايب يف إحدوث تأثري إىل  أشارت النتائج  إذ

 .لفرتة طويلة البدنيةة التمارين األداء املعريف نتيجة ممارس
 وأظهرت دراسة  

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

حتسن يف سرعة املعاجلة وكف االستجابة لدى  حدوث
نتيجة ممارسة  ADHD( مراهقًا من ذوي اضطراب 39)

يف  حتسني أي قصرية، يف حني مل حيدث  دةمل البدنيةالتمارين 
 وتوصلت دراسة  .التخطيط

(Verret,Guay,Berthiaume,Gardiner&  Béliveau,2012)  
لدى إىل حدوث حتسن يف مستوى معاجلة املعلومات 

نتيجة برنامج حركي  ADHD(طفاًل من ذوي اضطراب 98)
( 81ملمارسة التمارين البدنية متوسطة وعالية الشدة ملدة )

 أسابيع.
مما سبق يتضح للباحث فعالية ممارسة التمارين      

البدنية يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية مثل سرعة املعاجلة 
ربرًا إلجراء وم مما ميثل دعماً  ADHDلدى ذوي اضطراب 

  هذا البحث احلايل.
املستخدمة يف الدراسات البدنية التمارين  تنوعتوقد 

، واجلري، طفال ذوي هذا االضطراب بني املشيلأل ةالتدخلي
 عن طريقوالرياضة الذهنية ، ، والرقص، واليوجاوالقفز

ويستند البحث احلايل إىل متارين الرياضة ، ياحلركالتدريب 

نسجامها مع الروتني املدرسي الحلركة الذهنية من خالل ا
ح ملدة تصل إىل ا متارين طابور الصب يف دجمهاميكن  إذاليومي 

  .دقيقة 91

  مشكلة البحث

أشارت أدبيات البحث إىل التأثريات السلبية الضطراب  
 نواحي األكادميية،يف خمتلف التشتت االنتباه/فرط احلركة 

 Birnbaum et)،السلوكية، واملادية االجتماعية،

al.,2005;Guevera et al.,2001;Swensen et al.,2003)، 
 من الباحثني التصدي هلذه املشكلة. وقدمما استوجب 

بني  نوعتأدى ذلك إىل ظهور مداخل عالجية عديدة ت
العالج الدوائي والسلوكي ، وقد أشارت نتائج العديد من 

ج آلثار السلبية الناجتة عن استخدام العالالدراسات إىل ا
 Conner,2006;Wigal et)الدوائي  يف عالج هذا االضطراب

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

نتائج العديد من الدراسات إىل  كما أشارت ، (2008
كمدخل عالجي هلذا   التدخالت السلوكيةمساوىء 
 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
، كمدخل واعد  لبدنيةبرز مدخل ممارسة التمارين اومن هنا 

تشري إىل أن ممارسة املصادر إن نتائج الدراسات املتنوعة  إذ
 ADHDال حتسن فقط أعراض اضطراب  البدنيةالتمارين 

ؤدي تورمبا  ،متتد إىل اآلليات الفسيولوجية األساسية ها ولكن
 .(Berwid & Halperin, 2012)إىل تغيري مسار تطور الدماغ 

تناولت أشارت نتائج معظم الدراسات السابقة اليت  وقد
يف ختفيف أعراض تشتت االنتباه وفرط التمارين الرياضية أثر 

 Chang et al.,2014;Tantillo) إىل فعالية هذا املدخل  احلركة
et al.,2002;Bergum,2013;Essa,2012;Alsherfeen&Far-
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h,2012;Medina,et al.,2009;Baker,2005;Gapin et 

al.,2011)،  
 إمكان  رين واملتمثلة يفميزات هذه التما ضافة إىلباإل

حىت يف حالة و  ،يف الروتني اليومي للطفل دجمها بسهولة
استخدام برامج التدخل األخرى )مثل: العالج الدوائي أو 

من تفاقم   حتد تهاممارس ،كما أنالعالج املعريف السلوكي(
 د  بعض املشاكل الصحية مثل الوزن الزائد والسمنة واليت تع

تؤدي و  ،(Cortese et al.,  2008) طفالشائعة لدى هؤالء األ
 ائف االنفعالية واالجتماعية،إىل حتسني الوظ أيضاً تها ممارس
جيايب يف الوظائف املعرفية إىل تأثريه اإلضافة باإل

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

ntraub,2008)-  
الباحث إىل تبين هذا املدخل للكشف عن  وهو ما شجع

نظرًا لقصور الوظائف و ، لتصدي هلذا االضطرابأثره يف ا
التنفيذية لدى ذوي هذا االضطراب فقد أشارت نتائج 
العديد من الدراسات اليت استخدمت مدخل ممارسة التمارين 

يف حتسني بعض الوظائف التنفيذية لدى ذوي هذا  البدنية 
  إىل فعاليته  االضطراب

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

al.,2015;Verret et al.,2012).   يف  الباحث تأيت حماولةلذا و
يف  الرياضية  ثر ممارسة التمارينستقصاء أال هذا البحث

ختفيف حدة األعراض السلوكية )الالنتباهية، االندفاعية، فرط 
احلركة   وي تشتت االنتباه /فرطاحلركة( لدى األطفال ذ

 .لديهموحتسني سرعة املعاجلة 
 : يتالبحث يف التساؤل الرئيس اآل وميكن صياغة مشكلة 

األعراض السلوكية  في تخفيف حدة بالحركة  العالجما أثر 
 وتحسين سرعة المعالجة ،(الالنتباهية، االندفاعية، فرط الحركة)

 ؟ط الحركةذوي  تشتت االنتباه/ فر  لدى األطفال
ل الرئيس التساؤالت الفرعية ويتفرع من هذا التساؤ 

 ية:تاآل

هل توجد فروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 
،  األعراض السلوكية )الالنتباهيةالتجريبية والضابطة يف

يف القياس البعدي  ،يةاالندفاعية، فرط احلركة( والدرجة الكل
أثر القياس القبلي  ، بعد عزلنتيجة تطبيق العالج باحلركة

عتبار من وأخذ درجات القياسني القبلي والبعدي معًا يف اال
 .خالل املتوسطات املعدلة

بني متوسطي  ةهل توجد فروق ذات داللة إحصائي  
ات درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار 

سرعة املعاجلة  )مقارنة لفظية، مقارنة عددية، مقارنة مكانية، 
يف التطبيق البعدي بعد عزل  ،( والدرجة الكليةمسح بصري

 أثر القياس القبلي؟
 اجملموعة طالب درجات متوسطي بني فروق توجد هل  

 فرط االندفاعية، الالنتباهية،) السلوكية األعراض يف التجريبية
 والبعدي؟ القبلي القياسني يف ،الكلية والدرجة( احلركة
صائية بني متوسطي هل توجد فروق ذات داللة إح  

درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف 
ة العددية، ، املقارنرعة املعاجلة  )املقارنة اللفظيةاختبارات س

لصاحل  ،( والدرجة الكليةاملقارنة املكانية، املسح البصري
 التطبيق البعدي"؟

 أهداف الدراسة

 ىل:إهتدف الدراسة احلالية 
ثر العالج باحلركة يف ختفيف حدة أعراض الكشف عن أ

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
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 أهمية الدراسة

 :اعتباراتتأيت أمهية هذه الدراسة من عدة 
اول هذه الدراسة عينة من تالميذ الصفوف من الثاين تتن -8

، وذلك للكشف املبكر عنهم  حىت االبتدائيإىل السادس 
إن تأخر  إذ ،بالنسبة هلم ادخل العالجي مفيدً يكون هذا الت

التدخل ملواجهة هذا االضطراب يؤدي إىل زيادة حدة 
 وياتاملستكل وزيادة آثارها السلبية على   ،األعراض املصاحبة

كادميية، مما يؤدي إىل استمرار االجتماعية واالنفعالية واأل
 هذه األعراض يف مراحل النمو الالحقة. 

قد يسهم  ،ما تسفر عنه هذه الدراسة من نتائجأن  -9
تساعد املعلمني  ،بفاعلية يف ختطيط مواقف تعليمية وعالجية

املسؤولني يف التغلب على أعراض هذا االضطراب  والتقليل و 
 جه السلبية.من نتائ

ىل إالقائمني على العملية التعليمية توجه أنظار ا أهن -3
 ،ضرورة االهتمام بوجود أنشطة رياضية منظمة وهادفة

الطالب  ىل نتائج البحث العلمي يتم ممارستها معإمستندة 
 .ذوي االضطرابات السلوكية

التمارين ندرة الدراسات العربية اليت تناولت ممارسة  -3
 .ADHDلى األطفال ذوي وأثرها ع الرياضية

التخفيف من حدة األعراض السلوكية لألطفال ذوي  أن -7
يف األداء األكادميي  اجيابيً إسيؤثر  ADHDاضطراب 

للطالب العاديني داخل حجرة الدراسة نتيجة زيادة الوقت 
 إذ ،(Marzano,2003)املستغرق لتعليم املهارات األكادميية 

ي و ل ذاطفقبل األن ظهور السلوكيات غري املالئمة من إ
 يؤثر يف انتباه الطالب العاديني. ADHD االضطراب

 الدراسة محددات 

 :منتتكون حدود البحث 
اضطراب تشتت االنتباه وفرط  : الطالب ذوواحلدود البشرية

 احلركة يف الصفوف من الثاين إىل السادس االبتدائي.

نة احلدود املكانية: إحدى املدارس االبتدائية الواقعة يف مدي
 .ر مشال اململكة العربية السعوديةعرع

: الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي احلدود الزمانية
 .م9183/9183

 مصطلحات الدراسة

املستندة  البدنيةتعين ممارسة بعض التمارين  :العالج بالحركة
 واليت متثل ي احلرك التدريب إىل الرياضة الذهنية من خالل

يطة املستخدمة لدمج وتضمني كل سلسلة من احلركات البس
  تنشيطها.مناطق الدماغ من أجل 

وفقاً : ADHDاضطراب تشتت االنتباه/فرط الحركة  
ت العقلية الطبعة اللدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطراب

فإن اضطراب تشتت االنتباه و/أو فرط احلركة  8223الرابعة 
، يوجد هي:" منط دائم لقصور يف االنتباه و/أو فرط احلركة

ا لدى بعض األطفال، يكون أكثر تكرارًا وتواترًا وحدة عم  
يالحظ لدى األفراد العاديني من أقراهنم يف نفس مستوى 

 النمو".
االضطراب تعريفًا إجرائيًا على أنه هذا  الباحثعرف وي

الدرجة اليت يتم رصدها تبعًا جلملة األعراض اليت يتم 
إىل السادس  اينحظتها على تالميذ الصفوف من الثمال
بتدائي واملتمثلة يف تشتت االنتباه وقلة الرتكيز، والنشاط اال

  اجلسمي غري اهلادف، وزيادة االندفاعية. 
يعرفه الباحث بأنه  : Processing speedسرعة المعالجة 

سرعة إمتام الشخص للوظائف األساسية مثل التعرف على  
ستدل على وي و التفرقة البسيطة بني شيئني،أحد األشياء أ

تغرقه الفرد يف معاجلة سرعة املعاجلة من الوقت الذي يس
 .املعلومات

يها ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه الدرجة اليت حيصل عل
 ختبارات املعدة هلذا الغرض.الطالب يف اال
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  اإلطار النظري

النشاط البدين احلركي واضطراب تشتت االنتباه وفرط     
أن النشاط البدين له تأثري إجيايب يف  أثبتت الدراسات :احلركة

الكثري من العوامل املعرفية والبيولوجية والعصبية املضطربة لدى 
 :عن طريقذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة 

 brain derived neurotrophicعامل التغذية العصيب  -8

factor (BDNF) حيرر النشاط احلركي :BDNF  والذي حيسن
يز منو اخلاليا زيادة التواصل العصيب وحتف ريقعن طاملعرفة 

أشارت نتائج الدراسات أن مستويات  وقد ،الدماغية اجلديدة
يف حني ، العصيب تقل مع نقص النشاط البدينهذا العامل 

العامل يف هذا  يف فاعليةممارسة النشاط البدين يزيد  أن
، ينبكمية التمار وترتبط هذه الزيادة ، اجلهاز العصيب املركزي

األداء يف بتحسن  كما أن زيادة هذا العامل العصيب مرتبط 
 املهام املعرفية

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

 Cerebral Structure andتركيب ووظائف القشرة املخية  -9

Function أشارت نتائج الدراسات اليت أجريت على :
أن النشاط البدين املكثف ينتج عنه زيادة يف معدل احليوانات 

 ,Endres, Gertz, Lindauer, Katchanov)تدفق الدم
Schultze,Schrock, et al., 2003; Swain, Harris, 

Wiener, Dutka, Morris, Theien, et al., 2003) ،
 cerebral vasculatureواحملافظة على  األوعية الدموية املخية  

(Neeper et al., 1996) وزيادة يف األوعية الدموية اجلديدة ،
(Black, Isaacs, Anderson, Alcantra & Greenough, 

-Van)وزيادة تكوين اخلاليا العصبية  ، (1990

Praag,Christie,Sejnowski & Gage, 1999)،  ميكن مما 
 الدماغ من العمل بكفاءة.

بشرية لدراسات الانتائج من  املستقاةكما تؤكد األدلة 
التأثري اإلجيايب للنشاط البدين يف الرتكيب البنائي والوظيفي 

 ,Colcombe)للقشرة املخية، فقد أشارت نتائج دراسة  
Erickson, Raz, Webb,Cohen,McAuley, et al.,2003) 

  fMRIباستخدام تقنية التصوير الوظيفي بالرنني املغناطيسي 
 ك  يف منع تدهور املعرفةإىل التأثري اإلجيايب لتمرينات اآليروبي

 لدى عينه من كبار السن.
    :Catecholamine functionوظيفة الكاتيكوالمني   -3

أشارت نتائج بعض  الدراسات أن النشاط البدين يزيد من 
نشاط الدوبامني والنورابنفرين يف الوصالت العصبية للجهاز 

رب العصيب املركزي مما حيسن التوصيل العصيب بني اخلاليا ع
عن اضطراب إحدى الدراسات  نتائج أيدتوقد الوصالت. 

ADHD نشاط الدوبامني بعد ممارسة يف زيادة  حدوث
رة مقاييس غري مباش  ، واليت استخدمتالبدنيةالتمارين 

ابة طرفة العني املفاجأة استج)معدالت طرفة العني العفوية و 
( لتقييم االستجابة املنشطة واحملررة للدوبامني الصوتية

dopaminergic response  والناجتة عن ممارسة ذوي
 ,.Tantillo et al)لتمارين الرياضية ا ADHD  اضطراب 

2002). 

  Brain gymاحلركة  عن طريقالرياضة الذهنية 
احلركة وسيلة فعالة ومفيدة لألطفال ذوي اضطراب  د  تع    

الطاقة الزائدة  تشتت االنتباه وفرط احلركة للتخلص من
، ومع تزايد االهتمام داخل املدارس باألداء االنتباه وحتسني

األكادميي يزداد القول بضرورة زيادة الوقت املستغرق يف 
، مما يرتتب عليه الدراسة وتقليل وقت ممارسة األنشطة البدنية

خنراط الفرصة ال ADHDفقد الطالب ذوي اضطراب 
 تأثر مدى من مث، و تهم وأجسامهم يف األنشطة البدنيةأدمغ
، وزيادة مظاهر واخنفاض معدل استبقاء املعلومات م،هانتباه

 .(Baker,2005)السلوك السليب 
ي احلركالتدريب  عن طريقبرنامج الرياضة الذهنية  ويُعد     

 جمموعة إىل يشري وهو مصطلح أحد برامج احلركة املفيدة ،
 عالقة وجود على ترتكز إذالتطبيق،  حركة سهلة( 96) من
 التعلم، عمليةيف أثناء  واجلسم الدماغية والوظائف احلركة بني

 فهذه .التعلم مهارات لتطوير احلركات بعض تستعمل حبيث
 واأليسر األمين نصفي الدماغ عمل على تعتمد التقنية
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 ، وهي تثريواخلارجية الداخلية االتصاالت كل عن املسؤولني
 االنفعاالت يف التحكم يف وتساعد الذهنية، النشاطات

 احلركية، احلسية االستعدادات تنمية يف اأيضً  وتساهم ،لقوالق
 وجعلها التعلم عملية لتسهيل ؛السليم التفكري ومهارات

  (Medina, Netto& Muszkat,2009)شيقة عملية
 ركاتهلذه احل أنواع ثالثة هناك: الذهنية الرياضة حركات

 :  يف تتمثل
  central dimension:  الوسط البعد حركات •

 النوع هذا أن إىل( Dennison &Dennison,2010) يشري
 أعلى يف املناطق تناسق على بالقدرة يرتبطمن احلركات 

 الدماغ قاع يف واملناطق( cortex  املخية القشرة) الدماغ
 اإلحساسب البعد هبذا املرتبط التعلم يرتبط. (الدماغ جذع)

 ىعل القدرة انعدام ،a sense of meaningfulness  واملعىن
 تصميمه مت احلركات من النوع هذا. االنفعاالت عن التعبري
 وإعداد الدماغ،/  اجلسم لنظام اسرتخاء حدوث هبدف
 .سليب انفعايل عبء بدون املعلومات لتجهيز املتعلم

 laterality dimension التجانيب البعد حركات •
 نصفي أو جانيب بني التكامل إىل البعد هذا يشري    

 للجسم املركزي املنتصف خط عبور على درةوالق الدماغ،
 .احلركية السمعية، البصرية، اجملاالت منتصف يف والعمل

 جانيب حتفيز يف للمساعدة البعد هذا حركات صممت
 .بينها والتكامل الدماغ

  focal dimension البؤري البعد حركات •
 املناطق بني التنسيق على القدرة إىلهذا البعد  يشري
 القدرات من النوع هذا وينشأ للدماغ، اخللفيةو  األمامية
 ترتبط وهي ،بعضالتنا وارتباطها focal املركز انتباهنا بواسطة
 عن والتعبري املعىن استخالص على القدرة أي بالفهم

 هبدف البعد هذا حركات متم  صُ  وقد .النص يف التفاصيل
 .وزيادة القدرة على الرتكيز التوتر من اجلسم حترير

أثر هذا النوع من  ديد من الدراساتاولت العوقد تن
،  احلركات لدى ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة

 أثر وجود إىل( Bergum,2013)بريجوم  دراسة توصلت فقد
 البدنية املستندة إىل هذا النوع من احلركات التمارين ملمارسة

 دراسة نتائج توصلت حني يف فقط، الالنتباهيه حتسني يف
هذه التمارين  ملمارسة دال أثر وجود إىل( 9189) عيسى
 احلركة وفرط االنتباه تشتت أعراض من التخفيف يف   البدنية

  .الدراسة عينة لدى التعليمي األداء وحتسني
 أنإىل ( 9189) وفرح الشريفنيوأشارت نتائج دراسة     
 احلركي بالنشاط املصحوب االنتباه نقص اضطراب مستوى

واليت استخدمت هذه   التجريبية اجملموعة فرادأ لدى الزائد
 أفراد لدى مما إحصائياً  دال بشكل أقل كاناحلركات البدنية  

 عن( (Baker,2005 باكر دراسة وكشفت. الضابطة اجملموعة
عن  الذهنية الرياضة إىل املستندةالبدنية  التمارين بعض أثر

  ضطرابا سلوكيات تقليل يف التدريب احلركي طريق
ADHD االبتدائي والثاين األول بالصفني طالباً ( 91) لدى 

 فروق وجود إىلها نتائج أشارت إذ االضطراب، ذوي من
 كونرز مقياس على والضابطة  التجريبية اجملموعتني بني دالة

 اجملموعة لصاحل  ADHD اضطراب عن املعلمني لتقديرات
 .التجريبية

 فروض الدراسة 

 ومشكلتهلبحث من خالل ما مت عرضه يف مقدمة ا
 اً يلعب دور لبدنية بأن مدخل التمارين ا ؛هوأدبيات وأهدافه

السلوكية الضطراب  اضيف ختفيف حدة األعر  وفعاالً  اً مهم
تشتت االنتباه/فرط احلركة، ويف حتسني العديد من الوظائف 

، لذا ا أثبتته نتائج الدراسات السابقةالتنفيذية، وهذا م
 :  نحو اآليتفروض البحث موجهة على الصيغت 

حصائية بني متوسطي درجات إتوجد فروق ذات داللة  -8
األعراض السلوكية اجملموعتني التجريبية والضابطة يف أبعاد  

يف  ،، االندفاعية، فرط احلركة( والدرجة الكلية)الالنتباهية
لصاحل  -لقبليبعد عزل أثر القياس ا –القياس البعدي 
 .اجملموعة التجريبية
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بني متوسطي درجات  ةذات داللة إحصائيوجد فروق ت-9
اختبارات سرعة  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف

، مسح )مقارنة لفظية، مقارنة عددية، مقارنة مكانية املعاجلة
بعد عزل أثر -يف التطبيق البعدي  ،بصري( والدرجة الكلية

 .لصاحل اجملموعة التجريبية-القياس القبلي
حصائية  بني متوسطي درجات إاللة توجد فروق ذات د-3

د يف أبعا ،اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي
، االندفاعية، فرط احلركة( األعراض السلوكية )الالنتباهية

 والدرجة الكلية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات  -3

اختبارات  اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف
، املقارنة رعة املعاجلة  )املقارنة اللفظية، املقارنة العدديةس

لصاحل التطبيق  ،املكانية، املسح البصري( والدرجة الكلية
 .البعدي

  دراسةإجراءات ال

 الدراسة منهج 
املنهج شبه التجرييب الذي يهدف إىل  الباحثاستخدم 

لعالج باحلركة ( وهو الحبث أثر متغري جترييب )املتغري املستق
)ممارسة التمارين الرياضية( يف متغري تابع أو أكثر والذي 
يتمثل يف األعراض السلوكية  الضطراب تشتت االنتباه/فرط 

استخدم الباحث كما احلركة وسرعة معاجلة املعلومات،  
وقياس  ضابطةو  التصميم القائم على وجود جمموعتني جتريبية

ميم اجملموعة الواحدة بعدي للفرضني األول والثاين، وتص
ر البعدي للفرضني الثالث ذات االختبار القبلي واالختبا

، وللتغلب على مهددات الصدق الداخلي استخدم والرابع
الباحث جمموعة ضابطة من نفس العمر والظروف البيئية ومت 
التأكد من عدم وجود فروق ذات داللة بينها وبني اجملموعة 

ومتغريات البحث  لذاكرة العاملةوا الذكاءنسبة التجريبية يف 
جملموعتني  األساسية يف القياس القبلي باستخدام اختبار "ت"

شخيص نه استخدم أدوات قياس مقننة يف تأ، كما مستقلتني

، وللتغلب على مهددات العينة وقياس متغريات البحث
الصدق اخلارجي استخدم الباحث اختبار حتليل التغاير 

ANCOVA ل احملتمل بني القياس القبلي التفاع لعزل كوذل
، وكذلك مت توزيع أفراد عينة البحث على ، واملعاجلة التجريبية

اجملموعتني التجريبية والضابطة توزيعاً عاداًل لكل زوج متقارب 
والذاكرة العاملة نسبة الذكاء  ملتغرييف درجات القياس القبلي 

غريات من املتغريات الدخيلة اليت ميكن أن تؤثر يف املت ووه
مت وضع أحد أفراد كل زوج  إذالتابعة جبانب املتغري املستقل؛ 

متقارب يف الدرجات يف اجملموعة التجريبية واآلخر يف 
اجملموعة الضابطة مما يساعد على حتديد أثر املتغري املستقل 

 (.9113يف املتغري التابع بشكل أكثر دقة )أبو عالم ،
  المشاركون

مت اختيارهم بطريقة  إذالباً، ( ط93)بلغ عدد املشاركني 
والثالث والرابع واخلامس الثاين  االبتدائيةقصدية من الصفوف 

حدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر مبنطقة إوالسادس، من 
، والذين مت مالية باململكة العربية السعوديةاحلدود الش

تشخيصهم على أهنم يعانون من اضطراب تشتت االنتباه 
وقد مر تشخيص هؤالء الطالب  .ي الزائدوالنشاط احلرك

 :يةتاآل باملراحل
 : وتشمل:المرحلة األولى

الفرز واملسح األويل من قبل املعلمني يف املدرسة  بناء  -8
على قائمة التعرف على اضطراب ضعف االنتباه والنشاط 
الزائد واليت مت تصميمها حسب الدليل التشخيصي 

رتط يف ذلك: (،  ويشDSM-IV-TRواإلحصائي الرابع )
سنوات،  5 شهور متتالية، بعد عمر 6مالحظة الطفل ملدة 

، املالحظة يف بيئتني خمتلفتني وذلك تدين األداء األكادميي
-DSM-IV)وفق الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 

TR) . 
الفرز واملسح األويل من قبل الوالدين  بناء على فرز  -9

راب ضعف االنتباه املعلمني يف ضوء قائمة التعرف على اضط
رسال القائمة إىل الوالدين للتأكد إمت فقد ، والنشاط الزائد
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 إذمن اإلحالة والفرز، ومت ذلك وفق شروط التشخيص 
حالة إالحظة يف بيئتني خمتلفتني. يتم يشرتط يف ذلك : امل

الطالب إىل املرحلة التالية يف حالة اتفاق الوالدين واملعلم يف 
 لفرز. االستجابة على أداة ا

ًا بالصفوف طالب 92أسفرت املرحلة األوىل عن إحالة      
(. 92االبتدائي إىل املرحلة التالية )ن= من الثاين إىل السادس

إىل   فرزهم : يتم إحالة الطالب الذين مت المرحلة الثانية
يتم التأكد من أهنم يعانون من ، لكي طبيب نفسي خمتص

-DSMص النفسي ضطراب اعتمادًا على دليل التشخياال

IV-TR   طالب من  3وأسفرت هذه املرحلة عن استبعاد
  97أصبح عدد أفراد العينة   من مثاحملالني من الفرز األويل  و 

 (. 97طالباً )ن=

: يتم إحالة الطالب احملالني من قبل الطبيب المرحلة الثالثة
أخصائي أعصاب للتأكد من  النفسي املختص إىل

وهو فحص  TOVAفحص يسمى يقوم بإجراء ف، التشخيص
   reaction timeحموسب يعتمد على حساب زمن رد الفعل 

ن األشخاص الذين إ إذ كدالة لسرعة معاجلة املعلومات،
حتمالية  عالية لديهم بطء يف زمن رد الفعل تزداد لديهم ا

ضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة. ابأهنم يعانون من 
أصبح  ومن مث ،البنيسفرت هذه املرحلة عن استبعاد طوأ

 .(93طالباً )ن= 93عدد أفراد العينة 
، (89ة إىل جمموعتني: جتريبية )ن=مت تقسيم عينة الدراس    

مت التحقق من التكافؤ بني اجملموعتني يف و  ،(88ن=ضابطة )و 
 بعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركةألالقياس القبلي 
لتطبيق:يوضح نتيجة ا (8وجدول ) وسرعة املعاجلة

 1جدول 
 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي  ألبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة  واختبارات سرعة المعالجة 

 باستخدام اختبار مان ويتني 
 ل Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة البعد

  145.50 12.12 89 التجريبية تشتت االنتباه
0.093 

 
 130.50 11.86 88 الضابطة 0.928

  155 12.92 89 التجريبية فرط احلركة
0.678  

 
 121 11 88 الضابطة 0.498

  139.50 11.62 89 التجريبية االندفاعية
0.278 

 
 136.50 12.41 88 الضابطة 0.781

 سرعة املعاجلة
 مقارنة لفظية

  135.50 11.29 89 التجريبية
0.524 

 
 140.50 12.77 88 الضابطة 0.600

 سرعة املعاجلة
 مقارنة عددية

  151 12.58 89 التجريبية
0.432 

 
 125 11.36 88 الضابطة 0.666

 سرعة املعاجلة
 مقارنة مكانية

  135 11.25 89 التجريبية
0.558 

 
 141 12.82 88 الضابطة 0.577

 سرعة املعاجلة
 مسح بصري

  155.50 12.96 89 التجريبية
0.708 

 
 120.50 10.95 88 الضابطة 0.479

 أدوات الدراسة 
 :تيةاستخدم الباحث األدوات اآل  

راب ضعف االنتباه قائمة التعرف على اضط -1
 (7002إعداد/جريسات ) :والنشاط الزائد
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مت إعداد قائمة التعرف على اضطراب تشتت االنتباه     
تشخيصية الواردة يف والنشاط الزائد يف ضوء احملكات ال

، الطبعة حصائي لالضطرابات العقليةصي واإلالدليل التشخي
  .(DSM-IV-TR,2000)الرابعة املنقحة 

وهتدف القائمة إىل الفرز والتعرف السريع على أفراد      
املعلمني يف املدرسة حمل العينة ممن مت ترشيحهم من قبل 

ى ثالثة ( فقرة موزعة عل91)، وتضمنت القائمة الدراسة
، النشاط الزائد مفردات( 2: ضعف االنتباه )هي ،أبعاد

جييب عنها املعلم  إذ ،(مفردات 3مفردات(، االندفاعية )5)
كان السلوك ينطبق ذا  إإلجابة )نعم( وتأخذ درجة واحدة  با

كان ذا  إواإلجابة )ال( وتأخذ درجة )صفر( ، على الطفل
الكلية للمقياس ، وتبلغ الدرجة السلوك ال ينطبق على الطفل

اب تشتت ، والطالب الذي يعاين من اضطر ( درجة91)
هو الطالب  ADHD-Cمن النوع  االنتباه والنشاط الزائد

 .( درجة91-89الذي ترتاوح درجاته ما بني )
طريقة صدق  ة القائمةد  ع  مُ استخدمت  : صدق القائمة

وذلك بعرضها على  ،احملتوى للتحقق من صدق القائمة
علم النفس كمني يف جمال الرتبية اخلاصة و ( من احمل81)

للتأكد من الصياغة اللغوية للفقرات  ة؛والصحة النفسي
ومالءمتها لألبعاد الثالثة املشتملة عليها القائمة ، وقد بلغت 

%(، وبذلك أصبحت 29نسبة االتفاق بني احملكمني )
 مفردة (. 91الصورة النهائية للقائمة تشتمل على )

بالتحقق من ثبات القائمة : قامت الباحثة  ثبات القائمة
ن( ، ومت اطبيق  بعد فاصل زمين قدره )أسبوععادة التإبطريقة 

بلغ معامل الثبات  إذمعامل االرتباط بني التطبيقني استخراج 
 .(0.75الكلي )

مقياس اضطراب تشتت االنتباه والنشاط الزائد   -7
 (7002ات )الجريس/إعداد 

اخلصائص املتعلقة باضطراب  يهدف املقياس إىل  حتديد
( مفردة 67على ) حيتويو تشتت االنتباه والنشاط الزائد ، 

 ،مفردة ( 97بُعد ضعف االنتباه  ) :موزعة على ثالثة أبعاد

 91فاعية )عد االندبُ و ، (مفردة 91عد النشاط الزائد )بو 
( 8( استجابات يعطى درجة )3، ولكل مفردة )(مفردة

، والدرجة  حياناً أ( لالستجابة 9ة )لالستجابة نادراً، والدرج
 .( لالستجابة غالباً 3)

 : عن طريقالتحقق من صدق املقياس  : متصدق المقياس
 مت عرض املقياس  على جمموعة من  إذ: صدق المحتوى

، وقد اقرتح احملكمون إجراء بعض (81احملكمني وعددهم )
لفقرات التعديالت على حمتوى املقياس يف الصياغة اللغوية ل

التعديالت مت ، وبناء على هذه وارتباطها بأبعاد املقياس
على املقياس   نسبة املوافقة وصلت إذ، تعديل  بعض الفقرات

 (.%11بني احملكمني إىل )
 مت التحقق من دالالت الصدق : الصدق التالزمي

جياد معامالت االرتباط بني إ عن طريقلمقياس  التالزمي ل
 النتباه والنشاط الزائد املطوراملقياس احلايل و مقياس تشتت ا

بيق املقياسني على عينة ، وقد مت تط(9181، محيدي) عربامل
 يف، مت اختيارهم عشوائيًا ( طالبًا  من الذكور61) مكونة من

وقد أشارت النتائج  املدارس االبتدائية مبدينة عرعر،حدى إ
إىل أن معامل االرتباط ما بني الدرجة الكلية  للمقياسني 

 (.0.76بلغت )
مت التحقق من ثبات املقياس من خالل : ثبات المقياس 

، مت من الذكور( طالبًا 61التطبيق على عينة مكونة من )
، عرعر مبدينة حدى املدارس االبتدائيةإ يفاختيارهم عشوائيًا 

 :يةترق اآلمن خالل الط
لفا أبلغ معامل ثبات  إذ: كرونباخ  –لفا أمعامل  -8

 (.0.843) اماًل للمقياس ك
 (9111إعداد/ عبد احلافظ) :اختبارات سرعة المعالجة-3

أربعة اختبارات لقياس سرعة املعاجلة هي:  ةالباحث تاستخدم
اختبار  –اختبار املقارنة العددية  –اختبار املقارنة اللفظية 

 اختبار املسح البصري . –املقارنة املكانية 
 ( 61تمل هذا االختبار على )اختبار املقارنة اللفظية: اش

، كل مفردة حتتوي على زوجني من الكلمات اليت مفردة
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كمال،   -)مثال :مجال حيانًا أحيانًا وخمتلفة أتكون متماثلة 
)صح(  (، ويطلب من الطالب كتابة  عالمةسعيد –سعيد 

ا  إذا كان زوج الكلمات متماثاًل ، وكتابة عالمة )خطأ( إذ
 دقيقتنير كان زوج الكلمات خمتلفاً، يستغرق تطبيق االختبا

( 8، تعطى كل استجابة صحيحة )بواقع ثانيتني لكل مفردة
تبلغ  ومن مث، كل استجابة خطأ )صفر(، و واحدةدرجة 

 ( درجة .61الدرجة الكلية للمقياس )
 ( 61تمل هذا االختبار على )اختبار املقارنة العددية: اش

، كل مفردة حتتوي على زوجني من األعداد اليت تكون مفردة
-512، 367-367 حيانًا  )مثال:أحيانًا وخمتلفة أمتماثلة 

كان ا  إذ(، ويطلب من الطالب كتابة  عالمة) صح( 521
كان زوج ا  إذ، وكتابة عالمة )خطأ( زوج األعداد متماثالً 

األعداد خمتلفاً، يستغرق تطبيق االختبار دقيقتني بواقع ثانيتني 
، واحدة ( درجة8لكل مفردة، تعطى كل استجابة صحيحة )

تبلغ الدرجة الكلية  ومن مث، وكل استجابة خطأ )صفر(
 ( درجة .61للمقياس )

 ( 91: اشتمل هذا االختبار على )اختبار املقارنة املكانية
مناط النقاط أ، كل مفردة حتتوي على زوجني من مفردة
، يف كل مربع وعة داخل مربع يفصلها شرطة صغريةاملوض

قاط، يقع االختبار يف ن 3و 9عدد النقاط املرتبة ترتاوح بني 
إىل  8صفحتني ، يف الصفحة األوىل يزداد عدد املربعات من 

، ويف الصفحة الثانية ترتيب املربعات مت مربعات بالرتتيب 7
كان ا  إذعشوائيًا ، ويطلب من الطالب كتابة  عالمة) صح( 

كان زوج ا  إذ، وكتابة عالمة )خطأ( زوج املربعات متماثالً 
بار دقيقة واحدة بواقع يستغرق تطبيق االختاملربعات خمتلفاً، 

( 8، تعطى كل استجابة صحيحة )لكل مفردة ثالث ثواني 
تبلغ  ومن مث، كل استجابة خطأ )صفر(، و واحدة درجة

 ( درجة .91الدرجة الكلية للمقياس )
 سطراً من  85 ملسح البصري : االختبار عبارة عناختبار ا

ني احلرفني املشار حرفًا ما ب 92كل سطر به  Q،  O يفحر 
ووضع دائرة  Qالبحث عن حرف  الطالبهلما، يطلب من 

درجة حوايل  ركلية لالختباQحوله، ويشكل املثري املطلوب )
، يستغرق زمن ل املثريات املتضمنة يف االختبار% من ك81

( ثانية، تبلغ الدرجة الكلية لالختبار 31تطبيق االختبار )
وقت  أثناء( 78والبالغة )ستهدف حتديدها عدد املثريات امل

 االختبار.
عن : مت الكشف عن صدق اختبارات سرعة املعاجلة الصدق

بإجراء التحليل العاملي ملعامالت  الصدق العاملي طريق
( 881على عينة  بلغت ) االرتباط بني مفردات االختبارات

هبدف حتديد عوامل االختبار باستخدام طريقة  من الطالب
 Hotteling's Principalهلوتلنج" املكونات األساسية "

Components  ومت تدوير العوامل باستخدام أسلوب ،
Varimax  الذي قدمه كايزرKaisr  ًللتدوير املتعامد وفقا

عامالت الصدق العاملي هبدف إجياد م SPSSلربنامج  
، وقد أسفرت نتائج التحليل عن وجود عاملني لالختبارات

  :لسرعة املعاجلة
ونسبة  (42.457)ل: سرعة الفحص جبذر كامن العامل األو 

العامل الثاين: سرعة التعرف جبذر   ،(7.076)تباين مفسر 
، ويفسر هذان (3.584)ونسبة تباين مفسر (21.506)  كامن

وقد اعتمد  ،من التباين الكلي (%10.66)العامالن نسبة 
أكرب من أو يساوي  وجذر كامن 0.40الباحث على تشبع 

يوضح العوامل ومتوسطات  يتواجلدول اآل، الواحد الصحيح
 .تشبعاهتا
  7جدول  

  يوضح معامالت الصدق  العاملي لعوامل اختبار سرعة المعالجة 
 مسمى العامل متوسط  التشبعات

 سرعة الفحص 0.546
 سرعة التعرف 0.674

إعادة  عن طريق: مت التحقق من ثبات االختبارات الثبات
وقد بلغت قيم معامل ثبات  ،التطبيق بفاصل زمين أسبوعني

مل ثبات اختبار املقارنة معاو ، 0.86)اختبار املقارنة اللفظية)
معامل ثبات اختبار املقارنة املكانية و (، (0.75العددية

 (.0.84معامل ثبات اختبار املسح البصري )و (، 0.61)
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      : Brain gym movements الذهنيةياضة الر حركات -3
 thinkingستة متارين  هي:  الذهنيةرياضة المشلت متارين 

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

ups, and cross crawls،  وقد مت اختيار هذه التمارين الستة
متثل حركات رياضة الدماغ  حركة (96)حتديدًا من بني 

: األول توصية مؤسس هذه احلركات لسببني
(Dennison&Dennison,1994) األعصاب  وعاملة

Hannaford(2005) رين فعالة يف بأن هذه احلركات والتما
، وزيادة سلوكيات االنتباه حتسني مدى االنتباه، الذاكرة

: مت استخدام هذه كة، الثاينوتقليل سلوكيات فرط احلر 
 (Baker,2005;Bergum,2013)التمارين يف دراسات مماثلة  

 :على النحو اآليتويوضح الباحث هذه التمارين بالتفصيل 
1- Thinking Caps  

مبساعدة اإلهبام والسبابة، جتذب هبدوء  وصف التمرين:
األذنني إىل الوراء كما وتبسطها  من أعلى األذن ويدلك حنو 
األسفل، وتقوم بدورة حول كل جناح األذن قبل االنتهاء 

النشاطات اإلدراكية ، وتشمل ابالفص نكرر مرتني أو ثالثً 
اجتياز اخلط الوسيط  يستثيرها النشاط: /المعرفية التي

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(.
 Arm Activation تنشيط الذراعين   -7

ن الرجالتكون يف حالة اجللوس أو الوقوف،  :وصف التمرين
على استقامة واحدة، يرفع الذراع فوق الرأس على استقامة 
وباليد األخرى منسك الذراع من اجلهة اليت تالمس األذن، 

ئري لكي مث نتنفس هبدوء وذلك بلم الشفتني على شكل دا
اليد املرفوعة باليد ، وجيذب ننشط العضالت بشكل متساوي 

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، 

النشاطات وتشمل تبدل اليد ونقوم بنفس التمارين، 
 لتي يستثيرها هذا النشاط:اإلدراكية/المعرفية ا

مل إىل التناسق احلركي االنتقال من التناسق احلركي الشا -
، العمل يف احلقل الوسط البصري/اللمسي/احلسي الدقيق

مدة أطول لالنتباه أثناء عملية الرتكيز، يف احلركي، اسرتخاء 
لألعمال الكتابية، الرتكيز على بؤرة بدون إرهاق، حتسني 

، وسهولة استعمال اليدين يف تشغيل التناسق بني العينني
 األجهزة أو استعمال اآلالت املوسيقية.

  Belly Breathingالتنفس البطني  -3
: للبدء جيب وضع اليدين على البطن، الذقن وصف التمرين

للداخل واألضلع تسرتخي، يستخرج  اهلواء والرئتني بزفري 
فري هادئ، كما لو أنه نفخ يف ريشة لتطري أمامنا، يف كل ز 

نقم بإدخال بطن كما لو أننا نقرهبا للعمود الفقري، مث 
نستنشق اهلواء بشكل كبري وطويل، ومنأل الرئتني نقوم بتكرار 

أثناء الزفري ينحين يف الفعل وتعلو اليد أثناء الشهيق، وهتبط 
الظهر قليال إىل الوراء كي يدخل اهلواء بعمق يف الرئتني، نعيد 

ا نضع اليدين على كال اجلانبني العملية ثالث مرات وأخريً 
على مستوى األضلع ونضغط هبدوء حىت الزفري مث نستنشق 

ا، نعيد العملية عدة اهلواء كي تعلو األضلع اجلانية تلقائيً 
، النشاطات اإلدراكية مرات مث يعود للتنفس بطريقة عادية
 المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:

سم وعقل أكثر اسرتخاء النشاط يف اخلط الوسيط احلركي، ج
 لرتكيز واستذكار أفضل، الرتكيز واالنتباه. 

 Neck Rollsدحرجة الرقبة  -4
لوس، نعتدل، الظهر يف وضعية وقوف أو ج: وصف التمرين
ن على استقامة، نتنفس والرجال ،ن مسرتخاةامستقيم، الكتف

رتك الرأس مييل إىل ن نقوم بزفري باسرتخاء الكتفني و بعمق مث
ذقن للداخل، نقوم بدحرجة الرأس هبدوء من جهة األمام، ال

أخرى مع التنفس هبدوء، الذقن يتدحرج مقابل الصدر على 
 شكل نصف دائري لينتهي مباشرة حتت خط الكتف، 
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 /المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:النشاطات اإلدراكية
أثناء الكالم، عالج مسعي ولساين يف السمع الداخلي 

، التنسيق بني املعرفة، التمييز، الذاكرة( باه،)مهارات االنت
املهارات البصرية والسمعية، التمييز واملسح البصري، 

 االستقرار االنفعايل والرتكيز .
5- Hook Ups   

دم اليسرى فوق كاحل : للبدء يعرب كاحل القوصف التمرين
ق معصم اليد ، مث يعرب معصم اليد اليسرى فو القدم اليمىن

صابع اليدين ولفهما ناحية اجلسم مث أ، يتم تشابك اليمىن
، مث ميةيضع الفرد لسانه يف سقف فمه خلف أسنانه األما

عادة إ، يتم ، ومسرتخي ء، وعميقييقوم الفرد بأخذ نفس بط
قدمني والذراعني ، وخيتم التمرين بعودة الالتمرين عدة مرات
مع مالمسة أصابع اليدين لبعضهما ملدة  لوضعهما الطبيعي

النشاطات مع االستمرار يف التنفس العميق،   دقيقة واحدة
تكامل  اإلدراكية المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط:

وظائف نصفي الدماغ األمين واأليسر، ينشط اجلهاز 
 reticularواجلهاز الشبكي  vestibular systemالدهليزي 

system  حتسني مهارات ا يزيد من تركيز وانتباه املتعلموهذ ،
 .ل الضغط وزيادة االستعداد للتعلمل وتقلياالستدال

  Cross Crawlالحركات المتقاطعة    -6
تؤدى احلركات املتقاطعة من اجلانبني : وصف التمرين

وتكون متشاهبة حلركة املشي يف نفس  ،املتعاكسني للجسم
 يقف الشخص وهو مسرتخي  إذ ،املكان مع مشاركة الذراعني

  ،د اليمىن يف اخلط الوسيطمبالقاة الركبة اليسرى مع مرفق الي
 وتتناوب هذه احلركات لكال جانيب اجلسم.

النشاطات اإلدراكية المعرفية التي يستثيرها هذا النشاط: 
اجتياز اخلط الوسيط البصري، السمعي واحلسي احلركي، 

(، الوعي املكاين، الرؤية للجانبني )استعمال متزامن للعينني
والفصوص    vestibular systemالدهليزي  حتفيز النظام

ني نصفي الدماغ ، توليد وتقوية الرتابطات العصبية باألمامية
 ، حتسني مهارات التفكري العليا.ئعرب اجلسم اجلاس

 إجراءات الدراسة 

 :يتإجراءات الدراسة على النحو اآل سارت 
من عمادة باحث  احلصول على كتاب تسهيل مهمة -
رة  التعليم مبنطقة إدا ، موجه إىلحث العلمي يف اجلامعةالب

احلدود الشمالية بالتطبيق من أجل احلصول على البيانات 
 الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة. 

حدى املدارس االبتدائية مبدينة عرعر بطريقة إمت اختيار  -
جتماع باملعلمني وإدارة عشوائية. زيارة املدرسة املختارة واال

االنتباه وفرط وإلقاء حماضرة عن اضطراب تشتت  ،املدرسة
التشخيص )شروط  –التعريف احلركة تناول فيها الباحث 

الطرق العالجية  - (، معايري التشخيصالتشخيص
وذلك هبدف توعية املعلمني الذين سيقومون ، املستخدمة

 .باإلحالة األولية والفرز املبدئي
مت إعداد خطاب موجه ألولياء أمور الطالب من  -

وذلك للموافقة على مشاركة الصفوف الثاين وحىت السادس 
 .ث امليداينيف البح الطالب

ها تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية  ميثل -
ف استخراج معامالت ، هبدطالب إحدى املدارس االبتدائية

 .الصدق والثبات
ساسية  على حمل الدراسة األ تدريب املعلمني يف املدرسة -

 .تطبيق أدوات الدراسة
على حركات  يف املدرسة البدنيةتدريب معلم الرتبية  -
دليل مصور  طالع علىاال من خالل الذهنيةرياضة ال

 حركات.لل املوضحتعليمي الفيديو الومشاهدة 
بعد تطبيق  (93)ن= ديد عينة الدراسة األساسيةحت -

مت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية  إذ، أدوات الدراسة
 (.88، وضابطة )ن=(89)ن=

: ت الدراسة على اجملموعتنيي ألدواالتطبيق القبل -
 .التجريبية والضابطة

على طالب اجملموعة  الذهنيةرياضة التطبيق حركات  -
 :يتعلى النحو اآل ريبيةالتج
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  يومياً الطالب بغرفة الرتبية البدنية مجع يتم. 
 التدريب واملمارسة الساعة السابعة والنصف صباحاً  بدأ

 .قيقةد 91ملدة 
 ( أسابيع1استغرق التطبيق )     كاملة بداية من
 .7/9183/ 91وحىت   9/3/9183
اجملموعتني:  على التطبيق البعدي ألدوات الدراسة -

 .التجريبية والضابطة
التطبيق  عن طريقاحلصول عليها حتليل البيانات اليت مت  -

القبلي والبعدي باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة 
 والوصول إىل نتائج الدراسة .

 النتائج يف ضوء اإلطار النظري مناقشة وتفسري -
 .دراسات السابقةوال

 حصائية المعالجة اإل

، والتحقق من الفروض قام أسئلة البحث عنلإلجابة     
 ,SPSS(Versionالباحث بإدخال البيانات يف برنامج 

، استخدم الباحث حتليل التباين املصاحب )حتليل (16.00
وذلك بعد  Analysis of Covariance (ANCOVA)التغاير( 

لقياس الفروق بني متوسطي درجات  ه، توافر شروط إجراء
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

تبار القياس القبلي كمتغري وذلك بعد األخذ يف االع
، ويرجع استخدام الباحث هلذا األسلوب إىل ضبط مصاحب

حىت وإن   أي فروق بني اجملموعتني على التطبيق القبلي،
كانت فروق طفيفة. ومت استخدام اختبار "ت" للعينات 

لقياس الفروق بني   Paired Sample T Testاملرتبطة 

متوسطات درجات الطالب يف التطبيقني القبلي والبعدي 
لكل من اجملموعة التجريبية والضابطة بعد التأكد من الشروط  

 .الالزمة الختبار "ت"
وحساب نسبة التباين املفسر كما مت حساب حجم التأثري 

قيمة  عن طريقمن املتغري التابع اليت ترجع ألثر املتغري املستقل 
يف حاليت اختبار حتليل التغاير  Eta Squaredمربع إيتا 

ANCOVAوقد ختبار "ت" باستخدام احلاسب اآليل، ا ،
استخدم الباحث حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS-v16) ليل نتائج البحث.يف حت 

 النتائج 

توجد " ينص الفرض األول على : اختبار الفرض األول:
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة 

تباه التجريبية واجملموعة الضابطة يف أبعاد اضطراب تشتت االن
( ، فرط احلركة، االندفاعيةوفرط احلركة )تشتت االنتباه

بيق البعدي بعد عزل أثر القياس والدرجة الكلية يف التط
 ".قبلي لصاحل اجملموعة التجريبيةال

والختبار صحة الفرض األول مت إجراء حتليل التباين     
، وحساب ANCOVAاملصاحب )حتليل التغاير( 

املتوسطات واألخطاء املعيارية املعدلة لدرجات طالب 
عاد اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على أب

اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة والدرجة الكلية 
بار القياس القبلي متغري للمقياس وذلك بعد األخذ يف االعت

 ( ذلك3ويوضح جدول ) .مصاحب

 3جدول 
 بليالمتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس الق 

 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل  المجموعة   البعد 
 4.83 33.40 التجريبية  تشتت االنتباه

 5.03 49.81 الضابطة 
 2.50 32.89 التجريبية  فرط احلركة

 2.61 32.46 الضابطة 
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 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل  المجموعة   البعد 
 2.28 32.25 التجريبية  االندفاعية

 2.38 34.63 الضابطة 
 7.48 99.03  التجريبية الدرجة الكلية 

 7.80 116.72 الضابطة 

( وجود فرق بني املتوسطات املعدلة 3يتبني من جدول )
لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على أبعاد 

لصاحل  ،اضطراب تشتت االنتباه وفرط احلركة والدرجة الكلية
اجملموعة التجريبية. وللتحقق من أن الفروق بني املتوسطات 

صائيًا مت استخدام حتليل التباين املصاحب دالة إح
ANCOVA( يوضح نتائج حتليل التباين 3. وجدول )

املصاحب لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني 
 بعد ضبط القياس القبلي.

 4جدول 
ى أبعاد اضطراب تشتت االنتباه وفرط نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عل 

 الحركة بعد ضبط التطبيق القبلي
 الداللة F متوسط  المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  األبعاد

 0.075 2.699 744.197 3 2232.59 النموذج املعدل تشتت االنتباه
 *0.045 4.604 1269.327 1 1269.327 األثر التجرييب

   275.685 19 5238.019 أاخلط
    99 7470.609 اجملموع املعدل

 0.321 1.248 91.248 3 275.056 النموذج املعدل فرط احلركة
 0.133 2.461 180.767 1 180.767 األثر التجرييب

   73.441 19 1395.379 اخلطأ
    99 1670.435 اجملموع املعدل

 *0.02 4.145 258.098 3 774.293 النموذج املعدل االندفاعية
 0.378 0.814 50.693 1 50.693 األثر التجرييب

   62.273 19 1183.185 اخلطأ
    99 1957.478 اجملموع املعدل

 0.393 1.052 697.861 3 2093.584 النموذج املعدل الدرجة الكلية 
 0.773 0.086 56.739 1 56.739 األثر التجرييب

   663.372 19 12604.069 اخلطأ
    99 14697.652 اجملموع املعدل

إحصائيًا بني  ةق دالو وجود فر ( 3يتضح من جدول )
متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بعد 

 .لصاحل اجملموعة التجريبية (F=4.604(0.04))تشتت االنتباه 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني كما أشارت إىل 

ني التجريبية والضابطة على كل موعتمتوسطي درجات اجمل
، وبعد االندفاعية (F=2.461(0.133)): بعد فرط احلركة من

(F=0.814(0.378)) والدرجة الكلية ،(F=0.086(0.773)). 

يف حتسني  البدنيةلتمارين لوهذه النتيجة تدل على وجود أثر 
يف أبعاد فرط   هلا، وعدم وجود أثر عرض تشتت االنتباه

  .ندفاعية والدرجة الكليةاحلركة واال
:  توجد : ينص الفرض الثاين علىاختبار الفرض الثاني

فروق ذات داللة إحصائيًا  بني متوسطي درجات اجملموعة 
ات سرعة املعاجلة  التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختبار 

، مسح بصري( )مقارنة لفظية، مقارنة عددية، مقارنة مكانية
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تطبيق البعدي بعد عزل أثر القياس يف ال ،والدرجة الكلية
 .، لصاحل اجملموعة التجريبيةالقبلي

التباين والختبار صحة الفرض الثاين مت إجراء حتليل 
، وحساب املتوسطات ANCOVAاملصاحب )حتليل التغاير(

واألخطاء املعيارية املعدلة لدرجات طالب اجملموعتني 
ارات سرعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي على اختب

األخذ يف االعتبار القياس وذلك بعد  ،املعاجلة والدرجة الكلية
 ( ذلك.7غري مصاحب. ويوضح جدول )القبلي كمت

 5جدول 
 المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي بعد ضبط القياس القبلي 

 الخطأ المعياري المعدل وسط المعدلالمت المجموعة البعد

 مقارنة لفظية
 1.17 32.75 التجريبية
 1.23 21.17 الضابطة

 مقارنة عددية
 0.93 24.49 التجريبية
 0.98 19.17 الضابطة

 مقارنة مكانية
 0.33 17.62 التجريبية
 0.35 13.74 الضابطة

 مسح بصري
 1.57 47.29 التجريبية
 1.64 35.79 الضابطة

 لدرجة الكليةا
 2.73 122.22 التجريبية
 2.85 89.89 الضابطة

( وجود فروق بني املتوسطات املعدلة 7يتبني من جدول )
لدرجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة على 

. وللتحقق من أن ت سرعة املعاجلة  والدرجة الكليةاختبارا
ليل الفروق بني املتوسطات دالة إحصائيًا مت استخدام حت

 التباين املصاحب.

( يوضح نتائج حتليل التباين املصاحب لداللة 6وجدول )
 القياس جملموعتني بعد ضبطالفروق بني متوسطي درجات ا

ي.القبل

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

 الداللة F متوسط  المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 0.001 57.53 925.47 3 2776.37 النموذج املعدل مقارنة لفظية

 0.05 4.387 70.683 1 70.683 األثر التجرييب
   16.086 19 305.628 اخلطأ

    99 3082.000 اجملموع املعدل
 0.001 38.258 399.258 3 1197.575 املعدلالنموذج  مقارنة عددية

 0.04 5.043 52.615 1 52.615 األثر التجرييب
   10.434 19 198.251 اخلطأ

    99 1395.826 اجملموع املعدل
 0.001 24.187 32.205 3 96.614 النموذج املعدل مقارنة مكانية

 0.001 26.837 35.733 1 35.733 األثر التجرييب
   1.332 19 25.299 اخلطأ



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

 

55 

    99 121.913 اجملموع املعدل
 0.001 15.185 441.699 3 1325.007 النموذج املعدل مسح بصري

 0.02 8.514 247.641 1 247.641 األثر التجرييب
   29.087 19 552.646 اخلطأ

    99 1877.652 اجملموع املعدل
 الدرجة الكلية

 
 
 

 0.001 52.448 4682.225 3 14046.678 النموذج املعدل
 0.05 4.070 363.373 1 363.373 األثر التجرييب

   89.273 19 1696.193 اخلطأ
    22 15742.870 اجملموع املعدل

(: وجود فروق دالة إحصائيًا بني 6يتضح من جدول )
 متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة على كل

((، واختبار 0.05)F=4.387): اختباراملقارنة اللفظية من
( ((، واختبار املقارنة املكانية0.04)F=5.043املقارنة العددية )

(F=26.837(0.001 واختبار املسح البصري ،)
(F=8.514(0.02( والدرجة الكلية ،))F=4.07(0.05 وبذلك ))

وهذه النتيجة تدل على وجود أثر  .اينيتم قبول الفرض الث
 . سرعة املعاجلةيف حتسني  البدنيةللتمارين 

توجد " لثالث : ينص الفرض الثالث على:اختبار الفرض ا
سطي درجات اجملموعة فروق ذات داللة إحصائية بني متو 

التطبيقني القبلي والبعدي يف أبعاد اضطراب  التجريبية يف
، تباه وفرط احلركة )تشتت االنتباه، فرط احلركةتشتت االن

 . التطبيق البعدي"لصاحل ،االندفاعية( والدرجة الكلية
والختبار صحة الفرض الثالث مت استخدام اختبار 

  شارة الرتب للمجموعات املرتبطةويلكوكسون إل
 .نتائجال( 5ويوضح جدول )

 2جدول 
أبعاد  التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على المجموعة درجات رتب بين متوسطي للفروق وداللتها (Z) وقيمة ولكوكسون اختبار نتائج

 .ةنتباه وفرط الحركة والدرجة الكلياضطراب تشتت اال

ذات داللة إحصائية عند  فروقي  وجودأشارت النتائج إىل 
جملموعة درجات طالب ا رتب ( بني متوسطات(0.01مستوى

التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي على بُعد تشتت 
وهذه النتيجة ، (2.293والدرجة الكلية ) 2.474)االنتباه )

أثرًا إجيابيًا على حتسني االنتباه  البدنيةلتمارين لتدل على أن 

 لدى الطالب ذوي اضطراب تشتت االنتباه ،والدرجة الكلية
 نامج.الرب وفرط احلركة املشاركني يف 

بني  ات إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيً كما أشار     
 ة التجريبية يف التطبيقني القبليدرجات اجملموع رتب متوسطي

، واالندفاعية (1.726والبعدي على أبعاد فرط احلركة )
، وهي قيم مجيعها غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل (1.805)

 ل Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الرتب البعد
 *0.013 2.474 70.50 7.05 81 الرتب السالبة تشتت االنتباه

 7.50 3.75 9 الرتب املوجبة
 0.084 1.726 61 6.78 2 الرتب السالبة فرط الحركة

 17 5.67 3 الرتب املوجبة
 0.071 1.805 62 6.89 2 الرتب السالبة االندفاعية

 16 5.33 3 الرتب املوجبة
 *0.022 2.293 50 5.56 2 الرتب السالبة الدرجة الكلية

 5 5 8 الرتب املوجبة
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الندفاعية بني سلوكيات فرط احلركة وا سن يفعدم وجود حت
 التطبيقني القبلي والبعدي .

توجد " : ينص الفرض الرابع على:اختبار الفرض الرابع
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعة 

رعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اختبارات س

، يةنة العددية، املقارنة املكان، املقار املعاجلة  )املقارنة اللفظية
 ". ، لصاحل التطبيق البعدياملسح البصري( والدرجة الكلية

 استخدام اختبار متوالختبار صحة الفرض الرابع     
ويوضح شارة الرتب للمجموعات املرتبطة ويلكوكسون إل

 نتائج.ال( 8جدول )
 8جدول 

على التجريبية في القياسين القبلي والبعدي  عةالمجمو  درجات رتب بين متوسطي للفروق وداللتها (Z) وقيمة ولكوكسون اختبار نتائج 
 اختبارات سرعة المعالجة  والدرجة الكلية

 ل Z مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الرتب البعد
 0.002 3.062 صفر صفر صفر الرتب السالبة المقارنة اللفظية

 78 6.50 89 الرتب املوجبة 
 0.005 2.828 3 1.50 9 الرتب السالبة المقارنة العددية

 75 7.50 81 الرتب املوجبة
 0.002 3.065 صفر صفر صفر الرتب السالبة المقارنة المكانية

 78 6.50 89 الرتب املوجبة
 0.003 2.941 صفر صفر صفر الرتب السالبة المسح البصري

 66 6 88 الرتب املوجبة
 0.002 3.061 صفر صفر صفر الرتب السالبة الدرجة الكلية

 78 6.50 89 الرتب املوجبة
ذات داللة إحصائية بني  فروقي  وجودأشارت النتائج إىل     

طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  رتبمتوسطات 
، ات سرعة املعاجلة والدرجة الكليةالقبلي والبعدي على اختبار 

، املقارنة اللفظيةختبار ( ال3.169" )Zبلغت قيمة " فقد
ختبار ( ال3.167، و)املقارنة العدديةختبار ( ال9.191و)

، املسح البصريختبار ( ال9.238، و)املقارنة املكانية
وهذه  .دالة، وهي قيم مجيعها ( للدرجة الكلية3.168و)

النتيجة تدل على أن لتمارين حركات الدماغ أثرًا إجيابيًا على 
ذوي اضطراب تشتت  حتسني سرعة املعاجلة لدى الطالب

 .احلركي باه وفرط احلركة املشاركني يف  الربنامجاالنت

 :المناقشة
هدف البحث احلايل إىل التعرف على التأثري الذي ميكن أن 

يف حتسني أعراض اضطراب تشتت   البدنيةالتمارين حتدثه 
 االنتباه وفرط احلركة  وسرعة معاجلة املعلومات.

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

وجود فروق ذات داللة أشارت نتائج الفرض األول إىل     
ب اجملموعتني التجريبية إحصائية بني متوسطي درجات طال

، كما أشارت عد تشتت االنتباه والدرجة الكليةيف بُ  والضابطة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي إىل 

أبعاد )فرط  يف تجريبية والضابطة الدرجات طالب اجملموعتني
أشارت كما  ( بعد عزل أثر القياس القبلي.، االندفاعيةاحلركة

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية  إىل نتائج الفرض الثالث
بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية يف 
التطبيقني القبلي والبعدي على بُعد تشتت االنتباه والدرجة 

ت إىل عدم وجود كما أشار  لصاحل التطبيق البعدي،الكلية 
بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية  افروق دالة إحصائيً 

لي والبعدي على أبعاد فرط والضابطة يف التطبيقني القب
، واالندفاعية مما يشري إىل عدم وجود حتسن يف  احلركة
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أثر  دمما يدل على وجو  سلوكيات فرط احلركة واالندفاعية.
االنتباه وعدم وجود أثر يف يف  حتسني   البدنيةلتمارين اهلذه 

ث هذه النتيجة  الباح وويعز  حتسني فرط احلركة واالندفاعية 
 :يةتإىل األسباب اآل

 إلحداث أثر   الذهنيةرياضة الحركات  كفاية مدة ممارسة
 فرميان أشارت نتائج دراسة إذ دال بني اجملموعتني،

(Freeman,2000) 87رياضة الدماغ ملدة  اتأن ممارسة حرك 
 .ADHDلتحسني أداء الطالب ذوي اضطراب  دقيقة كافي 

 متارينThinking Caps, Arm Activation, Belly 

Breathing   والذي يؤدي ممارستها إىل حتسني االنتباه والرتكيز
كانت متثل التمرينات األوىل يف سلسلة احلركات املمارسة، 

أثناء املمارسة مما  يفلدافعية توافرت عناصر احلماسة وا من مثو 
، وهذا داث حتسن يف  سلوكيات االنتباهيةأثر إجيابيًا يف  إح

من أن استخدام  Dennison (1994يتفق مع ما أشار إليه )
تساعد الطالب يف حتسن قدرهتم على  لذهنيةرياضة اال

مت تصميم هذه االسرتاتيجية من خالل استخدام  إذاالنتباه، 
 Crossing Bodyرب خط منتصف اجلسم حركات معينة تع

Midline ديهم بؤرة الرتكيز ل ىمما يزيد من قدرة الطالب عل
 .وتقليل مستويات الالنتباهية

  اللياقة البدنية املنخفضة وتدين األداء املهاري احلركي لدى
س ما هو شائع من تصور هذه الفئة من الطالب على عك

ب يظهرون مفاده أن األطفال ذوي هذا االضطرا ئخاط
نشاطًا بدنيًا 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 

  Stimulated Medicationsحالة تناول األدوية احملفزة 
(Harvey, Reid, Grizenko, Mbekou, Ter-

Stepanian&Joober,2007) كما أشارت نتائج بعض ،
ية لدى هؤالء األطفال الدراسات أن مستويات اللياقة البدن

 ,Ballard)ضطراب أقل من أقراهنم العاديني ذوي هذا اال
1977; Boileau,Ballard,Sprague,Sleator&Massey, 

 (1976;Harvey&Reid,1997)،  هذه اإلعاقات  من مثو
أدت هبؤالء األطفال   Functional Impairmentsالوظيفية 

سلوكيات فرط  إىل أن يكونوا أقل نشاطًا مما أثر يف حتسن
 .احلركة واالندفاعية

 مت تطبيق التدريب بداية  إذ، الدراسة امليدانية وقت تطبيق
متثل  دة، هذه املأسابيع كاملة 1ة أبريل وحىت هناية مايو ملد

ىل الفوضوية والالمباالة هناية العام ومييل فيها الطالب إ
زداد فيها النشاط ي من مثبسبب العطلة الصيفية املتوقعة و 

وتزداد حدة فرط  املتمثل يف اجلري واملشي واللعب البدين
 .يف هذا البعد احلركة مما يقلل من ظهور أثر التدريب

  جبودة  لوكيةتأثر تقييمات املعلمني لألعراض الس
أدبيات البحث أن  أشارت إذ، العالقات مع الطالب

املعلمني الذين لديهم عالقات جيدة مع طالهبم يقدمون 
أكثر من الذين لديهم عالقات سلبية مع  اإجيابيً  اتقييمً 

، ونتيجة لذلك فإن التقييم قد يتأثر يف ضوء هذه طالهبم
 العالقات. 

  يف  ر  ــقد يكون  لنمط التعلم املفضل للطالب أث
 (Walker,2008) والكري اسةأشارت نتائج در  إذممارستهم، 

، لذهنيةرياضة االأن منط التعلم املفضل يؤثر يف أداء حركات 
 Kinesthetic Learnersفالطالب من ذوي النمط احلركي 

يشعرون مبستويات استمتاع ومحاس ألداء احلركات  أكثر من 
، مما يؤثر يف أمناط التعلم السمعية والبصرية الطالب ذوي

 أفضل. وقد تبني للباحث بعد رغبة الطالب يف إظهار أداء
طالب اجملموعة التجريبية  املقابالت اليت أجراها مع معلمي

 ( طالبًا من هذه اجملموعة أمناط تعلمهم املفضلة88أن )
  اواحدً  اطالبً  نيف حني أ، ترتاوح ما بني السمعية والبصرية

 منط تعلمه حركي.
تمثلة يف امل البدنيةعدم وجود أثر للتمارين نتيجة  ختتلفو     

فراط يف حتسني سلوكيات اإل احلركة عن طريقالرياضة الذهنية 
 نيابق نتيجة دراسةاحلركي واالندفاعية مع 
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 (Gapin, et al, 2011) ،نتيجة وجود أثر  إال أهنا تتفق
 ية من خالل احلركةاملتمثلة يف الرياضة الذهن البدنيةللتمارين 

 من كل    مع نتائج دراساتيف حتسني االنتباه 
(Bergum,2013; Ahmed&Mohamed,2011; Medina et 

al.,2010;Baker,2005)  ،،؛ الشريفني، فرح9189عيسى ،
9189.) 

ثانياً: أثر حركات رياضة الدماغ في تحسين سرعة معالجة 
 المعلومات  

وجود  فروق ذات داللة إىل  الثاينأشارت نتائج الفرض     
ريبية واجملموعة بني متوسطي درجات اجملموعة التج ةإحصائي

، مقارنة )مقارنة لفظية ةالضابطة يف اختبارات سرعة املعاجل
، مسح بصري( والدرجة الكلية يف عددية، مقارنة مكانية

. وأشارت  نتائج الفرض الرابع إىل وجود التطبيق البعدي
فروق  ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالب 

قبلي والبعدي على اجملموعة التجريبية يف التطبيقني ال
ة ويعزو الباحث ذلك اختبارات سرعة املعاجلة والدرجة الكلي

 :يةتلألسباب اآل
  اولَدت لدى الطالب سلوكً  لذهنيةياضة االر حركات 

طلب منهم  إذ، behavioral momentumبالنجاح  احلظيً 
أداء مهام بسيطة )احلركات( واليت يتسم درجة النجاح يف 

( 1) ملدةب ممارسة هذه احلركات أدائها باالرتفاع، ويعق
حتمالية ا ختبارات سرعة املعاجلة واليتاإكمال مهام  ،أسابيع

ن اإلرادة العالية للمحاولة فإ من مث، و النجاح يف أدائها أقل
النجاح السابق يف أداء احلركات زاد من احتمالية  بسبب

 .نجاح يف أداء مهام سرعة املعاجلةال
  يف تنشيط جانيب الدماغ  هنيةالذرياضة ال متارينساعدت

، مما أدى إىل زيادة كفاءة ورة متزامنةبص راألمين واأليس
معاجلة املعلومات اللفظية )واليت يتم جتهيزها يف النصف 

 يتم جتهيزها يف واملعلومات غري اللفظية )واليت ،األيسر(
، كما أن ممارسة هذه احلركات ينتج عنها النصف األمين(

إىل الدماغ مما يزيد من كمية  blood flowزيادة تدفق الدم 

معاجلة  ته يفماغ، وهذا يؤدي إىل زيادة قدر األكسجني يف الد
 املعلومات.

  سامهت يف ختفيف  الذهنيةرياضة ال متارينقد تكون
 التحمل العقلي التمارين وزيادة عن طريقالضغط النفسي 

mental endurance  ساعد يف شعور الطالب  مما
 .عالية الدماغ يف جتهيز املعلوماتزيادة ف من مثو ، باالسرتخاء

  ة املعاجلة املستخدمة يف مقاييس سرعيف يستند األداء
، ونظرًا ملا أشارت بدرجة كبرية على االنتباه البصري الدراسة

حتسن االنتباه يف التطبيق من  الثالثنتيجة الفرض  هإلي
،  عاجلة حتسن األداء على سرعة امل، فإن هذا يؤدي إىلالبعدي

زادت من قدرة الدماغ على  الرياضة الذهنية متارينكما أن  
وتتسم حركة ،  detect motion visuallyكشف احلركة بصرياً 

أثناء يف العني بسالسة عند االنتقال من مثري إىل مثري 
أدت هذه احلركات إىل زيادة النشاط  من مثو  ،القراءة

، حركة العني النظام الذي يتحكم يفالدماغي يف اجلزء من 
فاحلركة البصرية يتم التحكم فيها بواسطة جمموعة خاصة من 

 magocellularاخلاليا العصبية البصرية يطلق عليها نظام 

system  يف التحكم يف االنتباه  ادورًا رئيسً هذا النظام يلعب
 .(Stein,2003) البصري

 التوصيات 

  :يتأالبحث توصيات أساسية  تشمل ما ي تقدم نتائج هذا  
   مثلة تامل البدنيةالتمارين تدريب املعلمني على تضمني

داخل حجرات  احلركة  عن طريقيف متارين الرياضة الذهنية 
ودة يف بداية احلصة ، كأن يقوم املعلم لدقائق معدسةالدرا

 Thinking Caps, Armبتدريب الطالب على ممارسة متارين 

Activation, Belly Breathing وخالل باهلتحسني االنت ،
الفرتات الزمنية بني احلصص الدراسية على مدار اليوم 

من أجل  لذهنيةرياضة االالدراسي يتم ممارسة باقي حركات 
  on-tasks behaviorsالسلوكيات الالزمة إلمتام املهامزيادة 

 .off-tasks behaviors السلوكيات املعطلة إلمتام املهاموتقليل 
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 ية ضمن متارين طابور تضمني هذه التمارين الرياض
 الصباح املدرسي.

 ن إإذ على عينة أكرب يف احلجم،  سةعادة هذه الدراإ
مما قد يؤثر يف  ة الكبري يقلل من اخلطأ املعياري،حجم العين

 تعميم النتائج.و املوثوقية زيادة  درجة   من مث، و النتائج
  ملدة تزيد عن مدة الربنامج إعادة هذه الدراسة مع إطالة
 ع .أسابي 1
 لدراسة خالل الفصل الدراسي األولإعادة تطبيق هذه ا ،
ن إجراء الدراسة منذ بداية العام الدراسي سيؤدي إىل  إ إذ

جزء من  على أهنا البدنيةللتمارين تغيري نظرة الطالب 
، مما يقلل من مستوى االرتباك روتينهم الطبيعي املمارس

 .راسةالذي رمبا يؤثر يف نتائج الدوالتشويش والتغري 
  ذوات  اإلناثالدراسات املستقبلية ميكنها تضمني

ذا كانت نتائج هذه الدراسة إملعرفة ما ، ADHD اضطراب 
 أيضاً أم ال. اإلناثميكن تعميمها على 

  على الرغم من استحالة الوصول إىل املوضوعية التامة يف
يوصي الباحث ، ناء املالحظة وتسجيل السلوكأثيف التقييم 

سة  احلالية باستخدام طرف ثالث يالحظ سلوك بإعادة الدرا
فإن  من مث، و هم على مقاييس الدراسةءويقيم أدااألطفال 

األفكار واآلراء املسبقة للمعلمني وعالقاهتم بالطالب 
 .تتداخل مع املوضوعية يف التقييم املشاركني ال

  يوصي الباحث بضرورة إنشاء هيئات خاصة بوزارة
يم حاالت األطفال ذوي الصحة يناط هبا عملية تقي

احلاجات اخلاصة واليت تتم إحالتهم بناء على تقارير املعلمني 
 .اخلدمات املناسبة هلم يتم توفريوالوالدين حىت 
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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. 

 

 

 

 

 


