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فاعلية برنامج تدريبي قائم على ال�سباحة وم�ستند �إىل نظرية الإدراك
احلركي لـ «كيفارت» يف خف�ض ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
()ADHD

The Effectiveness of the Training Program Based on
Swimming and on the Theory of Movement Awareness
Developed by Kivart on ADHD
د .هنادي �أحمد قعدان
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
haqadan@pnu.edu.sa

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إلى الك�شف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على ال�سباحة وم�ستند �إلى
نظرية الإدراك احلركي لـ «كيفارت» يف خف�ض ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد (.)ADHD
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )8تلميذات امل�صابات بت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد مت اختيارهن من
مدار�س جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،وتراوحت
�أعمارهن بني (� )9-6سنوات .ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم ت�صميم املجموعة الواحدة (ن=)8
طفلة ،وا�ستخدم مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد ،كما مت تطبيق الربنامج التدريبي .وك�شفت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على مقيا�س تقدير �سلوك ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
من وجهة نظر الأمهات ككل و�أبعاده على القيا�سني القبلي والبعدي ل�صالح القيا�س البعدي ،وعدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على املقيا�س ككل و�أبعاده على القيا�سني البعدي واملتابعة (بعد ثالثة
�أ�سابيع من انتهاء الربنامج).
الكلمات املفتاحية :برامج تدريبية ،ال�سباحة ،نظرية الإدراك احلركي ،ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد.
تاريخ الإ�ستالم 2017/3/19 :

تاريخ القبول2017/5/29 :
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Abstract
The Present study aimed to find out how effective the training program based on swimming
and on Kephart’s Perceptual Motor theory in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD). The sample of this study consisted of (8) chidren, all of whom were girls and all
were affected with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The girls were selected from
the Schools in Princess Nora Bint Abdul Rahman University in Riyadh city, Saudi Arabia.
Their age ranged from six to eight years old. To achieve the purpose of the study, one
group design (N=8) children, a measurement for estimating behavior of Attention Deficit
Hyperactivity Disorder, and a training program were used. The results showed that there
were statistically significant differences in relation to ADHD measurement from the point
of view of all mothers and in its effect on the pre-measurement and post-measurement in
favor of the post. It also showed that there were no statistically significant differences on the
measurement as a whole and its effect on both the post-measurement and the follow-up
measurement three weeks after the end of the program.
Key words: Training Programs, Swimming, Perceptual Motor Theory, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder

املقدمة

ُيع ّد ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
( )ADHDمن �أكرث امل�شكالت ال�سلوكية �شيو ًعا

وانت�شا ًرا بني التالميذ يف مرحلة املدر�سة حيث
ي�سبب لهم وملن ي�شرف عليهم ويتعامل معهم
العديد من امل�شكالت الأكادميية واالجتماعية
وال�سلوكية ،وي�ؤثر �سل ًبا يف معظم جوانب النمو
لدى التالميذ ،فهم يهدرون طاقاتهم يف حركات
كثرية عدمية اجلدوى ،وال يهد�أون فتتدهور
�أحوالهم ال�صحية ،ومي�ضون �أوقاتهم يف التنقل
من مكان لآخر دون هدف ،ويجدون �صعوبة يف
اال�ستقرار �أو الرتكيز ،وال يجدون وق ًتا للتعلم
فتنق�ص مهاراتهم املعرفية والتح�صيلية ،وي�صنف
ه�ؤالء التالميذ باالندفاعية وت�شتت االنتباه،
فال ي�ستطيعون اكت�ساب املهارات التي حتتاج �إلى
الرتكيز واالنتباه.
وعلى الرغم من حداثة ميدان الرتبية
اخلا�صة وبراجمه مقارنة بغريه من امليادين
الرتبوية� ،إال �أنه �شهد تطورات م�ستمرة
ومت�سارعة ،فالبحوث والدرا�سات وجهود
املخت�صني يف امليدان حاولت جاهدة اكت�شاف كل
ما ي�ساعد على متكني الأفراد ذوي االحتياجات
اخلا�صة ومنهم التالميذ ذوي ا�ضطراب ت�شتت

االنتباه والن�شاط الزائد وتعليمهم لالنخراط يف
اخلربات احلياتية والن�شاطات املجتمعية ،والنظر
�إليهم على �أ�سا�س �أنهم �أفراد من املجتمع ولي�س
على �أ�سا�س �إعاقتهم .ولذلك ظهرت الأن�شطة
الريا�ضية لذوي االحتياجات اخلا�صة كواحدة
من الربامج الت�أهيلية والتدريبية وو�سيلة من
الو�سائل التي ت�ساعد على متكني الأفراد ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف �أخذ دورهم املجتمعي ويف
تعلمهم وتدريبهم.
ويف هذا املجال برزت ريا�ضة ال�سباحة كواحدة
من �أهم الأن�شطة الريا�ضية التي �أثبت فاعليتها
يف حت�سني املهارات لذوي االحتياجات اخلا�صة
كالإدراك احل�س حركي والتفاعل االجتماعي
(عرابي وعاليان.)2002 ،
ونظ ًرا حلاجة الدرا�سة احلالية �إلى خف�ض
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد لدى
التلميذات يف املرحلة العمرية (� )9-6سنوات
باال�ستناد �إلى برنامج تدريبي قائم على ال�سباحة،
مت اال�ستئنا�س ب�إحدى النظريات لفهم وتف�سري
�أهمية الن�شاط احلركي الريا�ضي يف حياة التلميذ،
ووجد �أن �أبرز النظريات التي ميكن الإ�ستناد �إليها
نظرية كيفارت ( )Kephartيف الإدراك احلركي
التي انبثقت عن مبادئ علم النف�س النمائي؛
والتي ركزت على ثبات النمو الإدراكي احلركي
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للطفل من خالل اكت�ساب الأن�شطة احلركية
يف بيئة الطفل الذي يعد مطل ًبا �أ�سا�س ًيا للتعلم
فيما بعد؛ فالطفل �أثناء عملية منوه الطبيعي
يكت�سب �أ�شكا ًال متنوعة من احلركة ُيكنه �أن
يطور من خاللها تعميمات حركية وبنا ًء على
هذه التعميمات احلركية يبنى الطفل تركي ًبا
معرف ًيا .و�أ�شار كيفارت (� )Kephartأن هذه
البنى الرتكيبية املعرفية للطفل تقوم على �أ�سا�س
احلركة من خالل املحافظة على ثبات ج�سمه،
والقب�ض ،واالنتقال والقوة الدافعة .و�أن الطفل
ال يكت�سب هذه املهارات دفعة واحدة و�إمنا يتم
التدرب عليها تدريجياً وهرمياً لي�صل الطفل �إلى
التطابق الإدراكي احلركي (القم�ش واجلوالدة،
 .)2015ولذلك فقد ا�ستندت الباحثة �إلى هذه
النظرية يف بناء جل�سات الربنامج التدريبي
املقرتح من خالل التدريب على ريا�ضة ال�سباحة
تدريجياً وهرمياً بهدف اكت�ساب املهارات والت�أثري
على املتغري التابع (ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد).

م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها

ترى عبدالرحمن وعبدالهادي (� )2014أن
التالميذ بد ًءا من مرحلة الطفولة يواجهون
م�شكلة ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
ريا �سلب ًيا
ويزداد بن�ضجهم يف ال�سن ،كما ت�ؤثر ت�أث ً
ريا على حياتهم وم�ستقبلهم؛ ولذلك ال بد
وخط ً
من �ضرورة التدخل بالربامج لتعديله ،وخا�صة
�أن ن�سبة انت�شار هذا اال�ضطراب بني تالميذ
املدر�سة ي�صل �إلى ن�سبة ( .)10% - 5وقد �أ�شار
ريان (� )2008أن �أ�ساليب ا�ستخدام العالج مع
التالميذ ذوي ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد قد اقت�صر على العالج الدوائي ،حيث
يحول التلميذ �إلى �أخ�صائي الأع�صاب لت�شخي�صه،
ووف ًقا للت�شخي�ص ُي�صرف له الدواء املالئم ،عل ًما
�أن الأدوية يف الغالب لها �أعرا�ض جانبية قد
ت�ؤثر يف التلميذ و�سلوكه الأكادميي واالجتماعي،
وتندر �أي تدخالت تربوية �أو �سلوكية لعالج هذا
اال�ضطراب �أو خف�ضه.
ولذلك ميكن القول �أن هناك حاجة
�ضرورية و ُملحة لتطوير برامج عالجية بديلة
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للعالج الدوائي قد ت�ساعد على العالج من
هذا اال�ضطراب و�أعرا�ضه �أو خف�ضها لدى
التالميذ الذين يعانون منه وحت�سني �سلوكاتهم،
وخف�ض طاقاتهم والن�شاط الزائد ،واالندفاعية
والعدوانية ،والقلق واالكتئاب والعناد لديهم،
وم�ساعدتهم يف الو�صول �إلى بر الأمان .ويف �إطار
البحث والتق�صي وجدت الباحثة �أن هذا املجال
ما يزال جما ًال خ�ص ًبا وحدي ًثا للبحث� ،إذ �أن
عدد الدرا�سات التي بحثت يف ذلك ندرت حملياً،
و�أن هذا املو�ضوع جدير باالهتمام وبحاجة �إلى
�إجراء مزيد من البحث والتق�صي والتجريب.
كما وجدت من خالل نتائج البحوث والدرا�سات
ال�سابقة �أن ممار�سة ريا�ضة ال�سباحة قد تكون
فاعلة يف خف�ض �أعرا�ض ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد ،حيث �أثبتت بع�ض الدرا�سات فاعليتها
مع فئات خمتلفة من ذوي االحتياجات اخلا�صة
كدرا�سة �أبو عبيد ( )2004التي بينت وجود �أثر
لربنامج تعليمي قائم على ريا�ضة ال�سباحة يف
رفع امل�ستوى املهاري لذوي التحديات احلركية،
ودرا�سة الطالفحة ( )2015التي �أكدت على دور
ممار�سة ريا�ضية ال�سباحة يف تعديل بع�ض �أنواع
ال�سلوك (العدوان واخلجل) لدى الأطفال يف
املرحلة العمرية � 14-12سنة ،كما �أن افتقار هذا
املجال �إلى درا�سات تناولت �أثر برنامج تدريبي
قائم على ال�سباحة وم�ستند على نظرية كيفارت
( )Kephartيف الإدراك احلركي على خف�ض
م�ستوى ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
لدى التلميذات يف �سن املدر�سة (� )9-6سنوات
يعطي مرب ًرا لإجرائها .ومن هنا برزت م�شكلة
الدرا�سة احلالية التي تبدو من خالل الإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�س الآتي «ما فاعلية برنامج تدريبي
قائم على ال�سباحة وم�ستند �إلى نظرية الإدراك
احلركي لـ «كيفارت» يف خف�ض ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد»؟ وبالتحديد الإجابة
عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ال�س�ؤال الأول :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (= a
 )0.05يف �أداء املجموعة التجريبية على مقيا�س
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد على القيا�س
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والن�شاط الزائد وتدريبهم.
القبلي والبعدي؟
قد ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة يف �ضوء ندرة
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (=  aالدرا�سات العربية التي �أجريت يف هذا املجال،
 )0.05يف �أداء املجموعة التجريبية على مقيا�س وخا�صة لدى تلميذات ذوات ا�ضطراب ت�شتت
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد على القيا�س االنتباه والن�شاط الزائد ،ويف �ضوء ا�ستخدام
برنامج تدريبي قائم على ريا�ضة ال�سباحة
البعدي واملتابعة؟
وم�ستند �إلى نظرية كيفارت يف الإدراك احلركي؛
�أهداف الدرا�سة
مما ينعك�س على تطبيقها عملياً يف امليدان
هدفت الدرا�سة احلالية �إلى
والبحوث امل�ستقبلية.
 .1الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية يف م�صطلحات الدرا�سة
�أداء املجموعة التجريبية على مقيا�س ت�شتت
تناولت الدرا�سة احلالية جمموعة من
االنتباه
والبعدي.والن�شاط الزائد على القيا�س القبلي امل�صطلحات ،وعُرفت نظرياً و�إجرائياً على النحو
الأتي:
 .2الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية يف  -الربنامج التدريبي :هو املخطط العام الذي
�أداء املجموعة التجريبية على مقيا�س ت�شتت و�ضع يف وقت �سابق على عملية التعليم
االنتباه والن�شاط الزائد على القيا�س البعدي والتدريب ،ويلخ�ص الإجراءات التطبيقية
واملتابعة.
القائمة على ريا�ضة ال�سباحة بهدف خف�ض
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
�أهمية الدرا�سة
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من خالل جانبني ،هما )ADHD( :لدى التلميذات يف الفئة العمرية
(� )9-6سنوات مرتبة ترتي ًبا هرم ًيا وفق البناء
�أو ًال :الناحية النظرية
املعريف لنظرية كيفارت ( )Kephartيف الإدراك
من امل�ؤمل �أن ت�سهم الدرا�سة احلالية يف احلركي حمق ًقا نواحي �أ�سا�سية يف التعلم
�إثراء املعرفة الإن�سانية بالإطار النظري الذي وهي التناغم والتزامن والتتابع ،ويتما�شى مع
يتعلق بريا�ضة ال�سباحة و�أهمية نظرية كيفارت قدرات التلميذات ذوات ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
يف الإدراك احلركي ودورهما يف خف�ض ا�ضطراب والن�شاط الزائد وحاجاتهن.
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد لدى الفئة  -ريا�ضة ال�سباحة :جمموعة الأن�شطة والألعاب
العمرية (� )9-6سنوات.
املائية التي قدمت تدريجياً للتلميذات ذوات
من امل�ؤمل �أن تربز �أهمية ريا�ضة ال�سباحة ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد من خالل
ونظرية الإدراك احلركي لـ «كيفارت» ودورهما يف متارين التهيئة لل�سباحة وقوة القب�ضة
خف�ض ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد .والذراعني والرجلني وال�سباحة الكاملة مل�سافات
ق�صرية (3م6 ،م9 ،م12 ،م15 ،م)؛ بهدف الت�أثري
ثاني ًا :الناحية التطبيقية (العملية)
على املتغري التابع (ت�شتت االنتباه والن�شاط
من امل�ؤمل �أن ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة الزائد).
واملعارف املت�ضمنة فيها يف رفع م�ستوى الوعي  -نظرية «كيفارت» الإدراك احلركي :واحدة من
املعريف لدى املعلمني واملر�شدين الرتبويني �أهم نظريات علم النف�س النمائي التي ركزت
و�أولياء الأمور يف اال�ستفادة من �إجراءات ريا�ضة على ثبات النمو الإدراكي احلركي للطفل من
ال�سباحة ونظرية كيفارت يف الإدراك احلركي خالل اكت�ساب الأن�شطة احلركية يف بيئته التي
ُتعد مطل ًبا �أ�سا�س ًيا للتعلم (القم�ش واجلوالدة،
يف تعاملهم مع ذوي ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
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 .)2015و�إجرائياً :هي جمموعة املبادئ التي الإطار النظري

ا�ستمدت من نظرية «كيفارات» الإدراك احلركي
يف بناء جل�سات الربنامج التدريبي املقرتح من
خالل التدريب على ريا�ضة ال�سباحة تدريج ًيا
وهرم ًيا بهدف اكت�ساب املهارات والت�أثري على
املتغري التابع (ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد).
 ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد( :)ADHDا�ضطراب يحدث لدى الطفل يبدي
من خالله درجة من ال�سلوك احلركي تفوق
ال�سلوك احلركي للأطفال يف مثل �سنه ،ويكون
فيه متقلب املزاج قليل الثبات ال يهد�أ ،ال ي�ستطيع
معه �أن يقيم عالقات اجتماعية مع الآخرين،
ويت�صف دائ ًما بال�سلبية ،و�شرود الذهن ،والعناد
والقلق والإكتئاب ،وعدم الر�ضا ،و�سوء التكيف،
وعدم القدرة على االتزان االنفعايل ،وق�صر
فرتة االنتباه ب�صورة ملحوظة (ال�شريفني
وفرح .)2011 ،و�إجرائياً :الدرجة التي حت�صل
عليها التلميذه على مقيا�س ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد.

حدود الدرا�سة وحمدداتها

يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة مبا يلي:
حدود مكانية وزمانية :جرت هذه الدرا�سة
يف النادي الريا�ضي الن�سائي يف جامعة الأمرية
نورة بنت عبدالرحمن يف مدينة الريا�ض باململكة
العربية ال�سعودية ،يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الدرا�سي  1438/1437هـ.

احلدود الب�شرية

اقت�صرت الدرا�سة على عينة من التلميذات
ذوات ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يف
الفئة العمرية (� )9-6سنوات.
حمد ّد الأدوات امل�ستخدمة :مت تطبيق برنامج
تدريبي قائم على ال�سباحة وم�ستند على نظرية
«كيفارت» يف الإدراك احلركي ،بالإ�ضافة �إلى
تطبيق مقيا�س الك�شف عن ذوي ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد؛ لذلك يتحدد تعميم
نتائج الدرا�سة مبدى الدقة يف ا�ستخال�ص دالالت
ال�صدق والثبات لهما ،واملجتمعات املت�شابهة.

ا�ضط ـ ــراب ت�شت ـ ــت االنتباه والن�شاط الزائد
)ADHD(:
عُرف ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
( )ADHDوفق دليل الت�صنيف الت�شخي�صي
والإح�صائي للأمرا�ض واال�ضطرابات النف�سية
والعقلية « »DSM5الذي �أ�صدرته اجلمعية
الأمريكية للطب النف�سي (American
 :)Psychiatric Association, 2013ب�أنه
ا�ضطراب يظهر يف ثالثة �أمناط خمتلطة اعتمادًا
على ما يظهره الفرد من م�شكالت يف ق�صور �أو
ت�شتت االنتباه ،والن�شاط الزائد ،واالندفاعية� .أما
عبيدات ( )2014فعرف ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد ( :)ADHDب�أنه ا�ضطراب
ع�صبي �سلوكي يت�صف بق�صر فرتة االنتباه
واالندفاعية والن�شاط الزائد وي�شخ�ص من خالل
املقابلة واملالحظة ال�سلوكية.
وترجع خطورة ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد �إلى �أن هذا اال�ضطراب �إذا مل
يكت�شف ويحدد جيدًا ويتم ال�سيطرة عليه ،وميكن
�أن ي�سبب للطفل تعقيدات على املدى الطويل
متتد �آثارها �إلى مرحلتي املراهقة والر�شد
( .)Biedernan and Faraone, 2005كما �أن
الأطفال ذوي ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد يت�صفون ب�ضعف يف الذاكرة ب�سبب الق�صور
الوظيفي يف عملية االنتباه والإدراك واالندفاعية
واحلركة الزائدة ،ويعانون من امل�شكالت
الأكادميية واالجتماعية ،ولديهم �صعوبة
يف اكت�ساب اخلربات وتعلم املهارات الدقيقة
وانخفا�ض م�ستوى �أدائهم للمهام التي تتطلب
التناغم والتزامن والتتابع (الرويتع.)2002 ،
ويرى العويف (� )2008أن الأطفال ذوي
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يعانون
يف خمتلف مراحل التعليم من �ضعف الثقة
بالنف�س وحتمل امل�س�ؤولية نتيجة �ضعف انتباههم
�أثناء احل�صة و�سهولة ت�شتتهم ،كما �أن ن�شاطهم
املفرط ي�ؤثر يف عالقاتهم مع الآخرين وجناحهم
يف ا�ستمراريتها .و�أكدت جميد (� )2008أن عدم
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قدرة الأطفال ذوي ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد على تركيز انتباههم واالحتفاظ
به لفرتة عند ممار�سة الن�شاط مع عدم اال�ستقرار
وطاقتهم الزائدة يجعلهم ي�ستجيبون للمواقف
التعليمية دون تفكري م�سبق؛ مما ي�ؤثر يف اكت�ساب
املعلومات واملهارات واالحتفاظ بها.

الأن�شطة الريا�ضية وال�سباحة

ع ّرف خوجه ( )2011الأن�شطة الريا�ضية
لذوي االحتياجات اخلا�صة ب�أنها جمموعة
الألعاب والريا�ضة املختلفة والتي تتفرع عنها
�أن�شطة ريا�ضية كثرية ،ميكن �أن ميار�سها
الأفراد ذوي االحتياجات اخلا�صة وف ًقا لقدراتهم
وطاقاتهم بعد تعديلها وف ًقا لنوع و�شدة الإعاقة.
�أما ال�سباحة فقد عرفها الطالفحة ()2015
ب�أنها �إحدى �أنواع الريا�ضات املائية التي ت�ستخدم
الو�سط املائي للتحرك وذلك عن طريق حركات
الذارعني والرجلني واجلذع بغر�ض االرتقاء
بكفاءة الإن�سان بدن ًيا ومهار ًيا وعقل ًيا واجتماع ًيا
ونف�س ًيا.

�أهمية الأن�شطة الريا�ضية وال�سباحة:
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احلركية التي ميكن قيا�سها على �أ�سا�س كيفية
بناء الربنامج احلركي وفق التوافق الع�ضلي
الع�صبي والتحكم بعمل املجاميع الع�ضلية
والع�صبية خالل فرتة التعلم .كما �أن ارتباط
الأداء احلركي باجلانب العقلي خالل عملية
التعلم ي�ؤدي دور �أ�سا�سي يف فهم الواجب احلركي
وتف�سريه من خالل ا�ستقبال املعلومات وفهمها
وخزنها على �شكل �أنظمة توافقية ،حيث ترتبط
عمليات �إدخال املعلومات و�إخراجها بالذاكرة
احلركية الق�صرية والبعيدة (Wetterhahn,
 .)Hanson and Levy, 2002وكذلك ت�سهم
الأن�شطة الريا�ضية يف غر�س االعتماد على النف�س
واالن�ضباط وروح املناف�سة وال�صداقة لدى ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وبالتايل تدعيم اجلانب
النف�سي والع�صبي لإخراجهم من عزلتهم التي
فر�ضوها على �أنف�سهم (عبدالقادر.)2008 ،
�أما ال�سباحة ،فت�أتي �أهميتها من خالل �أنها
مل تكن فقط ريا�ضة قدمية ميار�سها الإن�سان
يف �سنوات عمره املختلفة ،و�إمنا �أ�صبحت �أحد
الو�سائل الفعالة يف عالج كثري من الأمرا�ض
البدنية والأمرا�ض النف�سية واجلراحية (القط،
 .)2007كما �أن ال�سباحة ت�ؤدي دوراً كبرياً يف عالج
كثري من احلاالت النف�سية وت�ساعد على جتنب
امل�شكالت االجتماعية ،فالبعد عن الأعباء اليومية
التي تواجهنا يعطي الفر�صة عند ممار�ستها
للتخل�ص من االكتئاب والقلق وال�شرود الذهني،
وحت�سني الرتكيز واالنتباه .ولل�سباحة فوائد
تربوية كبرية من حيث �إك�ساب ممار�سيها ال�صفات
احل�سنة التي تغر�س فيهم حب م�ساعدة الآخرين
واجلد والت�ضحية وتنمية اخللق الريا�ضي يف
ممار�سيها (الطالفحة .)2015 ،وما �أكد �أهمية
ريا�ضة ال�سباحة القول امل�أثور واملحمود للخليفة
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه( :علموا �أوالدكم
ال�سباحة والرماية وركوب اخليل) (العبا�سي،
.)2013
نظرية كيفارت ( )Kephartيف الإدراك

برزت �أهمية الأن�شطة الريا�ضية يف جمال
الرتبية اخلا�صة نتيجة دورها امل�ساند للأفراد
ذوي االحتياجات اخلا�صة ومتكينهم يف املجتمع
وت�سهيل تعلميهم وتدريبهم على مهارات
احلياة املختلفة ،ويف تقوية جهازهم الع�ضلي
والع�صبي ،وم�ساعدتهم يف الت�أهيل النف�سي
واجل�سدي واالجتماعي واالنفعايل ،وتنمية
طاقاتهم ومدركاتهم وقدراتهم وتفاعلهم
االجتماعي (اخلويل .)2001 ،وذلك لدورها يف
تكوين االجتاهات الإيجابية نحو الذات ونحو
الآخرين ،وتطور الأمناط ال�سلوكية نحو الأف�ضل
(اخلزرجي .)2001 ،ولدورها املهم � ً
أي�ضا يف تقوية
ج�سم الإن�سان واملحافظة على التنا�سق والت�آزر
احلركي لديه ،وامل�ساهمة يف خف�ض م�ستوى
ال�شعور بالنق�ص الناجت عن الإعاقة .وارتباط
الأن�شطة الريا�ضية مع بع�ضها لتطوير م�ستوى
الأداء البدين واملهاري من خالل ما تقدمه احلركي:
من �أهم النظريات التي اهتمت بالإدراك
هذه الأن�شطة من حتليل وتف�سري لكل الظواهر
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احلركي ،حيث يرى كيفارت �أن الطفل يبد�أ بتعلم الإدراكي احلركي (البطاينة والر�شدان وال�سبايلة
ما يف العامل من حوله من خالل احلركة� ،أي �أن واخلطاطبة.)2012 ،
بداية املواجهة بني الطفل وبيئته تكون من
خالل الدرا�سات ال�سابقة:
بع�ض الأن�شطة احلركية ،وهذا ال�سلوك احلركي
يتناول هذا اجلزء الدرا�سات والبحوث
ُيعد متطل ًبا قبل ًيا للتعلم فيما بعد ،فالطفل �أثناء
منوه الطبيعي يكت�سب �أ�شكا ًال متنوعة من احلركة ال�سابقة التي �أجريت يف هذا املجال .وقد ق�سمت
ميكنه �أن يطور من خاللها تعميمات حركية يف حمورين رئي�سني ،هما:
هرمية ،وبناء على هذه التعميمات احلركية يبني املحور الأول :الدرا�سات والبحوث التي تناولت
الطفل تركي ًبا �إدراك ًيا معرف ًيا (الوقفي .)2009 ،الأن�شطة الريا�ضية وال�سباحة
قامت ( )Oates, 2004ب�إجراء درا�سة هدفت
وقد حدد «كيفارت» �أربعة تعميمات حركية
ميكن �أن ت�ساعد الطفل على النجاح ،هي� :أو ًال� :إلى الك�شف عن فاعلية برنامج ترويحي يف
املحافظة على ثبات ج�سمه واتزانه .ثان ًيا :ال�سباحة على حت�سني تقدير الذات لدى عينة من
التعميمات احلركية مثل :القب�ض على الأج�سام املعاقني حرك ًيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وتركها للتعرف على خ�صائ�صها ،بالإ�ضافة وتكونت عينة الدرا�سة من (� )6أفراد منهم ()2
�إلى تطوير املهارات الإدراكية .ثال ًثا :االنتقال �أطفال و( )4مراهقني م�صابني بال�شلل املخي
احلركي :مثل الزحف ،امل�شي ،الرك�ض ،القفز ،و�إ�صابات احلبل ال�شوكي .وا�ستخدم يف الدرا�سة
ق�صد ا�ستك�شاف بيئته وحميطه ،ومتييز العالقة �أ�سلوب درا�سة احلالة بتطبيق عدة �أدوات ،هي:
بني الأ�شياء يف هذا املحيط .راب ًعا :القوة الدافعة :اال�ستبانة واملالحظة واملقابلة .و�أظهرت النتائج
وت�شتمل على حركات اال�ستقبال ،والدفع للأ�شياء وجود حت�سن ملحوظ يف تقدير الذات والتفاعل
املوجودة يف حميط الطفل ،كالإم�ساك بهذه االجتماعي والن�شاط الإدراكي احلركي لدى
الأ�شياء ،ودفعها ،و�سحبها ،والرمي وال�ضرب� ،أفراد الدرا�سة على القيا�س البعدي.
والقب�ض (القم�ش واجلوالدة.)2015 ،
وقام عبدالقادر ( )2008ب�إجراء درا�سة هدفت
ويرى (كيفارت) وهو يعلق على النظرية �إلى الك�شف عن دور الن�شاط البدين الريا�ضي
الإدراكية – احلركية� :أن التدرج الهرمي املكيف يف تنمية بع�ض ال�سمات ال�شخ�صية لدى
للتعميمات احلركية ال�سابقة ُيعد بالغ الأهمية ،املعوقني حرك ًيا .وتكونت عينة الدرا�سة من ()90
فالأطفال ي�ستطيعون تنمية عامل من اخلربات فرداً من املعاقني حرك ًيا اختريوا من خمتلف
الإدراكية – احلركية الثابتة وتطويره يف �سن مراكز الرعاية والت�أهيل للمعاقني حرك ًيا يف
ال�ساد�سة� ،أما الأطفال الذين يواجهون �صعوبات اجلزائر ،وتراوحت �أعمارهم بني (� )42-18سنة،
خا�صة يف التعلم فيكون عامل اخلربات الإدراكية -ووزعوا يف جمموعتني بالت�ساوي ،هما :املجموعة
احلركية عندهم غري ثابت ،وبالتايل ال يوجد ال�ضابطة وتكونت من ( )45فردًا مل ميار�سوا
�أ�سا�س ثابت للحقائق املتعلقة بالعامل من حولهم ،الن�شاط البدين واحلركي ،واملجموعة التجريبية
وهم بذالك غري منتظمني حرك ًيا �أو �إدراك ًيا �أو وتكونت من ( )45فردًا مار�سوا الن�شاط البدين
معرف ًيا ،ومبا �أن الأطفال ال ي�ستطيعون فح�ص احلركي املكثف .وا�ستخدم مقيا�س ايزنك لل�سمات
كل ما يحيط بهم وا�ستك�شافه عن طريق احلركة ال�شخ�صية .و�أظهرت نتائج القيا�س البعدي
ف�إنهم يتعلمون فح�ص بع�ض الأ�شياء وا�ستك�شافها وجود فروق ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية
بطريقة �إدراكية تكون �أكرث قيمة وذات معنى (املمار�سني) على مقيا�س ال�سمات ال�شخ�صية يف
�أف�ضل ووا�ضح عند ربطها مبعلومات حركية �أبعاد االتزان االنفعايل واالنب�ساطية والهدوء
تعلمها الطفل يف ال�سابق ،وحققت تنا�س ًقا فيما وال�سمة االجتماعية.
وهدفت درا�سة خوجة (� )2011إلى الك�شف عن
بينها ،وهذا ما �أطلق عليه «كيفارت» بالتطابق
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�أثر برنامج ريا�ضي مقرتح يف حت�سني �صورة اجل�سم
ومفهوم تقدير الذات لدى فئة ذوي االحتياجات
اخلا�صة حرك ًيا .وتكونت عينة الدرا�سة من ()20
مراهق من فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة حرك ًيا
اختريوا من عدة مراكز يف العا�صمة اجلزائر وزعوا
�إلى جمموعتني بالت�ساوي :املجموعة ال�ضابطة
(ن= )10مل تخ�ضع للمعاجلة واملجموعة
التجريبية (ن= )10دربوا وفق برنامج ريا�ضي
مقرتح .وا�ستخدم مقيا�س �صورة اجل�سم ومقيا�س
تقدير الذات لروزنربج ( .)1965وك�شفت النتائج
عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �صورة
اجل�سم وتقدير الذات بني املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ل�صالح املجموعة التجريبية؛ حيث
�أكدت النتائج �أن الربنامج الريا�ضي املقرتح كان
فعا ًال يف حت�سني �صورة اجل�سم وتقدير الذات
لدى املراهقني من فئة ذوي االحتياجات اخلا�صة
حرك ًيا (�أفراد املجموعة التجريبية).
و�أجرى الطالفحة ( )2015درا�سة هدفت
�إلى الك�شف عن دور ممار�سة ريا�ضة ال�سباحة يف
تعديل بع�ض �أنواع ال�سلوك (العدوان واخلجل)
لدى الأطفال من وجهة نظر الآباء .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )40ويل �أمر للأطفال يف املرحلة
العمرية (� )14-12سنة امل�سجلني يف م�سبح نادي
املعلمني يف حمافظة �إربد يف الأردن .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم مقيا�س العمايرة
( )1991لقيا�س ال�سلوك العدواين لدى الأطفال
ومقيا�س �أبو زيد ( )2010لقيا�س �سلوك اخلجل
لدى الأطفال بعد تعديلهما .و�أظهرت النتائج
مقيا�سي العدوان واخلجل من
وجود فروق على
ّ
وجهة نظر الآباء بني القيا�س القبلي والبعدي
ل�صالح القيا�س البعدي؛ مما يدل على وجود دور
فعال ملمار�سة ريا�ضة ال�سباحة يف خف�ض م�ستوى
�سلوك العدوان و�سلوك اخلجل لدى الأطفال.
املحور الثاين :الدرا�سات والبحوث التي تناولت
ذوي ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
�أجرى هال ( )Hall, 2003درا�سة هدفت �إلى
الك�شف عن فاعلية برنامج �سلوكي معريف قائم
على التدخل املبكر يف عالج �أعرا�ض ا�ضطراب
�ضعف االنتباه والن�شاط الزائد لدى الأطفال يف

مرحلة الطفولة املبكرة .وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )29طف ً
ال تراوحت �أعمارهم ما بني ()5 - 4
�سنوات منهم ( )21ذكو ًرا و(� )8إناث مت اختيارهم
من �إحدى ريا�ض الأطفال يف بريطانيا ومت
توزيعهم ع�شوائ ًيا �إلى ثالث جمموعات عالجية
الأولى :جمموعة تدريب الأطفال وعددهم
(� )10أطفال والثانية تدريب الوالدين والأطفال
ريا جمموعة تدريب الوالدين
عددهم ( )9و�أخ ً
والأطفال والإر�شاد املدر�سي واملنزيل ال�سلوكي
وعددهم ( .)10وا�ستخدمت �إجراءات فنيات
التعديل ال�سلوكية واملعرفية على املجموعات
الثالث من خالل مهمات ومهارات مالئمة
مل�ستوى الأطفال النمائي .و�أظهرت مقارنة نتائج
القيا�سيني القبلي والبعدي للمجموعات الثالث
وجود حت�سن ملحوظ يف �أعرا�ض اال�ضطراب لدى
الأطفال وحت�س ًنا يف م�ستوى املهارات االجتماعية
لديهم وانخفا�ض م�ستوى ال�ضغوط التي يعاين
منها الوالدان وزيادة كفايتهم يف التعامل مع
�أطفالهم.
و�أجرى ريان ( )2008درا�سة هدفت �إلى
التحقق من �أثر برنامج �سلوكي يف خف�ض
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد لدى
عينة من �أطفال املرحلة الأ�سا�سية يف منطقة
يافا-فل�سطني .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )40طف ً
ال ق�سموا يف جمموعتني بالت�ساوي،
هما :املجموعة ال�ضابطة (ن= )20واملجموعة
التجريبية (ن= .)20وطبق برنامج تعديل
�سلوك على �أفراد املجموعة التجريبية ،وا�ستخدم
مقيا�س فيندربلت لت�شخي�ص عجز االنتباه
والن�شاط الزائد من وجهة نظر الآباء كقيا�س
قبلي وبعدي ومتابعة .و�أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
�أطفال املجموعتني ال�ضابطة والتجريبية على
مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يف القيا�س
البعدي ُتعزى �إلى برنامج تعديل ال�سلوك ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات الذكور
والإناث من �أطفال املجموعة التجريبية على
مقيا�س عجز االنتباه والن�شاط الزائد ُتعزى �إلى
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برنامج تعديل ال�سلوك ،كما �أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات �أطفال املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
على مقيا�س عجز االنتباه والن�شاط الزائد يف
القيا�سني البعدي واملتابعة (بعد م�ضي �شهر
من تطبيق الربنامج) ُتعزى �إلى برنامج تعديل
ال�سلوك.
و�أجرى كنو�س و�سفارين (Knouse and
 )Safren, 2010درا�سة هدفت �إلى الك�شف عن
�أثر العالج ال�سلوكي املعريف يف خف�ض �أعرا�ض
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد لدى
عينة من �أطفال املرحلة االبتدائية .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )10طف ً
ال ق�سموا يف جمموعتني
بالت�ساوي ،هما :املجموعة ال�ضابطة (ن=)5
واملجموعة التجريبية (ن= .)5وطبق برنامج
العالج ال�سلوكي املعريف على �أفراد املجموعة
التجريبية ،وا�ستخدم مقيا�س ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد كقيا�س قبلي وبعدي .و�أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات �أفراد املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية على مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد يف القيا�س البعدي ُتعزى �إلى الربنامج
ل�صالح املجموعة التجريبية ،مما يدل على
فاعلية العالج ال�سلوكي املعريف يف خف�ض م�ستوى
االندفاعية والن�شاط احلركي الزائد ويف حت�سني
م�ستوى االنتباه.
�أما درا�سة ال�شريفني وفرح ( )2011فقد
هدفت �إلى الك�شف عن فاعلية برنامج �إر�شادي
قائم على متارين ريا�ضة الدماغ يف خف�ض م�ستوى
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )30طال ًبا وطالبة من طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف مديرية تربية �إربد الأولى يف
الأردن ،ووزعوا ع�شوائ ًيا بالت�ساوي يف جمموعتني،
هما املجموعة ال�ضابطة (ن= )15طف ً
ال وطفلة
ودر�ست اعتياد ًيا واملجموعة التجريبية (ن=)15
طف ً
ال وطفلة ودر�ست وفق متارين ريا�ضة الدماغ.
وا�ستخدمت قائمة تقدير �سلوك �ضعف االنتباه
امل�صحوب بالن�شاط الزائد وبرنامج �إر�شادي قائم
على متارين ريا�ضة الدماغ .و�أظهرت النتائج �أن

م�ستوى ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
كان لدى �أفراد املجموعة التجريبية �أقل من �أفراد
املجموعة ال�ضابطة ،وبينت النتائج وجود فروق يف
جمايل نق�ص االنتباه واالندفاعية على املقيا�س
ككل تعزى �إلى متغري اجلن�س ل�صالح الذكور.
وقامت عبدالرحمن وعبدالهادي ()2014
ب�إجراء درا�سة هدفت �إلى الك�شف عن فاعلية
برنامج تعليمي للقيم الأخالقية يف تعديل
�سلوكيات ا�ضطراب نق�ص االنتباه والن�شاط
الزائد لدى الأطفال من �سن  9 - 12من منظور
تربوي �إ�سالمي .وتكونت عينة الدرا�سة من
( )60طفلة من ذوات ا�ضطراب نق�ص االنتباه
والن�شاط الزائد مت اختيارهن من مدار�س الدمج
االبتدائية يف مدينة الطائف يف اململكة العربية
ال�سعودية وق�سمت يف جمموعتني بالت�ساوي ،هما:
املجموعة ال�ضابطة (ن= )30طفلة واملجموعة
التجريبية (ن= )30طفلة .وطبق برنامج تعليمي
للقيم الأخالقية على �أفراد املجموعة التجريبية،
وا�ستخدم مقيا�س لتقدير �سلوك نق�ص االنتباه
والن�شاط الزائد كقيا�س قبلي وبعدي ومتابعة.
و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات الطفالت املجموعتني
ال�ضابطة والتجريبية على مقيا�س نق�ص االنتباه
والن�شاط الزائد ُتعزى �إلى برنامج تعليمي
للقيم الأخالقية يف تعديل �سلوكيات ا�ضطراب
نق�ص االنتباه والن�شاط الزائد ل�صالح املجموعة
التجريبية ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات
املجموعة التجريبية على مقيا�س نق�ص االنتباه
والن�شاط الزائد يف القيا�سني البعدي واملتابعة
ُتعزى �إلى الربنامج.
وهدفت درا�سة داهم (� )2015إلى الك�شف
عن مدى فعالية برنامج معريف �سلوكي يف زيادة
املهارات االجتماعية لدى الأطفال امل�صابني
ت�شتت االنتباه وفرط الن�شاط .وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )30طف ً
ال وطفلة من الأطفال
امل�صابني بت�شتت االنتباه وفرط الن�شاط يف
منطقة حولى والعا�صمة والفروانية يف الكويت
تراوحت �أعمارهم بني (� )11-9سنة ،وا�ستخدم
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ت�صميم املجموعة الواحدة (ن= )30طف ً
ال.
وا�ستخدم مقيا�س املهارات االجتماعية وقائمة
تقدير �سلوك ت�شتت االنتباه وفرط الن�شاط ،كما
مت تطبيق برنامج معريف �سلوكي .وك�شفت النتائج
عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية على مقيا�س
املهارات االجتماعية و�أبعاده على القيا�سني القبلي
والبعدي ل�صالح القيا�س البعدي ،وعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية على مقيا�س املهارات
االجتماعية و�أبعاده على القيا�سني البعدي
واملتابعة (بعد �شهرين من انتهاء الربنامج)،
وبينت النتائج وجود فروق على مقيا�س املهارات
االجتماعية تعزى �إلى الربنامج ل�صالح الذكور.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:
 على الرغم من اتفاق الدرا�سة احلالية معمعظم الدرا�سات ال�سابقة يف تناول برامج تدريبية
قائمة على ريا�ضة ال�سباحة ومعظمها تناول فئة
ذوي ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد،
�إال �أنه يالحظ �أنها مل جتد �أي درا�سة تناولت
املتغريين م ًعا ،وبذلك قد اختلفت معها يف الهدف,
حيث �سعت الدرا�سة احلالية �إلى قيا�س فاعلية
برنامج تدريبي قائم على ال�سباحة وم�ستند على
نظرية الإدراك احلركي لـ «كيفارت» يف خف�ض
ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد؛ وهذا
ما مل تتطرق له الدرا�سات والبحوث ال�سابقة.
عاملي املكان والزمان فهي من
كما اختلفت يف
ّ
الدرا�سات الرائدة على ال�صعيدين العربي واملحلي
املتمثل يف اململكة العربية ال�سعودية وبالتحديد
مدينة الريا�ض من العام الدرا�سي 1438/1437
هـ املوافق  2017/2016م.

منهج الدرا�سة وت�صميمها:

تبنت الدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي
« ،»Semi Experimental Methodوا�ستخدم
ت�صميم املجموعة الواحدة One Group Design
والذي يقوم على �أ�سا�س العالقة ال�سببية بني
متغريين �أحدهما املتغري امل�ستقل �أو التجريبي
والآخر املتغري التابع؛ وا�ستخدم يف الدرا�سة
احلالية لقيا�س �أثر فاعلية املتغري امل�ستقل املتمثل
يف الربنامج التدريبي القائم على ال�سباحة
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وامل�ستند �إلى نظرية كيفارت يف الإدراك احلركي
على املتغري التابع م�ستوى �أعرا�ض ا�ضطراب
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد من خالل ت�شكيل
جمموعة جتريبية واحدة مت تدريب �أفرادها وف ًقا
للربنامج التدريبي مع مقيا�س ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد املطور من قبل الباحثة
احلالية قبلي وبعدي ومتابعة .وال�شكل ()1
يو�ضح ت�صميم الدرا�سة.
المجموعة
التجريبية

O3

O2

X

O1

G1

ال�شكل ( )1ت�صميم الدرا�سة
و�أ�شار مطاوع واخلليفة (� )2014أن الرموز
ال�سابقة التي وردت يف ال�شكل ( )1يق�صد بها:
 :G1املجموعة التجريبية.
 : O1قيا�س قبلي.
 : O2قيا�س بعدي.
 : O3قيا�س املتابعة.
 : Xمعاجلة (الربنامج التدريبي).

�أفراد الدرا�سة:

تكونت عينة الدرا�سة من ( )8تلميذات
من ذوات ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد للف�صل الدرا�سي الأول 1438/1437
هـ املوافق للعام الدرا�سي  2017/2016م مت
اختيارهن من مدار�س جامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن يف مدينة الريا�ض يف اململكة
العربية ال�سعودية ،تراوحت �أعمارهن بني ()9-6
�سنوات ،ومت ت�شخي�صهن م�سب ًقا على �أنهن يعانني
من ا�ضطراب  ،ADHDومت ت�شخي�صهن من
قبل طبيب نف�سي� ،أو طبيب �أع�صاب ،و�أخ�صائي
نف�سي با�ستخدام �أدوات الت�شخي�ص الالزمة مثل
االختبارات والفحو�صات الع�صبية وتخطيط
الدماغ .وقد مت الت�شخي�ص الأويل لهن من قبل
الأخ�صائيني النف�سيني يف املدار�س ،باالعتماد
على دليل الت�شخي�ص النف�سي  ،DSM-5وبعد
ح�صر العينة مت احل�صول على موافقة �أولياء
�أمور التلميذات لتطبيق الدرا�سة ومت ت�سجيل
التلميذات يف النادي الريا�ضي الن�سائي يف جامعة
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الأمرية نورة بنت عبدالرحمن يف مدينة الريا�ض،
كما مت ا�ستدعاء �أمهات التلميذات (عينة الدرا�سة)
بغر�ض اال�ستجابة على مقيا�س الدرا�سة.

�أداتا الدرا�سة:

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدمت �أداتني،
هما:
ً
�أوال :مقيا�س ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة مت اال�ستناد
�إلى مقيا�س فاندربلت لت�شخي�ص ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد من وجهة نظر الآباء

Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent
 ”Rating Scale “VADPRSاملعرب من قبل
ريان ( )2008الذي هدف �إلى حتديد اخل�صائ�ص
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جنران؛ وذلك بهدف الوقوف على دالالت �صدق
املحكمني للأداة لتتنا�سب مع �أغرا�ض الدرا�سة
وبيئتها اجلديدة املتمثلة باململكة العربية
ال�سعودية ،وقد مت التحكيم وفق املعايري الآتية:
انتماء الفقرات للمجال الذي و�ضعته فيه وللأداة
ككل ،و�سالمة ال�صياغة اللغوية والنحوية
للفقرات وو�ضوح املعنى .و ُع ِن َيت الباحثة
باملالحظات واملقرتحات التي وردت من املحكمني
و�أخذتها بعني االعتبار .ويف �ضوء �آراء واقرتاحات
املحكمني� ،أُجريت التعديالت املطلوبة ،بن�سبة
اتفاق ( )80%من املحكمني على �أهمية التعديل
وكانت �إجراء التعديالت يف الأخطاء الطباعية
والإمالئية و�إعادة �صياغة الفقرات وحذف ()5
فقرات من البعد الرابع (االعتداء على الآخرين)
وهي الفقرات ذات الأرقام ()40 ،39 ،38 ،37 ،31
نظ ًرا لعدم مالئمتها للمقيا�س .ويف �ضوء ذلك
�أُخرجت �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية املكونة
من ( )42فقرة وتوزعت يف خم�سة �أبعاد ،هي:
ت�شتت االنتباه وي�شمل الفقرات ( ،)9-1الن�شاط
الزائد واالندفاعية وي�شمل الفقرات من (-10
 ،)18ا�ضطراب العناد ال�شارد وي�شمل الفقرات
من ( ،)26-19واالعتداء على الآخرين وي�شمل
الفقرات من ( ،)36-27القلق �أو االكتئاب وي�شمل
الفقرات من ( .)42-37وامللحق ( )1يو�ضح ذلك.

املتعلقة با�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد ،وي�ستخدم املعلومات باالعتماد على لوحة
ت�شخي�صية و�إح�صائية لال�ضطرابات العقلية،
الطبعة اخلام�سة ( .)DSM-5وتكون املقيا�س
ب�صورته الأولية من ( )47فقرة لكل فقرة ()4
�إجابات يعطى رقم ( )0للإجابة �أبدًا ،ورقم ()1
للإجابة �أحيا ًنا ،ورقم ( )2للإجابة غال ًبا ،ورقم
( )3للإجابة دائ ًما .حيث تكون املقيا�س من
خم�سة �أبعاد :ت�شتت االنتباه وي�شمل الفقرات (-1
 ،)9الن�شاط الزائد واالندفاعية وي�شمل الفقرات
من ( ،)18-10ا�ضطراب العناد ال�شارد وي�شمل
الفقرات من ( ،)26-19واالعتداء على الآخرين
وي�شمل الفقرات من ( ،)40-27القلق �أو االكتئاب
وي�شمل الفقرات من ( .)47-41وقامت الباحثة
احلالية بتطوير املقيا�س والتحقق من دالالت ثبات املقيا�س:
�صدقة وثباته على النحو الآتي:
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات املقيا�س
�صدق املقيا�س
بطريقتني ،بعد تطبيقه على عينة اختريت من
قامت الباحثة بالتحقق من دالالت �صدق خارج عينة الدرا�سة بلغ عددها ( )20تلميذة من
املقيا�س ،با�ستخدام �صدق املحتوى من خالل ذوات ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد.
عر�ضه على جمموعة من املحكمني قوامها ( )10وا�ستخرجت معامالت الثبات بالطريقة الأولى:
حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من التجزئة الن�صفية .والطريقة الثانية :كرونباخ
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال الرتبية اخلا�صة �ألفا ( )Cronbach’s Alphaللأبعاد الفرعية
يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن وجامعة والدرجة الكلية للمقيا�س ،واجلدول ( )1يو�ضح
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وجامعة ذلك:
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اجلدول ( :)1معامالت الثبات ملقيا�س �سلوك ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد
األبعاد
تشتت االنتباه
النشاط الزائد واالندفاعية
اضطراب العناد الشارد
االعتداء على اآلخرين
القلق أو اإلكتئاب
الدرجة الكلية

التجزئة النصفية
.790
.930
.890
.830
.780
.920

يت�ضح من اجلدول (� )1أن املقيا�س يتمتع
مب�ستويات مرتفعة من الثبات ومنا�سبة لأغرا�ض
هذه الدرا�سة.

ت�صحيح املقيا�س:

لأجل احت�ساب الدرجة الكلية للمقيا�س،
مت و�ضع �أربعة بدائل تختار امل�ستجيبة (الأم)
�أحد هذه البدائل التي تعرب عن ر�أيها ،و�أعطيت
الدرجات ( )3 ،2 ،1 ،0للبدائل الأربعة على التوايل
للفقرات� ،إذ �أعطيت الدرجة ( )0على البديل �أبدًا،
والدرجة ( )1للبديل �أحيا ًنا ،و�أعطيت الدرجة
( )2على البديل غال ًبا ،و�أعطيت الدرجة ()3
على البديل دائ ًما ،وقد تراوحت درجات املقيا�س
بني الدرجة ( )0لتمثل �أقل درجة و( )126لتمثل
�أعلى درجة يف املقيا�س .ويتم ت�شخي�ص التلميذة
على �أنها تعاين من ا�ضطراب (� )ADHDإذا كان
جمموع درجاتها على املقيا�س بني (.)126-84

ثاني ًا :الربنامج التدريبي

كرونباخ ألفا
0.75
0.89
0.66
0.72
0.74
0.85

ولذلك فقد ا�ستندت الباحثة �إلى هذه النظرية
يف بناء جل�سات الربنامج التدريبي املقرتح من
خالل التدريب على ريا�ضة ال�سباحة تدريج ًيا
وهرم ًيا بهدف اكت�ساب املهارات والت�أثري على
املتغري التابع (ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد).
كما مت الإفادة مما �سبق ذكره يف حتديد �أ�ساليب
التدريب لأفراد عينة الدرا�سة ويف كيفية ترجمة
اجلل�سات التدريبية �إلى جل�سات �إجرائية قابلة
للتنفيذ والتطبيق ،وحتديد عدد جل�سات
الربنامج التدريبي والوقت الالزم لتنفيذ كل
جل�سة والأهداف اخلا�صة بها ،والإجراءات املتبعة
لتحقيق �أهداف كل جل�سة ،وحتديد الأدوات
الالزمة ،وبيان دور املدربة و�أفراد الدرا�سة يف
اجلل�سة ،وكيفية تقييم كل جل�سة.
 االنتهاء من �إعداد الربنامج التدريبي وجل�ساته.وبعد ذلك عُر�ض على جمموعة حمكمني من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال التدريب
على ال�سباحة وتعليم الأطفال ذوي ا�ضطراب
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد .وذلك للت�أكد
من دالالت �صدق املحتوى للربنامج.
 بعد حتكيم الربنامج �أُجريت التعديالتاملنا�سبة عليها باحلذف �أو بالإ�ضافة ،وقد بلغت
ن�سبة االتفاق بني املحكمني ( )80%وهي ن�سبة
مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة .وبذلك �أُخرج
الربنامج التدريبي ب�صورته النهائية.

لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت بناء
الربنامج التدريبي باتباع اخلطوات الآتية:
 �أ�ستند �إلى الأدب النظري والرتبوي عرابيوعاليان ( )2002و�أبو عبيد ( )2004و�أوتي�س
( )Oates, 2004والطالفحة ( )2015الذي
تناول ريا�ضة ال�سباحة ،وملكاوي ()2003
وال�سعدي ( )2004والقرعان ( )2006وريان
( )2008وال�شريفني وفرح ( )2011والذي الهدف العام للربنامج التدريبي:
هدف هذا الربنامج �إلى خف�ض ا�ضطراب
تناول برامج تدريب ذوي ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد ،كما مت اال�ستناد �إلى ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد لدى التلميذات يف
نظرية كيفارت ( )Kephartيف الإدراك احلركي؛ الأعمار من (� )9-6سنوات.
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وت�صحيح الأخطاء التي حتدث �أثناء الأداء وتكرار
جل�سات الربنامج التدريبي:
ا�ستغرقت مدة تنفيذ الربنامج التدريبي احلركة �أكرث من مرة حتى يتم �أدا�ؤها ب�صورة
خم�سة �أ�سابيع يف الفرتة الواقعة بني تاريخ �صحيحة.
2016/12/1م وحتى تاريخ 2017/1/6م ،بواقع اجلل�سة الثالثة (التهيئة ب):
وتهدف هذه اجلل�سة �إلى تهيئة التلميذات
( )15جل�سة توزعت يف ( )3جل�سات �أ�سبوع ًيا ،مدة
كل جل�سة ( )40دقيقة .وفيما يلي و�صف موجز و�إعطائهن بع�ض التعليمات حول الربنامج
التدريبي والتهيئة لل�سباحة.
مل�ضمون جل�سات الربنامج التدريبي .

اجلل�سة الأوىل :التعارف

�أهداف اجلل�سة:
 �أن تقوم التلميذات بالتعرف على بع�ضهنالبع�ض والتعرف على الباحثة واملدربة.
 �أن تتعرف التلميذات على بع�ض الأ�س�س واملعايريالتي حتكم عمل الدرا�سة.
 �أن تتعرف التلميذات على الربنامج التدريبيو�أهميته و�آلية تنفيذه.
 �أن تتعرف التلميذات و�أمهاتهن على توقعاتهنمن الربنامج التدريبي.

الإجراء:

اجتماع الباحثة والتلميذات ،والتلميذات
�أنف�سهن يف قاعة نادي ال�سباحة بهدف التعارف،
وتقدمي عر�ض تقدميي عن الربنامج التدريبي
و�أهدافه وحتديد �أ�س�س ومعايري التطبيق
للربنامج التدريبي ،وحتديد التوقعات من
التلميذات و�أمهاتهن وكذلك احل�صول على
موافقة التلميذات و�أولياء �أمورهن على تطبيق
الربنامج التدريبي.
املواد امل�ستخدمة� :أوراق ملونة� ،أقالم� ،سبورة.

الإجراء:

 لب�س مالب�س ال�سباحة ،والنزول يف املاءِ ،معالبقاء مبحاذاة �أطراف امل�سبح ،والت�شبث بها.
و�أخذ �شهيق؛ وذلك ملل ِء كاملِ الرئتني بالهواء،
ونفخ الفم.
 �إنزال الر�أ�س داخل املاء دون �إفالت طرف امل�سبح. الزفري ببطء ،وذلك عن طريق �إخراج الهواءمن الفم.
 �إخراج الر�أ�س من املاء عند ال�شعور ب�ضيق يفالتنف�س.
 ممار�سة اخلطوات مرا ًرا؛ لإطالة وقت ال�صمودحتت املاء.

اجلل�سة الرابعة (قوة القب�ضة):

وهدفت هذه اجلل�سة �إلى تنمية قدرة التلميذة
يف الإدراك احل�س حركي من خالل ن�شاط قوة
القب�ضة.

الإجراء:

ن�شاط حركي مائي من خالل قب�ض اليد
وتبد�أ التلميذة بدفع املاء بقوة نحو الأمام كنوع
من مقاومة املاء مع تكرار هذا الن�شاط عدة مرات.

اجلل�سة الثانية (التهيئة �أ):
وتهدف هذه اجلل�سة �إلى تهيئة التلميذات اجلل�سة اخلام�سة (قوة الذراعني):

وهدفت هذه اجلل�سة �إلى تنمية قدرة التلميذة
و�إعطائهن بع�ض التعليمات حول الربنامج
على الإدراك احل�س حركي من خالل ن�شاط قوة
التدريبي.
الذراعني الأمين والأي�سر.
الإجراء:
يتم فيه �شرح وتو�ضيح احلركة وعر�ضها �أمام الإجراء:
مراجعة اجلل�سة ال�سابقة ،ثم تقدمي ن�شاط
التلميذات من قبل �أمنوذج (مدربة ال�سباحة)
حتى ي�ستطعن فهم �أجزاء احلركة وا�ستيعابها .حركي مائي من خالل حتريك الذراعني الأمين
ثم تعليم احلركة للتلميذات ،و�أدا�ؤها من قبلهن والأي�سر داخل املاء وتبد�أ التلميذة بدفع املاء

160

البلقاء للبحوث والدرا�سات

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة ،ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية ،املجلد ( )21العدد

(2018 )2

بالذراعني بقوة نحو الأمام مع تكرار هذا الن�شاط الإجراء:

عدة مرات.
مراجعة اجلل�سات ال�سابقة ،ثم تقدمي لعبة
ترويحية داخل املاء(الكرة) وتقوم التلميذات
اجلل�سة ال�ساد�سة (قوة الرجلني):
وهدفت هذه اجلل�سة �إلى تنمية قدرة التلميذة برمي الكرة على بع�ضهن بالرتتيب وب�شكل دائري
على الإدراك احل�س حركي من خالل ن�شاط قوة ثم ب�شكل م�ستقيم ومتقابل.
الرجلني اليمنى والي�سرى.
اجلل�س���ة العا�ش���رة (ال�س���باحة الكامل���ة

الإجراء:

م�سافة  3م):

اجلل�سة الثامنة (لعبة البالونات):

الكامل���ة م�س���افة  6م):

مراجعة اجلل�سة ال�سابقة ،ثم تقدمي ن�شاط
حركي مائي من خالل حتريك الرجلني اليمنى
والي�سرى داخل املاء وتبد�أ التلميذة بدفع املاء
برجليها بقوة نحو اخللف مع تكرار هذا الن�شاط
عدة مرات.
الإجراء:
تقف التلميذة بحيث يكون ظهرها مواجهًا
اجلل�سة ال�سابعة (القوة):
وهدفت هذه اجلل�سة �إلى التحقق من ثبات حلافة امل�سبح وراحة �أحد قدميها على حافة
قدرة التلميذة على االنتباه والرتكيز ،والإدراك امل�سبح الداخلية والنظر ُموج ٌه للأمام ،وت�أخذ
احل�س حركي من خالل ن�شاط قوة القب�ضة �شهي ًقا وتكتمه داخل الرئتني ،ثم تقوم بدفع
ج�سمها �إلى الأمام مع حركة الذراعني والتنف�س
واليدين الرجلني.
والرجلني والنظر مفتوح� .إن عملية التنف�س تتم
الإجراء:
عن طريق رفع ر�أ�سها �إلى �أحد اجلوانب بعد كل
تقدمي ن�شاط حركي مائي من خالل حتريك دورة ذراع لأخذ �شهيق وطرحه داخل املاء لقطع
القب�ضة واليدين والرجلني داخل املاء مع تكرار م�سافة  3م .
هذا الن�شاط عدة مرات.
اجلل�س���ة احلادي���ة ع�ش���ر (ال�س���باحة
وهدفت هذه اجلل�سة اجلل�سة �إلى :حتقيق
التوافق والرتابط احلركي بني حركة الذراعني
والرجلني والتنف�س ،واالتزان ،وال�سيطرة،
والر�شاقة ،والتكامل.

وهدفت هذه اجلل�سة �إلى تهيئة االنتباه
وهدفت هذه اجلل�سة �إلى :حتقيق التوافق
والإدراك والذاكرة لدى التلميذات من خالل والرتابط احلركي بني حركة الذراعني والرجلني
لعبة ترويحية (البالونات).
والتنف�س ،واالتزان ،وال�سيطرة ،والر�شاقة،
والتكامل.
الإجراء:
مراجعة اجلل�سات ال�سابقة ،ثم تقدمي لعبة الإجراء:
تقف التلميذة وظهرها مواجهًا حلافة امل�سبح
ترويحية داخل املاء(البالونات) وتقوم التلميذات
برمي البالون على بع�ضهن بالرتتيب وب�شكل وراحة �أحد قدميها على حافة امل�سبح الداخلية
والنظر ُموج ٌه للأمام ،وت�أخذ �شهي ًقا وتكتمه
دائري ثم ب�شكل م�ستقيم ومتقابل.
داخل الرئتني ،ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى الأمام
اجلل�سة التا�سعة (لعبة الكرة):
مع حركة الذراعني والتنف�س والرجلني والنظر
تهدف هذه اجلل�سة �إلى تهيئة االنتباه مفتوح� .إن عملية التنف�س تتم عن طريق رفع
والإدراك والذاكرة لدى التلميذات من خالل ر�أ�سها �إلى �أحد اجلوانب بعد كل دورة ذراع لأخذ
�شهيق وطرحه داخل املاء لقطع م�سافة 6م.
لعبة ترويحية (الكرة).
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اجلل�س���ة الثاني���ة ع�ش���ر (ال�س���باحة الإجراء:
تقف التلميذة وظهرها مواجهًا حلافة امل�سبح
الكامل���ة م�س���افة  9م):

وهدفت هذه اجلل�سة �إلى :حتقيق التوافق
والرتابط احلركي بني حركة الذراعني والرجلني
والتنف�س ،واالتزان ،وال�سيطرة ،والر�شاقة،
والتكامل.

الإجراء:

تقف التلميذة وظهرها مواجهًا حلافة امل�سبح
وراحة �أحد قدميها على حافة امل�سبح الداخلية
والنظر ُموج ٌه للأمام ،وت�أخذ �شهي ًقا وتكتمه
داخل الرئتني ،ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى الأمام
مع حركة الذراعني والتنف�س والرجلني والنظر
مفتوح� .إن عملية التنف�س تتم عن طريق رفع
ر�أ�سها �إلى �أحد اجلوانب بعد كل دورة ذراع لأخذ
�شهيق وطرحه داخل املاء لقطع م�سافة 9م.

وراحة �أحد قدميها على حافة امل�سبح الداخلية
والنظر ُموج ٌه للأمام ،وت�أخذ �شهي ًقا وتكتمه
داخل الرئتني ،ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى الأمام
مع حركة الذراعني والتنف�س والرجلني والنظر
مفتوح� .إن عملية التنف�س تتم عن طريق رفع
ر�أ�سها �إلى �أحد اجلوانب بعد كل دورة ذراع لأخذ
�شهيق وطرحه داخل املاء لقطع م�سافة  15م .

اجلل�سة اخلام�سة ع�شر :اخلتام

وهدفت هذه اجلل�سة �إلى� :إنهاء تطبيق
الربنامج التدريبي ،وتقدمي ال�شكر والعرفان
للتلميذات (�أفراد الدرا�سة) و�أمهاتهن واملدربة
امل�شاركة يف التطبيق على م�ساهمتهن يف تنفيذ
الربنامج التدريبي .وتقدمي الهدايا جلهود
التلميذات لتحملهن �إجراءات هذه الدرا�سة
اجلل�س���ة الثالث���ة ع�ش���ر (ال�س���باحة املعتمدة على ريا�ضة ال�سباحة والنظرية الع�صبية،
الكامل���ة م�س���افة  12م):
وتطبيق القيا�س البعدي « مقيا�س ت�شتت االنتباه
وهدفت هذه اجلل�سة �إلى :حتقيق التوافق والن�شاط الزائد».
والرتابط احلركي ما بني حركة
الذراعني �إجراءات الدرا�سة:
والرجلني والتنف�س ،واالتزان ،وال�سيطرة،
لتحقيق هدف الدرا�سة ،اتبعت الإجراءات
والر�شاقة ،والتكامل.
الآتية:
الإجراء:
بعد اختيار عينة الدرا�سة ،و�ضعت يف جمموعة
تقف التلميذة وظهرها مواجهًا حلافة امل�سبح واحدة ،هي املجموعة التجريبية (ن= ،)8ثم
وراحة �أحد
قدميها على حافة امل�سبح ً الداخلية ُطبقت �أداة الدرا�سة على املجموعة التجريبية
ٌ
والنظر ُموجه للأمام ،وت�أخذ �شهيقا وتكتمه (قيا�س قبلي) بعد ال�شرح لأمهات �أفراد عينة
داخل الرئتني ،ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى الأمام الدرا�سة كيفية اال�ستجابة عليها.
مع حركة الذراعني والتنف�س والرجلني والنظر
ُطبق الربنامج التدريبي على املجموعة
مفتوح� .إن عملية التنف�س تتم عن طريق رفع
ر�أ�سها �إلى �أحد اجلوانب بعد كل دورة ذراع لأخذ التجريبية (ن= ،)8وذلك بعد �إجراء لقاء مع
التلميذات امل�ستهدفات من الدرا�سة ،وذلك
�شهيق وطرحه داخل املاء لقطع م�سافة 12م .
لتو�ضيح �أهداف الدرا�سة و�أهميتها يف خف�ض
اجلل�س���ة الرابع���ة ع�ش���ر (ال�س���باحة �أعرا�ض ا�ضطراب ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد،
وكذلك االتفاق على �آلية التنفيذ ،ومدته الزمنية،
الكامل���ة م�س���افة :)15
وهدفت هذه اجلل�سة �إلى :حتقيق التوافق ومكان اللقاء ،و�آلية التطبيق.
�إجراء قيا�س بعدي للمجموعة التجريبية
والرتابط احلركي ما بني حركة الذراعني
والرجلني والتنف�س ،واالتزان ،وال�سيطرة ،على مقيا�س الدرا�سة بعد االنتهاء من تطبيق
الربنامج التدريبي؛ وذلك للتحقق من الفروق
والر�شاقة ،والتكامل.
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بني متو�سطات القيا�س القبلي والبعدي لغايات
احلكم على فاعلية الربنامج التدريبي.
�إجراء قيا�س املتابعة للمجموعة التجريبية
على �أداة الدرا�سة بعد ثالثة �أ�سابيع من انتهاء
تطبيق الربنامج التدريبي؛ بهدف التحقق من
االحتفاظ.
�أدخلت البيانات يف ذاكرة احلا�سوب ،وا�ستخدمت
حزمة التحليل الإح�صائي االجتماعي ()SPSS
لتحليل البيانات واحل�صول على النتائج.
نوق�شت النتائج و ُكتبت التو�صيات املنا�سبة يف
�ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج.

(2018 )2

ال�ستخراج النتائج ،ا�ستخدمت املعاجلات
الإح�صائية الآتية:
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
اختبار ويلكوك�سون (Wilcoxon Signed
.)Ranks Test

نتائج الدرا�سة:

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a = 0.05يف �أداء املجموعة
التجريبية على مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد على القيا�س القبلي والبعدي؟
متغريان الدرا�سة:
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار
�أو ًال :املتغري امل�ستقل :الربنامج التدريبي.
ويلكوك�سون (Wilcoxon Signed Ranks
ثانياً :املتغري التابع� :أعرا�ض ا�ضطراب ت�شتت  )Testلأداء املجموعة التجريبية على مقيا�س
االنتباه والن�شاط الزائد.
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يف القيا�سني
القبلي والبعدي ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
املعاجلة الإح�صائية:
اجلدول ()2
نتائج اختبار ويلكوك�سون ( )Wilcoxon Signed Ranks Testلأداء املجموعة التجريبية على
مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يف القيا�سني القبلي والبعدي
الأبعاد
ت�شتت االنتباه بعدي -
ت�شتت االنتباه قبلي
الن�شاط الزائد
واالندفاعية بعدي
 الن�شاط الزائدواالندفاعية قبلي
ا�ضطراب العناد ال�شارد
بعدي  -ا�ضطراب العناد
ال�شارد قبلي
االعتداء على الآخرين
بعدي  -االعتداء على
الآخرين قبلي

الرتب
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع

العدد
8
0
0
8
8
0
0
8
8
0
0
8
8
0
0
8

متو�سط
الرتب

الداللة
الإح�صائية

جمموع الرتب

Z

36.00
.00

-2.524

.0120

4.50
.00

36.00
.00

-2.527

.0120

4.50
.00

36.00
.00

-2.530

.0110

4.50
.00

36.00
.00

-2.524

.0120

4.50
.00
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القلق �أو االكتئاب بعدي  -الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
القلق �أو االكتئاب قبلي
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الدرجة الكلية بعدي -
الرتب املوجبة
الدرجة الكلية قبلي
الرتب املت�ساوية
املجموع
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8
0
0
8
8
0
0
8

يتبني من اجلدول ( )2وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (= a
 )0.05على مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد بني القيا�سني القبلي والبعدي على
النحو الآتي:
جمال ت�شتت االنتباه حيث بلغت قيمة Z
( )-2.524وبداللة �إح�صائية بلغت (،)0.012
وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س البعدي.
جمال الن�شاط الزائد واالندفاعية حيث
بلغت قيمة ( Z (-2.527وبداللة �إح�صائية
بلغت ( ،)0.012وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س
البعدي.
جمال ا�ضطراب العناد ال�شارد حيث بلغت
قيمة ( Z (-2.530وبداللة �إح�صائية بلغت
( ،)0.011وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س
البعدي.
جمال االعتداء على الآخرين حيث بلغت
قيمة ( Z )-2.524وبداللة �إح�صائية بلغت

4.50
.00

36.00
.00

-2.527

.0120

4.50
.00

36.00
.00

-2.524

.0120

( ،)0.012وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س
البعدي.
جمال القلق �أو االكتئاب) حيث بلغت قيمة
( Z )-2.527وبداللة �إح�صائية بلغت (،)0.012
وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س البعدي.
الدرجة الكلية حيث بلغت قيمة ()-2.524
 Zوبداللة �إح�صائية بلغت ( ،)0.012وجاءت
الفروق ل�صالح القيا�س البعدي.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )a = 0.05يف �أداء املجموعة
التجريبية على مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد على القيا�س البعدي واملتابعة؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار
ويلكوك�سون (Wilcoxon Signed Ranks
 )Testلأداء املجموعة التجريبية على مقيا�س
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يف القيا�سني
البعدي واملتابعة ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
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اجلدول ()3

نتائج اختبار ويلكوك�سون ( )Wilcoxon Signed Ranks Testلأداء املجموعة التجريبية على
مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد يف القيا�سني البعدي واملتابعة
الرتب
الأبعاد
الرتب ال�سالبة
ت�شتت االنتباه متابعة -
الرتب املوجبة
ت�شتت االنتباه بعدي
الرتب املت�ساوية
املجموع
الن�شاط الزائد واالندفاعية الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
متابعة  -الن�شاط الزائد
الرتب املت�ساوية
واالندفاعية بعدي
املجموع
الرتب ال�سالبة
ا�ضطراب العناد ال�شارد
الرتب املوجبة
متابعة  -ا�ضطراب العناد
الرتب املت�ساوية
ال�شارد بعدي
املجموع
الرتب ال�سالبة
االعتداء على الآخرين
الرتب املوجبة
متابعة  -االعتداء على
الرتب املت�ساوية
الآخرين بعدي
املجموع
القلق �أو االكتئاب متابعة  -الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
القلق �أو االكتئاب بعدي
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الدرجة الكلية متابعة -
الرتب املوجبة
الدرجة الكلية بعدي
الرتب املت�ساوية
املجموع

العدد
0
2
6
8
0
1
7
8
0
3
5
8
0
3
5
8
0
6
2
8
0
7
1
8

-1.342

الداللة
الإح�صائية
.1800

متو�سط
الرتب
.00
1.50

جمموع
الرتب
.00
3.00

.3170

.00
1.00

.00
1.00

-1.000

.00
2.00

.00
6.00

-1.732

.0830

.00
2.00

.00
6.00

-1.633

.1020

.00
3.50

.00
21.00

-2.271

.1230

.00
4.00

.00
28.00

-2.375

.1810

Z

يتبني من اجلدول ( )3عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ( )a = 0.05على مقيا�س ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد بني القيا�سني البعدي
واملتابعة ،يف جميع الأبعاد ويف الدرجة الكلية،
ففي جمال ت�شتت االنتباه بلغت قيمة ()-1.342
 Zوبداللة �إح�صائية بلغت ( .)0.180ويف
جمال الن�شاط الزائد واالندفاعية بلغت
قيمة مناق�شة النتائج والتو�صيات:
( Z )-1.000وبداللة �إح�صائية بلغت (.)0.317
وعلى جمال ا�ضطراب العناد ال�شارد بلغت قيمة مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
( Z )-1.732وبداللة �إح�صائية بلغت (� ،)0.083أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال وجود فروق ذات داللة

وعلى جمال االعتداء على الآخرين بلغت قيمة
( Z )-1.633وبداللة �إح�صائية بلغت (،)0.102
ويف جمال القلق �أو االكتئاب) بلغت قيمة )Z
 )-2.271وبداللة �إح�صائية بلغت (� ،)0.123أما
الدرجة الكلية فقد بلغت قيمة (Z )-2.375
وبداللة �إح�صائية بلغت (.)0.181
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�إح�صائية يف �أداء �أفراد الدرا�سة على مقيا�س ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد من وجهة نظر الأمهات
بني القيا�س القبلي والقيا�س البعدي يف الدرجة
الكلية والأبعاد جميعها تعزى �إلى الربنامج
التدريبي وجاءت الفروق ل�صالح القيا�س البعدي؛
مما ي�ؤكد فاعلية الربنامج التدريبي القائم على
ال�سباحة وامل�ستند على نظرية «كيفارت» الإدراك
احلركي يف خف�ض �أعرا�ض ا�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد لدى التلميذات يف
الأعمار من (� )9-6سنوات.
وتعزى هذه النتيجة �إلى دور ریا�ضة ال�سباحة
على التدخل املبكر ودمج حركات اجل�سم مع الذهن
والتعلم من خالل �سل�سلة من التمرینات امل�صممة
مل�ساعدة الأطفال على �إحداث تن�سیق بنی �أدمغتهم
و�أج�سادهم ب�شكل متكامل ،و�إحداث توازن بنی
ن�صفي الدماغ الأمین والأی�سر ،وحت�سني الذاكرة
وحت�سني املهارات االجتماعية من خالل خف�ض
�سلوك االعتداء والعناد وخف�ض االندفاعية
و�سحب الطاقة ال�سلبية الزائدة (مططفى
و�صحراوي .)2013 ،وميكن تف�سري هذه النتيجة
� ً
أي�ضا يف �ضوء ما �أ�شار �إليه الطالفحة ()2015
من �أهمية ريا�ضة ال�سباحة و�أثرها على بع�ض
ال�سلوكات لدى الأطفال من حيث خف�ض م�ستوى
االن�سحاب االجتماعي واالحباط ونوبات الغ�ضب،
ويف حت�سني التفاعل االجتماعي والتعاون .وترى
الباحثة �أن تعلم التلميذات ذوات ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد حركات ال�سباحة التي قدمت يف
الربنامج التدريبي ب�شكل متدرج وهرمي يف تعليم
املهارات احلركية واملمار�سة امل�ستمرة واملكثفة ي�ؤدي
�إلى حدوث التكيف الع�ضلي الع�صبي وامل�ساهمة
يف حت�سني التوافق والإدراك احلركي والتوازن
العام وتقوية الع�ضالت الدقيقة والكبرية مما �أثر
�إيجاب ًيا يف زيادة االنتباه والإدراك والتذكر ،كما
�أن اال�شرتاك والتعاون بينهم وخا�صة يف الألعاب
املائية �أ�سهم يف خف�ض ال�شرود الذهني والعناد.
كما �أن ريا�ضة ال�سباحة تعمل على تن�شيط الدماغ
وتعزز تكوين جمموعة من الأمناط الع�صابية
مما ي�ؤثر بدوره �إيجاب ًيا على التعلم والتدريب
وخف�ض الأعرا�ض املرتبطة با�ضطراب ت�شتت

االنتباه والن�شاط الزائد .مما ي�شري �إلى �أن �إيجاد
مثل هذه الربامج وتطبيقها على تلميذات ذوات
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد خلف�ض م�ستوى
هذا اال�ضطراب والذي يعزى �إلى الربنامج تعديل
ال�سلوك ،وهو ما هدفت �إليه الدرا�سة احلالية.
ويالحظ �أن نتائج الدرا�سة احلالية قد
اتفقت مع نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة
التي �أكدت فاعلية الربامج التدريبية القائمة
على الأن�شطة الريا�ضية وريا�ضة ال�سباحة يف
حت�سني خمتلف املهارات �أو خف�ض م�ستوى بع�ض
اال�ضطرابات كدرا�سة �أوتي�س ()Oates, 2004
ودرا�سة عبدالقادر ( )2008ودرا�سة خوجة
( )2011ودرا�سة الطالفحة ( .)2015كما اتفقت
مع الدرا�سات والبحوث التي تناولت برامج
تدريبية ودورها يف خف�ض م�ستوى ا�ضطراب
ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد على �سبيل املثال
درا�سة هال ( )Hall, 2003ودرا�سة ريان ()2008
ودرا�سة ال�شريفني وفرح (.)2011
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف �أداء �أفراد الدرا�سة على
مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط الزائد من وجهة
نظر الأمهات بني القيا�سني البعدي واملتابعة.
وقد تعزى هذه النتيجة �إلى الدور االيجابي
للربنامج التدريبي القائم على ريا�ضة ال�سباحة
وامل�ستند على نظرية «كيفارت» الإدراك احلركي
يف زيادة الوعي لدى التلميذات (�أفراد الدرا�سة)
حول �أهمية احلركة يف الن�شاطات اليومية
الروتينية وحتفيز ظهورها مما ي�سهم يف متكينهن
من عمليات التعلم والوعي الذاتي الإيجابي
واالحتفاظ باملعلومات وال�سلوك املتعلم؛ حيث
ترى الباحثة �أن وجود الأن�شطة والتمارين
القائمة على ريا�ضة ال�سباحة وامل�ستندة على
�أ�س�س نظرية «كيفارت» الإدراك احلركي التي
كانت تت�صف باجلاذبية والإثارة والت�شويق �أدت
�إلى خف�ض الأعرا�ض املرتبطة با�ضطراب ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد لدى التلميذات (�أفراد
الدرا�سة) ،كما �أن الربنامج التدريبي الذي مت
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�إعداده مبا يحتويه من جل�سات حتتوي على
�أن�شطة وتدريبات كانت تت�صف ب�أنها مت�سل�سلة
ومتدرجة هرم ًيا وجذابة وتثري انتباه التلميذات؛
مما ي�شري �إلى �أن �إيجاد مثل هذه اال�سرتاتيجيات
وتطبيقها على التلميذات ذوات ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد ُيعد �أم ًرا حمب ًبا ملا ت�ؤديه من دور
فاعل يف خف�ض �أعرا�ض ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد.
واتفقت النتائج احلالية مع نتائج درا�سة ريان
( )2008التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات درجات تالميذ املجموعة
التجريبية على مقيا�س ت�شتت االنتباه والن�شاط
الزائد يف القيا�سني البعدي واملتابعة ( بعد م�ضي
�شهر من تطبيق الربنامج) ُتعزى �إلى الربنامج
تعديل ال�سلوك .وكذلك درا�سة عبدالرحمن
وعبدالهادي ( )2014التي �أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
درجات املجموعة التجريبية على مقيا�س ت�شتت
االنتباه والن�شاط الزائد يف القيا�سني البعدي
واملتابعة ُتعزى �إلى الربنامج .ودرا�سة داهم
( )2015التي ك�شفت عن عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لدى التالميذ ذوي ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد على مقيا�س املهارات االجتماعية
و�أبعاده على القيا�سني البعدي واملتابعة (بعد
�شهرين من انتهاء الربنامج).

التو�صيات

يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها ،خل�صت
الباحثة �إلى جمموعة من التو�صيات:
� .1ضرورة تبني وزارة التعليم يف اململكة العربية
ال�سعودية الربنامج التدريبي القائم على
ال�سباحة وامل�ستند �إلى نظرية «كيفارت» يف
الإدراك احلركي وتفعليه وت�شديد الرقابة
عليه و�إبرازه �إعالم ًيا؛ نظ ًرا ملا �أظهره من
دور فعال يف خف�ض ا�ضطراب ت�شتت االنتباه
والن�شاط الزائد و�أعرا�ضه.
� .2ضرورة الرتكيز على عقد الدورات املدر�سية
املتعلقة بالتدريب على ريا�ضة ال�سباحة
للم�ساهمة يف اكت�ساب اخل�صائ�ص االنفعالية
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واالجتماعية ال�سليمة وتبادلها بني التالميذ.
 .3ميكن �إجراء درا�سة مماثلة للدرا�سة احلالية،
من خالل ا�ستخدام �أدوات خمتلفة كاملالحظة،
واملقابلة ،وتناول جمتمع �أكرب� ،أو تناول
فئات �أخرى من ذوي االحتياجات اخلا�صة
كالتلميذات ذوات �صعوبات التعلم ،وذوات
ا�ضطرابات طيف التوحد.
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