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فاعلية برنامج تدريبي قائم على ال�سباحة وم�ستند اإىل نظرية الإدراك 
احلركي لـ »كيفارت« يف خف�ض ا�سطراب ت�ستت النتباه والن�ساط الزائد 

)ADHD(

امللخ�ض
�إلى  وم�ستند  �ل�سباحة  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية  عن  �لك�سف  �إلى  �حلالية  �لدر��سة  هدفت 
 .)ADHD( نظرية �الإدر�ك �حلركي لـ »كيفارت« يف خف�ض ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد
وتكونت عينة �لدر��سة من )8( تلميذ�ت �مل�سابات بت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد مت �ختيارهن من 
مد�ر�ض جامعة �الأمرية نورة بنت عبد�لرحمن يف مدينة �لريا�ض باململكة �لعربية �ل�سعودية، وتر�وحت 
)ن=8(  �لو�حدة  �ملجموعة  ت�سميم  ��ستخدم  �لدر��سة  هدف  ولتحقيق  �سنو�ت.   )9-6( بني  �أعمارهن 
طفلة، و��ستخدم مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد، كما مت تطبيق �لربنامج �لتدريبي. وك�سفت 
�لنتائج عن وجود فروق ذ�ت داللة �إح�سائية على مقيا�ض تقدير �سلوك ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد 
�لبعدي، وعدم  �لقيا�ض  �لقبلي و�لبعدي ل�سالح  �لقيا�سني  و�أبعاده على  �الأمهات ككل  من وجهة نظر 
وجود فروق ذ�ت داللة �إح�سائية على �ملقيا�ض ككل و�أبعاده على �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة )بعد ثالثة 

�أ�سابيع من �نتهاء �لربنامج(. 

الكلمات املفتاحية: بر�مج تدريبية، �ل�سباحة، نظرية �الإدر�ك �حلركي، ��سطر�ب ت�ستت �النتباه 
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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
ُيعّد ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد 
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder
�سيوًعا  �ل�سلوكية  �مل�سكالت  �أكرث  من   )ADHD(
حيث  �ملدر�سة  مرحلة  يف  �لتالميذ  بني  و�نت�ساًر� 
معهم  ويتعامل  عليهم  ي�سرف  وملن  لهم  ي�سبب 
و�الجتماعية  �الأكادميية  �مل�سكالت  من  �لعديد 
�لنمو  جو�نب  معظم  يف  �سلًبا  ويوؤثر  و�ل�سلوكية، 
لدى �لتالميذ، فهم يهدرون طاقاتهم يف حركات 
فتتدهور  يهد�أون  وال  �جلدوى،  عدمية  كثرية 
�لتنقل  يف  �أوقاتهم  ومي�سون  �ل�سحية،  �أحو�لهم 
يف  �سعوبة  ويجدون  هدف،  دون  الآخر  مكان  من 
للتعلم  وقًتا  يجدون  وال  �لرتكيز،  �أو  �ال�ستقر�ر 
فتنق�ض مهار�تهم �ملعرفية و�لتح�سيلية، وي�سنف 
�النتباه،  وت�ستت  باالندفاعية  �لتالميذ  هوؤالء 
�إلى  �لتي حتتاج  �ملهار�ت  �كت�ساب  ي�ستطيعون  فال 

�لرتكيز و�النتباه.
�لرتبية  ميد�ن  حد�ثة  من  �لرغم  وعلى 
�مليادين  من  بغريه  مقارنة  وبر�جمه  �خلا�سة 
م�ستمرة  تطور�ت  �سهد  �أنه  �إال  �لرتبوية، 
وجهود  و�لدر��سات  فالبحوث  ومت�سارعة، 
كل  �كت�ساف  جاهدة  حاولت  �مليد�ن  يف  �ملخت�سني 
�الحتياجات  ذوي  �الأفر�د  متكني  على  ي�ساعد  ما 
ت�ستت  ��سطر�ب  ذوي  �لتالميذ  ومنهم  �خلا�سة 

�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد وتعليمهم لالنخر�ط يف 
�خلرب�ت �حلياتية و�لن�ساطات �ملجتمعية، و�لنظر 
ولي�ض  �ملجتمع  من  �أفر�د  �أنهم  �أ�سا�ض  على  �إليهم 
�الأن�سطة  ظهرت  ولذلك  �إعاقتهم.  �أ�سا�ض  على 
كو�حدة  �خلا�سة  �الحتياجات  لذوي  �لريا�سية 
من  وو�سيلة  و�لتدريبية  �لتاأهيلية  �لرب�مج  من 
ذوي  �الأفر�د  متكني  على  ت�ساعد  �لتي  �لو�سائل 
�الحتياجات �خلا�سة يف �أخذ دورهم �ملجتمعي ويف 

تعلمهم وتدريبهم. 
ويف هذ� �ملجال برزت ريا�سة �ل�سباحة كو�حدة 
�أثبت فاعليتها  �لتي  �لريا�سية  �الأن�سطة  �أهم  من 
�خلا�سة  �الحتياجات  لذوي  �ملهار�ت  حت�سني  يف 
�الجتماعي  و�لتفاعل  حركي  �حل�ض  كاالإدر�ك 

)عر�بي وعاليان، 2002(.
خف�ض  �إلى  �حلالية  �لدر��سة  حلاجة  ونظًر� 
لدى  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب 
�سنو�ت   )9-6( �لعمرية  �ملرحلة  يف  �لتلميذ�ت 
باال�ستناد �إلى برنامج تدريبي قائم على �ل�سباحة، 
وتف�سري  لفهم  �لنظريات  باإحدى  �ال�ستئنا�ض  مت 
�أهمية �لن�ساط �حلركي �لريا�سي يف حياة �لتلميذ، 
ووجد �أن �أبرز �لنظريات �لتي ميكن �الإ�ستناد �إليها 
�حلركي  �الإدر�ك  يف   )Kephart( كيفارت  نظرية 
�لنمائي؛  �لنف�ض  علم  مبادئ  عن  �نبثقت  �لتي 
�حلركي  �الإدر�كي  �لنمو  ثبات  على  ركزت  و�لتي 



149
البلقاء للبحوث والدرا�سات

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، املجلد )21( العدد )2( 2018

�حلركية  �الأن�سطة  �كت�ساب  خالل  من  للطفل 
للتعلم  �أ�سا�سًيا  مطلًبا  يعد  �لذي  �لطفل  بيئة  يف 
�لطبيعي  منوه  عملية  �أثناء  فالطفل  بعد؛  فيما 
�أن  مُيكنه  �حلركة  من  متنوعة  �أ�سكااًل  يكت�سب 
على  وبناًء  حركية  تعميمات  خاللها  من  يطور 
تركيًبا  �لطفل  يبنى  �حلركية  �لتعميمات  هذه 
هذه  �أن   )Kephart( كيفارت  و�أ�سار  معرفًيا. 
�لبنى �لرتكيبية �ملعرفية للطفل تقوم على �أ�سا�ض 
ج�سمه،  ثبات  على  �ملحافظة  خالل  من  �حلركة 
�لطفل  و�أن  �لد�فعة.  و�لقوة  و�النتقال  و�لقب�ض، 
يتم  و�إمنا  و�حدة  دفعة  �ملهار�ت  هذه  يكت�سب  ال 
�لتدرب عليها تدريجياً وهرمياً لي�سل �لطفل �إلى 
و�جلو�لدة،  )�لقم�ض  �حلركي  �الإدر�كي  �لتطابق 
هذه  �إلى  �لباحثة  ��ستندت  فقد  ولذلك   .)2015
�لتدريبي  �لربنامج  جل�سات  بناء  يف  �لنظرية 
�ملقرتح من خالل �لتدريب على ريا�سة �ل�سباحة 
تدريجياً وهرمياً بهدف �كت�ساب �ملهار�ت و�لتاأثري 
و�لن�ساط  �النتباه  )ت�ستت  �لتابع  �ملتغري  على 

�لز�ئد(.

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها
�أن   )2014( وعبد�لهادي  عبد�لرحمن  ترى 
يو�جهون  �لطفولة  مرحلة  من  بدًء�  �لتالميذ 
م�سكلة ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد 
ويزد�د بن�سجهم يف �ل�سن، كما توؤثر تاأثرًي� �سلبًيا 
وخطرًي� على حياتهم وم�ستقبلهم؛ ولذلك ال بد 
وخا�سة  لتعديله،  بالرب�مج  �لتدخل  �سرورة  من 
تالميذ  بني  �ال�سطر�ب  هذ�  �نت�سار  ن�سبة  �أن 
�أ�سار  وقد   .)10%  -  5( ن�سبة  �إلى  ي�سل  �ملدر�سة 
مع  �لعالج  ��ستخد�م  �أ�ساليب  �أن   )2008( ريان 
�لتالميذ ذوي ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط 
حيث  �لدو�ئي،  �لعالج  على  �قت�سر  قد  �لز�ئد 
يحول �لتلميذ �إلى �أخ�سائي �الأع�ساب لت�سخي�سه، 
ووفًقا للت�سخي�ض ُي�سرف له �لدو�ء �ملالئم، علًما 
قد  جانبية  �أعر��ض  لها  �لغالب  يف  �الأدوية  �أن 
توؤثر يف �لتلميذ و�سلوكه �الأكادميي و�الجتماعي، 
�أو �سلوكية لعالج هذ�  وتندر �أي تدخالت تربوية 

�ال�سطر�ب �أو خف�سه. 
حاجة  هناك  �أن  �لقول  ميكن  ولذلك   
بديلة  عالجية  بر�مج  لتطوير  وُملحة  �سرورية 

من  �لعالج  على  ت�ساعد  قد  �لدو�ئي  للعالج 
لدى  خف�سها  �أو  و�أعر��سه  �ال�سطر�ب  هذ� 
�لتالميذ �لذين يعانون منه وحت�سني �سلوكاتهم، 
و�الندفاعية  �لز�ئد،  و�لن�ساط  طاقاتهم  وخف�ض 
لديهم،  و�لعناد  و�الكتئاب  و�لقلق  و�لعدو�نية، 
وم�ساعدتهم يف �لو�سول �إلى بر �الأمان. ويف �إطار 
�ملجال  هذ�  �أن  �لباحثة  وجدت  و�لتق�سي  �لبحث 
�أن  �إذ  للبحث،  وحديًثا  خ�سًبا  جمااًل  يز�ل  ما 
�لتي بحثت يف ذلك ندرت حملياً،  �لدر��سات  عدد 
�إلى  وبحاجة  باالهتمام  جدير  �ملو�سوع  هذ�  و�أن 
و�لتجريب.  و�لتق�سي  �لبحث  من  مزيد  �إجر�ء 
و�لدر��سات  �لبحوث  نتائج  كما وجدت من خالل 
تكون  قد  �ل�سباحة  ريا�سة  ممار�سة  �أن  �ل�سابقة 
فاعلة يف خف�ض �أعر��ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط 
فاعليتها  �لدر��سات  بع�ض  �أثبتت  حيث  �لز�ئد، 
�الحتياجات �خلا�سة  ذوي  فئات خمتلفة من  مع 
�أثر  بينت وجود  �لتي  �أبو عبيد )2004(  كدر��سة 
يف  �ل�سباحة  ريا�سة  على  قائم  تعليمي  لربنامج 
�حلركية،  �لتحديات  لذوي  �ملهاري  �مل�ستوى  رفع 
�أكدت على دور  ودر��سة �لطالفحة )2015( �لتي 
�أنو�ع  بع�ض  تعديل  يف  �ل�سباحة  ريا�سية  ممار�سة 
يف  �الأطفال  لدى  و�خلجل(  )�لعدو�ن  �ل�سلوك 
�فتقار هذ�  �أن  12-14 �سنة، كما  �لعمرية  �ملرحلة 
تدريبي  برنامج  �أثر  تناولت  در��سات  �إلى  �ملجال 
�ل�سباحة وم�ستند على نظرية كيفارت  قائم على 
خف�ض  على  �حلركي  �الإدر�ك  يف   )Kephart(
م�ستوى ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد 
�سنو�ت   )9-6( �ملدر�سة  �سن  يف  �لتلميذ�ت  لدى 
م�سكلة  برزت  هنا  ومن  الإجر�ئها.  مربًر�  يعطي 
�لدر��سة �حلالية �لتي تبدو من خالل �الإجابة عن 
�ل�سوؤ�ل �لرئي�ض �الآتي »ما فاعلية برنامج تدريبي 
�الإدر�ك  نظرية  �إلى  وم�ستند  �ل�سباحة  على  قائم 
ت�ستت  ��سطر�ب  خف�ض  يف  »كيفارت«  لـ  �حلركي 
�الإجابة  وبالتحديد  �لز�ئد«؟  و�لن�ساط  �النتباه 

عن �ل�سوؤ�لني �الآتيني:   
داللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل  �الأول:  �ل�سوؤ�ل 
 a =( إح�سائية عند م�ستوى �لداللة �الإح�سائية�
�لتجريبية على مقيا�ض  �ملجموعة  �أد�ء  0.05( يف 
�لقيا�ض  على  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 
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�لقبلي و�لبعدي؟
داللة  ذ�ت  فروق  توجد  هل  �لثاين:  �ل�سوؤ�ل 
 a =( إح�سائية عند م�ستوى �لداللة �الإح�سائية�
�لتجريبية على مقيا�ض  �ملجموعة  �أد�ء  0.05( يف 
�لقيا�ض  على  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 

�لبعدي و�ملتابعة؟

اأهداف الدرا�سة
هدفت �لدر��سة �حلالية �إلى

1. �لك�سف عن �لفروق ذ�ت �لداللة �الإح�سائية يف 
ت�ستت  �لتجريبية على مقيا�ض  �ملجموعة  �أد�ء 
�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد على �لقيا�ض �لقبلي 

و�لبعدي.
2. �لك�سف عن �لفروق ذ�ت �لداللة �الإح�سائية يف 
ت�ستت  �لتجريبية على مقيا�ض  �ملجموعة  �أد�ء 
�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد على �لقيا�ض �لبعدي 

و�ملتابعة.

اأهمية الدرا�سة
تاأتي �أهمية �لدر��سة من خالل جانبني، هما: 

�أواًل: �لناحية �لنظرية
يف  �حلالية  �لدر��سة  ت�سهم  �أن  �ملوؤمل  من 
�لذي  �لنظري  باالإطار  �الإن�سانية  �ملعرفة  �إثر�ء 
كيفارت  نظرية  و�أهمية  �ل�سباحة  بريا�سة  يتعلق 
يف �الإدر�ك �حلركي ودورهما يف خف�ض ��سطر�ب 
�لفئة  لدى  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 

�لعمرية )6-9( �سنو�ت.
�ل�سباحة  ريا�سة  �أهمية  تربز  �أن  �ملوؤمل  من 
ونظرية �الإدر�ك �حلركي لـ »كيفارت« ودورهما يف 
خف�ض ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد.

ثانيًا: الناحية التطبيقية )العملية(
�لدر��سة  هذه  نتائج  ت�سهم  �أن  �ملوؤمل  من 
�لوعي  م�ستوى  رفع  يف  فيها  �ملت�سمنة  و�ملعارف 
�لرتبويني  و�ملر�سدين  �ملعلمني  لدى  �ملعريف 
�إجر�ء�ت ريا�سة  و�أولياء �الأمور يف �ال�ستفادة من 
�حلركي  �الإدر�ك  يف  كيفارت  ونظرية  �ل�سباحة 
�النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  ذوي  مع  تعاملهم  يف 

و�لن�ساط �لز�ئد وتدريبهم. 
ندرة  �سوء  يف  �لدر��سة  هذه  �أهمية  تاأتي  قد 
�ملجال،  هذ�  يف  �أجريت  �لتي  �لعربية  �لدر��سات 
ت�ستت  ��سطر�ب  ذو�ت  تلميذ�ت  لدى  وخا�سة 
��ستخد�م  �سوء  ويف  �لز�ئد،  و�لن�ساط  �النتباه 
�ل�سباحة  ريا�سة  على  قائم  تدريبي  برنامج 
وم�ستند �إلى نظرية كيفارت يف �الإدر�ك �حلركي؛ 
�مليد�ن  يف  عملياً  تطبيقها  على  ينعك�ض  مما 

و�لبحوث �مل�ستقبلية.

م�سطلحات الدرا�سة
من  جمموعة  �حلالية  �لدر��سة  تناولت 
�مل�سطلحات، وُعرفت نظرياً و�إجر�ئياً على �لنحو 

�الأتي:
�لذي  �لعام  �ملخطط  هو  �لتدريبي:  �لربنامج   -
�لتعليم  عملية  على  �سابق  وقت  يف  و�سع 
�لتطبيقية  �الإجر�ء�ت  ويلخ�ض  و�لتدريب، 
خف�ض  بهدف  �ل�سباحة  ريا�سة  على  �لقائمة 
�لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب 
�لعمرية  �لفئة  يف  �لتلميذ�ت  لدى   )ADHD(
)6-9( �سنو�ت مرتبة ترتيًبا هرمًيا وفق �لبناء 
�ملعريف لنظرية كيفارت )Kephart( يف �الإدر�ك 
�لتعلم  يف  �أ�سا�سية  نو�حي  حمقًقا  �حلركي 
�لتناغم و�لتز�من و�لتتابع، ويتما�سى مع  وهي 
قدر�ت �لتلميذ�ت ذو�ت ��سطر�ب ت�ستت �النتباه 

و�لن�ساط �لز�ئد وحاجاتهن. 
و�الألعاب  �الأن�سطة  �ل�سباحة: جمموعة  ريا�سة   -
ذو�ت  للتلميذ�ت  تدريجياً  قدمت  �لتي  �ملائية 
خالل  من  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 
�لقب�سة  وقوة  لل�سباحة  �لتهيئة  متارين 
و�لذر�عني و�لرجلني و�ل�سباحة �لكاملة مل�سافات 
ق�سرية )3م، 6م، 9م، 12م، 15م(؛ بهدف �لتاأثري 
و�لن�ساط  �النتباه  )ت�ستت  �لتابع  �ملتغري  على 

�لز�ئد(.
�الإدر�ك �حلركي: و�حدة من  »كيفارت«  - نظرية 
ركزت  �لتي  �لنمائي  �لنف�ض  علم  نظريات  �أهم 
من  للطفل  �حلركي  �الإدر�كي  �لنمو  ثبات  على 
خالل �كت�ساب �الأن�سطة �حلركية يف بيئته �لتي 
ُتعد مطلًبا �أ�سا�سًيا للتعلم )�لقم�ض و�جلو�لدة، 
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�لتي  �ملبادئ  جمموعة  هي  و�إجر�ئياً:   .)2015
��ستمدت من نظرية »كيفار�ت« �الإدر�ك �حلركي 
يف بناء جل�سات �لربنامج �لتدريبي �ملقرتح من 
�ل�سباحة تدريجًيا  ريا�سة  �لتدريب على  خالل 
على  و�لتاأثري  �ملهار�ت  �كت�ساب  بهدف  وهرمًيا 
�ملتغري �لتابع )ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد(.
�لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب   -
)ADHD(: ��سطر�ب يحدث لدى �لطفل يبدي 
تفوق  �حلركي  �ل�سلوك  من  درجة  خالله  من 
�ل�سلوك �حلركي لالأطفال يف مثل �سنه، ويكون 
فيه متقلب �ملز�ج قليل �لثبات ال يهد�أ، ال ي�ستطيع 
�الآخرين،  مع  �جتماعية  عالقات  يقيم  �أن  معه 
ويت�سف د�ئًما بال�سلبية، و�سرود �لذهن، و�لعناد 
و�لقلق و�الإكتئاب، وعدم �لر�سا، و�سوء �لتكيف، 
وق�سر  �النفعايل،  �التز�ن  على  �لقدرة  وعدم 
)�ل�سريفني  ملحوظة  ب�سورة  �النتباه  فرتة 
وفرح، 2011(. و�إجر�ئياً: �لدرجة �لتي حت�سل 
ت�ستت  ��سطر�ب  مقيا�ض  على  �لتلميذه  عليها 

�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد.

حدود الدرا�سة وحمدداتها
يتحدد تعميم نتائج �لدر��سة مبا يلي: 

�لدر��سة  هذه  جرت  وزمانية:  مكانية  حدود   
�الأمرية  جامعة  يف  �لن�سائي  �لريا�سي  �لنادي  يف 
نورة بنت عبد�لرحمن يف مدينة �لريا�ض باململكة 
�لعربية �ل�سعودية، يف �لف�سل �لدر��سي �الأول من 

�لعام �لدر��سي 1438/1437 هـ.
 �حلدود �لب�سرية

�لتلميذ�ت  من  عينة  على  �لدر��سة  �قت�سرت 
ذو�ت ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد يف 

�لفئة �لعمرية )6-9( �سنو�ت. 
حمدّد �الأدو�ت �مل�ستخدمة: مت تطبيق برنامج 
�ل�سباحة وم�ستند على نظرية  تدريبي قائم على 
�إلى  باالإ�سافة  �حلركي،  �الإدر�ك  يف  »كيفارت« 
تطبيق مقيا�ض �لك�سف عن ذوي ��سطر�ب ت�ستت 
تعميم  يتحدد  لذلك  �لز�ئد؛  و�لن�ساط  �النتباه 
نتائج �لدر��سة مبدى �لدقة يف ��ستخال�ض دالالت 

�ل�سدق و�لثبات لهما، و�ملجتمعات �ملت�سابهة.

�الإطار �لنظري
�لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستـــــت  ��سطـــــر�ب 

  )ADHD(:
ُعرف ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد 
�لت�سخي�سي  �لت�سنيف  دليل  وفق   )ADHD(
�لنف�سية  و�ال�سطر�بات  لالأمر��ض  و�الإح�سائي 
�جلمعية  �أ�سدرته  �لذي   »DSM5« و�لعقلية 
 American( �لنف�سي  للطب  �الأمريكية 
باأنه   :)Psychiatric Association, 2013
��سطر�ب يظهر يف ثالثة �أمناط خمتلطة �عتماًد� 
�أو  ق�سور  يف  م�سكالت  من  �لفرد  يظهره  ما  على 
ت�ستت �النتباه، و�لن�ساط �لز�ئد، و�الندفاعية. �أما 
عبيد�ت )2014( فعرف ��سطر�ب ت�ستت �النتباه 
��سطر�ب  باأنه   :)ADHD( �لز�ئد  و�لن�ساط 
�النتباه  فرتة  بق�سر  يت�سف  �سلوكي  ع�سبي 
و�الندفاعية و�لن�ساط �لز�ئد وي�سخ�ض من خالل 

�ملقابلة و�ملالحظة �ل�سلوكية. 
�النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  خطورة  وترجع 
مل  �إذ�  �ال�سطر�ب  هذ�  �أن  �إلى  �لز�ئد  و�لن�ساط 
يكت�سف ويحدد جيًد� ويتم �ل�سيطرة عليه، وميكن 
�لطويل  �ملدى  على  تعقيد�ت  للطفل  ي�سبب  �أن 
و�لر�سد  �ملر�هقة  مرحلتي  �إلى  �آثارها  متتد 
�أن  )Biedernan and Faraone, 2005(. كما 
و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  ذوي  �الأطفال 
�لز�ئد يت�سفون ب�سعف يف �لذ�كرة ب�سبب �لق�سور 
�لوظيفي يف عملية �النتباه و�الإدر�ك و�الندفاعية 
�مل�سكالت  من  ويعانون  �لز�ئدة،  و�حلركة 
�سعوبة  ولديهم  و�الجتماعية،  �الأكادميية 
�لدقيقة  �ملهار�ت  وتعلم  �خلرب�ت  �كت�ساب  يف 
تتطلب  �لتي  للمهام  �أد�ئهم  م�ستوى  و�نخفا�ض 

�لتناغم و�لتز�من و�لتتابع )�لرويتع، 2002(.
ذوي  �الأطفال  �أن   )2008( �لعويف  ويرى   
��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد يعانون 
�لثقة  �سعف  من  �لتعليم  مر�حل  خمتلف  يف 
بالنف�ض وحتمل �مل�سوؤولية نتيجة �سعف �نتباههم 
ن�ساطهم  �أن  كما  ت�ستتهم،  و�سهولة  �حل�سة  �أثناء 
�ملفرط يوؤثر يف عالقاتهم مع �الآخرين وجناحهم 
عدم  �أن   )2008( جميد  و�أكدت  ��ستمر�ريتها.  يف 
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�النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  ذوي  �الأطفال  قدرة 
و�لن�ساط �لز�ئد على تركيز �نتباههم و�الحتفاظ 
به لفرتة عند ممار�سة �لن�ساط مع عدم �ال�ستقر�ر 
للمو�قف  ي�ستجيبون  يجعلهم  �لز�ئدة  وطاقتهم 
�لتعليمية دون تفكري م�سبق؛ مما يوؤثر يف �كت�ساب 

�ملعلومات و�ملهار�ت و�الحتفاظ بها.

الأن�سطة الريا�سية وال�سباحة
�لريا�سية  �الأن�سطة   )2011( خوجه  عّرف 
جمموعة  باأنها  �خلا�سة  �الحتياجات  لذوي 
عنها  تتفرع  و�لتي  �ملختلفة  و�لريا�سة  �الألعاب 
ميار�سها  �أن  ميكن  كثرية،  ريا�سية  �أن�سطة 
�الأفر�د ذوي �الحتياجات �خلا�سة وفًقا لقدر�تهم 
وطاقاتهم بعد تعديلها وفًقا لنوع و�سدة �الإعاقة. 
 )2015( �لطالفحة  عرفها  فقد  �ل�سباحة  �أما 
باأنها �إحدى �أنو�ع �لريا�سات �ملائية �لتي ت�ستخدم 
حركات  طريق  عن  وذلك  للتحرك  �ملائي  �لو�سط 
�الرتقاء  بغر�ض  و�جلذع  و�لرجلني  �لذ�رعني 
و�جتماعًيا  بدنًيا ومهارًيا وعقلًيا  �الإن�سان  بكفاءة 

ونف�سًيا.

اأهمية الأن�سطة الريا�سية وال�سباحة:
جمال  يف  �لريا�سية  �الأن�سطة  �أهمية  برزت 
لالأفر�د  �مل�ساند  دورها  نتيجة  �خلا�سة  �لرتبية 
�ملجتمع  يف  ومتكينهم  �خلا�سة  �الحتياجات  ذوي 
مهار�ت  على  وتدريبهم  تعلميهم  وت�سهيل 
�لع�سلي  جهازهم  تقوية  ويف  �ملختلفة،  �حلياة 
�لنف�سي  �لتاأهيل  يف  وم�ساعدتهم  و�لع�سبي، 
وتنمية  و�النفعايل،  و�الجتماعي  و�جل�سدي 
وتفاعلهم  وقدر�تهم  ومدركاتهم  طاقاتهم 
يف  لدورها  وذلك   .)2001 )�خلويل،  �الجتماعي 
ونحو  �لذ�ت  نحو  �الإيجابية  �الجتاهات  تكوين 
�الآخرين، وتطور �الأمناط �ل�سلوكية نحو �الأف�سل 
ا يف تقوية  )�خلزرجي، 2001(. ولدورها �ملهم �أي�سً
و�لتاآزر  �لتنا�سق  على  و�ملحافظة  �الإن�سان  ج�سم 
م�ستوى  خف�ض  يف  و�مل�ساهمة  لديه،  �حلركي 
و�رتباط  �الإعاقة.  عن  �لناجت  بالنق�ض  �ل�سعور 
م�ستوى  لتطوير  بع�سها  مع  �لريا�سية  �الأن�سطة 
تقدمه  ما  خالل  من  و�ملهاري  �لبدين  �الأد�ء 
�لظو�هر  لكل  وتف�سري  حتليل  من  �الأن�سطة  هذه 

كيفية  �أ�سا�ض  على  قيا�سها  ميكن  �لتي  �حلركية 
�لع�سلي  �لتو�فق  وفق  �حلركي  �لربنامج  بناء 
�لع�سلية  �ملجاميع  بعمل  و�لتحكم  �لع�سبي 
�رتباط  �أن  كما  �لتعلم.  فرتة  خالل  و�لع�سبية 
عملية  خالل  �لعقلي  باجلانب  �حلركي  �الأد�ء 
�لتعلم يوؤدي دور �أ�سا�سي يف فهم �لو�جب �حلركي 
وفهمها  �ملعلومات  ��ستقبال  خالل  من  وتف�سريه 
ترتبط  حيث  تو�فقية،  �أنظمة  �سكل  على  وخزنها 
بالذ�كرة  و�إخر�جها  �ملعلومات  �إدخال  عمليات 
 Wetterhahn,( و�لبعيدة  �لق�سرية  �حلركية 
ت�سهم  وكذلك   .)Hanson and Levy, 2002
�الأن�سطة �لريا�سية يف غر�ض �العتماد على �لنف�ض 
ذوي  لدى  و�ل�سد�قة  �ملناف�سة  وروح  و�الن�سباط 
�جلانب  تدعيم  وبالتايل  �خلا�سة،  �الحتياجات 
�لتي  عزلتهم  من  الإخر�جهم  و�لع�سبي  �لنف�سي 

فر�سوها على �أنف�سهم )عبد�لقادر، 2008(. 
�أنها  خالل  من  �أهميتها  فتاأتي  �ل�سباحة،  �أما 
�الإن�سان  ميار�سها  قدمية  ريا�سة  فقط  تكن  مل 
�أحد  �أ�سبحت  و�إمنا  �ملختلفة،  عمره  �سنو�ت  يف 
�الأمر��ض  من  كثري  عالج  يف  �لفعالة  �لو�سائل 
)�لقط،  و�جلر�حية  �لنف�سية  و�الأمر��ض  �لبدنية 
2007(. كما �أن �ل�سباحة توؤدي دور�ً كبري�ً يف عالج 
جتنب  على  وت�ساعد  �لنف�سية  �حلاالت  من  كثري 
�مل�سكالت �الجتماعية، فالبعد عن �الأعباء �ليومية 
ممار�ستها  عند  �لفر�سة  يعطي  تو�جهنا  �لتي 
�لذهني،  و�ل�سرود  و�لقلق  �الكتئاب  للتخل�ض من 
فو�ئد  ولل�سباحة  و�النتباه.  �لرتكيز  وحت�سني 
تربوية كبرية من حيث �إك�ساب ممار�سيها �ل�سفات 
�حل�سنة �لتي تغر�ض فيهم حب م�ساعدة �الآخرين 
يف  �لريا�سي  �خللق  وتنمية  و�لت�سحية  و�جلد 
�أهمية  �أكد  وما   .)2015 )�لطالفحة،  ممار�سيها 
للخليفة  و�ملحمود  �ملاأثور  �لقول  �ل�سباحة  ريا�سة 
عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه: )علمو� �أوالدكم 
)�لعبا�سي،  �خليل(  وركوب  و�لرماية  �ل�سباحة 

 .)2013

الإدراك  يف   )Kephart( كيفارت  نظرية 
احلركي:

باالإدر�ك  �هتمت  �لتي  �لنظريات  �أهم  من 
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�حلركي، حيث يرى كيفارت �أن �لطفل يبد�أ بتعلم 
ما يف �لعامل من حوله من خالل �حلركة، �أي �أن 
بد�ية �ملو�جهة بني �لطفل وبيئته تكون من خالل 
�ل�سلوك �حلركي  �الأن�سطة �حلركية، وهذ�  بع�ض 
ُيعد متطلًبا قبلًيا للتعلم فيما بعد، فالطفل �أثناء 
منوه �لطبيعي يكت�سب �أ�سكااًل متنوعة من �حلركة 
حركية  تعميمات  خاللها  من  يطور  �أن  ميكنه 
هرمية، وبناء على هذه �لتعميمات �حلركية يبني 

�لطفل تركيًبا �إدر�كًيا معرفًيا )�لوقفي، 2009(.
حركية  تعميمات  �أربعة  »كيفارت«  حدد  وقد 
�أواًل:  هي:  �لنجاح،  على  �لطفل  ت�ساعد  �أن  ميكن 
ثانًيا:  و�تز�نه.  ج�سمه  ثبات  على  �ملحافظة 
�الأج�سام  على  �لقب�ض  مثل:  �حلركية  �لتعميمات 
باالإ�سافة  خ�سائ�سها،  على  للتعرف  وتركها 
�النتقال  ثالًثا:  �الإدر�كية.  �ملهار�ت  تطوير  �إلى 
�لقفز،  �لرك�ض،  �مل�سي،  �لزحف،  مثل  �حلركي: 
ق�سد ��ستك�ساف بيئته وحميطه، ومتييز �لعالقة 
بني �الأ�سياء يف هذ� �ملحيط. ر�بًعا: �لقوة �لد�فعة: 
وت�ستمل على حركات �ال�ستقبال، و�لدفع لالأ�سياء 
بهذه  كاالإم�ساك  �لطفل،  حميط  يف  �ملوجودة 
و�ل�سرب،  و�لرمي  و�سحبها،  ودفعها،  �الأ�سياء، 

و�لقب�ض )�لقم�ض و�جلو�لدة، 2015(.
�لنظرية  على  يعلق  وهو  )كيفارت(  ويرى 
�لهرمي  �لتدرج  �أن  �حلركية:   – �الإدر�كية 
�الأهمية،  بالغ  ُيعد  �ل�سابقة  �حلركية  للتعميمات 
�خلرب�ت  من  عامل  تنمية  ي�ستطيعون  فاالأطفال 
�سن  يف  وتطويره  �لثابتة  �حلركية   – �الإدر�كية 
�لذين يو�جهون �سعوبات  �الأطفال  �أما  �ل�ساد�سة، 
خا�سة يف �لتعلم فيكون عامل �خلرب�ت �الإدر�كية- 
يوجد  ال  وبالتايل  ثابت،  غري  عندهم  �حلركية 
�أ�سا�ض ثابت للحقائق �ملتعلقة بالعامل من حولهم، 
�أو  �إدر�كًيا  �أو  حركًيا  منتظمني  غري  بذ�لك  وهم 
فح�ض  ي�ستطيعون  ال  �الأطفال  �أن  ومبا  معرفًيا، 
كل ما يحيط بهم و��ستك�سافه عن طريق �حلركة 
فاإنهم يتعلمون فح�ض بع�ض �الأ�سياء و��ستك�سافها 
معنى  وذ�ت  قيمة  �أكرث  تكون  �إدر�كية  بطريقة 
حركية  مبعلومات  ربطها  عند  وو��سح  �أف�سل 
فيما  تنا�سًقا  وحققت  �ل�سابق،  يف  �لطفل  تعلمها 
بالتطابق  »كيفارت«  عليه  �أطلق  ما  وهذ�  بينها، 

�الإدر�كي �حلركي )�لبطاينة و�لر�سد�ن و�ل�سبايلة 
و�خلطاطبة، 2012(.

الدرا�سات ال�سابقة:
و�لبحوث  �لدر��سات  �جلزء  هذ�  يتناول 
�أجريت يف هذ� �ملجال. وقد ق�سمت  �لتي  �ل�سابقة 

يف حمورين رئي�سني، هما:
تناولت  �لتي  و�لبحوث  �لدر��سات  �الأول:  �ملحور 

�الأن�سطة �لريا�سية و�ل�سباحة
قامت )Oates, 2004( باإجر�ء در��سة هدفت 
يف  ترويحي  برنامج  فاعلية  عن  �لك�سف  �إلى 
�ل�سباحة على حت�سني تقدير �لذ�ت لدى عينة من 
�الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  يف  حركًيا  �ملعاقني 
�أفر�د منهم )2(  �لدر��سة من )6(  وتكونت عينة 
�ملخي  بال�سلل  م�سابني  مر�هقني  و)4(  �أطفال 
�لدر��سة  يف  و��ستخدم  �ل�سوكي.  �حلبل  و�إ�سابات 
هي:  �أدو�ت،  عدة  بتطبيق  �حلالة  در��سة  �أ�سلوب 
�لنتائج  و�أظهرت  و�ملقابلة.  و�ملالحظة  �ال�ستبانة 
و�لتفاعل  �لذ�ت  تقدير  وجود حت�سن ملحوظ يف 
لدى  �حلركي  �الإدر�كي  و�لن�ساط  �الجتماعي 

�أفر�د �لدر��سة على �لقيا�ض �لبعدي.
وقام عبد�لقادر )2008( باإجر�ء در��سة هدفت 
�لريا�سي  �لبدين  �لن�ساط  دور  عن  �لك�سف  �إلى 
لدى  �ل�سخ�سية  �ل�سمات  بع�ض  تنمية  يف  �ملكيف 
�ملعوقني حركًيا. وتكونت عينة �لدر��سة من )90( 
خمتلف  من  �ختريو�  حركًيا  �ملعاقني  من  فرد�ً 
يف  حركًيا  للمعاقني  و�لتاأهيل  �لرعاية  مر�كز 
�أعمارهم بني )18-42( �سنة،  �جلز�ئر، وتر�وحت 
ووزعو� يف جمموعتني بالت�ساوي، هما: �ملجموعة 
ميار�سو�  مل  فرًد�   )45( من  وتكونت  �ل�سابطة 
�لن�ساط �لبدين و�حلركي، و�ملجموعة �لتجريبية 
�لبدين  �لن�ساط  مار�سو�  فرًد�  وتكونت من )45( 
�حلركي �ملكثف. و��ستخدم مقيا�ض �يزنك لل�سمات 
�لبعدي  �لقيا�ض  نتائج  و�أظهرت  �ل�سخ�سية. 
�لتجريبية  �ملجموعة  �أفر�د  ل�سالح  فروق  وجود 
يف  �ل�سخ�سية  �ل�سمات  مقيا�ض  على  )�ملمار�سني( 
و�لهدوء  و�النب�ساطية  �النفعايل  �التز�ن  �أبعاد 

و�ل�سمة �الجتماعية.
وهدفت در��سة خوجة )2011( �إلى �لك�سف عن 
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�أثر برنامج ريا�سي مقرتح يف حت�سني �سورة �جل�سم 
ومفهوم تقدير �لذ�ت لدى فئة ذوي �الحتياجات 
�خلا�سة حركًيا. وتكونت عينة �لدر��سة من )20( 
مر�هق من فئة ذوي �الحتياجات �خلا�سة حركًيا 
�ختريو� من عدة مر�كز يف �لعا�سمة �جلز�ئر وزعو� 
�ل�سابطة  �ملجموعة  بالت�ساوي:  جمموعتني  �إلى 
و�ملجموعة  للمعاجلة  تخ�سع  مل  )ن=10( 
ريا�سي  برنامج  وفق  دربو�  )ن=10(  �لتجريبية  
مقرتح. و��ستخدم مقيا�ض �سورة �جل�سم ومقيا�ض 
تقدير �لذ�ت لروزنربج )1965(. وك�سفت �لنتائج 
�سورة  يف  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  وجود  عن 
�جل�سم وتقدير �لذ�ت بني �ملجموعتني �ل�سابطة 
حيث  �لتجريبية؛  �ملجموعة  ل�سالح  و�لتجريبية 
�ملقرتح كان  �لريا�سي  �أن �لربنامج  �لنتائج  �أكدت 
�لذ�ت  وتقدير  �جل�سم  �سورة  حت�سني  يف  فعااًل 
لدى �ملر�هقني من فئة ذوي �الحتياجات �خلا�سة 

حركًيا )�أفر�د �ملجموعة �لتجريبية(. 
هدفت  در��سة   )2015( �لطالفحة  و�أجرى 
�ل�سباحة يف  ريا�سة  دور ممار�سة  �لك�سف عن  �إلى 
و�خلجل(  )�لعدو�ن  �ل�سلوك  �أنو�ع  بع�ض  تعديل 
لدى �الأطفال من وجهة نظر �الآباء. وتكونت عينة 
�أمر لالأطفال يف �ملرحلة  �لدر��سة من )40( ويل 
�مل�سجلني يف م�سبح نادي  �لعمرية )12-14( �سنة 
ولتحقيق  �الأردن.  يف  �إربد  حمافظة  يف  �ملعلمني 
�لعمايرة  مقيا�ض  ��ستخدم  �لدر��سة،  �أهد�ف 
)1991( لقيا�ض �ل�سلوك �لعدو�ين لدى �الأطفال 
�أبو زيد )2010( لقيا�ض �سلوك �خلجل  ومقيا�ض 
�لنتائج  و�أظهرت  تعديلهما.  بعد  �الأطفال  لدى 
من  و�خلجل  �لعدو�ن  مقيا�سّي  على  فروق  وجود 
و�لبعدي  �لقبلي  �لقيا�ض  بني  �الآباء  نظر  وجهة 
ل�سالح �لقيا�ض �لبعدي؛ مما يدل على وجود دور 
فعال ملمار�سة ريا�سة �ل�سباحة يف خف�ض م�ستوى 

�سلوك �لعدو�ن و�سلوك �خلجل لدى �الأطفال.
 �ملحور �لثاين: �لدر��سات و�لبحوث �لتي تناولت 

ذوي ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد
�أجرى هال )Hall, 2003( در��سة هدفت �إلى 
قائم  معريف  �سلوكي  برنامج  فاعلية  عن  �لك�سف 
��سطر�ب  �أعر��ض  عالج  يف  �ملبكر  �لتدخل  على 
�سعف �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد لدى �الأطفال يف 

�لدر��سة  عينة  وتكونت  �ملبكرة.  �لطفولة  مرحلة 
من )29( طفاًل تر�وحت �أعمارهم ما بني )4 - 5( 
�سنو�ت منهم )21( ذكوًر� و)8( �إناث مت �ختيارهم 
ومت  بريطانيا  يف  �الأطفال  ريا�ض  �إحدى  من 
�إلى ثالث جمموعات عالجية  توزيعهم ع�سو�ئًيا 
وعددهم  �الأطفال  تدريب  جمموعة  �الأولى: 
)10( �أطفال و�لثانية تدريب �لو�لدين و�الأطفال 
�لو�لدين  تدريب  جمموعة  و�أخرًي�   )9( عددهم 
�ل�سلوكي  و�ملنزيل  �ملدر�سي  و�الإر�ساد  و�الأطفال 
فنيات  �إجر�ء�ت  و��ستخدمت   .)10( وعددهم 
�ملجموعات  على  و�ملعرفية  �ل�سلوكية  �لتعديل 
مالئمة  ومهار�ت  مهمات  خالل  من  �لثالث 
مل�ستوى �الأطفال �لنمائي. و�أظهرت مقارنة نتائج 
�لثالث  للمجموعات  و�لبعدي  �لقبلي  �لقيا�سيني 
وجود حت�سن ملحوظ يف �أعر��ض �ال�سطر�ب لدى 
�الأطفال وحت�سًنا يف م�ستوى �ملهار�ت �الجتماعية 
يعاين  �لتي  �ل�سغوط  م�ستوى  و�نخفا�ض  لديهم 
مع  �لتعامل  يف  كفايتهم  وزيادة  �لو�لد�ن  منها 

�أطفالهم. 
�إلى  هدفت  در��سة   )2008( ريان  و�أجرى 
خف�ض  يف  �سلوكي  برنامج  �أثر  من  �لتحقق 
لدى  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب 
منطقة  يف  �الأ�سا�سية  �ملرحلة  �أطفال  من  عينة 
من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  يافا-فل�سطني. 
بالت�ساوي،  جمموعتني  يف  ق�سمو�  طفاًل   )40(
و�ملجموعة  )ن=20(  �ل�سابطة  �ملجموعة  هما: 
تعديل  برنامج  وطبق  )ن=20(.  �لتجريبية 
�سلوك على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، و��ستخدم 
�النتباه  عجز  لت�سخي�ض  فيندربلت  مقيا�ض 
كقيا�ض  �الآباء  نظر  وجهة  من  �لز�ئد  و�لن�ساط 
وجود  �لنتائج  و�أظهرت  ومتابعة.  وبعدي  قبلي 
فروق ذ�ت داللة �إح�سائية بني متو�سطات درجات 
على  و�لتجريبية  �ل�سابطة  �ملجموعتني  �أطفال 
مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد يف �لقيا�ض 
�لبعدي ُتعزى �إلى برنامج تعديل �ل�سلوك ل�سالح 
ذ�ت  فروق  وجود  وعدم  �لتجريبية،  �ملجموعة 
�لذكور  درجات  متو�سطات  بني  �إح�سائية  داللة 
على  �لتجريبية  �ملجموعة  �أطفال  من  و�الإناث 
مقيا�ض عجز �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد ُتعزى �إلى 
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برنامج تعديل �ل�سلوك، كما �أظهرت �لنتائج عدم 
متو�سطات  بني  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  وجود 
درجات �أطفال �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�سابطة 
يف  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  عجز  مقيا�ض  على 
�سهر  م�سي  )بعد  و�ملتابعة  �لبعدي  �لقيا�سني 
تعديل  برنامج  �إلى  ُتعزى  �لربنامج(  تطبيق  من 

�ل�سلوك.
 Knouse and( و�سفارين  كنو�ض  و�أجرى 
عن  �لك�سف  �إلى  هدفت  در��سة   )Safren, 2010
�أعر��ض  خف�ض  يف  �ملعريف  �ل�سلوكي  �لعالج  �أثر 
لدى  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب 
عينة من �أطفال �ملرحلة �البتد�ئية. وتكونت عينة 
جمموعتني  يف  ق�سمو�  طفاًل   )10( من  �لدر��سة 
)ن=5(  �ل�سابطة  �ملجموعة  هما:  بالت�ساوي، 
برنامج  وطبق  )ن=5(.  �لتجريبية  و�ملجموعة 
�ملجموعة  �أفر�د  على  �ملعريف  �ل�سلوكي  �لعالج 
�النتباه  ت�ستت  مقيا�ض  و��ستخدم  �لتجريبية، 
و�أظهرت  وبعدي.  قبلي  كقيا�ض  �لز�ئد  و�لن�ساط 
بني  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج 
�ل�سابطة  �ملجموعتني  �أفر�د  درجات  متو�سطات 
و�لتجريبية على مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط 
�لربنامج  �إلى  ُتعزى  �لبعدي  �لقيا�ض  يف  �لز�ئد 
على  يدل  مما  �لتجريبية،  �ملجموعة  ل�سالح 
فاعلية �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف يف خف�ض م�ستوى 
�الندفاعية و�لن�ساط �حلركي �لز�ئد ويف حت�سني 

م�ستوى �النتباه.
فقد   )2011( وفرح  �ل�سريفني  در��سة  �أما 
�إر�سادي  برنامج  فاعلية  عن  �لك�سف  �إلى  هدفت 
قائم على متارين ريا�سة �لدماغ يف خف�ض م�ستوى 
��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد. وتكونت 
عينة �لدر��سة من )30( طالًبا وطالبة من طلبة 
�ملرحلة �الأ�سا�سية يف مديرية تربية �إربد �الأولى يف 
�الأردن، ووزعو� ع�سو�ئًيا بالت�ساوي يف جمموعتني، 
وطفلة  طفاًل  )ن=15(  �ل�سابطة  �ملجموعة  هما 
)ن=15(  �لتجريبية  و�ملجموعة  �عتيادًيا  ودر�ست 
طفاًل وطفلة ودر�ست وفق متارين ريا�سة �لدماغ. 
�النتباه  �سعف  �سلوك  تقدير  قائمة  و��ستخدمت 
�مل�سحوب بالن�ساط �لز�ئد وبرنامج �إر�سادي قائم 
�أن  �لنتائج  �لدماغ. و�أظهرت  على متارين ريا�سة 

م�ستوى ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد 
كان لدى �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية �أقل من �أفر�د 
�ملجموعة �ل�سابطة، وبينت �لنتائج وجود فروق يف 
�ملقيا�ض  على  و�الندفاعية  �النتباه  نق�ض  جمايل 

ككل تعزى �إلى متغري �جلن�ض ل�سالح �لذكور.
 )2014( وعبد�لهادي  عبد�لرحمن  وقامت 
فاعلية  عن  �لك�سف  �إلى  هدفت  در��سة  باإجر�ء 
تعديل  يف  �الأخالقية  للقيم  تعليمي  برنامج 
و�لن�ساط  �النتباه  نق�ض  ��سطر�ب  �سلوكيات 
�لز�ئد لدى �الأطفال من �سن 12 - 9 من منظور 
من  �لدر��سة  عينة  وتكونت  �إ�سالمي.  تربوي 
�النتباه  نق�ض  ��سطر�ب  ذو�ت   من  طفلة   )60(
و�لن�ساط �لز�ئد مت �ختيارهن من مد�ر�ض �لدمج 
�لعربية  �ململكة  يف  �لطائف  مدينة  يف  �البتد�ئية 
�ل�سعودية وق�سمت يف جمموعتني بالت�ساوي، هما: 
و�ملجموعة  طفلة  )ن=30(  �ل�سابطة  �ملجموعة 
�لتجريبية )ن=30( طفلة. وطبق برنامج تعليمي 
للقيم �الأخالقية على �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية، 
�النتباه  نق�ض  �سلوك  لتقدير  مقيا�ض  و��ستخدم 
ومتابعة.  وبعدي  قبلي  كقيا�ض  �لز�ئد  و�لن�ساط 
و�أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت داللة �إح�سائية 
�ملجموعتني  �لطفالت  درجات  متو�سطات  بني 
�ل�سابطة و�لتجريبية على مقيا�ض نق�ض �النتباه 
تعليمي  برنامج  �إلى  ُتعزى  �لز�ئد  و�لن�ساط 
��سطر�ب  �سلوكيات  تعديل  يف  �الأخالقية  للقيم 
�لز�ئد ل�سالح �ملجموعة  نق�ض �النتباه و�لن�ساط 
�لتجريبية، كما �أظهرت �لنتائج عدم وجود فروق 
درجات  متو�سطات  بني  �إح�سائية  داللة  ذ�ت 
�النتباه  نق�ض  �لتجريبية على مقيا�ض  �ملجموعة 
و�ملتابعة  �لبعدي  �لقيا�سني  يف  �لز�ئد  و�لن�ساط 

ُتعزى �إلى �لربنامج.
�لك�سف  �إلى   )2015( د�هم  در��سة  وهدفت 
زيادة  �سلوكي يف  عن مدى فعالية برنامج معريف 
�مل�سابني  �الأطفال  لدى  �الجتماعية  �ملهار�ت 
عينة  وتكونت  �لن�ساط.  وفرط  �النتباه  ت�ستت 
�الأطفال  من  وطفلة  طفاًل   )30( من  �لدر��سة 
يف  �لن�ساط  وفرط  �النتباه  بت�ستت  �مل�سابني 
�لكويت  يف  و�لفرو�نية  و�لعا�سمة  حولى  منطقة 
و��ستخدم  �سنة،   )11-9( بني  �أعمارهم  تر�وحت 
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طفاًل.  )ن=30(  �لو�حدة  �ملجموعة  ت�سميم 
وقائمة  �الجتماعية  �ملهار�ت  مقيا�ض  و��ستخدم 
تقدير �سلوك ت�ستت �النتباه وفرط �لن�ساط، كما 
مت تطبيق برنامج معريف �سلوكي. وك�سفت �لنتائج 
عن وجود فروق ذ�ت داللة �إح�سائية على مقيا�ض 
�ملهار�ت �الجتماعية و�أبعاده على �لقيا�سني �لقبلي 
وجود  وعدم  �لبعدي،  �لقيا�ض  ل�سالح  و�لبعدي 
�ملهار�ت  مقيا�ض  على  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق 
�لبعدي  �لقيا�سني  على  و�أبعاده  �الجتماعية 
�لربنامج(،  �نتهاء  من  �سهرين  )بعد  و�ملتابعة 
�ملهار�ت  مقيا�ض  على  فروق  وجود  �لنتائج  وبينت 

�الجتماعية تعزى �إلى �لربنامج ل�سالح �لذكور.
�لتعقيب على �لدر��سات �ل�سابقة:

- على �لرغم من �تفاق �لدر��سة �حلالية مع 
معظم �لدر��سات �ل�سابقة يف تناول بر�مج تدريبية 
قائمة على ريا�سة �ل�سباحة ومعظمها تناول فئة 
�لز�ئد،  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  ذوي 
تناولت  در��سة  �أي  جتد  مل  �أنها  يالحظ  �أنه  �إال 
�ملتغريين مًعا، وبذلك قد �ختلفت معها يف �لهدف، 
فاعلية  قيا�ض  �إلى  �حلالية  �لدر��سة  �سعت  حيث 
برنامج تدريبي قائم على �ل�سباحة وم�ستند على 
خف�ض  يف  »كيفارت«  لـ  �حلركي  �الإدر�ك  نظرية 
وهذ�  �لز�ئد؛  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب 
�ل�سابقة.  و�لبحوث  �لدر��سات  له  تتطرق  مل  ما 
من  فهي  و�لزمان  �ملكان  عاملّي  يف  �ختلفت  كما 
�لدر��سات �لر�ئدة على �ل�سعيدين �لعربي و�ملحلي 
وبالتحديد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ملتمثل 
 1438/1437 مدينة �لريا�ض من �لعام �لدر��سي 

هـ �ملو�فق 2017/2016 م.

منهج الدرا�سة وت�سميمها: 
�لتجريبي  �سبه  �ملنهج  �حلالية  �لدر��سة  تبنت 
و��ستخدم   ،»Semi Experimental Method«
 One Group Design ت�سميم �ملجموعة �لو�حدة
بني  �ل�سببية  �لعالقة  �أ�سا�ض  على  يقوم  و�لذي 
�لتجريبي  �أو  �مل�ستقل  �ملتغري  �أحدهما  متغريين 
�لدر��سة  يف  و��ستخدم  �لتابع؛  �ملتغري  و�الآخر 
�حلالية لقيا�ض �أثر فاعلية �ملتغري �مل�ستقل �ملتمثل 
�ل�سباحة  على  �لقائم  �لتدريبي  �لربنامج  يف 

�الإدر�ك �حلركي  كيفارت يف  نظرية  �إلى  و�مل�ستند 
��سطر�ب  �أعر��ض  م�ستوى  �لتابع  �ملتغري  على 
ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد من خالل ت�سكيل 
جمموعة جتريبية و�حدة مت تدريب �أفر�دها وفًقا 
ت�ستت  ��سطر�ب  مقيا�ض  مع  �لتدريبي  للربنامج 
�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد �ملطور من قبل �لباحثة 
 )1( و�ل�سكل  ومتابعة.  وبعدي  قبلي  �حلالية 

يو�سح ت�سميم �لدر��سة.

المجموعة 
O3O2XO1G1التجريبية

�ل�سكل )1( ت�سميم �لدر��سة 
�لرموز  �أن   )2014( و�خلليفة  مطاوع  و�أ�سار 

�ل�سابقة �لتي وردت يف �ل�سكل )1( يق�سد بها:
G1: �ملجموعة �لتجريبية.

O1 : قيا�ض قبلي.
O2 : قيا�ض بعدي.

O3 : قيا�ض �ملتابعة.
X  : معاجلة )�لربنامج �لتدريبي(.

اأفراد الدرا�سة:
تلميذ�ت   )8( من  �لدر��سة  عينة  تكونت 
و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  ذو�ت  من 
 1438/1437 �الأول  �لدر��سي  للف�سل  �لز�ئد 
مت  م    2017/2016 �لدر��سي  للعام  �ملو�فق  هـ 
نورة  �الأمرية  جامعة  مد�ر�ض  من  �ختيارهن 
�ململكة  يف  �لريا�ض  مدينة  يف  عبد�لرحمن  بنت 
�لعربية �ل�سعودية، تر�وحت �أعمارهن بني )9-6( 
�سنو�ت، ومت ت�سخي�سهن م�سبًقا على �أنهن يعانني 
من  ت�سخي�سهن  ومت   ،ADHD ��سطر�ب  من 
و�أخ�سائي  �أع�ساب،  طبيب  �أو  نف�سي،  طبيب  قبل 
�لالزمة مثل  �لت�سخي�ض  �أدو�ت  با�ستخد�م  نف�سي 
وتخطيط  �لع�سبية  و�لفحو�سات  �الختبار�ت 
�لدماغ. وقد مت �لت�سخي�ض �الأويل لهن  من قبل 
باالعتماد  �ملد�ر�ض،  يف  �لنف�سيني  �الأخ�سائيني 
وبعد    ،DSM-5 �لنف�سي  �لت�سخي�ض  دليل  على 
�أولياء  مو�فقة  على  �حل�سول  مت  �لعينة  ح�سر 
ت�سجيل  ومت  �لدر��سة  لتطبيق  �لتلميذ�ت  �أمور 
�لتلميذ�ت يف �لنادي �لريا�سي �لن�سائي يف جامعة 
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�الأمرية نورة بنت عبد�لرحمن يف مدينة �لريا�ض، 
كما مت ��ستدعاء �أمهات �لتلميذ�ت )عينة �لدر��سة( 

بغر�ض �ال�ستجابة على مقيا�ض �لدر��سة. 
اأداتا الدرا�سة:

�أد�تني،  �أهد�ف �لدر��سة، ��ستخدمت   لتحقيق 
هما:

�أواًل: مقيا�ض ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط 
�لز�ئد لغايات حتقيق �أهد�ف �لدر��سة مت �ال�ستناد 
�إلى مقيا�ض فاندربلت لت�سخي�ض ��سطر�ب ت�ستت 
�الآباء  نظر  وجهة  من  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه 
 Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent
قبل  من  �ملعرب   ”Rating Scale “VADPRS
ريان )2008( �لذي هدف �إلى حتديد �خل�سائ�ض 
و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  با�سطر�ب  �ملتعلقة 
�لز�ئد، وي�ستخدم �ملعلومات باالعتماد على لوحة 
�لعقلية،  لال�سطر�بات  و�إح�سائية  ت�سخي�سية 
�ملقيا�ض  وتكون   .)DSM-5( �خلام�سة  �لطبعة 
 )4( فقرة  لكل  فقرة   )47( من  �الأولية  ب�سورته 
�أبًد�، ورقم )1(  �إجابات يعطى رقم )0( لالإجابة 
�أحياًنا، ورقم )2( لالإجابة غالًبا، ورقم  لالإجابة 
من  �ملقيا�ض  تكون  حيث  د�ئًما.  لالإجابة   )3(
خم�سة �أبعاد: ت�ستت �النتباه وي�سمل �لفقر�ت )1-
9(، �لن�ساط �لز�ئد و�الندفاعية وي�سمل �لفقر�ت 
وي�سمل  �ل�سارد  �لعناد  ��سطر�ب   ،)18-10( من 
�الآخرين  و�العتد�ء على  �لفقر�ت من )26-19(، 
وي�سمل �لفقر�ت من )27-40(، �لقلق �أو �الكتئاب 
�لباحثة  وقامت   .)47-41( من  �لفقر�ت  وي�سمل 
دالالت  من  و�لتحقق  �ملقيا�ض  بتطوير  �حلالية 

�سدقة وثباته على �لنحو �الآتي:

�سدق املقيا�ض
�سدق  دالالت  من  بالتحقق  �لباحثة  قامت 
خالل  من  �ملحتوى  �سدق  با�ستخد�م  �ملقيا�ض، 
عر�سه على جمموعة من �ملحكمني قو�مها )10( 
من  و�الخت�سا�ض  �خلربة  ذوي  من  حمكمني 
�أع�ساء هيئة �لتدري�ض يف جمال �لرتبية �خلا�سة 
يف جامعة �الأمرية نورة بنت عبد�لرحمن وجامعة 
وجامعة  �الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  �الإمام 

جنر�ن؛ وذلك بهدف �لوقوف على دالالت �سدق 
�لدر��سة  �أغر��ض  مع  لتتنا�سب  لالأد�ة  �ملحكمني 
�لعربية  باململكة  �ملتمثلة  �جلديدة  وبيئتها 
�الآتية:  �ملعايري  �لتحكيم وفق  �ل�سعودية، وقد مت 
�نتماء �لفقر�ت للمجال �لذي و�سعته فيه ولالأد�ة 
و�لنحوية  �للغوية  �ل�سياغة  و�سالمة  ككل، 
�لباحثة  وُعِنَيت  �ملعنى.  وو�سوح  للفقر�ت 
باملالحظات و�ملقرتحات �لتي وردت من �ملحكمني 
و�أخذتها بعني �العتبار. ويف �سوء �آر�ء و�قرت�حات 
بن�سبة  �ملطلوبة،  �لتعديالت  �أُجريت  �ملحكمني، 
�أهمية �لتعديل  �تفاق )%80( من �ملحكمني على 
�لطباعية  �الأخطاء  يف  �لتعديالت  �إجر�ء  وكانت 
 )5( وحذف  �لفقر�ت  �سياغة  و�إعادة  و�الإمالئية 
فقر�ت من �لبعد �لر�بع )�العتد�ء على �الآخرين( 
وهي �لفقر�ت ذ�ت �الأرقام )31، 37، 38، 39، 40( 
ذلك  �سوء  ويف  للمقيا�ض.  مالئمتها  لعدم  نظًر� 
�ملكونة  �لنهائية  ب�سورتها  �لدر��سة  �أد�ة  �أُخرجت 
هي:  �أبعاد،  خم�سة  يف  وتوزعت  فقرة   )42( من 
�لن�ساط   ،)9-1( �لفقر�ت  وي�سمل  �النتباه  ت�ستت 
-10( من  �لفقر�ت  وي�سمل  و�الندفاعية  �لز�ئد 
�لفقر�ت  وي�سمل  �ل�سارد  �لعناد  ��سطر�ب   ،)18
وي�سمل  �الآخرين  على  و�العتد�ء   ،)26-19( من 
�لفقر�ت من )27-36(، �لقلق �أو �الكتئاب وي�سمل 
�لفقر�ت من )37-42(. و�مللحق )1( يو�سح ذلك.

ثبات املقيا�ض:
�ملقيا�ض  ثبات  من  بالتحقق  �لباحثة  قامت 
من  �ختريت  عينة  على  تطبيقه  بعد  بطريقتني، 
خارج عينة �لدر��سة بلغ عددها )20( تلميذة من 
�لز�ئد.  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  ذو�ت 
�الأولى:  بالطريقة  �لثبات  و��ستخرجت معامالت 
كرونباخ  �لثانية:  و�لطريقة  �لن�سفية.  �لتجزئة 
�لفرعية  لالأبعاد   )Cronbach’s Alpha( �ألفا 
يو�سح   )1( و�جلدول  للمقيا�ض،  �لكلية  و�لدرجة 

ذلك:
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يتمتع  �ملقيا�ض  �أن   )1( �جلدول  من  يت�سح 
مب�ستويات مرتفعة من �لثبات ومنا�سبة الأغر��ض 

هذه �لدر��سة.

ت�سحيح املقيا�ض:
للمقيا�ض،  �لكلية  �لدرجة  �حت�ساب  الأجل 
)�الأم(  �مل�ستجيبة  تختار  بد�ئل  �أربعة  و�سع  مت 
و�أعطيت  ر�أيها،  �لتي تعرب عن  �لبد�ئل  �أحد هذه 
�لدرجات )0، 1، 2، 3( للبد�ئل �الأربعة على �لتو�يل 
للفقر�ت، �إذ �أعطيت �لدرجة )0( على �لبديل �أبًد�، 
�لدرجة  و�أعطيت  �أحياًنا،  للبديل   )1( و�لدرجة 
 )3( �لدرجة  و�أعطيت  غالًبا،  �لبديل  على   )2(
�ملقيا�ض  درجات  تر�وحت  وقد  د�ئًما،  �لبديل  على 
بني �لدرجة )0( لتمثل �أقل درجة و)126( لتمثل 
�لتلميذة  ت�سخي�ض  ويتم  �ملقيا�ض.  يف  درجة  �أعلى 
�إذ� كان   )ADHD( أنها تعاين من ��سطر�ب� على 

جمموع درجاتها على �ملقيا�ض بني )126-84(. 
ثانيًا: الربنامج التدريبي

بناء  مت  �لدر��سة،  �أهد�ف  حتقيق  لغايات 
�لربنامج �لتدريبي باتباع �خلطو�ت �الآتية: 

- �أ�ستند �إلى �الأدب �لنظري و�لرتبوي عر�بي 
و�أوتي�ض   )2004( عبيد  و�أبو   )2002( وعاليان 
�لذي   )2015( و�لطالفحة   )Oates, 2004(
 )2003( وملكاوي  �ل�سباحة،  ريا�سة  تناول 
وريان   )2006( و�لقرعان   )2004( و�ل�سعدي 
و�لذي   )2011( وفرح  و�ل�سريفني   )2008(
ت�ستت  ��سطر�ب  ذوي  تدريب  بر�مج  تناول 
�إلى  �ال�ستناد  مت  كما  �لز�ئد،  و�لن�ساط  �النتباه 
نظرية كيفارت )Kephart( يف �الإدر�ك �حلركي؛ 

�لنظرية  هذه  �إلى  �لباحثة  ��ستندت  فقد  ولذلك 
من  �ملقرتح  �لتدريبي  �لربنامج  جل�سات  بناء  يف 
تدريجًيا  �ل�سباحة  ريا�سة  على  �لتدريب  خالل 
على  و�لتاأثري  �ملهار�ت  �كت�ساب  بهدف  وهرمًيا 
�لز�ئد(.  و�لن�ساط  �النتباه  )ت�ستت  �لتابع  �ملتغري 
�أ�ساليب  كما مت �الإفادة مما �سبق ذكره يف حتديد 
�لتدريب الأفر�د عينة �لدر��سة ويف كيفية ترجمة 
قابلة  �إجر�ئية  جل�سات  �إلى  �لتدريبية  �جلل�سات 
جل�سات  عدد  وحتديد  و�لتطبيق،  للتنفيذ 
كل  لتنفيذ  �لالزم  و�لوقت  �لتدريبي  �لربنامج 
جل�سة و�الأهد�ف �خلا�سة بها، و�الإجر�ء�ت �ملتبعة 
�الأدو�ت  وحتديد  جل�سة،  كل  �أهد�ف  لتحقيق 
يف  �لدر��سة  و�أفر�د  �ملدربة  دور  وبيان  �لالزمة، 

�جلل�سة، وكيفية تقييم كل جل�سة.
- �النتهاء من �إعد�د �لربنامج �لتدريبي وجل�ساته. 
ُعر�ض على جمموعة حمكمني من  ذلك  وبعد 
�لتدريب  جمال  يف  و�الخت�سا�ض  �خلربة  ذوي 
��سطر�ب  ذوي  �الأطفال  وتعليم  �ل�سباحة  على 
للتاأكد  وذلك  �لز�ئد.  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 

من دالالت �سدق �ملحتوى للربنامج.
�لتعديالت  �أُجريت  �لربنامج  حتكيم  بعد   -
�ملنا�سبة عليها باحلذف �أو باالإ�سافة، وقد بلغت 
ن�سبة �التفاق بني �ملحكمني )%80( وهي ن�سبة 
�أُخرج  وبذلك  �لدر��سة.  هذه  الأغر��ض  مقبولة 

�لربنامج �لتدريبي ب�سورته �لنهائية. 
الهدف العام للربنامج التدريبي:

��سطر�ب  خف�ض  �إلى  �لربنامج  هذ�  هدف 
ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد لدى �لتلميذ�ت يف 

�الأعمار من )6-9( �سنو�ت.

�جلدول )1(: معامالت �لثبات ملقيا�ض �سلوك ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد

كرونباخ ألفاالتجزئة النصفيةاألبعاد
7900.75.تشتت االنتباه

9300.89.النشاط الزائد واالندفاعية
8900.66.اضطراب العناد الشارد
8300.72.االعتداء على اآلخرين

7800.74.القلق أو اإلكتئاب
9200.85.الدرجة الكلية
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جل�سات الربنامج التدريبي: 
�لتدريبي  �لربنامج  تنفيذ  مدة  ��ستغرقت 
تاريخ  بني  �لو�قعة  �لفرتة  يف  �أ�سابيع  خم�سة 
2016/12/1م وحتى تاريخ 2017/1/6م، بو�قع 
)15( جل�سة توزعت يف )3( جل�سات �أ�سبوعًيا، مدة 
كل جل�سة )40( دقيقة. وفيما يلي و�سف موجز 

مل�سمون جل�سات �لربنامج �لتدريبي .
اجلل�سة الأوىل: التعارف

�أهد�ف �جلل�سة: 
بع�سهن  على  بالتعرف  �لتلميذ�ت  تقوم  �أن   -

�لبع�ض و�لتعرف على �لباحثة و�ملدربة.
- �أن تتعرف �لتلميذ�ت على بع�ض �الأ�س�ض و�ملعايري 

�لتي حتكم عمل �لدر��سة.
�لتدريبي  �لربنامج  على  �لتلميذ�ت  تتعرف  �أن   -

و�أهميته و�آلية تنفيذه.
- �أن تتعرف �لتلميذ�ت و�أمهاتهن على توقعاتهن 

من �لربنامج �لتدريبي.
�الإجر�ء:

و�لتلميذ�ت  و�لتلميذ�ت،  �لباحثة  �جتماع 
�لتعارف،  بهدف  �ل�سباحة  نادي  قاعة  يف  �أنف�سهن 
�لتدريبي  �لربنامج  عن  تقدميي  عر�ض  وتقدمي 
�لتطبيق  ومعايري  �أ�س�ض  وحتديد  و�أهد�فه 
من  �لتوقعات  وحتديد  �لتدريبي،  للربنامج 
على  �حل�سول  وكذلك  و�أمهاتهن  �لتلميذ�ت 
تطبيق  على  �أمورهن  و�أولياء  �لتلميذ�ت  مو�فقة 

�لربنامج �لتدريبي.
�ملو�د �مل�ستخدمة: �أور�ق ملونة، �أقالم، �سبورة.

اجلل�سة الثانية )التهيئة اأ(: 
�لتلميذ�ت  تهيئة  �إلى  �جلل�سة  هذه  وتهدف 
�لربنامج  حول  �لتعليمات  بع�ض  و�إعطائهن 

�لتدريبي.
�الإجر�ء:

يتم فيه �سرح وتو�سيح �حلركة وعر�سها �أمام 
�ل�سباحة(  )مدربة  �أمنوذج  قبل  من  �لتلميذ�ت 
و��ستيعابها.  �حلركة  �أجز�ء  فهم  ي�ستطعن  حتى 
و�أد�وؤها من قبلهن  ثم تعليم �حلركة للتلميذ�ت، 

وت�سحيح �الأخطاء �لتي حتدث �أثناء �الأد�ء وتكر�ر 
ب�سورة  �أد�وؤها  يتم  حتى  مرة  من  �أكرث  �حلركة 

�سحيحة.
اجلل�سة الثالثة )التهيئة ب(:

�لتلميذ�ت  تهيئة  �إلى  �جلل�سة  هذه  وتهدف 
�لربنامج  حول  �لتعليمات  بع�ض  و�إعطائهن 

�لتدريبي و�لتهيئة لل�سباحة.
�الإجر�ء:

مع  �ملاِء،  يف  و�لنزول  �ل�سباحة،  مالب�ض  لب�ض   -
بها.  و�لت�سبث  �مل�سبح،  �أطر�ف  مبحاذ�ة  �لبقاء 
و�أخذ �سهيق؛ وذلك مللِء كامِل �لرئتني بالهو�ء، 

ونفخ �لفم.
- �إنز�ل �لر�أ�ض د�خل �ملاء دون �إفالت طرف �مل�سبح.
�لهو�ء  �إخر�ج  طريق  عن  وذلك  ببطء،  �لزفري   -

من �لفم.
يف  ب�سيق  �ل�سعور  عند  �ملاء  من  �لر�أ�ض  �إخر�ج   -

�لتنف�ض.
- ممار�سة �خلطو�ت مر�ًر�؛ الإطالة وقت �ل�سمود 

حتت �ملاء.
اجلل�سة الرابعة )قوة القب�سة(:

وهدفت هذه �جلل�سة �إلى تنمية قدرة �لتلميذة 
قوة  ن�ساط  خالل  من  حركي  �حل�ض  �الإدر�ك  يف 

�لقب�سة. 
�الإجر�ء:

�ليد  قب�ض  خالل  من  مائي  حركي  ن�ساط 
كنوع  �الأمام  نحو  بقوة  �ملاء  بدفع  �لتلميذة  وتبد�أ 
من مقاومة �ملاء مع تكر�ر هذ� �لن�ساط عدة مر�ت.

اجلل�سة اخلام�سة )قوة الذراعني(:
وهدفت هذه �جلل�سة �إلى تنمية قدرة �لتلميذة 
على �الإدر�ك �حل�ض حركي من خالل ن�ساط قوة 

�لذر�عني �الأمين و�الأي�سر.
�الإجر�ء:

ن�ساط  تقدمي  ثم  �ل�سابقة،  �جلل�سة  مر�جعة 
حركي مائي من خالل حتريك �لذر�عني �الأمين 
�ملاء  بدفع  �لتلميذة  وتبد�أ  �ملاء  د�خل  و�الأي�سر 
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بالذر�عني بقوة نحو �الأمام مع تكر�ر هذ� �لن�ساط 
عدة مر�ت.

اجلل�سة ال�ساد�سة )قوة الرجلني(:
وهدفت هذه �جلل�سة �إلى تنمية قدرة �لتلميذة 
على �الإدر�ك �حل�ض حركي من خالل ن�ساط قوة 

�لرجلني �ليمنى و�لي�سرى.
�الإجر�ء:

ن�ساط  تقدمي  ثم  �ل�سابقة،  �جلل�سة  مر�جعة 
حركي مائي من خالل حتريك �لرجلني �ليمنى 
�ملاء  بدفع  �لتلميذة  وتبد�أ  �ملاء  د�خل  و�لي�سرى 
برجليها بقوة نحو �خللف مع تكر�ر هذ� �لن�ساط 

عدة مر�ت.

اجلل�سة ال�سابعة )القوة(:
ثبات  من  �لتحقق  �إلى  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
و�الإدر�ك  و�لرتكيز،  �النتباه  على  �لتلميذة  قدرة 
�لقب�سة  قوة  ن�ساط  خالل  من  حركي  �حل�ض 

و�ليدين �لرجلني.
�الإجر�ء:

تقدمي ن�ساط حركي مائي من خالل حتريك 
تكر�ر  �ملاء مع  د�خل  و�لرجلني  و�ليدين  �لقب�سة 

هذ� �لن�ساط عدة مر�ت.

اجلل�سة الثامنة )لعبة البالونات(: 
�النتباه  تهيئة  �إلى  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
خالل  من  �لتلميذ�ت  لدى  و�لذ�كرة  و�الإدر�ك 

لعبة ترويحية )�لبالونات(.
�الإجر�ء:

لعبة  تقدمي  ثم  �ل�سابقة،  �جلل�سات  مر�جعة 
ترويحية د�خل �ملاء)�لبالونات( وتقوم �لتلميذ�ت 
وب�سكل  بالرتتيب  بع�سهن  على  �لبالون  برمي 

د�ئري ثم ب�سكل م�ستقيم ومتقابل.

اجلل�سة التا�سعة )لعبة الكرة(: 
�النتباه  تهيئة  �إلى  �جلل�سة  هذه  تهدف 
خالل  من  �لتلميذ�ت  لدى  و�لذ�كرة  و�الإدر�ك 

لعبة ترويحية )�لكرة(.

�الإجر�ء:
لعبة  تقدمي  ثم  �ل�سابقة،  �جلل�سات  مر�جعة 
�لتلميذ�ت  وتقوم  �ملاء)�لكرة(  د�خل  ترويحية 
برمي �لكرة على بع�سهن بالرتتيب وب�سكل د�ئري 

ثم ب�سكل م�ستقيم ومتقابل.

ـــة  ـــباحة الكامل ـــرة )ال�س ـــة العا�س اجلل�س
م�سافة 3 م(: 

حتقيق  �إلى:  �جلل�سة  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
�لذر�عني  حركة  بني  �حلركي  و�لرت�بط  �لتو�فق 
و�ل�سيطرة،  و�التز�ن،  و�لتنف�ض،  و�لرجلني 

و�لر�ساقة، و�لتكامل.
�الإجر�ء:

مو�جًها  ظهرها  يكون  بحيث  �لتلميذة  تقف 
حافة  على  قدميها  �أحد  ور�حة  �مل�سبح  حلافة 
وتاأخذ  لالأمام،  ُموجٌه  و�لنظر  �لد�خلية  �مل�سبح 
بدفع  تقوم  ثم  �لرئتني،  د�خل  وتكتمه  �سهيًقا 
�إلى �الأمام مع حركة �لذر�عني و�لتنف�ض  ج�سمها 
و�لرجلني و�لنظر مفتوح. �إن عملية �لتنف�ض تتم 
�أحد �جلو�نب بعد كل  �إلى  ر�أ�سها  عن طريق رفع 
لقطع  �ملاء  د�خل  وطرحه  �سهيق  الأخذ  ذر�ع  دورة 

م�سافة 3 م . 

اجلل�ســـة احلاديـــة ع�ســـر )ال�ســـباحة 
ـــافة 6 م(:  ـــة م�س الكامل

�لتو�فق  حتقيق  �إلى:  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
و�لرت�بط �حلركي بني حركة �لذر�عني و�لرجلني 
و�لر�ساقة،  و�ل�سيطرة،  و�التز�ن،  و�لتنف�ض، 

و�لتكامل.
�الإجر�ء:

تقف �لتلميذة وظهرها مو�جًها حلافة �مل�سبح 
�لد�خلية  �مل�سبح  حافة  على  قدميها  �أحد  ور�حة 
وتكتمه  �سهيًقا  وتاأخذ  لالأمام،  ُموجٌه  و�لنظر 
د�خل �لرئتني، ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى �الأمام 
و�لنظر  و�لرجلني  و�لتنف�ض  �لذر�عني  حركة  مع 
رفع  طريق  عن  تتم  �لتنف�ض  عملية  �إن  مفتوح. 
�إلى �أحد �جلو�نب بعد كل دورة ذر�ع الأخذ  ر�أ�سها 

�سهيق وطرحه د�خل �ملاء لقطع م�سافة 6م.
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)ال�ســـباحة  ع�ســـر  الثانيـــة  اجلل�ســـة 
ــافة 9 م(:  ــة م�سـ الكاملـ

�لتو�فق  حتقيق  �إلى:  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
و�لرت�بط �حلركي بني حركة �لذر�عني و�لرجلني 
و�لر�ساقة،  و�ل�سيطرة،  و�التز�ن،  و�لتنف�ض، 

و�لتكامل.
�الإجر�ء:

تقف �لتلميذة وظهرها مو�جًها حلافة �مل�سبح 
�لد�خلية  �مل�سبح  حافة  على  قدميها  �أحد  ور�حة 
وتكتمه  �سهيًقا  وتاأخذ  لالأمام،  ُموجٌه  و�لنظر 
د�خل �لرئتني، ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى �الأمام 
و�لنظر  و�لرجلني  و�لتنف�ض  �لذر�عني  حركة  مع 
رفع  طريق  عن  تتم  �لتنف�ض  عملية  �إن  مفتوح. 
�إلى �أحد �جلو�نب بعد كل دورة ذر�ع الأخذ  ر�أ�سها 

�سهيق وطرحه د�خل �ملاء لقطع م�سافة 9م. 

)ال�ســـباحة  ع�ســـر  الثالثـــة  اجلل�ســـة 
ــافة 12 م(:  ــة م�سـ الكاملـ

�لتو�فق  حتقيق  �إلى:  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
�لذر�عني  حركة  بني  ما  �حلركي  و�لرت�بط 
و�ل�سيطرة،  و�التز�ن،  و�لتنف�ض،  و�لرجلني 

و�لر�ساقة، و�لتكامل.
�الإجر�ء:

تقف �لتلميذة وظهرها مو�جًها حلافة �مل�سبح 
�لد�خلية  �مل�سبح  حافة  على  قدميها  �أحد  ور�حة 
وتكتمه  �سهيًقا  وتاأخذ  لالأمام،  ُموجٌه  و�لنظر 
د�خل �لرئتني، ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى �الأمام 
و�لنظر  و�لرجلني  و�لتنف�ض  �لذر�عني  حركة  مع 
رفع  طريق  عن  تتم  �لتنف�ض  عملية  �إن  مفتوح. 
�إلى �أحد �جلو�نب بعد كل دورة ذر�ع الأخذ  ر�أ�سها 

�سهيق وطرحه د�خل �ملاء لقطع م�سافة 12م . 

اجلل�ســـة الرابعـــة ع�ســـر )ال�ســـباحة 
الكاملـــة م�ســـافة 15(: 

�لتو�فق  حتقيق  �إلى:  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
�لذر�عني  حركة  بني  ما  �حلركي  و�لرت�بط 
و�ل�سيطرة،  و�التز�ن،  و�لتنف�ض،  و�لرجلني 

و�لر�ساقة، و�لتكامل.

�الإجر�ء:
تقف �لتلميذة وظهرها مو�جًها حلافة �مل�سبح 
�لد�خلية  �مل�سبح  حافة  على  قدميها  �أحد  ور�حة 
وتكتمه  �سهيًقا  وتاأخذ  لالأمام،  ُموجٌه  و�لنظر 
د�خل �لرئتني، ثم تقوم بدفع ج�سمها �إلى �الأمام 
و�لنظر  و�لرجلني  و�لتنف�ض  �لذر�عني  حركة  مع 
رفع  طريق  عن  تتم  �لتنف�ض  عملية  �إن  مفتوح. 
�إلى �أحد �جلو�نب بعد كل دورة ذر�ع الأخذ  ر�أ�سها 

�سهيق وطرحه د�خل �ملاء لقطع م�سافة 15 م . 

 اجلل�سة اخلام�سة ع�سر: اخلتام 
تطبيق  �إنهاء  �إلى:  �جلل�سة  هذه  وهدفت 
و�لعرفان  �ل�سكر  وتقدمي  �لتدريبي،  �لربنامج 
و�ملدربة  و�أمهاتهن  �لدر��سة(  )�أفر�د  للتلميذ�ت 
تنفيذ  يف  م�ساهمتهن  على  �لتطبيق  يف  �مل�ساركة 
جلهود  �لهد�يا  وتقدمي  �لتدريبي.  �لربنامج 
�لدر��سة  هذه  �إجر�ء�ت  لتحملهن  �لتلميذ�ت 
�ملعتمدة على ريا�سة �ل�سباحة و�لنظرية �لع�سبية، 
وتطبيق �لقيا�ض �لبعدي » مقيا�ض ت�ستت �النتباه 

و�لن�ساط �لز�ئد«.

اإجراءات الدرا�سة:
�الإجر�ء�ت  �تبعت  �لدر��سة،  هدف  لتحقيق 

�الآتية: 
بعد �ختيار عينة �لدر��سة، و�سعت يف جمموعة 
ثم  )ن=8(،  �لتجريبية  �ملجموعة  هي  و�حدة، 
�لتجريبية  �ملجموعة  على  �لدر��سة  �أد�ة  ُطبقت 
عينة  �أفر�د  الأمهات  �ل�سرح   بعد  قبلي(  )قيا�ض 

�لدر��سة كيفية �ال�ستجابة عليها.
�ملجموعة  على  �لتدريبي  �لربنامج  ُطبق 
مع  لقاء  �إجر�ء  بعد  وذلك  )ن=8(،  �لتجريبية 
وذلك  �لدر��سة،  من  �مل�ستهدفات  �لتلميذ�ت 
خف�ض  يف  و�أهميتها  �لدر��سة  �أهد�ف  لتو�سيح 
�أعر��ض ��سطر�ب ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد، 
وكذلك �التفاق على �آلية �لتنفيذ، ومدته �لزمنية، 

ومكان �للقاء، و�آلية �لتطبيق.
�لتجريبية  للمجموعة  بعدي  قيا�ض  �إجر�ء 
تطبيق  من  �النتهاء  بعد  �لدر��سة  مقيا�ض  على 
�لفروق  من  للتحقق  وذلك  �لتدريبي؛  �لربنامج 
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لغايات  و�لبعدي  �لقبلي  �لقيا�ض  متو�سطات  بني 
�حلكم على فاعلية �لربنامج �لتدريبي. 

�لتجريبية  للمجموعة  �ملتابعة  قيا�ض  �إجر�ء 
�نتهاء  من  �أ�سابيع  ثالثة  بعد  �لدر��سة  �أد�ة  على 
من  �لتحقق  بهدف  �لتدريبي؛  �لربنامج  تطبيق 

�الحتفاظ.
�أدخلت �لبيانات يف ذ�كرة �حلا�سوب، و��ستخدمت 
 )SPSS( حزمة �لتحليل �الإح�سائي �الجتماعي

لتحليل �لبيانات و�حل�سول على �لنتائج.
�ملنا�سبة يف  �لتو�سيات  وُكتبت  �لنتائج  نوق�ست 

�سوء ما تو�سلت �إليه �لدر��سة من نتائج.

متغريان الدرا�سة:
�أواًل: �ملتغري �مل�ستقل: �لربنامج �لتدريبي.

ت�ستت  ��سطر�ب  �أعر��ض  �لتابع:  �ملتغري  ثانياً:   
�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد.

�ملعاجلة �الإح�سائية:

�ملعاجلات  ��ستخدمت  �لنتائج،  ال�ستخر�ج 
�الإح�سائية �الآتية:

�ملتو�سطات �حل�سابية و�النحر�فات �ملعيارية.
 Wilcoxon Signed( ويلكوك�سون  �ختبار 

.)Ranks Test

نتائج الدرا�سة:
توجد  هل  �الأول:  بال�سوؤ�ل  �ملتعلقة   �لنتائج 
�لداللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق 
�ملجموعة  �أد�ء  يف   )a = 0.05( �الإح�سائية 
و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  �لتجريبية على مقيا�ض 

�لز�ئد على �لقيا�ض �لقبلي و�لبعدي؟
�ختبار  ��ستخدم  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 
 Wilcoxon Signed Ranks( ويلكوك�سون 
مقيا�ض  على  �لتجريبية  �ملجموعة  الأد�ء    )Test
�لقيا�سني  يف  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 

�لقبلي و�لبعدي، و�جلدول )2( يو�سح ذلك.

�لعدد �لرتب �الأبعاد
متو�سط 

�لرتب
Zجمموع �لرتب

�لداللة 
�الإح�سائية

ت�ستت �النتباه بعدي - 
ت�ستت �النتباه قبلي

2.524.0120-84.5036.00�لرتب �ل�سالبة
0.00.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�لن�ساط �لز�ئد 
و�الندفاعية بعدي 

- �لن�ساط �لز�ئد 
و�الندفاعية قبلي

2.527.0120-84.5036.00�لرتب �ل�سالبة
0.00.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

��سطر�ب �لعناد �ل�سارد 
بعدي - ��سطر�ب �لعناد 

�ل�سارد قبلي

2.530.0110-84.5036.00�لرتب �ل�سالبة
0.00.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�العتد�ء على �الآخرين 
بعدي - �العتد�ء على 

�الآخرين قبلي

2.524.0120-84.5036.00�لرتب �ل�سالبة
0.00.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�جلدول )2(
نتائج �ختبار ويلكوك�سون )Wilcoxon Signed Ranks Test( الأد�ء �ملجموعة �لتجريبية على 

مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد يف �لقيا�سني �لقبلي و�لبعدي
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ذ�ت  فروق  وجود   )2( �جلدول  من  يتبني 
 a =( �لداللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  داللة 
و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  مقيا�ض  على   )0.05
على  و�لبعدي  �لقبلي  �لقيا�سني  بني  �لز�ئد 

�لنحو �الآتي:
 Z قيمة  بلغت  حيث  �النتباه  ت�ستت  جمال 
 ،)0.012( بلغت  �إح�سائية  وبداللة   )-2.524(

وجاءت �لفروق ل�سالح �لقيا�ض �لبعدي.
حيث  و�الندفاعية  �لز�ئد  �لن�ساط  جمال 
�إح�سائية  وبداللة   Z (-2.527( قيمة  بلغت 
بلغت )0.012(، وجاءت �لفروق ل�سالح �لقيا�ض 

�لبعدي.
بلغت  حيث  �ل�سارد  �لعناد  ��سطر�ب  جمال 
بلغت  �إح�سائية  وبداللة   Z (-2.530( قيمة 
�لقيا�ض  ل�سالح  �لفروق  وجاءت   ،)0.011(

�لبعدي.
بلغت  حيث  �الآخرين  على  �العتد�ء  جمال 
بلغت  �إح�سائية  وبداللة   Z  )-2.524( قيمة 

�لقيا�ض  ل�سالح  �لفروق  وجاءت   ،)0.012(
�لبعدي.

�أو �الكتئاب( حيث بلغت قيمة  جمال �لقلق 
)2.527-( Z وبداللة �إح�سائية بلغت )0.012(، 

وجاءت �لفروق ل�سالح �لقيا�ض �لبعدي.
�لدرجة �لكلية حيث بلغت قيمة )2.524-( 
وجاءت   ،)0.012( بلغت  �إح�سائية  وبداللة   Z

�لفروق ل�سالح �لقيا�ض �لبعدي.
�لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين: هل توجد 
فروق ذ�ت داللة �إح�سائية عند م�ستوى �لداللة 
�ملجموعة  �أد�ء  يف   )a = 0.05( �الإح�سائية 
�لتجريبية على مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط 

�لز�ئد على �لقيا�ض �لبعدي و�ملتابعة؟
�ختبار  ��ستخدم  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة 
 Wilcoxon Signed Ranks( ويلكوك�سون 
Test(  الأد�ء �ملجموعة �لتجريبية على مقيا�ض 
�لقيا�سني  يف  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 

�لبعدي و�ملتابعة، و�جلدول )3( يو�سح ذلك.

�لقلق �أو �الكتئاب بعدي - 
�لقلق �أو �الكتئاب قبلي

2.527.0120-84.5036.00�لرتب �ل�سالبة
0.00.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�لدرجة �لكلية بعدي - 
�لدرجة �لكلية قبلي

2.524.0120-84.5036.00�لرتب �ل�سالبة
0.00.00�لرتب �ملوجبة

0�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع
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يتبني من �جلدول )3( عدم وجود فروق ذ�ت 
داللة �إح�سائية )a = 0.05( على مقيا�ض ت�ستت 
�لبعدي  �لقيا�سني  بني  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه 
�لكلية،  �لدرجة  ويف  �الأبعاد  جميع  يف  و�ملتابعة، 
ففي جمال ت�ستت �النتباه بلغت قيمة )1.342-( 
ويف    .)0.180( بلغت  �إح�سائية  وبداللة   Z
قيمة  بلغت  و�الندفاعية  �لز�ئد  �لن�ساط  جمال 
)1.000-( Z وبداللة �إح�سائية بلغت )0.317(. 
قيمة  بلغت  �ل�سارد  �لعناد  ��سطر�ب  جمال  وعلى 
Z وبداللة �إح�سائية بلغت )0.083(،   )-1.732(

قيمة  بلغت  �الآخرين  على  �العتد�ء  جمال  وعلى 
Z وبداللة �إح�سائية بلغت )0.102(،   )-1.633(
 Z( قيمة  بلغت  �الكتئاب(  �أو  �لقلق  جمال  ويف 
�أما   ،)0.123( بلغت  �إح�سائية  وبداللة   )-2.271
 Z  )-2.375( قيمة  بلغت  فقد  �لكلية  �لدرجة 

وبداللة �إح�سائية بلغت )0.181(.

مناق�سة النتائج والتو�سيات:
مناق�سة �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �الأول:

�أظهرت نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل وجود فروق ذ�ت داللة 

متو�سط �لعدد �لرتب�الأبعاد
�لرتب

جمموع 
�لداللةZ�لرتب

�الإح�سائية
ت�ستت �النتباه متابعة - 

ت�ستت �النتباه بعدي

1.342.1800-0.00.00�لرتب �ل�سالبة
21.503.00�لرتب �ملوجبة

6�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�لن�ساط �لز�ئد و�الندفاعية 
متابعة - �لن�ساط �لز�ئد 

و�الندفاعية بعدي

1.000.3170-0.00.00�لرتب �ل�سالبة
11.001.00�لرتب �ملوجبة

7�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

��سطر�ب �لعناد �ل�سارد 
متابعة - ��سطر�ب �لعناد 

�ل�سارد بعدي

1.732.0830-0.00.00�لرتب �ل�سالبة
32.006.00�لرتب �ملوجبة

5�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�العتد�ء على �الآخرين 
متابعة - �العتد�ء على 

�الآخرين بعدي

1.633.1020-0.00.00�لرتب �ل�سالبة
32.006.00�لرتب �ملوجبة

5�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�لقلق �أو �الكتئاب متابعة - 
�لقلق �أو �الكتئاب بعدي

2.271.1230-0.00.00�لرتب �ل�سالبة
63.5021.00�لرتب �ملوجبة

2�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�لدرجة �لكلية متابعة - 
�لدرجة �لكلية بعدي

2.375.1810-0.00.00�لرتب �ل�سالبة
74.0028.00�لرتب �ملوجبة

1�لرتب �ملت�ساوية
8�ملجموع

�جلدول )3(
نتائج �ختبار ويلكوك�سون )Wilcoxon Signed Ranks Test( الأد�ء �ملجموعة �لتجريبية على 

مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد يف �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة
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�إح�سائية يف �أد�ء �أفر�د �لدر��سة على مقيا�ض ت�ستت 
�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد من وجهة نظر �الأمهات 
�لدرجة  �لبعدي يف  و�لقيا�ض  �لقبلي  �لقيا�ض  بني 
�لربنامج  �إلى  تعزى  جميعها  و�الأبعاد  �لكلية 
�لتدريبي وجاءت �لفروق ل�سالح �لقيا�ض �لبعدي؛ 
مما يوؤكد فاعلية �لربنامج �لتدريبي �لقائم على 
�الإدر�ك  »كيفارت«  و�مل�ستند على نظرية  �ل�سباحة 
ت�ستت  ��سطر�ب  �أعر��ض  خف�ض  يف  �حلركي 
يف  �لتلميذ�ت  لدى  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه 

�الأعمار من )6-9( �سنو�ت. 
وتعزى هذه �لنتيجة �إلى دور ريا�سة �ل�سباحة 
على �لتدخل �ملبكر ودمج حركات �جل�سم مع �لذهن 
و�لتعلم من خالل �سل�سلة من �لتمرينات �مل�سممة 
مل�ساعدة �الأطفال على �إحد�ث تن�سيق بني �أدمغتهم 
بني  تو�زن  و�إحد�ث  متكامل،  ب�سكل  و�أج�سادهم 
ن�سفي �لدماغ �الأمين و�الأي�سر، وحت�سني �لذ�كرة 
خف�ض  خالل  من  �الجتماعية  �ملهار�ت  وحت�سني 
�الندفاعية  وخف�ض  و�لعناد  �العتد�ء  �سلوك 
)مططفى  �لز�ئدة  �ل�سلبية  �لطاقة  و�سحب 
و�سحر�وي، 2013(. وميكن تف�سري هذه �لنتيجة 
 )2015( �لطالفحة  �إليه  �أ�سار  ما  �سوء  يف  ا  �أي�سً
بع�ض  على  و�أثرها  �ل�سباحة  ريا�سة  �أهمية  من 
�ل�سلوكات لدى �الأطفال من حيث خف�ض م�ستوى 
�الن�سحاب �الجتماعي و�الحباط ونوبات �لغ�سب، 
ويف حت�سني �لتفاعل �الجتماعي و�لتعاون. وترى 
�النتباه  ت�ستت  ذو�ت  �لتلميذ�ت  تعلم  �أن  �لباحثة 
و�لن�ساط �لز�ئد حركات �ل�سباحة �لتي قدمت يف 
�لربنامج �لتدريبي ب�سكل متدرج وهرمي يف تعليم 
�ملهار�ت �حلركية و�ملمار�سة �مل�ستمرة و�ملكثفة يوؤدي 
و�مل�ساهمة  �لع�سبي  �لع�سلي  �لتكيف  حدوث  �إلى 
و�لتو�زن  �حلركي  و�الإدر�ك  �لتو�فق  حت�سني  يف 
�لعام وتقوية �لع�سالت �لدقيقة و�لكبرية مما �أثر 
كما  و�لتذكر،  و�الإدر�ك  �النتباه  زيادة  يف  �إيجابًيا 
�أن �ال�سرت�ك و�لتعاون بينهم وخا�سة يف �الألعاب 
و�لعناد.  �لذهني  �ل�سرود  خف�ض  يف  �أ�سهم  �ملائية 
كما �أن ريا�سة �ل�سباحة تعمل على تن�سيط �لدماغ 
�لع�سابية  �الأمناط  من  جمموعة  تكوين  وتعزز 
و�لتدريب  �لتعلم  على  �إيجابًيا  بدوره  يوؤثر  مما 
ت�ستت  با�سطر�ب  �ملرتبطة  �الأعر��ض  وخف�ض 

�النتباه و�لن�ساط �لز�ئد. مما ي�سري �إلى �أن �إيجاد 
مثل هذه �لرب�مج وتطبيقها على تلميذ�ت ذو�ت 
م�ستوى  خلف�ض  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 
هذ� �ال�سطر�ب و�لذي يعزى �إلى �لربنامج تعديل 

�ل�سلوك، وهو ما هدفت �إليه �لدر��سة �حلالية.
قد  �حلالية  �لدر��سة  نتائج  �أن  ويالحظ 
�ل�سابقة  و�لدر��سات  �لبحوث  نتائج  مع  �تفقت 
�لقائمة  �لتدريبية  �لرب�مج  فاعلية  �أكدت  �لتي 
يف  �ل�سباحة  وريا�سة  �لريا�سية  �الأن�سطة  على 
حت�سني خمتلف �ملهار�ت �أو خف�ض م�ستوى بع�ض 
 )Oates, 2004( �أوتي�ض  كدر��سة  �ال�سطر�بات 
خوجة  ودر��سة   )2008( عبد�لقادر  ودر��سة 
)2011( ودر��سة �لطالفحة )2015(. كما �تفقت 
بر�مج  تناولت  �لتي  و�لبحوث  �لدر��سات  مع 
��سطر�ب  م�ستوى  خف�ض  يف  ودورها  تدريبية 
�ملثال  �سبيل  على  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت 
در��سة هال )Hall, 2003( ودر��سة ريان )2008( 

ودر��سة �ل�سريفني وفرح )2011(.

مناق�سة �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاين
   �أظهرت نتائج هذ� �ل�سوؤ�ل عدم وجود فروق 
على  �لدر��سة  �أفر�د  �أد�ء  يف  �إح�سائية  داللة  ذ�ت 
مقيا�ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط �لز�ئد من وجهة 

نظر �الأمهات بني �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة. 
�لدور �اليجابي  �إلى  �لنتيجة  وقد تعزى هذه 
�ل�سباحة  ريا�سة  على  �لقائم  �لتدريبي  للربنامج 
�حلركي  �الإدر�ك  »كيفارت«  نظرية  على  و�مل�ستند 
�لتلميذ�ت )�أفر�د �لدر��سة(  يف زيادة �لوعي لدى 
�ليومية  �لن�ساطات  يف  �حلركة  �أهمية  حول 
�لروتينية وحتفيز ظهورها مما ي�سهم يف متكينهن 
�الإيجابي  �لذ�تي  و�لوعي  �لتعلم  عمليات  من 
حيث  �ملتعلم؛  و�ل�سلوك  باملعلومات  و�الحتفاظ 
و�لتمارين  �الأن�سطة  وجود  �أن  �لباحثة  ترى 
على  و�مل�ستندة  �ل�سباحة  ريا�سة  على  �لقائمة 
�لتي  �حلركي  �الإدر�ك  »كيفارت«  نظرية  �أ�س�ض 
�أدت  و�لت�سويق  و�الإثارة  باجلاذبية  تت�سف  كانت 
ت�ستت  با�سطر�ب  �ملرتبطة  �الأعر��ض  �إلى خف�ض 
)�أفر�د  �لتلميذ�ت  لدى  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه 
مت  �لذي  �لتدريبي  �لربنامج  �أن  كما  �لدر��سة(، 
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على  حتتوي  جل�سات  من  يحتويه  مبا  �إعد�ده 
مت�سل�سلة  باأنها  تت�سف  كانت  وتدريبات  �أن�سطة 
ومتدرجة هرمًيا وجذ�بة وتثري �نتباه �لتلميذ�ت؛ 
مما ي�سري �إلى �أن �إيجاد مثل هذه �ال�سرت�تيجيات 
�النتباه  ت�ستت  ذو�ت  �لتلميذ�ت  على  وتطبيقها 
و�لن�ساط �لز�ئد ُيعد �أمًر� حمبًبا ملا توؤديه من دور 
�أعر��ض ت�ستت �النتباه و�لن�ساط  فاعل يف خف�ض 

�لز�ئد.
و�تفقت �لنتائج �حلالية مع نتائج در��سة ريان 
)2008( �لتي �أظهرت عدم وجود فروق ذ�ت داللة 
�إح�سائية بني متو�سطات درجات تالميذ �ملجموعة 
و�لن�ساط  �النتباه  ت�ستت  �لتجريبية على مقيا�ض 
�لز�ئد يف �لقيا�سني �لبعدي و�ملتابعة ) بعد م�سي 
�لربنامج  �إلى  ُتعزى  �لربنامج(  �سهر من تطبيق 
عبد�لرحمن  در��سة  وكذلك  �ل�سلوك.  تعديل 
�أظهرت نتائجها عدم  وعبد�لهادي )2014( �لتي 
متو�سطات  بني  �إح�سائية  داللة  ذ�ت  فروق  وجود 
ت�ستت  مقيا�ض  على  �لتجريبية  �ملجموعة  درجات 
�لبعدي  �لقيا�سني  يف  �لز�ئد  و�لن�ساط  �النتباه 
د�هم  ودر��سة  �لربنامج.  �إلى  ُتعزى  و�ملتابعة 
ذ�ت  فروق  وجود  عدم  عن  ك�سفت  �لتي   )2015(
داللة �إح�سائية لدى �لتالميذ ذوي ت�ستت �النتباه 
و�لن�ساط �لز�ئد على مقيا�ض �ملهار�ت �الجتماعية 
)بعد  و�ملتابعة  �لبعدي  �لقيا�سني  على  و�أبعاده 

�سهرين من �نتهاء �لربنامج(.

التو�سيات
يف �سوء �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها، خل�ست 

�لباحثة �إلى جمموعة من �لتو�سيات:
�لعربية  �ململكة  �لتعليم يف  1. �سرورة تبني وز�رة 
على  �لقائم  �لتدريبي  �لربنامج  �ل�سعودية 
يف  »كيفارت«  نظرية  �إلى  و�مل�ستند  �ل�سباحة 
�لرقابة  وت�سديد  وتفعليه  �حلركي  �الإدر�ك 
من  �أظهره  ملا  نظًر�  �إعالمًيا؛  و�إبر�زه  عليه 
�النتباه  ت�ستت  ��سطر�ب  خف�ض  يف  فعال  دور 

و�لن�ساط �لز�ئد و�أعر��سه.
�ملدر�سية  �لدور�ت  عقد  على  �لرتكيز  �سرورة   .2
�ل�سباحة  ريا�سة  على  بالتدريب  �ملتعلقة 
�النفعالية  �خل�سائ�ض  �كت�ساب  يف  للم�ساهمة 

و�الجتماعية �ل�سليمة وتبادلها بني �لتالميذ.
للدر��سة �حلالية،  در��سة مماثلة  �إجر�ء  3. ميكن 
من خالل ��ستخد�م �أدو�ت خمتلفة كاملالحظة، 
تناول  �أو  �أكرب،  جمتمع  وتناول  و�ملقابلة، 
�خلا�سة  �الحتياجات  ذوي  من  �أخرى  فئات 
وذو�ت  �لتعلم،  �سعوبات  ذو�ت  كالتلميذ�ت 

��سطر�بات طيف �لتوحد.
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