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فاعلية استخدام استراتيجية الرياضة الدماغية في تحسين الوظائف التنفيذية لدى التالميذ 
 ذوي صعوبات تعلم الكتابة

  منير ناهد غادة محمد ة موسىغاد
 ملخصال

ن الرياضة الدماغية فى تحسياستراتيجية ثر ألى الكشف عن إ ف الدراسة الحاليةتهد
(  02الكتابة ، وتكونت مجموعة الدراسة من )  تعلم صعوبات ي الوظائف التنفيذية لدى ذو 

)  تالميذ 02من  ةكونلى مجموعة تجريبية مإ تقسيمهمصعوبات الكتابة  تم  ي من ذو  ا  تلميذ
ناث ( جميعهم إ 5ذكور ،  5تالميذ )  02مكونة من ناث ( ومجموعة ضابطة إ 5ذكور ،  5

شبه حمد جالل باسيوط ، تم استخدام المنهج أى بمدرسة الشهيد بالصف الثانى االبتدائ
 Ravenالتالية : اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن   األدوات التجريبى واستخدمت الدراسة

لصعوبات  يصيخشت( ، بطارية مقياس التقدير ال  0202عماد احمد حسن ، تقنين )دكتور 
( 0222الزيات ،   (خصى لصعوبات الكتابةيشتكاديمية )مقياس التقدير الأل االتعلم النمائية و 

 ه عبدأعد والذي الخاصة حتياجات الا وذوي  العاديين لألطفال التنفيذية الوظائفمقياس ، 
عداد الباحثة ( ، كشفت النتائج إ( ، برنامج تدريبى )( 2013 فتحي  هيام و شخصلا العزيز

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة 
وتوجد فروق س الوظائف التنفيذية والكتابة ، اييفي اتجاه أطفال المجموعة التجريبية على مق

درجات أطفال المجموعة التجريبية على مقياس الوظائف  ن متوسطات رتبة إحصائيا  بيدال
التنفيذية والكتابة في القياسين القبلي والبعدي في اتجاه القياس البعدي، على الوظائف 

                                           
 صعوبات التعلم خاصة قسماجات الباحثة ماجستير بكلية علوم ذوي االحتي 
 

 بني سويف جامعة – اآلداببكلية المعرفي أستاذ علم النفس 
 

  جامعة بني سويف -لخاصةبكلية علوم ذوي االحتياجات ا اإلعاقة العقلية مدرس بقسم 
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كما أكدت النتائج  الثالثة التي تم التدريب عليها وهى المرونة ، والتخطيط، والذاكرة العاملة.
ظائف التنفيذية والكتابة لدى أطفال المجموعة ج في تحسن الو اعلية البرناماستمرار ف

التجريبية إلى ما بعد فترة المتابعة؛ حيث كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا 
بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس 

 الوظائف التنفيذية والكتابة
 صعوبات تعلم الكتابة –الوظائف التنفيذية  –الرياضة الدماغية احية : الكلمات المفت 

 قدمة الدراسة م
فقد حظى بمجال واسع من  –أصبح التعليم ومشكالته من أهم مجاالت البحث العلمى 

وأصبحت مشكالت التعلم عديدة ومتنوعة ومحط أنظار كثير من  –االهتمام والبحوث المختلفة 
مشكلة صعوبات التعلم والتى نحن بصددها اآلن فى هذه  –ه المشكالت ومن أهم هذ – العلماء

ة كثيرذوي صعوبات التعلم  تحديات ل لبا يواجه األطفا( فغا0220الدراسة )رحاب برغوت ، 
وعدم اإللمام ، نهج الدراسي العادي تتعلق بعملية تنظيم المعلوماتـع المـمـل ي التعامـف

نهم بحاجة إلى مزيد من التغذية ، كما أميةديكاالمهام األمن كثير تعلم بالمعلومات الالزمة ل
ة الموجهة حتى يمكنهم فهم المعلومات المجردة واالحتفاظ بها ـدريب والممارسـة والتـالراجع

لك كذوفقا للنظريات المعرفية ول األطفاؤالء هتمام بتعليم هاللذلك تزايد ا، واسترجاعها
، ديميكاجيات الالزمة للتعلم األستراتيإلضمن اي تتـوالت، ةـالمعرفاء ماورراتيجيات ستإ

 (.0211،جارحي، ؤ .  )الشخصـوالتنب، يمـوالتقي، ةـوالمراجع، التصنيف
 علم في نظريا   معرفيا   نظاما   هناك أن (12، 0222)حسين ، الصبوه ،  كل من ويقرر

 أن ويمكن ،   1التنفيذي المعرفية يسمى النظام العمليات تنظيم وإدارة و بضبط يقوم النفس
 ينظم الذى األعلى النسق التنفيذية أو الوظائف أو الوظيفة أنه على النظام هذا إلى يشار
 ويستخدم ، عامة بصفة المعرفية العمليات تضبط التي 0أو الوظائف التنفيذية ، االنتباه وظائف

                                           
1( Executive   System 
2(Executive Functions-  
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 من مجموعة وتحديد لوصف التنفيذية الوظائف األعصاب مصطلح وعلماء النفس علماء
 القواعد واكتساب المجرد والتفكير المعرفية والمرونة عن التخطيط المسئولة المعرفية لياتعمال

 المناسبة غير بالتصرفات القيام عن واالمتناع ، المناسبة باألفعال والتصرفات القيام واختيار
 . حسية معلومات من بتلك العمليات يرتبط ما وانتقاء

حيث يسبب اضطرابات مثل صعوبة  عملية التعلم لتنفيذية يعوق والقصور فى الوظائف ا
من مظاهر  فى ذاكرته، و واألفكار المعاني عن التعبير على القدرة عدم في وتظهرالكتابة 

 الكتابة أو نفسه، الخط على بالكتابة االلتزام على القدرة عدم من الطالب معاناة صعوبة الكتابة
 (0226. )جيهان ،   بهةتشاالم األحرف ينب الكتابة في خلط أو عكسي بشكل

مما تقدم تحاول الباحثة في البحث الراهن معرفة أثر استخدام إستراتيجية رياضة الدماغ 
 فى تحسين الوظائف التنفيذية لدى التالميذ ذوى صعوبات تعلم الكتابة  .

 مشكلة الدراسة: 
صعوبات لطلبة من ذوى هها فئة اجتعد صعوبات الكتابة من أبرز الصعوبات التى توا

والتى تشكل عقبة كبيرة من عقبات النجاح المدرسى التى تنعكس نتائجها على جميع  التعلم
المواد الدراسية األخرى ، كما أن افتقار الطلبة إلى قواعد الكتابة الضرورية تؤدى إلى ظهور 

فيها قد يؤدى مشكالت وضعف فى القدرات والمهارات العقلية األخرى انطالقا من أن العجز 
 (.Learner,2003ليمية متعددة )إلى مشكالت تع

كاديمية ومن الدراسات التى أجريت لتحديد العالقة بين بعض صعوبات التعلم األ
والتى هدفت إلى ( ، Nathan-0226)ناثان، وبعض مهارات الوظائف التنفيذية دراسة 

 ن التالميذ ذويبين عينتين م المقارنةل دراسة تأثير الوظائف التنفيذية على الكتابة من خال
صعوبات التعلم وغيرهم من العاديين والتى حاولت استكشاف وتحديد طبيعة العالقة بين 

حدى مكونات الوظائف التنفيذية( ومهارات الكتابة واستنتجت اللفظية )كإمهارات الطالقة 
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لى مستوى الدراسة مدى تأثير  ضعف الوظائف التنفيذية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ع
 كتابة لديهم .واللقراءة ن امكل 

وفى ضوء العرض السابق وخبرة الباحثة الذاتية فى مجال التعليم نجد أن أى قصور فى 
ة مشكلة البحث فى الوظائف التنفيذية يمكن أن يؤدى إلى صعوبات تعلم الكتابة،و يمكن بلور 

 :  التساؤل الرئيس
لوظائف ن القصور فى الدماغ فى تحسي" ما فاعلية استخدام إستراتيجية رياضة ا

 التنفيذية للتالميذ ذوى صعوبات تعلم الكتابة ؟
 -ويتفرع من هذا التساؤل أسئلة فرعية :

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة  -1
والكتابة فى  الضابطة من ذوي صعوبات الكتابة النمائية فى مقاييس الوظائف التنفيذية

 ؟ القياس البعدى
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية في األداء  -0

 القبلي واألداء البعدي  في مقاييس الوظائف التنفيذية والكتابة ؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعة التجريبية فى األداء  -3

 التنفيذية والكتابة ؟  قاييس الوظائفالتتبعى فى م البعدى واألداء
 ف الدراسة:هد 

 تهدف الدراسة الحالية إلى : 
تصميم برنامج مقترح  قائم على التمرينات الحركية الموجهة للدماغ لتحسين الوظائف 

 التنفيذية لدى التالميذ ذوى صعوبات تعلم الكتابة.
 أهمية الدراسة:  

 أوال: األهمية النظرية :



 
اصة      ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 606، ص0202أبريل: 3، ع1)مج          

 (666ص
 

 

631 

 

ا تمس ألنها ذلك واألبعاد في موضوعها؛ الجوانب ة من تعددراسدلا أهمية تكمن  عدد 
 سلوكية متغيرات تتناول ألنها معرفي سلوكي ذات بعدهي ف المختلفة، التخصصات من

كالتخطيط ،ومعالجة المعلومات ،  والسلوكية؛ المعرفية العمليات ببعض ُتعنى بحتة ومعرفية
 تهتم إذ تعليمي؛ تربوي  بعد ذات كذلك هي ، كم االنفعالى لتحول ، والتحوالمراقبة الذاتية ، وا

 متخصصة، نوعية خدمة تحتاج والتي المدرسة، داخل الموجودة الخاصة الفئات من بواحدة
 الطلبة ذوى صعوبات التعلم بوجه عام وذوى صعوبات تعلم الكتابة بوجه خاص ، فئة وهي
ا أنه يأخذ كما  األهمية من كبيرة درجة على متغير إلى طرق الت خالل من عصبيا  و  نفسيا   ُبعد 
 .الدماغ وهو لإلنسان، العام المعرفي النشاط في

  :التطبيقية ثانيا: األهمية
 التعلم نظرية قائما  على برنامجا   تقدم أنها في التطبيقية الناحية منراسة الد أهمية تكمن
صعوبات  فيذية لدى ذوى الوظائف التن تحسين في أثره على والتعرف الدماغ، إلى المستند

تعلم الكتابة، كما تكمن أهمية الدراسة في أنها قد تفيد العاملين في المجال التربوي وتساعدهم 
فى وضع إستراتيجية عالجية وبرامج إرشادية من أجل تحسين وضع التالميذ ذوي صعوبات 

   .تعلم الكتابة معتمدة على برنامج الرياضة الدماغية 
 حات الدراسة:مصطل

 الدماغ : 
(  بأنه مركز العقل الذى يميز االنسان عن باقى المخلوقات 0222تعرفه )عفانه ،           

من  %0الحية وبصورة خاصة الحيوانات، وهو أهم أجزاء الجهاز العصبى ويبلغ وزن الدماغ 
 وزن جسم االنسان .

وسلوكه وهو ما يميز  هظائفالذى يتحكم بو وهو  نه مركز جسم اإلنسانبأوتعرفه الباحثة إجرائيا : 
 اإلنسان عن باقى المخلوقات.

 رياضة الدماغ : 
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نها إحدى طرائق التدريب الخاصة المؤثرة على تغيير بأعرفها )شمعون( و )الجمال( :      
السلوك أو اإلستراتيجيات التى تستخدم بها المهارات العقلية فى مجاالت تطور األداء )شمعون 

 (   1666ال ، ، والجم
 صعوبات التعلم :

تعرف اللجنة الوطنية المشتركة صعوبات التعلم على أنها : مصطلح شامل يرجع إلى       
مجموعة متباينة من االضطرابات التى تعبر عن نفسها من خالل صعوبات دالة فى اكتساب 

لحسابية ، أو العمليات اواستخدام مهارات االستماع والكالم أو القراءة أو الكتابة أو االستدالل 
ه االضطرابات ذاتية داخلية المنشأ يفترض أن تكون عائدة إلى خلل وظيفى فى الجهاز وهذ

العصبى المركزى ويمكن أن تحدث خالل حياة الفرد، كما يمكن أن تكون متالزمة مع مشكالت 
 (.Lerner,2003) اإلدراك والتفاعل دون أن تؤدى هذه الظروف إلى صعوبة تعليمية بحد ذاتها

 ات الكتابة : وبصع
هى صعوبات فى آلية تذكر تعاقب الحروف وتتابعها وتناسق العضالت إلنتاج الحركات     

الدقيقة لكتابة الحروف واألرقام وتكوين الكلمات والجمل أو الصياغة المعبرة عن األفكار 
 ( .      0226والمعانى من خالل التعبير الكتابى )الزيات ، 

  التنفيذية :الوظائف 
 الطبيعة العصبية ذات المعرفية النشاطات ( إلى أنها إحدى062 ،0226 (حسين شيريو     
 على تساعد عديدة تتضمن عمليات والتي ،   1الجبهة تحت المخية القشرة فيها توسطت التي
 و الهدف، وتحديد القرار، واتخاذ ومنها التخطيط فيه، والتحكم وضبطه للسلوك الذاتي التنظيم
 هدف نحو الموجهة الوظائف من وغيرها األداء، السلوك أثناء تتابعات ومراقبة م،الحك إصدار
 الذات. يخدم مستقبلي

                                           
1( Pre-frontal cortex 



 
اصة      ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 606، ص0202أبريل: 3، ع1)مج          

 (666ص
 

 

633 

 

وتعرف الوظائف التنفيذية على أنها كف الطفل عن السلوك غير المرغوب والبدء بالسلوك      
رفية الوظائف المع لتحقيق الهدف، والتى تعتمد عليه العديد من ؛ المناسب، وتنظيم السلوك

فى نشاطات الحياة اليومية والتفاعل االجتماعى  مهمه واإلدراك والذاكرة واللغة، ولها دور كاالنتبا
 ( .0213)الشخص ، فتحى ، 

 حدود الدراسة: 
 تتحدد هذه الدراسة فيما يلي:          

 حدود منهجية :  -1
 تتحدد الدراسة باستخدام المنهج شبه التجريبى 

 نة : حدود العي -0
 من تالميذ ذوى صعوبات الكتابة  (12دد )تضمنت ع

  حدود موضوعية : -3
 تتحدد بالموضوع اآلتي :

كتابة الوظائف التنفيذية في عالج بعض صعوبات تعلم الحسين تالرياضة الدماغية فى  أثر
 لتالميذلدى ا
بتدائي الاثانى الدراسة على تالميذ الصف التم تطبيق نية للدراسة : المكاود حدال -2

 التعليمية.أسيوط إدارة بأحمد جالل   الشهيدبمدرسة 
بواقع ثالث جلسات ل شهرين أدوات الدراسة خاليق تطبتم حدود زمنية للدراسة : 

  0216/0202أسبوعيا وذلك خالل الفصل الدراسى األول للعام الدراسى 
 اإلطار النظري:

 –ذيــــة لوظــــائف التنفيا –صــــعوبات الكتابــــة  –يــــتم عــــرض متغيــــرات الدراســــة )صــــعوبات الــــتعلم 
 الدماغية  (ودراسة العالقة بينهم. الرياضة
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 :  اوال: المحور االول: صعوبات التعلم
تعــد صــعوبات الــتعلم بمثابــة مصــطلح عــام يشــير إلــى مجموعــة غيــر متجانســة مــن االضــطرابات 
التـــى تظهـــر علـــى هيئـــة صـــعوبات ذات داللـــة فـــى اكتســـاب واســـتخدام القـــدرة علـــى االســـتماع أو 

و التفكيـــر أو القـــدرة الرياضـــية ، أى القـــدرة علـــى إجـــراء العمليـــات أو الكتابـــة أ دث أو القـــراءةالتحـــ
الحســابية المختلفــة ، وتعــد مثــل هــذه االضــطرابات جوهريــة بالنســبة للفــرد ويفتــرض أن تحــدث لــه 
بسـبب حـدوث اخـتالل فــى األداء الـوظيفى للجهـاز العصـبى المركــزى ، وقـد تحـدث مشـكالت فــى 

واإلدراك االجتمــــاعى والتفاعــــل االجتمــــاعى إلــــى جانــــب  لتنظــــيم الــــذاتىالدالــــة علــــى ا الســــلوكيات
صــعوبات الــتعلم ، ولكــن مثــل هــذه المشــكالت ال تمثــل وال تعتبــر صــعوبة مــن صــعوبات الــتعلم. 

 ( .06،  0212)محمد ، 

 أسباب صعوبات التعلم : 
والتــى تعرقــل  أو غيــر مباشــر هنــاك عــدد مــن األســباب المرتبطــة بالعمليــة التعليميــة بشــكل مباشــر

 من عملية التعلم هذه األسباب يمكن تصنيفها إلى أسباب داخلية و أسباب خارجية كما يلى : 

 أوال : أسباب داخلية :

األســـباب الوراثيـــة : تشـــير نتـــائج بعـــض الدراســـات التـــى أجريـــت علـــى التـــوائم  -أ
ائالت المتماثلــة خاصـــة ، إلـــى انتشـــار صـــعوبات الــتعلم بـــين األطفـــال فـــى عـــ

عوبات التعلم يمكن أن تعزو فى بعض الحاالت إلى ما يرجح أن ص معينة ،
( إلى أن صعوبات التعلم 0223) David Sinnerأسباب وراثية. وقد ذهب 

تقـع لـدى الـذكور بنسـبة أعلـى إذا مـا كـان األب قـد عـانى مشـكالت مثيلـة فــى 
الحــال فــى المدرســة ، كمــا تــرتبط بتشــوهات مختلفــة فــى الكروموزمــات مثلمــا 

 (216، 0222ومتالزمة تيرنر لدى اإلناث )القريطى ،  زمة كالينفلترمتال
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إصابة المخ المكتسبة : تعد إصابة المـخ البسـيطة أو الخلـل الـوظيفى المخـى  -ب
البسيط من أكثـر األسـباب شـيوعا حـول صـعوبات الـتعلم ، وإن هـذه اإلصـابة 

 . ائها أو بعدهاالمخية يتعرض لها الطفل إما قبل الوالدة أو فى أثن

اإلصــابة قبــل الــوالدة : ال تــرتبط اإلصــابات المخيــة البســيطة بالعوامــل الوراثيــة ،  -1
ولكنها ترتبط بنقص التغذية لدى األم أثناء فترة الحمل ، وكذلك باألمراض التـى 
تصـــاب بهـــا األم خـــالل فتـــرة الحمـــل األولـــى ؛ مثـــل الحصـــبة األلمانيـــة والزهـــرى 

حامــل ؛ ممــا يــؤدى إلــى ســقوط األم ال ها لإلشــعاع أووالحمــى القرمزيــة أو تعرضــ
 ارتطام رأس الجنين وبالتالى إصابة المخ .

اإلصـــابة أثنـــاء عمليـــة الوضـــع : قـــد يتعـــرض الجنـــين أثنـــاء عمليـــة الوضـــع إلـــى  -0
إصـــابة المـــخ ، وهـــذه اإلصـــابة قـــد تنـــتج عـــن االختنـــاق الـــذى يـــؤدى إلـــى نقـــص 

 ة .م تحدث اإلصاباألكسجين الذى يصل إلى خاليا المخ ؛ ومن ث

اإلصـــابة أثنـــاء عمليـــة الوضـــع : قـــد يتعـــرض الجنـــين أثنـــاء عمليـــة الوضـــع إلـــى  -3
إصــابة المــخ ،  وهــذه اإلصــابة قــد تنــتج عــن االختنــاق الــذى يــؤدى إلــى نقــص 
األكسجين الذى يصل إلى خاليا المخ ؛ ومن ثم تحدث اإلصابة وهذا النوع من 

 . اإلصابات يعرف باسم اإلصابات الميكانيكية

الحيوية : يحتوى جسم اإلنسان على نسب محددة من العناصر الكيميائية  الكيمائية األسباب -ج
الحيوية التى تحفظ توازنه وحيويته ، كما أن الزيادة أو النقصان فـى معـدل هـذه العناصـر يـؤثران 

 (. 216، 0222على خاليا المخ فيما يعرف بالخلل الوظيفى المخى البسيط )القريطى ، 
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د مــن التالميــذ ذوى صــعوبات الــتعلم يظهــرون موجــات كهربيــة ية : إن العديــاألســباب العضــو  -د
 (1)غير عادية للمخ تـم قياسـها بالتسـجيل الرقمـى للكمبيـوتر وتحليـل موجـات رسـام المـخ الكهربـى 

 (.21: 22، 022)أنيس ، 

 ثانيا األسباب الخارجية : -
المســــتوى  جتمــــاع أن تــــدنياألســــرة : فقــــد ثبــــت لعلمــــاء الــــنفس والتربيــــة واال -أ

تمــاعى واالقتصــادى والثقــافى ل ســرة ال يــوفر للطفــل المثيــرات التربويــة االج
واإلمكانــات الكافيــة التــى تســاعد علــى نمــو شخصــيته ، كــذلك ترتيــب الطفــل 
بــين إخوتــه باإلضــافة إلــى أســاليب التربيــة واالتجاهــات الوالديــة فــى التنشــئة 

 ( 12، 0226)حافظ ، 

ـــدوا بطريقـــة المتخصصـــين أن قـــد العديـــد مـــن المدرســـة : يعت -ب المعلمـــين إذا أُعا
جيدة لتناول المشكالت الخاصة فى التعلم لدى األطفال فى سـنوات الدراسـة 
المبكــرة فإنــه يمكــن تجنــب العديــد مــن صــعوبات الــتعلم وال يقصــد بالتــدريس 
الضـــ يف عـــدم تمكـــن المعلـــم مـــن المـــادة العلميـــة فـــى تخصصـــه بـــل إن مـــا 

ــــق رس بهــــا وهــــذا مــــطريقــــة التــــى يــــديدرســــه ، وال ا يمكــــن أن يســــهم فــــى خل
 (20، 0223صعوبات تعلم لدى األطفال )أنيس ، 

مشاكل التلـوث والبيئـة : فقـد وجـد العلمـاء أن التلـوث البيئـى مـن الممكـن أن  -ت
يؤدى إلى صعوبات التعلم بسبب تاثيره الضار على نمو الخاليا العصبية ، 

ة والنـاتج عـن الملوثـة للبيئـهى مـن المـواد وهناك مادة الكانديوم والرصاص و 
احتـــراق البنـــزين والموجـــود كـــذلك فـــى مواســـير ميـــاه الشـــرب مـــن الممكـــن أن 

 ( 62، 0222يؤدى إلى كثير من صعوبات التعلم )بدرى ،

                                           
1( Electroencephalographs 
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 ثانيا : صعوبات الكتابة :
 " أطفــال ذوي "صــعوبات الكتابــة" بــأنهم األطفــال الــذين تظهــر علــيهم Warhol يعــرف وارهــول "
اء الكتابـة، حجـم األحـرف المكتوبـة، التناسـق بـين شـكل األحـرف وضع الجسـم أثنـاضطرابات في 

.) واكلــى ،  .والكلمــات و اســتقامة األحــرف حيــث تكــون غيــر متناســقة، ســرعة الطفــل فــي الكتابــة
 ( 226،  0216شوادره ، 

التعلـــيم  وتعـــرف أيضـــا صـــعوبات تعلـــم الكتابـــة " انخفـــاض المســـتوى التحصـــيلى لتالميـــذ مرحلـــة
الكتابة فى الوقت الذى اليعـانون فيـه مـن مشـكالت فـى الـتعلم نتيجـة لضـعف اسى فى مهارة األس

فـــى البصـــر أو الســـمع أو إعاقـــة حركيـــة أو تـــأخر عقلـــى أو اضـــطراب انفعـــالى أو حرمـــان بيئـــى 
 (  0216)عطية ، 

 عوامل وأسباب صعوبة الكتابة:
رغبـة الشخصـية فـي االهتمـام و الرجـة كافيـة مـع تتطلب عملية الكتابة من الطفل نضجا عقليا بد

تعلم الكتابة و الذي يتطلب من هذا الطفل تطوير قدراته في التناسق الحركي و التوجيـه المكـاني 
كــي يــدرك مكــان الكلمــة و مســافاتها إضــافة إلــى التناســق الحركــي البصــري و التمييــز البصــرى و 

اســقها بســبب اك البصــري وتنمجــاالت اإلدر  الــذاكرة البصــرية ، وإن أى اضــطراب أو خلــل فــي أي
 :صعوبة في تعلم الكتابة و فيما يلي أهم العوامل التي تسبب صعوبة الكتابة

  : إضطرابات الضبط الحركي -1

تتطلب الكتابة من الطفل مهارة حركيـة متناسـقة فـي حركـة اليـد و األصـابع بمـا يتـو افـق و القـدرة 
ورية لعمليـات النسـخ و ذه المهـارة ضـر كـة اليـد ، و هـعلـى الـتحكم فـي ضـبط حركـة العـين مـع حر 

التتبـــع و كتابـــة الحـــروف و الكلمـــات، و إن أي خلـــل أو ضـــعف فيهـــا يـــؤدي إلـــى صـــعوبة تعلـــم 



 

 غادة موسى
 غادة محمد 

 ناهدمنير

التنفيذية  فاعلية استخدام استراتيجية الرياضة الدماغية في تحسين الوظائف
 لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة

 
 

 

 

 836 

( 1)و يعود اضطراب الضبط الحركـي إلـى عجـز فـي وظيفـة الـدماغ تسـبب عجـز الكتابـة  .الكتابة

ي فة الكلمة التادرون على معر أن بعض األطفال قMyklebust,1965))ميكلبالتس  فقد أوضح
يرغبــون بكتابتهــا و هــم قــادرون علــى نطقهــا و تحديــدها عنــد مشــاهدتهم لكــنهم غيــر قــادرين علــى 

 . إنتاج نشاطات حركية الزمة للكتابة

  : إضطرابات اإلدراك البصري  -0

و تتطلب عملية الكتابة من الطفل معرفـة السـمات الخاصـة المميـزة للحـروف و الكلمـات بصـريا ،
الـذين يعـانون مـن صـعوبات فـي تمييـز الحـروف والكلمـات بصـريا مـن عـاني األطفـال في العـادة ي

 صعوبة في إعادة إنتاجها.

و المعروف بعدم االنسجام بين البصر و  0 و قد سميت الصعوبات الكتابية بالقصور التصويري 
ز فـي أن العج Kephart و لقد ذكر كيفارت . الحركة و التي ترد إلى اضطرابات تحديد االتجاه

 راك العالقات المكانية البصرية مثل تمييز اليمين من اليسار يرتبط بالعجز في مهارة الكتابة.إد

 إضطرابات الذاكرة البصرية: -3

إن األطفــال الــذين يعــانون مـــن صــعوبات فــي الكتابـــة هــم فــي العـــادة يتمتعــون بحاســة البصـــر   
يفشلون فـي تـذكر مـا  ن جيدا ولكنهمفهم يبصرو  -ن كما هو الحال لدى األطفال العاديي -سليمة

تــتم مشــاهدته بصــريا لضــعف فــي ذاكرتــه البصــرية فهــم يواجهــون صــعوبة فــي اســتدعاء أو إعــادة 
إنتاج الحروف و الكلمات من الذاكرة و الذي يمكن مالحظته عندما يحاول الطفل تشكيل سلسلة 

سـة البصـرية مـن سـالمة الحاشـياء بـالرغم الحروف التي يسهل تذكرها فعدم قدرة الطفـل معرفـة األ
 )162،  0222الحسن ، )  يدعى بفقدان الذاكرة البصرية

 

                                           
Dysgnalise(1 

2( Dysgraphai 
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 المحور الثانى : 
 (1) الوظائف التنفيذية : 

 مفهوم الوظائف التنفيذية :

تعــرف الوظــائف التنفيذيــة علــى أنهــا قــدرة الطفــل علــى كــف الســلوك غيــر المرغــوب  -
تحقيــق الهــدف والتــى نظــيم الســلوك لاســب وتوجيــه وتوالبــدء أو المبــادرة بالســلوك المن

تعتمد في ذلـك علـى العديـد مـن الوظـائف المعرفيـة كاالنتبـاه واإلدراك والـذاكرة واللغـة 
ـــؤثر فيهـــا وتوجههـــا ولهـــا دور  ـــة  مهـــموفـــي نفـــس الوقـــت ت ـــاة اليومي فـــي أنشـــطة الحي

 )0213والتفاعل االجتماعي. )الشخص و فتحي ، 

 ية : مكونات الوظائف التنفيذ

 : هي وناتماني مكتتضمن ث

تداولت عديد من الدراسات فكرة الكف والتي ظهـرت مـع "لوريـا"، الـذي اقتـرح ( 0) :ـ كف السلوك1
دورا أساســـيا فـــي الكـــف  لإلجابـــات غيـــر المفضـــلة، وأورد بالمقابـــل  تـــؤديأن الفصـــوص الجبهيـــة 

ثــر حداثــة؛ يــة، دراسـات أك" لـدى حــاالت لـديها إصــابات جبهف عالمـات لمــا يسـمى بـــ " زوال الكــ
رت أن الفصــوص الجبهيــة ليســت المنــاطق الوحيــدة فــي الــدماغ المتدخلــة فــي وظيفــة الكــف، أظهــ

 &Ballard .وفـــي الواقـــع أن ســـيرورة الكـــف تخضـــع لهيمنـــة منـــاطق عصـــبية أكثـــر انتشـــارا
Boulanger, 2013, 30).) 

 (3) :ـ الذاكرة العاملة0

                                           
Executive functions(2 

 inhibit(1 

working memory(2 
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ب للمشــكلة مــن أجــل تحقيــق تفــاب بحــل مناســقــدرة علــى االحتعــرف الــذاكرة العاملــة علــى أنهــا " ال
عـام & Pennington      Welsh هـدف مسـتقبلي " وقـد اعتبرهـا كـل مـن بنينجتـون وويلـ 

  (Jing,2003المفهوم الرئيس المركزي في العمليات أو الوظائف التنفيذية) 1666

دورا  هامــا   قصــيرة ، وتلعــبكمـا تعــرف علــى أنهـا نظــام مؤقــت لتجهيـز المعلومــات وتخزينهــا لفتـرة 
فــي النشــاط المعرفــي للفــرد مثــل : الــتعلم ، االنتبــاه ، التفكيــر ، الفهــم ، وحــل المشــكالت، وللــذاكرة 
العاملة أثٌر في التفاعل اإلجتماعي، كما تعتبر وظيفة أساسية لتنفيذ األنشـطة متعـددة الخطـوات، 

 ( 161، 0210  ركبة. )مليكةاو إكمال العمليات الحسابية، أو اتباع التعليمات الم

" بأنهـا: المرونـة هـي القـدرة " Florence Gaulجويـل  يعرفها " فلورنس (1) :ـ المرونة المعرفية3
علـى التحــول الــديناميكي إلـى البــديل مــن بــين العديـد مــن المهــام؛ مـن اإلســتراتيجيات؛ مــن تخــزين 

ي علــى األشــياء فــد التــي تنطبــق المهــام؛ هــذه القــدرة تكــون فــي العــادة جــاهزة عنــدما تكــون القواعــ
 . (Gauet,2012, 3)المحيط تتغير بطريقة غير متوقعة

ومظهـرا  ،يعد التخطيط ضرورة من ضرورات اتخاذ القرار والتنظيم وتنفيـذ األداء (0) :ـ التخطيط4
ـــات: أ ـــد المشـــكلة، ب -مـــن مظـــاهر الضـــبط المعرفـــى وهـــو يتضـــمن خمـــس عملي وضـــع  -تحدي

المراقبــة وتعــديل الخطــة وهــي الخطــوات  -يــذ الخطــة،  تنف -تيجية، دبنــاء اإلســترا -الهــدف، ج
 (Jing,2003, 54الضرورية إلكمال المهمة المخطط لها )

تتمثــل فــى قــدرة الفــرد علــى بــدء المهمــة أو النشــاط فــى الوقــت المناســب، ويــؤدى  (3) :ـــ المبــادأة 2
ية أو المهـام واجبات المدرساضطراب هذه العملية إلى مشاكل وصعوبات تواجه التلميذ فى بدء ال

  .التعليمية المحورية فى الوقت المحدد وباألسلوب المطلوب

                                           
 flexability(1 

 planning(2 

Initiative(3 
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يشير إلـى القـدرة علـى تنظـيم وضـبط الفـرد السـتجاباته االنفعاليـة لتكـون  (1) :ـ الضبط االنفعالي6
مناســبة ومتالئمــة مــع الموقــف، ويــؤدي االضــطراب فــى هــذه العمليــة أن يكــون مــن الســهل ظهــور 

لتالميـذ رغـم أن األحـداث المسـببة لهـذا االنزعـاج بسـيطة وال الغ فيـه علـى ااالنزعاج المبـعالمات 
 يجب معها صدور ردود أفعال مبالغ فيها، والقابلية السريعة لإلحباط

يشـير إلــى القـدرة علـى وضـع ترتيــب متسلسـل ل نشـطة المطلوبـة إلنجــاز  (0) :ــ تنظـيم األدوات7
العمليــة إلــى تكــوين تــداخل  ضــطراب فــى هــذهعلــة، ويــؤدي االالمهــام، فــى خطــوات متسلســلة متفا

مربك لحـل المشـكالت لـدى التالميـذ وعـد تنظـيم لخطـوات الحـل، ومـن السـهل أن يشـعروا بـالتوتر 
 .عند تعاملهم مع المشكالت المركبة بهدف حلها

 –مباشرة  –ء سلوكه الذاتي أثناء أو بعد االنتها القدرة على أن يقوم الفرد بفحص (3) :ـ المراقبة8
النشاط بغرض التأكد من إحراز وإنجاز الهدف المطلـوب، ويـؤدي االضـطراب فـى من المهمة أو 

هــذه العمليــة إلــى عــدم قيــام التلميــذ بفحــص أدائهــم وأعمــالهم للتعــرف علــى أخطــائهم، وانخفــاض 
 ((Denkla,2008,263:270الوعي الذاتي بالسلوك وتأثيره على اآلخرين

ـــا وفيمـــا يلـــي عـــرض مـــوجز ـــة والتـــى تتناولهـــا الدراســـة ت المختلفـــة لللنمـــو المكون وظـــائف التنفيذي
  :الحالية

 :التخطيط  -

إن  االطفــال الــذين لــديهم صــعوبات معرفيــة يعــانون مــن صــعوبة فــى التخطــيط وتحديــد األهــداف 
ويجـــدون صـــعوبة فـــى الفـــرز وتنظـــيم المعلومـــات وتحديـــد األلوليـــات والتركيـــز علـــى التفاصـــيل أو 

ون صــعوبة فــى االنتقــال مــن نشــاط إلــى آخــر ويجــدون اب اآلخــر ويجــدلكبيــرة علــى حســالصــورة ا
 (33،  0222صعوبة فى الوصول تفاصيل متعددة فى الذاكرة العاملة )الزريقات ، 

                                           
emotional control(4 

terial organizationMa(5 

Monitoring(1 
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 :المرونة المعرفية -

إلى مفهوم المرونة المعرفية على اعتبـار أنهـا وظيفـة  Radonovich,2001) يشير رادونوفي )
مرونة العقلية لدى الفـرد والتـي يمكـن قياسـها عـن طريـق ي تشير إلى اللتنفيذية والتمن الوظائف ا

قيــاس الفــرد علــى تحويــل انتباهــه مــنُ  مهمــة، أو مثيــر إلــى  مهمــة أخــرى، أو مثيــر آخر.ويعــرف 
القـــدرة علـــى تغييـــر التركيـــز مـــا بـــين مصـــادر االنتبـــاه بمرونـــة وبصـــورة أكثـــر ”التحـــول علـــى أنـــه: 

 .“تكيفا

 :رة العاملةالذاك -

إجـراء معاجلـة للمعلومـات فـى أثنـاء االنشـغال بنشـاط معرفـي فـى  ” :جوهر الذاكرة العاملة هو نإ
آخر ومراقبة وتشفير المعلومات القادمة، واستبدال المعلومات التي لم يعد لها عالقة بالمعلومـات 

تخدامها ومعالجتهـا واسـالقـدرة علـى االحتفـاب بالمعلومـات فـى العقـل ”وتشير إلى  “القادمة الجديدة
 ,Huizinga, Dolan, Van der Molin).“دار وإنتاج استجابات جديدة، وتنفيذ المهمةفى إص
2006) 

 والوظائف التنفيذية : الكتابة اضطراباتالعالقة بين 

مهــارة الكتابــة تتطلــب تكامــل جميــع أنمــاط معالجــة المعلومــات )وظــائف النصــفين الكــرويين      
عليـة الكتابـة علـى مهـارة اللغـة الشـفهية إلـى جانـب تمـد كفـاءة وفالسابقة حبـث تعللمخ( والخبرات ا

المهــارات اللغويــة ، حيــث يتعــين علــى الكاتــب أن يكــون قــادرا علــى االحتفــاب ذهنيــا بفكــرة واحــدة 
خالل صياغته أو تعبيره بالكلمات والجمل عن هذه الفكرة )وظائف النصف الكروى األيسر( كما 

ة وحركيـة كافيـه فـى توصـل الفكـرة واألفكـار التـى لك ذاكـرة بصـريب أيضا أن يمتيتعين على الكات
يعبــر عنهــا )وظــائف النصــف الكــروى األيمــن( وتتكامــل هــذه األنمــاط مــع الــذاكرة مــع القــدرة علــى 
التآزر النفسى العصبى للعالقة بين العين واليد ، ويعد )مايكل بيست( أول من استخدم مصـطلح 



 
اصة      ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 606، ص0202أبريل: 3، ع1)مج          

 (666ص
 

 

623 

 

لتى تكون رمزية فى طبيعتها وفى هـذه الحـاالت االضطرابات ا ليشير فقط إلى (1)العسر الكتابى 
فإن العسر الكتابى يحدث نتيجة اضطراب أو خلل بين الصورة العقلية للكلمـة والنظـام الحركـى ، 

باعتبـــاره حالـــة تصـــاحب اإلبصـــار العـــادى حيـــث تـــرى خاللهـــا (0)كمـــا حـــدد مفهـــوم عمـــى الكلمـــة 
اللغة المكتوبة أو المنطوقة ومثـل هـذه رد غلى تفسير عدم قدرة الف الحروف والكلمات بوضوح مع

الصــــعوبة يمكــــن أن ترجــــع إلــــى خلــــل أو اضــــطراب فــــى المنطقــــة المســــئولة عــــن تخــــزين الــــذاكرة 
البصرية للكلمات والحروف بالمخ وبصفة خاصة فـى جـزء مـا مـن النصـف الكـروى األيسـر للمـخ 

 ( .0212.)إبراهيم ، 

 (3)  ضة الدماغية :المحور الثالث الريا

 تعريف الرياضة الدماغية : 

تعنى ممارسة بعض التمارين البدنية المستندة إلى الرياضة الدماغية مـن خـالل التـدريب الحركـى 
والتــى تمثــل سلســلة مــن الحركــات البســيطة المســتخدمة لــدمج وتضــمين كــل منــاطق الــدماغ مــن ، 

 (26،  0216أجل تنشيطها )سليمان ،

 الدماغية :حركات الرياضة 

ت الدراســة الراهنــة بســتة تمــارين دماغيــة ، وقــد تــم اختيــار هــذه التمــارين الســتة مــن بــين ســتة تمــاه
وعشــرين  تمرينــا يمثــل حركــات رياضــة الــدماغ ؛ ألن هــذه الحركــات فعالــة تســاعد علــى تحســين 

( حـــول تـــاثير 0212الوظـــائف التنفيذيـــة لتحســـين صـــعوبات تعلـــم الكتابـــة وفـــق دراســـة الشـــلعوط)
 ركية الموجهة للدماغ فى تنمية سرعة رد الفعل .للتمرينات الحبرنامج مقترح 

 وتوضح الباحثة هذه التمارين بالتفصيل على النحو اآلتى :

                                           
Dysgraphia(1 

Word blindness(2 

Brain Gym  (1 
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 (1): (8)تمرين رسم الرقم -1

  يجــب علــى التلميــذ أن يرســم الــرقم ثمانيــة لمــرات متعــددة إمــا وهمــي فــي الهــواء أو علــى
 الورق.

 ذراعه ومعصمه.خفف من عضالت داعي للطفل ويالتمرين ينشط الجانب اإلب 

  ، يســـاعد التمـــرين علـــى تحســـين ســـرعة الكتابـــة لـــدى التلميـــذ ، وتنســـيق عضـــالت العـــين
 والرؤية المحيطية.

 (0):تنشيط الذراع  -0

  يجـــب علـــى التلميـــذ أن يمـــد إحـــدى ذراعيـــه ويجـــب أن يمســـك الـــذراع األخـــرى فـــي الزاويـــة
 ابت.اليمنى ليحمل الذراع الممتد في وضع ث

 در والكتفين العلويين لطفلك.مرين الصيعزز الت 

 .إنه ينشط دماغ التلميذ ، تنسيق بين اليد والعينين ، ومهارات التحكم باألدوات 

 (3)الرسم بالسبابة: -3

رســم شــكلين متطــابقين فــى الهــواء باســتخدام كــال الســبابتين مــع الحــرص علــى أن كــال اإلصــبعين 
 متساويان فى االتجاه واالرتفاع .

 قيام بمهام مختلفة فى الوقت نفسه .نسيق أثناء اليساعد على الت 

 (2):  الفيل -2

 .يحتاج التلميذ لتمديد واحدة من يديه ووضعه على مقربة من األذن من جانب واحد 

                                           
lazy 8's(2 

arm activation(1 

doodle double(2 

the elephant(3 
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  بتــدوير اليــد الممتــدة ، يحتــاج إلــى جعــل الرمــز الــال نهــائي فــي الهــواء لمــدة ثــالث مــرات
 على األقل ، والعكس صحيح.

 ذ وتـوازن الجسـم وتشـجيع الـدماغ علـى االسـتماع يط عقـل التلميـحركات علـى تنشـتعمل ال
 إلى الكلمات بشكل صحيح.

 .إنه يحسن قدرة التلميذ على التفكير ، والذاكرة على المدى القصير والطويل ، واالهتمام 

 (1)قبعة التفكير: -2

  علــى الســبابة يجــب علــى التلميــذ أن يمســك األذنــين بكــال اإلبهــامين واألصــابع الموجــودة
 حرج ويلف الطرف الخارجي ل ذن.كلتا يديه ويدب

 .يساعد قبعة التفكير في تحسين سماع التلميذ ورؤيته الطرفّية والذاكرة قصيرة المدى 

 ( 0)   البومة -6

 .يحتاج التلميذ إلى الجلوس بشكل مريح وجلب واحدة من يديه إلى الكتف المعاكس 

 به المنحرفة.حول العضلة ش ضغط على الكتفبإمساك اليد الثابتة ، عليه أن ي 

 .ا عميق ا  يجب على التلميذ اآلن أن يدير رأسه نحو اتجاه الكتف المقرص وأن يأخذ نفس 

  ــاه وذكــاء يعمــل وضــع التمــرين ومــدى الحركــة علــى تحســين الــدورة الدمويــة ويحســن انتب
 (,Spaulding 2010التلميذ)

 

 

                                           
thinking cap(1 

the owl(2 
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    الدراسات السابقة 
ساســـية التـــي اســـتعانت بهـــا الباحثـــة فـــي صـــادر األســـابقة مـــن المت والبحـــوث الاتعـــد الدراســـ      

تحديد الوظائف التنفيذية المتصلة بصعوبات تعلم الكتابة واستخدام الرياضة الدماغية في تحسين 
تلك الوظائف  ، وسوف نعـرض مجموعـة مـن الدراسـات والبحـوث التـي تتصـل بموضـوع الدراسـة 

 ألخرى والدراسة الحالية.ين الدراسات امعرفة الفرق ببهدف تحليلها للتوصل إلى 

( " الصــدق التمييــزي والبــروفيالت المعرفيــة لــ داء علــى مهــام 0210دراســة )شــلبي، -
ــــدى طــــالب الجامعــــة ذوي صــــعوبات الــــتعلم  ــــة ل ــــذاكرة العامل ــــة وال الوظــــائف التنفيذي

ة ء طـالب الجامعـ)اللفظية وغير اللفظية( والعاديين"  تهدف الدراسة للمقارنة بين أدا
الــــتعلم   )اللفظيــــة وغيــــر اللفظيــــة( والعــــاديين علــــى مهــــام الوظــــائف ذوى صــــعوبات 

( طالبـــة موزعـــات كـــاآلتى 61التنفيذيـــة والـــذاكرة العاملـــة ، و أجريـــت الدراســـة علـــى )
ــم غيــر لفظيــة ) طالبــة( مجموعــة صــعوبات تعلــم لفظيــة  03مجموعــة صــعوبات تعل

دة أدوات منهــا دمت الدراســة عـطالبـة ، واسـتخ( 02طالبـة( مجموعـة العــاديين ) 02)
مقياس صعوبات التعلم اللفظية ، ومهام قياس الوظـائف التنفيذيـة ، والـذاكرة العاملـة 
)وتشــمل اختبــار األداء المتواصــل ، مهمــة التحــول البصــرى المكــانى ، مهمــة تحــول 

ار لتداخل ، اختباالنتباه ، اختبار برج لندن ، مهمة الذاكرة العاملة المكانية ، مهمة ا
ــــة المجــــردة( إعــــادة األر  قــــام ، اختبــــار ويسكونســــين ، مهمــــة المــــواد البصــــرية المكاني

وتوصلت نتائج الدراسة أن مجموعـة العـاديين كانـت أعلـى المجموعـات  فـى مسـتوى 
األداء مقارنـة بـالمجموعتين ذواتـي صـعوبات تعلـم اللفظيـة وغيـر اللفظيـة وذلـك علـى 

الكـــف ، تواصـــل االنتبـــاه ،  الدالـــة )أخطـــاءذات المؤشـــرات مهـــام الوظـــائف التنفيذيـــة 
التحــــول البصــــرى المكــــانى ، زمــــن االســــتجابة علــــى بــــرج لنــــدن ، تحويــــل االنتبــــاه ، 
األخطــاء علــى ويسكونســين ، ومهــام الــذاكرة العاملــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة(، كانــت 

ء علـــى مجموعـــة صـــعوبات الـــتعلم غيـــر اللفظيـــة أقـــل المجموعـــات فـــى مســـتوى األدا
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التنفيذيـة ، تفـوق أداء مجموعـة صـعوبات الـتعلم غيـر اللفظيـة مهام الوظـائف غالبية 
ــــة  داء أفــــى اختبــــار إعــــادة األرقــــام ، تفــــوق علــــى مجموعــــة صــــعوبات الــــتعلم اللفظي

مجموعة صعوبات التعلم اللفظية علـى مجموعـة ذات صـعوبات الـتعلم غيـر اللفظيـة 
 فى مهمة الذاكرة العاملة المكانية 

ــــدريبي ( هــــدفت الدراســــ0216اســــة )علــــي،در  - ة الحاليــــة إلــــى بحــــث فعاليــــة برنــــامج ت
ــتعلم ، وشــملت  لتحســين أداء الــذاكرة العاملــة لــدى أطفــال الروضــة ذوي صــعوبات ال

( أنثــى  ممــن تراوحــت أعمــارهم 10( ذكــرا ، و)16( طفــال مــنهم )32عينــة الدراســة )
-2لية العامة )ر القدرة العق( عاما ، واستخدمت الباحثة  اختبا2.2 – 2.2ما بين )

( أعــوام ، ومقيــاس أداء الــذاكرة العامــة ، والبرنــامج التــدريبى لتحســين أداء الــذاكرة 6
العاملة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم بمرحلة الروضة ، وتوصـلت الدراسـة إلـى 
فعاليـــة البرنـــامج التــــدريبى لتحســـين أداء الـــذاكرة العاملــــة لـــدى أطفـــال الروضــــة ذوي 

 بات التعلمصعو 

( بعنـوان " الرياضــة الدماغيـة لزيــادة األداء Maropeng , 2017ة )مـاربنج اسـدر  -
سنة " هدفت الدراسة إلـى أن   10-12األكاديمي ل طفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

األداء األكاديمي محدد مهم للجودة الفرديـة. يـتم تحديـده بواسـطة الجانـب العـاطفي ، 
عمليـات الـتعلم ودمـج  Brain gymن تحسـن لـذكاء. يمكـن أالمعرفـي ، النفسـي ، وا

جميع المجاالت المتعلقة بعملية التعلم. إلثبات تأثير الرياضة الدماغية  نحـو األداء 
ســنة. وكانــت هــذه الدراســة  10-12األكــاديمي ل طفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين 

 ، 16نـات )ن   استخدمت تصميم مجموعـة واحـدة قبـل وبعـد االختبـار. تـم أخـذ عي
( مـــــن الصـــــف الخـــــامس والســـــادس. وبـــــدأت الدراســـــة  11إنـــــاث    ، و 6ذكـــــور   

بــــإجراء اختبــــار ذكــــاء ، وقيــــاس درجــــة تقريــــر األداء األكــــاديمي ، وتــــدخل الرياضــــة 
 16الدماغية ، وينتهي باختبار  وقياس النتيجة النهائية ل داء األكاديمي.. من بين 
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ديمي ودرجـــــة األداء األكـــــا ( أظهـــــر متوســـــط11، و اإلنـــــاث    6طفـــــال )ذكـــــور   
 الذكاء بعد الرياضة الدماغية تحسنا.

( هدفت إلى تحديد  فاعلية أنشطة رياضة Acampo, 2017دراسة  جوس أوكمبو) -
الـــدماغ فـــي تعزيـــز أداء الكتابـــة لـــدى تالميـــذ الصـــف األول و تـــم اســـتخدام التصـــميم 

تالميــذ ، لــديهم قصــور  2التجريبــى المجموعــة الواحــدة ، وتكونــت عينــه الدراســة مــن 
ؤيـدة فى البدء والتنظيم واالهتمام بالتفاصيل والوضوح فى الكتابة . وجاءت النتائج م

أن الرياضـــة الدماغيـــة وهـــو تمـــرين تعليمـــي قـــائم علـــى الحركـــة ، كـــان نشـــاط ا فعـــاال  
لتعزيــــز اهتمامــــات الكتابــــة لــــدى تالميــــذ الصــــف األول ، وتحديــــدا  مــــن حيــــث الدقــــة 
والوضــوح والكتابــة وكــذلك التباعــد الصــحيح بــين الحــروف والكلمــات.. جلبــت تمــارين 

مــزاج المــريح بــين التالميــذ. يوصــى بتخصــيص الرياضـة الدماغيــة اإلثــارة والبهجــة وال
وقت الستخدام تمارين الرياضة الدماغيـة ، نظـر ا ألنـه يمكـن اسـتخدامه كنشـاط غيـر 

 متجمد لتحسين أداء الكتابة بين التالميذ.

( هــدفت هـذه الدراسـة إلـى تحديـد األسـاليب الفعالــة Abdu , 2018دراسـة  عبـده ) -
عاملــة للطــالب ذوي صــعوبات الــتعلم. شــملت التــي يمكــن أن تعــزز وظيفــة الــذاكرة ال

هذه الدراسة شبه التجريبية ثالث مجموعات تتكون كل مجموعة  مـن خمسـة طـالب 
تــم تقســيمهم إلــى المجموعــة الضــابطة ، و مجموعــة الرياضــة الدماغيــة ، ومجموعــة 

يومي ا لمـدة أربعـة أسـابيع . وفـي    0تمرينا Brain Gym. أجرت مجموعة  1التدخل
فسه ، تم تنفيذ تدخل تدريب الدماغ على مجموعة  التدخل يوميا لمدة أربعـة الوقت ن

دقـائق لكـل شـخص فـي مجموعـة  2أسابيع. تـم تخصـيص ل بـة تـدريب الـدماغ لمـدة 
( 0؛ )3( اختبـار ذاكـرة 1أثناء وقت الفـراغ فـي المدرسـة. تـم اسـتخدام ثـالث أدوات: )

                                           
1-  Brain Training 
2-  Brain Gym 
3-   Span Memory 
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الصــورة. تـم اســتخدام اختبـارين غيــر ( اختبــار تحديـد 3اختبـار الــذاكرة المكانيـة ؛ و )
( ارتبـــاط ترتيــــب رتبـــة ســـبيرمان لتحديـــد العالقـــة بــــين 1معلمـــين لتفســـير البيانـــات: )

المجموعــــات الــــثالث فـــــي اختبــــار مــــا قبـــــل وبعــــد االختبــــار واختبـــــار ترتيــــب موقـــــع 
ويلكوكســون لقيــاس الفــرق بــين االختبــار قبــل وبعــد  لمجموعــة الــتحكم ، مجمــوعتي 

ـــــدخل . تظهـــــر  ـــــذاكرة العاملـــــة لكـــــال الت ـــــي وظيفـــــة ال ـــــادة كبيـــــرة ف ـــــائج الدراســـــة زي نت
ـا زيـادة كبيـرة فـي مهـارات الـذاكرة الرقميـة  المجموعتين التدخل. يظهر االسـتنتاج أيض 

والـــذاكرة المكانيـــة بـــين المشـــاركين فـــي مجموعـــة التـــدخل. تـــوفر هـــذه الدراســـة بـــديال  1
حــوافز تعليميــة مناســبة يمكــن أن  لآلبــاء واألمهــات والمعلمــين وإدارة المدرســة لتــوفير
 تلبي احتياجات الطالب في المدرسة وفي المنزل.

( بعنـوان " فعاليـة الـتعلم المسـتند إلـى الـدماغ فـى تنميــة 0216دراسـة )الـدخيل،       -
االتجـاه نحـو اإلبـداع لـدى التالميــذ ذوى صـعوبات الـتعلم الموهـوبين " هـدفت الدراســة 

قـــائم علـــى الـــتعلم المســـتند إلـــى الـــدماغ فـــي تنميـــة إلـــى التعـــرف علـــى فعاليـــة برنـــامج 
االتجـــاه نحـــو اإلبـــداع لـــدى التالميـــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم الموهـــوبين. وقـــد اســـتخدم 

( تلميـذا 02الباحث المنهج شبه التجريبي و اتخذ عينة قصدية من مجتمع الدراسـة )
ممثلة و يتم من ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بالمرحلة االبتدائية حتى تكون عينة 

تالميذ مجموعة ضابطة(، وتم تطبيق  12 –تالميذ مجموعة تجريبية  12تقسيمهم )
الشـيخ  -الوليد بن عبد الملـك االبتدائيـة  -الدراسة بمدارس "حي السفارت االبتدائية 

عبدهللا القرعاوي" في مدينة الرياض ، و اعتمـدت الدراسـة علـى مقيـاس االتجـاه نحـو 
باحـــث. وخرجـــت النتـــائج تؤكـــد فعاليـــة برنـــامج قـــائم علـــى الـــتعلم اإلبـــداع مـــن إعـــداد ال

المستند إلى الدماغ في تنمية االتجاه نحو اإلبداع لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 
الموهوبين ، و أن الفروق الفردية بين التالميذ ذوي صعوبات التعلم الموهوبين حتى 

                                           
1 - Digit Span Memory 
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ــ وة لــديهم ، وإن مــن أنجــح الطــرق يمكــن تعزيــز اإلبــداع واالبتكــار واكتشــاف نقــاط الق
لتحقيق حاجات التالميذ ذوي صعوبات التعلم الموهوبين هـو اعتمـاد أسـاليب متباينـة 

الميــذ تعمــل علــى عمليــة تنشــيط القــدرات الدماغيــة والبــرامج والخبــرات اإلثرائيــة. فالت
ن لهم حاجات تعليمية مختلفة إلى حد ما عن التالميذ و ذوو صعوبات التعلم الموهوب

العاديين ، وعلى هذا األساس فإن المنهج المتبع فـي تعلـيمهم يجـب أن يحتـوي علـى 
ـــــتعلم  ـــــة. وإن حاجـــــات التالميـــــذ ذوي صـــــعوبات ال بـــــرامج تنشـــــيط للمهـــــارات الدماغي

يــــة وحاجــــات الموهــــوبين متنوعــــة فــــي حقيقتهــــا ، باإلضــــافة إلــــى الحاجــــات األكاديم
لموهوبين مـن ذوي صــعوبات ن جميـع البـرامج الخاصـة بـاإشخصـية واالجتماعيـة . و 

الـــتعلم ال يمكـــن أن تكـــون ذات فاعليـــة مـــا لـــم تخضـــع لعنايـــة فائقـــة فـــي التخطـــيط و 
 اإلعداد والتنفيذ الفعلي .

 تعقيب عام على الدراسات السابقة
تنوعــت أهــداف الدراســات الســابقة التــى تناولــت تــدريب الوظــائف التنفيذيــة لــدى األطفــال ذوي    

ت العديـــد مـــن الدراســـات أن تشـــتمل بـــرامج العـــالج علـــى العديـــد مـــن صـــعوبات الـــتعلم حيـــث أكـــد
األنشــطة لتحســين صــعوبات الــتعلم باإلضــافة إلــى االعتمــاد علــى أنشــطة حركيــة أثنــاء العــالج و 

على قصور الوظائف التنفيذية وتأثيره على العمليات المعرفية أشارت بعـض الدراسـات السـابقة 
وقد يكون ذلك القصور مسببا لتلك الصعوبات لكتابـــــة ، التي تؤثر بدورها في صعوبات تعلم ا

ــــــــــــــــــة التعرف على العالقة بين قصور الوظائف التنفيذية وصعوبات تعلم ال-ل. لدى األطفا كتاب
 أثر الرياضة الدماغية فى تحسين صعوبات التعلم.التعرف على -ل. لدى األطفا

 الدراسة:  فروض
 الفرض األول: 
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بين متوسطات رتب درجات طالب المجموعتين  توجد فروق ذات داللة إحصائية   
الكتابة(  -المرونة -التخطيط –الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي للمتغيرات )الذاكرة 

 لصالح المجموعة التجريبية" .
 الفرض الثاني: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية   
الكتابة( لصالح  -المرونة -التخطيط –القبلي والبعدي للمتغيرات  )الذاكرة في التطبيقين 

 التطبيق البعدي" .
 الفرض الثالث:  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طالب المجموعة    
 تابة(الك -المرونة -التخطيط – التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي للمتغيرات  )الذاكرة

 الدراسة: عينة
من تالميذ مدرسة الشهيد  اريقة العينة القصدية وتم اختيارهاعتمدت الباحثة على ط      

أحمد جالل بإدارة أسيوط التعليمية ممن تنطبق عليهم شروط تشخيص صعوبات الكتابة 
ى تم وتكونت عينة الدراسة من عشرين تلميذا وتم أخذ موافقة أولياء األمور على العينة الت

من  2تالميذ ) 12اختيارها و تم تقسيمهم إلى مجموعتين : مجموعة تجريبية مكونة من 
من  2من الذكور و 2تالميذ ) 12من اإلناث( و أخرى ضابطة مكونة من  2الذكور و 
 اإلناث( 

ضابطة فى قد قامت الباحثة بحساب التكافؤ بين المجموعتين التجريبية و ال -
 وجاءت النتائج كما بالجدول التالى   ة متغيرات الدراسة الرئيس
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(متوسطات أداء العينة التجريبية والضابطة في متغيرات الداراسة قبل المعالجة 0جدول)
 التجريبية 

  zقيمة  العينة التجريبية العينة الضابطة  المتغير

المتوسط  وداللتها

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 
متوسط 

 الرتب
المتوسط 

 الحسابي 
نحراف اال

 المعياري 
متوسط 

 الرتب
 3491- 3349 3439 9943 349 9433 9.43 ذاكرة

 9419- 3941 14.3 3499. 3943 14.3 3439. التخطيط
 9419- 3941 34.3 1349 3943 3411 1343 المرونة
 3493- 39439 1433 1.43 39439 .43. 141. الكتابة
 

مان ويتني بين متوسط الرتب للعينة التجريبية ال توجد فروق دالة إحصائيا وفقا لقيم اختبار 
غير دالة عند مستوى   zوالضابطة في األداء على متغيرات الدراسة حيث جاءت جميع قيم 

. ما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في متغيرات الدراسة قبل البدء في المعالجة 2.22داللة 
 التجريبية

 أدوات الدراسة:
( لتحديد متوسط درجة ذكاء الطالب كشرط 0216حسن ،مقياس ذكاء رافن المصفوفات )
 لتشخيص ذوي صعوبات الكتابة .

( حيث اشترطت 0226زيات ،بطارية مقياس التقدير التشخيصي للصعوبات الكتابة. )ال- 
 ن يحصلوا على درجة مرتفعة من صعوبات الكتابة .أالباحثة 

 (  0213فتحى ،مقياس الوظائف التنفيذية ) عبد العزيز الشخص ، هيام  -
 البرنامج التدريبي )إعداد الباحثة (.- 

( من المحكمين 12د )وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق البرنامج بعرضه على عد
هداف الجلسات ، كما قامت بالتأكد من صدق وثبات المقاييس أ رائهم بعض آلوعدلت وفقا 

ءت معامالت الصدق بتطبيقها على عينة استطالعية من ذوي صعوبات الكتابة، وجا
-2.22بطريقة معامالت االرتباط بين البند والدرجة الكلية للمقياس مرتفعا اذ تراوح بين )
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( وكذلك جاءت معامالت ألفا كرونباخ لثبات االتساق الداخلي مقبوال لمقاييس الدراسة 2.66
 (.2.62-2.62اذ تراوحت بين )

 محتوى البرنامج  -
امج بعدد من التمارين الرياضية يحفل البرنفى البرنامج : التمارين واالنشطة المستخدمة 

 تعليمية ويتعين مراعاه ما يلى عند اختيار تلك التمارين واألنشطة :  ةنشطأو 
 توفير عنصر النجاح فى النشاط او التمرين الكساب الطفل سلوكا ايجابيا . -أ

ة مواقف الحيا ىهداف البرنامج ليسهل انتقال التدريب الأربط التمارين واالنشطة ب -ب
 الواق ية 

مر ضرورى ومطلوب مع فارق زمنى يسمح أنشطة والتمارين  التنوع فى األ -ت
 باالحتفاب بتاثير االنشطة والتمارين المتشابهة .

  مزاولة التمارين واالنشطة فى جو من الترويح المبهج الفعال وااليجابى .
 
  اجراءات تطبيق الدراسة :     

 نجاز هذه الدراسة : إلية فى سبيل اتم اتباع الخطوات الت
اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف الثانى بمدرسة الشهيد  -1 -1

 أحمد جالل و التابعة إلدارة أسيوط التعليمية .
 تطبيق أدوات الدراسة على العينة  -0
إجراء القياس التتبعى على أفراد المجموعة التجريبية وذلك بعد شهر  -3

ذلك للتحقق من استمرار فاعلية البرنامج من إجراء القياس البعدي و 
 التدريبى المستخدم . 

 معالجة البيانات إحصائيا باستخدام األساليب اإلحصائية المالئمة . -2
 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة :   -
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 معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات  االتساق الداخلي للبنود . -
 بين كل بند والدرجة الكلية للمقياس. معامالت بيرسون لقياس الصدق -
 المتوسط الحسابي واالنحراف الم ياري . -
لتحديد الفروق في متوسطات الرتب للعينة    Mann-Whitney Uاختبار مان ويتني  -

 التجريبية والضابطة في األداء القبلي و البعدي .
بالمجموعة التجريبية  للفروق في األداء القبلي والبعديWilcoxon W اختبار ولكوكسون  -

 و األداء البعدي والتتبعي بنفس المجموعة .
 نتائج :عرض ال -

للتحقق من صحة الفرض االول الذي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات رتب درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

الكتابة( لصالح المجموعة التجريبية".  تم  -المرونة -التخطيط –للمتغيرات )الذاكرة 
استخدام اختبار مان ويتني للعينات الالبارامترية ل زواج المستقلة من خالل البرنامج 

 ( يوضح ذلك.0وجدول ) SPSS اإلحصائي
 (0جدول)

 ومستوى الداللة  zالمتوسط الحسابى واالنحراف الم يارى ومتوسط الرتب وقيمة 
 درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في للفروق بين  

 الكتابة( -المرونة –التخطيط  -التطبيق البعدي للمتغيرات  )الذاكرة
  zقيمة  العينة التجريبية العينة الضابطة  المتغير

المتوسط  وداللتها
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

سط متو
 الرتب

 **94.3 949 3433 .314 3949 34.1 9949 الذاكرة
 **9433 949 3439 33419 3949 3431 3439. التخطيط
 **.943 949 34.1 3943 3949 3433 1.439 المرونة
 **9439 949 3439 1343 3949 .343 1.43 الكتابة

 ( ما يلي:   0يتضح من جدول ) 
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متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -
الكتابة(، وذلك  -المرونة –التخطيط  -والتجريبية في التطبيق البعدي للمتغيرات )الذاكرة

، لصالح متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في 2.21عند مستوى داللة 
 التطبيق البعدي. 

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  للتحقق من صحة الفرض الثانى الذي ينص على أنه
متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي للمتغيرات  

الكتابة( لصالح التطبيق البعدي".  تم استخدام اختبار  -المرونة -التخطيط –)الذاكرة 
 .SPSSحصائى ويلكوكسون الالبارامتري ل زواج المرتبطة من خالل البرنامج اال

ومستوى  zالمتوسط الحسابى و االنحراف المعيارى  ومتوسط الرتب وقيمة (3جدول)
القبلي والبعدي  المجموعة التجريبية في التطبيقينللفروق بين درجات طالب  الداللة

 الكتابة( -المرونة –التخطيط  -للمتغيرات  )الذاكرة
متوسط  االداء البعدي  االداء القبلي  المتغير

رتب ال
للقيم 

 االيجابية

متوسط 
الرتب 
للقيم 
 السلبية

  zقيمة 

المتوسط  وداللتها
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 **1431 9 949 343 .314 343 9943 الذاكرة
 **1433 9 949 3439 33419 14.3 3499. التخطيط
 **1433 9 949 34.1 3943 34.3 1349 المرونة
 **1431 9 949 3439 1343 1431 1.43 الكتابة

 
 ( ما يلي:   3يتضح من جدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية  -
الكتابة(، وذلك عند  -المرونة –التخطيط  -في التطبيقين القبلي والبعدي للمتغيرات )الذاكرة
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، لصالح متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق 2.21مستوى داللة 
 البعدي.

للتحقق من صحة الفرض الثالث الذي ينص على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطات رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي 

الكتابة( ".  تم استخدام اختبار ويلكوكسون  -رونةالم -التخطيط –للمتغيرات  )الذاكرة 
، وجدول  SPSSللعينات الالبارامترية ل زواج المرتبطة من خالل البرنامج االحصائى 

 ( يوضح ذلك.2)
ومستوى  zالمتوسط الحسابى و االنحراف المعيارى  ومتوسط الرتب وقيمة (2جدول)
البعدي والتتبعي  بية في التطبيقينوعة التجريللفروق بين درجات طالب المجم الداللة

 الكتابة( -المرونة -التخطيط –للمتغيرات  )الذاكرة 
متوسط  االداء التتبعي االداء البعدي  المتغير

 الرتب
للقيم 

 االيجابية

متوسط 
الرتب 
للقيم 
 السلبية

  zقيمة 

المتوسط  وداللتها
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 لمعياري ا

 3431 4.9. 9413 .349 .394 3433 .314 الذاكرة
 .341 419. 9413 3433 3.4.9 3439 33419 التخطيط
 .949 419. 493. 3411 3943 34.1 3943 المرونة
 ..34 9491 9419 3493 9349 3439 1343 الكتابة

 ( ما يلي:   2يتضح من جدول ) 
متوسطي رتب درجات طالب المجموعة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -

الكتابة(،  -المرونة -التخطيط –التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي للمتغيرات )الذاكرة 
 .2.21وذلك عند مستوى داللة 

 المناقشة: -
على تحسين بعض مكونات الرياضة الدماغية تناولت الدراسة الحالية مدى فاعلية برنامج 

التخطيط  ( و أثر تنمية هذه المكونات  –ة  ـة العاماكرالذ –) المرونة   التنفيذيةائف ـالوظ
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وقد أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج  على كتابة ، في عالج بعض صعوبات تعلم ال
 النحو التالي : 

له األثر في عالج صعوبات تعلم ا كان مم؛ لتالميذ تنمية مكونات الوظائف التنفيذية لدى ا
ارات ـالمهل اـاألطفكساب ويمكن إرجاع ذلك إلى قدرة البرنامج على إ ،لديهم كتابة ال

ات ـن الفنيـة مـق مجموعـن طريـمكون من مكونات الوظائف التنفيذية عل المرتبطة بك
ربط تلك المكونات بما ل من خال،    تدريبات الرياضة الدماغية واإلستراتيجيات و

ت نتائج المقارنة بين المجموعتين التجريبية أسفر الكتابة  . و م ـارات تعلـن مهـبها مـيناس
والضابطة بعد انتهاء البرنامج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات 

قياس أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة في اتجاه أطفال المجموعة التجريبية على م
نشطة البرنامج التدريبي التي مما يشير إلى األثر اإليجابي أل ؛الوظائف التنفيذية والكتابة

استفاد منها أطفال المجموعة التجريبية ولم يستفد منها أطفال المجموعة الضابطة )الفرض 
وتوجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية األول(. 

ي اتجاه القياس على مقياس الوظائف التنفيذية والكتابة في القياسين القبلي والبعدي ف
البعدي، على الوظائف الثالث التي تم التدرب عليها وهى المرونة ، والتخطيط، والذاكرة 

كما أكدت النتائج استمرار فاعلية البرنامج في تحسين الوظائف  العاملة )الفرض الثانى( .
كشفت التنفيذية والكتابة لدى أطفال المجموعة التجريبية إلى ما بعد فترة المتابعة حيث 

النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي 
والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس الوظائف التنفيذية والكتابة )الفرض الثالث( مما 

لقد تم اختيار هذه الوظائف يؤكد على استمرارية فاعلية البرنامج إلى ما بعد فترة المتابعة 
)القزاز  -على سبيل المثال–ا لما أسفرت عنه نتائج الكثير من الدراسات منها تحديد
(   التي أكدت أن القصور 0216( ودراسة )محمود ، 0216( ودراسة )المطلق ، 0212،
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الوظيفي التنفيذي األكثر انتشارا لدى ذوي صعوبات الكتابة هو التخطيط والمرونة والذاكرة 
 العاملة  .

 , M G Marpaungراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة )ماربنج وتتفق نتائج الد
( أن الرياضة الدماغية لها دور في تنمية Abduh, 2018( و دراسة    عبده )2017

وتعزو الباحثة التحسن الذي طرأ على الوظائف التنفيذية لدى أطفال  الوظائف التنفيذية .
ين الوظائف التنفيذية الثالث التي تم اختيارها المجموعة التجريبية إلى محتوى البرنامج لتحس

التى تؤدى بدورها فى تحسين الكتابة ، بداية من وظيفة المرونة التى تهتم بالتنسيق والتآزر 
بين كال جانبى الجسم بالتآزر بين العين واليد والتنسيق أثناء القيام بمهام مختلفة فى الوقت 

نها بسماع الكلمات بشكل صحيح وتدريب التالميذ نفسه ، ثم وظيفة الذاكرة العاملة بتحسي
على الذاكرة البصرية للكلمات وتحسين التمييز السمعى للحروف والكلمات ثم وظيفة 
التخطيط بالتدريب على أداء أو كتابة خطوط اساسية ناعمة وتدريب التلميذ على إيصال 

 مسبقا . الحرف بالحرف الذى يليه وكتابة كلمات من خالل نماذج معدة لذلك
وقد عمدت الباحثة إلى اختيار البدء بالتدريب على الوظيفة التنفيذية "المرونة" عند تطبيق 
جلسات البرنامج مما أسهم في زيادة مرونة التلميذ، فتدريب التلميذ  على القدرة على القيام 
تباه بمهام مختلفة فى الوقت نفسه يزيد من قدرة انتباهه . وقد الحظت الباحثة بتحسن ان

 التلميذ وقدرته على المرونة من تلقاء نفسه في الجلسات األخيرة.
لقد الحظت الباحثة التأثير اإليجابي لتدريب التالميذ ذوى صعوبة الكتابة على البرنامج  
لتحسين ثالث وظائف المرونة والذاكرة العاملة والتخطيط عن طريق أشياء مادية ملموسة 

محفورة بها كرة صغيرة يحركها التلميذ لرسم شكل  6رقم  مثل استخدام لوح خشبى على شكل
، و استخدمت الباحثة صندوق الحروف العربية التى تشتمل على الحرف + أشكاله  6رقم 
أول ووسط و آخر الكلمات و ذلك لمساعدة التلميذ على التمييز اإلدراكي والتعرف  3ال 

خشبية بها قلم ويهدف هذا النشاط  والوعي باألشكال وصيغ الحروف ، وتم استخدام  ألواح
بازل   تنمية العضالت الدقيقة لدى التلميذ والقدرة على كتابة الخطوط األساسية ، واستخدام
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اإلدراك لكلمات متقطعة وعلى التلميذ تكوين الصورة والكلمة الدالة على الصورة وهذا يحسن 
 .  الكلمة ككل المكاني  وذلك للتغلب على صعوبات التعرف على شكل –البصري 

و احتوى برنامج الرياضة الدماغية على مجموعة من التمرينات الحركية التى ساهمت فى 
تحسن الثالث وظائف التنفيذية التى حسنت بدورها فى أداء التالميذ فى الكتابة مثل تمرين 

على  برسم الرقم ثمانية لمرات متعددة فى الهواء وهذا يساعد على تنمية قدرة التلميذ 8رمز 
يساعد هذا  التآزر بين العين و اليد الذى يحسن وظيفة المرونة ، وتمرين  قبعة التفكير

النشاط التلميذ على تركيز االنتباه على السمع. كما يقلل من التوتر في عظام الجمجمة. 
يقوم الطالب بسحب األذنين إلى الخلف وفتحها بأصابع. تبدأ من قمة األذن ، وتدلكها بدقة 

 على الفص. ينشط الدماغ من أجل تحسين ذاكرة العاملة ، و تمرين  الفيل بمد وتنتهي
واحدة من اليدين ووضعها على مقربة من األذن من جانب واحد. بتدوير اليد الممتدة ، 
يحتاج إلى جعل الرمز ال النهائي في الهواء لمدة ثالث مرات على األقل ، والعكس صحيح 

ن وظيفة التخطيط والكتابة الصحيحة والقدرة على كتابة وهذا التمرين يساعد على تحسي
  الحروف .

 خالصة النتائج: 
ة ـائف التنفيذيـالوظحسين  ى  تـتشير النتائج بوجه عام إلي أن البرنامج أثبت فاعليته ف

والتدريبات ستراتيجيات واألنشطة إلالفنيات وال موضع الدراسة( من خالثالث )ال
 لديهم . كتابة( ديمية)الكاصعوبات التعلم األتحسين ره في له أثكان والذي ، المستخدمة
 الدراسة :توصيات 
؛ الدراسةل طبيعة مجاضوء وفى ، ما توصلت إليه الدراسة من نتائجل من خال       

تقدم الباحثة عددا من التوصيات والتطبيقات التربوية التى يمكن االستفادة منها فى هذا 
 وذلك على النحو التالى:ل، المجا
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ل بشككتابة ذوي صعوبات تعلم الل اعدات ل طفاـض المسـتوصي الباحثة بتطبيق بع -
ك الصعوبات لديهم إلى القصور في بعض مكونات الوظائف ـع تلـذين ترجـك الـام وأولئـع

 توجزها الباحثة فيما يلي : ، اص ـخل كـالتنفيذية بش
  ب ـالواجـل مث،  التي تساعده على تنظيم األفكارل الوسائلتلميذ لان يقدم

 المنزلي.
  ت تسليم هذا الواجب ـي وقـن يمد له فأو أتلميذ ، الواجب المدرسي للتقليل ،

ألداء من أقرانهم ل ذوو صعوبات التعلم لوقت أطول حيث يحتاج األطفا
 المهام المطلوبة منهم .

 على النظر إلى المشكالت من أكثر من زاوية ومحاولة لتالميذ تشجيع  ا
 المشكالت.ل ة  المرونة المعرفية والتخطيط لحـلتنميوذلك ؛ حلها

 تعلم  ـعوبات  الـذوى صلتالميذ توفير بعض األنشطة لتنمية الوظائف التنفيذية ل
 فى المقررات الدراسية .لتنمية تلك الوظائف لديهم  ؛ة ـديميكااأل

 بحوث ودراسات مستقبلية مقترحة:    -
راح  ـالدراسة يمكن اقتل وحداثة مجا، نتائجء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من ضوءفي

 البحوث التالية : 
دراسة عن فاعلية برنامج الرياضة الدماغية في عالج صعوبات اإلدراك البصري  -1

 وتحسين الكتابة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم
دراسة عن فاعلية برنامج الرياضة الدماغية في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى  -0

 يذ الفائقين ذوى صعوبات تعلمالتالم
دراسة عن فاعلية برنامج قائم على استراتيجية الرياضة الدماغية لتنمية بعض مهارات  -3

 التفكير المنظومي لدى معلمى صعوبات التعلم. 
دراسة عن فاعلية برنامج قائم على الرياضة الدماغية لتنمية مهارات التفكير المتشعب  -2

 صعوبات التعلم.  والتفاعل االجتماعى لدى معلمى
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فاعلية برنامج مقترح قائم على الرياضة الدماغية  في تنمية مهارات حل المشكالت  -2
 لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم.

فاعلية استراتيجية الرياضة الدماغية على التحصيل ومهارات التفكير البصري والكفاءة  -6
 الذاتية المدركة لدى تالميذ ذوى صعوبات التعلم .

تراتيجية الرياضة الدماغية  في تحسين تقدير الذات والداف ية لإلنجاز لدى ثر اسأ -6
 التالميذ ذوى صعوبات تعلم الكتابة. 

فاعلية استراتيجية الرياضة الدماغية فى تنمية مهارات التفكير التأملى وفاعلية الذات  -6
 األكاديمية لدى تالميذ ذوى صعوبات التعلم .

 
 عــــــالمراج

. القاهرة: مكتبة زهراء 3، طصعوبات التعلم والتعليم العالجي(. 0226د الفتاح )حافظ، نبيل عب
 الشرق.

( اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة . القاهرة : مكتبة االنجلو 0212حسن ، عماد احمد ) 
 المصرية .

 زيع.. دار الشفاعة للنشر والتو 0، ططرق تعلم األطفال القراءة والكتابة(. 0222حسن، هشام )

تطبيقات  –األسس النفسيه والعصبية للوظائف التنفيذية (. 0226حسين، نشوة عبد التواب )
 . القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع.علي بعض األضطرابات عند كبار السن

 الوظيفة اختبارات بطارية .إعداد.( 2004 ) نجيب محمد الصبوة، التواب، عبد نشوة حسين،
 .22-30( ، 2)1النفس. علم في دراسات صرية. مجلةالم البيئة في التنفيذية
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( . فعالية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية االتجاه  0216الدخيل، ناصر عبدالرحمن . )
عاقة نحو اإلبداع لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم الموهوبين . المجلة العربية لعلوم اإل

 166 – 016،  6والموهبة ، 

برنامج مقترح لتحسين بعض الوظائف التنفيذية واثره في دعم (. 0210رزق، جيهان محمد )
)رسالة ماجستير(. كلية  مهارات التعبير الكتابي لدي عينه من تالميذ المرحلة االبتدائية

 التربية، جامعة طنطا.

(. اإلختالل الوظيفي التنفيذي لدي صعوبات التعلم واضطراب عجز 0222الزريقات، إبراهيم )
مؤتمر الجم ية العربية لصعوبات التعلم. كلية العلوم  المصحوب بفرط النشاط. االنتباه

 التربوية، عمان، األردن

( . االستراتيجيات التدريسية والمداخل العالجية ، دار النشر للجامعات 0226الزيات ، فتحى ) 
 ، القاهرة .

. القاهرة: مكتبة 1، طمالمرجع في صعوبات التعل(. 0212سليمان، عبد الواحد يوسف ابراهيم )
 األنجلو المصرية.

أثر العالج بالحركة في تخفيف شدة أعراض أضطراب تشتت (. 0216سليمان، محمد سيد )
 الرياض. 26العدد  مجلة رسالة التربية وعلم النفس االنتباه المصحوب بفرط الحركة،

لتعلم االكاديمية ( . صعوبات ا0211السيد ، سيد جارحى )  ؛الشخص ، عبد العزيز السيد   
        االساليب والبرامج      التربوية والعالجية . القاهرة : مكتبة الطبرى  –
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(. بناء مقياس الوظائف التنفيذية ل طفال العاديين 0213الشخص، عبد العزيز؛ فتحي، هيام )
 – 623( ، 36)2، جامعة عين شمس، . مجلة كلية التربيةوذوي اإلحتياجات الخاصة

622. 

( . الصدق التمييزي والبروفيالت المعرفية لالداء على  0210شلبي، محمد يوسف أحمد . )
مهام الوظائف التنفيذية والذاكرة العاملة لدى طالب الجامعة ذوي صعوبات التعلم 

 – 020، 26، جامعة طنطا ،  مجلة كلية التربية)اللفظية وغير اللفظية( والعاديين . 
1. 

 1(. التدريب العقلى فى التنس .) ط 1666، الجمال ، عبد النبى .)  شمعون ، محمد العربى
 (. القاهرة : دار الفكر العربى .

القاهرة: مكتبة  األسس وطرق التقييم. –علم النفس العصبي (. 0211عبد القوي، سامي ) 
 االنجلو المصرية.

سس النظرية الصعوبات الخاصة في التعلم األ(. 0223عبد الوهاب، عبد الناصر انيس )
 األسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتشخيصية.

( . اداء مهام الذاكرة العاملة لدى التالميذ الفائقين  0213العشري، فتحي رزق . )مارس ، 
( ،  32)  2دراسيا  و ذوي صعوبات التعلم . دراسات عربية في التربية وعلم النفس. 

326 – 32 

( 0216ح ، على ؛ ابراهيم محمد احمد ، ابراهيم ؛ آمال عبد ربه ) عطية ؛ سعيد على صال
.برنامج مقترح العداد الطالب المعلمين بجامعة صنعاء فى التدريس لذوى صعوبات 
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القراءة والكتابة بمرحلة التعليم االساسى . مجلة القراءة والمعرفة . جامعة عين شمس . 
 026العدد 

(. التدريس والتعلم بالدماغ ذى 0222وسف ابراهيم .) عفانة ، غزو اسماعيل والجي  ، ي
 فلسطين: أفاق للنشر والتوزيع .  –الجانبين . غزة 

( . فعالية برنامج تدريبي لتحسين أداء الذاكرة العاملة  0216علي، مديحة حامد المحمدي . )
لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم . المجلة الدولية لعلوم وتأهيل ذوى 

 . 166 – 063،  1ياجات الخاصة ،  االحت

، 2. طسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم(. 0222القريطي، عبد المطلب أمين )
 القاهرة: دار الفكر العربي.

 صعوبات التعلم والتعليم العالجي: قضايا ورؤي معاصرة.(. 0212محمد، عادل عبدهللا )
 الرياض: دار الزهراء

 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.صعوبات التعلم(. 0222مصطفي، رياض بدري )

 عمان: دار الفكرالتقييم النيورولوجي. (. 0210مليكة، لويس كامل )

( . صعوبة الكتابة بين التشخيص والعالج . مجلة 0216واكلى ، بديعة ؛ شوادرة ، سماح ) 
 212-226. (  6ام البواقى . )  –العلوم االنسانية . جامعة العربى ين مهيدى 

  

Ballard, Agnes ET Adele, Boulanger. (2013(Gliomas De Bas Grand ET 

Functions Executives Verbal’s ET Non Verbal’s; Evaluation Per-

Et Postoperative. Memoir Pour Le Certificate De Capacity 



 
اصة      ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 606، ص0202أبريل: 3، ع1)مج          

 (666ص
 

 

662 

 

D’orthophonie. Academia De Paris – University Paris VI Pierre 

ET Marie Curie, France. 

Bungawali Abdu Mod Mokhtar Tahir. (2018).The Effectiveness of Brain 

Gym and Brain Training Intervention on Working Memory 

Performance of Student with Learning Disability. Journal of 

ICSAR, University Kebangsaan Malaysia 2(2).327. 

 Denkler, M. (2008). Executive function: Binding together the 

definitions of attention -         deficit hyperactivity disorder and 

learning disabilities. In L. Meltzer (Ed), Executive     function in 

education from theory to practice (5-18).New York. 

Gaunt, Florence. (2012). La Modulation Des Comportments; Les 

Functions Executives. Revue Scientifique. Marseille. France: 

Laboratories De Psychologies Cognitive. 

Jing, J. (2003). Early indicators of executive functions and attention in 

preterm and full-term infants. PhD thesis, Queensland University 

of Technology. Australia. 

Jose Acampo JR, Leonora P. Varela, Laura V. Acampo. (2017). 

Effectiveness of Brain Gym Activities in Enhancing Writing 

Performance of Grade I Pupils. Journal Pendelikon Saints Social 

Dan Kemanusiaan, 10(2). 

Lerner, J. (2003). Learning Disabilities: Theories, diagnosis, and 

teaching strategies. Boston: Houghton Mifflin company. 

M G Maropeng, T P Sareharto, a Pumwani and D Herma at. (2017). 

Brain Gym To Increase Academic Performance Of Children Aged 

10-12 Years Old (Experimental Study in Temba Lang Elementary 

School and Pedaling Elementary School Semarang). IOP 

Conference Series Earth and Environmental Science, 55(1). 



 

 غادة موسى
 غادة محمد 

 ناهدمنير

التنفيذية  فاعلية استخدام استراتيجية الرياضة الدماغية في تحسين الوظائف
 لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة

 
 

 

 

 888 

Nathan, Anne Michelle (2009). The impact of executive function skills on 

writing: A comparison of fifth-grade students with learning 

disabilities and students with typical development, University of 

Nevada, Reno, ProQuest, UMI Dissertations Publishing. 

Spaulding, L.S., Mostar, M.P., Beam, A.P. (2010). Is Brain Gym an 

effective educational intervention? Exceptionality, 18, 18-30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
اصة      ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 606، ص0202أبريل: 3، ع1)مج          

 (666ص
 

 

666 

 

Effectiveness of using the strategy of brain gym in 

improving the executive functions of pupils with 

dysgraphia 
 

Ghada Moussa1 Ghada Abdul–Ghaffar   Nahid Makary  

 

Abstract:The current study aimed to reveal the effectiveness of brain 

exercise on improving executive functions for pupils with dysgraphia, 

and the sample consisted of (20) pupils with writing difficulties who 

were divided into an experimental group consisting of 10 pupils (5 

males, 5 females) and a control group consisted of 10 pupils (5 males, 

5 females), all of them in the primaryschool” the martyr Ahmed Jalal 

Schoo”l in Asyut, the Quasi -experimental design was used and the 

study used the following tools: the Raven matrix test (Dr. Emad Ahmed 

Hassan, 2014), the battery of self-assessment scale for Developmental 

and Academic learning difficulties (Al- Zayat , 2008), we take 3 scale 

of executive functions,and the program to improve these functions. 

The results revealed that there are statistically significant differences 

between the averages ranks of the experimental and control groups on 

the scales of executive and writing jobs,also there are statistically 

significant differences between the averages of the ranks of the 

experimental group on scales of  The executive and writing functions 

in the pre - post performance in the direction of the post measurement, 

for the three functions that have been trained, flexibility, planning, 

and working memory. The results also confirmed the continuation of 

the effectiveness of the program in improving the executive and writing 

functions of children in the experimental group until after the follow-

up period, as the results revealed that there were no statistically 
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significant differences between the averages of the experimental group 

on the scale of executive and writing jobs. 

Key words: brain gym - executive functions - dysgraphia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


