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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى تصميم برنامج خاص بالتمرينات الموجھة للدماغ ولمعرفة مدى
تأثيره في تنمية عنصر سرعة رد الفعل ،حيث استخدم الباحث المنھج التجريبي لمناسبته لطبيعة
الدراسة ،وتمثلت عينة الدراسة بعدد من طالب الصف الثالث األساسي للعام الدراسي – ٢٠٠٨
٢٠٠٩م تراوحت أعمارھم من ) (١٠ -٩سنوات ،حيث وزعوا بناءا على نتائج االختبار القبلي
)اختبار قياس سرعة رد الفعل( إلى مجموعتين متجانستين وتكونت كل مجموعة من )(١٠
طالب ،المجموعة التجريبية طبق عليھا البرنامج المقترح لمدة ) (١٠أسابيع باإلضافة لدروس
التربية الرياضية الممنھجة والمجموعة الضابطة طبق عليھا دروس التربية الرياضية الممنھجة،
وفي نھاية تطبيق البرنامج تم إجراء االختبار البعدي حيث أظھرت النتائج وجود تحسن ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة)  (٠,٠٥=αعلى االختبار للمجموعة التجريبية بين االختبار القبلي
والبعدي وكذلك في المقارنة بين المجموعتين ،فيما لم تتغير نتائج المجموعة الضابطة ،وھذا مما
يدل على تأثر أداء المجموعة التجريبية ببرنامج التمرينات الموجه للدماغ إيجابا ،وعليه يوصي
الباحث بضرورة دمج برنامج التمرينات الموجھة للدماغ في الوحدات التدريبية خصوصا في
الرياضات التي تتطلب سرعة رد الفعل.
Abstract
This study aims to designing training program directed to brain and
to knowing its impact in developing the element of reaction time.
Experimental course has been used which fits the aims of the study and
its sample, which was the third grade students whose age were from 9-10
for the year of 2008-2009. The sample consisted of two groups, they
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were control group and experimental group, each includes ten persons.
The program was applied for ten weeks. At the end students went
through a post exam .the results showed improvement in reaction time of
the experimental group while there were no changes on the control
group. Finally, this study recommends including the programme of brain
gym in the training units.
مقدمة الدراسة
لقد كرم ﷲ سبحانه وتعالى اإلنسان بنعمة العقل ،لذا وجب استخدامه فيما يفيد ،وحيث أن
اإلنسان وحدة واحدة ،يظھر داخله التفاعالت بين أجزاءه المختلفة وخاصة بين العقل والجسم
ذلك الن العقل ھو كل شيء بالنسبة لإلنسان وقد ميزه ﷲ عن المخلوقات األخرى بھذا
العقل،وبما إن قدرات العقل البشري وامكاناته غير محددة تحتاج إلى من يستغلھا على الوجه
األكمل وبكافة المجاالت ،فقد ظھرت في الفترة األخيرة جمعيات عالمية تھدف إلى تنشيط الجزء
الغير مسيطر من الدماغ ومحاولة إشراكه في العمليات الحركية والتفكير ،ومن ھذه الجمعيات
ظھرت جمعية التمرينات الدماغية ) (brain gymوالتي استھدفت استغالل القدرات العقلية من
اجل تحسين بعض العمليات العقلية والتحصيل األكاديمي واألداء الحركي ،فالالعب الذي
يستطيع أن يستخدم عقله في تمييز األشياء والتفكير بعقالنية يتفوق على غيره من الالعبين.
ويرى باھي ) (٢٠٠٤نقالً عن روبرت  Ropertأن العبي المستويات الرياضية العالية يتم
تدريبھم باستخدام التدريب العقلي المناسب ،فالتدريب العقلي يمكن الجھاز العصبي من تسجيل
األنماط الحركية والحسية ويساعده على التركيز وإعادة تنظيم صور األداء الحركي األمثل،
ويؤكد بعض العلماء على أن التدريب له تأثير واضح في التغلب على زيادة االستثارة االنفعالية
وتحقيق األداء الحركي األمثل للرياضيين وخاصة المبدعين منھم) .باھي ،٢٠٠٤ ،ص .(٨٨كما
يشير حسن والعنبكي إلى أن مركز الدقة وسرعة رد الفعل في المخ ھي المنطقة السادسة الذي
تنطلق منھا اإلشارات العصبية للنخاع الشوكي واألعصاب إلى العضالت ألداء حركة معينة ،أي
السيطرة الفسيولوجية على أداء العضالت اإلرادية لتوجيھھا نحو ھدف معين )حسين ،قاسم حسن
ومنصور العنبكي١٩٨٨ :ص .(٣٠٨
التمرينات الموجھة للدماغ )(brain gym
إذا أردت أن تتع رف عل ى ق درات العق ل البش ري الغي ر مس تغلة عل ى الوج ه األكم ل ؟ اذا
أردت ان تنم ي ق درات طالب ك ،أبن اؤك العقلي ة لتحس ن م ن مس توى ال تعلم ؟ إذا أردت أن تش عر
بالنشاط وتنمي قدراتك العقلية م ن خ الل تمرين ات بدني ة بس يطة تس تطيع أدائھ ا ف ي أي وق ت؟ إذا
أردت أن تتعرف على مداخل تنشيط عقلك وأن تتعرف على مفاتيح بسيطة توجد في جسمك قد ال
تعرف عنھا ؟ إذا أردت أن تعالج عيوب تعليمية أو تحسن خطك أو تزيد من نشاط طالب ك وتزي د
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من قدراتھم على االنتباه وعدم التشتت ؟كل ھذا من الممكن أن تتعرف عليه وأكثر م ن خ الل ھ ذا
الموضوع(Dennison Paul E,and Dennison Gael E. 2000p.p1-3) ،
موضوع جديد في عالمنا العربي رغم أھميته اال أنه ال يوجد له مراجع باللغ ة العربي ة عل ى
حد علم الباحث وألھميته فانك ان دخلت الى شبكة المعلوم ات س تجد العدي د م ن المواق ع األجنبي ة
إال انك ستفاجأ بأن معظم ھذه المواقع لن تفتح إال مقابل أجر مادي ؟
مدخل للرياضة الموجھة للدماغ
تعتمد الرياضة العقلية على العديد من المداخل والتي أھمھا:
 .١الماء :وتحدد كمية الماء التي يحتاجھا الفرد وفق المعادلة التالية
وزن الجسم بالباوند  = ٣ /الناتج
الناتج  = ٨ /كمية الماء باألكواب التي يحتاجھا الفرد يوميا )الكوب = ٢٠٠مللتر(
 .٢نقاط أو مفاتيح العقل في الجسم.
 .٣التنفس العميق )المشبع باالؤكسجين(
 .٤تمرينات بدنية ذات طبيعة انعكاسية.
وقب ل عملي ة ال تعلم وأداء التمرين ات الموجھ ة لل دماغ ھنال ك أربع ة خط وات إجرائي ة يج ب
مراعاتھا وھي:
 .١التدرج من األسھل إلى األصعب دائما ومن ثم التق دم مم ا يحض ر العق ل والجس د للرغب ة ف ي
التعلم ،وھذا يسمح لجميع األنظمة الجس دية بالمش اركة ف ي عملي ة ال تعلم وھ ذا يق ود عملي ات
التعلم من العمومية إلى الھدف المحدد.
 .٢تحدي د األھ داف مم ا يع زز تحدي د المش اكل ث م تحلي ل المواق ف فالمراقب ة الذاتي ة وحل ول
المشاكل.
 .٣ما قبل وبع د النش اط :مم ا يس مح للم تعلم إدارة المثي رات والرغب ة ف ي ال تعلم ،حي ث يس تطيع
إدارة محور الحركة لديه من )األق ل – إع دادا( حال ة التعل يم حي ث يص بح ال تعلم أس ھل وأق ل
انفعالية وأكثر وضوحا ،الس لوك ألتب ديلي لحال ة )األعل ى – إع دادا( ح االت تعليمي ة وم ن ث م
حاالت تعليمية حياتية أخرى.
 .٤حركات التمرينات الموجھة للدماغ التي تنشط جميع الن واحي )ني ور وفس يولوجي( الوظيفي ة
أو البدني ة للم تعلم وتوحي د العق ل -الجس د وذل ك يش مل جمي ع مح اور اإلحس اس والق درات
للتجاوب من جميع أجزاء العقل ،وفي ھذه المرحلة تكون حواجز التعليم قد تحررت.
)(Dennison Paul E,and Dennison Gael E . 2000.p.p 20-25
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الدراسات السابقة
 .١دراسة تيريزا ) (٢٠٠٢بعنوان التمرينات الدماغية )مالعب تحسن االستعداد األكاديمي(
ھدفت ھذه الدراسة إلى إثبات أن الملعب المطور والمحسن ممكن أن يعزز بشكل كبيرمن
تطور الطفل بشكل عام وان وظيفة الملعب أكثر من كونه للمتعة فھي تطور النمو الجسمي
والعقلي واالجتماعي للطفل وقد ناقش البحث أھمية الحركة وكيفية تطوير حركه الطفل من
خالل اللعب وكيف تتطور لديه القدرات العقلية والجسمية .
 .٢وولف سونت وشستلر ) ،Chester, Wolfsont (٢٠٠٢اجريا دراسة بعنوان :زيادة
المھارات السلوكية ومستوى الفھم بطريقة مختصرة عند الكبار باستخدام تمرينات ديتسون
العقلية المتزامنة مع العمليات المنعكسة لبياجيه( وقد ھدفت الدراسة إلى أعطاء جلسة تدخل
واحدة بشكل فردي للتمرينات الدماغية ) (brain gymألربعة أفراد من كبار السن من أجل
تقييمھم في تحقيق أھدافھم الشخصية من خالل تحسين مھاراتھم السلوكية للتحقق من
األھداف وإدراكھم للمفاھيم وكانت الطريقة مبنية على قدرة العقل على تحليل المفاھيم.
 .٣دراسة كيث )،Keith (٢٠٠٧بعنوان :التمرينات الدماغية ) brain gymبناء عقول أقوى
وتفكير نتمناه( حيـث ھدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى تأثيـر التمرينـات الدماغيـة
 brain gymعلى زيادة التعلم في المدارس وأشارت الباحثة إلى أن االلتزام بالنظام السائد
في التمرينات الدماغية سوف ينتج تعلم أكثر فاعلية بسلوك شبه إعجازي رغم أن األسس
النظرية للتمرينات الدماغية فشلت في ان تدعم آراء حول محفزات التمرينات الدماغية.
 .٤دراسة العمري ) (١٩٩٩بعنوان )تأثير برنامج تدريب عقلي لتنمية بعض المھارات العقلية
على دقة أداء الرمية الحرة للناشئين من الجنسين في كرة السلة( ھدفت الدراسة إلى التعرف
على تأثير برنامج تدريب عقلي لتنمية بعض المھارات العقلية على دقة أداء الرمية الحرة
للناشئين من الجنسين في كرة السلة ،حيث استخدم الباحث المنھج التجريبي على عينه
مكونه من ) (٦٠ناشئا من الجنسين تحت  ١٤سنه بمحافظة القليوبية قسموا ألربع
مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين ،كل مجموعة تتكون من  ١٥ناشئ
أو ناشئة وتم تطبيق البرنامج المقترح لمدة عشرة أسابيع بواقع ثالث وحدات تدريبية
أسبوعية وقد أوضحت النتائج أن ھناك إمكانية لزيادة استفادة الناشئين من التدريب العقلي
تفوق إمكانية استفادة الناشئات منه.
 .٥دراسة حيدر ) (١٩٩٦بعنوان )فاعلية برنامج للتدريب العقلي على مستوى األداء المھاري
باستخدام الطوق( ھدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير برنامج للتدريب العقلي على بعض
السمات النفسية وعلى مستوى األداء المھاري وباستخدام الطوق وقد استخدمت الباحثة
المنھج التجريبي على عينة مكونة من ) (٣٠طالبة من طالبات الفرقة الثانية بكلية التربية
الرياضية وتم تقسيمھم بشكل متساو لمجموعتين تجريبية وضابطة واستخدمت الباحثة
مجموعة من االختبارات واستمارة استطالع رأي الختبار التصور الحركي ،وقد اظھر ھذا
البحث مدى فاعلية برنامج التدريب العقلي على تحسين بعض السمات النفسية وتطوير
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مستوى األداء المھاري باستخدام الطوق وقد أوصت الباحثة باستخدام البرنامج التدريبي في
الوجبات التدريبية خاصة في فترة اإلعداد الخاص واإلعداد النفسي لالعبين.
 .٦دراسة مطاوع ) (٢٠٠١بعنوان )تأثير التدريب العقلي باستخدام التحكم في تركيز االنتباه
في تطوير أداء الرمية الحرة في كرة السلة( حيث ھدفت الدراسة إلى وضع برنامج
باستخدام التحكم في تركيز االنتباه لتطوير مستوى أداء الرمية الحرة ومعرفة تأثير ھذا
البرنامج على مستوى أداء الالعبين مستخدما مھارات التدريب العقلي )االسترخاء –
التصور العقلي – التحكم في تركيز االنتباه( مستخدما المنھج التجريبي والعينة من طالب
المعھد العالي التكنولوجي بالعاشر من رمضان ،وقد أظھرت النتائج وجود تحسن في أداء
الرمية الحرة دال إحصائيا لدى أفراد العينة التجريبية ،واوصى الباحث إلى ضرورة دمج
البرنامج المقترح في الخطط التدريبية.
التعليق على الدراسات السابقة
اختلفت أھداف الدراسات فيما بينھا فمعظم الدراسات العربية اھتمت بالتمرينات العقلية
القائمة على االسترخاء والتصور العقلي وتركيز االنتباه وھي مھارات عقلية حيث درسوا تأثير
برامج تدريبية على ھذه المھارات العقلية وعلى اإلنجاز الرياضي لأللعاب المختلفة ،فيما ھدفت
الدراسات األجنبية لدراسة تأثير التمرينات الدماغية على التحصيل العلمي ،وقد تمكن الباحث من
االستفادة من ھذه الدراسات في المنھج العلمي المستخدم وأدوات جمع البيانات وطرق قياس
التحسن في المتغير التابع )سرعة رد الفعل( ،وكيفية استخدام األسلوب اإلحصائي المناسب،
وتصميم البرنامج الخاص بالدراسة.
وقد تميزت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يلي


أنھا الدراسة األولى من نوعھا  -على حد علم الباحث  -التي تناولت وضع برنامج تدريبي
قائم على التمرينات الدماغية  brain gymوتأثيره على عنصر من عناصر اللياقة البدنية
وھو سرعة رد الفعل.



معظم الدراس ات ف ي مج ال التربي ة الرياض ية الت ي عني ت بالتمرين ات العقلي ة كان ت خاص ة
بالتدريب العقلي )التصور – االسترخاء – تركيز االنتباه( وال توجد دراسة خاصة بالتدريب
الدماغي قائمة على التمرينات الرياضية وإجراء تمرينات ال .brain gym



أن ھذه الدراسة ھدفت إلى معرفة تأثير البرنامج المقترح على سرعة رد الفعل.

مشكلة الدراسة وأھميتھا
ان قدرات العقل البشري وامكاناته غيرمحددة ولم يتم التعامل معھا ،فالقدرات العقلية تحتاج
الى من يستغلھا على الوجه االكمل بكافة المجاالت ،علميا ثبت ان معظم العمليات الحياتية
)الحركية والعملية والتفكير( مسيطر عليھا من قبل جزء من جزئي الدماغ وانه كلما أمكن إشراك
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الجزئين معا في االداء كلما تحسنت القدرات الوظيفية وبشكل واضح ،وقد ظھرت في الفترة
االخيرة جمعيات عالمية تھدف الى تنشيط الجزء الغير مسيطر من الدماغ ومحاولة اشراكه في
العمليات الحركية والتفكير ،ومن ھذه الجمعيات ظھرت جمعية التمرينات الموجھة للدماغ
) (brain gymوالتي استھدفت استغالل القدرات العقلية من اجل تحسين بعض العمليات العقلية
والتحصيل االكاديمي وحتى االداء الحركي مثل تحسين القدرات العقلية الحسابية والرياضيات
والقدرة على التركيز والتذكر والحفظ وحتى تحسين القدرةعلى الكتابة وتحسين الخط واستعمال
لوحة المفاتيح بالكمبيوتر وكذلك استرخاء العضالت مما يزيد التركيز( Chester:2002. 12) .
تكمن أھمية ھذه الدراسة في انھا تسعى الى التعرف على أثر برنامج التمرينات الموجھة
للدماغ ) (brain gymفي تحسين عنصر من عناصر اللياقة البدنية وھو سرعة رد الفعل ،ولما
ألھمية سرعة رد الفعل في حسم العديد من نتائج األلعاب الرياضية فان الدراسة ستسھم في
إدخال تمرينات جديدة ضمن البرامج التدريبية لالعبين تخاطب قدراتھم العقلية فيكون اإلعداد
العقلي شامال" لھذه التمرينات إن أثبتت الدراسة فاعليتھا باإلنجاز الرياضي.
أجريت العديد من الدراسات العلمية المحكمة حول التمرينات العقلية ولكن جميع الدراسات
السابقة كانت تستھدف تنمية المھارات العقلية والمرتبطة بعمليات تحسين التعلم ،ولما لھذا
الموضوع من أھمية فقد ارتأى الباحث دراسة الموضوع من خالل تطبيق برنامج التمرينات
الموجھة للدماغ ومعرفة اثر ذلك في تنمية سرعة رد الفعل.
مكونات البرنامج التدريبي
يتكون البرنامج من اإلجراءات التالية
 .١شرب الماء بكميات كافي ة تتناس ب واحتياج ات الف رد م ن الم اء حس ب معادل ة احتي اج الف رد
للماء المرتبطة بالوزن.
 .٢التنفس العميق مع تمرينات تنفسية.
 .٣تدليك نقاط الطاقة بالجسم
 .٤تمرينات رياضية ذات طبيعة انعكاسية تشغل شقي الدماغ معا )األيمن واأليسر(.
والملحق رقم  ١يوضح البرنامج التدريبي.
أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة إلى تصميم برنامج خاص بالتمرينات الموجھة للدماغ ومعرفة مدى تأثيره
في تنمية عنصر سرعة رد الفعل
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فرضيات الدراسة
 .١وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )  (٠,٠٥=αبين القياس القبلي والبعدي في عنصر
سرعة رد الفعل للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية.
 .٢وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) (٠,٠٥ = αللمجموعة التجريبية في تنمية عنصر
سرعة رد الفعل بعد تطبيق البرنامج ولصالح )االختبار البعدي(.
مصطلحات الدراسة


التمرين ات الموجھ ة لل دماغ:ھ ي مجموع ة م ن اإلج راءات الت ي تتض من تمرين ات حركي ة
وتنفس ية وت دليك مراك ز أو نق اط الطاق ة بالجس م باإلض افة إل ى ش رب الم اء وتعزي ز الجس م
بھدف زيادة تدفق الدم المؤكس د لل دماغ وزي ادة س رعة الس ياالت العص بية ب ين ش قي ال دماغ
لكي يعمال معا بفاعلية مما يؤدي إلى تحسين األداء )تعريف إجرائي للباحث(.



سرعة رد الفعل :ھي الفترة الزمنية بين استخدام منبه واالستجابة له أو الفت رة الت ي تنقض ي
بين لحظة ظھور المثير واالستجابة الحركية له حسانين ) (٢٠٠٤ص.٣٦٧



التمرينات التنفسية :تمرينات يتم فيھا اخ ذ ش ھيق عمي ق وزفي ر كام ل أثن اء أداء التمرين ات
وھذه التمرينات تسھل عمل التنفس بعمق وزيادة كمية الھواء الداخلة إل ى ال رئتين مث ل رف ع
الذراعين جانبا مع الشھيق وخفضھما مع الزفير.



نقاط الطاق ة ف ي الجس م :ھ ي مجموع ه م ن النق اط موزع ه ف ي الجس م ي تم ت دليكھا بواس طة
األصابع تعمل على زيادة تدفق الدم المشبع باالؤكسجين إلى الدماغ.

إجراءات الدراسة
منھج البحث
استخدم المنھج التجريبي نظرا لمالءمته لطبيعة ھذه الدراسة.
مجتمع الدراسة
يتك ون مجتم ع الدراس ة م ن ط الب الص ف الثال ث األساس ي ف ي مدرس ة ب راعم التط وير
النموذجية للعام الدراسي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وعددھم ) (٥٠طالبا وطالبة موزعين على شعبتين.
عينة الدراسة
تمثلت عينة الدراسة ب ) (٢٠طالبا وطالبة من مجتم ع الدراس ة وھ م ط الب الص ف الثال ث
األساس ي ف ي مدرس ة ب راعم التط وير النموذجي ة ،للع ام الدراس ي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨حي ث تراوح ت
أعمارھم بين ) (١٠ – ٩سنوات ،وق د ت م اختي ارھم عش وائيا م ن الش عبتين وبع د إج راء االختب ار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٧)٢٤
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القبل ي ت م توزي ع المجم وعتين وفق ا للنت ائج لض مان وج ود تج انس ب ين المجم وعتين وتق ارب ف ي
المستوى من حيث النتائج القبلي ة حي ث ض مت ك ل مجموع ة ) (١٠ط الب )المجموع ة التجريبي ة
والمجموعة الضابطة(.
وسائل جمع البيانات
ت م اس تخدام اختب ار المس طرة :الغ رض م ن االختب ار قي اس س رعة ودق ة اس تجابة الي د وھ و
اختب ار أجري ت ل ه المع امالت العلمي ة وھ و ثاب ت وص ادق وموض وعي كم ا أش ار حس انين
) ،(٢٠٠٤وق ام الباح ث بع رض البرن امج الت دريبي واالختب ار عل ى محكم ين م ن مدرس ي كلي ة
التربية الرياضية بالجامعة األردنية والملحق رقم ) (٢يوضح قائمة أسماء المحكمين.
األجھزة واألدوات
مسطرة مدرجة من صفر سم الى  ٣٠سم  ،طاولة و كرسي.
مواصفات األداء
يجلس المختبر على الكرسي واضعا ذراعه الذي يستعمله في وضع مريح على المنضدة
يواجه اإلبھام السبابة وتكون اليد بارزة عن المنضدة بمقدار من  ٤-٣بوصة يمسك المحكم بأعلى
المسطرة ويجعلھا في وضع عامودي على األرض بحيث تمر بين اإلبھام والسبابة للمختبر بحيث
يكون التدرج من األسفل لألعلى أي رقم  ٣٠سم أسفل وأقرب لألرض يجب أن ينظر المختبر
إلى المسطرة وليس للمحكم ،يترك المحكم المسطرة تسقط سقوطا حرا ويقوم المختبر بمحاولة
مسك المسطرة بواسطة اإلبھام والسبابة ويتم اخذ الرقم الذي يمسك المختبر عنده المسطرة وھذا
المؤشر ھو درجة تدل على سرعة رد الفعل  ،تعطى لكل مختبر محاولتين تجريبيتين قبل
االختبار) .حسانين ،محمد صبحي ،٢٠٠٤ :ص .(٣٧٦-٣٧٥
تطبيق التجربة
تم إجراء االختبار القبلي للمجموعة كاملة ثم قسمت العينة لمجموعتين متكافئتين وفقا للنتائج
المحققة حيث قام الباحث بتطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية ولمدة عشرة أسابيع قبل
حصة التربية الرياضية في حين تم إعطاء المجموعة الضابطة حصص تربية رياضية ممنھجة
مطابقة لحصص المجموعة التجريبية بدون برنامج تمرينات موجھة للدماغ وفي نھاية البرنامج
خضعت المجموعتين لالختبار البعدي وتم عمل المعالجات اإلحصائية للتحقق من أھداف
الدراسة حيث استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار)ت( للفروق
بين المتوسطات.
نتائج الدراسة
أظھرت نتائج الدراسة تحسن في أداء المجموعة التجريبية بشكل واضح حيث تحسنت نتائج
) (٩من أفراد العينة التجريبية وقد تراوح التحسن بين ) (٢إلى ) (١٥درجة فيما ثب ت أداء طال ب
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٧)٢٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واحد ،وأظھرت نتائج المجموعة الضابطة تحسنا ً في أداء ) (٣ط الب بمق دار درج ة واح دة فق ط،
فيم ا ثب ت أداء ) (٦ط الب ،وتراج ع أداء طال ب واح د بمق دار ) (٣درج ات والج دول رق م)(١
يوضح ذلك
جدول ) :(١مقدار التحسن في أداء المجموعتين في اختبار سرعة رد الفعل.
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أما فيما يتعلق بالمتوس طات الحس ابية واالنح راف المعي اري وقي اس التحس ن ف ي األداء ب ين
العينتين الض ابطة والتجريبي ة ونتيج ة للبرن امج فق د أظھ رت النت ائج وج ود تحس ن ف ي س رعة رد
الفع ل م ن خ الل وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )(٠,٠٥ =α
وبمق دار  .٠٠٠لص الح العين ة التجريبي ة ف ي ح ين ل م يظھ ر تحس ن ف ي األداء للعين ة الض ابطة
والجداول رقم ) (٥ ،٤ ،٣ ،٢توضح ذلك:
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جدول ) :(٢المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين االختبار القبلي.
درجة مستوى الفرق في
قيمة
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المتوسط
المجموعة العدد
الحرية الداللة المتوسطات
تي
المعياري
الحسابي
)ن(
.٠٠
١.٠٠٠
١٨
٠٠٠.
٢.٥٤
٢.٧٠
١٠
التجريبية
.٠٠
١.٠٠٠
١٨
٠٠٠.
١.٤٢
٢.٧٠
١٠
الضابطة
جدول ) :(٣المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمجموعتين االختبار البعدي.
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
العدد )ن(
المجموعة
٤.٨٢
٩.٩٠
١٠
التجريبية
١.٧٠
٢.٧٠
١٠
الضابطة
جدول ) :(٤اختبار تي للمجموعتين االختبار البعدي.
مستوى الداللة
درجة الحرية
قيمة ت
.٠٠٠
١٨
٤.٤٥٦
*

الفرق في المتوسطات
٧.٢٠

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) .(٠,٠٥ =α

كما أظھرت النتائج وجود تحسن في سرعة رد الفعل بين االختبار القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية وذلك من خالل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) =α
 ،(٠,٠٥ولصالح االختبار البعدي للعينة التجريبية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
نفس المستوى للعينة الضابطة والجدول ) (٦ ،٥يوضحان ذلك:
ج دول ) :(٥قي اس التحس ن للمجم وعتين ب ين االختب ار القبل ي والبع دي )ف رق المتوس طات
واالنحراف المعياري(.
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
العدد )ن(
المجموعة
٤.٦٩
٧.٢٠
١٠
التجريبية
١.١٥
٠٠
١٠
الضابطة
جدول ) :(٦اختبار تي لمقارنة التحسن بين المجموعتين.
مستوى الداللة
درجة الحرية
قيمة تي
.٠٠٠
١٨
٤.٧١٨

الفرق في المتوسطات
٧.٢٠

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ) (٠,٠٥ =αبين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية.
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مناقشة النتائج
يتضح من خالل عرض نتائج الدراسة وجود تحسن ذو داللة إحصائية في أداء المجموعة
التجريبية في سرعة رد الفعل بين االختبار القبلي والبعدي في حين كان أداء المجموعة الضابطة
ثابتا ً كذلك وجود فروق في التحسن في األداء بالمقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية
ولصالح المجموعة التجريبية ويعزى الباحث ذلك ألثر برنامج التمرينات الموجھة للدماغ والذي
يعمل على زيادة تدفق الدم المؤكسد إلى الدماغ التروية الدموية وزيادة سرعة انتقال الشارات
العصبية بين شقي الدماغ مما يؤدي إلى استرخاء الدماغ والذي بدوره يؤدي إلى زيادة التركيز
واإلنتباه وبالتالي سرعة االستجابة للمثير المتمثلة في سرعة استجابة اليد لمسك أداة الدراسة
)المسطرة( مما أثر في تحسن األداء في اختبار سرعة رد الفعل ،وھذه النتيجة تتفق مع دراسة
كل من مع دراسة كل من العمري  ١٩٩٩ودراسة مطاوع  ٢٠٠١ودراسة تيريزا )(٢٠٠٢
والتي اشارت جميعھا إلى تحسن في أداء المجموعات التجريبية التي خضعت للتدريب العقلي
اكثر من المجموعات الضابطة.
االستنتاجات
في ضوء البيانات اإلحصائية وتحليل النتائج يستنتج الباحث
 .١وجود تحسن ذو داللة إحصائية في أداء المجموع ة التجريبي ة ف ي س رعة رد الفع ل )اختب ار
المسطرة( بين االختب ار القبل ي والبع دي ف ي ح ين يوج د ثب ات ف ي أداء المجموع ة الض ابطة
لنفس االختب ار وھ ذا ي دل عل ى ت أثر أداء المجموع ة االتجريبي ة ببرن امج التمرين ات الموج ه
للدماغ.
 .٢وجود فروق في التحسن في األداء بالمقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولص الح
المجموعة التجريبية وذلك يعزى للبرنامج التدريبي.
التوصيات
يوص ي الباح ث بض رورة دم ج برن امج التمرين ات الموجھ ة لل دماغ ف ي الوح دات التدريبي ة
خصوصا في الرياضات التي تتطلب س رعة رد الفع ل م ن قب ل الالعب ين ،كم ا يوص ي بض رورة
وض ع تمرين ات موجھ ة لل دماغ ف ي الج زء التمھي دي م ن حص ة التربي ة الرياض ية )اإلحم اء
والتمرينات( والتمرينات الرياضية في الطابور الصباحي ،كم ا يوص ي الباح ث ب إجراء دراس ات
مشابھة لفئات عمرية مختلفة ولعناصر اخرى من اللياقة البدنية كالدقة التعرف على تاثير برن امج
التمرينات الموجھة للدماغ على تنميتھا.
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الملحق رقم )(١
برنامج التدريب العقلي
المصطلحات المتعلقة بالبرنامج
 .١التمرينات التنفسية :تمرينات ي تم فيھ ا اخ ذ ش ھيق عمي ق وزفي ر كام ل أثن اء أداء التمرين ات وھ ذه التمرين ات
تس ھل عم ل الت نفس بعم ق وزي ادة كمي ة الھ واء الداخل ة إل ى ال رئتين مث ل رف ع ال ذراعين جانب ا م ع الش ھيق
وخفضھما مع الزفير.
 .٢نقاط الطاقة في الجسم :ھي مجموعه من النقاط موزعه ف ي الجس م ي تم ت دليكھا بواس طة األص ابع تعم ل عل ى
زيادة تدفق الدم المشبع باالؤكسجين إلى الدماغ.
 .٣تمرين عناق الجسم  HOOK _ UPSمن وضع الوقوف تشبيك األصابع ضم الذراعين على الصدر.
 .٤تمرين الثمانية المائل ة " "lazy8تحري ك ال ذراعين عل ى ش كل  8مائل ة تب دأ م ن األعل ى لألس فل ف ي ال دائرة
األولى ومن األعلى لألسفل في الدائرة الثانية مع التقاطع
 .٥التمرينات العكسية :اس تخدام تمرين ات حركي ة لألط راف بش كل تق اطع )تع اكس( أي ذراع يم ين وق دم يس ار
والعكس.
 .٦سرعة رد الفعل :ھي الفترة الزمنية بين استخدام منبه واالستجابة له او الفترة التي تنقض ي ب ين لحظ ة ظھ ور
المثير واالستجابة الحركية له حسانين ) (٢٠٠٤ص.٣٦٧
برنامج التدريب العقلي
األسبوع

رقم الجلسة

١
٢

٣

٢

٤

٥

التمرينات المعنية
 تعريف الطالب بالبرنامج واھدافه
 تعريف الطالب بمواقع نقاط الطاقة بالجسم.
 شرب ماء
 تمرينات تدليك نقاط الصدر
 تمرينات تنفسية )شھيق وزفير(
 تمرينات عناق النفس ) ضم اليد والصدر(
 ماء
 تدليك نقاط الصدر
 تمرينات تنفسية شھيق وزفير مع رفع
الذراعين جانبا – عاليا ثم خفضھما جانبا
أسفل
 تمرينات عكسية )اليد مع القدم المعاكسة(
 شرب ماء
 تدليك أزرار الذقن أسفل الفم
 ضم الذراعين على الصدر والقدمين
متقاطعين اماما
 تمرينات انعكاسية
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط أسفل الفم
 تمرينات عكسية
 تمرين الثمانية المعكوسة)الفيل(

قبل الحصة الدراسية

الوقت بالدقيقة
١٠

مالحظات
الحصة األولى

٨

الحصة الثانية

٨

الحصة الثالثة

٨

الحصة الرابعة

٨
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األسبوع

رقم الجلسة

٣

٦

٧

٤

٨

٩

٥

١٠

١١

التمرينات المعنية
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط اسفل االنف
 تدليك نقاط الصدر
 تمرينات انعكاسية
 تمرينات اطالة )الطعن الجانبي بالتبادل(
 تمرين عناق )ضم الجسم(
 ماء
 تدليك نقاط الجسم التالية
 الصدر
 اسفل الفم
 اسفل االنف
 تمرينات تنفسية مع دوران الراس لليمين
شھيق واليسار زفير
 تمرينات عكسية
 ماء
 تدليك نقاط الصدر
 تدليك نقاط األذن
 تمرينات تنفسية
 تمرينات ال٨المائلة
 تمرينات انعكاسية
 تمرينات عناق الجسم
 ماء
 تمرينات ال ٨المائلة بالعيون
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط الصدر خلف األذن
 تمرينات عكسية
 تمرين الطعن األمامي بالتبادل
 ماء
 عناق الجسم Hook-ups
 تمرينات تنفسية
 تمرين الجلوس من الرقود مع لمس القدم
المعاكسة بكوع اليد
 تمرين تدليك نقاط الصدر اسفل الفم – اسفل
االنف -خلف االذن
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط االذن العلوية
 تدليك نقاط الصدر
 تمرينات عكسية
 تمرين ال ) ٨المائلة(باليد
 تمرين عناق الجسم

مالحظات
الحصة الخامسة

الوقت بالدقيقة
٨

الحصة السادسة

٨

الحصة السابعة

٨

الحصة الثامنه

٨

الحصة التاسعه

٨

الحصة العاشرة

٨
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األسبوع

رقم الجلسة

٦

١٢

١٣

٧

١٤

١٥

٨

١٦

١٧

٩

١٨

التمرينات المعنية
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط الصدر
 تدليك اعلى االذن
 تمرينات عناق الجسم
 تمرينات عكسية
 تمرين الذراعين خلف الراس تقاطع
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك جميع نقاط الجسم
 تمرين ضم الجسم
 تمرين ال ٨المائلة
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط الصدر  -أسفل األنف
 تمرينات عكسية
 تمرين ضم الجسم
 ماء
 تدليك نقاط الجسم ) الصدر – أسفل الفم –
االذنين (
 تمرينات تنفسية
 تمرينات عكسية
 ماء
 تدليك نقاط الجسم ) أسفل األنف - -الصدر(
 تمرينات الطعن الجانبي
 تمرينات عكسية
 تمرين Hook_ups
 ماء
 تدليك نقاط الجسم ) الصدر -األذنين(
 تمرينات تنفسية
 تمرينات ال ٨المائلة
 تمرينات انعكاسية
 ماء
 تمرينات تنفسية
 تدليك نقاط الجسم
 تمرين الHook – ups
 تمرينات اطالة من الوقوف للعضالت الفخذية
 تمرينات عكسية

مالحظات
الحصة
عشر

الحادية

الوقت بالدقيقة
٨

الحصة الثانية عشر

٨

الحصة الثالثة عشر

٨

الحصة
عشر

الرابعة

٨

الحصة
عشر

الخامسة

٨

الحصة
عشر

السادسة

٨

الحصة
عشر

السابعه

٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٧)٢٤

 ١٨٩٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تأثير برنامج مقترح للتمرينات الحركية الموجھة للدماغ في "......

األسبوع

رقم الجلسة

١٩

١٠

٢٠

٢١

التمرينات المعنية
 ماء
 تدليك نقاط الجسم ) الصدر -خلف االذن(
 تمرين Hook - ups
 تمرينات تنفسية
 تمرين الطعن الجانبي واألمامي بالتبادل
 ماء
 تدليك نقاط الجسم
 تمرينات تنفسية
 تمرينات عكسية
Hook - ups 
 ماء
 تدليك نقاط الجسم
) الصدر – اسفل الفم – اسفل االنف - -
االذنين(
 تمرينات تنفسية
Hook - ups 

مالحظات
الحصة الثامنه عشر

الحصة
عشر

التاسعة

الحصة العشرون

الوقت بالدقيقة
٨

٨

٨

**********
الملحق رقم )(٢
أسماء المحكمين للبرنامج التدريبي وأداة القياس )صدق المحكمين(
.١

األستاذ الدكتورة سھى أديب

عميد كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية

.٢

األستاذ الدكتور بسام مسمار

كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية

.٣

األستاذ الدكتور وليد رحاحلة

كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية

.٤

األستاذ الدكتور عربي حمودة

كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية

.٥

األستاذ الدكتور ھاشم إبراھيم

كلية التربية الرياضية الجامعة األردنية

.٦

الدكتور عصمت الكردي

جامعة العلوم المالية والمصرفية
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