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 :סיכום

 :מאמר ברשתה

http://peakperformancemartialarts.com/documents/ADHD_Story.pdf  

 .שבועות 11פעמיים בשבוע במשך  ככלי התערבות ומנויות לחימהבאבמחקר זה השתמשו 

 .ADHDהמוגדרים  כ , 11עד  8בגילאי  בנים ילדים: האוכלוסייה

 :במחקר נבדקו הנושאים הבאים

 העלאת אחוזי סיום מטלות עבודת הבית -

 תדירות ביצוע של חוקי כיתה למיניהם -

 שיפור ביכולת לימודית -

 (???)שיפור ההכנה ליום הלימודים  -

הפרעות , עה בביצוע משימההפר: כגון, הפחתת התנהגויות שאינן מעודדות הסתגלות -

 והתפרצויות סא בזמן השיעוריקימה מהכ, בכיתה

 .תוך כדי ובסופו, המורים מילאו שאלון בתחילת המחקר

 :קבוצות 3המשתתפים במחקר חולקו ל 

 אומנות לחימה -

 אימונים אחרים -

 קבוצת ביקורת -

, הכנת עבודות הביתאומנויות הלחימה הובילו לעלייה ב. השערות 7מתוך  5תוצאות המחקר תמכו ב 

ומספר , כמו כן הורידו את כמות חוסר הציות לחוקי בית הספר. ומוכנות לבית הספר, איכות הלמידה

 .סא בזמן השיעוריהקימות מהכ

 .ADHDהמחקר תומך אמפירית באומנות לחימה ככלי התערבותי במקרים של 

הספר או במסגרות המאמר מתאר אופציה של התערבות כזאת בשיעורי ספורט בבתי , בהמשך

 .ADHDפרטיות לטיפול ב 
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 ADHDהסבר 

הסבר על קשיי . איך מאבחנים, ADHDהסבר על סוגי . ADHDההיסטוריה של המאמר מדבר על 

 .ADHDקשיי לימוד וקשיים חברתיים מהם סובלים ילדי , התנהגות אופייניים

כגון , (והתנהגותיות קוגניטיביותלפיתוח מיומנויות ) למיניהםבהמשך מפרט דרכי טיפול והתערבות 

 .התערבות לפיתוח מיומנויות חברתיות וכו תכניות, וטיפולים תרפים, תרופתיות

 

 סקירת מחקרים קודמים

מתאר את היתרונות , ככלי טיפולי( לא אומנות לחימה)המאמר מדבר על מחקרים שנעשו על אימונים 

 (.ודיכולת ריכוז וע, מבחינה חברתית)שעלו ממחקרים אלו 

 

(. לפני המחקר הנוכחי)ממאמרים ומחקרים קיימים  ADHDהמאמר מקדיש פרק לאומנויות לחימה ו 

על , מסביר על סוגי אומנויות לחימה. ADHDמציין שיש חוסר בתיעוד של אומנות לחימה בהקשר של 

 .המוטיבציה לאימון בהם ויתרונות להם זוכים המתאמנים

 :הנפוצות ביותרהמאמר מציין את האומנויות לחימה 

 אייקידו -

 ודו`ג -

 קראטה -

 פו-קונג -

 טאקוונדו -

הוא מצטט מחקרים שמדגישים יתרונות של אומנויות לחימה על פני ענפי ספורט אחרים ואף על 

 .עצמאות ואנשים המרוצים מעצמם, תרופות בהיבט של ביטחון ותפיסה עצמית

. מובאות בחלק זה של המאמר ADHDתוצאות מחקרים שנעשו על הקשר של אומנויות לחימה ו 

קומבינציה ) ADHDמסביר את היתרונות שיש לאומנויות לחימה על פני טיפולים שונים בהקשר של 

 (.עיצוב האישיות וההכרה, של תהליכים פיסיים
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 מטרת המחקר

 מטרה

לבדוק השפעת אומנויות לחימה על אימוץ מנהגים רצויים והיפטרות ממנהגים לא רצויים על ילדים 

 .ADHDשאובחנו ב  8-11בטווח הגילאים 

 :ומנויות לחימה ככלי התערבותי שיכול להשיגהמטרה של המחקר להציג את יעילות א

 .שיעור והתפרצויות קימה מכיסא בזמן, להיפטר מיכולות למידה נמוכות והתנהגות לא נאותה .1

 .ותכיפות במילוי הוראות, כגון דיוק בביצוע עבודות הבית, לסגל התנהגויות טובות .1

 

 היפותזות

קבוצת )נמדד באחוזים ביחס לשאר הקבוצות , מתייחסות לאימון אומנות לחימה פעמיים בשבוע

 (ביקורת וקבוצת הילדים שמתאמנים בספורט אחר

יסיימו את שיעורי  ADHDהמאובחנים  פר הפעמים שילדיםאימון אומנות לחימה יעלה את מס .1

 .הבית

יצייתו לחוקי בית  ADHDאימון אומנות לחימה יעלה את מספר הפעמים שילדים המאובחנים  .1

 .הספר והכיתה

 .ADHDאימון אומנות לחימה יוריד את מספר ההתפרצויות בילדים המאובחנים  .3

יקומו מהכיסא  ADHDאימון אומנות לחימה יוריד את מספר הפעמים שילדים המאובחנים  .4

 .בזמן השיעור

 .ADHDאימון אומנות לחימה ישפר את יכולת ואיכות הלימוד בילדים המאובחנים  .5

שצריך לכוונן אותם חזרה ) אימון אומנות לחימה יוריד את מספר ההפרעות בביצוע משימה .6

 .ADHDחנים בילדים המאוב (למשימה

 .ADHDבילדים המאובחנים  (לבית הספר) אימון אומנות לחימה ישפר את ההכנות ללימודים .7
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 (Method)מהלך המחקר 

 משתתפים

הם חולקו בצורה אקראית לשלוש . השתתפו במחקר ADHDמאובחנים ב , 8-11ילדים בגילאי  18

 :קבוצות בנות שישה ילדים

 קבוצת אומנות לחימה .1

 בצורה קפדנית אך לא באומנות לחימה קבוצה שהתאמנה .1

 (ללא טיפול)קבוצת ביקורת  .3

 .השאר היספאנים, לבניםמהמשתתפים היו  44%

 .הילדים לא התאמנו בספורט אחר כל שהוא

 

 שיטות

בשביל  The Morand-Klein Behavior Checklistכלי המדידה בו השתמשו במחקר נקרא 

המורים היו  .מנהגים רצויים והפחתה של הלא רצוייםלבחון את הסטטוס של הילדים מבחינת אימוץ 

 .תוך כדי ובסיום התקופה, מדדו בתחילה :אמונים על מילוי שאלוני המדידה

 תוכנית עבודה

 .תה התערבות טיפוליתיהטבלה הבאה מתארת את השבועות בהם הי

 .מטעמים של הוגנות הכניסו טיפול באומנות לחימה בשבוע האחרון, בקבוצת הביקורת

השבועיים הראשונים היו ) יעודי להיכל קבוצה ואימון ה, יתה התערבותיבשבוע בו ה 'V'בטבלה מסומן 

 .(לטובת מדידת בייסליין

 טיפול קבוצה
 שבוע

1 

טיפול 
 שבוע

2 

 טיפול
 שבוע

3 

 טיפול
 שבוע

4 

 טיפול
 שבוע

5 

 טיפול
 שבוע

6 

 טיפול
 שבוע

7 

 טיפול
 שבוע

8 

 טיפול
 שבוע

9 

 טיפול
 שבוע

10 

 טיפול
 שבוע

11 

 טיפול
 שבוע

12 

 אומנויות
 לחימה

  V V    V V V V V 

 אימון
 כללי

    V V  V V V V V 

 V            ביקורת

 

 

 (Procedure) הליכים

הילדים המשתתפים על סמך כלי מדידה בשם ו, המאמר מתאר את הליך בחירת מקום האימון

"Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children". 

. עבור כל משתתף באופן יומי "Morand-Klein Behavior Checklist"על המורים היה למלות את 

 .הרשימה כללה התנהגויות רצויות ולא רצויות שנבחנו במחקר

 .המורים החלו במילוי השאלונים שבועיים לפני תחילת ההתערבות הטיפולית

 

 (Martial Arts Intervention)י אומנויות הלחימה "התערבות ע

 :טכניקות קרביות 3לחלק של אומנויות הלחימה נבחר בית ספר שמשלב 
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 קראטה -

 יטסו'וג'ג -

 איקידו -

הבחירה בשילוב זה נבע כצורך ממחקרים קודמים בתחום אשר העלו כבעיה בחירה באומנות לחימה 

 .אחת כמייצג לאומנויות לחימה בכלל

 .ולא להשתתף בצורה בינונית בלבד האימונים הועברו בצורה שדרשה מהחניך להתאמץ

ובמהלך המחקר יכלו , המשתתפים החלו דרכם בחגורה לבנה וכל שני מפגשים יכלו לזכות בפס

 .פסים 11להגיע ל 

בחלק זה של המאמר מתארים את מערך השיעורים . האימונים נערכו על פי סדר שנקבע מראש

 .וההסבר לחלקים המועברים

הוא מסביר כיצד מבצעים ומפרט את הסיבה לביצוע , מתחילים את האימון במדיטציה –למשל 

 .מדיטציה

 

 טכניקה זמן שלב באימון

 מדיטציה 3 1

 עמידות הגנתיות 1 1

 טכניקות התקפה 35 3

 (רגליים ושילובים, ידיים)

 עבודה בטווחים קרובים 11 4

 מדיטציה וחלוקת פסים 11 

   

 

 

 (Exercise Intervention Program)אימון אחר י "התערבות ע

דקות חימום ומתיחות ובקבוצות  11החניכים בצעו  .דקות 15תרגילים רבים שחולקו לאינטרוולים של 

 .דקות הרפיה ומנוחה 5בסוף (. קפיצות חבל וכו, כדורסל)עסקו במשחקים למיניהם 
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 תוצאות

לצורך קבלת מספר שקראו  Kazdin’s methodהתוצאות הוסבו לאחוזים והשתמשו בשיטה בשם 

 .תהליך זה בוצע לכל הקבוצות ולכל נקודה מהנקודות שנבדקו". גודל ההשפעה"לו 

את התוצאה חילקו בסטיית התקן של , הפחיתו את הממוצע שהתקבל בטיפול בממוצע של הבייסליין

 (.לכל קבוצה ביצעו זאת)מדידות הבייסליין 

 

 (Hypothesis 1) 1היפותזה מספר 

 :יסיימו את שיעורי הבית ADHDאימון אומנות לחימה יעלה את מספר הפעמים שילדים המאובחנים  

 .יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות. 85%ל מעל ל  36%מ , העלה בצורה ניכרת, נכון: תוצאה

 .בקבוצת הביקורת לא היה שיפור .53%ל  35%קבוצת האימון שיפרה מ 

 

 (Hypothesis 2) 2היפותזה מספר 

יצייתו לחוקי בית הספר  ADHDאימון אומנות לחימה יעלה את מספר הפעמים שילדים המאובחנים 

 .והכיתה

. יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות(. ממוצע)מקרים  15ל  34.8הפחתה ניכרת מ , נכון :תוצאה

ה זניחה מ יתה הפחתיבקבוצת הביקורת ה (.ממוצע) 14.67ל   31 בקבוצת האימון הייתה הפחתה מ

 .37.17ל  38

 

 (Hypothesis 3) 3היפותזה מספר 

 .ADHDאימון אומנות לחימה יוריד את מספר ההתפרצויות בילדים המאובחנים 

יותר מאשר שתי הקבוצות (. ממוצע)מקרים  15.3ל  61.1הפחתה ניכרת מ , נתמך חלקית: תוצאה

תה יבקבוצת הביקורת הי(. ממוצע) 14.5ל   13.4יתה הפחתה מבקבוצת האימון הי .האחרות

 .34.4ל  35.8הפחתה זניחה מ 

 (ראה סעיף מסקנות. )נתן יתרון לקבוצת האימון הכללי" אפקט הגודל"השוואה של , מצד שני

 

 (Hypothesis 4) 4היפותזה מספר 

יקומו מהכיסא בזמן  ADHDאימון אומנות לחימה יוריד את מספר הפעמים שילדים המאובחנים 

 .השיעור

 .יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות(. ממוצע)מקרים  11.14ל  37.1 הפחתה ניכרת מ, נכון :תוצאה

מ זניחה  יהיהביקורת הייתה עלבקבוצת (. ממוצע) 11.7ל   11.4 מ בקבוצת האימון הייתה הפחתה

 .25.69ל  23.2

 

 (Hypothesis 5) 5היפותזה מספר 

 .ADHDאימון אומנות לחימה ישפר את יכולת ואיכות הלימוד בילדים המאובחנים 

 .יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות. 81.6%ל  45.1%מ , העלה בצורה ניכרת, נכון: תוצאה

 .34.6%ל  37.8%בקבוצת הביקורת השיפור היה מ . 61.1%ל  56.6%קבוצת האימון שיפרה מ 
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 (Hypothesis 6) 6היפותזה מספר 

 (צריך לכוונן אותם חזרה למשימהש) אימון אומנות לחימה יוריד את מספר ההפרעות בביצוע משימה

 .ADHDבילדים המאובחנים 

 יותר מאשר אומנם (.ממוצע)מקרים  41.31%ל  53.7%מ , הפחתה הייתה ,נתמך חלקית: תוצאה

 .אך פחות מקבוצת האימון, קבוצת הביקורת

יה יבקבוצת הביקורת הייתה על(. ממוצע) 35.75%ל   55.3% מ בקבוצת האימון הייתה הפחתה

 .71.4%ל  73.6%מ זניחה 

 

 (Hypothesis 7) 7היפותזה מספר 

 .ADHDאימון אומנות לחימה ישפר את ההכנות ללימודים בילדים המאובחנים 

 .יותר מאשר שתי הקבוצות האחרות. 87.35%ל  47%מ , העלה בצורה ניכרת, נכון: תוצאה

 .34.81%ל  17%מ היה עלייה בקבוצת הביקורת . 67.4%ל  51.1%קבוצת האימון שיפרה מ 

 

 

 .שביעות הרצון של המורים הייתה גבוהה, בנוסף לתוצאות הקשורות להיפותזות

 

 .אפקט הגודל: המחקר השתמש בשיטת מדידה נוספת כדי לבדוק שיפור –הערה 

השתמשו בו לצורך . מוסכם ומדויק יותר ככלי השוואתי אך מהווה מדד, נתון זה לא מספר אינטואיטיבי

 .הסקת המסקנות
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 :טבלה מסכמת

Effect 

size SD 

Treatment 

Mean % HW 

Completed 

Baseline 

Mean % HW 

Completed 1עמודה 

Behavior 

Exhibited 

 Percentage of Homework Completion: 

-1.547 0.3209 85.66% 36% Martial Arts 

-0.688 0.2661 52.78% 35% 

  

Exercise 

0.293 0.1666 37.11% 42% Control Group 

Number of Teacher Rules Broken: 

-8.937 2.775 15 39.8 Martial Arts 

-2.812 3.674 19.67 30 

  

Exercise 

0.3539 2.345 37.17 38 Control Group 

 Number of Inappropriate Call-Outs: 

-4.674 7.886 25.33 62.2 Martial Arts 

-7.835 1.14 14.46 23.4 

  

Exercise 

-0.189 4.816 34.88 35.8 Control Group 

Number of Times Inappropriately Leaving Seat: 

-7.341 3.42 12.09 37.2 Martial Arts 

-1.336 5.771 12.69 20.4 

  

Exercise 

0.364 6.834 25.69 23.2 Control Group 

Percentage of Academic Performance: 

-15.97 0.0228 81.61% 45.20% Martial Arts 

-0.677 0.0658 61.06% 56.60% 

  

Exercise 

0.216 0.0818 39.57% 37.80% Control Group 

Percentage of Redirection: 

-0.6809 0.1969 40.31% 53.70% Martial Arts 

-3.338 0.0585 35.75% 55.30% 

  

Exercise 

-0.3322 0.0528 71.88% 73.60% Control Group 

Percentage of Classroom Preparation: 

    87.35% 47% Martial Arts * 

    67.40% 50% 

  

Exercise* 

    34.81% 27% Control Group 
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 (Discussion) מסקנות

 .כאלה שיתנו מענה ארוך טווח לבעיה, על הצורך בשיטות טיפול נוספות המאמר פותח את המסקנות 

והמאמר מביא , ADHDהרבה מידע קיים על ההשפעה המטיבה של תרגול גופני על הסימפטומים של 

 .ADHDאך יש מעט מחקרים של אומנויות לחימה בהקשר של . סימוכין ממחקרי עבר

Fuller (1488) , ובמתודולוגיות  תחכום בשאלות שהציבו חוקריםשיש חוסר  :הבאה טענההעלה

שיש ראיה  גם טען אך .בכדי לענות עליהם במחקרים אמפיריים הקשורים לאומנויות לחימהשאומצו 

 .ADHDמחקרית לכך שאומנויות לחימה מועילות כטיפול ב 

 :(שיעורי הבית)הראשונה  בהיפותזה

סוגי אימון שהמתרגל , אומנות לחימה ככללבפרק זה הסבירו על . תוצאות המחקר תמכו בהנחה זאת

שבמקרה של המשתתפים במחקר עזרה להם להתחזק במקומות , דיסציפלינה והשפעתה, עובר

מ "על הכנת שיעורי הבית הם הסתכלו כעל הזדמנות ליישם את מה שלמדו ע, למשל. החלשים שלהם

 .להשתפר

בכך , עזרה בהכנת השיעורים( ניםשל שני סוגי האימו)גם העובדה שהמשתתפים נהנו מהמפגשים 

 .י שקישרו הגעה למפגש לסיום של שיעורי הבית"שההורים השתמשו בזה ע

 (:והכיתה הספר בית לחוקי יצייתו)בהיפותזה השנייה 

מצריך יישום וביצוע הוראות כפי , אופי אימון אומנויות לחימה .תוצאות המחקר תמכו בהנחה זאת

, דבר שלימד את החניך לבצע דברים כהלכה. ביצוע שלא נעשה באופן שנלמד גרר נזיפה. שניתנו

 .ו `והם לקחו זאת אל מחוץ לכותלי הדוג

 (:מספר ההתפרצויות בילדים הורדת)השלישית  בהיפותזה

טוב בקבוצת האימון הכללי היה השיפור הממוצע . ופן חלקיבא תוצאות המחקר תמכו בהנחה זאת

 .אך של שתי סוגי ההתערבות הם היו גבוהים כשחושב אפקט הגודל, יותר מזה של אומנויות הלחימה

( בייס ליין)הסבר לכך ניתן גם בכך שמספר ההתפרצויות בקבוצת אומנויות הלחימה בתחילת המחקר 

. זה מעיד על קבוצה עם בעיה חריפה יותר בסימפטום זה .היה גבוהה משמעותית משאר הקבוצות

כגון התייחסות למספר ההתפרצויות הכולל שהפחיתות המצב נוטה , בשיטות מדידה אחרות, לכן

 .לטובת טיפול אומנויות הלחימה

 (:מהכיסא יקומו שילדים הפעמים מספר) הרביעית בהיפותזה

שבו , ההסבר לכך היה נעוץ במבנה האימון של אומנויות לחימה .תוצאות המחקר תמכו בהנחה זאת

ללא תנועה ( העקבים על וישיבה לאחור מקופלות רגליים)יש זמנים שהחניכים יושבים בישיבת סזה 

קשורות באופן ישיר , נראה שהישיבות הללו שבוצעו מספר פעמים באימון. כשידיהם על המותניים

 . לשיפור הישיבה בכיתה

 :(אקדמאים ביצועים כ"סה) החמישית בהיפותזה

 מבין ביותר הטוב הגודל אפקט קיבלוחניכי אומנויות הלחימה  .תוצאות המחקר תמכו בהנחה זאת

 .בכללי הלחימה אומנויות לתוכנית הודות זה. זותתההיפו

 גבוהה אקדמית רמה להציג למטופל עזר במחקר שנבדק( ADHD של סימפטום) רכיב כל של שיפור

 .גדולה הייתה התרומה וביחד, יותר

 :(למשימה כיוונון) השישית בהיפותזה

 מזה יותר גדול היה כללי באימון שהתקבל האפקט גודל. תוצאות המחקר לא תמכו בהנחה זאת

 .המחקר בתוצאות נתמכה לא שההיפותזה הייתה המסקנה לכן .הלחימה באומנות שהתקבל

, להכוונה יותר צריכים היו הלחימה אומנויות של המטופלים דווקא ואשל הוא כאופציה שניתן ההסבר

 יותר סבלו הכללי האימון שמטופלי היה זה להסבר ההקשר. הדירוג על השפיעו המורה שציפיות אלא
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 מטופלי עם זה בנושא והחמיר להם פחות העיר המורה ולכן ADHD ל הקשורים מסימפטומים

 .הלחימה אומנויות

 :(ללימודים ההכנותשיפור ) השביעית בהיפותזה

הכנה . היתה הכללה שנלקחה מאומנויות הלחימה לחיי היומיום. תוצאות המחקר תמכו בהנחה זאת

ולהגיע , הוא לומד להתכונן. קשירת החגורה, שהחניך עושה לאימון כולל לבישת הבגדים הייעודים

 .וכך גם להתכונן לבית הספר, מוכן לאימון

, לקבל פסים ןלפיכך גם לבוא מוכן, של החניך להתקדם בדרגהבמחקר הם קישרו את הרצון 

 .שיהיה לו כל מה שצריך –להתנהלות של הילד בהתארגנות לבית הספר 

 

 (Limitations of the Study)מגבלות המחקר 

על כך שכל החניכים התאמנו בבית ספר יחיד לאומנויות . בחלק זה מדברים על מגבלות במחקר

 .בהכרח יתאימו לכל סוג אומנות לחימהוהתוצאות לא , לחימה

כגון , הצורך בתוקף חיצוני ברור, למשל. שימוש בממצעים בצורה מוגבלת –מגבלה נוספת שהועלתה 

אלא , סטטיסטים מסורתייםעבוד הנתונים לא התבצע בכלים , בנוסף. שיכפול התוצאות במחקר נוסף

 (.למרות השימוש הנוסף באפקט הגודל)במספרים אבסולוטיים 

, (בנים בלבד)המשתתפים היו דומים מבחינת המין , כלומר –עוד מגבלה קשורה לנציגות חסרה 

 .לא היו משתתפים מקבוצות מיעוט, מיקום גאוגרפי

דבר שיכול לגרום , מגבלה שנבעה מכך שהילדים ידעו שהם משתתפים במחקר והם תחת בדיקה

 .להטיה בתוצאות

 (Clinical Implications)השלכות קליניות 

, בעיקר אם הוא משולב בטיפול התנהגותי, המאמר מדבר על כך שטיפול בעזרת אומנויות לחימה

 .יכול להפחית את הצורך בתרופות או בכלי טיפול אחרים הקיימים

או לספסד אימונים בבית הספר , המאמר מציע להכניס את אומנויות הלחימה כשיעור בבית הספר

בעיקר מהיבט , הרבה הורים שאינם רושמים את ילדיהם כיום, במקרה זה. לאחר שעות הלימודים

זה יבטיח יותר משתתפים בפעילות מטיבה שתעזור לתסמינים של  .ישלחו אותם לאימונים, כספי

 .הפרעת קשב וריכוז

 .להכניס לבית הספר –באופן דומה הוא מדבר על אימונים שאינן אומנויות לחימה 

 

 (Implications for Future Research)הצעות למחקרים נוספים 

 :הצעות שהועלו כוללות

: במקרה זה להשוות ארבע קבוצות .מחקר של אומנויות לחימה יחד עם טיפול תרופתי -

 .תרופתי בלבד וקבוצת ביקורת, אומנות לחימה בלבד, מעורב תרופתי ואומנות לחימה

לתת  הלוכר שלם יההתמקדות בזה כמחק, מחקר של אימון שאינו אומנויות לחימה -

 .אינפורמציה נוספת על אימון בהקשר של הפרעות קשב וריכוז

מנהלי בתי . בחלק זה של המאמר דובר על הקושי במציאת מתנדבים מתאימים בשל גורם הסודיות

 .ספר שומרים על פרטיות התלמידים המאובחנים בהפרעת קשב וריכוז
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תלמידים ולאפשר להם להירשם למחקרים  חלוקת טפסים להורי –המאמר גם נותן פתרון אפשרי 

 .דומים

שיגרמו , שיהיו פחות חופשים למשל, דובר גם על הצורך של מחקרי המשך לבחור תקופות מתאימות

 .לשקול הארכת המחקר, ואם יש כזה. להפסקת רצף טיפולי ותיעוד התנהגויות

 .ולבסוף הומלץ לבצע את הניסוי על בנים ובנות יחד

 (Summary)סיכום 

המחקר מציע טיפול של פעמיים בשבוע באומנות לחימה ככלי אפקטיבי לרכישת התנהגויות רצויות 

 .ולהפחית התנהגויות שאינן רצויות

 3ל  (קשב מהפרעת כסובליםילדים שאובחנו ) שבועות חילקו את המשתתפים 11שנמשך , במחקר

מורי בית הספר היו אמונים על  .קבוצת אימון כללי וקבוצת ביקורת, קבוצת אומנות לחימה: קבוצות

טופס ההתנהגות שמילאו לפני . תוך כדי ובסוף תקופת ההתערבות, מילוי טופס התנהגות לפני

 .ההתערבות הטיפולית היה נקודת הייחוס

הדבר המחיש את הצורך במחקר המשך . תוצאות המחקר תמכו בחמש מתוך שבע היפותזות

. כוז על מנת לאפשר בבתי הספר אלטרנטיבה לטיפולבהקשר של אומנויות לחימה ובעיות קשב ורי

לחיוב על חיי  הכוונה לטיפול באומנויות לחימה כאלטרנטיבה לטיפולים אחרים אשר אולי לא משפיעים

 .הילד

מחקר זה מהווה נקודת פתיחה למחקרים נוספים שיחד יוכלו לבסס טיפולים נוספים לבעיות קשב 

 .וריכוז

 אפנדיקס

MORAND-KLEIN MALADAPTIVE BEHAVIOR CHECKLIST 
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