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 االهداء
طريق حياتي بكل اخالص ، الى من شد بازري، الى الى العاطفة الصادقة الي انارت 

 .رفيق دربي الذي منحني الثقة في النفس و القوة و العزيمة ، الى زوجتي 

الى شموع حياتي ، الى ابنائي التي تتفتح عيوني على حبهم و التفاني من اجلهم ، الى 
 يحيا امين و عائدة

الكريمين امد هللا  نوالديالالى ...... نا و بالوالدين احسا: الى من اوصانا هللا بهما وقال 
 نهرفي عمرها ، التي ال تستطيع كل الكلمات و االفعال ان نعطيهما حقهما ، الى ال

المتدفق بالعطاء و الذي انار لي دروب العلم و شجعني و حثني دائما على التعلم و حب 
 .العلم 

 .المصاعب و المواصلة الى اخوتي و اخواتي الذين ساندوني و حثوني على تجاوز 

الى الوردة المتفتحة التي تنير و تبعث الحياة المتجددة في وسط عائلتنا ، المحبوبة 
 عائدة

اهدي كذلك ثمرة جهدي و عملي الى عائلة جالم بدون استثناء ، الى كل من شجعني و 
 .ساندني من بعيد او من قريب و حثني على المواصلة 

 .عبيرا عن شكري و امتناني اقدم لهم طوقا من الياسمين ت
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 "ألزيدنكم شكرتم ولئن" :تعالى بقوله عمال
 المتواضع العمل هذا إلتمام لنا توفیقه على تعالى هللا نحمد

 :والسالم الصالة علیه لقوله ومصداقا
 "هللا یشكر لم الناس یشكر لم من"

 واالحترام التقدیر معاني وبأسمى الشكر بجزيل تقدمن
 ٕوٕارشاداته بنصائحه أفادنا الذي" دحون عومري " المشرف الدكتور إلى

 بتوجیهاته اعلین یبخل لم والذي

 الیمنى الید الذي كان بمثابة" بودبزة مصطفى"الدكتور الى والتقدیر بالشكر ونتقدم
 .المیداني بحثنا إجراء في لنا

امين "كما ال ننسى رئیسة جمعیة سیرين للتوحد بوادي رهیو والطاقم المرافق لها 
وكل المرافقین الذین قدموا لنا ید  "عابد قيطة" و "بلقاسمرضوان " و "بويكني

 .المساعدة و فتحت لنا ابواب الجمعیة إلتمام عملنا في احسن الظروف
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 ملخص الدراسة 

 االلعاب المائیة لتنمیة بعض عناصر اللیاقة  باستخدامهدفت الدراسة الى معرفة تأثیر الوحدات التدريبیة 

 اعتمد الطالبان الباحثان  وألجل تحقیق هذا الغرضالبدنیة المرتبطة بالصحة لدى اطفال التوحد 

تم اختیارها بطريقة عشوائیة من أطفال  80بلغت مته للموضوع على عینة ئلمال المنهج التجريبي و ذلك
مجموعة اطفال التوحد المنتمین الى جمعیة سیرين للتوحد بدائرة وادي رهیو بوالیة غلیزان وقد تم استخدام 

ضة، اختبار ثني الجذع سمك طیات الجلد، قیاس قوة القب مؤشر كتلة الجسم،) وهي اتختبار الا من
 .(الجلوس الطويل لألمام من وضع

 :وقد اسفرت اهم النتائج على

  تنمیة بعض عناصر الیاقة البدنیة في األلعاب المائیة ایجابا  باستخدامتأثیر الوحدات التدريبیة
 .المرتبطة بالصحة لدى اطفال التوحد 

 :و على ضوء هذه النتائج اوصى الطالبان الباحثان ب

  اعتماد الوحدات التدريبیة في االلعاب المائیة لتنمیة عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة
 .عند اطفال التوحد 

 التوحد  ،اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة  ،االلعاب المائیة  ،الوحدات التدريبیة  : مصطلحات البحث
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Résumé  

    Le but de cette étude est de connaître l’effet des unités d’entraînement 

utilisant des jeux d’eau pour développer certains éléments de la condition 

physique, liés à la santé physique des enfants autistes. 

      Pour atteindre cet objectif, les chercheurs ont adopté l'approche 

expérimentale en raison de sa pertinence pour le sujet traité. L’expérience a été 

menée auprès d’un groupe de participants, composé de 08 enfants de l 

’association  de l’autisme dénommés «Sirine» choisis au hasard dans la ville de 

Oued R’hiou, dans la Wilaya de Relizane. 

    De nombreux tests ont été utilisés dans cette recherche, notamment: indice 

de masse corporelle, épaisseur des plis cutanees, mesure de la force de la 

poignée et test de la flexion du tronc en avant depuis la position d'assise 

longue. Les principaux résultats révèlent ce qui suit: 

• L’impact positif de l’entraînement aux sports nautiques sur le développement 

de certains éléments de la condition physique liés à la santé des enfants 

autistes, 

En conséquence, les chercheurs ont recommandé les points suivants: 

Adopter des unités d’entraînement aquatique pour développer des éléments de 

conditionnement physique liés à la santé des enfants autistes 

Mots clés: unités d’entraînement, jeux aquatiques, conditionnement physique 

lié à la santé, autisme. 
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Abstract  

     The aim of this study is to know the effect of the training units using water 

games to develop some elements of fitness, related to the physical health of the 

autistic children. 

     For the achievement of this goal, the researchers adopted the Experimental 

approach for its relevance to the subject matter. The experiment was conducted 

to a group of participants, composed of  08 randomly selected children from 

the Autism Association called “Sirine” which is located in Oued R’hiou town 

that belongs to Relizane province. 

      A range of tests have been used in this research, such as: body mass index, 

Thickness of skin folds,،  Measurement of the strength of the grip, and 

Backsaver Sit and Reach Test. The main results reveal the following: 

 The positive impact of water sports training in the development of some 

elements of Physical-fitness related to the health of autistic  children, 

Consequently, the researchers recommended the following points: 

 Adopting aquatic training units to develop elements of Physical-fitness 

related to the health of autistic  children  

 

Key terms: training units, aquatic games, fitness related to health, autism 
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 :مقدمة

 ، االخیرة االونة في ملحوظ بشكل بها االهتمام بدأ التي الخاصة الفئات من التوحد 
 النمو مظاهر على تؤثر عامة نمائیة إعاقة من أطفال هذه الفئة یعانیه لما وذلك

 التي السلبیة على نفسه و كذلك االثار وانغالقه انسحابه إلى وتؤدي المتعددة للطفل
نفسه، كذلك  اللفظي وغیر اللفظي اللغوي  الطفل،االتصال نمو عدة مستویات تمس

 على تظهر سلبیات عدة عنه ینجر ما وهذا اجتماعي و السلوك االنمطي والتواصل
 ويتجنب لحملها و احتضانه الطفل عدم اتجاوب" حیث تالحظ االم میالده منذ الطفل
 بالعین االتصال في اإقامة وجهها و صعوبة خاصة في النظر العادة في سنا أكبر

  .آخر إنسان بید التوحدي الطفل یمسك وعندما

للتوحد انه نوع من االضطرابات  كما تشیر الجمعیة االمريكیة للتوحد في تعريفها
التطورية التي تظهر خالل الثالث سنوات االولى من عمر الطفل وتكون  نتیجة 
الضطرابات نورولوجیة تؤثر على وظائف المخ و بالتالي تؤثر على مختلف نواحي 
النمو فیجعل االتصال االجتماعي صعب عند هؤالء االطفال و یجعل عندهم صعوبة 

، 8102محمود عبدالرحمان، , الشرقاوي ) .ء كان لفظي او غیر لفظيفي االتصال سوا
 .(01صفحة 

ان للنشاط البدني و الرياضي اهمیة متزایدة و ذلك لما له من فوائد ایجابیة على  
صحة الجسم فله تأثیرات مفیدة على اللیاقة البدنیة بشكل عام و على الوقایة من بعض 

 ,2991Larouche )االمراض وهذا ما اكدته العدید من الدراسات منها دراسة الروش 

R  ) بحیث اكد هذا االخیر بان للنشاط البدني اثر ایجابي على صحة الجسم البشري
السمنة كما ان نقص ممارسته یؤدي الى عواقب سلبیة كبیرة و منها االصابة بأمراض 

كما  (8102لجنة كريم؛ المحروق دمحم االمین، )العظام الدمویة و هشاشة  واألوعیة
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ممارسة االنشطة البدنیة من العناصر االساسیة التي تساعد على تنمیة عناصر تعتبر 
اللیاقة البدنیة و تطويرها خاصة الصحیة منها فهو یساعد على تنمیة اللیاقة القلبیة و 

 .التركیب الجسمي و المرونة و خفض نسبة الدهون 
 اللعب طريق عن والتدريب للتعلم قابلون  التوحد اضطراب ذوي  أن الدراسات وأثبتت 

 جمیع في للتعلم ومناسبة ممتعة وسیلة اللعب أن وبما . جماعي أو بشكل فردي سواء
 حیاة تنمي في وتلقائیة بساطة من له الیومیة لما التلقائیة األنشطة أهم من و ،األعمار
 رحلة ، فاللعب المتنامیة مهاراتها و وانفعاالتها و وقدراته الطفل خبرات كل نظرا الطفل

 .لبالطف المحیط للعالم تدريجیة اكتشاف

، أن ممارسة التمارين الرياضیة  أثبتت إحدى الدراسات الطبیة والبحوث العلمیة
، تعود بالكثیر من الفوائد والحلول العالجیة على  واألنشطة البدنیة خاصة السباحة

مهمًا لرفع ، فهي إلى جانب كونها تعتبر حافزًا  األطفال الذین یعانون طیف التوحد
، فهي تقدم للطفل جرعة  ، واستنهاض طاقته وتنشیط دورته الدمویة كفاءة الجسم

، باإلضافة إلى تشجیعه أكثر على االختالط والتواصل  المرح ترفیهیة من االستمتاع و
إذ یّعد الوسط المائي مجااًل مثالیًا إلكساب الطفل العدید  .االجتماعي مع عالمه المحیط

، ویعتبر وسطًا أقل خطورة من األوساط العالجیة  والقدرات المهمةمن المهارات 
یعد اللعب في الوسط المائي بمثابة المدخل الطبیعي المؤدي للممارسة الفعلیة ف األخرى 

لألنشطة الحركیة في حیاة هؤالء االطفال عن طريق استخدام الحركات المتعددة بهدف 
مشكالت البدنیة التي تتطلب بالضرورة تنمیة بعض الصفات البدنیة بهدف حل بعض ال

 را وكباراصغا الناس لكل مناسبة الرياضة هذه وتعتبر. مشاركتهم االیجابیة الكاملة
 الضغط یقلل ألن الطفو بسهولة أداؤها والمسنین الحوامل للنساء فیمكن ، ارجاال ونساء

 یتعرضون  لمن عالجیة كطريقة المائي األطباء اإلیروبكس یصف ولذا .المفاصل على
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 على باعتبارها تساعدهم التأهیل إعادة أو العالج إلى یحتاجون  أو المفاصل اللتهابات
 (8112 هزاع دمحم الهزاع،)امراض  عدة من البدن وتحصین الشفاء

تأثیر وحدات تدريبیة باستخدام "عنوانهوعلى ضوء ذلك أقدمنا على انجاز هذا البحث 
طفال أااللعاب المائیة لتنمیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى 

 ."التوحد
 :ولفص إلى ثالثة ومن هذا المنطلق قمنا بتقسیم الجانب النظري 

 .التوحد األولالفصل 
 .المرتبطة بالصحة  اللیاقة البدنیة: الفصل الثاني
 .المائي اللعب والوسط :الفصل الثالث

وقد جاء في . بینما خصص الباب الثاني للدراسة المیدانیة واشتملت على فصلین 
المیدانیة حیث اعتمدنا على المنهج  وٕاجراءاتهالفصل األول منهجیة البحث 

 .تحلیل ومناقشة النتائجفي حین كان الفصل الثاني یحتوي على .التجريبي
لعاب المائیة ن الوحدات التدريبیة باستخدام األأوفي االخیر توصلنا من خالل النتائج 

طفال أأثرت إیجابا في تنمیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى 
 . التوحد
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 :مشكلة البحث. 2
لیاقتهم  تحسین في تساعد في برامج أطفال التوحد  مشاركة أن یعتبر الطالبین الباحثین

 في لیس اهدافهم تحقیق على تساعدهم حیث ضرورية المرتبطة بالصحة تعتبر البدنیة
 عرضة الصحیة حیث یكون الطفل عموما الجوانب في بل الحركیة فحسب الجوانب

مخاطر ل هو أكثر األطفال عرضةالتوحد  ، وباعتبار طفلقلة الحركة  أمراضمخاطر ل
 هذه تحتاج ، لذالقلة حركته  من امراض  العصر كالسمنة وغیرها قلة الحركةأمراض 

على  فیه التركیز یتم خالله من والذي الرياضي النشاط من خالل كبیرة رعایة إلى الفئة
 (8102عائشة المنصوري، ) لحب طفل التوحد للعب في الوسط المائي المائیة األلعاب

 اللیاقة بعض عناصر تنمیة في اإلیجابي تأثیرها مدى من جهة ومن جهة أخرى لمعرفة
 . البدنیة المرتبطة بالصحة لدى اطفال التوحد

 :التاليالتساؤل  طرح دفعنا إلى ما وهذا
هل تؤثر الوحدات التدريبیة باستخدام االلعاب المائیة إیجابا في تنمیة بعض عناصر  

 التوحد؟اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى اطفال 
 :                                                                                  التساؤالت الجزئية

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و البعدي في مؤشر -0
 ؟  التوحدكتلة الجسم لدى اطفال 

هل توجد فروق دالة احصائیا بین االختبار القبلي و البعدي في سمك طیات الجلد  -8
 ؟                  التوحدلدى اطفال 

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و البعدي في القوة  -3
               ؟                                              التوحدالعضلیة لدى اطفال 

هل توجد فروق دالة احصائیا بین االختبار القبلي و البعدي في المرونة المفصلیة  -2
 ؟                           التوحدلدى اطفال 
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 :فرضيات البحث .3
  :العامة الفرضية 2.3

البدنیة تؤثر الوحدات التدريبیة باستخدام االلعاب المائیة إیجابا في بعض عناصر اللیاقة  
 .المرتبطة بالصحة لدى اطفال التوحد

 :                                                                                  الفرضيات الجزئية 1.3 

البعدي في مؤشر كتلة  ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و-
 . التوحدالجسم لدى اطفال 

البعدي في سمك طیات الجلد لدى  فروق دالة احصائیا بین االختبار القبلي وتوجد  -
 .                 ولصالح االختبار البعدي التوحداطفال 

البعدي في القوة العضلیة لدى  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و -
 .ولصالح االختبار البعدي التوحداطفال 

البعدي في المرونة المفصلیة لدى  الة احصائیا بین االختبار القبلي وتوجد فروق د - 
 .ولصالح االختبار البعدي التوحداطفال 

 :    اهمية البحث. 4

تسعى الدراسة الحالیة الى التعرف على تأثیر الوحدات التدريبیة باستخدام االلعاب المائیة  
لتنمیة بعض الصفات البدنیة لدى اطفال التوحد المنتمین الى جمعیة سیرين للتوحد بواد 

هذه الوحدات رهیو من وجهة نظر االساتذة والمختصین و التعرف الدقیق على واقع 
في المستقبل كما تحاول الدراسة تقییم برامج االطفال من فئة  اة تطويرهو امكانی التدريبیة

 . التوحد و توافقها مع المعاییر الموضوعة من قبل المختصین
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   :تسعى الدراسة الحالیة إلى  :اهداف البحث  .5 
المرتبطة الصفات البدنیة  بعض وحدات تدريبیة باستخدام االلعاب المائیة لتنمیة اعداد -

بالتوحد المنتمین لجمعیة سیرين للتوحد بواد رهیو والتحقق من  المصابین لألطفالبالصحة 
 .فاعلیته

لألطفال  الصفات البدنیة بعض تنمیة في ةالمعد وحدات التدريبیةال تأثیر على التعرف-
 .بالتوحد المصابین

  :مصطلحات البحث .6 

  :الوحدات التدريبیة 2.6
تعرف الوحدة التدريبیة أنها مجموعة من التمرينات المختلفة تتشكل على  :تعريف نظري 

ابو العال احمد عبد الفتاح، ) هیئة أحمال تدريبیة یقوم الرياضي بتنفیذها في وقت معین
0111) . 

ألیها على بأنها أساس عملیة التخطیط الیومي ،وينظر ( دمحم حسن عالوي )كما عرفها 
دمحم حسن )  أنها اصغر وحدة في السلم التنظیمي لعملیة التخطیط في التدريب الرياضي

 .(821، صفحة 0118عالوي، 

تعريف اجرائي: تعتبر الوحدة التدريبیة هي عبارة عن مجموعة التمرينات المختلفة التي تؤدي 

.بتنفیذها طفل التوحدیقوم  شكل ألعاب مائیةعلى   

    :األلعاب المائیة.1.6
 بجسمه او  الفردیزاولها  التي االنشطة منهي مجموعة  ائیةمال لرياضةا :تعريف نظري 

 تحقیق  بغرض ائيمال الوسط خالل من ككوسیلة للتحر األجهزة بعض مباستخدا
 .(0111وفیقة مصطفى سالم، ) الجماعةو  للفرد ختلفةمال القدرات كتنمیة االهداف التربویة
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اء نتستغل الوسط المائى أث الموجهة والتيمجموعة من األنشطة  هي :جرائيالتعريف اال
ممارستها وتختلف فى شكل أداءها أو أدواتها أو مكان ممارستها وتعتبر الرياضیات 

أنشطة ترویحیة تمتع ممارستها المائیة من األنشطة التنافسیة وفى نفس الوقت هى 
وتكسبهم روح التعاون والتآلف ، أنها تساعد الفرد على تحقیق ذاته وتحسن صحته 
وتعمل على االرتقاء بكافة نواحى الفرد سواء كانت نواحى فسیولوجیة ، نفسیة ، عقلیة 

 .(0111وفیقة مصطفى سالم، ) ، اجتماعیة أو بدنیة

 عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة .3.6
 تؤثر و ترتبط التي العناصر تلك أنها بالصحة المرتبطة البدنیة اللیاقة :نظري التعريف ال

 التنفسي الدوري  التحمل عن تعبر اختبارات في األدائیة مقدرة الفرد أي ، الصحة على
هزاع بن دمحم ) .مرونتها و تحملها الهیكلیة و العضالت قوة و الجسمي التركیب و 

 (0111الهزاع ، 
هي مقدرة الفرد األدائیة في اختبارات تعبر عن التحمل الدوري  : جرائياإلف يتعر ال

، والتركیب الجسمي ، وقوة العضالت الهیكلیة ، ( اللیــاقة القــلبیـــة التنفـسیة)التنفــسي 
 .(اللیاقة العضلیة الهیكلیة)وتحملها و مرونتها 

 :                                                                         التوحد.4.6
مع  االتصال على القدرة وعدم الشدید واالنسحاب العزلة من حالة هو :تعريف نظري 

 اللغوي  بالقصور عقلیا المختلف عن التوحدي الطفل ويتمیز معهم، والتعامل اآلخرين
 (8100فاروق مصطفى، ) باآلخرين الوعي وعدم .الحاد

 النمو توقف في یتمثل عصبي بیولوجي ذاتي اضطراب حالة هي : جرائياال تعريفال
 .تكوينها  بعد فقدانها أو واالجتماعیة االنفعالیة و المعرفیة واللغویة  المحاور على
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 : البرنامج أهداف.1

 :إلى هدفی
 بعض عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى أطفال التوحد من خالل تنمیة -

 :المتمثلة في األلعاب المائیة
 .تنمیة الكتلة العامة للجسم  -
 .تنمیة القوة العضلیة -
 .تنمیة المرونة المفصلیة  -

الوسط  األنشطة البدنیة في وممارسة اللعب نحو الطفل لدى إیجابي اتجاه تكوين -
 .بها واالستمتاع المائي

 .األلعاب المائیة ممارسة هذه أثناء والرضا بالسعادة الطفل شعور  -
  .األوامر طاعةالتواصل  و   :مثل المرغوبة السلوكیات بعض األطفال یكتسب أن  -
 ةمشابهالدراسات ال .8

 :الدراسة االولى  2.8
دور النشاط البدني المكيف "بأم البواقي تحت عنوان  8101سنة  طمين هاجردراسة  

العمل على  الى وقد هدفت الدراسة". في االندماج االجتماعي لذوي اضطراب التوحد
وقایة الطفل المتوحد و مساعدته على بناء عالقات جدیدة و حبه للحیاة الجماعیة و 

 . السعي للمحافظة على سالمة جسمه و الشعور بالمسؤولیة 
 :العينة و المنهج 

 بوالیة المراكز العقلیة و المختصة المراكز مختلف في المتواجدین المتوحدین األطفال 
 (.سنوات01-5)قسنطینة الذین تتراوح اعمارهم بین 

استعملت الباحثة المنهج الوصفي استخدمت اداتین من ادوات البحث العلمي هما 
 .االستبیان و المقابلة 
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 الطفل لدى االجتماعي في االندماج تأثیر المكیف الرياضي البدني للنشاط :اهم نتيجة 
 .الموحد

 وتقنیات علوم معهد لطالب العالج مجال في تكوينیة دورات فتحضرورة  :وصيةتاهم 
 بالعالج سواء معنیین كونهم النفس، علم كلیة طالب وكذا البدنیة والرياضیة النشاطات

 . التوحد أو باضطراب
  :الثانيةالدراسة  2.0

اثر النشاط " بالجلفة، تحت عنوان  8102سنة  ابراهيم بخيتي ومحمود النوي دراسة 
 ".الرياضي المكيف على التفاعل االجتماعي لدى االطفال المصابين بالتوحد 

معرفة مدى تاثیر النشاط الرياضي المكیف على : الهدف من الدراسة  كان وقد 
 .التفاعل االجتماعي لدى االطفال المصابین بالتوحد 

طفل مصاب بالتوحد مسجلین بمدرسة صغار المكفوفین بالجلفة  81: العينة والمنهج
حتل اهم نتیجة توصلوا الیها ان الرياضات الفردیة ت(. سنة 08-12)تتراوح اعمارهم 

 .  المرتبة االولى من حیث الممارسة لدى اطفال التوحد جراء االنطواء 

 . كما استعمل الباحثان المنهج التجريبي 

تحتل الرياضات الفردیة المرتبة االولى من حیث الممارسة لدى االطفال : هم نتيجةأ
 .المصابین بالتوحد جراء االنطواء

اوصى الباحثان على ضرورة توفیر منشات رياضیة والوسائل والتجهیزات  :وصيةتهم أ 
 .      التي تسمح بتنفیذ برامج النشاط البدني المكیف لهذه الفئة 
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 : الدراسة الثالثة 3.8

 برنامج تأثير:"العراق تحت عنوان _ ببغداد 8103سنة  الحميد عبد حسيب ادعس 
 لألطفال الحركية القدرات بعض تطوير الترويحية في لأللعاب مصاحب تأهيلي

 لأللعاب مصاحب تأهیلي برنامج اعداد إلى الدراسة هدفت". المصابين بالتوحد
 .بالتوحد المصابین لألطفال الحركیة بعض القدرات لتطوير الترویحیة و تأثیره

 (طفال 81)التجريبي و ضمت العینة االطفال  المنهج الباحثة استخدمت  :العينة والمنهج
 -1)للمصابین بالتوحد تتراوح اعمارهم ما بین رامي بمعهد الملتحقین بالتوحد المصابین

 . سنوات ببغداد بالعراق  (2

 الترویحیة لأللعاب المصاحب التأهیلي للبرنامج ان :هم نتيجة توصلت اليها الباحثة هيأ
  . الحركیة القدرات في تطوير إیجابي تأثیر

 العمل وزارة قبل من الترویحیة لأللعاب المصاحب التأهیلي اعتماد البرنامج :توصيةهم أ
 االهتمام ضرورة كذلك .لها التابعة التوحد معاهد في االجتماعیة لتطبیقه والشؤون 
 .التوحد معاهد وتخصیصها في والترویح بالتأهیل

بغداد تحت -الیرموك 8108سنة  جاسم دمحم الحليدمحم دراسة  :رابعةالدراسة ال 4.8
تأثیر ممارسة النشاط الرياضي في تخفیف السلوك العدواني الصفي لألطفال " عنوان

 ." المصابین باضطرابات طیف التوحد متوسط الشدة

التركیز على ممارسة النشاط الرياضي كعالج یساعد االطفال  :الهدف من الدراسة
  .سلوكیاتهم العدوانیة المتوحدین من تخفیف من 
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 .استعمل الباحث المنهج التجريبي : المنهج

 .(الرصافة -الكرخ)معهد رامي لتوحد واضطراب النطق لمحافظة بغداد  من :العينة

لممارسة النشاط الرياضي في تخفیف السلوك العدواني لدى  رهناك تأثی :هم نتيجةأ
كسر االشیاء ،تمزيق االوراق ، البكاء )السیما في السلوكیات العدواني ( عینة البحث)

 .ونوبات الغضب،لكم االخرين ، الركض ودفع الحائط بقوة
اب ضرورة التدريب على اللعب واأللعاب واألنشطة الرياضیة وخاصة األلع :هم توصيةأ

الصغیرة لما لها من دور في التوصل إلى  تنمیة نموهم الحركي من اجل التوصل إلى 
 .األلعاب واألنشطة الرياضیة الكبیرة

  :الخامسةالدراسة  5.8
تحت عنوان  .بالمملكة العربیة السعودیة –8118، السنة دراسة عبد المنان مال معمور

  اعراض اضطراب االطفال التوحديينفعالية برنامج سلوكي تدريبي في تخفيف حدة : "
عراض أ برنامج سلوكي تدريبي یعمل على تخفیف حدة  وقد هدفت الدراسة الى استخدام

وتیزم في كل من القلق والسلوك العدواني و النشاط الحركي المفرط و ضعف االنتباه األ
 .و عدم القدرة على اقامة عالقات اجتماعیة مع االخرين 

من االطفال السعودیین التوحدیین  واستخدم المنهج  31حجم العینة  بلغ :العينة والمنهج
 (.استمارة مقیاس)استعمل الباحث االستبیان .الوصفي

انخفاض مستوى القلق لدى االطفال التوحدیین و لوحظ كذلك انخفاض في  :هم نتيجةأ
تعرضهم السلوك العدواني و النشاط الحركي كما ارتفع لدیهم مستور االنتباه بعد 

 .للبرنامج التدريبي
یجب توفیر مختصین مؤهلین الذین یمكنهم التدخل للعالج وتوفیر برامج : هم توصيةأ

 .التربویة المناسبة التي تساهم و تساعد في التخفیف من المشكالت السلوكیة
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 :                                                    التعليق على الدراسات السابقة .9
  :اوجه التشابه 2.9

 (دراسة طمین هاجر)االولى وجه التشابه الوحید المشترك بین دراستنا و الدراسات 
دراسة عبد المنان مال ) ) والخامسة (ابراهیم بخیتي/ دراسة محمود النوي )والثانیة 
 .فئة االطفال المصابین بالتوحد  عینة البحث المتمثلة فيهي  (معمور

دمحم جاسم دمحم و دراسة  الحمید عبد حسیب سهادبینما تشابهت دراستنا مع دراسة  
                                                                              :في عدة نقاط منهاالحلي 

 ( .                                                      المنهج التجريبي) المنهج المستخدم  -
 (.                       اطفال التوحد ) عینة البحث  -
 .البعدي الواحدة ذات االختبار القبلي و المجموعةأسلوب  -

 : وجه االختالفأ 1.9

الدراسات السابقة المذكورة اعاله انهم بحثوا و درسوا التواصل معظم بحثنا عن  اختلف-
والتخفیف من حدة اعراض التوحد ودراستنا تضمنت تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة 

 .                                                             المرتبطة بالصحة لدى هذه الفئة
     .نهج الوصفي بینما اعتمدنا على المنهج التجريبياعتمدت الدراسات السابقة على الم -

اعتمدت جل الدراسات على ادوات جمع البیانات واحدة تمثلت في االستبیان و المقابلة 
 .ختبارات وحدات التدريبیة واالاما في دراستنا اعتمدنا على ال
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 :تمهيد.2.2

وتظهر  ،التوحد إعاقة نمائیة تنتج عن اضطراب عصبي یؤثر سلبا على وظائف الدماغ 
وترتبط بمظاهر عجز شدید في األداء  ،هذه اإلعاقة عادة في الثالث األولى من الحیاة 

 . والتواصلي  ،العقلي  واالجتماعي 

ه التحدیات وتنجم هذ ،وينطوي تدريب األطفال التوحدیین و تعلیمهم على تحدیات كبیرة 
فلیس هناك استجابات  ،حیث انه یأخذ أشكاال متعددة جدا  ،جزئیا عن طبیعة التوحد 

مشتركة یظهرها جمیع االطفال التوحدیین ولكن لكل طفل شخصیته الفريدة وأنماطه 
 . السلوكیة الخاصة 

مو وبقیت أراء األخصائیین تعكس تشاؤما شدیدا إزاء إمكانیة إحداث تغییر ذي معنى في ن
ال أن ا ،األطفال التوحدیین و سلوكهم إلى نهایة عقد السبعینیات من القرن العشرين 

التفاؤل أصبح یحدو الباحثین و الممارسین بعد أن بینت الدراسات العلمیة نجاح أسالیب 
تعدیل السلوك في تدعیم السلوكیات  التكیفیة لألطفال التوحدیین وخفض سلوكیاتهم غیر 

 .التكیفیة 

ثر من ذلك إن الدراسات في عقد الثمانینات وأضحت  إن هذه األسالیب أصبحت واألك
تحقق تحسنا ملحوظا في سلوك األطفال التوحدیین بفعل التعدیل والتطوير الذي خضعت 

وهكذا   ،له هذه األسالیب مؤخرا على ضوء نتائج البحوث العلمیة المكثفة ذات العالقة 
تباك  الذي اتسمت به األدبیات العالجیة و البحثیة فیما فعلى الرغم من التباین بل و االر 

وبأسبابه  إال أنها أصبحت واضحة نسبیا على صعید  ،یتعلق بتشخیص التوحد  
 .األسالیب و البرامج التدريبیة و العالجیة األكثر فعالیة من غیرها 
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بما تقوم علیه وتلك األسالیب والبرامج هي التي تستند الى مبادئ تحلیل السلوك التطبیقي 
والتحلیل التجريبي للعالقات  ،قیاس متكرر ومباشر لالستجابات  القابلة للمالحظة  نم

 .الوظیفیة  بین تلك االستجابات و المتغیرات البیئیة القبلیة ذات العالقة بها 

            :                                                            الجذور التاريخية للتوحد.1.2
التوحد اضطراب نمائي یؤثر على الفرد في الجوانب االجتماعیة واللغویة والسلوكیة في 

التوحد  اول من أشار إلى اضطراب( Kanner.1943)كانر ،حیث یعتبر مرحلة الطفولة
حدث ذلك حیث كان یقوم  0123،وقد كان ذلك عام كاضطراب یحدث في الطفولة 

بفحص مجموعة من األطفال المتخلفین عقلیا،بجامعة هوبكنز بالوالیات المتحدة األمريكیة 
ولفت اهتمامه أنماط سلوكیة غیر عادیة ألحد عشر طفال كانوا مصنفین على أنهم 
متخلفین عقلیا فقد كان سلوكهم یتمیز بعدم الوعي بوجود الناس وعدم استخدام اللغة 

ظیة في التواصل، واستنتج أن یصدر من سلوكیات عن أولئك األطفال تختلف بدرجة اللف
 نهمأ Kannerكبیرة قي الجوانب كثیرة منه مما یصدر عن أقرانهم المتخلفین وهنا اكد 

،وقد تم بعد ذلك النظر إلى هذا یمثلون فئة أخرى غیر التخلف العقلي بطبیعة الحالة 
من فصام الطفولة مع ان الفرق بینهما یكاد یكون  االضطراب وتشخیصه على انه نمط

متالزمة أعراض  هانز اسبرجراكتشف الطبیب النمساوي  0122واضحا ،وفي عام 
مرضیة تمثل احد أنماط اضطراب طیف التوحد سمیت باسمه فیما بعد ولكنها ال تتفق مع 

وفي الستینیات كان تشخیص هذه الفئة على .  (8112عادل عبدهللا، ) اضطراب التوحد
انها نوع من الفصام الطفو لي وذلك وفقا لما ورد في الطبعة الثانیة في القاموس 
اإلحصائي لتشخیص األمراض العقلیة الثاني ،ولم یتم االعتراف بخطأ هذا التصنیف إال 

لتشخیص  حینما نشرت الطبعة الثالثة المعدلة من القاموس اإلحصائي 0122عام 
ثم في الطبعة المعدلة من ذات الدلیل . (8111اسامة دمحم البطانیة، ) األمراض العقلیة
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تمت اإلشارة على انه اضطراب سلوكي ومع أن هناك سلوكات تدل على ذلك  0121
االضطراب حیث تظهر أعراض على شكل تلك السلوكیات و یمكن االستدالل علیه من 
خالل هذه السلوكیات فان ذلك لم یكن كافیا ،وأصبح ینظر إلى هذا االضطراب منذ 

عادل عبدهللا، ) انه اضطراب نمائيعلى  0112ظهور الطبعة الرابعة من ذات الدلیل عام 
8112)                                                                                          .

وبعدما تمسكت المدارس الفرنسیة بالتوحد كذهان ، فالمدرسة االنجلو سكسونیة أدخلته في 
اضطراب النمو أي أصبح یعامل كنوع من اإلعاقة األولیة الفطرية تمس الجوانب العقلیة 

 .(8112بدرة معتصم، ) عرفیة و تكوين الهویة الذاتیةو الم

 :تعريف التوحد.3.1

. من أكثر االضطرابات النمائیة صعوبة بالنسبة  للطفل نفسه  Autism" التوحد"یعد 
ویعود ذلك إلى أن هذا االضطراب یتمیز . ولوالدیه واألفراد األسرة الذین یعیشون معه 

بالغموض  وبغرابة  أنماط  السلوك المصاحبة  له  وبتداخل بعض مظاهره السلوكیة مع 
أن هذا االضطراب یحتاج إلى بعض أعراض إعاقات و اضطرابات أخرى  فضال عن 

 .إشراف ومتابعة مستمرة من الوالدین 

و تعبر في .وتعني الذات "  Autos"إلى أصل إغريقي هي كلمة  " التوحد " وتعود كلمة  
كما تم التعرف على هذا . مجملها عن حال من االضطراب النمائي الذي یصیب األطفال 

ولكن بدایة  في أوقات مختلفة ˛یا و الهند المفهوم قدیما في مجتمعات مختلفة  مثل روس
 Leo 0123"  لیو كانر"الدقیق ان صح هذا التعبیر لم تتم إال على ید   تشخیصه
Kanner  كاضطراب یحدث في الطفولة وأطلق "  التوحد"حیث یعد أول من أشار إلى
 .وقصد به التقوقع على الذات    Autismعلیه لفظ 
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وأیضا یمكن من حالل التعريفات السابقة و إضافة إلى التطورات التي طرأت على هذا 
سواء في سرعتها . المفهوم النظر إلیه على انه من االضطرابات التي تلحق بعملیة النمو 

 . خالل سنوات النمو  السیما في الطفولة المبكرة 

یعاني من اضطراب في النمو ذلك الطفل الذي "وعلیه یمكن تعريف الطفل التوحدي بأنه 
بحیث یظهر على شكل انشغال دائم وزائد بذاته  أكثر من .قبل سن الثالثة من العمر 

واستغراق في التفكیر  مع ضعف في االنتباه و ضعف في التواصل . االنشغال بمن حوله
 .  كما یتمیز بنشاط حركي زائد ونمو لغوي بطيء

الحسیة الخارجیة  ویقاوم التغییر في بیئته  مما  وتكون استجابة الطفل ضعیفة للمثیرات 
وتتوافر في كافة الكتابات التي " . یجعله اكثر حاجة لالعتماد على غیره  والتعلق بهم 

 :تناولت تعريفهم و تشخیصهم وهذه المظاهر السلوكیة هي 

 .انه اضطراب یظهر في سن الثالثة من عمر الطفل .1

االنشغال الزائد بالذات :ئیة  تمیزه عن غیره من قبیل انه اضطراب یتمیز بمظاهر نما.2
وانه روتیني في .وقلة االهتمام باآلخرين و ضعف االستجابة للمثیرات الحسیة من حوله .

وأنشطته محدودة جدا وانه في احتیاج . ويؤثر العزلة . أدائه لألعمال ویقاوم التغییر بشدة 
نشاطه الحركي قد یكون زائدا عن المعتاد  إلى االعتماد على اآلخرين والتعلق بهم وان

 . (8101صابر مصطفى ابراهیم وجابر السید احمد، ) ويتمیز بأنه نشاط غیر هادف

 االضطراب التوحدي 1994  الجمعية االمريكية لتصنيف االمراض العقليةوعرفت  -
بأنه فقدان القدرة على التحسن في النمو مؤثرا بذلك على االتصاالت اللفظیة وغیر :"

 (DSM , 2004) ) .اللفظیة والتفاعل االجتماعي
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 تعريفه لألطفال الذين يعانون من االضطراب التوحديفي ( Wollf)وولف ویشیر 
على أنهم الذین ینقصهم االتصال االنفعالي و االجتماعي و ینقصهم االتصال :"

اللغوي وشذوذ في اللعب والتخیل والنمطیة والتقولب واإلصرار على الروتین واألفعال 
هز الرأس )العنیفة تجاه تغیر مع وجود الكثیر من الحركات اآللیة الغیر هادفة مثل 

محمود عبدالرحمن الشرقاوي، ) ("Woiv 2000:P555()الخ..األصابع . والیدین .
8102). 

 :أنواع اضطراب التوحد .4.2

متأخر  وقت في یظهر ما عادة االضطرابات من النوع هذا إن :أسبرجر متالزمة.2.4.2
  :یلي بما ويتمیز متأخرا، اكتشافه یتم األقل أوعلى التوحدیین، عند
 . االجتماعیة المهارات نقص -
  .االجتماعي التعامل صعوبة -
 . والتحكم التركیز ضعف -
                                                            .االهتمامات محدودیة -
 فوق  أو عادیا یكون  األطفال من النوع هذا في الذكاء فمستوى  طبیعي، ذكاء وجود -

شیب ) ".عالي القدرات التوحد "مسمى النوع هذا علي ون یطلق البعض فإن العادي لذلك
 (8112عادل جاسب، 

باضطراب  المرضى فإن العقلیة، لالضطرابات واإلحصائي التشخیصي للدلیل وطبقا
یوجد  مقید،وال نمطي وسلوك االجتماعي، التفاعل في مستمرة إعاقة یظهرون  أسبرجر

 .للعمر المالئم الذات مساعدة مهارات المعرفي،أو النمو أو اللغة في دال تأخر
       (8110عبدالمعطي حسن مصطفى، )
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 تطور هناك یكون  الحالة وفي هذه فقط، للبنات تحدث الحالة هذه :ريت متالزمة.1.4.2
 مع طفلتهم سلوكیات في تغییرا الوالدین یالحظ ثم ،(شهرا 2_2)طبیعي حتى عمر

 مثل الكبرى  الحركة مهارات خصوصا المكتسبة، القدرات بعض وفقد تراجع التطور
 استخدام الكالم،التفكیر، :مثل القدرات في مالحظ نقص ذلك ويتبع الحركة، المشي،

 مفتاح تعتبر وهذه معنى، لها لیست حركات وٕاشارات بتكرار تقوم أن الطفلة الیدین كما
عبدالمعطي ) .للیدین ممیزة حركات أو ورفرفتهما، هز الیدین التشخیص،وتتكون من

                                                                                 (8110حسن مصطفى، 
حالة  وهي هیلر، بمتالزمة االضطراب هذا یعرف :الطفولي التكامل عدم اضطراب.3.4.2
 السنتین في طبیعیان ونمو تطور، بعد األعراض ظهرت إذا تشخیصها یمكن نادرة

 سن األعراض قبل ، تبدأ(8110عبدالمعطي حسن مصطفى، ) األولین من العمر
 المصابون  یفقد وقد ، وظیفیة مجاالت عدة في یتمیز بالخصوص. العمر من العاشرة
 المتكرر، المقولب و السلوك وأنماط التواصل في والمثانة قصور األمعاء في التحكم

 أو باضطراب نمائي اضطراب خالل من تاالختالالهذه  تفسیر الممكن غیر ومن
 .                                                                                                 الفصام
ال  خارقة بمهارات التوحد باضطراب المصابون  هؤالء یتمیز :الخارق  التوحد.4.4.2

الرياضي  الحساب مجاالتها وغیرالعادیین،ومن العادیین الناس معظم بها القیام یستطیع
، صفحة 8110حمدان دمحم زكريا، ) (اإلبداعیة والفنون  الموسیقى، الحادة،الرسم، (الذاكرة

02)               .                                                           
  :انتشار التوحد 5.2

 صعبا حیث یعتمد على التعريف المستخدم ویعتبر تحدید نسبة االنتشار أمرا 
 .ثبات أدوات الكشف والتشخیص المحكات الشخصیة وصدق و 
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بأنه اضطراب نادر الحدوث إال أن تناول دراسة  0123التوحد عام  كانروقد وصف  
حیث قام  (Lotter.1966-1967)لوترمیدانیة موثقة لتحدید نسبة االنتشار كانت ل 

سنوات من مدینة میدل سكس (01_2)بدراسة األطفال الذین تتراوح أعمارهم من
(Medelesex ) األمريكیة ممن انطبقت علیهم صفات كانر مستخدما سلسلة من

لكل عشرة آالف ( 2.2)الخطوات التشخیصیة وبینت الدراسة ان نسبة الكلیة للتوحد تبلغ 
 :     حالة على فئتین رئیسیتین

حالة لكل عشرة آالف طفل تنطبق علیها جمیع الصفات ( 8.0)و نسبتها :  ة األولىالفئ
 . التي ذكرها كانر 

حالة لكل عشرة آالف طفل تنطبق علیها معظم الصفات و ( 8.2)ونسبتها:  الفئة الثانية 
وقد أشارت التقارير اإلحصائیة إلى إن أعداد األطفال المصابین بالتوحد . لیس جمیعها 

% 1.18حاالت لكل عشرة أالف طفل طبیعي اي بنسبة ( 2-8)لي بلغت ما یقاربالطفو 
إلى ما بین األعمار ( 0-2)ولغایة ( 0-8)ويتراوح نسبة الذكور إلى اإلناث % 1.12_
أطفال مصابین بالتوحد ولكل عشرة أالف طفل وأثبتت ( 5- 4)سنوات هناك ( 2،1،01)

 Cathy  Prattأما . نفس النتائج  0111التي أجريت في الدنمارك  Aurthusدراسة 
المسؤولة عن مركز إندیانا للتوحد أشارت إلى إن العشر سنوات الماضیة ازدادت فیها 

فوجدت أن عدد  8118حالة لكل عشرة أالف طفل أما عام ( 02_2)حاالت التوحد من 
حالة لكل عشرة أالف حالة مشخصة كأعراض ( 22_1)حاالت التوحد تراوح ما بین 

وأشار مركز أبحاث في كامبريج . لتوحد أو اضطرابات للنمو و أعراض مرض اسبیرجرل
حالة في كل عشرة آالف من  12في تقرير له بازدیاد عدد حاالت التوحد حیث أصبحت 

حاالت في كل  2سنة وتعد هذه النسبة كبیرة عما كان معروفا سابقا وهو  00_2عمر
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عقد المؤتمر الوطني للتوحد بأمريكا و أشار الدكتور  8118وفي عام . عشرة أالف والدة
Marie Bristol إلى أن حاالت التوحد یمكن توزيعها كما یلي: 

 .حالة طفل صنف بأنه توحد كالسیكي ( 811)من كل ( 1)هناك 

حالة أنهم مصابین بأعراض طیف التوحد یتضمن أعراض ( 211)من كل ( 1)وهناك 
رض اسبیرجر وان حاالت التوحد وٕاعراض التوحد في وأعراض م PDDاضطرابات النمو 

ازدیاد وال تعرف أسباب ذلك وان أعراضه تتغیر عبر المواقع الجغرافیة وذلك لتوفر 
الخبرات و التشخیص الدقیق ووجود المهنیین ذو العالقة ببرامج التوحد و العوامل البیئیة 

 (8101صابر مصطفى ابراهیم وجابر السید احمد، ) .األخرى 

 :أسباب التوحد .6.2

لقد ظلت أسباب التوحد مجهولة إلى حد كبیر منذ حقبة طويلة من الزمن  فلم تتوصل 
البحوث العلمیة التي أجريت حول التوحد إلى نتیجة قطعیة حول السبب المباشر للتوحد  

 عقلیة  ،بیولوجیة .جینیة  ، حیث توجد عدة أسباب یرجع إلیها حدوث  سواء كانت وراثیة 
 .یة كیمیائیة وعوامل ایض ،

 :عوامل وراثية جينية .2.6.2

إن هناك ارتباطا بین التوحد وخلل ( Lida.1993)أثبتت الدراسات الحدیثة وكما تذكر 
الكروموسومات وأوضحت هذه الدراسات أن هناك اتصاالت ارتباطیة وراثیة مع التوحد 

ثي ویعتبر هذا الكروموسوم شكل ورا ، (Feagil X)فقط وهذا الكروموسوم الذي یسمى 
حدیث مسبب للتوحد و التخلف العقلي وصعوبات التعلم وله دور حدوث مشكالت سلوكیة 

وهذا الكروموسوم یكون شائعا بین الذكور أكثر منه عند اإلناث ويؤثر  ،مثل النشاط الزائد
 .من حاالت التوحد % 01إلى  1هذا الكروموسوم في حوالي 
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 :عوامل بيولوجية .1.6.2
في الحاالت التي تسبب إصابة الدماغ ( :Lida .1993)كما تذكر تنحصر هذه العوامل 

ونعني بذلك إصابة األم بأحد األمراض المعدیة أثناء ،قبل الوالدة او أثناءها او بعدها 
كاستخدام اآلالت في  ، الحمل أو تعرضها أثناء الوالدة لمشكالت مثل نقص األكسجین

أو تعرضها لحادثة  ،ألم للنزيف قبل الوالدةالوالدة أو عوامل بیئیة أو أخرى مثل تعرض ا
 .كل هذه العوامل قد تكون أسباب متداخلة سببت حالة التوحد  ،أو  كبر سن األم 

 :عوامل عقلية .3.6.2

إن التوحد سببه اإلصابة : ( Firth .1993)یرى أصحاب وجهة النظر هذه كما یرى فیرث 
بمرض الفصام الذي یصیب األطفال في مرحلة الطفولة وانه مع زيادة العمر یتطور هذا 

ومن الذین یتبنون هذه النظرة  ،المرض لكي تظهر أعراضه كاملة في مرحلة المراهقة 
ولكن غالبا ما یتم رفض هذه النظرية كون الفصام مرض نفسي و " سینجر ووينمي"

 .اضطراب نمائي التوحد 

 : عوامل عائدة لتكوين الدماغ.4.6.2

لقد ربطت الدراسات واألبحاث الحالیة في مجال البحث في اضطراب التوحد بین حالة 
 .التوحد واالختالالت البیولوجیة والعصبیة في الدماغ 

اختالفات غیر ( Firth.1993)فقد أظهرت بعض االختبارات التصويرية للدماغ یذكر فرث 
فقد وجد بعض العلماء مثل  ،ة في تشكیل الدماغ مع وجود فروق واضحة بالمخیخ عادی

وغیرهم ضمور في حجم المخیخ (CHamplelK/bidmane.1985)بدمان وكامبر
من حجم %03خصوصا في الفصیصات الدورية رقم ستة وسبعون وقد یصل الضمور 
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تخلف عقلي مصاحب المخیخ لدى األطفال المصابین بالتوحد من وجود أو عدم وجود 
 (8112نایف بن عابد وابراهیم الزراع، ) .لحالة التوحد

 :عوامل عصبية .5.6.2

وكذلك زيادة في نوبات  ،من حاالت التوحد%22-81الموجات الكهربائیة في حوالي 
من حاالت التوحد خصوصا عندما یتقدمون في  ،%31في حوالي ( Eplipsy)الصرع
وبالتحدید قرب مرحلة المراهقة وخاصة في حاالت األطفال الذین لدیهم مستوى  ،العمر

،والتصلب یعانون من األمراض المصاحبة للتوحد كالتخلف العقلي  او ،اقل من الذكاء
  .الدرني والحصبة األلمانیة

 :عوامل كيميائية .6.6.2

وجود ( CHamplelK/Shay 1995) كامبل وشايأكدت عدة بحوث أخرى یذكرها 
عوامل كیمیائیة تلعب دورا كبیرا في حدوث التوحد،وان كان العلماء غیر متأكدین من 
كیفیة حدوثه فالكیمیاء الحیویة تلعب دورا مهما في عمل الجسم البشري وخصوصا في 

 .حاالت التوحد

 :األسرية عوامل عائدة للتنشئة .1.6.2

هي ( CHamplelK/Shay 1995)وتعد هذه األسباب كما یذكرها كامبل و شاي 
الفرضیة األولى التي وضعت لتفسیر التوحد في بدایات تشخیصه وهي اآلن فرضیة قدیمة 
جدا وتؤكد هذه النقطة على دور األبوين في التسبب في هذا االضطراب وٕاعاقة نمو 
الطفل و تشیر النظريات النفسیة إلى أن والدي الطفل التوحدي یكونان أكثر ذكاءا وأكثر 

وهذه النظرية ترجع سبب التوحد هو ظروف . العالقات األبویة  قلقا ولدیهما ضعف في
 :                             العائلة وتصورها كالتي 
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 .ضعف عالقة التواصل باألم _   

 .إثارة غیر كافیة لعواطف الطفل _  

 .رفض لهذه العالقة _  

 :عوامل ايضية .8.6.2

في هذه النظرية افتراض أن یكون التوحد نتیجة وجود بیبتاید خارجي المنشأ یؤثر على 
وهذا التأثیر على تلك الموجودة والفاعلة في الجهاز العصبي  ،النقل العصبي المركزي 

ولكن في هذه النظرية نقاط ضعف فهذه ،مما یؤدي ان تكون تلك العوامل مضطربة 
.                                                                                  لكثیر من األشخاص ومع ذلك لم یصابوا بالتوحد المواد ال تتحلل بالكامل في ا

لذلك تخرج لنا نظرية أخرى تقول بان الطفل التوحدي لدیه مشاكل في الجهاز العصبي 
 اغ وحدوث أعراض التوحدتلك المواد الى المخ ومن ثم تأثیرها على الدمبمرور تسمح 

 .(8112نایف بن عابد وابراهیم الزراع، )

لطفل التوحدي خصائص متنوعة تمیزه عن اي طفل اخر  :خصائص األطفال التوحديين.1.2
 :من بین هذه الخصائص 

 :الخصائص السلوكية .2.1.2

سلوكه نوبات انفعالیة حادة و سلوكه یعتبر الطفل التوحدي ضیق المدىكما انه یغلب في 
هذا یعیق النمو ویكون في معظم األحیان مصدر انزعاج لآلخرين المحیطین بالطفل ومن 

 :الخصائص المالحظة 

 .االحتفاظ بروتین معین.0

 .اللعب بشكل متكرر وغیر معتاد .8
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 .تجنب النظر في عیون اآلخرين .3

 .اإلیذاء الذاتي لدى البعض منهم .2

 .ستخدام الغیر مناسب للعب باألشیاء اال.5

 :الخصائص االجتماعية والتواصلية .1.1.2

یتصف األطفال التوحدیین بتأخر النمو االجتماعي و االنفعالي منذ الصغر یالحظ أن .0
ومن بین الخصائص  ،الطفل التوحدي ال ینمي عالقة ارتباط مع والدیه وخاصة أمه 

 صعوبة إظهار االبتسامة االجتماعیة

 .الرغبة في اللعب وحیدا .8

 .صعوبة في النمو العاطفي بشكل عام .3

 .االنسحاب من المواقف االجتماعیة بشكل عام .2

 .االلتصاق بأحد أفراد األسرة بشكل غیر عادي .2

 :الخصائص اللغوية و التواصلية.3.1.2

یتصف الطفل التوحدي بعدد من الخصائص اللغویة التي تمیزه عن غیر التوحدي 
 :وهي  جار دانالمضطرب لغویا كما یشیر 

 .صعوبة في تكوين جملة كاملة للتعبیر عن األشیاء المحیطة به.0

 .التحدث بمعدل اقل بكثیر من العادي .8

 .الجر صعوبة في استخدام الضمائر في الكالم وفي استخدام حروف .3
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نایف عابد الزراع، ) عدم القدرة على استخدام اللغة في التواصل مع اآلخرين اجتماعیا.2
8101) . 

 :تشخيص التوحد.8.2

وخاصة في الدول العربیة حیث یقلل  ،لعل هذا األمر من أصعب األمور وأكثرها تعقیدا
، مما یؤدي إلى وجود خطا في عدد األشخاص المهیئین بطريقة علمیة لتشخیص التوحد

التشخیص أوالى تجاهل التوحد في المراحل المبكرة من حیاة الطفل مما یؤدي إلى صعوبة 
التدخل في أوقات الحقة، حیث ال یمكن تشخیص الطفل دون وجود مالحظة دقیقة 

سلوك الطفل ولمهارات التواصل لدیه ومقارنة ذلك السلوك بالمستویات المعتادة في النمو ل
.                                                                                    والتطور

یجب أن یتم تشخیص حالة الطفل من قبل فريق متكامل متكون من أخصائیین في 
 :یث یضم هذا الفريقتخصصات مختلفة ح

 .أعصاب  طبیب_

 .طبیب نفسي _

 .طبیب أخصائي متخصص في النمو _

 .نفساني أخصائي_

 .أخصائي عالج لغة وأمراض نطق_

 .                           (8112عبداللطیف مهدي زمام، )أخصائي عالج مهني    _

المعدل لالضطراب النفسیة  DSM 4ولقد ورد في الدلیل التشخیصي واإلحصائي الرابع 
إلى أن أعراض التوحد تشمل على مدى العیوب في التفاعالت االجتماعیة والتواصل 
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،وان تظهر هذه العیوب في الثالثة من العمر، بشرط أن تتوفر ثمانیة أعراض واألنشطة 
من الستة عشر هي مجموع األعراض التي وردت في المجموعات الثالث على أن یكون 
اثنان على األقل من المجموعة الواحدة على األقل من كل من المجموعتین ب و ج 

 .  بدء ظهور اإلعراض باإلضافة إلى شرط المجموعة الرابعة المتعلق ب

 : ويتمثل فيعدم القدرة على التفاعل االجتماعي المتبادل  2.8.2

 .قصور واضح في فهم مشاعر و أحاسیس اآلخرين والتعامل معهم كقطع أثاث  -
 .عدم البحث عن الراحة وقت التعب وعدم طلب المساعدة من اآلخرين وقت الخطر -
 .للعب منفردا عدم الرغبة في اللعب مع اآلخرين وتفضیل ا -
 .، وعدم االهتمام بالعالقات االجتماعیة عدم القدرة على تكوين صداقات مع الرفاق -

 :  قصور نوعي في القدرة على التواصل اللفظي و غير اللفظي والنشاط التخيلي ويتمثل في.1.8.2

تردید ،و یظهر ذلك في الكالم غیر المعبر ،و عدم القدرة على التواصل لغویا باآلخرين -
 .اللغة المنطوقة

عدم القدرة على التواصل غیر اللفظي، ویظهر نظرات العین، فقدان االبتسامة،وتعبیرات -
  .الوجه

قصور واضح في النشاط التخیلي یظهر في اللعب التمثیلي الدوار الكبار والشخصیات  -
 .الخیالیة وعدم االهتمام بالروایات الخیالیة 

 .لغویة یتضح في الكم و اإلیقاع و األداء شذوذ واضح في الحصیلة ال -
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 :محدودية األنشطة و الميول و االهتمامات تتمثل في .3.8.2

رية مثل رفرفة الیدین ،الدوران في حركات دائرية ،ضرب صحركات الجسم نمطیة ق-
 .الرأس 

بدال االندماج في التعامل مع أجزاء األشیاء او األدوات مثل سلسلة مفاتیح، شم األشیاء  -
 .من النظر إلیها 

فتحدث  استجابات سلوكیة شدیدة العنف تجاه أي تغیر في البیئة مثل تغییر وضع ، -
 .ثورة غضب یترتب علیها إیذاء للنفس أو الغیر 

،  الملبس إصرار والتزام شدید بالتفاصیل الدقیقة في الروتین الیومي من حیث المأكل ، -
 .یب المعتادة عند الخروج في جولة للشراء اللعب، الحركة ،اإلصرار على األسال

نقص ملحوظ في االهتمامات و األنشطة التي یندمج فیها أقرانه مثل االهتمام بترتیب  -
مصطفى نوري ). األشیاء في صفوف أعمدة ،مما یمنع استخدامها في نشاطات هادفة 

 (8100القمش، 

رغم كل هذه المعاییر الشخصیة إال أن یصعب تشخیص اضطراب التوحد الختالف 
، كما یحدث خلط بین اضطراب التوحد و أعراضه واختالف شدتها من طفل إلى أخر 

 .اضطرابات أخرى 

 : عالج التوحد بالتمرينات البدنية.9.2

ان االثارة العقلیة النشطة لعدة ساعات یومیا یمكن ان تصلح ( Rimland 1988)قرر
وان التدريب الجسماني العنیف له تاثیرات ایجابیة . الشبكة العصبیة التي ال تعمل وظیفیا 

من االباء قد قرروا تحسینات ناتجة  0822من  %22على المشكالت السلوكیة حیث ان 
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قص في السلوك النمطي وفرط الحركة حیث الحظ االباء ن. عن التمارين الرياضیة 
مدى االنتباه و واضطراب النوم و العدوان والقلق و ایذاء الذات كما انه یحسن 

المهارات االجتماعیة كما یقلل من سلوكیات اثارة الذات و من الدراسات التي اشارت الى 
تاثیر التي هدفت الى اختبار ( Gelibern.et al 1997 (استخدام التمرينات البدنیة 

و ذلك من تقلیل سلوك اثارة الذات و ( المشي مقابل العدو المتاني) مستويین من التمارين 
كشف النتائج ان نقص اثارة الذات یكون فقط في العدو المتمهل و ان هذا النقص لفترة 

 (8102محمود عبدالرحمن الشرقاوي، )دقیقة بعد انتهاء التدريب  21استمر تزيد عن 

 :الخالصة.2..2

 (0123 (سنة هاكتشاف منذ بیراك شوطا قطع قد التوحد مجال في البحث أن في الشك
 الغموض بسب ، اآلن حتى متواصلة الزالت والمختصین مجهودات العلماء أن إال

 .االضطراب هذا یعرفه الذي
 بینها من یرةكث سبال توجد هأن إال بسرعة التوحد یشفي عالج وجود عدم من وبالرغم

 التوحد مع التعایش على الطفل مساعدة إلى السبل هذه تهدف حیث ، الرياضة ارسةمم
 .أكبرنجاحه  كانت فرصة مبكر كلما وقت في العالج بدأ فكلما
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 اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة : نيالفصل الثا
 تمهيد.1.2
 البدنية المرتبطة بالصحةتعريف اللياقة .2.2

 بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر. 3.2

 التحمل الدوري التنفس1.3.2

 تركيب الجسم2.3.2

 اللياقة البدنية الهيكلية3.3.2

 المرونة. 0.2

 بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر قياس طرق . 0.2

 الهيكلية العضلية اللياقة قياس.1.0.2

 العضلية القوة قياس.1.1.0.2

   القبضة  قوة قياس.2.1.0.2

 المفصلية المرونة قياس.3.1.0.2

 الجسمي التركيب.2.0.2

 الجسم كتلة مؤشر..3.0.2

 خالصة.0.2
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  :تمهيد.2.1

في ظل التسارع المطرد للتقدم العلمي و التكنولوجیا و االعتماد بدرجة كبیرة على االلة 
لذلك اتجهت العدید من الدول و الحكومات الى رفع مستوى  ،في معظم نواحي الحیاة

اللیاقة البدنیة لشعوبها و اتجهت االنظار الى وقایة االجیال من االمراض الناتجة عن 
الخمول و قلة ممارسة النشاط البدني و ضرورة اعداد اجیال تتمتع بصحة جیدة لما لها 

 . من اهمیة في تقویم صحة الفرد

ات و المنظمات الصحیة و الطبیة العالمیة في االونة االخیرة على كما اكدت المؤسس
اهمیة عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة و ذلك لوجود دالئل علمیة تؤكد على 

فان اللیاقة البدنیة و عناصرها االساسیة هي حجر . ارتباط تلك العناصر بصحة الفرد 
ء التخصص في المجال الرياضي او االساس لجمیع ممارسي االنشطة الرياضیة سوا

 .من اجل الممارسة الصحیة الشخصیة 

  :تعريف اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة .1.1

 ملى العلع والعضالت الدمویة واألوعیة نوالرئتی بلالق قدرة بأنها الكیالني اهیعرف
هاشم )  .الفعالیة وزيادة دهالج في االقتصاد االعتبار نبعی خذالا مع ضل حالةبأف

 (8112عدنان الكیالني، 

 والكفایة السالمة حالة" اهبأن( 0112) امع صحةلل العالمیة الصحة منظمة تعرفها
 نم العدید وسعى .االمراض من الفرد ولخ ولیست واالجتماعیة والنفسیة یة والبدنیةلالعق
 لیهع لقأط فیما نلإلنسا الشخصیة الصحة جوانب نم المزيدیق تحق إلى ماءلالع

 الصحةمن اجل  یاقةلال أو الصحة یاقةلب لحالمصط ذاه ارتبط العافیة حیث لحمصط
  .ن الصحةم مستوى  ىلأع اهب ویقصد
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 رهمظ اهبأن بالصحة المرتبطة البدنیة یاقةلال (8113أبو العال عبدالفتاح، )ویعرفها 
 والقدرة والطاقة ى الصحةلع امع تأثیر ذات جوانب ىلع إجماال تركز التي یاقةلل ممیز

 یاقةلعناصر ال اهمكونات نوتتضم اهوأنشطت الیومیة الحیاة باتلمتط ةهمواج ىلع
 .والمرونة یةلكلهیا یةلالعض یاقةللوا الجسمي والتركیب التنفسیة بیةلالق

 : بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر. 3.1

من  عنصر لكل ان حیث بالصحة المرتبطة البدنیة اللیاقة عناصر التعرف إلى یجب
 صحةلل وذلك من الوصول وتطويره تنمیة على تعمل به خاصة تمارين هذه العناصر
 الوظائف وكذلك سالمة ومعتدل قوام سلیم على المحافظة خالل من المثالیة للفرد
 لیاقته بتطوير یقوم حتى رياضیاً  اإلنسان یكون  أن من الضروري  ولیس الفسیولوجیة

سوف  جیداً  برنامج معد أي أنAAHPERD 1980   ى وير  .وتحسینها الصحیة
 خالل برامج من تحقیقه یمكن شيء أفضل أن حیث العناصر هذه تطوير في یساهم
 االمريكیة صحي فان الجمعیة منظور ومن الحیاة نوعیة تحسین هو البدنیة اللیاقة

 المرتبطة بالصحة البدنیة اللیاقة عناصر والترویح والرقص تقسم البدنیة والتربیةللصحة 
 :(8100دمحم لطفي یوسف ابو صالح، )مایلي  إلى

 : التحمل الدوري التنفسي  .2.3.1
هو قدرة الشخص على تكرار اداء نشاط بدني تشترك فیه عضالت الجسم الكبیرة  

بمستوى شدة تتراوح بین المعتدل و المرتفع على مدى فترات طويلة ، وتشیر كل من 
ملحم عاید فضل، )ويرى , الدراسات الحدیثة على اهمیة التحمل الدوري التنفسي 

ان التحمل الدور التنفسي من اهم مكونات اللیاقة البدنیة خاصة ان امتالكه  (0112
یؤدي الى انخفاض امراض القلب و االوعیة الدمویة التي تعد من االمراض الخطیرة 

مقدرة القلب و الرئتین  بأنه (8112هاشم عدنان الكیالني، ) في العالم ، في حین یرى 
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الى العضالت العاملة لالستمرار  المؤكسدالجهاز الدوري التنفسي على تزويد الدم و 
قلب و فترة زمنیة ممكنة ، فبزيادة فعالیة ال ألطولفي بذل المجهود العضلي بكفاءة 

 .الن االكسجین او الدم المؤكسد هو اساس العمل العضليالرئتین یتطور هذا العنصر،
 :تركيب الجسم. 1.3.1

اصبح هذا العنصر من العناصر المضافة حدیثا من عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة 
بالصحة الن له عالقة كبیرة بالصحة بشكل عام وباالنجاز الرياضي بشكل خاص ، 

السمنة و نسبة وزن اللحم  (ویمثل التكوين الجسماني العالقة بین نسبة ووزن الشحم  
جهزة و انسجة داخلیة باستثناء الشحم فان هذه المشمول بكل ما یحتویه الجسم من ا

النسبة من الشحوم اذا زادت عن حد معین لها عالقة بحدوث االمراض القلبیة و 
نقصت عن حدها  ذاوا ألمرضیةالسكري و الضغط و الروماتیزم و الحاالت النفسیة 

 .  (0118هاشم عدنان الكیالني، ) الطبیعي یصبح فیها مشاكل للجنسین
في المساعدة في  ،الى اهمیة تركیب الجسم   (Buskirk, 1986)ویشیر بوشكر  

مجتمعات ووصف النمو الصحیح و لتصنیف الفرد و دراسة الفروق بین الجنسین ، و ا
اسس مرجعیة  وتوفیر ،البلوغ و الشیخوخة من حیث كونه طبیعیا ام غیر طبیعي 

ودلیل  ،ورفع مستوى اللیاقة البدنیة , لالستشارات الغذائیة ، و التغیرات الفسیولوجیة 
 (8100دمحم لطفي یوسف ابو صالح، )الرياضیین الذین یستعدون للمنافسة 

ان قیاسات  8112 القدومي الرحیم عبد الناصر عبد وعبد الحق عماد صالح  عتبرو ی
سطح الجسم والتمثیل الغذائي مؤشر الكتلة  ونسبة الدهن  ووزن العضالت ، ومساحة 

والتي لقیاسها دور في تقییم  ، القیاسات الحیویة المرتبطة بالصحة  من  خالل الراحة
 . لألفرادالحالة الصحیة 



35 

 

ة بالصحة وتظهر اهمیة قیاس كتلة مؤشر الجسم في ارتباطه باللیاقة البدنیة المرتبط
القیاسات االساسیة في البطارية االمريكیة للیاقة البدنیة و الصحة و  كأحدلذلك اعتمد 

 .للنخبة 
 الوزن  إلى الجسم في الدهون  وزن  نسبة بأنه البدنیة التربیة في كمصطلح یعرف و 

 شحمیة غیر أخرى  و شحمیة أجزاء من إجماال یتركب أن الجسم حیث ، للجسم الكلي
نایف مقضي الجبور و صبحي احمد ) .الماء و األنسجة و العظام و كالعضالت

 .(8108قبالن، 
  :دهن الجسم  .2.1.3.1

ان النسیج الدهني للجسم یعد احد مكونات الجسم االساسیة التي تشكل نسبة من وزن 
یقسم دهن الجسم تختلف تبعا للسن و الجنس و مدى الحركة و النشاط ، و , الجسم 

 :الى 
    :الدهن االساسي. 1.1.3.1

وهو الدهن الموجود في نخاع العظم و االنسجة العصبیة و اعضاء الجسم المختلفة 
بصفة خاصة لوجوده في الصدر و  المرأةوتزداد نسبة هذا النوع من الدهن لدى 

عنها لدى الرجل اربعة اضعاف و  المرأةو لهذا فان نسبة الدهن تزيد لدى  االرداف
ابو العال احمد و سید ) % 08و لدى السیدات  % 3تبلغ نسبة هذه الكمیة لدى الرجال 

و اذا قلت نسبة الدهن عن ذلك فهذا یعني وجود بعض (0113احمد نصر الدین، 
المشاكل الصحیة ، حیث اشار ولمور الى ان النسبة من الناحیة الصحیة للذكور هي 

 .وغیر المناسبة  % 82 – 02
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  :الدهن المخزون .3.2.3.2
، ويوجد في االنسجة الدهنیة بالجسم  یمثل الدهن المخزون ما یخزن الجسم من طاقة

اء الرئیسیة ، ویستخدم كمصدر للطاقة بالجسم ضاسفل الجلد ، وحول االعوبخاصة 
 (0113ابو العال احمد و سید احمد نصر الدین، ) وكعامل وقائي ضد الصدمات

یتضح مدى اهمیة تركیب الجسم باعتباره احد عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة 
 ويتضح ذلك من خالل الجوانب التالیة  (0118هاشم عدنان الكیالني، )كما اشار الیه 

 .ارتباط الحالة الصحیة بتركیب الجسم -0
 .ارتباط االداء الرياضي بتركیب الجسم -8
 .تركیب لجسم و االصابة من الوقایات -3
 .تركیب الجسم وعملیة النمو -2
 .االنتقاء و تركیب الجسم -2

وفیما یتعلق بمساحة سطح الجسم فهو عبارة عن المساحة التي یغطیها الجلد في المتر 
، وهو من القیاسات الهامة المرتبطة بالسمنة حیث (0112سالمة بهاء الدین، )المربع 

 . انه كلما زاد سطح الجسم كلما كانت القابلیة عالیة للسمنة
 :اللياقة البدنية الهيكلية .3.3.1

، فالقوة بمفهومها العام  وتتمثل في القوة العضلیة و التحمل العضلي و القدرة العضلیة
امتالك الفرد للطاقة التي تمكنه من انجاز الشغل، وان یكون الشغل المنجز في : هي

ضد هي قدرة العضلة على بدل اقصى انقباض  والقوة العضلیة. حالة قريبة من الكمال
 .(8112هاشم عدنان الكیالني، ) اكبر مقاومة خارجیة 

الى ان القوة العضلیة تعد عنصرا مهما من (8110ابو نمرة و دمحم خمیس، ) ویشیر
  المرونة،  كالسرعة األخرى في باقي العناصر  تأثیرمن  لما لها عناصر اللیاقة البدنیة

 هي قدرة العضلة على استثارة: ، والقوة العضلیة ، التحمل ، التوازن  الرشاقة  ، التوافق
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  اثقال مختلفة ، مثل مقاومة اكبر عدد من الیافها للتغلب على مقاومات خارجیة مختلفة
، او مقاومة  او مقاومة االحتكاك ،او مقاومة العوامل المحیطة آخراو مقاومة شخص 

 .مثقل الجس
تعتبر المكون  بأنها القوة العضلیة بتعريف (0111هزاع بن دمحم الهزاع، ) قوم وی

 .االساسي للیاقة العضلیة الهیكلیة وتسمى لیاقة القوة وتقاس عادة بتمارين الضغط
تنمیة النغمة وترتبط القوة العضلیة بجانب الصحة العامة للفرد حیث تعمل على 

، كما ان قوة عضالت الظهر تعمل على وقایة الفرد من التعرض  العضلیة للجسم
، وقوة عضالت البطن تساعد على مقاومة ضغط االحشاء  لالنزالق الغضروفي

وتمتع االنسان بدرجة  الظهراسفل  آلالمالداخلیة مما یمنع ظهور الكرش او التعرض 
وتعطي  لإلصاباتساهم في وقایته من التعرض ، من القوة العضلیة والذي ی جیدة

، فهي  الواضح على الناحیة النفسیة للفرد تأثیرها، كذلك لها  الجسم شكل القوام الجید
، وتدعم  ، وتضفي علیه نوعا من االتزان االنفعالي تمنحه درجة جیدة من الثقة بالنفس

 .(0113ابو العال احمد و سید احمد نصر الدین، )، الجرأة لدیه عناصر الشجاعة و 
ویشیر تیري و ويرنر ان القوة العضلیة تعتبر اهم عنصر من عناصر اللیاقة البدنیة 
المرتبطة بالصحة ، وقوة العضالت یساعد على العیش بصوره مستقلة بدون مساعدة 

، وعندما تزيد القوة  وان قوة العضالت یكون له اثر كبیر على نوعیة الحیاة اآلخرين
 .، وتزيد على التمتع بالحیاة من خالل النقاط التالیة العضلیة تزيد القدرة على الحركة

 تنمیة التوازن والتحرك بحرية اكبر -1
 .حمل االشیاء و الوصول الیها بسهولة -2
 .تقلل اثر االصابات و السقوط -3
 .قوة العظام وزيادة كثافتها وتقلیل خطر كسرها -4
 (8100دمحم لطفي یوسف ابو صالح، ) .الیض في وقت الراحةزيادة عملیات ا -5
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اما التحمل العضلي یعرف على انه قدرة العضلة على انقباضات متعاقبة شدتها دون 
ولهذا النوع ارتباط وثیق باللیاقة القلبیة التنفسیة التى . االقصى لعدد معین من التكرارات

، وتقاس عادة بتمرين  كسیجنیة الالزمة لالنقباض العضليو الطاقة االتوفر للعضالت 
 (0111هزاع بن دمحم الهزاع، ) ثني الجذع من الرقود 

كما ان التحمل العضلي یزيد من قوة العظام و االربطة و االوتار ، حیث یعمل على 
 .حصول بعض التغییرات البسیطة في مقاییس الجسم زيادة نسبة الوزن الصافي مع 

فقد اعتبر التحمل العضلي العنصر الثاني من مكونات  (0112ملحم عاید فضل، ) اما
اللیاقة البدنیة سواء من الناحیة الصحیة او من ناحیة ارتباطه في مجال المنافسات 

فترة ممكنة  ألطولالرياضیة و لذلك فان كلمة التحمل تعني االستمرار في زيادة االداء 
هذا العنصر بعمر الفرد و دون الشعور بالتعب او االرهاق ، فمن هنا نرى ارتباط 

 .كفاءته في انجاز اعماله الیومیة و متطلبات حیاته مع االقتصاد في صرف الطاقة 
 :المرونة . 4.3.1

 بأنهاتعتبر المرونة احدى العناصر الهامة للیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة ، وتعرف 
قدرة االنسان على اداء الحركات في مفاصل الجسم بمدى كبیر ، دون حدوث أي 
اضرار بها ، وتعني ایضا سهولة حركة مفاصل الجسم التي تمكن الالعب من اداء 
الحركة في مداه المطلوب ، وتشیر المرونة الى مدى حركة مفاصل الجسم التي تمكن 

تشیر المرونة الى مدى الحركة على الالعب من اداء الحركة في مداه المطلوب ، و 
المفصل المعین او مجموعة المفاصل المشتركة في الحركة على المفصل المعین او 

بتركیب العظام التي تدخل في  تتأثرمجموعة المفاصل المشتركة في الحركة ،وهي 
الفسیولوجیة للعضالت و االربطة ، وجمیع االنسجة  بالخصائص ، و تركیب المفصل

بالمفصل ، وان زيادة المرونة المفاصل یؤدي الى تحسن مستویات االداء في المحیطة 
 (8110ابراهیم یوسف مصطفى، )معظم االنشطة الرياضیة 
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ومن المالحظة ان الغالبیة العظمة من االفراد یعانون دائما من قلة المرونة او مشاكل 
وهذه االعراض . و الرقبة وبعض المفاصل الكبیرةو االم في اسفل منطقة الظهر ، 

و االربطة للمرونة ، وعادة تكون تمرينات المرونة  تجمیعا یكون سببها فقد العضال
لهذا السبیل الوحید للتخلص من هذه االعراض و االالم ، وتمرينات المرونة یمكن ان 

ات التحمل و تؤدي اثناء تمرينات االحماء ، و یمكن ان یؤدي بعضها عقب تمرين
 (8118سالمة بهاء الدین، )المقاومة 

و المرونة اصطالح استخدم سابقا بشكل خاص لطواعیة حركة المفاصل علما ان 
اصطالح المرونة اصطالح عام و یشمل اكثر من المفاصل بل یتعداها لیشمل 

المطاطیة و اللیونة اصطالح شائع العضالت و االربطة و المفاصل ،في حین ان 
التي تحیط بهذه المفاصل الحركیة و نخص  األوتارت و االربطة و استخدامه للعضال

تشريحي بالوضع ال ترتبط، حیث ان المرونة  زاللیة  بالذكر منها تلك التي بها محافظ
عة ، كما ان المرونة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقوة و سر و التكوين الوظیفي للمفصل

االنقباض ، حیث ان لزوجة الوسط الداخلي للعضلة و اطالتها تمكن المفصل من 
تار و شد و ، كما ان ضیق المدى الحركي للمفصل مع تصلب اال مدى بأوسعالتحرك 

هاشم ) اثناء ممارسة التمارين الرياضیة لإلصابةقصرها یعرض االفراد  العضالت و
ان التمرينات ( 0112و قارزو السید  ابراهیم شحاتة دمحم) ویشیر  (8112عدنان الكیالني

تتحرك خالل المدى الكامل  المرونة تؤكد على ان المفاصل الكبیرة و العضالت
و العبي االنشطة الرياضیة  تمرينات ذات اهمیة جیدة للموظفینو تعتبر هذه ال للحركة

 .  (8110سف ابو صالح، دمحم لطفي یو ). على العضالت  تأثیرالتي لها 
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  :بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر قياس. 4.1

 : الهيكلية العضلية اللياقة قياس.2.4.1
 .المفصلیة المرونة و العضلي التحمل ، العضلیة القوة من كل قیاس تشمل و

 : العضلية القوة قياس.2.2.4.1
 (8110هزاع بن دمحم الهزاع ، ) :العضلیة القوة لقیاس الشائعة المیدانیة االختبارات من

  Hand grip strength  القبضة  قوة قياس.1.2.4.1
 القبضة قوة لقیاس یستخدم و ، العام الجسم لحالة مؤشرا یعد بأنه العلماء بعض یرى 

 القبض یتم و الید راحة في الجهاز المختبر یمسك بحیث القبضة دینامومتر جهاز
 تبعید أو تقريب في یمكن التحكم ذلك أثناء في و ، الجهاز مقبض على باألصابع

أحمد ) .المختبر للشخص الید أصابع طول و القبضة حجم حسب الجهاز مقبض
  .(8113نصر الدین سید، 

 

 قياس قوة القبضةجهاز يمثل ( 2.)الشكل رقم 

 : المفصلية  المرونة قياس.3.2.4.1

 بعدة وتتم الجذع ثني المرونة اختبارات أهمها اختبارات بعدة المفصل زوایا قیاس یتم
 .الوقوف  من لألمام الجذع وثني الجلوس من الجذع لألمام مثل صفوف
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 بواسطة الجلوس وضع من مد الذراعین اختبار المرونة قیاس اختبارات أهم من
 .(8108نایف مفضي الجبور وصبحي احمد قبالن، ).  المرونة صندوق 

 
 (8101دحون عومري، ) يمثل طريقة قياس المرونة المفصلية( 1.)الشكل رقم 

 :الجسمي التركيب.1.4.1
 في الجلد طیة سمك قیاس هي نسبة الدهون  لقیاس شیوعا المیدانیة الطرق  أكثر من أن

 إجراء معادالت بواسطة نسب إلى بعد فیما تحويلها و ، الجسم من معینة مناطق
نایف مفضي الجبور وصبحي احمد قبالن، ) .الغرض  لهذا مخصصة حسابیة
8108)  . 

 

 
 caliperسمك طيات الجلد يمثل جهاز قياس ( 03)الشكل رقم 

 : الجلد طية سمك قياس في شيوعا األكثر المناطق.2.1.4.1
  ( chest ) الصدر منطقة في الجلد طیة سمك -
 ( Triceps ) الثالثة الرؤوس ذات العضلة منطقة في الجلد طیة سمك -
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 ( subsacpular)  الكتف لوح عظم تحت ما منطقة في الجلد طیة سمك -
 ( abdominal ) البطن منطقة في الجلد طیة سمك -
 ( surpracliac ) الحرقفي العظم فوق  الجلد طیة سمك -
 (Thigh) الفخذ منطقة في الجلد طیة سمك -
  .(0111، .هزاع بن دمحم الهزاع) (calf) الساق منطقة في الجلد طیة سمك -

 
 العضدیةیمثل طريقة قیاس سمك طیات الجلد بالمنطقة ( 12)الشكل 
 : الجسم كتلة مؤشر.3.4.1
 لقیاسها والتي بالصحة المرتبطة الحیویة القیاسات من الجسم كتلة مؤشر قیاس یعتبر
 المعیار حالیا یعتبر الجسم كتلة مؤشر أن . لألفراد الصحیة الحالة تقییم في دور

 بالكیلوغرام الجسم وزن  بقسمة علیه الحصول ويتم السمنة معدل لتقدیر استخداما األكثر
 .(8100یوسف الزم كماش، ) بالمتر، الطول مربع على
 خالصة.0.2

صحة اإلنسان وشخصیته تحسین دورا بارزا في المرتبطة بالصحة اللیاقة البدنیة تلعب 
وسماته النفسیة وان ضعف اللیاقة البدنیة سیؤدي إلى آثار سلبیة على صحة اإلنسان 

  .ظهور الشیخوخة المبكرة وأمراض القلب والشرایینك
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 تمهيد .2.3
سواء داخل  تهللعب دور هام في حیاة الطفل حیث یعتبر االساس في تنمیة شخصی

لتنمیة  له فرصةیجعله مسؤوال عن نفسه و یوفر و االسرة او المجتمع او المدرسة 
وينمي الخیال عنده مما یساعده على االبتكار و المهارات الحركیة و الجسمیة والعقلیة 
فهو نشاط حر موجه او غیر موجه على شكل .التعلم وتفسیر االمور واتخاذ القرارات 

 .حركات او اعمال یمارس فردیا او جماعیا 
 : تعريف اللعب .1.3
 تسهم إذ ، الیومیة حیاته في الطفل یمارسها التي المهمة األنشطة من اللعب یعد

 عن النمو تعبیر أسمى فهو ؛ جوانبها جمیع من الطفل شخصیة تكوين في بدورها
 مهم أثر من له لما الطفل ونمو وتعلیم تربیة في وسیطا یعد كما الطفولة في اإلنساني

 من وغیرها واالنفعالي واللغوي  واالجتماعي والعقلي ي النفس النمو مهما تربویا في
 على قدرته وتنمیة المشكالت وحل الطفل تفكیر تنمیة في اللعب ویسهم . النمو جوانب
 لتطویعه منه والتمكن ، فیه یعیش الذي العالم إدراك على ویساعده كما . الفني التعبیر

 بهذا اللعب یكون  بحیث ، قدراتهو  سنه به یسمح الذي بالقدر المتطورة الحتیاجاته
 .به المحیط لعالمه تدريجي اكتشاف رحلة هو المعنى

نشاط موجه او غیر موجه یقوم به االطفال من اجل  بأنه:  GOODكما عرفه  
 شخصیاتهمتحقیق المتعة و التسلیة و یستغله الكبار عادة لیساهم في تنمیة سلوكهم و 

احمد نایل الغرير و ادیب ) .الوجدانیة –الجسمیة  -المختلفة العقلیة   بأبعادها
   (8101النوایسة، 

یعد اللعب مهما لنمو الطفل  :اهمية اللعب للنمو الجسمي و الحركي و الحسي. 3.3
 :الجسمي و الحركي و الحسي ألنه یحقق مایلي

الكبیرة والصغیرة كما في العاب الحركة و المجهود تقویة الجسم و العضالت . 0 
 .الجسمي

 .تعلیم الطفل العدید من المهارات الحركیة مثل الركض. 8 
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 .تنسیق الحركات و تنظیمها  وزيادة القدرة على حفظ التوازن . 3

التخلص من اضطرابات الحركة و ذلك حین یعمل اللعب على التخلص من . 2
 . دي وجودها الى اضطرابات حركیة االنفعاالت   التي قد یؤ 

 .تنمیة مفهوم الذات الجسمي. 2

 .المساهمة في اعداد الطفل للعملیات العقلیة كالتركیب و االكتشاف. 2

 .تدريب الحواس و تنمیة القدرة على استخدامها . 1

 (8101احمد السید سلیمان، ) .تنمیة التازر الحسي الحركي . 2

 :اللعب أنواع .4.3
 الطفل نمو مراحل مع تتفق تطور بمراحل یرى دمحم محمود الحیلة  ان اللعب یمر 

 تطورها بحكم " بیاجیه " یرى  حیث االجتماعي و ي والنفس والعقلي الجسمي ونضجه
 العقلي البناء بناء مكیفا یستلزم لتصبح شیئا تتغیر الصغار ألعاب الداخل فشیئا أن من

 . باستمرار
 :إلى اللعب تصنیف یمكن ذلك على وبناء

 :االستطالعي اللعب.2.4.3
ینمي الطفل معرفیا اذ یمیل بعض االطفال الى تفكیك بعض االلعاب و البحث في 
تفاصیلها وربما كسرها للتعرف على ما تحتوي علیه وكلما كانت اللعبة معقدة اثارت 

و هو اول انواع اللعب في حیاة الرضیع فالتنظیم االدراكي للخبرات .اهتمام الطفل 
شكل كمدرك بارز متمیز على االرضیة غیر محددة اوال  بعملیة ادراك ال یبدأالحسیة 

ان اول ما یجذب انتباه الولید هو عناصر بسیطة في المجال الحسي یستجیب لها .
 .محددة ال معنى لها ثم تنمو بعد ذلك قدرته على ادراك االشكال االكثر تعقیدا كأشكال

  :(االيهامي)التخيلي  اللعب.1.4.3
لعب شائع في الطفولة یتعامل الطفل من خالل اللغة او السلوك الصريح مع المواد او 
المواقف كما لو انها كانت تحمل خصائص اكثر مما هي في الواقع و یبلغ ذروته بین 
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الثمانیة عشر والسنة السابعة من العمر و یتفق هذا مع تعلم االشارة الى االشیاء في 
و یتعلم ( فهم الكلمات و البدء في استعمالها) اللغة غیبتها و االتصال عن طريق 

فاللعب االیهامي . االطفال كثیرا من خالل لعبهم التخیلي مع من هم اكبر منهم سنا 
نوع من االستطالع و التجربة فهو یزيل التوتر و ینفس عن المشاعر المكبوتة و یبین 

   .الرغبات الحقیقیة التي ال یستطیع الطفل االفصاح عنها 
 هذا في الطفل ویظهر اللعب نمو في الثالثة المرحلة محمود الحیلة انها هي دمحماوضح 

 الكبار بعالم فیلعب و االجتماعیة  االبتكارية العضلیة قدراته اللعب من النوع
 النوع هذا الشخصیة وأمنیاته وفي رغباته فیه یشبع خیالي بموقف الواقع عن ویستعیض

مما  أكثر خصائص تحمل أنها لو كما المواقف أو المواد مع الطفل یتعامل اللعب من
 .الواقع به في تتصف
 : التقليدي اللعب .3.4.3

اللعب الذي یقوم على المحاكاة و التقلید كان یقلد الطفل المحیطین به و یقوم بتمثیل 
افعاال ألدوارهم مثال وقد یكون التقلید نمطا سلوكیا بكامله او اجزائه كبیرة منه و لیس 

صغیرة تتراكم من خالل تزاید بطيء و تدريجي ويبدأ الطفل في تقلید افعال االخرين 
إال ان التقلید یكون عندما ال یعتمد على الصور الذهنیة بقدر . في نهایة السنة االولى 

 .ما یعتمد على المالحظة المباشرة للفعل
  :اللعب االجتماعي .4.4.3

الطفل حدیثة المیالد الى اللعب االجتماعي و ان كان من ال یبادر  یرى اللبابیدي  انه
حوله یتوددون الیه و یتحدثون الیه و یالعبونه بینما یتطور حسب مراحل النمو على 

 :النحو التالي
یكون اللعب فردیا استجابة لحاجة الطفل و  :من مرحلة الرضاعة حتى سن الثالثة -

  .رغباته
یلعب الطفل بنفسه مع نفسه و مع االخرين في  :من سن الثالثة الى اربع سنوات -

یوجد اثر للمنافسة و ال التعاون و بالتدرج یكون الطفل  بعض االحیان و لكن ال
اصدقاء اللعب و هنا تظهر االهمیة االجتماعیة للعب حیث یتعلم العادات االجتماعیة 
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للعب االجتماعي فا. كأصول اللعب و مراعاة ادوار االخرين و احترامه ألفكار االخرين 
یدعو الى المشاركة فبعد سن السادسة یسعى الطفل الى محاولة االستقالل عن المنزل 
و یسعى الن یكون له رأي اعلى في اختیار اصدقائه و في الطريقة التي یقضي بها 

 .وقت فراعه
لعب الجماعات هام و ضروري و هو یطور حسب العمر فهو هام جدا في نمو  و یعد

الشخصیة و االهتمامات االجتماعیة في فترة ما قبل المدرسة مما یعطي للطفل ثقة 
 . (8101احمد نایل الغرير و ادیب النوایسة، ) .كبیرة بنفسه حین دخول المدرسة

 : االلعاب عند االطفال نماذج.5.3

 :ةب التلقائيالعاال .2.5.3

اللعب التلقائي وهو عبارة عن شكل من اشكال اللعب حیث یلعب الطفل حرا و بصورة 
و تلقائیة بعیدا عن القواعد المنظمة للعب فهو ال یتبع قواعد معینة و یكون في  عفویة

معظم الحاالت انفرادیا بعیدا عن القواعد المنظمة للعب و جماعیا حیث یلعب كل طفل 
ویمیل الطفل في مرحلة اللعب التلقائي الى التدمیر وذلك بسبب نقص االتزان . بمفرده

بعنف و یرمي بها بعیدا و عند نهایة العام الثاني من  الحسي الحركي اذ یجذب الدمى
عمره یصبح هذا الشكل من اللعب اقل تلبیة لحاجاته النمائیة فیعزف عنه تدريجیا 

 .لیفسح المجال امام شكل اخر من اشكال اللعب 

   :ةب التمثيليالعاال .1.5.3

و یتجلى هذا النوع من اللعب في تقمص الطفل لشخصیات الكبار مقلدا سلوكهم و 
تعتمد االلعاب التمثیلیة على خیال الطفل . اسالیبهم الحیاتیة التي یراها وينفعل بها 

ويتصف هذا . الواسع و مقدرته االبداعیة و یطلق على هذه االلعاب باأللعاب االبداعیة
حیانا و بالواقع احیانا احرى اذ ال یقتصر االلعاب التمثیلیة النوع من اللعب باإلیهام ا

على نماذج االلعاب الخیالیة االیهامیة فحسب بل تشمل على العاب تمثیلیة واقعیة 
و الشك ان مضمون هذا النوع من االلعاب یمكن ان . تترافق مع تطور نمو الطفل
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وسط المحیط و بعض یكون متنوعا و یساعد على التطور هذه االلعاب مالحظة ال
 االلعاب التعلیمیة و التربویة و الحكایات و القصص القصیرة و مشاهدة مسرح العرائس 

  :االلعاب التركيبية.3.5.3

یبدو هذا النوع من االلعاب في بناء المكعبات و النماذج و الفك و التركیب ویظهر هذا 
شیاء بعضها بجوار الشكل في سن الخامسة او السادسة حیث یبدأ الطفل بوضع اال

بعض دون تخطیط مسبق فیكتشف مصادفة ان هذه االشیاء تمثل نموذجا ال یعرفه 
فیفرح لهذا االكتشاف ومع تطور الطفل النمائي یصبح اللعب اقل ایهامیة و اكثر بنائیة 

ویعد اللعب . على الرغم من اختالف االطفال في قدراتهم على البناء و التركیب
( 08-01)ر الممیزة لنشاط اللعب في مرحلة الطفولة المتأخرة من التركیبي من المظاه

سنة و یتضح ذلك في االلعاب المنزلیة و تشیید السدود فاألطفال الكبار یضعون خطة 
اللعبة و محورها ویطلقون على الالعبین اسماء معینة و یوجهون اسئلة لكل منهم حیث 

 .صیات االخرى و یقومونهایصدرون من خالل االجابات احكاما على سلوك الشخ

  :االلعاب الفنية.4.5.3

تدخل في نطاق االلعاب التركیبیة و تتمیز بأنها نشاط تعبیري فني ینبع من الوجدان و 
التذوق الجمالي في حین تعتمد االلعاب التركیبیة على شحذ الطاقات العقلیة المعرفیة 
لدى الطفل ومن بین االلعاب الفنیة رسوم االطفال التي تعبر عن التألق االبداعي عند 

و تظهر النزعة االبداعیة عند االطفال . و الشخبطة أبالخربشة االطفال الذي یتجلى 
من خالل االداء الموسیقي و الرقص من جهة ومن خالل االستمتاع بهما من جهة 

ان البیئة الفنیة تربویا تزود اطفالها بفرص التعامل مع الصوت و الحركة و . ثانیة 
لمات بحركات معینة كما انه انه یحب االغاني الحركیة التي یستجیب فیها لك.مزجهما

فالرسم یعبر عما . یتمكن من ان یشارك بعدد من الكلمات عندما یغني االخرون 
یتجلى في عقل الطفل لحظة النشاط و یعبر االطفال في رسومهم عن موضوعات 

 .  متنوعة تختلف باختالف العمر من اشخاص و حیوانات مألوفة في حیاتهم 
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 :الرياضية االلعاب الترويحية و.5.5.3

التي تتمثل في االختبار و المطاردة والنط و التقاط الكرة و الجري و  وهي االلعاب
ویشبع هذا النوع من االلعاب حاجة االطفال الى الحركة و الرغبة في اللعب . التسلق 

الجماعي و یمكن ان ترافق هذه االلعاب الحركیة بعض االغاني او المقطوعات 
نة تقلید صوت حیوان بشكل جماعي الموسیقیة و هناك العاب تتطلب تنفیذ مهام معی

و یباشر االطفال في تنفیذها عادة بعد ...( صوت الحمام او الكالب او القطط )
 .                            اطالق اشارة معینة 

 :و لأللعاب الحركیة فوائد عدیدة نذكر منها 

 . یتعلمون القیام بحركات موحدة تساعد على بناء اجسامهم و لیاقتهم  - 

 .یتعلمون االستجابة لإلشارات الصوتیة او الضوئیة و التمییز بینهما  -

 .یتدربون على تنفیذ الحركات الجسمیة المرتبطة بقواعد معینة  -

 . یكتسبون القدرة على تنفیذ لعبة فردیة في وقت قصیر  -

الحركیة و الواقع ان االلعاب الرياضیة تحقق فوائد ملموسة فیما یتعلق بتعلم المهارات 
و االتزان الحركي و الفاعلیة الجسمیة ال تقتصر على مظاهر النمو الجسمي السلیم 
فقط بل تنعكس على تنشیط االداء العقلي و على الشخصیة بمجملها الن االطفال 

و . الدوات التي یرغبون في اللعب بهاعندما یختارون لعبة حركیة ما فإنهم یختارون ا
طاء االطفال اللعب التي تتناسب مع نموهم الجسمي فحسب یرى فروبل انه ال یكفي اع

و لذا فالواجب على المربي .بل یتحتم ان تسد هذه اللعب مطالب نشاط الطفل الذاتي 
ان یعرف بصیرة الطفل التي تدفعه الى الحركة او القیام بأي عمل وال یكتفي ان 
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كثر عدد أس ن یدر أو یدرس اشارة عن طفل بل یجب أیحصل على مالحظة عابرة 
 .منهم و یحق لنا هنا ان نتكلم عن بدایة استخدام االلعاب الحركیة و كیفیة استخدامها 

  :االلعاب الثقافية.0.0.3

انها اسالیب فعالة في تثقیف الطفل حیث یكتسب من خاللها معلومات و خبرات وتزيد 
ومن . دقیقة في توسیع مداركه بسبب ما تستدعیه هذه االلعاب من حلول مختلفة و 

االلعاب الثقافیة القراءة و البرامج الموجهة لألطفال عبر االذاعة والتلفزيون و السینما و 
ان الطفل الرضیع في العام االول یحب ان یسمع غناء الكبار الذي . مسرح االطفال

یجلب له البهجة و في العام الثاني یحب ان ینظر الى الكتب المصورة بألوان زاهیة و 
بالقصص التي تحكي عن هذه الصور هذا الى جانب ذلك تعد القراءة خبرة  یستمتع

 (0112فاضل حنا، . د) .سارة للطفل الصغیر و خاصة اذا كان جالسا في حضن انه 
  : و اهميته ل التوحداطفا عند لعبال.6.3

والباحثین اعطوا اهتماما الى ان كثیر من العلماء  ( 8118سما احمد امین ) تشیر 
كبیرا للعب بالنسبة لألطفال سواء العادیین او المعاقین و ذلك الن اللعب هو الوسیلة 
االولیة التي یعبر بها الطفل عن ذاته و هو اللغة التي یتحدث بها عن نفسه و طريقته 

وريا و و یعتبر اللعب للطفل التوحدي امرا الزما و ضر . في التفاعل مع العالم المحیط 
لهذا یصنف اللعب ضمن الحاجات النفسیة و الجسمیة له مثله مثل الحاجة الى الطعام 

  :وتظهر اهمیة اللعب مع االطفال التوحدیین في ما یلي  .و الشراب 

اللعب احسن طريقة للتواصل بین الطفل و المعلم و ذلك الن الطفل یشعر ان  -
بالشعور بالثقة و تكون هذه العالقة هي بدایة الطفل  یبدأالمعلم یتقبله كما هو و من ثم 

 .تنمیة التواصل بینهما 
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من خالل انشطة اللعب بأشكالها المختلفة یتفاعل الطفل مع مواد اللعب و  -
 .المحیطین به 

ال تشكل االلعاب عامال مهددا الختراق الطفل التوحدي فالطفل اثناء اللعب یبدأ – 
یتحسسها و یتعرف علیها و بذلك یكون الطفل قد التواصل مع االلعاب و یكتشفها و 

 .خرج من قوقعته و یبدأ التواصل مع االخرين

 .اثناء جلسات اللعب یخرج الطفل انفعاالته المختلفة في االشكال المتنوعة للعب  _

ان اهمیة اللعب لألطفال التوحدیین تنحصر في النقاط ( 8118جودمان )كما اوضح 
  :التالیة

 .الوقت نفس تعلیمیا وتشخیصیا في منه یستفاد-
 . نموه لمرحلة مناسبة مواقف في للطفل بالنسبة نمو خبرات یتیح-
 .العالج عملیة في معهما والتعامل الوالدین إشراك فرصة یتیح-
 .للطفل االنفعالي التوتر یخفف ما االنفعالي التنفیس فرصة سمحا یتیح مجاال یعتبر-
 الواقعي العالم في لما مصغر أنموذج شكل في االجتماعي التعبیر فرصة یتیح-

 . الخارجي
 وٕانماء التعلم بغرض البیئة عناصر مع الفرد تفاعل إحداث في تساعد تربویة أداة-

 .السلوك  الشخصیة و
 .األشیاء معاني إدراك في وتساعد المفاهیم تقرب وسیلة-
 جهة من معلمیهم وبین وبینهم ، جهة من وبعضهم األطفال بین وتواصل تعبیر أداة-

  .أخرى 
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وفقا  األطفال وتعلیم الفردیة ، الفروق  لمواجهة وتنظیمه ، التعلم تفريد في فعالة أداة-
 .إلمكاناتهم وقدراتهم

 االجتماعي والنمو وتنمیتها والعقلیة والحركیة البدنیة القدرات تنشیط على یعمل-
 .لألطفال واالنفعالي

 االجتماعي والنمو وتنمیتها ، والعقلیة والحركیة البدنیة القدرات تنشیط على یعمل-
محمود عبدالرحمن عیسى الشرقاوي، ). وقدراتهم إلمكانیاتهم لألطفال وفقا واالنفعالي

8102) . 
 :العومل المؤثرة في لعب الطفل التوحدي.1.3

 :البيئة االمنة.2.1.3

للطفل التوحدي و الشخص القائم على تربیته لها عالقة ان العالقات االتصالیة االمنة  
قویة بتنمیة قدرة الطفل على اكتشاف االشیاء المحیطة به و بالتالي زيادة قدرة الطفل 

و قد اظهرت الدراسات الى اهمیة وجود المربي . على اللعب لمدة اطول و بطالقة اكثر
ذلك یساعد على تطور في انشطة لعب الطفل في حالل السنوات االولى حیث ان 

و یمكن للسلوك .قدراتهم و اكتشاف االشیاء و اللعب بصورة اكثر تعقیدا و تنوعا 
االبوي خالل اللعب الثنائي بینه و بین الطفل ان یضطرب او یسهل من اللعب كما 
اكدت الدراسات على ان العاطفة االیجابیة و الحساسیة ترتبط بالسلوك االستكشافي 

 .لرمزي الجید و اللعب ا

 :التأثير الثقافي.1.1.3

تلعب ثقافة المجتمع و نظرتها لقیمة لعب االطفال دورا هاما في االهتمام باللعب وذلك  
یعكس الثقافات االخرى التي ال یشترك االباء مع االطفال في اللعب و ال یدركون 

بتلقائیة وال اهمیته و بالتالي یخرج هؤالء االطفال نوعا من اللعب المضطرب وال یتسم 
 .یكون عند هؤالء الدافع لالكتشاف
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 :تأثير لعب االطفال االخرين و االكبر سنا و االقارب مع الطفل التوحدي.3.1.3

على اهمیة وجود اقارب او اطفال اخرين  اكدتالدراسات  ان 2882سهى امین  اشارت
بجانب االطفال سواء اكانوا عادیین او توحدیین في اللعب الن هذا یعزز و یشجع 

احمد السید سلیمان، ) .ظهور اللعب التظاهري و الفهم االجتماعي لدى هؤالء االطفال
8101). 

  :عالج اطفال التوحد باللعب .8.3

العالج باللعب طريقة هامة في عالج االطفال المضطربین نفسیا حیث یستغل اللعب 
للتنفیس االنفعالي و تنفیس الطاقة الزائدة والتعبیر عن الصراعات و تعلیم السلوك 

وقد قام عدد من العلماء بدراسة الفروق بین الجنسین في اللعب و بتحلیل . المرغوب
ف كشف السلوك العدواني لدى الطفل ویعر اثر االحباط على سلوك الطفل و 

اهات یستطیع االطفال من مجموعة من االتج) موستاكس العالج باللعب على انه
عن طريقها ان یشعروا بالحرية الكاملة في التعبیر عن انفسهم بصورة كافیة و خاللها و 

بطرقهم و بأسالیبهم الخاصة كأطفال حتى یتمكنوا في نهایة االمر من ان یحققوا 
وهناك ثالثة .احساسهم باألمن و الكفایة و الجدارة من خالل االستبصار االنفعالي

  :حول الطفل هي اتجاهات رئیسیة للعالج باللعب المتمركز
  االیمان بالطفل والثقة به. 
  تقبل الطفل كما هو و التواصل معه. 
 احترام الطفل كانسان. 

ومن االهمیة بمكان ان تراعي االسرة و المدرسة من خالل اللعب و العمل الجماعي 
االهداف والبرامج العالجیة للطفل التوحدي مع مالحظة تسجیل عدد المرات التي 

وجمیع هذه المالحظات العلمیة تحتاج من . تتكرر فیها االستجابات و مدتها و ثباتها 
لیمیة التدريب و الممارسة في مجال العمل و كذلك اسرة الطفل التوحدي و االسرة التع

تحتاج الى اطالع واسع على اضطراب التوحد و ان تعمل على تطوير و تصحیح 
الجوانب السلبیة في اللعب و االنتقال الى التمارين الرياضیة الهادفة و االستفادة من 



54 

 

للجد و االهتمام  االغراءات الرياضیة عن طريق المرح و االلعاب المشوقة التي تدفعهم
هشام مصطفى احمد السید و ابراهیم جابر السید ) .و خاصة االلعاب المائیة منها 

 .(8101احمد، 
 وتعد حیاته في تالزمه كبیئة المائي بالوسط ألقدیمة العصور منذ اإلنسان اهتم لقد 

 بل ، الیابسة سطح على بالبقاء االنسان یكتف فلم ، ورزقه لمعیشته مهًما مصدرا
 الوسط فاستهواهحوله  من الحیاة معالم إلى للتعرف المتكررة واكتشافاته محاوالته ازدادت
 .(8112عماد الدین أبو زيد، )  .الیه للنزول وجذبه المائي

 مقاومة الماء، ضد تعمل ألنها العضالت تقویة على تمرينات األكواإیروبك وتعمل كما
 یعتبر والذي العضلي، من الترهل التخلص في فاعلیتها حیث من ممتازة فهي وبالتالي
  (8100عرابي سمیرة و دمحم الدبابسة، ) .اإلصابات لبعض سببا أحیاناً 

   : مفهوم الوسط المائي.9.3

یستطیع كل فرد أن یمارس تمرينات الماء من الالعبین ذو المستویات العالیة   
المحترفین أو الناشئین حتى المرأة الحامل یمكنها أیضا االستمتاع بفوائد الماء كما یمكن 

 ، .میاه البحر الضاحلة ،حمام سباحة ) الدخول إلى برامج تمرينات الماء في أي مكان
وقت للمحافظة على استمرار اللیاقة البدنیة جنبا إلى جنب وفي أي ( البحیرة ،النهر 

بالتدريبات المعتادة ویمكن أداء تدريبات الماء یومیا بدون قلق على العضالت أو 
عن التدريب الیومي خارج  ،فهذا یجعل النشاط أكثر متعة  ،المفاصل من اإلصابة 

لجري بسبب إصابة الركبة و الوسط المائي وٕاذا لم یستطیع الیوم مواصلة التدريب على ا
قال ن (8111مرفت دمحم عبد اللطیف، )رى تكما . احتقانها مثال فیمكنك التدريب في الماء 

یمكن استخدام الوسط المائي في تطوير بعض القدرات ( م 0113")برنت مكفولین"عن 
المرونة حیث یعمل على مرونة المفاصل واستطالة العضالت  ،التحمل  ،البدنیة كالقوة 
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و تقويتها دون التعرض ألي إصابات أو مضاعفات وذلك عن طريق تدريبات ضد 
 .مقاومة الماء باستخدام أثقال متدرجة 

 : تدريبات الماء تعريف .3..2 
  تعتبر تدريبات الماء واحدة من احدث الطرق على مستوى العالم اجمع حیث تعمل

تمرينات الماء كطب وقائي و عالج  طبیعي في مواجهة العدید من عالج حاالت 
الجراحة أو اللیاقة العامة للصحة و إنقاص التأهیل بعد اإلصابة أو اإلصابة  أو 

 .                                                         الوزن و الرشاقة و االرتفاع بمستوى اللیاقة البدنیة
إن تدريبات الماء هي من احدث طرق التدريب الحدیثة و " :جمال الجملويرى   

الشائعة في الوقت الحاضر حیث تعتبر تدريبات اللیاقة البدنیة المائیة هي احد أشكال 
التدريب المفضلة وهي ال تحتاج إلى مهارات السباحة وان أي شخص لدیه الرغبة في 

المكان المناسب ألداء تدريبات اللیاقة البدنیة ممارسة التدريب المائي یمكنه أن یجد 
 (8118جمال الجمل، ) .المائیة 

 :                                  الفوائد الفنية لتدريبات الوسط المائي .22.3  

                                         .اكتشاف أخطاء األداء والتي یصعب اكتشافها على األرض نتیجة لسرعة األداء. 0
 یمكن تعلیم الجسم اتخاذ األوضاع المناسبة التي تعتبر مفاتیح األداء الصعب والتي . 8

 .یصعب الوصول إلیها على األرض 

 .تساعد على تطوير األداء الفني المتضمن لألنشطة الرياضیة المختلفة . 3

 . المهارية لالعبین   لخاصة وتساعد على تطوير اللیاقة البدنیة ا. 2

من % 011 =حیث إن وزن الجسم المغمور ) انعدام الجاذبیة األرضیة لألجسام . 2
 (.وزنه الحقیقي على األرض 
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 :الفوائد الفسيولوجية لتدريبات الوسط المائي  .12.3

 (  . ثبات كفاءته)نشاط الجهاز العصبي المركزي .0

 . انخفاض معدل ضربات القلب . 8

 .انخفاض قیمة دلیل التوتر لعضلة القلب  .3

 .  انخفاض نسبة تركیز حامض الالكتیك . 2

 .                                                             نقص الكولسترول . 2

 .              تحسین ملحوظ في عملیة الهضم    .2

  .المختلفة تحسین الكفاءة الوظیفیة الكلیة ألجهزة الجسم . 1

 .القلب  الجري داخل الماء العمیق یساعد على سرعة تدفق الدم من و إلى.2

بعد ( مرحلة االستشفاء )یؤدي الوسط المائي إلى سرعة العودة إلى الحالة الطبیعیة . 1
 .أداء المسابقات أو التدريبات العنیفة 

تدريب العنیف یعمل الوسط المائي على سرعة خفض درجة حرارة الجسم بعد ال. 01
 .فضال عن التدريب خارج الماء حیث یعمل على رفع درجة الجسم بسرعة

إلى انه ینبغي قبل أن یبدأ المدرب في برنامج تدريبات الماء ": وسام رفعتوتوضح 
القیام بفحص الالعبین وٕاذا كان أي العب ینتمي إلى تلك الحاالت التالیة یجب على 

هذه البرامج أو على األقل یجب عرضه غلى المدرب أن یوقف عن المشاركة في 
 : الطبیب ألخذ االستشارة الطبیة قبل المشاركة
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 . الجروح المفتوحة .  0

 .  وجود حاالت عدوى الجلد . 8

 . ارتفاع شدید لضغط الدم أو انخفاضه .3

 (. تناقص القدرة على التنفس)مشاكل الجهاز التنفسي . 2

 .  خیاطات الجروح و العملیات الجراحیة . 2

 .التهابات أو أمراض األعضاء التناسلیة . 2

وسام رفعت ). الحساسیة المفرطة للمواد الكیماویة التي توضع في حمام السباحة . 1
  (8112دمحم یحي، 

 :  خواص الوسط المائي .23.3

الماء أكثر فائدة بالنسبة لرفع اللیاقة البدنیة او العالج ان اجتماع هذه الخواص یجعل 
 :عن التمرينات خارج الماء ومن هذه الخواص 

 :الطفو .2.23.3 

الضغط ألعلى والناتج عن غمر الجسم في الماء واتجاه الطفو عكس اتجاه قوة  وهو 
الجاذبیة حیث یسمح للجسم بالتحرك سهولة ویسر عن الیابسة بما یتیح سهولة التدريب 

اإلطالة االرتكازات قد تسبب اإلصابة إذا أدت على األرض ،الوثب ، المشي ، فالجري 
اء یعمل على امتصاص الصدمات كما یقلل من بصورة عنیفة بینما أدائها داخل الم

إعادة اإلصابات الشائعة في ، الشد ،الوزن الضاغط على المفاصل ومنع اإلصابة 
        .البرامج التدريبیة
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 : نقص القوة الضاغطة .1.23.3

ویحدث هذا نتیجة لتأثیر الطفو و كلما زاد عمق الفرد في الماء قلت تبعا لقوة  
 الضاغطة او قوة ثقل الوزن على كل المفاصل و كذلك غضاريف فقرات العمود الفقري  

 :  الضغط الهيدروستاتيكي على أجزاء الجسم الغاطس.3.23.3

هذا الضغط مع زيادة فهناك ضغط متساوي المقدار من الماء على الجسم ويزداد 
العمق و یساعد ذلك في عالج مشكالت الدورة الدمویة أو األورام حول المفاصل وهذا 
الن السائل االستاتیكي حول المفاصل یجبرها على التحرك ألعلى ناحیة القلب بواسطة 

  .الضغط الهیدروستاتیكي

اإلمكانیات لكل یجب التخطیط الجید لبرامج التدريب في الوسط المائي وكذلك تحدید 
ممارس في أول مرتین من العمل مع هذا البرنامج حتى تستطیع أن تعرف متى تتوقف 

فتذكر أن  ،عن العمل بحیث یكون في أمان و تحقیق اكبر قدر من فائدة التمرين
وكذلك ال یمكنك تحقیق كل المطلوب من اللیاقة و القوة  ،العمارة لم تبنى في یوم واحد

 . احد والمرونة في یوم و 
 :ةاللزوج 4.23.3 
 السريان للجريان السائل هذا ةمقاوم ارمقد تعتبر هي ما سائل ه لزوج مقدار نا

وزاد  لزوجته قلت عالیة الماء ةحرار  ةدرج كانت فكلما الماء حرارة بدرجه عالقة وله
   .لزوجته زادت الماء حرارة درجه قلت وكلما سريانه

  :االستقرار وعدم التردد 5.23.3

 أو ، السباحة جليا أثناء ويبدو ذلك حركته ، في االستقرار عدم الماء خصائص من

 االجزاء الماء عن يبتعد حيث بالماء الحركة أثناء واضًحا او يظهر هذ الماء في الحركة

   . االجزاء هذه نحو اخرى مرة يتحرك ثم ومن ، الغاطسة
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 : البدنية اللياقة على وأثره الماء خواص. 24.3
محمود  اشار قد و التمرينات، أداء في المساعدة الخواص من بالعدید الماء یتمتع 

 :وهي الخصائص هذه إلى خوشناور و بحري  و ( 8111) االطرش شاكر و جمال و
 الجاذبیة قوة نقص بسبب وذلك الحركي المدى وزيادة :المفاصل  في اكبر مرونة. 2.24.3

 للوصول االجزاء تحريك المائي الوسط یمكن لذلك الكلي الوزن  ثقل الماء فیتناقص في
 الى الذراع تحريك او كبیره االم حدوث دون  جل الر كرفع ممكن مدى حركي ابعد الى

 من الشفاء مكونات اول العالیة المرونة تعتبر حیث باأللم قبل الشعور مساحة اوسع
 .الجراحة او االصابات

 ويتم الجسم أجزاء من جزء في ما إصابة یحدث عندما:  العضالت تربية اعادة.1.24.3
 فان طويلة لفترة البالتینیة الجسور أو العالجیة باألربطة أو الجبس في اما تثبیتها

 الحركیة بواجباتها القیام من تستطیع وال وتضمر المنطقة في تلك تضعف العضالت
 بناء وٕاعادة تأهیل الى تحتاج المنطقة وتلك الجزء هذافان  منها المطلوب باألداء

 الشعور دون  وبنائها تأهیلها إلعادة البیئة المناسبة یوفر المائي والوسط العضالت
 .التأهیل لعملیة المصاحبة باآلالم

 قوته من االنسان جسم من جزء اي او الرجل او الذراع تفقد قد :قوة ال استعادة.3.24.3
 الجزء تحريك قلة بسبب وهذا االربطة او بسالج التثبیت او الجراحیةالعملیات  بعد

 وتحريكه تأهیله اعادة المائیة التمرينات توفر لذلك العالج فترة في وتمرينه المصاب
 . فیه عنصر القوى  بناء وٕاعادة

 السیطرة وزيادة للجسم الكلي باالتزان التحكم المائي الوسط یوفر :زن التوا ضبط.4.24.3
 بشكل التوازن  ضبط على الفرد قدرة في یساهم مما الحركة دینامیكیة و الجسم بأجزاء
 .المائي المؤثر عند زوال افضل
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 لممارسة لألفراد جذبا العوامل اكثر هو االمان عنصر ان :ن واألما السالمة.5.24.3
 في الحركي المدى توسیعو  المرونة نقص عالجب الماء یقوم وحیث ،الماء  تمرينات
 .االمان و  الحمایة غطاء التحمل وتوفیر عنصر تطوير و المفصل
 الجسم تحريك مكانیةا یوفر المائي الوسط ان :ضلية الع التشنجات اعراض نقص.6.24.3

 في غمرها نتیجة العضالت وتدفئة الجسم حرارة درجة رفع ان كما حرية بصورة اكثر
 التناغم وسهولة العضلیة التصلبات و بالتشنجات االصابة نسبة نقص یؤدي الى الماء

 .(8103وجیه دمحم كاید محمود ، ) العضلي
 :خالصة.25.3

 الوقت الحاضر، في الشائعة و الحدیثة التدريب طرق  احدث من تعد الماء تدريبات ان 
مه استخدا الباحثین من الكثیر ارتأى ولهذا .ةالمفضل التدريب اشكال أحد تعد حیث

 مقاومة یشكل جدید بیئي وسط باستخدام اللیاقة البدنیة جدید لتطوير تدريبي كأسلوب
 تشكل والتي الهواء كثافة عن تختلف كثافةب  یمتاز المائي الوسطف  .الداخلیة القوة ضد

 (مرحلة االستشفاء)یؤدي إلى سرعة العودة إلى الحالة الطبیعیة كما ،  متعددة مقاومات
  .و طريقة فعالة من طرق العالج  بعد أداء المسابقات أو التدريبات
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 الدراسة الميدانية
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 الفصل االول

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية
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 :                    منهج البحث .2.2
یعتمد اختیار المنهج المناسب لحل مشكلة البحث باألساس في مجال البحث العلمي 

على طبیعة المشكلة نفسها وتختلف المناهج المتبعة تبعا الختالف الهدف الذي یود 
وفي بحثنا هذا استوجبت مشكلته  . (0121ر، هدمحم أز, السماك) الباحث التوصل الیه

                                                    .البحثاتباع المنهج التجريبي وذلك لمالئمته للموضوع وطبیعة 
  :البحثمجتمع .1.2 

  طفل 21البالغ عددهم  خفیفةتمثل مجتمع البحث في االطفال المصابین بالتوحد درجة 
  :عينة البحث.3.2
( أفراد 12)قام الطالبان الباحثان باختیار عینة من المجتمع االصلي بلغ عددها قد 

وقد استعان .بطريقة عشوائیة من جمعیة سیرين لمرضى التوحد وادي رهیو غلیزان 
من داخل مجتمع البحث و خارج العینة االساسیة ( افراد 2)الطالبان الباحثان بعدد 

 اب المعامالت العلمیةلغرض الدراسة االستطالعیة  وذلك لحس
 . لالختبارات المستخدمة في البحث  ( الصدق و الثبات)  

                                                                 :متغيرات البحث.4.2
 :المتغير المستقل 2.4.2
 .الوحدات التدريبیة باستخدام االلعاب المائیةفي بحثنا هذا هو  

تمثل في بعض عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة  : تابعالالمتغير  1.4.2
 (.التركیب الجسمي، التحمل العضلي،  المرونة المفصلیة )
  : الضبط االجرائي لمتغيرات البحث 2.4.3

ان الدراسة المیدانیة تتطلب من الباحث ضبط الضبط االجرائي لمتغیرات البحث قصد 
 . التحكم فیه 
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  :المتغيرات المرتبطة باإلجراءات التجريبية  2.4.4

 :قام الطالبان الباحثان بضبط اجراءات البحث التجريبي وهي كالتالي    
تم استبعاد طفالن لعدم انضباطهما خالل فترة تطبیق البرنامج و ذلك حتى ال یؤثر 

 .ذلك على النتائج و ضمان الحصول على نتائج دقیقة 
 :  مجاالت البحث.5.2

 : المجال البشري 2.5.2
وهم من جمعیة ( سنة 08و  2)فردا تتراوح اعمارهم بین  02شملت عینة البحث على 

 12وأفراد للتجربة الرئیسیة  12)رهیو والیة غلیزان  يسیرين لمرضى التوحد ببلدیة واد
 .(افراد للدراسة االستطالعیة

 : المجال المكاني 1.5.2
البعدیة بالمسبح  و االختبارات القبلیة و ةالمقترح التدريبیةالوحدات  بتطبیق قمنا لقد

 .رهیو والیة غلیزان ا يالخاص بالمركب الرياضي بواد
 :  المجال الزمني 3.5.2

 31/12/8101 الى 12/08/8102استغرقت فترة العمل من  
 الجانب النظري  :جزئینو كانت هذه الفترة على 

 :الجانب التطبیقي وكان على مرحلتین
وهي فترة اجراء  03/08/8102الى غایة  12/08/8102وكانت من  : المرحلة االولى 

 .الدراسة االستطالعیة و تهیئة كل الظروف 
، و قد تم اجراء وهي مرحلة اجراء االختبارات و تطبیق البرنامج  : المرحلة الثانية

اما االختبارات البعدیة فكانت بتاريخ  02/08/8102: االختبارات القبلیة للعینة بتاريخ 
 :12/12/8101 . 
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 :ادوات البحث.6.2

استعنا في جمع البیانات و التي ساعدتنا في كشف جوانب البحث و تحدیدها وهي 
                                                                                             :كالتالي
                                                         :المالحظة  2.6.2

قمنا بمعاینة میدانیة لمسبح المركب الرياضي لوادي رهیو ومالحظة العینة وكیفیة 
التعامل معها و قمنا باالتصال بالسید مدیر المسبح لمعرفة موعد البرنامج المخصص 

 .لجمعیة سیرين للتوحد ومدته الزمنیة 
 .و زيارة مقر جمعیة سیرين للتوحد ببلدیة وادي رهیو بوالیة غلیزان 
    :المقابالت الشخصية  1.6.2 

من اجل تحدید الموضوع قمنا بالمقابالت الشخصیة مع اساتذة و مختصین بمرض 
 :التوحد و رئیسة جمعیة التوحد و التي من خالل هذه المقابالت استفدنا بما یلي 

 .و معرفة اهم نشاطاتهانبذة عن الجمعیة  -
 .عدد االطفال المنخرطین في الجمعیة  -
 .خصائص و ممیزات اطفال التوحد  –
 .خذ فكرة على عینة البحث أ –
 .كیفیة التعامل مع العینة  –

  : الوسائل واالجهزة المختلفة 3.6.2

 .الوحدات التدريبیة  -0
 .     المسبح  –8
 .الطول لقیاس متري  شريط –3
 الوزن  لقیاس الكتروني جهاز –2
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 . Grip Dynamometerجهاز قیاس قوة القبضة  –2
 .جهاز سمك طیات الجلد _ 2
 . المرونة قیاس صندوق  –1
 ( .طوافاتالواح تعلیمیة و )  بالمسبح خاصة بیداغوجیة أدوات –2

 .األقطار و األلوان مختلفة حلقات –1
 .  واألحجام األلوان مختلفة كرات –01

      .(18)استمارة استطالع اراء المختصین لتحدید اهم التمارين الملحق رقم.00
 .(10)الملحق رقم  البیانات تسجیل استمارة -08
 .السجل  -03

 :ة االستطالعية دراسال.1.2
ه بحث وسائل تجربة قصد الباحث بها یقوم عملیة بمثابة االستطالعیة الدراسة تعتبر

 تسبق و ,النهایة في علیها المحصل النتائج دقة صدقها لضمان و صالحیتها عرفةمل
قبل الشروع في .  (0110محي الدین مختار، ) یدانيمال العمل االستطالعیة الدراسة

االساسیة التي كنا بصدد اجرائها قمنا نحن الطالبان الباحثان بالوقوف على الدراسة 
المشاكل و الصعوبات التي یمكن ان تعرقل عملیة تنفیذ الوحدات التدريبیة حتى نتمكن 

التعرف على میدان البحث و المحیط  و ظروف  من تفادیها و ایجاد حلول لها و
الدراسة و التأكد من مالئمة اداة الدراسة لعینة االجراء و كذا للتحدید الدقیق في مجتمع 

البحث و كذلك تهیئة االمور االدارية مع جمعیة سیرين و ادارة المركب الرياضي لدائرة 
 . وادي رهیو 

 . كما سمحت لنا الدراسة االستطالعیة باجراء األسس العلمیة لالختبارات
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                                                     :سس العلمية لالختبارت المستخدمةاأل .8.2

                                                       :ینبغي مراعاة الشروط و االسس العلمیة التالیة 
  :ثبات االختبار  2.8.2
 إنما النتائج نفس االختبار یعطي أن هو االختبار ثبات وزمیله خاطر دمحم احمد یقصد
احمد دمحم خاطر علي فهمي بیك، ) الظروف ونفس االفراد نفس االختبار على أعید

0122). 
قام الطالبان الباحثان بحساب معامل الثبات باستخدام طريقة تطبیق االختبار ثم اعادة 

تطبیقه بفاصل زمني قدره سبعة ایام بین التطبیقین على نفس العینة االستطالعیة 
خارج عینة البحث االساسیة و تم حساب وهي عینة من ( 12)عددها االولى و 

و الثاني باستخدام معامل االرتباط بیرسون و معامل االرتباط بین التطبیقین االول 
 امالت ثبات االختبارات یوضح مع( 10)الجدول رقم 

 
 االختبار

 
 العدد

 درجة االرتباط الصدق الثبات التطبيق الثاني التطبيق األول
±ع  س ±ع  س   

مؤشر كتلة الجسم 
(2م/كغ)  

قوي جدا ارتباط 99.. 0.99 2.41 17.05 2.43 16.92 6.  

طيات الجلد سمك 
المنطقة العضدية 

(ملم)  

 ارتباط قوي جدا 98.. 0.98 6.56 12.06 6.19 11.48 6.

طيات الجلد سمك 
سمانة منطقة 
(ملم) الساق  

 ارتباط قوي جدا 91.. 0.95 3.16 14.00 3.43 14.16 6.

( كغ)قوة القبضة   ارتباط قوي جدا 98.. 0.98 3.68 6.65 3.99 6.55 6. 
المرونة المفصلية 

(سم)  
 ارتباط قوي جدا 98.. 0.98 4.15 15.58 4.44 15.16 6.

 
 يوضح قيمة معامل الثبات و الصدق لالختبارات( 2.)الجدول رقم 

¯ ¯ 
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حیث  الثبات عالیة تظهر أن قیم معامال( 01)موضح في الجدول رقم  هوكما   
الجلد المنطقة  وفي اختبار سمك طیات 1.11بلغت في اختبار مؤشر كتلة الجسم 

  1.12وفي اختبار سمك طیات الجلد منطقة سمانة الساق بلعت  1.12ت غالعضدیة بل
مما یدل  1.12وفي اختبار قوة القبضة بلغت  1.12وفي اختبار قوة القبضة بلعت 

و تعتبر هذا ارتباط قوي لكونه   .تمتع بدرجة ثبات عالیةت اتاالختبار جمیع على ان 
 .     تتمتع بقیمة صدق عالیة  االختباراتو علیه فان جمیع  (0)یقترب من القیمة 

 :موضوعية االختبارات 1.8.2

 االختبار في أنه المصحح،أي رأي أو شخصیة على االختبار عالمة توقف عدم تعني
 .(8112زيد الهويدي، ) المصححین باختالف العالمة تختلف ال الموضوعي

 .فاالختبارات المطبقة في هذه الدراسة ذات موضوعیة
                      :االختبارات المستعملة  .9.2

من خالل اطالع الباحثان على المصادر و المراجع النظرية و التي تناولت موضوع  
                                                           :التوحد و باالستعانة بالمشرف قمنا بتطبیق االختبارات التالیة 

 : IMC مؤشر كتلة الجسم.2.9.2

و اخرون ان مؤشر كتلة الجسم یعتبر حالیا ( jack.h.wilmore)یشیر جاك ويلمور 
المعیار االكثر استخداما لتقدیر معدل السمنة و یتم الحصول علیه بقسمة وزن الجسم 

يوسف الزم كماش و ) (jack.h.wilmore )بالكیلوغرام على مربع الطول بالمتر
 . (1.22صالح بشير، 

 :المستعملة في هذا االختبار االدوات
 .شريط قیاس الطول  –
 .الوزن  لقیاس طبي میزان –
 .اوراق و اقالم لتسجیل النتائج -
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 . ، وبدون حذاء یتم قیاس الطول والشخص منتصب القامة
 . یتم قیاس الوزن والشخص یرتدي المالبس الخفیفة فقط وبدون حذاء

 ( . كلغ) و الوزن بالكیلوغرام( م)نقوم اخذ قیاسات المختبرين الطول بالمتر 
 

 
 (مؤشر كتلة الجسم)قياس الطول و الوزن  اختبار يمثل (10) شكلال

  :اختبار قياس سمك طيات الجلد .1.9.2
یرى نایف الجبور و صبحي قبالن  ان من اكثر الطرق المیدانیة شیوعا لقیاس نسبة  

قیاس سمك طیة الجلد و في مناطق معینة من الجسم و تحويلها فیما بعد الدهون هي 
نايف مفضي الجبور و ) الى نسب بواسطة معادالت حسابیة مخصصة لهذا الغرض

 . (1.21صبحي احمد قبالن، 
 رفة نسبة الشحوم في الجسم ولتعرف بدقة على التغیرات التي تحدثمع : الهدف

 .  لتركیب الجسم من جراء االنخراط في برنامج نشاط بدني
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   :االدوات المستعملة في االختبار 
 . (caliper)الفرجار الجلدي لقیاس سمك طیات الجلد -
                                                                                                                               .اوراق و اقالم لتسجیل النتائج -

 وصف االختبار
                       .أواًل تحدید المنطقة التشريحیة للموقع المراد قیاس سمك طیة الجلد عنده بوضوح تام●

 المفحوصیقوم الفاحص، مستخدمًا إحدى یدیه، بوضع السبابة واإلبهام على جلد  ●
 . سم 2 -1بینهما حوالي المسافة وتكون 

یقوم الفاحص بعد ذلك بجذب الجلد وذلك بتقريب السبابة واإلبهام نحو بعضهما  ●
 .سم 3-8ثم ترفع ثنیة الجلد بعیدًا عن العضالت بحوالي  البعض

بعیدًا عن اإلبهام )یقوم الفاحص بوضع فكي الجهاز على ثنیة الجلد  األخرى بالید ●
 .( والسبابة بمسافة واحد سم

 : وحدة القياس

بالميليمتر                                                                                                                 

ثوان من وضع الجهاز   3-2یتم قراءة السمك مباشرة من الجهاز بعد مرور حوالي  ●
   .واستقرار المؤشر
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 الجلدقياس سمك طيات  اختبار يمثل (6.) شكل

 مجاالت في واسع نطاق على االختبار هذا یستخدم : اختبار قياس قوة القبضة .3.9.2
 لحالة مؤشرا یعد بأنه بعض العلماء یرى  حیث ، البدنیة و الفسیولوجیة االختبارات

 . (1.21نايف مفضي الجبور وصبحي احمد قبالن، ) لعاما الجسم

 .من هذا االختبار قیاس قوة عضالت الذراع و تحملها  الهدفو 

 : االدوات المستعملة في هذا االختبار

 .  Hand grip strength دینامومتر القبضةقیاس قوة  جهاز  -

 .    اقالم و اوراق لتسجیل النتائج _ 
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 باألصابع القبض یتم و الید راحة في الجهاز المختبر یمسك بحیث :وصف االختبار
 الجهاز مقبض تبعید أو تقريب في یمكن التحكم ذلك أثناء في و ، الجهاز مقبض على

                                                                               .المختبر ید أصابع طول و القبضة حجم حسب

 : اختبار ثني الجذع لالمام من وضع الجلوس الطويل.4.9.2

نايف )يعتبر هذا االختبار من اهم اختبارات قياس المرونة و اكثرها شيوعا و سهولة  
 .   (1.21مفضي الجبور وصبحي احمد قبالن، 

  .مرونة عضالت الفخذین الخلفیة و اسفل الظهر الهدف من االختبار
 االدوات المستعملة في االختبار

 . سم  31,21ارتفاعه  )كرتون  (صندوق  -
 .سنتمتر 83شريط قیاس أو مسطرة یكون رقم  -
 . أقالم وأوراق لتسجیل النتائج - 

یجلس المختبر مواجها الصندوق بحیث یضغط ببطن القدمین على  :وصف االختبار 
الوجه المقابل للصندوق و المثبت جیدا على االرض و مد الركبتین كامال مع ثني 
الجذع اماما و الثبات مع محاولة تمرير اصابع الیدین عبر مستوى الصندوق اذا 

 .  تجاوزت هذا المستوى فتكون القراءة بالموجب
 ( . سم)السنتیمتر :اس وحدة القی  

 
 

 .المرونة صندوق  بواسطة الجلوس وضع من الذراعين مد اختبار يمثل (1.) شكل
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 :الوحدات التدريبية  .2..2
قام الطالبان الباحثان بإعداد التمارين الخاصة بالوحدات التدريبیة بالرجوع الى 

التمارين المقترحة تم المصادر و المراجع التي تناولت موضوع التوحد مع العلم ان هذه 
 ( .12)الملحق رقم.عرضها على مجموعة من اساتذة معهد التربیة البدنیة والرياضیة 

 :التدريبیة تمثلت في  لقد تم مراعاة عدة اعتبارات في اعداد الوحدات
التدريبیة مع خصائص اطفال التوحد و تتالءم مع  ان تتناسب محتویات الوحدات-

ان تكون محتویات البرنامج مشوقة و ممتعة و مثیرة الهتمام -. میولهم و احتیاجاتهم
 .                                    الطفل 

 .مراعاة الفروق الفردیة بین االطفال  -
 . مراعاة التدرج في الشدة -
 . مة   مراعاة عوامل االمن والسال -

اسبوع بمعدل  02حصة تدريبیة موزعة على  (38 )بلغ عدد الوحدات التدريبیة 
                                      .كل اسبوع حصتین

 : بناء الوحدة التدريبية –

 :یتكون من  :الجزء التمهیدي  .1
یشمل الجانب االداري و الذي یتم فیه استقبال اطفال التوحد بمعیة  :القسم االول 

 . االولیاء و اخذ الغیابات و تنظیمهم 
 .یشمل االحماء من المشي والجري البسیط  :القسم الثاني 

في هذا الجزء یقوم الطالبان بإعطاء التمارين و االلعاب بمساعدة  :الجزء الرئیسي .2
 .ن االستعانة باألولیاء المدربین و في بعض االحیا

هنا محاولة العودة بالجسم الى حالته الطبیعیة بالسباحة باسترخاء  : الجزء الختامي. 3
 .لمسافات قصیرة
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 :االحصائية  وسائلال .22.2
 :في حساب  SPSSتم استخدام برنامج 

 .المتوسط الحسابي  -
 .االنحراف المعیاري  –
 ( .الثبات)معامل االرتباط لبیرسون  –
                                                                             .لعینتین مرتبطتین  Tستیودنت  -

  : صعوبات البحث .21.2

 الظروف جمیع في محكالت یتطلب كونه صعوبات من علمي بحث أي یخلو یكاد ال
 ال وذكرها تجربة كل في كثیرة والصعوبات والعراقیل ، أكثر علمیة بطريقة به المحیطة

 :فیما یلي نوجزها لكن فیها التحكم بالضرورة یعني
 توجهنا إلى دعانا مما تخصصنا في التوحد باضطراب الخاصة المراجع وجود عدم -

 .النفس تخصص علم إلى
 .المشابهة  الدراسات قلة -
 .االمرلبرنامج التدريبي في بدایة ا اهذ في أبنائهم مشاركة األولیاء بعض رفض -
 . عدم السهولة في التعامل مع االطفال المصابین بالتوحد  –
 .تعرض االطفال المصابین بالتوحد بنوبات مفاجئة في بعض االحیان –
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 الفصل الثاني 

 عرض ومناقشة النتائج
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  :تمهيد .1.2

 ركنال لكذ مثلی یثح مناقشتها، و لنتائجا تحلیلو  رضع سنتناول في هذا الفصل
 هبذ األساس ذاه علىو .  لیهاع البرهنةو  لبحثا فروض ارختبا ملیةع يف ألساسيا
 عرضم ت ماك الیها لمتوصلا كل النتائجل وصلةح إعطاءو  نتائجال ّتحلیل الى طالبانال
                                                                                         .وضوعیام حلیالت حلیلهات ثم اضحةو  داولج في لنتائجا ذهه

                                                                        : عرض نتائج االختبارات .1.1
                                                            :(مؤشر كتلة الجسم)التركيب الجسمي .2.1.1

 المحسوبة و tیبین المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیارية و قیمة ( 2)الجدول 
للعینة التجريبیة القبلي و البعدي في مؤشر المحسوبة  ( sig)   قیمة الداللة اإلحصائیة

 .كتلة الجسم 

 . 1.12عند مستوى الداللة 

یتبین لنا ان الوسط الحسابي في ( 0)ومخطط االعمدة رقم  (8)من خالل الجدول 
لالختبار القبلي  (و( 8.82)و بانحراف معیاري بلغ ( 01.11)مؤشر كتلة الجسم بلغ 

المتوسط  االختبار المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 tقيمة 
 المحسوبة

 الداللة sig قيمة 

مؤشر 
كتلة 
  الجسم

 (2م/كغ)

  59... 1.149 1.15 ...21 القبلي
 غير دال
 احصائيا

 1.85 .21.9 البعدي
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و ( 01.11)في حین المتوسط الحسابي في مؤشر كتلة الجسم لالختبار البعدي بلغ 
و اما ( 8.821)بلغت المحسوبة  (t)قیمة  و( 8.22)المعیاري بلغ االنحراف 

و هذا یدل على انها  1.12وهي اكبر من ( 1.121)فلقد بلغت  sigبالنسبة لقیمة 
 . غیر دالة احصائیا 

ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و البعدي 
 . الختبار مؤشر كتلة الجسم 

 

 لمتوسط القبلي و البعدي لمؤشر كتلة الجسم ل مخطط االعمدة يمثل( 8.)الشكل رقم

 :طيات الجلد سمك .1.1.1

 المحسوبة و tیبین المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیارية و قیمة ( 3)الجدول  
للعینة التجريبیة بین االختبارين القبلي و البعدي في قیاس المحسوبة     sigقیمة 

 .طیات الجلد 
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المحسوبة يوضح المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة ( 3)الجدول 
البعدي في  tللعينة التجريبية بين االختبارين القبلي و المحسوبة     sigقيمة  و

 قياس طيات الجلد

یتبین لنا ان المتوسط الحسابي في ( 8)ومخطط االعمدة ( 3)من خالل الجدول 
في ( 2.12)بانحراف معیاري و ( 08.22)د المنطقة العضدیة بلغ اختبار طیات الجل

( 1.21)وبانحراف معیاري ( 01.21)الحسابي  االختبار القبلي في حین بلغ المتوسط
فلقد  sigاما بالنسبة لقیمة و ( 0.323)المحسوبة بلغت ( t)في االختبار البعدي و قیمة 

 .و هذا یدل على انها غیر دالة احصائیا 1.12وهي اكبر من ( 1.802)بلغت 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي في اختبار ال ومنه نستنتج أنه 
 .  العضدیةمنطقة الطیات الجلد في 

 

  االختبار المتغيرات
 س

 tقيمة  ع
 المحسوبة

 قيمة
sig 

 الداللة

طيات الجلد 
المنطقة 

 (ملم)العضدية

غير دال  1.210 1.303 0.10 12.00 القبلي
 احصائيا

 1.01 11.01 البعدي
طيات الجلد 
منطقة اسفل 

 (ملم)الساق

 دال 1.133 2.023 3.11 10.11 القبلي
 احصائيا

 1.22 11.01 البعدي

¯ 



79 

 

 

 لمتوسط الحسابي القبلي و البعدي للمنطقة العضديةل مخطط االعمدة يمثل(9.)الشكل رقم

فیما یخص اختبار سمك طیات الجلد بمنطقة اسفل الساق فقد بلغ المتوسط الحسابي  
في االختبار القبلي في حین بلغ المتوسط ( 3.11)و بانحراف معیاري ( 02.11)

( t)في االختبار البعدي و قیمة ( 1.88)و بانحراف معیاري ( 01.21)الحسابي 
و هي ( 1.131)فلقد بلغت   sigو اما بالنسبة لقیمة ( 8.281)المحسوبة بلغت 

 . و هذا یدل على انها دالة احصائیا و لصالح االختبار البعدي  1.12اصغر من 

ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و البعدي 
 . اسفل الساقفي اختبار طیات الجلد في ولصالح االختبار البعدي 

9.5 

10 

10.5 

11 

11.5 

12 

12.5 

 البعدي القبلي

 ت المنطقة العضدية

Ti
tr

e
 d

e
 l'

ax
e

 

Titre de l'axe 

 س



80 

 

 

 اسفل الساقيمثل المتوسط الحسابي القبلي و البعدي لمنطقة (.2)الشكل رقم 

   :القوة العضلية .3.1.1

المحسوبة و  tیبین المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیارية و قیم ( 2)جدول 
 .الجدولیة للعینة التجريبیة بین االختبارين القبلي و البعدي في اختبار القوة القضلیة 

المتوسط  االختبار المتغير
 الحسابي

 tقيمة  ع
 المحسوبة

 الداللة sig قيمة 

القوة 
العضلية 

قوة )
 (القبضة

 بالكيلوغرام

  39... .1.53 3.61 6.41 القبلي
 دال

 احصائيا
 3.41 1.93 البعدي

قوة یتبین لنا ان الوسط الحسابي في ( 3)ومخطط االعمدة رقم ( 2)من خالل الجدول 
لالختبار القبلي في حین  (و( 3.28)و بانحراف معیاري بلغ ( 2.28)بلغ  القبضة

و االنحراف المعیاري بلغ ( 1.13)المتوسط الحسابي في اختبار لالختبار البعدي بلغ 
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فلقد   sigو اما بالنسبة لقیمة   ( 8.231)المحسوبة بلغت  (t)قیمة  و( 3.28)
و هذا یدل على انها دالة احصائیا لصالح  1.12وهي اصغر من ( 1.131)بلغت 

 .  االختبار البعدي 

ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي والبعدي 
ولصالح االختبار البعدي في اختبار قوة القبضة وهذا ما تبین من خالل النتائج 

 (. 2)االحصائیة المحصل علیها في الجدول رقم 

 

 يمثل المتوسط الحسابي القبلي و البعدي الختبار قوة القبضة( 22)رقم  الشكل
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 :المرونة المفصلية .4.1.1

المحسوبة و  tیبین االوساط الحسابیة و االنحرافات المعیارية و قیم ( 5)جدول  
الجدولیة للعینة التجريبیة بین االختبارين القبلي و البعدي في اختبار المرونة المفصلیة 

. 

المتوسط  االختبار المتغير
 الحسابي

 tقيمة  ع
 المحسوبة

 الداللة sig قيمة 

المرونة 
 المفصلية

 (سم)

  26... 3.231 .1.8 25.12 القبلي
 دال

 9.23 11.61 البعدي احصائيا

یتبین لنا ان الوسط الحسابي في ( 2)ومخطط االعمدة رقم ( 2)من خالل الجدول 
لالختبار  (و( 1.21)و بانحراف معیاري بلغ ( 02.10)بلغ  المفصلیةاختبار المرونة 

و االنحراف ( 88.28)القبلي في حین المتوسط الحسابي لالختبار البعدي بلغ 
  sigو اما بالنسبة لقیمة  ( 3.031)المحسوبة بلغت  (t)قیمة  و( 1.03)المعیاري بلغ 

و هذا یدل على انها دالة احصائیا لصالح  1.12وهي اصغر من ( 1.102)فلقد بلغت 
 . االختبار البعدي 

ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و البعدي 
ولصالح االختبار البعدي في اختبار المرونة المفصلیة وهذا ما تبین من خالل النتائج 

 .  (5)االحصائیة المحصل علیها في الجدول رقم
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 يمثل المتوسط الحسابي القبلي و البعدي الختبار المرونة المفصلية( 12)الشكل رقم 
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  :االستنتاجات.3.2

من خالل النتائج المتحصل علیها و بعد الدراسة االحصـائیة و تحلیـل و مناقشـة النتـائج 
  :توصل الطالبان الباحثان الى االستنتاجات التالیة 

لم یكن هناك فروق ذات داللة احصـائیة بـین االختبـارين القبلـي و البعـدي فـي مؤشـر .1
 .         كتلة الجسم 

هنـــــاك فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائیة بـــــین االختبـــــارين القبلـــــي و البعـــــدي و لصـــــالح . 2
 . االختبار البعدي في اختبار طیات الجلد في اسفل الساق 

ئیة بـین االختبـارين القبلـي و البعـدي و لصـالح لم یكن هناك فروق ذات داللة احصا. 3
 .االختبار البعدي في اختبار طیات الجلد في المنطقة العضدیة 

هنـــــاك فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائیة بـــــین االختبـــــارين القبلـــــي و البعـــــدي و لصـــــالح . 4
 .االختبار البعدي في اختبار القوة العضلیة 

ين القبلـــــي و البعـــــدي و لصـــــالح هنـــــاك فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائیة بـــــین االختبـــــار . 5
 . االختبار البعدي في اختبار المرونة المفصلیة 
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  :مناقشة الفرضيات .0.2

 :مناقشة الفرضية االولى 1.3.2

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي والبعدي في  : والتى تنص
 .التوحدمؤشر كتلة الجسم لدى اطفال 

الحظنا  االول فلقدعلى ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة تحقق الفرض  
في مؤشر كتلة  والبعدي فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي  عدم وجود

   .التوحد الجسم لدى اطفال
یتضح انه لم  (8)تبین لنا من خالل النتائج المحصل علیها في الجدول رقم  هذا ما 

هناك تحسن في المستوى بالنسبة للعینة في مؤشر كتلة الجسم وقد ارجع الطالبان یكن 
في هذه المرحلة تحصل تغیرات جسدیة تقود إلى تشكل الجسم الباحثان ذلك الى انه 

العضالت مع زيادة سیطرة الطفل على ویستمر نمو  لیتخذ شكل الجسم البالغ
  .وهي تعتبر مرحلة نمو العضالت الكبرى 

 ارتباطا النمو مظاهر أكثربأن  ":(2916سيد خيري، ) دراستنا مع ما ذكره  وتتفق
الجسمي  النمو یقاس ولذلك ، الجسم ونمو الطول نمو هو به وتأثیرا الزمني بالعمر
، حیث توصل الى ان  الوزني و الطولي النمو معدل إلى الزمني للعمر بالنسبة

المجموعة التجريبیة لم تحقق تطورا ملحوظا في مؤشر كتلة الجسم و في هذا الصدد 
حیث اوضحا (2991عمرو أبو مجد و جمال إسماعيل الممكي، )تشیر دراسة كل من 

 .والوزن   الطول تطور في هاما دورا السن في التقدم یلعبانه 

 :مناقشة الفرضية الثانية 1.3.1

البعدي في سمك طیات  توجد فروق دالة احصائیا بین االختبار القبلي و :والتي تنص 
 .                 ولصالح االختبار البعدي التوحدالجلد لدى اطفال 
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فروق دالة احصائیا بین على ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة وجود 
 . التوحداالختبار القبلي و البعدي في سمك طیات الجلد لدى اطفال 

یتضح ان هناك تحسن لصالح االختبار البعدي ( 83)یتضح من خالل الجدول رقم 
للعینة التجريبیة في اختبار طیات الجلد في منطقة اسفل القدم وارجع الطالبان ذلك الى 

  التمارين المائیة وتتفق دراستنا مع دراسة  مالئمةو  لماءا ضد مقاومة الجسم  عمل
(Bhaskarabhatla , 2002)"  من تحرق مزيداً  األكواإیروبك مثل المائیة التمارين 

 ألن الوزن  لزائدي بالنسبة المفاصل ضرر على أي هناك ولیس الحرارية السعرات
 أفضل التمارين من واحدة تعد فإنها ولذلك المائي الوسط في عبئا یذكر یشكل ال الوزن 

أبو العالء ) ویشیر كل من" ة والسمن الوزن  زيادة من یعانون  الذین لألفراد الرياضیة
 لهوائیةاينات مر الت نا على (8112دمحم صبحي حسانین، )  ( 3..1أحمد عبد الفتاح، 

 من المزيد حرق  إلى متوسطة یؤدي وبشدة طويلة ولفترة باالستمرارية تتمیز التي
 نشاط إي خالل أنه(8111كامل وعزمي طالب العجلوني، )یؤكد  .عرات الحرارية الس

 ضعفًا وقد 20 بمعدل الجسم في العام األكسجین استهالك تزيد نسبة للجسم فیزيائي
 هذه في المطلوبة على الطاقة وللحصول العاملة العضالت في المعدالت هذه تزيد

 مما العادة من أعلى بمعدالت العظمي المتصلة بالهیكل العضالت تستعمل الحاله
خيرية )وتضیف . نسبة الدهون في الجسم  نقص وبالتالي الوزن  نقص الى یؤدي

أن تمرينات الماء تعمل على  (4..1إبراهيم السكرى ودمحم جابر بريقع واخرون، 
ص الوزن  حیث عندما یتم رفع معدل ضربات القلب و معدل النبض خالل التحرك انقا

في الوسط المائي فان ذلك یزيد من حرق الطاقة و السعرات الحرارية و بذلك أحیانا 
یتم فقد دهن الجسم و تحدث زيادة في كتلة اللحم األحمر في ینقص من الوزن و بذلك 

على و  .العضلة في حین ینقص دهن الجسم و یزداد وزن العضالت عن وزن الدهون 
 اللةد ذات فروق وجود الحظنا عدم ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة 
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في  التوحدبین االختبار القبلي و البعدي في سمك طیات الجلد لدى اطفال  ةاحصائی
المنطقة العضدیة و ارجع الطالبان ذلك الى ان معظم االلعاب كانت تجرى بالمسبح 

المخصص لألطفال مما ادى الى وجود الجزء العلوي من الجسم خارج الماء الصغیر 
و رمي  طوافاتعلى اللعب بالویة حركة االطراف العلو اقتصرت في معظم االوقات 

  .الكرات ولم تكن معرضة لمقاومة الماء
 :الفرضية الثالثة  3.3.1

البعدي في القوة  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و :والتي تنص 
 .ولصالح االختبار البعدي التوحدالعضلیة لدى اطفال 

على ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة تحقق الفرض الثالث  الحظنا 
فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي و البعدي في القوة العضلیة  وجود 

یتضح انه هناك تحسن في المستوى ( 12)من خالل الجدول رقم . التوحدلدى اطفال 
تبار البعدي في اختبار قیاس قوة القبضة و ارجع بالنسبة للعینة التجريبیة  لصالح االخ

الطالبان الباحثان ذلك لزيادة القوة مع التقدم في السن و خصائص الوسط المائي 
جعفر فارس )المساعدة و مالئمة التدريبات لتنمیة القوة العضلیة وهذا ما اكده 

) و ( 08-01)قوة القبضة بزيادة الفئة العمرية من وجود زيادة في  (1..1العرجان، 
أن متغیر القوة العضلیة یزداد ويتحسن مع الزيادة  (8111هزاع دمحم الهزاع و اخرون، 

فیما یمكن أن تعود الزيادة الحاصلة في قوة القبضة بزيادة الفئة  األطفالفي العمر لدى 
 یرى  حیث .العمرية لدى الذكور واإلناث إلى ان الزيادة في السن یرافقها زيادة في الوزن 

 العضلیة القوة على المؤثرة أهم العوامل من أن (...1سالمة بهاء الدين ابراهيم، ) 
نتیجة  االفراد لدى العضلیة األلیاف حجم ويزيد العضلیةاأللیاف  حجم في زيادة هي

 المختلفة وممیزاته المائي بخصائصه الوسط نتجاهل أن یمكن وال .األلیاف تلك تدريب
 على إیروبیكاألكوا تمرينات تعمل كما التطور حدوث هذا في دورا كبیرا تلعب التي
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 فاعلیتها حیث من ممتازة فهي وبالتالي الماءمقاومة  ضد تعمل ألنها العضالت تقویة
وهذا ما  اإلصابات لبعض سببا أحیاناً  یعتبر والذي العضلي من الترهل التخلص في

 المقاومة أن الباحثان رى ی حیث .(8100سميرة عرابي ودمحم الدبابسة، ) اشارت الیه 
 إلى صعوبة تؤدي الحركة أثناء الجسماجزاء  جمیع على المائي الوسط یوفرها التي

 العاملة العضالت على المبذول والواقع الجهد زيادة األمر هذا یتطلب وبالتالي األداء
خالل  من ذلك تم وقد المقاومة هذه على للتغلب القوة الضروري  تحمل إكسابها وبالتالي
 القوة من یعدل الفرد أن على یفرض بدوره وهذا للماء مختلفة مستویات استخدام
 قوة تولید على ستعمل العضالت أن حیث الماء مستوى  في للتغیر نتیجة المبذولة
 .العمق یزيد عندما الماء على مقاومة للتغلب إضافیة
  :الفرضية الرابعة  4.3.1

توجد فروق دالة احصائیا بین االختبار القبلي والبعدي في المرونة  : و التي تنص 
 .ولصالح االختبار البعدي التوحدالمفصلیة لدى اطفال 

على ضوء النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة تحقق الفرض الرابع فلقد الحظنا 
في ولصالح االختبار البعدي البعدي  فروق دالة احصائیا بین االختبار القبلي و وجود

من خالل الجدول رقم  . ولصالح االختبار البعدي التوحدالمرونة المفصلیة لدى اطفال 
یتضح انه هناك تحسن في المستوى بالنسبة للعینة التجريبیة  لصالح االختبار ( 12)

هذه البعدي في اختبار المرونة المفصلیة و ارجع الطالبان الباحثان ذلك الى ان تعتبر 
مقاومة الوسط المائى المرحلة من العمر احسن فترة لتحسین المرونة باإلضافة الى  

في  ةالتدريبی الوحداتفاعلیة التمرينات المعتمدة في  و  یعتبر وسیلة مساعدة إیجابیة
التدريب على أن (4..1مفتى إبراهيم، )و تتفق دراستنا مع ما قاله  الوسط المائي

  .وتحسن المرونة  يداخل الوسط المائى یؤدى إلى زيادة القدرة والتحمل العضل
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 :الفرضية العامة  5.3.1
تؤثر الوحدات التدريبیة باستخدام االلعاب المائیة إیجابا في بعض عناصر اللیاقة 

و ( 13)و ( 18)من خالل الجداول   .البدنیة المرتبطة بالصحة لدى اطفال التوحد
 و ةالقبلی اتبین االختبار اتضح ان هناك فروق ذات داللة احصائیة ( 12)و ( 12)

العضلیة و المرونة المفصلیة االختبارات البعدیة في صفات القوة ة و لصالح البعدی
و طیات الجلد بینما لم تكن هناك فروق ذات داللة احصائیة بین االختبارين القبلي  

  .والبعدي في مؤشر كتلة الجسم
ع التأثیر االیجابي للوحدات التدريبیة على تنمیة بعض عناصر اللیاقة البدنیة ويرج

مقاومة طبیعیة تفید في من  هیقدم المرتبطة بالصحة الى خصوصیة الوسط المائي وما
عدة منافع  ةالمائی اتیمكن ان یكون للتمرين الماءمقاومة  ضد عملال تقویة العضالت

صحیة ایضا مثل تحسین القلب و تقلیل االجهاد النفسي و تحسین القوة و التحمل 
العضلي و قد تكون ممارسة التمارين في الماء طريقة رائعة لتضمینها في النشاط 

ويرى جمال الجمل  إن تدريبات الماء هي من احدث طرق التدريب الحدیثة و  .البدني 
حیث تعتبر تدريبات اللیاقة البدنیة المائیة هي احد أشكال الشائعة في الوقت الحاضر 

التدريب المفضلة وهي ال تحتاج إلى مهارات السباحة وان أي شخص لدیه الرغبة في 
ممارسة التدريب المائي یمكنه أن یجد المكان المناسب ألداء تدريبات اللیاقة البدنیة 

 . (4..1يم الجمل، جمال عبد الحل) المائیة
یمكن ان یكون للتمرين المائي عدة منافع صحیة ایضا مثل تحسین القلب و تقلیل 
االجهاد النفسي و تحسین القوة و التحمل العضلي و قد تكون ممارسة التمارين في 

أبو العال احمد عبد )  وهذا ما اكده  .الماء طريقة رائعة لتضمینها في النشاط البدني 
یعتبر بیئة طبیعیة حیث یعمل كوسط یدعو  المائيان الوسط : " (3..1الفتاح ، 

للشعور باالسترخاء ، كما ان زيادة مقاومة الماء تعمل علي رفع وتحسین مستوي 
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 لزيادةو البدني كما انها من الوسائل الهامه التى تتبع  ي الرياضى من الجانب المهار 
 .   المختلفةدوافع المتعلم نحو تعلم المهارات 

  :التوصيات 4.1
نذكر سفرت عنه النتائج فإنه یمكن الوصول الي بعض التوصیات أضوء ما  على
 :منها

  عناصر اللیاقة البدنیة  لتنمیةااللعاب المائیة  فيالوحدات التدريبیة استخدام
  .المرتبطة بالصحة لدى اطفال التوحد

 للتعريف التلیفزيونیة القنوات مختلف في تحسیسیة حمالت ووضع األولیاء توعیة 
 .التوحد اضطراب لدى النواحي مختلف تحسین في االلعاب المائیة بأهمیة

 :الفرضيات المستقبلية 

 نالتوحدیی األطفال من بركأ عدد على البرنامج وسیعت.  
 البرنامج لتطبیق الزمنیة المدة زيادة. 
  التمرينات في برامج تعلیم وتدريب األطفال المصابین بطیف التوحد في اعتماد

 .والمؤسسات المتخصصة بالتربیة الخاصة المراكز
 التوحدراب باضط الخاص حركي النفس المجال في خبرة ذوي  المربیین تكوين.                                                               
  العمل على اجراء بحوث ودراسات مشابهة . 
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 : خالصة عامة. 5.1

یعتبر سلوك الطفل التوحدي سلوك معقد و یعود السبب في ذلك ان الطفل ال یستطیع 
ان یعبر بشكل طبیعي عن السلوك المطلوب و لیس لدیه وسیلة تعبیر و اتصال 

و المالحظ ان االطفال . احتیاجاته یمكن ان یدیر شؤون حیاته و متطلباته و  طبیعیة
مهارة  ،منها التواصل  المهارة االكادیمیة  التوحدیین یفتقرون لبعض المهارات الحیاتیة

المهارات الحركیة العضلیة و ذلك یضعف النمو في عالقاتهم الحالیة  ،حل المشكالت 
ع ایصال ما ال یستطی ألنهفقد یرفض الطفل التوحدي من قبل االخرين . والمستقبلیة 

بالطرق العادیة مثل باقي االطفال و ذلك بسبب نقص هذه  لآلخرينیريد قوله او فعله 
 .المهارات لدیه

 العصرية واألمراض المشاكل من في كثیر تغرق  ة االطفال المصابین بالتوحدحیا بدأت
هذه  تنتشر فأخذت وخاصة البدنیة منها التي كثیرا ما اهملت " واالجتماعیة النفسیة

 التكنولوجيالعلمي و تقدم ال ورغم ،منهم  الكثیر ومستقبل حیاة وتدمر ،نهم بی األمراض
السلبیة  اآلثار من الكثیر حمل أنه إال ، المادیة یاةحال في ایجابیات من یحمله وما ،

 لذا ،ان اإلنس على " االجتماعیة و النفسیة و البدنیة"راألخطا معلنة أجراسها دقت التي
لهذه الشريحة من المجتمع و ألجل  حمایة ومؤثر فاعل بشكل مواجهتها من بد ال كان

فمعظم الدراسات التي تناولت موضوع التوحد اهتمت بجانب التواصل سواء . غد افضل
كان لفظیا او غیر لفظي و كیفیة خفض السلوك العدواني و االندماج وغیرها من 

لدراسة استغالل الجانب المحبب المواضیع و اهملت الجانب البدني فارتأینا في هذه ا
فان محاوالت التدخل بالتقنیات منها تقنیة . لدى هذه الفئة من االطفال وهو اللعب 

العالج باللعب بتنفیذ اسالیب تدريبیة او تعلیمیة لمهارات هؤالء االطفال تعد وسیلة 
م البدنیة امداد لهم في تعلم اشكال مختلفة من المهارات كما تساعدهم على تنمیة لیاقته
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وتم استغالل الوسط المائي الذي یعتبر   عامة و المرتبطة بالصحة منها بالخصوص
مجااًل مثالیًا إلكساب الطفل العدید من المهارات البیئة المفضلة لدى هذه الشريحة و 

لتمارين فا.  ، ویعتبر وسطًا أقل خطورة من األوساط العالجیة األخرى  والقدرات المهمة
لوسط المائي ، تعود بالكثیر من الفوائد والحلول في اشطة البدنیة الرياضیة واألن

، فهي إلى جانب كونها تعتبر حافزًا  العالجیة على األطفال الذین یعانون طیف التوحد
، فهي تقدم للطفل  ، واستنهاض طاقته وتنشیط دورته الدمویة مهمًا لرفع كفاءة الجسم

اإلضافة إلى تشجیعه أكثر على االختالط ، ب المرح جرعة ترفیهیة من االستمتاع و
 .والتواصل االجتماعي مع عالمه المحیط

ة مهارات السباح الى تحتاج ال التي ةالمفضل التدريب اشكال أحد هي الماء تدريباتف
  .الوقت الحاضر في والشائعة الحدیثه التدريب طرق  احدث من تعدفهي 

مدى تأثیر الوحدات التدريبیة باستخدام  على التعرف الحالیة الدراسة حاولت لذا
االطفال  عند بالصحة المرتبطة البدنیة اللیاقةااللعاب المائیة في تنمیة بعض عناصر 

 . المصابین بالتوحد 

وعلى هذا االساس قسم البحث الى بابین الباب االول یشمل الجانب النظري للدراسة 
التوحد و الفصل الثاني اللیاقة  وينقسم الى ثالثة فصول الفصل االول تناول موضوع

 .البدنیة المرتبطة بالصحة اما الفصل الثالث فتناول موضوع اللعب والوسط المائي 

 

 

 



93 

 

ما الباب الثاني فتناول الجانب التطبیقي للدراسة من منهجیة و االجراءات المیداني و أ 
 :تئج  حیث توصل الطالبان الى االستنتاج التالياعرض و مناقشة الن

اثرت الوحدات التدريبیة باستخدام االلعاب المائیة ایجابا في تنمیة بعض عناصر  -
وأخیرا اوصى . اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى االطفال المصابین بالتوحد 

 :الباحثان ب

عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة  لتنمیة االلعاب المائیة  فيالوحدات التدريبیة استخدام  
العمل على اجراء بحوث ودراسات مشابهة مع ذوي  و اطفال التوحد بالصحة لدى

 القنوات مختلف في تحسیسیة حمالت ووضع األولیاء توعیةاعاقات اخرى و 
 اضطراب لدى النواحي مختلف تحسین في االلعاب المائیة بأهمیة للتعريف التلیفزيونیة

 .التوحد
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دار : االردن .فسيولوجيا الجهد البدني والتدريبات الرياضية(. 2110. )هاشم عدنان الكيالني. 1

 .حنين
 -الرياض  .الناشئينفسيولوجيا الجهد البدني لدى االطفال و (. 1331. )هزاع بن دمحم الهزاع. 0

 .مكتبة الملك فهد: المملكة العربية السغودية
القـوة العضلية، والمرونة، والقدرة الالهوائية لدى الناشئين (. 2111. )هزاع دمحم الهزاع و اخرون . 3

 .الدورية السعودية للطب الرياضي .السعوديين المتدربين مقارنة بغير المتدربين،
تاثير برنامج تدريبي مفترح باستخدام مقاومة الوسط المائي (. 2111. )ابراهيم يوسف مصطفى. 11

 .كلية التربية الرياضية: حلوان .على مستوى االداء المهاري لالعبي الكتا في رياضة الكراتيه
دار : القاهرة .التدريب الرياضي االسس الفسيولوجية(. 1331. )ابو العال احمد عبد الفتاح. 11

 .الفكر العربي
 .مطلعة الحجاوي : فلسطين .الرياضة و الصحة(. 2111. )ابو نمرة و دمحم خميس. 12
 -العين  .تعديل سلوك االطفال التوحديين النظرية والتطبيق(. 2111. )احمد السيد سليمان. 13

 .دار الكتاب الجامعي: االمارات العربية المتحدة
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دار : القاهرة، مصر .في المجال الرياضيالقياس (. 1300. )احمد دمحم خاطر علي فهمي بيك. 10
 .المعارف

اثراء للنشر و : االردن .اللعب و تربية الطفل(. 2111. )احمد نايل الغرير و اديب النوايسة. 10
 .التوزيع

اإلصدار الطبعة ) فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات (. 2113. )أحمد نصر الدين سيد. 10
 .دار الفكر العربي (.األولى

مركز : القاهرة .المصارعة المالكمة: الطب الرياضي وألعاب القوة(. 2111. )أسامة رياض. 11
 .الكتاب للنشر

دار المسير : االردن_عمان .علم نفس الطفل الغير العادي(. 2111. )اسامة دمحم البطانية. 10
 .للنشر الثقافي

 .2ط. وعمليا. ت إنتاجها سيكولوجيا اآللعاب التربوية وتقنيا(. 2113. )الحيلة، دمحم محمود. 13
 .دار المسيرة: عمان
دار الحكمة : مصر، الموصل .االصول في البحث العلمي(. 1303. )رھدمحم أز, السماك. 21

 .للطباعة والنشر
خفايا التوحد أشكاله وأسبابه وتشخيصه سلسلة التوحد الكتاب (. 2110. )الشامي، وفاء علي. 21

 .مركز جدة للتوحد : جدة .اآلول 
مدى فاعلية برنامج يستخدم اللعب لتخفيف حدة السلوك (. 2112. ) القوشتي، صفاء. 22

 .جامعة عين شمس: القاهرة، مصر .رسالة ماجستير،.االنطوائي لدى اآلطفال ضعاف السمع
ديوان : ائرالجز  .االضطرابات النفسية والعملية عن الطفل والمراهق(. 2110. )بدرة معتصم. 23

 .بن عكنون  2المطبوعات جامعة ط
اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومستويات دهون الدم لدى (. 2111. )جعفر فارس العرجان. 20

 (.3)الدورية السعودية للطب الرياضي، المجلد : السعودية .سنة،( 10 – 12)األطفال األردنيون من 
 .مؤسسة التحمل للطباعة واالعالن: مصر .االعداد البدني(. 2112. )جمال الجمل. 20
مؤسسة الجمل للطباعة : القاهرة .التمرينات المائية واللياقة(. 2110. )جمال عبد الحليم الجمل. 20

 .واالعالن
. المبادئ اآلساسية-التدريب الرياض ي لذوي االحتياجات الخاصة(. 2112. )جودمان، سكوت. 21

 .مجلس التعاون لدول الخليج العربي .ترجمة عبدالحكيم المطر، الرياض
دار : مصر. عالجه.تشخيصه.اضطراباته.التوحد لدى االطفال (. 2111. )حمدان دمحم زكريا. 20
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 .التربية
التمرينات المائية واثرها في تطوير القدرات البدنية والحرك ية (. 2111. )خوشناور و بحري . 23

 .دار دجلة: العراق .االطراف السفلىلدىاالطفال المصابين بالشلل الدماغي في 
التخطيط لتدريب األداء الفنى فى (. 2110. )خيرية إبراهيم السكرى ودمحم جابر بريقع واخرون . 31

 .منشأة المعارف: اإلسكندرية .الوسطالمائى
مغرب للخدمات  -دار مشرق : دمشق سوريا .اللعب عند االطفال(. 1330. )فاضل حنا. د. 31

 .طباعة والنشرالثقافية لل
دور أنشطة اللعب الجماعية في تنمية التواصل لدى (. 2113. )مصطفى أحمد صادق. د. 32

 .جامعة الملك عبد العزيز: المملكة العربية السعودية .األطفال المصابين بالتوحد
الكتاب  دار: االمارات العربية المتحدة .أساسيات القياس والتقويم التربوي (. 2110. )زيد الهويدي.33

 .1الجامعي،ط 
 .الصحة الرياضية و المحددات الفسيولوجية للنشاط الرياضي(. 2112. )سالمة بهاء الدين.30

 .دار الفكر العربي: القاهرة
 .دار الفكر العربي: القاهرة .فسيولوجية الرياضة(. 1330. )سالمة بهاء الدين. 30
 .دار الصفاء: عمان .مشكالت االطفال النفسية(. 2110. )سوسن شاكر. 30
،مطبعة : الكويت .1النمو الجسمي في مرحلة الطفولة ،المجلد السابع :(. 1310. )سيد خيري . 31

 .الحكومة
 .برنامج الياقة البدنية و الرياضة للجميع(. 1330. )شحاتة دمحم ابراهيم وقارزو السيد. 30

 .منشاة المعارف: االسكندرية
 .االكاديمية االفتراضية للتعليم المفتوح: بريطانيا(. 2110) .شيب عادل جاسب. 33
المظاهر السلوكية لالطفال التوحديين (. 2113. )صابر مصطفى ابراهيم وجابر السيد احمد. 01

 .دار العلم وااليمان: القاهرة .وطرق عالجها
دار الفكر للنشر : مصر .سيكولوجية االطفال غير العاديين وتعليمهم(. 2110. )عادل عبدهللا. 01

 .والتوزيع
-https://arاإلصدار ) مركز زايد للتوحد(. 2110. )عائشة المنصوري . 02

ar.facebook.com/286294738170717/photosD .) مدينة العين، االمارات العربية
 .العليا للرعاية االنسانية و ذوي االحتياجات الخاصة.03مؤسسة زايد : المتحدة

اهمية تطوير اللياقة البدنية على تحسين االدراك الحس (. 2113. )عماد صالح عبد الحق. 00
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مجلة اتحاد الجامعات : االردن .حركي لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية،
 .العربية

فاعلية استخدام اللعب في الكشف عن االضطراب الناجم عن (. 2111. )عبد الرزاق خالد. 00
 .جامعة االزهر: القاهرة .دراسة تشخيصية -عاقة العقلية و تعدد االعاقةاال

دار زهران للنشر : االردن .التوحد الذاتي عند االطفال(. 2110. )عبداللطيف مهدي زمام.00
 .والتوزيع

 -القاهرة .االضطرابات النفسية في الطفولة والمراهقة(. 2111. )عبدالمعطي حسن مصطفى. 01
 .مكتبة القاهرة للكتاب: مصر
أثر برنامج تعليمي لبعض مهارات السباحة على (. 2111. )عرابي سميرة و دمحم الدبابسة. 00

 .مجلة جامعة النجاح لالبحاث للعلوم االنسانية  .تخفيف حدة األلم عند مرضى االم أسفل الظهر
دار اليازودي العلمية للنشر و : االردن .التوحدييناالطفال (.  2111. )عليوان دمحم عدنان. 03

 .التوزيع
تخطيط برامج التربية و تدريب البراعم في (. 1331. )عمرو أبو مجد و جمال إسماعيل الممكي. 01

 .مركز الكتاب للنشر: مصر .األولى. كرة القدم ،الطبعة
 .دار المسيرة: مانع .التوحد االسباب التشخيص و العالج(. 2111. )فاروق مصطفى. 01
مطبعة الجامعة، عمادة : عمان، األردن .السكري (. 2111. )كامل وعزمي طالب العجلوني. 02

 .البحث العلمي
 .اللعب الشعبي عند االطفال ودالالته التربوية في إنماء تهم(. 2112. )لخوالدة، دمحم محمود . 03

 .دار المسيرة : عمان
 .دار وائل: عمان .التوحد. (2113. )ر، قحطان أحمدھلظا. 00
الديوان : الجزائر .نظريات و طرق التربية البدنية و الرياضية(. 1332. )دمحم عوض بسيوني. 00

 .الوطني للمطبوعات الجامعية
بناء مستويات معيارية لمستوى المياقة البدنية "(. 2111. )دمحم لطفي يوسف ابو صالح. 00

جامعة : طولكرم فلسطين ".الثانوية في محافظة طولكرم  المرتبطة بالصحة لدى طالب المدارس
 .النجاح الوطنية

تركيب الجسم والتمثبل الغذائي خالل الراحة (. 2111. )محمود شاكر و جمال واالطرش . 01
 .مجلة جامعة النجاح ".لدىالعبي فرق االلعاب الجماعية والفردية في جامعة النجاح الوطنية

 .دار العلم وااليمان: القاهرة .التوحد ووسائل عالجه(. 2110. )محمود عبدالرحمن الشرقاوي . 00
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 .المطبعة الجامعية .2لسلوك االجتماعي للمعاقين ط(. 1331. )محي الدين مختار. 03
: االردن-عمان .اضطراب التوحد االسباب التشخيص العالج(. 2111. )مصطفى نوري القمش. 01

 .ب الحديث للنشر والتوزيعدار الكتا
: القاهرة  .اللياقة البدنية الطريق إلى الصحة والبطولة الرياضية (. 2110. )مفتى إبراهيم. 01

 .سلسلة معالم رياضية
 .منحنى جديد في مفيوم اللياقة البدنية والتخلص من السمنة(. 1330. )ملحم عايد فضل. 02

 .معهد البحرين الرياضي: المنامة
ل والطفل ھحكيني بأسلوبي دليل التواصل بين اآل(. 2111. )حيدر، سمر. ناصيف، ندى. 03

 .الجمعية اللبنانية لألوتيزم التوحد: بيروت .ب. الذييعاني من التوحد
دار : عمان، االردن .قائمة تقدير السلوك التوحدي(. 2110. )نايف بن عابد وابراهيم الزراع. 00

 .الفكر للنشر والتوزيع
دار الفكر للنشر : االردن -عمان .المدخل الضطراب التوحد(. 2111. )نايف عابد الزراع .00

 .والتوزيع
الرياضة صحة و رشاقة و مرونة (. 2112. )نايف مفضي الجبور و صبحي احمد قبالن. 00

 .مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع: عمان (.1الطبعة )
 .مطبع الرفيدي: االردن .المرشد الى اللياقة البدنية(. 1332. )هاشم عدنان الكيالني. 01
الدليل اإلرشادي لالختيار الخليجي للياقة البدنية المرتبطة (. 2111. )هزاع بن دمحم الهزاع . 00

 .سنة 10الى  1بالصحة للفئات العمرية من 
المجلد ) فسيولوجيا الجهد البدني لدى االطفال والناشئين(. 1331. )هزاع بن دمحم الهزاع . 03

 .االتحاد السعودي للطب الرياضي(. الطبعة االولى
تغذية األطفال والمراهقين في دول الخليج العربي تحرير عبد (. 2110. )هزاع بن دمحم الهزاع. 11

 .لدراساتمركز البحرين للبحوث ا و : مملكة البحرين .المنامة،. الرحمن عبيد مصيقر
 .مجلة عالم الغذاء .النشاط البدني في مواجهة السكري (. 2110. )هزاع دمحم الهزاع. 11
الية االهتمام باالطفال (. 2113. )هشام مصطفى احمد السيد و ابراهيم جابر السيد احمد. 12

 .دار العلم وااليمان للنشر و التوزيع: مصر -دسوق  .التوحديين
أثر التدريب األرضي واألرضي مائي على بعض المتغيرات (. 2113. )مود وجيه دمحم كايد مح. 13

نابلس  .عام(01-30)البدنية وتركيب الجسم لدى المشتركين الذكور في مراكز اللياقة البدنية ألعمار 
 .جامعة النجاح الوطنية: فلسطين -
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المائي على تحسين تاثير برنامج تدريبي باستخدام الوسط (. 2110. )وسام رفعت دمحم يحي. 10
 .كلية التربية الرياضية: طنطا مصر .مستوى اداء بعض المهارات االساسية لناشئات الكرة الطائرة

اسس تدريبها و .طرق تدريسها . الرياضات المائية اهدافها (. 1331. )وفيقة مصطفى سالم. 10
 .شركة الجالل للطباعة: االسكندرية .اساليب تقويتها

 (.اإلصدار الطبعة األولى) مقدمة في بيولوجيا الرياضة (. 2111. )يوسف الزم كماش. 10
 .دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر : مصر -االسكندرية 

 

 :الدراسات

تحديد مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عند (. 2111. )دحون عومري .1
معهد : جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم .باستخدام برنامج حاسوبيتالميذ المرحلة الثانوية 
 .التربية البدنية والرياضية

دراسة الرضا عن اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة و (. 2110. )لجنة كريم؛ المحروق دمحم االمين.2
رسالة : د بن باديسمستغانم، جامعة عبد الحمي .العوامل الدافعية لممارسة النشاط البدني و الرياضي

 .تخرج ماستر

تاثير استخدام اسلوب التدريب خارج و داخل الماء (. 2111. )مرفت دمحم عبد اللطيف.3
رسالة ماجستير جامعة : مصر .على مستوى االعداد البدني للمبارزين الناشئين( هيدروايروبك)

 .االسكندرية

 :المراجع باللغة األجنبية

1. ACSM. (2000). Guidelines for Exercise Testing and Perscription. 

BaltimoreLippincott Williams & Wilkins. 

2. Bhaskarabhatla . (2002). Physical Activity and Type 2. K. Birrer 

R. . 

3. DSM . (2004).  مرجع سريع الى المعايير التشخيصية من الدليل التشخيصي المعدل

االمريكي جمعية الطب النفسي .لالمراض العقلية  
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 (81)الملحق رقم 

البدنية المرتبطة بالصحة لدى أطفال التوحد  اللياقة اختبارات قياسات تسجيل استمارة 
 .للعينة األساسية

 :االختبار القبلي          
 :الوالية                                   المركب الرياضي لبلدية وادي ارهيو                  

 غليزان
 ثانوي          

 الوزن  السن االسم واللقب الرقم
 (كغ)

 الطول
 (م)

اختبار قوة 
 القبضة

قياس سمك طيات 
 الجلد

ثني الجذع 
 (سم)لألمام

المنطقة 
 العضدية

منطقة 
اسفل 
 الساق

81         
82         
83         
84         
85         
80         
80         
80         
80         
18         
11         
12         
13         
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(82)الملحق رقم   

 
 جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية مستغانم

 

 استمارة استطالع رأي األساتذة 

.........................: األستاذ الدكتور  
النشاط البدني المكیف، یقوم الطالبان الباحثان بإجراء  في إطار التحضیر لنیل شهادة الماستر في

:دراسة بعنوان  

تأثير وحدات تدريبية باستخدام األلعاب المائية لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة  "
"  بالصحة لدى أطفال التوحد  

 
لتنمیة بعض  ابداء أراءكم حول البرنامج التدريبي المقترح باستخدام األلعاب المائیةنرجو  لذا

 .عناصر اللیاقة البدنیة المرتبطة بالصحة لدى أطفال التوحد
 

                                                                              :الطالبان الباحثان
                                                                                                                                                                                                            :المشرف

 دحون العمري                                             / د                                   مهملي بن علي                             

 جالم دمحم  
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وحدات تدريبية مقترحة باستخدام األلعاب المائية لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة 
 بالصحة لدى أطفال التوحد

التوحد، وكذلك األسس  بعد االطالع على المراجع والدراسات الخاصة بطرق وأسالیب تدريب أطفال
 التي تستند

الوحدات علیها البرامج الموجهة إلیهم، قاما الطالبان الباحثان تحت اشراف السید المشرف بإعداد 
 :باستخدام األلعاب المائیة في الخطوات التالیةالتدريبية 

 
  ::الوحدات التدريبية أهداف.1

 :إلى تهدف
األلعاب  بطة بالصحة لدى أطفال التوحد من خاللبعض عناصر اللیاقة البدنیة المرت تنمیة -

 .المائیة
 األنشطة البدنیة في الوسط المائي وممارسة اللعب نحو الطفل لدى إیجابي اتجاه تكوين -

 .بها واالستمتاع
 .األلعاب المائیة ممارسة هذه أثناء والرضا بالسعادة الطفل شعور  -
  .األوامر طاعة :مثل المرغوبة السلوكیات بعض األطفال یكتسب أن  -
 :التدريبي الفئة العمرية التي سوف يطبق عليها البرنامج.2

وعددهم ( درجة التوحد خفیفة مستوى )على عینة من أطفال التوحد  الوحدات التدريبيةسیتم تطبیق 
 .سنة 12و 0طفل سنهم یتراوح بین ( 80)
  :محتوى الوحدات التدريبية.3

 :من االعتبارات والتي تمثلت في تم األخذ بعین االعتبار مجموعة
أن تتناسب محتویات الوحدات التدريبیة مع خصائص أطفال التوحد وتتالءم مع میولهم  -

 . واحتیاجاتهم
 .مشوقة وممتعة ومثیرة الهتمام الطفل  أن تكون محتویات الوحدات التدريبیة  -
 .مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال -
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 .مراعاة مبدأ التدرج في الشدة -
 .مراعاة عوامل االمن والسالمة -
 الوحدة، أما بالنسبة لعدد الحصص  الجزء الرئیسي من األلعاب المائیة المقترحة في یتم استخدام

اسبوع وبمعدل حصتین في االسبوع حیث  10حصة تدريبیة موزعة على  32التدريبیة فسیكون 
 :رئیسیة وهيدقیقة مقسمة الى ثالث مراحل  48سیبلغ زمن الحصة التدريبیة 

 دقائق   85المرحلة التحضیرية مدتها -1
 .ألعاب لكل منها هدف معین 3دقیقة تحتوي هذه المرحلة على  38المرحلة الرئیسیة مدتها -2
 .دقائق 85المرحلة الختامیة مدتها -3

 :األلعاب المقترحة
غیر  مناسبة وصف اللعبة اللعبة الرقم

 مناسبة
 التعدیل

وضع الكرة في  81
 السلة

كرات ذات ألوان مختلفة، یحدد المشرف لون الكرة،  3
یمسك الطفل الكرة المشار إلیها ویمشي بها مسافة 

 .م داخل الحوض لیتم وضعها في السلة15

   

لعبة المشي بتقليد  82
 الحيوانات

تلو األخر والقیام بالمشي  اصطفاف األطفال واحدا
وتقلید الحیوانات في حوض السباحة بمساعدة 

 المشرفین

   

لعبة ملئ الدلو  83
 بالماء

تقسیم العینة إلى فريقین بحیث یحاول كل فريق ملئ 
الدلو الخاص به باستعمال كؤوس صغیرة ذهابا وٕایابا 

 .على عرض المسبح 

   

لعبة جمع األدوات  84
 على شكل منافسة

تقسیم األطفال إلى فريقین ووضع أدوات والعاب 
وأشكال في نهایة حوض السباحة  ومحاولة كل  فريق  

جمع  األشیاء ذهابا وٕایابا  وفق وقت محدد والتوقف 
 تماما عند سماع اإلشارة من المشرف

   

لعبة ضرب الكرة  85
بواسطة أداة فوق 

طفل یحاول إیصال الكرة إلى زمیله المقابل له  كل
بالحوض بواسطة ضربها لوح السباحة أو أداة أخرى 
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الماء إليصالها إلى 
 زميله

 بطريقة سريعة

لعبة القفز إلى  80
داخل المسبح 

 بمساعدة المشرف

الوقوف على حافة حوض السباحة و محاولة القفز 
 بمساعدة المشرف الواحد تلو األخر

   

ركوب عصا  لعبة 80
الطفو على شكل 
حصان والمشي 

 داخل المسبح

كل طفل یركب عصا الطفو والمشي داخل المسبح 
ذهابا وٕایابا أما بالنسبة للذین یصعب علیهم ذلك 

 یمكن أن یركبوا بمساعدة المشرف

   

متر  3إلى  2األطفال داخل المسبح لمسافة  وضع لعبة إنقاذ نفسك 80
وعند إعطاء اإلشارة یحاول كل واحد منهم السباحة 

 بسرعة إلى الحافة

   

تقسیم األطفال إلى فريقین حیث یتكافئ في العدد  لعبة سحب األنبوب 80
وعند إعطاء اإلشارة  یحاول كل فريق سحب األنبوب 

 بأقصى قوة حتى یتغلب فريق على اآلخر

   

لعبة وضع الكرة  18
 في الحلقة

وضع الحلقات على األرض كل حسب لونها و 
) محاولة األطفال وضع الكرات حسب لون كل حلقة 

الكرة الصفراء في الحلقة الصفراء والحمراء في الحلقة 
 ..(الحمراء وهكذا

   

على شكل منافسة داخل حوض السباحة یالحق كل  لعبة المالحقة 11
طفل زمیله من الفريق الثاني ویحاول اإلمساك به قبل 

الوصول إلى الحافة وهذا بعض إعطاء اإلشارة من 
 .المشرف 

   

إعطاء كل طفل كرة ویحاول رمیها ألبعد مكان داخل  لعبة رمي الكرات 12
 .المسبح ثم اللحاق بها وٕارجاعها إلى الحافة 

   

لعبة البحث عن  13
 المفقود

رمي أشیاء تغوص تحت الماء كالقطع النقدیة مثال 
داخل المسبح والمطلوب من األطفال البحث عنها 

 .وٕاعطائها للمشرف 
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الزحف على الیدین  14
 والرجلین

 5الزحف على الیدین والرجلین خارج الحوض لمسافة 
متر واالنتهاء بالقفز داخل حلقة موضوعة داخل 

 .المسبح 

 

   

وضع حاجز تحت الماء ویحاول األطفال المرور  لعبة الغوص 15
تحته أي واحد منهم یلمس الحاجز بجزء من جسمه 
یقصى وفي كل مرة إنزال الحاجز قلیال حتى یقصى 

 األطفال ويبقى فائز واحد

   

لعبة السباق تحت . 10
 الماء

جلوس األطفال على حافة الحوض وعند اإلشارة یقفز 
ون داخل الحوض ویسبحون تحت الماء باستخدام 

 .الیدین واألرجل للوصول إلى الحافة الثانیة 

   

تقسیم األطفال إلى فريقین فريق یمثل البط الذي یجب  لعبة القرش والبط 10
علیه السباحة على سطح الماء والفريق الثاني یمثل 
القرش الذي یسبح تحت الماء وعند اإلشارة  یحاول 

البط الوصول إلى الحافة الثانیة للحوض محاولة 
 ویمكن تبدیل األدوار. تفادي القروش 

   

األطفال على حافة الحوض وعند اإلشارة  جلوس لعبة سباق البطيخ 10
یقفزون داخل المسبح ودفع البطیخ الذي یطفو فوق 

وضع )السطح إلى الحافة الثانیة دون رفع البطیخ 
 (.الكرات لتمثیل البطیخ

   

كل طفل یحاول تشكیل اكبر بقعة مصنوعة بالقفز  لعبة المدفع 10
ألعلى نقطة ممكنة داخل المسبح وكأنها طلقة مدفع 
وذلك برفع الركبتین إلى الصدر و التفاف الذراعین 

والمشرف هو من . حول الركبتین مع ثني الجسد 
 یحدد صاحب اكبر بقعة

   

على حافة الحوض وضع كرة وعصا والمطلوب من  لعبة االكوا غولف 28
األطفال ضرب الكرة إلسقاطها فوق البساط الذي 

 .یطفو على سطح الماء داخل المسبح 
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تقسیم األطفال إلى فريقین متقابلین كل على حافة  لعبة األرقام 21
الحوض بحیث یرقم كل فريق بنفس ترقیم الفريق 

من كل جهة الثاني وعند سماع رقم صاحب الرقم 
یحاول الوصول إلى نقطة یحددها المشرف قبل اآلخر 

والذي یصل أوال یمنح فريقه نقطة حتى نهایة اللعبة .
 .یحدد الفريق الفائز 

   

تقسیم األطفال إلى فريقین وٕاعطاء كل فريق اللون  لعبة األلوان 22
الخاص به ووضع أشیاء وأدوات بنفس ألوان الفريقین 

األخرى للحوض وعند اإلشارة  ووضعها عند الحافة
للون ینطلق كل فريق إلى الحافة البعیدة ويجمع 

األدوات واألشیاء الملونة باللون الخاص بها وٕارجاعها 
 .إلى مكان االنطالق 

   

تقسیم الالعبین إلى ثنائیات عند اإلشارة یمرر األول  لعبة رمي االسفنجة 23
یقوم اإلسفنجة لزملیه  عند كل مسكة لإلسفنجة 

الالعبین بخطوة للخلف وهكذا حتى یبقى فريق واحد 
 هو األخیر

   

لعبة قنبلة كرة  24
 السلة

تقسیم الالعبین إلى فريقین ووضع حلقة في آخر 
المنطقة  لكل فريق ومحاولة رمي الكرة بالتناوب 
بینهما داخل حلقة الفريق األخر مع حساب عدد 

 النقاط المسجلة
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  (13)الملحق رقم 

والمختصین المحكمین قائمة االساتذة  

 

 

 الجامعة التخصص الدرجة العلمية االسم واللقب

 الناصر عبدالقادر
استاذ التعليم العالي 

 دكتور
 جامعة مستغانم التربية البدنية و الرياضية

 خالد وليد
 "ب"استاذ محاضر 

 
 جامعة مستغانم النشاط البدني المكيف

 حمودي عايدة
 "ا"استاذ محاضر 

 جامعة مستغانم النشاط البدني المكيف 

 مصطفىبودبزة 
 "ب"أستاذ محاضر 
 التخصص

 جامعة خميس مليانة النشاط البدني المكيف

بن حاج الطاهر عبد 
 القادر

 "أ"أستاذ محاضر
 جامعة خميس مليانة النشاط البدني المكيف 

 بويكني امين
 جمعية سيرين للتوحد النشاط البدني المكيف مدرب

 بلقاسم رضوان
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 (84)الملحق رقم 
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