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فَِإنَّا َخلَْقنَاُكْم  " يَا أَيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنتُْم فِي َرْيٍب ِمَن اْلبَْعثِ 

ثُمَّ ِمْن ُمْضغٍَة ُمَخلَّقٍَة  ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقَةٍ 

األَْرَحاِم َما نََشاُء إِلَى َونُِقرُّ فِي  َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنُبَي َِن لَُكمْ 

ًى ثُمَّ  ُكْم َوِمْنُكْم َمْن  أََجٍل ُمَسم  نُْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ

َمْن بَْعِد  يَْعلَمَ  َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلعُُمِر ِلَكْيال يُتََوفَّى

أَْنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماَء  َهاِمَدةً فَِإَذاِعْلٍم َشْيئاً َوتََرى األَْرَض 

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكل ِ   "  َزْوجٍ بَِهيجٍ  اْهتَزَّ

 . (5)الحج.
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الهوى على ينطق ال الذي الصديق الصادق فيها قال من إلى . 

" األمهات أقدام تحت الجنة " 

ألجلي سهرت و بطنها في حملتني التي إلى  

الغالية وحنانها بحبها وسامحتني بدعائها باركتني التي إلى  

  أمي...قلبي على اولعزيزة

األبيض القلب صاحب الى ألنال كافح و ألرتاح تعب الذي إلى  

 والدي رحمه هللا

وأخواتي إخوتي لي هللا وهبه كنز أغلى إلى  

 وزمالئنا  رامالك األساتذة من العون لنا وقدموا ساعدونا من كل نشكر كما
 الطالب

 

 العلم للغني جمال والعلم للفقير مال "" 
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األلباب و انزل عليهم الكتب مبين للخطأ و  الحمد هلل الذي سلم لذوي
 الصواب و اشهد أن محمدا عبده و رسوله.

يطيب لي أن أقدم هذه القطرة التي ادفعها إلى البحر الزاخر إنه بحر العلم 
 الذي يخلد اإلنسان إلى الدهر.

 

أهدي ثمرة جهدي إلى الحضن الدافئ و القلب الحي إلى العين التي 
على راحتي إلى من أدفأتني بضمها أغمرتني قاطعت النوم للسهر 

بحنانها، إلى التي ال مثيل و ال خلف لها ، إلى االسم الذي يخفي حقيقة 
 نجاحي أمي العزيزة.

 

 رمه هللا لي منبع الثقة و الصبر و حسن الخلق أبي الكريم انمن ك إلى
أتمنى لهم السعادة الدائمة، أصدقاء الدرب عمر و محمد و إلى من 

 .يمابراه
 

الذين كانوا مصباح معرفتي إلى من كل  ع األساتذة و المعلمين إلى جمي
 أّطلع على هذا العمل.

 

 و إلى جميع أصدقائي بالمعهد و إلى كل من لديه حب في الرياضة.

 " " ال غنى كالعلم، و ال فقر كالجهل، و ال ميراث كاألدب
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في إتمام هذا البحث فنعمى المولى و نعم  ناحمد هللا تعالى عل توفيقن

النصير و الحمد و الشكر هلل على فضله و نعمته سبحانه السميع 

 العليم.

أتقدم بجزيل الشكر و العطاء و االمتنان و التقدير و االحترام إلى 

" على المعلومات القيمة و التوجيهات و حمزاويالمشرف الدكتور "

 لعمل المتواضع.اإلرشادات الهامة إلنجاز هذا ا

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى مدير معهد التربية البدنية و الرياضية 

و إلى  التربية والبدنية والرياضيةبمستغانم و إلى إدارة ورئيس قسم 

 كل األساتذة و الدكاترة بالمعهد.

و نشكر كل عمال معهد التربية البدنية و الرياضية دون استثناء و 

 ة.خاصة عمال المكتب

 

 أقول للجميع جزاكم هللا عن كل خير
 

 



 : ملخص الدراسة

 اىل معرفة أتثري برانمج تروحيي رايضي على بعض القدرات االدراكية ألطفال التوحد ) التوازن و القوام ( ،  الدراسةهدفت     

 احلركيةاملقرتح يؤثر إجيابيا يف تنمية  بعض القدرات اإلدراكية رايضي الرتوحيي الربانمج ال ان الباحثان أنبو عليه افرتض الطال

 10، وقصد األخذ بصحة التفسري املقرتح مت العمل على عينة من األطفال قدر حجمها بــ  ألطفال التوحد ) التوازن و القوام ( 

، حتت إشراف الطالبان  أطفال لديهم اعاقة التوحد من املركز النفسي البيداغوجية لألطفال املعاقني ذهنيا لدائرة وادي رهيو 

تقدم املختربين استخدمنا بعض  ىو بغية إصدار أحكام موضوعية حول مستو ، عليها الوحدات التعليمية  الباحثان حيث طبق

   .اختبارات القدرات اإلدراكية احلركية املنتقاة من قبل األساتذة احملكمني 

ة اليت أجريت عليها االختبارات و قد أسفرت نتائج الد راسة ابن الربانمج املقرتح ساعد يف تطوير صفة التوازن و القوام لدى العين

و عليه  ية على املصابني ابلتوحد ، ، وحتققت الفرضيات حبيث للربامج الرايضية الرتوحية أتثري اجيايب على القدرات الدراكية احلرك

 املراكز النفسية البيداغوجية ألطفال التوحد . وىتهذا الربانمج على مس يقرتح الطالبان ، بضرورة استخدام

 

 :الكلمات املفتاحية

 الربانمج الرتوحيي -

 . التوحد -

 . القدرات االدراكية -
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Résumé: 

    L'étude visait à déterminer l'effet d'un programme de loisirs sportifs sur 

certaines capacités cognitives des enfants autistes (équilibre et force) 

Ainsi, les chercheurs ont suggéré que le programme de loisirs sportifs proposé 

influe positivement sur le développement de certaines capacités cognitives des 

enfants autistes (équilibre et force) .Pour introduire la validité de l'interprétation 

proposée, un échantillon d'enfants d'une taille égale à 10 enfants du Centre 

psychologique pédiatrique Défis mental avec le département du Oued Rhio, sous 

la supervision des etudiants chercheurs où les unités éducatives s’appliquaient à 

eux, afin de formuler des jugements objectifs sur le niveau de progression des 

testeurs, nous avons utilisé des tests de capacités cognitives choisies par les 

arbitres. 

Les résultats de l’étude ont montré que le programme proposé permettait de 

développer l’équilibre et la force de l’échantillon mis à l’essai.Les hypothèses 

ont été établies de manière à ce que les programmes de sports de loisirs aient un 

effet positif sur les capacités de la cognitives motrice chez les enfants autistes. 

Centres de psychologie pédiatrique pour enfants autistes. 

 

les mots clés: 

- programme récréative 

-Autisme 

- capacités cognitives. 

 - stabilité 

 



Abstract: 

    The study aimed at finding out the effect of a sports recreation program on 

some cognitive abilities of children of autism (balance and strength) 

Thus, the researchers suggested that the proposed sports recreation program 

positively affects the development of some cognitive abilities of the children of 

autism (balance and strength). In order to introduce the validity of the proposed 

interpretation, a sample of children as large as 10 children with autism 

disabilities from Pediatric Psychological Center Mentally challenged with the 

Department of the Oued Rhio, under the supervision of the Students researchers 

where the educational units applied to them. In order to issue objective 

judgments about the level of progress of the testers, we used some tests of 

cognitive cognitive abilities selected by the arbitrators. 

The results of the study showed that the proposed program helped to develop the 

balance and strength in the sample that was tested. The hypotheses have been 

established so that the recreational sports programs have a positive effect on the 

abilities of the motor cognition on the autistic people. Therefore, the Students 

suggest that this program should be used Pediatric Psychological Centers for 

Autistic Children. 

 

key words: 

- Recreation program. 

-Autism. 

- cognitive abilities. 

-stability 
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 مقدمة .1

 .من املشكالت العديد ظهور بعد وحتميا ضروراي أمرا اخلاصة احتياجات ذوي من ابألطفال اجملتمعات اهتمام أصبح        

 أهنم على إليهم ينظر كان املاضي حيث يف اجملتمع لنظرة حتمية كنتيجة ظهرت واليت سلوكية ،أو ،نفسية اجتماعية كانت سواء

 على إليهم ينظر كان بل اجملتمعات يف وجودهم أو من منهم جدوى ال وابلتايل اخلاصة حتياجاتاإل ذوي من ووليس معوقني أفراد

 . خاصة مؤسسات يف جتميعهم هو اجملتمعات هذه متنحه ما وأقصى عمليات التقدم وإيقاف جمتمع أي مسرية إلعاقة وجدوا أهنم

 جعل ،مما فيه يعيشون الذي اجملتمع مع التكيف عدم يكسبه الشعور هذا ,العاديني األفراد أقل من أبهنم شعور لديهم ساد هنا من

فئات  هذه بني ومن تربوية مؤسسات داخل الفئات هذه برعاية وهتتم اخلاصة احتياجات ذوي تربية أتخذ بعني االعتبار اجملتمعات

 الرايضي البدين النشاط ابعتبار أن الدولة واجبات من واجبا يعد هلم والنفسية الرتبوية الرعاية توفري كان فقد أطفال التوحد فئة

 ،حركية، حسية معوقات من يشكون الفئة هذه أن املتوحدين ،خصوصا األطفال من الفئة هبذه العناية يف واسعا فضاء ميثل الرتبوي

       (22، صفحة 2000)الغزة،  .احمليطة بيئة يف إكتساب اخلربات من الطفل مينع ،مما إدراكية

وان لطرق تعليم االطفال التوحديني امهية ابلغة و ذلك لكوهنا ختتلف عن طريق تعليم االطفال االسوايء فهي ختتلف يف كيفية      

التعامل معهم و طريقة ايصال املعلومة االمر الذي يتطلب تنظيما خلربات هؤالء األطفال مبا يتفق مع املرحلة العمرية و العقلية اليت 

 و معدالهتا النمائية و مشكالهتا السلوكية و االنفعالية . خبصائصها يواكبها ,

يني و االثر على بعضها لقد ظهرت دراسات تناولت اللعب و التوحد و اخرى تناولت اللغة و اللعب عند أطفال التوحد     

لبحث العلمي من أجل البعض و قد اختلفت الدراسات الىت تعىن ابطفال الوحد يف االونة االخرية و أخذت مساحة واسعة يف ا

التعرف على التوحدية و يف كيفية التشخيص و التدخل املبكر و كيفية معرفة أنسب الطرق و الوسائل العالجية املقدمة للحد من 

املشكالت و االضطراابت السلوكية اليت يعاين منها الطفل التوحدي و ذلك ألجل اعداده ملستوى نضج افضل و انسب لبعض 

 .(140، صفحة 2010)سها علي حسني، به القدرات اخلاصة 

 البدنية اللياقة املستوى رفع يف تساهم بفاعلية البدنية أنشطة الاطفال التوحد ممارسة أن العلمية الدراسات أكدت وعليه           

 أقراهنم مع تفاعل فرص الرتبوية الرايضية البدنية أنشطة يف مشاركتهم تعترب وعليه احلركة قلة عن النامجة أعراض من التقليل وابلتايل

)احلميد،  الفئة والرايضية هلذه البدنية الرتبية برامج تقدمه ملا اإلعاقة على الرتكيز من بدال واالكتشاف املفاهيم تقبل إىل يؤدي مما

 . (50، صفحة  1999
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  . أطفال التوحد ىدلرايضي تروحيي و اثره يف حتسني قدرة التوازن  برانمج فاعلية : بعنوان هذا حبثنا يف وحنن    

 تطرقنا فصول ثالثة تضمنت و اليت النظرية الدراسة و ابلبحث التعريف :األول الباب يف جاء حيث اببني البحث هذا محل وعليه

 و نتائج التجريبية الدراسة محل فقد الثاين الباب أما الرتويح الرايضي فلخصنا الثاين الفصل أما التوحد، إىل األول الفصل يف

 أجرينا كما الرايضات ملدينة وادرهيو، املتعددة ابلقاعة وذلك  ذوي التوحد فئة على التعليمي الربانمج تطبيق بعد و ذلك البحث،

 ضوء يف و رياألخ يف توصلنا حبيث األسبوع، يفدة شهر مبعدل حصتني مل هذا و .أومليب النصف ابملسبح التعليمية بعض احلصص

 انالطالب توصل :البحث جمتمع نطاق يف و للنتائج اري تفسو  إحصائية معاجلات و إجراءات من مت ما على استنادا و النتائج عرض

 .التوازن و القوام لدى أطفال التوحدقد ساعد على تعزيز و حتسني منو قدرة  قرتحامل التعليمي الربانمج نأ إىل

 شكلةم .2

 الطفل شخصية فيها تربز اليت واحلساسة البناءة املرحلة تلك الطفولة مرحلة ،أمهها حمطات اإلنسان حياة أن فيه جدال ال مما    

 للتواصل حمب ابلفطرة اجتماعيا اإلنسان خلق أنه وجل عز املوىل نعم من أيضا فيه نقاش ال ومما املستقبلية، اخلاصة تهاقدر  وحتدد

 بعد شأنه جل قوله خالل من خباطره جيول وما أفكاره، عن التعبري على ملساعدته به يفكر الذي العقل له سخر كما الغري مع

 .) 10 - 08: البلدسورة (   النجدين وهديناه وشفتني ولسان عينني له جنعل أمل" الرحيم الرمحان هللا بسم

)ابراهيم،  التوحد بار طاض بينها من الغري مع التواصل عن البشر تعيق وعقبات مشاكل هناك األحيان بعض يف أنه نرى ولكننا

 .(02، صفحة  2006

لقد تطورت العلوم يف شىت امليادين وخاصة الطبية منها، حيث متكن األطباء من إجيـاد عـالج للعديـد مـن األمراض اخلطرية،      

العمرية الصغرية، وخاصة تلك  ابستعمال الوسائل احلديثة، يف حني كثريا من مسع عن بعض األمراض املستعصية تصيب الفئات 

هو مرض يعزل الطفل عن اجملتمع وجيعله   (Autisme)  هذه األمراض جند مرض التوحـداألمراض النفسية املعقدة، فمن بني

مضطراب سلوكيا وحركيا، وما ينجم عنه قلة التوازن احلركي وكذا نقـص الرتكيز واالنتباه وأيضا اهليجان الدائم أو اجلمود احلركي 

وية ويف بعض األحيان بصورة متضاعفة، فهذه الوضعية أهنكت املستمر، ويف هذه احلاالت عادة ما ينصح األطبـاء بتنـاول األد

وجعلهم يعيشون يف خـوف مستمر نظرا لعدم قدرهتم على التحكم وضبط تصرفات وسوك أوالدهم ، كما أن  طفالأولياء هؤالء األ

ية يف إطار اليوم العاملي بعض األطباء وجدوا صعوابت يف متابعـة هـذه الفئـة حيـث صرحوا بذلك يف عدة مناسبات وملتقيات وطن

وحبكم أن املختصني يف جمال الرتبية البدنية والرايضية ومن املسلم به" أن العقل السليم يف اجلسـم  .لذوي االحتياجات اخلاصة
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، وحبكم أن النشاط الرايضي يساعد اإلنسان على احلفاظ على صحته، وتوازنه احلركـي والبيولـوجي والفسـيولوجي " السـليم

مشكلة البحث من واقع  سومن هنا نقتب (23، صفحة 1998)ليلى،  .اعده على االندماج االجتماعي واالحتكاك مع الغريويس

 :التالية التساؤالت من جمموعةنطرح  حيثالطفل التوحدي 

 : التساؤل العام

 ؟ عند أطفال التوحد (قدرة التوازنبعض القدرات االدراكية احلركية  ) يف حتسني أثر رتوحيي الرايضي الربانمج لل هل 

 : التساؤالت الفرعية

 لدى عينة البحث ؟خلفا و  جانبا ,هل للربانمج  الرايضي الرتوحيي أثر يف حتسني قدرة املشي أماما ✓

 ؟الوثب لدى عينة البحث  هل للربانمج  الرايضي الرتوحيي أثر يف حتسني قدرة ✓

 : أهداف البحث .3

 . قدرة التوازن و عند أطفال التوحد نيلتحسرايضي تروحيي  برانمج إعداد ✓

 لدى اطفال التوحد .قدرة التوازن و أتثري الربانمج املقرتح على حتسني  ✓

  .البحث عينة للتالميذ تعليمية فرص تقدمي ✓

 : فروض البحث .4

 : الفرضية العامة

 للربانمج الرايضي الرتوحيي أثر يف حتسني قدرة التوازن عند أطفال التوحد .    

 : الفرضيات اجلزئية 

 و خلفا ,جانباقدرة املشي أماما توجد فروق ذات داللة احصائية بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث يف ✓

 . 0.05عند مستوى داللة 
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عند مستوى داللة  الوثبقدرة  احصائية بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث يفتوجد فروق ذات داللة  ✓

0.05 . 

 : أمهية البحث 

 خاصة و عرفةامل حقل يدو لتز  الطالب من اجتهاد عي العلمي اجلانب فمن العملية، و العلمية :نيشق يف البحث مهيةأ تكمن     

 برامج إلعداد هإلي ابلرجوع عمليو   املدرسني يف املراكز اخلصة بذوي االحتياجات اخلاصة ) أطفال التوحد (املدربني و  لفئة

 .يف امليدان هبا العمل و تعليمية حداتو  وأ ةرايضي

 : البحث ملصطلحات األساسية املفاهيم .5

 نفسية يف هاما جانبا يشكل الرتوحيي الرايضي البدين النشاط ان احلميد عبد مروان يرى : تروحييرايضي برانمج  ➢

 يف كبري بدور ويساهم ابحلياة والتمتع اخلربة اكتساب يف الرغبة و الصرب و للذات الواقعية اسرتجاع العناصر من ميكنه إذ املعاق

 ابلتايل و املعوق، لدى املنافسة وروح النفس على االعتماد غرس إىل الرتوحيية الرايضة فهتد و النفسي للمعاق، التوازن إعادة

 .(111، صفحة 1999)إبراهيم، ع اجملتم  يف نفسه على فرضها إىل عزلته من املعوق إلخراج

  برانمج رايضي يتكون من جمموعة متارين لقياس القدرات االدراكية لدى أطفال التوحد : التعريف االجرائي

 :  )توازن ال ( احلركية اإلدراكية القدرات ➢

 خالل املزاوجة من احلركية ابلبياانت اإلدراكية البياانت نيب ارتباطية عملية يه احلركية اإلدراكية القدرات

 (24)الرويب، دار الفكر العريب، صفحة بينهما 

 (للتوازن و القوام يتكون من اربعة متارين احلركية االدراكية القدرات لقياس وبورد قياسمل االختباراتاحد  : التعريف االجرائي

 )   املشي أماما ,املشي خلفا, املشي جانبا و الوثب

التوحد اضطراب منائي يؤثر على الفرد يف اجلوانب االجتماعية واللغوية والسلوكية يف مرحلة الطفولة،حيث يعترب   : أطفال التوحد ➢

 . 1943أول من أشار إىل اضطراب التوحد كاضطراب حيدث يف الطفولة ،وقد كان ذلك عام ) Kanner, 1943كانر )
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ابملركز النفسي البيداغوجي للمعاقني ذهنيا و مجعية سريين للتوحد  التوحداألطفال من ذوي  من موعةجم : التعريف االجرائي

 بوادرهيو

  :املشاهبة البحوث و الدراسات السابقة .6

 متهيد

  املنطقي حيقق التواصل مبا literature Review املوضوع يف النظري للرتاث عرضا املشاهبة و البحوث الدراسات تعد

 احلقيقي اهلدف وهو و مناقشته، يتم عرضه، ملا النقدية الناحية على الرتكيز مع حبوث، من سبقه و ما احلايل البحث بني الفعلي و

 .مللتقد هتدفع و العلم تثري اليت اإلجابية العلمية و الرتاكمية العلمي التواصل لتحقيق السابقة، الدراسات على االطالع من

 جهود من الباحث يستفيد حبيث تشاهبة،امل البحوثبني  عريفامل الرتاكمو  التواصل حتقيق دفهاه السابقة الدراسات نأ ىنر  رانو بد و

 األساس نظراي هي السابقة الدراسات كانت  إذا و .يثريهاا جديد إليها يضيف ريا أنأخو  فيها، يطورو  ا،هينقدو  سبقوه، من

 أساسا يصبح هفإن ،همناقشتو  اختباره يتمو  ينقىو  يهذب مل إذا األساسن هذا  فإ ،هحبث أعمدة ليشيد الباحث همن ينطلق يالذ

 .هعلي يقو  علمي بناء إلقامة يصلح ال هشا

 إىل مسامهة تضاف هإن اي  حلقات هتلحقو  حلقات هسبقت سلسلة من حلقة فهو الصفر، من يبدأ ال العلمي البحث ن أل و

 جهة من النفي وأ ابإلثبات سواء قارنةاملو  احلكم يف ااستعماهلو  جهة من الدراسة اثراء اجل من ذاه ،ىاألخر  العلمية سامهاتامل

 :يلي فيما ىاخر 

 : الدراسات عرض-7-1

 : برانمج رايضي تروحيي ملتغري املشاهبة الدراسات ➢

 أثر النشاط الرايضي الرتوحيي على اجلانبني احلسي  :  2013/ 2012دراسة عيسى لعبيدي و نبيل شلفي-1

 سنة . 12- 09و احلركي  و االجتماعي و العاطفي لدى األطفال ذو التخلف العقلي البسيط 

 اجللفة : مكان الدراسة
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اجملتمع يتمثل يف املركز النفسي البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا املتكلفة أبلطفال املتخلفني عقليا على مستو  : جمتمع البحث

 بلدية عني وسارة .

 : النتائج املتوصل اليها

ا افتقار املركز النفسي اىل اخصائيني يف علم النشاط احلركي البدين املكيف و خاصة من خرجيي اجلامعة الذي يعترب جزء -

 هاما لتطوير النمو العقلي و النفسي و االجتماعي و العاطفي .

 حتضري الربامج على مستوى املراكز من طرف املربني و االدرايني يفتقرون اىل أجنح الطرق و الوسائل املتبعة يف هذا اجملال  -

وى الثالثة اثنوي حيث جند أن معظم يعتمد املركز النفسي الرتبوي يف رعاية االطفال املتخلفني عقليا على املربني ذو املست -

 هؤالء املربني ليس لديهم فكرة واضحة يف كثري من املسائل و املتعلقة جبوهر و مضمون و تعليم هؤالء االطفال .

النشاط البدين  املكيف ومدى انعكاسه على عملية  : 2015-2014دراسة عابد جلول و محادو صاحل -2

 سنة . 12-06األطفال املصابني ابلتوحد االجتماعي لدى  االندماج

عامال يف املركز من أخصائيني و مربني و  24املركز الطيب لالطفال املتخلفني ذهنيا بوالية اجللفة يتكون من  : جمتمع البحث

 مريب  من أخصاءي و 44جمتمع البحث  عامال من أخصائيني و مربني و كان 20املركز البيداغوجي النفسي ابالغواط يتكون من 

 : النتائج املتوصل اليها

من خالل الدراسة تبني أن معظم اهتمامات القائمني مشلت على حتقيق عملية االندماج االجتماعي ابلدرجة األوىل لكونه ميثل 

 قاعدة أساسية الكتساب و تطوير املهارات االجتماعية و حتسني السلوك النفسي لدى االطفال املصابني ابلتوحد .

أثر النشاط الرايضي املكيف على التفاعل االجتماعي  : 2013/2014 دراسة حممود النوي و ابراهيم خبييت -3

 سنة . 12-06لدى االطفال املصابني ابلتوحد 

قائما من مريب أو  20مدرسة صغار املكفوفني بوالية اجللفة و كان جمتمع البحث يف الدراسة يشتمل على  : جمتمع البحث

 طفل مصاب ابلتوحد بصفة نصف داخلي . 20أخصائي كما أن املركز به أكثر من 
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 : النتائج املتوصل اليها

 صني على مستو املركز .املناهج املدرسية املطبقة على مستو املركز حتضر من طرف املربني و املخت -

 حتتل الرايضات الفردية  املرتبة االوىل من حيث املمارسات لدى األطفال املصابني ابلتوحد جراء االنطواء. -

 يفتقر املركز اىل منشات رايضية و وسائل و جتهيزات رايضية تسمح بتنفيذ برانمج النشاط البدين املكيف هلذه الفئة . -

على القوانني و املبادئ و االهداف و القواعد العامة اليت تسري و تنظم النشاط البدين عدم اطالع القائمني ابملركز  -

 الرايضي للمعاقني .

  : ملتغري قدرة التوازن والقوام عند أطفال التوحد املشاهبة الدراسات ➢

 القدراتني حتسو  االنتباه اضطراب خفض يف احلركية األلعاب رو د  ( 2009 ) بوعبدهللا سبع الدكتور دراسة-1

 .عقليا نيعاقامل ىلد احلركية اإلدراكية

 .عقليا نيعاقامل ىلد احلركية اإلدراكية القدراتني حتس يف احلركية األلعاب ثريأت :الدراسة هدف

  .البحث عينة ىلد احلركية اإلدراكية القدرات نيحتس يف ثرأ احلركية لأللعاب : البحث فروض

 .التجرييب نهجامل الدراسة ذهه يف الباحثم استخد لقد  :البحث منهج

 علما شلف اليةلو  الطيب ركزملاب ونمتواجد تلميذا 24 التجرييب للمنهج البحث عينة اشتملت : البحث عينة

 .قصودةامل ابلطريقة االختيار متو  تلميذ 12 من نتتكو  عينة كلو   درسةامل نفس من التجريبيةو  الضابطة العينة نأ

 .وبورد مقياس  :البحث أداة

  (T )  ستيودنت اختبار ،االحنراف املعياري  احلسايب، توسطامل : اإلحصائية الوسائل

  :البحث نتائج

  .احلركية االدراكية القدرات نيحتس علي ايبجيإ ثري أت اهل احلركية األلعاب -

  .التجريبية اجملموعة لصاحل التجريبية و الضابطة اجملموعة بني إحصائية داللة ذات و معنوية فروق توجد -
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 احلركية اإلدراكية تالقدرا علي األرضية احلركات ماستخدا أثر (2009) عيسى بن غوال و البشري دواح دراسة-2

 .مسعياقني اعاملى لد

  :الدراسة هدف

  .مسعيا نيللمعاق احلركية اإلدراكية القدرات على األرضية احلركات تعليم أثر معرفة -

  .مسعيا للمعاقني احلركية اإلدراكية القدرات نيحتس -

   :البحث فروض

  .مسعيا نيللمعاق احلركية االدراكية القدرات على ابياجيإ االرضية احلركات تؤثر -

  .التجريبية للعينة لبعديةوا القبلية االختبارات نيب إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 .التجرييب نهجامل الدراسة هذه يف الباحث ماستخد لقد :البحث منهج

 الصم صغار مبدرسة ونمتواجد ذكور كلهم تلميذا 20 التجرييب للمنهج البحث عينة اشتملت :البحث عينة

 نتتكو  عينة كلو   درسةامل نفس من التجريبيةو  الضابطة العينة نأ علما امنمستغ بوالية حبجاج البكمو   

 .نتظمةامل العشوائية ابلطريقة االختيار متو  تالميذ 10 من

 .وبورد مقياس :البحث أداة

  . ستيودنت( T  (اختبار ،االحنراف املعياري احلسايب، توسطامل :اإلحصائية الوسائل

   :البحث نتائج

  .احلركية االدراكية القدرات على أتثري اجيايب اهل األرضية احلركات -

  .التجريبية اجملموعة لصاحل التجريبيةو  الضابطة اجملموعة نيب إحصائية داللة ذاتو  معنوية فروق توجد -

 الرتبية لنشاط مقرتح برانمج مابستخدا احلركية اإلدراكية القدرات ومن  عزيزت ) :2005 (القادر عبد بومسجد دراسة-3

 .احلركية النفسية
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 : البحث من اهلدف

 االبتدائية دارسامل ىمستو  على رييالتحض التعليم طفالأل احلركية النفسية الرتبية حصص نشاط تعليم التعرف على واقع -

 . قررامل الربانمج ضوء يف

 عند احلركية اإلدراكية القدرات ومن تعزيز حتقيق على يعمل احلركية النفسية الرتبية لنشاط مقرتح برانمج )بناء(إعداد  -

 .رييالتحض التعليم أطفال 

 التجريبية العينة بني سةو در امل احلركية اإلدراكية القدرات ومن تعزيز حتقيق ىمستو  يف وجودةامل الفروق طبيعة عن الكشف -

 النفسية الرتبية لنشاط قررامل الربانمج تنفذ اليت الضابطة العينة و قرتحامل عليهم يطبق يف االطفال الدين سوف مثلةامل

 . احلركية

 للعينة ابلنسبة األمر كذلك و بنات 12 بنني و 23 منها طفل 35 يف التجريبية العينة متثلت : البحث عينة

 .الضابطة

االستبيان  و الحظةامل من كل ماستخد كما ،ولبورد سحيامل احلركي االدراك مقياس الباحث استخد : املستخدمة األدوات

 .قابلةامل كذا و

 . دنتو ست "ت " االحنراف املعياري  – احلسايب وسطتامل : اإلحصائية األساليب

   : إليها املتوصل النتائج

 طفل ىلد احلركية اإلدراكية القدرات ومن تعزيز حتقيق على ساعد قد احلركية النفسية الرتبية لنشاط قرتحامل الربانمجان  -

 .القبلي القياس من يالبعد القياس نتائج هأظهرت ما ريي وهذاالتحض التعليم

 بني  الدراسة قيد احلركية اإلدراكية القدرات ومن تعزيز حتقيق ىمستو  يف إحصائية داللة ذات فروق توجد -

   .ريةاألخ ذهه لصاحل التجريبية العينة و الضابطة العينة نتائج
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  : أطفال التوحد ملتغري املشاهبة الدراسات ➢

 2009  قيدة بن مسعودة راسة د  

 املاجيسرت شهادة لنيل مقدم حبث داون، متالزمة ذوي األطفال لدى التكيفي السلوك حتقيق يف اخلاصة الرتبوية الرعاية برامج  دور

 التكيفي السلوك مقياس من مكون برانمج وبعد، األطفال تلقني قبل نتائج على احلصول اىل الدراسة هتدف الرتبية، علوم يف

 .ريفن ملصفوفات صادق حممد لفاروق

 .األطفال بعض تصرفات يف دالة فروق وجود اىل الباحثة ووصلت داون، متالزمة فئة من طفل 20 على البحث عينة تضمنت

  2010 : احلزنوي حممد بن سعيد بن حممد دراسة

 وطرق املناهج يف املاجستري شهادة لنيل مكمل حبث العام، التعليم مدارس يف التوحد اضطراابت ويذ تالميذ دمج معوقات

 الدمج صعوابت على والتعرف التوحد، لفئة واالجتماعية التعليمية الدراسة معوقات عن للكشف الدراسة  هذه تسعى التدريس،

 عنها، لإلجابة استفهامية عبارات طرح خالل من هبم التكفل على للقائمني استبيان بوضع وذلك املدرسية، ابخلدمات املرتبطة

 االضطراابت يف املتخصصني املشرفني وندرة ،االضطراب عن الكشف خدمات يف قصور وجود ان نتيجة اىل الدراسة وتوصلت

 .والتوحد السلوكية

 :  2015 بوثلجي أمال راسة د

 زائرابجل العايل التعليم استاذة به قامت حبث األرطفونيني، األخصائيني لدى التوحد متالزمة لتشخيص املستخدمة التقنيات

 الناحية من املتوحد ابلطفل التكفل واقع على التعرف اىل الدراسة هتدف التوحد عن دراسي حتسيسي يوم يف كمداخلة العاصمة

 األخصائيني على استبيان طرح خالل من بومرداس يف ابلتحديد العاصمة اجلزائر  يف املتواجدة  البيداغوجية املراكز يف التشخيصية

 .هبم التكفل تقنيات تدعيم من والبد التوحد جمال يف كبري نقص وجود إىل الباحثة ووصلت التوحد، بفئة ابلتكفل  القائمني

  :الدراسات على التعليق8-

عند مقارنة الدراسات املشاهبة املذكورة سابقا جند أهنا قد تشاهبت يف األهداف و النتائج, حيث كانت هذه الدراسات مهتمة  

اليت  2015-2014كثريا و مستهدفة على أتثري الربامج الرتوحيية على اجلانب االدراكي مثل دراسة عابد جلول و محادو صاحل 

 12-06مدى انعكاسه على عملية االندماج االجتماعي لدى األطفال املصابني ابلتوحد  هدفت اىل النشاط البدين املكيف و
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سنة . و عليه اتضح للطالبان الباحثان مدى أتثري و فعالية الربانمج الرتوحيي على حتسني و تنمية اجلانب االدراكي , و أكدت 

االدراكية احلركية مثل دراسة حممود النوي و ابراهيم خبيت  الدراسات األخرى الرتكيز على أتثري الربامج الرتوحيية على القدرات

سنة . و ابقي  12-06أثر النشاط الرايضي املكيف على التفاعل االجتماعي لدى األطفال املصابني ابلتوحد  2013-2014

كية احلركية على أطفال الدراسات ركزت التعرف على أتثري خمتلف أنواع األنشطة الرتوحيية املختلفة على حتسني القدرات االدرا 

 التوحد .

 : ويشري الطالبان الباحثان أن معظم الدراسات املشاهبة اتفقت على النقاط التالية

 . يف حياة الطفل خاصة يف املرلة االبتدائية من مراحل تعلمه أمهية اللعب -

 البيداغوجية . ضرورة استخدام األنشطة الرتوحيية بصفة عامة و الرايضية خاصة على مستوى املراكز -

 الرتكيز و االهتمام ابجلانب االدراكي و اجلانب احلركي للطفل . -

 .االهتمام مباهو ادراكي و ماهو حركي و هذا مايطلق عليه بتسمية القدرات االدراكية احلركية -

 .اتباع املنهج التجرييب للوصول اىل النتائج املرجوة -

اتقفت معظم الدراسات على استخدام املتوسط احلسايب , و االحنراف املعياري و ت ستيودنت يف عملية املقارنة و كذلك -

 التمثيل البياين .

 ضرور االهتمام ابلرتبية البدنية و الرايضية العادة اعتبارها و مكانتها و دورها احلقيقي .-

 : مت االستفادة من مايلي شر الباحثان أنه من خالل الدراسات السابقةيوي

 حتدبد اخلطوات املتبعة يف اجراءات البحث .-

 استخدام أسلوب التحليل االحصائي املناسب لطبيعة البحث و كيفية عرض النتائج و تفسريها.-

 اتباع املنهج التجرييب لدراسات مشكلة البحث .-

 ة و أخذها بعني العتبار يف اجناز هذا البحث املتواضع .حيث مت االستفادة من النتائج اليت توصلت اليها الدراسات املشاهب
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  :الدراسات نقد9-

ان جل الدراسات العلمية السابقة و على الرغم من قلتها توافقت مع البحث العلمي االيل يف فكرته العامة حيث كانت هذه 

الدراسات مؤشرا للطالبان الباحثان يف حتديد منهجة البحث و أدوات مجع البياانت و اختيار أنسب الوسائل االحصائية, كما 

تخصا الطالبان الباحثان عدة أفكار جديدة لكيفية معاجلة موضوع البحث و كذا ساعدت على رسم خطة البحث, و عليه اس

 عرض النتائج و كيفية حتليلها و مناقشتها للوصول اىل مجلة من النتائج اليت ختدم البحث العلمي عاملة و جمال الرتبية البدنية 

 و الرايضية خاصة .



 

 تعريف التوحد1-

  التوحد اضطراب اتريخ2-
 التوحد انتشار معدل 3-

 4-    األعراض السلوكية الشائعة للتوحد

ما الفئات اليت ميكن أن تصاب 5-
 ابلتوحد)األوتيزم(؟

 تشخيص التوحد6-

  التوحد أسباب7-
 التوحد أشكال 8-

  خالصة
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 متهيد

التوحد هو أحد االضطراابت النمائية املعقدة اليت تصيب األطفال وتعيق تواصلهم االجتماعي واللفظي وغري اللفظي كما تعيق 

نشاطهم التخيلي وتفاعالهتم االجتماعية املتبادلة ويظهر هذا االضطراب خالل الثالث السنوات األوىل من عمر الطفل وتكون 

 .شهراً من عمر الطفل الذي يبدأ يف تطوير سلوكيات شاذة وأمناط متكررة واالنطواء على الذات  أعراضه واضحة متاماً يف الثالثني

وحىت نفهم خلفيات هذا االضطراب فلنعرج سريعاً على اتريخ هذا االضطراب ألن معرفة التاريخ التطوري الضطراب التوحد يعطينا 

احل اليت مر هبا وخصائص كل مرحلة وكذلك ما توصلت إليه البحوث فهمًا أكثر مشولية لبداية ظهور االضطراب واكتشافه واملر 

 .(p. 10 ,2010 ,جميد) والدراسات يف حماوالهتا لإلملام بكافة جوانب هذا االضطراب
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 : تعريف التوحد1-

الذات األان اليت تشري إىل االنطواء والتوحد مع الذات وقد استعمل ( أي autosإن مصطلح التوحد هو ترمجة للكلمة اإلغريقية )

م  مفهوم السلوك التوحدي ألول مرة عام 1939-1857العامل )بلولري ايغون ( وهو عامل وطبيب سويسري ولد يف زيورخ 

 .(2005)عمارة، م كدالة على االنفصام الشخصي ابلرغم من االختالفات الشديدة بني االضطرابيني 1911

يظهر التوحد بوضوح يف السنوات الثالث األوىل من احلياة ، ويعرف التوحد أبنه عجز يعيق تطوير املهارات االجتماعية والتواصل 

ع املعلومات اللفظي وغري اللفظي واللعب التخيلي واالبداعي وهو نتيجة اضطراب عصيب يؤثر على الطريقة اليت يتم من خالهلا مج

ومعاجلتها بواسطة الدماغ مسببة مشكالت يف املهارات االجتماعية تتمثل يف عدم القدرة على االرتباط وخلق عالقات مع األفراد 

، صفحة  2006، )محد ، وعدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ , وعدم القدرة على التصور البناء واملالئمة التخيلية

23) . 

  :التوحد اضطراب اتريخ2-
 الدراسات مبجهود لكن الذهاانت، نف ضمنصم عقلي مرض أنه على إليه ينظر كان حيث طويل، أمد منذ التوحد ظهر لقد

 و لألمراض النفسية العاملية نيفاتصالت ضمن أعراضه وإبراز النمائي، هذا االضطراب مفهوم تطوير يف أسهمت اليت والبحوث

 لدى العقلية جداي ابالضطراابت اهتم نفساين ائيصأخ أول  Henry Mandsley  موندسلي هنري كان حيث  العقلية

 ذهانيا اضطرااب يعترب كان البداية ويف النمائية، العمليات يف النشوة و التأخر االحنراف امللحوظ تضمنت واليت غار،صال األطفال

 مؤشرات تكون قد املالحظة االضطراابت أن بفكرة األطفال طب يف املختص ( Kombi) كوميب جاء 1906  عام ويف

مؤمتر  ابنعقاد الفكرة هذه أزيلت ولكن املبكر، للجنون مؤشرات أهنا ( Jaliffé ) يرى جاليفي أخرى جهة ومن الراشد، هلذايانت

 من مبكر شكل جنون على الطفويل اهلذاين ختص أفكار بوضع  1910  عام يف  (Anby) أنباي قام كما .  النفس علم

 حيث ،"املبكر اجلنون " بعنوان نص دارصإب ( ( Bleuber بلوبر قام الدراسة هذه وفق و ابني،صامل األطفال مالحظة خالل

 الذين من النفسي الطبيب هذا ،كما يعتربالذات  على انطواء مع وانسحابية ابلواقع، لةصال انقطاع األطفال هؤالء أعراض كانت

 فاالنشغال اخلارجي، العامل من أكثر ابلذات واالنشغال امصللف السمات األولية إحدى به فصو  الذي و ابالضطراب، اهتموا

 . احلاجة إشباع اجتاه يف املعرفية العملية حركة هو وجهة نظره من ابلذات
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 إبجراء قام الذي ( Leo kanner ) ليو كانر النفسي الطبيب إىل به واالهتمام التوحد على التعرف يف األكرب الفضل ويعود

 اسم عليهم وأطلق (1943)   عام نشرت اليت دراسته يف لسلوكهم فصقدم و  مالحظته خالل ومن طفل،  (11)  على دراسة

 ما فرتة ويف مقيدة مع اهتمامات منطي وسلوك ل،صالتوا يف عجز االجتماعية، ابلعزلة األطفال يتسم حيث التوحد الطفويل

 كذلك املرحلة هذه حمددة، وامتازت متالزمة أنه على التوحد حتدد اليت األعراض توضيح على الرتكيز كان1960   1950_بني

 واليت التوحديني األطفال أغلبية لدى جماالت ثالث إىل لصمت التو  وقد االضطراابت، من وغريه التوحد بني ابملقارنة ابالهتمام

)سعد،  منطي بلعب مرتبطة منطية سلوكيات ظهور مع لغوي، اضطراب أتخرو اجتماعية، تطوير عالقات يف فشل يف متثلت

 .(112، صفحة  2008

 
  :التوحد انتشار معدل 3-

 
 أن على (ASA, 1999) األمريكية للتوحد اجلمعية درهتاصأ واليت األمريكية، املتحدة الوالايت يف احلديثة الدراسات تؤكد

 الدليل يف وردت اليت ائياتصاإلح والدة،وأشارت آالف حالة عشرة لكل (4 - 5) مابني يرتاوح التوحد انتشار معدل

 وبنسبة آالف طفل  (10 )  كل من أطفال (5)  حوايل حييب التوحد أن ) 1994  عام ادرصوال (DSM الرابع يصالتشخي

 طفل،أما (10000 ) كل يف (4 - 5  ) هي النمطي التوحد ونسبة ،  (1:4)  ب تقدر اإلانث عن الذكور بني أكرب

 أشارت كما كبري، بشكل التوحد نسبة ازدايد مؤخرا وقد لوحظ طفل،  (10000)  كل يف (26 ) فهو جر أسرب اضطراب

ابة صاإل نسبة أن آسيا و أورواب املتحدة، اململكة يف البلدان، من العديد يف التوحد املنتشرة الضطراب التقديرات أبن تقارير

 لعدم وذلك أخرى، إىل من دولة حدوثه نسبة وختتلف طفل،  (10000 )  كل من أطفال  (2 -6 )  مابني ترتاوح ابلتوحد

  (80، صفحة  2007)جاسب،  . التشخيص يف واألخطاء األسباب وضوح

 
 4- األعراض السلوكية الشائعة للتوحد  :

هذا فإن السلوكيات الصعبة  املصاب ابلتوحد هو طفل تصعب إدارته وذلك بسبب سلوكياته ذات التحدي وابلرغم من إن الطفل

التوحد ليس فقط جمموعة من السلوكيات العدمية اهلدف والغريبة والشاذة  اليت يبديها الطفل ألتوحدي هي عقبة اثنوية للتوحد ، و

احلساسية , وحتدث  ولكنه جمموعة من نواقص خطرية جتعل الطفل قلقال ، غاضبا ، حمبطا مربكا ، خائفا ومفرط والفوضوية
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سارة وهي نفس النواقص اليت جتعل الطفل لألحاسيس الغري ال السلوكيات الصعبة ألهنا هي الطريق الوحيدة اليت يستجيب عربها

حياول إيصال  أيضا من التعبري والتعامل معها بطريقة مناسبة . وحتدث السلوكيات بسبب إن الطفل تلك األحاسيس متنع الطفل

حوله أو  ورغباته أو مبا حيسه وما يطلبه من تغيري فيما  رسالة ما إىل اآلخرين فيستخدم هذه السلوكيات الشاذة ليصل إىل احتياجاته

  : اإلحباط . وتتلخص بعض هذه السلوكيات يف كطريقة للمسايرة والتعامل مع

  مقاومة التغري -

  .السلوك االستحواذي والنمطي -

 . السلوك العدواين وإيذاء الذات -

  . واملقاطعة سلوك العزلة -

  . نوابت الغضب -

  . املناورة مع األفراد والبيئة احمليطة -

  .الضحك والقهقهة دون سبب -

 . االستثارة الذاتية -

 .(169، صفحة 2010)جميد،  املخاطر عدم إدراك -

 ما الفئات اليت ميكن أن تصاب ابلتوحد)األوتيزم(؟5-

االضطراابت النمائية واسعة االنتشار، واليت يشار إليها اآلن ابستخدام توصيف جديد هو اضطراابت التوحد التوحد)األوتيزم( أحد 

ميكن أن يصيب األفراد من خمتلف اجلنسيات واخللفيات العرقية واملستوايت االقتصادية االجتماعية.   واسع النطاق أو واسع اجملال

( ، وتزيد اإلصابة به يف  األوتيزم فرد يف الوالايت املّتحدة مصابون ابلتوحد) 400,000وتشري التقديرات احلالية أن حوايل 

( لدى كل األفراد على خمتلف مستوايت  األوتيزم بنني إىل بنات. وحيدث التوحد ) 1 - 4أو  3الذكور عن اإلانث بنسبة 

% منهم 10من املتوسط، بينما يوجد حوايل % من األطفال التوحديني ميتلكون ذكاًء منخفضاً أقل 75الذكاء. فنجد أن حوايل 

 . يظهرون ذكاء نوعياً مرتفعاً يف جمال حمدد كالرايضيات مثالً 
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 :   تشخيص التوحد6-

لعل هذا األمر يعد من أصعب األمور وأكثرها تعقيداً، وخاصة يف الـدول العربية، حيث يقل عدد األشخاص املهيئني بطريقة علمية 

لتشخيص التوحـد، ممـا يؤدي إىل وجود خطأ يف التشخيص، أو إىل جتاهل التوحد يف املراحل املبكرة من حياة الطفل، مما يؤدي إىل 

ت الحقـة. حيـث ال ميكـن تشخيص الطفل دون وجود مالحظة دقيقة لسلوك الطفل، وملهارات التواصل صعوبة التدخل يف أوقـا

لديـه، ومقارنة ذلك ابملستوايت املعتادة من النمو والتطور. ولكن مما يزيد مـن صـعوبة التشخيص أن كثريًا من السلوك التوحدي 

 لية جيب أن يتم تقييم حالة الطفل مـن قبـل فريـق كامـل مـنيوجد يف اضطراابت أخرى. ولذلك فإنـه يف الظروف املثا

 ختصصات خمتلفة، حيث ميكن أن يضم هذا الفريق:

 طبيب أعصاب ✓

 طبيب نفسي ✓

 طبيب أطفال متخصص يف النمو ✓

 أخصائي نفسي ✓

 أخصائي عالج لغة وأمراض نطق ✓

 أخصائي عالج مهين ✓

 أخصائي تعليمي، ✓

 . (150، صفحة 2010)جميد،  آخرين ممن لديهم معرفة جيدة ابلتوحدكما ميكن أن يشمل الفريق خمتصني 

  : التوحد أسباب7-
 وراء السبب عن ينبئ ال ولكنه التوحد، على التعرف يف تساهم اليت السلوكيات فصبو " التوحد اثلوث" اإلعاقات اثلوث يقوم

 تتوفر لن املاء حتت يوجد ما يعرف مل وإذا اجلليدي، اجلبل رأس يةصالتشخي السلوكيات هذه وتعترب االضطراب، هذا ظهور
  . عنها حصيف اليت لإلعاقات كافية  تفسريات
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 التوحد اثلوث حدوث يبني  (01)شكل رقم 

 نظرايت عدة انبثقت ومنذ زمن السؤال هذا على ولإلجابة ؟... التوحد يسبب الذي ما مهما سؤاال يطرح الشكل وهذا

 :يلي فيما تتمثل واليت االضطراب هلذا وتفسريات

 : والبيولوجية العصبية العوامل 7- 1-

 أيضا له ميكن املركزي، يبصالع اجلهاز يف وظيفيا أو بنيواي، أوتلفا ضررا يسبب أن ميكن شيء أي أن إىل يشري احلايل البحث إن

 التوحد أن ذلك ودليل دماغي، تلف من يعانون االضطراب بني هبذاصاامل مجيع أن الباحثون ويعتقد ,  التوحد متالزمة يسبب أن

 كما ابني ،صامل أدمغة شكل يف املوجود االختالف وكذلك املختلفة، واإلعاقات اجلسمية األمراض العحبية من للعديد مرافق

 اللعاب،نشاط سيالن احلركة، يف ضعيف آتزر مثل بشذوذات، التوحديني يتميزون األطفال أن على العحبية اتصالفحو  أظهرت

 . (89، صفحة  2008)سعد،  زائد

 الدراسات وتشري يبصالع اجلهاز بوظيفة .مرتبطة  عحبية إشارات يظهرون األطفال هؤالء من أرابع  (3 )  أن الدراسات وأشارت

 يف للزايدة الكربى والنسبة ابالوتيزم، ابنيصامل متزايد لدى للمخ الكلي احلجم أن (IRM) املغناطيسي الرنني ورةصل احلديثة

الفص  يعترب كما األمامية، وصصالف يف فروقا يوجد ومل دغي،صال والفص الفص اجلداري القفوي، الفص يف حدثت احلجم
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 يفقد أن املتوقع فمن احليوان عند املنطقة هلذه تلف حيدث فعندما لالضطراب، ابلنسبة املخ شذوذ من حرجة منطقة دغيصال

 . املتكرر احلركي  والسلوك األرق، القلق، ظهور االجتماعي، السلوك

 أوضحت هبا، قام اليت املخربية التجارب أن  2000  سنة الدويل املؤمتر يف ( Fijandra Sing )  سينغ فيجندرا أوضح ولقد

 التوحد وابلتايل املخ، يف الربوتني تلف إىل تؤدي مناعية، فعل تسبب ردود األملانية احلحبة ضد التطعيم جرعات أبن

 

 الدماغ لفصوص ختطيطي رسم ميثل (02)شكل رقم
 

 :اجلينية العوامل2-7-

 يتم بل التوحد، أسباب أحد هي (le chromosome fragile x)    اهلش بغيصال متالزمة أن الباحثني من كثري يعترب ال

 x  بغيصال تدرج الدراسات  من العديد مازالت ولكن للتوحد، مشاهبة املتالزمة هذه أعراض أن أساس احلالتني على بني التفريق

 يف دور للوراثة يكون وقد %16  %5, 2 .  ترتاوح بني نسبة عن املرض، هبذا ابةصاإل عن ومسؤول مهم كسبب ) اهلش(

 أسرية دراسة نتائج تشري حيث (Campbell et al, 2006 )كامبل  دراسة إليه لتصتو  ما وهذا لالضطراب، التعرض

 بعض كما تنتشر  التوحد جني لوجود املرشحة املنطقة هو   (Vq 31 )الكرومزوم على املوقع أن عينة (1231)  مشلت للذاتوية

 إفراز اخنفاض الروماتيزي، لصاملفا التهاب األنسولني، املعتمد على السكر مرض مثل ابلتوحد، ابنيصامل أسر بني املزمنة األمراض

 . ابحلساسية ابةصواإل الدرقية، الغدة

 :والكيميائية املناعية العوامل 7 -3-

 لدى املضادة ابألجسام أجنة وهم يتأثرون التوحد ابضطراب ابنيصامل األطفال لبعض اللمفاوية الكرايت أن األدلة بعض تشري

 زايدة يف تتمثل الكيميائية العوامل أما ،) احلمل مرحلة أثناء تتلف قد األجنة أنسجة أن احتمال إىل حقيقة تشري وهي األمهات
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الزئبق  :مثل السموم، من التخلص على اجلسم قدرة عدم األمعاء، يف الفطرايت منو الكاندا زايدةو  األمعاء جدار يف التسرب

 . املناعي الضعف وكذلك املشبعة، غري الدهنية األكسدة،واألمحاض مضادات ونقص

  :الوالدة قبل ما عوامل 4-7-

 اجلنني، على لألم الدموي النزيف يؤثر قد احلمل مرحلة ففي التوحد، الضطراب سلبية مضاعفات يوجد أنه الدراسات بعض تشري

 موجود األطفال التوحديون اتريخ يف ابجلنني احمليط الداخلي السائل أن وجد كما احلمل، فرتة أثناء اليت تتعاطاها العقاقري وأتثري

 أن العلماء من العديد أشار كما واألنيميا التنفس مبتاعب الوالدة  بعد الطفل ابصي قد حيث العادية، ابلفئة مقارنة أكرب بنسبة

 السويديني الباحثني من جمموعة أجراها دراسة وتعترب ابلتوحد، ابصم طفل والدة يف كبرية خماطر له احلمل مرحلة أثناء التدخني

 مقارنة ( 40%)  إىل لتصو  بنسبة توحديني أطفال إلجناب عرضة أكثر املدخنات األمهات أبن طفل  ( (2000على

 . املدخنات غري ابألمهات

  :النفسية العوامل5-7-

 يف سائدة كانت واليت عاطفيا، ابردة بيئة أنه على الطفل يدركه ملا نفسي انسحاب عن انتج التوحد أن أي :الثالجة األم نظرية

 التوحد لفرويد النفسي التحليل بنظرية املتأثرين األطباء النفسانيني بعض فسر وقد, متاما خاطئة هي نظرية والستينيات اخلمسينيات

 العامل النفسي وحسب عنده كثرية اضطراابت إىل يؤدي وهذا الطفل، عمر من النمو مراحل اخلاطئة خالل الرتبية من ينتج أنه على

 على أساسي بشكل اللوم ووضع من الوالدين، تربوي خلل عن انتج التوحد سبب أن ( Bruno Betlheim) بيتلهامي برينو

 .(144، صفحة  2011)نوري،   األم الثالجة لقب سابقا عليها يطلق كان حيث األم،

  :التوحد أشكال 8-

  :أسربجر متالزمة 8 -1

 :يلي مبا ويتميز متأخرا، اكتشافه يتم األقل أوعلى التوحديني، عند متأخر وقت يف يظهر ما عادة االضطراابت من النوع هذا إن

    االجتماعية املهارات نقص-
  االجتماعي التعامل عوبةص-
  والتحكم الرتكيز ضعف-
  االهتمامات حمدودية-
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 هذا علي يطلقون البعض فإن لذلك  العادي فوق أو عاداي يكون األطفال من النوع هذا يف الذكاء فمستوى طبيعي، ذكاء وجود-

 أسربجر ابضطراب املرضى فإن العقلية، لالضطراابت ائيصواإلح يصالتشخي للدليل وطبقا القدرات عايل التوحد "مسمى النوع

 مهارات املعريف،أو النمو أو اللغة يف دال أتخر يوجد مقيد،وال منطي وسلوك االجتماعي، التفاعل يف مستمرة إعاقة يظهرون

 .للعمر املالئم الذات مساعدة

  :ريت متالزمة 2--8

 تغيريا الوالدين يالحظ مث ،)   شهر (6-18عمر حىت  طبيعي تطور هناك يكون احلالة هذه ويف فقط، للبنات حتدث احلالة هذه

 ويتبع املشي، احلركة، مثل الكربى احلركة مهارات اصو صخ املكتسبة، القدرات بعض وفقد التطور تراجع مع طفلتهم سلوكيات يف

 هلا ليست وإشارات حركات بتكرار تقوم الطفلة أن كما  اليدين استخدام الكالم،التفكري، :مثل القدرات يف مالحظ نقص ذلك

 .  لليدين مميزة حركات أو ورفرفتهما، اليدين هز من التشخيص،وتتكون مفتاح تعترب وهذه معىن،

  :الطفويل التكامل عدم اضطراب3-8-

 السنتني يف طبيعي ومنو تطور، بعد األعراض ظهرت إذا هاصتشخي ميكن اندرة حالة وهي هيلر، مبتالزمة االضطراب هذا يعرف

 التحكم ابونصامل يفقد وقد وظيفية، جماالت عدة يف يتميز ابلنكوص العمر من العاشرة سن قبل األعراض العمر،تبدأ األولني من

  امصالف ابضطراب أو منائي اضطراب خالل من هذه االختالالت تفسري املمكن غري ومن ، لصالتوا وريفصواملثانة ق األمعاء يف

  :اخلارق التوحد4-8- 

 جماالهتا العاديني،ومن وغري العاديني الناس معظم هبا القيام يستطيع ال خارقة مبهارات التوحد ابضطراب ابونصامل هؤالء يتميز

 .(181، صفحة 2010)جميد،  اإلبداعية والفنون املوسيقى، الرسم، احلادة، لذاكرة الرايضي احلساب
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 التوحد اضطراب أنواع خصائص بني الفرق يبني :(01) رقم اجلدول
 

 
 

 : االنشطة الرايضية املناسبة الطفال التوحد9-

 حيث التوحد؟ ألطفال أيضاً  مهمة أهنا تعلمون هل ولكن عام، بشكل لألطفال فوائد من الرايضية التمارين تقّدمه ما نعلم مجيعنا

 الذي النشط غري احلياة منط بسبب تتفاقم واليت احلركة، يف إعاقات من يعانون التوحد أطفال من% 79 أن إىل الدراسات تشري

 املزاجية حالتهم تعزيز إىل إضافة السلبية، سلوكياهتم من وللتخّلص جسدهم لصحة مفيدة البدنية األنشطة تعترب لذا يعتمدونه؛

 التوحد ألطفال العالجية التمارين جمموعة حياهتم وجودة التأقلم يف مهاراهتم وحتسني
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 مترين الدب الزاحف-1-9
. رائع بشكل احلركي وختطيطه تنسيقه يعزز أنه كما  جبسده، وعيه تطوير يف ابلتوحد املصاب طفلك املذهل التمرين هذا يساعد

. التمرين هلذا تكراره بعد جسده من العلوي اجلزء يف أكرب قوة سيكتسب طفلكم أن تالحظوا أن ميكنكم ذلك، إىل إضافة

 .تنفيذه أثناء والطمأنينة ابلدعم يشعر التمرينكي هذا يف طفلك تشارك أبن القارئ عزيزان ننصحك

 الزاحف الدب مترين التطبيق كيفية ✓
 .وركنا حتت وركبنا أكتافنا حتت أيدينا وضع إىل منتبهني وأرجلنا، أيدينا على ابلركوع التمرين هبذا القيام نبدأ -1

 .مباشر بشكل األرض أصابعنا تالمس كي  أيدينا نفتح مث ومن قلياًل، الساقني بتمديد بعدها نقوم -2

 .الغرفة يف أمتار 6-3 تتجاوز ال ملسافة والقدمني اليدين ابستخدام ابملشي وطفلك أنت ابدأ -3

 .اخللف إىل ابلسري سنقوم لكننا الطريقة، بنفس األصلي مكاننا إىل ابلعودة سنقوم واآلن -4

 .التمرين فيها تكرر مرة كل  يف سرعتك من وتبطئ تزيد أبن ننصحك النتائج، أفضل عن تبحث كنت  إن -5

 الطّبية الكرة رمي مترين2-9-
  توازنه، وتعزيز اجلسم قوة حتسني على قادر فهو ابلتوحد، املصابني األطفال عالج طريق يف جداً  مهمة خطوة التمرين هذا يعترب

  لطفلك، أساسية عالجية فوائد حتقيق على قادر أبنه التمرين هذا يتميز. التنسيق مهارات حتسني على الطفل يساعد أنه كما

 . املدى قصرية الذاكرة عن املسؤولة الدماغ مراكز كتحفيز

 تعرف وهي. التمرين هبذا للقيام طبّية لكرة اقتناءكم أمهية القراء أعزاءان لكم نذكر أن علينا التمرين، تنفيذ خبطوات نبدأ أن قبل

 مصممة وهي ،(بوصة 13,7 حوايل) الكتفني بعرض تقريبا قطرها يكون ما عادة البدنية، اللياقة كرة  أو التدريب كرة  ابسم أيضاً 

 .املتدرب وتقوية التأهيل إلعادة خصيصاً 

 الطبية الكرة رمي مترين تطبيق ✓

 .يديه بكلتا هبا ميسك حىّت  الكرة واعطه جّيد، بشكل الوقوف يف طفلك ساعد. 1

 .مستقيم بشكل ذراعيه تثبيت يف ساعده مث ومن رأسه، فوق يديه يرفع أن طفلك عّلم. 2

 .األرض على قّوة من أويت ما بكل الكرة يرمي أبن طفلك أخرب. 3

 .الكرة يلتقط كي  فقط ركبتيه حيين أن عّلمه. 4

 .مرة 20 عن يقل ال ما التمرين بتكرار األهايل أعزاءان ننصحكم. 5
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 من أو معني هدف إىل الكرة رمي خالل من مستواه ترفعوا أن ميكنكم وجه، أكمل على ابلتمرين يقوم طفلكم أبن شعرمت إن. 6

 .قليالً  الكرة وزن زايدة خالل

 النجوم قفزات مترين3-9-

 هذا يقوم. أبكمله اجلسم مساعدة على قادرة فهي اإلطالق، على التمارين أفضل أحد القفز تتضمن اليت الرايضية التمارين تعترب

 هذا نتائج أفضل أحد لعل. خاص بشكل ساقيه قوة له يعزز أنه كما  طفلك، لدى الوعائي القليب التحمل قدرة بتحسني التمرين

 .األمهية غاية يف يعترب الذي األمر جبسده، الطفل وعي زايدة هي املذهل التمرين

 التطبيق كيفية ✓

 ابجتاه مثبتتني وذراعيه األرض على مسّطحتني قدميه وترك ركبتيه ثين على احرص القرفصاء، وضعية يف طفلك مع اجلس. 1

 .الصدر

 .القرفصاء وضعية من بسرعة يقفز أن طفلك عّلم. 2

 .مرة 20 عن يقل ماال العملية بتكرار قوموا مث ومن األصلية، الوضعية إىل يرجع أن عّلمه األوىل، القفزة طفلك يتم أن بعد. 3

 الذراعني دوائر مترين4-9-
 رفرفة هي التوحد أطفال هبا يقوم اليت املتكررة السلوكيات أحد أن تعلمون حتماً  فأنتم ابلتوحد مصاابً  طفالً  متتلكون كنتم  إن

 أن إال عنها، منعه طريق عن السلوكيات هذه من طفلهم لتخليص دوماً  يسعون األهل أن من الرغم وعلى. والتصفيق الذراعني

 للجسم املطلوبة الراجعة التغذية توفري يف تساعده املتكررة لسلوكياته مشاهبة رايضية حبركات الطفل قيام أبن وجدت الدراسات

 كتفيه  وقّوة مرونته زايدة إىل إضافة جسده، من العلوي اجلزء تقوية يف طفلك التمرين هذا يساعد لذلك، إضافة. إببطاهلا ليقوم

 .وظهره

 الذراعني ائرو د التطبيق كيفية ✓

 .ساقيه جانب إىل ذراعيه ومثبّتاً  قدميه بني مباعداً  بثبات يقف أن وعّلمه طفلك جانب إىل قف. 1

 .الكتفني مبحاذاة تصبح حىّت  األمام إىل الذراعني مبدّ  بعدها قوموا. 2

 .ذراعيكم حتريك دون أبيديكم صغرية دوائر صنع وقت اآلن حان. 3

 .وأكرب أكرب الدوائر جبعل تدرجيياً  قوموا. 4
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 :خالصة

 إدراك حيسن ال جيعله والذي النفسية واالجتماعية، سيما وال النمائية، اجملاالت شىت يف النمو يف السوي املسار يعرقل قد التوحد إن

 به مجلة ابصامل الطفل وحيمل الثالثة، سن قبل ويظهر آلخر، نوع من خيتلف منائي كاضطرابوالتوحد   به، واحمليطني اخلارجي العامل

 وتضاربت البحوث اختلفت ولقد ، التوحد  اثلوث السلوك و االجتماعي التفاعل ل،صالتوا يف تظهر متيزه ائصصوخ أعراض

 غامض التوحد اضطراب يبقى لذا تعتنقها، اليت النظرية اخللفية ومن نظرها وجهة من التوحد سبب أن ترى دراسة فكل اآلراء،

 .الرشد يف النمو ملراحل الحقة إعاقة بحصالي كي والعالج املبكر، التدخل يستوجب هذا،مما يومنا األسباب إىل
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 :متهيد

 علماء واتفق للفرد، احلضاري السلوك مظاهر وكأحد اجملتمع، منها يتألف اليت اإلجتماعية النظم من الرتويح ظاهرة أصبحت لقد

 سيما وال اإلجتماعية، احلياة يف كبرية أمهيته كانت لذلك الظاهرتني هلذين األساسي اللب هو اللعب أن على والرتويح الرايضة

 .الرايضية ابألنشطة اآلن يسمى ما إىل تنظيمه بعد

 للقضاء اجلهود بذل ضرورة يتطلب الذي األمر األهداف أو املضمون مفهوم غري جمال الرتويح أن املصلحني هؤالء يواجه مما و

 بدراسة ابلقيام الفصل هذا يف سنقوم وعليه به املرتبطة اخلاطئة املفاهيم حمو على والعمل للرتويح الرتبوية األهداف عن التباعد على

 الرتويح على مركزين ألنواعه التصنيفات أهم مربزين هدافهأو  الرتويح مفهوم بتعريف بدءا ويحللرت  الرايضية واألنشطة للرتويح حتليلية

  .وخصائصه وعناصره مفاهيمه إىل سنتطرق الذي الرايضي
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 : الربامج الرتوحيية-21-

 بوجه الفراغ وقت إستثمار يف أهدافها حتقيق ويف عام، بشكل الرتبية أهداف لتحقيق الرتبوية الوسائل أهم من الرتوحيية الربامج تعترب

 و تطوير يف رها دو ألمهية وذلك الفراغ أوقات جمال يف الرتوحيية الربامج أمهية على املتقدمة الدول من العديد أكدت لذلك خاص

 .املتكامل النمو حتقيق ويف ككل الفرد تنمية

 حتقيق أجل من الرتويح رائد إشراف حتت املنظمة الرتوحيية األنشطة من جمموعة أنه على  2001)  السالم عبد هتاين (عرفه

 و ومهارات معلومات تنمية طريق عن وذلك األمثل السلوك إىل الفراغ وقت أثناء األفراد سلوك تغيري وهو أال الرتوحيية الرتبية هدف

 . الفراغ أوقات شغل حنو إجيابية إجتاهات تكوين

 األفراد مع تتناسب واليت السليمة العلمية األسس على املختارة الرتوحيية األنشطة من جمموعة أنه على  shiller ) شيلر (وعرفه

 .الربانمج من اهلدف حتقيق أجل من وذلك والصحية اإلجتماعية النفسية، العقلية، البدنية، القدرات حيث من منها املستفيدين

، 2013)البطراوي،  .منه املرجوة وألغراض األهداف حتقيق خالهلا من ميكن اليت الوسيلة أنه على  1982 ) احلمامي (وعرفه

  (50صفحة 

  :الرتوحيي الربانمج عناصر 2--2

 ابإلضافة ابجملتمع املرتبطة االقتصادية حىت أو والثقافية االجتماعية منها املتغريات من ابلعديد الرتوحيية الربامج بناء أو تصميم يتأثر

 مع تتماشى لكي الرتوحيية الربامج تصميم عند املتغريات تلك دراسة الضروري من كان ولذلك الربامج تلك من املستفيدين إىل

 .الربانمج من املستفيدين األفراد إحتياجات ومع للمجتمع الرتبوية الفلسفة

 املعايري للربانمج تتوافر أن ميكن حىت احلديثة العلمية الدراسات نتائج من العديد إتباع يتطلب الرتوحيية الربامج تصميم فإن ولذلك

 :الربانمج عناصر ألهم توضيح يلي وفيما أهدافها، بلوغ يف النجاح هلا حتقق اليت العلمية

 .اجملتمع دراسة-

 .الربانمج من املنتفعني األفراد دراسة-

 .اإلمكاانت دراسة-

 .الربانمج أهداف حتديد-

 .   (53، صفحة 2013)البطراوي،  الربانمج حمتوى اختيار-
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  :الرتويح مفهوم -3-2
 مثل ألفاظ مكاهنا يف إستخدمت بل اإلجتماعية العربية الكتاابت يف قليال إال تستخدم مل العريب بلفضها الرتويح مصطلح إن

 .والفرح السرور معناها و اللعب، اللهو، الفراغ،
 سبل له ويوفر العمل عناء من للفرد الراحة توفري يف يساهم الذي النشاط أبنه الرتويح إىل de geazzia جوازاي دي ويرى

 .حيويته إستعادة
 واحد كل ويستطيع حمدد، مهين عمل على جمربين غري غضونه يف نكون زمن هو الرتويح أن يرى p.foulquie فولكي بول أما
 .يرغب كما أو يشاء كما يقضيه أن منا

 واليت الفراغ وقت يف متارس اليت النشاطات أوجه من نوعا يعد الرتويح أن pettler بتلر تعريف املستخدمة التعاريف أهم ومن
 .واملعرفية واإلجتماعية واخللقية البدنية القيم من للعديد إكتسابه نواجتها من يكون واليت ملمارستها شخصي بدافع الفرد خيتارها

  (42، صفحة 2016)جياليل مشري، 

 

  :الرتويح أنواع -4-2

 أهم بني ومن العابرة أو املقيدة أو واجلماعية الفردية أو والعاطفية الفكرية فمنه أشكاهلا وتنوعت الرتوحيية األنشطة تعددت لقد

 : إىل الباحثني أحد قسمه فقد التقسيمات

 .والرسم والغناء كالرايضة املبدعة الرتوحيية النشاطات على يدل و  loisiractif :  فعال تروحيي نشاط ✓

  .املستمع أو املتفرج موقف صاحبه يقف فعال غري نشاط وهو  loisirpassif :فعال غري تروحيي نشاط ✓

 :مايلي إىل الرتوحيية األنشطة يقسم فإنه ربلتز أما مجاعية تراويح و فردية تراويح إىل اآلخر البعض قسمه كما

  :االجيابية األنشطة-

 على العزف أو الرسم أو الرايضية  األنشطة رسة مما مثل إجيابية، بصورة وميارسها الفرد فيها يشرتك اليت األنشطة يف تتمثل وهي

 .املوسيقية اآلالت

  :اإلستقبالية األنشطة-

 املبارايت مشاهدة أو التلفزيون مشاهدة أو  القراءة يف احلال هو كما احلواس طريق عن خارجي لنشاط الفرد إستقبال هبا ويقصد

 .املالعب يف الرايضية
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  :السلبية األنشطة-

  .اإلسرتخاء أو النوم مثل جهد ببذل ال بنشاط يقوم الفرد أن هبا ويقصد

 .وأهدافها أنواعها حسب الرتوحيية األنشطة تقسيم فهو سنستخدمه الذي التقسيم أما

 :الثقافي الترويح -أ

 وضروري وتفتحها اإلنسانية الشخصية  تنمية يف أساسيا دورا يلعب الذي النشاط من عديدة أوجه على الثقايف الرتويح يشتمل

 .والتلفزيون الراديو أو والكتابة القراءة مثل االجتماعية بيئته يف اإلنسان إدماج يف ويساهم لوسطه الفرد ملعرفة

 :الفين الرتويح -ب

 واملهارات القدرات إكسابه على وتعمل واالبتكار واإلبداع ابجلمال اإلحساس الفرد متنح تروحيية أنشطة وهي الفنية اهلواايت أو

 أنواع ومن ابهظة تكاليفها تكون ال اليت ابهلواية غالبا الفرد ويهتم الفنية، اهلواايت من كثرية أنواع وهناك املعلومات وتنمي

، صفحة 2000)خطاب،  .اخل...الزخرفة وفن اإلبتكار هواايت والتصوير، التعلم هواايت األثرية، واألشياء الطوابع مجع :اهلواايت

46)  

  :االجتماعي الرتويح -ج

 جمموعة بني املشرتكة النشاطات أخرى وبعبارة  اإلجتماعية، والعالقات املعامالت تتضمن اليت النشاطات كل الصنف هذا يضم

 زايرة األسرة، أفراد مع اجللوس أو ثقافية مجعيات يف كاملشاركة  اإلجتماعية املعامالت حتسني أو التسلية أو الراحة هبدف األفراد من

 .اخل...املقهى يف اجللوس األقارب،

 كوريني قسم بينهم،حيث والروابط العالقات وتوثيق واجلماعات األفراد بني التفاعل فرص إجياد يف اإلجتماعي الرتويح يساهم كما

 .)اجلماعية واأللعاب الكنز عن كالبحث متنوعات الرتفيهية، واحلفالت احلفالت( : إىل اإلجتماعية الرتوحيية األنشطة

  :اخللوي الرتويح -د

 الفرد ميل إشباع يف يسهم حيث الرتويح يف اهلامة األركان من ويعترب الطبيعة، أحضان بني اخلالء يف الفراغ وقت قضاء به يقصد

 اخللوية لألنشطة أنواع عدة وهناك وميكن اجلماعة مع والعمل النفس عن اإلعتماد وإكتساب املعرفة عن والبحث والتغيري للمغامرة

 .  اخل... الكشافة مثل املعسكرات الصيد، الرتوحيية، السياحة أو والرتحال التجوال والرحالت، النزهات( :منها
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 :الرايضي الرتويح -ه

 إىل ابإلضافة للفرد، الشاملة املتعة يف كربى أمهية من به يتميز ملا الرتوجيية الربامج يف األساسية األركان من الرايضي الرتويح يعترب

 .واإلجتماعية والعقلية البدنية النواحي من الشخصية الشاملة التنمية يف أمهيته

 يعترب العالية، املستوايت إىل للوصول التدريب بغرض كان أو الفراغ وقت إستغالل بغرض كان سواء البدين النشاط ولة مزا إن

 البدنية النواحي من الكامل النمو للفرد يتحقق النشاط ذلك مزاولة خالل أنه حيث العامة، الصحة حتقيق حنو سليما طريقا

 والعصيب والعضلي والتنفسي الدوري كاجلهاز املختلفة اجلسم أجهزة كفاءة عمل حتسني إىل ابإلضافة واإلجتماعية والنفسية

 .(09، صفحة  1998)الفقي، 

 :الرايضي الرتويح تقسيم وميكن

 وألعاب الصغرية الكرات وألعاب كاجلري األلعاب من متعددة جمموعة عن عبارة هي :الرتوحيية الصغرية األلعاب ✓

 .ممارستها أدوات وقلة قواعدها رونة م مع والتنافس واملرح السرور بطابع تتميز اليت األلعاب من ذلك غري إىل وما الرشاقة،

  نظر لوجهات طبقا تقسيمها وميكن الكرة إبستخدام متارس اليت احلركية األنشطة وهي :الكبرية الرايضية األلعاب ✓
 .العام طول متارس أو صيفية أو شتوية ألعاب اللعبة ملوسم ابلنسبة أو مجاعية، أو زوجية أو فردية ألعاب خمتلفة

  هذه وتعترب والزوارق، التجديف أو املاء كرة السباحة، مثل املاء يف متارس تروجيية أنشطة وهي:المائية الرياضات ✓
 .بالدان يف خاصة الرتويح ألوان أحب من السباحة خاصة األنشطة

 أو اإلنفعايل أو البدين السلوك نواحي بعض يف اإلجيايب للتدخل تستخدم اليت للخدمات، الواسع :العالجي الرتويح -و

 .األطباء ينكرها ال وقائيةوعالجية قيمة وله الشخصية ومنو وتطور ولتنشيط السلوك يف مطلوب أتثري إلحداث اإلجتماعي

 بنفسه ثقته إستعادة وابلتايل النفسية، اإلنقباضات من التخلص على النفسية األمراض مرضى يساعد العالجية الناحية من فالرتويح

 الشفاء،كالسباحة سرعة حتقيق على األخرى العالجية الوسائل مبساعدة ويسهم وتعاوان، سعادة أكثر وجيعله له، اآلخرين وتقبل

 به معرتف العالجي الرتويح وأصبح التأهيل، إعادة وحركات األطفال وشلل كالربو األمراض بعض عالج يف تستعمل اليت العالجية

 .املتقدمة الدول يف وخاصة املستشفيات معظم يف
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 الرتويح أن البعض ويرى مادي مقابل نظري الفرد هبا يتمتع اليت الرتوحيية األنشطة من جمموعة هو :التجاري الرتويح -ي

 األخرى التجارية الرتوحيية املؤسسات من وغريها واجلرائد، والصحف والتلفزيون واإلذاعة املسرح السينما نطاقه يف يدخل التجاري

 ذكرها، السابق التجارية الرتوحيية املؤسسات من العديد تعترب اإلشرتاكية اجملتمعات يف املال رأس ألصحاب راحبة جتارة يعترب وهو

 وليس الشعب لصاحل وتستغلها للدولة ملك وهي شاملة، تنمية تنميتهم يف للمساعدة الشعب أفراد مجيع ورعاية خلدمة مؤسسة

  .املال رأس لصاحل

  :الرتويح أمهية -5-2
 البيولوجي  البناء يف احلركة أمهية على البشري اجلسم دراسة يف املتخصصني البيولوجيا علماء أمجع :البيولوجية األمهية -أ

 التدريب من شهور مخسة أتثري وزمالئه ويلز فحص وقد اجلسمي، الرتكيب على املنظم وخاصة التدريب فيؤثر البشري، للجسم

 منو يف تناقص املقابل يف لنشطةا األنسجة منو تزداد حيث واضحة تغريات النتائج وأظهرت مراهق 34 على اليومي البدين

  (61)امحد، صفحة  .الدهنية األنسجة

  :اإلجتماعية األمهية -ب

 )كوكلي( إستعرض وقد الذات، على االنطواء  أو واإلنغالق العزلة من وخيفف اإلجتماعية العالقات تنمية على الرتويح يشجع

 إكتساب والبهجة، املتعة اإلجتماعية، التنمية اآلخرين، تقبل التعاون، الرايضية، الروح :يلي فيما للرتويح اإلجتماعية والقيم اجلوانب

 .اإلجتماعي والتكيف اإلرتقاء والتبعية، القيادة على التعود الصاحلة، املواطنة

  :النفسية األمهية -ج

 هناك وكان قصري، وقت منذ بدأ النفسية ابلدراسات اإلهتمام أن رغم اإلنساين السلوك فهم يف كبريا جناحا النفس علم حقق

 .اإلنسان سلوك تفسري يف الدوافع إستخدام إىل إجته ومن )الغريزة( فطري الفرد سلوك أن يقول من بني الدراسات يف تضارب

 على وافقنا إذ والسمع، والنظر اللمس يف فعالة مسامهة تساهم الرتوحيية األنشطة أن اجلشطالتية املدرسة نظر يف الرتويح أمهية وتربز

 والسالمة األمن إىل كاحلاجة النفسية، احلاجات إشباع أساس على تقوم ماسلو نظرية أما .الطبخ مثل تروحيية أنشطة هناك أنه

 ) ءواإلنتما ابألمن والشعور النفسي الرضاء من عايل مستوى إىل الفرد يصل أن( وإثباهتا الذات وحتقيق اإلنتماء إىل احلاجة وإشباع

 .( 43، صفحة  1978)القزويين، 
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  :االقتصادية األمهية -د

 فراغ أوقات بقضاء إال أييت ال وهذا والبدين، النفسي وإستعداده العمل على ومثابرته العامل كفاءة مبدى يرتبط اإلنتاج أن شك ال

 من وحيسن العامة اإلنتاجية كمية من يزيد قد سليما تكوينا وتكوينها تروحيها يف العاملة ابلطبقة اإلهتمام فان ولذلك جيدة

 اإلنتاج يرفع قد األسبوع يف ساعة 55 إىل ساعة 96 من العمل ساعات ختفيض إن اجملال هذا يف فرانرد بني ولقد نوعيتها،

 .املعاصر اإلقتصادي ابإلنتاج اإلرتباط أشد الرتويح فريتبط ، %15 مبقدار

  :الرتبوية األمهية -ه

 :منها املشرتك على تعود تربوية فوائد هناك أن على العلماء أمجع فقد التلقائية األنشطة يشمالن والرتويح الرايضة أن من ابلرغم

 .املثال سبيل على القراءة خالل من وسلوك مهارات تعلم -

 .وحفظها متثيلية أدوار خالل من الذاكرة تقوية -

 .ما رحلة أثناء نقطتني بني مسافة معرفة مثال ومعلومات حقائق تعلم -

  .السياسية وحىت وإقتصادية إجتماعية وقيم خربات إكتساب -

  :الرتويح نظرايت -6-2

 انه إال املعقدة، اإلجتماعية احلياة يف به واملتأثرة عليه املؤثرة العوامل تعدد بسبب الرتويح مفهوم حول اآلراء كل حصر الصعب من

 :منها نذكر خمتلفة نظرايت من النابعة السابقة التعاريف يف جاء ما حسب مفاهيمه أهم حتديد ميكن

  :الفائضة الطاقة نظرية -ا

 العضلية الطاقة بعض املختلفة لوظائفها  أدائها أثناء ختزن األطفال، وخاصة الصحيحة، النشطة األجسام أن النظرية هذه تقول

 عديدة، قدرات إىل وصلت قد البشرية الكائنات أن إىل النظرية هذه وتشري اللعب، عنه ينجم الذي التنفيس تتطلب اليت والعصبية

 تزويد يف يستخدمان ال فائض، ووقت فائضة قوة توجد الظاهرة هلذه وكنتيجة واحد، وقت يف كلها تستخدم ال ولكنها

 مراكز يف الطاقة ترتاكم هذه التعطيل فرتات وأثناء طويلة، لفرتات معطلة قوى اإلنسان لدى فإن هذا ومع معينة إحتياجات

 وسيلة واللعب للطاقة منفذ وجود فيها يتحتم درجة إىل يصل حىت ضغطها وابلتايل تراكمها ويزداد النشطة السليمة األعصاب

 توتراته ومن جسده، على املرتاكم تعبه من الفرد خيلص اللعب أن اثنية جهة ومن املرتاكمة، الزائدة الطاقة هذه إلستنفاذ ممتازة
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 يعيش اليت البيئة مع وموافق النفسي اإلنساين للتوازن ضرورية وسيلة ويعترب واإلجتماعية املهنية واجباته ممارسة من املشحونة العصبية

  .فيها

  :للحياة اإلعداد نظرية -ب

 يكون وهبذا البالغني حياة يف للبقاء الضرورية- الغرائز لتمرين العام الدافع هو اللعب أبن النظرية هبذه اند الذي جروس كارس يرى

 تلعب عندما فالبنت املستقبلية، للحياة نفسه يعد لعبه يف الطفل أن يقول حيث كربى، غاية له شيء أنه على اللعب إىل نظر قد

 مبا ننوه أن جيب وهنا .للنخوة كمظهر األعداء مقاتلة على يتدرب مبسدسه يلعب عندما والولد األمومة، على تتدرب بدميتها

 .الصناعة قبل ما جمتمعات يف األطفال بني العالقة يف خاصة جروس كارل قدمه

 لتنمية جمال فهو عمله جمال يف حتقيقه يستطع مل ما للفرد الرتويح يعوض R.MILLS ميلز يقول الصناعية اجملتمعات يف أما

 ممارسة على يشجع أنه كما املهنية، الظروف لسبب منوها يتوقف واليت األوىل طفولته منذ لديه الكامنة واإلبداعات املواهب

 منو تضمن اليت املهنية احلياة بعكس الداخلي، اإلرتياح من نوع ذلك يف يصاحبه وتنمينها الفكرية طاقاته عن للتعبري فرصة هواايته،

 .الصناعي العمل جمال يف وخاصة عامة واإلبداعات املواهب

  :والتخليص اإلعادة نظرية -ج

 للمراحل وتكرار خلربات متثيل أال هو ما اللعب أن النظرية هذه وضع الذي' STANLEY HOOL ' هول ستانلي يرى

 اإلنسان به مر ملا وإعادة ختليص هو النظرية هذه تشري كما فاللعب احلضارة، إىل الوحشية من البشري اجلنس إجتازها اليت املعروفة

 . العصور أقدم منذ آخر إىل جيل من انتقال مت فلقد األرض، على تطوره يف

 مراحل يستعيد تطوره خالل الطفل أبن ذلك ويربر جروس كارول لرأي إعرتض قد هول ستانلي يكون النظرية هذه خالل من

 تطور مراحل من الفردية املرحلة يستعيدون الواقع يف هلم األشجار يتسلقون الذين األطفال أن يرى إذ البشري، اجلنس تطور

  ( 227، صفحة  1990)اخلويل،  .اإلنسان

  :الرتويح نظرية- د

 إلستعادة كوسيلة اللعب إىل حيتاج البشري اجلسم أن نظريته يف ويفرتض النظرية هذه يف للعب الرتوحيية القيمة "جتسيمونس"يؤكد

 .الطويلة العمل ساعات بعد اجلسم لتنشيط وسيلة فهو حيويته
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 املساحات أو أواحلديقة البيت يف واإلسرتخاء اإلسرتاحة عملية يف وتتمثل والعصيب البدين التعب أو اإلرهاق إزالة معناها والراحة

 واأللعاب والرحالت السفر جند فلهذا النفسي العامل وخاصة الفرد عن التعب إبزالة تقوم هذه كل اخل،...الشاطئ على أو اخلضراء

 .الضيقة األماكن عن الناجتني والضجر النفسي العمل من للتخلص عالج خري الرايضية

 لكثرة وممل شاق العمل أسلوب أن إىل تذهب فهي الرتويح نظرية كبري حد إىل النظرية هذه تشبه :اإلستجمام نظرية -ه

 وسائل البشري للجهاز تتوفر مل إذ عصبية إضطراابت إىل يؤدي العمل من األسلوب وهذا واليد، للعني الدقيقة العضالت إستخدام

 .ذلك لتحقيق واللعب إستجمام

 هذا ومثل واملعسكرات والسباحة، الصيد، :مثل قدمية نشاطات أوجه وممارسة اخلالء إىل للخروج األشخاص حتث النظرية هذه

 .طيبة بروح عمله يف اإلستمرار على يساعدانه وإستجماما راحة اإلنسان يكسب النشاط

  :الغريزة نظرية -و

 فرتات يف ويرمي وجيري وميشي قامته وتنصب ويزحف ويضحك يتنفس فالطفل للنشاط غريزاي مييل البشر أبن النظرية هذه تفيد

 .منوه مراحل خالل تظهر غريزية أمور وهذه منوه من متعددة

 .جتري وهي الكرة وراء تندفع اليت القطة شان شانه أمامه تتحرك وهي كرة وراء اجلري من نفسه مينع أن يستطيع ال فالطفل

  :الرتويح يف املؤثرة العوامل -7-2

 اليومية للحياة العملية املالحظة وتكفي اإلجتماعية، الظروف يف ويتأثر يؤثر جمتمع انتج فهو الرتويح، يف مؤثر عوامل عدة هناك

  (93، صفحة chorlottebusch ،1975) .واإلقتصادية والبيولوجية والنفسية السوسيولوجية متغرياته عن تكشف إن من

 إالأن الرتويح نشاطات من العديد يف األفراد يقضيه الذي الوقت لتقدير األوروبية الدول بعض يف جرت اليت الدراسات كل وتشري

 :أمهها املتغريات من ابلعديد يتأثر ونشاطاته والرتويح الوقت حجم من كل

 :االجتماعي الوسط- أ

 بعض أمام حاجزا تكون وقد واللعب،  والتسلية اللهو نشاطات من الكثري اإتشار يف مهما عامال تعترب والتقاليد العادات إن

 .األخرى العوامل

 .قليل إال السينما يشاهدون ال الريفية املناطق سكان من الكثري أن دومازودين ويرى
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 انحية من أكثر الفروق وتزيد األرايف، شباب من الرايضية لألنشطة ممارسة أكثر املدينة شاب أن جزائري إستقصاء يف جاء وقد

 املؤثرة، ونظمه اجملتمع ثقافة حبسب هلا كرههم أو التسلية من النوع هلذا األفراد ممارسة يف واللعب اللهو أشكال وختتلف .اجلنس

 الغربية أملانيا يف شخصا1880 بلغت عينة على دراسة يف الديين، ابلنظام وعالقته الرايضي للنشاط دراسته يف لوسن بني فقد

 .عموما اإلجتماعي والوسط ودينية ثقافية بعوامل يتأثر الرتوحيي النشاط أن على خمتلفة، دايانت متارس

  :اإلقتصادي املستوى -ب

 املتنامي اإلنتاج عليها يسيطر إجتماعية حياة يف الرتوحيية حاجاهتم إلشباع العمل دخل إستطاعة حيث من النقطة هذه تعاجل

 .والرتفيه والتسلية الراحة لوسائل

 كما الفراغ، وقت قضاء لكيفية وإختياره للسلع إستهالكه كبرية بدرجة حيدد العامل دخل إن الدراسات من الكثري خالل يبدو

 كاخلروج ابلرتويح اخلاصة املصاريف زادت إرتفعت فكلما الدخل بكمية ترتبط الرتويح من األنواع بعض هناك شان سوت الحظ

 السينما إىل الذهاب على بيوهتم يف فراغهم وقت قضاء يفضلون العمال من كبرية نسبة أن مصرية دراسة يف وجاء و املطاعم إىل

 الرتوحيي نشاطه أسلوب أو حلرة أوقاهتا قضاء لكيفية الفرد إختيار أن سبق مما استنتاجه ميكن والذي املصاريف، لتفادي وذلك

  ( 319، صفحة  1980)الساعايت،  .املادية وقدراهتم األفراد مداخيل مبستوى يتأثر ومنطه

  :اجلنس -ج

 الطفولة مرحلة يف فالبنات اإلانث، متارسها اليت تلك عن ختتلف الذكور ميارسها اليت النشاط أوجه أن إىل العلمية الدراسات تشري

 دراسة أوضحت ولقد املطاردة، ولعاب أ اآللية اللعب البنون يفضل بينما املنزيل، ابلتدبري املرتبطة واأللعاب ابلدمى اللعب تفضل

 .واضحة تبدو اجلنسني بني الفروق وأن البنات، من أكثر العنيف اللعب إىل مييلون البنون أن honzik هونزيك

 النشاطات إىل مييلون12 إىل 3 سن من الطفولة مرحلة يف والبنني البنات أن E.Child تشايلد إليزابيث دراسة أوضحت كما

 يف البنات لدى البدنية النشاطات ممارسة أتيت حيث ختتلف البنني لدى النشاطات تلك ترتيب إالأن والتخيلية، واإلبداعية البدنية

 .األخري الرتتيب

 

 

 



 
38 

  :التعلم درجة -د

 جاء ما منها وهواايهتم، تسلياهتم حنو األفراد أذواق على يؤثر التعليم مستوى أن الدراسات من الكثري أكدت لقد

 فهو اليوم إنسان للرتويح،خاصة إختياره يف عموما الفرد نشاط توجه والتعليم الرتبية أن بني إذ زودي دوما هبا

 إختيار أن بلجيكية دراسة أوضحت كما الدراسية، حياته أثناء الرتوحيي اجملال يف التدريبات من الكثري يتلقى

 اجلامعيني نأو )جامعي اثنوي، ابتدائي،(التعليمي املستوى حسب تتنوع املقدمة اإلذاعية الربامج ألنواع األفراد

 األلعاب و املتحركة ابلرسوم ولعا أكثر اإلبتدائي املستوى ذوي بينما واألدبية العلمية واحلصص املوسيقى يفضلون

 .املختلفة

  :السن-ه

 .اللعب يف نشاطه قل وكرب منا كلما الطفل وأن الكبار العاب عن ختتلف األطفال العاب أن إىل العلمية الدراسات تشري

 غري أخرى أشكاال نشاطاهتم أتخذ املراهقة وبداية املتأخرة الطفولة مرحلة يف األطفال أن إىل saulleniger نيجر سول يشري

 .الرايضي النشاط وممارسة والقراءة للموسيقى واإلستماع التلفاز مبشاهدة كالقيام وذلك قبل، من ميارسوهنا كانوا اليت
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  : الصةاخل

 كافة من الرتويح لشرح حماولة أجرينا ولقد البشري، ابجملتمع وعالقته للرتويح املركزي املفهوم لتحليل فعالة أداة الفصل هذا كان

 .ماهيته فهم مضمار يف الدراسات هذه سامهة وما حوله والسيسيولوجية الرتبوية الدراسات بعض وإظهار جوانبه

 وسيلة يعترب فهو األفراد، على تعود اليت فائدته يف يتمثل الرتوحيي النشاط حول إليه أشران ما خالل من إستخالصه ميكن وما

 الصحي اجلوانب، مجيع من األفراد، شخصية تكوين يف يساهم فهو ومستمرة، منتظمة بصفة استغالهلا مت إذا والعالجية تربوية

 والنظرة العاطفي اإلستقرار و اإلجتماعي ابلتفاعل تتميز متزنة شخصية ون تك وابلتايل اإلجتماعي، و اخللقي واجلانب والنفسي،

 .للحياة املتفائلة
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 :متهيد

 اليوم فأطفال هطفولت خواص على تقوم الراشد البالغ اإلنسان حلياة ريةهاجلو  فالدعائم همةامل النمو مراحل من الطفولة مرحلة تعد

 اليت اسبةر الد ابإلمكانيات وكذلك الصحيحة التنشئة انأطفال لتنشئة تقدمها اليت العناية من أييت األمم ارهوازد الغد، رجال مه

 هخالل من يقاس حضاراي ، مطلبا   ابألطفال تمامهاال أصبح ذلك على وبناءا   السليم النمو على مهتساعد لكي األطفاهل اهتوفر 

 .اهضر حتو  األمم تقدم مدى

 اوضحوا إذ والرايضة البدنية بيةالت   يف ني الباحث هبا تمها اليت احليوية الوظائف مهأ من اإلدراكية والوظائف احلركية الوظائف وتعد

 يتأثر كما ابإلدراك تتأثر احلركة أن "هبياجي" يوضح ناهو  الرايضي ءىالنش سلوك يف واإلدراكي احلركي نياجلانب نيب العالقة حقيقة

 مالحظة عند إدراكي وه وما حركي وه ما نيب التمييز الصعب من هان "كيفارت" رىي و بينهما الفصل كنمي وال ابحلركة اإلدراك

 أن جانب اىل ذاه اإلدراكية القدرات منو تعوق أو تعزز أن كنمي احلركية األنشطة أن "يوهجاال" ويؤكد الطفل هيؤدي نشاط أي

 منو يف القصور وان اإلدراكية القدرات لنمو ضروراي يعترب احلركي النشاط أن اىل  أشاروا احلركية اإلدراكية النظرايت أصحاب

   (51، صفحة 1998)أمني اخلويل،  التعلم عمليات من ريكث يف األطفال عجز عن مسؤول احلركية اإلدراكية القدرات
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  :اإلدراك مفهوم 1-3-

 لإلحساسات عىنامل فإعطاء معينة تثريامل اإلنسان استقبال عن تنشأ اليت لإلحساسات داللة أو ىنمع إعطاء عملية وه راكداإل

 أحسسنا ما أتويل أو ريتفس وه أيضا اإلدراك و ، دركامل للشيء داللة ديدحت دون العملية ذهه تتم ال و اإلدراك، عملية لب وه

 الشعور تركيز وه )االنتباه( كان فإذا .حواسنا يف أثر الذي اخلارجي وضوعامل أو هللمنب هنعطي )ىنمع( زائد )إحساس(ه ان أي .هب

، 1985)املليجي،  ويعرف يكشف لكي هل هدومي اإلدراك يسبق االنتباه أن أي ،هنبامل ذاه معرفة وه اإلدراك فإن ما، همنب يف

    . (56صفحة 

 األشياء ريتفس على والقدرة حولنا جيري عما فورية معرفة طريقها عن نكتسب عملية هأبن اإلدراك، مصطلح ) ابور( عرف

 الدالالت ريوتفس تنظيم خالل من ،هب احمليطة ابلبيئة وعي على اخالهل من الفرد يصبح اليت العملية هأن اإلدراك ويعرف  واحلوادث

 س .احلوا طريق عن عليها حيصلون اليت دهوالشوا

 إليها احلي الكائن حاجات ابختالف العناصر ذهه معاين تلفختو  الفرد، وحاجات دوافع تشبع عناصر على اإلدراك يعتمد كما

 احملسوسات يزمت ،)   2ل الشك انظر (عليا عقلية عمليةهو  اإلدراك أن على أيضا يعرف كما ،(11، صفحة 2004)إنتصار، 

 إىل العصبية األطراف طريق عن اخلارجية وضوعاتوامل األشياء اهتصدر  اليت وجاتامل تنتقل حيث ،عىنوامل الداللة عليها وتضفي

 زود امل تبعا الفرد إحساسات تنوع الواقع ويف .تنوعةامل اخلارجية وضوعاتامل هبذه اإلحساس حيدث وابلتايل خ،امل يف العصبية راكزامل

 واألنف الفم اهمركز  والذوق الشم وإحساسات األذن اهمركز  الصوتية واإلحساسات ،نيالع اهمركز  البصرية فاإلحساسات .فطراي هب

  . والتعب للجوع نتيجة معوية تقلصات من الداخلية واإلحساسات اجللد، سطح اهمركز  اللمس وإحساسات
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 .احلركي النشاط ملمارسة العليا العقلية العمليات يوضح (03) رقم بياين شكل
 

 تعرب فكرية منظومة يف يصوغها لكي البيئية اتثري امل مع الفرد هبا يتفاعل اليت عرفيةامل العمليات من هأن على أيضا اإلدراك ويعرف

 احلسية اتثري امل يستقبل فالفرد االجتماعية، و اديةامل هابعناصر  هب احمليطة البيئة مع التوافق عمليات هل يسهل ىنمع ذا مفهوم عن

 تكتسب عملية هأبن اإلدراك مصطلح bower) ابور  (وعرف العصيب، اجلهاز بنمو إال يكون ال ذاهو  ابحلركة، اهل ويستجيب

 أن ،)مسث و ،هبياجي ( من كل أحباث دلت وقد . واحلوادث األشياء ريتفس على والقدرة حولنا، جيري امل فورية معرفة طريقها عن

 ا  طارتبا بعضهما مع مرتبطان واحلركة اإلدراك عملية فإن ذاهل احلركة، طريق عن هحول اليت البيئة مع ويتفاعل ،هحول من يدرك الطفل

 : مها نيمها ألمرين )ابور( أكده ما ذاهو  ا  قوثي

 . احلركي اإلحساس على بذلك ا   معتمد ،هحول من دركةامل علوماتامل على الطفل هب يقوم الذي احلركي النشاط يعتمد1

 النشاط طريق عن متزايدة مهارة إىل الوصول أي احلركي، النشاط على بذلك يعتمد اإلدراكية، عطياتامل تنمية الطفل يريد عندما2

)عبدالعزيز،  مكتسبة معلومات كلها ذههو  دفاهل نيوب هبين ساحةوامل هزمالئ مع اللعب خالل من الطفل هيكتسب ذاهو  احلركي،

 هبم، احمليطة ابلبيئة الوعي على األفراد اخالهل من يصبح اليت العملية هأبن اإلدراك نعرف أن كنمي هومن  .(17، صفحة 1996

 .احلواس طريق عن هبا حيسون اليت دهوالشوا الدالئل ريوتفس تنظيم خالل من

 :  احلركي اإلدراك عناصر2-3-

 : ) وليامز(  الباحث وضعها كما احلركي اإلدراك عناصر يوضح التايل الشكل و

 وبصره، ،هحواس طريق عن احلركية هاراتامل استقبال على الطفل قدرة احلركية هاراتامل إبدراك يقصد :  احلركية هاراتامل إدراك -1

 .اهويفسر  علوماتامل يستقبل فهو ،هأمام تشرح عندما هسومل ،هومسع
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 ومع اآلخرين مع هعالقت اجلسم، وضع العظمي، يكلاهل الرأس، هجسم ألجزاء الطفل معرفة أي :هجلسم الطفل إدراك -2 

 .الزمالء

 .االرتكاز قاعدة على اجلسم تثبيت مع هعلي واحملافظة نيمع بوضع حيتفظ أن على الطفل قدرة وه :التوازن -3

 .البصر طريق عن آلخر مكان من وفعالية بسهولة ابحلركة التحكم على الطفل قدرة يه:  واحلركة البصر توحيد -4

 : نيقسم إىل ويقسم ابلطفل حييط الذي الشيء وه الفراغ :  الفراغ إدراك  -5

 . تهااجتاال مجيع يف الطفل جبسم حييط الذي الفراغ وه :عام فراغ -

 . هجسم أجزاء ريكحت مع ثبات حالة يف وهو  الطفل، هفي يتحرك الذي الفراغ وه :خاص فراغ -

 . نواألمي األيسر اجلانب بت   والتميز اجلسم، جانيب يف التحكم على الطفل قدرة وه : اجلسم جانيب بنيب الفرق إدراك 6-

 .اجلسم وخارج اجلسم، وداخل ت،حتو  وفوق، ا  ر ويسا نا  يمي اتهاجتابال همعرفت و الطفل قدرة وه :  اتهاجتابال اإلحساس -7

 .احلواس طريق عن الفراغ يف األشياء نيب يزيالتم على الطفل قدرة يه :اإلحساس حدة -8

  .لعبامل يف بصرية إشارات استقبال :البصر-

  .لعبامل يف األصوات نيب التميز :السمع-

 : اإلدراك أنواع3-3-

 :احلسي اإلدراك1-3-3-

 نياته نيب فرق ناكهو  الفارايب، و سينا ابن و أرسطو إىل احلسي اإلدراك و احلس نيب التفرقة اتريخ يرجع ... اإلحساس و اإلدراك

 على يضفي هألن عريفامل العقلي التنظيم سلم يف اإلحساس من أرقى  خطوة احلسي فاإلدراك العقلية ستوايتامل ضوء يف نيالعمليت

 .ركزيامل العصيب - ابجلهاز اإلحساسات ذهه اتصال من تنبع معان اريهغ و الشمية و السمعية و البصرية و احلسية الصور

 انعدام ألن اإلدراك و اإلحساس نيب مباشرة عالقة اكهن أن  العيسوي الرمحان عبد يؤكد كما (65، صفحة 2005)القادر، 

 خامل إىل العصيب اجلهاز ينقلها اليت اإلحساسات من همقومات يستمد إذن فاإلدراك موضوعاهتا، انعدام إىل يؤدي احلواس من حاسة

  إدراك دون إحساس يوجد أن كنمي لكن و إحساس بال إدراك يوجد ال هأن يقال ذلك أجل ومن اإلدراك، عملية تتم حيث

  .( 2000)العيسوي، 
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 و احلسية عرفةامل نيب فارق فهناك ذلك ومع . البيئة عن معرفة على احلصول يف احلواس استخدام عملية إىل عامة اإلدراك ريويش   

 تعتمد و . الدوافع ىنمع تفهم و ريتفس عملية فهو اإلدراك أما احلسية، األعضاء استقبال على تعتمد احلسية عرفةمفامل . اإلدراك

 . ستقبلامل توقعات على و ضي،اامل ربجتا على اإلدراك عملية

 نيالع شبكة على رئياتامل صور فانطباع حسي عضو أو حاسة من قادم هنبمب الشعور أو النفسي األثر :" هأن اإلحساس يعرف و

 اهعنامل تقديره و واحلجم اللون و الشكل انحية من اهل هري تفس و ركزيامل العصيب ابجلهاز رئياتامل هذه مؤثرات اتصال و إحساس

 بناء و هطحمي و هبيئت فهم أجل من هوبيئت هبنفس لالتصال ريةهاجلو  و األوىل الطفل وسيلة احلاسي اإلدراك يعترب و .بصري إدراك

 أيضا يهدف و .التعلم عملية طريق عن البشرية للمعرفة األوىل الدعائم إقامة إىل يهدف احلسي اإلدراك فإن كذاهو  .عرفيةامل هحيات

 بواسطتها اليت العقلية العملية وه احلسي فاإلدراك . الفرد تكيف على يساعد و هبيئت و الفرد نيب الصحيحة احلدود إقامة إىل

 اإلنسان كنمت عقلية عملية احلسي اإلدراك إن ابلتايل، و . حواسناري تثت أو ناهانتبا ذبجت اليت اخلارجي العامل اتري مث إىل نتفطن

 وه احلسي اإلدراك إذن، . احلس أعضاء يف ريالتأث أي احلسية، ابلتنبيهات العقلية العملية ذهه تبدأ و . هبيئت مع التوافق من

 ابلعامل االتصال وسيلة هإن .تعلم و ريتفك و حفظ من األخرى العقلية العمليات أساس وه و . عرفةاملل سبي يف األوىل اخلطوة

 احلسي اإلدراك مصطلح يعرف كذلك، هبيئت مع التوافق على الفرد يساعد و . هتعديل و للسلوك السبيل هدمي وبذلك اخلارجي،

 أحداث و ألشياء إدراك من احلسي اإلدراك فيتكون مباشرة احلسية نبهاتامل ريبتأث اخلارجية اجلزئية فرداتامل تصور عملية هكون

 األشياء يه ذهه يزة،مم معينة رائحة تشم أو ابلتحديد معينا صوات تسمع أو ابلذات معينا زالنم ترى فأنت . خاصة جزئية فردية

  .(p. 61 ,2005 ,القادر) فقط  اخلاصة اجلزئيات يف إال تفكر أو تتحدث أن تستطيع ال و حواسك أمام .اثلةامل

 :العقلي  اإلدراك2-3-3-

 يف فختتل و الصفات بعض يف هوحدات كت تش األشياء من نيمع بصنف خلرباتنا نتيجة اهب خنرج اليت العامة األفكار من يتكون

  .عام  هبوج الروائح أو األصوات عن أو البيوت عن نتحدث أو نفكر فنحن . األخرى الصفات بعض

  :اإلدراك منو مراحل4-3-

 :اإلدراكي منو يف رئيسية مراحل أبربع الفرد رمي

 من أكثر بينهما هالتشاب درجة أن أي متميزة ريغ هحول وجودةامل األشياء للطفل تبدو رحلةامل ذهه يف :التعميم مرحلة1-4-3-

 .االختالف درجة
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 تزيد واخلطأ حاولةمب همع التفاعل طريق عن إبستمرار الواحد الشيء الطفل يرى عندما رحلةامل ذهه يف :التمييز مرحلة2-4-3-

 .ابلتدريج عنده األشياء تتميز كذاهو  هخربت

 ىنمع ذات كلية أمناط يف دركاتامل وتنظيم الفرد عند اإلدراك منو عملية تستمر رحلةامل ذهه يف :التكامل مرحلة3-4-3-

 .ةالقدمي األمناط لحم لتحل الفرد يكتسبها

 رجعيةامل ابإلطارات يسمى ما أو اثبتة عقلية وصيغ تكوينات رحلةامل ذهه يف الفرد يكون :اإلدراكي الثبات مرحلة4-4-3-

 .هبا احمليطة الظروف ريتتغ مهما احمليطة أشياء إدراك على يساعد والذي الثابتة

  :اإلدراك صعوابت رهمظا5-3-

 :يلي ما مظاىراى أبرز ومن سليمة غتَ  أو عسَتة اإلدراك عملية بذعل صعوابت الدتعلمت   بعض تواجو قد

  :البصري والتمييز اإلدراك صعوابت1-5-3-

 القائمة سافاتوامل اوأشكاهل األشياء حجم اتري مثت مع للتعامل خاصة يف وإمنا البصر، حدة يف مشكالت على تدل ال قد يهو 

 عمليات ذاه ويعرف واألشكال، والكلمات واألعداد احلروف واستخدام إدراك يف مشكالت إىل يؤدي امم العمق، وإدراك بينها

 .والرسم والكتابة القراءة

  :احلسي واإلدراك التمييز صعوبة2-5-3-

 ائدةامل أدوات استخدام منو تعرف ما غالبا الصعوبة أن شك وال البيئة، يف األشياء تناول يف اللمسية احلساسية هب يقصد حيث

 البيانو على نيكفوفامل عند "برابيل" بطريقة الكتابة ومهارات معها، اليدوي والتعامل األشياء تناول ومهارات والشوكة، نيكالسك

 .والكومبيوتر الكاتبة آلة على والكتابة

  :احلركي احلسي والتمييز اإلدراك صعوبة3-5-3-

 أن ضيفت  اليت األطراف ووضع الكالمي واجلهاز الرأس وأجزاء واألصابع نيوالساق والذراع اجلذع حركات بصعوابت تتعلق يهو 

 يعيش الذي الوسط معطيات تناول يف يساعد امم البيئة، وظروف اجلسم أوضاع عن معلومات صورة يف الراجعة التغذية للفرد تقدم

 .البدنية األنشطة بعض ارسةممو  اإليقاعية، واحلركات اليدوية والكتابة اليومية، اليدوية هاراتامل منو يعرف ذاه يف والشلل ،هفي
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  :اللمسي احلركي والتمييز اإلدراك صعوبة4-5-3-

 الكتابة يف الدقيقة العضالت استخدام تعوق اجملال ذاه يف والصعوبة هبا بطتتر  اليت والبيئة اجلسم حركات حول معلومات وتقدم

 .ختلفةامل األدوات واستخدام

  :احلركي البصري والتمييز اإلدراك صعوبة5-5-3-

 :أمور بثالث تتعلق يهو 

 يف عموما والطالب الطفل نشاط أثناء بفاعلية منها كل واستخدام اجلسم، يف واأليسر ناألمي نياجلانب نيب التمييز •

 واحلياة الدراسة

 اريهوغ ختلفةامل التعليمية األنشطة أثناء اجلسم اهجتا ديدحت •

 اخلربات استقبال إىل الطفل يتطلع حىت لليد نيالع هتوجي إىل العمر من بكرةامل رحلةامل يف نيللع اليد هتوجي يف التطور •

 .التعليمية

  :التسلسل صعوابت6-5-3-

 .احلركية هاراتوامل والكتابة القراءة تعلم يف صعوبة يشكل امم واألشكال، واألرقام والكلمات واحلروف األشياء تيبت ب تتعلق يهو 

  :اإلدراك سرعة صعوابت7-5-3-

 أو م،هل قدمةامل احلسية اتثري امل وفهم إدراك يف بطيؤون األطفال فبعض )واالستجابة ثريامل نيب سافةامل( الرجعي ابلزمن وتتعلق

  (51، صفحة  2000)حافظ،  .  واحلساب والكتابة القراءة تعلم بطء إىل ذاه يؤدي عليهم تلقى التعليمات

 السلوك دراسة عند ابري ك تماماها نيالنفسي العلماء هبا تمها اليت احليوية الوظائف من اإلدراكية والوظائف احلركية الوظائف تعترب

 كانامل بينية معرفة يف ورايحمو  أساسيا دورا احلركة وتلعب واحلركة اإلدراك نيب وطيدة عالقة األعصاب علماء حدد حيث اإلنساين،

 الديل ذاهو  ،هب احمليطة هبيئت على التعرف يف الطفل يبدأ طريقها فعن الطفل لنمو األساسية الدوافع إحدى يه واحلركة الفراغ، أو

 احلركي اإلدراك منو نيب عالقة وجود على "اخلويل أنور أمني" ،ويؤكد احلركة خالل من الطفل يتعلم لذلك التعلم طرق إحدى وه

 على هوقدرت التوافقي تسلسل إىل يصل أن يستطيع دقيقا الطفل إدراك كان وإذا احلياة نواحي شىت يف كفاءات قيقحت على والقدرة

 هوزمالئ Vainrie"فايرو" يؤكد "فرح وديع ألني" عن ونقال (1998)أمني اخلويل،   جيد أداء ويؤدي احلسية، تثرياامل تصنيف
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 العمل تطلباتمل وفقا أقل أو أكرب درجة إىل اإلدراكية الوسائل من أكثر أو نوع استخدام تتضمن اإلدراكية احلركات مجيع أن

  . ممارسته طلوبامل احلركي

 "هبياجي" وعرب بينهما، الفصل كنمي وال ابحلركة اإلدراك يتأثر كما ابإلدراك تتأثر احلركة أن "هبياجي" وهو  النفس علماء أحد ويرى

 يف احلركي اإلدراكي التكامل حقيقة عن ريللتعب احلركية احلسية خططاتابمل أمساه ما وضع عندما العالقة ذهه عن دقيقا ابري تع

 استجابة من أكثر ليس اإلدراكية والوظائف احلركية الوظائف كلمتييز بني   أن يؤكد كما بكرة،امل الطفولة منذ الطفل سلوك

 يف احلركية علوماتوامل اإلدراكية علوماتامل من كل بني زاوجةامل أمهية "شرينحبون" أدرك كذلك  العلمي، والتحليل البحث حلاجات

 عامل :مها نيمنفصلني عامل يف الطفل يعيش أن حدوثها عدم على تبت ي إذ زاوجة،امل ذهه وثدح ضرورة وأوضح الطفل سلوك

 يؤداي أن كنمي وما ،نيالعامل ذينه نيب يضطربه فإن متطابقة معلومات الطفل يعطيان ال نيالعامل ذينه أن اومب احلركة وعامل اإلدراك

 (15 12، صفحة 1995)الرويب،   اخلارجي للعامل تلفةخمت صورة من إليهم

 :الرتبوي ابجلانب هعالقت و احلركي  اإلدراك6-3-

 اليت و الكتابة و جاءاهل و القراءة مثل عمليات تتم كذلك و خ،امل يف معينة مراكز يف تتم احلركية العمليات إدارة أن عروفامل من

 ذلك فإن جيد ستوىمب حركية إدراكية مهارات الطفل تلكمي وعندما العصيب، اجلهاز من نطقةامل ذهه نفس يف خامل عليها يسيطر

 للعملية مهيأ الطفل يكون بذلك و ا،هل مؤشر ثابةمب يكون و األخرى اجلوانب على ينعكس الذي العصيب اجلهاز منو ينيع

 فشال يظهرون سوف احلركي االدراكي النمو نواحي تنقصهم ممن األطفال أن إىلري تش نظرية ناكه فإن ذلك على و التعليمية،

 .الكتابة و جاءاهل و القراءة مثل جوانب يف الكفاءات لتحقيق قدرة عدم و 

 حدوث ضرورة أوضح و الطفل، سلوك يف احلركية علوماتامل و االدراكية علوماتامل كل نيب زاوجةامل أمهية "شرينجتون" أدرك قد و

 ذينه أن بدا و احلركة، عامل و االدراك عامل مها نيمنفصل نيعامل يف الطفل يعيش أن حدوثها عدم على تتبي اذ زاوجةامل ذهه

 للعامل خمتلفةصور  من هإلي يؤداي أن كنمي وما ،نيالعامل ذينه ،نيب يضطرب هفإن متطابقة معلومات الطفل يعطيان ال نيالعامل

 (p. 83 ,2005 ,القادر) اخلارجي

  :احلركية اإلدراكية القدرات7-3-

 اإلدراكية البياانت نيب التفاعل يكون أن جيب لذلك كوسيلة احلركة على تعتمد تعليمية قدرات يه احلركية اإلدراكية القدرات إن

 تلك أهنا احلركية اإلدراكية القدرات وتعترب الطفل، عند واحد آن يف تنيالقدر  تنمو أن كنمي حبيث احلركية والبياانت احلركية
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 الصادرة علوماتامل معاجلة يف الطفل يستخدمها اليت احلسي والتمييز احلركي، والتمييز احلركي، التكامل يف تمثلةامل العقلية العمليات

 التطور نوعية على تعتمد رفيةعوامل اإلدراكية العمليات نوعية أن "كيفارت" ريويش (25، صفحة 1995)الرويب،   البيئة عن

 اخلارجي ابلعامل عرفةوامل الكفاءة ويكتسب مكاين زماين سباق يف والبيئة ابلذات التصور ينمي أن جيب فالطفل الطفل، لدى احلركي

 وموقعها األشياء نيب والعالقات الفراغ هبذا الوعي الطفل ينمي مل إذ مطلقة قيمة هل ليس الطفل بيئة يف فالفراغ ،همهيومفا ورموزه

 اإلحساس الطفل ينمي األرضية، اجلاذبية ريأتث ضده قوام ابنتصاب االحتفاظ الطفل زاولةمو  احلركة خالل من أيضا الفراغ، من

 نيوب داخل والرأسية األفقية اتهاجتاال يتعلم احلركية اإلدراكية زاوجةامل وعملية احلركية هاربجت خالل ومن والرأسية األفقية اتهاجتابال

 :يف تتمثل احلركية اإلدراكية القدرات من عدد على يتأسس داخليا مرجعيا نظاما الطفل ينمي النحو هذا وعلى األشياء

  .اجلسم صورة 4             .يةهاجتاإل 3                  .اجلانبية 2             .القوامية التوافقات 1
  .الزمن إدراك 8         .الفراغ بسييز 7             .الشكل إدراك 6               .احلركي التعميم 5

 :القدرات ذههل عرض يلي وفيما

  :القوامية التوافقات1-7-3-

 يظل حىت العضلية اجملموعات من سلسلة هفي تستثار اجيايب عصيب عضلي عمل وهو  العضلية، السيطرة عن القوام مصطلح يعرب

 .األرضية اجلاذبية ريأتث تحت هبوضع تفظاحم اجلسم

 اهجتاب االحتفاظ على قادر الطفل جعل إىل ابإلضافة أخرى، حركية أمناط منها تتطور حيث أساسية القوامية التوافقات وتعترب

 اتهاجتاال جلميع ابلنسبة األصل نقطة اجلسم ثقل مركز يعد حيث احمليطة البيئة يف هالتوجي ثبات و األرض، لسطح ابلنسبة اثبت

 .األشياء مع العالقات لثبات أيضا ضرورية التوافقات ذهه تعد كما الفراغ، يف

 االستجابة أو ناسبة،امل للحركة وضع ختاذا الطفل يستطيع ال التوافقات ذهه بدون و لألمن، مصدرا القوام توافقات تعد أيضا

 .اخلارجية صادرامل من لألذى هتعرض كنمي و بكفاءة، أو بسرعة

 ابلنسبة الصفر ونقطة الفراغ يف اتهاجتاال لتكوين البداية نقطة للجسم العمودية احلالة أو القوام توافقات ثلمت عام بوجو و

 .للحركة

 .القوامية التوافقات سيطرة تحت تتوفر السلوكية، ابلتايل و احلركية، األمناط مجيع أن وجد أخرى، انحية من

 ابلتايل و احلركية، لالستجابة متزايدة امكانية إىل تؤدي رونةامل فهذه فعالة، و مرنة القوام توافقات تكون أن هفي رغوبامل من و

 .السلوكية لالستجابة متزايدة إمكانية
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  :اجلانبية2-7-3-

 و التعلم، خالل من اجلانبية تنمو و اليسار، و نياليم يجتاها ديدحب و اجلسم، جانيب نيب التمييز على القدرة أبهنا اجلانبية تعرف

 من التوازن يعد و منهما، لكل تنتسب اليت النوعية الفروق يزمتي و ابآلخر، منهما كل عالقة و اجلسم، جانيب حلركة الطفل ارسةمم

 جانيب أحد رييستث كيف الطفل يتعلم التوازن، مشكلة مع التعامل خالل فمن الفروق، ذهه تنمية توضح اليت األولية النماذج

 .التوازن إلحداث ئمةالامل التعويضية ابحلركة يقوم أن هعلي الذي اجلانب ديدحت يتعلم و اآلخر، اجلانب مقابل للعمل اجلسم

 أن عىنمب اجلسم، جانيب عمل يف الثنائية مشكلة أمهها من مشكالت للجانبية السوي النمو عدم على تتتب أخرى جهة من

 فهي األخرى شكلةامل أما .واحد جانب استخدام العمل ذاه يتطلب نيح يف ،نيمع عمل أداء عند نياجلانب كال يستخدم الطفل

 .األخرى عن نيالعين إحدى أو ،نيالقدم إحدى أو اليدين، إحدى الستخدام الطفل تفضيل ينتع و اجلانبية السيطرة مشكلة

  نياليم ني اجتاهيب اخللط مشكلة أمهها من الطفل، بتعلم ترتبط أخرى مشكالت عليها تتتب ابجلانبية رتبطةامل شكالتامل ذهه

 .الكتابة حروف نيب التمييز على الطفل قدرة عدم اخللط ذاه نتائج مه أ من و اليسار، و

  :ةهياالجتا3-7-3-

 يمهفاامل ذهه إلسقاط مستعدا الطفل يصبح األيسر، و ناألمي اجلسم جبانيب الداخلي هإدراك ومنو الطفل، لدى اجلانبية منو بعد

- ناليم يزمتي عملية حيول كيف يتعلم الفراغ، يف األشياء اهجتا باشرةامل احلركة أمناط مع جتاربه من و ،هب احمليط الفراغ على يةهاجتاال

 يف األخرى اتجتاهاإل ييزمت أيضا يتعلم كما اخلارج، يف األشياء بني اليسار - ناليم ييزمت عملية إىل داخلية عملية من اليسار

 ابلنسبة اتجتاهاال ييزمت و الطفل، لوضع ابلنسبة الفراغ يف تجتاهاإل ييزمت على القدرة ذهه .خلف أمام أسفل أعلى مثل الفراغ

 .يةجتاهابال يسمى ما تشكل البعض بعضها و لألشياء

  :اجلسم صورة4-7-3-

 تتكون اجلسم صورة أن "بلوم" يرى و .الفراغ يف هجسم عن كاملة و دقيقة و واضحة صورة يشكل أن للطفل ابلنسبة همامل من

 الصادرة اإلحساسات و األمل، و احلرارة، و ابللمس، كاإلحساس اجللد سطح من الطفل اهيتلقا اليت الدقيقة اإلحساسات نتيجة

 تصور تشكل و البعض بعضها مع تلتحم اإلحساسات ذهه .البصرية لإلحساسات أيضا نتيجة و األحشاء و العضالت من

 .كانيةامل العالقات جلميع األصل نقطة يصبح للجسم التصور ذاه و اجلسم
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 أبجسامنا اخلاصة الصورة عن اخلاطئة أو الناقصة عرفةامل ألن اجلسم، صورة تكوين أمهية ،"بندر و شيلدر، " من كل يؤكد أيضا

 الطفل فإن لذا .األشياء إدراك يف أيضا ذلك ينعكس كما نفعل، ما أداء يف إضطراابت إىل و خاطئ، سلوك إىل ابلضرورة تؤدي

 يف صعوبة يواجو كما األنشطة، من ريكث أداء يف لصعوابت يتعرض ختلفة،امله أجزائ و هجسم عن جيد تصور هل ليس الذي

 .حركية معلومات إىل البصرية علوماتامل ويلحت

  :احلركي التعميم5-7-3-

 الطفل استخدام و اتساعا، أكثر واجبات أداء يف تعلمةامل احلركية األمناط بنيب يتم الذي التعاون و التكامل عن يعرب احلركي التعميم

 للطفل يسمح انجح تعميم كل و اجلديدة، واقفامل يف للتطبيق قابلة عامة لصيغ هاستخالص بعد جديدة مواقف يف السابقة هخلربات

 تعميمات أربعة ناكه أن "كيفارت" يرى و .تعددةامل صادرامل عن النابذة علوماتامل و البياانت من أكرب لكمية كفاءة أكثر عاجلةمب

 :يه و الطفل يتعلمها أن جيب حركية

  :القوام و التوازن -أ

 العالقات جلميع الصفر نقطة ثلمت كما الطفل، توجهات و اكتشافات مجيع يف األصل نقطة يه األرضية اجلاذبية قوة تعترب

 القوام توافقات يف رونةامل أمهية تتضح لذا و .هجبسم عالقتها و هاجتاها و للجاذبية الثابتة فهم و تنمية إىل الطفل حيتاج و كانية،امل

  منتصبا يقف أن مثل األرضية اجلاذبية مقاومة على تعتمد اليت احلركية التعميمات الطفل ينمي أن و احلركة، حبرية تسمح اليت و

 .اجلري أو ريالس أثناء هبتوازن اإلحتفاظ و لألمام، السقوط من هرأس نعمي أن و

 : احلركي االنتقال-ب

 للطفل همامل من و والدحرجة، الوثب و واجلري، شي،امل مثل الفراغ، يف اجلسم ركحت اليت األنشطة تلك احلركي االنتقال يشمل

 نيب العالقات اكتشاف و احلركة، من ستهدفةامل علوماتامل على احلركة كيفية عن هانتباى حيول أن احلركي االنتقال عملية أثناء

 . األشياء

 :االتصال-ج

 اولةحم أو األشياء، إىل الوصول اولةحم إىل يعمد فهو معها، احلسي التعامل خالل من األشياء عن علوماتامل الطفل يكتسب

 .اهل هإدراك دعم و خصائصها، على التعرف هل يتيح األشياء و الطفل نيب باشرامل االتصال ذاهو  هبا اإلمساك
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 : الدفع و  االستقبال-د

 سك،امل األنشطة ذهه أمثلة ومن ،ههاجتا يف تحركةامل ابألشياء الطفل يتصل اخالهل من اليت األنشطة االستقبال يشمل و

 . الدفع و الضرب، و الرمي، مثل احلركة األشياء تكسب اليت األنشطة فتشمل الدفع أنشطة أما . العدو و راوغة،امل و 

 .البيئة استكشافه كنمي اخالهل من اليت و الطفل ينميها أن جيب اليت األساسية األربعة احلركية التعميمات يه تلك

 

  :الشكل إدراك6-7-3-

 ،هب احمليطة البيئة يدرك ال البداية يف البشري فالوليد التعلم، من طويلة مرحلة يتطلب و التعقيد، ابلغة عملية الشكل إدراك ثلمي

 . أجزاء بدون الشكل يدرك فالوليد الكبار، يدركها كما

 أكثر يصبح التمييز ذاه أن و الوليد على ريعس أمر وه فردهمب اإلدراكي النشاط على القائم التمييز أن على دهالشوا تدل و

 يتمكن أن قبل ضرورة للوليد الفعال احلركي االكتشاف عملية تصبح و احلركة، خالل من ترياللمث الطفل يستجيب عندما سهولة

 . متكاملة أشكال بناء يف يستخدمها اليت اإلدراكية العناصر ييزمت من الوليد

 احلركية - احلسية للمهارات ناسبامل التعلم على أساسي بشكل يعتمد الطفل لدى الشكل إدراك تطور أن " كيفارت " يرى و

 كانيةامل العالقات عن و الشكل، عن الطفل عليها حيصل اليت األولية علوماتامل ألن ،جتاهيةاال و اجلانبية، تعلم على و األساسية،

 .سيةمل و حركية معلومات يه هفي تضمنةامل

 ثريامل على يةجتاهاال إسقاط يف كوسيط نيالعين استخدام و احلركة متابعة يف البصري التحكم أن أيضا " كيفارت " يرى كما

 . مهمة عملية يه البصري

  :الفراغ متييز7-7-3-

 هذات خارج تتم اليت األحداث و ابألشياء يتعلق فيما احلسية هأعضائ خالل من مطلقة معلومات على حيصل أن يستطيع ال الفرد

 نيب العالقات أو األشياء، نيب و هبين العالقات سواء العالقات فهوممب األحداث و األشياء ذهه يدرك أن هكنمي إمنا و الفراغ، يف

 تكوين خالل من إال ذلك يتم ال و األوقات، مجيع يف و بدقة، العالقات هبذه االحتفاظ على القدرة مع ببعض، بعضها األشياء

 البعض، لبعضها ابلنسبة ام هل ابلنسبة سواء ناسبة،امل عالقاهتا يف األشياء يدرك أن اخالهل من يستطيع للفراغ بنية أو يبكلت  الفرد



 
53 

 يف أخطاء إىل يؤدي مماالعالقات، ذهه يشوه أو الفرد يفقد الفراغية البنية تكوين بدون و العالقات، ذهه ابستقرار حيتفظ أن و

 .السلوك

 :للطفل احلركية اإلدراكية القدرات يةمهأ8-3-

 يرى ثالامل سبيل وعلى اإلنساين، السلوك يف واإلدراكي احلركي نياجلانب نيب العالقة حقيقة النفس علماء من ريكث أكد لقد

 ذهه عن دقيقا   ا  ري تعب )هبياجي( عرب وقد بينهما، الفصل كنمي وال ابحلركة، اإلدراك يتأثر كما ابإلدراك، تتأثر احلركة أن )هبياجي(

 سلوك يف احلركي اإلدراكي التكامل حقيقة عن ريللتعب احلركية  احلسية (Schemas) خططاتابمل أمساه ما هوضع دنع العالقة

 استجابة من أكثر ليس اإلدراكية والوظائف احلركية الوظائف من كل نيب يزي متيأ أن على يؤكد كما بكرة،امل هطفولت منذ الطفل

 . العلمي والتحليل البحث حلاجات

 الطفولة، مرحلة يف التعلم وعملية احلركية اإلدراكية القدرات منو نيب العالقة ريتفس حاولت اليت النظرايت بعض أيضا ظهرت كما

 القراءة تعلم يف صعوبة وجود مثل درسةامل يف ابلتعلم خاصة مشكالت من يعانون األطفال من داللة ذات نسبة أن نيتب حيث

 يف قصورا أو عجزا لديهم أن يبدو األطفال ؤالءه مثل .احلركي التآزر مستوى اخنفاض أو درسيةامل هاراتامل بعض أداء أو والكتابة،

، 1995)الرويب،  التعلم بطيئي أو راسياد  تأخرينامل من يكونون ما وغالبا (Slow Learner) - احلركية، اإلدراكية قدراهتم منو

 اإلدراكية القدرات لنمو ضروراي يعترب احلركي النشاط أن إثبات احلركية اإلدراكية النظرايت أصحاب حاول وقد .(50صفحة 

 يف األطفال عجز عن مسؤول واحلركية اإلدراكية القدرات منو يف القصور وأن الطفولة، مرحلة يف وخاصة عام، هبوج عريفامل وللنمو

 حيث الدراسي التأخر لعالج كربامج استخدامها كنمي احلركي اإلدراكي التدريب برامج وأن درسة،ابمل التعليم عمليات من ريكث

 التعليم يف الطفل لنجاح أساسيا متطلبا اهمنو  يعترب واليت األطفال، لدى واحلركي والبصري، احلسي، اإلدراك منو الربامج ذهم تعزز

 القدرات تنمية استهدفت احلركي اإلدراكي للتدريب برامج ظهرت النظرايت ذهه وعلى  (56، صفحة 1995)الرويب،  .درسةابمل

 برانمج( الربامج ذهI مهأ ومن الدراسي، التأخر وعالج عرفية،امل والقدرات للتعلم، األساسية االستعدادات وتنمية احلركية اإلدراكية

 يف ةبري ك شهرة الربامج ذهه انلت وقد ..)فروستيج برانمج(و )ودومان كاتو  ديال برانمج(و )وكيت جيتمان برانمج(و )كيفارت

 .األمريكية تحدةامل الوالايت يف وخاصة بيةت ال
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 :احلركية اإلدراكية النظرايت9-3-

 رتبطةامل التعلم مشكالت وعالج ريتفس عام بوجو إستهدفت نظرايت بوضع احلركية اإلدراكية ابلقدرات نيهتمامل العلماء بعض قام

 من تبدأ التعلم أنواع اجلميع أبن القائل الفرض على النظرايت ذهه معظم وترتكز احلركية، اإلدراكية القدرات منو يف ابلقصور

 و هبياجي" من كل أيده الذي الفرض وهو  الالحق يواألكادمي عريفامل للنمو األساسية القاعدة ثلمت احلركية األنشطة وأن احلركة،

 اليت النظرايت تلك اجملال ذاه يف قدمت اليت النظرايت مهأ ومن "فروستيج و كيفارت، ديالكاتو،و ابرش، جيتمان، و ،برونر

 اهوأكثر  احلركية اإلدراكية النظرايت ومن "دومان و ديالكاتو و فروستيج، و جيتمان، و ابرش و كيفارت" من كل  بصياغتها قام

 النظرية ذهه يف ركزيامل فهوموامل العصيب، التنظيم عن "ودومان ديالكاتو،" من كل طرحها اليت النظرية تلك واخلالف للجدل إاثرة

 إىل يؤدي العصيب التنظيم يف النقص ذاه وأن خ،ابمل العصيب التنظيم يف نقص عن تنشأ واإلدراكية عرفيةامل العوائق أن على يتأسس

 إعادة والزحف شيكامل حركية استجاابت تتطلب برامج خالل من كنمي هوان واللغة القراءة يف هفختل وإىل ،هبيئت عن الطفل عزل

 .واللغة القراءة يف العجز عالج وابلتايل الدركزي، العصيب اجلهاز منو تنظيم

 احلركية، األمناط وكفاءة التعلم نيب ما تربط نظرية يهو  " Mavigenic theory " إبسم تعرف نظرية صاغ فقد "ابرش" أما

 ذهه ضت تف كما احلركة، كفاءة على تتأسس اإلدراك نوعية وأن البشري، للكائن الكلي البناء يف أولية ضرورة احلركية الكفاءة وان

 كفاءة على أوال تعتمد الرمزية الطالقة لكن احلركية، الطرق لحم تدرجييا حيل التعلم عملية يف للرموز الطفل استخدام أن النظرية

 .احلركية األمناط

 وضع كما البصري، منوه و احلركية هخبربات يرتبط هسلوك و العقلي، تطوره و الطفل منو أن اهور حم نظرية "جيتمان " صاغ أيضا

 :يه مراحل ست يتضمن البصرية و احلركية القدرات لتنمية اجمبران "جيتمان"

 .العامة احلركية األمناط تنمية -1

 .اخلاصة احلركية األمناط تنمية -2

 .نيالع حركة أمناط تنمية-3

 .البصرية اللغة أمناط تنمية-4

 .البصرية الذاكرة مهارات تنمية-5

 .البصري اإلدراك تنمية-6
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 ال إدراك ةليعم بدون الطفل ان و النفسية الوظائف مهأ من واحدة اإلدراك عملية فيها إعتربت نظرية قدمت فقد "فروستيج" أما

 اليت النظرايت مهأ يه تلك ، ذههل اإلستجابة  يستطيع ال كما هب احمليطة البيئة من معلومات أو رسالة أي إستقبال يستطيع

 تبدأ قد التعلم صعوبة أن صاحبها فيها يوضح اليت ةري األخ ذهه "كيفارت" نظرية إىل ابإلضافة احلركية، اإلدراكية القدرات تناولت

 حسب ةري األخ ذهه حركية، أمناط إىل تؤدي ال للطفل احلركية االستجاابت أن ابعتبار الطفل سن من بكرةامل رحلةامل يف

 األمناط تكون عندما و احلركي التمييز و احلسي، التمييز و احلركي، التكامل : يه أساسية عمليات ثالث نتيجة تكون "كيفارت"

 يف العمليات ذهه تتمثل و البيئة من الصادرة علوماتامل عاجلةمل تعقيدا أكثر عمليات إلنشاء تنتقل الطفل تعلم عملية فإن احلركية

 فهومامل تكوين اإلدراكي، التكامل نظم،امل االستكشاف احلركي، التحكم احلركية، األرضية الشكل، عالقة احلركية، اإلدراكية زاوجةامل

 اإلدراكية القدرات لتنمية عالجية تطبيقية برامج اهإطار  يف صممت قد إليها اإلشارة سبق اليت النظرايت أن ابلذكر اجلدير و

 .عرفيةامل و احلركية

 .:احلركي  النفس الدرس أولوايت ❖

 ينبغي احلركية، النفسية يةتبال دافهأ قيقحت أجل ومن التعليم ؤسسةمب الطفل التحاق مراحل جبميع لصيقة احلركية النفسية بيةت ال إن

 :يف تتجلى مبادئ اعتماد

 .احلركي هنشاط أثناء همالحظت خالل من وذلك تناسق يف هحركات أداء تعرقل اليت الصعوابت اوزجت على الطفل مساعدة .1

 .حركة كل أمهية على الت كيز مع احلركية هلقدرات أمهية إعطاءه على فيزحت .2

 .اهتكرير  و األساسية للحركة األمهية إعطاء مع قدراهتم تفوق أبشكال القيام تفادي .3

 . احلركات ترمجة يف اجلسم أعضاء توازي و لسالمة ذلك و احلركة توظيف يف العلمية بادئابمل اماإلمل .4

 .التعلم و اخللق حاجات تليب اليت هاحتياجات مراعاة مع واالبتكار الذايت والتعلم االكتشاف فرصة إاتحة .5

  :احلركية اإلدراكية القدرات قياس10-3-

 بعض إطار يف هتصميم مث األدوات ذهه بعض و احلركية اإلدراكية القدرات لقياس أدوات بتصميم نيالباحث من العديد تمها
 قد و هتتشاب اليت اتري غتامل و األبعاد من العديد تتضمن أهنا األدوات ذهه تصميم يف العام اهجتاال و احلركية اإلدراكية النظرايت

 "و "فروستج "و "أيرس جني" وضعها اليت االختبارات بطارية الجم يف عرفيةامل األدوات مهأ من و أخرى، أداة عن تلفخت
 الطرق ذهه و احلركية اإلدراكية القدرات ميتقو  و لقياس أخرى طرق توجد قاييسامل و االختبارات ذهه جانب إىل ."نلسون
 األجزاء ميعجت أو ةهتاامل تتبع أو بطاقات فرز أو رآةامل يف الرسم أو دائرية حركة متابعة تتطلب مهام أبداء القيام غالبا تتضمن
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  :احلركية اإلدراكية للقدرات بوردو مقياس1-10-3-
 عن هنظريت يف كيفارت طرحها اليت يمهفاامل ضوء يف "دوتش أيوجني " و  "نيويل كيفارت " من كل قياسامل ذاه إبعداد قام

 شكالتامل االتجم ديدحت و احلركي، اإلدراكي النمو أخطاء عن للكشف أساسا قياسامل بناء مت قد و احلركية، اإلدراكية القدرات
 ابلتايل و األداءات- من سلسلة يف احلركي اإلدراكي السلوك الحظةمل حتيي و ، دراسيا ينر تأخامل األطفال لدى احلركية- اإلدراكية

 يقيس بنوده من بند كل أن أساس على قياسامل لبناء األوىل واجهاتامل استخدمت قد و عالج، إىل تاجحت اليت علوماتامل ديدحت
 و التعلم بطيء لألطفال نظمةامل الحظاتامل من قياسامل بنود معظم اشتقت قد و احلركية اإلدراكية القدرات من أكثر أو واحدا

 .االبتدائية رحلةامل من األوىل الصفوف يف الدراسي صيلهمحت يف نيالعادي و دراسيا تأخرينامل
  :املقياس خصائص2-10-3-

  اإلبتدائية رحلةامل يف األطفال يواجهها اليت احلركية اإلدراكية شكالتامل االتجم مهأل قياسامل مشول -
  .احلركية اإلدراكية اتري تغامل من ريكب لعدد قياسامل مشول  -
  .األطفال جلميع ألوفامل السلوك ثلمي قياسامل على األداة -
  .هثبات درجات ارتفاع و قاسةامل للقدرات أمشل ثيالمت يتيح امم قياس،امل طول -
  .لتنفيذه التدريب من قدرة أقل قياسامل يتطلب -
  .اخلاصة هأجهزت انعدام من األدىن احلد و التنفيذ بساطة -
  .يالتقو  اتحمك و الدرجات وضوح -
-  

  :أبعاد املقياس 3-10-3-
 : التايل اجلدول يف موضحة يه رئيسية االتجم مخسة يف فرعيا إختبارا عشر أحد ثلمي بندا، نيثالث و واحد من قياسامل يتكون
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 احلركية - اإلدراكية للقدرات املسحي بوردو مقياس أبعاد يوضح  (02)  رقم جدول
 
 املقياس ودــــــــــــــبن                      املقياس إختبار        املقياس جماالت   
 

 القوائم و التوازن    
 

 . اللوحة على شيامل إختبار- 
 . اللوحة على أماما شيامل-
 . اللوحة على خلفا شيامل-
 . اللوحة على جانبا شيامل-

 الوثب                     الوثب إختبار     
 

 اجلسم تصور    
 متييزه و       

  اجلسم أجزاء نيتعي إختبار-
  احلركة تقليد إختبار-
  وانعامل عبور إختبار-
 األرض على زوااي إختبار-

 . اجلسم أجزاء تعيني-
 . احلركة تقليد-
 . وانعامل عبور-
 . األرض على زوااي-

 
 
 

 املزاوجة        

 . دائرة رسم- الطباشري لوحة إختبار
 ني .دائرت رسم-
 . األفقي اخلط رسم-

 . الرئيسية اخلطوط رسم -
 

 اإليقاعية الكتابة إختبار
  اإليقاع-
 اإلنتاج-
 هالتوجي-

 
 
 
 
 

  إختبار البصري التحكم

 
 
 
 
 

 البصرية بعةاملتا

  نني.للعي األفقية البصرية تابعةامل-
 نني.للعي الرأمسالية البصرية تابعةامل-
 نني.للعي الدائلة البصرية تابعةامل-
 نني.للعي الدائرية البصرية تابعةامل-
  .ىناليم للعني األفقية البصرية تابعةامل-
 .ىناليم للعني الرأسية البصرية تابعةامل-

 .ىناليم للعني الدائلة البصرية تابعةامل- 
 .ىناليم للعني الدائرية البصرية تابعةامل-
 .  اليسرى للعني األفقية البصرية تابعةامل-
 . اليسرى للعني الرأسية البصرية تابعةامل-
 . اليسرى للعني الدائلة البصرية تابعةامل-
 . اليسرى للعني الدائرية البصرية تابعةامل-
 .اإللتقاء نقطة-

  الشكل- لألشكال البصري التحصيل إختبار  الشكل إدراك
 التنظيم-
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 : خالصة

 الدراسة تتطلب الطفولة مرحلة أن القول كننامي احلركية اإلدراكية القدرات و اإلدراك خيص فيما هإلي تطرقنا ما خالل من        

 فال الطفل سلوك يف احلركية الوظائف و اإلدراكية الوظائف كل نيب التفاعل مدى على التعرف خاصة و جوانبها، جلميع الدقيقة

 تساعد اليت اسبةنامل الوسائل من  الرايضية الربامج التوحيية عتربت كما  حركي وه ما عن و إدراكي وه ما عن االستغناء كنمي

 ريكث يف عجز عن مسؤول احلركية اإلدراكية القدرات منو يف قصور أي أن و لديهم احلركية اإلدراكية القدرات تنمية على األطفال

 تمامهاال جيب لذا اإلدراكية، هقدرات منو يعوق أن كنمي احلركية اإلدراكية اخلربات من الطفل حرمان أن و التعلم عمليات من

 .  للتعلم األساسية االستعدادات تنمية يف احلركية اإلدراكية األنشطة استخدام و ابلطفل



 



 

 .منهج البحث1-4-

 .جمتمع عينة البحث2-4 

 .جماالت البحث 3-4 

 .متغريات البحث 4-4 

 .أدوات البحث 5-4 

 .األسس العلمية لالختبارات 6-4 

 .الربانمج التعليمي 7-4 

 . االحصائية األساليب 8-4

 .البحث صعوابت9-4

 خالصة
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 : متهيد

حيتاج البحث العلمي اىل اسرتاتيجية علمية واضحة املعامل , وقابلة للتطبيق, و املنهج يف البحث العلمي خيتلف ابختالف املواضيع  

)زلطة،  لذلك توجد أنواع عديدة من املناهج العلمية , حيث أن طبيعة البحث و نوع املشكلة هي اليت حتدد املنهج املتبع فيه

 . (27، صفحة 2001

  :البحث منهج1-4-

 ، لذوي التوحد احلركية اإلدراكية القدرات بعض نيلتحس حقرت امل التعليمي الربانمج فاعليةو  أثر معرفة احلايل البحث مناهلدف  نإ

  هثو حد كيفيةو   السبب عن يبحث التجريب نأ إذ يأتث و أتثر قةعال فهي ينمتغي  من أكثر نيب قةالعال يف تبحث هفطبيعت

 اليت زمنةاملو  اآلنية تياالتغ عرفةمل ذلكو  معينة لعناصر الباحث من متعمد يتغ فهو ر،هواضال نيب السببية قاتالعال يكشفو 

 ماستخد ذلك مع اشياو مت .(327، صفحة 2000)حمجوب،  سليم علمي منطق ضمن ايهتفسو  شرحها لةو حماو  حتدث

 نيالقياس ذات ضابطةى األخر و  جتريبية امهإحداتكافئتني م نيموعتجمل التجرييب التصميم مابستخدا التجرييب نهجامل الطالب

  (261، صفحة 2000)ملحم،  .الدراسة لطبيعة هئمتالمل البحث يتغمل ابلنسبة يالبعدو  القبلي

  :البحث عينة جمتمع2-4-

 وأ األشخاص وأ األفراد مجيع هأن يأ الباحث، يدرسها اليت ةهر اظال مفردات مجيع" اجملتمع ينيع :البحث جمتمع1-2-4-

 .الباحث عمل أساس البحوث يف العينة تعترب و . البحث مشكلة موضوع نيكونو  الذين األشياء

  :مواصفاهتا و البحث عينة2-2-4-

م ابستخدا الكل على كمحن لكي و  .كلها اجملموعة اجلزء ذاه ميثل حبيث ادةامل من جمموعة من جزء اختيار يه عاينةامل عملية نإ

 يف هنستخدم و تارهخن يالذ اجلزء ذاه و .النتائجأدق   على صلحن حىت اجلزء ذاه هبا خنتار اليت ابلطريقة هنتم نأ جبو  اجلزء

 نستخدمها اليت عاينةامل طريقة ن تكو  نأ بوجي )عاينةامل طريقة(عليها فيطلق االختيار طريقة أما )ابلعينة( يسمى الكل على احلكم

 أطفال يف البحث عينة تثلمت و   (139، صفحة 2005)القادر،  .أصدق متثيل الكلي للمجتمع لةممث بعينة دانمت نأ على قادرة

من املركز النفسي البيداغوجي لألطفال املعاقني ذهنيا  سنوات 10 -  7من مهأعمار و   الفئة ذهه تصنيفو  التوحد ويذ من

 .وادرهيو
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  :البحث جماالت3-4-

  :البشري اجملال1-3-4-

 . 10أطفال ابملركز النفسي البيداغوجي للمعاقني ذهنيا بوادرهيو و الذين كان عددهم  على البحث يأجر 

  :املكاين اجملال2-3-4-

 .هيور  يبواد الرايضات متعددة ابلقاعة االختبارات مجيع إجراء مت

  :الزمين اجملال3-3-4-

 أما  ترتيبها و ابلبحث اخلاصة الواثئق مجع مت حيث ، 05 /03/ 2019 :يو من ابتداء النورية الدراسة يف شرع

 2019 /05 /07 :ات لألطفال يوم االختبار  إجراء يف شرع فقد يدانيةامل الدراسة أما ،

 :البحث متغريات4-4-

 ضبطا مضبوطة طو شر  تحت معينة عوامل مبعاجلة متعمدا الطالب ميقو  نأ التجرييب العمل خصائص من نإ

 رتبطةامل و حيمل املتغيات .هثو حد أسبابحادث و حيدد  وأ حالة ثو حد كيفية من يتحقق لكي دقيقا

 :و هي ثالثة  ابلبحث

  يالذ و هو .التابع يتغامل على يؤثر فاملتغي املستقل التجرييب يتغابمل يعرف :املستقل املتغري1-4-4-

 يمتغ على أثره معرفة إىل ييؤد قد البحث و معينة لنتيجة األسباب أحد وأ السبب هأن الباحث رتضيف

 ."حر قامل التعليمي الربانمج" آخر

 يللمتغ يشار حيث عليها، ستقلةامل اتي غتامل يأتث معرفة يراد اليت تياتغامل :التابعة املتغريات2-4-4-

 .)التوازن و القوام( احلركية اإلدراكية القدرات بعض" ستقلامل يتغامل يأتث نتيجة ييتغ يالذ يتغامل هأبن التابع

وتعرف كذلك ابملتغيات الدخيلة فهي عديدة و يصعب على الباحث التحكم فيها كما  :املشوشة املتغريات3-4-4-

, لذا علينا أن  ينبغي و خاصة يف العلوم االنسانية ابعتبار أن السلوك االنساين خمتلف من شخص الخر و من وقت الخر

 : نضبطها و من بينها

  اجلنس، التحصيل، ىمستو  السن، االجتماعية، احلالة( نيللمفحوص معينة خاصية إىل ترجع عوامل -أ
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 .) اجلسمية احلالة

  د 60 العمل مدة هارية،امل الناحية من العينة تكافؤو  جتانس( التجريبية االجراءات إىل ترجع عوامل -ب

 للجميع الفهم و الوضوح مبدأ توفر االختبارات،و  القياسات يتتوق مراعاة أسبوع، كل يف حصص ثثال

 .اثبتة بصفة همهام يتوىل العمل فريق نأ التأكد األداء، كيفية يف

 : البحث يف املستعملة الوسائل و دواتاأل5-4-

 من اتو األد تلكت كان مهما هدافهأ حتقيقو  البحث مشكلة حلو  البياانت مجع الباحث هبا يستطيع اليت الوسائل يو ه

 :على الرسالة ذههل اعداده يف الطالب اعتمد همنو  (156، صفحة 2009)مجعة،  ناستبيا و اختبارات أجهزة، عينات، بياانت،

  .احلديثة العلمية تاجملال -أ

  . ليةو الد علوماتامل شبكة- ب

  .األجنبية و العربية صادرامل -ج

 .) وبورد مقياس(احلركية -اإلدراكية القدرات ميلتقو  ستعملةامل االختبارات -د

  دارسامل معلمي و مدراء ،نالنفسانيو  ناألخصائيو  ،نيتصخم دكاترة مع(الشخصية تقابالامل -ه

 ... .االبتدائية

  .مساعد عمل فريق -و

  ذكاء اختبار على النفسانية األخصائية هفي اعتمدت يالذ و ميذ،للتال الطبية تالسجال -ي

 ."صورامل يضاللف" األطفال

  :الشخصية املقابالت1-5-4-

 يف استندا إذ النفسيةو  ويةلرتبا مالعلو و  الرايضية يف جمال الرتبية نيختصاملو  اخلرباء مع شخصية تمقابال عدة الطالب رىأج

 راعى قد و .العلمي البحث منهجيةو  التعليمي العمل آلية كذلكو   همشكلتو  البحث فكرة بناء يف تقابالامل تلك ضوء

 :قابلةامل اجراء قبل األمور بعض انالطالب

 للمقابلة ريةو الضر  و زمةالال اترتتيبال عمل ✓
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 .الطمأنينة على الباعث الفوضى عن البعيد ريحامل نكاامل ادجيإ ✓

 عشرين توسطامل يف قابلةامل ت تستغرق كانو   للملل، جتنبا ختصامل مع هنقضيي الذ الزمن إىل االنتباه ✓

 . يخب كل مع دقيقة

  :احلركية اإلدراكية القدرات اختبار2-5-4-

 توفرةامل صادرامل بعض على الطالب اطلع ستعملةامل االختبارات نتائج يف وضوعيةاملو  الدقة مراعاة اجل من

 اخلرباء من موعةجم على االختبارات عرضو  قياسها رادامل ابلصفة اخلاصة االختبارات أفضل اختيار يتم لكي

 مهمستوا لضعف رظابلن للعينة ئمةمال و .مقننة اختبارات أهنا العلم مع احلركي التعلم جمال يف ختصنياملو 

 :اآلتية االختبارات يف ثلةومت(54، صفحة 1995)الرويب، 

 :اللوحة على املشي اختبار1-2-5-4-

 .اجلانبية السيطرة و اجلانبية، و ،مالقوا التوافقات قياس :الغرض

 يقل نأ بجي الو  نيقاعدت على يستند سم 10 هعرضو  (3 -5 ) من هطول حاو يرت  خشيب لوح :األدوات

 (75، صفحة 1995)الرويب ع.،  سم  15 عن األرض على اللوح ارتفاع

 : األداء

  .شيء يأ سمل ونبدو  نالتواز  يف هذراعي الطفل ميستخدو  اللوح لنهاية أماما شيامل -أ 

  .الطريقة بنفس اللوح من األخر حىت الطرف خلفا الدشي -ب

  .العودة و اللوح من اآلخر الطرف إىل جانبا شيامل -ج

 :الدرجات حساب

 :يلي امل طبقا ىحد على ثةالثال البنود من بند لكل الدرجة تعطى
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  :أماما املشي البند -أ

 (4  الدرجة ........................(األداء أثناء اجلسم نتواز  بديناميكية وحيتفظ بسهولة ميشي -

 (3  الدرجة .......................( تالوق كل نالتواز  استعادة يستطيع هلكنو  طارئة صعوبة هلدي-

 (2  الدرجة ...........( ........نالتواز  استعادة يف صعوبة هلدي وأكثيا   توقف وأ مرة من أكثر قعو -

  (1الدرجة ......................... (نللتواز  فاقد هأدائ ربع من أكثر نأ وأ األداء من يتمكن مل -

  :جانبا املشي -ب

  (4 الدرجة ......................................... (نياجلانب كال يف بسهولة شيامل يستطيع  -

 ( 3 الدرجة .....................(وقت  كل نالتواز  جاعسرت ا يستطيع لكنو  عارضة صعوبة هلدي  -

  جاعرت اس يف صعوبة هلدي نأ وأ ثياك توقف إذا وأ الواحد، االجتاه يف نيمرت من أكثر يقع مل -

  (2الدرجة ........................................................................(نالتواز 

 (1 الدرجة .............. (ملحوظة درجة إىل نالتواز م بعد يتسم أداءه نأ وأ األداء يستطيع مل  -

  :خلفا املشي- ج

  (4الدرجة .................... (األداء أثناء هخلف رظين نأ وند نابلتواز  احتفظو  بسهولة مشى -

 (3 الدرجة .................... (وقت كل نالتواز  جاعرت اس يستطيع هلكنو  عارضة، صعوبة هلدي -

 رظين نأ وند األداء يستطيع مل إذاو  ياكث توقف إذاو  نيمرت من أكثر اللوحة فوق من قعو -

 (2 الدرجة .........................................................................(هخلف

 (1 الدرجة .............................(نابلتواز  يتسم ال هأدائ نصف نأ وأ األداء يستطيع مل -

 :الوثب اختبار 2-2-5-4-

 .احلركي اإليقاع و اجلسم، تصور و احلركي، التحكم قياس :الغرض

 .مناسبة و جيدة األرضية نتكو و  ملعب :األدوات
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 :األداء

  .معا نيابلقدم الوثب 1-

  .ىناليم مالقد على الوثب 2-

  .ىاليسر  مالقد على الوثب- 3

  .اث 30 ةرت لف احلجل 4-

  .ىاليسر  مالقد على مرةو  ىناليم مالقد على مرة ابلتبادل ىاألخر  الرجل رفع مع الوثب 5-

  .ىاليسر  مالقد على نيمرتو  ىناليم القد على نيمرتابلتبادل  ىاألخر  مالقد رفع مع الوثب 6-

  .ىاليسر  مالقد على مرةىن و اليم القد على نيمرت األخرل الرجل رفع مع الوثب7-

 . (77، صفحة 1995)الرويب ع.، ىن اليم مالقد على مرةو  ىاليسر  مالقد على نيمرت ىاألخر  الرجل رفع مع الوثب 8-

 :الدرجات حساب

 البنود جلميع درجة تعطى مث )مناسب يغ مناسب،( أساس على منفردا األداء بنود من بند كل تقييم يتم

 :اآلتية للمستوايت طبقا معةجمت

 (4 الدرجة ..............................................( مناسبة بطريقة البنود مجيع ىأد  -

 (3 الدرجة .......................................(مناسبة بطريقة ىلو األ الستة البنود ىأد  -

 (2 الدرجة .................................... (مناسبة بطريقة ىلو األ اخلمسة البنود ىأد  -

 (1 الدرجة ..................................... (مناسبة بطريقة بنود مخسة من أقل ىأد  -

 :البيداغوجية الوسائل و األجهزة ❖

  .فيديويا كام1.

 . يتتوق ساعة .2

 . شواخص.3

  . األرضي السلم.4

 .يالسويد قعدامل.5
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 .األقطارو  ناأللوا خمتلفة حلقات.6

 :لالختبارات العلمية األسس6-4-

 نميدا ئمةمال ىمد عرفةمل عيةاستطال بدراسةم القيا الباحث من يتطلب ميداين حبث يأل احلسن يالس نضما نأ هف الشك امم

 ذلك ضوء على الباحث، رتضتع قد اليت الصعوابتو  ستخدمةامل األداة حيةصال من التأكدو  يدانيةامل البحث إلجراءات الدراسة

 :يلي ما منها الغرض نكا و عيةاستطال بدراسة قمنا

 .البحث لعينة ابلنسبة االختبارات صعوبةى مستو  على التعرف ✓

 .االختبارات هتستغرق يالذ تالوق التعرف على ✓ 

 .البحث موضوع على عهماطالاالتصال ابملشريفني و مدير قصد   ✓

 الرايضية رافقاملو  ساحاتاملو  األجهزةو  الوسائل حيث من ابملركز الرايضي البدين النشاط اقعو  على اضحةو  فكرة أخذ ✓

 .توفرةامل

 هجو  على للمركز النفسي البيداغوجي للمعاقني ذهنيا بدائرة وادي رهيو والية غليزان ميدانية بزايرة قمنا و عليه

 األسئلة من ومت طرح جمموعة   املركز و املشرفني على األطفال و األخصائية النفسية للمركزمدير  مقابلة مت حيث اخلصوص،

 ابداء كبيين و ونتعاو  تفهم جدانو  حيث للدراسة، األصلي اجملتمع عن كافية معلوماتو احلصول على  احلقائق تقصي لغرض

 .هدافهأ حتقيق يف مهمتنات سهلو  البحث وضوعمل ابلغ كبية و اهتمام عناية

 مت الذينأطفال و   (06) البحث من أطفال جمتمع عينة على عيةاستطال جتربة الطالب بعدها أجرى

 :منها الغاية تكانو  .الرئيسية التجربة من مهاستبعاد

 .االختبار اجراء ميو  مكاهنم و مهر و لد نيتطوعامل تفهم 1.

 .البياانت ملء كيفية 2.

 .قياسامل تطبيق خالل الطالب هتواج قد اليت يدانيةامل الصعوابت معرفة 3.

 .وضوعيةاملو الصدق و  الثبات يأ العلمية األسس بوجود اجليد االختبار يتصف داةلال العلمية األسس معرفة 4.
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 : دراسة االستطالعيةال

 ميكن املركزي، يبصالع اجلهاز يف وظيفيا أو بنيواي، أوتلفا ضررا يسبب أن ميكن شيء أي أن إىل يشي احلايل البحث إن

 أن ذلك ودليل دماغي، تلف من يعانون االضطراب بني هبذاصاامل مجيع أن الباحثون ويعتقد ,  التوحد متالزمة يسبب أن أيضا له

 ابني ،صامل أدمغة شكل يف املوجود االختالف وكذلك املختلفة، واإلعاقات اجلسمية األمراض العحبية من للعديد مرافق التوحد

 سيالن احلركة، يف ضعيف آتزر مثل بشذوذات، التوحديني يتميزون األطفال أن على العحبية اتصالفحو  أظهرت كما

من أجل ضمان السي احلسن للتجربة الرئيسية والوصول إىل و  . (89، صفحة  2008)سعد،  زائد اللعاب،نشاط

أفضل طريقة إلجراء اإلختبارات اليت تؤدي بدورها للحصول على نتائج صحيحة ومضبوطة وكذلك تطبيق الطرق 

مجعية سيين ألطفال من إجراء جتربة استطالعية ،وبناء على ذلك مت اختيار  انالعلمية املتبعة كان البد للباحث

بعد املصادقة عليها من قبل  انوذلك من أجل تطبيق االختبارات اليت أجريت من قبل الباحث ،د بوادي رهيوالتوح

حيث كان الغرض منها ما  20/04/2019وكانت بدايتها من املبني أمسائهم يف املالحق  بعض أساتذة املعهد

 يلي:

من  انعلى مدى تناسب هذه االختبارات لعينة البحث ومعرفة أهم الصعوابت اليت تواجه الباحث الوقوف ✓

 أجل جتنبها وضبط املتغيات اليت تواجه الباحث.

 التأكد من سالمة الوسائل املستخدمة يف التجربة خالل االختبارات األساسية. ✓

 ضيحية املستخدمة .معرفة كفاءة االختبارات املستخدمة وربطها مع الوسائل التو  ✓

 مدى فهم عينة البحث لالختبارات. ✓

 التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات. ✓

 املستعملة يف هذا البحث وكان اهلدف من التجربة اإلستطالعية التأكد من صدق وثبات وموضوعية االختبارات
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 :الثبات- أ

 عاما تعريفا الثبات  عليه و ميكن أن تعرف الفحص تطبيق أعيد إذا تقريبا نفسها النتائج على فحوصامل يعين أن حيصل و 

 .نيفحوصامل من نفسها مجاعة على فيها يطبق مرة كل يف هذات معوفاق  على الفحص نيكو  نأ وه بقولنا

     (143، صفحة 2005)فرحات، 

 :الصدق- ب

 مقدرهتم يقيس األطفال جيب أن ىلد احلسابية قدرةامل لقياس اختبار ضعو  فإذا هلقياس ضعو  ما ابلفعل االختبار يقيس وهو أن 

 أبو لزمد سبع .الصدق ضعيف االختبار أعترب إال و ،احلسابية فال جيب ان يقيس شيئا اخر معها قدرةامل ذهه كل فقط، احلسابية

 ت الصدق ومعامال الستخراجا االختبار إعادة و االختبار إجراء طريقة الطالب اختار قد و )  الصفحات ، 2008 لبدة،

 2019 /04/ 16و  2019 /04/ 15 يومي نكا ذاوه الثبات

 إعادة و االختبار يف نفسها تثبيت الظروف مراعاة مع و،هيار  يبواد ابملسبح نصف اومليب ادية عشرة صباحااحل الساعة على

 البسيط االرتباط معامل حلساب ( utilitaire d’analyse exel 2010)  االحصائي عاجلاملم استخدا مت و االختبار،

  :يلي ما على النتائج تفدل  )بيسون(

 

 االختبار و ثباتصدق  ( يوضح03جدول رقم )
 

 

 املقاييس االحصائية      
 

 االختبارات

حجم 
العينة           

 ن

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 االحصائية

 قيمة ر
 اجلدولية

 معامل
 الثبات

 معامل
 الصدق

اختبار املشي 

 على اللوحة

    أماما
 
6 

 
 
5 

 
 

0,5 

 
 

0,75 

0,84 0,91 
 0,92 0,85 خلفا
 0,94 0,89 جانبا

 0,87 0,77    اختبار الوثب
األوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية الختبارات مقياس بوردو قيد البحث ) اختبار  (03يبني اجلدول رقم )

املشي أماما, خلفا, جانبا, و اختبار الوثب ( ونتيجة القيام بتطبيق معامل االرتباط البسيط )بيسون( ظهر أن قيم 
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تبارات للقبول للتطبيق على الرتتيب ( وهي قيم تؤهل االخ 0,77_ 0,89_ 0,85_ 0,84معامل الثبات ) 
على  0,87_0,94_ 0,92_ 0,91النهائي , يف حني كان صدق انتائج من قيم الثبات حتت اجلذر ) 

 وهي درجات عالية من الصدق . الرتتيب
  :املوضوعية ج

 يصحح من على الفحوص مةعال توقف معد وأ التصحيح، عملية من صححامل الشخص يرأ إخراجو تعين  الذاتية عكس وهي

 كما الفحص، مصمم قبل من سلفا دداحم اجلوابن يكو  نأ ينتع قد كما ابختالف املصححني هتمعال اختالف عد وأ ،هقتور 

و حسب  (p. 260 ,2003 ,حسني) .النتائجو  الدرجات حساب و االختبار بتطبيق اخلاصة التعليمات ضوحو  هبا يقصد

 .ختباراتلال تطبيقهم سهولة و التعليمات مع البحث عينة ىلد يكب بو جتا و تفهم ناظالح هبا قمنا اليت االستطالعية الدراسة

  :التعليمي الربانمج7-4-

 الدراساتو  العلمية، للمراجع ابلرجوع و ،)ذوي التوحد( طفال لألقرتح امل التعليمي الربانمج ضعو  عند التالية األسس مراعاة مت

رايضية تروحيية  ككتاب تربية و تعليم الطفل من خالل اللعب لغريد الشيخ ,  الربامج ضعو  أسسهتمت وتناولت  ا اليت السابقة

  تلك الربامج الىت تساعد يف حتسني القدرات االدراكية  خاصة و

 : التعليمي الربانمج من املتوقعة العامة األهداف 

 االدراكية القدرات ومنم لتعزيز ذلك ماستخدا و احلركة، و للنشاط حب و مقدرة من الطفل لدل ما استثارة

 حرصنا رئيسية التجم مخسة إىل حرت قامل الربانمج قسم قد و . رو السر  و للمتعة هحاجت إشباع مع احلركية،

 .متنوعة حركية أنشطة تتضمن تعليمية حداتو  إجراء خالل من ذلك أمكننا ما دافهاهأ بعض حتقيق على

 

  :البياانت معاجلة يف املستخدمة االحصائية األساليب8-4-

 و االحنراف املعياري , توسطاتامل استعملنا الوصفي حصاءلال فالنسبة االستداليل،و  الوصفي اإلحصاء من كال ماستخدا مت لقد

  القبلي االختبارين يف  (T-test )  )ت( اختبار استخدمنا الفرضيات صحة من للتأكدو  االستداليل حصاءلال ابلنسبة أما

 على الضابطةو  التجريبية نيللمجموعت القبلي االختبار جتانس لقياس البسيط التباين حتليل أيضا استخدام مت لقدو  البعدم،و 
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 :البحث صعوابت9-4-

 العراقيلو  علمية، أكثر بطريقة هب احمليطة الظروف مجيع يف التحكم يتطلب هكون صعوابت من علمي حبث يأ خيلو يكاد ال

 :يلي فيما اهنوجز  الكن فيها التحكم رةو ابلضر  ينيع ال اهذكر و  جتربة كل يف يةكث الصعوابتو  

ملراكز البيداغوجية للمعاقني أمهية ممارسة ا على نيالقائم و األسر ىلد الوعي لقلة راظن البحث عينة ضبط يف بيةك صعوبة -

 . النشاط الرايضي يف هذه املرحلة احلساسة مما قلص من عددها

 -يوهار  ادو  -الرايضات متعددة للقاعة هالتوج على أجربان البدنية يةرتبال مارسةمل مهيئ نميدا على املراكز جل توفرم عد -

  .التعليمي الربانمج لتطبيق حصص ختصيص سبح النصف أومليب  واملو   

 .يداينامل العمل يف ساعدةامل و معها اجليد للتعامل نيمتطوع اداجي تطلب  الفئة ذهه خصوصيات-
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 :اخلالصة

 كيفية يف نمكنو  الدراسة رهجو  نأل .يدانيةامل البحث إبجراءات أساسي بشكل مرتبط العلمية هدرجت بلغ اممه حبث يأ احجن نا

و  االجتاه، ذاه يف الغاايتو  عاملامل ددةحم خطة ضعو  الفصل ذاه خالل من لناو حا فقد هعلي و .الرئيسية البحث دو حد ضبط

 لطبيعة مئالامل نهجامل بتحديد قمنا فقد ذلك مت ابلفعلو  .البحث دو حد ضبط يف تساعدان نأ ميكن اليت النقاط بتحديد ذلك

 القياس طرق كتحديد لذلك زمةالال اتو األد اختيارو  البحث، عينة حتديد مت كما الرئيسية، البحث مشكلةخيدم  حبيث البحث

 اإلحصائية الوسائلالطرق و  اختيارو  الرئيسية، البحث لتجربة احلسن يالس إعاقة شأهنا من اليت تتغياامل ضبطو  ستخدمة،امل

 البحث و اإلحصاء يف خمتصني نيابحث و دكاترة مبساعدة طبعا ذاه و النتائج حتليلو  عرض عملية يف تساعدان اليت ئمةالامل

 ميالعل



 

 .عرض نتائج البحث5 -1-

 .االستنتاجات2-5

 .مناقشة الفرضيات3-5

 .اخلالصة العامة4-5

 .التوصيات5-5

 .املصادر و املراجع

 املالحق

 .ملخص البحث
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 :متهيد
  البحث ضو فر  اختبار عملية يف األساسي الركن ذلك يتمثل حيث مناقشتها و النتائج حتليل و عرض البحث، منهجية تتطلب

 ."نسبية عالقة تربطهما نيعامل بوجود تتميز فرضية على نةهالب  حماولة أهنا التجربة خبصوص" دوو  رييش و عليها نةهالب  و

 من يقلل و ،هقيمت البحث يفقد السطحي ريالتفس و ناقشةامل على االعتماد و ريهاتفس ونبد البياانت بعرض االكتفاء نفا لذلك

 إىل انالطالب بهذ األساس ذاه على و النافدة، االبتكارية ابلقدرة يتميز علميا عمال هكون من أكثر عاداي عمال همن جيعل و قدره

 حتليلها مث اضحةو  جداول يف نيكو  النتائج ذهه عرض نأ إىل ابإلضافة إليها توصلامل النتائج لكل حوصلة إعطاءو  النتائج حتليل

 ذهه أفرزت همنو  بيانية أعمدة شكل يف النتائج ذهه ثيلمت مت هأن كما العلمي، اخليال و نطقامل على يعتمد موضوعيا حتليال

 : التالية النتائج الدراسة

اختبار املشي أماما نتائج وحتليل عرض
 يوضح نتائج اختبار املشي أماما. (04) جدول رقم

 

 0.84واالحنراف املعياري لنفس االختبار هو  2.6خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة املتوسط احلسايب لالختبار القبلي  من

عند مستوي  2.71، ونسبة ت ستيودنت بــــ 0.91واالحنراف املعياري  3.2أما يف االختبار البعدي بلغ املتوسط احلسايب 

وهي أصغر من قيمة ت احملسوبة مما يعين عن وجود داللة  1.83د ت اجلدولية عن 9=1-ودرجة احلرية ن 0.05الداللة 

املقرتح من قبل  إحصائية وفرق معنوي بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اختبار املشي أماما وهذا راجع إيل البانمج 

 الطالبان الباحثان.

عدد  

 العينة

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

ت 

  احملسوبة

ت 

 اجلدولية 

درجة 

 احلرية 

مس توى 

 ادلالةل

ادلالةل 

 االإحصائية

اختبار 

امليش 

 أ ماما

10 

يل
لقب

ا
عد 

لب ا يل ي
لقب

ا
عد 

لب ا  ي

2.71 1.83 9 0.05 

ئيا
صا

ح
إ ل ا

دا
 2.6 3.2 0.84 0.91 
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 املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية الختبار املشي أماماالفرق بني  04الشكل البياين رقم 

يتضح من الشكل البياين أعاله أن املتوسط احلسايب البعدي للعينة التجريبية حتسن أكثر مقارنتا مع املتوسط احلسايب القبلي يف 

 سنت من توافقات التوازن والقواماختبار املشي علي اللوحة اماما، وذلك راجع إيل احتواء الوحدات التعليمية علي حركات ح

 اختبار املشي جانبا: وحتليل عرض2-5-

 : يوضح نتائج املشي جانبا (05) جدول رقم

 

عدد  

 العينة

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

ت 

  احملسوبة

ت 

 اجلدولية 

درجة 

 احلرية 

مس توى 

 ادلالةل

ادلالةل 

 االإحصائية

اختبار 

امليش 

 جانبا

10 

يل
لقب

ا
عد 

لب ا يل ي
لقب

ا
عد 

لب ا  ي

4 1.83 9 0.05 

ئيا
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ح
إ ل ا

دا
 2.3 3.1 0.94 1.10 
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 0.94واالحنراف املعياري لنفس االختبار هو  2.6من خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

عند مستوي الداللة  4، ونسبة ت ستيودنت بــــ 0.94واالحنراف املعياري  3.1أما يف االختبار البعدي بلغ املتوسط احلسايب 

ئية وهي أصغر من قيمة ت احملسوبة مما يعين عن وجود داللة إحصا 1.83عند ت اجلدولية   9=1-ودرجة احلرية ن 0.05

املقرتح من قبل الطالبان  وفرق معنوي بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اختبار املشي جانبا وهذا راجع إيل البانمج 

 الباحثان.

 

  

 

 

 

 

 

 الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية الختبار املشي جانبا 05الشكل البياين رقم 

 

 

البياين أعاله أن املتوسط احلسايب البعدي للعينة التجريبية حتسن أكثر مقارنتا مع املتوسط احلسايب القبلي يف يتضح من الشكل 

 اختبار املشي علي اللوحة جانبا، وذلك راجع إيل احتواء الوحدات التعليمية علي حركات حسنت من توافقات التوازن واجلانبية.
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 خلفا:اختبار املشي  وحتليل عرض3-5-

 نتائج املشي خلفايوضح ) 06(جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 0.98واالحنراف املعياري لنفس االختبار هو  1.9خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة املتوسط احلسايب لالختبار القبلي  من

عند مستوي  5.01، ونسبة ت ستيودنت بــــ 0.91واالحنراف املعياري  2.8أما يف االختبار البعدي بلغ املتوسط احلسايب 

وهي أصغر من قيمة ت احملسوبة مما يعين عن وجود داللة  1.83د ت اجلدولية عن 9=1-ودرجة احلرية ن 0.05الداللة 

املقرتح من قبل  إحصائية وفرق معنوي بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اختبار املشي أماما وهذا راجع إيل البانمج 

 الطالبان الباحثان.

 

 

 

 

 

 

 ابية القبلية و البعدية الختبار املشي خلفاالفرق بني املتوسطات احلس 06الشكل البياين رقم 

عدد  

 العينة

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 
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  احملسوبة

ت 

 اجلدولية 

درجة 

 احلرية 

مس توى 

 ادلالةل

ادلالةل 

 االإحصائية

اختبار 
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 خلفا
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يتضح من الشكل البياين أعاله أن املتوسط احلسايب البعدي للعينة التجريبية حتسن أكثر مقارنتا مع املتوسط احلسايب القبلي يف 
 لتوازن والقوام.اختبار املشي علي اللوحة خلفا، وذلك راجع إيل احتواء الوحدات التعليمية علي حركات حسنت من توافقات ا

 اختبار الوثب: وحتليل عرض4-5-

 يوضح نتائج الوثب) 07جدول رقم 

 

 

 

 

 

 0.67واالحنراف املعياري لنفس االختبار هو  1.7خالل اجلدول أعاله تبني لنا أن قيمة املتوسط احلسايب لالختبار القبلي  من

عند مستوي  4.58، ونسبة ت ستيودنت بــــ 1.07واالحنراف املعياري  2.4أما يف االختبار البعدي بلغ املتوسط احلسايب 

وهي أصغر من قيمة ت احملسوبة مما يعين عن وجود داللة  1.83د ت اجلدولية عن 9=1-ودرجة احلرية ن 0.05الداللة 

املقرتح من قبل  إحصائية وفرق معنوي بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اختبار املشي أماما وهذا راجع إيل البانمج 

 الطالبان الباحثان.
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 1.7 2.4 0.67 1.07 
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 املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية الختبار الوثبالفرق بني  07الشكل البياين رقم 

يتضح من الشكل البياين أعاله أن املتوسط احلسايب البعدي للعينة التجريبية حتسن أكثر مقارنتا مع املتوسط احلسايب القبلي يف 

 التوازن والقوام.اختبار الوثب، وذلك راجع إيل احتواء الوحدات التعليمية علي حركات حسنت من توافقات 

  :االستنتاجات-5-5

حيث أثبتنا صحتها، كن الوصول إليها، مي يتمكان توقع النتائج الإلتطرقنا إليها حاولنا قدر ا يتالدراسة ال يفجرد انطالقنا مب     

 بعض حتسني يف إجيايب ريأتثرتح قامل التعليمي لبانمجلأن اتضح  ختباراتلإلليل النتائج حتلت مش يتعمقة والملل الدراسة االومن خ

أن للبانمج الرايضي الرتوحيي أثر يف حتسني قدرة   فان الفرضية القائلة ه، ومن لألطفال ذوي التوحد احلركية اإلدراكية القدرات

 .ققتحتقد التوازن عند أطفال التوحد 

  :الفرضيات مناقشة-5-6

 :يتكاآل كانت و البحث بفرضيات مقارنتها مت النتائج، مناقشة و عرض خالل من عليها تحصلامل االستنتاجات ضوء على

  :األوىل الفرضية مناقشة -5-6-1

,جانبا قدرة املشي أماما توجد فروق ذات داللة احصائية بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث يف :تنص اليت و

 . 0.05عند مستوى داللة  و خلفا
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 فروق بني جودو  (06( و )05, )(04اجلدول رقم ) من عليها تحصلامل اإلحصائية النتائج خالل من لنا نيتب

مما يعين عن وجود داللة إحصائية وفرق معنوي بني االختبار القبلي واالختبار البعدي  و البعدية  و البعدية القبلية االختبارات

 جانبا و خلفا . يف اختبار املشي أماما

 نتائج تتفقو  البحث، عينة على اجيااب املقرتح البانمج ريأتث إىل الذكر السالفةو نعزو التقدم احلاصل للقدرة  

 إىل ييؤد البحث عينة( أبن تطبيق البانمج املقرتح على  2005) القادر عبد بومسجد دراسة مع احلايل البحث

 أو تعزز أن كنمي احلركية األنشطة أن "يوهجاال" هذا الشأن العاملو يبني يف  .احلركية االدراكية للقدرات منو و حتسن

 ضروراي يعتب احلركي النشاط أن اىل أشاروا احلركية اإلدراكية النظرايت أصحاب أن جانب اىل ذاه اإلدراكية القدرات منو تعوق

 .  التعلم عمليات من ريكث يف األطفال عجز عن مسؤول احلركية اإلدراكية القدرات منو يف القصور وان اإلدراكية القدرات لنمو

. 

  :الثانية الفرضية مناقشة -5-6-2

عند مستوى  الوثبقدرة  توجد فروق ذات داللة احصائية بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث يف :تنص اليت و

 . 0.05داللة 

 القبلية االختبارات فروق بني جودو  (07اجلدول رقم ) من عليها تحصلامل اإلحصائية النتائج خالل من لنا نيتب

 . جانبامما يعين عن وجود داللة إحصائية وفرق معنوي بني االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اختبار املشي و البعدية  

البدين  املكيف ومدى  النشاط : 2015-2014تتفق دراستنا مع دراسة دراسة عابد جلول و محادو صاحل و 

 سنة . 12-06االجتماعي لدى األطفال املصابني ابلتوحد  انعكاسه على عملية االندماج

 . ومنه ميكننا أتكيد صحة الفرضية
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  :العامة اخلالصة -5-7

 اليها، توصلامل النتائج على بناءو  عليها، طبقت اليت العينةو  التجربة، فيها أجريت اليت والظروف البحث، أهداف ضوء على

 الحظنا كما .البحث قيد احلركية اإلدراكية القدرات بعض نيحتس يف إجيايب ريأتث هل حرت قامل التعليمي البانمج نأ إىل الطالب توصل

 .قدمةامل النشاطات و األلعاب مع حيويتها و الفئة هذه تفاعلى مد ما

  :التوصيات -5-8

 ناإلمكا قدر منها االستفادة أنمل اليت التوصيات بعض ضعمت و  النتائج هعن أسفرت ماو  انالطالب هب امق يالذ البحث ضوء يف

 :يتكاآل يه و الفئة هبذه اجليد متماهاال بغرض

خالل ختصيص ذوي  من )أطفال التوحد ( مبراكز املعاقني و ذوي االحتياجات اخلاصة الرايضيةو  البدنية بيةرت ال حبصة متماهاال-

 الشهادات العليا و املتخصصني ابمليدان الرايضي .

  أطفال التوحد . فئة تربيةو  رعاية يف اجملتمع، و األسرة رو د تعزيز-

  .املراكز النفسية البيداغوجية ألطفال التوحد يف الرايضيةو  البدنية بيةرت ال مقررات إعداد و حرت قامل التعليمي ابلبانمج االستعانة-

 . الالزمة الرايضية األجهزة و الوسائل و توفري مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة بكل القاعدية الرايضية نشآتامل ريتوف-
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 المالحق



 قائمة االساتذة احملكمني

:   اساتذتنا الكرام 

نضع بني ايديكم هذه االختبارات اليت هتدف اىل اعداد برانمج رايضي تروحيي لدراسة اتثريها على القدرات احلركية 
 االدراكية )التوازن والقوام(لدى اطفال التوحد

  االستاذ  التخصص اجلامعة

 01 بودبزة مصطفى تربية بدنية جامعة عني الدفلى

 02 هين دهلي تدريب رايضي جامعة سطيف

 03 كتشوك سيدي حممد تدريب رايضي معهد مستغامن

 04 شرارة العالية تربية بدنية معهد مستغامن

  



 الربانمج التعليمي املقرتح

  الوحدات االهداف االجرائية املدة املالحظة

           
   45د

 01 تقومي تشخيصي للمشي  اختبار قبلي للمشياماماوخلفا و جانبا

تعلم املشي اماما مع احلفاظ على  45د 
 القوام والتوازن

 02 املشي اماما

تعلم املشي جانبا واحلفاظ على  45د 
 التوازن

 03 املشي جانبا

 04 املشي خلفا تعلم املشي خلفا وتفادي السقوط 45د 
 05 تقومي حتصيلي للمشي اختبار بعدي للمشي 45د 
 06 تقومي حتصيلي للوثب اختبار قبلي للوثب 45د 
 07 الوثب  تعلم القفز بكافة الطرق 45د 
حتصيلي للوثب تقومي اختبار بعدي للوثب 45د   08 

 

 



 دياملقعد السويشواخص +  الوسائل البيداغوجية :                                                                                                                                                                                               . تقييمي طبيعة النشاط :
                 رهيو املركز النفسي البيداغوجي واديب : املؤسسة                                                                                                                                                                                                  . +غرييبهبــاط األستاذ :

                    اطفال التوحد : الفئة                                                                                                                                                                                               للمشي بعدي اختبار: نوع النشاط :
                املركز النفسي البيداغوجي وادي ارهيو املؤسسة :                                                                                                                                                                                                   غرييب +هباط .األستاذ :

مراحل 
 التعلم

املد مـــيات التعلـــوضع ةــاألهداف اإلجرائي
 ة

 احــالنج ؤشراتم ازـــظروف اإلجن

مرحل
ــ

ة التحض
ريــ

 

 
 االطفالمراقبة وتنظيم 

 

،املناداة ،مراقبة  على شكل مستقيم افقياإلصطفاف املوقف األول :
 الرتحيب ابالولياء البدلة ، ،

 باط واإللتزام داخل التشكيلة .ضاإلن  د5
 اهلدوء والرتكيز مع شرح األستاذ.

 
حتضريبدين عام وشامل جلميع االعضاء 

 العلوية والسفلية
 
 

 
 

 املوقف الثاين
من الثبات البداية من االطراف العلورية نزال حىت  اإلمحاء العام :-1

 االسفل
 تدوير اليد اليمىن لالمام مث للخلف وبعدها اليد السرى اماما خلفا-1
 تدوير الذراعني اماما مث خلفا -2
 حتريك اجلذع وتويره مرة ميينا مث مشاال-3
 وضعية الركبة يف الصدر رجل تلوى االخرى والرجلني معا-4
5-les tallent fesse 

10
 د
 
 

 
 بريتم واحد االداء 

 
 التسخني اجليد لتفادي االصاابت .

مرح
ــ

لة 
االجنازيـــــة

 

 
 

 املشيقياس التوازن اثناء 
 

مالحضة وقياس مدى فعالية االطفال عند 
 نياملشي على اجلانب

احلفاض على القوام والتوازن اثناء املشي 
 خلفا

  املوقف الثالث :

                                                  نستعمل البنك السويدي لقياس درجات املشي اماما 
 : رابعاملوقف ال

 

 ابستعمال البنك السويدي جانبا اجلانب االمين قياس املشي 
 اجلانب االيسري

 
  قياس املشي خلفا: اخلامساملوقف 

 
 

 د8
 
 
 د8
 
 د8

 
 

 
 
 
 
 

  املشي فوق املقعد         
 

 احلفاض على التوازن         
 و االجتاه    

 
 

 تفادي السقوط

 
 
. 

مرحلة 
 اخلتامية

جري خقيق حول امللعب مث القيام بتمارين االسرتخاء و  الرجوع ابجهزة اجلسم ايل احلالة الطبعية
مث االصطفاف  ّّ ّّ ّّ  االسرتجاعّ 

 

العمل  علي التزام اهلدوء واالسرتخاء   د5
 اجليد للجسم

 للمشي اماما جانبا وخلفا  بعدياختبار  :هدف النشاط 

 



     اطفال التوحد املستوى :                                                                   الوثب                                                                                                                         نوع النشاط :
شواخص.احللقات.السلم االرضي  الوسائل البيداغوجية :                                                                                                                                                             .  4تعلمية  طبيعة النشاط:

 صافرة.ايتميق.

مراحل 
 التعلم

املد مـــيات التعلـــوضع ةــاإلجرائي األهداف
 ة

 احــالنج ؤشراتم ازـــظروف اإلجن

مرحل
ــ

ة التحض
ريــ

 

 
 االطفالمراقبة وتنظيم 

 

،املناداة ،مراقبة  على شكل مستقيم افقياإلصطفاف املوقف األول :
 الرتحيب ابالولياء البدلة ، ،

05
 د

 

داخل  اإلنضباط واإللتزام
 التشكيلة .

 اهلدوء والرتكيز مع شرح األستاذ.
 

 
حتضريبدين عام وشامل جلميع االعضاء 

 العلوية والسفلية

 

 املوقف الثاين
 تدوير اليد اليمىن لالمام مث للخلف وبعدها اليد السرى اماما خلفا-1
 تدوير الذراعني اماما مث خلفا -2
 مرة ميينا مث مشاال حتريك اجلذع وتويره-3
 وضعية الركبة يف الصدر رجل تلوى االخرى والرجلني معا-4
5-les tallent fesse 

10
 د

 
 

 اجلري بريتم واحد 
 

العمل اجليد يف التسخني جينبنا 
 الوقوع يف اإلصاابت .

مرح
ــ

لة 
االجنازيـــــة

 

 
 
 

 . التوازن بعد الوثب
 
 
 

 االيقاع احلركي

 الثالث  املوقف
 استخدام احلواجز لتعلم الوثب ابلقدمني معا .

استعمال  السلم االرضي للوثب مرة ابلرجل اليمىن مرة ابلرجل اليسرى 
. 

 استعمال احلقات لتعلم الوثب بتبادل القدمني .

 د 8
 
 
 د 8
 
 
 
 د 8

 

 
 

 

 
تنسيق العمل بني الذراعني و 

 الرجلني 
 

 
 احلفاظ علي التوازن 

 
 
 

 االصاابتتفادي 

مرحلة 
 اخلتامية

جري خقيق حول امللعب مث القيام بتمارين االسرتخاء و  الرجوع ابجهزة اجلسم ايل احلالة الطبعية
مث االصطفاف واعطاء حوصلةهنائية مث حتية  ّّ ّّ ّّ  االسرتجاع ّ

06
 د

العمل  علي التزام اهلدوء  
 واالسرتخاء اجليد للجسم

 احملافظة على التوازنتعلم الوثب مع : هدف النشاط

 



 ةشواخص + ميقايت+صافر  الوسائل البيداغوجية :                                                                                                                                                                                                2 تعليمية :طبيعة النشاط

 سيدي عدة مازونةاثنوية  املؤسسة :                                                                                                                                                                                                     غرييب +هباطاألستاذ :
                  السنة األوىل اثنوي املستوى :                                                                                                                                                                                                      املشي اماما نوع النشاط :

مراحل 
 التعلم

املد مـــيات التعلـــوضع ةــاألهداف اإلجرائي
 ة

 احــالنج ؤشراتم ازـــظروف اإلجن

امل
ــرحل

ة التحض
ري ــ

ية
 

 
  االطفالمراقبة وتنظيم 

،املناداة ،مراقبة  شكل مستقيم افقيعلى اإلصطفاف املوقف األول :
 الرتحيب ابالولياء البدلة ، ،

05
 د

 

باط وااللتزام داخل االنض
 التشكيلة .

 اهلدوء والرتكيز مع شرح األستاذ.
حتضريبدين عام وشامل جلميع االعضاء 

 العلوية والسفلية

 
 

 املوقف الثاين
 من الثبات البداية من االطراف العلورية نزال حىت االسفل اإلمحاء العام :-1
 تدوير اليد اليمىن لالمام مث للخلف وبعدها اليد السرى اماما خلفا-1

 تدوير الذراعني اماما مث خلفا -2
 حتريك اجلذع وتويره مرة ميينا مث مشاال-3
 وضعية الركبة يف الصدر رجل تلوى االخرى والرجلني معا-4
5-les tallent fesse 

10
 د

 اجلري بريتم واحد 
 

التسخني اجليد لتفادي اإلصاابت 
. 

امل
ــرح

لة 
األ

ساســـــــــــــــــــــية
 

 
يمشي داخل الحلقات في خط ان 

 منحني

 
 

 احلفاظ على  القوام مع اتباع املسار
 
 

ان يتحكم يف تغيري اجتاه املشي و احلفاظ 
 على التوازن

 الثالث  املوقف
ابستعمال احللقات نرسم مسار منحين  على االرض خط  1التمرين 

 واالطفال يتبعونه
   

نستعمل طالء نرمسه على االرض ويكومنعقد الشكل ويقوم  2التمرين
 االطفال ابتباع مساره

 
يف هدا التمرين سيارة ذات التحكم عن بعد  نستعمللث:املوقف الثا

 وانمر الطفل ابحضارها
 

12
 د
 

12
 د
 
 

12
 د

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ان ال خيرج خارج احلقة اثناء املشي
 
 

ان الخيطئ يف اتباع املسار املرسوم 
  على االرض

 
 

 احلفاظ علي التوازن 
 

رحلة امل
 اخلتامية

حول امللعب مث القيام بتمارين االسرتخاء و جري خفيف  احلالة الطبيعية إىلالرجوع أبجهزة اجلسم 
مث االصطفاف وإعطاء حوصلة هنائية مث حتية االنصراف ّّ ّّ ّّ  االسرتجاعّ 

05
 د

العمل  علي التزام اهلدوء واالرختاء  
 اجليد للجسم

 يتعلم املشي العشوائي مع احملافضة على القوام : هدف النشاط الفردي

 

 


