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وفاعليتها في المكيفة األلعاب الشعبية الرياضية 

 لدى أطفال التوحد تنمية المهارات اإلجتماعية

 (9-11سنة)

 أجريت على أطفال التوحد بمدينة البيض تجريبية  دراسة

 



 الشكر والتقدير
 

 الحمد هلل الذي وفقنا لتقديم هذا البحث ويسر لنا امرنا 

 ووهب لنا العلم النافع ويسر طريق 

 العلم لنا

 … اللهم لك الحمد ولك الشكر كما اعنتنا ووفقتنا

ساتذة دون إستثناء 
أ

 إلى جميع ال

ستاذ ناوجه بخالص شكر نتو
أ

العزيز الدك تور "طاهر طاهر" نال  

فعله من اجلنا ومساعدته لنالكل ما  … 

و بعيد ولو بكلمة 
أ

 إلى كل من ساندنا من قريب ا

 شك                         را

 

 

 

 

 



 

 لإهداءا 

 هنا سوف اضع لكامت للك من تركــ بصمة يف حيايت وغري من جمرها

 ...  ومعق يف توس يع مداريك العلمية والعقلية

 ... للك من ململ احزاين بني فرتة وأ خرى

ليكــ أ يهتا ال م اليت كنت عواًن ودفء بني أ ضلعي  .. اإهدايئ اإ

ليكــ اهيا ال ب اذلي علمين بأ ن عندما تطفأ  ال نوار لبد من اإضاءة  اإ

 الشمعة

 اإىل مىن ساندتنا وسامهت يف ب ناءا هذا العمل أ خيت الغالية " حنان" 

 اإىل صديقي حكمي

ليمك  .. اإ

 .. أ بعث أ رق حتية وأ عذب مسفونية مسعهتا وارددها لمك بأ نين احببتمك من لك قلب

س يقف قلمي هنا بُرهة ليس تقر بني أ نظارمك ما كتبت لعلها هذه املفردات تكون خري معينة 

 حىت تتذكروين يوما ما

 ... 
 



 الإهداء

 بأ صدق معأ ين الشكر و العرفأ ن و أ مسى عبأ رات الإمتنأ ن

  أ تقدم للك من شأ ركين فرحيت بيوم ختريج و املسأ حمة

  للك من حبسة العذر عن احلضور وهبذي املناس بة العظمية

  أ هدي ختريج و جنأ يح املتواضع اإىل من ترعرعت بني أ يدهيم

  منذ اول يوم يل عىل هذة ادلنيأ ، اىل نبض سعأ ديت ونور حيأ يت

  أ يب احلبيب و أ يم حفظهم هللا ورعأ مه

  اإىل أ خيت الغالية "حنان"

  لك من وقف جبانيب يف اكامل مسرييت ادلراس ية

 .وندعوا هللا ان يمتم علينا ابلنجاح



 الملخص 

في  على األلعاب الشعبية المكيفةقائم  برنامج مقترحالدارسة إلى التعرف على فاعلية  هدفت
 بعض األطفال االجتماعية لدى األطفال ذوي التوحد من خالل دارسة حالة تالمهاراتنمية 

البيض، الغرض منها والية  "المركز البيداغوجي النفسي للمعاقين ذهنيا" المؤسساتفي إحدى 
معرفة فاعلية األلعاب الشعبية الرياضية كبرنامج جديد على هذه الفئة في تنمية المهارات 

تراوح سنهم بين ل ذوي التوحد، اطفأ عشرةتكونت عينة الدارسة من  حيثاالجتماعية لديهم 
  . حيث تم اختيارها بطريقة عشوائية سنة وتم تطبيق البرنامج عليهم 11الى  9

باستخدام األدوات التالية بعد التأكد من صدقها  انالباحث اولإلجابة على أسئلة الدارسة، قام
لألطفال ذوي التوحد كمقياس قبلي وبعدي من إعداد  مقياس المهارات االجتماعية ،وثباتها

منهج التحليل النوعي  استخدام.  وتم من األلعاب الشعبية ةمكيف لمجموعالباحث، وبرنامج 
 .لتحليل بيانات الدارسة والكمي

إحصائيا بين قوائم تقدير التفاعالت االجتماعية في  "دال"أشارت النتائج إلى وجود فرق  
 األلعاب الشعبيةالتطبيقين القلبي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعلية برنامج 

ور اوذلك على محعينة الدارسة  األطفالاالجتماعية لدى  المهاراتفي تنمية  الرياضية 
، التواصل  يطة، التفاعل االجتماعي والمشاركالتواصل البصري وتنفيذ األوامر البس"الدارسة 

 اللفظي والغير لفظي، التواصل االجتماعي".

 .االجتماعية، التوحد تالمهارا األلعاب الشعبية الرياضية،كلمات البحث الرئيسية: 

 

 

 

 

 



Résumé 

L’étude visait à identifier l’efficacité d’un programme proposé basé 
sur des jeux populaires adaptés au développement des compétences 
sociales chez les enfants autistes à travers l’étude de la situation de 
certains enfants dans l’un des établissements "centre pédagogique 
psychologique pour handicapés mentaux", dont le but est de 
connaître l’efficacité du sport populaire en tant que nouveau 
programme. Ce groupe dans le développement de leurs 
compétences sociales où l’échantillon de l’étude était composé de 
dix enfants autistes âgés de 9 à 11 ans et le programme s’appliquait 
à eux où ils avaient été sélectionnés au hasard. 

Pour répondre aux questions de l’étude, les chercheurs ont utilisé les 
outils suivants après vérification de leur validité et de leur cohérence, 
une mesure des aptitudes sociales des enfants autistes préparée par 
le chercheur avant et après l’échelle, ainsi qu’un programme adapté 
à une gamme de jeux populaires. Une approche d'analyse qualitative 
et quantitative a été utilisée pour analyser les données d'étude. 

Les résultats ont montré qu'il existe une différence statistiquement 
significative entre les listes d'évaluation des interactions sociales 
dans les applications cardiaques et posturales en faveur de 
l'application postale, ce qui confirme l'efficacité du programme sportif 
populaire dans le développement d'habiletés sociales chez les 



enfants de l'échantillon étudié. Et participant, communication verbale 
et non verbale, communication sociale. " 

Mots-clés: jeux sportifs populaires, habiletés sociales, autisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The study aimed to identify the effectiveness of a proposed program 
based on popular games adapted to the development of social skills 
in children with autism through the study of the situation of some 
children in one of the institutions "psychological pedagogical center 
for the mentally handicapped" egg state, the purpose of which is to 
know the effectiveness of popular sports as a new program This 
group in the development of their social skills where the study 
sample consisted of ten children with autism, ranging in age from 9 
to 11 years and the program was applied to them where they were 
selected randomly. 

To answer the questions of the study, the researchers used the 
following tools after verifying their validity and consistency, a 
measure of social skills for children with autism as a pre- and post-
scale measure prepared by the researcher, and a program adapted 
to a range of popular games. A qualitative and quantitative analysis 
approach was used to analyze study data. 

The results indicated that there is a statistically significant difference 
between the lists of social interactions assessment in the cardiac and 
postural applications in favor of the postal application, which confirms 
the effectiveness of the popular sports program in developing social 
skills in the children of the study sample. And participant, verbal and 
non-verbal communication, social communication. " 



Keywords: popular sports games, social skills, autism. 
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 مقدمة:

، السيما في السنوات األولى ةيعد اللعب مدخال وظيفيا لعالم الطفل، ويؤثر في تكوين شخصي
من عمره، كما يعد أسلوبا من أساليب األنشطة المختلفة ومن بين هذه األنشطة نذكر 

التي تشكل جزءًا حيًا من ذاكرتنا الطفولية حيث ذكريات رفاق الطفولة األلعاب الشعبية 
واللعب وتسلق االشجار واألحصنة الخشبية التي ربما ال تغدو أكثر من غصن شجرة، ومن 
المحزن حقًا أن نتخيل أن هناك أطفااًل لم يمروا بهذه المرحلة الجميلة من العمر ولم يقضوا 

ى األقل لم يمروا بها بالطريقة الطبيعية والربما نخص بالذكر فئة وقتا جمياًل مع رفاقهم أو عل
ذوي اإلحتاجات الخاصة بصفة عامة وأطفال التوحد بصفة خاصة الذين يقضون حياتهم 
بعيدًا عن الناس وعن األطفال الذين يماثلونهم في السن ويلعبون بطريقة نمطية فيها الكثير 

 (29، صفحة 1980)هادر،  .من االستثارة الذاتية بدون هدف وظيفي

األلعاب بطريقة منظمة جدًا تبعًا للون أو النوع أو يقضون  عملفقد يقضون ساعات في 
ا أن الوقت محدقين بالضوء في لعبة موسيقية، وحتى نعلم أهمية اللعب لهؤالء األطفال علين

 .نعرف السبب الذي يقف وراء عدم قدرة هؤالء األطفال على اللعب بطريقة عادية

هم في تمكينهم من اكتساب مهارات تؤهل إن أهمية تعليم هؤالء االطفال مهارة اللعب تكمن
 .للتواصل مع أقرانهم وتمكنهم من تكوين صداقات والشعور باالنتماء لمجموعة

عب وهناك دافع آخر مهم لتعليم االطفال المصابين بالتوحد مهارات اللعب أال وهو أن الل
ل ار، التفاعمجال مهم لتعليم مهارات أخرى كثيرة، مثل التواصل، التعاطف، وتبادل االدو 

االجتماعي واالرقام والحروف، حيث أن اللعب يساعد في اكتساب هذه المهارات والكثير 
 .الكثير من المهارات األخرى 

إن انعدام مهارات اللعب لألطفال المصابين بالتوحد قد يضاعف من عزلتهم االجتماعية 
جب أن يكون نوعًا من ويبرز اختالفهم عن بقية األطفال، كما أن اللعب لهؤالء األطفال ي
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التسلية واالستمتاع، ألن تطوير مهارات اللعب لدى األطفال المصابين بالتوحد يعطيهم 
إحساسًا بالتميز واإلتقان مما يزيد من سعادتهم وتحفيزهم، ويساعدهم على تعلم وممارسة 

 (30، صفحة 1980)هادر،  .مهارات جديدة في بيئة مأمونة
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 :لمشكلةا

الطفولة هي أول بصمة لإلنسان في حياته وأجمل مراحل عمره، يتمتع فيها الطفل بالصدق 
التربية لألجيال بمختلف فئاتهم يمثل العمود من الطبيعي أن العناية و النابع من أعماقه 

يظهر ذلك في مدى العناية التي توليها أي حضارة مؤشرا هاما لرقي الحضارات و سي و األسا
في المجتمع بصورة توفر اإلمكانيات الالزمة لدمجهم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة و 

أن إهمال هذه الفئة يؤدي تأدية أدوارهم في خدمة المجتمع و تمكينهم من صحيحة وناجحة و 
على القائمين على التربية إعاقتهم، فمن هنا كان من الضروري ف مشكالتهم و إلى تضاع

التدخل الالزم لمواجهة مشكالت أطفال ذوي االحتياجات الخاصة التي تترتب عن اإلعاقة. 
أسلوب خاص في التعامل  ونجد من بين فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى

ة تركيزهم تأهيل لزيادلذين يحتاجون إلى رعاية وتدريب و ، فئة األطفال التوحديين اوالمساعدة
تقويم سلوكياتهم من اجل مساعدتهم على التواصل والتواصل واهتمامهم وكذلك كفاءتهم و 

هم أطفال معاقون بشكل  دمجهم في المجتمعع اآلخرين من أقرانهم العاديين و والتفاعل م
قد قدمت الجمعية األميركية للطب و  ،ضح من ناحية استقبال المعلومات وإيصالها لآلخرينوا

تعريف التوحد من حيث معايير التشخيص الوارد في الدليل التشخيصي واإلحصائي النفسي 
 لالضطرابات العقلية الطبعة الرابعة المعدلة وهو قصور نوعي في التفاعل االجتماعي،

السلوكيات النمطية وممارسة النشاطات واالهتمامات وقصور نوعي في التواصل واللغة و 
اإلجتماعية )التواصل هذه الدراسة لتنمية بعض المهارات وفي هذا اإلطار تأتي  ،المحدودة

مهارة التفاعل اإلجتماعي والمشاركة، التواصل اللفظي ، البصري وتنفيذ األوامر البسيطة
فكان المنحى للدراسة الميدانية تنمية بعض المهارات  (،والغير اللفظي، التواصل اإلجتماعي

مهارة سلوكية تحقق مهارات التقليد باعتبارها السلوكية لدى الطفل التوحدي التركيز على 
التفاعل مع اآلخر في سياق سليم، ومهارات االستقاللية التي تضمن للطفل االستقاللية و 

متوافقة السيما البيئة التعليمية من خالل ة و التوحدي التواجد في بيئات مختلفة بطريقة مناسب



 التعريف بالبحث
 

 
5 

)إدارة الدراسات والتطوير،  .لعاديينفي المدارس مع األطفال ا توافر فكرة الدمج حاليا
 .(4، صفحة 2017

 بينه التواصل قنوات قلة أهمها من مشكالت عدة من يعاني التوحد اضطراب ذوي  الطفلف 
 من التوحد ذوي  الطفل يعاني التواصل؛ عملية في النقص لهذا ونتيجة، الخارجي العالم وبين

 هذه أهم ومن العاديين األشخاص مع تواصله أثناء واالنفعالية االجتماعية المشكالت بعض
 وغير اللفظي التواصل في وقصور االجتماعية، والعزلة االجتماعي التجنب المشكالت

 مع الجيد التواصل بكيفية المتعلقة تهاخبر  ونقص إعاقته لخصائص نتيجة وذلك اللفظي،
د/  وأشارت دراسة  ،(Ball,-James 1996(جيمس، بال:دراسة  أكدتهوهذا ما   .اآلخرين

 هؤالء تجنب (2004دراسة أحمد شوقي عبد المنعم ) و  (2009فايزة إبراهيم عبدالالة أحمد )
 اليوم خالل معهم التواصل عن وابتعادهم العاديين، أقرانهم مع االجتماعي التفاعل األطفال

 نتيجة ااجتماعي عزلتهم عنه نتج مما والمالعب، الطعام وقاعات الصفوف في سياالدر 
 ألشكال اكتسابهم وضعف الجيد، االجتماعي التفاعل ألنماط األطفال اكتساب ضعف
 .(152، صفحة 2015)محمود،  .وعي قلة بجانب هذا السوي، االجتماعي السلوك

رات المها قصور مظاهر خالل من انبثقت سةالدرا مشكلة فإن تقدم، ما على وبناء
 سلوكية اضطرابات من عنها ينتج وما التوحد ذوي  األطفال منها يعاني التي االجتماعية

كيف م برنامج فاعلية مدى سةراد إلىنا دفع ما وهو بهم؛ المحيط المجتمع في اندماجهم تعيق
 امباستخد التوحد ذوي  لألطفال االجتماعية المهارات تنمية إلى يهدف في األلعاب الشعبية

 ومن هنا تطرح السؤال التالي: األلعاب الشعبية المكيفة
دى لعية هل لأللعاب الشعبية الرياضية المكيفة فاعلية في تحسين بعض المهارات اإلجتما

 ؟أطفال التوحد من وجهة المربين واألولياء
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 األسئلة الفرعية:

ة القبلي والبعدي للعينيتين الضابطهناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار هل  -1
ر والتجريبية لصالح االختبار البعدي في تطبيق مقياس المهارات االجتماعية من وجهة نظ

 ؟األولياء والمريين

بية هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للعينيتين الضابطة والتجريهل -2
جهة تطبيق مقياس المهارات االجتماعية من و في للعينة التجريبية لصالح االختبار البعدي 

 ؟نظر األولياء والمريين

 الفرضية العامة:

لأللعاب الشعبية الرياضية المكيفة فاعلية في تحسين بعض المهارات االجتماعية لدى  
 أطفال التوحد من وجهة نظر األولياء والمربين.

 الفرضيات:

   طة القبلي والبعدي للعينيتين الضابهناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار
والتجريبية لصالح االختبار البعدي في تطبيق مقياس المهارات االجتماعية من 

 .وجهة نظر األولياء والمريين
    هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبار البعدي للعينيتين الضابطة

ت يق مقياس المهارافي تطبللعينة التجريبية والتجريبية لصالح االختبار البعدي 
  .االجتماعية من وجهة نظر األولياء والمريين
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 أهمية الدراسة:

 أوال من الناحية العلمية:

فة البرامج والرياضية المكيتعد هذه الدراسة إضافة إلى التراث النظري فيما يخص موضوع 
لعاب برنامجا لأللدراسة سيكولوجية التوحد، وتعد واحدة من الدراسات القليلة التي تناولت 

 .تقلالتي تؤهل لألداء الوظيفي المس اجتماعيةوفاعليتها في عدة أبعاد  الشعبية الرياضية

 ثانيا من الناحية العملية:

مهد على اكتساب مهارات تساعده على األداء المستقل والتي تتوقع مساعدة الطفل التوحدي ي
 الكتساب مهارات أخرى 

كفل بتنمية تت رياضية بسيطةاآلباء على توفير برامج و مساهمة في مساعدة المتخصصين _ 
 يمكن مكيفحيث أسهمت هذه الدراسة بتقديم نموذج عملي لبرنامج  ،مهارات الطفل التوحدي

التي تؤهل أطفال التوحد لألداء الوظيفي  االجتماعيةامه إلكساب بعض المهارات استخد
 .المستقل

 أهداف الدراسة:-3

اب تهدف الدارسة الحالية للتعرف على مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على األلع-
ية والي فالشعبية المكيفة وفاعليتها في تنمية المهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي التوحد 

ات التواصل البصري ر ال ذوي التوحد وتشمل مهاطفأ. وسوف تطبق الدارسة على البيض
للفظي ومهارات التواصل ا التفاعل االجتماعي والمشاركة، اتر البسيطة، ومهاوتنفيذ األوامر 
 للتلبية الميو متنوعة وذلك بعض األلعاب الشعبية المكيفة ويضم برنامج  والغير اللفظي

 .واالهتمامات المختلفة للطلبة ذوي التوحد
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مقارنة معرفة حجم تفاعل األطفال من خالل البرامج المقدمة من طرف أساتذتهم -1
 بالطالبان الباحثان.

قترح معرفة مدى فاعلية البرنامج المؤسسة مقارنة ببرنامج األلعاب الشعبية المكيفة الم-2
 للوصول لألهداف المسطرة.

 

 :تحديد المفاهيم والمصطلحات 

ذ إإن للمصطلحات دورا هاما في تعريف وتحديد ما يجب تناوله والتطرق إليه خالل البحث، 
الدراسة الخاصة بعنوان ذلك البحث، وتجنب الباحث الخروج أو الدوران حول أنها تحصر 

عنوان البحث دون الذهاب إلى لبه، فالمصطلحات تعتبر مفتاح البحث ومن خالل تعرف 
القارئ عليها تكون له نظرة على الموضوع المدروس، وفي دراستنا هذه سوف نعرف 

 المصطلحات األتية وهي كالتالي:

 اب الشعبية إجرائيا:تعريف األلع

كالحجارة واألخشاب وغيرها وتلعب في تمارس بوسائل بسيطة قديمة هي ألعاب تقليدية 
 قد تكون فكرية أو رياضية.للتسلية والترفيه األحياء والساحات 

 :نظريا تعريف األلعاب الشعبية

األلعاب الشعبية من أقدم ضروب النشاط التي يزاولها اإلنسان وهي حظ مشترك بين األطفال 
والكبار ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن األلعاب أنها ضرب من اللهو يقصدد 
بدده التسددلية وتزجيددة الفددراع والواقددع أنهددا ليسددت كلهددا لهددوًا ولعبددًا فبعضددها يقددوم بوظيفددة تعليميددة 

عض اآلخر يتطلب مهارة خاصة أو تركيزًا ذهنيدًا، ولديس فدي المقددور أن نقدول فدي اللعدب والب
الكلمددة الفاصددلة بيددد أن هندداك قدددرًا مددن االتفدداق بددين الدارسددين للسددلوك االنسدداني، فهددم يددذهبون 
إلى أن اللعب ركن أساسي في حياة األطفال بعامة ونموهم بخاصة وهم يعدونه لدذلك ضدرورة 
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، صدفحة 2011)المجيد، يوليو  يقل هونًا في حياة البالغين من الجوع والتناسلكبرى، واللعب 
6). 

 تعريف المهارات اإلجتماعية إجرائيا:

التددي يكتسددبها الفددرد منددذ صددغره بغيددة التواصددل مددع بقيددة أفددراد المجتمددع هددي مجموعددة القدددرات 
 تمكنه من اإلندماج اإلجتماعي.

 :نظريا المهارات األجتماعيةتعربف 

 قبالاستبعاد يتضمن المهارة في إرسال، و تعرف المهارات االجتماعية بأنها "مكون متعدد األ
 ي، وهي كذلكوتنظيم وضبط المعلومات الشخصية في مواقف التواصل اللفظي وغير اللفظ

 قبالمع األخرين واإل أثناء إقامة عالقات المهارة التي يظهرها الطفل في التعبير عن ذاته
  .عليهم واإلتصال بهم والتواصل بهم والتواصل معهم

بهم، وإقامة صداقات معهم، واستخدام  واالنشغالالمختلفة،  االجتماعيةاألنشطة ومشاركتهم 
 اإلشارات االجتماعية للتواصل معهم، ومراعاة قواعد الذوق العام في التفاعل معهم، وهي قدرة 

مع اآلخرين في البيئة االجتماعية بطرق تعد مقبولةً  اجتماعيا وتعود  الطفل على التفاعل
 .(Volstudy.ac.uk, 2017, p. 4) الفائدة على الفرد وعلى اآلخرينب

 التعريف اإلجرائي للتوحد: 

ويضعف  يحدث للطفل في سنواته األولى فيؤثر على تواصله مع الغيرنمائي هو اضظراب 
 ومهاراته االجتماعية. من قدراته الفكرية

 التعريف النظري للتوحد:
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بل يسّمى أيضًا بالذاتوية وهو عبارة عن اضطراب تظهر أعراضه في الغالب عند األطفال ق 
سن الثالثة من العمر وهذا االضطراب يؤثر على نشأة الطفل وتطّوره، فيكون لديه ضعف 

 ن، في المهارات االجتماعية والتعامل والتفاعل مع اآلخريفي اللغة ونطق الكلمات، وضعف 

 وضعف في السلوك والتصرف في مواقف معينة.

هي و هو إعاقة متعلقة بالنمو عادة ما تظهر خالل السنوات الثالث األولى من عمر الطفل، و 
تنتج عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويقدر انتشار هذا 

 .تقريباً  10.000طفل من كل  20ب مع األعراض السلوكية المصاحبة له بنسبة االضطرا

وتزداد نسبة اإلصابة بين الذكور أربع مرات عن اإلناث، وال يرتبط هذا االضطراب بأية 
 .(5 ، صفحة2017)إدارة الدراسات والتطوير،  عوامل عرقية أو اجتماعية أو ثقافية أو مالية

  سات السابقة والمشابهة:االدر 

أن الدراسة العلمية تتسم بطابعها التراكمي، فما من دراسة إال وجاءت بعدها  المؤكدمن 
دراسات عديدة قد تناولتها بالشرح والتحليل، أو تشترك معها في الموضوع أو في بعض 
جوانبه ويعرفها رابح تركي "كلما. أقيمت دراسة علمية لحقتها دراسات أخرى تكملها وتعتمد 

 (25، صفحة 1980)هادر،  المستقبليةة للبحوث عليها وتعتبر بمثابة قاعد

 دراسات تناولت االضطراب ألتوحدي عند األطفال:
 دراسة كاين،Klin (1995)  بعنوان: "تدريب األطفال التوحديين على  :14صفحة

 :الدراسةجتماعي لديهم "الهدف من اإلصغاء للكالم للحد من سلوكيات االنسحاب اال
مع  التواصل التمييز بين األطفال التوحديين واألطفال المتخلفين عقليًا في سلوكيات

ن م، تكونت عينة الدراسة واالنسحاب من المواقف االجتماعية، اآلخرين والتعلق بهم
وضمت الثانية مجموعة  ،( سنوات6-4راوح أعمالهم ما بين )طفاًل توحديًا تت12

 خلفين عقليًا.مماثلة من األطفال المت
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ين لمتخلفاأوضحت النتائج أن األطفال التوحديين كانوا أقل تعلقًا من أقرانهم  الدراسة:نتائج 
حيث لم يفضلوا صوت األم بل أنهم كانوا يفضلون إما الضوضاء الناتجة عن  عقليًا،

بشكل دال قياسيًا بأقرانهم  االجتماعية، وذلكأصوات مركبة أو االنسحاب من المواقف 
 .لمتخلفين عقليًا الذين كانوا يفضلون صوت األما

 :دراسة جيمس، بال)Ball,-James 1996)  هدفت الدراسة إلي  :19صفحة
"دراسة أثر التدخالت العالجية باستخدام أقران طبيعيين على تحسين التفاعالت 

ن ( أطفال من المصابي8االجتماعية لألطفال التوحديين، وتكونت عينة الدراسة من )
ل عاديين من باالضطراب التوحدي في مرحلة ما قبل المدرسة تم دمجهم مع أطفا

وتضمن البرنامج تنمية مهارات التواصل، واللعب التخيلي ، نفس المرحلة العمرية
ت ارا، والمهلنتائج تحسنًا في مهارات االتصالوالمهارات االجتماعية، وقد أظهرت ا

 .والمهارات األكاديمية لسبعة من أفراد العينة ،االجتماعية، واللعب التخيلي

تصميم برنامج لتنمية بعنوان:   -: 15صفحة  (2001دراسة: هالة فؤاد كمال الدين )
مج ، تهدف الدراسة إلى تصميم برناطفال المصابين بأعراض التوحديةالسلوك االجتماعي لأل

ن ، تكونت عينة الدراسة ملوك االجتماعي لألطفال التوحديينعربي إلكساب مهارات الس
سة ، واهتمت الدراات( سنو 7-3حدية تتراوح أعمارهم بين )( طفاًل مصابًا بأعراض التو 16)

لوك واستمارة الس ،تقويم هي : قائمة السلوك التوحديبالمساهمة في تعريب ثالثة مقاييس لل
ة ًا دالوقد توصلت نتائج الدراسة إلى : أن هناك فروق ،ي، واستمارة التفاعل االجتماعياللفظ

عدي ، ودرجاتها في القياس البموعة التجريبية في القياس القبليإحصائيًا بين درجات المج
 الح القياس البعدي في الجوانب التالية : لص

 لمتوحد على قائمة السلوك التوحديانخفاض مستوى األداء المميز للطفل ا. 

 لسلوك اوالمتنوعة وذات المقاطع المتعددة في استمارة  ،رتفاع معدل ظهور األلفاظ الجديدةا
 اللفظي.
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 واللعب المستقل البناء في، الرتفاع مستوى التفاعل انخفاض مستوى التوحد االجتماعي 
 استمارة التفاعل.

   انخفاض مستوى الخصائص المميزة للطفل التوحدي لدى المجموعة التجريبية بحيث
ة وإنما استمرت المجموعة الضابط ،إلى فئة األطفال شبيهة التوحديينأصبحت تنتمي 

 في انتمائهم إلى فئة األطفال التوحديين.

 ة مجموعالجتماعي لدى اللبناء المستقل في استمارة التفاعل اارتفاع معدل التفاعل واللعب ا

 .التجريبية

  سةةةالت:دراسةةة جيةةة ،Salt;Jeff (2003 بعندددوان : "برنددامج المركدددز االسدددكتلندي : )
 لعالج األوتيزم في مرحلة ما قبل المدرسة : مدخل نمائي للتدخل المبكدر "أعدد المركدز

ل االويتددزم فددي مرحلددة مددا قبددل المدرسددة  االسددكتلندي برنددامج للتدددخل المبكددر مددع األطفددا
، فاعدددل االجتمددداعي والنمدددو االنفعددداليحيددث هددددفت إلدددى تحسدددين مهدددارات االتصدددال والت

اضطراب التوحد في سن ( طفال وطفلة من المصابين ب30وتكونت عينة الدراسة من )
، وطبددددق البرنددددامج بشددددكل فددددردي ومكثددددف بواسددددطة معددددالجين مدددددربين ( سددددنوات4-7)

إلددى البرنددامج يكددون  اوتوصددلو خددل المركددز وبمسدداعدة اآلبدداء بعددد تدددريبهم والمعلمددين دا
أكثددددر فاعليددددة عنددددد اسددددتخدام التقليددددد وتبددددادل اللعددددب، وفنيددددات العددددالج السددددلوكي أثندددداء 

 النشاطات التي تقدم والمرونة في اللعب والتبادل االجتماعي.

 (1997دراسة إسماعيل محمد بدر:)  عنوان الدراسة: "مدي فاعلية العالج بالحياة
اليومية في تحسين حاالت األطفال ذوي التوحد"  هدفت الدراسة إلى التعرف على 
"مدي فاعلية العالج بالحياة اليومية في تحسين حاالت األطفال ذوي التوحد، ويعتمد 

تعليم  ،التعليم الموجه للمجموعة ، وهيالبرنامج على مبادئ خمسة أساسية هذا
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األنشطة الروتينية، والتعليم من خالل التقليد وتقليل مستويات النشاط غير الهادف 
بالتدريب الصادم، والمنهج الذي يركز على الموسيقي والرسم واأللعاب الرياضة 

ل ذكور ممن يعانون من مرض أطفا (4)الحركية (، وتكونت عينة الدراسة: من )
( سنوات، وكانت قائمة 8 إلي 5نية ما بين )، ممن تتراوح أعمارهم الزمالتوحد

، وهي مقسمة إلى التوحد هي أداة الدراسة األساسيةالمظاهر السلوكية لألطفال ذوي 
واألنماط السلوكية في الجوانب  ،يسية، تعبر عن اضطرابات في اللغةأربعة أبعاد رئ

ية النمطية، وقد التالية :االنفعالية، االجتماعية، واضطرابات اللغة واألنماط السلوك
توصلت الدراسة إلي: مدى فاعلية برنامج العالج بالحياة اليومية في تحسين حاالت 
األطفال ذوي التوحد، ويرجع ذلك إلى أن فنية العالج بالحياة اليومية، وهو منهج 
تربوي لمساعدة األطفال ذوي التوحد، وهذا المنهج بمبادئه الخمسة يسهم في تحسين 

 طفال ويجعلهم قادرين على االعتماد على أنفسهم.حاالت هؤالء األ

 دراسة رويلرز هة :Roeyers,H  (1999)  هدفت الدراسة إلى   :15صفحة
تحسين التفاعل االجتماعي واالنفعالي لألطفال التوحديين طريق الدمج مع أطفال 

( من 85( من األطفال التوحديين، و)85أسوياء وقد تكونت عينة الدراسة من )
األطفال العاديين، تم تقسيم مجموعة األطفال التوحديين إلى مجموعتين مجموعة 

مج العالجي، ومجموعة تجريبية تلقت برنامج العالج ضابطة لم تدخل في البرنا
، بالدمج مع األطفال العاديين، مع توفير، وتنظيم فرص للتفاعل بينهم خالل اللعب
فية كما ركز البرنامج على تدريب األطفال العاديين قبل الدخول في البرنامج على كي

ت ذات داللة من التعامل مع األطفال التوحديين وقد أظهرت نتائج الدراسة درجا
 التحسن في السلوك االجتماعي االنفعالي ألطفال المجموعة التجريبية التي اشترك

ي ، أما مجموعة أطفال العينة الضابطة التها في تفاعل مع األطفال العاديينأفردا 
، فلم يظهر أي تحسن في السلوك ها في تفاعل مع األطفال العاديينيشارك أفراد

 .االجتماعي واالنفعالي
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 دراسة هة، فليوبرج:Fluberg,H (2001) :ن أثر لغة األطفال التوحديي :بعنوان
ن مجموعة من : المقارنة بية على سلوكهم " الهدف من الدراسةمن الناحية النفسي

مجموعة من األطفال المتخلفين عقليا ذوي زملة أعراض دوان األطفال التوحديين و 
، عينة الدراسة : ضمت االجتماعيةبعاد تضمنت التفاعالت وذلك في مجموعة أ

( 7-4( أطفال متخلفين عقليًا في سن )6( أطفال توحدين، و)6عينة الدراسة )
 سنوات.

عن –وذلك من خالل فترة المالحظة استمرت عامين –نتائج الدراسة كشفت الدراسة 
 ون وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، حيث كان األطفال التوحد يون يستخدم

هم يجعل كلمات أقل لجذب االنتباه، وللتعبير عن العمليات اإلدراكية، وأيضًا االنفعالية مما
ن منة بأقرانهم أكثر انسحابًا من المواقف التي تتسم بالتعامل االجتماعي، وذلك بالمقار 

 المتخلفين عقليًا.

  بعنددوان: فعاليددة برنددامج 15صددفحة  (2004حمةةد قةةوبي عبةةد المةةنعم ) أدراسةةة :
إرشدددادي فدددردي لتنميدددة بعددددض مهدددارات التواصدددل اللغدددوي لدددددى عيندددة مدددن األطفددددال 

 التوحديين }األوتيزم{.

هدفت الدراسة : إلى الكشدف عدن فعاليدة برندامج إرشدادي فدردي لتنميدة بعدض مهدارات 
التواصددل اللغددوي لددددى عينددة مدددن األطفددال التوحددديين }األوتيدددزم{، باإلضددافة إلدددى تقددديم إطدددار 

تكوندددت عيندددة  ،م مدددن حيدددث مفهومددده وأسدددبابه وتشخيصدددهإعاقدددة األوتيدددز نظدددري متكامدددل حدددول 
( أطفدددال مدددن األطفدددال التوحدددديين مدددن إحددددى مراكدددز ومؤسسدددات رعايدددة 10الدراسدددة : مدددن )
، وتم تقسيمهم إلى مجمدوعتين إحدداهما تجريبيدة )تكوندت إلعاقة الذهنية بالقاهرةاألطفال ذوي ا

فددي الدراسددة مقيدداس  أطفددال(، وقددد اسددتخدما5واألخددرى ضددابطة )تكونددت مددن  أطفددال (،5مددن 
، البرندددددامج ، قائمددددة مالحظدددددة التواصددددل اللغددددوي م، قائمددددة تشدددددخيص األوتيددددز الطفددددل التوحدددددي
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، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلي: أن البرنامج أظهر فعالية في تنمية مهدارات اإلرشادي الفردي
 –التعددرف  –ة االسددتماع التواصددل اللغددوي التددي تضددمنها البرنددامج وهددي علددى الترتيددب )مهددار 

 البعدي للعينة التجريبية. االختبارالتحدث( لصالح –الفهم 
 ( تحددت عنددوان: "  14صددفحة  (2009دراسةةة    د   فةةايبر إبةةراهيم عبةةدال)ر أحمةةد

فعاليدة برنددامج عالجدي سددلوكي فدي تنميددة بعددض التعبيدرات االنفعاليددة لددي عينددة مددن 
 األطفال التوحديين"

يددة إلددي الكشددف عددن مدددي فعاليددة برنددامج عالجددي سددلوكي فددي هدددفت الدراسددة الحال 
، والتحقددق مددن حددديينلدددى عينددة مددن األطفددال التو  تنميددة بعددض التعبيددرات االنفعاليددة

، باإلضددافة إلددي تقددديم إطددار نظددري وكفدداءة البرنددامج فددي تحقيددق الهدددف مدددي فعاليددة
 يصددهوتشخ ،تددهمتكامددل حددول إعاقددة االضددطراب ألتوحدددي مددن حيددث مفهومدده ونظريا

 عالجه.و 
أطفال من األطفال التوحديين من إحدى مراكز  ( 10تكونت عينة الدراسة من )    

منددورة بالمملكددة ومؤسسددات رعايددة األطفددال التوحددديين ذوي اإلعاقددة الذهنيددة بمدينددة ال
، وتم تقسديمهم إلدي مجمدوعتين إحدداهما مجموعدة تجريبيدة ) تكوندت العربية السعودية

برنددددامج العددددالج السددددلوكي عليهددددا، واألخددددرى مجموعددددة  أطفددددال( وتددددم تطبيددددق 5مددددن 
 أطفال(  5ضابطة) تكونت من 

قائمة تقييم أعراض اضطراب ، مقياس الطفل ألتوحدي وقد استخدم في الدراسة

، مقياس جوادر للذكاء، استمارة دراسة الحالة لألطفال ذوي االحتياجات التوحد

، استمارة ية للطفل ألتوحديلمظاهر االنفعال، قائمة ا(الخاصة )غير العاديين

  .البرنامج السلوكي ،طفل ألتوحديمالحظة سلوك ال

وقد أسفرت نتائج الدراسة إلي أن البرنامج أظهر فعالية في تنمية التعبيرات 
تنمية بعض مهارات رعاية ، وكذلك حزين(-التي تضمنها البرنامج)سعيداالنفعالية 
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االحتياجات الخاصة  الي والحركيعل االجتماعي واالنفعمهارات التفاالذات، و 
، استمارة مالحظة سلوك لمظاهر االنفعالية للطفل ألتوحدي، قائمة ا()غير العاديين

  .البرنامج السلوكي ،طفل ألتوحديال
وقدددد أسدددفرت نتدددائج الدراسدددة إلدددي أن البرندددامج أظهدددر فعاليدددة فدددي تنميدددة التعبيدددرات  

تنميدة بعدض مهدارات رعايدة حزين(، وكدذلك -االنفعالية التي تضمنها البرنامج )سعيد
 مهارات التفاعل االجتماعي واالنفعالي والحركي لصالح اإلختبار البعدي.الذات، و 

 ( 2001دراسة سهي أحمد أمين)  بعنوان "مدي فاعلية برنامج  :11صفحة
عالجي لتنمية االتصال اللغوي لدى بعض األطفال التوحديين"، تكونت عينة 

إناث، 2( أطفال كعينة تجريبية )10( طفال كعينة استطالعية، )30الدراسة من: )
اء من حدية، متوسطة، وذك( سنة، درجة التو 12-8مارهم بين )ذكور(، تتراوح أع8

 سة:أدوات الدرا( 50-75)

 (1997قائمة تقييم الطفل التوحدي )جولي مارفي( إعداد /عبد الفتاح غزال ) -

الجي البرنامج الع -مقياس تقدير االتصال اللغوي للطفل التوحدي )إعداد الباحثة ( -
ة( لباحثاالبرنامج اإلرشادي لآلباء والمعلمين )إعداد  -لألطفال التوحديين )إعداد الباحثة (

ط عالجي مخطوالبرنامج ال ،الطفل التوحدي )إعداد الباحثة ( تتبعيه لسلوكبطاقة مالحظة 
تعددة ،ويتضمن مجموعة من ، وفنيات ،ونظريات عالجية ممنظم يستند على مبادئ

قديم خدمات عالجية للطفل وذلك من أجل ت ،واأللعاب والممارسات اليومية ،األنشطة
 ،عالج السلوكيوهو برنامج يرتكز على ال ،ل اللغوي ، بهدف تنمية مهارات االتصاالتوحدي

 ًا علىوتتبع الدراسة أسلوبًا تطبيقي ،، والعالج باللعبوالعالج بالموسيقي، والعالج بالفن

ن موقد استمر البرنامج أربعة أشهر متواصلة ، مجموعة واحدة لمعرفة مدى تأثير البرنامج
 العمل مع األطفال طوال اليوم / طول األسبوع.
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عد بالنتائج: تحسنًا في درجة االتصال اللغوي ألطفال العينة التجريبية وقد أظهرت 
ية ي تنمفتطبيق البرنامج، واحتلت مهارة التقليد، والتعرف والفهم واالنتباه المراكز األولي 

 مهارات االتصال اللغوي لدى عينة الدراسة.

 السابقة ساتراالد على عام تعليق

 ذوي  لألطفال وعالجية تربويةبرامج  قدمت التي ساتراالد على االطالع خالل من

 االجتماعية، تاراالمه على التدريب أهمية على يتفق أكثرها أن نالحظ التوحد
 ذوي  األطفال لدى االجتماعية اتر المها لتنمية الجماعية اللعب اللعب وأنشطة واستخدام

 : يلي ما السابقة ساتامن الدر  نستنتج التوحد فإننا

 تنمية إلى تهدف تدريبية مجراب وتطوير بتصميم السابقة ساتاالدر  معظم اهتمت -1
 على التوحد أطفال تدريب أن وأكدت التوحد، ذوي  لألطفال االجتماعية وتطوير المهارات

 التواصل تامهار  مثل المختلفة تهارابمه االجتماعي التفاعل يحسن االجتماعية المهارات
 التوحد ذوي  األطفال سلوك على ينعكس مما والمشاركة، االجتماعي والتفاعل البصري 
 نهمقراا وبين بينهم العدواني والسلوك السلوكية اتراببعض االضط حدة من ويخفف

      د/  فايزة إبراهيم  ، ودراسة(2001دراسة سهي أحمد أمين )كدراسة  بهم، والمحيطين
 .(2009الالة أحمد ) عبد

على أهمية استخدام اللعب الجماعي في تنمية  راساتأكدت نتائج العديد من الد -1
 Roeyers,Hدراسة رويلرز هددراسة  ت االجتماعية لألطفال ذوي التوحد مثلراالمها

 .(1997دراسة إسماعيل محمد بدر)  ،(1999) 
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ت ااكدت على أهمية دور أنشطة اللعب الجماعية في تنمية المهار  دراسات -3
 ،Salt;Jeffدراسة جيف، سالت: سة كل منامثل در االجتماعية لألطفال ذوي التوحد 

 .Ball,-James 1996  دراسة جيمس، بال: ،2003)

 :السابقة الدراساتالحالية مع راسة مدى اتفاق الد

 مج عالجيةراسات السابقة في ضرورة تقديم طرق وبراسة الحالية مع الدااتفقت الدر 

ذوي التوحددددد؛ ليتمكنددددوا مددددن  ت التواصددددل االجتمدددداعي لألطفددددالامهددددار المختلفددددة لتنميددددة 
مج العدددالج ااالجتمددداعي بشدددكل صدددحيح مدددع اآلخددرين، ومدددن أهدددم هدددذه البدددر  التواصددل والتفاعدددل

 وتنويع األنشطة.، ذات طابع شعبي وتراثي باللعب

بصدددفة عامدددة،  البرندددامجمددددى أهميدددة هدددذه  سدددات فددديراالد تتفدددق هدددذه الشدددعبية باعددداألل
رات هدددذه البرندددامج فدددي تنميدددة المهدددا بصدددفة خاصدددة، وقددددرة الشدددعبيةواسدددتخدام أنشدددطة اللعدددب 

(،  دراسددة 1999) Roeyers,Hدراسددة رويلددرز هددداالجتماعيددة لألطفددال ذوي التوحددد مثددل 
 (.1997إسماعيل محمد بدر)

 اخت)ف دراستنا مع الدراسات السابقة:

يد دسة يضم العاالسابقة بأن برنامج الدر  الدراساتسة الحالية عن معظم اتختلف الدر 

ت اقدر لتنويع األنشطة بحيث تغطي الميول وال كالقفز والجري والتشويقاألنشطة المتنوعة  من
ن مته والتي تختلف بطبيعة الحال االمختلفة لألطفال من ذوي التوحد، كل حسب ميوله وقدر 

ت امنهم من يميل لألنشطة الرياضية الحركية، وبعضهم لديه ضعف في القدر فطفل آلخر، 
ناسب، وبالتالي تنوع األنشطة في البرنامج الحالي يتيح فرصة الختيار النشاط المالحركية؛ 

 .فلوالذي يتفق مع ميول كل ط
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طبيقه ت مرن بمعنى أنه يمكن نهابأ األلعاب الشعبيةسة الحالية يتميز برنامج افي الدر 
 ومن ضمن الدوام أو بعده داخل األسرة أي أثناء طفلخالل جدول الحصص األسبوعي لل

عبة ات، لهذه األلعاب نذكر لعبة افتحي ياوردة، لعبة الغميضة، لعبة ايلياد لعبة جمع البالون
 ..الخ..الحبيلة، لعبة صيد الحمام، لعبة القنص
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 مقدمة:

استهوت األلعاب الشعبية القديمة األطفال والشباب في الماضي لسهولة تأديتها وبساطتها 
وبثها روح الحماسة والمنافسة والتسلية والمرح لمؤديها العتمادها بشكل رئيسي على المهارات 

البدنية وخفة الحركة والمناورة والدقة والمالحظة والذكاء والتفكير وسرعة اتخاذ القرار والقدرات 
بالوقت المناسبة وأسهمت األلعاب الشعبية القديمة بشكل رئيس وفاعل في تقوية الروابط 
االجتماعية وبث روح األلفة بين أبناء الجيران من األطفال والشباب وساعدتهم في تمضية 

ليئة باألنس والمحبة في السابق ألنها كانت تمثل التسلية الوحيدة لهم النعدام أوقات فراغ م
أماكن الترفيه في الماضي، كما أسهمت هذه األلعاب في المحافظة على التراث الشعبي من 
االندثار بوصفه من المورثات الشعبية التي يتوجب المحافظة عليها في الوقت الحالي. واليكم 

الشعبية القديمة وطريقة لعب بعضها: إن األلعاب الشعبية كانت  بعض أسماء األلعاب
تمارس في الماضي في الزواجات واألعياد والعطل األسبوعية وغالبًا ما تمارس في أوقات 
المساء أما في الوقت الحاضر فتمارس خالل المهرجانات الصيفية ومهرجانات الربيع في 

لعاب القديمة أكثر من ثالثين لعبة بعضها شتى مناطق ومدن المملكة. ويتجاوز عدد األ
مخصص لألوالد وبعضها مخصص للبنات ومعظمها يحتاج إلى الحركة والخفة والقدرة 

 .( 2017)الحلبي،  .البدنية والذكاء.
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 األلعاب الشعبية:مفهوم   -1

 عن غيرها من والرياضيات الشعبية"تتميز االلعاب  يقول الدكتور علي يحي منصوري:
ة الصعوب والتلقائية والتدرج فيالرياضات األخرى بكثير من الخصائص كالبساطة والسهولة 

يد التقالو المحلية وكذلك بالعادات  والتنوع والشمول واالرتباط بالبيئة التكاليف والقتصاد في
مما  "ئها اي مكسب ماديالى اتسامها بالهواية الخالصة التي اليجني من ورا باإلضافة

يجعلها تحتل مكانة بارزة في حيات البدو الرحل سكان الصحراء. فمن المعروف ان 
لذلك انعكست خصوصيات هذا الفضاء على حياته شاسع، الصحراوي يعيش في فضاء 

س في فبعض االلعاب الشعبية الصحراوية تمار  والعابه، شه وتركيبته النفسية والوجدانيةوعي
عاب الشعبية لودائما حسب الباحث علي يحي منصوري اال، فضاء شاسع ال تتوفر في المدن

          ومارسها بشغف  ضاهرة واسعة النطاق عرفها المجتمع العربي منذ القدم- :هي
                      .                          كل محطات حياته استخدمها في بارزو

وماهو ، ن هذه االلعاب ما تنفرد به منهاالباحث أحمد أبو السعد فيعرفها بما يلي أ أما
هي بلغتها وبالمصطلحات الخاصة بها وباالهازيج التي كان يتناشدها  ،مشترك مع سوانا

ونة بااللوان بيننا االجتماعية لالالعبون وهم يمارسونها مصبوغة بصيغتها وم
 ه.والجغرافية.وهيمن بعد صدى النفعاالت شعبنا ومعرض لذاته وفرحه وانعكاس لصور حيات

 .(22، صفحة 2008)حميد، 
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 دور األلعاب الشعبية في حياة األطفال والكبار: -2

بين األطفال األلعاب الشعبية من أقدم ضروب النشاط التي يزاولها اإلنسان وهي حظ مشترك 
ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن األلعاب أنها ضرب من  إلخ،…والكبار 

 لهوًا ولعبًا فبعضها يقوم بوظيفةاللهو يقصد به التسلية وتزجية الفراغ والواقع أنها ليست كلها 
 ...رنج ذهنيًا كما هو الحال في الشطتعليمية والبعض اآلخر يتطلب مهارة خاصة أو تركيزًا 

وليس في المقدور أن نقول في اللعب الكلمة الفاصلة بيد أن هناك قدرًا من االتفاق بين 
 الدارسين للسلوك االنساني، فهم يذهبون إلى أن اللعب ركن أساسي في حياة األطفال بعامة

ونموهم بخاصة وهم يعدونه لذلك ضرورة كبرى، واللعب يقل هونًا في حياة البالغين من 
 .(56، صفحة 2007)الطبال،  .والتناسلالجوع 

                           تصنيف األلعاب الشعبية على أساس علمي: -3
وهناك محاوالت لتصنيف األلعاب الشعبية على أساس علمي يتتبع سياقها ووظائفها 

ويضم ثالثًا  في ايرلندة وأماكنها. وأهم هذه التصانيف ذلك الذي وضعه المتخصصون 
وأربعين مجموعة. ونحن نجد من بينها مجموعات يمكن أن يقال أنها عالمية مثل العاب 
الكرة وألعاب العصا واالستخفاء والفوازير واأللغاز وغيرها. بيد أننا نالحظ ان كثيرًا من 

قوم الخالف تلك األلعاب التي يستوعبها التصنيف تختلف عما ألفناه في شرقنا العربي، وي
في معظمه على التباين الواضح في البيئة والجو فإن بعض األلعاب المنزلية يمكن أن 
تتحول إلى ألعاب في الخالء. ومن ألعابنا الشعبية المشهورة في البلدان العربية على 

بس، عسكر حسبيل المثال ال الحصر، الثعلب فات فات، الحجلة، الطاقية في ألعب، الم
يبس، شبر شبير، التحطيب، االستخفاء أين أنا، وقد تختلف أسماؤها من وحرامية، المح

بلد لبلد اذ لكل شعب تراثه وعاداته االجتماعية التي ينفرد بها عن غيره من سائر 
الشعوب ولو تتبعناها وقارنا فيما بينها لوجدنا بعض اوجه الشبه في كثير منها ولكن 

(، وقد يتفق بعضها مع بعض عادات 3)بطريقة أخرى قد تبعد أو تقرب الى حد ما 
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وتقاليد البالد االخرى تمامًا بقدر العالقات والروابط التي تربطها ببعض وتنطوي االلعاب 
على خطورة فولكلورية ليس من السهل ان ال يقام لها وزن في ميدان الدراسات الشعبية، 

ع المدني بصدق وأمانة، خصائص الترفيه البرئ الطاهر في المجتم –فهي تعكس 
)الطبال،  .والريفي، بل أنها تضئ جميع السبل المؤدية الى معرفة االخالق الشعبية

 .(57، صفحة 2007
 األلعاب الشعبية في المؤلفات التراثية والمعاصرة: -4

بعضها  الى لكثيرة، وقد أشاراان االلعاب الشعبية التي مارسها اطفال العرب وصبيانهم 
)الزبيدي( في تاج العروس ( في القاموس و)ابن منظور( في لسان العرب و)الفيروزابادي

(.. وهناك محاوالت فردية في نطاق محلي، على بعض االلعاب العربية مجاميع واحادًا 4)
كمحاولة )البقاعي( في كتابه )لعب العرب بالميسر في الجاهلية(، والزبيدي في كتابه … 

اح في بيان حقيقة الميسر والقداح( والمستشرق السويدي )كارلو لندربرج( في )نشوة االرتي
كتابه عن )ألعاب صبيان العرب( وكتاب عبد الستار القرهغولي )االلعاب الشعبية لفتيان 
العراق( .. والشيخ جالل الحنفي البغدادي في شذراته عن )ألعاب االطفال في الكويت( 

يتية وما جاء عن العاب بغداد في كتابه " االمثال البغدادية " الواردة في معجم االلفاظ الكو 
واالستاذ عبد اللطيف الدليش في كتابه االلعاب الشعبية في البصرة والشيخ علي الخاقاني في 
بحثه الذي نشره متسلساًل في المجلد االول من مجلة التراث الشعبي البغدادية بعنوان )ألعاب 

والدكتور احمد عيسى في مجموعته )ألعاب الصبيان عند االطفال في جنوب العراق(.. 
( من مجـلة مجمع فؤاد االول للغة العربية، 1937العرب( التي نشرها في الجزء الرابع )

والسيد حنا رّسام في ما كتبه عن )المرصاع أو الدوامة( في المجلد الثاني من مجلة لغة 
 عبة الساس( المنشورة في المجلد االول منالعرب، والسيد ابراهيم الداقوقي في دراسته عن )ل

 19يونس سعيد في مقاله عن )زورخانات بغداد( في عدد مجلة التراث الشعبي البغدادية و 
 (59، صفحة 2007)الطبال،  من مجلة )قرندل البغدادية( 1958حزيران 
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 خصائص األلعاب الشعبية -5
إلى مجموعة من الخصائص التي تختص بها األلعاب   البيداغوجيةلقد أشارت المراجع 

مات الشعبية دون غيرها من األلعاب والرياضات التنافسية المعاصرة والتي تتمثل في الس
   التالية

 .ال تحتاج لمعّدات خاصة أوأدوات رياضية معقدة كما أنها ال تحتاج لمالعب خاصة -
 تهدف إليه من استعراض المهارة والقّوة وسرعة لها طابع محبب يجلب الالعبين لما -

 .البديهة
 .ال تحتاج لنوع خاص أومهارات زائدة بل هي التي تربي المهارات -
 .بسيطة في فهمها وأدائها تحكمها قوانين سهلة -
 .تعمل على تمرين وتنمية سرعة الخاطر وحضور البديهة -
 .لإلقبال عليها مشوقة تدعو -
 .ريفية ولعادات أهلها وتقاليدهم ألنها نابعة منهممناسبة للبيئة ال -
  .قليلة التكاليف بل إن بعضها ال يكلف شيئا وهذه حقيقة اقتصادية هاّمة -

ذلك لكما تعتبر األلعاب الشعبية من أهم الوسائل الترفيهية خاصة في المناطق الريفية. 
 المفضلة لدى أغلبتحتل مكانة مرموقة في نفوس العبها وهي من األنشطة المحبذة و 

 .الشرائح االجتماعية بمختلف األعمار واألجناس
 ( الشروط والمهارات الواجب توفرها لدى ممارسي6ومن زاوية أخرى حدد روجي كايوا) 

األلعاب والرياضات الشعبية كأن يكون الفرد حرا مستقرا وغير ملتزم وأن يكون غير منتج 
ابع الحر الذي يميز األلعاب الشعبّية، هومن وغير محكوم بقواعد معلومة سلفا. وأن الط

أبرز خصائصها على اعتبار أنها نشاط حر، وما يقود الالعب هوميله الطبيعي للعب 
ففي األلعاب الشعبية ال يمكن أن نتحدث عن اللعب اإلجباري، ألن في اإللزام إلغاء ألهم 

االشتراك فيها. وكذلك  ميزة لهذه األلعاب. فالالعب يختار بكل حرية اللعبة التي يريد
ذلك نجده يلعب بكل يختار الدور الذي يتماشى مع قدراته البدنية واستعداداته النفسية ل
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 عفوية.
ونظرا لهذه الخصائص المميزة لأللعاب الشعبية فإنها قادرة على استقطاب أكبر عدد 
ممكن من الالعبين ألنها مناسبة للجميع ال يقتصر أداؤها على طبقة دون أخرى ويمكن 
ـــبار والصغــــــار والفقراء واألغنياء، فهي تتميز بقّلة تكاليفها وبساطة  أن يمارســـها الكــ

 أدواتها. 
ب ذ يمكن أن تستقطب وتستنبط مما هو موجود من الطبيعة وهوما يجعلها من أهم األلعاإ

  .التي تمارس باستعمال أبسط األدوات

على حد تعبير نجالء فهي باإلضافة إلى كونها وعاء طريفا، يحفظ وينحت وينقل الثقافة، 
وقدراته  شخصيته ، يعتبرها رجال التربية وسيطا بيداغوجيا ييسر للطفل تطويرنصير بشور

 .ططمن خالل أسلوب التعلم الذاتي كما يبينه المخ
انطالقا من هذه الخصائص، كالحرية والتلقائية والبساطة لكونها ترفيهية باألساس فهي غير 

مرتبطة باالهتمامات المادّية ألن الهدف األساس من اللعب هوتحقيق السعادة وإدخال البهجة 
 وانطالقا من هذه الخصائص -لبعد عن العنف والصراعاتعلى الالعبين فهي بعيدة كل ا

ــــية ومكانة ضمن تصنيفات الثقافة الشعبية ، 2019)بوزيد،  .تكتسب األلعاب الشعبية أهمــــ
 (85صفحة 

 وظيفة األلعاب الرياضية في التراث الشعبي -6

اب لقد كانت خصائص كل من المجتمع اإلغريقي والروماني لها كبير األثر على نوعية األلع
 المنظمة خالل االحتفاالت الدينية، واالنتصارات الحربية لإلغريق والرومان. 

لنيل شهادة الدكتوراه حول أحد الباحثين بالعراق ها وعلى إثر دراسة جامعية أنجز  وبالفعل
األلعاب الرياضية لألطفال والكهول المعروضة على اللوحات الفسيفسائية الرومانية بتونس، 
تبين لنا أن أغلب المشاهد الرياضية التي جسمها الفنانون الرومان على اللوحات الفسيفسائية 
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االجتماعي لمقاطعة بين القرن الثاني والسادس بعد الميالد هي مشاهد حية تبرز الواقع 
إفريقيا في هذه الفترة الزمنية من تاريخ اإلمبراطورية الرومانية. لقد حاول الفسيفسائيون إعطاء 
صورة لنمط الرياضة الدموية والحربية السائدة بمختلف الجهات الشرقية من شمال إفريقيا، 

التي كانت تنظم  فأغلب مشاهد صيد الحيوانات المفترسة وألعاب المصارعة بجميع أنواعها،
لتحضرها جماهير غفيرة داخل المسارح الرومانية، مرتبطة بمظاهر العنف والقتل والحرب، 
معبرة عن صورة اجتماعية تطوق إلى تعميق الروح القتالية لدى الشعب، وبث الرعب والفزع 
 في نفوس الشعوب المقابلة، نظرا ألن المجتمع الروماني على استعداد متواصل إلى الغزو

 حضارة العنف، في تعزيز المكانة السياسية والحربية واالحتالل. كما ساعد هذا التوجه، نحو

 .هذا العصرفي 

رة وعلى إثر دراسة أعددناها للتعرف على المكانة االجتماعية لأللعاب التراثية خالل فت
ع (، تبين لنا قيمة صمود المجتم13()1956–1881االستعمار الفرنسي للبالد التونسية )

م التونسي أمام المستعمر قصد المحافظة على ألعابه الشعبية الترفيهية. فقد سعى الحاك
العسكري الفرنسي إلى طمس هويتنا من خالل منع أفراد المجتمع من ممارسة العديد من 

لعاب األلعاب االحتفالية )مثل لعبة العكفة ولعبة اللطيخ ولعبة القراش ولعبة الزقارة وأ
مل شاف والمداوري(، حيث كان المحتل الفرنسي يعتقد أن هذه الممارسات تعكالم  الفروسية

يرية على شحذ العزائم لدى الشباب. وأنها تمثل الوسيلة الفعالة من وسائل التعبئة الجماه
 ةوخاصة لتجمع الشباب وتبرزهم كقاعدة فتية متكتلة سريعة التأثر لالندماج في المقاوم

  .الشعبية في ذلك الوقت

ذا، وتباعا لما تم التعرض إليه باختصار حول العالقة الترابطية بين اللعب والنسيج هك 
الثقافي للممارسين، يتضح مند القدم، لم تكن الممارسات اللعبية مجرد ممارسة عبثية 
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وعرضية، وإنما هوتعبير عن عدة رموز ومعان، تتصل بطبيعة العالقات بين الممارسين 
 نشؤوا داخلها.والبيئة االجتماعية التي 

كما نستخلص بصفة عامة، أن اللعبة الرياضية الشعبية تضيف في حقيقة األمر إلى القيمة  
الترويحية والقيمة التربوية والصحية والنفسية والعالجية، قيمة ثقافية وحضارية، يمكن أن تفتح 

لألنشطة  أمام الباحثين مسارات جديدة في مجال الدراسات السوسيولوجية واألنتروبولوجية
 .(112، صفحة 2019)بوزيد،  .البدنية والفكرية الترويحية للجميع

 :األلعاب الشعبية تساعد على تنمية ذكاء ومهارات األطفال-7

ع قول الدكتور إيهاب عيد، استشارى سلوكيات األطفال والمراهقين وصعوبات التعليم جميت
 لعاباأللعاب لها سلبيات وإيجابيات ولكن األلعاب الشعبية لها امتيازات أكثر من باقى األ

 .فهى تساعد على شعور الطفل باالنتماء والوالء للوطن

طفال من باقى الخيوط والجوارب القديمة هى فعلى سبيل المثال لعبة الكرة التى يصنعها األ
من األلعاب التى صنعها الطفل بنفسه الحتياجه لها قديمًا لينمى مهاراته الرياضية، والدليل 
على ذلك أن أغلب مشاهير الكرة المصرية اآلن كانوا قد نمو مهارتهم بها وهم صغار قبل 

لقطة العامية أيضا من األلعاب التى اكتشاف المدربين لهم وانتقالهم إلى المالعب، ولعبة ا
 تزيد من قوة اإلدراك السمعى لألطفال، والعرائس الشعبية القديمة التى تعبر عن شخصيات
تاريخية تساعد على معرفة األطفال على شخصيات لها قيم ومبادئ يستفاد منها األطفال، 

 .ههم إلى الصالحومنها يمكن أن يستغل اآلباء لعبة العرائس فى تربية أبنائهم وتوجي
ويضيف أما بالنسبة لأللعاب اإللكترونية مثل البالى ستبشن وغيرها فقد أثبتت بعض 
الدراسات أنها تزيد من ذكاء األطفال وهذا جزء ال يمكن إخفاءه، ومع ذلك األلعاب الشعبية 

أكتوبر  11)فايد،  .القديمة البد أن تنتشر مره أخرى ألهميتها فى التأثير على األطفال
 .(76، صفحة 2012
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 السمات األساسية للعب األطفال الشعبية: -8

تتصف األلعاب الشعبية لألطفال بقات عامة وهذه الصفات وهذه الصفات هي التي تحدد 
 وجودها وأبرزها:

 أوال: العراقة والقدم:

الى قرون بعيدة قد خلت أن األلعاب الشعبية وكامل المأثورات الشعبية يعود نشوء معظمها 
)قدوري،  من حياة اإلنسان في مختلف مناطق العالم وبعضها بقيت تنحدر من جيل ألخر

  (36، صفحة 1984

 ثانيا: مجهولة المؤلف أو المخترع:

ليها ضاف اأن هذه األلعاب ال تتخذ شكال نهائيا ثابتا مطلقا بل انها تتبع الذوق العام، فقد ي
و يبتر منها أو يبدل فيها أو تتغير عند هجرتها من مجتمع إلى اخر مع بقاء جوهرها أ

 وقوامها األصيل وهذا األساس في ديمومة األلعاب.

 البساطة والعامية: ثالثا:

رز السمات الرئيسية لهذه األلعاب، فهي دارجة في األداء من اب إن البساطة والعامية
األسلوب مفهومة ألنها خالصة لغة عامة وعاداتها وخبراتها الطويلة، ثم أنها بأثر المداومة 

 .(37، صفحة 1984)قدوري،  .تأخذ في مسايرة الحياة اليومية بصفتها تلك واالستعمال

 المفاهيم الجماعية: رابعا:

الخاصة باألطفال انطالقا من أبسطها تعكس مفاهيم الجماعة ال الفرد األغاني إن اللعب و 
ألن بيئة هذا التراث محدودة فهي تتعلق بمختلف األماكن بما في ذلك الحياة البدوية والريفية 

طف والتراحم بين أفرادها وحياة المدن الصغيرة التي فيها كثير من التماسك والتعاون، والتعا
هذا اضافة الى كون األلعاب التي يمارسها األطفال أنفسهم ال تمارس اال من قبل الجماعة 

 .حتى لو كانت لعبة ثنائية فإنها تمارس من قبل الجماعة
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 اإلستمرارية خامسا:

 تتصف هذه األلعاب بصفة حيوية والقدرة على البقاء في الممارسات اليومية فهي كانت ال
 (38، صفحة 1984)قدوري،  .تزال وستبقى رغم كل شيء متجددة دوما

 الواقعية ال المثالية: سادسا:

في و تتصف هذه األلعاب بالمفهوم الواقعي ال المثالي وذلك لكونها نشأت كثمرة للضرورة   
حياة وسط الحياة اإلجتماعية، فهذه األلعاب لها انعكاس لواقع الجنسين التي نعيشها في ال

 األلعاب.االجتماعية مثل لعبة ايليا ولعبة شد الحبل وغيرها من عشرات 

 تناولناها:بعض األلعاب التي  -9

 وردة:افتحي يا  لعبة -أ

 اليسارو ما يقوله المربي بالتنقل الى اليمين  وصناعة دائرة، ويفعلون يقوم األطفال بالوقوف 
 حيث يعتبر االخير الخاسر في اللعبة. والداخل والخارج بسرعة

 لعبة جمع البالونات:-ب

السلة  ووضعها فيعلى جمع الكرات  وأحمر يتسابقانيقسم األطفال الى فوجين اصفر 
 الكرات.يعتبر الفائز الذي يجمع أكبر عدد من  مانعة،المقابلة لكل فوج مع وضع حواجز 

 الحبيلة: لعبة-ج

ول ، يحاونا في وضع متقابل يفصل بينهم خطيكالقسم الى فوجين متساوي العدد و  ينقسم فيها
 كل فوج سحب الفوج االخر بعد الخط بكامل عناصره .

  صيد الحمام: لعبة-د

كرة يقوم الصائد بظرب الحمام حتى  بواسطة الحمام والباقي هويختار طفل واحد كصائد 
 النهاية.
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 القنص: لعبة-هـ

بعد تقسيم األطفال الى فوجين متساوين يقف الفوجين الى خط واحد يقابلهم مجموعة من 
 ينهي أوال هو الفائز. واللذي األقماع يحاول كل فوج اسقاط كل االقماع 

 لعبة ايليا:-و

هي لعبة مسلية يلعبها فريقين مكونين من اثنين أو أكثر تعتمد على حجر مسطح الشكل 
الفريق الهارب جمع الحجر فوق بعض بينما يحاول  وجوارب يحاولمن قش  وكرة مصنوعة

 كامال.من يجمع الحجر  ويعد الفائزاالخر ضربهم بالكرة 
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 :خاتمة

من  عند األطفال األلعاب الشعبيةتنوع من خالل دراستنا لهذا الفصل توصلنا إلى أنه هناك 
االختالف في مستويات نمو يعود إلى و التنوع  وطريقتها وهذا حيث شكلها ومضمونها

الثقافية واالجتماعية العمرية من جهة وإلى الظروف  المراحل األطفال وخصائصها في
 ، إال أنه يبقى الجانب التراثي في حياة الطفل أكثر سندأخرى  بالطفل من جهةالمحيطة 

 بحكم التقييد بمختلف تقاليد المجتمع

عطيهم فرصة كي يستوعبوا عالمهم وليكتشفوا ويطوروا أنفسهم ت أللعاب الشعبيةفا
اآلخرين ويطوروا عالقات شخصية مع المحيطين بهم ويعطيهم فرصة  ويكتشفوا

ساب في إك األلعاب الشعبية الرياضيةمن أهمية  أن ننقص اآلخرين فمن هنا ال يمكننا تقليد
ة في صقل شخصي هذه األلعابوال ننكر أهمية ، أساسية في كافة المجاالتمهارات  األطفال
 .تجربة اللعب مع وظائف عديدة كالتطور اللغوي والعاطفي والنضج العقليوربط  الطفل
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:مقدمة  

ولكن عند  ،ال يستطيع اإلنسان أن يعيش بمعزل عن المجتمع فاإلنسان اجتماعي بطبيعته
ا االحتكاك باآلخرين تقف أمام اإلنسان أمور ال يعرف أن يتصرف فيها ومن هنا كان لزام

 طمئناً معلي التربية تقديم بعض المهارات االجتماعية الالزمة للفرد لكي يعيش حياته هادئًا 
لم عو فدراسة السلوك االجتماعي لتالميذ المرحلة اإلعداديةٌ تعد من أهم موضوعات التربية 

ي ؤثر فيالنفس، فهذا النمط من أنماط السلوك الذي يرتبط بحياة التلميذ وتنشئته االجتماعية 
حياته االجتماعية بصفة عامة وحياته المدرسية بصفة خاصة، فالتلميذ في هذه المرحلة 

 نسان،المهارات والعادات السلوكية واالتجاهات األساسية الالزمة لتكوينه كإ  يكتسب مختلف
 ن من تنمية قدراته واستعداداته العقلية والعالقات االجتماعية الصحيحة وكيفيةويتمك

 ممارستها.
اط د أنموتعتبر عملية التفاعل االجتماعي أساسًا لعملية التنشئة االجتماعية حيث يتعلم الفر 

 الإا هو مهذا السلوك الفردي  ،السلوك المتنوعة التي تنظم العالقات بين أفراد المجتمع الواح
لعوامل وبهذاُ تعد المهارات االجتماعية أحد ا ،ظاهرة تنتج عن التفاعل المستمر مع اآلخرين

 المهمة والمحددة لتفاعل الفرد مع اآلخرين وقدرته علي االستمرار في هذا التفاعل.
وتستطيع المقررات الدراسية بصفة عامة ومقررات العلوم بصفة خاصة إكساب التالميذ 

 عية وغيرها من العادات الحسنة والقوانين التي يتبعها المجتمع.المهارات االجتما
المهارات االجتماعية من حيث  طبيعة ونتعرض في السطور القليلة اآلتية للتعرف علي

وخصائصها،  ،مفهومها ومدي اتفاق أو اختالف علماء التربية وعلم النفس حول تعريفها
ة كيفيو  ،عية بين العمليات االجتماعية االخري وأيضُا المكانة التي تشغلها المهارات االجتما

ت المهارا التي يتم بها تكوين والطرق  ،اكتساب تلك المهارات من خالل الوسائط التربوية
 ةلعرض أهمية دروس وأنشطة العلوم في تنمية المهارات االجتماعي االجتماعية، باإلضافة
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 :تعريف المهارة -1

مل من األعمال في أداء عالدقة المهارة بأنها السهولة و  (1967)الحيعرف أحمد زكي صو 
عن طريق  بأقل وقت ممكنو ، مع االقتصاد في الجهد المبذول اإلتقانبدرجة من السرعة و 

 (123، صفحة 2007)أمل محمد حسونة،  .الفهم

)أحمد بن علي بن عبد هللا الحميضي،  بإتقانهي القدرة على عمل شيء ما  :المهارة
2004). 

فانها  نشاط الذي يستهدف تحقيق هدف معين،حيث أن المهارة هي نظام متناسق من الو 
يتطلب مهارة  ،ويقوم نشاط اجتماعي ،خرأتصبح مهارة اجتماعية عندما يتفاعل فرد مع 

هذه وليصحح مسار نشاط ليحقق بذلك  ،يفعله هوه الفرد األخر وبين ما ليوائم بين ما يقوم ب
 .(2004)السيد محمد أبو هاشم،  الموائمة

 االجتماعية:تعريف المهارات  -2

وما يطرأ على هذا  ،التساع هذا المفهوم من جهة، فنظرا للمهارات االجتماعية عدة تعريفات
، كما تتباين مستمر في هذا المجال من جهة أخرى المن تغير بسبب التغير العلمي  المفهوم

 يرجع هذا االختالف الى التباين في المواقف االجتماعية،و ، خرآهذه التعاريف من عالم إلى 
ادراك الفرد للموقف الذي فاعل لتحقيق الهدف المنشود بناء على ما يحدث فيها من تو 

بعضها بالعمومية التعريفات حيث يتصف لهاذا االتساع تعددت المفاهيم و  نظراو ، يواجهه
 (2000)أماني عبد المقصود عبد الوهاب ،  .ويتصف بعضها بالخصوصية

لوكي، وتعريفات يمكن تصنيف تعريفات المهارات االجتماعية الى تعريفات ذات طابع سو 
 سلوكية(. –، وتعريفات ذات طابع تكاملي )معرفية ذات طابع معرفي
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 :ابع السلوكي للمهارات االجتماعيةالتعريفات ذات الط 2-1

لوك االجتماعي الذي يمكن ترتبط بالسأصحاب هذا االتجاه أن النماذج السلوكية يرى 
بوجهة  تأثرت هذه التعريفاتو  ،مدلوالت اجتماعية في مواقف محددةالذي له و  مالحظته،

 : بوجوب استبعاد العوامل المعرفية من تعريف المهارة بحيث( القائلة1979نظر كوران )
، وبالفعل ظهرت وقياسهاالتي يسهل مالحظتها و على الجوانب السلوكية تصبح قاصرة 

 :عددة يحكمها هذا التصور من بينهاتعريفات مت

التي تكون : بأنها القدرة على تكوين السلوكيات للمهارة االجتماعية لينسون تعريف ليبيت و 
واألفراد اللذين يميلون  ،أو يعاقب عليها عدم تكوين السلوكيات التي تطفأموجبة و معززات 

ويعرف ماسيود  ،الى اظهار السلوك األخير يكونون في الغالب غير مؤهلين اجتماعيا
اللذي ة من التفاعل الناجح مع البيئة و على أنها ألشكال متعلم االجتماعيةالمهارة  اخرون و 

)أماني عبد المقصود عبد الوهاب  .على األخرينللفرد ما يهدف اليه بدون آثار سلبية يحقق 
 (42، صفحة 2000، 

الفرد  على نحو مشابه فهي تعني لديه السلوكيات التي تسهم في جعلراس  يعرفها أما أرجي
اصل مع و ( التweissالسلوكيات كما يشير ويز )وتشمل هذه  ،ركجزء من جماعة أكب  فعاال

، 2002)طريف شوقي،  التعاطف معهو  ،راألخبالطرف االهتمام  إظهاروالتفهم و  اآلخرين
  (29صفحة 

بأنها حصيلة الفرد من السلوكيات اللفظية وغير المهارات االجتماعية  ،ماركلرين و  فهايعر و 
، وتعمل هذه الحصيلة اآلخرين استجاباتالفرد بواسطتها التأثير في اللفظية والتي يستطيع 

يزم يؤثر من خالله الفرد في بيئته بالتحرك نحو األشياء المرغوبة أو تجنب األشياء نكميكا
 .(79، صفحة 2005)عبد المنعم الدردير،  .ير المرغوبة في المحيط االجتماعيالغ
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أن السمة الغالبة على هذه التعريفات أنها تركز على الجانب السلوكي الخارجي من المالحظ 
للمهارات االجتماعية، باإلضافة إلى أنها تركز على هدف السلوك وعائده، فقد تحقق تلك 

لتعبير ، فعلى سبيل المثال قد يؤدي قيام الشخص باأهدافهاكيات المعينة أو ال تحقق السلو 
، وهنا يصبح السلوك الماهر اجتماعيا غير فعال مع انه يبقى عن رأيه لآلخر إلى إغضابه

 .(2003)عبد الحليم محمود وأخرون،  .سلوكا ماهرا اجتماعيا

 االجتماعية:التعريفات ذات الطابع المعرفي للمهارات  2-2

ى االجتماعية علالى تحديد المهارات  يؤكد الباحثون ذوي التوجه المعرفي ومنهم ماكفال
فات وقد ظهر هاذا التوجه في التعري التي تظهر في السياق االجتماعي، ةالعمليات المعرفي
 ،عامالنفس ال ذيوع المنحى المعرفي في علماية الثمانينات بعد حثون في بدالتي طرحها البا

 ، ومن التعريفات، وثمة شواهد متعددة على ذلكي علم لنفس االجتماعي بصورة خاصةوف
 :يما يلالتي تتبنى هذا االتجاه 

قيق للمهارة في الد باإلدراك تبدأحيث عرفها بأنها: سلسلة من السلوكيات  تعريف فيرنهام
 نحو المعالجة المرنة لتوليد االستجابات المحتملة البديلة،وتتحرك  ،العالقات الشخصية

 .(44-43، الصفحات 2002)طريف شوقي،  البديل المناسب إصداروتقويمهم ثم 

  سلوكية(:التعريفات ذات الطابع التكاملي للمهارات االجتماعية )معرفة  2-3

المنظور لتكاملي ينظر إلى المهارات االجتماعية باعتبارها عملية تفاعلية بين الجوانب 
الوجدانية في سياق التفاعل  المعرفية واالنفعاليةالسلوكية اللفظية وغير اللفظية والجوانب 

مفهوم دقيق للمهارات ومن التعريفات التي تؤكد وجهة النظر التكاملية في تحديد  ،االجتماعي
بأنها القدرة على تنظيم ( للمهارة االجتماعية Gary: تعريف جاري'')يلي تماعية مااالج

   المعارف والسلوكيات بشكل متكامل من األفعال الموجهة نحو تحقيق األهداف االجتماعية
 .(253، صفحة 2005)حسنية غليمي عبد المقصود،  الشخصية المقبولة أو



االجتماعيةلمهارات ا        الفصل الثاني                                                              
 

 

38 

 أهمية المهارات االجتماعية : -3

(. أن الموضوع المهارات االجتماعية يكتسب أهمية 2005أشار أسامة محمد الغريب )
 خاصة العتبارين أساسين:

الكفء عن التفاعل  والمسؤولةالمهارات االجتماعية تعد واحدة من العوامل المهمة  أن أولهما
وبوصفها تمثل _مع القدرات  ،اآلخرينوقدرته على االستمرار في هذا التفاعل مع  للفرد،

العقلية _جناحي الكفاءة والفعالية في مواقف الحياة والتفاعالت اليومية للفرد مع المحيطين 
نات المهمة المهارات االجتماعية تعد واحدة من المكو  أناالعتبار الثاني فيتمثل في  أما به.

تعني فقط غياب مظاهر سوء الصحة النفسية ال  أنعلى اعتبار  ،النفسية الجيدةللصحة 
، والخصائص المرتبطة مجموعة من المهارات االيجابية والمتنوع إلىبل تشير  ،التوافق

  .(2005)أسامة محمحد غريب،  بتحقيق النجاح والفعالية
 :رات االجتماعية لألطفال فيما يليأهمية المها (1994محمد بهدار) حددت سعدية

المهارات االجتماعية عامال مهما في تحقيق التكيف االجتماعي لدى األطفال داخل 
الجماعات التي ينتمون إليها، وتفيد األطفال في التغلب على مشكالتهم وتوجيه تفاعلهم في 

على استمتاع هؤالء األطفال ويساعد اكتساب األطفال لتلك المهارات  البيئة المحيطة،
وتساعدهم على تحقيق قدر كبير  وتحقيق الحاجات النفسية لهم، باألنشطة التي يمارسونها

واالستمتاع بأوقات الفراغ، كما تساعدهم على  ،ستقالل الذاتي واالعتماد على النفمن االس
 باإلضافةإمكاناتهم، اكتساب الثقة بالنفس ومشاركة اآلخرين في األعمال التي تتفق وقدراتهم و 

)عبد المنعم  في حدود طاقاتهم الذهنية واإلبداعتساعدهم على التفاعل مع الرفاق  أنها إلى
 .(83-82، الصفحات 2005الدردير، 

 :تصنيف المهارات االجتماعية -4

تصنيف المهارات ( انه يمكن Ellot & Gresham ,1987وضح ايلوت وجريتشام )أ
 : صة بالطفل في ضوء ثالثة أبعاد هياالجتماعية الخا
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، وتعريف المهارة ، والتعريف السلوكي للمهارةتعريف المهارة في ضوء تقبل النظير
 .جتماعية في ضوء الصدق االجتماعياال

فهو يعني أن الفرد يكون ماهرا اجتماعيا عندما يكون متوافقا مع  فبالنسبة للبعد األول،
فهو يعني أن الفرد يعتبر ماهرا اجتماعيا عندما يظهر سلوكا  ،وبالنسبة للبعد الثاني ،نظرائه

فهو يعني تلك السلوكيات التي  ،اما بالنسبة للبعد الثالث ،مناسبا لطبيعة الموقف االجتماعي
)أماني عبد  تظهر في مواقف اجتماعية معينة والتي تساعد في التنبؤ باتجاهات الطفل

 .(2، صفحة 2000المقصود عبد الوهاب ، 
 :مكونات المهارات االجتماعية -5

 مكونات إلىوعلم النفس للتوصل  ،تعددت البحوث والدراسات التي قام بها علماء التربية
نطقاته من عالم إلى آخر طبقا لم واالتجاهات النظرية اآلراءواختلفت  ،المهارات االجتماعية

 وفيما يلي أهم مكونات المهارات االجتماعية : ،وخلفياته العلمية النظرية
 :المكونات المعرفية 5-1

ما ويقصد بالجانب المعرفي الوعي باألنظمة االجتماعية التي تحكم السلوك في موقف ما. و 
أن يصدر من المرضى سلوكيات ال تناسب  ،يالحظ في بعض االضطرابات النفسية والعقلية

عكس متطلبات الموقف مثل  مضطربي اكتئاب الهوس الدوري فعل بل ما يميز ،الموقف
ت االجتماعية عدة عوامل من وتشمل المكونات المعرفية للمهارا الضحك في موقف محزن 

 :أهمها
والتأثير السلوك  ،والسياق االجتماعي ،وأهداف الموقف االجتماعي ،قواعد ومفاهيم المهارة

 .(27-26، الصفحات 2001)أمنة سعيد حمدان المطوع،  على اآلخرين
 المكونات األدائية السلوكية : 5-2

تشير المكونات السلوكية للمهارات االجتماعية إلى كافة السلوك التي تصدر من الفرد والتي 
، 2004)السيد محمد أبو هاشم،  ا يكون في موقف تفاعل مع اآلخرينمالحظتها عندميمكن 

 .(36-34الصفحات 
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 :السلوكية في تصنيفين رئيسين هما ويمكن وضع المكونات
 :سلوك اجتماعي لفظي 5-2-1

 ،االجتماعيكبرى في مواقف التفاعل وهذا النوع من السلوك له أهمية 
 :سلوك اجتماعي غير لفظي 5-2-2 

والتواصل  ،واإليماءاتعن السلوك اللفظي وتشمل لغة الجسد  أهميةوهذا السلوك ال يقل 
 . (28، صفحة 2001)أمنة سعيد حمدان المطوع،  تعبيرات الوجه ،حجم الصوت ،البصري 

 :االنفعاليي المكون الوجدان 5-3
كتساب ابلة لالق أنهاحيث  اإلنسانيللسلوك  األخرى ن المكونات وهذا المكون للمهارة شأنه شأ

 وهو مرتبط بعالقة عضوية بالمكونات األخرى للمهارة . ،والتعديل والتغيير
     فالمعرفة والمعلومات والتدريب واالستخدام والعمليات الفيزيقية والعاطفية جميعها عوامل

مهارات واكتسابها وأن نماء المهارات مؤسس على ما لدى الفرد لتعلم ا إلىركائز تؤدي  أو
 (36-34، الصفحات 2004)السيد محمد أبو هاشم،  من تلك العوامل والركائز

 الجانب االجتماعي : -6
ديه اجتماعية متميزة البد أن تتوافر ل( انه لكي يتمتع الفرد بمهارات Riggio,1987يرى )

ع والقدرة على إدارة الحوار، والتكيف م ،عدة صفات من أهمها الحكمة والنضج االجتماعي
 ،تلفةوالتعامل بنجاح مع ديناميتيات الحياة االجتماعية بمواقفها المخ ،المواقف المختلفة

 ما يلي :وتتمثل هذه المهارات األساسية لالتصال االجتماعي اللفظي في
 الحاكمة للسلوك في فالوعي بالمعايير ،قدرة الفرد على فهم الحساسية االجتماعية: 6-1
بنود رين فيها ومن السلوكه وسلوك اآلخ مواقف االجتماعية وقدرته على تقدير مدى مالئمةال

 : أقلق أحيانا على ما قلته هل هو صحيح أم ال (؟ التي تقيسها
ب مهارة  الفرد في تقييم ذاته في المواقف االجتماعية بشكل مناس :الضبط االجتماعي 6-2

 .سلوكه فيما يتناسب مع متطلباته على نحو يبدو متوافقا، وواثقا من ذاتهوتعديل 
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 ،وأفكاره وأرائه لآلخرين ،مهارة الفرد في التعبير اللفظي عن مشاعره :التعبير االجتماعي 6-3
)محمد  االجتماعي حول موضوعات المختلفة وإجراء حوارات فعالة معهم في مواقف التفاعل

 .(6-4، الصفحات 1998السيد عبد الرحمان، 
 طرائق اكتساب وتنمية المهارات االجتماعية : -7

انخفاض  أن وحيث ،فيما ينفع الفرد ويقلل معاناته جوهر العلم هو توظيف نتائجه أنبما 
الضرر به مثل  أوجهالعديد من  إلحاقمستوى المهارات االجتماعية للفرد يتسبب في 

ة ليحمي نفسه من واقف المقلقسينسحب من الم  ومن ثم ،اآلخرينالصعوبة في التعامل مع 
وال تتطور  ،موروثة أورية الفرد ليست نظ قلق ألن المهارات االجتماعية لدىر بالو الشع

ويكتسبها عند التفاعل االجتماعي وفقا لمعايير  الطفلولكنها مهارات يتعلمها  ،اتوماتيكيا
من نتائج تتعلق  إليه توصلواما  الباحثون فقد استثمر  ،اجتماعية وثقافية خاصة بكل مجتمع

وبرامج  أساليبانخفاضها في تصميم  أسبابوالوقوف على  ،بقياس المهارات االجتماعية
 .(2002)فراس حسن عبد الحميد طالفحة،  تعليمها وتنميتها

 التي األسباب إلىنتطرق  ،وتنمية المهارات االجتماعيةاكتساب  أساليبوقبل الحديث عن 
 ضعفها لتجنبها من باب الوقاية خير من العالج . إلىتؤدي 

 المهارات عنى بها الباحثون بوصفها مؤثرة في تحديد طبيعةتمثلت ابرز المتغيرات التي 
 ،اتالذمراقبة  ،المعتقدات غير المنطقية ،توقع العواقب ،: الحوار الداخلياالجتماعية في

وسنعرض فيما يلي بشيء من التفصيل للدور الذي  ،، التعقد التصوري اإلدراك االجتماعي
  :يمارسه كل منها في المهارات االجتماعية

 الحوار الداخلي.  
 توقع العواقب. 
 المعتقدات غير المنطقية.  
 مراقبة الذات. 
 االدراك االجتماعي. 
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  (308، صفحة 1999)أحمد محمد عبد الخالق،  .التعقد التصوري 
 اكتساب المهارات االجتماعية : أساليب -8

تزايد االهتمام بالمهارات االجتماعية ودورها في  إلى( Masud,1988) ويشير ماسيود
كان النجاح في الوظائف  الطويلفالزمن  .اآلخرينتحقيق التكيف االجتماعي في العقدين 

وتالميذه ونتائج  ((Arjelأعمال ''أرجل''  أظهرتاالجتماعية والمتغيرات الشخصية .ولقد 
ذكر هامة فان المهارات االجتماعية تعد البحوث الممتدة إلى أنه بينما تعد العوامل سالفة ال

، صفحة 2005)حسنية غليمي عبد المقصود،  النجاح االجتماعيعامال هاما في تحقيق 
252). 

 :التعلم المباشر 8-1

 & Cartledgeنفسه ) األكاديميةتعلم المهارات  بأسلوبوفيه تعلم المهارات االجتماعية 
milbum,1980)، تعلم القراءة والحساب والعلوم  بغي تعليم المهارة االجتماعية كمافين

من المناهج الدراسية يكون نعلم المهارات جزءا  أنكما ينبغي  ،األخرى  األكاديمية األساسية
 .(13، صفحة 2002)فراس حسن عبد الحميد طالفحة،  (2001،)حسن

بضرورة تضمين التعليم المباشر  ،(Cone et al ,2000دراسة كون وزمالؤه ) وأوصت
، 2005)عبد المنعم الدردير،  للمهارات االجتماعية كجزء من محتويات المنهج المدرسي

  .(13صفحة 
 :التعليم غير المباشر 8-2

 : ليم غير المباشر وتتمثل فيما يليالتع إلستراتيجيةحدد ستيفنز ثالث خطوات 
  .: تحديد السلوك االجتماعي المراد تعلمهاألولىالخطوة 

 السلوكية  األهدافتقدير  :الخطوة الثانية
، صفحة 2004)السيد محمد أبو هاشم،  تعلم المهارات إستراتيجيةتقييم فعالية  :الخطوة الثالثة

59). 
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 العوامل التي تسهم في تشكيل مستوى المهارات االجتماعية : -9

 أ _ خصال الفرد
 ب _ خصال الطرف اآلخر 

)عبد الحليم محمود وأخرون،  .ج _ خصائص السياق الثقافي االجتماعي لموقف التفاعل
 .(155-154، الصفحات 2003

 :تنمية المهارات االجتماعية -10  

من جوانب  أساسياألنها تمثل جانبا  ،إن تنمية المهارات االجتماعية مطلب تربوي مهم
الجماعات  إلى التعامل معوهو محتاج  ،، فاإلنسان اجتماعي بطبعهشخصية المتعلم

 ي أنه، أإليهاالمختلفة داخل المجتمع تعامال يعود عليه بالنفع وعلى المجموعة التي ينتمي 
اهاتهم في قيمهم واتج أعضائهاويتفق مع  ،إليهاجماعة  تقبله ويشعر باالنتماء  إلىفي حاجة 

ذه اعية تجعله يتكيف مع هاكتساب خبرات اجتم إلى  أظافره. لذا يحتاج الفرد منذ نعومة 
  .التعاون  وأساسها، ولعل ابرز تلك الخبرات مهارات التعامل مع المجتمع الجماعة

 أساليب التنمية الذاتية للمهارات االجتماعية : 10-1

أهمية  ثرهاتيا سنذكر أكوهناك أساليب متنوعة قد يلجأ إليها الفرد بتنمية مهارته االجتماعية ذا
 :فيما يلي

  ._ الوعي بالذات 1
  ._المراقبة الذاتية2
 .التحليل النقدي للذات 3
 ._ التقييم الذاتي4
 ._ المحاسبة الذاتية 5

 :التدريب على المهارات االجتماعيةأهداف  -11
فرد بمفهوم : تعريف الالمهارات االجتماعية بشكل عام فيوتتمثل أهداف التدريب على 

وقات السلوك المهاري ، وتعديل البنية المعرفية له من خالل استبعاد معالمهارات، ومكوناتها
إطار االلتزام بالقيم المجتمعية، ومراعاة حقوق  ، وتدريبه على التلقائية فيوحث مسيراته
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       تذار العلني، وزيادة مستوى الشجاعة األدبية للفرد على نحو يسهل معه االعاآلخرين
دأة في عالقاته وتفاعالته االجتماعية ا، وحثه على اإلمساك بزمام المبأو التراجع عن الخطأ

ة قدرته على فهم الهاديات االجتماعية ، وتنمييبادر بتقديم نفسه لشخص ال يعرفهكأن 
، اراته على توصيل ما يريد لآلخرينواإلشارات غير اللفظية الصادرة عن اآلخرين، ورفع مه
، ل التحديات والضغوط التي يواجههاوتقوية الصالبة النفسية لديه كي يصبح قادرا على تحم

)عبد الحليم محمود وأخرون،  وتقليل القلق المرتفع عنده في مواقف التفاعل االجتماعي
 .(156، صفحة 2003

 الحاكمة للتدريب على المهارات االجتماعية : المبادئ -12

ينبغي مراعاتها أثناء التدريب على  مبادئ، أن هناك (2003) وآخرون أشار عبد الحليم 
 فيما يلي : المبادئالمهارات االجتماعية وتتمثل هذه 

دم واستخ ،كلمة يجب وينبغي فهذه األحكام المطلقة قد تعوق العملية التدريبية داستبع_ 1
 بدال منها أريد وأفضل فهي غير ملزمة .

 يتخذ د طبيعة الموقف واالختيارات والبدائل المتاحة وشجع الفرد أنن حد_ ال للنصائح ولك2
 .فيه بطريقة التي يعتقدها مناسبة بنفسه قرار للتصرف

المهاري ليشجعه على  أدائهفي  ،ولو بسيطا ،قدم عائدا للمتدرب عندما ينجز تحسنا _3
 االستمرار .

 مناخا متفهما لما يطرأ ينشئخارج قاعة التدريب حتى  ةمارسالم ع المتدرب علىيشجت _4
 على سلوكياته من تغير .

، 2003)عبد الحليم محمود وأخرون،  _ التدرج وسيلة فعالة لرفع كفاءة العملية التدريبية5
 .(157صفحة 

 أساليب قياس المهارات االجتماعية : -13

 وعن طريق عملية القياس ،إن القياس عملية ضرورية والزمة لتقويم مستوى أداء المهارة
 مستطيع معرفة وتحديد مستوى النجاح أو القصور في األداء.
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ذوي و : التمييز بين التالميذ العاديين لعدة أسباب نذكر منها ما يليرات ويتم قياس المها
 برامج تدريبية لعالج مثل هذه الصعوبات وغيرها والتي تؤثرالصعوبات حتى يمكن تصميم 

       في قدرة الفرد على التعلم . وتقييم تعلم التالميذ لمحتوى تعليمي معين بشكل واضح 
 مية المتضمنة في وحدة تعليمية محدد .أو مجموعة من المهارات األكادي

ويمكن قياس المهارة في جانبين هما :الجانب المعرفي ويتم قياسه تحريرا عن طريق 
 .(155، صفحة 2004)السيد محمد أبو هاشم،  اختبارات الورقة والقلم .الجانب األدائي

اس وبما أن أداة القي ،وكيفية ذلك ،المفهوم المطلوب قياسهبما أن التعريف يحدد عناصر 
هي وسيلة واقعية لقياس المفهوم المعرف إذن فإن التوجهات المطروحة على المستوى 
النظري لتعريف المهارة سواء كان التوجه السلوكي أو المعرفي ستؤثر في أساليب قياس 

ية ألساليب التي انبثق عنها بالتبعوقد ظهر على الساحة عدد من ا ،المهارات االجتماعية
 وسنعرض بشيء من التفصيل لكل ،لقياس المهارات العديد من المقاييس واألدوات النفسية
كون وسي ،وأكثر مقاييس المهارات االجتماعية شيوعا ،من أساليب قياس المهارات االجتماعية

 :ذلك على النحو التالي
 التقرير الذاتي: 13-1

ات حول سلوكه في مواقف تتطلب قدرا من المهارات تقديم معلومحيث يطلب من المبحوث 
عن مستوى تلك  ومن المتوقع أن طبيعة هذا السلوك المتدرج الشدة ستكتشف ،االجتماعية

 :تتدرج في فئة التقرير الذاتي هي وتوجد عدة أساليب ،المهارة لدى الفرد
 :النفسيةيس االستخبارات والمقاي 13-1-1

ونوجه فيها مجموعة من األسئلة )البنود ( للفرد التي تكشف إجاباته عليها عن مستوى  -
)عبد الحليم محمود   من مواقف وردود فعل. ناك عدة صور تأخذها تلك األسئلةوه ،مهارته

 .(124، صفحة 2003وأخرون، 
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د ديبأنها ماهرة أو غير ماهرة اجتماعيا ويطلب من الفرد تحتقديم استجابات معينة تتصف  -
وبالتالي نحدد مستوى مهارته من خالل حصر معدا  .معدل صدور تلك االستجابة عنه

 .و العكسأالسلوكيات الماهرة عنه  صدور
، وهو د من المزايا فضال عن أوجه النقدوله العدي ،األساليب شيوعا وبعد االستخبار من أكثر

ويحسن حتى تكون اإلجابات عنه أكثر  ،يدعو الباحثين إلى استخدام أساليب أخرى بجانبهما 
وتحدد مالمح الموقف المطروح بصورة مفصلة تتضمن  ،دقة أن تصاغ عباراته بشكل دقيق

مود )عبد الحليم مح وهوية الطرف األخر فيه ونوع السلوك الصادر . ،طبيعة الموقف
 (126، صفحة 2003وأخرون، 

يس ونظرا لألهمية التي حظي بها موضوع المهارات االجتماعية فقد ظهرت العديد من المقاي
رز رض فيما يلي ألبالتي سعى الباحثون بواسطتها لقياس مستوى ما يحوزه الفرد منها وسنع

 .تلك المقاييس
صممه ''رونالد ريجيو'' عام  والذيمقياس ''ريجيو'' للمهارت االجتماعية  13-1-2

 : بندا تقيس ست مهارات هي 105حتوي ( وي1986)
االستشعار  ،، التعبير االجتماعيالضبط االنفعالي ،عار االنفعالياالستش ،التعبير االنفعالي

 Wampold et al) (،1999( خليفة )Miller,1995الضبط االجتماعي .) ،االجتماعية
1995) 
لمشكالت العالقات بين ( Horowetz et al ,1987)مقياس هورويتز وزمالؤه  13-1-3

 .االشخاص

 (1974وقام بإعداده عام ): مقياس جاالزي للتعبير عن الذات 13-1-4    

 (1991أعده لور واخرون عام ): مقياس المهارات االجتماعية 13-1-5    

( لقياس 1988عام ) أعده طريف شوقيمقياس أبعاد السلوك التوكيدي:  13-1-6
 المهارات التوكيدية .
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)عبد الحليم  (1992أعدته مريم الخليفي عام ): مقياس السلوك التوكيدي 13-1-7 
 .(132، صفحة 2003محمود وأخرون، 

 )المقابلة الشخصية (: 13-1-8
    ،االجتماعية ألشخاص أميين وهو أسلوب مهم في حالة الرغبة في قياس مستوى المهارة

 .في تقديم وصف مفصل للجوانب غير اللفظية لمهارات المبحوث االجتماعيةأو الرغبة 
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 :خاتمة

ختلف تناولنا في هذا الفصل مختلف الجوانب المتعلقة بالمهارات االجتماعية انطالقنا من م
 ،معرفي، وتعريفات ذات طابع سلوكيالتعريفات والتي صنفت إلى تعريفات ذات طابع 

 وتعريفات ذات طابع تكاملي. 
لتوكيد ة، واثم تناولنا بعض المفاهيم التي لها عالقة بالمهارات االجتماعية كالكفاءة االجتماعي

دة، وأهمية المهارات االجتماعية، إذ تعد واحدة من المكونات المهمة للصحة النفسية الجي
يها، التكيف االجتماعي لدى األطفال داخل الجماعات التي ينتمون إلوعامال مهما في تحقيق 

ناتها وتعلم المزيد منهم كما تعرفنا على مكو  كما تساعد الفرد على االستفادة من اآلخرين،
 التعلمو وطرائق اكتسابها والتي صنفت إلى: التعلم المباشر  المعرفية والسلوكية والوجدانية.

تي تي إلى ضعفها لتجنبها من باب الوقاية خير من العالج، والواألسباب ال غير المباشر،
واإلدراك  ومراقبة الذات، ،والمعتقدات غير المنطقية ،وتوقع العواقب،من بينها الحوار الداخلي

 هاراتاالجتماعي، والتعقد التصوري. كما أشرنا إلى العوامل التي تسهم في تشكيل مستوى الم
ال الفرد، وخصال الطرف األخر، وخصائص السياق الثقافي االجتماعية والمتمثلة في: خص

نمية ي التفاالجتماعي لموقف التفاعل ثم تناولنا وسائل تنمية المهارات االجتماعية، والمتمثلة 
التحليل و  ،تية، والمراقبة الذا: الوعي بالذاتاليب هذه األخيرةالنظامية والتنمية الذاتية ومن أس

ي نيات التى الفثم تطرقنا إل ،، والمحاسبة الذاتيةلذاتي، والحوار الذاتيالتقييم او  ،النقدي للذات
 ليماتز والتشكيل، والتع: التعزيريب على المهارات االجتماعية وهييمكن أن تستخدم في التد

: لة فيلمهارات االجتماعية والمتمث، ومشاركة النظير وأخيرا تناولنا أساليب قياس االلفظية
د، ت المحيطين بالفر ، وتقديرالمراقبة الذاتية، والمالحظة السلوكيةرير الذاتي، واالتق

 .وسيناريوهات، والحاسب اآللي
 
 



 

 

 الفصل الثالث
 

 التوحـــــد
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 المقدمة:

التوحد هو أحد االضطرابات النمائية المعقدة التي تصيب األطفال وتعيق تواصلهم 
دلة االجتماعي واللفظي وغير اللفظي كما تعيق نشاطهم التخيلي وتفاعالتهم االجتماعية المتبا

االضطراب خالل الثالث السنوات األولى من عمر الطفل وتكون أعراضه ويظهر هذا 
 واضحة تمامًا في الثالثين شهرًا من عمر الطفل الذي يبدأ في تطوير سلوكيات شاذة وأنماط

 متكررة واالنطواء على الذات

وحتى نفهم خلفيات هذا االضطراب فلنعرج سريعًا على تاريخ هذا االضطراب ألن معرفة 
التطوري الضطراب التوحد يعطينا فهمًا أكثر شمولية لبداية ظهور االضطراب  التاريخ

واكتشافه والمراحل التي مر بها وخصائص كل مرحلة وكذلك ما توصلت إليه البحوث 
 والدراسات في محاوالتها لإللمام بكافة جوانب هذا االضطراب.

ات األنا التي تشير إلى ( أي الذautosإن مصطلح التوحد هو ترجمة للكلمة اإلغريقية )
االنطواء والتوحد مع الذات وقد استعمل العالم )بلولير ايغون ( وهو عالم وطبيب سويسري 

م كدالة على 1911مفهوم السلوك التوحدي ألول مرة عام  -م 1939-1857ولد في زيورخ 
 االنفصام الشخصي بالرغم من االختالفات الشديدة بين االضطرابين.
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 :ريخية عن التوحدنبذه تا  -1

 Eugen Bleuler ولرـمن قدمه هو الطبيب النفسي السويسري إيجن بلل يعتقد أن أو 
حيث استخدم التوحد ليصف به األشخاص المنعزلين عن العالم الخارجي ( 1991) امـع

ورقته كانر ليوالدكتور نشر ( 1943)في عام و عن الحياة االجتماعية سحبينـوالمن
 .محدد في العصر الحديث كإضطراب كرهمن ذل بذلك أو ونـلكالمشهورة عن التوحد 

صف ـهانز اسبرجر من فيينا ورقة شهيرة أيضا تكتور نشر الد (1944)في عام و 
هاتان الورقتان  رـوتعتب بيرجرـمشابهة للتوحد أطلق عليها فيما بعد متالزمة اس ةـحال

 كتشفأ( 1964)في عام  ،المحاوالت العلمية لشرح هذا االضطراب المعقدل هما أو
  د هو حالة بيولوجية.ـأن التوح كدأدلة تؤ د. برنارد ريمالند

أكتشف د. أندرياس رت دليال آخر يؤكد أن التوحد حالة  (1966)عام وفي 
  .بيولوجية

ـل دكتور ميكـتين والـمن الدكتورة سوزان فلوس كلعثر  (1977)في عام و
على احتمالية ل هذا دليمما أوحى لهما  توأمين مصابين بالتوحد علىرـروت

 .جيني يقف خلف اإلصابة بالتوحدل وجود عام
 صائيـصي اإلحـالتشخيل دليـنشرت جمعية الطب النفسي األمريكية ال (1992)في عام 

أسس اإلتحاد  1994د وفي عام ايير وضع الذي مقننة لتشخيص اضطراب التوحـمع
  .الدولي ألبحاث التوحد
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  التوحد:عريف ت -2

ليست التوحد ولكنها الذاتوية ألنها مشتقة من الكلمة الالتينية  AUTISM إن الترجمة لكلمة
AUTOS   أي ذاتي، وعرفها فرويد على أن ترجمتها حيلة دفاعية في نهاية العشرينات من

 (12، صفحة 2015)محمود،  القرن الماضي.

 ،من االضطرابات المعقدة في نمو الدماغ عبارة عن مجموعةاضطرابات طيف التوحد هي  
ويتناول هذا المصطلح الشامل حاالت من قبيل مرض التوحد واضطرابات التفكك في مرحلة 

وتتميز هذه االضطرابات بمواجهة الفرد لصعوبات في التفاعل  ،رجالطفولة ومتالزمة آسبر 
 ه، ومحدودية وتكرار خزين االهتمامات واألنشطة التي لديهمع المجتمع والتواصل مع

.)Dominick KC, 2007, p. 6( 

 خصائص ذوي اضطرابات طيف التوحد:  -3

تنوعا واسعا في خصائصهم السلوكية   (ASDs)يظهر اطفال اضطرابات طيف التوحد 
هم التعليمية التي تتغير كلما تقدموا والوظائف وفي حاجتفي االهتمامات والمتعلقة بالمهارات و 

 ,Hollander et al., 1998 ; Lord, Cook, Leventhal & Amaral)في العمر 
2009) .) 

ان الجهود المبذولة في تحديد للخصائص المميزة لألفراد ذوي اضطرابات طيف التوحد 
ألخذ بعين االعتبار أنها قد ال تعكس الحاجة للتوصل إلى تعميمات في هذا المجالة, مع ا

تكون دائما ممثلة بشكل كاف لوصف فرد معين. لذلك فإن الخصائص األكثر شيوعا والتي 
ترتبط باألفراد ذوي اضطرابات طيف التوحد يمكن إدراجها ضمن ثالث مجاالت يجب أن 

 (2010)عابيدات،  يظهر فيها القصور:

 التواصل Communication. 
  التفاعل والمشاركة االجتماعية .Socialization 
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  االهتمامات واألنشطةInterests and Activities. 
 طيف التوحد: تشخيص اضطرابات  -4

الكشف عن اضطرابات طيف التوحد وتحديدها بشكل ملحوظ خالل العقود  إمكانيةتطورت 
الماضية، إال أنه من القضايا المرتبطة بتشخيص: اضطرابات طيف التوحد هي عدم وجود 
أية عالمات بيولوجية أو اختبارات طبية لتشخيصها مما شكل ومازال يشكل تحديا 

عليه انصبت جهود الباحثين . و (Bristol-power & Sinella, 1999)لالختصاصيين
سلوكيا فقاموا بعملية التشخيص اعتمادا على  (ASDs)لتعريف اضطرابات طيف التوحد 

المالحظة السلوكية المباشرة والمقابالت التي تتضمن الكشف عن الخصائص السلوكية التي 
 يظهرها الطفل ذو اضطراب التوحد وذو اضطرابات طيف التوحد األخرى.

السلوكات التي يظهرها األطفال ذو اضطرابات طيف التوحد ليست مميزة يجب مالحظة أن 
ن في حد ذاتها. فكثير من الصفات التي يظهرها هؤالء األفراد والتي يعتمد عليها األخصائيي

عليهم قد يظهر بعضها لدى أفراد آخرين ال يعانون من التوحد. فمثال بعض  في التعرف
ى وتين اليومي، )مثال عندما يتم قطع برنامجه المفضل علاألفراد ينزعجون إذا تم تغيير الر 

التلفاز لتغطية مؤتمر صحفي لسياسيين، والبعض اآلخر ينزعج إذا وقف اآلخرون مكانه في 
موقف السيارات(، وتظهر بعض هذه الخصائص بشكل واضح لدى األفراد المصابين 

 ي.الذين يعانون من الوسواس القهر  باضطرابات معينة )كاألفراد

 :أهمية دراسة اضطراب التوحد -5

 :تيالا فيدراسة اضطراب التوحد تتمثل  إن أهمية 

يتمركز ى الفترة الت وهية طبيعية فى نمو الطفل، من أنها تلقى الضوء على مرحل -1
طفال يتجاوزون هذه لب األغمع وجود فارق مهم هو أن أ  فيها الطفل حول ذاته

 .اضطراب التوحد يثبت عندها ذوي بينما الطفل من  المرحلة،
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يجب أن نأخذ في عين االعتبار العالقة الدائرية بين العوامل العضوية والبيئية،  -2
تعامله بالتالي معاملة خاصة عن  لكييولد بميول توحد قد يثير أمه  الذيفالطفل 

  ض.باقي أخوته مما قد ينمى فيه أعراض المر 
د المضاعفات شبها، وهناك من يرى أن أ اإلصابة مضاعفاتة على بالخطورة المترت -3

با مىا تقل نسبة غالنوبة صرعية، وأن الذين تحد لهم النوبات الصرعية  ثهى حدو 
ت اضطراب التوحد ثر من حاالكأو أ % 25أن  ظائهم عن خمسين، وأنه قد لوحذك

 (32، صفحة 2015)محمود،  ر.يولد لديهم تاريخ لنوبة صرعية أو أث
 المؤشرات المبكرة الضطرابات طيف التوحد:  -6

ر التوجهات الحديثة التي أولت االهتمام بالتدخل المبكر، اصبح باإلمكان تحديد و مع ظه
الطفل على أنه من ذوي اضطرابات التوحد بشكل مبكر. بينما في الماضي أحبط العديد من 

 لحصول على تشخيص دقيق ألطفالهم.اآلباء في محاوالتهم المستمرة من أجل ا

وجد أن أقل من  (Howlin and Moore, 1997)وفي دراسة كل من هولين ومور 
مع  طويلة ألوضاع أطفالهم مناقشاتمن اآلباء حصلوا على التشخيص بعد  (10%)

من اآلباء قيل لهم:  (%10)من اآلباء سمعوا مرارا كلمة: "ال تقلقوا" و (%25)األطباء. و
آلباء ارجعوا فيما بعد. غن ما أوردته هذه الدراسة هو السيناريو الشائع لدى معظم العائالت وا

ذكروا أنهم  (%50)من اضطرابات طيف التوحد، مع أنه أكثر من  الذين يعاني أطفالهم
ولى ، وأن وضع طفلهم غير طبيعي ضمن السنوات الخمس األيعرفون أن هناك شيئا مختلفا

بخاصية / صفة المشاركة في اللعب، وغياب أو ضعف  فيما يتعلقمن عمره  خاصة 
 التواصل البصري لطفلهم

 من اآلباء أن قلقهم ازداد بشكل أكبر عند وصول طفلهم لعمر السنتين (%90)وأشار 
Giacomo1998) وفي دراسة أجراها يونغ وآخرون .(Young et al., 2003).  قابل فيها
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شهرا( من عمر طفلهم حتى  34شاروا فيها أنه بعد مضي ما يقارب )مجموعة من اآلباء أ
 استطاعوا أن يعرفوا نتائج التشخيص وذلك بعد ذكرهم لمالحظاتهم األولية.

في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية ولألسف فإن المعايير المتضمنة  
فال الصغار في السن، حيث أن المعايير تعتمد على الصفات غير مناسبة لتعريف األط

فالخلل والخصائص السلوكية التي تظهر بشكل واضح في مراحل متقدمة من العمر 
شهرا(،  24واالضطراب في الخصائص االجتماعية والتواصلية قد ال يمكن قياسه قبل عمر )

شهرا(، أما المصاداة فعادة ما يتم  36النمطية قد ال تظهر بشكل واضح قبل ) تفالسلوكيا
مالحظتها لدى األطفال الصغار ألنهم يتعلمون اللغة من خالل إعادة تكرار ما سمعوه، وهي 

 تعتبر في هذه المرحلة أمر طبيعي.

والتي تندرج ضمن األنماط السلوكية النمطية فهي شائعة بشكل  أما سلوكات إثارة الذات 
أكبر لدى األطفال الذين يعانون من إعاقات نمائية منه لدى أطفال اضطرابات طيف التوحد  

 4أو  3. فال يمكن مالحظتها أو ظهورها قبل وصول األطفال ذوي اضطراب التوحد عمر )
 سنوات(.

 أسباب اضطرابات طيف التوحد: -7

م أسباب األمراض يوضح سبب أو مصدر االضطراب. وعندما بدأ الباحثون بوصف إن عل
كان هناك شك بشأن  وتحديد الظروف التي تندرج تحتها فئة اضطرابات طيف التوحد، فقد

 األسباب التي تؤدي إلى هذه الفروقات الكبيرة في السلوك والتعلم.

رية التي كانت سائدة هي أن هناك ومنذ األربعينيات وحتى أواخر الستينيات، فإن النظ  
عوامل نفسية تؤدي إلى التوحد، وبحسب هذه النظرية، فإن الطفل السليم يولد في بيئة حيث 

. ويسبب الضغط النفسي الشديد (Rank, 1955)ال يشعر فيها بأن أحدا يحبه أو يتقبله
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آلخرين، وال والمرتبط بغياب العاطفة، فإن الطفل يتقوقع على نفسه ويصبح منعزال عن ا
 يستجيب لهم وال يتجاوب مع العالم الخارجي.

تجعل المسؤولية للوالدين عن حالة الطفل، وتضع اللوم بشكل كبير على  إن هذه النظرية  
)علي،  األم بسبب برودة عاطفتها وعدم محبتها للطفل، وعدم توفير المزيد من الحب لطفلها

 .(62، صفحة 2000

مصطلح (Bruno Bettelheim 1967)  وفي الحقيقة فقد استخدم كال من برونو بيتلهيم  
كإشارة إلى جذور سبب إصابة   (Refrigerator Mother)"األم الثالجة أو األم الباردة" 

الطفل باضطراب التوحد. كما أن معالجة األطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد خالل 
كان موجها إلى حد كبير نحو الوالدين، حيث تخضع األمهات لساعات من العالج هذه الفترة 

 والفحوصات النفسية من أجل تحديد سبب فشلهن في محبة أطفالهن بما فيه الكفاية.

ويمتد اللوم ليشمل اآلباء، الذين كان عليهم تحمل توجيهات أطباء النفس من أجل تحديد   
 نقاط ضعفهم ومدى مساهمتهم في حالة طفلهم.

عد وقد أصبح من الواضح أن اآلباء أخذوا يتعاونون لتوفير المحبة لطفلهم، إال أنه فيما ب  
د، ردة باعتبارها مفسرة الضطراب التوحالبا/الثالجة مأصبح التأييد يقل تدريجيا لنظرية األ

  واستمر علم دراسة أسباب التوحد في مجال علم النفس. وانتقل التركيز من اتخاذ إجراءات 
 أو عدم اتخاذ إجراءات من قبل أو تجاه الوالدين إلى بيئات األطفال أنفسهم. فظهرت نظرية

من  ئدا بأن األطفال الذين يعانون . واكتسبت شهرة وأهمية ومازال االعتقاد ساالحرمان البيئي
اضطراب التوحد يولدون بحالة جيدة ولديهم القدرة على النمو، ولكنهم يضطرون للعودة إلى 
عالمهم الخاص هربا من البيئة الخارجية الحتوائها على األسى والحرمان وبسبب وجود 

حرمان البيئي العديد من التناقضات التي تعتمد على وجود بيئات مشجعة. فإن نظرية ال
 لدراسة أسباب التوحد. تم استبدالها بنظرية أكثر منطقيةسرعان ما 
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وبشكل عام، فقد مرت سنوات عدة قبل التخلص من المفاهيم الخاطئة حول أسباب التوحد،   
حيث كان يعتقد أن هنالك أسبابا نفسية وراء اضطراب التوحد حيث بدأت نسبة المؤيدين لهذا 

نتيجة لعوامل ورغم وجود من يشير أن اضطراب التوحد يوجد منذ الوالدة  االعتقاد بالتراجع.
فطرية لدى الطفل، إال أن هناك العديد من األبحاث الحديثة التي توضح حاليا بأن اضطراب 

 (65، صفحة 2010)عابيدات،  التوحد يرتبط بخلل عصبي وال تعرف جذوره.

 المبكرة لظهور مرض التوحد:الدالئل   -8

التي تلفت نظر األبوين أو طبيب األطفال إلى إمكانية اصابة الطفل  هناك بعض الدالئل
 شهرا أو يمكن تصنيفها كالتالي:  18بالتوحد قبل وعند سن 

 قبل سن ثمانية عشر شهرا: -8-1

شهرا وال بد من  18قد تشير بعض الدالئل إلى إمكانية إصابة الطفل بالتوحد قبل سن   
 وجود العديد من هذه الدالئل معا وهي تشمل:

 رفض الرضاعة من الثديين وهي عالمة على رفض التواصل مع األم. 
 ال ينحني الطفل وال يمد يديه عندما نريد حمله، وال يتكيف الجسم مع اليدين اللتين 

 تحمله ويصبح كالدمية.
  غياب ابتسامة الثالثة شهور وخوف الثمانية شهور من الغرباء حيث إن الطفل ال

يخاف من الغرباء. وقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك إشارات تحدث في مخ 
األطفال الطبيعيين عند رؤيتهم للغرباء، وهذه اإلشارات ال تحدث عند األطفال 

 المتوحدين.
 النوم غير المرتاح أو يضرب رأسه لينام(. اضطرابات النوم( 
 النظر إلى حركة اليد التكرارية.يكون اللعب الوحيد الذي يلعبه و  غياب اللعب وقد 
 .حاالت متكررة من القلق الحاد والبكاء بدون سبب 
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  القيام بالحركات الجسدية التكرارية مثل هز الجسم كله أو جزءا منه أو الدوران
 أو تدوير األشياء.المتكرر حول النفس 

 .االهتمام باألشياء أكثر من االهتمام باألشخاص 

 عند سن ثمانية عشر شهرا: -8-2

من الجدير بالذكر أن عدم مقدرة الطفل عند سن ثمانية عشر شهرا على أداء ثالث من 
 :الوظائف العقلية المهمة معا قد يشير إلى أن هذا الطفل غالبا ما يكون متوحدا. وهي تشمل

  مقدرة الطفل على القيام باأللعاب التخيلية كما سبق أن ذكرنا في الفصل السابقعدم. 
  عدم قيام الطفل باإلشارة بإصبعه إلى شيء يثير انتباهه ليلفت نظر اآلخرين لهذا

 الشيء.
 عدم قيام الطفل بالنظر إلى نفس الشيء الذي ينظر إليه الشخص الذي يقوم بحمله 

 (27، صفحة 2010)عابيدات، 
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 الرياضة عند أطفال التوحد: -9

م يحتاج األطفال المصابون بالتوحد إلى االستمتاع بحياتهم اليومية، ومن الضروري أن يقد  
لهم الوالدان أشكاال متنوعة من األلعاب والنشاطات داخل وخارج المنزل، وذلك حتى 

 .الحركية واالجتماعيةنساعدهم على تطوير مهاراتهم 
بالنسبة ألي طفل يعاني من اضطراب طيف التوحد، من المهم أن تفكر في األلعاب 
واألنشطة المصممة لتحقيق أهداف محددة؛ ألنه في ظل غياب الهدف، قد يفقد طفلك 

 .االهتمام بسرعة كبيرة
نون صداقات               فعندما تحاول أن تجعل األطفال الذين يعانون من التوحد يكو 
أو يصبحون أكثر اجتماعية، قد يكون من األفضل اللجوء إلى األلعاب الشعبية الشائعة 
في بلدك، وهذه األلعاب ليست معقدة للغاية ويمكن أن تنفذ بالكثير من المرح، وقد تكون 
فكرة جيدة التركيز دائمًا على المواهب الفريدة لطفلك حتى يلعب لعبة تبني ثقته وتجعله 

 ) ,p. 2015Aug  28Chong ,49(. ثر راحةأك

 أهم األنشطة التي يجب توفيرها لألطفال: -01

  :يميل معظم أطفال التوحد للفنون، ويجدون من السهل التعبير صنع عمل فني
 .عن إبداعهم وموهبتهم من خالل األنشطة الفنية

  :الحرفي أطفال التوحد على تحسين براعة يساعد العمل القيام بعمل حرفي
 .أصابعهم

  :القراءة هي نشاط تفاعلي مهم لألطفال المصابين بالتوحد، قراءة القصص
ويمكن قراءة القصص والقصائد عليهم، ويمكن تشجيع األطفال على قراءة 

 .بعض األسطر من القصص
  :لقد لوحظ أن األطفال الذين يعانون من اضطرابات الموسيقى واألناشيد

طيف التوحد غالبًا ما يتفاعلون بشكل إيجابي مع استخدام الموسيقى، وعندما 
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يتم تدريسهم العزف على اآلالت الموسيقية البسيطة، فإنهم غالبًا ما يستجيبون 
 بحماس

 إن ممارسة الرياضة مع األطفال الذين يعانون من: تنظيم فريق رياضي 
مرض التوحد يمكن أن تكون مهمة بسيطة، وقد يتطلب األمر القليل من 

 الضغط لجعلهم يمارسون رياضات تتطلب االحتكاك الجسدي.
 من المهم أن تختار ألعابا سهلة وحسية في الطبيعة مثل  :األنشطة الحسية

الغميضة، ويمكنك أيضًا تضمين ألعاب مثل التالعب باأللفاظ ورابط الصورة 
 .والرياضيات الذكية

 النشاط المثالي للطفل التوحدي هو زيارة حديقة المدينة أو : الرحالت والزيارات
الطفل، ولن يساعد هذا طفلك على أن يكون حديقة الحيوانات أو حتى متحف حسب تفضيل 

)صحتك،  .أكثر تناغمًا مع محيطه وحسب، بل سيساعده أيضًا على تعلم شيء جديد
 (43، صفحة 2018

 :أثر االلكترونيات على نمو الطفل -11

يضعف القدرة النمائية في الجانب الذهني   االستخدام المفرط لألجهزة الحديثة إن
والتفكير التخيلي عند الطفل. إذ أن تطور الدماغ يعتمد على التعرض لمحفزات بيئية 

الدماغ فتقلل من التفكير مختلفة، وكثرة استخدام التكنولوجيا تؤثر سلبيًا على نمو مراكز 
كما أن اإلفراط في  ،واإلبداع وتزيد حاالت التوتر والقلق وتؤثر سلبًا في التعليم والتفكير

)طب،  استخدام هذه األجهزة يصيب الطفل بخمول جسدي، وضعف شديد في التركيز
2017). 

 نفعًا؟هل يجدي إبعاد الطفل عن اإللكترونيات -12

في إحدى التجارب إلحدى األمهات والتي يعاني ابنها من حالة متوسطة من اضطراب 
التوحد، قامت بإبعاد اإللكترونيات والتلفاز عنه وفعاًل وبعد عدة أسابيع بدأت األم تالحظ 
تغيرات في تصرفات الطفل وتحسن في تفاعله مع العالم المحيط من حوله. لقد كان األمر 

https://news.webteb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9_3899
https://news.webteb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9_3899
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داية كما تم وصف الحالة، فقد كان الطفل معتادًا على وجود االلكترونيات من صعبًا في الب
فكان من الصعب عزله عنها. ولكن استطاعت األم فعل ذلك تدريجيًا حتى تعود  حوله، 

 .(39، صفحة 2017)طب،  الطفل على عدم وجودها.

     العالج النفسي لمرض التوحد:-13

يتم هذا العالج في مراكز نفسية متخصصة لألطفال المعاقين على أيدي خبراء 
مدربين في هذا المجال، ومن الجدير بالذكر، أنه يتم إنشاء مدارس خاصة باألطفال 
المتوحدين، وبمرور السنين، حققت هذه المدارس الخاصة الكثير من النجاحات مع 

المدارس لم يأخذ حظه بعد في االهتمام من قبل هؤالء األطفال. ومع أن عمل هذه 
وسائل اإلعالم، إال أنه قد أرسى العديد من المعايير الخاصة برعاية األطفال 

 .(52، صفحة 2010)عابيدات،  المتوحدين
تيجة ومن الجدير بالذكر، أن اإلرهاق المادي الذي تكابده أسرة الطفل المتوحد ن  

 لتكاليف العالج الباهظة قد يكون إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهها األسرة.
ولهذا، فإن المتخصصين في عالج الطفل ال بد أن يكونوا على دراية تامة بالحالة 
المادية لألسر الختيار الطرق واألماكن العالجية التي تتناسب مع قدرة األسرة 

 .المادية
 لألطفال المتوحدين إلى: : ويهدف العالج النفسي

تعديل سلوكهم، ويهدف هذا إلى محاولة إكسابهم مهارات مهمة تساعدهم على  .1
التواصل مع المجتمع ) مثل التفاعل االجتماعي، الرعاية الذاتية، النواحي 

 والحد من السلوك غير المقبول.، المعرفية... إلخ(
هذا المرض وتساعد استعمال بعض األدوية النفسية التي تقلل من عوارض  .2

 الطفل على التعلم.
 .(53، صفحة 2010)عابيدات،  اإلرشاد النفسي لألسرة. .3
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 مراحل التعليم والتطور اللغوي عند الطفل: -14

 يمر التطور اللغوي عند الطفل بأربع مراحل، وهي تشمل:

 األولى: المرحلة -14-1

 مبادئ المهارات األساسية للغة وهي:وفيها يتعلم الطفل 

 .االستجابة البتسامات اآلخرين ولصورته في المرآة 
 .التقليد للحركات واألصوات البسيطة 
 .االتصال البصري 
 .فهم اللغة البسيطة 
 .(88، صفحة 2010)عابيدات،  إصدار األصوات والكلمات األولى 

 الثانية )مرحلة الكلمات(:المرحلة  -14-2

 وفيها يتعلم الطفل:

 .)االنتباه واالستجابة لألصوات وأماكنها وأنواعها )انتباه سمعي 
 .الفهم لوظيفة األشياء المألوفة لديه 
 .التقليد لألعمال المنزلية 
 .التعرف على الصورة المألوفة 
 (89صفحة ، 2010)عابيدات،  اللعب مع أقرانه. 

 المرحلة الثالثة )مرحلة الجمل(: -14-3

 وفيها يتعلم الطفل:

 .تقليد العاب تحتاج تتابع 
 .اللعب بمالبس الكبار 
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 .التعرف على التفاصيل في الصورة 

 .التعرف على الملكية وانساب كل شيء لصاحبه 

 .استخدام اسم الطفل للرد على األسئلة 

  البسيطة.االستماع إلى القصص أو الحدوتة 

 .)معرفة الجنس )ولد/ بنت 

 .سؤال األسئلة البسيطة مع استخدام نغمة السؤال 

 .زيادة حصيلة الطفل اللغوية واستخدامه ألسماء المجموعات 

 من كلمتين ثم ثالث كلمات للجملة" استخدام الجملة المختلفة في الحديث" 
 ..(90، صفحة 2010)عابيدات، 

 

 المرحلة الرابعة: -14-5

 وفيها نعلم الطفل أن:

 .يلعب لعبا اجتماعيا 
 .يميز أصوات اآلالت الموسيقية ويغني ويرقص على الموسيقى 
 ويجيب األسئلة عليها. يستمع إلى القصص 
 .يتابع محادثة بسيطة 
 .يرحب/ يطلب اإلذن/ ويستخدم الكلمات االجتماعية 
 .يستخدم جمال من أربع كلمات 
 .يسأل باستخدام صيغ األسئلة المختلفة 
 .يعد إلى عشرة/ يستخدم األلوان/ يعرف األشكال الهندسية/ الكميات/ األحجام 



ضطراب التوحدا                                              الفصل الثالث:                              
 

 
64 

 .يحدد معاني الكلمات ويذكر عكس الكلمات 
 .يذكر العنوان ورقم التلفون 
 )(91، صفحة 2010)عابيدات،  يستخدم )أمس وغدا، ... إلخ. 
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 الخاتمة:

الطفل ليعيش هو واحد من المعوقات التي تقف أمام  مرض التوحد في النهاية تعلمنا أن
يصعب عليهم إقامة عالقات حياته بشكل طبيعي، وال تمكنهم ولو بنسبة بسيطة من التأقلم، و 

 .اجتماعية

فعلينا تقديم طرق مختلفة مع الطفل صاحب ذلك المرض للتعامل معه؛ فمثاًل علينا اختراع 
استكشاف طرق تعليمية حديثة تجعله يتقرب للعالم من األلعاب التي تجذب انتباهه و  كثير

الخارجي شيئًا بشئ، السيما الرياضة واأللعاب الصغيرة التي من شأنها أن تخلق مفهوما 
 اخر بالنسبة للطفل للطفل بشكل عام والطفل التوحدي بشكل خاص.

 

https://www.mosoah.com/health/alternative-and-natural-medicine/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a8/
https://www.mosoah.com/health/alternative-and-natural-medicine/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a8/
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 :تمهيد
كل ما يخص موضوع األلعاب الشعبية نا لتغطية الجانب النظري للبحث و بعد محاولت

المكيفة وفاعليتها في تحسين بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال التوحد،  الرياضية
سنحاول في هذا الجزء أن نحيط بالبحث من الجانب التطبيقي بدراسة ميدانية عن طريق 

 لمنهجوصف اإلجراءات والخطوات الميدانية المتبعة في تنفيذ وإخراج هذه الدراسة معرفين با
مع وعينة البحث المستخدمة في ذلك وكل ما يخص المجال المستخدم في هذا البحث ومجت

ذلك تها و الزماني والمكاني واصفين األداة المستعملة )المقياس( وكيفية التأكد من صدقها وثبا
المحكمين، باإلضافة إلى بالمرور بمراحل خطوات تحكيم المقياس والمتمثلة في: ) صدق 

 ن( مع تبيان إجراءات الدراسة واألساليبالصدق باستعمال معامل ارتباط بيرسو الثبات و 
 اإلحصائية المستعملة في تفسير النتائج التي يتضمنها البحث.

 منهجية البحث:
 استخدم الطالبان الباحثان في هذه الدراسة المنهج التجريبي.المنهج: 
 :عينة البحثمجتمع و 

 (.2019-2018الدراسية)تمثل مجتمع البحث في أطفال التوحد بمدينة البيض للسنة 
 عينة البحث: 

 حيث بالمراكز النفسية البيداغوجية الثالث طفل 60المقدر ب مجتمع البحث األصليتمثل -
 أطفال من كل مركز كاألتي: 10طفل وتم أخذ  20حيث بكل مركز 

أطفال للعينة التجريبية من مركز النفسي والبيداغوجي لذوي االحتياجات الخاصة  10 -
 .%17( في مدينة البيض بنسبة 02المرأة رقم)وقضايا 

أطفال للعينة الظابطة من مركز النفسي والبيداغوجي لذوي االحتياجات الخاصة  10 -
 .%17في مدينة البيض. بنسبة  (01وقضايا المرأة رقم)

ة أطفال للعينة االستطالعية من مركز النفسي والبيداغوجي لذوي االحتياجات الخاص 10 -
 .%17( في مدينة البيض. بنسبة 03المرأة رقم)وقضايا 
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 مجاالت البحث:
والتي تمثلت في بعض أولياء ومربي  مقصودةتم اختيار العينة بطريقة  المجال البشري:

 األطفال التوحد بمدينة البيض.
أوال تم تحكيم المقياس وبرنامج األلعاب الشعبية في بداية السنة المجال الزمني: 

 .2019( ثم تم القيام بالدراسة االستطالعية في جانفي 2019-2018الدراسية)
 .2019تم تطبيق االختبار القبلي في أواخر جانفي -
 تم تطببق البرنامج مباشرة بعد االختبار القبلي.-

 .2019تم اجراء االختبار البعدي في أواخر أفريل 
ا وقضاي بيداغوجية لذوي االحتياجات الخاصةمراكز النفسية والتم البحث في ال المجال المكاني:

 المرأة الثالث في مدينة البيض.
 المتغيرات البحث:
 برنامج األلعاب الشعبية الرياضية المكيفة.المتغير المستقل: 

 المهارات االجتماعية. المتغير التابع:
 :أدوات جمع البيانات

 التالية:بان الباحثان في جمع البيانات األدوات لاستخدم الطا 
ا فادتنأوال: المصادر والمراجع العربية واألجنبية، المجالت وصحف والكتب والدراسات التي أ

 في بحثنا.
 الدراسة االستطالعية لالختبار: -

هي عبارة أولية يقوم بها الباحث على العينة قبل قيامه ببحثه إلختيار أساليب البحث وأدواته 
 مصغرة صورة فهي العلمية، البحوث في هامة خطوة االستطالعية الدراسة بحيث تعتبر

 ودقيقة، لذلك صحيحة صياغة المشكلة وصياغة  البحث طريقة اكتشاف على تساعد للبحث
 حاالت على التعرف قصد أماكن لعدة بزيارة قمنا الدراسة أدوات تطبيق في الشروع قبل

)معجم علم تطبيق مقياس المهارات االجتماعية على المربين واألولياء.  خالل من الدراسة
 (101، صفحة 2000النفس والتربية، 

بالمركز النفسي البيداغوجي رقم وقد تم القيام بالدراسة االستطالعية على أطفال  
وذلك بهدف  معرفة مدى مالئمة األسئلة على عينة التوحد من حيث مقصودها وأبعادها  03
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مقاييس إلى لكل من األولياء والمربين  10أي معقدة أو مفهومة إلى غير ذلك قد تم تقديم
بالمركز حيث أعطينا المقياس للعينات مثال: نعطيهم االستمارة اليوم ثم بعد أسبوع نعطيهم 

ثم إجراء الصدق والثبات بأنواعه. وكان الهدف الرئيسي من هذه العملية هو نفس االستمارة  
تم يق األهداف المرجوة من الدراسة و اختبار أدوات البحث المالئمة التي تسمح لنا بتحق

 التوصل الى النتائج التالية:
 .المقدمة لألولياء(: يبين معامل الثبات والصدق لمحاور االستمارة 01الجدول رقم)

 الدراسة اإلحصائية
 االختبارات

حجم 
 العينة

درجة 
 الحورية

مستوي 
 الداللة

معامل 
االرتباط 
 الجدولية

معامل 
ارتباط 

المحسوب 
 الصدق

 معامل الثبات

التواصل البصري وتنفيذ األوامر 
 البسيطة

10 09 0,05 0,49 

0,75 0,86 

مهارة التفاعل اإلجتماعي 
 0,98 0,97 والمشاركة

 0,94 0,88 اللفظي والغير لفظيالتواصل 
 0,89 0,80 التواصل اإلجتماعي

 

أن معامالت االرتباط ألبعاد القائمة األربعة دالة عند مستوى  01يوضح الجدول رقم 
( وهذا يدل علي صدق المقياس وصالحيته للتطبيق، تم 09( ودرجة الحورية )0.05)

االختبار باستخدام معادلة بيرسون علي عينة قوامها حساب الثبات والصدق بطريقة إعادة 
( من األولياء األطفال التوحديين وذلك بفاصل زمني أسبوع من التطبيق األول، وكان 10)

-0.86معامل ثبات والصدق في المحور األول)التواصل البصري وتنفيذ األوامر البسيطة( )

-0.97جتماعي والمشاركة( )(، ومعامل ثبات وصدق المحور الثاني)التفاعل اإل0.75
(، المحور الرابع 0.94-0.88(، المحور الثاث )التواصل اللفظي والغير لفظي(   )0.98

يبين أن معامالت الصدق والثبات معامالت  ( مما0.89-0.80) )التواصل االجتماعي(
 دالة إحصائيًا مما يتيح استخدام المقياس في الدراسة.
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 ين.معامل الثبات والصدق لمحاور االستمارة المقدمة للمرب(: يبين 02الجدول رقم)-2-2

 الدراسة اإلحصائية
 االختبارات

حجم 
 العينة

درجة 
 الحورية

مستوي 
 الداللة

معامل 
االرتباط 
 الجدولية

معامل ارتباط 
المحسوب 

 الصدق
 

 معامل الثبات

التواصل البصري وتنفيذ 
 األوامر البسيطة

10 09 0,05 0,49 

0,73 0,85 

مهارة التفاعل اإلجتماعي 
 والمشاركة

0,96 0,98 

التواصل اللفظي والغير 
 لفظي

0,87 0,93 

 0,94 0,88 التواصل اإلجتماعي

أن معامالت االرتباط ألبعاد القائمة األربعة دالة عند مستوى  02يوضح الجدول رقم 
وصالحيته للتطبيق، تم ( وهذا يدل علي صدق المقياس 09( ودرجة الحورية )0.05)

حساب الثبات والصدق بطريقة إعادة االختبار باستخدام معادلة بيرسون علي عينة قوامها 
( من المربين األطفال التوحديين وذلك بفاصل زمني أسبوع من التطبيق األول، وكان 10)

-0.85معامل ثبات والصدق في المحور األول)التواصل البصري وتنفيذ األوامر البسيطة( )
-0.98(، ومعامل ثبات وصدق المحور الثاني)التفاعل االجتماعي والمشاركة( )0.73
(، المحور الرابع 0.93-0.87(، المحور الثاث )التواصل اللفظي والغير لفظي(   )0.96

يبين أن معامالت الصدق والثبات معامالت  ( مما0.88-0.94) )التواصل االجتماعي(

 استخدام المقياس في الدراسة.دالة إحصائيًا مما يتيح 

 التعريف بالمقياس :
وريجيو للتوحد  ورونالد قام الطالبان الباحثان باستخدام مقياس المهارات االجتماعية لجيليام

 بحيث احتوى مقياس جيليام على محورين هما )التواصل البصري وتنفيذ األوامر البسيطة ، 
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على محورين هما )التواصل اللفظي والغير  واحتوى علىالتفاعل االجتماعي و المشاركة(، 
، كا محور يحوي مجموعة من 1986من مقياس رونالد ريجيو  ماعي(اللفظي ،التفاعل االجت

 سؤال ايجابية وسلبية . 57ألسئلة بمجموع ا
 مفاتيح التصحيح :

بعد تحديد درجات المقياس وهي  أما مفاتيح التصحيح فقد قام الباحث بإعدادها مسبقا
، وبالتالي ضمان توحيد طريقة ، ال يالحظ ابدا(دائما،يالحظ أحيانا،يالحظ نادرا )يالحظ

سلبية تارة أخرى فمن لتي كانت متنوعة  ايجابية تارة و التصحيح حيث تم تحديد الفقرات ا
ثالث درجات لإلجابة  (، يالحظ دائماالجانب اإليجابي تم إعطاء أربع درجات لإلجابة لـ: )

(، ال يالحظ أبدا(، ودرجة لإلجابة  لـ: )يالحظ نادرا(، درجتين لإلجابة لـ: )يالحظ أحيانالـ: )
يالحظ ومن الجانب السلبي كانت الدرجات كاالتي  تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة لـ: )

(، وأربع الحظ نادراي(، ثالث درجات لإلجابة لـ: )يالحظ أحيانا(، درجتين لإلجابة لـ: )دائما
-4ت وهي ) عبارا 6حيث تمثلت العبارات السالبة في  (ال يالحظ أبدادرجات لإلجابة لـ: )

 ، والباقي عبارات موجبة.(6-11-13-16-20-21-22-25-52-55
 :الوسائل اإلحصائية المستعملة

البيانات يقول أبو صالح وآخرون أن علم اإلحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث في جميع 
, (184، صفحة 1991)سعد،  وتنظيمها وعرضها وتحليلها واتخاذ القرارات، بناءا عليها.

من اجل (، excel)برنامج الجداول اإللكترونية ولمعالجة النتائج المتحصل عليها استخدمنا 
 الحصول على نتائج االختبارات التالية:

 الحسابي.المتوسط -
 االنحراف المعياري.-
 المئوية. النسبة-
 معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق والثبات.-
 ت ستودنت.-

 طريقة إجراء األلعاب الشعبية وتقنينها:
نفس لعبة شعبية وقاما بتحكيمها من قبل مختصين من أساتذة علم ال 19وقد إختار الباحثان 

 األتية:من خالل الصياغة على الطريقة ودكاترة 
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بغرض استكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علوم و تقنيات النشطات  
ا في عليتهالشعبية وفا األلعابالبدنية والرياضية فإننا قمنا بإجراء دراسة تطبيقيه لموضوعها 

 ن.مربيالمهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي من وجهة نظر األولياء وال تحسين بعض

تيار التكرم بتحكيم هذه األلعاب الخاصة ببناء البرنامج المكيف حسب هاته الفئة باخيرجى 
األنسب والتعديل ان أمكن و مدى موافقتكم عليه لغرض البحث العلمي متوافق في دقته 

 وصدقه وصحة نتائج هذه الدراسة.

من قبل  لكنه بعد أن تم عرضها على المحكمين توصل الباحثان أنه تم رفض معظم األلعاب
لتامة معظم هذه األلعاب لألطفال بحكم خبرتهم ودرايتهم اوذلك تبعا لعدم مناسبة  المحكمين

افة بنوع العينة نظرا لعدة عوامل أهمها أن تشتمل هذه األلعاب على البساطة والسهولة إض
إلى توفرها على مصطلحات وشروح مفهومة للطفل التوحدي الذي يعد من الصعب إيصال 

وردة،  افتحي يا لعبة)ه، وبناءا على هذا تم اإلبقاء على ستة ألعاب تمثلت في لعبة الفكرة ل
 .لعبة ايليا(لعبة الحبيلة، لعبة صيد الحمام، لعبة القنص، لعبة جمع البالونات، 

  افتحي يا وردةاللعبة األولى: 

 مرات 3د *7 الوقت:

 ملعب ، طبشور لرسم دائرة.األدوات المستعملة: 

ليمين اي بالتنقل الى ويفعلون ما يقوله المرب ،صناعة دائرةيقوم األطفال بالوقوف و  الشرح:
 الداخل و الخارج بسرعة حيث يعتبر االخير الخاسر في اللعبة.واليسار و 

 الحبيلة اللعبة الثانية: 

 مرات 3د *7 الوقت:

 حبل، عصا. األدوات المستعملة:
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م ينقسم فيها القسم الى فوجين متساوي العدد و يكونا في وضع متقابل يفصل بينه الشرح:
 بكامل عناصره . العصا ، يحاول كل فوج سحب الفوج االخر بعدعصا

 صيد الحماماللعبة الثالثة: 

 مرات 3د *7 الوقت:

 ، ساحة.كرة مصنوعة من القش، قارورات بالستيكيةاألدوات المستعملة: 

الصائد بظرب  طفل واحد كصائد و والباقي هو الحمام ،بواسطة كرة يقوميختار  الشرح:
 .الحمام حتى النهاية

  القنص اللعبة الرابعة:

 مرات 3د *7 الوقت:

 .حجارة مسطحة ،القشمن كرة مصنوعة األدوات المستعملة: 

عة مجمو بعد تقسيم األطفال الى فوجين متساوين يقف الفوجين الى خط واحد يقابلهم  الشرح:
 .ماع و اللذي ينهي أوال هو الفائزمن األقماع يحاول كل فوج اسقاط كل االق

  جمع البالوناتاللعبة الخامسة: 

 مرات 3د *7 الوقت:

 سالت، كرات مطاطية، ملعب.األدوات المستعملة: 

يقسم األطفال الى فوجين اصفر و أحمر يتسابقان على جمع الكرات و وضعها في  الشرح:
 المقابلة لكل فوج مع وضع حواجز مانعة ، يعتبر الفائز الذي يجمع أكبر عدد منالسلة 

 الكرات.

 ايليااللعبة السادسة: 

 مرات 3د *7 الوقت:
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 .كرة مصنوعة من الجوارب، بوشوناتاألدوات المستعملة: 

هي لعبة مسلية يلعبها فريقين مكونين من اثنين أو أكثر تعتمد على حجر مسطح  الشرح:
و كرة  مصنوعة من قش و جوارب يحاول الفريق الهارب جمع الحجر فوق بعض الشكل 

 . يعد الفائز من يجمع الحجر كامال بينما يحاول االخر ضربهم بالكرة و

 أسس بناء البرنامج:

 دراسة شاملة ودقيقة للعينة ) الجنس، السن، الوزن، الطول(.-

 .أخذ تقرير طبي لكافة العينات-

 ئة المدروسة.ع الفمناسبة البرنامج م-

 توفير كافة المستلزمات.-

 توفير شروط األمن والسالمة.-

 ي األنشطة المقرر اجرائها.تنوع ف-

 اختيار الوقت المالئم للقيام ب األنشطة.-

 أهداف البرنامج:

 محاولة التخفيف من حدة التوحد.-

 مدى مالئمة برنامج األلعاب الشعبية الرياضية لفئة التوحد.-

 المهارات االجتماعية لذوي التوحد.تحسين -

 ابراز دور األلعاب الشعبية الرياضية في تنمية القدرات االجتماعية لذوي التوحد.-

حصة على هذه العينة خالل أربعة شهور حيث  18وقد تم تطبيق برنامجنا المكون من 
بتكرار كل حصة على ثالث مرات في األسبوع  دقيقة 40إلى كانت مدة كل حصة تتراوح 

لعدم التكيف وتأقلم أطفال التوحد مع اللعبة منذ الحصة االولى من خالل مالحظة نظرا 
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على نفس العينة لضمان نجاح مرات في االسبوع  3الطالبان مما استدعى تكرارها على 
 .الهدف
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 :خاتمة
تها الذي تناولنا فيه منهجية البحث، من بين أهم الفصول التي ضميمكن اعتبار هذا الفصل 

ات متغير دراستنا هذه  ألنه يحتوي على أهم العناصر األساسية التي قادتنا إلى احتواء أهم ال
ر والعوامل التي كان باإلمكان أن تعيق السير الحسن لهذه الدراسة. إن هذا الفصل يعتب

اعدنا على تخطي كل الصعوبات، وبالتالي الوصول إلى بمثابة الدليل أو المرشد الذي س
تم  تحقيق أهداف البحث بطريقة منهجية وعلمية صحيحة، كما تناولنا فيه أهم العناصر التي

 عادة، اختبار، إ دراستنا بشكل كبير، منها متغيرات البحث، المنهج المتبع، أدوات البيانات
 راسته.عليها أي باحث في الجانب التطبيقي لد ... الخ من العناصر التي يعتمداختبار وثباته

 
 
 



 

 

الثانيالفصل   
عرض و مناقشة نتائج 

 البحث
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 :تمهيد 
 النتائج وكل للمعطيات، الوصفية اإلحصائية الفصل سنقوم فيه بالمعالجة هذا      

يغ ذلك بعرض النتائج المتحصل عليها من نتائج تفر والتحاليل الخاصة بموضوع بحثنا و 
لقبلية االختبارات ا والمناقشة بتحليل قمنا ذلك المربين وبعدلألولياء و مقياس الموجهة 

ة ثم البعدية بالبعدية للتجريبية مع الضابطالضابطة و بالبعدية للعينتين التجريبية و 
الجانب االستعانة بالدراسات السابقة و رضياتنا أي صحتها أو عدم صحتها و مناقشة ف

 بخاتمة ونخرج العامة االستنتاجات إلى نتوصل في األخيرو  النظري لتفسيرها أكثر
 المستقبلية. االقتراحات والفرضيات من جملة مع البحث
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 دراسة التجانس:
 لنذا مجموعذذة اوقذدمو االتصذا  بذالطقم االراري للمسسسذة ب قذام الطالبذاا الباحثذاا هذذا وقذد

مذذذن المعلومذذذات الخاصذذذة بالتيميذذذذ اللذذذذان اخترنذذذاهم اثنذذذاء البحذذذث ل ذذذل مذذذن المجموعذذذة 
الضذابطة والتجريبيذة والتذذي تخذة ررجذة التوحذذد ل ذل قفذل حسذذب مقيذاس كذارس والذذذي 

 12و 10بين توافق بين مستويات التوحد عند كل االقفا  اللذان تراوحت اعمارهم بين 
 كبير. ا هناك تجانس الى حدأأي 

 مناقشة النتائج:عرض و 
 القبليتتمثل رراسة التجانس في االختبار القبلي بو دراسة التجانس بين العينتين:  :أوال

 للعينة التجريبية بالضابطة.
 المهارات مقياسابين قيمة ت المحسوبة لنتائج مقارنة تفريغ (: 03)جدول رقم

فة لية لمعر قبالضابطة ليختبارات الالتجريبية و بين العينتين  التيميذ ولياءأل االجتماعية
 .مدى تجانس العينتين

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصاية

المحسوبة 
T 

الجدولية 
T 

درجة 
 الحورية

عدد 
 العينة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
االختبارات )محاور  العينات المختبرة الحسابي

 االستمارة(

 
0.01 

دال 
 1,85 إحصائيا

 
 
 

2,55 
 
 

 
 

18 
 

 
20 

التواصل البصري  العينة التجريبية 23,30 1,41
وتنفيذ األوامر 

 البسيطة
 

 العينة الضابطة 21,90 1,75

دال 
 1,08 إحصائيا

مهارة التفاعل  العينة التجريبية 35,4 1,80
 العينة الضابطة 34,10 3,10 اإلجتماعي والمشاركة

دال 
 إحصائيا

1,63 
التواصل اللفظي  العينة التجريبية 38,70 1,34

 والغير لفظي 
 العينة الضابطة 37,60 1,49 

دال 
 1,58 إحصائيا

 التواصل اإلجتماعي العينة التجريبية 23,90 1,30
 العينة الضابطة 22,90 1,37
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العينتين ن يمثل نتائج اختبار  ت ستورنت لمعرفة مدى الفرق بي (:01 شكل رقم )
 .ءوليالدى األ التجريبية والضابطة ليختبارات القبلية لمعرفة مدى تجانس العينتين

 تحليل النتائج:
 من خي  الجدو  السابق والرسم البياني السابق نجد أا جميذع االختبذارات المتمثلذة فذي

بعذذد محذذاور المقيذذاس المقدمذذة ألوليذذاء أقفذذا  التوحذذد علذذى العينذذة الضذذابطة والتجريبيذذة 
مقارنتهذذذا باسذذذتعما  اختبذذذار ت سذذذذتورنت كانذذذت كلهذذذا ديذذذر رالذذذذة احصذذذائيا عنذذذد ررجذذذذة 

، أي ت سذذتورنت المحسذذوبة لجميذذع االختبذذذارات 0.01ومسذذتوى الداللذذة  (18)الحوريذذة 
، المحذذذور (1.63)، المحذذذور الثالذذذث (1.08)، المحذذذور الثذذذاني (1.85))المحذذذور األو  

ال توجد فروق ذات راللة إحصائية ممذا  ومنه( 2,55( أقل من الجدولية )1.58)ع الراب
 اد  على تجانس العينتين.
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ابين قيمة ت المحسوبة لنتائج مقارنة تفريغ مقياس المهارات (: 04)جدول رقم
فة ة لمعر بليالضابطة ليختبارات القبين العينتين التجريبية و مربي التيميذ لاالجتماعية 

 مدى تجانس العينتين.

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصاية

المحسوبة 
T 

الجدولية 
T 

درجة 
الحوري

 ة

عدد 
 العينة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االختبارات )محاور  العينات المختبرة
 االستمارة(

 
0.01 

دال 
 1.29 إحصائيا

 
 
 

2,55 
 
 

 
 

18 
 

 
20 

التواصل البصري  العينة التجريبية 27.5 0.80
وتنفيذ األوامر 

 العينة الضابطة 26.9 1.13 البسيطة

دال 
 إحصائيا

1.74 
التفاعل اإلجتماعي  العينة التجريبية 41.5 1.5

 العينة الضابطة 40.2 1.66 والمشاركة
دال 

 1.46 إحصائيا
التواصل اللفظي  العينة التجريبية 42.8 0.87

 الضابطةالعينة  42.1 1.13 والغير لفظي 
دال 

 2.28 إحصائيا
 التواصل اإلجتماعي العينة التجريبية 29.4 1.68
 العينة الضابطة 27.8 1.24
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العينتين ن ت ستورنت لمعرفة مدى الفرق بييمثل نتائج اختبار   (:02 شكل رقم)
 ن.لدى المربيي التجريبية والضابطة ليختبارات القبلية لمعرفة مدى تجانس العينتين

 
 تحليل النتائج:

ة في من خي  الجدو  السابق والرسم البياني السابق نجد أا جميع االختبارات المتمثل
 محاور المقياس المقدمة لمربي أقفا  التوحد على العينة الضابطة والتجريبية بعد
مقارنتها باستعما  اختبار ت ستورنت كانت كلها دير رالة احصائيا عند ررجة 

، أي ت ستورنت المحسوبة لجميع االختبارات 0.01ومستوى الداللة  18لحورية ا
، المحور (1.46)المحور الثالث  ،(1.74)، المحور الثاني (1.29))المحور األو  

ال توجد فروق ذات راللة إحصائية  ومنه( 2,55أقل من الجدولية ) ((2.28)الرابع 
 مما اد  على تجانس العينتين.
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 الفرضية األولى:-1
هناك فروق ذات راللة إحصائية ا أإلى  والتي تشيرمن خي  الفرضية األولى     

ي فبعدي بين االختبار القبلي والبعدي للعينيتين الضابطة والتجريبية لصالح االختبار ال
ما  ومن خي  .األولياء والمريينتطبيق مقياس المهارات االجتماعية من وجهة نظر 

 معرفة حجم تفاعل األقفا  من خي  البرامج المقدمة) نريد الوصو  إليه من أهداف
 تمثلةاستخدمنا الوسائل اإلحصائية الم ،(من قرف أساتذتهم مقارنة بالطالباا الباحثاا

 فقوالمربين وتفريغها و الخاصة باألولياء  مقياسستورنت بعد توزيع ال واختبار تفي 
وسط اإلحصائية للنتائج المتحصل عليها باستخدام المت المعالجةوبعد المقياس المحدر 

 تية:ت ستورنت تم التوصل إلى النتائج اآل وكذا استخدام واالنحراف المعياري الحسابي 
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:عرض وتحليل االختبارات القبلية بالبعدية لدى العينتين-2  

ات القبلية بالبعدية لمقياس المقدم ألولياء اختبار  نتائجعرض ابين : (50)جدول رقم-
:األقفا   

الداللة 
 اإلحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 حرية

قيمة "ت" 
 الجدولية

" "ت قيمة
 المحسوبة

  االختبار القبلي االختبار البعدي
 ن

 المجموعات

 س ع س ع

 دال إحصائيا

 
0.01 

 
18 

 
2,76 

3,05 1,77 32,2 1,41 23,3 

20 

المجموعة 
 التجريبية

التواصل البصري 
وتنفيذ األوامر 

 21,9 1,75 29,2 1,32 3,09 دال إحصائيا البسيطة
المجموعة 
 الضابطة

 35,4 1,8 49,3 1,26 3,14 دال إحصائيا
المجموعة 
 التجريبية

مهارة التفاعل 
اإلجتماعي 
 34,1 3,11 45,9 1,7 3,09 دال إحصائيا والمشاركة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة  38,7 1,34 61,5 2,76 3,06 دال إحصائيا
 التجريبية

التواصل اللفظي 
 والغير لفظي 

المجموعة  37,6 1,49 51,6 1,90 3,17 دال إحصائيا
 الضابطة

 23,9 1,3 41,3 1,1 3,16 دال إحصائيا
المجموعة 
 التجريبية

التواصل 
 اإلجتماعي

 22,9 1,37 33,8 1,6 3,20 دال إحصائيا
المجموعة 
 الضابطة
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لقبلي ابين مقارنة نتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية بين االختبارات ا (03) الشكل

 .المقياس المقدم ألولياء التيميذوالبعدي لعينة البحث في اختبار 
 تحليل النتائج:

وباستخدام ت ستورنت الرسم البياني السابق و  ي  الجدو  والنتائج السابقةومن خ
نت ت اذ كا للعينة الضابطة والتجريبية قبلية والبعديةالوق في االختبارات الفر تمثلت 

، (3.09)، المحور الثاني (3.09)بالنسبة للضابطة ) المحور األو   المحسبوبة
 وبالنسبة للتجريبية ) المحور األو (3.20)، المحور الربع (3.17)المحور الثالث 

 ، (3.16)، المحور الرابع (3.06)، المحور الثالث (3.14)، المحور الثاني (3.05)
( 0.01( ومستوى الداللة )18)عند ررجة الحورية  ( 2.77) أكبر من ت الجدولية

ن يظهر التباان بي المهارات االجتماعية حيثفي اختبار  لصالح االختبارات البعدية
 .وجهة نظر األولياء البعدية منارات االختبارات القبلية والبعدية لصالح االختب

 االستنتاج:
من  نستنج أا للبرنامجين رور في تحسين المهارات االجتماعية لدى أقفا  التوحد 

 .وجهة نظر األولياء
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لمربي عرض نتائج اختبارات القبلية بالبعدية لمقياس المقدم ابين : (60)جدول رقم-
  التيميذ:

الداللة 
 اإلحصائية

مستو 
ى 

 الداللة

درج
ة 
حري
 ة

قيمة 
"ت" 

 الجدولية

قيمة 
"ت" 

المحسوب
 ة

  االختبار القبلي االختبار البعدي
 ن

 المجموعات
 س ع س ع

دال 
 إحصائيا

 
0.01 

 
18 

 
2,76 

2.94 1.92 34.9 0.8 27.5 

20 

 المجموعة التجريبية
التواصل 

البصري وتنفيذ 
دال  األوامر البسيطة

 إحصائيا
 المجموعة الضابطة 26.9 1.13 30.8 1.4 2.78

دال 
 المجموعة التجريبية 41.5 1.50 50.7 1.10 3.15 إحصائيا

التفاعل 
اإلجتماعي 
دال  والمشاركة

 إحصائيا
 المجموعة الضابطة 40.2 1.66 47.2 1.16 2.97

دال 
 المجموعة التجريبية 42.8 0.87 62.9 2.66 3.04 إحصائيا

التواصل اللفظي 
 والغير لفظي 

دال 
 إحصائيا

 المجموعة الضابطة 42.1 1.13 52.2 1.46 3.06

دال 
 المجموعة التجريبية 29.4 1.68 42.3 1.26 3.14 إحصائيا

التواصل 
 اإلجتماعي

دال 
 إحصائيا

 المجموعة الضابطة 27.8 1.24 33.9 1.51 2.91
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لقبلي اابين مقارنة نتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية بين االختبارات  :(04) الشكل

 التيميذ. لمربيوالبعدي لعينة البحث في اختبار المقياس المقدم 
 تحليل النتائج:

ومن خي  الجدو  والنتائج السابقة والرسم البياني السابق وباستخدام ت ستورنت 
انت ت والبعدية للعينة الضابطة والتجريبية اذ كتمثلت الفروق في االختبارات القبلية 

(، 3.09(، المحور الثاني )3.09المحسبوبة بالنسبة للضابطة ) المحور األو  )
 (وبالنسبة للتجريبية ) المحور األو 3.20(، المحور الربع )3.17المحور الثالث )

 (،3.14(، المحور الرابع )3.04) (، المحور الثالث3.15(، المحور الثاني )2.94)
( 0.01( ومستوى الداللة )18(  عند ررجة الحورية )2.77أكبر من ت الجدولية )

ن لصالح االختبارات البعدية في اختبار المهارات االجتماعية حيث يظهر التباان بي
 .لمربينمن وجهة نظر ا االختبارات القبلية والبعدية لصالح االختبارات البعدية

 :اتتنتاجاالس
 هناك تحسن في المحاور المدروسة في مقياس المهارات االجتماعية.- 
 تنمية المهارات لدى أقفا  التوحدلأللعاب الشعبية الرياضية أثر في تنمية  -
 تحسن في مستوى األلفاظ خصوصا العينة التجريبية.-
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 مناقشة الفرضية األولى:تحليل 
 بين االختبار القبلي والبعدي للعينيتين هناك فروق ذات راللة إحصائيةالتي تنة 

ة الضابطة والتجريبية لصالح االختبار البعدي في تطبيق مقياس المهارات االجتماعي
 .نظرا لفاعلية البرنامج المقترح الذي قمنا به من وجهة نظر األولياء والمريين

ج تصميم برنامبعنواا:   -(:2001رراسة: هالة فسار كما  الدان ) اتفقت معه وهذا ما
سة حدية، ت ونت عينة الدراعي لألقفا  المصابين بأعراض التو لتنمية السلوك االجتما

وقد  ( سنوات،7-3حدية تتراوح أعمارهم بين )( قفًي مصابًا بأعراض التو 16ن )م
توصلت نتائج الدراسة إلى: أا هناك فروقًا رالة إحصائيًا بين ررجات المجموعة 

ي فالقبلي، وررجاتها في القياس البعدي لصالح القياس البعدي التجريبية في القياس 
 الجوانب التالية : 

 .انخفاض مستوى األراء المميز للطفل المتوحد على قائمة السلوك التوحدي 

  ارتفذذذاع معذذذد  ألهذذذور األلفذذذاظ الجداذذذدا، والمتنوعذذذة وذات المقذذذاقع المتعذذذدرا فذذذي
 استمارا السلوك اللفظي.

  االجتمذذاعي، الرتفذذاع مسذذتوى التفاعذذل واللعذذب المسذذتقل انخفذذاض مسذذتوى التوحذذد
 البناء في استمارا التفاعل.

   انخفاض مستوى الخصائة المميزا للطفذل التوحذدي لذدى المجموعذة التجريبيذة
بحيذذذذث أصذذذذبحت تنتمذذذذي إلذذذذى فاذذذذة األقفذذذذا  سذذذذبيهة التوحذذذذداين، و نمذذذذا اسذذذذتمرت 

 اين.المجموعة الضابطة في انتمائهم إلى فاة األقفا  التوحد

  ارتفاع معد  التفاعل واللعب البناء المستقل في مقياس التفاعل االجتماعي لذدى
 المجموعة التجريبية.
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  رراسذذة جيذذا، سذذالت:وهذذو كذذذلك مذذا أسذذارت اليذذهSalt ,Jeff (2003 :بعنذذواا )
"برنذامج المركذذز االسذذيتلندي لعذيج األوتيذذزم فذذي مرحلذة مذذا قبذذل المدرسذة: مذذدخل نمذذائي 

ي فذللتدخل المبير "أعد المركز االسيتلندي برنامج للتدخل المبير مع األقفذا  االويتذزم 
مرحلة ما قبل المدرسة  حيث هدفت إلى تحسين مهارات االتصا  والتفاعل االجتماعي 

( قفذذذذذي وقفلذذذذذة مذذذذذن المصذذذذذابين 30النفعذذذذذالي، وت ونذذذذذت عينذذذذذة الدراسذذذذذة مذذذذذن )والنمذذذذذو ا
( سذذذذنوات، وقبذذذذق البرنذذذذامج بشذذذذيل فذذذذرري وميثذذذذا 7-4باضذذذذطراب التوحذذذذد فذذذذي سذذذذن )

بواسذذذذطة معذذذذالجين مذذذذدربين والمعلمذذذذين راخذذذذل المركذذذذز وبمسذذذذاعدا اآلبذذذذاء بعذذذذد تذذذذدريبهم 
 تبذذار  اللعذذب، وفنيذذاتإلذذى البرنذذامج ييذذوا أكثذذر فاعليذذة عنذذد اسذذتخدام التقليذذد و  اوتوصذذلو 

 العيج السلوكي أثناء النشاقات التي تقدم والمرونة في اللعب والتبار  االجتماعي.
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 الفرضية الثانية:-2
ين بهناك فروق ذات راللة إحصائية ا أوالتي تشير إلى  ثانيةمن خي  الفرضية ال    

ق االختبار البعدي للعينيتين الضابطة والتجريبية لصالح االختبار البعدي في تطبي
ومن خي  ما نريد  والمريين.مقياس المهارات االجتماعية من وجهة نظر األولياء 

عاب األلمعرفة مدى فاعلية البرنامج المسسسة مقارنة ببرنامج ) الوصو  إليه من أهداف
ة استخدمنا الوسائل اإلحصائي ،(الشعبية المييفة المقترح للوصو  لألهداف المسطرا

المتمثلة في واختبار ت ستورنت بعد توزيع المقياس الخاصة باألولياء والمربين 
وتفريغها وفق المقياس المحدر وبعد المعالجة اإلحصائية للنتائج المتحصل عليها 

ل واالنحراف المعياري وكذا استخدام ت ستورنت تم التوصباستخدام المتوسط الحسابي 
 إلى النتائج اآلتية:

ابين قيمة ت المحسوبة لنتائج مقارنة تفريغ مقياس المهارات : (07)جدول رقم
معرفة لدية الضابطة ليختبارات البعتيميذ بين العينتين التجريبية و االجتماعية أولياء ال

  العينتين. مدى التباان بين
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصاية

المحسوبة 
T 

 Tالجدولية 
درجة 
الحور 
 ية

عدد 
 العينة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االختبارات )محاور  العينات المختبرة
 االستمارة(

 
0.01 

دال 
 4.05 إحصائيا

 
 
 

2,55 
 
 

 
 

18 
 

 
20 

التواصل البصري  العينة التجريبية 32.2 1.77
األوامر وتنفيذ 

 العينة الضابطة 29.2 1.32 البسيطة

دال 
 4.8 إحصائيا

مهارة التفاعل  العينة التجريبية 49.3 1.26
اإلجتماعي 
 العينة الضابطة 45.9 1.7 والمشاركة

دال 
 إحصائيا

8.83 
التواصل اللفظي  العينة التجريبية 61.5 2.76

 والغير لفظي مهارة
 العينة الضابطة 51.6 1.9 

دال 
 إحصائيا

11.58 
 التواصل اإلجتماعي العينة التجريبية 41.3 1.1
 العينة الضابطة 33.8 1.6
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بين العينتين الفرق  يمثل نتائج اختبار  ت ستورنت لمعرفة مدى (:05شكل رقم)
 ألولياء األقفا التجريبية والضابطة ليختبارات البعدية 

 
الرسم البياني السابق نجد أا جميع االختبارات و  خي  الجدو  السابق الذكر من

 جريبيةالمطبقة على العينة التو  ألولياءلالمقدمة  مقياساألربعة للالمتمثلة في محاور 
انت بعد مقارنتها باستعما  اختبار ت ستورنت )ك أقفا  التوحدالمتمثلة في  والضابطة

 التجريبيةالعينة  نت المحسوبة لجميع االختباراتكلها رالة احصائيا أي تستور
(، المحور الثالث 4.80المحور الثاني ) (، 4.05))المحور األو    والضابطة

عند ررجة  ( م2,55الجدولية )ت أكبر من ( (11.58(، المحور الرابع )8.83)
في  يةالتجريبللعينة  ( لصالح االختبارات البعدية 0.01( ومستوى الداللة )18الحورية )

 من للعينتين البعديةاختبار المهارات االجتماعية حيث يظهر التباان بين االختبارات 
ي فومنه هناك فروق ذات راللة إحصائية لصالح العينة التجريبية  نظر األولياء وجهة

 اختبار المهارات االجتماعية.
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هارات ية في تحسين الماعللبرنامج األلعاب الشعبية الرياضية المييفة فأا  ومن نستنتج
  لدى الطفل التوحدي. االجتماعية

 
ابين قيمة ت المحسوبة لنتائج مقارنة تفريغ مقياس المهارات : (08)جدول رقم

رفة ة لمعالضابطة ليختبارات البعديية و االجتماعية مربي التيميذ بين العينتين التجريب
  العينتين.بين الفرق  مدى

مستو 
ى 

 الداللة

الداللة 
 االحصاية

المحسوبة 
T 

الجدولية 
T 

درجة 
الحوري

 ة

عدد 
 العينة

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 العينات المختبرة
االختبارات 
)محاور 
 االستمارة(

 
0.01 

دال 
 إحصائيا

5.17 

 
 
 

2,55 
 
 

 
 

18 
 

 
20 

التواصل البصري  العينة التجريبية 34.9 1.92
وتنفيذ األوامر 

 البسيطة
 

 العينة الضابطة 30.8 1.40

دال 
 إحصائيا

6.54 

التفاعل  العينة التجريبية 50.7 1.1
اإلجتماعي 
 والمشاركة

 
 العينة الضابطة 47.2 1.16

دال 
 إحصائيا

10.55 
التواصل اللفظي  العينة التجريبية 62.9 2.66

 والغير لفظي
 العينة الضابطة 50.2 1.46 

دال 
 إحصائيا

12.76 
التواصل  العينة التجريبية 42.3 1.46

 العينة الضابطة 33.9 1.51 اإلجتماعي
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بين العينتين الفرق  يمثل نتائج اختبار  ت ستورنت لمعرفة مدى (:06 شكل رقم)ال
 لمربي األقفا التجريبية والضابطة ليختبارات البعدية 

 
من خي  الجدو  السابق الذكر والرسم البياني السابق نجد أا جميع االختبارات 

ة جريبيالمتمثلة في محاور األربعة للمقياس المقدمة لألولياء والمطبقة على العينة الت
انت والضابطة المتمثلة في أقفا  التوحد بعد مقارنتها باستعما  اختبار ت ستورنت )ك

ورنت المحسوبة لجميع االختبارات العينة التجريبية كلها رالة احصائيا أي تست
(، المحور الثالث 6.54المحور الثاني )(، 5.17)والضابطة  )المحور األو  

عند ررجة  ( م2,55( (أكبر من ت الجدولية )12.76(، المحور الرابع )10.55)
بية في ( لصالح االختبارات البعدية  للعينة التجري0.01( ومستوى الداللة )18الحورية )

ن من اختبار المهارات االجتماعية حيث يظهر التباان بين االختبارات البعدية للعينتي
ي ومنه هناك فروق ذات راللة إحصائية لصالح العينة التجريبية ف المربينوجهة نظر 

 اختبار المهارات االجتماعية.
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 ستنتاجات:اإل
 التجريبية في هناك فروق واضحة بين العينتين الظابطة والتجريبية لصالح العينة-

 اإلختبارت البعدية.
 هنااك تحسن جيد للعينة التجريبية من ناحية المهارات االجتماعية.-
 مدى تأثيره على أقفا  التوحد.و فاعلية برنامج األلعاب الشعبية -
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 ومناقشة الفرضية الثانية:عرض 

ن هناك فروق ذات راللة إحصائية بين االختبار البعدي للعينيتيالتي تنة على أنه  
ة الضابطة والتجريبية لصالح االختبار البعدي في تطبيق مقياس المهارات االجتماعي

ب وذلك راجع  وذلك راجع إلى تأثير برنامج األلعا من وجهة نظر األولياء والمريين
ية ( بعنواا: فعال2004سوقي عبد المنعم ) محمد رراسة  وما اتفقت معه االشعبية وهذ

برنامج إرساري فرري لتنمية بعض مهارات التواصل اللغوي لدى عينة من األقفا  
 التوحداين }األوتيزم

مهارات  إرساري فرري لتنمية بعض : إلى ال شا عن فعالية برنامجهدفت الدراسة
ر م إقاالتواصل اللغوي لدى عينة من األقفا  التوحداين }األوتيزم{، باإلضافة إلى تقدي

نظري مت امل حو  إعاقة األوتيزم من حيث مفهومه وأسبابه وتشخيصه ،ت ونت عينة 
رعاية ( أقفا  من األقفا  التوحداين من إحدى مراكز ومسسسات 10الدراسة : من )

يبية األقفا  ذوي اإلعاقة الذهنية بالقاهرا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجر 
أقفا (، وقد استخدما في 5واألخرى ضابطة )ت ونت من  أقفا  (،5)ت ونت من 

، قائمة ميحظة التواصل ، قائمة تشخية األوتيزمالتوحدي الدراسة مقياس الطفل
 أألهر ، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلي: أا البرنامجياللغوي، البرنامج اإلرساري الفرر

 فعالية في تنمية مهارات التواصل اللغوي التي تضمنها البرنامج وهي على الترتيب
يبية اإلختبار البعدي للعينة التجر لصالح  التحدث(–الفهم –التعرف –)مهارا االستماع 

 .الضابطةعلى حساب العينة 
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( تحذذذت 2009ر/  فذذذاازا إبذذذراهيم عبذذذداليا أحمذذذد )  اءت بذذذه  رراسذذذة مذذذا جذذذوهذذذ         
ة لذدي عينذة " فعالية برنامج عيجي سلوكي في تنمية بعذض التعبيذرات االنفعاليذعنواا: 

 "من األقفا  التوحداين

ال شا عذن مذدي فعاليذة برنذامج عيجذي سذلوكي فذي تنميذة  هدفت الدراسة الحالية إلي 
 ، والتحقذق مذن مذدي فعاليذةحذداينلدى عينة مذن األقفذا  التو  ةبعض التعبيرات االنفعالي

، باإلضذذافة إلذذي تقذذديم إقذذار نظذذري مت امذذل حذذو  وكفذذاءا البرنذذامج فذذي تحقيذذق الهذذدف
 .وعيج ،ته ،وتشخيصهإعاقة االضطراب ألتوحدي من حيث مفهومه ونظريا

(أقفذذا  مذذن األقفذا  التوحذذداين مذذن إحذذدى  10مذن ) ت ونذت عينذذة الدراسذذة    
ل ة مراكز ومسسسات رعاية األقفا  التوحداين ذوي اإلعاقة الذهنية بمدانة المنورا بالمم

العربية السعورية ، وتم تقسيمهم إلي مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية ) ت ونت مذن 
جموعذذذة ضذذذابطة) خذذذرى مأقفذذذا ( وتذذذم تطبيذذذق برنذذذامج العذذذيج السذذذلوكي عليهذذذا، واأل 5

 .أقفا ( 5ت ونت من 

قائمة تقييم أعراض اضطراب ، مقياس الطفل ألتوحدي وقد استخدم في الدراسة

خاصة االحتياجات ال ، استمارا رراسة الحالة لألقفا  ذوي مقياس جوارر للذكاء ،التوحد

 سلوكتمارا ميحظة ، اسلمظاهر االنفعالية للطفل ألتوحديقائمة ا ،()دير العاراين

 .البرنامج السلوكي ،الطفل ألتوحدي

إلي أا البرنامج أألهر فعالية في تنمية التعبيرات  وقد أسفرت نتائج الدراسة 
تنمية بعض مهارات رعاية ، وكذلك حزين(-التي تضمنها البرنامج)سعيداالنفعالية 
االحتياجات الخاصة  لذوي  عل االجتماعي واالنفعالي والحركيمهارات التفاالذات، و 
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تمارا ميحظة سلوك ، اسلمظاهر االنفعالية للطفل ألتوحديقائمة ا ،()دير العاراين
 .البرنامج السلوكي ،الطفل ألتوحدي

إلذي أا البرنذذامج أألهذر فعاليذذة فذي تنميذذة التعبيذذرات  وقذد أسذذفرت نتذائج الدراسذذة 
بعذذض مهذذارات رعايذذة  ، وكذذذلك تنميذذةحذذزين(-)سذذعيد االنفعاليذذة التذذي تضذذمنها البرنذذامج

 لصالح اإلختبار البعدي. عل االجتماعي واالنفعالي والحركيالذات، ومهارات التفا
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 قّدميحتاج األطفال المصابون بالتوحد إلى االستمتاع بحياتهم اليومية، ومن الضروري أن ي
 لهم الوالدان أشكاال متنوعة من األلعاب والنشاطات داخل وخارج المنزل، وذلك حتى

 ى لهموتنمية قدراتهم الفكرية لكي يتسن الحركية واالجتماعية نساعدهم على تطوير مهاراتهم
 االندماج بسهولة في المجتمع 

رات الرياضات الشعبية في تحسين المهافي اطار يهدف الى معرفة فاعلية بحثنا هذا  ويندرج
–كة التفاعل االجتماعي و المشار  –)التواصل البصري وتنفيذ األوامر البسيطة االجتماعية 

لدى فئة حساسة وهي أطفال التواصل االجتماعي(،  –ل اللفظي و الغير اللفظي التواص
 طفل مقسمة الى مجموعتين تجريبية وظابطة. 20و شملت عينة البحث على التوحد 

توصل  نتائجواعتمادا على الدراسات السابقة والدراسة النظرية الحالية، واستنادا إلى تحليل ال 
 جابياإلتنموي الخاص باأللعاب الشعبية الرياضية، أظهر تأثيرا الباحثان إلى أن البرنامج ا

 ن بينذ أننا التمسنا مدى التبايعلى تطوير بعض المهارات االجتماعية عند أطفال التوحد، إ
جو  بين األطفال بخلقالبرنامج المقدم داخل المؤسسة وبرنامجنا من خالل التفاعل الواضح 

صص خصوصا األخيرة، إذ أن المهارات االجتماعية مغاير غير اإلعتيادي في أغلب الح
ضية تعد عنصرا أساسيا في بناء الطفل بشكل سليم وصحيح وعليه فإن األلعاب الشعبية الريا

 جزء ال يتجزء من هذه العملية.
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 التوصيات:

  تكرار النشاط الذي نريد تعليمه للطفل التوحدي فهم فئة تتعلم بالتكرار وكلما كان فيه
 كانت نسبة النجاح أكبر مع كل محاولة. أكثر تكرار

 .إدراج األلعاب الشعبية ضمن البرامج التي تقدم لألطفال 
 .عدم عزل األطفال التوحد أو الخجل منهم 
 جعل الطفل ذوي التوحد محور إهتمام العائلة وتلبية كافة حاجياته. 
 اختيار النشاط سهل للطفل والتدرج في تعليمه من األسهل إلى األصعب.  
 .مشاركة المربيين للحصة مع األطفال وتقريبهم منهم 
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 قائمة المالحق



 

 الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-مستغانم –معهد التربية البدنية والرياضية   
 شعبة: النشاط البدني الرياضي التربوي 

 التخصص: النشاط البدني الرياضي الترويحي

النشطات البدنية والرياضيةقنيات الموضوع / تحكيم األلعاب لمذكرة الماستر في علوم وت  

 األستاذة الكرام:

بغرض استكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في علوم و تقنيات النشطات البدنية 
األلعاب الشعبية وفاعليتها في تحسين بعض  منا بإجراء دراسة تطبيقيه لموضوعها والرياضية فإننا ق

 هة نظر األولياء والمربين.المهارات االجتماعية لدى الطفل التوحدي من وج

يرجى التكرم بتحكيم هذه األلعاب الخاصة ببناء البرنامج المكيف حسب هاته الفئة باختيار 
األنسب والتعديل ان أمكن و مدى موافقتكم عليه لغرض البحث العلمي متوافق في دقته 

 نتائج هذه الدراسة. ةوصدقه وصح

 ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق وإذ نحن نقدم لكم خالص شكرنا لصدق تعاونكم

 وتقبلوا خالص تحياتنا

 من إعداد الطالب    :

تحت اشراف أ.د/ طاهرطاهر                      بن سليمان معمر-  

نهاري عبد الحليم -    

 



مقياس المهارات االجتماعيةجدول تحكيم   

 

 الرقم اللقب واالسم التخصص الدرجة العلمية الهيئة المستخدمة اإلمضاء
     

 
 

     
 

 

     
 

 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

  
 

    

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

غير  مناسب شرحها اسم اللعبة الرقم 
 مناسب

 التعديل 

لعبةافتحي  1
 يا وردة

يقوم األطفال بالوقوف و صناعة دائرة 
،ويفعلون ما يقوله المربي بالتنقل الى اليمين 

بسرعة حيث و اليسار و الداخل و الخارج 
 .يعتبر االخير الخاسر في اللعبة

*   

لعبة جمع  2
 البالونات

يقسم األطفال الى فوجين اصفر و أحمر 
يتسابقان على جمع الكرات و وضعها في 
السلة المقابلة لكل فوج مع وضع حواجز 

مانعة ، يعتبر الفائز الذي يجمع أكبر عدد 
 من الكرات .

 

*   

لعبة عصابة  3
 العينين

يختار واحد من الفوج و يعصب عيناه 
بعصابة و يتتبع اثر و صوت األطفال 

ليتمكن باالمساك بهم في مساحة محددة ، و 
 ينتقل الدور على اول من يمسك به.

 

   

ينقسم فيها القسم الى فوجين متساوي العدد و  لعبة الحبيلة 4
يكونا في وضع متقابل يفصل بينهم خط ، 

الفوج االخر بعد الخط يحاول كل فوج سحب 
 بكامل عناصره .

*   

لعبة صيد  5
 الحمام

يختار طفل واحد كصائد و والباقي هو 
الحمام ،بواسطة كرة يقوم الصائد بظرب 

 الحمام حتى النهاية .

*   

لعبة  6
 المطاردة

يجلس األطفال بشكل دائرة يقوم احد االطفال 
حامال في يده شارة ملونة و يدور حول 

يضع الشارة فوق واحد من الفوج  االطفال و
الذي يقوم بدوره لمطاردة الهارب حول الدائرة 

 و يجلس مكانه .
 
 

*   



بعد أن يدخل الطفل رجليه في كيس و  المحبوس 7
يمسكه  بأطراف يديه ينطلق بالجري قفزا 

 حتى خط النهاية ،يعد االول فائزا .
 

   

بعد تقسيم األطفال الى فوجين متساوين يقف  لعبة القنص 8
الفوجين الى خط واحد يقابلهم مجموعة من 

األقماع يحاول كل فوج اسقاط كل االقماع و 
 اللذي ينهي أوال هو الفائز .

   

يقف التالميذ في صفين متساويين متواجهين  سباق الكنز 9
المسافة بينهما مناسبة توضع في منتصف 

الكرة ) الكنز ( ، وعند  المسافة بين الصفين
ينادي المعلم باسم أحدهم يجري التلميذ 

محاواًل أخذ الكرة قبل زميله ، والفائز تحسب 
 له نقطه

   

 

 

هي لعبة مسلية يلعبها فريقين مكونين من  لعبة ايليا 10
اثنين أو أكثر تعتمد على حجر مسطح 

الشكل و كرة  مصنوعة من قش و جوارب 
يحاول الفريق الهارب جمع الحجر فوق 

بعض بينما يحاول االخر ضربهم بالكرة و 
 يعد الفائز من يجمع الحجر كامال . 

 

*   

تلعب هذه اللعبة من طرف شخصين أو أكثرر  لعبة النيبلي 11
بواسررطة كريررات زجاجيررة صررغيرة الحجررم حيررث 
يحرراول كررل منهمررا ادخررال الكريررة فرري الحفرررة و 

 مرات بالتوالي . 3إصطياد كرة االخر
 

   

لعبة أعرف  12
 جسمك

يقوم األطفال باالصطفاف على خط واحد و 
عند عند سماع االشارة ينطلق الجميع ثم يقوم 

طفال بذكر عضو من أعظاء الجسم احد األ
كا البطن أو اليد أو الرجلين و ينفذ البقية 
 بالضرب على تلك المنطقة بكلتى اليدين .

   



لعبة  - 13
 الحيلة

تلعررب هررذه اللعبررة بررين شخصررين أو أكثررر فرري 
أرضررية مالئمررة رمليررة أو عشرربية تعتمررد علررى 
الحيل حيث يقف المتسابقين على رجرل واحردة 

األخررى بيرده الثانيرة و يحراول  و يمسك الرجرل
 .كل فرد اسقاط االخر ليبقى اخرا ليعد الفائز

 

   

هي لعبة رياضية بامتياز  فهي تعتمد على  لعبة الحابة 14
سرعة الجري تلعب في مكان واسع و يقوم 
االطفال باختيار المطارد و الباقي يهرب و 

 من يلمسه يصبح هو المطارد .
 

/   

يقوم التالميذ باالنبطاح على األرض ،عند  الدحريجة 15
سماع االشارة ينطلق الجميع بالدحرجة على 

األرض من خط البداية الى خط النهاية 
 السباق . 

   

 

 



 

 الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -مستغانم –معهد التربية البدنية والرياضية 
 شعبة: النشاط البدني الرياضي التربوي 

 التخصص: النشاط البدني الرياضي الترويحي

لمذكرة الماستر في علوم وتقنيات النشطات  المهارات اإلجتماعية الموضوع / تحكيم مقياس
  البدنية والرياضية

:مة الكرااألستاذ  

في علوم و تقنيات النشطات البدنية  شهادة الماستر رض استكمال متطلبات الحصول علىبغ
األلعاب الشعبية بإجراء دراسة تطبيقيه لموضوع الدراسة التي عنوانها قمنا  اوالرياضية فإنن
 .من وجهة نظر األولياء والمربين الطفل التوحدي ىلد االجتماعيةسين بعض  المهارات وفاعليتها في تح

قراءة كل سؤال المقترح  والتعديل فيه وعن و يرجى التكرم بتحكيم هذا المقياس المقدم لكم 
مدى موافقتكم عليه لغرض البحث العلمي وتتوافق على دقتها وصدقها وصحت نتائج هذه 

 .الدراسة

 نقدم لكم خالص شكرنا لصدق تعاونكم ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيقإذ نحن و 

 اخالص تحياتن او وتقبل

 من إعداد الطالب    :          

طاهر طاهر /.دتحت اشراف أ                                                              بن سليمان معمر-      

نهاري عبد الحليم -    

 



 

 

اللقب  التخصص الدرجة العلمية الهيئة المستخدمة االمضاء

 واالسم
 الرقم

     
     

 

     
 

 

     
 

 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البسيطة االوامر وتنفيذ البصري  التواصل: األول المحور

 

 

 

 

غير  مناسب  العبارات
 مناسب

 التعديل

 وأ يأكل أن يريد عندما اآلخرين مع يتواصل 01
 "الشراب او يطلب الطعام "يشرب

   

 تظهر " إجتماعيا   المقبولة الوجه تعبيرات يستعمل 02
 عليه يثني عندما السعادة وجهه عالمات علي

 "حدأ

   

 أن يرفض " باآلخرين الجسدي اإليصال يقاوم 03
 "اللعب أثناء بيد زميله يمسك

   

 يشير "يريد ما على للحصول باليد اإلشارة يستعمل 04
 " طلبها من بدال للعبة

   

 عندما عكر بمزاج او ا   سلب استجابته تكون  05
 عندما يغضب " التعليمات او اإلرشادات له تعطى
 "الطابور في االنتظام المعلم منه يطلب

   

 يرمي "اقرانه مع اللعب في دوره ينتظر ان يستطيع 06
 اللعب في دوره يأتي الكرة عندما

   

    " زميله حركات يقلد " يلعب عندما اآلخرين يقلد 07
 يشرب بانه يتظاهر "الخيال على تدل العاب يلعب 08

 " شاي فنجان من
   

 قصة سرد أثناء لألحداث وينتبه " القصص يحب 09
 "معينة

   

 قصة سرد أثناء لألحداث وينتبه " القصص يحب 10
 "معينة

   



 

 والمشاركة االجتماعي التفاعل مهارة : الثاني المحور

غير  مناسب  العبارات
 مناسب

 التعديل

 عليه ويبد " مهتم غير يبقى أو االجتماعية المواقف من ينسحب 11
 " االهتمام عدم

   

عالقة  ينشا " الجيران أطفال أو أقرانه مع صداقة عالقات يقيم 12
 " فالن اسمه جديد صديق عندي ويقول جديدة صداقة

   

 يقترب منه عندما يبتعد "االجتماعي التفاعل في المبادرة يتجنب 13
 زمالئه

 

   

 زمالئه في مع يتعاون  "ذلك منه يطلب عندما األخريين مع يتعاون  14
 " المدرسة حديقة في الزراعة

   

 تجمع عن يبتعد " طويلة لفترات لوحده الجلوس يفضل 15
 اللعب أثناء األطفال

   

عند  أذنه على يديه يضع " المرتفعة لألصوات حساسية يبدي 16
 " الصف في الطالب أصوات سماع

   

    "معينة آلة سماعأو  الموسيقى سماع يحب 17
 أمرارافضا   يده يرفع " االجتماعية واإليماءات الجسد لغة يستعمل 18

 ا  نمعي
   

 حماسا   يبدي "أقرانه مع يلعب عندما السعادة عالمات عليه تظهر 19
 " اللعب يبدؤون  عندما ومتعة

   

    له المألوفين غير األشخاص يتجنب 20
    .في لعبته األخريين يشاركه إن يرفض "المشاركة يحب وال أناني 21
 أو بتقبيله هيوالد يقوم عندما يبالي ال " ودود غيرأو  عاطفي غير 22

 " احتضانه
   

 لزمالئهاهتماما  يبدي ول منعزلا  يجلس نأ لوحده باللعب يستمتع 23
 .حوله من

   
  له محببا   شيئا   شخص له يقدم عندما واإلمتنان الشكر يظهر 24

 "عصير قنينة يعطيه لمن شكرا يقول"
 

   



 

 

 الغير لفظيالتواصل التواصل اللفظي و  المحور الثالث:

 أو يقوم يصرخ " يريد ما على يحصل لم إذا غضب ثورة تنتابه 25
 " حوله ما بتكسير

   

 التعديل غير مناسب مناسب العبارات
     اآلخرينيرد على األسئلة التي توجه إليه من قبل  26
أثناء  اآلخرينيستطيع التواصل البصري مع  27

 الحديث 
   

يستطيع إظهار تعبيرات الوجه في التواصل مع  28
 اآلخرين

   

    باسمهينظر عند النداء عليه   29
شيء مرغوب أو احتياجاته  المبادأة بطلب يستطيع 30

 الشخصية لفظيا
   

معينة مفهومة للتعبير عن  إشاراتيستخدم  31
 احتياجاته

   

يستطيع نطق الحروف من  مخارجها  بطريقة  31
 صحيحة

   

يستطيع إصدار بعض المقاطع الصوتية والكلمات  32
 بالتقليد

   

    يهم تعبيرات الوجه 33
    الكلمات بشكل واضح إصداريستطيع  34
    يستخدم اإلشارات للتعبير عن القبول والرفض. 35
يكرر الكلمات أو الجمل مما سبق سماعها في  36

 مواقف مناسبة
   

فيها  بنفسه  يأتي بالكلمات المناسبة والتي  يفكر 37
 اآلخرينوأثناء الحديث مع 

   

يستطيع تسمية األشياء المحيطة به سواء في  38
 بيئته المدرسية أو بيئته المنزلية

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    .اآلخرينالرأس في التواصل مع  إيماءاتيستخدم  39
    يستخدم الضمائر بشكل صحيح 40
يتعرف ويسمي بعض األشياء عند عرض  صورها  41

 عليه
   

    ال ( –يعبر عن القبول والرفض ب ) أه  42
 لآلخرين" مقلدا  باييستطيع الطفل أن يلوح "  43

 عند انتهاء النشاط الجماعي
   

    بسهولة اآلخرينيستطيع أن يتفاعل مع  44
    يتعاون مع أقرانه ويسعى لتكوين صداقات معهم 45



 

 

 

 االجتماعيالتواصل : المحور الرابع

 

 

غير  مناسب  العبارات 
 مناسب

 التعديل

    ويبدأ بها اآلخرينيشارك في محادثة بسيطة مع  46
يعبر عن احتياجاته عن طريق )عرض صورة  47

بنفسه،  إحضارهاالشيء المطلوب على شخص ما 
 )يجذب أحد األشخاص

   

    اآلخرينيتقبل التالمس الجسدي من  48
    االبتسام  اآلخرينيبادل  49
    يستطيع المشاركة في اللعب الجماعي 50
الغضب ....( –الفرح  –يفهم المشاعر) الحزن  51

 عند رؤيتها على  وجه أحد األشخاص
   

    حوله  لآلخرينال يبالي لما يحدث  52
الغضب –الفرح  –يظهر الطفل مشاعر) الحزن  53

 ....( تبعا للمواقف التي يتعرض لها
   

يقبل الطفل  تكليفه بمهمة أو نشاط من قبل  54
 معلمه 

   

    يصدر عنه السلوكيات الغريبة في وجود الغرباء 55
    ينتظر دوره في اللعب الجماعي مع أقرانه 56
افتح  –تعالى  –ينفذ بعض األوامر البسيطة ) هات 57

 خذ ( –
   



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  
 

 تحية طيبة
 

 المربي الفاضل..

في نية إجراء البحث الموسوم " األلعاب الشعبية الرياضية المكيفة وفاعليتها في تحسين 
بعض المهارات اإلجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر األولياء والمربين " ولكونكم 

اإلجابة على كافة األسئلة التي تخص المهارات بمن ذوي الخبرة واإلختصاص أرجو التفضل 
 (.Xطفال التوحد بتحديد الخانة المناسبة بعالمة )أ لدى اإلجتماعية

 

 شاكرين دعمكم وحسن تعاونكم ولكم منا فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  البسيطة األوامر وتنفيذ البصري  التواصل: األول المحور

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

 ينظر " معه يتحدث من مع البصري  بالتواصل يقوم 01
 "معه يتحدث من عين مباشرة في

    

 او يأكل ان يريد عندما اآلخرين مع يتواصل 02
 "الشراب او يطلب الطعام "يشرب

    

 تظهر " إجتماعيا   المقبولة الوجه تعبيرات يستعمل 03
 عليه يثني عندما السعادة وجهه عالمات علي
 "احد

     

 نأ يرفض " باآلخريين الجسدي اإلتصال يقاوم 04
 "اللعب اثناء بيد زميله يمسك

    

 يشير "يريد ما على للحصول باليد اإلشارة يستعمل 05
 " طلبها من بدال للعبة

    

 تعطى عندما عكر بمزاج وا   سلب استجابته تكون  06
 يطلب عندما يغضب " و اإلرشاداتأالتعليمات  له

 "الطابور في االنتظام المعلم منه

    

 يرمي "اقرانه مع اللعب في دوره ينتظر ان يستطيع 07
 "اللعب في دوره يأتي الكرة عندما

    

     " زميله حركات يقلد " يلعب عندما اآلخرين يقلد 08
 يشرب بأنه يتظاهر "الخيال على تدل العاب يلعب 09

 " شاي فنجان من
    

 قصة سرد أثناء لألحداث وينتبه " القصص يحب 10
 "معينة

    



 

 

 

 والمشاركة االجتماعي التفاعل مهارة : الثاني المحور

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

اليالحظ 
 أبدا

يالحظ 
 نادرا

يالحظ 
 أحيانا

 يالحظ دائما

 " مهتم غير يبقى أو االجتماعية المواقف من ينسحب 11
 " االهتمام عدم عليه ويبد

    

 ينشا " الجيران أطفال أو أقرانه مع صداقة عالقات يقيم 12
 اسمه جديد صديق عندي ويقول جديدة عالقة صداقة

 " فالن

    

 عندما يبتعد "االجتماعي التفاعل في المبادرة يتجنب 13
 "زمالئه يقترب منه

 

     

 مع يتعاون  "ذلك منه يطلب عندما يناألخر  مع يتعاون  14
 " المدرسة حديقة في الزراعة زمالئه في

    

 تجمع عن يبتعد " طويلة لفترات لوحده الجلوس يفضل 15
 "اللعب أثناء األطفال

    

 أذنه على يديه يضع "المرتفعة لألصوات حساسية يبدي 16
 " الصف في الطالب أصوات عند سماع

    

     "معينة آلة سماعأو  الموسيقى سماع يحب 17
 يده يرفع " االجتماعية واإليماءات الجسد لغة يستعمل 18

 "ا  نمعي أمرارافضا  
    

 أقرانه مع يلعب عندما السعادة عالمات عليه تظهر 19
 " اللعب يبدؤون  عندما ومتعة ا   حماس يبدي"

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     له المألوفين غير األشخاص يتجنب 20
 األخريين يشاركه إن يرفض "المشاركة يحب وال أناني 21

 .في لعبته
    

 هيوالد يقوم عندما يبالي ال " ودود اوغير عاطفي غير 22
 "احتضانه أو بتقبيله

 " 

    

 يبدي ول منعزلاً يجلس ان:" لوحده باللعب يستمتع 23
ً"ًحوله من لزمالئهًاهتماما

    
 شيئا   شخص له يقدم عندما واإلمتنان الشكر يظهر" 24

 "عصير قنينة يعطيه لمن شكرا يقول " له محببا  
 

    

 يصرخ " يريد ما على يحصل لم إذا غضب ثورة تنتابه 25
 " حوله ما بتكسير أو يقوم

    



 : التواصل اللفظي والغير لفظيالمحور الثالث

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

     يرد على األسئلة التي توجه إليه من قبل األخرين  26
يستطيع التواصل البصري مع األخرين أثناء  27

 الحديث 
    

يستطيع إظهار تعبيرات الوجه في التواصل مع  28
 األخرين

     

     ينظر عند النداء عليه  بإسمه 29
المبادأة بطلب شيء مرغوب أو احتياجاته  يستطيع 30

 لفظياالشخصية 
    

يستخدم إشارات معينة مفهومة للتعبير عن  31
 احتياجاته

    

يستطيع نطق الحروف من  مخارجها  بطريقة  31
 صحيحة

    

يستطيع إصدار بعض المقاطع الصوتية والكلمات  32
 بالتقليد

    

     يهم تعبيرات الوجه 33
     يستطيع إصدار الكلمات بشكل واضح 34
     يستخدم اإلشارات للتعبير عن القبول والرفض. 35
يكرر الكلمات أو الجمل مما سبق سماعها في  36

 مواقف مناسبة
    

يأتي بالكلمات المناسبة والتي  يفكرفيها  بنفسه  37
 وأثناء الحديث مع اآلخرين

    

في  يستطيع تسمية األشياء المحيطة به  سواء 38
 بيئته المدرسية أو بيئته المنزلية

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     يستخدم إيماءات الرأس في التواصل مع األخرين. 39
     يستخدم الضمائر بشكل صحيح 40
يتعرف ويسمي بعض األشياء عند عرض  صورها  41

 عليه
    

     ال ( –يعبر عن القبول والرفض ب ) أه  42
مقلدا لآلخرين يستطيع الطفل أن يلوح " باي "  43

 عند انتهاء النشاط الجماعي
    

     يستطيع أن يتفاعل مع اآلخرين بسهولة 44
     يتعاون مع أقرانه ويسعى لتكوين صداقات معهم 45



 التواصل اإلجتماعي المحور الرابع:

 

 

 

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 دائمايالحظ 

     يشارك في محادثة بسيطة مع األخرين ويبدأ بها 46
يعبر عن احتياجاته عن طريق )عرض صورة  47

الشيء المطلوب على شخص ما احضارها بنفسه، 
 )يجذب أحد األشخاص

    

     يتقبل التالمس الجسدي من األخرين 48
     يبادل األخرين االبتسام  49
     المشاركة في اللعب الجماعي يستطيع 50
الغضب ....( –الفرح  –يفهم المشاعر) الحزن  51

 عند رؤيتها على  وجه أحد األشخاص
    

     ال يبالي لما يحدث لألخرين حوله  52
الغضب –الفرح  –يظهر الطفل مشاعر) الحزن  53

 ....( تبعا للمواقف التي يتعرض لها
    

بمهمة أو نشاط من قبل  يقبل الطفل  تكليفه 54
 معلمه 

    

     يصدر عنه السلوكيات الغريبة في وجود الغرباء 55
     ينتظر دوره في اللعب الجماعي مع أقرانه 56
افتح  –تعالى  –ينفذ بعض األوامر البسيطة ) هات 57

 خذ ( –
    



 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
  
 

 تحية طيبة
 

 المربي الفاضل..

في نية إجراء البحث الموسوم " األلعاب الشعبية الرياضية المكيفة وفاعليتها في تحسين 
ونكم بعض المهارات اإلجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر األولياء والمربين " ولك

اإلجابة على كافة األسئلة التي تخص المهارات بمن ذوي الخبرة واإلختصاص أرجو التفضل 
 (.Xطفال التوحد بتحديد الخانة المناسبة بعالمة )أ لدى اإلجتماعية

 

 شاكرين دعمكم وحسن تعاونكم ولكم منا فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  البسيطة األوامر وتنفيذ البصري  التواصل: األول المحور

 

 

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

 ينظر " معه يتحدث من مع البصري  بالتواصل يقوم 01
 "معه يتحدث من عين مباشرة في

    

 او يأكل ان يريد عندما اآلخرين مع يتواصل 02
 "الشراب او يطلب الطعام "يشرب

    

 تظهر " إجتماعيا   المقبولة الوجه تعبيرات يستعمل 03
 عليه يثني عندما السعادة وجهه عالمات علي
 "احد

     

 نأ يرفض " باآلخريين الجسدي اإلتصال يقاوم 04
 "اللعب اثناء بيد زميله يمسك

    

 يشير "يريد ما على للحصول باليد اإلشارة يستعمل 05
 " طلبها من بدال للعبة

    

 تعطى عندما عكر بمزاج وا   سلب استجابته تكون  06
 يطلب عندما يغضب " اإلرشادات وأ التعليمات له

 "الطابور في االنتظام المعلم منه

    

 يرمي "اقرانه مع اللعب في دوره ينتظر ان يستطيع 07
 "اللعب في دوره يأتي الكرة عندما

    

     " زميله حركات يقلد " يلعب عندما اآلخرين يقلد 08
 يشرب بأنه يتظاهر "الخيال على تدل العاب يلعب 09

 " شاي فنجان من
    

 قصة سرد أثناء لألحداث وينتبه " القصص يحب 10
 "معينة

    



 

 والمشاركة االجتماعي التفاعل مهارة : الثاني المحور

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

اليالحظ 
 أبدا

يالحظ 
 نادرا

يالحظ 
 أحيانا

 يالحظ دائما

 " مهتم غير يبقى أو االجتماعية المواقف من ينسحب 11
 " االهتمام عدم عليه ويبد

    

 ينشا " الجيران أطفال أو أقرانه مع صداقة عالقات يقيم 12
 اسمه جديد صديق عندي ويقول جديدة عالقة صداقة

 " فالن

    

 عندما يبتعد "االجتماعي التفاعل في المبادرة يتجنب 13
 "زمالئه منه يقترب

 

     

 مع يتعاون  "ذلك منه يطلب عندما يناألخر  مع يتعاون  14
 " المدرسة حديقة في الزراعة في زمالئه

    

 تجمع عن يبتعد " طويلة لفترات لوحده الجلوس يفضل 15
 "اللعب أثناء األطفال

    

 أذنه على يديه يضع "المرتفعة لألصوات حساسية يبدي 16
 " الصف في الطالب أصوات سماع عند

    

     "معينة آلة سماعأو  الموسيقى سماع يحب 17
 يده يرفع " االجتماعية واإليماءات الجسد لغة يستعمل 18

 "ا  نمعي أمرا رافضا  
    

 أقرانه مع يلعب عندما السعادة عالمات عليه تظهر 19
 " اللعب يبدؤون  عندما ومتعة ا   حماس يبدي"

    

     له المألوفين غير األشخاص يتجنب 20
 األخريين يشاركه إن يرفض "المشاركة يحب وال أناني 21

 .في لعبته
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيوالد يقوم عندما يبالي ال " ودود اوغير عاطفي غير 22
 "احتضانه أو بتقبيله

 " 

    

 يبدي ول منعزلاً يجلس ان:" لوحده باللعب يستمتع 23
ً"ًحوله من لزمالئهًاهتماما

    
 شيئا   شخص له يقدم عندما واإلمتنان الشكر يظهر" 24

 "عصير قنينة يعطيه لمن شكرا يقول " له محببا  
 

    

 يصرخ " يريد ما على يحصل لم إذا غضب ثورة تنتابه 25
 " حوله ما بتكسير أو يقوم

    



 التواصل اللفظي والغير لفظي: المحور الثالث

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

     يرد على األسئلة التي توجه إليه من قبل األخرين  26
يستطيع التواصل البصري مع األخرين أثناء  27

 الحديث 
    

يستطيع إظهار تعبيرات الوجه في التواصل مع  28
 األخرين

     

     ينظر عند النداء عليه  بإسمه 29
احتياجاته المبادأة بطلب شيء مرغوب أو  يستطيع 30

 الشخصية لفظيا
    

معينة مفهومة للتعبير عن  إشاراتيستخدم  31
 احتياجاته

    

يستطيع نطق الحروف من  مخارجها  بطريقة  31
 صحيحة

    

يستطيع إصدار بعض المقاطع الصوتية والكلمات  32
 بالتقليد

    

     يهم تعبيرات الوجه 33
     الكلمات بشكل واضح إصداريستطيع  34
     يستخدم اإلشارات للتعبير عن القبول والرفض. 35
يكرر الكلمات أو الجمل مما سبق سماعها في  36

 مواقف مناسبة
    

يأتي بالكلمات المناسبة والتي  يفكرفيها  بنفسه  37
 اآلخرينوأثناء الحديث مع 

    

في  يستطيع تسمية األشياء المحيطة به  سواء 38
 بيئته المدرسية أو بيئته المنزلية

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الرأس في التواصل مع األخرين. إيماءاتيستخدم  39
     يستخدم الضمائر بشكل صحيح 40
يتعرف ويسمي بعض األشياء عند عرض  صورها  41

 عليه
    

     ال ( –يعبر عن القبول والرفض ب ) أه  42
 لآلخرينيستطيع الطفل أن يلوح " باي " مقلدا  43

 عند انتهاء النشاط الجماعي
    

     بسهولة اآلخرينيستطيع أن يتفاعل مع  44
     يتعاون مع أقرانه ويسعى لتكوين صداقات معهم 45



 التواصل اإلجتماعي المحور الرابع:

 

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

     يشارك في محادثة بسيطة مع األخرين ويبدأ بها 46
يعبر عن احتياجاته عن طريق )عرض صورة  47

الشيء المطلوب على شخص ما احضارها بنفسه، 
 )يجذب أحد األشخاص

    

     يتقبل التالمس الجسدي من األخرين 48
     يبادل األخرين االبتسام  49
     يستطيع المشاركة في اللعب الجماعي 50
الغضب ....( –الفرح  –يفهم المشاعر) الحزن  51

 عند رؤيتها على  وجه أحد األشخاص
    

     ال يبالي لما يحدث لألخرين حوله  52
الغضب –الفرح  –يظهر الطفل مشاعر) الحزن  53

 يتعرض لها ....( تبعا للمواقف التي
    

يقبل الطفل  تكليفه بمهمة أو نشاط من قبل  54
 معلمه 

    

     يصدر عنه السلوكيات الغريبة في وجود الغرباء 55
     ينتظر دوره في اللعب الجماعي مع أقرانه 56
افتح  –تعالى  –ينفذ بعض األوامر البسيطة ) هات 57

 خذ ( –
    



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  
 

 تحية طيبة
 

الفاضل..الولي   

في نية إجراء البحث الموسوم " األلعاب الشعبية الرياضية المكيفة وفاعليتها في تحسين 
ونكم بعض المهارات اإلجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر األولياء والمربين " ولك

اإلجابة على كافة األسئلة التي تخص المهارات برجو التفضل ن أكثر دراية بأبنائكم
 .(Xطفال التوحد بتحديد الخانة المناسبة بعالمة )أ لدى اإلجتماعية

 

 شاكرين دعمكم وحسن تعاونكم ولكم منا فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 



  البسيطة األوامر وتنفيذ البصري  التواصل: األول المحور

 

 

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

 ينظر " معه يتحدث من مع البصري  بالتواصل يقوم 01
 "معه يتحدث من عين مباشرة في

    

 او يأكل ان يريد عندما اآلخرين مع يتواصل 02
 "الشراب او يطلب الطعام "يشرب

    

 تظهر " إجتماعيا   المقبولة الوجه تعبيرات يستعمل 03
 عليه يثني عندما السعادة وجهه عالمات علي
 "احد

     

 نأ يرفض " باآلخريين الجسدي اإلتصال يقاوم 04
 "اللعب اثناء بيد زميله يمسك

    

 يشير "يريد ما على للحصول باليد اإلشارة يستعمل 05
 " طلبها من بدال للعبة

    

 تعطى عندما عكر بمزاج وا   سلب استجابته تكون  06
 يطلب عندما يغضب " اإلرشادات وأ التعليمات له

 "الطابور في االنتظام المعلم منه

    

 يرمي "اقرانه مع اللعب في دوره ينتظر ان يستطيع 07
 "اللعب في دوره يأتي الكرة عندما

    

     " زميله حركات يقلد " يلعب عندما اآلخرين يقلد 08
 يشرب بأنه يتظاهر "الخيال على تدل العاب يلعب 09

 " شاي فنجان من
    

 قصة سرد أثناء لألحداث وينتبه " القصص يحب 10
 "معينة

    



 

 والمشاركة االجتماعي التفاعل مهارة : الثاني المحور

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

اليالحظ 
 أبدا

يالحظ 
 نادرا

يالحظ 
 أحيانا

 يالحظ دائما

 " مهتم غير يبقى أو االجتماعية المواقف من ينسحب 11
 " االهتمام عدم عليه ويبد

    

 ينشا " الجيران أطفال أو أقرانه مع صداقة عالقات يقيم 12
 اسمه جديد صديق عندي ويقول جديدة عالقة صداقة

 " فالن

    

 عندما يبتعد "االجتماعي التفاعل في المبادرة يتجنب 13
 "زمالئه منه يقترب

 

     

 مع يتعاون  "ذلك منه يطلب عندما يناألخر  مع يتعاون  14
 " المدرسة حديقة في الزراعة في زمالئه

    

 تجمع عن يبتعد " طويلة لفترات لوحده الجلوس يفضل 15
 "اللعب أثناء األطفال

    

 أذنه على يديه يضع "المرتفعة لألصوات حساسية يبدي 16
 " الصف في الطالب أصوات سماع عند

    

     "معينة آلة سماعأو  الموسيقى سماع يحب 17
 يده يرفع " االجتماعية واإليماءات الجسد لغة يستعمل 18

 "ا  نمعي أمرا رافضا  
    

 أقرانه مع يلعب عندما السعادة عالمات عليه تظهر 19
 " اللعب يبدؤون  عندما ومتعة ا   حماس يبدي"

    

     له المألوفين غير األشخاص يتجنب 20
 األخريين يشاركه إن يرفض "المشاركة يحب وال أناني 21

 .في لعبته
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيوالد يقوم عندما يبالي ال " ودود اوغير عاطفي غير 22
 "احتضانه أو بتقبيله

 " 

    

 يبدي ول منعزلاً يجلس ان:" لوحده باللعب يستمتع 23
ً"ًحوله من لزمالئهًاهتماما

    
 شيئا   شخص له يقدم عندما واإلمتنان الشكر يظهر" 24

 "عصير قنينة يعطيه لمن شكرا يقول " له محببا  
 

    

 يصرخ " يريد ما على يحصل لم إذا غضب ثورة تنتابه 25
 " حوله ما بتكسير أو يقوم

    



 التواصل اللفظي والغير لفظي: المحور الثالث

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

     يرد على األسئلة التي توجه إليه من قبل األخرين  26
يستطيع التواصل البصري مع األخرين أثناء  27

 الحديث 
    

يستطيع إظهار تعبيرات الوجه في التواصل مع  28
 األخرين

     

     ينظر عند النداء عليه  بإسمه 29
احتياجاته المبادأة بطلب شيء مرغوب أو  يستطيع 30

 الشخصية لفظيا
    

معينة مفهومة للتعبير عن  إشاراتيستخدم  31
 احتياجاته

    

يستطيع نطق الحروف من  مخارجها  بطريقة  31
 صحيحة

    

يستطيع إصدار بعض المقاطع الصوتية والكلمات  32
 بالتقليد

    

     يهم تعبيرات الوجه 33
     الكلمات بشكل واضح إصداريستطيع  34
     يستخدم اإلشارات للتعبير عن القبول والرفض. 35
يكرر الكلمات أو الجمل مما سبق سماعها في  36

 مواقف مناسبة
    

يأتي بالكلمات المناسبة والتي  يفكرفيها  بنفسه  37
 اآلخرينوأثناء الحديث مع 

    

سواء في   يستطيع تسمية األشياء المحيطة به 38
 بيئته المدرسية أو بيئته المنزلية

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الرأس في التواصل مع األخرين. إيماءاتيستخدم  39
     يستخدم الضمائر بشكل صحيح 40
يتعرف ويسمي بعض األشياء عند عرض  صورها  41

 عليه
    

     ال ( –يعبر عن القبول والرفض ب ) أه  42
 لآلخرينباي " مقلدا يستطيع الطفل أن يلوح "  43

 عند انتهاء النشاط الجماعي
    

     بسهولة اآلخرينيستطيع أن يتفاعل مع  44
     يتعاون مع أقرانه ويسعى لتكوين صداقات معهم 45



 التواصل اإلجتماعي المحور الرابع:

 

 
 

 العبارات

 
 

 درجة حدوثها

يالحظ  يالحظ نادرا اليالحظ أبدا
 أحيانا

 يالحظ دائما

     يشارك في محادثة بسيطة مع األخرين ويبدأ بها 46
يعبر عن احتياجاته عن طريق )عرض صورة  47

الشيء المطلوب على شخص ما احضارها بنفسه، 
 )يجذب أحد األشخاص

    

     يتقبل التالمس الجسدي من األخرين 48
     يبادل األخرين االبتسام  49
     في اللعب الجماعي يستطيع المشاركة 50
الغضب ....( –الفرح  –يفهم المشاعر) الحزن  51

 عند رؤيتها على  وجه أحد األشخاص
    

     ال يبالي لما يحدث لألخرين حوله  52
الغضب –الفرح  –يظهر الطفل مشاعر) الحزن  53

 ....( تبعا للمواقف التي يتعرض لها
    

يقبل الطفل  تكليفه بمهمة أو نشاط من قبل  54
 معلمه 

    

     يصدر عنه السلوكيات الغريبة في وجود الغرباء 55
     ينتظر دوره في اللعب الجماعي مع أقرانه 56
افتح  –تعالى  –ينفذ بعض األوامر البسيطة ) هات 57

 خذ ( –
    



 

 

  
أسابيع 6  

 

 
 

 المدة

 
 
 
 

 
 

 
كان

الم
 

 
 

 الخميس
 

 
 

 الثالثاء

 
 

 ألحد

 
 

فئة األيام
 ال

سة
ؤس

الم
ب 

ملع
ة و

ضي
لريا

ة ا
صال

  ال
 

د45  

 
 

د45  

 
 

د45  

 
 

مدة 
 الحصة

طف
أ

ــــــــــــ
ــــ

ل ال
ا

ــــــــــــ
ـــــــــــ

وحد
ت

 
   

 
 ألعاب رياضية شعبية

 
 

نشطةأ  

 



 01ورقة الحصة رقم :

 قسم  مكان العمل  مدة االنجاز  النشاط
 1التوحد م ملعب المؤسسة دقيقة 40 لعبة شعبية

  الجماعية والستجابة البصرية ان يتمكن الطفل من المشاركة الهدف االجرائي

 

 
  مراحل التعلم

 
 الزمن
 

 
 األهداف االجرائية

 
 وضعيات التعلم 

 

األدوات 
 المستخدمة

جزء
ال

دي 
مهي

ت
 

 

 التسخين  د 12
 الجيد 

 اصطفاف األطفال والقيام بالتحية الرياضية
 د ثم القيام بحركات التسخين الخاصة  04الجري حول األقماع لمدة 

 

 
سي

لرئي
زء ا

الج
 

 
20 

التفاعل و المشاركة 
 الجماعية 

 افتحي يا وردة الموقف االول:
لى اتنقل باليقوم األطفال بالوقوف و صناعة دائرة ،ويفعلون ما يقوله المربي  

يلعب  مع ترديد الفعل  حيث اليسار و الداخل و الخارج بسرعةاليمين و
 . االطفال دور وردة 

 3د * 7مرة    3تكرار/

 صافرة 
 اقمصة
 اقماع 

زء  
الج

مي
ختا

ال
 

 
 د 8

 العودة 
 الى الراحة 

 العمل والهدوء عن طريق التنفس  لقب العودة الى حالة ما
 

 

Commented [h1]:  



 

 02ورقة الحصة رقم :

 قسم  مكان العمل  مدة االنجاز  النشاط
 1التوحد م ملعب المؤسسة دقيقة 40 لعبة شعبية

  والتفاعل االجتماعي الجماعية ان يتمكن الطفل من المشاركة الهدف االجرائي

 
 مراحل التعلم

 
 الزمن
 

 
 األهداف االجرائية

 
 وضعيات التعلم 

 

األدوات 
 المستخدمة

زء  
الج

دي
مهي

الت
 

 
 د12
 

 التسخين 
 الجيد 

 اصطفاف األطفال والقيام بالتحية الرياضية
 د ثم القيام بحركات التسخين الخاصة  04الجري حول األقماع لمدة 

 

 
سي

لرئي
زء ا

الج
 

 
 

 د20

 المشاركة االيجابية 
 التعاون 

 النشاط : جمع البالونات 
المبعثرة يقسم األطفال الى فوجين اصفر و أحمر يتسابقان على جمع الكرات 

وضعها في السلة المقابلة لكل فوج مع وضع حواجز مانعة ، يعتبر عشوائيا و
 الفائز الذي يجمع أكبر عدد من الكرات .

 3د * 7مرة    3تكرار/

 كريات    
 سلة 

 أقمصة 
 صافرة

 
زء 

الج
مي

ختا
ال

 

 
 د8

 العودة 
 الى الراحة 

 العمل والهدوء عن طريق التنفس  لالعودة الى حالة ما قب
 

 أقماع



 03ورقة الحصة رقم :

 قسم  مكان العمل  مدة االنجاز  النشاط
 1التوحد م ملعب المؤسسة دقيقة 40 لعبة شعبية

   التواصل اللفظي والغير اللفظي  الهدف االجرائي

 

 
 مراحل التعلم 

 
 الزمن
 

 
 االجرائيةاألهداف 

 
 وضعيات التعلم 

 

األدوات 
 المستخدمة

زء  
الج

دي
مهي

الت
 

 
 د12
 

 التسخين 
 الجيد 

 اصطفاف األطفال والقيام بالتحية الرياضية
 د ثم القيام بحركات التسخين الخاصة  04الجري حول األقماع لمدة 

 

 
سي

لرئي
زء ا

الج
 

 
 

 د20

 تجميع البوشونات 
 

 التعاون 

 النشاط : شكارة بوشونات 
مع جتقسيم التالميذ الى فوجين متساويين يقوم الفوج االول بالهروب و محاولة 

 البوشونات فوق بعض بينما يحاول الفوج االخر ضربهم بالكرة لمنعهم ثم قلب
 االدوار .
 3د * 7مرة    3تكرار/

 أغطية قارورات 
 أقماع 
 أقمصة 
 كرة 

 صافرة 

زء  
الج

مي
ختا

ال
 

 
 د8

 العودة 
 الى الراحة 

 العمل والهدوء عن طريق التنفس  لالعودة الى حالة ما قب
 

 



 04ورقة الحصة رقم :

 قسم  مكان العمل  مدة االنجاز  النشاط
 1التوحد م ملعب المؤسسة دقيقة 40 لعبة شعبية

   التفاعل الجتماعي الهدف االجرائي

 

 

 
 مراحل التعلم 

 
 الزمن
 

 
 األهداف االجرائية

 
 وضعيات التعلم 

 

األدوات 
 المستخدمة

زء  
الج

دي
مهي

الت
 

 
 د12
 

 التسخين 
 الجيد 

 اصطفاف األطفال والقيام بالتحية الرياضية
 د ثم القيام بحركات التسخين الخاصة  04الجري حول األقماع لمدة 

 

 
سي

لرئي
زء ا

الج
 

 
 

 د20

 االمساك بالزميل 
 

 التفاعل االيجابي 

 لعبة المطاردة النشاط :

يقوم التالميذ باالنتشار العشوائي و الجري بالملعب و الهروب من 
مطاردة الزميل في حدود الملعب بحيث يردد المطارد كلمة حابة عند 

 االمساك بأحدهم ثم تغيير االدوار .
 3د * 7مرة    3تكرار/

 أقمصة 
 صافرة 
 اقماع 

زء  
الج

مي
ختا

ال
 

 
 د8

 العودة 
 الى الراحة 

 العمل والهدوء عن طريق التنفس  لقب العودة الى حالة ما
 

 



 05ورقة الحصة رقم :

 قسم  مكان العمل  مدة االنجاز  النشاط
 1التوحد م ملعب المؤسسة دقيقة 40  لعبة شعبية

  وتنفيذ األوامر البسيطة التفاعل االجتماعي و المشاركة  الهدف االجرائي

 

 
 مراحل التعلم 

 
 الزمن
 

 
 األهداف االجرائية

 
 وضعيات التعلم 

 

األدوات 
 المستخدمة

زء  
الج

دي
مهي

الت
 

 
 د12
 

 التسخين 
 الجيد 

 اصطفاف األطفال والقيام بالتحية الرياضية
 د ثم القيام بحركات التسخين الخاصة  04الجري حول األقماع لمدة 

 

 
سي

لرئي
زء ا

الج
 

 
 

 د20

 امساك الكرات 
 
 

 التركيز الجيد 

 النشاط :صيد الحمام 
رة يقوم التالميذ باالنتشار في ملعب محدد و يحاولون امساك الحمام و هو عبا

 عن كرات يرسلها زميلين تكون أرضية تارة و هوائية تارة أخرى و الذي يمسك
 اكثر حمام هو الفائز . 

 3د * 7مرة    3تكرار/

 أقماع 
 

 صافرة 
 كرات 
 أقمصة 

زء  
الج

مي
ختا

ال
 

 
 د8

 العودة 
 الى الراحة 

 العمل والهدوء عن طريق التنفس  لالعودة الى حالة ما قب
 

 



 06ورقة الحصة رقم :

 قسم  مكان العمل  مدة االنجاز  النشاط
 1التوحد م ملعب المؤسسة دقيقة 40 لعبة شعبية

   التواصل والمشاركة  الهدف االجرائي

 

 
 مراحل التعلم 

 
 الزمن
 

 
 األهداف االجرائية

 
 وضعيات التعلم 

األدوات 
 المستخدمة

زء  
الج

دي
مهي

الت
 

 
 د12
 

 التسخين 
 الجيد 

 اصطفاف األطفال والقيام بالتحية الرياضية
 د ثم القيام بحركات التسخين الخاصة  04الجري حول األقماع لمدة 

 

 
سي

لرئي
زء ا

الج
 

 
 

 د20

التواصل الغير 
  اللفظي والمشاركة 

 النشاط : لعبة الحبيلة 
فوجين متساويين يفصل بينهما بخط و يبعد عن كل فوج يقسم التالميذ الى 

بمتر واحد يحاول كل فوج سحب الفوج األخر الى ما بعد الخط بواسطة الحبل 
 الممتد بينهما.

 3د * 7مرة    3تكرار/

 صافرة 
 حبل كبير الجم 

 اقماع 
 عصا 

زء  
الج

مي
ختا

ال
 

 
 د8

 العودة 
 الى الراحة 

 العمل والهدوء عن طريق التنفس  لالعودة الى حالة ما قب
 

 



 













 








