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فداء لي،إليك من أضاء دروبي وقدم الكثير إلى من أليمني روح العطاء ووىب عمره 

 ولم ينتظر مني المقابل،وبذال أقصى الجيد في تربيتي أحسن تربية
إلى روح أبي تغمده اهلل برحمتو الواسعة وأن يغفر لو ويرحمو ويكرم نزلو ويوسع 
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 إلى التي باركتني بدعائها وسامحتني بحبها وحنانها الغالية والعزيزة عمى قمبي
 .أمي

 إلى الذي تعب ألرتاح وكافح ألنال إلى صاحب القمب األبيض 
 .والدي
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ام وزمالئنا من ساعدونا وقدموا لنا العون من األساتذة الكر  هذا البحث إلى كل أهدي كما
 لطالبا
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 نور الدينعبد المطيف ،حبيبي ، ،لعجال مسعودي، مرابط، الطالب

 شقراني جاللي ،تباسةخموفي .، دايم أحمد، زياني ،لزرق، شرفاوي            
لى كل                                            وا 

 من يعرف خشعي محمد
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 شكر
بعد حمدا هلل وشكره الذي وىبني القوة واإلرادة والصبر 

إلنجاز ىذا العمل المتواضع ،ال اممك إال أن أتوجو بخالص 
شكري وتقديري  لكل يد أسيمت في انجازه ، ولكل صاحب 

فكر أو رأي فتح أمامي آفاق أرحب ومجاالت أوسع 
 لممعرفة.

التقدير أتقدم بأسمى معاني الشكر و   ويسعدني كثيرا  أن
 غزال واالحترام لألستاذة دويمي منصورية واألستاذ محجوب

لتفضل سيادتو باإلشراف عمى ىذا البحث ولما قدمت 
رشادات منيجية   سيادتو من عمى توجييات  ونصائح وا 

بن زيدان  تورلكل من الدك كما أتقدم بموفور الشكر والعرفان
لما قدما سيادتيما من   كحمي لد الوليدخاو  ،زبشي نور الدين

نصائح لوضع لبنات ىذا البحث  ومن توجييات سديدة 
 سمحت لنا بالسير عمى النيج السميم .

 ووفاء لمعطاء الكثير واعترافا بالجميل أتقدم بعظيم الشكر
 إلى المربيات بالمراكز البيداغوجية 

تيم إلى كل أساتذة المعيد الذين اعطو بغير حدود من وق 
 وعمموا بروح ال تعرف الكمل وحماسة التعرف الفتور .

 -ب-



 ممخص البحث:
 تحت عنوان:

لدى الطفل التوحدي من وجهة  بعض السموك تعديلني المكيف في دور النشاط البد     
 المربيننظر 
بعض السموك لدى  تعديلدور النشاط البدني المكيف في هدفت الدراسة لتعرف إلى      

 دور فعال فيلممارسة النشاط البدني المكيف ، وكان فرض من الدراسة هو  طفل التوحد
بطريقة  اختيارهممربية تم  03،  تكونت عينة الدراسة من لدى الطفل السموكبعض  تعديل

استخدمنا استمارة االستبيان  المنهج الوصفي  حيث نا في هذا البحثالمقصودة ، وقد استعمم
لنشاط البدني المكيف دور في إدماج موزعة عمى عينة البحث، ومنه كانت أهم استنتاجات ا

توفير أساتذة التربية الباحثون  أقترح، وفي األخير طفل توحدي داخل وسط االجتماعيال
 البدنية والرياضية المختصة ودمجها في مجال المكيف داخل المراكز الطبية البيداغوجية.

 :الكممات المفتاحية
 النشاط ، السموك ، طفل التوحد

 

 

 

 

 



Abstract: 

Under the title: 

     The role of physical activity adapted in the formation of some behavior in the 

child autistic from the point of view of educators. 

     The study aimed to identify the role of physical activity in the formation of 

some behavior in the child of autism, and was imposed from the study is to 

exercise physical activity adapted role in the composition of some behavior in 

the child, the sample consisted of 30 teachers were selected in a way intended, 

We used the questionnaire distributed among the sample of the research. The 

most important conclusions of the physical activity were the role of integrating 

the child into the social center. Finally, the researchers proposed that the 

teachers of physical and sports education be integrated into the field of air 

conditioning in the pedagogic centers. 

key words: 

Activity, behavior, child autism 



Résumé de la recherche: 

Sous titre: 

     Le rôle de l'activité physique adaptée à la formation d'une partie du 

comportement de l'enfant autiste du point de vue des éducateur. 

     L'étude visait à déterminer le rôle de l'activité physique adaptée à la 

formation d'une partie du comportement d'un enfant autiste, et l'imposition de 

l'étude est de pratique conditionneur d'activité physique rôle actif dans la 

formation d'une partie du comportement de l'enfant, l'échantillon de l'étude 

comprenait 30 infirmières sélectionnées de la manière prévue, et on a utilisé 

dans cette étude le programme descriptif où nous avons utilisé le questionnaire 

distribué à l'échantillon de recherche, et ce sont les résultats les plus importants 

de l'activité physique adaptée rôle dans l'intégration de l'enfant unitive au sein 

du centre social, et dans ce dernier, les chercheurs suggèrent fournir des 

professeurs d'éducation physique et sportive et compétent dans le domaine de 

l'air conditionné intégré dans les centres médicaux pédagogique.  

Mots-clés: 

Activité, le comportement, les enfants autistes 
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 مقدمة:-5
عبر العصور أن التعوق لم يكن أمرا مقبوال من اإلنسان وال مرغوبا و مما ال شك فيو 

فيو،أما في عصرنا الحديث، فقد تضافرت جيود العمماء والمفكرين في سبيل توفير 
الفرد المعوق عمى استرداد أقصى ما يمكن من إمكانياتو في برامج التأىيل التي تساعد 

الحياة وىذا من خالل إيجاد التوافق والتوازن بين حالتو البدنية والنفسية واالجتماعية 
)التأىيل الرياضي ( ل الطبي أو الميني أو الرياضي،حيث ىذا األخيرعن طريق التأىي

التكيف والعيش بسعادة دون أي  أصبح دائما وأبدا دليال لتحقيق ىدف المعوق وىو
 (2001)صالح، عوائق.
لقد أصبح النشاط البدني المكيف إلعادتيم لممجتمع لتحقيق أكبر قدر ممكن من      

الفعالية ألجل تقدميم ونجاحيم في التكيف مع المجتمع، كما سعت أنشطة البدنية 
المكيفة عن طريق أنشطتيا البدنية إلى إعادة التوافق لممعاقين بدنيا ونفسيا واجتماعيا 

عطمة وأنيم من غير صالحية في ممارسة األعمال المنتجة لكي ال يشعروا بأنيم قوة م
فسيظل المعاق قادرا عمى العطاء واإلبداع ميما كانت إعاقتو ما دام ىناك قمب نابض 
وعقل مفكر، كما أن لألنشطة البدنية المكيفة دور ىام في حل مختمف النواحي النفسية 

ي اضطراب التوحد تمك فئة ذو .خاصةالحركيةعمى المساعدات والحركية باالعتماد
الذي أشغل شغل و  ظيرت ومازلت مبيمة وغامضة إلى يومنا الحاضراإلعاقة التي 

كثير من العمماء حيث وصف بو األشخاص المنعزلين عن العالم الخارجي و 
 (117-116، الصفحات 1975)زلي،  .المنسحبين عن الحياة االجتماعية

فالتوحد يصيب األطفال دون الثالث سنوات وىو عمر األزىار عمر االلتصاق  
ىي بيئة األصدقاء عمر المعب الجماعي و التفاعمي والبدء بتكوين بيئة ثانية و  بالولدين

االنعزال البدء ب بق إنذار يالحظ عمى الطفل التوحدو الساحة و الشارع ولكن وبدون سا
عدم القدرة عمى التخاطب المفظي والبكاء أو ان و المعب مع األقر وعدم التواصل و 

غيرىا من األعراض التي تجعل االىتمام بيده الشريحة اىتمام الضحك وبدون سبب و 
مكوميم من اجل تخفيف تمك األعراض و ضروري  انية جعميم يتكيفون مع اإلعاقة ا 

عانتيا عمى التعايش و مساعد اإلضافةإلىالمجتمع ، و  المتوحد  التعامل معة األسرة وا 
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بأقل ضغط وتوتر نفسي يقع عمى العائمة وىذا بسبب بعض األعراض التي تصبح 
ليس من السيل التعايش معيا )كالبكاء لساعات طويمة في منتصف الميل و بدون 
سبب(. ألنو ليس مرض محدد أو ذي أعراض ثابتة، فيو يختمف من حيث الشدة 

ولكن ىذا .ح من الضروري و الميموبسبب تعقيد ىذا المرض وعدم معرفة أسبابو أصب
لم يمنع العمماء والباحثين من إيجاد مختمف السبل والعالجات التي تساعد عمى تحسين 
خراجو من عزلتو وتحقيق درجة معينة من التوازن  تواصمو واندماجو مع المجتمع وا 
ن إيماننا القوي بأن النشاط البدني المكيف نصيب في  الجسمي والتحكم الحركي، وا 

 ذلك.
النشاط البدني الرياضي المكيف في ومن خالل ما سبق فبحثنا كرسناه لمعرفة دور 

 بعض السموك لدى طفل التوحد وىذا من خالل وجية نظر المربين. تعديل
وبدافع التنظيم فقد قسمنا بحثنا ىذا إلى جانبين، الجانب النظري  الحاوي عمى 

من مراجع جمة وقد شمل ىذا الجانب معمومات وأفكار حول الموضوع والتي تم جمعيا 
 بدوره فصمين:

الفصل األول تعرضنا فيو إلى النشاط البدني الرياضي المكيف ،مجاالتو خصائصو -
 األىدافو

 التوحد  :الفصل الثاني-
 اعتمدنا المنيج الوصفي 

أما الجانب التطبيقي فيو أساس البحث وجوىره وتضمن عرض وتحميل ومناقشة 
ن الذي وزعناه عمى المربين في المراكز البيداغوجية حيث توصمنا في النتائج االستبيا

 األخير إلى اإلجابة اإلشكاليات المطروحة وتأكيد فرضياتنا. 
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 إشكالية البحث:-6
ر تعد مشكمة اإلعاقة من اخطر المشاكل االجتماعية في كل بمدان العالم ،ىدا ما يفس

المشكمةحيث نجدىا والمنظمات الدولية العديدة بيدى الدولاالىتمام المتزايد لممجتمعات و 
 (.10-08)البمد: .ودا معتبرة لمحد و التقميل منياتبدل جي

ج و العناية من ناحية أخرى تعمل عمى إدماج ىده الفئة اجتماعيا ومينيا وتقديم العال
 النواحي،وخاصة في المجال الرياضي فممارسة النشاط البدنيالالزمة ليا في جميع

والتي تجعمو يتحكم في تعديل بعض السموك طفل التوحد دور فعال في  المكيف
انفعاالتو ،  إن اتجاه الناس نحو المعوقين يؤثر عمى مدى تكيفيم ،وعمى المجتمع أن 
يوفر اإلمكانيات ليؤالء عمى أساس أن ممارسة النشاط الرياضي واجب عمى كل فرد، 

ة في تقديميا العناية الكافية لممعوق و التي ومن ىنا يبرز دور المساعدة االجتماعي
شباع  تمنحيم شعور باالحترام و التقدير االجتماعي وتحسن من مكانتيم االجتماعية وا 

نفس،و التقميل من شعورىم و الحب و التفيم و الثقة ب احتياجاتيم النفسية إلى األمن
ة ومشاركتو في لألنديالطفل التوحد  بالقصور او العجز، و من ىدا فإن انضمام 

تسيم في إثراء صحتو النفسية  المكيفةبرامجيما و أنشطتيا ومن بينيا األنشطة البدنية 
حساسو بالحرية، فيي وسيمة لالحتكاك بأكبر  قدر ممكن باألفراد اآلخرين ،وتعامل  وا 

وسيمة  المكيفمعيم بطريقة عادية و جيدة، إضافة إلى ىدا يعتبر النشاط البدني 
وىدا لزيادة الطاقة و الحفاظ عمى االسترخاء مما  طفل التوحديلنفس لمترويح عن ا

يؤثر إيجابيا عمى مستوى ىدوء الفرد المعاق.لدا قام بإجراء ىده الدراسة إلبراز الدور 
.ىنا نطرح اإلشكالية تعديل سموك طفل التوحد   الذي قد تمعبو الممارسة الرياضية في 

 التالية:

لدى الطفل التوحد  السموكبعض  تعديل في المكيف دور يالرياض ىل لمنشاط البدني*
 من وجية نظر المربين؟  
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 ومن خالل اإلشكالية العامة تبين لنا عدة تساؤالت فرعية وىي:
 ؟اتيتعديل بعض السموك عال فيىل لمنشاط البدني المكيف دور ف*
 ؟ىل لمنشاط البدني المكيف دور في تنمية روح التواصل و تقبل اآلخرين*
 ؟ىل لمنشاط البدنيالمكيف دور في إدماج الطفل توحدي داخل وسط االجتماعي*
 أهداف البحث:-7
في تعديل السموكيات طفل  معرفة أىمية الممارسة الرياضية و انعكاساتيا االيجابية -

 التوحدي.
 .اآلخرينفي تنمية روح التواصل وتقبل  النشاط البدني المكيف معرفة دور-
 .في وسط إجتماعي طفل التوحدفي إدماج  المكيفالنشاط البدني -
إلقاء الضوء عمى فئة خاصة من المجتمع وىم أطفال التوحد والتي يجيل وجودىا -

 .االضطرابنسبة اإلصابة بيذا  ارتفاعغالبية المجتمع بالرغم من 
معرفة واقع النشاط البدني الرياضي المكيف داخل مراكز اإلعاقة، وما ىي النقائص -

 تعاني منياالتي 
 الفرضيات:-8
 الفرضية العامة:  -2-1

 .لدى الطفل التوحدي السموكبعض تعديل فيلممارسة النشاط البدني المكيف دور فعال 
 الفرضيات الجزئية:

 .من السموك طفل التوحد تعديل فعال في لمنشاط البدني المكيف دور*
 .اآلخرينلمنشاط البدني المكيف دور في تنمية روح التواصل وتقبل *
 لمنشاط البدني المكيف دور في إدماج الطفل توحدي داخل وسط االجتماعي.*
 م والمصطمحات:يتحديد المفاه-9

 النشاط البدني المكيف:المفهوم
تستخدم كممة النشاط البدني كتعبير يقصد بيا المجال الكمي بحركة اإلنسان وكذلك 

إن النشاط  الواقعو عممية التدريب والتنشيط والتربص في مقابل الكسل والوىن والخمول 
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البدني في مفيومو العريض ىو تعبير شامل لكل أنواع النشاطات البدنية التي يقوم بيا 
 فييا بدنو بشكل عام.اإلنسان والتي يستخدم 

 المفهوم اإلجرائي:
ىو مجموعة األنشطة الرياضية المختمفة والمتعددة والتي تشمل التمارين واأللعاب 

تم تعديميا وتكيفيا مع حاالت اإلعاقة حسب نوعيا وشدتيا بحيث يالرياضية التي 
 تتماشى مع قدرتيم البدنية واالجتماعية والعقمية.

 تعريف السموك:
حالة من التفاعل بين الكائن الحي ومحيطو )بيئتو(، وىو في غالبيتو سموك  السموك ىو

مكتسب يتم من خالل المالحظة والتعميم والتدريب، ونحن نتعمم السموكات مُمتعم  
نو كمما أتيح ليذا السموك أن يكون منضبطًا وظيفيا ومقبواًل،  البسيطة منيا والمعقدة. وا 

 .كمما كان ىذا التعُمم إيجابياً 
 المفهوم اإلجرائي:

السموك ىو كل ما يفعمو اإلنسان ظاىرًا كان أم غير ظاىر. وينظر إلى البيئة عمى 
أنيا كل ما يؤثر في السموك، فالسموك إذن ىو عبارة عن مجموعة من االستجابات 

لى البيئة عمى أنيا مجموعة من المثيرات.  وا 
 الطفل:

ممتدة من نياية فترة الرضاعة حتى فترة الذي يمثل صورة اإلنسان في مرحمتو العمرية ال
في ىذه المرحمة إلى جممة من التغيرات والتطورات سنة( يتعرض الطفل 12-3البموغ )

في مختمف جوانب النمو ،)النمو البدني ، نمو األعضاء ووظائفيا،النمو المعرفي 
 (44، صفحة 2005)ىاشمي،  ،النمو النفسي االنفعالي ، النمو االجتماعي(

فكما يعرف "جون جاك روسو " بأن الطفل عبارة عن قطعة صمصال في يد خزاف 
يشكميا كما يشاء، كما نذكر في ىذا السياق أيضا تعريف "جون واتسون " عمى أن 

 الطفل عبارة عن صفحة بيضاء أكتب عمييا.
 اضطراب التوحد:

 المفهوم االصطالحي:
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التوحد حالة من العزلة واالنسحاب الشديد وعدم القدرة عمى االتصال مفهوم ليوكانر:
عن المتخمف عقميا بالقصور المغوي  التوحديوالتعامل معيم، ويتميز الطفل اآلخرينمع 

 (13، صفحة 2006)العبادي، .باآلخرينالحاد وعدم الوعي 
ىي حالة اضطراب ذاتي بيولوجي عصبي يتمثل في توقف النمو المفهوم اإلجرائي:

، أوفقدانيا بعد تكوينيا بما يؤثر سمبا عمى االنفعاليةواالجتماعيةعمى المحاور المغوية، 
 شخصية طفل التوحد ويطمق عميو اضطراب التوحد.

 الدراسات المشابهة:-11
 :الدراسة األولى 

اضطراب التوحد لدى طفل مرحمة  دور التربية النفس حركية في عالج أعراض*
 *سنوات( دراسة ميدانية بالجزائر العاصمة6-3الروضة)

الميسانس مذكرة لنيل شيادة  بن حفاف سمية،،عالل الشريف حسين:  من إعداد الطمبة
، سيدي عبد اهلل  معيد التربية البدنية والرياضية تحت إشراف الدكتور مرازقة جمال

 .2008/2009سنة 
ىل ستعدل التربية النفسحركية في مختمف أوجو القصور النمائي لدى راسة:إشكالية الد

 طفل الروضة التوحدي باعتبارىا وسيمة لمعالج النفسي بالمعب؟
 الفرضية العامة :

"التربية النفسحركية تسعى إلى تعديل مختمف أوجو القصور النمائي لدى الطفل "
 ج النفسي بالمعب""الروضة باعتبارىا وسيمة لمعالالتوحدي في مرحمة 
 الفرضيات الجزئية:

 العالج النفسحركية وسيمة لتنمية القصور المعرفي لدى الطفل التوحدي. -1
لمتخمص من الكبت وتفريغ توتراتو العالج النفسحركي يتيح لمطفل التوحدي الفرصة-2

 وانفعاالتو ويقمل من السموك العدواني.
إعطاء الطفل التوحدي فرصة لمتفاعل لمعالج النفسي الحركي دور كبير في -3

 االجتماعي من خالل تفاعمو مع المحيط.
 أىداف البحث:
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إبراز مدى امتداد أبعاد التربية البدنية والرياضية خاصة البعد النفسي وذلك من خالل -
 ما يعرف بالتربية النفس الحركية.

ل وجودىا يجيإلقاء الضوء عمى فئة خاصة من المجتمع وىم التوحديين والتي  -
غالبية المجتمع بالرغم من ارتفاع نسبة اإلصابة بيذا االضطراب كما تشير 

 االحصائيات .
إبراز دور التربية النفس الحركية في عالج أعراض التوحد لدى الطفل التحدي في  -

سنوات من خالل معرفة ىل األنشطة المدرجة ضمن العالج  6-3مرحمة الروضة 
من تجاوز الصعوبات التي تعيق اندماجو ضمن المجتمع النفسي الحركي مكنة فعال 

وكذا ىل أدت إلى تنمية مختمف جوانب القصور النيائي التي يعاني منيا، بحيث 
 تجعمو مؤىال لمحياة العادية .

 نتائج البحث:
 إثبات جميع الفرضيات الجزئية المقترحة والتي تمثمت في إبراز دور العالج النفسحركي

سنوات( سواء 6-3في تنمية مختمف جوانب القصور النمائي لدى الطفل التوحدي )
دراك المحيط( أو الجانب  كان الجانب المعرفي )إدراك الذات والمفاىيم المكانية وا 

)تفريغ االنفعاالت بما فييا الغضب والحد من السموك العدواني النفسي و االنفعالي 
جتماعي من حيث تقبل البيئة الطبيعية او البيئة اتجاه الذات أو الغير( الجانب اال

 االجتماعية وتقبل التغيير وأخيرا الجانب الصحي والحسي الحركي.
 :الدراسة الثانية 

تأثير النشاط البدني الرياضي المكيف عمى ذوي اضطراب التوحد من الناحية النفس *
 *سنوات(10-5حركية )

، تحت رالماست، مذكرة لنيل شيادة ميمالطمبة أوفقير أحالم و موزعيكة حمن إعداد 
عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةجامعة  معيدالعربي محمد إشراف الدكتور 
 2015-2014سنة الجياللي بونعامة 
 إشكالية البحث:



    تعريف بالبحث                                                                                       
 

 
8 

 

ذوي اضطراب التوحد من الناحية  ىل لمنشاط البدني الرياضي المكيف تأثير عمى
 النفس حركية؟

 الفرضيات:
لمنشاط البدني الرياضي المكيف تأثير عمى ذوي اضطراب التوحد من الناحية النفس -

 الحركية .
النشاط البدني الرياضي المكيف يتيح الفرصة لمتخفيف من السموك العدواني لذوي -

 طيف التوحد.
بفضل النشاط البدني الرياضي يتمكن طفل التوحد من اكتساب القدرة عمى التنسيق -

 ات الجسمية. في بعض الحرك
يساعد النشاط الرياضي المكيف في تطوير القدرات الحركية ويساعد المعاق في -

التحكم أكثر في جسمو وتحسين التوافق العصبي العضمي وتنميتو قدرتو عمى االتزان 
 وضبط الطاقة الحركي.

 أىداف البحث:
ف الكشف عمى أقوى عامل يساىم في التخفيف من السمك العدواني لذوي طي -

 التوحد.
اكتساب مختمف  تبيان تأثير النشاط البدني المكيف عمى تمكين طفل التوحد من-

 القدرات عمى التنسيق في بعض الحركات.
معرفة واقع ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيف داخل مراكز اإلعاقة، وما ىي -

 النقائص التي تعاني منيا سواء المادية أو البشرية.
 النتائج:

توصال إلى إثبات جميع الفرضيات المقترحة والتي تمثمت في إبراز تأثير النشاط البدني 
ة النفس حركية سواء كان من عمى ذوي اضطراب التوحد من الناحيالرياضي المكيف 

تقبل البيئة االجتماعية وتقبل االخرين والجانب الحمركي الجانب االجتماعي من حيث 
الرياضي المكيف يمكنو من اكتساب مختمف الميارات الذي من خالل النشاط البدني 

 كالتنسيق في بعض الحركات مثل التوازن وحركة المشي و الثبات.
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 :سابقةالدراسة ال-11
 : الدراسة األولى 
 الميارات االجتماعية لدى الصم* النشاط البدني المكيف في تنمية بعض ممارسة*دور 

الحواس لنيل شيادة ماستر سنة  قبازحمدي عبد الحميد و ةمن اإلعداد الطالب
2013/2014: 

لممارسة النشاط البدني الرياضي دور فعال في تنمية الميارات االشكالية : ىل 
 االجتماعية لدى الصم.

 الفرضيات:
لممارسة النشاط البدني المكيف دور فعال )ايجابي( في تنمية الميارات االجتماعية -

 لدى الصم.
ية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص ميارة توجد فروق ذات داللة إحصائ-

 التواصل لدى الصم لصالح الممارسين لنشاط البدني الرياضي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير الممارسين فيما يخص ميارة -

 التأييد والمساندة لدى الصم لصالح الممارسين لنشاط البدني الرياضي 
 :األىداف
ور النشاط البدني الرياضي المكيف في تنمية الميارات االجتماعية لدى الفرد معرفة د

 األصم قيد البحث 
تحديد الفروق في الميارات االجتماعية بين الممارسين وغير الممارسين لمنشاط -

 الصم  األفرادالبدني لدى 
 تسميط الضوء ولفت االنتباه عمى المشاكل التي تعيشيا ىذه الفئة.-

 البحث: أىمية
النشاط البدني الرياضي المكيف كوسيمة في تنمية   وأىميةمكانة  إبرازفي  تتمثل

 الميارات االجتماعية .
 نتائج المتوصل إلييا:
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( بين الممارسين وغير 09توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب الجدول رقم )
اضي فرق الممارسين فيما يخص ميارة توصل لصالح الممارسين لمنشاط البدني الري

 اإلحصائي لصالح الصم الممارسين لمنشاط البدني المكيف.
ىنالك داللة إحصائية لصالح الصم  أنوالمساندة االجتماعية تبين  التأييدميارة -

( وىذا ما يتناسب مع 10الممارسين لمنشاط البدني المكيف كما يوضحو جدول رقم )
 نشاط البدني المكيف.نتائجنا المتوقعة التي كانت لصالح الصم الممارس لم

حصائية بين الممارسين ميارة المشاركة والتعاطف االجتماعي وجود فروق ذات دالة إ-
 لمنشاط البدني الرياضي فيما يخص ميارة المشاركة والتعاطف لصالح الممارسين 

يعد النشاط البدني الرياضي المكيف حديت النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند 
الممارسين فيو يعتبر وسيمة  فراداألنب عديدة تعود بالفائدة عمى العاديين ولو جوا

يساىم في تكوين  إذتربوية عالجية ووقائية إدا تم استغاللو بصفة منتظمة و مستمرة 
 من جميع الجوانب )البدنية االجتماعية النفسية...(

 الثانية: الدراسة 
الشخصية لدى  سماتدور النشاط البدني الرياضي المكيف في تنمية بعض ال*

 *المعوقين حركيا
 .2007/2008بن حاج الطاىر عبد القادر، لمسنة الدراسية 

 اإلشكالية:
ىل لمنشاط البدني الرياضي المعدل دور في تنمية بعض السمات الشخصية لدى 

 المعوقين حركيا.
 الفرضيات:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير ممارسين فيما يخص سمة  -
 االنبساطية لصالح الممارسين لمنشاط البدني الرياضي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير ممارسين فيما يخص سمة  -
 االتزان االنفعالي لصالح الممارسين لمنشاط البدني الرياضي.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير ممارسين فيما يخص سمة  -
 االجتماعية لصالح الممارسين لمنشاط البدني الرياضي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغير ممارسين فيما يخص سمة  -
 اليدوء لصالح الممارسين لمنشاط البدني الرياضي.

 أىداف البحث:
د معرفة أىمية الممارسة الرياضية وانعكاساتيا اإليجابية عمى السمات الشخصية لمفر  -

 المعوق حركيا.
تحديد الفروق في السمات الشخصية بين الممارسين لمنشاط الرياضي البدني  -

 المكيف وغير الممارسين لو.
الكشف عن أسباب عدم ممارسة النشاط البدني الرياضي لفئة المعوقين غير  -

 ممارسين.
يا من إعطاء صورة عمى تأثير ممارسة النشاط الرياضي االيجابي عمى المعوق حرك -

 كل الجوانب )البدنية، النفسية، االجتماعية والتربوية(.
 أىمية البحث:

يعد العمل مع المعوقين قضية إنسانية وخدمة تحتاج إلى وعي دقيقين ،حيث يتم من 
خالليا توجيييم ،وتقديم العون ليم والمساعدة من أجل االنتفاع من مواىبيم وقدراتيم 

البدني الرياضي لتحسين لياقتيم البدنية ،وتغمبيم عمى المختمفة ،وىنا يبرز دور النشاط 
 األثار النفسية التي تتركيا اإلعاقة ،كما يزيد من راحتيم ،وتوافقيم النفسي واالجتماعي.

 الخالصة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغي الممارسين لمنشاط البدني  -

 ممارسين. الرياضي فيما يخص سمة االنبساطية لصالح ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغي الممارسين لمنشاط البدني  -

 الرياضي فيما يخص سمة االتزان االنفعالي لصالح الممارسين.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغي الممارسين لمنشاط البدني  - 

 ين.الرياضي فيما يخص سمة االجتماعية لصالح الممارس
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الممارسين وغي الممارسين لمنشاط البدني  - 
 الرياضي فيما يخص سمة اليدوء لصالح الممارسين. 

 :تعميق عمى الدراسات السابقة-12
تغيير من  النشاط البدني الرياضي المكيف في أىميةيتضح من الدراسات السابقة مدى 

الميارات االجتماعية و التواصل ولما لو من أثار تنمية عدة جوانب كتنمية  سموكيات و
من حيث و  ، بصفة العامة واضحة عمى جميع جوانب عمى مدار مراحل نمو المعاق

المنيج تنوعت الدراسات في استخداميا لممنيج المتبع فمن الباحثين من استخدم المنيج 
وذلك حسب طبيعة الموضوع .من حيث  الوصفي ومنيم من استخدم المنيج التجريبي

العينة  تعددت العينات التي تناوليا الباحثون في الدراسات السابقة فمنيم من تناول 
التي  األدواتو صم من حيث األدوات اختمفت  المعاقين حركيا األطفاأللتوحدي

 .تاالختبارااستخدم مقياس ومنو استبيان ومنيم من استخدم فمنيم استخدميا الباحثون 
 ألخذأسفرت ىذه الدراسات عمى أىم النتائج التي كانت بمثابة مراجع لبحثنا ىذا  حيت

المعمومات والعمل بالنصائح والتوصيات المقترحة في ىذه الدراسات والعمل عمى عدم 
الوقوع في األخطاء التي وقعت فييا وىذا ما يسمح لمباحثين باإللمام والربط بكل 

 لية الدراسة وضبط الفرضيات وتحديد أدوات الدراسة.جوانب الموضوع  وضبط إشكا
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 تمييد:
المكيف  قطع أشواطا كبيرة خالل القرنين  بدنيانو لمن المؤكد أن النشاط ال     

األخيرين وشيدت مختمف جوانبو ووسائمو تطورا معتبرا ، خاصة فيما يتعمق بطرق 
 ومناىج التعميم والتدريب .

وفي وقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء والباحثون في ميدان الرياضة والترويح وغيرىم ، 
يمدوننا بأحدث الطرق والمناىج التربوية ، مستندين في ذلك إلى جممة من العموم 
واألبحاث الميدانية التي جعمت الفرد الممارس لنشاطاتو موضوعا ليا ، وىو ما جعل 

ال في مجال تربية ورعاية المعوقين وبمغت الدول المتقدمة تشيد تطورا مذى
المستويات العالية ، وأصبح اآلن يمكننا التعرف عمى حضارة المجتمعات من خالل 

 ىذا المجال.التعرف عمى األدوات والوسائل التي تستخدميا في 
ويعد النشاط الرياضي من األنشطة البدنية التربوية األكثر انتشارا في أوساط الشباب 

المؤسسات والمدارس التربوية والمراكز الطبية البيداغوجية المتكفمة بتربية خاصة في 
عمى ذلك أن النشاط الرياضي يعد عامال من عوامل ساعد ورعاية المعوقين  ، ومما 

الراحة اإليجابية النشطة التي تشكل مجاال ىاما في استثمار  وقت الفراغ ، باإلضافة 
دي لالرتقاء بالمستوى الصحي و البدني لمفرد إلى ذلك يعتبر من األعمال التي تؤ 

المعاق، إذ يكسبو القوام الجيد ، ويمنح لو الفرح والسرور، ويخمصو من التعب والكره 
 ، وتجعمو فردا  قادرا عمى العمل واإلنتاج .
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 مفيوم النشاط البدني الرياضي المكيف:-1
يواجو مشكمة تعدد  النشاط البدني الرياضي المكيف إن الباحث في مجال      

المفاىيم التي تداوليا المختصون والعاممون في الميدان، واستخداميم المصطمح 
الواحد بمعان مختمفة، فقد استخدم بعض الباحثون مصطمحات النشاط الحركي 
المكيف أو النشاط الحركي المعدل أو التربية الرياضية المعدلة أو التربية الرياضية 

لرياضية الخاصة، في حين استخدم البعض األخر مصطمحات أو التربية ا المكيفة
التكييف، فبالرغم من اختالف التسميات  األنشطة الرياضية العالجية أو أنشطة إعادة

من الناحية الشكمية يبقى الجوىر واحدا، أي أنيا أنشطة رياضية وحركية تفيد األفراد 
اسيا أو موىوبين أو ذوي االحتياجات الخاصة سواء كانوا معاقين متأخرين در 

 مضطربين نفسيا وانفعالينا .
 يف ما يمي9التعار  ذكر من ىذهن

أن استخدام كممة النشاط البدني كتعبير يقصد بو المجال 9 تعريف "الخولي أمين أنور"
الكمي و االجمالي لحركة اإلنسان ،وكذلك عممية التدريب والتنشيط والتربص في 

الواقع فإن النشاط البدني بمفيومو العريض ىو مقابل الكسل والوىن والخمول.وفي 
تعبير عام ،يتسع ليشمل كل ألوان النشاط البدني التي يقوم بيا اإلنسان والتي 
يستخدم فييا بدنو بشكل عام، وىو مفيوم أنثربولوجي أكثر منو اجتماعي ،ألنو جزء 

تغمغل في مكمل ،ومظير رئيسي لمختمف الجوانب الثقافية لبني اإلنسان ،فنجد أنو 
 (11، صفحة 1002)أنور،  كل المظاىر واألنشطة االجتماعية.

أن النشاط البدني الرياضي ذلك الجزء المتكامل من التربية  :"تشارلز بيوتشر"تعريف 
العامة، وميدان تجريبي ىدفو تكوين المواطن الصالح الالئق من الناحية البدنية 
والعقمية واالنفعالية واالجتماعية ،وذلك عن طريق مختمف ألوان النشاط البدني الذي 

 (2881)بسيوني،  اختير بحدف تحقيق ىذه الميام .
فيعتبر النشاط البدني الرياضي ميدان ىام من ميادين  :"قاسم حسن حسين" تعريف

التربية عموما ،والتربية البدنية خاصة ،ويعد عنصرا قويا في إعداد الفرد الصالح 
،وتزيده بخبرات وميارات حركية تؤدي إلى توجيو نموه البدني والنفسي واالجتماعي 
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)حسين،  والخمقي لموجية االيجابية ،لخدمة الفرد نفسو ومن خاللو خدمة المجتمع.
 (2880عمم النفس الرياضي ومبادئو وتطبيقاتو في المجال التدريب، 

يعني الرياضات واأللعاب والبرامج التي يتم  :ف حممي إبراىيم ليمى السيد فرحاتتعري
حاالت اإلعاقة وفقا لنوعيا  وشدتيا ،ويتم ذلك وفقا الىتمامات  لتالءمتعديميا  

 (112، صفحة 2887)فرحات،  قدراتيم األشخاص  غير القادرين وفي حدود
نعني بو كل الحركات والتمرينات وكل الرياضات التي يتم ممارستيا  :تعريف ستور

محدودين في قدراتيم من الناحية البدنية ،النفسية ،العقمية ،وذلك من طرف أشخاص 
 ,A.stor) بسب أو بفعل تمف أو إصابة   من بعض الوظائف الجسمية الكبرى

1993, p. 10) 
ميدان ىام من ميادين التربية يعتبر النشاط البدني الرياضي  :"حسن حسين" تعريف
و التربية البدنية خصوصا تعد عنصرا قويا في إعداد الفرد الصالح وتزويدىا  عموما

ؤدي إلى توجيو نموه البدني النفسي و االجتماعي و الخمقي بخبرات وميارات حركية ت
 (2880)حسين،  لموجية اإليجابية لخدمة الفرد نفسو ومن خالل خدمة المجتمع.

   (2881)الشاطئي،  الميام. بيدف تحقيق ىذهاختير 
والترويح والرقص والتربية الرياضية  تعريف الرابطة األمريكية لمصحة والتربية البدنية

الخاصة9 ىي البرامج المتنوعة لمنمو من خالل األلعاب واألنشطة الرياضية 
واألنشطة اإليقاعية لتناسب ميول وقدرات وحدود األطفال الذين لدييم نقص في 
 القدرات أو االستطالعات ، ليشتركوا بنجاح وأمان في أنشطة البرامج العامة لمتربية .

 النشاط البدني الرياضي المكيف ومجاالتو:-1-2
يعد النشاط البدني والرياضي المكيف من الوسائل التربوية الفعالة لتنمية الفرد       

المعاق في جميع النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية وىي تساىم في عممية 
معيم، وىي اإلدماج االجتماعي وتحسين العالقة مع األفراد اآلخرين واالتصال 

نشاطات ليا تقريبا نفس القوانين مع األنشطة الرياضية عند العاديين في شكميا العام 
وىي تعمل عمى إعادة أكبر عدد ممكن من  .مع مراعاة بعض خصوصيات المعاقين

المعاقين من ذوي اإلمكانيات المحدودة إلى ميادين اإلنتاج والتفاعل مع المجتمع، 
بار المادي والمعنوي إلى الشخص المعاق وتمكينو من وتيدف أيضا إلى رد االعت
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االستفادة من طاقاتو المتبقية ومواصمة نشاطو كفرد يبحث عن إشباع رغباتو 
 وطموحاتو المشروعة.

وىذه النشاطات تتمثل في العديد من االختصاصات الرياضية الجماعية منيا و 
 ة ونوع إعاقتيم.فئة معينة من المعاقين حسب درج يالءمالفردية وكل نوع 

وقد عرف النشاط البدني والرياضي تطورا كبيرا في العشرينات األخيرة حتى أصبح 
يحمل مكانة ال تقل عن تمك التي يحتميا النشاط الرياضي لمعاديين في األلعاب 

 األولمبية حيث أصبحت منافسة المعاقين تجري في نفس الوقت مع العاديين.
 البدني الرياضي المكيف:التطور التاريخي لمنشاط 1-3

تعتبر التربية  والرياضية في العصر الحديث كأحد المتطمبات العصرية بالنسبة لكل 
 خاصة . شرائح المجتمع وليا مكانة وموقع معتبر في قيم واىتمامات الشباب

ويعود الفضل في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي من طرف المعوقين إلى 
( وىو طبيب في LEDWIG GEUTTMANلدويج جوتمان )  الطبيب اإلنجميزي

 مستشفى ) استول مانديفل( بانجمترا .
وبدأت ىذه النشاطات في الظيور عن طريق المعاقين حركيا ، وقد نادى ىذا 
الطبيب باالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيف الوظيفي لممعاقين والمصابين 

ذه النشاطات كعامل واعتبر ى (PARAPLIGIQUE)بالشمل في األطراف السفمية 
رئيسي إلعادة التأىيل البدني والنفسي ألنيا تسمح لمفرد المعوق إلعادة الثقة بالنفس 
واستعمال الذكاء والروح التنافسية والتعاونية وقد نظم أول دورة في مدينة استول 

معوق وكانوا من المشمولين الذين تعرضوا لحادث طارئا ثناء  27مانديفل شارك فييا 
وضحايا الحرب العالمية الثانية الذين فقدوا أطرافيم السفمية ولقد ادخل  حياتيم

الدكتور لوديج جوتمان ىذه الرياضة ببعض الكممات التي كتبيا في أول رسالة 
وعمقيا في القاعة الرئيسية في ممعب استول مانديفل في انجمترا والتي الزالت لحد 

فل ىو تنظيم المعوقين من رجال اآلن وجاء فييا " إن ىدف ألعاب استول ماندي
ونساء في جميع أنحاء العالم في حركة رياضية عالمية وان سيادة الروح الرياضية 
العالمية سوف تزجي األمل والعطاء واإلليام لممعوقين ولم يكن ىناك اجل خدمة 



اننشاط انبدني انمكيف             األول                                                انفصم   
 

 
22 

 

الرياضي وأعظم عون يمكن تديمو لممعاقين أكثر من مساعدتيم من خالل المجال 
 م"األمبين  اىم والصداقةلتحقيق التف

وبدأت المنافسة عن طريق األلعاب في المراكز ) المستشفى ( ثم تطورت إلى منافسة 
أنشأت بطولة المعوقين وعند توسيع النشاطات البدنية     بين المراكز ثم بعدىا

 .  والرياضية المكيفة صنفت المنافسة حسب نوع اإلعاقة الحركية
 :الرياضي المكيفأسس النشاط البدني -1-4 

إن أىداف النشاط البدني الرياضي لممعاقين ينبع أساسا من األىداف العامة لمنشاط 
الرياضي من حيث تحقيق النمو العضوي والعصبي والبدني والنفسي واالجتماعي، 
حيث أوضحت الدراسات إن احتياجات الفرد المعاق ال تختمف عن احتياجات الفرد 

 يسبح ، يرمي بقفز.. أنالعادي ، فيو كذلك يريد 
يشير انارينو وآخرون "إن كل ما يحتويو البرنامج العادي مالئم لمفرد المعاق ، ولكن  

يجب وضع حدود معينة لمستويات الممارسة والمشاركة في البرنامج تالءم إصابة أو 
 (283، صفحة 2880)الخولي،  نقاط ضعف الفرد المعاق"

يرتكز النشاط البدني الرياضي لممعاقين عمى وضع برنامج خاص يتكون من ألعاب 
وأنشطة رياضية وحركات إيقاعية وتوقيتية تتناسب مع ميول وقدرات وحدود المعاقين 
الذين ال يستطيعون المشاركة في برنامج النشاط البدني الرياضي العام ، وقد تبرمج 

المستشفيات أو ي المراكز الخاصة بالمعاقين ، ويكون اليدف مثل ىذه البرامج في 
أقصى قدرة ممكنة لممعاق وتقبمو لذاتو واعتماده عمى نفسو ، ليا ىو تنمية  األسمى

 الرياضية المختمفة. باإلضافة إلى االندماج في األنشطة
 ويرعى عند وضع أسس  النشاط البدني الرياضي المكيف ما يمي 9

    .األىداف العامة لمنشاط البدني الرياضي العمل عمى تحقيق-
إتاحة الفرصة لجميع األفراد لمتمتع بالنشاط البدني وتنمية الميارات الحركية -

  .األساسية والقدرات البدنية
  .أن ينفذ البرنامج في المدارس الخاصة أو في المستشفيات والمؤسسات العالجية-
قدراتو و إمكانياتو ، وحدود إعاقتو حتى  أن يمكن البرنامج المعاق من التعرف عمى-

 .ة لديو واكتشاف ما لديو من قدراتيستطيع تنمية القدرات الباقي
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حساسو بالقبول - أن يمكن البرنامج المعاق من تنمية الثقة بالنفس واحترام الذات وا 
من المجتمع الذي يعيش فيو ، وذلك من خالل الممارسة الرياضية لألنشطة 

 الرياضية المكيفة .  
 :تكييف األنشطة البدنية والرياضية لممعاقين-1-5

 من خالل الطرق التالية 9 وىذا
-تعديل تغيير قواعد األلعاب ) التقميل من مدة النشاط ، تعديل مساحة الممعب ، -
أو ىدف السمة ، تصغير أو تكبير أداة المعب ، زيادة مساحة ارتفاع الشبكة -

  (تيديف
  .حد ما إلىتقميل األنشطة ذات االحتكاك البدني -
  .الحد من نمط األلعاب التي تتضمن عزل أو إخراج الالعب-
االستعانة بالشريك من األسوياء أو مجموعة من الوسائل البيداغوجية ، كاألطواق -

 والحبال ...
إتاحة الفرصة لمشاركة كل األفراد في المعبة عن طريق السماع بالتغيير المستمر -

 والخروج في حالة التعب 
مكانيات كل فرد- )فرحات،  .تقسيم النشاط عمى الالعبين تبعا لمفروق الفردية وا 

  (40 38 36، صفحة 2887
 تصنيفات النشاط البدني الرياضي المكيف :-1-6

لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكاليا فمنيا التربوية و التنافسية ، ومنيا 
 العالجية والترويحية  أو الفردية والجماعية .

 إلى أىم التقسيمات ، فقد قسمو أحد الباحثين إلى 9عمى أية حال فإننا سنتعرض 
9 ىو نشاط يقوم بو الفرد من تمقائي نفسو بغرض  النشاط الرياضي الترويحي1-6-1

تحقيق السعادة الشخصية التي يشعر بيا قبل أثناء  أو بعد الممارسة وتمبية حاجاتو 
 وتعزيزىا لممعاقين .النفسية واالجتماعية ، وىي  سمات في حاجة كبيرة إلى تنميتيا 

يعتبر الترويح الرياضي من األركان األساسية في برامج الترويح لما يتميز بو من 
أىمية كبرى في المتعة الشاممة لمفرد ، باإلضافة إلى أىميتو في التنمية الشاممة 

إن مزاولة النشاط البدني سواء ي البدنية والعقمية واالجتماعية ،الشخصية من النواح
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إلى المستويات  فراغ أو كان بغرض التدريب لموصولبغرض استغالل وقت الكان 
العالية ، يعتبر طريقا سميما نحو تحقيق الصحة العامة ، حيث أنو خالل مزاولة ذلك 

لمفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة  النشاط يتحقق
لمختمفة كالجياز الدوري والتنفسي والعضمي إلى تحسين عمل كفاءة أجيزة الجسم ا

 (08، صفحة 2887)رحمة،  والعصبي
يرى رممي عباس أن النشاط البدني الرياضي يخدم عدة وظائف نافعة ، إذ أن 
النشاط العضمي الحر يمنح األطفال إشباعا عاطفيا كما يزودىم بوسائل التعبير عن 

والخمق واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة عمى اإلنجاز وتمد األغمبية  النفس ،
بالترويح اليادف بدنيا وعقميا.... والغرض األساسي ىو تعزيز وظائف الجسم من 

 (68، صفحة 2882)شحاتة،  الرفاىية اجل لياقة مقبولة وشعور بالسعادة و
ن ع المجيد " أن النشاط البدني الرياضي الترويحي يشكل جانبا ىاما كما أكد "مروا 

في نفس المعاق اذ يمكنو من استرجاع العناصر الواقعية لمذات والصبر ، الرغبة في 
اكتساب الخبرة ، التمتع بالحياة ويساىم بدور ايجابي كبير في إعادة التوازن النفسي 

ممة ما بعد اإلصابة ، وتيدف الرياضة لممعاق والتغمب عمى الحياة الرتيبة والم
الترويحية إلى غرس االعتماد عمى النفس واالنضباط وروح المنافسة والصداقة لدى 
الطفل المعوق  وبالتالي تدعيم الجانب النفسي والعصبي إلخراج المعوق من عزلتو 

 (221 222، صفحة 2886)ابراىيم،  التي فرضيا عمى نفسو في المجتمع
 كما يمكن تقسيم الترويح الرياضي كما يمي9

 األلعاب الصغيرة الترويحية.
 األلعاب الرياضية الكبيرة.

 الرياضات المائية
 النشاط الرياضي العالجي : 1-6-2

عرفت الجمعية األىمية لمترويح العالجي ، بأنو خدمة خاصة داخل المجال الواسع 
لمخدمات الترويحية  التي تستخدم لمتدخل اإليجابي في بعض نواحي السموك البدني 
أو االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثير مطموب في السموك ولتنشيط ونمو وتطور 

 الشخصية ولو قيمة وقائية وعالجية ال ينكرىا األطباء
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العمومية كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظم المستشفيات والمصحات 
والخاصة وفي مراكز إعادة التأىيل والمراكز الطبية البيداغوجية وخاصة في الدول 
المتقدمة ،ويراعى في ذلك نوع النشاط الرياضي ، وطبيعة ونوع اإلصابة ، فقد 
تستخدم حركات موجية ودقيقة ىدفيا اكتساب الشخص المعوق تحكم في الحركة  

                                 واستخدام عضالت أو أطراف مقصودة .
 النشاط الرياضي التنافسي : 1-6-3

ويسمى أيضا بالرياضة النخبة أو رياضة المستويات العالية ، ىي النشاطات 
الرياضية المرتبطة بالمياقة والكفاءة البدنية بدرجة كبيرة نسبيا ، ىدفو األساسي 

واسترجاع أقصى حد ممكن لموظائف االرتقاء مستوى المياقة والكفاءة البدنية 
والواقع أن الرياضة التنافسية تعتمد عمى التدريب  والعضالت المختمفة لمجسم .

العممي السميم والتطوير في األدوات واإلمكانات الطب الرياضي ويجب االلتزام في 
 تمك الرياضة بالقواعد والقوانين الخاصة باألداء 

 الرياضي:أغراض النشاط البدني و -1-7
لمنشاط البدني المكيف أغراض عديدة منيا النمو العقمي و النمو الحركي و النمو 
البدني والنمو االجتماعي النفسي حيث أن ممارسة المعوق لمفعاليات واألنشطة 

 الرياضية تحقق لو ىذه األغراض9
 النشاط البدني والرياضي لغرض النمو البدني:1-7-1

يات الرياضية لممعوقين تساعد عمى بناء الكفاءة البدنية إن ممارسة األنشطة والفعال
عن طريق تقوية وبناء أجيزة الجسم بواسطة ىذه الفعاليات،تمكن الفرد المعوق من 

مل المجيود البدني ومقاومة التعب،وتمعب أنشطة البدنية المكيفة التي تشمل تح
جياز الدوري والجياز العضالت الكبيرة دورا ىاما في بناء أجيزة الجسم الحيوية،كال

التنفسي ويرى"مروان عبد المجيد"أن ممارسة المعوق لمنشاط البدني ستعمل عمى 
وما ينتج عنيا من تكوين الجسم القوي المتناسق وبدلك يبقى كفيل في النمو الطبيعي 

نمو وبناء الشخص المعوق وتأىيمو تأىيال صحيحا وسميما كي يصبح قادرا عمى 
 العمل واإلبداع.

 النشاط البدني والرياضي لغرض النمو العقمي:-1-7-2
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يسعى النشاط البدني إلى جعل الجسم نشيطا قويا،وذلك الن أداء الحركات الرياضية 
تحتاج إلى تركيز ذىني كما أنيا تجعل الجسم صحيحا قادرا عمى العمل ،يقول "عبد 

ا المعوق لقضاء المجيد مروان"أن النشاط البدني ليس زينة أو مجرد العاب يمارسي
وقت الفراغ،إنما يعد جانبا أساسيا في العممية التربوية فيي تسعى الزدياد قابمية الفرد 

،لكي يتعمم ميارة رياضية معينة أو لعبة ما فإنو يجب أن يستعمل تفكيره المعوق
الخاص ونتيجة ليذا االستعمال المستمر تنمو قدرة الفرد عمى التفكير و التصور و 

 بداع.التخيل واإل
 المكيف لغرض النمو االجتماعي:النشاط البدني -1-7-3

تسمى ىذه المرحمة بمرحمة الطفولة اليادئة لما يتميز بو الطفل من ثبات واستقرار 
انفعالي،حيث يتمكن من ضبط انفعاالتو ويميل إلى المرح وتقل مخاوفو تتكون لديو 
اتجاىات وجدانية نحو موضوعات جماعة الرفاق أو المدرسة ويكتسب الكثير من 

والتعاون مع اآلخرين االجتماعي  واالنسجام العادات واألفكار التي تدل عمى التوافق
 والخضوع لمسمطة  

يقول "محمد عوض بسيوني"أن من أغراض النشاط البدني المكيف مساعدة الطفل 
التوحد في التكيف مع األفراد والجماعات التي يعيش معيا،حيث أن ممارسة األنشطة 

 واالنتماء بالنفس قةالثبالمجتمع وتنمي فيو  واالتصالالبدنية تسمح لو بالتكيف 
ل إلى النجاح عن طريق والتعاون والشجاعة فضال عن شعوره بالمذة والسرور لموصو 

     الفوز.
 :نشاط البدني الرياضي المكيفأىمية ال-1-8
قررت الجمعية األمريكية لمصحة والتربية البدنية والترويح في اجتماعيا السنوي   

في الترويح الذي يتضمن الرياضة إلى  ، بأن حقوق اإلنسان تشمل حقو 2867عام 
جانب األنشطة الترويحية األخرى، ومع مرور الوقت بدأت المجتمعات المختمفة في 
عدة قارات مختمفة تعمل عمى أن يشمل ىذا الحق الخواص، وقد اجتمع العمماء عمى 
مختمف تخصصاتيم في عمم البيولوجيا والنفس واالجتماع بأن األنشطة الرياضية 

رويحية ىامة عموما ولمخواص بالذات وذلك ألىمية ىذه األنشطة بيولوجيا، والت
                        اجتماعيا، نفسيا، تربويا، اقتصاديا وسياسيا .
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 األىمية البيولوجية :1-8-1
إن البناء البيولوجي لمجسم البشري يحتم ضرورة الحركة حيث اجمع عمماء البيولوجيا 

الجسم البشري عمى أىميتيا في االحتفاظ بسالمة األداء المتخصصين في دراسة 
اليومي المطموب من الشخص العادي، أو الشخص الخاص، برغم اختالف 
المشكالت التي قد يعاني منيا الخواص ألسباب عضوية واجتماعية وعقمية فان 

، صفحة 2873)أحمد،  أىميتو البيولوجية لمخواص ىو ضرورة التأكيد عمى الحركة
52) 

يؤثر التدريب وخاصة المنظم عمى التركيب الجسمي، حيث تزداد نحافة الجسم وثقل 
سمنتو دون تغيرات تذكر عمى وزنو وقد فحص ويمز وزمالئو تأثير خمسة شيور من 

مراىقة وأظيرت النتائج تغيرات واضحة في التركيب  23التدريب البدني اليومي عمى 
جسمي، حيث تزداد نمو األنسجة النشطة ونحافة كتمة الجسم  في مقابل تناقص في ال

 (240، صفحة 2881)راتب،  نمو األنسجة الذىنية
 األىمية االجتماعية :1-8-2

في كتاباتو عن الترويح في مجتمع القرن التاسع عشر بأوربا  Veblenفقد بين قبمن 
أن ممارسة الرياضة كانت تعبر عن انتماءات الفرد الطبقية، أو بمثابة رمز لطبقة 
اجتماعية خصوصا لمطبقة البورجوازية، إذ يتمتع أفرادىا بقدر أوفر من الوقت الحر 

خا مسرفا متنافسون عمى أنيم يستغرقونو في الميو والمعب منفقون أمواال طائمة وبذ
سرافا  (R.sue, p. 63) أكثر ليوا وا 

وقد استعرض كوكيمي الجوانب والقيم االجتماعية لمرياضة و الترويج فيما يمي 9 
الروح الرياضية  التعاون تقبل اآلخرين بغض النظر عن اآلخرين، التنمية 

القيادة والتبعية،  والبيجة، اكتساب المواطنة الصالحة، التعود عمىاالجتماعية، المتعة 
 االرتقاء والتكيف االجتماعي

 األىمية النفسية :1-8-3
، كالحاجة إلى األمن  أما نظرية ماسمو تقوم عمى أساس إشباع الحاجات النفسية

ثباتيا، والمقصود بإثبات  شباع الحاجة إلى االنتماء وتحقيق الذات وا  والسالمة ، وا 
الذات أن يصل الشخص إلى مستوى عال من الرضا النفسي والشعور باألمن 
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، ومما الشك فيو أن األنشطة الترويحية تمثل مجاال ىاما يمكن لمشخص  واالنتماء
 (10، صفحة 2867)القزوني،  تحقيق ذاتو من خاللو

 األىمية االقتصادية :-1-8-4
ال شك أن اإلنتاج يرتبط بمدى كفاءة العامل ومثابرتو عمى العمل واستعداده النفسي 

، وان االىتمام  والبدني، وىذا ال يأتي إال بقضاء أوقات فراغ جيدة في راحة مسمية
في ترويحيا وتكوينيا تكوينا سميما قد يتمكن من اإلنتاجية العامة  بالطبقة العاممة

لممجتمع فيزيد كميتيا ويحسن نوعيتيا، لقد بين "فرنارد" في ىذا المجال أن تخفيض 
 24 ساعة في األسبوع قد يرفع اإلنتاج بمقدار 44ساعة إلى  85ساعات العمل من 

 (450، صفحة 2856)توفيق،  في األسبوع %
 األىمية العالجية : -1-8-5

وقد تعيد األلعاب الرياضية والحركات الحرة توازن الجسم، فيي تخمصو من التوترات 
العصبية ومن العمل اآللي، وتجعمو كائنا أكثر مرحا وارتياحا فالبيئة الصناعية وتعقد 

كاإلفراط في شرب الكحول والعنف، وفي ىذه الحياة قد يؤديان إلى انحرافات كثيرة، 
الحالة يكون المجوء إلى ممارسة الرياضة و البيئة الخضراء واليواء الطمق والحمامات 
المعدنية وسيمة ىامة لمتخمص من ىذه األمراض العصبية، وربما تكون خير وسيمة 

 (al, 1986, p. 589) لعالج بعض االضطرابات العصبية
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 9خاتمة

الرياضي الموجية ويمكن استخالص من خالل ما أشرنا إليو أن النشاط البدني    
لممعاقين بصفة عامة ومستمد من النشاط البدني الرياضي الذي يمارسو االفراد 
العاديين لكنو يكيف حسب نوع ودرجة اإلعاقة وطبيعة الفرد المعاق من حيث 
القوانين والوسائل المستعممة،كما يعد حديث النشأة مقارنة بالنشاط الرياضي عند 
العاديين ولو جوانب عديدة تعود بالفائدة عمى األفراد فيو يعتبر وسيمة تربوية 

كما أن لمنشاط الرياضي  وعالجية ووقائية إذا تم استغالليا بصفة منتظمة ومستمرة،
عادة  يساىم في  تأىيل المعاق وتقبمو في المجتمع، إذتأثير ايجابي عمى اندماج وا 

تكوين شخصية األفراد المعاقين من جميع الجوانب الجانب الصحي،الجانب 
وىذا ما يدفعو تحقيق نتائج مذىمة في مختمف النفسي،الجانب الخمقي واالجتماعي، 

 االختصاصات.
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 تمهيد:

يالحظ عمى اإلنسان الطبيعي والمعافى من كل عاىة أو مرض استخدامو لمنعمة التي 
أنعميا اهلل عميو بكل يسر وحرية وفائدة،ولكن عندما يصاب بخمل أو اضطراب في 

عمى واجب معين،أما اضطراب التوحد يجمع عضو من أعضاء اإلنسان والمسيطرة 
تخدام األعضاء المتوفرة لديو،تجعل الطفل التوحدي انعزالي كثير من الحرمان من اس

وكأنو أصم وال يميل إلى المعب الجماعي وال  باآلخرينومنطوي عمى نفسو وال يشعر 
رىا يشعر باألخطار الطبيعية واضطرابو يجعمو أحيانا يضحك ويبكي بدون سبب وغي

 من األعراض. 
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 نبدة تاريخية عن التوحد -2
 التطور التاريخي عن التوحد: -2-1

صنف اضطراب التوحد عمى أنو ضمن اإلعاقات باالنفعاالت الشديدة إلى أنو في      
من خالل الدليل  APA صنفتو الجمعية األمريكية لمكبت النفسي 0871العام 

االضطرابات التشخيصي و اإلحصائي لالضطرابات العقمية إلصدار الثالث ىو أحد 
 النمائية الشاممة مرحمة الطفولة المبكرة  واالضطراباتي ضم التوحد النمائية الشاممة والذ

مجموعة من ورقة بحثية حول   WINGقدمت خبيرة التوحد )وينق(  0870وفي عام 
( سنة تم تشخيصيم بأنيم توحديون 24و4( تراوحت أعمارىم بين )08األفراد عددىم )

ر في مجال اضطراب التوحد و أطمقت عمييم مالزمة جبناءاعمىمحكات تشخيص أسبير 
 ر. جأسبير 

( اضطراب التوحد في WHOأوردت منظمة الصحة العالمية ) 0881وفي عام 
وعرفتو بأنو اضطراب  تصنيفيا الدولي العاشر لألمراض تحت اسم "التوحد الطفولي"

 نمائي شامل يتمثل في نمو غير عادي.
( اإلصدار الرابع لمدليل APAأصدرت الجمعية لمكبت النفسي ) 0883وعام 

موسعة مفيوم االضطرابات  (DMS4التشخيصي و اإلحصائي لالضطرابات العقمية )
 (15، صفحة 1101)الزراع،  النمائية الشاممة.

 تعريف الطفل:2-2-
الذي يمثل صورة اإلنسان في مرحمتو العمرية الممتدة من نياية فترة الرضاعة حتى فترة 

سنة( يتعرض الطفل في ىذه المرحمة إلى جممة من التغيرات والتطورات 01-2البموغ )
في مختمف جوانب النمو ،)النمو البدني ، نمو األعضاء ووظائفيا،النمو المعرفي 

 (33، صفحة 1114)ىاشمي، ،النمو النفسي االنفعالي ، النمو االجتماعي(
 سنة(12-66) المبكرةخصائص مرحمة الطفولة-2-3

يتميز الطفل في ىذه المرحمة بنمو متوازن في مختمف جوانب النمو، حيث تنمو 
العضالت التي تسمح بتنظيم الحركات وضبطيا، وينمو اإلدراك الحسي حيث يصبح 
دراك الزمان،تسمى ىذه المرحمة بمرحمة ما قبل العمميات  قادرا عمى إدراك االلوان وا 
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طقي واستيعاب األفكار المجردة واكتساب والتي يقصد بيا القذرة عمى التفكير المن
 (21، صفحة 1113)سعيد، ميارات جديدة والتحكم فييا.

يميل الطفل في ىذه المرحمة إلى االستقاللية حيث يميل الى  النمو االجتماعي:-2-3-1
جماعة الرفاق ويتضح في ىذه المرحمة تأثير الجماعة في تحديد اتجاىاتو وأمالو 

سنة( يميل أن يصاحب أباه في تنقالتو 01سنوات إلى 15وطموحو.كما ان الطفل من )
بصفة عامة ليتعرف عمى  ليكتسب منو الخبرات ويميل الطفل كذلك لالندماج مع الكبار

قيميم واتجاىاتيم فنجد أن الفتى يندمج في مجتمع الشباب والرجال والفتات تندمج في 
 (50، صفحة 0864)زيدان، مجتمع الفتيات والنساء.

ويتضح في ىذه المرحمة أن الحيز االجتماعي لمطفل يتسع حيث بعد ما كان الطفل 
ي العائمة ويتفاعل معيا تصبح لديو شبكة عالقات خارجيا وىذا يؤىمو لمدخول يعيش ف

 (1112)معوض، في الحياة االجتماعية وينمي بذلك استقاللية التي تفخر بيا العائمة.
أن االنفعال عبارة عن حالة شعورية يحس بيا الفرد كما أنو النمو االنفعالي: -2-3-2

يستطيع وصفيا لو مظير داخمي عضوي يعمل عمى تنشيط الكيان العضوي لمكائن 
الحي ويجعمو في حالة تييؤ، وبناء عمى ذلك يصبح من اليسير تمييز كل انفعال عن 

 (0884)الناشف، .غيره فيناك انفعال غضب الخوف ، الفرح ، القمق..إلخ
 (1113)اليادي، المدرسي والنمو االجتماعي والعقمي والخبرة و التعميم ....إلخ.

تصبح المغة في ىذه المرحمة أىم وسائل الطفل النامي في حياتو  النمو المغوي:-2-3-3
العممية األكاديمية بما فييم المدرسة، حيث يصل الطفل بيا إلى قدرة عالية من فيم 
المغة وتركيبيا ألنو يعتمد مواد المعرفة التي يحاول المدرسون توصيميا إلى مداركو 

تزداد المفردات التي يستخدميا في  أيضا تصبح وسيمتو في التعبير عن حاجاتو. كما
البيت والمدرسة ويستطيع الطفل في ىذه المرحمة تكوين الجمل المركبة الطويمة تمتد 

 (1112)معوض، إلى التعبير الكتابي.
تزداد القدرات العقمية نمو نتيجة الخبرات الجديدة التي يكتسبيا النمو العقمي: -2-3-4

من المدرسة كذلك يتعمم الطفل في ىذه المرحمة الميارات الخاصة بالقراءة  الطفل
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والكتابة والحساب وحل المشكالت الرياضية ويزداد تحصيال وتزداد قدراتو عمى التعمم 
 (1113)اليادي، الخبرات الجديدة كما تنمو ممكة الحفظ والتذكر.

 : تعاريف خاصة بالتوحد-2-4
 تعريف التوحد:-2-4-1

" مشتقان من األصل اليوناني ATISTIC" وتوحدي "AUTISMكممة التوحد "
"AUTOS.تعني النفس " 

تشير كممة التوحد في معجم مصطمحات عمم النفس إلى الفرد الذي يعيش مع أفكاره 
 ويجترىا لوحده.

والشخص  معنى كممة التوحد حسب ويميم خولي ىي االنغالق عن الذات واالنطواء
 التوحدي ىو الذي يوجد لنفسو لذاتو في عالمو الداخمي. 

سنوات األولى من عمر الطفل و تتميز 2والتوحد إعاقة نمائية تطورية تتضح قبل 
 بقصور في التفاعل االجتماعي و االتصال.

 التعريف االصطالحي:
ىو اضطراب يصيب األطفال في سن الثالثة من العمر ويؤدي إلى  تعريف كريك:

)العبادي، التوحد، قصور في الوظائف المعرفية واإلدراكية والمغوية ومقاومة التعبير.
 (02، صفحة 1115

ية في التوحد ىو االنشغال بالذات وىو حركة العممية المعرف تعريف عبد المنعم حنفي:
 (03، صفحة 1113)عمارة، اتجاه إشباع الذات أكثر من االنشغال بالعالم الخارجي.

عمى أنو من اضطرابات النمو و التطور :عبد العزيز الشخص و عبد الغفار الدماطيتعريف 
الشامل، بمعنى أنو يؤثر عمى عمميات النمو بصفة عامة، و عادة ما يصيب األطفال 

م يفتقرون لمغة و الكالم و يتصفون باالنطواء كما أنيفي الثالث سنوات األولى 
 (171، صفحة 1111)الرحمان، المفيوم.
عرف التوحد الطفولي حيث قام من خالل مالحظتو إلحدى عشر حالة  :كانزتعريف 

بوصف السموكيات و الخصائص المميزة لمتوحد و التي تشمل عمى عدم القدرة عمى 
م ، و استعمال غير تواصمي تطوير عالقات مع اآلخرين، والتأخر في اكتساب الكال
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عمى التماثل وضعف التخيل و  والمحافظةلمكالم، ونشاطات لعب نمطية و تكرارية 
 (1112)وفاء، التحميل.

التوحد اضطراب نمو طويل المدى تؤثر عمى  تعريف مؤتمر التوحد الذي عقد في انجمترا:
 األفراد طيمة حياتيم، وتتمركز الخسائر التي تأتي من االضطراب في األتي9

 المفظية و غير المفظية. االتصاالتر فقدان في العالقات االجتماعية وسائ-
 فقدان في رؤية الطفل لمعالم من حولو.-
 (1114)الزارع، مشاكل في التعمم اإلدراك التخيل المعب.-

لدى منظمة الصحة العالمية تعريفا لمتوحد عرفتو بأنو اضطراب نمائي يظير  وأيضا
قبل ثالث سنوات ويبدو عمى شكل عجز في استخدام المغة وفي المعب وفي التفاعل و 

 التواصل االجتماعي.
التعريفات قبوال لدى المينين،  أكثرمنيعتبر تعريف الجمعية الوطنية لألطفال التوحديين 

التوحد عبارة عن مظاىر المرضية األساسية التي تظير قبل أن يصل وينص عمى أن 
 شيرا. 21عمر الطفل إلى 

 ويتضمن االضطرابات التالية 
 اضطراب في سرعة أو تتابع النمو .-0
 اضطرابات في االستجابات الحسية لممثيرات .-1
 اضطرابات في التعمق او االنتماء لمناس و األحداث.-2
 (1111)خولو، في الكالم و المغة و المعرفة. اضطراب-3
 عمى أنو اضطراب سموكي يتمثل في عدم القدرة عمى التواصل.األشول9 عرفو عادل ت

عمى أن التوحد تفكير محكوم بالحاجات الشخصية أو بالذات  9فاخر عاقلوحدده 
دراك العالم الخارجي من خالل الرغبات بدال م  .ن الواقع واالنكباب عمى الذاتوا 

 أهمية دراسة إعاقة التوحد:-2-5
إن األىمية من دراسة اضطراب ىو السعي وراء فيمو ، كما أن ىذه الدراسة تمقي    

الضوء عمى المرحمة طبيعية في نمو الطفل وىي الفترة التي يتمركز فييا الطفل حول 
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يتجاوزون ىذه المرحمة بينما الطفل ذاتو مع وجود فارق ميم ىو أن اغمب األطفال 
 (13، صفحة 1113)بدر، يثبت عندىا. بالتوحد المضطرب

انو لمن الميم معرفة ىذا االضطراب الذي بدأ انتشاره يدق ناقوس الخطر و ييدد 
 البشرية وسوف يكون أىم لو حاولنا إيجاد طرق عالجية لو.

 التوحد: أنواع-2-6
يظير أفراد ىده المجموعة العدد األقل من الخصائص  المجموعة الشاذة: -2-6-1

 من دكاء. األعمىالتوحدية والمستوى 
يظير أفراد ىده المجموعة مشكالت اجتماعية ،  :البسيطة التوحديةالمجموعة -2-6-2

المجموعة أيضا ه ذتكون روتينية  كما يعاني أفراد ىوحاجة قوية لألشياء و األحداث ل
 تخمفا عقميا بسيطا و التزام بالمغة الوظيفية.

ه المجموعة بالخصائص التالية ذتتميز ى:المجموعة التوحدية المتوسطة -2-6-3
استجابات اجتماعية محدودة، وأنماط شديدة من السموكيات النمطية )مثل التأرجح و 

 التمويح باليد( لغة وظيفية محدودة و تخمف عقمي.
أفراد ىده المجموعة معزولون اجتماعيا وال توجد  المجموعة التوحدية الشديدة: -2-6-4

 لدييم ميارات تواصمية وظيفية ، وتخمف عقمى مستوى عمى مستوى ممحوظ.
 أسباب التوحد: -2-7
 الجينية: األسباب -2-7-1

 من التوحديين %01اليش حيث أن نسبة  Xيرجع السبب إلى ضعف الكروموزم
يعانون منو وىذا ما يفسر ارتفاع معدل إصابة الذكور عن اإلناث بيذا 

 (1115)العبادي، التوحد، االضطراب.
 المناعية: األسباب -2-7-2

تشير بعض االدلة إلى أن الكريات الممفاوية لبعض األطفال التوحديين يتأثرون وىم 
 األميات.أجنة باألجسام المضادة لدى 

 :األسباب اإلدراكية-2-7-3
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يرى أنصار ىذا المنظور أن التوحد سببو اضطراب نمائي إدراكي حيث أشارت بعض 
دراسة أن االجتراريين لدييم انخفاض في نشاط القدرات العقمية التي ترجع إلى انخفاض 

 (1111)سميمان، قدرتيم عمى اإلدراك والكالم.
 :األسباب النفسية -2-7-4

يتعرض الطفل التوحدي النفعاالت حادة قد يكون سببيا إىمال األم لو لوجود طفل 
بعده. أو قد يكون بسبب إصابة األم نفسيا بالفصام.أو ما يعرف بالخمود العاطفي 

 (47، صفحة 1116)الميدي، لألبوين.
 :األسباب اجتماعية -2-7-5

تعرض الطفل لمحرمان الشديد داخل األسرة وافتقاده لمحب والحنان،المشكالت 
االجتماعية واألزمات االزمات االقتصادية داخل األسرة تؤثر عمى نفسية األطفال فقد 

 (1117)مجيد، تدفع بيم إلى االنسحاب واالنعزال.
 :المصابين بالتوحد األفراد األعراض-2-8
 السموكية:  األعراض-2-8-1

عند توحدي إلى آخر حسب الشدة وأسموب التصرفو ىي متباينة من طفل  االعراضىذه 
المقارنة بين سموك الطفل المصاب بالتوحد والطفل غير التوحدي نجد أن األول 

وسذاجتيا و القصور الواضح في التفاعل مع التغيرات  السموكياتيتصف بحدودية 
البيئية بشكل سميم و ناضج فضال عن أنيا تبتعد عن التعقيد فيؤالء األطفال يعيشون 

 (1114)إبراىيم، ..ما ىو مطموبفي عالميم الخاص ال ينتبيون وال يركزون عمى 
 9ما يالي األعراضومن بين ىذه 

 خوف ألسباب بسيطة أو دون سبب.-
 وكسل.فرط في الحركة أو خمول-
 اإليذاء الذاتي لدى بعضيم)العض،ضرب الرأس( وقد يكون إيداء الغير.-
 حركات بدنية غريبة مثل ىز الرأس أو رفرفة اليدين.-
قد يبرع البعض منيم في بعض األشياء مثل المعب باأللغاز التعرف عمى األرقام -

 (10، صفحة 1114)تميز، الرسم. عزف الموسيقى
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 االجتماعية: األعراض -2-8-2
ضعف في العالقات االجتماعية مع أمو أبيو أىمو والغرباء ،بمعنى الطفل ال يسمم عمى 
احد ال يفرح عندما يرى والديو الينظر إلى الشخص الذي يكممو اليستمتع بوجود 

واليشاركيم اىتماماتيم، يحب أن يمعب لوحده كما ال يستطيع أن يعرف اآلخرين 
الرغبة في المعب وحيدا وعدم القدرة مشاعر اآلخرين أو يتعامل معيا بصورة صحيحة

 (1114)تميز، عمى المعب بأسموب تخيمي إال إذا كان المعب بأسموب روتيني.
وجدا الدراسات  حسبو  اجتماعية و المحافظة عميياصعوبة في تكوين عالقات 

التوحد لدييم انسحاب اجتماعي، ولدييم قصور في القدرة أناألفراد ذوي االضطراب 
عمى فيم المثيرات االجتماعية وكيفية االستجابة ليا، ولعدم معرفتيم بالعادات و التقاليد 

، الصفحات 1115)حسن، فإنيم ال يستطيعون تكوين عالقات اجتماعية مناسبة.
165-168) 

 :التواصل األعراض-2-8-3
عندما تمتقي ىؤالء االطفال بأنيم بكم ألن الكثير منيم ال يستخدمون المغة المنطوقة و 

اإلشارات والتوجيات ات و االبتسامالغير منطوقة كالتواصل البصري و  كذلك المغة
 الجسدية نذكر منيا9

ىناك بعض األطفال التوحديين ييمسون عند الكالم،ومنيم من يتحرون بعض -
 الكممات.

، 1113)بدر، قد يتحدث الطفل التوحدي كثيرا عن موضوعات شيقة بالنسبة لو. -
 (16صفحة 

 الكثير من األطفال التوحديين يفشمون في بدء المحادثة والمبادرة .-
يشير عثمان مراج أن الذاثوية يتميز بالمصاداة حيث يردد السؤال الذي طرح عميو -

، 1114)تميز، بنفس الشدة ونفس النغمة كما ال يجيد استعمال الضمائر في محميا.
 (10صفحة 
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 :والعقمية المعرفية األعراض-2-8-4
معظم األفراد ذوي اضطراب التوحد العديد من أوجو القصور المعرفية التي تشبو  يبدي

ما يبديو أقرانيم ذو اإلعاقة العقمية.كما تشير الدراسات إلى ثالثي األطفال التوحديين 
يعانون تقريبا عندما يخضعون الختبارات الذكاء تكون درجاتيم دون المتوسط أي أنيم 

إلى التوحد ،أما الثالثي األخير فتكون درجاتيم ضمن من إعاقة عقمية باإلضافة 
وحسب دراسة فتوضح سبب نقص الذكاء يرجعو  (58، صفحة 1111)اهلل، المتوسط.

)خطاب، العمماء التوحدي لإلجابة عن االختيار أو موقف االختبار في حد ذاتو.
 (17صفحة ، 1113

 األعراض الحركية:-2-8-5
لطفل العادي لكن تتخممو سموكيات كي عند الطفل التوحدي عامة مماثل مستوى الحر 

 9شاذة وقصور وىي بدورىا متفاوتة بين الحاالت
 الوقوف بانحناء الرأس وعدم تحريك اليدين عند المشي.-
 الشعور بالدوار.تغطية العينين باليدين والدوران حول أنفسيم دون -
 (23، صفحة 1111)سميمان، االصطدام باآلخرين واألشياء أثناء المشي.-
 بالقدمين. األرضتكرار حركات معينة وبتزامن دقيق ضرب -
 األعراض االنفعالية: -2-8-6
 عدم فيم مشاعر اآلخرين فقد يضحك لبكاء شخص ويبكي من دون سبب.-
 عدم إظيار أي مظاىر انفعالية في محميا مثل 9الحزن،الفرح،الدىشة.-
ذا ضحك فانو ال يعبر عن - يرى إسماعيل بدر أن الطفل التوحدي ال يضحك وا 

 (05، صفحة 1117)مجيد، .الفرح
 القمق والخوف من أشياء غير ضارة.-
شديدا خاصة إذا حدث تغيير ولو في كوب قد يغضب الطفل التوحدي غضبا -

 (17، صفحة 1112)حمدان، شربو.
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 األهمية ممارسة األنشطة البدنية المكيفة لطفل التوحد:-2-9
واحد من أكثر العالجات فعالية بالنسبة لألطفال الذين يعانون ممارسة األنشطة البدنية 

من التوحد، ومن البدييي أن ممارسة التمارين البدنية ميمة بالنسبة لمجميع، كما 
أظيرت العديد من الدراسات أن ممارسة األنشطة الحركية الحماسية و الشديدة ترتبط 

بة لمتوحد كالتحفيز غالبا مع انخفاض في أعراض السموك النموذجي المصاح
ألنو المعيار ممارسة نشاط بدني لو أىمية بالنسبة لألطفال التوحد فالالإرادي، 

النموذجي لمسموك في الطفولة المبكرة و انعدام ممارسة نشاط لدييم قد يضاعف من 
 (1101)السمارائي، .ويزيد اختالفيم عن بقية األطفال االجتماعيةعزلتيم 
يعزز األداء المستمر لنشاط البدني  ب شبيب"عادل جاس"دراسة  ما جاءت بو وحسب

 والتي تتمثل في9 جميع قدرات الجسم و يساعد عمى تيسير كافة جوانب النمو لدييم
تساىم ممارسة نشاط البدني في خفض العديد من السموكيات الغير مناسبة لمطفل -

 التوحد.
 لمطفل.زيادة المياقة البدنية -
 تنشيط جميع أجيزة الجسم.-
 زيادة فترات االنتباه وذلك عمى مستوى الفترات الزمنية وزيادتيا الى فترات أطول. -
 تشخيص التوحد:-2-16

لعل ىذا األمر يعد من أصعب األمور وأكثرىا تعقيدا مما يؤدي إلى وجود خطأ في 
من األمور ة الطفل،التشخيص أو إلى تجاىل التوحد في المراحل المبكرة من حيا

الميمة والصعبة في التوحد ىي عممية التشخيص بسبب ما يحممو ىذا المرض من 
اضطراب العالقات واختالفيا وتدخالتيا مع اضطرابات أخرى  تعدد األعراض

 9االجتماعية
 تظير سمات الطفل التوحدي قبل إتمامو العام الثالث"-
محاولة الطفل تحريك جسمو أو أخد الوضع الذي يدل عمى رغبتو في أن  عدم-

 يحمل.
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يبدو كما لو أنو أصم ال يسمع فيو ال يستجيب لذكر اسمو أو ألي من األصوات -
 حولو.

 . اآلخرينبوجود  اإلحساسأواإلدراكعدم -
 طمبيا بطريقة غير طبيعية. أوفي وقت الشدة،  اآلخرينعدم طمب المساعدة من -
 انعدام أو نقص القدرة عمى المحاكاة.-
 أو القيام بذلك بطريقة غير طبيعية. اآلخرينانعدام التواصل والمعب مع -
 (1112)وفاء، عدم القدرة عمى بناء صدقات مع أقرانو.-
 اضطراب التواصل و التخيل:*
 .اآلخرينعدم وجود وسيمة لمتواصل مع -
 التواصل غير المغوي.اضطراب في -
 .اإلبداعيةعدم وجود القدرات -
 اضطرابات شديدة في القدرة الكالمية.-
 (1112)ابراىيم، .اآلخرينعدم القدرة عمى البدء أو إكمال الحوار مع -
 :اآلخرينمحدودية النشاط والمشاركة مع *
 نمطية حركة الجسم.-
 المعبة.االنيماك كامل مع -
 مقاومة تغيير البيئة المحيطة بو.-
 الحرص عمى الرتابة بدون سبب.-
 (1113)رابية، محدودية النشاط.-
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 الخاتمة:
بعد ىذا العرض الشامل والمفصل والذي تناول اضطراب التوحد لدى الطفل وىذا     

إليو األبحاث حاليا فإنو ال يمكننا  في ظل ما تحصمنا عميو من معمومات وما توصمت
إال القول بأن ىذا االضطراب ألنمائي يشكل فعال شبحا يطارد الطفل في ىذه المرحمة 
الجد حساسة ،كونو يعيق مختمف جوانب النمو لديو ويقطع كل صمة تواصل لو مع 
 ىذا العالم ،عالوة عمى ىذا يزيد الوضع تعقيدا ىو عدم توصل الباحثين إلى تحديد
العمل الجيني المسبب الرئيسي .لكن ما يحفز روح البحث وما يوسع بصيص األمل 

وتحقيق  وىذا ىو نجاح بعض حاالت التوحد في االندماج التدريجي مع المجتمع
مستوى ال بأس بو من النمو االجتماعي والنفسي واالنفعالي ،وىذا بفضل برامج إعادة 

 التأىيل والتكييف المكثف.

 
 



 الفصل األول                                             منهجية البحث واإلجراءات الميدانية 
 

 
46 

 

 تمهيد :

التي تدور اإلشكالية  بناء عمى ما أثير من تساؤالت تبحث عن اإلجابات  التي تمثل أبعاد     
 ستنتاجالت السابقة التي  أنارت الطريق ،،وطبقا لما أسفرت عميو الدراساحوليا الدراسة الحالية

لزم عمينا القيام بدراسة  ،ساؤالت التي صيغت في صورة فرضياتاإلجابات المحتممة لتمك الت
نفييا ،حتى تمكنا الوصول إلى نتائج محددة  أو تطبيقية وذلك من صحة الفروض إلثباتيا

وسنتطرق في الفصل إلى الدراسة االستطالعية، التعريف بمنيج البحت و نتائجو ،عرض مجتمع 
البحت و عينتو و حدود الدراسة ،مع تحديد متغيرات الدراسة و في األخير عرض األساليب 

 اإلحصائية المستعممة في البحت.
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 الستطالعية الدراسة ا-1
نظرا إن إجراء الدراسات االستكشافية يعد أمرا ضروريا في كثير من البحوث،     

، لذا توجب عمى الطالبة الرتباطيا بالميدان من خالليا نتأكد من وجود عينة الدراسة 
القيام بتجربة استطالعية قصد اإلطالع عمى الصعوبات والعوائق التي قد تواجينا في 

 األساسية عمى سبيل المثال:الدراسة 
 معرفة مدى وضوح العبارات وفيميا من العينة المختبرة.-
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجيو في مختمف مراحل البحث.-
 التوصل إلى أفضل طريقة إلجراء البحث.-
 .طرق جمع البيانات ومعالجتيا وىذا لموضوعية البحث -

الباحثان جمعية مساعدة المعاقين ذىنيا بيبنيار وىذا  راالختيا مجاالت الدراسة حيث تم
زياراتنا لجمعية الحظنا وجود األجيزة رياضية مختمفة  عندألنيا ناشطة في مجاليا و 

ستطالعية حيث تم توزيع استمارة عمى خمس وىذا كان دافع لنا إلجراء دراستنا اال
 إجراء السابق.مربيات وبعد أربعة أيام تم قيام بنفس 

شرح طريقة أداة االختبار وتتمثل في اإلجابة عمى العبارات الموجودة في استمارة  وتم
استبيان الخاص بدور النشاط بدني المكيف في تكوين بعض السموك لدى الطفل 
التوحد. وبعد عممية الفرز و التصحيح تم طرح بعض األسئمة بعدم وضوح بعض 

بحيث تم مناقشتيا وتم اإلضافة  العبارات وتم أخد تمك المالحظات بعين االعتبار
 بعض التوضيحات عمى العبارات كي تصبح مفيومة وسيل اإلجابة عمييا.

 اختيار أفضل وقت لتطبيق الدراسة األساسية.-
 منهج البحث : -2

استخدم الطالبان المنيج الوصفي في إجراء البحث لكونو من أكثر المناىج     
 االجتماعية واإلنسانية ،وألنو يناسب موضوع البحث .استخداما في دراسة الظواىر 

 المربين األطفال التوحد بالمراكزيتمحور البحث عمى فئة  :مجتمع البحت2-1
 البيداغوجية:

 سنة(45إل25من حيت السن :يقع أفراد مجتمع البحت في المرحمة العمرية من )
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 من حيت الجنس : إناث
 عينة البحث :2-2

في بحثنا ىذا ، النموذج الذي يجري الباحث مجمل بحثو عميياإن العينة ىي      
 .ة بمراكز بيداغوجية و جمعياتمربي 30العينة كانت

 مواصفات العينة:2-3
 عرض المعمومات الشخصية 2-3-1

 أوال :السن
 .بين توزيع أفراد العينة حسب السن: ي 1الجدول رقم 

 العينة  السن
 المربيات (25/45)

(25/45العينة ما بين ) يتراوح سن أفراد  
 ثانيا : الجنس

 أفراد البحث ىم إناث
  :متغيرات البحث--3

 بحث تبين لنا جميا أن ىناك متغيرين:استنادا إلى فرضيات ال
 .النشاط البدني الرياضي:متغير المستقل-3-1
 التوحد. المتغير التابع:-3-2
 مجاالت البحث:-4
 المجال البشري:4-1

ة واالجتماعية من حيث السن والحالة المينيمربي ألطفال التوحد  30تكونت العينة من 
 .والمستوى الدراسي

 المجال المكاني :4-2
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 التي أجريت عمييا الدراسة. البيذاغوجية و الجمعيات يبين توزيع المراكز

 العنوان    اسم المركز   
 جمعية مساعدة المعاقين ذىنيا-
لألطفال المركز النفسي البيداغوجي -

 المعاقين ذىنيا
 مركز متخصص لفئة التوحد -
 

 بيينيار والية مستغانم -
 مزغران والية مستغانم-
 
 والية عين تيموشنت-

 :الزمانيالمجال 4-3
،حيث  2017مايشير  إلى غاية 2017من نياية شير مارس امتدت الدراسة    

 .أتناء فترة العملطبقت االستمارات المستعممة في البحث .
 أدوات البحث:-5
 استمارة استبيان:-

يعرف االستبيان بأنو مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين يتم وضعيا     
في استمارة  يجري تسميميا باليد لمحصول عمى أجوبة األسئمة الواردة فييا وبواسطتيا 

 يمكن التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع.
عنا ألسئمة من دراسات سابقة ومراجع إلى أن عن طريق جم قمنا بإعداد استبيان

 أستاذة برفقةوكان ىذا يصب في صمب الموضوع سؤال  30 اختيار إلى توصمنا
   .المشرفة

 المقابالت الميدانية-
 االنترنت-
 المراجع-
 دراسة السابقة-

 أما فيما يخص ظروف وطريقة التصحيح كانت كما يمي: 
 :المستخدمةاألسس العممية لالختبارات -6
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 الصدق: 
الصدق الذاتي ىو صدق الدرجات التجريبية لممقياس بالنسبة لمدرجات الحقيقية     

كمحك استبيان .وبالتالي تصبح الدرجات الحقيقية استبيانالتي خمصت من أخطاء 
 الذي ننسب إليو صدق االختبار.

بعرضيا عمى بحث قمنا ولموقوف عمى مدى تناسب أسئمة االستبيان مع أىداف ال
دكاترة بمعيد عموم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية بجامعة  مجموعة من األساتذة

،وبعد إيذاء أرائيم وتقديميم لممالحظات تم استبعاد وحذف عدد من مستغانم 
خراجو بصورتو النيائية ليتم  دراج عبارات أخرى من تم تعديل االستبيان وا  المالحظات وا 

 ثنا ىذا.توزيعو عمى عينة بح
 :الثبات 
أن نحصل عمى نفس النتائج تقريبا عند إعادة االستمارة استبيان نعني بثبات     

 تطبيقو عمى نفس المجموعة من األفراد.
عمى عينة الدراسة االستطالعية في ظروف  استمارة استبيانقام الطالبان بتطبيق 

حيث قمنا بتوزيع القبمي عمى خمس مربيات  دتمساعدة بحيث اتبع التعميمات كما ور 
قمنا بتوزيع البعدي عمى النفس العينة وبعد  أربعة أيامبجمعية مساعدة لممعاقين وبعد 

ومعالجتيا، توصمنا إلى تقارب في التكرارات ونفس النتائج وىذا تفريغ االستمارة استبيان 
 .ن يتمتع بالثباتأن الثبات االستبيان مقبول مما يعني االستبيا ما يدل عمى

  األساسية:التجربة -7
 ي عمى المرب االستماراتمن طرف األساتذة قمنا بتوزيع استمارة استبيان بعد تحكيم     
المركز فقد ذىبنا إلى المربيين بمراكز ،فيما يخص  بمختمف المراكز التوحد طفالاأل

جمعية ن بجمعيات فقد ذىبنا إلى يمربيال، أما فيما يخص النفسي البيداغوجي بمزغران
قمنا ذىبنا إلى مركز متخصص لفئة التوحد كما فقد مساعدة المعاقين ذىنيا مستغانم 

وتمت االستمارة فشرحنا ليم المربين مى أنفسنا ،فتجاوب معنا في البداية بالتعريف ع
ككل تمت اإلجابة  استمارة استبيان .أما فيما يخص دقيقة 20مدة ا في اإلجابة عني
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إحصائيا حيث  اومعالجتي اوتحميمياستمارات ،وبعدىا تم استرجاع دة أسبوعينفي م عنو
  والنسبة المئوية. ،2اكتم استعمال 

 :اإلحصائيةالدراسة -8
لإلحصاء  استخدمنامن أجل مناقشة وتحميل المعطيات الناتجة عن البحث.    

الدالة  استخداملحساب النسب المئوية لنتائج إجابات أفراد العينة ثم  األساليب
 اإلحصائية كا
 :2*اختبار كا

من أفضل االختبارات اإلحصائية التي تستخدم في حساب داللة  2يعتبر اختبار كا
 الفروق بين تكرارات .

ار أو لحساب داللة فرق البيانات العددية التي يمكن تحويميا إلى  تكر  2ويستخدم كا
و لمشاىدة ا تالتكرارانسب مئوية وتقوم فكرتيا األساسية عمى قياس مدى اختالف 

 .التكرارات المتوقعة
 كما يمكن حسابو بالمعادلة التالية:

 تكرار المشاىدة     ت ش
 تكرار المتوقع      ت م

 ومنو
مج  ش ت م ت 

م ت
كا 

 
 

التكرار    النسبة المئوية =
مجموع التكرارات

 

 

 

 صعوبات البحث :-9
المربين بمراكز البيداغوجية عمى  االستماراتلقد تمقينا صعوبات في توزيع     

 في: والمتمثمة
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 ، نظرا لضيق الوقت . االستماراتعدم سماح بعض اإلداريين لنا بتوزيع  -
، مما جعمنا القيام برفضيا وتوزيع غير كاممة في اإلجابة االستماراتوجود بعض  -

 أخرى . استمارات
 تيا مع باقي االستمارات .بعض بإىمال االستمارات ، وعدم إعادقيام ال -
 صعوبة التعامل مع بعض األشخاص بسبب تحفظيم عمى اإلجابة . -
في تخصصنا مما دعانا إلى توجينا إلى  التوحدنقص المراجع خاصة بفصل -

 .تخصص عمم النفس
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة 
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تضمن ىذا الفصل منيجية البحث واإلجراءات الميدانية وشمل عمى الدراسة    
االستطالعية والتي تطرق فييا الباحثان إلى الغرض من الدراسة ووصف عينة الدراسة 
جراءات الدراسة واألدوات المستعممة وتتمثل في استمارة استبيان ،ثم الوسائل  وا 

اقشة نتائج ىذه الدراسة وصوال إلى اإلحصائية المستعممة وبعدىا إلى تحميل ومن
من االستنتاجات المحصل عمييا ،كما شمل أيضا عمى الدراسة األساسية وتطرقنا 

خالليا إلى منيج البحث ثم إلى مجتمع البحث ثم عينة البحث ومجاالتيا ومتغيراتيا 
وصوال إلى الوسائل والمعادالت اإلحصائية المستعممة والتي تتناسب مع موضوع 

 وأخيرا إلى صعوبات البحث. البحث
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 عرض وتحميل ومناقشة نتائج:2-1
 ىل النشاط البدني المكيف يقمل من بقاء الطفل التوحدي وحده ؟السؤال األول:

 . معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من بقاء الطفل التوحدي وحدهالغرض من:
 يوضح نتائج سؤال األول :11البياني رقم الجدول 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  80% 24 نعم
12.6 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق  
 20% 06 ال دال   

 100% 30 المجموع
 11التمثيل البياني رقم 

 

 تحميل نتائج السؤال األول :
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  22أجابتاإلجاباتوعند تفريغ  30مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم %23مربيات أجابوا ببل بنسبة  30و 03%

وىي أكبر  02.0المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
 30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00من قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 
في التقميل من بقاء الطفل التوحدي كبير المكيف دور نستنتج أن لمنشاط البدني  ومنو
 .دافع لئلدماج طفل التوحد مع أقرانووىذا  وحده

 نعم

 ال
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الطفل التوحدي بعبلقتو مع  اىتمامىل النشاط البدني المكيف يزيد من  السؤال الثاني:
 . اآلخريناألطفال 

معرفة إذا كان النشاط البدني المكيف يزيد من إىتمام الطفل الغرض منه:
 .اآلخرينبعبلقتو مع األطفال التوحدي

 يوضح نتائج سؤال الثاني :32الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  73.33% 22 نعم
6.53 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق    
 26.66% 08 ال دال    

 100% 30 المجموع
 (12التمثيل البياني رقم )                           

 

 تحميل نتائج السؤال الثاني:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم كما ىو  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  22 أجابتوعند تفريغ اإلجابات  32مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00مربيات أجابوا ببل بنسبة 30و 30.00%
وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

 نعم

 ال
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وىذا  األطفاالآلخرينو وعبلقتو وتقربو مع ومنو نستنتج أن الطفل التوحد يزيد اىتمام
 من خبلل ممارستو لنشاط البدني المكيف . 

ىل النشاط البدني المكيف يقمل من إيجاد الطفل التوحدي صعوبة في السؤال الثالث:
 التحدث عندما يريد التحدث ؟

صعوبة  معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من إيجاد الطفل التوحدي الغرض منه:
 في التحدث عندما يريد التحدث .

 يوضح نتائج سؤال الثالث :13الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  %56866 17 نعم
1853 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 غير
 دال    

 %43833 13 ال
 %111 31 المجموع

 (13التمثيل البياني رقم )                                  

 

 تحميل نتائج السؤال الثالث:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كان عددىم كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  03أجابتوعند تفريغ اإلجابات  30مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00مربيات أجابوا ببل بنسبة 00و 00.00%
وىي  3.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 نعم

 ال
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ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00لتي بمغت من قيمة كا الجدولية ا أصغر
 .غير دال وعميو ىناك فرق 30

ومنو نستنتج أن طفل التوحد ال تصبح لديو صعوبة في التحدث أي تقل أثناء ممارستو 
 لنشاط البدني المكيف.

ىل النشاط البدني المكيف يقمل من لف وتدوير األشياء لدى طفل :السؤال الرابع
 ؟التوحد)كعجمة( 

معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من لف وتدوير األشياء لدى طفل الغرض منه:
 التوحد)كعجمة(.

 يوضح نتائج سؤال الرابع :14الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  70% 21 نعم
488 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 %31 9 ال دال   

 100% 31 المجموع
 (14التمثيل البياني رقم )                                

 

 تحميل نتائج السؤال الرابع:
تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية  بعد

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  20أجابتوعند تفريغ اإلجابات  32مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %03مربيات أجابوا ببل بنسبة  30و 33%

 نعم

 ال
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وىي أكبر من  2.0المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى.
بعض سموك ه النتائج أن النشاط البدني المكيف يتيح الفرصة لتفادي نستنتج من ىذ

وتكون وىذا من خبلل ممارستو لنشاط البدني التوحد  ولف األشياء لدى الطفل كالتدوير
أثير وينتج عنيا تحسين بعض السموك حيت يقوم بتغييره عن طريق ىناك عبلقة ت

 المتابعة لمممارسة النشاط.
 ىل النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من إداية نفسو؟السؤال الخامس:

 معرفة إداكان النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من إداية نفسو.الغرض منه:
 يوضح نتائج سؤال الخامس :15الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  73.33% 22 نعم
6.53 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق 
 26.66% 8 ال دال   

 %111 31 المجموع
 (15التمثيل البياني رقم )                                       

          

 الخامس:السؤال تحميل نتائج 
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  22 وعند تفريغ اإلجابات أجابت 30مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

 نعم

 ال
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ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات30و 30.00%
وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

النشاط البدني الرياضي المكيف يساىم في منع الطفل التوحد من ومنو نستنتج أن 
 إداية نفسو وتخمي عن ىذا السموك غير الئق.

ىل النشاط البدني المكيف يقمل من صراخ وحزن الطفل التوحدي عندما السؤال السادس:
 ينجرح؟

 معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من صراخ وحزن الطفل التوحديالغرض منه:
 عندما ينجرح.

 يوضح نتائج سؤال السادس: 16الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  60% 18 نعم
1.2 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق
 غير
 دال   

 40% 12 ال
 100% 30 المجموع

 (16التمثيل البياني رقم )                             

          

  تحميل نتائج السؤال السادس:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا

 نعم

 ال
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مربية بنعم بنسبة 00وعند تفريغ اإلجابات إجابة  30أجابوا حول سؤال رقممربية 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %23مربيات أجابوا ببل بنسبة  12و %60

 أصغروىي  0.2المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
 30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00التي بمغت  من قيمة كا الجدولية

 دال.غير وعميو ىناك فرق 
 %03بنعم  اومن خبلل النتائج المتحصل عمييا نستنتج أن نسبة المربين الذين أجابو 

وعميو فإن النشاط البدني المكيف لو دور في تقميل ىنا الفرق لصالح القيمة الكبرى 
 وحزن عندما ينجح.بعض سموك طفل التوحد كصراخ 

جميع المعب في  ىل النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من وضعالسؤال السابع :
 صف طويل وراء بعضيا البعض؟

معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من وضع جميع الغرض منه:
 المعب في صفطويل وراء بعضيا البعض.

 يوضح نتائج سؤال السابع  :17الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  %31 9 نعم
4.8 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 70% 21 ال دال   

 100% 31 المجموع
 (17التمثيل البياني رقم )  

 

 نتائج سؤال السابع: تحميل

 نعم

 ال
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بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 
كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا

مربية بنعم بنسبة  30أجابتوعند تفريغ اإلجابات  33مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %33مربيات أجابوا ببل بنسبة  20و 03%

وىي أكبر من 2.0المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى.
أن الطفل التوحد ال يغير طريقة وضع وجمع المعب في صف طويل وراء  نستنتج

 بعضيا.
 ابتسامةاآلخرينىل النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من رد السؤال الثامن:

 بمثميا؟
معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من رد الغرض منه:

 بمثميا. ابتسامةاآلخرين
 

 يوضح نتائج سؤال الثامن : 18البياني رقم الجدول 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  13.33% 4 نعم
16.13 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 
 %86866 26 ال

 100% 31 المجموع
 ( 18التمثيل البياني رقم )                                
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 تحميل نتائج سؤال الثامن:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  32وعند تفريغ اإلجابات إجابة  30مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00بل بنسبة مربيات أجابوا ب20و 00.00%
 00.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة  3.30عند مستوى داللة  0.00وىي أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30حرية 

في تكيفو و نستنتج أن النشاط البدني الرياضي المكيف يساعد طفل التوحد بنسبة كبيرة 
 . اآلخرينمعاممتو مع 

 ىل النشاط البدني المكيف يقمل من استغراق الطفل التوحدي في ذاتو؟السؤال التاسع:
في  معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يقمل من استغراق الطفل التوحديالغرض منه:

 ذاتو.
 

 

 

 

 

 نعم

 ال
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 :19الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  66.66% 21 نعم
3.33 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 غير

 دال 
 %33833 11 ال

 100% 31 المجموع
 (19التمثيل البياني رقم )  

 

 تحميل نتائج السؤال التاسع:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  23اإلجابات أجابتوعند تفريغ  30مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00مربيات أجابوا ببل بنسبة 03و 00.00%
وىي 0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00التي بمغت  من قيمة كا الجدولية أصغر
 دال.غير وعميو ىناك فرق  30

تقميل من استغراق في نستنتج حسب المربين الذين أجابوا بنعم بأنو يمكن لطفل التوحد 
ذاتو عند قيامو بالنشاط البدني الرياضي المكيف وحسب ما جاءت بو دراسة "     

دني المكيف كمما تحسنت حالة الطفل وخاصة من ""كمما كانت ممارسة النشاط الب
 الناحية النفسية.

 نعم

 ال
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ىل النشاط البدني المكيف يساعد الطفل التوحدي بمشاركة األطفال السؤال العاشر: 
 )أعياد(؟ االجتماعيةفي المناسبات  اآلخرين

بمشاركة  معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يساعد الطفل التوحدي الغرض منه:
 )أعياد(. االجتماعيةفي المناسبات اآلخريناألطفال 

 :11الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  73.33% 22 نعم
6853 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 
 26.66% 18 ال

 %111 31 المجموع
 (11التمثيل البياني رقم )  

 

 تحميل نتائج السؤال العاشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  22 أجابتوعند تفريغ اإلجابات  03مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00مربيات أجابوا ببل بنسبة 30و 30.00%
وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00التي بمغت  أكبر من قيمة كا الجدولية
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

 نعم

 ال
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تكوين بعض في ومنو نستنتج بأن لمنشاط البدني الرياضي المكيف لو دور فعال 
 .في المناسبات وغيرىا اآلخرينالسموك في إدماج طفل توحد ومشاركتو مع 

البدني المكيف يمنع طفل التوحد من ترديد بعض الكممات أو ىل النشاط السؤال الحادي عشر:
 الجمل التي تقال لو.

ا كان النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من تردد ذمعرفة إالغرض منه:
 بعض الكمماتأو الجمل التي تقال لو.

 : 11جدول بياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  16.66% 5 نعم
13.33 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 83.33% 25 ال دال    

 100% 31 المجموع
 (11التمثيل البياني رقم )                                   

 

 تحميل نتائج السؤال الحادي عشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  30أجابتوعند تفريغ اإلجابات  00مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات20و 00.00%
وىي 00.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 نعم

 ال
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ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

النشاط البدني الرياضي ليس لو دور أو مساىمة فعمية في منع طفل  أنومنو نستنتج 
 التي تقال لو.التوحد من ترديد بعض الكممات أو الجمل 

ىل النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من شم األشخاص السؤال الثاني عشر:
 واألشياءوالمواد ؟

عرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من شم مالغرض منه: 
 األشخاص واألشياءوالمواد.

 : 12جدول بياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  76.66% 23 نعم
18.42 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق  
 23.33% 7 ال دال  

 100% 31 المجموع
 

 

 

 

 (12التمثيل البياني رقم )  
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 تحميل نتائج السؤال الثاني عشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  20أجابتوعند تفريغ اإلجابات  02مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات33و 30.00%
 00.22المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة  3.30عند مستوى داللة  0.00وىي أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30حرية 

بأن ىناك بعض السموك يتجنبو طفل  ؤال رأي المربين في ىذا الس من ومنو نستنتج
 .خبلل ممارستو لؤلنشطة البدنية المكيفة التوحد 

ىل النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من إيداء األخرين السؤال الثالث عشر:
 بالعض أو القرص والخدش ؟

معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يمنع الطفل التوحدي من إيداء الغرض منه: 
 8األخرين بالعض أو القرص والخدش

 :13جدول بياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  70% 21 نعم
4.8 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 30% 19 ال دال  

 100% 31 المجموع

 نعم

 ال
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 (13التمثيل البياني رقم )                                 

 

 تحميل نتائج السؤال الثالث عشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  20أجابتوعند تفريغ اإلجابات  00مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %03بنسبة مربيات أجابوا ببل  30و 33%

وىي أكبر من 2.0المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى.
كبير في  تأثيربعد تحميل ومناقشة نتائج الجدول نستنتج أن لمنشاط البدني الرياضي 

 عدوانية طفل التوحد .التخفيف من 
وصراخ الطفل  انزعاج: ىل النشاط البدني المكيف يقمل من السؤال الرابع عشر

 ؟التوحدي عند سماعة أصوات عالية )طائرات(
وصراخ الطفل  انزعاجمعرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من الغرض منه:

 التوحدي عند سماعو أصوات عالية )طائرات(.
 :14الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 فرق       53.33% 14 نعم

 نعم

 ال
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 غير 1815 1 3883 0.13 56.66% 16 ال
 100% 31 المجموع دال  

 

 

 

 

 

 (14التمثيل البياني رقم )                                  

 

 
 

 تحميل نتائج السؤال الرابع عشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  02ند تفريغ اإلجابات أجابتوع 02مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات00و 00.00%
وىي 3.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00من قيمة كا الجدولية التي بمغت  أصغر
 دال.غير  وعميو ىناك فرق 30

 نعم

 ال
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نستنتج أن النشاط البدني  02تحميل نتائج رقم و حسب رأي المربين من خبلل جدول 
وصراخ عند سماع األصوات عالية وىذا حسب  انزعاجالرياضي المكيف ال يقمل من 

وشدة اضطراب التوحد من طفل ، ولكن يعود السبب إلى اختبلف حاالت رأي المربيات
 إلى األخر.

اضطرابات  من ىل النشاط البدني الرياضي المكيف يقملالسؤال الخامس عشر: 
 شديدة في القدرة الكبلمية لطفل التوحد.

دا كان النشاط البدني المكيف يقمل من اضطرابات شديدة في معرفة إالغرض منه: 
 لطفل التوحد. القدرة الكبلمية 

 :15الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  86.66% 26 نعم
16.13 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرقدال
 13.33% 14 ال

 100% 31 المجموع
 

 

 (15التمثيل البياني رقم )                                    

 

 تحميل نتائج الخامس عشر:

 نعم

 ال
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بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 
كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا

مربية بنعم بنسبة  20أجابتوعند تفريغ اإلجابات  00مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات32و 00.00%

وىي 00.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30
نستنتج أن أغمبية المربين بمراكز وافقوا عمى أن لنشاط  00رقم  ومن خبلل الجدول

المكيف دور فعال في تقميل من بعض اضطرابات شديدة التي يعاني منيا طفل  البدني
 التوحد .

ىل النشاط الحركي المكيف يمنع طفل التوحد من التعبير عن  السؤال السادس عشر:
 عواطفو ؟

معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من التعبير عن  الغرض منه:
 عواطفو.

 : 00الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  10% 13 نعم
19821 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق  
 90% 27 ال دال  

 100% 31 المجموع
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 (16التمثيل البياني رقم )

 

 تحميل نتائج السؤال السادس عشر :
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  30أجابتوعند تفريغ اإلجابات  00مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %03بنسبة مربيات أجابوا ببل  23و 03%

وىي أكبر  00.23المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
 30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00من قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى.
 عن عواطفو. عبريجعل طفل التوحد ي لمكيفومنو نستنتج أنالنشاط البدني ا

 طفل التوحد بمن حولو ؟ اىتمامىل النشاط البدني المكيف يقمل من بع عشر:االسؤال الس
 طفل التوحد بمن حولو. اىتماممن معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيفالغرض منه:

 : 17الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  13.33% 04 نعم
16.13 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق
 86.66% 26 ال دال   

 100% 30 المجموع
 (17التمثيل البياني رقم )

 نعم

 ال
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 تحميل نتائج السؤال السابع عشر :
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  32وعند تفريغ اإلجابات أجابت 03مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات20و 00.00%
وىي 00.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

 بمن حولو واىتماميساىم في حياة الطفل التوحد المكيف النشاط البدنيومنو نستنتج أن 
 .اآلخرينالتوحد يبدي اىتمامو مع  وىذا ما يجعل طفل

ىل النشاط البدني المكيف يقمل من لجوء طفل التوحد عند السؤال الثامن عشر: 
 الحاجة إلى طمب المساعدة من المحيطين بو ؟

معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يقمل من لجوء طفل التوحد عند الغرض منه: 
 الحاجة إلى طمب المساعدة من المحيطين بو.

 :18الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  26.66% 18 نعم
6853 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 73.33% 22 ال دال  

 100% 31 المجموع

 نعم

 ال
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 (18التمثيل البياني رقم )                                  

 

 تحميل نتائج السؤال الثامن عشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  30أجابتوعند تفريغ اإلجابات  00مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين  %230.00بل بنسبة مربيات أجابوا ب22و 320.00%
المحسوبة  2المستجوبات استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 3.30عند مستوى داللة  0.00وىي أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت  0.00
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30ودرجة حرية 

لمنشاط البدني المكيف أىمية بارزة في جعل طفل التوحد يمجأ عند ومنو نستنتج أن 
وىذا ما يدفعو في بناء عبلقتو ، األمس الحاجة إلى طمب المساعدة من المحيطين بو 

 مع افراد مجتمع .
طفل التوحد  استخدام: ىل النشاط البدني المكيف يقمل من السؤال التاسع عشر

 ا ؟إشارات لمتعبير عن كممات يصعب نطقي
طفل التوحد  استخدام: معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من الغرض منه

 إشارات لمتعبير عن كممات يصعب نطقيا.
 : 19الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 نعم

 ال
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  16.66% 05 نعم
13.33 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق  
 83.33% 25 ال دال   

 100% 30 المجموع
 (19التمثيل البياني رقم )  

 

 تحميل نتائج السؤال التاسع عشر:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  22 وعند تفريغ اإلجابات أجابت 00مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات20و 00.00%
 00.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة  3.30عند مستوى داللة  0.00وىي أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30حرية 

إشارات  طفل التوحد المكيف ال يقمل من استخدامالنشاط البدني  ومنو نستنتج أن
كما قد يعد سموك ،وىذا حسب رأي المربيات بمراكز لمتعبير عن كممات يصعب نطقيا

متعود عميو، في حين تغير ىذا السموك قد يكون من خبلل برامج المغوية وتعمم النطق 
 الخاص بكل مركز.
البدني المكيف يقمل من النشاط البدني الزائد لدى طفل ىل النشاط السؤال العشرون: 

 التوحد كدورانو المتكرر حول كرسي دون ممل ؟

 نعم

 ال
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معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يقمل من النشاط البدني الزائد لدى الغرض منه: 
 طفل التوحد كدورانو حول كرسي دون ممل.

 : 21الجدول البياني رقم 
 النسبة التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  70% 21 نعم
488 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 30% 19 ال دال   

 100% 31 المجموع
 (21التمثيل البياني رقم )                                  

 

 
 تحميل نتائج السؤال العشرون:

بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 
كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا

مربية بنعم بنسبة  20وعند تفريغ اإلجابات أجابت 23مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %03بنسبة مربيات أجابوا ببل  30و 33%

وىي أكبر من 2.0المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى.
 طفل التوحد تقميل من سموك كيف دور كبير فيومنو نستنتج أن لمنشاط البدني الم
 .كدورانو المتكرر حول كرسي دون مملومتمثل في النشاط البدني الزائد 

 نعم

 ال
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: ىل النشاط البدني المكيف يقمل من بكاء وصراخ طفل السؤال الواحد وعشرون
 ؟ اآلخرينالتوحد دون سبب مؤد من 

معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من بكاء وصراخ طفل التوحد الغرض منه: 
 . اآلخريندون سبب مؤد من 
 : 21الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  63.33% 19 نعم
2.13 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 غير
 دال   

 36.66% 11 ال
 100% 30 المجموع

 (21التمثيل البياني رقم ) 

 
 

 تحميل نتائج السؤال الواحد والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  00وعند تفريغ اإلجابات أجابت 20مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات00و 00.00%
وىي 2.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00ر من قيمة كا الجدولية التي بمغت أصغ
 دال.غير وعميو ىناك فرق  30

 نعم

 ال
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 من بعض سموك طفل التوحد و متمثل في لمكيف يقملومنو نستنتج أن النشاط البدني ا
 .اآلخرينبكاء وصراخ دون سبب مؤذ من 

يمنع من مشاركة طفل توحد ىل النشاط البدني المكيف السؤال الثاني والعشرون: 
 ؟أقرانو في المعب

حافز في مشاركة طفل التوحد أقرانو في  : معرفة النشاط البدني المكيفالغرض منه
 .المعب

 :  22الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  22.66% 08 نعم
6853 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 73.33% 22 ال دال  

 100% 31 المجموع
 

 (22التمثيل البياني رقم )                                       

 
 تحميل نتائج السؤال الثاني والعشرون:

بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 
كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا

مربية بنعم بنسبة  30أجابتوعند تفريغ اإلجابات  22مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات  %30.00 بنسبة مربيات أجابوا ببل22و 22.00%

وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

 نعم

 ال
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ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

في  أقرانوركة طفل التوحد من مشا يمنعومنو نستنتج أن النشاط البدني المكيف ال 
 أجل مشاركة طفل التوحد أقرانو وربط عبلقتو معيم.وىذا يعد حافز من  المعب

من  احتضانوىل النشاط البدني المكيف يحبب طفل التوحد من السؤال الثالث والعشرون:
 أي أحد؟

احتضانو من  النشاط البدني المكيف طفل التوحد منمعرفة مدى تحبيب الغرض منه:
 .أي أحد

 :23الجدول البياني 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  76.66% 23 نعم
8.53 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 23.33% 07 ال دال  

 100% 30 المجموع
 

 

 

 

 

 

 (23التمثيل البياني رقم )                                     
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' 

 تحميل نتائج السؤال الثالث والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  20وعند تفريغ اإلجابات أجابت 20مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00أجابوا ببل بنسبة  مربيات33و 30.00%
وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

طفل التوحد يحب العناق واالقتراب من أي شخص، وىذا دليل عمى ومنو نستنتج أن 
 من أي أحد. احتضانوأن النشاط البدني المكيف دور في تحبيب 

ىل النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من تركيز بصره  السؤال الرابع والعشرون:
 عمى أحد؟

النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من تركيز بصره  إدا كان معرفة الغرض منه:
 عمى أحد.

 : 22رقم الجدول البياني 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  26.66% 18 نعم
6853 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 73.33% 22 ال دال  

 نعم

 ال
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 100% 31 المجموع
 

 

 

 

 (24التمثيل البياني رقم ) 

 

 تحميل نتائج السؤال الرابع والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  30جابات أجابتوعند تفريغ اإل 22مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %30.00 بنسبة مربيات أجابوا ببل22و 20.00%
وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

المكيف لو دور فعال في جعل طفل التوحد يركز بصره  البدنيمنشاط لومنو نستنتج أن 
 وتزيد من قدرة انتباه.عمى اآلخرين وىذا من خبلل أنشطة التي تتطمب التركيز 

ىل النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من ىز رأسو،  السؤال الخامس والعشرون:
 رجمو، جسمو دون سبب واضح ؟

 نعم

 ال
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شاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من ىز رأسو، الن معرفة إدا كان الغرض منه:
 .رجمو، جسمو دون سبب واضح 

 
 :25الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  66.66% 21 نعم
3.31 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق  
 33.33% 11 ال دال  

 100% 31 المجموع
 

 

 

 

 (25التمثيل البياني رقم )

  

 تحميل نتائج السؤال الخامس والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  23وعند تفريغ اإلجابات أجابت 20مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

 نعم

 ال
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ولداللة الفروق بين المستجوبات  %33.33أجابوا ببل بنسبة  مربيات03و 00.00%
وىي  3.31المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00من قيمة كا الجدولية التي بمغت أصغر 
 دال.غير وعميو ىناك فرق  30

النشاط البدني المكيف في تنمية مختمف الجوانب  أىميةومن خبلل ومنو نستنتج 
وتغير من سموكو طفل التوحد وتكوين بعض السموك، حيث يساىم وبدور في منع  

 رأسو، جسمو دون سبب واضح.كيز 
ىل النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد من تكسير وتخريب : السؤال السادس والعشرون

 وتدمير األشياء عندما يغضب؟

من تكسير وتخريب معرفة إدا كان النشاط البدني المكيف يمنع طفل التوحد منه:الغرض 
 وتدمير األشياء عندما يغضب.

 : 26الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  73.33% 22 نعم
6.53 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق    
 26.66% 18 ال دال   

 100% 31 المجموع
 

 

 

 (26التمثيل البياني رقم )
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 تحميل نتائج السؤال السادس والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  22 وعند تفريغ اإلجابات أجابت 20مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00بل بنسبة مربيات أجابوا ب30و 30.00%
وىي  0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30

في مزاجو وأعصابو   طفل التوحد تحكماط البدني المكيف في األىمية النش ومنو نستنتج
 تكسير وتدمير األشياء عندما يغضب .و ىذا حافز في تجنب ىذا السموك المتمثل في 

ىل النشاط البدني المكيف يقمل في إظيار عدم االستماع  السؤال السابع والعشرون:
 لدى طفل التوحد ؟ لآلخرين

معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف في إظيار عدم االستماع الغرض منه: 
 لدى طفل التوحد. لآلخرين

 
 : 27الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  23.33% 17 نعم
18.42 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق 
 76.66% 23 ال دال   

 نعم

 ال
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 100% 31 المجموع
 

 

 

 

 (27التمثيل البياني رقم )                                      

 

 تحميل نتائج السؤال السابع والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  33وعند تفريغ اإلجابات أجابت 23مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %30.00 بنسبة مربيات أجابوا ببل20و 20.00%
 00.22المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة  3.30عند مستوى داللة  0.00وىي أكبر من قيمة كا الجدولية التي بمغت 
 وعميو ىناك فرق دال لصالح قيمة الكبرى. 30حرية 

ومنو نستنتج أن النشاط البدني المكيف ال يقمل لدى طفل التوحد في إظيار عدم 
 .وىذا يرجع إلى شدة اضطراب لآلخريناالستماع 

طفل التوحد قيقية من ضحك،  ىل النشاط البدني المكيف يقمل السؤال الثامن والعشرون:
 دون سبب واضح ؟

 نعم

 ال
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معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف  من ضحك، قيقية طفل التوحد  الغرض منه:
 دون سبب واضح.
 : 28الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  53.33% 16 نعم
0.13 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق        
 غير
 دال   

 46.66% 14 ال
 100% 31 المجموع

 

 

 

 

 (28التمثيل البياني رقم )

 

 تحميل نتائج السؤال الثامن والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  00وعند تفريغ اإلجابات أجابت 20مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %20.00 بنسبة مربيات أجابوا ببل02و 00.00%

 نعم

 ال
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وىي  3.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00ر من قيمة كا الجدولية التي بمغت أصغ
  دال.غير وعميو ىناك فرق  30

حياة طفل التوحد حيث يقمل من يمعب دور في ومنو نستنتج أن النشاط البدني المكيف 
 ،دون سبب واضحضحك ،قيقية بعض السموكيات المتمثل في 

ىل النشاط البدني المكيف يقمل من الخمول البدني الزائد لدى  :السؤال التاسع والعشرون
 طفل التوحد ؟

لدى طفل معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من الخمول البدني الزائد الغرض منه:
 التوحد.

 : 29الجدول البياني رقم 
النسبة  التكرار إالجابات

 المئوية 
ك 

 المحسوبة
ك 

 الجدولية
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

  %71 21 نعم
4.8 

 
3883 

 
1 

 
1815 

 فرق   
 30% 19 ال دال   

 100% 31 المجموع
 

 

 

 

 

 (29التمثيل البياني رقم )



عرض وتحليل نتائج                                        الفصل الثاني                           
 

 
89 

 

 

 تحميل نتائج السؤال التاسع والعشرون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
نعم بنسبة مربية ب 20وعند تفريغ اإلجابات أجابت 20مربية أجابوا حول سؤال رقم 03
ولداللة الفروق بين المستجوبات استخدم  %03مربيات أجابوا ببل بنسبة  30و 33%

وىي أكبر من  2.0المحسوبة  2طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا
وعميو  30ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00قيمة كا الجدولية التي بمغت 

 برى.ىناك فرق دال لصالح قيمة الك
ومنو نستنتج أن لمنشاط البدني المكيف دور كبير في التقميل من الخمول البدني الزائد 

 لدى طفل التوحد.
ىل النشاط البدني المكيف يقمل من إنزعاج طفل التوحد إذا تغير موعد :السؤال الثالثون

 الطعام،
 المباس ؟ 

طفل التوحد إذا تغير معرفة مدى تقميل النشاط البدني المكيف من انزعاج الغرض منه:
 موعد الطعام، المباس.

 
 :31الجدول البياني رقم 

النسبة  التكرار إالجابات
 المئوية 

ك 
 المحسوبة

ك 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 فرق       66.66% 21 نعم

 نعم

 ال
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 غير 1815 1 3883 3.33 33.33% 11 ال
 100% 31 المجموع دال  

 

 

 

 

 (31التمثيل البياني رقم ) 

 

 تحميل نتائج السؤال الثالثون:
بعد تفريغ االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية 

كما ىو مدون في جدول أعبله فإن مجموع المربيات والذين كان عددىم  2واالختبار كا
مربية بنعم بنسبة  23تفريغ اإلجابات أجابتوعند  03مربية أجابوا حول سؤال رقم 03

ولداللة الفروق بين المستجوبات  %00.00مربيات أجابوا ببل بنسبة 03و 00.00%
وىي 0.00المحسوبة  2استخدم طالبة باحثون االختبار حسن المطابقة حيث بمغت كا

ودرجة حرية  3.30عند مستوى داللة  0.00التي بمغت  من قيمة كا الجدولية صغرأ
 دال.غير وعميو ىناك فرق  30

ومنو نستنتج أن طفل التوحد ال ينزعج ويكون في مزاج جيد وبالتالي فإن النشاط البدني 
 المكيف يقمل من انزعاجو إذا تغير موعد الطعام ،المباس.

 استنتاجات:2-2

 نعم

 ال
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 قد توصمنا إلى إثبات جميع الفرضيات المقترحة -
 ممارسة النشاط البدني المكيف دور فعال في تغير بعض السموك طفل التوحد-
 تأثير النشاط البدني المكيف عمى طفل التوحد في تنمية من الناحية تقبل االخرين -

  والتواصل 
 االجتماعي.النشاط البدني المكيف دور في إدماج طفل التوحد داخل وسط  -
تجعل طفل التوحد يكتسب مختمف الميارات ممارسة النشاط البدني المكيف -

 االجتماعية.
 مناقشة الفرضيات:2-3
 مناقشة الفرضية األولى:-2-3-1

ا من خبلل استمارة التي تحصمنا عمييعمى ضوء الدراسة التي قمنا بيا و النتائج 
مربية كان أغمبيم ذو خبرة تفوق الخمس سنوات  03قمنا بتوزيعيا عمى  ذياالستبيان ال

 من خبلل تحميل مناقشة نتائج الجداول فقد توصمنا إلى:
دور فعال  لمنشاط البدني المكيففي سبيل تحقيق الفرضية األولى التي مفادىا أن -  

فريغ بعد ت( 2،0،3) رقم وضحت الجداول ، حيثفي تغير من السموك طفل التوحد
االختيار  و االستمارة استبيان ومعالجة إحصائية باستعمال التكرارات والنسب المئوية

 03مجموع المربيات والذين كان عددىم كما ىو مدون في الجداول أعبله فإن  2كا
النشاط البدني المكيف يغير من بعض السموك  أن 2من خبلل س مربية فقد كان رأييم

والذي  3اية نفسو أما سكإذيوجد تغيير في السموك  0كالتدوير ولف األشياء،وفي س
وعميو وباالستناد إلى ما  طريقة المعب، و فيتنوعو كان غرض منو معرفة طفل توحد 

أن النشاط البدني المكيف دو فعال في تغير من  *عبلل الشريف حسينيقولو *
 تو النتائج.السموك طفل التوحد وىذا ما حقق

قد يمتنع طفل التوحد من  02( من خبلل س02،00،22أما فيما يخص الجداول)
عمى يوجد تحسن أو تغير اتفق المربين  00بعض السموك كا شم األشخاص، أما س

وكل ىذا لتجنبو بعض السموك  اآلخرينفي سموك طفل التوحد وحسن معاممتو مع 
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والذي كان منع طفل التوحد من  22بالعض و القرص، وس إيذاءاآلخرينالمتمثل في 
 تركيز بصره عمى أحد.

ومن خبلل أسئمة والتي كانت تصب في نفس السموك فممارسة (20،20أما الجداول )
قد يمنع طفل التوحد من تكسير و تخريب األشياء كما قد يقمل النشاط البدني المكيف 

ففضبل لما  "بن حاج الطاىر عبد القادر"عمى حسب دراسة من الخمول البدني الزائد.
 التخفيف من السموكيات طفل التوحد.قدمو النشاط البدني المكيف في 

 في تغير من السموك طفل التوحد وعميو  وبالتالي لمنشاط البدني المكيف دور فعال
 تتحقق.الفرضية  أن نقول

 مناقشة وتفسير الفرضية الثانية: -2-3-2
 .اآلخرينلمنشاط البدني المكيف دور في تنمية روح التواصل وتقبل 

اتضح لنا أن ىناك روح  (2،0،00)،رقم الجداول  من خبلل النتائج المتوصل إلييا في
 "أوفقير أحبلم"الدراسة مع دراسةحيث اتفقت ىذى اآلخرينوتقبل  قدرة كبلمية التواصل

والتي كانت تيدف لمعرفة ىل ىناك تبادل عاطفي مع المدرب أثناء ممارسة النشاط 
 أنيستطيع ىناك تواصل وتفاعل وجو مرح  أنالبدني الرياضي المكيف والتي توصمت 

 ،اآلخرينيخمقو النشاط البدني المكيف بين الطفل التوحد 
دور فعال في تقميل أن النشاط البدني المكيف (:0،00،00النتائج الجداول )ومن خبلل 

يساعد طفل التوحد بنسبة ،يدة  التي يعاني منيا طفل التوحدمن بعض اضطرابات شد
وحسب دراسة *حمدي عبد الحميد قباز  اآلخرينكبيرة في تكيفو و معاممتو مع 

الحواس*من خبلل مناقشتو لمفرضيات توصل إلى أن لمنشاط الرياضي دور كبير 
ل في تنمية بعض الميارات لدى الممارسين لؤلنشطة الرياضية المكيفة والتي وفعا

حيث اتفقت ىذه المشاركة والتعاطف.تمثمت في ميارة التواصل التأييد والمساندة 
*والتي تيدف إلى معرفة دور العبلج عبلل الشريف حسينالدراسة مع دراسة*

حيث أكدت ىذا الدور من التكييف مع بيئتو  النفسحركي في تمكين الطفل التوحدي
يتمكن الطفل التوحدي من االحتكاك ببيئتو حيث تؤىمو لمتقبل اآلخرين والتكيف معيم. 

وبالنظر إلى النتائج المتحصل عمييا وبعد تحميمنا إلجابات المربيات اتضح لنا ان 
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ىذا ما أكدتو ىذه في تنمية التواصل وتقبل اآلخرين.و  النشاط البدني المكيف يمعب دور
 الفرضية وعميو يمكن القول أن الفرضية تحققت.

 مناقشة الفرضية الثالثة:-2-3-3
 لمنشاط البدني المكيف دور في إدماج الطفل توحدي داخل وسط االجتماعي.

ارتأينا معرفة ما مدى اندماج ىذه الفئة في ( 0،03،00الجداول )من خبلل النتائج 
لمنشاط البدني المكيف أىمية بارزة في جعل طفل نستنتج أن وسط االجتماعي حيث 

حيث توصمت  ،التوحد يمجأ عند األمس الحاجة إلى طمب المساعدة من المحيطين بو 
إلى تنمية مختمف جوانب القصور النيائي التي يعاني "عبلل الشريف حسيندراسة "

 أفرادناء عبلقتو مع وىذا ما يدفعو في بمنيا، بحيث تجعمو مؤىبل لمحياة العادية .
وىذا ما يجعل طفل  بمن حولو واىتمام في يساىم في حياة الطفل التوحدجتمع كما قدم

دور كبير في التقميل من بقاء الطفل التوحدي وحده التوحد يبدي اىتمامو مع اآلخرين*
" حمدي عبد الحميدمن دراسة " وباستناد.دافع لئلدماج طفل التوحد مع أقرانووىذا 

ممارسة إلى أن  ممارسة النشاط يساىم في إخراج من عزلة المعاق، حيث توصبلأن
النشاط البدني المكيف لو دور كبير وفعال في التغمب عمى العزلة االجتماعية التي 

.وتحقق االندماج تسود ىذه الفئة  
ركة طفل من مشا يمنعأن النشاط البدني المكيف ال (22،20كما تبين نتائج الجداول)

وىذا يعد حافز من أجل مشاركة طفل التوحد أقرانو وربط  في المعب أقرانوالتوحد 
ورد في الجانب النظري في الفصل الخاص بالتوحد تطرقنا إلى ،في حين عبلقتو معيم

خاصية الطفل التوحد انو ال يحب المعانقة أو االحتكاك باآلخرين ولكن المربيات وافقوا 
حب العناق واالقتراب من أي شخص، وىذا دليل عمى أن طفل التوحد يعمى أن 

مع ىذا يتفق و ألشخاص المقربين. احتضانودور في تحبيب  لو النشاط البدني المكيف
إلى أن النشاط البدني المكيف  مع دراستنا، إذ توصمتتتوافق  "أوفقير أحبلم" دراسة

إليو  أشارأقرانو وىذا يطابق ما يمعب دور كبير في خمق فرص لمتفاعل االجتماعي مع 
محمد قزاز بأن األطفال المتوحدون يظيرون زيادة في التفاعل االجتماعي واالنتماء 

في المعب من خبلل  أقرانيملمجماعة كما يقمل من العزلة، وذلك عندما يشاركون 
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)قزاز، .وعميو يمكن القول بان الفرضية تحققت  واأللعاب المفتوحة النماذجمختمف 
 (000، صفحة 2330

 :مناقشة الفرض العام
والتي تشير إلى وجود تعديل في بعض السموك عند  إلييا من خبلل النتائج المتوصل
ركة طفل التوحد من مشا يمنعأن النشاط البدني المكيف ال الطفل التوحد توصمنا إلى 

وىذا يعد حافز من أجل مشاركة طفل التوحد أقرانو وربط عبلقتو  في المعب أقرانو
ورد في الجانب النظري في الفصل الخاص بالتوحد تطرقنا إلى خاصية ،في حين معيم

الطفل التوحد انو ال يحب المعانقة أو االحتكاك باآلخرين ولكن المربيات وافقوا عمى أن 
وىذا دليل عمى أن النشاط البدني  طفل التوحد يحب العناق واالقتراب من أي شخص،

ألشخاص المقربين.ويتفق مع ىذا دراسة "أوفقير  احتضانودور في تحبيب  لو المكيف
أحبلم" التي تتوافق مع دراستنا، إذ توصمت إلى أن النشاط البدني المكيف يمعب دور 

يساعد طفل التوحد بنسبة كبيرة في كبير في خمق فرص لمتفاعل االجتماعي، كما 
وحسب دراسة *حمدي عبد الحميد قباز الحواس* توصل  اآلخرينيفو و معاممتو مع تك

إلى أن لمنشاط الرياضي دور كبير وفعال في تنمية بعض الميارات لدى الممارسين 
لؤلنشطة الرياضية المكيفة والتي تمثمت في ميارة التواصل التأييد والمساندة المشاركة 

ودوره في تعديل بعض السموكيات البدني المكيف  من فعالية النشاطوىذا  والتعاطف،
وىذا ما أكدتو الدراسات السابقة التي سبق لنا ذكرىا في مناقشة النتائج طفل توحدي 
 بالفرضيات.
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 اقتراحات:-4
ومراكز التأىيل الوظيفي  ضرورة دمج النشاط البدني المكيف في مراكز البيذاغوجية-0

 وتوفير الوسائل الضرورية لذلك.
األطفال التوحد في الجمعيات الناشطة في المجتمع بحيث تكون  إدماجالعمل عمى -2

 لو أدوار اجتماعية تساىم في بناء المجتمع.
إعطاء الفرص لحاممي الشيادة تخصص نشاط حركي المكيف لمعمل في المراكز -0

 البيذاغوجية .
 إقناع األفراد التوحد وذوييم عمى ضرورة ممارسة األنشطة البدنية المكيفة.-2
يجب وضع برنامج لمنشاط البدني المكيف داخل المؤسسة مرة أو مرتين في -0

 .األسبوع
 خمق جو المنافسة باأللعاب الجديدة مثل وضع مبلبس رياضية عمييا رموز.-0
ائل االتصال لمتعريف بأىمية توعية ووضع حمبلت تحسيسية في مختمف الوس-3

في تحسين وتنمية مختمف الجوانب لذوي اضطراب ممارسة النشاط البدني المكيف 
 التوحد.

المكان لبناء مراكز طبية عبلجية تتناسب مع اضطراب التوحد  االختيارحسن 0-
 وتجنب بناءاىا في األماكن المعزولة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العامة: خالصة
 تعديل  جاء ىذا البحث ليوضح أمرا بالغ األىمية أال وىو دور النشاط البدني المكيف في    

 بعض السموك طفل التوحد وىذا من وجية نظر المربين.
قد قسم إلى جانبين نظري وتطبيقي جاء الجانب النظري في فصمين حيث تناولنا في األول 

 المتغير المستقل ،أما الفصل الثاني كان عمى التوحد. النشاط البدني المكيف باعتباره
أما الجانب الثاني وىو تطبيقي قسم ىو اآلخر إلى فصمين حيث وزعنا االستمارات عمى 

مربية  03العينة والتي كانت تمثل المربين لألطفال التوحد بالمراكز البيداغوجية وكانت 
بالمعالجة اإلحصائية وتحميل النتائج :توصمنا ،وبعد استرجاع االستمارات تم تفريغيا ثم القيام 

 من خالل ىذا كمو إلى االستنتاجات التالية 
لمنشاط البدني المكيف دور فعال في تغيير من سموك طفل توحد وىذا تحقق من خالل -

 فرضية األولى.
إبراز أىمية النشاط البدني المكيف في تنمية روح التواصل وتقبل اآلخرين وىذا ما تحقق -
 ن خالل الفرضية الثانية.م
دور ممارسة النشاط البدني في دمج طفل التوحد في الوسط االجتماعي وىذا ما حققتو -

 الفرضية الثالثة.
وعميو فتوصمنا من خالل بحثنا المتواضع ىذا والذي تناولنا فيو فئة من المجتمع التي كانت 

و عالج الوحيد ليذه الفئة ى طفل التوحد، فمن خالل دراستنا يبقى النشاط البدني المكيف
 والتي يجيل وجودىا غالبية المجتمع .
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