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وأصحابو  الو وعمى محمد دنايس فيوالمرسم الخمؽ اشرؼ عمى والسالـ الصالة و اهلل بسـ
 ـيالحك ـيالعم أنت انؾ عممتنا بما وانفعنا عمما فزدنا عممتنا ما إال لنا عمـ ال،الميـ  وسمـ

. 
 دربو ووفقو أنار الذي وجؿ عز هلل ريوأخ أوال بالشكر الباحث الطالب توجوي

 المولى نعـ كمو انو الحمد وتعالى فمو سبحانو ، ةيبصورتيا الحال المذكرة إلخراج ىذه
 .ريالنص ونعـ

 الباحث الطالب تقدـي والعرفاف الشكر اتيآ وبكؿ ، ريالتقد و واالمتناف الفخر وبكؿ ثـ
 وقتو مف الباحث أعطى الذي ، جبوري بف معمر الدكتور لألستاذ والعرفاف الشكر ؿيبجز 
  شكره عف الباحث الطالب عجزي توجيياتو ما ضيوف عممو مف واحتضنو فأعطاه ريالكث
 إلرشاداتو كاف والذي ، دةيالسد المشورة ـيتقد في عطائو المتفاني في المخمص نعـ فكاف

 . النور إلى المذكرة ىذه إخراج في ريالكب األثر وتوجيياتو
 لجنة أعضاء األساتذة كؿ إلى ريوالتقد الشكر واالمتناف ـيبعظ أتقدـ أف سعدنييو 

 . المذكرة ىذه مناقشة عمى بالموافقة تفضميـ عمى المناقشة
 بإعطائنا بخموي لـ فيالمذ األساتذة كؿ إلى واإلمتناف بالشكر أتقدـ أف فوتنيي ال كما

 التوجييات و اإلرشادات
 . الوجود زيح إلى الدراسة إخراج ىذه  في سيـأ مف لكؿ بالشكر أتقدـ ريوأخ

 فيالعالم رب هلل والحمد



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            جيدي    ثمرة اىدي الطاىرة رحميما اهلل والدي روح إلى

    األعزاء                                      وأبنائيـ باسمو الكؿ إخوتي و أخواتي كؿ إلى

 باسمو الكؿ في العمؿ زمالئي و إلى كؿ أصدقائي

 –   و الرياضة البدنية التربية وعماؿ معيد أساتذة كؿ إلى
 –مستغانـ 



 البحث :ملخص 

المكيؼ عمى إضطراب ذوي التوحد  الحركيتأثير النشاط عنوان الدراسة : " 
 ".      سنوات( 01-6)  إجتماعيا و إنفعاليا فئة

إلى تأثير ممارسة النشاط الحركي البدني المكيؼ وانعكاساتو عمى طفؿ  تيدؼ الدراسة
التوحد و الغرض مف الدراسة أف لمنشاط البدني المكيؼ دور و أثر إيجابي في إدماج 
الطفؿ التوحدي اجتماعيا مف خالؿ تفاعمو و مشاركتو مع أقرانو وتنمية االتزاف 

مربيف أخصائييف  01صودة قواميا االنفعالي لديو، وأجريت الدراسة عمى عينة مق
 واالستبياناتعمى العديد مف المقاييس نفسانييف  واعتمدنا في األداة المستخدمة 

استشارة عدد مف األساتذة بتخصص عمـ النفس العاـ و الموجودة بدراسات أخرى، 
أف ممارسة طفؿ التوحد لأللعاب واألنشطة الحركية ، ومف أىـ  النتائج  والرياضي
 ،ف التقرب والتفاعؿ اإلجتماعي، وتعزز لديو اإلتجاه نحو الجماعة تمكنو م

 ضبط انفعاالتو خالؿ مشاركتو مع زمالئو.و 

 و من أهم المقترحات و التوصيات :

 

ضرورة التنسيؽ المستمر بيف األىؿ و األخصائييف فيما يتعمؽ بتأىيؿ الطفؿ  -
 التوحدي.

ومتطمبات واحتياجات الطفؿ اإلختيار األنسب لألنشطة الحركية وفؽ حاالت  -
 التوحدي.

 الدمج بيف األسوياء وأطفاؿ التوحد خالؿ ممارسة األنشطة الرياضية. -
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Résumé de la recherche : 

 

Titre de l'étude: "Effet de l'activité motrice adaptée aux troubles 

sociaux et émotionnels des personnes autistes (6-10 ans)". 

L'objectif de l'étude était d'influencer l'effet de l'activité physique et ses 

effets sur l'enfant de l'autisme. L'objectif de l'étude était que l'activité 

physique adaptative jouait un rôle positif dans l'intégration sociale de 

l'enfant grâce à son interaction avec ses pairs et au développement de son 

équilibre émotionnel. Les psychologues et nous avons adopté l'outil utilisé 

sur de nombreuses mesures et questionnaires trouvés dans d'autres études 

et la consultation d'un certain nombre de professeurs dans la spécialisation 

de la psychologie générale et du sport, et les résultats les plus importants 

que l'exercice de l'autisme de l'autisme pour les jeux et les activités 

motrices lui permet de se rapprocher et d'interagir Tmai, promouvoir a une 

tendance vers le groupe, 

Et ajuster ses émotions lors de sa participation avec ses collègues. 

 

Parmi les propositions et recommandations les plus importantes: 

         - La nécessité d'une coordination continue entre les parents et les 

spécialistes en matière de réadaptation des enfants autistes.                         

     

 - Le choix le plus approprié pour les activités motrices en fonction des 

conditions, des exigences et des besoins de l'enfant autistique.       

      - Intégration des parents et des enfants de l'autisme pendant l'exercice des 

activités sportives.                                                                        
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Research Summary : 



 

Title of study: "The effect of motor activity in the development of 

social interaction and emotional balance of the child of autism (6 

years to 10 years). 

The objective of the study was to influence the effect of physical activity 

and its effects on the child of autism. The objective of the study was that 

the adaptive physical activity played a positive role in the social 

integration of the child through his interaction with his peers and the 

development of his emotional equilibrium. Psychologists and we adopted 

the tool used on many of the measurements and questionnaires found in 

other studies, and the consultation of a number of professors in the 

specialization of general psychology and sports, and the most important 

results that the child's exercise of autism for games and motor activities 

enable him to get closer and interact Tmai, promote has a trend towards 

the group, 

And adjust his emotions during his participation with his colleagues. 

 

Among the most important proposals and recommendations:   

 

       - The need for continuous coordination between parents and 

specialists with  regard to the rehabilitation of autistic children.                  

      

       - The most appropriate choice for motor activities according to the 

conditions, requirements and needs of the child autistic.                             

      - Integration of the parents and children of autism during the exercise 

of sports activities.                                                                              
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 مقدمة:-1

دراسات  ازداد االىتماـ بتوحد الطفؿ مع تطور الوضع الصحي عالميا وتجري      
لما لو مف تأثير كبير  التوحد وخصائصو وتشخيص التوحد أسبابلمعرفة  وأبحاث

عمى  عالج ناجحة لمتوحد تعتمد طرؽ وإليجادعمى نمو وتطور الطفؿ ومستقبمو 
الطفؿ لتمكنو مف مواجية الحياة وتدبر نفسو  التدخؿ المبكر في المعالجة لرفع كفاءة

بالتوحد ووصؼ الطفؿ الذي يعاني مف ىذا المرض التطوري  .بالقدر الممكف
والقدرة عمى تعمـ الميارات  اآلخريفالعجز في االتصاؿ والمعب واالرتباط مع  لوجود

مع العالـ الخارجي. لكف مع تطور  ويتصفوا باالنغالؽ واالنسحاب وعدـ التواصؿ
المرض وتدريبيـ عمى  أثارالتخفيؼ مف  وخاصة المبكرة تستطيع ةالمعاجم أساليب

الحصوؿ  إمكانيةيع التكيؼ كراشد في المجتمع مع يستط الميارات والمعرفة بحيث
مراض أحد أف التوحد أعمى " "0992جمبر و يشير "  .عمؿ عمى وظيفة أو

عدة تتسـ  أسبابسموكية تنتج عف  أزمةالشاممة عمى انو  االضطرابات النمائية
وضعؼ  اكتساب ميارات التواصؿ و العالقات االجتماعية ، وسموؾ نمطي بقصور

 .المعب في ميارات
إف نجاح طفؿ التوحد في التفاعؿ والمشاركة اإلجتماعية المتعددة اليساعده فقط     

عمى التوافؽ اإلجتماعي،إنما يعتبر شرطا مف شروط الصحة النفسية، و الفشؿ في 
 0550إكتساب تمؾ الميارات قد يسبب اإلضطراب النفسي لألطفاؿ. )محمد رضا ، 

 ،12) 
تـ طرحو يسعى الطالب إلى تسميط الضوء عمى أىمية ممارسة  ومف خالؿ ما      

األنشطة الحركية المعدلة في تنمية التفاعؿ والمشاركة االجتماعية و اإلتزاف اإلنفعالي 
وسيطا تربويا يعمؿ بدرجة  يعد  المعبلدى أطفاؿ المصابيف بالتوحد. وىذا باعتبار أف 
المعب كطريقة  إلىو يتـ المجوء  مفة،كبيرة عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ بأبعادىا المخت

حاالت عدـ  فيميمة لضبط سموؾ الطفؿ و توجييو و تصحيحو، و يستخدـ المعب 
و المتكامؿ و المتوازف لمطفؿ ،  االنفعاليو  االجتماعيو  العقميو  الجسميالنمو 

 .فيو يقويو جسديا و يزوده بمعمومات و معايير اجتماعية و يضبط انفعاالتو
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محتوى الدراسة اعتمد الطالب إلى تقسيميا إلى بابيف حيث يشمؿ الباب األوؿ ولتنظيـ 
الدراسة النظرية والباب الثاني الدراسة الميدانية ، الباب األوؿ و الخاص بالدراسة 
النظرية احتوى عمى فصميف6 الفصؿ األوؿ يتحدث عف النشاط البدني المكيؼ، 

، أما الباب الثاني و الخاص بالدراسة الفصؿ الثاني يتكمـ عف إضطراب ذوي التوحد
 الميدانية احتوى منيج البحث و إجراءاتو المختمفة إذ انقسـ إلى فصميف6 الفصؿ 

األوؿ اشتمؿ إجراءات البحث الميدانية ، الفصؿ الثاني نعرض فيو النتائج المتحصؿ 
 عمييا و نناقشيا و نحمميا  لمخروج باستنتاج و خاتمة تمييا االقتراحات.   
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يمثؿ التوحد تحديا طويؿ األمد واليدؼ ىو تحسيف تكيؼ الفرد مف خالؿ       
تحسيف مياراتو بأفضؿ الطرؽ المتوفرة، وأيضا مف خالؿ توفير بيئة داعمة ومناسبة. 
لقد أشار 'لوفاس' بأف الطفؿ التوحدي يمكف أف يدمج في المدرسة بنجاح إذا طبؽ 

المنيج بشكؿ مكثؼ ومنتظـ. إنو ليس مف الضروري أف يقتصر تقديـ ىذه ىذا 
البرامج عمى المعالجيف السموكييف أو معدلي السموؾ فقط، إنما يمكف تدريب اآلباء 
والمدرسيف واألخصائييف وغيرىـ عمى استخداـ ىذه األساليب العالجية السموكية بعد 

إعادة ىؤالء األطفاؿ إلى البيئة  التدرب عمييا بشرط أف يكوف اليدؼ واضحا وىو
ولإلشارة فإف الوالديف ال   االجتماعية بعد تدريبيـ أساليب السموؾ االجتماعي.

يستطيعوف القياـ بكؿ ما تحتاجو الطفؿ مف تدريب وتعميـ بدوف مساعدة اآلخريف ليـ 
صة فميس لدييـ الخبرة والمعرفة، وىنا يأتي دور المؤسسات االجتماعية العامة والخا

في دعـ ىذه األسرة بالخبرات والتجارب وكذلؾ الدعـ المادي والنفسي. وتتضمف ىذه 
المؤسسات العديد مف األنشطة التأىيمية والعالجية، ولعؿ مف أىميا األنشطة الحركية 

 التوحدييفالمعب لو أىميتو بالنسبة لألطفاؿ و األلعاب بمختمؼ ألوانيا، حيث يعتبر 
لمسموؾ في الطفولة المبكرة وانعداـ ميارات المعب لدييـ قد ألنو المعيار النموذجي 

المعب ليؤالء ، و يضاعؼ مف عزلتيـ االجتماعية ويزيد اختالفيـ عف بقية األطفاؿ 
األطفاؿ يجب أف يكوف نوعًا مف التسمية واالستمتاع ألف تطوير ميارات المعب لدى 

مما يزيد مف سعادتيـ وتحفيزىـ ألطفاؿ ذوي التوحد يعطييـ إحساسًا بالتميز واإلتقاف 
لمزيٍد مف المعب وىذا بحد ذاتو ىدفًا مطموبا حيث أف الطفؿ ذو التوحد الذي يجد 
صعوبة في التعبير عف أحاسيسو وأفكاره مف خالؿ الكالـ قد يجد الفرصة لمتعبير 

بشكؿ عاـ، فاف النشاطات الحركية ميمة لكال مف الصحة  عنيا مف خالؿ المعب
عندما نقوؿ النشاطات الحركية لمجميع نعني بو مزاولة  لعقمية لكؿ فردالبدنية وا

و األلعاب الحركية. و إلجراء ىذه  منتظمة لمجوعة متكاممة وظيفيا مف التماريف
الدراسة ارتأى الطالب الباحث إشراؾ المؤطريف و المربيف بمراكز اإلعاقة والطفولة 

في إدماج الطفؿ التوحدي  في مدى أىمية حصص األلعاب واألنشطة الحركية
إجتماعيا مف خالؿ تفاعمو ومشاركتو مع أقرانو، وتنمية اإلتزاف اإلنفعالي لديو. وبناءا 

 عمى ذلؾ طرحت التساؤالت التالية6
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ىؿ لممارسة األنشطة الحركية دور في تعزيز التفاعؿ اإلجتماعي لدى الطفؿ  -
 التوحدي ؟

 مية التوازف اإلنفعالي لدى الطفؿ التوحدي ؟ىؿ لممارسة األنشطة الحركية دور في تن -
 أهداؼ البحث: -3

* معرفة أىمية ممارسة النشاط الحركي المكيؼ وانعكاساتو عمى أطفاؿ ذوي اضطراب 
 التوحد. 

كسابيـ بعض الميارات  * تحسيف التفاعؿ االجتماعي لألطفاؿ المصابيف بالتوحد وا 
 المرغوبة.

 6                         الفرضيات -4

لممارسة األنشطة الحركية دور في تعزيز التفاعؿ اإلجتماعي لدى الطفؿ  -
 التوحدي.

 لممارسة األنشطة الحركية دور في تنمية التوازف اإلنفعالي لدى الطفؿ التوحدي. -
 تحديد المفاهيـ و المصطمحات : -5

 النشاط البدني الرياضي المكيؼ:  -5-0

يعرفو الدكتور أسامة رياض بأنو عممية تطوير و تعديؿ في طرؽ ممارسة      
األنشطة الرياضية بما يتالئـ مع قدرات األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، و يتناسب 
مع نوع و درجة اإلعاقة لدييـ، كما يحتوي عمى مجموعة مف اإلجراءات التي تتخذ 

لتعديؿ في األداء البدني أو تعديؿ في بعض األنشطة الرياضية سواء مف حيث ا
بعض النواحي القانونية، حتى يتسنى لممعاقيف ممارسة األنشطة الرياضية بصورة أمنة 

 و فعالة.  

 التوحد:  -5-2
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نوع مف اضطرابات النمو المعقدة و التي تتميز بغياب العالقات اإلجتماعية واإلتصاؿ 
الشاذة و المنحرفة عف النمو العادي ، و المحادثة مع وجود العديد مف السموكات 

 سنوات . 2ويحدث ىذا اإلضطراب دائما قبؿ سف 

 التعريؼ اإلجرائي :  - أ

إضطراب إنفعالي يظير حالؿ الثالث سنوات األوؿ يتسـ بالعجز في تكويف عالقات 
إجتماعية وعدـ القدرة عمى فيـ التعبيرات اإلنفعالية حيث يؤثر ذلمؾ بشكؿ ممحوظ في 

فاعالت اإلجتماعية ، إضافة الى السموؾ النمطي و محدودية إستخداـ المغة شبكة الت
 المنطوقة .

ىو عدة منبيات اجتماعية متفاعمة تقدميا البيئة  6 التفاعؿ االجتماعي 5-3
االجتماعية البنائيا، وتؤدي ىذه المنبيات إلى استثارة استجابات اجتماعية لدى 

 .المشاركيف في ىذا الموقؼ

ىو قدرة اإلنساف عمى التحكـ فى انفعاالتو المختمفة، فال تظير  : االتزاف االنفعالى 5-4
 .شديدة متيورة، بؿ تتسـ باليدوء والثبات، فى مختمؼ المواقؼ

 الدراسات المشابهة: -6

 الدراسة األولى:-6-0

 مذكرة لنيؿ شيادة ماستر. 0101-0100دراسة أو فقير أحالـ، موزعيكة حميـ 

تأثير النشاط البدني الرياضي المكيؼ عمى ذوي إضطراب التوحيد  البحث:عنواف 
 جامعة الجياللي بونعامة بخميس مميانة. -الناحية النفس حركية

ىؿ لمنشاط البدني الرياضي المكيؼ تأثير عمى ذوي اضطراب التوحد مشكمة البحث: 
 مف الناحية النفس الحركية.

 األسئمة الفرعية:
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الرياضي المكيؼ دور في تنمية روح التعاوف والتواصؿ ىؿ لمنشاط البدني  -
 وتقبؿ األخريف لذوي إضطراب التوحد؟

ىؿ لمنشاط البدني الرياضي المكيؼ دور في تخفيؼ السموؾ العدواني لذوي  -
 إضطراب التوحد؟

ىؿ يفضؿ النشاط البدني الرياضي المكيؼ يتمكف طفؿ التوحد مف اكتساب  -
 حركات الجسمية؟القدرة عمى التنسيؽ في بعض ال

 أهداؼ الدراسة:

  إبراز تأثير النشاط البدني الرياضي المكيؼ عمى اضطراب ذوي التوحد مف
 سنوات(. 01 -سنوات 1الناحية النفس الحركية )

  الكشؼ عف أقوى عامؿ يساىـ في الخفيؼ مف السموؾ العدواني لذوي
 اضطراب التوحد 

  تبياف تأثير النشاط البدني المكيؼ عمى تمكيف طفؿ التوحد مف اكتساب
 مختمؼ القدرات عمى التنسيؽ في بعض الحركات 

  إلقاء الضوء عمى فئة خاصة مف المجتمع وىـ األطفاؿ اضطراب التوحد والتي
 يحمؿ وجودىا غالبية المجتمع بالرغـ مف ارتفاع نسبة اإلصابة بيذا االضطراب

  ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ داخؿ مراكز اإلعاقة معرفة واقع
 وماىي النقائص التي تعاني منيا، سواء العادية أو البشرية

 الفرضيات:

  لمنشاط البدني الرياضي المكيؼ دور في تنمية روح التعاوف والتواصؿ وتقبؿ
 األخريف لذوي اضطراب التوحد.

 الفرضيات الفرعية: 
 ي محدود وضيؽ المدى، كما أنو يشيع في سموكو اف سموؾ الطفؿ التوحد

 نوبات انفعالية حادة لدرجة أذية نفسو
  النشاط البدني الرياضي المكيؼ يتيح الفرصة لمتخفيؼ مف السموؾ العدواني

 لذوي طيؼ التوحد.
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  بفضؿ النشاط البدني الرياضي يتمكف طفؿ التوحد مف اكتساب القدرة عمى
 ية.التنسيؽ في بعض الحركات الجسم

 منيج وصفي دراسة مسحية منهج البحث:

تـ اختيار عينة البحث مف المراكز البيداغوجية التي يتواجد بيا المرابييف  :عينة البحث
 مربي. 00لذوي مرضى اضطراب التوحد وضمت 

 استمارة استبيانية :أداة البحث

 أهـ النتائج:

  التوحد سواء مف تأثير النشاط البدني الرياضي المكيؼ عمى ذوي اضطراب
الجانب االجتماعي مف حيث تقبؿ البيئة االجتماعية وتقبؿ األخريف وتنمية روح 

 التعاوف والتواصؿ معيـ.
  تأثير النشاط البدني الرياضي المكيؼ مف الجانب النفسي االنفعالي مف حيث

 تفريغ االنفعاالت بما فييا الغضب
 ختمؼ المواقؼ االجتماعيةوالحد مف السموؾ العدواني وظاىرة االنسحاب مف م 
  إكتساب مختمؼ الميارات كالتنسيؽ في بعض الحركات مثؿ التوازف وحركة

 المشي والثبات.

 أهـ التوصيات:

* ضرورة خمؽ ورشات المعب الخاصة بالنشاط البدني الرياضي المكيؼ في سف 
 الطفولة.

 التوحد. * إعداد المرسميف ذوي خبرة في المجاؿ النفس الحركي الخاص باضطراب 

* وضع برامج توعية الخاصة باضطراب التوحد الجديد وحديث التكويف بالنسبة 
 لألخصائييف.
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*  توعية األولياء ووضع حمالت تحسيسية في مختمؼ القنوات التميفزيونية لمتعريؼ 
بأىمية ممارسة النشاط البدني الرياضي المكيؼ في تحسيف مختمؼ النواحي النفس 

 التوحدحركية لدى اضطراب 

 الدراسة الثانية:-6-2

 مذكرة لنيؿ شيادة ماستر. 0102-0100دراسة غالـ يمينة 

عنواف البحث6 االتصاؿ المغوي وغير المغوي لدى الطفؿ التوحدي محاولة القتراح 
 برنامج تكفؿ. جامعة مستغانـ.

 مشكمة البحث:

 المغوي والغير المغوي عند المتوحد. إشكالية االتصاؿ

 ية:األسئمة الفرع

 ماىي طبيعة االتصاؿ المغوي لدى الطفؿ التوحدي؟ -0
إلى حد يمكف لالتصاؿ غير المغوي)لغة اإلشارة( أف يساىـ في خروج المتوحد  -0

 مف عالـ التوحد واالنغالؽ؟ 
الى أي أحد يمكف لمبرنامج المقترح أف يساعد الحاالت الموضوع الدراسة عمى  -2

 العالـ الخارجي؟ الخروج مف عالـ التوحد إلى عالـ االتصاؿ مع

 أهداؼ الدراسة:

 .معرفة طبيعة االتصاؿ المغوي وغير المغوي لدى الطفؿ التوحدي 
  معرفة كيؼ يسيـ االتصاؿ المغوي وغير المغوي في خروج الطفؿ التوحدي مف

 عزلتو واالتصاؿ مع العالـ الخارجي.
  لتو معرفة أثر البرنامج النفسي التكفمي في مساعدة الطفؿ في الخروج مف عز

نطوائو والتواصؿ مع األخريف.  وا 

 الفرضيات:

 معرفة االتصاؿ المغوي وغير المغوي لدى الطفؿ التوحدي
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 الفرضيات الفرعية:

 االتصاؿ المغوي لدى الطفؿ التوحدي يتميز بالضعؼ. -0
 يساىـ االتصاؿ غير المغوي في خروج الطفؿ التوحدي مف عزلتو. -0
مساعدة  الحاالت الموضوع الدراسة يساىـ البرنامج االتصالي المقترح في  -2

 عمى الخروج مف عالـ التوحد إلى عالـ االتصاؿ مع العالـ الخارجي.

 منيج وصفي دراسة مسحية 6 منهج البحث

 .المقابمة -المالحظة أداة البحث:

 العينة تتمثؿ في ثالث حاالت تعاني مف التوحد. عينة البحث:

 مقياس جيمياـ لمتوحد أداة القياس:

 نتائج:أهـ ال

 .يتميز االتصاؿ المغوي عند المتوحد بالضعؼ 
 .يساىـ االتصاؿ المغوي في خروج المتوحد مف عزلة وانطوائو 
  .البرنامج النفسي التكفمي يحسف في مساعدة المتوحد عمى االتصاؿ مع العالـ

 الخارجي.

 أهـ التوصيات:

 .عمى الوالديف التكفؿ بالطفؿ منذ اكتشاؼ المرض 
 .توفير مركز بالتوحد فقط مع توفير مختصيف أكفاء بمتابعة ىذه الحاالت 
 .االعتماد عمى الرياضة كتقنية لمتخمص مف أعراض التوحد والتقابؿ منيا 
  أف يكوف ىناؾ تكامؿ مابيف المختص النفسي واألرطوفوني والمربيف والوالديف

 في التعامؿ مع الطفؿ التوحدي

 الدراسة الثالثة:-6-3

 رسالة دكتورة. 0100-0101محمد جاسـ محمد الحمي  دراسة
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 تأثير ممارسة النشاط الرياضي في تخفيؼ السموؾ العدواني الصفي6 عنواف البحث
 العراؽ. -جامعة بابؿ-لألطفاؿ المصابيف باضطراب طيؼ التوحد متوسط الشدة

 مشكمة البحث:

األطفاؿ المصابيف لمنشاط الرياضي دور في تخفيؼ بعض السموكيات العدوانية لدى 
 بطيؼ التوحد.

 أهداؼ الدراسة:

معرفة تأثير ممارسة النشاط الرياضي في تخفيؼ السموؾ العدواني الصفي  -
 لدى األطفاؿ المصابيف بطيؼ التوحد) متوسط الشدة(.

 الفرضيات:

  ىناؾ فروؽ ذات داللة معنوية في ممارسة النشاط الرياضي في تخفيؼ
ألطفاؿ المصابيف بطيؼ التوحد) متوسط الشدة( السموؾ العدواني الصفي لدى ا

وتطويرىا إلى سموكيات ىادفة بيف االختباريف القبمي والبعدي  ولصالح االختبار 
 البعدي. 

 منيج تجريبي6 منهج البحث

 قاـ الباحث بتطبيؽ برنامج يشمؿ عمى مجموعة مف التماريف.  أداة البحث:

 األطفاؿ مصابيف بالتوحد.( مف 14بمغت عينة البحث ) عينة البحث:

 أهـ النتائج:

ىناؾ تأثير لممارسة النشاط الرياضي في تخفيؼ السموؾ العدواني لدى )عينة  -0
البحث( السيما  في السموكيات العدواني )كسر األشياء تمزيؽ األوراؽ، البكاء،ونوبات 

 الغضب(
ىناؾ دالالت غير معنوية لبعض السموكيات العدوانية وذلؾ بسبب قصر   -0
 لمدة التي أجري فيو البحث.ا
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 أهـ التوصيات:

ضرورة التدريب عمى المعب واأللعاب واألنشطة الرياضية وخاصة األلعاب  -0
 الصغيرة لما ليا مف دور في التوصؿ إلى تنمية نموىـ الحركي

أف يكوف مدة دراسة البحوث ألطفاؿ التوحد أف ال تقؿ مدتيا عف ستة  ضرورة  -0
 أشير مف أجؿ بياف التطور مف سموكياتيـ بشكؿ واضح

مف الضروري أف يصب االىتماـ بالبرامج الرياضية ليذه الشريحة وتييئة  -2
الكوادر المتخصصة إلشباع حاجاتيـ الحركية التي تساعد عمى رفع الكفاءة 

 رية.الذىنية والميا
 االىتماـ بوجود معمـ تربية رياضية في المعاىد والمؤسسات . -0
ضرورة تقسيـ مراحؿ تعميـ الحركات البدنية واألنشطة الرياضية لألطفاؿ.  -1

 المتوحدوف إلى مراحؿ عدة مف أجؿ تحقيؽ األماف واليدوء وسحب الغضب.

 الدراسة الرابعة: -6-4

-السعودية -الشرماف جامعة الطائؼدراسة يزيد عبد الميدي الغصاوي ، وائؿ محمد 
0102 

برنامج تدريبي قائـ عمى طريقة ماكتوف لتنمية التواصؿ غير المفظي  عنواف البحث:
 لدى األطفاؿ التوحدييف في محافظة الطائؼ 

مامدى فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى طريقة ماكتوف في تنمية  مشكمة البحث:
 التواصؿ غير المفظي لدى عينة مف األطفاؿ التوحدييف 

 أهداؼ البحث:

  توفير برنامج تدريبي لألطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد قائـ عمى ماكتوف مف
 أجؿ تنمية التواصؿ غير المفظي عمى أسس عممية ونظرية مدروسة.

 قديـ مقياس لمتواصؿ غير المفظي والمفظي مشتؽ مف األدب النظري في التربية ت
 الخاصة .

 . تقيـ فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى طريقة ماكتوف 
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  في  وخاصةالتمييد إلجراء دراسات الحقة في موضوع برامج األطفاؿ التوحدييف
 التواصؿ المفظي وغير المفظي.

 المستندة الى مشروع ماكتوف المطبؽ في الدوؿ الغربية  إختبار فاعمية اإلجراءات
 ومدى مالئمتو لمبيئة.

 الفرضيات:

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى  متوسطي رتب المجموعتيف التجريبية و  -
 الضابطة في القياس القبمي عمى مقياس التواصؿ غير المفظي .

لمجموعتيف التجريبية و ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى  متوسطي رتب ا -
 الضابطة في القياس البعد عمى مقياس التواصؿ غير المفظي تعزى الى البرنامج التدريب  

ىؿ توجد فروؽ متوسطي رتب المجموعة التجريبية عؿ مقياس التواصؿ المفظي  -
 بيف القياس البعدي والتتبعي بعد شيريف مف تطبيؽ البرنامج .

 .شبو التجريبي مف قبؿ الباحثاف وذلؾ لمالئمة الدراسة تـ استخداـ المنيج منهج البحث:

 . ميارات التواصؿ غير المفظي لألطفاؿ التوحد مقياس6 أداة البحث

وتتراوح  طفؿ ممف يعانوف مف إضطراب التوحد 02تكونت عينة الدراسة مف  :عينية البحث
 ( سنة00-4أعمارىـ بيف )

 أهـ النتائج:

بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية عؿ  التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية -
بعد الترحاب لمميارات اإلجتماعية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي في القياس 

 القبمي عمى مقياس التواصؿ الغير المفظي .
التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبيةعمى  -

 المفظي .مقياس التواصؿ غير 
التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب أفراد المجموعة التجريبية و  -

 الضابطة في القياس القبمي عمى مقياس التواصؿ غير المفظي .

 أهـ التوصيات:
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عمى المراحؿ المختمفة لماكتوف مف أجؿ تدريب األطفاؿ  إعداد برامج تدريبية -
 التوحدييف .

 طريقة ماكتوف بدورات شاممة ومتخصصة.تدريب المعمميف  عمى  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 الباب األوؿ  :
      الدراسة النظرية 

 
الفصؿ األوؿ : النشاط 
 البدني الحركي المكيؼ
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 تمهيد

لمف المؤكد أف النشاط الرياضي المكيؼ قطع أشواطا كبيرة خالؿ القرنيف األخيريف  إنو
 وشيدت مختمؼ جوانبو ووسائمو تطورا معتبرا، خاصة فيما يتعمؽ بطرؽ ومناىج التعميـ

 والتدريب.

وفي وقتنا الحاضر ما فتئ الخبراء والباحثوف في ميداف الرياضة والترويح وغيرىـ، يمدوننا 
رؽ والمناىج التربوية، مستنديف في ذلؾ إلى جممة مف العمـو واألبحاث بأحدث الط

الميدانية التي جعمت الفرد الممارس لنشاطاتو موضوعا ليا وىو ما جعؿ الدوؿ المتقدمة 
تشيد تطورا مذىال في مجاؿ تربي ورعاية المعوقيف وبمغت المستويات العالية، وأصبح 

معات مف خالؿ التعرؼ عمى األدوات والوسائؿ اآلف يمكننا التعرؼ عمى حضارة المجت
 التي تستخدميا في ىذا المجاؿ.

ويعد النشاط البدني الرياضي المكيؼ مف الوسائؿ التربوية الفعالة لتنمية الفرد المعاؽ في 
 جميع النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية.

المعاقيف مف ذوي وتعمؿ األنشطة الرياضية المكيفة عمى إعادة أكبر عدد ممكف مف 
 اإلمكانيات المحددة إلى مياديف اإلنتاج والتفاعؿ مع المجتمع.

وىذه النشاطات تتمثؿ في العديد مف االختصاصات الرياضية الجماعية منيا والفردية وكؿ 
 نوع منيا يالئـ فئة معينة مف المعاقيف حسب درجة نوع إعاقتيـ.

، 0554يد، حممي محمد إبراىيـ، اإلعاقة وفقا لنوعيا وشدتيا )فرحات ليمي الس
 (03-01الصفحات
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 مفهـو النشاط البدني المكيؼ : -0-0
كما يعرفو غساف محمد صادؽ" أنو كاف اإلجراءات والسبؿ الكفيمة إلعادة الشخص  -

المعاؽ إلى المستوى المؤثر جسميا وعقميا وعاطفيا في المجتمع الذي يعيش فيو، تكوف 
اإلعاقة وتأخذ أشكاال متغيرة ولكنيا متوحدة اليدؼ ىذه اإلجراءات مناسبة مع نوع 

 (01، صفحة 0545)غساف محمد الصادؽ، أثير محمد صادؽ صبحي، 
ويعرفو األستاذاف صالح عبد الزغبي وأحمد سميماف العواممة" ىي إحدى أوجو التربية  -

ا الرياضية التي ييتـ في تعديؿ وتكييؼ األنشطة الرياضية والطرؽ لتدريسيا ولتدريبي
المناسب لحاجات وقدرات األفراد المعاقيف )صالح عبد اهلل الزغبي  وأحمد سميماف 

 (.010،صفحة 0111العواممة،

يمكف اعتبار األنشطة البدنية المكيفة بمثابة الدافع األساسي لجميع أفراد  وبيذا
المجتمع حيث يتفؽ ىذا مع الطبيعة الذاتية لألفراد والتي تميؿ بطبيعتيا لمنشاط 
الحركي، والنشاط الحركي أساس النشاط البدني في برامج األنشطة الرياضية عمى 

 مستوى المناىج الدراسية والجامعية.

إف مفيوـ الرياضة قد تحوؿ مف المفيـو الضيؽ والنظر إليو عمى اعتبار أنو مف أنواع 
تحتاج  الترفيو والتسمية والترويح عف النفس، باإلضافة إلى ممارسة األنشطة المختمفة

 إلى مجيود بدني وحركي يعود بفوائد فيزيولوجية تتمثؿ في6

 التخمص مف أفضؿ الوسائؿ لمراحة واالسترخاء 
 تعمؿ عمى رفع كفاءة الجسـ المختمفة 
                   .تعمؿ عمى االستفادة مف الطاقة الزائدة واستثمارىا في أعماؿ مفيدة

 ( 012، صفحة 0554) عفيفي، عمر محمد كامؿ،

 تاريخ النشاط البدني الرياضي المكيؼ:  -0-2

تعتبر التربية البدنية والرياضية في العصر الحديث كأحد المتطمبات العصرية بالنسبة لكؿ 
 شرائح المجتمع وليا مكانة وموقع معتبر في قيـ واىتمامات الشباب خاصة.
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عاقيف إلى ويعود الفضؿ في بعث فكرة ممارسة النشاط البدني الرياضي مف طرؼ الم
 الطبيب اإلنجميزي لدويج جوتماف وىو طبيب في مستشفى)استوؿ مانديفؿ( بانجمترا.

وبدأت ىذه النشاطات في الظيور عف طريؽ المعاقيف حركيا، وقد نادى ىذا الطبيب 
باالستعانة بالنشاطات الرياضية إلعادة التكيؼ الوظيفي لممعاقيف والمصابيف بالشمؿ في 

 (PARAPLIGIQUE)األطراؼ السفمية 

واعتبر ىذه النشاطات كعامؿ رئيسي إلعادة التأىيؿ البدني والنفسي ألنيا تسمح لمفرد 
 المعاؽ إلعادة الثقة بالنفس واستعماؿ الذكاء والروح التنافسية والتعاونية.

معاؽ وكانوا مف المشموليف  04وقد نظـ أوؿ دورة في مدينة استوؿ مانديفؿ شارؾ فييا 
لحادث طارئا أثناء حياتيـ وضحايا الحرب العالمية الثانية الذيف فقدوا الذيف تعرضوا 
 أطرافيـ السفمية.

وقد ادخؿ الدكتور لوديج جوتماف ىذه الرياضة ببعض الكممات التي كتبيا في أوؿ رسالة 
وعقميا في القاعة الرئيسة في ممعب استوؿ مانديفؿ في انجمترا والتي الزالت لحد اآلف 

 وجاء فييا6

ىدؼ ألعاب استوؿ مانديفؿ ىو تنظيـ المعاقيف مف رجاؿ ونساء في جميع أنحاء العالـ  إف
في حركة رياضية عالمية واف سيادة الروح الرياضية العالمية سوؼ تزجي األمؿ والعطاء 
واإللياـ لممعاقيف ولـ يكف ىناؾ اجؿ خدمة وأعظـ عوف يمكف تقديمو لممعاقيف أكثر مف 

 جاؿ الرياضي لتحقيؽ التفاىـ والصداقة بيف األمـ.مساعدتيـ مف خالؿ الم

وبدأت المنافسة عف طريؽ األلعاب في )المراكز المستشفى( ثـ تطورت إلى منافسة بيف 
المراكز ثـ بعدىا أنشأت بطولة المعاقيف وعند توسيع النشاطات البدنية والرياضية المكيفة 

 صنفت المنافسة حسب النوع.

النشاط البدني الرياضي المكيؼ تطورا كبيرا ومعتبرا حيث وفي بداية الستينات عرؼ 
أدمجت فيو النشاطات في المشاريع التربوية البيداغوجية في مدارس خاصة وكاف ظيور 
النشاطات الرياضية المكيفة لإلعاقات العقمية تأخر نوعا ما بالنسبة لإلعاقات الحركية 

في شيكاغو )الواليات  0524وىذه العشرية عرفت تنظيـ أولي لأللعاب خاصة في 
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جويمية وعرفت مشاركة ألؼ رياضي مثموا كؿ مف  01و  05المتحدة األمريكية(، ما بيف 
-30 -0531الواليات المتحدة األمريكية و كندا وفرنسا ثـ تمتيا عدة دورات أخرى لسنة 

 ...إلخ. 31

ىذه النشاطات وقد عرفت ىذه الدورات في عدد الرياضييف المشاركيف وبالتالي توسيع 
الرياضية في أوساط المعاقيف لمختمؼ أنواع اإلعاقات وقد عرفت العشرية األخيرة في ىذا 
القرف تطورا كبيرا في جميع المجاالت وىناؾ اكتشاؼ عاـ لمجسـ وأىميتو في التكيؼ 
وإلعادة التكيؼ مع العالـ وقيمتو االتصالية ودوره الوسيطي في تخصيص وامتالؾ 

ختمفة ميما كانت معرفية أو انفعالية وكاف لغزو الرياضة مف خالؿ المعمومات الم
المالعب واإلعالـ واالشيارات التي تظير األجساـ األنيقة العضمية وكؿ األفكار المتعمقة 
الرياضية جعمت األفراد ومنيـ المعاقيف يعتقدوف باألىمية البالغة لمنشاط الرياضي عمى 

ا في النمو البدني النفسي واالجتماعي لألفراد الممارسيف المستوى العالجي ويمعب دورا كبير 
 (012-010، صفحة 0112لو )تركي أحمد، 

 النشاط البدني الرياضي المكيؼ في الجزائر:  -0-3

وتـ  0535فيفري  05تـ تأسيس الفيدرالية الجزائرية لرياضة المعاقيف وذوي العاىات في 
وعرفت ىذه الفيدرالية  0540في فيفري  اعتمادىا رسميا بعد ثالث سنوات مف تأسيسيا

عدة صعوبات بعد تأسيسيا خاصة في الجانب المالي وكذا مف انعداـ اإلطارات 
المتخصصة في ىذا النوع مف الرياضة وكانت التجارب األولى لنشاط الفيدرالية في 

(CHU)  في تقصريف وكذلؾ في مدرسة المكفوفيف في العاشور وكذلؾ في بوسماعيؿ وتـ
في ( CMPP)نفس السنة تنظيـ األلعاب الوطنية وىذا بإمكانيات محددة جدا، وفي سنة في 

بوسماعيؿ وتـ في نفس السنة تنظيـ األلعاب الوطنية، وىذا بإمكانيات محددة جدا، وفي 
انضمت االتحادية الجزائرية لرياضة المعوقيف لالتحادية الدولة  0540 (ISMGF)سنة 

تـ تنظيـ األلعاب  0542وفي سنة  (IBSA)لممكفوفيف كميا وجزئيا وكذلؾ لمفيدرالية الدولية 
سبتمبر( حيث تبعتيا عدة ألعاب وطنية أخرى في  12إلى 00الوطنية في وىراف)مف 

 السنوات التي تمتيا في مختمؼ أنحاء الوطف.
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في مصر، وكانت أوؿ مشاركة لمجزائر  0550وشاركت الجزائر في ألعاب افريقية سنة 
في برشمونة بفوجيف أو فريقيف  0550االولمبية الخاصة بالمعوقيف سنة  في األلعاب

يمثالف ألعاب القوى وكرة المرمى وكاف لظيور عدائيف ذوي المستوى العالمي دفعا قويا 
رابطة والئية تمثؿ مختمؼ الجمعيات تظـ أكثر مف  22لرياضة المعوقيف في بالدنا وىناؾ 

ة الشباب الرياضة، سنة( )وزار  21-02ارىـ بيف)رياضي ليـ إجازات وتراوح أعم 0111
 (13- 12، صفحة0552

 أسس النشاط البدني الرياضي المكيؼ: -0-4

اف النشاط الرياضي جزء مف التربية العامة ييدؼ إلى مساعدة الفرد عمى النمو الكامؿ 
حتى يقابؿ احتياجاتو المعيشية لممجتمع التعاوني وسط عالـ يتآزر بعضو مع البعض 

 اختباراألخر ومف المسمـ بو أف المسمـ بو أف ىذه األسس ال تحقؽ إال عف طريؽ 
 ؿ وتوجيييا نحو صالح الفرد.الخبرات المالئمة في ىذا المجا

 وعمى ىذا األساس يدخؿ في تحقيؽ ىذه األسس النقاط التالية6

لرياضة المعاقيف جوانب عميقة تفوؽ النشاط الحركي المكيؼ كوسيمة ترويحية:  -0-4-0
كونيا عالجا بدنيا ليـ فيتعدى األمر كونيا وسيمة ناجحة لمترويح عف نفس المعاؽ، آما 

سترجاعو لعنصر الدافعية الذاتية والصبر والرغبة في اكتساب الخبرة تشكؿ جانبتا مف ا
 والتمتع بالحياة.

وقد ظير أف األنشطة البدنية الترويحية آما يقوؿ" عباس رممي" ذات قيمة مرتفعة لممعاقيف 
في االحتفاظ وتحسيف أقصى حالة بدنية، ولزيادة الطاقة والحفاظ عمى االسترخاء وأيضا 

لمتعبير عف الذات والتزويد بخبرات ذات أشياء ممموسة، وذلؾ بالتعرض كوسيمة مساعدة 
تاحة الفرصة ليؤالء المتطوعيف لالختالط بالمجتمع ، ويضيؼ أيضا أف  لمواقؼ واقعية وا 
النشاط الرياضي يخدـ وظائؼ نافعة إذ أف النشاط العضمي الحر يمنح األفراد إشباعا 

النفس واالبتكار واإلحساس بالثقة والقدرة  عمى  عاطفيا، آما يزودىـ بوسائؿ التعبير عف
 اإلنجاز وذلؾ لمشعور بالسعادة والرفاىية.
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 النشاط الحركي المكيؼ كوسيمة عالجية:  -0-4-2

تعد ممارسة النشاط الحركي لممعوقيف وسيمة طبيعية لمعالج عمى ىيئة تمرينات عالجية 
والتي تساىـ بدرجة كبيرة الستعادة المياقة تأىيمية، وكأحد المكونات اليامة لمعالج الطبيعي 

البدنية لممعاؽ، مثؿ استعادة لمقوة العضمية والميارة والتوافؽ العضمي العصبي التحمؿ 
 المرونة، السرعة وبالتالي استعادة لكفاءتو ولياقتو العادية في الحياة.

 النشاط الحركي كوسيمة إلدماج المعاؽ حركيا داخؿ المجتمع: -0-4-3

ألىداؼ النبيمة لممارسة النشاط الحركي لممعوقيف إعادة تأقمميـ والتحاقيـ بالمجتمع مف ا
فادتيـ لممجتمع، يقوؿ"راجع أحمد عزة" إف  المحيط بيـ، بمعنى تسييؿ وسرعة استفادتيـ وا 
النشاط الرياضي يمعب دورا في التأثير عمى الفرد لمتخمص مف اإلنطوائية والعدوانية 

إضافة إلى بعض األمراض األخرى لعدـ االنتباه وعدـ التركيز وعدـ واألزمات النفسية، 
تقدير المسافة، إضافة إلى بعض األمراض األخرى لعدـ االنتباه وعدـ التركيز وعدـ تقدير 

، 0542المسافة أو عدـ تقدير الزمف...إلخ ) محمد عوض بسيوني فيصؿ ياسيف الشاطئ،
 (000- 000صفحة

 6ني الرياضي المكيؼتصنيفات النشاط البد -0-5

لقد تعددت األنشطة الرياضية وتنوعت أشكاليا فمنيا التربوية والتنافسية، ومنيا العالجية 
 والترويحية أو الفردية والجماعية

 عمى أية حاؿ فإننا سنتعرض إلى أىـ التقسيمات، فقد قسمو أحد الباحثيف إلى6

 النشاط الرياضي الترويحي: 0-5-0

رد مف تمقائي نفسو بغرض تحقيؽ السعادة الشخصية التي يشعر قبؿ ىو نشاط يقوـ بو الف
أثناء أو بعد الممارسة وتمبية حاجاتو النفسية واالجتماعية، وىي سمات في حاجة كبيرة 
إلى تنميتيا وتعزيزىا لممعاقيف، ويعتبر الترويح الرياضي مف األركاف األساسية في برامج 

في المتعة الشاممة لمفرد، باإلضافة إلى أىميتو في  الترويح لما يتميز بو مف أىمية كبرى
 التنمية الشاممة لمشخصية مف النواحي البدنية والعقمية و االجتماعية.
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إف مزاولة النشاط البدني سواء كاف بغرض استغالؿ وقت الفراغ أو كاف بغرض التدريب 
العامة، حيث أنو لموصوؿ إلى المستويات العالية، يعتبر طريقا سميما نحو تحقيؽ الصحة 

خالؿ مزاولة ذلؾ النشاط يتحقؽ لمفرد النمو الكامؿ مف النواحي البدنية والنفسية 
واالجتماعية باإلضافة إلى تحسيف عمؿ كفاءة أجيزة الجسـ المختمفة كالجياز الدوري 

 (15، صفحة 0554والتنفسي والعضمي والعصبي.)إبراىيـ، رحمة، 

لنشاط البدني الرياضي الترويحي يشكؿ جانبا ىاما في كما أكد "مرواف عبد المجيد" أف ا
نفس المعاؽ إذا يمكنو نفس المعاؽ إذ يمكنو مف استرجاع العناصر الواقعية لمذات 
والصبر، الرغبة في اكتساب الخبرة، التمتع بالحياة ويساىـ بدور ايجابي كبير في إعادة 

ر إيجابي كبير في إعادة التوازف التوازف النفسي لممعاؽ والتغمب عمى الحياة ويساىـ بدو 
النفسي لممعاؽ والتغمب عمى الحياة الرتيبة والمممة ما بعد اإلصابة، و تيدؼ الرياضة 
الترويحية إلى غرس االعتماد عمى النفس و االنضباط وروح المنافسة والصداقة لدى 

د، لمجيالطفؿ المعوؽ مف عزلتو التي فرضيا عمى نفسو في المجتمع.) مرواف عبد ا
 (002 - 000، صفحة 0553إبراىيـ، 

 النشاط الرياضي العالجي: -0-5-2

عرفت الجمعية األىمية لمترويح العالجي، بأنو خدمة خاصة داخؿ المجاؿ الواسع 
لمخدمات الترويحية التي تستخدـ لمتدخؿ اإليجابي في بعض نواحي السموؾ البدني أو 

ي السموؾ ولتنشيط ونمو وتطور االنفعالي أو االجتماعي إلحداث تأثير مطموب ف
 الشخصية ولو قيمة وقائية وعالجية ال ينكرىا األطباء.

فالنشاط الرياضي مف الناحية العالجية يساعد مرضى األمراض النفسية والمعاقيف عمى 
التخمص مف االنقباضات النفسية، وبالتالي استعادة الثقة بالنفس وتقبؿ اآلخريف لو، 

اونا، ويسيـ بمساعدة الوسائؿ العالجية األخرى عمى تحقيؽ ويجعميـ أكثر سعادة وتع
سرعة الشفاء كالسباحة العالجية التي تستعمؿ في عالج بعض األمراض كالربو وشمؿ 

 األطفاؿ وحركات إعادة التأىيؿ.
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كما أصبح النشاط الرياضي يمارس في معظـ المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة 
والمراكز الطبية البيداغوجية وخاصة في الدوؿ المتقدمة، ويراعى  وفي مراكز إعادة التأىيؿ

في ذلؾ نوع النشاط الرياضي، وطبيعة ونوع اإلصابة، فقد تستخدـ حركات موجية ودقيقة 
 ىدفيا اكتساب الشخص المعوؽ تحكـ في الحركة واستخداـ عضالت أو أطراؼ مقصودة.

ء بمستوى المياقة والكفاءة البدنية أما ييدؼ ىذا النوع مف النشاط الرياضي إلى االرتقا
 (21- 20، صفحة 0540خطاب عطيات محمد، تتضمف رياضة المستويات العميا)

 أنواع األنشطة البدنية الرياضية المكيفة:  -0-6

 تنقسـ األنشطة البدنية الرياضية بصفة عامة إلى قسميف رئيسييف ىما6

وكؿ قسـ يتضمف العديد مف االختصاصات األنشطة البدنية الرياضية الفردية والجماعية 
الرياضية ولدى المعاقيف بمختمؼ أنواعيـ ودرجة إعاقتيـ مختمؼ االختصاصات ولكف بعد 

 القوانييف. تكييفيا مف حيث الوسائؿ و

 األنشطة الفردية:  -0-6-0

 مف بيف األنشطة البدنية الرياضية الفردية التي يمارسيا المعاقيف نجد6

 قفز. -رمي -ألعاب القوى جري -
 رفع األثقاؿ. -الجيدو -سباؽ الدرجات -السباحة -
 الرمي بالقوس. -اليوقا -تنس الطاولة -
 الرمي بالسالح. -التزحمؽ عمى الثمج -
وغيرىا مف األنواع الرياضية الفردية وتختمؼ في بعض األحياف باختالؼ الثقافات  -

 والمناخ مف بمد األخر.

 األنشطة الجماعية:-0-6-2

 شطة البدنية والرياضية الجماعية التي يمارسيا المعوقوف نجد6مف بيف األن

 كرة المرمى. -كرة اليد -كرة الطائرة -كرة السمة -
 ال عبيف. 3و  1كرة القدـ بػ -التجديؼ -اليوكي -
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 (050، صفحة Nicole ،0552وغيرىا مف الرياضات الجماعية.)

 دور النشاط البدني الرياضي المكيؼ في تنمية المعاؽ: -0-7

النشاط البدني الرياضي يعتبر منبع أساسي لصحة اإلنساف ويجمب لو المتعة والسرور 
ويضمف لو أحسف اندماج وخاصة لمشخص المعاؽ، وليذا فإف دور النشاط البدني 

 الرياضي المكيؼ يتجمى في ثالث مستويات رئيسية6

 :االجتماعيمف الجانب  -0-7-0

عادة تأىيؿ األشخاص المعاقيف ويجده في النشاط الرياضي يساعد بال شؾ كثيرا في إ
 نفس الوقت كدعـ معنوي.

والمعاؽ الذي يممؾ إدارة وطاقة التنافس واالستقاللية، وىذه االستقاللية تأتي بعد مدة 
في اإلدماج في  معتبرة مف إعادة التكييؼ الوظيفي وكذا إعادة التكييؼ الميني لو الحؽ

فرد مثؿ اآلخريف لكف بوسائؿ مختمفة والنشاط الحياة المينية لحضارتنا فالمعاؽ ىو 
الرياضي بالنسبة إليو لو نفس األىداؼ مثؿ العادييف والمتمثؿ في تنمية قدراتو البدنية 

 والنفسية، ويستطيع دائما إيجاد نشاط رياضي مالئـ إلعاقتو ميـ تكف طبيعتيا ودرجتيا.

عزة والكرامة لو كفرد مثؿ ويجب أف تعطي لممعاؽ نفس الفرص مثؿ العادييف إلعادة ال
 الجميع.

 مف الجانب النفسي:  -0-7-2

مف الناحية النفسية يعتبر النشاط الرياضي وسيمة فعالة لبعث البشاشة واالنشراح في الفرد 
ويعتبر أيضا كعامؿ لالندماج وبصفة خاصة الرياضات الجماعية، ويساعد النشاط 

حساسو باالنعزاؿ والدونية الذي يقابميا في الرياضي والبدني المعاؽ لمتغمب عمى عواطفو و  ا 
 بعض األحياف باإلنكار وعدـ القبوؿ.

وممارسة النشاط البدني والرياضي الذي يكوف موجو بطريقة سميمة وتكوف حمولتو مكيفة 
لممعاؽ يؤثر عمى السموؾ نفسو االجتماعي لممعوؽ بصفة عامة مثؿ6 إعطاء الثقة 

 دارة.بالنفس، تطوير روح المنافسة واإل
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واالنضباط والتحكـ في النفس والمعرفة الجيدة لمنفس اإلمكانيات والحدود، ويحوؿ شيئا 
فشيئا النواحي السمبية لديو بالنواحي السمبية لديو بالنواحي اإليجابية، ويحوؿ مفيوـ الثبات 
عند المعوؽ ويعوضو بمفيوـ الحركية وثبات األفكار ليا مفيوـ سمبي مرتبطا باألحداث 

عادة اإلدالم ماج.) تركي توالدة والظروؼ لدى المعاؽ وىي متداخمة مع ىدؼ اإلدماج وا 
 ( 55 - 53، صفحة 0112أحمد، 

 التوحد : أطفاؿ النشاط البدني الرياضي و -0-8
ذيف يعانوف مف التوحد التماريف البدنية واحد مف أكثر العالجات فعالية بالنسبة لألفراد ال

ومف البدييي أف ممارسة التماريف البدنية ميمة بالنسبة  ،حتى اآلف مستثمرة غيرولكنيا 
عف طريؽ المالحظة في حياتي الخاصة لقد شعرت بقوة  يقوؿ دانياؿ ىاوثورفلمجميع 

 األداءومنذ فترة طويمة بأف التماريف اليوائية المختمفة لعبت دورا ىاما في مقدرتي عمى 
ممارسة  أفأظيرت العديد مف الدراسات بمستوى عاؿ نسبيا كطفؿ مصاب بالتوحد، 

السموؾ  أعراضالحركية الحماسية والشديدة ترتبط غالبا مع انخفاض في  األنشطة
يذاء، النشاط الزائد والعدوانية الالإراديالنموذجي المصاحبة لمتوحد كالتحفيز  النفس  وا 

 والمعاقيف عقمياصابيف باالكتئاب في عدد مف الم أيضاوتحطيميا ىذه الفوائد لوحظت 
، زمف رد الفعؿ، والذاكرةيعمؿ التمريف عمى خفض التوتر والقمؽ فضال عف تحسي  ف النـو

فوائدىا المعروفة في تقميؿ الوزف حيث يعاني العديد مف األفراد التوحديوف  إلى باإلضافة
 .حياتيـ غير النشط أسموبمف زيادة في الوزف بسبب 

ألنو المعيار النموذجي لمسموؾ في الطفولة  التو حدييف المعب لو أىميتو بالنسبة لألطفاؿ
المبكرة وانعداـ ميارات المعب لدييـ قد يضاعؼ مف عزلتيـ االجتماعية ويزيد اختالفيـ 

المعب ليؤالء األطفاؿ يجب أف يكوف نوعًا مف التسمية واالستمتاع ، و عف بقية األطفاؿ 
د يعطييـ إحساسًا بالتميز واإلتقاف مما ألف تطوير ميارات المعب لدى ألطفاؿ ذوي التوح

يزيد مف سعادتيـ وتحفيزىـ لمزيٍد مف المعب وىذا بحد ذاتو ىدفًا مطموبا حيث أف الطفؿ 
كالـ قد يجد ذو التوحد الذي يجد صعوبة في التعبير عف أحاسيسو وأفكاره مف خالؿ ال

حركية ميمة لكال مف بشكؿ عاـ ، فاف النشاطات ال مف خالؿ المعب الفرصة لمتعبير عنيا
عندما نقوؿ النشاطات الحركية لمجميع نعني بو مزاولة  الصحة البدنية والعقمية لكؿ فرد

 أسبوعياخمس أياـ  إلى أربعمنتظمة لمجوعة متكاممة وظيفيا مف التماريف اليوائية تتكرر 
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ممارسة التماريف البسيطة والمتباعدة وبشكؿ غير منتظـ  أفدقيقة أو أطوؿ حيث  30لمدة
ليا تأثير ضعيؼ في السموؾ الذي يتطمب تكرارا لتثبيت استجابة المتعمـ الصحيحة 

 .في تحقيؽ ىدؼ السموؾ الخاطئة ونسياف الممارسات
المستمر لمتماريف جميع قدرات الجسـ  بما في ذلؾ القدرة عمى التخمص مف  األداءيعزز 
بالطبع  زيادة النشاط البدني يعني الحصوؿ عمى المزيد مف  ،ـ والفضالتالسمو 

 .األوكسجيف إلى الخاليا التي في أشد الحاجة إليو وىي الخاليا الموجودة في الدماغ
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 خالصة:

يعتبػػػر النشػػػاط  البػػػدني الرياضػػػي المكيػػػؼ مػػػف العمميػػػات التربويػػػة اليادفػػػة فػػػي تحقيػػػؽ نمػػػو 

            لمفػػػػػػرد وقػػػػػػد تػػػػػػـ وضػػػػػػع أسػػػػػػس وقػػػػػػوانيف ليػػػػػػذا النشػػػػػػاط وجيػػػػػػة أىػػػػػػدافيا السػػػػػػمميةمتكامػػػػػػؿ 

اىتماماتيػػػا الحديثػػػة بمعالجػػػة قضػػػايا اإلنسػػػانية ومنيػػػا بشػػػكؿ خػػػاص فئػػػة ذوي االحتياجػػػات و 

تنميػػة الفئػػة فػػي االنػػدماج فػػي المجتمػػع و  الخاصػػة بحيػػث ييػػدؼ إلػػى معالجػػة ومسػػاعدة ىػػذه

 . الصفات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصؿ الثاني  
التوحد إعاقة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                                     إعاقة التوحد

 
28 

 

 

 تمهيد: 

إف إضطرابات التوحد مف أكثر االضطرابات تعقيدا لكونو يؤثر بشكؿ كبير عمى حياة    
الطفؿ خاصة في مظاىر النمو المختمفة التي تكوف عمى المستوى المغوي واالجتماعي 
والحركي وأيضا في عمميات االنتباه، واإلدراؾ واختيار الوقائع، كما أف ىذا االضطراب ال 

عمى جوانب حياتو المختمفة بؿ يمتد إلى األـ التي تسعى كثير يؤثر فقط عمى الطفؿ و 
منيف أف يكف مثاليات غير أف ىذا المطمب غير أف ىذا الطمب يصعب  تحقيقو في كثير 
مف الحاالت خاصة عندما تصطدـ بواقع أف ابنيا مصاب اضطراب التوحد مع ما يحممو 

بإضافة إلى وصمة العار  مف خصائص ومميزات غير مرغوبة تجعؿ كؿ أمميا تتبخر ،
التي تمحقيا خصوصا والتي يقصد أنيا ىي السبب في توحد ابنيا ، وألف األـ ىي مف 
تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف سموؾ الطفؿ وتطوره، ىذه المسؤولية تجعميا تحس باإلرىاؽ 
والقمؽ واالكتئاب ومشاعر الذنب، وكثير مف األميات يتأثرف بيذا الضغط النفسي 

ػدوف أف قصور أبنائػػيف ناجػػـ عف عدـ كفايتػػػيف أو عدـ قدرتيف عمى الوفاء بمطالب ويعتق
 ىذا الدور.
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   لمحة تاريخية عف التوحد:  -2-0

مقالة تصؼ إحدى عشر   leokannerـ كتب الطبيب النفسي ليوكانر 0500في عاـ     
مريضا تابع حالتيـ عمى مدى سنوات في عيادتو، ىؤالء األطفاؿ كانوا يتصفوف بمجموعة 
مف األعراض المرضية تختمؼ عف األعراض النفسية التي تعود عمى متابعييا أو قرأ عنيا 

ألوؿ مرة لمتعبير   Autismeفي المنشورات والكتب الطبية، وقد استعمؿ مصطمح التوحد 
نيا، وتتابعت الجيود في محاولة لكشؼ الغموض عنو، وبدأ ينتشر مرض التوحد بصورة ع

كبيرة مؤخرا حسب ما جاء في التقرير الذي نشره معيد أبحاث التوحد والذي يشير إلى 
 00-1مف عمره  01.111حالة في كؿ  41زيادتو بنسبة كبيرة. حيث أصبحت تمثؿ 
 01.111حاالت في كؿ  1عروؼ سابقا وىو سنة وتعتبر ىذه نسبة كبيرة عما كاف م

والسبب الرئيسي لممرض غير معرؼ لكف مف العوامؿ الوراثية تعمؿ دور ميـ باإلضافة 
إلى العوامؿ الكيمائية والعضوية . ومف الميـ أف نعرؼ أنو ليس جميع المصابوف بالتوحد 

فاؿ يكوف مستوى ذكاءىـ منخفض، فحسب اإلحصائيات أف ربع الحاالت مف األط
 المصابيف بالتوحد ذكاءىـ في المعدالت الطبيعة.

ويؤثر التوحد عمى النمو الطبيعي لممخ في مجاؿ الحياة االجتماعية وميارات التواصؿ   
حيث عادة ما يواجو األطفاؿ واألشخاص المصابوف بالتوحد صعوبات في مجاؿ التواصؿ 

طة الترفييية. حيث يمكف أف غير المفظي، والتفاعؿ االجتماعي وكذلؾ صعوبات في األنش
يظير المصابوف بيذا االضطراب سموكا متكررا بصورة غير طبيعة، وفي بعض الحاالت 

 ، صفحة0554اتجاه الذات.)سميرة السعدي، أو  قد يظير سموكا عدوانيا تجاه الغير،
22) 

 أصدر العالـ البريطاني "فرش"كتابو عف التوحد واالسبرجر الذي نشر 0550وفي عاـ    
فيو نتائج بحوث أسبرجر بالمغة االنجميزية والتي كانت سابقا تسمى بالتوحد ذو األداء 
الوظيفي الحالي أو اإلعاقة التوحد الخفيؼ ومف تـ عرفت تمؾ الحالة باسـ مكتشفا 
"متالزمة أسبرجر" وذلؾ بعد دراسة آالؼ الحاالت في أوربا وأمريكا حيث تـ اعتبارىا ىي 

طراب النمو الشائعة، تـ إضافة متالزمة أخرى متشابية ليما والتوحد تحت مظمة اض
سميت "بمتالزمة ريت" باسـ مكتشفيا النمساوي حيث أكتشؼ وجود حاالت تختمؼ في 
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أعراضيا وسماتيا عف التوحد، وقاـ بمتابعة تمؾ الحاالت لعدة السنوات، وكنت عف نتائج 
 غة األلمانية.بالم 0521بحوثو مقاال في أحد الروايات العممية عاـ 

بالمئة مف المتوحديف يتمتعوف بقدرات غير عادية  01أف  0534وأعمنت "ريمالند" سنة    
قامت الجمعية بتصنيؼ  0550في المجاؿ الفف والرياضات أو قوة الذاكرة وفي عاـ 

التوحد في كتبيا التشخيصي الرابع االضطرابات المرتبطة بو تحت عنواف عريض ىو 
العمة التي تتضمف االضطراب التوحدي و اضطراب أسبرجر، اضطراب النمو 

واضطرابات الطفولة الذىاني اضطراب النمو العمة الغير المحددة.)أسامة محمد الباطنية 
 (130 ، صفحة0112وعبد الناصر دياب الجراح، 

 تعريؼ التوحد:  -2- 0

 والتي تعني نفسو  *Autos* التوحد مصطمح مشتؽ مف الكممة اليونانية  Autisme لغة: - أ

soi même  ،( 30، صفحة0102)دعوة سميرة وشنوفي دورية 
لقد تعددت تعاريؼ التوحد بتعدد االتجاىات العممية والنظرية التي تحاوؿ  اصطمالحا: -ب

 تفسير ىذا االضطراب ومف أىميا6

دة ) الذىاف، التوحد لقد استخدـ ىذا المصطمح في الوطف العربي تحت تسميات عدي
 وية، اإلجترارية(الذات

أو فصاـ"، ف التوحد يعتبر مرضا عقميا "ذىاف  وتتفؽ ىذه المسميات مع االتجاه المؤيدة بأ
 ويمكف عرضيا عمى النحو التالي6

التوحديوف ىـ مف يعانوف مف نقص االتصاؿ االنفعالي ونقص  :wolfوعرؼ التوحد    
ي تشكؿ مضموف الكالـ، االتصاؿ المغوي المتصؿ في فساد النمو المغوي مع شدود ف

وترديد آلي لما يسمع وشذوذ في المعب والتحميؿ والنمطية واإلصرار عمى الطقوس 
والروتيف، وردود الفعؿ العنيفة إزاء أي تغير في األنماط مع وجود الكثير مف الحركات 

 اآللية غير ىادفة كيز الرأس وحركة اليديف واألصابع.

بأنو فقداف القدرة عمى   0550األمراض العقمية وعرفتو الجمعية األمريكية لتصنيؼ 
االتصاؿ المفظية وغير المفظية والتفاعؿ االجتماعي ف في النمو مؤثرا في ذلؾ عمى التحس
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سنوات، ويؤثر عمى األداء في التعميـ.)سيى أميف أحمد  2وىو عادة يظير بعد السف 
ناث.)بدرة ميموني، ( وىو نادر يظير عند الذكور أكثر مف اإل25 ، صفحة0110نصر، 
 ( 21 ، صفحة0100

أما الجمعية الوطنية األطفاؿ التوحديف فقد عرفتو ىو االضطراب تعرؼ سموكيا،    
شيرا، ويتضمف االضطراب في  21وتظير مظاىره األساسية قبؿ أف يصؿ الطفؿ إلى 

، أو السعة المجاالت التالية6 سرعة وتتابع النمو االستجابة الحسية لمثيرات الكالـ أو المغة
، 0555المعرفية، التعمؽ أو االنتماء لمناس واألحداث والموضوعات. )بخيت عبد الكريـ، 

 (021 صفحة

ومف خالؿ التعاريؼ السابقة نجد أف التوحد اضطراب متعدد األسباب واألعراض    
 ويسبب قصور وقد تظير أعراضو متعددة أو منفردة أو متداخمة مع اضطرابات أخرى.  

اضطراب في النمو، يصب الطفؿ ىو ومف كؿ ما سبؽ ذكره نقوؿ إف اضطراب التوحد   
في سنواتو األولى، ويظير في شكؿ أعراض متنوعة ومتعددة ومختمفة في درجتيا وشدتيا، 
مف الطفؿ ألخر والمؤثرة عمى كؿ جوانب النمو المختمفة مف حيث المغة، والتوصؿ، النمو 

لي، النمو االجتماعي ومف حيث الجانب السموكي إلى آخره الحسي الحركي، النمو االنفعا
 ما يجعمو منطويا ومنسحبا عف العالـ الخارجي مكونا لذاتو عالما خاصة بو. 

 أسباب التوحد:3-2-

 (: Psychologique factorاألسباب  النفسية ) - أ

أساليب التنشئة الوالدية الخاطئة البعض أف أسباب اإلصابة بالتوحد إنما ترجع إلى يرجع 
لى شخصية الوالديف غير السوية وأسموب التربية يسيـ في حدوث االضطراب. ويؤكد  وا 

إلى عدـ نضج إلصابة بالتوحد لدى األطفاؿ تعود إلى أف أعراض ا 0502ذلؾ لويكانر 
 وتطور األنا وىذا يحدث في الحالتيف التاليتيف6

 خالؿ الثالث السنوات األولى مف حياة الطفؿ.نتيجة نمو األنا بطريقة خاطئة 
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، 0114نتيجة المناخ النفسي الشيء الذي يعيش فيو الطفؿ.) لمياء عبد الحميد بيومي، 
 (04 صفحة

أو         ألسرة في ضغوط مف نوع ما يؤدي إلى التنافر وقد يمعب الوضع االقتصادي ل
، 0113معينة. )سميرة بيقوف، التناغـ بيف أفراد األسرة وأيضا إلى ضغوط مف أنواع 

 (  011صفحة

وف ببرودة عواطفيـ تجاه االبف والتي تسبب اإلصابة بالتوحد، اف يتصففمنذ القدـ كاف الوالد
تثبت تمؾ الفرضية، حيث  لـ وخصوصا األـ مما أطمؽ عمييا األـ الباردة )الثالجة(.ولكف

مة خالية مف األمراض النفسية ؿ بديىؤالء األطفاؿ المصابيف إلى عوام قاـ العمماء بنقؿ
)برودة العواطؼ وغيرىا(، لـ يالحظ أي تحسف عمى ىؤالء األطفاؿ. ويالحظ أيضا إف 
اإلصابة بيذا االضطراب قد بدأ أحيانا مند الوالدة، لـ يكف تعامؿ الولديف واضحا في ىذه 

 (04 ، صفحة0114الفترة )عادؿ جاسب شبيب 

في تكويف عالقة عاطفية بيف الطفؿ وأبويو قد يكوف  ( بأف الفشؿ0541كما يرى أولرجاف )
أحد أسباب اضطراب التوحد، فالطفؿ يعاني مف التوحد مع ىجر األـ أو أطوؿ فترة غيابيا 

 عنو، وقد يرجع اضطراب إلى رفض األـ والطفؿ بإقامة عالقة عاطفية بينيما.

بالتوحد دراسة ميريال  ومف الدراسات التي تؤكد عمى دور العوامؿ النفسية في اإلصابة  
( عمى أف العوامؿ النفسية تساىـ في إبراز أىمية التكويف األولى لشخصية 0550كياراند )
منة ومريحة يستطيع فييا أف يخوض تجربة ما يبرز مدى احتياج الطفؿ لبيئة آالطفؿ ك

ما إيجابية مف خالؿ لقائو مع األشخاص الذيف يكفموف لو الحماية، ويشبعوف احتياجاتو ك
 يساعدونو عمى اتساع أفقو ويطمقوف لو العناف ليتحرؾ بحرية.

وعمى الجانب رفض البعض ىذا اآلراء وذىبوا إلى التوحد عامؿ مستقؿ عف اآلباء وال 
يرتبط بوجود األـ أو غيابيا، وأف خبرات الطفؿ خالؿ مراحؿ حياتو ال تسبب المرض وأنو 

 يـ القدرة عمى حب أطفاليـ.ليس كؿ آباء األطفاؿ المصابيف بالتوحد تنقص

ومنو نستنتج أف التوحد يمكف أف يعود لعوامؿ نفسية، ولكف ىناؾ دراسات أخرى تؤكد أف   
 اضطراب التوحد قد يعود ألسباب جينية وراثية.
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بدأ االىتماـ يتجو إلى دور العوامؿ البيولوجية في حدوث اضطراب  األسباب البيولوجية:-ب
التوحد، وبسبب ما تـ نشره عف النظريات النفسية بأنيا لـ تعد تفسير أسباب ىذا 

 (021، صفحة 0554االضطراب، ىذا ما أكدتو دراسة )سميرة السعد، 

تكوف ارتفاع  مف أسباب إعاقة التوحد ترجع إلى مشكمة بيولوجية، وليست نفسية فقد
ومات تحمؿ جينات معينة أو الحمؿ، أو وجود غير طبيعي لكرموز الحرارة المؤثرة أثناء 

األوكسجيف مما يؤثر عمى  أو أثناء الوالدة ألي سبب مثؿ نقص تمفا بالدماغ أثناء الحمؿ
 الجسـ والدماغ، وتظير أعراض التوحد وفيما يمي عرض ليذا األسباب6

ف الباحثيف ممف يؤكدوف دور وتأثير الجانب الوراثي الجيني عمى ىناؾ فريؽ م ػينية:الج*
إصابة الطفؿ باضطراب التوحد بحيث تقـو المورثات الجينات بنقؿ الكثير مف الخصائص 

إلخ إضافة لمكثير مف … البشرية مف الوالديف إلى طفميـ كالموف، الطوؿ، الشكؿ
البعض منيا ومعرفة مكانيا في  االضطرابات الحيوية، وقد توصؿ العمـ الحديث لمعرفة

 الكرموزومات لكف حتى اآلف لـ يتـ معرفة أي مورث يكوف سببا لحدوث ىذا االضطراب.

" أف ىناؾ ارتباطا مف التوحد  lida  0552كما أثبتت بعض الدراسات الحديثة "ليدا   
وبيف خمؿ الكروموزومات، وأوضحت ىذه الدراسة أف ىناؾ اتصاالت ارتباطية وارثية مع 
التوحد وىذا الكروموزوـ الذي يعتبر شكؿ واراثي حديث مسبب التوحد واإلعاقة العقمية 

ويؤثر ىذا  اثاإلن وصعوبات التعمـ ، وىذا الكروموزـو يكوف شائع بيف الذكور أكثر مف
( مف حاالت التوحد الذي يؤدي إلى تصمب في بعض الخاليا %01.3الكروموزـو حوالي)

الداخمية التي تتحوؿ إلى الجنيف المسيطر عمى الناحية العقمية وربما يؤدي ذلؾ إلى 
شير أ( يـو مف الحمؿ أو الثالث 00أو  01حدوث  خمؿ في الكروموزمات خالؿ )

 (003 ، صفحة0113قمش، األولى ) مصطفى نوري ال

وفي مرحمة الحمؿ قد يؤثر نزيؼ األـ بعد الشيور الثالثة  المضاعفات أثناء الحمؿ: -ج
األولى عمى الجنيف وأيضا المواد الموجودة في بطف الجنيف، كما تشير بعض األدلة إلى 

 حدوث عالي لمتأثير لمعقاقير التي تتعاطيا األـ أثناء فترة الحمؿ.
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ف ي  الحيوية: الكيمائية -أ معب اضطراب الكيمياء الحيوية دورا كبير في حدوث التوحد وا 
كاف العمماء غير متأكديف حدوثو، مع أىمية ودور األسباب األخرى، فالكيمياء الحيوية 
تمعب دورا ميما في عمؿ الجسـ البشري. المخ واألعصاب تتكوف مف مجموعة مف الخاليا 

شارات العصبية مف األعضاء إلى الدماغ وبالعكس المتخصصة التي تستطيع أف تنقؿ اإل
مف خالؿ ما يسمى بالموصالت العصبية، وىي مواد كيماوية بتركيزات مختمفة مف وقت 

 (22 صفحة ،0110ألخر حسب عمميا في الحالة الطبيعة.) محمد السعيد أبو حالوة6 

في بعض وظائؼ قد ترجع إعاقة التوحد إلى خمؿ   خمؿ في الجهاز العصبي المركزي: -ب
وظائؼ الفيزيولوجية، وقد الجياز العصبي المركزي فقد يكوف ىناؾ قصورا معينا في ال

( أف صورة الرنيف المغناطيسي التي تقارف األشخاص 0544دراسة بموتيف )أثبتت 
التوحدييف والمجموعة مف األشخاص العادييف وجدت بأف الحجـ الكمي لممخ يتزايد لدى 

والنسبة الكبرى لمزيادة في الحجـ حدثت في كؿ مف الفص الجداري  المصابيف بالتوحدية
 والفص الصدغي والفص القذالي ولـ توجد فروقا في الفصوص األمامية.

 أعراض التوحد: -2-4

إف أعراض اضطراب التوحد مختمفة في شدتيا وعددىا مف طفؿ ألخر حيث تمس   
ذا ما تحدثنا عامة فإنيا تكوف  الجانب المغوي، العالقات االجتماعية، االتصاؿ والسموؾ. وا 

واضحة في الجوانب التالية6 التواصؿ، التفاعؿ االجتماعي، المشكالت الحسية، المعب، 
 السموؾ.

يكوف تطور المغة بطيئا، وقد ال تتطور بتاتا، يتـ استخداـ الكممات بشكؿ  :التواصؿ - أ
مختمؼ عف األطفاؿ اآلخريف، حيث ترتبط الكممات بمعاف غير معتادة ليذه الكممات 
يكوف التواصؿ عف طريؽ اإلشارات بدال مف الكممات، يكوف االنتباه والتركيز لمدة 

 قصيرة.

قؿ مع اآلخريف، يبدي اىتماما أقؿ بتكويف صداقات مع يقضي وقتا أ التفاعؿ االجتماعي:-ب
 اآلخريف، تكوف استجابة أقؿ لإلشارات االجتماعية مثؿ االبتسامة أو النظر لمعيوف.

 يظير نقص اإليماءات التواصمية االجتماعية والنطؽ خالؿ األشير القميمة األولى.
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الي فإف الخصائص الكالمية فاألطفاؿ المذيف ال يتكمموف لدييـ إعاقة في محادثات وبالت
كطبقة الصوت والتنعيـ ومعدؿ الصوت واإليقاع ونبرة الصوت تكوف شاذة.) سيى أحمد 

 (00 ، صفحة0110أميف نصر، 

استجابة غير معتادة لألحاسيس الجسدية، مثؿ أف يكوف حساسا أكثر المشكالت الحسية: -ج
لأللـ، أو النظر، أو السمع، أو مف المعتاد لممس، أو أف يكوف أقؿ حساسية مف المعتاد 

 الشـ.

ىناؾ نقص في المعب التمقائي أو االبتكاري، كما أنو ال يقمد حركات اآلخريف،  6المعب -د
 وال يحاوؿ أف يبدأ  في عمؿ ألعاب خيالية أو مبتكرة.

ف حركتو أقؿ مف المعتاد، يا أكثر مف المعتاد، أو تكو قد يكوف نشطا أو حرك السموؾ: -و
مف السموؾ غير السوي )كأف يضرب رأسو بالحائط، أو يعض( دوف  نوباتمع وجود 

عمى االحتفاظ بشيء ما، أو التفكير في فكرة بعينيا، أو االرتباط  سبب واضح. قد يصر
بشخص واحد بعينو. ىناؾ نقص واضح في تقدير األمور المعتادة، وقد يظير سموكا عنيفا 

ىذه األعراض مف شخص ألخر وبدرجات أو عدوانيا، أو مؤذيا لمذات. وقد تختمؼ 
 .متفاوتة

 اف مجموعة األعراض السموكية لمتوحد ىي عمى النحو التالي6

 ال يحب أف يحضنو أحد. -   يتصرؼ الطفؿ وكأنو ال يسمع وال ييتـ ممف حولو.  -

 .ال يخاؼ مف الخطر-                            يقاـو الطرؽ التقميدية في التعميـ.-

 نشاط زائد ممحوظ أو خمؿ مبالغ فيو. -                        يكرر كالـ اآلخريف.-

 ارة في أوقات غير مناسبة.ضحؾ واستث -            ال يمعب مع األطفاؿ اآلخريف.-

 يقاـو تغير الروتيف. -             بكاء ونوبات غضب شديدة ألسباب غير معروفة.-

 تعمؽ غير طبيعي باألشياء الغريبة.-                   ال ينظر في عيف مف يممكو.-

 فقداف الخياؿ واإلبداع في طريقو لعبو.-
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وجود حركات متكرر وغير طبيعية مثؿ ىز الرأس أو الجسـ أو اليديف.) إبراىيـ فرج عبد -
 (00 ، صفحة0110اهلل الرزيقات، 

مف  % 11مختصيف أف مشاكؿ المغة والكالـ في أطفاؿ التوحد، ويعتقد الكثير مف ال
.  التوحديف ال يستطعوف التعبير المغوي المفيـو

 كما أف األطفاؿ التوحديوف ال يستطيعوف فيـ المزاج والسخرية.

يتشابو األطفاؿ التوحديوف مع األطفاؿ العادييف في خصائص المظير بؿ أنيـ كثيرا ما 
يـ المبكرة يعانوف مف يكونوف أكثر جاذبية، كما أف األطفاؿ التوحديوف في مراحؿ حيات

مساؾ وحركات غير منضبطة ) إيياب  صعوبات في الجياز التنفسي ونوبات الحس وا 
 (00 ، صفحة0115محمد خميؿ، وآخروف 

 تشخيص التوحد:         -2-5

لعؿ ىذا األمر يعد مف أصعب األمور وأكثرىا تعقيدا وخاصة في الدوؿ العربية،       
حيث يقؿ عدد األشخاص المييئيف بطريقة عممية لتشخيص التوحد مما يؤدي إلى وجود 
خطأ في التشخيص، أو إلى تجاىؿ التوحد في المراحؿ المبكرة مف حياة الطفؿ، مما يؤدي 

حقة. حيث ال يمكف تشخيص الطفؿ دوف وجود مالحظة صعوبة التدخؿ في أوقات الال
دقيقة لسموؾ طفؿ، ولميارات التوصؿ لديو ومقارنة ذلؾ بالمستويات المعتادة مف النمو 
والتطور ولكف مما يزيد مف صعوبة التشخيص أف كثيرا مف السموؾ التوحدي يوجد  في 

 ( 00، صفحة 0111اضطرابات أخرى. )عادؿ عبد اهلل محمد

يتـ تشخيص التوحد في الوقت الحاضر مف خالؿ المالحظة المباشرة لسموؾ  حيث   
الطفؿ بواسطة مختص معتمد وعادة ما يكوف اختصاصي في نمو الطفؿ أو الطبيب، 
وذلؾ قبؿ ثالث سنوات، في نفس الوقت فإف تاريخ نمو الطفؿ تتـ دراستو بعناية عف 

تشخيص التوحد عمى عدد مف طريؽ جمع المعمومات الدقيقة مف الوالديف. ويمر 
المختصيف منيـ طبيب األطفاؿ،) مختص في أعصاب المخ( طبيب نفسي، طبيب عاـ، 
مختص قياس تربوي، حيث يتـ عمؿ تخطيط المخ، واألشعة المقطعية وبعض الفحوصات 

 الالزمة وذلؾ الستبعاد بمرض عضوي.
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فاؿ التوحد، وكذا الدليؿ كما تجد المعايير التي وضعتيا الجمعية الوطنية لرعاية أط   
وكذا الدليؿ اإلحصائي الرابع المراجع لمجمعية  (ICD 10)الدولي العاشر لتصنيؼ األمراض

 .(DSM IV TR)األمريكية لمطب العقمي

     :DSM IV TR معايير تشخيص التوحد كما نص عميه  - أ

تشمؿ إلى أف أعراض التوحد  DSM IV TRالدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع  أشار
 أعراض أو أكثر مف المجموعة. (0عمى ظيور)

 :المجموعة األولى: قصور نوعي في التفاعؿ االجتماعي ويعبر عنه كما يمي 

خمؿ واضح في استخداـ السموكيات غير المفظية المتعددة مثؿ) تعبيرات الوجو، الوضع 
 (01، صفحة 0113الجسماني التواصؿ البصري، اإليماءات( )مجدي فتحي عزاؿ، 

 عدـ القدرة عمى تكويف العالقات االجتماعية المناسبة نمائية مع األقراف.

 االفتقار إلى التمقائية في مشاركة األخريف أفراحيـ وأحزانيـ.

 عدـ المقدر عمى تبادؿ المشاعر االنفعالية واالجتماعية مع األخريف.

   :المجموعة الثانية: قصور نوعي في التواصؿ المفظي وغير المفظي 

ر نمو المغة المنطوقة أو انعداميا كميا. عدـ المقدرة عمى المبادرة في الكالـ أو تأخ
 المحادثة أو المحافظة عمى االستمرارية فييا لمف يتمتع منيـ بالقدرة عمى الحديث.

استخدـ نمطي أو تكراري لمغة أو استخداـ لغة فردية خاصة غير مفيومة )مجدي فتحي 
 (.01، صفحة 0113عزاؿ،

اضح في تركيب الجمؿ في تركيب الجمؿ ومضموف التخاطب وترديد المسموعة. شذوذ و 
  شذوذ واضح في القدرة عمى بدء الحديث مع األخريف أو استمراره.

 عدـ القدرة عمى المعب اإللياـ العفوي أو المعب التخيمي المالئـ لممستوى النمائي.

   وتكرارية:المجموعة الثالث: قصور نشاط الطفؿ عمى سموكات نمطية 
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 كما ىي ظاىرة عمى األقؿ في واحدة مف التالية6

 استغراؽ وأنشغاؿ بأنشطة واىتمامات نمطية شاذة مف حيث شدتيا وطبيعتيا.

 حركات نمطية تكرارية غير ىادفة مثؿ ) فرقة األصابع، وضرب الرأس(

 .إنشغاؿ طويؿ المدى بأجزاء مف األدوات واألشياء مثؿ 6 يد لعبة ، سمسمة مفاتيح

 جيود وعدـ مرونة في االلتزاـ بسموكيات وأنشطة روتينية ال جدوى.

، (WHO)الصادر عف منظمة الصحية العالمية (:ICD 10) التصنيؼ الدولي العاشر نظاـ   - ب
(، حيث يقسـ ىذا النظاـ إلى 0552ظير في عاـ )  (ICD 10)والشكؿ النيائي ؿ 

 خمس فقرات أساسية ذكر الجوانب األساسية وىي6

 ظيور أعرض القصور في النمو قبؿ سف الثالثة.

 قصور نوعي وواضح في القدرة عمى التواصؿ.

 قصور نوعي في التفاعؿ االجتماعي التبادؿ.

 نماذج محدودة ومكررة ونمطية مف السموكيات واالىتمامات واألنشطة.

شذوذ واضح في النمو يتضح وجوده في السنوات الثالث األولى مف العمر.) مصطفى 
 (001،صفحة 0100وري القمش، ن

أف يكوف السبب وراء ىذه السمات السموكية إعاقة نمائية أخرى أو أثرت في القدرة عمى 
التواصؿ المفظي مصحوب بمشاكؿ اجتماعية عاطفية أو تخمؼ عقمي مصاحب لو 

أو انفصاـ في الشخصية المبكرة،)  (RETT)اضطرابات انفعالية وسموكية أو متالزمة، ريت 
( ومف خالؿ ىذا الدليؿ يتأكد لنا أف  43، صفحة 0102سميرة وشنوفي نورة، دعوة 

اضطراب التوحد يمس كؿ الجوانب النمو والتفاعؿ االجتماعي لمطفؿ الذي يعقو عف 
التكيؼ والعيش السوي ، وأجا التعريؼ عمى اضطراب التوحد وتشخصيو عند الطفؿ 

 نعرض محاولة لتحديد العالمات المبكرة لمتوحد.
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 2رغـ أف تشخيص اضطراب التوحد ال يكوف قبؿ سف  العالمات المبكرة لمتوحد:  2-5-0
سنوات إال أف معالمو تظير في األشير األولى مف حياة الطفؿ.) دعو سميرة وشنوفي نورة 

 ( 43، صفحة 0102، 

  يمكف أف تجد اضطرابات متكررة في التفاعؿ. مف صفر إلى ستة أشهر:

  أبدا وال يشتكي. طفؿ ىادئ ال يبكي 
 .اضطراب في النشاط في شكؿ ضعؼ النشاط 
  يمكف أف يحمؿ بصفة متكررة ىيئة متكررة لمنظرانقطاع واضح في النظر الذي. 
 .)عامة طفؿ ىادئ )جامد 

 انعداـ التواصؿ الشفوي أو غير الشفوي. :02أشهر إلى  16مف 

       .نفور واشمئزاز مف المأكوالت   التطور الحركي.عدـ انتظاـ مرحمة 
  6السنة الثانية والثالثة

   .غير مباؿ باالتصاؿ الخارجي أو االجتماعي  .يتصؿ بتحريؾ يد البالغ 
 .اىتمامو الوحيد باأللعاب يمكف في تصنيفيا 

 السنة الرابعة و الخامسة:

 واضح في استخداـ سموؾ غير المفظي مثؿ التحديؽ مف العيف إلى العيف  اختالؿ
 التعبير الوجيي.

  انعداـ ألعاب الخياؿ المنوعة أو ألعاب المحاكاة االجتماعية المناسبة لممستوى
 التطوري.

  ،صفحة 0115استخداـ متكرر ونمطي لمغة أو استخداـ لغة خاصة. )خالد نيساف ،
000) 

 ة.المغة محددة ومنعدم 
  ،0102يقاـو التغيير الذي يحدث في البيئة المحيطة بو. )دعو سميرة وشنوفي نورة ،

 ( 44صفحة 
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وعميو فحسب الباحث فإف األعراض اضطراب التوحد تشمؿ مراحؿ العمر بداء         
مف الميالد إلى غاية سف الخامسة حيث تستمر األعراض في مراحؿ حياتو كما تنقص أو 

 تزيد في الشدة. 

 البرنامج التربوي العالجي: 2-6

      :Teachبرنامج  0 -2-6

في أوائؿ السبعينات مف القرف الماضي، وىو ييدؼ   Eric Schoplerىو برنامج أسسو
إلى مساعدة األطفاؿ التوحديف أف يتعمموا كيؼ يكونوا أكثر استقاللية مف خالؿ 
عطاء التوحديف  محاولة فيـ العالـ مف حوليـ حيث يعتمد البرنامج عمى تنظيـ البيئة وا 

 في البرنامج.كأساس لمتقييـ  Corsمقياس    Teachمعمومات بصرية واضحة يعتمد 

موجو لتطوير ميارات االتصاؿ ومتابعة االىتمامات   Teachإف جزاء ميما مف برنامج 
االجتماعية وأوقات الفراغ وكذلؾ يتضمف البرنامج التعمـ والتدريب آلباء األطفاؿ 
شارات في المنزؿ تكوف متوافقة مع تمؾ المقدمة في  التوحديف بحيث يتضمف روتينا وا 

لمبرنامج وذلؾ حتى تعمـ الميارات عمى المواقؼ المختمفة.)يحي  الصفوؼ الدراسية
 (002، صفحة، 0110القبالي،

 :Leapبرنامج ليب  2-6-2

ما يميز بو برنامج أنو يجمع األطفاؿ التوحديف واألطفاؿ العادييف، حيث يستخدـ الرفاؽ 
الت في التدريب عمى الميارات االجتماعية وتشمؿ األىداؼ في المناىج الفردي عمى مجا

النمو االجتماعي واالنفعالية والمغوية والسموؾ الكيفي والمجاالت النمائية المعرفية 
 والجسمية الحركية ويجمع منياج األسموب السموكي مع الممارسات النمائية المناسبة.

عمى تزويد المؤسسات والمدارس الخاصة والعامة  يشتمؿ  Leapوالتركيز األولي لبرنامج
بخدمات تدخؿ مبكر نوعي، وتقدـ ىذه الخدمات مف خالؿ الزيارات واألجوبة عمى 

قامة ورش تدريبية وتقديـ االستشارات حسب الحالة ويشمؿ التدريب6  األسئمة وا 

تنظيـ الصؼ، ضبط الصؼ، منياج اإلشراؼ، متابعة لما وراء المعمميف، مشاركة 
 (21، صفحة 0115األسرة.) عوض بف مجب بف سعيد المعيدي، 
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 أساليب التدخؿ العالجي التأهيمي: -2-7

 أساليب التدخؿ النفسي:2-7-0

وىو أوؿ مف أكتشؼ التوحد وتفسير التوحد فرأى أف السبب  0500حاوؿ ليوكانر 
ـ، يرجع إلى وجود قصور في العالقة االنفعالية والتواصمية بيف الوالديف وبخاصة األ

والطفؿ وبذلؾ نظر اآلباء خالؿ عقديف مف الزمف عمى أنيـ السبب في حدوث 
اضطراب التوحد لدى أطفاليـ، ولذلؾ ظيرت الطرؽ واألساليب النفسية في عالج توحد 
وقد اعتمدت ىذه الطرؽ النفسية لدى الطفؿ يضطرب ويتوقؼ عف التقدـ في حالة ما 

 نفعاؿ الجيد السوي في عالقة باألـ.إذا لـ يعيش الطفؿ حالة مف التواصؿ واال

يركز العالج النفسي عمى أىمية أف يجبر الطفؿ إلقامة عالقة نفسية وانفعالية جيدة، 
ومشبعة مع األـ، كما أنو ال ينبغي أف يحدث احتكاكا جسديا مع الطفؿ وذلؾ ألنو 

اعي، يصعب عميو تحممو في ىذه الفترة كما أنو ال ينبغي دفعو نحو التواصؿ االجتم
أقؿ قدر مف اإلحباط قد يدفعو إلى االستجابات ذىانيو حادة.)عادؿ جاسب شيب، 

 (24، صفحة، 0114

وبطبيعة الحاؿ فإننا ندرؾ أف طفؿ تأخر لغوي، اجتماعي عاطفي يحتاج        إلى 
 (50، صفحة، 0102العالج النفسي )دعو سميرة وشنوفي نورية، 

 أساليب التدخؿ السموكي:  2-7-2

فكرة في عالج األطفاؿ التوحدييف عمى مكافأة السموؾ المطموب بشكؿ تقـو ىذه ال
منتظـ وتجاىؿ مظاىر السموؾ األخرى غير المناسبة، وذلؾ في محاولة لمسيطرة عمى 
السموؾ التوحدي لدى الطفؿ، ويرجع السبب اختيار العالج السموكي لمتخفيؼ في حدة 

 التوحد لعدة أسباب منيا6

عمى مبادئ يمكف أف يتعمميا الناس مف غير  أنو أسموب عالجي مبني  -0
 االختصاصييف.

 ىذا األسموب ال يعبر اىتماما لألسباب بالمؤدية إلى التوحد إنما ييتـ بالظاىرة ذاتيا.  -0
 أسموب يمكف قياس تأثيره بشكؿ عممي واضح دوف عناء كبير.  -2
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ثبت نجاح ىذا األسموب وقد اتفؽ المختصوف أنو يمكف استخداـ النموذجية واألشرطة   -0
 (005، صفحة 0110اإلجرائي لمساعدة التوحدييف.)يحي القباني، 

 أساليب العالج بالمسؾ واالحتضاف:     2-7-3

يقـو العالج باالحتضاف عمى فكرة أف ىناؾ قمؽ مسيطر عمى الطفؿ الذاتوي ينتج     
دـ توازف انفعالي مما يؤدي إلى انسحاب اجتماعي وفشؿ في التفاعؿ االجتماعي عنو ع

وفي التعمـ وىذا االنعداـ في التوازف ينتج مف خالؿ نقص االرتباط بيف األـ والرضيع 
 وبمجرد استقرار الرابط بينيما فإف النمو الطبيعي سوؼ يحدث

 أهمية األنشطة الحركية لألطفاؿ التو حدييف : - 2-8
 :نمو الجانب العقمي  2-8-0
إف التنمية العقمية عف طريؽ المعارؼ و العناية بالقدرة عمى التفكير وتفسير المعرفة ،  

غرض تحققو األلعاب الصغيرة حيث أف التكيؼ في أداء الحرات المختمفة يجب أف يتقف 
ي أو الجري ويعدؿ بما يناسب البيئة التي يعيش فييا الفرد سواء كاف ىذا التكيؼ في المش

أو حتى في استعماؿ بعض األدوات أو األجيزة الرياضية ، ففي كؿ ىذه الميارات يجب 
عمى الفرد أف يفكر ويربط بيف الجيازيف العضمي العصبي ألداء ميارة ما ، ىذا باإلضافة 
إلى ىذا النوع مف المعرفة إنما يكسب عف طريؽ المحاولة و الخطأ ومف تـ كاف البد أف 

تغير لمعنى الموقؼ نتيجة ليذه الخبرة فالتكيؼ يتعممو الفرد بدليؿ أف العمؿ  يكوف ىناؾ
يكوف صعبا في أدائو في أوؿ األمر يصبح سيال فيما بعد إال أف األنشطة الحركية ال 
تنمي التكيؼ فقط إنما تكسب المعرفة وتجعؿ الفرد ممما ببعض القواعد الخاصة بالمعبة و 

وائد و القيـ المستمدة مف ممارسة ىذه األلعاب و المعرفة الفنية فنوف األداء إضافة إلى الف
التي يتعمميا الفرد بالخبرة وينتج عنيا معارؼ يجب عمى الفرد أف يكسبيا .)مصطفى 

 (22، صفحة 0100السايح ،

و اكتسابو ىي تمؾ العممية التي يتـ مف خالليا تعمـ الطفؿ :  الجانب اإلجتماعي -2-8-2
يارات و االتجاىات و القيـ االجتماعية ، وأنماط السموؾ االجتماعي لممعارؼ و الم

المختمفة و التي تجعمو قادرا عمى تحقيؽ التكيؼ و التوافؽ االجتماعي مع محيطو 
 بسيولة ويسر  االجتماعي
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بحاجة إلى تدريب وتعمـ ا ويكوف الطفؿ مستعدا لعممي التنشئة االجتماعية بالفطرة و لكني
مى االندماج مع الجماعة ، وتمعب ىات االجتماعية حتى يصبح قادرا عااالتج القيـ و

نوعية  ا كبيرا في تحديدر األسرة و مجتمع الرفاؽ و المؤسسات التربوية ووسائؿ اإلعالـ دو 
 . ومسارات عممية التنشئة االجتماعية

ومف خالؿ األلعاب التربوية يستطيع الطفؿ تعمـ أنماط السموؾ االجتماعي والقيـ 
التجاىات والمعايير االجتماعية ومنيا6 تقبؿ المعب مع أقرانو، وتقبؿ مشاركتيـ لو في وا

لعبتو، وتطوير مفيـو ايجابي عف ذاتو، وتعرؼ أدواره في الجماعة )دور القائد، التابع، 
المشارؾ األوؿ، .......الخ(، واحتراـ الغير واالعتراؼ بأدوارىـ ومسؤولياتيـ، والشعور 

تياح مف مشاركتو لمجماعات المختمفة، ويتعمـ أيضا مفيـو المسؤولية ومفيـو باألمف، واالر 
النظاـ، أما األلعاب الجماعية فتسيـ بشكؿ فاعؿ في تحقيؽ تعمـ الطفؿ لمميارات 

 (.000، صفحة،0110واالتجاىات .) محمد محمود الحيمة،

ر بيا عف عدـ الطفؿ يطمؽ اإلنفعاالت عندما يمعب ويعبالتوازف اإلنفعالي :  2-8-3
موافقتو أو غضبو ، وىذا يعتبر مجاال لمتنفيس عف مشاعره خالؿ المعب ، ألف الطفؿ ال 
يستطيع التعبير عف إنفعاالتو بالكالـ بؿ يعبر عنيا بأساليب ، ومف خالؿ المعب تتاح 
نعداـ األمف و العدواف و  لألطفاؿ فرصا متعددة حيث يطمقوف العناف لشعورىـ المتوثرة وا 

ؼ حيث يعبروا أثناء المعب عف صراعيـ اإلنفعالي بمغتيـ الطبيعية وىذا يظير مف الخو 
 خالؿ ممارسة األطفاؿ لمعب .

إف شخصية الطفؿ تتكوف مف التفاعؿ  الذي يقـو بو مف خالؿ األنواع المختمفة مف 
التفاعؿ مع البيئة الذي يعيش فييا الطفؿ ، فكؿ السمات و القدرات و الميوؿ و األنماط 
السموكية تتشكؿ مف األنشطة التي يندمج فييا الطفؿ حيث تشكؿ حياتو الشخصية 
بأبعادىا المختمفة الجسمية و العصبية و اإلجتماعية حيث يكتشؼ دوافعو و نزعاتو 
ورغباتو وأسموب تفكيره في مواجية الموقؼ و كيفية حؿ المشكالت ، فإف تنظيـ ىذا 

عالقات و اتجاىات حيث تتكوف لديو ميوؿ و النشاط وما يتطمبو الطفؿ مف معارؼ و 
قدرات جديدة تدعـ معارفو السابقة ومف خالؿ التفاعؿ اإلجتماعي مع األخريف يدرؾ 
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،صفحة 0553الطفؿ ذاتو و يتكوف وعيو و يفيـ نفسو و األخريف .)خير الديف عويس، 
01-00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة :
اآلونة األخيرة ،  مما قاد كثيرا مف العموـ لقد ناؿ التوحد اىتماما بالغا في         

الطبيعية و التربوية والنفسية و اإلجتماعية وغيرىا إلى البحث في أفضؿ طرؽ التدخؿ 
العالجي ، كما ييدؼ لمشفاء أو عمى األقؿ تحسيف حاالت اضطراب التوحد وىذا بدوره 

 ؿ إلى األكثر تأثيرا.أدى إلى ظيور العديد مف البرامج التي تراوحت فعاليتيا بيف األق
إف عممية تحديد التدخؿ المناسب بعينو أمر يصعب عمى الجميع تحقيقو ، وذلؾ       

  بسب التداخالت المعقدة ليذا االضطراب .
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، التكيؼ مع حقيقة  وفي األخير يتوجب عمى الوالديف بعد إتماـ عممية التشخيص       
تحسف عف طريؽ مختمؼ التدخالت سواء أنو ال يوجد عالج شاؼ لمتوحد ولكنو قابؿ لم

 مف الناحية النفسية أو الحركية لمساعدتو عمى التواصؿ و التكيؼ .
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 تمهيد :

عمى  وعمـ النفسيعد التفاعؿ االجتماعي مف أكثر المفاىيـ انتشارًا في عمـ االجتماع      
الذي يتناوؿ دراسة كيفية تفاعؿ  عمـ النفس االجتماعيالسواء، وىو األساس في دراسة 

الفرد في البيئة وما ينتج عف ىذا التفاعؿ مف قيـ وعادات واتجاىات. وىو األساس في 
الج النفسي. إذ يعد قياـ العديد مف نظريات الشخصية ونظريات التعمـ ونظريات الع

 الجتماعيةالعمـو االتفاعؿ االجتماعي بشكؿ عاـ نوعًا مف المؤثرات واالستجابات، وفي 
يشير إلى سمسمة مف المؤثرات واالستجابات ينتج عنيا تغيير في اإلطراؼ الداخمة فيما 
كانت عميو عند البداية، والتفاعؿ االجتماعي ال يؤثر في اإلفراد فحسب بؿ يؤثر كذلؾ في 
القائميف عمى البرامج أنفسيـ بحيث يؤدي ذلؾ إلى تعديؿ طريقة عمميـ مع تحسيف 

 .لالستجابات التي يستجيب ليا االفراد سموكيـ تبعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 :تعريؼ التفاعؿ االجتماعي -3-0

وجود عالقات بينو وبيف اآلخريف ومف األفضؿ تسميتيا  الكائف البشريمف أىـ صفات 
بالعالقات البشرية بغض النظر عف كونيا عالقات إيجابية أو سمبية وىي بالتالي تختمؼ 
عف مفيوـ العالقات اإلنسانية والتي أصبح متعارؼ عمييا بالعالقات اإليجابية. ويتخذ 

التفاعؿ بطريؽ مباشر أو غير  التفاعؿ االجتماعي صور وأساليب متعددة فقد يحدث ىذا
مباشر بيف عدد محدود مف األفراد أو عدد كبير. ويكوف عف طريؽ استخداـ اإلشارة والمغة 
واإليماء بيف األشخاص. ويأخذ التفاعؿ االجتماعي أنماطًا مختمفة تتمثؿ في التعاوف 

ظمة فإنيا والتكيؼ والمنافسة والصراع وحينما تستقر أنماط التفاعؿ وتأخذ اشكاأل منت
تتحوؿ إلى عالقات اجتماعية كعالقات األبوة واألخوة والزمالة... الخ. وقد جرت العادة 
بيف العمماء عمى التفرقة بيف العالقات المؤقتة والعالقات الدائمة مف حيث درجة الثبات 
واالنتظاـ واالستقرار فيطمقوف عمى األولى منيا اصطالح العمميات االجتماعية بينما 

ف عمى الثانية اصطالح العالقات االجتماعية وىذا يعني أف العممية االجتماعية ما يطمقو 
ىي إال عالقة اجتماعية في مرحمة التكويف فإذا ما استقرت وتبمورت وأخذت شكاًل محدد 
تحولت إلى عالقة اجتماعية وبذلؾ يكوف الفرؽ بيف العممية والعالقة االجتماعية مجرد 

 .النوعفرؽ في الدرجة وليس في 

إلى أنيا تبدأ بفعؿ اجتماعي يصدر عف  لمحياة االجتماعيةولقد أشارات الدراسات التحميمية 
ؽ عمى التأثير المتبادؿ بيف شخص معيف يعقبو رد فعؿ يصدر مف شخص آخر ويطم

الشخصيف أو بيف الفعؿ ورد الفعؿ اصطالح التفاعؿ. لذا البد أف نفرؽ بيف الفعؿ 
االجتماعي وبيف غيره مف األفعاؿ الغير اجتماعية فالفعؿ االجتماعي وفقًا لتعريؼ ماكس 

ي السموؾ اإلنساني الذي يحمؿ معنى خاص يقصد إليه فاعمه بعد أف يفكر ف "فيبر ىو 
ىذا المعنى الذي يفكر فيو  ." رد الفعؿ المتوقع مف األشخاص الذيف يوجه إليهـ سموكه

الفرد ويقصده ىو الذي يجعؿ الفعؿ الذي يقوـ بو اجتماعيا. فاالصطداـ الذي يحدث بدوف 
قصد بيف راكبي دراجتيف ىو ذاتو فعؿ طبيعي وليس فعاًل اجتماعيًا أما محاولة كؿ منيما 

باآلخر والمغة التي يستخدمانيا بعد الحادثة ىو عبارة عف فعؿ اجتماعي  تفادي االصطداـ
والتفاعؿ االجتماعي يقـو عمى أساس مجموعة مف المعايير التي تحكـ ىذا  .حقيقي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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التفاعؿ مف خالؿ وجود نظاـ معيف مف التوقعات االجتماعية في إطار األدوار والمراكز 
عي أيضًا يؤدي إلى تشكيؿ الجماعات اإلنسانية المقدرة داخؿ المجتمع والتفاعؿ االجتما

لى ظيور المجتمعات اإلنسانية ونظرًا ألف التفاعؿ االجتماعي وسيمة اتصاؿ بيف ،  وا 
األفراد والجماعات فإنو بال شؾ ينتج عنو مجموعة مف التوقعات االجتماعية المرتبطة 

 (4ص، 0112منيرة حممي ) .بموقؼ معيف

 : االجتماعيخصائص التفاعؿ  -3-2

  يعد التفاعؿ االجتماعي وسيمة اتصاؿ وتفاىـ بيف أفراد المجموعة فمف غير
المعقوؿ أف يتبادؿ أفراد المجموعة األفكار مف غير ما يحدث تفاعؿ اجتماعي بيف 

 .أعضائيا
 اف لكؿ فعؿ رد فعؿ مما يؤدي إلى حدوث التفاعؿ االجتماعي بيف األفراد. 
 يقـو الفرد داخؿ المجموعة بسموكيات وأداء معيف فإنو يتوقع حدوث استجابة  عندما

ما سمبية  .معينة مف أفراد المجموعة إما إيجابية وا 
  التفاعؿ بيف أفراد المجموعة يؤدي إلى ظيور القيادات وبروز القدرات والميارات

 .الفردية
 ؿ األعضاء إف تفاعؿ الجماعة مع بعضيا البعض يعطييا حجـ أكبر مف تفاع

 .وحدىـ دوف الجماعة
  أيضًا مف خصائص ذلؾ التفاعؿ توتر العالقات االجتماعية بيف األفراد المتفاعميف

 مما يؤدي إلى تقارب القوى بيف أفراد الجماعة
  ونظرًا ألف التفاعؿ االجتماعي وسيمة اتصاؿ بيف األفراد والجماعات فإنو بال شؾ

 .اعية المرتبطة بموقؼ معيفينتج عنو مجموعة مف التوقعات االجتم

 :                                                            أساليب قياس التفاعؿ االجتماعي -3-3
لدراسة التفاعؿ االجتماعي كما يأخذ مجراه في الحياة اليومية لالفراد استخدـ      

الذاتية والمالحظة السموكية الباحثوف تكنيكات مختمفة لجمع البيانات أبرزىا التقارير 
حيث اف اسموب التقارير الذاتية يعتمد عمى استبيانات  والتسجيؿ الذاتي لمتفاعالت اليومية

 .تقيس تقديرات االفراد الذاتية وتقويمو لتفاعالتيـ وعالقاتيـ االجتماعية 
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راد في واف أسموب المالحظة السموكية يعتمد عمى مالحظة التفاعالت االجتماعية لالف    
أما أسموب التسجيؿ الذاتي لمتفاعالت اليومية الذي ىو عبارة عف  مكاف وزماف محدديف

 . تسجيؿ مباشر لمتفاعالت االجتماعية التي يمارسيا األفراد يومياً 
اف المفاضمة بيف ىذه التكنيكات ونوعيا يتحدد مف البيانات التي يرغب الباحث في جمعيا 

فير البيانات المطموبة . فالتقارير الذاتية تعتمد بالدرجة وبقدرة ىذه التكنيكات عمى تو 
االولى عمى استبيانات تقيس تقديرات االفراد الذاتية لجوانب تفاعالتيـ االجتماعية اليومية 

 . 

وعند استخداـ ىذا التكنيؾ يتطمب مف الفرد اف يجمع ويمخص ويقيـ االحداث والعالقات 
زمنية مختمفة واشخاص مختمفيف والبيانات التي يتـ االجتماعية التي يعيشيا عبر فترات 

جمعيا ال تمثؿ بالتالي صورة موضوعية لحياة الفرد االجتماعية وانما تمثؿ انطباعاتو 
وتقييماتو الخاصة ليا ، التي تخضع لتأثير مكنزمات المعرفية والدافعية المختمفة التي 

رة االفراد واالشخاص واالحداث تكتنؼ عممية معالجة المعمومات فيناؾ ما يبيف اف ذاك
تتعرض لعمميات تحريؼ وتسرب واضحة عند مقارنة التفاعالت التي يجدونيا موضوعيًا 
بالتفاعالت المتذكرة ، او تطغى التفاعالت ذات الشحنة االنفعالية البارزة عمى غيرىا في 

متفاعالت التذكير والتقييـ أما المالحظة السموكية فتقوـ عمى المالحظة الموضوعية ل
وىذا التكنيؾ يوفر بيانات موضوعية ، واف  ة لالفراد في امكنة وأزمنة محددةاالجتماعي

تكوف محدودة حوؿ التفاعؿ االجتماعي وليست بيانات ال تعطي سوى الصورة الخارجية 
لظاىرة التفاعؿ االجتماعي وليست الصورة الداخمية التي تمثؿ الخبرة الشخصية لألفراد 

 (20ص، 0112منيرة حممي ) المتفاعميف .

أما التكنيؾ الثالث وىو تكنيؾ التسجيؿ الشخصي اليومي لمتفاعالت االجتماعية فانو 
يالقي الكثير مف عيوب التكنيكات االخرى ، ويساعد عمى الوصوؿ إلى صورة التفاعؿ 
االجتماعي اليومي بمظيريو الكمي والنوعي . فمف حيث اف يتطمب تسجياًل مباشرًا لما 

و يحد مف تأثير التحيزات المعرفية التي تتاثر بيا مقاييس يجري في الحياة اليومية فان
 (01،ص0533 ،حامد زىراف)التقدير الذاتي ذات األسئمة العامة. 
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ومف حيث أنو يترؾ المجاؿ لقياس الخبرة الذاتية بما تنطوي عميو مف مشاعر وتعمميات، 
وؾ الظاىري فانو يتالفى نقيصة المالحظة السموكية التي ال يتـ بيا سوى وصؼ السم

 القابؿ 
                                                                                 :                                                    االجتماعي والنشاط الحركي لمطفؿ التفاعؿ -3-4
أحد االىداؼ الميمة  تعد التنمية االجتماعية عبر برامج التربية البدنية والرياضية  

والرئيسة في التربية البدنية ، فاالنشطة الرياضية تتسـ بالثراء ووفرة العمميات والتفاعالت 
االجتماعية التي مف شأنيا اكساب الممارس لمرياضة والنشاط البدني عددًا كبيرًا مف القيـ 

يتو ة في شخصوالخبرات والخصائص االجتماعية المرغوبة التي تنمي الجوانب االجتماعي
االجتماعية والتكيؼ مع مقتضيات المجتمع ونظمو ومعاييره  والتنشئة وتساعده في التطبيع
   االجتماعيةواالخالقية

 : وقد استعرض كوكمي الجوانب والقيـ االجتماعية لمرياضة فيما يأتي
 تقبؿ اآلخريف  -                        الروح الرياضية  -
 التنمية االجتماعية -                        االرتقاء االجتماعي -
 التعارؼ -                          مقبوؿ اجتماعيًا  -
 االنضباط الذاتي -                 اكتساب المواطنة الصالحة -
 المتعة والبيجة االجتماعية -                       تنمية الذات المتفردة -
 فعة المياقة والميارات النا -

                                                       واستخمص لوي أربع قيـ اجتماعية ميمة لمنشاط الحركي
                             المشاركة المبكرة تنمي المكانة االجتماعية-
    تساعد في الحراؾ االجتماعي االيجابي-
 ية ومينية جيدةعالقات اجتماعية طيبة تؤدي الى فرص وظيف-
 . تنمية انماط السموؾ االجتماعي المقبولة سواء في الحياة العامة أو العممية-

 وتقدـ االنشطة البدنية والرياضية في اطار الفرؽ فرصًا اعرض وافضؿ لنمو القيـ
وعبر تفاعؿ  (الفريؽ)االجتماعية المقبولة ، حيث ينمو الطفؿ مف خالؿ قيـ الجماعة 

تدفعو اليو ظروؼ المعبة حيث يستخدـ الطفؿ مياراتو الفردية وكؿ قدراتو اجتماعي ثري 
ي الفريؽ ف       التعاوف ويتعمـ التفاىـ وااليثار فقد يكوف ىناؾ طفؿ لصالح فريقو، فيعتاد
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فيمرر الكرة لو ، فيؤثر عمى نفسو ألف مصمحة الفريؽ  ىدؼفي وضع أفضؿ منو الحراز 
 فوؽ أية مصمحة شخصية .

الطفؿ مف خالؿ ىذا التفاعؿ االجتماعي معاني التماسؾ والمشاركة والتوحد  ويدرؾ 
العالقات االجتماعية الطيبة  لنمو واالنتماء كما تتيح ىذه االنشطة الرياضية فرصاً 

كالصداقة ، والعشرة وااللفة االجتماعية ، وتجعمو يتقبؿ دوره في الفريؽ ، وتعممو قواعد 
 .االجتماعي واالمتثاؿ والمسايرة لنظـ المجتمع ومعاييره المعب والمنافسات واالنضباط

 (01ص، 0112منيرة حممي )

                                                                   :                                 أسس التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ -3-5
بشكؿ أو بآخر بالتفاعؿ وتتـ بيف الطفؿ اف معظـ الخصائص التي يمتمكيا االفراد تتأثر 

ومجتمعو منذ المحظة االولى التي يولد فييا . إذ يبدأ اتصالو بالمجتمع عف طريؽ االسرة 
                                                        6                                                           والعوامؿ التي تقوـ عمييا عممية التفاعؿ االجتماعي لمطفؿ يمكف تمخيصيا فيما يأتي

واالـ تسمؾ نحوه سموكًا يشبع ، يحتؾ الطفؿ منذ ميالده بافراد االسرة وخاصة االـ  -0
الكثير مف حاجياتو ، ويبدأ في حوالي الشير الثامف أو السابع مف التمييز بيف الكائنات 

 .      اء المادية المحيطة بوالبشرية التي ترعاه وتشبع حاجاتو واالشي
اف مف ييتموف بالطفؿ قادروف عمى االدراؾ واالنتباه فيعطونيا اىتمامًا في اوقات  -0

معينة ويتجاىمونو في اوقات أخرى . إذ ييتموف بو اذا بكى أو ابتسـ ، ويتجاىموف 
اذا أحسوا انو ليس في حاجة ليـ . وىذا االدراؾ واالنتباه والتمييز مف جانب مف 

                                                                                                        يقوموف عمى رعايتو يساعد عمى التفاعؿ االجتماعي
     ىناؾ اطراد في سموؾ مف يتعامموف مع الطفؿ أي اف ىناؾ نوعًا مف الثبات  - 2

 .دة محدودًا مما يقوي عممية التفاعؿ االجتماعيواالستمرار كما اف عددىـ يكوف عا
الطفؿ نفسو قادر عمى االحساس واالدراؾ وتساعده حواسو عمى اختيار ما حولو  -0

  .واالتصاؿ بو
 اف الطفؿ قادر عمى القياـ بالسموؾ الذي يؤدي الى جذب انتباه اآلخريف واالىتماـ بو -1
. 
 المنبيات واالستجابات فاذا بكى مثاًل جاءت االـاف لدى الطفؿ القدرة عمى الربط بيف  -2
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. 
وىكذا نجد اف عممية التفاعؿ االجتماعي تتـ عف طريؽ االدراؾ واالستجابات تبعًا ليذا  

االدراؾ إذ يقدـ الطفؿ عددًا محدودًا مف االفراد ىـ اسرتو لمالحظتو والسموؾ نحوه بطريقة 
 معينة . 

اسو وعضالتو وجيازه العصبي لمالحظة ىؤالء والطفؿ معد بحكـ تكوينو عف طريؽ حو 
 .                                        االفراد والربط بيف مالحظاتو وردود افعالو

ونقوؿ اف التفاعؿ االجتماعي قد بدأ بيف الطفؿ ومجتمعو في الوقت الذي يبدأ فيو الطفؿ 
ستجابة ليـ نتيجة استغالؿ تكوينو الجسماني والعصبي في مالحظة اآلخريف واال

مالحظاتيـ واستجابتيـ لو . وبذلؾ يكوف السبيؿ مميدًا لو لممشاركة في مجتمعو بالطرائؽ 
 . التي يرتضييا المجتمع كي تتكوف لو شخصية عف طريؽ ىذا التفاعؿ

وتسمى العممية التي يالحظ فييا الطفؿ غيره ويستجيب ليـ نتيجة مالحظاتيـ واستجابتيـ 
عؿ االجتماعي. فيي عممية ديناميكية مستمرة فييا تبادؿ . فالمالحظة تؤدي لو بعممية التفا

 .الى استجابة وتؤدي االستجابة الى مالحظة واستجابة مف الطرؼ اآلخر ىكذا
                                                                                                                                                  :  انماط التفاعؿ االجتماعي لألطفاؿ في مواقؼ المعب -3-6

المعب موقؼ نشط يتفاعؿ فيو الطفؿ مع لعبتو في المعب االنفرادي ومع اآلخريف وأداة 
المعب في المعب الجماعي . وىو في تفاعمو مع افراد المعب يسمؾ ثالث طرائؽ ىي 

طريقة الحوار المفظي بتبادؿ الكممات والجمؿ والعبارات لمتعبير عما يريد وما يحس وما 
لجسدي باستعماؿ االشارات وتعبيرات الوجو واالمساؾ بالمنافس يشعر ، أو طريقة الحوار ا

او محاورتو بقدميو أو يديو أو غير ذلؾ او طريقة الحوار العقمي وذلؾ بالتخطيط لتنفيذ 
أىدافو والحيمولة بيف تحقيؽ المنافس الىدافو وفي كؿ مف الطرائؽ الثالث قد يغضب أو 

ف ، او يحاوؿ اف يبدو مناصرًا لمحؽ وممتزمًا يثور أو يجامؿ أو يخادع او يتجاىؿ اآلخري
بو ، أي اف سموؾ الطفؿ يتراوح بيف السمبية وااليجابية اف ىناؾ اربعة انماط لمتفاعؿ 

االجتماعي في موقؼ المعب ىي 6 الصراع ، والتعاوف ، والتنافس ، والمواءمة . فاألطفاؿ 
يـ ، بينما في المنافسة فيـ في حالة الصراع يوجيوف طاقاتيـ نحو ىدـ اآلخريف وايذائ

 )يوجيوف تمؾ الطاقة نحو العمؿ لتحقيؽ اليدؼ أو الحصوؿ عمى اكبر قدر مف الكسب .
 (54ص0542حسيف عبد العزيز الدريني
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وتعتبر المنافسة في جماعة األطفاؿ شكاًل مف أشكاؿ الكفاح االجتماعي مف أجؿ الفوز ،  
آلخر بوساطة حرمانيـ أو ايذائيـ حتى يحقؽ أما اذا تحوؿ االىتماـ إلى اشخاص الفريؽ ا

الفوز ظيرت الخصومة وانقمب التنافس الشريؼ الى تنافس غير شريؼ أو تنافس عدواني 
 (صراع)

ليذا فاف احتراـ المعب وقواعده وتطبيؽ القوانيف بدقة دوف تياوف يعمؿ عمى اف تستمر 
ضى العالقة بيف الجماعة حالة التنافس بيف الجماعات ، فالصراع يظير عندما تسود فو 

وتظير المواءمة كضرورة لحؿ موقؼ الصراع بوساطة اخضاع الجماعة االخرى ، ونادرًا 
ما تكوف عف طريؽ الحؿ الوسط . وتعتبر المواءمة نادرة الحدوث بيف الجماعات التي 

 تمارس االنشطة الرياضية .
يدؼ المشترؾ فالطفؿ ويعني التعاوف السموؾ المنسؽ بيف اعضاء الجماعة لتحقيؽ ال 

يتنازؿ عف بعض متطمباتو في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ الجماعي والتعاوف يتطمب منو 
 .  التضحية بغرائزه الفردية وتعمـ التعاوف مف اجؿ الجماعة

 6                                                    نظريات التفاعؿ االجتماعي -3-7
االجتماعي بوصفو محورًا ومركزًا لكافة الظواىر التي يدرسيا عمـ يختمؼ تفسير التفاعؿ 

 : النفس االجتماعي الختالؼ أوجييا وبناء عمى ذلؾ سنقـو باستعراض خمس نظريات
 :النظرية السموكية -3-7-0

رد السموكيوف عممية التفاعؿ االجتماعي بيف االفراد والجماعات إلى نظرية المؤثر 
لتي يتزعميا العالـ االمريكي )سكنر( ، ويرى السموكيوف اف واالستجابة والتعزيز ا

المخموقات االجتماعية ليست سمبية في تفاعميا بؿ اف لدييـ المقدرة عمى االستجابة 
لممؤثرات أو المنبيات التي يتمقونيا خالؿ عممية التنشئة االجتماعية القائمة عمى التفاعؿ 

اعة وىي نتيجة مباشرة ليذا التفاعؿ ، والشخصية التي تتكوف وتشكؿ الفرد أو الجم
فالتفاعؿ يتمثؿ في االستجابات المتبادلة بيف االفراد في وسط أو موقؼ اجتماعي بحيث 

 أو      يشكؿ سموؾ الواحد مؤشرًا أو منبيًا لسموؾ اآلخر وىكذا فكؿ فعؿ يؤدي استجابة
تفاعؿ االجتماعي ال تبادؿ المنبيات واالستجابات وىـ يؤكدوف اف ال إطاراستجابات في 

يبدأ وال يستمر إال اذا كاف المشتركوف فيو يتمقوف شيئًا مف التدعيـ أو االثابة التي تقـو 
 .عمى مبدأ اشباع الحاجة المتبادؿ



 الفصل الثالث                                                                              التفاعل اإلجتماعي

 
55 

 

فالتفاعؿ ىنا ىو اشباع لحاجات الطرفيف المذيف يقـو بينيما التفاعؿ ، فالطفؿ يحصؿ 
اف مف تعمـ الطفؿ لمكالـ عمى ما يريدعمى ما يريد مف والديو ، والوالداف يحصالف 

             المغوي ؿ والتواص
                                                                                                                                                                                                                                                                        :                                               نظرية نيوكمب -3-7-2

ينظر )نيوكمب( إلى التفاعؿ االجتماعي وكأنو نوع مف الجياز أو النظاـ الذي ترتبط 
وعمى ىذا  . داء بقية االجزاء لوظائفياأجزاءه ببعضيا ، ويتوقؼ عمؿ جزء منو عمى ا

االساس يقوـ الناس الذيف يحدث بينيـ التفاعؿ بتغيير سموكيـ نتيجة ليذا التفاعؿ حيث 
  .يتعدؿ سموؾ أحد الطرفيف اذا حدث تغيير في سموؾ الطرؼ اآلخر 

اف نمطًا مف العالقة المتوازنة تسود بيف شخصيف متفاعميف عند تشابو اتجاىاتيما وآرائيما 
بالنسبة لشيء أو شخص او موقؼ واف نمطُا مف العالقة المتوترة غير المتوازنة ينشأ بيف 
الطرفيف المتألفيف إذا كاف كؿ منيما يحمؿ افكارًا أو اتجاىاً متباينًا نحو طرؼ ثالث مشترؾ 

 . 
كما ينشأ نمطًا مف العالقة غير المتوازية بيف طرفيف غير متآلفيف حتى ولو كانا متشابييف 
في مواقفيما واتجاىاتيما بالنسبة لمطرؼ الثالث . وخالصة ذلؾ يمكف القوؿ اف نمطًا مف 
العالقة المتوازنة تسود بيف شخصيف متفاعميف عندما تتشابو اتجاىاتيما وآرائيما بالنسبة 

  .شخص أو موقؼ معيفلشيء أو 
وىكذا يستنتج )نيوكمب( اف مدى الصداقة والود والتجاذب تقوى بيف الطرفيف الذيف 

تربطيما موقؼ واتجاىات وافكار وآراء متشابية نحو االشخاص أو االشياء أو الموقؼ 
 واآلراء ذات االىتماـ المشترؾ 

 : نظرية سابمسوف-3-7-3
و في المواقؼ غير المتوازنة التي يسودىا التوتر أكثر يميؿ أو يتجو الفرد الى تغيير احكام

منو في المواقؼ المتوازنة ، ويميؿ االشخاص بصورة عامة الى اصدار االحكاـ المشابية 
  . الحكاـ مف يحبوف أو يألفوف والمخالفة الحكاـ مف ال يحبوف

 اؽ التفاعؿولقد أثبتت التجارب التي أجراىا )سابمسوف( اف العالقات المتوازنة في نط
 : االجتماعي تكوف ناتجة عف

اعتقاد أحد الطرفيف أف الطرؼ اآلخر الذي نحب يحمؿ نفس اآلراء ويحمؿ نفس القيـ . 0
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 . والمعتقدات التي يحمؿ أو مشابيًا ليا
اعتقاد بأف الطرؼ اآلخر الذي ال نحب ال يحمؿ آراء ومعتقدات أو قيمًا شبيية بأرائو  . 0

 . واحكامو
ات غير المتوازنة )التوتر( فتكوف حسب نتائج التجارب التي أجراىا )سابمسوف( أما العالق

 :أيضًا وىذه النتائج ىي ما يأتي
 . االعتقاد باف الطرؼ اآلخر الذي نحب يصدر احكامًا تخالؼ أحكامنا . 0
 .االعتقاد بأف الطرؼ اآلخر الذي ال نحب يصدر احكامًا تشابو احكامنا . 0

فاف ألىمية الحكـ أو الرأي أو القيمة أثرًا كبيرًا في وحدة أو قوة العالقة  وفي كمتا الحالتيف
الناشئة عف الموقؼ ألف يؤدي اىتمامًا أكبر لألمور اليامة والخطيرة التي تؤثر في حياتو 
وتكيفو مع مجتمع اكثر مف تمؾ التي تكوف ذات أثر محدود في ذلؾ كاالحكاـ المتعمقة 

الحكاـ المتعمقة بفمسفة الحياة أو القيـ االجتماعية أو االخالقية أو باالكؿ والشرب مقارنة با
 الدينية أو السياسية 

 : نظرية بيمز -3-7-4
حاوؿ )بيمز( دراسة مراحؿ وأنماط التفاعؿ االجتماعي ، وحدد مراحؿ وانماطا عامة في 

مراحؿ مواقؼ اجتماعية تجريبية ، وحدد )بيمز( عممية التفاعؿ االجتماعي في عدة 
 . وانماط، وتحدث عف التفاعؿ االجتماعي عمى اساس مف نتائج دراستو ومالحظاتو

ويعرؼ )بيمز( التفاعؿ االجتماعي بأنو السموؾ الظاىر لالفراد في موقؼ معيف وفي اطار 
 الجماعات الصغيرة 

لذلؾ اقتصر في بحوثو عمى مالحظة السموؾ الخارجي لممتفاعميف ونظر الى عممية  .
ؿ كما لو كانت مجرد اتصاؿ مف االفعاؿ والكممات والرموز واالشارات ...الخ بيف التفاع

 االشخاص عبر الزمف
وقدـ بيمز نموذجًا لعممية التفاعؿ االجتماعي احتؿ مركزًا ىامًا في اساليب البحث في 

 . ديناميات الجماعة
 :وقسـ بيمز مراحؿ التفاعؿ االجتماعي التي تتوالى في الترتيب كما يأتي

 الضبط -2            التقييـ  -0             التعرؼ -0
 التكامؿ -2      ضبط التوتر  -1       اتخاذ القرارات -0
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 : كما قسـ بيمز انماط التفاعؿ االجتماعي كمايمي
  (االسئمة)التفاعؿ االجتماعي المحايد  -
 ( االجابات )التفاعؿ االجتماعي المحايد -
 (السمبي)االنفعالي التفاعؿ االجتماعي  -
  (االيجابي)التفاعؿ االجتماعي االنفعالي  -
 : نظرية فمدماف -3-7-5

االستمرار  : تستند نظرية التفاعؿ االجتماعي عند )فمدماف( عمى خاصيتيف رئيستيف ، ىما
أو التآزر السموكي بيف اعضاء الجماعة والجماعات االخرى ، ومف خالؿ دراسة قاـ بيا 

( جماعة مف األطفاؿ ، وما توصؿ اليو ىو اف التفاعؿ االجتماعي 2))فمدماف( عمى 
 : مفيوـ متعدد يتضمف ثالثة أبعاد

ويقصد بو النشاط المتخصص والمنظـ الذي يحقؽ متطمبات  التكامؿ الوظيفي : -0
الجماعة مف حيث تحقيؽ اىدافيا وتنظيـ العالقات الداخمية فييا والعالقات الخارجية بينيا 

 . ماعات االخرىوبيف الج
ويعني بو التكامؿ بيف االشخاص مف حيث التأثير والتأثر وعالقة  التكامؿ التفاعمي : -0

 . الحب المتبادلة وكؿ ما يدؿ عمى تماسكيـ
ويقصد بو التكامؿ مف حيث االجتماعية او القواعد المتعارؼ عمييا  التكامؿ المعياري : -2

 التي تضبط سموؾ االفراد في الجماعة
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 الخاتمة

وأخيرًا فالتفاعؿ جزء ال يتجزأ مف العمـو والذي يركز عميو عمماء عمـ النفس       
وخطوات الحكمة والموعظة الحسنة ال تكوف  المعاصر والمالحظ أف ىذا مف أكبر تفاعؿ

سوى بيد شخص ماىر ويعمـ معنى التفاعؿ االجتماعي ويمتمؾ األدوات والوسائؿ عمى 
 خالؿ الثقة والمجاالت التي يبدع فييا مف غير تجاوز الحدود ومضايقةاالستمرار مف 

وفي ىذا المجاؿ فاف الخبرة مطموبة لكنيا غير كافية وحدىا بدوف المعرفة العممية، وفي 
بعض األحياف تتحوؿ الخبرة إلى عائؽ في سبيؿ التقدـ ألنيا تجعمنا نتشبث بالعادة عمى 

تدعي بعض المراجعات ولتجاوز أخطائنا ويجب عمينا حساب المعرفة العممية وىذا ما يس
 تطوير قدراتنا عمى النقد والتقييـ الذاتي مف خالؿ مفاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني 6
 

 الدراسة الميدانية

         الفصؿ األوؿ : منهجية البحث
 ةالميداني و اإلجراءات
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 تمهيد : 

بنػػػاء عمػػػى مػػػا أشػػػرنا مػػػف تسػػػاؤالت نبحػػػث فػػػي مختمػػػؼ اإلجابػػػات التػػػي تمثػػػؿ أبعػػػاد       
اإلشػػكالية التػػي تػػدور حوليػػا الدراسػػة الحاليػػة ، وطبقػػا لمدراسػػات السػػابقة التػػي أشػػارت طػػرؽ 
اسػػتنتاج اإلجابػػات المحتممػػة وذلػػؾ لتحقيػػؽ صػػحة الفرضػػيات إلثباتيػػا أو نفييػػا حتػػى يمكننػػا 

 ددة . الوصوؿ إلى نتائج متع

وسػػػػػوؼ يػػػػػتـ التطػػػػػرؽ فػػػػػي ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ إلػػػػػى التعريػػػػػؼ بػػػػػالمنيج البحػػػػػث ، الدراسػػػػػة      
تحديػد متغيػرات البحػث وفػي األخيػر  االسػتطالعية ونتائجيػا، عػرض مجتمػع و عينػة البحػث مػع

 عرض األساليب اإلحصائية .     
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 الدراسة االستطالعية :-0-0

 لذوي مربي 01في  المتمثمة العينة دراأف عمى وتوزيعو االستبياف طبع في الشروع قبؿ     
 إلػى الػذىاب فػي تمثمػت اسػتطالعية بإجراء دراسػة قمنا كما اإلعاقة ،  داخؿ مراكز التوحد

 12وتوزيػع  بطبػع قمنػا وجػدناىـ أف وبعػد التوحػد، عف أطفاؿ لمبحث اإلعاقة مختمؼ مراكز
 المػربيف مختمػؼ مػف عينػة بحثنػا إلػى تنتمػي مقصػودة عينػة عمػى نيػة اسػتبيا اسػتمارة

 يتـ إدراجيا في التي المحاور مختمؼ عمى الوقوؼ أجؿ مف وذلؾ النفسييف، واألخصائييف
 االسػتبياف وتوضػيحيا محػاور بشػرح قمنػا كمػا إلػييـ الموجيػة لألسػئمة المػربيف وفيػـ بحثنػا،

 صػدؽ بكػؿ واإلجابػة بعنايػة عبػارة كػؿ قػراءة عمػى كحػثيـ مػف اإلرشػادات جممػة تقػديـ مػع
 االسػتبياف تفريػغ خػالؿ مػف لنػا تبػيف إجابػة ، وقػد بػدوف سػؤاؿ أي تػرؾ وعػدـ ومصػداقية

 الصػدؽ( بعػد النيػائي وذلػؾ شػكمو إلػى االسػتبياف وصػوؿ إلػى تػؤدي التي المحاور مختمؼ
الػذي  عميػو ، األمػر اإلجابػة أو االستبياف فيـ في صعوبة أية يجدوا لـ المربيف إف )والثبات
 .البحث عمييا أجرينا التي العينة أفراد باقي عمى وتوزيعو االستبياف بطبع نقـو جعمنا

 منهج البحث: -0-2

تماشيا مع طبيعة الدراسػة الحاليػة فقػد اتبعنػا المػنيج الوصػفي المسػحي و الػذي عرفػو       
ياسيف الشاطي عمى أنو " استفتاء يدرس ظاىرة مػف الظػواىر التربويػة أو التعميميػة عمػى مػا 
يجاد العالقة بينيما وبيف الظػواىر األخػرى التػي ليػا عالقػة بيػا ، ويبقػى اليػدؼ  ىي عميو وا 

 اقع . تشخيص الو 

ونعنػػي بالمسػػح الدراسػػة العمميػػة لظػػروؼ المجتمػػع و حاجاتػػو وبالتػػالي ىػػذا المػػنيج قيػػد     
الوصؼ الدقيؽ و التفصيمي لظاىرة أو موضوع الدراسة أو المشكمة قد الدراسػة وصػفا كميػا 

 أو وصفا نوعيا .

 مجتمع وعينة البحث:  -0-3

ؿ وأبرزىػػػا فػػػي البحػػػث العممػػػي حيػػػث تعتبػػػر عمميػػػة اختيػػػار العينػػػة مػػػف أىػػػـ المراحػػػ         
تعرؼ العينػة عمػى أنيػا عبػارة عػف مجتمػع الدراسػة الػذي تجمػع منػو البيانػات الميدانيػة وىػي 
تعتبػر جػزءا مػػف الكػؿ ، بمعنػى انػػو تؤخػذ مجموعػة مػػف أفػراد المجتمػع عمػػى أف تكػوف ممثمػػة 
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ألنيػا تمثػؿ  مقصػودة لمبحػث العينػة اختيػار تػـ قػد و لممجتمػع الػذي تجػري عميػو الدراسػة ،
   .التوحد اضطراب مرضى لذوي المربيف التخصص طبيعة حيث مف األصؿ

ونظػػرا لطبيعػػة بحثنػػا وتطمعنػػا لمموضػػوعية فػػي النتػػائج ارتأينػػا اختيػػار العينػػة والتػػي         
مف المشرفيف عمى أطفػاؿ التوحػد فػي المراكػز البيداغوجيػة التػي تتػراوح أعمػارىـ  01شممت 
 سنوات(. 01إلى  2مف )

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث : -0-4

 .النشاط الحركي المكيؼ المتغير المستقؿ : -0-4-0

 تمثؿ في اضطراب التوحد المتغير التابع: -0-4-2

 مجاالت البحث : -0-5

مربي مف المراكز البيداغوجية لألطفاؿ التوحد المتواجدة فػي  01 المجاؿ البشري : -0-5-0
 . والية غميزاف

تػػػـ توزيػػػع اإلسػػػتماراة اإلسػػػتبيانية عمػػػى المػػػربيف داخػػػؿ ثػػػالث    المجػػػاؿ المكػػػاني : -0-5-2
 . مراكز بيداغوجية ألطفاؿ التوحد في والية غميزاف

 6المجاؿ الزماني  -0-5-3

تـ إجػراء البحػث فػي الفتػرة الممتػدة مػف النصػؼ األخيػر لشػير ديسػمبر إلػى غايػة شػير     
األولػى )ديسػمبر ، جػانفي ، فيفػري  ، مػارس حيث خصصت األشػير األربعػة  0103ماي 

( لمجانػػػب النظػػػري أمػػػا التطبيقػػػي فقػػػد كػػػاف فػػػي شػػػيري أفريػػػؿ و مػػػاي تػػػـ خالليمػػػا تحضػػػير 
األسػػئمة الخاصػػة باإلسػػثمارة اإلسػػتبيانية و توزيعيػػا عمػػى العينػػة المختػػارة ، وبعػػد ذلػػؾ قمنػػا 

 بعممية جمع النتائج و تحميميا و مناقشتيا.

 أدوات البحث : -0-6

المصػػػػادر و المراجػػػػع 6 اإللمػػػػاـ النظػػػػري حػػػػوؿ موضػػػػوع البحػػػػث ، مػػػػف خػػػػالؿ الدراسػػػػة  -أ
 المشابية و الكتب و شبكة االنترنت.
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6 تػـ إعػداد اسػتمارة اسػتبيانية باإلتفػاؽ مػع األسػتاذ المشػرؼ مػف خػالؿ إستمارة اسػتبيانية-ب
ت أخػرى، وبعػد اإلطالع الشخصي عمى العديد مف المقاييس واإلسػتبيانات الموجػودة بدراسػا

استشػػارة عػػدد مػػف األسػػاتذة بتخصػػص عمػػـ الػػنفس العػػاـ والرياضػػي بمعيػػدي التربيػػة البدنيػػة 
والرياضية بمستغانـ ووىراف، فقػد تػـ تحديػد محػوريف أساسػيف لمدراسػة، وىمػا محػور يتضػمف 
اإلتجاه نحو الجماعة لقياس تفاعؿ الطفؿ التوحدي إجتماعيا، ومحور ثاني يتضمف التػوازف 

عبػارة، واإلجابػة موزعػة عمػى  04عالي لمطفػؿ التوحػدي، بحيػث يحتػوي اإلسػتبياف عمػى اإلنف
 ثالث اختيارات )نعـ، ال، أحيانا(.

 : األسس العممية إلختبار -0-7

 صدؽ اإلستبياف : -0-7-0

إف صػػدؽ األداة المسػػتخدمة فػػي البحػػث ميمػػا إختمػػؼ أسػػموب القيػػاس تعنػػي قدرتػػو عمػػى    
 القياس ما و ضعت مف أجمو أو الصفة المراد قياسيا .

ولموقػػػوؼ عمػػػى مػػػدى تناسػػػب أسػػػئمة االسػػػتبياف مػػػع أىػػػداؼ البحػػػث قمػػػت بعرضػػػيا عمػػػى   
لحميػد بػف بػاديس ممػف مجموعة مف األسػاتذة بمعيػد التربيػة البدنيػة والرياضػة بجامعػة عبػد ا

 ليـ الخبرة في البحث العممي .

دراج عبػارات      وبعد إبدائيـ أرائيـ وتقديميـ لممالحظات تـ حذؼ عدد مف المالحظات وا 
خراجو بصورة نيائية ليتـ توزيعو عمى المبحوثيف .  أخرى مف ثـ تـ تعديؿ االستبياف وا 

صعوبات البحث : -0-8  

الغػػػرب  بواليػػػاتالمتواجػػػدة  البيداغوجيػػػة المراكػػػز عػػػدـ إتسػػػاع الوقػػػت لزيػػػارة مختمػػػؼ -
 الجزائري.

التنقؿ لمكتبات عمـ النفس لجمع المعومات  نظرا لقمة المراجع تخصص إضطراب  -
رياضة.التوحد عمى مستوى معيد التربية البدنية و ال
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 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج: -

 التفاعؿ اإلجتماعي: المحور األوؿنتائج  عرض وتحميؿ -2-0-0

خالؿ حصص األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ التوحدي يحب المعب مع 6 العبارة األولى
 .جماعة األقراف

 .الطفؿ التوحدي يحب المعب مع جماعة األقراف6 معرفة إذا كاف االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي يحب المعب مع جماعة األقراف إف كافيوضح 6 10الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات 10العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  % 01 10 نعم 

04.1 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % -- 11 ال  دال

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػػربييف قػػػد أجػػػابوا بػػػػ "نعػػػـ" أي بنسػػػبة  13يتبػػػيف أف  10مػػػف خػػػالؿ نتػػػائج الجػػػدوؿ رقػػػـ    
عنػػػػػد  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %21" بنسػػػػػبة أحيانػػػػااألخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 12وأف  31%

  0( أكبػػػػر مػػػػف كػػػػا3.01المحسػػػػوبة ) 0وجػػػػدت كػػػػا 0ودرجػػػػة الحريػػػػة  1.11مسػػػػتوى الداللػػػػة 

( أي أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبيف بػػ "نعػـ" والمجيبػيف 1.55الجدولية )
  " ولصالحأحيانابػ "

المػربييف المجيبػػيف بػنعـ أف الطفػػؿ التوحػدي يفضػػؿ المعػب مػػع أقرانػو خػػالؿ حصػة األنشػػطة 
 واأللعاب الحركية. 
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 خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ التوحدي يكوف عدوانيا مع زمالئو 6 لثانيةالعبارة ا

 .خالؿ المعب

 .الطفؿ التوحدي يكوف عدوانيا مع زمالئو خالؿ المعبمعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي يكوف عدوانيا مع زمالئو خالؿ المعب إف كافيوضح 6 12الجدوؿ رقـ 
 2كا المئويةالنسبة  التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  % 1. .1 نعم 

1421 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 01 10 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مربييف قد أجابوا بػ "نعـ" أي بنسبة  10يتبيف أف  10مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ       
 12. بينما نجد اإلجابة بػ "أحيانا" عند  %21األخريف أجابو بػ "ال" بنسبة  12وأف  01%

عند مستوى الداللة  0كاوباستخداـ اختبار . %21بنسبة مئوية تقدر بػ  مربييف كذلؾ أي
الجدولية   0ر مف كاصغأ وىي(1.01المحسوبة ) 0وجدت كا 0ودرجة الحرية  1.11

و  في الحاالت الثالت.يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبيف  ال ( أي أنو1.55)
يفسر الطالب ىذه النتيجة قد يكوف سببو في اختالؼ توزيع المربييف والحاالت التي 

 يتعامموف معيا.
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70% 

0 

30 

 النسبة المئوية

 التكرارات

يوضػػػػح مػػػػدى حػػػػب طفػػػػؿ التوحػػػػد  10الشػػػػكؿ 
حيث يؤكػػد المػػربييف عمػػى أف ،لمعػػب مػػع أقرانػػو

ممارسػػة الطفػػؿ لمختمػػؼ األلعػػاب الحركيػػة مػػع 
المشػػػػاركة الجماعيػػػػة  و فرصػػػػةنظرائػػػػو تتػػػػيح لػػػػ

 .يتقبؿ زمالءهتجعمو خالؿ أداء التماريف، و 
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 .األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ التوحدي يتضايؽ لوجوده مع الجماعةخالؿ 6 لثالثةالعبارة ا

 .الجماعةالطفؿ التوحدي يتضايؽ لوجوده مع معرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي يتضايؽ لوجوده مع الجماعة إف كافيوضح 6 13الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات 10العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  % 01 10 نعم 

04.1 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 01 10 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مربييف قد أجابوا بػ "نعـ" أي بنسبة  12يتبيف أف  12مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ       
. بينما نجد اإلجابة بػ "أحيانا" عند   %21األخريف أجابو بػ "ال" بنسبة  12وأف  21%

عند مستوى الداللة  0كاوباستخداـ اختبار . %01بنسبة مئوية تقدر بػ  مربي واحد أي
الجدولية   0ر مف كاصغأ وىي   (2.41المحسوبة ) 0وجدت كا 0ودرجة الحرية  1.11

 في الحاالت الثالت.يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبيف  ال ( أي أنو1.55)
مربيف أشارو إلى أف طفؿ التوحد ال يشعر بالضيؽ مف زمالئو  3في حيف كانت نسبة 
 ابخالؿ حصص األلع
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 أحيانا  ال  نعم

40% 

30% 30% 

طفؿ التوحد  عدوانية يوضح مدى 10الشكؿ 
إجابة ؤكد تحيث ،لمعب مع أقرانوأثناء ا

تباينة وىذا قد  كانت ـ ياالمربييف عمى أن
يكوف سببو في اختالؼ توزيع المربييف 

  والحاالت التي يتعامموف معيا.
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خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ لديو صعوبة في التأقمـ مع أقرانو في 6 لرابعةالعبارة ا

 .المجموعة

الطفؿ التوحدي لديو صعوبة في التأقمـ مع أقرانو في معرفة إذا كاف 6 االغرض منه
 .المجموعة

الطفؿ التوحدي لديو صعوبة في التأقمـ مع أقرانو في  إف كافيوضح 6 14الجدوؿ رقـ 
 .المجموعة
 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %21 12 نعم 

0421 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 21 12 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مربييف قد أجابوا بػ "نعـ" أي بنسبة  10يتبيف أف  10مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ      
 12نجد اإلجابة بػ "أحيانا" عند  . بينما %01أجابو بػ "ال" بنسبة  منيـ 10وأف  01%

 1.11عند مستوى الداللة  0كاوباستخداـ اختبار . %21بنسبة مئوية تقدر بػ  مربييف أي
( 1.55الجدولية )  0ر مف كاصغأ وىي   (2.01المحسوبة ) 0وجدت كا 0ودرجة الحرية 

في حيف  في الحاالت الثالت.يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبيف  ال أي أنو
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طفؿ التوحد  شعور يوضح مدى 12الشكؿ
ؤكد تحيث ،لمعب مع أقرانوبالضيؽ أثناء ا

و طفؿ التوحد ال المربييف عمى أنإجابة 
 .يتضايؽ بوجوده مع أقرانو
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مربيف وىي نسبة أكبر أشارو إلى أف طفؿ التوحد يجد صعوبة أحيانا  12كانت نسبة 
 لمتأقمـ مع زمالئو خالؿ حصص األلعاب.

 
 .خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يشعر باإلرتياح عندما يكوف منعزال6 لخامسةالعبارة ا

 .الطفؿ التوحدي يشعر باإلرتياح عندما يكوف منعزالمعرفة إذا كاف  6االغرض منه

 الطفؿ التوحدي يشعر باإلرتياح عندما يكوف منعزال إف كافيوضح 6 15الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %11 11 نعم 

0411 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 01 10 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

.  %11بػ "ال" بنسبة مربييف قد أجابوا  11يتبيف أف  11مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ   
وباستخداـ . %11بنسبة مئوية تقدر بػ  مربييف أي 11بينما نجد اإلجابة بػ "أحيانا" عند 

 (1.11المحسوبة ) 0وجدت كا 0ودرجة الحرية  1.11عند مستوى الداللة  0كااختبار 
يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  ال ( أي أنو1.55الجدولية )  0ر مف كاصغأ وىي

مف المربيف يؤكدوف أف الطفؿ  11%في حيف كانت نسبة  في الحاالت الثالت.المجيبيف 
األخرى تؤكد أنو  %11ال يشعر بالراحة وىو منعزؿ عف جماعتو التي يمعب معيا، في 

 .بطبيعة الحاؿ بحسب الظروؼ النفسية المحيطة يشعر بعض األحياف بالراحة وىذا
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طفؿ التوحد  شعور يوضح مدى 10الشكؿ
حيث ،لمعب بصعوبة التأقمـ مع زمالئو أثناء ا

و طفؿ التوحد المربييف عمى أنإجابة ؤكد ت
التأقمـ مع أقرانو، قد يكوف أحيانا يصعب عميو 

ربما حالة مزاجية أو طبيعة التمريف مف حيث 
 الصعوبة والفيـ.
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خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يقترب ويتفاعؿ مع األخريف خالؿ 6 لسادسةالعبارة ا
 .المعب

 .الطفؿ التوحدي يقترب ويتفاعؿ مع األخريف خالؿ المعبمعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي يقترب ويتفاعؿ مع األخريف خالؿ المعب إف كافيوضح 6 06الجدوؿ رقـ 

 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة
 المحسوبة

مستوى  الجدولية  2كا
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %01 07 نعم 

0401 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 00 ال  دال

 %01 03 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػربييف قػػد أجػػابوا بػػػ "نعػػـ" أي بنسػػبة  13يتبػػيف أف  12مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ        
عنػػػػػد  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %21" بنسػػػػػبة أحيانػػػػااألخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 12وأف  31%

  0( أكبػػػػر مػػػػف كػػػػا3.01المحسػػػػوبة ) 0وجػػػػدت كػػػػا 0ودرجػػػػة الحريػػػػة  1.11مسػػػػتوى الداللػػػػة 

ف بػػ "نعػـ" والمجيبػيف ( أي أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبي1.55الجدولية )
" ولصػػػالح المػػػربييف المجيبػػػيف بػػػنعـ أف الطفػػػؿ التوحػػػدي يفضػػػؿ المعػػػب مػػػع أقرانػػػو أحيانػػػابػػػػ "
 خالؿ المعب. معيـيقترب ويتفاعؿ و 
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طفؿ التوحد  شعور يوضح مدى 11الشكؿ
لمعب باإلرتياح منعزال عف زمالئو أثناء ا

و طفؿ المربييف عمى أنإجابة ؤكد تحيث ،
التوحد أحيانا يصعب عميو التأقمـ مع أقرانو، 
 ممايشعره بعدـ اإلرتياح ويجبره عمى العزلة.

 



 عرض وتحليل النتائج  

 
71 

 

 
خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ ال يحب التواصؿ الجسدي خالؿ 6 ةبعلساالعبارة ا
 .المعب

 .التواصؿ الجسدي خالؿ المعبالطفؿ التوحدي ال يحب معرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي ال يحب التواصؿ الجسدي خالؿ المعب إف كافيوضح 6 17الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %1. .1 نعم 

0401 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 00 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػػربييف قػػػد أجػػػابوا بػػػػ "نعػػػـ" أي بنسػػػبة  10يتبػػػيف أف  13مػػػف خػػػالؿ نتػػػائج الجػػػدوؿ رقػػػـ      
عنػػػػػد  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %21" بنسػػػػػبة أحيانػػػػااألخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 12وأف  01%

  0ر مػػػف كػػػاصػػػغ( أ1.21المحسػػػوبة ) 0وجػػػدت كػػػا 0ودرجػػػة الحريػػػة  1.11مسػػػتوى الداللػػػة 

يوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجيبػػػػيف بػػػػػ "نعػػػػـ" ال ( أي أنػػػػو 1.55الجدوليػػػػة )
 ."أحياناوالمجيبيف بػ "
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70% 

0 

30 

 النسبة المئوية

 التكرارات

يوضػػػػح مػػػػدى حػػػػب طفػػػػؿ التوحػػػػد  12الشػػػػكؿ 
حيػػػث يؤكػػػد والتفاعػػػؿ معيػػػـ ، لمعػػػب مػػػع أقرانػػػو

المػػػػػربييف عمػػػػػى أف ممارسػػػػػة الطفػػػػػؿ لمختمػػػػػؼ 
 و فرصػػػةالحركيػػػة مػػػع نظرائػػػو تتػػػيح لػػػاأللعػػػاب 

المشػػػػػػػاركة الجماعيػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ أداء التمػػػػػػػػاريف، 
 معيػػػـيقتػػػرب ويتفاعػػؿ و يتقبػػػؿ زمػػالءه تجعمػػو و 

 خالؿ المعب.
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خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يحب المساعدة مف زمالئو أو 6 ثامنةلالعبارة ا
 .مربييو

 .الطفؿ التوحدي يحب المساعدة مف زمالئو أو مربييومعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

زمالئو أو مربييو الطفؿ التوحدي يحب المساعدة مف  إف كافيوضح 6 18الجدوؿ رقـ 
 .خالؿ المعب

 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة
 المحسوبة

مستوى  الجدولية  2كا
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %1. .1 نعم 

014.0 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 00 ال  دال

 %21 12 أحيانا

 %011 01 المجموع

 %31مربييف قػد أجػابوا بػػ "نعػـ" أي بنسػبة  14يتبيف أف  14الجدوؿ رقـ مف خالؿ نتائج   
عنػػػػد مسػػػػتوى  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %01" بنسػػػػبة أحيانػػػػااألخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 10وأف 

الجدوليػػة   0( أكبػػر مػػف كػػا01.00المحسػػوبة ) 0وجػػدت كػػا 0ودرجػػة الحريػػة  1.11الداللػػة 
إحصػػػػائية بػػػػيف المجيبػػػػيف بػػػػػ "نعػػػػـ" والمجيبػػػػيف بػػػػػ ( أي أنػػػػو يوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 1.55)
ويطمػب " ولصالح المربييف المجيبيف بنعـ أف الطفؿ التوحدي يفضؿ المعب مع أقرانو أحيانا"

 خالؿ المعب.  المساعدة مف زمالئو ومربييو
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 التواصؿ الجسدي مػعيوضح مدى  13الشكؿ 
أف الطفػػػػػؿ حيث يؤكػػػػػد المػػػػػربييف عمػػػػػى ،أقرانػػػػػو

التوحػػػػػػػػػدي ال يحػػػػػػػػػب اإلحتكػػػػػػػػػاؾ و التواصػػػػػػػػػؿ 
زمالئػػو وىػػذا فػػي كثيػػر مػػف  الجسػػدي كثيػػرا مػػع

 .األحياف
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 اإلتزاف اإلنفعالي: ثاني المحور النتائج  عرض وتحميؿ -2-0-2

 .الحركية نجد أف الطفؿ يتميز بالحيوية والنشاط خالؿ المعبخالؿ األنشطة 6 ألولىالعبارة ا

 .الطفؿ التوحدي يتميز بالحيوية والنشاط خالؿ المعبمعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي يتميز بالحيوية والنشاط خالؿ المعب إف كافيوضح 6 19الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %1. .1 نعم 

014.0 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 00 ال  دال

 %21 12 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػربييف قػػد أجػػابوا بػػػ "نعػػـ" أي بنسػػبة  14يتبػػيف أف  15مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ        
عنػػػػػد  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %01" بنسػػػػػبة أحيانػػػػااألخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 10وأف  31%

  0( أكبػػػر مػػػف كػػػا01.00المحسػػػوبة ) 0وجػػػدت كػػػا 0ودرجػػػة الحريػػػة  1.11مسػػػتوى الداللػػػة 

( أي أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبيف بػػ "نعػـ" والمجيبػيف 1.55الجدولية )
خػالؿ  يتميػز بحيويػة ونشػاط بنعـ أف الطفؿ التوحػدي  " ولصالح المربييف المجيبيفأحيانابػ "

 المعب. 
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يوضػػػػح مػػػػدى حػػػػب طفػػػػؿ التوحػػػػد  14الشػػػػكؿ 
 المسػػاعدة مػػف زمالئػػو أو مربييػػو خػػالؿ المعػػب

المػػربييف عمػػى أف ممارسػػة الطفػػؿ حيػػث يؤكػػد ،
و لمختمػػؼ األلعػػاب الحركيػػة مػػع نظرائػػو تتػػيح لػػ

المشػػػػػػػػػػػاركة الجماعيػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػالؿ أداء  فرصػػػػػػػػػػػة
زمػػالءه المسػػاعدة مػػف يتقبػػؿ تجعمػػو التمػػاريف، و 
 خالؿ المعب. و مربييو
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األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يفيـ تعابير وجو األخريف أو حركاتيـ خالؿ 6 لثانيةالعبارة ا
 .الجسدية

الطفؿ التوحدي يفيـ تعابير وجو األخريف أو حركاتيـ معرفة إذا كاف 6 االغرض منه
 .الجسدية

وجو األخريف أو حركاتيـ  الطفؿ التوحدي يفيـ تعابير إف كافيوضح 6 01الجدوؿ رقـ 
 .الجسدية

 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة
 المحسوبة

مستوى  الجدولية  2كا
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %1. .1 نعم 

1421 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 %01 10 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػربييف قػػد أجػػابوا بػػػ "نعػػـ" أي بنسػػبة  10يتبػػيف أف  01مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ        
عنػػد  0كػػا. وباسػػتخداـ اختبػػار  %21" بنسػػبة أحيانػػا""ال" واألخػػريف أجػػابو بػػػ 12وأف  01%

  0مػػػف كػػػا أصػػػغر( 1.01المحسػػػوبة ) 0وجػػػدت كػػػا 0ودرجػػػة الحريػػػة  1.11مسػػػتوى الداللػػػة 

المجيبػػػيف بػػػػ  المػػػربييف يوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف ال ( أي أنػػػو1.55الجدوليػػػة )
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شػػػػػػعوره بالحيويػػػػػػة يوضػػػػػػح مػػػػػػدى  15الشػػػػػػكؿ 
حيػػػػث يؤكػػػػد المػػػػربييف ، خػػػػالؿ المعػػػػبوالنشػػػػاط 

عمػػػػػى أف ممارسػػػػػػة الطفػػػػػػؿ لمختمػػػػػػؼ األلعػػػػػػاب 
المشػػاركة  و فرصػػةالحركيػػة مػػع نظرائػػو تتػػيح لػػ

تجعمػػػو يشػػػعر الجماعيػػػة خػػػالؿ أداء التمػػػاريف، 
 .ونشاط زائد عف العادةبحيوية 
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تعػػػابير وجػػػو فيمػػػا يتعمػػػؽ بمػػػدى تفيػػػـ الطفػػػؿ التوحػػػدي ل". أحيانػػػا""ال" و"نعػػػـ" والمجيبػػػيف بػػػػ 
 خالؿ عممية التواصؿ والتفاعؿ. األخريف أو حركاتيـ الجسدية

 
 

خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ لديو شعور أنو محبوب مف قبؿ 6 لثالثةالعبارة ا
 .زمالئو

 .الطفؿ التوحدي لديو شعور أنو محبوب مف قبؿ زمالئومعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 .الطفؿ التوحدي لديو شعور أنو محبوب مف قبؿ زمالئو إف كافيوضح 6 00الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %01 10 نعم 

0401 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 1. .1 ال  دالغير 

 %11 11 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػػربييف قػػػد أجػػػابوا بػػػػ "نعػػػـ" أي بنسػػػبة  12يتبػػػيف أف  00مػػػف خػػػالؿ نتػػػائج الجػػػدوؿ رقػػػـ     
عنػػد مسػػػتوى  0كػػا. وباسػػتخداـ اختبػػار  %01" بنسػػبة الاألخػػريف أجػػابو بػػػ " 10وأف  21%

الجدوليػػة   0مػػف كػػا أصػػغر( 1.21المحسػػوبة ) 0وجػػدت كػػا 0ودرجػػة الحريػػة  1.11الداللػػة 
يوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المجيبػػػيف بػػػػ "نعػػػـ" والمجيبػػػيف بػػػػ  ال ( أي أنػػو1.55)
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تفيػػـ الطفػػؿ التوحػػدي يوضػػح مػػدى  01الشػػكؿ
 ركػػػػاتيـ الجسػػػػديةتعػػػػابير وجػػػػو األخػػػػريف أو حل
و مػػف الصػػعوبة حيػػث يؤكػػد المػػربييف عمػػى أنػػ،

تعػػػابير وجػػػو لػػدى الطفػػػؿ التوحػػػدي بػػػأف يػػػتفيـ ل
خػػػػالؿ عمميػػػػة  األخػػػػريف أو حركػػػػاتيـ الجسػػػػدية

 .التواصؿ والتفاعؿ
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لديػػػو شػػػعور أنػػػو محبػػػوب مػػػف قبػػػؿ زمالئػػػو خػػػالؿ ، فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػأف الطفػػػؿ التوحػػػدي  "ال"
 المعب. 

 
 

األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يقمد حركات زمالئو كالتصفيؽ أو خالؿ 6 رابعةلالعبارة ا
 .الفرح

الطفؿ التوحدي يقمد حركات زمالئو كالتصفيؽ أو التصفير أو 6 معرفة إذا كاف االغرض منه
 .الفرح

الطفؿ التوحدي يقمد حركات زمالئو كالتصفيؽ أوالتصفير  إف كافيوضح 6 02الجدوؿ رقـ 
 .أو الفرح

 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة
 المحسوبة

مستوى  الجدولية  2كا
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %01 07 نعم 

0401 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 00 ال  دال

 %01 03 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػربييف قػػد أجػػابوا بػػػ "نعػػـ" أي بنسػػبة  13يتبػػيف أف  00مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ       
عنػػػػػد  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %21" بنسػػػػػبة أحيانػػػػااألخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 12وأف  31%

  0( أكبػػػػر مػػػػف كػػػػا3.01المحسػػػػوبة ) 0وجػػػػدت كػػػػا 0ودرجػػػػة الحريػػػػة  1.11مسػػػػتوى الداللػػػػة 
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طفػػؿ التوحػػد أنػػو  شػػعورمدىيوضػػح  00الشػػكؿ 
حيػػث ، محبػػوب مػػف قبػػؿ زمالئػػو خػػالؿ المعػػب

يوجػد فػروؽ ذات  ال المػربييف أنػوإجابات ؤكد ت
داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػيف المجيبػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػ "نعػػػػػػػػـ" 

، فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػأف الطفػػػػػػؿ "الوالمجيبػػػػػػيف بػػػػػػػ "
لديػػػػو شػػػعور أنػػػػو محبػػػوب مػػػػف قبػػػػؿ التوحػػػدي  

 .زمالئو خالؿ المعب
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المجيبيف بػػ "نعػـ" والمجيبػيف ( أي أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 1.55الجدولية )
" ولصػػػػالح المػػػػػربييف المجيبػػػػيف بػػػػػنعـ أف الطفػػػػؿ التوحػػػػػدي يقمػػػػد حركػػػػػات زمالئػػػػػو أحيانػػػػػابػػػػػ "

 خالؿ المعب.  معيـكالتصفيؽ أوالتصفير أوالفرح ويتفاعؿ 

 
خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يتميز بالعصبية عندما يتواجد مع 6 لخامسةالعبارة ا
 .األخريف

 .يتميز بالعصبية عندما يتواجد مع األخريفالطفؿ التوحدي معرفة إذا كاف 6 االغرض منه

الطفؿ التوحدي يتميز بالعصبية عندما يتواجد مع  إف كافيوضح 6 03الجدوؿ رقـ 
 .األخريف

 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة
 المحسوبة

مستوى  الجدولية  2كا
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %21 12 نعم 

0421 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 21 12 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مربييف قد أجابوا بػ "نعـ" أي بنسبة  10يتبيف أف  02مف خالؿ نتائج الجدوؿ رقـ       
 12. بينما نجد اإلجابة بػ "أحيانا" عند  %01أجابو بػ "ال" بنسبة  منيـ 10وأف  01%

 1.11عند مستوى الداللة  0كاوباستخداـ اختبار . %21بنسبة مئوية تقدر بػ  مربييف أي
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30 

 النسبة المئوية

 التكرارات

فػػػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة اليوضػػػػػػػػػػػح  00الشػػػػػػػػػػػكؿ 
إحصػػائية بػػيف المجيبػػػيف بػػػ "نعػػػـ" والمجيبػػيف بػػػػ 

" ولصػػػالح المػػػربييف المجيبػػػيف بػػػػنعـ أف أحيانػػػا"
الطفػػػػػػػػػػؿ التوحػػػػػػػػػػدي يقمػػػػػػػػػػد حركػػػػػػػػػػات زمالئػػػػػػػػػػو 

 معيػػػـكالتصػػػفيؽ أوالتصػػػفير أوالفػػػرح ويتفاعػػػؿ 
 خالؿ المعب. 
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( 1.55الجدولية )  0ر مف كاصغأ وىي   (2.01المحسوبة ) 0وجدت كا 0ودرجة الحرية 
في حيف  في الحاالت الثالت.يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجيبيف  ال أي أنو

شارو إلى أف طفؿ التوحد يتميز بالعصبية أحيانا مربيف وىي نسبة أكبر أ 12كانت نسبة 
 مع زمالئو خالؿ حصص األلعاب.

 
خالؿ األنشطة الحركية نجد الطفؿ يستخدـ اإلشارة لمحصوؿ عمى األشياء 6 لسادسةالعبارة ا

 .التي يريدىا

الطفؿ التوحدي يستخدـ اإلشارة لمحصوؿ عمى األشياء التي معرفة إذا كاف 6 االغرض منه
 .يريدىا

عمى األشياء الطفؿ التوحدي يستخدـ اإلشارة لمحصوؿ  إف كافيوضح 6 04الجدوؿ رقـ 
 .التي يريدىا

 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة
 المحسوبة

مستوى  الجدولية  2كا
 الداللة

درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %01 10 نعم 

0.400 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 00 ال  دال

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػػربييف قػػػد أجػػػابوا بػػػػ "نعػػػـ" أي بنسػػػبة  13يتبػػػيف أف 00مػػػف خػػػالؿ نتػػػائج الجػػػدوؿ رقػػػـ       
عنػد مسػتوى  0كػا. وباسػتخداـ اختبػار  %01" بنسػبة أحيانػاأجاب بػػ "واحد  مربيوأف  51%
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فروؽ ذات داللة إحصائية يوضح ال 02الشكؿ
في حيف  في الحاالت الثالت.بيف المجيبيف 
مربيف وىي نسبة أكبر أشارو  12كانت نسبة 

إلى أف طفؿ التوحد يتميز بالعصبية أحيانا 
 األلعاب.مع زمالئو خالؿ حصص 
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الجدوليػػة   0( أكبػػر مػػف كػػا00.20المحسػػوبة ) 0وجػػدت كػػا 0ودرجػػة الحريػػة  1.11الداللػػة 
( أي أنػػػػو يوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجيبػػػػيف بػػػػػ "نعػػػػـ" والمجيبػػػػيف بػػػػػ 1.55)
لمجيبيف بنعـ أف الطفؿ التوحدي يستخدـ اإلشػارة لمحصػوؿ عمػى " ولصالح المربييف اأحيانا"

 األشياء التي يريدىا خالؿ المعب.

 
 .طوي عمى نفسوخالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ التوحدي أناني و من6 لسابعةالعبارة ا

 .طوي عمى نفسو خالؿ المعبالطفؿ التوحدي أناني و منمعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 طوي عمى نفسو خالؿ المعب.الطفؿ التوحدي أناني و من إف كافيوضح 6 05الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات 10العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  % 01 10 نعم 

04.1 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 01 10 ال  دالغير 

 %01 10 أحيانا

 %011 01 المجموع

قػػد أجػػاب بػػػ "نعػػـ" أي بنسػػبة  واحػػد يتبػػيف أف مربػػي 01مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ       
. بينمػػػا نجػػػد اإلجابػػػة بػػػػ "أحيانػػػا" عنػػػد   %21األخػػػريف أجػػػابو بػػػػ "ال" بنسػػػبة  12وأف  01%
مسػػػتوى الداللػػػة عنػػػد  0كػػػاوباسػػػتخداـ اختبػػػار . %21بنسػػػبة مئويػػػة تقػػػدر بػػػػ  مربييػػػي أي12

الجدوليػػػة   0ر مػػػف كػػػاصػػػغأ وىػػػي  (2.41المحسػػػوبة ) 0وجػػػدت كػػػا 0ودرجػػػة الحريػػػة  1.11
فػػي الحػػاالت الػػثالت. يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجيبػػيف  ال ( أي أنػػو1.55)
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و أأنػاني  حيث بػيف أف أغمػب المػربييف ال يجػدوف أف الطفػؿ التوحػدي منطػوي عمػى نفسػو و
 الؿ المعب.منعزؿ عمى نفسو خ

 
نفس الحركة أو المعبة دوف  خالؿ األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ يكرر6 ةامنلثالعبارة ا

 .ممؿ

 .الطفؿ التوحدي يكرر نفس الحركة أو المعبة دوف ممؿمعرفة إذا كاف 6 االغرض منه

 الطفؿ التوحدي يكرر نفس الحركة أو المعبة دوف ممؿ إف كافيوضح  066الجدوؿ رقـ 
 2كا النسبة المئوية التكرارات العبارة

 المحسوبة
مستوى  الجدولية  2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

 الداللة 

 االحصائية

  %01 10 نعم 

0401 

 

 

 

5,99 

 

 

0,05 

 

2 

 

 % 11 11 ال  دالغير 

 % 1. .1 أحيانا

 %011 01 المجموع

مػػربييف قػػد أجػػابوا بػػػ "نعػػـ" أي بنسػػبة  12يتبػػيف أف  02مػػف خػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػـ        
عنػػػػد  0كػػػػا. وباسػػػػتخداـ اختبػػػػار  %01" بنسػػػػبة  أحيانػػػػا األخػػػػريف أجػػػػابو بػػػػػ " 10وأف  21%

  0مػػػف كػػػا أصػػػغر( 1.21المحسػػػوبة ) 0وجػػػدت كػػػا 0ودرجػػػة الحريػػػة  1.11مسػػػتوى الداللػػػة 

يوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجيبػػػػيف بػػػػػ "نعػػػػـ"  ال ( أي أنػػػػو1.55الجدوليػػػػة )
الحركػػة أو المعبػػة دوف ممػػؿ يكػػرر نفػػس ، فيمػػا يتعمػػؽ بػػأف الطفػػؿ التوحػػدي  "الوالمجيبػػيف بػػػ "
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يوجد فروؽ ذات  ال يوضح أنو 01الشكؿ
في الحاالت داللة إحصائية بيف المجيبيف 

الثالت. حيث بيف أف أغمب المربييف ال 
يجدوف أف الطفؿ التوحدي منطوي عمى نفسو 

 منعزؿ عمى نفسو خالؿ المعب.و أأناني  و
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، وىػػذه ميػػزة يتميػػز بيػػا الطفػػؿ التوحػػدي، وىػػذا بحسػػب مػػا يؤكػػده البػػاحثيف فػػي خػػالؿ المعػػب
 .  مجاؿ أعراض التوحد
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د فػػػػػروؽ ذات و وجػػػػػعػػػػػدـ يوضػػػػػح  02الشػػػػػكؿ 
داللػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػيف المجيبػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػ "نعػػػػػػػػـ" 

، فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػأف الطفػػػػػػؿ "الوالمجيبػػػػػػيف بػػػػػػػ "
ة أو المعبػػػػة دوف يكػػػػرر نفػػػػس الحركػػػػالتوحػػػػدي 

 .ممؿ خالؿ المعب

. 
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 اإلستنتاجات العامة: -2-2

 عمى ضوء تحميؿ ومناقشة نتائج الدراسة، نستنتج مايمي6

أف ممارسة طفؿ التوحد لأللعاب واألنشطة الحركية تمكنو مف التقرب والتفاعؿ  -
اإلجتماعي، وتعزز لديو اإلتجاه نحو الجماعة ويتقبميا ويشاركيا، وتشعره باإلرتياح والبعد 

 عف العزلة. 

أف ممارسة طفؿ التوحد لأللعاب واألنشطة الحركية تمكنو مف ضبط انفعاالتو خالؿ  -
 مالئو.مشاركتو مع ز 

 :مناقشة فرضيات البحث -

لممارسػػة األنشػػطة الحركيػػة دور فػػػي  " تشػػير الفرضػػػية عمػػى أفمناقشػػة الفرضػػية األولػػى:  -
 "تعزيز التفاعؿ اإلجتماعي لدى الطفؿ التوحدي.

مف خالؿ نتائج المحور األوؿ المتعمؽ بالتفاعؿ اإلجتماعي خالؿ حصص األنشطة       
سياماتيا في عالج  الحركية، فإف أراء المربيف أكدت أىمية ممارسة األنشطة الحركية وا 
عادة تأىيؿ الطفؿ التوحدي. حيث أف ممارسة طفؿ التوحد لأللعاب واألنشطة الحركية  وا 

عؿ مع أقرانو والمحيطيف بو مف مربييف و زمالء المجموعة، وتعزز تمكنو مف التقرب والتفا
لديو اإلتجاه نحو الجماعة ويتقبميا ويشاركيا، وتشعره باإلرتياح والبعد عف العزلة. وىذه 

ممارسة بعنواف "2011 "الحمي النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف " محمد جاسـ محمد 
" السموكيات العدوانية لدى أطفاؿ المصابيف بطيؼ التوحدالنشاط الرياضي لتخفيؼ  بعض 

تتأثر مستويات النشاط الرياضي وسموكيات األطفاؿ المتوحدة بشكؿ ايجابي مف وأكد أنو 
 خالؿ ممارسة البرامج الرياضية المنتظمة، حيث تقدـ االنشطة الرياضية فوائد متنوعة 

، داء الميمةأتوجيو السموؾ نحو ،نتباهزيادة فترة اال، لالطفاؿ المتوحديف فيي تعمؿ عمى
ضبط السموكات الغير مناسبة والمصاحبة ، زيادة مستوى االداء الجسمي

كما توصمت    (0110)الزريقات،  (.لمتوحد)العدواف،االثارة الذاتية،فرط النشاط،القمؽ
بعنواف " تأثير النشاط البدني الرياضي المكيؼ عمى ذوي  0101دراسة أو فقير أحالـ، 

إضطراب التوحيد الناحية النفس حركية " إلى أنو يؤثر النشاط البدني الرياضي المكيؼ 
 عمى ذوي اضطراب التوحد سواء مف الجانب االجتماعي مف حيث تقبؿ البيئة االجتماعية 
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وتقبؿ األخريف وتنمية روح التعاوف والتواصؿ معيـ. وبناءا عمى ذلؾ يمكف القوؿ أف 

 الفرضية تحققت.
لممارسػػة األنشػػػطة الحركيػػػة دور فػػػي " تشػػير الفرضػػػية عمػػػى أف: الفرضػػػية الثانيػػػة مناقشػػػة -

 تنمية التوازف اإلنفعالي لدى الطفؿ التوحدي."
عمى ضوء نتائج المحور الثاني والمتعمؽ بالتوازف والضبط اإلنفعالي خالؿ حصص       

سياماتيا في  األنشطة الحركية، فإف أراء المربيف أكدت أىمية ممارسة األنشطة الحركية وا 
عادة تأىيؿ الطفؿ التوحدي. حيث أف ممارسة طفؿ التوحد لأللعاب واألنشطة  عالج وا 

كـ و القدرة عمى ضبط انفعاالتو خالؿ مزاولتو لمختمؼ األنشطة الحركية تمكنو مف التح
الحركية، وىذا لكوف أف النشاط الرياضي ميداف ثري وحافؿ بالمواقؼ اإلنفعالية التي 

يتعرض ليا الفرد الممارس، والتي تتطمب منو معرفة مسايرة تمؾ المواقؼ والتحكـ أقصى 
لتعمـ أو الممارسة اليومية لمحركات ما يمكف في النفس. واألكيد أف خالؿ مراحؿ ا

والتماريف وتكرارىا حتى الوصوؿ لمرحمة األلية، ينمي ويعزز الحركات والسموكات 
المرغوب فييا و تفادي غير المرغوب فييا لدى الطفؿ. وىذا يعمـ الطفؿ التوحدي معاني 

ـ محمد الصبر والبعد عف العصبية والتوتر، وىذه النتيجة تتفؽ مع نتيجة" محمد جاس
تتأثر مستويات النشاط الرياضي وسموكيات األطفاؿ حيث أكد أنو  2011 "الحمي 

المتوحدة بشكؿ ايجابي مف خالؿ ممارسة البرامج الرياضية المنتظمة، حيث تقدـ االنشطة 
مناسبة الضبط السموكات غير  الرياضية فوائد متنوعة لالطفاؿ المتوحديف فيي تعمؿ عمى

وبمراجعة اإلطار النظري عدواف،االثارة الذاتية،فرط النشاط،القمؽ(. والمصاحبة لمتوحد)ال
وسيطا تربويا يعمؿ بدرجة كبيرة عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ بأبعادىا يعد المعب  فإف

و يتـ المجوء إلى المعب كطريقة ميمة لضبط سموؾ الطفؿ و توجييو و  المختمفة،
سمى و العقمي و االجتماعي و تصحيحو، و يستخدـ المعب فى حاالت عدـ النمو الج

و المتكامؿ و المتوازف لمطفؿ ، فيو يقويو جسديا و يزوده بمعمومات و معايير  االنفعالي
 اجتماعية و يضبط انفعاالتو.
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 الخالصة العامة: -2-3

أظيرت العديد مف الدراسات أف ممارسة األنشطة الحركية ترتبط غالبا مع        
النموذجي المصاحبة لمتوحد كالتحفيز الالإرادي، النشاط انخفاض في أعراض السموؾ 

يذاء النفس وتحطيميا ىذه الفوائد لوحظت أيضا في عدد مف المصابيف  ،الزائد والعدوانية وا 
فضال عف تحسيف  ،يعمؿ التمريف عمى خفض التوتر والقمؽ .باالكتئاب والمعاقيف عقميا

، زمف رد الفعؿ، والذاكرة باإلضافة إلى ف حيث  .وائدىا المعروفة في تقميؿ الوزفالنـو
 .يعاني العديد مف األفراد التوحديوف مف زيادة في الوزف بسبب أسموب حياتيـ غير النشط
المعب لو أىميتو بالنسبة لألطفاؿ التو حدييف ألنو المعيار النموذجي لمسموؾ في الطفولة 

جتماعية ويزيد اختالفيـ المبكرة وانعداـ ميارات المعب لدييـ قد يضاعؼ مف عزلتيـ اال
 ،و المعب ليؤالء األطفاؿ يجب أف يكوف نوعًا مف التسمية واالستمتاع .عف بقية األطفاؿ

ألف تطوير ميارات المعب لدى ألطفاؿ ذوي التوحد يعطييـ إحساسًا بالتميز واإلتقاف مما 
ث أف الطفؿ يزيد مف سعادتيـ وتحفيزىـ لمزيٍد مف المعب وىذا بحد ذاتو ىدفًا مطموبا حي

ذو التوحد الذي يجد صعوبة في التعبير عف أحاسيسو وأفكاره مف خالؿ الكالـ قد يجد 
ف النشاطات الحركية ميمة لكال مف إبشكؿ عاـ، ف مف خالؿ المعب عنيا الفرصة لمتعبير

 .الصحة البدنية والعقمية
إلى أف أنشطة المعب تعد مف أنسب أساليب  Wiss) 0532وفي ىذا الصدد يشير )      

بصفة خاصة والمعوقيف بصفة عامة،  ألطفاؿ التوحدتعديؿ السموؾ االجتماعي استخدامًا 
وذلؾ الرتكازه عمى التفاعؿ االجتماعي مف خالؿ العمؿ الجماعي والمشاركة اإليجابية 

غير المرغوب فيو والمواقؼ االجتماعية المنظمة، والتي تقـو عمى أساس تعديؿ السموؾ 
 ى الطفؿ التوحدي، وذلؾ مف حيث أففالمعب مف أىـ وسائؿ تنمية التواصؿ لد .اجتماعياً 

المعب مف أىـ األنشطة التمقائية اليومية في حياة الطفؿ نظرًا لما لو مف بساطة وتمقائية 
ريجية تنمي خبرات الطفؿ وقدراتو وانفعاالتو ومياراتو المتنامية، فالمعب رحمة اكتشاؼ تد

لمعالـ المحيط بالطفؿ يعيشو بواقعو وبخيالو، يندمج مع عناصره وأدواتو ويستجيب لرموزه 
ومعانيو، فإدراؾ العالـ المحيط والتمكف منو والتواصؿ فيو كفيؿ بأف يجعؿ المعب نشاطًا 

 يشبع الحاجة الطبيعية لألطفاؿ ىذه الحاجة تولد معيـ، حيث أف المعب ال يتطمب سوى 
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طبيعية فيو حتى تتحقؽ أىميتو وجميع وظائفو، فالطفؿ في مواقؼ المعب يقـو الرغبة ال

بعدة عمميات مف قبيؿ االنتباه والتذكر واالستدعاء لخبرات اجتماعية وانفعالية ويمعب أدوارًا 
 .ويتمثؿ أحداثًا، كؿ ذلؾ في قالب اجتماعي وانفعالي وتواصمي
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 التوصيات: -2-4

الدراسة وما تـ التوصؿ إليو مف نتائج يوصي الطالب بعد عممية عرض وتحميؿ نتائج 
 الباحث مايمي6

تكويف مؤطريف ذوي كفاءة في المجاؿ النفسي والتربوي والرياضي، لتأطير فئة  -
 األطفاؿ التوحدييف.

ضرورة التنسيؽ المستمر بيف األىؿ و األخصائييف فيما يتعمؽ بتأىيؿ الطفؿ  -
 التوحدي.

ركية وفؽ حاالت ومتطمبات واحتياجات الطفؿ اإلختيار األنسب لألنشطة الح -
 التوحدي.

الدمج بيف األسوياء وأطفاؿ التوحد خالؿ ممارسة األنشطة الرياضية. -



 

 
 
 

 قائمة مصادر ومراجع:

"التوحد(، 0115أسامة محمد البطانية، عبد الناصر زياد الجراح)  -0 "   األوتيـز
 ، القاىرة، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى.قة العقميةواإلعا

، عماف دار التوحد، الخصائص والعالج(، 0110)إبراىيـ فرج عبد اهلل الرزيقات  -0
 المسيرة، بدوف طبعة. 

(، 0115، ممدوح محمد سالمة، محمد السيد أبو النيؿ)إيياب محمد خميؿ  -2
"التوحد" واإلعاقة العقمية القاىرة، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة ، األوتيـز

 األولى.
، تأثير الجوانب الصحية عمى النشاط البدني الرياضي (،0554)رحمة إبراىيـ  -0

 عماف، دار الفكر لمطباعة والنشر، الطبعة األولى.
الطفؿ التوحدي" الذاتوي اإلجتراري" القياس والتشخيص (، 0555)بخيت عبد الكريـ  -1

المؤتمر السادس لمركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف الشمس القاىرة، ، نشر الفارقي
 بدوف طبعة.

مفهوـ الذات لدى األطفاؿ المحروميف مف (، 0111)بنوبة لطفي محمد عبد اهلل،  -2
 ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي بجامعة الجزائر.األـ

 ، عمـ الكتب ، القاىرة االجتماعيعمـ النفس (، 0533) حامد زىراف -3
 دار الفكر العربي،القاىرة   المدخؿ إلى عمـ النفس، 0542حسيف عبد العزيز الدريني -4
(، دور المسرح في اكتساب بعض الميارات االجتماعية لتالميذ 0110)تركي أحمد -5

 الصؼ الرابع االبتدائي، رسالة ماجستر، جامعة منصورة.
النفسية واستراتيجيات مواجهتها لدى أمهات الضغوط (،0100جبالي صباح) -01

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ النفس فواألطفاؿ المصابيف بمتالزمة دا
 العيادي، تخصص عمـ النفس الضغط، بجامعة فرحات عباس بسطيؼ. 



 

 
 
 

، عماف، دار أسامة لمنشر سموكيات األطفاؿ واإلفراط(، 0115خالد نيساف)  -00
 األولى.والتوزيع، الطبعة 

، عماف، دار الفكر االضطراب السموكيات واالنفعالية((، 0110خولة أحمد يحي)  -00
 لمطباعة والنشر والتوزيع والنشر، الطبعة األولى.

، القاىرة، دار المعارؼ، (، أوقات الفراغ والترويح0540)خطاب عطيات محمد -02
 الطبعة الثالثة.

، دار الميسرة لمنشر و  سةالمعب وطفؿ ما قبؿ المدر ( ، 0553حير الديف عويس) -00
 التوزيع عماف ، الطبعة األولى .

(، الضغط النفسي واستراتيجيات المواجهة لدى 0102دعوة سميرة وشنوفي نورية) -01
 ، جامعة اكمي محند اولحاح البويرة.أـ الطفؿ التوحدي

، الكويت، دار ذات السالسؿ، بدوف معاناتي والتوحد(، 0554سميرالسعيدي)  -02
 طبعة.

، دار البازوري العممية لمنشر والتوزيع، الطب النفسي(، 0113)بيقوفسميرة   -03
 الطبعة العربية.

االتصاؿ المغوي لمطفؿ التوحدي، التشخيص (، 0110)سيى أميف أحمد نصر -04
 ، القاىرة، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى.والبرامج العالجية

شرات التشخيصية لمذاكرة قصيرة المؤ  (،0101عوض مجب بف سعيد المعيدي)  -05
جدة، بمعيد التربية  ،المدى، دراسة مقارنة بيف أطفاؿ التوحد والتخمؼ العقمي

 الفكرية بمحافظة.
، مكتبة زىراء الشرؽ، الطبعة إعاقة التوحد (،0110)عبد الرحماف سيد سميماف -01

 الثانية.
والعقمية ما الخصائص النفسية واالجتماعية (، 0114)عادؿ جاسب شبيب -00

 ، رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجةلألطفاؿ المصابيف بالتوحد مف جهة اآلباء



 

 
 
 

 الماجستير في عمـ النفس العاـ، األكاديمية االفتراضية لمتعميـ بريطانيا.
، القاىرة، مكتبة األنجمو مقياس الضغط التوحد(، 0111عادؿ عبد اهلل محمد) -00

 المصرية
  بية البدنية لممعاقيف بيف النظرية التر (، 0554)عفيفي، عمر محمد كامؿ -02

 ، دار المراد.التطبيؽو 
، أثير محمد صادؽ غساف محمد الصادؽ، أثير محمد صادؽ صبحي -00

 ، جامعة بغداد.رياضة المعاقيف(، 0545صبحي)
و         التربية الرياضية (، 0554)فرحات ليمي السيد، حممي محمد إبراىيـ -01

 الفكر العربي، الطبعة األولى.، القاىرة، دار الترويح لممعاقيف
التربية الرياضية  ( ،0111صالح عبد اهلل الزغبي وأحمد سميماف العواممة ) -02

 ، دار الصفا عماف . لمحاالت الخاصة عماف
فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات  (،0114)لمياء عبد الحميد بيومي -03

دكتوراه الفمسفة التربية ، لمحصوؿ عمى درجة العناية بالذات األطفاؿ التوحدييف
تخصص صحة نفسية، تربية خاصة، جامعة قناة السويس كمية التربية بالعريش قسـ 

 عمـ النفس التربوي.
نظريات وطرؽ التربية (، 0542)محمد عوض بسيوني فيصؿ ياسيف الشاطئ -04

 ، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية.البدنية والرياضي
مج التمفزيوف المحمي في إكساب المهارات برا دور (0550محمد رضا أحمد ) -05

 ، رسالة دكتوراه جامعة عيف الشمس ، القاىرة. لطفؿ ما قبؿ المدرسة
(، اضطراب التوحد األسباب، التشخيص العالج 0100)مصطفى نوري القمش -21

 ، دار السيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى. دراسات عممية
االضطراب السموكية (، 0113، خميؿ عبد الرحماف المعايطة)مصطفى نوري القمش -20

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى.واالنفعالية



 

 
 
 

، عماف األردف، األلعاب الرياضية لممعاقيف(، 0553)مرواف عبد المجيد، إبراىيـ -20
 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

، تنمية القدرات الحركية بإستخداـ األلعاب الصغيرة ( ، 0100مصطفى السايح ) -22
 أسواف لمطباعة و النشر ، اإلسكندرية .

دار الميسر  ،األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها(، 0110محمد محمود الحيمة) -20
 لمنشر و التوزيع عماف . 
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 استمارة استبيانية موجهة للمربيين بمراكز تأهيل المعاقين وأطفال التوحد  :(01)الملـحق رقـم

 الجمـهورية الجزائـرية الديمقـراطية الشعـبية

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 مستغانم

 معهد علوم وتقنيات النشاطات

                           البدنية والرياضية      

 أخػي الكريـ،تحيػة طيبػة وبعػد ...

فػي إطار تحضيػر مذكرة الماستر في تخصص النشاط البدني المكيؼ، نتوجػو إليػؾ بيػذه       
اإلستمػارة التي تحتوي عمى مجموعة مف الفقػرات والتي تقيس بعض سموكيات الطفؿ التوحدي في البعد 

مناسبة مف الخػانػات في الخػانػة ال (x)اإلنفعالي واإلجتماعي. فرجػاؤنػا أف تقرأ كؿ فقػرة وتضػع إشػارة 
أي مػع اإلجػابة التي تنطػبؽ عمى نظرتؾ أكثػر وتعػبر عف شعورؾ بصػدؽ.  )نعـ، ال ، أحيانا(الثالث 

نما ىي تعبر عف شعورؾ ال غير .كما أف  واعمـ أنػو ال توجػد إجػابات صحيحة وأخرى خاطئة ، وا 
ي إنجػاز ىذا البحث، و أنت معموماتؾ ستستعمؿ لمبحث العممي فقط ، وبيذا تكوف قد ساىمت ف

ليؾ منا أطيب األماني. وشكرا.  مشكور عمى ذلؾ، وا 

 

 بف حراث عمر6  الطػالب الباحػث                                                     

             
 

 

 

 

 



 

 
 
 

                                                                 التفاعؿ اإلجتماعي                                                                                                            المحور األوؿ: 
 خالؿ حصص األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ التوحدي6

 أحيانا ال  نعـ العبارة الرقـ

    يحب المعب مع جماعة األقراف 10

    يكوف عدوانيا مع زمالئو خالؿ المعب 10

    يتضايؽ لوجوده مع الجماعة 12

    لديو صعوبة في التأقمـ مع أقرانو في المجموعة 10

    يشعر باإلرتياح عندما يكوف منعزال 11

    يقترب ويتفاعؿ مع األخريف خالؿ المعب 12

    ال يحب التواصؿ الجسدي ) النفور( 13

    يحب المساعدة مف زمالئو أو مربييو 14

 المحور الثاني: اإلتزاف اإلنفعالي

 خالؿ حصص األنشطة الحركية نجد أف الطفؿ التوحدي6

    يتميز بالحيوية والنشاط خالؿ المعب 10

    يفيـ تعابير وجو األخريف أو حركاتيـ الجسدية 10

    شعور أنو محبوب مف قبؿ زمالئولديو  12

    يتميز بالعصبية عندما يتواجد مع األخريف 10

    يقمد حركات زمالئو كالتصفيؽ  أو التصفير أو الفرح 11



 

 
 
 

    يستخدـ اإلشارة لمحصوؿ عمى األشياء التي يريدىا 12

    طوي عمى نفسوأناني و من 13

    يكرر نفس الحركة أو المعبة دوف ممؿ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


