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 بالعربيةملخص البحث 

دات األىمية تيدف باألساس إلى  الوسائل التربويةالبدني المكيف من  من المعموم ان النشاط

قررنا ادراج ىده الدراسة تكوين مواطن صالح نفسيا و بدنيا في المجتمع و من ىدا المنطمق 

المتواضعة المطبقة عمى االطفال المتوحدين عمى مستوى المركز النفسي البيداغوجي 

لألطفال المعاقين دىنيا باالمشرية والية النعامة و طبقنا فييا المنيج التجريبي لمالئمتو مع 

مت عمى و تمثل مجتمع البحث في أطفال التوحد فييا عينة البحث اشتمطبيعة الدراسة 

اطفال التوحد ذوي درجة بسيطة طبقت عمييم ثالثة احتبارات بدنية ىي: احتبار الجري 

حيث تحصمنا عمى نتائج ذات  سارجنتر الرمي و اختبار الوثب العمودي المتعرج و احتبا

درجة عالية من الموضوعية أكدت عمى دور أىمية ممارسة االنشطة الحركية ألطفال التوحد 

 لميارات الحركية في تحسين بعض ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé de la recherche en francais 

         On sait que l’activité  physique adaptée comme était un 

éducatifs le plus important qui a pour but de former une bonne 

personne mo vilement et physiquement dans sa société  

          de cette logique nous avons décidé de présenter cette modeste 

étude sur les enfants appliquée andistes au niveau du centre 

psychopédagogique pour les enfants handicapés mentalement a 

mécherai la wilaya de Naama  Nous avons appliquée la méthode 

empirement ale qui marche en parallèle avec la nature de notre 

étude dont notre recherche s’est lassée sur les enfants autistes ainsi 

que le champ d’étude en tanché  

Les queles nous avons pratiqué les tests physiques sont 

Test de course 

Test de lance 

Test de Sargent 

Et nous avons eu des résultats de naute niveau d’objectivité qui ont 

confirmé l’importance de la pratique des activités motrices cas des 

enfants autistes à fin d’amiliorer et perfectiana quelques habilites 

motrices           
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 :مقدمة_1
النفس البشرية مف معجزات الخالؽ عز وجؿ ذكرىا في كتابو ، ولكف البشر لـ يستطيعوا 
الكشؼ عنيا ، وأسموا اإلضطرابات التي تجري فييا باألمراض النفسية ، وتمؾ األمراض 
مجاؿ واسع متغير متعدد األسماء والصفات ، يطمؽ عميو األطباء تسميات لكي يتمكنوا مف 

األعراض بمغة محددة، ومف أعقد المشاكؿ غير العضوية التي تواجو جميع  التفاىـ حوؿ
المجتمعات في العالـ ىي مشكمة التوحد. عندما نعرؼ مشكمة الطفؿ التوحدي وكيفية تأثير 
االضطرابات السموكية عمى حياتو، ومعرفتنا بالمرض وأنماطو، فإف ذلؾ يسيؿ عمينا التعامؿ 

لتدريبية، مما يجعمو فردًا فاعاًل في مجتمعو، ومف أىـ معو ووضع الخطط العالجية وا
األسس التي تساىـ في التعامؿ مع الطفؿ التوحدي ىو تكويف عالقة حميمة ودية معو وعمى 
كسر حاجز العزلة الذي بناه حوؿ نفسو ، كما العمؿ كفريؽ واحد مف المتخصصيف مع 

 ىذه في وأنو خاصة .ومعوقاتو العائمة مف خالؿ برنامج خاص لمطفؿ نفسو يالئـ قدراتو
 عبارة الطفؿ بأف "روسو جاؾ جوف" يعرؼ تشاء فكما كما تشكمو أف تستطيع العمرية المرحمة

 تعريؼ أيضا السياؽ ىذا في يشاء كما نذكر كما يشكميا خزاؼ يد في صمصاؿ قطعة عف
 كاف لو ىذا تشاء ولكف ما عمييا أكتب بيضاء صفحة عبارة الطفؿ أف عمى " واتسوف جوف"

 .(37، صفحة 1998)النابمسي،   .سويا الطفؿ

 أخطر بيف مف إنو نعـ حرجة جد مرحمة وفي نمائي قصور مف يعاني كاف لو ماذا
مثؿ اضطرابات التوحد، النشاط الزائد، صعوبات التعمـ  اليـو تيدد أطفالنا التي االضطرابات

 الدائـ فالتوحد واالضطراب مضة الغا اإلعاقة تمؾ التوحد وغير مف الحاالت األخرى. وحالة
 في المرسـو بذاتو الخاص واالنشغاؿ اآلخريف عف العزلة الطفؿ فيو يختار اضطراب ىو

 وعدـ التركيز بالخموؿ بعضيـ يعرؼ حيف في الحركي االستقرار بعدـ يتميز كما ذىنو
 في تكمف وخطورتو بطريقتو، عمييا ويعبر أفكاره يختبر أنو عمى عالوة الغير مع والتعاوف

 لـ أنو خاصة صحيح بصفة حركي النفس والجانب عامة، بصفة النمو جوانب تأثيره مختمؼ
 مختمؼ عالجات إيجاد مف او الباحثيف العمماء يمنع لـ ىذا ولكف عالجو، وال سببو يكتشؼ

درجة  وتحقيؽ عزلتو مف إخراجوو  المجتمع مع واندماجو تواصمو تحسيف عمى تساعد التي
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 كيؼالم الرياضي البدني لمنشاط بأف القوي إيماننا واف الحركي، التحكـ و سميالج التوازف
 .(56، صفحة 1995)خطاب، ؾ، ذل في

 (2014نوفمبر 01)الخبر، الؼ حالة 40في الجزائر وقد بمغت حاالت التوحد 

 ييدؼ الذي الفعالة التربوية الوسائؿ مف المكيؼ الرياضي البدني النشاط ومف المعمـو اف
 الشخصية جوانب لجميع الشاممة التنمية خالؿ مف في المجتمع الصالح الفرد إنشاء إلى

 لمنشاط أف وباعتبار والصحية البدنية واالجتماعية وكذلؾ المعرفية الحركية أو النفسية سواء
 بدءا اإلنساف عمر حؿامف مر  مرحمة أي وفي تربوية أبعاد عدة لو المكيؼ الرياضي البدني

 لشخصية الفرد األولى العريضة الخطوط فييا ترسـ التي البنائية المرحمة تمؾ بالطفولة ،
 (20، صفحة 2011)نايؿ،  .ومستقبمو

ألنو ذو تأثير ايجابي عمى صحتيـ وعمى  التوحد  ؿفايعد النشاط البدني ميمًا وضروريًا لؤلط
 :ؿ كما يمينموىـ البدني وتطورىـ الحركي ، ويمكف تمخيص أىـ فوائد النشاط البدني لؤلطفا

تعد األنشطة البدنية التي يتـ فييا حمؿ الجسـ، كالمشي والجري واليرولة والقفز مف أىـ  _
تساعد عمى تنمية قوة العضالت واألوتار العضمية وتعزز مف ، صحة ماألنشطة المفيدة ل

سرعة تطور ، استخداـ أجزاء الجسـ، لمطفؿالحركي عنصرًا ميمًا لمنماء  .مرونة المفاصؿ
  (73، صفحة 2003)الصبي،،  فقو الحركيتوا

تحسيف بعض  في الحركية األنشطة أىمية استخداـ :ومنو نقـو بإجراء ىذا البحث حوؿ
 وعميو تقسيـ البحث إلى بابيف: الميارات الحركية ألطفاؿ التوحد 

 : فصميف شمؿوي النظري الجانبويتضمن  األول الباب

 الميارات الحركية. :األول الفصل

 .التوحد اضطراب ذوي األطفاؿخصائص  :الثاني الفصؿ
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 وتحميؿ عرض ويضمف وجوىره البحث أساس فيو التطبيقي الجانب فيشمؿ الثاني الباباما 
عف  اإلجابةتوصمنا الى  التوحد حيث أطفاؿاالختبارات التي قمنا بيا عمى  نتائج ومناقشة

 فرضيتنا. تأكيدالمطروحة و  اإلشكالية

 :البحث إشكالية_2
 البناءة المرحمة تمؾ الطفولة مرحمة محطات أىميا اإلنساف حياة أف فيو جداؿ ال مامو

 نقاش ال ومما المستقبمية  الخاصة قدراتو وتحدد الطفؿ شخصية تبرز فييا التي والحساسة
 مع لمتواصؿ محب بالفطرة اجتماعيا اإلنساف خمؽ وجؿ أنو عز المولى نعـ مف أيضا فيو

 بخاطره يجوؿ وما أفكاره عف عمى التعبير لمساعدتو بو يفكر الذي قؿالع لو سخر كما الغير
 وشفتيف عينيف ولساف لو نجعؿ لـأ( الرحيـ الرحماف اهلل بسـ بعد شأنو جؿ قولو خالؿ مف

 مشاكؿ ىناؾ األحياف بعض في أنو نرى ولكننا ) 10 ( 08 -البمد (  سورةالنجديف وىديناه
 .التوحد بينيا اضطراب مف الغير مع التواصؿ عف البشر تعيؽ وعقبات

اضطراب التوحد عموما بأنيـ أولئؾ األفراد الذيف ينحرفوف عف المستوى العادي  يعرؼ  ذو و 
أو المتوسط في خاصية مف الخصائص، أو جانب ما ػ أو أكثر ػ مف الجوانب الشخصية، 

يف، وذلؾ التي تحتـ احتياجيـ إلى خدمات خاصة، تختمؼ عما يقدـ إلى أقرانيـ العادي
والمشكالت التي يعاني  لمساعدتيـ عمى تحقيؽ أقصى ما يمكنيـ بموغو مف النمو والتوافؽ.

اضطراب في االستجابة لممثيرات الحركية .اضطراب في ) منيا خاصة في الجانب الحركي
األداء  و اضطراب في التقميد المناسب لؤلشخاص واألحداث والموضوعات الكالـ والمغة.
 (.في المجاالت الحركيةغير الطبيعي 

دراسة سميرة سعد عاـ ك الدراسات السابقة التي اىتمت بالنشاط الرياضي والتوحدو مف 
ترتيب االحتياجات التدريبية و التعميمية عمى  وجية نظر األىؿموضوعيا تأثير  1997

 النفسي بعدىا و الترفييية األنشطة( موضوعيا 2002دراسة حدادي خالد )، ألطفاؿ التوحد
تاثير  2015_  2014دراسة بيريفاف عبد اهلل المفتي  ،اطفاؿ التوحد رياضة في الحركي

 .منيج حركي في تنمية الميارات الحركية و االجتماعية الطفاؿ التوحد متوسطة الشدة
ومف الزيارة االستطالعية لمركز اطفاؿ التوحد بالوالية الحظ الطالب الباحث قمة االىتماـ 

الطفاؿ التوحد وبالتالي عدـ االىتماـ بتطوير الحركات االساسية  باالنشطة الحركية
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 األنشطةالمتواضع و الذي يبرز اثر ومنو جاء فكرة البحث  والميارات الرياضية ليذه العينة.
 صحيحة عممية أسس التوحد وفؽ أطفاؿالحركية عمى تحسيف بعض الميارات الحركية لدى 

 .حركاتال بعض في التنسيؽ عمى ـمساعدتي قصد

 وعميو نطرح التساؤؿ التالي:

ىؿ لبرنامج األنشطة الحركية المقترح اثر ايجابي في تحسيف الميارات الحركية الطفاؿ 
 ( سنة؟12_06التوحد )

 :ثالبح   أهداف_3
 اقتراح وحدات أنشطة بدنية ورياضية لفائدة عينة البحث -
 حدالتو  ألطفاؿمعرفة اىمية االنشطة الحركية في تحسيف الحركات  -

 البدني الرياضي  النشاط بواسطة الحركية الناحية لعالج الفعاؿ الدور ابراز -

  الناس عامة بيف معروؼ غير اضطراب وىو التوحد اضطراب البحث ىذا يتناوؿ -

  البحث فرضيات_4

                                                                                      لبرنامج األنشطة الحركية المقترح اثر ايجابي في تحسيف الميارات الحركية الطفاؿ التوحد ؟
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 اهمية البحث:_5
 بعض تحسيف فيالنشاط الحركي  فاعمية لمعرفة اجريت تجريبية دراسة عف عبارة البحث

  الرمي الجري المتعرج الوثب لؤلعمى ىي و حركيةال المتطمبات
الدالئؿ والمؤشرات التي تبرز أىميتو وتسمط  موضوع البحث يحمؿ في أعماقو الكثير مف

 .اطفاؿ التوحد لدىالنشاط الرياضي الضوء عمى واقع 
 وتتجمى أىمية الدراسة فيما يمي:

لدى اطفاؿ  النشاط الحركي كطريقة حديثة لتعمـ الميارات األساسية معرفة قيمة وأىمية  -
 .التوحد

عمى رفع مستوى أداء الميارات التعرؼ عمى أنجع الطرؽ واألساليب التي تساعد  -
 األساسية.

 .اطفاؿ التوحدلدى  كنشاط رياضي محببالنشاط الحركي اكتشاؼ ومعرفة  -
 إثراء المكتبة العممية والزيادة في الرصيد العممي بصفة خاصة. -
  مصطمحات البحث:_6

 :الحركية  االنشطة

التي تعني الحركة  MOTUSالكممة  مف مشتقة MOTRICITE اف كممة :المغوي المفهوم
 عنيما التغير لكف الميكانيزمات مف الثاني والجزء الفكر مف األوؿ الجزء أف ويضيؼ فالوف

 (93)محمد ف.، صفحة  .الحركة طريؽ عف العضو تكيؼ وىو السيرورة يكوف موحد

 الطرفي العصبي الجياز مف كؿ استخداـ حركية تتضمفال  االنشطة فا :االصطالحي المفهوم
 األفعاؿ تتضمف التي لحركات بالنسبة حتى العضالت، وكذلؾ المركزي العصبي والجياز

 عمى أدائيا في تعتمد فيي التفكير عمى االعتماد تتـ دوف كانت واف البطيئة المنعكسة
 (93، صفحة 2001)روساف، العصبي .  الجياز مف جزء استخداـ

 وكذلؾ اإلنساف لحركة كميال المجاؿ بيا يقصد كتعبير الحركي النشاط كممة و  تستخدـ
 النشاط إف والواقع والخموؿ والوىف الكسؿ مقابؿ في والتربص التنشيطالتدريب و  عممية
 بيا يقوـ التي البدنية النشاطات أنواع لكؿ شامؿ تعبير ىو العريض مفيومو في البدني

 (145، صفحة 1998)محمد ح.،  .عاـ بشكؿ بدنو فييا يستخدـ والتي اإلنساف
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 عممية وكذلؾ اإلنساف لحركة الكمي المجاؿ بيا يقصد كتعبير الحركي النشاط كممة تستخدـ
 في البدني النشاط إف والواقع والخموؿ والوىف الكسؿ مقابؿ في والتربص التنشيطالتدريب و 

 والتي اإلنساف بيا يقوـ التي البدنية النشاطات أنواع لكؿ شامؿ تعبير ىو العريض مفيومو
 ( 26،الصفحة1998)محمد،  .عاـ بشكؿ نوبد فييا يستخدـ

 المختمفة الرياضية النشاطات مجموعة بانيا حركيةال  وىنا يمكننا تعريؼ االنشطة
 حاالت مع تعدليا وتكيفيا تـ التي الرياضية واأللعاب التماريف تشمؿ والتي والمتعددة
  .عقميةو  واجتماعية البدنية قدرتيـ مع تتماشى بحث وشدتيا نوعيا حسب اإلعاقة

 التعريف اإلجرائي:

ىي الحركة اليادفة و ىي النشاط وىي الشكؿ األساسي لمحياة وىي في مضمونيا استجابة 
 التي تودي إلي النشاط الممحوظ في العضالت الييكمية

 :التوحد اضطراب

 األصؿ مف مشتقتاف " ATISTIC " وتوحدي " AUTISM " التوحد كممة : المغوي المفهوم
 (129، صفحة 2011)فاروؽ،  .النفس تعني " AUTOS " اليوناني

 يمس الطفؿ عمر مف شير ثالثيف قبؿ اعراضو  تظير ىو اضطراب  :االصطالحي المفهوم
 .واألحداث لمناس واالنتماء التعمؽ في كذلؾ والسعة المعرفية ، والكالـ المغة في اضطراب 

 وعادة عادي ، غير نمو يف يتمثؿ شامؿ نمائي اضطراب وىنا يمكننا تعريؼ التوحد بأنو
 لمغة يفتقروف أنيـ كما باالنطواء األولى ويتصفوف سنوات الثالث في األطفاؿ يصيب ما

 .المفيوـ والكالـ

 التعريف اإلجرائي:

وتتميز هذه االضطرابات بصفتين   النمائية التي تصيب األطفال. هو أحد االضطرابات 

 نحراف في مسار النمومهمتين متالزمتين هما: التأخر في النمو واال
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 المهارة الحركية:

الحاذؽ  ىو الماىر و .أتقف و حذؽ أي مير فعؿ مف الكممة ىذه أخذت المفهوم المغوي:
 (48، صفحة 1987)الينائي، 

ألداء الحركي االرادي الثابت و المتميز بالتحكـ والدقة و االقتصاد ا ىي :االصطالحي المفهوم 
 واقؼ المتغيرة النجاز افضؿ النتائجفي الجيد وسرعة االستجابة لمم

 والمتميز المتقف  الؤلداء الحركي االرادي الثابتبانيا الميارة الحركية  وىنا يمكننا تعريؼ
 الناجحة األداءات كافة تشتمؿ الميارة و التفوؽ و النجاح لضماف عمؿ أي إنجاز في

  .تحديدىا سبؽ أىداؼ إلى لمتوصؿ

 التعريف االجرائي:

الدقة في مع حركة وآليتيا واستعماليا في وضعيات مختمفة وبشكؿ ناجح ثبات الىي 
 األداء.

 :والمرتبطة السابقة الدراسات_7
 رياضة في الحركي النفسي بعدها و الترفيهية األنشطة( موضوعها 2002دراسة حدادي خالد )

 اطفال التوحد

 بنمو اىتماميا ومدى داطفاؿ التوح رياض في المقترحة األنشطة معرفة :الدراسة من الهدف
 .وعقميا وحركيا جسميا الطفؿ

 .المختمفة اطفاؿ التوحد متطمبات مع تتماشى المقترحة األنشطة ىؿ

 ذو متكامؿ نمو لضماف الكفيمة المختمفة األنشطة تسخير في المربيات إمكانيات مدى ما
 .وعقميا وحركيا جسميا أبعاد

 : االختبارات المستخدمة
 المربيف مختصيف في التواصؿتوزيع استبياف عمى 
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 المنيج المستخدـ: مسحي 

 روضات ثماني شممت وقد ، وعفوية تمقائية بطريقة أطفاؿ روضات اختيار تـ :البحث عينة
 قطاع الوطني، الدفاع وزارة و االجتماعية، الحماية وزارة  القطاعات و لمختمؼ تابعة

 الخاص. القطاع الشركات االجتماعية، الخدمات

 والضرورية الحيوية والمنشآت اليياكؿ ونقص والقانوني التشريعي اإلطار غموض إف :النتائج
 عوامؿ كميا لممربية الفردي المجيود ثمرة تنفي التي البرامج ذلؾ إلى األطفاؿ زد رياض في
 .التطبيقي الميداف في ثقميا ليا

 وتبقى المربيات حياتطر  جديدة توجيات الفيديو وألعاب اآللي واإلعالـ والرعاية فاالىتماـ
 التخصص عدـ أو عوامؿ، لعدة ذلؾ يرجع قد إليو المجوء ممكف نشاط آخر األنشطة البدنية

 .ساحقة بأغمبية معارفيف مجاؿ توسيع في يرغبف ألف المربيات التكويف، في

 ال الروضات في األطفاؿ يتمقاىا التي األنشطة وتبقى معيقة، العوامؿ ىذه فكؿ يكف ميما
 استراتيجية في التفكير مف بد فال عميو و كمي، بشكؿ والترفيو الحركة ياتيـ مفحاج تمبي
 .معا المؤطر و الطفؿ بعيف االعتبار تأخذ بحيث فعالية أكثر

ترتيب االحتياجات عمى  وجهة نظر األهلموضوعها تأثير  7997دراسة سميرة سعد عام 
 التدريبية و التعميمية ألطفال التوحد

 مشكمة الدراسة:

 ترتيب االحتياجات التدريبية و التعميمية ألطفاؿ التوحدعمى تأثير  وجية نظر األىؿىؿ ل

 :هدف الدراسة 
خمصت الدراسة إلى إمكانية تحديد حاجات األطفاؿ المصابيف بالتوحد مف الميارات 

والمعارؼ المطموب تعمميا مف وجية نظر والدييـ وبالتالي إعداد برنامج تربوي وتعميمي 
 األطفاؿ . ليؤالء

وكاف ترتيب االحتياجات التدريبية والتعميمية كما أظيرىا االستبياف ) مف وجية نظر 
 الوالديف( : 
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 ػ  تنمية التحكـ في العضالت الكبيرة والدقيقة والميارات الحركية . 1
 ػ التدريب عمى تناوؿ الطعاـ بصورة مناسبة . 2

 فرضيات البحث:
 فترة ممكنة . تدريب الطفؿ عمى الجموس ألطوؿ_ 
التدريب عمى استخداـ وسيمة تواصؿ مناسبة لو مع اآلخريف ، لفظية كانت أو غير _ 

 لفظية .

 المنيج المستخدـ: مسحي 

  األىؿ وذوي أطفاؿ التوحدمف  20عينة البحث :
 :االختبارات المستخدمة

 توزيع استبياف عمى االىؿ وذوي اطفاؿ التوحد 

 الدراسة: نتائج
أف احتياجات األطفاؿ التدريبية والتعميمية مف وجية نظر الوالديف كاف  اظيرت الدراسة

ترتيبيا كالتالي : التدريب عمى السموؾ المناسب وعمى استخداـ وسيمة تواصؿ مناسبة في 
الدرجة األولى ، يمييا تطوير ميارات االعتماد عمى النفس والميارات المينية ، ثـ 

ـ وأساسياتو ، يتموىا توفير نشاطات ترفييية والمشاركة الميارات المرتبطة بمقومات التعمي
في نشاطات اجتماعية ، ثـ الميارات الحركية وتنمية التحكـ في العضالت الكبيرة 

 والدقيقة

تأثير منيج حركي في تنمية الميارات  2075_  2074دراسة بيريفان عبد اهلل المفتي 
 دة الحركية و االجتماعية ألطفاؿ التوحد متوسطة الش

وتمثمت مشكمة الدراسة في مدى تأثير منيج حركي في تنمية الميارات الحركية و 
االجتماعية ألطفاؿ التوحد متوسطة الشدة وىدؼ البحث يتمثؿ في الكشؼ عف تاثير 

منيج حركي في تنمية الميارات الحركية و االجتماعية الطفاؿ التوحد متوسط 
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داللة احصائية معنوية بيف االختباريف  ال يوجد فروؽ ذات فرضية البحث ىيو  الشدة
 القبمي و البعدي في تنمية الميارات الحركية و االجتماعية الطفاؿ التوحد متوسط الشدة

منيج البحث تـ استخداـ المنيج التجريبي بتصميـ المجموعة الواحدة ذات االختبار 
و  ةسن 9الى  6ينحصر بيف ة عمر عينبمغت عينة البحث ستة اطفال ,القبمي والبعدي 

مقياس الميارات االجتماعية ثـ  ,اختبارات الميارات الحركية  : ادوات البحث متمثمة في
 اختيارىـ بطريقة عمدية مف طرؼ الباحثة

الحظت الباحثة خالؿ زياراتيا الميدانية المتكررة الى مراكز التوحد اف العالج يتركز فييا 
و اىـ نتيجة توصمت الييا االجتماعي  ,يعمى الجانب النفسي مع اغفاؿ الجانبيف الحرك

 : الباحثة

حقؽ المنيج الحركي القائـ عمى المعب تفوقا في تنمية بعض الميارات الحركية الطفاؿ 
واىـ توصية   , التوحد متوسط الشدة عند المقارنة بيف االختباريف القبمي و البعدي

العالجية الحركية المقدمة توصمت الييا الباحثة : ضرورة اشراؾ الوالديف في البرامج 
الطفاليـ مع توفير ادوات المعب و ألعاب تناسب خصائص االطفاؿ التوحدييف 

 واىتماماتيـ و رغباتيـ مما يؤدي الى تطوير ميارات المعب لدييـ 
 2التعميق عمى الدراسات-8

استخدـ اىتمت بفئة التوحد مف الناحية النفس الحركية و الميارية كؿ الدراسات المشابية  إف
( التي استحدمت المنيج 2015فييا المنيج المسحي ما عدا دراسة بيريفيانعبد اهلل المفتي ) 

التجريبي لتحسيف الميارات الحركية و ىي تتماشى مع الدراسة الحالية مف حيث العينة و 
األىداؼ زيادة عمى المنيج المستخدـ و مف نقاط االستفادة شممت طريقة احتيار العينة و 

و ف المشكمة و تدعيـ الجانب النضري و اختيار االختبارات المرتبطة بموضوع البحث تثمي
 ضبط البرنامج المقترح مف األنشطة الحركية لتحسيف المستوى الحركي عند أطفاؿ التوحد 
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 ولالباب األ 

 الجانب النظري
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 األولالفصل 

 خصائص أطفال التوحد
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 :تمهيد

 واالىتماـ والعناية الرعاية إلى تحتاج التي ذوي االحتياجات الخاصة فئات مف فئة التوحد
 وىو العربي، الوطف في العيد حديث التوحد اضطراب مجاؿ إف المختصيف قبؿ مف

 كاف الستينات ففي لمطمبة والباحثيف والمختصيف اآلباء تفيد مراجع  لوجود ماسة بحاجة
 متعددة عوامؿ ىناؾ أصبح القميمة، الماضية السنوات وخالؿ اضطرابا ناذرا  يعتبر التوحد
 الكثير التوحد اضطراب  عمى أطمؽ التوحد كما اضطراب انتشار نسبة ازدياد إلى أدت
 مجاالت في رأي العمماء والباحثيف اختالؼ مع تعددت التي المغوية المصطمحات مف

 (2000)سميماف ع.، محاولة فيـ الذاتوية،  .شتى
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 :التوحد عن تاريخية نبذة _1

 االفراد مف مجموعة حوؿ بحثية ورقة Wing )وينؽ( التوحد خبيرة قدمت 1981 عاـ في
توحديوف بنا عمى  بأنيـ تشخيصيـ تـ سنة(  35 -5) بيف أعمارىـ ( تراوحت19عددىـ )

 التشخيصي الدليؿ النفسي لمطب األمريكية الجمعية أصدرت 1987 عاـ تصرفاتيـ وفي
 االضطراب مصطمح عمييا أطمؽ جديدة فئة تضمف التي ضطرابات  العقميةواإلحصائي ال

 اضطراب  العالمية الصحة منظمة أوردت 1992 عاـ وفي المحدد غير الشامؿ النمائي
 بأنو وعرفتو "الطفولي التوحد" اسـ تحت لالمراض العاشر الدولي تصنيفيا قي التوحد

 عادي غير نمو في يتمثؿ شامؿ نمائي اضطراب
واإلحصائي  التشخيصي لمدليؿ الرابع اإلصدار النفسي لمكبت الجمعية أصدرت 1994 اـوع

)عابد، حسب ما يراه   الشاممة النمائية االضطرابات مفيوـ موسعة العقمية الضطرابات 
 (35، صفحة 2012

 :بالتوحد خاصة تعاريف_2
 في بقصور وتتميز الطفؿ عمر مف األولى سنوات 3 قبؿ تتضح تطورية نمائية إعاقة لتوحدا

 (45، صفحة 2004)زيقات،  . واالتصاؿ التفاعؿ االجتماعي
 عمميات عمى يؤثر أنو بمعنى والتطور الشامؿ، النمو اضطرابات بانو اضطراب مفيعرؼ 
 باالنطواء األولى ويتصفوف سنوات الثالث في األطفاؿ يصيب ما وعادة عامة، بصفة النمو
 (32، صفحة 2000)سميماف ع.،  .المفيوـ والكالـ لمغة يفتقروف أنيـ كما

 :التربويةتعريف من الناحية 
التوحد ىو إعاقة متعمقة بالنمو عادة ما تظير خالؿ السنوات الثالث األولى مف عمر 

 (39، صفحة 2005)عمارة، سموؾ الطفؿ الطفؿ، وىي تنتج عف اضطراب في 
 :تعريف من الناحية االجتماعية

النمائية المعقدة التي تصيب األطفاؿ وتعيؽ تواصميـ  التوحد ىو أحد االضطرابات
االجتماعي والمفظي وغير المفظي كما تعيؽ نشاطيـ التخيمي وتفاعالتيـ االجتماعية المتبادلة 
ويظير ىذا االضطراب خالؿ الثالث السنوات األولى مف عمر الطفؿ وتكوف أعراضو 

يبدأ في تطوير سموكيات شاذة وأنماط  واضحة تمامًا في الثالثيف شيرًا مف عمر الطفؿ الذي
 (30، صفحة 2004)الوزنة،  متكررة واالنطواء عمى الذات
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حالة غير عادية ال يقيـ فييا الطفؿ أي عريؼ التوحد بانو ومف التعريفات السابقة يمكننا ت
 عالقة مع اآلخريف، وال يتصؿ بيـ إال قميالً  جدًا.

      :التوحد أنواع_3
 مف األقؿ العدد المجموعة ىذه أفراد يظير : " ATYPICAL - " :الشاذة المجموعة 

 .الذكاء مف األعمى والمستوى الخصائص التوحدية
 المجموعة ىذه أفراديظير  :" Milly Autistic Groupe - ":البسيطة التوحدية المجموعة

 أيضا وعةالمجم ىذه أفراد يعاني كما روتينية لتكوف لؤلشياء قوية وحاجة مشكالت اجتماعية،
 .الوظيفية بالمغة والتزاما عقميا بسيطا تخمفا

 ىذه تتميز :" moderately autistic groupe - " :المتوسطة التوحدية المجموعة
 السموكيات مف شديدة وأنماط محدودة، اجتماعية استجابات :التالية المجموعة بالخصائص

 عقمي، وتخمؼ دودةمح وظيفية لغة )باليد التأرجح او التمويح مثؿ( النمطية
 المجموعة ىذه افراد:" severely aulislis groupe - " الشديدة التوحدية المجموعة

 مستوى عمى عقمي وتخمؼ ، وظيفية تواصمية ميارات لدييـ توجد وال  معزولوف اجتماعيا
 (89، صفحة 2001)مصطفى ج.،  .ممحوظ

 :التوحد انتشار معدالت_4
 ازدياد في انتشاره ومعدالت ، الطفولة مرحمة في العميقة اتاالضطراب أكثر مف التوحد فيعد

 وتبمغ طفؿ، 1000 لكؿ طفال 20 ويبمغ مولود، 10000 لكؿ %15 التوحد فتبمغ معدالت
 1000 لكؿ 6.7 األمريكية المتحدة الواليات في نيوجيرسي في والية التوحد انتشار معدالت

 1000 لكؿ 6 بمغت العالي الوظيفي اءذو األد التوحد طيؼ ب اضطرا انتشار ومعدالت ،
 .األمريكية المتحدة الواليات في

 1000 لكؿ 6 الشاممة النمائية واالضطرابات التوحد طيؼ اضطرابات انتشار معدالت وتبمغ
 معدالت وآخريف فإف "تشف " دراسة لنتائج وفقا العالـ عبر العالمية لمنظمة الصحة طفؿ وفقا

 .(67، صفحة 2011)كماؿ،  طفال 150 لكؿ 1 كانت انتشاره
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 :التوحد أسباب_5
 وجود إلى تشير البحوث فأكثر وراثي خمؿ وجود إلى التوحد حدوث يرجع :الجينية العوامل
 (71، صفحة 2006)خميؿ،  .االضطراب بيذا اإلصابة مباشر في تأثير ذي جيني عامؿ
 :العصبية العوامل

 الجداري والفحص القفوي الفحص مف كؿ في حدثت الحجـ في الزيادة مف الكبيرة اف النسبة
 الدـ ضخ معدالت في انخفاضا التوحد مف يعانوف الذيف لؤلطفاؿ الفحص العصبي وأظير
 االجتماعية العالقات عمى يؤثر مما الجداري عمى الفحص تحتوي التي المخ مف الجزاء

 (74، صفحة 2007)قطب،  والمغة السوية واالستجابة
 " اليوموفانيميؾ حمض مادة في ارتفاعا بينت الدراسات مف العديد : يويةالح الكيميائية العوامل

homovanilic " الدوباميف أليض الرئيسي النتائج ىي النخاعي و ىذه المادة السائؿ في 
)الميدي،  .المصابيف مخ األطفاؿ في الدوباميف مستوى ارتفاع احتماالت إلى يشير مما

 (96، صفحة 2007
 ىذا ويعزز ، الثالثي التطعيـ وخاصة بالتطعيمات ايضا وحد ترتبط اف االصابة بالت و

 بموغ قبؿ تطعيما 41 إلى وصمت أف إلى لؤلطفاؿ التي تعطي التطعيمات زيادة االفتراض
 (88، صفحة 2007)قطب،  .العاميف الطفؿ

 :بالتوحد المصابين األفراد خصائص_6
 توجد عدة خصائص لمتوحد نذكر منيا 

في عدـ القدرة عمى التنقؿ الجسدي الجيد الف ذلؾ يحتاج الى  تتمثؿ ة:الخصائص الحركي
ميارات كبيرة مف الجياز العصبي المركزي مثؿ مشاكؿ في الكتابة و الرسـ والميارات 

   (58، صفحة 2003)الفوزاف،  الحياتية و عدـ التحكـ في اليديف
 غير والطفؿ بالتوحد مصابال الطفؿ سموؾ بيف المقارنة عند ابتداء :السموكية الخصائص

 التفاعؿ في الواضح والقصور وسذاجتيا السموكات بحدودية يتصؼ األوؿ أف التوحدي نجد
 األطفاؿ فيؤالء التعقيد عف تبتعد أنيا عف فضال وناضج بشكؿ سميـ البيئية التغييرات مع

 زوفيرك بؿ منيـ مطموب ىو ما عمى وال يركزوف ينتبيوف ال الخاص عالميـ في يعيشوف
 .كبيرة مف آلة صغير جزء عمى كتركيزىـ منو يمموف ال محدود جانب عمى
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 بدء في الصعوبات مف التوحد اضطراب ذو األطفاؿ يعاني :االجتماعية الخصائص
 مع عالقتو تطوير الطفؿ يستطيع ال و مع  اقرانيـ عمييا المحافظة و االجتماعية العالقات
التى  سموكياتال ومف طفميـ، عمى األىؿ يالحظيا قد التي المشاكؿ أّوؿ مف وىي اآلخريف

 :يأتي مااكدىا الخبراء 
 . اآلخريف وبيف بينو البصري التواصؿ انعداـ_
.مشاعره عف التعبير عمى القدرة عدـ_  
. ذلؾ ىو أراد إذا إال تقبيمو، أو وحضنو منو، االقتراب مف لآلخريف السماح عدـ_   
  منيـ ُمقربيفال وحتى األشخاص، بيف التمييز عدـ_
. أحداث مف حوليـ يدور بما االىتماـ عدـ_  
(58، صفحة 2005)عمارة، اعاقة التوحد ،  األشخاص وليس باألشياء االىتماـ_  

 التقميدي بالتوحد المصابوف األطفاؿ بيا يتصؼ التي الخصائص مف  :المغوية الخصائص
 وىمة ألوؿ الذىف إلى ريتباد حيث التواصؿ إعاقة جميعيـ في لدى مشتركة تكوف والتي
 وكذلؾ المنطوقة المغة ال يستخدموف منيـ الكثير ألف بكـ بأنيـ األطفاؿ ىؤالء تمتقي عندما
 . والتوجييات الجسدية االشارات واالبتسامات البصري كالتواصؿ منطوقة الغير المغة

 صورالق أوجو مف العديد التوحد اضطراب ذوي األفراد معظـ يبدي :المعرفية الخصائص
 .  (68، صفحة 2006)كوثر، العقمية  اإلعاقة أقرانيـ ذو يبديو ما تشبو التي المعرفية

 :التوحديين األفراد جميع لدى المشتركة االجتماعية المشكالت_7
  :التوحدييف ىي األفراد جميع لدى المشتركة االجتماعية المشكالت

 قد نموىـ مراحؿ بداية في :االجتماعية المواقؼ في البصري التواصؿ استخداـ صعوبة
 الوقت مع مرور ولكف اآلخريف، أعيف في النظر التوحد اضطراب ذو األطفاؿ يتجنب
 المشاعر فيـ في صعوبة يجدوف أنيـ كما .الحاالت معظـ في الصعوبة ىذه تتالشى
 .العينيف خالؿ عنيا مف والتعبير
 اضطراب ذو الفرد يجد : اآلخريف مشاعر فيـ و الذاتية المشاعر عف التعبير في صعوبة
 الحزف و السعادة :مثؿ البسيطة المشاعر يفيـ قد أنو ومع المشاعر، فيـ في صعوبة التوحد

التحميؿ  مف مرتفعة درجة تتطمب التي المعقدة المشاعر فيـ صعوبة لديو تستمر و والغضب
 .بالذنب والشعور الخجؿ مثؿ االدراكي
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 ذوي األفراد أف الدراسات وجدت :عمييا افظةالمح و اجتماعية عالقات تكويف في صعوبة
 المثيرات فيـ رة عمى القد في قصور ولدييـ اجتماعي، انسحاب لدييـ التوحد  اضطراب

يستطيعوف  ال فإنيـ والتقاليد، بالعادات معرفتيـ ولعدـ .ليا االستجابة وكيفية االجتماعية
 (102، صفحة 2000)حمداف،  .مناسبة اجتماعية عالقات تكويف

 تشخيص حاالت التوحد:_8
 الذي السبيؿ أو الفف ىو والتشخيص الطب عف األصؿ في مأخوذة التشخيص اف كممة

الى  تشخيص حاالت التوحدوييدؼ  المرض ونوع طبيعة و أصؿ التعرؼ عمى بو يتسنى
 عدة اىداؼ نذكر منيا :

 بينيـ فيما التواصؿ في واضحة بتسييالت واألسر األخصائييف تزود -
 العممية . البحوث اجراء بأسباب التزود مىع تساعد

 بيا المرتبطة والمشكالت األسباب وصؼ عمى يساعد مرجعي معموماتي بإطار تزود -
 وقدراتيـ لؤلفراد مناسبة وتعميمية تربوية امجر ب تصميـ -
 أكاديميا معو لمتعامؿ التوحدي الطفؿ عند تشخيصية ومعمومات بيانات قاعدة إيجاد -

 .النفسي األخصائي المعمـ قبؿ فم ونفسيا واجتماعيا
 .المقدمة والتأىيمية التربوية البرامج نجاح مدى تحديد -
 .الطفؿ لقدرات واقعية أىداؼ تحديد خالؿ مف الجيود وتكثيؼ التعميمي الطاقة تقميؿ -

 (89، صفحة 2001)احمد، 
 :التشخيص حل مرا_9
 :كاآلتي حؿامر  ثالثة  قسـ إلىت

جمع  وتشمؿ التشخيص عممية قبؿ المرحمة ىذه وتتـ تشخيصلم اإلعداد:  المرحمة االولى
 التي مناسبة اختبارات وتحديد لؤلىؿ، الموافقة دراسة الحالة طريؽ عف تكف المعمومات

 .التواصؿ و التقييـ تتضمف
بيف  التي تتـ الشخصية المقابالت عقد وتتضمف المعمومات تمقي مرحمة وىي المرحمة الثانية :

 .النتائج وتنظيـ االختبارات وتصحيح وصالمفح و األخصائي
يتصؿ  وما اإلحصائية النتائج جااستخر  خطوة وىي المعمومات معالجة مرحمة المرحمة الثالثة :

 (97، صفحة 2003)كوجا،  .منيا لالستفادة وتفسيرىا المستقبؿ بشأف تنبؤات مف بيا
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 خاتمة: 

فؿ، وقد بدأ التعرؼ عميو منذ حوالي التوحد مف أكثر اإلعاقات التطورية صعوبة بالنسبة لمط
سنة، ويعرؼ بصعوبة التواصؿ والعالقات االجتماعية وباىتمامات ضيقة قميمة، وقد  60

حاوؿ األطباء معرفة أسباب ىذا المرض ورجح الكثير منيـ اإلصابة بو إلى أسباب 
محدد،  عضوية و نفسية رغـ أنيا مازالت غير محددة تماما ، وبالتالي لـ يعرؼ لو دواء

ورغـ أف ذلؾ غير واضح حتى المستقبؿ القريب . إال أف استعماؿ بعض المداخؿ الطبية 
والسموكية والتعميمية أظيرت الكثير مف التقدـ مع ىؤالء األطفاؿ ، وأفضؿ البرامج تحث 
عمى إشراؾ ىؤالء األطفاؿ مع أسرىـ ومجتمعيـ وعدـ عزليـ ألف ذلؾ سوؼ يزيد مف 

، صفحة 9111)سوسن،  وعدـ ٍاستفادتيـ مف تقميد خبرات أقرانيـ تقوقعيـ عمى أنفسيـ

56) 
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  :تمهيد
تعد الميارات الحركية األساسية متطمبًا رئيسيًا وقبميًا ألغمب االنشطة المتعمقة باأللعاب 

في الوصوؿ إلى التطور واإلتقاف ليذه الميارات يعمؿ كحاجز لتطور الرياضية، واف الفشؿ 
 (101، صفحة 1984)عثماف، االنشطة الحركية التي يتـ استخداميا في األلعاب الرياضية 

مف الصعب إف يصبح الفرد ناجحًا في األداء الحركي إذا لـ تصؿ مياراتو األساسية في و  
  (53، صفحة 1989)حساف، توى النضوج الرمي والمقؼ والمحاورة والجري إلى مس

الطفؿ إذ لـ يتمكف مف تطوير الميارات الحركية األساسية في مرحمة ما قبؿ المدرسة سوؼ و 
األلعاب الرياضية في مراحؿ  يؤدي ذلؾ إلى مواجية الطفؿ صعوبات كبيرة في تعمـ ميارات

، 2001)سميماف ا.، ركي الطفولة والمراىقة و العوامؿ الحركية مرتبطة بعممية التعمـ الح
 .(210صفحة 
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 النشاط الحركي واهميته لمطفل:_7

ونموه فاألنشطة الحركية  المتوحد يعد النشاط الحركي مف العناصر المعززة لصحة الطفؿ
توفر أيضًا االحتكاؾ باآلخريف والتفاعؿ معيـ، كما تقود و  التوحدي توفر فرصة ثمينة لمطفؿ

لحركية التي يمر بيا الطفؿ في ىذه المرحمة إلى مساعدتو عمى الشعور التجارب والخبرات ا
 .بالنجاح واالستمتاع بالمشاركة والثقة بالنفس

 النشاط الحركي:_2
 حاالت لتالئـ تعديميا يتـ التي والبرامج واأللعاب الرياضات يعني الرياضي البدني النشاط
 وفي قادريف الغير االشخاص اماتلالىتم وفقا ذلؾ ويتـ وشدتيا لنوعيا وفقا االعاقة
 (79، صفحة 1998)محمد ح.،  قدراتيـ. حدود

 كنتيجة والمكاف، الزماف في منو أجزاء أو الجسـ ألوضاع التسمسؿ تغيير عف عبارة وى
 تعتبر حيث اإلنساف، لجسـ والوظيفية البنائية ,العقمية العوامؿ بيف التكامؿ والتوافؽ لعممية

  (147، صفحة 1975)يوسؼ،  .المحددات أىـ البنائية العوامؿ

 لمطفل التوحدي:اهمية النشاط الحركي عمى المهارات الحركية 

إف معظـ األطفاؿ المصابيف بالتوحد يقضوف حياتيـ بعيدًا عف الناس وعف األطفاؿ الذيف 
تكمف في تمكينيـ  الحركية إف أىمية تعميـ ىؤالء االطفاؿ ميارة و يماثمونيـ في السف 

تؤىميـ لمتواصؿ مع أقرانيـ وتمكنيـ مف تكويف  الحياتية التي  مياراتالساب مف اكت
 .صداقات والشعور باالنتماء لمجموعة

 مفهوم المهارة:_3

 تشمؿ و  التفوؽ و النجاح لضماف عمؿ أي إنجاز في والمتميز المتقف األداء الميارة ىي
 والعامؿ ، التشكيمية الفنوف تميارا يجيد الذي ىو البارع فالرساـ ، الحياة جميع مجاالت

 عمى العزؼ يجيد الذي ىو الماىر الموسيقار و ، عممو يتقف ميارات الذي ىو المتميز
)العالوي،  . الكتابة ميارات في يتحكـ ىو الذي المتفوؽ الكاتب و الموسيقية، اآلالت
 (143، صفحة 1987
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 يرجع و ، لو مطمؽ تعريؼ إيجاد أو تحديد يصعب مصطمح اف الميارةومف جية اخرى 
منسوبة  الجودة مف درجة إلى ،أي األداء مف نسبية مستويات إلى تشير انيكو ذلؾ إلى

 تشتمؿ الميارةاف  (2002)حمادة، ويضيؼ ,  الجماعة مستويات و الفرد مستوى إلى
 األداء ىذا يتميز أف شريطة .تحديدىا سبؽ أىداؼ إلى لمتوصؿ الناجحة األداءات كافة

 (27، صفحة 2002)حمادة،  الثقةو  باإلتقاف

 الميارةويعتبر  واقتصادية عقالنية بطريقة معيف حركي لمشكؿ حؿ انيبأوتعرؼ ايضا 
 (89، صفحة 1987)محجوب،  أجزائو بجميع حركي مسار أو حركي لمشكؿ حال

 أي إنجاز في والمتميز المتقف األداءو منو يستخمص الطالب اف نعرؼ الميارة بانيا 
أنواع ىي الميارات المعرفية،  5وتوجد  والثقة باإلتقاف ىذا يتميز أف شريطة عمؿ

الميارات اإلدراكية، الميارات الحركية إضافة إلى الميارات الحركية الكبيرة والميارات 
 الحركية الدقيقة

 :المهارات أنواع_4
 والجبر الحساب ميارات مثؿ :معرفية مياراتلمميارة  أنواع ثالثة ىناؾ

 الخ......واليندسة

 .المختمفة األشكاؿ إدراؾ ميارات مثؿ األشياء إدراؾ عمى الفرد قدرة ىي :إدراكية ميارات

  (87، صفحة 1987)رضواف،  .الرياضية الميارات مثؿ :حركية ميارات
 تصنيف المهارات األساسية:_5

لقد تضمنت المؤلفات المتنوعة مف بحوث ودراسات وكتب في مجاؿ الميارات األساسية  
صنيفات متعددة ليذه الميارات وذلؾ نظرًا لتبايف وتنوع وجيات النظر، ولكف يمكف تصنيؼ ت

 :الميارات األساسية إلى فئات رئيسية 

                                                                      المهارات االنتقالية:
ف إلى آخر عف طريؽ تعديؿ موقعو وىي تمؾ الميارات التي تؤدي إلى تحريؾ الجسـ مف مكا
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بالنسبة لنقطة محددة عمى سطح األرض، وتشمؿ الميارات االنتقالية، المشي، والجري ، 
 والوثب الطويؿ والعمودي، والحجؿ والتسمؽ.

 مهارات المعالجة والتناول:

وىي تمؾ الميارات التي تتطمب معالجة األشياء أو تناوليا باألطراؼ كاليد والرجؿ أو 
خداـ أجزاء أخرى مف الجسـ وتتضمف ىذه الميارات وجود عالقة بيف الطفؿ واألداة التي است

يستخدميا وتتميز بإعطاء قوة ليذه األداة أو استقباؿ قوة منيا، وتجمع ميارات المعالجة 
والتناوؿ بيف حركتيف أو أكثر، ومف خالؿ ىذه الميارات يتمكف األطفاؿ مف استكشاؼ حركة 

اء مف حيث تقدير كتمة الشيء المتحرؾ، والمسافة التي يتحركيا، وسرعة األداة في الفض
واتجاه االداة، وتشمؿ ميارات المعالجة والتناوؿ ميارات كالرمي، واالستالـ)المقؼ(، والركؿ، 

 ودحرجة الكرة، وطبطبة الكرة، والضرب، وااللتقاط.

 مهارات االتزان الثابت والحركي:

ؾ فييا الجسـ حوؿ محوره الرأسي أو األفقي وتتضمف ىذه وىي تمؾ الميارات التي يتحر 
 الميارات:

ويقصد بو القدرة التي تسمح لمطفؿ باالحتفاظ بثبات الجسـ دوف سقوط  -أ. االتزاف الثابت:
 أو اىتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة.

يف، ويقصد بو القدرة التي تسمح لمطفؿ بالتوازف أثناء أداء حركي مع -ب. االتزاف الحركي:
وتشمؿ ميارات ثبات واتزاف الجسـ ميارات كالثني، والمد، والمرجحة، والمؼ، والدوراف، 

)حمادة،  والدحرجة، واالتزاف المقموب، واالتزاف عؿ قدـ واحدة، والمشي عمى عارضة التوازف.
  (59، صفحة 2002

                                                                   :الكبيرة الحركية المهارة
 الجذع عضالت خاصة الجسـ، في األساسية الكبيرة لمعضالت استخداما تتطمب التي ىي

 واألنشطة اليومية األعماؿ في النوع ىذا ويظير ,بالجذع األطراؼ التي تربط والعضالت
 .الرياضية
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 :الدقيقة الحركية المهارة
 ومحدوديف، صغيريف ومدى حجـ ليا ,تفرد و دقة بأكثر تتميز ,متخصصة حركات تشمؿ

 الصغيرة، العضمية موعاتلمجوا األطراؼ طريؽ عف تنجز التي الحركية تمثؿ الميارات
 غالبا تظير و اإلحساس، قدرات عمى تعتمد بؿ كبير، مجيود بدني بذؿ تتطمب ال انيأل
 آالت عمى النقر ,الموسيقية اآلالت العزؼ عمى التشكيمية، الفنوف الرسـ، أعماؿ في

 واألجيزة اآلالت تتطمب استخداـ التي المينية األنشطة و األعماؿ مف والعديد الكتابة
 (96، صفحة 1987)رضواف،  .والماكينات

 مراحل نمو المهارة:_6
وىي  اإلنساف عند الحركي النمو عممية في ىامة مكانة الرياضية الميارات مرحمة تحتؿ
 الميارات نمو لتطور امتدادا طبيعيا ؿتمثو  .الحركي النمو لمراحؿ اليرمي السمـ قمة

 مراحؿ بثالثة الرياضية الحركية الميارات نمو يمر البدنية و القدرات و األساسية الحركية
 :يمي كما

 يبدأ .سنة 12 غاية إلى وتمتد سنوات 7 منذ المرحمة ىذه تبدأ :واالنتقالية العامة المرحمة
 الشكؿ حيث مف أداءىا لتطوير ساسيةاأل الميارات الحركية وصقؿ بتنقيح فييا الطفؿ

 .واحد آف في ميارة أساسية مف أكثر أداء يستطيع إذ الحركي والتحكـ

 لممارسة فييا الطفؿ ينحاز ,سنة 14 إلى 12 مف المرحمة ىذه تمتد :النوعية المرحمة
 الميارة لنوع النفسي واستعداده ميولو حسب دوف غيرىا، الرياضية األنشطة بعض

 آف في أساسية ميارة مف أكثر فييا مزاوجة يزيد النشاط،و ىذا يحتوييا تيال الحركية
 .واإلتقاف والدقة النوعية حيث مف أداءه يتحسف و واحد،

 حتى الممارسة فترة طوؿ تمتد و سنة، 14 مف المرحمة ىذه تبدأ :التخصصية المرحمة
 رياضي،ال النشاط مف معيف نوع في فييا الرياضي يتخصص .إنجاز أفضؿ تحقيؽ

، صفحة 1974)راتب،  .بالمرحمتيف السابقتيف بالمقارنة ونوعية إتقانا أكثر أداؤه ويصبح
143) 
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 اهمية المهارات:_7

الميارات تعد بمثابة القاعدة األساسية لمممارسة الحركية لمطفؿ إذ تعد األساس المتيف الذي 
ؤا مناىج تطوير الميارات تبنى عميو غالبية األلعاب الرياضية، لذلؾ فمف األىمية إف تتب

الحركية األساسية وأنماطيا لمكانة المالئمة والمبكرة مف حياة الطفؿ، واف ىذه الميارات يجب 
إف ال تناؿ منا ىذا اإلىماؿ مف خالؿ افتراض غير سميـ مغزاه إف الطبيعة كفيمة بتنميتيا، 

إف البيئة وما يتصؿ بيا  فعمى الرغـ مف إف تطور ىذه الميارات يرجع إلى عوامؿ وراثية، إال
مف تعميـ وتدريب ليا دور كبير في تطويرىا لذلؾ فمف األفضؿ إف نكسب ظروفًا بيئية 
مناسبة لتطوير ىذه الميارات في مرحمة ما قبؿ المدرسة حيث تعد ىذه المرحمة مرحمة حيوية 

طفاؿ ما نو "مف الميـ توفير ظروؼ بيئية جيدة ألواوميمة لمتطور الحركي عند األطفاؿ، 
قبؿ المدرسة لغرض إعطاءىـ فرصة تطوير الميارات الحركية األساسية فطفؿ المدرسة 
االبتدائية الذي لـ تتوفر لو الرعاية والتشجيع والمناخ المالئـ نجد أنو يقـو برمي الكرة أو 
 الوثب مستخدمًا أنماطًا حركية ال تتعدى تمؾ التي يقـو بيا طفؿ في الثالثة مف عمره

 (53، صفحة 2002، )حمادة

 :المهارة لطبيعة العوامل المحددة_8
 :ىي أساسية عوامؿ تتمحور حوؿ  

 فتكوف البسيط شكمو في التكرار يتطمب بسيطا يكوف أف إما : العمؿ طبيعة و شكؿ
 .مركبة أو معقدة الميارة فتكوف معقدا و مستمرا تكرارا يتطمب أو بسيطة الميارة

 أو األداء و التسمسؿ ىما توقيت رئيسييف بعنصريف عمؿال نمطية تتحدد :العمؿ نمطية
 (128، صفحة 1987)العالوي، التعاقب 

 :التطور الحركي لممهارات الحركية األساسية _9

إف التعرؼ عمى التطور الحركي لمطفؿ والسيما تطور الميارات الحركية األساسية لو أكبر 
مموف مع الطفؿ ويتابعوف تطورىـ عف وعي األثر بالنسبة لآلباء والمربيف، وجميع الذيف يتعا

وادراؾ مف أجؿ تييئة الظروؼ والعوامؿ البيئية المناسبة لتحقيؽ التطور الحركي لمطفؿ، 
وكذلؾ إف التعرؼ عمى التطور الحركي لمطفؿ لو أىمية في تحديد االنشطة الرياضية ألف 
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ليو الطفؿ، وفيما يأتي يتطمب منا معرفة مقدار التطور الحركي الذي وصؿ ا نشاط بناء أي
 ندكر منيا :عرض لبعض الميارات الحركية األساسية وتطور أداءىا و 

 ميارة الركض:

طبيعيًا لحركة المشي التي يؤدييا الطفؿ، إذ إف تطور الركض يعتمد  امتدادايعد الركض 
بشكؿ أساسي عمى حركة المشي السريع لمطفؿ، إذ تعد بمثابة مرحمة تمييدية لميارة 

، وتظير المحاوالت األولى لمركض عندما يؤدي الطفؿ حركة المشي السريع في الركض
حوالي الشير الثامف عشر بعد الوالدة، ولكف ال يعد حركة ركض حقيقي ألف الطفؿ اليمتمؾ 
القوة العضمية بالقدر الكافي الذي يسمح لمقدميف إف تتركاف األرض بصورة دقيقة، ويختمؼ 

ؾ فترة طيراف قصيرة أثناء كؿ خطوة وتسمى مرحمة عدـ الركض عف المشي في إف ىنا
االرتكاز أو مرحمة الطيراف، في حيف يكوف المشي عمى اتصاؿ دائـ باألرض أما بقدـ أو 

 بالقدميف معًا 

 ميارة الوثب:

تعني ميارة الوثب اندفاع الجسـ في اليواء بوساطة دفع أحدى الرجميف أو الرجميف معًا، ثـ 
القدميف أو القدميف معًا، ويمكف إف تؤدى ميارة الوثب في اتجاىات اليبوط عمى أحدى 

متنوعة، مثؿ الوثب ألعمى أو ألسفؿ أو لؤلماـ أو لمخمؼ أو لمجانب، ومف  وبأشكاؿمختمفة 
األىمية إف ينظر إلى ميارة الوثب كأحدى الميارات األساسية المستقمة و اليامة، فضاًل عف 

وبة يزيد عف ميارة الركض، ويعود سبب ذلؾ إلى إف ميارة أنيا ميارة تتسـ بقدر مف الصع
الوثب تتطمب مف الطفؿ فضاًل عف توافر قدر مالئـ مف القوة يسمح بدفع الجسـ في اليواء، 

 ميارة الرمي:

تعد ميارة الرمي مف أكثر الميارات أىمية وشيوعًا لمتعبير عف حركات المعالجة والتناوؿ 
حمة، ويمكف إنجاز ىذه الميارة بطرائؽ عديدة، حيث تؤدى لمعضالت الكبيرة في ىذه المر 

ميارة الرمي والذراع مفرودة مف أعمى الرأس، كما يمكف إف تؤدى باليديف مف أسفؿ الحوض، 
ميارات استخدامًا في مجاؿ دراسات تطور الوتعد مف أكثر … تؤدى بحركة الذراع لمجانب

الميارة باستخداـ أدوات مختمفة حيث يختمؼ  النمو الحركي لميارة الرمي، كما يمكف أداء ىذه
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الشيء المراد رميو مف حيث الحجـ والوزف والشكؿ، كما إف اليدؼ مف الرمي يختمؼ فقد 
يكوف دقة الرمي، أو قوة الرمي، أو زيادة المسافة، لذلؾ مف الصعوبة تحديد نمط ثابت 

 ومعيف ألداء ىذه الميارة. 

 ميارة االستالـ )المقؼ(:

ة االستالـ )المقؼ( مف اكثر الميارات الحركية األساسية تمثياًل لميارة المعالجة تعد ميار 
والتناوؿ لمعضالت الكبيرة في الجسـ، ويعد المحؾ العممي لنجاح ميارة االستالـ لدى الطفؿ 

 (52، صفحة 2002)حمادة،  ىو استالـ الشيء المقذوؼ أو الكرة باليديف.

 سين المهارات الحركية لدى الطفل التوحدي:اهمية األنشطة الحركية في تح_70

إف تعميـ األطفاؿ الذيف يعانوف مف التوحد ينطوي عمى تحديات حقيقية وىذه التحديات تنجـ 
جزئيُا عف طبيعة التوحد، حيث أنو يأخذ أشكااُل عديدة . فبعض األطفاؿ يتمتعوف بميارات 

آلخر منسحب ومنعزؿ في جيدة، وبعضيـ لديو تخمؼ عقمي، وبعضيـ عدواني وبعضيـ ا
عالمو الخاص بو، فميس ىناؾ استجابات مشتركة يظيرىا جميع األطفاؿ التوحدييف، ولكف 
لكؿ طفؿ شخصيتو وأنماطو السموكية الخاصة بو ، وبالرغـ مف كؿ شيء فاألطفاؿ 
التوحدييف قادريف عمى التعمـ وذلؾ حؽ مف حقوقيـ، وبشكؿ عاـ فإف األطفاؿ الذيف لدييـ 

بحاجة إلى برنامج يوفر التعميـ الفردي المناسب، والتفاعؿ االجتماعي، والنمو والدعـ توحد 
 (42، صفحة 1998)الخطيب،  واالحتراـ

ف تقديـ خدمات التربية الخاصة إلى طفؿ التوحد ال تعني حدوث معجزة بأف يصبح ىذا ا
ى ما لديو مف الطفؿ طفاُل عاديا مستقباُل ولكنيا تساعد ذلؾ الطفؿ عمى استغالؿ أقص

طاقات في مختمؼ جوانب حياتو لتساعده عمى االستقالؿ واالعتماد عمى النفس والتخفيؼ 
مف معاناة األىؿ، وقد نجح بعض األفراد التوحدييف مف مواصمة التعميـ والحصوؿ عمى 
الشيادات األكاديمية والحصوؿ عمى عمؿ مناسب أو الكتابة عف تجارب حياتيـ مثؿ دونا 

، صفحة 1999)الراوي،  . Temple Gardnوتمبؿ كاردف  Donna Willimsويميمز 
45) 
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 خاتمة : 

تعد الميارات الحركية األساسية متطمبًا رئيسيًا وقبميًا ألغمب الميارات المتعمقة باأللعاب 
الرياضية، واف الفشؿ في الوصوؿ إلى التطور واإلتقاف ليذه الميارات يعمؿ كحاجز 

مف الصعب إف و التي يتـ استخداميا في األلعاب الرياضية  لتطور الميارات الحركية
يصبح الفرد ناجحًا في األداء الحركي إذا لـ تصؿ مياراتو األساسية في الرمي والمقؼ 

 (37، صفحة 1984)عثماف،  والمحاورة والجري إلى مستوى النضوج
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 تمهيد  
أف طبيعة المشكؿ التي يطرحيا بحثنا تستوجب عمينا التأكد مف صحة أو خطأ الفرضيات  

التي قدمناىا في بداية الدراسة حيث يعتبر ىذا الفصؿ جوىر البحث، لذا استوجب عمينا 
ألف كؿ بحث نظري يشترط تأكيده  القياـ بدراسة ميدانية باإلضافة إلى الدراسة النظرية

 تطبيقيا اذا كاف قابال لمدراسة.  
 منهج البحث:_7

المنيج التجريبي مالئـ لطبيعة البحث و الذي مف الممكف بواسطتو الحصوؿ عمى نتائج ذات 
الحركية عمى  األنشطةدرجة عالية مف الموضوعية حيث استخدمنا ىذا المنيج لقياس تأثير 

الحركية التي طبقت عمى عينة البحث التجريبية مقارنة بالعينة  تحسيف بعض الميارات
 الضابطة التي تطبؽ أسموبيا التقميدي مع أستاذه المشرؼ عمييا. 

 مجتمع وعينة البحث:_2
حيث  -النعامة-المركز النفسي البيداغوجي بالمشرية  أطفاؿتـ اختيار مجتمع البحث مف 

مف جنس ذكور  و تـ تقسيميـ  16البالغ عددىـ  سنة و 16إلى  12تتراوح أعمارىـ ما بيف 
 كالتالي:

 اطفاؿ  4العينة شممت بالنسبة لمدراسة االستطالعية 
 بالنسبة لمدراسة األساسية 

 جنس ذكور  . أطفاؿ 6التجريبية  ضمت العينة
 جنس ذكور  . أطفاؿ 6الضابطة أو الشاىدة  ضمت العينة

 . يـ بطريقة عشوائيةوتوزيع و قد تـ اختيارىـ بطريقة مقصودة 
 مجاالت البحث: _3

 المجال المكاني:
  -النعامة-تـ إجراء تجربتنا بالمركز النفسي البيداغوجي بالمشرية   

 المجال البشري:
 اطفاؿ  4العينة االستطالعية: شممت  -  
 وتتكوف مف :اطفاؿ  12: شممت ساسية العينة اال -
 اطفاؿ. 6العينة التجريبية: شممت -  
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 اطفاؿ. 6العينة الضابطة: شممت  -  
 المجال الزماني:

   : أجريت الدراسات الميدانية فيما يخص االختبارات القبمية لمعينة التجريبية و الضابطة يـو
01/02/2018  

 . 10/03/2018 دية بالنسبة لمعينتيف أجريت يـوأما فيما يخص باالختبارات البع 
 اسابيع 05مدة البرنامج التدريبي: 

 غيرات البحث:مت_4
 االنشطة الحركيةالمتغير المستقل 
 الميارات الحركيةالمتغير التابع 

 أدوات البحث: _5
 أستخدـ في الدراسة الوسائؿ التالية:  
 * المصادر و المراجع العربية و األجنبية. 
 -النعامة-* المقابالت الشخصية مع أساتذة المركز النفسي البيداغوجي بالمشرية  
 رات بدنية.* االختبا 
 * الوسائؿ البيداغوجية: شواخص،  حواجز، صافرة ، ميقاتية  
 * و سائؿ أحصائية: المعادالت اإلحصائية، آلػػة حاسبة. 
 * الحاسوب. 
 مواصفات االختبارات:_6

: اختبار الرمياسم االختبار    

                                  كرات      10ـ  0.5 كؿ مربع  : حائط مرسـو عميو اىداؼ في شكؿ مربعات االدوات

الكرات الى اليدؼ  ويعيد  رميـ ثـ يقـو ب 10: يقؼ الالعب جانبا عمى بعد وصف االداء
 مرات                                                                                 10المحاولة

 قياس دقة التصويب    الهدف من االختبار:
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 (83، صفحة 2014)فيصؿ،  تحسب نقطة عندما ترمى الكرة في الحيز التسجيل:

الجري المتعرج : اسم االختبار  
 الرشاقة :الهدف من االختبار

 _خط بداية ونياية  ساعة توقية _ صافرة -اقماع 5: االدوات

ركض  : يقؼ المختبر عند خط االنطالؽ وعند سماع االشارة يركض مواصفات االداء
 ماع ويعود الى خط البدايةمتعرج حوؿ االق

 (35، صفحة 1999)البساطي،  يسجؿ وقت الركض التسجيل:

 
القفز العمودي مف الثبات )سار جنت( : اسم االختبار  

 قياس القوة االنفجارية لمرجميف:الهدف من االختبار

 حائط او سبورة _ قطعة طباشير_ : االدوات

مقابؿ الحائط  ويتمدد عمى الحائط يمسؾ المختبر الطباشير ويقؼ  : مواصفات االداء
عموديا ويقوـ بوضع عالمة بالطباشير عمى اعمى نقطة ممكنة في الحائط ثـ يقـو باالرتقاء 

 العمودي  ووضع عالمة بالطباشير عمى اعمى  نقطة ممكنة في الحائط 

 (48، صفحة 1998)قطب،  يسجؿ الفرؽ بيف اعمى مسافة وادنى مسافة با سـ : التسجيل

 جربة االستطالعية:الت_7
 -النعامة-المركز النفسي البيداغوجي بالمشرية اطفاؿ تـ إجراء التجربة االستطالعية عمى  

و قد كاف ىدؼ ىذه التجربة معرفة مدى صالحية ىذه االختبارات المراد استعماليا في 
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التجربة األساسية و معرفة صدؽ و ثبات و موضوعية االختبارات، و لموصوؿ إلى نتائج 
 دقيقة و مضبوطة و مضمونة  أثناء تطبيؽ االختبارات و غرض مف ىذه التجربة ما يمي:

 التحكـ و تحديد األدوات الالزمة إلجراء االختبارات. - 
 مراعاة تطبيؽ االختبارات. - 
 معرفة مختمؼ الصعوبات أثناء االختبارات. - 

 و قد أجريت التجربة االستطالعية في حصتيف:
 .02/2018/  04: حصة األولى يوـلقبمياالختبار ا*    
 15/02/2018حصة الثانية يوـ: االختبار البعدي:*    
 األسس العممية لالختبارات:_8

   ثبات االختبار:
قد قاـ الطالب باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط بيرسوف و بعد الكشؼ في جدوؿ    

( و جد أف 04درجة الحرية ) ( و0.05الدالالت المعامؿ االرتباط عند مستوى الداللة )
(  ىذا ما يؤكد باف 0.58القيمة المحسوبة لكؿ اختبار ىي اكبر مف القيمة الجدولية )

 (.1االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
 صدق االختبار

لجذر و مف أجؿ التأكد مف صدؽ االختبار استخدمنا الصدؽ الذاتي و الذي يقاس بحساب ا 
التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار و قد وجد أف القيمة المحسوبة أكبر مف القيمة الجدولية 

( و 0.78حيث أدنى قيمة ) (،04و درجة الحرية )( 0.05( عند مستوى الداللة )0.60)
(، و ىنا ما يعني أف االختبارات تتمتع بصدؽ الذاتي و عالي كما ىو 0.82أعمى قيمة )

 (.   1قـ )موضح في الجدوؿ ر 
 موضوعية االختبار:

أف االختبارات المستخدمة في ىذا البحث سيمة و واضحة الفيـ و غير قابمة لمتأويؿ و  
بعيدة عف التقويـ الذاتي اذ أف االختبار ذات طابع موضوعي جيد و ىو االختبار الذي يبعد 

باستخداـ وحدات  الشؾ و عدـ الموافقة مف قبؿ مختبريف عند تطبيقو، حيث أف التسجيؿ يتـ
المسافة و عدد المرات و دقة و قد تـ استعماؿ ىذه االختبارات مف طرفنا بعدما تـ عرضيا 

 عمى األستاذ المشرؼ.
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حجم  الدراسة اإلحصائية
 العينة

 درجة حرية
 (2-)ن

 

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 الجدولية

مل امع
 الثبات

معامل 
 الصدق

 االختبارات

  اختبار الرمي
06 
 

 
04 

 
0.05 

 
0.58 

0.71 0.78 

 0.82 0.69 الجري المتعرجاختبار 

القفز العمودي من الثبات 
 )سار جنت(

   0.67 0.80 

 يوضح معامل ثبات و صدق االختبارات.(: 7الجدول )
 

 

 معامل ثبات و صدق االختباراتيوضح 7شكؿ 
 

م قمنا باستخدام معامل االرتباط وبعد الكشف في جدول بعد الحصول على النتائج الخا
أن قيمة ( وجد 0.( ودرجة الحرية )6...الدالالت لمعامل االرتباط عند مستوى الداللة )

R  وهي أكبر من  09..و  50..المحسوبة التي تمثل معامل الثبات والمحصورة بينR  
متع بدرجة عالية من الثبات. كما في هذا يبين أن االختبارات تت 60..الجدولية المقدرة بــ 

 (.9.الجدول )
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 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث:_9
لقد حاوؿ الطالب التحكـ في مجموعة مف المتغيرات التي قد تعيؽ السير الحسف لمتجربة  

 األصمية )الرئيسية( والشؾ في نتائجيا، و مف بيف ىذه المتغيرات نجد:
 واحد و ىـ ذكور .العينة التجريبية كميـ مف جنس - 
 اختيار العتاد و األدوات المستعممة في البحث .- 
 إجراء االختبارات في نفس التوقيت تحت نفس الشروط. - 

 اختيار نفس األماكف إجراء االختبار. -  
 نفس وقت إجراء الحصص التدريبية. وقت إجراء االختبارات يكوف في  - 

 التجربة األساسية:_70
 (الخميس)و ( الثالثاءفي الفترات المسائية ) األنشطة الحركية راء الحصصإجالبدء ب لقد تـ 

 عينة البحث و قد تـ إعداد مجموعة مف التماريفلممارسة الرياضة لو ىي األوقات المعتادة 
ىذه حيث كانت  الممعب المخصص لذلؾانجازىا في  تـ و  العمؿ بيا وااللعاب الحركية

باستخداـ األدوات و الميارات الحركية قيد البحث  ة ليدؼ تنميالتماريف المعموؿ بيا 
   الوسائؿ الالزمة.
 :االختبارات القبمية

أجريت االختبارات القبمية عمى العينة الضابطة و العينة التجريبية لمعرفة مدى تجانسيا   
 .01/02/2018في يوـ: 

 التجربة الرئيسية:
تحت نفس الشروط و تـ العمؿ مع العينة و تـ تطبيؽ التجربة الرئيسية في نفس الميداف،   

أما العينة الضابطة فتركت لحالة  ، لؤلنشطة الحركيةحصص  10التجريبية، حيث تـ اقتراح 
 تمارس نشاطيا تحت األستاذ المشرؼ عمييا

 البرنامح:_77
 : البرنامج أهداف تحديد
االجتماعي  مفالتضاوزارة  بوضعيا قامت التي يفيالتوحد ةرياض أىداؼ عمىي اطالع بعد

 أف ي مف خالؿ المصادر والمراجع والدراسات السابقةالطفؿ التوحد خصائص دراسة  وبعد
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 عمى تساعد والتي بو المحيطة والبيئة بذاتو المتعمقة الميارات و  المعمومات الطفؿ يكتسب
  .ياألساس التعميـ لمرحمة تييئتو عمى وتعمؿ والحسية المجاالت الحركية، في المتكامؿ النمو

 :اسس اختيار االنشطة الحركية
 .االختبار بأىداؼ مرتبطاً  المحتوى يكوف أف

 .الطفؿ فيو يعيش الذي بالواقع المحتوى يرتبط أف

 االختبارات البعدية:
أجريت االختبارات البعدية لمعرفة مدى تأثير التماريف المقترحة عمى العينة التجريبية، و قد   

لوقت و باستخداـ نفس الوسائؿ و قد أجريت االختبارات تمت في نفس الظروؼ و في نفس ا
 . 08/03/2018ـيو البعدية 

 الوسائل اإلحصائية:_72
 المتوسط الحسابي -

 االنحراؼ المعياري
 معامؿ االرتباط البسيط لبرسوف

 صدؽ االختبار:
 ستيػودنت )ت( -
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 خــاتمة:
دانية التي قمنا بيا مف خالؿ التجربة  لقد تضمف ىذا الفصؿ منيجية البحث و إجراءاتو المي

االستطالعية تمػاشيا مع طبيعة البحث العممي و متطمباتو العممية حيث تطرقنا في بداية 
الفصؿ إلى الدراسة األساسية و ذلؾ لتوضيح منيج بحث، العينة، مجاالت البحث و األدوات 

خطوات عممية أنجزت تمييدا المستخدمة ثـ التجربة االستطالعية مف خالؿ اإلشارة إلى عدة 
االنشطة لمتجربة األساسية و في األخير مواصفات االختبارات ثـ األىداؼ اإلجرائية لوحدات 

المقترحة ثـ الوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في البحث و في األخير أىـ صعوبات الحركية 
 البحث.
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 الفصل الثاني
 ومناقشة عرض وتحميل

 ئجنتاال
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 عرض وتحميل النتائج_7

 نتائج االختبارات القبمية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية تحميلعرض و 

داللة 
 الفروؽ

T 

الجدول
 ية

T 

المحس
 وبة

 المقاييس اإلحصائية العينة الضابطة العينة التجريبية

 1س 1ع 2س 2ع االختبارات

غير 
 داؿ

ي اختبار الرم 26 1.2 25 1.2 1.52 1.74
 )درجة(

احتبار الجري  15 1.2 14 1.29 1.60
 المتعرج )ثا(

اختبار الوثب لالعمى  17 1.22 16 1.2 1.69
 )سـ(

 0.05ومستوى الداللة   72حجم العينة 

 ( يوضح مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات القبمية 07جدول رقم )

 T باستخدام اختبار
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 يوضح مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات القبمية(02)شكل

 1.45تراوحت القيمة المحسوبة بيف  T( بعد استخداـ اختبار 01يتضح مف الجدوؿ رقـ )
-ف 2)حرية وىذا عند درجة ال1.74وىي كميا اصغر مف قيمة  الجدولية المقدرة  1.69إلى 

وىذا يعني أف النتائج المتحصؿ عمييا غير دالة إحصائيا  0.05ومستوى الداللة  10( = 2
 ومنو نستنتج مدى التجانس القائـ بيف العينتيف الضابطة والتجريبية.

داللة 
 الفروؽ

T 

الجدول
 ية

T 

المحس
 وبة

 المقاييس اإلحصائية العينة الضابطة العينة التجريبية

 1س 1ع 2س 2ع االختبارات

 

غير 
 دالة

 السف )عاـ( 14.5 0.57 14 1.58 1.60 1.74

 الطوؿ )ـ( 1.56 0.06 1.61 0.8 1.65

 الوزف )كغ( 52.5 3.2 47 1.87 1.45

 0.05ومستوى الداللة   72حجم العينة 

متغيرات السن و الوزن ( يوضح مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية 02جدول رقم )
 T باستخدام اختبارالطول و 
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 في السن( يوضح مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية 03رقم ) شكل بياني 

 

 

 في الطول( يوضح مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية 04رقم ) شكل بياني 
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 في الوزن( يوضح مدى التجانس بين العينتين الضابطة والتجريبية 05رقم ) شكل بياني 

 1.45تراوحت القيمة المحسوبة بيف  T( بعد استخداـ اختبار 02يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ف 2وىذا عند درجة الحرية ) 1.74وىي كميا اصغر مف قيمة  الجدولية المقدرة  1.69إلى 

وىذا يعني أف النتائج المتحصؿ عمييا غير دالة  0.05ومستوى الداللة  10( = 2-
 إحصائيا ومنو نستنتج مدى التجانس القائـ بيف العينتيف الضابطة والتجريبية.
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  عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لعينتي البحث:_ 2

 المعالجة اإلحصائية

 االختبارات

 T اس البعديالقي القياس القبمي

المحسو 
 بة

T 

الجدول
 ية

 داللة

 ع' س' ع س الفروؽ

 1.74 91.1 0.75 13 1.29 14 العينة التجريبية

 

دالة 
 إحصائيا

غير داؿ  0.81 0.95 17 1.2 15 العينة الضابطة
 احصائيا

  0.05ومستوى الداللة    05=  7-درجة الحرية ن   

الجري لقبمي والبعدي لمعينة التجريبية و الضابطة في اختبار ( داللة الفروق بين القياسين ا03جدول )
  المتعرج

( وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح القياسات البعدية لدى العينة 03يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 1.74الجدولية المقدرة بػ  Tمف قيمة اكبر  وىي ةالمحسوب Tالتجريبية حيث تراوحت قيمة 

إلى مساىمة التمرينات  ويرجع ذلؾ 05( 1-الحرية )فرجة ود 0.05عند  المستوى الداللة 
البرنامج في  في البرنامج المتبع مف طرؼ الطالب.اذف ساىـالبدنية واأللعاب المستخدمة 

 الميارات األساسية. لمطفؿالذي يعتبر مف  الجري المتعرج  تحسيف 

جدولية المقدرة ب الTاقؿ مف قيمة  0.81المحسوبة Tاف قيمة  اما العينة الضابطة نالحظ
 عمىالى تركيز المشرؼ ع ذلؾ ويرج 05ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة 1.74

 .معينة الضابطة ل المعب غير الموجو ) المعب الحر(
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 المعالجة اإلحصائية

 االختبارات

 T القياس البعدي القياس القبمي

 المحسوبة

T 

 الجدولية

 داللة

 ع' س' ع س الفروؽ

0.9 34 1.2 25 التجريبيةالعينة 
5 

1.81 1.74 

 

 دالة إحصائيا

0.9 29 1.2 26 العينة الضابطة
5 

غير داؿ  0.81
 احصائيا

  0.05ومستوى الداللة    05=  7-درجة الحرية ن   

 الرمي( داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لمعينة التجريبية و الضابطة في اختبار 04جدول )

( وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح القياسات البعدية لدى العينة 04وؿ رقـ )يتضح مف الجد
ة المقدرة الجدولي Tمف قيمة اكبر وىي  1.81المحسوبة ب. Tالتجريبية حيث تراوحت قيمة 

ويرجع ذلؾ الطالب إلى  05( 1-ودرجة الحرية )ف 0.05عند  المستوى الداللة  1.74.ب
 في تحسف طريقة تساىم التيفي البرنامج اب المستخدمة مساىمة التمرينات البدنية واأللع

 مف خالؿ رمي الكرة ألبعد مسافة الرمي 

الجدولية المقدرة  Tوىي اقؿ مف قيمة  0.81المحسوبة Tقيمة اما العينة الضابطة نالحظ
تركيز المشرؼ عمى المعب غير الموجو ) المعب الحر( لمعينة  ويرجع ذلؾ الى 1.74ب

 تعطي االىمية الى تعمـ طرؽ الرمي مف وضعيات مختمفة والتقنيات والتي الالضابطة 
 المناسبة لذلؾ.
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 المعالجة اإلحصائية

 االختبارات

 T القياس البعدي القياس القبمي

 المحسوبة

T 

 الجدولية

 داللة

 ع' س' ع س الفروؽ

 1.74 1.81 0.95 17 1.2 16 العينة التجريبية

 

دالة 
 إحصائيا

غير داؿ  0.89 0.96 18 1.22 17 بطةالعينة الضا
 احصائيا

  0.05ومستوى الداللة    05=  7-درجة الحرية ن   

الوثب ( داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي لمعينة التجريبية و الضابطة في اختبار 05جدول )
 سارجنت

عدية لدى العينة ( وجود فروؽ دالة إحصائيا لصالح القياسات الب05يتضح مف الجدوؿ رقـ )
الجدولية المقدرة  Tمف قيمة اكبر وىي  1.81المحسوبة ب Tالتجريبية حيث تراوحت قيمة 

ويرجع ذلؾ الطالب إلى  05( 1-ودرجة الحرية )ف 0.05عند  المستوى الداللة  1.74بػ 
وثب في تحسيف ميارة ال تفي البرنامج ساىممة مساىمة التمرينات البدنية واأللعاب المستخد

الذي يعابر مف الميارات االساسية لمطفؿ وذلؾ مف خالؿ تعويد عمى الطفؿ بالوثب بطرؽ  و 
 ومف وضعيات مختمفة كذلؾ عمى اتخاذ الوضعيات الصحيحة لموثب.

الجدولية المقدرة Tوىي اقؿ مف قيمة  0.89المحسوبة Tاف قيمة  اما العينة الضابطة نالحظ
المعب غير الموجو ) المعب الحر( لمعينة  الى تركيز المشرؼ عمى ويرجع ذلؾ 1.74ب 

 بدوف التركيز عمى التقنيات المناسبة لموثب لدى االطفاؿ.الضابطة 
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 ثة لعينتي البحعرض ومناقشة نتائج االختبارات البعدي

 المعالجة اإلحصائية

 االختبارات

 T العينة التجريبية العينة الضابطة

 المحسوبة

T 

 الجدولية

 داللة

 ع' س' ع س الفروؽ

  1.81 0.95 34 0.95 29 اختبار الرمي

1.74 

دالة 
 إحصائيا 

دالة  1.91 0.75 13 0.95 17 اختبار الجري المتعرج
 إحصائيا 

دالة  1.81 0.95 17 0.96 18 احتبار الوثب لؤلعمى
 إحصائيا 

  0.05ومستوى الداللة     70=  2-ن 2درجة الحرية 

 تين الضابطة والتجريبية قياسين البعديين لمعين( داللة الفروق بين ال06جدول )

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف كؿ مف عينتي البحث الضابطة 06يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 T حيث كانت قيمة  الميارات الحركيةوالتجريبية لصالح العينة التجريبية في اختبارات 

 0.05رة بػ عند مستوى الداللة الجدولية المقد Tالمحسوبة بيف و  وىي كميا اكبر مف قيمة 
 10ودرجة الحرية 
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  :االستنتاجات3

يوجد ىنالؾ فرؽ معنوي بيف االختبار القبمي و البعدي وىو لصالح االختبار البعدي في  -
اختبار الجري المتعرج واختبار الرمي واخيرا  المطبقة في البرنامج وىي جميع االختبارات

 اختبار الوثب العمودي.

                                                                                 .ص ىذا النشاطكطريقة جد ىامة إلنجاز حصسة االنشطة الحركية ممار  –
 يجب االعتماد عمى التكويف القاعدي واالستمرارية في التكويف مع ضرورة التخطيط عمى  -

                                                                            .المدى البعيد

 .الطفاؿ التوحد  ات الحركية بعض الميار  حسيفؤثر عمى تتممارسة االنشطة الحركية  -

:مقابمة النتائج بالفرضيات4  

 عمى ضوء النتائج المتحصؿ عمييا تـ مقارنتيا بالفرضيات وكانت كالتالي:

 الفرضية األولى:

مج األنشطة الحركية المقترح اثر ايجابي في تحسيف الميارات الحركية لبرناالتي تنص اف 
 الطفاؿ التوحد ؟

اف المجموعة الضابطة والتي  4و3و2واثبات ىذه الفرضية يتجمى مف خالؿ الجداوؿ التالية 
حدث عندىا تطور لكف ضعيؼ مقارنة بالعينة احا اشراؼ المربي تمارس النشاط البدني 

النشاط موعة التجريبية فحدث عندىا تطور واضح وىذا راجع الى دور ،أما المج التجريبية
 (2002حدادي خالد ) وىذا ما اكدتو دراسة ،المطبؽ مف طرؼ الطالب البدني الرياضي

 .اطفاؿ التوحد رياضة في الحركي النفسيالترفييية وبعدىا  األنشطةموضوعيا  التي كاف 
تاثير التي كاف موضوعيا   2015_  2014مفتي دراسة بيريفاف عبد اهلل ال،وىذا ما اكدتو 

وىذا  منيج حركي في تنمية الميارات الحركية و االجتماعية الطفاؿ التوحد متوسطة الشدة
ما يؤكد اىمية االنشطة الحركية لمطفؿ التوحدي في تحسيف حركاتو االساسية وتثبيتيا لديو 

 تكرارات المناسبة لذلؾ.مف خالؿ  التعميـ والتدريب عمى ىذه الحركات واعطاء ال
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 الحركية. لؤلنشطةومنو نقوؿ اف ىناؾ ضرورة الزامية لممارسة الطفؿ التوحدي 

 واخيرا نقوؿ اف الفرضية تحققت.

 الخالصة العامة: _5

في االنشطة الى التطور الكبير   النشاط الرياضي البدني المكيؼ يرجع الفضؿ في تطور
لى الحقائؽ العممية التي قدمتيا العمـو في مختمؼ ا االنشطة ، حيث استندت ىذه الحركية 

ولمتنمية الجيدة  لممارسي النشاط البدني المكيؼالمجاالت وتعتبر الميارات الركيزة األساسية 
االنشطة  ليذا الغرض ومنو نستنتج  انشطة حركية حصصليذه الميارات تـ وضع 

ولتحقيؽ ىذا الغرض  ؿ التوحدالحركية ألطفا المياراتبعض طريقة ناجحة لتعمـ الرياضية 
 قمت بتقسيـ الدراسة الى بابيف:

 دراسة نظريةالباب األول: 

 دراسة ميدانيةالباب الثاني: 

 الباب األول:

وكذا اىـ  اوذكر مجموعة مف تعاريفي الميارات الحركية.الفصؿ األوؿ  فصميفيحتوي عمى 
وذكر  التوحد اضطراب ذوي فاؿخصائص االطفيتناوؿ ، أما الفصؿ الثاني  اوأنواعيمراحميا 

و يشتمؿ أيضا عمى الباحثيف في ىذا المجاؿ و التطرؽ الى بعض انجازات  ىذه الفئة تاريخ
 بيذه الفئة  الخاصةالمشكالت االساسية ذكر بعض 

   الدراسات الميدانية الباب الثاني: 
ثاني عرض فصوؿ مبتدئا بفصؿ عف منيجية البحث والالباب الثاني فقد قسـ الى ثالثة 

 وتحميؿ النتائج والثالث يحتوي عمى االستنتاجات والتوصيات والخاتمة.

ساسية وتتكوف االلمدراسة طفؿ  12و االستطالعية لمدراسة اطفاؿ  4كما شممت عينة البحث 
 :مف

 اطفاؿ. 6العينة التجريبية: شممت -  
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 اطفاؿ. 6العينة الضابطة: شممت  -  

 لؤلعمى الوثب تبارخاو المتعرج  الجري اختبارو الرمي  اختبار:واستخدمت االختبارات 

 لنتائج الخاـ احصائيا توصمنا الى:وبعد معالجة ا

أنو يوجد ىنالؾ فرؽ معنوي بيف االختبار القبمي و البعدي وىو لصالح االختبار البعدي في -
خيرا اختبار الجري المتعرج واختبار الرمي وا المطبقة في البرنامج وىي جميع االختبارات

 اختبار الوثب العمودي.

                                                                                 .ص ىذا النشاطكطريقة جد ىامة إلنجاز حصممارسة االنشطة الحركية  –
 يجب االعتماد عمى التكويف القاعدي واالستمرارية في التكويف مع ضرورة التخطيط عمى  -

                                                                            البعيد. المدى

 .الطفاؿ التوحد  ات الحركية بعض الميار  حسيفؤثر عمى تتممارسة االنشطة الحركية  -
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  التوصيات:_6

يا مستقبال استخداـ الوحدات المقترحة في االنشطة الحركية المطبقة في الدراسة لتعميم -
 عمى اطفاؿ التوحد في المراكز البيداغوجية.

إتباع مبدأ التدرج مف السيؿ إلى الصعب ومف البسيط الى المعقد حيث أف ىذه الطريقة  -
تستجيب لمتطمبات الميارية ليذه الفئة مما يجعميا تحظى بإقباؿ كبير ليـ .                

في اكتساب الحركات  التقدـي قياس درجة استعماؿ االختبارات ف ربيف يجب عمى الم -
 والميارات قيد البحث

ـ مف خالؿ تحسيف ظروؼ ووسائؿ تكوينياالطفاؿ التوحدييف ضرورة اإلىتماـ بفئة  -  
 الكرات ، األحذية ...( .    ،) توفير المساحة الكافية لممارسة االنشطة الحركية

ات ومعارؼ جديدة واالستفادة مف قصد كسب خبر  ربيفإقامة تربصات وطنية ودولية لمم -
 ومواكبة التطور الرياضي العممي.  ممارسة النشاط البدني الرياضيطرؽ 

 اجراء بحوث عمى عينات مف الجنسيف ومراحؿ عمرية اخرى مف فئات التوحدييف -
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 :قائمة الدراسات السابقة_8

ترتيب االحتياجات عمى  وجية نظر األىؿموضوعيا تأثير  1997دراسة سميرة سعد عاـ  _
 ميمية ألطفاؿ التوحدالتدريبية و التع
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 الحركية و االجتماعية الطفاؿ التوحد متوسطة الشدة
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