
 .8102، الرابعالعدد األردنية، المجلد الثالث، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

832 

 ثر برنامج رياضي معدل في تحسين القدرات الحركية والبدنية لدىأ
 ذوي اضطراب طيف التوحد األطفال 

  محمد العمري  معبد الرحينسيبه 
 

 ملخص:
تحسين بعض القدرات الحركية أثر برنامج رياضي معدل في  تعّرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

( من األطفال 4الدراسة من )والبدنية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وتكونت عينة 
( سنوات. واستخدم المنهج التجريبي من قبل الباحثة لمالءمته 7، 6تراوحت أعمارهم ) ،ديينالتوح

برنامج مقترح  إلىة( باإلضافة لطبيعة الدراسة، وشملت الدراسة على خمسة اختبارات )قبلية وبعدي
 لقياس المهارات الحركية  والبدنية )قبلية وبعدية(.

التصويب داخل و أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالمهارات الحركية والبدنية )الجري المنتظم، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي  إلىسباق الجري(  التوازن و المربع، 

 الح القياس البعدي، في حين لم تظهر النتائج المتعلقة باختبار الرشاقة أية فروق دالة إحصائيًا. ولص
 .مهارات حركية،طيف التوحد اضطراب ،برنامج الكلمات المفتاحية:
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The Effect of a Modified Sport Training Program on Developing 

Physical and Kinetic Abilities among Children with Autism Disorder  

Nuseibah A. Alomari 

Abstract: 

The study examined the impact of a modified sport program on the 

development of some kinetic aspects among autistic children. The sample of 

the study consisted of (4) autistic children in the age group (6-7). The 

experimental method was used by the researcher to suit the nature of the 

study. The study used (5) pre and post measurements in addition to the 

suggested training program. 

Results of the study indicated significant differences between the pre 

and post measurements، in favor of post measurement in the following 

kinetic skills: systematic running، aiming in the square، balance and 

running، while no significance differences were found in agility skills 

Key Words: Program ، Autism Spectrum Disorder، Kinetic Skills. 
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 :المقدمة واإلطار النظري 
علةى أسةاس إتمةام عمليةة  تقةوم ،شةالاًل مةن أشةالال التربيةة الحديثةة التربيةة الرياضةية والبدنيةة تعد

وتعمةةل علةةى تحسةةين  ،وهةةي تركةةى علةةى ااتسةةاب الفةةرد للمهةةارات ،التربيةةة عةةن طريةةن البةةدن والحركةةة
وتكةةوين العةادات الصةةحية السةةليمة التةةي مةةن شةة نها  ،الحركيةةة والبدنيةةةوتطةوير الخصةةائا والصةةفات  

أن ينشةة  الفةةةرد ويعةةيص حيةةةال مةةحيحة وسةةةليمة وأن يالةةون لديةةةه القةةدرل علةةةى مجابهةةة متطلبةةةات الحيةةةال 
بالفاءل، وتعتبر اللياقة البدنية والكفاءل الحركية والوظيفيةة مظهةرًا للتربيةة الرياضةية لهةا أهميتهةا بالنسةبة 

اإلنتةةاو وشةةقل وقةةت الفةةرات واالسةةتمتا  بالحيةةال، حيةةث لعبةةت التربيةةة الحركيةةة دورًا فةةاعاًل فةةي للعمةةل و 
قةةادرل  تعةةد  نهةةا أذ إ، مجةال األفةةراد العةةاديين ويمالةةن أن تحقةن هةةذا الةةدور مةةع الفخةةات والحةاالت الخامةةة

فيةه  طفةل مقبةول فةي مجتمعةه مشةار  إلةىسةوي  الغيةر وتحويةل الطفةل  ،على حل مشةالالتهم العديةدل
يجابيةةة والمشةةاركة الفعالةةة مةةع أقرانةةه العةةاديين فةةي مواقةةف لممارسةةة اإلمةةن ا كمةةا تمالنةةهبصةةورل فاعلةةه 

 (. sharaf،2001اللعب المتعددل )
مةةةن  اً هامةةة اً ومظهةةةر  ،حاجةةةة مةةةن الحاجةةةات األساسةةةية  للطفةةةل تعةةةدفاأللعةةةاب الحركيةةةة والبدنيةةةة  

رل مةن ضةروريات حياتةه، حيةث يةتعلم الطفةل لديةه وضةرو  اً مظهرية اً اسةتعداد تمثةلكمةا  ،مظاهر سةلوكه
امةةا  ،يحقةةن التوامةةل معهةةا ، وهةةو مةةامةةن خةةالل ممارسةةة اللعةةب أشةةياء كثيةةرل عةةن البيخةةة المحيطةةة بةةه

فاأللعةاب الحركيةة البدنيةة  ،يالتسب العديد من المهارات التي تساعده فةي التكيةف النفسةي واالجتمةاعي
تربةةوي ومعةةالج يسةاهم فةةي نمةو الشخصةةية للطفةةل  وسةي  اإنهةةب ليسةت مجةةرد وسةيلة لقوةةاء وقةةت الفةرات

امةةةةةةةا أنهةةةةةةةا وسةةةةةةةيلة لةةةةةةةتعلم الكثيةةةةةةةر مةةةةةةةن المفةةةةةةةاهيم االجتماعيةةةةةةةة واللقويةةةةةةةة وتعةةةةةةةديل سةةةةةةةلوكيات كثيةةةةةةةرل   
(alani،2002.) 

هم أطفال معاقون بشالل واضح في مجال اسةتقبال المعلومةات  واإلنةدماو   ،فاألطفال التوحديين
القيةةام بةةبعض أنةةوا  السةةلوكيات غيةةر  إلةةىبهةةم هةةذه اإلعاقةةة وتومةةيل الفكةةره  لنخةةرين. بحيةةث تةة دي 

عةدم قةةدرل الطفةل علةى الةةتعلم  إلةىممةا يةة دي  ؛المناسةبة فةي  البيخةةة و الوسة  االجتمةاعي المحةةي  بهةم
 تعريف إجرائي( .(وفي توافقه بشالل عام ،واإلدرا 

امةةةل وتحسةةةين وتعةةةد األنشةةةطة الرياضةةةية  واأللعةةةاب الحركيةةةة مةةةن أهةةةم الوسةةةائل فةةةي  تنميةةةة التو 
مةةةن أهةةةم األنشةةةطة  يعةةةد  ذلةةةن أن اللعةةةب يةةةة والبدنيةةةة لةةةدى الطفةةةل التوحةةةدي، العديةةةد مةةةن القةةةدرات الحرك

التلقائية اليومية في حيال الطفل ودوره الذي يلعبه في تنمية خبراته وقدراته وانفعاالته، فاللعب الحركي 
لةةةه وينةةةدمج  فةةةي عنامةةةره وأدواتةةةه رحلةةةة ااتشةةةاف تدريجيةةةة للعةةةالم المحةةةي  بالطفةةةل يعيشةةةه بواقعةةةه وخيا
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فاللعةةب  الحركةةي ال يتطلةةب سةةوى الرغبةةة الطبيعيةةة فيةةه حتةةى تتحقةةن كةةل  ،ويسةةتجيب لمعانيةةه ورمةةوزه
أهميتةه ووظائفةةه، فالطفةةل فةةي عمليةات اللعةةب يقةةوم بعمليةةات مثةل االنتبةةاه والتةةذكر واالسةةتدعاء لخبةةرات 

يلعةةب أدوارًا ويتمثةةل إحةةداثًا فةةي امةةا  ،يخةةي لديةةهاجتماعيةةة وانفعاليةةة والقةةدرل علةةى األنةةدماو بةةالمحي  الب
 (.khaled،2001قالب اجتماعي وانفعالي وتواملي )

الرئيسية للطفل، حيث جذب  التوحد من أاثر االضطرابات النمائية تعقييدًا و ت ثيرًا على المعالم 
لحلةةةةول يجةةةاد اإيين النفسةةةيين مةةةن حيةةةةث البحةةةث وطةةةرق ضةةةطراب اهتمةةةام البةةةةاحثين واألخصةةةائهةةةذا اال

ن تقوم بالمساعدل في  تعديل سلوكياتهم وإيجاد المخرو السليم لهم من عالم أالمناسبة التي من ش نها 
وال تقتصةةةر أسةةةباب هةةةذا االضةةةطراب المحيةةةر علةةةى سةةةبب منفةةةرد ، عةةةالم النةةةور إلةةةىالوحةةةدل والقمةةةو  

وأهةم أسةبابه  ف سبابه متعددل وكثيةرل، بحيةث ال يةىال هةذا االضةطراب مثيةرًا للجةدل مةن حيةث تشخيصةه
 ضطراب  في عصرنا هذا تصنيفًا مستقاًل في التربية الخامة.وقد أمبح هذا اال ،وأساليب عالجه

والبدنيةةة المختلفةةة  تسةةاعد األطفةةال التوحةةديين علةةى التةة قلم  ي األنشةةطة الحركيةةةان المشةةاركة فةة
وتسةهم فةي الكثيةر مةن والتكيف في المجتمةع، وخلةن التةوازن لةدى هة الء األفةراد وتحقيةن السةعادل لهةم، 

تحقيةةةن احتياجةةةات ومتطلبةةةات الحيةةةال، فاللعةةةب  الحركةةةي يعالةةةى الخصةةةائا النمائيةةةة لةةةدى األطفةةةال 
ب وأيوا يتطور ويتقير مع التقيةرات النمائيةة إذ أن لكةل مرحلةة عمريةة ونمائيةة أنشةطة لعة ،التوحديين

 ن يحقن الطفل من خاللها ذاته.أحركية  خامة بها والتي يستطيع 
عتبةةةاره كإضةةةطراب اب إلةةةى التوحةةةد( هةةةو أول عةةةالم وباحةةةث  قةةةد أشةةةار Karnner،1943ويعةةةد )

يحدث في مرحلة الطفولة. حيث تعرفةه الجمعيةة القوميةة لاطفةال التوحةديين  علةى أنةهب اضةطراب أو 
وأن مظاهره المرضةية المتوةمنة يجةب أن تظهةر قبةل ثالثةين شةهرًا مةن عمةر ، متالزمة يعرف سلوكياً 

تومن ذلن اضطراب في سرعة وتتابع النمو لدية، واضطراب في االستجابة الحسية بحيث ي  ،الطفل
 ،Aavons & Gittensاإلدراايةة للمثيةرات، واضةطرابات فةي اللقةة والكةالم والسةعة المعرفيةة لديةة )

1992.) 
االنقةةةالق علةةةى الةةةنفى  إلةةةىبمثابةةةة اضةةةطراب يشةةةير  يعةةةد ( أن التوحةةةدMarica،1990ويةةةرى )

القةةةدرل علةةةى االنتبةةةاه، وضةةةعف القةةةدرل علةةةى  إقامةةةة ي راق فةةةي التفكيةةةر، وضةةةعف فةةةواإلدرا  واالسةةةتق
 النشاط الحركي المفرط. إلىإضافة  ،عالقات اجتماعية مع اآلخرين والتوامل معهم

على  بالغ   لى أنهب إعاقة نمائية لها ت ثير  التوحد ع رف قانون التربية الخامة لافراد المعوقينعّ 
 3للفظةي، وعلةى التوامةل و التفاعةل االجتمةاعي، وتظهةر أعراضةة قبةل سةن التوامل اللفظي وغيةر ا
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ومةةن الخصةةائا األخةةرى  ،نجةةاز الطفةةل التعليمةةي والحركةةيإسةةنوات، ممةةا يةة ثر بشةةالل واضةةح  علةةى 
وجةةود سةةلوكيات  متكةةررل  نمطيةةة بشةةالل واضةةح، والطفةةل هنةةا ال يقبةةل التقييةةر خصومةةا فةةي الةةروتين 

عاديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه بالنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة للخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات الحدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية  اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي، كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أن ردود أفعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
(Mustafa&sherbini،2011.) 

 ( بتلخيص خصائص التوحد على النحو التالي:Smith، 2007قام سميث )
 Impairment in Reciprocal Socialخلل في التفاعالت والسلوكيات االجتماعية المتبادلة ) .0

Interactions:) 

  اء وأعواء األسرل أو مقدمي الرعاية.الصداقة  واأللفة مع اآلب إلىاالفتقار بشدل 
  اللعب مع األمدقاء. فينادرًا ما يتعاون األطفال التوحديين 
 .ندرل االنجذاب نحو االنفعاالت مثل العطف والتعاطف 
  عيةاءات، التوامةل البتسةامة اإلااسةتعمال إشةارات غيةر لفظيةة مثةلب  ي ميول نحةوأ ال يظهرون

 الحسي والجسمي(.
 ل جدًا.التوامل بالعين قلي 
 .عدم القدرل على مالحظة اللعب التخيلي 
  اإليماءات التوامةلية االجتماعيةة وعةدم المقةدرل علةى النطةن خةالل األشةهر األولةى  إلىاالفتقار

 من الحيال.
 (ب Poor Communication Abilitiesالقدرات التواملية ضعيفة ) .7

 متقنة. تشويص واضح باللقة الوظيفية فهي غير مالتسبة بشالل كامل و غير 
 .محتوى اللقة غالبًا ال يرتب  باألحداث البيخية المباشرل 
 .سلوكيات نمطية غريبة وتكرارية نطقية 
 . ضعف في المحافظة  على المحادثة 
 .نادرا حدوث المحادثات التلقائية التي يبدؤون بها 
  فشةةل فةةي اسةةتعمال كلمةةات مثةةل أنةةا ونعةةم ومشةةالالت واضةةحة فةةي اسةةتعمال الوةةمائر الخامةةة

 لقة بشالل ملحوظ.بال
 (ب Insistence on Samenessاإلمرار على التماثل ) .3

 .اإلنىعاو الواضح المستمر كاستجابة للتقيير في البيخة 
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 . مظاهر الروتين اليومي تصبح عادل يومية 
 .سلوكيات متكررل نمطية مثل )الت رجح والتلويح باليد( معب إيقافها لدى اطفال التوحد 

 (ب Unusual Behavior Patternsدية )أنماط سلوكية غير اعتيا .4
 .الحساسية الىائدل أو سلوكيات غير م لوفة كاستجابة للمثيرات البصرية واللمسية والسمعية 
 .العدوان واالعتداء على اآلخرين وخصومًا في حالة الشالوى 
 .سلو  إيذاء النفى مثل الورب والقوب 
 ء والفوضةى بةالمواقف غيةر االعتياديةة ظهور سلوكيات اجتماعية اجتماعيةة متطرفةة تجةاه القربةا

 والبيخات الجديدل. 
 .نوبات شديدل من القوب 

 مشكلة الدراسة:
أمةةبح موضةةو   اضةةطراب طيةةف التوحةةد مةةن المواضةةيع التةةي باتةةت تةة رق المجتمعةةات واألسةةر 

 ،بشةةالل واسةةع وملحةةوظ فةةي مختلةةف المجتمعةةات اً مةةبح هةةذا االضةةطراب منتشةةر أحيةةث  ،بشةةالل خةةا 
يجةةاد حلةةول وعالجةةات إكيفيةةة المحاولةةة فةةي فةةي بةةاحثين والدارسةةين جةةذب انتبةةاه ال إلةةىدى أ هوهةةذه بةةدور 

ولقةد بينةةت األبحةةاث والدراسةةات ،حتةى لةةو كانةةت بسةيطة مةةن خةةالل البةةرامج التجريبيةة مةةن قبةةل الباحثين
طفال  التوحديين يواجهةون مةعوبة  بالقةة فةي التصةرفات الحركيةة لسابقة أن القالبية العظمى من األا

تتطلب مستويات معالجة عالية من  التنسين والتخطي  واالنتباه لتنفيذ حركات حسةب تسلسةل  قد التي
مةةا. ممةةا يصةةعب علةةيهم ممارسةةة بعةةض مةةن  نشةةاطات التةةوازن الحركةةي  كةةالوقوف علةةى سةةطح غيةةر 

والتةي   (mose & frear.2002)ومةن بةين تلةن الدراسةات دراسةة ،ثابتة أو الوقوف على ساق واحدل
تةةدريب ثالثةةة أطفةةال يعةةانون مةةن اضةةطراب طيةةف التوحةةد توةةمن  إلةةىبرنةةامج يهةةدف هةةدفت بوضةةع 

 (.alshami،2004البرنامج على انشطة حركية مثل المشي واللعب )
مشالالت في النمو واألداء الحركي لةدى الطفةل التوحةدي مثةل ضةعف فةي ضةب  وبما أنة يوجد 

بمةا فةي ذلةن  ،علةى  أداء التقليةد الحركةي وعةدم المقةدرل ،بعض الحركةات الكبيةرل، واإليمةاءات النمطيةة
تلةن  تعةدبحيةث  ،التلويح باأليادي والمشي علةى األمةابع والتة رجح والتمايةل أو التةرنح، وشةقلبة الةرأس

البحةةث فةةي هةةذا  إلةةىن ن واألخصةةائييطرابات فةةي الحركةةة ممةةا دفةةع البةةاحثناتجةةة عةةن اضةة  السةةلوكيات
وبمةا  ر بعض الجوانب الحركية والبدنية  والمهارية.المجال ومحاولة إيجاد  ووضع برامج بهدف تطوي

ان موضةةو  التوحةةد بةةات ينتشةةر بشةةالل ملحةةوظ فةةي اآلونةةة األخيةةرل  والدراسةةات العربيةةة المتعلقةةة بهةةذا 
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الموضةةو  قليلةةة بعةةض الشةةيء وال سةةيما فةةي مالةةان اجةةراء هةةذه الدراسةةة فةةي األردن  وبمةةا أن الباحثةةة 
 ت التطوعية لةبعض مرااةى الخامةة باضةطراب طيةف التوحةدالحظت وجود مشاال حركية بعد الىيارا

ظهرت مشةاللة  هةذه الدراسةة لةدى الباحثةة فيمةا يتعلةن بالةدور الةذي تلعبةه األنشةطة والبةرامج الرياضةية 
حيةث  ،ى االطفال ذوي اضةطراب طيةف التوحةدالمعدلة في تحسين بعض القدرات الحركية والبدنية لد

هةةل توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة ب يسةةيت مشةةاللة الدراسةةة بالسةة ال الرئتمثلةة
(α≤0.5 ) تجريبيةةة قبةةل وبعةةد تطبيةةةن فةةي مسةةتوى القةةدرات الحركيةةةة والبدنيةةة لةةدى أفةةراد المجموعةةةة ال

 ؟البرنامج
 أهمية الدراسة:

ن هةذا وذلةن أل ،اثر االعاقات القاموةة بالنسةبة للطفةل ولاسةرلأتعتبر اعاقة طيف التوحد من 
 إلةةىن المصةةابين بالتوحةةد بحاجةةة أفوةةاًل عةةن  ،يتميةةى بالقرابةةة فةةي انمةةاط السةةلوكيات المختلفةةةالنةةو  

بةرامج متنوعةة وشةاملة سةواء  إلىشراف ومتابعة مستمرل ومالثفة من قبل المختصين بذلن كما تحتاو إ
فالتوحةةد اضةةطراب يصةةيب معظةةم االطفةةال ممةةا يجعلهةةم غيةةر قةةادرين ، م تدريبيةةةأم عالجيةةة أرشةةادية إ

 (simon،2000نجاز الكثير من المهام اليومية على المدى البعيد)إعلى النفى في على االعتماد 
فةةي  الحةاالت النمائيةة التوحديةة فتعةرّ ليهةا فةي إءت أهميةة  هةذه الدراسةة  والحاجةةة ومةن هنةا جةا

مةةا  وكةةذلن زيةةادل معةةدالت انتشةةاره وهةةذا ،حيةةال الطفةةل التوحةةدي التةةي يحتويهةةا العديةةد مةةن االضةةطرابات
أبرزتةةه نتةةائج الدراسةةات السةةابقة ممةةا يتطلةةب التعةةرف علةةى الكثيةةر مةةن المعلومةةات عةةن أسةةباب حدوثةةه 

أفول البرامج العالجية التي تمالن األسرل  والعاملين  إلىلخفض معدالت انتشاره، ومحاولة الومول 
ا بالمتخصصةين مع هذه الفخة من األطفال من التعامل الفعال معهم وإنشاء المرااى الخامةة وتىويةده

وكذلن تظهر أهمية الدراسة في معرفة أثر برنةامج رياضةي معةدل فةي تطةوير بعةض  ،في هذا المجال
نةامج بهةدف أن القدرات الحركية  والبدنيةة لةدى األطفةال ذوي طيةف التوحةد ومةدى اسةتجابتهم لهةذا البر 

والبيخةة التةي يعيشةون  ن في مجةال تعلةيم وتطةور ودمةج أطفةال التوحةد فةي المجتمةعو يستفيد منها العامل
  فيها.

 :هدف الدراسة
 بإلىتهدف الدراسة 

طفةال ذوي القدرات الحركية والبدنية لةدى األأثر برنامج رياضي معدل في تحسين بعض ف تعر  
 اضطراب طيف التوحد.
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 سئلة الدراسة:أ
فةي مسةتوى القةدرات  ( α  ≤ 0.5)حصةائية عنةد مسةتوى الداللةة إهةل توجةد فةروق ذات داللةة 

 حركية والبدنية لدى أفراد المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبين البرنامج ؟ال
 :مصطلحات الدراسة

 ب هةةو مةةن البةةرامج الحديثةةه نسةةبيًا والتةةي يتوةةمن قواعةةد مبسةةطه وسةةهلة البرنااامج الرياضااي المعاادل
 تتناسب مع األطفال ذوي اضطراب التوحد .)اجرائي(

 لعوةةالت الصةةقيره والكبيةةرل التةةي يسةةتخدمها الطفةةل ب هةةي مجموعةةة اديينالمهااارات الحركيااة للتوحاا
 في الحيال اليومية العادية وبمختلف الحركات.)اجرائي(

 طفةال الةذين يعةانون مةن اضةطرابات نمائيةة عصةبية ب هةم األاألطفاال ذوي اضاطراب طياف التوحاد
 و اجتماعية وظهور أنماط سلو  غريبة لديهم.)اجرائي(أمختلفة سواء اضطرابات في الحركة 

 :حدود ومحددات الدراسة
د مةةةةن مركةةةةى الفةةةةرح  للتربيةةةةة أطفةةةةال التوحةةةة مةةةةن مجموعةةةةة الدراسةةةةة هةةةةذه اعتمةةةةدت :البشااااري  المحاااادد

     اربد. الخامة/
 مركى الفرح للتربية الخامة / اربد.ب المكاني المحدد
 .م01/07/7106 ولقاية 01/01/7106من الفترل خالل الدراسة تم إجراء :الزماني المحدد

 :السابقة الدراسات
ويرجةةةع  ،ن اضةةةطراب طيةةةف التوحةةةد مةةةن الموضةةةوعات المهمةةةة فةةةي الكثيةةةر مةةةن المجتمعةةةاتإ  

بحةاث ودراسةات أوالقيةام بعمةل  ،انتشار هذا االضطراب في كثير من المجتمعةات إلىالسبب في ذلن 
حيةةث تسةةاعد  ،لعةةاملين فةةي هةةذا المجةةاللذا قيمةةة للمصةةاب ولاسةةر و  يعةةدّ هةةذه الموضةةو   تتعلةةن بهةةذا

دراسات السابقة في هذا الموضو  الكثير من األفراد بوضع برامج عالجية ناجحة ألطفال اضطراب ال
 ب ن الدراسات السابقة نذكر منهاوهنا  العديد م ،التوحد وكيفية التعامل مع هذه الفخة

قيةةاس مةةدى فاعليةةة برنةةامج تعليمةةي  إلةةى( بدراسةةة هةةدفت ،8112Al-Hassani) الحسةةانيقةةام 
استخدم الباحثون المنهج التجريبي وتكونت و نمية االتصال اللفظي عند أطفال التوحد، باللعب بهدف ت

عينة الدراسة من مجموعتين كل منهما من عشرل أطفال يعانون من التوحد، واستخدم الباحثون تحليل 
وأظهةةرت نتةةائج الدراسةةة وجةةود فةةروق فةةي  ،التبةةاين األحةةادي والمتوسةة  الحسةةابي واالنحةةراف المعيةةاري 

ارات االتصال اللقوي في االختبار القبلي لدى المجموعة التجريبية وكذلن مهارات التقليد ومهةارات مه
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وأومةةةى البةةةاحثون  ،الفهةةةم أمةةةا االنتبةةةاه والتعبيةةةر فلةةةم يوجةةةد فةةةروق مةةةن قبةةةل تطبيةةةن البرنةةةامج التةةةدريبي
 بورورل إعداد برامج للتوامل اللقوي لدى أطفال التوحد وتطويره.

إعداد برنامج عالجي من خةالل اللعةب  إلى( بدراسة هدفت Khattab،2004) خطاباما قام 
، وقةةد تكونةةت التوحةةديينالحركةةي لخفةةض حةةدل بعةةض االضةةطرابات السةةلوكية لةةدى عينةةه مةةن األطفةةال 

( أطفال كمجموعة ضابطة والمدى 01( أطفال توحديين كمجموعه تجريبية و )01عينة الدراسة من )
أنةةه توجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية وأظهةةرت نتةةائج الدراسةةة  ،ة( سةةن07 - 01العمةةري يتةةراوح مةةن )

وذلةةةن بعةةةد تطبيةةةن البرنةةةامج العالجةةةي  ،بةةةين أفةةةراد المجموعةةةة الوةةةابطة والتجريبيةةةة لصةةةالح التجريبيةةةة
مسةةةاعدل  علةةةىكمةةةا ثبةةةت للباحةةةث أيوةةةا أن لالعةةةاب الحركيةةةة والحسةةةيه قةةةدرل هائلةةةة  وكبيةةةرل  ،باللعةةةب

قةةةدرتهم علةةةى االنتبةةةاه والتوامةةةل والتفاعةةةل مةةةع اآلخةةةرين بشةةةالل فعةةةال علةةةى زيةةةادل  التوحةةةدييناألطفةةةال 
وهةةذا بةةدوره سةةاعد فةةي التقليةةل مةةن حةةدل االضةةطرابات  ،واالنةةدماو معهةةم فةةي كافةةة األنشةةطة المشةةتركة

 السلوكية بشالل فعال وم ثر. 
د مةن فعاليةة برنةامج سةلوكي فةي الت اة إلةىدراسةة هةدفت ( Mahmoud،1997) محمودوأجرى 

ن حدل بعض أعرا  التوحد المتمثلة في القلن والسلو  العدواني والنشةاط الحركةي المفةرط التخفيف م
وذلةن علةى  ،وقلةة التوامةل ،وعدم القدرل على إقامة عالقات اجتماعيةة مةع اآلخةرين ،وضعف االنتباه

 عينةة مةةن األطفةةال التوحةدين المالونةةة مةةن ثالثةين طفةةاًل، والملتحقةةين فةي مركةةى األمةةل فةي مدينةةة جةةدل،
وأوضحت النتةائج انخفةا  مسةتوى  ،ومقياس كونرز ،وتم استخدام مقاييى الطفل المنطوي على ذاته

القلةةن والسةةلو  العةةدواني والنشةةاط الحركةةي المفةةرط لةةديهم وازداد مسةةتوى االنتبةةاه وعالقةةاتهم االجتماعيةةة 
 مع اآلخرين مما يدل على فعالية البرنامج في هذا اإلطار. 

تصةةةةةميم برنةةةةةامج تةةةةةدريبي لتطةةةةةوير المهةةةةةارات  إلةةةةةىدراسةةةةةة هةةةةةدفت ( بDeeb،2004) ذيةةةةةبقةةةةةام 
التواملية واالجتماعية واالستقاللية الذاتيةة لةدى االطفةال التوحةديين ومقيةاس فاعليتةه، وطبةن البرنةامج 

والمحتةوى  ،والتةدريب ،وتنظيمهةا ،( شهرًا وتكون من العنامةر التاليةةب اختيةار البيخةة الصةفية03لمدل )
واإلرشةةةةادات  ،وخطةةةةوات الحصةةةةة التعليميةةةةة ،واالسةةةةتراتيجيات التعليميةةةةة ،الجةةةةداولوتنظةةةةيم ، التعليمةةةةي
 التعليمية.

جمةوعتين مةةن حةديين الةذكور طبقةت علةيهم مد الدراسةة أربعةة مةةن االطفةال التو وقةد بلةغ عةدد أفةرا
وأظهةةةةرت نتةةةةائج  ،والثانيةةةةة لقيةةةةاس فاعليةةةةة البرنةةةةامج التةةةةدريبي ،ولةةةةى للتشةةةةخيادوات والمقةةةةاييى األاأل
ربعة التواملية واالجتماعية واالستقاللية الذاتية ومهارات الحسةاب طفال األور مهارات األتط ،اسةالدر 
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الومةةةف  وتقيةةةر ،والقةةةراءل بنسةةةب متفاوتةةةة، وانخفةةةا  واختفةةةاء العديةةةد مةةةن السةةةلوكيات غيةةةر التكييفيةةةة
عي واالاةةاديمي التشخيصةةي لحةةاالتهم تقيةةرًا إيجابيةةًا فةةي نهايةةة البرنةةامج واسةةتفادتهم مةةن الةةدمج االجتمةةا

 بدرجة كبيرل ونطن العديد من الكلمات الوظيفية.   
إيجةاد أثةر زيةادل النشةاط  إلةى( بدراسة هةدفت Kern، Dyer & Ferton، 2005قام كال من )

استجابات مناسبة  تسجيل وبالتالي ،وفرط النشاط ،البدني )الجري( على خفض حدل  السلو  النمطي
المنهج التجريبي خالل هذه الدراسةة، وقةد قةام البةاحثون بقيةاس تكةرار لدى أطفال التوحد، وقد استخدم 

( أطفال توحديين، وأظهرت 7هذه السلوكيات قبل وبعد النشاط البدني عند عينة الدراسة المالونة من )
وزيةادل اللعةب المناسةب  ،وخفض الحركة الىائدل التي ال معنةى لهةا ،النتائج خفض النمطية في السلو 

 وزيادل االستجابات للتعليمات. 
تةةدريب ثالثةةة أطفةةال يعةةانون مةةن  إلةةى( بوضةةع برنةةامج يهةةدف Moes & Frea،2002قةةام )

 ب( بمشةةةاركة أعوةةةاء األسةةةرل بالتةةةدريب علةةةى أنشةةةطة حركيةةةة مثةةةل1 -3التوحةةةد تتةةةراوح أعمةةةارهم بةةةين )
الطفةةل، كمةةا اشةةتمل التةةدريب علةةى تنميةةة  وعمةةل اسةةتجابات لفظيةةة وغيةةر لفظيةةة مةةع ،واللعةةب ،المشةةي

بعةةض مهةةارات التوامةةل لةةدى عينةةة الدراسةةة مثةةل االنتبةةاه االجتمةةاعي لةةبعض المثيةةرات واللعةةب الحةةر، 
أن عينةةةة الدراسةةةة أظهةةةرت انخفاضةةةًا ملحوظةةةًا فةةةي االضةةةطرابات السةةةلوكية كمةةةا  إلةةةىوأشةةةارت النتةةةائج 

 دل الدخول في أنشطة األلعاب المفولة.ازدادت وظائف التوامل، والحصيلة اللقوية، وزيادل مع
( بدراسة فاعلية اللعب الرمىي لتنمية المعرفة واللقة عند األطفال umek،musek،2001قام )

والمسةةتوى  ،المسةةتوى األول بنةاء األلعةةاب بثالثةة مسةةتويات إلةةىفةي سةةن ماقبةل المدرسةةة بتوزيةةع اللعةب 
ت فةت لو  ،والمسةتوى الثالةث تعقيةد اللعةب ،راحةلخمسةة م إلةىالثاني تنظةيم اسةتخدام األلعةاب واألهةداف 

وأشةارت نتةائج  ،ثالثةة مراحةل عمريةة علةىوزعةت  ،( سةنوات 6 إلةى 3طفال من سةن ) 36من  العينة
مةا األطفةال األابةر سةنا أ ،ر إلظهةار أفكةارهمثةأا فةر  إلةىحاجة األطفةال األمةقر سةنا  إلىالدراسة 

نتةائج عةن فاعليةة اللعةب الرمةىي فةي  إلةىت الدراسةة وتومةل ،فاأللعاب غير المركبة ااثر مالئمة لهةم
 تنمية فر  التعامل لاطفال مع األقران وتنمية االتصال اللقوي لديهم.

 شة الدراسات السابقة والمرتبطة :مناق
فقةةد الحظةةت الباحثةةة عةةدل  ،الباحثةةة علةةى الدراسةةات السةةابقة والمرتبطةةة  مةةن خةةالل رؤيةةة واطةةال

 بات وفقا لنتائجهاحور نقاش الدراسنقاط كانت م
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لقد أادت غالبية الدراسات أهمية وفاعلية برامج ممارسة األنشطة الحركية واأللعاب في تحسين  .0
وهذا ما ساعد الباحثة في تحسين  ،السلوكيات النمطية االجتماعية وتطويرها لدى أطفال التوحد

 ،ذوي اضطراب التوحد تصميم البرنامج المستخدم لتطوير المهارات والقدرات الحركية لدى اطفال
 يجابية .إنتائج  إلىوالتومل 

في حين اتسمت بعض الدراسات  ،لقد اتسمت بعض الدراسات بالكبر النسبي لحجم العينة .7
 فراد عينة الدراسة الحالية.  أوهذا ما ساعد الباحثة في تحديد  ،بالصقر النسبي لحجم العينه

لسابقة من خالل تطبين برامج رياضية تم استخدام المنهج التجريبي في جميع الدراسات ا .3
وهذا ما ينطبن على الدراسة الحالية حيث قامت  ،وارشادية لما له أهمية بالقة في دقة النتائج

 الباحثه باستخدام المنهج التجريبي لهذه الدراسة.
هميتها بالنسبه ألطفال أ البحث عن أثر البرامج الرياضية و  إلىغلب الدراسات السابقة أ هدفت  .4

 مما ساعد ذلن في تبلور أهداف الدراسة الحالية.،وحد ضمن متقيرات متعددلالت
 منهج الدراسة:
 مته لطبيعة الدراسة.ءالمنهج شبه التجريبي نظرًا لمال تم استخدم

 أفراد عينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة مةن أطفةال التوحةد فةي مركةى الفةرح للتربيةة الخامةة / اربةد، والمشخصةين 

لمركةى وتراوحةت أعمةارهم ا( حسةب إحصةاءات 4والبةالغ عةددهم ) حد من قبل وزارل التنميةبإمابة التو 
 3وقةةد انسةةحب   ،أطفةةال  7اختيةةروا بالطريقةةة القصةةدية  حيةةث يوةةم المركةةى   ،( سةةنوات7 ،6بةةين )

ن على استخدام إحصاء  يأطفال مما اجبر الباحث 4الدراسة طالب من العملية التجريبية لتصبح عينة 
wilcoxon  .الخا  بالعينات الصقيرل 

 :أدوات الدراسة
برنةةةةةامج رياضةةةةةي معةةةةةدل مقتةةةةةرح لتحسةةةةةين بعةةةةةض المهةةةةةارات الحركيةةةةةة والبدنيةةةةةة  عنةةةةةد األطفةةةةةال 

وقةد تةم  ،( دقيقةة لكةل وحةدل41( أسةابيع بواقةع )1( وحةدات تدريبيةة لمةدل )1التوحديين، اشةتمل علةى )
ع والمصةةةادر والدراسةةةات السةةةابقة ذات تصةةةميم برنةةةامج رياضةةةي معةةةدل بعةةةد االطةةةال  ومشةةةاهدل المراجةةة

 الصلة بالموضو  والتي تتوافن مع عينة الدراسة.
األجهىل واألدوات الالزمة والمسةتخدمة فةي الدراسةة )الحبةال، الكةرات، طباشةير، سةالل، مةافرل، 

 بطاقات ملونة(.
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 اختبارات قياس المهارات الحركية ألطفال التوحد:
 صدق أداة الدراسة:

دق المحتةةةوى لالختبةةارات الحركيةةة و البدنيةةةة ومةةدى مناسةةةبتها ألفةةراد العينةةةة مةةن أجةةل إيجةةةاد مةة
وبنةةةاء مقيةةةاس حركةةةي  اجرائةةةي مناسةةةب ألطفةةةال ذوي  ،الدراسةةةات السةةةابقة إلةةةىقامةةةت الباحثةةةة بةةةالرجو  

وعةةةةةر  هةةةةةذه االختبةةةةةارات علةةةةةى مجموعةةةةةة مةةةةةن األسةةةةةاتذل فةةةةةي جامعةةةةةة اليرمةةةةةو   ،اضةةةةةراب التوحةةةةةد
حيةث تةم توزيةع مجموعةة مةن االختبةارات علةى المحالمةين  ،رياضةيةوالمتخصصين في مجال التربيةة ال

إلبةةداء ارائهةةم واقتراحةةاتهم ومالحظةةاتهم حةةول االختبةةارات وقةةد تةةم األخةةذ بالمالحظةةات الةةواردل مةةن قبةةل 
 هيخة المحالمين لالختبارات والتي تمثلت باالختبارات الخمى .

 خطوات إجراء الدراسة: 
 التاليةب خطواتللقيام بهذه الدراسة تم اتبا  ال

 اختيار العينة شبه التجريبية القصدية من المركى . .0
 إعداد  محتوى االختبارات الخا  البرنامج المراد تطبيقه على عينة الدراسة انظر. .7
 .7106/ 01/ 01إجراء االختبار القبلي ألفراد العينة بتاريخ يوم األحد  .3
 .7106/ 07/ 01تاريخ   إلى 7106/ 01/  07تطبين البرنامج بتاريخ   .4
 إجراء االختبارات البعدية. .1
 تفريغ البيانات وتحليلها باستخدام التحليل اإلحصائي المناسب و المالئم للدراسة. .6
 التومل للنتائج وتفسيرها والخروو بالتوميات المناسبة بما يناسب النتائج . .7

 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على المتقيرات التاليةب

 برنامج رياضي معدل مقترح . المتغير المستقل 
 :القدرات الحركية والبدنية لدى األطفال  ذوي اضطراب التوحد. المتغير التابع 

 المعالجة اإلحصائية:
 وذلن لحسابب (SPSS)قامت الباحثة باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 .(Wilcoxon)ويلكوكسون معامل  .0
 المتوسطات الحسابية. .7
 االنحرافات المعيارية. .3
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 وتفسيرها: النتائج
=  αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )النتائج المتعلقة بالس ال األول ب" 

( في استخدام برنامج رياضي معدل  في تحسين بعض القدرات الحركية  والبدنية لدى 0.0.
 األطفال ذوي اضطراب التوحد ؟"0

 لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراو تم الفرضية هذه محة من للتحقن
 من ال بين( α  =1.11) اإلحصائية الفروق  داللة ولبيان ،والبعدية القبلية الخمسة  االختبارات من

 حدل. على اختبار لكل (Wilcoxon) ويلكوكسون  اختبار استخدام تم والبعدي القبلي التطبيقين
مستوى مهارات الجري ( في α  =.0.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 فراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟أالمنتظم لدى 
 (1الجدول )

المتوسط  العدد الفترة اسم االختبار
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  "Zقيمة " المعياري 

 اإلحصائية
اختبار الجري 

 المنتظم
 96. 2.75 4 بعدي 083. 1.732- 82. 2.00 4 قبلي

       
 (α  =1.11دال عند مستوى )   

 (α  =1.11( وجود فروق ذات داللة إحصائية )0يتبين من الجدول )
وجاءت الفروق لصالح القياس  ،في اختبار الجري المنتظم بين القياسين القبلي والبعدي

 .العينةأفراد  أن البرنامج التدريبي المقترح أسهم في تحسين مهارل الجري لدى إلىمما يشير  ،البعدي
 النتائج المتعلقة باالختبار الثاني التصويب داخل المربعب

( في مستوى مهارات α  =.0.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل
 التصويب داخل مربع لدى افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟

 (2الجدول )
المتوسط  العدد الفترة اسم االختبار

 يالحساب
االنحراف 
الداللة  "Zقيمة " المعياري 

 اإلحصائية
اختبار التصويب داخل 

 المربع
 58. 2.50 4 بعدي 083. 1.732- 50. 1.75 4 قبلي

 (α  =1.11دال عند مستوى)  
( بين القياسين القبلي α  =1.11وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (7من الجدول ) يتوح

 مما يدل على أن البرنامج ،خل المربع ولصالح القياس البعديوالبعدي في اختبار التصويب دا
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وإن كان ليى بالشالل المطلوب إال أن المعرفة في  ،المقترح أسهم في تحسين القدرل على التصويب
 ايفية التصويب كانت الهدف من االختبار.

رتبطة بالصحية ويرى الباحثون أن األنشطة الحركية والبدنية تسهم في تحسين اللياقة البدنية الم
( ب هميةةة األنشةةطة 7111وهةةذا مةةا يتفةةن مةةع نتةةائج دراسةةة الفهةةد ) ،العامةةة لةةذوي االحتياجةةات الخامةةة

 الحركية في تنمية التوافقات العقلية والعصبية والحسية لدى األشخا  المعاقين.
وفيمةةةا يتعلةةةن بمهةةةارل التصةةةويب داخةةةل المربعةةةات أظهةةةرت النتةةةائج وجةةةود داللةةةة إحصةةةائية بةةةين 

ظهةةر أفةةراد العينةةة عةةدم قةةدرل علةةى مسةةن الكةةرل بالشةةالل الصةةحيح أو أحيةةث  ،ياسةةين القبلةةي والبعةةديالق
معرفتةةه بطريقةةة التصةةويب بالشةةالل الصةةحيح حتةةى بعةةد الشةةرح واألداء المتكةةرر للمهةةارل، إال أن النتةةائج 

القدرل على لذات االختبار بعد تطبين البرنامج المقترح دل على أن البرنامج المقترح أسهم في تحسين 
التصةويب وإن كةةان لةيى بالشةةالل المطلةةوب أو باالتجةاه الصةةحيح إال أن المعرفةةة فةي كيفيةةة التصةةويب 

 اانت الهدف من االختبار.
( في مستوى مهارات التوازن α  =.0.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 لدى افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟
 (3دول )الج

المتوسط  العدد الفترة اسم االختبار
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  "Zقيمة " المعياري 

 اإلحصائية
 50. 2.25 4 بعدي 083. 1.732- 58. 1.50 4 قبلي اختبار التوازن 

 (α  =1.11دال عند مستوى )   
ين القبلي بين القياس (α  =1.11( وجود فروق ذات داللة إحصائية )3يتوح من الجدول )
وجود تحسن من  إلىمما يشير  ،وجاءت الفروق لصالح القياس البعدي ،والبعدي في اختبار التوازن 

وإن كانت مدل المشي فترل زمنية قصيرل والخروو عن الخ  أو بمساعدل المسن  ،البرنامج المطبن
 بالفاحا أو الىميل. 

سةةةين البعةةةدي والقبلةةةي الختبةةةار حيةةث أظهةةةرت الدراسةةةة وجةةةود أثةةةر ذي داللةةةة إحصةةةائية بةةةين القيا
ولةةةو لفتةةةرات قصةةةيرل وبةةةدون مسةةةاعدات ، التةةةوازن حيةةةث أمةةةبح الطفةةةل قةةةادرًا علةةةى المشةةةي علةةةى الخةةة 

حيةةث كانةةت نتائجةةه فةةي االختبةةار القبلةةي عةةدم المشةةي لخطةةوتين متتةةاليتين علةةى الخةة  بوجةةود  ،متعةةددل
 إلةةىحاجةةة األطفةةال  إلةةىى المسةةاعدات اللفظيةةة والشخصةةية حيةةث يةةرى البةةاحثون أن تلةةن النتيجةةة تعةةى 

 تحسين عملية التوافن العولي العصبي الذي يساعد على إحداث عملية التوازن.
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( أن األطفةةال التوحةةديون يقفةةون بطريقةةة خامةةة فةةي 7110وهةةذا مةةا يتفةةن مةةع دراسةةة سةةليمان )
أقةدامهم ويمشةون علةى أطةراف أمةابعهم،  إلىمعظم األحيان حيث يقفون ورؤوسهم منحنية وينظرون 

 ما ي ثر على عدم مقدرل األطفال على السير على الخ  بشالل محيح أو بالمستوى المطلوب.م
 مهاااارات مساااتوى  فاااي( α  =.0.0) مساااتوى  عناااد إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق  توجاااد هااال

 ؟ وبعده البرنامج تطبيق قبل التجريبية المجموعة افراد لدى الرشاقة
 (4الجدول )

 المتوسط العدد الفترة اسم االختبار
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  "Zقيمة " المعياري 

 اإلحصائية
 82. 2.00 4 بعدي 157. 1.414- 58. 1.50 4 قبلي اختبار الرشاقة

 (α  =1.11دال عند مستوى )  
بين القياسين  (α  =1.11وجود فروق ذات داللة إحصائية )( عدم 4يتوح من الجدول )

ما يدل على عدم وجود أثر للبرنامج التدريبي المقترح في م ،القبلي والبعدي في اختبار الرشاقة
تحسين الرشاقة لدى عينة الدراسة وذلن بإيقا  بعض األقما  الموضوعة علما ب ن المعيار األمثل 

ولذلن يرى الباحثون  ،نهاية الجري دون وقو  أي من األقما  وبدون مساعدل إلىهو الومول 
تمرينات الخامة باختبارات الرشاقة من أجل العمل على تحسين التركيى والعمل  على اإلاثار من ال

 ،مستوى الرشاقة عند أطفال التوحد والعمل على زيادل فترات البرنامج إلعطاء األثر المرجو منه
 وذلن بالتدريب الخا  باستخدام المجموعات العقلية ذات العالقة بالمهارل المراد تعلمها.

( فاي مساتوى مهاارات ساباق α  =.0.0ة عند مساتوى )هل توجد فروق ذات داللة إحصائي
 الجري لدى افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده ؟

 (0الجدول )
المتوس   العدد الفترل اسم االختبار

 الحسابي
االنحراف 
الداللة  "Zقيمة " المعياري 

 اإلحصائية
 82. 3.00 4 يبعد 063. 1.857- 52. 1.50 4 قبلي اختبار سباق الجري 

 (α  =1.11دال عند مستوى) 
( بةةين القياسةةين القبلةةي α  =1.11وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية )( 1يتوةةح مةةن الجةةدول )

وهةةذا يعنةةي أن  ،وجةةاءت الفةةروق لصةةالح القيةةاس البعةةدي ،والبعةةدي فةةي االختبةةار اختبةةار سةةباق الجةةري 
 أفراد العينة على الجري.البرنامج التدريبي المقترح أسهم في تحسين القدرل عند 
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وبالتالي فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود داللةة إحصةائية بةين القياسةين القبلةي والبعةدي الختبةار 
حيةةث  ،وإن كةةان بمسةةاعدل جسةةمية أو لفظيةةة ،حيةةث أمةةبح الطفةةل قةةادر علةةى الجةةري  ،سةةباق الجةةري 

االسةةتمرار فيةةه فةةي االتجةةاه اانةةت نتةةائج ذلةةن االختبةةار عنةةد القيةةاس القبلةةي عةةدم الرغبةةة فةةي الجةةري أو 
أمبح له دور فاعل في تشجيع أطفال التوحد على المسةتوى إذ المطلوب، وهذا سي ثر على البرنامج 

وأن تصةةبح حيةةاتهم  ،االنةةدماو ضةةمن المجتمةةع الةةذي يعيشةةون فيةةه إلةةىوالجةةري ممةةا يسةةاعدهم بالتةةالي 
 مملوءل بالنشاط واالبتعاد عن حيال الخمول والتوحد.

ثةةةةة أن هةةةةذا البرنةةةةامج مالئةةةةم فةةةةي تحقيةةةةن األهةةةةداف المنشةةةةودل فةةةةي تحسةةةةين القةةةةدرات وتةةةةرى الباح
والتةةةي  (Khattab،2004)والمهةةارات الحركيةةة والبدنيةةةة ألطفةةال التوحةةد وهةةةي تةة تي متفقةةة مةةةع دراسةةة 

أن األلعاب الحركية والحسية تلعب دورًا كبيرًا فةي زيةادل القةدرل علةى التعامةل والسةليم، كمةا  إلى أشارت
زيادل معدل الدخول  إلى( التي أشارت Moes & Frea، 2002موس وفريا )أيوًا مع دراسة اتفقت 

 في أنشطة األلعاب المفولة والتي أسهمت في تخفيض االضطرابات السلوكية. 
 االستنتاجات:

  بليها الباحثةإأهم االستنتاجات التي توملت 
 نتباه واالسترخاء .طفال التوحد على االأاأللعاب الحركية والبدنية تساعد ن إ .0
 .ةفراد العينأد أداء البرنامج لدى انخفا  ملحوظ في مستويات القلن والتوتر بع .7
 زيادل المشاركة الفعليه باللعب من قبل أفراد عينة البحث. .3
 زيادل ردود األفعال االيجابية نحو النشاط واألقران من الىمالء. .4
 بدنية لدى عينة البحث.تحسين واضح في بعض القدرات والمهارات الحركية وال .1
 لاطفال التو حديين. اً كبير  اً يجابيه وتطور إفترل البرنامج تعطي نتائج أاثر  زيادل .6

 :التوصيات
 تصميم وإعداد برامج حركية بدنية تساعد على التوامل بين التوحديين والمدربيين. .0
 العمل على التركيى على العنامر الرئيسيه للياقة البدنية مثل الرشاقة. .7
 ولة العمل على دمج التركيى الذهني مع التركيى الحركي البدني.محا .3
 استخدام التقذية الراجعة لتثبيت وتطوير المهارات المالتسبة. .4
فراد أاألاثر معوبة بما يتناسب مع  إلىثناء التدريب والتدرو من السهل أاستخدام طرق متنوعة  .1

 العينه المختارل في البحوث.
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 .همن خالل الصوت وجذب االنتبادريب التوامل والتعليم والت .6
جراء دراسات الحقه بىيادل زمن تطبين البرنامج وزيادل المدل الىمنية إلحداث تطوير عنصر إ .7

 الرشاقة.
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