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 األساسية المهارات الحركية بعض تنميةفت الدراسة الحالية إلى هد : ملخص الدراسة            
 )المشي باتزان، دقة التمرير، لقف الكرة، دقة التصويب داخل حيز السلة، القفز بكلتا القدمين(

 10لدى  المرتطبة بأنشطة الحياة اليوميةالمهارات الوظيفية ومعرفة أثر ذلك على بعض 
في مركز تنمية اإلنسان )عبور( بمدينة جيزان بالمملكة توحد منتظمين ذوي اضطراب  أطفال

حيث قام الباحثان بتصميم العديد من الجلسات التدريبية القائمة على  العربية السعودية، 
 استخدم الباحثان، شهور 3األلعاب الصغيرة الترويحية وتم تطبيقها مع األطفال في فترة بلغت 

 –قياس هي : مقياس ستافورد أدوات باإلضافة إلى (، المجموعتينجريبي )تصميم المنهج الت
، مقياس المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي لألسرة السعودية، مقياس بينيه للذكاء

المهارات الوظيفية مقياس و لألطفال ذوي اضطراب التوحد،  األساسية المهارات الحركية
وجود تحسن ذو داللة إحصائية في إلى النتائج توصلت ،  المرتطبة بأنشطة الحياة اليومية

المهارات وكذلك تحسن ذو داللة إحصائية في مستوى  األساسية مستوى المهارات الحركية
بعد تطبيق البرنامج التدريبي المقترح، وخرجت المرتطبة بأنشطة الحياة اليومية الوظيفية 

 الدراسة بمجموعة من التوصيات.

المهارات –اضطراب التوحد  -المهارات الوظيفية  - األلعاب الصغيرة  الكلمات المفتاحية :
 أنشطة الحياة اليومية. –الحركية
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 Abstract : This Study aimed to improve some basic Motor Skills 

(walking with equanimity, Scrolling Precision, Snap the ball, Shooting inside 

into the basket accuracy, Jump with both feet) and find out the impact on 

functional skills related with ADL for 10 children with autism at Human 

Development Centre in Jizan,Saudi Arabia. The researchers designed several 

training sessions on small recreational games and used the experimental 

method (one group design), researchers used two kind of tools, measurement 

tools and control tools. The study results to an improvement is statistically 

significant in the targeted functional skills in this study after the application 

of the training program, The study came out a set of recommendations. 

         Keywords: Motor Skills– small recreational games- ADL – autism 

disorder. 
 مقدمة الدراسة :

الدول فمن المؤكد أن اإلنسان هو أغلى الثروات لدى األمم المتقدمة والنامية، 
فولة والعناية بها، بل وخصصت لها أكبر قدر من اهتمامها المتحضرة تدرك أهمية رعاية الط

 ،قدار اهتمام كل أمة بأطفالهاالتي أصبح معيار الحضارة والتقدم بين األمم هو مللدرجة 
واالهتمام بالطفولة ال يقتصر على األطفال األسوياء فقط، بل يشمل أيضًا األطفال ذوي 

ا وتركها تعيش على هامش المجتمع الذي كان االحتياجات الخاصة، فهم فئة ال يمكن تجاهله
وال شك ، (2004مؤسسات خاصة بهم )الجوهري،هم أو يعمل على إيداعهم في يتركهم وشأن

طفاًل من  68:1يعاني حيث أن األمر يتعاظم حينما نتحدث عن األطفال ذوي اضطراب التوحد، 
ور التواصل والتفاعل ، والذي تتبدى مظاهره األولى في قص(ADDM,2015) التوحداضطراب 

وال تلبث هذه ، (APA,2012االجتماعي واالنهماك في ممارسة السلوكيات النمطية الشاذة )
األعراض إال وأن تتحول مع التقدم في العمر إلى صعوبات جمة في مختلف أنشطة الحياة 

ني هذه الصعوبات التي يعا ،(Leslie et al.,2012اليومية والمهارات الشخصية المختلفة )
منها الطفل ذي اضطراب التوحد ال تنعكس أضرارها فقط على أدائه في منزله أو مؤسسته 
التعليمية، بل يمتد تأثيرها السلبي إلى الحد من قدرته على المشاركة بفعالية في المجتمع الذي 

يشير مصطلح أنشطة الحياة اليومية و هذا ، (Matson et al.,2012يعيش فيه )
Activities of Daily Living (ADL)  أو كما درج استخدامه تحت مسمى "األنشطة

أنشطة الرعاية الذاتية في مكان إقامة الفرد داخل المنزل أو خارجه أو كافة إلى  الحياتية"
مجاالت الرعاية المختلفة يشيرون دومًا للقدرة أو المجاالت الصحية و كالهما، فالعاملون في 
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كمقياس لوظيفة الفرد، خاصة فيما يخص ذوي  اليوميةعدم القدرة على أداء أنشطة الحياة 
لتصنيف الدولي لتأدية الوظائف فطبقًا ل، (weaver,2015)االحتياجات الخاصة 

International Classification of Functioning (ICF)  والصادر عن منظمة
ن : وظائف الصحة العامة للفرد هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد بين كل م، فالصحة العالمية

لمشاركة واالنخراط االجسم وهيكله، األنشطة المرتبطة بالمهام واألفعال التي يقوم بها الفرد، 
العوامل الشخصية والبيئية التي يعيش الفرد في سياقها مواقف الحياتية المختلفة و في 

(WHO,2001) ، ولذلك فهناك عالقة وثيقة بين المهارات الحركية وكافة المهارات األخرى
، والتي تهدف في نهاية األمر إلى القيام بمختلف أنشطة الحياة اليومية التي يمارسها الفرد

 Martin&Bateson,1993 ) التوحديينهذه العالقة تتعاظم حينما يكون الحديث عن 
Emmanuelle,2007) ، العديد من الدراسات إلى أن اإلخفاق الذي يعانيه نتائج فقد أشارت

اللعب مع اآلخرين كذلك مهارات و  المختلفة في أنشطة الحياة اليومية التوحدييناألطفال 
ومبادأتهم التواصل والتفاعل االجتماعي يعود بنسبة ما إلى المشكالت التي يعانون منها في 

أن  على أكدت نتائج دراسات أخرىكما ، (Baranek et al.,1997المهارات الحركية )
لتكرارية )الببغائية( كيات النمطية والعبارات اللفظية االحركي والسلو  مشكالت التكامل البصري

 Weimer etمنها ترجع إلى الصعوبات في المهارات الحركية الدقيقة ) ونوالتي يعان
al.,2001) ، كما أثبتت نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد أن المهارات الشخصية

تأثر بنسبة كبيرة بمستوى تمتعهم ت التوحديينوالوظائف المعرفية اإلدراكية والسمعية لدى 
بالمهارات الحركية الدقيقة سواء الحركات االنتقالية )المشي، الجري، الوثب لألمام، الوثب 
ألعلى، الحجل( أو حركات التحكم والسيطرة )استالم الكرة، الرمي ألسفل، الرمي ألعلى، اللقف، 

على الرأس أو اليدين، المشي على تنطيط الكرة باليد( أو حركات الثبات واالتزان ) الوقوف 
فالمهارات ، (Emmanuelle,2007( )،...الخعرضة التوزان، الوقوف على رجل واحدة

ألشياء المحيطة الحركية تساعد األطفال ذوي اضطراب التوحد على التعامل بكفاءة مع األفراد وا
وثيقًا بكل من  ، فالمهارات الحركية وتطورها يرتبط ارتباطاً وعموماً ، (2014بهم )عثمان،

(، فاألطفال 12:2009التطور المعرفي والوجداني واالجتماعي لدى األطفال )الهزاع،
يستخدمون المهارات الحركية الستكشاف البيئة والتفاعل مع اآلخرين والمشاركة في األنشطة 

هذا ، (Lord & McGee,2001  Provost et al.,2007) المختلفةوتطوير المهارات 
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 & Whyattفي المهارات الحركية لديهم )واضح من تدني  التوحدييناألطفال  بعض ويعاني
Craig,2011 ،)بأنشطة الحياة مشكالت وصعوبات جمة في مهاراتهم المتعلقة  باإلضافة إلى

بالتواصل االجتماعي أو أي مهارة ذات وظيفة بالنسبة لهم اليومية وكذلك المرتبطة 
(Emmanuelle,2007) ،مهارات الوظيفية المتمثل بوجه عام في فضعف مستوى ال

المشكالت االجتماعية وضعف مستوى المهارات الحركية والقصور الحسي الحركي كلها دالئل 
 .(Kaneer,1943  Asperger,1991التوحد )بلإلصابة 

ومن الجدير بالذكر أن التربية الحركية وان اعتمدت على النشاط الحركي الهادف لما 
لنشاطات والحركات الرياضية، إال أنها تسهم في االرتقاء بمستوى قدرات تشمله من مختلف ا

الفرد من الناحية الوظيفية والحركية والنفسية واالجتماعية، ومن ثم غالبًا ما تسهم أيضًا في 
األنشطة الحركية ف، (1998سد الكثير من احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )عمر،

لتربوية تحقيقًا لألهداف في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة المدرسة تعد من أكثر األنشطة ا
كسابهم المهارات والمفاهيم التي تنمي  االبتدائية، فمن خاللها يمكن تعديل سلوك األطفال وا 
الجوانب التعليمية واالجتماعية والحركية، فاالهتمام بالجانب الحركي للطفل له بالغ األثر في 

نمو، فقيمة اللعب تزيد من خيال األطفال وتساعد على اندماجهم تحقيق مختلف جوانب ال
اجتماعيًا، وأيضًا األنشطة الحركية هي أفضل وسيلة إلكساب األطفال المفاهيم والخبرات 
المختلفة، فمن خالل الحركة المنتظمة تزيد معرفة الطفل وتزيد حصيلته اللغوية ويكتسب 

ومن المؤكد أن األنشطة الترويحية هي أكثر  ،(65:1991مهارات ومفاهيم جديدة )غنيمة،
أنواع األنشطة الحركية تأثيرًا على الجوانب البدنية والفسيولوجية والنفسية واالجتماعية للطفل، 

الترويجية تساعد األطفال على رفع كفاءة أجهزتهم الحيوية وتقوي عضالتهم الصغيرة فاأللعاب 
فسية، كما أنها تضفي عليهم السعادة والمتعة، ذلك وتقلل من توتراتهم العضلية والعصبية والن

ألن الطفل كائن نشط ومستكشف، وبالتالي فالجزء األكبر من استثارة مهاراته وتنميتها يأتي 
هذا وتعرف ، (2002عن طريق الحركة واللعب وهما مصدرا المتعة والسعادة ألي طفل )غانم،

التنظيم والتي يشترك فيها أكثر من فرد  الترويحية بأنها األلعاب بسيطةالصغيرة األلعاب 
ليتنافسوا وفق قواعد ميسرة وال يقتصر ممارستها على عمر زمني معين أو نوع أو مستوى 

في كثير من ، هذه األلعاب قد تستلزم والترفيه معين، ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية
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ا بدون ذلك )الخولي استخدام بعض األدوات واألجهزة، كما يمكن القيام بهاألحيان 
 .(171:1990،وعنان

على أنها قدرة الفرد على أداء عمل ما والقيام  Skillومن ناحية أخرى، تعرف المهارة 
به بكفاءة وبصورة متكررة، وأن المهارة بعد إتقانها غالبًا ما يؤديها الفرد بصورة آلية تقريبًا 

(NCSS,1983فالمهارة هي إجراء وتنفيذ األدوار المط ،) تقان لوبة من الفرد بسرعة ودقة وا 
فمفهوم المهارة ينطبق على كل ما يستطيع الفرد القيام ، (76:2015عالي ومرتفع )العبسي،

به من إنجازات أو أفعال، والمهارة تكتسب بالتعلم والممارسة وأن تعلمها يقترن بنشاط عضلي 
من  يسهل للفرد أداء الكثيروتعلم المهارة ، (2010كالهما معًا )عبداهلل وعلي،أو عقلي أو 

، كما يتيح للفرد توجيه تفكيره وجهده ووقته في المواقف التي يواجهها، األعمال الحياتية
عالوة على أن اكتساب المهارة يزيد من معرفة الفرد بالعديد من األمور التي تستلزم تلك 

ستفيد منها الفرد (، ذلك ألن المهارات هي آليات للتعلم يDES,1990المهارة للقيام بها )
ومن الجدير بالذكر هنا التأكيد على أن هناك اتفاق ، (Kenworth,1981:27طوال حياته )

عام حول الخاصية الوظيفية للمهارات، أي الفائدة العملية التي تعود على الفرد بعد اكتساب 
ا وسيلة المهارة، ويعني ذلك أنه ال ينبغي النظر إلى المهارات كغاية في حد ذاتها بل إنه
، (2010لتحقيق غايات أبعد لدى األفراد في المواقف الجديدة المشابهة )عبداهلل وعلي،

كما يشير التعريف المعجمي بأنه وما يتفق والمذهب الوظيفي  Functionalفمفهوم الوظيفية 
أو االنتفاعي، وتحدد وظيفية الشيء في ضوء الدور الذي يلعبه في  Pragmaticأو النفعي 
لمادية أو كائن الحي، وهي صفة تطلق على ما يحقق للفرد حاجة من حاجاته احياة ال

 .االجتماعية أو العقلية
مصطلحي الدينامية والوظيفية في التحليل وتأسيسًا على ما سبق، وبالرجوع إلى  
، يمكننا القول بأن صفة الوظيفية تنطبق على أي مهارة عقلية أو حركية أو اجتماعية النفسي
ومما ، (2010)عبداهلل وعلي، المختلفة لفرد ويستفيد منها في أمور حياتهظفها اطالما يو 

تقدم، فالدراسة الحالية هي محاولة في هذا اإلطار، يسعى الباحثان من خاللها إلى تحسين  
المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب بعض 
من خالل استخدام مجموعة األساسية  مهاراتهم الحركيةبعض حسين من خالل ت التوحد
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المختلفة، بغية الوصول بهؤالء األطفال إلى قدر  متنوعة من األلعاب الصغيرة الترويحية
 مناسب من جودة الحياة لهم وألولياء أمورهم.

 مشكلة الدراسة :   

يعانون  همأن على لتوحديينايتفق العديد من الباحثين في مجال رعاية وتأهيل األطفال   
من تدني واضح وملحوظ في المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية، فهؤالء 

)غسل  في مهارات الرعاية الذاتية البدائية منها كثيرة ومختلفةاألطفال يعانون من مشكالت 
ترتيب المنزل، إعداد ) والمتقدمة اليدين، االستحمام، تناول الطعام، تغيير المالبس،....الخ(

، وطهي الطعام، التسوق والشراء، غسل المالبس، إشعال موقد النار، تقديم الطعام،...الخ(
وفي بعض الحاالت يكون هؤالء األطفال غير قادرين تمامًا على استكمال أي نشاط حياتي 

ويترتب على ، (Bimbrahw et al.,2012)اآلخرين من حولهم  يومي من دون مساعدة 
معاناتهم المستديمة من السلوك اإلنسحابي والقلق على الذات وعدم الرغبة في إقامة  ذلك

ونتيجة لذلك يبقى ، (2015عالقات وصداقات تؤهل لالندماج مع اآلخرين )ابراهيم وآخرون،
هؤالء األطفال طيلة حياتهم حتى مع بلوغهم مراحل عمرية متقدمة في حاجة ماسة للدعم 

المختلفة األمر الذي يعد مصدر إزعاج وتوتر لهم الحياتية نشطة والمساعدة في كافة األ 
وألولياء أمورهم وللقائمين عليهم مما يخلق المزيد من األعباء الملقاة على كاهل أسر األفراد 

 Marcus et al.,1997  Leff et al.,1992 ذوي اضطراب التوحد )
Siegel,1997) ،ني الواضح في المهارات الوظيفية هذا ويعزي كثير من الباحثين هذا التد

المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد إلى تدنى مستوى المهارات 
يعانون من  التوحديين(، معللين ذلك بأن Turner.,2010لديهم ) األساسية الحركية

وظيفي بوجه عام مشكالت حقيقية واضحة في مهاراتهم الحركية، األمر الذي يعيق أدائهم ال
فيترتب عليه قصور في مختلف المهارات الوظيفية الالزمة لتأدية مختلف أنشطة الحياة 

حيث يرون أن األطفال عمومًا يستخدمون مهاراتهم الحركية ، (ASA,2007اليومية )
المختلفة في استكشاف البيئة المحيطة وفي التفاعل مع اآلخرين وفي تطوير مهاراتهم وفي 

في كافة األنشطة التي تعزز اكتساب العديد من المهارات األخرى، وبالتالي فالقصور المشاركة 
وخاصة في المهارات الحركية يترتب عليه قصور واضح في كافة المهارات الوظيفية األخرى 
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 Lord & McGee,2001  Provost et)تلك المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية 
al.,2007) ،وهو للتوحديينلعالج بالحركة أحد العالجات المهمة ومن ناحية أخرى، يعد ا ،

مظلة تحوي في ظاللها أنواعًا عديدة منها العالج بالحركات الدرامية واأللعاب الترويحية 
متبعًا من قبل الرواد في عالج وتأهيل األطفال والتمارين الحركية...الخ، وقد بات أسلوبًا 
ان والتي انتهجت هذا النوع من العالج في برنامج التوحديين وأبرزهم مدرسة هيجاشي في الياب

فالترويح عمومًا ، (247:2016،الرازقعبد )مطر و  1982طالبها اليومي األساسي منذ عام 
وخاصة المتمثل في األلعاب الترويحية يساعد على تنمية السلوك التكيفي لدى األفراد ذوي 

لتكيف المطلوب وحل المشكالت اإلعاقة ويساعد على نمو تفاعلهم االجتماعي وتحقيق ا
(Ellis,1997) ،ما الدراسة الحالية في التساؤل التالي :  ومن هذا المنطلق، تتبلور مشكلة

لدى األساسية استخدام األلعاب الصغيرة الترويجية في تنمية بعض المهارات الحركية فاعلية 
ة المرتبطة بأنشطة األطفال ذوي اضطراب التوحد وما أثرها على مستوى مهاراتهم الوظيفي

 .الحياة اليومية ؟
 أهداف الدراسة :

 تهدف الدراسة الحالية إلى :
( تقديم مجموعة من الجلسات التدريبية القائمة على استخدام األلعاب الصغيرة الترويحية 1

والتي تهدف إلى تنمية بعض المهارات الحركية وتحسين المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة 
مية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد األمر الذي يساعد المراكز والجهات المعنية الحياة اليو 

برعاية هؤالء األطفال على تبني هذه الجلسات في برنامجها اليومي المقدم لفئة األطفال 
 التوحديين.

إعداد أدوات قياس في مجال اضطراب التوحد تتمثل في : مقياس للمهارات الحركية  ( 2
اضطراب التوحد، ومقياس للمهارات الوظيفية المرتطبة بأنشطة الحياة اليومية لألطفال ذوي 

 مما يثري المكتبة العربية بهذه األدوات. لألطفال ذوي اضطراب التوحد،
تحسين جودة حياة األطفال ذوي اضطراب التوحد وأسرهم وتخفيف الضغوط الواقعة عليهم  ( 3

ة في تفعيل شكل من أشكال التأهيل المناسب لهذه من خالل ما قد تسهم به نتائج هذه الدراس
 الفئة والذي يساعدهم على التكيف والتوافق وبالتالي الشعور بدرجة مناسبة من السعادة.
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 أهمية الدراسة :

 أهميتها النظريةحيث تتجلى ، للدراسة الحالية أهميتان، احداهما نظرية واألخرى تطبيقية 
مع نهاية األلفية الثانية وبداية األلفية ف موضوع الدراسة، من العينة المستهدفة والمتغيرات

الذي يهدد الكثير من التوحد  اضطرابالثالثة شهد العالم وما يزال ثورة علمية هائلة حول 
أن هناك نحو سبعة أطفال  األمريكية للتوحد م أعلنت الجمعية1970عام  ففيأطفال العالم، 

أن  أمريكامولود، وظلت التقديرات تتوالى إلى أعلنت بين كل عشرة آالف  باالضطرابيصابون 
م طفل لكل ثمان 2012حيث بلغت نسبة اإلصابة به عام  أصبح وباءً  التوحد اضطراب

م 2013في عام و (، CDC,2014لإلناث ) 252:1للذكور و  54:1وثمانون طفاًل بواقع 
تصبح نسبة اإلصابة أصدرت بعض الجهات ذات الصلة تقارير تشير إلى انه من المتوقع أن 

: 1م هي 2018خالل األعوام الخمسة القادمة أي حتى بلوغ نهاية عام  باضطراب التوحد
كما أن المهارات الحركية من العناصر المعززة لصحة ، (AFAA,2013حاالت والدة ) 10

األطفال عمومًا ونموهم، فهي توفر فرصًا ثمينة للطفل يتمكن من خاللها من التعبير عن 
ومن استكشاف قدراته بل وتحديها أحيانًا، كما أن التمتع بمهارات حركية جيدة يوفر نفسه 

أيضًا فرصًا لالحتكاك والتفاعل مع اآلخرين كما تقود إلى مساعدة الطفل على الشعور بالنجاح 
وعالوة على ذلك، فأنشطة الحياة اليومية تساعد األفراد ، واالستمتاع بالمشاركة والثقة بالنفس

تعترض الفرد في  على االستقالل والقدرة على مواجهة المتغيرات الحياتية والعقبات التي عموماً 
للدراسة الحالية في تقديمها لمجموعة من  األهمية التطبيقيةتتجلى  ،ومن ناحية أخرىه، حيات

وتحسين المهارات الوظيفية لمهارات الحركية الجلسات التدريبية التي تستهدف تنمية ا
يساعد األمر الذي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد أنشطة الحياة اليومية المرتبطة ب

على ضبط القائمين على رعاية وتأهيل هذه الفئة من األطفال على تبنى برامجًا علمية تساعد 
النمو الجسمي والمعرفي واالجتماعي واالنفعالي  تدعمسلوكهم وتوجيهه وتصحيحه كما 

، فالنتائج والتوصيات المنبثقة من هذه الدراسة يمكن همالمتكامل والمتوازن بالنسبة ل
استخدامها من قبل األخصائيين في مراكز الرعاية أو من قبل الوالدين في المنزل األمر الذي 

وتزويده بالمعلومات والمعايير  ذي اضطراب التوحد تقوية جسم الطفليساعدهم على 
باإليجاب على حياة الطفل ذي اضطراب مما ينعكس  االجتماعي وتساعده على ضبط االنفعال

 التوحد بوجه عام.
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 مصطلحات الدراسة :

 تتبنى الدراسة الحالية المصطلحات التالية :    
   األلعاب الصغرية  الوجيييغة Small Recreation Games  فـي : ويعرفهـا الباحثـان

هيـة التـي يخطـط مجموعة األلعـاب الحركيـة الفرديـة والجماعيـة الترفي على أنها :هذه الدراسة 
لها بشكل منظم لجذب األطفال لممارستها وللتفاعل فيها عن طريق مشاركة األطفال اآلخـرين 

: يقصـــد الباحثـــان  جيإجرائيغغغًا  .لمتعـــة والتســـلية والســـرور والســـعادةبغـــرض الحصـــول علـــى ا
رنـب، األلعاب التاليـة )القـط والفئـران، الصـقر واأل في هذه الدراسة باأللعاب الصغيرة الترويحية 

، الكنــز الكهربائيــة بــر وبحــر، النمــل والــزرع، القائــد والجنــود الصــغار، رمــي القــوس، السلســلة
ـــول : اســـم ـــام، أق ـــدوائر، األرق ـــي، ال ـــائي الخف ـــوزان الثن ـــه، الت ـــذ، التائ ، ســـباق 3و2و1ع ونف

التناوب، خطف القبعة، الساعة، الحريـة، المتاهـة، الـدركي والهـارب، سـباق الحـواجز، تخطـي 
، عبـــور النهـــر، الكـــرة المبعـــدة، الفـــأر والجحـــر، الفراشـــة، العقـــدة، الحوامـــة، الجـــري الســـواقي

، الحــــروف 3و2و1االســــتقبال، الطريـــدة، التــــوازن الثالثـــي بالتنـــاوب، البــــولينج، الضـــفدع، 
خليـة النمـل، الرمـي واألشكال الهندسية، الكـرة الجالسـة، التمريـرات الـثالث، الغـزالن والسـحرة، 

تمريرات السريعة، الهارب والمطارد، التناوب الرقمـي، الصـدى، الترحيـل، الوثـب باليدين معًا، ال
بالحبـل، بيـت العنكبـوت، الفواكــه العاليـة، القرفصـاء وصـراع القطــط( هـذه األلعـاب مخطـط لهــا 
فــي صــورة برنــامج بشــكل مــنظم ووفــق أحمــال معينــة وتوقيتــات زمنيــة محــددة بهــدف تنميــة 

خصـائص لوظيفيـة المرتبطـة بأنشـطة الحيـاة اليوميـة فـي ضـوء المهارات الحركيـة والمهـارات ا
 األطفال ذوي اضطراب التوحد، قام الباحثان بإعدادها واالتفاق عليها وتنفيذها بشكل تعاوني.

 األساسية املهارات احلركية Basic Motor Skills  :  ويعرفهـا الباحثـان فـي هـذه
الجسـم ألداء الواجـب الحركـي بدرجـة تمكـن القدرة على توظيف ميكانيكية  الدراسة على أنها :

الفرد من إنجاز هدف أو عمل معين ومدى السيطرة على هـذا األداء وتميـزه بـالتوافق والـتحكم 
ــى مقيــاس جيإجرائيغغًا  .والــوعي : الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص فــي هــذه الدراســة عل

لباحثـان( والـذي يسـتهدف لألطفـال ذوي اضـطراب التوحـد )إعـداد ااألساسية المهارات الحركية 
المشي باتزان، دقة التمرير، لقف الكـرة، دقـة التصـويب داخـل حيـز المهارات الحركية التالية : 
 السلة، والقفز بكلتا القدمين.



 ة .......الترويحية في تنمية المهارات الحركيفاعلية استخدام األلعاب الصغيرة 

- 21 - 

 التوحدينيألطفال ا Children with Autism Disorder  :  ويعرفهم الباحثـان
غالبـًا مـا  ماضـطراب فـي نمـوهن مـن هؤالء األطفـال الـذين يعـانوعلى أنهم : في هذه الدراسة 

ويتبـــدى فـــي قصـــور التواصـــل والتفاعـــل االجتمـــاعي  يبـــدأ قبـــل اكتمـــال ســـن الـــثالث ســـنوات،
وهـــذا  والســـلوكيات النمطيـــة التكراريـــة وضـــعف وقصـــور االنتبـــاه ومحدوديـــة اللعـــب التخيلـــي،
عـين مـن االضطراب يؤثر في مهـام النمـو ومعـاييره فيـؤدي إلـى الثبـات النسـبي عنـد مسـتوى م

النمــو النفســي واالجتمــاعي واالنفعــالي، ممــا تــنعكس آثــاره علــى األداء المعرفــي والوجــداني 
المشــاعر واألحاســيس فــال يفهــم اآلخــرين وال  الطفــل ذي اضــطراب التوحــدفتعــوز  ،والســلوكي

 .يتواصــل معهــم ويظــل صــامتًا ال يــتكلم منعــزاًل عــن العــالم منهمكــًا فــي حــوار دائــم مــع الــذات
: يقصــد الباحثــان بهــم فــي هــذه الدراســة األطفــال الملتحقــين بمركــز تنميــة اإلنســان  جيإجرائيغغًا

)عبــور( بمدينــة جيــزان بالمملكــة العربيــة الســعودية والــذين تــم تشخيصــهم مســبقًا علــى أنهــم 
قائمـة المظـاهر السـلوكية يعانون من اضطراب التوحـد وتـم التحقـق مـن هـذا التشـخيص وفـق 

م( فـي 2016والتي أعدها )محمد ابوالفتـوح، في مرحلة الطفولة التشخيصية الضطراب التوحد
 .دراسة سابقة له

  املهغغغارات الوييفيغغغة املرأبطغغغة ياةشغغغطة احليغغغا  اليوميغغغة Functional Skill 
Related to ADL : أي نشـاط عقلـي أو  : ويعرفهـا الباحثـان فـي هـذه الدراسـة علـى أنهـا

ليـــة مفيـــدة نفعيـــة يـــرتبط بـــالخبرات نفـــس حركـــي أو اجتمـــاعي منـــتج و مســـتخدم بصـــورة عم
والمعلومــات التــي يحتاجهــا الفــرد وتســاعده علــى االســتقالل والعــيش فــي الحيــاة بصــورة تتســم 

وعقباتهـا بشـكل يحقـق لـه بالتوافق ويصبح في ضـوئها قـادرًا علـى مواجهـة الحيـاة وتحـدياتها 
راســة علــى مقيــاس : الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص فــي هــذه الدإجرائيغغًا جي .االسـتقالل

)إعــداد المهــارات الوظيفيــة المرتطبــة بأنشــطة الحيــاة اليوميــة لألطفــال ذوي اضــطراب التوحــد 
 .الباحثان(

 حمددات الدراسة :

متغير مستقل : وتتمثل في :  متريةاأهاتتحدد الدراسة الحالية ونتائجها في ضوء :     
ترويحية، ومتغيرات تابعة تتمثل في ال الصغيرة األلعابالبرنامج التدريبي القائم على وهو 

:  زمنهغغغغغغغغغا .المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية والمهارات الوظيفية األساسية المهارات الحركية
 م.2017يوليو م وحتى 2017 ابريلأجري الجانب التجريبي للدراسة الحالية خالل الفترة من 



 ة .......الترويحية في تنمية المهارات الحركيفاعلية استخدام األلعاب الصغيرة 

- 22 - 

تنمية اإلنسان )عبور( الحالية في مركز : تم تطبيق الجانب التجريبي للدراسة  مكاةهغغغغغا
: مجموعة من األطفال ذوي اضطراب  عينتها .بالمملكة العربية السعودية جيزانبمدينة 
مقياس و لألطفال ذوي اضطراب التوحد األساسية مقياس المهارات الحركية :  أدجياأها .التوحد

أساليبها  .ذوي اضطراب التوحدالمهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لألطفال 

ومربعا  "ت"اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرسوم البيانية و :  اإلحصائية
 إيتا.

 : جيدراسات سايقة إطار ةظري

شهرًا،  18اضطراب نمائي عادة ما يظهر عند بلوغ الطفل سن هو اضطراب التوحد     
دراكه  ويؤثر في مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي لديه، ويؤدي إلى ضعف في انتباهه وا 

وتعلمه ولغته ومهاراته االجتماعية واتصاله بالواقع وكذلك مهاراته الحركية، كما أنه متالزمة 
تتضمن اضطراب في َفهم العالقات الشخصية وفي فهم المغزى منها نتيجة فشل في تكوين 

وعلى الرغم ، (Hollander & Anagnostou,2008:13اإلعزاءات السببية اإليجابية )
من أن هناك اتفاق بين معظم الباحثين يشير إلى أن اضطراب التوحد اضطراب نمائي فإنه 
عند البعض خلل في وظائف المخ وحالة من الشذوذ العصبي تؤثر في الطفل منذ بلوغه 

مثل في تفاعله عامين، وتنعكس هذه الحالة المتعلقة بالنواحي العصبية على سلوك الطفل المت
األطفال ذوو فمعظم ، (Layne,2007وارتباطه وتواصله مع األفراد المحيطين به في بيئته )

 واضطرابات االجتماعية في العالقات المشاركة على القدرة بضعف يتسمون اضطراب التوحد
 كما لذلك الالزمة المهاراتيعانون من تدني  إذ تقليدية صداقات تكوين علي القدرة في
 في ينشغلون ال وهم غالباً  وأحاسيسهم، نظرهم ووجهات اآلخرين مع التعاطف صهمينق

، (2008؛ الخولي :  2002اآلخرين )محمـد : مع المتبادلة أو التعاونية واألعمال التفاعالت
وباإلضافة إلى أوجه القصور السابقة التي يعانيها األفراد ذوي اضطراب التوحد، تشير العديد 

المهارات الوظيفية ى معاناتهم الدائمة من العجز أو القصور في مختلف من التقارير إل
أنشطة الحياة اليومية كإعداد الطعام و استخدام وسائل النقل ومعظم أوجه الرعاية المرتبطة ب
األطفال وتعتبر عملية تشخيص ، (Neely et al.,2016)البدائية منها والمتقدمة الذاتية 
تشخيص صعوبة وتعقيدًا، ويرجع السبب في ذلك إلى العمليات  اضطراب التوحد من أكثر ذوي

قد نجد في سلوكهم أو العاديين التباين في األعراض من حالة إلى أخرى، وألن بعض األطفال 
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أو سماتهم بعضًا من سمات الطفل المصاب باضطراب التوحد، بينما هو  خصائص شخصيتهم
ب التوحد إلى تشابهه مع أعراض كثير ليس كذلك، كما ترجع صعوبة تشخيص حاالت اضطرا

من االضطرابات واألمراض واإلعاقات كاإلعاقة الفكرية وفصام الطفولة ومتالزمة اسبرجر 
أعراض ومتالزمة ريت، إلى غير ذلك من تلك الحاالت التي تتشابه بعض أعراضها مع 

 .(2002اضطراب التوحد )الخميسي،وخصائص 
بأنها مجموعة المهارات والخبرات والمعلومات  ADLومية هذا وتعرف أنشطة الحياة الي     

التي يحتاجها الفرد وتساعده على االستقالل ومواجهة المتغيرات والعقبات التي يتعرض لها 
كما تعرفها منظمة الصحة العالمية على  (،DePalma & Wheeler,1991:4) في حياته

د من التعامل بفاعلية مع متطلبات الحياة أنها قدرات السلوك اإليجابي والمعدل التي تمكن الفر 
اليومية وتحدياتها، وهي قدرات عقلية ووجدانية وحسية تمكن الفرد من حل مشكالت أو 

، (WHO,1997مواجهة تحديات تواجه حياته اليومية أو إجراء تعديالت على أسلوب حياته )
يوم، وبعض هذه األنشطة  يقصد بها تلك السلوكيات واألنشطة التي يقوم بها الفرد في كلكما 

قد تكون عقلية أو مهارية أو اجتماعية من خالل العمل ومن خالل ممارسة الحياة اليومية 
في األسرة ومن خالل التفاعل اليومي مع الرفاق والجيران واألقارب وغيرهم )إبراهيم 

من  كما تشير إلى مجموعة المهارات المرتبطة ببيئة الفرد بما تتضمنه، (2015وآخرون،
معارف وقيم واتجاهات يتعلمها بصورة مقصودة ومنظمة عن طريق األنشطة والتطبيقات 

مع  العلمية وتعمل على بناء شخصية الفرد المتكاملة، مما يجعله يتحمل المسؤولية والتعامل
ومن المؤكد أن ، (2011)داغستاني،مقتضيات الحياة بنجاح وتجعل منه مواطنًا منتجًا 

عداد الطعام أنشطة الحياة الي ومية مثل الرعاية الذاتية )غسل اليدين واالستحمام...الخ( وا 
واستخدام المطبخ وتشغيل األجهزة الكهربائية والتسوق والمعامالت المالية وغيرها تساعد الفرد 

 & Brandعلى تطوير مهاراته الحياتية ليعيش بشكل مستقل ليشعر بالسعادة )
Gaudion,2012:38) ،القيام بأنشطة الحياة اليومية النجاح واإلتقان في  ومن المؤكد أن

 المختلفة هذه األنشطةالالزمة لتأدية  المهارات الوظيفيةالتمتع ب يرتبط بمدى
(Emmanuelle,2007 حيث تعرف المهارات الوظيفية بأنها تلك المهارات التي يحتاجها ،)

ض أو الهدف الفرد ألجل تحقيق أفضل مستوى ممكن من األداء نحو بلوغ الغر 
فهي تشير إلى قدرة الفرد على أداء العمل أو النشاط بكفاءة وبصورة (، 2014)الرشيدي،
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إلعداد  تعلم المهاراتوالوظيفية في تعلم المهارات تعني أن يتجه ، (NCSS,1983متكررة )
الفرد لحياة منتجة وليس مجرد تحصيل معارف نظرية، فالمعرفة ال تكتسب أهميتها إال من 

(، وبذلك فمصطلح الوظيفية 1989إمكانية استخدامها بصورة عملية مفيدة )حزين،خالل 
يقصد به على وجه العموم أي مهارة عقلية أو نفس حركية أو اجتماعية طالما يوظفها الفرد 

ومن الهام أيضًا التأكيد على أن     ، (2010،وعلي ويفيد منها في أمور حياته )عبداهلل
ليومية بصورة جيدة يتطلب تناسق وتآزر بين ثالثة مكونات أساسية القيام بأنشطة الحياة ا

الرابطة  ، وهذهو مهارات التواصل المهارات الحركية و القدرات التنظيمية واالجتماعية هي :
 & Taylor) تصبح أكثر أهمية حينما يكون الحديث عن األفراد ذوي اضطراب التوحد

Seltzer,2010)، ة تتيح لألفراد التوحديين ممارسة كافة األنشطة فالمهارات الحركية الجيد
الحياتية المختلفة، كما أنه تتيح لهم االستقاللية والقدرة على الحفاظ على المهارات المكتسبة 

 & DePalmaوتمكنهم من تعميم المهارات في مواقف حياتية مختلفة ومتباينة )
Wheeler,1991). 

د من الدراسات والبحوث إلى أن األطفال ذوي وفي حقيقة األمر، تشير نتائج العدي     
لديهم األمر  األساسية اضطراب التوحد يعانون من تدني واضح في مستوى المهارات الحركية

 Lord & McGee,2001  Provost et) ذويهمالذي يعد مصدرًا للتوتر لدى 
al.,2007 Twarek et al.,2010) ،ضعف التوجه الحركي  هذا التدني يتجسد في

فكثير من ذوي اضطراب التوحد (، ASA,2007والتناسق الحركي وضعف مستوى التوازن )
يبدون حركات غير سوية أثناء الزحف والمشي والجلوس والدحرجة والقفز وهز الجسم أثناء 

هذه المشكالت (، 42:2002تموج الرأس وتمايله، وتحويل مفاجئ له أثناء ذلك )شقير،
ى المهارات الوظيفية الالزمة لممارسة أنشطة الحياة اليومية الحركية تؤثر وبشدة على مستو 

هذا وتشير المهارات ، (Lord & mcGee,2001:86أو كما تعرف باألنشطة الحياتية )
الحركية إلى العمليات الحسية والعمليات التكاملية وعمليات صنع القرارات الضمنية التي تسبق 

لحركية إلى مهارات حركية أساسية ومهارات حركية أداء الحركة المالحظة، وتنقسم المهارات ا
تخصصية، وتتضمن المهارات الحركية األساسية مهارات الحركة التي تمكن الفرد من االتصال 
بالبيئة المحيطة به ومن استكشاف العالم من حوله ومن هذه المهارات المشي والجري والوثب 

المهارات الحركية الخاصة بنشاط معين والرمي، بينما تتضمن المهارات الحركية التخصصية 
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على أنها بعض  األساسية المهارات الحركيةكما تعرف ، (1991أو رياضة محددة )النجار،
مظاهر اإلنجاز الحركي التي تظهر مع مراحل النضج البدني المبكرة مثل الحبو والمشي 

 بأنهاا تعرف كم، (2012والجري والدحرجة والوثب والرمي والتسلق والتعلق )عبدالعال،
األنماط الحركية الفطرية وتعتبر هذه المهارات محور التربية الحركية وتنقسم إلى ثالثة 
محاور، األول هو الحركات االنتقالية وتتضمن : المشي، الجري، الوثب لألمام، الوثب ألعلى، 
، الحجل، الثاني هو حركات التحكم والسيطرة وتتضمن : الرمي، المسك واللقف، التنطيط

وهي الحركات التي تتطلب والضرب بيد واحدة، أما المحور الثالث فهو حركات الثبات واالتزان 
 الحركي )مطروالتوازن التوازن الثابت التعامل األمثل مع الجاذبية األرضية وتشتمل على 

وباإلضافة الى ما سبق، تعرف المهارات الحركية األساسية       ، (42:2016،وعبدالرازق
لك الحركات الطبيعية الفطرية التي يزاولها الفرد ويؤديها بدون أن يقوم أحد بتعليمه ت بأنها

والمهارات الحركية (، 38:2008لدليمي،إياها مثل المشي والركض والقفز والتعلق والوثب )ا
األساسية ليست فقط مدخل لتعلم الطفل المهارات الرياضية الخاصة بل يتعدى ذلك إلى 

العقلي والمعرفي واالجتماعي واالنفعالي، فالحركة عمومًا هي النشاط المساعدة في نموه 
والشكل األساسي للحياة، فهي الطريقة األساسية للتعبير عن األفكار والمشاعر والمفاهيم، 
ومن خاللها يتم تحقيق الذات واكتساب المعرفة بكل مستوياتها، فيتعود الطفل على السلوك 

صدار  (.Sayres & Gallagher,2001أحكام تقويمية ) المنطقي وحل المشكالت وا 
 بأنواعه المختلفة مكان الصدارة في برامج الترويح الحركييحتل الترويح وبوجه عام،      

االحتياجات (، فمشاركة األفراد ذوي 2004المقدمة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة )الجوهري،
حركية  تساعد في تنمية المهارات في األنشطة الترويحية ال سيما األنشطة الالخاصة 

هم هذه األنشطة في ا(، كما تس88:1998لديهم )ابراهيم وفرحات، الوظيفية واالجتماعية
زيادة قدرة الفرد ذي االحتياجات الخاصة على المشاركة في كافة أنشطة المجتمع كما تساعده 

 Value Inculcationوتثبيت القيم االجتماعية  Socializationعلى التطبيع االجتماعي 
(Hall & Smith,1996) ، وتعد األلعاب الصغيرة الترويحية من أفضل أنواع األنشطة

الحركية الترويحية التي تعمل على زيادة التفاعل والتواصل االجتماعي وتقبل األقران العاديين 
 بالنسبة لألطفال ذوي اضطراب التوحد كما أنها تزيد من لياقتهم البدنية والصحية )مطر

فاأللعاب الصغيرة الترويحية تساهم في تنمية جوانب الشخصية ، (252:2016وعبدالرازق،
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اإلنسانية وهي وسيلة تربوية هامة وأساسية لتنمية السلوك، فعن طريقها يستطيع الطفل أن 
(، وهي وسيلة إلحداث النمو المتوازن 158:1998،يستكشف نفسه وعالمه الخاص )درويش

نها تشبع حاجاتهم وميولهم ورغباتهم كما تكسبهم بعض االتجاهات عند األطفال عمومًا أل 
فممارسات ، (2004والمفاهيم االجتماعية التي تساعد على التوافق مع البيئة )الجوهري،

األلعاب الصغيرة الترويحية في جماعات وفرق تمد الفرد بالصداقة واأللفة االجتماعية وتجعله 
وتعرف األلعاب ، (22:1998،درويشفرد في المجتمع )يتقل معايير مجتمعه ويدرك دوره ك

بنائية /  –الصغيرة الترويحية بأنها مجموعة األلعاب الفردية والجماعية الترفيهية )حركية 
موسيقية( التي يخطط لها بشكل منظم لجذب الطفل ليمارسها وللتفاعل  –فنية  –تكوينية 

الحصول على المتعة والسرور والسعادة فيها عن طريق مشاركة األطفال اآلخرين له من أجل 
وتساعده على الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية واالعتماد على النفس والقيادة وااللتزام 

وتهدف األلعاب الصغيرة الترويحية إلى إبعاد ، (2013)عامر وآخرون، والتوازن االنفعالي
كسابهم األطفال عن الملل مع تغيير نمط التعلم، وتنمية قدرتهم على التف اعل االجتماعي وا 

نكار الذات ومساعدة الغير، باإلضافة إلى تعليمهم المهارات األساسية  صفات التعاون وا 
والمبادئ التخطيطية في جو ممتع، عالوة على سعيها الحثيث إلى إكساب األطفال الثقة 

تقان المهارات الوظيفية المختلفة )أبوالمجد والنمكي، اعد على (، كما تس14:2001بالنفس وا 
تنمية وتناسق ومرونة عضالت الجسم والتوافق العضلي والعصبي ورفع مستوى الحيوية 

(، كما 119:2001الم،ـــــوالجلد ومقاومة التعب والتخلص من الضغط العصبي )عبدالس
ر هذه األلعاب فرصًا حقيقية لتجربة خبرات جديدة والشعور باالطمئنان واألهمية ــــــــــــــــتوف
شباع حب االستطالع والتعبير عن النفس )الحماحمي وعبدالعزيز،الذا  .(30:1998تية وا 

وبالبحث في أدبيات موضوع الدراسة الحالية تم التوصل إلى مجموعة متنوعة من       
فبالنسبة لواقع استخدام األنشطة الحركية ، بالدراسة الحالية إلى حد ماالدراسات ذات العالقة 
( الكشف عن Elliott et al.,1994استهدفت دراسة )راب التوحد، مع األطفال ذوي اضط

األنشطة الحركية وألعاب القوى وتمارين األيروبيك في التقليل من  برنامج قائم على فاعلية
مستوى السلوكيات غير التوافقية لدى المراهقين ذوي اضطراب التوحد، حيث تكونت عينة 

سنة ويعانون من  19.1سط عمر زمني قدره مراهقات بمتو  3مراهقين و  3الدراسة من 
، حيث استهدف DSM-III-Rاضطراب التوحد وتم تشخيصهم مسبقًا في ضوء معايير 
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يذاء الذات  )الركل بالقدمين( الباحثون في هذه الدراسة التقليل من مستوى سلوكيات العدوان وا 
وحركة القدمين غير وطحن األسنان وبلع األشياء  )قذفها( وتدمير الممتلكات)صفع الوجه( 

جلسات في  5جلسة تدريبية بواقع  60تكون البرنامج من ، )الرفرفة واالهتزاز( الطبيعية
، بحيث تحصل يشترك فيها أخصائي نفسي وآخر بدني دقيقة 20األسبوع، مدة كل جلسة 

دقائق، وباستخدام المنهج  10العينة على جلستين في اليوم الواحد بفاصل زمني قدره 
ي نظام المجموعتين التجريبية والضابطة توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال التجريب

احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في انخفاض معدل السلوكيات غير التوافقية بعد تطبيق 
الجلسات التدريبية مما يشير إلى أن األنشطة الحركية وألعاب القوى وتمارين األيروبيك 

يذاء الذات وتدمير الممتلكات وطحن ساهمت وبصورة دالة  في الحد من سلوكيات العدوان وا 
 Yilmazوفي سياق متصل، استهدف )، شياء وحركة القدمين غير الطبيعيةاألسنان وبلع األ
et al.,2004) األنشطة الحركية المائية برنامج يتضمن مجموعة من  التعرف على تأثير

وأرجحة األرجل  الذاتببغائية( و الدوران حول والسباحة على الترديد المرضي للكالم )ال
والرفرفة باليدين باإلضافة إلى بعض الجوانب البدنية األخرى والمتمثلة في الركض، الوثب 

قوة الزحف على البطن، المرونة الجسدية، اللياقة البدنية، الوزن، والقفز، التوازن الحركي، 
طراب التوحد، تكونت عينة الدراسة من طفل تمديد الركبة،...الخ، وذلك لدى األطفال ذوي اض

سنوات وتم تشخيصه مسبقًا باضطراب التوحد، حيث تم تعريض الطفل الى  9يبلغ من العمر 
دقيقه  20أسابيع بواقع  10البرنامج التدريبي القائم على األنشطة الحركية المائية لمدة 
د في جامعة األناضول بتركيا يوميًا، وكان األخصائي البدني يصطحب الطفل في المسبح المع

 لتدريب الطفل في وجود األخصائي النفسي لعمل القياسات الالزمة عقب كل جلسة،
وباستخدام التحليل الكيفي للبيانات والمعلومات التي كان يتم قياسها عقب كل جلسة بغية 
 رسم الخط القاعدي وخط التدخل المهني )المنهج شبه التجريبي المستخدم مع الحاالت
الفردية( توصلت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن ملحوظ في العديد من الجوانب المستهدفة 

% وانخفض معدل الدوران 32في هذه الدراسة، حيث انخفضت الببغائية لدى الطفل بنسبة 
% بينما تالشت تماما الرفرفة باليدين، كما تحسنت العديد من 41وأرجحة األرجل بنسبة 
الطفل والمتمثلة في القدرة على الركض والوثب والقفز والتوازن الحركي  الجوانب البدنية لدى

والمرونة الجسدية ومعدل اللياقة البدنية، وأشارت الدراسة أيضًا إلى وجود انطباع ايجابي من 
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كما استهدفت ، أدائه األكاديمي داخل غرفة الصف قبل القائمين على تعليم الطفل بتحسن
داد برنامج حركي إلطفاء بعض السلوكيات الروتينية الخاطئة ( إع2012دراسة )الخفاجي،

أطفال توحديين من الدرجة  5لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، تكونت عينة الدراسة من 
المتوسطة، وتم استهداف سلوكيات الوقوف والمشي على رؤوس األصابع والدوران حول 

رنامج الحركي في تقليل هذه الحركات النفس واألشياء، وجاءت النتائج مؤكدة على نجاح الب
( التعرف على أثر 2012كما حاول )متعب وحسين،، والسلوكيات النمطية الروتينية التكرارية

التمرينات الحركية في تطور السلوكيات الحركية األكثر شيوعا لدى األطفال التوحديين، تكونت 
ج التجريبي بتصميم القياس أطفال توحديين واستخدم الباحثان المنه 7عينة الدراسة من 

القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن األنشطة الحركية ساهمت 
كما ، بشكل دال احصائيًا في تطور المهارات الحركية لدى عينة الدراسة من األطفال التوحديين

قائم على األنشطة تدخل مبكر ( في دراستها الكشف عن تأثير برنامج 2014حاولت )عثمان،
الحركية في تنمية بعض المهارات الحركية الغليظة والدقيقة لدى عينة من األطفال ذوي 

 7إلى  4طفاًل وطفلًة تراوحت أعمارهم مابين  33تكونت عينة الدراسة من ، اضطراب التوحد
 سنوات وجميعهم تم تشخيصهم مسبقًا باضطراب التوحد وملتحقين بثالثة مراكز تدخل مبكر
في سموحة باإلسكندرية، تضمنت الدراسة مقياسًا للمهارات الحركية الغليظة والدقيقة وبرنامج 
تدخل مبكر قائم على األنشطة الحركية )الزحف على البطن، الركوع والنهوض، المشي لألمام 

م، ثني الركبة، 2والخلف، المشي بين العارضة والحائط، المشي على عارضة التوازن مسافة 
االتجاه نحو الجانب األيمن واأليسر، الوقوف ورفع اليدين، الوقوف على قدم اللف و 

واحدة،...الخ(، وقد أفادت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب 
درجات القياسين القبلي والبعدي ألفراد عينة الدراسة من األطفال ذوي اضطراب التوحد على 

 .ظة والدقيقة لصالح القياس البعدية الغليمقياس المهارات الحركي
فقد أكدت ، التوحديينأما فيما يتعلق بطبيعة أنشطة الحياة اليومية لدى األطفال  

)ابراهيم  ، و(Matthew et al.,2013(، )2011)داغستاني، دراسات عديدة ومنها
الحياتية يعانون من قصور واضح في المهارات التوحديين على أن األطفال  (2015وآخرون،

اليومية والتي تظهر بشكل عام في ضعف االعتماد على النفس والمتمثل في صعوبة تناول 
 .، العناية الشخصية بالذات،...الخالطعام، لبس وخلع المالبس، استخدام المرحاض
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وفيما يختص بطبيعة العالقة بين المهارات الحركية والمهارات الوظيفية المرتبطة   
( دراسة بهدف التعرف على تأثير Emmanuelle,2007أجرى )، ميةبأنشطة الحياة اليو 

برنامج قائم على األنشطة البدنية الحركية اليومية على تحسين المهارات الوظيفية )مهارات 
السلوك التكيفي، مهارات رعاية الذات، مهارات الحياة اليومية( باإلضافة الى تحسن االستجابة 

)التوازن، التآزر الحركي، التحكم العضلي( لدى األطفال ذوي الحسية وبعض المهارات الحركية 
طفاًل تم تشخيصهم باضطراب التوحد  39اضطراب التوحد، تكونت عينة الدراسة التجريبية من 

سنة، بينما كانت عينة الدراسة  7.3وملتحقين بإحدى معاهد التربية الخاصة وبمتوسط عمر 
حلة العمرية وذوي اضطراب توحد أيضًا، استعان طفاًل في نفس المر  16الضابطة عبارة عن 

الباحث هنا بأخصائي نفسي لقياس مستوى المهارات الوظيفية قبل وبعد تطبيق البرنامج 
 20والذي استمر لشهرين متتاليين، وكانت الجلسات التدريبية الحركية تقدم لألطفال خالل 

احصائيًا في اتجاه المجموعة  دقيقة يوميًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة
التدريبية في المتغيرات التابعة )المهارات الوظيفية والمهارات الحركية( بعد االنتهاء من 

( تحسين بعض مهارات الحياة 2015استهدفت )مصطفى،كما ، البرنامج وخالل فترة المتابعة
موعة من األنشطة اليومية لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب التوحد من خالل استخدام مج

أطفال  8مجموعة من أطفال التوحد تبلغ حركية، حيث تكونت عينة الدراسة من  –الحس 
واستهدفت الباحثة تحسين مهارات العناية بالذات )النظافة الشخصية، خلع وارتداء 
المالبس،...الخ( من خالل تنمية قدراتهم الحسية عبر مجموعة من األنشطة الحركية، 

الدراسة إلى أن التدريب الحركي ساهم في تحسين القدرات الحسية لدى عينة وتوصلت نتائج 
وعن تأثير األلعاب ، على مهاراتهم الحياتية المختلفة الدراسة األمر الذي انعكس باإليجاب

الصغيرة الترويحية ودورها في تحسين جوانب متعددة في حياة األطفال بوجه عام، أثبتت هذه 
حيث ت عديدة قيمتها وأهميتها العالجية في مناحي عديدة مختلفة، األلعاب من خالل دراسا

استخدمت في تنمية مهارة حل المشكالت والتعامل مع اآلخرين ومهارة القيادة لدى األطفال 
وفي تنمية مفاهيم األمن والسالمة (، 2010،وعلي في مرحلة الروضة كما في دراسة )عبداهلل

(، وفي تنمية دافعية اإلنجاز الحركي لطفل 2014لقادر،ألطفال الروضة كما في دراسة )عبدا
(، وفي الحد والتقليل من سلوك الغيرة 2004،النمر وفوزيما قبل المدرسة كما في دراسة )

(، وفي تنمية التوافق 2004لدى تلميذات المرحلة االبتدائية كما في دراسة )الجوهري،
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(، وفي 2013،وآخرون اسة )عامرالشخصي واالجتماعي لطفل ما قبل المدرسة كما في در 
(، وفي تحسين 2006تنمية القدرات الحركية لدى المعاقين فكريًا كما في دراسة )ابراهيم،

الوعي الحس حركي والتقليل من النشاط الزائد وتحسين مستوى السلوك التكيفي ألطفال ما 
ة بالمنافسة ، وفي تخفيف الضغوط المرتبط(2006قبل المدرسة كما في دراسة )عبدالرحمن،

(، وفي تنمية المهارات الحركية األساسية والقدرات 2009لدى األطفال كما في دراسة )أبوزيد،
في الرضا وأخيرًا (، 2002اإلدراكية الحركية لطفل ما قبل المدرسة كما في دراسة )غانم،

اسة الحركي وبعض مكونات القدرات الحركية لألطفال الصم وذوي االعاقة الفكرية كما في در 
للباحثان التأكيد على النقاط التالية كمستخلصات من العرض  ومما تقدم يمكن، (1998)عمر،

  السابق لبعض الدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية كما يلي :
األنشطة الحركية باعتبارها مفهومًا يندرج تحت التربية الحركية والتي باتت اتجاهًا جديدًا  (1

م عن طريق الخبرة أو عن طريق النشاط كانت محل اهتمام في مجال التربية مثل التعل
العديد من الباحثين في مجال اضطراب التوحد، فقد استخدمت األنشطة الحركية في 
تحسين العديد من المهارات الوظيفية عالوة على استخدامها في تحسين الجوانب 

 .الحركية المختلفة
ذوي اضطراب نشطة الحركية مع من المنطقي أن معظم الدراسات التي استخدمت األ  (2

كانت تركز على الفئة العمرية في مرحلتي ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية  التوحد
وهو األمر الذي يتفق تمامًا مع المنطق، ذلك ألن األنشطة الحركية تقدم عادة في هذه 

، وهناك فرقًا المرحلة، بينما تعتمد المراحل العمرية األكبر سنًا على التربية الرياضية
يعتمد على الحركة )الجري، القفز، الرمي، المشي، شاسعًا بين المصطلحين، فاألول 

التوزان، التسلق، التعلق، اللقف،...الخ(، والثاني يعتمد على البدن )كرة القدم، كرة 
 القوى، الهوكي، المصارعة،...الخ(.السلة، الكرة الطائرة، الجمباز، السباحة، ألعاب 

دراسات المختلفة جدوى استخدام األلعاب الصغيرة الترويحية في تحسين العديد أثبتت ال (3
من المناحي المختلفة لدى األطفال بوجه عام، فقد ساهمت في تنمية مهارة حل 
المشكالت والتعامل مع اآلخرين ومهارة القيادة وفي تنمية مفاهيم األمن والسالمة وفي 

األمر الذي يعكس قيمة وأهمية لأللعاب الصغيرة  تنمية دافعية اإلنجاز الحركي....الخ،
 .ويجعلها هدفًا دائمًا للباحثينكنشاط حركي الترويحية 
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شارت العديد من الدراسات السابقة إلى وجود تدني ملحوظ لدى بعض األطفال ذوي أ (4
اضطراب التوحد في قدرتهم على ممارسة األنشطة الحياتية المختلفة األمر الذي يعيق 

 .فقهم ويجعلهم دائمًا غير قادرين على االستقالليةعملية توا
 فرجيض الدراسة : 

 صيغت فروض الدراسة الحالية على النحو التالي :
درجــات المجمــوعتين  بــين متوســط( 0.01يوجــد فــرق ذوو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) (1

ه التجريبيــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي لمســتوى المهــارات الحركيــة األساســية فــي اتجــا
 ) لصالح ( متوسط المجموعة التجريبية.

درجــات المجموعـــة  بــين متوســـط( 0.01عنــد مســـتوى )يوجــد فـــرق ذوو داللــة إحصـــائية  (2
فــي اتجــاه  لمســتوى المهــارات الحركيــة األساســيةالتجريبيــة فــي القياســين القبلــي و البعــدي 

 ) لصالح ( القياس البعدي.
ت المجموعــة الضـابطة فــي القياســين درجـا بـين متوســط ال يوجـد فــرق ذوو داللـة إحصــائية (3

 لمستوى المهارات الحركية األساسية.القبلي والبعدي 
درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـين  بـين متوسـط ال يوجد فرق ذوو داللـة إحصـائية (4

لمســـتوى المهـــارات الحركيـــة يومـــًا مـــن انتهـــاء البرنـــامج (  15البعـــدي والتتبعـــي ) بعـــد 
 األساسية.

درجــات المجمــوعتين  بــين متوســط( 0.01داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )يوجــد فــرق ذوو  (5
ــة المرتبطــة بأنشــطة  ــدي لمســتوى المهــارات الوظيفي ــاس البع ــي القي ــة والضــابطة ف التجريبي

 الحياة اليومية في اتجاه ) لصالح ( متوسط المجموعة التجريبية.
لمجموعـــة درجــات ا بــين متوســـط( 0.01عنــد مســـتوى )يوجــد فـــرق ذوو داللــة إحصـــائية  (6

ــي و البعــدي  ــة فــي القياســين القبل ــة المرتبطــة بأنشــطة التجريبي لمســتوى المهــارات الوظيفي
 في اتجاه ) لصالح ( القياس البعدي. الحياة اليومية

درجـات المجموعــة الضـابطة فــي القياســين  بـين متوســط ال يوجـد فــرق ذوو داللـة إحصــائية (7
 بطة بأنشطة الحياة اليومية.لمستوى المهارات الوظيفية المرتالقبلي والبعدي 
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درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي القياسـين  فرق ذوو داللـة إحصـائية بـين متوسـطال يوجد  (8
ـــي ) بعـــد  ـــامج (  15البعـــدي والتتبع ـــًا مـــن انتهـــاء البرن ـــة يوم لمســـتوى المهـــارات الوظيفي

 المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية.
 الطريقة جياإلجراءات

استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج التجريبي  تصميم التجرييب :منهج الدراسة جيالأجياًل : 
لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة ونوعيتها، حيث يعرف المنهج التجريبي على أنه "المنهج الذي 

التوصل إلى الضوابط التي يعتمد على اإلعداد الجيد لمجموعة الظروف المراد دراستها بغية 
قام الباحثان بتقسيم عينة الدراسة الحالية )عينة التطبيق( إلى وعلى هذا األساس تحكمها"، 

مجموعتين متساويتين ومتجانستين ومتكافئتين، األولى تجريبية والثانية ضابطة، وذلك لمعرفة 
وبيان فاعلية استخدام األلعاب الصغيرة الترويجية في تنمية بعض المهارات الحركية األساسية 

ة بأنشطة توحد وأثرها على مستوى مهاراتهم الوظيفية المرتبطلدى األطفال ذوي اضطراب ال
 .الحياة اليومية

من جميع األطفال ذوي اضطراب الحالية يتمثل مجتمع الدراسة  عينة الدراسة :جمتمع جيثاةيُا : 
التوحد الملتحقين بمركز تنمية اإلنسان )عبور( بمدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية، 

طفاًل جميعهم يعانون من اضطراب التوحد وفق التقارير المثبتة في  (83)والبالغ عددهم 
اختار منهم الباحثان عينتين، األولى ، المركز والصادرة من جهات ومراكز طبية متخصصة

دوات التحقق من السالمة السيكومترية لألطفاًل والهدف منها  (15)عينة تقنين وبلغت 
طفاًل تم  (20)وبلغت  )مقصودة( ثانية عينة تطبيقوال، المستخدمة في الدراسة الحالية

( يوضح تصنيف 1والجدول رقم )، تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى تجريبية والثانية ضابطة
 مجتمع وعينة الدراسة كما يلي :

 تصنيف مجتمع وعينة الدراسةيوضح :  1جدول رقم 

 مجتمع الدراسة البيان
 عينة التطبيق

 تجريبية ضابطة عينة التقنين

 15 10 10 83 إجمالي العدد

في الدراسة  عينة التطبيقبين األطفال التجانس عملية هذا ولقد قام الباحثان بإجراء     
)العمر الزمني وارتفاع  مثل متغيرات النمومتغيرات التي قد يكون لها تأثير الفي بعض الحالية 

وى االجتماعي والثقافي واالقتصادي( والمتغيرات الديموجرافية )المست القامة ووزن الجسم(
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 مستوىالمهارات الحركية األساسية و ومستوى بالتوحد  اإلصابةومستوى وكذلك نسبة الذكاء 
، )تم اختيار متدني األداء على المقاييس( المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

 يلي : ( يوضح النتائج التي تم التوصل إليها كما2والجدول رقم )
 : يوضح تصنيف عينة الدراسة 2جدول رقم 

وحدة  المتغيرات م

 القياس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 االلتواء الوسيط

 1.05 - 6.85 0.41 6.80 سنة العمر الزمني النمو

 0.49 - 1.28 3.19 1.27 متر ارتفاع القامة

 0.66 - 25.05 5.35 25.49 كجم وزن الجسم

 0.75 91.10 3.43 90.70 درجة IQ كاءمستوى الذ

مستوى 

 اإلصابة

 0.80 2.36 3.21 245.21 درجة اضطراب التوحد

 0.31 21.00 1.13 20.85 درجة اجتماعي ديموجرافية

 0.40 13.85 0.96 14.32 درجة ثقافي

 0.36 15.32 1.36 16.32 درجة اقتصادي

 

المهارات 

الحركية 

 األساسية

 0.21 2.00 0.52 1.80 درجة المشي باتزان

 0.32 0.50 0.51 0.50 درجة دقة التمرير

 0.40 2.00 0.61 1.50 درجة لقف الكرة

 0.62 4.00 0.82 4.30 درجة دقة التصويب 

 0.12 1.00 0.51 0.55 درجة القفز بكلتا القدمين

المهارات 

 الوظيفية

 0.12 96.00 1.63 96.20 درجة أنشطة الحياة اليومية

أن قيم معامالت االلتواء ألفراد عينة الدراسة )عينة  (2)تضح من الجدول رقم وي    
( مما 3)±( وقد انحصرت هذه القيم بين 0.809:  0.407-التطبيق( تراوحت ما بين )

ومن ناحية أخرى قام ، في جميع متغيرات الدراسة الحاليةثل واعتدالية البيانات ايشير إلى تم
تكافؤ بين أطفال المجموعة التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة الباحثان بإجراء عملية ال

النمو )العمر الحالية للتأكد من عدم وجود فروق بين كل من أطفال المجموعتين في متغيرات 
الزمني وارتفاع القامة ووزن الجسم( والمتغيرات الديموجرافية )المستوى االجتماعي والثقافي 

لذكاء ومستوى المهارات الحركية األساسية و مستوى المهارات واالقتصادي( وكذلك نسبة ا
( يوضح النتائج التي تم التوصل 3والجدول رقم )، الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

 إليها كما يلي :
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 متغيرات الدراسةفي   : يوضح داللة الفروق بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 3جدول رقم 

 راتالمتغي م
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

قيمة 

 "ت"
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 النمو

 0.861 6.73 0.166 6.81 0.138 العمر الزمني

 0.203 1.26 1.50 1.28 1.72 ارتفاع القامة

 1.27 25.26 2.22 25.83 2.83 وزن الجسم

 IQ 0.516 90.40 0.483 90.30 0.429 ءالذكا

 1.05 244.60 0.791 244.40 0.763 اضطراب التوحد اإلصابةمستوى 

 

 ديموجرافية

 0.984 20.32 0.136 20.85 0.234 اجتماعي

 0.631 13.69 0.664 14.32 0.321 ثقافي

 0.527 15.98 1.065 16.32 1.03 اقتصادي

 

المهارات 

الحركية 

 األساسية

 1.02 2.00 0.471 1.60 0.516 باتزان المشي

 0.00 0.500 0.527 0.500 0.527 دقة التمرير

 0.05 1.48 0.705 1.50 0.707 لقف الكرة

 0.04 4.28 0.48 4.30 0.25 دقة التصويب 

 0.10 4.17 0.32 4.28 0.28 القفز بكلتا القدمين

المهارات 

 الوظيفية

أنشطة الحياة 

 اليومية

1.05 96.30 1.26 96.50 1.40 

 2.10يساوي : )داللة الطرفين(  0.05# قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

 0.05عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  (3)ويتضح من الجدول رقم     
مما في المتغيرات التي قد تؤثر على الدراسة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

 الدراسة الحالية. يعني تكافؤ مجموعتي
  ثالثًا : أدجيات الدراسة :

استخدم الباحثان في هذه الدراسة نوعين من األدوات، النوع األول أدوات ضبط، والنوع  
 الثاني أدوات قياس، وهذه األدوات هي :

  ــل ذي اضــطراب  : أدجيات الضغغب ــة عــن الطف ــات أولي ــل فــي : اســتمارة جمــع بيان وتتمث
في دراسة سابقة والهدف منهـا جمـع ( 2017) ابوالفتوح محمد كمال / التوحد، إعداد

 – سـتانفوردمقيـاس ، ال المشـاركين فـي الدراسـة الحاليـةمعلومات وبيانـات عـن األطفـ
(، ترجمــة وتعريــب 2003بينيــه للــذكاء الصــورة الخامســة، إعــداد : جــال.  . رويــد )

تطاع الباحثـــان (، واســـ2011ربيـــة / صـــفوت فــــــــــــرج )وتقنـــين للبيئـــة المصـــرية والع
قائمـــة  ، الحصـــول عليـــه مـــن معمـــل التربيـــة الخاصـــة بكليـــة التربيـــة بجامعـــة جـــازان

إعـداد / محمـد المظاهر السلوكية التشخيصية الضطراب التوحـد فـي مرحلـة الطفولـة، 
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في دراسة سابقة، وتم تقنينهـا علـى عينـة سـعودية وتتمتـع ( 2017)كمال ابوالفتوح  
مقيـاس ، استخدامها في الدراسة الحاليـة إمكانيةتتيح  بمعامالت صدق وثبات مناسبة

إعــداد / محمــد كمــال المســتوى االجتمــاعي والثقــافي واالقتصــادي لألســرة الســعودية، 
وتـــم تقنينـــه علـــى عينـــة ســـعودية ويتمتـــع  ( فـــي دراســـة ســـابقة،2017)ابوالفتـــوح  

 ة.استخدامه في الدراسة الحالي إمكانيةبمعامالت صدق وثبات مناسبة تتيح 
  ـــي : أدجيات القيغغغا ـــل ف ـــال ذوي  : وتتمث ـــاس المهـــارات الحركيـــة األساســـية لألطف مقي

مقيــاس المهــارات الوظيفيــة المرتبطــة بأنشــطة ، ضــطراب التوحــد . إعــداد / الباحثــانا
ويمكـن ، محمـد كمـال ابوالفتـوحإعـداد / لألطفال ذوي اضطراب التوحد.  الحياة اليومية

 وصف هذه األدوات كما يلي :
 .إعداد / الباحثان                           قيا  املهارات احلركية األساسية لألطفال ذجيي اضطراب التوحد : مأ ( 

علـى العديـد مـن المراجـع العلميـة ومنهـا علـى  باإلطالعإلعداد هذا المقياس قام الباحثان    
كمــا قــام  (،1999(، )النجــار،1998(، )الخــولي وراتــب،1994ســبيل المثــال )الخــولي وراتــب،

ــــان  ــــاإلطالعالباحث ــــة ومنهــــا  ب ــــي مجــــال التربيــــة الحركي ــــض الدراســــات الســــابقة ف علــــى بع
(، 2013(، )قطـب،2013(، )علي،2005)الكيالني،(، 2007(، )عبدالمعطي،2005)حسن،
كما قام الباحثان بإعداد دراسة استطالعية تضـمنت سـؤااًل واحـدًا (، 1999،والقرمازي و )بوزيد

إلـى  6دير المهارات الحركيـة األساسـية لألطفـال فـي المرحلـة العمريـة مـن وهو : كيف يمكن تق
مــن أســاتذة قســم التربيــة البدنيــة  أســتاًذا( 18ســنوات ؟ حيــث تــم عــرض هــذا الســؤال علــى ) 9

وفـي ضـوء ذلـك قـام الباحثـان بتحديـد المهـارات الحركيـة األساسـية بكلية التربية جامعة جـازان، 
، ريـــة وكـــذلك تحديـــد طبيعـــة االختبـــارات المهاريـــة التـــي تقيســـهاالمناســـبة لتلـــك المرحلـــة العم

وتأسيسًا على مـا سـبق، جـاءت الصـورة األوليـة لمقيـاس المهـارات الحركيـة األساسـية لألطفـال 
( اختبارات حركية على النحـو التـالي : المشـي بـاتزان، دقـة 5ذوي اضطراب التوحد مكونة من )

حيز السلة، والقفز بكلتا القدمين، ولكـل اختبـار حركـي  التمرير، لقف الكرة، دقة التصويب داخل
وللوصـول إلـى عمليـة تقـدير درجـات المفحـوص عليـه،  طريقة أداء وأهداف وطريقة محددة في
 بحساب الصدق والثبات للمقياس كما يلي :الصورة النهائية للمقياس، قام الباحثان 

ثـــان صـــدق المحكمـــين والصـــدق لحســـاب صـــدق المقيـــاس اســـتخدم الباح أجياًل : حسغغغاب الصغغغد  :
 التالزمي )صدق المحك( وصدق المقارنة الطرفية.
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 : ( مــن 7قــام الباحثــان بعــرض المقيــاس فــي صــورته المبدئيــة علــى ) صغغد  امكمغغني
أســاتذة التربيــة البدنيــة بقســم التربيــة البدنيــة بكليــة التربيــة بجامعــة جــازان الســتطالع 

رات الحركية وطريقة إجرائها وتصـحيحها رأيهم في أنسبها، حيث حصلت جميع االختبا
 .%(100على نسبة اتفاق بلغت )

 قام الباحثـان بتطبيـق المقيـاس الحـالي ومقيـاس أحمـد  )صد  امك( : لصد  التالزميا
( للمهــارات الحركيــة األساســية لألطفــال علــى عينــة التقنــين 2012محمــد عبــدالعال )

ل االرتبـاط بـين درجـات عينـة التقنـين وجاءت قيمة معامـالمنتقاة في الدراسة الحالية، 
 (.0.01)( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.853على المقياسين تساوي )

 : للمقيـــاس  بحســـاب صـــدق المقارنـــة الطرفيـــة انقـــام الباحثـــ صغغغد  املقارةغغغة الطرفيغغغة
للتحقق من القدرة التمييزية للمقيـاس، بمعنـى مـا إذا كـان المقيـاس يميـز تمييـزًا فارًقـا 

القـــوي والضـــعيف، أي قـــدرة المقيـــاس علـــى التمييـــز بـــين  الميـــزانينين المســـتويين بـــ
وذلــك  المهــارات الحركيـة األساســيةاألقويـاء والضــعفاء فـي الصــفة التــي يقيسـها وهــي 

تطبيــق المقيــاس فــي صــورته حيــث تــم للتأكــد مــن تــوافر شــروط االختبــار الجيــد فيــه، 
ترتيـب درجـات أفــراد العينـة علــى لباحثــان ب، ثــم قـام االنهائيـة علـى أفــراد عينـة التقنـين

 ،% مـن آخـره 25% من أول الترتيـب التنـازلي و  25عزل و  نازلياً المقياس ترتيبا ت
ـــم  ـــك ت ـــب ذل ـــي المســـعق ـــراد ف ـــزانيين القـــوي حســـاب متوســـط درجـــات األف تويين المي

حســاب الفــرق بــين متوســطي درجــات األفــراد فــي المســتويين الميــزانيين ، و والضــعيف
وجــــاءت قيمــــة " ت " ت" اســـتخدام معادلــــة اختبـــار "مـــن خــــالل  والضــــعيف القـــوي 

 (.0.01)وهي دالة احصائيًا عند مستوى ( 7.33)التجريبية تساوي 
لحســاب ثبــات المقيــاس اســتخدم الباحثــان طــريقتين : األولــى طريقــة  : حسغغاب الثبغغات :  ثاةيغغًا

 جزئة النصفية.إعادة تطبيق المقياس، أما الطريقة الثانية فكانت طريقة الت
 :  قام الباحثان بتطبيق المقياس على أفراد عينة التقنين، ومـن ثـم  إعاد  أطبيق املقيا

أعيــد تطبيــق المقيــاس مــرة أخــرى بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعين بــين التطبيقــين وكــان 
 (.0.01( وهو داّل إحصائيًّا عند مستوى )0.785معامل ثبات المقياس هو )

  : لباحثان بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بإتبـاع قام االتجزئة النصفية
ــين درجــات نصــفي  ــاط ب ــم حســاب معامــل االرتب ــث ث ــك حي ــي ذل ــة ف الخطــوات المعروف
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ــارات ذات  ــة واالختب ــام الفردي ــارات ذات األرق ــامالمقيــاس )االختب ــة(  فجــاء  األرق الزوجي
، تـال ذلـك (0.01)ستوى ( وهو داّل إحصائيًّا عند م0.792معامل االرتباط يساوي  )

ــة ) ــم حســابه بالمعادل ــات القائمــة وت + 1معامــل االرتبــاط( / )×  2حســاب معامــل ثب
 (.0.01)إحصائيًّا عند مستوى  ةمعامل االرتباط( فجاءت قيمة معامل الثبات دالّ 

ــدنيا )الصــغرى( 39هــذا وتبلــغ الدرجــة النهائيــة العظمــى للمقيــاس )      ( درجــة والدرجــة ال
 )صفر(. للمقياس هي

إعداد /    ب ( مقيا  املهارات الوييفية املرأبطة ياةشطة احليا  اليومية لألطفال ذجيي اضطراب التوحد.

على العديد من األطر النظرية  باإلطالع إلعداد هذا المقياس قام الباحث. حممد كمال ايوالفتوح
راب التوحد على وجه الخاصة باألنشطة الحياتية اليومية بوجه عام وبتلك المعنية بذوي اضط

الخصوص، تضمنت هذه األطر النظرية العديد من المؤلفات واألبحاث العلمية المنشورة 
على العديد من المقاييس المتعلقة بأنشطة  باإلطالعالعربية منها واألجنبية، كما قام الباحثان 

لألطفال  مقياس المهارات الحياتية الحياة اليومية ومنها علي سبيل المثال ال الحصر :
مقياس المهارات الحياتية اليومية لألطفال ، وآخرون( إعداد / فيوليت فؤاد 2015التوحديين )
( إعداد / 1985تكيفي )مقياس السلوك ال، ( إعداد / نهله محمد مصطفى2015) التوحديين

دليل ، ( إعداد / صفوت فرج وناهد رمزي1995مقياس السلوك التوافقي )، فاروق صادق
مقياس ، معهد هارتفورد األمريكي للتمريض ( الصادر عن2016الحياتية اليومية )المهارات 

 ذلك، قام الباحث بعد، (Down et al.,1970( إعداد )1970األنشطة الحياتية اليومية )
بتصميم الصورة المبدئية لمقياس المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لألطفال 

( نشاط حياتي يومي متنوع واشتملت على 19تضمنت هذه الصورة )، ذوي اضطراب التوحد
مهارات  6ل اليدين )سغ ( مهارة وظيفية موزعة على تلك األنشطة على النحو التالي :95)

مهارات وظيفية(، تناول الطعام  8مهارات وظيفية(، االستحمام ) 4وظيفية(، تنظيف األسنان )
مهارات وظيفية(، صنع عصير  5نظيف الحجرة )مهارات وظيفية(، ترتيب وت 5بالملعقة )
مهارات وظيفية(، ري الزرع بالمنزل  6مهارات وظيفية(، جمع المالبس وترتيبها ) 7البرتقال )

 5مهارات وظيفية(، استخدام التلفزيون ) 5مهارات وظيفية(، غسل الفواكه والخضروات ) 4)
مهارات  4ظيفية(، استخدام التليفون )مهارات و  5مهارات وظيفية(، ترتيب األواني المنزلية )

مهارات  5مهارات وظيفية(، غسل المالبس بالغسالة ) 4وظيفية(، إعداد ساندويتش )
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 5) السوبر ماركتمهارات وظيفية(، التسوق من  5وظيفية(، تناول الماء والمشروبات )
مهارات  4تناول األدوية ) مهارات وظيفية(، 4مهارات وظيفية(، استخدام وسائل النقل )

بعد ذلك قام الباحثان بعرض المقياس في مهارات وظيفية(،  4تخدام المكواة )وظيفية(، و اس
صورته األولية على مجموعة من المتخصصين في مجال التربية الخاصة وعلم النفس 

الستطالع رأيهم في المقياس أساتذة (  4)والصحة النفسية بكلية التربية بجامعة جازان 
% بالنسبة 100يقة تصميمه، وانتهى الباحثان إلى وجود اتفاق بلغ نسبته ومكوناته وطر 

ظيفية لألنشطة المتضمنة في المقياس وتم تعديل بعض الصياغات بالنسبة للمهارات الو 
المرتبطة باألنشطة المحددة، وللوصول إلى الصورة النهائية للمقياس، قام الباحثان بحساب 

 :الصدق والثبات للمقياس كما يلي 
صـــدق المحكمـــين والصـــدق  حســـاب صـــدق المقيـــاس اســـتخدم الباحـــثل أجياًل : حسغغغاب الصغغغد  :

التالزمـي )صــدق المحــك( وصــدق المقارنـة الطرفيــة وصــدق االتســاق الـداخلي، وبيــان ذلــك كمــا 
 يلي :
 : ( من أسـاتذة 5بعرض المقياس في صورته المبدئية على ) قام الباحث صد  امكمني

لنفس والصحة النفسية بكلية التربيـة بجامعـة جـازان السـتطالع التربية الخاصة وعلم ا
رأيهم في أنسبها، حيث حصـلت جميـع األنشـطة المختـارة والمهـارات الوظيفيـة المعبـرة 

 %(.95عنها على نسبة اتفاق لم تقل عن )
  : )بتطبيـق المقيـاس الحـالي ومقيـاس فيوليـت  قـام الباحـث الصد  التالزمي )صد  امغك

علــى عينــة  (2015لألطفــال التوحــديين )للمهــارات الحياتيــة  "وآخــرونم فــؤاد ابــراهي"
التقنين المنتقاة في الدراسة الحالية، وجاءت قيمـة معامـل االرتبـاط بـين درجـات عينـة 

( وهــي قيمــة دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى 0.795التقنــين علــى المقياســين تســاوي )
(0.01.) 

 : صدق المقارنـة الطرفيـة وذلـك للتحقـق مـن  بحساب قام الباحث صد  املقارةة الطرفية
ـــين  ـــا ب ـــزًا فارًق ـــز تميي ـــاس يمي ـــان المقي ـــا إذا ك ـــى م ـــاس، بمعن ـــة للمقي ـــدرة التمييزي الق
المسـتويين الميــزانين القــوي والضــعيف، أي قــدرة المقيـاس علــى التمييــز بــين األقويــاء 

الحيـاة الوظيفيـة المرتبطـة بأنشـطة والضعفاء في الصفة التي يقيسـها وهـي المهـارات 
قيمـة " ت "  جـاءتوذلك للتأكد من تـوافر شـروط االختبـار الجيـد فيـه، حيـث ، اليومية
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)اتبـع الباحـث (.0.01( وهي دالة احصـائيًا عنـد مسـتوى )8.201التجريبية تساوي )
 نفس الخطوات التي تم ذكرها سابقًا(.

 : ريــق بحســاب التجــانس الــداخلي للمقيــاس عــن ط حــثقــام البا صغغد  االأسغغا  الغغدا لي
حســاب معامــل االرتبــاط بــين درجــات عينــة التقنــين علــى كــل مهــارة وظيفيــة )عبــارة( 

وذلــك للتأكــد مــن تــوافر شــروط والدرجــة الكليــة للنشــاط الــذي تنتمــي إليــه المهــارة، 
كمـا  النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـثيوضـح  (4)والجـدول رقـم االختبار الجيد فيه، 

 يلي :
 الداخلي لعبارات المقياس )المهارات الوظيفية(: يوضح االتساق  4جدول رقم 

 لألطفال ذوي اضطراب التوحد   لألنشطة الحياتية اليومية 

النشاط 

الحياتي 

 اليومي

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

النشاط 

الحياتي 

 اليومي

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط 

النشاط 

الحياتي 

 اليومي

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 

 

غسل 

 دينالي

1 0.542  

جمع 

المالبس 

 وترتيبها

36 0.542  

غسل 

 المالبس

 بالغسالة

69 0.399 

2 0.421 37 0.421 70 0.522 

3 0.429 38 0.429 71 0.542 

4 0.399 39 0.399 72 0.399 

5 0.522 40 0.522 73 0.522 

6 0.542 41 0.542  

تناول 

الماء 

والمشرو

 بات

74 0.542 

 

تنظيف 

 ألسنانا

7 0.369  

ري 

الزرع 

 بالمنزل

42 0.369 75 0.399 

8 0.458 43 0.458 76 0.522 

9 0.444 44 0.444 77 0.542 

10 0.425 45 0.425 78 0.399 

 

 

 

 

 االستحمام

11 0.398  

غسل 

 الفواكه

46 0.542  

التسوق 

من 

السوبر 

 ماركت

79 0.522 

12 0.458 47 0.421 80 0.542 

13 0.444 48 0.542 81 0.542 

14 0.423 49 0.421 82 0.399 

15 0.415 50 0.429 83 0.522 

16 0.428  

استخدام 

التلفزيو

 ن

51 0.399  

استخدام 

وسائل 

 النقل

84 0.542 

17 0.542 52 0.522 85 0.399 

18 0.421 53 0.542 86 0.522 

 

تناول 

الطعام 

 بالملعقة

19 0.429 54 0.369 87 0.542 

20 0.399 55 0.458  

تناول 

 األدوية

88 0.399 

21 0.522  

ترتيب 

األواني 

 المنزلية

56 0.444 89 0.522 

22 0.542 57 0.542 90 0.542 

23 0.369 58 0.399 91 0.399 

 

ترتيب 

وتنظيف 

 الحجرة

24 0.458 59 0.522  

استخدام 

 المكواة

92 0.522 

25 0.444 60 0.542 93 0.542 

26 0.425  

استخدام 

61 0.542 94 0.399 

27 0.542 62 0.542 95 0.522 
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 - - - 0.421 63 التليفون 0.542 28

 

 

صنع 

عصير 

 البرتقال

29 0.421 64 0.429 - - - 

30 0.429  

إعداد 

سندوت

 ش

65 0.399 - - - 

31 0.399 66 0.522 - - - 

32 0.522 67 0.542 - - - 

33 0.542 68 0.369 - - - 

34 0.369 - - - - - - 

35 0.458 - - - - - - 

أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى  (4يتضح من الجدول رقم )     
(، عقب ذلك قام الباحثان بإيجاد معامل االرتباط بين درجات عينة التقنين على 0.01داللة )
الكلية للبعد )النشاط الحياتي اليومي( والدرجة الكلية على المقياس، والجدول رقم  الدرجة

 على النحو التالي : النتائج التي توصل إليها الباحث ( يوضح 5) 
 : يوضح االتساق الداخلي ألبعاد المقياس )األنشطة الحياتية( 5جدول رقم 

 مقياس المهارات الوظيفية   والدرجة الكلية على 

معامل  بعاداأل

 االرتباط

معامل  األبعاد

 االرتباط

معامل  األبعاد

 االرتباط

معامل  األبعاد

االرتبا

 ط

غسل 

 اليدين

0.54

2 

تنظيف 

 األسنان

تناول  0.547 االستحمام 0.398

 الطعام 

0.47

9 

ترتيب 

 الحجرة

0.49

7 

صنع 

 عصير 

ري الزرع  0.542 جمع المالبس  0.558

 بالمنزل

0.48

9 

غسل 

 الفواكه

0.56

3 

استخدام 

 التلفزيون

استخدام  0.547 ترتيب األواني  0.325

 التليفون

0.45

9 

إعداد 

 سندوتش

0.51

4 

غسل 

 المالبس

 تناول الماء 0.489

 والمشروبات

0.45 التسوق  0.547

5 

استخدام 

وسائل 

 النقل

0.47

8 

تناول 

 األدوية

استخدام  0.556

 المكواة

0.325 - - 

 0.210ة الطرفين( يساوي :)دالل 0.05مستوى الداللة عن # 
( أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 5يتضح من الجدول رقم )

 (.0.01داللة )
طـريقتين : األولـى طريقـة إعـادة  ساب ثبات المقياس اسـتخدم الباحـثلح ثاةيًا : حساب الثبات :

 نصفية.تطبيق المقياس، أما الطريقة الثانية فكانت طريقة التجزئة ال
 :  بتطبيق المقياس على أفـراد عينـة التقنـين، ومـن ثـم  قام الباحث إعاد  أطبيق املقيا

أعيــد تطبيــق المقيــاس مــرة أخــرى بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعين بــين التطبيقــين وكــان 
 (.0.01( وهو داّل إحصائيًّا عند مستوى )0.859معامل ثبات المقياس هو )
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 : اب ثبات المقياس بطريقة التجزئـة النصـفية بإتبـاع بحس قام الباحث التجزئة النصفية
ــين درجــات نصــفي  ــاط ب ــم حســاب معامــل االرتب ــث ث ــك حي ــي ذل ــة ف الخطــوات المعروف

الزوجيـة(  فجـاء معامـل  األرقـامذات  والعبـاراتذات األرقام الفرديـة  العباراتالمقياس )
 ذلك حسـاب (، تال0.01( وهو داّل إحصائيًّا عند مستوى )0.695االرتباط يساوي  )

+ معامـــل 1معامــل االرتبــاط( / )×  2معامــل ثبــات القائمــة وتــم حســـابه بالمعادلــة )
ولقـد هـذا ، (0.01االرتباط( فجاءت قيمة معامل الثبـات داّلـة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى )

ـــار الباحـــث ـــث تحصـــل  اخت ـــاس، بحي ـــي( لتصـــحيح المقي ـــرت )مـــدرج ثالث ـــة ليك طريق
 واالسـتجابةة، واالسـتجابة )أحيانـًا( علـى درجتـين، )نادرًا( علـى درجـة واحـد االستجابة

( 285)غالبـــًا( علـــى ثـــالث درجـــات، وبـــذلك تكـــون الدرجـــة العظمـــى للمقيـــاس هـــي )
 ( درجة.95والدرجة الدنيا هي )

  رايعًا : مواد جيأجهز  الدراسة :

 استخدم الباحثان في هذه الدراسة مجموعة من األدوات واألجهزة وهي :  كاميرا تسجيل
شريط الصق أحمر عريض، كرة ، صافرة،  Stop Watch، متر قياس، ساعة إيقاف يوفيد

، 5 حجمحلق سلة ، كرة سلة سم، طباشير أحمر،  60 - 50غم ومحيطها  250يد وزن 
، استمارات تسجيل، مجموعة متنوعة من سم 50× سم  50قطع إسفنج ملون مربعة الشكل 

 ، علك(.المعززات )شوكوالتة، عصير، بالونات ملونة
  امسًا : اخلطوات اإلجرائية للدراسة : 

 في إجراء الدراسة الحالية الخطوات اإلجرائية التالية : اناتبع الباحث      
لدراسـة كمـا هـو فـي الصـورة الحاليـة جمع المادة العلميـة وكتابـة اإلطـار النظـري الخـاص با (1

عداد أدوات الدراسة الحالية ) أدوات القياس ( وتقنينها.و   ا 
مــن  3عــداد الجلســات التدريبيــة المســتخدمة فــي الدراســة الحاليــة ومــن ثــم عرضــها علــى إ (2

مـــن أســـاتذة التربيـــة البدنيـــة بكليـــة التربيـــة جامعـــة جـــازان  2أســـاتذة التربيـــة الخاصـــة و 
 بالسعودية.

)عبور( بمدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية لتطبيـق  اإلنسانالتنسيق مع مركز تنمية  (3
جريبـــي للدراســـة الحاليـــة مـــن خـــالل مكاتبـــات رســـمية بـــين إدارة كليـــة التربيـــة الجانـــب الت

والمركــز، ومــن ثــم االتفــاق علــى مواعيــد الجلســات واألطفــال المشــاركين فــي الدراســة، كمــا 
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حرص الباحثان في هـذه الخطـوة علـى الحصـول علـى موافقـة أوليـاء األمـور علـى مشـاركة 
 أطفالهم في هذه الدراسة.

لدراسة من األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد المنتظمـين فـي المركـز و تقسـيمهم انتقاء عينة ا (4
 إلى مجموعتين ) تجريبية وضابطة ( متجانستين ومتكافئتين ومتساويتين.

 إجراء القياس القبلي على مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(. (5
مج التـدريبي القـائم علـى تطبيق الجلسات التدريبية التي تم إعدادها للدراسة الحاليـة )البرنـا (6

 يوليـو 8م وحتى 2017ابريل  1من ( وذلك في الفترة األلعاب الصغيرة الترويجيةاستخدام 
 م.2017

 تي الدراسة )التجريبية والضابطة(.إجراء القياس البعدي على مجموع (7
معالجـة مـا تـوفر ل SPSS..V(16)بالبرنـامج اإلحصـائي  واالستعانةإجراء القياس التتبعي  (8

من بيانات ودرجات وذلك من خالل األساليب اإلحصائية المالئمة لطبيعـة الدراسـة  للباحثين
ومـن ثـم مناقشـتها وتفسـيرها عرض النتـائج وصـياغتها عينتها، ومن ثم الحالية ومنهجها و 

 .استخالص مجموعة من التوصياتو 
 لية :األلعاب الصرية  الوجيحيية املستخدم يف الدراسة احلايرةامج سادسًا : 

في هذه الدراسة إلى تنمية  الصغيرة الترويحية المستخدم األلعاب يهدف برنامج أ ( اهلغغغغدف :
)المشي باتزان، دقة التمرير، لقف الكرة، دقة التصويب  المهارات الحركية األساسية بعض

 داخل حيز السلة، القفز بكلتا القدمين( لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد ومعرفة أثر ذلك
وذلك استنادًا على أن ببعض أنشطة الحياة اليومية، المهارات الوظيفية المرتبطة على مستوى 

العالج بالحركة مع األطفال ذوي اضطراب التوحد يعمل على تحويل الحركات العشوائية للطفل 
التوحدي إلى سلوك وظيفي هادف كما أنه يقوي الجسم ويطور مهارات التواصل االجتماعي 

 (.2016)الجزار، ختلف المهارات الحياتية بالنسبة لهمومواللغة 
البرنامج  وتنفيذ راعى الباحثان عند تصميم ب ( االعتبارات اليت مت مراعاأها عند ختطي  الربةامج :

االعتماد على  ار األلعاب وتطبيقها مع مجموعة الدراسة التجريبية األمور التالية :يواخت
الحرص على استخدام ، س في جميع الجلسات التدريبيةكأسااأللعاب الصغيرة الترويحية 

المناسبة  اختيار األلعاب الصغيرة الترويحية، شكال واأللوان المشوقة والممتعةاألدوات ذات األ
ة بحيث يكون لها ترتيب وتنظيم األلعاب الصغيرة الترويحي، التوحديينللقدرات البدنية لألطفال 
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رية في األلعاب حتى ال ينتظر األطفال كثيرًا فيتشتت مراعاة االستمرا، ترتيب ونسق معين
استخدام األدوات اآلمنة المصنوعة من لبالستيك أو ، نتباههم ويتسرب الملل إلى نفوسهما

 المطاط أو الفلين.
اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على العديد من  الفنيات السلوكية الضمنية يف الربةامج : -ج 

تمثلة في : التعزيز، التكرار، التغذية الراجعة، النمذجة، الواجبات الفنيات السلوكية الم
 المنزلية، الوقت المستقطع، واللعب.

راعى الباحثان عند تصميم وتنفيذ  األسس النفسية جيالويوية اليت يقوم عليها الربةامج : -د 
األسس مجموعة من البرنامج واختيار األلعاب وتطبيقها مع مجموعة الدراسة التجريبية 

المستمدة من نوع االضطراب وشدته وكذلك سن اكتشاف اإلصابة باالضطراب وبداية التعامل 
معه ومدى تفاعل القائمين على رعاية هؤالء األطفال في المركز جهة التطبيق مع الباحثان 

( الحرص على توفير بيئة اجتماعية صديقة للطفل بغية 1 : والتي يمكن صياغتها كما يلي
من اإلشباع المتعلق باألمن باعتباره من أهم الحاجات األساسية للنمو النفسي  تحقيق قدر

( مراعاة الخصائص النمائية والنفسية لألطفال المشاركين في هذه 2، والصحة النفسية للفرد
يتضمنها البرنامج المستخدم في هذه ( مراعاة أسس ومبادىء الفنيات التي 3، الدراسة
 انوالباحث األطفال المشاركين في الدراسة الحاليةن الحب والثقة بين تهيئة جّو م( 4، الدراسة

، لبرنامج وتقديم بعض الهدايا البسيطة لهملألطفال لفترة زمنية قبل َبدء ا ممن خالل معايشته
من خالل قيامهم بنفس األلعاب مع االعتماد بشكل كبير على تعاون والدي كل طفل ( 5

 أطفالهم داخل المنزل.
اعتمد الباحثان في بناء محتوى البرنامج على مصادر عديدة، منها  ر إعداد الربةامج :مصاد -ه

( اإلطار النظري للدراسة والذي يلقي الضوء على كل من : األطفال ذوي اضطراب 1 ما يلي :
( 2المهارات الوظيفية،  –األنشطة الحياتية اليومية  –األلعاب الصغيرة الترويجية  –التوحد 

( بعض المقابالت 3متغيرات الدراسة الحالية، سات والبحوث السابقة والتي تناولت بعض الدرا
مع المتخصصين األكاديميين في التربية البدنية والتربية الخاصة وكذلك المشرفين على مركز 

( بعض البرامج التي تبنت األلعاب الصغيرة الترويحية 4نمية اإلنسان جهة تطبيق البرنامج، ت
فال ذوي اضطراب التوحد أو مع األطفال العاديين التي تم إعدادها في إطار سواء مع األط

 دراسات وبحوث سابقة.
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قام الباحثان بتطبيق البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية على  مالمح الربةامج التدرييب : -جي
 ة تطبيق( أسبوعًا تدريبيًا، وقام الباحثان بتحديد دورة الحمل التدريبي خالل فتر 12مدار )

 حيث قام الباحثان بما يلي :(، 1البرنامج كما في الشكل رقم )
 ( توزيع زمن جلسات التدريب خالل البرنامج كما يلي :1

  = دقيقة. 20زمن جلسة تدريب الحمل المتوسط 
  = دقيقة. 30زمن جلسة تدريب الحمل العالي 
  = دقيقة. 40زمن جلسة تدريب الحمل األقصى 

 ( أسبوعًا على النحو التالي :12ق البرنامج وهي )( تحديد فترة تطبي2
 .يتم تطبيق البرنامج على مدار جلستين كل يوم 
 ( = جلسات تدريبية.10عدد الجلسات األسبوعية ) 
 ( = أسابيع.3عدد أسابيع الحمل المتوسط ) 
 ( = أسابيع.6عدد أسابيع الحمل العالي ) 
 ( = أسابيع.3عدد أسابيع الحمل المتوسط ) 
 ( أسابيع.3ابيع الحمل األقصى = )عدد أس 

 ( التشكيل اليومي لحمل التدريب خالل األسبوع ذي الحمل المتوسط :3
 (3 ( = أيام جلسات حمل متوسط )6  20 ( = )120.دقيقة ) 
 (2( = يوم جلسات حمل عالي )4  30 ( = )120.دقيقة ) 

 ي :( التشكيل اليومي لحمل التدريب خالل األسبوع ذي الحمل العال4
 (3 ( = أيام جلسات حمل متوسط )6  20 ( = )120.دقيقة ) 
 (1( = يوم جلسات حمل عالي )2  30 ( = )60.دقيقة ) 
 (1( = يوم جلسات حمل أقصى )2  40 ( = )80.دقيقة ) 

 ( التشكيل اليومي لحمل التدريب خالل األسبوع ذي الحمل األقصى :5
 (2 ( = يوم جلسات حمل متوسط )4  20  = )(80.دقيقة ) 
 (1 ( = يوم جلسات حمل عالي )2  30 ( = )60.دقيقة ) 
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 (2 ( = يوم جلسات حمل أقصى )4  40 ( = )160.دقيقة ) 

 : يوضح دجير  احلمل التدرييب  الل فو  أطبيق الربةامج 1شكل رقم 

 لجلساتيقدم الباحثان فيما يلي مخطًطا أو وصًفا موجًزا   طة أنفيذ الربةامج التدرييب : - ز
البرنامج التدريبي المقترح في الدراسة الحالية، متضمًنا األلعاب الصغيرة الترويجية 

فيها كما يتضح  والمطلوب إنجازه من خاللهاالمستخدمة، وأهداف كل جلسة من الجلسات 
 ( على النحو التالي : 6ذلك في الجدول رقم ) 
 يف الدراسة  املستخدم: يوضح  طة اجللسات التدريبية للربةامج  6جدجيل رقم 

 برنامج األسبوع األول ) حمل عالي(

 الجلسة اليوم والتاريخ
اللعبة 

 المستخدمة

زمن 

 الجلسة
 الهدف  التعليمي

 

 المطلوب إنجازه

 السبت

 م1/4/2017
وإجراء القياسات القبلية  تعارف ولعب حر بين األطفال المشاركين في البرنامج التدريبي والباحثان

 دراسةلمتغيرات ال

 األحد

 م2/4/2017

لعبة الرمي  األولى 

 التدرجي

أن يرمي الطفل أداة  دقيقة 20

بدقة داخل طوق 

انطالقا من نقاط 

 متباعدة

الرمي بدقة من مسافات متباعدة، 

الرمي بشكل تصاعدي، تنويع طرق 

 الرمي.
 دقيقة 20 الثانية

 االثنين

 م3/4/2017

 لعبة ملء األولى 

 المنزل

أن ينقل الطفل أكبر  دقيقة 30

عدد من األدوات 

 بسرعة.

نقل أكبر عدد ممكن من األدوات 

بأقصى سرعة ممكنة من دائرة الوسط 

 إلى ركن الغرفة.
 دقيقة 30 الثانية

 الثالثاء

 م4/4/2017

لعبة القطط  األولى 

 والفئران

أن يجري الطفل  دقيقة 20

بسرعة مع تغيير 

االتجاه وتفادي 

 المنافس.

ة للقط لمس أكبر عدد ممكن من بالنسب

الفئران وبالنسبة للفئران الجري في 

 كل مكان هربا من القط.
 دقيقة 20 الثانية

 األربعاء

 م5/4/2017

لعبة الصقر  األولى 

 واألرنب

أن يجري الطفل  دقيقة 40

بسرعة في جميع 

 .االتجاهات

بالنسبة لألرانب الجري سريعا إلى 

للمس  الضفة األخرى دون التعرض

 من طرف الصقر الذي يحاول لمسهم.
 دقيقة 40 الثانية
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 الخميس

 م6/4/2017

لعبة  األولى 

 بـــــــــــر

 

وبحـــــــــــــ

 ر

أن يجري الطفل  دقيقة 20

بسرعة استجابة 

 لمثير معين.

على المجموعة المنادى عليها أن 

تجري بأقصى سرعة للوصول قبل أن 

 يتم لمسها من طرف آخر.
 دقيقة 20 الثانية

 ) حمل عالي( الثانيبرنامج األسبوع 

 األحد

 م9/4/2017

لعبة النمل  األولى 

 والزرع

أن ينتقل الطفل من  دقيقة 20

مكان آلخر بسرعة 

 مع حمل أداة.

التنسيق الجماعي من أجل اإلسراع 

في نقل األدوات والحرص على عدم 

 إسقاطها على األرض.
 دقيقة 20 الثانية

 االثنين

 م10/4/2017

لعبة اقتناص  األولى 

 الطرائد

أن يصوب الطفل  دقيقة 30

بدقة نحو هدف ثابت 

 أمامه.

التصويب نحو األهداف التي تتدرج 

م 7الى  6الى  5حسب المسافة من 

 واحترام المسافة المخصصة.
 دقيقة 30 الثانية

 الثالثاء

 م11/4/2017

لعبة القائد  األولى 

 والجنود 

أن يستخدم الطفل  دقيقة 20

حركات مالئمة 

لنوعية وطبيعة 

 المثير.

االستجابة لإلشارات الصادرة من 

القائد سواء رمى العصا أرضا أو 

 رفعها ألعلى ولكل منها معنى للطفل
 دقيقة 20 الثانية

 األربعاء

 م12/4/2017

لعبة رمي  األولى 

 سالقو

أن يستطيع الطفل  دقيقة 40

و تصويب القوس نح

الهدف األكثر قيمة 

 وأهمية.

التصويب نحو المنطقة األكثر قيمة 

 دقيقة 40 الثانية من المركز إلى الدائرة الخارجية..

 الخميس

 م13/4/2017

 لعبة األولى 

 السلسلة

أن يجري الطفل  دقيقة 20

سريعاً في اتجاهات 

مختلفة ويتفادى من 

 يطارده

أن يتفادى الطفل مسكه من قبل 

اآلخرين عن طريقة الحركة  األطفال

 دون تعثر.
 دقيقة 20 الثانية

 برنامج األسبوع الثالث ) حمل متوسط(

 األحد

 م16/4/2017

 لعبة الكنز األولى 

 المخفي

أن يسرع الطفل في  دقيقة 20

التنقل داخل الغرفة 

بحثاً عن أدوات 

 مبعثرة.

أن يجمع الطفل األدوات المطلوبة 

ي غضون المبعثرة على األرض ف

 خمس دقائق كحد أقصى.
 دقيقة 20 الثانية

 االثنين

 م17/4/2017

 لعبة األولى 

 الدوائر

أن يستطيع الطفل  دقيقة 30

التصويب بدقة نحو 

الهدف المحدد أثناء 

 وقوفه.

أن يستطيع الطفل رمة األداة نحو 

الهدف المحدد واحترام وقوفه على 

 خط الدائرة دون تحرك.
 قيقةد 30 الثانية

 الثالثاء

 م18/4/2017

 لعبة األولى 

 األرقام 

أن يجسد الطفل مع  دقيقة 20

مجموعته التدريبية 

 أشكال معينة.

اإلسراع في تكوين مجموعات 

 دقيقة 20 الثانية استجابة للتعليمات الصادرة.

 األربعاء

 م19/4/2017

 لعبة األولى 

 ملء السالت

يستطيع الطفل    أن دقيقة 30

أدوات مختلفة  رمي

داخل إطارات 

 متعددة.

أن يرمي الطفل األدوات المختلفة بدقة 

 دقيقة 30 الثانية نحو أهداف بعيدة محددة.

 الخميس

 م20/4/2017

 لعبة أقول األولى 

 اسمع ونفذ

أن يالئم الطفل  دقيقة 20

حركته وفقاً لطبيعة 

 المثير المناسب.

مالئمة الحركة للمثير مع التحكم في 

 دقيقة 20 الثانية لتوازن أثناء االستجابة.ا

 برنامج األسبوع الرابع ) حمل عالي(

 األحد

 م23/4/2017

 لعبة خطف األولى 

 القبعة

أن يستجيب الطفل  دقيقة 20

للتعليمات الموجه 

إليه بسرعة ومن ثم 

 يجري للتنفيذ.

لحامل األداة أن يجري بسرعة ويعود 

حد ولغير بها لمنطقته دون أن يلمسه ا

 حامل األداة محاولة لمسه.
 دقيقة 20 الثانية
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 االثنين

 م24/4/2017

 لعبة األولى 

 الساعة

أن يتعاون الطفل مع  دقيقة 30

زمالئه لكسب 

 الرهان.

التمرير بسرعة دون إسقاط الكرة مع 

 دقيقة 30 الثانية تحقيق أكبر عدد ممكن من الدورات.

 الثالثاء

 م25/4/2017

 لعبة  لى األو

 الحرية

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

البحث عن مكان 

 شاغر.

للمحجوزين عليهم أيجاد منافذ 

للخروج من الدائرة تحت األيدي أو 

 بين األرجل وعلى الحراس منعهم.
 دقيقة 20 الثانية

 األربعاء

 م26/4/2017

 لعبة األولى 

 المتاهة

أن يستطيع الطفل  دقيقة 40

خل مالحقة زميله دا

 المتاهة المخصصة.

الجري بسرعة ودقة عبر الممرات 

المتاحة بون الوقوع أو التوجه 

 الخاطىء.
 دقيقة 40 الثانية

 الخميس

 م27/4/2017

 لعبة الدركي األولى 

 والهارب

أن يتعلم الطفل كيفية  دقيقة 20

التعاون مع أقرانه 

 إلنجاز مهمة ما.

للهاربين حمل أكبر عدد من األدوات 

منطقتهم وتجنب اللمس من طرف  إلى

 الدراكين.
 دقيقة 20 الثانية

 برنامج األسبوع الخامس ) حمل أقصى(

 األحد

 م30/4/2017

 لعبة األولى 

 التائه

أن يجري الطفل  دقيقة 30

سريعاً في مضمار 

 دائري.

بالنسبة للتائه لمس آخر من أي 

مجموعة ثم تفادي الوصول متأخراً 

 تالل آخر صف.وللباقين تفادي اح
 دقيقة 30 الثانية

 االثنين

 م1/5/2017

 لعبة التوازن األولى 

 (1الثنائي )

أن يحافظ الطفل على  دقيقة 20

التوازن رفقة صديقه 

المرتكز على 

 األرجل.

أن يستطيع الطفل تنفيذ التوازن 

 دقيقة 20 الثانية الثنائي باالختيار والتشاور واإلنجاز.

 الثالثاء

 م2/5/2017

 لعبة التوازن األولى 

 (2الثنائي )

أن يحافظ الطفل على  دقيقة 40

التوازن مع صديقه 

في وضع االرتكاز 

 ظهراً.

اختيار الشكل الممكن إنجازه وعرضه 

للمجموعة وعمل ثنائي )االختيار 

 والتشاور واإلنجاز(.
 دقيقة 40 الثانية

 األربعاء

 م3/5/2017

 لعبة التوازن األولى 

 (3ثنائي )ال

أن يحافظ الطفل على  دقيقة 20

التوازن المبني على 

 االرتكاز المركب.

اختيار الشكل الممكن واالختيار 

 دقيقة 20 الثانية والتشاور واإلنجاز الثنائي.

 الخميس

 م4/5/2017

 لعبة سباق األولى 

 التناوب

أن يجري الطفل  دقيقة 40

بسرعة ويمرر األداة 

 للزميل األخر.

رد الجري بسرعة لتسليم األداة للف

للزميل المقابل وللمجموعة إنهاء 

 تبادل األماكن قبل المنافس.
 دقيقة 40 الثانية

 برنامج األسبوع السادس ) حمل متوسط(

 األحد

 م7/5/2017

 لعبة األولى 

 الفراشة

أن يجري الطفل  دقيقة 20

بسرعة حامالً أداة 

 في مدار دائري.

لدائرة مع حمل الطواف جريا حول ا

 دقيقة 20 الثانية األداة ثم وضعها خلف تلميذ مع لمسه.

 االثنين

 م8/5/2017

 لعبة األولى 

 العقدة

أن ينتقل الطفل  دقيقة 30

بسرعة في خط 

 مستقيم دون تعثر.

الجري بسرعة لربط المنديل بإحدى 

قوائم الكرسي والجري بسرعة لفك 

 المنديل من قبل زميل آخر.
 دقيقة 30 يةالثان

 الثالثاء

 م9/5/2017

 لعبة  األولى 

 الحوامة

أن يسرع الطفل  دقيقة 20

إلنهاء دورته ويعود 

إلى المحطة قبل 

 المنافس.

االستجابة الفورية لإلشارة الصوتية 

بالجري والدوران على دائرة الوسط 

 والعودة سريعاً.
 دقيقة 20 الثانية

 األربعاء

 م10/5/2017

 لعبة الجري األولى 

 بالتناوب

أن يجري الطفل  دقيقة 30

بسرعة ليفوز على 

 زمالئه.

الجري سريعاً والدوران على العالمة 

 دقيقة 30 الثانية ثم لمس يد الزميل عند الوصول.

 الخميس

 م11/5/2017

 لعبة األولى 

 البولينج

أن يحاول الطفل  دقيقة 20

إسقاط هدف فوق 

األرض بدحرجة 

لكره بدقه من أجل إصابة رمي ا

الهدف ودفع الكرة لألمام بالقوة 

 الالزمة للوصول إلى الهدف.
 دقيقة 20 الثانية
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 الكرة.

 (عالي) حمل  السابعبرنامج األسبوع 

 األحد

 م14/5/2017

لعبة سباق  األولى 

 الحواجز

أن يجري الطفل  دقيقة 20

بسرعة دون تعثر 

 رغم وجود الحواجز.

ينطلق التلميذ عند اإلشارة بالبدء 

لقطع المطاف الدائري مع تخطي 

 الحواجز دون إسقاطها.
 دقيقة 20 الثانية

 االثنين

 م15/5/2017

 لعبة تخطي األولى 

 السواقي

أن يستطيع الطفل  دقيقة 30

القفز ألبعد مسافة 

 ممكنة.

القفز إلى األمام بقوة واتزان دون 

سقوط أو تعثر رغم وجود حواجز 

 متنوعة.
 دقيقة 30 نيةالثا

 الثالثاء

 م16/5/2017

 لعبة األولى 

 عبور النهر

أن ينتقل الطفل من  دقيقة 20

خالل قفزات موجهة 

وفي وضعيات 

 مختلفة.

أن ينقل الطفل أكبر عدد من األشياء 

 دقيقة 20 الثانية دون إسقاطها أثناء عملية القفز.

 األربعاء

 م17/5/2017

 لعبة الكرة األولى 

 دةالمبع

أن يصوب الطفل  دقيقة 40

الكرة المطاطية نحو 

 هدف متحرك أمامه.

القذف بدقة إلصابة األداة المتواجدة 

في الوسط وإبعادها نحو منطقة 

 المنافس.
 دقيقة 40 الثانية

 الخميس

 م18/5/2017

 لعبة الفأر األولى 

 والجحـــــــر

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

اإلسراع في تنقله 

 تعثر.دون ال

بالنسبة للفأر الطواف والدخول إلى 

الجحر ثم التموقع على الدائرة 

 والحجر عليه التوقف لإلشارة.
 دقيقة 20 الثانية

 (أقصى) حمل  الثامنبرنامج األسبوع 

 األحد

 م21/5/2017

 لعبة األولى 

 الضفدع

أن يقطع الطفل  دقيقة 30

مسافة محددة بأقل 

 عدد من القفزات.

م بأقل عدد ممكن من  20 قطع مسافة

 دقيقة 30 الثانية القفزات دون تعثر.

 االثنين

 م22/5/2017

 لعبة األولى 

 االستقبال

أن يقف الطفل في  دقيقة 20

المسار الصحيح 

 للكرة الستقبالها.

التنقل بشكل صحيح واتخاذ الموضع 

 دقيقة 20 الثانية السليم الستقبال الكرات المحذوفة.

 اءالثالث

 م23/5/2017

 لعبة األولى 

 الطريدة

أن يقذف الطفل أداة  دقيقة 40

معينة نحو هدف 

 متحرك.

إصابة الكرة المتحركة بقذف أداة أو 

كرة أخرى نحوها أكبر عدد مرات 

 صحيحة.
 دقيقة 40 الثانية

 األربعاء

 م24/5/2017

 لعبة الحروف األولى 

 واألشكال

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

م باالستجابة القيا

الحركية المالئمة 

 لمثير معين.

أن يكون الطفل قادراً على تجسيد 

األحرف واألشكال الهندسية بصورة 

 سليمة.
 دقيقة 20 الثانية

 الخميس

 م25/5/2017

 لعبة التوازن األولى 

 (1الثالثي )

أن يحافظ الطفل على  دقيقة 40

التوازن أثناء محاكاة 

الشكل الهندسي 

 .الجمبازي

اختيار الشكل الممكن إنجازه واختيار 

 دقيقة 40 الثانية الشكل والتشاور واإلنجاز الجماعي.

 برنامج األسبوع التاسع ) حمل متوسط(

 األحد

 م28/5/2017

 لعبة التوازن األولى 

 (2الثالثي )

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

المحافظة على 

 التوازن الجماعي.

جازه اختيار الشكل الممكن إن

والتشاور مع المجموعة لإلنجاز 

 الجماعي.
 دقيقة 20 الثانية

 االثنين

 م29/5/2017

 لعبة الكرة األولى 

 الجالسة

أن يقرر الطفل  دقيقة 30

بسرعة بعد أن 

يتعرف على 

 المعلومات.

تسديد الكرة بدقة على ظهر الالعبين 

وإصابة أكبر عدد ممكن منهم 

 والمحافظة على الكرة.
 دقيقة 30 نيةالثا

 الثالثاء

 م30/5/2017

لعبة  األولى 

التمريرات 

 الثالث

أن يستطيع التلميذ  دقيقة 20

تحقيق ثالث 

 تمريرات متتالية.

تمرير الكرة للزميل من منطقة ألخرى 

وقطع الكرة المرسلة من طرف 

 المنافس إلى زميلة في منطقة ما.
 دقيقة 20 الثانية
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 األربعاء

 م31/5/2017

 لعبة الغزالن األولى 

 والسحرة

أن يجري الطفل  دقيقة 30

بسرعة دون تعثر 

 مع تغيير االتجاهات.

لمس أكبر عدد من الغزالن وعدم 

تمكين الغزالن من تحرير أصدقائهم 

 اللذين عليهم محاولة الهرب.
 دقيقة 30 الثانية

 الخميس

 م1/6/2017

لعبة القطط  األولى 

 والفئران

ستطيع الطفل أن ي دقيقة 20

تمرير الكرة بسرعة 

 ألصدقائه.

تمرير الكرة بسرعة إلى الزميل 

الموالي دون سقوط الكرة أو تعثر 

 القائم بالتمرير.
 دقيقة 20 الثانية

 برنامج األسبوع العاشر ) حمل عالي(

 األحد

 م4/6/2017

 لعبة األولى 

 المطاردة

أن ينتظم الطفل مع  دقيقة 20

مجموعته ويحافظ 

 لى النظام فيها.ع

االستحواذ على أكبر عدد من مناديل 

الفريق اآلخر واالحتفاظ بالمناديل 

 الخاصة.
 دقيقة 20 الثانية

 االثنين

 م5/6/2017

 لعبة السلسة األولى 

 الكهربائية

أن يستطيع الطفل  دقيقة 30

مالحقة زمالئه 

 بسرعة.

على العنصر األخير من المجموعة  

حظة العنصر التركيز من أجل مال

األول والذي عليه الجري بكل 

 االتجاهات

 دقيقة 30 الثانية

 الثالثاء

 م6/6/2017

 لعبة األولى 

 الكنز الخفي

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

الجري بسرعة لجلب 

 أداة معينة.

الجري بسرعة لجلب األداة التي 

 دقيقة 20 الثانية ينادي األستاذ بلونها المحدد.

 عاءاألرب

 م7/6/2017

 لعبة  األولى 

 خلية النمل

أن يستطيع الطفل  دقيقة 40

الجري وهو حامالً 

 أداة معينة.

التنقل سريعاً مع حمل األداة من جهة 

إلى جهة أخرى دون أن تسقط من 

 يده.
 دقيقة 40 الثانية

 الخميس

 م8/6/2017

 لعبة الرمي األولى 

 باليدين معاً 

ل أن يستطيع الطف دقيقة 20

رمي األداة إلى أبعد 

 نقطة ممكنة.

اإلسراع في تمرير الكرة أو األداة 

 دقيقة 20 الثانية دون إسقاطها ودون تعثر.

 ) حمل أقصى( الحادي عشربرنامج األسبوع 

 األحد

 م11/6/2017

لعبة  األولى 

التمريرات 

السريعة 

 المتسلسلة

أن يستطيع الطفل  دقيقة 30

 تمرير الكرة بسرعة.

سراع في تمرير الكرة دون اإل

 دقيقة 30 الثانية إسقاطها.

 االثنين

 م12/6/2017

 لعبة الهارب األولى 

 والمطارد

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

الجري بسرعة قبل 

أن يمس من قبل 

 المطارد.

للهارب الجري بسرعة قبل أن يلحق 

به المطارد وللمطارد الجري بسرعة  

 للهارب قبل محطة الوصول.
 دقيقة 20 الثانية

 الثالثاء

 م13/6/2017

 لعبة التناوب األولى 

 الرقمي

أن يجري الطفل  دقيقة 40

بالتناول مع زميله 

ليصلوا للهدف قبل 

 المنافس.

الجري بالتناوب لجلب البطاقات في 

 دقيقة 40 الثانية آخر الممر.

 األربعاء

 م14/6/2017

 لعبة األولى 

 الصدى

يستطيع الطفل أن  دقيقة 20

قذف الكرة بقوة 

 صوب هدف معلق.

قذف الكرة باليد نحو الحائط والتنسيق 

مع الزميل من أجل التقاطها دون أن 

 تسقط.
 دقيقة 20 الثانية

 الخميس

 م15/6/2017

 لعبة األولى 

 الترحيل

أن يستطيع الطفل  دقيقة 40

نقل أكبر عدد ممكن 

األدوات بصورة 

 صحيحة.

 

بنقل األدوات بسرعة من قيام الفريق 

 دقيقة 40 الثانية سلته إلى سلة المنافس.

 ) حمل عالي( الثاني عشربرنامج األسبوع 

 األحد

 م18/6/2017

لعبة سباق  األولى 

 الوثب بالحبل

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

التنقل بالقفز من 

التنقل بسرعة مع القفز بواسطة 

العالمة ثم الحبل والدوران على   دقيقة 20 الثانية



 ة .......الترويحية في تنمية المهارات الحركيفاعلية استخدام األلعاب الصغيرة 

- 50 - 

 الرجوع الى نقطة االنطالق. خالل الحبل.

 االثنين

 م19/6/2017

 لعبة بيت األولى 

 العنكبوت

أن يستطيع الطفل  دقيقة 30

ضرب الكرة في 

 اتجاهات مختلفة.

ضرب الكرة في اتجاه الزميل المقابل 

مع الحفاظ على الرجلين منفرجتين 

 وثابتتين على األرض.
 دقيقة 30 الثانية

 الثالثاء

 م20/6/2017

 لعبة جني األولى 

 الفواكه

أن يجري الطفل  دقيقة 20

بسرعة ويقفز عليا 

للمس األدوات 

 المعلقة.

االرتقاء عالياً باالرتكاز على الرجل 

وجمع أكبر عد ممكن من النقاط بلمس 

 األدوات المعلقة.
 دقيقة 20 الثانية

 األربعاء

 م21/6/2017

 عبة خليةل األولى 

 القرفصاء

أن يحافظ الطفل على  دقيقة 40

توازنه وان يفقد 

المنافس توازنه 

 حالة القرفصاء.

أن يحاول كل طفل المحافظة على 

توزانه مع سعيه إلفقاد اآلخرين 

 توازنهم.
 دقيقة 40 الثانية

 الخميس

 م22/6/2017

لعبة صراع  األولى 

 القطط

أن يستطيع الطفل  دقيقة 20

فقدان  مقاومة

 التوازن.

أن يحاول كل طفل إخراج منافسه من 

الممر بإفقاده توازنه وبدون استعمال 

 األيدي.
 دقيقة 20 الثانية

 السبت

 م24/6/2017
 إجراء القياسات البعدية  لمتغيرات الدراسة

 السبت

 م8/7/2017
 إجراء القياسات التتبعية  لمتغيرات الدراسة

  الجلسات التدريبية المقدمة في هذه الدراسة.شارك الباحثان في جميع 
 ( دقائق تهيئة لألطفال المشاركين.5حرص الباحثان في بداية كل جلسة على تخصيص ) 
  = جلسة تدريبية من غير جلسات القياسات. 120عدد الجلسات التدريبية التي تم تنفيذها في البرنامج 
  عاب أمام األطفال المتدربين قبل تنفيذ اللعبة.األل بنمذجةاستخدم الباحثان أسلوب النمذجة  

نفذت الجلسات التدريبية المقترحة في هذه الدراسة داخل ح ( إجراءات أنفيذ اجللسات التدريبية : 
يقدم الباحثان فيما يلي وصفًا ساحة الملعب الموجود في مركز تنمية اإلنسان )عبور(، و 

وفق طبيعة األلعاب المحددة في الدراسة الحالية الجلسات التدريبية المقترحة بعض إلجراءات 
 ( على النحو التالي : 7كما يتضح ذلك في الجدول رقم ) 

 اجللسات التدريبية املقوحة يف الدراسة احلاليةيعض : إجراءات أنفيذ  7جدجيل رقم 

الصغيرة  األلعاب م

 لبشري لأللعاب()التنظيم المادي وا إجراءات التنفيذ داخل الجلسة المحددة الترويحية

1 
لعبة الرمي 

 التدريجي

ينتظم التالميذ على شكل أربع مجموعات في أربع ورش، ويحاول كل تلميذ 

كجم( داخل طوق قطره ام، 1بالتوالي رمي أداة )كرة لينة أو كيس رمل بوزن 

وتزداد مسافة الرمي تدريجيا عقب كل محاولة بمتر وعندما يكمل التلميذ 

 دوين النتائج.محاوالته الست يتم ت

 لعبة ملء المنزل 2
مجموعات في زوايا خارج الملعب عند اإلشارة يحاول عنصر من كل  4تقف 

مجموعة الجري إلى وسط الملعب ليلتقط أداة ويحملها إلى منطقته دون إسقاطها 

وعند اإلشارة الثانية يقف الجميع في مكانه ويشرع في حساب عدد األدوات 

 وتفوز المجموعة التي جمعت أكبر عدد ممكن األدوات.المنقولة إلى المنطقة 
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3 
لعبة القطط 

 والفئران

طفال حيث يحدد في الزاويتين لأليرسم المدرب مستطيالً في الملعب يتسع 

المتقابلتين مخبأين وفي إحدى الزاويتين الباقيتين حجزاً ويعين المدرب طفال 

ر الفئران في فضاء الملعب فئران وعند اإلشارة ينتش األطفاليدعى القط وباقي 

هربا من القط الذي يحاول اإلمساك بهم وإيداعهم في الحجز ومن أجل تفادي 

القط يلجأ الفئران إلى المخبأين المتقابلين وكل طفل تم لمسه يصبح قطا وعلى 

 الفأر أن يغير المخبأ كلما لحق به فأر جديد.

4 
لعبة الصقر 

 واألرنب

يتسع ألعداد األطفال ويحدد عند جانبيه الملعب حة يرسم المدرب مستطيالً في سا

تحاول المرور الى  أرانب األطفالمنطقتين ويحدد طفال يدعى الصقر وباقي 

فعليه مطاردة الجميع وكل من  الجهة التي توجد بها المنطقة المحددة أما الصقر

 تم لمسه يصبح صقراً.

 لعبة بر وبحر 5
موعتين األولى تدعى بر والثانية بحر، وعند يقوم المدرب بتقسيم األطفال الى مج

المناداة على اسم واحدة منهما تنطلق مسرعة نحو خط الوصول بينما تحاول 

 المجموعة األخرى اللحاق بها ولمسها قبل ذلك.

لعبة النمل  6

 والزرع

م ويجزأ طوله 8م وعرضه 20يرسم المدرب مستطيالً في ساحة الملعب طوله 

كل واحد مها ويتم وضع صندوقين عند نهايتي كل ممر م ل2إلى ممرات بعرض 

أحدهما مملوء بأدوات في مقدمة الصف والثاني فارغ وعند اإلشارة يبدأ األطفال 

في نقل األدوات الموجودة في الصندوق المملوء الى الصندوق الفارغ وتفوز 

 المجموعة التي أفرغت الصندوق قبل األخرى.

7 
لعبة اقتناص 

 الطرائد

ثالث مجموعات في ورشات بحيث يحاول أعضاؤها تصويب كرة  تنتظم

المضرب، المجموعة األولى تصوب داخل أطواق، الثانية إلصابة قنينات 

 بالستيكية، الثالثة فوق حبل مرتفع.

لعبة القائد  8

 والجنود 

م يتمركز بوسطها طفل يدعى 10في فضاء الملعب يشكل األطفال دائرة قطرها 

ى هذا الطفل القيام بإشارات معينة فيما يستجيب الجنود  من قائد الكتيبة وعل

 خالل القيام بحركات معينة أو الفرار للدخول في المخبئ المحدد.

 لعبة رمي القوس 9
مجموعات في ورشتين بحيث تتبارى مجموعتان في كل ورشة ويحاول  4تنتظم 

ل عنصر عناصر كل مجموعة تصويب األداة نحو الهدف في ثالث محاوالت لك

 ويتم تسجيل النقط المحصل عليها من طرف كل مجموعة وإعالن الفائز.

 لعبة السلسلة 10
يحدد المدرب الملعب ويعين طفالً يدعى القائد ويشرع في مطاردة األطفال وكل 

كم يتم لمسه يشكل مع القائد سلسله متالحمة بتماسك األيدي ويتعاونون في 

 مطاردة باقي األطفال.

11 
لكنز لعبة ا

 خفيمال

يقسم األطفال إلى مجموعتين تعمل األولى على إخفاء أدوات في فضاء محدد 

ومؤمن )كرات، قطع خشبية، علب،...الخ( بينما تعمل المجموعة الثانية على 

 إيجاد تلك األدوات في مدة ال تتعدي خمس دقائق.

12 
مام دوائر متحدة مجموعات تصطف عناصر كل منها أ 4يقسم األطفال إلى  لعبة الدوائر

م، ويطلب من األطفال دحرجة  50المركز مرسومة على األرض تفصل بينها 

 م ويحصلون على نقط تزداد قيمتها في اتجاه المركز.10الكرة من بعد 

13 
يقوم التالميذ األطفال بالهرولة في جميع االتجاهات داخل فضاء الملعب ثم ينادي  لعبة األرقام

 األطفال وفق العدد المطلوب. يتجمعالمدرب رقما ما ف

14 
مجموعات يحاول كل فرد من المجموعات األربعة إسقاط  4يوزع األطفال إلى  لعبة ملء السالت

 أداة على بعد خمسة أمتار ثم تحتسب النتائج لتحديد الفائز.

15 
لعبة أقول وأسمع 

 وأنفذ

ئمة حركاتهم في فضاء الملعب يحاول األطفال االستجابة لتعليمات المدرب بمال

لإلشارة المناسبة )صافرة واحدة تعني التوازن على الرجل اليمنى وصافرتين 

 تعني السكون،...الخ(.
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 لعبة التائه 16
 4مجموعات من األطفال على شكل خطين متعامدين داخل دائرة بها  4تقف 

أبواب إال طفال واحدا يدعى التائه يقوم بالجري داخل الدائرة ويلمس آخر عنصر 

ي أي مجموعة وهذا األخير يلمس بدوره من يليه إلى أن يلمس آخر عنصر من ف

 المجموعة الذي يحدد باب الخروج.

17 
لعبة التوازن 

 الثنائي 

والمعبرة  يقسم األطفال إلى ثنائيات للقيام بإحدى األشكال المعروضة عليهم

 على األرجل. االرتكازجميعها عن 

لعبة سباق  18

 التناوب

مجموعات متساوية العدد وينتظم عناصر كل مجموعة داخل  4فال إلى يقسم األط

ينطلق العنصر  الممر الخاص بهم على شكل صفين متقابلين وعند إشارة المدرب

األول من كل مجموعة مسرعا وحامال األداة من أجل تسليمها للزميل المقابل. 

 تستمر المنافسة حتى يستكمل الصفان تبادل األماكن.

 دراسة :ةتائج ال

ــة       ــة والبعدي ــان القياســات القبلي ــة، يســتعرض الباحث ــائج الدراســة الحالي ــى نت للوصــول إل
لحســاب النتــائج والتحقــق مــن صــحة الفــروض،  التــي تــم جمعهــا علــى أدوات الدراســةوالتتبعيــة 

 ( يوضح نتائج القياسات كما يلي : 8والجدول رقم ) 
 الدراسةألفراد عينة  التتبعية: القياسات القبلية والبعدية و 8جدول رقم 

ت 
ال
حا

ال

كة
ار

ش
لم

ا
 

 المجموعة التجريبية

ت 
ال
حا

ال

كة
ار

ش
لم

ا
 

 المجموعة الضابطة

الدرجات على مقياس 

 المهارات الحركية

الدرجات على مقياس 

 المهارات الوظيفية

الدرجات على مقياس 

 المهارات الحركية

الدرجات على مقياس 

 المهارات الوظيفية

 تتبعي بعدي قبلي تتبعي بعدي قبلي تتبعي بعدي قبلي تتبعي بعدي قبلي

 180 180 95 28 28 11 حمزة
 أحمد

11 10 
- 

92 92 
- 

 183 185 95 28 29 10 أحمد
 محمد

9 9 
- 

95 95 
- 

 188 190 96 29 30 10 يزن
 أحمد

10 10 
- 

95 95 
- 

 185 185 96 28 29 8 وسام
 محمد

9 10 
- 

95 95 
- 

 187 185 95 30 30 9 محمد
 عماد

8 8 
- 

94 94 
- 

 185 185 96 29 28 6 رامي
 فواز

8 9 
- 

95 94 
- 

 180 180 96 27 27 10 أسامة
 سمير

10 9 
- 

95 94 
- 

 183 185 98 28 28 6 الفايز
 علي

5 4 
- 

97 96 
- 

 189 190 95 27 27 4 حسين
 معاذ

6 5 
- 

95 95 
- 

 185 185 95 27 28 5 بندر
 سلطان

5 5 
- 

93 92 
- 

تنطبق على عينة الدراسة الحالية حيث  T-testهذًا ونظرًا ألن شروط اختبار "ت"     
 أن : 
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 .بية والضابطة يزيد عن خمسة أفرادحجم المجموعة التجري (1
الفرق بين حجم عينتي الدراسة )التجريبية والضابطة( يساوي صفر أي أن هناك  (2

 .بينهما تساوي
ف  نسبة ف الجدولية حيث كانت  تجانس العينتين وهو ماتم التحقق منه مسبقاً  (3

 .المحسوبة وهذا يعكس تجانس العينتين
اعتدالية التوزيع التكراري حيث أن معامالت االلتواء لمتغيرات الدراسة انحصرت بين  (4

 .في جميع متغيرات الدراسة الحالية( مما يشير إلى تماثل واعتدالية البيانات 3)±
للمقارنة بين المجموعتين  T-testبار "ت" فقد رأى الباحثان إمكانية استخدام اخت

فيما يلي عرضًا تفصيليًا للنتائج التي توصل إليها الباحثان على النحو و (، 2=ن1بالمعادلة )ن
 التالي :
( 0.01يوجد فرق ذوو داللة إحصائية عند مستوى )" :جيالذي ةص على  يالنسبة للفرض األجيل        

يــة والضــابطة فــي القيــاس البعــدي لمســتوى المهــارات بــين متوســط درجــات المجمــوعتين التجريب
للتحقـق مـن صـحة هـذا ، "صالح ( متوسط المجموعة التجريبيـةالحركية األساسية في اتجاه ) ل

ـــار "ت"  ـــان اختب ـــين متوســـط T-testالفـــرض اســـتخدم الباحث ـــرق ب المجموعـــة  يلحســـاب الف
، ات الحركيــة األساســيةالمجموعــة الضــابطة فــي القيــاس البعــدي لمســتوى المهــار و التجريبيــة 

 ( يوضح النتائج التي توصل إليها الباحثان كما يلي : 9والجدول رقم ) 
لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية  T-test: نتائج اختبار "ت"  9جدول رقم 

 في القياس البعدي لمستوى المهارات الحركية األساسية  والضابطة

 عدد مجموعات الدراسة

 ألفراد 

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

 مستوى الداللة

 0.01 29.622 9 1.13 28.44 10 المجموعة التجريبية

 2.22 8.22 10 المجموعة الضابطة

قيمة ت الجدولية   (29.62) أن قيمة ت المحسوبة (9)يتضح من الجدول رقم  
، ولتحديد اتجاه الفرق يمكن النظر إلى قيمة مما يعني أن الفرق دال إحصائياً ( 1.833)

المتوسط األكبر وهو متوسط المجموعة التجريبية وهذا يعني أن الفرق في اتجاه )لصالح( 
 المجموعة التجريبية وهذا يعني تحقق الفرض األول للدراسة.

مستوى عند يوجد فرق ذوو داللة إحصائية " : يالنسبة للفرض الثاةي جيالذي ةص على          
لمستوى بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي و البعدي ( 0.01)
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للتحقق من صحة هذا  ."في اتجاه ) لصالح ( القياس البعدي المهارات الحركية األساسية
لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة  T-testالفرض استخدم الباحثان اختبار "ت" 

القبلي والبعدي لمستوى المهارات الحركية األساسية، والجدول رقم التجريبية في القياسين 
 ( يوضح النتائج التي توصل إليها الباحثان كما يلي : 10) 

متوسطي المجموعة التجريبية في لحساب الفرق بين  T-test: نتائج اختبار "ت"  10جدول رقم 

 القياسين القبلي والبعدي لمستوى المهارات الحركية األساسية

 نوع القياس
 عدد

 ألفراد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

 مستوى الداللة

 القياس القبلي
10 

8.22 2.386 
9 28.001 0.01 

 1.133 28.44 القياس البعدي

 قيمة ت الجدولية ( 28.001)أن قيمة ت المحسوبة  (10)يتضح من الجدول رقم     
ي أن الفرق دال إحصائيًا، ولتحديد اتجاه الفرق يمكن النظر إلى قيمة مما يعن (1.833)

القياس وهذا يعني أن الفرق في اتجاه )لصالح(  القياس البعديالمتوسط األكبر وهو متوسط 
 للدراسة. الثانيوهذا يعني تحقق الفرض البعدي 
وو داللة إحصائية بين متوسط ال يوجد فرق ذ"  :يالنسبة للفرض الثالث جيالذي ةص على               

مستوى المهارات الحركية لدرجات المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي 
لحساب  T-testللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار "ت"  .األساسية"

الفرق بين متوسطي المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لمستوى المهارات 
 ( يوضح النتائج التي توصل إليها الباحثان كما يلي : 11ركية األساسية، والجدول رقم ) الح

لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة الضابطة في  T-test: نتائج اختبار "ت"  11جدول رقم 

 القياسين القبلي والبعدي لمستوى المهارات الحركية األساسية

 نوع القياس
 عدد

 ألفراد 

المتوسط 

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

مستوى 

 الداللة

 القياس القبلي
10 

8.44 1.94 
 غير دال 0.800 9

 2.22 8.22 القياس البعدي

قيمة ت الجدولية   (0.800) أن قيمة ت المحسوبة (11)يتضح من الجدول رقم       
ائيًا، وهذا يعني تحقق الفرض مما يعني أن الفرق بين المتوسطين غير دال إحص( 1.833)

 الثالث للدراسة.
ال يوجد فرق ذوو داللة إحصائية بين متوسط " :يالنسبة للفرض الرايع جيالذي ةص على          

يومًا من انتهاء  15درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي ) بعد 
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تحقق من صحة هذا الفرض استخدم لل ستوى المهارات الحركية األساسية".لمالبرنامج ( 
في القياسين  التجريبيةلحساب الفرق بين متوسطي المجموعة  T-testالباحثان اختبار "ت" 

( يوضح النتائج  12لمستوى المهارات الحركية األساسية، والجدول رقم )  والتتبعي البعدي
 التي توصل إليها الباحثان كما يلي :

لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية في  T-test" : نتائج اختبار "ت 12جدول رقم 

 القياسين البعدي والتتبعي لمستوى المهارات الحركية 

 عدد نوع القياس

 ألفراد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

مستوى 

 الداللة

 غير دال 1.001 9 1.130 28.444 10 القياس البعدي

 0.971 28.222 عيالقياس التتب

 قيمة ت الجدولية  (1.001) أن قيمة ت المحسوبة (12)يتضح من الجدول رقم    
مما يعني أن الفرق بين المتوسطين غير دال إحصائيًا، وهذا يعني تحقق الفرض  (1.833)

 الرابع للدراسة.
مستوى  يوجد فرق ذوو داللة إحصائية عند" :يالنسبة للفرض اخلامس جيالذي ةص على  

( بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى 0.01)
المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية في اتجاه ) لصالح ( متوسط المجموعة 

لحساب  T-testلتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار "ت"  .التجريبية"
ط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة في القياس البعدي الفرق بين متوس

( يوضح  13لمستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية، والجدول رقم ) 
 النتائج التي توصل إليها الباحثان كما يلي :

التجريبية لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة  T-test: نتائج اختبار "ت"  13جدول رقم 

 والضابطة في القياس البعدي لمستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

 عدد مجموعات الدراسة

 ألفراد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

مستوى 

 الداللة

 - 9 3.33 185.00 10 المجموعة التجريبية

78.89 

0.01 

 1.98 91.80 10 المجموعة الضابطة

 قيمة ت الجدولية  (78.89) أن قيمة ت المحسوبة (13)يتضح من الجدول رقم     
مما يعني أن الفرق دال إحصائيًا، ولتحديد اتجاه الفرق يمكن النظر إلى قيمة  (1.833)

المتوسط األكبر وهو متوسط المجموعة التجريبية وهذا يعني أن الفرق في اتجاه )لصالح( 
كما قام الباحثان بحساب ، يعني تحقق الفرض الخامس للدراسة موعة التجريبية وهذاالمج
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بين درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي على  Etaمربع ايتا 
( مما يشير 0.986مقياس المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية وبلغت قيمته )

 %(.98ر المهارات الحركية األساسية على المهارات الوظيفية يبلغ )إلى أن حجم تأثي
يوجد فرق ذوو داللة إحصائية عند مستوى " :جيالذي ةص على  يالنسبة للفرض الساد  

( بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي و البعدي لمستوى 0.01)
 .ليومية في اتجاه ) لصالح ( القياس البعدي"المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة ا

لحساب الفرق بين  T-testللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار "ت" 
متوسطي المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمستوى المهارات الوظيفية 

ج التي توصل إليها ( يوضح النتائ 14المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية، والجدول رقم ) 
 الباحثان كما يلي :

في  لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية T-test: نتائج اختبار "ت"  14جدول رقم 

 القياسين القبلي والبعدي لمستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

 نوع القياس
 عدد

 ألفراد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

مستوى 

 الداللة

 القياس القبلي
10 

95.70 0.948 
9 

- 81.48 
0.01 

 3.333 185.00 القياس البعدي

قيمة ت الجدولية   (81.48) أن قيمة ت المحسوبة (14)يتضح من الجدول رقم       
نظر إلى قيمة مما يعني أن الفرق دال إحصائيًا، ولتحديد اتجاه الفرق يمكن ال( 1.833)

المتوسط األكبر وهو متوسط القياس البعدي وهذا يعني أن الفرق في اتجاه )لصالح( القياس 
 البعدي وهذا يعني تحقق الفرض السادس للدراسة.

ال يوجد فرق ذوو داللة إحصائية بين متوسط " :يالنسبة للفرض السايع جيالذي ةص على          
لمرتبطة لمستوى المهارات الوظيفية اسين القبلي والبعدي درجات المجموعة الضابطة في القيا

 T-testللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار "ت"  بأنشطة الحياة اليومية".
لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لمستوى 

وضح النتائج التي توصل إليها الباحثان ( ي 15المهارات الحركية األساسية، والجدول رقم ) 
 كما يلي :

في  لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة الضابطة T-test: نتائج اختبار "ت"  15جدول رقم 

 القياسين القبلي والبعدي لمستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

 نوع القياس
 عدد

 ألفراد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

مستوى 

 الداللة



 ة .......الترويحية في تنمية المهارات الحركيفاعلية استخدام األلعاب الصغيرة 

- 57 - 

 القياس القبلي
10 

94.60 1.340 
 غير دال 0.449 9

 1.310 94.20 القياس البعدي

 قيمة ت الجدولية  (0.449) أن قيمة ت المحسوبة (15)يتضح من الجدول رقم   
يعني تحقق الفرض مما يعني أن الفرق بين المتوسطين غير دال إحصائيًا، وهذا  (1.833)

 السابع للدراسة.
ال يوجد فرق ذوو داللة إحصائية بين متوسط " :يالنسبة للفرض الثامن جيالذي ةص على 

يومًا من انتهاء  15درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي ) بعد 
للتحقق من صحة  المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية". لمستوى المهارات الوظيفيةالبرنامج ( 

لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة  T-testهذا الفرض استخدم الباحثان اختبار "ت" 
التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة 

 ( يوضح النتائج التي توصل إليها الباحثان كما يلي : 16اليومية، والجدول رقم ) 
لحساب الفرق بين متوسطي المجموعة التجريبية في  T-test: نتائج اختبار "ت"  16رقم  جدول

 القياسين البعدي والتتبعي لمستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

 عدد نوع القياس

 ألفراد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

 قيمة

 ت 

مستوى 

 الداللة

 غير دال 1.246 9 3.333 185.00 10 ياس البعديالق

 3.064 184.50 القياس التتبعي

قيمة ت الجدولية   (1.246) ( أن قيمة ت المحسوبة16يتضح من الجدول رقم )
مما يعني أن الفرق بين المتوسطين غير دال إحصائيًا، وهذا يعني تحقق الفرض ( 1.833)

 الثامن للدراسة.
  دراسة :إمجالي ةتائج ال

استخدام األلعاب الصغيرة الترويجية قد ساهم في تنمية الدراسة إلى أن نتائج توصلت     
بعض المهارات الحركية األساسية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد المشاركين في الدراسة 

 أنشطة الحياة اليومية، كما كان له أثر في تنمية مستوى مهاراتهم الوظيفية المرتبطة ببعض 
  : جيأفسةها مناقشة النتائج

قامت هذه الدراسة على فكرة مؤداها أن االنخفاض في مستوى المهارات الوظيفية        
المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد يرجع إلى انخفاض 

صغيرة مستوى المهارات الحركية األـساسية لديهم، ولذلك استهدفت استخدام األلعاب ال
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الترويحية كنوع من أنواع البرامج الحركية لتحسين مستوى هذه المهارات الحركية وكذلك 
مستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية، وهي بذلك تبنت نفس األهداف 

( والتي Emmanuelle,2007)دراسة  منها على سبيل المثال التي تبنتها دراسات سابقة
على أثر األنشطة البدنية الحركية على تحسين المهارات الوظيفية )مهارات  حاولت التعرف

السلوك التكيفي، مهارات رعاية الذات، مهارات الحياة اليومية( لدى األطفال التوحديين 
باإلضافة الى تحسن االستجابة الحسية وبعض المهارات الحركية )التوازن، التآزر الحركي، 

( 2015)مصطفى،التي قامت عليها دراسة تقريبًا نفس الفكرة  التحكم العضلي(، كما تبنت
والتي استهدفت تحسين بعض مهارات الحياة اليومية لدى عينة من األطفال ذوي اضطراب 

حركية غير األلعاب الصغيرة  التوحد من خالل استخدام مجموعة من األنشطة الحس
بية لتفيد إلى أن األلعاب الصغيرة وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية بصورة إيجا، الترويحية

الترويحية باعتبارها شكل من أشكال البرامج الحركية قد ساهمت وبشكل ايجابي في تنمية 
المهارات الحركية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد وكذلك تنمية مستوى مهاراتهم الوظيفية، 

ففي البداية يؤكد الباحثان ط، يجة الرئيسة في العديد من النقاويمكن للباحثان تفسير هذه النت
على أن اإلنسان أي إنسان هو كائن حي دينامي بطبعه مكون من أربعة جوانب رئيسة وهي 
الجانب الجسمي )البدني(، والعقلي )المعرفي(، واالنفعالي )الوجداني(، واالجتماعي، وعلى هذا 

إحالة متبادلة بين كل األساس فالنمو يشمل كل جوانب اإلنسان، ولذلك فمن المؤكد أن هناك 
جانب من جوانب النمو والجوانب األخرى، فعلى سبيل المثال عالقة أو تأثير النمو الجسمي 

 في الجسم السليم،العقل السليم فكما قيل على كل من النمو االنفعالي والعقلي واالجتماعي 
ى جوانب فحينما يكون الجانب العقلي مصاب أو مريض بداء ما فال شك أنه يؤثر على شت

وحينما يكون الشخص منفعاًل فال شك أن الجانب االنفعالي يؤثر على شتى  ،النمو األخرى
(، وقد أجمعت العديد من الدراسات على أن 27:2001)الخولي، الجوانب األخرى وهكذا

األطفال ذوي اضطراب التوحد يعانون من تدني واضح في المهارات الحركية لديهم وهو األمر 
( وهو ما يتفق مع Whyatt & Craig,2011على كافة جوانب حياتهم )الذي ينعكس 

، وهي نفس القاعدة القاعدة السابقة والتي تشير إلى اإلحالة المتبادلة بين كافة جوانب النمو
 International Classification ofالتي قام عليها التصنيف الدولي لتأدية الوظائف 

Functioning (ICF) ة الصحة العالمية، والذي تم التأكيد فيه على أن والصادر عن منظم
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الصحة العامة للفرد هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد بين كل من : وظائف الجسم وهيكله، 
األنشطة المرتبطة بالمهام واألفعال التي يقوم بها الفرد، المشاركة واالنخراط في مواقف 

، (WHO,2001)يعيش الفرد في سياقها  الحياتية المختلفة والعوامل الشخصية والبيئية التي
لذلك فهناك عالقة وثيقة للغاية بين المهارات الحركية وكافة المهارات األخرى التي يمارسها 
الفرد والتي تهدف في نهاية األمر إلى القيام بمختلف أنشطة الحياة اليومية، هذه العالقة 

 Martin & Bateson,1993 ) ذوي التوحدتتعاظم حينما يكون الحديث عن 
Emmanuelle,2007 وهذا يعني بالمنطق أن تحسين الجانب الجسمي والمتمثل في ،)

المهارات الحركية األساسية سينعكس أثاره بالضرورة إيجابًا على مناحي أخرى عديدة لدى 
 الفرد، وذلك هو المنطق الذي قامت عليه هذه الدراسة بالتحديد، النقطة الثانية والتي يمكن

تفسير التحسن الحاصل لدى عينة الدراسة هو استخدام الباحثان لأللعاب الصغيرة  افي ضوئه
تساعد األطفال التوحديين عمومًا على باعتبارها أنشطة حركية الترويحية، فاأللعاب الترويحية 

زيادة التفاعل تحسن قدراتهم البدنية وتزيد من مستوى مهاراتهم الحركية الدقيقة وتعمل على 
االجتماعي لديهم كما أنها تدخل البهجة والسرور في نفوسهم وتطور قدراتهم والتواصل 

، (250:2016البدنية العامة وتخفف من سلوكياتهم النمطية التكرارية )مطر وعبد الرازق،
ولكن يظل السؤال الحائر هنا، ما عالقة تحسن المهارات الحركية بتحسن المهارات الوظيفية 

ليومية، وعلى الرغم من اإلشارة سابقًا إلى اإلحالة المتبادلة بين المرتبطة بأنشطة الحياة ا
كافة جوانب النمو، إال أن هناك نقطة في غاية األهمية ينبغي اإلشارة إليها هنا وهي العالقة 

والمهارات  sensori-motor performanceالوثيقة الكامنة بين األداء الحسي الحركي 
ة اليومية لدى األطفال التوحديين، لقد توصل العديد من الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحيا

( إلى أن تحسين المهارات الحركية لدى Martin & Basteson,1993الباحثين ومنهم )
األطفال التوحديين يساعد على تحسين الجوانب الحسية لديهم وخاصة تلك المتعلقة باللمس 

زادت قدرته على أداء المهارات الوظيفية  باليد، فكلما زادت القدرة الحسية لدى الطفل التوحدي
التي ترتبط باستخدام اليدين وهي النقطة الجوهرية التي تقوم عليها كافة المهارات الوظيفية، 

وترتيب  آلخرالطعام وحمل األشياء ونقلها من مكان  إعدادفاستخدام أدوات المطبخ وأدوات 
سي )باللمس( متميز وهو األمر الذي الغرفة ومسك فرشاة األسنان كلها أمور تتطلب جانب ح

تحققه المهارات الحركية األساسية إذا ما تم العمل على تنميتها، وال يتوقف األمر فقط على 
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 somato-sensoryكافة المعلومات الحسية الجسدية اللمس باليد، بل يمتد إلى 
information ( فقد أشارWeimer et al.,2001 أن األطفال التوحديين الذي ) يعانون

الخ يفتقرون إلى ما ....الدقيقة كالمشي واالتزان والوثب المهارات الحركيةمن صعوبات في 
األمر الذي ينعكس  visual-motor integrationيعرف بضعف التكامل البصري الحركي 

بالسلب على مهاراتهم الحركية الدقيقة، فيصعب عليهم خلع المالبس وارتدائها والذهاب إلى 
...الخ، بل قد يمتد تأثير ضعف المهارات الحركية إلى فريش األـسنان واالستحمامالحمام وت

( حينما قال أن ضعف المهارات Baranek et al.,1997أمور عديدة كما أكد عليها )
فظية متكررة، الحركية األساسية لدى التوحديين يقود بالضرورة إلى سلوكيات نمطية وعبارات ل

( في العديد من المناسبات على أن تحسين المهارات Emmanuelle,2007ولذلك أكد )
الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية وتحسين المهارات الشخصية بوجه عام لدى 
التوحديين ال يتم وال يتوقف فقط على تحسين قدراتهم المعرفية بل يتطلب عادة تحسين 

تجاباتهم الحسية األمر الذي ينعكس مهاراتهم الحركية األساسية والتي تؤثر بالتبعية على اس
 .يفية المرتبطة باألنشطة الحياتيةباإليجاب على مهاراتهم الوظ

  : جياالستنتاج اخلالصة

من عجز / قصور في الوعي بأجسامهم وصعوبة في  التوحدييناألطفال معظم يعاني      
( Pan et al.,2009  Provost et al.,2007إدراك بعض المهارات الحركية األساسية )

هذه المشكالت الحركية تؤثر وبشدة على مستوى المهارات الوظيفية الالزمة لممارسة أنشطة 
(، ولقد Lord & mcGee,2001:86الحياة اليومية أو كما تعرف باألنشطة الحياتية )

استخدم الباحثان في هذه الدراسة مجموعة متنوعة من األلعاب الصغيرة الترويحية لتنمية 
رات الحركية األساسية لدى عينة من األطفال التوحديين ومعرفة أثر ذلك على بعض المها

تنمية بعض المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية لديهم، وقد توصلت النتائج 
بين ( 0.01عند مستوى )فرق ذوو داللة إحصائية وجود إلى  الحالية الرئيسة للدراسة

لمستوى المهارات الحركية يبية في القياسين القبلي و البعدي متوسط درجات المجموعة التجر 
( لصالحفي اتجاه ) األساسية ومستوى المهارات الوظيفية المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية

العديد وهو الهدف الذي كان ينشده الباحثان في هذه الدراسة، وقد ساهمت  القياس البعدي
اعتماد  يلخصها الباحثان في النقاط التالية :من األمور في الوصول الى هذه النتيجة 



 ة .......الترويحية في تنمية المهارات الحركيفاعلية استخدام األلعاب الصغيرة 

- 61 - 

مشاركة الباحثان ، ة كشكل من أشكال البرامج الحركيةالبرنامج على األلعاب الصغيرة الترويحي
باحثان واألطفال لألطفال في كافة الجلسات التدريبية مما أوجد جو من المحبة واأللفة بين ال

ابة لألطفال لجذب انتباههم ألطول فترة استخدام أدوات ومواد ملونة وجذ، )طرح موجب(
استخدام الباحثان ألساليب التعزيز )المادي والمعنوي( والتكرار والنمذجة ساهم في ، ممكنه
 .األهداف المنشودة من هذه الدراسةتحقيق 

  : أوصيات الدراسة

 ة :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يقدم الباحثان التوصيات التالي
  ينبغي اعتماد التمرينات الحركية واأللعاب الصغيرة الترويحية كعنصر أساسي في

نية برامج تعليم وتدريب األطفال ذوي اضطراب التوحد في المراكز والمؤسسات المع
وذلك من خالل إدراجها في الخطط التربوية الفردي  بتأهيل هذه الفئة من األطفال

 المقدمة لهم.
 علمات األطفال ذوي اضطراب التوحد بدء اليوم الدراسي مع ينبغي على معلمي وم

األطفال ذوي اضطراب التوحد باأللعاب الصغيرة الترويحية لما في ذلك من أثر فعال 
 في تخفيف حدة سلوكياتهم النمطية والعشوائية.

  ينبغي على كليات التربية السعي نحو تضمين مفهوم البرامج المشتركة بين
ة لمفهوم الخدمات يالمختلفة لما في ذلك من مسايرة حقيق التخصصات التربوية

فيهم األطفال ذوي  المساندة التي يحتاجها جميع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة بما
، فعلمي التربية الخاصة )األطفال التوحديين( ينبغي أن يكونوا على اضطراب التوحد

يحية مع األطفال التوحديين وما دراية بكيفية إعداد واستخدام األلعاب الصغيرة الترو 
 الفوائد الممكن تحقيقها من ذلك.

  ينبغي على الباحثين والمهتمين باألطفال ذوي اضطراب التوحد تبني األلعاب الصغيرة
نتباه لدى الترويحية والبرامج الحركية عمومًا في تحسين جوانب اللغة والتواصل واال 

 قبلية.هذه الفئة من األطفال في دراسات وبحوث مست
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