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{ذَنِكَ فَضْمُ انهَّوِ ٌُؤْتٍِوِ يٍَ ٌَشَاء وَانهَّوُ ذُو انْفَضْمِ انْعَظٍِىِ}
صدق اهلل انعظٍى
(الجمعة ،آية ")"4

أ

إنى يعهى انناص انخٍز
يذًذ عهٍو أفضم انصالة ًأحى انخظهٍى.
إنى ًانذي انعشٌش دفظو اهلل انذي شجع ًنصخ فً طبٍم طهب انعهى.
إنى ين غًزحنً بذنانيا ًأيطزحنً بذعائيا ،أيً أبقاىا اهلل فً أحى
انصذت ًانعافٍت.
إنً ين شقج يعً انطزٌق خطٌة بخطٌة ًشاركخنً كم نذظت سًجخً
انطٍبت جعهيا اهلل نبعاً نهٌفاء.
إنى ابنً ًقزة عٍنً ًطٍى  ..دفظو اهلل ًرعاه.
إنى ين ٌجزي دبيى فً عزًقً ًٌنبض فؤادي بذكزاىى ....إخٌانً
ًأخٌاحً.
إنى ين نيهج ين فكزىى ًكانٌا ينارة حنٍز ننا يظٍزة انعهى ًاننجاح..
أطاحذحً انكزاو
إنى ين طزنا طٌٌاً ًنذن نشق انطزٌق يعا نذٌ اننجاح ...أصذقائً.
إنى كم ين ًقف بجانبً يشاركاً ًيٌجياً ًناصذاً.
أىذي نكى جًٍعا ثًزة ىذا انجيذ انًخٌاضع.

الباحث

ب

انطبلقا مف قولو تعالى﴿ :رَبِّ أَوْزِعْنًِ أٌَْ أَشْكُرَ َِعًَْتَكَ انَّتًِ أَْعًَْتَ عَهًََّ وَعَهَى وَانِدَيَّ وَأٌَْ أَعْ ًَ مَ
صَانِحًا تَرْضَاهُ﴾ (سورة ،النمؿ")"19
الحمد ﵀ الػذ وىننػا الرػدرة

ػى أف أقػدـ ىػذا النحػث و سػر لػا طر رػا وأمػدنا نػالعوف

شػػا ار وحمػػدا ػػؽ نعظػ ـ و يػػو و ػػبلؿ سػ طانو و ظػ ـ ارمػػو ،فالحمػػد ﵀ الػػذ ىػػدانا ليػػذا ومػػا
شػ رُ رر نل ََّ ِْ ن ػ ن " ،وقولػو لػ ا ا﵀
شػ رُ ْر ََنِ مَّ َمػا َي ْ
انت ألىتد لوال أف ىدانا ا﵀ ،قاؿ تعػالى" َك َمف َي ْ
و وس ـ " مف ال يشُر الَّاس ال يشُر اهلل".
وا ترافا منا نالفضؿ أللحانو أتو ػو نسسػمى ا ػات الشػار واالمتنػاف لاػؿ مػف اسػيـ فػا

إن ػػاز ىػػذا العمػػؿ ،وأخػػص نالشػػار أسػػتاذ الفاضػػؿ الػػداتور /محمػػد محمػػد

ػػاف ،م ػػد ا ػ

الترن المشرؼ ى ىذه الرسال  ،فمف ظ ـ شػرفا أف قدػدر ليػذه الرسػال ر ا ػ ار مػ مػف قن ػو
إذ شرفنا ا﵀ أف أاػوف واحػدا ممػف تت مػذوا ػى د ػو ،النيػؿ مػف فػ ض مػو ،واػر ـ خ رػو ،فرػد
شمؿ ىذه الرسػال نر ا تػو الار مػ و ونػو اللػادؽ ،فاػاف سػخ ا نفضػ و و مػو وتو ياتػو ،وا ارئػو

السد دة ،ف اءت ىذه الرسال ثمرة نلحو ،ف زاه ا﵀ نا خ ر زاء.

وأتردـ اذلؾ نالشار إلى األساتذة أ ضاء ل ن المناقش  :الداتور /ػاطؼ ثمػاف األ ػا

مناقشا خار ا ،الداتور/ناسـ

ا أنو او ؾ مناقشػا داخ ػا ،وذلػؾ

ػى تفضػ يما نالموافرػ

ػى

مناقش ػ ىػػذه الرسػػال  ،وانػػداء المبلحظػػات والتو يػػات اليادف ػ التػػا ترفػػه مػػف ق م ػ ىػػذه الرسػػال

وتعمؿ

ى إثرائيا وت و دىا.

اما أتفضؿ نعظ ـ االمتناف لؤلساتذة المحام ف الذ ف ما نخ وا نتو ياتيـ وارائيـ السػد دة

فا تحا ـ أدوات الدراس  ،ليـ منا اؿ الشار والترد ر.

امػػا أترػػدـ ن ز ػػؿ الشػػار والترػػد ر إلػػى الي ئػ التدر سػ المػػوقرة نا ػ الترن ػ – قسػػـ

النفس والشار مولوؿ ل امع األزىر.

ػػـ

اما أتو و أ ضا نالشار ال ز ؿ ل مع الحؽ فا الح ػاه واخػص نالشػار األسػتاذ /نن ػؿ
ن د مد ر النرامج نال مع واألستاذ /نشار موسى مع ـ الترن الر اضػ واافػ الي ئػ التدر سػ

نال مع لما قدموه لا مف العوف والمسا دة نإن اح النرنامج ف يـ منا اؿ الشار والترد ر.

امػا سػػعدنا أف أترػػدـ نالشػػار ال ز ػػؿ لوالػػد العز ػػز ف أطػػاؿ ا﵀ فػػا مرىمػػا و ع يمػػا

ننراسا مض ئا فا ح اتنا لما قدموه لا مف حب الع ـ والتع ـ ،فوقوفيما ن ػوار وتشػ عيما الػدائـ
ت

لػػا أانػػر األثػػر فػػا إن ػػاز ىػػذا العمػػؿ ،والػى زو تػػا اللال ػ التػػا شػػاراتنا اػػؿ تفالػ ؿ ح ػػاتا،
ولما قدمتو لا مف د ـ ونلح ومساندة طواؿ فترة الدراس  ،والى إخوانا وأخػواتا األ ػزاء م عػا
الذ ف د موا وش عوا ولـ ترددوا فا المسا دة والنل ح شا ار لاـ مف الر ب.

ونما أننا نلدد ذاػر األ ػزاء ،فػبل فػوتنا أف أترػدـ نالشػار والعرفػاف إلػى مػا األسػتاذ

الداتور /نضاؿ قا ود لما قدمو لا مف نلح وارشاد وتو يات ق م أثناء الدراس .

لف انسى أف أتردـ نالشار ال ز ؿ لاؿ األلدقاء والزمبلء الػذ ف قػدموا لػا المسػا دة مػف

قر ب أو مف نع د إلن از ىذا العمؿ المتواضه.
وختامػا أتو ػو إلػػى ا﵀ دا ػا أف

عػػؿ ىػذا العمػؿ فػػا م ػزاف حسػػناتا خاللػا ﵀ تعػػالى،

فإف ألنت فمف ا﵀ واف قلرت فيو منا ،فالاماؿ ﵀ وحده ،وحسنا أنا ا تيػدت ،ومػا تػوف را

إال نا﵀

و توا ت وال و أننت.

وانسالو عهٍكى ورمحة اهلل وبركاتو

ث

ملخص الدرا ة باللغة العربية

َاعلية برَّامج تدريبي با تخداـ األَّشطة الحرُية للحد مف ال لكؾ العدكاَّي لدل عيَّة مف
أطِاؿ التكحد.

ىدفت الدراس الحال إلى معرف فا

م ػػف السػ ػ وؾ الع ػػدوانا ل ػػدف

وتاونػػت
توز عيـ

نرنامج تدر نا ناسػتخداـ األنشػط الحرا ػ ل حػد

نػ ػ م ػػف أطف ػػاؿ التوح ػػد ،وق ػػد اس ػػتخدـ الناح ػػث الم ػػنيج الت ر ن ػػا،

ن ػ الد ارس ػ مػػف ( )24مػػف أطفػػاؿ التوحػػد ،تت ػراوح أ مػػارىـ ن ػ ف ( )12-8سػػن  ،وتػػـ

ى م مو ت ف ( )12طفبل مث وف الم مو

الت ر ن و( )12طفبل مث وف الم مو ػ

الضػػانط  ،وقػػد اسػػتخدـ الناحػػث اسػػتنان الس ػ وؾ العػػدوانا والنرنػػامج التػػدر نا ناسػػتخداـ األنشػػط

الحرا ػ لػػدف أطفػػاؿ التوحػػد (إ ػػداد الناح ػػث) واسػػتخداـ اختنػػار " "zلحسػػاب داللػػ الفػػروؽ ن ػ ف
المتوس ػػطات لم م ػػو ت ف مس ػػتر ت ف ولم م ػػو ت ف مرتنطت ف(مرن ػػه معام ػػؿ إ ت ػػا ومعام ػػؿ الاس ػػب
لنبلؾ) ل تحرؽ مف فا

النرنامج.

كقد تكصلت الد ار ة إلى الَّتائج التالية:
-

و ػ ػود ف ػػروؽ ذات داللػ ػ إحل ػػائ ف ػػا متوس ػػطات در ػػات أفػ ػراد الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ

والضانط فا الر اس النعد ل س وؾ العدوانا للالح الم مو

و ود فروؽ ذات دالل إحلائ فا متوسطات در ػات أفػراد الم مو ػ الت ر ن ػ نػ ف

الر اس ف الرن ا والنعد فا الس وؾ العدوانا للالح التطن ؽ النعد .

 و ػود أثػػر ل نرنػػامج-

الت ر ن .

ػػى الم مو ػ الت ر ن ػ فػػا الحػػد مػػف السػ وؾ العػػدوانا لػػدف أف ػراد

الع ن الت ر ن .

ػدـ و ػود فػروؽ ذات داللػ إحلػائ فػا متوسػطات در ػػات أفػراد الم مو ػ الت ر ن ػ

ن ف الر اس ف النعد والتتنعا فا الس وؾ العدوانا نعد تطن ؽ النرنامج التدر نا.

ج

Abstract
Study Title: The effectiveness of a training program using kinetic
activities to reduce aggressive behavior among a sample of autistic
children .
The study aimed to recognize the effectiveness of the training
program using kinetic activities to reduce aggressive behavior among a
sample of autistic children. The researcher has used the experimental
method. The study sample consisted of (24) of autistic children, their
ages were between (12-8) years, and they were distributed into two
groups.
(12) children represents the experimental group and (12) children
representing the control group. The researcher has used the questionnaire
of aggressive behavior and the training program using kinetic activities
with autistic children (researcher) , and also he used "z" test to calculate
the significance of differences between the averages of the two
independent groups and for two connected groups and (coefficient
square ETA and coefficient of gain for blak ) to verify the effectiveness
of the program .
The study found the following results :
- There are significant differences in the mean scores of the
experimental group and control group differences in telemetric for
aggressive behavior for experimental group.
- There are significant differences in the mean scores of the
experimental group between the two pre and post measurements
in the aggressive behavior after applying the training program for
the post applying.
- There is an impact for the program on the experimental group in
the reduction of aggressive behavior of the experimental sample .
- There are no significant differences in the mean scores of the
experimental group between the two measurements in the
aggressive behavior after applying the training program .
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كالتتبعي (ف=.)12

ذ

قائمة المالحؽ
رقـ الصِحة

الملحؽ
م حؽ رقـ ( )1أسماء األساتذة المحام ف لبلستنان .

118

م حؽ رقـ ( )2استمارة الن انات الشخل ل طفؿ.

119

م حؽ رقـ ( )3استنان الس وؾ العدوانا فا لورتو النيائ .

120

م حؽ رقـ ( )4تسي ؿ ميم مو ي ل مع الحؽ فا الح اة.

122

سات النرنامج التدر نا.

123

م حؽ رقـ ()5

م حؽ رقـ ( )6لور تدر ب األطفاؿ

ى األنشط الحرا .

ر

139

الفصن األوه
خمفيـــــــــة الدراشـــــــــة
 أًالً -انًقذيت.
 ثانٍاً -يشكهت انذراطت ًحظاؤالحيا.
 ثانثاً -أىذاف انذراطت.
 رابعاً -أىًٍت انذراطت.
 خايظاً -يصطهذاث انذراطت.
 طادطاً -دذًد انذراطت.

الِصؿ االكؿ
مدخؿ الي الد ار ة
المقدمة:
رق

تعد اإل اق نو و اـ مف الرضا ا الميم التا توا و الم تمعات ،والتا قد تؤد

مس رة التنم

اىتماميا فا ترن

والتطور فا الم تمه ،ح ث إف حضارة األمـ وارترائيا تتمثؿ فا مدف

األ اؿ فا مخت ؼ فئاتو نما ف يـ األطفاؿ مف ذو االحت ا ات الخال ،

أما إىماؿ ىذه الفئ فرد ؤد

إلى تفاقـ مشابلتيـ وتضا ؼ إ اقتيـ و لنحوف الو

أسرىـ وم تمعيـ ،ومف ىنا و ب التدخؿ اإلرشاد

وتعتنر إ اق التوحد مف ااثر اإل اقات لعون وشدة وذلؾ مف ح ث تسث رىا

ولو نس ط

ى

والعبل ا حتى تسنى ليـ االندماج فا

الم تمه إلى أقلى حد تسمح نو قدراتيـ.
س وؾ الفرد الذ

إلا

عانا منيا وقان تو ل تع ـ أو التنشئ اال تما

مف االستربلؿ اال تما ا أو الردرة

ى حما

أو التدر ب أو تحر ؽ در

ى

الذات(لادؽ والخم سا،

.)1:2006
و ندرج اضطراب التوحد  Autism disorderضمف اإل اقات التا تحتاج إلى المز د

مف الر ا

واالىتماـ(،فتعرؼ مع

التوحد األمر ا

التوحد نسنو نوع مف االضطرانات النمائ  ،والذ

)Autism Society of American

ظير فا السنوات الثبلث األولى مف ح اة

الطفؿ ،و نتج ف اضطرانات لن تؤثر فا وظائؼ الدماغ وتظير

ى شاؿ مشابلت فا

دة وانب :مثؿ التفا ؿ اال تما ا والتوالؿ ال فظا و ر ال فظا ونشاطات ال عب وىؤالء

األطفاؿ ست نوف إلى األش اء ااثر مف است انتيـ إلى األشخاص ،و ضطرب ىؤالء األطفاؿ
مف أ تل ر حدث فا ن ئتيـ (الزارع.)30 : 2014 ،

و عود الفضؿ األانر فا التعرؼ إلى التوحد واالىتماـ نو ل طن ب النفسا ل و اانر
 Leo Kanarالذ قاـ نإ راء دراس

فا دراستو التا نشرت
ومنفلؿ اط ؽ

ى( )11طفبل ،ومف خبلؿ مبلحظتو قدـ ولفا لس وايـ

اـ ( )1943وأدرج ىذه الس وا ات تحت ولؼ تشخ لا

اسـ التوحد الطفولا ،ح ث تلؼ األطفاؿ نالعزل اال تما

دد

و ز فا

التوالؿ والس وؾ النمطا وال عب نطر ر تارار (ملطفى والشرن نا.)22 : 2011 ،
فسطفاؿ التوحد س وايـ ل ب

و التن د االنفعالا ،و دـ االاتراث نمف حوليـ،
1

 ،وسيول االنر اد وسر

و فض وف االنعزاؿ واالنسحاب و دـ ااتراثيـ نالمعا ر اال تما

االستيواء ،والشعور نالدون واإلحناط وضعؼ الثر نالنفس وىو األمر الذ

رودىـ إلى الس وؾ

العدوانا سواء تمثؿ ذلؾ نإ ذاء الذات أو اآلخر ف أو تحط ـ الممت اات ،اما أنو قد ؤد

أ ضا إلى نعض االضطرانات الس وا

نيـ

األخرف ،واف ااف أاترىا ش و ا نالنسن ليـ الس وؾ

العدوانا نسنعاده المخت ف (نخش.)131 : 2002 ،

و ش ر الح ا ( )2002نسف األنشط الحرا

خفض حده الس وؾ العدوانا لد يـ الف أطفاؿ التوحد
ومف المناسب التش ه
الس وا  ،فضبل

نالتوحد وترا زىا

نال انب الحراا الذ

ى ممارس األنشط الر اض

والر اض

ر قادر ف

ى إنتاج ال عب نسنفسيـ

المناسن ليـ ضمف قدراتيـ ومياراتيـ

ف ا فترار ليذه المعاىد والمؤسسات الترنو
ى العنا

ألطفاؿ التوحد تسا د

ى

والعبلج نالمستو ات النفس

الخال ناألطفاؿ الملان ف

واال تما

مف دوف األىم

عب دو ار ميما فا بلج ت ؾ ال وانب اوف النشاط الر اضا ولد األلف

والمحن والعمؿ ال ما ا ،اما سا د فا تاو ف الميارات الخال لحؿ المشابلت الس وا

(الح ا.)382 : 2002 ،

و ذار إنراى ـ ( )2011أف ال عب لو أىم ان رة نالنسن لؤلطفاؿ التوحد ف فمف خبللو

ماف تع ميـ س وا ات إ ان اث رة االتعاوف والتفا ؿ مه اآلخر ف وضنط انفعاالتيـ وتحس ف

نموىـ الندنا فيو وس

الطفؿ الاتشاؼ العالـ مف حولو ،ووس

فا تطو ر تفا ره وللتو

وو دانو مف خبلؿ مواقؼ ال عب المخت ف  ،فال عب خرج األطفاؿ التوحد ف مف التروقه نحو
ذاتيـ فيو وس تيـ ل تعن ر ف انفسيـ فمف خبللو ماف ااتشاؼ قدرات اامن لد يـ وتنم تيا

وااسانيـ ميارات ال عب األخرف التا فتردونيا نر تفا يـ مه األش اء واألشخاص ،فيذا مف
شسنو ترو

اث رة و خ ليـ مف العد د مف الس وا ات

س وا ات إ ان

تعوؽ توال يـ وتفا يـ مه اآلخر ف (إنراى ـ)139 : 2011 ،

ر المر ون التا

فال عب والحرا والنشاط ضرور لح اه الطفؿ ألنو نما و رو ال سـ و لرؼ الطاق
الزائدة نده فيو حتاج إلى المشا وال ر والرفز فمف خبلليا حرؽ التاامؿ ن ف وظائؼ ال سـ
الحرا

واالنفعال

والعر

(رن ه )43 : 2008 ،فالنرامج الحرا

مف أن ح الوسائؿ التا

تيدؼ إلى النمو المتاامؿ ل طفؿ فا مخت ؼ ال وانب فالحرا احدف الدوافه األساس لئلنساف
فعف طر ريا تعرؼ الطفؿ

ى العالـ المح ط نو وىذا الم ؿ ل حرا احدف طرؽ التع ـ ،وىو

مدخؿ وظ فا لعالـ الطفول ومدخؿ فعاؿ لتحس ف وتطو ر النمو العر ا واالنفعالا والنفسا

( حا و ن د)133 : 2007 ،
1

الحرا

ترتاز

ومف خبلؿ م ار ع الناحث لؤلدن ات والمرا س والنرامج التا أ ر ت فا م اؿ األنشط
واأللعاب المتنو

لؤلطفاؿ التوحد ف ،تن ف أف ىناؾ طرؽ د دة وأسال ب وأنشط
ل طفؿ التوحد

ى الحرا وال عب والمشارا الفا

نيذه النرامج التا تسا د فا

خفض حده الس وا ات العدوان  ،فرد أادت العد د مف نتائج النحوث والدراسات التا اىتمت
ناألنشط الحرا

ادراس حس ف ( ،)2015ودراس المفتا (،)2015

وال عب ل طفؿ التوحد

ودراس الن ادات ( ،)2013ودراس الخفا ا ( ،)2012ودراس الزارع ( ،)2012ودراس الع د

( ،)2012ودراس موسى ( ،)2011ودراس

ند المنعـ ( ،)2010ودراس خطاب (،)2009

ودراس  ،)2005( O,Reilly.et allودراس الس د ( ،)2004ودراس
ودراس نخش (،)2002

المتنو

ى أىم

النرامج التدر ن

فا خفض حده االضطرانات الس وا

والتا تسا د

ند ا﵀ (،)2004

التا تستخدـ أنشط حرا

واأللعاب

نما ف يا الس وؾ العدوانا لدف أطفاؿ التوحد

ى ضنط واتزاف ال سـ وتفر غ الطاقات الزائدة واالنفعاالت وتو و الس وؾ نحو

ميم محددة وىادف  ،وااسانيـ الردرة

ى نرؿ الر ؽ والتوتر إلى أداه ال عب والعمؿ ال ما ا

واالنتعاد ف العزل ونث المرح والتعاوف والمشارا خبلؿ النشاط.

مشُلة الد ار ة:
وتامف مشا الدراس فا التساؤالت التال :
.1

ىؿ تو د فروؽ ذات دالل إحلائ فا متوسطات در ات أفراد الم مو

الت ر ن

فا متوسطات در ات أفراد الم مو

الت ر ن

والضانط فا الر اس النعد ل س وؾ العدوانا.

 .2ىؿ تو د فروؽ ذات دالل إحلائ

ن ف الر اس ف الرن ا والنعد فا الس وؾ العدوانا نعد تطن ؽ النرنامج التدر نا.

 .3ىؿ و د أثر ل نرنامج
أفراد الع ن الت ر ن .

ى الم مو

 .4ىؿ تو د فروؽ ذات دالل إحلائ

الت ر ن

فا الحد مف الس وؾ العدوانا لدف

فا متوسطات در ات أفراد الم مو

الت ر ن

ن ف الر اس ف النعد والتتنعا فا الس وؾ العدوانا نعد تطن ؽ النرنامج التدر نا.

أهداؼ الد ار ة:
تيدؼ الدراس الحال إلى ترد ـ نرنامج تدر نا ناستخداـ األنشط الحرا التا تسا د

فا الحد مف الس وؾ العدوانا لدف

ن مف أطفاؿ التوحد( ،والتحرؽ مف مدف فا تيا فا

الحد مف الس وؾ العدوانا مف اننيـ) ،ح ث إف إاسانيـ مستوف

د مف األنشط الحرا

ماف أف سيـ نشاؿ مناشر مف تعد ؿ نعض ما لدر نيـ مف أنماط س وا
4

دوان

ر

مرنول ا تما ا و سيؿ نالتالا مف م

انخراطيـ نالم تمه ،اما قد سا د المع م ف واآلناء

ى التعامؿ مه ىؤالء األطفاؿ نشاؿ مناسب و مانيـ نالتالا مف الر اـ نالتعد ؿ المماف

ل س وا ات المرنول ا تما ا التا ستا نيا األطفاؿ.

أهمية الد ار ة :
تامف أىم ىذا الدراس
نحا

فا أنو راز

ى فئ مف فئات الترن

لتوف ر المز د مف الر ا والعنا نيا.

الخال وىا فئ األطفاؿ التوحد ف ،وىا
ى أىم

ومف ىنا تضح لنا أف ىذا ال انب نطو

ان رة مف الناح ت ف النظر

والتطن ر :


األهمية الَّظرية :
 -1ستمد النحث الحالا أىم تو مف خبلؿ تناولو لفئ التوحد والتا تعد فئ ميم لـ تنؿ
االىتماـ الاافا مف الناحث ف.

 -2إف أىم

النحث الحالا رتنط مف ناح

أخرف نسىم

استخداـ األنشط الحرا لدف ىذه الفئ مف الم تمه.

الموضوع الذ

 -3أف تنل ر مع ما ووالد ىؤالء األطفاؿ نا ف تعد ؿ س وا اتيـ

تناولو وىو

ر المرنول ا تما ا

وفا مردمتيا الس وؾ العدوانا ماف أف سيـ فا إ دادىـ لبلندماج مه أقرانيـ ومف ثـ

االنخراط نالم تمه.

 -4األنشط الحرا ليا أىم ان رة دا فا حاالت التوحد وتحس نيا وتعد ؿ الس وؾ

ر

المر وب ف و التا روـ نيا طفؿ التوحد مثؿ الس وؾ العدوانا اما ف طر ريا ستط ه
الطفؿ المتوحد أف اتشؼ أش اء د دة

ر مسلوف مف قنؿ ،و نمو لد و واقه حب

االستطبلع ،فضبل ف إ داده ل ح اة المسترن .


األهمية التطبيقية:
 -1قد تف د نتائج الدراس أول اء األمور والمرشد ف والمرن ف والعام ف فا مؤسسات ذو
االحت ا ات الخال ناألنشط الحرا ل حد مف الس وؾ العدوانا ند أطفاؿ التوحد.

 -2قد تف د الدراس فا ما قد تسفر نو نتائج تسا د الرائم ف
نتلم ـ األنشط الحرا ل حد مف الس وؾ العدوانا لد يـ.

1

ى را

أطفاؿ التوحد

مصطلحات الد ار ة:


البرَّامج التدريبي:

كيعرَة الباحث نسنو م مو

مف األنشط الحرا المتنو

تيدؼ إلى الحد مف الس وا ات العدوان

والمنظم والمخطط التا

لؤلطفاؿ التوحد ف والتا تتضمف تدر نات إلاسانيـ

س وا ات ا ان ولرؿ مياراتيـ ورفه افاءاتيـ وتو و س وايـ وتحس ف أدائيـ.


األَّشطة الحرُية:

يعرَها الباحث نسنيا م مو

ى استرات

نس ط وواضح تروـ

مف األنشط والحراات منظم تنظ ما منطر ا تتسـ ناونيا

ات تدر ب تناسب أطفاؿ التوحد ناإلضاف إلى األلعاب

اللل رة التا تتسـ نالحرا والنشاط والتفا ر وتحتاج إلى استخداـ الطاق لتنم
ومدراات وميارات حرا ومعرف وو دان تسا دىـ

مفاى ـ

ى تحس ف ال اق الندن واثنات الذات

وحؿ المشابلت التا توا ييـ وتو و الس وؾ نحو ميم محددة وىادف .


التكحد:

الشام

يعرَ الباحث نانو أحد االضطرانات النمائ

نتج ف اضطراب فا ال ياز

العلنا المراز مما نتج نو ت ؼ فا الدماغ (خ ؿ وظ فا فا المخ) و ظير فا السنوات

الثبلث األولى مف مر الطفؿ ،و تسـ نرلور فا التفا ؿ اال تما ا ،والتوالؿ ال فظا و ر

ال فظا ،وال عب التخ ا.


ال لكؾ العدكاَّي:

يعرَ الباحث نسنو س وؾ

ر مرنوؿ ا تما ا ماف مبلحظتو وق اسو ،يدؼ إلى

إ راع األذف أو األلـ نالذات وناآلخر ف أو تخر ب الممت اات العام أو الخال  ،وتخت ؼ أسنانو
الا

ومظاىره وشدتو مف شخص إلى اخر ،وىا الدر

إستنان الس وؾ العدوانا.

حدكد الد ار ة :

 -1الحد المكضكعي :اقتلرت ىذه الدراس
الحرا

التوحد.

التا حلؿ

ى فا

نرنامج تدر نا ناستخداـ األنشط

ل حد مف الس وؾ العدوانا ناستخداـ األنشط الحرا

 -2الحد المؤ

ي :س تـ تطن ؽ الدراس

مع الحؽ فا الح اة فا محافظ

 -3الحد البشرم :أطفاؿ التوحد نمحافظ
 -4الحد المُاَّي :ترتلر الدراس الحال

زة

ى

زة.

يا المفحوص

ى

ن مف أطفاؿ

ن مف أطفاؿ التوحد المس ف لدف

ى – محافظ

زة.

 -5الحد الزماَّي :س تـ تطن ؽ ىذه الدراس فا العاـ الدراسا ()2017-2016
6

ى

الفصن الثاٌي
اإلطــــــار الٍظــــــري
 انًبذث األًل  :انخٌدذ.
 انًبذث انثانً  :انظهٌك انعذًانً.
 انًبذث انثانث  :األنشطت انذزكٍت.

الِصؿ الثاَّي
اإلطار الَّظرم للدرا ة
مقدمة:
تضمف ىذا الفلؿ

رضا ألىـ األطر النظر التا تحدثت

ف متل رات الدراس

الحال  ،ندءا نمتل ر التوحد ثـ الس وؾ العدوانا وانتياء نمتل ر األنشط الحرا .

المبحث األكؿ :التكحد ()Autism
مِهكـ التكحد " األكتيزـ " Autism
لرد تعددت وتنو ت تعر فات التوحد لتعدد النظر ات واألنحاث الع م التا تحدثت ف

ىذا االضطراب مف معا ر مخت ف  ،إال أف معظـ التعر فات تراز

والخلائص.

ى ولؼ األ راض

التوحد ( )Autismىو ملط ح ستخدـ فا ولؼ حال إ اق مف إ اقات النمو

الشام  ،وىو نوع مف اإل اقات التطور سننيا خ ؿ وظ فا فا ال ياز العلنا المراز
(المخ) تم ز نرلور فا نمو اإلدراؾ الحسا وال لو والردرة
والتفا ؿ اال تما ا لاحب ىذه األ راض نز
وسط المح ط نو نح ث ع ش منل را

انطوائ

ى التوالؿ والتخاطب والتع ـ

تعزؿ الطفؿ الذ

ى نفسو ال ااد حس نما حولو وما ح ط نو مف أفراد

أو أحداث أو ظواىر ،و لاحنو أ ضا اندماج فا حراات نمط
أل تل ر فا الروت ف( .ال راح وأخروف)574 :2009

و عرؼ (ملطفى والشرن نا )30:2014،التوحد

االرترائا الشام

عانا منيا ف

أو ثورات ضب ارد فعؿ

ى أنو أحد اضطرانات النمو

تنتج ف اضطراب فا ال ياز العلنا المراز مما نتج نو ت ؼ فا

الدماغ( :خ ؿ وظ فا فا المخ) ؤد إلى قلور فا التفا ؿ اال تما ا ،وقلور فا التوالؿ
ال فظا و ر ال فظا ،و دـ الردرة

الطفؿ.
األساس

وتعرؼ ال مع

الوطن

ى التخ ؿ ،و ظير فا الثبلث سنوات األولى مف مر

األمر ا

ب أف تظير قنؿ أف لؿ

االضطرانات التال  :اضطراب فا سر

التوحد

ى أنو اضطراب ،وأف المظاىر المرض

مر الطفؿ إلى ( )30شي ار ،والذ

تضمف

أو تتانه النمو ،اضطراب فا االست انات الحس
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ل مث رات ،اضطراب فا الابلـ وال ل والسع المعرف  ،إضراب فا التع ؽ أو االنتماء ل ناس

واألحداث والموضو ات (حسف ،واخروف.)194 :2013

و عرؼ الرمش ( )2013التوحد نسنو اضطراب نمائا ناتج ف خ ؿ لنا( :وظ فا) فا
الدماغ،

ر معروؼ األسناب ،ظير فا السنوات الثبلث األولى مف مر الطفؿ ،و تم ز ف و

األطفاؿ نالفشؿ فا التوالؿ مه اآلخر ف ،وضعؼ واضح فا التفا ؿ اال تما ا ،و دـ تطو ر

ال ل نشاؿ مناسب ،وظيور أنماط شاذة مف الس وؾ ،وضعؼ فا ال عب التخ ا.

(الرمش.)237 :2013 ،

و رؼ ( وات )7:2007،التوحد نسنو

ز ع ؽ تطو ر الميارات اال تما

والتوالؿ ال فظا و ر ال فظا وال عب التخ ا واإلندا ا ،وىو نت

اضطراب لنا ؤثر

ى الطر ر التا تـ مف خبلليا مه المع ومات ،ومعال تيا نواسط الدماغ مسنن مشابلت

فا الميارات اال تما

الردرة

ى االرتناط ،وخ ؽ بلقات مه األفراد و دـ

تتمثؿ فا دـ الردرة

ى ال عب واستخداـ وقت الفراغ.

اما تعرؼ منظم اللح العالم ( )World Health Organization 2006التوحد

نسنو إ اق اضطراب شد د شمؿ نواحا نمائ

أساس

متعددة وتتضمف م مو

مف ثبلث أ راض

ىا :قلور فا التفا ؿ اال تما ا المتنادؿ ،والتوالؿ ال فظا ،والس وا ات النمط

ومحدود النشاطات ،وتظير ىذه األ راض قنؿ ن وغ سف الثالث (الرر طا.)437:2011 ،

فرد رؼ الرانوف األمر اا لتع ـ األفراد المعاق ف ( Individual With Disabilities
 )Education Act-IDEAالتوحد

ى أنو إ اق تطور تؤثر نشاؿ م حوظ

ال فظا و ر ال فظا والتفا ؿ اال تماع وتظير األ راض الدال

الثالث مف العمر ،وتؤثر س نا

ى أداء الطفؿ الترنو  ،وتؤد

ى التوالؿ

نشاؿ م حوظ قنؿ سف

اذلؾ إلى س وا ات نمط

متاررة ومراوم الطفؿ ل تل ر وخلولا فا الروت ف ال وما ،اما أف ردود فع و ل خنرات
اد (الزر رات.)33 :2004 ،

و عرؼ ( ااش  )753:2003،التوحد نسنو خ ؿ تضح و وده قنؿ

سنوات ،ؤد

ر

مر الثبلث

إلى قلور فا التفا ؿ اال تما ا والتوالؿ ال فظا ،و ر ال فظا والس وؾ

المحدود المتارر ،واث ر منيـ ظيروف اضطرانات فا النوـ ،ونونات المزاج العلنا،

والعدواف ،وا ذاء الذات.
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و رؼ ىاو ل ف ( )1995التوحد نسنو اضطراب شامؿ فا النمو تسـ نرلور شد د فا

اإلدراؾ الحسا وال ل  ،ونالتالا تؤثر فا نمو الردرة

انطوائ

وانلبلؽ

ى التوالؿ والتخاطب والتع ـ ،مه نز

ى الذات ،و مود اطفا وانفعالا ،و ظير حراات شوائ

نمط

ر

ىادف لفترات طو ( .إنراى ـ.)21 :2011 ،
و عرؼ الدل ؿ التشخ لا الرانه ( )DSM-IV-1994والرانه المعدؿ (DSM-IV-

 )TR-2000التوحد نسنو-حال مف الرلور المزمف فا النمو االرترائا ل طفؿ ،تم ز نانحراؼ
وتسخر فا نمو الوظائؼ النفس األساس المرتنط ننمو الميارات اال تما

وال لو  ،وتشتمؿ

االنتناه واإلدراؾ الحسا ،والنمو الحراا ،وتندأ األ راض خبلؿ السنوات الثبلث األولى مف
مر الطفؿ( .خ ف  ،واخروف.)16:2013
و رفت مار اا ( )1990التوحد نسنو م مو

النفس ،واالستلراؽ فا التفا ر وضعؼ الردرة
بلقات ا تما

أ راض س وا تعنر ف االنلبلؽ

ى االنتناه ،وضعؼ الردرة

ى

ى التوالؿ واقام

مه اآلخر ف ،فضبل ف و ود النشاط الحراا المفرط (الرمش.)22:2015 ،

و تضح مما سنؽ نسف التوحد احد االضطرانات النمائ

نتج ف اضطراب فا

الشام

ال ياز العلنا المراز مما نتج ن ت ؼ فا الدماغ( :خ ؿ وظ فا فا المخ) و ظير فا

السنوات الثبلث األولى مف

مر الطفؿ ،و تسـ نرلور فا التفا ؿ اال تما ا ،والتوالؿ

ال فظا و ر ال فظا ،وال عب التخ ا ،ومف خبلؿ ىذا التعر ؼ والتعر فات السانر والتطورات
التا طرأت

ى ىذه التعر فات ن د أنيا قدمت لفات مشترا ن نيا تم ز األطفاؿ التوحد ف

وىا :أف ىذا االضطراب حدث قنؿ سف الثالث مف العمر ،و ؤد

إلى

ز فا التفا ؿ مه

اآلخر ف والتوالؿ ال فظا و ر ال فظا وال عب التخ ا اما تم ز نالعدواف ،وا ذاء الذات
والس وا ات النمط المتاررة ،ونشاطات محدودة وروت ف فا أداء األ ماؿ.

الَّظريات المِ رة الضطراب التكحد :

أكالنَّ -ظرية التحليؿ الَِّ ي:
ترف نظر التح ؿ النفسا فا االوت زـ مؤش ار

الشخل (اليو ،األنا ،األنا األ ى) ،وحال
و و فإف معال

ى خ ؿ فا التوازف ن ف

نالر

دـ التوازف ىذه تنتج ف ل ار ات نفس داخ

االوت زـ تتط ب تحد د ت ؾ الل ار ات ،واخ ار يا إلى ح ز الو ا ح ث

ستط ه الفرد موا يتيا ،و رترح ىذا االت اه التعامؿ مه الحال

مماف(.العز ز و ودة.)42:2009 ،
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فرد ا إلى أقلى حد

ى أنو

وفسر نعض األطناء النفس ف المتسثر ف ننظر التح ؿ النفسا لفرو د التوحد

نتج مف الترن الخاطئ خبلؿ مراحؿ النمو األولى مف مر الطفؿ ،وىذا ؤد إلى اضطرانات

ذىن  ،اث رة نده .وفسر العالـ النفسا نرونو ن ت ي ـ ( )1976أف التوحد ناتج ف خ ؿ ترنو

مف الوالد ف وما تش ر إل و ىذه النظر ىو أف أميات األطفاؿ التوحد ف ال ست نف لحا ات
ـ لرب األـ الثبل  .لاف تـ دحض ىذا اال تراد مف قنؿ لنرنار ر مبلند

أننائيـ لذا أط ؽ

وما اؿ راتر نسنو ال دخؿ لترن الوالد ف فا تنشئ طفؿ التوحد(.الشاما.)38 :2004 ،

ثاَّيان -الَّظرية ال لكُية:
تتعامؿ مه الحال نا تنارىا محل لتع ـ الطفؿ است انات

ر مناسن  ،و دـ تع مو

است انات مناسن ونالتالا تـ استخداـ أسال ب تعد ؿ الس وؾ والتا تشتمؿ

ى تل ر ن ئ

الطفؿ أو إ ادة تنظ ميا وتوظؼ أسال ب الر اس المناشرة والمتاررة ل س وؾ ،واستخداـ تلام ـ
المستخدم (العز ز و ودة.)45 :2009 ،

النحث الت ر ن ل تحرؽ مف ن اح األسال ب العبل

ثالثان -الَّظرية المعرَية:
إف األطفاؿ التوحد ف لد يـ مشابلت معرف

شد دة ،تؤثر

ى قدرتيـ

ى التر د

والفيـ والمرون واإلنداع لتشا ؿ ،وتطن ؽ الروا د والمنادئ واستعماؿ المع ومات،والنظر
المعرف تفترض أف المشابلت المعرف ىا مشابلت أول  ،وتسنب مشابلت ا تما
خبلؿ ىذه النظر المعرف فإف الع ماء المعرف ف حاولوف تس ط الضوء

 .ومف

ى الع وب المعرف

ند األطفاؿ التوحد ف ،وىناؾ دة فرض ات معرف ومنيا مف رف أف األطفاؿ التوحد ف ىـ
ب إدرااا ،فيـ ستط عوف االست ان لمث ر واحد

انترائ وف فا انتناىيـ ألسناب تدعز إلى
فرط فا وقت واحد نلر ا وسمع ا و ر ذلؾ ،ألنيـ رازوف نشاؿ مناشر

ى اؿ زء وال

تل ر نسنب اللورة الا  ،إال أنيـ روموف ناشتراؽ المعانا مف المث رات أل زاء اث رة ،وىناؾ

نظر ات معرف

أخرف تنرىف

ى أف التوحد ل س نت

لع وب إدراا متعددة (.المل وث.)58 :2006 ،

لع وب إدراا

رئ س  ،ولانو نت

رابعانَّ -ظرية العقؿ:
تعد نظر العرؿ امتداد ل نظر المعرف

فيا تتننى ال انب النفسا المعرفا المتع ؽ

نعدـ ااتماؿ األفاار نشاؿ وااب النمو الطن عا لمخت ؼ النظـ اإلدراا

والمعرف

التا تنمو

نشاؿ طن عا ننا إلى نب مه ىذه األفاار ،إف دـ نمو األفاار نشاؿ طن عا ؤد
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إلى

حلوؿ مشا بلت ل طفؿ ع ز مف خبلليا

،

ى موا يو متط نات الح اه والمواقؼ اال تما

وت ع و ا از ف التوالؿ وقراءة تعن رات اآلخر ف ومشا رىـ (الزارع)51:2014 ،
وتش ر نظر العرؿ إلى قدرة الشخص

ى معرف أف اآلخر ف مت اوف معتردات،

ور نات تخت ؼ ما مت او الشخص نفسو ،وىذا النوع مف المعرف
ن ئتو مف خبلؿ قدرتو

سا د الشخص

ى فيـ

ى فيـ س وا ات األشخاص اآلخر ف و ى التننؤ نيا ،ح ث وا و

األشخاص التوحد ف ملا ب نال ل فا معرف أف لل رىـ مف الناس أفاار تخت ؼ

ف

أفاارىـ ،فاألطفاؿ التوحد ف قد عتردوف نسنؾ تعرؼ تماما ما عرفونو ىـ و فاروف ف و ،وىذه
اللعون تحوؿ دوف قدرة الشخص التوحد
نتلرفاتيـ ،ومعرف ا ف
مف شخص توحد

تسث ر س واو

ى فيـ ما فاروف نو اآلخروف والتننؤ

ى مف حولو ،ح ث تتفاوت شدة

اب نظر العرؿ

إلى اخر ،وقد رأف نعض الناحث ف أف انعداـ نظر العرؿ لدف األشخاص

التوحد ف ىو سنب ملا نيـ اال تما

وال لو (الشاما.)332 :2004 ،

خام انَّ -ظرية التعلـ االجتماعي:
ترف نظر التع ـ اال تما ا أف خلػائص التوحػد ف تاػوف نت ػ لفشػؿ م ػات الػتع ـ

اال تمػػا ا والرلػػور فػػا ال انػػب المعرفػػا اػػوف فػػا التشػػف ر ،وفػػا النو ػ فػػا اطػػار تشػػا ؿ
التمث بلت الذات األخرف ،والرلور المعرفا منخفض المستوف ع ف ف نفسو فا قلػور التر ػد

اال تما ا ،وقلور الطفؿ ف التر د فا المرح المنارة مف ح اتو ؤثر سػ نا

ػى قدرتػو

ػى

النمػػو اال تمػػا ا .امػػا أنػػو فػػا الحػػاالت الشػػد دة عػػاؽ التوالػػؿ اال تمػػا ا أو ال اػػوف ىنػػاؾ
توالؿ

ى اإلطبلؽ و ى ىذا فإف الاائنػات اإلنسػان

أشػ اء ،والرلػػور فػا قػػدرة الفػػرد

ػتـ ت اى يػا أو التعامػؿ معيػا

ػى أنيػا

ػى المشػػارا فػػا تنػادالت ا تما ػ مثػػؿ التح ػ أو الفشػػؿ فػػا

تاػػو ف بلقػػات مػػه اآلخػػر ف األسػػو اء ،وتطػػو ر الس ػ وؾ اال تمػػا ا السػػو فػػا مرح ػ الطفول ػ
واالستمرار فا العبلقات اال تما

ر السو فا الح اة والرلور فػا ننػاء بلقػات ا تما ػ

والمعرف ػ الماتسػػن والرلػػور فػػا ال ل ػ فإنيػػا مطمػػورة فػػا ػػذور التوحػػد (ملػػطفى والش ػرن نا،
.)61-60 :2014
والمعرف

و خدص الناحث مما سنؽ أنو ر ـ التفس رات اال تما
إال أنو ال و د سنب رئ س شترؾ أو تفؽ

أو النفس واإلدراا  ،العر

ال م ه ل اوف المسنب لئللان

نالتوحد ،إال أف السنب المناشر لئللان نالتوحد ال زاؿ ق د النحث والدراس  ،ولـ حدد تحد دا
دق را ،ف رف الناحث أنو ال ماف الترا ز فا التفس ر

ى و ي نظر محددة أو واحدة دوف

سواىا فرد اوف التفس ر قال ار ،فو يات النظر السانر  ،والتا تستيدؼ الولوؿ إلى نظر
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ر س ر فا وضه أساس مع ف أو

موحدة ماف مف خبلليا تناوؿ اضطراب التوحد س ظؿ

تننا نظر واحدة مف ىذه النظر ات ،ألف اؿ نظر مف ىذه النظر ات السانر تنحث فا الواقه

اننا مع نا مف ت ؾ ال وانب التا تم ز اضطراب التوحد وتردـ تفس ار مرنعا ،لذلؾ إلى حد نع د،

و و سخذ الناحث االت اه الا ا.

العكامؿ كاأل باب التي تؤدم إلى اضطراب التكحد:
لرد أ ر ت دراسات حوؿ أسناب اضطراب التوحد تيدؼ إلى معرف األسناب المرتنط

نيذا االضطراب ،و ماف الروؿ نسف الع ماء لـ تول وا إلى معرف دق ر ف ما تع ؽ نالخ ؿ

الدما ا لدف األطفاؿ التوحد ف ،إال أف معظميـ

مه

ى أف السنب متع ؽ ناأل لاب فا

ح ف رف النعض أنيا تعود إلى وامؿ وأسناب ن ئ أو وراث  ،إال أنو ال و د حتى اآلف سنب
محدد أو مؤاد الضطراب التوحد (ال راح وأخروف )593:2009 ،و ر ه السنب فا لعون

معرف وتحد د أسناب اضطراب التوحد نشاؿ اـ ،أنو لـ ثنت حتى اآلف سننا ما نع ن و ىو

السنب الرئ س الذف دعزف لو اضطراب التوحد ،وذلؾ لعدة وامؿ منيا :تعدد أنواع وأشااؿ
اضطراب التوحد ،و دـ االتفاؽ ن ف المختل ف والعام ف فا الم اؿ ى طن ع اإللان
ومم زات ىذه اإللان والخطس فا التشخ ص (الزارع.)34:2014 ،
وقد تطرقت العد د مف الدراسات والنحوث إلى م مو

تاوف مسئول

ف اإللان نالتوحد والتا مف أىميا:

مف األسناب التا حتمؿ أف

أكالن -العكامؿ الجيَّية الكراثية:
وقد ت از دت الشواىد التا تش ر إلى الوراث اعامؿ مساىـ فا التوحد ،ح ث إف ىناؾ مف

ر ه ىذا االضطراب إلى ضعؼ فا الار وموسوـ اليش و روف أنو المسئوؿ ف حدوث ىذا

الخ ؿ مف الناح

العر

و ؤد

إلى التوحد ،و ظير ذلؾ فا ( )%15.16مف حاالت

اضطراب التوحد ،اما أف ىناؾ سننا اخر ،وىو التح ر( :التل ب) فا نعض الخبل ا التا
تتحوؿ إلى ال ف المس طر

(الخفاؼ.)427 :2011 ،

ى الناح

العر  ،ورنما ؤد

ور ـ أف أاثر النحوث تش ر إلى و ود امؿ

ذلؾ إلى حدوث حاالت التوحد

نا ذ تسث ر مناشر فا اإللان نيذا

االضطراب ح ث تزداد نسن اإللان ن ف التوائـ المطانر ف( :مف ن ض واحدة) أاثر مف

التوائـ

ر المتطانر ف( :مف ن ضت ف مخت فت ف) ومف المعروؼ نسف التوأم ف المتطانر ف

شترااف فا نفس الترا ن ال ن  ،اما أظيرت نعض لور األشع الحد ث مثؿ تلو ر التردد
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الملناط سا و ود نعض العالمات

ر الطن ع

فا ترا ن المخ مه و ود اختبلفات واضح

فا المخ خ ،وفا ح ـ المخ وفا دد نوع مع ف مف الخبل ا ،ونظ ار وألف العامؿ ال نا ىو

المرشح الرئ س ألف اوف السنب المناشر ل توحد ،فإنو

رف فا الوال ات المتحدة نحوثا دة

ل تولؿ إلى ال ف المسنب ليذا االضطراب (نطرس.)152 :2014 ،
ثاَّيان -العكامؿ البيئية:
ومف العوامؿ الن ئ

التا ارتنطت نحدوث اضطراب التوحد ،ظروؼ الحمؿ والوالدة،

وال راح ،والف روسات واألمراض المعد

والا ماو ات السام  ،واضطرانات التمث ؿ األ ضا،

وال ياز المنا ا (الشاما )150 :2004 ،وفا مرح الحمؿ قد ؤثر نز ؼ األـ نعد الشيور

الثبلث األولى

ى ال ن ف ،اما أف المواد المو ودة فا نطف ال ن ف والسائؿ المح ط نال ن ف قد

و د فا تار خ األطفاؿ التوحد ف ااثر مف األطفاؿ العاد ف ،ح ث لاب الطفؿ التوحد نعد

الوالدة نمتا ب التنفس (خطاب.)45 :2005 ،
اما أف العدوف الف روس

ونخال فا المرح المنارة مف الحمؿ تؤد

إلى اإللان

ناضطراب التوحد ،ومف ن ف ىذه األمراض المعد المرتنط نيذا االضطراب ف روس الحلن

األلمان

وف روس اليرنس والف روسات التا تؤد

إلى تااثر الخبل ا .وقد زادت المخاوؼ حوؿ

المطا ـ ،وخلولا المطعوـ الثبلثا مطعوـ الحلن والنااؼ والحلن األلمان  MMRنسف
تاوف سننا لئللان ناضطراب التوحد ،وىذا المطعوـ ملمـ ل وقا

مف األمراض التا تنتج

ف ىذه الف روسات الثبلث إال أف الدراسات أثنتت اس ذلؾ( .اإلماـ وال والده.)96 :2010 ،

وأوضحت نعض الدراسات أف األ راض التا نراىا فا األطفاؿ الملان ف نالتوحد مف

المحتمؿ أف تاوف نات

ف العدوف ،ح ث أوضح  Vojdaniأف

نات دـ األطفاؿ الملان ف

نالتوحد تش ر إلى أف لد يـ أ ساما مضادة تتفا ؿ مه نروت ف الح ب ،وىما دوتاف شائعتاف.

والمشا أف ىذه األ ساـ المضادة التا تتفا ؿ مه النروت ف رنما تت ؼ الحا ز الدمو الدما ا
مسنن ت فا لخبل ا المخ ( .س )276:2006 ،

ح ث أف إلان األـ الحامؿ أو الطفؿ نعد الوالدة نالت وث الن ئا الا م ائا مف خبلؿ
الت وث نالمعادف المخت ف االزئنؽ والرلاص أو الت وث اللذائا ف طر ؽ استخداـ الا ماو ات

قد ؤد

إلى اإللان ناضطراب التوحد (محمد )31 :2011 ،وفا الوقت الحاضر تنامى

اىتماـ الناحث ف نمادة التاس ف ( )Toxinوىا مادة سام تؤثر

ى الدماغ و ياز المنا ،

وىذه المادة أدت إلى ز ادة نسن انتشار اضطراب التوحد فا المدف التا تاثر ف يا مداخف
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الملانه و وادـ الس ارات والزئنؽ والمن دات المخت ف التا تؤثر

والمعا ط  )173-172 :2007 ،الذ

ى ياز المنا

(الرمش

حما الطفؿ ف طر ؽ تاو ف أ ساـ مضادة ل رضاء

ى الف روسات والتخ ص منيا فإذا حدث لو إلان أو ضعؼ اوف الطفؿ رض لئللان

التا نتج نيا اضطرانات فا نمو الطفؿ ،وقد لاحنيا إلان نالتوحد

نالعدوف الف روس

(الرمش.)37 :2015 ،
ثالثان-العكامؿ العصبية:

ولرد و و نحو ىذا الم اؿ اىتماما نحث ا ان ار ،ألف ظيور اضطراب التوحد خبلؿ

األشير األولى مف الح اة ،وتسث ره المنتشر فا اؿ مظاىر التطور واستم ارره طوؿ الح اة معا،
ألنح مف األمور الثانت

وحا نو ود قلور وظ فا فا ال ياز العلنا المراز  ،والذ

(ال راح وأخروف.)597 :2009 ،

وتش ر نتائج النحوث فا ىذه الم مو

مف األسناب والعوامؿ العضو

العلن ،

ح ث الحظ الناحثوف نعض االختبلفات فا ترا ب المخ أو فا مظير قشرة المخ لدف حاالت
التوحد نت

لت ؼ أو تشوه أو دـ ااتماؿ نمو أ زاء مع ن مف المخ أو المخ خ ،مما ؤد إلى

قلور فا العم ات النفس

المرتنط

نيا ،ااالنتناه والذاارة ،وال ل

والابلـ ،ومعال

المع ومات ،والتفا ؿ اال تما ا ،وتر م االنفعاالت والعواطؼ( .الرر طا.)451 :2011 ،

كيخلنص الباحث :مما سنؽ أف ىذا االضطراب لـ تتحدد نعد األسناب والعوامؿ المؤد

إل و ،ولـ تتولؿ النحوث التا أ ر ت

و إلى نت

قطع

حوؿ السنب المناشر ليذا

االضطراب ،فتخت ؼ اإللان نيذا االضطراب مف حال إلى أخرف ،فيناؾ وامؿ ن ئ ووراث ،
و لن

تسنب االضطراب فالف روسات تسنب التوحد لنعض األشخاص ،والتعرض لمواد

وا ماو ات سام

والنعض اآلخر نت

سنب اإللان نالتوحد ،وىناؾ نعض الحاالت توارثت ىذا االضطراب،
خ ؿ فا ال ياز العلنا المراز أو نت

و د سنب واضح تـ اال تماد

ليذه العوامؿ م تمع  ،إذا ال

و نشاؿ قاطه ماف أف دعزف إل و ىذا االضطراب.

الخصائص المميزة لألطِاؿ التكحدييف :
تتعدد خلائص األفراد الملان ف نالتوحد ،فالتوحد ف م مو

ر مت انس مف

ح ث الخلائص واللفات .فرنما اوف االختبلؼ ن ف طفؿ توحد  ،واخر أانر مف التشانو

ن نيما ،فيناؾ

دد مف الخلائص العام التا تشترؾ ن ف

م ه األفراد التوحد ف ،وىذه

الخلائص ىا التا تسا د األخلائ ف فا تشخ ص التوحد الذ
31

دعرؼ ألبل نالمظاىر

الس وا  ،نح ث تظير ىذه الخلائص لدف الطفؿ التوحد منذ األشير األولى ،ولانيا تتضح
نعد سنت ف أو ثبلث مف العمر ،وتستمر إلى مرح

الن وغ وما نعدىا ،وف ما ا الخلائص

العام التا ظيرىا التوحد وف (اللامد واخروف.)323 :2009 ،

-3

الخصائص ال لكُية :

ر مفيوم  ،و تم ز س وايـ

ضعؼ استخداـ الا مات وظيور ألوات ونلمات لوت

نسنو محدود وض ؽ ،وتظير نونات ضب ،وس وايـ مز ج لآلخر ف ،اما تم ز أ ضا س وايـ

نالعزل واالحتفاظ نالروت ف ،وفرداف الردرة

ى الابلـ والنشاط والخموؿ أو الحراات ال سم

اللر ن (العز ز و ودة )80 :2009 ،وس وايـ العدوانا الذ
الن

ستا نو الفرد فا مواقؼ اللضب واإلحناط الذ

نطو

ى شاء مف الرلد أو

عاؽ ف يا إشناع دوافعو أو تحر ؽ

ر ناتو ،و ع و ستا مف الس وؾ نما سنب أذف لو ولآلخر ف نت

.)286 :2014
-1

اإلحناط( .سالـ،

الخصائص االجتماعية:
ىناؾ قلور واضح فا ىذا ال انب فا دـ مردرة أطفاؿ التوحد

مه العالـ المح ط نيـ ،و زىـ ف تاو ف لداقات وتفا بلت ا تما

ى إقام

بلقات

مه اآلخر ف ،و دـ

است انتيـ النفعاالت المح ط ف نيـ ومشا رىـ وأحاس سيـ ،و اب ر نتيـ ناالتلاؿ نيـ،

واالنلبلؽ

ى الذات ،واالستلراؽ فا أنشط انعزال  ،وممارس س وؾ نمطا ،واالفترار إلى

ال عب التخ ا ،وضعؼ فا التوالؿ النلر و ز
وانفعاالتيـ (الرر طا.)539 :2011 ،

-1

ف تر م وادراؾ مشا ر اآلخر ف

الخصائص التكاصلية:

تعتنر المشابلت المتع ر نالتوالؿ لدف األفراد ذو اضطراب التوحد مف الدالئؿ

الميم فا تم ز ىؤالء األفراد .ح ث عترد النعض أف  %50مف ىؤالء األطفاؿ دناـ أو خرس
ى اإلطبلؽ ،أما األطفاؿ الذ ف اوف نوسعيـ التحدث لتع ـ نعض
أ ال ستخدموف ال ل
الا مات ف ندوف أو و شذوذ فا لل اللوت ،وقد اوف ابلميـ ال ا ،اما روموف نترد د الابلـ

لما سمعوف ،اما ر نوف الضمائر مستخدم ف الضم ر أنت ندال مف أنا .واستخداـ ال ل اسداة
ل تفا ؿ اال تما ا أم ار لعنا نالنسن ل توحد ف ،ون د أنيـ اذا ااتسنوا نعض المفردات ال لو
فإنيـ

دوف لعون ناستخداـ ىذه المفردات فا التفا بلت اال تما

المخت ف  ،ألنيـ ال

دراوف ردود أفعاؿ األفراد الذ ف ستمعوف إل يـ( .ىاالىاف واوفماف.)653 :2008 ،
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الخصائص َي مجاؿ االهتمامات كالَّشاطات :
الس وؾ النمطا :ند

األطفاؿ التوحد ف العد د مف الس وا ات النمط

والس وا ات

األخرف التارار مثؿ رفرف ال د ف وىزىزة ال سـ اما سخذ الس وؾ النمطا شابل دوان ا مو يا
لآلخر ف مثؿ الضرب أو تحط ـ الممت اات ،وقد اوف

ى شاؿ إ ذاء الذات مثؿ ضرب الراس

أو العض الرو ل د اما لدروف التوحد وف ألواتا متعددة النلمات ونشاؿ نمطا متارر
مف فترة إلى أخرف (البلال وزمبلئو.)409 :2012 ،

الس وؾ الروت نا :وىو إلرار األطفاؿ التوحد ف

ى روت ف محدد فا م اؿ الس وؾ

الح اتا ال وم  ،ومراوم أ تل ر لخرؽ ىذا الروت ف ،اإلرار الطفؿ

ى تناوؿ طعاـ محدد

أو ارتداء مبلنس محددة ،و عنر ف ذلؾ ننونات ضب ،اما أف لؤلطفاؿ التوحد وف ر ن ان رة
ناالرتناط والتع ؽ نسش اء محدودة ،ونشاؿ

ر طن عا ولفترة طو

نشاء مع ف أو أف اوف شد د الوله نموضو ات ر اض

.)325 :2009
-1

ترتب

فرد حتفظ الطفؿ التوحد

أو موس ر

(اللامد

واخروف،

الخصائص المعرَية :

عد اضطراب النواحا المعرف

مف أاثر المبلمح المم زة لبلضطراب التوحد  ،لما

يا نرص فا التفا ؿ اال تما ا ،ونرص فا االست انات االنفعال ل مح ط ف .ح ث

إف االنتناه والتفا ر واإلدراؾ وال ل والتخ ؿ مف أىـ الوظائؼ المعرف

التا تسثر نيا أداء

األطفاؿ فا حاؿ اضطرانيا ،اما عانوف مف اضطرانات فا وظائؼ التفا ر خال فا الابلـ
واالست انات التارار

ر المناسن  ،و دـ االستمرار فا نشاط معرفا ااالنتناه والتذار لفترة

طو  ،وانعداـ الردرات النلر والذىن

وادراؾ العبلقات واستخداـ الرموز وحؿ المشابلت،

اما أادت الدراسات و ود قلور أو اضطراب فا احدف الوظائؼ المعرف  ،ؤثر نالضرورة
ى الوظائؼ األخرف (المل وث.)36-35:2006 ،
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الخصائص الح ية كاإلدراُية :

عانا أطفاؿ التوحد مف قلور فا التنظ ـ الحسا اما أف اوف فا لورة حساس
زائدة أو منخفض أاثر مف الطن عا ل مث رات الحس  ،وقد اوف ىذا الرلور أو الخ ؿ امبل
مسننا ل س وا ات النمط

الشاذة التا اث ار ما ندمج ف يا أطفاؿ التوحد ( امر)66:2008 ،

وتش ر قواسم ( )94:2014نربل ف  Gabriels & Hill 2007أف الطفؿ التوحد
قلو ار حس ا وادراا ا ،وىو ال درؾ أح انا شخص أمامو أو أ

لئلدراؾ الحسا فيو النا ما ال شعر ناأللـ ،لذف فيو أح انا قادر

37

عانا

مث ر خار ا ،وأما نالنسن

ى إ ذاء نفسو مثؿ "طرؽ

رأسو ،أو ضرب نفسو ،وأح انا ؤذ

نعض المتوحد ف

مع ف ،اما انو تسثر اث ار ناأللوات العال

مضطرنا مف دوف أف ردر

رىـ نالعض ،أو الخدش ندوف سنب

فيو حساس ل مث رات الخار

ى التعن ر ف اضطرانو.

مما

عو

مما سنؽ تضح أف ىناؾ العد د مف الخلائص التا ماف مف خبلليا االستدالؿ

األطفاؿ التوحد ف ،والتا تمث ت نو ود أو و قلور تتع ؽ نإقام العبلقات اال تما
أو و قلور فا ال ل التوال

معرف  ،وادراا

وو ود الس وا ات المر دة والنمط

ى

 ،وو ود

والتارار  ،وأو و قلور

وحس  ،ولاف ىذه الخلائص ل ست نالضرورة أف ت تمه ا يا فا طفؿ

التوحد ،ح ث تسا د ىذه الخلائص األخلائ ف فا تشخ ص التوحد ،ونظ ار الستمرار
اضطراب التوحد لمدف الح اة ،ماف الحد مف أ راضو مف خبلؿ النرامج الترنو والتدر ن

ألطفاؿ التوحد.

تشخيص اضطراب التكحد :
تـ تشخ ص اضطراب التوحد فا الوقت الحاضر مف خبلؿ المبلحظ الدق ر لس وؾ

الطفؿ ،ح ث أف تشخ ليـ ل س ناألمر السيؿ ،خال وأف األفراد التوحد ف ل سو مت انس ف

فا قدراتيـ وخلائليـ ،ونسنب و ود اضطرانات ملاحن أخرف الضطراب التوحد(الحرنا،

 )33 :2008الند أف روـ التشخ ص
والمعرف

والس وا

ى إ راءات تر ـ شام

لااف المشابلت ال لو

والتطور مما ستد ا فا تظافر يود العد د مف المختل ف حتى تردـ

معرف دق ر ل وانب قوة الفرد التوحد و وانب ضعفو ،لذا تط ب تشخ ص األطفاؿ التوحد ف

و ود اختنارات نظام مثؿ االختنارات ال لو والمعرف  ،واختنارات
األسر واال تما

 ،وميارات مسا دة الذات التا ماف أف توفر تشخ لا دق را فا ااف

الم االت ال لو والمعرف والعلن واال تما

األمر ا
اال تماد

ر نظام مثؿ المرانبلت

والحس (النطا ن واخروف.)599:2009 ،

فرد قدـ الدل ؿ التشخ لا واإلحلائا لبلضطرانات العر
ل طب النفسا فا طنعتو الرانع

اللادر

ف ال مع

اـ ) 1994والمعدؿ اـ2000ـ) محاات

ب

يا ل ولوؿ إلى تشخ ص دق ؽ الضطراب التوحد ،ح ث تعد ىذه المحاات مف

أفضؿ المحاات التشخ ل قنوال فا األوساط الع اد والترنو  .وىذه المحاات اما ذارىا ابل

مف (الحرنا ( )34 :2008 ،امر( )111 :2008 ،الرر طا( )452 :2011 ،الوقفا،

 :2004واخروف( )328 :2009 ،الخفاؼ .)435 :2011 ،وىا:
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أكالن -توفر ست أ راض
مف اثن ف مف الم مو

الم مو ات ىا:

ى األقؿ مف الم مو ات الثبلث التال ،

ى أف تتاوف األ راض
ى األقؿ ،وىذه

األولى وواحدة مف اؿ مف الم مو ت ف الثان والثالث

مجمكعة ( -)1الرلور النو ا فا التفا ؿ اال تما ا ،توفر ظيور اثن ف مف األ راض

التال :
-

قلور فا استخداـ الس وا ات

الو ي .

ر ال فظ مثؿ تحد ؽ الع ن ف ،اإل ماءات ،والتعن رات

الفشؿ فا تاو ف بلقات مه اآلخر ف.
قلور الردرة

ى مشارا األطفاؿ اآلخر ف فا ال عب.

االفترار المشا ر الو دان والتعن ر ف المشا ر.

مجمكعة ( -)2الرلور النو ا فا التوالؿ ،و ظير فا واحدة

ى االقؿ مف األ راض

التال :
-

تسخر فا ال ل المنطوق مه

دـ ملاحنتيا ل تعر ض مف خبلؿ وسائؿ التوالؿ

األخرف مثؿ اإلشارة واإل ماءات.

لعون المناقش أو االستمرار فا الحد ث مه اآلخر ف فا حال
النمط والتارار فا استخداـ ال ل .
اب الردرة

دـ و ود ال ل .

ى ال عب التخ ا أو االفترار إلى ال عب اال تما ا مه اآلخر ف "ممف

ىـ فا مره الزمنا نفسو".
مجمكعة ( )3النمط
واحدة

والمحدود

فا الس وؾ والنشاطات واالىتمامات ،و ب أف ظير فا

ى األقؿ مف األ راض التال :

-

االنشلاؿ نواحدة أو ااثر مف مظاىر الس وؾ النمطا واالىتمامات

-

حراات سم نمط مثؿ "رفرف ال د ف".

-

االنشلاؿ المستمر نس زاء الموضو ات.

-

المرون واالندماج فا أ ماؿ وطروس روت ن .

ثاَّيان -التسخر فا ظيور وظ ف

ر

اد

ر العاد .

قنؿ ثبلث سنوات فا واحدة

الحاالت التال :

 التفا ؿ اال تما ا.39

ى األقؿ فا

 استخداـ ال ل فا التفا ؿ اال تما ا. ال عب التخ ا أو الرمز .ثالثان-

اب أ راض الر ت أو

رىا مف اضطرانات النمو.

البرامج العالجية كالتربكية المبَّية على أ س علمية لألطِاؿ التكحدييف :
ىناؾ العد د مف النرامج واألسال ب العبل

التوحد إلاسانو الميارات والخنرات اال تما

إلى م مو

التا تـ مف خبلليا التعامؿ مه الطفؿ

والمعرف وال لو والحرا  .واؿ نرنامج يدؼ

مف األىداؼ الحرا  ،وف ما ا نعض ىذه النرامج التا تناولت األنشط الحرا

وال عب.
Treatment and Education of Autism

أك نال -برَّامج تيتش – TEACCH

Related Communication Handicapped Children:و شمؿ نرنامج ت تش

وال عب

ى تع ـ ميارات التوالؿ ،والميارات اال تما

والميارات اإلدراا والميارات الحرا  ،وميارات أااد م  ،اما وتمتاز طر ر ت تش نسنيا طر ر
تع م

شام

ال تتعامؿ مه انب واحد نؿ تردـ تسى بل متاامبل ل طفؿ التوحد
ى أف الن ئ

والشرن نا )252:2014 ،وتروـ فارة النرنامج

التوحد  ،وتستخدـ طرقا مف شسنيا أف تسا د الطفؿ التوحد
الن ئ المح ط  ،اما و يتـ النرنامج نن ئ الطفؿ ،ف نحث
معال تيا نالشاؿ الذ

(ملطفى

ب أف تا ؼ لاا تبلئـ الطفؿ
ى الفيـ والتننؤ والتع ـ فا

ف مشابلت ت ؾ الن ئ  ،وا ف

حرؽ الطمسن ن  ،وىناؾ العد د مف الميارات الحرا التا اىتـ نتنم تيا

النرنامج ومنيا :ثنا ال ذع لؤلماـ مف وضه الوقوؼ ،تمر ر الارة نالردـ ،نزوؿ ولعود الدرج،
ال ر المتعرج والوثب الطو ؿ مف الثنات.)Ozonoff et.al.2002:83(.

ثاَّيان -برَّامج عالج الحياة اليكمية "هيجاشي" .Daily Life Therapy
روـ ىذا النرنامج

ى أنشط حرا

منظم ومو

ضف الم مو  ،اما ستخدـ

نرنامج الح اة ال وم األنشط الحرا لخفض الس وا ات النمط  ،اما أف استخدامو ننا إلى
نب مه طرؽ ضنط الس وا ات المناسن

سا د فا خفض الس وا ات

ر المناسن

مثؿ

الس وا ات العدوان واثارة الذات والنشاط المفرط (الزر رات )460:2004 ،وتراز طر ؽ بلج
الح اة ال وم

ى طرؽ رئ س

ق

ومنسط لما ىو متوقه مف الطفؿ ،فاألنشط منظم

لتسا د التع ـ المنروؿ مف طفؿ إلى اخر مف خبلؿ التر د والتزامف ،اما راز النرنامج
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ى

األنشط ال سم

فا الم مو ات و الراض ثبلث مرات وم ا ،نواقه 20دق ر فا اؿ مرة،
وم  ،مثؿ ارة الردـ وارة الس لمدة سا

وال مان ز وـ لمرة واحدة ،وأنشط ر اض خار

وم ا ،والمعروؼ أف المستوف العالا مف التمر نات ال سم

التوحد ف ،وخلولا خفض الس وا ات

ماف أف ستفاد منو لدف األفراد

ر المناسن وتحس ف االنتناه واماان

(المل وث.)140 :2006 ،

التع ـ.

ثالثان -العالج باللعب :Play Therapy
عد ال عب زء ميـ فا ح اة األطفاؿ نلف

ام وأطفاؿ التوحد نشاؿ خاص ألنو

نما لد يـ اإلدراؾ ناألش اء وناألشخاص مف حوليـ ،و ف طر ؽ ال عب ماف ل طفؿ التوحد
معرف قوان ف الم تمه والن ئ التا ع ش ف يا وااسانيـ س وا ات وميارات ا تما

الدراسات أف ال عب ماف أف حدث تحوال ان ار فا ح اة طفؿ التوحد ح ث راز

 ،اما أادت

ى اخراج

الطفؿ مف التروقه داخؿ ذاتو ،و نما االتلاؿ والتوالؿ مه مث رات الن ئ الخار  ،ومف خبلؿ
ال عب ماف الاشؼ

ف الردرات الاامن ألطفاؿ التوحد ،وتنم تيا وااسانيـ ميارات ال عب
ر

األخرف التا فتردونيا وىذا روف س وا اتيـ اإل ان و خ ليـ مف العد د مف الس وا ات
المر ون  ،والتا تعوؽ تفا يـ وتوال يـ مه اآلخر ف (انراى ـ.)138:2011 ،
رابعان -العالج بالتمريَّات الرياضية:Physical Exercise :
تعد األنشط

الر اض

محور

ألس وب الح اة اللحا لؤلفراد التوحد ف و ر

التوحد ف ،ح ث أف ممارس األنشط الر اض مف قنؿ األطفاؿ التوحد ف سا دىـ
فوائد لح

الضرورة

وترنو متنو  ،ونسنب ضعؼ أطفاؿ التوحد

ى نا

ى إنتاج ال عب نسنفسيـ اقتضت

ى إ اد طرؽ وأسال ب لتفع ؿ نرامج ال عب وتنم تيـ ،اتش عيـ

ى ممارس

الر اض المبلئم ليـ ضمف قدراتيـ ومياراتيـ الحرا  ،ح ث تؤثر ممارس األنشط الر اض
ى أطفاؿ التوحد مف خبلؿ "ز ادة فترة االنتناه ،وضنط الس وا ات

ر المناسن االعدواف

وفرص النشاط ،وضنط الس وا ات النمط  ،وضنط الس وا ات النمط ( واد.)173:2011 ،
خام ان -العالج بالتُامؿ الح ي Sensory Integration Therapy
روـ العبلج نالتاامؿ الحسا

ى أساس أف ال ياز العلنا رنط م ه األحاس س

وتاام يا "مثؿ حواس الشـ ،والسمه ،والنلر ،وال مس ،والتوازف ،والتذوؽ "وقد ؤد

أ راض توحد  .و روـ ىذا النوع مف العبلج

ى تح ؿ ىذه األحاس س ،ومف ثـ العمؿ

إلى
ى

توازنيا ،ومف محتو ات ىذا النرنامج ق اـ المدرب نالتعرؼ إلى المتل رات التا تدفه طفؿ التوحد
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لبلنخراط فا أنشط مع ن ثـ تو و الطفؿ إلى أنشط مف دة ،وتتمحور ىذه األنشط حوؿ
استخداـ ال عب نولفو وس

لرفه النرنامج إلى تنم الدمج الحسا ،وتطو ره مما

أاثر ثر ننفسو ،وأاثر تا فا مه المث رات الحس مف حولو( .المل وث.)127:2006 ،
و خ ص الناحث :مما سنؽ أف ىناؾ العد د مف النرامج العبل

والترنو تستخدـ مه

أطفاؿ التوحد ،فت ؾ النرامج تتعامؿ مه التوحد مف خبلؿ رؤف وفرض ات مخت ف  ،ح ث
تدار ىذه النرامج نطر ر متناسر وشام

األطفاؿ ،وأف ىذه النرامج العبل

عؿ الفرد

ب أف

حتى توفر ال و والد ـ النفسا واال تما ا ليؤالء

والترنو ذات أىم

فا بلج وتدر ب أطفاؿ التوحد لما

تشم و مف أنشط  ،وتدر نات تـ اخت ارىا لت ن احت ا ات الطفؿ التوحد فا ضوء قدراتو ،فيا
تروـ

ى نظر ات تعد ؿ الس وؾ التا أدثنتت فا تيا ومبلئمتيا لؤلطفاؿ التوحد ف ،ونيذا تننى

الناحث نرنامج ى اشا " بلج الح اة ال وم " فيو روـ
ضمف م مو ات تعمؿ

ى خفض الس وا ات العدوان

ى أنشط حرا

والنشاط المفرط مف خبلؿ استخداـ

إ راءات التر د والتعز ز والتزامف ل س وؾ الند ؿ ،ح ث راز النرنامج
الحرا

ل طفؿ التوحد

وأنشط ر اض

لدف الطفؿ التوحد فا خفض س وا اتو

منظم ومو ي

متنو  ،فالتمر نات الر اض

ى األنشط ال سم

ماف أف ستفاد منيا

ر المناسن وتحس ف إماان التع ـ لد و.
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المبحث الثاَّي :ال لكؾ العدكاَّي Aggressive Behavior
مِهكـ ال لكؾ العدكاَّي:
و عرؼ (الزارع )250:2012،الس وؾ العدوانا نسنو س وؾ

ر مرنوؿ ا تما ا ،ماف

مبلحظتو وق اسو ،و ظير فا لورة دواف ندنا أو لفظا أو إشار  ،تتوافر ف و االستمرار

والتارار ،و يدؼ إلى الحاؽ الضرر واألذف نالذات أو ناآلخر ف أو األش اء الماد  ،وتخت ؼ

أسنانو ومظاىره مف فرد إلى اخر.

و عرؼ ف شناخ  Feshbachالس وؾ العدوانا نسنو اؿ س وؾ نتج نو إ ذاء لشخص
اخر أو إتبلؼ لشاء ما ،ونالتالا فالس وؾ التخر نا شاؿ مف أشااؿ العدواف المو و نحو

األش اء ( ز الد ف.)9:2010 ،

و رف (منلور والشرن نا )154:2003،الس وؾ العدوانا نسنو أ

س وؾ لدر ف

األفراد وال ما ات نات اه أفراد اخر ف أو نات اه الفرد نفسو ،لفظ ا ااف أو ماد ا س ن ا أو إ ان ا
مناش ار أو

ر مناشر أم تو مواقؼ اللضب أو اإلحناط أو الدفاع ف الذات أو الممت اات ،أو

الر ن فا االنتراـ أو الحلوؿ

الماد أو النفسا.

ى مااسب محدودة ترتب

الحاؽ األذف الندنا أو

و عرؼ اوفماف  Kauffmanالس وؾ العدوانا نسنو است ان لادرة مف الفرد نيدؼ

الحاؽ األذف والضرر لشخص اخر(شر ر.)250:2002 ،

اما و عرؼ الس وؾ العدوانا نسنو شعور ناللضب واالست اء ،و عنػر نػو ظاىر ػا نلػورة

فعؿ أو س وؾ رر نو شخص أو ما ػ نرلػد إ رػاع األذف لشػخص أو ما ػ أخػرف أو ل ػذات

أو ل ممت اػػات و سخػػذ الع ػػدواف لػػورة العن ػػؼ ال سػػد متم ػػثبل( :نالضػػرب والتش ػػا ر امػػا و سخ ػػذ
لػػورة التػػدم ر واتػػبلؼ األشػ اء) ،و سخػػذ لػػورة العػػدواف ال فظػػا متمػػثبل نالتشػػي ر والا ػػد واإل ػػذاء

النفسا(العراد.)97:2001 ،

و عرؼ الس وؾ العدوانا نسنو س وؾ مرلود ،و ستيدؼ الحاؽ الضرر أو األذف

نالل ر ،قد نتج نو أذف ل ب اإلنساف أو تحط ما لؤلش اء والممت اات ،و اوف الدافه وراء

العدواف دافعا ذات ا(اليمشر و ند ال واد.)8:2000 ،
وتعرفو ( ح ا )185:2000،نسنو أ

س وؾ عنر ن نس

رد فعؿ يدؼ إلى إ راع

األذف أو األلـ نالذات أو اآلخر ف أو إلى تخر ب ممت اات الذات أو اآلخر ف.
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و ع ػػرؼ ح ػػافظ وقاس ػػـ ( )1993السػ ػ وؾ الع ػػدوانا نسن ػػو سػ ػ وؾ نط ػػو

ػػى ش ػػاء م ػػف

الرلد والن ػ ػستا نػو الفػرد مػف مواقػؼ اإلحنػاط التػا عػاؽ ف يػا إشػناع دوافعػو أو تحر ػؽ ر ناتػو

فتنتانو حالو مف اللضب ،و دـ االتزاف ت ع و ستا نس وؾ ما سػنب لػو أذف ولآلخػر ف ،واليػدؼ
مػػف ىػػذا السػ ػ وؾ تخف ػػؼ األل ػػـ النػػاتج م ػػف اإلحنػػاط ،ف شػػعر الف ػػرد نال ارحػػ  ،و ع ػػود االتػػزاف إل ػػى

شخل تو ( مارة.)11:2008 ،

و عرؼ فؤاد النيا ( )1981العدواف نسنو االست ان التا تعرب اإلحناط ،و راد نيا

الحاؽ األذف نفرد اخر أو حتى نالفرد نفسو(ملرنا.)74:2010 ،

ح ث عرفو ألنرت ناندو ار  )1973( Banduraالس وؾ العدوانا نسنو س وؾ نتج نو
إ ذاء شخص أو تحط ـ ل ممت اات واإل ذاء إما أف اوف نفس ا
واما أف اوف ندن ا

ى شاؿ السخر أو اإلىان ،

ى شاؿ ضرب أو راؿ ( .مارة.)13:2008 ،

و عرفو ))112:1961،Buss

ماد ا لر حا أو ضمن ا ،مناش ار أو

ى أنو س وؾ لدره الفرد لفظ ا أو معنو ا أو ندن ا أو

ر مناشر ،ناشطا أو س ن ا و ترتب

ى ىذا الس وؾ

الحاؽ األذف الندنا والماد نالشخص نفسو لاحب الس وؾ العدوانا أو ناآلخر ف.
ومف خبلؿ النظر فا التعر فات السانر ل س وؾ العدوانا ن د أف ىناؾ تنا نا واختبلفا

ن ف التعر فات ف ما ن نيا ،ح ث إنو ال و د تعر ؼ موحد أو متفؽ

و مف قنؿ الناحث ف ،وىذا

الختبلؼ و يات نظر ألحاب ىذه التعر فات فيو س وؾ خت ؼ مف شخص آلخر ،ومف

موقؼ آلخر ،ومف م تمه آلخر.

ومف خبلؿ ذلؾ فإف الناحث عرؼ الس وؾ العدوانا إ رائ ا :نسنو س وؾ

ر مرنوؿ

ا تما ا ماف مبلحظتو وق اسو ،يدؼ إلى إ راع األذف أو األلـ نالذات أو ناآلخر ف أو إلى

تخر ب الممت اات العام أو الخال  ،وتخت ؼ أسنانو ومظاىرة وشدتو مف شخص إلى اخر،

وىا الدر

الا

التا حلؿ

يا المفحوص

ى مر اس الس وؾ العدوانا.

وفا ضوء ذلؾ ماف تحد د الس وؾ العدوانا فا الدراس الحال فا األنعاد التال :
 -1ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات :وىو الس وؾ الذ

ستيدؼ إ ذاء النفس وا راع األذف

والحاؽ الضرر نيا ،اشد شعره وخدش نفسو أو ضرب رأسو نالحائط أو رح ال سـ
ناألظافر أو تمز ؽ المبلنس ند اللضب.
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ستيدؼ اال تداء

 -2ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف :وىو الس وؾ الذ

ى اآلخر ف

المح ط ف نو وا راع األذف والضرر نيـ و ى ممت ااتيـ اضرب زمبلئو ند اللضب

أو شد شعرىـ أو ضيـ أو لفعيـ أو االستحواذ

ى ممت ااتيـ.

 -3ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات :وىو الس وؾ الذ

ستيدؼ إ راع األذف والضرر

اتدم ر وتخر ب الممت اات والوسائؿ التع م

داخؿ الفلؿ أو اسر أدوات

الماد

زمبلئو أو الاتان

ى ال دراف أو قطه أزىار الحد ر أو المشا

ى مرا د الفلؿ.

الَّظريات المِ رة لل لكؾ العدكاَّي:
عتنر الس وؾ العدوانا أحد الموضو ات النفس الميم لما ترتب

مف اثار س ن و

ى الفرد نفسو و ى اآلخر ف والن ئ المح ط  ،ومه تعدد أشااؿ العدواف ودوافعو ومسنناتو،

ومف خبلؿ معرفو ىذه المسننات ماف التننؤ نو وتعد و ،ومف ىذا المنط ؽ قدـ الع ماء نظر ات
د دة لتفس ر الس وؾ العدوانا فرد ا تنره النعض س واا فطر ا ولد اإلنساف نو وا تنره النعض

اآلخر س واا ماتسنا تع مو اإلنساف مف الن ئ التا ع ش ف يا .وسوؼ نتناوؿ أىـ النظر ات
المفسرة ل س وؾ العدوانا ،وتتمثؿ ىذه النظر ات فا النظر ات التال :
أكالنَّ -ظرية التحليؿ الَِّ ي:
تر ه ىذه النظر إلى فرو د  Freudالذ دنسب العدواف إلى الدوافه اللر ز األول
األساس فالعدواف مظير للر زة الموت فا مرانؿ "ال ن دو" امظير للر زة الح اة ،ح ث رف أف

اإلنساف ولد ولد و دافع ف ر ز ف ىا دافه الح اة ،الذ
العدواف ،والذ

تـ التعن ر ن نالحب وال نس ودافه

د تنف سا لو مف خبلؿ الر ن والتدم ر والموت والتخر ب وا ذاء النفس

واآلخر ف ،و رف فرو د أف مثؿ ىذا الدافه ماف تحو و وتو و نحو أىداؼ نناءه مف خبلؿ
تحر ؽ التوازف ن ف ماونات الشخل الثبلث (الز وؿ.)169:2008 ،

ترااـ و ت مه داخؿ الفرد ،واذا لـ تفرغ الطاق

ف رف فرو د أف العدواف دافه ر ز
العدوان المانوت فإف العدواف سوؼ زداد ،لذا

ب تفر غ ىذه الشحن العدوان لتطي ر الذات

نواسط التعن ر ف العدواف فا س وؾ مرنوؿ ا تما ا دعرؼ ناإل بلء أو ف طر ؽ النرؿ
انرؿ العدواف ضد ىدؼ ند ؿ مرنوؿ ا تما ا ،ومف ىنا ااد فرو د انو مف العنث مراوم
العدوان

نشاؿ مناشر ح ث نستط ه أف نندؿ مف أىداؼ العدوان  ،وأشااليا نح ث تسخر

ل ح اة ااثر منيا ل موت.
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ولرد تعددت اآلراء المؤ دة أو الرافض

.)42:2008

لت ؾ النظر

واتفؽ "أدلر"  Adlerمه فرو د فا ا تنار العدوان

الفرو د

ل عدواف ( مارة،

ر زة فطر  ،ولاػف خت ػؼ معػو مػف

ناح ػ ػ اس ػػتربلليا الت ػػاـ ػػف ر ػ ػزة ال ػػنس ،ف عتن ػػر أدل ػػر أف الع ػػدواف أاث ػػر أىم ػ ػ م ػػف ال ػػنس

وسػػماىا( :إدارة الرػػوة) ح ػػث مثػػؿ الرػػوة نالػػذاورة والضػػعؼ ناألنوث ػ  ،ولاػػف تخ ػػى ػػف إرادة الرػػوة

مفضػ ػ ػػبل التفػ ػ ػػوؽ وا تنػ ػ ػػر أف اليػ ػ ػػدؼ النيػ ػ ػػائا لئلنسػ ػ ػػاف أف اػ ػ ػػوف ػ ػ ػػدوان ا ،واف اػ ػ ػػوف قو ػ ػ ػػا
متفوقا(ملطفى والشرن نا)124:2011 ،

ثاَّيان -الَّظرية ال لكُية:
رف الس وا وف أف العدواف شسنو شسف أ

التع ـ ،ومف ىنا راز الس وا وف فا دراستيـ ل عدواف

س وؾ ماف ااتشافو وتعد و ،وفرا لروان ف
ى أف الس وؾ نرمتو متع ـ مف الن ئ  ،ثـ

إف الخنرات المخت ف التا ااتسنيا منيا الشخص" :الس وؾ العدوانا" قد تـ تد ميا نما عزز

لدف الشخص االست ان العدوان ا ما تعرض لموقؼ محنط ،ونيذا فإف الس وا ف أقاموا ت ارب
د دة

ى د رائد الس وا  " :وف واطسوف" الذ اثنت أف الفون ا نسنوا يا ماتسن نعم

ومف ثـ ماف بل يا ووفرا ل عبلج الس واا الذ

ستند

ى ىدـ نموذج مف التع ـ

السو  ،وا ادة نناء نموذج تع ـ د د سو (نطرس.)106:2014 ،
وىاذا عتنر الس وا وف أف العدوان

االست انات المتنح

والتسي ؿ اال تما ا والطنه أو الم از

ر

متل ر مف متل رات الشخل  ،وأنيا نوع مف

والسائدة والتا ت عب العادة دو ار ان ار نيا ،وتاوف العدوان

التا تتحدد نروة االست ان العدوان

تع ـ

ادة الي وـ

وفؽ أرنعو متل رات "مسننات العدواف ،وتار خ العدواف
" وتنرسـ النظر الس وا

ننظر اإلحناط  -العدواف" دوالرد وم ر ) (1939والثان

( 1973ملرنا.(82 :2010 ،

إلى نظر ت ف األولى تتمثؿ

نظر التع ـ اال تما ا لنندوره

ثالثانَّ -ظرية اإلحباط-العدكاف:
د رفت ىذه النظر منذ أف نشر وف دوالرد  John Dollardوزمبلءه فرض تيـ حوؿ
اإلحناط والعدواف اـ ) (1939إذ نظر إلى العدواف نا تناره نت لئلحناط دائما ،فا ما حدث
موقؼ محنط ظير العدواف ااست ان ليذا اإلحناط (النمر.)176:1995 ،
ونيذا تستند ىذه النظر
أف اإلحناط ؤد

ى فرض ىا :أف العدواف حدث دائما نت

دائما إلى العدواف واف الس وؾ العدوانا سنرو حدوث إحناط
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اإلحناط اما
ند الفرد،

إلى س وؾ دوانا ،ومف ىنا فإف م ر أاد

والعاس لح ح نمعنى اإلحناط ؤد

اإلحناط نتج مف وامؿ د دة وانو قد ال ؤد

ى أف

نالضرورة إلى العدواف واألمر توقؼ

ى

مو يا نحو ملدر اإلحناط فإذا لـ ن ح فإنو ت و نحو ىدؼ (ثانو ) إال أف الي وـ

ى

طن ع العدواف ،و ى تفس ره لموقؼ اإلحناط ،لذا فرد أادت ىذه النظر
ملدر اإلحناط د ا العدواف المناشر أما الي وـ
ف د ا نالعدواف المزاح (الضمد)64:2012 ،

ى أف العدواف

ى شخص أو شاء ل س لو سنب اإلحناط

ونالتالا فإف اإلنساف نػدما وا ػو وائػؽ تحػوؿ ن نػو ونػ ف تحر ػؽ األىػداؼ التػا سػعى
ليػا ،تشػاؿ لد ػ اإلحنػاط وانت ػ ليػذا اإلحنػاط تولػد لد ػو السػ وؾ العػدوانا اػرد فعػؿ معػااس
(الز وؿ.)169:2008 ،
رابعانَّ -ظرية التعلـ االجتماعي:
تعد ىذه النظر مف نظر ات العدواف التا تعتمد

ى المح ط اال تما ا اسساس أو

اسلؿ لنشوء ىذا الس وؾ فتعتنر المبلحظ والمحاااة نشاؿ اـ مف اىـ اآلل ات الس وا

ل س وؾ العدوانا ،ومف انرز أ بلـ ىذه النظر ألنورت نندو ار ،وااف اتانو "نظر التع ـ

اال تما ا" نمثان تفس ر لا ف ااتساب أو تع ـ الس وؾ االعدواف مف خبلؿ النماذج الس وا

لآلخر ف (النمر )184:1995 ،ح ث تروـ ىذه النظر

ى ثبلث أنعاد رئ س وىا "نشسه

ذور العدواف نسس وب التع ـ والمبلحظ والتر د ،والدافه الخار ا المحرض

وتعز ز العدواف (شر ر.)259:2002 ،

ى العدواف،

وترف ىذه النظر أف الس وؾ العدوانا تـ تع مو انتاج لعم ات التفا ؿ اال تما ا ح ث
اتسب األفراد ىذا الس وؾ مف خبلؿ التر د والنمذ  ،فاألطفاؿ تبلحظ س وا ات والد يـ

وأقرانيـ واخوانيـ ومع موىـ و عم وف

األفبلـ (الز وؿ)170:2088 ،

ى تر دىا ،و تع موف الس وا ات العدوان

مف مشاىدة

ونيذا فإف األ ماؿ التا قدميا ألنرت ناندو ار تمثؿ إسياما ان ار فا فيـ أسناب الس وؾ
العدوانا ،وقد أدت النحوث والدراسات التا أ راىا إلى ظيور نظر التع ـ اال تما ا ،والتا
أدخ ت النمذ

أو التع ـ نالمبلحظ امندأ إ رائا فعاؿ اوف مسؤوال ف تفس ر الس وؾ فا

الاائف النشر (روزننرج واخروف)116:2008 ،
فرد أادت ملادر مخت ف

ف دور التر د والمحاااة فا إاساب الس وؾ العدوانا ف

األطفاؿ ،وتنعا لنظرة التع ـ اال تما ا فإف التعرض لنماذج دوان
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ؤد إلى الس وؾ العدوانا

ند األطفاؿ ،ومف خبلؿ الدراسات الت ر ن

التا أشارت إلى أف األفراد إذا لـ تعرضوا

لئلحناط فز ادة العدواف نتج ف التعرض لنماذج دوان  ،نمعنا أف م ه الدراسات الت ر ن

والدراسات المرتنط نواقه الح اة تد ـ نشاؿ اـ فاره أف التر د عب دو ار ميما فا نشوء
وااتساب الس وؾ العدوانا (الرمش والمعا ط .)208:2007 ،
خام ان -الَّظرية البيكلكجية:
دوان

رف ألحاب ىذه النظر أف سنب العدواف ن ولو ا ،وىو التعن ر الطن عا لعده رائز

مانوت وىو زء أساسا فا طن ع اإلنساف ،اما ترف ىذه النظر اختبلفا فا النناء

ال سمانا ل م رم ف ف

رىـ مف ام الناس فيذا االختبلؼ ررنيـ إلى الس وؾ الح وانا

ف ع يـ م وف إلى الشراس والعنؼ ،وا تمدت فا ذلؾ

ى نعض الدراسات التا تمث ت

الم رم ف مف ح ث الترا ب التشر حا ،و دد الار وموسومات(العراد.)107:2001 ،
ورازت ىذه النظر

االلنل ات ال نس

ى نعض العوامؿ الن ولو

فا الاائف الحا تحث

واليرمونات وال ياز العلنا ،والبلمراز

ى

ى العدواف

واللدد اللماء والتسث رات

الا م ائ الح و واألنشط الايرنائ فا المخ ،فع ماء النفس فترضوف دة أ يزة لن فا
المخ تتحاـ فا العدواف ح ث ماف تنش ط ىذه األ يزة

والا م ائا أو نت

م ا ف طر ؽ التنن و الايرنائا

لورـ فا المخ أو تمزؽ ننس ج المخ ،لذا فرد أسفرت نعض الت ارب

ى أف

حرف الفئراف ناليرموف ال نسا الذار األساسا ،وىو التستوست روف ت ع يا تتفا ؿ نإلرار

و دوان  ،واذا انخفض مستوف ىذا اليرموف تلنح الح وانات ااثر ىدوءا(اللمد.)67:2012 ،

ونيذا فإف نعض المشػابلت السػ وا ومنيػا العػدواف ىػا نمثانػ دالئػؿ مػف و ػود ضػرر و ارثػا

أو خ ؿ فا أداء المػخ لوظائفػو أو ػدـ التػوازف الا م ػائا الح ػو  ،وطنرػا ليػذه النظر ػ فلػف مثػؿ
ىػػذه المشػػابلت ماػػف بل يػػا ناسػػتخداـ العر ػػاق ر أو ال ارح ػ أو الا ماو ػػات والتمػػار ف (نػػد ر،

.)130 :2007

نعد استعراض الناحث ألىـ النظر ات المفسرة ل س وؾ العدوانا ماف الروؿ نسف ىذه
النظر ات تمثؿ زءا ميما مف التراث الس اولو ا اال تما ا ،ح ث تضح مف خبلؿ رض
النظر ات السانر التا فسرت العدواف ،وىا النظر الن ولو

الس وا

ونظر التح ؿ النفسا والنظر

والعدواف الناتج ف اإلحناط ونظر التع ـ اال تما ا ن د أف لاؿ نظر طر رتيا

ومني يا الخاص فا تفس ر الس وؾ العدوانا ون د أف ىناؾ تنا نا ان ار ن ف ىذه النظر ات

والتفس رات ل عدواف ،ح ث نبلحظ أف اؿ نظر فسرت اننا مف الس وؾ ولـ تفسر الس وؾ ا و،
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فمثبل نظر التح ؿ النفسا (فرو د) تر ه الس وؾ العدوانا إلى اللرائز فترف أف العدواف فطر

تتولد لدف اإلنساف نلورة مستمرة فالعدواف ىدفو تلر ؼ ىذه

ر ز  ،واف الطاق العدوان

الطاق نلورة مرنول أو
الن ولو

ر مرنول ا تما ا واال ستاوف مدمرة ل ذات أو لآلخر ف والنظر
ل عدواف ،وأنو نشس نت

ترف أف ىناؾ حتم ن ولو

لنعض االستعدادات الوراث

النظر الموروث ل س وؾ العدوانا اما ورازت

ى إماان

فرازت

ى النز

العدواف

ى انو س وؾ متع ـ مف الن ئ  ،ونالتالا فإف الخنرات المخت ف التا ااتسب منيا

مع ن مف الدماغ عترد أنيا السنب فا الس وؾ العدوانا اما النظر الس وا

إثارة مناطؽ

فتنظر إلى

شخص ما الس وؾ العدوانا قد د مت نالمعززات لدف الفرد ،وظيور االست ان ا ما تعرض
الفرد لموقؼ محنط ،ونما أف الس وؾ متع ـ ماف تعد و .وترف نظر اإلحناط – العدواف أف

العدواف دائما نت

لئلحناط فا ما ظير موقؼ محنط ظير العدواف ااست ان ليذا اإلحناط ،أ

أف الس وؾ العدوانا سنرو إحناط ند الفرد والعاس لح ح ،أما نظر التع ـ اال تما ا فترف
أف الس وؾ العدوانا س وؾ متع ـ مف خبلؿ المبلحظ والتر د والمحاااة و م ات الثواب

والعراب والتعز ز ،التا تحدث مف خبلؿ الموقؼ المتع ـ ،ح ث أف الفرد اتسب الس وؾ
العدوانا مف خبلؿ تر ده س وؾ المح ط ف نو.
الن ولو

و رف الناحث أف النظر الن ولو
تحث

ىا األقرب فا تفس ر العدوان الف نعض العوامؿ

ى العدواف اال ياز العلنا واألنشط الايرنائ

فترضوف دة أ يزة لن

فا المخ فع ماء النفس

فا المخ تتحاـ نالعدواف ،ونيذا فإف نعض المشابلت الس وا

ىا نمثان دالئؿ مف و ود خ ؿ نسداء المخ لوظائفو.

أشُاؿ ال لكؾ العدكاَّي:
لرد اخت فت أشااؿ الس وؾ العدوانا ،وتعددت لوره فالس وؾ العدوانا ال نحلر فا

شاؿ واحد ،األمر الذ

لعب معو ترس ـ أو تلن ؼ ليذه األسال ب العدوان

فالنعض لنفيا تنعا لؤلس وب المستخدـ ،فإما أف اوف لفظ ا أو

المتعددة

ر لفظ ا ن نما النعض

اآلخر لنفو تنعا ل يدؼ المو و لو االعدواف نحو الذات والعدواف نحو اآلخر ف ،والعدواف نحو
الممت اات والنعض اآلخر لنفو

دواف مناشر أو

ر مناشر و رىا ،و ى الر ـ مف

اختبلؼ و يات النظر فا تحد د م االت العدواف إال أف معظميا ااد شترؾ فا التسا د

الم االت التال :
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ى

والسػ وؾ العػػدوانا الػػذ

اػػوف ف ػػو العػدواف مو يػػا نحػػو اآلخػػر ف أو الممت اػػات أو الػػذات

ىػو مػف أاثػػر األسػناب شػ و ا لئلحالػ إلػػى مؤسسػات اللػح العر ػ  ،وقػد اػػوف العػدواف رضػػا

واحػػدا أو فػػا زم ػ شػػام  ،ونيػػذا فػػإف العػػدواف قػػد رػػدـ دلػ بل

ػػى أ تشػػخ ص ترر نػػا امػػا ،وقػػد

نتشر العدواف ند اؿ األطفاؿ ترر نا ح ث روموف نشاؿ أو نسخر مف أشااؿ العػدواف (منلػور

والشرن نا.)120:2011 ،

و لنؼ الس وؾ العدوانا مف ح ث ات اىو نحو اآلخر ف ونحو الذات ونحو الممت اات اما
ى:
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ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف كيَّق ـ إلى ق ميف:
س وؾ دوانا نحو اآلخر ف مناشر( :لفظا-ندنا).
ونرلد نو مظاىر العدواف المتمث نالشتائـ والتيد د والو د ،والضرب والرذؼ ناألش اء

والدفه والراؿ وحمؿ األس ح المؤذ نسنوا يا.


س وؾ دوانا مو و نحو اآلخر ف

ر مناشر( :لفظا-ندنا).
ر مناشر يدؼ إلى االستيزاء واإلىان مف

الس وؾ ال فظا دعنر نو ننشاط لفظا
اآلخر ف ،و تمثؿ نتشو و سمع اآلخر أما الس وؾ الندنا عنر ن ننشاط ندنا
تمثؿ نالتحر ض لبل تداء
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ى اآلخر.

ر مناشر

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات كيَّق ـ إلى ق ميف:
س وؾ دوانا نحو الذات مناشر( :لفظا ندنا).
و رلد نو معاقن الفرد لنفسو وا بلميا ،و تمثؿ نالتر ؿ مف ق م الذات مثؿ قوؿ أنا

فاشؿ  ...إلخ ،أما الس وؾ الندنا المناشر تمثؿ فا الحاؽ الضرر ،واألذف نالنفس ف طر ؽ
شد الشعر ودفه وخنط الراس نروة واستخداـ ال د نضرنيا

 ..الخ.


س وؾ دوانا نحو الذات

ى شاء ل ب نروة وتمز ؽ المبلنس

ر مناشر( :لفظا-ندنا).

الس وؾ ال فظا /و رلد نو لوـ الذات والشعور نالنرص ،و تمثؿ ذلؾ نالتر ؿ مف ق م

الذات والتا تسنب للاحنيا اإلىان والتون خ ،أما الس وؾ الندنا المو و نحو الذات تمثؿ فا

الحاؽ األذف والضرر نالنفس نتارار األش اء الخاطئ  ،والتا تسنب لو الضرر ،وتشمؿ اآلالت
الحادة ناستخدامو نطر ر ت ع و لاب نيا.
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ال لكؾ العدكاَّي المكج َّحك األشياء أك الممتلُات:
و رلد نيا اؿ س وؾ نتج

واالست بلء

نو تخر ب لؤلش اء أو الممت اات ،وتعط ؿ

م يا

يا دوف و و حؽ نالسرق أو الخطؼ اما ماف أف اوف التدم ر مو يا

لممت اات الشخص نفسو( مارة.)28:2008 ،
و رسـ احمد محمد احمد مطر ( )1986العدواف إلى:
 العدواف المو و نحو الذات :و رلد نو تو و الطبلب ال وـ إلى انفسيـ واإلضرار
نملالحيـ الذات ا ترادا أف نذلؾ إرضاء لآلخر ف الذ ف تعرضوا لعدوانيـ.

 العدواف المو و نحو الممت اات :و رلد نو إ راع األذف
ونإتبلؼ أو االستحواذ

يا نالروة أو دوف

ى ممت اات اآلخر ف

ـ ألحانيا أو نر يا إلى أمااف أخرف.

 العدواف الندنا :رلد نو أفعاؿ أو است انات التا ستخدـ ف يا الطبلب الروة الندن
فا إ ذاء اآلخر ف (زمبلء أخوة مع م ف).

 العدواف ال فظا :و رلد نو ما ستخدمو الطبلب مف ا مات وتعن رات لفظ

ر

مناسن مثؿ الننذ والسخر واالستيزاء(تنادؿ الشتائـ)(مرشد.)34:2006 ،
و رسـ طو حس ف العدواف إلى:
 العدواف نحو الذات :و تمثؿ فا تدم ر الذات مثؿ اإلساءة ل ذات سواء ماد أـ انفعال
مثؿ أف روؿ الشخص أنا ساء أما العدواف الماد

ل ذات أف ضرب الشخص رأسو

و مرتفه أو ااؿ شاء ساـ ااألدو .

نالحائط أو أف د سرط نفسو مف
 العدواف نحو اآلخر ف :والذ رما إلى إ ذاء شخص ما وتخر ب ممت ااتو سواء ااف

فا لورة سم أو لفظ مثؿ الضرب والراؿ والسرق واإل ذاء النفسا لآلخر ف ،وقد
اوف مو يا نحو ممت اات اآلخر ف نيدؼ إتبلفيا وتخر نيا (حس ف.)206:2010 ،

وقد لنؼ لبلح الد ف نود ( )1991العدواف إلى:
 العدواف نحو الذات :و رلد نيا نوع مف العدواف ت و نحو الذات وتدم رىا ،و تمثؿ
نالتر ؿ مف شسف الذات و التعلب لنعض األفاار الخاطئ مف الزمبلء والمح ط ف نو.

 العدواف نحو اآلخر ف :و رلد نو العدواف المو و نحو الل ر والخروج
المتعارؼ

يا فا التعامؿ مه الناس.

 العدواف نحو الممت اات :و رلد نيا إلحاؽ الضرر الماد
الل ر مف الزمبلء والمح ط ف نو ،واذلؾ الممت اات العام .
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ف الروان ف

اتدم ر وتخر ب ممت اات

 العدواف نالخروج

المتفؽ

ى المعا ر الس وا

يا :و رلد نو الخروج ف الر ـ

والعادات وخال الر ـ األخبلق  ،و دـ االلتزاـ ننعض الس وؾ المرنوؿ ا تما ا.

والعدواف قد اوف سم ا شمؿ نشاطات تدم ر مثؿ الضرب والعض والخدش أو
ولتيد د وااثر الطرؽ تعن ار

لفظ ا و شمؿ الل اح والشتـ واأللفاظ النان

اال تداء ال سمانا (مرشد.)37:2006 ،

ف العدواف ىو

و لنؼ سع د دن س ()1998الس وؾ العدوانا إلى أرنع أنعاد فا دراستو ند المعاق ف
النس ط .

ر ا والران ف ل تع ـ مف الدر

 الس وؾ العدوانا اللر ح :و تمثؿ فا
والتخر ب والضرب وتحط ـ األش اء.

ذب مبلنس الزمبلء والعض ،وشد الشعر

 الس وؾ العدوانا العاـ( :ال فظا و ر ال فظا) و تمثؿ فا مضا ر وشتـ الزمبلء
والتحرش نيـ واستخداـ األلفاظ النان .

 الس وؾ العدوانا الفوضو  :و تمثؿ فا الخروج والدخوؿ إلى الفلؿ نشاؿ شوائا
ندوف إذف والر اـ نالشوشرة ،ومضا ر الزمبلء ورما األوراؽ
دـ الردرة



ى األرض.

ى ضنط الذات والتحاـ ناالنفعاالت :و تمثؿ ناالنتراـ و دـ الردرة

التحاـ نالس وؾ ند اللضب أو االستثارة ،ودفه ورما أ شاء

.)68:1998

كيخلرص الباحث :مف خبلؿ

ى

ى األرض (دن س،

رض تلورات الناحث ف للور وأشااؿ التعن ر

ف

العدواف ،وأنعاده المخت ف أف ىناؾ تعددا أو تنا نا فا أشااؿ الس وؾ العدوانا ،وتداخبل ف ما
ن نيا ولاف م عيا ليا ا

واحدة وىا الحاؽ األذف والضرر ناألش اء والفرد المعتدف

سواء أااف ىدفا فا ذاتو أو وس

لتحر ؽ شاء مع ف ،ح ث رف الناحث أف العدواف تراوح

نحو الذات واآلخر ف أو األش اء والممت اات ح ث تخت ؼ شدة ،ودر
تنعا لطن ع العوامؿ المؤثرة لو

واإلحناط.

العدواف لدف األطفاؿ

ند مبلحظ الس وؾ العدوانا أو ق اسو ،اما أف شخل

العدوانا تتم ز نالترد ر الس نا ل ذات ولآلخر ف والضرر الواقه
نالع ز ،و دـ الردرة

و

ى األش اء واإلحساس

ى التفا ؿ وموا و اآلخر ف واإلحساس نرفض الذات والر ؽ والتوتر
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العكامؿ الم ببة لل لكؾ العدكاَّي:
تولػػؿ الاث ػػر مػػف النػػاحث ف إلػػى تحد ػػد م مو ػ مػػف العوامػػؿ نولػػفيا أسػػنانا محتم ػ

ل سػ وؾ العػػدوانا ،لػػذلؾ تتعػػدد االت اىػػات التػػا تتنػػاوؿ أسػػناب العػػدواف ،و ػػو ماػػف إ ػػاز ىػػذه
العوامػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػا اآلتػ ػ ػػا ،امػ ػ ػػا ػ ػ ػػذارىا اػ ػ ػػبل مػ ػ ػػف (م حػ ػ ػػـ( )250:2010 ،منلػ ػ ػػور والش ػ ػ ػرن نا،
.)207:2003

 الر ن فا التخ ص مف الس ط  :و ظير الس وؾ العدوانا لدف الطفؿ ندما شعرنالر ن فا التخ ص مف ضلوط الانار ،والتا تحوؿ دوف تحر ؽ ر ناتو.

 الشعور نالفشؿ والحرماف :وىنا قد ظير الس وؾ العدوانا ف الطفؿ ألاثر مف سنبقد اوف أح انا انعااسا ل حرماف أو ااست ان ل توتر الناشئ ف حا

ضو

ر

مشنع أو أف حث العدواف ل ح ول ن ف الطفؿ وما ر ب ف و ،اما وقد ظير الس وؾ

العدوانا نت

ى وـ ملدر خار ا سنب لو الشعور ناأللـ أو أف فشؿ الطفؿ فا

تحر ؽ ىدفو ف و و دوانو نحو ملدر اإلحناط.

 الحب الشد د والحما الزائدة :ظير الس وؾ العدوانا فا الطفؿ المدلؿ أاثر مفوىذا الطفؿ الذ

تمته نالحما

س وا ات دوان .

الزائدة وال عرؼ سوف ت ن

ره،

مطالن  ،ور ناتو تظير

 األسرة :إف لؤلسرة وثرافتيا دو ار فا تحد د مظاىر الس وؾ العدوانا ألطفاليا اما أفبلق الوالد ف ت اه الطفؿ أو مه األطفاؿ أنفسيـ ناألسرة دو ار فا تد ـ العدواف ند

األطفاؿ ،ومف تول ات س زر أف الطفؿ النا ال اوف دوان ا إال اذا ااف األنواف
عتنراف العدواف أم ار

الذ ف عاقنوف فا الن ت

ر مر وب ف و أو ال

ب ممارستو ،و رف ناندو ار أف األطفاؿ

ى دوانيـ اونوا دوان ف فا أمااف أخرف.

 الشعور نعدـ األماف و دـ الثر أو الشعور نالننذ أو اإلىان والتون خ. شعور الطفؿ ناللضب :عتنر اللضب حال انفعالنعض األطفاؿ ناالت اه نحو العدواف متمث

لنعض ما ح ط نو أو ضرب رأسو نالحائط أو

شعر نيا األطفاؿ ،ف عنر نيا

نمظاىر

ر ذلؾ.

د دة اشد الشعر أو إتبلؼ

 تع ـ العدواف ف طر ؽ النموذج :رف المنظروف أف الس وؾ العدوانا متع ـ فا أ نو،فنعض األطفاؿ تع موف العدواف ف طر ؽ مبلحظ نماذج العدواف مف الوالد ف أو

مدرس يـ أو ألدقائيـ أو مف مشاىدة األفبلـ فا الت فاز ،و ماف ل طفؿ تع ـ الس وؾ

العدوانا إذا الحظ

ره اافس نعد ق ام نالس وؾ العدوانا.
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 ت اىؿ دواف الطفؿ :لفترة مف الزمف اانت النل ح المو و ل مرن ف ت اىؿ العدوافالذ

نشب ن ف األطفاؿ ،ولاف إشارت الدراسات إلى أف األميات ال واتا ت اى ف

الس وؾ العدوانا ألطفاليـ نسنيـ أاثر دوان

مف أطفاؿ ألميات ال ت اى ف دواف

أطفاليـ ،وىناؾ ارتناطا ن ف التساىؿ و ظاىرة العدواف أنو ا ما زادت دوان
ااف ااثر استعدادا ل تساىؿ مف

ره مف األطفاؿ.

 -الل رة :السنب فا انفعاؿ الل رة ،و دـ راح الطفؿ مف ن اح

متل رات الر ؽ والخوؼ ،و دـ الثر نالنفس والتا تندو واضح

الطفؿ

رة مف األطفاؿ ىا

 ،وىذا سنب لو

ر الشد دة ف ت و الطفؿ إلى التشا ر مه األطفاؿ اآلخر ف أو التشي ر نيـ وخال
ن ف الطفؿ وأخ و الذ

العطؼ مف اآلخر ف.

تم ز

و فا نعض األش اء االممت اات أو استحواذ الحب أو

 الشعور نالنرص :نعض األطفاؿ تندو دوان تيـ نتالعر ا ف نر

شعورىـ نالنرص ال سما أو

األطفاؿ اآلخر ف مف حوليـ ح ث مثؿ نالنسن ليـ منط را لظيور

مشا ر الل رة والعدوان

ندىـ.

 الر ن فا ذب االنتناه :قد روـ نعض األطفاؿ ن ذب انتناه الرفاؽ أو الانار ،وذلؾنإنراز الروة ند ممارس العدواف.

 -استمرار اإلحناط :استمرار اإلحناط لفترة زمن طو

عؿ الطفؿ دوان ا.

 -العراب ال سد  :أف راب الطفؿ سد ا قنؿ األسرة أو أ طرؼ أخر

ع و د ـ فا

ذاارتو أف العدواف ،وانراز الروة شاء مسموح نو ف مارس س وؾ العدواف ضد اآلخر ف

الذ ف اونوا أضعؼ منو سد ا.
مف خبلؿ العرض السانؽ لنعض العوامؿ التا تؤثر فا الس وؾ العدوانا لدف األطفاؿ

رف الناحث أف الس وؾ العدوانا لو أسناب د دة ومتشانا ح ث تتنوع وتخت ؼ األسناب مف

ن ئ إلى أخرف ومف م تمه إلى اخر فطن ع الطفؿ ىا التا تفرض

نو ا خالا مف

االنفعاالت واالست انات ل مواقؼ المخت ف  ،فما ث ر انفعاؿ طفؿ قد ال ث ر انفعاؿ طفؿ اخر،
اما انو مف اللعب تل ر الس وؾ العدوانا إال إذا حددنا األسناب الحر ر الدافع ليذا الس وؾ،

ثـ نروـ نتل ر وازال ىذه المسننات.
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المبحث الثالث :األَّشطة الحرُية Movement Activities
المقدمة:
تعتنر األنشط الحرا

الخطوة األولى فا م

التع ـ ،فعندما اتشؼ الطفؿ الن ئ

روـ نالت ر ب فا تنم فيمو ل ح اة فسثناء النشاط الحراا مه اآلخر ف تع ـ األطفاؿ أف عم وا

نانس اـ مشترؾ داخؿ نظاـ ا تما ا ،فمف خبلؿ األنشط الحرا

تع ـ الطفؿ أف تخذ

نع دا

ف النرد ل س وؾ نفسو،

الر اررات ،و نتج است انات مناسن ومنتارة لحؿ المشابلت ،وىا أمثؿ طر ر ل اشؼ
المشااؿ الس وا

واماان و

بل يا وتو ييا فا ن ئ ترنو

و اتشؼ الس وؾ الضرور لحما

ف

نفسو والترو ح فتظير ر زة ال عب فيا ضرور ل تنم

والنضج فال عب الحراا ل طفؿ ل س ل تس

ر منتج ،ولاف طر ر

والمتع أو للرض س واا

ل اتشؼ العالـ مف حولو ،ف عتنر ال عب نمخت ؼ لوره نشاطا حرا ا سائدا و ف طر ؽ ال عب
تردـ نمو الطفؿ فا واننو ال سم

والعر

واالنفعال

واال تما

الستلبلؿ ،وتلر ؼ ما لدف الطفؿ مف طاق زائدة وتو و ىذه الطاق .

والحرا

اما انو وس

فالنشاط ىو مظير ح و الطفؿ فيو عنر ف م ولو وحا اتو ودوافعو الفطر  ،تخذ

ىذا الم ؿ الاتساب الخنرات والميا ارت واالت اىات المر وب ف يا مف و
مثؿ النشاط زءا ميما ند تع ـ الطفؿ إذ ؤثر

النشاط تتحرؽ الحر اإل ان

(ند ر.)13:2003 ،

امػػا أف الحراػ وسػ

ى المدف النع د

نظر الم تمه ،ح ث

ى شخل تو ،فمف خبلؿ

والترو ح ل طفؿ ،و ى الانار تو و ىذا النشاط تو يا س ما

تع م ػ ل تنم ػ المعرف ػ  ،امػػا أنيػػا الوسػ

وض ػػنط ال ػػنفس والتع ػػاوف ،وأني ػػا الوسػ ػ

المفضػ لػػتع ـ الطفػػؿ

لتحو ػػؿ النش ػػاط ال ازئ ػػد ن ػػد الطف ػػؿ واالس ػػتفادة من ػػو ف ػػا

و يات نافع  ،وتش ه الطفؿ أثناء نشاطو حتى تد ـ حا تو ل شعور نالن اح ،فػالنرامج الحرا ػ

تع ػػد م ػػف أن ػػح الوس ػػائؿ الترنو ػ ػ الت ػػا تي ػػدؼ إل ػػى تحر ػػؽ النم ػػو المتاام ػػؿ ل طف ػػؿ م ػػف مخت ػػؼ

ال وانب ،فساد الاث ر مف الناحث ف ناف الحرا ىا احدف الدوافه األساسػ لئلنسػاف فعػف طر ريػا
تعػػرؼ الطفػػؿ

ػػى العػػالـ المحػ ط نػػو امػػا أنيػػا تعػػد المػػدخؿ الػػوظ فا لعػػالـ الطفػػؿ ،وىػػا وسػ ط

ترنػ ػ ػػو فعػ ػ ػػاؿ فػ ػ ػػا تحس ػ ػ ػ ف ،وتطػ ػ ػػو ر النمػ ػ ػػو العر ػ ػ ػػا واال تمػ ػ ػػا ا والنفسػ ػ ػػا ( ح ػ ػ ػى و ن ػ ػ ػػد،

.)134:2007

و رف (الرحطانا )152:2015،نسف األنشط الحرا

تؤد

دو ار ميما فا تطو ر

وتحس ف ح اه األطفاؿ المعاق ف ،ألف العرؿ وال سـ مرتنطاف ارتناطا وث را ،و ب النظر
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ى

أف اإلنساف وحدة متاام واف أ نشاط حراا ؤثر فا الناح الندن الند وأف دحدث أث ار
مماثبل فا الناح النفس  ،وىذه النظر ت رى تس دا م ا فا م اؿ ـ النفس والترن ومف
األسس الرئ س فا اللح العر

توافر ال عب اللر ز ل شخص اما أف ال عب سا د و ف د فا

اللح الندن ح ث تعتنر مف العوامؿ الميم التا تؤثر
و رف العد د مف

ى اللح العر .

ماء النفس أف ال عب مثؿ احد الم وؿ الفطر العام التا تنط ؽ

ف يا الطاق االنفعال خبلؿ النشاطات الحرة ،فمف خبلؿ ال عب ماف دراس وتشخ ص و بلج

المشابلت الس وا والنفس لدف األطفاؿ فال عب ف د فا م

التفا ؿ مه اآلخر ف ،و رضا

ى العزل  ،لذا فإف العبلج نال عب وأدواتو مف المث رات

ند الطفؿ فيا تمثؿ خنراتو

ول ار اتو ،مما ت ح فرل التعن ر والتنف س االنفعالا ف التوترات التا تنشس مف الل ار ات

واإلحناطات (شاذلا.)205:2001 ،

و عد ال عب أحد الطرؽ واألسال ب الفعال الشائع االستخداـ فا م اؿ تعد ؿ الس وؾ،

و بلج المشابلت الس وا

لدف األطفاؿ ،نح ث اوف ىادفا وذا ق م ترنو

نطر ر لح ح لمسا دة الطفؿ

اذا ما استلؿ

ى التعن ر والتنف س ف انفعاالتو ومخاوفو ومشا ره العدوان

إذ ستخدـ امخرج ل ر ؽ والتوتر واشناع العد د مف الحا ات والر نات التا لـ تتحرؽ فا الح اة
ال وم

ل طفؿ نل

.)24:2014

التر ؿ مف اإلحناطات والتوترات لدف الطفؿ فا المواقؼ الح ات

(دفا،

وانطبلقا مف ىذا ماف تناوؿ ال عب مف خبلؿ ما ا:

مِهكـ اللعب:
لرد ظيرت تعر فات د دة ل عب،

ى الر ـ مف تعدد ىذه التعر فات فا الل ا

والمفيوـ ،إال أف ؿ ىذه التعر فات رنطيا قاسـ مشترؾ ،وىا الحرا والنشاط والواقع  ،ح ث
تخت ؼ ىذه التعر فات حسب و ي نظر الناحث وىدؼ دراستو.

و ذار(ملطفى والشرن نا )159:2011 ،أف ال عب ىو أ

نشاط حر مو و أو

ر مو و اوف

س وؾ وـ نو الفرد ،وىو

ى شاؿ حرا أو س س و حراات ،و تـ ف و استلبلؿ

طاق ال سـ ،و نو تمثؿ الفرد المع ومات مف الن ئ المعرف
ؤد وظ ف التع ـ
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لو و يدؼ إلى االستمتاع ،وقد

رؼ ن ا و  Piagetال عب

ى انػو م ػ تمثػؿ( )Assimilationتعمػؿ

ػى تحو ػؿ

المع ومات الواردة لػتبلئـ حا ػات الفػرد فال عػب والتر ػد والمحااػاة فػا نظػرة ػزء مػف م ػ النمػو

العر ا (الخفاؼ)30:2010 ،

و عرؼ نرونر  Brunerال عب نسنو الس وؾ الذ

االاتشاؼ ،والتدر ب

ى استرات

ات س وا

ى

ت ح ل فرد أو أف اوف قاد ار

د دة(خطاب وحمزة.)22:2008 ،

و عرؼ شوات ال عب نسنو اشتراؾ الفرد فا نشاط ر اضا أو ترو حا وال عب قد اوف

ح ار أ أف ستا ف واقه طن عا اما قد اوف منظما س ر نمو ب الروان ف واألنظم المعترؼ
نيا(رن ه.)39:2008 ،
و عرؼ العدو واخروف( )23:2004ال عب نسنو نشاط ت رائا مارسو اإلنساف فطر ا

ونسشااؿ مخت ف تناسب قدراتو ومراحؿ نموه و رتنط نالن ئ اال تما

فا شخل الفرد ،و عد را زة مف راائز ننائو النفسا.

و عرؼ ود  Goodال عب نسنو نشاط حر مو و أو
أ ؿ تحر ؽ المتع والتس

و شل و الانار ادة ل سيـ فا تنم

نسنعادىا المخت ف (الخط ب.)199:2003 ،

والثراف

ل طفؿ ،و ؤثر

ر مو و روـ نو األطفاؿ مف
س وؾ األطفاؿ ،وشخل اتيـ

و رف و ار  Welkerأف ال عب تاوف مف مدف متنوع مف األنشط الرو والح و

التا تحرؾ الاائف الحا مثاؿ ذلؾ الرفز وال ر والدحر (خ ؿ.)9:2002 ،
وتعرؼ ااثر ف تا ور  Katherine Taylorال عب

ى أنو أنفاس الح اة نالنسن

ل طفؿ وأنو ح اتو وانو ل س طر ر لترض و الوقت واشلاؿ الذات فال عب ل طفؿ ىو اما الترن

واالستاشاؼ ،والتعن ر الذاتا والترو ح والعمؿ ل انار (ن ر س و مر ا.)16:1987 ،

و عرؼ ا منت  )1985(Clementال عب نسنو :نشاط حر وتعن ر نفسا ممته،

ومرلود لذاتو مارسو الطفؿ إلشناع حا اتو ،و سا ده

ى النمو سم ا ونفس ا وا تما ا مف

خبلؿ التفا ؿ مه زمبلئو ح ث اسنو الخنرات التا تعدؿ س واو وتنما وانب شخل تو،
ونمشارا

اال تما

الطفؿ ال ما

تسثر نس وؾ اآلخر ف ،و ت ح ل طفؿ الخروج مف العزل

إلى

ومف العدوان إلى التعاوف ومف األنان إلى حب اآلخر ف (الخفاؼ.)28:2010 ،

ومف خبلؿ التعر فات السانر تن ف ل ناحث ف والع ماء أنيـ قدموا تعر فات د دة ومتنا ن

ل عب ،وذلؾ تنعا لتنا ف و يات النظر حوؿ طن ع ال عب ووظائفو والدور الذ
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ؤد و فا ح اة

الطفؿ ،ور ـ اختبلؼ التعر فات إال أنيا تحمؿ فا داخ يا سمات مشترا مف ح ث الحرا
والنشاط والواقع  ،فنعض التعر فات تؤاد

المعرفا والنعض اآلخر ؤاد

ى ال انب الترو حا ،و تعر فات تؤاد

ى ال انب

ى ال انب اال تما ا وال انب الس واا ،اما أف ىناؾ

تعر فات أ ف ت وامؿ ومتل رات اث رة تضمنيا ال عب نولفو معن ار ف ت ؾ العم ات النمائ
والمتتانع فا ات اه النضج التا روـ نيا ال عب ندور رئ س نؿ ومؤشر

ى م ات التوافؽ

واللح النفس  ،ونيذا فم ف ؿ ىذه التعر فات م تمع قد استطا ت أف تردـ تعر فا لمفيوـ

ال عب ناؿ

واننو ح ث ظؿ االختبلؼ قائما ومرتنطا ناإلطار المر عا ل ناحث وتو يو

النظر  ،واذلؾ نالع ن اإل رائ لاؿ دراس .
وىذا تفؽ مه ما أشار إل و ش فر واانر اـ 1983ـ نسنو مف اللعب أل

ندراس ال عب أف حلؿ

ى تعر ؼ محدد شمؿ ال عب ناؿ واننو ( Schaefer and

.)Conner,1983;3
أ

ميتـ

ونيذا فإف ال عب ىو نشاط روـ نو الطفؿ عنر مف خبللو ف حالتو النفس

والعر

ف ر ناتو وطموحاتو وم ولو ،اما أف ىذا النشاط ال اوف ندوف ىدؼ نؿ يدؼ الطفؿ مف

خبللو

العر

ى توا د ذاتو وتفر غ انفعاالتو ،واف ىذا النشاط تطور مف نمو الطفؿ وز ادة قدرتو

وال سد وحالتو النفس وىو ترؾ اثاره الواضح

ى شخل الطفؿ ف ما نعد.

الَّظريات المِ رة للعب:
ىناؾ العد د مف النظر ات التا تناولت ال عب واألنشط المرتنط نو ،ح ث أف معظـ
ىذه النظر ات لـ تعط نظرة متاام

ف ال عب ،وال نستط ه الروؿ أنو ال و د نظر مثال

ولاف اؿ منيا تيتـ نناح مع ن فتتناوؿ ال عب ننظرة خال  ،ومف اىـ ت ؾ النظر ات ما ا:
أك نالَّ -ظرية التحليؿ الَِّ ي:
تروـ ىذه النظر
نمو الطفؿ ،والذ

ى ما أشار إل و "فرو د" لحؿ الل ار ات واإلحناطات أثناء مراحؿ

مف خبللو قد تـ انت المشا ر والر نات ،و رف أف ىناؾ قد ار ان ار مف

ال عب مثؿ اإلسراط ،فالطفؿ تخ ؿ انو ل س ىو نفسو نؿ الدمى ىا الشر رة ،وىذا سا د
الطفؿ

التل ب

ى خفض مستوف التوتر والر ؽ ،فال عب وظ ف فا ح اه الطفؿ ،فيو سا ده
ى مخاوفو مف خبلؿ إخراج المخاوؼ البلشعور  ،وىذا ؤد

والر ؽ ،وىذا تفؽ نسف ال عب حرر التوتر والر ؽ الذ
الداخ

إلى خفض التوتر

عان و الفرد فيو حاوؿ إخراج المانوتات

والتخ ص مف المخزونات النفس الس ئ ( ى.)141:2011 ،
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ى

اما وتؤاد ىذه النظر

مزود نم مو

ى الروف الن ولو

التا تشاؿ اإلنساف ،فالطفؿ ولد وىو

مف الدوافه اللر ز البلشعور التا تحرؾ الس وؾ ،وتؤاد

ال عب

ى أىم

و بلقتو نالنشاط الخ الا ل طفؿ (قند ؿ وندو  )24:2007 ،فالس وؾ اإلنسانا فا نظر فرو د
تررر نمردار مدف السرور واأللـ الذ

ف

ؤد إل و ،واف اإلنساف سعى وراء الخنرات النا ث

السرور وال ذة والمتع وتاررىا ،دوف خوؼ مف تدخؿ اآلخر ف ،فال عب واإل ياـ نعده ف الواقه

المؤلـ ،الف ىذا النمط مف ال عب مشنه نالخ اؿ ،وقد اوف منط را لئلنداع إذا ما احسف تو يو
واستلبللو ،فال عب

ند فرو د ؤد

وظ ف تنفس

ى تح ؽ ما عان و الفر مف

تسا د

ل ار ات وتوترات انفعال نطر ر خال (الخفاؼ.)82:2010 ،
ثاَّيان -الَّظرية المعرَية:
ػرف ن ا ػػو فػػا ال عػب تعن ػ ار ػػف تطػور األطفػػاؿ وارتناطػػو نم ارحػؿ النمػػو نػػدىـ ،و ػػرف

أف لاػؿ مرح ػ نمائ ػ ألعانػا أو أنمػػاط لعػب خالػ  ،فمحػور النظر ػ ىػو النمػو والتطػور المعرفػػا

أو العر ا ،فال عب ند األطفاؿ االتفا ر نػدىـ ،فينػاؾ م ارحػؿ تفا ػر ولاػؿ مرح ػ تفا ػر أنمػاط
لعب خال ح ث شاؿ نمط ال عب فا اؿ مرح ػ أسػاس التطػور المعرفػا والعر ػا ،وىػو وسػ

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتع ـ والتفا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ف أساس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ت ف وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا التمث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ  Assimilationوالمواءم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

 ،Accommodationوتشػ ر م ػ التمث ػػؿ إلػػى النشػػاط الػػذ

رػػوـ نػػو الطفػػؿ لتحو ػػؿ مػػا ت رػػاه

ػز مػػف خن ارتػػو السػػانر  ،أمػػا الموائم ػ فيػػا النشػػاط الػػذ
مػػف مع ومػػات إلػػى أف تلػػنح ػ ا

الطفؿ ل تا ؼ مه العالـ الخار ا (ن ر س ومر ا.)31:1987 ،
و عزو ن ا و م

رػػوـ نػػو

النمو العر ا ند األطفاؿ إلى م ت ف /التمث ؿ والمواءم  ،ندما

تتوازف م تا التمث ؿ والمواءم اوف الاائف الحا فا حال مف التوافؽ الذاا ،و ندما تاوناف
دـ توازف تنشط المواء م

فا حال

ى حساب التمث ؿ مما نتج نو التر د والمحاااة ،أما فا

حال توازف العم ت ف ظير التمث ؿ و عمؿ

نطاؽ حا

ى التوافؽ واالنس اـ ن ف التع ـ ال د والخنرات فا

الفرد وىذا ىو ال عب (خطاب وحمزة.)53:2008 ،

ثالثان -الَّظرية التلخيصية:
ولاحب ىذه النظر ستان ا ىوؿ الذ

رائزىـ المخت ف وأنو عود إلى الدوافه الموروث

رف أف لعب األطفاؿ إنما ىو تعن ر

ند األطفاؿ مف أ دادىـ األول ف والتا تتمثؿ

فا الس وؾ الندائا أل دادنا األول ف أثناء التطور العر ا ل نس النشر  ،ف ؤاد ىوؿ
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ف

ى أف

ال عب ت ح لؤلطفاؿ أف ار عوا أنشط أسبلفيـ ،ونيذا تسم وف فا س وا اتيـ الس ن  ،فال عب
عد األطفاؿ ل ع ش فا الـ ال وـ (خ ؿ.)14:2002 ،
وأوضح ستان ا ىوؿ أف وظ ف ال عب األساس
ألنح معظميا ال تبلءـ مه ح اتو اال تما
ميارات الماضا التا ألنحت

ىا تخ ص الطفؿ مف م وؿ وراث

الحاضرة ،فنظر إلى ال عب

ر مناسن ل مرح الحال

ى انو روـ نتعد ؿ

لتطور اإلنساف ،فال عب فا نظرة

فرل لتخ ص اإلنساف مف اللفات الفطر (ط ن .)105:2009 ،
رابعانَّ -ظرية الطاقة الزائدة:

مف اىـ رواد ىذه النظر ىرنرت سننسر  H.Spencerوفر در ؾ ش ر F.Schiller

وتروؿ ىذه النظر أف ال عب اء لو ود الطاق الزائدة لدف الاائف الحا ،وأف النشاط ف

طر ؽ ال عب ىو ولؼ ليذه الطاق وقد اخذ سننسر ىذا األداء مف الشا ر األلمانا ش ر

الذ أط ؽ

ى ال عب "الطاق المرح " فتننى سننسر اراء ش ر وأوضح فا نظر تو أف معظـ
.)148:2009 ،

طاق الاائف الحا تلرؼ نات اه النراء (الخ از

وترف ىذه النظر أف ال عب ىو ترااـ الطاق واف ىذه الطاق  ،ال ستنفذىا األطفاؿ ا يا

والتا تترااـ فا مرااز األ لاب الس م والنشط  ،واف الطاق التا مت ايا اإلنساف ح ميا

ان ر تلطا حا تو فا م ه نشاطاتو العضو األساس  ،و نرى زء منيا ز د ف حا تو،

وىذا ال زء ىو الذ
ونت

دفعو ل عب ،فترف أف اإلنساف قدراتو د دة وال ستخدميا فا وقت واحد،

ىذا تو د قوة فائض ووقت فائض ال ستخدماف فا تزو د احت ا ات مع ن فتنرى لدف

اإلنساف قوف لفترة طو

ونالتالا ضلطيا إلى در

وخبلؿ ىذه الفترة تترااـ الطاق فا مرااز األ لاب الس م والنشط
تحتـ ف يا و ود منفذ ليا ،وال عب ىو الوس

الطاق الزائدة المتراام (ط ن .)100:2009 ،

الممتازة الستنفاذ ىذه

خام انَّ -ظرية اإلعداد للحياة الم تقبلية:
ولاحب ىذه النظر اارؿ روس  Karl Groosو رف أف ال عب ل اائف الحا نارة

ف وظ ف ن ولو

ميم  ،فال عب إذف إ داد ل اائف الحا ،اا عمؿ فا المسترنؿ األ ماؿ

ال ادة المف دة (رن ه.)61:2008 ،

فرد استمد روس نظر تو مف داروف  Darwinالتا ترر ناف النراء لؤلل ح فا مفيوـ

ال عب ونظر اإل داد ل ح اة نا تنارىا مف أفضؿ النظر ات الحد ث وأاثرىا وضوحا ،ح ث
توضح أف فترة ال عب تخت ؼ تنعا لمااف الاائف ،وتروـ ف سف ىذه النظر
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ى أف ال عب لوف

مف الواف النشاط اللر ز الذ

األساس  ،فال عب

ند اارؿ

ا إل و اإلنساف ل تدرب

ى ميارات الح اة وميارات النراء

روس ىو أس وب الطن ع ل تمر ف

ى العمؿ ال د

الذ

تط ب مسترنؿ المخ وقات ،أ أف ال عب أس وب الطن ع ل تع ـ والتع ـ (خطاب.)43:2008 ،
اد انَّ -ظرية اال تجماـ:
أشار الف سوؼ األلمانا الزاروس فا نظر تو االست ماـ والذ

ااد ف يا أف ال عب

وظ فتو األساس ىا راح العضبلت واأل لاب مف ناء العمؿ ومف التعب ،فالطفؿ ستخدـ
فا ألعانو طاق

ض

و لن

ر الطاقات التا ارىريا فا العمؿ ،فنذلؾ ت ح ال عب

فرل الراح ل مرااز المرىر (قند ؿ وندو .)23:2007 ،
ى أىم

االسترخاء لروف الفرد الم يد مف أ لاب متوترة،

اما تؤاد ىذه النظر

واألطفاؿ رن وف

ى ال عب حتى وىـ فا حاالت شد دة مف التعب

و ضبلت،وقد رضت ىذه النظر لبلنتراد ،الف نعض األلعاب زدد اإلقناؿ
م يودات شد دة وقاس

(خطاب وحمزة.)42:2008 ،

يا ،الف نيا

و ستخ ص الناحث مف النظر ات السانر ل عب أف ىناؾ تنا نا واضحا ن ف اؿ نظر

واخرف ،وىذا دؿ

ى أف ال عب ال ماف تفس ره ناالستناد إلى نظر مع ن دوف

نظر مف ت ؾ النظر ات تحاوؿ تفس ر مظير مف مظاىر ال عب.

رىا ،فاؿ

فنظر الطاق الزائدة ترف أف ال عب ل س م رد تخ ص مف طاق زائدة مو ودة ،نؿ

ستفاد مف ىذه الطاق فا إ داد الاائف الحا ل مسترنؿ ،وأما نظر اإل داد ل ح اة المسترن

فيا تحاوؿ تفس ر ال عب نسنو ممارس ل ميارات األساس  ،واف الم وؿ الفطر ىا ملدرة،
فنظر االست ماـ ترف أف ال عب طر ر ل تخ ص مف اإل ياد العض ا الذ

والنظر الت خ ل

روـ نو الفرد،

أر عت ال عب إلى الوراث  ،اما أف نظر التح ؿ النفسا ترنط ن ف ال عب

ونشاط الطفؿ الخ الا وأدخ ت ال عب اال ياما فا م اؿ العبلج النفسا فسادت
سا د األطفاؿ فا خفض التوتر والر ؽ ،والنظر المعرف

ى أف ال عب

وىرىا م تا التمث ؿ والمواءم

والتا أشارت إلى أف التوازف ن ف ىات ف العم ت ف ؤد إلى توافؽ الفرد.
و ى الر ـ مف ىذا االختبلؼ فا تفس ر ال عب إال أف أ ب النظر ات امؿ نعضيا

النعض فيا توضح ماان وأىم

ال عب لؤلطفاؿ ،فالطفؿ ت و إلى نعض أنواع األلعاب

لتناسنيا مه م ولو وطن عتو وأف ألعاب األطفاؿ ت مه ن ف ىذه النظر ات ،ألنيا متعددة ومتنو
ال وانب واألشااؿ.
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كظائؼ اللعب:
وا تما

تتم ز األلعاب نسنيا ل ست أداه ل تس
ونفس و بل

فرط نؿ تتمته نوظائؼ ن ولو

لدف األطفاؿ لتعمؿ

وترنو

ى تطو ر شخل اتيـ ،ومف ثـ فال عب روـ

ى م موع مف الوظائؼ واألدوار فا ح اه الطفؿ وأىميا ما ا:
أكالن-الكظيِة البيكلكجية:
عد ال عب نشاطا حرا ا ضرور ا لح اه الطفؿ ،فيو نما العضبلت و رو ال سـ

و لرؼ الطاق الزائدة ند الطفؿ ،ف رف الع ماء أف ىزالف ال سـ وىنوط ال اق الندن ىا نتاج
تر د الحرا

ند الطفؿ ،فالطفؿ حتاج إلى الحرا االمشا وال ر والرفز والوثب ،فمف خبلؿ

ال عب حرؽ التاامؿ ن ف وظائؼ ال سـ الحرا

واالنفعال

والتر د والمحاااة وتتمثؿ وظ ف ال عب فا تفر غ الطاق الن ولو

حال االتزاف الن ولو ا (خفاؼ.)34:2010 ،

والعر

التا تتضمف التفا ر

الزائدة ف الحا

واستعادة

ثاَّيان-الكظيِة الَِّ ية:
فال عب ال رتلر

ى الميارات الحرا والمعرف فحسب نؿ عمؿ

ى توا د الذات،

ح ث اتشؼ الطفؿ -ف طر ؽ ال عب -الاث ر مف الردرات والميارات مف خبلؿ تعام و مه

زمبلئو ،ف تعرؼ الطفؿ إلى مشاا و وا ف

موا يتيا ،اما تع ـ ميارات التر د ،اما حرر

الطفؿ مف الر ود واإلحناطات والروا د التا م يا الواقه

و ،فنال عب تلرؼ نحر دوف

تر د ،ف وفر ال عب ل طفؿ فرل  ،اا تخ ص مف الل ار ات التا عان يا و خفؼ مف حده

التوتر ،اما انو مف احسف الوسائؿ لتلر ؼ العدواف المانوت (حنا.)29:1999 ،
ثالثان -الكظيِة االجتماعية:
ال عب م اؿ خلب لتوس ه دائرة الطفؿ اال تما
اآلخر ف ،فال عب سا د الطفؿ

وااسانو التا تؤى و فا التعامؿ مه

ى النمو اال تما ا ،فناأللعاب ال ما

تع ـ الطفؿ التعاوف

والمشارا واذا لـ مارس ال عب مه األطفاؿ اآلخر ف لنح أنان ا و م ؿ إلى العدواف و اره

اآلخ ر ف فنواسط ال عب ر ـ بلقات ا تما

نز التمراز حوؿ الذات (رن ه.)45:2008 ،

و حؿ ما عترضو مف مشابلت وأف تحرر مف
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رابعان -الكظيِة العالجية:
عتنر ال عب مف أفضؿ الطرؽ العبل

االضطرانات الس وا
االنفعال

لؤلطفاؿ ،ف ماف استخداـ ال عب لعبلج

ل تر ؿ مف مشا ر الر ؽ والتوتر لدف األطفاؿ ،وذلؾ نتفر لو ل طاق

ل مواقؼ الر ر الناتج ما رانؿ الطفؿ فا ح اتو مف حوادث ،فتؤاد نظر التح ؿ

النفسا فا أف الطفؿ فا لعنو عاود ترت ب أحداث ح اتو نشاؿ دسره أو ال ضا رو ،ونيذا
تخ ص الطفؿ مف الر ؽ اما أشار أر اسوف إلى الر م العبل ل عب ح ث َّده نشاطا شفائ ا

لؤلطفاؿ المضطرن ف س وا ا(خطاب وحمزة.)68:2008 ،
خام ان -الكظيِة التربكية:

فسح ال عب الم اؿ ل طفؿ لاا نتع ـ أش اء اث رة مف خبلؿ أدوات ال عب المخت ف  ،اما

اتسب الطفؿ الاث ر منف قوا د النظاـ واالنضناط ،مما سيـ فا تشا ؿ شخل تو ،ف تحرؽ

النمو الس ـ ل طفؿ نالترن الوا

التا تضه خلائص نمو الطفؿ ومرومات تاو ف الشخل

فا نشاط ىادؼ ،لذلؾ عتنر ال عب تنظ ما ترنو ا س ما ووس
والتفا ر والخ اؿ المندع ونذلؾ لنح ال عب وس

الطفؿ (حنا.)27:1999 ،

فعالو لنمو المبلحظ والذاارة

فعال مف وسائؿ المعرف لنمو شخل

ونالنظر إلى وظائؼ ال عب نرف نسف ال عب نشاط حراا ضرور لح اة الطفؿ ،فال عب
ل س وس
واال تما

فرط نؿ وس

ل تس

إل داد الطفؿ ل ح اة ،فال عب نما الميارات الندن

ل طفؿ و ستلؿ طاق ال سـ العر

ال عب عد طر ر

الزائدة والعدوان

والحرا وتو ييا فا نشاطات ىادف  ،اما أف

بلج لمواقؼ اإلحناط فا الح اة وتفر غ االنفعاالت ووس

لتلر ؼ الطاق

المانوت  ،فيو ت ح أفضؿ الفرص ل طفؿ لحؿ اث ر مف مشابلتو مف خبلؿ

أنشط حنيا ،ف اسب الطفؿ الاث ر مف النظاـ واالنضناط الذ
حرؽ النمو الس ـ لو.

نتج ن تشا ؿ شخل تو مما

اللعب لدل أطِاؿ التكحد:
ساىـ ال عب -نشاؿ ان ر -فا إاساب الطفؿ التوحد

ح سف استلبلؿ قدرتو الحرا ناسب ىذا الطفؿ اال تماد
المناسن ل طفؿ التوحد

أمر ميـ ألف األلعاب مف دة

افاءة ا تما

ومثاؿ ذلؾ

ى النفس والترا ز ،فاخت ار األلعاب
دا ،وليا األثر الان ر فا تو و

الس وا ات ليذا الطفؿ اما وتنما لد و الترا ز واالنتناه ،وىا ضمف األسس التا نسعى لتدر ب

الط فؿ التوحد

ى االنضناط والتا ؼ لتاو ف العبلقات اال تما
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وضنط الس وا ات وتنم

قدراتو العر

التا حتا يا الطفؿ التوحد  ،فيذا حتاج يدا ،لاا ناوف نعض اإل ان ات

لد و والنيوض نو ،لذا

وحمزة.)101:2008 ،

ب اخت ار األلعاب المناسن لو ،اا نحرؽ اليدؼ المر و منيا(خطاب

َّماذج األلعاب:
فاأللعاب وس

إل داد الطفؿ وتنشئتو نشاؿ س ـ لتنترؿ معو فا المسترنؿ وتنم

واننو الخ ر والنفس واال تما

مه

والحرا وااسانو الس وا ات اإل ان .

األلعاب الصغيرة:



تعد األلعاب اللل رة م مو

تحتاج إلى ميارات ال

مف الحراات المنظم تنظ ما نس طا سي و األداء وال

أثناء التنف ذ ،ول س ليا قوان ف ثانت  ،ماف ممارستيا فا أ

وتستخدـ نسدوات نس ط أو ندوف أدوات ،وىا وس

وتسا د

ى تنم الميارات الحرا األساس (الخ از

مااف

لئل داد والتمي د لؤللعاب ال ما

.)151:2009 ،

،

اما أف األلعاب اللل رة مف األسال ب التا ماف استخداميا فا تع ـ األنشط
الحرا  ،وىا مف األسال ب المس

والمف دة ندن ا و ر ا ونفس ا وا تما ا ،فالمع ـ ماف أف

ؤد يا ناؿ نسيول  ،ح ث ت رى قنوال مف الانار والللار فا وقت واحد وتستخدـ األلعاب

اللل رة لتع ـ األنشط الحرا لؤلطفاؿ (شرؼ.)148:2005 ،
وتعتنر األلعاب اللل رة وس

مف وسائؿ الترن الندن الحد ث لمف زاوليا مف الانار

والللار ،اما أنيا نشاط ر اضا سا د

ى تطو ر اإلدراؾ الحراا لؤللعاب ،وتمارس وفؽ

قوا د لعب سي وىا ال تحتاج لت ي ز وأدوات وأمااف خال  ،اما أنيا تؤدف فرد ا وزو ا أو
ما ا ،فاأللعاب اللل رة ل س ىدفيا تحر ؽ النشاط الندنا والمحافظ

لانيا تطور مستوف الفرد فا ال عب ( بلو .)15:1986 ،


ى اللح فحسب

ألعاب المطاردة كاأللعاب الب يطة التَّظيـ:
وىا ألعاب نس ط ال تحتاج إلى مست زمات واماان ات ان رة ،وىا شنو متوفرة ل م ه

األطفاؿ وتعتمد ىذه األلعاب

والح ؿ والدفه و رىا (الخ از



ى الميارات األساس
.)135:2009 ،

االمشا وال ر والرما وال رؼ والتوازف

األلعاب الرياضية:
وىا ألعاب ر اض نس ط تعتمد

ى الحراات األساس الر اض وىا االتالا:
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 الحراات األساسو ر االنترال

وتمر نات ال اق الندن  :والتا تشمؿ الحراات األساس

االنترال

االمشا وال ر والوثب وال رؼ والتوازف و رىا ،وتمر نات ر اض

ناستخداـ أدوات نس ط وتمر نات توافؽ وتوازف وتمر نات مرون وتحمؿ.

 األلعاب اللل رة :والتا تشمؿ ألعاب ال مس والمطاردة وألعاب الرما وال رؼ واأللعابالترو ح  ،وتتنوع ىذه األلعاب ما ن ف األلعاب الفرد

وال ما

الفرد  :ألعاب الروف اال ر والوثب والرما ومف األلعاب ال ما

 -ألعاب ارة الردـ والتا تشمؿ ألعانا تمي د اال ر والراؿ ودحر

 ،ومف األلعاب

مثؿ:

الارة نالردـ.

 ألعاب ارة ال د والتا تشمؿ ألعانا تمي د امسؾ أو رما وتنط ط واستبلـ الارة. ألعاب ارة الس والتا تشمؿ ألعانا تمي د االمسؾ والرما والتنط ط والتمر ر. -ألعاب ارة الطائرة والتا تشمؿ ألعانا تمي د

امسؾ ورما الارة وتمر رىا والتمر ر

نال د ف مف ا ى ومف أسفؿ(أنو نمره وسعادة.)322:2012 ،

التوحد

لذا ل س مف السيؿ اخت ار األلعاب المناسن ل طفؿ

فنماذج األلعاب اث رة ومتنو

فاخت ار األلعاب ليذه الفئ تط ب يدا ان ار مف قنؿ المع ـ فاخت ارىا تـ وفؽ س وؾ

الطفؿ ومستواه العر ا وقدراتو الندن

و ارئيا.

والحرا  ،مه أىم

أف تخدـ ىذه األلعاب اليدؼ مف

األَّشطة البدَّية كالرياضية ألطِاؿ التكحد:
ىناؾ العد د مف األنشط الندن

واأللعاب الر اض

نممارستيا أطفاؿ التوحد ،وال شؾ أف ىؤالء األطفاؿ فا حا

الترو ح لما ليا مف تسث ر إ انا ت خص فا االتا:
 -إدخاؿ الني

الترو ح

التا ماف أف روـ

إلى التمر نات والنرامج الر اض

والسرور واالستمتاع لدف األطفاؿ.

 -ز ادة ال اق الندن واللح لدف األطفاؿ.

 ز ادة الردرة ل ميارات الحرا األساس االمش وال ر والتوازف و رىا. تطو ر الردرات المعرف لمف حولو مف األفراد االمدرب والمرنا والزم ؿ.-

تع ـ الطفؿ التعود

ى النظاـ والطا .

ومف نماذج ىذه األلعاب ميارات الرما وال رؼ ،وميارات التلو ب نالارة ونعض

األلعاب اللل رة االوثب

ى الحناؿ والرفز فوؽ األقماع و رىا ( ا وأنو ال ؿ:2005 ،

.)370
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التمريف كأهمية التربية الرياضية لطِؿ التكحد:
مف خبلؿ التمر نات واألنشط الحرا

تمر نات متزامن و ر متزامن :

ماف خفض الس وا ات الشاذة مف خبلؿ

و تضمف التمر ف المتزامف ممارس الشخص لتمر ف سد

المر وب ،والتمر ف

نعد ظيور الس وؾ

ر

ر المتزامف ىو إشلاؿ الفرد نسنشط  -وتمار ف ماثف قنؿ دخوؿ المواقؼ

التا توقه ف يا ظيور لعونات ،فرد تط ب مف الفرد أف رؼ و س لعشر مرات ل س وؾ

العدوانا ( ا.)64:2010 ،

أهمية اللعب ألطِاؿ التكحد:
اتفؽ م ه الناحث ف واألخلائ ف الترنو ف ؿ أىم

ال عب فا التطور النفسا والنمو

الحراا لؤلطفاؿ ،ل عب أىم انرف لذو اضطراب التوحد منيا:

 ال عب ن م ه أشاالو ماف استخدامو لتحس ف س وا ات أطفاؿ التوحد وتد ـ إحساسيـنالو ود وتحس ف الحال النفس ليـ مف خبلؿ االىتماـ نيـ وترد رىـ.

 نما ال عب لدف أطفاؿ التوحد الاث ر مف ميارات االنتناه وميارات التوالؿ ومياراتشخل وا تما

والتخ ؿ والتر د والمحاااة.

 و ف طر ؽ ال عب ماف تع ـ أطفاؿ التوحد الميارات الح اة ال وم وميارات مسا دة-

الذات وميارات ال ل ولعب األدوار.

اتسب طفؿ التوحد مف ال عب الردرة

ى االستمرار والمثانرة ،و تع ـ طرقا ل تفا ر

والتعن ر.

 سػػا د ال عػػب فػػا تعػػد ؿ سػ وؾ أطفػػاؿ التوحػػد وتع ػ ميـ السػ وا ات اللػػح ح (إنػراى ـ،.)143:2011

َكائد أَّشطة اللعب ألطِاؿ التكحد:
 تسمح ميارات ال عب لؤلطفاؿ التوحد ف ناإلفادة مف تفا ؿ ال عب ،فيا طر رل حلوؿ

ى الخنرات الثراف

الطفول المنارة.

واالنفعال

واال تما

والتا حتاج إل يا فا مرح

 تدسيؿ ميارات ال عب المناسن مف الدمج لؤلطفاؿ التوحد ف ،فيا تحسف مف مياراتالتفا ؿ اال تما ا مه األقراف والتا تدور حوؿ ال عب ومواقؼ ال عب.
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 -سا د ال عب أطفاؿ التوحد

لتفر غ الطاق العدوان .

وس

ى الشعور نالس طرة ،اما ت ح ليـ لعب األدوار وىو

 تحسف ميارات ال عب المناسن فا خفض الس وا ات اال تما-

نونات اللضب وا ذاء الذات.

حسف ال عب الميارات ال لو

والشرن نا.)160:2011 ،

 -فيـ س وؾ الطفؿ والعمؿ

ر المناسن مثؿ

مف خبلؿ التفا ؿ اال تما ا مه األقراف (ملطفى

ى فيم وتعد و.

 التحوؿ مف ال عب النمطا إلى ال عب الت رائا. خفض مستوف الر ؽ لدف طفؿ التوحد . مسا دة الطفؿ-

ى تعم ـ ما تع مو مف ميارات ال عب

ت ح ال عب أفضؿ الفرص لؤلطفاؿ لحؿ الاث ر مف مشابلتيـ خبلؿ أنشط مرح

حنيا.

 -تنم الميارات الندن واال تما

لدف الطفؿ التوحد (إنراى ـ.)144:2011 ،

كيرل الباحث أف فوائد ال عب لؤلطفاؿ تنما لد يـ
المخت  ،فال عب

عؿ الطفؿ مسؤوال ف ذاتو مما ؤد

النفسا ل طفؿ ،اما أف ىناؾ أىم
واال تما

ى مواقؼ ح اتو ال وم .

ان رة ل عب

والمعرف  ،فال عب اسب الطفؿ الردرة

التا ؼ والتعامؿ مه المواقؼ

إلى أثار إ ان

نحو تطور النمو

ى مخت ؼ النواحا ال سم

واالنفعال

ى االستمرار والمثانرة و تع ـ طرقا ل تفا ر

والتعن ر و تع ـ ميارات الح اة ال وم  ،اما حسف س وا اتيـ و د ـ إحساسيـ نالو ود مف خبلؿ

االىتماـ نيـ وترد رىـ.
و عد ال عب نشاطا س وا ا ميما روـ ندور رئ س فا تاو ف شخل الطفؿ والم ؿ إلى

ال عب عد مف اقوف الم وؿ الفطر ظيو ار ،فنال عب حرؽ الطفؿ ذاتو  ،وا ما زاد نشاط الطفؿ
ا ما زادت الفرل لنموه ولتنم تو وااسانو الخنرات الترنو  ،فال سـ والحرا ملدر اؿ اتلاؿ

مه الم تمه ،فاألنشط الحرا
واال تما

المتنو

ل طفؿ تحرؽ ال وانب المتاام

العر

والمعرف

والميار  ،فعف طر ؽ ال عب شنه الطفؿ ر ناتو وم ولو و فرغ انفعاالتو و ت ح

افضؿ الفرص لؤلطفاؿ لحؿ مشابلتيـ مف خبلؿ أنشط مرح حنيا.

47

الفصن الثالث
الدراشات الصابقة
أً ًال – دراطااااث حناًناااج األنشاااطت انذزكٍااات ًانهعاااب
ًانظهٌك انعذًانً ًأطفال انخٌدذ.
ثانٍ ًا  -انخعقٍب عهى انذراطاث انظابقت.

الِصؿ الثالث
الدرا ات ال ابقة
مقدمة:
االطبلع
ى

رضا ل دراسات السانر  ،التا تـ التولؿ إل يا مف خبلؿ

تضمف ىذا الفلؿ

ى األدب السانؽ والنحوث الع م

المتع ر نموضوع الدراس الحال  ،وتـ الوقوؼ

دد مف الدراسات السانر نيدؼ التعرؼ إلى موضو اتيا وأىدافيا والمنيج المستخدـ

وأدواتيا وخطواتيا وأىـ النتائج التا تول ت إل يا ،وف ما ا رض ألىـ الدراسات التا أ ر ت
فا ىذا الموضوع ،ح ث قاـ الناحث نوضعيا فا محور واحد والتا تـ ترت نيا مف األحدث إلى

األقدـ.

.1

د ار ة ح يف ( :)2015تأثير التمريَّات البدَّية كالحمية الغذائية كجهاز

األُ جيف َي خِض بعض االضطرابات ال لكُية ألطِاؿ التكحد.
ىدفت الدراس إلى إ داد نرنامج تمر نات ندن لم مو

التوحد واستخداـ نرنامج حم

ذائ  ،واستخداـ نرنامج

مف األطفاؿ الذ ف عانوف مف

ياز األاس ف (دراس مرارن )،

واتنعت الناحث المنيج الت ر نا ،وقد قامت ناستخداـ ثبلث نرامج (النرنامج الحراا والحم

ن الدراس

اللذائ و ياز األاس ف) وأ ر ت دراس مرارن ناستخداـ الثبلث نرامج ،وتاونت

مف ( )18طفبل مف الذاور فا معيد الرحمف ل توحد واضطرانات النطؽ ،ح ث تـ سحب ()3

أطفاؿ ل ع ن االستطبل
اخت ار الم مو

نطر ر

االضطرانات الس وا

وتـ ترس ـ الع ن إلى ثبلث م مو ات لاؿ م مو ( )5أطفاؿ ،وتـ
مد  ،واستخدـ الناحث ل مه المع ومات األدوات التال

استمارة الطن ب المختص نالمعيد والملادر العمد

مر اس

وس بلت األطفاؿ

المو ودة نالمعيد ،وقد أظيرت النتائج أف النرامج الثبلث قد ن حت فا تر ؿ االضطرانات

الس وا لع ن النحث ،ولاف ننسب متفاوت إ ذ اانت أفضؿ النتائج ل عبلج نالحم
العبلج نالنرامج الحرا
الرن ا والنعد

ثـ العبلج ناألاس ف ،وو ود فروؽ معنو

فا مر اس االضطرانات الس وا

النعد .
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اللذائ

ثـ

دال مرارن ناالختنار

فا "الس وؾ العدوانا" وللالح االختنار

.1

د ار ة المِتي ( :)2015تأثير مَّهج حرُي َي تَّمية المهارات الحرُية
كاالجتماعية ألطِاؿ التكحد متك ط الشدة.
ىدفت الدراس إلى الاشؼ

واال تما

ف تسث ر منيج حراا فا تنم

الميارات الحرا

ألطفاؿ التوحد متوسط الشدة ،واتنعت الناحث المنيج الت ر نا نتلم ـ الم مو

الواحدة والذ ف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )9-6اما ،وقد استخدمت الناحث األدوات المناسن

ح ث ا تمدت الناحث

ى تشخ ص األطناء االختلال ف حوؿ شدة االضطراب ند أطفاؿ

الدراس  ،اختنار الميارات الحرا

(إ داد الناحث) ومر اس الميارات اال تما

 )2009والمنيج الحراا العبل ا الرائـ

(إ داد حسف

ى ال عب (إ داد الناحث) ،وقد أظيرت نتائج الدراس

و ود فروؽ ذات دالل معنو ن ف االختنار ف الرن ا والنعد وللالح االختنار النعد ل ميارات

الحرا  ،اما حرؽ المنيج الحراا الرائـ
واال تما

.1

ى ال عب تفوقا فا تنم

نعض الميارات الحرا

ألطفاؿ التوحد متوسط الشدة ند المرارن ن ف االختنار ف الرن ا والنعد .

د ار ة القحطاَّي(َ :)2015اعلية برَّامج تعليمي قائـ على اال تراتيجيات
البصرية َي تَّمية المهارات الحرُية لدل األطِاؿ ذكم اضطراب طيؼ التكحد.
ىدفت الدراس إلى معرف أثر نرنامج تع ما قائـ

الميارات الحرا

ى االسترات

ات النلر فا تنم

لدف األطفاؿ ذو اضطراب ط ؼ التوحد ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا،

وقد استعاف نالتلم ـ الت ر نا لم مو

ن

واحد نإتناع الر اس الرن ا والنعد ليا ،وتاونت

الدراس مف ( )10أطفاؿ توحد والتا تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )9-6سنوات ،وقد قاـ الناحث
ناخت ار الع ن نالطر ر العمد مف أطفاؿ التوحد الم تحر ف نمعيد الترن الفار نالر اض ،وتـ

توز ه أفراد الع ن  ،واستخدـ الناحث األدوات التال مر اس تشخ ص الطفؿ التوحد
وقائم االسترات

ات النلر المستخدم مه أطفاؿ التوحد و اختنارات الميارات الحرا

إ داد الناحث ،وأظيرت النتائج و ود فا

النرنامج التع ما الرائـ

النلر فا تنم نعض الميارات الحرا األساس لؤلطفاؿ التوحد ف.

.4

CARS2

ى االسترات

مف

ات

د ار ة عثماف ( :)2014أثر ا تخداـ برَّامج تدخؿ مبُر قائـ على األَّشطة

الحرُية لتَّمية بعض المهارات الحرُية الغليظة كالدقيقة لدم األطِاؿ ذكم

اضطراب التكحد.
ىدفت الدراس إلى التعرؼ إلى طن ع مضموف الميارات الحرا
ل طفؿ ذو اضطراب التوحد ،واتنه الناحث المنيج شنو الت ر نا ذ
10

الل ظ والدق ر
التلم ـ ل م مو

الواحدة فا الر اس الرن ا والن نا والنعد

نالطر ر العمد

والتتنعا ،ثـ قاـ الناحث ناخت ار

ن الدراس

مف أطفاؿ مراز التدخؿ المنار نمحافظ اإلساندر  ،و تراوح دد األطفاؿ

نالمراز( )33طفبل ،وتتراوح أ مارىـ ( )7-4سنوات ،وقاـ الناحث ننناء مر اس الميارات
الحرا الدق ر والل ظ ونرنامج تدخؿ منار قائـ

الحرا

إحلائ

الدق ر والل ظ لد

ى األنشط الحرا لتنم نعض الميارات

األطفاؿ ذو التوحد ،وأظيرت النتائج و ود فروؽ ذات دالل

ن ف متوسطا رتب در ات الر اس ف الرن ا والن نا ألطفاؿ

الميارات الحرا  ،اذلؾ ن ف رتب در ات الر اس ف الن نا والنعد

ن الدراس

ى مر اس

نعد االنتياء مف النرنامج
والتتنعا نعد مرور

للالح الر اس النعد  ،وأ ضا ن ف متوسطا رتب در ات الر اس ف النعد
شير للالح الر اس التتنعا.

.1

د ار ة مطر كال يد (َ :)2014اعلية برَّامج حرُي لتَّمية االَّتباه االَّتقائي
ال معي كالبصرم لدل الطِؿ التكحدم.

نرنامج حراا فا تنم

ىدفت الدراس إلى معرف فا

والنلر لدف األطفاؿ ذو اضطراب التوحد ،واشتم ت
تـ اخت ارىا نالطر ر العمد

ن الدراس

االنتناه االنترائا السمعا

مف تبلم ذ مدرس (ن ار ت ىوب) لذو

ى ( )20طفبل توحد ا
االحت ا ات الخال

نالراىرة ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وقسمت الع ن إلى م مو ت ف إحداىما ت ر ن

و ددىا( )10تبلم ذ ،واألخرف ضانط و ددىا ( )10تبلم ذ ،واستخدـ الناحث مر اس ترد ر
التوحد الطفولا تعر ب وترنا الشمر واخروف ( )2010واختنار االنتناه االنترائا النلر

واختنار االنتناه السمعا (إ داد خ ف  (2008ومر اس ن ن العرب ل ذااء(إ داد حنورة )2003

وقد أظيرت نتائج الدراس و ود فروؽ دال إحلائ ا ن ف الم مو

الت ر ن

االنتناه االنترائا السمعا والنلر نعد تطن ؽ النرنامج للالح الم مو

فروؽ دال إحلائ ا ن ف الم مو

فا الر اس ف الرن ا والنعد

الت ر ن

السمعا والنلر للالح الر اس النعد .

.6

والضانط فا

الت ر ن  ،وو ود
لبلنتناه االنترائا

د ار ة عبد الحميد (:)2013تأثير برَّامج تأهيلي مصاحب لأللعاب التركيحية
َي تطكير بعض القدرات الحرُية لألطِاؿ المصابيف بالتكحد.
ىدفت الدراس إلى إ داد نرنامج تسى ا ملاحب لؤللعاب الترو ح

لتطو ر نعض

الردرات الحرا لؤلطفاؿ الملان ف نالتوحد ،واتنعت الناحث المنيج الت ر نا نتلم ـ الم مو
الواحدة ذات االختنار الرن ا والنعد  ،وتاونت
13

ن الدراس مف ( )20طفبلد مف أطفاؿ التوحد

وتـ اخت ارىـ نلورة

مد و وتت اروح أ مارىـ ما ن ف ( )8-7سنوات نمعيد راما ل ملان ف

نالتوحد ،وقد استخدـ الناحث االستمارة الخال لاؿ طالب نالمعيد والمبلحظ والفحولات
الطن

المعتمد داخؿ المعيد و النرنامج التسى ا لؤللعاب الترو ح

أظيرت النتائج و ود فروؽ معنو ن ف االختنارات الرن

.7

مف إ داد الناحث ،وقد

والنعد وللالح االختنارات النعد .

د ار ة عبد الغَّي(َ:)2013اعلية برَّامج إرشادم با تخداـ أَّشطة اللعب
لتح يف المهارات التكاصلية لدل األطِاؿ الذاتكييف.
نرنامج إرشاد

ىدفت الدراس إلى معرف مدف فا

ناستخداـ أنشط ال عب لتحس ف

ميارات التوالؿ ال فظا و ر ال فظا واال تما ا ،واذلؾ الميارات الحس السمع والنلر
والتذوق والشم لدف األطفاؿ الذاتو ف ،وقد تاونت

ن الدراس مف( )20طفبل مف األطفاؿ

التوحد ف والذ ف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ()12-6سن  ،وقد استخدـ الناحث األدوات التال :
مر اس

اـ ل توحد إ داد (الس د ومنى  ،)2004ومر اس المستوف االقتلاد

واال تما ا

لؤلسرة مف إ داد (الشخص ،)2006وقد أ د الناحث استمارة ن انات لؤلطفاؿ ومر اس الميارات
التوال

ومر اس الميارات الحس

والنرنامج اإلرشاد

ناستخداـ أنشط ال عب لدف األطفاؿ

التوحد ف ،وقد أظيرت النتائج أف النرنامج اإلرشاد ناستخداـ أنشط ال عب اثر نشاؿ إ انا
ى الميارات التوال

.8

والميارات الحس لدف األطفاؿ الذاتو ف مما دؿ

ى فا تو.

د ار ة الَّجادات (َ :)2013اعلية التدريب على التكاصؿ الكظيِي َي خِض
ال لكُيات غير المرغكبة لتَّمية المهارات االجتماعية لدل أطِاؿ التكحد
باألردف.

وتنم

تاونت

ىدفت الدراس إلى اختنار فا

الميارات اال تما

لدف

التدر ب الوظ فا فا خفض الس وا ات

ر المر ون

ن مف أطفاؿ التوحد ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وقد

ن الدراس مف ( )20طفبل توحد ا تراوحت أ مارىـ ما ن ف ( )10-6سنوات ،وتـ
ضانط وم مو

ترس ميـ شوائ ا إلى م مو ت ف ،م مو

ت رن

( )10أطفاؿ ،ولتحر ؽ ىذه الدراس تـ إ داد مر اس لترد ر الس وؾ
لترد ر الميارات اال تما

والنرنامج التدر نا لخفض الس وا ات

النتائج و ود فروؽ ذات دالل إحلائ

ر المر وب ومر اس الميارات اال تما

للالح الم مو
.
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الت ر ن

تاونت اؿ منيما مف

ر المر وب ومر اس

ر المر ون  ،وقد أظيرت

ى مر اس ترد ر الس وؾ

.9

د ار ة ح يف كمتعب ( :)2012أثر تمريَّات حرُية َي تطكر ال لكُيات
الحرُية األُثر شيكعان ألطِاؿ طيؼ التكحد.
ىدفت الدراس إلى معرف تسث ر التمر نات الندن

األاثر

فا تطور الس وا ات الحرا

ش و ا ألطفاؿ التوحد مما حدا الناحث ف إلى إ داد تمر نات حرا لتخف ؼ الس وا ات العشوائ

لدف أطفاؿ التوحد متوسطا الشدة ،واتنه الناحثاف المنيج الت ر نا نتلم ـ االختنار الرن ا
والنعد

لم مو

واحدة ،وتاونت

ن الدراس مف ( )7أطفاؿ ملان ف نالتوحد فا مراز

الرحمف التخللا الضطرانات التوحد فا نلداد والتا تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )12-6سن ،
اـ ل توحد الخاص نال مع

وقد استخدـ الناحثاف األدوات التال  :مر اس

ح ث استعاف الناحثاف نالس بلت الخال ناألطفاؿ والمرانبلت الشخل

العرن

واأل نن  ،وقد أظيرت النتائج أف التمر نات الحرا

ل توحد

األمر ا

والملادر والم ار ه

اتسث ر إ انا فا تخف ؼ تارار

نعض الس وا ات العشوائ ألطفاؿ التوحد ،اما أف ل تمر نات الحرا ال ما

خ ؽ و ا تما ا ق ؿ مف تارار الس وا ات الحرا العشوائ .

تسث ار إ ان ا فا

 .30د ار ة الخِاجي( :)2012أثر برَّامج حرُي مقترح إلطِاء بعض ال لكُيات
الركتيَّية لألطِاؿ المصابيف بالتكحد.
ىدفت الدراس إلى إ داد نرنامج حراا إلطفاء نعض الس وا ات الروت ن

لؤلطفاؿ

الملان ف نالتوحد ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وقد استعاف نالتلم ـ الت ر نا لم مو
واحدة نإتناع الر اس الرن ا والنعد ليا ،وتاونت
الملان ف نالتوحد مف الدر

المتوسط الم تحر ف نمعيد الرحمف التخللا الضطراب

التوحد ،واستخدـ الناحث ل مه المع ومات ورق
ى الملادر الع م

وا تمد

ن الدراس مف ( )5أطفاؿ مف الذاور مف
مؿ لرلد س وا ات األطفاؿ إ داد الناحث،

و ى س بلت األطفاؿ داخؿ المعيد فا تشخ ص در

االضطراب ،وقد أظيرت النتائج أف النرنامج قد ن ح فا تر ؿ الحراات الروت ن
مف خبلؿ النرنامج المرترح وقد ن غ لدف زء مف

ر المر ون

ن النحث إلى الحد الذ اختفت ف و.

 .33د ار ة الزارع (َ :)2012اعلية التدريب على التكاصؿ َي خِض ال لكؾ
العدكاَّي لدل عيَّة مف األطِاؿ ذكم اضطراب التكحد.

لدف

ىدفت الدراس إلى معرف فا

التدر ب

ى التوالؿ فا خفض الس وؾ العدوانا

ن مف األطفاؿ ذو اضطراب التوحد فا مد ن

وقد تاونت

دة ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا،

ن الدراس مف ( )12طفبل مف ذو التوحد ،وتـ ترس ميـ إلى م مو ت ف ( )6فا
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الم مو

الت ر ن

الضانط  ،وقاـ الناحث ننناء مر اس ترد ر التوحد

و( )6فا الم مو

الطفولا ومر اس وقائم ترد ر مستوف التوالؿ ،ومر اس الس وؾ العدوانا ألطفاؿ التوحد (إ داد

خطاب  .)2004وقد أظيرت النتائج و ود فروؽ ذات دالل إحلائ
لدر ات الم مو

الم مو

الت ر ن والضانط

ن ف متوسطات الرتب

ى مر اس الس وؾ العدوانا فا الر اس النعد للالح

الت ر ن  ،وو ود فروؽ ذات دالل إحلائ ن ف متوسطات الرتب لدر

الس وؾ العدوانا والدر

الا

ل م مو

فا مر اس

الت ر ن فا الر اس الرن ا وللالح الر اس النعد ،

و دـ و ود فروؽ ن ف متوسطا رتب در ات الم مو

الت ر ن

ى مر اس الس وؾ العدوانا

وأنعاده فا الر اس ف النعد والتتنعا.

 .31د ار ة العيد(:)2012بَّاء برَّامج تعليمي م تَّد إلى اللعب الترَيهي كبياف
َاعليت َي خِض ال لكؾ الَّمطي كاالَّ حاب االجتماعي لدل أطِاؿ التكحد.

ىدفت الدراس إلى نناء نرنامج تع ما مستند إلى ال عب الترف يا ون اف فا تو فا

خفض الس وؾ النمطا واالنسحاب اال تما ا لدف أطفاؿ التوحد ،واتنعت الناحث المنيج
الت ر نا ،وتاونت

ن الدراس مف ( )16طفبل مف أطفاؿ التوحد ،والتا تتراوح أ مارىـ ما

ن ف ( )10-8سنوات ،وتـ اخت ار الع ن نالطر ر الرلد  ،وترس مو إلى م مو ت ف إحداىما
ت رن

و دد أفرادىا ( )8أطفاؿ واألخرف ضانط و دد أفرادىا ( )8أطفاؿ .وقد استخدمت

الناحث األدوات التال  :مر اس الس وؾ النمطا واالنسحاب اال تما ا ،ونرنامج ال عب الترف يا
مف إ داد الناحث  ،وقد أظيرت النتائج و ود فروؽ ذات دالل إحلائ
النمطا لدف أطفاؿ التوحد فا الم مو

الت ر ن

فا خفض الس وؾ

والضانط  ،وللالح الم مو

الت ر ن

والضانط وللالح الم مو

الت ر ن

التا خضعت لنرنامج ال عب الترف يا ،وو ود فروؽ ذات دالل إحلائ فا خفض االنسحاب

اال تما ا لدف أطفاؿ التوحد فا الم مو
فا نرنامج ال عب الترف يا.

الت ر ن

 .31د ار ة لمِكف ( :)2012تَّمية التكاصؿ اللغكم عف طريؽ اللعب لعيَّة مف
المراهقيف ذكم اضطراب التكحد.
ىدفت الدراس إلى تنم

التوالؿ ال لو

ف طر ؽ ال عب لع ن مف المراىر ف ذو

اضطراب التوحد ،واستخدمت الناحث المنيج شن الت ر نا ،وتاونت

ن الدراس مف طف ف

مف أطفاؿ التوحد والتا تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )14-13سن  ،وتـ اخت ارىـ نالطر ر العمد

مف مراز األمؿ لذو اضطراب التوحد نما المارم  ،واستخدمت الناحث أدوات الدراس وىا
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مر اس ترد ر التوالؿ ال لو لدف الطفؿ التوحد

إ داد سيى نلر( )2002وقائم تحد د

مفردات و النرنامج المرترح إ داد الناحث  ،وقد أظيرت النتائج أنو ال تو د فروؽ ن ف الر اس ف

الرن ا والنعد فا ال ل االسترنال والتعن ر  ،ولـ تظير فروؽ فا قائم ترد ر التوالؿ ال لو
ن ف الر اس ف الرن ا والنعد فا الحالت ف.

 .34د ار ة مطر(َ :)2012عالية برَّامج قائـ على القصة الحرُية َي الحد مف
ال لكؾ الَّمطي ك لكؾ إيذاء الذات لدل األطِاؿ التكحدييف.
ىدفت الدراس إلى معرف فعال نرنامج قائـ

ى الرل الحرا فا الحد مف الس وؾ

النمطا وس وؾ إ ذاء الذات لدف األطفاؿ التوحد ف ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وتاونت
ن الدراس مف ( )12طفبل مف التبلم ذ التوحد ف الذاور نمعيد الترن

الفار نما  ،والتا

تترامح أ مارىـ ما ن ف ( )13-7اما ،وتـ ترس ميـ إلى م مو ت ف الم مو

وقواميا ( )6أطفاؿ والثان
المستخدم

م مو

األولى الت ر ن

ضانط وقواميا ( )6أطفاؿ توحد ،واشتم ت األدوات

ى مر اس الس وؾ النمطا ،ومر اس س وؾ إ ذاء الذات ،والنرنامج المستخدـ الرائـ

ى الرل الحرا

مف إ داد الناحث ،وقد أظيرت نتائج الدراس و ود فروؽ دال إحلائ ا

ن ف متوسطا در ات الم مو ت ف الت ر ن والضانط فا مر اس الس وؾ النمطا وا ذاء الذات
للالح الم مو

الت ر ن فا الر اس النعد  ،و ود فروؽ دال إحلائ ن ف متوسطا در ات

در ات الم مو

الت ر ن فا الر اس ف النعد والتتنعا.

الم مو

الت ر ن فا الر اس ف الرن ا والنعد  ،و دـ و ود فروؽ دال إحلائ ا ن ف متوسطا

 .31د ار ة البطايَّة كعرَّكس ( :)2011أثر برَّامج تعديؿ

لكؾ مقترح َي خِض

أَّماط لكُية لدل أطِاؿ التكحد.
ىدفت الدراس إلى معرف أثر نرنامج تعد ؿ س وؾ مرترح فا خفض أنماط س وا لدف

أطفاؿ التوحد ،واتنه الناحثاف المنيج الت ر نا ،وتاونت
المراز الاند

الدولا ألطفاؿ التوحد المو ود نمد ن

ن الدراس مف ( )3أطفاؿ توحد مف

ماف ،وأ د الناحثاف استمارة مبلحظ

لس وؾ أطفاؿ التوحد وأ ضا نرنامج تعد ؿ س وؾ فا تخف ؼ أنماط س وا

ألطفاؿ التوحد،

وأظيرت النتائج ف انخفاض تارار م ه األنماط الس وا لدف أطفاؿ التوحد مما ش ر إلى

فا

نرنامج اإل راءات الس وا

لدف أطفاؿ التوحد.

التا تـ اتنا يا فا النرنامج أل ؿ خفض األنماط الس وا
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 .36د ار ة مك ى(َ :)2011اعلية برَّامج تدريبي لتَّمية المهارات الحياتية لخِض
االضطرابات ال لكُية لدل األطِاؿ التكحدييف.
ىدفت الدراس إلى معرف مدف فا
لدف

االضطرانات الس وا

النرنامج التدر نا لتنم الميارات الحرا لخفض

ن مف أطفاؿ التوحد" ،خفض نعض االضطرانات الس وا

(اضط ارب االنتناه ،اضطرانات النشاط الزائد ،اضطراب الس وؾ العدوانا) مف خبلؿ تنم
الميارات الح ات  ،واتنعت الناحث المنيج الت ر نا ،وتاونت

ن الدراس مف )  )16طفبل مف

األطفاؿ التوحد ف مف الذ ف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )14-9سن  ،وقد تـ ترس ميـ إلى
م مو ت ف إحداىما م مو

وم مو

ضانط تمث ت فا ( )8أطفاؿ منيـ ( 6ذاور  2 -إناث) ،وقد استخدـ الناحث

األدوات التال
الح ات

ت رن

وتمث ت فا ( )8أطفاؿ منيـ ( 7ذاور 1 -إناث)

استمارة ل مه المع ومات واستمارة لمعرف أنواع المعززات ومر اس الميارات

ومر اس االضطرانات الس وا

والنرنامج التدر نا لؤلطفاؿ التوحد ف و م عيـ مف

إ داد الناحث  ،وقد أظيرت النتائج أف النرنامج التدر نا لتنم الميارات الحرا لو تسث ر إ انا
فا خفض االضطرانات الس وا للالح الم مو

الت ر ن .

 .37د ار ة َّصر (َ :)2011عالية برَّامج تدخؿ مبُر قائـ على َّمكذج َلكرتايـ
لتَّمية بعض مهارات اللعب لدل األطِاؿ ذكم اضطراب التكحد.
ىدفت الدراس إلى اختنار فعال نرنامج تدخؿ منار قائـ
ذو اضطراب التوحد فا تنم
أ ر ت الدراس

ى

ى نموذج ف ورتا ـ ألطفاؿ

مستوف ميارات ال عب ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وقد

ن تتسلؼ مف ( )10أطفاؿ ذاور ،تمث ت فا م مو ت ف ضانط

وت ر ن  ،واستخدـ الناحث نتننا اختنار وادر ل ذااء وقائم ترد ر التوحد إ داد ادؿ ند ا﵀

( )2006وقائم تر ـ ميارات ال عب مف إ داد الناحث ،ونرنامج التدخؿ المنار مف إ داد

الناحث ،وأظيرت نتائج الدراس و ود فروؽ ذات دالل إحلائ
الم مو

الت ر ن

والضانط فا الر اس النعد

لميارات ال عب للالح الم مو

وو ود فروؽ دال إحلائ ا ن ف متوسطا در ات الم مو
والنعد

ن ف متوسطا رتب در ات

الت ر ن

الت ر ن ،

فا الر اس ف الرن ا

فا ميارات ال عب للالح الر اس النعد  ،و دـ و ود فروؽ دال إحلائ ا ن ف

متوسطا در ات الم مو

الت ر ن فا الر اس النعد والتتنعا.
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 .38د ار ة ح كَّة( :)2010أثر الَّشاط الرياضي َي خِض ال لكُيات الَّمطية
لدل األطِاؿ التكحدييف.
ىدفت الدراس إلى ترلا أثر األنشط الر اض

فا خفض الس وؾ النمطا لدف

األطفاؿ التوحد ف ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وقاـ الناحث ناخت ار الع ن نالطر ر العمد
مف أطفاؿ المراز األردنا التخللا ألطفاؿ التوحد ،ح ث ن لت

التوحد ،وقاـ الناحث نتطن ؽ اللورة األردن

ن الدراس ( )3أطفاؿ مف

مف قائم ترد ر الس وؾ التوحد

()ABA

ى

أطفاؿ الدراس ونرنامج األنشط الر اض مف إ داد الناحث ،وأظيرت النتائج حدوث انخفاض
ذ دالل فا مستوف الس وؾ النمطا لدف أطفاؿ الع ن نعد ممارس األنشط الر اض .

 .39د ار ة الخداـ ( :)2010تأثير برَّامج َّشاطي بدَّي بالمصاحبة المك يقية
كاألغاَّي على تَّمية المهارات االجتماعية كالحرُية لدل األطِاؿ ذكم التكحد.
تنم

ىدفت الدراس إلى معرف تسث ر نرنامج نشاط ندنا نالملاحن الموس ر واأل انا

الميارات اال تما

والحرا

ى

لدف األطفاؿ ذو التوحد ،وقد استخدـ الناحث المنيج

الت ر نا نسحد تلم ماتو شنو الت ر ن  ،وقد تاونت

ن الدراس مف ( )8أطفاؿ تـ اخت ارىـ

نالطر ر العمد مف األااد م األردن ل توحد والفئ العمر مف ( )10-4سنوات ،وقد أظيرت

النتائج و ود فروؽ ذات دالل إحلائ فا تحس ف الميارات اال تما
الرن ا والنعد وللالح الر اس النعد .

والحرا ن ف الر اس ف

 .10د ار ة خضر ( :)2010مدل َاعلية الجاَّب الحرُي مف برَّامج TEACCH
َي تَّمية المهارات الحرُية كاالجتماعية عَّد أطِاؿ التكحد

ىدفت الدراس إلى معرف مدف فا
تنم الميارات الحرا واال تما
نتلم ـ الم مو

ال انب الحراا مف نرنامج  TEACCHفا

ند أطفاؿ التوحد ،وقد استخدمت الناحث المنيج الت ر نا

الواحد ذات االختنار الرن ا والنعد  ،وقد تاونت

ن الدراس مف ()4

أطفاؿ توحد ف ومف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )7-5سنوات ،وقد استخدمت الناحث مر اس
الميارات الحرا ومر اس ترد ر التفا بلت اال تما
فروؽ ذات دالل إحلائ

ن ف الر اس ف الرن ا والنعد
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إ داد الناحث  ،وقد أظيرت النتائج و ود
ى قائم ل ميارات الحرا

وللالح

الر اس النعد

مه و ود فروؽ ذات دالل إحلائ

ترد ر التفا بلت اال تما

ى قائم

ن ف الر اس ف الرن ا والنعد

ااؿ وللالح الر اس النعد .

 .13د ار ة عبد المَّعـ (َ :)2010عالية برَّامج تدريبي َي خِض العدكاَّية لدل
األطِاؿ التكحدييف.
النرنامج التدر نا المرترح ناستخداـ استرات

ىدفت الدراس إلى معرف مدف فعال

ات

ال عب ال ما ا فا خفض الس وؾ العدوانا لدف األطفاؿ التوحد ف ،واتنعت الناحث المنيج
الواحدة فا االختنار الرن ا والنعد والتتنعا ،وتاونت

الت ر نا مف خبلؿ الم مو

ن الدراس

مف ( )5أطفاؿ مف ذو اضطراب التوحد والذ ف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ()14-6

الم تحر ف ن مع

الحؽ فا الح اة نننى سو ؼ ،وقد استخدمت الناحث األدوات التال

اما،

مر اس

الس وؾ العدوانا والنرنامج التدر نا المرترح مف إ داد الناحث ومر اس الطفؿ التوحد إ داد ادؿ
ند ا﵀ ( ،)2005وقد أظيرت نتائج الدراس و ود فروؽ دال إحلائ ا ن ف متوسطا رتب

در ات الم مو

الت ر ن

ى مر اس الس وؾ العدوانا لدف

فا الر اس ف الرن ا والنعد

األطفاؿ التوحد ف للالح الر اس النعد  ،و دـ و ود فروؽ دال إحلائ ا ن ف متوسطا رتب
در ات الم مو

التوحد ف.

الت ر ن

النعد

والتتنعا

ى مر اس الس وؾ العدوانا لدف األطفاؿ

 .11د ار ة الُابلي (َ :)2010عالية برَّامج تدريبي لتَّمية مهارات اللعب كالتِاعؿ
االجتماعي لدل بعض أطِاؿ التكحد.
ىدفت الدراس إلى نناء نرنامج تدر نا تضمف م مو

التا تسا د فا تنم

مف األنشط واأللعاب المتنو

التفا ؿ اال تما ا وال عب لدف األطفاؿ التوحد ف ،واتنعت الناحث

المنيج الت ر نا ،وقد تاونت

ن الدراس مف ( )20طفبل توحد ا ،وقد تـ ترس ميـ إلى

م مو ت ف متساو ت ف إحداىما ت ر ن واألخرف ضانط  ،والذ ف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ()9-5

سنوات ،وقد استخدمت الناحث األدوات التال  ،مر اس ترد ر التوحد الطفولا إ داد شون ر
 ،1995مر اس التفا ؿ اال تما ا إ داد ادؿ ند ا﵀  2003ومر اس ال عب ند األطفاؿ
التوحد ف مف إ داد الناحث ،والنرنامج التدر نا و شتمؿ

ى م مو

مف الفن ات الس وا ،

وقد أظيرت نتائج الدراس و ود فرؽ إحلائا داؿ ن ف در ات األطفاؿ الملان ف نالتوحد مف
الم مو

الضانط والم مو

الت ر ن نعد تطن ؽ النرنامج نالنسن لنشاط ال عب ،وو ود فرؽ
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داؿ إحلائا ن ف در ات األطفاؿ الملان ف نالتوحد مف الم مو

النرنامج التدر نا ونعدة نالنسن لنشاط ال عب.

قنؿ تطن ؽ

الت ر ن

 .11د ار ة خطاب (َ :)2009اعلية برَّامج عالجي باللعب لخِض درجة بعض
االضطرابات ال لكُية لدل عيَّة مف األطِاؿ التكحدييف.
ىدفت الدراس إلى معرف تسث ر نرنامج بل ا نال عب فا خفض حده االضطرانات

الس وا لدف الطفؿ التوحد  ،وقد استخدـ الناحث المنيج الت ر نا ،وقد تاونت
مف ()10أطفاؿ ام مو

ت رن

و()10أطفاؿ ام مو

ن الدراس

ضانط  ،تتراوح أ مارىـ ما ن ف

( )12-10مف متوسطا االضطراب ،وقد قاـ الناحث ننناء مر اس االضطرانات الس وا
والنرنامج العبل ا نال عب اما تننى قائم تشخ ص الطفؿ التوحد

مف إ داد وتر م ما دة

الت ر ن والضانط نعد تطن ؽ النرنامج للالح الم مو

الت ر ن  ،اما تو د فروؽ

الس د

الم مو

مارة  ،2004وقد أظيرت نتائج الدراس و ود فروؽ ذات دالل إحلائ

ذات دالل إحلائ

ن ف أفراد الم مو

الت ر ن

ن ف أفراد

قنؿ تطن ؽ النرنامج ونعد تطن رو للالح

الر اس النعد مف ح ث تخف ؼ حدة االضطرانات الس وا .

 .14د ار ػػػة الُػػػكارم ( :)2007أثػػػػر برَّػػػامج تػػػدريبي قػػػػائـ علػػػى طريقػػػة هيجاشػػػػي
الم تَّدة علػى الرياضػة كالِػف َػي تَّميػة المهػارات التكاصػلية كاالجتماعيػة لػدل

األطِاؿ التكحدييف َي قطر.

ىدفت الدراس إلى معرف أثر نرنامج تدر نا قائـ
الر اض والفف فا تنم

الميارات التوال

واتنعت الناحث المنيج الت ر نا ذ
الناحث ناخت ار

واال تما

تلم ـ الم مو

ى طر ر ى اشا المستندة

ى

لدف األطفاؿ التوحد ف فا قطر،

الواحد ل ر اس ف الرن ا والنعد  ،وقامت

ن الدراس نالطر ر العمد  ،وتاونت

ن الدراس مف ( )5مف أطفاؿ

التوحد ،قامت الناحث ننناء نرنامج تدر نا مستند

ى مدرس ى اشا ،وتننت الناحث مر اس

لد ؽ ( )2005مف ا ؿ ق اس الميارات التوال

 ،وأظيرت نتائج الدراس و ود

فروؽ ذات دالل إحلائ

ن ف الر اس الرن ا والنعد

واال تما

فا الميارات اال تما

متوسط الرتب الس ن ا ى مف متوسط الرتب اإل ان  ،وىذا مؤشر

إحلائ ا فا ميارات التوالؿ نت

ل معال

الت ر ن .
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ح ث تن ف أف

ى أف ىناؾ تحسنا داال

 .11د ار ة الخمي ي كصادؽ ( :)2006دكر أَّشطة اللعب الجماعية َي تَّمية
التكاصؿ لدل التالميذ المصابيف بالتكحد.
ىدفت الدراس إلى معرف مدف فا

نرنامج أنشط ال عب ال ما

المستخدـ فا

تنم التوالؿ لدف األطفاؿ التوحد ف ،واتنه الناحثاف المنيج الت ر نا فا الدراس  ،وقد تاونت
ن الدراس مف()3أطفاؿ ملان ف نالتوحد النس ط وتتراوح أ مارىـ مف ()11-9سن  ،وقد قاـ

الناحث ننناء استمارة تعرؼ

ى نعض الن انات األول ألطفاؿ التوحد ومر اس التوالؿ ال فظا

و ر ال فظا ،وأظيرت النتائج و ود فروؽ ذات دالل إحلائ
للالح التطن ؽ النعد .

ن ف التطن ؽ الرن ا والنعد ،

 .16د ار ة  :)2005( O,Reilly.et,allتأثير جداكؿ الَّشاط الصِية على م تكل
إيذاء الذات لدل األطِاؿ ذكم التكحد الشديد َي الِصؿ.
ىدفت الدراس إلى معرف تسث ر داوؿ النشاط اللف

األطفاؿ ذو التوحد ،وتاونت
الذات نشاؿ دائـ ،طنرت

األنشط اللف

التال

ى مستوف ا ذاء الذات لدف

ن الدراس مف طفؿ واحد و تراوح مره ( )12اما لد ا ذاء

نرنامج لؤلنشط اللف

لمدة خمس شيور وتضمف النرنامج

(مواقؼ أااد م  ،ال عب ،التفا ؿ اال تما ا) وقد أظيرت نتائج

الدراس إلى ز ادة مستوف إ ذاء الذات فا موقؼ المياـ األااد م

وانخفاض نشاؿ ان ر فا

نرنامج أنشط ال عب ومواقؼ د التفا ؿ اال تما ا ،وال عب فعاؿ فا خفض إ ذاء الذات.

 .17د ار ة ال يد (َ :)2004اعلية ببرَّامج تدريبي َي تَّمية بعض مهارات ال لكؾ
التُيِي لدل األطِاؿ التكحدييف كخِض لكُياتهـ المضطربة.
ىدفت الدراس إلى معرف فا

نرنامج تدر نا فا تنم نعض ميارات الس وؾ التا فا

لدف أطفاؿ التوحد وخفض س وا اتيـ المضطرن المتمث
المنيج الت ر نا ،وتاونت

(نالس وؾ العدوانا) ،واتنه الناحث

ن الدراس مف ( )10أطفاؿ مف ذو التوحد تمث ت (7ذاور

و3اناث( تراوحت أ مارىـ ن ف ( )8-5سنوات ،وقد قسمت الع ن إلى م مو ت ف ،م مو
ت ر ن وم مو

ضانط  ،وقد تول ت نتائج الدراس إلى فا

الميارات الس وا اال تما

وخفض الس وا ات العدوان

60

النرنامج فا ودورة فا تنم

ر المرنول .

 .18عبد اهلل (َ :)2004اعلية التصحيح الزائد كالتعزيز التِاضلي َي خِض
ال لكؾ الَّمطي كاإليذاء الذاتي لدل عيَّة مف األطِاؿ التكحدييف.
ىػػدفت الد ارس ػ إلػػى التعػػرؼ

ػػى مػػدف فا ػ التعز ػػز التفاض ػ ا والتلػػح ح ال ازئػػد فػػا

خفػض السػ وؾ النمطػػا وسػ وؾ إ ػذاء الػػذات لػدف

الت ر ن ػػا ،وق ػػد طنر ػػت الد ارسػ ػ
الخال فا منطر

ػػى

نػ مػػف أطفػاؿ التوحػد ،واتنػػه الناحػث المػػنيج

نػ ػ م ػػف األطف ػػاؿ المل ػػان ف نالتوح ػػد نمؤسس ػػات الترن ػ ػ

ماف الانرف ،وتاونت

ن الدراس مف( )47طفػبل ،واػاف ( )13مػنيـ لد ػ

الس وؾ النمطػا ،وسػ وؾ إ ػذاء الػذات وشػا وا ىػؤالء

نػ الد ارسػ والػذ ف تتػراوح أ مػارىـ مػا نػ ف

( )12-5س ػػنوات م ػػنيـ ( )24ذا ػػور و( )7إن ػػاث ت ػػـ ترسػ ػ ميـ إل ػػى م م ػػو ت ف األول ػػى ت ر ن ػ ػ

و ػػددىا ( )16طف ػػبل م ػػف أطف ػػاؿ التوح ػػد والثان ػ ػ ض ػػانط و ػػددىا( )15طفػ ػبلد اس ػػتخدـ الناح ػػث
تلػػم ـ الر اسػػات المتاػػررة ،وأظيػػرت نتػػائج الد ارسػ إلػػى و ػػود فػػورؽ فػػا الر اسػػات المتاػػررة لاػػؿ

س وؾ مف الس وا ات النمط وس وؾ إ ذاء الذات ألفراد الم مو

إلى أف م ه أفراد الم مو

الت ر ن  ،امػا أشػارت النتػائج

الت ر ن أظيروا تحسنا فا الس وا ات النمط وس وؾ إ ذاء.

 .19د ار ة بخش (َ :)2002عالية برَّامج تدريبي لتَّمية مهارات التِاعؿ
االجتماعي َي خِض ال لكؾ العدكاَّي لدل عيَّة مف األطِاؿ التكحدييف.
ىػػدفت الد ارس ػ إلػػى التحرػػؽ مػػف مػػدف فا ػ النرنػػامج الس ػ واا لتنم ػ ميػػارات التفا ػػؿ

اال تم ػػا ا ف ػػا خف ػػض السػ ػ وؾ الع ػػدوانا ل ػػدف
الم ػػنيج الت ر ن ػػا ،وتاون ػػت

نػ ػ م ػػف األطف ػػاؿ التوح ػػد ف ،واتنع ػػت الناحثػ ػ

نػ ػ الد ارسػ ػ م ػػف ( )24طف ػػبل م ػػف أطف ػػاؿ التوح ػػد م ػػف مرا ػػز ام ػػؿ

اإلنماء الفار ن دة والتا تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )14-7سػنوات والتػا نطنػؽ

ػ يـ  24ننػدا

مػػف مر ػػاس الطفػػؿ التوحػػد الػػذ أ ػػده ػػادؿ نػػد ا﵀ فػػا ضػػوء  DSM-IVوتػػـ ترس ػ ميـ إلػػى
م مػػو ت ف متسػػاو ت ف فػػا العػػدد تتػػسلؼ اػػؿ م مػػوع مػػف ( )12طفػػبل مػػف أطفػػاؿ التوحػػد إحػػداىما

ت ر ن واألخرف ضانط  ،وقد استخدمت الناحث مر اس

وادر ل ػذااء ومر ػاس الطفػؿ التوحػد

مػػف إ ػػداد ػػادؿ نػػد ا﵀ ( )2000ومر ػػاس المسػػتوف االقتلػػاد واال تمػػا ا إ ػػداد الشػػخص

( )2005ومر ػػاس السػ ػ وؾ الع ػػدوانا م ػػف إ ػػداد دنػ ػ س ( )1997إل ػػى ان ػػب النرن ػػامج الت ػػدر نا
إ ػداد الناحثػ  ،وقػػد أظيػرت النتػػائج و ػود فػػروؽ دالػ إحلػػائ ا نػ ف متوسػػط در ػات الم مػػو ت ف
الت ر ن ػ والضػػانط فػػا الر ػػاس النعػػد وانعػػاده فػػا ات ػػاه األفضػػؿ للػػالح الم مو ػ الت ر ن ػ
وو ػػود ف ػػروؽ دالػ ػ إحل ػػائ ا نػ ػ ف متوس ػػطا الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ ف ػػا الر اسػ ػ ف الرن ػػا والنع ػػد
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ل س وؾ العدوانا وأنعاده للػالح الر ػاس النعػد  ،و ػد و ػود فػروؽ دالػ إحلػائ ا نػ ف متوسػطات
در ات الم مو

الت ر ن فا الر اس ف النعد والتتنعا.

 .10د ار ة أميف (َ :)2002اعلية برَّامج تدريبي َي تخِيؼ حده االضطرابات
ال لكُية لدل الطِؿ التكحدم.
ىدفت الدراس إلى التعرؼ

االضطرانات الس وا

ى افضؿ األسال ب الترنو

اإلرشاد

فا خفض حده

لدف الطفؿ التوحد  ،واتنه الناحث المنيج الت ر نا ،وتاونت

ن

الدراس مف( )10أطفاؿ مف ذو التوحد والتا تتراوح أ مارىـ من ف ( )12-8سنوات وتـ ترس ـ
ىذه الع ن إلى م مو ت ف ت ر ن

التوحد والنرنامج اإلرشاد

وضانط  ،و معت الن انات نواسط مر اس تر ـ الطفؿ

ل والد ف والنرنامج التدر نا ألطفاؿ التوحد مف إ داد الناحث  ،وقد

أظيرت النتائج و ود فروؽ ذات دالل إحلائ
والضانط فا الر اس النعد

وذلؾ

ى در ات مر اس تر ـ الطفؿ التوحد

للالح الر اس

فا الر اس ف الرن ا والنعد  ،و دـ و ود فروؽ دال إحلائ

ن ف متوسطا

النعد  ،و ود فروؽ دال إحلائ
الطفؿ التوحد

در ات الم مو

ن ف متوسطا در ات الم مو

الت ر ن

ن ف متوسطا در ات الم مو

الت ر ن فا مر اس ترد ر

الت ر ن فا مر اس ترد ر الطفؿ التوحد فا المر اس ف النعد والتتنعا.

 .13د ار ة خليؿ (َ :)2001اعلية برَّامج تركيحي رياضي مقترح لتَّمية التِاعالت
االجتماعية لدل األطِاؿ التكحدييف.
ىدفت الدراس إلى التعرؼ
اال تما

لم مو

ى مستوف التفا بلت

ى تسث ر النرنامج المرترح

لؤلطفاؿ التوحد ف ،وقد استخدمت الناحث المنيج الت ر نا ذات التلم ـ الت ر نا
ن النحث نطر ر

واحدة ،وتـ اخت ار

مد و ،وقد ن لت

ن الدراس ()17طفبل

وااف مف ضمنيـ ( )9نن ف و( )8ننات تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )12-9سن  ،وقد تننت الناحث
مر اس التفا بلت اال تما

ومر اس الطفؿ التوحد

و ود فروؽ ذات داللو إحلائ
اال تما

إ داد ادؿ ند ا﵀ ،وأظيرت النتائج

للالح الر اسات النعد

.
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ألفراد

ن النحث فا التفا بلت

 .11د ار ة اتشكا ( :)Choi,2000أَّشطة اللعب َي تَّمية مهارات التكاصؿ لدل
األطِاؿ التكحدييف.
ىدفت الدراس إلى تسث ر أنشط ال عب فا تنم
التوحد ف ،وذلؾ مف خبلؿ طفؿ اد
ى تو و األخلائا ،وتاوف

ميارات التوالؿ لدف األطفاؿ

شارؾ طفؿ توحد فا م مو

مف األلعاب ناال تماد

ن الدراس مف ( )5أطفاؿ مف ذو اضطراب التوحد و()11

طفبل اد ا والتا تتراوح أ مارىـ ما ن ف )  )6-4سنوات ،فسظيرت النتائج أف ال عب لو تسث ر

إ انا فا تنم التوالؿ لدف األطفاؿ التوحد ف ،اما اظير األطفاؿ تحسنا نلر ا.

تعقيب على الد ار ات ال ابقة:
مف حيث الهدؼ:
ى ػػدفت د ارسػ ػ حسػ ػ ف ( ،)2015في ػػدفت إل ػػى معرفػ ػ ت ػػسث ر التمر ن ػػات الندن ػ ػ والحم ػ ػ

اللذائ ػ و يػػاز األاسػ ف فػػا خفػػض االضػػطرانات الس ػ وا  ،وىػػدفت د ارسػ المفتػػا (،)2015

إلى الاشؼ ف تسث ر منيج حراا فا تنم الميارات الحرا ػ واال تما ػ لؤلطفػاؿ التوحػد ف،
وى ػػدفت د ارسػ ػ الرحطػػػانا ،)2015إل ػػى معرفػ ػ أثػػػر نرنػػػامج تع م ػػا ق ػػائـ

النلػػر فػػا تنم ػ الميػػارات الحرا ػ  ،وىػػدفت د ارس ػ
نرنػػامج تػػدخؿ مناػػر قػػائـ

ػػػى االس ػػترات

ثمػػاف ( ،)2014إلػػى العػػرؼ

ات

ػػى أثػػر

ػػى األنشػػط الحرا ػ لتنم ػ الميػػارات الحرا ػ الل ظػ والدق رػ لػػدف

أطفاؿ التوحد ،وأما دراس مطر والس د ( ،)2014فيدفت إلى التعرؼ
فػا تنم ػ االنتنػاه االنترػػائا والنلػر ألطفػػاؿ التوحػػد ،وىػدفت د ارسػ

ى فا

نرنػامج حراػا

نػد الحم ػػد ( ،)2013إلػػى

إ ػػداد نرنػػامج تػػسى ا ملػػاحب لؤللعػػاب الترو ح ػ فػػا تطػػو ر نعػػض الرػػدرات الحرا ػ لؤلطفػػاؿ

التوحػد ف ،وىػػدفت د ارسػ

نػػد اللنػػا ( ،)2013إلػػى التعػرؼ

ػػى مػػدف فا ػ نرنػػامج إرشػػاد

ناسػػتخداـ أنشػػط ال عػػب لتحس ػ ف الميػػارات التوال ػ  ،وىػػدفت د ارس ػ الن ػػادات ( ،)2013إلػػى
اختنػػار فا ػ ػ التػػدر ب ال ػػوظ فا فػػا خف ػػض السػػ وا ات

اال تما

 ،وىػدفت د ارسػ النشػ ر ( ،)2012التعػرؼ

ػػر المر ػػوب ف ي ػػا وتنم ػػ المي ػػارات

ػى السػ وؾ العػدوانا لؤلطفػاؿ التوحػد ف

وأق ػرانيـ المتخ ف ػ ف ر ػػا ،وأمػػا د ارس ػ حس ػ ف ومتعػػب ( ،)2012فيػػدفت إلػػى العػػرؼ

ػػى تػػسث ر

التمر نػػات الندن ػ فػػا تطػػو ر الس ػ وا ات الحرا ػ األاثػػر ش ػ و ا ألطفػػاؿ التوحػػد ،وىػػدفت د ارس ػ

الخفا ا ( ،)2012إلى إ داد نرنامج حراػا إلطفػاء نعػض السػ وا ات الروت ن ػ  ،وىػدفت د ارسػ

ال ػزارع ( ،)2012إلػػى معرف ػ فا ػ التػػدر ب

ػػى التوالػػؿ فػػا خفػػض الس ػ وؾ العػػدوانا لػػدف

ن مف األطفاؿ ذو اضطراب التوحد ،وىدفت دراس الع د ( ،)2012إلى نناء نرنامج تع مػا
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مسػػتند إلػػى ال عػػب الترف يػػا ون ػػاف فا تػػو فػػا خفػػض الس ػ وؾ النمطػػا واالنسػػحاب اال تمػػا ا،

ن نمػػا ىػػدفت د ارس ػ لمفػػوف ( ،)2012إلػػى تنم ػ التوالػػؿ ال لػػو

ػػف طر ػػؽ ال عػػب لع ن ػ مػػف

المػراىر ف ذو اضػػطراب التوحػػد ،وىػػدفت د ارسػ مطػر ( ،)2012إلػػى معرفػ فعال ػ نرنػػامج قػػائـ
ػػى الرلػ ػ الحرا ػ ػ ف ػػا الح ػػد م ػػف السػ ػ وؾ النمط ػػا وا ػػذاء ال ػػذات ،وىػػػدفت د ارسػ ػ النطا نػ ػ

و رنوس( ،)2011إلى التعرؼ

ػى أثػر نرنػامج تعػد ؿ سػ وؾ مرتػرح فػا خفػض أنمػاط سػ وا ،

أمػػا د ارس ػ موسػػى ( ،)2011ىػػدفت إلػػى معرف ػ مػػدف فا ػ النرنػػامج التػػدر نا لتنم ػ الميػػارات
الحرا لخفض االضطرانات الس وا  ،وىدفت دراس نلر( ،)2011إلى اختنػار فعال ػ نرنػامج
تػدخؿ مناػػر قػػائـ

ػػى نمػوذج ف ورتػػا ـ ألطفػػاؿ ذو اضػػطراب التوحػد فػػا تنم ػ مسػػتوف ميػػارات

ال عػػب ،أمػػا د ارس ػ حسػػون ( )2010فيػػدفت إلػػى ترلػػى النشػػاط الر اضػػا فػػا خفػػض السػػ وؾ
النمطػ ػػا ،وىػ ػػدفت د ارس ػ ػ الخػ ػػداـ ( ،)2010إلػ ػػى التعػ ػػرؼ
نالموس رى
التع ػػرؼ

ػ ػػى تػ ػػسث ر نشػ ػػاط نػ ػػدنا ملػ ػػاحب

ى تنم الميػارات اال تما ػ والحرا ػ  ،وأمػا د ارسػ خضػر ( ،)2010فيػدفت إلػى

ػػى فا ػ ػ ال ان ػػب الحرا ػػا م ػػف نرن ػػامج  TEACCHف ػػا تنم ػ ػ المي ػػارات الحرا ػ ػ

واال تما ا ألطفاؿ التوحد ،ىدفت دراس

ند المنعـ ( ،)2010إلى التعرؼ

ى فا

نرنػامج

تػػدر نا فػػا خف ػػض العدوان ػػ  ،وأمػػا د ارسػ ػ الاػػان ا ( ،)2010فيػػدفت إل ػػى ننػػاء نرنػػامج ت ػػدر نا
تضمف م مو

مف األلعاب المتنو

التا تسا د فا تنم التفا ؿ اال تما ا وال عب ألطفػاؿ

التوحػػد ،وىػػدفت د ارسػػ خطػػاب ( ،)2009إلػػى التعػػرؼ

ػػى تػػسث ر نرنػػامج الع ػبلج نال عػػب فػػا

خفػػض حػػده االضػػطرانات الس ػ وا  ،وىػػدفت د ارس ػ الا ػوار ( ،)2007إلػػى معرف ػ أثػػر نرنػػامج
تػػدر نا قػػائـ

ػػى طر ر ػ ى اشػػا المسػػتندة

ػػى الر اض ػ والفػػف فػػا تنم ػ الميػػارات التوال ػ

واال تما ػ  ،ن نمػا ىػػدفت د ارسػ الخم سػا ولػػادؽ ( ،)2006إلػى التعػرؼ

ػػى فا ػ نرنػػامج

انشػ ػ ػػط ال عػ ػ ػػب ال ما ػ ػ ػ فػ ػ ػػا تنم ػ ػ ػ التوالػ ػ ػػؿ لػ ػ ػػدف األطفػ ػ ػػاؿ التوحػ ػ ػػد ف ،وىػ ػ ػػدفت د ارس ػ ػ ػ
 ،)2005( O,Reilly.et.allإلى معرف تسث ر داوؿ النشاط اللػف

ػى مسػتوف إ ػذاء الػذات،

وى ػػدفت د ارسػ ػ السػ ػ د ( ،)2004إل ػػى معرفػ ػ فا ػ ػ نرن ػػامج ت ػػدر نا ف ػػا تنم ػ ػ نع ػػض مي ػػارات

السػ وؾ التا فػػا لػػدف األطفػػاؿ التوحػػد ف وخفػػض سػ وا اتيـ المضػػطرن  ،وىػػدفت د ارسػ
( ،)2004إلػػى التع ػػرؼ

نػػد ا﵀

ػػى التعز ػػز التفاضػ ػ ا والتلػػح ح ال ازئ ػػد ف ػػا خف ػػض السػ ػ وؾ النمط ػػا

والػػذاتا ،وىػػدفت د ارس ػ نخػػش ( ،)2002إلػػى التحرػػؽ مػػف فا ػ نرنػػامج س ػ واا تػػدر نا لتنم ػ

ميػػارات التفا ػػؿ اال تمػػا ا فػػا خفػػض الس ػ وؾ العػػدوانا ،وىػػدفت د ارس ػ أم ػ ف ( ،)2002إلػػى

التعػرؼ

ػى أفضػؿ األسػػال ب الترنو ػ فػا خفػػض حػده االضػطرانات السػ وا  ،أمػا د ارسػ خ ػػؿ

( ،)2001ىػ ػ ػػدفت إل ػ ػػى معرف ػ ػ ػ فا ػ ػ ػ نرنػ ػ ػػامج ترو حػ ػ ػػا ر اضػ ػ ػػا مرتػػ ػػرح لتنم ػ ػ ػ التفػ ػ ػػا بلت
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اال تما ػ  ،وىػػدفت د ارسػ  )2000( Choiإلػػى معرفػ تػػسث ر أنشػط ال عػػب فػا تنم ػ الميػػارات

التوال .

تضح مف الدراسات السانر أف م عيا اانت نرامج تدر ن  ،وقد اخت فت األىداؼ إال
أنيا فا م م يا اانت أما نخفض الس وؾ العدوانا أو الدفه نات اه تنم
ف يا ،وىناؾ دراسات ىدفت إلى تنم

س وا ات مر وب

ال انب التوال ا والتفا ؿ اال تما ا ناستخداـ ال عب

وال انب الحراا ن نما ىدفت دراسات إلى معرؼ تسث ر ال عب والتمر نات الحرا والترو ح فا
تطو ر الردرات الحرا ألطفاؿ التوحد.

اتفر ػػت الد ارسػ ػ الحال ػ ػ مػػػف ح ػػث اليػػػدؼ م ػػه الد ارس ػػات الس ػػانر ف ػػا خفػػػض السػ ػ وؾ
العػ ػػدوانا مػ ػػه د ارس ػ ػ اػ ػػبل مػ ػػف حس ػ ػ ف ( ،)2015ود ارس ػ ػ الن ػ ػػادات ( ،)2013ود ارس ػ ػ مطػ ػػر
( ،)2012ودراس الػزارع ( ،)2012ود ارسػ النشػ ر ( ،)2012ود ارسػ موسػى ( ،)2011ود ارسػ
النطا ن ػ ػ ػ ػ و رنػ ػ ػ ػػوس ( ،)2011ود ارس ػ ػ ػ ػ

نػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػػنعـ ( ،)2010ود ارس ػ ػ ػ ػ O,Reilly.et.all

( ،)2005ودراس الس د ( ،)2004ودراس دراس

ند ا﵀ ( ،)2004نخش (.)2002

ام ػػا واتفر ػػت أ ض ػػا الد ارسػ ػ الحال ػ ػ م ػػف ح ػػث الي ػػدؼ م ػػه الد ارس ػػات الس ػػانر ناس ػػتخداـ

أنشط ال عب والحرا مه دراس ابل مف المفتا ( ،)2015ود ارسػ الرحطػانا ( ،)2015ود ارسػ
ثم ػػاف ( ،)2014مط ػػر والسػ ػ د ( ،)2014ود ارسػ ػ

ن ػػد الحم ػػد ( ،)2013ود ارسػ ػ

ن ػػد اللن ػػا

( ،)2013ود ارسػ ػ ػ ػ الخف ػ ػ ػػا ا ( ،)2012ود ارسػ ػ ػ ػ حسػ ػ ػ ػ ف ومتع ػ ػ ػػب ( ،)2012ود ارسػ ػ ػ ػ الع ػ ػ ػػد
( ،)2012ودراس لمفػوف ( ،)2012ود ارسػ نلػر ( ،)2011ود ارسػ حسػون ( ،)2010ود ارسػ
الخ ػ ػ ػػداـ ( ،)2010ود ارسػ ػ ػ ػ خض ػ ػ ػػر ( ،)2010ود ارسػ ػ ػ ػ الا ػ ػ ػػالا ( ،)2010ود ارسػ ػ ػ ػ الاػ ػ ػ ػوار

( ،)2007ودراس الخم سا ولادؽ ( ،)2006ودراس اتشوا ( ،)2005ودراس خ ؿ(.)2001
مف حيث المَّهج:
استخدمت الدراس السانر المنيج الت ر نا وذلؾ لاونيا دراسات ت ر ن  ،اتفرػت الد ارسػ

الحال ػ مػػه الد ارسػػات السػػانر التػػا اسػػتخدمت المػػنيج الت ر نػػا نسس ػ وب الم مػػو ت ف الت ر ن ػ
والضػانط اد ارسػ اػبل مػػف حسػ ف ( ،)2015ود ارسػ مطػػر والسػ د( ،)2014ود ارسػ

نػػد اللنػػا

( ،)2013ود ارس ػ ػ ػ الن ػ ػ ػػادات ( ،) )2013ود ارس ػ ػ ػ مطػ ػ ػػر( ،)2012ود ارس ػ ػ ػ ال ػ ػ ػزارع(،)2012
ود ارسػ ػ الع ػػػد ( ،)2012ود ارس ػ ػ موس ػػى ( ،)2011ود ارسػ ػ نلػ ػػر ( ،)2011ود ارسػ ػ الاػ ػػان ا

( ،)2010ود ارسػ ػ ػ ػ  ،)2005( O,Reilly.et.allود ارسػ ػ ػ ػ

ن ػ ػ ػػد ا﵀ ( ،)2004ود ارسػ ػ ػ ػ السػ ػ ػ ػ د

( ،)2004ودراس نخش ( ،)2002ودراس أم ف ( ،)2002ودراس .)2000( Choi
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مف حيث العيَّة:

و تض ػػح م ػػف خ ػػبلؿ الد ارس ػػات الس ػػانر أف م ػػه ت ػػؾ الد ارس ػػات ق ػػد اش ػػترات ف ػػا

نػ ػ

د ارس ػػتيا ،وى ػػذه الع نػ ػ ى ػػا األطف ػػاؿ المل ػػان ف نالتوح ػػد وى ػػذا تف ػػؽ م ػػه الد ارسػ ػ الحال ػ ػ معظ ػػـ

الد ارسػات السػانر طنرػت

ػى

نػػات لػل رة أقػؿ مػف ( )25حالػ ح ػػث تتػراوح أ مػارىـ مػا نػ ف

( )12-5سن وىذه تفؽ مه الدراس الحال .
مف حيث األدكات:

اتفرت الدراس الحال مػه الد ارسػات السػانر فػا ق ػاس السػ وؾ العػدوانا اد ارسػ اػبل مػف

النش ػ ػ ػ ر ( )2012ود ارس ػ ػ ػ ال ػ ػ ػزارع ( ،)2012ود ارس ػ ػ ػ

نػ ػ ػػد المػ ػ ػػنعـ ( ،(2010ود ارس ػ ػ ػ نخػ ػ ػػش

( ،)2002امػػا اسػػتخدمت الد ارسػػات السػػانر فػػا معظميػػا النػرامج التدر ن ػ اػػسداة لتحر ػػؽ أىػػداؼ

الدراس .

مف حيث الَّتائج:

تع ػػددت النت ػػائج الت ػػا تولػ ػ ت إل ي ػػا م ػػه الد ارس ػػات الس ػػانر  ،وذل ػػؾ نس ػػنب االخ ػػتبلؼ

الواضػػح فػػا األىػػداؼ والفػػروض لاػػؿ مػػف ىػػذه الد ارسػػات ،اتفرػػت الد ارس ػ الحال ػ مػػه الد ارسػػات
السػانر فػػا أف السػ وؾ العػػدوانا شػائه نػػد أطفػاؿ التوحػػد وأىم ػ النػرامج التدر ن ػ وفا تيػػا فػػا
ػى أف فا ػ أنشػط ال عػب والميػارات الحرا ػ

خفض السػ وؾ العػدوانا ،امػا اتفرػت الد ارسػات

والترو ح التا تساند أطفاؿ التوحد نفس ا وا تما ػا فػا تخف ػؼ السػ وؾ العػدوانا واالضػطرانات

الس وا لد يـ ،فرد أظيرت النتائج و ود ااثر مف أس وب أو طر ر مػف أ ػؿ خفػض السػ وا ات
العدوان ػ ػ ح ػػث ا ػػاف لي ػػا األث ػػر اإل ػػانا الان ػػػر
والتوال

والميارات الحرا والميارات اال تما

ػػى أطف ػػاؿ التوح ػػد وخالػ ػ أنش ػػط ال ع ػػب

والمعرف ادراس اػبل مػف حسػ ف (،)2015

ود ارسػ ػ الن ػػادات ( ،)2013ود ارسػ ػ مط ػػر ( ،)2012ود ارسػ ػ الػ ػزارع ( ،)2012ود ارسػ ػ الع ػػد

( ،)2012ودراس موسى ( ،)2011ود ارسػ خطػاب ( ،)2009ود ارسػ السػ د ( ،)2004ود ارسػ

أم ف ( ،)2002ودراس نخش (.)2002
االختالؼ مع الد ار ة الحالية:

را ػػزت معظػػػـ الد ارس ػػات الس ػػانر الض ػػطراب التوحػػػد،

والميػػارات اال تما ػ اد ارس ػ

ػػى تنم ػ ػ المي ػػارات التوالػ ػ

نػػد اللنػػا ( ،)2013ود ارس ػ لمفػػوف ( ،)2012ود ارس ػ الاػػان ا

( ،)2010ود ارسػ ػ ػ الاػ ػ ػوار ( ،)2007ود ارسػ ػ ػ الخم س ػ ػػا ول ػ ػػادؽ ( ،)2006ود ارسػ ػ ػ نخ ػ ػػش
( )2002ودراس خ ؿ (.)2001

ونع ػػض الد ارس ػػات را ػػزت

ػػى تنم ػ ػ المي ػػارات الحرا ػ ػ واال تما ػ ػ اد ارسػ ػ المفت ػػا

( ،)2015ود ارسػ ػ ػ الرحطػ ػػانا ( )2015ود ارسػ ػ ػ
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ثمػ ػػاف ( ،)2014ود ارسػػ ػ الخ ػ ػػداـ (،)2010

ود ارسػ ػ خضػػػر( ،)2010ود ارسػ ػ  ،ن نم ػػا راػػػزت نعػػػض الد ارس ػػات الس ػػانر أ ضػػػا

الميارات الحرا ادراس

ند الحم د ( ،)2013ودراس حس ف ومتعب(.)2012

ػػى تطػػػو ر

ىن ػػاؾ د ارس ػػات اس ػػتخدمت الم ػػنيج الت ر ن ػػا نسسػ ػ وب الم مو ػ ػ الواح ػػدة ذات االختن ػػار

الرن ػ ػػا والنعػ ػػد اد ارس ػ ػ المفتػ ػػا( ،)2015ود ارس ػ ػ الرحطػ ػػانا ( ،)2015ود ارس ػ ػ

نػ ػػد الحم ػ ػػد

( ،)2012ود ارس ػ النطا ن ػ و رنػػوس ( ،)2011ود ارس ػ خضػػر ( ،)2010ود ارسػػ

نػػد المػػنعـ

( ،)2013ود ارس ػ ػ ػ حس ػ ػ ػ ف ومتعػ ػ ػػب ( ،)2012ود ارس ػ ػ ػ الخفػ ػ ػػا ا ( ،)2012ود ارس ػ ػ ػ لمفػ ػ ػػوف
( ،)2010ودراس خ ؿ (.)2001

ن نمػ ػ ػ ػػا اسػ ػ ػ ػػتخدـ النش ػ ػ ػ ػ ر ( )2012المػ ػ ػ ػػنيج الولػ ػ ػ ػػفا فػ ػ ػ ػػا د ارسػ ػ ػ ػػتو ،ن نمػ ػ ػ ػػا د ارس ػ ػ ػ ػ

الخػداـ()2010اسػتخدمت المػنيج شػن الت ر نػا ،ىنػاؾ د ارسػات اسػتخدمت

نػ تتػراوح أ مػػارىـ

م ػػا نػ ػ ف ( )14-13س ػػن  ،اد ارسػ ػ لمف ػػوف ( ،)2012ود ارسػ ػ موس ػػى ( )2011اس ػػتيدفت

تتػػراوح نػ ػ ف()14-9سػػن  ،ود ارسػ ػ

نػػد المػػنعـ ( ،)2013اس ػػتيدفت

سن  ،وىناؾ دراسات استخدمت مر اس الميارات التوال

الاوار ( ،)2007ودراس الخم سا ولادؽ (.)2006

ادراس

نػ ػ

نػػ تتػػراوح نػ ػ ف ()14-6

ند اللنػا ( ،)2015ود ارسػ

وىناؾ دراسات استخدمت مر ػاس التفا ػؿ اال تمػا ا اد ارسػ المفتػا ( ،)2015ود ارسػ

خضر ( ،)2010ودراس الاان ا( ،)2010ودراس خ ؿ (.)2001

وىنػػػاؾ د ارس ػػات اسػ ػػتخدمت مر ػػػاس االضػػػطرانات الس ػ ػ وا اد ارسػ ػ موسػ ػػى (،)2011

ود ارس ػ حس ػ ف ( ،)2015ود ارس ػ خطػػاب (.)2009ن نمػػا اسػػتخدمت د ارس ػ الن ػػادات ()2013
مر ػػاس لترػػد ر الس ػ وؾ

النمطا وا ذاء الذات.

ػػر المر ػػوب ف ػػو ،ود ارس ػ مطػػر ( )2012اسػػتخدمت مر ػػاس السػػ وؾ

ومػػف خػػبلؿ مػػا سػػنؽ تضػػح أف الد ارسػػات السػػانر نمحور يػػا تؤاػػد

ػػى فا ػ ال عػػب

واألنشط فا خفػض السػ وؾ العػدوانا لؤلطفػاؿ ،وخفػض نعػض االضػطرانات السػ وا لػذلؾ قػاـ

الناحث نإ داد نرنامج أنشط حرا لخفض السػ وا ات العدوان ػ ألطفػاؿ التوحػد وا تمػد الناحػث
ػػى الم ػػنيج شػػنو الت ر ن ػػا ذات األختنػػار (الرن ػػا ،والنعػػد  ،والتتنع ػػا) ،وذلػػؾ لمتانعػ ػ الع نػ ػ

ومعرف مدف التحسف فا ال وانب الس وا .

اال تِادة مف مجمؿ الد ار ات ال ابقة:

 اثراء ال انب النظر واخت ار المرا س المناسن واخت ار المنيج االاثر مبلئم ل دراس . -التعرؼ

ى نراط الروة والضعؼ ف ما قػاـ نػو اآلخػروف ،االمػر الػذ اسػيـ نلػورة فعالػ

فا تلو ب مسار الناحث وحما تو مف الوقوع ناألخطاء.

 -اخت ار الع ن المناسن والمتل رات المناسن ل دراس .
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 -الحث والحلوؿ

ى م ار ه متعددة فا م اؿ اضطراب التوحد.

 االسػػتفادة فػػا ننػػاء النرنػػامج التػػدر نا ،ح ػػث و ػػد الناحػػث نعػػض الد ارسػػات حػػددت مػػدةالنرنػػامج نفتػرة زمن ػ محػػددة و ػػدد ال سػػات ونعػػض األلعػػاب الر اض ػ ألطفػػاؿ التوحػػد،
امػػا اسػػتفاد الناحػػث مػػف الفن ػػات المسػػتخدم لفن ػ النمذ ػ والتػػد ـ والتعز ػػز والوا ػػب

المنزلا،

 -التعرؼ

ى طرؽ تلم ـ استنانو تر س الس وؾ العدوانا لدف أطفاؿ التوحد.

 -اخت ار األسال ب اإلحلائ .

ما تميزت ب الد ار ة الحالية عف الد ار ات ال ابقة:

أف الد ارسػ ػ الحال ػ ػ اس ػػتخدمت األنشػػػط الحرا ػ ػ اسسػ ػ وب د ػػػد ف ػػا خفػػػض الس ػ ػ وؾ

العػػدوانا لػػدف أطفػػاؿ التوحػػد ،ودور األنشػػط الحرا ػ فػػا تعػػد ؿ السػ وا ات العدوان ػ مػػف خػػبلؿ
تمر نات متزامن و ر متزامنػ واأللعػاب الر اضػ والتػا تعمػؿ
ىذه الطاق فا نشاط ىادة ومحدد.

ػى تفر ػغ الطاقػ ال ازئػدة وتو ػو

امػ ػػا أف الد ارس ػ ػ الحال ػ ػ تتم ػ ػػز ػ ػػف الد ارسػ ػػات السػ ػػانر نسنيػ ػػا أ طػ ػػت مسػ ػػاح واسػ ػػع

لؤلنشط الحرا فا ق ادة النرنامج التدر نا نما خدـ اليدؼ العاـ ل دراس .

َركض الد ار ة:

 -1ال تو ػػد فػػروؽ ذات دالل ػ إحلػػائ فػػا متوسػػطات در ػػات أف ػراد الم مو ػ الت ر ن ػ
والضانط فا الر اس النعد ل س وؾ العدوانا.

 -2ال تو ػػد فػػروؽ ذات دالل ػ إحلػػائ فػػا متوسػػطات در ػػات أف ػراد الم مو ػ الت ر ن ػ
ن ػ ػ ف الر اس ػ ػ ف الرن ػ ػػا والنعػ ػػد

التدر نا.

 -3ال و د أثر ل نرنامج
الع ن الت ر ن .

ى الم مو

ػ ػػى مر ػ ػػاس الس ػ ػ وؾ العػ ػػدوانا نعػ ػػد تطن ػ ػػؽ النرنػ ػػامج
الت ر ن ػ فػا الحػد مػف السػ وؾ العػدوانا لػدف أفػراد

 -4ال تو ػػد فػػروؽ ذات دالل ػ إحلػػائ فػػا متوسػػطات در ػػات أف ػراد الم مو ػ الت ر ن ػ
نػ ػ ف الر اسػ ػ ف النعػ ػػد والتتنع ػػا

التدر نا.

ػػػى مر ػ ػػاس السػ ػ وؾ العػػػدوانا نعػ ػػد تطن ػػػؽ النرنػ ػػامج
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الفصن الرابع
املٍّج وإجراءات الدراشة
أً ًال  :ينيج انذراطت.
ثانٍ ًا  :عٍنت انذراطت.
ثانثاً  :األدًاث انًظخخذيت فً انذراطت.
رابعاً  :ضبط انًخغٍزاث قبم حطبٍق انبزنايج.
خايظاً  :انبزنايج انخذرٌبً.
طادطاً  :خطٌاث انذراطت.
طابعاً  :األطانٍب اإلدصائٍت.

الِصؿ الرابع
المَّهج كاجراءات الدرا ة
المقدمة:
تناوؿ ىذا الفلؿ رضا ل منيج المستخدـ فا الدراس الحال واإل راءات التا قاـ نيا

الناحث لتحر ؽ ذلؾ ،وف و تعر فا نمنيج الدراس المستخدـ ،وولفا لم تمه الدراس  ،و ن

الدراس وا ف

اخت ارىا ،ثـ رضا تفل ا لؤلدوات التا تـ استخداميا ،وىا استنان الس وؾ

العدوانا ،وا راءات التحرؽ مف لبلح تو ل تطن ؽ ،ثـ توض حا إل راءات التاافؤ ن ف
الم مو ات ،الت ر ن

والضانط  ،ونعد ذلؾ رضا تفل ا ل نرنامج الذ

ناسب طن ع ىذه الدراس ومحتواىا.
وفا نيا

ىذا الفلؿ تـ

رض الخطوات الت ر ن

تتضمف الر اس الرن ا ،ثـ تطن ؽ النرنامج

ا الم مو

تـ تلم مو لاا

التا قاـ نيا الناحث ،وىا

الت ر ن  ،ثـ إ راء الر اس النعد ،

وأخ ار األسال ب اإلحلائ المستخدم فا الدراس  .وف ما ا رض تفل ا لئل راءات التا
اتنعت-:

أكالن  :مَّهج الد ار ة.
المَّهج شب التجريبي :وىو المنيج الذ

تـ ف و التحاـ فا المتل رات المؤثرة فا ظاىرة ما

ناستثناء متل ر واحد ،روـ الناحث نتطو عو وتل ره نيدؼ تح ؿ وق اس تسث ره

ى الظاىرة

موضه الدراس (م حـ)2017 ،2005 ،
ت رن

ح ث استخدـ الناحث فا ىذه الدراس المنيج شنو الت ر نا الرائـ
وضانط  ،ح ث تـ مف خبللو التعرؼ

ا م مو ت ف،

ى "َاعلية برَّامج تدريبي

با تخداـ

األَّشطة الحرُية للحد مف ال لكؾ العدكاَّي لدل عيَّة مف أطِاؿ التكحد ،وذلؾ مف خبلؿ
إ راء الر اس الرن ا والر اس النعد .

ثاَّيان  :عيَّة الد ار ة كتَّق ـ إلي ق ميف:
أ -العيَّة اال تطالعية :تاونت

ن الدراس االستطبل

مف ( )50طفبل مف م تمه الدراس

وتتراوح أ مارىـ ( )12-8سن  .وقد تـ تطن ؽ أداة الدراس
لدقيا وثناتيا وانيا تتمته نخلائص س اومتر

دة تؤى يا ل تطن ؽ واالستخداـ فا

الدراس الت ر ن الحال  ،وتناسب الن ئ والثراف الف سط ن .
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ى ىذه الع ن ل تحرؽ مف

ب -العيَّة الِعلية :اختار الناحث ( )24طفبل مف الم تمه األل ا نعد تطن ؽ أداة الدراس
يـ ،مف األطفاؿ الذ ف حل وا

خبلؿ ا راء ترت ب تنازلا لدر اتيـ

ى أ ى الدر ات

ى إستنان الس وؾ العدوانا ،مف

ى أساسو اخت ار الدر ات اال ى لبلطفاؿ فا

الس وؾ العدوانا.

ثالثان  :األدكات الم تخدمة َي الد ار ة :
أك نال  :ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي (إعداد الباحث).
مف خبلؿ االطبلع

واستطبلع أر

ى األدب الترنو والدراسات السانر المتع ر نمشا

ن مف المتخلل ف فا

طر ؽ المرانبلت الشخل ذات الطانه

اآلت :
-

االطبلع

الدراس

ـ النفس واللح النفس والترن الر اض

ف

ر الرسما قاـ الناحث ننناء اإلستنان وفؽ الخطوات

ى نعض المرا س التا اىتمت نالس وؾ العدوانا ومنيا:

 -1مر اس الس وؾ العدوانا لؤلطفاؿ المتخ ف ف ر ا مف الدر

النس ط (إ داد دن س،

سع د ند ا﵀ )1997و يدؼ ىذا المر اس إلى ترد ر المع ـ ل س وؾ العدوانا ،و تاوف

المر اس مف  60نارة مثؿ اؿ منيا مظير مف مظاىر الس وؾ العدوانا ،ح ث تو د
أرنه اخت ارات ند اؿ نارة ىا (دائما ،أح انا ،ناد ار ،أح انا) وتتمثؿ ناألنعاد األرنع

التال  ،الس وؾ العدوانا اللر ح اللر ح ،الس وؾ العدوانا ال فظا و ر ال فظا،
الس وؾ الفوضو  ،س وؾ دـ الردرة

ى ضنط النفس.

 -2مر اس الس وؾ العدوانا لؤلطفاؿ المتخ ف ف ر ا(إ داد خطاب ،رأفت وض) و يدؼ
ىذا المر اس إلى ترد ر المع ـ ل س وؾ العدوانا و تاوف المر اس مف  74نارة ،ومف

"5أنعاد ىا :العدواف نحو الذات ،العدواف نحو اآلخر ف ،العدواف نحو الممت اات

العام والخال  ،العدواف ال فظا و ر ال فظا ،العدواف نالخروج

ف المعا ر المتفؽ

يا.
 -3مر اس الس وؾ العدوانا لؤلطفاؿ المعاق ف ر ا(أ داد أم ف ،سي ر محمود .)1997

 -4مر اس الس وؾ العدوانا لؤلطفاؿ المعاق ف ر ا(إ داد الخط ب ،ماؿ محمد .)2004
-

تحد د األنعاد الرئ س التا شم يا المر اس.

 -1الس وؾ العدوانا نحو الذات.

 -2الس وؾ العدوانا نحو اآلخر ف.
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 -3الس وؾ العدوانا نحو الممت اات.

-

لا

-

تعد ؿ االستنان نشاؿ أولا حسب ما راه المشرؼ.

-

الفررات التا تره تحت اؿ نعد.

ى المشرؼ مف أ ؿ اخت ار مد مبلئمتيا ل مه الن انات.

رض االستنان

رض المر اس

الر اض

ى

دد مف المحام ف المختل ف فا م اؿ

مف أ ضاء ى ئ التدر س نال امعات المح

ل ن التحا ـ.
-

ـ النفس والترن

والم حؽ رقـ ( )1ن ف أ ضاء

ونعد إ راء التعد بلت التا أولى نيا المحاموف تـ حذؼ وتعد ؿ ول ا
وقد ن غ دد فررات اإلستنان نعد ل ا تيا النيائ

( )44فررة موز

نعض الفررات
ى ثبلث أنعاد،

ح ث أ طى لاؿ فررة وزف مدرج وفؽ س ـ متدرج خماسا (دائما ،النا ،أح انا ،ناد ار

أندا) ،تـ تلح ح الفررات

ى الترت ب ( .)5 ،4 ،3 ،2 ،1ونذلؾ تنحلر در ات أفراد

ن الدراس ما ن ف ( )244 ،44در

النيائ .
-

وق ػػد تراوح ػػت ال ػػدر ات

ال دوؿ).(1

والم حؽ رقـ ( )2ن ف اإلستنان فا لورتو

ػػى ا ػػؿ نع ػػد نم ػػا تناس ػػب و ػػدد الفرػ ػرات ،ام ػػا ى ػػو موض ػػح ف ػػا
جدكؿ ()1

مدل الدرجات لُؿ بعد
البعد

عدد الِقرات أرقاـ الِقرات

مدل اال تجابة

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

11

11-1

56

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف

11

72-11

27

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات

11

17-72

56

الدرجة الُلية للمقياس

17
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صدؽ المقياس:

 -1صدؽ المحُميف:
قاـ الناحث نعػرض االسػتنان

ػى م مو ػ مػف أسػاتذة ػامع ف مػف المتخللػ ف فػا

ػػـ ال ػػنفس والل ػػح النفسػ ػ والترن ػ ػ الر اضػ ػ مم ػػف عم ػػوف ف ػػا ال امع ػػات الف س ػػط ن فػػػا

محافظات زة ،ح ث قاموا نإنداء ارائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسن فرػرات االسػتنان ،وقد اسػت اب

الناح ػ ػػث آلراء األس ػ ػػاتذة المحامػ ػ ػ ف وق ػ ػػاـ ن ػ ػػإ راء م ػ ػػا ػ ػػزـ م ػ ػػف تع ػ ػػد ؿ ف ػ ػػا ض ػ ػػوء مرترح ػ ػػاتيـ
ومبلحظاتيـ،ونذلؾ خر ت االستنان فا لورتيا النيائ ل تـ تطن ريا فا الدراس .
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 -1صدؽ االت اؽ الداخلي:
تـ التحرؽ مف لدؽ االتساؽ الداخ ا مف خبلؿ الخطوات التال :

أوال :حساب معامؿ ارتناط ن رسوف ن ف فررات االستنان والدر
الجدكؿ ()1

الا و دوؿ رقـ( )2وضح ذلؾ:

معامؿ ارتباط ُؿ َقرة مف َقرات البعد مع الدرجة الُلية للبعد التي تَّتمي إلي
رقـ

البعد

الِقرة

البعد األكؿ ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات
*ر ال دول

الا

ند در

البعد الثاَّي :ال لكؾ العدكاَّي َّحك األخريف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

**0.674
**0.814
**0.631
**0.541
**0.771
**0.716
**0.698
**0.750
**0.792
**0.703
**0.733
**0.758
**0.704

رقـ
الِقرة

االرتباط

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

**0.658
**0.803
**0.839
**0.891
**0.841
**0.888
**0.837
**0.854
**0.778
**0.832
**0.463
**0.566
**0.882
**0.948

البعد الثالث :ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات

**ر ال دول

معامؿ االرتباط البعد

معامؿ

البعد

رقـ

معامؿ

الِقرة

االرتباط

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

**0.835
**0.809
**0.916
**0.776
**0.780
**0.801
**0.829
**0.851
**0.858
**0.775
**0.938
**0.928
**0.917

حر ( )48و ند مستوف دالل (40354 = )4041
حر ( )48و ند مستوف دالل (40273 = )4045

ند در

نػ ف ال ػػدوؿ رقػػـ ( )2أف معػػامبلت االرتنػػاط نػ ف اػػؿ فرػرة مػػف فرػرات االسػػتنان والدر ػ

لفرراتو دال

ند مستوف دالل ( ،).0.0 ،.0.0وتراوحت معامبلت االرتناط نػ ف (-.02..

 ،).0.02ونذلؾ تعتنر فررات االستنان لادق لما وضعت لر اسو.
ثان ا :حساب معامبلت االرتناط ن ف در ػ اػؿ نعػد مػف أنعػاد االسػتنان واألنعػاد األخػرف

واذلؾ اؿ نعد نالدر

الا

لبلستنان وال دوؿ ( )3وضح ذلؾ.
الجدكؿ ()1

مصِكَة معامالت ارتباط ُؿ بعد مف أبعاد اال تباَّة كاألبعاد األخرل كُذلؾ ُؿ بعد بالدرجة الُلية لال تباَّة
الدرجة الُلية

ال لكؾ العدكاَّي

**0.953

1

**0.934

**0.840

1

**0.951

**0.878

**0.810

للمقياس

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات
**ر ال دول
*ر ال دول

ند در
ند در

َّحك الذات

حر ( )48و ند مستوف دالل (40354 = )4041
حر ( )48و ند مستوف دالل (40273 = )4045
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ال لكؾ العدكاَّي
َّحك اآلخريف

ال لكؾ العدكاَّي
َّحك الممتلُات

1

تضح مف ال دوؿ السانؽ أف

لبلستنان ارتناطا ذو دالل إحلائ
ندر

م ه االنعاد ترتنط ننعضيا النعض ونالدر

الا

ند مستوف دالل ( )4041وىذا ؤاد أف االستنان تتمته

ال مف الثنات واالتساؽ الداخ ا.

ثبات اال تباَّة:
تـ التحرؽ مف ثنات االستنان نالطرؽ التال :
 -1طريقة التجزئة الَّصِية:
تـ استخداـ در ات الع ن االستطبل

ح ث احتسنت در ات فررات االستنان الفرد

لحساب ثنات االستنان نطر ر الت زئ النلف
مرانؿ الفررات الزو

وذلؾ نحساب معامؿ

االرتناط ن ف النلف ف ثـ رف تعد ؿ الطوؿ ناستخداـ معادل سن رماف نراوف ومعادل

وال دوؿ ( )4وضح ذلؾ:

ثماف

الجدكؿ () 4
يكضح معامالت االرتباط بيف َّصِي ُؿ بعد مف أبعاد اال تباَّة كُذلؾ للمقياس ُُؿ قبؿ التعديؿ كمعامؿ
الثبات بعد التعديؿ
البعد

عدد الِقرات

االرتباط قبؿ التعديؿ معامؿ الثبات بعد التعديؿ

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

*11

0.900

0.903

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف

11

0.829

0.906

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات

*11

0.958

0.963

17

0.924

0.960

الدرجة الُلية لال تباَّة

* تـ استخداـ معادل

تماف الف النلف ف

ر متساو ف

تضػح مػف ال ػدوؿ السػانؽ أف معامػؿ الثنػات الا ػا لبلسػتنان ( ،)0.960ىػذا ػدؿ

أف االستنان تمته ندر

ال

مف الثنات تطمئف الناحث إلى تطن ريا

ى

ن الدراس .

ػى

 -7طريقة ألِا ُركَّباخ:
استخدـ الناحث طر رػ أخػرف مػف طػرؽ حسػاب الثنػات وىػا طر رػ ألفػا اروننػاخ ،وذلػؾ

إل اد معامؿ ثنات االستنان  ،ح ث حل ت
لال

تباَّة ُُؿ وال دوؿ ( ) 5وضح ذلؾ:

ى ق م معامؿ ألفا

74

لُػؿ بعػد مػف أبعػاد اال ػتباَّة كُػذلؾ

الجدكؿ () 6
يكضح معامالت ألِا ُركَّباخ لُؿ بعد مف أبعاد اال تباَّة كُذلؾ للمقياس ُُؿ
االبعاد

عدد الِقرات

معامؿ ألِا ُركَّباخ

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

11

0.919

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف

11

0.947

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات

11

0.967

17

0.978

الدرجة الُلية لال تباَّة

أف

تضػح مػف ال ػدوؿ السػانؽ أف معامػؿ الثنػات الا ػا لبلسػتنان ( ،)0.978ىػذا ػدؿ

اال

تباَّة تتمته ندر

ال

مف الثنات تطمئف الناحث إلى تطن ريا

ى

ن الدراس .

ػى

رابعان :ضبط المتغيرات قبؿ تطبيؽ البرَّامج:
التُاَؤ بيف المجمكعتيف:
وق ػػد ا تم ػػد الناح ػػث لتحر ػػؽ التا ػػافؤ نػ ػ ف الم م ػػو ت ف
الدراس
.3

ػػا ض ػػنط المتل ػ ػرات موض ػػه

ا النحو التالا :
العمر الزمَّي
ق ػػاـ الناح ػػث لتحر ػػؽ التا ػػافؤ نػ ػ ف الم م ػػو ت ف الت ر ن ػ ػ والض ػػانط ف ػػا العم ػػر الزمن ػػا

نحساب المتوسط الحسانا واالنحراؼ المع ػار ليػذا المتل ػر لػدف الم مػو ت ف ،واسػتخدـ اختنػار

" "Zل تعػػرؼ

ػػا الفػػروؽ ن ػ ف المتوسػػطات ل م مو ػػات قنػػؿ نػػدء الت رن ػ  ،امػػا ىػػو واضػػح فػػا

ال دوؿ التالا :
جدكؿ ()6
َّتائج اختبار " " Zلمعرَة الِركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة َي متغير العمر

المتغير
العمر

القياس

العدد

متك ط
الرتب

مجمكع الرتب

تجرٌبٌة قبلً

12

11.875

142.500

ضابطة قبلً

12

13.125

157.500

قيمة ""U

قيمة ""Z

64.500

0.445

م تكل
الداللة

غير دالة
إحصائيان

تضػ ػػح مػ ػػف ال ػ ػػدوؿ ( )6ػ ػػدـ و ػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ إحلػ ػػائ ن ػ ػ ف الم مػ ػػو ت ف

الت ر ن والضانط فا متل ر العمر قنؿ ندء الت رن وىذا عنا أف الم مػو ت ف متاػافئت ف فػا

العمر.
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درجة اضطراب التكحد:

.1

قاـ الناحث لتحر ؽ التاافؤ ن ف الم مو

والضانط فا در

الت ر ن

االضطراب

ناالاتفاء نتشخ ص األخلائ ف النفس ف الخال ف ن مع الحؽ فا الح اة وفؽ مر اس
لتشخ ص التوحد

اـ

المتنه نال مع  ،والمر اس تـ تعر نو فا ملر وقاـ نإ داده ابل مف ند

الرحمف ،محمد وحسف ،منا خ ف ( ،)2004و طنؽ مر اس

ى

اـ لتشخ ص التوحد

حاالت التوحد ممف تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )22-3سن  ،وقد تـ تلم م لمسا دة األطناء

واألخلائ ف النفس ف والمع م ف لتحد د احتمال
فالمر اس لو أىم

الم

و ود اضطراب التوحد لدف األطفاؿ،

و تمته ندالالت لدؽ وثنات

الذ أ دتو ال مع األمر ا ل توحد ،واذلؾ

دة النو ننى

ى تعر ؼ التوحد

ى المعا ر التشخ ل الضطراب التوحد التا

قدمتيا ال مع األمر ا ل طب النفسا فا الدل ؿ التشخ لا واإلحلائا لبلضطرانات العر

اإللدار الرانه ،اما أف ل مر اس خلائص س اومتر ممتازة ،أثنتت فا تيا فا التعرؼ
األشخاص الذ ف عانوف مف التوحد.

و تاوف المر اس مف أرنع أنعاد فر

ى

تلؼ س وا ات محددة و ماف ق اسيا ،فاؿ نعد

مف األنعاد لفيا ( )14نندا واألنعاد األرنع ىا:
 الس وا ات النمط .
 التوالؿ.

 التفا ؿ اال تما ا.
 اإلضطرانات النمائ

جدكؿ ()7

َّتائج اختبار " "Zلمعرَة الِركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة َي متغير درجة اضطراب التكحد
متك ط

المتغير

القياس

العدد

درجة اضطراب

تجرٌبٌة قبلً

12

11.792

التكحد

ضابطة قبلً

12

13.208

الرتب

مجمكع الرتب

قيمة ""U

قيمة ""Z

141.500

63.500

0.493

158.500

م تكل
الداللة
غير دالة
إحصائيان

تضػ ػػح مػ ػػف ال ػ ػػدوؿ ( )7ػ ػػدـ و ػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ إحلػ ػػائ ن ػ ػ ف الم مػ ػػو ت ف

الت ر ن ػ ػ والضػ ػػانط فػ ػػا متل ػ ػػر در ػ ػ اضػ ػػطراب التوحػ ػػد قنػ ػػؿ نػ ػػدء الت رن ػ ػ وىػ ػػذا عنػ ػػا أف
الم مو ت ف متاافئت ف فا در

االضطراب.
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.1

ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي
قاـ الناحث لتحر ؽ التاافؤ ن ف الم مو ت ف الت ر ن

العدوانا نحساب المتوسط الحسانا واالنحراؼ المع ار
واستخدمت اختنار " " Zل تعرؼ
ىو واضح فا ال دوؿ التالا :

والضانط فا استنان الس وؾ

ليذا المتل ر لدف الم مو ت ف،

ا الفروؽ ن ف المتوسطات ل م مو ات قنؿ ندء الت رن  ،اما
جدكؿ ()8

َّتائج اختبار " " Zلمعرَة الِركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة َي متغير ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي
المتك ط

متك ط

مجمكع

الح ابي

الرتب

الرتب

12.167

146.000
154.000

القياس

العدد

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

تجرٌبٌة قبلً

12

41.667

الذات

ضابطة قبلً

12

41.667

12.833

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

تجرٌبٌة قبلً

12

43.583

12.708

152.500

اآلخريف

ضابطة قبلً

12

40.917

12.292

147.500

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

تجرٌبٌة قبلً

12

43.917

11.792

141.500

الممتلُات

ضابطة قبلً

12

45.500

13.208

158.500

تجرٌبٌة قبلً

12

129.167

12.708

152.500

ضابطة قبلً

12

128.083

12.292

147.500

الدرجة الُلية لال تباَّة

قيمة ""U

قيمة ""Z

68.000

0.232

م تكل
الداللة
غير دالة
إحصائيان

69.500

0.145

غير دالة
إحصائيان

63.500

0.492

غير دالة
إحصائيان

69.500

0.144

غير دالة
إحصائيان

تضػ ػػح مػ ػػف ال ػ ػػدوؿ ( )8ػ ػػدـ و ػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ إحلػ ػػائ ن ػ ػ ف الم مػ ػػو ت ف

الت ر ن ػ والضػػانط فػػا اسػػتنان الس ػ وؾ العػػدوانا قنػػؿ نػػدء الت رن ػ وىػػذا عنػػا أف الم مػػو ت ف
متاافئت ف فا مر اس الس وؾ العدوانا.
خام ان  :برَّامج األَّشطة الحرُية "إعداد الباحث"
ترػػوـ فاػرة النرنػػامج

ػػى الحػػد مػػف السػ وؾ العػػدوانا لػػدف أطفػػاؿ التوحػػد وتو ػػو سػ وايـ

نحػو ميمػ محػدودة ونالتػػالا نرػوـ نعم ػ تطػو ر ل سػ وؾ نعم ػ انترػػاؿ مػف العشػوائ إلػى تو ػػو

سػ وايـ نحػػو ىػػدؼ محػػدد وضػػنط السػ وا ات العدوان ػ لػػدف طفػػؿ التوحػػد ون ػػاح النرنػػامج نرػػدرة
الطفؿ

ى ضنط الس وا ات ،ح ث قاـ الناحث نتلم ـ النرنامج الذ

شمؿ

األنشػػط الحرا ػ نطر ر ػ انترائ ػ  ،واالسػػتفادة مػػف الن ػرامج العبل ػ المنن ػ
ألطفػػاؿ التوحػػد ،والتػػا تسػػتخدـ مثػػؿ ىػػذه األنشػػط الحرا ػ التػػا ليػػا تػػسث ر

ػى م مو ػ مػف
ػػى أسػػس

م ػػ

ػػى س ػ وؾ األطفػػاؿ

التوحد ف وخال الس وؾ العػدوانا ،ناإلضػاف إلػى الد ارسػات السػانر المتع رػ ناألنشػط الحرا ػ
والر اضػ وال عػب ليػذه الفئػ  ،ح ػث تضػمف النرنػامج
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ػى ثبلثػ ف

سػ واػؿ

سػ تشػمؿ

ػى

م مو ػ مػػف األىػػداؼ واإل ػراءات والفن ػػات التػػا تسػػاىـ فػػا الحػػد مػػف الس ػ وؾ العػػدوانا إضػػاف

إلى ال سات التمي د التا تراز

ى نناء العبلق ن ف الناحث واألطفاؿ التوحد ف.

مصادر بَّاء برَّامج األَّشطة الحرُية:
مػػف خػػبلؿ الرػراءات المستف ضػ ل م ار ػػه الع م ػ التػػا تناولػػت طن عػ وخلػػائص أطفػػاؿ

التوحد واحت ا اتيـ وقدراتيـ لممارس األنشط الحرا واالستعان نالاتػب والم ار ػه العالم ػ ذات
الل نالنرامج التدر ن والعبل

أسس

المستخدم فا الدراس الحال ومف ىذه النرامج المنن ػ

ػى

م ألطفاؿ التوحد نرنػامج ت ػتش " "TEACCHونرنػامج ػبلج الح ػاة ال وم ػ "ى اشػا

" Daily life Therapyوالعػػبلج نالتمر نػػات الندن ػ  Physical Exerciseوالعػػبلج نال عػػب
 Play Therapyناإلضػػاف إلػػى م ار ع ػ نعػػض األدن ػػات الترنو ػ والد ارسػػات السػػانر اد ارس ػ

الرحط ػػانا( ،)2015حس ػ ػ ف( ،)2015ثم ػػاف( ،)2014نػػػد الحم ػػد( ،)2013مطػػػر(،)2012

الح ػ ػ ػػا ( ،)2012حسػ ػ ػ ػ ف( ،)2012الخف ػ ػ ػػا ا( ،)2011حس ػ ػ ػػون ( ،)2010الخػ ػ ػ ػػداـ(،)2010
خطاب( ،)2009لادؽ والخم سا ( ،)2006خ ؿ(.)2001

أ س اختيار كتصميـ األَّشطة الحرُية:


رػػوـ الناح ػػث ناخت ػػار الطر رػػ المبلئم ػ واألنشػػط المتنو ػػ والتػػا ليػػا تػػسث ر ان ػػر فػػا

تعػػػد ؿ السػ ػ وؾ العػػػدوانا لػػػدف األطفػػػاؿ التوحػػػد ف مثػػػؿ األلعػػػاب اللػػػل رة والتمر نػ ػػات
الر اض واألنشط الحرا المتنو

وال عب والتػا ليػا تػسث ر ان ػر فػا الحػد مػف السػ وؾ

العػدوانا ،وقػد ااػػدت الد ارسػات السػانر نػػاف األنشػط الحرا ػ واأللعػػاب اللػل رة وال عػػب
ليػا دو ار ىامػػا فػػا تخف ػػؼ السػ وؾ العػػدوانا نػػد أطفػػاؿ التوحػػد اد ارسػ حسػ ف(،)2015

الح نػػا ( ،)2012مطػػر( ،)2012حس ػ ف ومتعػػب ( ،)2012موسػػى ( ،)2011حسػػون
( ،)2010خطاب( ،)2009أم ف(.)2002

 أف تعمؿ

ى تحر ؽ اليدؼ المنشود منيا وىو الحد مف الس وؾ العدوانا.

 التنظ ـ والترت ب أل نشاط قنؿ الندء_تحد د دور الناحث والمع ـ والطفؿ.

 أف ار ػا خلػػائص المرح ػ العمر ػ ودر ػ اضػػطراب التوحػػد لػػدف أفػراد الع نػ واشػػناع
م وليـ ور ناتيـ نحو النشاط الحراا.

 الترا ز

األطفاؿ.

ى األلعاب اللل رة واألنشػط الحرا ػ المتنو ػ التػا مػف شػسنيا ضػنط سػ وؾ
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 أف تنمػػا و ػػا الطفػػؿ واد ارا ػ ل مفػػاى ـ التػػا تحاػػـ االداء الحراػػا مثػػؿ الوقػػت وال يػػد
و ره.

 التدرج مف السيؿ إلى اللػعب واف تتلػؼ نالنسػاط و ػدـ التعر ػد واالسػتمرار والتػرانط
نما تناسب مه قدرات أطفاؿ التوحد واماان اتيـ.

 أف تػ ػ ػرتنط األنش ػ ػػط الحرا ػ ػ ػ نر ػ ػػدر معر ػ ػػوؿ ن ػ ػػالخنرات المناشػ ػ ػرة ل طف ػ ػػؿ وناىتمام ػ ػػاتيـ
الشخل وم وليـ.

 أف زود الطفؿ نالتلذ الفور نشاف لح أو خطا الس وؾ الذ
 الشمول نح ث تشمؿ ال سات

ى م مو

ظيره اثناء ال عب.

متنو ػ مػف األنشػط الحرا ػ حتػى تخػدـ

ماونات النشاط مف النواحا الندن والميار ػ والنفسػ والذىن ػ مػه الترا ػز

الس وا ات العدوان والنشاط الزائد والعشوائا


ر اليادؼ.

استخداـ م ات التد ـ اال انا سواء ناستخداـ تد مات ماد أو ا تما

 استخداـ ادوات مخت ف االح اـ واأللواف.

ػى خفػض
.

 أف تاوف محتو ات النرنامج مشوق و ذان .
 توف ر وامؿ االمف والسبلم .
صدؽ البرَّامج :
ل تحرؽ مف لدؽ النرنامج تـ رض النرنػامج

واالختلاص فا

ػى م مو ػ مػف المحامػ ف ذو الخنػرة

ـ النفس واللح النفس والترن الر اض  ،وقد تـ األخذ نآرائيـ حوؿ.

 مدف مبلئم النرنامج ل يدؼ الػذ وضػه مػف ا ػ والتطن ػؽ-

ػى افػراد الع نػ الت ر ن ػ

مه م ار اة سمات وخلائص الطفؿ التوحد وطرؽ التوالؿ معو.

مػػدف مبلئم ػ النرنػػامج ألطفػػاؿ التوحػػد الػػذ ف تت ػراوح ا مػػارىـ مػػان ف ( )12-8سػػن مػػف

ذو مستوف التوحد المتوسط.

 مػػػدف تس سػػػؿ وت ػ ػرانط خطػ ػوات النرنػ ػػامج التػػػدر نا ومػػػدف مناسػ ػػن اال ػ ػراءات والفن ػ ػػاتالمستخدم فا النرنامج.

-

مدف مناسن الزمف المتاح لاؿ

س.

 -اسال ب الترو ـ المستخدم فا ال سات.
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الد ار ة اال تطالعية:
ت ػػـ ت ر ػػب ػػدد م ػػف

س ػػات النرن ػػامج

ػػى ()6أطف ػػاؿ نت ػػار خ  2016-10-13إل ػػى

 2016-10-20مف م تمه النحث وخارج الع ن األساس ل تحرؽ مف مػدف مبلئمػ اإل ػراءات
ل طفؿ التوحد مف خبلؿ :
 مدف مبلئم األنشط الحرا والفن ات المخت ف ل نرنامج ألطفاؿ الع ن .
 التعرؼ إلى الطر ر المناسن مه الطفؿ التوحدف أثناء تنف ذ النرنامج.
 التساد مف إماان تطن ؽ األدوات المستخدم فا الدراس .
 مدف مناسن مااف وزماف التطن ؽ.

 التعػػػرؼ إل ػػى إماان ػ ػ األطفػػػاؿ التوحػ ػػد ف فػػػا االس ػػتمرار و نػ ػػسداء األنشػػػط والتمر نػ ػػات
الحرا أثناء التدر ب و دـ الشعور نالتعب والم ؿ.



ضرورة توا د أخلائا نفسا ومع ـ الترن الر اض مه الناحث ند تنف ذ النرنامج.

 التعرؼ إلى األخطاء والمعوقات المتوقع فا التنف ذ ومحاول وضػه الح ػوؿ ليػا قنػؿ نػدء
تطن ؽ النرنامج التدر نا.

 توافر وامؿ األمف والسبلم .
وفػػا ضػػوء ذلػػؾ تػػـ إ ػػراء نعػػض التعػػد بلت ل نرنػػامج ل لػػنح قػػاد ار ػػى التطن ػػؽ فػػا

لورتو النيائ .

خطكات بَّاء برَّامج األَّشطة الحرُية:
-

االطبلع

-

االط ػػبلع

-

-

االطبلع

العبل

ى األدب الترنو فا تعد ؿ الس وؾ.
ى النرامج العبل

والترنو المنن

ى أسس

م ألطفاؿ التوحد.

ػػى الد ارس ػػات الس ػػانر المتع رػ ػ ننػ ػرامج ال ع ػػب واألنش ػػط الحرا ػ ػ والنػ ػرامج

ألطفاؿ التوحد واالستفادة مف النتائج والتول ات.

متانعػ م مو ػ مػػف أطفػػاؿ التوحػػد ل تعػػرؼ إلػػى خلائلػػيـ و ػػى السػ وا ات العدوان ػ

لد يـ.
لا

سات النرنامج.

رض النرنامج

ى م مو

مػف المحامػ ف المتخللػ ف نم ػاؿ

النفس ػ والترن ػ الر اض ػ ناإلضػػاف إلػػى المش ػرف ف الرػػائم ف
داخؿ المؤسس .
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ػـ الػنفس واللػح

ػػى ر ا ػ أطفػػاؿ التوحػػد

-

تعد ؿ النرنامج وفؽ اراء ونلائح المحام ف والمشرف ف

ى أطفاؿ التوحد.

تطن ؽ الناحث ل نرنامج مه مسا دة مدرس الترن الر اض واألخلائا النفسػا ألطفػاؿ

التوحد.

الهدؼ العاـ للبرَّامج :
يدؼ النرنامج الحالا إلى مسا دة الطفػؿ التوحػد الػذ

سن إلى الحد مف الس وؾ العدوانا.

تػراوح مػره مػا نػ ف ()12-8

األهداؼ اإلجرائية للبرَّامج :
 تو ػػو سػ وؾ أطفػػاؿ التوحػػد اإل ػػانا ات ػػاه اآلخػػر ف وتنم تػػو والعمػػؿ
اآلثار النفس واال تما

الس ن

ػػى التخف ػػؼ مػػف

مما سا د فا ارتفػاع مسػتوف التوافػؽ لػد يـ وتحر ػؽ

لح نفس افضؿ ونالتالا ح اه افضؿ فا م تمعيـ.

 خفض حده االندفا

والتا ترتنط نالعدوان لدف الطفؿ التوحد .

 تو و الس وؾ نحو نشاط أو ىدؼ ما.

 تفر غ الطاق الزائدة والحراات العشوائ وتوظ فيا فا نشاطات ىادف ومنظم وا ان .
 إاسػ ػػاب األطفػػػاؿ التوحػػػد ف الس ػ ػ وا ات اإل ان ػ ػ وز ػػػادة الرػ ػػدرة
وموا ي اللعونات.

 تدر ب الطفؿ التوحد

النفسا واال تما ا.

 تنم ػ قػػدرات األطفػػاؿ

ػػى تحمػػػؿ اإلحنػ ػػاط

ػى ضػنط انفعاالتػو والػتحاـ ف يػا نمػا حرػؽ لػو التػوازف والتا ػؼ
ػػى التفا ػػؿ اال تمػػا ا اإل ػػانا مػػه األقػراف مػػف خػػبلؿ احت ػراـ

اآلخػ ػػر ف والػ ػػدور والروا ػ ػػد الخال ػ ػ ناألنشػ ػػط الحرا ػ ػ و ػ ػػدـ إ ػ ػػذاء اآلخػ ػػر ف واحت ػ ػراـ
ال ما

 العمػػؿ ضػػمف م مو ػػات لبلنتعػػاد ػػف العزل ػ والوحػػدة ونػػث روح التعػػاوف والمشػػارا مػػف
خبلؿ األنشط الحرا المتنو

واليادف .

 تعز ػػز وتػػػد ـ السػ ػ وا ات المر ونػ ػ لػػػدف الطفػػػؿ العػػػدوانا نم ػػا شػ ػ عو
وتثن تيا



ػػى تارارىػػػا

تو و الس وؾ نحو ميم محدودة ونالتالا تطو ر الس وؾ ونر و مف حالػ العشػوائ إلػى

حالو الس وؾ اليادؼ.
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 خف ػػض العد ػػد م ػػف السػ ػ وا ات العدوان ػ ػ ل طف ػػؿ التوح ػػد مث ػػؿ االس ػػتثارة الذات ػ ػ وا ػػذاء
اآلخر ف والنشاط الحراا الزائد والتخر ب.

 احت ػراـ الطفػػؿ ل روا ػػد الخال ػ ناألنشػػط الحرا ػ والميػػاـ المخت ف ػ التػػا ا ػػؼ نيػػا أو
شترؾ ف يا واف تنه و نفذ المع ومات.

 التػرو ح ػػف الطفػػؿ التوحػػد مػػف ح ػػث رفػػه مسػػتو ات و ػػو نذاتػػو وترػػد ره لذاتػػو وشػػعوره
نالو ود مف حولو مف اخر ف.

محتكل برَّامج األَّشطة الحرُية:
أكالن :نػػدأ الناحػػث نتي ئػ وا ػػداد األطفػػاؿ نفسػ ا ،وتنشػ ط الػػدورة الدمو ػ مػػف خػػبلؿ م مو ػ مػػف

الحراػػات االنترال ػ ال ما ػ  ،ح ػػث تػػتـ فػػا شػػاؿ ألعػػاب لػػل رة ،أو
"ال ر والرفز والوثب".

ػػى شػػاؿ ميػػارات مثػػؿ

ثاَّيان :روـ الناحث نعد تي ئ األطفاؿ نتمر نات األ داد والنشاط الرئ س وتتمثؿ فا م مو ػ مػف
التمر نػػات لمخت ػػؼ ضػػبلت ال سػػـ فيػػا تنمػػا وتراػػز

ػػى ال اق ػ والمرون ػ والرشػػاق والتوافػػؽ

وىػػذا ػػؤد إلػػى تو ػػو طاق ػ الطفػػؿ إلػػى اليػػدؼ المر ػػو مػػف ىػػذه األنشػػط  ،امػػا تشػػنه م ػػوليـ
ور ناتيـ وتشمؿ

الس  ،فيا تعمؿ

ى م مو

مف األنشط الحرا المتنو

ومنيا ارة الردـ واػرة الطػائرة واػرة

ى التشو ؽ ونث روح المرح والتعاوف لتحر ؽ اليدؼ العاـ ل دراس .

ثالثػان :ثػـ رػوـ الناحػث فػػا نيا ػ النشػاط إلػى تي ئػ ال سػػـ ل ر ػوع إلػى حالتػو الطن ع ػ والولػػوؿ

إلى حال االسػترخاء وىػا نػارة ػف أنشػط االطػاالت النسػ ط ل عضػبلت مثػؿ "المشػا الخف ػؼ
مه تحر ؾ الذ ار ف لعودة ال سـ لحالتو قنؿ أداء النشاط الحراا.
-

واانػػت أنشػػط النرنػػامج متنو ػ مػػا ن ػ ف أنشػػط حرا ػ فرد ػ و ما ػ حسػػب طن ع ػ اػػؿ
س وأداء األطفاؿ ل نشاط.

الَِّيات الم تخدمة َي البرَّامج:
إف تنػػا ف المشػػابلت واللػػعونات التػػا عػػانا منيػػا األطفػػاؿ التوحػػد ف تفػػرض نو ػػا مػػف

التعػػد ؿ والتنو ػػه فػػا الفن ػػات واالسػػترات

ات المسػػتخدم فػػا تع ػ ميـ ،وف مػػا ػػا شػػرح مػػو ز

لنعض الفن ات واألسال ب التا استخدميا الناحث أثناء تطن ؽ النرنامج.

 التدعيـ :وىو ترو الس وؾ المر وب وتثن تو نترد ـ شاء محنب ل طفؿ ،و نرسـ إلى :
 -1المدعمات األكلية :وىا األش اء الضرور ل ح اة "االشراب والطعاـ والح وف.
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 -2المدعمات االجتماعية :ومنيا "المدح واالنتسام " واؿ ما ش ر إلى االىتماـ نالطفؿ.
 الَّمذجػػة :سػػتخدـ ملػػط ح النمذ ػ لئلشػػارة إلػػى سػ وؾ الفػػرد الػػذ نبلحظػػو "أ الػػذ

عمػػؿ انمػػوذج "و ػرتنط ملػػط ح النمذ ػ نملػػط ح "التقليػػد" ح ػػث إف التر ػػد ملػػط ح

ط ػػؽ ل دالل ػ

ػػى س ػ وؾ المػػتع ـ الػػذ

بلحػػظ س ػ واا مع نػػا رػػوـ نتر ػػده ،امػػا ػرتنط

نملط ح "التعلـ بالمالحظة" وىو التع ـ الذ
 الحث :وىػو مسػا دة الطفػؿ

حدث مف مبلحظ اآلخر ف.

ػى الر ػاـ نفعػؿ ثػـ تد مػو نح ػث لػنح ااثػر زمػا

ػى

محاول الفعؿ نفسو ،و نرسـ إلى:
 -1الحػػث الِيزيقػػي :وف ػو ػػتـ تو ػػو الطفػػؿ ناسػػتخداـ األ ػػد لتحر ػػؾ أط ارفػػو أو الر ػػاـ
نالفعؿ الذ نر د منو أف روـ نو أو تنم تو.
 -2الحث اللِظي :أ نذار الطفؿ ما ر د أف فع و نالا مات.
وقد اسػتخدـ الناحػث ىػذه الفن ػ أثنػاء ال سػات لحػثيـ

وتشػ ػ عيـ

ػى النػدء ناألنشػط المسػتخدم ،

ػػى االن ػػدماج والتفا ػػؿ م ػػه أقػ ػرانيـ أثن ػػاء ال س ػػات الحرا ػ ػ المتنو ػ ػ  ،ناإلض ػػاف

السػػتخداـ األلعػػاب اللػػل رة فػػا ندا ػ ال سػػات لز ػػادة األلف ػ ن ػ ف األطفػػاؿ مػػه نعضػػيـ الػػنعض
وحتى تاوف لد الطفؿ انطناع حسف ف الناحث والنرنامج.

الِترة الزمَّية الم تخدمة لتطبيؽ البرَّامج:
تاػػوف نرنػػامج األنشػػط الحرا ػػ مػػف ثبلثػػ ف
سػ وىػػا خمسػ وثبلثػػوف دق رػ  ،و نفػػذ النرنػػامج

أسان ه ،نواقه ثبلث

سػػ  ،وحػػدد الناحػػث المػػدة الزمن ػػ لاػػؿ

ػػى مػػدار شػػير ف ونلػػؼ خػػبلؿ مػدة شػرة

سات أسنو ا مف تار خ  2016-10-23إلى 2016-12-30

مُاف تَِّيذ جل ات البرَّامج:
قاـ الناحث نتنف ذ نرنامج األنشط الحرا داخػؿ مع ػ الحػؽ فػا الح ػاة ،ح ػث تحتػو
ال مع ػػ

ػػى أمػػااف مخللػ ػ لػػؤلداء الر اضػػا واألنشػػط الحرا ػ ػ ام عػػب ال مع ػػ وحد رػ ػ

ال مع ػ ػ المخللػ ػ ناافػ ػ األلع ػػاب الترو ح ػ ػ لؤلطف ػػاؿ ،ناإلض ػػاف إل ػػى قا ػ ػ ر اضػ ػ مل رػ ػ

لؤل يزة الر اض الثر  ،وىذا تفؽ مه ن ئ الطفؿ والدراس الحال .
األدكات الم تخدمة َي البرَّامج :

ق ػػاـ الناح ػػث ناس ػػتخداـ م مو ػ ػ م ػػف األدوات المتنو ػ ػ أثن ػػاء تطن ػػؽ نرن ػػامج األنش ػػط
الحرا ومف اىـ ىذه األدوات :
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 ارات متنوم مو

 -أطواؽ.

األح اـ واأللواف مثؿ "ارة الردـ ،وارة الطائرة ،وارة الس " ،ناإلضػاف إلػى

مف الارات اللل رة والارات الطن .

 -أقماع.

 مراتب خشن . -حناؿ.

 -نار شوت م وف.

 -مرا د نبلست ا "اراسا" ومرعد سو د .

 العد د مف المعززات الماد "نساو ت وح وف".الكاجب المَّزلي :
قاـ الناحث نإ داد أنشػط حرا ػ تخػدـ أىػداؼ النرنػامج ،ح ػث تننثػؽ ىػذه األنشػط مػف

النرنػػامج المطنػػؽ و ػػتـ تنف ػػذىا مػػف خػػبلؿ إرسػػالو نطاق ػ ماتون ػ نالنشػػاط نوس ػ

سػات

االتلػػاؿ ن ػ ف

ال مع ػ وأول ػػاء األمػػور المتنعػ فػػا ال مع ػ وىػػا نوتػ "دفتػػر" وناسػػتخداـ أدوات سػػي ونسػ ط
ومتػوافرة فػػا التطن ػػؽ "الوا ػػب المنزلػػا" مػػه أطفػػاؿ الم مو ػ الت ر ن ػ ل ػػتـ االطػػبلع
قنؿ أول اء أمور األطفاؿ وتنف ذىا ،و روـ الناحث فا ندا اؿ

يػػا مػػف

سػ نعمػؿ تلذ ػ ار عػ ل وا ػب

المنزلا المتنه نو لؤلطفاؿ.
أهداؼ الكاجب المَّزلي :
-

تعز ز ما ت راه الطفؿ فا ال مع مف أنشط حرا خبلؿ تنف ذ النرنامج.

-

إاسػاب اآلنػاء فرلػ مشػػارا أطفػاليـ النشػاط الحراػا ونالتػػالا خفػض سػ وا اتيـ العدوان ػ

-

-

رنط ما تع موه نالمواقؼ المننثر ود ـ قدراتيـ نواسط تطن ؽ النشاطات.

النات

ف العزل واالنطوائ .

إشلاؿ األطفاؿ ناألنشط اليادف وتو و طاقاتيـ الزائدة نحو نشاط ىادؼ.

تُاَؤ المجمكعتيف:
قػػاـ الناحػػث نضػػنط نعػػض المتل ػرات منيػػا ال ػػنس ،العمػػر الزمنػػى ،ودر ػ االضػػطراب

ألطفػػاؿ الم مو ػ ػ الت ر ن ػػ والض ػػانط  ،ح ػػث تعمػػد الناح ػػث اخت ػػار الم مػػو ت ف م ػػف مع ػ ػ
واحدة وىا مع الحؽ فا الح اة ل اوف نعض أطفاؿ ىػذه ال مع ػ

مف الذاور فرط وذلؾ لؤلسناب التال "
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نػ الد ارسػ الحال ػ وىػـ

-

الخنرة المتراام لمد ر ومع م ف التوحد داخؿ ال مع .

ػ ػػى ػ ػػدد ان ػ ػػر مػ ػػف الملػ ػػان ف ناضػ ػػطراب التوحػ ػػد الس ػ ػ ما ول مرح ػ ػ ػ

احت ػ ػواء ال مع ػ ػ

المتوسط .

تـ تشخ ص الن أطفاؿ ال مع
فا

ى وفؽ أسال ب

ـ النفس واللح النفس والطب النفسا.

م لػح ح مػف قنػؿ متخللػ ف

الن ػ أطفػػاؿ ال مع ػ مشخلػ ف وملػػنف ف حسػػب در ػ االضػػطراب ،ممػػا ال تتػوافر ىػػذه

المعا ر فا ناقا ال مع ات.
ػػى ذلػؾ ن لػػت

وننػاء

نػ الد ارسػ ( )24طفػػبل مػف الفئػ المتوسػط ناضػػطراب التوحػػد

ل ذاور ،والتا تتراوح أ مارىـ ما ن ف ( )12-8سن .
د الناحث الع ن مت انس ومتاافئ مف ح ث العمر ومف ح ػث در ػ اضػطراب التوحػد

ومف ح ث ال نس (ا يـ ذاػور) التػا ا تمػد الناحػث
ال مع والذ

ى مر اس

عتمد

الحؽ فا الح اة.

اـ لتشخ ص در

ػى تشػخ ص األخلػائ ف النفسػ ف داخػؿ
اضػطراب التوحػد المتنػه نػو فػا مع ػ

أ اليب تقكيـ البرَّامج:
التر ػػو ـ الرن ػػا والنع ػػد والتتنع ػػا ،وذل ػػؾ نتطن ػػؽ اس ػػتنان السػ ػ وؾ الع ػػدوانا م ػػف "ا ػػداد

الناح ػػث" قن ػػؿ ونع ػػد النرن ػػامج ومبلحظػ ػ م ػػدف تل ػػر در ػػات األطف ػػاؿ التوح ػػد ف
النعػػد  ،ثػػـ تطن ػػؽ اسػػتنان السػ وؾ العػػدوانا نعػػد مػػرور شػػير

ػػى المر ػػاس

ػػى الم مو ػ الت ر ن ػ لمعرف ػ

مػدف اسػتمرار فا ػ النرنػامج التػدر نا المسػتخدـ ح ػث تمػت المرارنػ نػ ف نتػائج الر ػاس التتنعػا

ونتائج ق اس النعد

ى الم مو

الت ر ن .
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جل ات البرَّامج:

جدكؿ يكضح تكزيع محتكل جل ات البرَّامج:
الجل ة األكلى التعارؼ.

الهدؼ
ػػ خلؽ جك مف المحبة

كاأللِة بيف الباحث

االدكات

محتكل الَّشاط

ُرات

ػػ لعبة صغيره  ":التعارؼ "

الزمف
 35د

كاألطِاؿ ك تهيئتهـ

للتعرؼ على البرَّامج.

الَِّيات

ك ائؿ التقكيـ

الم تخدمة
الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ للعبة

الحث

الهدؼ المطلكب مع التعزيز اللِظي

التدعيـ

الصغيرة بالشُؿ الجيد للكصؿ الي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد.

الكاجب المَّزلي
الجل ة الثاَّية:الجرم المتعرج.
ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

ػػ لعبة صغيره:قذؼ كالتقاط الُرات

ُرات

العشكائية الي حال ال لكؾ

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

ُرا ي

الكاجب المَّزلي

اداء الطِؿ مهارة الجرم المتعرج با تخداـ االدكات البديلة المتكاَرة بالبيت ألداء المهارة.

محددة كَّقلة مف حال
الهادؼ.

ػػ الجرم المتعرج بيف االقماع.

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء .

أقماع

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي
كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد.

مع تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية

الخاطئة.

الجل ة الثالثة:الكثب مف َكؽ الحكاجز.
ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

ػػ لعبة صغيره  :لمس الزميؿ.

ُرات

العشكائية الي حال ال لكؾ

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

اطكاؽ

محددة كَّقلة مف حال
الهادؼ.

الكاجب المَّزلي

ػػ الكثب مف َكؽ الحكاجز.

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

أقماع

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي
كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء مهارة الكثب مف َكؽ الحكاجز با تخداـ ادكات بديلة متكاَرة بالمَّزؿ مثؿ صحكف بال تيُية
الجل ة الرابعة:المشي الم تقيـ كالمتعرج.

ػػ اُ اب االطِاؿ القدرة على

ػػ لعبة صغيره :الحجؿ.

اللعب بدالن مف تكجيهها َّحك

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

َّقؿ القلؽ كالتكتر الي اداة

اآلخريف.

الكاجب المَّزلي

ػػ المشي الم تقيـ كالمتعرج.

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

ُرات
حبؿ

 35د

شريط

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

الصؽ

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء الطِؿ مهارة المشي الم تقيـ كالمتعرج با تخداـ ادكات بديلة متكاَرة بالمَّزؿ مثؿ حبؿ أك شريط الصؽ .
الجل ة الخام ة:الكثب مف َكؽ المراتب

ػػ اُ اب االطِاؿ القدرة

على التِريغ االَِّعالي حيث

يصبح اُثر تقبالن لكاقعة
كزمالءه.

الكاجب المَّزلي

ػػ لعبة صغيره :دحرجة الُرات الطبية.

ػػ الكثب مف َكؽ المراتب.

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

ُرات

مراتب

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع

تعدي ؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء الطِؿ مهارة الكثب مف َكؽ المراتب با تخداـ ادكات بديلة متكاَرة بالمَّزؿ مثؿ صحكف بال تيُية.
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الجل ة ال اد ة:دَع كرمي الُرات الطبية.
ػػ اُ اب االطِاؿ القدرة على

ػػ لعبة صغيره:جمع االقماع.

ُرات

التكاَؽ العضلي كالعصبي

ػػ الدَع كالرمي با تخداـ ُرات

أقماع

خالؿ الَّشاط .

طبية.

 35د

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

التدعيـ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

الحث

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.
الكاجب المَّزلي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

(اَّبطاح مائؿ)ثَّي الذراعيف ا ِؿ عاليان " ضغط صدر"
الجل ة ال ابعةَّ :قؿ الُرات الطبية .

ػػ اف يشارؾ االطِاؿ زمالءه
كتِريغ الطاقة الزائدة .

ُرات

ػػ لعبة صغيرهَّ :قؿ الُرات ،

ػػ َّقؿ الُرات الطبية.

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

أقماع

 35د

التدعيـ
الحث

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.
الكاجب المَّزلي

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء الطِؿ مهارة َّقؿ الُرات با تخداـ االدكات البديلة المتكاَر بالمَّزؿ مثؿ زجاجات ماء أك ُرات صغيرة اف امُف .
الجل ة الثامَّة:الكثب مف الثبات

ػػ اُ اب االطِاؿ لكُيات

تبعدهـ عف اال تثارة الذاتية

كايذاء االخريف كالتخريب.

ػػ لعبة صغيره :التصكيب على االقماع.

ُرات

الك ط.

عصى

ػػ الكثب مف َكؽ العصى مف ثبات
ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع عمؿ

االقماع

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

بعض تمريَّات اال ترخاء .

الكاجب المَّزلي

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ للعبة

الصغيرة بالشُؿ الجيد للكصؿ الي

الهدؼ المطلكب مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء الطِؿ مهارة الكثب مف َكؽ العصى با تخداـ االدكات "البديلة"المتكاَرة بالمَّزؿ مثؿ حبؿ .
الجل ة التا عة :تبادؿ ا تالـ الُرة الطبية مف اعلى كأ ِؿ .

ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

محددة كَّقلة مف حال

العشكائية الي حال ال لكؾ

الهادؼ.
الكاجب المَّزلي

ػػ لعبة صغيره:تمرير الُرات
ػػ تبادؿ ا تالـ الُرة الطبية مف اعلى
كأ ِؿ.

ُرات

أقماع

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع عمؿ

بعض تمريَّات اال ترخاء .

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ لألَّشطة
الحرُية مع التعزيز اللِظي كالتدعيـ
االجتماعي لألداء الجيد .مع تعديؿ
ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء الطِؿ مهارة تبادؿ ا تالـ الُرة مف اعلى كأ ِؿ با تخداـ االدكات" البديلة"المتكاَرة بالمَّزؿ .
الجل ة العاشرة :الجرم مف َكؽ االطكاؽ.

ػػ اُ اب االطِاؿ ال لكُيات

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب

تحمؿ االحباط اثَّاء تأدية

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

االيجابية زيادة قدرتهـ على
الَّشاط الحرُي.

الكاجب المَّزلي

ػػ الجرم مف َكؽ األطكاؽ.

أقماع

اطكاؽ

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء االطِاؿ مهارة الجرم مف َكؽ االطكاؽ با تخداـ االدكات"بديلة" متكاَرة بالمَّزؿ مثؿ خطكط االرض .
الجل ة الحادية عشر:تمرير الُرة بالقدـ .

ػػ اُ اب االطِاؿ القدرة على

ػػ لعبة صغيره :لمس الزميؿ.

خالؿ تأدية الَّشاط الحرُي.

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

التعبير عف أَِّ هـ مف

الكاجب المَّزلي

ػػ تمرير الُرة بالقدـ.

ُرات

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

(كقكؼ َتحان.ثبات الك ط) تبادؿ لؼ الجذع على الجاَّبيف.
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ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

الجل ة الثاَّية عشر:التصكيب على المرمى بُرة القدـ.
ػػ اُ اب االطِاؿ القدرة

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.

ُرات

على اللعب الجماعي كاتخاذ

ػػ التصكيب على المرمى بُرة القدـ.

أقماع

الحرُي .

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

االدكار أثَّاء تأدية الَّشاط
الكاجب المَّزلي

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

 35د

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

التدعيـ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

الحث

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

(كقكؼ َتحان.الذراعيف عاليان) ثَّي الجذع امامان أ ِؿ.
الجل ة الثالثة عشر:الكثب الطكيؿ مف الثبات كالحرُة.

ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

ػػ لعبة صغيره:قذؼ الُرات.

ُرات

العشكائية الي حال ال لكؾ

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

أقماع

محددة كَّقلة مف حال
الهادؼ.

الكاجب المَّزلي

ػػ الكثب الطكيؿ .

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

تَّس

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء الطِؿ مهارة الكثب الطكيؿ مف الثبات با تخداـ االدكات "البديلة"المتكاَرة بالمَّزؿ مثؿ حبؿ أك شريط الصؽ.
الجل ة الرابعة عشر:رمية التماس بُرة القدـ .

ػػ اف يشارؾ االطِاؿ زمالئهـ

كتِريغ الطاقة الزائدة .

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب .

ػػ رمية التماس بُرة القدـ ..

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

ُرات

أقماع

 35د

التدعيـ
الحث

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.
الكاجب المَّزلي

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء مهارة َّقؿ الُرات با تخداـ االدكات البديلة المتكاَر بالمَّزؿ مثؿ زجاجات ماء أك ُرات صغيرة اف امُف .
الجل ة الخام ة عشر :الجرم كالكثب كالقِز.

ػػ ُ اب االطِاؿ القدرة

على َّقؿ القلؽ كالتكتر الي

اداة اللعب بد نال مف تكجيهها
َّحك اآلخريف.

الكاجب المَّزلي

ػػ لعبة صغيره:قطع الُرات.

ػػ الجرم كالكثب كالقِز.

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

 35د

ُرات

أقماع

الَّمذج

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

التدعيـ

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع

الحث

تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

ة

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

(كقكؼ) مرجحة الذراعيف امامان ا ِؿ.
الجل ة ال اد ة عشر:التَّطيط بُرة ال لة.

ػػ اُ اب االطِاؿ لكُيات
تبعدهـ عف اال تثارة الذاتية

كايذاء االخريف كالتخريب.

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.
ػػ المحاكرة العليا "التَّطيط" بُرة ال لة.
ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع عمؿ
بعض تمريَّات اال ترخاء .

ُرات

 35د

االقماع

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

أطكاؽ

ػػػػػ مالحظػػػة الباحػػػث ألداء االطِػػػاؿ للعبػػػة
الصغيرة بالشُؿ الجيد للكصػؿ الػي الهػدؼ
المطلػػػكب مػػػع التعزيػػػز اللِظػػػي كالتػػػدعيـ
االجتمػػػػػاعي لػػػػػألداء الجيػػػػػد مػػػػػع تعػػػػػديؿ
ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

الكاجب المَّزلي

(كقكؼ َتحان)ثَّي الجذع أمامان ا ِؿ .
الجل ة ال ابعة عشر:اإلر اؿ مف أ ِؿ بُرة الطائرة .

ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

ػػ لعبة صغيره:الجرم كالكثب .

العشكائية الي حال ال لكؾ

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

الكاجب المَّزلي

اداء الطِؿ مهارة تبادؿ ا تالـ الُرة مف اعلى كأ ِؿ با تخداـ االدكات" البديلة"المتكاَرة بالمَّزؿ .

محددة كَّقلة مف حال
الهادؼ.

ػػ اإلر اؿ مف أ ِؿ بُرة الطائرة.

ُرات

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء .

 35د

الَّمذجة

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

الحث

كالتػػػدعيـ االجتمػػػاعي لػػػألداء الجيػػػد.

التدعيـ

لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي
مػػػػػػع تعػػػػػػديؿ ال ػػػػػػلكُيات العدكاَّيػػػػػػة

الخاطئة.
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الجل ة الثامَّة عشر:تمرير الُرة بُرة ال لة.
ػػ تخِيؼ حده االَّدَاعية
كتِريغ الطاقة الزائدة .

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب
ػػ تمرير الُرة مف َكؽ الرأس بُرة
ال لة.

ُرات

 35د

أقماع

الَّمذجة

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

التدعيـ

لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي

الحث

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع عمؿ

تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

بعض تمريَّات اال ترخاء.

الكاجب المَّزلي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مػع

(رقكد.قرَصاء) ثَّي الجذع أمامان ا ِؿ .
الجل ة التا عة عشر:التصكيب على المرمى بُرة اليد أك ُرات بديلة .

ػػ أف يشارؾ األطِاؿ زمالئهـ
ك زيادة قدرتهـ على التِريغ

االَِّعالي .

ػػ لعبة صغيره :جمع الُرات.
ػػ التصكيب على المرمى مف الثبات بُرة

ُرات

 35د

يد اك ُرات بديلة.

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع عمؿ

لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي
كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مػع

تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

بعض تمريَّات اال ترخاء.

الكاجب المَّزلي

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

(كقكؼ َتحان.ثبات الك ط) تبادؿ لؼ الجذع على الجاَّبيف.
الجل ة العشركف:التمريره الصدرية بُرة اليد.

ػػ م اعدة االطِاؿ على

التكاَؽ العضلي كالعصبي.

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.
ػػ التمريره الصدرية بُرة لة اك ُرات
بديلة.
ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع عمؿ
بعض تمريَّات اال ترخاء.

الكاجب المَّزلي

ُرات

أطكاؽ

 35د

ُرات

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

صغيره

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي
كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مػع

تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

(كقكؼ َتحان.ثبات الك ط) ثَّي الجذع أمامان ا ِؿ .
الجل ة الحادية كالعشركف:التصكيب على االقماع.

ػػ اُ اب االطِاؿ

لكُيات تبعدهـ عف

اال تثارة الذاتية كايذاء
االخريف كالتخريب.

الكاجب المَّزلي

ػػ لعبة صغيرهَّ:قؿ الُرات.

ُرات

ػػ التصكيب على االقماع با تخداـ

تَّس

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

اطكاؽ

حلقات مطاطية .

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

 35د

أقماع

الَّمذجة

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

الحث

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مػع

التدعيـ

لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

(كقكؼ) مرجحة الذراعيف أمامان أ ِؿ.
الجل ة الثاَّية كالعشركف:الحجؿ مف َكؽ االطكاؽ .

ػػ اف يشارؾ االطِاؿ زمالئهـ

كتِريغ الطاقة الزائدة .

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب .

ػػ الحجؿ مف َكؽ االطكاؽ.

ُرات

أقماع

 35د

الَّمذجة

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

الحث

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مػع

التدعيـ

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.
الكاجب المَّزلي

لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

اداء االطِاؿ مهارة الحجؿ مف َكؽ االطكاؽ با تخداـ االدكات البديلة المتكاَر بالمَّزؿ .
الجل ة الثالثة كالعشركفَّ :قؿ الُرات داخؿ االطكاؽ.

ػػ اُ اب االطِاؿ القدرة

على َّقؿ القلؽ كالتكتر الي

اداة اللعب بد نال مف تكجيهها
َّحك اآلخريف.

الكاجب المَّزلي

ػػ لعبة صغيرهَّ:قؿ الُرات.

ػػ َّقؿ الُرات داخؿ االطكاؽ.

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

ُرات

أقماع

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

 35د

الَّمذج

ػػػػػػػ مالحظػػػػػة الباحػػػػػث ألداء االطِػػػػػاؿ

التدعيـ

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مػع

ة

الحث

خلِا.
(كقكؼ.ثبات الك ط) الكثب أمامان ن
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لألَّشطة الحرُيػة مػع التعزيػز اللِظػي
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

الجل ة الرابعة كالعشركف:التمريره المرتدة بُرة ال لة.
ػػ اُ اب االطِاؿ لكُيات

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.

ُرات

تبعدهـ عف اال تثارة الذاتية

ػػ التمريره المرتدة بُرة ال لة.

االقماع

كتِريغ الطاقة الزائدة .

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء .

كايذاء االخريف كالتخريب

الكاجب المَّزلي

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

 35د

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ للعبة

التدعيـ

الصغيرة بالشُؿ الجيد للكصؿ الي

الحث

الهدؼ المطلكب مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع

تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

(كقكؼ ) مرجحة الرجؿ أمامان عاليان بالتبادؿ .
الجل ة الخام ة كالعشركف:التمريره مف اعلى بُرة الطائرة .

ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب .

ُرات

محددة كَّقلة مف حال

ػػ التمريره مف اعلى بُرة الطائرة

أقماع

العشكائية الي حال ال لكؾ

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

الكاجب المَّزلي

(كقكؼَ.تحان) مرجحة الذراعيف جاَّبان يميَّان كي اران .

الهادؼ.

 35د

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

التدعيـ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

الحث

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء .

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد.

مع تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية

الخاطئة.

الجل ة ال اد ة كالعشركف:المشي على مقعد كيدم " التكازف".
ػػ تخِيؼ حده االَّدَاعية

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب

ػػ م اعدة االطِاؿ َي

"التكازف".

كتِريغ الطاقة الزائدة .

المقدرة على التكاَؽ

العضلي كالعصبي

الكاجب المَّزلي

ػػ المشي على مقعد كيدم

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

قماع

مقعد

 35د

كيدم

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

مرتبة

تكازف

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

أداء االطِاؿ مهارة المشي على المقعد ال كيدم " التكازف" با تخداـ االدكات البديلة المتكاَرة بالمَّزؿ مثؿ حبؿ .
الجل ة ال ابعة كالعشركف:دحرجة الُرات الطبية .

ػػ تكجي ال لكؾ َّحك مهمة

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.

العشكائية الي حال ال لكؾ

متعرج.

محددة كَّقلة مف حال
الهادؼ

الكاجب المَّزلي

ػػ دحرجة الُرات الطبية بشُؿ

ُرات

اقماع

 35د

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

(كقكؼ َتحان.ثبات الك ط) تبادؿ لؼ الجذع على الجاَّبيف.
الجل ة الثامَّة كالعشركف:صعكد كَّزكؿ الدرج .

ػػ م اعدة االطِاؿ على
التكاَؽ العضلي كالعصبي.

ػػ خِض حده االَّدَاعية.

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.
ػػ الصعكد كالَّزكؿ على الدرج.

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

درج
الجمعية

 35د

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.
الكاجب المَّزلي

الَّمذجة
التدعيـ
الحث

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ
لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

أداء الطِؿ مهارة صعكد كَّزكؿ الدرج با تخداـ درج المَّزؿ .
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الجل ة التا عة كالعشركف :التمريره الصدرية بُرة ال لة.
ػػ اُ اب االطِاؿ
لكُيات تبعدهـ عف

اال تثارة الذاتية كايذاء

ػػ الجرم المتَّكع حكؿ الملعب.

ُرات

ػػ التمريره الصدرية بُرة ال لة .

أطكاؽ

ػػ المشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

االخريف كالتخريب.

 35د

التدعيـ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

الحث

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.

الكاجب المَّزلي

الَّمذجة

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ
كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

((اَّبطاح.مائؿ ) ثَّي الذراعيف امامان أ ِؿ .
الجل ة الثالثكف:التدريب الدائرم .

ػػ اف يشارؾ االطِاؿ زمالئهـ

كتِريغ الطاقة الزائدة .

ػػ لعبة صغيره:جمع الُرات .

ُرات

ػػ لمشي الخِيؼ حكؿ الملعب مع

أقماع

ػػ التدريب الدائرم.

عمؿ بعض تمريَّات اال ترخاء.
الكاجب المَّزلي

متَّكعة

الَّمذجة

 35د

التدعيـ
الحث

أطكاؽ
مراتب

ػػ مالحظة الباحث ألداء االطِاؿ

لألَّشطة الحرُية مع التعزيز اللِظي

كالتدعيـ االجتماعي لألداء الجيد مع
تعديؿ ال لكُيات العدكاَّية الخاطئة.

ِؿ.
(كقكؼ َتحان.ثبات الك ط) ثَّي الجذع امامان أ ن

اد ان :خطكات الد ار ة.
قاـ الناحث نتنف ذ ىذه الدراس مف خبلؿ اإل راءات التال :
 -1إ ػػداد النرنػػامج التػػدر نا ناسػػتخداـ األنشػػط الحرا ػ وفرػػا ل خطػ الموضػػح فػػا ولػػؼ
النرنامج.

 -2تردـ الناحث نط ب رسما لمد ر مع الحؽ فا الح ػاة ل سػماح ل ناحػث نتطن ػؽ أدوات
الدراس و مه الن انات والمع ومات البلزمػ ليػا ،ناإلضػاف إلػى تطن ػؽ النرنػامج األنشػط

الحرا  .وقد وافؽ مشاو ار ا إ راء الدراس و تطن ؽ النرنامج.

 -3قػػاـ الناحػػث ناخت ػػار الم مػػو ت ف الت ر ن ػ والضػػانط مػػف ن ػ ف األطفػػاؿ،
ػى أ ػى الػدر ات

حلػوليـ

ػػا أسػػاس

ػى إسػتنان السػ وؾ العػدوانا .وتاونػت الع نػ األساسػ

مػػف ( 24طفػػؤل ) ،تػػـ ترس ػ ميـ إلػػى م مػػو ت ف ،م مو ػ ت ر ن ػ وقواميػػا()12طفػػبل،

وم مو

ضانط وقواميا( )12طفبل والتا تتراوح ا مارىـ ما ن ف()12-8سن ،

 -4ق ػػاـ الناح ػػث نتطن ػػؽ أدوات الد ارسػ ػ قن ػػؿ تطن ػػؽ النرن ػػامج

ػػا الم م ػػو ت ف الت ر ن ػ ػ

والضانط .

 -5قػػاـ الناحػػث نتطن ػػؽ النرنػػامج فػػا الفت ػرات م ػف  2016-10-23إلػػى 2016-12-30
نمعػػدؿ تػػبلث

سػػات اسػػنو ا ،واانػػت مػػدة اػػؿ

سػػ ال ترػػؿ ػػف (35دق ر ػ ) ،وقػػد

استلرؽ تنف ذ النرنامج ()10اسان ه ،مه الع ـ نػاف الناحػث قػد رػد ال سػ االولػى

التعارؼ فا األسنوع األوؿ.
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سػ

 -6نع ػػد تطن ػػؽ النرن ػػامج ق ػػاـ الناح ػػث نتطن ػػؽ أدوات الد ارسػ ػ

ػػى الم م ػػو ت ف الت ر ن ػ ػ

والضانط مناشرة ( ،الر اس الرن ا وألنعد  ،والتتنعا نعد مرور شير ).

 -7قاـ الناحث نعد ذلؾ نتلح ح است انات األطفاؿ

ػى أدوات الد ارسػ ناسػتخداـ نرنػامج

( ،(spssح ث تـ رلد الدر ات لمعال تيا احلائ ا ،واستخراج النتائج ومناقشتيا.

ابعان  :األ اليب اإلحصائية.
اس ػػتخدـ الناح ػػث األس ػػال ب اإلحل ػػائ التال ػ ػ لمعال ػ ػ الن ان ػػات ،والتحر ػػؽ م ػػف ل ػػح

الفروض :

 -1معامؿ ارتناط ن رسوف لحساب اللدؽ والثنات.
 -2معادل س نرماف – نراوف ،ومعادل
 -3معادل الفا ارو نناخ ل ثنات.

ثماف لحساب الثنات.

 -4اختنار " "Zلحساب دالل الفروؽ ن ف المتوسطات لم مو ت ف مسترن ت ف.
 -5معادل ح ـ التسث ر (مرنه معامؿ ا تا) ل تحرؽ مف فا
 -6معادل الاسب لنبلؾ ل تحرؽ مف فا

النرنامج.

النرنامج.

وقد استخدـ لحساب ت ؾ األسال ب اإلحلائ نرنامج  spssل معال ات اإلحلائ .
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الفصن اخلاوض
ٌتائج الدراشة وتفصرياتّا

الِصؿ الخامس
َّتائج الد ار ة كتِ يراتها
مقدمة:
تيدؼ الدراس الحال

إلى التحرؽ مف َاعلية برَّامج تدريبي با تخداـ األَّشطة

الحرُية للحد مف ال لكؾ العدكاَّي لدل عيَّة مف أطِاؿ التكحد ،و عرض الناحث فا ىذا
الفلؿ النتائج التا تـ التولؿ إل يا ،ح ث تـ إ ارء التطن ؽ الرن ا والنعد
ى أفراد الم مو ت ف الت ر ن

استنان الدراس

والضانط ونعد شير مف انتياء النرنامج قاـ الناحث نتطن ؽ

ى أفراد الم مو

ناستخداـ نرنامج الرزـ اإلحلائ
األسال ب اإلحلائ

المناسن لمعال

فروضيا ،ومف ثـ الحلوؿ

لمر اس الدراس

الت ر ن

فرط ،ونعد مه الن انات تـ تفر ليا وتلح حيا

ل ع وـ اال تما

الن انات واإل ان

 ،Spssوقد استخدـ الناحث نعض
ف أسئ الدراس والتحرؽ مف لح

ى النتائج ،اما قاـ الناحث نعد رض نتائج الدراس نمناقشتيا

فا ضوء اإلطار النظر والدراسات السانر .

اإلجابة عف ال ؤاؿ األكؿ مف أ ئلة الد ار ة:
يَّص ال ػؤاؿ األكؿ مػف أ ػئلة الد ار ػة علػى  :هػؿ تكجػد َػركؽ ذات داللػة إحصػائية
َػػػي متك ػػػطات درجػػػات أَػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة َػػػي القيػػػاس البعػػػدم لل ػػػلكؾ

العدكاَّي.

ولئل ان

ف ىذا السؤاؿ قاـ الناحث نل ا

الفرض

التال  :ال تكجد َركؽ ذات

داللة إحصائية َي متك طات درجات أَراد المجمكعة التجريبية كالضابطة َي القياس البعدم

لل لكؾ العدكاَّي

وإلختنار لح ىذا الفرض قاـ الناحث ناستخداـ اختنار ماف و تنا
 Whitneyالبلنارمتر

وال دوؿ التالا وضح ذلؾ:
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Mann-

جدكؿ ()9
داللة الِركؽ بيف متك طات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كقيمة(َ )Zي القياس البعدم (ف=)14
القياس

المجمكعة

العدد

متك ط الرتب مجمكع الرتب قيمة ""U

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

ت رن

12

7.083

85.000

الذات

ضانط

12

17.917

215.000

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

ت رن

12

8.583

103.000

اآلخريف

ضانط

12

16.417

197.000

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

ت رن

12

8.000

96.000

ضانط

12

17.000

204.000

ت رن

12

7.458

89.500

ضانط

12

17.542

210.500

الممتلُات

الدرجة الُلية

7.000

25.000

18.000

11.500

قيمة " "Zم تكل الداللة
3.772

2.717

3.129

3.498

دالة عند .0.0

دالة عند .0.0

دالة عند .0.0

دالة عند .0.0

تضػػح مػػف ػػدوؿ ( )9و ػػود فػػروؽ ن ػ ف المتوسػػطات الحسػػان ل ػػدر ات التػػا حل ػ ت

يػػا الم مو ػ الت ر ن ػ وأقػرانيـ فػػا الم مو ػ الضػػانط

الم مو ػ الت ر ن ػ والضػػانط

ػػى المر ػػاس واانػػت ق مػ " "Zنػ ف

ػػى الت ػوالا( ،)3.498( ،)3.129( ،)2.717( ،)3.772وىػػذه

الفػػروؽ دالػ إحلػػائ ا للػػالح الم مو ػ الت ر ن ػ  ،ولن ػػاف الفػػروؽ نػ ف الم مػػو ت ف قػػاـ الناحػػث
نحساب المتوسط واالنحراؼ المع ار وال دوؿ التالا وضح ذلؾ:
جدكؿ ()17

يبيف المتك طات كاالَّحراؼ المعيارم لُؿ بعد مف أبعاد اال تباَّة
التجريبية بعدم
البعد

الضابطة بعدم

المتك ط

االَّحراؼ

المتك ط

االَّحراؼ

الح ابي

المعيارم

الح ابي

المعيارم

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

19.417

3.848

29.750

6.412

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف

21.083

5.089

31.667

9.287

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات

18.167

3.786

29.917

8.785

58.667

10.183

91.333

19.551

الدرجة الُلية

اتفرػػت ىػػذه النت ػ مػػه د ارس ػ الن ػػادات ( ،)2013والتػػا أشػػارت إلػػى و ػػود فػػروؽ دال ػ

احلػػائ ا فػػا مر ػػاس ترػػد ر الس ػ وؾ

ػػر المر ػػوب للػػالح الم مو ػ الت ر ن ػ  ،ود ارس ػ ال ػزارع

( ،)2012ح ػػث اشػػار إلػػى و ػػود فػػروؽ ذات دالل ػ إحلػػائ نػ ف متوسػػطات در ػػات الم مو ػ
الت ر ن ػ ػ والض ػػانط

ػػى مر ػػاس السػ ػ وؾ الع ػػدوانا ف ػػا المر ػػاس النع ػػد ولل ػػالح الم مو ػ ػ

الت ر ن ػ  ،ود ارسػ مطػػر ( ،)2012التػػا أشػػارت إلػػى و ػػود فػػروؽ دالػ احلػػائ ا نػ ف متوسػػطات
در ػػات الم مو ػ الت ر ن ػ والضػػانط فػػا الر ػاس النعػػد للػػالح الم مو ػ الت ر ن ػ  ،ود ارسػ
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نخػػش ( ،)2002ح ػػث أشػػارت إل ػػى و ػػود ف ػػروؽ دالػػ احلػ ػائ ا وللػػالح الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ ،
ودراس أم ف ( ،)2002ح ث اشار إلى و واد وفروؽ نػ ف متوسػطا در ػات الم مو ػ الت ر ن ػ
والضانط

ى مر اس تر ـ االضطرانات الس وا للالح الر اس النعد .

و عزو الناحث ىذه النت ػ إلػى أف األنشػط الحرا ػ واأللعػاب الر اضػ الترو ح ػ التػا

مارسيا أطفاؿ التوحد وال س ما التا طنريا الناحث

فػػا خفػػض الس ػ وا ات العدوان ػ فيػػا تعمػػؿ

ػى الم مو ػ الت ر ن ػ ليػا االثػر اال ػانا

ػػى تو ػػو السػػ وؾ العش ػوائا نحػػو ميم ػ محػػددة

وتفر غ الطاقات الزائدة و سمح ال عب لبلطفاؿ نالتعن ر ػف مشػاا يـ ونرػؿ الر ػؽ والتػوتر إلػى اداة
ال عػػب نػػدال مػػف تو ييػػا إلػػى الػػذات أو اآلخػػر ف ،امػا أنيػػا تعمػػؿ

ػػى التفر ػػغ االنفعػػالا والعمػػؿ

ال مػػا ا وتنعػػدىـ ػػف العزل ػ ونػػث روح التعػػاوف والمشػػارا خػػبلؿ النشػػاط ،وىػػذا مػػف شػػانو أف
رو الس وا ات اال ان

ند األطفاؿ التوحد ف وفا نفس الوقت خ ليـ مف السػ وا ات

المر ون والتا تعوؽ تفا يـ وتوال يـ مه العالـ المح ط.

ػر

وىػػذا مػػا أشػػار ال ػػو ط نػ ( )87:2009نػػاف ال عػػب والحراػ والنشػػاط شػػنه حا ػ الطفػػؿ

إلػػى معرفػػو الع ػالـ المح ػ ط نػػو و نمػػا شخل ػ ت ف حػػرره مػػف التػػوتر والر ػػؽ و شػػعره نالثر ػ ننفسػػو
و فػػرغ طاقاتػ ف ػػد فػػا ال عػػب المتعػ وال ػػذه ف سػػتنفذ الطاقػ ال ازئػػدة التػػا ا از لػػـ نفػػذىا تػػؤد إلػػى
العدوان ػ لػػذلؾ فال عػػب نمػػا و عػػدؿ س ػ وايـ اال تمػػا ا و نمػػا قػػدرتيـ

والتخ ؿ واالنتاار.

امػػا ؤاػػد إن ػراى ـ ( )144:2011نػػاف

ػػى الترا ػػز واالدراؾ

م ػػه النػػاحث ف واالخلػػائ ف اتفر ػوا

ػػى أىم ػ

ال عػػب فػػا التطػػور النفسػػا والنمػػو الحراػػا لبلطفػػاؿ التوحػػد ف و ػػى أف ال عػػب ن م ػػه أشػػاالو
ماػ ػػف اسػ ػػتخدام لتحس ػ ػ ف وتػ ػػد ـ س ػ ػ وا اتيـ اال ان ػ ػ وتنم ػ ػ ميػ ػػاراتيـ االنتنػ ػػاه والتوالػ ػػؿ

وتع ميـ الميػارات الح ات ػ ال وم ػ وااسػانيـ الرػدرة

تعد ؿ س وا اتيـ وتع ميـ الس وا ات اللح ح .

ػى االسػتمرار والمثػانرة امػا سػا دىـ فػا

وفػا ضػزء مػا سػنؽ ػػرف الناحػث اىم ػ األنشػط الحرا ػ وال عػب ل طفػؿ التوحػد فػػا

خفض س وا اتو العدوان ون اح النرنامج فا الػتخ ص مػف نعػض السػ وا ات

ػر المر ونػ مػف

خػػبلؿ األنشػػط الحرا ػ المتنو ػ اااللعػػاب اللػػل رة والعػػاب الرفػػز وال ػػر والح ػػؿ و رىػػا مػػف

األلعػػاب المسػػتخدم فػػا النرنػػامج التػػا م ػػؿ ال يػػا الطفػػؿ ممػػا

عػػؿ احساس ػ نالمتع ػ والسػػرور

وىذا تسـ مه م ولو نال عب فيا تساىـ فا تخف ؼ مظاىر الس وا ات العدوان ػ المخت فػ وتفر ػغ
طاقاتػػو وانفعاالتػػو وحػػؿ مشػػابلت والعمػػؿ

ػػى تفا ػػو مػػه اآلخػػر ف ،وىػػذا مػػا أشػػار ال ػػو رن ػػه
ػى النمػو اال تمػا ا فيػو ع ػـ الطفػؿ التعػاوف

( )45:2008نسف ال عب سا د الطفؿ التوحػد
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والمشارا و نعده ف العدوان ات اه اآلخر ف فمف خبلؿ ال عب ر ـ العبلقػات اال تما ػ و حػؿ
مػػا عترضػػو مػػف مشػػابلت و حػػرره مػػف نز ػ التمراػػز حػػوؿ ذاتػػو ،وىػػذا ػػؤد إلػػى ز ػػادة و ػػا

األطفػػاؿ التوحػػد ف اال تمػػا ا وخن ػراتيـ اال تما ػ وىػػو االمػػر الػػذ مػػف شػػانو أف ػػؤد إلػػى
حػػدوث انخفػػاض واضػػح فػػا سػ وايـ العػػدوانا وىػػو مػػا حػػدث نالفعػػؿ مػػف ػراء تطن ػػؽ النرنػػامج
ى الم مو

التدر نا الذ استخدمو الناحث فا دراستو ىذه وطنر

اإلجابة على ال ؤاؿ الثاَّي مف أ ئلة الد ار ة
نص السؤاؿ الثانا

الت ر ن .

ى أنو :هؿ تكجد َركؽ ذات داللة إحصائية َي متك طات

درجات أَراد المجمكعة التجريبية بيف القيا يف القبلي كالبعدم على ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي

بعد تطبيؽ البرَّامج التدريبي.
ولئل ان

الفرض

ف ىذا السؤاؿ قاـ الناحث نل ا

التال  :ال تكجد َركؽ ذات

داللة إحصائية َي متك طات درجات أَراد المجمكعة التجريبية بيف القيا يف القبلي كالبعدم
على ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي بعد تطبيؽ البرَّامج التدريبي

وإلختنار لحو ىذا الفرض قاـ الناحث ناستخداـ اختنار و اواسوف البلنارمتر
 Wilcoxon,Tالبلنارمتر وال دوؿ التالا وضح ذلؾ:
جدكؿ ()11

داللة الِركؽ بيف متك طات درجات المجمكعة التجريبية كقيمة(َ )Zي القيا يف القبلي كالبعدم(ف=)17
متك ط

مجمكع

الرتب

الرتب

الرتب السالن

12

6.500

78.000

الذات

الرتب المو ن

0

0.000

0.000

التساو

0

ال لكؾ

المجمكعة
ال لكؾ

العدكاَّي َّحك قن ا /نعد

القياس

العدد

3.062

الرتب السالن

12

6.500

78.000

اآلخريف

الرتب المو ن

0

0.000

0.000

التساو

0

ال لكؾ

العدكاَّي َّحك قن ا /نعد

العدكاَّي َّحك قن ا /نعد
الممتلُات

الدرجة الُلية قن ا /نعد

قيمة ""Z

3.059

الرتب السالن

12

6.500

78.000

الرتب المو ن

0

0.000

0.000

التساو

0

3.061

الرتب السالن

12

6.500

78.000

الرتب المو ن

0

0.000

0.000

التساو

0

3.059
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م تكل
الداللة
دالة عند
.0.0

دالة عند
.0.0

دالة عند
.0.0

دالة عند
.0.0

η2

0.701

0.701

0.701

0.701

حجـ
التأثير

ان ر

ان ر

ان ر

ان ر

تضػػح مػػف ػػدوؿ ( )11و ػػود فػػروؽ نػ ف المتوسػػطات الحسػػان ل ػػدر ات التػػا حلػ ت

يػػا الم مو ػ الت ر ن ػ فػػا الر اس ػ ف الرن ػػا والنعػػد  ،واانػػت وق م ػ " "Zن ػ ف الر اس ػ ف

ػػى

التػ ػوالا( ،)3.459( ،)3.461( ،)3.459( ،)3.462وى ػػا قػ ػ ـ دالػ ػ إحل ػػائ ا لل ػػالح التطن ػػؽ
النعد  .ولن اف الفروؽ ن نيما قػاـ الناحػث نحسػاب المتوسػط واالنحػراؼ المع ػار وال ػدوؿ التػالا
وضح ذلؾ:

جدكؿ ()17

يبيف المتك طات كاالَّحراؼ المعيارم لُؿ بعد مف أبعاد اال تباَّة َي التطبيقيف القبلي كالبعدم
القياس القبلي
ال لكؾ العدكاَّي َّحك
الذات

ال لكؾ العدكاَّي َّحك
اآلخريف

ال لكؾ العدكاَّي َّحك
الممتلُات

الدرجة الُلية

القياس البعدم

المتك ط الح ابي

االَّحراؼ المعيارم

المتك ط الح ابي

االَّحراؼ المعيارم

41.667

6.760

19.417

3.848

43.583

7.902

21.083

5.089

43.917

7.657

18.167

3.786

129.167

18.295

58.667

10.183

اتفرػػت ىػػذه النت ػ مػػه د ارسػ حس ػ ف ( )2015والتػػا أشػػارت إلػػى و ػػورد فػػروؽ معنو ػ

دال مرارن ناالختنار الرن ا والنعد فػا مر ػاس االضػطرانات الس وا "السػ وؾ العدوانا"وللػالح

االختنػػار النعػػد  ،ود ارسػ الػزارع ( )2012أشػػارت إلػػى و ػػود فػػروؽ دالػ احلػػائ ا نػ ف متوسػػطا
در ػػات الم مو ػ الت ر ن ػ فػػا مر ػػاس الس ػ وؾ العػػدوانا فػػا الر اس ػ ف الرن ػػا والنعػػد  ،ود ارس ػ

مط ػػر ( )2012و ػػودر ف ػػروؽ دالػ ػ إحل ػػائ نػ ػ ف متوس ػػطا در ػػات الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ ف ػػا

الر اس ف الرن ا والنعد وللالح النعد ودراس خطاب ( )2009و ود فروؽ دالػ احلػائ ا نػ ف
متوسطا در ات أفراد الم مو

الت ر ن قنؿ تطن ؽ النرنامج ونعده للالح الر اس النعدف.،

و ع ػػزو الناح ػػث ى ػػذه النت ػ ػ إل ػػى ن ػػاح النرن ػػامج المس ػػتخدـ ف ػػا خف ػػض ح ػػدة السػ ػ وؾ

الع ػػدوانا ل ػػدف األطف ػػاؿ التوح ػػد ف وى ػػذا م ػػا أادت ػػو النت ػػائج اإلحل ػػائ والمبلحظ ػػات الشخلػ ػ

ل ناحػػث والمػرن ف ،امػػا وأاػػدت ظيػػور تحسػػف فػػا سػ وؾ األطفػػاؿ نعػػد تعرضػػيـ لنرنػػامج األنشػػط

الحرا  ،ح ث تنو ت ىذه األنشط ن ف نشاطات (ألعاب لل رة وأنشػط حرا ػ اػال ر والرفػز
والح ؿ والوثب والتلػو ب والرمػا وال رػؼ والراػؿ و رىػا مػف انشػط النرنػامج) واألثػر فػا تفر ػغ

االنفعػػاالت المانوت ػ لػػدف األطفػػاؿ وتفر ػػغ الطاقػػ والنشػػاط ال ازئػػد وتو ييػػا نحػػو ىػػدؼ ا ػػانا
وتعز ػػز الس ػ وؾ المناسػػب واالسػػترخاء العض ػ ا ونالتػػالا الخفػػض مػػف حػػدة الس ػ وا ات العدوان ػ ،
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وا ف ػ التفا ػػؿ مػػه اآلخػػر ف وااسػانيـ العمػػؿ ال مػػا ا واالنتعػػاد ػف العزلػ ونػػث روح المشػػارا

والتعاوف ن نيـ مف خبلؿ أنشط النرنامج المتنو

وىذا ما اادتو نعض الدراسات ادراس لػادؽ

والخم س ػػا ( )21:2006نػػػاف األلعػ ػػاب ال ما ػ ػ خ رػ ػػت ػ ػوا مػػػف التفا ػ ػػؿ واالحتاػػػاؾ وال عػ ػػب
ػػى الػػتع ـ

والتعػػاوف والتنػػادؿ االنفعػػالا اال تمػػا ا ن ػ ف التبلم ػػذ التوحػػد ف والعػػاد ف فسػػا دىـ

وا ف ػػ تر ػػد ـ العػػوف والمس ػػا دة لبلخػػر ف ف ػػا حػػؿ مش ػػابلتيـ مػػف خ ػػبلؿ تنػػادؿ ال ع ػػب ن ػػالارات

المخت ف

مه أقرانيـ ومف خبلؿ تنادؿ ادوات ال عػب اػاالطواؽ واالقمػاع والحنػاؿ والاػرات و رىػا

أثناء النشاط.

امػػا ػػرف الناح ػػث نػػسف ممارسػػ األنشػػط الحرا ػػ واأللعػػاب والتمر نػػات وأداء الميػػارات
الحرا ػ نشػػاؿ منػػتظـ مػػف خػػبلؿ مػػده النرنػػامج قػػد سػػا د

ػػى خفػػض السػ وا ات

ػػر المر ونػ

مػػف خػػبلؿ تفر ػػغ انفعبلتيػػـ وتفر ػػغ طاقػػاتيـ السػ ن وتو ػػو نشػػاطيـ العشػوائا إلػػى ألعػػاب ىادفػ

تخدـ ىدؼ الد ارسػ  ،ح ػث أف األنشػط الحرا ػ وال عػب تمثػؿ الد امػ األساسػ لتعػد ؿ وخفػض
الس ػ وا ات العدوان ػ امػػا أشػػار ال يػػا خطػػاب وحم ػزة ( )68:2008إلػػى أف ال عػػب وس ػ
الطاق المختزنػ

نػد الطفػؿ امػا أف ال عػب سػا د

ػى تنفػ س االنفعػبلت المانوتػو داخػؿ الطفػؿ

ام ػا انػػو ػػزـ الطفػػؿ نر ػوان ف ال عػػب أثنػػاء النشػػاط و عمػػؿ

ال ما

لتفر ػػغ

وا ف التعامؿ مه اآلخر ف والعنا نالممت اات.

ػػى تنم ػ س ػ وؾ التعػػاوف والمشػػارا

و تضػػح ل ناحػػث أف ترػػد ـ األنشػػط الحرا ػ ل طفػػؿ التوحػػد

عتنػػر مػػف أىػػـ المتط نػػات

الرئ سػ ل ح ػػاه اللػػح والسػ م ألنيػػا تػػوفر لد ػػو التا ػػؼ النػػدنا العػػاـ واالنػػدماج والتوالػػؿ مػػه
الم تمػػه والمح ط ػ ف نػػو فاأللعػػاب التفر ل ػ اػػاف ليػػا األثػػر الان ػػر فػػا خفػػض حػػدة السػػ وا ات
العدوان ػ وخالػ النات ػ

ػف الضػػلوط التػا تعػرض ال يػا الطفػػؿ التوحػد مػف مواقػؼ اإلحنػػاط

التا توا يو لذلؾ تلنح الحا

ماس لاا عنر الطفؿ ف ذاتو وما و د نداخ ػو مػف مانوتػات

لذا ستا نرنامج األنشػط الحرا ػ ف ػدخؿ فػا نفسػ الطفػؿ المػرح والسػرور والثرػ نذاتػو ممػا ر ػؿ
مػػف حػػدة سػ وايـ العػػداونا ومػػف نعػػض المشػػااؿ واالضػػطرانات السػ وا و لػػد يـ ،وىػػذا مػػا ؤاػػده

ملػػطفى والشػػرن نا()160:2011نػػاف ميػػارات ال عػػب طر ػػؽ األطفػػاؿ ل حلػػوؿ
اال تما

ػػى الخنػػرات

والثراف التػا حتا يػا الطفػؿ فػا الطفولػ المناػرة ،فال عػب حسػف الميػارات المناسػن

لخفض الس وا ات اال تما ػ

ػر المناسػن مثػؿ نونػات اللضػب وا ػذاء الػذات ،امػا و سػا دىـ

ى الشعور نالس طرة ولعب األدوار ووس

لتفر غ الطاق العدوان .
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اإلجابة على ال ؤاؿ الثالث مف أ ئلة الد ار ة:
نص السؤاؿ الثالث

ى أنو :هؿ يكجد أثر للبرَّامج على المجمكعة التجريبية َي

الحد مف ال لكؾ العدكاَّي لدل أَراد العيَّة التجريبية.
ولئل ان

الفرض

ف ىذا السؤاؿ قاـ الناحث نل ا

التال  :ال يكجد أثر للبرَّامج

على المجمكعة التجريبية َي الحد مف ال لكؾ العدكاَّي لدل أَراد العيَّة التجريبية.

وإلختنػػار لػػح ىػػذا الفػػرض قػػاـ الناحػػث نإ ػػاد ح ػػـ التػػسث ر نحسػػاب معامػػؿ الاسػػب

لنبلؾ والجدول (ٌ )13وضح ذلك0

الجدكؿ ()11

قيمة "الُ ب لبالؾ لُؿ بعد مف أبعاد اال تباَّة للدرجة الُلية لال تباَّة
َّ بة

الَّهاية

المتك ط

المتك ط

العظمى

القبلي

البعدم

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

65

41.667

19.417

-1.30

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف

70

43.583

21.083

-1.17

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الممتلُات

65

43.917

18.167

-1.62

200

129.167

58.667

البعد

الدرجة الُلية

تضح مف ال دوؿ ( )13أف النرنامج لو فا

لدف أفراد

الُ ب
لبالؾ

-1.35

ن الدراس ح ث مػؿ

ػى

الحد مف الس وؾ العدوانا لػدف األطفػاؿ التوحػد ف أفػراد الع نػ الت ر ن ػ  ،وتتفػؽ ىػذه النت ػ مػه
االت اه العاـ السائد فا ىذا الم اؿ والذ

ؤاد فا

نرنػامج األنشػط الحرا ػ فػا خفػض حػدة

االضػ ػ ػػطرانات الس ػ ػ ػ وا لػ ػ ػػدف األطفػ ػ ػػاؿ التوحػ ػ ػػد ف ،ح ػ ػ ػػث اتفرػ ػ ػػت ىػ ػ ػػذه النت ػ ػ ػ مػ ػ ػػه د ارس ػ ػ ػ

 )2005(O,Reilly.et.allوالت ػػا أش ػػارت إل ػػى انخف ػػاض إ ػػذاء ال ػػذات نش ػػاؿ ان ػػر ف ػػا نرن ػػامج

أنشػط ال عػب ل م مو ػ الت ر ن ػ  ،ود ارسػ نخػش ( )2002أظيػرت انخفػػاض ان ػر فػا النرنػػامج
التػػدر نا ناسػػتخداـ انػػب ال عػػب فػػا خفػػض الس ػ وا ات العدوان ػ ل م مو ػ الت ر ن ػ  ،ود ارس ػ

حس ػ ف ( )2015ح ػػث أظيػػر تػػسث ر العػػبلج نػػالنرامج الحرا ػ انخفاضػػا واضػػحا فػػا التر ػػؿ مػػف

االضطرانات الس وا ل م مو

الت ر ن  ،ودراس خطػاب ( )2009أشػارت إلػى أف ىنػاؾ تػسث ر

ل نرنػ ػػامج العبل ػ ػػا نال عػ ػػب فػ ػػا خفػ ػػض االضػ ػػطرانات الس ػ ػ وا وخال ػ ػ العدوان ػ ػ ل م مو ػ ػ

الت ر ن ػ  ،ود ارس ػ

نػػد المػػنعـ ( )2010التػػا أظيػػرت تػػسث ار ان ػ ار لنرنػػامج ال عػػب ال مػػا ا فػػا

خف ػػض العدوان ػ ػ ل م مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ  ،ود ارسػ ػ حس ػػون ( )2010والت ػػا أظي ػػرت انخف ػػاض ذ

داللػػ فػػا مس ػػتوف السػػ وؾ النمطػػا ل ػػدف أطفػػاؿ التوح ػػد نعػػد ممارسػػ النش ػػاط الر اضػػا لل ػػالح

الم مو

الت ر ن  ،ودراس موسى ( )2011أشػارت إلػى النرنػامج التػدر نا لػو تػسث ر إ ػانا فػا
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خف ػػض االض ػػطرانات السػ ػ وا لل ػػالح الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ  ،ود ارسػ ػ الخف ػػا ا ( )2012ح ػػث

أشار إلى أف النرنامج الحراا قد نحج فا التر ػؿ مػف الحراػات الروت ن ػ
لدف زء مف

ػر المر ونػ وقػد ن ػغ

ن النحث إلى الحد الذ اختفت ف ػو ،ود ارسػ الػزارع ( )2012أشػارت إلػى ن ػاح

نرنامج التوالؿ فا خفض الس وؾ العدوانا لؤلطفػاؿ التوحػد ف

نػ الد ارسػ  ،ود ارسػ الن ػادات

( )2013والتػػا أظيػػر نرنػػامج التوالػػؿ الػػوظ فا أثػ ار ان ػ ار فػا خفػػض السػ وا ات
للالح الم مو

الت ر ن

ى مر اس ترد ر الس وؾ

ر المر وب.

ػػر المر ونػ

و عػػزو الناحػػث ىػػذه النت ػ إلػػى ن ػػاح النرنػػامج المسػػتخدـ وأس ػ ونو وفن اتػػو فػػا خفػػض

السػػ وا ات العدوان ػػ  ،والػػذ ت ػػـ مػػف خبللػػو تػػدر ب األطف ػػاؿ التوحػػد ف

ػػى األنشػػط الحرا ػ ػ

المتنو  ،فرد ار ى ما تسـ نو ىؤالء األطفاؿ مف انخفاض مسػتوف قػدراتيـ المخت فػ واماان ػاتيـ
واسػتعداداتيـ وقػدراتيـ العر ػ  ،وىػذا مػا تػـ م ار اتػو نالفعػؿ فػا الد ارسػ الحال ػ مػف ح ػث تلػػم ـ
ى العد ػد

األنشط الحرا المناسن لؤلطفاؿ التوحد ف ومبلءمتيا لؤلطفاؿ وذلؾ نعد االطبلع

مػ ػ ػ ػػف ن ػ ػ ػ ػرامج وأنش ػ ػ ػ ػػط ال عػ ػ ػ ػػب المسػ ػ ػ ػػتخدم لؤلطفػ ػ ػ ػػاؿ التوح ػ ػ ػ ػػد ف ،وىػ ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػ ػػا أاػ ػ ػ ػػده ح ػ ػ ػ ػػا

و ن ػػد()133:2007نػػػسف النػ ػرامج الحرا ػ ػ مػػػف أن ػػػح الوس ػػائؿ الت ػػا تيػػػدؼ إل ػػى تحر ػ ػػؽ النمػػػو
المتاامؿ فا مخت ؼ ال وانب ح ث ااد الناحثوف أف الحرا ىا احػدف دوافػه االساسػ لئلنسػاف

فيػا مػدخؿ لعػالـ الطفولػ امػا أنيػا وسػ ط فعػاؿ لتحسػ ف وتعػد ؿ سػ وايـ وتطػو ر نمػوىـ العر ػػا

واال تما ا والنفسا.
ا ان ػػا

و ػػرف الناحػػث أف األنشػػط الحرا ػ ال ترتلػػر

ػػى حراػػات ر اض ػ ثر ػ تػػؤثر تػػسث ار

ػػى الطفػػؿ التوحػػد إنمػػا ت ػرتنط الحرا ػ نوظػػائؼ الػػدماغ المتل ػ نالوظػػائؼ الحسػػ

والمشػػا ر ح ػػث تػػؤثر الحرا ػ

ػػى الطفػػؿ التوح ػػد

ر ػػا ونفسػػ ا ،فال عػػب وس ػ

مػػف وس ػػائؿ

تنف ػ ػ س االنفعػ ػػاالت المانوت ػ ػ  ،فيػ ػػو خ ػ ػػص األطفػ ػػاؿ مػ ػػف المشػ ػػابلت واالضػ ػػطرانات الس ػ ػ وا
و سػػا دىـ

ػػى الولػػوؿ لحال ػ الت ػوازف واالسػػتررار النفسػػا ،فيػػو

عػػؿ األطفػػاؿ التوحػػد ف فػػا

حال ػ تنف ػ س وتفر ػػغ لعػػدوان تيـ مػػف خػػبلؿ ػػو المػػرح الػػذ تنعثػػو ىػػذه األلعػػاب والػػذ
ناإل اب

ى س وا اتيـ.

ػػنعاس

وىػػذا م ػػا أا ػػده دف ػػا ( )24:2014نػػسف ال ع ػػب اح ػػدف الط ػػرؽ الفا ػػ ف ػػا م ػػاؿ تع ػػد ؿ

الس وؾ و بلج المشابلت الس وا لدف األطفػاؿ ،فيػو سػا د الطفػؿ

ػى التعن ػر والتنفػ س ػف

انفعاالتو ومخاوفو ومشا ره العدوان  ،إذ ستخدـ ال عب امخػرج ل ر ػؽ والتػوتر واشػناع العد ػد مػف
الحا ات ور نات الطفؿ.

اما و ر ػه الناحػث ت ػؾ النت ػ إلػى أف األنشػط الحرا ػ ليػا أثػر ا ػانا م مػوس

ػى

األطفاؿ التوحد ف فالنرنامج أتاح الفرلػ ليػـ لممارسػ األنشػط الحرا ػ والر اضػ التػا تسػاىـ
ف ػػا تخف ػػؼ ح ػػده السػ ػ وا ات العدوان ػ ػ وتفر ػػغ طاق ػػاتيـ ال ازئ ػػدة وانفع ػػاالتيـ النات ػ ػ
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ػػف مواق ػػؼ

ى تفا يـ مػه اآلخػر ف ،وتو ػو سػ وايـ العشػوائا إلػى ميمػ

اإلحناط وحؿ مشابلتيـ والعمؿ

محػػددة ونر ػ مػػف حال ػ العش ػوائ إلػػى حالػػ الس ػ وؾ اليػػادؼ ،وااسػػانيـ الرػػدرة

ػػى نرػػؿ الر ػػؽ

والتوتر إلى أداة ال عب نػدال مػف نر يػا إلػى اآلخػر ف ،فإشػلاليـ نسنشػط ال عػب تمػنحيـ العد ػد مػف

التػدر نات التػا تػؤد إلػى إشػلاؿ وقػتيـ وىػذه ال ػػزء األىػـ فػا ح ػاتيـ فإتاحػ الفرلػ ليػـ ل عػػب

فا اليواء الط ؽ ػؤد إلػى تيدئػ أ لػانيـ وت د ػد نشػاطيـ وتر ػؿ انفعػاالتيـ التػا تػؤد إلػى
خفض الس وؾ العدوانا لد يـ.

وى ػػذا م ػػا أش ػػار إل ػػو إنػ ػراى ـ ( )138:2011ن ػػاف ال ع ػػب ل طف ػػؿ التوح ػػد اذا ت ػػـ تط ػػو ره

وتو ي ػ ػػو ف ػ ػػا الع ػ ػػبلج ح ػ ػػدث تحػ ػ ػوال ان ػ ػ ػ ار ف ػ ػػا ح ات ػ ػػو ،ألن ػ ػػو نم ػ ػػا لد ػ ػػو اإلدراؾ ناألشػ ػ ػ اء

وناألشػ ػػخاص ،فال عػ ػػب ميػ ػػارات وس ػ ػ وا ات ا ان ػ ػ فترػ ػػدونيا ،فال عػ ػػب ن م ػ ػػه أشػ ػػاالو ماػ ػػف
استخدامو فا تحس ف سػ وا ات أطفػاؿ التوحػد وتػد ـ إحساسػيـ نػالو ود وتحسػ ف الحالػو النفسػ
ليـ مف خبلؿ االىتماـ نيـ وترد رىـ.

امػػا و ؤاػػد الخ از ػ ( )132:2009أف ال عػػب نمػػا لػػدف الطفػػؿ التا ػػؼ والتعامػػؿ مػػه

الظػػروؼ التػػا تران ػػو فػػا مواقػػؼ الح ػػاة ،فال عػػب عػػالج الطفػػؿ مػػف المشػػااؿ النفسػ وىػػا وسػ

بل ػ فعالػ فػػا تخ ػ ص الطفػػؿ مػػف التػػوترات والمػػؤثرات واالنفعػػاالت واالضػػطرانات السػ وا ،

ف ػد األلعػػاب لتاػػوف أداة تعػو ض لػػو ل ر ػػاـ نمػا ال سػػتط ه م ػ نػالواقه ،فال عػػب وسػ

الطفػػؿ وتنشػػئتو نشػػاؿ س ػ ـ وتع ػػؿ س ػ وا اتو العدوان ػ  ،وىػػذا مػػا أشػػار ال ػ
نػػسف األنشػػط الر اض ػ تػػؤثر
الس وا ات

إل ػػداد

ػواد ()173:2011

ػػى األطفػػاؿ التوحػػد ف مػػف خػػبلؿ ز ػػادة فت ػرات االنتنػػاه وضػػنط

ر المناسن االعدواف وفرط النشاط وضنط الس وا ات النمط .

وىػػذه مػػا تؤاػػده د ارس ػ حس ػ ف ( (167:2015نػػسف ال ع ػب والتمر نػػات الندن ػ ق ػػت مػػف

السػػ وؾ الع ػػدوانا ل ػػدف أطف ػػاؿ التوحػػد م ػػف خ ػػبلؿ إدخ ػػاؿ روح المػػرح والس ػػرور وتحو ػػؿ طاق ػػاتيـ

السػ ن إلػى طاقػات إ ان ػ  ،وأنػ ماػف توظ ػػؼ ال عػب ل تل ػب

ػى الاث ػػر مػف المشػابلت التػػا

وا ييا ىؤالء األطفاؿ ،اما أشػارت ا ضػا حنػا ( )29:1999نػسف ال عػب حػرر الطفػؿ مػف الر ػود

واإلحناط ػات والروا ػػد التػػا م يػػا

ػ الواقػػه فنال عػػب تلػػرؼ الطفػػؿ نحر ػ دوف تر ػػد ف ػػوفر

ػر ات و خفػػؼ مػػف حػػده التػػوتر امػػا انػػو احسػػف الوسػػائؿ
ال عػػب ل طفػػؿ فرل ػ الػػتخ ص مػػف اللػ ا

لتلر ؼ العدواف.

و ػػرف الناحػػث أف نرنػػامج األنشػػط الحرا ػ أاسػػب األطفػػاؿ التوحػػد ف سػ وا ات تنعػػدىـ

ػػف االسػػتثارة الذات ػ وا ػػذاء اآلخػػر ف والتخر ػػب امػػا أنيػػا تاسػػنيـ العمػػؿ ال مػػا ا واالنتعػػاد ػػف

العزل ونث روح المرح والسرور خبلؿ النشاط وتسا دىـ

ى تحو ؿ طاقاتيـ ال سػد وتػوتراتيـ

وقػػدراتيـ إلػػى حراػػات وظ ف ػ فػػا لػػورة تمػػار ف حرا ػ ر اض ػ  ،فرػػد ا تػػاد األطفػػاؿ التوحػػد ف
ى التحرؾ نعشوائ دائمػا وندر ػ

ال ػ مػف الحمػاس ،لاػف نالنشػاط الر اضػا تػدرب األطفػاؿ
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ػػى الحراػ فػػا نطػػاؽ تمر نػػات ر اضػ متنعػ فػػا ال سػ والتػػا تماػػنيـ مػػف االسػػتمتاع نػػنفس

الشعور الذ ااف شعر نو فا حراتو العشوائ المتوقع .

اإلجابة على ال ؤاؿ الرابع مف أ ئلة الد ار ة
ػػنص السػ ػؤاؿ ال ارن ػػه أس ػػئ

ػػى أن ػػو :هػػػػؿ تكجػػػػد َػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية َػػػػي

متك ػػطات درجػػات أَ ػراد المجمكعػػة التجريبيػػة بػػيف القيا ػػيف البعػػدم كالتتبعػػي علػػى ا ػػتباَّة

ال لكؾ العدكاَّي بعد تطبيؽ البرَّامج التدريبي.
ولئل ان

ف ىذا السؤاؿ قاـ الناحث نل ا

التال  :ال تكجد َركؽ ذات

الفرض

داللة إحصائية َي متك طات درجات أَراد المجمكعة التجريبية بيف القيا يف البعدم كالتتبعي
على ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي بعد تطبيؽ البرَّامج التدريبي

وإلختنار لحو ىذا الفرض قاـ الناحث ناستخداـ اختنار و اواسوف البلنارمتر

 Wilcoxon,Tالبلنارمتر وال دوؿ التالا وضح ذلؾ:
جدكؿ ()11

داللة الِركؽ بيف متك طات درجات المجمكعة التجريبية كقيمة(َ )Zي القيا يف البعدم كالتتبعي (ف=)17
المجمكعة

ال لكؾ العدكاَّي َّحك الذات

الممتلُات

الدرجة الُلية

الرتب

الرتب

الرتب السالن

2

1.750

3.500

الرتب المو ن

1

2.500

2.500

التساو

9

القياس

نعد  /تتنعا

ال لكؾ العدكاَّي َّحك اآلخريف نعد  /تتنعا

ال لكؾ العدكاَّي َّحك

متك ط

مجمكع

نعد  /تتنعا

نعد  /تتنعا

العدد

الرتب السالن

2

2.500

5.000

الرتب المو ن

1

1.000

1.000

التساو

9

الرتب السالن

2

2.000

4.000

الرتب المو ن

1

2.000

2.000

التساو

9

الرتب السالن

2

2.500

5.000

الرتب المو ن

1

1.000

1.000

التساو

9

قيمة " "Zم تكل الداللة
ر دال

0.272

إحلائ ا

ر دال

1.069

إحلائ ا

ر دال

0.535

إحلائ ا

ر دال

1.069

إحلائ ا

تض ػػح مػػػف ال ػػػدوؿ ( )14ػػدـ و ػػود فػػػروؽ دالػ ػ إحل ػػائ ا نػ ػ ف متوسػػػطات در ػػػات

الم مو ػ الت ر ن ػػ فػػا الر اس ػ ف النعػػد والتتنعػػا واانػػت ق م ػ " "Zفػػا الر ػػاس التتنعػػا

التوالا ( )10469( ،)40535( ،)10469( ،)40272وىا ق ـ

ر دال إحلائ ا.

ػػى

واتفرػػت ىػػذه النت ػ مػػه د ارس ػ اػػبل مػػف ال ػزارع ( )2012والتػػا أشػػارت إلػػى ػػدـ و ػػود

ف ػػروؽ ذات داللػ ػ إحل ػػائ نػ ػ ف متوسػػػطا در ػػات الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ فػػػا الر اسػ ػ ف الرن ػػػا
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والنعػػد  ،ود ارس ػ مطػػر()2012أظيػػرت ػػدـ و ػػود فػػروؽ دال ػ احلػػائ ا ن ػ ف متوسػػطا در ػػات
الم مو ػ الت ر ن ػ فػػا الر اس ػ ف النعػػد والتتنعػػا ،ود ارسػػ نلػػر()2011أظيػػرت ػػدـ و ػػود

فػػروؽ دال ػ احلػػائ ا ن ػ ف متوسػػطا در ػػات الم مو ػ الت ر نػػا فػػا الر اس ػ ف النعػػد والتتنعػػا،

ود ارس ػ

نػػد المػػنعـ()2010أشػػارت إلػػى ػػدـ و ػػود فػػروؽ دال ػ احلػػائ ا ن ػ ف متوسػػطا در ػػات

الم مو ػ ػ الت ر ن ػ ػ فػ ػػا الر اس ػ ػ ف النعػ ػػد والتتنعػ ػػا فػ ػػا مر ػ ػػاس الس ػ ػ وؾ العػ ػػدوانا ،ود ارس ػ ػ

نخػػش( )2002أشػػارت إلػػى ػػدـ و ػػود فػػروؽ دال ػ احلػػائ ا نػػ ف متوسػػطا در ػػات الم مو ػػ

الت ر ن فا الر اس ف النعد والتتنعا.

و ع ػػزو الناح ػػث ى ػػذه النت ػ ػ إل ػػى ن ػػاح النرن ػػامج المس ػػتخدـ ف ػػا خف ػػض ح ػػده السػ ػ وؾ

العدوانا لدف األطفاؿ التوحد ف ومسا دتيـ فا تعم ـ واستمرار ما ااتسنوه مف ميػا ارت وخنػرات
خبلؿ النرنامج وانتراؿ أثر التدر ب حتى نعد مرور شير مػف تطن ػؽ النرنػامج

ػ يـ ،وىػذا شػ ر

إلى العائد ذو األثر اإل انا ألنماط وأسػال ب وفن ػات النرنػامج فػا خفػض حػدة السػ وؾ العػدوانا
لؤلطفػػاؿ التوحػػد ف ،و ر ػػه ذلػػؾ إلػػى أف السػ وؾ الػػذ

تع مػػو طفػػؿ التوحػػد ماػػف أف سػػتمر فػػا

تا ػرار نعضػػيا نلػػورة نمط ػ ال تخضػػه إلػػى التفا ػػر اػػوف ىػػذا الطفػػؿ أحػػد خلائلػػو التارار ػ

والنمط ػ فاأللعػػاب الحرا ػ المتنو ػ نرػػى أثرىػػا اإل ػػانا فػػا الطفػػؿ وتحػػدث تحػوال فػػا ح ػػاتيـ
مف خبلؿ إخػراج الطفػؿ مػف قوقعتػو التوحد ػو إلػى االتلػاؿ والتوالػؿ مػه الن ئػ الخار ػ  ،فا مػا

اػػرر الطفػػؿ التوحػػد س ػ وؾ إ ػػانا فػػا موق ػؼ مع ػ ف دؿ ذلػػؾ

ػػى اسػػتمرار لد ػػو وااتسػػاب

سػ ػ وؾ د ػػد فالمش ػػارا اال تما ػ ػ نالن ئػ ػ المنزل ػ ػ والن ئػ ػ الخار ػ ػ ا ػػوف الطف ػػؿ ااث ػػر تا ف ػػا

وتف ػػا بل .وى ػػذا م ػػا أش ػػار إل ػ ػ خط ػػاب وحمػ ػزة()101:2008ن ػػسف ال ع ػػب اس ػػب الطف ػػؿ التوح ػػد

الاف ػػاءة اال تما ػ ػ فاأللع ػػاب ليػػػا األثػػػر الان ػػػر ف ػػا تو ػػػو السػ ػ وا ات المر ونػ ػ لػػػدف الطفػػػؿ

التوحػػد فيػػا تنمػػا الترا ػػز واالنتنػػاه امػػا أنيػػا تسػػا ده

ػػى االنضػػناط والتا ػػؼ لتاػػو ف الػػروانط

والعبلقػػات اال تما ػ التػػا حنيػػا ،،وىػػذا مػػا تؤاػػده د ارس ػ نخػػش( )153:2002ػػى أف تػػدر ب

األطفػػاؿ التوحػػد ف

ػػى التفا ػػؿ اال تمػػا ا ماػػف أف سػػيؿ

مه اقرانيـ ومف ثـ االنخراط نالم تمه.
و ػرف الناحػث أف ىػذا ػدؿ

ا تمػػاد النرنػػامج

ػػى األنشػػط

ػػى األطفػػاؿ التوحػػد ف االنػػدماج

ػى ػدوف النرنػامج فػا خفػض حػده السػ وؾ العػدوانا ولعػؿ

الحرا ػ لمػػا ليػػا مػػف مم ػزات وفوائػػد قػػد زاد مػػف فا ػ النرنػػامج

التػػدر نا امػػا أف احت ػواء النرنػػامج

ػػى األنشػػط الحرا ػ واأللعػػاب اللػػل رة المتنو ػ واسػػتخداـ

فن ػػات التعز ػػز س ػواء أاػػاف ماد ػػا أو معنو ػػا فيػػا تػػؤد إلػػى األمػػاف والطمسن ن ػ ل طفػػؿ التوحػػد
فننػػاء

ػػى ذل ػػؾ تضػػح أىم ػ ػ األنش ػػط الحرا ػػ ف ػػا خف ػػض حػػده السػ ػ وا ات العدوان ػ ػ وأثرى ػػا

الفا ؿ والمستمر حتى نعد االنتياء مف النرنامج.
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التكصيات:

صاغ الباحث التكصيات التالية َي ضكء ما أ ِرت عَّ هذه الد ار ة مف َّتائج كالتي يمُف

األخذ بها كاال تِادة مَّها:
ى األطفاؿ التوحد ف لما أظيره مف نتائج

 -1ضرورة تطن ؽ نرنامج األنشط الحرا
ط ن فا خفض س وا اتيـ العدوان .

 -2ضرورة الترا ز

ى التدخؿ الر اضا فا تع ـ أطفاؿ التوحد.

 -3االستفادة مف نرنامج األنشط الحرا
زء أساسا داخؿ النرامج العبل

فا ىذه الدراس لما لو مف اثار ا ان

لؤلطفاؿ التوحد ف.

 -4ضرورة تااتؼ األسرة والمدرس فا التشخ ص المنار ألنماط الس وؾ
التا تلدر ف األطفاؿ التوحد ف وتحد دىا ندق .

 -5ضرورة وضه نرنامج تدر نا خاص ل حد مف اؿ نمط س واا

و عو

ر المر وب

ر مرنوؿ.

 -6ضرورة الدمج لؤلطفاؿ التوحد ف مه أقرانيـ العاد ف أثناء ممارس األنشط الر اض
والندن .

 -7االىتماـ ناستخداـ األنشط الحرا
التوحد ف.

فا تخف ؼ مظاىر الس وؾ العدوانا ند األطفاؿ

 -8توف ر أدوات ال عب وألعاب تناسب خلائص أطفاؿ التوحد واىتماماتيـ ور ناتيـ مما
ؤد إلى تخف ؼ النشاط الزائد وتفر غ طاقاتيـ الس ن وتو ييا إلى أىداؼ إ ان .

 -9ضرورة مشارا الوالد ف فا نرنامج األنشط الحرا

المردم ألطفاليـ ل تعرؼ

ى

ا ف خفض النشاط الزائد والس وا ات العدوان .

المقترحات:

 -1أثر نرنامج تدخؿ منار قائـ
لدف

 -2فا

ن مف أطفاؿ التوحد.
نرنامج إرشاد

ى األنشط الحرا لتنم التوالؿ والتفا ؿ اال تما ا

آلناء األطفاؿ التوحد ف فا تعد ؿ الس وا ات

ألطفاليـ.

 -3أثر استخداـ فن ات تعد ؿ الس وؾ فا بلج المشابلت الس وا

ر المر ون

ألطفاؿ التوحد ف.

 -4تسث ر األنشط الحرا فا تنم ميارات حؿ المشابلت لدف األطفاؿ التوحد ف.
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املصادر واملراجــع

المصادر كالمراجع
أكالن  :المراجع العربية:
 .1النشػ ػ ر ،ال ػ ػػا

ػ ػػا( ،)2012الس ػ ػ وؾ العػ ػػدوانا لػ ػػدف األطفػ ػػاؿ التوحػ ػػد ف واألطفػ ػػاؿ

المعػػاق ف ر ػػا امػػا درا ػػو مع م ػ يـ نوال ػ ػ الخرطػػوـ ،مجلػػػة العلػػػكـ التربكيػػػة ،امعػ ػ
امدرماف ،العدد( ،)2ص ص .50-15

 .2الخف ػػا ا ،س ػػياـ

ػػا( ،)2012أث ػػر نرن ػػامج حرا ػػا مرت ػػرح إلطف ػػاء نع ػػض السػ ػ وا ات

الروت ن ػ ػ لؤلطفػ ػػاؿ الملػ ػػان ف نالتوحػ ػػد ،مجلػػػػة القاد ػػػػية لعلػػػػكـ التربيػػػػة الرياضػػػػية،

الم د( ،)2العدد( ،)1ص ص .166-151

 .3انػراى ـ ،ػبلء نػد النػاقا( ،)2011اضػطراب التكحػد(االكتيزـ) أعراضػ أ ػباب كطػرؽ
عالج ،

ـ الاتب ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.

 .4أنو ره ،محمد خم س وسعاده ،نػا ؼ نػد الػرحمف( ،)2012التربيػة الرياضػية كطرائػؽ
تدري ها ،امع الردس المفتوح  ،ماف ،األردف.

 .5االمػػاـ ،محمػػد لػػالح وال والػػدة ،فػؤاد

ػػد( ،)2010التكحػػد كَّظريػػة العقػػؿ ،دار الثراف ػ

ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .6أم ف ،سػي ر محمػود( ،)1997فا ػ نرنػامج ارشػاد فػا خفػض السػ وؾ العػدوانا لػدف
األطفػػاؿ المعػػاق ف ر ػػا ،المػػؤتمر الػػدكلي الرابػػع ،مراػػز االرشػػاد النفسػػا ،امع ػ

ػف

شمس ،ص ص.725-689

 .7أمػ ػ ف ،س ػػي ر محم ػػود( ،)2002فا ػ ػ نرن ػػامج ت ػػدر نا ف ػػا تخف ػػؼ ح ػػده االض ػػطرانات
الس ػ ػ وا لػ ػػدف الطفػ ػػؿ التوحػ ػػد  ،د ار ػػػػات تربكيػػػػة كاجتماعيػػػػة-مصػػػػر ،الم ػ ػػد(،)8

العدد( ،)4ص ص .158-95

 .8نخش ،أم رة طو( ،)2002فعال ػ نرنػامج تػدر نا لتنم ػ ميػارات التفا ػؿ اال تمػا ا فػا
خفػػض السػػ وؾ الع ػػدوانا لػػدف

نػ ػ مػػف األطفػػاؿ التوح ػػد ف ،مجلػػػة العلػػػكـ التربكيػػػة،

امع قطر ،العدد( ،)1السن االولى ،ص ص .158-127

 .9ند ر ،ار ماف( ،)2003األَّشطة العلمية لطِؿ مػا قبػؿ المدر ػة ،ػالـ الاتػب ،الرػاىرة،
ملر.

 .10ند ر ،محمد ار ماف( ،)2007مشُالت طِػؿ الركضػة كأ ػاليب معالجتهػا ،دار المسػ رة
ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.
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 .11النطا ن  ،اسػام محمػد و رنػوس ،ىػانا احمػد( ،)2011أثػر نرنػامج تعػد ؿ سػ وؾ مرتػرح
فا خفض انماط س وا لدف أطفاؿ التوحد ،مجلة العلكـ التربكية كالَِّ ية -البحػريف،

الم ػػد( ،)12العػػدد( ،)3ص ص  .328-297الم ػػد( ،)7العػػدد( ،)3ص ص385-
.353

 .12نطػػػرس ،حػ ػػافظ نطػ ػػرس ( ،)2015إعاقػػػػات الَّمػػػػك الشػػػػاملة،ط ،2دار المس ػ ػ رة ل نشػ ػػر
والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .13نطػػرس ،حػػافظ نطػػرس( ،)2014طػػرؽ تػػدريس الطلبػػة المضػػطربيف ػػلكُيان كاَِّعالي ػان،
ط ،2دار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.،

المي ػػػر َػػػي ػػػيُكلكجية اللعػػػب ،دار الفرقػػاف
 .14ن ر ػ س ،أحمػػد ومر ػػا ،توف ػػؽ( ،)1987ر
ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.
 .15ال راح ،ند النالر والنطا ن  ،اسامو و وانم  ،مسموف( ،)2009علـ َِّس الطِػؿ غيػر
العادم ،ط ،2دار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.،

 .16الحرنا ،سػ ـ ت ػؽ( ،)2008د ار ػة َػي التربيػة الخاصػة للطِػؿ التكحػدم ،دار النشػر
ما المارم .

 .17حسف ،نن ؿ الس د والعر شا ،نر ؿ نف حسف و ا ،ند الواحػد ورشػاد ،وفػاء(،)2013
علػػػـ َِّػػػس األطِػػػاؿ ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة ،دار ل ػػفاء ل نش ػػر والتوز ػػه ،م ػػاف،

االردف.

 .18حسػون  ،مػسموف محمػد( ،)2010أثػػر الَّشػاط الرياضػػي َػي خِػػض ال ػلكُيات الَّمطيػػة
لدل األطِاؿ التكحدييف ،رسال داتوراه ،ا

الع وـ الترنو والنفس  ،ال امع االردن .

 .19حس ف ،ام رة ومتعب ،سامر وسؼ( ،)2012أثر تمريَّات حرُية َي تطكر ال ػلكُيات
الحرُيػػػة االُثػػػر شػػػيكعان ألطِػػػاؿ طيػػػؼ التكحػػػد ،و ازرة الترن ػ ػ والتع ػ ػ ـ الع ػػالا والنح ػػث
الع ما ،ا

 .20حسػ ف ،سػػيا

الترن الر اض  ،امع نانؿ ،العراؽ.

ػػا( ،)2015تػػسث ر التمر نػػات الندن ػ والحم ػ اللذائ ػ و يػػاز االاسػ ف

فا خفض نعض االضػطرانات السػ وا ألطفػاؿ التوحػد ،مجلػة ُليػة التربيػة الرياضػية،

الم د( ،)27العدد( ،)1ص ص.173-157

 .21حسػ ػ ف ،ط ػػو نػػد العظػ ػ ـ( ،)2010الصػػػحة الَِّ ػػػية كمشػػػُالتها لػػػدل األطِػػػاؿ ،دار
ال امع ال د دة ل نشر ،االساندر  ،ملر.
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 .22الح ػػا ،محم ػػد اس ػػـ( ،)2012ت ػػسث ر ممارسػ ػ النش ػػاط الر اضػػػا ف ػػا تخف ػػؼ السػ ػ وؾ
العػػدوانا اللػػفا لؤلطفػػاؿ الملػػان ف ناضػػطرانات ط ػػؼ التوحػػد متوسػػط الشػػدة ،مجلػػػة
علكـ التربية الرياضية-العراؽ ،الم د( ،)5العدد( ،)2ص ص .399-379

 .23حنا ،فضػؿ( ،)1999اللعػب عَّػد األطِػاؿ ،دار شػرؽ-ملػرب ل خػدمات الثراف ػ ل طنا ػ
والنشر.

 .24الخ ػػداـ ،انػ ػراى ـ محم ػػد( ،)2010تػػػأثير برَّػػػامج َّشػػػاط بػػػدَّي بالمصػػػاحبة المك ػػػيقية
كاألغاَّي على تَّمية المهػارات االجتماعيػة كالحرُيػة لػدل األطِػاؿ ذكم التكحػد ،رسػال
داتوراه الف سف فا الترن الر اض  ،ال امع األردن .

 .25الخ از ػ  ،سػ ماف ف ػػاض والخ از ػ  ،محمػػد فرحػػاف( ،)2009التربيػػة الرياضػػية الِاعلػػة
كطلبة ُليات التربية ،ماتن الم مه العرنا ل طنا

والنشر ،ماف ،األردف.

 .26خضر ،والء وائؿ( ،)2010مػدل َاعليػة الجاَّػب الحرُػي مػف برَّػامج َ TEACCHػي
تَّميػػة المهػػارات الحرُيػػة كاالجتماعيػػة عَّػػػد أطِػػاؿ التكحػػد ،رسػػال ما سػػت ر ،امع ػ

ال رموؾ ،ا

الترن الر اض  ،األردف.

 .27خطاب ،أرفت ػوض(َ ،)2001اعليػة برَّػامج ارشػادم لتعػديؿ ال ػلكؾ العػدكاَّي لػدل
األطِاؿ المعاقيف عقليان ،رسال ما ست ر ،ا

الترن  ،امع الزقاز ؽ-ملر.

 .28خطاب ،محمد احمد وحمزة ،احمد ند الاػر ـ( ،)2008ػيُكلكجية العػالج باللعػب مػع
األطِاؿ ذكم االحتياجات الخاصة ،دار الثراف ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .29خطػ ػػاب ،محمػ ػػد أحمػ ػػد( ،(2005ػػػػيُكلكجية الطِػػػػػؿ التكحػػػػدم تعريِهػػػػا-تصػػػػػَّيِها
أعراضػػها-تشخيصػػها-أ ػػبابها التػػدخؿ العالجػػي ،دار الثراف ػ ل نشػػر والتوز ػػه ،مػػاف،
األردف.

 .30خط ػػاب ،محم ػػد احم ػػد( ،)2009فا ػ ػ نرن ػػامج بل ػػا نال ع ػػب لخف ػػض در ػ ػ نع ػػض
االضػػطرانات الس ػ وا لػػدف

ن ػ مػػف األطفػػاؿ التوحػػد ف ،مجلػػة علػػـ الػػَِّس-مصػػر،

العدد( ،)22السن ( ،)83-82ص ص .191-188
 .31الخط ػػب ،مػػاؿ محمػػد( ،)2004فا ػػ نرنػػامج تػػدر نا فػػا خفػػض الس ػ واؾ النمطػػا
والعػ ػػدوانا والفوضػ ػػو لػ ػػدف

ن ػ ػ مػ ػػف األطفػ ػػاؿ المعػ ػػوق ف ر ػ ػػا فػ ػػا االردف ،المجلػػػػة

التربكم..جامعة الُكيت ،الم د( ،)19العدد( ،)73ص ص.90-59

 .32الخط ػ ػػب ،لػ ػػالح احمػ ػػد( ،)2003االرشػػػػاد الَِّ ػػػػي َػػػػي المدر ػػػػة ا
تطبيقات  ،دار الاتاب ال امعا ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.
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ػػػػ َّظرياتػػػػ

 .33الخفػػاؼ ،ا مػػاف نػػاس( ،)2010اللعػػب ا ػػتراتيجيات تعلػػيـ حديثػػة ،دار المنػػاىج ل نشػػر
والتوز ه ،ماف ،األردف.

 .34الخفػػاؼ ،ا م ػػاف نػػاس( ،)2011الملػػػؼ التػػػدريبي الشػػػامؿ للطِػػػؿ غيػػػر العػػػادم ،دار
المناىج ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .35خ فػ  ،ول ػد والشػرماف ،وائػؿ والللػاون  ،ز ػد( ،)2013التكحػد الَّظريػة كالتطبيػػؽ ،دار
والنشر ،ماف ،االردف.

الفار ل طنا

 .36خ ػػؿ ،سػػم رة محمػػد( ،)2001فا ػ نرن ػامج ترو حػػا ر اضػػا مرتػػرح لتنم ػ التفػػا بلت
اال تما ػ لػػدف األطفػػاؿ التوحػػد ف ،مجلػػة التربيػػة الشػػاملة ،الم ػػد( ،)2ص ص
.245-220

 .37خ ػػؿ ،ػ ػزة( ،)2002علػػػـ الػػػَِّس اللعػػػب َػػػي الطِكلػػػة المبُػػػرة ،دار الفا ػػر العرن ػػا،
الراىرة ،ملر.

 .38دنػ س ،سػػع د نػػف نػػد ا﵀( ،)1998فعال ػ التعز ػػز التفاضػ ا ل سػ وؾ اآلخػػر فػػا خفػػض
السػ وؾ العػػدوانا لػػدف األطفػػاؿ الرػػان ف ل ػػتع ـ ،بحػػث مقػػدـ للَّػػدكة العلميػػة ألق ػػاـ علػػـ
الَِّس بجامعات دكؿ مجلس التعاكف الخليجي ،امع قطر.
 .39دن ػ س ،سػػع د نػػد ا﵀ ( ،)1997أنعػػاد الس ػ وؾ العػػدوانا لػػدف األطفػػاؿ المتخ ف ػ ف ر ػػا
مف الدر

النس ط فا ضوء متل ر العمر واإلقام  ،مجلة الد ار ات الَِّ ية،

 .40دفػػا ،مػػاؿ( ،)2014ػػيُكلكجية اللعػػب كدكرهػػا َػػي خِػػض ال ػػلكؾ العػػدكاَّي لػػدل
األطِاؿ َي مرحلة الطِكلة المبُرة ،رسال ما ست ر ،امع مولود معمر  ،ال زائر.

 .41رن ػه ،ىػػاد مشػػعاف( ،)2008اللعػػب كالطِكلػػة ،ماتنػ الم مػػه العرنػػا ل نشػػر والتوز ػػه،
ماف ،االردف.

 .42روزننػ ػػرج ،ما اػ ػػؿ ور ػ ػػتش ،و سػ ػػوف والر  ،ماى ػ ػػد ونػ ػػوؿ ،سػ ػػند بلر( ،)2008تعلػػػػيـ
األطِاؿ كالمراهقيف ذكم االضطرابات ال لكُية ،ط ،2تر مػ

ل طنا

ػادؿ نػد ا﵀ ،دار الفاػر

والنشر ،ماف،االردف.

 .43الزارع ،نا ؼ نف انػد( ،)2014المدخؿ إلى اضطراب التكحد المِاهيـ اال ا ية كطرؽ
التدخؿ ،ط ،3دار الفار ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.،

 .44الػزارع ،نػػا ؼ( ،)2012فا ػ التػػدر ب

ػى التوالػػؿ فػا خفػػض السػ وؾ العػػدوانا لػػدف

نػ ػ مػػػف األطفػػػاؿ ذو اضػ ػػطراب التوحػػػد ،المجلػػػػة الدكليػػػػة التربكيػػػػة المتخصصػػػػة،

الم د( ،)1العدد( ،)5ص ص .273-246
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 .45الزر ر ػػات ،إنػ ػراى ـ ( ،)2004التكحػػػد الخصػػػائص كالعػػػالج ،دار وائ ػػؿ ل نش ػػر والتوز ػػه،
ماف ،االردف.

 .46الز ػػوؿ ،مػػاد نػػد الػػرح ـ( ،)2008االضػػطرابات االَِّعاليػػة كال ػػلكُية لػػدل األطِػػاؿ،
دار الشروؽ ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .47سػالـ ،اسػػامو والفػػاروؽ ،ملػطفى( ،)2014اضػػطراب التكاصػػؿ بػػيف الَّظريػػة كالتطبيػػؽ،
دار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .48الس د،

د ال ػارحا(َ ،)2004اعلية برَّامج تدريبي َي تَّمية بعػض مهػارات ال ػلكؾ

التُيِػػػي لػػػدل األطِػػػاؿ التكحػػػدييف كخِػػػض ػػػلكُياتهـ المضػػػطربة ،رسػػال ما سػػت ر،
امع

ف شمس ،ا

الترن  ،ملر.

 .49شػػاذلا ،نػػد الحم ػػد محمػػد( ،)2001الصػػحة الَِّ ػػية ك ػػيُكلكجية الشخصػػية ،ط،2
الماتن ال امع ل نشر والتوز ه ،االساندر  ،ملر.،

 .50الشاما ،وفػاء(2004أ) ،خِايا التكحد أشػُال كأ ػباب كتشخيصػ  ،مراػز ػدة ل توحػد،
الر اض.

 .51الشػػاما ،وفػػاء(2004ب) ،ػػمات التكحػػد تطكرهػػا كُيِيػػة التعامػػؿ معهػػا ،مراػػز ػػدة
ل توحد ،الر اض.

 .52شػػرؼ ،نػػد الحم ػػد( ،)2005التربيػػة الرياضػػية كالحرُيػػة لألطِػػاؿ اال ػػكياء كمتحػػدم
اإلعاقة بيف الَّظرية كالتطبيؽ ،ط ،2مراز الاتاب ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.

 .53شػػر ر ،ز نػػب محمػػود( ،)2002الشخصػػػية ال ػػػكية كالمضػػػطربة ،ط ،2ماتن ػ النيضػػ
الملر ل نشر ،الراىرة ،ملر.،

 .54لػػادؽ ،ملػػطفى أحمػػد والخم سػػا ،السػ د سػػعد( ،)2006دور انشػػط ال عػػب ال ما ػ

فػ ػػا تنم ػ ػ التوالػ ػػؿ لػ ػػدف التبلم ػ ػػذ الملػ ػػان ف نالتوحػ ػػد ،مجلػػػػػة ُليػػػػػة االداب جامعػػػػػة

المَّصكرة-مصر ،الم د( ،)1العدد( ،)39ص ص .124-75

 .55اللامد  ،أحمد والخط ب ،ماؿ والروسػاف ،فػاروؽ و ح ػا ،خولػو والزر رػات(،)2009
مقدمػػػة َػػػي تعلػػػيـ الطلبػػػة ذكم الحاجػػػات الخاصػػػة ،ط ،2دار الفا ػػر ل نش ػػر والتوز ػػه،
ماف ،االردف.،

 .56الضػػمد ،ن ػػد الس ػػتار ػػانر( ،)2012العدكاَّيػػػة عَّػػػد األطِػػػاؿ المِهػػػكـ كالعػػػالج ،دار
الندا ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.
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 .57ط ن ػ  ،انتيػػاج محمػػود( ،)2009المهػػارات الحرُيػػة لطِػػؿ الركضػػة ،دار المس ػ رة ل نشػػر
والتوز ه ،ماف ،األردف.

 .58الظاىر ،قحطاف احمد( ،)2008مدخؿ إلػى التربيػة الخاصػة ،دار وائػؿ ل نشػر والتوز ػه،
ماف ،األردف.

 .59امر ،طارؽ( ،)2008الطِؿ التكحدم ،دار ال ازور ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.
 .60نػػد الحم ػػد ،سػػياد حسػ ب( ،)2013تػػسث ر نرنػػامج تػػسى ا ملػػاحب لؤللعػػاب الترو ح ػ

فػػا تطػػو ر نع ػػض الرػػدرات الحرا ػ ػ لؤلطفػػاؿ الملػػان ف نالتوح ػػد ،مجلػػػة ُليػػػة التربيػػػة

الرياضية ،الم د( ،)25العدد( ،)2ص ص.337-317

 .61ن ػػد ال ػػرحمف ،محم ػػد السػ ػ د وخ فػ ػ من ػػى محم ػػد( ،)2004مقيػػػاس جيليػػػاـ لتشػػػخيص
التكحدية ،د ار الفار العرنا ل نشر والتوز ه ،ملر ،الراىرة.

 .62ند اللنا ،ند العز ز ام ف(َ ،)2013اعلية برَّامج ارشادم با ػتخداـ أَّشػطة اللعػب
لتح ػػيف المهػػارات التكاصػػلية لػػدل األطِػػاؿ الػػذاتكييف ،رسػػال ما سػػت ر ،ا ػ الترن ػ ،
ف شمس ،ملر.

 .63ند ا﵀ ،خالد(َ ،)2004اعلية التصحيح الزائد كالتعزيز التِاضػلي َػي خِػض ال ػلكؾ
الَّمطي كاإليذاء الذاتي لدل عيَّة مف األطِاؿ التكحدييف ،رسال داتوراه ،امع

مػاف

العرن  ،األردف.

 .64نػػد المػػنعـ ،مػػروه ممػػدوح(َ ،)2010عاليػػة برَّػػامج تػػدريبي َػػي خِػػض العدكاَّيػػة لػػدل
األطِػػاؿ التكحػػدييف ،رسػػال ما سػػت ر ،امع ػ ننػػا سػػو ؼ ،ا ػ قسػػـ اللػػح النفس ػ
ملر.

 .65ثم ػػاف ،لم ػػاء أحم ػػد( ،)2014أث ػػر اس ػػتخداـ نرن ػػامج ت ػػدخؿ منا ػػر ق ػػائـ

ػػى األنش ػػط

الحرا ػ لتنم ػ نعػػض الميػػارات الحرا ػ الل ظ ػ والدق ر ػ لػػدف األطفػػاؿ ذو اضػػطراب

التوحد ،مجلة د ار ات الطِكلة ،الم د( ،)17العدد( ،)62ص ص.70-50

 .66الع ػ ػػدو  ،م ػ ػػاؿ ال ػ ػػد ف ومي ػ ػػد  ،احم ػ ػػد اام ػ ػػؿ وحن ػ ػػب ،محم ػ ػػد فػ ػ ػؤاد وحس ػ ػػف محم ػ ػػد
ا( ،)2004الرياضة َي حياتَّا ،ط ،3دار الاتاب ال امعا ،الراىرة ،ملر.،

 .67ػز الػػد ف ،خالػػد( ،)2010ال ػػلكؾ العػػدكاَّي عَّػػد األطِػػاؿ ،دار اسػػام ل نشػػر والتوز ػػه،
ماف ،االردف.

 .68العز ز ،احمد نا ؿ و ودة ،نبلؿ احمد( ،)2009يُكلكجية أطِاؿ التكحد ،دار الشػروؽ
ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.
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 .69س  ،اوثر( ،)2006التكحد ،دار لفاء ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.
 .70العرػػاد ،لػػاـ نػػد ال ط ػػؼ( ،)2001ػػػيُكلكجية العدكاَّيػػػة كتركيضػػػها ،دار ر ػػب
ل طنا

والنشر ،الراىرة ،ملر.

 .71ااشػ ػ  ،أحم ػػد( ،)2003الطػػػب الَِّ ػػػي المعاصػػػر ،ماتنػ ػ االن ػػو المل ػػر ل نش ػػر،
الراىرة ،ملر.

 .72ػػبلو  ،محمػػد حسػػف( ،)1986مك ػػكعة اللعػػب الرياضػػية ،ط ،2دار المعػػارؼ ل نشػػر
والتوز ه ،الراىرة ،ملر.،

 .73ػػا ،طػػو سػػع د وأنػػو ال ػػؿ احمػػد ( ،)2005التربيػػة البدَّيػػة كالرياضػػية ،ماتن ػ الفػػبلح
ل نشر والتوز ه ،الاو ت.

 .74ػ ػ ػػا ،محمػ ػ ػػد النػ ػ ػػونا( ،)2010مقيػػػػػػػاس الػػػػػػػكعي الِكَّكلػػػػػػػكجي لػػػػػػػدل المػػػػػػػراهقيف
التكحدييف()19-13عامان ،دار لفاء ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .75ػػا ،محمػػد النػػونا( ،)2011قضػػايا معاصػػرة َػػي التربيػػة الخاصػػة ،دار لػػفاء ل نشػػر
والتوز ه ،ماف ،األردف.
.76

ػ ػوات ،محم ػػد ػػدناف( ،)2007األطِػػػاؿ التكحػػػدييف ،دار ال ػػازور ل نش ػػر والتوز ػػه،
ماف ،األردف.

 .77مارة ،محمد

ػا( ،)2008برامج عالجية لخِض م تكل ال ػلكؾ العػدكاَّي ،الماتػب

ال امعا الحد ث ،االساندر  ،ملر.

 .78واد أحمد احمد( ،)2011االت اىات المعالرة فا تشػخ ص و ػبلج اضػطراب التوحػد،
مجلة الطِكلة كالتربية ،العدد( ،)6السن ( ،)3ص ص .185-139

 .79الع ػػد ،وفػػاء ا ػػد( ،)2012بَّػػاء برَّػػامج تعليمػػي م ػػتَّد إلػػى اللعػػب الترَيهػػي كبيػػاف
َاعليت َي خِض ال لكؾ الَّمطي كاالَّ ػحاب االجتمػاعي لػدل أطِػاؿ التكحػد ،رسػال
ما ست ر فا الترن الخال  ،امع

ماف العرن  ،االردف.

 .80الرحطانا ،ند ا﵀ نف لالح ( ،)2015فا

نرنامج تع ما قػائـ

ػى االسػترات

ات

النلر فػا تنم ػ نعػض الميػارات الحرا ػ لػدف األطفػاؿ ذو اضػطراب ط ػؼ التوحػد،

المجلة الدكلية التربكية المتخصصة ،الم د( ،)4العدد( ،)5ص ص .166-149

 .81الرر طا ،ند المط ب ام ف( ،)2011يُكلكجية ذكم االحتياجػات الخاصػة كتػربيتهـ،
ط ،5ماتن االن و الملر ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.
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 .82الرمش ،ملطفى ( ،)2015اضطراب التكحد ،ط ،2دار المس رة ل نشر والتوز ه ،مػاف،
االردف.

 .83الرم ػ ػػش ،مل ػ ػػطفى الن ػ ػػور ( ،)2013اإلعاقػػػػػات المتعػػػػػددة ،ط ،3دار المسػ ػ ػ رة ل نش ػ ػػر
والتوز ه ،ماف ،األردف.،

 .84الرمش ،ملطفى نور والمعا ط  ،خ ؿ ند الػرحمف ( ،)2007االضػطرابات ال ػلكُية
كاالَِّعالية ،د ار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .85الرم ػػش ،مل ػػطفى والمعا طػ ػ  ،خ ػػؿ( ،)2007ػػػيُكلكجية األطِػػػاؿ ذكم االحتياجػػػات
الخاصة مقدمة َي التربية الخاصة ،دار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .86قنػد ؿ ،محمػػد متػػولا ونػػدو  ،رمضػػاف مسػػعد( ،)2007األلعػػاب التركيحيػػة َػػي الطِكلػػة
المبُرة ،دار الفار ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.

 .87قواسػ ػػم  ،اػ ػػوثر نػ ػػد رنػ ػػو( ،)2014أثػ ػػر نرنػ ػػامج تػ ػػدر نا لتنم ػ ػ الميػ ػػارات اال تما ػ ػ
ناسػػتخداـ النمذ ػ ػ مػػف خ ػػبلؿ الف ػػد و لػػدف

نػ ػ م ػػف األطفػػاؿ ذو اض ػػطراب التوح ػػد،

مجلة الطِكلة كالتربية ،الم د( ،)6العدد( ،)20ص ص .132-81

 .88الاان ا ،سوسف محمد(َ ،)2010عالية برَّػامج تػدريبي لتَّميػة مهػارات اللعػب كالتِاعػؿ
االجتمػاعي لػدل بعػػض أطِػاؿ التكحػد ،رسػػال داتػوراه ،امعػ المنلػورة ،ا ػ االداب،
ملر.

 .89الاػ ػوار  ،لول ػػوه ش ػػاى ف( ،)2007أثػػػر برَّػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ علػػػى طريقػػػة هيجاشػػػي
الم تَّدة على الرياضة كالِف َي تَّمية المهارات التكاصلية كاالجتماعيػة لػدل األطِػاؿ

التكحدييف َي قطػر ،رسػال ما سػت ر فػا الترن ػ  ،امعػ

مػاف العرن ػ  ،ا ػ الد ارسػات

الترنو الع ا ،األردف.

 .90الػػبلال ،ز ػػاد اامػػؿ وزمػػبلءه ( ،)2009أ ا ػػيات التربيػػة الخاصػػة ،دار المس ػ رة ل نشػػر
والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .91لمفػػوف ،رفػػاه مػػاؿ( ،(2012تَّميػػػة التكاصػػػؿ اللغػػػكم عػػػف طريػػػؽ اللعػػػب لعيَّػػػة مػػػف
المػػػراهقيف ذكم اضػػػطراب التكحػػػد ،رس ػػال ما سػػت ر ،امعػ ػ اـ الرػػرف ،ماػ ػ المارمػ ػ ،
السعود .

 .92محمػػد ،ػػادؿ نػػد ا﵀( ،)2011مػػدخؿ إلػػى اضػػطراب التكحػػد كاالضػػطرابات ال ػػلكُية
كاالَِّعالية ،دار الرشاد ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.
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 .93مرشػػد ،نػػا ا نػػد العظ ػ ـ( ،)2006تعػػديؿ ال ػػلكؾ العػػدكاَّي لألطِػػاؿ العػػادييف كذكم
االحتياجات الخاصة ،ماتن زىراء الشرؽ ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.

 .94ملػػطفى ،اسػػام فػػاروؽ والشػرن نا ،السػ د اامػػؿ( ،)2011ػػمات التكحػػد ،دار المسػ رة
ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .95ملػطفى ،أسػػامو فػػاروؽ والشػرن نا ،السػ د اامػػؿ( ،)2014التكحػػد األ ػػباب التشػػخيص
العالج ،ط ،2دار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.،
 .96مطػػر ،نػػد الفتػػاح ر ػػب والس ػ د ،رشػػا إن ػراى ـ ( ،)2014فا ػ نرنػػامج حراػػا لتنم ػػ

االنتن ػػاه االنتر ػػائا السػػػمعا والنلػػػر لػػػدف الطفػػػؿ التوحػػػد  ،مجلػػػػة التربيػػػػة الخاصػػػػة
كالتأهيؿ ،الم د( ،)1العدد( ،)2ص ص.229-263

 .97مط ػػر ،ن ػػد الفت ػػاح( ،)2012فعال ػ ػ نرن ػػامج ق ػػائـ

ػػى الرلػ ػ الحرا ػ ػ ف ػػا الح ػػد م ػػف

الس وؾ النمطا وس وؾ ا ذاء الذات لدف األطفاؿ التوحػد ف ،د ار ات عربيػة َػي التربيػة
كعلـ الَِّس-ال عكدية ،الم د( ،)2العدد( ،)26ص ص .232-193

 .98ملرنػػا ،ماػػا محمػػد( ،)2010د ار ػػػات َِّ ػػػية معاصػػػرة لػػػذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة
كالقابليف للتعلـ،

ـ الاتب ل نشر ،الراىرة ،ملر.

 .99المل ػػوث ،فيػػد نػػف حمػػد( ،)2006التكحػػد ُيػػؼ َِّهم ػ كَّتعامػػؿ مع ػ  ،الػػدار مؤسس ػ
الم ؾ خالد الخ ر  ،الر اض.

 .100المفت ػػا ،ن ر فػ ػػاف نػػػد ا﵀( ،)2015ت ػػسث ر م ػػنيج حرا ػػا ف ػػا تنم ػ ػ الميػػػارات الحرا ػ ػ

واال تما ػ ألطفػػاؿ التوحػػد ،مجلػػػة د ار ػػػات بحػػػكث التربيػػػة الرياضػػػية ،الم ػػد(،)45

العدد( ،)18ص ص.172-156

 .101م حػػـ ،سػػاما محمػػد ( ،)2005القيػػاس كالتقػػكيـ َػػي التربيػػة كعلػػـ الػػَِّس ،ط ،2دار
المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.

 .102م حػـ ،سػػاما محمػػد( ،)2010مشػػُالت طِػػؿ الركضػػة اال ػػس الَّظريػػة كالتشخيصػػية،
ط ،2دار الفار ل نشر والتوز ه ،ماف ،االردف.

 .103منل ػػور ،ن ػػد الم ػػد احم ػػد والشػ ػرن نا ،زار ػػا أحم ػػد( ،)2003ػػػلكؾ اإلَّ ػػػاف بػػػيف
الجريمة كالعدكاف كاإلرهاب ،دار الفار العرنا ل نشر والتوز ه ،الراىرة ،ملر.

 .104موسػػى،

ي ػػاف حسػ ػ ف(َ ،)2011اعليػػػة برَّػػػامج تػػػدريبي لتَّميػػػة المهػػػارات الحياتيػػػة

لخِض االضػطرابات ال ػلكُية لألطِػاؿ التكحػدييف ،رسػال داتػوراه فػا الترن ػ الخالػ ،
امع قناة السو س ،االسما

 ،ملر.
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 .105الن ادات ،حس ف متروؾ(َ ،)2013اعلية التػدريب علػى التكاصػؿ الػكظيِي َػي خِػض
ال ػػلكُيات غيػػر المرغكبػػة كتَّميػػة المهػػارات االجتماعيػػة لػػدل أطِػػاؿ التكحػػد بػػاألردف،
رسال داتوراه فا الترن الخال  ،ال امع األردن  ،االردف.
 .306نلر ،سيا احمد( ،)2011فا ػ نرنػامج تػدخؿ مناػر قػائـ

ػى نمػوذج ف ورتػا ـ لتنم ػ

نعػػض ميػػارات ال عػػب لػػدف األطفػػاؿ ذو اضػػطراب التوحػػد ،مجلػػة الطِكلػػة كالتربيػػة-

اال َُّدرية ،الم د( ،)3والعدد( ،)8ص ص .623-519

 .107النمػػر ،اسػػام (َ ،)1995ػػػي ػػػيُكلكجية العػػػدكاف د ار ػػػة َّظريػػػة ،دار النشػػر ن ػػروت،
لنناف.

 .108ىاالىػ ػػاف ،دن ػ ػػاؿ و ػ ػ مس ،اوفمػ ػػاف( ،)2008ػػػػػيُكلكجية األطِػػػػػاؿ غيػػػػػر العػػػػػادييف
كتعليمهـ ،تر مو :ادؿ ،ند ا﵀ محمد ،د ار الفار ل نشر والتوز ه ماف ،االردف.

 .109اليمشر  ،محمد

ى و ند ال واد ووفاء ،محمد( ،)2000عػدكاف األطِػاؿ ،ط ،2ماتنػ

العن ااف ل نشر والتوز ه ،الر اض.،

 .110الػػوقفا ،ارضػػا( ،)2004أ ا ػػػيات التربيػػػة الخاصػػػة ،ي ن ػ ل نشػػر والتوز ػػه ،مػػاف،
االردف.

 .111ح ا ،خولو و ن د ،ما دة الس د( ،)2007أَّشطة األطِاؿ العادييف كلػذكم االحتياجػات
الخاصة َي مرحلة ما قبؿ المدر ة ،دار المس رة ل نشر والتوز ه ،ماف ،األردف.

ثاَّيان  :المراجع االجَّبية:
112. Choi,S.(2000):let's play Childern With Autism and Their play Partners
Together. pub.Schonell Special Education Research Center, University of
Queensland , Australia .
113. O,Reilly. M.Sigafoos, J, Lancing, B,Edrisinha, C, Andrews, A. (2005):An
Examination of the Effects of Classroom Activity Schedule on Laves of Self
Injury and Engagement For a child with severe Autism. Journal of Autism
and Developmental Disorder, 35(3),305-311.
114. Schaefer,C.and, Conner, K.(1983):Handbook of Play Therapy, John, Wily
and sons. New Yourk,USA.
115. Buss,Arnold.(1961):the Psychology of aggression John, Wiley and sons,
New Yourk,USA.
116. Ozonoff, S. Dawson, G, & Mcpartlan, J.(2002):A parent's Guide to
Asperger standrome and High Functioning Autism: how to Meet to
Challenges and Help your Child thrive,2rd, Guilford, New Yourk,USA.
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املــــالحق

ملحؽ رقـ()1
أ ماء المحُميف ال تباَّة ال لكؾ العدكاَّي كالبرَّامج التدريبي.
ـ.

اال ـ

الدرجة العلمية

الجهة

1

د.أ امة عيد حمدكَّة.

أ تاذ علـ الَِّس المشارؾ.

جامعة االزهر

2

د.با ـ علي أبك ُكيؾ.

أ تاذ علـ الَِّس المشارؾ.

جامعة االزهر

3

د.جميؿ ح ف الطهراكم.

أ تاذ علـ الَِّس المشارؾ.

الجامعة اإل المية

4

د.عطاؼ محمكد أبك غالي.

أ تاذ علـ الَِّس المشارؾ.

جامعة االقصى

5

د.محمد إبراهيـ ع لية.

أ تاذ علـ الَِّس المشارؾ.

جامعة االقصى

6

د.محمد جكاد الخطيب.

أ تاذ علـ الَِّس الم اعد.

جامعة االزهر

7

د.محمد ح يف أبك عكدة.

أ تاذ التربية الرياضية الم اعد.

كزارة التربية كالتعليـ

8

د.محمد العجكرم.

أ تاذ التربية الرياضية الم اعد.

جامعة االقصى

9

أَّ.بيؿ جَّيد.

ماج تير علـ َِّس

جمعية الحؽ َي الحياة
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ملحؽ رقـ ()2
استمارة البٌانات الشخصٌة للطفل
 اسـ الطفؿ : اسـ المدرس : اللؼ الدراسا : تار خ الم بلد : -در

االضطراب:

 اسـ الرائـ نالتطن ؽ : وظ ف الرائـ نالتطن ؽ : -تار خ التطن ؽ :

/

2016 /

339

ملحؽ رقـ(:)3
ا تباَّة ال لكؾ العدكاَّي لألطِاؿ التكحدييف.
الصكرة الَّهائية.
العبارة

الرقـ

ى األرض و ل ح و لرخ ند اللضب.

1

رما ننفسو

2

شد شعره فا حال اللضب.

3

روـ نرضـ أظافره نعنؼ.

4

ستخدـ اآلالت الحادة فا إلحاؽ األذف ننفسو

5

مزؽ أو شد أو مضغ مبلنسو ند اللضب

6

ضرب نفسو ندما شعر ناإلحناط.

7

فضؿ استخداـ األدوات الخط رة فا ال عب

8

ندما لضب ضرب رأسو نالحائط.

9

عض ده ند اللضب.

10

ؤذ نفسو نساؿ أش اء ر ن .

11

لد و استعداد أف را ننفسو مف مااف مرتفه ندما لضب و ثور.

12

مزؽ مبلنسو و ت فيا ندما تشا ر مه زمبلءه.

13

ت ؼ و دمر متع راتو الشخل .

14

شد شعر زمبلءه ندما شعر اللضب

15

ضرب زمبلءه ندوف سنب واضح .

16

دفه أو لفه أو خمش اآلخر ف .

17

ضرب زمبلءه ندما لعدوف الحاف .

18

عض اآلخر ف.

19

دفه زمبلءه نالطانور اللناحا ل سرطيـ

20

روـ ن ذب وترط ه مبلنس اآلخر ف .

21

رذؼ زمبلءه ناألش اء التا ن ده.

22

ستخدـ أش اء حادة فا اال تداء

23

عتد

24

ستولا

25

وث مبلنس اآلخر ف.

26

ى اآلخر ف

ى زمبلءه أثناء ال عب معيـ.
ى ممت اات اآلخر ف و خف يا.

إذا أخذ أحد منو حا تو عتد

نالضرب

27

نلؽ

28

ت ؼ أو خرب ممت اات اللؼ أو المدرس

29

ى األرض

ى اآلخر ف ندوف سنب.

اتب أو خرنش

ى ال دراف أو

ى المرا د.
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دائمان

غالبان

أحياَّان

َّاد ارن

أبدان

العبارة

الرقـ
30

تعامؿ نخشون مه االثاث اضرن أو اسره أو رم و

31

ترؾ لننور الم اه مفتوحا ند الشرب.

32

ندما لضب رما أ شاء أمامو

33

رطه األزىار ندما خرج إلى الحد ر .

34

ت ؼ مرا د الناص أثناء راون ف و.

35

عتد

36

ت ؼ لوحات الفلؿ.

ى االرض.

ى االرض

ى ألعاب زمبلءه و رطعيا اثناء ال عب.
ى المرا د فا الفلؿ.

37

مشا

38

رما ناألش اء ااألقبلـ أو الطناش ر أو الاتب

39

لد استعداد ل تخر ب وتحط ـ األش اء التا تره أمامو

40

اسر أدوات زمبلءه نالفلؿ.

ى اآلخر ف.

313

دائمان

غالبان

أحياَّان

َّاد ارن

أبدان

ملحؽ رقـ ()4

ت هيؿ مهمة مكجهة لجمعية الحؽ َي الحياة
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ملحؽ رقـ () 5

البرَّامج التدريبي
" يقكـ على ا تخداـ األَّشطة الحرُية للحد مف ال لكؾ العدكاَّي لدل عيَّة مف أطِاؿ التكحد"

جل ات البرَّامج

الجلسة األولى " التعارف "
االهداف

-

االدوات

 -كرة صغٌرة 0

الفنٌات
المستخدمة
محتوى النشاط

اى التعرف على االخرٌن 0
خلق جو من المحبة واأللفة بٌن الباحث واألطفال 0
بث روح المرح والسرور بٌن االطفال 0
تهٌئة االطفال للتعرف على البرنامج التدرٌبً 0
تعرٌف المعلمٌن على البرنامج وإجراءاته والمدة الزمنٌة التً
ٌحتاجها لتطبٌقه0

 النمذجة – التدعٌم – الحثلعبة صغٌرة :
ٌقوم المعلم باصطفاف االطفال على شكل دائرة وٌقف المعلم ضمن هذه
الدائرة وبٌده كرة صغٌرة وٌقوم بالتعرٌف عن نفسه بطرٌقة تراعى قدرات
االطفال  ،ثم ٌقوم المعلم برمى الكرة على احد الطالب وٌطلب منة
التعرٌف عن نفسه وهكذا ٌتم التعارف على جمٌع االطفال 0
المشً الخفٌف حول الملعب مع عمل دوائر وأداء بعض تمرٌنات
االسترخاء 0

( )1النمذجة  :قٌام الباحث بؤداء النشاط المستهدف أمام األطفال " أي الذي ٌعمل كنموذج "
وٌرتبط " بالتقلٌد " وهو الذي ٌطلق على سلوك المتعلم الذي ٌالحظ سلوكا معٌنا وٌقوم بتقلٌده 0
كما وٌرتبط  :بالتعلم بالمالحظة " وهو التعلم الذي ٌحدث من مالحظة االخرٌن 0
( )2التدعٌم  :تثبٌت السلوك المرغوب بتقدٌم شًء محبب للطفل وٌنقسم :
 تدعٌم أولً  :كالحلوى – والشراب 0 تدعٌم اجتماعً  :كالمدح – واالبتسامة – والتصفٌق وكل ما ٌشٌر الً االهتمام بالطفل 0( )1الحث  :وهو مساعدة الطفل على القٌام بفعل ثم تدعٌمه بحٌث ٌصبح أكثر عزما 0
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الجل ة الثاَّية  :الجرم المتعرج
الهدف

ــــ توجٌــه الســلوك نحـــو
مهمــة محــددة ونقلــة مــن
حالة العشوائٌة الً حالة
السلوك الهادف0
ــــ مســاعدة األطفــال ــً
المقــــدرة علــــى التوا ــــق
العضلً والعصبً0
ــــــــ اكســــــاب االطفــــــال
المرونـــــــــــة والمـــــــــــدى
الحركً0
ـــــــ أن ٌشـــــارك الطفـــــل
زمالءه باللعب0

الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط
لعبة صغٌره ٌ :قف االطفال على شكل خط مستقٌم ووضع
أمــام كــل طفــل كــرة وٌبــدأ الطفــل بالوثــب ــً المكــان وعنــد
سماع اإلشارة ٌحمـل الطفـل الكـرة التـً أمامـه ورمٌهـا الـً
االمام ثم الجري اللتقاطها والعودة لخط البدء 0
الجري المتعرج :
ٌقسـم األطفـال الــً مجمـوعتٌن ٌقفــون ـً طــابور عنـد خــط
البداٌــة وعنــد ســماع اشــارة البــدء ٌبــدأ اول طفــل مــن كــل
قــاطرة بــالجري بــٌن االقمــاع ثــم الوصــول الــً خــط النهاٌــة
والجلوس على الكرسً وعند الوصول الً الكرسً ٌنطلـق
الطفل الثانً وهكذا التمرٌن حتى اخـر طفـل وعنـد االنتهـاء
من التمرٌن ٌكرر االطفال االداء0

كرات

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

 14د

 24د
كرات

النمذجة

أقماع

التدعٌم

كراسً

الحث

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــــــة المعلـــــــــــم ألداء
االطفــــــال للعبــــــة الصــــــغٌرة
بالشــكل الجٌــد للوصــول الــً
الهدف المطلوب0
مالحظة المعلـم اداء االطفـال
للجـــــري المتعـــــرج بالشـــــكل
الجٌـــد مـــع التعزٌـــز اللفظـــً
والتـــدعٌم االجتمـــاعً لـــ داء
الجٌـــــــد 0مالحظـــــــة المعلـــــــم
ســلوكٌات االطفــال العدوانٌــة
اثنـــاء تؤدٌـــة النشـــاط وتعـــدٌل
السلوكٌات الخاطئة0

مالحظة المعلـم اداء االطفـال
5د
للمشــــً الخفٌــــف وتمرٌنــــات
ـ المشً الخفٌف حول الملعب مع عمل دوائر وأداء بعض
االســـــترخاء مـــــع مالحظـــــة
تمرٌنات االسترخاء 0
المعلم لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة الجري المتعرج باستخدام االدوات "البدٌلة" المتوا رة بالبٌـت مثـل :صـحون بالسـتٌكٌة أو زجاجـات مـاء صـغٌر الداء
المهارة0

الجل ة الثالثة  :الكثب مف َكؽ الحكاجز
الهدف

ــــ توجٌــه الســلوك نحــو
مهمــة محــددة ونقلــة مــن
حالة العشوائٌة الً حالة
السلوك الهادف0
ــــــــ اكســــــاب االطفــــــال
القـــدرة علـــى نقـــل القلـــق
والتــوتر الــً اداة اللعــب
بــدالم مــن توجٌههــا نحــو
اآلخرٌن0
ـــــــ أن ٌشـــــارك الطفـــــل
زمالءه باللعب 0
ـــــــــ تعزٌـــــــز الســـــــلوك
المناســـــب واالســـــترخاء
العضلً0
الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

لعبة صغٌرة ٌ :قف االطفال علـى شـكل قـاطرتٌن متقـابلتٌن
مالحظـــــــــــة المعلـــــــــــم ألداء
 14د
االطفــــــال للعبــــــة الصــــــغٌرة
وٌقــوم االطفــال ــً القــاطرة االولــى الجــري نحــو القــاطرة
للجـــــــري ولمـــــــس الزمٌـــــــل
الثانٌة ولمس الزمٌـل بالٌـد ثـم الرجـوع لخـط البداٌـة ثـم تلٌـه
بالشــكل الجٌــد للوصــول الــً
القاطرة الثانٌة بالجري نحو االطفال وهكذا 0
الهدف المطلوب0مـع التعزٌـز
اللفظً ل داء الجٌد0
الوثب من فوق الحواجز :
مالحظة المعلـم اداء االطفـال
 24د
للوثـــب مـــن ـــوق الحــــواجز
ٌقســـم االطفـــال الـــً مجمـــوعتٌن ٌقفـــون ـــً طـــابور امـــام
النمذجة
بالشـــكل الجٌــــد مـــع التــــدعٌم
حواجز
الحواجز وعند سماع اشارة البدء ٌقوم الطفل االول من كل
االجتمــاعً ــــمالحظة المعلــم
قاطرة بالوثب مـن ـوق الحـواجز والعـودة الـً خـط النهاٌـة
التدعٌم
ســلوكٌات االطفــال العدوانٌــة
وهكـذا ٌســتمر التمــرٌن حتـى اخــر طفــل وعنـد االنتهــاء مــن
اثنـــاء تؤدٌـــة النشـــاط وتعـــدٌل
المجموعة ٌكرر االطفال االداء 0
الحث
السلوكٌات الخاطئة0
مالحظة المعلـم اداء االطفـال
5د
للمشــــً الخفٌــــف وتمرٌنــــات
ـ المشً الخفٌف حول الملعب مع عمل دائرة وأداء بعـض
االســـــترخاء مـــــع مالحظـــــة
تمرٌنات االسترخاء 0
المعلم لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة الوثب من وق الحواجز باستخدام االدوات "البدٌلة" المتوا رة بالبٌت مثل :صحون بالستٌكٌة ألداء المهارة0
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الجلسة الرابعة  :الوثب من فوق المراتب .
الهدف

محتوى النشاط

ــ تفرٌغ الطاقة الزائدة0
ــــــــ اكســــــاب االطفــــــال
القـــــدرة علـــــى التفرٌـــــغ
االنفعـــالً حٌـــث ٌصـــبح
اكثـــــــر تقـــــــبالم لواقعـــــــة
وزمالءه0
ــــ أن ٌعتــد الطفــل علــى
نفسه باللعب 0
ـــــــ تـــــدعٌم الســـــلوكٌات
االٌجابٌة والتشجٌع علـى
تكرارها0

الواجب المنزلً

االدوات

لعبة صغٌرة  :تتابع دحرجة الكرة علـى االرض ٌـتم تقسـٌم
االطفــال الــً مجمــوعتٌن علــى شــكل قــاطرتٌن متســاوٌتٌن
بحٌــث تكــون كــرة ــً منتصــف القــاطرتٌن ٌقــوم الطفــل (أ)
بــالجري نحــو الكــرة ودحرجتهــا بالٌــد نحــو الزمٌــل المقابــل
بالقاطرة الثانٌة االخرى وهكذا 0

الزمن

الفنٌااااااااااااااااااااات
المستخدمة

 14د

كرات
الوثب من فوق المراتب :
اصطفاف االطفال ً طـابور علـى شـكل خـط مسـتقٌم أمـام
المراتــب وعنــد ســماع اشــارة البــدء ٌقــوم الطفــل االول مــن
المجموعــة بالوثــب ــوق المراتـــب ثــم الجــري مســـا ة  5م
والعـودة الــً نفــس المجموعــة وهكـذا ٌســتمر التمــرٌن حتــى
اخر طفل وعند انتهاء المجموعة ٌكرر االطفال االداء 0

 24د
النمذجة
مراتب

التدعٌم
الحث

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــــــة المعلـــــــــــم ألداء
االطفــــــال للعبــــــة الصــــــغٌرة
للجــــــري ودحرجــــــة الكــــــرة
للزمٌــــــــل بالشــــــــكل الجٌــــــــد
للوصــــــــول الــــــــً الهــــــــدف
المطلوب0مع التعزٌز اللفظـً
ل داء الجٌد0
مالحظة المعلـم اداء االطفـال
للوثــــب مــــن ــــوق المراتــــب
بالشـــكل الجٌـــد مـــع التعزٌـــز
اللفظــً والتــدعٌم االجتمــاعً
ل داء الجٌد 0مالحظـة المعلـم
ســلوكٌات االطفــال العدوانٌــة
اثنــاء تؤدٌــة النشــاط 0وتعــدٌل
السلوكٌات الخاطئة0

مالحظة المعلـم اداء االطفـال
5د
للمشــــً الخفٌــــف وتمرٌنــــات
ـ المشً الخفٌف حول الملعب مع عمل دائرة واداء بعـض
االســـــترخاء مـــــع مالحظـــــة
تمرٌنات االسترخاء 0
المعلم لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة الوثب من وق المراتب باستخدام االدوات "البدٌلة" المتوا رة بالبٌت مثل :صحون بالستٌكٌة الداء المهارة0

الجلسة الخامسة :المشً المستقٌم والمتعرج .
الهدف
ــــــ اكســــاب االطفــــال
ســـــــلوكٌات اٌجابٌـــــــة
جدٌـــــدة مـــــن خـــــالل
انشــــــــطة البرنــــــــامج
الحركٌة والمتنوعة 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
سـلوكٌات تبعـدهم عـن
االســــــــتثارة الذاتٌــــــــة
وإٌـــــــــذاء اآلخـــــــــرٌن
والتخرٌب0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
العمـــــــــل الجمـــــــــاعً
واالبتعــاد عــن العزلــة
وبـــــث روح التعـــــاون
والمشـــــــاركة خـــــــالل
النشاط الحركً 0
الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

لعبااة صااغٌرة ٌ :قســم االطفــال الــً مجمــوعٌن بحٌــث
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
 14د
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
ٌقوم الطفل االول من كل قـاطرة بالحجـل لمسـاقة  2م
للجـري و الحجـل بالشــكل
ثــم الجـــري الــً نهاٌـــة الملعــب والوقـــوف علــى خـــط
الجٌد للوصول الً الهـدف
النهاٌة 0
المطلوب0مـــــــع التعزٌـــــــز
اللفظً ل داء الجٌد0
المشااً المسااتقٌم والمتعاارج علااى خطااوط مرسااومة
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
على االرض :
االطفـــال للمشـــً المســـتقٌم
والمتعــرج بالشــكل الجٌــد
اصطفاف االطفال مجموعة واحدة مقابل خط متعـرج
النمذجة
مع التعزٌز اللفظـً لـ داء
حٌـــث ٌقـــوم الطفـــل بالمشـــً علـــى الخـــط مـــع ر ـــع شرٌط
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
الـــذراعٌن جانبـــا ثـــم الوصـــل بـــالخط المســـتقٌم وعنـــد الصق
التدعٌم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
االنتهـــاء ٌقـــوم الطفـــل بـــالجري  5م وهكـــذا ٌســــتمر
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
التمرٌن حتً اخر طفل وعند االنتهـاء مـن المجموعـة
الحث
النشاط0وتعدٌل السـلوكٌات
ٌكرر االطفال االداء 0
الخاطئة0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة المشً المستقٌم والمتعرج باستخدام االدوات "البدٌلة" المتوا رة بالبٌت مثل :شـرٌط الصـق أو حبـل ألداء
المهارة0
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الجلسة السادسة :دفع ورمً الكرات الطبٌة .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

لعبة صغٌرة ٌ :قف االطفال على شكل قـاطرتٌن أمـام
ــ توجٌه السلوك نحو كــل قــاطرة خمســة اقمــاع ٌقــوم الطفــل االول مــن كــل
مهمة محددة ونقلة من قاطرة بالجري نحو القمـع االول ووضـعه علـى القمـع
حالـــة العشـــوائٌة الـــً الثانً وهكذا 0
حالة السلوك الهادف0

 14د
أقماع

ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل
زمالءه باللعب 0

الدفع والرمً باستخدام كرات طبٌة :
ـ اداء مهارة الد ع بكـرة بدٌلـة مـن داخـل دائـرة علـى
ــــــ اكســــاب االطفــــال االرض 0
القــــدرة علــــى تحمــــل ـ اداء مهارة الد ع بكرة طبٌة بوزن نصـف كٌلـو مـن
الضـــــــــغط النفســـــــــً داخل دائرة مرسومة على االرض بكلتا الٌدٌن 0
المتــراكم داخلهــم مـــن
خالل مهارات القوة0

 24د
النمذجة

كرات
طبٌة

التدعٌم
الحث

ــ مساعدة االطفال ً
المقــدرة علــى التوا ــق ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
العضـــــلً والعصـــــبً بعض تمرٌنات االسترخاء 0
من خالل االنشطة0
الواجب المنزلً

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
للجــــــري نحــــــو االقمــــــاع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــــــال لــــــد ع ورمــــــً
الكــــرات الطبٌــــة بالشــــكل
الجٌد مع التعزٌـز اللفظـً0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌـــــة النشـــــاط وتعــــــدٌل
السلوكٌات الخاطئة0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

( انبطاح مائل ) ثنً الذراعٌن اسفل عالٌا " ضغط صدر "

الجلسة السابعة  :نقل الكرات الطبٌة .
الهدف
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القــــدرة علــــى الــــتحكم
والســـٌطرة أثنـــاء اداء
النشاط الحركً 0
ـــــــ تعزٌـــــز الســـــلوك
المرغــــــــــــــــــــــــــــــوب
واالسترخاء العضلً
ــــــ اكســــاب االطفــــال
تحســـــــن عـــــــام ـــــــً
وظـــائف الجســـم مثـــل
تحســــــــــن الوظٌفــــــــــة
التنفســــــــٌة وتنشــــــــٌط
الدورة الدموٌة 0
ــــ زٌــادة قــدرة الطفــل
على التفرٌغ االنفعالً
الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

لعبااة صااغٌرة ٌ :قــف االطفــال علــى شــكل دائــرة و ــً
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
 14د
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
منتصـف الـدائرة طفـل ٌقــوم بتمرٌـر الكـرة الـً زمٌلــة
لتمرٌــــر الكــــرات للزمٌــــل
والطفل الذي تلمسه الكرة ٌقـوم بـالجري حـول الـدائرة
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
وتمرٌر الكرة لنفس الزمٌل وهكذا 0
الــً الهــدف المطلوب0مــع
كرات
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
نقل الكرات الطبٌة :
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
االطفــــــال نقــــــل الكــــــرات
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النمذجة
الطبٌــة بالشــكل الجٌــد مــع
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
كرات
ـــ اداء مهــارة نقــل الكــرة الطبٌــة مــن الوقــوف ٌمٌنــا
التدعٌم
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
طبٌة
وٌسارا 0
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
ـ اداء مهارة نقل الكرات الطبٌة مـن الجلـوس مـع ثنـً
الحث
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
الجذع ٌمٌنا وٌسارا 0
النشاط0وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة نقل الكرات باستخدام االدوات "البدٌلة" المتوا رة بالبٌت مثل  :زجاجـات مـاء صـغٌر أو كـرات صـغٌرة
ألداء المهارة0

316

الجلسة الثامنة  :تبادل استخدام الكرة الطبٌة من اعلى وأسفل .
الهدف

ــ توجٌه السـلوك نحـو
مهمة محددة ونقله من
حالـــة العشـــوائٌة الـــً
حالة السلوك الهادف0
ــ مساعدة االطفال ً
المقــدرة علــى التوا ــق
العضلً والعصبً 0
ــــ زٌــادة قــدرة الطفــل
على التفرٌغ االنفعالً
ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة
الزائدة 0

الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

لعبة صغٌرة  :تمرٌر الكرة بٌن االقماع ٌقف االطفـال
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
 14د
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
على شـكل قـاطرتٌن متقـابلتٌن و ـً منتصـف المسـا ة
لتمرٌــــــر الكــــــرات بــــــٌن
بٌن القـاطرتٌن ٌوضـع قمعـٌن المسـا ة بٌنهمـا  54سـم
االقمـــــاع بالشـــــكل الجٌـــــد
كرات
ثم ٌقوم الطالب بتمرٌر الكرة بالقدم بٌن القمعٌن 0
للوصــــــول الــــــً الهــــــدف
اقماع
المطلوب0مـــــــع التعزٌـــــــز
اللفظً ل داء الجٌد0
تبادل استالم الكرة من اعلى ومان أسافل بكارة طبٌاة
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
:
االطفــــال لتبــــادل اســــتالم
النمذجة
الكرة الطبٌة بالشكل الجٌـد
كرات
ٌقوم المعلم بتقسٌم االطفال الً مجمـوعتٌن ٌقفـون ـً
مــــع التــــدعٌم االجتمــــاعً
طبٌة
طابور وٌقوم المعلم بإعطاء الطفل الكرة الطبٌة وأداء
التدعٌم
لــــ داء الجٌــــد 0مالحظــــة
المهــارة بمســاعدته وهكــذا ٌســتمر التمــرٌن حتــى اخــر
المعلــم ســلوكٌات االطفــال
طفل وبعد انتهاء التمرٌن ٌكرر االطفال االداء 0
الحث
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط وتعدٌلها
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
المشــً الخفٌــف حــول الملعــب مــع عمــل دائــرة وأداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة تبادل استالم الكرة من اعلى وأسفل باسـتخدام االدوات "البدٌلـة" المتـوا رة بالبٌـت مثـل  :كـرات صـغٌرة
أو طابه ألداء المهارة0

الجلسة التاسعة :الوثب من الثبات .
الهدف
ــــ أن ٌشــارك الطفــل
زمالءه باللعب 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
ســـــــلوكٌات اٌجابٌـــــــة
جدٌـــــدة مـــــن خـــــالل
النشاط الحركً 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
سـلوكٌات تبعـدهم عـن
االســــــــتثارة الذاتٌــــــــة
وإٌـــــــــذاء اآلخـــــــــرٌن
والتخرٌب0

الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

لعبااة صااغٌرة ٌ :قــف االطفــال علــى شــكل قــاطرتٌن
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
 14د
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
أقماع
متقابلتٌن مقابل كل قـاطرة خمسـة اقمـاع وٌحمـل كـل
لتصـــوٌب الكـــرة بالشـــكل
طفل كرة وٌقوم بتصوٌبها على االقماع وهكذا0
الجٌد للوصول الً الهـدف
كرات
المطلوب0مـــــــع التعزٌـــــــز
اللفظً ل داء الجٌد0
الوثب من فوق العصى من ثبات الوسط
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
االطفــال للوثــب مــن ــوق
ٌقسم المعلم االطفال الً مجموعتٌن ٌقفون ً طـابور
النمذجة
العصـً بالشـكل الجٌـد مــع
أمــام العصــى وعنــد ســماع اشــارة البــدء ٌقــوم الطفــل عصً
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
االول مــن كــل قــاطرة بالوثــب مــن ــوق العصــً ثــم
التدعٌم
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
الجــري لمســا ة  5م والعــودة الــً خــط البــدء وهكــذا
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
ٌســــتمر التمــــرٌن حتــــى اخــــر طفــــل وعنــــد انتهــــاء
الحث
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
المجموعة ٌكرر االطفال االداء 0
النشاط وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة الوثب من ـوق العصـً باسـتخدام االدوات "البدٌلـة" المتـوا رة بالبٌـت مثـل  :حبـل أو شـرٌط الصـق أو
عصا ألداء المهارة0
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الجلسة العاشرة  :الجري من فوق االطواق.
الهدف

ــ أن ٌشارك الطفل
زمالءه باللعب 0
ــ اكساب االطفال
القدرة على التعبٌر
عن انفسهم من خالل
النشاط 0
ــ اكساب االطفال
تحسن عام ً
وظائف الجسم مثل
تحسن الوظٌفة
التنفسٌة وتنشٌط
الدورة الدموٌة 0

الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

مالحظة المعلم ألداء
 14د
االطفال للجري المتنوع
أقماع
الجري المتنوع حول الملعب مع دوران الذراعٌن
بالشكل الجٌد للوصول
ور ع وثنً الركبتٌن0
الً الهدف المطلوب0مع
التعزٌز اللفظً ل داء
الجٌد0
الجري من فوق االطواق :
مالحظة المعلم اداء
 24د
االطفال للجري من وق
ٌقسم المعلم االطفال الً مجموعتٌن ٌقفون ً طابور
النمذجة
االطواق بالشكل الجٌد مع
عند خط البداٌة وعند سماع اشارة البدء ٌبدأ كل طفل
التدعٌم االجتماعً ل داء
أطواق
بالجري من وق االطواق ثم الوصول الً خط
التدعٌم
الجٌد 0مالحظة المعلم
النهاٌة ثم الجلوس على االرض وعند الوصول
سلوكٌات االطفال
ٌنطلق الطفل الثانً وهكذا ٌستمر التمرٌن حتى اخر
الحث
العدوانٌة اثناء تؤدٌة
طفل وعند االنتهاء من المجموعة ٌكرر االطفال
النشاط0و تعدٌلها0
االداء 0
مالحظة المعلم اداء
5د
االطفال للمشً الخفٌف
ـ المشً الخفٌف حول الملعب مع عمل دائرة وأداء
وتمرٌنات االسترخاء مع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظة المعلم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة الجري من وق االطواق باستخدام االدوات "البدٌلة" المتوا رة بالبٌت مثل  :صحون بالستٌكٌة أو
رسم دائرة على االرض ألداء المهارة0

الجلسة الحادٌة عشر  :تمرٌر الكرة بالقدم .
الهدف
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القــــدرة علــــى اللعــــب
الجمــــــــاعً واتخــــــــاذ
االدوار أثنـــــاء تؤدٌـــــة
النشاط الحركً 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القـــدرة علـــى التعبٌـــر
عن أنفسهم 0
ـــــــ تعزٌـــــز الســـــلوك
المرغــــــــــــــــــــــــــــــوب
واالســترخاء العضــلً
من خـال تؤدٌـة النشـاط
الحركً 0

االدوات

محتوى النشاط
لعباة صااغٌرة ٌ:قـف االطفــال علـى شــكل دائـرة وٌقــوم
كــل طفــل بمســك ٌــد زمٌلــة (شــبكة) وبخــارج الــدائرة
ثـالث اطفـال ٌقومـون بالــدخول والخـروج مـن الــدائرة
وعنــد ســماع اإلشــارة ٌضــم االطفــال بعضــهم داخــل
الدائرة المساك االطفال الثالثة داخل الدائرة 00

 14د

تمرٌر الكرة بالقدم :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ـ ـ اداء مهــارة تمرٌــر الكــرة بالقــدم بكــرة قلٌلــة الهــواء
للســـٌطرة علــــى حركـــة الكــــرة والطـــالب اثنــــاء اداء
المهارة 0
ــ اصــطفاف األطفـال علــى شــكل دائـري والمعلــم ــً
منتصف الدائرة وٌمرر الكرة ل طفال 0
ـ اداء مهارة تمرٌر الكرة بالقدم من الثبات 0
ـ اداء مهارة تمرٌر الكرة بٌن طفلٌن والمسا ة 3م

 24د
النمذجة

0
(وقوف تحا0ثبات الوسط) تبادل لف الجذع على الجانبٌن 0
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التدعٌم

كرات

ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
الزائدة 0
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
الواجب المنزلً

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

الحث

5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــــال لتمرٌــــر الكـــــرة
بالقـــدم بالشـــكل الجٌـــد مـــع
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط وتعدٌل السـلوكٌات
الخاطئة 0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة الثانٌة عشر  :التصوٌب على المرمى بكرة القدم .
الهدف

محتوى النشاط

االدوات

الزمن

أقماع

 14د

ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
وثنً الركبتٌن 0
زمالءه باللعب 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القــــدرة علــــى الــــتحكم
والســٌطرة اثنــاء تؤدٌــة اتصوٌب على المرمى فً كرة القدم :
النشاط الحركً 0
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ــ مساعدة االطفال ً ــ اداء مهــارة التصــوٌب بكــرة قلٌلــة الهــواء للســٌطرة
المقــدرة علــى التوا ــق على حركة الكرة والطالب اثناء اداء المهارة 0
العضلً والعصبً0
ـــ تقســٌم االطفــال الــً مجمــوعتٌن متســاوٌتٌن علــى
شكل قاطرة والتصوٌب على المرمً 0
ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة ـ اداء مهارة التصوٌب من الثبات على المرمى
الزائدة 0
ـ اداء مهارة التصوٌب من الحركة على المرمى

 24د
النمذجة
التدعٌم
كرات

الحث

5د

ـ المشً الخفٌـف حـول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
الواجب المنزلً

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للتصـــوٌب علـــى
المرمـــــى بالشـــــكل الجٌـــــد
للوصــــــول الــــــً الهــــــدف
المطلوب0مـــــــع التعزٌـــــــز
اللفظً ل داء الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للتصـــوٌب علـــى
المرمــى بالقــدم مــن الثبــات
والحركة بالشكل الجٌد مع
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

(وقوف تحا0الذراعٌن عالٌا ) ثنً الجذع أماما اسفل 0

الجلسة الثالثة عشر :الوثب الطوٌل من الثبات والحركة .
الهدف

محتوى النشاط

االدوات

ــــــ اكســــاب االطفــــال
القدرة تحسن عـام ـً
وظـــائف الجســـم مثـــل
تحســــــــــن الوظٌفــــــــــة
التنفســــــــٌة وتنشــــــــٌط
الدورة الدموٌة 0

لعبة صغٌره ٌقف األطفال علـى خـط مسـتقٌم وٌحمـل
كــل طفــل كــرة صــغٌرة وعنــد ســماع اإلشــارة ٌقــذف
االطفــال الكــرات بشــكل مســتقٌم الــً االمــام والجــري
اللتقاطها والعودة لخط البدء

كرات
تنس

ــ توجٌه السلوك نحو
مهمة محددة ونقلة من
حالة العشوائٌة الً
حالة السلوك الهادف0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القدرة علـى نقـل القلـق
والتــــــــوتر الــــــــً اداة
اللعـــــــب بـــــــدالم مـــــــن
توجٌههـــــــــــا نحـــــــــــو
اآلخرٌن 0
الواجب المنزلً

الزمن
 14د

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال اللعبــــة الصــــغٌر
للجـــري و قـــذف الكـــرات
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0

الوثب الطوٌل :
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
النمذجة
االطفــــال للوثــــب الطوٌــــل
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
مــــــن الثبــــــات والحركــــــة
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
التدعٌم
بالشــكل الجٌــد مــع التــدعٌم
أطواق
ـ اداء مهارة الوثب الطوٌل من الثبات 0
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
ـ اداء مهارة الوثب الطوٌل من وق االطواق
الحث
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
ـ اداء مهارة الوثب الطوٌل من الجري باالقتراب 0
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
ـ المشً الخفٌـف حـول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهـارة الوثـب الطوٌـل مـن الثبـات باسـتخدام االدوات "البدٌلـة" المتـوا رة بالبٌـت مثـل  :حبـل أو شـرٌط الصـق
ٌوضع على االرض ألداء المهارة0
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الجلسة الرابعة عشر  :رمٌة التماس بكرة القدم .
الهدف

محتوى النشاط

االدوات

الزمن

أقماع

 14د

ــــــ اكســــاب األطفــــال الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
القــدرة علــى االعتمــاد وثنً الركبتٌن 0
علــى انفســهم وتعزٌــز
ثقتهم بؤنفسهم 0
ـــــ ان ٌشـــارك الطفـــل
زمالءه باللعب 0

رمٌة التماس بكرة القدم :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ـ اداء مهارة رمٌة التماس من الثبات 0
ـ اداء مهارة رمٌة التماس من الحركة 0
ــــ اداء مهـــارة رمٌـــة التمـــاس بـــٌن طفلـــٌن والمســـا ة
بٌنهما  4م 0
ـ اداء مهارة رمٌة التماس بمساعدة الحائط 0
ـ
المشً الخفٌـف حـول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

الواجب المنزلً

(وقوف ) مرجحة الذراعٌن اماما م اسفل 0

ــــــ اكســــاب االطفــــال
سـلوكٌات تبعـدهم عـن
االســــــــتثارة الذاتٌــــــــة
وإٌـــــــــذاء اآلخـــــــــرٌن
والتخرٌب 0
ــ تفرٌغ الطاقة
الزائدة 0

الفنٌات
المستخدمة

 24د
النمذجة
التدعٌم

كرات

الحث
5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفال لرمٌة التماس مـن
الثبـــات والحركـــة بالشـــكل
الجٌــــــــد مــــــــع التــــــــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط0وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة الخامسة عشر  :الجري والوثب والقفز .
الهدف
ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل
زمالءه باللعب0
ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة
الزائـــــــــدة وتوجٌـــــــــه
الحركــــــة العشــــــوائٌة
نحو هدف محدد 0
ــــــ اكســــاب األطفــــال
القدرة علـى نقـل القلـق
والتـوتر والخـوف الــً
أداة اللعـــب بـــدالم مـــن
توجٌه اللً اآلخرٌن0
ــ بث روح المرح
السرور داخل
االطفال وإبعادهم عن
العزلة واالنطوائٌة0
الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

لعبة صغٌرة ٌ :قـف االطفـال علـى شـكل دائـري و ـً
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
 14د
االطفــــال للعبــــة الصــــغٌر
منتصف الدائرة طفل ٌقـوم بقطـع أو مسـك الكـرة التـى
بقطــــــع أو مســــــك الكــــــرة
ٌمررها الطفل داخل الدائرة بالٌد 0
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
كرات
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
النمذجة
الجري والوثب والقفز باستخدام سلم :
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
االطفـــال للجـــري والوثـــب
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
التدعٌم
والقفــز بالشــكل الجٌــد مــع
شرٌط
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
ـ اصطفاف االطفال ً مجموعـة واحـدة مقابـل للسـلم الصق
الحث
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
االرضــً ثــم ٌقــوم المعلــم بانتقــاء طفــل واداء مهــارة
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
الجــري والوثــب والقفــز علــى الســلم بمســاعدة المعلــم
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
وهكذا ٌستمر التمرٌن حتى اخر طفل 0
النشاط0و تعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
ـا
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
المشــً الخفٌــف حــول الملعــب مــع عمــل دائــرة واداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفل مهارة ا وثبب الطوٌـل مـن الثبـات باسـتخدام االدوات "البدٌلـة" المتـوا رة بالبٌـت مثـل  :حبـل أو شـرٌط الصـق
ٌوضع على االرض ألداء المهارة0
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الجلسة السادسة عشر  :التنطٌط بكرة السلة .
الهدف

محتوى النشاط

االدوات

الزمن

أقماع

 14د

ــ توجٌه السلوك نحو الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
مهمة محددة ونقلة من وثنً الركبتٌن 0
حالة العشوائٌة الً
حالة السلوك الهادف0
ـــــــ تــــــدعٌم الســــــلوك
المرغــوب وتشــجٌعهم
على تكراره 0
ـــــــــ تخفٌـــــــف حـــــــده
االند اعٌـــــة و تفرٌـــــغ
الطاقة الزائدة 0
ــ اكساب االطفال
المهارة والقدرة
الحركٌة التً تستند
على القواعد
الرٌاضٌة0
الواجب المنزلً

المحاورة العلٌا ( التنطٌط ) بكرة السلة :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ـ اداء مهارة التنطٌط بالكرة بشكل ردي من الثبات
ـ اداء مهارة التنطٌط بالكرة بشكل ردي من الحركة
ـ اداء مهارة التنطٌط بالكرة داخل طوق امام الطفل
ـ اداء مهارة التنطٌط بالكرة باسـتخدام االقمـاع بشـكل
مستقٌم والتنطٌط بٌن االقماع 0

الفنٌات
المستخدمة

 24د
النمذجة
أطواق

التدعٌم

كرات

الحث

أقماع

ـ
المشــً الخفٌــف حــول الملعــب مــع عمــل دائــرة وأداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفال محاورة العلٌا
( التنطــــٌط) بكــــرة الســــلة
بــداخل االطــواق واألقمــاع
بالشــكل الجٌــد مــع التــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط 0وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

5د

(وقوف تحا) ثنً الجذع اماص أسفل

الجلسة السابعة عشر  :االرسال من أسفل بكرة الطائرة .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

لعباااة صاااغٌرة ٌ :قـــف االطفـــال بالملعـــب بشـــكل حـــر
ــــــ اكســــاب االطفــــال بحٌــث ٌكــون مواجهــون للمعلــم وعنــد ســماع اإلشــارة
التآزر بٌن العٌن والٌد ٌقوم االطفال بعمل وثب بالمكان وعند سماع اإلشـارة
مـــــن خـــــالل النشـــــاط الثانٌة ٌقوم االطفال بتغٌٌر االتجاه وهكذا 0
الحركــــــــً وتمٌٌــــــــز
االتجاهات 0
االرسال من اسفل بكرة الطائرة :
ــــــ اكســــاب االطفــــال ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
المرونــــــــة والمــــــــدى النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
الحركً 0
ـ اداء مهارة االرسال من اسفل باستخدام الحائط
ـ اداء مهارة االرسال من اسفل من الثبات 0
ـــــــــ تخفٌـــــــف حـــــــده ـ اداء مهارة االرسال من اسفل بـٌن طفلـٌن والمسـا ة
االند اعٌــــــة وتفرٌــــــغ بٌنهما  5م 0
الطاقة الزائدة 0
ـ اداء مهارة االرسال من اسـفل مـن ـوق الشـبكة بـٌن
طفلٌن والمسا ة بٌنهما  3م 0
ـــــ ان ٌشـــارك الطفـــل
زمالءه باللعب 0
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء

 14د

 24د

كرات

(وقوف تحا 0الذراعٌن جانبا0ثنً الجذع أما ) تبادل لمس القدمٌن 0
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النمذجة
التدعٌم

بعض تمرٌنات االسترخاء 0
الواجب المنزلً

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

الحث

5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال اللعبــــة الصــــغٌر
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــــال ل رســـــال مـــــن
اعلـــــــى بكـــــــرة الطـــــــائرة
بالشــكل الجٌــد مــع التــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌــــــة النشــــــاط وتعٌــــــل
السلوكٌات الخاطئة 0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة الثامنة عشر  :تمرٌر الكرة بكرة السلة .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

ــ توجٌه السـلوك نحـو الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
مهمة محددة ونقلة من ور ع وثنً الركبتٌن 0
حالـــة العشـــوائٌة الـــً
حالة السلوك الهادف0
ـــــــ تــــــدعٌم الســــــلوك
المرغــوب وتشــجٌعهم
على تكراره 0
ــ مساعدة االطفال ً
المقــدرة علــى التوا ــق
العضلً والعصبً0
ــــــــــ خفــــــــض حــــــــده
االند اعٌــــــة وتفرٌــــــغ
الطاقة الزائدة0

الواجب المنزلً

تمرٌر الكرة من فوق الرس بكرة السلة :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ـ اداء مهارة تمرٌر الكرة من وق الراس من الثبات
ـ اداء مهارة تمرٌر الكرة من وق الراس من الحركة
ـ اداء مهارة تمرٌر الكرة من وق الراس بٌن طفلـٌن
والمسا ة بٌنهما  4م 0
ـــ اداء مهــرة تمرٌــر الكــرة مــن ــوق الــراس ألبعــد
مسا ة 0

أقماع

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

 14د

 24د
النمذجة
التدعٌم
كرات

الحث

5د

المشً الخفٌـف حـول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــــال لتمرٌــــر الكـــــرة
بكــــرة الســـــلة مـــــن ـــــوق
الــرأس بالشــكل الجٌــد مــع
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط0وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

(رقود0قر صاء) ثنً الجذع أماما م اسفل 0

الجلسة التاسعة عشر :التصوٌب على المرمى بكرة الٌد .
الهدف
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القدرة علـى تقـل القلـق
والتـوتر والخـوف الــً
أداة اللعـــب بـــدالم مـــن
توجٌههـــــــــــا نحـــــــــــو
اآلخرٌن0
ــــــ اكســــاب األطفــــال
القــــدرة علــــى الــــتحكم
والســٌطرة اثنــاء تؤدٌــة
النشاط 0

محتوى النشاط

االدوات

لعبااة صااغٌرة ٌ :قســم االطفــال الــً مجمــوعتٌن علــى
شكل قاطرات خلف خط البداٌة وأمام كل قـاطرة سـلة
ارغة وٌحمـل كـل طفـل بٌـده كـرة تـنس وعنـد سـماع
اإلشارة ٌجري االطفال باتجـاه السـلة ووضـع الكـرات
بداخلها والعودة لخط البدء وهكذا

سلة
كرات
تنس

التصوٌب على المرمى من الثباات بكارة ٌاد او كارات
بدٌلة :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ـ اداء مهارة التصوٌب على المرمـى بكـرة بدٌلـة مـن
الثبات 0
اداء مهــارة التصــوٌب مــن خــالل وضــع اطــواق علــى
زاوٌة المرمى 0

ـــــ مســـاعدة االطفـــال
ـــــً المقـــــدرة علـــــى
التوا ــــــــق العضــــــــلً
والعصبً 0
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
الواجب المنزلً

(جثو 0قر صاء) قذف القدمٌن خلفا م أماما م 0
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الزمن

الفنٌات
المستخدمة

 14د

 24د
كرات
بدٌلة
اطواق

النمذجة
التدعٌم
الحث

5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال العبـــة الصـــغٌرة
للجـــــري بالشـــــكل الجٌـــــد
للوصــــــول الــــــً الهــــــدف
المطلوب0مـــــــع التعزٌـــــــز
اللفظً ل داء الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للتصـــوٌب علـــى
المرمٌــــــى بكــــــرة ٌــــــد أو
كــرات بالشــكل الجٌــد مــع
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط 0وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة العشرون  :التمرٌره الصدرٌة بكرة الٌد .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

ــــــ اكســــاب االطفــــال الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن أقماع
العمـــــــــل الجمـــــــــاعً ور ع وثنً الركبتٌن 0
واالبتعــاد عــن العزلــة
وبـــــث روح التعـــــاون
والمشاركة بٌنهم 0
التمرٌره الصدرٌة بكرة الٌد أو بكرات بدٌلة :
ــ زٌادة قدرة االطفـال ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
كرات
على التفرٌغ االنفعالً النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
بدٌلة
ـ اداء مهارة التمرٌره الصدرٌة باستخدام حائط
ـــــ تـــدعٌم الســـلوكٌات ـ اداء مهارة التمرٌره الصدرٌة بٌن طفلٌن لمسـا ة  2أطواق
االٌجابٌـــة وتشـــجٌعهم م باستخدام الطوق بمساعدة المعلم
على تكرارها 0
ــ تخفٌف حده
االند اعٌة وتفرٌغ
الطاقة الزائدة0

ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

الواجب المنزلً

(وقوف تحا0ثبات الوسط) ثنً الجذع اماما م اسفل 0

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

 14د

 24د
النمذجة
التدعٌم
الحث
5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــــــــــــال للتمرٌــــــــــــره
الصـــــــدرٌة بكـــــــرة الٌـــــــد
بالشــكل الجٌــد مــع التــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة الحادٌة والعشرون  :التصوٌب على االقماع
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

لعبة صغٌرة ٌقف االطفال على شـكل قـاطرتٌن وأمـام
ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل كل قاطرة خمسة اطـواق مـوزعٌن علـى شـكل قـاطرة
وبـداخل كــل طـوق كـرات تـنس ثــم ٌقـوم الطفــل االول
زمالءه باللعب0
من كل قاطرة بالجري نحو الطوق االول ونقـل الكـرة
ــــــ اكســــاب االطفــــال التً بداخلة الً الطوق الثانً وهكذا0
التآزر بٌن العٌن والٌد
أثناء النشاط الحركً0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
المهــــــــارة والقــــــــدرة
الحركٌة 0
ــ مساعدة االطفال ً
المقــدرة علــى التوا ــق
العضلً والعصبً0
ــ زٌادة قدرة االطفال
على التفرٌغ االنفعالً

الواجب المنزلً

التصوٌب على االقماع باستخدام حلقات مطاطٌة :
ٌقوم المعلم بتقسٌم االطفال الً مجمـوعتٌن ٌقفـون ـً
طــابور امــام االقمــاع وعنــد ســماع اشــارة البــدء ٌقــوم
االطفال بتصوٌب الحلقات على االقماع مـن مسـا ة 1
م وعند االنتهاء من التصوٌب ٌجـري االطفـال مسـا ة
 5م والعــودة الــً خــط البــدء وهكــذا ٌســتمر التمــرٌن
حتى اخر طفل وعند انتهاء المجموعة ٌكـرر االطفـال
االداء 0
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
( وقوف ) مرجحة الذراعٌن اماما م اسفل 0
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كرات
تنس
أطواق

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

 14د

مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
للجـــــري ونقـــــل الكـــــرات
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0

 24د

مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للتصـــوٌب علـــى
االقمــــــــــــاع بالحلقــــــــــــات
المطاطٌــة بالشـــكل الجٌـــد
مــــع التــــدعٌم االجتمــــاعً
لــــ داء الجٌــــد 0مالحظــــة
المعلــم ســلوكٌات االطفــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط 0وتعدلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

النمذجة

أقماع

التدعٌم
الحث
5د

الجلسة الثانٌة والعشرون  :الحجل من فوق االطواق .
الهدف

ــ توجٌه السـلوك نحـو
مهمة محددة ونقلة من
حالـــة العشـــوائٌة الـــً
حالة السلوك الهادف
ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل
زمالءه باللعب0
ــ زٌادة قدرة االطفـال
على التفرٌغ االنفعالً
ـــــــــ تخفٌـــــــف حـــــــده
االند اعٌــــــة وتفرٌــــــغ
الطاقة الزائدة0

الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
أقماع
 14د
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
ور ع وثنً الركبتٌن 0
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
الحجل من فوق االطواق :
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
النمذجة
االطفــال للحجــل مــن ــوق
جلـوس االطفــال بشـكل خــط مســتقٌم أمـام االطــواق ثــم
االطـــواق بالشـــكل الجٌـــد
ٌقـــوم المعلـــم باختٌـــار طفـــل والبـــدء بـــؤداء التمـــرٌن
التدعٌم
مــــع التــــدعٌم االجتمــــاعً
بمســـاعدته وعنـــد االنتهـــاء مـــن الحجـــل ٌقـــوم الطفـــل اطواق
لــــ داء الجٌــــد 0مالحظــــة
بــالجري لمســا ة  5م ثــم العــودة والجلــوس عنــد خــط
الحث
المعلــم ســلوكٌات االطفــال
البــدء وهكــذا ٌســتمر التمــرٌن حتــى اخــر طفــل وعنــد
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
االنتهاء من المجموعة ٌكرر االطفال االداء 0
النشاط0وتعدٌل السـلوكٌات
الخاطئة0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
5د
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0
اداء الطفــل مهــارة الحجــل مــن ــوق االطــواق باســتخدام االدوات "البدٌلــة" المتــوا رة بالبٌــت مثــل  :خطــوط الــبالط او
قصاصات ورق ٌوضع على االرض ألداء المهارة0

الجلسة الثالثة والعشرون  :نقل الكرات داخل االطواق .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

لعبة صاغٌره ٌ :قـف االطفـال علـى شـكل خـط مسـتقٌم
ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة ووضــع كــرات أمــام كــل طفــل علــى بعــد 14م وعنــد اقماع
الزائـــــــــدة وتوجٌـــــــــه ســماع اإلشــارة ٌجــري األطفــال باتجــاه الكــرات التــى
الســــلوك نحــــو مهمــــة امامه والتقاطها والعودة لخط البدء
محدد0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القدرة علـى نقـل القلـق نقل الكرات من داخل االطواق :
والتـوتر والخـوف الــً ٌقسم المعلم االطفال الً مجموعتٌن ٌقفون ً طـابور
اداة اللعـــب بـــدالم مـــن أما كل طـوق عنـد خـط البداٌـة والمسـا ة بٌنهمـا  14م
توجٌههـــــــــــا نحـــــــــــو وعنـــد ســـماع اشـــارة البـــدء ٌقـــوم اول طفـــل مـــن كـــل أطواق
اآلخرٌن0
مجموعــة بــالجري نحــو الطــوق وجلــب كــرة والعــودة كرات
الً خـط البـدء ثـم ٌنطلـق الطفـل االخـر وهكـذا ٌسـتمر
ـــــــ تعزٌـــــز الســـــلوك التمرٌن حتى اخر طفـل وعنـد انتهـاء المجمـوع ٌكـرر
االٌجابً واالسترخاء االطفال االداء
العضلً اثناء تؤدٌة
النشاط0
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
الواجب المنزلً

(وقوف0ثبات الوسط) الوثب اماما م خلفا م 0
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الزمن

الفنٌات
المستخدمة

 14د

 24د
النمذجة
التدعٌم
الحث
5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
للجـــري والتقـــاط الكـــرات
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــال لنقــل الكــرات مــن
داخــــل االطــــواق بالشــــكل
الجٌــــــــد مــــــــع التــــــــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة الرابعة والعشرون  :التمرٌرة المرتدة بكرة السلة .
الهدف

االدوات

الزمن

محتوى النشاط

أقماع

 14د

التمرٌره المرتدة بكرة السلة :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ـ اداء مهارة التمرٌره المرتدة باستخدام حائط ز
ــ اداء مهـارة التمرٌـره المرتـدة بـٌن طفلـٌن والمسـا ة كرات
بٌنهما  3م 0
ــــ اداء مهـــارة التمرٌـــره المرتـــدة بـــٌن ثالثـــة أطفـــال
والمسا ة بٌن كل طفل  3م 0

 24د

ــــــ اكســــاب االطفــــال الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
المرونــــــــة والمــــــــدى ور ع وثنً الركبتٌن 0
الحركً 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
اشــــــــــكال الســــــــــلوك
االٌجـــابً والمشـــاركة
االجتماعٌــــــــــة مــــــــــع
االقران0
ــ مساعدة االطفال ً
المقــدرة علــى التوا ــق
العضلً والعصبً0
ــ تخفٌف حده
االند اعٌة 0

الواجب المنزلً

الفنٌات
المستخدمة

النمذجة
التدعٌم
الحث

مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــال للتمرٌــره المرتــدة
بكــرة الســلة بالشــكل الجٌــد
مــــع التــــدعٌم االجتمــــاعً
لــــ داء الجٌــــد 0مالحظــــة
المعلــم ســلوكٌات االطفــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط وتعدٌل السـلوكٌات
الخاطئة0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

5د

ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

وسائل التقوٌم

(وقوف) مرجحة الرجل اماما م عالٌا بالتبادل 0

الجلسة الخامسة والعشرون  :التمرٌر من أعلى بكرة الطائرة.
الهدف

محتوى النشاط

االدوات

الزمن

أقماع

 14د

ــــــ اكســــاب األطفــــال الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
القدرة علـى نقـل القلـق ور ع وثنً الركبتٌن 0
والتـوتر والخـوف الــً
أداة اللعـــب بـــدالم مـــن
توجٌههـــــــــــا نحـــــــــــو
اآلخرٌن0
التمرٌر من أعلى بكرة الطائرة :
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
الزائدة 0
كرات
ـ اداء مهارة التمرٌر من اعلى من الثبات 0
اداء مهــارة التمرٌــر مــن اعلــى بــٌن طفلــٌن والمســا ة
ــــــ اكســــاب األطفــــال بٌنهما  3م 0
المرونــــــــة والمــــــــدى ـ اداء مهارة التمرٌر من اعلـى مـن ـوق الشـبكة بـٌن
الحركً 0
طفلٌن والمسا ة بٌنما  3م 0
ــ تعزٌز السلوك
االٌجابً واالسترخاء
العضلً أثناء النشاط0

ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

الواجب المنزلً

(وقوف تحا) مرجحة الذراعٌن جانبا م ٌمٌنا وٌسارام0
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 24د

الفنٌات
المستخدمة

النمذجة
التدعٌم
الحث

5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للتمـــر ٌـــره مـــن
أعلـــــــى بكـــــــرة الطـــــــائرة
بالشــكل الجٌــد مــع التــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط0وتعدٌلها0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال للمشـــً الخفٌـــف
وتمرٌنــات االســترخاء مــع
مالحظــــــــــــــة المعلــــــــــــــم
لالنصراف المنظم 0

الجلسة السادسة والعشرون :المشً على مقعد " التوازن "
الهدف

ــ توجٌه السـلوك نحـو
مهمة محددة ونقلة من
حالـــة العشـــوائٌة الـــً
حالة السلوك الهادف0
ــ مساعدة األطفال ً
المقــدرة علــى التوا ــق
العضلً والعصبً 0
ــــــ اكســــاب األطفــــال
ســـــــلوكٌات اٌجابٌـــــــة
جدٌــــدة تبعــــدهم عــــن
االســــــــتثارة الذاتٌــــــــة
وإٌـــــــــذاء اآلخـــــــــرٌن
والتخرٌب0
ــ اكساب االطفال
القدرة على التفرٌغ
االنفعالً 0
الواجب المنزلً

االدوات

محتوى النشاط

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

وسائل التقوٌم

مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
أقماع
 14د
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
ور ع وثنً الركبتٌن 0
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
المشً على مقعد سوٌدي " التوازن " :
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
 24د
االطفــــــال للمشــــــً علــــــى
ٌقســـم المعلـــم االطفـــال الـــً مجمـــوعتٌن ٌقفـــون ـــً
النمذجة
المقعد " للتـوازن" بالشـكل
طــابور مقابــل المقعــد الســوٌدي ٌقــوم الطفــل بــالجري
الجٌــد مــع التعزٌــز اللفظــً
مسا ة  5م ثم الثبات والصـعود علـى المقعـد السـوٌدي مقعــــــــــــد
التدعٌم
لــــ داء الجٌــــد 0مالحظــــة
والمــع علٌــة وهكــذا ٌســتمر التمــرٌن حتــى اخــر طفــل سوٌدي
المعلــم ســلوكٌات االطفــال
حبل
وعند االنتهاء من المجموعة ٌكرر االطفال االداء 0
الحث
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط0
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
5د
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
اداء الطفل مهارة المشً على المقعد السوٌدي " للتوازن " باستخدام االدوات "البدٌلـة" المتـوا رة بالبٌـت مثـل  :الحبـال أو
شرٌط الصق ٌوضع على االرض ألداء المهارة0

الجلسة السابعة والعشرون :دحرجة الكرات الطبٌة .
الهدف

االدوات

الزمن

محتوى النشاط

أقماع

 14د

ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
ور ع وثنً الركبتٌن 0
زمالءه باللعب 0

ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة
الزائـــــــــدة وتوجٌـــــــــه
الســــلوك نحــــو هــــدف دحرجة الكرة الطبٌة بشكل متعرج :
 24د
محدد 0
اصــطفاف االطفــال علــى شــكل خــط مســتقٌم وٌوضــع
امــام االطفــال اقمــاع علــى شــكل خــط متعــرج وعنــد
ــ زٌادة قدرة االطفـال ســماع اشــارة البــدء ٌقــوم الطفــل االول مــن القــاطرة اقماع
على التفرٌغ االنفعالً بدحرجة الكرة بٌن االقماع بالٌدٌن وعند خـط النهاٌـة كـــــــــرات
ٌقـــف الطفـــل ثـــم الجـــري لمســـا ة  5م والعـــودة لخـــط طبٌة
ــ مساعدة االطفال ً النهاٌــة هكــذا ٌســتمر التمــرٌن حتــى اخــر طفــل وعنــد
المقــدرة علــى التوا ــق انتهاء المجموعة ٌكرر االطفال االداء 0
العضلً والعصبً 0
5د
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

الواجب المنزلً

(وقوف0السند على الحائط) تبادل مرجحة الرجلٌن خلفا م 0
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الفنٌات
المستخدمة

النمذجة
التدعٌم
الحث

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــال لدحرجــة الكــرات
الطبٌــة بالشــكل الجٌــد مــع
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط 0وتعدٌلها0
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0

الجلسة الثامنة والعشرون  :صعود ونزول الدرج .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

ــ مساعدة االطفال ً الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
المقــدرة علــى التوا ــق ور ع وثنً الركبتٌن
العضلً والعصبً0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
سـلوكٌات تبعـدهم عـن
االســــــــتثارة الذاتٌــــــــة
وإٌـــــــــذاء اآلخـــــــــرٌن
والتخرٌب0
ــــــــــ خفــــــــض حــــــــده
االند اعٌة0

اقماع

 14د

أطواق

الصعود والنزول على الدرج :
ٌقــوم المعلــم بتقســٌم االطفــال الــً مجمــوعتٌن وٌقفــون
امام درج وعند سماع اشارة البدء ٌقوم اول طفـل مـن
كــل قــاطرة بالصــعود علــى الــدرج ثــم النــزول وٌلٌــه
الطفـل االخـر وهكــذا ٌسـتمر التمـرٌن حتــى اخـر طفــل
وعند االنتهاء من المجموعة ٌكرر االطفال التمرٌن 0

 24د

النمذجة
التدعٌم
الحث

ــــــ اكســــاب االطفــــال
القدرة على التحكم
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
السٌطرة أثناء النشاط بعض تمرٌنات االسترخاء 0

الواجب المنزلً

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفـــال لصـــعود ونـــزول
الــدرج بالشــكل الجٌــد مــع
التـدعٌم االجتمـاعً لـ داء
الجٌــــد 0مالحظــــة المعلــــم
ســـــــــــلوكٌات االطفـــــــــــال
العدوانٌــــــة اثنــــــاء تؤدٌــــــة
النشاط0وتعدٌلها
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0

اداء الطفل مهارة صعود ونزول الدرج باستخدام درج المنزل 0

الجلسة التاسعة والعشرون :التمرٌرة الصدرٌة بكرة السلة .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل الجــري المتنــوع حــول الملعــب مــع دوران الــذراعٌن
وثنً الركبتٌن
زمالءه باللعب 0
0
ــــــ اكســــاب األطفــــال
القــــدرة علــــى الــــتحكم
والســٌطرة مــن خــالل التمرٌره الصدرٌة بكرة السلة :
النشاط الحركً0
ـ ـ اعطــاء نمــوذج صــحٌح للمهــارة مــع تعلــٌم بعــض
النواحً الفنٌٌه ل طفال 0
ــ مساعدة االطفال ً ـ اداء مهارة التمرٌره الصدرٌة باستخدام الحائط
المقــدرة علــى التوا ــق ـ اداء مهارة التمرٌره الصدرٌة بٌن طفلـٌن والمسـا ة
العضلً والعصبً0
بٌنهما  3م 0
ـ اداء مهارة التمرٌره الصدرٌة بٌن طفلـٌن باسـتخدام
ــــــــ تفرٌــــــغ الطاقــــــة الطوق بمساعدة المعلم 0
الزائدة 0
ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة وأداء
بعض تمرٌنات االسترخاء 0

الواجب المنزلً

(انبطاح0مائل )ثنً الذراعٌن أماما م اسفل0
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أقماع

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

 14د

 24د
النمذجة
أطواق
كرات

التدعٌم
الحث
5د

وسائل التقوٌم
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــــــــــــال للتمرٌــــــــــــرة
الصـــــدرٌة بكـــــرة الســـــلة
بالشــكل الجٌــد مــع التــدعٌم
االجتمــاعً لــ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌة النشاط 0وتعدٌلها0
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0

الجلسة الثالثون  :التدرٌب الدائري .
الهدف

االدوات

محتوى النشاط

لعبة صغٌرة ٌ :قوم المعلم بنشر مجموعة من الكرات
ــ توجٌه السـلوك نحـو المتنوعة داخل الملعب بشكل عشـوائً ثـم ٌـتم وضـع
مهمة محـددة نقلـة مـن سـلة ارغـة مخصــص للكــرات وٌطلــب مــن االطفــال
حالـــة العشـــوائٌة الـــً جمع الكرات ووضعها بالسلة 0
حالة السلوك الهادف0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القدرة علـى نقـل القلـق التدرٌب الدائري :
والتـوتر والخـوف الــً اصطفاف االطفال على شـكل خـط مسـتقٌم حٌـث ٌقـوم
اداة اللعـــب بـــدالم مـــن المعلــم بوضــع مجموعــة مــن االنشــطة المتنــوع االداء
توجٌههـــــــــــا نحـــــــــــو داخل التى تم ادائها خالل البرنامج التـدرٌب وٌسـتخدم
اآلخرٌن 0
ٌها مجموعة مـن االدوات التـى تـم اسـتخدامها وٌتمـر
هذا التمرٌن حتى اخر طفل0
ـــــ أن ٌشـــارك الطفـــل
زمالءه باللعب 0
ــــــ اكســــاب االطفــــال
القـــدرة علـــى التوا ـــق ـ المشً الخفٌف حول الملعـب مـع عمـل دائـرة واداء
العضلً والعصبً
بعض تمرٌنات االسترخاء 0
ــتفرٌغ الطاقة الزائدة
وزٌــادة قــدرة االطفــال
على التفرٌغ االنفعالً
الواجب المنزلً

(وقوف 0تحا 0ثبات الوسط ) ثنً الجذع أماما أسفل 0

318

الزمن

الفنٌات
المستخدمة

مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للعبـــة الصـــغٌرة
للجــري المتنــوع بالشــكل
الجٌد للوصول الً الهـدف
المطلوب0مـــــــع التعزٌـــــــز
اللفظً ل داء الجٌد0

 14د

كرات
متنوعة
 25د
النمذجة

اقماع
اطواق
مراتب
حبل

التدعٌم
الحث

5د

وسائل التقوٌم

مالحظـــــــــة المعلـــــــــم اداء
االطفــال للتــدرٌب الــدائري
بالشـكل الجٌـد مـع التعزٌـز
اللفظـــــــــــــً والتـــــــــــــدعٌم
االجتمــاعً لـ داء الجٌــد0
مالحظــة المعلــم ســلوكٌات
االطفــــال العدوانٌــــة اثنــــاء
تؤدٌـــــــــة النشـــــــــاط0وتعٌل
السلوكٌات الخاطئة 0
مالحظـــــــة المعلـــــــم ألداء
االطفـــال للجـــري المتنـــوع
بالشــــكل الجٌــــد للوصــــول
الــً الهــدف المطلوب0مــع
التعزٌــــز اللفظــــً لــــ داء
الجٌد0
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