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التوافق النفسى  على بعض متغيرات اللياقة الحركية وتنمية التعليميةتأثير استخدام األلعاب 
 االجتماعى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد
 رشا إبراهيم على السيد أ.م.د/

 أستاذ مساعد بقسم تربية الطفل 
 كلية البنات جامعة عين شمس

 المقدمـة ومشـكلة البحـث:
مرحلة الطفولة من أهم الفترات فى  حيىاا الطفىل  يىد  بىدأ فى  اكتسىاف التوافى  ال ى ي  مى  تعتبر 

البيئة الخارجية ف  هذه المرحلة، كما أن هذه المرحلة هى  التى  تى فر فى  سىلوف الطفىل عيمىا بعىد، 
وا سىىا   للسىىلوف المميىى  ا سىىلوف هىىو وي ىى    ىىعا تيييىرهوذلى   ن مىىا سبتسىىا فىى  الطفولىىة س

مىن فالطفىل فى  هىذه المرحلىة س تىا   لى   ،ال لا الذى سيقام عليد صرح شخ يتد فى  المسىتقبل
 (4:  10)س سن تنظيم حياتد وتهيئة بيئتد لتكوين المواقف البيئية المليئة بم ادر الخبرا المنظمة

ويعىىد بسىىتالونى مىىن أوايىىل الىىذ ن يىىادوا باهميىىة تربيىىة ا ئفىىان ويمىىوهم ويمىىايهم عىىن ئريىى  العناسىىة 
الجسمية والعقلية وتوفير ما س تاجويد من حا وعطف وتربيتهم تربية د نية وخلقية وتنمية قدراتهم 

والخلقية وذل  من خالن النشائات التلقايية والذاتية، أما فروبل الذى سعد أسضا من الىرواد ا وايىل 
 الذ ن اهتموا بتربية الطفل فقد رك  عل  أهمية دور اللعىا عنىد ا ئفىان لتهىذ ا الجوايىا الروحيىة

فضىىالع عىىن دور ال ضىىاية  م بىىرا،سىىن  فىى  والخلقيىىة التربويىىة العمليىىات علىى  بىىد  وكىىذل  والخلقيىىة،
الد ناميب  م  اآلخرين وإتاحة  لألئفان للتفاعل الفرصة وإتاحة عالقاتهم دايرا توسي  وأهميتها ف 

  ( 17:  7الفرصة للتعبير عن الذات والثقة بالنفس وارتياد البيئة واكتشاف معالمها. )
وأن الىتعلم عىن التربيىة الريايىية، أن ال ركىة هىم م ىور لى   م(2017)فريدا  براهيم عثمانوتشير 

ئري  ال ركة تتس  عيد دايرا التعّلم فتشمل جمي  جوايا يمّو الفرد وتكون ال ركة أداا هذه الدواير 
 (16:  9)اللياقة البديية، واللياقة العضلية، واللياقة الوجدايية، واللياقة العقليةفم ت قي  ا هداف 

م( أن تطىىىور الدراسىىىات العلميىىىة الطبيىىىة والع ىىىبية والنفسىىىية 2015)سوسىىىن شىىىاكر ال لبىىى  وتىىىرى 
والتربويىىة، وتطىىور وسىىايل التشىىخيي والتقنيىىات المتعىىددا ووسىىايل الوقاسىىة والعىىال  والتاهيىىل جعلىى  
ايىىىطرابات الطفولىىىة وايىىى ة لمخىىىرين، ولىىىم سعىىىد هنىىىاف ايىىىطراف  ىىىام  كليىىىاع كمىىىا كايىىى  عليىىىد 

ولعىل صىعوبة التعامىل مى   Autismاف التوحىد بع  ايطرابات الطفولة فم السىاب  مثىل ايىطر 
هذه النوعية من التوحد هم التم جعل  العد ىد مىن اتخت اصىيين سىابقاع  نفىرون مىن التعامىل مى  
هىىىذه ال ىىىاتت،  ّت أن تقىىىدم الدراسىىىات العلميىىىة والت امىىىاع ب قىىىوب الطفىىىل فىىىم العىىىالم وبسىىىبا العامىىىل 

دفى  المسىئولين واتخت اصىىيين وا ئ ىا   لىى  اإليسىايم ويىيآ ابىىا  وأمهىات ا ئفىان المتوحىىد ن 
 سجىىاد مراكىى  تربويىىة وتاهيليىىة وعالجيىىة لمثىىل هىىذه ال ىىاتت، وكىىذل  تىىم   عىىداد عناصىىر متخ  ىىة 
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وتاهيلها وتدريبها لإلشراف عل  ال اتت فم هىذه المراكى ، وأصى   هنىاف جم يىات علميىة عالميىة 
عوبة وإرباكىىاع وإفىىارا وت ىىدساع للعىىاملين فىىم تهىىتم ب ىىاتت ا ئفىىان وخاصىىة حىىاتت التوحىىد ا كثىىر صىى

 (23:  6هذا المجان. )
وتىىرى ال احثىىة أن  صىىابة الطفىىل بايىىطراف التوحىىد سىىب د  حساسىىد بىىالرف  مىىن والدسىىد وإحساسىىد 

 يىىىىافة  لىىىى  تفىىىىاقم المشىىىىاكل ا سىىىىرية وبالتىىىىال   ىىىى دى بالطفىىىىل  لىىىى  الخىىىىوف بال رمىىىىان العىىىىائف ، 
وايس ابد من م يطد اتجتماع  واإليطوا  عل  الذات، ومن خىالن بريىاما التربيىة ال ركيىة كاحىد 
البىراما المتخ  ىىة والتىىم عىىن ئريقهىىا سمبىىن دمىا وتنويىى  ال ركىىات ا ساسىىية ا صىىلية وأيمائهىىا 

الجماعيىىة وألعىىاف المطىىاردا وألعىىاف الكىىرا والتىىم تعتمىىد علىى  متييىىرات  الشىىايعة المت ىىلة با لعىىاف
التوافىىى  النفسىىى  اللياقىىىة ال ركيىىىة كالسىىىرعة والقىىىدرا والرشىىىاقة والمرويىىىة والتىىىوانن للعمىىىل علىىى  تنميىىىة 

 .ألئفان ذوى ايطراف التوحدلاتجتماع  
 مجموعىىىة مىىىن هىىى  التربويىىىة ا لعىىىاف أن علىىى  م(2013) العظىىىيم السىىىيد وأحمىىىد عبىىىد م مىىىد ويتفىى 
ا لعاف التعليمية، حيث  يها تمد ا ئفان بمهام سعملون من خاللها ف  مجموعات صىييرا  خبرات

ايتقالهم ف  صفوف التعليم، أن ا لعىاف  خالنوكبيرا ونيادا اعتماد ا ئفان بعضهم عل  ال ع  
لة لدى أئفان هذه المرحلة، وإذا تّم اختيارهىا بشىبل جيىد وأ   د ىرتت بعناسىة فهيهىا ت ى   التربوية مفض 

خبرا تعليمية قيمة لهم، ومن النتايا الهامة لهذه ا لعاف تنمية كل من المهارات ال ركيىة وا فكىار 
 (406:  14 ذا ما تم التركي  عل  هذه العناصر فم أفنا  تدريس ا لعاف. )

 أهميـة البحـث:
متييىرات  ت سىين بعى  يىة تعىين على  ن ال  ث ال ال  قد سسهم ف  تقدسم بىراما با لعىاف التعليم

 ذوى ايطراف التوحد. اللياقة ال ركية وتنمية التواف  النفس  اتجتماع  لدى ا ئفان
أن وايىع  ألئفان ذوى ايطراف التوحىد، وتسىيما لتوفير أدا  لقيا  التواف  النفس  اتجتماع  

المنها  ف  دور ا ئفان أكدوا يرورا قيام الم سسات التربوية ومراكى  ال  ىوو وال ىاحثين بهعىداد 
 (37:  17دورات لقيا  المظاهر السلوكية والنفسية واتحتماعية لألئفان بعد ايتها  كل وحدا. )

فى  ت سىين بعى  متييىرات  ا لعىاف التعليميىة بىراما على  مىدى تىافير سعط  هذا ال  ث م شرات
 ذوى ايطراف التوحد. اللياقة ال ركية وتنمية التواف  النفس  اتجتماع  لدى ا ئفان

سعتبىىىر ال  ىىىث ال ىىىال  م اولىىىة للتعىىىرف علىىى  مسىىىتوى التوافىىى  النفسىىى  اتجتمىىىاع  لىىىدى ا ئفىىىان 
ذوى  ة فىىىى  دور ا ئفىىىىانكخطىىىىوا علىىىى  ئريىىىى  تقىىىىويم بعىىىى  البىىىىراما التربويىىىىة والريايىىىىية المت عىىىى

 ايطراف التوحد بهدف العمل عل  دفعها ف  اتتجاه ال  ي .
وحيىىث أن مشىىاركة ا ئفىىان ذوى ايىىطراف التوحىىد سعتمىىد ب ىىورا رييسىىية علىى  اللعىىا ال ىىر والىىذى 

والمعلمىىات الىىذ ن سقومىىون باإلشىىراف  المعلمىىين قبىىل سبىىون علىى  شىىبل ألعىىاف وفعاليىىات مقترحىىة مىىن
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وجود هدف م دد، مما   دى  ل  مردود عبس  عل  العملية التعليميىة، فضىالع والتوجيد فقآ دون 
عن ذل   همان هذه ا لعاف للمجان اتيفعىال  والىذى سعىد مبمىالع للمجىان المعرفى  والمجىان الىنفس 

مقننىة  حرك  عند القيام باللعا ال ر، ولت قي  ذل  كىان تبىد مىن تنظىيم بىراما ريايىية علميىة –
الموجهة الت  تعمل عل   ش اع حاجات وميون الطفل ف   ا لعاف التعليمية نم تتضمن مجموعة

هذه المرحلة العمريىة، حيىث أن ا لعىاف أصى     اسىة فى  التنىوع وحماسىة ا ئفىان ت مثيىل لهىا، 
ولكىىىن لكىىىل ل  ىىىة خ وصىىىية فريىىىدا فىىى  هىىىذه المرحلىىىة، فمنهىىىا مىىىا سبىىىون حركيىىىاع، ومنهىىىا مىىىا سبىىىون 

يل اسىىىتخدام أحىىىدهما علىىى   يرهىىىا تهىىىدف  لىىى  تنميىىىة التوافىىى  النفسىىى  اجتماعيىىىاع، ممىىىا   كىىىد تفضىىى
اتجتمىىاع ، فضىىالع عىىن ذلىىى  عىىدم وجىىود أداا لقيىىىا  التوافىى  النفسىى  اتجتمىىىاع  لهىىذه الفئىىة مىىىن 

 ا ئفان ذوى ايطراف التوحد.
 من هنىا جىا ت ال اجىة  لى  اقتىراح بريىاما باسىتخدام ا لعىاف التعليميىة ومعرفىة تىافيره على  بعى 

 .ذوى ايطراف التوحدلدى ا ئفان  اتجتماع  النفس  التواف  وتنمية ال ركية اللياقة ييراتمت
 هـدف البحـث:

 :من خالن التعرف عل  هدف ال  ث  ل  معرفد تافير برياما مقترح باستخدام ا لعاف التعليمية 
لىىدى ا ئفىىان  التىىوانن( -المرويىىة  –الرشىىاقة  -القىىدرا  –)السىىرعة اللياقىىة ال ركيىىة بعىى  متييىىرات 

 ( سنوات.7 – 5من ) ذوى ايطراف التوحد
التوافى  مى  ا صىدقا   -الواق يىة  –اإلسىتقاللية  –تنمية التواف  النفس  اتجتماع  )الثقة بىالنفس 

( 7 – 5)مىن  ذوى ايىطراف التوحىدالتوافى  مى  البيئىة الم ليىة( لألئفىان  -التواف  مى  ا سىرا  -
 . سنوات

 فـروض البحـث:
توجد فروب دالد  ح ايياع بين متوسطات القياسات القبلية وال عدسة لمجموعة ال  ث التجريبيىة  -1

 قيد ال  ث ل ال  القياسات ال عدسة. اللياقة ال ركية ف  بع  متييرات 
ة ال  ث التجريبيىة توجد فروب دالد  ح ايياع بين متوسطات القياسات القبلية وال عدسة لمجموع -2

 قيد ال  ث ل ال  القياسات ال عدسة.التواف  النفس  اتجتماع  ف  تنمية 
 المصطلحـات المستخدمـة:

 Educational Games ا لعىاف التعليمية:
"مجموعىىة مىىن ا لعىىاف )ألعىىاف الكىىرا، ألعىىاف جماعيىىة، ألعىىاف الجىىرؤ، ألعىىاف دايريىىة( تىى د ى فىىم 

ن بمهىىام سعملىىون بهىىا مىىن خىىالن مجموعىىات صىىييرا أو كبيىىىرا وتتضىىّمن صىىورا تعليميىىة وتمىىّد ا ئفىىا
 (362:  14بع  المهارات والقواعد واتستراتيجيات المرت طة بريايات الفري ". )
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  Kinetic fitness :*اللياقىة ال ركيىة 
مجهىودا حركيىا مىن قبىل ا ئفىان وتعمىل على  تنشىيطهم وتنميىة تىىوانن " تلى  ا لعىاف التى  تتطلىا 

 حركاتهم وتقوية عضالتهم واكتسابهم بع  المهارات ال ركية ". 
 Psycho-social Adjustment اتجتماعم: النفسم التواف 

ىا أكثر عالقة لي دو سلوكد تييير مستهدفعا الفرد بها سقوم التم د نامية مستمرا " عملية  بينىد توافقع
 (152:  3أخرى ". ) جهة من البيئة وبين وبيند جهة، من يفسد وبين

  Autistic Disorder :التوحىدايطراف 
اتيطرابات النمايية الت  تعوب الطفل ف  يموه المعرف  واتجتماع  " ا ئفان الذ ن سعايون من 

واتيفعال  مما   دى بالطفل التوحىدى  لى  صىعوبة تواصىلد مى  اآلخىرين وسىو  تكيفىد مى  الم ىيآ 
 (29:  6الخاص بد ". )

 الدراسـات المرتبطـة:
أيمىا  التنشىئة  دراسة بهدف الكشف عن العالقة بىين (5) م(2017)سال  أحمد سيد أحمد أجرت 

اإلياو" والتوافى  النفسى  اتجتمىاع  فى  مرحلىة الطفولىة  – اتجتماعية كما  دركها ا بنا  "الذكور
( ئفل وئفلىة مىن المىدار  270المتاخرا، واستخدم  ال احثة المنها الوصف  عل  عينة قوامها )

قياسىىى  التنشىىىئة ( سىىىنة، ومىىىن أدوات ال  ىىىث م12 – 9ال بوميىىىة والمىىىدار  الرسىىىمية لليىىىات مىىىن )
اتجتماعية والتواف  النفس  اتجتماع  لألئفان، ومن أهم النتايا توجد عالقة دالىة  ح ىايياع بىين 
أيما  التنشئة اتجتماعية والتواف  النفسم اتجتماعم  ئفان مرحلة الطفولة المتاخرا مىن الىذكور 

ة العشىىىوايية والمنطقىىىة واإليىىىاو، توجىىىد فىىىروب ذات دتلىىىة  ح ىىىايية بىىىين متوسىىىطم درجىىىات المنطقىىى
 المخططة لدرجات ا ئفان الذكور فم مقيا  التواف  النفسم ل ال  المنطقة المخططة. 

اتيىىىىىطرابات السىىىىىلوكية دراسىىىىىة بهىىىىىدف استكشىىىىىاف  (4) م(2020)حبي ىىىىىة  بىىىىىراهيم رجىىىىىا أجىىىىىرت 
وب فى  ، الفىر واتيفعالية وعالقتها بالتواف  النفسم واإلجتمىاعم لألئفىان ذوؤ اتحتياجىات الخاصىة

والوجداييىىة وأبعىىاد التوفىى  النفسىى  اتجتمىىاع  لىىذوى اإلعاقىىة العقليىىىة  اتيىىطرابات السىىلوكيةأيىىواع 
ال سىىىيطة وصىىىىعوبات الىىىتعلم التىىىى  تعىىى ى لمتييىىىىر النىىىىوع ذكىىىر وأيثىىىى ، واسىىىتخدم  ال احثىىىىة المىىىىنها 

تعلم ( ئفالع من ذوى اإلعاقىة العقليىة ال سىيطة وذوى صىعوبات الى140الوصف  عل  عينة قوامها )
ومقيىىىا   اتيىىىطرابات السىىىلوكية واتيفعاليىىىة ال سىىىيطة لىىىدى الجنسىىىين، ومىىىن أدوات ال  ىىىث مقيىىىا 

ارت ائات مت ادلة جوهرية بين متييرات ومن أهم النتايا توجد لألئفان  التواف  النفسم واإلجتماعم
الدراسىىة وأبعادهىىا، توجىىد فىىروب دالىىة  ح ىىايياع فىى  أيىىواع اتيىىطرابات السىىلوكية والوجداييىىة النفسىى  
واتجتماع  بين الذكور واإلياو لدى ا ئفان ذوى اإلعاقة العقليىة ال سىيطة فى  اتجىاه الىذكور فى  

                                                           
 تعريف إجرائى *
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اإلكتئىىاف ا ساسىى ( أى أن الىىذكور أعلىى   –وكية اإليىىطرابات السىىل -أبعىىاد )التوافىى  اإلجتمىىاع  
  يطراباع.

دراسىة بهىدف التعىرف على   دمىان ا لعىاف ( 18) م(2020)وفا  عبىد الهىادؤ أبىو ال  ىا  أجرت 
لىىدى عينىىة مىىن ا ئفىىان فىىم اإللكتروييىىة وعالقتىىد بىىالقل  واتكتئىىاف والتوافىى  النفسىى  واإلجتمىىاع  

 احثة المنها الوصف  اترت ائ  والمقارن عل  عينة قوامها واستخدم  المرحلة الطفولة المتاخرا، 
( سىىنة، ومىىن أدوات ال  ىىث مقيىىا  القلىى  واإلكتئىىاف 12 – 10( ئفىىل مىىن الجنسىىين مىىن )450)

ومقيا  التواف  النفس  اتجتماع  لألئفان، وتوصل  يتايا الدراسة  ل  وجود ارت ائات مت ادلىة 
تييرات الدراسة وأبعادها،  مبايية اتعتماد عل  متييرات جوهرية بين متييرات الدارسة وبعضها وم

 دمان ا لعاف اإللكترويية بوصفها منبئات بعوامل التواف  والقل  واإلكتئاف، ويختلف حجم التافير 
 باختالف العالقات بين هذه المتييرات.

وعالقتهىا  التعىرف على  اتيفعىاتت( دراسىة بهىدف 11) م(2021) لبن   بىراهيم عبىد الواحىد أجرت
، واسىىتخدم  ال احثىىة ببىىل مىىن التفاعىىل اتجتمىىاعم والسىىلوف التكيفىىم لىىدى عينىىة مىىن أئفىىان التوحىىد

من أئفىان ايىطراف ئيىل التوحىد بمركى  مطمئنىة ( ئفالع 50المنها الوصف  عل  عينة قوامها )
 لمقيىا  التفاعىومىن أدوات ال  ىث ا ئفىان وذوؤ اتحتياجىات الخاصىة ببلطىيم   لرعاسىة وتاهيىل

م(، ومقيىىا  تقىىىد ر السىىلوف التكيفىىىم لىىىدى 2017اتجتمىىاعم  عىىىداد عبىىد الع يىىى  السىىيد الشىىىخي )
م(، ومقيا  التعرف على  اتيفعىاتت  عىداد ال احثىة، 2010ا ئفان الذاتويين  عداد فيولي  ف اد )

وموج ىىة بىىين التعىىرف علىى  اتيفعىىاتت  وتوصىىل  يتىىايا الدراسىىة  لىى  وجىىود عالقىىة ارت ائيىىد دالىىة
لتفاعل اتجتماعم، ووجود عالقىة ارت ائيىة دالىة وموج ىة بىين التعىرف على  اتيفعىاتت والسىلوف وا

 التكيفىم، كمىا تسىهم متييىرات التفاعىل اتجتمىاعم والسىلوف التكيفىم فىم التنبى  بمعرفىة اتيفعىاتت
 .لدى عينة من أئفان التوحد

 إجـراءات البحـث 
 منهـج البحـث: 

مت عىة القياسىات لمجموعىة واحىدا المنها التجريب  باسىتخدام الت ىميم التجريبى  ال احثة استخدم  
 القبلية وال عدسة لمناسبتد لطبيعة هذه الدراسة.

 مجتمع وعينـة البحـث:
اشىىىىتمل مجتمىىىى  وعينىىىىة ال  ىىىىث علىىىى  أئفىىىىان الجم يىىىىة الم ىىىىرية لىىىىذوى ايىىىىطراف التوحىىىىد ال سىىىىيآ 

الن تطبيىىى  مقيىىىا  التوحىىىد علىىىيهم بمعرفىىىة ( سىىىنوات وتىىىم ت ىىىنيفهم مىىىن خىىى7 – 5بالمعىىىادى مىىىن )
( ئفىىل، تىىم سىى ا 28مشىىرف  اإلدارا المتخ  ىىين فىى  هىىذا المجىىان بالجم يىىة حيىىث بلىى  عىىددهم )

( أئفىىان مىىن مجتمىى  ال  ىىث وخىىار  العينىىة ا ساسىىية وذلىى  إلجىىرا  المعىىامالت العلميىىة 10عىىدد )
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 ويىىى   (1وجىىىدون )، ( ئفىىىل18الث ىىىات(، وبىىىذل  أصىىى    عينىىىة ال  ىىىث ا ساسىىىية ) –)ال ىىىدب 
 ذل .

 ( 1جىدون ) 
 سل مجتم  وعينىة ال  ىثت ن

مجتمـــــــــع  المتغيــرات
 البحث

إجمــــالى العينــــة 
 المسحوبة

النســـــــــــــبة 
 المئوية

 عينـة البحـث
 استطالعية تجريبية

 10 18 ٪100 28 28  األطفال ذوى اضطراب التوحد 

 :ي آ متييىرات ال  ىث
( ئفىىل 28) وال ىىال  عىىددهم بىىهجرا  التجىىايس لعينىىة ال  ىىث ا ساسىىية واتسىىتطالعية ةال احثىى  قامىى

 الىونن  –الطىون  –السىن ) :للتاكد من وقوعها ت   المن ن  اإلعتدال  وذل  ف  المتييىرات التاليىة
التىىوانن(،  -المرويىىة  –الرشىىاقة  -القىىدرا  –)السىىرعة  متييىىرات اللياقىىة ال ركيىىة بعىى و الىىذكا (  -

 (. 2كما  وي د جدون ) 
 ( 2جىدون ) 

 تجايس عينة ال  ث ا ساسية واتستطالعية فم جمي  المتييرات قيد ال  ث
 28 ن=

وحــــــــد   المتغيــرات
 القياس

المتوســـــــــــ  
 الحسابى

اإلنحــــــــراف 
معامـــــــــــــــــــــ   الوسي  المعيارى 

 اإللتواء

مو
الن

 
 0.547- 6.60 0.548 6.50 سنة السـن
 0.903 99.00 3.754 100.13 سم الطول 
 0.199- 24.00 4.067 23.73 كجم الـوزن 

 0.256- 60.00 4.682 59.60 درجة الذكـاء

ية 
حرك

ة ال
لياق

ال
 

 0.373 10.50 0.483 10.56 ثانية م من البدء العالي20العدو 
 0.480 50.00 4.379 50.70 سم الوثب العريض من الثبات
 0.627 30.00 1.435 30.30 ثانية م4.5×  3الجرى الزجزاجى لبارو 

 0.229 2.26 1.573 2.38 سم ثنى الجزع أماما أسف  من الوقوف
 0.509 0.10 0.236 0.14 ثانية الوقوف على مش  القدم 

( أن جميىىى  معىىىامالت اتلتىىىوا  لعينىىىة ال  ىىىث الكليىىىة فىىى  جميىىى  المتييىىىرات  2 تضىىى  مىىىن جىىىدون ) 
 ( مما  دن عل  اعتدالية توني  أفراد العينة ف  هذه المتييرات.3)±المختارا اي  رت ما بين 

 وسىىايل وأدوات جىم  البيىىايات
 ا جه ا وا دوات المستخدمة:أوتع: 
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وتىىم معىىا را ، كيلوجراموونن الجسىىم بىىاللقيىىا  الطىىون بالسىىنتيمتر  Restamerجهىان الريسىىتامير  -
 –جيىر وئ اشىير  -كىرات تىنس  -صىفارا  -سىاعة  سقىاف  - هذا الجهىان قبىل وخىالن اسىتخدامد.

شىرايآ  -ئىواب أ -ح ىان  –أقمىاع  -شىريآ قيىا   -ع ى   -كىرات ئبيىة  -مراتىا  -بالويات 
 أرماح. –أكيا  حبوف  -صندوب مقسم  -ملوية 
 (1)مل ى  اخت ار الذكا   عداد "جودايف هاريس"  فايياع:

الجمعم وعيد  تطلا من الطفل المف وص رسم صورا لرجىل وهذا اتخت ار من النوع  ير اللفظم 
دقىىىاي  ويعطىىىم هىىىذا اتخت ىىىار أفضىىىل يتايجىىىد  ذا ئبىىى  علىىىم  10فىىىم نمىىىن ت سسىىىتيرب أكثىىىر مىىىن 

( بتعريىىىىا 16م( )1997)م مىىىىد حسىىىىن عىىىىالوى ( سىىىىنوات، ولقىىىىد قىىىىام 10 –4ا ئفىىىىان مىىىىا بىىىىين )
وبلي  معامالت الث ات  0.76دب اتخت ار وتقنين علم أئفان البيئة الم رية، وكان معامل ال 

 (.0.94،  0.86ما بين )
 (  2)مل ى   فالثاع: متييرات اللياقة ال ركية

قام  ال احثة بعمل مس  مرجعم للدراسىات وا ب ىاو التىم تناولى  متييىرات ال  ىث للوصىون  لى  
موعة مىن أفضل اتخت ارات التم تقيس متييرات اللياقة ال ركية لعينة ال  ث وقد توصل   ل  مج

 اتخت ارات المرت طة بال  ث وتتمثل فم: 
 ( 240:  15) )لقيا  السرعة اتيتقالية(          م من البد  العالم.20اخت ار العدو  -
 ( 93:  15)لقيا  القدرا العضلية للرجلين( )   الوفا العري  من الث ات.        اخت ار  -
 (288:  15)لقيا  الرشاقة( ) م.4.5×  3اخت ار الجرى ال ج اج  ل ارو  -
 (341:  15.  )لقيا  المروية( )فن  الج ع أماما أسفل من الوقوف اخت ار -
 ( 365:  15.             )لقيا  التوانن الثاب ( )الوقوف عل  مشآ القدم اخت ار -

 ت ميم ال احثة: فان ذوى ايطراف التوحد منرابعاع: مقيا  التواف  النفس  اتجتماع  لألئ
 خطىوات بنا  المقيىا :

من خالن  ئالع ال احثة عل  الدراسات المرت طة ذات ال ىلة بمويىوع ال  ىث وكىذل  مىن خىالن 
المس  المرجع  للمراج  العلمية والمقابلة الشخ ية للسىادا الخبىرا  فى  هىذه المجىان قامى  بهعىداد 

ذوى ايىطراف لى  م ىاور مقيىا  التوافى  النفسى  اتجتمىاع  لألئفىان استمارا استبيان للتعىرف ع
التوافىى  مىى   - الواق يىىة – اإلسىىتقاللية – )الثقىىة بىىالنفسوهىى   ( سىىنوات7 – 5)ال سىىيآ مىىن  التوحىىد

بعىر  هىذه الم ىاور على  فىم قامى   التواف  م  البيئة الم ليىة( -التواف  م  ا سرا  -ا صدقا  
، وذلىى  لت د ىىد النسىى ة المئويىىة للم ىىاور حيىىث ارتضىى  (3)مل ىىى   ( مىىن السىىادا الخبىىرا 10عىىدد )

 .( 3ك د أدي  لت د د الم اور الخاصة بالدراسة، كما  وي د جدون )  ٪80ال احثة بنس ة 
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 ( 3جىدون ) 
لألئفان  النفس  اتجتماع  التواف النس ة المئوية وفقا آلرا  السادا الخبرا  ف  م اور مقيا  
 ذوى ايطراف التوحد

 النسبة المئوية المحـور م
 ٪100 .الثقة بالنفس 1
 ٪100 .اإلستقاللية 2
 ٪100 .الواقعية 3
 ٪100 .مع األصدقاءالتوافق  4
 ٪90 التوافق مع األسر . 5
 ٪90 التوافق مع البيئة المحلية. 6

السىىادا الخبىىرا  قىىد أشىىارت  لىى  قبىىون الم ىىاور السىىتة حيىىث ( أن يسىى ة أرا   3 تضىى  مىىن جىىدون ) 
 ٪(.100 - 90ح لوا عل  يس ة مئوية )

  :مقيا  التواف  النفس  اتجتماع  لألئفان ذوى ايطراف التوحد ت د د ع ارات م اور
مىىىن خىىىالن المراجىىى  العلميىىىة والدراسىىىات المرت طىىىة وأرا  السىىىادا الخبىىىرا ، تىىىم ت د ىىىد مجموعىىىة مىىىن 

، ال سىيآ ذوى ايىطراف التوحىدالتواف  النفس  اتجتماع  لألئفان والتم تقيس م اورها ال  ارات 
، وقام  ال احثة بت د ىد عىدد ال  ىارات (4)مل ى  حيث تم ت نيفهما وفقاع للم اور المنتمية  ليهما 

  -التم تندر  ت   كل م ور وه  كما  ل :
  (ع ارات 14وعدد ع اراتد )  .               الثقة بالنفس: الم ور ا ون
 (ع ارات 10وعدد ع اراتد )                  .اإلستقاللية: الم ور الثاي 
 (ع ارات 10وعدد ع اراتد )                     .الواق ية: الم ور الثالث
 (ع ارات 13وعدد ع اراتد )       .التواف  م  ا صدقا : الم ور الراب 

 (ع ارات 13وعدد ع اراتد )         م  ا سرا.التواف   :الخامس الم ور
 (ع ارات 14وعدد ع اراتد )  التواف  م  البيئة الم لية. :الم ور الساد 

وذل  لت د د النس ة ( 3)مل ى  فم قام  ال احثة بعر  ع ارات تل  الم اور عل  السادا الخبرا  
( النس ة المئوية تتفاب الخبرا  ف   4المئوية لكل ع ارا تندر  ت   كل م ور، ويوي  جدون ) 

ت د د ع ارات كل م ور من م اور المقيا ، وقد ارتضى  ال احثىة بال  ىارات التى  ح ىل  على  
 فاكثر وفقاع لرأى السادا الخبرا . ٪70يسبية مئوية 
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 ( 4جىدون ) 
 مقيا  التواف  النفس  اتجتماع م اور لمئوية تتفاب الخبرا  حون ت د د ع ارات النس ة ا

 م
النسبة 
 المئوية

 م
النسبة 
 المئوية

 م
النسبة 
 المئوية

 م
النسبة 
 المئوية

 م
النسبة 
 المئوية

 م
النسبة 
 المئوية

 م
النسبة 
 المئوية

 الثقة بالنفسالمحور األول: 

1 100٪ 3 70٪ 5 100٪ 7 100٪ 9 100٪ 1
1 

90٪ 13 40٪ 

2 80٪ 4 100٪ 6 20٪ 8 
80٪ 

1
0 

90٪ 1
2 

30٪ 
14 

10٪ 

                    اإلستقالليةالمحور الثانى: 

1 90٪ 3 100٪ 5 80٪ 7 100٪ 9 80٪     

2 100٪ 4 100٪ 6 100٪ 8 90٪ 1
0 

100٪   
 

 

 الواقعيةالمحور الثالث: 

1 100٪ 3 90٪ 5 100٪ 7 80٪ 9 100٪     

2 90٪ 4 100٪ 6 100٪ 8 100٪ 1
0 

80٪   
 

 

 التوافق مع األصدقاءالمحور الرابع: 

1 100٪ 3 100٪ 5 90٪ 7 100٪ 9 30٪ 1
1 

100٪ 
13 

20٪ 

2 100٪ 4 90٪ 6 100٪ 8 90٪ 1
0 

100٪ 1
2 

20٪ 
 

 

 التوافق مع األسرة الخامس: المحور

1 100٪ 3 100٪ 5 10٪ 7 80٪ 9 90٪ 1
1 

40٪ 
13 

100٪ 

2 20٪ 4 90٪ 6 100٪ 8 100٪ 1
0 

100٪ 1
2 

100٪ 
 

 

 التوافق مع البيئة المحلية المحور السادس:

1 30٪ 3 90٪ 5 100٪ 7 10٪ 9 50٪ 1
1 

100٪ 13 100٪ 

2 100٪ 4 100٪ 6 90٪ 8 100٪ 1
0 

90٪ 1
2 

100٪ 
14 

30٪ 

قد أشارت  ل  قبون بعى  ال  ىارات أن يس ة أرا  السادا الخبرا  (  4 تض  من جدون )  
 -٪ 20المقترحىىة ت ىىى  كىىىل م ىىىور مىىن م ىىىاور المقيىىىا  حيىىىث تراوحىى  يسىىى ة الموافقىىىة مىىىا بىىىين )

 (  وي  ال  ارات الم ذوفة من كل م ور. 5٪(، وجدون رقم ) 100
 ( 5جىدون ) 

 عدد ال  ارات الم ذوفة وأرقامها وفقا لنس ة أرا  السادا الخبرا 
 المحـور م

 اجمالى
 العبارات

العبارات 
 المحذوفة

 أرقام العبارات
 المحذوفة

العبارات  إجمالى
 بعد الحذف

 10  14، 13، 12، 6 4 14 الثقة بالنفس 1

 10 - - 10 االستقاللية 2

 10 - - 10 الواقعية 3

 10 13، 12، 9 3 13 التوافق مع األصدقاء 4

 10 11، 5، 2 3 13 التوافق مع األسرة 5
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 10 14، 9، 7، 1 4 14 التوافق مع البيئة المحلية 6

 60  14 74 العدد الكلى للعبـارات

ح ىل  (  جمىال  العىدد الكلى  لل  ىارات بعىد حىذف ال  ىارات التى   5 تض  من جدون )  
٪، وبذل  ت    استمارا المقيا  ف  صورتها النهايية مشتملة على  70عل  يس ة مئوية أقل من 

، علىى  أن تكىىون الدرجىة العظمىى  للمقيىىا  (5)مل ىى  ( ع ىىارا مونعىىة على  سىىتة م ىىاور 60عىدد )
 ( درجة.60( درجة والدرجة ا دي  )180)

 الدراسـة االستطالعية:
م على  عينىة 15/7/2021 لى   3/7اتسىتطالعية خىالن الفتىرا مىن قام  ال احثة بىهجرا  الدراسىة 

( أئفان ذوى  يطراف التوحد ال سىيآ مىن مجتمى  ال  ىث وخىار  العينىة ا ساسىية 10مبوية من )
 وذل  بير  التعرف عل :

 المعوقات الت  قد تقابل ال احثة أفنا  تطبي  الدراسة ا ساسية.
 ويوح صيا ة ال  ارات الخاصة بالمقيا .

 تدريا المساعدات عل  كيفية تطبي  اتستبيان وتفري  النتايا.
الث ىىات".لمتييرات اللياقىىة ال ركيىىة ومقيىىا  التوافىى  النفسىى   –حسىىاف المعىىامالت العلميىىة "ال ىىدب 

 اتجتماع  ذوى ايطراف التوحد. 
 :اللياقة الحركيةالمعامالت العلمية لمتغيرات 

  Validityحسـاب الصـدق 
اللياقىىة ال ركيىىة باسىىتخدام أسىىلوف المقاريىىة الطرعيىىة بىىين الربيىى  متييىىرات تىىم حسىىاف صىىدب التمىىا   ل

( ئفل، حيىث تىم ترتيىا 28ا عل  والربي  ا دي  لعينة ال  ث ا ساسية واتستطالعية وعددهم )
 ئفىان ( ودرجىات ا7درجات ا ئفان ترتي اع تنانليىاع وتىم مقاريىة درجىات ا ئفىان ا على  وعىددهم )

 (. 6، كما  وي د جدون ) م4/7/2021، 3 (، وذل  خالن  وم 7ا دي  وعددهم )
 ( 6جىدون ) 

 دتلة الفروب اإلح ايية بين الربي  ا عل  والربي  ا دي  لمتييرات اللياقة ال ركية
 7=2=ن1ن

 المتغيــرات
وحدة 
القيا
 س

قيمة )ت(  الربيع األدنى الربيع األعلى
 المحسوبة

 2ع±  2س   1ع±  1س  

 *3.161 0.483 10.56 0.342 10.02 ثانية م من البدء العالي20العدو 

 *2.632 3.146 49.70 2.253 52.64 سم الوثب العريض من الثبات

 *2.608 1.437 30.31 0.659 29.12 ثانية م4.5× 3الجرى الزجزاجى لبارو 

 *2.334 1.263 2.02 0.861 3.05 سم ثنى الجزع أماما أسفل من الوقوف

 *2.684 0.237 0.13 0.219 0.38 ثانية الوقوف على مشط القدم 
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 0.05* دان عند مستوى    2.179= 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
( وجىىود فىىروب دالىىة  ح ىىايياع بىىين الربيىى  ا علىى  والربيىى  ا ديىى  ول ىىال   6 تضىى  مىىن جىىدون ) 

الربي  ا عل  فم متييرات اللياقة ال ركية قيد ال  ث، مما  دن على  صىدب اتخت ىارات فىم قيىا  
 ما وي  من أجلها.

 Reliabilityحسـاب الثبـات 
يىة لألئفىان ذوى ايىطراف التوحىد قيىد ال  ىث عىن تم حساف معامل الث ات لمتييرات اللياقة ال رك

على  أئفىان عينىة ال  ىث اتسىتطالعية  Retest - Testئري  تطبي  اتخت ار وإعادا التطبيى  
فى   وبفاصل نمنم قدره فالفة أسام( أئفان من مجتم  ال  ث وخار  العينة ا ساسية 10وقوامها )

(  ويىىى   7وت ىىى  يفىىىس لىىىروف التطبيىىى  ا ون، وجىىىدون ) م 7/7/2021 لىىى   3/7مىىىن  الفتىىىرا
 ذل .

 ( 7جىدون ) 
 10ن=  قيد ال  ثاللياقة ال ركية متييرات معامالت الث ات بين التطبيقين ف  

 المتغــيرات
وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 2ع±  2س   1ع±  1س   االرتباط

 *0.684 0.472 10.52 0.479 10.54 ثانية م من البدء العالي20العدو 
 *0.692 3.284 50.80 3.281 50.75 سم الوثب العريض من الثبات

 *0.756 1.511 30.06 1.450 30.02 ثانية م4.5×  3الجرى الزجزاجى لبارو 

 *0.718 1.248 2.47 1.253 2.39 سم ثنى الجزع أماما أسفل من الوقوف

 *0.653 0.246 0.18 0.245 0.16 ثانية الوقوف على مشط القدم 

 0.05* دان عند مستوى        0.632= 0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوى 
بين يتايا  0.05دالة  ح ايياع عند مستوى ( وجود عالقة ارت ائية  7تض  من جدون )  

:  0.653التطبيقىىىىين ا ون والثىىىىاي  حيىىىىث تراوحىىىى  معىىىىامالت اترت ىىىىا  بىىىىين التطبيقىىىىين مىىىىا بىىىىين )
 .متييرات اللياقة ال ركية لألئفان ذوى ايطراف التوحد قيد ال  ث( مما سشير  ل  ف ات 0.756

 لألئفان ذوى ايطراف التوحد التواف  النفس  اتجتماع لمقيا   المعامالت العلمية
  Validityحسىاف ال ىدب 

( أئفىان عىن 10قام  ال احثة ب ساف ال دب عل  أفراد العينة اتسىتطالعية الىذى  بلى  عىددها )
الىداخل ، وذلى  ب سىاف قيمىة معامىل اترت ىا  بىين درجىة كىل ع ىارا ئري  حساف صدب اتتسىاب 

داخىىىىل الم ىىىىور والدرجىىىىة الكليىىىىة للم ىىىىور فىىىى  مقيىىىىا  التوافىىىى  النفسىىىى  اتجتمىىىىاع  لألئفىىىىان ذوى 
 (.8ايطراف التوحد ال سيآ، كما  وي د جدون )
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 ( 8جىدون ) 
 ايطراف التوحدالتواف  النفس  اتجتماع  ذوى مقيا  صدب اتتساب الداخلم ل  ارات 

 10ن=
 م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
 معامل

 االرتباط

  .المحور األول: الثقة بالنفس

1 0.742* 3 0.752* 5 0.745* 7 0.685* 9 0.671* 

2 0.689* 4 0.733* 6 0.706* 8 0.693* 10 0.639* 

 .االستقاللية المحور الثانى:
1 0.668* 3 0.643* 5 0.751* 7 0.675* 9 0.652* 

2 0.721* 4 0.714* 6 0.645* 8 0.634* 10 0.705* 

 .الواقعية المحور الثالث:
1 0.769* 3 0.696* 5 0.686* 7 0.732* 9 0.682* 

2 0.737* 4 0.678* 6 0.683* 8 0.674* 10 0.662* 

 المحور الرابع: التوافق مع األصدقاء.
1 0.715* 3 0.701* 5 0.730* 7 0.689* 9 0.647* 

2 0.734* 4 0.722* 6 0.735* 8 0.508* 10 0.728* 

 المحور الخامس: التوافق مع األسرة.
1 0.748* 3 0.761* 5 0.713* 7 0.692* 9 0.674* 

2 0.755* 4 0.656* 6 0.719* 8 0.733* 10 0.709* 

 المحور السادس: التوافق مع البيئة المحلية.

1 0.699* 3 0.766* 5 0.773* 7 0.617* 9 0.659* 

2 0.742* 4 0.656* 6 0.719* 8 0.733* 10 0.642* 

 0.05* دان عند مستوى         0.632= 0.05قيمة "ر " الجدولية عند مستوى 
الم ىىىور والدرجىىىة الكليىىىة  ( أن معىىىامالت اترت ىىىا  بىىىين كىىىل ع ىىىارا داخىىىل 8 تضىىى  مىىىن جىىىدون ) 

دالىىىىة ال سىىىىيآ  للم ىىىىور فىىىى  مقيىىىىا  التوافىىىى  النفسىىىى  اتجتمىىىىاع  لألئفىىىىان ذوى ايىىىىطراف التوحىىىىد
 ، مما  دن عل  صدب المقيا  عيما وي  من أجلد.0.05 ح اييا عند مستوى 

 حساب معام  السهولة والصعوبة: 
مجتمىى  ال  ىىث وخىىار  أئفىىان مىىن ( 10) عينىىة الدراسىىة اتسىىتطالعية وعىىددها ئبىى  المقيىىا  علىى 

بت ىى ي  اتخت ىىار  ةال احثىى  حيىىث قامىى، م7/7/2021 لىى    3/7العينىىة ا ساسىىية فىى  الفتىىرا مىىن 
  ىىل عليهىىا الطفىىل، فىىم تىىم ترتيىىا الىىدرجات ترتي ىىاع تنانليىىاع وفىى  مجمىىوع سواحتسىىاف الدرجىىة التىى  

 .( 9كما  وي د جدون )  ،درجات كل ئفل ف  اتخت ار
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 ( 9جىدون ) 
 اتجتماع  لألئفان ذوى ايطراف التوحدالتواف  النفس  لمقيا  معامل السهولة وال عوبة 

 10ن= 
 م

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 

 السهولة
معامل 

 الصعوبة
 م

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

 م
معامل 

 السهولة
معامل 

 الصعوبة

 المحور األول: الثقة بالنفس

1 0.64 0.36 4 0.60 0.40 7 0.67 0.33 10 0.59 0.41 

2 0.67 0.33 5 0.70 0.30 8 0.60 0.40    

3 0.53 0.47 6 0.57 0.43 9 0.65 0.35    

 .االستقاللية المحور الثانى:

1 0.60 0.40 4 0.67 0.33 7 0.65 0.35 10 0.57 0.43 

2 0.67 0.33 5 0.64 0.36 8 0.55 0.45    

3 0.62 0.38 6 0.57 0.43 9 0.61 0.39    

 .الواقعية المحور الثالث:

1 0.67 0.33 4 0.60 0.40 7 0.47 0.53 10 0.55 0.45 

2 0.47 0.53 5 0.67 0.33 8 0.60 0.40    

3 0.51 0.49 6 0.56 0.44 9 0.58 0.42    

 .التوافق مع األصدقاء المحور الرابع:

1 0.67 0.33 4 0.60 0.40 7 0.59 0.41 10 0.64 0.36 

2 0.55 0.45 5 0.47 0.53 8 0.51 0.49    

3 0.56 0.44 6 0.63 0.37 9 0.60 0.40    

 المحور الخامس: التوافق مع األسرة.

1 0.70 0.30 4 0.67 0.33 7 0.47 0.53 10 0.55 0.45 

2 0.47 0.53 5 0.47 0.53 8 0.67 0.33    

3 0.60 0.40 6 0.69 0.31 9 0.55 0.45    

 .التوافق مع البيئة المحلية المحور السادس:

1 0.65 0.35 4 0.60 0.40 7 0.47 0.53 10 0.53 0.47 

2 0.58 0.42 5 0.53 0.47 8 0.57 0.43    

3 0.62 0.38 6 0.71 0.29 9 0.55 0.45    

( تقىىىىد ر معامىىىىل السىىىىهولة ومعامىىىىل ال ىىىىعوبة لمقيىىىىا  التوافىىىى  النفسىىىى   9 تضىىىى  مىىىىن جىىىىدون ) 
ممىىىىىا دعىىىىىا ال احثىىىىىة  لىىىىى  اتجتمىىىىىاع  لألئفىىىىىان ذوى ايىىىىىطراف التوحىىىىىد ذات قىىىىىوا تمييىىىىى  مناسىىىىى ة، 

 استخدامد.
 Reliabilityحسـاب الثبـات 

قامىى  ال احثىىة بىىهجرا  الث ىىات لمقيىىا  التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع  لألئفىىان ذوى ايىىطراف التوحىىد 
( أئفىىىان باسىىىتخدام ئريقىىىة تطبيىىى  10ال سىىىيآ علىىى  يفىىىس عينىىىة الدراسىىىة اتسىىىتطالعية وعىىىددها )

ت ىى  يفىىس شىىرو  التطبيىى  ا ون، وذلىى  فىى  الفتىىرا  Retest – Testاتخت ىىار فىىم  عىىادا تطبيقىىد 
وتىىم حسىىاف معامىىل اترت ىىا  بىىين التطبيقىىين، كمىىا  ويىى د جىىدون  م،15/7/2021 لىى   3/7مىىن 

(10.) 
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 (10جىدون )
 10ن=  معامل الث ات بين التطبيقين ا ون والثاي  لمقيا  التواف  النفس  اتجتماع 

 المتغيــرات
وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثانى ألولالتطبيق ا
 ع±  س   ع±  س   االرتباط

 *0.723 1.333 9.00 2.025 8.10 درجة الثقة بالنفس

 *0.708 0.849 8.50 1.160 7.70 درجة االستقاللية

 *0.734 2.111 10.30 1.792 10.10 درجة الواقعية

 *0.717 1.932 7.20 1.889 6.70 درجة التوافق مع األصدقاء

 *0.793 1.418 8.30 1.179 7.50 درجة التوافق مع األسرة

 *0.756 2.415 9.50 3.084 8.80 درجة التوافق مع البيئة المحلية

 *0.745 4.442 52.80 3.957 48.90 درجة المقياس ككل

 0.05* دان عند مستوى        0.632= 0.05قيمة "ر " الجدولية عند مستوى 
بين التطبيقين ف   0.05وجود عالقة ارت ائيد دالة  ح اييا عند مستوى ( 10 تض  من جدون )

ممىىا  ىىدن علىى  ف ىىات  ،ذوى ايىىطراف التوحىىد ال سىىيآلألئفىىان  التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع مقيىىا  
 اتخت ار ف  قيا  ما وي  من أجلد. 

علىى  أفىىراد العينىىة اتسىىتطالعية  تىىم حسىىاف معامىىل ف ىىات مقيىىا  التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع كمىىا 
 .   Coefficient Alpha Cronbach'sالسابقة وذل  بتطبي  معامل ألفا كروي اخ

 (11جىدون )
 10ن=  معامل ف ات مقيا  التواف  النفس  اتجتماع  بتطبي  معامل ألفا كروي اخ

 معامل الثبات وحدة القياس المحـــاور

 *0.722 درجة الثقة بالنفس

 *0.694 درجة االستقاللية

 *0.673 درجة الواقعية

 *0.667 درجة التوافق مع األصدقاء

 *0.684 درجة التوافق مع األسرة

 *0.663 درجة التوافق مع البيئة المحلية

 *0.721 درجة المقياس ككل

( 0.721( أن معامىىىل ف ىىىات معامىىىل ألفىىىا كروي ىىىاخ قىىىد حقىىى  قيمىىىة قىىىدرها )11 تضىىى  مىىىن جىىىدون )
، وهىىذا  ىىدن علىى  أن المقيىىا  ذوى ايىىطراف التوحىىد لألئفىىان التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع لمقيىىا  

)مل ىىى  مىىن الث ىىات  وفىى  بىىد وبىىذل  أصىىي  المقيىىا  جىىاه  للتطبيىى  علىى  عينىىة ال  ىىث علىى  قىىدر 
 (7البرياما المقترح باستخدام ا لعاف التعليمية )مل ى  .(6

 هـدف البرنامج:
 هىىىدف هىىىذا ال  ىىىث  لىىى  تىىىافير اسىىىتخدام ا لعىىىاف التعليميىىىة علىىى  بعىىى  متييىىىرات اللياقىىىة ال ركيىىىة 

( وتنميىىة التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع  لألئفىىىان التىىوانن  - المرويىىة – الرشىىاقة - القىىدرا – السىىرعة)
 ذوى ايطراف التوحد ال سيآ.
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 ا سس التم ويعها ال احث فم اتعت ار عند وي  البرياما:
 بنا  البرياما ئ قاع لألسس العلمية.

 ماليمة البرياما للمرحلة السنية ومستوى القدرات.
  مبايية تنفيذ البرياما باإلمبايات وا دوات المتاحة.

 مروية وشمولية البرياما ومراعاا تنفيذ البرياما بدون توقف.
 التدر  من السهل  ل  ال عا ومن ال سيآ  ل  المركا.

  ث.ال سيآ عينة ال  ذوى ايطراف التوحد تناسا م  ا ئفان 
 إجراءات تصميم البرنامج:

ذوى بعىىىد الرجىىىوع  لىىى  المراجىىى  العلميىىىة واإلئىىىالع علىىى  ا ب ىىىاو والدراسىىىات المرت طىىىة با ئفىىىان 
ال سىىيآ قامىى  ال احثىىة بهعىىداد بريىىاما باسىىتخدام ا لعىىاف التعليميىىة علىى  بعىى   ايىىطراف التوحىىد

 جىىرا  المقىىابالت الشخ ىىية مىى  متييىىرات اللياقىىة ال ركيىىة وتنميىىة التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع  وبعىىد 
 تم وي  البرياما حيث راع  ال احثة فم البرياما ما  ل : (3)مل ى  السادا الخبرا  

 القىدرا  – السىرعةاللياقىة ال ركيىة ) متييىرات ت سين التم تسهم فم أن  تضمن العد د من الخبرات
لألئفىىىىان ذوى ايىىىىطراف النفسىىىى  اتجتمىىىىاع  ( وتنميىىىىة التوافىىىى  التىىىىوانن  - المرويىىىىة – الرشىىىىاقة -

 .التوحد
أن سسىىم  البريىىاما لألئفىىان بممارسىىة أيشىىطة تتماشىى  مىى  ئبيعىىة متييىىرات اللياقىىة ال ركيىىة وتنميىىة 

 التواف  النفس  اتجتماع  قيد ال  ث.
 أن  تضمن البرياما عل  ال ركات والمهارات اتيتقالية. 

 من خالن مواقف متنوعة.أن  تي  فرصة  دارا الجسم والت بم عيد 
أن  هىىتم بالتوجيىىد المبىىايم مىىن خىىالن التنويىى  بىىين اتجاهىىات ا دا   سىىفل و علىى  وحىىون ا دوات 

 وبين ا جه ا وخاللها.
 أن سعتنم بنمو مفهوم الذات وخبرا النجاح.

 .لألئفان ذوى ايطراف التوحدأن تمثل ال ركات المتضمنة فم البرياما ت دسا مناس ا لقدرات 
هتمىىىام بىىىا لوان ال اهيىىىة بجميىىى  ا دوات التىىىم سسىىىتخدمها الطفىىىل وذلىىى  بيىىىر  جىىىذف ا ئفىىىان ات

 وت في هم عل  اتستمرار فم التدريا بطريقة ص ي ة.
 ال سيآ بالتيذسة الراجعة الفورية. ذوى ايطراف التوحدأمداد ا ئفان 

 استخدام ا سلوف اللفظم واللمسم عند تعلم ا ئفان متييرات اللياقة ال ركية.
مراعىىاا النظىىام حيىىث أيىىد مىىن ا سىىس التربويىىة التىىم سجىىا أن تيىىر  فىىم الطفىىل حيىىث  ىىتعلم الطفىىل 
احترامىىىد لألسىىىس التربويىىىة والىىىنظم المويىىىوعية والعمىىىل علىىى  أن الطفىىىل سطيىىى  هىىىذه الىىىنظم ويشىىىعر 
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 التم تقابل من جايا ال احثة بالمدح والتشجي . بسعادا فم هذه الطاعة
البريىىاما لعينىىة ال  ىىث لت د ىىد مىىدى مناسىى ة  (3)مل ىىى   الخبىىرا  البريىىاما علىى  السىىادا بعىىر وتىىم 

 (.12وكذل  للتعرف عل  التوني  ال منم للبرياما المقترح كما  وي د جدون )
 (12جىدون )

 يتايا استطالع رأؤ الخبرا  حون الخطة ال منية لتنفيذ البرياما المقترح
 مدة تنفيذ البرنامج

 أسبوع 12أكثر من  أسبوع 12 أسبوع 10 أسبوع 8

80٪ 10٪ 0٪ 0٪ 

 عدد الوحدات األسبوعية

 أكثر من أربع وحدات أربع وحدات أسبوعيا   ثالث وحدات أسبوعيا   وحدتان أسبوعيا  

80٪ 20٪ 0٪ 0٪ 

 زمن تنفيذ الوحدة التعليمية

 دقيقة 60 دقيقة 50 دقيقة 40 دقيقة 35

80٪ 10٪ 10٪ 0٪ 

ارا  السادا الخبرا  قد اتفق  بنس ة كبيرا عل  أن سبون تنفيذ البريىاما ( أن 12 تض  من جدون )
 التال : الن والمقترح قيد ال  ث عل  

 ( فمايية أسابي  بواق  وحدتان أسبوعياع.8 نفذ البرياما التعليمم لمدا ) –1
 ( دقيقة.35أن سبون نمن تنفيذ الوحدا التعليمية بدر  التربية الريايية ) –2

 حدات البرياما المقترح:مبويات و 
 الجـزء التمهيدي:-1

( دقىىىاي  مىىىن الوحىىىدا وهىىىو الجىىى   الخىىىاص باإلحمىىىا  والتهيئىىىىة 10الجىىى   التمهيىىىدؤ نمنىىىد الفعلىىىم )
واإلعىىىداد البىىىديم للجسىىىم والعضىىىالت ومفاصىىىل الجسىىىم ويتضىىىمن مجموعىىىة مىىىن ال ركىىىات ال سىىىيطة 

عىى  ال احثىىة ا دا  ب ىىورا م ب ىىة اتيتقىىان( وقىىد را  -الوفىىا  –الجىىرؤ  –والمتنوعىىة مثىىل )المشىىم 
 عل  شبل مجموعات.ال سيآ  ذوى ايطراف التوحدلألئفان 

 الجـزء الرئيسي: -2
( دقيقىة وهىىو أهىم فتىىرات البريىاما ويتضىىمن تمرينىات وخبىىرات تسىىهم 20)ويسىتيرب نمىىن هىذا الجىى   

(  وتنميىىة التىىوانن  -المرويىىة  –الرشىىاقة  -القىىدرا  – فىىم ت سىىين متييىىرات اللياقىىة ال ركيىىة )السىىرعة
مستوى التوافقم النفس  اتجتماع  وتتماش  م  ئبيعىة المتييىرات ال ركيىة قيىد ال  ىث، ويتضىمن 

عل  ال ركات والمهارات اتيتقالية والتوجيد المبايم من خالن التنوي  بىين  هذا الج   من البرياما
اتجاهىىىات ا دا   سىىىفل و علىىى  وحىىىون ا دوات وبىىىين ا جهىىى ا وخاللهىىىا، كمىىىا سشىىىتمل علىىى   مىىىداد 

 ال سيآ بالتيذسة الراجعة الفورية. ذوى ايطراف التوحدا ئفان 
 الجزء الختامي: -3
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دقاي  ويتضمن ا يشطة التم تساعد على  عىودا أجهى ا الجسىم  لى   (5ويستيرب نمن هذا الج   )
 حالتها الطبي ية.

 القبليىة: القياسات
 متييىىرات اللياقىىة ال ركيىىة قيىىد ال  ىىثعينىىة ال  ىىث التجريبيىىة فىى  بعىى  لتىىم  جىىرا  القياسىىات القبليىىة 

، 18  ال سىىىيآ خىىىالن  ىىىوم ذوى ايىىىطراف التوحىىىد لألئفىىىان التوافىىى  النفسىىى  اتجتمىىىاع مقيىىىا  و 
 م. 19/7/2021

 التجربة األساسـية:  تطبيق
 الفتىرا ف  وذل  ا لعاف التعليمية عل  عينة ال  ث التجريبية، تم تطبي  البراما المقترح باستخدام

 م. 14/9/2021  ل  20/7 من
 البعديـة:  القياسات

 قيىىد ال  ىىثالتجريبيىىة فىى  بعىى  متييىىرات اللياقىىة ال ركىىة  تىىم  جىىرا  القياسىىات ال عدسىىة لعينىىة ال  ىىث
، 15ال سىىىيآ خىىىالن  ىىىوم   ذوى ايىىىطراف التوحىىىدلألئفىىىان ومقيىىىا  التوافىىى  النفسىىى  اتجتمىىىاع  

 وت   يفس الظروف والشرو  الت  تم فيها القياسات القبلية. م.16/9/2021
 اإلحصائيـة:  المعالجات

 –اتي ىىىراف الم يىىىارى  -اسىىىتخدم  ال احثىىىة المعالجىىىات اإلح ىىىايية التاليىىىة: المتوسىىىآ ال سىىىاب  
اخت ىىار  -النسى ة المئويىىة  –معامىل ألفىىا كروي ىىاخ  -معامىىل اترت ىىا   -معامىىل اتلتىوا   -الوسىيآ 
 "ت".  

 عرض ومناقشـة النتائـج
 أواًل : عرض النتائج: 

 (13جىدون )
التجريبية ف   بين متوسطات القياسات القبلية وال عدسة لعينة ال  ث دتلة الفروب اإلح ايية

 18ن=  بع  متييرات اللياقة ال ركة قيد ال  ث

 المتغيـرات
وحدة 
 القياس

قيمة "ت"  القياس البعدى القياس القبلى
 2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

 *7.563 0.218 9.71 0.384 10.52 ثانية م من البدء العالي20العدو 

 *7.120 2.167 57.45 3.246 50.72 سم الوثب العريض من الثبات

 *5.155 0.830 28.18 1.451 30.27 ثانية م4.5×  3الجرى الزجزاجى لبارو 

 *7.074 0.529 5.13 1.328 2.40 سم ثنى الجزع أماما أسفل من الوقوف

 *8.125 0.382 1.04 0.241 0.15 ثانية الوقوف على مشط القدم 

 0.05* دان عند مستوى        2.110= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
وجىىود فىىروب دالىىة  ح ىىايياع ع ع بىىين متوسىىطات القياسىىات القبليىىة وال عدسىىة ( 13 تضىى  مىىن جىىدون )
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 قيد ال  ث ل ال  القياسات ال عدسة.اللياقة ال ركة لمجموعة ال  ث التجريبية ف  بع  متييرات 
 (14جىدون )

التجريبية ف   بين متوسطات القياسات القبلية وال عدسة لعينة ال  ثاإلح ايية دتلة الفروب 
 18ن=  قيد ال  ثالتواف  النفس  اتجتماع  مقيا  

 المتغيــرات
وحدة 
 القياس

قيمة "ت"  القياس البعدى القياس القبلى
 2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

 *10.315 2.625 16.50 1.847 8.47 درجة الثقة بالنفس

 *11.391 2.819 17.20 1.187 8.75 درجة االستقاللية

 *10.914 2.431 19.10 2.098 10.60 درجة الواقعية

 *10.387 2.714 15.25 1.971 6.80 درجة التوافق مع األصدقاء

 *11.390 2.269 18.40 2.536 9.00 درجة التوافق مع األسرة

 *10.626 3.230 20.50 2.849 9.40 درجة التوافق مع البيئة المحلية

 *20.296 9.071 106.95 6.144 53.02 درجة المقياس ككل

 0.05* دان عند مستوى      2.110= 0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
بىىين متوسىىطات  0.05( وجىىود فىىروب دالىىة  ح ىىايياع عنىىد مسىىتوى معنويىىة 14 تضىى  مىىن جىىدون )

 لألئفىىان القياسىىات القبليىىة وال عدسىىة لعينىىة ال  ىىث التجريبيىىة فىى  مقيىىا  التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع 
 .القياسات ال عدسةقيد ال  ث ل ال  ال سيآ  ذوى ايطراف التوحد

 ثانيـًا: مناقشـة النتائـج: 
( وجىىىود فىىىروب دالىىىة  ح ىىىايياع ع ع بىىىين متوسىىىطات القياسىىىات القبليىىىة 13  مىىىن يتىىىايا جىىىدون ) تضىىى

 –الرشىاقة  -القىدرا  –)السىرعة وال عدسة لعينة ال  ث التجريبية ف  بع  متييرات اللياقىة ال ركيىة 
شىىمولية البريىىىاما ل ىىىال  القياسىىات ال عدسىىة، وترجىىى  ال احثىىة هىىذه النتيجىىىة  لىى   (التىىوانن  -المرويىىة 

 ذوى ايىطراف التوحىدالخاصة من ا ئفان  المقترح والذؤ وي  مناس ا إلمباييات وقدرات هذه العينة
ا لعىىىاف التعليميىىىة المتنوعىىىة ك ركىىىات ا لعىىىاف  والىىىذؤ اشىىىتمل علىىى  ( سىىىنوات7 – 5)مىىىن ال سىىىيآ 

الفردسىىىة وحركىىىات ا لعىىىاف مىىى  ال ميىىىل وحركىىىات براعىىىة اإلتىىى ان و يرهىىىا التىىى  تعمىىىل علىىى  اكتسىىىاف 
، اللياقىة ال ركىةئفان الثرا  ال رك  ونيادا ح ىيلتد ال ركيىة التى  تتاسىس على  تنميىة متييىرات ا 

( أن ا لعىىاف ال ركيىىة خىىالن هىىذه المرحلىىة سجىىا أن 26م( )2015) Zimmerنيمىىر حيىىث سشىىير 
سبىىون هىىدفها اتساسىى  تلبيىىة احتياجىىات ا ئفىىان وإمبايىىاتهم، كمىىا أن الهىىدف ال ركىى  هىىو تطىىوير 

 اتهم ب فة عامة ومساعدتهم عل  التطور ف  جوايا شخ يتهم المتعددا.وتنمية قدر 
م(  لم أن ا لعاف توفر الفرص لألئفان فم اسىتخدام مهىاراتهم 2004) ا لين ودس  فر كما تشير 

ال ركية بطرب مختلفة لت قي  ا هداف وليس فقآ استخدام أيواع متعددا من المهارات ولكن أسضاع 
 (58:  2بيفون مهاراتهم ويقدرون فعاليتها فم مواقف مختلفة. ) تعلم ا ئفان كيل س

، (24م( )2012) Popvic  &Toskieتوسىىىب  وبوبفىىى  مىىىن  كىىىل دراسىىىة ويتفىىى  ذلىىى  مىىى  يتىىىايا
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فاعلية بىراما ( والت  تشير  ل  20م( )2013) Falkenberg & Schirwitzفالكنبر  وشيرفيت  
 ا لعاف ال ركية عل  تطوير اللياقة ال ركية لدى ا ئفان ب ورا  سجابية.

توجىد فىروب دالىد  ح ىايياع بىين متوسىطات وبذل   ت ق  ص ة الفر  ا ون والذى  ىني على  " 
ل ىىىىال   القياسىىىىات القبليىىىىة وال عدسىىىىة لعينىىىىة ال  ىىىىث التجريبيىىىىة فىىىى  بعىىىى  متييىىىىرات اللياقىىىىة ال ركىىىىة

 ". ل عدسةالقياسات ا
( وجود فروب دالة  ح اييا بين متوسطات القياسىات القبليىة وال عدسىة 14) جدون تض  من يتايا 

 –اإلسىىتقاللية  –)الثقىىة بىىالنفس  لعينىىة ال  ىىث التجريبيىىة فىى  متييىىرات التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع 
ل ىىىال   الم ليىىىة( البيئىىىةالتوافىىى  مىىى   - التوافىىى  مىىى  ا سىىىرا - التوافىىى  مىىى  ا صىىىدقا  - الواق يىىىة

 عنىىىد ماليمىىا كىىان المقتىىىرح التعليميىىة ا لعىىاف بريىىىاماوترجىى  ال احثىىىة ذلىى   لىى   القياسىىات ال عدسىىة،
، ممىا كىان لىد أفىر فى  عمليىة ال سىيآ واسىتعدادات ا ئفىان ذوى ايىطراف التوحىد لقىدرات ت ميمد

ا المقتىرح لفرصىة التفاعىل اتستجابة ال ركية لد هم بشبل جيد وأحىدو ت سىن يتيجىة تىوفير البريىام
واتحتكاف بين ا ئفان مما ساهم بشبل كبير ف  اترتقا  بروح الم ادرا والمثابرا وكىذل  اسىتيالن 

الىذى  هىو المقتىرح بريىاما ا لعىاف التعليميىة كمىا أن، وق  الفراغ ف  أيشطة مناس ة لهواساتهم وتنميتهىا
شىىعورهم بىىالوت  واتحتىىرام للجماعىىة وجعلهىىم ت الجماعىىة لىىدى عينىىة ال  ىىث وتنميىىة  روح رفىى  علىى  عمىىل

 خاصىىة سشىىعرون بالوحىىدا فىى  ا نمىىات التىى   تعريىىون لهىىا وذلىى  لمىىا اشىىتمل عليىىد البريىىاما مىىن أسىىاليا
وقىد ايعبىس ذلى  بىدورا على  نيىادا والتفاعل م  اآلخرين واتشىتراف فى  ا يشىطة الجماعيىة  التعاون  لتنمية

 النضا اتجتماع  لد هم.  
كما أن براما ا لعاف ال ركية الذى يفذ عل  شبل مسابقات لعا دوراع كبيراع ف  نيادا فاعليىة أدا  

 عبىىىد ل علىىى ا ئفىىىان ممىىىا أدى  لىىى  تنميىىىة التوافىىى  التفسىىى  اتجتمىىىاع  لىىىد هم، ويتفىىى  ذلىىى  مىىى  
 ل  أن التوف  النفس  اتجتماع  ال اصل عن ئري  اتحتكاف  م( حيث أشار2006) الجسماي 

القايم عل  النشا  من شايد أن سع ن المثل وا  را  الت  تسع  الجماعة من أجلها، ولهذا فهو 
سفضى   لىى  تطىىوير مىا  ىىدعوه علمىىا  الىىنفس )الشىعور بالىىذات اتجتماعيىىة(، وتقىوم مثىىل هىىذه الىىذات 

الهادفىىىىة، فضىىىىالع عىىىىن ذلىىىى  أن تىىىىدريا ا ئفىىىىان علىىىى  المهىىىىارات  علىىىى  التعىىىىاون والمنافسىىىىة البدييىىىىة
 (148:  8) المختلفة، منها مهارات اللعا س سن من التوف  النفس  اتجتماع  لد هم.

وترى ال احثة أن اتيتقان مىن ل  ىة حركيىة  لى  ل  ىة اجتماعيىة وبىالعبس كىان لىد أفىر كبيىر وفعىان 
 كىأل مىن ئفىان ذوى ايىطراف التوحىد ال سىيآ،  ذ  تفى ف  تنمية التواف  النفس  اتجتمىاع  لىدى أ

علىى  أن  مHdlderan & Vena    (2011 ) وفينىىا هدلىىدران م(،2008) بىىدر  بىىراهيم م مىىود
الفعىان والمليىب بال يويىة سقىوم بتنميىة وتطىوير مفهومىد وفكىره عىن ا دوار الطفل من خىالن يشىائد 

 (212:  21( )63:  1اتجتماعية من خالن ل  ة سجرف العد د من ا دوار اتجتماعية. )
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م( أن ا لعاف ال ركية واتجتماعية تعد الضىامن لتوليىل 2001) وفا  م مد عبد الخال وتشير 
م ىىىدر اتلتىى ام الوحيىىد ليىىى دى الطفىىل جميىىى  أدوار اللعىىا ويت مىىىل  قىىدرات الطفىىل وإمباياتىىىد، وهىىو

مس وليات الدور كاملة سوا ع كىان اتلتى ام بمسى وليات الىدور جسىمايياع )ت مىل المشىقة الجسىمية( أم 
يفسىىىياع )تاجيىىىل  شىىى اع رخ اتىىىد الشخ ىىىية( أم عقليىىىة )كىىىان سعمىىىل عقلىىىد فىىى  خ ىىىايي المىىىدركات 

اج ات الدور اتجتمىاع ( وعمىل مىا سمليىد عليىد الىدور مىن واج ىات الليوية( أم اجتماعياع ) ت مل و 
  ( 24:  19اجتماعية. )

كما س  ل الطفل خالن ممارستد لأللعاف ال ركية عل  يىوع مىن أيىواع التربيىة اتجتماعيىة فيىتعلم 
ال ىىىبر وقىىىىوا اتحتمىىىىان واتعتمىىىىاد علىىىى  الىىىىنفس واتلتىىى ام بالنظىىىىام وإئاعىىىىة ا وامىىىىر ال ىىىىادرا مىىىىن 

 ( 64:  22ان. )ا ئف
بىراما ا لعىاف التعليميىة الىذى تىم تنفيىذه على  ا ئفىان ذوى ايىطراف التوحىد كما ترى ال احثىة أن 

ال سيآ فكاي  ا لعاف الت  احتوتد يابعة من البيئة والم يآ الذ ن س يشون عيد وتمي ت ببث روح 
أمىامهم لممارسىة أيشىطة ال ركة والعمل والتشىوي  والمىرح والسىرور فضىالع عىن ذلى   تاحىة الفرصىة 

مختلفة معاع واكتساف خبرات ومهارات شخ ية واجتماعية خاصة بمواقف ال ياا اليوميىة بمىا فيهىا 
من تواصل ليوى وأدا  وليف  ويشا  مهن  واخىتال  بىاآلخرين ممىا  ى دى مىن خىالن حىثهم على  

ى ايىىطراف التوحىىد المشىىاركة فىى  تلىى  ا لعىىاف  لىى  تنميىىة التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع  لألئفىىان ذو 
 ال سيآ. 

كما امتان برياما ا لعاف التعليمية با لعاف ذات الطاب  الجرى وألعاف المطاردا وكلها مىن النىوع 
الطبيع  الذى ت  تقيد بنىوع فنى  وت  ت ىدد بشىبل ال ركىة أو ئريقتهىا مى  وجىود عناصىر التشىوي  

، كمىىىا امتىىىان أسضىىىاع ال سىىىيآوحىىىد والبهجىىىة والمىىىرح والسىىىرور فىىى  يفىىىو  ا ئفىىىان ذوى ايىىىطراف الت
با لعىىاف ذات الطىىاب  ال سىىيآ الخىىال  مىىن قيىىود ا ويىىاع ومىىا  تطلىىا اللعىىا مىىن مهىىارا فنيىىة، بىىل 
كاي  أ لا ا لعاف من النوع الذى  لعا عل  شبل دواير أو مربعات  رى فيها ا ئفىان بعضىهم 

 ال ع  اآلخر.
م ال ىىد ث سجىىا أن سعتمىىد أساسىىاع علىى  م(  لىى  أن الىىتعل2013) Whitehead وا تهيىىدحيىث سشىىير 

شعور ا ئفان بالسعادا والمرح وعل  اهتمامات ا ئفان، فالتدريس الجيد ت  تم عن ئري  النظام 
 (150:  25الشبل  أو ا ساليا ا كادسمية التقليدسة. )

لميىىىا  عبىىىد (، 13م( )2007)مجىىىدى فت ىىى   ىىى ان  مىىىن كىىل دراسىىىة وتتفىى  هىىىذه النتيجىىىة مىىى  يتىىىايا
 مPaskiewicz & Tracy (2009) تريسىىىمو  باسىىىبيفيت  (،12م( )2008)ال ميىىىد بيىىىوم  

وفىىىا  عبىىىد (، 4) م(2020)حبي ىىىة  بىىىراهيم رجىىىا  (،5م( )2017)سىىىال  أحمىىىد سىىىيد أحمىىىد  ،(23)
م( أن ممارسىىىة ا لعىىىاف 2021)لبنىىى   بىىىراهيم عبىىىد الواحىىىد (، 19) م(2020)الهىىىادؤ أبىىىو ال  ىىىا  
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 ماعية تساعد عل  تنمية التواف  النفس  اتجتماع  لدى ا ئفان التوحد ين.ال ركية ب ورا ج
دالىد  ح ىايياع بىين متوسىطات توجىد فىروب  " وبذل   ت ق  ص ة الفر  الثاي  والذى  ني على 

قيىد ال  ىث التوافى  النفسى  اتجتمىاع  القياسات القبلية وال عدسة لعينىة ال  ىث التجريبيىة فى  تنميىة 
 ." ل ال  القياسات ال عدسة

 االستخالصات والتوصيـات 
 أواًل: االستخالصات: 

 -القىدرا  –لياقىة ال ركيىة )السىرعة أدى البرياما المقترح باستخدام ا لعاف التعليمية  ل  ت سن متييىرات ال
 التوانن( لدى عينة ال  ث التجريبية.  -المروية  –الرشاقة 

)الثقىة بىالنفس  المقتىرح باسىتخدام ا لعىاف التعليميىة  لى  تنميىة التوافى  النفسى  اتجتمىاع أدى البرياما 
لتوافىىى  مىىى  البيئىىىة ا -التوافىىى  مىىى  ا سىىىرا  -التوافىىى  مىىى  ا صىىىدقا   -الواق يىىىة  –اإلسىىىتقاللية  –

 . لدى عينة ال  ث التجريبية الم لية(
فىى  ت سىىين  لىىدى عينىىة ال  ىىث التجريبيىىةوجىىود فىىروب دالىىة  ح ىىايياع بىىين القياسىىات القبليىىة وال عدسىىة 

 ل ال  القياسات ال عدسة. وتنمية التواف  النفس  اتجتماع  ال ركية اللياقة بع  متييرات
 ثانيًا: التوصيــات: 

تطبيىىىى  بريىىىىاما ا لعىىىىاف التعليميىىىىة المقتىىىىرح بهىىىىذه الدراسىىىىة فىىىىم أمىىىىاكن رعاسىىىىة ا ئفىىىىان ذوى  -1
 . ال سيآايطراف التوحد 

وف  ا سس العلمية ال د ثىة والتى  تتناسىا ال سيآ  ذوى ايطراف التوحدالتخطيآ لبراما ا ئفان  -2
  م ف  مختلف المراحل السنية.م  مستويات الذكا  وقدرات وخ ايي النمو له

 مىىىنال سىىيآ ذوى ايىىطراف التوحىىىد ا ئفىىان  لىىىتعلم الالنمىىة وا دوات التعليميىىىة الوسىىايل تىىوفير -3
 المختلفة. ال ركية ا يشطة خالن

بويىىى  بىىىراما ومنىىىاها ت تىىىوى علىىى  أيشىىىطة التربيىىىة عىىىن العمليىىىة التعليمىىىة  المسىىىئولين مناشىىىدا -4
 للفىىروب  مراعيىىة تكىىون  أن علىى ال سىىيآ ذوى ايىىطراف التوحىىد لألئفىىان  خاصىىة ال ركيىىة الم ىىممة

 لد هم.  الفردسة
 المراجـع العربيـة واألجنبيـة
 أواًل:: المراجـع العربيـة:

، مبت ىىة ا يجلىىو 2،  الطفىىل التوحىىدى "تشىىخيي وعىىال " :(2008) بىىدر م مىىود  بىىراهيم .1
 الم رية، القاهرا.

: خبىىىىرات فىىىىم ا لعىىىىاف للك ىىىىار وال ىىىىيار  منشىىىىاا المعىىىىارف، (2004ا لىىىىين ودسىىىى  فىىىىر  ) .2
 اإلسبندرية.
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: أيمىىىىىا  التنشىىىىىئة البيئيىىىىىة وعالقتهىىىىىا بىىىىىالتواف  النفسىىىىىم (2017سىىىىىالم احمىىىىىد سىىىىىيد احمىىىىىد ) .5
معهد .لة المتاخرا رسالة ماجستير  ير منشورا،واتجتماعم لدى ا ئفان فم مرحلة الطفو 

 الدراسات وال  وو البيئية، جامعة عين شمس.
 –تشخي ىىىد  –خ اي ىىىد  –: التوحىىىد الطفىىىول  "سىىى ابد (2015سوسىىىن شىىىاكر ال لبىىى  ) .6
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 ملخـص البحث
التوافق النفسى  على بعض متغيرات اللياقة الحركية وتنمية التعليميةتأثير استخدام األلعاب 

 االجتماعى لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد
 رشا  براهيم عل  السيد أ.م.د/

 هىىدف ال  ىىىث  لىىى  التعىىىرف علىىى  تىىىافير اسىىتخدام ا لعىىىاف التعليميىىىة علىىى  بعىىى  متييىىىرات اللياقىىىة 
ال ركيىىة وتنميىىة التوافىى  النفسىى  اتجتمىىاع  لىىدى ا ئفىىان ذوى ايىىطراف التوحىىد، وقىىد اسىىتخدم  
 ال احثة المنها التجريبم باستخدام الت ميم التجريبم ذو القياسات القبليىة ال عدسىة لمجموعىة واحىدا

( ئفىىل مىىن أئفىىان ذوى ايىىطراف التوحىىد ال سىىيآ، ومىىن أدوات ال  ىىث 18علىى  عينىىة مبويىىة مىىن )
اخت ىىىار الىىىذكا  لجودايىىىف، اخت ىىىار متييىىىرات اللياقىىىة ال ركيىىىة، اخت ىىىار التوافىىى  النفسىىى  اتجتمىىىاع  
لألئفىىان ذوى ايىىطراف التوحىىىد ال سىىيآ، بريىىاما ا لعىىىاف التعليميىىة المقتىىرح، وقىىىد أسىىفرت النتىىىايا 

  ل :
 -القىدرا  –أدى البرياما المقترح باستخدام ا لعاف التعليمية  ل  ت سن متييىرات اللياقىة ال ركيىة )السىرعة 

 التوانن( لدى عينة ال  ث التجريبية.  -المروية  –الرشاقة 
)الثقىة بىالنفس  المقتىرح باسىتخدام ا لعىاف التعليميىة  لى  تنميىة التوافى  النفسى  اتجتمىاع أدى البرياما 

التوافىىى  مىىى  البيئىىىة  -التوافىىى  مىىى  ا سىىىرا  -التوافىىى  مىىى  ا صىىىدقا   -الواق يىىىة  –اإلسىىىتقاللية  –
 . لدى عينة ال  ث التجريبية الم لية(

فىى  ت سىىين  لىىدى عينىىة ال  ىىث التجريبيىىةوجىىود فىىروب دالىىة  ح ىىايياع بىىين القياسىىات القبليىىة وال عدسىىة 
 ل ال  القياسات ال عدسة. س  اتجتماع وتنمية التواف  النف ال ركية اللياقة بع  متييرات
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Abstract 

The Effect of The Use of Educational Games on Some Kinetic Fitness 

Variables and Social Psychological Compatibility 

in Children With Autism Disorder 

Dr. Rasha Ebrahim Ali Al Sayed 

The research aims to identify the effect of using educational games on 

some kinetic fitness variables  and the development of psychosocial 

adjustment among children with autism disorder. Simple autism, and 

among the research tools are the Godanff intelligence test, the motor 

fitness variables test, the psychosocial adjustment test for children with 

mild autism, the proposed educational games program, and the results 

resulted in: 

1- The proposed program using educational games led to the 

improvement of the kinetic fitness variables (Speed - Ability - Agility - 

Flexibility - Balance) in the experimental research sample.  

2- The proposed program using educational games led to the development 

of psychosocial adjustment (Self-confidence - Independence - Realism - 

Compatibility with friends - Compatibility with the family - Compatibility 

with the local environment) in the experimental research sample.  

3- There are statistically significant differences between the Pre- 

Measurement and Post Measurement of the experimental research sample 

in improving some variables of kinetic fitness and developing 

psychosocial adjustment in favor of the Post Measurement. 
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