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 طفال التوحدألتأثير منهج حركي في تعلم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات  
  م.د سها علي حسين 

 م.د علي مكي مهدي
 الملخــص 

عندما نتحدث عن الطفل التوحدي فأننا نتحدث عن طفل يفتقد الى سمات الطفل السوي, فالطفل 
ن اكثر االظطرابات التطورية التوحدي يعاني من مظاهر اساسية تميزه عن غيره , فالتوحد هو م

صعوبة وتعقيدا وذلك النها تؤثر على الكثير من مظاهر النمو المختلفة وبذلك يرفض الطفل اي نوع 
من االتصال واالقتراب الخارجي ويجعله يفضل التعامل مع االشياء المجردة اكثر من تعامله مع 

 االشخاص المحيطين به .
الج االطفال المضطربين نفسيًا حيث يستغل اللعب للتنفيس إن العالج باللعب طريقة هامة في ع

 االنفعالي وتحرير الطاقة الزائدة والتعبير عن الصراعات وتعلم السلوك المرغوب.
من هنا جاءت اهمية البحث في اعتماد اللعب كاساس لتعلم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات 

 لالطفال المصابين بطيف التوحد .
اعداد منهج حركي لتعليم المهارات الخاصة بالرياضيات الطفال التوحد ومعرفة  يهدف البحث الى

 تأثير المنهج تاحركي في تعليم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات الطفال التوحد.
اما فروض البحث فقد كانت : هناك فروق ذات داللة احصائية بين اختبارات المجموعة الضابطة 

 والتجريبية لعينة البحث . 
( سنوات في معهد 81-6( طفال مصابين بطيف التوحد باعمار )81اجري البحث على عينة من ) 

الرحمن لرعاية االطفال المصابين بالتوحد والمشخصين من قبل الطبيب المختص والمعهد وقد اختيرت 
تيارها بالطريقة هذه الفئة لكونها فئة قابلة للتعلم وبذلك تكون هذه الفئة مالئمة لبرنامج البحث وقد تم اخ

 العمدية .
وكانت اهم النتائج هي : ان البرنامج قد نجح في تطوير القناة الذهنية للطفل التوحدي في مجال 

 الرياضيات وكالتالي .
 اختبار العد اللفظي لالرقام . -8
 اختبار االشكال الهندسية رسمًا . -1

 اختبار التعرف على االشكال الهندسية . -3

 االرقام فقد كانت تحتاج الى اجواء مشابهة في االختبار للبيئة التي تم التعلم فيها.اما اختبار كتابة 
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 Abstract  
Dr. Suha Ali Hussein     

     Dr . Ali Makki Mahdi   
When we talk about the child autistic, we are talking about a child 

d autistic suffering from lacks the attributes of the child, the chil
many basic distinguishing it from others, autism is more disorder 
evolutionary difficult and complex because they affect many 
aspects of growth of different , thus rejects the child any kind of 

ake it preferred to deal with external and mcontact and proximity 
things more than the naked dealing with the people around him.  
 That the treatment is playing an important way to treat children 
with psychological disorder by used to play for the venting of 
emotional and liberalization of excess energy , conflict expression 
and learn the desired behavior. This is the importance of research 
in the adoption of play as a basis to learn some math skills for 
children with autism spectrum.  
The research aims to prepare the program for the delivery of some 
of the math skills through play for children, the research sample 
and identify the differences between control and experimental 
groups of the research sample.  
The research hypothesis was: There were statistically significant 
differences between the tests of the control group and experimental 
research sample.  
 Recent research on a sample of (12) children with spectrum 
autism Reconstruction (6-10) years at the Institute for Rahman to 
take care of children with autism and diagnosed by a specialist 
doctor and the Institute have been selected in this category as a 
class are to learn and thus this group suitable for the research 
program has been selected deliberate manner.  
The most important results are: that the program has succeeded in 
developing the channel mental autistic children in the area of 
mathematics, as follows.  

Test the numeration of the numbers.  -1  
Test geometric shapes fee.  -2  
Test to identify geometric shapes.  -3  

The written test figures were similar to the atmosphere need to be 
n the test environment that has been learning. i 

 
    

 التعريف بالبحث. -8
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 المقدمة واهمية البحث : 8-8 
عندما نتحدث عن الطفل التوحدي فأننا نتحدث عن طفل يفتقدد الدى سدمات الطفدل السدوي, فالطفدل 
التوحدي يعاني من مظاهر اساسية تميزه عدن غيدره , فالتوحدد هدو مدن اكثدر االظطرابدات التطوريدة 

ظدداهر النمددو المختلفددة وبالتددالي تددؤدي بدده الددى صددعوبة وتعقيدددا وذلددك النهددا تددؤثر علددى الكثيددر مددن م
االنسحاب واالنغدالق علدى الدذات وبدذلك يدرفض اي ندوع مدن االتصدال واالقتدراب الخدارجي ويجعلده 

 االشخاص المحيطين به .يفضل التعامل مع االشياء المجردة اكثر من تعامله مع 
وفي نفس الوقت هناك تشدابه  ان التشابه الشكلي مع االطفال االسوياء يجعله من الصعب تمييزهم

كبيددر فددي الصدددفات العامددة مدددع ذوي االضددطرابات النمائيددة االخدددر  واحيانددا مدددع االطفددال المعددداقين 
عقليا من حيث نسبة الذكاء , اذ يظهر اغلب اطفدال التوحدد تددنيا فدي العالقدات وفدي نسدب الدذكاء 

ز الواضددح فددي اسددتخدام اللغددة فددي مقدداييس الددذكاء الشددائعة , واهددم مددا يميددز اطفددال التوحددد هددو العجدد
والتواصدل اللغددوي وغيددر اللغدوي الددذي يعددود الددى اسدباب محوريددة تنسددب الدى القصددور والضددعف فددي 
اختزان المهارات اللغوية االساسدية , والتدي ان انعددمت فأنده مدن الصدعب التواصدل مدع الغيدر ومدن 

 هذه المهارات هي التقليد واالنتباه والتركيز .
ر التي يمكن بها التعدرف الدى اطفدال التوحدد , فالطفدل التوحددي يلعدب بطريقدة يعد اللعب من االمو 

مختلفددة عددن الطفددل السددوي فهددو ال يميددل الشددراك الغيددر فددي اللعددب ومددع ذلددك فددأن مددن الطددرق التددي 
يمكن التواصل بها مع االطفال بشكل عام والتوحديون بشدكل خداص هدو اللعدب,اذ يعدد اللعدب اول 

 مع الكبار سواء كان ذلك لفظيًا او حركيًا او حسيًا او غيره .وسيلة لالطفال لالتصال 
وان لطددرق تعلدديم االطفددال التوحددديين اهميددة بالغددة وذلددك لكونهددا تختلددف عددن طددرق تعلدديم االطفددال 
االسوياء فهي تختلف في كيفية التعامل معهم وطريقة ايصال المعلومة االمر الذي يتطلدب تنظيمدًا 

يتفق مع المرحلة العمرية والعقلية التي يواكبها , بخصائصها ومعدالتها لخبرات هؤالء االطفال بما 
 النمائية ومشكالتها السلوكية واالنفعالية .

لقددد ظهددرت دراسددات تناولددت اللعددب والتوحددد واخددر  تناولددت اللغددة واللعددب عنددد االطفددال التوحددديين 
التوحدددديين فدددي ا وندددة واالثدددر علدددى بعضدددها الدددبعض وقدددد اختلفدددت الدراسدددات التدددي تعندددى باالطفدددال 

االخيدددرة واخدددذت مسددداحة واسدددعة فدددي البحدددث العلمدددي مدددن اجدددل التعدددرف علدددى التوحديدددة وفدددي كيفيدددة 
التشدددخيص والتددددخل المبكدددر وكيفيدددة معرفدددة انسدددب الطدددرق والوسدددائل العالجيدددة المقدمدددة للحدددد مدددن 

لمسددتو   المشددكالت واالضددطرابات السددلوكية التددي يعدداني منهددا الطفددل التوحدددي وذلددك الجددل اعددداده
 نضج افضل وانسب لبعض القدرات الخاصة به .

واللعب هو الوسيط الطبيعي الذي يعبر به الطفل عن ذاته فهو احد االساليب المهمة في تعليم  
االطفال وتشخيص وعالج مشكالتهم ويستخدم اللعب كطريقة عالجية في حد ذاته , والعالج 
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نفسيًا حيث يستثمر اللعب للتنفيس االنفعالي  باللعب طريقة هامة في عالج االطفال المظطربين 
 وتحرير الطاقة الزائدة والتعبير عن الصراعات وتعلم السلوك المرغوب.

من هنا جاءت اهمية البحث في اعتماد اللعب كأساس لتعلم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات 
 لالطفال المصابين بطيف التوحد .

 
 مشكلة البحث : 8-1

فل التوحدي الى لغة التواصل التي تربطه مع البيئة والمجتمع وبذلك يصعب عليه يفتقد الط      
االنسجام مع الغيرويعرضه الى انفعاالت حادة وضجر وتزداد هذه الصعوبات كلما تقدم في العمر 

لذا فهويحتاج الى اسلوب خاص للتعامل معه , وهذا االسلوب يشمل كل مفاصل الحياة سواء 
 نفعالية اوطريقة تعليمه .االجتماعية او اال

ونظرًا العتماد مراكز التربية الخاصة على مناهج اكاديميدة وهدي منداهج بيطيديء الدتعلم والتدي هدي 
جدزء مددن طرائددق تعلدديم المرحلدة االبتدائيددة االكاديميددة والتددي تعتمددد الورقدة والقلددم كاسدداس للتعلدديم ممددا 

ار فدي الدتعلم وظهدور انفعداالت وسدلوكيات يشكل حاالت ملل وعدم الرغبة لهؤالء االطفال باالسدتمر 
غير مرغوب بها والتي تؤثر سلبًا على كافة الجوانب الحياتية لديه , لذا فقدد ارتدأ  الباحثدان ايجداد 
حددل لمشددكلة تعلدديم المهددارات الخاصددة بالرياضدديات بطريقددة مختلفددة  تهدددف الددى ايصددال المعلومددة 

 بطريقة اخر  اال وهو ) المنهج الحركي( .
 
 اهداف البحث : 8-3

 اعداد منهج حركي لتعليم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات الطفال التوحد. -8      
 معرفة تأثير المنهج الحركي في تعليم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات -1     

 الطفال التوحد .                  
   

 فروض البحث : 8-4
 في تعلم بعض المهارات الخاصة بالرياضيات الطفال التوحد للمنهج الحركي تاثير ايجابي  -       

 
 
 
 مجاالت البحث : 8-5
 -المجال البشري: 8-5-8
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 ( طفال تتراوح اعمارهم بين  81عينة من االطفال المصابين بطيف التوحد وهم )          
 ( سنة .6-81)       

 -المجال المكاني : 8-5-1
 بغداد . –ابات النطق معهد الرحمن للتوحد واضطر          

 -المجال الزماني : 8-5-3
 . 1181-3-38لغاية  1181-8-85من          

 
 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة. -1
 الدراسات النظرية : 1-8
 :تعريف التوحد : 1-8-8 
اريف ال بددد مددن االشددارة الددى فكددرة عامددة عددن التوحددد ومددا هددو التعربددف العددام والشددامل لدده , ومددن التعدد 

( بانده ) اضدطراب ارتقدائي عدام يتميدز بقصدور التفاعدل   ( Wallace 1997المشار اليهدا هدو تعريدف 
االجتماعي وقصور التواصل ومد  محدود من االنشطة واالهتمامات وعادة ما يبدد  قبدل الشدهرالثالثين 

 .8من العمر (
اقدة تطوريدة تدؤثر بشدكل ملحدوظ اما التعريف االخر وهو تعريف الجمعية االمريكيدة للطدب النفسدي ) اع

في التواصل اللفظي وغير اللفظدي والتفاعدل االجتمداعي وتظهدر االعدراض الدالدة عليده وبشدكل ملحدوظ 
 .1قبل سن الثالثة من العمر وتؤثر سلبًا في اداء الطفل التربوي (

فدددي  وقدددد كدددان التعريدددف االجرائدددي كدددا تي ) هدددو احدددد االضدددطرابات النمائيدددة والتدددي تدددؤدي الدددى قصدددور
الصالت االجتماعية ومهارات التواصل ووجود انشطة غير سوية واهتمامات شاذة من قبيل السلوكيات 

 الطقوسية والسلوكيات النمطية والضعف في مهارات اللعب (
 &Howard)وهناك خصدائص عامدة تتدوفر لدد  االطفدال المصدابين بدأعراض التوحدد كمدا اوضدحها 

Orlansky) 3 : وهي 
 ظاهري .العجز الجسمي ال -8
 البرود العاطفي الشديد . -1

                                                 

ET AL (1997) : Resource  Guide to children and children with Disabilities and chronic     –Wallace, H - 8

Illness Mos by year book , Ins , P 34 .                                                                                                   
) , Washington , DS,  thAmerican psychiatric Association. Diagnostic and statistical of mental disorder . (4-2

Author , 1994 , p40.                                                                                                                            

Howard ,     W.L .And Orlansky ,M .(1992) : Exeptional children :   An Introduction   survey     of  -3   

.                       ed Ohio ; charless E. Merrill publishing company  ,p21.                            ndspecial education 2

                                                



  

 843 

  0202الثالث        المجلد        الثالثالعدد                مجلة علوم التربية الرياضية  

  

االثارة الذاتية ) القيام باعمال نمطية مثل الدوران حول النفس او االشياء , هز الجسم لالمام  -3 
 والخلف , التلويح بالذراعين (.

 سلوك ايذاء الذات ونوبات الغضب . -4

 الكالم النمطي ) اعادة لكالم الغير او الهمهمة بكلمات غير مفهومة ( -5

 لوك .قصور الس -6

 

  سباب التوحد )الذاتية( 1-8-1
اختلددف العلمدداء والبدداحثين فددي تحديددد اسددباب حدددوث التوحددد , وذلددك بسددبب التددداخل مددع حدداالت قصددور 
الدماغ وحالت مضطربي التواصل , كمدا ترجدع صدعوبة تحديدد االسدباب لصدعوبة التواصدل مدع الطفدل 

وض يحيط به الى الحد الذي يجعل هناك التوحدي , وصعوبة التفاعل االجتماعي معه مما يجعل الغم
اسدباب متعدددة لحدددوث االضدطراب , وبالتدالي ال يمكددن االعتمداد علددى احدد هدذه االسددباب بشدكل قدداطع 
وعملدددي , وقدددد تتدددداخل العديدددد مدددن االسدددباب فدددي حددددوث هدددذا االضدددطراب , وكدددان كدددانر اول مدددن حددددد 

امكدددن مدددن خاللهدددا التوصدددل الدددى اهدددم االطدددر االساسدددية لهدددذا االضدددطراب , ثدددم توالدددت الدراسدددات التدددي 
 8االسباب التالية :

 اسباب اجتماعية اسرية . -8
 االسباب النفسية والعضوية. -1

 اسباب ادراكية . -3

 االسباب العصبية والبيولوجية . -4

 االسباب المناعية . -5

 عوامل قبل الوالدة . -6

 العوامل العصبية التشريحية .العوامل البيوكيميائية . -7

اسددفرت الدراسددات الحديثددة الددى الدددور االساسددي للعوامددل الجينيددة فددي وقددد  –االسددباب الجينيددة  -1
مددن  %2:4حددوث اضدطراب التوحددد وبهدا تكددون النظريدات السدابقة قددد الغيدت وذلددك الن نسدبة 

 شقاء األطفال المصابين بالتوحد كانو مصابين ايضًا بأضطراب التوحدية . وهدي نسدبة تصدل 
لعدام . ان معددل حددوث اضدطراب التوحديدة فدي مرة اكبر مما يحدث في المجتمع ا %50الى 

بددين زوجددي التددوائم العاديددة الزيجددوت  %36دراسددات التددوائم وجدددت ان هندداك نسددبة تصددل الددى 
مقابددل صددفرن بددين تددوائم ثنائيددة الزيجددوت , وفددي هددذه الدراسددة فقددد تأكددد ان االقتددران الزيجددوتي 

                                                 
,عمان :  8, ط التدخل العالجي -اسبابها -تشخيصها -اعراضها -تصنيفها -, سايكولوجية الطفل التوحدي تعريفهامحمد احمد خطاب  - 8

 . 46-48,ص 1111دار الثقافة للنشر والتوزيع ,
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لدراسات بأن االعضاء في االسدرة وجد في حوالي نصف العينة , وتشير التقارير االكلينيكية وا 
المصدددابين بالتوحديدددة لدددديهم عددددة مشددداكل لغويدددة او معرفيدددة , ولكنهدددا اقدددل شددددة مدددن الشدددخص 

 المصاب بالتوحدية في اسرة ليس بينها مصاب به .

 
 اللعب والطفل التوحدي : 1-8-3

, والتدي مدن  يساهم اللعب بشكل كبير في اكساب الطفل التوحدي كفاءة اجتماعية ومعلومات شخصدية
 خاللها يمكن استثمار قدرته الحركية لالعتماد على النفس والتركيز .

لذلك فان اختيار االلعاب المناسبة للطفل التوحدي امر مهم , الن االلعاب وخاصة الحركية مفيدة جدًا 
النتبدداه ولهددا األثددر الكبيددر فددي توجيدده السددلوكيات المرغوبددة لددد  هددذا الطفددل , كمددا تنمددي لديدده التركيددز وا

وهذه المهارات من ضمن االسس التي تسعى لتدريب الطفل التوحددي علدى االنضدباط والتكيدف لتكدوين 
 . 8الروابط والعالقات االجتماعية التي يحتاجها الطفل التوحدي.

لكن هناك مشكلة كبيرة , فنحن ال نتعامل مع طفل عادي بل نتعامل مع طفل غير عادي ويحتاج منا 
ان نَكون بعض االيجابيات لديه والنهوض به, لذا فأن اختيار االلعداب المناسدبة لده  لبذل جهد من اجل

 :1مهمة صعبة ويجب ان يؤخذ بعين االعتبار بعض الجوانب المهمة 
يجب ان تدل اللعبة على مثيرات بصرية لكي تشد الطفل التوحدي على التحديق في االضدواء  -8

يحددقون فدي ايدديهم او يضدرب ضدربات خفيفدة  وتركيز وتثبيت بصره الن اغلب اطفال التوحدد
  مام عينه .

 يجب ان تحتوي اللعبة على مثيرات سمعية النه دائمًا يهمهم بنغمات ويستعمل لسانه. -1

يجب ان تحتوي اللعبة على مثيرات ملموسة , الن الطفل التوحدي عادة يحاول ضرب جسمه  -3
 او وضع اصابعه في فمه فال بد ان تكون االلعاب ناعمة .

كما يجب  ن تحتوي هذه االلعاب على مثيرات تلقائيدة , الن هدذا الطفدل لديده عدادات مثدل ان  -4
 يضع جسمه في وضع غريب اويمشي على رؤوس اصابعه ويقلب ر سه للخلف .

وال شدددك إن مدددا ذكرنددداه ننفدددا مدددن ان سدددلوك الطفدددل التوحددددي غريدددب بعدددض الشددد  لدددذا يجدددب ان نختدددار 
ات لكدي تصدبح هدذه االلعداب اكثدر اثدارة واشدد النتباهده لكدي يسدتطيع ان االلعاب المناسبة لهذه السدلوكي

 يستمتع ويستفاد بالحياة كغيره من االطفال العاديين .

                                                 
 . 811, ص 1111, عمان : دار الصفا للنشر والتوزيع . 8, ط عبيد ونخرون االضطرابات السلوكيةجمال القاسم , ماجد  -8
 . 54,ص 1111, االسكندرية : مركز االسكندرية للكتاب ,  8,ط سيكولوجية اللعب , نظريات وتطبيقاتخالد عبد الرزاق ,  1
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كما  ظهرت الدراسات إن األطفال الوحيدين اقل اكتشافًا لألشياء واقل ادراكًا خالل مواقدف اللعدب الحدر  
مثل تناول الشيء وتقديمه للطفدل واحددة تلدو ا خدر  , ولكن عند تقديم التدعيم المناسب لهؤالء االطفال

 8يزيد السلوك االكتشافي لهؤالء االطفال .
 
 الدراسات المشابهة : 1-1
 والتي عنوانها: 1115  1دراسة محمد احمد محمود خطاب  1-1-8

 يين  ( .)فاعلية برنامج عالجي باللعب لخفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لد  عينة من االطفال التوحد
 هدفت هذه الدراسة الى :

محاولة وضع مقياس للكشف عن االضطرابات السلوكية وحدتها واكثرها شيوعًا لد  الطفل  -
 التوحدي.

اعداد برنامج عالجي باللعب يحتوي على بعض االنشطة وااللعاب لخفض حدة بعض  -
 االضطرابات السلوكية لد  االطفال التوحديين .

( سنة وقد قسمت العينة الى مجموعتين 81-81( طفل توحدي سن )11تم تطبيق البرنامج على )
متساويتين كمجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية واستمر البرنامج لمدة ستة اشهر بواقع اربع جلسات 

 اسبوعيًا وكانت النتائج كما يلي :
 وجود فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بعد -

 تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية من حيث خفض درجة االضطرابات السلوكية 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج  -

 في حدة االضطرابات السلوكية .

البرنامج وبعده توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة التجريبية قبل تطبيق  -
 لصالح القياس البعدي من حيث خفض حدة االضطرابات السلوكية .

 
 والتي عنوانها : 1118 3دراسة فايز نل مطر  1-1-1

                                                 
cused and social Attention Interaction with foKasari , C. and sigman , and M, and Yirmiya  (2003) : -3  

(5) ,  familiar and Unfamiliar Adults : Acomparison of Autism .J. of Development and psychology , 
Pp , 401-411.                                                                                                                                           

محمد احمد محمود حساني , فاعلية برنامج عالجي باللعب لخفض درجة بعض االضطرابات السلوكية لد  عينة من االطفال التوحديين  - 1
 . 1115اطروحة دكتوراه : عمان ,

االطفال التوحديين واالطفال المعاقين عقليًا في المملكة العربية  فايزنل مطر , دراسة نمائية مقارنة البعاد السلوك التكيفي لد  عينة من -3
 .  1118السعودية , رسالة ماجستير غير منشورة : عمان , 
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)دراسة نمائية مقارنة البعاد السلوك التكيفي لد  عينة من االطفال التوحديين واالطفال المعاقين عقليًا  
 في المملكة العربية السعودية (.

ه الدراسة الى التعرف على التغيرات التي تطر  على ابعاد السلوك التكيفي بازدياد اعمارهم هدفت هذ
 الزمنية .

( طفاًل معاقًا اعاقة عقلية بسيطة من الملتحقين في 17( طفل توحدي و)818تكونت العينة من )
 برنامج التربية الخاصة واستخدم الباحث مقياس فيالند للسلوك التكيفي .

 نتائج الى ما يلي :وتوصلت ال
توجد فروق ذات داللة احصائية في نمو مستو  اداء االطفال التوحديين على بعد التواصل  -

وبعد مهارات الحياة اليومية ومجال اللغة التعبيرية ومجال المهارات الذاتية ومجال االنشطة 
 المنزلية بأزدياد اعمارهم الزمنية .

 
 لتي عنوانها :وا 8 1111دراسة كاليديز وكورن  1-1-3

 ) تنمية اللغة عند اطفال التوحد (
هدفت هذه الدراسة الى تنمية اللغة عند اطفال التوحد عن طريق التعزيز وذلك ان يقوم اطفال التوحد 
بسؤال الكبار اسئلة عن لعبة مخفية داخل صندوق وفي حالة معرفة االطفال ما في داخل الصندوق 

 يحصلون على تعزيز ايجابي .
( طفاًل توحديًا واظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا في اللغة والتفاعل االجتماعي عند 81العينة من ) تألفت

 اطفال التوحد .

 
 
 
 
 
 
 منهج البحث وجراءاته الميدانية  -3
 منهج البحث : 3-8

 تم استخدام المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث .     
                                                 

Teaching children with autism to ask question about hidden objects ,Gladys ,W. Corrine , D ,2000 ,  -1 

Journal of applied behavior Analysis . Vol (33) issue 4, p627 .                                       
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 عينة البحث : 3-1 
( سددنة فددي 81-6( طفددال مصددابين بطيددف التوحددد باعمددار )81ى عينددة مددن )اجددري البحددث علدد       

معهد الرحمن لرعاية االطفدال المصدابين بالتوحدد والمشخصدين مدن قبدل الطبيدب المخدتص والمعهدد وقدد 
اختيرت هذه الفئة لكونها فئة قابلة للتعلم وبذلك تكون هذه الفئة مالئمة لبرنامج البحث وقد تم اختيارهدا 

لعمدية وبما ان العينة اختيرت بصدورة عمديدة فهدي ال تحتداج الدى تجدانس اضدافة الدى كدونهم بالطريقة ا
متجانسدددين بأعتبدددارهم جميعدددًا مصدددابين بدرجدددة واحددددة مدددن التوحدددد وحسدددب تشدددخيص الطبيدددب المخدددتص 

 والمختصين في المعهد .
ة الرئيسية حيث قدام ( اطفال للتجرب81تم سحب طفلين للتجربة االستطالعية و باقي افراد العينة وهم )

( 5( والثانيدددة ضدددابطة وعدددددهم )5الباحثدددان بقسدددمتهم عشدددوائيًا لمجمدددوعتين االولدددى تجريبيدددة وعددهدددد )
وعرضددددت االسددددماء علددددى الطبيددددب الددددذي شخصددددهم والمسددددؤولين بالمعهددددد للتأكددددد مددددن عشددددوائية القسددددمة 

 للمجموعتين واتفقوا مع الباحثان .
 
 وسائل جمع المعلومات : 3-3
 العلمية . المصادر -
 سجالت االطفال الموجودة بالمعهد . -
 

 األدوات المستخدمة :
 اشكال هندسية متنوعة . 81حبال ,    5,  8اطواق , ترامبولين عدد 5        

 
 
 
 
 
 
 
 
 إجراءات البحث الميدانية 3-4
 التجربة االستطالعية :3-4-8
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دة اسددبوع قبددل اجددراء التجربددة الرئيسددية تددم إجددراء التجربددة االسددتطالعية علددى طفلددين مددن نفددس الفئددة ولمدد 
 مباشرة والغرض منها هو

 ايجاد االسس العلمية الستمارة التقويم . -8
 معرفة مد  مالئمة البرنامج لعينة البحث . -1

 الوقوف على الصعوبات التي يمكن ان يالقيها المتعلم وفريق العمل . -3
 . 8تدريب فريق العمل على البرنامج* -4

 
 ستمارة التقويم:االسس العلمية ال 3-4-1
 الصدق . 3-4-1-8
( 8قددام الباحثددان بأسددتخدام الصدددق الظدداهري للتاكددد مددن صدددق االسددتمارة كمددا هددومبين فددي الملحددق ) 

 وذلك بعرضها على مجموعة من الخبراء والذين اقروا صالحيته .
 
 الثبات . 3-4-1-1

باحثددان نتددائج تطبيددق االختبددار علددى قددام الباحثددان باسددتخراج الثبددات بطريقددة اعددادة االختبددار اذ اعتمددد ال
 ( وهو مؤشر جيد لثبات المقياس .0.88المجموعة االستطالعية وبلغ معامل الثبات )

 
 الموضوعية . 3-4-1-3

تدم اعتمدداد الموضدوعية مددن قبدل الباحثددان مدن خددالل شدرح اسددتمارة العمدل للخبددراء لوضدع الدرجددة بشددكل 
لخبدرة فدي مجدال التربيدة الخاصدة كمدا مبدين فدي الملحدق دقيق فضاًل عن اختيدار المقدومين ممدن لدديهم ا

(1 ) 
 
 
 
 التصميم التجريبي المستخدم :   3-4-3

                                                 

 * تكون فريق العمل المساعد من :
 شيماء محمد -8 
 انعام حامد -1  
 ختام حامد -3  
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تدددم اسدددتعمال تصدددميم المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة ذات االختبدددار البعددددي وطبدددق البرندددامج علدددى   
 المجموعة التجريبية المستخدم في البحث .

 
 
 
 
 

 اختبار كتابة االرقام                          اختبار العد اللفظي للالرقام                              
 

 اختبار األشكال الهندسية رسمًا             اختبار التعرف على االشكال الهندسية                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 الحركي :مفردات المنهج  3-5

 ثعينة البح

المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجريبية

وحدات تعليمية 

 حركية
البرنامج 

 المقترح

البرنامج 

وحدات تعليمية  المعدفي المعهد

 اكاديمية

االختبار 

 البعدي
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اعتمد المنهج على تحويدل الوحددات التعليميدة الخاصدة بددرس الرياضديات الدى وحددات حركيدة, تضدمن  
المددنهج ثمانيددة وحدددات تعليميددة تطبددق كددل وحدددة تعليميددة لمدددة اسددبوع بواقددع ثددالث مددرات فددي االسددبوع , 

مل البرنددامج طددول الوحدددة التعليميددة الواحدددة نصددف سدداعة وبددذلك تصددبح مدددة البرنددامج شددهرين وقددد شدد
 المهارات التالية .

 ( . 11 -8مهارة عد االرقام من ) -
 ( . 11 -8مهارة كتابة االرقام من ) -

 مستطيل ( . –دائرة  –مثلث  –مهارة رسم االشكال الهندسية التالية ) مربع  -

 مهارة التعرف اللفظي على االشكال الهندسية التي تم رسمها . -

والتدي مددتها نصدف سداعة الدى جدزئين متسداويين يشدمل الجدزء االول  تم تقسيم الوحدة التعليميدة الواحددة
تعليم االطفال مهارة عد االرقام لفظًا عن طريق اللعب مثل القفز على الترامبولين والبدء بالعد مدن قبدل 

( وفدي االسدبوع  5-8)د مدنالمعلمة والطلب من الطفدل اعدادة هدذه االرقدام ويبدد  فدي االسدبوع االول العد
 ن دد( وفي االسبوع الرابع م 85-8( وفي االسبوع الثالث من )81-8)الثاني من 

( سدم . امدا 31( وتعطى العاب منوعة اخر  كدالقفز فدوق مجموعدة مدن الحبدال علدى ارتفداع ) 8-11)
الجددزء الثددداني مدددن نفددس الوحددددة التعليميدددة فيدددتم فيدده كتابدددة االرقدددام فددي السددداحة علدددى االرض وبمسددداعدة 

لطفدددل وتكدددون الكتابدددة بخدددط كبيدددر ويقدددوم الطفدددل باعدددادة الدددرقم كتابدددة تحدددت الدددرقم المعلمدددة بالكتابدددة مدددع ا
المكتددوب والتعددرف عليدده مددن بددين مجموعددة مددن االرقددام ويددتم مكافئددة الطفددل بتعزيددز ايجددابي فددي حالددة 
االجابة الصحيحة .ويكون نفس الشيء في الوحدات التعليميدة الثانيدة والثالثدة والرابدع كمدا تدم فدي الجدزء 

 من البرنامج .االول 
ام الوحدددة التعليميددة الخامسددة فتقسددم الددى قسددمين ايضددًا ويددتم فيهددا تعلدديم مهددارة االشددكال الهندسددية لفظددًا 
ورسددمًا يددتم فيهددا تعريددف االطفددال علددى االشددكال الهندسددية عددن طريددق رسددم االشددكال الهندسددية مددن قبددل 

فرة مددن المعلمددة والتوجدده الددى المعلمددة علددى االرض وتعددريفهم عليهددا والبدددء بددالركض عنددد سددماع الصددا
الشددكل المطلددوب والبدددء بشددكل واحددد مثددل الدددائرة واسددتخدام االطددواق فددي شددكل الدددائرة ثددم اضددافة بدداقي 
االشكال بالتعاقب ام الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الخامسة فيتم فيه رسم شكل هندسي على الرمدل 

ل الهندسددية وابتددداءًا بالدددائرة فددي السددبوع عددن طريددق عصددي صددغيرة بددنفس تسلسددل التعددرف علددى االشددكا
 االول ثم نضيف شكل ثاني في السبوع الثاني وهكذا بالنسبة للوحدات التعليمية التالية .

اما المجموعة الضابطة فقد اعتمدت البرنامج االكايمي للمعهد والذي يشبه بدرجة كبيرة البرندامج المعدد 
 . للصف االول ابتدائي في المدارس االبتدئية

 
 االختبار البعدي : 3-6
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تم إجراء االختبار البعدي للمجموعة التجريبية عن طريق المعلمة التي قامت باجراء االختبار القبلي   
وكذلك بالنسدبة للمجموعدة الضدابطة وذلدك لخصوصدية العيندة وقدد تدم اختبدار الورقدة والقلدم للمجموعدة 

مجموعدة التجريبيدة فدي نفدس المعهدد الدذي تدم فيده الضابطة واالختبار الشفهي والكتابة والرسم الحدر لل
 .1181-3-31تعليم االطفال في يوم الثالثاء المصادف 

 
 الوسائل اإلحصائية : 3-7

 تم استخدام الوسائل االحصائية التالية :        
 الوسط الحسابي . -
 االنحراف الربيعي. -

 اختبار )مان وتني ( للعينات الصغيرة . -
 

 لها ومناقشتها :عرض النتائج وتحلي -4

 عرض متغيرات االختبارات البعدية لعينتين البحث الضابطة والتجريبية . 4-8
 (8جدول )

لالختبارات البعدية  يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 
 اف المعيارياالنحر  الوسط الحسابي المجموعة االختبار    التسلسل
      
     8  

اختبار العد 
 اللفظي لالرقام

 1.02 5.4 ضابطة

 0.49 7.4 تجريبية

 
1 

اختبار كتابة 
 االرقام

 0.74 5.2 ضابطة

 0.49 4.4 تجريبية

 
3 

اختباراالشكال 
 الهندسية رسماً 

 0.74 5.2 ضابطة

 0.49 5.4 تجريبية

 
4 

اختبارالتعرف 
على االشكال 
 الهندسية

 0.74 5.2 ابطةض

 0.48 6.6 تجريبية
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( نددر  اختالفددًا فددي االوسدداط الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة فددي االختبددارات 8مددن خددالل الجدددول ) 
البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث المستخدمة والجل التثبيت من الفروق 

تبددار )مدان وتندي ( للعينددات الصدغيرة وكاندت النتددائج الظداهرة اذا كاندت حقيقيددة ام ال تدم اسدتخدام اخ
 ( .1كما مبينة في الجدول رقم )

 (1جدول رقم )
 يبين قيمة اختبار )مان وتني ( المحسوبة والجدولية والداللة

 
قيمة مان وتني  االختبار التسلسل

 المحسوبة
 الداللة القيمة الجدولية

  1 اختبار العد اللفظي لالرقام 8
 

0.075 

 يمعنو 
 غيرمعنوي 1 اختبار كتابة االرقام 1
 غيرمعنوي 6 األشكال الهندسية رسماً  اختبار 3
 معنوي 1 اختبارالتعرف على االشكال الهندسية 4

ومن اجل  ن يكون تحليل هذه النتائج ومناقشتها اكثر وضوحًا ودقة فسنعرضها بالشكل الذي جداء 
 التالي .به الهدف الثاني وفرضية البحث وعلى النحو 

 
 عرض نتائج الفروق في االختبارين البعديين بين عينتين البحث الضابطة والتجريبية. 4-1
 اختبارالعد اللفظي لالرقام : –عرض نتائج االختبار االول  4-1-8

( وبدددأنحراف  4.5( نالحدددظ ان الوسدددط الحسدددابي للمجموعدددة الضدددابطة بلدددغ )8مدددن خدددالل جددددول )
( وعندددد 0.49( وبدددأنحراف )7.4يدددة فقدددد بلدددغ الوسدددط الحسدددابي لهدددا )( امدددا المجموعدددة التجريب1.02)

( نجدد ان 0.075حساب قيمة )مان وتني ( نجدها )صفر( وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة )
( لصدددالح المجموعدددة التجريبيددددة بعدددد مقاندددة الوسددددط 0.05هنددداك فدددرق معنويددددًا عندددد مسدددتو  داللددددة )

 الحسابي للمجموعتين .
طددور الددذي حصددل للمجموعددة التجريبيددة يعددود الددى ان الطفددل التوحدددي يحددب االلعدداب ان سددبب الت

الحركية ومن الممكن تعليمه عن طريق اللعب والجدو المدرح والمنافسدة والتشدجيع,كل ذلدك اد  الدى 
 هذا التطور اضافة الى ان الطفل التوحدي ممكن تعليمه عن طريق التكرار والتعزيز االيجابي .
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حينمدا اشداروا الدى ان ) اسدتخدام اللعدب فدي  8(Charlis& Linda 1988ًا لدر ي )وجداء ذلدك موافد 
ارشاد وتعليم االطفال ضرورة يفرضها النمو المعرفي في التعبيدر اللفظدي عدن المشداعر واالفكدار , 

 كما ان اللعب هو الوسيط الطبيعي للتعبير واالتصال لديهم (.
 
 كتابة االرقام :          اختبار –عرض نتائج االختبار الثاني  4-1-1
( وبددأنحراف  5.2( نالحددظ ان الوسددط الحسددابي للمجموعددة الضددابطة بلددغ )1مددن خددالل جدددول )  
( وعندددد 0.49( وبدددأنحراف )7.4( امدددا المجموعدددة التجريبيدددة فقدددد بلدددغ الوسدددط الحسدددابي لهدددا )0.74)

( ال نجدد ان 0.075غدة )( وعند مقارنتها بالقيمدة الجدوليدة البال9حساب قيمة )مان وتني ( نجدها )
 ( 0.05هناك فرق معنويًا بين المجموعتينعند مستو  داللة )

والسددددبب يعددددود فددددي ذلددددك يعددددود الددددى جددددو االختبددددار النهددددائي للمجموعددددة التجريبيددددة , حيددددث ان هددددذه 
المجموعدة اجددرت االختبددار فددي نفدس ظددروف المجموعددة الضددابطة عدن طريددق اختبددار الورقددة والقلددم 

ا ان الطفل التوحدي يعتاد على بيئة محددة عند التعلم وتحت ظدروف خاصدة وستخدام السبورة وبم
بدده وان تغييددر الظددرف العددام واالجددواء يددؤثر عليدده سددلبًا ممددا اد  الددى عدددم اعطدداء النتددائج المطلوبددة 
منه على الرغم من تطوره ولقدد اجدري االمتحدان بهدذا الشدكل نتيجدة لقدانون المعهدد وجدا ذلدك موافقدًا 

والذي اكدت مدن خاللده علدى ان ) عندد تعلديم الطفدل التوحددي يجدب  1( 1118اس لر ي )سهير س
ان تكددون البيئددة العامددة موافقددة لمتطلباتدده وال تحتددوي علددى متغيددرات كثيددرة والتغييددر يجددب ان يكددون 

 تدريجيًا لكي ال يصل الى حالة التشتت (
 
 االشكال الهندسية رسمًا : –عرض نتائج االختبار الثالث  4-1-3

( وبدددأنحراف  5.2( نالحدددظ ان الوسدددط الحسدددابي للمجموعدددة الضدددابطة بلدددغ )1خدددالل جددددول ) مدددن
( وعندددد 0.49( وبدددأنحراف )5.4( امدددا المجموعدددة التجريبيدددة فقدددد بلدددغ الوسدددط الحسدددابي لهدددا )0.74)

( نجددد ان 0.075( وعنددد مقارنتهددا بالقيمددة الجدوليددة البالغددة )6حسدداب قيمددة )مددان وتنددي ( نجدددها )
( لصدددالح المجموعدددة التجريبيددددة بعدددد مقاندددة الوسددددط 0.05ويددددًا عندددد مسدددتو  داللددددة )هنددداك فدددرق معن

 الحسابي للمجموعتين .
 
 
 التعرف على االشكال الهندسية :     –عرض نتائج االختبار الرابع  4-1-4

                                                 
lishing , second edition , Book pub : counseling psychologyCharlis ,L .T.& Linda , B .R.(1988)  -1 

Company ,p 157  .                                                                                                                              
 . 67, ص 1181, القاهرة : دار القاهرة للكتاب ,  8, ط , اللعب واتنمية اللغة لد  االطفال ذي االعاقة العقليةسهير ساس  -1
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( 0.74(  وبددأنحراف )5.2( نالحددظ ان الوسددط الحسددابي للمجموعددة الضددابطة بلددغ )1فددي الجدددول ) 
( وعندد حسداب قيمدة 0.48( وبدأنحراف )6.6تجريبية فقد بلغ الوسط الحسابي لهدا )اما المجموعة ال

( نجدد ان هنداك فدرق 0.075)مان وتني ( نجدها )صدفر( وعندد مقارنتهدا بالقيمدة الجدوليدة البالغدة )
( لصددددالح المجموعددددة التجريبيددددة بعددددد مقارنددددة الوسددددط الحسددددابي 0.05معنويددددًا عنددددد مسددددتو  داللددددة )

 للمجموعتين .
بب في ذلك هو استخدام اللعب والسباقات والمنافسة والتعزيز االيجابي لالستجابات الصحيحة والس

اثندداء الددتعلم , وهددذا مددا حفددز االطفددال علددى حددب الددتعلم والمعددروف عددن الطفددل التوحدددي هددو حبدده 
للتعزيز االيجابي عندما تكدون اسدتجابته صدحيحة كدذلك الجدو العدام كدان مسدلي وتعليمدي فدي نفدس 

مددا اد  الددى حددب االطفددال للددتعلم وبالتددالي حدددوث تطددور ونتددائج ايجابيددة فددي عمليددة رسددم الوقددت م
( والدذي اكدد فيده علدى ) االلعداب التربويدة 1111االشكال الهندسية وجاء ذلدك موافقدًا لدر ي )الحيلدة 

احد االنشطة التي يبذل فيهدا االطفدال جهدودًا كبيدرة لتحقيدق هددف مدا فدي ضدوء قدوانين معيندة فهدي 
 . 8منظم يهدف الى تطوير عام على ان تكون االهداف التربوية من خاللها ( نشاط

 
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

         
 االستنتاجات والتوصيات : -5

                                                 
 . 45, ص 1111, عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ,  1, ط تصميم الوسائل التعليميةمحمد الحيلة ,  - 8
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 االستنتاجات : 5-8 
 من خالل عرض النتائج وتحليلها ومنقشتها تم التوصل الى االستنتاجات التالية :

 ة الذهنية للطفل التوحدي في مجال الرياضيات وكالتالي .ان البرنامج قد نجح في تطوير القنا
 اختبار العد اللفظي لالرقام . -8
 اختبار التعرف على االشكال الهندسية . -1

 اما اختبار كتابة االرقام فقد كانت تحتاج الى اجواء مشابهة في االختبار للبيئة التي تم التعلم فيها.
 
 التوصيات : 5-1
 راكز التربية الخاصة بالتوحد .استخدام البرنامج في م -8
 اعداد برامج حركية الطفال التوحد يتم من خاللها تعليم مهارات الحياة بصورة عامة . -1

 استخدام المهارات الحركية كأسلوب لتعليم المهارات االكاديمية كافة مثل القراءة والعلوم وغيرها .
 ياتهم وفقًا لقدراتهم ومستواهم .تطوير البرامج الخاصة بأطفال التوحد بما ينمي قابل -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر:
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 . 1111, عمان : دار الصفا للنشر والتوزيع . 8جمال القاسم , ماجد عبيد ونخرون االضطرابات السلوكية , ط - 
  ..1111مركز االسكندرية للكتاب , , االسكندرية :  8خالد عبد الرزاق , سيكولوجية اللعب , نظريات وتطبيقات ,ط -
سددهى نصددر , مددد  فاعليددة برنددامج عالجددي لتنميددة االتصددال اللغددوي لددد  بعددض االطفددال التوحددديين . رسددالة دكتددوراه  -

 . 1118غير منشورة : معهد الدراسات العليا , القاهرة : جامعة عين شمس , 
 .1118دار القاهرة للكتاب ,  , القاهرة : 8سهير ساس , اللعب واتنمية اللغة لد  االطفال ذي االعاقة العقلية , ط -
فايز مطر , دراسة نمائيدة مقارندة البعداد السدلوك التكيفدي لدد  عيندة مدن االطفدال التوحدديين واالطفدال المعداقين عقليدًا  -

 .  1118في المملكة العربية السعودية , رسالة ماجستير غير منشورة : عمان , 

التدددخل  -اسددبابها -تشخيصددها -اعراضددها -تصددنيفها -ريفهددامحمددد احمددد خطدداب , سددايكولوجية الطفددل التوحدددي تع -
 . 1111,عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع , 8العالجي , ط

محمدد احمددد محمددود حسداني , فاعليددة برنددامج عالجددي باللعدب لخفددض درجددة بعددض االضدطرابات السددلوكية لددد  عينددة -
 . 1115من االطفال التوحديين اطروحة دكتوراه : عمان ,

 45, ص 1111 , عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة , 1, ط تصميم الوسائل التعليميةمد الحيلة , مح -
) ,  thAmerican psychiatric Association. Diagnostic and statistical of mental disorder . (4-

Washington , DS, Author , 1994 , p40.                                         

: counseling psychologCharlis ,L .T.& Linda , B .R.(1988)  -  

                             second edition , Book publishing company. 

 

- Howard ,     W.L .And Orlansky ,M .(1992) : Exeptional children :   An Introduction   

ed Ohio ; charless E. Merrill publishing company  ,p21.   ndeducation 2 survey     of special

                                 
Kasari , C. and sigman , and M, and Yirmiya  (2003) : focused and social Attention -  

Interaction with familiar and Unfamiliar Adults: Acomparison of Autism .J. of 

Development and psychology                
 

Gladys ,W. Corrine , D ,2000 , Teaching children with autism to ask question about  -

Journal of applied behavior Analysis . Vol (33) issue 4.                               hidden objects ,

                                                           
-Wallace, H –ET AL (1997) :   Resource  Guide to children and children with Disabilities 

and chronic Illness Mos by year book.                                                                                    

               
 
 
 
 

 المالحق
 (8ملحق )

 يبين صالحية استمارة التقويم التي عرضت على السادة الخبراء
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 التعديالت اليصلح يصلح االختبار

    اختبار العد اللفظي لالرقام
    اختبار كتابة االرقام

    اختبار االشكال الهندسية رسماً 
    اختبار التعرف على االشكال الهندسية

 
 
 
 
 ( 1ملحق)

 يبين  سماء السادة الخبراء الذين تم عرض استمارة التقويم عليهم
 

 مكان العمل الدرجة العلمية  االسماء التسلسل
 مستشفى الطفل المركزي دكتوراه طب اطفال نفسية وعصبية د. حيدر المالكي 8
 معهد الرحمن للتربية الخاصة بكلوريوس تربية خاصة نبراس سعدون 1
 معهد الرحمن للتربية الخاصة بكلوريوس تربية خاصة ة محمودرقي 3
 
 
 

 

 


