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 :الكممات المفتاحية
مؤشر 2،القدرات الحركية1

 .متالزمة داون3م،كتمةالجس

 :ممخص 
ييدف البحث إلى كشف الفروقات بين األطفال األصحاء واألطفااللمعاقين عقميا 

التوازن، الرشاقة، )  في بعض القدرات الحركية(سنة12-9)المصابين بمتالزمة داون
 العينتينفافترضنا وجود فروق دالة إحصائيا بين ومؤشر كتمة الجسم (المرونة، التوافق

المشي )وعميو استخدما المنيج الوصفي المقارن، حيث أجرينا مجموعة من االختبارات
، (8)الجري في شكل رقم ، ثني الجدع إلى األمام من الوقوف، عمى عارضة التوازن

 طفال 20و  تمميذا من األسوياء20عمى عينة متمثمة في ( T عمى شكل حرف يالجر
من المصابين بمتالزمة داون فجاءت النتائج أن لإلعاقة العقمية تأثير عمى بعض 

 يمكن اعتبار نتائج بحثنا ىذا ه ومن،القدرات الحركية وىو ما يتماشى مع ما افترضناه
المعاقين ذىنيا وكذلك إلعداد برامج خاصة تخدم من فئة العامال مساعدا لخدمة ىذه 

 .ىذه الفئة وتتماشى مع إمكاناتيم وقدراتيم
Abstract : 

 بن عبد الرحمنمطفي:المرسل
 :االيميل

lotfi.benabderrahmane@univ-

usto.dz 

Keywords: 

Key one: Motor capacity  
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Key Three : Down syndrome 

 

 Through this research, we aim to identify the differences between 

healthy and mentally disabled children with Down's syndrome in 

some motor abilities and body mass index ,We hypothesized that 

there were statistically significant differences between the two 

samples so we used the comparative descriptive méthode . We 

conducted a series of tests on a sample of 20 healthy students and 

20 mentally disabled children with Down syndrome, the results 

were obtained to show the existence of statistically significant 

differences in most of the kinetic and mass of the 

bodyConsequently,the results showed that mental disability 

affects some motor abilities, which is in line with what we have 

assumed. Therefore, our results can be considered as a factor to 

develop special programs that serve this group and are in line 

with their potentials and abilities. 
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: مقدمة- 
تزايد اىتمام المجتمع في السنوات األخيرة بذوي االحتياجات الخاصة كما تطورت 
وسائل رعايتيم من جميع النواحي سواء النفسية، العقمية، االجتماعية والبدنية وتعد 

التربية البدنية والرياضية أحد المداخل اليامة والضرورية التي تعمل عمى مساعدة ذوي 
النماس، )االحتياجات الخاصة الستعادة قوتيم وتوافقيم العصبي والعضمي والنفسي

ولمتربية الرياضية أثر ميم في تطوير حياة المتخمفين عقميا وىذا ،(17، صفحة 1996
ما أثارتو عديد الدراسات في مجال األنشطة البدنية والتي بينت أىمية التربية البدنية 

، .محمد خ)بأنواعيا وأشكاليا المختمفة عمى جميع الفئات من االسوياء والمعاقين
فاذا كانت التربية البدنية ضرورية لمفرد السميم فإنيا تصبح ،(273، صفحة 2008

أكثر من ضرورة لممتخمفين عقميا وذلك لحاجتيم الممحة لمتمرينات واألنشطة الرياضية 
التي تعمل عمى تحسين القدرات الحركية لمجسم وتحسين التوافق العصبي العضمي 

يسر، )والتوازن الحركي والدقة وكذلك الحالة القوامية لمجسم من خالل برامج معدلة
القدرات الحركية ف(2000مشعان، ) دراسة ت،وىو ما خمص(143، صفحة 1997

تعتمد عمى استثمار اإلحساس الحركي واستعمال الجياز العصبي المركزي والمحيطي 
في التوازن، التوافق، الرشاقة والدقة  (Gallachue)من أجل التحكم كما صنفيا 

ن العناية بتنمية القدرات البدنية والحركية (23، صفحة 2010يعرب، )الحركية  وا 
والنفسية واالجتماعية لمخواص المصابين من حممة أعراض داون أمر ضروري إذا 
وفرنا ليم النشاطات التي يوظفون فييا حواسيم وعضالتيم وأطرافيم في المشي 

والجري والقفز وتزداد ثقتيم بأنفسيم ودرجة اعتمادىم عمييا، مما يساعد عمى تقميل 
، 2005، .ابراىيم م)آثار اإلعاقة ويزيد من فرص اندماجيم وتكيفيم مع المجتمع

 في دراستيا وليذا (1997، .ابراىيم س)وىو نفس مادعت اليو الباحثة (253صفحة 
فان العمل مع المتخمفين عقميًا وخاصة من حممة أعراض داون أصبح قضية إنسانية 

 .واجتماعية ىامة
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التي قارن فييا عنصر السرعة  بين العاديين والمتخمفين (2010جبر، )أما دراسة 
كذلكدراسة ،وعدم وجود فروق في قدرة السرعة بين أطفال المجموعتيناستنتجذىنيا ف

التي خمصت الى أن ىناك انخفاض في القوة العضمية التحمل (2000مشعان، )
الدوري التنفسي والتحمل العضمي لدى األطفال المتخمفين عقميًا مقارنة باألطفال 

العاديينإال أن األطفال المصابين بمتالزمة دوان أظيروا مرونة زائدة مقارنة باألطفال 
العاديين أرجعو الى وجودلين في األربطة وفى العضالت لدى األطفال المصابين 

بمتالزمة دوان كما أشارت النتائج إلى انخفاض ضربات القمب القصوى لدى األطفال 
التي توصمت إلى أن (1997، .ابراىيم س)الباحثة دراسة  والمصابين بالمتالزمة،

األطفال المعاقين ذىنيا ال يختمفون عن أقرانيم األسوياء في إمكانية تدريبيم لتعمم 
بن زيدان، دراسة مقارنة لصفة التوازن بين ) ودراسة .بعض ميارات العاب القوى

وأىم ما استخمصو ىو األثر (2011سنة، (12-09)التالميذ األسوياء والمعاقين سمعيا
السمبي لإلعاقة السمعية عمى صفة التوازن الثابت والمتحرك بحيث جاءت النتائج 

ومنو نطرح التساؤالت لصالح األسوياء بالدرجة األولى ثم ضعاف السمع والصم أخيرا، 
 :التالية

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعض القدرات الحركية بين األطفال - 1
 األصحاء وبين المعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مؤشر كتمة الجسم بين األطفال - 2
 األصحاء وبين المعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون؟

 :أهداف البحث
إبراز الفروقات في القدرات الحركية ومؤشر كتمة الجسم بين األطفال األصحاء - 

والمعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون وىذا من أجل معرفة مستوى األداء الحركي 
 .والقدرات الحركية لألطفال المصابين بمتالزمة داون
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اقتراح برامج تدريبية مكيفة لتنمية القدرات الحركية بناءا عمى مستوى ىذه الفئة - 
والذي نستمده من ىذه الدراسة كذلك مقارنة مؤشر كتمة الجسم بين الفئتين لما لطبيعة 

 .الجسم من عالقة مع القدرات الحركية
اقتراح برامج وحمول مستقبمية بخصوص األطفال ذوي متالزمة داون لمحصول عمى - 

 .أفضل المستويات

 :فرضيات البحث
توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعض القدرات الحركية بين األطفال - 1

 .األصحاء وبين المعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مؤشر كتمة الجسم بين األطفال األصحاء -2

 .وبين المعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون
П - الطريقة وأدوات :
- بوجنان غالم )يتكون مجتمع البحث من تالميذ ابتدائية :العينة وطرق اختيارها-1

المركز البيداغوجي "  وكذلك من تالميذ83والية تممسان والبالغ عددىم  (بوجميدة
 . تمميذا معاقا ذىنيا52بالرمشي والية تممسان والبالغ عددىم " النفسي لممعاقين ذىنيا 

كما ثم اختيار العينة العمرية من مجتمع األصل من الذكور فقط والذين تتراوح 
 20 اشتممت عينة البحث مجموعتين األولى منسنة كما  (12-9)أعمارىم بين 

تممسان من مجموع  (بوجنان غالم بوجميدة)تالميذ من األصحاء من مدرسة 
 طفال من 20، والثانية فمكونة من % 24.09تمميذا وىو ما يمثل نسبة (83)

المتخمفين عقميا إعاقة ذىنية بسيطة المصابين بمتالزمة داون من المركز النفسي 
، حيث %38.46وىو ما يمثل نسبة  (52)البيداغوجي لممعاقين ذىنيا بالرمشي

أمراض مزمنة، إعاقة : اخترناىم بطريقة مقصودة من األطفال الذين ليس لدييم
 .حركية، متعددي اإلعاقة
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 :إجراءات البحث- 2
 :المنهج2-1

عمى أنو مجموعة منتيية أو غير منتيية من العناصر المحددة  (Grawitz)عرفو
ولقد (298، صفحة 2004صحراوي، )مسبقا والتي ترتكز عمييا المالحظات

 .اتبعالباحثون المنيج الوصفي السببي المقارن لمالئمتو طبيعة اشكالية البحث
 :تحديد المتغيرات وكيفية قياسها 2-2

تم وضع مجموعة مناالختبارات لقياس متغيرات البحث المتمثمة في القدرات الحركية 
والتي تتمثل في التوازن، الرشاقة، المرونة، التوافق وكذلك اختبار قياس مؤشر كتمة 

 :تمثمت فيما يمي (BMI)الجسم 
يقف بحيث  (المشي عمى عارضة التوازن) اختبار التوازن الديناميكي :اختبار التوازن

عند اإلشارة يتقدم بسرعة حتى نياية عارضة  (أ)المختبر عند حافة عارضة التوازن 
المسافة  (ب)ثم يتغير اتجاه الحركة ويعود إلى الحافة  (أ)ثم يعود لمحافة  (ب)التوازن 

 .بحسب الوقت المستغرق بالثانية ( م15)
باستخدام حيث  (مرونة الجدع) ثني الجدع إلى األمام من الوقوف :اختبار المرونة

يقف المختبر  (نقطة الصفر عمى حافة المنضدة)منضدة مثبت عمييا مسطرة مرقمة 
سم من الوقوف دون ثني الركبتين، بثني الالعب 20فوق صندوق خشبي بارتفاع 

تحسب المسافة  والجدع لألسفل ببطء محاوال أقصى حد ممكن من االنثناء إلى األسفل
. من األرض إلى أصبع اليد القريب

وثب عاليا المسافة البعد بينيما يوضع قائما (8)الجري في شكل رقم :اختبار التوافق
 م، يسجل لممختبر الزمن الذي قطع فيو األربع 1.20عارضة بارتفاع  و أمتار3

 .دورات
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م 10×10في منطقة خالية من العوائق  (T) عمى شكل حرف ي الجر:اختبار الرشاقة

 سم يقف الالعب في خط البداية وعند اإلشارة ينطمق 30أربعة أقماع ارتفاعيا 
، بعدىا يتجو نحو (د)ثم  (ج)يممس الشاخص ثم يتجو نحو  (ب)الالعب نحو النقطة 

 .بالثانيةيحسب الزمن المستغرق (أ)يدور حوليا ثم يتجو نحو خط البداية  (ب)النقطة 
 (.²م)الطول × الطول / (كمغ) يحسب بقسمة الوزن:حساب مؤشر كتمة الجسم

 .نحافة=  كمغ 18أقل من - 
 .طبيعي = (24.9 - 18.5)من - 
 .زيادة في الوزن = (29.9 - 25)من -
 .زيادة في الوزن = 30أكثر من - 
 :األدوات المستعممة2-3

شريط قياسي لمطول، أقماع، صندوق : اعتمد الباحثون عمى الوسائل واألدوات التالية
 .ميقاتيو أقالم تسجيل بطاقات تسجيل" ديكامتر"سم، ميزان طبي 20خشبي ارتفاعو 

 :األسس العممية لألدوات

 : ثبات وصدق االختبارات
لدراسة ثبات االختبارات قام الباحثون باستخدام معامل االرتباط البسيط وبعد الكشف 

( 09)ودرجة الحرية  (0.05)في جدول الداللة لمعامل االرتباط عند مستوى الداللة 
لكال  (0.60) ىي أكبر من القيمة الجدولية توجد أن القيمة المحسوبة لكل االختبارا

وىذا ما يؤكد أن االختبارات تتمتع  (األصحاء والمصابين بمتالزمة داون)العينتين 
 (.01)بدرجة عالية من الثبات والصدقكما ىو موضح في الجدول 
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 يبين معاممي الثبات وصدق االختبارات (01)جدول رقم 

 

 المتغيرات

 المصابين بمتالزمة داون األطفال األصحاء

معامل 
 الثبات

معامل 
 الصدق

ر 
 الجدولية

معامل  الداللة
 الثبات

معامل 
 الصدق

ر 
 الجدولية

 الداللة

  0.94 0.89 الرشاقة

 
0.60 

  0.92 0.86 دال

 
0.60 
 

 دال

 دال 0.93 0.87 دال 0.93 0.87 التوازن

 دال 0.91 0.84 دال 0.92 0.86 التوافق

 دال 0.94 0.90 دال 0.96 0.93 المرونة

 دال 0.99 0.99 دال 0.98 0.98 الجسم. ك. م

 :التجربة األساسية
 (التوازن الرشاقة التوافق والمرونة)بتطبيق اختبارات القدرات الحركية قام الباحثون 

 وتم انجاز  واالمكانيات الظروفعمى العينتينبنفسوكذلك قياس مؤشر كتمة الجسم 
: االختبارات وفق الخطوات التالية

. 26/02/2017طبقت عمييم االختبارات يوم : االصحاء -1
 .28/02/2017 يوم لمصابين بمتالزمة داوناالمعاقين ذىنيا من  -2

 :استعمل الباحثون األدوات اإلحصائية التالية:األدوات اإلحصائية 2-4
 .عدد القيم/مجموع القيم : الوسط الحسابي- 
 (1/2)(1-عدد القيم) / (مجموع انحراف القيم عن المتوسط): االنحراف المعياري- 

االنحراف )] /[(معدل ص) (معدل س)-(س ص)ن مج ]: معامل االرتباط بيرسون- 

 [(االنحراف المعياري للمتغير ص )(المعياري للمتغير س
 .بقياس الفروق بين مجموعتين مستقمتين: لمعينات المستقمة (ت ستيودنت)اختبار - 
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: النتائج – 

يمثل مقارنة بين نتائج اختبارات القدرة الحركية ومؤشر كتمة الجسم : (02)جدول 
 :لألطفال األصحاء والمعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون

القدرات الحركية 
 ومؤشر كتمة 

المعاقين المصابين  األطفال األصحاء
 بمتالزمة داون

 

 تالمحسوبة

 

 ت الجدولية

 الداللة

 
 ع س--- ع س---

  10.79 1.95 12.21 0.82 7.08 (ثا)التوازن

 

1.68 

 دال

 دال 14.02 2.54 22.15 1.25 13.24 (ثا)الرشاقة

 دال 6.10 4.11 18.10 6.67 28.80 (سم)المرونة

 دال 26.30 1.46 38.16 1.77 24.62 (ثا)التوافق

 دال 6.30 2.23 26.33 2.94 21.13 (²م/كغ)م كالجسم

  38: ودرجة الحرية0.05: االنحراف المعياري ، مستوى الداللة: المتوسط الحسابي، ع : م

يوضح مستوى داللة الفروق اإلحصائية في القدرات الحركية ومؤشر كتمة  (01)شكل 
. الجسم بين األصحاء والمعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون
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الذي يوضح لنا مقارنة بين نتائج اختبارات القدرات  (02)من خالل الجدول رقم -
مؤشر كتمة الجسم لألطفال األصحاء والمعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة والحركية 

الرشاقة ،(10.79)المحسوبة الختبارات التوازن  (ت)داون يتوضح لنا أن قيمة 
أكبرمن  (6.30)ومؤشر كتمة الجسم  (26.30)، التوافق (6.10)، المرونة (14.02)
( 0.05)عند مستوى الداللة  (1.68)الجدولية لكل االختبارات التي تساوي  (ت)

وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحصائية في كل االختبارات وىو  (38)ودرجة الحرية 
الذي يمثل مستوى داللة الفروق اإلحصائية لممتوسطات  (01)ما يوضحو الشكل رقم 

الحسابية لمقدرات الحركية ومؤشر كتمة الجسم بين األصحاء والمعاقين ذىنيا المصابين 
بمتالزمة داون اذ نالحظ وجود فوارق بين العينتين في اختبارات التوازن الرشاقة 
والتوازن، المرونة وقياس مؤشر كتمة الجسم وكميا فروق واضحة خاصة اختبار 

ففي اختبار التوازن الرشاقة والتوافق ىناك فرق لصالح األطفال األصحاء .التوافق
بأفضل زمن، أما المرونة ومؤشر كتمة الجسم فكانت لصالح المعاقين ذىنيا المصابين 

 . بمتالزمة داون
من النتائج السابقة يتوضح لنا وجود فوارق كبيرة بين األصحاء والمصابين بمتالزمة 

داون في التوافق الرشاقة يميو التوازن بدرجة اقل منيما وىذا لصالح األصحاء إذ 
الحظنا خوف لدى المصابين بمتالزمة داون في ىاتو االختبارات بينما في اختبارات 

المرونة كانت النتائج لصالح المصابين بمتالزمة داون حيث فسرمشعان بن زين 
ذلك بسبب أناألطفااللمصابينبمتالزمةداونيظيرلدييمرخاوةفي  (2000)الحربي 

األربطةوالعضالتمما يجعميمأكثرمرونةمنغيرىم أما في قياس مؤشر كتمة الجسم فكانت 
النتيجة لصالح المصابين بمتالزمة داون وىذا بسبب السمنة المميزة لمعظم األطفال 

 . المصابين بمتالزمة داون
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VI – المناقشة :

يتبين لنا وجود فروق ذات  (01)والشكل البياني رقم (02)من خالل الجدول رقم-
داللة معنوية في اختبارات التوازن الرشاقة، التوافق لصالح األصحاء وىو ما نصت 
عميو الفرضية األولى بينما جاءت نتائج المرونة مناقضة لمفرضية التي طرحت وىذا 

لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العينتين المذكورتين، أما النتيجة التي 
 والتي استنتجت(2006، .ميساء ا)توصمنا إلييا فيي تتوافق إلى حد كبير مع دراسة

أن لمذكاء تأثير في النسبة المئوية لتطور القدرات البدنية والحركية وبالتالي الفرضية 
 . األولى تحققت جزئيا

وجود فوارق ذات داللة  (01)والشكل البياني رقم (02)كما يبين الجدول رقم - 
إحصائية بين العينتين في اختبار مؤشر كتمة الجسم جاء لصالح المصابين بمتالزمة 
داون وبيذا تحققت الفرضية الثانية والتي نصت عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في اختبار مؤشر كتمة الجسم بين األطفال األصحاء والمصابين بمتالزمة داون، ومن 

 والتي التي خمصت إلى أن نسبة البدناء من األطفال (2000مشعان، )دراسة 
، وىي %25مقارنة بالعاديين التي لم تتعدى % 50المصابين بمتالزمة داون تجاوزت 

والشكل البياني رقم  (01)نفس النتائج التي توصمنا إلييا ،وبالعودة إلى الجدول رقم
بوجود فروق ذات داللة المبين لو يتوضح لنا صحة الفرضية األولى القائمة  (01)

بين األطفال األصحاء وبين مؤشر كتمة الجسم إحصائية في بعض القدرات الحركية و
 وكل النتائج كانت لصالح األصحاء إال المعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون

اختباري المرونة ومؤشر كتمة الجسم الذي كان في صالح المصابين بمتالزمة داون 
تأثير منيج مقترح  )تحت عنوان  (2003نشوان، )ومن خالل الدراسة التي قام بيا 

لمتربية الحركية في تطوير بعض القدرات البدنية والحس حركية لمخواص من حممة 
وتمت الدراسة بنفس عينة بحثنا توصل إلى أن لمبرنامج تأثير في  (أعراض داون 
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عنصري القوة والمرونة بينما لم يؤثر في الرشاقة والتوازن وىي نفس العناصر التي 
التي (2006، .ميساء ل)الحظنا انخفاضيا لدى المصابين بمتالزمة داون ودراسة 

خمصت إلى انو لمذكاء تأثير في النسبة المئوية لتطور القدرات البدنية والحركية إلييا 
 .وىو ما يدعم النتيجة التي توصمنا إلييا

V – خاتمة :
تعد فئة المعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون فئة خاصة من جميع الجوانب 
النفسية البدنية العقمية الحركية وجب دراسة خصوصياتيا لمعرفة أىم حاجياتيا 

وبالتالي اقتراح برامج بإمكانيا تطوير ىاتو الفئة من جميع النواحي ودمجيا أكثر 
بالمجتمع فاخترنا من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى جانب القدرات الحركية 

ومؤشر كتمة الجسم ومقارنتيما باألطفال األصحاء، وبعد المعالجة اإلحصائية لمنتائج 
الخام أظيرت النتائج أنو توجد فروق في أغمب القدرات الحركية لصالح األصحاء 

بينما يتفوق المصابون بمتالزمة داون في المرونة وكذلك في مؤشر كتمة الجسم، ومن 
ىذا المنطمق تعتبر النتائج المتحصل عمييا من العوامل المساعدة في إعداد برامج 

خاصة لتنمية القدرات الحركية لممعاقين ذىنيا حسب نوع ودرجة اإلعاقة 
مكانياتيم االىتمام ببرامج المياقة بناًء عمى النتائج التي توصمنا إلييا، كما نوصي بوا 

البدنية المرتبطة بالصحة المقدمة لألطفال المتخمفين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون 
مراعاة الفروق بين المعاقين ودرجة اإلعاقة ونوع لالرتقاء بالمستوى البدني ليذه الفئة، 

محاولة معالجة الوزن ، .اإلعاقة عند إجراء اختبارات المياقة البدنية المرتبطة بالصحة
الزائد لدى األطفال المصابين بمتالزمة داون، توظيف النشاط البدني الرياضي المكيف 

إعداد مناىج لمتربية في سن الطفولة لما لو من الفائدة الكبيرة عمى ىاتو الفئة، 
الرياضية متخصصة لممعاقين ذىنيا المصابين بمتالزمة داون وىذا حسب اإلمكانيات 
المتاحة وأخيراإجراء بحوث مستقبمية لمقارنة مماثمة لدى اإلناث وىذا إلثراء الدراسة 

 .أكثر
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