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 تفاعلأطفال متالزمة داون وانعكاسھا على ال

یاء والمربیناالجتماعي من وجھة نظر األول  
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ال يسعنا بعد أن أتممنا هذه الدراسة المتواضعة ، بعون بعد الحمد والشكر هللا عز وجل ،

وشد ...ودعمنا ...نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل فرد ساندنا اهللا وتوفيقه ، إال أن 

وآزرنا بالقول أو الفعل أو الدعاء...على أيدينا  

على " ابراهيم حرباش" تقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالدرجة األولى إلى الدكتور كما ا

سعة  قبوله اإلشراف  على هذه المذكرة  ولما بذله معنا  من جهد ورعاية والهتمامه و 

في سبيل إنجاز هذا البحث ،جعله اهللا لنا فخرا ورمزا من  وتشجيعه وإرشاده لي...صدره 

  .رموز العلم 

الخاص ألساتذة قسم النشاط الرياضي المكيف  ولكافة أساتذة   كما اتقدم بشكري

-مستغانم–معهد التربية البدنية   

قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث واخص شكر كل من ساهم من كما ال يفوتني أن ا

بالذكر مديرة المركز النفسي البيداغوجي ومديرة جمعية الوفاء واالدماج المدرسي 

بتيارت وكذا أولياء ومربي هذه الفئة من  21والمهني لألطفال المصابين بالتريزوميا

-تيارت- األطفال والطاقم اإلداري والبيداغوجي  
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  .أطال اهللا في عمرهإلى والدي 
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: ملخص البحث  

الرياضي الرتوحيي وأمهيته يف عملية التفاعل االجتماعي لدى أطفال  ممارسة النشاطمت التطرق إىل دور 

اىل معرفة دور املمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية يف حتقيق  هذه الدراسة �دف داون، وبذلكمتالزمة 

 االجتماعي، وكذلككة يف االنشطة وإدماج الطفل يف حميطه مبدأ التعاون االجتماعي والتواصل واملشار 

االخرين، مع  كثر اندماجا وتواصالاألممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية بالنسبة ألطفال متالزمة داون 

التعرف على دور ممارسة  الدراسة ومن اهداف هذه  ،الروح اجلماعيةيف إثبات الذات وتنمية  واملسامهة

على التفاعل االجتماعي من وجهة  جيايباالاهنعكاساو االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون

ملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى  فتمثلت يف بالنسبة إىل فروض البحث،أما نظر االولياء واملربني

ومن وجهة نظر . أطفال متالزمة داون انعكاسا اجيابيا على التفاعل االجتماعي من وجهة نظر االولياء

استخدم الطالب املنهج الوصفي ملالئمة طبيعة البحث وقد اختارنا عينة الدراسة بالطريقة املربني ، كما 

املركز  )تيارتمريب، ينتمون إىل بلدية ) 30(ولـــــــــــــي و) 45(زمة داون بواقع أطفال متال من اولياءالعشوائية 

لألطفال املعوقني ذهنيا تيارت،ومجعية الوفاء واإلدماج املدرسي واملهين لألطفال املصابني باالتريزوميا  .النفسي البيداغوجي

ل ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفااحل لصإحصائيةوجود داللة وتوصلنا إىل ) _تيارت_وأطفال التوحد  21

  واملربني  االجتماعي من وجهة نظر األولياء على التفاعل جيايباإلمتالزمة داون وانعكاسها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 

Résumé : 

 On a étudié le rôle de la pratique sportive et récréative et son importance 

dans le processus de l’interaction sociale chez les enfants trisomiques.  

Cette étude a comme objectif de connaitre le rôle de la pratique des 

activités sportives et récréatives dans la réalisation du principe de la 

coopération sociale et de la communication et aussi l’intégration de l’enfant 

trisomique dans son milieu sociale et aussi pour développer chez lui 

l’autonomie et l’esprit de la collectivité. 

La pratique des activités sportives et récréatives chez les enfants 

trisomiques et son influence positive dans leur intégration dans le milieu 

social selon leurs parents etleurs éducateurs. 

L’étudiant a utilisé la méthode descriptive qui correspond à la nature de 

cette recherche. 

On a choisi un échantillon d’une manière hasardeuse de parents des enfants 

trisomiques (45) et des éducateurs (21)  

L’échantillon est choisi de la wilaya de Tiaret (Le Centre psychologique et 

Pédagogique des enfants handicapés- Tiaret-) 

L’Association de la fidélité et l’insertion scolaire et professionnelle des 

enfants trisomiques 21- les enfants autistes Tiaret). 

   L’étudiant est arrivé aux résultats suivants : 

L’existence des différences significatives d’un point de vue statistique da la 

pratique des activités sportives et récréatives chez les enfants trisomiques et 

leurs influences positives sur l’interaction sociale de ces enfants selon le 

point de vue de leurs parents etleurs éducateurs. 
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: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعريف بالبحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:المقدمة-1  

مت اإلهتمام بإنشاء مراكز ومجعيات لذوي اإلحتياجات اخلاصة يف والية تيارت ومن بينهم األطفال لقد 

  .ال متالزمة داون حيث أن هذه الفئة جزء ال يتجزء من ا�تمعاملعاقني الذهنية على وجه اخلصوص أطف

فهناك أنشطة تروحيية خمتلفة  ومن بينها النشاط الرياضي الرتوحيي الذي له دور يف تنمية اجلوانب 

  .االجتماعية والقدرات البدنية والنفسية 

،وعلى الرغم من استقالل ولدت الرياضة ونشأت يف كنف الرتويح وارتبطت اىل أقصى حد بوقت الفراغ 

الرياضة عن الرتويح يف العصر احلديث كنظام اجتماعي ثقايف اال ا�ا مازالت وستظل مرتبطة بالرتويح الن 

جوهر الرياضة يتأسس يف املقام االول على أهداف تروحيية ،والن عوامل االلتقاء كثرية بني قيم النظامني 

لية والبهجة وازالة التوتر واالسرتخاء والصحة واللياقة ،واخلربة من حيث أمهيتها لالنسان مثل املتعة والتس

  )301، صفحة 1990، :خويل( .اجلمالية ، االيثارة والتنافس

فالرتويح مظهر من مظاهر النشاط االنساين يتميز باجتاه حيقق السعادة للبشر فالفرد  الدي يقود حياة غنية 

الرتويح يتميز بالصحة و االتزان، و الصحة هنا مبعناها الواسع الذي يشمل الصحة اجلسمانية و  بفرص

  )104، صفحة �2001اين، ( .العقلية و العاطفية و ليس فقط خلو الفرد من الضعف و املرض

اثرها على ا�تمع ،كما أن املعاقون ذهنيا مثل أقرا�م االعاقة الذهنية مشكلة هلا أبعاد اجتماعية تنعكس 

من الوالدين واالهل واالصدقاء واجلريان ومن يقوم  يتحبوالعاديني حيتجون يف مجيع مراحل حيا�م أن حيبوا و 

، وجييدوا االستحسان والتقدير فتنموا ثقتهم يف  برعايتهم وان يشعروا بالكفاءة يف االنشطة اليت يقومون �ا

  .فسهم ويف االخرين وينمو مفهوم الذات الطيب عندهم ،وتزكوا أنفسهم ويشعرون بالصحة النفسيةأن

 )311، صفحة 1996مرسي، (

ان القصور يف النمو االجتماعي يشكل أحد أهم اخلصائص لدى بعض أطفال متالزمة داون الذين يعانون 

فمنهم من يسيؤن التصرف يف املواقف االجتماعية ،و يشعرون بعدم الكفاية ,من مشكالت اجتماعية 

عالقات اجتماعية مع االخرين،و هم مييلون اىل اظهار استجابات غري إقامت الشخصية،و ال يستطيعون 



2 

 

اجتماعية وما اىل ذلك و يؤكد ماتسون ولينديك على أن املهارات االجتماعية ترتبط مباشرة بعدد و أنواع 

، صفحة 1998عبداهللا، ( .األمناط السلوكية و االجتماعية و اليت يؤديها أو ينجزها االخرون حنو الطفل

109(  

لذلك البد من أن منكن طفل متالزمة داون من حتقيق التفاعل مع نفسه،و كذلك مع احمليطني به من 

األصدقاء و غريهم، و يعد تعلم املهارات االجتماعية هو اجلزء املكمل للرعاية النفسية حيث يساهم يف 

  )24، صفحة 1999عبداحلميد، (. كيد دوره داخل ا�تمعزيادة ارتباط الطفل باحمليطني به و تأ

: مشكلة البحث - 2  

وشعور وطموحه اليت ال ميكن ان حيققها متاما ،او خيفف  أحاسيسالطفل املعاق عقليا كائن بشري له  إن

عليه إال من خالل طريقة هادفة ،لذا فقد حاول املختصون يف علم االجتماع والطب  أثارهامن جدة 

والرياضة اجياد افضل سبل احلل االمثل لرعاية االطفال املعاقني ذهنيا عامة وأطفال متالزمة داون خاصة 

تماعية ،وفد استدعى ذلك التوسع الكبري يف اخلدمات املقدمة هلم من الناحية البدنية والصحية واالج

والرتبوية واليت تفي باحتياجا�م ان االطفال متالزمة داون لديهم الرغبة وميل ملمارسة االنشطة الرياضية 

الرتوحيية ،وعلى املريب أن يستغل هذا اجلانب يف تدريبهم وتعليمهم الكثري من املهارات احلركية الرياضية 

خاصة ا�ال االجتماعي كاكتساب قيم اجتماعية باستعمال مترينات وألعاب يف تربية وتنمية كل جماالت و 

  .وخلقية تساهم يف تفاعل الطفل واندماجه يف الوسط الذي يعيش فيه

وانه ملن املسلمات الرتبوية لكل طفل احلق يف الرتويح ،وال فرق يف ذلك بني السوي وغري السوي ،بل 

ها لألطفال ذوي احتياجات اخلاصة معظم الدراسات اليت تناولت الرياضة والرتويح كانت تنادي بأمهيت

، الصفحات 1965حممد عادل خطاب وكمال الدين الزكي، (بصفة عامة واملعاقني ذهنيا بصفة خاصة 

116 -117(   

فإن طفال متالزمة داون صعوبة التواصل االجتماعي مع االخرين واحلقيقة أومن املشكالت اليت تواجه 

العيب ليس فيهم على االطالق ولكن غياب الثقافة ا�تمعية السليمة للتعامل مع مثل هذه الفئة هو 

  .السبب الرئيسي 
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ومن خالل التجربة اإلستطالعية تبني أنه هناك أثر لألنشطة   الرياضية الرتوحية  ، وطريقة تكييفها وبرجمتها 

  .كس على التفاعل اإلجتماعي على هذه الفئة للوصول إىل نتائج  ملموسة  تنع

لذا جيب دجمهم مع االخرين وتعويدهم على االختالط يف ا�تمع ينمي لديهم القدرة على التفاعل مع 

االخرين من اجل تشجيعهم على ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية وإتاحة الفرصة هلم لتعبري عن انفسهم 

  .وابراز قدرا�م يف ا�تمع

  :اىل اذهاننا التساؤل العام ومما سبق يتبادر

  هل ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاسا اجيابيا على التفاعل

    ؟االجتماعي 

   : وتسؤالن فرعيان ومها

  هل ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاسا اجيابيا على التفاعل

  ؟نظر االولياء   وجهةاالجتماعي من 

  هل ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاسا اجيابيا على التفاعل

  ؟االجتماعي من وجهة نظر املربني

: أهداف البحث -3  

.التعرف على  خصائص أطفال متالزمة داون اجلسمية والنفسية واالنفعالية والعقلية واالجتماعية -   

.خربات التعامل مع هذه الفئة وهذا عن طريق املالحظة الداء املربني واملختصنياكتساب -   

.التعرف على دور النشاط الرياضي الرتوحيي يف تفاعل هذه الفئة مع الرفاق-   

التعرف على دور النشاط الرياضي الرتوحيي يف تفاعل هذه الفئة مع املربني-   

.تفاعل هذه الفئة مع االولياء التعرف على دور النشاط الرياضي الرتوحيي يف-   
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:  فروض البحث -4  

  :له مؤقتة كتعليالت يةالتال اتالفرضي اقرتحنا السابقة التساؤالت  على ولإلجابة

من وجهة لدى اطفال متالزمة داون انعكاس على التفاعل االجتماعي  ملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية

  .نظر االولياء

الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاس على التفاعل االجتماعي من وجهة ملمارسة االنشطة 

  .نظر املربني

  .ملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاس على التفاعل االجتماعي

: أهمية البحث -5  

ذوي احلاجات اخلاصة على اختالفهم و ترجع  أمهية البحث اىل مسايرته لالهتمام العريب العاملي بفئة 

  .بشكل ملحوظ مع  بداية القرن الواحد و العشرون 

هذه الفئة اهتماما خاصا وذلك من خالل تزايد البحوث  أولتو اجلزائر كغريها من الدول العربية 

نذكر منها على سبيل املثال امللتقى ,والدراسات و املؤلفات حوهلا و كذا تنظيم امللتقيات و احملاضرات

جبامعة فرحات عباس  2005الدويل الثالث حول التكفل العالجي بذوي صعوبات التعلم الذي اقيم يف 

و كذا امللتقى  2006الرابع اخلاص برعاية و تاهيل  ذوي احلاجات اخلاصة يف بسطيف و امللتقى الدويل 

افريل  24 -23الدويل اخلامس حول معلم ذوي احلاجات اخلاصة يف القرن الواحد و العشرين يومي 

  .جبامعة فرحات عباس بسطيف 2007

تالزمة داون منهم داخل وما دليل هذا االهتمام إال ألمهية و حساسية هذه الفئة ال سيما االطفال امل

لذا فان البحث يدعوا اىل ان حتاط هذه , ا�تمع ،وأيضا اىل أمهية و ضرورة التفاعل االجتماعي بالنسبة هلم

  .الفئة باالهتمام من قبل الباحثني و املؤسسات التعليمة و كل شرائح ا�تمع

رياضي الرتوجيي دورا يف عملية فضال عن ذلك فان البحث حياول حتديد ما اذا كان النشاط البدين ال

و , التفاعل ،وأهم املعوقات اليت حتول دون رعاية هؤالء داخل املراكز الطبية البيداغوجية املخصصة لذلك 
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زيادة امهية ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي و امهية حتديد الوقت لذلك و ذلك من اجل تدارك النقائص و 

  ألطفال متالزمة داونجتاوز العقبات دون حتقيق التفاعل 

: مصطالحات البحث - 6  

،أطفال متالزمة داون ،النشاط الرياضي التفاعل االجتماعييف حبثنا هذا يوجد ثالث مصلحات وهي 

  .الرتوحيي

يعرف التفاعل االجتماعي تلك العمليات املتبادلة بني طرفني اجتماعيني يف موقف  :التفاعل االجتماعي - 

يكون سلوك أي منهما منبها أو مشريا لسلوك الطرف االخر ،وجيرى أو وسط اجتماعي معني ،حبيث 

خري الدين ( .هذا التفاعل عادة عرب وسط ويتم ذلك عرب تبادل رسائل معينة بغاية أو هدف حمدد

   )119، صفحة 1997علي، 

 اإلعاقات بتعدد مرتبط) شديد إىل بسيط من( العقلي التخلف من متالزمةهي :  أطفال متالزمة داون - 

 اإلنسان خاليا مجيع يف أو بعض يف مرتني من البد مرات ثالث 21 الكرموسوم تواجد الناجتة عن

و تتميز هذه احلالة بتأخر عام يف  .J.L.H. Down (1828-1896)اكتشفها العامل االجنليزي

 السفلى للشفة بروز للعني، العلوي اجلفن يربط لذيا اجللدي اخليط يف النمو، الوجه املسطح، قصر

 مدببة، وأقدام أيدِ  ومشقق، خشن لسان اخلارجية، األذن تشوهات يف مع دائرية أذن صغرية للفم،

عملية  يف اضطراب وكذلك السمع، فقد متنوعة من درجات البنصر، يف واعوجاج أصابع قصرية

 .التخاطب

 أو األلعاب تلك هو اخلاص مفهومه يف الرتوحيي الرياضي البدين النشاط  : النشاط الرياضي الترويحي - 

 اليت الرياضات هي آخر مبعىن أو الشديدة املنافسة من واخلالية الفارغ أوقات قفي مارس اليت الرياضات

 شغل وسال من وسيلة ميثل الرتفيهي الرياضي البدين فالنشاط والتنظيمي الفيدرايل اإلطار خارج متارس

  الفراغ أوقات

  :الدراسات المشابهة  -7

2004تركي أحمد : الدراسة األولى  
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مذكرة ماجستري،قسم الرتبية البدنية و  :دور النشاط الرياضي التنافسي في االدماج االجتماعي للمعاقين حركيا

.الرياضية،جامعة اجلزائر  

تناول الباحث موضوع االدماج االجتماعي حركيا كمتغري يتأثر اجيابيا مبمارسة النشاط : هدف الدراسة

  . الرياضي التنافسي املكيف

  استخدم الباحث املنهج الوصفي : املنهج املتبع

  معاق حركيا  20: حجم العينة

االعاقة و ذلك من خالل اثبات  وجود ارتباط بني النشاط البدين التنافسي املكيف و تقبل: نتائج الدراسة

كذلك وجود عالقة بني اخلصائص الفردية . الفروق بني املمارسني و الغري ممارسني للنشاط البدين الرياضي

للفرد املعوق حركيا و ادماجه االجتماعي و وجود فروق يف السلوك االجتماعي االجيايب بني املمارسني و 

و بعد تطبيق أدوات البحث . البدين الرياضي التنافسي املكيف الغري ممارسني لصاحل املمارسني للنشاط

املتمثلة يف مقياس تقبل االعاقة و االستبيان على جمموعتني،جمموعة ممارسة متثلت يف األندية الرياضية 

  . أللعاب القوى، و األخرى الغري ممارسة للنشاط البدين الرياضي متثلت يف طلبة مراكز التكوين املهين

  2013الشيخ الصافي :الثانية الدراسة 

  ،ختصص رياضة وصحة أثر برنامج ترويحي رياضي مقترح على بعض المهارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا

االتصال (معرفة أثر برنامج تروحيي الرياضي الرتوحيي يف حتسني بعض املهارات االجتماعية :هدف الدراسة 

  .عند املعاقني مسعيا)حل املشكالت

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب:املتبعاملنهج 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على مقابالت الشخصية .تلميذ من االعاقة السمعية 18:حجم العينة

  .،االستبيان اختبار قياس السمع،قياس املهارات االجتماعية

والبعدي ولصاحل  حقق برنامج الرياضي الرتوحيي املقرتح تطور اجيايب بني اختبارين القبلي:نتائج الدراسة

  .ا�موعة التجريبية يف اختبارات املهارات االجتماعية ولذلك تناسبه مع فئة املعاقني مسعيا
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حققت العينتني الضابطة والتجريبية تطورا اجيابيا بني اختبارين القبلي والبعدي يف اختبار املهارات 

  )االتصال حل املشكالت(االجتماعية

املقرتح تطور اجيايب يف نتائج اختبارات البعدية بني ا�موعتني الضابطة  حقق برنامج الرياضي الرتوحيي

  والتجريبية ولصاحل العينة التجريبية

  2011بشري حسام : الدراسة الثالثة

  .2011بشري حسام : أطروحة الدكتوراه يف الرتبية البدنية و الرياضية جبامعة اجلزائر للطالب

،دراسة ميدانية باملراكز ويحي في تحقيق الصحة النفسية و ادماج المعاق حركيافعالية النشاط الرياضي التر بعنوان 

  .الطبية الرتبوية للمعاقني حركيا جبيجل و أم البواقي

�دف هذه الدراسة اىل فعالية النشاط الرياضي الرتوحيي يف حتقيق صحته النفسية،و بالتايل التخلص من 

عاق حركيا من قلق و اكتئاب كذلك تنب كيفية دمج املعاق خمتلف املشاكل النفسية اليت يتعرض هلا امل

  .حركيا داخل ا�تمع ليصبح مثل باقي األطفال األسوياء،و ذلك بفضل ممارسة النشاط الريضي الرتوحيي

  ) 2011(دراسة متار حممد :الدراسة الربعة

  2011حممد متار :اطروحة دكتوراه يف الرتبية البدنية والرياضة جبامعة اجلزائر للطالب 

 سنة)  12-9( تأثير ممارسة النشاط الرياضي الترويحي على تقدير الذات لدى االطفال المعاقين بصريا"بعنوان 

  "دراسة ميدانية على مستوى مركز الشبان املكفوفني العاشور لوالية اجلزار:

ذات لدى �دف هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى تأثري النشاط الرياضي الرتوحيي على تقدير ال

االطفال املعاقني بصريا من خالل اعادة ادماجهم وتكييفهم يف ا�تمع وكذلك زرع الثقة يف النفس اليت 

  تعد جوهرة الذات وتقديرها ،ألن االطفال املعاقني بصريا تتأثر عندهم الكفاءة االدراكية

  2016عبداهللا جنامية نوالدين :الدراسة الخامسة

  ختصص نشاط بدين رياضي تربوي  مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه
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التعرف على الفروق يف درجات مقياس السلوك العدواين لدى أفراد العينتني من خالل : هدف الدراسة

  .التهجم أو االعتداء العدواين اللفظي،سرعة االستشارة

  : المنهج المتبع

تلميذ و تلميذة من التالميذ الذين  139الباحث منهج الدراسات السببية املقارنة حجم العينة  استخدم

دراسة و قد اعتمدت هذه الدراسة على مقياس السلوك العدواين و مقياس : يدرسون يف نظام رياضي

  املهارات الفنية جلمع املعلومات اخلاصة �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  : ج البحثنتائ

  .عدم وجود فروق معنوية بني الدرجات املستجابة ألفراد العينتني يف بعث الثقة بالنفس

  .عدم وجود فروق معنوية بني الدرجات املسجلة بني أفراد العينتني يف بعد القدرة على الرتكيز و االنتباه

 .اجهة القلقعدم وجود فروق معنوية بني الدرجات أفراد العينتني يف بعد القدرة على مو 

  :تعليق على الدراسات السابقةال

 أ�ا إىل باإلضافةتخلفني ذهنيا واالهتمام �م مما سبق ان كل الدراسات السابقة ركزت على وجود رعاية امل

كما بينت استفادت هؤالء من وفرنا الرعاية الالزمة لذلك   إذاانه ميكن تعديل سلوكهم بكفاءة  أكدت

  .بعض الدراسات  أكدتبرامج الرعاية الرتبوية والنفسية واالجتماعية اليت تقدم هلم مثلما 

تدل على ضرورة الربامج الرياضية للمعوقني  اجيابيةهناك مؤشرات  إنالدراسات السابقة  أوضحتكما 

النشاط الرياضي الرتوحيي يف  أمهيةات على تأكيد معظم الدراس إىلعامة واملعاقني ذهنيا خاصة باإلضافة 

  .حتقيق التكيف االجتماعي وتطوير مفهوم الذات والثقة بالنفس والرغبة يف احلياة

اهر سلوك الالتكيفي،وان دور النشاط دور النشاط الرياضي يف احلد من مظالدراسات على  وأكدت

الرياضية  لألنشطة املهاري اإلعدادجه حنو أ من خالل تطوير القدرة على التكيف ومن مث التو الرياضي يبد

  .حسب رغبة وميول املعاق نفسه 

للمعاقني عقليا فان قلة وانعدم الربامج  الرتوحييالنشاط الرياضي  أمهيةورغم هذه النتاج اليت تؤكد على 

قم دت من تفا،كل هذه العوامل زا اإلعاقةهيلية وعدم القيام بالتعديل العلمي املرتبط مبظاهر ية والتأالرياض

يف احلصول  إنسانئة من ممارسة نشاط حيا�ا الطبيعي الذي يرغب كل أوضاع املعاقني وحرمت هذه الف
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 اإلعاقةالنشاط الرياضي تبعا لنوع  مبهاراتعليه وعموما فقد بينت هذه الدراسات ان هناك اهتمام 

 أطفالالعقلية لدى  اإلعاقةمن حيث تتشابه مع حبثنا  أ�الكن املالحظ يف هذه الدراسات .ودرجتها 

االختالف لقد انفرد حبثنا عن الدراسات السابقة يف موضوع االهتمام  أوجهعن  أما.متالزمة داون

متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل  أطفالالرياضية الرتوحيية لدى  األنشطةممارسة :وهو األساسي

الرياضي الرتوحيي يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى النشاط  أمهيةاالجتماعي والذي غايته هي معرفة 

  .متالزمة داون  أطفال

ولقد استفاد حبثنا من الدراسات السابقة يف بناء اإلطار النظري وانتقاء املراجع ذات الصلة مبوضوع 

البحث،وكذا يف اختيار أداة البحث،وتكوين تصور شامل ملوضوع الدراسة األمر الذي ساهم يف صياغة 

الدراسة وفروض البحث وكذا اختيار العينة واملنهج باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية والطرق  مشكلة

التحليلية املناسبة للبحث ،وجتنب تكرار ما ورد فيها ومقارنة النتائج اليت توصلت هلا الدراسة بالنتائج اليت 

  .توصلت هلا الدراسة السابقة
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األنشطة الرياضية الترويحيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ــــــــــــــــــــــ  

  : تمهيد

 مكان جانيب يف الرتويح نضع أننا جند ما عادة و أمهيتها هلا و إنسانية حاجة النفس عن للرتويح احلاجة إن

 يدرك مدى وان الفرد، عند الرتوحيي الوعي على ذلك ويتوقف شيء، األمهية من نعطيه ال و حياتنا من

و  االتزان و بالصحة يتميز اإلنساين النشاط مظاهر من مظهر فالرتويح .وللمجتمع له بالنسبة أمهيته

من  الفرد خلو فقط وليس العاطفية و العقلية و اجلسمانية الصحة يشمل الذي الواسع مبعناها هنا الصحة

 مكانة له والرتويح ، فرد كل ينشدها اليت السعادة إىل يهدف الرتوحيي الرياضي فالنشاط واملرض الضعف

 تصبح و بالرتويح رونقها يف وتزداد معناها يف احلياة فتكتمل الراحة و العمل بني املتزنة احلياة جعل مميزة يف

  .وأكثر �جة أكثر إشراقا

  :الترويح - 1

   :الترويح تعريف. 1-1

 يف الرتويح كلمة معىن يدور الرتويح جمال يف واملفكرين العلماء من للعديد التعريفات من العديد هناك

 على السرور وإدخال اإلنسان، إىل النشاط ورجوع التعب وإزالة واالنبساط السعة على أصلها اللغوي

  )455، صفحة 1988ابن منظور، (العناء  بعد النفس

 قبل الفرد حيسه شعور أو نفسية حالة أو عاطفي فعل رد الرتويح أن حممد السالم وتذكر �اين عبد 

 مدفوعا الفرد يكون وأن الفراغ، وقت أثناء ويتم هادف إجيابيا، أو سلبيا ما لنشاط ممارسته وبعد وأثناء

   )104، صفحة �2001اين، ( .ذاته يف وغرضه االختيار حبرية شخصية ويتصف برغبة

 برايتبل  يعرفه كماBrightbell الفراغ وقت أثناء حيدث اختياري نشاط الرتويح أن فيقول 

  .النشاط هذا عن الناتج والسرور الرضا هي  األولية ودوافعه

   أما كارلسونCarlson فراغ وقت قضاء يف اخلربة هو الرتويح أن فيذكر خربة الرتويح اعترب قد 

، 2006طه عبد الرحيم طه، ( .فوري إشباع على حيصل خالله ومن إرادته مبحض الفرد فيه ويشرتك ممتع

   )14صفحة 

  :تصنيف األنشطة  الترويحية . 1-2

وخيتلف  الفراغ وقت يف ممارستها ميكن اليت الرتوحيية األنشطة من العديد فهناك الرتوحيية لألنشطة بالنسبة

 جهة من األنشطة هذه لتعدد نظرا مميزة جمموعات يف األنشطة هذه لتصنيف بالنسبة بينهم فيما العلماء
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 يوجد ال انه على إبراهيم وحلمي مرسي حورية تشري حيث اخرى، جهة من العلماء واختالف مدارس

 أساس على الرتويح يقسم من فمنهم الرتوحيي النشاط ألنواع موحد تقسيم على علماء الرتويح بني اتفاق

طه عبد ( .النشاط طبيعة حسب يقسمه من ومنهم الساحة أو النادي أو به كاملعسكر تقوم اليت املؤسسة

   )1، صفحة 2006الرحيم طه، 

 :إىل الرتوحيية األنشطة ريلتز فيقسم

 .واملوسيقى والرسم الرياضية األنشطة مثل : االيجابية األنشطة  . أ

 يف املالعب الرياضية املباريات ومشاهدة التلفزيون ومشاهدة القراءة مثل : االستقبالية األنشطة  . ب

 ,Alain) .واالسرتخاء كالنوم جبهد يتميز ال الذي ويقصد �ا النشاط : السلبية األنشطة  . ت

1969, p. 265) 

 : كاأليت وأهدافها ألنواعها طبقاً  آخرون علماء الرتويح قسم حني يف

 أنشطة وهي الفنية، اهلويات مصطلح الفنية الرتوحيية األنشطة على كذلك يطلق : الفني الترويح  . ث

 املهارات و القدرات إكسابه على وتعمل والتذوق، واالبتكار واإلبداع باجلمال اإلحساس متنح تروحيية

 وأشياء والعمالت الطوابع مجع :اجلمع هوايات :مثل انواع إىل اهلوايات تقسيم املعلومات، وميكن وتنمي

 اخلزف، كفن اإلبتكار هوايات وهناك النبات، علم الديكور، فن التعلم كالتصوير، هوايات قدمية، أثرية

 .املختلفة  بأنواعه والتمثيل التشكيلية ون الفن إىل اليدوية، إضافة األشغال الزخرفة، النحت،

 (Edouard, 1981, p. 53) 

 والعالقات املعامالت تتضمن اليت النشاطات كل الصنف هذا يضم : االجتماعي الترويح  . ج

 واالصدقاء، ويساهم األقارب زيارة األسرة، أفراد مع اجللوس مجعيات ثقافية، يف كاملشاركة االجتماعية،

 يف والروابط بينهم العالقات وتوثيق اجلماعات، و االفراد بني التفاعل فرص إجياد يف االجتماعي الرتويح

 .والرمسيات الشكليات عن والبعد والسرور، باملرح يتميز جو

والبحرية  الربية والنزهات الطبيعة جبمال والتمتع اخلالء رحالت به ويقصد : الخلوي الترويح  . ح

 . وغريها الصيد وهوايات

 كربى أمهية من به يتميز ملا الرتويح برامج يف األساسية األركان من يعترب وهو : الرياضي الترويح  . خ

 والعقلية البدنية النواحي من الشخصية الشاملة التنمية يف أمهيته إىل باإلضافة الشاملة للفرد، للمتعة

 التدريب بغرض كان أو الفراغ لوقت استغالهلا بغرض كان سواء البدين النشاط مزاولة واالجتماعية، إن
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 ذلك مزاولة خالل أنه حيث العامة، الصحة حتقيق حنو سلميا طريقا يعترب العالية، إىل املستويات للوصول

 كفاءة حتسني إىل باإلضافة واالجتماعية والنفسية البدنية النواحي من الكامل لفرد النمو يتحقق النشاط

 )9، صفحة 1998إبراهيم رمحة، .د ( .الدوري والتنفسي والعضلي والعصيب  كاجلهاز املختلفة أجهزة

  :يلي كما الرياضي الرتويح تقسيم وميكن

 بطابع وتتميز الرشاقة، ألعاب الصغرية، الكرات ألعاب اجلري، ألعاب :الترويحية الصغيرة األلعاب - 

  .أدوا�ا وسهولة ممارستها  وقلة قواعدها مرونة مع والتنافس، السرور واملرح

تقسيمها  وميكن الكرة، باستخدام متارس اليت احلركية األنشطة وهي :الكبيرة الرياضية األلعاب - 

 .العام طوال متارس أو الصيفية أو الشتوية كاأللعاب اللعبة ملوسم بالنسبة أو ومجاعية فردية أللعاب

التجديف،  املاء، كرة السباحة، :مثل املاء يف متارس تروحيية أنشطة وهي :المائية الرياضات - 

 .الرتويح ألوان أحب من السباحة وتعترب الزوارق،

 والسباحة العالجية التأهيل إعادة وحركات العالجية الوسائل فيه وتستخدم : العالجي الترويح  - د

 .الشفاء حتقق اليت الوسائل من وغريها

 ال يدخل مادي مقابل يف الفرد به يتمتع اذ االستشاري الطابع ذا الرتويح وهو : التجاري الترويح  - ذ

  . )64، صفحة 1982عطيات، ( التجارية الرتوحيية املؤسسات من وغريها والسينما كاملسرح نظامه يف

  :أغراض الترويح.1-3

والصحة  والتعلم واملنافسة واإلبداع املتزنة واحلياة والرضا السعادة سجلت ولقد قيمة كثرية أغراض للرتويح

  :هي الرتويح أغراض أن العلماء من البعض فريى ويح، للرت كأغراض وغريها

 صحته  مدى كبرية لدرجة حتدد احلر وقته ميضي الشخص اليت الطريقة أن باعتبار :الصحة تحسين غرض

  لكل الفرص اليت يئ املتنوعة األنشطة من العديد الرتويح يوفر ،كما والروحية واالنفعالية والعقلية اجلسمية

  .صحته لتحسني يعمل أن فرد

 ،وهذا من األشخاص عدد اشرتاك تتطلب خمتلفة نشاط أوجه الرتويح برامج تضم :اإلنسانية العالقات غرض

 من العالقات حتسن اليت االجتاهات أن ،كما أفضل إنسانية عالقات خلق على يعمل أن طبيعته من

 واإلميان بأن األخرين حبقوق واالعرتاف للجماعة والوالء التعاون حب مثل النمو إىل سبيلها جتد اإلنسانية

  .يعطيها ما بقدر اجلماعات من يأخذ الشخص



15 

 

 برنامج النشاط يف االشرتاك يوفرها اليت اإلمكانات إىل الذاتية التنمية غرض يشري :الذاتية التنمية غرض

يف  اإلنسان رغبات إشباع طريق عن يبلغه أن ميكن مدى ألقصى النمو على يساعده حبيث للفرد الرتوحيي

 لقيمتة ال شيء عمل فرصة للفرد يتيح الرتويح أن ،كما اخل...والتمثيل واألدب والفن املوسيقى مثل أشياء

 والقدرات املهارات تنمية على يساعد ،كما النفسي املادية ولكن �رد الشعور بالسعادة واإلبتهاج والرضا

  )23- 22، الصفحات 2006طه عبد الرحيم طه، (. اكتساب اخلريات الذاتية  بغرض

اللون  عن النظر بغض مكان كل يف األفراد جلميع إنساين حق الرتويح أن حممد السالم عبد وترى �اين 

  :هي الرتويح أغراض أن أيضا ،وترى والعقيدة واجلنس

عند  أمهية ويزداد األفراد جلميع أساسي دافع يعترب والنشاط للحركة الدافع أن حيث :الحركي الغرض 

   .الرتوحيي الربنامج يف البدين النشاط أساس حلركي والغرض والشباب األطفال

 أو الكلمة املكتوبة استخدام خالل من باألخرين االتصال حماولة مسة تعترب حيث :باألخرين االتصال غرض

 إىل أخر...الشعر وكتابة القصة وكتابة اجلماعية املناقشات أن حيث البشر يتميز �ا كل مسة هي امللفوظة

  .واألفكار اآلراء وتبادل باألخرين االتصال يف الرغبة تشبع األنشطة هذه

 يبحث الفرد ما ،وعادة الفرد اهتمام دائرة يف هو ما كل على املعرفة يف الرغبة تدفع ما عادة :تعليمي غرض

  .جيهله ما معرفة لإلنسان متهد جديدة اهتمامات عن

 والعواطف واالنفعاالت األحاسيس على الفين واإلبداع االبتكار يف الرغبة تنعكس :فني ابتكاري غرض

 حيث الشكل من مجالية خربة الفرد يعتربه وما الفرد يتذوقه ملا تبعا اجلمال البتكار الرغبة تعتمد وكذلك

الفنية   الفرد اهتمامات إلشباع عديدة فرص الرتوحيية األنشطة و�يئ .احلركة أو الصوت وكذلك واللون

 من الفرد يعرب اليت األنشطة هذه أخر إىل الشعر ونظم القصص وكتابة والرسم والنحت واملوسيقى كالتمثيل

  ويصقلها  إمكاناته ،ويستكشف ومشاعره أحاسيسه خالهلا عن

 ،فاإلنسان اجتماعي اإلنسانية الرغبات أقوى من األخرين مع الفرد يكون أن يف الرغبة إن :اجتماعي غرض

إىل  احلاجة مقابلة على أساسا يعتمد املنظم غري أو املنظم الرتويح يف بالقليل ليس جزء وهناك بطبعه

   )116-115، الصفحات �2001اين، ( .اإلنتماء

  :الرياضي الترويح -2

يعترب الرتويح الرياضي من األركان األساسية يف برامج الرتويح، ملـا يتميـز بـه مـن أمهيـة كـربى للمتعـة الشـامل 

  للفرد، باإلضافة إىل أمهيته يف التنمية الشاملة الشخصية من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية
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إن مزاولـة النشـاط البـدين سـواء كـان بغـرض اسـتغالهلا لوقـت الفـراغ أو كـان بغـرض التـدريب للوصـول إىل 

ـة، حيـث أنـه خـالل مزاولـة ذلـك النشـاط املستويات العالية، يعترب طريقا سلميا حنو حتقيق الصحة العام

يتحقـق لفـرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية باإلضافة إىل حتسني كفاءة األجهزة 

   )9، صفحة 1998إبراهيم رمحة، .د ( .املختلفة كاجلهـاز الـدوري والتنفسي والعضلي والعصيب

  :الرياضي الترويح أنشطة .2-1

 وفقا ألهداف تنظيمها ميكن انه كما الرياضي الرتويح برامج من األعظم اجلانب األلعاب و الرياضات متثل

 يتأثر بالعناصر األنشطة تلك يف االشرتاك أن جند بذلك و اجلماعات، و األفراد اهتمامات و احتياجات و

 رينولد من كل آلراء للفرد، ووفقا الصحية احلالة و البدنية، احلالة اجلنس، السن، املهاري، املستوى :التالية

 إىل الرياضي الرتويح أنشطة تقسيم يتم بيرتسون ، فانه ديب، جيمس ماكلني ، تيودور كارلسون ، جانيت

  :التالية الرئيسية موعاتلمجا

  .البسيط تنظيم ذات املسابقات و األلعاب – أ

  .الفردية الرياضات أو األلعاب -ب

  .الزوجية (اجلماعية ) الرياضات أو األلعاب – ج

  .الفرق رياضات أو العاب - د

  :الرياضي الترويح خصائص. 2-2

  :يلي ما الرياضي يتميز �ا الرتويح اليت اخلصائص أهم من

 الالزمة املنشآت والتجهيزات توفري خالل من للجميع املشاركة فرصة إتاحة: الحركي للنشاط الفرص تهيئة -

  .املناسبة الربامج وإعداد

  .وتطوير الشخصية الرتبوية واالجتاهات والقيم املهارات تنمية يف يسهم وبناء هادف نشاط : الهادفية-

  .املشاهدة على االقتصار وعدم النشاط ممارسة: االيجابية -

  .املستوى املهاري أو اجلنس أو العمرية املراحل عن النظر بغض املشاركة يف احلق فرد لكل: واة المسا -

  .املختلفة الرياضات من مستوى أو نوع أي اختيار: االختيار حرية -

  ).الفرد وإرادة برغبة (ذايت بدافع تتم النشاط يف املشاركة: الدافعية-

 حاجات ورغبات مع تتفق لكي خمتلفة مستويات يف التنافسية وغري التنافسية األنشطة تتوفر: التنوع -

  .األفراد وميول
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 احلركة كأمراض بنقص املرتبطة العصرية األمراض من الوقاية على املمارسني يساعد: والتأهيل الوقاية -

 فعال يف بشكل ويساعد اخل،...واالجتماعية النفسية األمراض وبعض والبدانة، ، الدموية والدورة القلب

  .واملعاقني واملصابني املرضى تأهيل

 يبعث مما وزيادة إنتاجية، الفرد صحة وتطوير وتنمية السعادة حتقيق إىل تؤدي اإلجيابية املشاركة: التفاؤل -

  .املمارس لدى التفاؤل روح

 عملية ترتكز عليها اليت األساسية القاعدة الرياضي الرتويح نشاطات تعترب: الموهوبين عن الكشف -

 املوهوبني وأصحاب عن الكشف عملية عليها ترتكز.ة املتميز القدرات وأصحاب املوهوبني عن الكشف

  .الرياضات و األلعاب خمتلف يف ة املتميز القدرات

 أفراد مجيع املتزايدة لدى الفراغ أوقات الستثمار مثلى وسيلة الرياضي الرتويح يعترب: الفراغ وقت استثمار -

  .متعلمجا

 احملرتفني كرياضات العليا، للمستويات الرياضية األنشطة عن خصائصه يف خيتلف لرياضي ا والرتويح

، صفحة 2018صياد، ( ).والدولية  احمللية ، الرمسية( املنافسات رياضة مع باملقارنة ،فمثال احملرتفني وأشباه 

49(  

  :الرياضي الترويح مميزات النشاط .2-3

  .التعب ومقاومة واجلد احليوية مستوى رفع على الرياضي الرتوحيي النشاط يعمل -

 .بالراحة اإلحساس و العصيب الضغط من التخلص على الرياضي الرتوحيي النشاط يعمل -

 .التنفسي الدوري كاجلهاز املختلفة األجهزة كفاءة رفع على الرياضي الرتوحيي النشاط يعمل -

   )48، صفحة 2018صياد، ( .الزائدة الطاقة من التخلص على الرياضي الرتوحيي النشاط يعمل

  :المعاقين عند والترويح الرياضة. 2-4

األنشطة  من خمتلفة أنواعا مارسوا حيث احلرب العاملية األوىل، وبعد خالل املعاقني برياضة االهتمام بدأ

 مل يكونوا من أ�م  قد بالرغم على رغبا�م الشخصية وباختيارهم بناءا الرياضة املعاقني مارس البدنية وقد

 االهتمام تطور ويستعيدون وقد إعاقتهم على يتغلبوا لكي ميارسو�ا بعد اإلعاقة ولكن اإلعاقة ميارسوها قبل

 احلرب بعد املعاقني برياضة االهتمام انتشار زاد كما األوىل، العاملية احلرب منذ املعاقني برياضة العاملي 

  .املعاقني برياضة االهتمام يف وآسيوية عربية وكذلك كثرية أوروبية دول تبدأ الثانية حيث العاملية
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 بإجنلرتا، املستشفى يف رياضة املعاقني" جيتمان سري " اجلراح اإلجنليزي الطبيب أدخل 1944 عام ويف

 املعاقني هؤالء وقت فراغ لشغل وذلك املتعددة، بأنواعه الشلل وحاالت الفقري العمود إلصابات وذلك

  .الرتوحيية األنشطة وممارسة

يف  نقله مت بغداد ومقره 1987 عام من مارس يف املعاقني لرياضة العريب االحتاد تأسيس مت فقد عربيا أما

  .باملغرب الرباط إىل 1992 عام

من  مصر وتعترب اجلزائر مدينة ومقره 1988 ديسمرب يف املعاقني لرياضة اإلفريقي االحتاد تأسيس مت كما

 االهتمام يف الدول أقدم اإلفريقي،حيث أ�ا من واالحتاد العريب االحتاد من كل يف املؤسسة الدول أول

 للعناية دائمة جلنة تشكيل مت وقد والرياضة، للشباب إشراف ا�لس األعلى حتت وذلك برياضة املعاقني

  :التالية األغراض وذلك �دف حتقيق 1981املعاقني مبصر يف سبتمرب  برياضة

  .اخلاصة العاملية والقواعد للنظم وفقا والرتوحيية الرياضية يف ا�االت االشرتاك يف املعاقني تشجيع -

 .الدولية العاملية الدورات يف لالشرتاك الرياضيني املعاقني إعداد على اإلشراف -

 .املعاقني برياضة اخلاصة الدولية املؤمترات يف االشرتاك تشجيع -

 .بذلك اخلاصة واملبادئ القواعد ووضع العامة، البطوالت تنظيم -

وحتقيق  ممارستهم يسهل حىت املعاقني من فئة لكل خاصة معدلة رياضية برامج ختصيص من البد وبالطبع

حممود رفعت، ( .التعلم عملية لضمان حالتهم تالئم اليت اخلدمات تقدمي ميكن كما املمارسة، أغراض

   )72، صفحة 1977

  :للمعوقين الترويح وواجبات أهداف. 2-5

والتمتع  الكاملة القدرة اكتساب من متكينهم هو للمعوقني الرتويح وأنشطة لربامج األساسي اهلدف إن

 الواجبات حتقيق من البد اهلدف هذا إىل وللوصول للرتويح غاية أمسى وهذه عالية، جسمية ومناعة بصحة

  :التالية الرتبوية والرتوحيية

  .العامة الصحة ودعم وتقوية السليم اجلسم بنمو العناية -

 .اجلسمية املضاعفات حدوث من متنع الرتوحيية األنشطة -

 .املطلوبة الواجبات بعمل للقيام املختلفة الرتويح أنشطة خالل من احلركي �يئة اجلهاز -

 الرتوحيية واألنشطة برامج ال خالل من وذلك عوقامل عند والبيولوجية النفسية احلاجات إشباع -

 .اهلادفة
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 .املعوقني عند االجتماعي والتكييف التأهيل إعادة عملية على تساعد الرتوحيية األنشطة -

 .للمعوقني والفكرية الثقافية واملهارات املواهب تطور الرتوحيية األنشطة إن -

الدوافع  ومتنع املعوقني سلوك يف سلبية عوامل من كثري اختزال على الرتوحيية األنشطة برامج تعمل -

  )57، صفحة 2002علي صباح، ( .السلبية

 :خاتمة

كان هذا الفصل أداة فعالة لتحليل املفهوم املركزي للرتويح وعالقته با�تمع البشري ، وقد أجرينا حماولة 

ماهيته وما ميكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه  حول النشاط لشرح الرتويح من كافة جوانبه وفهم 

الرياضي الرتوحيي وفائدته اليت تعود على األفراد ، فهو يعترب وسيلة تربوية وعالجية إذا مت استغالهلا بصفة  

منتظمة ومستمرة ، فهو يساهم يف تكوين  شخصية األفراد من مجيع اجلوانب ، اجلوانب الصحي ، 

لنفسي ، اجلوانب اخللقي واالجتماعي ،وبالتايل تكوين شخصية متزنة تتميز بالتفاعل االجتماعي اجلوانب ا

  .واالستقرار العاطفي والنظرة املتفائلة للحياة 

كما أن قيمة النشاط الرياضي الرتوحيي ال تقتصر على األفراد العاديني ، بل أن النشاط الرياضي الرتويح 

هات والذين تضيق دائرة نشاطهم  بسبب مرض أو عجز جسمي أو عقلي قيمة خاصة لألطفال ذوي العا

،وقد أوضح العلماء أن اهلدف األساسي الذي جيب حتقيقه للمعوقني فعليا هو تعليمهم االشرتاك بفالية يف 

نشاطات الرتويح من خالل برنامج تربوي يشجع على الرتويح واستغالل أوقات الفراغ والذي جيين من  

  .قني فوائد جسمية ،اجتماعية، تربوية خالله املعو 
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  :متالزمة داونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مهيدت

 خاصة بنوًدا الدولية املؤسسات وأفردت املعاقني، وتأهيل اإلعاقات بدراسة األخرية اآلونة يف االهتمام تزايد

 فعلت كذلك باملعاقني، خمتصة دولية وهيئات جمالس أنشأت كما باإلعاقة، تتعلق وقرارا�ا أدبيا�ا يف

 اخلاصة، االحتياجات ذوي شئون ملتابعة دوائر وزارا�ا لدى وأصبح العامل دول معظم يف احلكومات

 وبرامج خدمات وتوفري املعاقني حقوق عن للدفاع خاصة مؤسسات ا�تمعات يف ظهرت لذلك وباإلضافة

 وطرق العالج ووسائل ومظاهر أسباب دراسة على انكبوا والباحثني املختصني أن كما هلم، الالزمة التأهيل

 .كله هذا من نصيب العربية �تمعاتنا وكان اإلعاقات، ملختلف التأهيل

 والرأس املائلة، األعني امهها مميزة مبالمح يولدون أطفاال عام، املائة عن يزيد ما قبل داون العامل وصف قد و

 أن األطفال هؤالء يلبث وما .اخلاصة املالمح وبعض القصرية، واأليدي نسبًيا، احلجم صغري املستدير

 1959عام  التخلف العقلي ،ويف من صورة إىل بالتايل يتطور والذي احلركي، منوهم يف تباطًؤا يظهروا

  الطفل مرض باسم املرض طويالللمرض ، وقد عرف  املسبب الكروموسومات خلل العلماء اكتشف

 .منغوليا بشعوب األطفال هلؤالء عالقة ال إذ هلا، مربر وال علمًيا تستخدم ال خاطئة تسمية وهي) املنغويل(

 عدد فإن وبذلك زائد، كوموسوم على جسمه يف خلية كل حتتوي داون مبتالزمة املصاب الطفل

 الزائد الكروموسوم هذا يكون وحتديًدا العادي االنسان يف احلال هي كما  46و ليس  47الكروموسومات 

  )23، صفحة 2003العريض، (من مكان الكروموسومات  21املكان  يف

 :داون متالزمة تعريف 1-

 :الزملة أو المتالزمة -

  أكثر على تظهر اليت اجلسمية العالمات أو األعراض من جمموعة تعين متالزمة كلمة إن

 يف ارختاء ظهر إذا أي "الشيء لزم“ كلمة من مأخوذة هي و.حمدد سبب وهلا متكرر وبشكل طفل من 

 وخط نذاأل يف صغر يوجد أن "يلزم" إنه ف القلب يف خلقية عيوب مع الوجه ي ف وتفلطح العضالت

 طفل أكثر من تكررت يف إذا جمتمعة كلها األوصاف وهذه .وغريها اليدين يف وصغر اليد كف يف وحيد

 أو داون كمتالزمة خمصص اسم هلا وأعطي "متالزمة“ كلمة عليها أطلق األعراض هذه من قريبة أو بنفس

 أو "مرض" لكلمة رديفه الطبية الناحية من متالزمة كلمة احلقيقة يف هي واملتالزمة .وغريها د ادوار متالزمة

  )23، صفحة 2009السويد، ( ".داون حالة" أو "داون مرض" جتاوزًا نقول أن فنستطيع". حالة"
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ومعني  حمدد أذى مبرض أو وتعرف جمتمعة مًعا حتدث اليت املرضية واألعراض العالمات من جمموعة هي

(Nicolosi L ., 1989, p. 259)  

 :داون متالزمة -

 تواجد عن الناجتة اإلعاقات بتعدد مرتبط) شديد إىل بسيط من( العقلي التخلف من متالزمة هي

اكتشفها العامل  اإلنسان خاليا مجيع يف أو بعض يف مرتني من البد مرات ثالث 21 الكرموسوم

 و تتميز هذه احلالة بتأخر عام يف النمو، الوجه املسطح، .J.L.H. Down (1828-1896)االجنليزي

 مع دائرية أذن صغرية للفم، السفلى للشفة بروز للعني، العلوي اجلفن يربط الذي اجللدي اخليط يف قصر

 البنصر، يف واعوجاج أصابع قصرية مدببة، وأقدام أيدِ  ومشقق، خشن لسان اخلارجية، األذن يف تشوهات

 ,Nicolosi L ., 1989) .عملية التخاطب يف اضطراب وكذلك السمع، فقد من متنوعة درجات

p. 86)  

 :داون متالزمة وشيوع حدوث نسبة 2-

 ولكن اختلفت املراجع، فقد داون متالزمة لديه طفل إجناب الحتمالية ثابتة نسبة توجد ال األمر حقيقة يف

 فإنه وكذلك متالزمة  داون، لديه يكون الوالدة حديثي طفل) 900- 600(كل  بني من أن القول ميكن

 ولكن داون، طفل متالزمة إجناب احتمال نسبة حول العريب الوطن يف دراسة تتوفر مل الشديد ولألسف

-800(واحًدا  بني كل  طفال هناك  أن إىل أشارت السعودية العربية اململكة يف دراسات هنا ك

، صفحة 2009بورسكي، ( . لديه واحد طفل بينهم السعودية العربية اململكة يف يولدون طفل)1000

49(  

 بإجهاض تنتهي) الثالثي  21كروموسوم  متالزمة(داون  متالزمة لديها اليت األجنة من % 75ومع أن 

 والدة  1000إىل 600 لكل داون متالزمة لدية طفل يولد انه إال طيب، تدخل أي دون من تلقائي

 سنة، 35 التتجاوز أعمارهن ألمهات يولدون داون متالزمة أطفال من %   80أن  كما.أحياء ألطفال

 ألن والسبب املرأة عمر بزيادة يزداد داون مبتالزمة طفل والدة احتمال أن مع

السويد، (. سنة  35من أقل أعمارهن ألمهات يولدون ) مصابني أو سليمني كانوا (املواليد معظم

  )29، صفحة 2009

                                             )3، صفحة 2001سندروم، ( .األحياء املواليد من 800 بني من 1 بنسبة تقريًبا الداون حالة حتدث و
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 يف عائلة 250.000حوايل  أن ويعتقد داون، مبتالزمة مصاب طفل آالف 5 – 3حوايل  يولد عام وكل

  (Hersen, 2000, p. 341) .  داون مبتالزمة مصابون أطفال لديهم األمريكية املتحدة الواليات

                                                          21هو عام من أكثر األفراد من مهم عدد به يعيش الذي الوحيد البشري الكرموسومي الثالثي

)21 (Trisomyواحد تقريبية بنسبة عالية حتدث مبستويات وهي داون، مبتالزمة أيًضا يعرف ما هو و 

  (Thomas, 2003, p. 108). حي مولود 700 كل يف

 ذلك السبب من الرغم على وهي حي، مولود 700 كل من واحد تقريًبا تصيب داون متالزمة          

  .(Hassold, 1999, p. 75) البشر لدى العقلي للتخلف شيوًعا األكثر اجليين

 :الكروموسومية واالضطرابات داون متالزمة 3-

 باسم احلالة املعروفة وتعترب .كروموسومية اضطرابات إىل تعود االعقلي التخلف من خمتلفة حاالت هناك

 أكثر (Mongolism)املنغولية  باسم أيًضا يعرف ما أو (Down Syndrome)داون  متالزمة

 االضطراب هذا يف األساسية وتتمثل  املشكلة .شيوًعا العقلي بالتخلف املرتبطة الكروموسومية االضطرابات

، 2007اخلطيب، ( .الطبيعي   وهوالعدد) 46(من ال بد وسوًماكروم) 47(لديه  املصاب الطفل بكون

  )73صفحة 

 انقسامات تابع ن نا دعو ، 21 رقم كروموسومات عدد يف ة زياد عن ناجتة داون متالزمة أن ذكرنا لقد

 املنوي واحليوان املرأة يف البويضة تكوين إىل نرجع دعونا .الزيادة فيها حدثت اليت املرحلة إىل لنصل اخللية

  .ذلك من تعقيدا أكثر األمر ألن مبسط بشكل و- األصل يف .الرجل عند

 إىل بانشطارها وذلك ًما كروموسو 46 على حتتوى طبيعية خلية من املنوي احليوان وأيًضا البويضة ختلق

 يف خلل حدث فإذا .كروموسوًما 23 نصف كل يف يكون منويني، حيوانني أو بويضتني لتكون نصفني

 أو البويضة أي) اخلليتني إحدى يف يصبح اخلليتني بني بالتساوي الكروموسومات تتوزع ومل االنقسام هذا

 .الباقية 22 على (اآلخر املنوي احليوان أو البويضة ) ى األخر اخللية و ًما كروموسو 24 ( املنوي احليوان

 املمكن ن م إنه علًما) املرأة مبيض يف حدث االنقسام يف اخللل هذا أن مثال فرضنا لو .املشكلة تبدأ هنا

 البويضة هذه لقح مث ، 23 بدل ًما كروموسو24فيها البويضات إحدى فأصبحت (الرجل يف حيدث أن

 العدد بدل 47 الكروموسومات عدد جمموع يصبح فإنه )ًما كروموسو 23 حيمل أي(طبيعي  منوي حيوان

 احلالة هذه مسيت 21 كروموسوم من ثالثه نسخة هي الزائدة النسخة كانت فإذا . 46 وهو الطبيعي

 13 كروموسوم من كانت وإذا إدوارد، مبتالزمة مسيت 18 منكروموسوم كانت ذا وإ داون، مبتالزمة
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 ثالث وجود إن.ت الكروموسوما عدد يف لزيادة نتيجة خمتلفة حلاالت هذهأمساء . باتاو مبتالزمة مسيت

  نسخ

 أو الثالثي 21 كروموسوم مة متالز هو داون ملتالزمة آلخر ا السم ا جعل الذي هو21كروموسوم من 

  حتدث قد الكروموسومات يف الزيادة فإن ذكرنا كما. . 21 كروموسوم تثلث متالزمة

 الزيادة أن األطباء اكتشف داون متالزمة حالة يف ولكن لرجل ا عند املنوي احليوان يف أو املرأة بويضة يف 

  . الرجل من املنوي احليوان يف والباقي حلاالت من% 95 حوايل يف البويضة يف تكون

 الكروموسومات هذه  وترتتب كروموسوًما   46على   حتتوي العادي الشخص جسم خاليا من خلية كل

 من فرد يأيت الكروموسومات املتماثلة من زوًجا 23على حتتوي خلية كل فإن لذا .متماثلة أزواج بشكل

  .األب من واآلخر األم من األزواج هذه

 من زوًجا 23  العدد هذا نصف على حتتوي املنوي احليوان أو البويضة من كل يف اجلنسية اخللية أن إال

 .األب من واآلخر األم من األزواج هذه من فرد يأيت املتماثلة الكروموسومات

 23على أي .العددفقط هذا نصف على حتتوي املنوي احليوان أو البويضة من كل يف اجلنسية اخللية أن إال

 املنوي احليوان بواسطة كروموسوًما 23على حتتوي اليت األم بويضة تلقح اإلخصاب وعند كروموسوًما

 حتتوي امللقحة خلليةا  فإن ..اخر مبعىن أي كروموسوًما 23على اآلخر هو حيتوي حيث لألب،

 كذلك  .اجلنني جسم باالنقسام لتكوين عملها تبدأ اليت االوىل اخللية وهي كروموسوًما  46=23+23على

 من الكروموسومات املثايل العدد هناك يكون ال عندما حيصل الكروموسومي التشوه او االختالل فإن

 الطفل خاليا من كل خلية أن أي إضايف كروموسوم لديهم) داون (متالزمة فئة من ،فاألطفال 46وهي

  .)267، صفحة 2003العريض، (. كروموزموما   47على  حتتوي

 زوج خلية كل يف ويوجد اجلينات مئات منها كل حيمل جًدا صغرية خملوقات عن عبارة الكروموسومات 

 الذكر وعند (XY) األنثى  عند يظهران اللذين اجلنس كروموسومي إىل باإلضافة الكروموسومات من

(XX)كروموسوما   46جسمية  خلية كل يف يكون وبذلك.  

 فقط الكروموسومات23 هذه نصف فتضم املينوزي االنقسام طريق عن تتكون اليت األمشاج خاليا أما 

 وعندما فقط كروموسوًما من " البويضة " أنثوي مشيج أو " منوي حيوان " ذكري مشيج يلتقي وعندما

ونضم    Zygote "زجيوت  " وتسمى األوىل اخللية مًعا يكونان أنثوي مشيج مع ذكري مشيج يلتقي
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 زوًجا23ليكونوا  األب مشيج من_ نظريه مع األم مشيج من كرموسوم كل يلتصق حيث .كروموسوًما

  .الكروموسومات من

 سالمة :مها عاملني على جنني مث فمضغة علقة إىل نطفة من " الزجيوت " األوىل اخللية منو ويعتمد

 اضطرابات إىل يؤدي عملها يف أو الكروموسومات يف خطأ فأي .عملها وسالمة روموسوماتالك

 أو اخللية يف كرموسوم  زيادة األخطاء هذه ومن العصيب، اجلهاز وتؤدي الدماغ خاليا تتلف بيوكيميائية

 .له نظريًا ليس آخر كرموسوم غياب

  nondisjunction) ات الكروموسوم أزواج إنفصال فشل عن الكروموسومات أخطاء وتنتج

 خلية نتجت "الزجيوت" األوىل اخللية انقسام أثناء الفشل حدث فإذا اجلسم خلاليا املينوزي أثناءاالنقسام

 كروموسوم �ا اليت اخللية أما األخرية، اخللية متوت وعادة كروموسوًما 45 �ا وأخرى كروموسوًما 47 �ا

 املينوزي باالنقسام اخلاليا تكاثر عملية تستمر  وهكذا كروموسوًما45 منهما بكل خليتني إىل فتقسم زائد

 .نقًيا احلالة هذه يف املرض عرض ويظهر زائد كروموسوم منها بكل خاليا من اجلنني جسم يتكون حىت

 يف الكروموسومات انفصال فشل وحدث سليمتني خليتني إىل " الزجيوت " األوىل اخللية انقسمت إذا أما

 :خاليا أربع نتجت الثانية اخللية يف حيدث ومل اخلليتني إحدى انقسام

 تتكاثر وال األخرية اخللية متوت ، كروموسوًما 45 �ا  ورابعة كروموسوًما �47ا وثالثة سليمتان خليتان

 بكل خليتني إىل اخلليةاملريضة وتنقسم سليمة خاليا أربع إىل فتقسمان السليمتان اخلليتان أما عادة،

 من اجلنني جسم يتكون حىت املينوزي باالنقسام اخلاليا تكاثر عملية تستمر وهكذا كروموسوًما، 27منهما

 الكروموسومات أخطاء وتنتج.نقي غري احلالة فيهذه املرض عرض ويظهر سليمة غري وأخرى سليمة خاليا

 باملشيج يكون حيث األمشاج لتكوين املينوزي األقسام أثناء الكروموسومات أزواج انفصال عن أيًضا

 اخللية كانت املشيج هذا من تلقيح حدث فإذا كرموسومآخر، من جزء به أو ناقص أو زائد كرموسوم

 خاليا أربع إىل األخريتان وانقسمت مريضتني خليتني انقسمت إىل احلياة يف استمرت فإذا مريضة األوىل

 .مريضة

 عرض ويظهر غريسليمة خاليا من اجلنني جسم يتكون حىت املينوزي باالنقسام اخلاليا تكاثر يستمر وهكذا

 الغذائي للخلية التمثيل عملية على تؤثر بيوكيميائية اضطرابات الكروموسومات أخطاء وتسبب.نقًيا املرض

 .العقلي بالتخلف وإصابته اجلنني تشوه إىل تؤدي أو احلمل استمرار وعدم مو�ا إىل وتؤدي

  تريتر، عرض داون،  عرض :األعراض هذه وأهم اخللية كروموسومات بعدد املرتبطة األعراض بعض وهناك
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  )123،199، صفحة 1996مرسي، ( .الرأس  حجر وسفر فلرت كالين عرض

 :داون متالزمة وتصنيفات أنواع -4

 من الكروموسومات املثايل العدد هناك يكون ال عندما حيصل الكروموسومي التشوه أو االختالل ـــــ فإن

 الطفل خاليا من خلية أن كل إضايف كروموسوم لديهم أي)داون( متالزمة فئة من فاألطفال 46وهي

 هذا من نسخ نسخ 3هناك  21الكروموسومات رقم  زوج يف انه ويالحظ ..كروموسوًما  47على  حتتوي

 األم جسم يف حتصل اليت البويضة انقسام إىل أن ذلك يف سببال ويعود .نسختني من بدال الكروموسوم

 حيصل فال طبيعًيا، انقساًما يكون ال األب جسم يف حيصل الذي املنوي احليوان انقسام أو اإلخصاب قبل

 حنو متجهتني الكروموسوم هذا من النسختني كلتا تكون بل 21لزوج الكروموسوم الطبيعي االنفصال

 من زائد عدد على الطبيعية غري اجلنسية اخللية هذه حتتوي لذا واحد، منوي حيوانأو   واحدة بويضة

  .التثلث يسمى الكروموسومي االختالل من النوع هذا .21كروموسوم

من % 4-3 لدى من عادة وحيصل ..االنكسار وهو الكروموسومي االختالل من آخر نوع هناك - 

 املنكسر ويلتصق اجلزء األم أو األب يف 21كروموسوم  يف انكسار حيصل حيث داون، متالزمة مرضى

 يكون املنكسر، على  الكرموسوم احملتوية اجلنسية اخللية هذه على الطفل حيصل وعندما آخر، بكروموسوم

 .املنكسر اجلزء جانب إىل 21من كرموسوم العادي الزوج أي ، 21كروموسوم  من مادة جسمه خاليا يف

   .كبريًا احتماال يكون آخر مصاب طفل إجناب املنكسر واحتمال اجلزء مصدر يكون هنا األبوين أحد إن

على  حتتوي كلها وليس الطفل جسم خاليا بعض إن أي   Mosaicsm   اخلليط هو الثالث النوع - 

 أقل، هذا الطفل يف احلالة ظهور درجة وتكون كرموسوًما  46على  حيتوي اآلخر وبعضها كروموسوًما  47

    )289-286، الصفحات 2003العريض، (      .العقل أو املظهر حيث من سواء

  :حاالت ثالث نتيجة داون متالزمة يسبب الذي الثالثي االنقسام حيدث

  ):(Non – Disjunction  21ثالثي  : األولى الحالة -

 تكونالكروموسومات ال االختزايل االنقسام يتم فعندما احلمل قبل الكروموسومي التوزيع يف خطأ نتيجة

 كرموسوم على إحدى اخلليتني حتصل أن إىل يؤدي مما االنقسام هذا بسبب اجلديدتني اخلليتني بني موزعة

 كما  23من ال بد كروموسوًما  24جيعل  مما الكروموسوم هذا مثل على األخرى اخللية حتصل ال بينما زائد

                                                                         .داون متالزمة حدوث أسباب أكثر احلالة هي وهذه العادية اخللية يف احلال هو

 ( Translocation) االنتقالي :الثانية الحالة -
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 تغيري بسبب الكروموسومات شذوذ هو داون متالزمة وبالتايل الثالثي االنقسام فيها حيدث اليت

 يف حيدث ان وميكن التصاق بعملية آخر كرموسوم مع كروموسومي ارتباط فيه حيدث إذ املوقع

 ويف ثلث. 13،14،15،21،22،23الكروموسومات  جمموعات يف شيوًعا أكثر لكنه كرموسوم أي _

 مما21الكروموسوم  من زائدة كمية أي اخللل هلذا حامال يكون الوالدين أحد فإن املوقع انتقال حاالت

  .منها زوج من بدال كرموسوم من جمموعة عنه ينتج

  ):( Mosaic  الفسيفسائي -:الثالثة الحالة -

 إذ حيدث اإلخصاب  حدوث بعد الكروموسومات يف شذوذ حدوث هو الثالثي االنقسام فيها حيدث اليت

 احد انفصال عدم إىل يؤدي  مما االنقسام يف اخلصبة البويضة تبدأ أن مبجرد الكروموسومات توزيع يف خطأ

 اخللية يف الكروم وسوم نقص ويسبب .واحد كرموسوم على بالتايل اجلديدة اخللية فتحتوي الكروموسومات

 اخللية يف اخلطأ وهذا يف االنقسام  زائد كرموسوم على حتتوي اليت األوىل اخللية وتبقى متوت فإ�ا الثانية

 فيه حدث الذي الكروم وسوم ثالثية حاملة اماالنقس يف اجلسم خاليا ستستمر لالنقسام نتيجة األوىل

  الشذوذ

 :داون متالزمة حدوث أسباب -5

 هذه من أن حتدثت التقارير وبعض .داون مبتالزمة طفل إجناب احتمال من تزيد اليت العوامل تناول الكثري

 :العوامل

 للنفايات الثقيلة، للمعادن احلشرية، للمبيدات التعرض :ومنها العمل وطبيعة للبيئة التعرض -

 .الكهرومغناطيسي السامة،وللمجال

 .والتخدير إكس، ألشعة التعرض :ومنها الطبية لألمور التعرض -

 املنوية، احليوانات زيادة أدوية احلمل، منع حبوب :ومنها واخلصوبة باحلمل املتعلقة األدوية تعاطي -

 .اخلصوبة وعقاقري

 .الكافيني على حتتوي اليت املشروبات تعاطي الكحول، تعاطي التدخني، :منها سلوكية عوامل -

 مناعة الدرقية  أو األبوين بني القرابة درجة أو األب بعمر تتعلق جسمانية داخلية استعدادات أو عوامل -

 .النواة أو اخلاليا تنظيم يف وازدواجية كروموسومي تنوع وجود أو

  .الصبغي بالتثلث عالقة هلا العوامل هذه أن إثبات يتم مل أنه أمهية على نؤكد أن يبقى -
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 الصبغي بالتثلث مرتبط له اجلدل يقبل ال واحد عامل يبقى الكثرية الدراسات ورغم احلقيقة يف أنه كما 

 (Hassold,, 1999p75, p. 75)السن   يف املرأة تقدم أو األم عمر زيادة وهو

  :واألب األم وعمر داون متالزمة -6

 من طفل على احلصول احتمال أن املرض هذا على الدراسات من العديد إجراء بعد لوحظ

 حدوث عند األب عمر كان إذا سنة ،أو 35ال سن احلامل األم تعدت إذا أكرب يكون داون متالزمة فئة

   )270، صفحة 2003العريض، ( .سنة 50 من أكثر املرض

 أي تفعل مل أنك لك نقول حنن لذلك و.معروفة غري داون متالزمة حدوث وراء احلقيقية األسباب إن

 يكن مل أنه كما .مهًما أمرًا برتكك حتدث مل أ�ا كما .املتالزمة هذه حلدوث يؤدي أن ميكن شيء

 حتدث. احلمل خالل أو قبل الطبية املتابعة أو التغذية أو بالصحة االلتزام طريق عن حدوثها منع مبقدورك

 احلقيقية األسباب إن .العامل بالد كل ويف االجتماعية الطبقات كل ويف الشعوب مجيع يف داون متالزمة

 املرض هذا بني عالقة هناك ليس .معروف غري اخللية انقسام عند 21 رقم الكروموسوم زيادة إىل أدت اليت

 ثبتت فقط واحدة عالقة هناك . احلمل خالل أو قبل األب أو األم به تصاب قد مرض أي وال والغذاء

 مبتالزمة طفل والدة احتمال زاد العمر باملرأة تقدم فكلما .األم بعمر املتالزمة هذه ارتباط وهي علمًيا

 من األصغر النساء أن يعين ال هذا ولكن .سنة 35 املرأة تعدت إذا شديد بشكل االحتمال ويزداد داون،

 ألمهات ولدوا داون متالزمة أطفال أغلب إن احلقيقة يف بل.داون مبتالزمة أطفاال يلدن ال سنة 35

 أقل أعمارهن الاليت لألمهات أعلى عام بشكل الوالدة عدد إىل ذلك ويعزى سنة 35 من أقل أعمارهن

 بالنساء مقارنة 35 من

 )نسبة وليس( عدد فإن داون مبتالزمة طفال تلد ألن وقت أي يف معرضة املرأة أن عرفنا وإذا. سًنا، األكرب

  .سًنا األكرب النساء من أكرب يكون سوف الصغريات للنساء داون مبتالزمة األطفال

 )       01(جدول رقم                                      

  األم عمر تقدم كلما داون مبتالزمة طفل إجناب حدوث نسبة                    

 تقدم كلما داون طفل إجناب احتمال  بالسنة األم عمر

  األم عمر

20  2000:1  

25  1200:1  
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30  900:1  

35  350:1  

40  100:1  

45  30:1  

49  10:1  

  

     )21، صفحة 2009بورسكي، (                               

 :داون متالزمة لذوي المميزة الخصائص -7

  :يلي ما نذكر املرضية واألعراض اجلسمانية والصفات اخلصائص من بالعديد داون متالزمة ذوو يتصف

  .العلوي األنف عظم يف بسيط هبوط -1

 .الصغرية اآلذن -2

 .البارز واللسان الصغرية الفم -3

 .القامة قصر -4

 .األصابع وقصر وامتالؤمها اليدين صغر -5

  ).البنصر(الصغري األصبع يف بسيط اعوجاج -6

 مع تقدم العمر مع االرختاء يتحسن العادة يف .العاديني باألطفال مقارنة العضالت يف) ليونة(ارختاء -7

 .كامل بشكل ختتفي ال أ�ا

وحميط      القامة لطول بنسبة الشأن كذلك الطبيعي املعدل من أقل الوالدة عند الطفل وزن يكون قد -8

 .التغذية والرضاعة يف ومشاكل صعوبات صاحبها إذا خاصة ببطء وزنه يزيد الطفل أن كما.الرأس

 يكثر كما.صغريتني العينني وفتحة أعلى إىل اخلارجي العني طرف اجتاه يكون األحيان من كثري يف -9

 بأن تعطي إحساًسا قد و.األنف من القريبة العني زاوية من جزًءا تغطي رقيقة جلدية زائدة وجود

 الزائدة هذه وجود بسبب كاذبًا حوال األحيان من كثري يف احلول هذا ولكن حول الطفل لدى

 .املختص العيون طبيب استشارة دائما جيب لكن اجللدية،و

 على شكل  الرأس ويصبح الرأس استدارة تضيق وبذلك مسطًحا الرأس من اخللفي اجلزء يكون قد- 10

 .دائرة إىل منه أكثر مربع
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يف  األصابع أن كما .املتعددة اخلطوط من بدال اليد كف يف واحد خط لديهم األطفال بعض- 11

 اليد كف إىل النظر من يكثرون األطباء أن جتد األحيان من كثري ويف .من  الطبيعي أقصر العادة

                                                                                                                             )8، صفحة 2009السويد، (.  اخلطوط   تلك ليتفحصوا

 .األسنان  منو يف تأخر- 12

 )279، صفحة 2003العريض، ( .الدرقية الغدة إفرازات يف نقص- 13

  .قصرية عريضة رقبة- 14

 ).العلوي الفك(الفم  أو الفك باطن أعلى وضيق ارتفاع- 15

  .الوجه إنبساط- 16

 السفلي، الفك يف واخنفاض السفلي، الشفة يف احنراف إىل يؤدي اللسان عضلة توتر اخنفاض -- 17

 .  لألسنان أو منتظم سليم غري منو أو وتأخر ، األمام إىل اللسان اندفاع وبالتايل ، الفم انفتاح وكذلك

  .بالقلب خلقية عيوب -- 18

 .عقلي ختلف -- 19

 .الدم سرطان) باللوكيميا لإلصابة خطرًا أكثر -- 20

 )75، صفحة Hassold ،1999( . بالزهامير لإلصابة خطرًا أكثر- 21

 .واجلسماين النفسي احلركي النمو يف تأخر -- 22

 . التنفسي اجلهاز ألمراض عرضة أكثر- 23

 ال وقد. العمر من االوىل األيام يف للمص الكافية القوة لديهم تكون ال قد :الرضاعة مشكالت -- 24

 الشرقة  أو حاالت تكثر وقد .الوقت نفس يف والتنفس والبلع للمص الضروري التناسق لديهم يكون

 .باحلليب الغصة

احلركية والعقلية (املهارات اإلمنائية  مجيع اكتساب يف داون متالزمة لديه الذي الطفل يتأخر -- 25

، الصفحات 2009السويد، ( .العاديني بأقرانه مقارنه )اليومية االحتياجات ومهارات والتخاطب والنطق

7 -9(. 

  .األصابع عضالت وارختاء األصابع عدد زيادة أو واحندار وعرضها اليد قصر -- 26

 أصابع يف انبساط أو تضخم أو التئام ووجود يليه وما الكبري القدم أصبع بني مسافة وجود -- 27

 .القدم
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  .ومتضخمة قصرية وأطراف قصرية قدم -- 28

  .الرئتني وظائف ويف التنفس يف صعوبات -- 29

  .والكالسيوم الفيتامينات نقص -- 30

 :داون بمتالزمة المصابين أعمار -8

ما نسبته  أن إىل أشارت واملراجع الدالئل من الكثري فإن الشديد ولألسف فإنه الشديد ولألسف إنه

 وقد ،) األطفال الرضع ( املهد مرحلة يف ميوتون داون متالزمة لديهم الذين األطفال من)25-30%(

 سنوات، ا خلمس سن قبل ميوتون األشخاص هؤالء من)%50(أن لنا إحباطًا األكثر املعلومات تكون

 من أكثر مرات) 6- 5(مبعدل ميوتون األشخاص هؤالء فإن األكرب العمرية الفئات إىل صعدنا ما وإذا

 عن يزيد عمر إىل األشخاص يصلون هؤالء من فقط)%8(أن للدهشة املثري من ولعله العاديني، أقرا�م

 إن ونقول نعود ولكن الستني، داون بعمر أعراض حيمل شخًصا جند أن جًدا النادر ومن عاًما، األربعني

   )51، صفحة 2009بورسكي، ( .وحده  وجل عز اهللا بيد األعمار وإن دراسات جمرد هذه

  

  :داون متالزمة حدوث من الوقاية -9

 يف العمر، األم تقدم مع طرديًا انتشارها يف ترتبط داون متالزمة حاالت أن "والصمادي الشخص" يذكر

 ويزداد داون مصابني مبتالزمة أطفال إلجناب عرضة األكثر هن سنة 35من  أكرب أعمارهن يف واألمهات

 بعدم وقائي كإجراء ينصح واألربعني، لذا اخلامسة سن بعد كثريًا ويزداد األربعني سن بعد أكثر التوقع هذا

 .داون متالزمة حاالت من انتشار كثريًا يقلل أن شأنه من اإلجراء عاما وهذا 35سن بعد األم محل

 لديهم أطفال إجناب خطورة على للتعرف احلمل حدوث قبل للمتزوجني للكرموسومات حتليل عمل يلزم

 .الوراثية األمراض انتشار من للحد وقائي كإجراء وراثية أمراض

 طفاال أجنبت وأن سبق اليت األم لدى محل حدوث حالة يف االستشارة وطلب الطبية الفحوصات إجراء

 أثناء احلاالت هذه تشخيص يتم حيث مفيدة املبكرة التشخيصية اإلجراءات إن إذ :داون مبتالزمة مصابًا

 أجننب الاليت أو السن كبار لألمهات خاصة سابًقا ذكرها مت اليت التشخيصية التحاليل طريق عن احلمل

 يأخذ الوراثي اإلرشاد فإن اجلنني لدى كروموسومية عيوب وجود اكتشاف وعدد .قبل سن دون حاالت

  .للوالدين راجًعا القرار ويكون دورة
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 إلجراء الوراثة يف متخصصني يستشريوا أن عليهم داون حالة لديه طفال أجننب الذين اآلباء أن كما

 .احلاالت هذه لديهم آخرين أطفال إجناب توقع ملعرفة الالزمة الفحوص

 لديهم أطفال إجناب احتمال لديها يزداد أخرى حاالت وجود القادمة السنوات يف البحوث تظهر قد

 تعرضن الاليت األمهات أن معروفًا أصبح فقد املثال سبيل وعلى .الكروموسومات لشذوذ راجعة مشكالت

 حاالت ومنها( الكرموسومات يف شذوذ لديهم أطفال إلجناب عرضة يصبحن الوبائي الكبد اللتهاب

 يف كثرية أحيان يف يؤدي الوبائي الكبدي لاللتهاب املسبب الفريوس إن حيث) داون متالزمة

 صورة يف داون متالزمة حاالت ظهرت حيث اسرتاليا يف الظاهرة هذه اكتشف وقد الكروموسومات

   )304، صفحة 1998الصمادي، ( .الوبائي الكبد التهاب بظهور مرتبطة ولكنها متفاوته موجات

  :داون لذوي متالزمة األنشطة الرياضية التروحية أهمية - 10

  .اإلجتماعية املهارات زيادة .1

 .اآلخرين اللعب  مواقف يف التفاعل حرية .2

 .الذات رعاية مهارات تنمية يف املساعدة .3

 .إجيايب بشكل الزائدو الطاقة توظيف .4

فأطفال متالزمة دوان غري مدركني مبا يكفي مبا يفعله جسدهم (تنمية القدرة على إدراك الذات  .5

 )وكيف يتحرك

 .طويلة فرتات اإلنتباه على القدرة زيادة .6

 .العكسي الفعل رد سرعة زيادة .7

 .والتنظيم التخطيط على القدرة زيادة .8

 .اللغوية املهارات تنمية .9

  :عامة بدنية أهداف

 .النمو مراحل حسب للحركة األساسية املهارات إنتساب -

 .البدنية الصفات تنمية خالل من البدنية القدرة زيادة -

 .األساسية اللعب  مهارات إكتساب -

   )58، صفحة 2017عدام، ( .التدرج يف التدريب لتعلم مهارت األلعاب  -
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  :خاتمة

ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اْألَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء  َال ِإلََٰه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز  "يف كتابه العزيز  وتعاىل سبحانه يقول

 على وحده القادر هو وتعاىل سبحانه اهللا أن السابقة، الشريفة اآلية من لنا يتبني عمران، آل- "احلَِْكيُم 

النقص  يظِهر أيضاً  ومبشيئته معاىف،سليمًا  اإلنسان جيعل فبمشيئته وأجناسهم، صفات خلقه يف التحكم

  .أخرى بشرية فئات يف

، وهي فئة ميتزج فيها النقص " داون  متالزمة فئة" ضمن الفئات اليت حتتاج الهتمامات خاصة   ومن

كان لدينا كم من .الذهين مع النقص اجلسدي بدرجات متفاوتة، وذلك حسب طبيعة احلالة 

الفئة للمهارات التعليمية ،وقدر�م على االخنراط يف ميادين العمل تدور حول استجابة هذه ..االستفهامات

 .املختلفة مع عامة الناس ،لذا علينا اعطاء أمهية بالغة هلذه الفئة  واالهتمام �ا من كل النواحي
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  التفاعل االجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلث الفصل الثا

 :تمهيد

 تلك  وتؤدي ألبنائها، االجتماعية البيئة تقدمها متفاعلة اجتماعية منبهات عدة االجتماعي املوقف يعترب

  االجتماعي التفاعل يقتصر وال املوقف هذا يف املشاركني لدى اجتماعية استجابات استثارة إىل املنبهات

 مع تتفاعل مجاعة ميثل القدم كرة ففريق وأخرى، مجاعة بني يكون قد بل وآخر شخص بني يدور ما على

 على مجاعة كل معني عمل أداء تولت إذا انه الدراسات بينت كما األخرى، اجلماعة أو اآلخر الفريق

 األداء على يؤثر ذلك فإن ،)معا العمل مجاعات( بوجودها وتعلم األخرى ترى إحدامها حدة لكن

 النفس وعلم واالنرتوبولوجيا، االجتماع علماء بني ومصطلحات مفاهيم من وما يرتدد واإلنتاجية

 وا�تمع واجلماعة والنظام االجتماعي التنظيم يف واملتمثلة االجتماعية العلوم من علوم وغريهم االجتماعي

 بالتفاعل البشري الكائن تفرد عن تعبري إال هي ما اخل،... والعالقات والوعي واالجتاهات الفعل و والسلوك

 التفاعل عملية أن مفادوها هامة حلقيقة االجتماعي التفاعل يشري وبذلك املنظم واملستمر االجتماعي

 اإلنسان حياة حمورها واجلماعات األفراد بني متبادلة بشرية عالقات عليه من تشمل وما االجتماعي

به  املرتبطة االجتماعية العمليات أو التفاعل بأشكال نسميها واليت اجلوانب الديناميكية هي وهذه مجاعات

 متعددة اجتماعية عالقات من ذلك عن يتولد وما معها، وتفاعله مجاعات يف اإلنسان حياة فإن ومنه

 متتد حيث االجتماعي بالتفاعل إليه نشري ما وهي االجتماعي، التفاعل أشكال متثل اليت بتعدد العمليات

 للجماعة اإلنسان امتثال تعزز اليت والقيم واملعايري، باملثاليات وتزويدها الشخصية لصياغة بعض أشكاله

 بالتفاعل يعرف ما هو واملريض الطبيب بني أو والتالميذ املدرس نيب أو الصديقني بني وما حدث

 بعبارة به، ويتأثر فيه فيؤثر اآلخر حبضور منهم كل عن يصدر سلوكا األشخاص تبادل االجتماعي، أي

 ويستجيبون بدورهم يالحظون الذين لآلخرين، واستجابته املرء يالحظ بواسطتها اليت هو العملية أخرى،

له  منبها بدورها تصبح استجابات، له فيستجيبون هلم، منبها نفسها هي تكون استجابتهأن  أي له،

  .الفصل هذا يف ونتائجه ومميزاته وأهدافه االجتماعي التفاعل مفهوم إىل نتطرق وسوف

 : االجتماعي التفاعل تعريف. 1

 وسط أو موقف يف اجتماعيني طرفني بني املتبادلة العمليات تلك إىل االجتماعي التفاعل يشري 

 هذا وجيري اآلخر، الطرف لسلوك مثريا أو منبها منهما أي سلوك يكون حبيث معني اجتماعي
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 .دحمد هدف أو بغاية ترتبط معينة رسائل تبادل ذلك خالل معني ويتم وسط عرب عادة التفاعل

   )87، صفحة 2006صاحل، (

 التفاعل :التفاعل من بني نوعني "أوبنك" ميز كما ، اجلماعي العمل قوة بأنه "أوبنك" يعرفه 

 درجة على خبالف النتائج  )وانصهار امتزاج ( بالتكيف والتفاعل ،)ومنافسة اختالف( باملعارف

 )67، صفحة 1994حيدر، (. واملشا�ة واملساومة اجلوار

 1858( "دوركامي اميل"الفرنسي االجتماع عامل يرى : دوركامي منظور من االجتماعي التفاعل-

 الضمري( عام رأي و وتقاليد وعادات نظم من ا�تمع أعضاء عليه اصطلح ما أن) 1917

 التفاعل أن ويؤكد اإلنساين للتفاعل ونفسي اجتماعي نتاج أنه )العقل اجلمعي أو اجلمعي

 فطرة من ا�تمع يف يقوم اجلمعي فالضمري" ا�تمع، يف االجتماعيةاحلياة  حمور هو االجتماعي

 كما معني بشكل البقاء يف اجلمعي الضمري ويستمر بني ا�تمع، التفاعل ونتيجة التلقائي التجمع

 التنشئة متثلها اليت االجتماعي التفاعل عملية من خالل اجلمعي الضمري هذا تتشرب األجيال أن

  )169، صفحة 1999الراشدي، (. املدرسة وا�تمع  حميط يف الرتبية عملية وأيضا االجتماعية،

  الفرد وا�تمع  فيها يشارك نفسية اجتماعية عملية دوركامي إميل عند االجتماعي التفاعل يكون وبذلك

 من التفاعل ) 1968-1889( "سروكن بيرتمي" اختذ : سروكن منظور من االجتماعي التفاعل

 التفاعل مفهوم يشري وبذلك وظواهره للمجتمع االجتماعي التنظيم لتحليل وحدة االجتماعي

 أو الظاهرة األفعال على ملموسا تأثريا األطراف احد فيه يؤثر حدث أي عنده إىل االجتماعي

 )30، صفحة 1999الراشدي، ( .اآلخر  للطرف العقلية احلالة

 مكونات أن إذ كبري حد إىل له "دوركامي" مفهوم من االجتماعي التفاعل فهم يف "سروكن" ويقرتب

 املتفاعلني األفراد يف فتتمثل دوركامي عند أما والثقافة، وا�تمع الشخصية يف تتمثل سروكن التفاعل عند

 من جمموعة على يقوم الثقايف االجتماعي التفاعل أن سروكن يرى كما اجلمعي، الضمري و�تمع ذو

  : يف واملتمثلة املكونات املرتابطة

 التفاعل موضوع وهو الشخصية. 

 املتفاعلة الشخصيات من جمموعة وهو ا�تمع. 
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 املتفاعلة الشخصيات لدى املوجودة واملعايري واملعاين القيم جمموع وهي الثقافة. 

 الرمزية التفاعلية أنصار من "بلومر هربرت" يعترب : بلومر هربرت عند االجتماعي التفاعل تعريف 

 فإنه اجتماعيا خملوقا الفرد كان فإن حتمية، عالقة ليست ا�تمع و الفرد بني العالقة أن اليت ترى

 واليت فيها يندمج اليت االجتماعية الظروف وبني اخلاصة معطياته وبني بينه من التفاعل ينشأ بذلك

 .مستمرة عملية االجتماعية التنشئة تكون وبذلك اآلخرين مع خالل تفاعله من أيضا يضعها

بينهم  حيدث عندما للتفاعل املتميزة اخلاصية إىل يشري الرمزي التفاعل أن "بلومر هربرت" ويرى

السيد على شنا، ( .اإلنساين ا�تمع يف مجاعات أو أفراد كانوا سواء وأفعاهلا الكائنات البشرية

   )30، صفحة 2004

 بذلك التفاعل يف املشاركني بني املتبادل والتأويل التفاعل حمور عملية األشياء معاين تشكل مث ومن

 أو اجتماعية أو طبيعية كانت سواء لألشياء املطابقة املعاين االجتماعية أساس على السلوك يكون

  .جتريدية

 إىل االجتماعي التفاعل مراحل بيلر فيها قسم :بيلر عند االجتماعي التفاعل تعريف: 

التكرار  و والتعليمات املعلومات طلب ويشمل للموقف مشرتك تعريف إىل الوصول أي :التعرف -

 واعطاء منهم، املتوقعة األشياء هي وما جيتمعون وملاذا املشكلة هي ما والتأكد واإليضاح

 .املشكلة حتديد على والتأكيد والتوضيح واإلعادة التعليمات واملعلومات

والتحليل  الرأي طلب ويشمل املختلفة احللول ضوئه يف تقيم مشرتك نظام حتديد أي : التقييم -

عمل  ميكن هل مهمة، املشكلة هل املشكلة، حنو شعورهم ما "والرغبات املشاعر عن والتعبري

 .والرغبات املشاعر عن والتعبري والتقييم الرأي وابداء اخل،...ذاك أو هذا هل اجتاهها، شيء

 االقرتاحات  طلب : ويشمل اآلخر، البعض يف بعضهم للتأثري األفراد حماوالت أي : الضبط -

 والتوجيهات االقرتاحات وتقدمي ،"بالضبط يعملون ماذا" واحلل للعمل املمكنة والتوجيه والطرق

 ."اخل...عمل جيب ما الزم نهأ يعتقد ما " احلل إىل الوصول تساعد على اليت

 والتمسك والرفض املوافقة عدم ذلك ويشمل �ائي، قرار إىل الوصول أي :القرارات اختاذ -

 .والطاعة والفهم القبول واظهار املوافقة املساعدة، بالشكليات وعدم
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 واالنسحاب التوتر إظهار ذلك ويشمل اجلماعة، يف تنشأ اليت التوترات عالج أي : التوتر ضبط -

 .واملرح السرور وادخال التوتر وختفيف املنافسة من ميدان

قدر  من واإلنقاص والعدوان التفكك إظهار ذلك ويشمل جلماعة، ا تكامل صيانة أي : التكامل -

 العون وتقدمي اآلخرين مكانة ورفع التماسك واظهار عنها، الدفاع أو الذات وتأكيد اآلخرين

 .واملساعدة واملكافأة

اآلخرين،  على التأثري إىل تؤدي اتصال عملية أ�ا على االجتماعي التفاعل عملية إىل النظر ميكن كما

 بعض يتفاعل فعندما األفراد، بني واملعاين واآلراء معلومات تبادل أي اتصال أثر التفاعل يعكس حيث

 إىل وما واإلشارات  واإلمياءات واالبتسامات الكلمات، مثل املعاين ذات الرموز بعض يتبادلون األفراد فهم

  .اإلنساين السلوك توجيه يف االجتماعي التفاعل أثر فيتضح له، وفقا سلوكهم ذلك، فيحددون

 يستمر املوقف طاملا املتبادل والتأثري التأثر عمليات فيها تستمر حركية، عملية التفاعل عملية فإن وعليه

   )240، صفحة 1982حمي الدين، ( .جيمعهما الذي االجتماعي

  :االجتماعي التفاعل شروط. 2

ترد  أن تستطيع ال ألشياء ألن أفراد وأشياء بني أفراد وليس أفراد و بني تفاعل هو االجتماعي التفاعل

  :أساسيان شرطان يوج مل ما االجتماعي التفاعل حدوث ميكن وال تتجاوب، أن أو االستجابة

 عن املسافات الطبيعية عرب مجاعة أو فرد من مجاعة أو فرد يقرتب أن ويعين : االجتماعي االتصال. 2-1

 احلديثة  كالتلفزيون االخرتاعات طريق عن وكذلك املختلفة، االنطباعات حتمل اليت الوسائل طريق

  .املختلفة واالتصال املواصالت ووسائل والتلغراف،

  )169، صفحة 1999الراشدي، (. الزمن من طويلة لفرتة االتصال استمرار ويعين :التواصل. 2-2

  : الصف جماعة داخل االجتماعي التفاعل. 2-3

هناك  كما واالتصال النشاط نوع حسب القسم مجاعة داخل االجتماعي التفاعل مظاهر وتتعدد تتنوع

 موجودة، العالقة فتكون اإلخالص، على القائم واالحتاد الصداقة مظاهر من إجيايب اجتماعي تفاعل
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 عنصر على يقوم الذي السليب التفاعل كذلك فنجد االجتماعية القوة دليل ألنه ذا�ا يف وتكون غاية

  .اهلدف عوامل من وهي واملعارضة، الصراع مظاهر من وعدم التوافق االختالف

 هذه الصف واختالف شخصية عن احلديث من املربني متّكن نوعية، خبصائص مدرسي صف كل ويتميز

 فشبكات التعليمية األخرى، الشروط بعض أو الدراسية املادة أو التالميذ أو املدرسني باختالف الشخصية

 تشكل فيما بينهم أو مدرسيهم مع كمجموعات أو كأفراد التالميذ تفاعل عن النامجة املتداخلة العالقات

 يرتتب الدور الذي أفراده من فرد كل ويدرك املتنوعة الصفية النشاطات فيه لتئمت اجتماعي نظام من نوعان

  .به القيام عليه

 الصفية و�دميها، العالقة توطيد مواصلة ففي تساهم األستاذ القائد يقيمها اليت الرتبوية السياسة أن كما

 على حساب أساسا وتطور آخر مظهر على االجتماعي التفاعل مظاهر من مظهر تنمية يف تساعد وقد

   )70، صفحة 2001بن خيلف، ( .آخر أساس

اآلخرين،  قدر من واإلنقاص والعدوان التفكك إظهار ذلك ويشمل اجلماعة تكامل صيانة أي لتكامل

  .واملكافأة واملساعدة العون وتقدم اآلخرين مكانة ورفع التماسك إظهار أو عنها الدفاع أو الذات وتأكيد

  : االجتماعي التفاعل خصائص -3

 :هي خصائص بعدة االجتماعي التفاعل يتميز

الفرد  �ا يتصل اليت العملية فهي األوىل بالدرجة اجتماعية عملية االتصال عملية إن : االتصال .3-1

 بعملية القيام من اإلنسان متكن اليت اخلصائص الفرد يف االتصال بدراسة العلماء ويقوم باآلخرين

 بن فيعرف الصغرية اجلماعات يف االجتماعي التفاعل مواقف يف االتصال بنظام يهتمون االتصال،كما

 املؤثرة الفردي والعوامل السلوك مبكونات ويتأثر يؤثر حركية اجتماعية ظاهرة أو نشاط االتصال بأنه عامر

 جّديا االتصال كان فإن مباشرة، غري أو مباشرة بطريقة إما االتصال ويتم عملية االتصال، طريف على

، 2001بن خيلف، ( .اآلخر فرد كل فيفهم مشرتكة معاين ذات األهداف وأصبحت يوجد وفعليا

   )63- 62الصفحات 
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اجتاه  فتسلك ملنبه، باالستجابة واالستعداد العقلي االجتاه بأنه النفس علم يف يعرف : التوقع. 3-2

توقعات  عدة الفرد هلذا فإن اجلماعة حميط يف ما عمال الفرد يؤدي فلما منهم، تتوقعه ملا طبقا اآلخرين

  .مسبقة خيارات على مبين التوقع وهذا اجلماعة، أعضاء بقية من االستجابة أو الرفض يتوقع وقد معينة،

لدى  الداللة املشرتكة ذات الرموز طريق عن األدوار ولعب والتوقع االتصال يتم :وتمثيله إدراك الدور. 3-3

 غري ثغرا اإلنساين هناك والسلوك االتصال يف "روين برت" فحسب الوجه، وتغريات كاللغة، اجلماعة أفراد

 :يف مباشرة وتتمثل غري أو مباشرة بطريقة االتصال فيها يتم االجتماعي التفاعل خالل تستعمل لفظية

 عليها اخل...واإلشارات  كاإلمياءات لألفعال اهتماما يعطي كما واتساعهما العينني حتديق الوجه، املظهر،

 وهذه التلميحات والرياضية، البدينة الرتبية درس أثناء االجتماعي التفاعل اجلماعة يف نالحظ داللة ذات

، صفحة 1997خري الدين، ( .مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ذلك إىل وينتبه صفه يف األستاذ يالحظها قد

122(    

  : االجتماعي التفاعل مقتضيات. 4

 مسألة املقابل خبصوص الطرف اجتاه اجتماعي فعل رد إثارة اجتماعي تفاعل عملية كل يف تتوفر أن جيب

 فعاال التفاعل يكون وال فيه، مرغوب سلوك أو موقف تبين إىل يرمي متبادل تفاهم إىل الوصول بقصد ما

 املبادئ بعض توفر جيب النجاعة ولضمان واستيعابه، الرسالة حمتوى فهم إىل املستقبل توصل إذا إال وناجعا

  :كما يلي صياغتها ميكن واليت املباشر التفاعل عملية يف للتحكم القواعد بعض واحرتام األساسية

 سلوك تبين الالزمة على واملهارات الثقة تنمية إىل االجتماعي التفاعل يرمي :اآلخرين تفّهم إلى القابلية. 4-1

 الواجب أنه الشعور نعتقد ما وليس بالفعل به يشعر ما وكذلك التفاعل، �دف املتعلقة املسائل جتاه سليم

 واملشاعر ومنها األفكار باملتلقي حتيط اليت العوامل من جمموعة بإدراك إال الغاية هذه حتقيق ميكن وال لديه،

 املتلقي على والثقايف واملادي االجتماعي احمليط وتأثري األشخاص بني املتبادل والتأثري املشرتكة واملعتقدات

 التفاعل حلسن استخدام ضروري أمر السلوك يف وأثرها العوامل هذه على فاالطالع سلوكه، على وتأثريه

 الثقة مبنية على عالقة إقامة علينا جيب التفاعل عالقة نقيم لكي إذن مالئمة، األكثر الطرق والنتقاء

 الرسالة واألسلوب اختيار من ميّكن مما نظره وجهة من املتلقي فهم أجل من إليه واإلصغاء املتبادلة

  .املناسب
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 املقابل يسمع الطرف أن من التأكد هو اجليد التفاعل هدف إن : بوضوح التخاطب على القدرة. 4-2

ومن  .ومالئم بسيط واضح بأسلوب الرسالة تبليغ الضروري فمن لذلك فيها، يشاركك اليت الرسالة ويفهم

واالحرتام بواسطتها  االهتمام عن للتعبري طريقة باعتباره :اجليد اإلنصات :األساسية التفاعل مهارات بني

الفرصة  توفري وأفكاره اهتماماته عن التعبري على وتشجيعه وموقفه الفرد شعور حقيقة على التعرف ميكنك

  .التأويل أو التحليل أو االنتقال دون للتعبري املالئمة

 مالئمة لصياغة طريقة استخدام وجب ومعمقة دقيقة معلومات على للحصول :األسئلة طرح حسن. 4-3

 بكل تلقائية يعرب املقابل الطرف جعل إىل باخلصوص التقنية هذه ترمي ومفهومة، وسهلة واضحة أسئلة

  .وحرية

 قيامه اللفظية أثناء غري لتصرفاته املتلقي الفرد مراقبة ضرورة أي : اللفظي غير التفاعل في التحكم. 4-4

 على عمليات سلبا تؤثر ال حىت فيها والتحكم )...الوجه تقاسيم االبتسامة، احلركات،(التفاعل بعملية

  .التفاعل

  : يلي ما يتضمن والذي : منفتح بموقف االلتزام وضرورة التحيز تجنب. 4-5

 طريقة وباعتماد مسبقة أفكار بدون اآلخر الطرف مع للحوار القابلية أي لّني  موقف اعتماد -

 .بتلقائية التعبري تشجع على تعامل

 وسلوكات على آراء واحلكم للمحاكمة ليس هنا ا�ال أن أي أحكام إبداء دون موقف اعتماد -

منرية، ( .ا�ام أو نقد بدون التفاصيل أو املعلومات على للحصول السعي وامنا الطرف املقابل

  . )115، صفحة 2006

  :االجتماعي التفاعل نتائج. 5

  :النتائج من جمموعة الناجح االجتماعي التفاعل عن ينجم

 من اإلقرتابو  معها، تتفاعل اليت اجلماعة ثقافة مستوى إىل وترتفع الفرد شخصية تنمو :الشخصية منو - 

  .املطلوبة القومية الشخصية
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 اليت املختلفة املهارات السلوكية األمناط يكتسب بينها يعيش اليت اجلماعة مع الفرد باحتكاك : التعلم - 

  .ا�تمع ضمن حياته يف إليها حيتاج

 والوطناألرض  حب إىل بينها يعيش اليت للجماعة املستمرة معايشته خالل الفرد يتواصل :االنتماء - 

  .إليها واالنتماء اجلماعة واالعتزاز بقيم يسكنه الذي

 وبذلك تصقل �ا، ومتأثرا فيها مؤثرا األخرى الثقافات وأفراد مجاعته بأفراد الفرد حيتك  :الثقافة  صقل - 

  .عناصرها من كثريا ويتحسن ثقافته

 وتقاليدهم وقيمهم عادا�م على تتعرف حياته مراحل خالل جمتمع مع أفراد الفرد حيتك عندما :التكيف - 

 التكيف والتالؤم حالة إىل ويصل شخصيته، من جزءا فيصبح األمناط، هذه ويتسرب احلياتية وأنشطتهم

  .بالغربة يشعر أن دون ومعهم

 أسباب العيش، من حيتاجه ما منهم فيه يعيش الذي ا�تمع مع أفراد  الفرد يتفاعل :النفسية الراحة - 

  .معهم تعامله يف النفسية، والراحة له حببهم فيشعر خدمات، من عليه يقدر ما كل هلم ويقدم

 رفعة يف سبيل جهده قصار يبذل فإنه جمتمعه، مع والطمأنينة الراحة إىل الفرد يصل عندما :اإلنتاج - 

   )214، صفحة 1998سلمي، ( .اجلميل لبعض ردا مواطنيه واسعاد إنتاجه وزيادة وتقدمه جمتمعه

   :خاتمة

 وليس هناك املعاصر النفس علم علماء عليه يركز والذي العلوم من ال يتجزأ جزء االجتماعي التفاعل

 تأمرون باملعروف للناس أخرجت امة خري كنتم :قال حني العاملني رب لنا ذكرها اليت خطوات من أفضل

 ال واملوعظة احلسنة احلكمة وخطوات اجتماعي، تفاعل اكرب من هذا أن واملالحظ "املنكر عن وتنهون

خمتلف املقومات اليت تساعده على  وميتلك االجتماعي التفاعل معىن ويعلم ماهر شخص بيد سوى تكون

 باآلخر معرفتة ازدادت وكلما ، احلدود جتاوز غري من فيها يبدع اليت وا�االت الثقة خالل من ذلك وهذا 

 حميطنا بصفة مع تعاملنا آليات تطوير يف رغبة أيضا ،وازددنا له تفهما ازددنا سلوكه، حتكم وباآلليات اليت

 ويف بعض العلمية، املعرفة بدون وحدها كافية غري لكنها مطلوبة اخلربة فإن ا�ال هذا ويف عقالنية، أكثر

 املعرفة العلمية حساب على بالعادة نتشبث جتعلنا أل�ا التقدم سبيل يف عائق إىل اخلربة تتحول األحيان
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 من والتقييم الذايت النقد على قدراتنا تطوير علينا وجيب أخطائنا بعض املراجعات لتجاوز يستدعي ما وهذا

  .االجتماعي تفاعلنا جناح مفاتيح خالل
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  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهجية البحث واجراءته الميدانيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

  :تمهيد 

اجلانب التطبيقي أو امليداين والذي حناول من خالله إجياد حل لإلشكالية بعد الدراسة النظرية يأيت 

املطروحة سابقا وذلك بإثبات صحة الفروض أو نفيها، وقد مت يف هذا اجلانب املكمل للدراسة النظرية 

حتديد جماالت الدراسة واملتمثلة يف ا�ال البشري واملكاين والزماين والذي يتناسب مع موضوع البحث 

  .لك بتحديد عينة البحث واألدوات املناسبة جلمع البيانات واملعلومات امليدانية اليت �تم باملوضوعوذ

  :منهج البحث -1

كونه انسب املناهج وأيسرها يف حل مشكلة البحث املسحي  املنهج الوصفي باألسلوب  استخدم الطالب

  .وحتقيق أهداف الدراسة

  :مجتمع وعينة البحث   -2

النفسي البيداغوجي  لألطفال  باملركز   على أولياء و مريب أطفال متالزمة داون البحث جمتمعاشتمل 

وأطفال  21املعوقني ذهنيا بتيارت، ومجعية الوفاء واإلدماج املدرسي واملهين لألطفال املصابني باالتريزوميا 

  .مريب 30و 45حيث كان عدد  أولياء أطفال متالزمة داون  التوحد بتيارت، 

  :يرات البحث متغ -3

واملتغري املستقل .هو املتغري الذي يستطيع الباحث أن يعاجله ويغريه وفقا لطبيعة البحث  : المتغير المستقل

  .الرتوحيي يف دراستنا يتمثل يف ممارسة النشاط الرياضي

وهو املتغري الذي يتأثر باملتغري املستقل فكلما تغري أو عدل املتغري املستقل فإن الباحث  :المتغير التابع

التفاعل االجتماعي لدى يالحظ التغريات اليت حتدث على املتغري التابع ، و املتغري التابع يف دراستنا يتمثل يف 

  أطفال متالزمة داون

  :مجاالت البحث  -4

 باملركز أولياء و مربيني أطفال متالزمة داون عن  عبارة البحث عينة كانت :يالبشر المجال .4-1

النفسي البيداغوجي  لألطفال املعوقني ذهنيا تيارت،ومجعية الوفاء واإلدماج املدرسي واملهين لألطفال 
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 سة،االدر  سنوات أو التخصص أو السن عامل مراعاة دون وأطفال التوحد بتيارت 21املصابني باالتريزوميا 

 .احلايل الوقت يف الرتوحيية الرياضية األنشطة ممارسة أطفاهلم يف مجيعا يتفقون نلك

النفسي باملركز  أولياء و مربيني أطفال متالزمة داون من عشوائية عينة أخذ مت :المكاني المجال.4-2

لألطفال املعوقني ذهنيا تيارت،ومجعية الوفاء واإلدماج املدرسي واملهين لألطفال املصابني  .البيداغوجي

  .وأطفال التوحد بتيارت 21باالتريزوميا 

 إذ 2019ماي شهر غاية إىل فيفري شهر من ابتداء البحث هذا إجراء مت لقد :الزماني المجال.4-3

  .مث التحليل النسب الستخراج إحصائية جداول يف املعلومات مجع مث واسرتجاعه، االستبيان توزيع مت

  :أدوات  البحث المستخدمة  -5

حىت يتمكن الباحث من اجناز عمله على أكمل وجه البد من االستعانة باألدوات والوسائل اليت تساعده 

  :وهي"ثهمجيع الوسائل واألدوات اليت سوف يستمد منها الباحث يف كل مرحلة من مراحل حب"ويقصد �ا 

  .املصادر واملراجع   -  أ

 .االنرتنات  -  ب

 2إضافة  إىل  الوسائل اإلحصائية كمعامل اإلرتباط بريسون ، إختبار كا ، االستبيان - ج

 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -6

النشاط ،ذكور وإناث  ،، نفس املنطقة اجلغرافية أولياء ومريب أطفال متالزمة داون دون غريهم -

 .دون غريه من األنشطة األخرى الرياضي الرتوحيي

  :التجربة االستطالعية  -7

التجربة االستطالعية هي جتربة صغرية يقوم �ا الباحث لالختبار مدى تغري صالحية التجربة الرئيسية 

  وتكمن أمهيتها يف الوقوف على السلبيات اليت تواجه الباحث لتفاديها يف التجربة الرئيسية

من مريب أطفال )10(من األولياء أطفال متالزمة داون و) 10(قياس على إذ قام الباحث باستطالع امل

أيام مت مجع  5وبعد – 2019- 02-20متالزمة داون املمارسني ألنشطة الرياضية الرتوحيية بتاريخ 

  االستبيان بغية التعرف على أهم الصعوبات واملعوقات اليت قد تواجه الباحث أثناء قيامه بالتجربة الرئيسية 
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  : األسس العلمية للمقياس -8

قمنا باجراء التجربة االستطالعية على عينة من األولياء و , قبل الشروع يف التجربة اليت اردنا ان نبدأ �ا 

 10أولياء و  10ااملربني ألطفال متالزمة داون الذي مت إختياره بالطريقة العشوائية و الذي كان عدده 

  .األصلية مربني و مت استبعاده من التجربة 

النفسي البيداغوجي  لألطفال املعوقني  باملركز أولياء و مربيني أطفال متالزمة داون علىو متت هذه التجربة 

وأطفال التوحد  21ذهنيا تيارت،ومجعية الوفاء واإلدماج املدرسي واملهين لألطفال املصابني باالتريزوميا 

  .بتيارت

   : ثبات اإلختبار.1- 8

احلفيظ ثبات اإلختبار على أنه الدقة و إستقرار نتائجها فيما لو طبق على عينة من يعرف املقدم عبد 

و مبعىن آخر هو أن يعطي اإلختبار نفس  )152، صفحة 1993مقدم، ( .االفراد  يف مناسبتني خمتلفتني

النتائج إذا ما أعيد هذا اإلختبار على نفس اإلفراد و حتت نفس الظروف و قمنا بتطبيق هذا اإلختبار على 

العينة املذكورة سابقا و بعد مرور أسبوع من تطبيق اإلختبار أعيد تطبيقه على نفس العينة من األولياء و 

  .املربني 

 النتائج قمنا باستخدام املعامل إرتباط البسيط  و الذي يعرف باسم إرتباط بريسون بعد حتصلنا على

و بعد اطالعنا جدول الدالالت ملعامل اإلرتباط البسيط تبني لنا  )218، صفحة 1997عبدالرمحان، (

  .أنه هناك ثبات هلذا االختبار و ميكن تطبيقه 

  : صدق االختبار  .2- 8

من أجل التأكد من صدق االختبار إستخدمنا معامل الصدق الذايت بإعتبار صدق الدرجات التجريبية 

و الذي يقاس حبساب اجلذر , و اليت خلصت من وائبها أخطاء القياس , بالنسبة للدرجات احلقيقية 

  ).02(و هذا ما يوضحه اجلدول .الرتبيعي ملعامل الثبات
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  درجة احلرية  العينة حجم  اإلجابات
الداللة 

  اإلحصائية

معامل 

  الثبات

معامل 

  الصدق
  ر اجلدولية

  األولياء

  
10  

 

 

8 

 

 

  

  

0.05 

  

  

0.97 

  
0.98  

0.63  

  0.97  0.96  10  املربني

  .يبني معامل صدق و ثبات االختبار عند األولياء و املربني  )02(اجلدول رقم 

يتضح أن القيم احملصل عليها يف ثبات االختبار و صدقه ) 02(من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول

ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي من وجهة 

  عند مستوى 0.63نظراألولياء و املربني أ�ا اكرب من القيمة اجلدولية و اليت تقدر بــ 

  :الوسائل اإلحصائية - 9

  :إجياد املعاجلات اإلحصائية إستخدم  الباحث مايلي  لغرض

 ).بريسون (معامل االرتباط  - 1

 .معامل الصدق - 2

 . 2كا   اختبار - 3

  :صعوبات البحث - 10

  :على العموم مل جند صعوبات كبرية إال القليل منها واملتمثلة فما يلي 

  .الداخلي هلذه املراكزعدم السماح لنا باإلحتكاك �ذه الفئة بشكل كايف وهذا طبقا للقانون  - 

  . الطاقم الرتبوي واإلداري بتأطري هذه الفئةنشغال إلضيق الوقت - 

 .وجود عدة إعاقات ذهنية يف املركز مما جعلنا نضطر لتحييد مريب وأولياء هذه الفئة- 
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: خاتمة  

اليت من خالهلا من خالل هذا الفصل مت عرض خمتلف اإلجراءات اليت قمنا �ا إلمتام الدراسة امليدانية و 

نستطيع التوصل إىل نتائج تؤكد لنا مدى صحة أو خطأ الفرضيات اليت تقوم على أساسها هذه الدراسة 

حبيث تعترب هذه اإلجراءات ضرورية يف كل دراسة، ألنه من دون إجراءات ميدانية ال ميكن التوصل إىل 

  اإلجابة عن اإلشكالية العامة
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 .عرض وتحليل النتائجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالفصل ال

  :عرض وتحليل النتائج.1

فاعل تممارسة االنشطة الرياضية الترويحية لدى أطفال متالزمة داون و انعكاسها على ال 1 : المحــور رقـــم- أ

 . االجتماعي من وجهة نظر االولياء

 يسأل عن اي عمل يقوم به او حياول استكشاف ما حوله يف املنزل 1: السؤال رقم.  

  .معرفة العمل الذي يقوم به أو حياول استكشافه يف املنزل   1: اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 28  غالبا
62,22

%  

 

 

 

 

18,52 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
12  

26,66

%  

  5  أبدا
11,12

%  

  100%  45  المجموع

  

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال األول  03  اجلدول رقم



 

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال األول 

غالبا وميثلون يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول 

و حسب التحليل االحصائي  11,12%

من اجابات األولياء  2و درجة احلرية 

5,99    

تج من هذه النتائج أننا أثبتنا عمليا و من خالل اجابات األولياء حول السؤال األول كانت غالبا أي 

أن الطفل له أن يسأل و حياول استكشاف ما حوله يف املنزل و هذا ما يعكس دور تفاعله يف ا�تمع أثناء 

  .ذالك 

  .املشاركة يف األنشطة اجلماعية عن طريق التشجيع 

26.66

11

53 

متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال األول 1:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول  )03(حسب نتائج اجلدول 

11,12و أبدا ميثلون  % 26,66و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

5,99جدولية  2اكرب من كا 18,52حمسوبة   2كاحول السؤال األول أن   

تج من هذه النتائج أننا أثبتنا عمليا و من خالل اجابات األولياء حول السؤال األول كانت غالبا أي 

أن الطفل له أن يسأل و حياول استكشاف ما حوله يف املنزل و هذا ما يعكس دور تفاعله يف ا�تمع أثناء 

  .ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 

ذالك  علىاجلماعية اذا شجع  يشرتك يف األنشطة : 2السؤال رقم

املشاركة يف األنشطة اجلماعية عن طريق التشجيع :  2  اهلدف من السؤال

62.22

11.12

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول 

و ا�يبون أحيانا   62,22%

املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

حول السؤال األول أن   

تج من هذه النتائج أننا أثبتنا عمليا و من خالل اجابات األولياء حول السؤال األول كانت غالبا أي نستن

أن الطفل له أن يسأل و حياول استكشاف ما حوله يف املنزل و هذا ما يعكس دور تفاعله يف ا�تمع أثناء 

ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 

 السؤال رقم

اهلدف من السؤال

  

غالبا

أحیانا

أبدا



 

  الداللة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الثاين

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الثاين

31.11

54 

  النسبة  التكرار
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية

24 53,33%   

 

 

 

9,72  

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

14  31,11%  

7  15,56%  

45  %100  

ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الثاين:  04اجلدول رقم

متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الثاين:  2 الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

53.33

1.4

التكرار  اإلجابة

  غالبا

  أحيانا

  

  أبدا

  المجموع

  

اجلدول رقم

النتائج مناقشةعرض و 

غالبا

أحیانا

أبدا
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يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون   )04(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي  %15,56و أبدا ميثلون  % 31,11و ا�يبون أحيانا   53,33%

من اجابات األولياء  2و درجة احلرية  0,05املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  .  5,99جدولية  2أكرب من كا 9,72حمسوبة   2كالثاين أن   حول السؤال ا

نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال كانت غالبا أي أن طفل 

يشارك يف األنشطة اجلماعية عن طريق التشجيع  تفاعله يف ا�تمع من خالل املشاركة عن طريق التشجيع  

الطفل املصاب متالزمة داون حيبذ األلعاب اجلماعية ألن هلا دور لتكون معنويا�م  حيث ما يدل على أن

ألن شعوره ,ألن األلعاب الصغرية دور أساسي يف صفة التعاون ,مرتفعة وإحساسهم بروح اجلماعة والتعاون 

مواقف بتواجد وسط اجلماعة يف املستقبل على أن يعيش ويتفاهم بصفة منتظمة وجيدون سهولة أكرب يف 

  . االجتماعية املختلفة وتكيفهم معه

 الرياضية  او نشاط من االنشطةيستعمل التعبريات املهذبة أثناء قيامه بأي عمل :  3  السؤال رقم

  .الرتوجيية 

  معرفة التعامل أثناء ممارسته لألنشطة الريلضة الرتوحيية  :3  اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  %55,55 25  غالبا
 

 

 

 

10,52 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
12  26,66%  

  %17,79  8  أبدا

  100%  45  المجموع



 

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الثالث

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الثالث

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي  17,79%

من اجابات األولياء  2و درجة احلرية 

5,99 . 

ستعمل التعبريات املهذبة نستنج من خالل ما توصل إليه الطالب الباحث أن معظم األولياء يف أن الطفل ي

أثناء قيامه بأي عمل أثناء القيام مبمارسة األنشطة الرتوحيية وهذا ما يدل على أن األنشطة الرتوحيية دور 

هام يف كيفية دمج الطفل يف ا�تمع وكيفة التعامل مع أعضاء أفراد ا�تمع سواء مجاعة الرفاق أو داخل 

يسري حسب ما ميارسه وما يتعلمه يف إطار اجلماعة واألنشطة 

الرياضية الرتوحيية تعد من ضمن روح التعامل مع اجلماعة وإكتسابه خمتلف الصفات والسمات السلوكية 

  .أطفال متالزمة داون

26.66
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ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الثالث: 05 اجلدول رقم

متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الثالث:  3 النسبية رقمالدائرة 

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون  )05(حسب نتائج اجلدول 

17,79و أبدا ميثلون  % 26,66و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

5,99جدولية  2أكرب من كا 10,52حمسوبة   2كاحول السؤال الثالث أن   

نستنج من خالل ما توصل إليه الطالب الباحث أن معظم األولياء يف أن الطفل ي

أثناء قيامه بأي عمل أثناء القيام مبمارسة األنشطة الرتوحيية وهذا ما يدل على أن األنشطة الرتوحيية دور 

هام يف كيفية دمج الطفل يف ا�تمع وكيفة التعامل مع أعضاء أفراد ا�تمع سواء مجاعة الرفاق أو داخل 

يسري حسب ما ميارسه وما يتعلمه يف إطار اجلماعة واألنشطة  املنزل أو يف إطار املدرسة ألن الطفل

الرياضية الرتوحيية تعد من ضمن روح التعامل مع اجلماعة وإكتسابه خمتلف الصفات والسمات السلوكية 

   احلميدة اليت تعمل على إعداد الفرد يف جمتمعه

أطفال متالزمة داون لدىاألنشطة الرياضية الرتوجيية اجيابية :  4السؤال رقم

55.55

1.4

اجلدول رقم

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول 

و ا�يبون أحيانا   55,55%

املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

حول السؤال الثالث أن   

نستنج من خالل ما توصل إليه الطالب الباحث أن معظم األولياء يف أن الطفل ي

أثناء قيامه بأي عمل أثناء القيام مبمارسة األنشطة الرتوحيية وهذا ما يدل على أن األنشطة الرتوحيية دور 

هام يف كيفية دمج الطفل يف ا�تمع وكيفة التعامل مع أعضاء أفراد ا�تمع سواء مجاعة الرفاق أو داخل 

املنزل أو يف إطار املدرسة ألن الطفل

الرياضية الرتوحيية تعد من ضمن روح التعامل مع اجلماعة وإكتسابه خمتلف الصفات والسمات السلوكية 

احلميدة اليت تعمل على إعداد الفرد يف جمتمعه

 السؤال رقم

غالبا

أحیانا

أبدا



 

  .أطفال متالزمة داون

  الداللة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

 .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الرابع

  

17.77

11
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أطفال متالزمة داون لدىاجيابية األنشطة الرياضية الرتوحيية : 4  اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
الداللة

32 71,11%   

 

 

 

29,18 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

  17,77%  

  11,12%  

45  %100  

ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الرابع:06 اجلدول رقم

71.11

11.12

اهلدف من السؤال

التكرار  اإلجابة

32  غالبا

  أحيانا

  
8  

  5  أبدا

45  المجموع

  

اجلدول رقم

غالبا

أحیانا

أبدا
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.متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الربع: 4الدائرة النسبية رقم  

    : النتائج مناقشةعرض و 

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون   )06(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي  %11,12و أبدا ميثلون  %17,77و ا�يبون أحيانا   71,11%

من اجابات األولياء  2و درجة احلرية  0,05املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  . 5,99جدولية  2أكرب من كا 29,18حمسوبة   2كارابع أن   حول السؤال ال

نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا أن معظم األولياء األنشطة الرياضية الرتوحيية اجيابية على أطفال 

  .وذلك ما يدل على أن ممارستها تتسم بروح اللعب والرتفيه وروح اجلماعة مع بعضهم .متالزمة داون 

 . يشرف على أمور األخرين ويديرها عندما حيتاج اليه أثناء ممارسته لألنشطة : 5 السؤال رقم

  .الرياضية الرتوحيية 

  اشراف و ادارة أمور األخرين : 5  اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %33,33 15  غالبا

 

 

 

3,32 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  غريدال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
10  22,22%  

  %44,45  20  أبدا

  100%  45  المجموع



 

.ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول  السؤال اخلامس

.متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال اخلامس

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي  44,45%

من اجابات  2و درجة احلرية  0,05

  . 5,99جدولية 

كانت أبدا أي أن الطفل نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال  

و هذا ما يعكس عدم , اليشرف وال يدير على أمور اآلخرين أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 

  .لألنشطة الرياضية الرتوحيية دور يف دمج الطفل يف بيئة اجتماعية 

  .األنشطة الرياضية الرتوحيية يف عملية دمج الطفل يف بيئة اجتماعية 

44.45
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ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول  السؤال اخلامس: 07 اجلدول رقم

متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال اخلامس: 5الدائرة النسبية رقم  

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون   )07(حسب نتائج اجلدول 

44,45و أبدا ميثلون  %22,22و ا�يبون أحيانا 

0,05املوضح لنا أن هناك فروق غري دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

جدولية  2أقل من كا 3,32حمسوبة   2كااألولياء حول السؤال اخلامس أن   

نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال  

اليشرف وال يدير على أمور اآلخرين أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 

  .تفاعله مع اآلخرين وذلك ألسباب ذهنية 

لألنشطة الرياضية الرتوحيية دور يف دمج الطفل يف بيئة اجتماعية : 6 السؤال رقم

األنشطة الرياضية الرتوحيية يف عملية دمج الطفل يف بيئة اجتماعية  دور: 6  اهلدف من السؤال

33.33

22.22

 اجلدول رقم

 

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول  

و ا�يبون أحيانا   33,33%

املوضح لنا أن هناك فروق غري دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

األولياء حول السؤال اخلامس أن   

نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال  

اليشرف وال يدير على أمور اآلخرين أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 

تفاعله مع اآلخرين وذلك ألسباب ذهنية 

 

 السؤال رقم

اهلدف من السؤال

غالبا

أحیانا

أبدا



 

  الداللة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال السادس 

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال السادس 

13.33
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  النسبة  التكرار
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية

35 77,77%   

 

 

 

40,12 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

6  13,33%  

4  8,90%  

45  %100  

ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال السادس : 08اجلدول رقم 

متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال السادس 6:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

77.77

8.9

التكرار  اإلجابة

  غالبا

  أحيانا

  

  أبدا

  المجموع

  

اجلدول رقم 

النتائج مناقشةعرض و 

غالبا

أحیانا

أبدا
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يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون  )08(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح  %8.90و أبدا ميثلون  % 13.33و ا�يبون أحيانا   77.77%

من اجابات األولياء حول  2و درجة احلرية  0,05لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  .  5,99جدولية  2اكرب من كا 40.12حمسوبة   2كاادس أن   السؤال الس

أي أن هناك ,نستنتج أن هذه النتائج أثبتت من خالل اجابات األولياء حول السؤال السادس كانت غالبا

ألن اإلنسان إجتماعي ينظم . دور لألنشطة الرياضية الرتوحيية يف عملية دمج الطفل يف بيئته االجتماعية 

لقواعد والنظم اليت تضبط عالقات الفرد باجلماعة وحتكمها وفقا ملعايري التطبيق من جمموعة من ا

االجتماعي ليتعرف على هذه القواعد وتلك القوانني حىت تصبح جزء من تكوينه االجتماعي ومنطا حمددا 

  .لسلوكه داخل اجلماعة

 يقيم عالقة تواصل بني أفراد ا�تمع: 7السؤال رقم.  

  .خلق عالقة تواصل بني أفراد ا�تمع  :7 لهدف من السؤالا

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %60 27  غالبا

 

 

 

14,52 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
10  22,22%  

  %17,78  8  أبدا

  100%  45  المجموع



 

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال السابع 

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال السابع 

 %60يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا أن 

من اجابات األولياء حول السؤال  2

تت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال  كانت غالبا أي أن الطفل 

يقيم عالقة تواصل بني أفراد ا�تمع و هذا ما يعكس تفاعله يف ا�تمع من خالل التواصل أما بنسبة ضئيلة 

مة من اجابات األولياء فكانت أحيانا أي أن هناك وجود حاالت طبيعية عند بعض أولياء األطفال متالز 

داون على أمهية القيام بالعالقات والتواصل بني أفراد ا�تمع يف تفعيل الروح اجلماعية والتفاعل االجتماعي 

  وتواصل من خالل اجلماعة إلشباع رغباته          

3.2
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ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال السابع : 09 رقماجلدول 

متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال السابع 7:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون  )09(حسب نتائج اجلدول

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا أن  %17,78و أبدا ميثلون  % 22,22و ا�يبون أحيانا 

2و درجة احلرية  0,05هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  .5,99جدولية  2اكرب من كا 14,52حمسوبة 

تت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال  كانت غالبا أي أن الطفل نستنتج أن هذه النتائج أثب

يقيم عالقة تواصل بني أفراد ا�تمع و هذا ما يعكس تفاعله يف ا�تمع من خالل التواصل أما بنسبة ضئيلة 

من اجابات األولياء فكانت أحيانا أي أن هناك وجود حاالت طبيعية عند بعض أولياء األطفال متالز 

داون على أمهية القيام بالعالقات والتواصل بني أفراد ا�تمع يف تفعيل الروح اجلماعية والتفاعل االجتماعي 

وتواصل من خالل اجلماعة إلشباع رغباته          .ويف ربط العالقات بني أطفال متالزمة داون 

8.2

1.4

  

اجلدول 

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول

و ا�يبون أحيانا  

هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

حمسوبة   2كاالسابع أن   

نستنتج أن هذه النتائج أثب

يقيم عالقة تواصل بني أفراد ا�تمع و هذا ما يعكس تفاعله يف ا�تمع من خالل التواصل أما بنسبة ضئيلة 

من اجابات األولياء فكانت أحيانا أي أن هناك وجود حاالت طبيعية عند بعض أولياء األطفال متالز 

داون على أمهية القيام بالعالقات والتواصل بني أفراد ا�تمع يف تفعيل الروح اجلماعية والتفاعل االجتماعي 

ويف ربط العالقات بني أطفال متالزمة داون 

غالبا

أحیانا

أبدا
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سمح لطفل للتعبري عن مشاعره خالل وامتصاص الطاقة الزائدة واليت تعمل على حتقيق التنافس الرتفيهي وت

  .بناءه جمتمع متواصل يكون هو صاحب مشروعه

 يتفاعل مع اآلخرين ملدة قصرية كأن يقدم حلوى أو لعبة  أو يعرض لعبة : 8 السؤال رقم

  .لآلخرين

  .تفاعل الطفل مع االخرين  :8  اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %64,44 29  غالبا

 

 

 

19,72 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
9  20%  

  %15,56  7  أبدا

  100%  45  المجموع

  

 .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باألولياء حول السؤال الثامن: 10 اجلدول رقم



 

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الثامن 

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا 

من اجابات األولياء حول  2و درجة احلرية 

  .  

انت غالبا أي أن الطفل نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال ك

مما يبني أن األنشطة الرياضية الرتوحيية دور يف 

  .جعل ممارستها حيث على روح تفاعل الطفل وجعله يف فرحة وسرور ورفع معنوياته النفسية 

هناك وجود حاالت طبيعية عند بعض أولياء 

اجتاه أبنائهم يف نسبة تفاعلهم مع االخرين وهذا راجع اىل أسباب خلقية و نظرة ا�تمع هلم أ�م ليسوا 

                                                                                                                                         

على التفاعل ى أطفال متالزمة داون و انعكاسها 

20
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متثل نتائج االستبيان اخلاص بالسؤال الثامن 8:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة األولياء الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون ) 10(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا  %15,56و أبدا ميثلون  % 20و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

 5,99جدولية  2اكرب من كا 19,72حمسوبة   2كاالسؤال الثامن أن   

نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال ك

مما يبني أن األنشطة الرياضية الرتوحيية دور يف .يتفاعل مع األخرين وهذا مايعكس دور تفاعله مع االخرين 

جعل ممارستها حيث على روح تفاعل الطفل وجعله يف فرحة وسرور ورفع معنوياته النفسية 

هناك وجود حاالت طبيعية عند بعض أولياء أما بنسبة ضئيلة من اجابات األولياء فكانت أحيانا أي أن 

اجتاه أبنائهم يف نسبة تفاعلهم مع االخرين وهذا راجع اىل أسباب خلقية و نظرة ا�تمع هلم أ�م ليسوا 

                                                                                                                  

ى أطفال متالزمة داون و انعكاسها ممارسة االنشطة الرياضية الترويحية لد 2 : المحــور رقـــم

 .االجتماعي من وجهة نظر المربين

64.44

1.4

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول 

و ا�يبون أحيانا   64,44%

أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

السؤال الثامن أن   

نستنتج أن هذه النتائج أثبتت عمليا من خالل اجابات األولياء حول السؤال ك

يتفاعل مع األخرين وهذا مايعكس دور تفاعله مع االخرين 

جعل ممارستها حيث على روح تفاعل الطفل وجعله يف فرحة وسرور ورفع معنوياته النفسية 

أما بنسبة ضئيلة من اجابات األولياء فكانت أحيانا أي أن 

اجتاه أبنائهم يف نسبة تفاعلهم مع االخرين وهذا راجع اىل أسباب خلقية و نظرة ا�تمع هلم أ�م ليسوا 

                                                                                                                  .أسوياء

المحــور رقـــم - ب

االجتماعي من وجهة نظر المربين

غالبا

أحیانا

أبدا
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 جيد الطفل نفسه يف راحة تامة أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 9: السؤال رقم.  

  .معرفة الطفل نفسه يف راحة تامة أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية  9: السؤالاهلدف من 

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %83,33 25  غالبا

 

 

 

33,80 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
3  10%  

  %6,67  2  أبدا

  100%  30  المجموع

  

  .حول السؤال التاسع  ملربنيميثل نتائج االستبيان اخلاص با: 11 اجلدول رقم



 

  

  .حول السؤال التاسع  باملربني

املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا 

من اجابات املربني حول  2و درجة احلرية 

  .  

وهذا راجع ’نستنتج مما سبق بأن املربني يرون أن الطفل جيد راحته يف ممارسته لألنشطة الرتوحيية يف جمموعة 

أن ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية جتعل الطفل يف تفاعل مع رفقائه يف ا�موعة من اجل تنمية سلوك 

كة اجلماعية وكيفية التعامل مع االحرتام املتبادل بني الرفقاء واملربيني وانعكاسه 

  ممارسته لألنشطة الرياضية

  .ممارسته لألنشطة الرياضية

6%
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باملربني متثل نتائج االستبيان اخلاص9:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون  يتضح لنا أن نسبة )11(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا  %6,67و أبدا ميثلون  %10و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

 5,99جدولية  2اكرب من كا 33,80حمسوبة   2كاالسؤال التاسع أن   

نستنتج مما سبق بأن املربني يرون أن الطفل جيد راحته يف ممارسته لألنشطة الرتوحيية يف جمموعة 

أن ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية جتعل الطفل يف تفاعل مع رفقائه يف ا�موعة من اجل تنمية سلوك 

كة اجلماعية وكيفية التعامل مع االحرتام املتبادل بني الرفقاء واملربيني وانعكاسه التعاون وتبادل الرأي واملشار 

ممارسته لألنشطة الرياضية اثناءد الطفل البيئة احمليطة عائقا جي : 10السؤال رقم

ممارسته لألنشطة الرياضية عوائق البيئة احمليطة به اثناءمعرفة :  10 اهلدف من السؤال

83,33%

6,67%

الدائرة النسبية رقم

النتائجمناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول 

و ا�يبون أحيانا   83,33%

أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

السؤال التاسع أن   

نستنتج مما سبق بأن املربني يرون أن الطفل جيد راحته يف ممارسته لألنشطة الرتوحيية يف جمموعة 

أن ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية جتعل الطفل يف تفاعل مع رفقائه يف ا�موعة من اجل تنمية سلوك 

التعاون وتبادل الرأي واملشار 

  .على ا�تمع

 السؤال رقم

اهلدف من السؤال

  

غالبا

أحیانا

أبدا



 

  الداللة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  .باملربني حول السؤال العاشر

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال العاشر

6,66%
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  النسبة  التكرار
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية

26 86,68%   

 

 

 

38,40  

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

2  6,66%  

2  6,66%  

30  %100  

باملربني حول السؤال العاشر ميثل نتائج االستبيان اخلاص: 12اجلدول رقم

متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال العاشر:  10 الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

86,68%

%

6,66%

التكرار  اإلجابة

  غالبا

  أحيانا

  

  أبدا

  المجموع

  

اجلدول رقم

الدائرة النسبية رقم

النتائج مناقشةعرض و 

غالبا

أحیانا

أبدا
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يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون   )12(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح  %6,66و أبدا ميثلون  % 6,66و ا�يبون أحيانا   86,68%

من اجابات املربني حول  2و درجة احلرية  0,05لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  .  5,99جدولية  2أكرب من كا 44,20حمسوبة   2كاالسؤال العاشر أن   

حول السؤال كانت غالبا على أن الطفل  املربنيت عمليا من خالل اجابات نستنتج أن هذه النتائج أثبت

وهذا راجع لعنصر البيئة املتواجد وا�تمع يشجع .جيد البيئة عائقا أمام ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية 

يت ختدم فعدم ممارسة األنشطة الريلضية الرتوحيية ال’على التواصل مع الغري يف �ذيب سلوكيات الطفل 

  .اللعب والرتويح اجلماعي يعين احساسهم بالعزلة عن ا�تمع

 يشعر الطفل باخلجل من جسمه أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية:  11 السؤال رقم.  

  .معرفة شعور الطفل باخلجل من جسمه أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية  :11 اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %90 27  غالبا

 

 

 

44,20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
1  3,33%  

  %6,67  2  أبدا

  100%  30  المجموع

  



 

  .باملربني حول السؤال احلادي عشر

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال احلادي عشر

يتضح لنا أن نسبة ااملربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا أن 

من اجابات ااملربني حول السؤال  2

.  

ممارسة األنشطة  اثناءنستنتج مما سبق من خالل النتائج  سابقة حيث أن الطفل خيجل من جسمه 

الرياضية الرتوحيية ،وهذا راجع لعدم االهتمام �ذه الفئة من الناحية النفسية واملعنوية فاملمارسة لألنشطة 

خبصائص جتعل الطفل يف تعبري الرياضية الرتوحيية تقلل من اخلجل واخلوف ألن طابعها اجتماعي ما مييزها 

عن مشاعره واخراج مكبوتات والدخول يف جو اجتماعي ،فاجلماعة تتيح له فرص عديدة يف بناء عالقات 

  .األنشطة الرياضية الرتوجيية األكثر ممارسة لدى أطفال متالزمة داون

3.33
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باملربني حول السؤال احلادي عشر ميثل نتائج االستبيان اخلاص: 13 اجلدول رقم

متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال احلادي عشر:  11 الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة ااملربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون   )13(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا أن  %6,67و أبدا ميثلون  % 3,33و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

. 5,99جدولية  2أكرب من كا 44,20حمسوبة   2كااحلادي عشر أن   

نستنتج مما سبق من خالل النتائج  سابقة حيث أن الطفل خيجل من جسمه 

الرياضية الرتوحيية ،وهذا راجع لعدم االهتمام �ذه الفئة من الناحية النفسية واملعنوية فاملمارسة لألنشطة 

الرياضية الرتوحيية تقلل من اخلجل واخلوف ألن طابعها اجتماعي ما مييزها 

عن مشاعره واخراج مكبوتات والدخول يف جو اجتماعي ،فاجلماعة تتيح له فرص عديدة يف بناء عالقات 

  

األنشطة الرياضية الرتوجيية األكثر ممارسة لدى أطفال متالزمة داون: 12السؤال رقم

90

6.67

اجلدول رقم

الدائرة النسبية رقم

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول 

و ا�يبون أحيانا   90%

هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

احلادي عشر أن   

نستنتج مما سبق من خالل النتائج  سابقة حيث أن الطفل خيجل من جسمه 

الرياضية الرتوحيية ،وهذا راجع لعدم االهتمام �ذه الفئة من الناحية النفسية واملعنوية فاملمارسة لألنشطة 

الرياضية الرتوحيية تقلل من اخلجل واخلوف ألن طابعها اجتماعي ما مييزها 

عن مشاعره واخراج مكبوتات والدخول يف جو اجتماعي ،فاجلماعة تتيح له فرص عديدة يف بناء عالقات 

  .انسانية سامية

 السؤال رقم

غالبا

أحیانا

أبدا



 

  .الرتوجيية األكثر ممارسة لدى أطفال متالزمة داون

  الداللة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال الثاين عشر

13.33
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الرتوجيية األكثر ممارسة لدى أطفال متالزمة داونمعرفة األنشطة الرياضية : 12 اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية

24 80%   

 

 

 

29,60 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

4  13,33%  

2  6,67%  

30  %100  

ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال الثاين عشر:14 اجلدول رقم

80

6.67

اهلدف من السؤال

التكرار  اإلجابة

  غالبا

  أحيانا

  

  أبدا

  المجموع

اجلدول رقم

 

غالبا

أحیانا

أبدا
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.متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال الثاين عشر: 12الدائرة النسبية رقم   

    : النتائج مناقشةعرض و 

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال االثاين عشر غالبا وميثلون   )14(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا  %6,67و أبدا ميثلون  %13,33و ا�يبون أحيانا   80%

من اجابات املربني حول  2و درجة احلرية  0,05أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  . 5,99جدولية  2أكرب من كا 29,60حمسوبة   2كار أن   شالسؤال الثاين ع

أطفال متالزمة داون ،وذلك من  يتبني من خالل ماسبق بأن األنشطة الرياضية الرتوحيية األكثر ممارسة لدى

أجل حتقيق العمل اجلماعي بني األطفال وتعاون واالنسجام بينهم وتقوي مسات كثرية منها احرتام اخرين 

  .واملربيني وتفعيل الروح الرياضية 

 حيب ممارسة األنشطة الرياضية بشىت أنواعهــــــــا: 13 السؤال رقم.  

  .ممارسة األنشطة الرياضية بشىت أنواعــهامعرفـــة حب : 13 اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %76,66 23  غالبا

 

 

 

25,40 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
4  13,34%  

  %10  3  أبدا

  100%  30  المجموع



 

.ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول  السؤال الثالث عشر

.متثل نتائج االستبيان اخلاص  باملربني حول السؤال الثالث عشر

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا 

من اجابات املربني حول  2و درجة احلرية 

5,99   

نستنتج أن أمهية األنشطة الرياضية الرتوحيية يف تفعيل الروح اجلماعية والجتماعية بني اطفال متالزمة داون 

ألن عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية تنمية العالقات االجتماعية يف التواصل وسهولة التعامل مع الغري 

سلوكهم بطابع تعاوين وبذلك يتمكن من القضاء على االنانية الفردية وحب الذات ،فاألنشطة 

.  

  .كثريا ما يشعر الطفل باالرتياح عند القيام باألنشطة الرياضية الرتوحيية

13.34
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ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول  السؤال الثالث عشر: 15رقم  اجلدول

متثل نتائج االستبيان اخلاص  باملربني حول السؤال الثالث عشر: 13الدائرة النسبية رقم 

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون   )15(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا  %10و أبدا ميثلون  %13,34و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

5,99جدولية  2أكرب من كا 25,40حمسوبة   2كاعشر أن   

نستنتج أن أمهية األنشطة الرياضية الرتوحيية يف تفعيل الروح اجلماعية والجتماعية بني اطفال متالزمة داون 

ألن عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية تنمية العالقات االجتماعية يف التواصل وسهولة التعامل مع الغري 

سلوكهم بطابع تعاوين وبذلك يتمكن من القضاء على االنانية الفردية وحب الذات ،فاألنشطة 

.الرتوحيية دور يف تنمية الروح اجلماعية والتفاعل االجتماعي بني الرفقاء 

كثريا ما يشعر الطفل باالرتياح عند القيام باألنشطة الرياضية الرتوحيية: 14  السؤال رقم

76.66

10

 اجلدول

 

 الدائرة النسبية رقم 

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول   

و ا�يبون أحيانا   76,66%

أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

عشر أن   السؤال الثالث 

نستنتج أن أمهية األنشطة الرياضية الرتوحيية يف تفعيل الروح اجلماعية والجتماعية بني اطفال متالزمة داون 

ألن عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية تنمية العالقات االجتماعية يف التواصل وسهولة التعامل مع الغري 

سلوكهم بطابع تعاوين وبذلك يتمكن من القضاء على االنانية الفردية وحب الذات ،فاألنشطة و�ذيب 

الرتوحيية دور يف تنمية الروح اجلماعية والتفاعل االجتماعي بني الرفقاء 

 

 السؤال رقم

غالبا

أحیانا

أبدا



 

  .عند القيام باألنشطة الرياضية الرتوحيية

  الداللة
درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال الرابع عشر 
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عند القيام باألنشطة الرياضية الرتوحييةمعرفة شعور باالرتياح لدى الطفل : 14  اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية

29 96,66%   

 

 

 

52,20 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

1  3,34%  

0  0%   

30  %100  

ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال الرابع عشر : 16 اجلدول رقم

96.66

3.34

0

اهلدف من السؤال

التكرار  اإلجابة

  غالبا

  أحيانا

  

  أبدا

  المجموع

  

اجلدول رقم

غالبا

أحیانا

أبدا
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  .متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال الرابع عشر14:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج مناقشةعرض و 

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون ) 16(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح لنا أن  %0و أبدا ميثلون  % 3.34و ا�يبون أحيانا   96.66%

من اجابات املربني حول السؤال  2و درجة احلرية  0,05هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

  .  5,99جدولية  2اكرب من كا 52.20حمسوبة   2كاأن    الرابع عشر

نستنتج من خالل ماسبق تبني مدى تأثري حالة االطفال النفسية عندما حتتوي احلصة على جمموعة من 

االنشطة وذلك من خالل شعوره باملتعة واالرتياح وذلك لطبيعة االنشطة الرياضية الرتوحيية من سهولة 

ويضيف حممد احلمامي بأ�ا خمرجا ومتنفسا لدوافع .ا وتشويق احلاصل أثناء االداء قواعدها واحلرية يف أدائه

الطفل النفسية ويعتربها فادة وميزة كبرية لطفل وهكذا ينمو التلميذ بصحة نفسية سليمة يف تكامل بني 

  .الوظائف النفسية املختلفة حاليا من أنواع النزاع الداخلي قادر على مواجهة االزمات النفسية

 يتفاعل مع االخرين يف ممارسة األنشطة و األلعاب اجلماعية: 15السؤال رقم.  

  .االخرين يف ممارسة األنشطة و األلعاب اجلماعيةمعرفة التفاعل مع   :15 اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

  %93,34 28  غالبا
 

 

 

 

48,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
1  3,33%  

  %3,33  1  أبدا

  100%  30  المجموع



 

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال اخلامس عشر 

  

  .السؤال اخلامس عشر متثل نتائج االستبيان اخلاص  باملربني حول 

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي املوضح 

من اجابات املربني حول  2و درجة احلرية 

5,99.  

لرتوحيية واأللعاب اجلماعية دور نستنج مما سبق بان تفاعل الطفل مع االخرين يف ممارسة االنشطة الرياضية ا

رفع معنويا�م وتفاعلهم بتنوع االنشطة الرياضية وتنمية روح اجلماعة بطابع تعاوين ترفيهي وتروحيي ،وبذلك 

يتمكن الطفل من القضاء على االنانية الفردية وحبه لذات و�ذا يكون منو الطفل منوا اجتماعيا متصال 
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ميثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال اخلامس عشر : 17 اجلدول رقم

متثل نتائج االستبيان اخلاص  باملربني حول 15:  الدائرة النسبية رقم

    : النتائج

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون  )17(حسب نتائج اجلدول 

و حسب التحليل االحصائي املوضح  %3,33و أبدا ميثلون  % 3,33و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

5,99جدولية  2اكرب من كا 48,60حمسوبة   2كاالسؤال اخلامس عشر أن   

نستنج مما سبق بان تفاعل الطفل مع االخرين يف ممارسة االنشطة الرياضية ا

رفع معنويا�م وتفاعلهم بتنوع االنشطة الرياضية وتنمية روح اجلماعة بطابع تعاوين ترفيهي وتروحيي ،وبذلك 

يتمكن الطفل من القضاء على االنانية الفردية وحبه لذات و�ذا يكون منو الطفل منوا اجتماعيا متصال 

  .العالقات االجتماعية بغريه ووجود جمال جيد لتنمية اسس

93.34

3.33

3.33

  

اجلدول رقم

الدائرة النسبية رقم

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول 

و ا�يبون أحيانا   93.34%

لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

السؤال اخلامس عشر أن   

نستنج مما سبق بان تفاعل الطفل مع االخرين يف ممارسة االنشطة الرياضية ا

رفع معنويا�م وتفاعلهم بتنوع االنشطة الرياضية وتنمية روح اجلماعة بطابع تعاوين ترفيهي وتروحيي ،وبذلك 

يتمكن الطفل من القضاء على االنانية الفردية وحبه لذات و�ذا يكون منو الطفل منوا اجتماعيا متصال 

بغريه ووجود جمال جيد لتنمية اسس

غالبا

أحیانا

أبدا



76 

 

 ة الرياضية الرتوحيية يف اجلماعة مقارنة يشعر الطفل بالتفوق مبمارسة األنشط: 16 السؤال رقم

  باداءها ملفرده

  .معرفة الطفل بالتفوق مبمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية يف اجلماعة  :16  اهلدف من السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة
 2كا

  المحسوبة

  2كا

  الجدولية
  الداللة

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

   %66,68 20  غالبا

 

 

 

15 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5,99  

 

 

  

  

  دال

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

0,05  

  أحيانا

  
5  16,66%  

  %16,66  5  أبدا

  100%  30  المجموع

  

  .ميثل نتائج االستبيان اخلاص بباملربني حول السؤال السادس عشر: 18 اجلدول رقم



 

  

  .متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال السادس عشر 

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون 

و حسب التحليل االحصائي  

من اجابات املربني  2و درجة احلرية 

  .  5,99جدولية 

االنشطة الرياضية الرتوحيية نستنج مما سبق من خالل نتائج متحصل عليها بان التفوق الطفل أثناء ممارسته 

باألغلبية تصنعه تضامن اجلماعة ،فروح اجلماعة تنمي قدراته يف صنع التفوق فاملريب عن طريق االنشطة 

الرياضية الرتوحيية ينمي قدرات الطفل على التعاون فيما بينهم ،ويبث االفكار واملفاهيم الصحيحة يف 

طابع التضامن من أجل حتقيق التفوق واحلصول على نتيجة 

وإكساب شخصية ضمن اجلماعة أل�ا تفتح له متنفسا كبريا يف اخراج إبداعاته ومنافسته لرفقائه من أجل 

16.66

16.
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متثل نتائج االستبيان اخلاص باملربني حول السؤال السادس عشر 16:  الدائرة النسبية رقم

   : النتائج

يتضح لنا أن نسبة املربني الذين أجابوا عن السؤال األول غالبا وميثلون  )18(حسب نتائج اجلدول 

 %16,66و أبدا ميثلون  % 16,66و ا�يبون أحيانا 

و درجة احلرية  0,05املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

جدولية  2اكرب من كا15حمسوبة   2كاحول السؤال السادس عشر أن   

نستنج مما سبق من خالل نتائج متحصل عليها بان التفوق الطفل أثناء ممارسته 

باألغلبية تصنعه تضامن اجلماعة ،فروح اجلماعة تنمي قدراته يف صنع التفوق فاملريب عن طريق االنشطة 

الرياضية الرتوحيية ينمي قدرات الطفل على التعاون فيما بينهم ،ويبث االفكار واملفاهيم الصحيحة يف 

طابع التضامن من أجل حتقيق التفوق واحلصول على نتيجة التعامل مع الغري و�ذيب حىت يتسم سلوكهم ب

وإكساب شخصية ضمن اجلماعة أل�ا تفتح له متنفسا كبريا يف اخراج إبداعاته ومنافسته لرفقائه من أجل 

  .تطوير مستواه والتفوق يف خمتلف االنشطة الرياضية 

:ل الفرضياتظمناقشة النتائج في 

:الفرضية األولىل ظمناقشة النتائج في 

66.68

.66

الدائرة النسبية رقم

النتائج مناقشةعرض و 

حسب نتائج اجلدول  

و ا�يبون أحيانا   66,68%

املوضح لنا أن هناك فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

حول السؤال السادس عشر أن   

نستنج مما سبق من خالل نتائج متحصل عليها بان التفوق الطفل أثناء ممارسته 

باألغلبية تصنعه تضامن اجلماعة ،فروح اجلماعة تنمي قدراته يف صنع التفوق فاملريب عن طريق االنشطة 

الرياضية الرتوحيية ينمي قدرات الطفل على التعاون فيما بينهم ،ويبث االفكار واملفاهيم الصحيحة يف 

التعامل مع الغري و�ذيب حىت يتسم سلوكهم ب

وإكساب شخصية ضمن اجلماعة أل�ا تفتح له متنفسا كبريا يف اخراج إبداعاته ومنافسته لرفقائه من أجل 

تطوير مستواه والتفوق يف خمتلف االنشطة الرياضية 

مناقشة النتائج في  -2  

مناقشة النتائج في - أ  

غالبا

أحیانا

أبدا
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اجلدولية 2كا مستوى الداللة الداللة احملسوبة 2كا   العبارات 

1العبارة رقم  18.52 5.99 0.05 دال  

2العبارة رقم  09.72 5.99 0.05 دال  

3العبارة رقم  10.52 5.99 0.05 دال  

العبارة رقم  4 29.18 5.99 0.05 دال  

5العبارة رقم  03.32 5.99 0.05 غري دال  

6العبارة رقم  40.12 5.99 0.05 دال  

7العبارة رقم  14.52 5.99 0.05 دال  

8العبارة رقم  19.72 5.99 0.05 دال  

يبني الداللة االحصائية لعبارات احملور االول:19اجلدول رقم    

الرتوحيية متثل احملور االول اخلاص  مبمارسة االنشطة الرياضية )  19(كما نالحظ من خالل اجلدول رقم 

واليت اجاب عليها .لدى اطفال متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي  من وجهة نظر االولياء 

حيث ان القيم  .االولياء تبني انه توجد داللة احصائية بالنسبة للفرضية االوىل واليت كانت لصاحل االولياء 

اجلدولية  ومنه ميكننا  2ليت هي اكرب من كاوا 08اىل  06ومن  04اىل  01احملسوبة للعبارات من  2كا

القول أن  ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي  

من وجهة نظر االولياء،وذلك الطابع املميز ملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية يدفع الطفل لتحقيق حاجاته 

فع الطفل بشكل جدي يفيض باحليوية لتحقيق نتيجة افضل خالل ممارسته لالنشطة االساسية اذ يند

  .الرياضية الرتوحيية 

واليت اظهرت  2007وهذا ماتفق مع دراسة فيمر عبدالقادر وبوبكري رشيد مع بن ضياف حسان 

 الوصول نتائجها  ان االنشطة الرياضية الرتوحيية دور اجيايب يف حتسني سلوك احلسي لطفل وتساهم يف

   )2007قيمري وبوبكري وبن ضياف، ( .بالطفل اىل استكشاف ما حوله
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:ل الفرضية الثانية ظمناقشة النتائج في - ب  

  

  يبني الداللة االحصائية لعبارات احملورالثاين  : 20اجلدول رقم 

تبني لنا إننا نستطيع إثبات صحة هذه الفرضية، إذ ان ) 20(البيانات املوجودة يف اجلدول رقم من خالل

تساهم ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي 

  .من وجهة نظر املربيني

 ²واليت هي أكرب من قيمة كا 8إىل العبارة رقم  01احملسوبة للعبارات من العبارة رقم  ²من خالل قيمة كا

اجلدولية و�ذا هناك فروق ذات داللة إحصائية  للعبارات ومنه ميكننا القول ان ملمارسة األنشطة الرياضية 

و بالتايل ميكن القول أن   .الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون تنعكس اجتماعيا من وجهة نظر املربيني

ياضية الرتوحيية تزيد من حيوية األطفال يف املوقف التعليمي اذ يعمل على حترير حالت ممارسة األنشطة الر 

الصمت السلبية و االستجابة اىل حالة بث الروح املعنوية و تبادل وجهة النظر حيث يساعد على اكساب 

  .حيث ينمي لديهم املهارات االجتماعية,األطفال اجتاهات اجيابية حنو املريب و النشاط

تأثير ممارسة النشاط الرياضي الترويحي على "بعنوان ) 2011(مابينته الدراسة  السابقة لتمار حممد  وهذا

   سنة)  12- 9( تقدير الذات لدى االطفال المعاقين بصريا

الداللة 

 االحصائية

مستوى 

 الداللة

 احملسوبة ²كا اجلدولية ²كا

 1العبارة رقم 33.80 5.99 0.05 دال

 2العبارة رقم 38.40 5.99 0.05 دال

 3العبارة رقم 44.20 5.99 0.05 دال

 4العبارة رقم 29.60 5.99 0.05 دال

 5العبارة رقم 25.40 5.99 0.05 دال

 6العبارة رقم 52.20 5.99 0.05 دال

 7العبارة رقم 48.60 5.99 0.05 دال

 8العبارة رقم 15 5.99 0.05 دال



80 

 

�دف هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى تأثري النشاط الرياضي الرتوحيي على تقدير الذات لدى 

  .الل اعادة ادماجهم وتكييفهم يف ا�تمعاالطفال املعاقني بصريا من خ

:مقارنة النتائج بالفرضية العامة- ج  

 الفرضية صياغتها النتيجة

ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون  حتققت

 .األولياء نظر وجهة االجتماعي من تفاعل انعكاس اجابيا على ال

 

 الفرضية اجلزئية االوىل

ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون   حتققت

 .املربني  نظر وجهة انعكاس اجابيا على التفاعل االجتماعي من

 

 الفرضية اجلزئية الثانية

ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون  حتققت

 انعكاسا اجابيا على التفاعل االجتماعي

العامةالفرضية   

ميثل مقارنة النتائج بالفرضية العامة:  21اجلدول رقم   

ومن اجلدول رقم )20(واجلدول رقم ) 19(من خالل النتاج السابقة املتمثلة يف اجلدول رقم  -

:" الذي يوضح مقارنة بني الفرضيات اجلزئية والفرضية العامة  توصلنا اىل حتقيق الفرضية األوىل) 21(

 وجهة اضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون انعكاس  على التفاعل االجتماعي منمارسة األنشطة الريمل

 ".األولياء نظر

مارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون  مل"وكذلك حتقيق الفرضية الثانية  -

 .املربني  نظر وجهة انعكاس  على التفاعل االجتماعي من

وهذا أدى اىل حتقيق الفرضية العامة اليت قدمناها يف البحث وهي ممارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى 

وذلك األنشطة الرياضية تسعى لبناء نظام .ألطفال متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي 

تحرك والنشاط من جهة ورغبة اجتماعي متفتح بتحسني عوامل فعالة بني االفراد ا�تمع واشباع رغبة ال

االحتكاك والتواصل وجتاوز الذات للوصول اىل روح اجلماعة من جهة اخرى وتعزيز الثقة بالنفس بواسطة 

  .العمل االجتماعي يف عدة نشاطاته باخلصوص يف اجلماعة 
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ي في تحقيق فعالية النشاط الرياضي الترويحبعنوان  )2011(وهذا ما أظهرته الدراسة السابقة لبشري حسام 

،دراسة ميدانية باملراكز الطبية الرتبوية للمعاقني حركيا جبيجل و أم الصحة النفسية و ادماج المعاق حركيا

�دف هذه الدراسة اىل فعالية النشاط الرياضي الرتوحيي يف حتقيق صحته النفسية،و بالتايل  ،والبواقي

املعاق حركيا من قلق و اكتئاب كذلك تنب كيفية التخلص من خمتلف املشاكل النفسية اليت يتعرض هلا 

دمج املعاق حركيا داخل ا�تمع ليصبح مثل باقي األطفال األسوياء،و ذلك بفضل ممارسة النشاط الريضي 

  .الرتوحيي

  :االستنتاج العام

خالل دراستنا هذه حاولنا التوصل اىل نتائج موضوعية ملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال 

ومن خالل حتليل . متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي من وجهة نظر األولياء واملربيني

حياول استكشاف ما حوله يف  جند ان الطفلالنتائج اليت حتصلنا عليها واليت مت معاجلتها بطرق احصائية  

توصلنا اىل  ، كمااملنزل ويشرتك يف االنشطة الرياضية الرتوحيية اذا كان التشجيع واحلث على املشاركة

 :االستنتاجات التالية

االنشطة الرياضية الرتوحيية اجيابية على أطفال متالزمة داون وكذلك هلا دور يف عملية دمج الطفل يف  - 

  .بيئته اجتماعية 

ورغبة االحتكاك والتواصل وجتاوز الذات للوصول اىل روح اجلماعة من يتفاعل ويتواصل مع االخرين  - 

  .جهة اخرى وتعزيز الثقة بالنفس بواسطة العمل االجتماعي والراحة التامة اثناء ممارسة االنشطة الرتوحيية 

  .ماعة مقارنة بأدائها مبفرده وايضا ممارسة االنشطة الرياضة الرتوحيية دور اجيايب يف تنمية روح اجل

ويف األخري ميكن القول أن ملمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون  انعكاسا اجيابيا 

  .على التفاعل االجتماعي 

  :التوصيات

إن يتجه الباحثون لتطبيق دراسات عن الدمج على فئات خمتلفة من األطفال املعاقني يف جماالت  -

 .خمتلفة
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 إعداد برامج مكيفة وهادفة ومسلية هلذه الفئة -

التوعية اإلعالمية حول فئتهم ومشاكلهم  اهتمام األسرة بالطفل املعاق و إدماجه يف نوادي -

 .وانشغال�م

 .باجلانب املادي الذي يعد الدعم الكبري على تعزيز دوافع النجاح االهتمام -

كما هو معمول   �18ذه الشرحية خاصة عند خروجهم من املراكز املخصصة بعد السن  التكفل -

 .به قانونا و إدماجه يف ا�تمع عن طريق توظيفهم و إعطائهم األولوية و تكليفهم بأعمال بسيطة

 .اخلاصة السيما الفقرية  منها مساعدة األسر اليت تضم ذوي االحتياجات -

 .الرتوحيية من طرف اجلهات املسؤولة عن هاته الفئةاالهتمام باألنشطة الرياضية  -

 .ضات الفردية و اجلماعيةاضرورة استعمال األنشطة الرياضية الرتوحيية يف كل من الري -

  .تكييف األنشطة الرياضية الرتوحيية حسب قدرا�م -

  :خاتمة 

العشوائية اىل التنظيم لقد عرفت االنشطة الرتوحيية تطورا كبريا على مدى العصور، حبيث انتقلت من 

ولعلئ الشيء الذي أضاف الكثري اىل هذه املادة هو ارتباطها مبجموعة .ومنهجية يف تسطري براجمها الرتبوية 

  .من العلوم الدقيقة واالنسانية 

ومن بني العلوم االنسانية اليت كان هلا الفضل يف تأثري االجيايب على مضمون االنشطة البدنية الرياضية 

ية جند علم اجلتماع وعلم النفس ،حيث أضحت هذه العلوم مبا حتمله من مصطلحات كاالضطراب الرتوحي

  .والقلق واالستقرار العاطفي جد مهمة يف اجناز الربامج املكيفة

نطالقا من دراستنا هلذا املوضوع واالملام لبعض جوانبه حول أمهية ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي يف او 

وبناءا على النتائج املتحصل عليها وبعد حتليل .االجتماعي لدى أطفال متالزمة داون حتقيق التفاعل 

ومناقشة كل املعطيات تبني لنا أن لألنشطة الرياضية الرتوحيية هلا انعكاسا اجيابيا على التفاعل االجتماعي 

  :لدى أطفال متالزمة داون وقد استند حبثنا على ثالث فرضيات 

الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاس  على التفاعل االجتماعي    من ملمارسة االنشطة 

  .وجهة نظر االولياء
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ملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالزمة داون انعكاس  على التفاعل االجتماعي من وجهة 

  .نظر املربني

  .مة داون انعكاس على التفاعل االجتماعيملمارسة االنشطة الرياضية الرتوحيية لدى اطفال متالز 

تعترب فئة أطفال متالزمة داون جزء من ا�تمع الذي يندرج ضمن ذوي احلتياجات اخلاصة اليت تستوجب 

الرعاية والعناية اخلاصة يف مجيع النواحي اجلسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية وفسيولوجية ،و�ذا فهي 

رتبية والعناية اخلاصة ،كما أشرت عدة دراسات اىل أن هذه الفئة حساسة وال من أكثر الفئات حاجة اىل ال

  .تتمتع مبناعة قوية والبد من إهتمام والعناية الطبية والنفسية واالجتماعية والرياضية 

ومن خالل دراستنا فقد حاولنا معاجلة خمتلف اجلوانب اليت هلا عالقة بالتفاعل االجتماعي ،أردنا أن نربز 

  أن  االنشطة الرتوحيية �ذه اجلوانب وانعكاسها االجيايب على التفاعل االجتماعي ،حيث توصلنا اىل  عالقة

االنشطة الرياضية الرتوحيية اجيابية على أطفال متالزمة داون وكذلك هلا دور يف عملية دمج الطفل يف بيئته 

ورغبة االحتكاك والتواصل وجتاوز الذات للوصول اىل يتفاعل ويتواصل مع االخرين  ، وكذلك ااجتماعي

روح اجلماعة من جهة اخرى وتعزيز الثقة بالنفس بواسطة العمل االجتماعي والراحة التامة اثناء ممارسة 

مارسة االنشطة الرياضة الرتوحيية دور اجيايب يف تنمية روح اجلماعة مقارنة ملوايضا  ،االنشطة الرتوحيية 

  . بأدائها مبفرده
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  )اإلستبيان( األول الملحق

الموجه ألولياء فئة متالزمة داون اإلستبيان.أ  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

مستغامن –جامعة عبداحلميد بن باديس   

 معهد الرتبية البدنية و الرياضية

ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية لدى أطفال متالزمة ( بعنوان وصفيحنن بصدد إجراء حبث  :تحية طيبة 

)االجتماعي من وجهة نظر األولياء والمربين التفاعلداون وانعكاسها على   

وفما يلي جمموعة من العبارات هلا عالقة مبوضوعنا موجهة لكم أنتم أولياء فئة متالزمة داون  ، وأمام كل 

املطلوب من سيادتكم قراءة كل عبارة على حدى و اإلجابة )... غالبا ، احيانا ،ابدا(إختيارات ثالثة عبارة

 عليها  وذلك بوضع عالمة  أمام اإلجابة املناسبة  ، و شكرًا لكم على اهتمامكم وحسن تعاونكم .

وانعكاسها على التفاعل ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون : المحور األول

 .االجتماعي من وجهة نظر األولياء

  ابدا  احيانا  غالبا  العبارات  الرقم

        يسأل عن أي عمل يقوم به او حياول استكشاف ما حوله  يف املنزل  1س

        يشرتك يف االنشطة اجلماعية اذا شجع على ذلك  2س

نشاط من االنشطة الرياضية يستعمل التعبريات املهذبة اثناء القيامه بأي عمل او   3س

  الرتوحيية

      

        األنشطة الرياضية الرتوحيية إجيابية لدى أطفال متالزمة الداون  4س

يشرف على أمور االخرين ويديرها عندما حيتاج اليه أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية   5س

  .الرتوحيية

      

        اجتماعية لالنشطة الرياضية الرتوحيية دور يف دمج الطفل يف بيئة  6س

        يقيم عالقة تواصل بني افراد ا�تمع  7س

        يتفاعل مع االخرين ملدة قصرية كأن يقدم حلوى او لعبة  او يعرض لعبة لالخرين  8س
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فئة متالزمة داون مربياإلستبيان الموجه ل.ب  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

مستغامن –جامعة عبداحلميد بن باديس   

الرتبية البدنية و الرياضيةمعهد   

ممارسة األنشطة الرياضية الترويحية لدى أطفال (بعنوان  وصفيحنن بصدد إجراء حبث  :تحية طيبة

)متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل االجتماعي من وجهة نظر األولياء والمربين  

وفما يلي جمموعة من العبارات هلا عالقة مبوضوعنا موجهة لكم أنتم مربي فئة متالزمة داون  ، وأمام كل 

املطلوب من سيادتكم قراءة كل عبارة على حدى و اإلجابة )... غالبا، احيانا ،أبدا(إختيارات ثالثةعبارة 

 عليها  وذلك بوضع عالمة () أمام اإلجابة املناسبة  ، و شكرًا لكم على اهتمامكم وحسن تعاونكم 

ممارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية لدى أطفال متالزمة داون وانعكاسها على التفاعل  :المحور الثاني

 .االجتماعي من وجهة نظر املربيني

  ابدا  احيانا  غالبا  العبارات  الرقم

         الطفل نفسه يف راحة تامة أثناء ممارسته لألنشطة الرياضية الرتوحيية  جيد  1س

        اثناء ممارسته لألنشطة الرياضيةجيد طفل البيئة احمليطة عائقا   2س

        يشعرالطفل باخلجل من جسمه اثناء ممارسته لالنشطة الرياضية الرتوحيية  3س

        داون االنشطة الرياضية الرتوحيية األكثر ممارسة لدى اطفال متالزمة  4س

        حيب ممارسة األنشطة الرياضية بشى أنواعها  5س

        باالرتياح عند القيام باالنشطة الرياضية الرتوحييةكثريا ما يشعر الطفل   6س

        يتفاعل مع اآلخرين يف ممارسة األنشطة و األلعاب اجلماعية  7س

يشعر الطفل بالتفوق مبمارسة األنشطة الرياضية الرتوحيية  يف اجلماعة   8س

  مقارنة باداءه ملفرده
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  )ائج الخام للعينة الرئيسية النت( :الملحق الثاني 

:   ياء أطفال متالزمة داون لالنتائج الخام للعينة الرئيسية ألو   1_  

8س 7س  6س  5س  4س  3س  2س  1س   األسئلة 

29 27 35 15 32 25 24 28 
 غالبا

09 10 06 10 08 12 14 12 
 أحيانا

07 08 04 20 05 08 07 05 
 أبدا

 

:   النتائج الخام للعينة الرئيسية لمربين أطفال متالزمة داون   2_  

8س 7س  6س  5س  4س  3س  2س  1س   األسئلة 

20 28 29 23 24 27 26 25 
 غالبا

05 01 01 04 04 01 02 03 
 أحيانا

05 01 00 03 02 02 02 02 
 أبدا
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لمركز النفسي امن وهذا  في كل ...صور  مع أطفال متالزمة داون  خالل فترة إنجازي للبحث :( الملحق  الثالث

  .)بتيارت 21المصابين باالتريزوميا وجمعية األطفال ،  البيداغوجي 
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