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في  والفسيولوجية تأثير التدريبات النوعية عمى بعض المتغيرات البدنية
 السباحة ألطفال متالزمة داون )المنغوليين(

 

 61 بحث رقم

 : البحثمقدمة 
إلى وجود عدة   Kristy Prondكريستي بروند نقال عف  م2007سمير العجمي ويشير 

استخداـ التمرينات النوعية والتي يتشابو فييا اتجاىات حديثة في التعميـ والتدريب تؤكد عمى أىمية 
في التمريف بالمسار الزمني لنفس   operant المسار الزمني لممجموعات العضمية العاممة

 (11: 7)  المجموعات العضمية والمسئولة أيضا عف أداء الميارة.
داء أف التمرينات النوعية المشابية لأل م1985عادل عبد البصير مف ناحية أخرى يذكر 

المياري ىي جزء مف الدعامة األساسية التي يرتكز عمييا المبتدئ إلمكانية تعممو الميارات 
 (32: 9)لوصوؿ بو إلى أعمى مستوى ممكف. األساسية وا

أف استخداـ التمرينات النوعية المشابية لألداء المياري  م2001عماد السرسي كما يضيؼ  
 (157:  12ات الحركية أثناء المباريات. )يسيـ بدرجة كبيرة في تحسيف أداء الميار 

تعد التمرينات داخؿ الماء متشابو لمتمريف خارج الماء ولكنيا أسيؿ فالماء لو مواصفات 
فيسيموجية تساعد عمى الطفو، كما اف االنساف حيف يكوف وسط الماء يخسر مف ثالثة ارباع وزنو 

فتسيؿ عميو الحركة مقارنة بالحركة  فيقؿ الوزف والحمؿ والثقؿ عمى عضالتو وعظامو ومفاصمو
خارج الماء، وحرارة الماء الدافئ تساعد عمى ارتخاء العضالت وبالتالي تصبح الحركة أقؿ ألما 

 وأسيؿ.
ىذه الحالة )متالزمة داوف( والذي يرجع التسمية إلى اسمو  جون داونوقد وصؼ العالـ 

ة، والرأس المستدير صغير الجسـ نسبيًا، أنيـ أطفاؿ يولدوف بمالمح مميزة أىميا األعيف المائم
 واأليدي القصيرة، وبعض المالمح الخاصة، وما يمبث ىؤالء األطفاؿ أف يظيروا تباطؤ في النمو 

 كفرالشيخ, كلية التربية الرياضية , جامعة  رياضات المائيةالتدريب الرياضى _ أستاذ  *
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 أشرف إبراهيم عبدالقادر* أ. د / 
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ـ(، اكتشؼ العمماء خمؿ 1959وتأخر في القدرات العقمية، يذكر أنو في العاـ ) ، الحركي
 (18: 13) الكروموسومات المسبب ليذا المرض.

األطفاؿ  ومف ناحية أخري أثبتت العديد مف الدراسات فاعمية وأثر برامج الرعاية لدي
التي توصمت  م2008بن قيدة، المصابيف لمتالزمة داوف في تحقيؽ السموؾ التكيفي مثؿ دراسة 

إلي وجود فروؽ دالة إحصائيا فيما يخص درجات التصرفات االستقاللية لدى األطفاؿ ذوي متالزمة 
ي استيدفت التعرؼ داوف قبؿ تمقييـ لمبرنامج و بعد مرور فترة مف تمقييـ إياه، كما أثبت الدراسة الت

عمى تأثير برنامج تأىيمي مقترح عمى بعض المتغيرات البدنية لدى األطفاؿ المصابيف بشمؿ 
األطفاؿ المخى أف لمبرنامج التأىيمي المقترح اثر ايجابي عمى المتغيرات البدنية قيد البحث 

 (55: 15المرونة( وعمى أطالة العضالت المصابة بالتشنج. ) -)التوازف
 :لبحثا مشكمة

يشيد العالـ تقدـ عممي كبير في مجاالت الحياة المختمفة بصفة عامة ومجاؿ التربية 
الرياضية بصفة خاصة فمقد تطور المستويات الرياضية تطورا كبيرا نتيجة لمدراسات والبحوث 
العممية وتطور األجيزة العمميو واألدوات المساعدة في مجاؿ التربية الرياضية وذلؾ مف اجؿ 

ؿ الى اعمى المستويات األشطة الرياضية المختمفة وذلؾ ألف عممية التدريب الياضي تعتمد الوصو 
عمى التخطيط العممي السميـ وذلؾ ليدؼ الوصوؿ بالفرد الرياضي إلى تحقيؽ أعمى مستوى في نوع 

 النشاط الرياضي. 
لدى  اء الحركيدومما ال شؾ فيو اف التدريب في وجود وسط مائي يساىـ في تحسيف األ

أطفاؿ الداوف )المنغولييف( وخاصة مف ىـ ذو مشاكؿ في الحركة بشد او توتر في العضالت في 
ب في ياف التعرؼ عمى تأثير التدر  باحثوفىذا ويرى الؿ مما يستيمؾ في العالج الطبيعي وقت أق

مف االقؿ لرفع المستوى الحركى و البدني لدى ىؤالء االطفاؿ لذلؾ  يؽوجود وسط مائي ىو الطر 
و كاخصائي تاىيؿ حركي منذ  ةسباحال مدربيف ومتخصصيف فى مجاؿك وفالباحث ةخالؿ خبر 

اف كثير مف االخصائييف ييمموف التدريبات و  واالحظ ةكثير  ةوفي اندي ةعديد زعواـ في مراكأ ةعشر 
 ةتحسف ممحوظ فى الحرك أف ىناؾ مع ب داخؿ الوسط المائىيليؤالء االطفاؿ فى التدر  ةالسباح

 .ةطفاؿ مما يؤثر عمى نجاح التجربلأل
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 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى:

  التدريبات النوعية عمى بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية في التعرؼ عمى تأثير
 السباحة ألطفاؿ متالزمة داوف )المنغولييف(

 ض البحث : و فر 
 في القياسيف القبمي  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب المجموعة التدريبية

اإلتزاف، قوة عضالت الظير، قوة عضالت والبعدي عمى مقياس بعض المتغيرات البدنية )
 ( بعد تطبيؽ البرنامج في القياس البعدي".الرجميف

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب المجموعة التدريبية في القياسيف القبمي
النبض، السعة الحيوية، أقصى ) فسيولوجيةال والبعدي عمى مقياس بعض المتغيرات

 ( بعد تطبيؽ البرنامج في القياس البعدي".إستيالؾ لألكسجيف
 :البحث أهمية

 لمبحث: ةالعممي ةهميـ األ1
 ةقد يساىـ البحث فى تحسيف مستوى الحركات االساسيو لدى االطفاؿ المصابيف بمتالزم 

 (.المنغولييف)داوف 
  داوف  ةمستوى القدرات البدنيو لدى االطفاؿ المصابيف بمتالزمقد يساىـ البحث في تحسيف

 (المنغولييف)
 داوف الى مستوى مقارب الى االعتماد عمى  ةالوصوؿ بمطفؿ المصاب بمتالزم ةمحاول

 حتياجاتو.إ ةالنفس فى تمبي
 داوف. ةلدى اطفاؿ متالزم ةالبدني ةالحرك ةتوفير برنامج تدريسى مائى يساعد عمى تنمي 
 تحسيف األجيزة الفسيولوجية لدى األطفاؿ المصابيف بمتالزمة داوف ث في حىـ البقد يسا

 )المنغولييف(
 :لمبحث ةطبيقيتال ةـ االهمي2

ورفع  والفسيولوجية قد يساعد ىذا البحث فى تقديـ برنامج تدريبى عمى المتغيرات البدنيو
عب معيا العالج و قبؿ حدوث مضاعفات يص ةداوف فى السباح ةطفاؿ متالزمأمستوى اداء 

  .لمتدخؿ الجراحى ةليب الطب الطبيعى والتاىيؿ البدنى دوف الحاجاسأالتاىيؿ ب
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 البحث :  المستخدمة فى مصطمحات ال
  النوعيةالتدريبات: 

ىي "التمرينات التي تؤدى بصورة تتفؽ مع طبيعة األداء لمميارة الحركية باستخداـ المجموعة 
داء ألخػر ومػف فػرد تيا وفى نفس المسار الحركي، والتي تختمؼ مػف أالعضمية العاممة في الميارة ذا

 (8:  17)ألخر". 
  :المتغيرات البدنية 

أف المياقة البدنية العامة ىى ذلؾ النػوع مػف النشػاط الحركػى  1996عادل عبد البصير يذكر 
ض الطاقػات الذى يكسػب الفػرد القػدرة عمػى أداء متطمبػات الحيػاة اليوميػة بكفايػة إلػى جانػب تػوفر بعػ

 (50: 9) اتو اليومية.التى تمـز لمتمتع بوقت الفراغ ومواجية الظروؼ الطارئو فى حي
 :السباحة 

إحػػدى أنػواع الرياضػػات المائيػة التػػى تسػػتخدـ الوسػط المػػائى كوسػػيمة يمكػف تعريفيػػا عمػى أنيػػا 
ة الفػػرد لمتحػرؾ فيػو وذلػؾ عػف  طريػؽ تحريػؾ الػذراعيف والػػرجميف والجػذع مػف أجػؿ رفػع مسػتوى كفػاء

 )تعريؼ إجرائى(مف الناحية الجسمية والعقمية واالجتماعية 
 :متالزمة داون 

وف( والذي يرجع التسمية إلى اسمو أنيـ أطفػاؿ يولػدوف بمالمػح مميػزة اىذه الحالة )متالزمة د
أىميػػا األعػػيف المائمػػة، والػػرأس المسػػتدير صػػغير الجسػػـ نسػػبيًا، واأليػػدي القصػػيرة، وبعػػض المالمػػح 

فػي القػدرات العقميػة، وتأخر وما يمبث ىؤالء األطفاؿ أف يظيروا تباطؤ في النمو الحركي،  الخاصة،
  (.6: 2ـ(، اكتشؼ العمماء خمؿ الكروموسومات المسبب ليذا المرض) 1959يذكر أنو في العاـ )

( 47حالة جينية ناتجػة عػف وجػود كروموسػـو زائػد فػي الخميػة، وىػو يعنػي أف صػاحبيا لديػو )
(، وىػي تحػدث نتيجػة خمػؿ جينػي فػي نفػس وقػت حػدوث الحمػؿ أو أثنائػو 46بدال مػف ) كروموسوماً 

 (8، 13) .وليست حالة مرضية وال يمكف عالجيا وعادة تكوف مصحوبة بتخمؼ عقمي
 :ياإلطار النظر 
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أف التمرينػات النوعيػة يقصػد بيػا  م1988عبد المنعم بـرهم ومحمـد أبـو نمـر  ويشير كٌؿ مف 
ف وسػػيمة أساسػية لتحقيػػؽ ىػػدؼ مقصػػود، فيػي تشػػكؿ العامػػؿ األساسػػي المسػػاعد التمرينػات التػػي تكػػو 

 (32: 10في تعميـ الميارات الحركية لكثير مف األنشطة الرياضية.   )
ــد الخــالق 1990محمــد عــالوي ويتفػػؽ كػػٌؿ مػػف  عمػػى أف التمرينػػات  م1994م وعصــام عب

ات التي يؤدييا الالعب في غضوف النوعية ىي الحركات التي تتشابو في تكوينيا الحركي مع الحرك
المنافسػة الرياضػية مػػف حيػث )القػوة، السػػرعة، المسػار الزمنػػي لمقػوة، وكػذلؾ اتجػػاه العمػؿ العضػػمي(، 
ولذلؾ فيي تعتبر وسيمة مباشرة لإلعداد الرئيسي ألي العب مف حيث التوافؽ الحركي وتتابع مسار 

 ( 294: 11( ) 18: 14األداء الحركي واتجاىو.   )
تػػػػوى التمرينػػػػات النوعيػػػػة عمػػػػى حركػػػػات مشػػػػابية لػػػػألداء الفنػػػػي األساسػػػػي لمتمػػػػريف وذلػػػػؾ وتح

باستخداـ نفس العضالت العاممػة فػي األداء الميػاري المطمػوب ولػو األثػر الفعػاؿ فػي سػرعة التعمػيـ، 
وتستخدـ التمرينات النوعية لتنمية وتطوير األداء الصحيح لمميارات الحركية األساسية، كما أنو لمف 

ألىميػػػػػة االسػػػػػتعانة بالتمرينػػػػػات التػػػػػي تػػػػػؤدى بصػػػػػورة تتفػػػػػؽ مػػػػػع طبيعػػػػػة األداء لمميػػػػػارة باسػػػػػتخداـ ا
المجموعػػات العضػػمية العاممػػة فػػي الميػػارة ذاتيػػا وفػػي نفػػس المسػػار الحركػػي والزمنػػي والمكػػاني ، ممػػا 
يكػػوف لػػو أفضػػؿ األثػػر فػػي تحسػػيف الصػػفات البدنيػػة وبالتػػالي تحسػػيف مسػػتوى األداء الميػػاري حيػػث 

اج التػػػدريب إلػػػى تحسػػػيف صػػػفات بدنيػػػة خاصػػػة تتحقػػػؽ عػػػف طريػػػؽ التمرينػػػات المشػػػابية لػػػألداء يحتػػػ
 (12: 5( )7:  16وتعتبر التمرينات النوعية احد أىـ الوسائؿ التي تستخدـ في التعميـ والتدريب. )

إنػػو مػػع زيػػادة االىتمػاـ بممارسػػة السػػباحة مػػف  مJane Katz   "1995"جــان كــاتز يػذكر 
ات والثمانينيات والتطور اليائؿ فى طػرؽ التػدريب المختمفػة أظيػرت الحاجػة لتػدريبات خالؿ السبعيني

لتنميػػة المياقػػة البدنيػػة التػػى تجمػػع مػػا بػػيف تنميػػة اإلطالػػة والقػػوة القػػدرات اليوائيػػة، وذلػػؾ دوف حػػدوث 
 مخاطر عمى المفاصؿ واألطرؼ، ومف ىنا توجيت األنظار لمتمرينات المائية والتى يػتـ مػف خالليػا
ابتكار تمرينات تنقؿ وسط التمريف مف األرض إلى المػاء، وبنػاء عمػى ذلػؾ ظيػرت بػرامج التمرينػات 

، hydro – slimmasticsثػـ أطمػؽ عمييػا  hydro – calisthemicsالمائيػة والتػى أطمػؽ عمييػا 
ىػػذا ويمكػػف وصػػؼ بػػرامج التمرينػػات المائيػػة عمػػى انيػػا بػػرامج التمرينػػات األرضػػية األصػػؿ وعػػدلت 

ح مائية، حيث إنو ومف المعروؼ أف لمماء خصائص مختمفة عف خصائص اليواء وبناء عمى لتصب
ذلػؾ فػأف طريقػة األداء لمتمرينػات المائيػة تكػوف مختمفػة عػف تمػؾ التػى تػؤدى عمػى األرض، والجػػدير 
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بالذكر أنو أصبحت التمرينات المائية التى تستيدؼ تحسيف المياقة البدنية معترؼ بيػا وذات انتشػار 
 (4: 18اسع فى األندية الرياضية والنوادى الصحية. )و 

إلػى أف التمرينػات التأىيميػة ضػد مقاومػة ىػي  مBorensteion (1996) ويشػير بورنسػتوف
وتحسػػيف الوظػائؼ العضػمية، والحفػاظ عمػى بنػاء جيػػد حركػات بنائيػة ومحكمػة لمجسػـ لتعػديؿ حركتػو 

دى الحركػػة والتحمػػؿ، ووصػػؼ التأىيػػؿ الحركػػي لمجسػػـ، والتمرينػػات تزيػػد القػػوة العضػػمية والمرونػػة ومػػ
 (446: 19حسب حالة المريض. )يجب أف يكوف لو ىدؼ محدد، ويتـ تعديؿ البرنامج التأىيمي 

إلػػػى أف متوسػػػط الحػػػد األقصػػػى النسػػػبي إلسػػػتيالؾ  م Astrand 1977أســـتراند ويشػػػير 
/كجـ/ؽ ، ويرتفػع ىػذا تػرممممي 56دى الرجؿ السميـ وظيفًيا فػي سػف العشػريف يصػؿ إلػى األكسجيف ل

/كجـ/ؽ تبعػػا لمحالػػة التدريبيػػة التػػي يصػػؿ إلييػػا الفػػرد الرياضػػي. ممميمتػػر 80المتوسػػط إلػػى أكثػػر مػػف 
(20 :24) 

بأف التمرينات المائية ىى تمرينات بدنية تؤدى فى الماء إما  م1997حسام فاروق ويضيؼ 
الخاصػػػة والمسػػػتوى الميػػػارى حػػػرة أو باسػػػتخداـ أدوات وذلػػػؾ بغػػػرض تطػػػوير بعػػػض القػػػدرات البدنيػػػة 

 ( 7: 6)  لطرؽ السباحة المختمفة.
 أهم خواص الماء التى تحقق أفضل اآلثار عمى الجسم هى:  

 الطفو.  .1
 اتجاه الطفو عكس اتجاه الجاذبية األرضيو يسمح لمجسـ بالتحرؾ بسيولة ويسر عف اليابسة.  

 نقص القوة الضاغطة.  .2
ًا لػػذلؾ القػػوة الضػػاغطة أو قػػوة ثقػػؿ الػػوزف عمػػى كػػؿ كممػػا زاد عمػػؽ الفػػرد فػػى المػػاء قمػػت تبعػػ

 المفاصؿ وكذلؾ غضاريؼ فقرات العمود الفقرى.  
 الضغط الهيدروستاتيكى عمى أجزاء الجسم الغاطس.  .3

ىنػػػاؾ ضػػػغط متسػػػاوى المقػػػدار مػػػف المػػػاء عمػػػى الجسػػػـ يػػػزداد ىػػػذا الضػػػغط مػػػع زيػػػادة العمػػػؽ 
وراـ حػػػػوؿ المفاصػػػػػؿ وىػػػػذا ألف السػػػػػائؿ ويسػػػػاعد ذلػػػػؾ فػػػػػى عػػػػالج مشػػػػكالت الػػػػػدورة الدمويػػػػة أو األ

االسػػػتاتيكى حػػػوؿ المفاصػػػؿ يجبرىػػػا عمػػػى التحػػػرؾ ألعمػػػى ناحيػػػة القمػػػب بواسػػػطة خاصػػػيو الضػػػغط 
  Hydrostatic  Pressure   .(11:4)الييدورستاتيكى  
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 الدرسات المرجعية:
رح أثػر برنػػامج التأىيػػؿ المقتػػبعنػػواف  (:2) (2017أحمــد محمــد رشــدي إبــراهيم عســر )دراســة  .1

التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير ، وىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تػػػأثيرا ايجابيػػػا عمػػػى تحسػػػف مسػػػتوى االداء الحركػػػي
برنامج تأىيمي مقترح عمى كؿ مػف مسػتوى األداء الحركػي )الحبػو/ الجمػوس/ الوقػوؼ/ المشػي( 

، وشػػػممت عينػػػة التجريبػػػي، واسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج لػػػدى األطفػػػاؿ المصػػػابيف متالزمػػػة داوف
، ( أطفػػػاؿ مػػػف خػػػارج العينػػػة األساسػػػػية8ال اإلسػػػتطالعية ) ( طفػػػؿ والعينػػػة18)الدراسػػػة عمػػػى 

استخداـ برنامج تأىيمي عمى مستوى األداء الحركي لدى أطفاؿ متالزمة  أثروكانت أىـ النتائج 
 داوف.

بعنواف "برنامج تػأىيمي لتحسػيف درجػو تشػوه التقعػر القطنػي  :(1()2015)دراسة احمد خضر،  .2
لشػػػمؿ المخػػػي التشػػػنجي" وىػػػدفت الدراسػػػى إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػي االنحرافػػػات لألطفػػػاؿ المصػػػابيف با

التجريبػػػي  القػػػواميس واثػػػر البرنػػػامج فػػػي عػػػالج ىػػػذه االنحرافػػػات. وقػػػد إسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج
البرنػامج التػأىيمي عمػي تحسػيف  اثػروكػاف مػف أىػـ النتػائج  اطفػاؿ 5وتكونت عينة الدراسة مػف 

 .المصابيف بالشمؿ المخي التشنجيدرجو تشوه التقعر القطني لألطفاؿ 
ــاروق إســماعيل مهــدي )دراســة  .3 تحسػػف فػػي مسػػتوي المتغيػػرات بعنػػواف  (:8()2009ســهام ف

معرفػة تػأثير اسػتخداـ تػدريبات التػاي شػي ، وىدفت الدراسة إلػى البدنية والفسيولوجية قيد البحث
، ة التربيػة الرياضػػيةشػواف المائيػة عمػي بعػض المتغيػرات البدنيػػة والفسػيولوجية لػدي طالبػات كميػ

الفرقػة األولػي والغيػر مجػديف لمسػباحة  طالبػات، عمى عينة التجريبيواستخدمت الباحثة المنيج 
( 20ـ، والبػػػالد عػػػددىف )2011ـ/2010بكميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية جامعػػػة المنيػػػا لمعػػػاـ الدراسػػػي

مػػػػي بعػػػػض تػػػػأثير اسػػػػتخداـ تػػػػدريبات التػػػػاي شػػػػي شػػػػواف المائيػػػػة ع ، وكانػػػػت أىػػػػـ النتػػػػائجطالبػػػػة
 المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدي طالبات كمية التربية الرياضية.

تصػػػميـ برنػػػامج تػػػأىيمي مقتػػػرح بعنػػػواف  (:3()2014أســـامة حممـــي فرحـــات عفيفـــي )دراســـة  .4
( 12-8فاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية مػف سػف )طإلستخداـ األلعاب الصغيرة والتدريب باألدوات لأل

التعػػرؼ عمػػى تػػأثير البرنػػامج التػػأىيمي المقتػػرح لتحسػػيف بعػػض  ، ىػػدفت الدراسػػة إلػػى دراسػػةسػػنة
، واستخدـ الباحػث متالزمة داوف( -عناصر المياقة البدنية لدى المعاقيف ذىنيا )الفئة المنغولية 

طفػؿ مػف أطفػاؿ مدرسػة ىػابي وورلػد لػذوي  13، واشػتممت عينػة الدراسػة عمػى التجريبيالمنيج 
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( أ"طفػػاؿ لمعينػػة 5( أطفػػاؿ لمعينػػة األساسػػية )8ة الشػػروؽ )اإلحتياجػػات الخاصػػة التابعػػة لمدينػػ
التعرؼ عمى تأثير البرنامج وكانت أىـ النتائج  ( سنة12-9اإلستطالعية ويتراوح عمرىـ مف )

 -التأىيمي المقترح لتحسيف بعض عناصػر المياقػة البدنيػة لػدى المعػاقيف ذىنيػا )الفئػة المنغوليػة 
فػي تحسػيف القػدرات البدنيػة ألطفػاؿ المصػابيف بمتالزمػة داوف فاعميػة البرنػامج ، متالزمة داوف(

تصػػميـ برنػػامج تػػأىيمي مقتػػرح إلسػػتخداـ األلعػػاب الصػػغيرة والتػػدريب ، ( سػػنة12-8مػػف سػػف )
 ( سنة.12-8باألدوات لأل"فاؿ ذوي اإلعاقة الذىنية مف سف )

 مدى االستفادة من الدراسات المرجعية:
عػدة  بػاحثوفءات المتبعة بالدراسات السابقة إسػتخمص الفى ضوء تحميؿ أىـ النتائج واإلجرا
 نقاط ىامة لإلستعانة بيـ فى ىذا البحث: 

  .إستخداـ المنيج التجريبى ىو األسموب األمثؿ لتحقيؽ اليدؼ مف تمؾ الدراسة 
  .تحديد وسائؿ وأدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث 
 تحديد الطريقة المثمى إلختيار عينة البحث . 
  .تحديد أنسب المعالجات األحصائية التى تتفؽ مع أىداؼ وعينة البحث 
 التأىيمى مراعاة أسس وضع البرنامج التدريبى . 
  .تحديد اإلختبارات والقياسات البدنية المستخدمة فى الدراسة الحالية 
  داوف المتغيرات البدنية فى السباحة ألطفاؿ متالزمةاألستفاده مف نتائج األبحاث فى تحسيف. 

 إجراءات البحث :
  منهج البحث :

والبعػػدي لمجموعػػة تجريبيػػة  المػػنيج التجريبػػي لتضػػـ القيػػاس القبمػػي والبينػػي بػػاحثوفسػػتخدـ الإ
 واحدة عينة البحث. 

  البحث :مجتمع وعينة 
 20تػػػـ اختيػػػار عينػػػة البحػػػث بالطريقػػػة العمديػػػة مػػػف أطفػػػاؿ الػػػداوف او )المنغػػػولييف( وعػػػددىـ 

 طفؿ.
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 (1جدول )
 توصيف عينة البحث

  العدد النسبت المئويت

 العينت األسبسيت  8 77%

 العينت االستطالعيت  7 77%

 إجمبلي العينت  00 011%

 اختيار العينة: شروط 
 .توافر عدد كافي الجراء البحث 
 .وقوع عينة البحث في مجتمع اقميمي واحد ومتقارب 
 لسباحةيف ومتخصصيف فى مجاؿ اكمدرب وفعمؿ الباحث. 
  .موافقة اداره النادي عمي تطبيؽ البحث 
 .موافقة أولياء األمور عمي تطبيؽ الدراسة عمي أنجاليـ 
 .أف يكوف مف الممارسيف والغير الممارسيف لمنشاط الرياضى 
 .)أف يكوف غير خاضعيف لبرنامج عالجى أخر سواء كاف )تأىيمى _ طبى 
 رنامج المطبؽ. اإلنتظاـ فى البرنامج المقترح خالؿ فترة إجراء الب 

 (2جدول )
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث في المتغيرات المختارة قيد البحث )اإلعتدالية(

 8ن=

 المتغيــــــــراث م
وحدة 
 القيبس

المتوسط 
 الحسببي

 الوسيط
اإلنحـراف 
 المعيـبري

معبمــل 
 اإللتواء

 المتغيراث األنثروبومتريت

 1958 7919 048911 049941 سن الـطـــىل 0

 1978 5910 41911 40951 كجن الـــــــىزى 7
 1907 1979 00958 7917 سنت العور السهنــي 7

 المتغيراث البدنيت 
 1977- 0940 71911 09957 ث االتساى 4
 1901- 0967 08911 08971 كجن قىة عضالث الظهر 5
 1987 7979 48901 48975 كجن قىة عضالث الرجليي 6

 وجيتالمتغيراث الفسيول

 1977 0957 06966 06957 ق \ى النبض في الراحت 7

 1979- 0975 76978 75986 ث السعت الحيىيت 8
 1968- 1941 07977 07901 م.د اقصى استهالك لالوكسجيي 9
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( أف معػػامالت اإللتػػواء لمجتمػػع البحػػث فػػي المتغيػػرات المختػػاره قيػػد البحػػث  2يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
(  ممػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى إعتداليػػػػػػػػػػػػػػة عينػػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػػث.1.38، 1.14-تتػػػػػػػػػػػػػػراوح مػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػيف ) 

 :البيانات جمع وسائل
 :بالبحث المرتبطة والدراسات المراجع

 الكتب) في البحث ىذا تنفيذ في باحثوفال بيا إستعاف التي البيانات جمع وسائؿ تتمخص
 ماتالمعمو  شبكة –المتخصصة العممية المجالت – السابقة العممية الدراسات – العممية والمراجع
 (.السباحة في المتخصصة المواقع خالؿ مف اإلنترنت الدولية

 .البحث قيد المستخدمة واإلختبارات القياسات

 القياسات االنثرؤبومترية - أ

 السف. 
 الوزف. 
 الطوؿ. 

 :البدنية اإلختبارات - ب

 (.واحدة قدـ عمي الوقوؼ) الثابت التوازف قياس 
 الظير عضالت قوه قياس . 
 الرجميف عضالت قوه قياس . 

 .Tools and Equipment واألجهزة األدوات  - ت

 الرستاميتر جياز Restameter  (.سـ) الطوؿ لقياس 
 (.كجـ) الوزف لقياس طبي ميزاف 
 (يإلكترون) جاؼ سبيروميتر جياز 
 الديناموميتر جيازDynamometer (.كجـ) والرجميف الظير عضالت قوه لقياس 
 (.سـ) المسافات لقياس معاير قياس شريط 
 يدي.سو  مقعد 
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  .مكعبات خشبية 
  سـ.20لوح خشبى عرضة 
 (.المطاطية التمرينات كرات) سويسريو كرات 
 المطاط األستيؾ. 
 المائي اإلنبوب. 
 الكفوؼ. 
 .بور وكتفات 
 المقاسات مختمفة أطواؽ. 
 إيقاؼ ساعة. 
 جياز قياس النبض pulse oximeter  
 جياز قياس أقصى إستيالؾ لألكسجيفvo2max  

 ةالمعالجات اإلحصائي
 باستخداـ Spss  اإلحصائية الحـز برنامج باستخداـ اإلحصائية المعالجات إجراء تـ
 :التالية اإلحصائية المعالجات خالؿ مف وذلؾ اآللى الحاسب

 المتوسط. 
 يالمعيار  اإلنحراؼ . 
 االلتواء معامؿ. 
 مرتبطتيف لعينتيف( ت) إختبار مستقمتيف، لعينتيف( ت) إختبار. 
 وفلبيرس اإلرتباط معامؿ . 
 التحسف نسب.  

  :عرض النتائج
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب والذي ينص عمى ". نتائج الفرض: 6

المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدى عمى مقياس بعض المتغيرات الفسيولوجية 
لبرنامج في اتجاه )النبض في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استيالؾ لالوكسجيف( بعد تطبيؽ ا

 القياس البعدي".
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بحساب داللة الفروؽ باستخداـ اختبار )ويمكوكسوف(  باحثوفىذا الفرض قاـ ال لمتحقؽ مف
لعينتيف مرتبطتيف في القياس البعدي في أبعاد الشفقة بالذات: المطؼ بالذات، الحكـ الذاتي، 

، والدرجة الكمية، كما يتضح مف الجدوؿ االنسانية المشتركة، العزلة، اليقظة العقمية، التوحد المفرط
(2.) 

 (2جدول )
داللة الفروق بين متوسطي رتب القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في بعض 
 المتغيرات الفسيولوجية )النبض في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استهالك لالوكسجين(

بعض 
المتغيرات 
 الفسيولوجية

 ع م القياس
بة الرتب السال
 والموجبة

متوسط  ن
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
Z 

مستوى 
 الداللة

النبض في 
 الراحة

 القبمي
 

 البعدي

68.36 
 

61.81 

2.17 
 

1.31 

 36.11 4.51 8 الرتب السالبة

2.52 1.15 

 

 1.11 1.11 1 الرتب الموجبة

 1 العالقات
  

 8 االجمالي
السعة 
 الحيوية

 القبمي
 

 البعدي

63.91 
 

64.71 

2.11 
 

2.11 

 1.11 1.11 1 الرتب السالبة

2.52 1.15 
 36.11 4.51 8 الرتب الموجبة

 1 العالقات
  

 8 االجمالي
أقصى 

استيالؾ 
 لالوكسجيف

 القبمي
 

 البعدي

34.14 
 

27.11 

2.68 
 

1.18 

 36.11 4.51 8 الرتب السالبة

2.52 1.15 
 1.11 1.00 1 الرتب الموجبة

 1 العالقات
  

 8 االجمالي

( أف قيمة )ويمكوكسوف( لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي رتب 2يتضح مف جدوؿ )
القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية )النبض في الراحة، 

(، كما أف الفروؽ 1.15لة إحصائيًا عند مستوى )السعة الحيوية، أقصى استيالؾ لالوكسجيف(، دا
بيف المتوسطات في القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية 
)النبض في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استيالؾ لالوكسجيف( جاءت لصالح القياس البعدي، 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب  وىذا يعني قبوؿ الفرض في صيغتو أي أنو "
المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدى عمى مقياس بعض المتغيرات الفسيولوجية )النبض 
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امج في اتجاه القياس في الراحة، السعة الحيوية، أقصى استيالؾ لالوكسجيف( بعد تطبيؽ البرن
 ".البعدي

 مناقشة نتائج الفرض:
وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا لصالح القياس البعدي في المتغيرات قيد  باحثوفلوقد يرجع ا

البحث إلى أف البرنامج التأىيمي لو تأثير إيجابي عمى تمؾ المتغيرات وذلؾ إلحتواءه عمى تدريبات 
ث تأىيمية التي تتميز بالتشويؽ واإلثارة والتنوع التي تسيـ في تسييؿ وتعمـ تمؾ الميارات قيد البح

وتساعد األطفاؿ المصابيف بمتالزمة داوف سندروـ عمى أداء الحركات والميارات المختمفة كما 
تميزت بالتدرج مف السيؿ إلى الصعب ومف البسيط إلى المركب حتى تالقي احتياجاتيـ وتناسب 

 قدرتيـ كما روعي عند وضع األسس العممية والتربوية التي تكفؿ تحقيؽ اليدؼ.

اف النشاط البدني يودي الى ( 2015محمد حسن محمد عبدالحفيظ ) راسةوىذا ما أكدتو د
مستوى المياقة البدنية المرتبطة بالصحة وبعض المتغيرات الفسيولوجية لدى األطفاؿ المصابيف رفع 

 بمتالزمة داوف.

اف البرامج التأىيمية البد وأف تتسـ بالتدرج في اإلرتقاء بالمستوى الحركي  باحثوفويوضح ال
صابيف حيث أف االرتقاء المفاجئ والسريع لمتمرينات قد يعرض المريض إلى تدىور حالتو لمم

  الصحية وخاصة في التعامؿ مع حاالت تأىيؿ األطفاؿ.

   :ضو الفر  عرض النتائج
 والذي ينص عمى "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى رتب المجموعة التجريبية

بعد تطبيؽ البرنامج في اتجاه   بدنيةمقياس بعض المتغيرات ال في القياسيف القبمي والبعدى عمى
 القياس البعدي".

بحساب داللة الفروؽ باستخداـ اختبار )ويمكوكسوف(  باحثوفىذا الفرض قاـ ال لمتحقؽ مف
لعينتيف مرتبطتيف في القياس البعدي في أبعاد الشفقة بالذات: المطؼ بالذات، الحكـ الذاتي، 

درجة الكمية، كما يتضح مف كة، العزلة، اليقظة العقمية، التوحد المفرط، والاالنسانية المشتر 
 (.3)الجدوؿ
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 ض:و مناقشة نتائج الفر 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا لصالح القياس البعدي في المتغيػرات قيػد  باحثوفوقد يرجع ال

لػؾ إلحتػواءه عمػى تػدريبات البحث إلى أف البرنامج التأىيمي لو تأثير إيجابي عمى تمػؾ المتغيػرات وذ
تأىيمية التي تتميز بالتشػويؽ واإلثػارة والتنػوع التػي تسػيـ فػي تسػييؿ وتعمػـ تمػؾ الميػارات قيػد البحػث 
وتسػػػاعد األطفػػػاؿ المصػػػابيف بمتالزمػػػة داوف سػػػندرـو عمػػػى أداء الحركػػػات والميػػػارات المختمفػػػة كمػػػا 

حتػى تالقػي احتياجػاتيـ وتناسػب  تميزت بالتػدرج مػف السػيؿ إلػى الصػعب ومػف البسػيط إلػى المركػب
 قدرتيـ كما روعي عند وضع األسس العممية والتربوية التي تكفؿ تحقيؽ اليدؼ.

( اف النشػػاط البػػدني يػػودي الػػى 2015وىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة محمػػد حسػػف محمػػد عبػػدالحفيظ )
بػد وأف تتسػػـ اف البػرامج التأىيميػة ال بػػاحثوفرفػع مسػتوى المياقػة البدنيػػة المرتبطػة بالصػحة ويوضػح ال

بالتػػدرج فػػي اإلرتقػػاء بالمسػػتوى الحركػػي لممصػػابيف حيػػث أف االرتقػػاء المفػػاجئ والسػػريع لمتمرينػػات قػػد 
 يعرض المريض إلى تدىور حالتو الصحية وخاصة في التعامؿ مع حاالت تأىيؿ األطفاؿ.

 االستنتاجات:
دوات فػػػي ضػػػوء ىػػػدؼ البحػػػث، وفرضػػػو وفػػػي حػػػدود مجتمػػػع وعينػػػة البحػػػث، ومػػػف خػػػالؿ األ

واالجيػػػزة المسػػػتخيدمة، ووفقػػػًا لمػػػا أشػػػارت إليػػػو نتػػػئج المعالجػػػات اإلحصػػػائية، ومػػػف خػػػالؿ مناقشػػػة 
 مف التوصؿ إلى االستنتاجات التالية: باحثوفالنتائج، تمكف ال

 القياس لصالح البدنية المتغيرات بعض عمى المائى الوسط داخؿ التأىيمى لمبرنامج يوجد تأثير 
 .البحث لعينة البعدى

  :توصياتال
مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا البحػػػث  بػػػاحثوفاسػػػتنادًا إلػػػى النتػػػائج و االتسخالصػػػات التػػػي توصػػػؿ إلييػػػا ال

 بما يمي: باحثوفيوصي ال
 .االسترشاد بالبرنامج التأىيمي المقترح في تأىيؿ االطفاؿ المصابيف بمتالزمة داوف سندروـ 
 سندرـو لإلرتقاء  إجراء دراسات وأبحاث مشابية عمى األطفاؿ المصابيف بمتالزمة داوف

 بمستوى حركاتيـ إلى أقرب درجة طبيعية مقارنة بأمثاليـ.
 .تنظيـ دورات دورية لمقائميف عمى عممية تأىيؿ األطفاؿ المصابيف بمتالزمة داوف سندروـ 
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 .إنشاء قسـ التأىيؿ الحركي لذوي اإلحتياجات الخاصة بكميات التربية الرياضية 
  المقترح لتنمية القدرات الحركية األساسية ألطفاؿ ىذه المرحمة تنفيذ البرنامج الترويحى المائي

 .عمى الجمعيات المعنية برعاية الفئات الخاصة
  إعادة النظر فى البرامج الرياضية ونسبة ما تحويو مف القدرات الحركية األساسية بالنسبة

 ( سنوات، واالسترشاد بالبرنامج المقترح. 9– 6لممرحمة السنية )
  فى ممارسة األنشطة الحركية بانتظاـ لما المصابيف بمتالزمة داوف  ار األطفاؿضرورة استمر

 ليا مف أثر إيجابى عمى لياقتيـ البدنية وأيضًا تحسيف كفاءتيـ المينية. 
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 المستخمص :

والفسيولوجية ييدؼ البحث إلى معرفة تأثير التدريبات النوعية عمى بعض المتغيرات البدنية 
المنيج التجريبي نظًرا لمالئمتو لطبيعة  باحثوففي السباحة ألطفاؿ متالزمة داوف، وقد استخدـ ال

مصابيف  10( وتـ إختيارىـ بالطريقة العمدية وتـ إختيار10ار عينة البحث )البحث وقد تـ اختي
سنة(  15: 8لتطبيؽ الدراسة اإلستطالعية مف خارج عينة البحث االساسية وتراوحت اعمارىـ مف )

اف البرنامج المقترح قد ادى إلى تحسف إيجابي  باحثوفوكانت اىـ اإلستنتاجات التي توصؿ إلييا ال
عضمية ألطراؼ النصؼ العموي والسفمي، وأف البرنامج المقترح قد أدى إلى تحسف إيجابي في القوة ال

تشجيع االطفاؿ واولياء األمور  باحثوفشامؿ عمى بعض المتغيرات البدنية، وكانت اىـ توصيات ال
عمى ضرورة التأىيؿ المائي وممارسة األنشطة داخؿ الماء وتنفيذ البرنامج بما يتناسب مع كؿ حالة 

 عمى حدا.
 

 

Abstract 

The research aims to know the effect of specific exercises on some 

physical variables in swimming for children with Down syndrome, and the 

researcher used the experimental approach due to its suitability to the 

nature of the research. The research sample (10) was chosen by the 

intentional method and 2 patients were chosen to apply the exploratory 

study from outside the basic research sample. Their ages ranged from (8:15 

years) and the most important conclusions reached by the researcher were 

that the proposed program had led to a positive improvement in the muscle 

strength of the upper and lower hemispheres, and that the proposed 

program had led to an overall positive improvement on some physical 

variables, and the most important recommendations of the researcher were 

Encouraging children and parents on the necessity of water rehabilitation, 

the practice of activities inside the water, and the implementation of the 

program in proportion to each case separately 

 


