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 Abstract : 

Orthophonia is a branh of psychology and among the modern 
disciplines in social sciences, concerned with everything related to 

language disorders and cognitive problems in children and adults, 

Among the categories that the orthophonia field takes care of, we 
find the category of people with Down syndrome, and this category 

is known for its low abilities in all aspects of language, cognitive, 

social and communication, which affects it negatively, so it needs 
to be taken care of at all levels, especially with regard to learning 

the initial gains that are a base for the growth and development of  

various aspects of life, and perhaps among the most important 
basal gains, we find what is known as physical planning, which 

plays an important role in developing the cognitive and linguistic 

aspects of the child. So this research came with the aim of  knowing  

the relationship  between the aquisition of physical planning and 
the improvement of the level of oral understanding among children 

those with Down syndrome, by adopting the descriptive approach, 

and to achieve the study, paul schilder’s physical planning test was 
applied to know the child’s ability to name and identify each organ 

of the dody and its role, and the Elo test in order to measure the 

level of oral comprhension. on a sample of 10 children (6 males and 
4 girls) with Down syndrome, their ages ranged from( 5-8years). 

After the statistical study and analysis of the results quantitatively 

and qualitatively, it was found that there is a positive but weak 
relatioship between the aquisition of physical planning and the level 

of oral understanding among children with Down syndrome. 

Keywords: Physical Planning, Oral Comprehension, Down 

Syndrome. 
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 املصابني مبتالزمة داون  األطفالعالقة التخطيط اجلسدي بتحسن مستوى الفهم الشفهي عند 
 

 3  متجيات كنزة 
 4  قامسي أمال 

 
 

 :امللخص
االجتماعية، هتتم فرع من فروع علم النفس ومن بني التخصصات احلديثة يف العلوم    يعّد ختصص األرطفونيا  

بني الفئات اليت يتكفل  بكل ما يتعلق ابالضطراابت اللغوية، واملشكالت املعرفية عند الطفل والراشد. ومن  
بتدين   تعرف  الفئة  وهذه  داون،  مبتالزمة  املصابني  فئة  األرطفونيا جند  ميدان  اجلوانب قدراهتهبا  ا يف مجيع 

حتتاج للتكفل على مجيع األصعدة،  ، لذا فهي  اللغوية، املعرفية، االجتماعية والتواصلية، مما يؤثر عليها سلبا  
وتطور خمتلف اجلوانب احلياتية، ولعل من خاصة فيما يتعلق بتعلم املكتسبات األولية اليت تعترب قاعدة لنمو 

اجلسدي، الذي يلعب دور مهم يف تطوير اجلوانب  ما يعرف ابلتخطيط بني أهم املكتسبات القاعدية  جند 
البحث   هذا  لذا جاء  الطفل،  عند  واللغوية  التخطيط املعرفية  اكتساب  بني  القائمة  العالقة  معرفة  هبدف 

املصابني مبتالزمة داون، ابعتماد املنهج الوصفي،    األطفالاجلسدي بتحسن مستوى الفهم الشفهي عند فئة  
اجلسدي لبول شيلدر، ملعرفة قدرة الطفل على تسمية وحتديد  يق الدراسة مت تطبيق اختبار التخطيط  ولتحق 

خلمسي املكيف من طرف الباحثة عدى هبدف قياس   Eloواختبار كل عضو من أعضاء اجلسم ودوره، 
مبتالزمة داون تراوحت مصابني   انثإ  4و ذكور،6 أطفال  10قوامها  مستوى الفهم الشفهي. على عينة  

 سنوات(. 8- 5أعمارهم من )
ضعيفة بني  ، مت التوصل إىل وجود عالقة موجبة ولكن  وكيفيا    وحتليل النتائج كميا    اإلحصائية وبعد الدراسة  

 . املصابني مبتالزمة داون األطفالاكتساب التخطيط اجلسدي ومستوى الفهم الشفهي لدى 
 .التخطيط اجلسدي، الفهم الشفهي، متالزمة داون الكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 alger2.dz-kenza.tamdjiat@univ    اجلزائر ،2اجلزائر جامعةالباحثة،  3
  alger2.dz-amel.gassmi@univ  ، ، اجلزائر2اجلزائرجامعة ، وفيسورةالرب   4
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 : املقدمة
انتشارا   العقلية من أكثر االعاقات  قبل   تعترب اإلعاقة  يتعلق مبرحلة ما  يف جمتمعنا، واليت قد تعود لألسباب كثرية منها ما 

 بعدها مباشرةأو  الوالدة، أثناء الوالدة،
جند ما يعرف مبتالزمة داون، اليت يعود ظهورها إىل مرحلة ما قبل الوالدة،    ولعل من بني حاالت التخلف العقلي انتشارا  

( كروموزوم وهو العدد  46( كروموزوم بدال من )47ن االضطراب بكون الطفل املصاب لديه )وتتمثل املشكلة األساسية هلذا النوع م
أن يكون ثنائي، وهلذا  ( حبيث يصبح هذا الزوج ثالثيا بدال   21بزوج الكروموزوم رقم)  الطبيعي، ويكون الكروموزوم الزائد متصال  

 ( 58، صفحة 2009)اخلطيب و مىن صبحي احلديدي،  يطلق عليه اسم ثالثية الصبغي رقم واحد وعشرين.
احلاملني ملتالزمة داون أتخر يف النمو العقلي، ألن اخللل الكروموزومي يؤثر على النمو ووظيفة الدماغ،    األطفالهلذا يعاين  

على التعلم واللغة   أيضا  دراك، كما يؤثر  عرفية، كالذاكرة، االنتباه، واإلتعاين من قصور يف مجيع الوظائف امل  فهذه الفئة جندها غالبا  
 ووظائف اجلسم، وتكون هذه االضطراابت متفاوتة الدرجة حسب احلاالت وعلى حسب نوع متالزمة داون

 (Rondal & Xavier,S, 2010) 
ابملكتسبات األولية اليت تعترب قاعدة لنمو وتطور خمتلف اجلوانب احلياتية،   فهي حتتاج للتكفل على مجيع األصعدة، بدءا  لذا 

ومن بني أهم هذه املكتسبات جند ما يعرف ابلتخطيط اجلسدي الذي يتمثل يف معرفة كل واحد منا جلسده، والذي يلعب دور مهم 
 ية عند الطفل، وكذا الفهم الشفهي املتعلق ابلقدرة على إدراك معاين الكلمات واألفكار. يف تطوير اجلوانب املعرفية واللغو 

التواصلية، ارأتينا يف هذه الدراسة إىل  أو    ألمهية املكتسبات األولية يف تطور خمتلف اجلوانب احلياتية، سواء املعرفية منها  ونظرا  
مها اكتساب التخطيط اجلسدي بتحسن مستوى الفهم الشفهي عند فئة البحث عن العالقة القائمة بني مفهومني أساسني، أال و 

 املصابني مبتالزمة داون. األطفالجّد حساسة من اجملتمع واملتمثلة يف فئة 
 

 مشكلة الدراسة: 
تعترب فرتة الطفولة من أهم املراحل التكوينية يف حياة الفرد، اليت يتحقق فيها النضج النفسي احلركي، واملعريف، أين يستطيع 

أن الطفل املصاب مبتالزمة داون   إذالطفل ابتداء من السنة األوىل أن يفهم أن الصورة اليت تقابله يف املرآة، أهنا انعكاسا جلسمه،  
لى ادراكه للتخطيط اجلسدي الذي هو عبارة عن الصورة اليت ميتلكها كل انسان عن جسده وخمتلف أقسامه،  عاجز وغري قادر ع

 (piaget, 1966, p. 38) أي املعرفة العقلية اليت حيملها عن أعضاء جسمه والطريقة اليت تتفاعل فيما بينها.
فقد توصل إىل "أن هناك منوذج وضعي للجسم، وهذا النموذج ميكن أن يتغري حسب التغريات الوضعية،   Headوحسب 

وذلك قصد الوصول إىل احلوصلة اجلديدة للمعطيات احلسية، اليت متثل قاعدة ظهور حركة أخرى، وهذا التخطيط يتغري إال أنه يبقى  
معلومات جديدة انجتة عن تغريات الوضعية يف كل وقت، وهذا التخطيط  دخالإلضرورة    موجود فهو يف تكيف مستمر نظرا    دائما  

 (Sillamy, 1979, p. 34) ذات اخلصائص الدينامية عبارة عن طبع يقوم عليه إدراك اجلسد لكل حلظة". 
خريطة داخلية للجسم تتدخل فيه ابلنسبة لنفس الباحث فإن معرفة متركز األعضاء والتوجه الفضائي للجسم يرجع إىل وجود  

يف تكوين صداقات مع اآلخرين    وجناحا    الذين يدركون قوة أجسامهم هم أكثر إقداما    األطفالحساسات البصرية واجللدية، "فاإل
الذين يشعرون بضعف يف بنيتهم    األطفالمع الرفاق ويتميزون ابلثقة ابلنفس واالنضباط، يف حني    وتعاوان    ومع األقران، وأكثر ودا  

)كفايف،   بيتهم اجلسدية فهم أكثر عرضة لبعض املشكالت السلوكية مثل اخلجل والوحدة النفسية". إذاجلسدية، يدركون اخنفاض ج
 ( 36-34، الصفحات 1995
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وهذا ما يظهر جليا عند فئة املصابني مبتالزمة داون ملا هلم من خصائص جسمية ومعرفية مميزة عن العاديني، مما جيعلهم عرضة 
الشفهي "الذي يعترب عملية معرفية هامة يشمل كل ما  للكثري من الصعوابت واملشكالت املعرفية والتواصلية اليت متس جانب الفهم  

خراج املعىن املطلوب من السياق واملواقف إ ، وعليه فهو تصور ذهين يهدف إىل  يتعلق بفهم األلفاظ ومعاين الكلمات والعالقات بينها
 التوصل إىل تفسريات صحيحة مث  ودراكها بصفة كلية من خالل التعرف على العالقات املكونة هلا بطريقة تدرجيية ومنظمة، وابلتايل

اب عام  بشكل  الفهم  يتأثر  األنشطة، كما  بعض  الشخصية".  ختالفتوظيفها يف  واخلربات  اللغوية  ،  2004)السعيد،    القدرات 
 ( 41-40الصفحات 
يعترب الفهم الشفهي عملية تكييف الناجح اليت يواجهها الطفل، وهذا التكييف ال أييت إال نتيجة لفهم العالقات القائمة   إذ

 أن وجود التخطيط اجلسدي ضروري واجباري يستعمل كنظام مرجعي للتنظيم الزماين واملكاين.   HEADيف املواقف، حيث يرى  
(Defontaine, 1980) 

فالتخطيط اجلسدي يعتربونه كوسيلة للفهم وأداة يصل هبا االنسان إلدراك خمتلف الظواهر واملوضوعات   أما عند الظواهرين
 (Defontaine, 1980) املوجودة يف نطاق انتباهه. 

يط اجلسدي يف اكتساب لذ تشري العديد من الدراسات حول صعوابت التعلم وخلل الوظائف املعرفية إىل أمهية وعالقة التخط
جيدون أنفسهم غري   إذالفهم، خاصة لدى فئة املصابني مبتالزمة داون، "حيث يظهرون من الوالدة مشاكل يف النمو احلسي احلركي، 

قادرين على اكتساب امليكانيزمات والعمليات األساسية للنمو العقلي، مثل مشاكل يف التعلم والفهم، واكتساب التخطيط اجلسدي  
 ( 109، صفحة 2001)عبيد،   التكييف االجتماعي".وكذا 

فئة املصابني مبتالزمة داون، ونظرا    أتسيسا   ألمهية اكتساب الطفل    ملا سبق عرضه غن الصعوابت واملشكالت اليت تواجه 
للمفاهيم األولية اليت تعترب قاعدة أساسية لتطوير خمتلف اجلوانب احلياتية.  أردان من خالل هذه الدراسة التطرق إىل مفهومني أساسني  

ل ومها اكتساب التخطيط اجلسدي عند فئة املصابني مبتالزمة داون، ومدى ارتباطه ابلفهم الشفهي لديهم من خالل طرح التساؤ 
 التايل:

 املصابني مبتالزمة داون؟ األطفالهل توجد عالقة بني اكتساب التخطيط اجلسدي بتحسن مستوى الفهم الشفهي عند 
 وكإجابة مؤقتة هلذا الطرح، ميكن صياغة الفرضية التالية: 

 داون. املصابني مبتالزمة  األطفالتوجد عالقة بني اكتساب التخطيط اجلسدي بتحسن مستوى الفهم الشفهي عند 
 

 أهداف الدراسة: 
 هتدف الدراسة احلالية إىل:  

معرفة االرتباط القائم ونوعية العالقة القائمة بني اكتساب الطفل ملفهوم التخطيط اجلسدي بتحسني وتطوير الفهم الشفهي عند  -
 فئة املصابني مبتالزمة داون.  

 .التعرف على فئة متالزمة داون وأهم خصائصها -
 ر واكتساب املهارات األخرى كالفهم الشفهي. إبراز أمهية التدريب على املكتسبات األولية كالتخطيط اجلسدي يف تطوي -
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 أمهية الدراسة: 
 تكمن أمهية الدراسة يف:  

 إبراز أهم العوامل والصعوابت اليت تواجهها فئة املصابني مبتالزمة داون.-
ملتالزمة داون على مفهوم التخطيط اجلسدي ملا يلعبه    التنويه ولفت انتباه املختصني األرطفونيني إىل ضرورة تدريب الطفل ااحلامل  -

 من دور يف تطوير املهارات اللغوية االستقبالية والتعبريية. 
 

 التعريف مبصطلحات الدراسة: 
التعرف على خمتلف    أيضا  : هو معرفة كل واحد منا جبسده وخمتلف األعضاء املكونة للجسم وأماكن موضعها و التخطيط اجلسدي

 يقوم هبا كل عضو  الوظائف اليت
هو ما يتعلق بفهم األلفاظ ومعاين الكلمات والعالقات بينها، ويكون هذا العامل منذ بداية تعلم الطفل ملبادئ   الفهم الشفهي: 

 اللغة ورموزها حيث يرتبط كل رمز لغوي مبعىن معني لغوي لدى الطفل.
هو عبارة عن خلل يف العمليات االنقسامات اخللوية أثناء حدوث احلمل، والذي يؤدي إىل وجود كروموزوم زائد    متالزمة داون: 

 وتتميز هذه الفئة خبصائص جسمية ووجهية مميزة، ابإلضافة إىل أهنا تعترب سبب يف اإلعاقة الذهنية.  21ويكون غالبا يف الزوج 
 

 منهج الدراسة: 
علينا االعتماد على املنهج الوصفي، الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إىل  إن طبيعة هذه الدراسة تفرض

 ( 448، صفحة 2002)ملحم،  .أسباهبا والعوامل املتحكمة فيها، ومن مث استخالص النتائج 
 

 بوالية تيزي وزو. مراكز نفسية بيداغوجية للمعاقني ذهنيا  : مت اجراء هذه الدراسة على مستوى ثالثة اإلطار املكاين
 . 2022: مت إجراء الدراسة يف شهر ماي وجوان من سنة اإلطار الزماين
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 عينة الدراسة: 
سنوات حيث مت اختيارها بطريقة   8-5عمارهم ما بني  أال مصابني مبتالزمة داون ترتاوح  اطف  10تتكون عينة البحث من  

 واجلدول املوايل يوضح أهم خصائصها. قصدية 
 العينة  أفراد اجلنس العمر  درجة االعاقة  مدة العالج والتكفل 

 1احلالة  ذكر سنوات5 خفيفة  سنة

 2احلالة  انثى سنوات5 خفيفة  سنة

 3احلالة  انثى سنوات6 خفيفة  سنة

 4احلالة  ذكر سنوات6 خفيفة  سنتني 

 5احلالة  ذكر سنوات6 خفيفة  سنتني 

 6احلالة  ذكر سنوات7 خفيفة  سنتني 

 7احلالة  ذكر سنوات7 خفيفة  سنوات 3

 8احلالة  أنثى سنوات8 خفيفة  سنوات3

 9احلالة  أنثى سنوات8 خفيفة  سنوات3

 10احلالة  ذكر سنوات8 خفيفة  سنوات3

 : ميثل خصائص عينة الدراسة1اجلدول 

اانث( من الدرجة   4ذكور و  6أطفال مصابني مبتالزمة داون )  10من خالل اجلدول أعاله يتبني لنا أبن عينة الدراسة تتكون من  
 اخلفيفة. ومستفيدة من كفالة أرطفونية.

 
 أدوات إجراء الدراسة: 

 لتحقيق أهداف الدراسة مت االعتماد على اختبارين 
 1831(سنة BONNIERصمم من طرف الباحث بونيري) اختبار التخطيط اجلسدي:  .1

والغرض منه هو تعرف االنسان عن جسده وخمتلف اقسامه ومكان الوضعية اليت أيخذها يف الفضاء وكذلك التصور الذهين  
 ملختلف اعضاء اجلسم. 

عسر القراءة والكتابة، أتخر حركي، اضطراابت يف اجلانبية، اتخر عقلي،  : الذين يعانون من  األطفالنه يطبق على  أوكما  
 اضطراابت التعرف.

 احلبسة، ابراكسيا، اإلصاابت العضوية - وعند الراشد الذي يعاين من كل ما يشمل هذه االضطراابت:
 : م وهي كالتايلاجلسو اساسية تطبق على كل من الوجه أجزاءحيتوي هذا االختبار عل ثالثة االختبار:  أجزاء-



 kenza TAMDJIAT & Amel GASSMI  

 

 

 

 

 

 

 

 
353 

خيص متثيل اجلسم والوجه من اجلهة املقابلة    إذL’EPREUVE DE FACE :اختبار اجلهة املقابلة   :1اجلزء
 . سنوات وهو اجلزء املطبق على عينة حبثنا مبراعاة سن احلاالت 8و  4الذين ترتاوح اعمارهم ما بني  األطفالويطبق على 
خيص متثيل اجلسم والوجه من اجلهة   إذL’EPREUVE DE PROFILE :اختبار اجلهة اجلانبية  : 2اجلزء

 سنوات.  11و  6ما بني  األطفاليطبق على  إذاجلانبية 
نه يطبق أني بدون حتديد السن لتطبيقه كما  اجلزئيالذي يطبق يف كال  BONHOMME :اختبار رسم الرجل  : 3اجلزء

 (Meljac, Stambak,M, & Berges,J, 1979)بعد االختبارين السابقني. 
 

 (:ELOاختبار تقييم اللغة الشفهية خومسي) .2
من     انطالقا    األطفالويهدف اىل وصف و تقييم اللغة الشفهية عند    عبداحلميد خومسيصمم هذا االختبار من طرف  

البطارية   األطفالاكتشاف  أو    سنوات(، حيث يسمح بتحديد  10  -3) التعلم ، وهذه  أن يواجهون صعوابت يف  الذين ميكن 
الفونولوجيا ، واجلانب املورفو حنوي ، كما   اللغوية و املتمثلة يف املعجم ،  خمصصة لوصف وتقييم دقيق ملختلف عناصر الكفاءة 

حيث مت   2016سنة    دى دليلةعهذا االختيار بدراسة مستوى الفهم الشفهي ، و مت تكييفه من طرف الباحثة د /    أيضا  يسمح  
سنوات (. ويستجيب اختبار   10  -  5عمارهم ما بني )أ طفال ترتاوح  أتفق ثقافة البيئة اجلزائرية على  اجراء تعديالت يف بنوده مبا ي

ومعامل الصدق  0.86خومسي املكيف ملعايري تصميم االختبارات حيث قدر معامل الثبات ابستعمال طريقة التجزئة النصفية ب 
االختبار   بعادأن مجيع معامالت االرتباط بني أ طريقة الصدق الداخلي حيث تبني ابإلضافة اىل 0.9ستعمال الصدق الذايت ب  اب

الداللة    حصائيا  إدالة   مستوى  استخدامه.  0.01عند  وامكانية  املقياس  صدق  اىل  يشري  ما  ،  2017-2016)دليلة،    وهذا 
 ( 148-146ت الصفحا

 ( اخلاص ابجلانب الفهم الشفهي الذي خيدم موضوع حبثنا ELOويف هذه الدراسة مت تطبيق جزء من اختبار خومسي )
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 عرض نتائج الدراسة: 
 بعد تطبيق أدوات الدراسة مت التحصل على النتائج التالية:

 عرض نتائج اختبار التخطيط اجلسدي:  .1

 
 : ميثل نتائج احلاالت على اختبار التخطيط اجلسدي 2اجلدول 

 
 : ميثل النسب املئوية الختبار التخطيط اجلسدي 1الشكل 

 

  /33نتائج كل مرحلة من مراحل اختبار الوجه  /27مرحلة من مراحل اختبار اجلسمنتائج كل 
 
 

عدد    
 احلاالت

املئوية   النسبة 
الوجه   من  لكل 

 و اجلسم  
% 

املئوية   النسبة 
% 
 

جمموع  نتائج 
 املراحل  

مرحلة  
اعادة 
 البناء 

مرحلة  
 البناء 

مرحلة  
 الذكر  

املئوية   النسبة 
% 

جمموع  نتائج 
 املراحل 

مرحلة  
اعادة 
 البناء 

مرحلة  
 البناء 

مرحلة  
 الذكر  

 (1احلالة ) 3.75 0 4 7.75 23.48 3 0 0 3 11.11 17.5%
 (2احلالة ) 6.25 1 2 9.25 28.03 4.75 0 2 6.75 25 26.66%
 (3احلالة ) 5.5 1 3 9.5 28.75 5.75 0 2 7.75 28.70 % 28.75

 (4احلالة ) 6.25 1 2 9.25 28.03 4.75 2 0 6.75 25 26.66%

 (5احلالة ) 3.5 3 3 9.5 28.75 3.75 1 2 6.75 25 27.07%
 (6احلالة ) 5.75 3 4 12.75 38.63 3 2 2 7 25.92 32.91%

 (7احلالة ) 6.5 1 7 14.5 43.93 5.5 3 1 9.5 35.18 %     40
 (8احلالة ) 5.75 5 6 16.75 50.75 6.5 2 6 14.5 53.70 52.08% 

 (9احلالة ) 6.75 3 6 15.75 47.72 6 2 5 13 48.14  47.91 %

احلالة  5.25 4 6 15.25 46.21 6.25 2 6 12.25 45.37 45.83%
(10) 
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 : التحليل الكمي
  - 7.75احلاالت يف  مراحل اختبار الوجه ترتاوح ما بني)   من خالل نتائج اجلدول و الدائرة النسبية نالحظ جمموع أن  نقاط

(، حيث حتصلت كل من احلالة االوىل و الثانية  %50.7-%  23.48درجة بنسبة مئوية ترتاوح بني )   33( نقطة من  16.75
 : ة تقدر ب( و بنسب مئوي 9.25،9.5،   9.5،  9.25،  7.75،الثالثة ، الرابعة و اخلامسة على التوايل على النقاط التالية )

و هي نسب ضعيفة مقارنة ابلنسب اليت حتصلت عليها  (  28.75%،%   28.03،   28.75%،28.03%،    23.48%)  
( النقاط  على  التوايل  على  حتصلت  فلقد  العاشرة  و  التاسعة  الثامنة،  السابعة،  السادسة،  ،  16.75،  14.5،  12.75احلالة 

وهي نسب  (%46.21،  %47.72،  %50.75،   %43.93،  %38.63)   : ( و بنسب مئوية تقدر ب15.75،15.25
 متوسطة مقارنة ابحلاالت االوىل. 

مبا يقابلها نسبة   درجة   27( نقطة من  14.5-3ما نتائج احلاالت يف جمموع مراحل اختبار اجلسم فهي ترتاوح ما بني )أ
الثالثة، الرابعة، اخلامسة والسادسة على ( حيث حتصلت كل من احلالة االوىل والثانية،  %53.70- %11.11مئوية ترتاوح بني )

 %25،   %28.70،%  25،   %11.11): (  و بنسب مئوية تقدر ب7،    6.75،  7.75،6.75،  6.75،  3النقاط كالتوايل)
( وهي نسب مئوية ضعيفة مقارنة ابلنسب اليت حتصلت عليها كل من احلالة السابعة، الثامنة، التاسعة و   25.92%،  25%،

  48.14،  %53.70،  %35.18و بنسب مئوية تقدر ب )    (512.25،   514،13.،  9.5) لت علىالعاشرة فلقد حتص
ما نتائج اختبار كل من الوجه واجلسم فهي أابحلاالت االوىل .    هي نتائج و نسب مئوية متوسطة مقارنة   إذ(    45.37% ،%

 (. %52.08–%17.5درجة مبا يقابلها ) 60( نقطة من  31.25 – 10.75ترتاوح بني )
 

 التحليل الكيفي: 
بعد تطبيق اختبار التخطيط اجلسدي على عينة البحث تبني لنا وجود فرق ملحوظ بني كل حالة ألخرى وذلك يف خمتلف 

مة احلاملني ملتالز  األطفالمراحل هذا االختبار، حيث متحورت نتائج احلاالت بني النتائج الضعيفة واملتوسطة وهلذا ميكن القول أبن 
هنم جيدون عدة صعوابت تعيق هذا االكتساب  إإذ  دراك التخطيط اجلسدي بصفة عادية وكلية ،  إمتمكنني من اكتساب و داون غري  

واملتمثلة يف عدم فهمهم ملختلف التعليمات املوجهة هلم بسبب درجة فهمهم احملدودة وقدراهتم املقتصرة على الكلمات السهلة ،  
جابتهم يف تسمية وحتديد خمتلف أعضاء جسمهم  إن جند معظم احلاالت  مرتددين يف  يأ  يظهر لنا خاصة  يف مرحلة التعرفوهذا ما  

معظمهم غري مدركون مبوقع كل عضو من اجلسد وعلى طاولة    أيضا  عادة البناء فإالرتكيب مبا فيها كل من البناء و ، وكذلك يف مرحلة  
 العمل كانوا يضعون كل عضو بعشوائية اتمة وبدون تركيز.

قادرين على تسمية األعضاء   لة االكتساب ختتلف من اختبار آلخر حيث يف اختبار اجلهة املقابلة للوجه جندهموهلذا مرح
غلبية القطع املكونة له وابلرغم من ذلك جيدون صعوابت يف حتديد وفهم األشياء األساسية واملتشاهبة كعدم التعرف والتفريق  أوفهم 

ن أمن أعضاء اجلسم مما ينجم عن ذلك  لة للجسم مل ينجحوا يف معرفة دور ومتوقع كل عضو  بني الرموش واحلواجب، أما اجلهة املقاب 
 ول أحسن من نتائج االختبار الثاين. عادة االنتاج يف االختبار األإمرحلة 
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 عرض نتائج اختبار الفهم الشفهي:  .2

 احلاالت على اختبار الفهم الشفهي.: ميثل نتائج 3اجلدول 

 
 : ميثل النسب املئوية الختبار الفهم الشفهي2الشكل 

 

 التحليل الكمي: 
سؤال   21(نقطة من  14  -4ن جمموع نقاط احلاالت ترتاوح ما بني )أجلدول والدائرة النسبية للنتائج يظهر لنا من خالل ا

يقابلها نسبة مئوية ترتاوح بني ) الرابعة    (  %66.66  –%  19.04مبا  الثالثة ،  والثانية ،  حيث حتصلت كل من احلالة االوىل 
  %28.57،   %23.80،  %19.04( وبنسب مئوية تقدر ب)8،  5  6،    5،  4واخلامسة على التوايل على النقاط التالية )

فهي نتائج ونسب ضعيفة مقارنة ابلنتائج والنسب اليت حتصلت عليها كل من احلالة السادسة ،   (38.09%   ،   %23.80،

 النتائج عدد االجاابت الصحيحة  %النسبة املئوية للنتائج      
 احلاالت

 (1احلالة ) 4 19.04%
 (2احلالة ) 5 23.80%
 (3احلالة ) 6 28.57%

 (4احلالة ) 5 23.80%

 (5احلالة ) 8 38.09%
 (6احلالة ) 10 47.61%
 (7احلالة ) 11 52.38%

 (8احلالة ) 12 57.14%

 (9احلالة ) 14 66.66%

 (10احلالة ) 12 57.14%
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( بنسب مئوية تقدر ب 14،12،   12،    11،    10حتصلت على التوايل على النقاط )  إذالسابعة ، الثامنة ، التاسعة والعاشرة  
مئوية متوسطة مقارنة ابحلاالت ( و هي تعترب نتائج ونسب  57.14%،  %  66.66،  %  52.38،  57.14%،  47.61%)

 وىل . األ
 

 التحليل الكيفي: 
متحورت بني نسب ضعيفة   إذالعينة،    أفرادبني نتائج    اختالف( نالحظ  3من خالل النتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم )

يف استنباط، استيعاب التعليمات الشفهية مما يدل على عدم    األطفالونسب متوسطة. فيمكن أن نرجع ذلك إىل نقص قدرات  
عادة التعليمة للمرة  إال بعد  إجابة املباشرة للمرة االوىل  غلبيتهم مل يتمكنوا من اإلأ ة املوجهة و املطلوبة منهم، حيث  فهمهم للتعليم

خطائهم، بسبب  أون مراعاة  ن معظمهم جييبون بطريقة عشوائية ويصرون على ذلك دإمرارية املتبعة وابلرغم من ذلك فلثانية واالستا
أو   ن كانت خاطئةإجابة  قدرهتم على التفريق اجليد يف اإل  جابتهم املرتددة وعدمإعلى معظم    درجة فهمهم احملدودة اليت تؤثر سلبا  

 خيفقون يف  تعيني وتسمية الصور الالزمة من خالل التعليمات املقدمة هلم حيث ال جييبون  األطفالعظم  صحيحة .هذا ما جيعل م
 شرح حلادثة كل صورة . أو   ال بعد تقدمي مساعدة سواء ابلتعليقإ

ذخرية اللغوية غنية  مستوى فهمهم هو نقص الذخرية اللغوية للحاالت حيث كلما كانت ال  أيضا  ومن اجلوانب اليت تعيق  
ملختلف التعليمات السهلة  جابتهم  إمعظم احلاالت ابلرغم من فهمهم و   جابة الصحيحة وهذا ما يظهر لدىمكانية اإلإكلما ارتفعت  

حتتوي على أكثر من حادثة اليت تتطلب الكثري من الرتكيز    هنم يواجهون عدة صعوابت يف فهم االشياء املعقدة كالصور اليتأال  إ
 والدقة، وكذلك التعرف على املفاهيم الفضائية مثل )وراء، امام، يسار، ميني(. 

 
 عرض نتائج عالقة التخطيط اجلسدي ابلفهم الشفهي: 

وجود عالقة بني التخطيط   لدراسة العالقة بني الفهم الشفهي والتخطيط اجلسدي، واإلجابة على الفرضية اليت تنص على
املصابني مبتالزمة داون، مت االعتماد على معامل بريسون لدراسة العالقة وكانت   األطفالاجلسدي وحتسن مستوى الفهم الشفهي عند  

 :النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل
 

 املتوسط احلسايب (R)قيمة معامل االرتباط مستوى الداللة نوع العالقة

النتائج 
 اإلحصائية

  
 املتغريات

 0.01   0.05 ضعيفة موجبة
20.75 

التخطيط 
 اجلسدي 

  

9.7 
  

   الفهم الشفهي 

 : ميثل عالقة التخطيط اجلسدي ابلفهم الشفهي 4اجلدول 
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  20.75عينة البحث يف اختبار التخطيط اجلسدي تقدر ب    أفرادن املتوسط احلسايب إلجاابت  أيظهر لنا من خالل اجلدول  
وهي عالقة    0.05عند مستوى الداللة    0.01، بقيمة معامل االرتباط تقدر ب  9.7أما فيما خيص الفهم الشفهي فقدرت ب  

 ضعيفة موجبة. ومنه ميكن القول أبن الفرضية قد حتققت.
 

 : االستنتاج العام
، وحتليلها، مت التوصل إىل أن هناك تفاوت يف نتائج احلاالت حيث أن بعض االختباريننتائج احلاالت يف كال  بعد عرض  

ا ما قاران بني النسب املئوية املتحصل عليها من طرف عينة إذاحلاالت حتصلت على نتائج ضعيفة ،و أخرى على نتائج متوسطة، و 
وجود عالقة بني املتغريين حبيث أن احلاالت اليت حتصلت الدراسة على اختبار التخطيط اجلسدي واختبار الفهم الشفهي يتضح لنا 

على نتائج ضعيفة يف اختبار التخطيط اجلسدي هي نفسها احلاالت اليت حتصلت على نتائج ضعيفة يف اختبار الفهم الشفهي، يف 
رتباط برسون بوجود عالقة على نتائج متوسطة يف كال االختبارين،  وهذا ما يؤكده معامل اال  أيضا  حني احلاالت املتبقية حتصلت  

.  0.05عند مستوى الداللة 0.01ضعيفة ولكن موجبة بني اكتساب التخطيط اجلسدي ابلفهم الشفهي وذلك عند درجة ارتباط 
ولعل ما يفسر هذه العالقة الضعيفة املوجبة قد يكون راجع لعدة عوامل منها صغر حجم العينة، عامل السن واجلنس، مدة التكفل 

اخلصائص العقلية والسلوكية لدى عينة الدراسة، فهناك من احلاالت من تعاين من فرط احلركة، وأخرى نقص   اختالف  األرطفوين،
 على نتائج الدراسة.  االنتباه والرتكيز مما أثر سلبا  

بسبب ن نشري إىل أن النتائج املتحصل عليها تبقى حمصورة فقط على عينة الدراسة وال ميكن تعميمها،  أيف األخري جيب  
 تداخل عّدة عوامل يصعب ضبطها.

 
 التوصيات: 

 بناء على النتائج اليت أسفرت عليها الدراسة ميكن إدراج بعض االقرتاحات التالية: 

 إجراء املزيد من الدراسات املعمقة يف املوضوع قصد تعميم النتائج وأتكيدها.  -
 األولية اليت تعترب قاعدة الكتساب املهارات األخرى. ضرورة التكفل املبكر ابحلاالت وتدريبها على املفاهيم  -
 التعاون بني الباحثني واجلمعيات واملراكز املهتمة بعرض داون وتقدمي أفضل النتائج. -
 توفري وسائل ومعدات واالختبارات إلعادة الرتبية والتكفل هبذه الشرحية احلساسة من اجملتمع.  -
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