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المسنّين من ذوي اإلعاقة العقلية التطورية موجودون تحت مخاطر أكبر لحوادث السقوط. هذه الحوادث 

تحدث نتيجة لهبوط في المهارات الحركية والقدرة على التوازن، السير والتنسيق الحركي اللطيف حيث 

ية مثل الذاكرة ذهن-تشكل واحدة من أهم األسباب للحوادث عند هذه المجموعة. أيًضا، قدرة كالمية

قصيرة المدى واستيعاب كالمي االخذان بالتدهور مع التقدم في السن، كما يحدث عند المسنين 

 بشكل عام. 

الذهنية تؤثر على جودة الحياة وعلى -الجروح الناتجة عن حوادث السقوط مع هبوط القدرات الكالمية

ة التطورية وعلى المحيطين بهم. كون عدد القيام بالمهام اليومية عند المسنين من ذوي اإلعاقة العقلي

المسنين من ذوي اإلعاقة العقلية التطورية يرتفع بشكل متسق بسبب الخدمات الطبية التي ترفع من 

متوسط العمر المتوقع، يجب ايجاد برامج فعالة لتقليص المخاطر لحدوث حوادث السقوط وتدهور القدرات 

 الذهنية.-الكالمية

يق الماء يتضح أنها فّعالة في تقليص مخاطر حوادث السقوط وتحافظ على التدخل الحركي عن طر

الذهنية عند المجموعات المختلفة، لكن تأثيرها على مجموعة المسنين من ذوي -القدرات الكالمية

اإلعاقة العقلية التطورية لم تُبحث بعد. الهدف من البحث الحالي هو فحص تأثير النشاط الحركي 

ذهنية عند المسنين من ذوي اإلعاقة -على مخاطر السقوط والقدرات الكالمية الممنهج في الماء

 العقلية التطورية. 

( من ذوي اإلعاقات العقلية التطورية الخفيفة حتى ٦٦-٥٠مسن )من جيل  ٤١مجموعة البحث تحوي 

 المتوسطة حيث تم تقسيمهم بشكل تلقائي لواحدة من مجموعتي البحث. المجموعة األولى اشتركت

السقوط والقدرات  اخلة الحركية في الماء على مخاطرالمد برنامج تأثير: الماء على السير

 الكالمية عند المسنين من ذوي اإلعاقة العقلية التطورية.-الذهنية

 .٢٠١٥جامعة تل أبيب، د.ميخال نيسيم، د. آبي جولدشطين، بروفيسور شايكه هوتسلر، 
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في برنامج الحركة الممنهجة في الماء )أي تشي( والمجموعة الثانية اشتركت في برنامج حركة 

أسبوع، لقاءان في كل أسبوع،  ١٤ممنهجة مشابه على اليابسة )تاي تشي(. البرنامج استمر لمدة 

يع من بداية أساب ٧دقيقة في كل لقاء. جمع المعطيات تم عبر ثالثة لقاءات: قبل بداية البرنامج، بعد  ٢٠

 أسبوع من بداية البرنامج. ١٤البرنامج وبعد 

 Tinettiبحث النتائج حول قدرة التوازن والسير وتقدير االخطار للسقوط، تمت عبر فحص "تينتي" )

Assessment Tool فحص النتائج حول قدرة التنسيق الحركي تمت عبر فحص غرز خرزات، فحص ،)

( وفحص النتائج Digit Span Forwardعبر فحص تذكّر أرقام أمامية )النتائج حول الذاكرة الكالمية تمت 

 تّمت عبر فحص الجانب المساوي.

نتائج البحث يدعمون التأثير اإليجابي للتدخل الحركي الممنهج في الماء واليابسة في تقليص مخاطر 

مخاطر السقوط السقوط، حيث أن المشتركين في مجموعة البرنامج الحركي الممنهج في الماء قلّصوا 

 بوتيرة أكبر من المجموعة المشتركة في برنامج الحركة الممنهجة على اليابسة. 

باإلضافة إلى ذلك، استنتجنا أنّه كلما كانت العالمة التي حصل عليها المسّن في مقياس مخاطر 

 السقوط قبل بداية البرنامج كلما كان التغيير أكبر. 

إليجابي للتدخل الحركي الممنهج في الماء واليابسة على قدرة أيًضا، نتائج البحث تدعم التأثير ا

االستيعاب الكالمي كما تؤشر النتائج على أفضلية للتدخل الحركي الممنهج في الماء بتأثيرها على 

 الذاكرة الكالمية. 

هذا البحث يعطينا فهم أعمق لتأثير البرنامج الحركي الممنهج في الماء على تقليص مخاطر السقوط 

الذهنية عند المسنين من ذوي اإلعاقة العقلية التطورية.  هذا الفهم -الحفاظ على القدر الكالميةو

يعطينا القدرة على تطوير طرق وبرامج لمساعدة هذه المجموعة.  برامج مركّزة ومتالئمة من شانها أن 

مرتفعة تساعد في تقليص حوادث السقوط ومنع جروح مرافقة أخرى، حيث الموجودين في مخاطر 

 للسقوط يستفيدوا أقصى ما يمكن من هذه البرامج التي من شأنها تقليص حوادث السقوط. 
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 للبحث الكامل 

 למחקר המלא 

 لبيانات أالبحاث في قرن شلم 

 למאגר המחקרים של קרן שלם 

 لبيانات اليات البحث في قرن شلم 

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן 
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