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 األلعاب التربوية

 وطفل الداون

 
 :مقدمة

 .مع اللعب يمكن أف نفهم عنو الكثيرللتعبير عن الذات من خالؿ تعاملو اللعب ىو لغة الطفل الرمزية 

كاللعب نشاط يحبو األطفاؿ كيميلوف إليو ، بل كيمارسونو نشاطان مسيطران طواؿ مراحل نموىم منذ 
 .الوالدة ، سواء كانت ىذه الممارسة تلقائية  أك موجهة

تلفة ىو كلقد أظهرت الدراسات الحديثة حوؿ نمو األطفاؿ كتطورىم أف استخداـ الطفل لحواسو المخ 
مفتاح التعلم ، كبدكف ىذا االستخداـ يعاؽ التعلم كالنمو ، كاعتبر الباحثوف في مجاؿ النمو أف اللعب أفضل 
كسط قادر على إتاحة فرص استخداـ الحواس كالعقل بصورة بناءة كمربية ، ككما يشير الكثيركف من الباحثين 

ق كيتعرؼ على عناصرىا كمثيراتها المتنوعة كالمختلفة بدراسة نمو الطفل أنو من خالؿ اللعب يكتشف الطفل بيئت
كيتعلم عن ذاتو فيعرؼ من ىو ، ما ىو مركزه كموقعو ، كيتعلم أدكاره كأدكار الذين يحيطوف بو من الكبار ، 

كاألقارب ، كمن خالؿ ممارستو أللواف اللعب المختلفة كتفاعلو مع مواده كأدكاتو يتعلم ثقافة مجتمعو كقيمو 
مو ، كما يكتسب اللغة دراتو كمهارات التفكير المختلفة التي يحتاجها في رحلتو على طريق النكيطور ؽ

. كمصطلحات كعبارات كجمالن 
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 :تعريف المعب

 :ىناؾ عدة تعريفات للعب منها

اللعب نشاط حر ، يأتي بو الطفل طواعية يقضي فيو كقتان ساران كليس بو من كجهة نظر الطفل من ىدؼ  -1
 .ع بو لذاتوسول االستمتا

اللعب عبارة عن استغالؿ طاقة الجسم الحركية في جلب المتعة النفسية للفرد ، كال يتم اللعب دكف  -2
 . طاقة ذىنية أك حركة جسمية

استعمالها ، حركة أك سلسلة من الحركات يقصد بها التسلية ، أك ىو السرعة كالخفة في تناكؿ األشياء أ -3
 .أك التصرؼ بها

 .في كقت الفراغ ما نعملو باختيارنا -4
نشاط موجو أك غير موجو يكوف على شكل حركة أك عمل ، كيمارس فرديان أك جماعيان كيستغل طاقة  -5

الجسم الحركية كالذىنية ، كيمتاز بالسرعة كالخفة الرتباطو بالدكافع الداخلية ، كال يتعب صاحبو كبو 
 .لى االستمتاعيتمثل الفرد المعلومات كيصبح جزءان من حياتو ، كال يهدؼ إال إ

: لمعب ىومن التعريفات المتعددة السابقة يمكن أن نشتق تعريفًا إجرائيا 

  

قة الذىنية كالجسمية في نشاط متكامل توجو ذاتي أك خارجي يشبع رغبة داخلية باستغالؿ الطا اللعب
مكوف من سلسلة من األعماؿ ذات مواصفات مهارية تتسم بالفردية أك الجماعية لجلب المتع النفسية 

  كإثراء الخبرات في كقت الفراغ 
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: السمات المميزة لنشاط المعب

 .إف الفرد يبدأ اللعب بمبادرة ذاتية أك بدعوة من اآلخرين -1
يفرض  ، فهو الأف الذم يدفع الفرد إلى اللعب ىو رغباتو كحاجاتو ، إذ أف اللعب يشبع رغبة داخلية  -2

 .على الفرد كما أنو يلبي نداءن داخليان 
إف اللعب يتطلب مشاركة الفرد كبذلو مجهودان عقليان كجسديان ، فليس من اللعب القياـ بمشاىدة  -3

 :، كما أف أم لعب يحتاج إلى بذؿ مجهود بدني كفق متطلبات التفكير العقليالالعبين 
ء كإنما كفقان لعملية تفكير يأمل منها أف يحقق بقدمو كيفما يشاالعب الكرة ال يركل الكرة : مثاؿ

 .نجاحان في لعبتو
 (.عدة أعماؿ مترابطة تؤدم إلى نهاية كما أنها ذات بداية)اللعب عمل كلي مكوف من أجزاء   -4
مواصفات فنية كمهارية تجعل فردان أك مجموعة تفوز على األخرل )مكونات أم لعبة لها مواصفات فنية  -5

، كمما يدخل في الصفات الفنية القواعد كالقوانين المتعارؼ عليها التي ( فاتالتي ينقصها ىذه الص
 .تنظم إجراءات اللعب

إف اللعب ال يشترط فيو التجمع فقد يلعب الطفل بمفرده أك مع طفل آخر أك مع أكثر من طفل كالذم  -6
 .جهة أخرل منمن جهة ، كرغبة الطفل الالعب يحدد الفردية كالجماعية ىو نوع اللعبة كشركطها 

إف اللعب ال يهدؼ إلى كسب مادم أصالن ، كإنما يهدؼ إلى االستمتاع كحتى أكلئك المحترفوف الذين  -7
يلعبوف بأجور فإف متعتهم النفسية تكوف أىم لديهم مما يؤجركف بو ، فالفرد أثناء اللعب يكوف في 

 .حالة نفسية جيدة محققان لذاتو مستمتعان بما يفعل
ميق خبرات الفرد كمن ثم تحقيق مطالب النمو ، فمن المعركؼ أف أكثر الخبرات اللعب يؤدم إلى تع -8

 .في حياتنا كاستبقاء كتوظيفان ىي تلك التي نتوجو إليها بمحض اختيارنا كنسر عند ممارستهاأثران 
 .اللعب استثمار جيد لوؽ الفراغ -9
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: الفرق بين لعب الصغار والكبار

 :-الكبار والصغار ، والفرق بني لعب الكبار والصغاريشغل اللعب جانباً ىاماً من حياة  

لعب الكبار عابث إف لم يكن نكوصان إلى فترات الطفولة ، أما لعب األطفاؿ قهو لعب ىادؼ ألنهم  -1
 .يلعبوف من أجل أف يختبركا العالم كيكتشفوا خباياه كيمضوا في عمليات النمو

يكاد يكوف جزءان أساسيان من البرنامج اليومي للطفل ، لعب الصغار يتسم باالستمرارية كالتكرار ، فاللعب  -2
كالطفل حريص على التزامو بممارسة ىذا البرنامج اليومي ، كقد يفضلو على أم عمل آخر أما الكبار 

 .فقد يلعبوف لفترة ثم ينقطعوف عن اللعب لفترات تقصر أك تطوؿ
 .ىد المبذكؿلعب الصغار يتم باإلخالص كبذؿ أقصى الجهد كالسعادة بهذا الج -3
اللعب الممارس يعد بالنسبة للطفولة ضركرة تنموية كفي المراىقة كما بعدىا يعد أمران كماليان يجلب الصحة  -4

 .كيشبع الرغبة
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 :فوائد العب التربوية

  :-للعب فوائد عديدة ديكن حصرىا حول زلاور ثالثة ىي

 :-المحور العقلي المعرفي: أكالن 

 –األلواف  –ىارات كالخبرات الجديدة ، كأف يتعلم الطفل األحجاـ تزكيد الطفل بالمعلومات كالم -1
 .العالقات –األشكاؿ 

 .اكتساب أنماط سلوؾ جديدة أك تطوير أنماط السلوؾ السابقة لديو -2
الطفل األناني بعد ممارستو اللعب مع رفاقو قد يتعود البذؿ كالتعاكف ، كالطفل الخجوؿ يصبح : مثاؿ

 .مجاراة الرفاؽلديو المبادرة كالجرأة ك
 .تنمية استعداداتو كقدراتو ، كالقدرة المكانية كالعددية كاللغوية  -3

 .تسجيل األىداؼ ينشط الذاكرة العددية كاللغوية: مثاؿ
 (.إمساؾ األشياء –السمع  –البصر )زيادة مهارتو في التنسيق بين الحواس المختلفة   -4

رفة مكاف المختفي ، كيكوف متأىبان لإلمساؾ لعبة االستخفاء يستعمل الطفل بصره كسمعو لمع: مثاؿ
 .بو

تقوية مخيلة الطفل كإخصاب خيالو ، فأية لعبة تحتاج إلى تخيل ما سوؼ يقـو بو الطرؼ اآلخر ثم  -5
 .سرعاف ما يثبت الواقع صدؽ التخيل أك طرح تخيل بديل

م كالالعب الجيد ىو من تنمية القدرة على التفكير كالمهارات العقلية فأية لعبة تحتاج إلى مجهود عقل -6
 .يخطط الستثمار إمكاناتو كفي الوقت نفسو الستغالؿ نقاط الضعف عند الطرؼ اآلخر

المساعدة على نجاح التعلم الذاتي  -7
كتعزيز التعلم ، فالالعب في 
كثير من اللعب يختار اللعبة 

كالمكاف كالزماف كيحدد ساعة 
بدء اللعب كيعيد كيكرر كفق 

 . رغبتو
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 :-حور االجتماعي كالنفسيالم: ثانيان 

يحتك بالعنصر البشرم كرفاؽ اللعب يحقق اللعب للطفل فرص اكتشاؼ البيئة كالتفاعل معها ، فالطفل  -1
 .الخ... كالعنصر المادم كأرض اللعب أك المسبح أك البحر 

 .تويساعد اللعب على تحقيق االتزاف االنفعالي للطفل كذلك بإزالة توتره كإشباع رغباتو كتصريف طاؽ -2
اللعب بوجو عاـ يعبر عن الحالة النفسية للطفل تعبيران صادقان لما يمتاز بو من صفات حيث أف 

الحرية كالتلقائية المصحوبة بالمتعة كىو رمز للصحة النفسية السليمة ، إضافة إلى كونو نوعان من 
 .أنواع العالج النفسي ألنو كسيلة من كسائل تعديل السلوؾ

 .امل الدافعية مما يؤدم إلى جعلو أكثر متعة كخصوبةيوفر اللعب للتعليم ع -3
 .اه كمن ثم يزرع فيو الثقة بالنفسيجعل الطفل يكشف قدراتو كقو -4

الذم يعرؼ محدكدية قدراتو ثم ينغمس مع رفاقو في اللعب فيظهر تفوقان يجعلو رئيسان لهم  فالطفل
 .ففإف ذلك يدفعو إلى ممارسة اللعب مرات أخرل كالتفوؽ على األقرا

 .ينمي ميوؿ الطفل كيعدؿ من اتجاىاتو -5
ينمي ما لدل الطفل من قدرة على التمثيل أك إجراء الحوار ، كقد يجعلو أقل ىامي مفاللعب اإل

 .عدكانية أك يجعلو يتقبل دكر الرئيس كالمرؤكس
 يشبع في الطفل رغبة حب االستطالع كذلك باكتشافو العالم الذم يحيط بو كعالقات أفراده كعالقة -6

 .أفراد المجتمع بمظاىر الطبيعة
يحقق الطفل المتعة كالسركر فاألطفاؿ قبل  -7

اللعب يكونوف في شوؽ إليو ، كعندما يبدأ 
اللعب تنشط كل قدراتهم كتتحفز حواسهم 

كيلعبوف مستمتعين ، كىذا االستمتاع 
يدفعهم إلى بذؿ أقصى طاقاتهم كإلى 

  .حرصهم على استمرار اللعب
التدريب على القياـ  يتيح اللعب لألطفاؿ -8

باألدكار االجتماعية الالزمة لحياتهم 
المستقبلية فيتعلم أكالن أف كل نشاط إنساني تحكمو معايير كقوانين كما يتعلم ثانيان أف من يمارس 



Page 8 of 22 
 

النشاط ملـز تنفيذ قوانينو كمعاييره كيتعلم أخيران كيف يكوف قائدان تارة كمقودان تارة ثانية كندان تارة ثالثة 
 .أم يتعلم االستجابة للنظاـ كالتعاكف مع اآلخرين من أجل تحقيق غايات مشتركة، 

المستويات "ينمي اللعب الركح األخالقية للطفل كبخاصة اللعب الجماعي ، إذ يجد لزامان عليو قبوؿ  -9
 قوم اإلرادة متحكمان في نفسو كما يتعلم أف زمالءه الفلكي يكوف عادالن كاقعيان " الخلقية للجماعة

 .يتساىلوف معو كال يغفركف لو أخطاءه كما يحدث لو أحيانان في أسرتو

 :-المحور الجسدم الحركي: ثالثان 

 .يتيح اللعب للطفل الفرصة لتدريب عضالتو كالمساعدة على نموىا كالترقي في أداء كظائفها -1
 .فالنمو الجسدم يقـو على دعامتين ىما النضج كالتعلم

علم كالمراف فإف السمات الكامنة في الفرد ال تنمو إلى حدىا األقصى فإذا لم يبذؿ ثمة جهد في الت
 .عن طريق النضج كحده

يزيل توتر العضالت مما يحقق للفرد راحة كسعادة ، فعدـ توظيف العضالت لفترة طويلة قد يصيبها  -2
 .بالكسل أك الترىل مما يسبب ألمان كضيقان للطفل يزكؿ بالتدريب كالمراف

كقوة عضالتو كحواسو عندما يتنافس مع رفاؽ سنو فيدرؾ أنو أسرع قواه الجسدية  يجعل الطفل يكتشف -3
 .جريان ، أك أحد بصران ، أك أكثر تحكمان في القبض على األشياء أك تصويبها

 .قد يوقف بعض مظاىر القصور في جسد الطفل أك عضالتو أك حواسو كمن ثم المبادرة للعالج -4
اللعب يساعد على إذابة الدىوف المتراكمة في الجسم ، كمن ثم  المجهود العضلي الشاؽ المبذكؿ في -5

 .ينقذ األطفاؿ من أمراض السمنة كيساعد على صحتهم
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 :العوامل المؤثرة في لعب األطفال

 : ىناؾ عدة عوامل تؤثر في لعب األطفاؿ نذكر منها ما يلي

 :الفركؽ الفردية -1
ت جسمية وعقلية ونفسية ، ويف مدى كفاءة فاألطفال خيتلفون فيما ديلكون من قدرات واستعدادا

 .أعضائهم وقدرة ىذه األعضاء على العمل مبهارة وتآزر
 :الحالة الصحية -2

فاألطفال األصحاء لديهم القدرة على بذل رلهود أكثر واالستمرار يف اللعب دلدة أطول وادلبادرة إىل تكرار 
قوياء البنية لأللعاب اليت تتطلب رلهوداً شاقاً اللعب أكثر من األطفال ادلرضى ، وعلى حني دييل األطفال أ

 .دييل ضعاا البنية إىل األلعاب اذلادئة اليت تتطلب رلهوداً جسمياً كبباً 
 :مستول ذكاء الطفل -3

فاألطفال األذكياء لديهم رغبة يف اللعب وقدرة على ممارستو أكثر من غبىم ، ألن اللعب يعد رلاالً جيداً 
ت الستثمار ذكائهم وإثبا

تفوقهم على أقراهنم ، كما أن 
لعبهم يبدو عليو نوع من 
التجديد واالبتكارية وىم 

سرعان ما ينتقلون من اللعب 
احلسي إىل اللعب اخليايل ، 
كما أهنم ينزعون إىل قيادة 
 .رفقائهم ورسم اخلطوط ذلم

 :بيئة الطفل -4
اللعب وإن كان فطرياً يف 

أنو ينمو ويتنوع عن الطفل إال 
 .ه من البيئةطريق اكتساب

 –صناعي  –زراعي  –منفتح  –منغلق )وبيئة الطفل متعددة اجلوانب ، فمنها نوع اجملتمع الذي يعيش فيو 
 .الطفل، واحلالة االقتصادية ألسرة ( جتاري
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فثراء األسرة ديكنها من شراء أدوات ولعب متنوعة ، وتتيح ألطفاذلا فرص الرحالت والسياحة واالحتكاك 
 .لديهم وقت فراغ أكثر ، إذ ال يسامهون يف حتمل األعباء وادلسئوليات االقتصاديةبأطفال آخرين و

كما أن األسرة ختتلف من حيث إدياهنا بأمهية اللعب للطفل وحتديد جزء من دخلها لشراء األلعاب 
 .والسماح ألطفاذلا باللعب واالشًتاك يف اجلماعات والفرق واألندية ادلختلفة

 :الجتماعيدرجة النمو النفسي كا -5
 .األطفال ادلتزنون انفعالياً االجتماعيون ىم أكثر رغبة يف اللعب من اخلجولني االنطوائيني

:- أنواع المعب من حيث عالقتو بأنواع النمو المختمفة

 :األلعاب الحركية -1
ىي تلك اليت تؤدي إىل تنمية األعضاء اجلسدية ادلختلفة واختبار مدى أدائها لوظائفها واكتشاا ما 

 .ث من تطور يف منوىا سواء من حيث الشكل أو احلجم أو الوزن أو التمهرحد
 –األرجوحة )ويعترب ىذا النوع من أحب األلعاب لدى طفل ما قبل ادلدرسة ، ومن أمثلة ىذه األلعاب 

براميل  –أطواق  –ألواح التوازن والسب  –اجلسور اخلشبية  –أدوات الصعود واالنزالق  –سالمل الصعود 
 (.اخل... دراجات  –ستيك البال

 :األلعاب العقلية  -2
تلك األلعاب اليت تنمي القدرة على فهم األشياء وحتديد عناصرىا ، وإدراك أوجو  يقصد باأللعاب العقلية

االختالا واالئتالا والشمول وربط األسباب مبسبباهتا واالستدالل وحل ادلشكالت واالبتكار وغب ذلك 
 .مال العقلقدرة الذىن وإعمما يتطلب 

وتعد من األلعاب العقلية ألعاب التخيل والتمثيل اإليهامي وألعاب التصنيف والًتتيب والتنظيم وادلقابلة 
واألحجام واأللوان ، كما يعد منها ألعاب الفك والًتكيب وادلكعبات وبناء النماذج باإلضافة إىل األلعاب 

 .اإللكًتونية احلديثة
 :األلعاب اللغوية -3

عاب اليت يتنافس فيها األطفال يف جو من اللفة وفق قواعد منظمة ، ويستخدمون فيها حيلهم وىي تلك الل
 .الفكرية إلحراز النصر وذلك هبدا إتقان ادلهارات اللغوية أو تنميتها

ويعد من األلعاب اللغوية استدعاء الكلمات وادلًتادفات وادلتضادات وتكملة الكلمات واجلمل واستعمال 
 .تيكية وغب ذلكاحلروا البالس
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 :األلعاب االجتماعية كالنفسية -4
ىي تلك اليت تقوم هبا رلموعة من األطفال بتمثيل أدوار اجتماعية ، فهي اجتماعية ألهنا تتكون من 

رلموعات وألهنا دتثيل لواقع الكبار ونشاطاهتم وألهنا تدور حول قيم اجتماعية يتبناىا رلتمع الكبار ويطلب 
 .هنجهممن الصغار السب على 
، ويف اللعب اجلماعي يعوض الطفل ما يفقده ( عسكر وحرامية –عروس وعروسة )من أمثلة ىذه األلعاب 

يف احلياة العادية كأدوار القيادة وحتمل الفشل وااللتزام بالقوانني وآداب السلوك االجتماعي وتصريف أمور 
 .األسرة

الدوافع ، فألعاب القوى والصيد تعلي من  وللعب االجتماعي وظائف نفسية منها ادلساعدة على إعالء
 دوافع العدوان ومنها التسرية عن النفس واستعادة الثقة وتوكيدىا

 :متالزمة داون

تعتبر متالزمة داكف من أكثر الظواىر انتشاران في العالم كىي عبارة عن زيادة الموركثات الصبغية عند  
مورثان بينما يكوف  47موركثات الصبغية لدل الشخص بحيث يكوف إجمالي اؿ داكفالشخص المصاب بمتالزمة 

 .مورثان  46العدد الطبيعي للشخص العادم ىو 

لهذه اإلعاقة الكثير من الخصائص كالمالمح كتصحبها مشاكل صحية متعددة أكجز منها ما يرتبط  
 :-بموضوع محاضرتنا

 كالمتوسط ( 70-50)يف بمعدؿ أغلبية المصابين بمتالزمة داكف لديهم تأخر عقلي يتراكح ما بين الخف
(35-50.) 

 النمو المعرفي: 
ال ديكن التنبؤ مبستوى قدرات . خيتلف النمو ادلعريف بني ادلصابني مبتالزمة داون من شخص آلخر

ادلصاب عند والدتو بشكل يعتمد عليو كما ال ديكن أن يتوقع منوه ادلعريف بناء على مساتو اجلسدية اخلاصة 
جناح األطفال . يقة التعليم ادلناسبة لكل فرد مصاب بعد والدتو بعد إجراء جتارب تدخليةتتم حتديد طر. بادلرض

بعض التأخر ادلعريف . هادلصابني يف ادلدرسة خيتلف أيضا بشكل كبب ومن ىنا تنبع أمهية تقوًن كل حالة على حد
م برامج عامة تقدم من الذي يصيب أطفال متالزمة داون قد يصيب أطفاال عاديني وقد يستخدم معها آباؤه

. خالل ادلدارس وما إىل ذلك
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 يعاين معظم أطفال متالزمة داون تأخرا . فهم اللغة والتعبب بواسطة اللغة: تنقسم القدرات اللغوية إلى قسمين
ادلهارات احلركية الدقيقة تتأخر  . يف الكالم يستلزم عالج لغة ونطق خاص لتحسني القدرة على التعبب اللغوي

تبعات ىذه ادلشكالت احلركية ختتلف . ن احلركات العيانية الكببة وقد يعزى ىذا إىل تأخر النمو ادلعريفخاصة ع
. من شخص آلخر فبعض ادلصابني يبدؤون بادلشي يف سن الثانية بينما ال يبدأ بعضهم بذلك حىت السنة الرابعة

ي يف تعزيز التقدم يف النشاطات احلركية قد يساىم العالج الطبيعي وادلشاركة يف برامج خاصة للتعليم اجلسد
 .العيانية الواضحة

  الجهاز التنفسيRespiratory system ,:  مشاكلكثب من األطفال الداون يعانون كثباً من 
 والتهاباجلهاز التفسي ادلتمثلة يف أدوار ونزالت الربد ادلتكررة اليت قد تصل يف بعض األحيان إىل نزالت شعبية 

العضالت مع نقص  الرختاءصغر حجم األنف، الفم، ضعف حركة الصدر : دلشكالت نتيجةرئوي، وىذه ا
 .ب جتنب التغبات ادلفاجئة والعنيفة يف درجات حرارة اجلو احمليط بالطفل الداونويج ، ادلناعة العام

  الجهاز الدكرمCardiouasculas , : يعاين عدد كبب من األطفال الداون من عيوب خلقية يف
القلب، وتؤثر ىذه العيوب على الصحة العامة ذلؤالء األطفال وحيتاجون إىل التدخل اجلراحي إلصالح ىذه 

وذلك يُعرِّض الطفل إىل  . العيوب، ويف ادلاضي كانت معظم وفيات األطفال الداون نتيجة ذلذه ادلشاكل
مما يؤدي إىل جتمع سائل صديدي ( نتيجة لنزالت الربد وادلناعة الضعيفة) األذن الوسطى التهابات مستمرة يف

احلاد  االلتهابأخرى يتحول  وأحياناخلف طبلة األذن، وأحياناً تنفجر طبلة األذن وتنزل اإلفرازات من األذن 
األذن الداخلية حتتوي على )حجم األذن الداخلية الصغب .مزمن مما يؤثر على مستوى السمع للطفل التهابإىل 

يؤدي إىل اختالل التوازن للطفل، مما جيعلنا دائماً نركز اىتمامنا على دترينات التوازن ( جهاز يساعد على التوازن
  .يف كل مراحل التطور احلركي

 ضعف اإلدراؾ. 
 70كالذم يؤثر على اللغة كالنطق بنسبة كبيرة تصل إلى  ضعف السمع .% 
 لمفاصل كضعف في تناغم العضالتارتخاء كتهاكف في ا. 
  اختالؿ التوازف  ، المشاكل العظمية نظران لضعف العضالت كالليونة الزائدة للمفاصل،مشاكل الحركة ،

 .كل ذلك يؤدم إلى تأخر النمو الحركي لألطفاؿ الداكف
 ع تأخر زيادة الوزف كذلك بسبب نوعيات األكل المتناكؿ كقلة الحركة كإلصابتهم بارتخاء العضالت ـ

 .المشي كالحركة
 العمر العاطفي كاالجتماعي ليس ذاتو لدل غيرىم من األطفاؿ الطبيعيين. 
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:  والدعوة لالىتمام باألطفال المصابين بمتالزمة داون تشمل عدة نقاط

 .العالج الطبي كالعقاقير العالجية كالتدخل الجراحي -
حيث يطبق  -دل أطفاؿ متالزمة داكف ؿ( النطق كالكالـ  -عالج ليونة العضالت ) التدخل المبكر  -

لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة في سن ما قبل المدرسة ، ( خطة التعليم المنزلي ) برنامج بورتينج 
كذلك بالتركيز على المهارات كالقدرات التي يكوف فيها الطفل أكثر استعدادا لتعلمها ثم مساعدتو على 

الذاتية ،االجتماعية ، الحسية : جاالت النمو ، كتشمل اكتساب مهارات جديدة كتعلمها في إحدل ـ
  .كالحركية كاللغوية

 :مهارات االحتياجات اليومية -
بالرغم من أن اإلنسان العادي تلقائياً يتعلم ىذه ادلهارات مع الوقت ويف وقت قصب إال أن ذوي االحتياجات 

  .دىم يف اكتساهبااخلاصة مبا فيهم أطفال متالزمة داون حيتاجون من يدرهبم ويساع
المهارات الحركية كمن مهامو تدريب الطفل على كيفية تحريك العالج الطبيعي يركز على تنمية   -

 .أجسامهم بالشكل الصحيح كالمحافظة على استقامتها كشدىا مع كجود االرتخاء العضلي
 :عالج النطق كاللغة -

اطب لدى أفراد متالزمة داون متعلقة بالقدرات على الرغم من أن أسباب تأخر النطق وادلشاكل ادلتعلقة بالتخ
 .العقلية ، إال أنو من ادلمكن حتسني القدرات اللغوية بالتدريب والتعليم
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: المعب واإلعاقة

اللعب ىو الوسيلة األكلى للنمو الكامل عند الجميع كعلة كجو الخصوص عند ذكم االحتياجات  
ؿ خارؽ كصادؽ ، فقد اكتشف أف ىؤالء لديهم طاقات كامنة الخاصة ، حيث يمكنهم االستفادة من اللعب بشك

 .يمكن االستفادة منها كذلك عن طريق إشراكهم في أنشطة اللعب لتنمية قدراتهم المختلفة

إف العديد من المهارات التي تنمو كتتطور كأمر طبيعي عن طريق كسائل اللعب التلقائية بين معظم  
سيتبين كبشكل ملحوظ القوة عاقين من خالؿ اللعب الموجو ، كحيث أنو األطفاؿ العاديين يمكن تعليمها للم

 .لديهم كالمقدرة الذىنية كالتآزر الحركي كالكفاءة كالفهم

إف األلعاب تساعد المعاؽ ليس فقط ألنها تنمي مهارتو الجسمية كالعقلية ، كلكن أيضان ألنها تثرم  
تؤدل بركح اللعب كالمرح ، كمن أجل الطفل المعاؽ فإف نشاطو بأسلوب قد ال تثريو األنشطة األخرل عندما 

اللعب ليس فقط ىو األساس للتعليم الالحق كما ىو الحاؿ بالنسبة لجميع األطفاؿ لكنو يفتح الطريق لبعض 
    .األعماؿ القليلة نسبيان كالمناسبة للمعاؽ

 :األسس العامة لمتدريب و التعميم

علومات كالتطور التكنولوجي كتكنولوجيا التعليم نجد أف دكر المعلم نتيجة للتغير المعرفي الهائل في الم
تزايد ك ازدادت مهمتو تعقيدان ك اتساعا فلم يعد دكره يقتصر على نقل المعرفة إلى عقوؿ التالميذ بل أصبح دكره 

. يتعدل ذلك ليصل إلى عملية التربية كخلق جيل قادر على التطور كالعطاء

بناىا المعلم حوؿ طبيعة العملية التعليمية أحد أىم المتغيرات التي تؤثر على كتعد المعتقدات التي يت
طريقة تعملهم مع الطلبة ككذلك يعد سلوؾ المعلم من أىم العوامل التي تشكل ما يتعلم الطلبة كبناءان عليو أصبح 

متابعة كتنظيم سلوكو ينبغي على المعلم أف يحلل معتقداتو حتى يتمكن من تعديل أسلوبو التدريسي ليتمكن من 
كيرل بعض العلماء أف برامج تدريب المعلمين تركز على طرؽ التدريس كال تولي تغيير قناعات المعلمين . ذاتيان 

، كباإلضافة إلى ذلك فإف معتقدات المعلمين حوؿ أسباب المشكالت  كنظم معتقداتهم اىتماما كافيان 
ان سلبيان في البرامج التي يتم تطويرىا لمثل ىؤالء الطلبة كذلك كالصعوبات التي يواجهها بعض الطلبة قد تلعب دكر

. من شأنو أف يحد من إمكانية استفادتهم كتحسنهم
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 : خصائص و دور معمم متالزم الداون  

تعتمد على شخصية المعلم من ناحية كعلى شخصية ( التدريس الفعاؿ)أف درجة فاعلية طريقة التدريس 
يتفق العاملوف بالمجاؿ على أف درجة فاعلية أم برنامج تتوقف على متغيرين أساسيين ، ك المتعلم من ناحية أخرل

: ىما

. نوعية المنهج.  1

طريقة التدريس المستخدـ في تنفيذه .  2

وإن كان جيداً يفقد الكثب من فاعلية وتأثبه إذا مت تنفيذه بطريقة رديئة، وديكن القول ( اخلطة الفردية)فادلنهج 
ادلنهج متالزمان فالطرق اليت تستخدم من جانب بعض ادلعلمني بكفاءة وفاعلية عالية، قد يثبت عدم فاعليتها أن ادلعلم و

عندما تستخدم بواسطة معلمني آخرين وعلى الرغم من عدم وجود قواعد مطلقة للتدريس بأن بعض ادلبادئ العامة 
األحيان جيب تعديل ادلمارسات التعليمية وتكييفها بناء ويف بعض . وادلمارسات قد تكون أكثر فاعلية وتأثباً من غبىا

مع األخذ بعني ( انفعالية -اجتماعية  -أكادديية )على احتياجات األطفال واليت تشمل تطوير مهاراهتم النمائية ادلختلفة 
االحتياجات جند  االعتبار ادلدى الواسع من السلوكيات اليت يظهرىا األطفال وحتتاج إىل التدخل وبسبب ىذا التنوع يف

 .ةتصلح لتطوير كل ادلهارات الالزم أن ليس ىناك طريقة تعليمية واحدة

 :ىناك عوامل رئيسية ينبغي مراعاتيا عند اختيار استراتيجية التدريس حتى تكون فعالة

. لألطفاؿالعمر الزمني . 1

. اصة باألطفاؿنوع الصعوبات أك الحاجات التربوية التي يتطلب الموقف التعامل معهما الخ. 2

. درجة أك شدة الصعوبات ىذه. 3

. اإلمكانيات المادية المتاحة للبرمجة التربوية. 4

. النفسي -اإلمكانيات كالكوادر البشرية المتوفرة للتقييم كالتشخيص التربوم . 5

. التمويل المتاح للكوادر كالمعدات كاألدكات. 6

الكفايات الفنية التي يمتلكها المعلموف . 7
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.  لسياسة كالفلسفة التربوية على مستول المجتمع المحليا. 8

 (Ysseldyke , Algozzine 1995)كيذكر لنا يسلدايك كالجوزين 

أف التدريس الفعاؿ ىو عملية تتضمن أربعة عناصر رئيسية كأف كل عنصر يتم تنفيذه تبعان لجملة من 
: المبادئ كىي كالتالي

 :التخطيط للتدريس. 1

ت األطفال داخل الصف فإن األىداا التعليمية ذلم ليست واحدة لذلك يعد التخطيط نظراً لتباين قدرا
: للتدريس عنصر مهم وأيضاً القرارات اليت يتم إختاذىا عند التخطيط للتدريس جيب أن تتعلق بالتايل

.   القرار المتعلق بما سيتم تدريسو  - 

.    القرار المتعلق بكيفية تنفيذ التدريس  - 

.      ار المتعلق بالتوقعات الواقعية من الطلبةالقر  - 

 :إدارة التدريس كتنظيمو. 2

ألن البيئة التعليمية اجليدة ىي بيئة منظمة حتكمها قواعد، فإن إدارة التدريس حىت تكون فعالو جيب أن تقوم 
. على ىذه ادلبادئ

. التحضير للتدريس  - 

. إدارة الوقت الصفي بشكل فعاؿ  - 

ئة صفية إيجابية  توفير بي  - 

 :تنفيذ التدريس -3

: يتطلب التدريس الفعال أيضاً التفكب بأفضل الطرق لتنفيذ التدريس واليت تشمل

. تقديم المحتول التعليمي  - 

. متابعة تعلم الطلبة  - 
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. تكييف التدريس  - 

 :تقييم التدريس. 4

: ريقفادلعلمون حياجة إىل أن يعرفوا مدى فاعلية التدريس وذلك عن ط

. متابعة كتقييم استيعاب الطلبة  - 

. متابعة كقت التعلم األكاديمي النشط  - 

. عمل سجالت حوؿ تقدـ األطفاؿ  - 

. إبالغ الطلبة بالتقدـ الذم يحرزكنو  - 

.  توظيف المعلومات في إتخاذ القرارات  - 

الخصائص التعليمية ألطفاؿ متالزمة داكف 

 رجاع المعلوماتقدرة الفرد على است :الذاكرة-1

 (. خالل ثواىن أو دقائق)ذاكرة قصبة ادلدى  

 ( سنني–شهور -أيام-ساعات)ذاكرة طويلة ادلدى

 : للمعلومات االنتباه-2

جيب أن تكون الوسائل ادلوضوعة وادلنبهات ذلا عالقة بالدرس وتبعد أي مثبات ال عالقة ذلا بتلك 
 : للعالمات ادلالئمة أمثلة دلساعدة الطفل على االنتباه. ادلعلومات

 .تشغيل موسيقى ىادئة كذلك للتغطية على األصوات الخارجية -
 .استخداـ ألواف كأدكات مناسبة ملونة بقدر المستطاع لمساعدتو على التركيز -
بقدر المستطاع للتوضيح كجذب االنتباه مع مراعاة ، األشكاؿ –الصور  –استخداـ المجسمات  -

 .استخداـ الصور الكبيرة الواضحة
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 : انتقاؿ التدريب -3

 اآلالت احلادة  –شاي  –كأس ادلاء احلار )، استخدام ادلعلومات اليت سبق تعلمها يف مواقف جديدة– 
 ( السكاكني

 ادلس النار  –ال تلمس النار : )مثال. نقل ادلعلومات السلبية أو اخلاطئو أسرع من نقلهم للمعلومات اإلجيابية– 
  (.ابتعد عن النار

  النتقال التدريباقًتاحات : 

فرشاة األسناف ) –تعليم الطفل الداكف باستخداـ كسائل كأدكات سوؼ يستخدمها بالحياة الواقعية . 1
 (. الحقيقية

 .استخداـ الصور كاألشكاؿ الكتساب أكثر كاقعية إذا تعذر استخداـ خبرات من كاقع الحياة.2

من فضلك كن ىادئا بدال من )السلبيات على اإليجابيات كليس على  ركز، عند كضع قواعد للفصل.3
  (.أف تتكلم أثناء الدرس

 : التعليم الغير مقصود -4

 اكتساب معلومات غير متعلقة مباشرة بالواجب. 
 اقتراحات : 

 (. طاكلة –كرسي  –شباؾ  –باب )كضع الملصقات التوضيحية على أكبر قدر ممكن من األشياء  -
فإف أكثر المعلومات التي يحصل عليها األطفاؿ من  ،لداكفال تتردد من تقديم خبرات غنية ألطفاؿ ا -

  .ىذه الخبرات في العادة ىي التي ال تدخل في حساب المعلم

 : أىـم الـمـشـاكـل التــي تـواجـيـنـا عـنـد تـعـمـيـم األطـفـال وكـيـفـيـة الـتـغــمـب عـمـيـيـا

 :مشكمة االنتباه -1

  الجلوس لفترة طويلةبعض األطفاؿ يكوف لديهم مشكلة في. 
 لفػتػرة طويلػة النظػر بعض األطفاؿ يكوف لديهم مشكلة في. 
 لفترة طويلة االستماع بعض األطفاؿ يكوف لديهم مشكلة في. 
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  :ىذه الــمـشكـمـــة كـــيــف نـتـغـمـب عـــمــى

 .اختيار الوقت المناسب للطفل للمشاركة في النشاط -1
 .فيو المثيرات التي تشتت انتباه الطفل إختيار المكاف المناسب الذم تقل -2
  :استخداـ األدكات الجذابة التي تثير انتباه الطفل من حيث -3

 كلما كانت كبيرة ككاضحة كانت أفضل  :الحجم. 
 قانتباهلتجذب  كاألساسيةاستخداـ االلواف البراقة   :الػلوف.  

  .مدة النشاط يجب أف تكوف مناسبة بحيث ننهي النشاط قبل الطفل -4
 .تخداـ األنشطة الحركية كلما تحرؾ الطفل كلما زاد انتباىواس -5
 استخداـ التدعيم المباشر للطفل بمجرد القياـ بخطوة ناجحة -6
 .استخداـ جمل بسيطة كمفهومة للطفل أثناء عملية التعلم -7

 

بـيـا نـوضـح لـمـطـفـل الـخـطـوات الـمـطـمـوبـة مـنـو لـمـقـيـام  مشكمة في الميارة التي يتعمميا -2
  :ولـذلـك نـواجو بــعـــض الـمـشـكــالت

  :كيف نتغمب عمى ىذه المشكمة

 .عدـ إعطاء مهارات كثيرة يتعلمها الطفل في كقت كاحد  -1
تقسيم المهمة إلى خطوات صغيرة كبسيطة كال ننتقل إلى الخطوة التالية إال بعد التأكد من أف الطفل  -2

 .أتقن الخطوة
 .م كل محاكلةإعطاء الوقت الكافي للطفل ؼ -3

 

 مشكمة في التذكر  -3

أف الطفػل الطبيعػي يػتػعػلم بعض المهارات كالمعلومات اليومية بشكل تلقائي بينما الطفل المعاؽ ال 

 .يتػعػلم بنػفػس الطػريػقػة نتػيجة لضعف الذاكرة قصيرة المدل
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  :كيف نتغمب عمى ىذه المشكمة

 .تثبيت المهارةالتكرار الدائم للمهارة كبأساليب مختلفة ؿ -1
 .إضافة الجديد بالتدرج مع تكرار القديم -2
 :محاكلة استخداـ أكثر من حاسة عند توصيل المهارة كذلك ألف االحصائيات تقوؿ -3
 .فقط مما يسمع% 10يتذكر الطفل  -4
 .مما يسمع كيرل% 50يتذكر الطفل  -5
 .مشكلة في التعميم.مما يسمع كيرل كينفذ% 90يتذكر الطفل  -6

 

اجو مشكمة إذا اختمف الموقف التعميمي من حيث األدوات والمكان الطفل المعاق يو -4

 .والشخص وبالتالي فالبد من تعميم الطفل أن يعمم ىذه الميارة عمى األشياء المماثمة

  :كيف نتغمب عمى ىذه المشكمة

 .اليومية تػكػرار المهػارة عػلػى أدكات مختلفة كفي أماكن مختلفة في حياتو -1
 .د اكتساب الطفل أم مهارةالمراحل األساسية عن -2
 .وفيها نستخدم جسم الطفل نفسو يف التعرا على ادلهارة حىت يدركها باجلسم :مرحلة الجسم -3

  :1مثاؿ 
(. نبدأ بأجزاء جسم الطفل ىو أكالن ) عند تعليم أجزاء الجسم 

  :2مثاؿ 
. يصعػد الطػفػل بجسمو فوؽ الطاكلة( فػوؽ) تعلػيػم مهػارة 

نستخدم األشياء اجملسمة الكببة يف البداية مث نقلل احلجم حىت نستخدم  وفيها :مرحلة الشيء -4
 .رلسمات أصغر

  :1مثاؿ 
(. تستخدـ العركسة في معرفة أجزاء الجسم ) تعليم أجزاء الجسم 

  :2مثاؿ 
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(. نعطي الطفل بعض األلعاب التي يضعها فوؽ الطاكلة ) تػعليم مهارة فوؽ 

 :مرحلة الرمز -5

ر صعوبة كال ننتقل إليها إال بعد أف تتأكد أف الطفل قد تعرؼ على كىي المرحلة األكث

المهارة جيدان على نفسو ثم على األشياء كىنا ننتقل إلى المرحلة الثالثة كىي على الورقة 

 .كالقلم

  :1مثاؿ 
 -نطلب من الطفل يلوف أجزاء محددة من الجسم على الصورة ) تعليم أجزاء الجسم 

( أك يلصق  -أك يشير 
  :2مثاؿ 

نطلب منو تلوين األشياء الموجودة فوؽ الطاكلة أك الموجودة تحت ) تعليم مهارة فوؽ 
(. الطاكلة

تــــوصـيــات ىــــامــــة 

 قدراتهم متفاكتة كال يمكن تطبيق األساليب  يجب مراعاة الفركؽ الفردية بين األطفاؿ المعلقين عقليان فأف
 .التربوية الناجحة بالنسبة لطفل آخر

 كتدريب الطفل شي أساسي،فلو فقدت األسرة الحماس أك شعرت بأف الجهد  إيماف األسرة بإمكانية تعليم
 .المبذكؿ جهد ضائع فمن المؤكد أف الطفل لن يتقدـ في أم شي

 ليس المهم الكمية التي يتعلمها الطفل بل األىم بالنسبة لو ىو نوع التعليم المقدـ لو. 

 لمعاؽ عقليان أبطأ من الطفل العادم فمعرفة مراحل النمو الطبيعية لألطفاؿ يجن أف نعلم أف نمو الطفل ا
األسوياء تساعد في تقديم برامج تأىيلية ناجحة للطفل المعاؽ كتجعلو يلحق بقدر من اإلمكاف بإطار 

 .النمو الطبيعي
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إرشادات لتعميم وتدريب األطفال متالزمة داون 

 1- ضحة كبسيطة كيجب إعادتها من كقت آلخر بقدر االمكافيجب أف تكوف التعليمات اللفظية كا. 
 2-  يجب أف يشجع الطفل على القياـ بمجهود خاص للقياـ بالتعبير عن نفسو كالتعليق اللفظي على

كأف يشجع على التعبير كتركيب جملة مفيدة عند مثير بصرم أك سمعي ، األشياء كالصور كالمواقف
 –زيادة فهمو للمواقف  –زيادة تكوين المفردات  –ند الطفل زيادة حصيلة المعلومات المتكونة ع)

 .(اعد على التذكر كتعريفو األشياءيس
 3-  يجب تقديم المادة على أجزاء كبالترتيب كال ننقل من جزئ إلى آخر إال بعد التأكد من نجاح الطفل

 .من استيعاب الجزء السابق
 4- ة متنوعة بقدر المكاف كيفضل ما كاف فيها يجب أف يستخدـ في تدريس طفل الداكف مواد تعليمي

 .أكثر من قناة حسية كاحدة
 5- داء أعماؿ معينة كتوصيل المعلومةيفيد التدريب كاإلعادة كالتكرار في أ. 
 6- في العمل على جذب انتباه األطفاؿ في الفصل لذلك يجب توفير منبهات ب أف يستمر المعلم يج

 .يةمتنوعة كمختلفة من مواد ككسائل تعليم
 7-  يدرؾ طفل الداكف العالقة بين الحافز كاألداء كما أف الغالبية منهم تستجيب للمديح كالتشجيع

 .فالبد من أف تؤخذ ىذه االعتبارات في مواقف التعلم المختلفة
 8- يحتاج طفل الداكف إلى التقبل االجتماعي كذلك نتيجة للفشل كاإلحاطات المتكررة التي يمر بها .

فعلى المعلم أف تشعر كل طفل في الفصل أنو مرغوب من . عل من تقبل الطفل أمر حيوماألمر الذم يج
  .زمالئو إذ يؤدم التشجيع كالمدح إلى حب العمل كتنمية الشعور بقيمة الذات

 

 


