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 ملخص الدراسة باللغة العربية: 
 مقدمة ومشكلة الدراسة:

تعتبر مرحلة الروضة من أهم المراحل فى حياة اإلنسان حيث تتشكل فيها شخصيته وتنمى فيها عاداته 
وسلوكه والطفل فى هذه المرحلة يحتاج الى العديد من األنشطة إلكسابة المهارات والمفاهيم المختلفة وخاصة 

 االحتياجات الخاصة مثل األطفال ذوى متالزمة داون.إذا كان من ذوى 

ويذكر العديد من العلماء أن النمو العقلى لألطفال ذوى متالزمة داون يزداد ويتحسن مع االهتمام بهم 
وحثهم على التعلم وتقديم العديد من األنشطة والمثيرات البيئية لهم وقد أظهر العديد من األطفال عند االهتمام 

 بهم نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات. 

طة المقدمة لهؤالء األطفال مقسمة إلى أجزاء ويراعى فيها التدرج من السهل لذلك ينبغى أن تكون األنش
إلى الصعب ويفضل أن تكرر األنشطة والمهام حيث أن هذا التكرار يسهل عملية التعلم وعلينا استخدام األلفاظ 

شطة المهارات نالشفهية الواضحة وسهلة الفهم وتوفير المتابعة الدقيقة لجميع األنشطة مع مراعاة أن تنمى األ
 الحياتية الهامة لهؤالء األطفال ومناسبة االنشطة لمهاراتهم الحالية وثقلها واإلضافة إليها.

وهذا ما توفره لنا برامج البستنة حيث انها تعتمد بشكل اساسى وكلى على إستخدام الحواس حيث نجد أن 
برات دات ويحول دون إنخراط الطفل فى الخالتعليم فى الوقت الراهن هو تعليم يعتمد إلى حد كبير على المجر 

 المختلفة.

ولقد أوضح بياجيه أن عقل الطفل مختلف عن عقول الكبار فهو ليس صورة مصغرة من عقول الكبار، 
والعمليات الذهنية التى يقوم بها ليست تلك العمليات التى يقوم بها الكبار، ولذلك يجب أن تتفهم المعلمة لما 

، يه من عمليات عقلية وأن تهيئ له المواقف التعليمية التى تتماشى مع تفكيره واستعداداتهيستطيع الطفل ان يؤد
وبذلك تستطيع المعلمة أن تهيئ الفرصة ليس للنمو الذهنى فحسب وانما لبناء صحة نفسية جيدة للطفل، من 

                                           
 جامعة اإلسكندرية -عميد كلية رياض األطفال -أستاذ صحة األم والطفل  .  
 جامعة اإلسكندرية -كلية رياض األطفال -مدرس مناهج وطرق تعليم الطفل  .      



م واألنشطة التى المفاهيهنا يتضح لنا أن التعليم فى ضوء آراء بياجيه ليس باألمر اليسير، لذلك يجب تحديد 
ينبغى اكسابها للطفل فى كل مرحلة مع الوضع فى االعتبار ان هدف التعليم هنا إتاحة الفرصة للطفل 
لإلستكشاف وهنا يأتى التأكيد على عملية اإلستكشاف وليس األشياء المكتشفة، وكذلك التعليم من خالل العمل 

 والتجريب وليس التلقين.

 الوجود جوهر من تنطلق وهي. المستقبل نحو اإلنسان رحلة خطوات من يتجزأ ال جزء المدينة والتربية
 .العالم في وتجلياته وحاجاته اإلنساني

ماليين شخص )مركز حقوق الطفل  01وبالرغم من ان عدد ذوى االحتياجات الخاصة فى مصر حوالى 
كما ذكر مركز سيتى )مركز  011: 0( ونسبة الداون بين األطفال هى 4112المصرى واعاقات الطفولة، 

سيتى( وهى نسبة ال يستهان بها، نجد ان االساليب التربوية المتبعة فى اكساب األطفال ذوى متالزمة داون 
المفاهيم المختلفة تنحو ناحية األساليب التقليدية والتى ال تراعى خصائص هؤالء االطفال وتبعد عن تدريب 

ى ان هناك قصورًا فى استخدام أساليب تربوية مختلفة تتناسب وطبيعة حواسهم وتنمية ادراكهم الحسى، مما يعن
 األطفال ذوى متالزمة داون. 

ولهذا وجد أن هناك ضرورة إلجراء دراسة تستهدف قياس فعالية برنامج انشطة مقترح قائم على اسلوب 
 البستنة الكساب االطفال ذوى متالزمة داون بعض مفاهيم حقائق الحياة.

دراسة هى الدراسة العربية األولى التى تناولت هذا الموضوع وهذا يفسر عدم وجود أى دراسات وتعد هذه ال
 عربية سابقة فى الموضوع وقلة الدراسات األجنبية.

 


