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 مقدمة



 مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة
يعد مجال اإلعاقة مجاال يضم العديد من المجاالت المتنوعة، فالطفل المعاق هو ذلك الفرد 
الذي يعاني من نقص أو عجز في إحدى القدرات الذهنية أو الحركية أو الجسمية والتي تحد من 
قدراته على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية للحياة اليومية كالعناية 

ذهني بالذات، وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية ومن أبرز وأهم أنواع اإلعاقات التخلف ال
والذي يعتبر ظاهرة معروفة على مر العصور ويتواجد في كل مجتمع حيث يعد موضوعا يجمع 
بين اهتمامات العديد من ميادين العلم والمعرفة، التي ساهمت في تفسير هذه الظاهرة وأثرها في 

من  المجتمع وتعتبر متالزمة داون من أهم مجاالت التأخر الدراسي التي لقت اهتماما كبيرا خاصة
طرف الفرق العلمية، ونجد أن الدراسات التي تناولت موضوع متالزمة داون قد تنوعت واهتمت 

 بدراستها من جانب تأثيرها على مختلف مراحل نمو الطفل التريزومي.
ويتلخص هدف الباحثين من وراد دراستهم لهذا الموضوع، في معرفة طرق واستراتيجيات 

 معنى محاولة معرفة كيفية تدريب وتأهيل الطفل التريزومي.إدارة صفوف أطفال متالزمة داون ب
وتعتبر اإلدارة الصفية بشتى أنواعها وطرقها لهذه الفئة من بين الحلول المطبقة من أجل انقاد 

 هذه الفئة ودمجها وتكييفها مع المحيط الخارجي.
ون. لذا قسم ولهذا كان االهتمام في هذه المذكرة حول طرق إدارة صفوف أطفال متالزمة دا

 البحث إلى ثالث فصول: الفصل التمهيدي، الفصل النظري، والفصل التطبيقي.
الجانب التمهيدي  الذي تضمن كل من إشكالية البحث التي نريد اإلجابة عليها في هذه  أوال:

المذكرة مع وضع أهداف البحث كما تطرقنا في هذا الجانب من البحث إلى دوافع اختيار البحث. 
 النهاية إلى تحديد المفاهيم والدراسات السابقة. لنصل في

الجانب النظري والذي يضم فصلين، الفصل الثاني تناول متالزمة داون والفصل  ثانيا:
 الثالث تضمن اإلدارة الصفية.

الجانب التطبيقي تضمن فصلين، الفصل الرابع تناول التذكير بفرضيات البحث  ثالثا:
ل الدراسة، الدراسة االستطالعية إضافة إلى أدوات جمع البيانات والمنهج المستخدم و عينة ومجا

واألساليب اإلحصائية المستعملة والفصل الخامس تم التطرق فيه إلى عرض النتائج التي توصلنا 
 إليها خالل البحث مع تحليلها.



 

 
 

 
 

 

تمهيديال  الجانب  
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I. :اإلشكالية 

قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف األساسية في اإلعاقة حالة تحد من  
الحياة اليومية، كالعناية بالذات وبناء العالقات االجتماعية والنشاطات االقتصادية، وذلك ضمن الحدود 
الطبيعية، وعدم تمكن الفرد من الحصول على االكتفاء الّذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معرفة 

لى تربية خاصة تساعده في التغلب على إعاقته سواء كانت جسمية أو عقلية.اآلخري  ن وا 
، والتي 21ومن بين اإلعاقات التي يعاني منها األطفال نجد متالزمة داون أو ما تعرف بالتريزميا 

" الّذي كان أّول من وصف هذه المتالزمة عام نغدون داون "جون ال يعود تسميتها إلى الطبيب البريطاني 
م، والذي أسماها في البداية باسم المنغولية أو البالهة المنغولية ووصفها كحالة من اإلعاقة 1862
 الذهنية.

وتعّد هذه األخيرة إعاقة يجب التكّفل بها النقاد المصاب من التبعية الكلية لآلباء، وهي مرض  
 تماعي والتربوي.يتطّلب العناية المركزة من أطراف مختلفة في كل من المحيط األسري واالج

فالطفل التريزومي كباقي األطفال من ذوي االحتياجات الخاّصة هو بحاجة إلى تكوين وتدريب  
نفسي، اجتماعي وتعليمي يؤّهله لتعّلم قدرات معّينة تساعده على تلبية أدنى حّد ممكن من حاجاته، 

 والعيش في المجتمع كإنسان يستطيع االعتماد على نفسه.
ضعت مراكز تربوية بيداغوجية خاصة لتعليم وتأهيل هذه الفئة من األطفال ونظرا ومن أجل ذلك و  

النخفاض وضعف ذكائهم وعدم قدرتهم على العناية بأنفسهم، فإّن هذا ما يستدعي التحاقهم بهذه المراكز 
ذلك وبالصفوف المكّيفة التي تتطّلب طرق واستراتجيات تربوية مختلفة عن المدارس العادية، إلى جانب 

إعداد مربين أو معلمين متخّصصين في التربية والّتعليم المكّيف والمؤهلين للّتعامل مع هذه الفئة من 
المجتمع، وألّن تدريب وتعليم هذه الفئة تعتمد على مجموعة  من الطرق التربوية، نطرح التساؤل الرئيسي 

 التالي:
 المربين؟ما هي أهم طرق إدارة صفوف أطفال متالزمة داون حسب آراء  -

 وانطالقا من التساؤل الرئيسي نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 هل حفظ النظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الصف يؤدي إلى ضبط سلوك الطفل التريزومي؟ -1
 هل لتنظيم البيئة الفيزيقية دور في تحسين إدارة الصف؟ -2
 هل إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي؟ -3

 واستنادا إلى ما تقّدم نصل إلى الفرضية العامة مفادها:
 إلدارة صفوف تالميذ متالزمة داون.يستعمل المرّبون العديد من الطرق   -
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II. :الفرضيات الجزئية 
يقوم المرّبون بحفظ الّنظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الّصف من أجل ضبط سلوك الّطفل  -1

 التريزومي.
 زيقية الطفل التريزومي على اإلحساس باالنتماء.يساعد تنظيم البيئة الفي -2
 إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي. -3

III. :أهمية الّدراسة 

إّن االهتمام بالطفل التريزومي أمر ضروري ألّنه جزء ال يتجزأ من أي مجتمع يؤثر فيه ويتأثر  
 به، ولذلك تبرز أهمية دراستنا في الّنقاط التالية:

 تسليط الضوء على طرق إدارة صفوف متالزمة داون.محاولة  -1
 اإلطالع على الطرق الّصفية المتبعة. -2
 تسليط الضوء على هذه الفئة واالهتمام بها. -3
 إضافة جديدة في مجال البحث العلمي تفيد الطلبة الباحثين مستقبال. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. :أسباب اختيار الموضوع 
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هذه الفئة في المجتمع وعدم معرفة كيفية التعامل  من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو انتشار 
 مع هذه الفئة، وتدريبهم وتأهيلهم، والسبب الرئيسي لخلق هذا الّنوع من اإلعاقة هو:

 حاجة هذا الموضوع للّدراسة وقّلة التراث المعرفي فيه. -1

 تزايد االهتمام العالمي بهذه الفئة ومحاولة تدريبهم وتأهيلهم. -2

الفئة من المجتمع وتقديم المساعدة لهم بقدر اإلمكان فهي فئة تستدعي طرق لفت االنتباه لهذه  -3
 تأهيل خاصة.

V.  :أهداف الّدراسة 
 إنجاز مذّكرة حسب منهجية علمية لنيل شهادة الليسانس. -1
 التعّرف على طرق إدارة صفوف أطفال متالزمة داون حسب أراء المربين. -2
التربوي وجعلها محل الّدراسة من طرق ذوي العمل على تنفيذ هذه الطرق الصّفية في الحقل  -3

 االختصاصات مستقبال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. :تحديد المفاهيم 
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 تعريف اإلدارة الصفية: -1

عملية توجيه وقيادة الجهود المبذولة من قبل المعلم وطالبه أثناء العملية التعليمية لتحقيق أهداف 
المختلفة التي تجعل التدريس في غرفة الصف أمرا الموقف التربوي، وبعبارة أخرى أّنها تدبير الظروف 

 ( 127، ص 2009سعيد حسني العزة،.)ممكنا في ضوء األهداف التعليمية
وتعرف أيضا: "أنها مجموعة الّنشاطات التي يقوم بها المعلم لتأمين النظام في غرفة الصف 

 (10،ص 2014/2015،عبد الحكيم بوصلي")هوالمحافظة علي

 الخاصة:تعريف التربية -2

مصطلح شامل يستخدم للتعبير عن البرامج والخدمات المقّدمة لألطفال الّذين ينحرفون عن   
أقرانهم العاديين بدرجة تجعلهم بحاجة إلى خبرات وأساليب أو مواد تعليمية خاصة، تساعدهم على تحقيق 

 ")شكالتهم أكثر حّدةأفضل عائد تربوي ممكن سواء في الفصول العادية أو الفصول الخاصة إذا كانت م

 ( 318ص ، 2006كوثر حسن عسلية،
 تعريف اإلعاقة العقلية:-3

: "أّنها تنتج من تفاعل عاملين أّولهما: عدم وجود البيئة التعليمية المناسبة االتجاه التربوي يعّرفها  
اإلعاقة لالستجابة لالحتياجات التعليمية للفرد وثانيهما: قصور الوعي المجتمعي في تفهمه لمتطلبات 

")مروان عبد الحميد وتوفير الطرق والمصادر واإلستراتجيات المناسبة لتعليم وتدريب هذه الفئة
 (.39ص ،2014،إبراهيم
 تعريف متالزمة داون: -4

متالزمة داون عبارة عن خطأ صبغي كروموسومي يحدث خخال في المخ والجهاز العصبي، تنتج 
واالضطرابات في مهارات الجسم اإلدراكية والحركية، كما عنه إعاقة ذهنية ومشاكل في االتصال اللغوي 

)سامي يظهر هذا الشذوذ في مالمح وجهية وجسمية ممّيزة وعيوب خلقية في أعضاء ووظائف الجسم. 
 (123-122ص  ،2002، محمد ملحم

 التعريف اإلجرائي: -5

طفل متالزمة داون هو الطفل الذي يعاني من إعاقة ذهنية متوّسطة نتيجة لخطأ في الصبغيات أو 
الكروموسومات، كما يرجع سبب ذلك إلى عامل رئيسي هو كبر سن األم، وفي بعض األحيان كذلك 
 األب، كما تتمّيز هذه الفئة بمجموعة من الصفات كصغر حجم الرأس وكبر األدنين وعينين ضّيقتين

  ووجود خط وحيد وسط اليد...وغيرها.
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 تعريف المربي: -6

يعّرفه فرويل: "هو شخص ذكي مثقف من شأنه أن يفهم الطفل ويوّجه رغباته إلى االتجاه  
الصحيح، فعندما يسمع هو وعندنا يبتسم يبادله االبتسامة ويلعب هو وهو يقّلد، ويداعبه وهو يمرر يده 

 ،2013/2014،سقالجي سعاد؛ مرابيع)فوزي  ".ليعطي جزء منه لهليداعبه أيضا، بل يقسم الخبز معه 

 .(18ص
 التعريف اإلجرائي: -7

هو األسرة الثانية للطفل في القسم التحضيري والمراكز الطبية البيداغوجية يعمل على التكفل  
 باألطفال في مختلف النواحي، له خصائص تمّيزه وأدوار يقوم بها ويتقّيد بشروط يجب أن يتبعها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. :الّدراسات السابقة 
 :الّدراسات السابقة األجنبية 
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 : ( وموضوعها1998)akbaba sadagul,arifدراسة  -1

"انعكاسات المدرسين في إدارة الفصل" هدفت هذه الّدراسة للتعرف على أراء المدرسين في إدارة 
الفصل، معتمدة على ثالث نظريات في إدارة الفصل، األولى عدم التدخل وتسمى باإلنسانية، والثانية 

اد على الثانية والثالثة، التفاعل المعتمدة على األحاسيس والسلوك، والثالثة التدخل واقترحت الّدراسة االعتم
ص  ،2003،)مريم محمد إبراهيم الشرقاوي واالبتعاد عن الّنظرية األولى ألّنها غير فعالة في إدارة الفصل 

24) 
 ( وموضوعها:1995)wragg.c.mدراسة  -2

"إدارة الفصل من وجهة المعّلمين والتالميذ والباحثين" هدف الّدراسة التعرف على كيفية إدارة السلوك 
العدواني للتالميذ، واعتمدت الّدراسة المنهج الوصفي وتوصلت الّدراسة إلى أّن كثيرا من تفاعالت الفصل 
تضّيع في مناقشات سلوك التالميذ، وقليال ما تسمح هذه التفاعالت في مناقشة سلوك المعّلم، وأفاد كل من 

)مريم محمد إبراهيم .في إدارة الفصل المعّلم والتالميذ أّنه ال يفضل تدخل سلطة عليا مثل مدير المدرسة
 (.25ص  ،2003، الشرقاوي 
 :الّدراسات السابقة العربية 
 ( وموضوعها:1998دراسة فاطمة إبراهيم حميدة) -1

"مداخل واستراتجيات في إدارة الفصل" وهدفت هذه الّدراسة للتعّرف على اإلستراتجيات الحديثة في 
كعقاب للتالميذ، وأن استراتجيات التدريس الفعالة هي التي  إدارة الصف، واقترحت: االحتجاز بعد اليوم

تحفظ النظام، واالعتماد على المداخل النفسية في تعديل سلوك التالميذ، وأّن النمط الحازم في إدارة 
الصف هو المفضل، وأّن االتصال أو التواصل  المالئم بين المعّلم والتالميذ يحقق نتائج عالية، وأّن 

ماعي يحقق االنتماء للّصف وانتقائه يؤدي إلى سلوكيات غير مرغوبة، وأّن مداخل الطب القبول االجت
 (.24ص  ،2003،)مريم محمد إبراهيم الشرقاوي  الّنفسي تحقق نتائج مرغوبة.

 
 ( وموضوعها:1988دراسة رجاء أحمد عيد) -2

"مشكلة االنضباط الصفي )المفهوم واألسباب والعالج("، هدفت الّدراسة التعّرف على مشكلة 
االنضباط الصفي لدى طالبات التدريب الميداني، واستخدمت الّدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأرجعت 

جتمع خارج الباحثة مشكلة االنضباط الصفي إلى عوامل منها: األسرة، المدرسة، جماعة األقران والم
 المدرسة، وقّدمت الباحثة التوصيات منها أساليب وقائية وأخرى عالجية.

 ( وموضوعها:1993) دراسة عبد هللا الهاجري  -3
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"ضبط السلوك الطالبي في الفصول الّدراسة" هدف الدراسة التعرف على أسباب حدوث المشكالت 
راسة: ضرورة التنويع في التعامل مع داخل الفصل، واستخدمت الّدراسة المنهج الوصفي، واقترحت الدّ 

 المشكالت السلوكية واالبتعاد عن العقاب البدني، وضرورة بناء قوانين للتعامل مع المشكالت السلوكية.

 ( وموضوعها:1992دراسة محمد أحمد كريم وآخرون) -4

إلدارة الصفية "اإلدارة الصفية بين النظرية والتطبيق"، وهدفت الّدراسة إلى بيان العوامل المؤثرة في ا
وأدوار المعّلم وفاعليته، وأهمية العالقات اإلنسانية، واقترحت االنضباط الصفي لمعالجة مشكالت 

 (.27ص  ،2003، )مريم محمد إبراهيم الشرقاوي .الفصل
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 تمهيد:
بالمنغولية من أشهر أنواع اإلعاقات الذهنية وأكثرها انتشارا  يعتبر عرض "داون" المعروف سابقا  

وقد أصبحت في اآلونة األخيرة تنال قسطا كبيرا من االهتمام والرعاية على المستوى العالمي، اإلقليمي 
والوطني، كما تبذل حاليا وعلى نطاق العالم جهودا محسوسة في سبيل تعليم ذوي عرض "داون" وتأهيلهم 

 ا إلى حد ما على أنفسهم ويسهموا قدر المستطاع في الحياة العامة.حتى يعتمدو 
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I.:التطّور التاريخي إلعاقة متالزمة داون 
. وقد نشر )ج.ل.داون( انتشاراتعتبر التريزوميا أكثر أمراض الصبغيات )الكروموسومات(  

j.l.doen  وبفضل مقاالته ارتبط اسمه بهذا الداء الذي 1866أول وصف مفصل لهذا المرض عام ،
أصبح معروفا في األوساط العلمية بمتالزمة "داون"، وكلمة متالزمة داون في المقابل الغربي لكلمة 

syndrome  والتي تعني مجموعة مظاهر مرضية تشاهد في سياق واحد وهي أبلغ داللة على المعنى من
حتى عام  21مة تآزر التي كانت تستخدم سابقا ومع هذا فلم يتم اكتشاف عالقة هذا المرض بالصبغي كل

 .م1959
والبّد أن نعرف كيفية انقسام والتحام الصبغيات لنفهم نشأة المرض، فالخلية كما نعلم هي وحدة  

تنتمي إليه، وتحتوي كل البناء األساسية في الجسم وتختلف شكال ووظيفة باختالف موقعها والعضو الذي 
خلية في مركزها على ما يعرف بالنواة، ويتواضع في النواة عدد محدد من الجسيمات التي ندعوها 
بالصبغيات )الكروموسومات( وهي ما يمّيز كل كائن حي عّما سواه بما تحتويه من معلومات وراثية 

يات في خلية كائن ما، عنه في خلية )الجينات( مدونة بلغة كيميائية فائقة الروعة ويختلف عدد الصبغ
 (47ص ، 2006،)عبد المنعم عبد القادر الميالديكائن من نوع آخر. 

في اإلنسان  وقد تّم ترتيب  46في الفأر، و 40ولكّنها دوما ثابتة العدد في النوع الواحد،  
زوجا اعتمادا على خواصها الشكلية، وبينما يتشابه صبغيا كل زوج من  23صبغيات الخلية اإلنسانية في 

ا الزوج األخير األزواج االثنين والعشرين األولى رغم انحدار كل منهما من أحد األبوين، يختلف صبغي
المسؤوالن عن تحديد الجنس لذا سميتا بالصبغيات الجسمية، وحينما تتكاثر الخاليا سواء للنمو أو 
لتعويض األنسجة التالفة كما يحدث عند اندمال الجروح مثال تنقسم الخاليا المعنية باألمر إلى خليتين 

لوراثية المدّونة على صبغياتها، بحيث ولكي يحدث هذا البّد للخلية األم من أن تستنسخ المعلومات ا
تحتوي كل خلية فتية على عدد نفسه في نواتها، وتتكرر هذه العملية المتقنة مرات ومرات حسب الحاجة، 
ويكون الناتج في كل مرة خاليا تشبه الخلية األصلية من حيث الوظيفة والشكل والمخزون الوراثي، 

عّلق األمر بإنتاج النطف أو البويضات إذ تنقسم الخلية هذا بعض الشيء حينما يت عنوتختلف القصة 
عبر سلسلة من الخطوات لتنتج خاليا فتية يحتوي كال منها نصف العدد األصلي في الصبغيات، عندما 
تصبح النطفة أو البويضة حاملة لثالثة وعشرين صبغيا بدال من ستة وأربعين، وعندما تتحدد النطفة 

يات في نواة الخلية الملّقحة إلى ما كان عليه قبل االنقسام أي ست وأربعون، بالبويضة يعود مجموع الصبغ
وبفضل هذا التعاقب المتكرر من االنقسام المنصف والتلقيح يتاح للكائنات الحية فرصة هائلة للتنوع 

 (12ص ، 2002،) محمد فوزي يوسف.والتمّيز مع كل جيل جديد
ا يحدث خلل في عملية االنقسام المنصف فتنتج نطفة أو تبدأ معاناة الطفل التريزومي غالبا عندم 

بويضة تحتوي نسخة زائدة من الصبغي الحادي والعشرين، مما يرفع عدد صبغياتها إلى أربعة وعشرين 
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بدال من ثالثة وعشرين كما هو مفترض وعند اتحاد هذه الخلية الشاذة مع نصفها اآلخر ينتج لدينا بويضة 
 أربعين صبغيا وبآلية لم تكتشف بعد.ملحقة حاوية على سبعة و 

يعمل وجود هذه النسخة الزائدة من جزء معّين من هذا الصبغي )وليس كّله( كاف إلطالق العملية  
المرضية من عقالها، ومن األمور الجديرة بالتأمل ازدياد معدل حدوث التريزوميا عمر األم الحامل، إذ 

% تقريبا أما بالنسبة ألم شابة في العشرينيات من  5-2ن تصل نسبة حدوثه لدى الحامل بعد سن األربعي
مولود حي، ولم يالحظ أي عالقة بين سن األب  1500عمرها. فإّن سنة حدوثه حوالي واحد في كل 

)عبد المنعم عبد القادر .ومعّدل حدوث المرض وال يوجد تفسير مقنع لهذا التفاوت حتى اآلن
 (.48ص ، 2006،الميالدي
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II.:تعريف متالزمة داون 
دون داون" هذه التسمية غنمتالزمة داون حالة من حاالت الضعف العقلي وقد أطلق الطبيب "ال 

م، حيث اكتشف أّن هؤالء األطفال يتشابهون في الشكل والمظهر 1866على أطفال متالزمة داون عام 
 والسمات العامة ومالمح الوجه والشعر.

( موجود في بعض 21اضطراب وراثي والذي يتسبب فيه كروموسوم إضافي )فمتالزمة داون هي  
 (.116ص ، 2015،)أشرف سعد نخلة.أو كل خاليا الفرد

إّن متالزمة داون كما ذكرنا سابقا هي حالة يزيد فيها العدد الصبغي ليرتفع إلى سبعة وأربعين  
الخلية على ثالثة صبغيات متماثلة عوضا عن صبغيا بدال من ستة وأربعين وهذا ما يحدث نتيجة الحتواء 

 (.19ص ، 2012،)عبد الفتاح علي غزال.صبغيين كما هو الحال في الخاليا السليمة
ويرى بعض العلماء بأن وصف فئة من فئات التخلف الذهني بالمنغولية فيه نوع من التفرقة  

ن األفضل تسمية هذا االضطراب إما العرقية واإلساءة إلى أحد شعوب العالم )الشعب المنغولي( وأّنه م
 (.21)تيريزومي  21بعرض داونز أو باضطراب الكروموسوم رقم 

نتيجة اختالل في تقسيم  21ومتالزمة داون عبارة عن شدود خلقي مرّكب شائع في الكروموسوم  
 (20ص ، بدون سنة، .)رمضان محمد القذافيالخلية ويكون مصاحب لتخلف عقلي
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III. أنواع متالزمة داون: 
ن تشابهت في األثر الضار الذي تحدثه إاّل أّنها تختلف   لمتالزمة داون حاالت متنوعة، وهي وا 

 فيما بينها اختالفا طفيفا عند إخضاع المصاب للفحص اإلكلينيكي. وفي ما يلي وصف لتلك الحاالت:
 زيادة عدد الكروموسومات: -1

. 46كروموسوما بدال  47في بحيث يصبح لدى الشخص تتمّيز هذه الحالة بوجود كروموسوم إضا
بحيث يصبح  21كما هو معروف وقد لوحظ ارتباط الكروموسوم اإلضافي بزوج الكروموسومات رقم 

بالمئة من جملة المصابين وليس  94هناك ثالثة كروموسومات بدال من اثنين، وتمثل هذه الحالة حوالي 
اء تفسير كيفية حدوث هذا الخلل على أساس أّن االضطراب الذي لها عالقة بالوراثة، ويحاول بعض العلم

يصيب بويضة األنثى بسبب تقّدمها في السن ربما يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث االضطرابات 
 (.26-25ص  ،بدون سنة، )رمضان محمد القذافيالكروموسومية. 

 النوع الفسيفسائي: -2
الطفل المصاب بعضها تحتوي على العدد الطبيعي وفي هذا النوع يوجد نوعين من الخاليا في جسم 

صبغي  47، والبعض اآلخر يحتوي على العدد الموجود في متالزمة داون أي 46من الصبغيات أي 
 (.60ص ،2015، ) أشرف سعد نخلة % من المصابين بمتالزمة داون.1ويمثل هذا النوع 

 :اختالف موقع موقع الكروموسوم الزائد -3
أما في هذا النوع  .3إلى  2ليزداد العدد من  21الزائد بزوج الكروموسومات رقم يرتبط الكروموسوم 

أو  15إلى  13فإّن الكروموسوم الزائد يلتصق بأي من أزواج الكروموسومات في المجموعة من 
،  47كروموسوم وليس  46، بحيث يبدو ظاهريا أّن لدى الفرد 22إلى  21بالمجموعة األخرى من رقم 

 ،2012،)مصطفى نوري القمس % من جملة المصابين بعرض داون.2أفراد هذه الفئة حوالي وتبلغ نسبة 
 (.281ص 
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IV. :خصائص طفل متالزمة داون 
هناك بعض المظاهر والصفات العديدة التي توجد مع متالزمة داون ليس كل فرد لديه هذه  

 شيوعا:  الصفات على الرغم من القائمة التالية التي توضح أهمها وأظهرها
 الخصائص الجسمية واإلكلينيكية: -أ

 (.74-73(. ص2015)أشرف سعد نخلة.)أداء عضلي منخفض.  -

 بروفيل وجهي مسّطح وأنف صغير. -
 تسطيح خلف الرأس وبروز البطن. -
 أعين مرفوعة، ووجود رقبة قصيرة وغليظة، في حين تبدو الذراعان والساقان أصغر من المعتاد. -
 أرجل ويدين صغيرة. -
 األذن غير طبيعي )صغيرتان ومستديرتان(.شكل  -
 ثنيات جلدية صغيرة في الجانب الداخلي من العين. -
 مسافة واسعة بين أصبع القدم الكبير واألصبع الثاني. -
 قدرة فائقة في امتداد المفاصل. -
 لسان كبير بالمقارنة بحجم الفم. -
 الشعر القليل وجاف وخالي من التجاعيد. -
 (.202ص  ،2004، )عادل عبد هللا محمدطبيعي لألسنان.  تأخر في الكالم  ونمو غير -
 الترهل الجسمي بصفة عامة. -
 القدمان مفرطحتان. -
 الكفان عريضان وسميكان واألصابع قصيرة وخاصة الخنصر. -

 باإلضافة إلى الصفات الشائعة فعند الطفل ذوي متالزمة داون يمكن أن يمتلك بعض األعراض الّطبية:
 بعض العيوب في القلب. -
 التعرض الزائد لإلصابة. -

 (.21ص  ،بدون سنة، )رمضان محمد القذافي. مشكالت في التنفس -
 مشكالت في الهضم. -
 مشكالت في الّنظر. -
 مشكالت تغذية في الطفولة والسمنة في مرحلة المراهقة. -
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 مشكالت في الجهاز الهضمي. -
 إمكانية زائدة في التعرض لمرض الزهايمر. -
 نزالت معوية ورئوية. -
 (.21ص ،2012،)عبد الفتاح علي غزالضعف في المناعة وعدم المقاومة.  -

 وعندما يولد الطفل بزملة داون فإّن مظهر الطفل هو أّول ما يلفت الّنظر ويدل على وجود اضطراب.
كما يالحظ على هؤالء األطفال حبهم للموسيقى والغناء ولديهم رغبة شديدة في التقليد والمحاكاة  

أّما عن الصحة العامة لهؤالء األطفال، فقد أوضحت الّدراسات في هذا المجال أّن نسبة كبيرة منهم 
ر واختالف في مصابون بأمراض القلب والتهاب في الجهاز التنفسي واضطرابات في حاستي السمع والبص

 درجة اإلعاقة ألفراد هذه الفئة حيث تتراوح اإلعاقة بين البسيطة والشديدة.و وظائف الغدد والهرمونات 
 خصائص النمو: -2
أّما فيما يتعّلق بالّنمو فال تظهر أي فروق بين األطفال المصابين بمتالزمة داون وغيرهم من  

 ة.األطفال العاديين خالل السنتين األولى والثاني
وبالرغم من أّن منحنى النمو لألطفال الداون عادة أدنى من منحنى النمو لألطفال العاديين وذلك  

 في مختلف سنوات العمر.
غير أّن الفروق بين األطفال الداون واألطفال العاديين تبدأ في الظهور مع تقّدم العمر خاصة في  

 ذ يعانون من المشكالت النمائية التالية:سن الرابعة والخامسة، وما يمّيزهم هو مشكالت النمو إ
 صعوبات في الحواس المختلفة وخاصة حاستي اللمس والسمع. -أ
 صعوبات في التفكير المجرد وكذلك في الفهم واالستيعاب.  -ب

 (.285ص ،2012،مصطفى نوري القمش.)صعوبات في اإلدراك اللمسي واإلدراك السمعي  -ج
 الّنمو الحس الحركي. صعوبة االنتقال من مرحلة ألخرى في  -د
 الذاكرة طويلة المدى جّيدة. -ـه
 
 
 
 
 
 

 الخصائص السلوكية واالجتماعية: -4
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 أّما الخصائص السلوكية واالجتماعية التي تمّيز األطفال المصابين بمتالزمة داون فتتمثل فيما يلي:
 واستقبال الغرباء.ودودون من الناحية االجتماعية ويقبلون على اآلخرين ويحّبون مصافحة األيدي  -أ
 يبدون المرح والسرور باستمرار.  -ب
تقل لديهم المشكالت السلوكية إاّل أّنهم يمكن أن يغضبوا إذا ما استثيروا إاّل أّن هذه الخاصية   -ت

ليست ممّيزة لهم إذ أّن المشكالت السلوكية التي يظهرها بعضهم يمكن إرجاعها إلى اختالفات الظروف 
 وجد فيها هؤالء األطفال.األسرية والبيئية التي ي

كما أّن هناك فروق فردية في الّناحية السلوكية والمزاجية العامة بين األطفال المصابين بمتالزمة داون 
 (.122ص ،2007،)عبد اللطيف حسني فرج بعضهم بعض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. نسبة انتشار عرض داون في الجزائر 
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". أو ما يسمى بالعامية بـ "المنغوليين" في 21ألف مصاب بمرض "التريزوميا  25أكثر من  
آالف حالة جديدة كل سنة حسب ما كشف عنه وزير التضامن الوطني "جمال ولد  6الجزائر، أي بمعّدل 

 للمصابين عّباس"، عند إشرافه على أشغال اللقاء الوطني حول تدعيم مخطط التكفل المؤسساتي
 ".21بالمصابين بـ"التريزوميا

 400ماليين مصاب بهذا المرض، أما أوروبا فتحوي  8حدث أّن العالم العربي يضم وأضاف المت 
والدة وعّرف المختصون هذا الداء على أّنه خلل في عمل  650ألف حالة، أي بمعدل حالة في كل

الّذي ينتج  21الجينات الخلقية التي تتفاعل عند عملية اإلخصاب حيث تحدث طفرة في الكروموسوم رقم 
ثة كروموسومات بدل اثنين، مما يتسبب في إعاقة ذهنية وتشوهات خلقية، وأّكد المختصون أّن عنه ثال

، حيث  يقع 21زواج األقارب والزواج المتأخر يعتبران من أهم األسباب المؤدية لإلصابة بمرض التريزوميا
سّجل حالة في كل والدة للّنساء المتزّوجات في سن العشرينيات، بينما ت 2000احتمال تسجيل حالة في 

والدة للّنساء المتزوجات في سن  100والدة للمتزّوجات في سن الثالثينيات وحالة في كل  400
األربعينيات وأضاف وزير التضامن أّن معّدل عمر المصابين بمرض التريزوميا في الجزائر في سنوات 

رعاية الصحية والنفسية ستين سنة بفضل ال 2008سنة ليتجاوز سنة  20الخمسينيات كان ال يتجاوز 
مركزا موّزعا عبر كافة  82مصاب عبر  2500للمصابين بهذا الداء،  حيث تتكّفل وزارة التضامن بـ 

 3700مصاب وهذا ما يفّسر أّن الّدولة تتكّفل بـ 1200التراب الوطني، كما تتكّفل الجمعيات بأزيد من 
ا اعتبره المختصون باإلجراء غير الكافي ألف مصاب عبر التراب الوطني، هذا م 25مريض من إجمالي 

ترتب عنه مضاعفات صحية يلتي لها مصابين بهذا الداء الذي في ظل المعاناة التي تكابدها العائالت ا
ونفسية و حركية خطيرة في ظل غياب التكفل خاصة في القرى والمداشر النائية  التي تكثر فيها 

، 2008، )بلقاسم حوام.ن على زواج األقارباإلصابات جراء اعتمادها في كثير من األحيا
www.echorouk.online.com.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. :أسباب حدوث متالزمة داون 

http://www.echorouk.online.com/
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بالّرغم من تطّور العديد من النظريات إاّل أّنه لم يعرف السبب الحقيقي لمتالزمة داون، ولكن  
المسببة لمتالزمة داون بتقسيمها إلى عوامل وراثية وعوامل بيئية، وذلك  يمكن تحديد بعض العوامل

 فيما يلي:
 وتتمثل في: العوامل الوراثية: -1

 وراثة خاصة بالتخلف العقلي. -أ
 شذوذ الجينات(.-انتقال خصائص وراثية شاذة )شذوذ الكروموسومات -ب
الصماء )ضمور ( اضطرابات الغدد Rhعوامل بيولوجية أخرى مثل عامل الريزومي ) -ج

 تضخم الغّدة الدرقية(. -الغّدة التيموسية
فقد يصاب الطفل بشذوذ فسيولوجي خلقي غير معروف أسبابه  التشوهات الخلقية: -د

فقدان جزء من  -بوضوح ويؤدي إلى التأخر الذهني والذي منه )شذوذ في شكل عظام الجمجمة
ت من الممكن إرجاعها إلى عوامل االستسقاء الّدماغي صغر حجم الجمجمة(، وهذه الحاال -المخ

 وراثية أو إلى عوامل مكتسبة.
 (.283ص ،2006،عسيلة)طفرة جينية(.)كوثر حسن عوامل بيوكيميائية  -ه

 : وتتمثل في:العوامل البيئية -2
: مثل نعّرض الجنين للعدوى الفيروسية، البكتيرية، اإلشعاعات، االستخدام عوامل قبل الوالدة -أ

ة األم الحامل، سن األم عند الحمل، إدمان الكحوليات والمخّدرات  السيئ لألدوية، سوء تغذي
 نقص نمو الجنين.

 : الوالدة  العسرة، وضع المشيمة، استخدام الجفت في الوالدة.عوامل أثناء الوالدة -ب
سوء التغذية، التهاب المخ، شلل المخ، االلتهاب السحائي، أمراض الغدد،  عوامل بعد الوالدة: -ج

 لعادية، الحوادث، الحرمان من األم والحرمان الثقافي.أمراض الطفولة ا
تزيد بتقدم عمر  21أثبت الباحثون أّن الخلية النشطة التي تحتوي على نسخ أكثر من كروموسوم 

األم، فالمخاطرة في حمل طفل مصاب بمتالزمة داون تزيد بزيادة عمر األم، ومن بين الّنساء في عمر 
 من المواليد.%  1عام تكون النسبة   39، 35

من المواليد، وبذلك يّتضح  30/ 1عام تكون النسبة 45وبالنسبة لألمهات الالتي أعمارهّن فوق  
 أّن حمل المرأة في سن متقّدمة يعرضها لخطر اإلنجاب طفل مصاب بمتالزمة داون.

% من حاالت متالزمة داون ترجع في أصلها إلى تقّدم  20أّن  1981كما وجد "ميكيلسين" عام 
 عمر األب.
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أو أكثر يجب أن تجري فحوصات  35وقد اقترح كثير من المتخصصين أّن المرأة الحامل في سن 
 قبل الحمل.

عام إاّل أّن  35من الشائع أّن األطفال المصابين بمتالزمة داون مولودون من أمهات أعمارهن فوق و 
. )مصطفى نوري متالزمة داون عام، معدالتهن أكبر في إنجاب أطفال مصابين ب 35األمهات األقل من 

 (.283ص  ،2012،القمش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. :الكشف عن حاالت داون 
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من الممكن الكشف عن وجود حالة داون بالّنسبة لطفل لم يولد بعد ويعتمد تشخيص اإلصابة  
( وينخفض البعض ويجب HCGبالمرض على قياس عدة مرّكبات في دم األم الحامل إذ يرتفع بعضها)

(، وغالبا ما تجرى هذه الفحوص مجتّمعة لتعطي قدرا من الثقة بصحة USSالفحص بالموجات الصوتية )
 (.188ص  ،2015،)أشرف سعد نخلةالتشخيص. 

وغالبا ال يتم إجراء الفحص الروتيني الكتشاف حاالت الداون إاّل إذا كان سن األم الحامل ال يقل   
عاما وهناك أسباب كثيرة وذلك منها ما هو مرتبط  37قبل سن عاما، وفي معظم المناطق ال يتم  35عن 

 بالتكلفة واألهم من ذلك أن االختبارات المعتمد عليها في اكتشاف حاالت داون هي:
 :عينة من السائل المحيط بالجنين -1

حيث يتم سحب عّينة من السائل المحيط بالجنين بواسطة إبرة خاصة وتكون فيها مخاطر التعرض 
أسبوع من الحمل وتأخذ عادة وقت لفحص  18إلى  14قليلة، وتتم هذه العملية عند اكتمال لإلجهاض 

 .21الخاليا الموجودة في هذا السائل لمعرفة إذا ما كانت الخاليا  تحتوي على مواد أكثر من كروموسوم 
 عّينة من دم الحبل السري عن طريق الجلد: -2

ائج عّينة المشيمة أو عّينة السائل األمينوسي، ولكن وهي من أدق الطرق ويمكن استخدامها لتأكيد نت
أسبوع، ويكون  22إلى  18عينة الدم من الحبل السري ال يمكن إجرائها إاّل بعد الحمل وخالل الفترة من 

 (.287ص ،2012،.)مصطفى نوري القمشخطر التعرض لإلجهاض في هذه الطريقة كبير
الجهات بتدعيم تطويرها وفي العديد من البالد يتم  و تتطور طرق الفحص قبل الحمل، كما تقوم بعض

عمل مسح شامل قبل الوالدة لخطر التعرض إلنجاب طفل مصاب بمتالزمة داون وغالبا تكون اإلجراءات 
 روتينية في هذا الموضوع.

 (:cvsعينة من المشيمة) -3
خذ مثقال ذرة أسبوع من الحمل وهي تتطلب أ 11إلى  9يتم سحب عينة من المشيمة في الفترة بين 

من المشيمة وبالتحديد من النسيج الداخلي الذي سيتطّور إلى مشيمة ويتم فحص النسيج لمعرفة وجود 
ويمكن أخذ العينة من عنق الرحم في هذا النوع يكون التعرض لخطر  21مواد زائدة من كروموسوم 

 (.287ص ،2012،القمش ي )مصطفى نور %. 2إلى  1اإلجهاض من 
 
 
 
 
VIII. وعالج المصاب بمتالزمة داون: كيفية وقاية 
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ال يوجد عالج شافي إلى حد اآلن كما أّكد الدكتور )خالد التركاوي( االستشاري بمستشفى طب 
األطفال الحمادي بالرياض )المملكة العربية السعودية(، والتحسن البسيط الذي يصاحب العالج الفيزيائي 

المدى البعيد، وينصب العالج أساسا على عالج  في السنتين األولى من العمر كان مخّيبا لآلمال على
الحاالت المرافقة كتشوهات القلب الخفية وتصحيحها جراحيا، ومعالجة مشاكل الغدة الدرقية عند حدوثها 
والوقاية من انضغاط الحبل الشوكي الذي قد ينجم عنه  تعرض المفصل المحوري األطلسي للخلع بسبب 

التدريب المهني وفصول التثقيف الخاصة دور كبيرا في إعناء حياة الرضوض المعتدلة الشّدة، ويلعب 
 ،2015،)أشرف سعد نخلةهؤالء األطفال ومساعدتهم على تحصيل أقصى ما يستطيعون الحصول عليه. 

 (.188ص 
من الممكن اكتشافها أثناء فترة الحمل، وذلك عن طريق  توكما سبق الذكر أّن هذه الحالة أصبح 

ئل األمنيوسي المحيط بالجنين أو اضطرابات في الكروموسومات، وليس هناك عالج أخذ عينة من السا
لداون على الرغم من وجود البرامج المتخصصة والروضات والتعليم الدمجي، والذي يمكن أن يكون ذا 

 لألطفال ذوي متالزمة داون. فائدة
ة والكتابة واالشتراك في وعن طريق التربية السليمة يمكن لمعظم هؤالء األطفال تعّلم القراء 

األنشطة المدرسية والعالج الطبيعي يمكن أن يكون دافعا في تطوير المهارات الحركية مثل الجلوس 
 (.202ص ،2002،) محمد فوزي يوسف.والمشي

 وللوقاية من حدوث متالزمة داون نذكر:
واألمهات في أعمار ارتباط حاالت متالزمة داون في انتشارها طرديا مع تقّدم األم في العمر،  -1

سنة هّن األكثر عرضة إلنجاب أطفال مصابين بمتالزمة داون ويزداد هذا التوقع أكثر بعد  35أكبر من 
سن األربعين، ويزداد كثيرا بعد سن الخامسة واألربعين، لذا ينصح كإجراء وقائي بعد حمل األم بعد سن 

 حاالت انتشار متالزمة داون.عام وهذا اإلجراء من شأنه أن يقلل كثيرا من انتشار  35
يلزم عمل تحليل للكروموسومات للمتزوجين قبل حدوث الحمل للتعّرف على خطر إنجاب أطفال  -2

 لديهم أمراض وراثية كإجراء وقائي للحد من انتشار األمراض الوراثية.
إجراء الفحوصات الطبية وطلب االستشارة في حالة حدوث حمل لدى األم التي سبق وأن أنجبت  -3

فال مصاب بمتالزمة داون إذ أّن اإلجراءات التشخصية التي تم ذكرها سابقا خاصة لألّمهات كبار السن ط
أو الالتي أنجبن حاالت داون من قبل، وعند اكتشاف وجود عيوب كروموسومية لدى الجنين فإّن اإلرشاد 

 الوراثي يأخذ دوره ويكون القرار راجعا للوالدين.
بوا طفل لديه حالة متالزمة داون وعليهم أن يستشيروا متخصصين في كما أّن اآلباء الذين أنج -4

 الوراثة إلجراء الفحوص الالزمة لمعرفة توقع إنجاب أطفال آخرين لديهم هذه الحاالت .
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أطفال -إنجاب قد تظهر البحوث في السنوات القادمة وجود حاالت أخرى يزداد لديها احتمال -5
مات، وعلى سبيل المثال فقد أصبح معروفا أّن األمهات الالتي لديهم مشكالت راجعة لشذوذ الكروموسو 

تعرضن لإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي يصبحن عرضة النجاب أطفال لديهم شذوذ في الكروموسومات 
)من بينها حاالت متالزمة داون(، حيث أن الفيروس المسبب لاللتهاب الكبدي الوبائي، يؤدي في أحيان 

هذه الظاهرة في أستراليا حيث أظهرت حاالت  تالكروموسومات، وقد اكتشفكثيرة إلى تشوهات في 

)مصطفى نوري . متالزمة  داون في صورة موجات متفاوتة ولكّنها مرتبطة بظهور التهاب الكبد الوبائي

 (.291-290ص  ،2012،القمش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. :الرعاية الصحية لألطفال المصابين بمتالزمة داون 
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بمتالزمة داون يحتاج نفس الرعاية الصحّية التي يحتاجها أي طفل آخر وطبيب الطفل المصاب 
األطفال يجب أن يمد األسرة بإرشادات عامة عن الصّحة، التحصين ضّد األمراض، أدوية الطوارئ التي 
ج يجب أن تكون موجودة بالمنزل وتقديم الّدعم واإلستشارات لألسرة إاّل أّن هناك بعض المواقف التي يحتا

 فيها الطفل المصاب بمتالزمة داون لرعاية خاصة ومنها ما يلي:
% من األطفال المصابين بمتالزمة داون يعانون من خلل في السمع، لذلك 80إلى  60حوالي  -1

ذا تّم اكتشاف فقدان بسيط  فالكشف على السمع في سن مبّكرة وعمل اختبارات متابعة للسمع هام جّدا وا 
 ى أخصائي أنف و أذن وحنجرة.للّسمع يجب عرض الطفل عل

% من أطفال داون يعانون من أمراض خلقية بالقلب وكثير منهم يتعّرض 50إلى  40حوالي  -2
إلجراء عمليات جراحية بالقلب وغالبا ما يستغرقون وقتا طويال في العالج مع طبيب أطفال متخصص في 

 القلب.

ومنها انسداد المرئ واألمعاء الدقيقة اضطرابات األمعاء تحدث أيضا بنسبة كبيرة مع أطفال داون  -3
واإلثنى عشر، كما أّن فتحة الشرج ليست طبيعية عند أطفال داون وكل هذا يتطلب أن يعالج جراحيا من 

 أجل أداء وظائفهم بطريقة طبيعية.

% منهم 3األطفال الداون يعانون من مشكالت في العين من األطفال الطبيعيين فمثال حوالي   -4
ياه البيضاء ويحتاجون إلزالتها جراحيا، كما توجد بعض المشكالت األخرى المّتصلة بالعين يعانون من الم

 مثل: الحول، طول الّنظر، قصر الّنظر...

أما بالّنسبة للتغذية ففي مرحلة الطفولة تظهر مشكالت التغذية ونقص الوزن عند أطفال الداون.    -5
 (.288ص  ،2012،) مصطفى نوري القمش

أطفال داون خاصة الذين يعانون من مشكالت خطيرة في القلب ال ينمون في كما أّن بعض  -6
 مرحلة الطفولة بالصورة المطلوبة ومن ناحية أخرى، فبداية المالحظة في مرحلة المراهقة والبلوغ نتيجة

 اإلرشادات الغذائية المالئمة. بإتباعالدهون كل هذه الحاالت يمكن تجنبها  زيادة

% من 20إلى  15لغّدة الدرقية شائع بين األطفال الطبيعيين، فحوالي االختالل في وظيفة ا -7
األطفال الداون لديهم قصور درقي، ومن المهم الّتعرف على أطفال داون يعانون من خلل الغّدة الدرقية 

 حيث أّن القصور في وظيفتها يؤدي إلى خلل في وظيفة الجهاز العصبي المركزي.
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يح للبالغين المصابين بمتالزمة داون أّن لديهم حساسية فريدة في الستينيات أثبتت عملية تشر  -8
عام يظهر عليهم خصائص مرضية واضطرابات عصبية مرتبطة  40-35لمرض الزهايمر ففي سن 

بمرض الزهايمر واستنتجت الّدراسات أّن كل بالغين الداون سيصابون بالزهايمر إذا عاشوا لفترة طويلة 
 يمر للبالغين داون والمتأخرين عقليا.ومن الصعوبة تشخيص مرض الزها

جانب آخر يحتاج لرعاية طبية وعالجية في متالزمة داون يتضّمن أمراض المناعة، اللوكيميا  -9
 واختالل التوازن، الصرع وانقطاع النفس أثناء النوم. 

)مصطفى نوري القمش كل هذا يتطّلب االهتمام بالعرض على أخصائيين في المجاالت المتخصصة. 
 (.288ص  ،2012،
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 خالصة:
وهي سهلة االكتشاف  21تحدث متالزمة داون نتيجة خلل أو تشوه على مستوى الكروموسوم  

 وهذا مباشرة بعد الوالدة، لتمّيزه بصفات فيزيولوجية تمّيزه عن الطفل العادي وهو على أنواع.
فالوقاية منه تبقى أفضل عالج، وهي العالج أّنه ال يوجد أي دواء لهذا المرض مباشرة، إال  

 الوحيد إن صّح التعبير.
ولقد أّكدت الّدراسات والبحوث على أّن التقّدم في سن المرأة تؤّثر على إنجاب الطفل المصاب  

بعرض داون باعتباره من األسباب الداخلية المؤدية لظهور هذا الشذود.
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 تمهيد:
التعليمية ألنها تسعى إلى توفير تعتبر اإلدارة الصفية ذات أهمية خاصة في العملية 

 وتهيئة جميع األجواء والمتطلبات النفسية واالجتماعية لحدوث عملية التعلم بصورة فعالة
وقد تناولنا في هذا الفصل مفهوم اإلدارة الصفية وأهميتها وخصائصها وأنماطها ودور 

 المعلم في إدارة الصف وغيرها.
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I.  اإلدارة الصفيةتعريف 
 قبل التطرق إلى تعريف اإلدارة الصفية نشير إلى مفهوم اإلدارة 

هي عملية توجيه منظمة لتحقيق هدفها المحدد بحيث تتمّكن سياستها وأساليبها وطرائق تعريف اإلدارة:"
املين العمل فيها من تحقيق الهدف بفعالية واقتصاد، مع توفير أكبر قدر من الرضى واالنسجام بين الع

 (22ص  ،2006،)بشير محّمد عريباتفي المنّظمة
تعد إدارة الصف عنصرا هاما ممّيزا من عناصر التربية الحديثة،فإذا ما نظرنا إلى التربية كنظام  

فإّننا نالحظ أّن إدارة الصف تؤثر بشكل كبير في جميع مكّونات هذا النظام من مدخالت وعمليات 
نجاح إدارة الصف في تحقيق أهدافها في تهيئة بيئة تعليمية فّعالة يتوّقف ومخرجات ومن المسّلم به أّن 

 بشكل كبير على المعّلم ومدى امتالكه للكفايات العلمية والمهنية واإلدارية.
 مفهوم اإلدارة الصفية:

 يعرفه موليكان:
والمواد التعليمية حتى إدارة الصف بأّنها كل ما يقوم به المعّلم بتنظيم طالبه وغرفة الصف والوقت        

يجابية  .(65ص  ،2006،) بشير محمد عربياتيتعّلم بطريقة فّعالة وا 
 ويعّرفها إفرتسون:

أّن إدارة الصف تتضّمن عّدة عناصر هي التخطيط والتنفيذ الجّيد من خالل اتباع أساليب منظمة لغرض 
)عبد مرغوب فيه لدى بعض الطلبة رفع مستوى كفاءة الطلبة وتقديم تغدية راجعة واختزال السلوك الغير

 (.181ص ،2004،الرحمان السفاسفة
 تعريف اإلجرائي:

يقصد باإلدارة الصفية حفظ الّنظام الصفي وتوفير المناخ العاطفي واإلجتماعي، المشجع على  
وأساليب العمل  االجتماعيةالّتعلم وتنظيم البيئة التعليمية من خالل فهم طبيعة المتعّلمين واحتياجاتهم 

 معهم ومالحظة الطلبة ومتابعتهم.
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II. :أهمية اإلدارة الصفية 
تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق أهداف تربوية عديدة للمعّلم والطالب مثل: زيادة الثقة بالّنفس، وبناء  -1

 الشخصية وحب الّنجاح والتفوق واالنتماء والمبادرة.
بالمشاغبة أو التمرد أو إثبات الوجود بالنسبة تقلل من حدوث المشكالت الصفية المتمثلة  -2

للمراهقين أو نتائج اإلحباط والقلق وعدم التكّيف مع الموقف التعليمي وسوء التحصيل وذلك إلى 
 أقل حد ممكن.

زيادة فاعلية عملية التعلم وذلك من خالل ما يقوم به المعّلم من تهيئة  األجواء االجتماعية   -3
 تفاعل الطلبة معه، وتزيد من دافعيتهم وحماسهم للتعّلم.والنفسية، التي تزيد من 

 تساعد على توفير كثير من الوقت والجهد والمال. -4
 تعزز لدى الطالب اتجاها نحو حب التعلم بجد وحماس. -5
استغالل اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة في البيئة التعليمية وذلك من أجل تحقيق األهداف  -6

 (.349-348ص،  2006 ،د علي أبو جادو)صالح محمالمنشودة. 
 حفظ النظام داخل الصف. -7
 ترتيب وتنظيم الصف. -8
 تقويم التالميذ. -9

تنظيم بيئة الصف من مقاعد وممرات ووسائل إيضاح وتنظيم عملية التعّلم وأساليب التفاعل  -10
 التنظيمي أثناء العملية التعليمية.

ص  ،2006،)صالح محمد علي أبو جادو. إعداد التقارير عن كل طالب وتنظيمها في ملفات -11

350.) 
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III. :خصائص اإلدارة الصفية 
تتفق اإلدارة الصفية مع غيرها من أنواع اإلدارة من حيث أّنها تهدف إلى بلوغ أفضل النتائج بأقل  

 تكلفة ممكنة من الوقت والجهد معا، إاّل أّن لها خصائص وميزات تمّيزها عن غيرها من أنواع اإلدارة، ومن
 أهم هذه الخصائص ما يلي:

 العالقة اإلنسانية هي السائدة وهي العنصر األّول فيها. -1
 الصعوبة في قياس ما يحدث من تغّير في سلوك التلميذ وفي تقويم هذا التغيير. -2
 تهتم بشكل خاص بما يتسّلح به المعّلم من تأهيل علمي. -3
 ة معقدة.أّنها عملية شاملة تضم عّدة عمليات متداخلة وهي كذلك عملي -4
 أّنها عملية بالغة األهمية ألّنها تتفاعل مع الغالبية العظمى من األفراد. -5

)عبد العزيز عطا هللا . تعتمد في بلوغ أهدافها على أكثر من جهة، وعلى أكثر من صعيد -6

 (.269ص  ،2007،المعايطة
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IV. :عناصر اإلدارة الصفية 
 التخطيط: -أ

للمعّلم حيث أن أي خلل في هذا الجانب ينعكس على مختلف الجوانب وهو أول المهام اإلدارية 
العملية اإلدارية برمتها، ويقوم المعّلم بوضع العديد من الخطط أهمها: الخّطة السوية، الخطة الّدراسة، 

 الخّطة الزمنية للمنهاج، خطط عالجية، خطة للمتفوقين.
 القيادة: -ب

على مر الزمن، إاّل أّن المدّرس يبقى الرائد في العمل الصفي وال رغم تغّير النظريات التربوية وتقلبها 
 (.23ص ،2004،)جودت عزت عطوي .يمكن االستغناء عن دوره القيادي في العملية التعليمية والتعلمية

 التنظيم: -ج
تعد عملية التعليم مؤشر قوي على مدى فاعلية العملية التعليمية، فالمعلم الذي يدير الوقت بدقة وفاعلية 
هو معلم ذو خبرة ودراية، فهو ينتقل بين مراحل الدرس المختلفة بيسر وسهولة معطيا كل مرحلة منها ما 

 (23ص  ،2004، عطوي  تعز  ت)جودتستحقه من الوقت. 
 التقويم:  -د   

مدخل لتعديل االنحراف عن المسار وتقويمه وال يمكن لنا أن نحكم على أّية عملية تربوية إاّل  فهو
من خالل عملية التقويم الذي بدونه تصبح العملية التعليمية التعلمية ارتجالية فردية غير موضوعية، 

تشخصية والتحصيلية ولذلك وجب على المعّلم أن يولي التقويم بأنواعه المختلفة كإعداد االختبارات ال
 (.58-57ص  ،2007،)بشير محمد عربياتوتحليل نتائجها أهمية خاّصة. 

 االتصال: -ه
االتصال يتقاطع مع كل عناصر العملية اإلدارية، وهو يشمل االتصال اللفظي وغير اللفظي 

تخطيط والكتابي الذي يعمل على تحقيق أهداف إدارة الصف، ويتم االتصال بين الطالب والمعّلمين ل
وتنسيق جهودهم، كما يتم االتصال مع الوالدين عن طريق كتابة التقارير االجتماعية والشخصية، وفي 

 مستويات أعلى التنظيم لمختلف التقارير الرسمية.
 الضبط: -و

يشبه هذا العنصر التنسيق من حيث توجيه األطفال لتطبيق القوانين والتعليمات بما يعود بالنفع عليهم 
فاعليتهم، كما أّنه يشبه التنسيق من حيث إنجاز مهمة التخطيط والسيطرة على األمور التي ويزيد من 

تحدث في غرفة الصف، وفي التربية يعتبر إعطاء اإلرشادات والتعليمات أكثر قبوال من التوجيه و اإلرشاد 
لى اعتبار على شكل أوامر، ويعتبر ضبط الصف وسلوك الطالب من مهام التوجيه، لكن يميل البعض إ

الضبط مهمة مختلفة من الناحية اإلدارية عن التوجيه، إّن الضبط يساعد في تنفيذ الخطط والسياسات 
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والقوانين بشكل جّيد في غرفة الصف وهكذا فالمعّلم يوجه أنشطة الطالب ويتأكد من تعلمهم وبأّنهم 
 (.59ص ،2007،بات)بشير محمد عرييقومون بمهامهم بشكل جّيد لتحقيق األهداف المنشودة. 

 التنسيق: -ز
والمجموعات بل يتعّلق بأمور أخرى  األطفالال يقتصر التنسيق في غرفة الصف على ترتيب حركة 

مثل حركة المشاركين والمصادر والمكان واالستخدام األمثل للموارد المادية المتاحة، واالنتقال السهل من 
نجاز الخطط بفاعلية فهو يعمل على تنظيم  نشاط إلى آخر فعندها يهدف التنسيق اتخاذ ترتيبات جّيدة وا 

ستبعاد كل ما من شأنه توليد التناقضات والمنافسة غير اإليجابية فيما مشاركة األفراد وتنسيق أدوارهم وا
)جودت عزت بينهم وأخذ االحتياطات الالزمة لألمور الطارئة ومعالجتهما في حالة حدوثها. 

 (.25ص  ،2004،عطوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. :أنماط اإلدارة الصفية 
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ومن سماته أن البيئة التي تّم فيها التفاعل بين المعّلم وتالميذه تكون بيئة قسر  أوال: النمط التسلطي:
رهاب بيئي للمركز الوظيفي، وفيما يلي أبرز الممارسات السلوكية التي يتمّيز بها المعّلم التسلطي:  وا 

 يستخدم أساليب التخويف. -
 يستّبد برأيه وال يسمح للتالميذ أن يعّبروا عن أرائهم. -
 ن تالميذ الطاعة المطلقة والتنفيذ الفوري لكل أوامره.يتوقع م -
 يضع أهداف النشاط الذي يجري في غرفة الصف ويسيطر عليه سيطرة كاملة. -
 يحكم على التالميذ ويقومهم. -
 يستخدم وبشكل مستمر حكمه الشخصي في تقرير ما يعلمه التالميذ . -

 (200ص  ،2004،فاسفةعبد الرحمان الس)يقرر متى ينفد ومتى يعاقب ومتى يثيب.  -
 ثانيا: االنمط الديمقراطي:

ومن سماته أّن البيئة التي يتم فيها التفاعل بين المعّلم وتالميذه تتميز بتوفير مناخ تعليمي غير مثير 
 للقلق، حيث تسود روح الصداقة والثقة والتفكير المشترك، وفيما يلي أبرز ممارسات المعّلم الديمقراطي:

 و مفعم بالموّدة والطمأنينة، مما يتيح للتالميذ فرصة القيام بأعمالهم بفعالية.الحرص على إيجاد ج -
 احترام قيم التالميذ وتقرير مشاعرهم وتطلعاتهم. -
 إتاحة فرص متكافئة أمام التالميذ وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم. -
 استثارة اهتمامات التالميذ وتوجيهها. -
 عملهم بأنفسهم. إتاحة الفرصة أمام التالميذ لتقييم -
 (.82ص  ،2006،)بشير محمد عريباتالتحلي بالتواضع.  -

 وهذا النمط هو النمط األكثر ممارسة واستخدما في إدارة صفوف الفئات الخاصة.
 ثالثا: النمط الفوضوي:

ومن سماته أّن البيئة التي يتم فيها التفاعل تتمّيز بكون النشاط غير موجه، ويمارسه التالميذ دون 
 بمعنى أّن المعّلم ال يخطط له، وجماعة التالميذ ال تقوم بهذا الّدور.قيد، 

 وفيما يلي أبرز ممارسات المعّلم في هذا النوع من إدارة الصف:
 ترك الحرية كاملة للتالميذ باتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة الفردية والجماعية. -
كأفراد أو كجماعة، سواء كان التقويم إيجابيا عدم القيام بأي جهد لتقويم سلوك التالميذ أو إنتاجهم  -

 أو سلبيا.
 القيام بالحد األدنى من المبادرات واالقتراحات. -
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 إبداء االستعداد لتقديم العون الذي يطلب منه. -

)عبد الرحمان  .المحافظة على عالقات صداقة مع التالميذ بدال من أّن يكون محّفزا لهم -

 (.203ص  ،2004،السفاسفة
 :النمط العاطفيرابعا: 

 ومن سماته:
 يجد صعوبة في أن يقول ال للطالب. -
 يريد أن يكون صديقا لكل الطالب. -
 ال يضع حدودا بين حياته المهنية والشخصية. -
 يضع القواعد الصفّية طبقا لمشاعر الطالب وليس طبقا لألهداف األكاديمية المرجوة.  -
سهى محمد )ره أي انتباه من البداية. إذا قام أي طالب بسلوك غير مناسب يفترض أّنه لم يع -

 (.KENANA ONLINE.COM ،2013 أحمد،
كذلك هذا النمط يستخدمه المربون في إدارة صف الفئات الخاصة من ذوي االحتياجات الخاصة، 

 مثال أطفال متالزمة داون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  :مهارات المعّلم إلدارة الصف 
 السلوك.اختيار االستراتجيات المالئمة لضبط وتعديل  -1
 مراقبة سلوكيات الطلبة. -2
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 تحديد طرق ضبط السلوك داخل الصف وخارجه. -3
 استثمار الوقت التعليمي. -4
 ضبط سلوك الطلبة. -5
 ضبط إدارة الصف بفاعلية. -6
 استخدام التعزيز المالئمة. -7
تنظيم غرفة الصف بطريقة تسهل عملية االتصال وتنظيم تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض.  -8

 (.192ص  ،2012،)مصطفى نوري القمش

 وتمّكن كفايات المعّلم في إدارة صف أطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  فيما يلي:
 اإللمام التام بأهداف تربية الفئات الخاصة ومبادئها التعليمية المقّدمة له. -1
 اإللمام بطرق بناء شخصية المعاق بطريقة سوية. -2
 االهتمام بالعمل في ميدان اإلعاقة. -3
 التواصل التربوي بين المدرسة واألسرة لمساعدة المعاق ورعايته.التمّكن من طرق  -4
التمّيز بالقدر الوافر من القّيم العاطفية والوجدانية التي تساعده على إكساب المعاق المهارات  -5

 المرغوبة.
 التمّكن من مهارات التعامل مع برامج إعداد المعاقين لفظيا وحركيا. -6
 مثابرة والتحّمل في نقل الخبرة للمعاقين دون تعب أو إرهاق.امتالك القدر الكافي من الصبر وال -7
القدرة على تعويد المعاق على تحّمل المسؤولية وفق مستوى اإلعاقة اتجاه نفسه والمحيطين  -8

 (.488ص ، 2010،.)بطرس حافظ بطرسبه
 ه اللغوية.القدرة على ربط الكلمات التي يتعّلمها التلميذ المعاق بمدلوالتها الحّسية إلثراء حصيلت -9

 حسن استغالل المهارة اليدوية لدى المعاق. -10
 استيعاب األنشطة المختلفة المّتصلة ببرامج إعداد المعّلم. -11
 التمّكن من تعويد الطفل المعاق على إدراك العالقات بين الجزئيات والكليات . -12
 القدرة على تصميم وسائل تعليمية تتناسب مع درجة اإلعاقة ونوعها. -13
 قويم الموضوعي بما  تتناسب مع درجة اإلعاقة ودرجتها.القدرة على الت -14
)بطرس القدرة على فهم التلميذ المعاق ذهنيا وتقييم مدى اكتسابه للمهارات التعليمية المقّدمة له.  -15

 (.488ص  ،2010،حافظ بطرس
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 تحديد األهداف السلوكية المالئمة لكل تلميذ حسب إعاقته. -16
 لكل تلميذ معاق.تقديم المهمات التعليمية بشكل فردي  -17
 (.48ص  ،2004،)أحمد عفت قرشمتدريب األطفال على تقبل ذاتهم وا عاقتهم.  -18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.  طرق إدارة صف طفل متالزمة داون: 
 تنظيم البيئة الفيزيقية: -أوال
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إّن المدارس الكبيرة قد تسهم أكثر في ظهور مشكالت االنضباط لدى األطفال، وقد يكون ذلك ناشئا      
عن عدم اإلحساس باالنتماء والتقدير في بعض األحيان في المدارس التي يصبح التعرف بها على 

 (.119ص  ،2007،)بشير محمد عربيات التالميذ مهمة شاقة على المعّلمين.
الّدراسات أيضا على وجود عالقة قوية بين سلوك األطفال وترتيب المدرسة، فالبيئة المدرسية وتشير     

الجذابة والتي تشتمل على غرف صفية أنيقة ومنظمة تعكس توقعات عالية مما يؤثر على سلوك األطفال، 
ّنما هي  لذا فإّن اإلدارة الصفية الجّيدة ال تقتصر فقط على إيقاف السلوكيات غير المرغوبة أو منعها، وا 

تلك التي تدفع األطفال للعمل والتعاون وتجعلهم ينهمكون في عملية التعّلم، فالبيئة التعليمية المريحة 
 للطلبة تساعد في نجاحهم وتفاعلهم.

 مفهوم البيئة الفيزيقية للصف: -1
 ضرورة لها. هي تهيئة الظروف المادية واالستفادة من مساحة حجرة الّدراسة دون ازدحامه بأشياء ال

هي توزيع األثاث والتجهيزات والمواد والوسائل التعليمية بما يتناسب مع طبيعة الطالب واحتياجاتهم وبما »
 «.يتناسب وطبيعة األنشطة والخبرات التعليمية

 لذا يجب على المعّلم أن يراعي ما يلي في البيئة الصفية: 
لمواقف التعليمية المختلفة ولتسمح بالتفاعل استخدام طاوالت وكراسي يسهل تحريكها لتتناسب مع ا -

 بين األطفال.
 إزالة كل مشتتات االنتباه من الفصل كاللوحات واألدوات التي ال ترتبط بالّدرس المعروض. -
تغطية األبواب والنوافذ التي تسمح باالنشغال خارج الفصل، وا غالق األبواب الزائدة بالفصل لتقليل  -

 فرص خروج التالميذ من الصف.

 (.77ص ،بدون سنة،)مروة محمد البازوضع األدوات والوسائل في أماكن مناسبة.  -
 تحديد رفوف وخزائن التخزين المؤقت والتخزين الدائم. -
 استخدام سجاد ذو لون سادة المتصاص األصوات والتشويش. -
 وضع قوائم تحدد ما هو متوفر وما هو مفقود من أدوات الفصل. -
شارات وبطاقات  -  تحدد مواقع األشياء بالفصل .وضع أسهم وا 
 تحديد أماكن العمل المختلفة. -
 توفير أدوات ووسائل آمنة ومريحة ومالئمة لعمر خصائص األطفال. -
 اختيار فصل بعيد عن الضوضاء. -
 التهوية الجّيدة واإلضاءة الجّيدة. -
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 أن تكون هناك مساحة واسعة بالفصل تسمح بالمرور بين المقاعد. -
 للمعّلم بمتابعة األطفال. ترتيب الفصل بحيث يسمح -

 (.78ص  ،بدون سنة، )مروة محمد البازتحديد أماكن العمل الجماعي وأماكن العمل الفردي  -
 تنظيم البيئة المادية للصف: -2
 وضوح الرؤية: -1

 هل يمكن للطالب أن يرو السبورة وغيرها من وسائل العرض البصرية؟
 التدريسية بحيث يسهل عليه متابعتها؟هل يتمتع المعلم برؤية واضحة لكل المناطق 

 اإلتاحة:  -2
 هل تسمح المناطق التي تتطّلب حركة كثيرة بسهولة الحركة؟

 قابلية التشتيت: -3
 هل المناطق التي من المحتمل أن يكون بها ضوضاء منفصلة عن غيرها من المناطق؟

 هل تؤدي النوافذ أو األبواب إلى تشتيت الطالب؟
 والمحافظة عليه:خطوات جذب االنتباه  -3
 :األطفال( الحصول على انتباه 1
 طرح سؤال تأملي. -
 رواية قصة. -
 استخدام اإلشارات الصوتية مثل جرس. -
 مثل الالفتات المكتوبة أو صور معّبرة عن أفعال معّينة. ئيةاستخدام اإلشارات المر  -
 استخدام التواصل بالعين. -
 .األطفالاستخدام أسماء  -
 المكافئات.استخدام  -
 :األطفال( تركيز انتباه 2

 استخدام استراتجيات تخاطب الحواس المختلفة أثناء إعطاء التعليمات. -
 يسمعون صوتك بوضوح. األطفال التأكد من أّن كل -
 استخدام الصور والرسومات واألشكال التوضيحية كلما أمكن أثناء الشرح. -
 على الكلمات المهمة أثناء الشرح. األطفالاستخدام مؤشر لتركيز انتباه  -
 يدونون النقاط الهامة أو يوّضحونها بأشكال توضيحية أثناء الشرح. األطفالجعل  -
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 على الكلمات المهمة أثناء الشرح. األطفالاستخدام مؤشر لتركيز انتباه  -
 يقومون بإكمال مهمات محددة أثناء شرحك. األطفالجعل  -

 :األطفال ( متابعة انتباه3
 ول في الفصل للتأكد من أّن كل التلميذ يرونك.التج -
 أن تكون مستعدا وعدم الترجل في الفصل. -
 استخدام األشياء الحقيقية والرسومات التوضيحية واإلشارات والصور الجذابة كلما أمكن. -
 .األطفالطرح أسئلة تأملية تخاطب مستويات التفكير العليا والتفكير الناقد لدى  -
 الكالم.أن تقلل من  -
 .األطفالاستخدام إستراتجية أخبر زميلك بدال من أن تسأل كل  -
 .األطفال طرح سؤال واحد إجابة جماعية من -
 سرد قصة. اعادة   -
 استخدام البطاقات أو األيدي أو األصابع لالستجابة لسؤال ما. -
 :األطفال( االحتفاظ بانتباه 4
 التأكد من وضوح التعليمات. -
 يكملون المهّمة المطلوبة. األطفال المجموعات والتأكد أّن كل المرور على -
 ومدحهم. األطفالتشجيع  -
 يستخدمون إشارات لطلب المساعدة أو طرح سؤال أو إعالن إنهاء العمل. األطفالجعل  -
، 2010،محمد دياب )إيمان األطفالاستخدام التغذية الراجعة الفورية مع -

fonactnast.ahlamonta.com     ) 
 وظائف البيئة الفيزيقية لغرفة الصف: -4

إّن الغاية من وجود البيئة المادية الصفية هي في تسهيلها إلجراءات تحقيق األهداف التربوية. وعليه     
مكن أن فإّنه ينبغي تصميم البيئة المادية لغرفة الصف بطريقة تسهل إجراءات تحقيق تلك األهداف، وهنا ي

 نقترح والوظائف الرئيسية التالية لغرفة الصف:
 
 
 

 األمن والسالمة: -أ
يعد الشعور باألمن أحد أهم الوظائف التي يجب توافرها في أي مبنى سواء كان بيتا، مدرسة أو غرفة     
 .صفية
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 ولهذا فإّن غرفة الصف ينبغي أن تتمتع بالمواصفات التالية لضمان توفير األمن والسالمة:    
 أن يكون بنائها متينا، غير متصدع. -1
 أن يكون حجم غرفة الصف مناسبا إلعداد الطلبة المقرر باستيعابهم فيها. -2
 توزيع نوافذ غرفة الصف سعة واتجاها. -3
لحمايتها من التلوث أو  الهادفلى تقييم األثر البيئي إخضاع مبنى المدرسة وغرفها الصفية إ -4

 الضوضاء مما حولها.
 توافر متطلبات التدفئة شتاء ومالءمتها للحرارة صيفا. -5
سالمة التمديدات الكهربائية، داخل الصف بما يتالءم واالستخدامات المختلفة لهذه التمديدات  -6

 (120ص  ،2007،)بشير محمد عربيات
 الالزمة لمقاعد الطلبة ومناضدهم. التقّيد بالمواصفات -7
 التنظيم والمشاركة: -ب
الطريقة التي يجري بها تنظيم مقاعد الطلبة وطريقة جلوسهم هي التي تحدد مستوى المشاركة والتفاعل     

 االجتماعي بين األطفال.
كما أّن نمط جلوس الطلبة في غرفة الصف له تأثيره على إدارة الصف  إذ يفضل جلوس األطفال     

بحيث يستطعون رؤية المعّلم، وما يقوم به من أنشطة وما يستخدمه من وسائل إضافة إلى أّن ترتيب 
 تربوية المنشودة.المقاعد يمكن المعّلم من الحركة بسهولة وحرية ما بين تلك المقاعد ويحقق األهداف ال

 االتصال:  -ج  
ذلك من خالل  يعّد االتصال من الوظائف الرئيسية التي ينبغي أن توّفرها غرفة الصف، سواء أكان    

تها على النحو الذي يتيح أكبر تواصل ما بين المعلم وطلبته وما بين الطلبة أنفسهم، نتنظيم المقاعد وصيا
التواصل ما بين المعلم  ، في غرفة الصف نطمح إلى توفير سبلأو كان من خالل توفير وسائل االتصال

 .واألطفال
 الجاذبية واألناقة:  -د   

على غرفة الصف أن تتسم بالجاذبية واألناقة بحيث يشعر الطلبة والمعلم بأنهم ضمن بيئة ممتعة،     
وجاذبية لمن يعيشون فيه ولعّل هذا مبرر كاف ألن نبذل جهودا كافية لجعل هذا المكان أكثر راحة ومتعة 

 (.121ص ،2007،)بشير محمد عربيات
 ثانيا: حفظ النظام والقواعد السلوكية:

( في غرفة الصف يشير إلى انضباط سلوك DISCIPLINEترى المدرسة الحديثة أّن النظام )    
المتعلمين في الموقف التعليمي بحسب القواعد واألنظمة المركبة، وبما ييسر عملية التفاعل الصفي باتجاه 
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تحقيق األهداف المخططة والمنشودة بمشاركة جميع عناصر الموقف كله بحسب المهام واألدوار 
وة، ومهمة تعليمية بكل دّقة وعناية قبل الشروع فيها، كما المخططة له، فالمعّلم المنّظم بخطط لكل خط

 (.363ص  ،2008،)علي أبو جادوفي تحديد واختبار أهداف التعّلم ومهماته  األطفاليشرك 
قيمة أساسية على التالميذ إكسابها، واالقتناع بأهميتها، لسير العمل وعلى  DISCIPLINEفالنظام     

أنّته ال يجوز تجاوزها ويفضل أن يتم االتفاق على هذه  األطفال ف كلالمعلم أن يضع حدودا بحيث يعرّ 
أنفسهم، ويجب على إدارة المدرسة وضع ميثاق عمل تتضح فيه اللوائح،  األطفالالحدود بمشاركة 

 األطفالوأن تشرك إدارة المدرسة في وضع هذا الميثاق، ف األطفالوالقوانين التي ينبغي أن يتبعها 
يحترمون القوانين التي يشاركون في صنعها أكثر من تلك التي تعّرض عليهم عرضا دون أن يفهموا 

في هذه الحالة هم الذين يشرفون على تطبيقها، فإذا تجاوز أحد  األطفالجدواها، باإلضافة إلى أّن 
فال يرى فيه  ر للمعّلم،رك هذه المهمة باستمراحدوده يقوم زمالؤه بتنبيهه إلى ذلك، بدال من أن تت األطفال
 طالبهوهذا ال شك يؤّثر بدوره على العالقات اإلنسانية بين المعّلم و  إاّل الشخص اآلمر الناهي، األطفال

 (208ص  ،2013،)نبيل عبد الهادي.
إذ أّن لصياغة التعليمات والقواعد بالمدرسة والصف داخل الغرفة الصفية تعتبر أمرا هاما لكال      

ودوره أكثر وضوحا  األطفالمعلمين فهي تسهل دور المعلم في إدارة الصف كما تجعل أداء وال األطفال
وتتصل التعليمات المدرسية والقواعد عادة بتحديد أنماط  السلوك غير المقبول والواجب تجّنبها، ولتحقيق 

إيجازها ذلك فمن األفضل االستعانة ببعض اإلستراتجيات كما جاء في عدد األدبيات، والتي يمكن 
 كالتالي:
 صياغة التعليمات المدرسية بطريقة إيجابية بحيث تحدد أنماط السلوك المراد االلتزام بها. -
 باالستقرار في التعليمات ومراجعة القواعد الصفية كلما أمكن ذلك. األطفالتذكير  -
إرفاق صور توضح التعليمات كلما دعت الحاجة وعرض القواعد الصفية والمدرسية في مكان  -

 واضح.
 قدر اإلمكان في وضع التعليمات والقواعد الصفية. األطفالاشتراك  -
 في المواقف المختلفة وما يترتب على تلك التوقعات. األطفال شرح التوقعات حول سلوك -
 عرض عدد محدد من التعليمات والقواعد الصفية ليتمّكن التالميذ من استيعابها. -
 ية وعادلة ومناسبة.أن تكون التعليمات والقواعد الصفية واقع -
 (.78ص ،بدون سنة، )مروة محمد الباز أن تمتاز التعليمات بالمرونة -
 ما المقصود بالنظام في غرفة الصف: -1
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يقصد به انضباط سلوك المتعلمين في الموقف التعليمي، التعّلمي حسب القواعد واألنظمة المراعية     
 2010إيمان محمد دياب ) ط التالميذ ذاتيااحتى نصل في النهاية إلى انضب

fonactnast.ahlamonta.com     ) 
 العوامل التي تساعد على تحقيق النظام واالنضباط: -2
 يئة الصف العامة من حيث توفير النظافة واإلضافة والتهوية والتدفئة.باالهتمام ب -1
يستطيع جلوس التالميذ بشكل يمكنهم جميعا أن يرو ما يفعله المعّلم و يسمعون ما يقوله وأن  -2

 المعّلم الحركة بينهم بسهولة.
 مراعاة عدد الطالب في الصف. -3
 التعاون بين المعلم والمرشد في حل مشكالت بعض الطالب. -4
 احترام المجتمع للمعّلم. -5

 دور المعّلم في تحقيق النظام داخل الصف: -3
 يقوم المعلم باألدوار اآلتية لحفظ النظام داخل الصف:

شراكهم في كل خطوة من خطواته عن طريق أساليب إشغال الطالب طوال مراحل  - الّدرس وا 
ثارة الدافعية وأن ال يدع مجاال ألي منهم أن ينصرف عن الّدرس أو يبعث  التدريس، المختلفة وا 

 بالنظام.
شعاره لهم بأنهم جميعا مراقبون وعدم ترك  - انتباهه لكل ما يجري بالصف والتفاته لجميع الطالب وا 

 تى يستفحلالسلوك السلب ينمو ح
 االهتمام برغبات وميول الطالب وتشويقهم وا عادة تحفيزهم . -
 استخدام التعزيز والتشجيع. -
 المحافظة على عالقات إيجابية مع جميع الطالب وتنمية عالقات االحترام بينهم . -
 إتاحة الفرصة لهم بالتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم حتى ينمو لديهم إحساس االنضباط الذاتي. -

 jasn.ah)المعّلم نفسه باألخالق النبيلة كالصبر والحلم، وإليثار والتضحية وحب النظاماّتصاف  -
lamontada.com ,2010,admin) 

 
 توصيات من أجل حفظ النظام داخل الصف: -4



 اإلدارة الصفية          الفصل الثاني                                                                

 

48 
 

الكثير من المعلمين يعانون من ضبط الفصل والحفاظ على النظام داخله الذي هو يعتبر أّول  عمل     
مهم للمعّلم داخل الفصل و بدونه ال تتم عملية التعليم الصحيحة وكثيرة هي طرق تجنب الفوضى في 

ليك بعض منها:  الفصل وا 
 وتعرف عليهم بأسلوب لبق وكن مبتسم حتى يستطيعون تقبلك. للطالبعرف بنفسك  -1
قم بتوقيع عقد بينك وبين الطالب)وهو عبارة عن وضع التصرف والسلوك الذي يجدون أّنه  -2

يساعد على الشرح والفهم وطلب منهم المشاركة في وضع مثل هذه القواعد كأن تتفقون على أول 
وأي تصرف من أي طالب خالل هذه العشرة عشر دقائق تخصص لك في تقديم شرح المادة، 

 (.www.mawdoo3.com،2016،)إسراء ربحيدقائق يجب وضع عقاب معّين 
 يء قبل أن يتحّول إلى كارثة كبرى وال تنشر هذا السلوك بين الطالب.سالسلوك العالج   -3
فقد تكون سببا في نفور البعض وبالتالي السير ركز على التعليقات التي تطلقها على الطالب  -4

 عهم.مبتوقيعه من قبل  اضد القانون الذي قمن

كن مرنا واستجب لردود أفعال طالبك فقد تجد أن سرعة كالمك في الشرح  تعيق فهمهم  -5
أدب منهم والسبب وبالتالي قد تتحّرك الطاوالت وتصدر أصوات مزعجة وتعتقد أن السبب هو قّلة 

ون ؤ يلجال يستطيعون فهم المعلومة ومحاولة في ذلك ولم ينجحوا فإّنهم عندما هو خصوصا 
، 2016،)إسراء ربحي للتحرك الكثير كأّنهم يريدون أن يغّيروا البيئة التي هم فيها من أجل الفهم 

www.mawdoo3.com  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الوقت: -ثالثا

http://www.mawdoo3.com/
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 مفهوم الوقت.قبل التطرق إلى تعريف إدارة الوقت نشير أوال إلى 
 تعريف الوقت: -1

يعّد الوقت وحدة قياس لدوران األرض حول محورها وحول الشمس، وقد حددت الساعة وحدة لقياسه،     
)محمد صالح  .( شهرا12( يوما والسنة الواحدة)30( ساعة، والشهر الواحد حوالي )24بحيث يمّثل اليوم)

 .(176ص  ،2010،خطاب
 تعريف إدارة الوقت: -2

إّن الشخص الذي ال يستطيع » في كتابه "مدير الفعال" :  دركر"إدارة الوقت هي إدارة الذات، يقول "    
 «.إدارة وقته ال يستطيع إدارة أي شيء آخر

  خطوات إدارة الوقت: -3
 ة خطوات من أبرزها ما يلي:حإلدارة الوقت الناج إنّ 

 تحديد األهداف والتركيز عليها. -
 رئيسي على األقل يوميا.أن يتم إنجاز هدف  -
 للوقت للتحليل استخداماته. لعمل سج -
 التخطيط للوقت. -
 وضع جدول عمل يومي. -
 التأكد من أّن الساعة األولى من عملك اليومي منتجة. -
 إعطاء وقت محدد لكل  عمل تقوم به. -
 ابدأ باألمور األكثر أهمية، ثّم أعط نفسك الوقت الكافي للراحة والعيش. -
 (.123ص  ،2007،)بشير محمد عربياتيته للوقت طّور فلسفة شخص -

 يلي: ويجب على المعّلم أن يأخذ بعين االعتبار أن يوزع زمن الحصة ليشمل ما
 .التهيئة للّدرس 
 .عرض مفاهيم الّدرس 
 .تلخيص ومراجعة الّدرس 
  للّدرس. األطفالتقييم استيعاب 

 كما يجب على المعّلم الحفاظ على وقت الّدرس وتجنب ما يلي:
 .االسترسال 
 .الخروج والتشتت 
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 (.82ص  ،بدون سنة،)مروة محمد البازاالنشغال 
 مسلمات في إدارة الوقت:

وقت الحّصة مخصص لطالب الفصل كله ولجميع األنشطة التي تتم فيه وعدم استغالل هذا  -
 الوقت بطريقة سليمة يعتبر سرقة لوقت الطالب.

 ال حصر لها.يمكن للمعّلم أن يضّيع وقت لحصة بعوامل كثيرة  -
 يمكن للمعّلم تعظيم وقت الحصة إذا استّغل كل دقيقة لها. -
 الوقت ال يمكن استعادته، فالوقت الضائع للحصة يعتبر موردا رئيسيا ضائعا. -
الوقت كالمال، فالتأخر في إنجاز مهام العمل داخل الفصل يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى  -

 المدرسة والمجتمع واألسرة. تحصيل الطالب، وبالتالي إصدار وقت ومال
 إذا لم نستطع أن نتحّكم في كم الوقت المتاح، فإننا يمكن السيطرة عليه. -

      بهال ينبغي أن يقوم المعّلم بأي عمل داخل الفصل إذا كان الطالب يستطيعون القيام  -
(kamel-football.coup.2010.org,2010,admin.) 

 فوائد إدارة الوقت:
ل وتقليص معدل التوتر، حيث تساهم إدارة الوقت وتنظيمه في رفع معنويات الحد من ضغط العم -

 العامل، كما تساعد على التقليل من ضغط العمل، والتحفيز لإلنتاج واإلبداع أكثر.
دارته  - يترك أثرا إيجابيا بالشعور بالفخر واإلنجازات التي حققها، حيث أّن االلتزام بتنظيم الوقت، وا 

 األهداف المطلوب تنفيذها يساعد على سهولة تحقيقها.والتقّيد بتقسيم 
دارته يمنحك ذلك شعورا  - رفع معدالت الطاقة في أداء العمل، عند مباشرتك في تنظيم وقتك وا 

 إيجابيا بالرغبة بإنجاز المزيد من الواجبات، واالبتعاد عن عادات تأجيل المهام.
ارة وقته بفعالية وكفاءة عالية، حيث يستفيد من منح العائلة وقت أكبر، يتمّكن المعلم الناجح من إد -

ذلك بإضفاء التوازن بين  حياته الشخصية والعمل، وتمنحه إدارة وقته إمكانية قضاء وقت أكبر مع 
 (.www.mawdoo3.com، 2015،)إيمان الحباري العائلة 

 ومن  فنون إدارة الوقت نذكر:
ل، وهذا التخطيط يمر بالخطوات التعليم داخل الفصمثل عامل مهم في يإّن التخطيط إلدارة وقت     

 ية:لالتا
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دراسة استطالعية للوقوف على كيفية استغالل الوقت ويدخل فيها دراسة الّسجالت المختلفة  -1
 الخاصة بالّتدريس واألنشطة.

 تحديد األهداف المطلوبة بدّقة. -2
 الالزم تنفيذها. والمهام تحديد األولويات -3
األهداف  زم لكل مهّمة من المهمات في ضوءا الوقت الالوضع خطة للعمل يحدد فيه -4

 واألولويات.
 ألداء.امتابعة تنفيذ الخطة وتقويم  -5
 تنفيذ هذه الخّطة وفق جدول زمني محدد. -6
 (.kamel.football cup.org2010,admin)تبّني أساليب وحلول لمواجهة مشكالت الوقت -7

 أسباب إهدار وقت الحّصة:
ماذا يقول فالوقت ال يضيع وحده، بل يحتاج  إّن "الوقت يضيع ال يعرف حقا   ولإّن من المعلمين من يق

إلى من ضّيعه، ويمكن ألي معّلم أن يكون قاتال لوقت الحصة، وهو وقت ال يمتلكه، بل هو من حق 
 الطالب، وسوف نستعرض فيما يلي أكثر األسباب إضاعة لوقت الحّصة:

  داخل الحصة، رّبما ال تهم الطالب منها الشكوى الدائمة المعّلم الكثير الحديث عن أشياء متعددة
 من عدد الحصص التي يؤديها كل يوم.

  تكليف الطالب بأعمال دون إعطائهم اإلرشادات الكافية التي تساعدهم على إنجاز هذه األعمال
 بطريقة صحيحة، مما يؤدي إلى إخفاقهم وحاجتهم للمزيد من الوقت لتدارك ذلك.

 الب الفصل إلى مجموعات متعاونة دون أن يكفلهم بمهمة معّينة محددة يقومون ينّظم المعّلم ط
 على أنفسهم أو ال يثق بهم . االعتمادبها، وهو بذلك ال يعودهم 

 .حضور المعّلم إلى الفصل متأخرا، وترك الطالب ينتظرونه 
  يضيع وقت يهتم المعلم بالتوافه من األمور في الفصل أكثر من اهتمامه بالجهوريات وبذلك

الحّصة، كأن يحقق في سلوك خاطئ قام به أحد الطالب، ويستغرق في ذلك جزء كبير من وقت 
 الحّصة.

 . عدم غلق المعّلم هاتفه الجوال أثناء قيامه بالّشرح أو ممارسة األنشطة 
  إثارة الطالب لمشاكل داخل الفصل وعدم قدرة المعّلم على حّلها أو احتوائها

 (.kamel.football cup.2010.org,2010,adminسريعا)
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  عدم وضوح أهداف الّدرس ومواعيد إنجازها في ذهن المعّلم، مما يؤدي إلى مضاعفة الجهد
 وا هدار الوقت.

  الدخول في تفصيالت ال داعي لها أثناء الشرح، بدون التركيز على الفكرة الرئيسية وتحديد
 المعلومات الهامة فيها.

  جيه األسئلة واإلكثار منها فيضيع وقت الحّصة.المعاالت  في تو 
  عدم وجود وسائل تعليمية، إذ أّن وجود هذه الوسائل يوّفر وقت المعّلم ليخدمه في أنشطة أخرى

 مفيدة للطالب.
  اعتماد المعّلم على نفسه كلّيا في شرح كل صغيرة وكبيرة في الّدرس وفي قيامه باألنشطة

 طالبه على  تحّمل المسؤولية أو التفكير. المختلفة، وهو بالتالي ال يعود
 . زيارة بعض أولياء األمور للمعّلم بالفصل للسؤال عن أبنائهم 
 االنصراف من الفصل قبل انتهاء الحّصة، وترك الطالب                     

(kamel.football cup Org,2010, admin.) 
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VIII. .خصائص معّلم التربية الخاصة 
المعّلم في مرحلة اإلعداد والتأهيل خالل فترة الّدراسة الجامعية، من حيث المادة العلمية يمّر  

ومعرفة مبادئ العلوم المختلفة واألساليب واإلستراتجيات سواء للتدريس أم التقويم، وال ننسى أّن دخوله هذا 
تتجه إليه العيون ومثاال المجال يعكس رغبته في التعامل مع هذا النوع من العمل، وبهذا يكون  إنسان 

 يحتدى لذا عليه أن يتمتع ببعض الصفات والخصائص التالية.
 نموذجا يحتدى باألخالق والصفات الحميدة. -1
 يحقق األهداف التربوية حسب األسس والفلسفة التربوية. -2
 يسعى دائما للتقّرب من طالبه لمعرفة خصائصهم. -3
 الميدان.يطّور نفسه باستمرار كي يكون محترفا في  -4
 الصبر والتحمل خاصة مع ذوي اإلعاقة العقلية. -5
 القدرة على إبراز اإليماءات الشخصية المحببة له. -6
 تقدير واحترام طالبه كأناس وبشر.الّدراية التامة بطرق العالج المختلفة وخصوصا تعديل السلوك. -7
يا في الّصف الّدراسي القدرة على استخدام طرق تدريس الفروق الفردية بين األطفال المعاقين عقل -8

 الواحد، ودراسة حالة كل طفل على حدى والعمل على توفير احتياجاته الخاّصة.
القدرة على التعّرف على نواحي القّوة والضعف في الطفل المعاق عقليا حتى يتمّكن من استثمار   -9

 نواحي القّوة في تعليمه أو تدريبه على مهنة أو حرفة تالئم حالته.
القدرة على خلق وابتكار مواقف داخل المدرسة وذلك بإشراف الطفل العادي مع الطفل المعاق.  -10

 (M.YOUM.7.COM،2016، )خالد صالح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. :أدوار المعّلم في اإلدارة الصفية 



 اإلدارة الصفية          الفصل الثاني                                                                

 

54 
 

 االهتمام بالجانب الّنفسي للطفل. -1
 إعطاء الطفل فرصة للتعبير عن ذاته. -2
 توفير الجانب الترفيهي. -3
 االبتعاد عن األساليب التقليدية لتعليم الطفل. -4
 عدم إلزام الطفل بأية التزامات خارجية )الواجبات المنزلية(. -5
 مساعدة الطفل في ممارسة نشاطات إبداعية خالقة كحل بعض األلغاز. -6
كساب الطفل قّيم الخير والحق  -7 تعزيز مفاهيم االنتماء الّديني والقومي عند الطفل، وتدعيم ترسيخ وا 

 والجمال والعدالة في أعمق أعماق الطفل.
توجيه العناية نحو تغذية األطفال المعوقين ذهنيا، من حيث اختيار نوعية الغداء، وكميته وزمن  -8

 تقديمه.
 توجيه العناية نحو المشكالت االجتماعية واالنفعالية، وبعض األمراض والوقاية منها. -9

 اية من بعض األمراض.توجيه العناية نحو صّحة البصر، األسنان والحم -10
توجيه العناية نحو التزّود بالمعارف والمهارات  واالتجاهات الصحية المناسبة. توجيه العناية  -11

 نحو اإللمام بالسلوكيات الصحّية لتناول الغداء.
 (.344ص  ،2003،)مجدي عزيز إبراهيم توجيه العناية بالنظافة العامة. -12

 ية الخاصة ومن اإلستراتيجيات المقترحة لمعلم الترب
عمل ملف لكل طفل أو طالب معوق يشمل صورة مختصرة وبيانات عن تاريخ الحالة وملخص  -1

 عن الوضع الطبي ونتائج االختبارات النفسية.
 ملف للمالحظة المنظمة للطفل داخل الفصل التعليمي. -2
عمل برنامج تربوي فردي من خالل الملف التربوي العالجي للطفل مع تحديد أهداف طويلة  -3

وقصيرة المدى مع ضرورة إشراك أعضاء فريق العمل في تنفيذ الخّطة العالجية وعمل البرنامج 
 وتوزيع المهام.

 المشاركة في إعداد الخّطة اليومية واألسبوعية الشهرية. -4
 التنسيق مع أسرة الطفل كجانب مكّمل لفريق العمل. -5
 يق العمل.التقييم الدائم وتطوير البرنامج المقّدم لكل طفل من خالل فر  -6
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المساهمة الفعالة في التشخيص والتحويل والعالج مثل: مالحظة مشكلة النطق واللغة عند العديد  -7
من األطفال ذوي اإلعاقة حيث يمكن تحويلهم إلى مراكز السمع والكالم أو أقسام العالج النطقي 

 .االختصاصيينومتابعة هذه الحاالت مع 
 العالج الطبيعي بكتابة مالحظاته .المساهمة الفعالة في مساندة قسم  -8
)خالد                                 المشاركة الفعالة في البرامج الترفيهية والعالجية لألطفال. -9

 (.MYOUMA COM ،2016،صالح
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 خالصة:
إن ما يمكن أن نستخلصه من هذا الفصل أن طرق اإلدارة الصفية ألطفال متالزمة 

داون جاءت تكحل إلدماج الطفل التريزومي داخل المجتمع، وعملت هذه الطرق بأن تجعل 
تسعى على تحقيقها عن طريق تطبيقها داخل المراكز البيداغوجية لها أهدافا مضبوطة 

الخاصة، وما تدريب وتأهيل الطفل التريزومي أقل ما يقال انه الهدف الرئيسي لهذه الطرق.



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التطبيقيالجانب    
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I.:المنهج المستخدم 

لقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعّلقة     
بطبيعة الظاهرة أو الموقف المشكل فهمه الباحث ال تتوقف عند جمع البيانات أو الحقائق من المجتمع 

ّنما ينبغي عليه أن يسّجل الدالالت والمعاني المستخلصة من تف سير تلك البيانات انطالقا المراد دراسته وا 
 من األهداف التي يمكن الوصول إليها بإثبات فرضيات الّدراسة أو نقيسها وفق طريقة مقننة.

هو الطريقة التي يّتبعها الباحث في دراسة المشكلة، الكتشاف  » نشير أوال لتعريف المنهج:    
 (.99ص ، 2007محمود، حوشو بعمار )«الحقيقة
يقوم على جمع البيانات وتصنيفها وتدوينها ومحاولة  »أّما المنهج الوصفي كما يعّرفه عثمان حسن:    

ص ، 1980محمد،  محمد علي)«تفسيرها من أجل قياس ومعرفة أثر وتأثير العوامل على أحداث ظاهرة
181.) 

II.  الدراسةعينة: 

ته، كما أّنها مصدر البيانات المطلوب جمعها تعتبر العينة هي الحقل الذي يجري عليه الباحث اختبارا    
 للّدراسة.

وقد تشكلت عينة البحث من مربين المركزين، ولقد اخترنا طرق إدارة صف لهذه الفئة نظرا لتجاهل     
الكثيرين لها وأيضا. ويجدر اإلشارة إلى أّن اختيار العينة كان بطريقة قصدية، وذلك باستبعاد عينة 

 ة.الّدراسة االستطالعي
 حجم العينة: -

 35تتكّون العينة من مربين المركزين النفسيين البيداغوجيين لألطفال المعوقين، وقدر أفرادهما بـ     
 مربي.

 
 
 
 
 
 
 
 



 الجانب المنهجي للدراسة                                                           الفصل الثالث       
 

60 
 

III.  :مجال الدراسة 

 تّم القيام بهذا البحث بدائرة الطاهير ودائرة جيجل بوالية جيجل في المركزين:    
بالجهة  -مقراش محمد-لألطفال المعوقين ذهنيا المركز األول: المركز النفسي البيداغوجي -

 هكتار. 40الجنوبية لوالية جيجل بتجزئة 
 بوشرقة.-الطاهير-المركز الثاني: النفسي البيداغوجي لألطفال المعوقين ذهنيا -

IV. :الّدراسة االستطالعية ونتائجها 

وانب الموضوع لمعرفة أراء إّن الهدف من وراء إجرائنا للّدراسة االستطالعية هو محاولة اإللمام بج    
 المربين حول طرق إدارة صفوف أطفال متالزمة داون.

 وقد قمنا بدراستنا االستطالعية في كل من المركز البيداغوجي النفسي بجيجل واآلخر بالطاهير:    
 يوضح توزيع أفراد عّينة الّدراسة االستطالعية (:01الجدول رقم)

 المربين المراكز
–المركز البيداغوجي النفسي 

 -جيجل
4 

–المركز البيداغوجي النفسي 
 -الطاهير

3 

 
 وقد قمنا بطرح ثالثة أسئلة وتتمثل في :    
 : كيف  تتحّكم في ضبط األطفال؟1س
 : ما هي القواعد السلوكية المستخدمة في حفظ الّنظام؟2س
 : ما هي طرق إدارة صفوف أطفال متالزمة داون؟3س

 النتائج التالية: توصلنا إلى
 ضبط سلوك األطفال يتم من خالل حفظ النظام والقواعد السلوكية. -
 طرق ادارة صفوف متالزمة داون متعددة منها: -

  إدارة الوقت 
 .حفظ النظام والقواعد السلوكية 
 تنظيم البيئة المادية 
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 األداة المستعملة في الّدراسة االستطالعية: -
استخدمنا أثناء الّدراسة االستطالعية، المقابلة ، محاولين جمع معلومات وافرة تتعّلق بأراء المربين     

حول طرق إدارة صفوف متالزمة داون بالمركزين النفسيين البيداغوجيين لألطفال المعوقين ذهنيا ويعّرفها 
األفراد بهدف الحصول على أنواع  محمد شفيق بأّنها: محادثة موّجهة يقوم بها فرد آخر أو مجموعة من

من المعلومات الستخدامها في بحث علمي أو االستعانة بها في عملية التوجيه أو التشخيص أو 
 (.81ص ، 2007عمار بوحوش محمود، )العالج

V. جمع البيانات: أدوات 

واالجتماعية إّن عملية جمع المعلومات هي من أهم مراحل البحث العلمي خاصة في العلوم اإلنسانية     
 وتختلف طرق ووسائل جمع البيانات باختالف الموضوع المراد دراسته.

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على االستمارة باعتبارها األنسب لهذا الموضوع وقد عّرفها أحمد بدر علي     
 (.20 ص ،2000، )أحمد بدرأّنها: طريقة شائعة في البحث ويعتمد فيها على إعداد مجموعة من األسئلة

وأيضا تعّرف أّنها من أكثر األدوات استخداما وشيوعا في جمع البيانات وتعرف على أّنها نموذجا      
يضم مجموعة من األسئلة توجه إلى أفراد العّينة من أجل الحصول على معلومات حول موضوع أو 

 (.61ص  ،2006،)أحمد عيادمشكلة، ويتم تنفيذها عن طريق المقابلة الشخصية أو عن طريق البريد
 محاور على النحو اآلتي: 3سؤال موزعة على  21وتتكّون استمارة بحثنا من     

 (.7-1يضم عبارات حول حفظ النظام والقواعد السلوكية) المحور األول:
 (.13-8: يضم عبارات حول تنظيم البيئة الفيزيقية)المحور الثاني
 (.21-13الوقت): يضم عبارات حول إدارة المحور الثالث

 صدق األداة: -
اعتمد أسلوب صدق المحكمين كوسيلة للتأكد من الصدق الظاهري لألداة وهم من أساتذة علم     

 .-جيجل-النفس وعلوم التربية واألرطفونيا بجامعة محمد الصّديق بن يحيى
رة البحث وقد أخذت مالحظة المحكمين بعين االعتبار وأجريت التعديالت المناسبة على استما    

 وفقا لهذه المالحظة.
 
 
 
 

VI. المستعملةاإلحصائية  األساليب: 
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 لتحليل نتائج هذه الّدراسة تم اعتماد حساب النسب المؤوية وذلك بتطبيق القانون التالي:    

 النسبة المئوية
100𝑋ت

ن
=

100𝑋التكرار
حجم العينة

 

 حيث :  ت=تكرار
 ن=حجم العينة.        

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع: عرض وتفسير النتائج

I. عرض وتحليل بيانات الّدراسة 

II. تفسير نتائج الّدراسة 
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I. عرض النتائج 
 المحور األول: البيانات الشخصية:

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة االولى  :02الجدول رقم
 النسب تكرار بدائل
 %14.28 05 ذكر
 %85.71 30 أنثى
 %99.99 35 مجموع
  نسبة المربيين في المراكز والتي نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن نسبة المربيات أكثر من
 .%85.71قّدرت بـ 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الثانية :03الجدول رقم
 النسب التكرار بدائل

 % 40 14 سنوات 5أقل من 
 % 42.85 15 سنوات 10إلى  5من 

 % 17.14 06 سنوات 10أكثر من 
 % 99.99 35 المجموع
  سنوات قّدرت نسبته  5أّن أفراد العّينة ذوي الخبرة األقل من نالحظ من خالل الجدول أعاله

 .% 17.14سنوات قّدرت  10وأكثر من % 42.85سنوات قّدرت بـ  10إلى  5ومن  40%
سنوات هذا  5سنوات واألقل من  10إلى  5والمالحظ أّن معظم المربيات والمربيون ذوي خبرة من 

 تدريب أطفال متالزمة داون.يعني أّن معظمهم قادرين على تقديم رعاية و 
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 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الثالثة  :04الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

  فيما  %34.28العينة تراوحت بنسبة نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن تخصصات أفراد
فيما يخص المربي  %45.71فيما يخص مربي متخصص و %20يخص مربي متخصص رئيسي و 

 العادي.
 .من خالل هذا الجدول نالحظ أّن نصف المربيون والمربيات مؤهلين علميا 

 المحور الثاني: حفظ النظام والقواعد السلوكية
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الرابعة : 05الجدول رقم
 النسب التكرار البدائل
 % 34.28 12 ثابتة
 % 65.71 23 متغّيرة
 % 99.99 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن طبيعة القواعد الموضوعة داخل غرفة صف أطفال

من أفراد العينة أكدوا عليها في حين نجد نسبة المربيون  % 65.71تريزوميا متغّيرة، حيث أّن نسبته 
 .% 34.28والمربيات التي ترى أّنها ثابتة والتي قّدرت 

 .وبهذا نستنتج أّن القواعد الموضوعة متغّيرة وهذا راجع إلى الحالة النفسية للّطفل التريزومي 
 
 
 
 
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الخامسة : 06جدول رقمال

 نسب تكرار بدائل
 % 34.28 12 مربي متخصص رئيسي

 % 20 07 مربي متخصص
 % 45.71 16 مربي عادي

 % 99.99 35 المجموع
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 النسب التكرار البدائل
 % 68.57 24 المعاملة الحسنة
 % 25.71 09 الجدية في العمل

 % 17.14 06 العقاب
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن المربيون يؤّكدون على المعاملة الحسنة كعامل في زيادة

والعقاب  % 25.71والجدية في العمل بنسبة   % 68.57حفظ النظام داخل الصف وذلك بنسبة 
 .% 17.14بنسبة

  ومنه نستنتج أّن المعاملة الحسنة والجّدية في العمل من العوامل التي تزيد من حفظ الّنظام
 وهذا راجع إلى طبيعة وخصائص الطفل التريزومي.

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة السادسة : 07جدول رقم ال
 النسب التكرار البدائل
 % 68.57 24 كل يوم

 % 25.71 09 حّصة كل
 % 5.71 02 كل أسبوع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن تذكير األطفال بقواعد الضبط الصفية تكون في كل يوم
، مما يتضح أّن نسبة كل %5.71، وكل أسبوع بنسبة %25.71وكل حصة بنسبة   %68.57بنسبة 

 هي التي تم تأكيدها من قبل المرّبين وهذا راجع إلى مستوى استعابهم المنخفض. %68.57يوم المقّدرة بـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة السابعة : 08جدول رقم ال

 النسب التكرار البدائل
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 % 71.42 25 نعم
 % 28.57 10 ال

 % 99.99 35 المجموع
 ضروري للحفاظ على الّنظام السلوكي وذلك  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن العقاب أمر

 التي أّكدها المربون . %71.42من خالل النسبة 
 .ومنه نستنتج أّن العقاب ضروري لحفظ النظام داخل الصف 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الثامنة : 09جدول رقم ال
 النسب التكرار البدائل
 % 100 35 نعم
 % 0 0 ال

 % 100  35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن كل أفراد العينة يوافقون على مضمون العبارة المتمّثل في

 .%100مساعدة النظام داخل غرفة الصف في السيطرة على سلوكيات األطفال إذن نسبة اإلجابة بنعم 
 .ومنه نستنتج أّن النظام داخل غرفة الصف في السيطرة على سلوكيات األطفال 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة التاسعة : 10الجدول رقم 
 النسب التكرار البدائل
 % 25.71 09 اللوم
 % 0 0 الشتم
 % 71.42 25 الحرمان
 % 40 14 التوبيخ
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن األساليب العقابية المستعملة تظهر في الحرمان

وهذا  % 0وأخيرا الشتم بنسبة % 25.71، ثّم يليه اللوم بنسبة% 40، ثم التوبيخ بنسبة % 71.42بنسبة
 راجع إلى أّن األسلوب العقابي األكثر استعماال هو الحرمان.

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة العاشرة :11جدول رقم ال
 النسب التكرار البدائل
 % 100 35 نعم
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 % 0 0 ال
 % 100 35 مجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله اّن هذه األساليب تساعد المربيين على التحكم في سلوكيات

وهذا راجع إلى أّن العقاب ضروري لحفظ  % 100الطفل التريزومي وذلك من خالل إجاباتهم بنسبة 
 النظام.

 المحور الثالث: تنظيم البيئة الفيزيقية
 يوضح استجابات أفراد العينة الحادية عشر  :12الجدول رقم 

 النسب التكرار البدائل
 % 100 35 نعم
 % 0 0 ال

 % 100 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن وضعية الطاوالت الدائرية تساعد المربي على الرقابة

 .% 100المباشرة للطفل التريزومي وبنسبة
  الدائرية هي األنسب لهذه الفئة.ومنه نستنتج أّن وضعية الطاوالت 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الثانية عشر : 13الجدول رقم 
 النسب التكرار البدائل
 % 74.28 26 نعم
 % 25.71 09 ال

 % 99.99 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن تغطية األبواب والنوافذ تقّلل من انشغال األطفال عن
 .%74.28بنسبةالّدرس 
 .ومنه نستنتج أّن أي صوت أو حركة تذهب تركيز الطفل التريزومي 
 

 يوضح استجابات أفراد العينة الثالثة عشر  :14الجدول رقم 
 النسب التكرار البدائل
 % 94.28 33 نعم
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 % 5.71 02 ال
 % 99.99 35 المجموع
  الجّيدة في تركيز انتباه الطفل هي نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن نسبة مساهمة اإلضاءة
94.28%. 
 .ومنه نستنتج أّن اإلضاءة الجّيدة تبعث الراحة وتساعد على تركيز الطفل التريزومي 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة عشر  :15جدول رقم ال
 النسب التكرار البدائل
 % 91.42 32 نعم
 % 8.57 3 ال

 % 99.99 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن تزيين غرفة الصف من الضروريات البيئة المادية وذلك من

 .% 91.42خالل إجابات المربين بنسبة 
 .ومنه نستنتج أّن تزيين غرفة الصف يؤدي بالطفل التريزومي بالشعور باالنتماء إليها 

 العينة للعبارة الخامسة عشر  أفراد: يوضح استجابات  16الجدول رقم
 النسب التكرار البدائل

 % 60 21 تسمح بمرور المربي
 % 34.28 12 تقلل الحركة

 % 40 14 تجنب تشتت االنتباه
 / / المجموع

  نالحظ من خالل الجدول أعاله أن دور وجود مساحات بين الصفوف تسمح بمرور المربي
 .%40والتشتت بنسبة%34.28، وتقلل الحركة بنسبة %60بنسبة 

 .ومنه نستنتج أّن وقوف المعّلم يساعد على حسن إدارة تسيير الحّصة الّدراسية 
 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة السادسة عشر  :17الجدول رقم 
 النسب التكرار البدائل
 % 97.14 34 نعم
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 % 2.85 01 ال
 % 99.99 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن ترتيب غرفة الصف يؤدي إلى إحساس الطفل باالنتماء

 .% 97.14وهذا ما أّكده المربون من خالل إجاباتهم والتي كانت بنسبة
  حساسه ومنه نستنتج أّن أناقة وجاذبية الفرقة الصفية تبعث الراحة والمتعة للطفل التريزومي وا 

 بأّنه منتمى إليها.

 الرابع: إدارة الوقتالمحور 
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة السابعة عشر  :18جدول رقم ال

 النسب التكرار البدائل
 % 100 35 نعم
 % 0 0 ال

 % 100 35 مجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن جميع أفراد العينة يؤّكدون على أّن التخطيط للّدرس يكون

 .% 100قبل كل حصة وذلك من خالل نسبة اإلجابات التي قّدرت بـ
 .ومنه نستنتج أّن إدارة الوقت الصفي تكون في التخطيط المسبق للّدرس 

 الثامنة عشر  يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة :19جدول رقمال
 النسب التكرار البدائل
 % 65.71 23 نعم
 % 34.28 12 ال

 % 99.99 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن إجابة المربين فيما يخص وجود الحرية الكاملة في توزيع

في حين نسبة عدم وجود الحرية في توزيع  % 65.71الحصص على أيام األسبوع كانت بنسبة 
 .% 34.28الحصص على أيام األسبوع قّدرت بـ

 .ومنه نستنتج أّن التوزيع الحصصي بيد المعّلم 
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة التاسعة عشر  :20الجدول رقم 

 النسب التكرار البدائل
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 %80 28 نعم
 %20 07 ال

 %100 35 المجموع
 على أّن تقويم الطفل  % 80نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن أغلبية المربين أجابوا بنسبة

 التريزومي مدرج ضمن التوقيت الزمني لكل حّصة.
 .ومنه نستنتج أّن تقويم الطفل ضمن توقيت كل حّصة 

 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة العشرون  :21الجدول رقم 
 النسب التكرار البدائل
 % 100 35 نعم
 % 0 0 ال

 % 100 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن جميع أفراد العينة يوافقون على تخصيص الوقت الكافي

 .%100للطفل التريزومي من الفهم وذلك من خالل إجاباتهم بنسبة
 .ومنه نستنتج أّن الطفل التريزومي  يحتاج إلى وقت من أجل استيعابه وفهمه 
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الواحدة و العشرون  :22رقم الجدول

 النسب التكرار البدائل
 % 82.85 29 نعم
 % 17.14 06 ال

 % 99.99 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن محاولة التحّكم في زمن الحّصة بالرغم من صعوبات

 .% 82.85الطفل في الفهم على حسب ما أّكده المدربين بنسبة
  ومنه نستنتج أّن المعّلم يبدل كل جهدة من أجل التحكم في زمن الحصة بالرغم من الصعوبات

 الطفل التريزومي.
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الثانية والعشرون  :23جدول رقم ال

 النسب التكرار البدائل
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 % 88.57 31 عرض المفاهيم

 % 8.57 03 تلخيص الدرس

 % 5.71 02 مراجعة الّدرس

  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن المربين يؤّكدون على عرض مفاهيم الّدرس بنسبة
 .%5.71ومراجعة الّدرس بنسبة %8.57وتلخيص الّدرس بنسبة  88.57%
  ومنه نستنتج أّن الوقت المخصص ال يكفي لعرض مفاهيم الّدرس وهذا راجع إلى صعوبات

 الفهم واإلستيعاب والتركيز الطفل التريزومي.
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الثالثة والعشرون  :24الجدول رقم 

 النسب التكرار البدائل
 % 100 35 نعم
 % 0 0 ال

 % 100 35 المجموع
  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن جميع المرّبين يؤّكدون على أّن تشويش األطفال داخل

 %100غرفة الّصف يؤدي إلى إضاعة وقت الحصة وهذا بنسبة إجاباتهم 
  ومنه نستنتج أّن التشويش السبب الرئيسي في مضيعة وقت الحّصة لصعوبة السيطرة على

 الوضع من جديد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يوضح استجابات أفراد العينة للعبارة الرابعة والعشرون  :25جدول رقم ال

 النسب التكرار البدائل
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 % 25.71 09 إلتزام الطفل التريزومي بالوقت
 % 34.28 12 الوقتاستدخال الطفل لمفهوم 

 % 71.42 25 تعّلم النظام
 % 51.42 18 عدم الملل من الحّصة

  نالحظ من خالل الجدول أعاله أّن المربين يؤّكدون فيما يخص الجدول الزمني أّنه ثابت
 %34.28واستدخال الطفل لمفهوم الوقت بنسبة  %25.71لتحقيق إلتزام الطفل التريزومي بالوقت بنسبة 

 .%51.42وعدم الملل من الحصة بنسبة  %71.42وتعّلم النظام بنسبة  
  ومنه نستنتج أّن الجدول الزمني الثابت يؤدي إلى استدخال الطفل لمفهوم الزمن وأيضا تعلمه

 للنظام وهذا راجع لكون الطفل التريزومي مختلف عن الطفل العادي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. :تفسير النتائج في ضوء الفرضيات 
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والمرتبطة بحفظ النظام والقواعد السلوكية، فقد  تفسير النتائج في ضوء الفرضية األولى: -1
( أن طبيعة القواعد الموضوعة داخل صف أطفال متالزمة داون، تكون 05اتضح من خالل الجدول رقم )

وهذا راجع إلى كونه طفل غير عادي  % 34.28وتكون ثابتة بنسبة  % 65.71متغيرة حيث قدرت بـ 
ختلف طبيعة قواعده الموضوعة داخل الصف، فهي قابلة للتغيير وذلك حسب حالة الطفل التريزومي، ت

بحيث يجب أن يمتاز أسلوب المربي في تطبيقه إلستراتيجيات النظام داخل الصف بالمرونة تجاه 
 السلوكيات التي يقوم بها األطفال.

( أن العوامل التي تزيد من حفظ النظام داخل الصف واألكثر 06ويتضح من خالل الجدول رقم )
مساهمة في زيادة حفظ النظام داخله متمثلة في المعاملة الحسنة والجدية في العمل، وهذا ما أكدته 

تحقيق ، وهذا راجع إلى دور المعلم في % 25.71و  % 68.57الدراسة الميدانية حيث قدرت بنسبة 
النظام داخل الصف من خالل استعمال التعزيز والتشجيع والمحافظة على العالقة اإليجابية مع جميع 
الطالب واالهتمام برغبات وميول الطلبة وتشويقهم وا عادة تحفيزهم، كذلك انتباه المعلم لكل ما يجري 

وكذا تحديد األهداف  بالصف والتفاته لجميع الطالب وأيضا إعطاء الطفل فرصة للتعبير عن ذاته.
 السلوكية المالئمة لكل طفل حسب إعاقته.

ألن الطفل التريزومي من ذوي االحتياجات  % 17.14أما فيما يخص العقاب فقد قدرت النسبة ب 
 الخاصة يلزمه عناية خاصة.

( أن النظام داخل غرفة الصف يساعد بالسيطرة على سلوكيات 09ويتضح من خالل الجدول رقم )
، وهذا راجع إلى ضبط سلوك % 100، وهذا من خالل ما أكدته الدراسة الميدانية حيث قدرت بـ األطفال

 األطفال ومراقبة سلوكياتهم، واختيار إستراتيجيات مالئمة لضبط وتعديل السلوك.

التي  تسهل تقول أن من اإلستراتيجيات يث "مروة محمد الباز )بدون سنة(" ح تتحدث عنه وهذا  ما
 .تمتاز بالمرونة في صياغة التعليمات والقواعد داخل الصفأن  يجب في اإلدارة الصفية دور المعلم

القواعد السلوكية و  النظام ولي التي مفادها أن المربون يقومون بحفظومن هنا نستنتج أن الفرضية األ
  قد تحققت. الطفل التريزومي سلوك داخل غرفة الصف يؤدي  إلي ضبط

 ء الفرضية الثانية والمتعلقة بتنظيم البيئة الفيزيقية:تفسير النتائج في ضو  -2

 طاوالت الدائرية تساعد المربي على( أن وضعية ال12)رقم  يتضح من خالل الجدول وهذا ما 
 ىأن الطفل التريزومي يحتاج إل ى% وهذا راجع إل 100ة بالرقابة المباشرة للطفل التريزومي  وذلك بنس

رقابة مباشرة فهو يفضل الجلوس بحيث يستطيع رؤية المعلم كما أن طريقة جلوسهم هي التي تحدد 
 مستوي المشاركة والتفاعل االجتماعي بينهم.
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من انشغال الطفل ذ دور في التقليل ( أن لتغطية األبواب والنواف13) رقم ويتضح من خالل الجدول 
انتباه، بحيث  أن الطفل التريزومي ضعيف التركيز وال إلى% وهذا راجع  74.28وهذا بنسبة التريزومي 

 أن أي شيء يشتت انتباهه.

( أن اإلضاءة الجيدة تساهم في تركيز انتباه الطفل التريزومي وذلك 14) رقم يتضح من الجدولو  
 التركيز. ة الجيدة تبعث الراحة وتساعده على%، وذلك ألن اإلضاء 94.28بنسبة 

ن تزيين غرفة الصف من ضروريات البيئة المادية وذلك ( أ15ول رقم )ويتضح من خالل الجد -
ابة والمرتبة تعطي أكثر راحة ومتعة للدرس وتفاعله % وهذا لكون أن غرفة الصف الجذ 91.42سبة بن

 معه.

في السماح  لعب دورا( أن وجود مساحات بين الصفوف ت16) رقم يتضح من خالل الجدولو 
تنظيم  لتريزومي يحتاج إلىأن الطفل ا % وهذا راجع إلى 60ف وذلك بنسبة صفو للمربي بالمرور بين ال

 الدراسة الميدانية. أكدته المقاعد وصيانتها علي النحو الذي يتيح أكبر تواصل بينه وبين المعلم وهذا ما

(، حيث يقول أن الطريقة التي يجري بها تنظيم 2007ات  )بييتحدث عنه بشير محمد عر  وهذا ما 
وس الطلبة وطريقة جلوسهم هي التي تحدد مستوي المشاركة والتفاعل بين األطفال كما أن نمط جلمقاعد 

إدارة الصف، إذ يفضل جلوس األطفال بحيث يستطيعون رؤية  الطلبة في غرفة الصف له تأثير على
معلم من مكن الوما يستخدمه من وسائل إضافية إلى أن ترتيب المقاعد ي وما يقوم به من أنشطة ،المعلم

 ما بين تلك المقاعد ويحقق األهداف التربوية المنشودة. الحركة بسهولة وحرية

أن غرفة الصف تتسم بالجاذبية واألناقة حيث يشعر األطفال والمربي بأنهم ضمن " :ويقول أيضا
من ا المكان أكثر راحة ومتعة وجاذبية لكافي ألن نبدل جهود كافية لجعل هذبيئة ممتعة ولعل هذا مبرر 

 ."يعيشون فيه

 تساعد على تنظيم البيئة الفيزيقية )المادية(أن  نستنتج أن الفرضية الثانية التي مفادهاومن هنا 
 اإلحساس باالنتماء قد تحققت.

 
 
 
 

والمتعلقة بإدارة الوقت داخل الصف، فقد اتضح من تفسير النتائج في ضوء الفرضية الثالثة:  -3
ـ ب نسبته تخصيص الوقت الكافي للطفل التريزومي ليتمكن من الفهم قدرت أن (21خالل الجدول رقم )

دراك وازم فل التريزومي يحتاج إلي الوقت الالأن الط %، وهذا راجع إلى 100 عاب يستمن أجل فهم وا 
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الوقت  عاقة العقلية، فالمربي يحتاج إلىوي اإل، وذلك لكون هذه الفئة من ذمختلف الدروس المقدمة له
 يحتويه الدرس. ألجل إدخال المعلومات المتضمنة للدرس وذلك يتطلب تكرار وتجسيد كل ماالكافي 

إال لعرض مفاهيم الدرس يكفي  ( أن التوقيت الزمني للحصة ال23) رقم ويتضح من خالل الجدول
يعابه للدرس الطفل التريزومي من مشكالت أو صعوبات عقلية متمثلة في صعوبة فهمه واست لما يمتاز به

يم الدرس تقد على عدم قدرة المربي % ، هذا راجع إلى 88.57وكذلك صعوبته في التفكير وهذا بنسبة 
خصص وقت محدد لكل متالزمة داون، وكذلك يطفال أل هاج إلي الصبر والمثابرة وقدرة تحملألنه يحت

 عاب الدرس.يستاطفل من أجل 
، وهذا راجع إلى أن الوقت المخصص  % 8.57أما فيما يخص تلخيص الدرس فقدرت النسبة بـ

 للحصة غير كافي لتلخيص الدرس.
وهذا راجع إلى أن الطفل التريزومي ال  % 5.71وفيما يخص مراجعة الدرس فقد قدرت النسبة بـ 

 يملك القدرة الكافية على استيعاب ما تعلمه من قبل.
لتزام الطفل التريزومي ( أن إتباع جدول زمني ثابت يحقق ا25ويتضح من خالل الجدول رقم )

، أما % 34.28، أما بالنسبة لالستدخال الطفل التريزومي لمفهوم الوقت بنسبة % 25.71بالوقت بنسبة 
 .%51.42، أما فيما يخص عدم الملل من الحصة فقد قدرت بـ % 71.42تعلم النظام فكانت نسبته 

 طفل التريزومي.وهذا راجع إلى أن حسن إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل ال

ومن هنا نستنتج أن الفرضية الثالثة التي مفادها أن إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل 
التريزومي قد تحققت. 
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 خاتمة 

يحتاج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة وأطفال متالزمة داون بصفة خاصة طرق 
في التعليم تتناسب مع قدراتهم، وللنجاح في تدريب وتأهيل الفئات الخاصة يجب وجود برامج  مختلفة

تدريب خاصة، ومعدات خاصة، ووسائل تعليمية تستطيع أن تطلق مواهبهم وقدراتهم والوصول إلى مناطق 
االعتماد على  اإلبداع لديهم، ويهدف التعليم والتدريب إلى مساعدة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلى

 أنفسهم.

وفي دراستنا لموضوع "طرق إدارة صفوف أطفال متالزمة داون" حسب آراء المربين تم التطرق إلى  
متالزمة داون وطرق إدارتها الصفية والتي تم تطبيقها ميدانيا مع الطفل التريزومي داخل المراكز والتعرف 

 على مدى نجاحها وفاعليتها وضعت اإلشكالية التالية:

 هل حفظ النظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الصف يؤدي إلى ضبط سلوك الطفل؟ -

 هل إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي؟  -

 هل لتنظيم البيئة الفيزيقية دور في تحسين إدارة الصف؟ -

 واستنادا إلى ما سبق نصل إلى اإلجابة عن التساؤالت سالفة الذكر والتي مفادها:

مربون يقومون بحفظ النظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الصف من أجل ضبط سلوك الطفل ال -
 التريزومي قد تحققت.

 إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي قد تحققت. -

 لتنظيم البيئة الفيزيقية دور في تحسين إدارة الصف قد تحققت. -

حيط المغلق إلى المحيط الخارجي المفتوح على المجتمع فهذه الطرق تخرج الطفل التريزومي من الم
 وتساعده على التدريب والتأهيل من أجل التكيف معه.
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 توصيات:
المصابين بمتالزمة داون، وذلك بسبب عدم القدرة على تعديل الصبغة  يوجد الكثير من األطفال

الوراثية والتعرف على السبب وراء هذا التشوه ووجود عالج لحالتهم، ولكن يمكن تخفيف من المشكالت 
 التي تعاني منها الفئة وذلك من خالل:

 التدريب الكافي لهذه الفئة خاصة كون أغلبية الحاالت قابلين للتدريب. -

 العمل على تخفيف من آثار المتالزمة على الطفل واألسرة من خالل التوعية.  -

 العمل على دمج األطفال في المجتمع. -

 توفير خدمات في المدارس الخاصة بالطفل التريزومي. -

 المبادرة من طرف المراكز المعنية بضرورة تقديم التكفل الكافي الذي يضمن الراحة هذه الفئة.
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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -جيجل-جامعة محّمد الصديق بن يحيى
: علم النفس تخصص                                               كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية.

 التربوي 
  قسم علم االجتماع          

 تحت عنوان
 

 
 نحن طلبة القسم الثالث علوم التربية تخصص علم الّنفس التربوي بجامعة محمد الصديق بن     
 

متالزمة "داون"، نقّدم لكم هذه بصدد إنجاز مذّكرة تخرج حول طرق إدارة صفوف أطفال  -تاسوست-يحيى
االستمارة التي أعّدت ألهداف عملية قصد التعّرف على أرائكم حول موضوع الّدراسة مع العلم أّن 

المعلومات ستبقى سرّية ال تستخدم إاّل ألغراض علمية نرجو منكم اإلجابة بصدق وموضوعية، وذلك 
 ( أمام اإلجابة التي تراها مناسبة.xبوضع عالمة)

 
تحت إشراف                                                            داد الطلبة:إع

 األستاذة:
 بوعسيلة فردوس.                                                                  دعاس حياة 
 .بوشامة حليمة 
 .بن عراب جويدة 
 .بوريطة سعيدة 

 

  
 
 

 
 المحور األّول: البيانات الشخصية

 أطفال متالزمة داونصفوف  طرق إدارة

 حسب آراء المربّين

 2016/2017 السنة الجامعية:



 

 
 

 ذكر                   أنثى -1
 الخبرة المهنية: -2
 سنوات 5أقل من  -
 سنوات 10سنوات إلى  5من  -
 سنوات 10أكثر من  -
 التخصص:.............................. -3

 المحور الثاني: حفظ النظام والقواعد السلوكية.
 أطفال تريزومياطبيعة القواعد الموضوعة داخل صف  -4

 ثابتة                متغيرة     
 ما هي العوامل التي تزيد من حفظ النظام داخل الصف. -5
 المعاملة الحسنة -
 الجدية في العمل -
 العقاب -
 أقوم بتذكير األطفال بقواعد الضبط الصفية -6
 كل يوم -
 كل حصة  -
 كل أسبوع -
 يعتبر العقاب أمر ضروري لحفظ النظام السلوكي -7

 نعم                ال     
 يساعد النظام داخل غرفة الصف في للسيطرة على سلوكيات األطفال. -8

  نعم                ال
 ما هي األساليب العقابية المستعملة؟ -9

 اللوم                             الحرمان
 التوبيخ الشتم
 هل تساعدك هذه األساليب على التحكم في سلوكاتهم؟ -10



 

 
 

 نعم                     ال     
 المحور الثالث: تنظيم البيئة الفيزيقية.

 وضعية الطاوالت الدائرية تساعد المربي على الرقابة المباشرة للطفل التريزومي -11

 نعم                     ال 
 تغطية األبواب والنوافذ تقلل من انشغال األطفال عن الّدرس. -12

 نعم                     ال 
 تساهم اإلضاءة الجّيدة في تركيز انتباه الطفل. -13

 نعم                     ال 
 هل لتزيين غرفة الصف ضروريات البيئة المادية؟ -14

 ال    نعم                   
 ما دور وجود مساحات بين الصفوف؟ -15
 تسمح بمرور المربي -
 تقلل الحركة الزائدة -
 تشتت انتباه األطفالتجنب  -

 ترتيب غرفة الصف يؤدي إلى إحساس الطفل باالنتماء إليها. -16

 نعم                 ال
 

 المحور الرابع: إدارة الوقت
 أقوم بالتخطيط للّدرس قبل كل حّصة؟ -17

 نعم                  ال     
 لدي الحرية الكاملة في توزيع الحصص على أيام األسبوع؟ -18

 نعم                  ال     
 تقويم أداء الطفل التريزومي مدرج ضمن التوقيت الزمني لكل حّصة؟ -19

 نعم                  ال     
 أخصص الوقت الكافي للطفل التريزومي ليتمّكن من الفهم؟ -20



 

 
 

 نعم                  ال     
 في الفهم أحاول التحّكم في زمن الحصة بالرغم من صعوبات األطفال -21
 نعم                  ال     

 هل يكفي التوقيت الزمني للحّصة لـ: -22
 عرض مفاهيم الّدرس -
 تلخيص الّدرس -
 مراجعة الّدرس -

 يؤدي تشويش األطفال داخل غرفة الصف إلى إضاعة وقت الحّصة.  -23
 نعم                  ال     

 أّتبع جدول زمني ثابت لتحقيق: -24
 الطفل التريزمي بالوقتالتزام  -
 استدخال الطفل لمفهوم الوقت -
 تعّلم النظام -
 عدم الملل من الحصة -

 



 

 
 

 
 
 
 

 فهرس الجداول



 

 
 

 فهرس اجلداول:
 الصفحة عنوانه رقم 
 61 عينة الدراسة  االستطالعيةتوزيع أفراد  1
 66 استجابات أفراد العينة للعبارة األولى 2
 66 استجابات أفراد العينة للعبارة الثانية 3
 67 استجابات أفراد العينة للعبارة الثالثة 4
 67 استجابات أفراد العينة للعبارة الرابعة 5
 68 استجابات أفراد العينة للعبارة الخامسة 6
 68 استجابات أفراد العينة للعبارة السادسة 7
 69 استجابات أفراد العينة للعبارة السابعة 8
 69 استجابات أفراد العينة للعبارة الثامنة 9
 70 استجابات أفراد العينة للعبارة التاسعة 10
 70 استجابات أفراد العينة للعبارة العاشرة 11
 70 الحادية عشراستجابات أفراد العينة للعبارة  12
 71 استجابات أفراد العينة للعبارة الثانية عشر 13
 71 استجابات أفراد العينة للعبارة الثالثة عشر 14
 71 استجابات أفراد العينة للعبارة الرابعة عشر 15
 72 استجابات أفراد العينة للعبارة الخامسة عشر 16
 72 استجابات أفراد العينة للعبارة السادسة عشر 17
 73 استجابات أفراد العينة للعبارة السابعة عشر 18
 73 استجابات أفراد العينة للعبارة الثامنة عشر 19
 73 استجابات أفراد العينة للعبارة التاسعة عشر 20
 74 استجابات أفراد العينة للعبارة عشرون  21
 74 استجابات أفراد العينة للعبارة واحد وعشرون  22
 75 أفراد العينة للعبارة اثنان وعشرون  استجابات 23
 75 استجابات أفراد العينة للعبارة ثالثة وعشرون  24
 76 استجابات أفراد العينة للعبارة أربعة وعشرون  25
 76 استجابات أفراد العينة للعبارة خمسة وعشرون  26



 

 
 

 :الدراسة لخصم
متالزمة داون  أطفال لنيل شهادة الليسانس بعنوان "طرق إدارة صفوف مقدمةدراسة 

هدفت إلى الكشف عن هذه الطرق المستخدمة مع هذه الفئة للوصول "، أراء المربين"حسب 
 :التالية اإلشكالية طرحتإلى هذا الهدف 

هل حفظ النظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الصف يؤدي على ضبط سلوك الطفل  -1
 ومي؟التريز 

 ظيم البيئة الفيزيقية دور في تحسين إدارة الصف؟هل لتن -2

 هل إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي -3

 فروض الدراسة:
يقوم المربون بحفظ النظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الصف من أجل ضبط   -1

 سلوك الطفل التريزومي.

 يزومي على اإلحساس باالنتماء.ساعد تنظيم البيئة الفيزيقية الطفل التر ي  -2

 إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي.  -3

وعلى عينة  للتحقق من صحة هذه الفرضيات اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي
داغوجي بجيجل واآلخر بالطاهير، وقد اعتمدنا يمربي من المركز النفسي الب 35الدراسة ب 

البيانات باعتبارها األنسب لهذا الموضوع، كما استخدمنا لتحليل على استمارة كأداة  لجمع 
 ووصلنا في النهاية إلى:  النتائج حساب النسب المئوية.

يقوم المربون بحفظ النظام والقواعد السلوكية داخل غرفة الصف من أجل ضبط  -
 سلوك الطفل التريزومي.

 يساعد تنظيم البيئة الفيزيقية الطفل التريزومي على اإلحساس باالنتماء.  -

 إدارة الوقت تساعد المربي في تأهيل الطفل التريزومي.  -

 
 
 

 



 

 
 

Résumé de l’étude: 

Introduction a  l’étude a prendre le diplôme d’un licence intitulée 

« méthodes chez les enfants avec la gestion du syndrome de down, selon les 
opinions des éducateurs » il vise a révéler les méthodes utilisées avec cette 

catégorie, pour atteindre a ce but on poser cette problématique suivant :  
1- Est-ce que le maintien de l’ordre et des règles de comportement en classe 

conduit à ajuster l’enfant de comportement trizumique ? 
2- L’organisation environnementale du rôle physique dans l’amélioration 

de la gestion de classe ? 
3- Gestion du temps permet à l’éducateur dans la réhabilitation de l’enfant 

trizumique ? 

Hypothèse étude : 
1- Base éducateurs pour sauver le système et les règles de comportement en 

classe afin d’enfant le comportement trizumique 
2- Aide à organiser l’environnement physique de l’enfant trizumique sur le 

sentiment d’appartenance. 
3- Gestion du temps permet à l’éducateur dans la réhabilitation de l’enfant 

trizumique pour vérifier la validité de ces hypothèses : 
- L’étude reposait sur une approche descriptive  et l’échantillon d’étude de 

35 éleveurs du centre pédagogique à Jijel psychologique et l’autre à Taher, nous 

avons adopté la forme comme outil pour recueillir des données qui conviennent   
mieux au sujet comme nous l’avons utilisé pour analyser le calcul des 

pourcentages, nous avons finalement atteint les résultats suivantes : 
- Réalise système et éducateurs enregistrent les règles de comportement en 

classe afin de dégager le comportement au trizumique des enfants. 
- Aide à organiser l’environnement physique sur l’enfant trizumique 

sentiment d’appartenance. 
- Gestion du temps permet à l’éducateur dans la réhabilitation de l’enfant 

trizumique.   

 

 
 
 


