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 الداون  األطفال لدي  النفسية   واالتجاهات التعبيرية  القيم  بعض  لتنمية كمدخل للنحت التعبيرية التشكيلية   الصياغات
 Children Educable the of Expression the Enriching for Method a as Sculpture the of formations Formative Expressive The

(CWDs) syndrome Down with 
 عثمان مجمد عبدهللا ايمان  د.            -      سليمان  عمر  صالح  منتصر  ا.م.د           -          منصور  السيد رأفت  .دا

 الفنية   التربية قسم - النوعية التربية كلية  - أسيوط  جامعة        عزام احمد محمد الحي عبد هاجر  الباحثة.
 

 :التمهيد 
بالعديدد مدن اجتهاتدات والتيدا،ات    -عشر والقرن العشرينفي اوائل القرن الثامن عشر والقرن التاسع   -"لقد تأثرت التربية الفنية        

فنهد بعض الحركات الفنية التي استند فيها الفن التشكيلي الي قواعد أساسية ج يبتعد عنها الفنان  حيث يعتمد في د،استه علدي اسدلو  
ي اسدتددا  مهدا،ات اساسديه تحددد الاديم الهماليدة النقل والمحاكدا  ععمداف فنيدة منتقدا  مدن ال بيعدة أو التدراك  فقدد كدان الفندان يتدد،  علد

 Jean Jacquesكقواعددد ال ددل والنددو، والمن ددو، والتشددري    الددي ان بهددر اجتتمددا  بال فددل  والتددي أكددد عليدده " ددان  ددا  ،وسددو 
Rousseau"(1)  حتكا  المباشر حيث اتتم ب بيعة ال فل وميوله و،غباته وافساح المهاف امامه لكي ينمو النمو ال بيعي عن طريق اج

( حيدث " دادي بالنشعدة اجاتكا،يدة عندد ال فدل والتدي Franz cizekبالبيئة المحي ة به   وزاد علي تذا ،أي )العدالم النفسدي فرا دش تشدش  
يكبتها البعض من خالف اساليب القمع  ولذلك كدان يدري "ان أع دم اجشدياج الهميلدة التدي يدلقهدا ال فدل تدي اخ دام  وكلمدا امدتال عملده 

  وقد كان لهذ  الفلسفة اثر علي عقلية بعض المد،سين  الي ان بهدرت الفلسدفة التقدميدة (2)اهذ  اعخ اج الفردية كلما كان عمله اديعا"
كبيدر اجثدر فدي ت دو، مفهدو   John Dewey (3)في التربية الحديثة والتي ج يقف فيها المد،س موقفا سلبيا   وكان لفلسفة  ون ديدوي 

أي أ ه اذا عاش اج سان في ايئة طبيعية وحقق فيها كل ،غباته  معني تدذا أ ده ج يبددن جن تدذ  البيئدة تقدف حدائال أمدا  التربية حيث ، 
  مو  مثلها مثل البيئة المعوقة فهي تعد ايئة تدامة. 

ر فددي تنميددة القددد،ات العقليددة مددن مددن تنددا تبلددو،ت أتميددة د،اسددة المفددا يم اج سددا ية المرتب ددة بددالفن التشددكيلي  لمددا لهددا مددن بددال  اجثدد     
خددالف د،اسددة المعلومددات والحقددائق والن ريددات العلميددة والتربويددة  كمددا تنمددي المدددا،  الحسددية مددن خددالف المما،سددات المتنوعددة فددي الفددن 

يهاايددة للادديم التشددكيلي والددربن اينهددا وبددين الت ددو، العلمددي والتكنولددو ي وايكددا تنمددي المدددا،  الو دا يددة مددن خددالف تكددوين اجتهاتددات اج
 (4)اج تماعية والنفسية. 

ويعددد اجتتمددا  بالهوا ددب التربويددة لددذوي اجحتيا ددات الدايددة وبدداعخه ذوي احعاقددة الذتنيددة  أحددد المعددايير الهامددة لرقددي اجمددم       
اجيهدااي مدع المهتمدع عدن  وتقد  شعوبها    را لما تقدمه من خدمات قيمة لتلدك الفئدة  تكفدل عفرادتدا حيدا  كريمدة  عدن طريدق التفاعدل

 (5)طريق تنمية قد،اتهم ومواتبهم لتعود بالنفع عليهم وعلى أسرتم. 
انشددر بحددث ويددف ديدده عددددا مددن اعطفدداف ممددن لددديهم يددفات متشددااهة تن بددق علددي   Esquirol  قددا  ايسددكويروف 1838ففددي عددا  

قدا   1866تلك الحاجت بالغباج النداعي   وفي عدا  اويف مهموعة من اعطفاف وسمي  Seguinمتالزمة داون   كما قا  سيهوين 
انشددر بحثدده حيددث قددا  اويددف مهموعددة مددن اعطفدداف يتشددااهون فددي ال ددفات   Langdon Dawnال بيددب البري ددا ي ج هدددون داون 

المهموعدة عدن  الدلاية ومنذ ذلك الوقت سميت الحالة بمتالزمة داون أو ال فل المنغدولي   درا لمديالن عينيده   وتكدذا أمكدن ف دل تدذ 
 باية اجطفاف المتدلفين ذتنيا عسبا  اخري متعدد  وتوالت البحوك والد،اسات وايفة الحالة ومكيفة اعراضها  ومشكالتها.

الدف  250ان تندا  اكثدر مدن   NDSS National Down Syndrome Societyوأكددت الهمعيدة الوطنيدة لمتالزمدة داون      
وأشددا،ت الد،اسددات الددي ان متالزمددة داون تحدددك تقريبددا لواحددد مددن كددل  ين بددق علدديهم تددذا المددر  شددده فددي الوجيددات المتحددد  وحدددتا

 
بايرمينونفيل في فرنسا ، وهو من اهم كتاب عصر   1778يوليو  2توفي في م بجنيف، و1712يونيو  28)( جان جاك روسو كاتب واديب وفيلسوف وعالم نبات ، ولد في 1

 التنوير، اهم اعماله في التربية اميل نموذجا والعقد االجتماعي 
 104.،103م ، صــ 1963)( جون ديوي : الفن خبرة ، ترجمة د/ زكريا ابراهيم ، القاهرة، دار النهضة العربية ، 2
 1952وتوفي  في نيويورك عام  1859أكتوبر  20وعالم نفس امريكي وزعيم من زعماء الفلسفة البراغماتية ، ولد في  )( جون ديوي :هو مرب وفيلسوف3
 108)( النظريات الحديثة والمعاصرة التي اثرت علي تطور المناهج في التربية الفنية، صــ  4
ة الفكرية في ضوء بعض المتغيرات بمدارس الدمج بمدينة الرياض،مجلة جامعة طيبة للعلوم  )( نورة إبراهيم السليمان ، المواهب والقدرات الخاصة لدي ذوات اإلعاق5

 2: 1، صـ  2014،  1، العدد  9التربوية ، مجلد 
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ومدن ذلدك  "   Chromosomal Abnormalities)1(مولدود حدي حيدث تمثدل احددي حداجت الشدذوذ الكروموسدومي  1000الدي  800
عن اعماف الفنان المبتدأ   درا  للتبداين والفدوا،ي ادين يتك  أن لكل فرد سماته وخ ائ ه التي تميش  عن غير   فأعماف اجطفاف تدتلف 

ال فدل والفنددان البددال  مددن حيددث القددد،ات واجسددتعدادات الهسددما ية والعقليددة التددي تدد ثر فددي تشددكيل اسددتهابات كددل منهمددا للعددالم الدددا، ي  
لعقليددة المعرديددة للتعبيددر الفندددي المت لبدددات ا،    اعسددبا  والد دددائه العامددة والتعليميددة عطفدداف متالزمددة داون   اليي  ويت ددري البحددث 

 اجتهاتات النفسية والحركية عطفاف متالزمة داون ،    وعالقتها بأطفاف متالزمة داون 
 مشكلة البحث  

 مدي إمكا ية اجستفاد  من ال ياغات التشكيلية والتعبيرية للنحت في اثراج التعبير لدي حاجت متالزمة داون القاالين للتعلم
 أهمية البحث 

 المفا يم اح سا ية المرتب ة بالفن التشكيلي د،اسة 
 هدف البحث  

القداج الكدوج علددى الهوا دب التربويدة لددذوي اجحتيا دات الدايدة وبدداعخه ذوي احعاقدة الذتنيدة  والتددي تعدد أحدد المعددايير الهامدة لرقددي 
 اعمم وتقد  شعوبها.

  اعسبا  والد ائه العامة والتعليمية عطفاف متالزمة داون:
إن السبب اجساسي واعكثر شيوعا لحدوك متالزمة داون أن "يولد ال فدل ادثالك  سدن مدن الكروموسدو  الواحدد والعشدرين اددج مدن      

زو دا( فدي الدليدة السدليمة يدو،ك كدل   دف  23كروموسدوما ) 46ومن المعروف ان تنا    21اثنين ويعرف طبيا اثالثي الكروموسو   
ويكددون  46كروموسددوما ادددج مددن  47سددبة لفطفدداف الم ددااين بمتالزمددة داون فتحتددوي خاليدداتم علددى منهددا مددن أحددد الوالدددين  امددا بالن

وتددو المدداد  الو،اثيددة احضددادية المو ددود  عنددد اعطفدداف الم ددااين والتددي تعرقددل  مددوتم  21الكروموسددو  الشائددد تددو الثالددث فددي المهموعددة 
 (2)الهسدي واحد،اكي "

دئي يكون عاد  بالن ر الي ال فل المولود عند الوجد  فإن اشتبه بأن تذا ال فل عند  التشديه المب  :التشخيص والخصائص ●
لعيندددة  سدديد او د  مدددن المولددود لتحديدددد الكروموسددومات مدددن حيددث الحهدددم   Karyotypeمتالزمددة داون ديهددب عمدددل فحدده 

أطفدداف متالزمددة داون يشددتركون فددي والعدددد والشددكل وذلددك للتأكددد مددن التشددديه. اددرغم أن الحقددائق العلميددة ت كددد ا دده لددي  كددل 
 الد ائه الهسدية فالبعض تكون عندتم المميشات اد، ة اكبر أو اقل.

 :خصائص أطفال متالزمة داون  ●
تعتبر متالزمة داون من أكثر المتالزمات شيوعا وأكثر سهوله في التعرف إلي خ ائ ها  حيث تو د خ ائه  سميه واخري عقليده 

 وسلوكيه  تميش تلك الفئة عن غيرتا  من أتم تلك الد ائه: واخري حركيه واخري ا تماعيه
 

ان اطفدداف متالزمددة داون يشددبهون الددي حددد كبيددر بعكددهم فددي الم هددر للد، ددة التددي ي ددعب معهددا فددي  :الد ددائه الهسددمية -1
 بعض اجحيان مالح ة الفروي اينهم ومن تذ  الد ائه ما يلي:

 ا الو ه: يكون الو ه مستديرا عريكا ومفل ح -
العيندان: متباعددتان وفتحددة الهفندين مائلددة مثلهدا مثددل الهدن  المنغددولي وعداد  مددا تو دد عتمددة علدى عدسددة العيندين وكددذلك  -

 تكثر حاجت الملل.
 الهلد: ملئ بالتهاعيد  اف يميل الي الش،قة. -
 اع ف: يتميش بأ ه ق ير ومب ن مندفض وتو د في بعض اعوقات تشوتات في اعذ ين. -
يكددون مفتددوح بشددكل واسددع علددي أسددنان مغروسددة بغيددر ا ت ددا  ويعددرف اللسددان انددون خددا  ن حهمدده الكبيددر الفددم: غالبددا  -

 وثنياته الشديد  البروز .

 
لعلم1 التواصل ألطفال متالزمة داون،المؤتمر اإلقليمي األول  التعبيرية باستخدام برنامج  القدرة  الرحيم احمد محمد ، تنمية  مصر ، رابطة األخصائيين    -فس  الن  )( عبير عبد 

 18: 1م  ، صـ 2007النفسيين المصرية  ، نوفمبر 
لعلم2 التواصل ألطفال متالزمة داون،المؤتمر اإلقليمي األول  التعبيرية باستخدام برنامج  القدرة  الرحيم احمد محمد ، تنمية  مصر ، رابطة األخصائيين    -النفس    )( عبير عبد 

 18: 1م  ، صـ 2007ر النفسيين المصرية  ، نوفمب
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اليدين: ق يرتان وعريكتان وغالبا ما يكون الدن ر ق يرا  دا ومنكمشا ومنتحيا  حو الداخل و هد أيكدا علدي اليددين  -
الوسددد ي للكدددف فراحدددة اليدددد السدددوية فيهدددا ثنيتدددان أفقيتدددان إمدددا الم دددا  احددددي العالمدددات اعساسدددية للمدددر  وتدددي الثنيدددة 
 بمتالزمة داون فراحة يد  فيها ثنية واحد  فقن

 تشوتات في أيابع القدمين -
 % من ت جج اجطفاف من عيو  خلايه بالقلب.40القلب: يعا ي حوالي  -
 ال وف: قامة ق ير  مقا، ة باعطفاف الذين يولدون عاديين -
  اعما مسترسال ولو ه يرتبن الون شعر الوالدين الشعر: يبدو -
الرقبدة: عريكددة وق ددير  مدع ا،تددداج الهلددد علدي  ددا بي الرقبددة  -

 وفي م خرتها
يمكدددن أن يثندددي الم دددا  إيدددبع احاهدددا  إلدددي الدلدددف اد، دددة  -

كبير   دا اكبر منها في الحالدة ال بيعيدة وذلدك  تيهدة لكدعف 
 سم ضعيفة.عكالت احاها  وعموما تكون العكالت في اله

يعددا ون مددن مهموعددة مددن المشدداكل ال ددحية التددي تميددشتم ففددي  -
بعدددض الحددداجت تو دددد عيدددو  فدددي بعدددض ا دددشاج الهسدددم مثدددل 
العيددو  التدددي تو دددد فددي تركيدددب القلدددب او فددي الرئدددة كمدددا ا هدددم 
أكثددر عرضدده لعدددوي الههدداز التنفسددي كددذلك ي ددااون بكددعف 

 الشديد .الههاز الدو،ي والحساسية الشديد  للحرا،  والبرود  
  1.(1شكل رقم ) 

 الد ائه العقلية: -2
 يتسم اطفاف متالزمة داون بالتأخر والكعف العقلي  ويحتا ون الي مثيرات قوية وملموسة حسية لهذ  اج تبا . -
بالمقا، دة انسدبة ذكداج اجشددا   70-45ق و، وضعف في الح يلة اللغوية والتعبير اللغوي تتراوح  سدبة ذكدائهم ادين  -

 وات القد،ات العقلية.ال بيعيين ذ
وقدددد اثبتدددت الد،اسدددات الحديثدددة ان النشددداطات والتفددداعالت العقليدددة لدددبعض افدددراد متالزمدددة داون لدددم تتهددداوز الحدددد اعد دددى  -

المتعا،ف عليه بالنسبة لل فل العادي   فمنهم من يعا ي من تدلف بسين او متوسدن   ومدنهم مدن لديده قدد،  علدي الدتعلم 
الموتوبون مثل الشا   ا سون كنلي والذي ما،س الرياضدة والفندون والقدراج  اددعم مدن والديده والدمد مع اجسوياج ومنهم  

حيث الف كتابا ) متالزمة داون(  كما شا،  في تأليف كتدا  تنداوف ديده  وا دب النمدو بالنسدبة للمعداقين ويعمدل فدي احدد 
تالزمدة داون بمكا هدا ان تدلدق ا سدا ا قداد،ا الم ا،ف  وتذا يدف علي ان الههود المبذولة وال دادقة فدي ،عايدة وتأتيدل م

 علي مما،سة  شاطاته الحياتية العادية بشكل طبيعي  وقد يكون موتوبا في مهاف ما.
 الد ائه الحركية -3

 .2التأخر في البدج بالمها،ات الحركية كالتدحرج  والتي تهدف الي استكشاف البيئة المحي ة بال فل -
 .3ية في مها  القفش علي القدمين او قد  واحد  والتسلق و،كو  الد،ا اتيعوبة استددا  اجطراف والهذن وخا -
ا،تددداج بعدددض العكدددالت   تيهدددة لدددبعض اجختالفدددات فدددي طريقدددة عمددل اع دددااهم العكدددلية  ويندددتد عدددن ذلدددك زيددداد  فدددي  -

 .4الوزن 
 الد ائه اج تماعية والسلوكية: -4

 
ــ 2007ـ فوقيه حسن رضوان، التشخيص التكاملي والفارقي لإلعاقة العقلية ، الطبعه األولي، القاهرة: دار الكتاب الحديث،  1  52، ص

 97، صــ2002ـ عبد هللا الصبي ، متالزمة داون، الطبعه الثانيه، الرياض: دار الزهراء،  2
مظاهره النمو عند اطفال متالزمة داون مقارنة بنظرائهم من المتخلفين عقليا: دراسة ماجستير ، البحرين ، جامعة   ـ وليد حسن العبري، دراسة لبعض 3

ــ 2003الخليج العربي،    35، ص
ــ 2001بع بورصة، ـ سعود عيسي الملق، متالزمة داون اكثر االعاقات الذهنية تزايدا في العالم: دليل لألسر والمهنيين، الطبعة الثانية، الرياض، مطا 4  83، ص
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  علدددي ان 1991  وي كددد ماتسددون ولينددديك عددا  1هددا،ات العنايددة بالددذاتلددديهم القددد،  علددي تعلددم المهددا،ات اعكاديميددة البسددي ة وم     
  وتنددا جاددد مددن ان 2المهددا،ات اج تماعيددة تددرتبن مباشددر  بعدددد وأ ددوان اج مدداج السددلوكية واج تماعيددة والتددي ينهشتددا اجخددرون  حددو ال فددل

اج تماعيدة تدو الهدشج المكمدل للرعايدة النفسدية حيدث  مكن تذا ال فدل مدن تحقيدق التوافدق مدع  فسده ومدع اجخدرين  ويعدد تعلدم المهدا،ات 
 3ي كد علي دو، ال فل داخل المهتمع وا،تباطه بالمحي ين به

 :المبادئ اعساسية لتعليم أطفاف متالزمة داون 
ويت لدب أداج  تستند حيا  اعطفاف الي العديد من اع ش ة الحياتية اليومية ويلعدب ادامتدا دو،ا تامدا فدي اشدبان الحا دات الدايدة      

 تذ  المها،ات او اع ش ة امتال  المها،ات الالزمة  التي يكتسبها اعطفاف من خالف مما،سة تلك اج ش ة.
والبيئة بالنسبة عطفاف متالزمة داون ت ثر بشكل كبير في استقاللية ال فل وبناج شد يته  فعلي سبيل المثداف يمكدن تغييدر او اضدافه  

تغيير وضعية الهسم   حيدث ان وضدعية الهسدم بالنسدبة عطفداف متالزمدة داون يلعدب دو،ا تامدا بالنهداح فدي  او إزالة بعض اعشياج او
ت ددوير مهددا،ات حركددة دقيقددة   وتددذا يتحقددق مددن خددالف تقددديم الدددعم والمسددا د  لوضددع  سددم ال فددل  كمددا ان تكييددف اع شدد ة لتحسددين 

اخدذتا باجعتبدا، فدي أي ار دامد تربدوي حركدي  وتدذا يسداعد فدي النهايدة علدي  المها،ات الدقيقة ومساعد  الدذات مدن اجعتبدا،ات الوا دب
تددوفير ا شدد ه تعليميدده تمكددن ال فددل مددن المشددا،كة فيهددا والت ددو، مددن خاللهددا  " ويعتبددر العددالج الددوبيفي واحدددا مددن العال ددات التددي تلددش  

 "4ال فل
للتعلم منذ الوجد   وعاد  اعطفاف الرضع يكتسبون المهدا،ات الحركيدة ان أطفاف متالزمة داون كغيرتم من اعطفاف لديهم اجستعداد      

الكبيدر  قبددل اجسددتعداد لال شدغاف بالمهددا،ات الحركيددة الدقيقددة  إن تدذا التسلسددل النمددائي ج يتوافددق مدع أطفدداف متالزمددة داون جن الكددعف 
لمعدالم النمائيدة ال بيعيدة  لدذلك فدإن تد جج اعطفداف ،بمدا العكلي واجيابة باعمرا  مثل امرا  القلب الدلايدة وغيرتدا يعيدق تحقيدق ا

"ومدن اعتميدة ان  بددأ  يكو دوا مسدتعدين أكثدر لال شدغاف بمما،سدة المهدا،ات الحركيدة الدقيقدة أكثدر مدن أ شد ة المهدا،ات الحركيدة الكبيدر .
والقدو  العكدلية والكدبن العكدلي عكتداف ال فدل  اتنمية قد،ات ال فل المدتلفة مثل اجب ا، واج تبا  ومستوي اعداج الدوبيفي المعرفدي

ه واذ،عه قبل البدج ات بيق البر امد التد،يبي. كما ان مستوي قد،  ال فل واجثا،  الحركية الدقيقة واللعدب كلهدا تشدكل خبدرات تعلدم متنوعد
 (5)ومتكاملة لذلك فا ه من الكرو،ي ت ميم مواقف تعليمية من مة وت بيقها في وقت مبكر ما امكن"

  Artistic expression in DOWEN syndrome :المت لبات العقلية المعردية للتعبير الفني وعالقتها بأطفاف متالزمة داون 
يتم التعبير الفني عند اعطفاف بأشكاف وطري مدتلفدة مدن خدالف اسدتددا  الدامدة بعدد التعدرف علدى خ ائ دها وم داد،تا ممدا يمكدنهم 

تذ  المها،  يعتمد ال فل علي  فسه في إد،ا  الحقائق المحي ة بده ويحداوف يدياغتها واخكداعها ب دريا من السي ر  عليها. وفي اثناج 
فددي عالقددة  ماليددة  فددالتعبير عددن اج فعدداف والمشدداعر فددي الفددن يع ددي ال فددل فرحدده تعكدد  ،د فعلدده مددن خددالف ،بددن  فسدده بالبيئددة حيددث 

د ،كش  ون ديوي على مالح ات مهمه في التعبير الفني في اجعماف الفنية تتبلو، بعض ،دود اعفعاف الغير معروفه او الغامكة  ولق
 تي:

ان العمددل الفنددي تددو بمثابددة اندداج او تركيددب لدبددر  متكاملددة باحسددناد الددي التفاعددل الددذي يددتم اددين بددروف الكددائن العكددوي  -
 وطاقتها من  هة اخري.

ان الشيج المعبر عنه ا ما يقت ر علدي النداتد تحدت تدأثير الكدغن الواقدع مدن قبدل الموضدوعات الدا، يدة علدي الددوافع  -
 بحيث يكون التعبير ا بثاي خاله عن تلك الدوافع والميوف.

 
 25، صــ2005ـ خوله يحيي، ماجده عبيد، اإلعاقة العقلية، عمان، دار وائل للنشر،  1
االشخاص ذوي   ـ هشام ابراهيم عبد هللا ، تنمية المهارات االجتماعية مدخل ارشادي الدماج ذوي االحتياجات الخاصه في الحياه العامه: ندوة تجارب دمج 2

 109، صــ1998م،    1998مارس  4ـ 2ه في دول مجلس التعاون الخليجي التطلعات والتحديات. البحرين: الفتره االحتياجات الخاص
 24، صــ 1999ع، ـ محمد ابراهيم عبد الحميد،تعليم االنشطه والمهارات لدي االطفال المعاقين عقليا، القاهره دار الفكر العربي للطباعه والنشر والتوزي 3
م، صــ  2012هللا فرج الزريقات، متالزمة داون الخصائص واالعتبارات التأهيلية، عمان، دار وائل للنشر والطباعة والتوزيع، الطبعة االولي،  ـ إبراهيم عبد 4
288  ،289 

 .Pueschel Zausmer , E. (2001) Early developmental stimulation. Canning, C. (2001). From parent to parent. In: Siegfried Mـ  5

(ed.), A parent`s guide to Down syndrome: Toward abrighter future. Baltimore: PAUL. Bookes Publishing.  
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 عوامل م ثر  في التعبير الفني عند اعطفاف
 متغيرات خاية بال فل  فسه (1

 العمر الشمني:  -
 ،  عن حلقات مت لة ومتداخله وان اج تقاف من مرحلة الي اخري تو عملية تد،يهية مستمر .ان مراحل النمو عبا

 اجستعدادات العقلية المعردية: -
عقليدة التعبير الفني في  وتر  عملية عقلية إاداعية  تحتاج الي العوامل العقلية الدافعية والمها،ية الحركية )الذكاج/ اجادان/ اسدتعدادات 

 يالة والمرو ة(كال القة واع
 اعساليب احد،اكية المعردية -

 متغيرات ايئية وثقادية وا تماعيه واسريه (2
 :اجتهاتات النفسية والحركية عطفاف متالزمة داون 

ون إن اجتهاتات النفسية تمثل   اما  مت و،ا  للمعتقدات والمشاعر والميوف السلوكية تنمو في الفرد باستمرا،  مو  وت دو،   ودائمدا مدا تكد
اجتهاتددات  حددو شدديج محدددد أو موضددون معددين  وتمثددل تفدداعال  وتشددابكا  اددين العنايددر البيئيددة المدتلفددة وج يسددت يع الفددرد أن يكددون أو 
ينشددئ اتهددا  عددن شدديج معددين إج إذا كددان فددي محددين اد،اكدده  أي أن الفددرد ج يسددت يع تكددوين اتهاتددات حيدداف أشددياج ج يعرفهددا أو حيدداف 

م  وبالتدالي فدان )اجتهدا ( عبدا،  عدن و هدة   در يكو هدا الفدرد فدي محاولتده للتدأقلم مدع البيئدة المحي دة بده  وأن أشدا  ج يتفاعدل معهد
تفسير السلو  يرتبن  شئيا  بالتعرف على اتهاتات اعفراد وتعتبدر عمليدات الايداس عامدة  واجتهدا  خايدة  عمليدات أساسدية فدي ميددان 

أن عملية الاياس تحدد إلى أي مدد  يمكدن أن يعتمدد علدى يدحة الن ريدات والفدرو  القائمدة. علم النف  اج تماعي  ويعود ذلك إلى 
وبذلك يمكن مساعد  الدا،س على تعشيش أو ،فض بعض الن ريات والفرو   وفدت  أمامده مهداجت أخدر  للبحدث والتهريدب. فاح سدان 

ذا الميل إلى التعميم يبدو وكأن اجتهدا  الدذي يتحددك عنده الفدرد  يميل دائما  إلى التعميم سواج عن طريق اجستق اج أو التبرير. وفي ت
إ ما تو اتها  عا  وسائد. ولكن عند استددا  اعسلو  العلمدي فدي الايداس يثبدت عكد  ذلدك  ادل قدد يثبدت أن مثدل تدذا اجتهدا  مدا تدو 

مددن عمليددات الايدداس يسدداعد علددى التنبدد  بمددا  إج اتهددا  فددردي أو اتهددا  محدددود  وبندداج علددى ذلددك. أن قيدداس اجتهددا  النفسددي كددأي عمليددة
يحدددك فددي المهدداف اج تمدداعي للهماعددة. وتددذا تددو أتددم تدددف تسددعى اليدده البحددوك والد،اسددات النفسددية اج تماعيددة. فعددن طريددق قيدداس 

يمكدن التنبد   اجتها  النفسي اج تماعي يمكن التنب  بمد )حدود( وزمن التغير اج تماعي المرتقب في أي  ماعة مدن الهماعدات. كمدا
أيكا بإمكا ية إدخاف عامل  ديد إلى حيش التفاعل النفسي اج تماعي للهماعة. وعليده يمكدن القدوف بدأن عمليدة قيداس اجتهدا  النفسدي  

  تي إحد  العمليات الهامة التي يهب أن يلم اها كل من يعمل في الميدان اج تماعي الهماتيري.
  :مراحل تكوين اجتهاتات

  جتهاتات اثالك مراحل أساسية تي: تكوين ا يمر
: في تذ  المرحلة يكون اجتها  باتر  إد،اكية أو معردية تتكمن تعرف الفرد ب و،  مباشر  على المرحلة احد،اكية أو المعردية-1

 بعض عناير البيئة ال بيعية والبيئة اج تماعية.
فرد  حو شيج معين  فمثال  أن أي طعا  قد يرضي الهائع  ولكن  وتتميش تذ  المرحلة بميل ال :مرحلة  مو الميل  حو شيج معين2-

الفرد يميل إلى بعض أيناف خاية من ال عا   وبمعنى أدي أن تذ  المرحلة من  شوج اجتها  تستند إلى خلين من المن ق  
  الموضوعي والمشاعر واجحساسات الذاتية.

الف أ واعه ود، اته يستقر ويثبت على شيج ما عندما يت و، إلى اتها   ان الثبوت والميل على اخت مرحلة الثبوت واجستقرا،: -3
  . فسي  فالثبوت تذ  المرحلة اعخير  في تكوين اجتها 

  عوامل تكوين اجتهاتات النفسية عند اعطفاف:
 تنا  عد  عوامل يشترج توافرتا لتكوين اجتهاتات النفسية اج تماعية منها: 

  حد  الدبر ( 4)   تمايش الدبر ( 3)  تعميم الدبرات'  (2)      ماعية عن طريق احيحاجقبوف  قدي للمعايير اج ت (1)
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وتلك العوامل تدتلف ت بيقها باختالف خ ائه ويفات اعطفاف  فأطفاف متالزمة داون يدتلفوا فدي النشداج العكدلي وكدذلك القدد،ات 
 أ وان: 3الهسدية المو،وثة مما ي دي الي ت نيف اعطفاف حسب تذا المتغير الي 

 25 -% 15بقد،ات حركيه  يد  وت و، حركي قريب  وعا ما للت و، الحركي ال بيعدي ويشدكل تدذا الندون مدا  سدبته )   يمتاز -1
%  65% الي 50% ( من مواليد الداون   ويكون مستوي التوتر العكلي لديهم شبه طبيعي وتبل   سبة النون الثا ي ما اين 

ي الت ددو، اددين أ ددشاج الهسددم العلددوي والسددفلي وينقسددم تددذا النددون الددي مددن مهمددون مواليددد متالزمددة داون ويعددا ي مددن تندداقض فدد
ينفين اعوف يتميش بهشج علوي قوي ويتمثل في ال هر والرقبة واجكتاف واجذ،ن لكن تنا  ضدعف واضد  فدي الهدشج السدفلي 

 من الهسم ااتداج من من قة الحو .
  1الثا ي وتو عك  اعوف " -2

 ن:تنمية اححساس عند اعطفاف الداو 
ت ثر حواس السمع واجب ا، والتذوي واللم  المد،كة من خالف المستقبالت الحسية في الهسدم والمفايدل والعكدالت واجذ،ن واجيددي 
على كافة م اتر المها،ات الحركية الدقيقة  فاححساس يمكن الفرد من الشعو، باعشياج  وفهم المشداعر والشدعو، بدالفري ادين اعسد   

 كما يساعد اعطفاف في التعرف علي وضع المفايل الناعمة والدشنة 
ويوا ه أطفاف متالزمدة داون يدعوبات ملحوبدة فدي اححسداس   فهدم يعدا ون مدن  قده التدوتر العكدلي ومعالهدة المعلومدات  

طفداف وذلدك كبايدة اع Sensory discrimination abilitiesالحسية   وبالرغم من ذلك فا هم يست يعون تنمية قد،ات التمييش الحسدي 
من خالف التما،ين والدبرات الحياتية اليومية  اذا توفرت لهم الفرية في مما،سة أ شد ة متنوعدة والشدعو، بمدا يقومدون أو كيدف تتحدر  
 أيديهم فا ه بإمكا هم تنمية قد،ات افكل في التوقع والتمييش وتكييف حركات اجيدي وعكالت اجذ،ن كاستهابة للمدخالت الحسية.

 النتائج
كل فرد سماته وخ ائ ه التي تميش  عن غير   فأعماف اجطفاف تدتلف عن اعماف الفندان المبتددأ   درا  للتبداين والفدوا،ي ل -

اين ال فل والفنان البال  من حيث القد،ات واجسدتعدادات الهسدما ية والعقليدة التدي تد ثر فدي تشدكيل اسدتهابات كدل منهمدا 
 للعالم الدا، ي

وية لذوي اجحتيا ات الدايدة وبداعخه ذوي احعاقدة الذتنيدة  أحدد المعدايير الهامدة لرقدي اجمدم اجتتما  بالهوا ب الترب -
 وتقد  شعوبها

 البيئة بالنسبة عطفاف متالزمة داون ت ثر بشكل كبير في استقاللية ال فل وبناج شد يته -
 تعرف على خ ائ ها وم اد،تاالتعبير الفني عند اعطفاف بأشكاف وطري مدتلفة من خالف استددا  الدامة بعد ال -
 اجتهاتات النفسية تمثل   اما  مت و،ا  للمعتقدات والمشاعر والميوف السلوكية تنمو في الفرد باستمرا،  مو  وت و،  -
 المراجع
 مرا ع عربية: (1)

باعددة والتوزيددع  إاددرا يم عبددد ج فددرج الش،يقددات  متالزمددة داون الد ددائه واجعتبددا،ات التأتيليددة  عمددان  دا، وائددل للنشددر وال  .1
  .2012ال بعة اجولي  

  .1963 ون ديوي : الفن خبر    تر مة د/ زكريا اارا يم   القاتر   دا، النهكة العربية    .2
  2005خوله يحيي  ما د  عبيد  احعاقة العقلية  عمان  دا، وائل للنشر   .3
لم: دليدل لفسدر والمهنيدين  ال بعدة الثا يدة  الريدا   سعود عيسي الملق  متالزمة داون اكثر اجعاقات الذتنية تشايدا فدي العدا .4

  2001م ابع او،ية  
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