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الممخص
ىذه دراسة كصفية كنظرية لمتالزمة داكف اذ تكمف مشكمة البحث في الحاجة لمكقكؼ عمى اسباب متالزمة داكف
مف حيث اسبابيا كاعراضيا كطرؽ التعامؿ مع المصابيف كالذم اصبح مف المشاكؿ التي تحتاج الى المعالجة
.كخصكصا بعد اف اصبحت االعداد في ارتفاع في العراؽ كالذم مازاؿ لـ ياخذ االىمية المطمكبة لممعالجة كالرعاية
كقد تمخصت اىداؼ البحث في التعرؼ عمى اىـ اسباب ىذه المتالزمة كاعراضيا كتشخيصيا كطرؽ اك اساليب
.التعامؿ مع المصابيف بيا كذلؾ لغرض كضع الخطط العالجية لو
كقد حددت المصطمحات الخاصة بالبحث كعرض االدبيات في الجانب النظرم ذات العالقة بالمكضكع فضال
.عف التطرؽ لمجمكعة مف الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاالجنبية
.كخرج البحث بعدد مف التكصيات كالمقترحات
Down Syndrome causes, symptoms, and most important methods of functional
treatment
Assistant Professor. Natik Fahal A-Kubaisy
Psychological and Educational Research Center
Abstract
This study is descriptive and theory of Dawn syndrome as the problem of
research lies in the need to identify the identification of the causes of Dawn
syndrome and its symptoms and methods of dealing with it, which has become a
problem that needs treatment, especially after the numbers have become high in
Iraq, which has not yet taken the necessary importance for treatment and care.
The objectives of the research were summarized in the identification of the most
important causes of Dawn syndrome and its symptoms and diagnosis and ways or
methods of dealing with people with Dawn syndrome in order to develop
therapeutic plans for him.
The terms of research and presentation of literature have been identified in
the relevant theoretical aspect as well as a series of previous local and Arab studies.
The research came out with a number of recommendations and suggestions.
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 .1المقدمة:
يعد الطبيب الفرنسي جكف اسكركؿ  1938اكؿ مف كصؼ األشخاص المصابيف بمتالزمة داكف
بطريقة عممية .ثـ حدد ادكارد سيككيف  1946سمات لممرضى المصابيف بيذه المتالزمة.
كتعكد اصؿ التسمية لمطبيب االنكميزم لكنكدكف داكف

 .1966 Longdon Downحيث قاـ

بتقديـ قائمة باألعراض كالصفات الخمقية المصاحبة ليذه المتالزمة ،حيث قاـ ببحث عمى مجمكعة مف
األطفاؿ المعاقيف المتكاجدي ف في مركز إيكاء خاص كالحظ مف بحثو كجكد عدد مف الصفات المشتركة ليذه
المجمكعة دكف غيرىا ،كألنيـ يشبيكف في صفاتيـ الشكمية الشعب المنغكلي فقد أطمؽ عمى ىذه المتالزمة
اسـ المنغكليا ( .)Mongolismeكبعد اعتراض حككمة منغكليا عمى ىذه التسمية .استبدلت منظمة الصحة
العالمية عاـ 1986

تسمية المنغكليا الى متالزمة داكف

 Down Syndromeنسبة الى الطبيب

االنجميزم . Longdon Down
كفي عاـ  1959أشار كؿ مف ليجف ك جيكتر ك تكربف الى اف السبب الحقيقي الكامف كراء متالزمة
داكف ىك كجكد  47كركمكسكـ بدال مف  46عمى المستكل الخمكم ،كذلؾ بسبب كجكد كركمكسكـ زائد
متصؿ بزكج مف الكركمكسكمات رقـ  21بحيث يصبح الزكج ثالثيا ليذا يطمؽ عمى ىذه المتالزمة 21
( .Trisomieعبد العزيز ، 2008 ،ص )167

 .2مشكمة البحث كاىميتو :
يصطدـ الكثير مف االباء كاالميات عند معرفتيـ باصابة طفميـ بمتالزمة داكف ،التي تتميز
بخصائص كمميزات غير مرغكبة كانيـ يعانكف مف إعاقة ذىنية تجعميـ غير قادريف عمى مجارات أقرانيـ،
مف حيث نمكىـ البطيء مكازنة بالطفؿ العادم .فضال عف المشاكؿ الصحية التي يعانكف منيا كحاجتيـ إلى
الرعاية الدائمة ،فضال عف اف بعض العكائؿ تعتبرىا كصمة عار قد اصيبكا بيا جراء اصابة اطفاليـ بيذه
المتالزمة .كمما يزيد االمكر تعقيدا عندما يعتبركف انفسيـ السبب في اصابة طفميـ بيذه المتالزمة مما
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يسبب ليـ االرىاؽ كالقمؽ كاالكتئاب كىذا بدكره يشكؿ ضغطا نفسيا كبي ار عمييـ .كاحيانا تخمؽ مشاكؿ عدة
بيف الزكجيف تنتيي بانفصاؿ الزكجيف.
كتعػػد ااعاقػػة العقميػػة مشػػكمة تربكيػػة  ،اجتماعيػػة  ،طبيػػة  ،تاىيميػػة  ،فالمعػػاؽ عقميػان غيػػر قػػادر عمػػى
التكيػػؼ االجتمػػاعي كعمػػى االسػػتقالؿ بذاتػػو دكف التعػػرض لبخطػػار كالصػػعكبات كلػػذلؾ فيػػك يحتػػاج الرعايػػة
كالتكجيو  ،إذ إنو مف الضركرم أف تكلي فئات المعاقيف عقميان اىتماما كبي ارن بؿ مضاعفان كأف تؤخػذ احتياجػاتيـ
كمطػػػػػالبيـ الخاصػػػػػة بعػػػػػيف االعتبػػػػػار فػػػػػي كافػػػػػة مراحػػػػػؿ التخطػػػػػيط االقتصػػػػػادم كاالجتمػػػػػاعي كالتربػػػػػػكم
( شريت  ، 2009،ص . )64
كتشػػير التقػػديرات الحديثػػة نسػػبة انتشػػار متالزمػػة داكف ( )1,5لكػػؿ ( )1000طفػػؿ  ،كاف ىػػذه النسػػبة
ترتفػػع لتصػػؿ الػػى ( )28لكػػؿ ( )1000طفػػؿ لػػدل األميػػات الالتػػي يػػبمغف ( )44عام ػان فمػػا فػػكؽ ( الزريقػػات
 2012،ص . ) 24
مما يدؿ عمى إف المعاقيف عقميان بصفة عامة كمف ذكم متالزمػة داكف عمػى كجػو الخصػكص يشػكمكف
نسبة ال يستياف بيا كال يمكػف إغفاليػا أك تجاىميػا  ،كاف حػاالت العػكؽ العقمػي ىػذه جػديرة بالدراسػة كالرعايػة
كاالىتماـ .

 .3اىمية البحث:
يمكػػف ابػراز اىميػػة البحػػث الحػػالي مػػف خػػالؿ تسػػميط الضػػكء عمػػى ىػػذه الشػػريحة كذكييػػـ الػػذيف يحتػػاجكف الػػى
االرشاد كالتدريب .كيعتبر ىذا المجاؿ حديث النشكء فيك بحاجة إلى المزيد مف الدراسات كالبحػكث كلعػؿ البحػث
الحالي يككف قد اسيـ بصكرة متكاضعة ليذه المتالزمػة كمػا اف ىػذا البحػث يسػيـ عمػى المسػتكل النظػرم فػي
زيادة لمعمكمات التي تخص ىذه المتالزمة كالتي كالتي تحتاج تعامال كرعاية خاصػة معيػـ ال سػيما خػالؿ مرحمػة
الطفكلة المبكرة ،فضال عف اف ىذا البحث يفيد اغمب العامميف عمى رعاية ىؤالء الشريحة.
 . .4اىداؼ البحث:
ييدؼ البحث الحالي الى تحقيؽ االتي:
تعريؼ متالزمة داكف كاسبابو كاعراضو كطرؽ التعامؿ مع المصابيف.

 .5حدكد البحث:
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حدد البحث بالتعرؼ عمى متالزمة داكف كاسبابو كطرؽ التعامؿ مع المصابيف بو.

 .6تحديد المصطمحات:
تعاريؼ متالزمة داكف :Down Syndrome
أ .تعريؼ صباح :2001
ىػػي عبػػارة عػػف عبػػارة عػػف شػػذكذ كركمكسػػكمي فػػي الػػزكج  ،21يحػػدث نتيجػػة اخػػتالؿ تقسػػيـ الخميػػة
كيككف مصاحبا لمتخمؼ الذىني مع مالمح ك خصائص جسمية مشتركة .كسميت بيػذه التسػمية نسػبة الػى اسػـ
الطبيػػػػػػػػب االنجميػػػػػػػػزم جػػػػػػػػكف لكنكػػػػػػػػدكف داكف الػػػػػػػػذم أكؿ مػػػػػػػػف شػػػػػػػػخص متالزمػػػػػػػػة داكف عػػػػػػػػاـ .1866
(صباح ،2011 ،ص )104
ب .تعريؼ أينسكرث كباركر ( . )Ainsworth & Barker . 2004
كىك مصطمح يشير إلى حالػة صػحية تتصػؼ بمجمكعػة مػف العالمػات كاألعػراض المالكفػة كالتػي تظيػر
ضمف مدل االختصاص ( .الزريقات  ، 2012،ص)29
أما التعريؼ النظرم لمتالزمة داكف كالذم يميؿ إليو الباحث بانو عبارة عف خمؿ جيني ينتج عنو كجكد
كرمكسكـ زائد في الخمية لتصبح ( )47كركمكسكمان بدالن مف ( )46كركمكسكمان ،مما يؤدم الى إعاقة عقمية
مع ظيكر مالمح كعيكب خمقية في أعضاء الجسـ كىي ليست حالة مرضية كال يمكف عالجيا.
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االطار النظرم كالدراسات السابقة:
 .1اسباب متالزمة داكف:
الكركمكسكمات عبارة عف عصيات صغيرة داخؿ نكاة الخمية ،تحمؿ في داخميا النمط الكراثي لمفرد ،اذ
يحمؿ الشخص السميـ ذك ار كاف أك أنثى  46كركمكسكـ ،تككف عمى شكؿ أزكاج ( 23زكج) ،ىذه األزكاج
مرقمة مف ( ،)22-1بينما الزكج األخير(الزكج  ) 23ال يعطى رقما بؿ يسمى الزكج المحدد لمجنس (،)X,Y
اذ يرث اانساف نصؼ عدد الكركمكسكمات ( 23كركمكسكـ) مف أمو ،كالنصؼ االخر ( 23كركمكسكـ) مف
ابيو( .صباح ،2011 ،ص )104
اف تشكه الكركمكسكـ قد يككف كراثي أك غير كراثي ،كيمكف أف يقتصر عمى جزء صغير مف الكركمكسكـ
مثال كالذم يتحكـ في كظيفة رئيسة ما ،كتركيب إحدل بركتينات الدـ ،أك قد يمس التشكه كؿ الكركمكسكـ
الذم قد يككف ناقصا أك زائدا عف العدد الطبيعي أك أف يصبح ذك بنية غير طبيعية .كميما تكف التشكىات
آثار خطيرة فيي تؤدم إلى تشكىات جسمية ،كما تؤدم إلى تاخر
الكركمكسكمة جزئية أك كمية ،فإف ليا ا
نفسي أك حركي أك ذىني( .صباح ،2011 ،ص )104
إف السبب الكامف كراء ظيكر مجمكعة األعراض ك الصفات ىي كجكد خمؿ في الكركمكسكمات الكراثية،
كىذا الخمؿ ياتي بسبب كجكد  47كركمكسكـ عمى المستكل الخمكم بدؿ  46كركمكسكـ  ،كذلؾ لكجكد
كركمكسكـ زائد في الزكج رقـ .21
)(Jeffrey Nevid,Spencer Rathus et Beverly Greene,2009,p313
إف ى ذا الخمؿ الجيني يحدث أثناء عممية االنقساـ عند إنتاج الخاليا التناسمية ،بحيث تككف إحدل الخميتيف
التناسميتيف تحتكم عمى  24كركمكسكـ ،أم كجكد كركمكسكـ زائد أك مشكه كىنا يككف الخمؿ في الكركمكسكـ
رقـ  21كالذم بدكره يؤثر سمبا عمى تككيف كظائؼ الخاليا المختمفة لمجنيف( .سعيد ،عبد العزيز ،2008،ص
()167صباح ،2011 ،ص )106
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لذا فاف سبب االصابة بمتالزمة داكف ىك احتكاء الػزكج الكركمكسػكمي  21عمػى  3كركمكسػكمات بػدال مػف
 2كركمكسػػػػػػػكـ كمػػػػػػػا ىػػػػػػػك معتػػػػػػػاد عنػػػػػػػد االنسػػػػػػػاف ممػػػػػػػا يشػػػػػػػكؿ زيػػػػػػػادة فػػػػػػػي عػػػػػػػدد الكركمكسػػػػػػػكمات.
(صباح ،2011،ص) 103
كيتميػػز المصػػاب بمتالزمػػة داكف بمظيػػر خػػارجي خػػاص كمالمػػح كجييػػة محػػددة ،كبػػركز الػػكجنتيف كجبيتػػو
مسطحة كلساف مشقكؽ كرأس مستدير( .صباح ،2011 ،ص )103
 .2نسبة االنتشار:
يشػػكؿ األطفػػاؿ المعػػاقكف عقمي ػان مػػف ذكم متالزمػػة داكف ( ) %10مػػف حػػاالت ااعاقػػة العقميػػة المتكسػػطة
كالشػػديدة ،إذ تبمػػن نسػػبة انتشػػار ااعاقػػة العقميػػة فػػي المجتمػػع الػػدكلي ح ػكالي ( ( )%3الركسػػاف  2000،ص
 79ػ . ) 80
كيشػير الزريقػات الػى اف نسػبة انتشػار متالزمػة داكف ( )1,5لكػؿ ( )1000طفػؿ  ،كاف ىػذه النسػبة ترتفػػع
لتصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى ( )28لكػػػػػػػؿ ( )1000طفػػػػػػػؿ لػػػػػػػدل األميػػػػػػػات الالتػػػػػػػي يػػػػػػػبمغف ( )44عامػػػػػػػان فمػػػػػػػا فػػػػػػػكؽ
( الزريقات  2012،ص . ) 24
كما اشارت احصائيات اخرل باف نسبة ااصابة بمتالزمة داكف عالميا بيف المكاليد الجػدد بحػكالي  1مصػاب
لكؿ  800مكلكد ،كبمعدؿ ذككر مقابؿ  2إناث( .صباح ،2011 ،ص )104
كقد أشارت ااحصائيات سنة  2003إلى انػو بمػن عػدد المصػابيف بمتالزمػة داكف حػكالي  8ماليػيف مصػاب
فػػػي العػػػالـ ،مػػػنيـ  11000مصػػػاب بكنػػػدا ،ك 50000مصػػػاب فػػػي فرنسػػػا 40000 ،مصػػػاب فػػػي اكركبػػػا.
(صباح ،2011 ،ص )104
اء عمػى مسػتكل العػراؽ اك
كلكف لالسؼ الشديد ال تكجد احصائيات دقيقة عف المصابيف بمتالزمػة داكف سػك ن
الكطف العربي .مما يجعؿ ىناؾ غمكضا في نسبة انتشاره مما يصعب االمكر لكضع الخطط العالجيػة لػو .كلكػف
فػػػػي الجزائػػػػر فقػػػػد احصػػػػػت كزارة التضػػػػامف سػػػػنة  2008عػػػػػف اصػػػػابة مايقػػػػارب  25000بمتالزمػػػػػة داكف
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مػػف الحػػاالت المصػػابة بمتالزمػػة داكف ال تتجػػاكز أعمػػار أميػػاتيـ 35

سنة .كمع ذلؾ تزداد فرص إنجػاب طفػؿ مصػاب بمتالزمػة داكف لػدل ىػؤالء األميػات ،كمػا أف إنجػاب طفػؿ ذم
متالزمة داكف يزيد مف فرصة إنجاب طفؿ آخر( .أبك النصر، 2005 ،ص )155
بينما ىناؾ دراسات تشير الى إف نسبة حدكث متالزمة داكف تزداد بشكؿ كبيػر مػع تقػدـ عمػر األـ  ،كتشػير
( )Cart Wright ،et al ، 1989إلػى إف نسػبة حدكثػو لػدل األطفػاؿ الػذيف تتػراكح أعمػار أميػاتيـ مػا بػيف
( )25-20سنة تبمن  2000 /1بينما تبمن نسػبة حدكثػو لػدل األطفػاؿ الػذيف تبمػن أعمػار أميػاتيـ( )45سػنة
حكالي(32 /1الخطيب كالحديدم ،1997ص . )47
كيعتقد انو كمما تقدـ سف األـ ارتفع احتماؿ اصابة الطفؿ بيذه المتالزمة بسبب قمة كفاءة الجياز التناسمي
لبنثى ،كلكف ىناؾ عكامؿ متعددة قد تؤثر عمى كفاءة الجياز التناسمي في أم عمر مف األعمار ألسباب
طارئة أك متكررة .كليس معنى ىذا أف ااصابة ال تاتي ألـ أصغر سنان كال يعني اف كؿ أـ عمرىا  35سنة أك
أكثر يصاب مكلكدىا بمتالزمة داكف( .صباح ،2011 ،ص ( )105الشربيني، 2004 ،ص )241
 .3أنكاع متالزمة داكف:
تعتمد ىذه األنكاع عمى شكؿ الخمؿ في مكقع الكركمكسكـ رقـ  21ككما يمي:
أ .النكع االكؿ يسمى بثالثي الكركمكسكـ :21
حيث يككف في ىذه الحالة لببكيف كركمكسكمات عادية لكف يحدث انقساـ خاطئ لمخمية أثناء مدة
الحمؿ كىذا االنقساـ يمكف أف يحصؿ في كاحد مف ثالثة إما في الحيكاف المنكم أك في البكيضة أك في
انقساـ الخمية األكلى بعد ااخصاب .بحيث يتكرر فيو الكركمكسكـ  21ثالث مرات بدال مف مرتيف ليككف
عدد الكركمكسكمات  47بدال مف  46كركمكسكـ في كؿ خمية ،كيشكؿ ىذا النكع النسبة األعمى مف
مجمكع المصابيف بيذه المتالزمة حيث تبمن نسبة ااصابة بو حكالي  % 95مف حاالت متالزمة داكف.
)(Jacques Nemo et autre, 2006,p5
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ب .النكع الثاني سببو انتقاؿ الكركمكسكـ:
اذ ينفصؿ الكركمكسكـ رقـ  21كيمتصؽ بكركمكسكـ آخر كعادة ما يككف الكركمكسكـ اآلخر مف
الكركمكسكمات  22 ،21 ،15 ،14 ،13فمثال عند االلتحاـ بيف الكركمكسكـ رقـ  14كالكركمكسكـ رقـ
 21تتككف خاليا الجنيف التي تحتكم عمى زكج مف الكركمكسكمات رقـ  21كالكركمكسكـ الجديد الممتحـ
المتككف مف الكركمكسكـ  21كالجزء اآلخر مف الكركمكسكـ رقـ  ،14كيشكؿ ىذا النكع حكالي  % 4مف
حاالت متالزمة داكف)J. Lambert et R. Randal,1997,P.97(.
ج .النكع الثالث الفسيفسائي:
كىك مف الحاالت النادرة التي تحصؿ .اذ يكجد نكعيف مف الخاليا في جسـ الطفؿ المصاب ،بعضيا
يحتكل عمى العدد الطبيعي مف الكركمكسكمات أم  46كالبعض اآلخر يحتكل عمى العدد المكجكد في
متالزمة داكف أم  47كركمكسكـ ،كيمثؿ ىذا النكع حكالي  %1مف المصابيف بمتالزمة داكف.
(صباح ،2011 ،ص )107

 .4خصائص المصاب بمتالزمة داكف:
أ .الخصائص الجسمية:
يتميز المصابيف بمتالزمة داكف بمجمكعة مف الخصائص الجسمية المعركفة التي تشكؿ المالمح العامة
المميزة لشخصية متالزمة داكف كالمتمثمة فيمايمي:
يككف الرأس أصغر مف الطبيعي ،عظامو منبسطة مف الناحية الخمفية .الكجو يبدك بشكؿ مفمطح كالعنؽ
صغير .العيناف ضيقتاف كمنحرفتاف الى األعمى كتميالف الى الضيؽ .كتظير عمى القزحية لطخات تسمى
لطخات براشيفيمد ،تبدك كحبات مائمة إلى البياض حكؿ إطار القزحية كتقدر نسبة كجكدىا % 70 -30
لدل األطفاؿ المصابيف .اما األنؼ صغير ك مفمطح في جزئو العمكم  .األذناف صغيرتاف ك دائرتي الشكؿ.
الف ـ صغير الشفاه غميظة ك مشققة مع سيالف المعاب .المساف كبير كخشف كخارج الفـ .كتككف األسناف
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صغيرة كغير مكضكعة بشكؿ عادم .أما القامة كاألطراؼ فقصيرة كالكفاف عريضتاف سميكتاف كاأليدم
صغيرة كاألصابع قصيرة ،األصبع الصغير ينحني نحك الداخؿ غالبا ،يكجد خط كاحد عريض في راحة اليد.
القدماف ممتمئتاف كشكميا مسطح ،مع كجكد مساحة تزيد عف الحد الطبيعػي بػيف األصػبع األكؿ كالثػاني.
الكزف أقؿ أك أكثر مف الطبيعي .الشعر كقميؿ كناعـ كرقيؽ كالبشرة جافة .عالمات الشػيخكخة تظيػر بشػكؿ
مبكػػػر .نسػػػبة الخصػػػكبة لػػػدل الجنسػػػيف أقػػػؿ مػػػف الطبيعػػػي .تػػػاخر مظػػػاىر البمػػػكغ كالنضػػػكج عنػػػد الفتيػػػات
المصػػػػػػػػابات .ككػػػػػػػػذلؾ يالحػػػػػػػػظ صػػػػػػػػغر حجػػػػػػػػـ األعضػػػػػػػػاء التناسػػػػػػػػمية (عبيػػػػػػػػد  ، 2007 ،ص )131
(الريحاني  , 1985ص .) 97
ب .الخصائص العقمية:
يعاني المصاب بمتالزمة داكف مف النقص العقمي مع قمة الذكاء بشكؿ عاـ مع نقص في القدرات
كالميارات العقمية الضركرية مثؿ القدرة عمى الفيـ كالتخيؿ كالتفكير كالتصكر ك التحميؿ ك اادراؾ .كضعؼ
القدرة عمى إدراؾ العالقات بيف األشياء كالتعرؼ عمى األسباب .كضعؼ الذاكرة مما يقمؿ بشكؿ كبير مف
إمكانية ااستفادة مف الخبرات السابقة ،كآثار التعمـ .كبطئ ااستجابة كتاخر ظيكر اانفعاالت .كنقص
القدرة عمى التعمـ ،مما يجعؿ فرص التعمـ كتطكر القدرات العقمية محدكدة ،كفي حالة تكفر فرص التعمـ،
فإنو يتـ ببطء مع حاجة المتعمـ إلى كثرة التكرار( .إبراىيـ ، 2000 ،ص )120
كيمكف تصػنيؼ فئػة التخمػؼ العقمػي البسػيط (  )Mildلمػذيف تتػراكح نسػبة ذكػائيـ مػابيف ( 55ػ ) 70أك
ضػػمف التخمػػؼ العقمػػي المتكسػػط (  )Moderateكالتػػي تت ػراكح نسػػبة ذكػػائيـ مػػابيف (40ػ ػ  )55بحسػػب
مقياس ككسمر( . )Macmillan ,1977, p:122
كيعنى ذلؾ قدرة ىذه الفئة عمػى تعمػـ الميػارات األكاديميػة البسػيطة كػالقراءة كالكتابػة كالحسػاب كميػارات
الحياة اليكمية كالمينية  ،كيمكف تصنيؼ ىذه الفئة ضمف فئة األطفاؿ القابميف لمتعمـ أك القابميف لمتدريب.
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ج .الخصائص المغكية:
يكاجػو أطفػػاؿ ىػػذه الفئػة مشػػكالت فػػي المغػػة التعبيريػة أك يصػػعب عمػػييـ التعبيػػر عػف ذكاتيػػـ لفظيػان لعػػدة
أسباب أىميا القدرة العقمية كسالمة جياز النطؽ ال سيما المسػاف كاألسػناف ،أمػا مشػكالت المغػة االسػتقبالية
فتبدكا أقؿ مقارنة مع المغة التعبيرية إذ يسيؿ عمى الطفؿ ذا متالزمة داكف استقباؿ المغة كسػماعيا كفيمػا
كتنفيذىا ( عبيد  ، 2000,ص . )39
د .الخصائص الشخصية كاالنفعالية:
يتصفكف بصكرة عامة بػالمرح كحػب الصػداقة كالمطػؼ كالتعػاكف كاالبتسػاـ كحػب التقميػد كيظيػر لػدييـ
كلػػع بالمكسػػيقى ىػػذا فض ػالن عػػف سػػيكلة قيػػادتيـ كعمػػى نحػػك يفػػكؽ مػػا يتسػػـ بػػو األف ػراد ذكم الصػػعكبات
التعممية ،كما إف أفراد ىذه الفئة يمتمككف بعض السمككيات النمطيػة كيتعرضػكف بكثػرة لممشػكالت الصػحية،
كمع بمكغ مرحمة المراىقة فانيـ قد يعػانكف مػف صػعكبات انفعاليػة كسػمككية فضػالن عػف بعػض االضػطرابات
النفسية كالعقمية كمشكالت في رعاية الذات ( الزريقات  ,2012،ص . ) 40
اما خصائصيـ االنفعالية فيتميزكف بعػدـ الثبػات االنفعػالي ،ممػا يػؤدم إلػى عػدـ كضػكح االنفعػاالت ك
تضػػاربيا أحيانػػا .سػػمكؾ غيػػر ت ػكافقي مػػع نقػػص القػػدرة عمػػى التكيػػؼ كالقيػػاـ بػػردكد أفعػػاؿ غيػػر متكقعػػة كال
يمكػػػف التنبػػػؤ بيػػػا .كظيػػػكر الكثيػػػر مػػػف المشػػػكالت االنفعاليػػػة ،ممػػػا يجعػػػؿ سػػػمكؾ المعػػػاؽ مػػػدعاة لتنميػػػة
االتجاىػػػػػػػػات العدائيػػػػػػػػة نحػػػػػػػػكه أحيانػػػػػػػػا .كيكػػػػػػػػكف طػػػػػػػػبعيـ ىػػػػػػػػادئ  ،كبكػػػػػػػػاؤىـ ضػػػػػػػػعيؼ كقصػػػػػػػػير.
(القذافي  ، 1996 ،ص )91-90
ق .الخصائص الصحية :
لقد أثبتت الدراسات أف حػكالي  1مػف  3مػف المصػابيف بمتالزمػة داكف يعػانكف مػف اضػطرابات صػحية
تتمثؿ في :تشكىات عمى مستكل القمب ،كمشاكؿ بصرية كمشػاكؿ عمػى مسػتكل الجيػاز اليضػمي كالبػكلي

140

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

كزيػػػػػػادة الػػػػػػكزف كحساسػػػػػػية كبيػػػػػػرة لىلتيابػػػػػػات كمشػػػػػػاكؿ عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل البمػػػػػػع كمشػػػػػػاكؿ سػػػػػػمعية.
(صباح ،2011 ،ص (112
ك .الخصائص االجتماعية:
يتميز المصابكف بمتالزمة داكف عادة بانيـ اجتماعيكف كيتصفكف بالكداعة كالتكدد كااقباؿ عمى
الناس كمصافحة كؿ مف يقابميـ كالتقرب إلى الراشديف ،كالميؿ إلى المحاكاة كالتقميد كحب المكسيقى ،إال
أنو قد تظير عمييـ بعض الخصائص السمبية كالمتمثمة في:
صعكبة تكيؼ المصاب مع المكاقؼ االجتماعية المختمفة ،كاضػطراب أسػاليب التفاعػؿ االجتمػاعي لديػو
 .كضكح مظاىر الالمباالة كعدـ االىتماـ بما يػدكر فػي البيئػة المحيطػة بػو مػع عػدـ الشػعكر بالمسػؤكلية.
كصػػعكبة االنتمػػاء إلػػى اآلخػػريف أك االرتبػػاط بيػػـ ،ك فشػػؿ المصػػاب فػػي تكػػكيف صػػداقات ،ممػػا يقػػكده إلػػى
االنطػػػػكاء عمػػػػى نفسػػػػو كعػػػػدـ رغبتػػػػو فػػػػي االخػػػػتالط باألطفػػػػاؿ اآلخػػػػريف ( .جبػػػػؿ  ، 2001 ،ص )398
(صباح ،2011 ،ص )113
ز .الخصائص النفس -حركية:
يظير الطفؿ المصاب بمتالزمة داكف تاخ ار في النمك النفس -حركي بسبب نقص في التكتر العضمي.
ففي الشير األكؿ مف عمر الطفؿ المصاب يككف الطفؿ ىادئان جدا ،ككدكد كغير مزعج ،كيبكي قميال كيناـ
كثيرا .فمنذ السنكات األكلى يظير عميو التعب عند القياـ بادنى نشاط يفضؿ البقاء لمدة طكيمة عمى نفس
الكضعية كياخذه في التارجح بصفة آلية إذ يمعب الطفؿ بيديو كرجميو أك أشياء في متناكلو ،فيما يخص
الجمكس يككف في السنة األكلى كالمشي ما بيف سف الثانية إلى الثالثة كيتكمـ بكمماتو األكلى في حدكد
عامو الرابع أك الخامس.
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كانط القا مف العاـ السادس كالسابع يظير عميو عدـ االستقرار الحركي ،كاالنفعالي بحيث تزداد لديو
الحركة الزائدة غير المستقرة ،المرح ،الضحؾ ،الحركة المتتابعة ،مرحمة المراىقة تبدأ تقريبا في سف
الثالثة عشر)Richard Clautier,2005,p50( .

 .5الدراسات السابقة:
أ .دراسة ( العامرم. ) 2014 ،
ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف مستكل السمكؾ التكيفي لبطفػاؿ المعػاقيف عقميػان مػف ذكم (متالزمػة داكف)
 ،كالكشػؼ عػػف داللػػة الفػػركؽ فػػي السػػمكؾ ألتكيػػػػفي لبطفػػاؿ المعاقيػػػػػف عقميػان مػػف ذكم (متالزمػػة داكف ) كفػػؽ
المتغي ػرات اآلتيػػة  ( :الجػػنس  ,العمػػر  ,المسػػتكل التعميمػػي لمكالػػديف) .كالكشػػؼ عػػف العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف
السػػػمكؾ ألتكيفػػػي ك المتغيػػػرات اآلتيػػػة  ( :الجػػػنس  ,العمػػػر  ,المسػػػتكل التعميمػػػي لمكالػػػديف ) .كاقتصػػػرت ىػػػذه
الدراسػػة عمػػى التالمػػذة (كػػال الجنسػػيف) المعػػاقيف عقمي ػان مػػف ذكم متالزمػػة داكف المسػػجميف رسػػميان فػػي معاىػػد
العكؽ العقمي التابعة لكزارة العمؿ كالشؤكف االجتماعية ػ دائرة رعاية ذكم االحتياجات الخاصة في بغدادػػ الكػرخ
ك الرصافة لمعػاـ الدراسػي  2013 / 2012المرحمػة االبتدائيػة مػف كػال الجنسػيف كلكافػة الصػفكؼ .كاسػتنتجت
الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللػة احصػائية عػف مسػتكل السػمكؾ التكيفػي لػدل االطفػاؿ المعػاقيف عقميػان ذكم
متالزمة داكف اال إف التالمػذة المعػاقيف عقميػان ذكم متالزمػة داكف بصػفة عامػة يتصػفكف بمسػتكل مػف السػمكؾ
التكيفي أعمى مف المتكسط .كما تكصمت الدراسة الى اف إناث متالزمة داكف يظيػرف متكسػط قػدرات أعمػى ممػا
يظيره ذككر متالزمة داكف سكاء أكانكا اطفاالن أـ كبا ارن( .العامرم)2014 ،
ب .دراسة ( السداني . )1997 ,
ىدفت ىذه الدراسػة معرفػة الصػكر النمائيػة ألبعػاد السػمكؾ التكيفػي عنػد التالميػذ المعاقػػػيف عقميػان
المصػػػابيف بمتالزمػػػة داكف فػػػي المػػػػػرحمة العمػػػػػػرية (  ) 12,5 – 4,5سػػػنة ،كاسػػػتعممت الدراسػػػة
مقياس فاينالند لمسمكؾ التكيفي ،كتككنت عينػة الدراسػة مػف ( )87تمميػذان كتمميػذة تراكحػت أعمػارىـ
ما بيف ( ) 12,5 – 4,5سنة .كشفت نتائج الدراسة عف كجكد اختالؼ فػي الصػكر النمائيػة ألبعػاد
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السػػمكؾ التكيفػػي عنػػد تقػػدـ األطفػػاؿ المعػػاقيف عقميػان فػػي العمػػر الزمنػػي .كعػػف كجػػكد تػػاخر فػػي المغػػة
التعبيريػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتقبالية مػػػػػػػػػع تقػػػػػػػػػدـ األطفػػػػػػػػػاؿ المعػػػػػػػػػكقيف عقميػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػر الزمنػػػػػػػػػي
( العجمي 2007 ،ص.)201
ج .دراسة ( العبرم. )2003 ،
ىػػدفت الد ارسػػة معرفػػة مظػػاىر النمػػك لممعػػاقيف عقميػػان لػػدل أطفػػاؿ متالزمػػة داكف كمقارنػػة تمػػؾ
المظاىر بمثيالتيا عند نظرائيـ مػف المعػاقيف عقميػان كالػى مقارنػة معػدالت مظػاىر النمػك عنػد أطفػاؿ
متالزمة داكف ،كالػى معرفػة الفػركؽ فػي المظػاىر نفسػيا بػيف الػذككر كاانػاث عنػد ىػؤالء األطفػاؿ.
كاسػػتعممت الدراسػػة مقيػػاس (مينسػػكتا) لنمػػك األطفػػاؿ المعػػرب .كتككنػػت عينػػة الدراسػػة  120طفػػال
قسمت الى مجمكعتيف.كتكصمت الدراسة الى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مظػاىر النمػك العػاـ بػيف
أطفػػاؿ متالزمػػة داكف كنظ ػرائيـ مػػف المعػػاقيف عقمي ػان  ,كاف ىػػذه الفػػركؽ لصػػالح األطفػػاؿ المعػػاقيف
عقميان مما يدؿ عمى بطء النمك العاـ لدل أطفاؿ متالزمة داكف ( .العسرج  2002 ,ص )187
د .دراسة ( شاىيف . ) 2004 ,
اجريت ىػذه الدراسػة فػي االردف كقػد ىػدفت ىػذه الدراسػة معرفػة فاعميػة برنػامج تعميمػي لبطفػاؿ
ذكم متالزمػة داكف عمػى خصائصػػيـ السػمككية ،كقػد تككنػػت العينػة مػف ( )60طفػالن كطفمػة تتػراكح
أعمػػارىـ فػػي المػػدل مػػا بػػيف (  )14 – 6سػػنة .كتكصػػمت الدراسػػة الػػى تمكػػف عينػػة الدراسػػة مػػف
ميػػارات مػػا قبػػؿ الق ػراءة مثػػؿ التعػػرؼ عمػػى األشػػياء كالصػػكر فض ػالن عػػف ضػػعفيـ فػػي مجػػاؿ ق ػراءة
الحػػركؼ اليجائيػػة .كقػػد تركػػزت مشػػكالت العينػػة فػػي مجػػاؿ ميػػارات المغػػة التعبيريػػة كاعػػادة الجمػػؿ
المككنة مف أكثر مف ثالث كممػات .كمػا اثبتػت الدراسػة عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف
أداء الفئة العمرية (  ) 14 – 12سنة كالفئة العمرية (  ) 8 – 6سنكات لصالح الفئة األكلػى فػي
مجاؿ الميارات العددية ( العتيبي 2008 ،ص . )98
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الدراسات األجنبية:
أ .دراسة سميث كتتشنر . )Smith & Tetychner ,1968 ( 1968
ىػػػدفت الدراسػػػة معرفػػػة اسػػػتعماؿ الميػػػارات التكاصػػػمية كالحسػػػية الحركيػػػة كالمغكيػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ
المصػػابيف بمتالزمػػة داكف ككانػػت الفرضػػية الرئيسػػة مؤداىػػا بػػاف األطفػػاؿ المصػػابيف بمتالزمػػة داكف
يفضمف استعماؿ ااشارات أكثر مف المغة التفسيرية استنادا إلى إف إتقاف المغػة يتطمػب ميػارات عػدة
كأف عممية التعامؿ تتحدد بعكامؿ النمك كدرجة الكفاءة المغكية لدل الطفؿ .
كطبقت الدراسة عمى عينة بشكؿ عشكائي مف ( )13طفالن مف الذككر كاانػاث ممػف يعػانكف مػف

متالزمػػة داكف كعينػػة تجريبيػػة كاشػػتممت العينػػة الضػػابطة عمػػى ( )13مػػف الػػذككر كاانػػاث المعػػاقيف
عقميػان غيػر المصػػابيف بمتالزمػة داكف كقػد بمػػن متكسػط العمػر العقمػػي ألطفػاؿ العينػة ( )20,5شػػي ارن
كالعمر الزمني كاف ما بيف ( )9,5سنكات  ,كقد أجرل الباحث عممية المجانسة بيف أفراد العينػة فػي

العمػػر الزمنػػي كالمسػػتكل االجتمػػاعي كاالقتصػػادم  ,كطبػػؽ اختبػػار مسػػتكل األداء المغػػكم كسػػمكؾ
االطفاؿ أثناء تكاجدىـ مع األـ .
كأسفرت نتائج الدراسة ما يمي -:
إف أميات األطفاؿ المعاقيف عقميان غير المصابيف بمتالزمػة داكف نكػف أكثػر تفػاعالن مػع أطفػاليف فػي
ميػػارات التكاصػػؿ الحسػػي كالحركػػي ك نكػػف أكثػػر إثػػارة لغكيػػة إذ حاكلػػت األميػػات تييئػػة المكاقػػؼ التػػي

تسػػاعد األطفػػاؿ عمػػى التكاصػػؿ المفظػػي كتنميػػة ميػػارات المغػػة كىػػك مػػا انعكػػس عمػػى أطفػػاليف فػػي
ميارات التكاصؿ كالحدث .

إمػػػا بالنسػػػبة ألميػػػات األطفػػػاؿ المعػػػاقيف عقميػػػان المصػػػابيف بمتالزمػػػة داكف فقػػػد أظيػػػرت تفػػػاعالن

كمشػػاركة أقػػؿ مػػع أطفػػاليف كقػػد لػػكحظ أيضػان مشػػاعر ااحبػػاط ىػػك مػػا انعكػػس عمػػى التػػاخر المغػػكم
لبطفاؿ ك كجكد قصكر في النطػؽ كمخػارج الحػركؼ كاسػتعماؿ األطفػاؿ لمكممػة الكاحػدة فػي التعبيػر
كقد فسرت النتائج عدـ تفاعؿ األميات مػع األطفػاؿ إلػى جانػب عػدـ تػكفير أك تييػاة البيئػة التربكيػة
المبكرة ليذه الفئة ( العرعير  , 2010 ,ص . )113
ب .دراسة بيرنت كزمالؤىا ) Byrne , et.al. , 2002 ( 2002
ىدفت إلى تكضيح تطكر ميارات القراءة كالمغة كالذاكرة لدل األطفاؿ ذكم متالزمػة داكف كدراسػة

عالقػػة ىػػذه المتغي ػرات مػػع بعضػػيا الػػبعض  ,كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ( )24طف ػالن يعػػانكف مػػف
متالزمػػػة داكف تتػػػراكح أعمػػػارىـ مػػػف ( )12-4سػػػنة  ,اذ تمػػػت متػػػابعتيـ لمػػػدة تزيػػػد عػػػف عػػػاميف

كمقػارنتيـ مػع ( )31طفػالن مػف المسػتكل نفسػػو فػي ميػارات القػراءة ك( )42طفػالن مػف ذكم ميػػارات
القراءة المتكسطة تـ اختيارىـ مف الصػفكؼ المدمجػة نفسػيا التػي تػـ اختيػار األطفػاؿ ذكم متالزمػة

داكف فييا  ,كقػد طبػؽ عمػى عينػة الدراسػة اختيػارات مقننػة سػنكيان لتشػخيص الػذكاء العػاـ كميػارات

القراءة كالتيجئة ك المغة كالذاكرة .
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كأظيرت النتائج باف األطفاؿ ذكم متالزمة داكف قػد تقػدمكا نسػبيان بكممػة كاحػدة فػي ميػارات القػراءة

مع العينة المطابقة ليـ  ,ككانت معامالت االرتباط عالية بيف القػدرات المعرفيػة فػي كػؿ المجمكعػات
كمػػع ضػػبط متغيػػر العمػػر فػػاف اال رتباطػػات البينيػػة بػػيف ميػػارات الق ػراءة كالقػػدرات األخػػرل انخفضػػت
لتصػػبح بػػال داللػػة  ,أظيػػرت الدراسػػة بكضػػكح قػػدرة األطفػػاؿ ذكم متالزمػػة داكف عمػػى تعمػػـ قػػراءة
الكممات المفردة  ,كازدياد ىذه القدرة بازدياد العمر  ,مع أنو لـ يظير دليؿ فػي عػامي الدراسػة يػدعـ
الفرضػػػػية التػػػػي تقػػػػكؿ بػػػػاف تعمػػػػـ القػػػػراءة سيسػػػػاعدىـ فػػػػي تعزيػػػػز تطػػػػكر المغػػػػة كالػػػػذاكرة لػػػػدييـ
(عبد العزيز , 2006 ,ص . )97
 .6مناقشة -:
عمػػى الػػرغـ مػػف اىتمػػاـ الكثيػػر مػػف الػػدكؿ العربيػػة كاالجنبيػػة بااعاقػػة العقميػػة كال سػػيما متالزمػػة
داكف اال انيا مازالػت متػاخرة فػي بمػدنا .كذلػؾ عنػد اجػراء مكازنػة بعػدد الدراسػات كالبحػكث فػي بمػدنا
كالدكؿ االخرل.
كيمكف اف نستنتج مف الدراسات السابقة باف متالزمة داكف يمكف تشخيصػيا بعػد الػكالدة مباشػرةن

اعتمادا عمى المظاىر الجسمية كيتبعيا عادةن فحص لتاكيد الحالة.

كمػػا يسػػتنتج مػػف اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة أف أطفػػاؿ متالزمػػة داكف قػػد درسػػت فػػي بيئػػات

مختمفػػة كمتباينػػة ،كتناكلػػت عكامػػؿ مختمفػػة .كقػػد اختمفػػت الدراسػػات السػػابقة فػػي محتػػكل البػػرامج
التعميمية التي طرحتيا ،كما استنتج عمى ضركرة استعماؿ كتطبيؽ تمؾ البرامج التعميمية.
كلتشخيصو بدقة يحتاج الى فريؽ متعدد مف االختصاصييف مككف مف االتي ذكرىـ كىـ:
 طبيب نفسي
 طبيب اعصاب
 طبيب اطفاؿ متخصص في النمك
 اخصائي نفسي سريرم
 اخصائي عالج لغة ك امراض نطؽ.
 اخصائي تربكم اك تعميمي
 اخصائي اجتماعي
 اختصاص عالج ميني
 اختصاص عالج ميني
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 .1االستنتاجات:
نسػتنتج بػاف متالزمػة داكف ىػك اضػطراب ينشػا منػذ الػكالدة كتتضػح اعراضػو قبػؿ السػنكات الػثالث االكلػى مػف عمػػر
الطفؿ ،كيتميز بالعجز في التفاعؿ االجتماعي كاالدراكي كعدـ القدرة عمى التكاصػؿ الفعػاؿ المفظػي كغيػر المفظػي مػع
االخػػريف ،كيبػػدكف سػػمككات نمطيػػة متكػػررة كمقيػػدة ،كتػػاخر كاضػػح فػػي المغػػة فضػػال عػػف التميػػز بػػالركتيف كمقاكمػػة
التغير.
كال يكجد عالج محدد لبطفاؿ المصابيف بمتالزمة داكف .كلكف يمكف لبعض المصابيف بمتالزمة داكف مف الذىاب
الى المدرسة ،عمى الرغـ مف الحاجة في كثير مف األحياف لمساعدة اضافية ،ككثير مف المدارس يمكنيا اف تقكـ
بتقديـ الدعـ كالمساعدة في الصؼ .لكنيـ يككنكف بطيئيف في التعمـ كالقراءة كالكتابة كلذا فيـ يحتاجكف لمساعدة
خاصة.
العالج البدني قد يحس ميارات الحركة .اعتمادا عمى حالة الطفؿ ,فالجراحة قد تككف ضركرية ألية مشاكؿ في
البمعاء أك عيكب في القمب.
كمرضية .كيككنكف عادة سعداء جدان
كينمك معظـ االطفاؿ الذيف لدييـ متالزمة داكف كيعيشكف حياة سعيدة ْ
كاجتماعيكف كمفعمكف بالنشاط .كيتخرج البعض مف المدرسة الثانكية .كالبعض يقكـ بكظائؼ بدكاـ جزئي اك بدكاـ

كامؿ .كيككف لبعضيـ عالقات ركمانسية كيتزكجكف .كيعيش العديد مف الكبار الذيف لدييـ متالزمة داكف الى
سنيف الخمسينات كالستينات.
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التكصيات:
اكصت ىذه الدراسة بالتكصيات االتية:
 oضركرة تنمية ميارات االتصاؿ المغكم لدييـ الف المغة تؤمف ليـ االتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي.
 ضركرة تطبيؽ الكسائؿ الحديثة في التدريب كمساعدتيـ لالندماج في المجتمع.


ضركرة متابعة القائميف بالتدريب في تمؾ المراكز مف امتالكيـ المؤىالت العممية كالعممية في تدريب
كتعميـ تمؾ الشريحة.

 ضركرة إجراء حمالت تكعية لتعريؼ أفراد المجتمع بيذه المتالزمة ككيفية التعامؿ مع المصابيف.
 إقامة ندكات عممية تبصر ذكم األطفاؿ المصابيف بمتالزمة داكف بمفيكـ ااصابة كأسبابيا ،كالنتائج
المترتبة عمييا كمخاطرىا كي نحد منيا قدر اامكاف.

المقترحات :
يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:
اكال .اجراء دراسة مسحية لمعرفة اعداد المصابيف بمتالزمة داكف في العراؽ.
ثانيا .اجراء دراسات عف كاقع الخدمات النفسية المقدمة لممصابيف بمتالزمة داكف في العراؽ.
ثالثا .اجراء دراسة عف العامميف كمقدمي الرعاية النفسية لممصابيف بمتالزمة داكف مف حيػث كفػاءاتيـ كشػياداتيـ
كالبرامج المقدمة ليـ في العراؽ.
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المصادر
 إبراىيـ ،عالء عبد الباقي ( :)2000التعرؼ عمى ااعاقة العقمية كعالجيا كاجراءات الكقاية منيا .عالـ
الكتب ،القاىرة.
 أبك النصر (  : )2005أسس عمـ النفس العاـ  ،مكتبة االنجمك المصرية – القاىرة.
 الخطيب  ،فاركؽ كالحديدم  ،منى ( : )1997المػدخؿ إلػى التربيػة الخاصػة  ،دار كائػؿ لمنشػر  ،عمػاف –
األردف .
 الركسػػاف  ،فػػاركؽ ( : ) 2000سػػيككلكجية األطفػػاؿ غيػػر العػػادييف ،مقدمػػة فػػي التربيػػة الخاصػػة  ,دار
الفكر  ,عماف – األردف .
 الريحاني ( : )1985التخمؼ العقمي  ،ط ، 2مطابع الدستكر التجارية  ،عماف  -األردف.
 الزريقات  ،إبراىيـ عبد اهلل ( : )2012متالزمة داكف – الخصائص كاالعتبارات التاىيمية  ،ط ،1دار كائؿ
لمنشر  ،عماف – األردف .
 الشربيني ،زكريا أحمد ( :)2004طفؿ خاص بيف االعاقات كالمتالزمات .دار الفكر العربي ،عماف.
 شريت ،أشرؼ محمد عبد الغني ( :)2009الطفؿ المعاؽ عقميا:سمككو كمخاكفو .مؤسسة حكرس
الدكلية ،مصر.
 صباح  ،جبالي ( :)2011الضغكط النفسية كاستراتيجيات مكاجيتيا لدل أميات األطفاؿ المصابيف
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عباس (سطيؼ) كمية العمكـ اانسانية كاالجتماعية .قسـ عمـ النفس كعمكـ التربية كاألرطكفكنيا.
المعاقيف عقميان مف ذكم ( متالزمة
 العامرم ،سامر احمد شكر ( :)2014السمكؾ ألتكيفي لدل األطفاؿ ن
المتغيرات .رسالة ماجستير غير منشكرة في التربية الخاصة .كمية التربية
داكف )
ن
كعالقتو ببعض ن
األساسية – الجامعة المستنصرية.

 عبد العزيز( :)2008إرشاد ذكم االحتياجات الخاصة .دار الثقافة ،عماف .االردف ،الطبعة .1
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 العجمي  ،فيد ( : )2007الفركؽ في ميارات السمكؾ التكيفي لدل التالميذ ذكم ااعاقة الذىنية الذيف
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منشكرة  ،جامعة الخميج العربي  ،المنامة.
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